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 تقديم

و الجماعية أشكاال جديدة خالل شهر أفريل فلقد رصدنا أخذت االحتجاجات االجتماعية يف أشكالها الفردية أ

محاوالت انتحار جماعية للمعطلني عن العمل يف مناطق عدة وتحركات احتجاجية جماعية محلية عىل غرار جزر 

 وقبيل.قرقنة والكاف وتوزر 

ذلك أن عديد االحتجاجات التي رصدناها وفق وسائلنا  ،مختلفة أشكاالعالمي لهذه االحتجاجات أخذ التناول ال 

عالمية االقتصادية واالجتماعية لم تالق نفس التغطية ال  الخاصة وأساسا عرب مختلف هياكل املنتدى التونيس للحقوق

االت االنتحار نفس املالحظة بالنسبة لح ،ىل احتجاجات أخرى تم تجاهلهاإضافة إكما كان الشأن يف السابق هذا 

والخوف كل  ،واملعطيات املتوفرة يف الغالب محدودة بدقة فاملعلومات املتوفرة ال تعكس الواقع ،ومحاوالت االنتحار

ن يفرز أثر وباألساس كون التناول العالمي يمكن أاملتداولة  لألسبابالخوف هو التعتيم عىل هذه االحتجاجات 

ننا نعيش مرحلة إ ،وعليه ،ن االحتجاجات بسبب توفر األسباب املوضوعية لهايحد م املحاكاة والحال أن التعتيم ال

السابقة غريت منهجياتها  جديدة يف تطور االحتجاجات االجتماعية الجماعية بالخصوص والتي كما ذكرنا يف تقاريرنا

نهجية معالجة هذه سايس لالحتجاجات ويوما بعد يوم تربز محدودية مفاملجال املحيل أضحى الفضاء األ  ،هائوفضا

 االحتجاجات.

يغيب أو يتغيب املجتمع السيايس عن الحراك االحتجاجي االجتماعي الجماعي ويف ذلك تباعد بالخصوص بني مختلف 

مدارات السلطة ومدارات الفعل االجتماعي من ناحية وغياب التشكيالت السياسية املعارضة عن التأطري الكامل لهذا 

 .الحراك من ناحية أخرى

شهر املاضية غياب لقد سجلنا يف األ  الحراك،يف هذا يف املقابل عودة للمجتمع املدني للحضور ولو بأشكال مختلفة 

برزت هذه العودة عرب  جانفي،فعاليات املجتمع املدني وبالخصوص يف الحراك االحتجاجي خالل شهر  من عديدلا

مام الوزارات منذ أسابيع عديدة وعرب مساندة الدعم الكبري الذي تقدمه للمحتجني وبشكل خاص للمعتصمني أ

 .التحركات االحتجاجية يف الجهات عىل غرار الكاف وقرقنة وتوزر

زمة االقتصادية التي ت االجتماعية عىل كونها السبب األسايس وأحيانا الرئييس لأل لقد تداولت عديد الجهات االحتجاجا

أن  إالصاعدية تقتصادية ويمكنها أن تأخذ أشكاال حركة اال تمر بها بالدنا ويكفي وقف االحتجاجات حتى تعود ال

يست وليدة جل االحتجاجات الحالية ل البانوملاذا لم تتم معالجتها يف  السؤال املحوري هو ملاذا هذه االحتجاجات

ورة كما أن هذه االحتجاجات لم تربز بشكل مفاجئ فاملتتبع للشأن الوطني يالحظ سري  ،مساليوم وال هي وليدة األ 

تجاهل  رصار عىلاالحتجاجات تتطور وملاذا أيضا ال ملاذا تم ترك هذه  والشكال هذه االحتجاجات يف الزمان واملكان

ىل عهود أو االلتجاء إىل املعالجة األمنية التي تعيدنا إ ن عامل الزمن يمكن أن يستنزفهاهذه االحتجاجات لالعتقاد أ

 مؤملة وذكريات أليمة؟
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ليات االحتجاج وال تقف يف مستويات االنعكاسات املبارشة وغري ت ومعالجتها ال تكتفي بوسائل أو آدراسة االحتجاجا

سباب االجتماعية واالقتصادية والثقافية العميقة لهذه جاجات بل تتجاوز ذلك للبحث يف األ املبارشة لهذه االحت

ومن ثمة تشخيصها العلمي الجتثاث همها االحتجاجات والغوص يف ميكانيزماتها السلوكية للقدرة عىل قراءتها وف

جي يتطور بشكل الفعل االحتجا ،ساليب االستعراضيةولها املوضوعية  والحد من مختلف أساليبها بما يف ذلك األ صأ

شهر املاضية ويتطور بشكل مية هناك منحنى جديد برز خالل األ شكال الكإضافة إىل األ ذ إ ،شكالنوعي وهنا يكمن ال 

التناول  جاج املرتاكم الذي ينمو يف مختلف الفضاءات ويف مختلف القطاعات كرد فعل عىلوهو االحت رسيع

 .اب والكرامة والحريةكاالت املطروحة والتي كانت من األسباب الرئيسية لثورة الشبشالتكنوقراطي ملعالجة ال 

الحاكمة  لألحزابالسياسية والتسويق لها واالعتزاز بمضامينها وشكلت أسس مختلف الربامج  إقرارهاشعارات تم 

وض والتي ال تتجسد ميدانيا بالشكل الكايف ويربر يف الغالب عدم التجسيد بحدة االحتجاجات عىل غرار ما يحدث بالح

من  اكانو أ ،يضا بالنسبة للمحتجنياملنهجية مغايرة والحلول مغايرة أشكال مغاير و ال  ،املنجمي عىل سبيل املثال

 من التمور منتجهمتلفوا آالف لرتات الحليب يوميا أو من أمن يسكبون ماملعطلني عن العمل أو من عمال الحضائر أو 

ون من غياب املاء الصالح و من يعانالريفي أو من يعانون من ارتفاع أسعار األعالف أ منأو من يشتكون من غياب األ 

 .عديدة وعديدة واألمثلةمن ال يحتملون االرتفاع املشط لألسعار...  شة أووضاع املهنية الهللرشاب أو من يعانون من األ 

 ،ت تدخل الجيش الوطني يف مواقع األمن الوطني لتهدئة األوضاعتطلب ر قرقنة حالة من االحتقان الشديدشهدت جز 

كاال غلب عليها شليأخذ أليها منذ أشهر عديدة وتطور املشهد ت جديدة ولقد أرشنا إشكاالت رشكة برتوفاكس ليسإ

شكال أرشنا يف عديد تقاريرنا لكون ال  نناتطور املشهد بهذا الشكل والحال أ ، ملاذاواليقافاتواجهات العنف وامل

املواطنني رخبيل وفق برامج ومشاريع  تنموية تشاركية تجعل من ا سياسيا يعيد بلورة الوضع يف األ يتطلب موقف

كيف تتحول  ،جاهيف نفس االت ،التي تقوم عىل التنمية املحلية والالمركزية ساسية للدستورفاعلني وفق املبادئ األ 

ولقرار جملة من الجراءات يف ل التنمية الجهوية زيارة الوزير األول وأعضاء الحكومة إىل والية الكاف للبحث يف سب

رضاب العام وشل ىل ال صول إالحتجاجات واملواجهات مع قوات األمن والو ىل عامل من عوامل التوتر واذات االتجاه إ

 نشطة يف املدينة؟ مختلف األ 

والية من جملة الواليات وهي الواليات  14التي يجب أن تشمل  الجراءاتقرار جملة من زيارة كان الهدف منها إ

لكن وبرسعة كبرية تتحول  الحكومة،لفتة هامة من قبل  التنموية،قصاء والعطالة الداخلية التي عانت منذ عقود من ال 

تي تشهده بالدنا خالل يف الرتاكم االحتجاجي ال ولتساهم ،ىل عامل من عوامل التوتر واالحتجاج والعنفركة إالح

؟ سؤال يدفع إىل العديد من ىل عامل من عوامل التوتركيف تتحول زيارات الوزراء إىل الجهات إ األخرية،السنوات 

نفس التوتر  ذا تفرز هذه الزيارات عىل الدواماسايس من هذه الزيارات وملبالهدف األ األسئلة األخرى ذات العالقة 

 االحتجاجات؟ إىل جملة من احتقان ثموالذي يتحول وبرسعة إىل 

 بالمكانىل مستوى االنتظارات، كان إ الجراءاتعدم ارتقاء  تتكرر، واألسباب الواليات،يف عديد  احدث ذلك كما ذكرن

نفس التوجه ونفس األسلوب ونفس  الدارية،بالحلول التقنية ذات الخلفيات واطنني وعدم االكتفاء درس انتظار امل

 إنتاجها،عادة لصورة التي نحياها وتسعى السلطة إىل إهي ا هذه النتيجة،إال إىل نفس ن تؤدي املنهجية ال يمكن أ
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غري الخلفيات املوضوعية لالحتجاجات خرى أسئلة بالفعل محرية تقودنا إىل أسئلة أخرى حول الخلفيات األ 

 االجتماعية؟

ال مع ذلك ذكرى ال تز  غري،ريل سوى يوم عطلة ال أف 9لم يكن يوم  باهتة،احتفاالت عيد الشهداء كانت هذه السنة 

 .ىل مشهد مأساويباألذهان حني تحول املشهد االحتفايل إالثورة عالقة أفريل بعد  9ما حدث ذات يوم 

ملحتفلني بتلك البشاعة لم تالق من للتعامل مع اول األسباب التي دفعت قوات األ ك اليوم حتلت ذل اجات التياالحتج

ن االحتجاجات إال أجوبة وجعل من احتفاالت هذه السنة باهتة وال معنى لها لعل التوافق غيَب األ  جواب،إىل اآلن أي 

 .مغايرةيات آلن تأخذ مسارات و دناها كامنة ويمكن كما هو الحال أكما رص

ريا الرياضة أو ما يعرف كالو ل االحتجاجات التلمذية بمناسبة بشكا مثل هذه الفرتة من السنة تربز أككل سنة ويف

ساليب التي ميزت السنوات الفارطة، فخالل لم تأخذ الدخلة هذه السنة نفس األ  ،تحديدا والدخلة "سبور"بالباك ـ 

 سات التلمذية يف هذهبيان يشجب فيه عديد املمار صدار الحكومة إىل إأخذت أشكاال دفعت رئاسة السنة املنقضية 

ية ولم يصدر لم يحدث ما حدث يف السنوات املاض ،عالم املسألة بالكثري من االهتمامكما تناولت وسائل ال  ،املناسبة

م قدمت عال ال أطرت التظاهرة بل إن وسائل عىل كون الهياكل الرتبوية  الرشافوزارة  أي بيان حكومي وأعلمت

وهنا أيضا ومن  ،يف عديد الجهات وعديد املعاهد عىل كونها سلوك متميز ومتطور "سبورـ الباك "ذج عديد من نماال

. لقد جيومضمونه االحتجاأنه حافظ عىل شكله  إالشكال التقليدية لم يأخذ الحدث نفس األ  ،مليدانيةا املعاينةخالل 

 .التعابري االحتجاجية العنيفة واملمارسات العنيفة يف عديد املعاهدرصدنا "دخالت" حملت العديد من 

شكاالت ة ال تزال تعاني من العديد من ال الرتبوية والتعليمي واملنظومة الرتبوي،كثرية هي االحتجاجات يف القطاع 

 .الهامة والخطرية والتي تتطلب املعالجة الجذرية

 والدالالت التي يتوجب جملة من التعابري الذات،أكيد تتضمن احتكار الفضاء والقدرة عىل الفعل واملواجهة وت الدخلة،

 .التعامل مع بكل جدية

تناولت  ،وضوعحول امل ومتناقضة، احتجاجات متعددة ومختلفة شكاالت ذات عالقة باملثليةإ األخريةأثريت يف اآلونة 

احة عدم قبوله أثريت عديد الصور حول مطعم يعلن رص  ،ص يف املواقع االجتماعيةعالم وبالخصو املسألة وسائل ال 

ىل الفحص من املشاهد التي تعيدنا إ ىل غري ذلكللمثليني وسيارات أجرة تحمل إشارات عدم التعامل مع املثليني إ

عديدة رصدناها حول املسألة ، احتجاجات لكصاحبت ذواألحكام املسلطة ضد املثليني والهالة العالمية التي الرشجي 

 بأشكالتعني تناولها  وإثارتهاوليست وليدة اللحظة  ون املثلية يف تونس ليست استثناءشكال كال  ،من جهات متقابلة

ىل االنخراط يف الحرية ، مجتمع يسعى إوز ضوابطه الشكليةوبمنهجيات مغايرة يف مجتمع يتطور برسعة تتجا

، االحتجاجات التي رصدناها تدعو ويقوم عىل الكفاءة النصافتوفري كافة أشكال يعمل عىل  ،النسانيةوالكرامة 

أي مجتمع  ،باألقلياتلها عالقة ها من املسائل التي تثار من حني إىل آخر املجتمع السيايس للبت يف هذه املسألة وغري 

در عىل توفري كافة رشوط العيش معا هل املجتمع املتماهي واملتفاعل واملتناغم بتعدده وتنوعه واختالفه والقا ،نريد

التي رصدناها تتطلب تدخل االحتجاجات  ،خرأفرزت موضوعيا الثورة أم مجتمع آ وفق الرتاكمات النضالية التي
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والفعل   النسانكونية  وحقوق العميق لعمق املجتمع ومستقبله املنخرط يف مبادئ ال النصاتاملجتمع السيايس و 

 .نساني املعولمال 

ىل التهديد والعودة إ ،الريايض كثرية ومثريةأشكال العنف التي رصدناها خالل هذا الشهر ذات العالقة بالقطاع 

لم تعد اآللية بمقابالت بدون جمهور والخطايا املالية والعقوبات ضد بعض املالعب وحتى املسؤولني والرياضيني 

 .ن تحد من العنف الريايضالتي يمكن أ

ىل غري ذلك من التهم التحكيم وحول التالعب بالنتائج إعنيفة يف عديد املالعب حول  أشكاالخذت احتجاجات متعددة أ

شكال إىل األ الفضاءات الرياضية عادت من جديد  ،املهم ،عالمبشكل يومي تقريبا مختلف وسائل ال التي تتداولها 

 للمنظومةخر املراجعة النقدية هو اآل  خالل هذه االحتجاجات يتطلبوالقطاع الريايض من  ،االحتجاجية التقليدية

  .ساسيةلعنف التي أضحت احدى عالماتها األ الرياضية وتخليصها من مختلف أشكال ا

ن ما حدث باملروج إىل الربوز بشكل هام عىل الساحة خالل هذا الشهر ولنقل االنتحار بشكل املرسح إ ،نتحارعاد اال 

و معتصمون مند ثالثة أ ،النقدية ىل املراجعةمثلة عىل وضعية تدعو إالية قفصة أبوالية بن عروس  أو بالسند يف و 

ىل مؤتمر حول هذه طرف الجهات الرسمية ودعوة هذه األخرية إأربعة أشهر للمطالبة بالحق بالتشغيل وتجاهل  من 

النسبة للمعتصم ب ،ما عدى ذلك ،البداية مع املحتج املعتصم أمام الوزارة والبقية تأتي ،موضوع ال يستقيم ،املسالة

عىل محاوالت االنتحار الجماعية التي شهدناها  القدامهذه املواقف الحكومية كانت  وفق املعتصمني سبب  ،مناورة

 .ن يأخذ أشكاال خطرية، التصعيد يف هذا املجال يمكن أهذا الشهر

بعد  شهدتها تونسحالة االحتقان القصوى التي  ،لقد انطلقت رشارة الثورة من انتحار البوعزيزي يف سيدي بوزيد

جماعية  محاوالت انتحار ،ساليبأل سباب وبنفس اولنفس األ  انتحار اليحياوي إثرالثورة انطلقت من القرصين 

والتي  ليات املعالجة أضحت من املسائل العاجلةي جميعها حول االحتجاج... تغيري آرصدناها يف مواقع مختلفة تلتق

 .تظارال تتطلب االن

 2016 أفريلاالحتجاجات االجتماعية الجماعية والفردية خالل شهر 

وهي نفس املالحظة التي  ،لشهرىل التطور خالل هذا اة يف أشكالها الفردية والجماعية إعادت االحتجاجات االجتماعي

جانفي ثم ترتاجع فاالحتجاجات تتطور بشكل كبري خالل شهر  ،ناها خالل السنة الفارطة يف نفس هذا الشهرسجل

 شهر املوالية...خالل شهر أفريل ثم ترتاجع يف األ  خالل شهري فيفري ومارس لتتطور من جديد

محاوالت االنتحار الجماعية  ،سباب التي جعلت هذه االحتجاجات يف شكليها الفردي واالجتماعي تتطورعديدة هي األ 

م وبالخصوص املواقع االجتماعية صورا ملعطلني عن عال فلقد تناقلت بعض وسائل ال  ،اميةالتي أخذت أشكاال در 

 ،خل مؤسسات ووزاراتأمام أو دا ،ةوطنية و جهويمحلية و العمل واملعتصمني منذ فرتة طويلة يف فضاءات مختلفة 

انتباه لم يعد من أسلوب للفت  ،بأسلحة بيضاء يف صور مفزعة وتدفع إىل العديد من األسئلةجسادهم يعتدون عىل أ

 رةوتمر الصو  ،سلوب املدمرإال بهذا األ العام  والرأيالسلط املعنية 
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 .سئلة بدون أجوبةبمرارتها وتبقى األ 

ىل فلقد أصبحت زيارة أي مسؤول إ ،دةخرى معالم جديدة اتخذت أشكاال جديالحتجاجات االجتماعية شهدت هي األ ا

وحرق العجالت  واالعتصام من وغلق الطرقاتوات األ الحتجاجات واملواجهات مع قجهة ما سببا مبارشا لعديد ا

بوالية الكاف أو يف عديد  ووية عىل غرار ما حدث بجزر قرقنة أالجه أوالعامة املحلية  الرضاباتاملطاطية ومن ثمة 

 .خرىاملعتمديات األ 

 :الجماعية خالل هذا الشهر كما ييلكانت االحتجاجات الفردية و 

 الحجم %

 االحتجاجات الفردية 75 7,6%

 االحتجاجات الجماعية 912 92,4%

 املجموع 987 100,0%

 

 

 :شهر الثالثة املاضية كما ييلاأل وكانت هذه االحتجاجات خالل 

 جانفي  فيفري  مارس 

 الحجم % الحجم % الحجم %

 االحتجاجات الفردية 62 4,1% 94 14,5% 43 8,4%

 االحتجاجات الجماعية 1459 95,9% 556 85,5% 468 91,6%

 املجموع 1521 100,0% 650 100,0% 511 100,0%

 

االحتجاجات 

الفردية

7,6%

االحتجاج 

الجماعي

92,4%

توزع الحركات االحتجاجية االجتماعية الفردية و الجماعية

2016خالل شهر أفريل 
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وح بني التطور والرتاجع التي تفرس هذا الرتا واألسباب ليه حول تطور االحتجاجاتإىل ما ذهبنا تربز لنا املقارنة إ

 ييل:ىل ما تعود باألساس إ

وقد كان عىل الدوام  ،العديدة خالل السنة املنقضية للرتاكمات االحتجاجيةـ حدة االحتجاجات يف شهر جانفي نتيجة 

 .شهر جانفي شهر حدة االحتجاجات يف تونس

 .وهي عبارة عىل املهلة التي تقدم للسلطة ملعالجة هذه االحتجاجات ،ـ تراجع االحتجاجات يف شهري فيفري ومارس

 .الحلول العملية لهذه االحتجاجات إيجادـ عودة االحتجاجات بكل حدة خالل شهر أفريل بسبب عدم 

 ييل:كما  عىل املستوى الجهوي 2016خالل شهر أفريل  االحتجاجتوزعت 

 الوالية و محاولةانتحار أ احتجاج جماعي املجموع

 بنزرت 3 28 31

 تونس 4 71 75

 أريانة 1 7 8

 منوبة 3 10 13

 بن عروس 12 15 27

 زغوان 0 9 9

 نابل 8 21 29

 جندوبة 1 62 63

 باجة 0 42 42

 الكاف 2 32 34

 سليانة 1 16 17

 سوسة 2 24 26

 املنستري 0 19 19

 املهدية 3 35 38

 صفاقس 1 67 68

 القريوان 10 95 105

 القرصين 3 67 70

 س بوزيد 2 81 83

 قابس 1 33 34

 مدنني 0 54 54

 تطاوين 0 12 12



 
 

8 
 

 قفصة 18 84 102

 توزر 0 10 10

 قبيل 0 18 18

 املجموع 75 912 987

 

 

مامية يف حجم االحتجاجات وهي واليات القريوان وقفصة وسيدي بوزيد تحتل نفس الواليات املواقع األ  أخرىمرة ـ 

 القرصينتونس و و 

 احتجاجات هامة تم رصدها بكل من واليتي صفاقس وجندوبةـ 

غلب هذه االحتجاجات كانت مؤطرة وعليه ووفق أ إال أنبالرغم من حدة االحتجاجات التي شهدتها والية الكاف ـ 

 االحتجاجات غري املؤطرة إالال نتناول بالبحث والدرس  ،جية املعتمدة يف عمليات الرصدنفس املنه
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توزع التحركات االحتجاجية الفردية والجماعية عرب مختلف

2016أفريل -الواليات خالل الفرتة فيفري 

شهر فيفري شهر مارس شهر أفريل
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 شكاالت حول تنقلوأساسا بمنطقة بن قردان بسبب ال خر يف والية مدنني وترية االحتجاجات تتطور من شهر إىل آ ـ 

 مني بليبياالسلع ومشاكل التهريب والوضع األ 

تنموية يف  وإشكاالتوىل إشكاالت الحليب يف األ  ،املهديةـ شهدت االحتجاجات أشكاال جديدة يف كل من واليتي باجة و 

 .الثانية كما كان الشأن يف منطقة أوالد خليفة أو الرجيش أو قصور الساف

 

 الفردية والجماعية:التوزع الجغرايف لالحتجاجات االجتماعية 
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 أفريل التي تم رصدها خالل شهر حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار

و محاوالت االنتحار االستعراضية أن ت االنتحار خالل هذا الشهر ولو أتطورت كما ذكرنا حاالت االنتحار ومحاوال 

التهديد باالنتحار كما كان ن التحول الجديد والهام هو االنتقال من مجرد إال أاالنتحار املمرسح كانت هي الغالبة 

أنه ولحسن  إالو تناول مبيدات حرشات الحرق أ فلقد رصدنا فعال انتحاريا جماعيا عرب ،ىل الفعل االنتحارييحدث إ

 .الحظ تم التدخل الرسيع لنجدة املقدمني عىل االنتحار

منذ أشهر وقد  منهم من هو معتصم ،ليات احتجاجاتهميف عديد الجهات بكونهم سيطورون آ لقد أشعر املعتصمون

ن كل هذه املستويات جهوية واملركزية والحال أعالمي بهم نتيجة ذلك وتجاهلتهم السلط املحلية والتراجع االهتمام ال 

هذا الفعل الذي كان  ،لفعل االنتحاريىل االحتجاج عرب اوالنتيجة هي املرور إ ،ويلة حركة اعتصاماتتشهد وملدة ط

في ت من والية القرصين خالل شهر جانرشارة الثورة يف سيدي بوزيد ورشارة التحركات االحتجاجية التي انطلق

 .املايض

 حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار

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

 ذكر 4 4 39 7 2 0 56 75%

 أنثى 1 3 9 2 3 1 19 25%

 املجموع 5 7 48 9 5 1 75 100%

  100% 1% 7% 12% 64% 9% 7% % 
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 43ـ تطور هام لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار تم رصده خالل هذا الشهر مقارنة بالشهر املايض حيث رصدنا 

 حالة

 ـ كل الرشائح العمرية شملتها حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار

 عدد الفتيات أطفال وهذه املرة يتجاوز عدد الفتيان ـ رصدنا خمسة حاالت انتحار

 شهر املاضيةسنة عىل الصدارة كما كان الشأن يف األ  35ـ  26ية ـ حافظت الرشيحة العمر 

 ناث الذكور يف محاوالت االنتحار الجماعيةـ شاركت ال 

دة كانت بوالية قفصة ثم والية بن عروس علما وأن كل الذين أرفع عدد لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار املرصو  ـ

 تم رصدهم بهذه الوالية هم من املعتصمني بحديقة املروج منذ ما يزيد عن الشهرين والقادمني من والية قفصة

 بوالية نابل 8حاالت انتحار ومحاوالت انتحار بوالية القريوان و 10ـ سجلنا 

ولة انتحار بكل من قبيل وتوزر وتطاوين ومدنني وهي الواليات التي تشهد أقل ـ لم نرصد أي حالة انتحار أو محا

 2015االنتحار ومحاوالت االنتحار كما تبني ذلك من تقريرنا السنوي حول املوضوع خالل سنة  تعدد يف حاال 

 .اوالت االنتحارـ نفس املالحظة نسوقها حول والية زغوان التي بدورها تشهد عددا محدودا من حاالت االنتحار ومح

 .ة انتحار بوالية املنستريو محاوللم نسجل أي حالة انتحار أـ 
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عالم املكتوبة ها ووثقناها ولم ترش إليها وسائل ال ـ عديدة حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي رصدنا

 .بالخصوص

 محدودة يف الغالب عىل عكس ما ارعالم حول حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحاملعلومات التي تقدمها وسائل ال  ـ

 .كان يف السابق

ت عالم انتقادالقد واجه ال  ،قديم معطيات حولهاليها فبدون تإ الشارةـ حاالت انتحار األطفال هي األخرى إن تمت 

نعتقد أن األمر وفق هذا  ،فهو يفرز أثر املحاكاة ىل هذه املسألةبإشارته إىل هذا املوضوع بل وكأنه كبرية لكونه يشري إ

شجاعة مواجهة الوحش والبحث علينا وبكل  االنتحار،ىل لعميقة والكامنة التي تدفع يافع إسباب االتميش سيرتك األ 

 .سباب التي ترتكه يرتصد هؤالء اليافعنييف األ 

تخذة عدى دعوة وسائل امل والجراءاتدائما حول برامجها  نتساءلقاومة االنتحار، ـ علمنا منذ أشهر بخطة وطنية مل

  .ىل ذلكالعالم إىل عدم الشارة إ

 

 

 التي تم رصدها خالل شهر أفريل حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار

و محاوالت حاالت االنتحار أ

 االنتحار

 الوالية

 بنزرت 3

 تونس 4

 أريانة 1

 منوبة 3

 بن عروس 12

 زغوان 0

 نابل 8

 جندوبة 1

 باجة 0

 الكاف 2

 سليانة 1

 سوسة 2
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 املنستري 0

 املهدية 3

 صفاقس 1

 القريوان 10

 القرصين 3

 س بوزيد 2

 قابس 1

 مدنني 0

 تطاوين 0

 قفصة 18

 توزر 0

 قبيل 0

 املجموع 75
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 الشهر:ييل جرد لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها خالل هذا  فيما

 الوالية الجنس واألسبابالضحية  الوسيلة املعتمدة

 ـ االنتحار حرقا

 

 ـ االنتحار حرقا

 

 

 ـ االنتحار شنقا

ـ شاب باملنطقة السياحية ينتحر حسب عائلته لكونه 

 بدون شغل ويمر بفرتة نفسية حرجة

سنة بمنطقة سيدي سالم ينتحر ألسباب  29ـ شاب سنه 

 مجهولة

سنة انتحر  36سنه  ـ شاب بمنطقة كاب عباد بسجنان

 بمسكنه ألسباب مجهولة

 ذكر

 

 ذكر

 

  ذكر

 بنزرت

 حادة آالتـ استعمال 

 

 ـ تناول مبيد حرشات

ـ محاولة انتحار ثالثة شبان من املعطلني عن العمل أمام 

 وزارة التشغيل

ـ محاولة انتحار معتصمة أمام وزارة املرأة نتيجة اليأس 

  املعتصمنيمن عدم تفاعل الوزارة مع مطالب 

 ذكور

 

 أنثى
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الواليات

ل حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار يف مختلف الواليات خال

2016أفريل -الفرتة فيفري 

فيفري

مارس

أفريل
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سنة بسبب خالفات  46ـ محاولة انتحار امرأة سنها  ـ تناول أدوية

 عائلية

 أريانة أنثى

 يشنقا من أعىل بلدية واد  باالنتحار اـ ثالثة شبان هددو  ـ محاولة االنتحار شنقا

 الليل احتجاجا عىل عدم تمكينهم من رخص أكشاك

 منوبة ذكور

ـ وسائل متعددة: 

الحرق، الشنق، تناول 

 مبيدات حرشات...

شاب من بني املعتصمني باملروج منذ ما يزيد عن  12ـ 

ىل ون االنتحار بسبب عدم االستجابة إالشهرين يحاول

 مطالبهم

ذكور 

 وإناث

 بن عروس

 عىل بنايةمن أ اإللقاءـ 

 

 

ـ قطع رشايني اليدين 

 بشفرة حالقة

من سطح  اإللقاءـ 

 املسكن

 ـ تناول أدوية

 

 ـ محاولة االنتحار حرقا

احتجاجا عىل هدم محل بناه عىل ـ انتحار شاب بقليبية 

قرار  إثرطرف الرشطة البلدية عىل  الطريق منقارعة 

 هدم البناءات الفوضوية

 ظروفهاسنة بسبب  18ـ انتحار فتاة بمنزل تميم سنها 

 االجتماعية الصعبة

سنة بسبب تردي أوضاعها  17ـ انتحار فتاة سنها 

 االجتماعية

ـ انتحار امرأة يف العقد الرابع يف بوعرقوب ألسباب لم يتم 

 ذكرها

وأبنائه يف جهة بني خالد ـ محاولة انتحار زوج وزوجته 

 وضاع االجتماعيةبسبب تردي األ 

 ذكر

 

 

 أنثى

 

 أنثى

 

 أنثى

 

ذكور 

 وإناث

 نابل

 سنة بسبب 35ـ انتحار شاب يف معتمدية فرنانة سنه  ـ االنتحار حرقا

 حجز بضاعته من البنزين املهرب

 جندوبة ذكر

 ـ االنتحار حرقا

 

 ـ محاولة االنتحار حرقا

ألسباب غري  ـ انتحار عامل حضرية بمنطقة القصور

 معلومة

ـ كهل يف رشكة تم رفض نقلته فسكب البنزين عىل نفسه 

 وعىل أحد املسؤولني محاوال االنتحار

 ذكر

 

 ذكر

 الكاف

 ـ االنتحار شنقا

 

املدارس  بإحدىـ تلميذة بمعتمدية مكثر تدرس 

 االبتدائية تنتحر ألسباب غري معلومة

 سليانة أنثى

 ـ االنتحار شنقا

 

 

 

ـ ألقت نفسها أمام 

 القطار

سنة أعزب ومن أصحاب السوابق  35شاب سنه  ـ انتحار

ـ  ،العدلية  10مفتش عنه وصادرة ضده أحكام بالسجن ب

 هذا ولم تعرف أسباب االنتحار ،سنوات

ـ انتحار امرأة يف الثالثني من عمرها نتيجة لخالفات 

 عائلية

 ذكر

 

 

  أنثى

 سوسة
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شنقا وتناول  ـ االنتحار

 مبيد حرشات

 ـ تناول مبيد حرشات

 

 االنتحار شنقاـ 

سنة ألسباب مجهولة  30ـ انتحار طبيب بيطري سنه 

 علبة مبيد حرشاتوقد تم العثور يف محيط الحادثة عىل 

سنة بمنطقة الرجيش ألسباب  60ـ انتحار امرأة سنها 

 مجهولة

سنة بمنطقة التاللسة  38انتحار معلمة تبلغ من العمر ـ 

 ألسباب مجهولة

 ذكر

 

 أنثى

 

 أنثى

 

 املهدية

من الطابق  اإللقاءـ 

 الرابع لبناية

أم لطفلني يبدو أنها تعاني  ،سنة 45ـ انتحار امرأة سنها 

 من بعض االشكاالت النفسية

 صفاقس أنثى

 

 

 

 من أعىل اإللقاءـ 

 

 من أعىل اإللقاءـ 

 

 

 ـ تناول مخدرات

 

 ـ االنتحار حرقا

 

 ـ االنتحار حرقا

 

 ـ االنتحار حرقا

 

 

 ـ محاولة االنتحار حرقا

 

 

 

 ـ االنتحار حرقا

منزل ـ انتحار شاب بمنطقة الطويلة من معتمدية 

املهريي يعاني من اضطرابات نفسية أقام بسببها 

 باملستشفى ويتناول أدوية لذات الغرض

سنة بمنطقة الرشايطية التابعة  17ـ انتحار شاب سنه 

 ملعتمدية الرشاردة ألسباب مجهولة

ـ انتحار تلميذ بالسنة الثامنة أسايس بنرص الله بسبب 

دراسة ة عن الخوفه من عقاب والده نتيجة غياباته املتكرر 

 دارة لهذا السببودعوة الويل من طرف ال 

سنة بمدينة القريوان ألسباب  20ـ انتحار شاب سنه 

 مجهولة

ساتذة النواب بسبب عدم ـ انتحار أحد املعتصمني من األ 

 إدماجه

سنة بسبب  24ـ انتحار شاب بمنطقة املنشية سنه 

 خالف مع خطيبته

ني بسبب تردي سنة بحي النحاس 26سنه  انتحار شابـ 

كونه من أرسة فقرية تعمل والدته يف  ،أوضاعه االجتماعية

 جمع القوارير البالستيكية

 النسانيةوالعلوم  اآلدابـ محاولة انتحار طالب بكلية 

برقادة بسبب طرده من الكلية علما وأنه سكب البنزين 

إال أن عىل جسده وعىل عميد الكلية ويف مكتب العمادة 

 ساتذة تمكنت من صدهمجموعة من األ 

بمعهد منزل املهريي بمنطقة  تلميذ يدرسـ انتحار 

 مجهولة ألسبابسيدي سعد 

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 ذكر 

 

 

 ذكر

 

 ذكر

 

 ذكر

 

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 

 

 ذكر

 القريوان
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 ـ االنتحار حرقا

 

 ـ تناول أدوية

 

 

 

 

 ـ االنتحار حرقا

ـ انتحار شاب بمنطقة الدغرة بمعتمدية القرصين 

 ألسباب مجهولةالجنوبية 

ـ انتحار عامل حضرية يعمل بمقر والية القرصين مكلف 

والندوات وذلك بعد االنتهاء من جلسة  العالمبدائرة 

النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي املخصص للنظر يف 

ملف التشغيل ومن املرجح أن يكون عدم  ورود اسمه يف 

 قائمة من سيتم تسوية وضعيتهم املهنية وراء ذلك

 انتحار شاب نتيجة حجز بضاعة مهربة ـ 

 ذكر

 

 ذكر

 

 

 

 

 ذكر

 القرصين

 ـ االنتحار حرقا

 

 ـ االنتحار حرقا

 إبراهيمسنة بمنطقة أوالد  18ـ انتحار فتاة سنها 

 عنها العالنالهيرشية ألسباب لم يتم 

ممرضة عىل سكب البنزين عىل جسدها احتجاجا  أقدامـ 

 عىل عدم تمكينها من نقلة مهنية

 أنثى

 

 أنثى

 يديس

 بوزيد

 قابس ذكر عنها العالنسنة ألسباب لم يتم  15انتحار تلميذ سنه  ـ االنتحار شنقا

 ـ االنتحار حرقا

 ـ االنتحار شنقا

 

 

 ـ تناول مبيد حرشات

محاولة االنتحار 12ـ 

برشب مادة  3حرقا و

 سامة

 سنة ينتحر بسبب رفض الوايل لقاءه 30ـ شاب سنه 

سباب سنة أل  18بمنطقة راس الكاف سنه ـ انتحار شاب 

ن الشاب حاول مجهولة وحسب بعض املعطيات فإ

 إنقاذهاالنتحار سابقا وتم 

 ـ محاولة انتحار شاب من املعتصمني

 من املعتصمني بمقر معتمدية السند 15ـ محاولة انتحار 

 ذكر

 ذكر

 

 

 ذكر

ذكور 

  وإناث

 قفصة

 

 االجتماعية الجماعية خالل شهر أفريل التحركات االحتجاجية

با التي تم رصدها خالل هذا الشهر مثل القطاع الرتبوي ربع التحركات تقري تحركا احتجاجيا جماعيا 970 تم رصد

والريايض يف حني كانت االحتجاجات ذات الخلفيات السياسية  واألمني فاالقتصاديداري ثم االجتماعي يليه القطاع ال 

 .سابعة يف سلم االحتجاجاتيف املرتبة ال

صادية واالجتماعية يف تغريت هندسة االحتجاجات مقارنة بالشهر املايض حيث كانت االحتجاجات ذات الخلفية االقت

جاجات الرتبوية اىل االحت باألساسويعود هذا التغري  فاألمنيةدارية تليها االحتجاجات الرتبوية ثم ال وىل املراتب األ 

دارية تطور االحتجاجات ذات الخلفيات ال وكذلك ل و يف املعاهد الثانوية نتيجة "الدخلة"لجامعية أسواء يف الفضاءات ا

داري والسلطة بالنسبة للمحتجني وكذلك للتعامل العنيف مع املحتجني يف عديد ودائما هنا نالحظ التداخل بني ال 
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والعودة القوية لالحتجاجات ذات الخلفيات الرياضية وهي احتجاجات  ،أساسا يف جزر قرقنة ووالية الكافالجهات و 

تساير مختلف مراحل نهاية البطوالت يف مختلف الرياضات الجماعية ولقد وقفنا عىل نفس النتائج يف هذا القطاع يف 

 نفس هذه الفرتة يف السنة املاضية

 ييل:طبيعة هذه االحتجاجات كما  هذا وكانت

 

 حتجاجيةطبيعة التحركات اال 

 طبيعة االحتجاجات العدد النسبة

 االحتجاجات العفوية 282 31%

 االحتجاجات التلقائية 347 38%

 االحتجاجات العشوائية 283 31%

 املجموع 912 100%

 

 

االحتجاجات العشوائية وهي  إاليقارب نفس نسب الشهر املايض  التلقائي والذياملخزون االحتجاجي  ما نالحظه هو

 .جات العفويةجااالحتجاجات العنيفة تطورت بشكل ملفت مقارنة مع الشهر املايض بل وتساوت مع االحت

يربز توزيع االحتجاجات نقلة نحو التصعيد والعنف وتطورا هاما يف حجم االحتجاجات العفوية يف كل القطاعات 

 .يةتقريبا عدى االحتجاجات ذات الخلفيات الدين

0 50 100 150 200 250 300 350 400

التحركات االحتجاجية العفوية

التحركات االحتجاجية التلقائية

التحركات االحتجاجية العشوائية

خصائص التحركات االحتجاجية الجماعية
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 ماعيةالهيكل القطاعي العام للتحركات االحتجاجية االجتماعية الج

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 114 13%

 اجتماعي 119 13%

 سيايس 58 6%

 تربوي 219 24%

 بيئي 30 3%

 داريإ 147 16%

 ديني 1 0%

 صحي 25 3%

 أمني 119 13%

 ريايض 80 9%

 املجموع 907 100%
 

 

 كات االحتجاجية الجماعية العفويةللتحر املجال القطاعي 

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 33 12%

 اجتماعي 44 16%
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2016
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 سيايس 19 7%

 تربوي 61 22%

 بيئي 10 4%

 داريإ 50 18%

 ديني 1 0%

 صحي 9 3%

 أمني 32 11%

 ريايض 23 8%

 املجموع 282 100%

 

كثر القطاعات احتجاجا تليه االحتجاجات ذات الخلفيات أإذا استثنينا القطاع الرتبوي فإن القطاع الداري كان 

هناك تراجع يف االحتجاجات العفوية ذات الخلفيات السياسية  ،منية والرياضيةة ثم األ االجتماعية ثم االقتصادي

 .وتطور لالحتجاجات ذات الخلفيات البيئية والصحية مقارنة مع الشهر املنقيض

 االحتجاجية الجماعية التلقائيةت املجال القطاعي للتحركا

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 42 12%

0 10 20 30 40 50 60 70

اقتصادي

اجتماعي

سياسي

تربوي

بيئي

إداري

ديني

صحي

أمني

رياضي

المجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية 
2016أفريل لشهرالعفوية
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 اجتماعي 39 11%

 سيايس 19 5%

 تربوي 78 22%

 بيئي 12 3%

 داريإ 58 17%

 ديني 0 0%

 صحي 13 4%

 أمني 50 14%

 ريايض 36 10%

 املجموع 347 100%

 

هندسة االحتجاجات العفوية ويكمن االختالف الوحيد بالنسبة لالحتجاجات التلقائية فقد حافظت تقريبا عىل نفس 

 ،االحتجاجاتهم بالنسبة لبقية كانت االحتجاجات التلقائية هي األ وكما سبق وأرشنا فقد  ،يف حجم هذه االحتجاجات

حافظت عىل نفس حجم بل  ن االحتجاجات السياسية التلقائية لم تساير نفس التطور الكمي لبقية االحتجاجاتغري أ

 فوية يف حني لم نسجل احتجاجات تلقائية يف املجال الدينيتجاجات العاالح

 ت االحتجاجية الجماعية العشوائيةاملجال القطاعي للتحركا

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 39 14%
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لشهرالمجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية التلقائية
2016أفريل 
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 اجتماعي 36 13%

 سيايس 20 7%

 تربوي 80 28%

 بيئي 8 3%

 داريإ 39 14%

 ديني 0 0%

 صحي 3 1%

 أمني 37 13%

 ريايض 21 7%

 املجموع 283 100%

 

 

 السيايس عىل نفس وباملقارنة مع االحتجاجات التلقائية فإننا نالحظ محافظة ،تتغري هندسة االحتجاجات العشوائية

أما املقارنة بني العفوي حتجاجات الرتبوية وتراجعا يف بقية القطاعات لال  نسبي مقابل تطورحجامه تقريبا أ

يف  اتطور  حيث سجلنا باألساسأن االختالفات قطاعية  ،نفس حجم االحتجاجاتللنا يسجت فتربز، رغم والعشوائي

 والداري.االجتماعي والبيئي  وتراجعا يف واألمنياالقتصادي والرتبوي 

 القطاعية أبعادهاالتحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية يف 

0 20 40 60 80 100
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ةيئالمجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العشوا
2016لشهر أفريل 
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 القطاع االقتصادي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 33 28,9%

 احتجاج تلقائي 42 36,8%

 احتجاج عشوائي 39 34,2%

 املجموع 114 100,0%

 :بالخصوص حول أهم االحتجاجات تمحورت

 ـ تردي أوضاع القطاع الفالحي

 ـ عدم توفر مادة السداري

 شكاالت الحليبـ إ

تها تجاه املناطق ابالتزاميفاء الحكومة ـ عدم إ

 الداخلية

 ـ تردي البنية التحتية

فك االرتباط بني رشكة فسفاط قفصة ورشكة ـ 

 البيئة

 ـ ضوابط بيع املرجان

 كشاك العشوائيةـ ازالة األ 

 سعار الحبوبـ مراجعة أ

 ـ انقطاع مياه الري

 ـ غياب الزيت النباتي

 ـ تهيئة املنطقة بني رجيم معتوق وقرص غيالن

 فق التنميةياب أـ غ

 ـ فتح املعرب الحدودي

 ـ تخفيض األداء الجبائي

 زمة برتوفاكـ أ

 ـ توفري فضاءات تجارية للتجارة املوازية

 دارة الغاباتـ مصادرة أرايض من طرف إ

 القطاع االجتماعي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 44 37,0%

 تلقائياحتجاج  39 32,8%

 احتجاج عشوائي 36 30,3%

 املجموع 119 100,0%

 االحتجاجات حول املواضيع التالية تمحورت أهم

 ـ التشغيل

 ـ توفري املاء الصالح للرشاب

 ـ النور الكهربائي

 الطرد التعسفي لعمالـ 

 ـ توفري الخدمات االجتماعية

 ـ عدم االهتمام بحاالت اجتماعية

 وضعيات مهنيةـ تسوية 

 وضعية أصحاب الحاجات الخصوصيةـ 
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ـ تفيش املخدرات " الزطلة "

 القطاع السيايس

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 19 32,8%

 احتجاج تلقائي 19 32,8%

 احتجاج عشوائي 20 34,5%

 املجموع 58 100,0%

 التالية:تمحورت أهم االحتجاجات حول املحاور 

 ـ التزام الحكومة بتعهداتها

 ـ مواقف وقرارات الحكومة

 ـ اجراءات سياسية محدودة

 ـ فتح ملف الفساد

ـ التفاوض مع الجانب الليبي حول اشكاالت املعرب 

 الحدودي من الجانب الليبي 

 ـ املوقف من صفاقس عاصمة للثقافة العربية

 س البلديةيف املجالـ ادماج املعوقني 

 ـ حول املعتقلني بالسجون العراقية

 

 القطاع الرتبوي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 61 27,9%

 احتجاج تلقائي 78 35,6%

 احتجاج عشوائي 80 36,5%

 املجموع 219 100,0%

 ييل:تمحورت أهم االحتجاجات حول ما 

 االعتداءات عىل املربنيـ 

 ساتذة النواب ـ ملف األ 

 دراج شعبة تكوين املعلمني باملعهد العايل للغاتـ إ

 ـ االعتداءات عىل املؤسسات الرتبوية

 ـ القرارات التأديبية الصادرة عن مجالس التأديب

 يقاظ العلميـ انعدام وسائل اليضاح بمادة ال 

 التالميذ ـ تفيش املخدرات وتناول الخمر يف صفوف

 من املروري أمام املدارسـ األ 

 شغال بمدرسةـ تعطل األ 

 ـ تسوية وضعيات مهنية ملدرسني

 نشطة الثقافية والرتفيهية للتالميذـ توفري األ 

عىل للموسيقى تحسني البنية التحتية للمعهد األ  ـ

 باملهدية

 ـ العنف املادي واللفظي باملعاهد
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 باملكنني ـ الحد من االكتظاظ وبناء معهد جديد

 املزونة األساتذة بمعهد إرضابـ عودة الدروس بعد 

 ـ الرتبصات املهنية

 الكاباس ءـ رفض التناظر تحت غطا

 القطاع البيئي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 10 33,3%

 احتجاج تلقائي 12 40,0%

 احتجاج عشوائي 8 26,7%

 املجموع 30 100,0%

 التالية:جات بالخصوص حول املواضيع جاوتمحورت االحت

 ـ التلوث البحري والربي

 ـ اعرتاض عىل مرشوع طريق حزامية

 االعتداءات عىل الواحاتـ 

 ـ حول صيد املرجان

 مطارنزول األ  إثردي املسالك الفالحية ـ تر 

رشكة تكرير الرمال وانعكاساتها عىل  إشكاالتـ 

 الصحة واملنتوجات الفالحية

 ـ حول تعطل مرشوع برئ عميقة

  ـ حول عدم جمع القمامة

 

 داريالقطاع اإل 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 50 34,0%

 احتجاج تلقائي 58 39,5%

 احتجاج عشوائي 39 26,5%

 املجموع 147 100,0%

 التالية:تشكلت االحتجاجات بالخصوص حول املواضيع  

 ـ تسوية وضعيات مهنية

 ـ االلتزام بتعهدات

 خطة وطنية لرتويج مادة الحليب  إقرارـ 

 اشرتاكيةرايض ـ مصادرة أرايض ضمن أ

 ـ الحد من الرضائب عىل مواد مستوردة

 تسديد شغورـ 

 ـ نتائج مناظرات

 داريةالخدمات ال ـ 

 دارة ملطالب محتجنيـ تجاهل ال 

 عوان رشكة البيئة بوزارة البيئةـ الحاق أ
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 كشاكـ تنفيذ قرارات هدم أ

العمل عىل الطريق الرابطة بني سيدي عبد  إيقافـ 

 الله وبقية املناطق

 ـ املماطلة يف توفري فرص الشغل

حدى العامالت وذلك لتكرر ـ املماطلة بطرد إ

 اعتداءاتها عىل زمالئها

 النتاجـ مراجعة منحة 

 ـ املماطلة يف تطبيق محارض جلسات

 ـ املطالبة باالندماج املهني

مسلك فالحي داخل  بإحداثحد املواطنني ـ تعمد أ

 مقربة

 شغال بناء بمدرسةأ إتمامـ عدم 

 ـ البناء دون وجه قانوني

 ـ غياب الشفافية يف مناظرة رشكة جهوية للنقل

 التخفيض يف األداء الجبائيـ 

 "الباتيندا"ـ الحد من قيمة 

 ىل مدرسة ابتدائيةـ تحويل مسلخ بلدي إ

 ـ السماح بنقل حمولة زائدة للحبوب

 ـ سوء تسيري املرفق العام

الجهوية  لإلدارةـ توفري املوارد البرشية ومقر جديد 

 للملكية العقارية بسيدي بوزيد

 منيااملفروزين أ إنصافـ 

 أجور ـ رصف

 أشهر 6عالن عىل نتائج مناظرة منذ ـ ال 

 الصحيالقطاع 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 9 36,0%

 احتجاج تلقائي 13 52,0%

 احتجاج عشوائي 3 12,0%

 املجموع 25 100,0%

  

 ييل:كانت االحتجاجات يف هذا القطاع كما 

 الخدمات الصحيةـ نقص 

 سعافعدم توفر سيارة إـ 

 طار الطبيـ نقص يف ال 

 ـ حاالت تسمم لتالميذ

 همال الطبيـ ال 

ـ انقطاع االتصاالت الهاتفية باملستشفى املحيل 

 بالوسالتية

 ىل مستشفى الحروق البليغةض إـ التدخل لنقل مري

شكال عقاري لبناء مستوصف بمنطقة ـ حل إ

 من معتمدية الشبيكة املاللسة

 طار شبه الطبي بمستشفى قبيلـ النقص يف ال 

 ـ تغري لون مياه الرشب بمدينة املنستري

 ـ وضع خطة وطنية ملقاومة وباء انفلونزا الخنازير

 منياأل القطاع 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة
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 احتجاج عفوي 32 26,9%

 احتجاج تلقائي 50 42,0%

 احتجاج عشوائي 37 31,1%

 املجموع 119 100,0%

 التالية:تمحورت االحتجاجات بالخصوص حول املواضيع 

 ىل مرشوع سياحيـ إغالق طريق مؤدية إ

 ىل االعتداءاتـ تعرض أعوان وحراس الغابات إ

 ـ تركيز مخفضات رسعة

 من يف محيط املدارسـ األ 

 ـ وضع حد للتحيل

 املروريمن ـ األ 

 ـ انتشار املخدرات

 ـ التهم الكيدية

 بعنف منية مع املحتجنيـ تعامل الوحدات األ 

 ـ استعمال الغاز املسيل للدموع

 ـ العنف ضد املربني

 ـ اعتقال محتجني

 بة وحرق سيارات أمنيةاصـ إ

 الريايضالقطاع 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 عفوياحتجاج  23 28,8%

 احتجاج تلقائي 36 45,0%

 احتجاج عشوائي 21 26,3%

 املجموع 80 100,0%

 

خطاء التحكيمية واملطالبة بعدم التالعب بالنتائج الرياضية واملطالبة الحتجاجات كما سبق وذكرنا حول األ تمحورت ا

عدد من املباريات  وإقرارىل عديد العقوبات يس جامعة كرة القدم إىل غري ذلك من الشكاالت التي أدت إباستقالة رئ

ندية االت العديدة بني الالعبني واملسريين داخل األ شك..هذا عالوة عىل ال .هور الريايضالرياضية بدون حضور الجم

 .وقضايا االستحقاقات املالية

 جتماعية الجماعية ودرجة كثافتهاليات التحركات االحتجاجية اال آ

والتكرار   الكثافة  معايري وذلك وفقالجماعية  االحتجاجية االجتماعيةليات التحركات قياس آ التذكري بمنهجيةنعيد 

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

 .ىل مؤرش سلبيوالفاعلني هذا وتشري الخانة }ـ{ إوالفضاءات والجهات 

 

 5 4 3 2 1 لياتاآل
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    * * عالمنداءات عرب وسائل اإل 

   * * * منع مسؤولني من مغادرة مكاتبهم

  * * * * الشبكات االجتماعية

     ـ التهديد باالستقالة

  * * * * االعتصامات

   * * * جوع إرضابات

    * * جوع وحشية إرضابات

  * * * * غلق طرق

    * * عرائض احتجاجية

   * * * داريةإ اقتحام مؤسسات

    * * غلق مقرات عمل

  * * * * منمواجهات مع األ 

     * حمل الشارة الحمراء

   * * * مسريات سلمية

  * * * * إرضابات

   * * * طاطيةحرق عجالت م

   * * * منيةاعتداء عىل مراكز أ

   * * * العصيان املدني

     * منع حركة مرور القطارات

     * جامعية للبيع شهادعرض 

     ـ مسرية بحرية باملراكب

     ـ التخيل عن الجنسية التونسية

     * ميناء إغالق

     ـ مقاطعة امتحانات

   * * * فالحي إنتاج إتالف

     ـ التكبيل بالسالسل

     ـ سالسل برشية

     ـ فواهاطة األ خي

   * * * التهديد باالنتحار

     ـ رمزيةانتحارات 

    * * قدام نحو العاصمةالسري عىل األ 
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     ـ التهديد بالهجرة الجماعية

  * * * * اعتداءات وشغب

 

 فضاءات التحركات االحتجاجية الجماعية

 

 5 4 3 2 1 الفضاءات

   * * * طرقات

   * * * دارية مقرات إ

  * * * * ساحات عامة

   * * * فضاءات عمل

  * * * * تربويةمؤسسات 

    * * مصالح بلدية

  * * * * مقرات واليات

  * * * * مقرات معتمديات

     ـ مقرات قضائية

   * * * مقرات وزارات

     * يندواو 

     * منظمات وطنية

     * مجلس نواب الشعب

    * * رئاسة الحكومة

     ـ رئاسة الجمهورية

     * مستشفى

     * التونسية للكهرباء والغازالرشكة 

    * * مقرات الرشكة الوطنية لتوزيع املياه

   * * * مالعب رياضية

 

 الجهات موضوع التحركات االحتجاجية الجماعية

 

 5 4 3 2 1 الجهات

    * * مصالح بلدية

    * * رشكة توزيع املياه
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   * * * مؤسسات تربوية

   * * * مالعب رياضية

     ـ الجمهوريةرئاسة 

   * * * واليات

  * * * * معتمديات

   * * * وزارات

    * * رئاسة الحكومة

     * مستشفيات

     ـ جنبيةسفارات أ

  * * * * منيةالسلطات األ 

     ـ السلطات القضائية

    * * منظمات وطنية

    * * مجلس نواب الشعب

     ـ مجامع املياه

     ـ عالميةمؤسسات إ

 

 يف التحركات االحتجاجية الجماعيةالفاعلون 

 

 5 4 3 2 1 الفاعلون

    * * ولياءأ

   * * * متساكنون

     * نصحفيو 

    * * عمال الحضائر

  * * * * أصحاب الشهادات العليا

  * * * * ن عن العملمعطلو 

    * * جرةسيارات األ  ائقيس

    * * نأمنيو 

    * * الريفيسائقي النقل 

   * * * عمال

   * * * موظفون

     * أهايل مفقودين
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     * أهايل شهداء

  * * * * فالحون 

    * * بحارة

     * شبه طبية وإطاراتأطباء 

    * * نشطاء حقوقيون

 

 أفريل جرد ألهم التحركات االحتجاجية يف مختلف الواليات خالل شهر

ن تبدي السلطات املحلية والجهوية والتنمية يف عدد من الجهات دون أ املطالب بالتشغيليستمر الحراك االجتماعي 

ىل تصعيد املحتجني وإقبال البعض منهم عىل وأيضا املركزية أي تفاعل إيجابي مع هذه التحركات األمر الذي أدى إ

مام املبنى املركزي لوزارة الثة من شباب الڤرصين املعتصمني أاالنتحار ومحاولة االنتحار وهو ما حصل مع ث

ة. كما تتواصل االحتجاجية ومع معتصمة أمام مبنى وزارة املرأ 2م يف منتزه املروج التشغيل وشباب ڤفصة املعتص

االجتماعية املطالبة بالتنمية من ذلك تحسني البنية التحتية وتوفري املاء الصالح للرشاب ووضع حد لالنقطاع املتكرر 

الحليب لم  جانتتايف  يف القطاع الفالحي فأزمة تسويق الفائض النتاجزمة بائي. وتستمر أيضا ألماء وللتيار الكهر ل

ىل الحل يف عدد من املناطق الفالحية. كما وّلد تجد طريقها إىل الحل تماما كما لم تجد أزمة مياه الري طريقها إ

تجاهل السلطات لالعتصامات تحركات اجتماعية جديدة من ذلك تجاهلها العتصام املكنايس وتجاهلها لتحركات 

  مر الذي وّلد انفجارا يف الجزيرة منتصف شهر أفريل.كة برتوفاك يف قرقنة منذ حوايل سنة األ املعتصمني ضد رش 

وزيد والڤرصين علما وأن الحراك االجتماعي كثر احتجاجا تليها سيدي بالقريوان يف صدارة الواليات األ  لجهويا ما تزا

والد خليفة طلبا للتشغيل تحركات متساكني منطقة أ إثروذلك  يضا بارزا يف والية املهدية خالل شهر أفريلبدا أ

البيئي عىل حد تعبري  ن سوى التلوثاملتساكنو  احقال نفطيا يف املنطقة لم يجن منه 14والتنمية باعتبار تواجد 

  املحتجني.

 الواليات:فيما ييل تفصيل للتحركات االحتجاجية التي تم رصدها يف مختلف 

 :والية بنزرت

بشبكة املاء الصالح للرشاب  هايل تّشقة من معتمدية ماطر بوقفة احتجاجية وقطع الطريق للمطالبة بالربطقام أ

ة أدى اعتداء عونا أمن عىل ي تفاعل يُذكر من قبل السلطات املحلية. ويف منزل بورقيبدون أن يالقي احتجاجهم أ

ف الذي تعرض له زميلهم. ىل حالة احتقان باملحطة وتوقف نشاط الحافالت ملدة ساعات تنديدا بالعنسائق حافلة إ

مام املندوبية الجهوية للرتبية واحتج شباب منطقة الرفراف لتسوية وضعياتهم املهنية أ ب طلباساتذة النواواحتج األ 

  رفضا ليقاف مستلزم امللعب البلدي بالجهة وحرمانهم من الفضاء الرتفيهي املتنفس الوحيد بالنسبة لهم.
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ة السياحية ببنزرت وشاب ملنطقاقدم عليها شاب يف الت ومحاوالت انتحار حرقا وشنقا أيضا ثالث حاشهدت الجهة أ

 سنة يف منطقة كاف عبَّاد بسجنان ألسباب مجهولة. 38سنة يف منطقة سيدي سالم وشاب ثالث عمره  29ثان عمره 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 9% 1 8% 1 25% 3 11%

 االجتماعي 1 9% 1 8% 1 25% 3 11%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 3 27% 5 38% 2 50% 10 36%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 داريال  2 18% 2 15% 0 0% 4 14%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 األمني 2 18% 1 8% 0 0% 3 11%

 الريايض 2 18% 3 23% 0 0% 5 18%

 املجموع 11 100% 13 100% 4 100% 28 100%

 :والية باجة

بقار يف باجة بسبب أزمة تسويق الحليب كما شهدت باجة احتجاجات ملنتجي مادة عّباد تواصلت تحركات مربّي األ 

يضا مربو املاشية بسبب ارتفاع يد ُعبَّاد الشمس الرتكية. احتج أالشمس طلبا لحماية املنتوج الوطني ووضع حد لتور 

التي ارتفع سعرها تأثرا بالسوق العاملية. ولم يقترص الحراك االحتجاجي يف باجة عىل القطاع  سعر مادة السّداري

نظر يف جملة لا ةعادلنواب بتسوية وضعياتهم املهنية وإساتذة ااأل الفالحي بل شمل القطاع الرتبوي حيث طالب 

بورقيبة عىل العنف مدرسة الحبيب بلرتبوي طار االرتبية ويف مجاز الباب احتج ال  االتفاقات املوقعة سابقا مع وزارة

  تحية العلم. موكب ستاذ من قبل ويل خاللالذي تعرض له أ

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 2 13% 4 22% 3 33% 9 21%

 االجتماعي 3 20% 2 11% 1 11% 6 14%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 5 33% 5 28% 2 22% 12 29%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 داريال  3 20% 3 17% 3 33% 9 21%
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 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 األمني 1 7% 2 11% 0 0% 3 7%

 الريايض 1 7% 2 11% 0 0% 3 7%

 املجموع 15 100% 18 100% 9 100% 42 100%

 : والية بن عروس

وطالبوا بمراجعة مساره الذي يمس  X30لطريق الحزامية اشغال مرشوع ومواطنون عىل تقّدم أعرتض فالحون ا

لوضع  لمطالبة بإعادة النظر يف األداء املخصصبجزء كبري من أراضيهم. واحتج تّجار سوق الجملة ببرئ القصعة ل

معتصما  12ثّلت يف إقدام شهد اعتصام شباب ڤفصة حركة تصعيدية تم 2السلع داخل السوق. ويف منتزه املروج 

 شنقا وحرقا وعرب تناول أدوية. االنتحارعىل محاولة 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االجتماعي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 2 40% 1 14% 2 67% 5 33%

 البيئي 1 20% 2 29% 0 0% 3 20%

 داريال  1 20% 1 14% 0 0% 2 13%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 األمني 1 20% 3 43% 1 33% 5 33%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 5 100% 7 100% 3 100% 15 100%

 : والية ڤابس

منزل الحبيب أفريل فخالل بداية الشهر عاشت معتمديتْي الحامة و تنوعت مطالب املحتجني يف ڤابس خالل شهر 

 ألهايلول ملطرودين من الرشكة العامة للصناعات الهندسية تم طردهم بشكل تعسفي والثاني عىل وقع اعتصامني األ 

 تممنزل الحبيب طلبا للتدخل العاجل لتفادي النقص الفادح يف الخدمات الصحية بالجهة. وخالل منتصف الشهر 

رات لفائدة وحدة راضيهم كمأوى سياي رفضا الستغالل أرايض برأس الواد رصد اعتصام ملجموعة من مالكي األ 
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ىل مصب للفضالت. ويف ڤابس املدينة احتج طلبة املعهد العايل للغات رفضا ملرشوع غلق سياحية وتحويله أيضا إ

 املعهد وإلحاقه بوزارة الرتبية ليصبح دارا للمعلمني.

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % وعاملجم %

 االقتصادي 1 10% 1 7% 1 11% 3 9%

 االجتماعي 1 10% 1 7% 1 11% 3 9%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 2 20% 3 21% 3 33% 8 24%

 البيئي 1 10% 2 14% 0 0% 3 9%

 داريال  1 10% 2 14% 0 0% 3 9%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 1 10% 1 7% 1 11% 3 9%

 األمني 1 10% 2 14% 0 0% 3 9%

 الريايض 2 20% 2 14% 3 33% 7 21%

 املجموع 10 100% 14 100% 9 100% 33 100%

 : والية ڤفصة

تواصلت االحتجاجات املطالبة بالتنمية والتشغيل وبتسوية الوضعيات املهنية الخاصة باألساتذة املعوضني بعدد من 

بوي بأم طار الرت ثل التنديد بالعنف املسلط عىل ال والية ڤفصة. كما شهدت تحركات ذات خلفية تربوية م معتمديات

  هايل حي النجاح بالسند بفك العزلة عرب تحسني وضع البنية التحتية بالجهة.العرائس فضال عن مطالبة أ

معتصما يف  15جاجية عىل غرار محاولة كانت محاوالت االنتحار واالنتحار شكال تصعيديا يف بعض التحركات االحت

قدم شاب يف العقد معتصمني(. كما أ 3مبيد الفرئان ) معتصما( وتناول 12معتمدية السند االنتحار حرقا )بالنسبة ل

 18قدم مراهق )فصة بعد رفض وايل الجهة لقاءه. وأمام مقر والية ڤالعمر عىل محاولة االنتحار حرقا أالثالث من 

 ىل محاولة الضحية االنتحار سابقا وتم اسعافه.حار شنقا علما وأن املقال املرصود يشري إسنة( عىل االنت

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 5 19% 5 18% 5 17% 15 18%

 االجتماعي 7 26% 4 14% 5 17% 16 19%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 4 15% 3 11% 7 24% 14 17%

 البيئي 1 4% 1 4% 0 0% 2 2%



 
 

36 
 

 داريال  6 22% 5 18% 5 17% 16 19%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 األمني 3 11% 7 25% 5 17% 15 18%

 الريايض 1 4% 3 11% 2 7% 6 7%

 املجموع 27 100% 28 100% 29 100% 84 100%

 : والية جندوبة

ول اقتصادي اجتماعي طالب خالله البّحارة بتحسني ظروف األ  نوعان:باألساس إىل انقسمت االحتجاجات يف جندوبة 

صحاب األكشاك طلبا من االحتجاجات املتواصلة وكذلك أ العمل ومنتجي الحليب بتوفري قنوات توزيع وذلك يف عدد

قهم وتجار البنزين املهّرب طلبا للتنمية قبل تضييق لتوفري فضاء خاص بهم قبل تنفيذ قرارات الهدم الصادرة يف ح

هايل منطقتي عديسة وسيدي صالح بمعتمدية عني دراهم رتهم. والثاني تنموي طالب خالله أالخناق عىل تجا

بتحسني البنية التحتية. كما طال أعوان الغابات بتوفري الحماية األمنية ومنطقة الڤريوشة بمعتمدية جندوبة الشمالية 

رضاب عن الطعام إحالة عنف يف صفوفهم. كما دخل خمسة طلبة يف كلية جندوبة يف  60كثر من بعد تسجيل ألهم 

 .إجراء دورتْي االمتحانرفضا لقرارات مجلس التأديب القاضية بحرمان ثالثة منهم من 

  املهّرب. عىل محاولة االنتحار حرقا بعد حجز بضاعته من البنزين 1984قدم شاب من مواليد ويف فرنانة أ

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 7% 3 13% 4 17% 8 13%

 االجتماعي 2 13% 2 9% 4 17% 8 13%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 4 27% 2 9% 5 21% 11 18%

 البيئي 2 13% 3 13% 2 8% 7 11%

 داريال  1 7% 3 13% 4 17% 8 13%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 األمني 4 27% 8 35% 4 17% 16 26%

 الريايض 1 7% 2 9% 1 4% 4 6%

 املجموع 15 100% 23 100% 24 100% 62 100%
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 : والية القريوان

ن محاوالت انتحار خالل شهر أفريل كاحاالت و  10نتحار يف القريوان لتشهد الجهة يستمر االنتحار ومحاوالت اال 

ضحاياها من الطلبة والتالميذ والشباب الذي يعاني من وضع اقتصادي واجتماعي هش. ففي منطقة الرشايطية 

قدمت منزل املهريي بمعتمدية نرص الله أسنة( بنفسه يف برئ ألسباب مجهولة ويف  27بمعتمدية الرشاردة ألقى شاب )

ول خوفا من ردة فعل والدها حول س بالسنة الثامنة أسايس عىل إلقاء نفسها من الطابق األ تدر  تلميذة عىل االنتحار

ساتذة النواب االنتحار طلبا لدماجه. ويف منطقة ررة. ويف القريوان املدينة حاول أحد املعتصمني من األ غياباتها املتك

سنة(  26 حي النحاسني حاول شاب )سنة( االنتحار عىل خلفية خالف مع خطيبته. ويف 24املنشية حاول شاب )

 ن الشاب يعاني من وضع اجتماعي واقتصادي هش.حرقا بسبب وضعه االجتماعي علما وأإنهاء حياته 

 التأديبويف كليّة رڤادة حاول الطالب شاكر الصالحي االنتحار حرقا داخل الكلية وذلك احتجاجا عىل قرار مجلس 

  القايض بطرده.

من التحركات  % 50برز للحراك االحتجاجي يف الجهة حيث طالبت حوايل يل العنوان األ لت التنمية والتشغومثّ 

تركيز مخفضات و  لفالحية ولتوفري التنوير العمومياالحتجاجية بتحسني البنية التحتية يف املدارس ويف املسالك ا

التالميذ. كما استمر حراك عّمال مام املدارس بسبب تكرر الحوادث املرورية التي يكون ضحاياها من رسعة أ

الحضائر واملعّطلون عن العمل والعمال طلبا لتسوية الوضعيات املهنية والتشغيل ولتحسني ظروف العمل. واحتج 

منتجو الحبوب عىل التخفيض من سعر القمح وطالب صغار الفالحني بتوفري مياه الري. واحتج عّمال الحضائر يف 

 وضعياتهم املهنية.منطقة الشبيكة طلبا لتسوية 

كما يتواصل الحراك االجتماعي املطالب بتوفري املاء الصالح للرشاب يف القريوان ووضع حد للعطش وذلك يف عدد من 

والد خليف بمعتمدية حفوز ومنطقة غناية طقة أاملناطق منها نذكر منطقة هماد فرنيز بمعتمدية السبيخة ومن

لعطش عنهم خاصة وأنهم يضطّرون قطع األهايل الطريق طلبا لكف اسالتية ومنطقة الحمام حيث بمعتمدية الو 

كيلومرتات يوميا للحصول عىل مياه الرشب. كما تم رصد تحّرك لألمهات يف منزل املهريي طلبا  3للتنقل ملسافة 

 ادة.وفاة تلميذ مراهق بعد استهالكه لهذه امل إثرلوضع حد لتفيش ظاهرة استهالك القنب الهندي )الزطلة( وذلك 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 5 17% 6 17% 6 20% 17 18%

 االجتماعي 3 10% 5 14% 4 13% 12 13%

 السيايس 1 3% 1 3% 0 0% 2 2%

 الرتبوي 2 7% 5 14% 6 20% 13 14%
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 البيئي 1 3% 1 3% 2 7% 4 4%

 داريال  5 17% 6 17% 4 13% 15 16%

 الديني 1 3% 0 0% 0 0% 1 1%

 الصحي 3 10% 2 6% 2 7% 7 7%

 األمني 7 23% 6 17% 4 13% 17 18%

 الريايض 2 7% 3 9% 2 7% 7 7%

 املجموع 30 100% 35 100% 30 100% 95 100%

 : والية الڤرصين

الجهة  غلب معتمدياترصين وذلك بتواصل االعتصامات يف أيتواصل الحراك االجتماعي املطالب بالتشغيل يف الڤ

مام املبنى املركزي لوزارة التشغيل حيث أّدى فشل جلسة تفاوض ي مع تواصل اعتصام شباب الڤرصين أبالتواز 

 12مام مبنى الوزارة منذ اوض أىل اعتصام الوفد املففد املمثل للمعتصمني يف الڤرصين إمع وزير التشغيل مع الو 

لڤرصين بالتنمية ففي سبيبة خرجت مسرية شعبية جابت . وإىل جانب التشغيل يطالب املحتجون يف ا2016فيفري 

الشوارع منتصف شهر أفريل تطالب بالتنمية والتشغيل كما انطلقت حملة عرب مواقع التواصل االجتماعي شارك 

 2011فيها نشطاء يف املجتمع املدني ومدونني وإعالميني للمطالبة بتنفيذ املشاريع املعلن عنها لفائدة الجهة منذ سنة 

 للمطالبة بفتح ملفات الفساد ومحاسبة كل من يثبت تورطه يف ذلك.و 

كثر من شهرين طلبا لحوار جّدي حول ن الطعام يف معتمدية سبيطلة منذ أرضاب عكما دخل معطلون عن العمل يف إ

لتسوية مام مقر املندوبية الجهوية للرتبية طلبا رسمية. ودخل األساتذة النواب يف اعتصام أالتشغيل مع السلط ال

 لصالح للرشاب وكف العطش عنهم.اهايل طلبا لتوفري املاء نية. ويف منطقة عني نوبة احتج األ وضعياتهم امله

يضا حاالت ومحاوالت انتحار كانت يف شكل حركات تصعيد لالحتجاج حول هشاشة الوضع شهدت الجهة أ

الڤرصين النتحار شنقا يف منطقة الدغرة بمعتمدية اشاب معطَّل عن العمل عىل  أقدماالقتصادي واالجتماعي؛ إذ 

  دوية وذلك احتجاجا عىل عدم تسوية وضعيته املهنية.ضرية عىل تناول كمية كبرية من األ قدم عامل حالجنوبية كما أ

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 2 13% 4 18% 5 17% 11 16%

 االجتماعي 6 38% 3 14% 5 17% 14 21%

 السيايس 1 6% 1 5% 1 3% 3 4%

 الرتبوي 2 13% 2 9% 5 17% 9 13%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 داريال  3 19% 8 36% 5 17% 16 24%
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 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 األمني 1 6% 2 9% 8 28% 11 16%

 الريايض 1 6% 2 9% 0 0% 3 4%

 املجموع 16 100% 22 100% 29 100% 67 100%

 :والية ڤبيل

  اعتصم مربو الجمال يف دوز طلبا ملراجعة املساحة املخصصة للمنطقة العسكرية وذلك بعد ترضرهم من هذا القرار.

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 14% 1 11% 0 0% 2 11%

 االجتماعي 1 14% 1 11% 0 0% 2 11%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 2 29% 3 33% 0 0% 5 28%

 البيئي 0 0% 0 0% 2 100% 2 11%

 داريال  1 14% 1 11% 0 0% 2 11%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 1 14% 2 22% 0 0% 3 17%

 األمني 1 14% 1 11% 0 0% 2 11%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 7 100% 9 100% 2 100% 18 100%

 :والية منوبة

القاضية بطرد طلبة وحرمانهم  التأديبدخل عدد من الطلبة يف اعتصام بكلية اآلداب بمنوبة رفضا لقرارات مجلس 

طلبا لتأجيل االمتحانات وما تاله من  من دورتْي االمتحان إثر دخولهم يف تحركات احتجاجية خالل شهر جانفي

بإلقاء أنفسهم ن ت. ويف وادي الليل هدد ثالثة شباحديدية وتعطيل االمتحانا بأقفالتصعيد وصل حد غلق باب الكلية 

 عىل مبنى البلدية بسبب رفض السلطات تمكينهم من رخص أكشاك.من أ

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االجتماعي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 1 100% 4 100% 5 100% 10 100%
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 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 داريال  0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 األمني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 1 100% 4 100% 5 100% 10 100%

 : والية الكاف

 واألنشطةطفال قرية برج العيفة بمعتمدية نرب إىل الرأي العام برسالة طالبوا خاللها بتوفري وسائل الرتفيه توّجه أ

ىل قرية بهرة الحقول والجبال ويضطرون للتنقل إ و بنيهي أالثقافية للجهة "فالشباب يقيض معظم وقته يف املقا

ات احتجاجية ىل الكاف تحركيارة رئيس الحكومة الحبيب الصيد إالبعيدة ملتابعة األنشطة الثقافية". كما خّلفت ز 

هايل موقوفني من املعطلني عن العمل حد تعبريهم. ويف الدهماني احتج أ ي آفاق للتنمية" عىلباعتبارها "لم تحمل أ

مرتشحا رفضا لغياب الشفافية يف  12رساحهم. كما احتج  بإطالقوا معتصمني داخل مقر املعتمديّة للمطالبة كان

  مناظرة الرشكة الجهوية للنقل.

وبخصوص حاالت ومحاوالت االنتحار تم رصد محاولة عامل حضرية االنتحار حرقا يف الڤصور ويف إحدى معتمديات 

حد املسؤولني يف الرشكة وذلك رفضا ر حرقا كما سكب البنزين عىل جسد أحاالكاف حاول كهل يعمل برشكة االنت

 للنقلة.

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 10% 2 15% 1 11% 4 13%

 االجتماعي 2 20% 2 15% 1 11% 5 16%

 السيايس 1 10% 1 8% 1 11% 3 9%

 الرتبوي 2 20% 2 15% 4 44% 8 25%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 داريال  2 20% 1 8% 1 11% 4 13%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 األمني 1 10% 2 15% 1 11% 4 13%

 الريايض 1 10% 3 23% 0 0% 4 13%
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 املجموع 10 100% 13 100% 9 100% 32 100%

 : والية املهدية

والد خليفة بمعتمدية السوايس تواصلت احتجاجات جاجيا واسعا خالل شهر أفريل ففي أشهدت الجهة حراكا احت

عىل  لبيئيهايل سوى التلوث احقل نفط ولم يكسب األ  14نطقة تضم ن املني عن العمل طلبا للتشغيل خاصة وأاملعطل

تجاجا عىل ظروف الدراسة رضاب عن الطعام احللموسيقى دخل عدد من الطلبة يف إ حد تعبريهم. ويف املعهد العايل

وطلبا لتحسني البنية التحتية للمعهد وتحسني مسار التكوين. ويف منطقة رجيش قطع عدد من املتساكنني الطريق 

حداث معتمدية ومعالجة هايل والسلط الجهوية املتعلقة أساسا بالتشغيل وإلتنفيذ االتفاقات السابقة بني األ طلبا 

تهم وبضائعهم واستنكار للحد من احتجاز شاحنا ج تّجار املالبس املستعملة طلباالتلوث الربي والبحري. كما احت

  مام معتمدية قصور الساف قبل يوم واحد.للتدخل األمني العنيف ضد محتجني أ

سنة( يف منطقة رجيش عىل االنتحار  60ة )أقدمت امر سنة عىل االنتحار شنقا كما أ 30ه قدم طبيب بيطري عمر أ

 سباب مجهولة.سنة( عىل االنتحار شنقا أل  38قدمت معلمة )بيد الفرئان ويف منطقة التاللسة أمبتناول كمية من 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 3 20% 2 15% 1 14% 6 17%

 االجتماعي 4 27% 3 23% 1 14% 8 23%

 السيايس 1 7% 1 8% 1 14% 3 9%

 الرتبوي 2 13% 3 23% 2 29% 7 20%

 البيئي 2 13% 1 8% 0 0% 3 9%

 داريال  2 13% 1 8% 1 14% 4 11%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 األمني 1 7% 2 15% 1 14% 4 11%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 15 100% 13 100% 7 100% 35 100%

 

 :والية تونس

ن يف شوارع العاصمة طلبا للترسيع يف بناء الفضاء املخصص لهم يف شارع قرطاج واملتوقف جولو جار املتاحتج الت

لكاباس( مطالبني مام وزارة الرتبية رفضا ملنطق التناظر )اكما احتج معطلون عن العمل أ 2012 منذ جانفي

وزير التجارة للسوق. كما  وق سيدي البحري احتج التجار حول وضع السوق وذلك بمناسبة زيارةباالنتداب. ويف س
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توّقف سعيد رفضا لهانتهم لفظيا عىل يد نائب يف الربملان بعد حجز سيارته بسبب ال لبلدية بسيدي بواعوان احتج أ

منيا ملهنية وتواصل احتجاج املفروزين أساتذة النّواب طلبا لتسوية وضعياتهم ااملمنوع يف املكان. واحتج أيضا األ 

رساح املوقوفني  لطالقهايل قرقنة وطلبا املمىض معهم كما تظاهر مواطنون تضامنا مع أ لسةطلبا لتنفيذ محرض الج

من. كما شهدت كربى مدن العاصمة مظاهرة للمعطلني عن العمل رة عىل خلفية مواجهات مع قوات األ يف الجزي

لخارجية استمرت احتجاجات ا مبنى وزارة الشؤون وأمامىل محاولة االنتحار. مطالبة بالتشغيل والتنمية تطورت إلل

 هايل املفقودين يف العراق.أ

مام وزارة املرأة إىل محاولة انتحار حيث أقدمت معتصمة أمام وزارة التشغيل ووزارة كما تطور احتجاج معتصمني أ

 مام مبنى وزارة التشغيل عىل محاولةثالثة معتصمني من شباب القرصين أ قدماملرأة عىل محاولة االنتحار كما أ

 االنتحار.

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 2 10% 3 10% 1 5% 6 8%

 االجتماعي 1 5% 2 7% 1 5% 4 6%

 السيايس 6 30% 6 20% 5 24% 17 24%

 الرتبوي 2 10% 3 10% 5 24% 10 14%

 البيئي 1 5% 1 3% 0 0% 2 3%

 داريال  3 15% 6 20% 4 19% 13 18%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 1 5% 2 7% 0 0% 3 4%

 األمني 1 5% 2 7% 1 5% 4 6%

 الريايض 3 15% 5 17% 4 19% 12 17%

 املجموع 20 100% 30 100% 21 100% 71 100%

 

 والية أريانة

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االجتماعي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 2 100% 3 100% 2 100% 7 100%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 داريال  0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
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 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 األمني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 2 100% 3 100% 2 100% 7 100%

 

 والية زغوان

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االجتماعي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 1 33% 2 40% 1 100% 4 44%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 داريال  1 33% 2 40% 0 0% 3 33%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 1 33% 1 20% 0 0% 2 22%

 األمني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 3 100% 5 100% 1 100% 9 100%

 

 :والية نابل

ىل بلدي بالجهة وتنقلهم إال احتج عدد من القصابني العاملني بالسوق اليومية ببني خالد رفضا لقرار غلق املسلخ

ىل مدرسة ابتدائية كما احتج عدد من يتحول املسلخ البلدي ببني خالد إ ناملسلخ البلدي بمنزل بوزلفة رافضني أ

طار الرتبوي ويف منطقة قبّة اآلغا يف قربة طالب املتساكنني بوضع معتمدية سليمان رفضا للعنف ضد ال التالميذ يف 

 لماء الصالح للرشاب والتيار الكهربائي وبتوفري التنمية.حد لالنقطاع املتكرر ل

هدم  إثرقدم عليها شاب محاوالت انتحار وذلك يف قليبية، أوبخصوص حاالت االنتحار تم رصد خمس حاالت و 

سنة( بسبب ظروفها االجتماعية الصعبة، ويف  17قدمت عليها فتاة )دية ملحّل يخصه، ويف منزل تميم، أالرشطة البل

دوية ويف بني خالد حيث هدد زوج ع من العمر عرب تناول كمية من األ يف العقد الراب امرأةوب حيث انتحرت بوعرڤ

 وزوجته وأبنائه باالنتحار حرقا بسبب وضعهم االجتماعي اليسء.
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 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 10% 0 0% 0 0% 1 5%

 االجتماعي 1 10% 0 0% 0 0% 1 5%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 3 30% 4 44% 0 0% 7 33%

 البيئي 0 0% 0 0% 2 100% 2 10%

 داريال  2 20% 1 11% 0 0% 3 14%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 األمني 2 20% 1 11% 0 0% 3 14%

 الريايض 1 10% 3 33% 0 0% 4 19%

 املجموع 10 100% 9 100% 2 100% 21 100%

 

 

 :والية سليانة

التشغيل. واحتج عاطلون عن العمل املعطلني عن العمل للمطالبة بالتنمية و  الشهاداتصحاب تم رصد اعتصام أل 

واملتمثلة  االستجابة ملطالبهم ىل حنيشابا إ 25بالضافة إىل تواصل اعتصام مام مقر معتمدية الكريب طلبا للتشغيل أ

 سنة( ألسباب مجهولة. 15قدم عليها تلميذ مراهق )لتشغيل. كما تم رصد حالة انتحار أساسا يف اأ

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 20% 1 17% 1 20% 3 19%

 االجتماعي 1 20% 1 17% 1 20% 3 19%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 2 40% 3 50% 2 40% 7 44%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 داريال  1 20% 1 17% 1 20% 3 19%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 األمني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 5 100% 6 100% 5 100% 16 100%
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 :والية سوسة

م املهنية. ساتذة النواب طلبا لتسوية وضعياتهري مستلزم السوق كما احتج األ سوسة للمطالبة بتغي تظاهر التجار يف

خالفات  إثرمام القطار بإلقاء نفسها أيف العقد الثالث من العمر وذلك  امرأةقدمت عليها وتم رصد حالة انتحار أ

 زوجية.

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االجتماعي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 3 43% 6 55% 4 67% 13 54%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 داريال  2 29% 2 18% 0 0% 4 17%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 األمني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 2 29% 3 27% 2 33% 7 29%

 املجموع 7 100% 11 100% 6 100% 24 100%

 

 :والية املنستري

للمطالبة ببناء معهد جديد باملنطقة  ساتذة والتالميذ وعدد من النشطاء يف املجتمع املدني يف معتمدية املكننياحتج األ 

ة. ويف بسبب االكتظاظ الحايل يف بقيّة املعاهد وللتنديد بتزايد ظاهرة العنف اللفظي واملادي داخل املؤسسات الرتبوي

لثانية عىل هايل بعد محاولة مجهولني إشعال النريان داخل معهد بورقيبة باملنستري للمرة ااملنستري املدينة احتج األ 

صحاب سيارات األجرة رفضا لطريقة ا لتحسني جودة مياه الرشب واحتج أهايل يف املدينة طلبوايل. كما احتج األ الت

 منيني معهم.مل األ تعا

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االجتماعي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
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 الرتبوي 4 50% 5 63% 3 100% 12 63%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 داريال  2 25% 1 13% 0 0% 3 16%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 1 13% 1 13% 0 0% 2 11%

 األمني 1 13% 1 13% 0 0% 2 11%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 8 100% 8 100% 3 100% 19 100%

 

 :والية صفاقس

ت زادت حّدة أزمة رشكة برتوفاك خالل شهر أفريل لتعيش جزيرة قرقنة عىل وقع حركات احتجاجية تصعيدية بلغ

ىل مدينة صفاقس حيث احتج مواطنون حد املواجهات مع قوات األمن ثم إعالن الرضاب العام وامتداد التداعيات إ

 مني العنيف.ضد التدخل األ  منا مع محتجي قرقنةأصييل الجزيرة تضا

واحتج  باملحسوبية والفساد. الدارة عوان البلديني نتائج مناظرة االختبار املهني واتهامكما رفض محتجون من األ 

داخلية وعدم الرد عىل الثقايف يف صفاقس رفضا لتجاهل الهيئة التنفيذية للجهات ال بالشأنيضا عدد من املهتمني أ

عربية. وفيما يخص ملف املفروزين يؤثر سلبا عىل احتضان صفاقس لتظاهرة عاصمة الثقافة ال مر الذي قدامللفات األ 

قدمت عليها أ يضا رصد حالة انتحارتشغيل املفروزين أمنيا. تم أمنيا شهدت الجهة تحركات مساندة للمطالبة بأ

 سنة. 45تبلغ  امرأة

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 0 0% 0 0% 5 15% 5 7%

 االجتماعي 0 0% 0 0% 4 12% 4 6%

 السيايس 5 31% 3 18% 7 21% 15 22%

 الرتبوي 6 38% 4 24% 5 15% 15 22%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 داريال  2 13% 4 24% 5 15% 11 16%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 2 12% 0 0% 2 3%

 األمني 1 6% 4 24% 6 18% 11 16%

 الريايض 2 13% 0 0% 2 6% 4 6%
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 املجموع 16 100% 17 100% 34 100% 67 100%

 

 :والية سيدي بوزيد

تواصل الحراك االجتماعي يف الجهة طلبا للتشغيل؛ إذ احتج املعّطلون عن العمل رفضا للمماطلة يف التعامل مع 

وللمطالبة بالتشغيل والتنديد بقمع التحركات االحتجاجية كما تواصل اعتصام املكنايس  اعتصام معتمدية املكنايس

 للشهر الثالث عىل التوايل طلبا للتشغيل.

ج موظفو كما احتج عدد من طالبي رخص التاكيس تنديدا بما أسموه "تالعبا يف إسناد رخص تاكيس جماعي" واحت

صابة حاالت إنشطاء تنديدا بالوضع الصحي بالجهة بعد ظهور  يضاأجورهم واحتج الوالية رفضا لعدم خالص أ

الخنازير متهمني املرشفني عىل القطاع الصحي يف الجهة بالالمباالة. كما تم رصد تحركات احتجاجية ضد  بأنفلونزا

لفنون العطش يف منطقة الرضاعة بمعتمدية الرڤاب ومنطقة برئ بوصبع يف معتمدية برئ الحفي. ويف املعهد العايل ل

وضاع املؤسسة وعىل عدم وضوح الرتبصات املهنية لطلبة والطار العامل عىل أوالحرف بسيدي بوزيد احتج الطلبة 

والعاملني وعدم وضوح الرؤية بخصوص املقر الجديد للمعهد.  واألساتذةالسنة الثالثة وعدم توفر حافلة لنقل الطلبة 

احتجاجا عىل تواصل  14وطنية عدد ي وذلك بغلق الطريق الويف منزل بوزيان احتجت عائلة العريف صربي نارص 

اهيم بر للقاء القبض عليه. ويف منطقة أوالد إثناء كمني أشهر واملتهم بقتل مهرب أ 6إيقاف ابنها منذ أكثر من 

زيد املدينة حاولت ممرضة ألسباب مجهولة ويف سيدي بو سنة( عىل االنتحار حرقا  18قدمت فتاة )بالهيرشية أ

سدها وذلك بعد رفض املدير الجهوي للصحة تمكينها من النقلة من املستشفى نتحار حرقا بسكب البنزين عىل جاال 

 املحيل ببرئ الحفي.

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 4 17% 7 21% 4 17% 15 19%

 االجتماعي 5 21% 6 18% 4 17% 15 19%

 السيايس 1 4% 2 6% 0 0% 3 4%

 الرتبوي 2 8% 3 9% 6 25% 11 14%

 البيئي 1 4% 1 3% 0 0% 2 2%

 داريال  6 25% 5 15% 4 17% 15 19%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 1 4% 2 6% 0 0% 3 4%

 األمني 1 4% 4 12% 2 8% 7 9%

 الريايض 3 13% 3 9% 4 17% 10 12%

 املجموع 24 100% 33 100% 24 100% 81 100%
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 :والية مدنني

من  أكثرهايل بن ڤردان والتجار يف ة االجتماعية يف مدنني؛ إذ احتج أهيمنت أزمة املعرب عىل التحركات االحتجاجي

معرب رأس جدير طلبا لتسوية املرور بني البلدين وفتح املعرب وتسوية املرور من  إىلمناسبة وقطعوا الطريق املؤدية 

ق ليبيا للمطالبة بتخفيض األداء الجبائي. ويف منطقة التضييقات عىل التجار. كما احتج تّجار سو الجانب الليبي لرفع 

 60اء رشكة استغالل وتوزيع املياه بتعهداتها وربط لتوفري املاء الصالح للرشاب وإيف هايل طلباعقلة عمر احتج األ 

حام بالفجاء طلبا لتسوية قطاعي للتكوين يف اللمحل جديد بالشبكة كما احتج عدد من العمال العرضيني يف املركز ال

سيارات التاكيس طلبا لعادة توزيع الرخص وإسنادها  هنية بعد عامني من العمل واحتج أيضا سائقيامل موضعياته

العليا املعطلني عن العمل عىل خلفية عدم  الشهاداتصحاب حومة السوق بجربة احتج عدد من أ ملستحقيها. ويف

 لية إحصاء العقارات واملباني.عم ترشيكهم يف

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 3 16% 2 12% 1 6% 6 11%

 االجتماعي 4 21% 3 18% 1 6% 8 15%

 السيايس 3 16% 4 24% 5 28% 12 22%

 الرتبوي 2 11% 2 12% 5 28% 9 17%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 داريال  3 16% 2 12% 1 6% 6 11%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 األمني 3 16% 2 12% 4 22% 9 17%

 الريايض 1 5% 2 12% 1 6% 4 7%

 املجموع 19 100% 17 100% 18 100% 54 100%

 

 :والية تطاوين

 النقطاع املتكرر للماء الصالح للرشاب.اهايل رفضا للعطش وذلك بسبب احتج األ 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االجتماعي 1 33% 2 40% 1 25% 4 33%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
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 الرتبوي 2 67% 3 60% 3 75% 8 67%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 داريال  0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 األمني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 3 100% 5 100% 4 100% 12 100%

 

 :والية توزر

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االجتماعي 1 33% 1 25% 1 33% 3 30%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 1 33% 2 50% 1 33% 4 40%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 داريال  1 33% 1 25% 1 33% 3 30%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 األمني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 3 100% 4 100% 3 100% 10 100%

  2016تقرير العنف لشهر افريل 

ىل سطح األحداث الوطنية قد كانت أبرز شكالية العنف الجنيس ضد األطفال التي طفت ألكثر من مرة عيبدو أن إ

عاما.. وكان  15انتهاك جنيس سجل عرشة منها استهدفت أطفال دون ال 14فريل فمن بني الحاالت املرصودة لشهر أ

  مرسحها الفضاء الرتبوي باألساس.

العالئقي واألرسي. االجتماعي  ثم العنفجرامي يف املرتبة الثانية يليه العنف الرتبوي ويأتي العنف ذو الطابع ال هذا 

رهابي اتصلت حاالت عنف إ 5إال فريل برتاجع لحاالت العنف ذو الطابع الرهابي ولم يسجل كما اتسم شهر أ

  باألساس. ونيةرت إلكدات بتهدي

 

 املرصودة:أحجام أشكال العنف 
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 أشكال العنف 1 2 3 4 5

 السيايس × × ×  

 األرسي × ×   

 الجنيس × × × × 

 العائيل × ×   

 دارياإل  × × ×  

 املنظم × × × × 

 العالئقي × ×   

 األمني × × × × 

 االجتماعي × × ×  

 االقتصادي × × ×  

 االحتجاجي × × × × 

 االنفعايل × ×   

 الصحي ×    

 العنرصي ×    

 الرتبوي × × × × 

 الديني ×    

 الريايض × × ×  

 القانوني ×    

 املؤسساتي × × ×  

 املروري × × ×  

 النفيس × × × × 

 االلكرتوني × × × × 

 الجندري × × ×  

 متدرج:حجم العنف يف مختلف الواليات بشكل 

 الوالية 1 2 3 4 5

 املهدية × ×   

 تطاوين × ×   

 زغوان ×    

 اريانة × ×   

 بن عروس × × ×  
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 منوبة × ×   

 سوسة × × ×  

 سليانة ×    

 باجة × × ×  

 املنستري × ×   

 مدنني × × × × 

 صفاقس × × × × 

 توزر × × ×  

 تونس × × × × 

 سيدي بوزيد × × ×  

 نابل × ×   

 الكاف × × × × 

 القرصين × × × × 

 قبيل × ×   

 القريوان × × ×  

 جندوبة × × ×  

 قفصة × × × × 

 قابس × ×   

 بنزرت × ×   

 

 :ة العنففضاءات ممارس

 5 4 3 2 1 الفضاءات

  * * * * طرقات

فضاءات نقل 

 عمومي

* *    

   * * *  إداريةمقرات 

  × * * * ساحات عامة

   × * * فضاءات عمل

  × * * * فضاءات تربوية

  * * * * فضاءات تعليمية

   * * * إداريةفضاءات 
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    * * فضاءات سكن

     * وإصالحياتسجون 

   × × * امنيهمقرات 

     ـ فضاءات قضائية

     * فضاءات دينية

    * * فضاءات صحية

     * فضاءات ترفيهية

     * فضاءات احتفالية

   * * * فضاءات تجارية

     * فضاءات سياحية

   × × * فضاءات رياضية

  * * * * فضاءات افرتاضية

 

 جرامي:العنف اإل 

وارتبط أساسا  فريلأ جرامي هرم حاالت العنف املرصودة خالل شهرهذا الشهر أيضا تصدر العنف ذو الطابع ال 

يف  بوزيد وبراكاجاتوجامع حي النوامر بسيدي دار الثقافة شكري بلعيد بجبل الجلود  -بوقائع للرسقة املوصوفة 

منصف الباروني بنابل وقطع طريق أمني بحي  برز األحداث املرصودة محاولة دهس املحامي.. ومن أ.الطريق العام

 الحه الناري.مر الذي اضطره الستعمال سالتحرير تونس األ 

غالب بخالفات عالئقية ففي جرامي والتي ارتبطت يف الدد من حاالت العنف ذات الطابع ال ىل جانب تسجيل عهذا إ

  قدم تلميذ عىل االعتداء عىل زميله بقارورة زجاجية وقام صديق بطعن صديق له بعد خالف بينهما.. باردو أ

 

 رسي والعائيل:العنف األ 

ل فقد حملت شكل مؤلم للغاية فقد فرياالت العنف املسجلة ذو الطابع األرسي خالل شهر أرغم العدد املحدود لح

قدم زوج يف العقبة عىل محاولة قتل زوجته وابنه الرضيع وقام يف صفاقس زوج باعتداء عىل زوجته بشفرة حالقة.. أ

  .ىل وفاته.األربع سنوات يف نشوب حريق كاد أن يؤدي إ ذو ام البنهأوتسبب إهمال 

 

  :العنف الجنيس

دون العمرية  الفئاتغلبها الطابع الجنيس والتي استهدفت يف أفريل ارتفاع ملحوظ يف حاالت العنف ذو سجل شهر أ

حد ودته من املدرسة وتعرضت طفلة يف أعىل طفل من قبل مجهولني خالل ع سنة، فسجل يف املحمدية اعتداء 15ال

املدارس ببن عروس لتحرش من قبل أستاذها وأُقدِّم عدد من الشبان عىل االعتداء عىل راع صغري يف جندوبة وقامت 
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تلميذات. ويف سوسة تم كشف عصابة  4ربع عائالت بتقديم شكوى بأحد املدرسني يف توزر لالشتباه يف اعتدائه عىل أ

  تقوم باختطاف األطفال واالعتداء عليهم جنسيا. 

  ن تقدمت تلميذة بشكاية تفيد تعرضها لهرسلة جنسية من قبله.عمل بعد أيف جربة تم إيقاف أستاذ رياضة عن الو 

عاما يف صفاقس وسجل اختطاف  19كما تم رصد حالة اغتصاب لفتاة من قبل خطيبها ولثانية مختلة عقليا تبلغ 

  قاللني..فتاة وحجزها ملدة أسبوع واغتصابها من قبل عدد من الشبان يف ال

 

 العنف االجتماعي العالئقي:

خالف بني مواطن ومعتمد  رضية لعدد من حاالت العنف املرصودة ففي القريوان أدىالوضع االجتماعي املتأزم كان أ

 وإلقاءمن مناسبة أوىل بالتهجم عىل قوات األ ول عىل الثاني بسكني كما قام املحتجون يف قرقنة يف املنطقة إىل اعتداء األ 

  ة أمنية يف البحر ويف مناسبة ثانية باالعتداء عىل صحفيني خالل تغطيتهما للحراك االحتجاجي األخري بالجزيرة.سيار 

لهوارية من والية ن لقبوه باملثيل كما سجل يف اتداء عدد من الشبان عىل شاب بعد أهذا وقد سجلت والية منوبة اع

ىل حالة من الفوىض واالحتقان مواقع التواصل االجتماعي إ ه عىللكرتوني حيث خلف فيديو تم نرش إنابل حالة عنف 

    داخل املعهد. 

ن يف العموم حوايل نصف حاالت العنف املرصودة كان لها ارتباط بالخلفية االجتماعية هذا وتجدر الشارة إىل أ

   رضية لوقوعها.أ يف طياتها رواسب اجتماعية كانت جميعها حملت واألمنيفالرتبوي واألرسي والجنيس والعالئقي 

 

 :العنف الريايض

أحباء خرى قام بها املدن األ  ويف عديديف قابس و عنف ذو طابع ريايض يف تونس العاصمة فريل حاالت ل شهر أسج

      الفرق الرياضية. 

 

 :العنف الرتبوي

االعتداءات اللفظية ىل عدد من ول تعرض خالله الطار الرتبوي إانقسم العنف ذو الطابع الرتبوي إىل جزأين األ 

األمر الذي أدى إىل مطالبة  -هد مجاز الباب ويف القريوان يف معهد املنزل ومع -و تالميذ ياء أوالجسدية من قبل أول

    . يجرم االعتداءىل وضع قانون الطار الرتبوي إ

ذالل تلميذة يف عمدت معلمة إميذ ففي دوار هيرش تطار الرتبوي باالعتداء عىل التال أما الجزء الثاني فقام خالله ال 

ىل ئها كما أدى رضب مدرس لتلميذ يف أحد قرى نابل إىل دخول هذا األخري إمن العمر وطلبت منها مسح حذا 7ال

  يام.أ 6ضوض جسدية جسيمة تطلبت راحة ب االنعاش فضال عن تعرض تلميذ يف القصيبة العتداء نتج عنه ر 

يف تونس العاصمة بعد خالف نشب بينهما عىل مواقع التواصل  فريل مواجهات بني معهدينهذا وسجل شهر أ

    االجتماعي. 
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  األمني:العنف 

داء مهامهم كان األمنيون هم من قام ما تعرض أمنيون لحاالت عنف خالل أبدوره العنف األمني كان ذو حدين فك

حداث قرقنة سجلت سلسلة افلة ويف أى أمنيان عىل سائق حين اعتد يف منزل بورقيبة أ باالعتداء عىل غرار ما سجل

من ة ويف ساحة القصبة تعمدت قوات األ من االعتداءات البوليسية يف صفوف املحتجني ويف شارع الحبيب بورقيب

حد املالهي الليلية يف العام لطلبة تونس كما تسبب رضب أعوان أمن لحارس أ استعمال العنف لتفريق قدماء االتحاد

  املخ وحالة إغماء.الحمامات يف ارتجاج يف 

  ن من املجموعةن الغناء يف الشارع مع إيقاف عضويمن بمنع مجموعة " الفن سالحي " مهذا وقام أعوان األ 

  اإلرهابي:العنف 

حداث العنف الرهابي املرصودة أساسا يف رسائل تهديد وكتابات لم يسجل شهر أفريل عمليات إرهابية وتجسمت أ

ن قاما بكتابة عبارات تمجيد ملا يسمى بدولة داعش املتلوي أين تم إيقاف عنرصين بعد أترويعية وكانت يف مدينة 

 خلقت حالة من الرعب يف صفوفهم

ذلك ىل جانب تسجيل نزول عدد من العنارص الرهابية عىل منازل متاخمة للجبال يف القرصين وسيدي بوزيد و هذا إ

 جل الحصول عىل املؤونة.من أ


