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حول االحتجاجات االجتماعية الجماعية والفردية 2015تقرير شهر ديسمبر   

 

 تمهيد

وكذلك الشأن بالنسبة للتقرير  الجماعية والفردية االحتجاجية االجتماعيةخر تقرير عن التحركات التالي آيمثل التقرير 

التقارير السنوية حول االنتحار ومحاوالت االنتحار وحول التحركات  ،وسيلي ذلك ،2015بالنسبة لسنة حول العنف 

 العنف.التلقائية والعشوائية وحول االحتجاجية االجتماعية الجماعية في مختلف أشكالها العفوية و 

 بينها:تم رصد خالل هذا الشهر عديد التحركات االحتجاجية من 

بقار في عديد الجهات حول مراكز جمع الحليب ، ففي الوقت الذي نعاني فيه في بعض احتجاجات الفالحين ومربي األ 

املادة األساسية فان منتجيها يضطرون إلى كميات الحليب وبالرغم من ارتفاع أسعار هذه الفترات من نقص كبير في 

مع الحليب ما أعلنه رئيس نقابة مراكز جمكانات االستغالل بالشكل الكافي في أوقات الوفرة من ذلك سكبها لعدم توفر إ

لف تالف حوالي عشرين أمطروح منذ شهر جوان املاض ي الش يء الذي دفع املنتجين إلى إ شكالبجندوبة من كون هذا ال 

ن الغرفة الوطنية ملراكز جمع الحليب أعلنت أن هذه املراكز ستعمل مستقبال يوما على الحليب يوميا ، علما وأ لتر من

نضطر أحيانا لتوريده في حين أن األطفال في يومين وهو ما يزيد في معانات املنتجين وتبذير هذا املنتوج الوطني الذي 

 .نون من سوء التغذيةحياء الشعبية وفي عديد املناطق الداخلية يعااأل 

أحيانا طر املنتجات التي نضيضا من ع أسعار هذه املادة وهي أطار رصدنا احتجاجات منتجي البيض على تراجفي نفس ال 

 .لى توريدها وهو ما يعكس ضعف طاقات الخزن إ

شكاالت عديدة مطروحة تصاحبها حيرة وخوف منتجي التمور بكل من واليتي توزر وقبلي ، نسجل أيضا إ وفي نفس امللف

قياس ي ولكنه متراكم وهناك صعوبات كبيرة في ترويجه واحتجاجات كبيرة على السماسرة الذين يتولون تسويق  فاملنتج

 يجادمجلس نواب الشعب ل  ئيسبر ن تحول وفد من الجهة لاللتقاء ن الحلول تبدو محدودة بالرغم ملى ال املنتج ، إ

خطورة ، هذا ويعتبر التمر املنتج  األساس ي والرئيس ي في هذه مر ويأخذ أشكاال أكثر الحلول السريعة حتى ال يتطور األ 

سات اقتصادية واجتماعية كبيرة على شرائح هامة من املواطنين في هذه ان التراجع في التسويق تكون له انعكاملناطق ، إ

 املناطق .
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شرقي ولها عالقة بصعوبات تنقل شكاالت تم رصدها في جهة الجنوب العن الجنوب الغربي ، العديد من ال غير بعيد 

تها السلطات الليبية حول تنقل األفراد والبضائع ، علما وأن جراءات التي اتخذاألفراد والبضائع من وإلى ليبيا نتيجة لل 

شهر املاضية ، شكاال عنيفة جدا حول نفس املسائل تم رصدها في األ أ تجاجات التي أخذت في الغالبحالعديد من ال 

بالوضع االقتصادي بالجهة وهي الصمام الوحيد أمام التجارة  فعيل مشاريع تنموية قادرة على االرتقاءوالحلول تكمن في ت

تلوح  أزمةهو أن اثر كل  الشكال،  والرهابللعالقة املتينة بين التهريب  املوازية والتهريب ، وقد أشرنا في  تقاريرنا املاضية

ا أنها ال تتجسد ميدانيا وتمثل زخما جديد إال العالمالسلطة بمشاريع وببرامج تنموية واعدة تأخذ حيزا هاما في وسائل 

 جهات .لالحتجاجات االجتماعية بهذه ال

ا احتجاجات متعددة كل شهر بمناطق يبرز مرة أخرى ملف الوضع الصحي وبشكل خاص بالجهات الداخلية ، لقد رصدن

االطار الطبي وشبه الطبي وأطباء  إلىمختلفة حول تردي الخدمات الطبية وافتقار املستشفيات املحلية بالخصوص 

ومواجهة معاناة التنقل  إلىالذي يدفع املرض ى  الش يء األساسيةاالختصاص بالخصوص والنقص املسجل في املعدات 

وأحيانا تنقل مريض لعدم القدرة على القيام بما يتوجب القيام به طبيا وقد ينتج نتيجة ذلك التنقل بالرغم من املرض 

الوفاة ، وهو ما حصل بالفعل بوالية تطاوين وكان سببا في احتجاجات اجتماعية هامة أخذت  إلى أحيانامضاعفات تؤدي 

أن الوضع بعديد  إالي يتوجب القيام بها الت الجراءاتتشعر دائما بكونها ستتخذ  الشرافعنيفة ، سلطة  أشكاال

 املستشفيات املحلية ال يتقبل االنتظار .

 االمتحانات أنظمةالتربوية في عديد الكليات بالخصوص متوترة ، حول التسجيالت االستثنائية وحول  األوضاعال تزال 

 األخرى  الشكاالتواالحتجاجات وتوقف الدروس ، العديد من  الضرابات إلىالتي تؤدي  األخرى  الشكاالتوالعديد من 

واملعاهد الثانوية وتكون سببا للتوتر وفي أحيانا كثيرة للعنف ، العديد من  العداديةفي املدارس  لخرتبرز من حين 

ات ، التالميذ تواجه رفض العديد من الجه أنها إالال تزال مطروحة ، والعديد من مشاريع الحلول مطروحة  الشكاالت

واملربين ، النقابات... الوضع التربوي يحمل العديد من املؤشرات التي تفتح مجاالت االحتماالت غير  األولياءوالطلبة ، 

 املريحة .

ال يزال مطروحا  الشكالالليلية ،  األمنيةالعديد من االحتجاجات حول املداهمات  إلىالسابقة  األعدادكنا أشرنا في 

عنيفة وغير مقبولة ، فاملواطن  أشكاالأن هذا الفعل ال يجب أن يأخذ  إال األمنيتتطلب الفعل  الرهاباومة وبشدة ، فمق

تفرز التوتر والخوف  السلوكياتيكون كذلك ، بعض  أنويجب العمل على  األمن لقوات والرئيس ي األساس يهو الحليف 

عديد االحتجاجات تم رصدها حول تدخل  الطارفي نفس ،  للرهابخصبة  أرضيةالتي توفر  األشياءوالريبة وهي من 

ن فعاليات عديدة من املجتمع املدني تعمل جاهدة على تطوير العالقة بين ديواني للحد من التهريب ، علما وأالحرس ال

عانبي السنة بجبل الش رأسولعل سهرة ليلة  لألمنواملواطنين ، لقد رصدنا العديد من التحركات املساندة  األمنرجال 

 . األمثلةمثال من بين العديد من 



4 
 

تجعل من شهر جانفي شهرا لعديد التحركات  األفقفي  بإضراباتكبيرة في مفاوضات القطاع الخاص والتلويح  إشكاالت

التربوية ،  الشكاالتاالقتصادية ، تراجع القدرة الشرائية ، البطالة ،  األوضاعاالحتجاجية املؤطرة وغير املؤطرة ، تردي 

السياسية على وقع االحتجاجات الداخلية الحادة والتي  األحزابلظرف الدقيق تعيش بعض ا، في هذا  الرهابخطر 

وتراجع ملموس للمجتمع املدني في عديد القضايا التي كان سباقا على  بدورها تفتح املجال الحتجاجات أكثر خطورة

 الدوام في تبنيها والدفاع عنها .

 فاعلة.االحتجاجي ال يزال على حاله والقوى الكامنة داخله ال تزال أيضا املخزون 

 2015التحركات االحتجاجية االجتماعية الفردية والجماعية خالل شهر ديسمبر 

لك االحتجاجات الفردية مقارنة بشهر نوفمبر املنقض ي ، حتجاجات االجتماعية الجماعية وكذسجلنا تطورا في حجم اال 

تحركا وهو ما يساوي زيادة بنسبة  148أي بزيادة تحركا في الشهر املاض ي  390تحركا احتجاجيا مقابل  538فقد سجلنا 

 في املائة تقريبا 38

في الشهر  األمركما كان هندسة االحتجاجات الجماعية حافظ القطاع التربوي على صدارة االحتجاجات  إلىوبالنظر 

والرياضية على نفس أحجامها مع تراجع للقطاع  واألمنية والداريةاملاض ي وحافظت القطاعات االقتصادية واالجتماعية 

 الصحي  أننا سجلنا تطورا لالحتجاجات في القطاع إالالبيئي وغياب كلي للقطاع الديني 

 والسياس ي.

: 2015التالية خالل شهر ديسمبر الهندسة الخصائصهذا وأخذت هذه   

 طبيعة االحتجاجات العدد النسبة

 االحتجاجات الفردية 57 10,7%

 االحتجاجات الجماعية 477 89,3%

 املجموع 534 100,0%
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 يلي:في حين كانت في شهر نوفمبر املاض ي كما 

 طبيعة االحتجاجات العدد النسبة

 االحتجاجات الفردية 41 %10.5

 االحتجاجات الجماعية 349 %89.5

 املجموع 390 %100

 

االحتجاجات الفردية
10,7%

االحتجاج الجماعي
89,3%

ة توزع الحركات االحتجاجية االجتماعية الفردية  والجماعي
خالل شهر ديسمبر

االحتجاجات الفردية

االحتجاج الجماعي
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هام سواء على املستوى  الحجامأن االختالف في  إاللعل املالحظة الهامة تتمثل في املحافظة على نفس النسب تقريبا 

 الفردي أو الجماعي

 :مبر كما يلي في مختلف الواليات وتوزعت االحتجاجات االجتماعية الجماعية والفردية خالل شهر ديس

االنتحار أو محاولة  الوالية

 االنتحار

االحتجاجات الفردية 

 األخرى 

االحتجاجات 

 الجماعية

 املجموع

 18 16 0 2 بنزرت

 19 18 0 1 قابس

 35 26 0 9 قفصة

 33 30 1 2 جندوبة

 51 42 6 3 القيروان

 23 23 0 0 قبلي

 31 30 0 1 القصرين

 5 5 0 0 الكاف

 22 13 0 9 نابل

 20 18 1 1 سيدي بوزيد

 53 52 0 1 تونس

 8 8 0 0 توزر

 32 28 0 4 صفاقس

ةاالحتجاجات الفردي
10,5%

االحتجاج الجماعي
89,5%

ةتوزع الحركات االحتجاجية االجتماعية الفردي
والجماعية خالل شهر أكتوبر

االحتجاجات الفردية

االحتجاج الجماعي
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 16 16 0 0 منوبة

 10 9 0 1 املنستير

 5 5 0 0 باجة

 19 19 0 0 سليانة

 20 11 0 9 سوسة

 41 41 0 0 مدنين

 11 10 0 1 بن عروس

 10 10 0 0 أريانة

 0 0 0 0 زغوان

 36 34 2 0 تطاوين

 16 13 0 3 املهدية

 534 477 10 47 املجموع

 

 طبيعة االحتجاجات وحجمها نالحظ حضور خمسة مجموعات هامة تتبلور كالتالي: إلىبالنظر 

 األولى:املجموعة 

 العنصر الهام هو تبوء احتجاجية، الواليات التي سجلت تحركات أكثرتتكون من واليات تونس والقيروان ومدنين وهي  

 واليتي تونس والقيروان على نفس املكانةوحافظت والية مدنين مراكز أمامية 
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خالل توزع التحركات االحتجاجية الفردية والجماعية عبر مختلف الواليات
2015ديسمبر -الفترة أكتوبر 

شهر أكتوبر شهر نوفمبر شهر ديسمبر
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 الثانية:املجموعة 

تتصدر هذه املجموعة والية تطاوين  والقصرين،تتكون هذه املجموعة من واليات تطاوين وقفصة وجندوبة وصفاقس 

الصحية ووفاة امرأة لعدم توفر طبيب  األوضاععلى خلفية االحتجاجات العنيفة التي تم رصدها احتجاجا على تردي 

لها تقاليد احتجاجية وتسجل احتجاجات هامة كل شهر البعض منها يأخذ أشكاال  األخرى بقية الواليات  اختصاص،

 عنيفة

 املجموعة الثالثة:

ية سيدي املالحظة الهامة هو تراجع االحتجاجات بوال  بوزيد،تتشكل هذه املجموعة من كل من واليات قبلي ونابل وسيدي 

هذه  إحياءبهذه الوالية وعادة ما كان يصاحب  2010ديسمبر  17ذكرى انطالق شرارة الثورة يوم  إحياءبوزيد بالرغم من 

 ألزمة التمور  باألساسالذكرى بعديد االحتجاجات، تصدر والية قبلي لهذه املجموعة الثالثة يعود 

 الرابعة:املجموعة 

فعدى والية بنزرت التي عادة ما يكون فيها حجم  واملهدية،تتكون هذه املجموعة من واليات قابس وبنزرت وسليانة ومنوبة 

 األخرى جات هاما بالرغم من كونها حافظت تقريبا على نفس الحجم مقارنة بشهر نوفمبر املاض ي فبقية الواليات جااالحت

الرش  أحداثخالل هذا الشهر ذكرى  أحيتتفاع نسبي لوالية سليانة التي التقليدية لالحتجاجات مع ار  األحجامسجلت 

ايا والحاطة بضحفي معالجة هذا امللف وبالخصوص في العناية  التلكؤورصدنا العديد من االحتجاجات حول  األليمة

 الرش

 الخامسة:املجموعة 

تحرك احتجاجي  أيتشمل هذه املجموعة الواليات التي تشمل تحركات احتجاجية تذكر، فخالل هذا الشهر لم نرصد 

 بالنسبة لوالية توزر ووالية األمرلى مدار السنة التي شهدت تحركات احتجاجية كذلك بوالية زغوان وهي أقل الواليات ع

يانة وبن عروس فهي من ناحية تنخرط في تحركات تونس الكبرى ومن قل والية املنستير بالنسبة لواليتي أر باجة وبشكل أ

 عروس.خرى هناك حضور احتجاجي مؤطر كبير وهام وخاصة بوالية بن أناحية 
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 2015التحركات االحتجاجية الفردية خالل شهر ديسمبر  .1

تحركا احتجاجيا فرديا  57فقد تم رصد  املاضيين،سجلنا تطورا نسبيا في حجم االحتجاجات الفردية مقارنة بالشهرين 

 أكتوبر.تحركا احتجاجيا خالل شهر  50تحركا احتجاجيا في شهر نوفمبر و 41مقابل 

والتي لم تأخذ شكل انتحار أو محاولة انتحار وكانت كما  األشكالاحتجاجات فردية مختلفة  10رصدنا خالل هذا الشهر 

 يلي:

على  إحالتهبعد  التأديبملفه على مجلس  بإحالةجوع وحش ي للمطالبة  ضرابإاملحامي عبد الباسط البوحولي يشن ه 

 .عدم املباشرة من قبل فرع هيئة املحامين بسوسة

منذ أشهر دون عرضه على حاكم التحقيق أو  إيقافهجوع بسبب  إضرابه السجين علي بن رمضان عيساوي يشن 

 .محاكمته

منزل مهجور تابع  إلىتعرض منزله للحرق قبل عام ونصف ولجوئه  إثره السيد عبد اللطيف ميراوي مهدد بالتشرد 

 .املنزل  بإخالء األخيرةللمندوبية الجهوية للفالحة طالبته هذه 

فهو يطالب السلطات املختصة للقيام بما  حوله،اختطاف ابنه بليبيا وعدم توفر أي معلومات  إثره احتجاج مواطن على 

 .يجب القيام به للكشف عن ابنه

 .لم تتم مساعدته على تجاوز وضعه االجتماعي املتردي إنيهدد ببيع أحد ابنيه  أبه 

 أجرة.مقر الوالية لالحتجاج على عدم تمكينه من رخصة سيارة  إلىيخيط فمه وينتقل  أجرةه سائق سيارة 

العمل  إلىالب بعودته عن العمل منذ سبعة أشهر بسبب تورطه في عمليات تهريب يط إيقافهمن برتبة ناظر أول تم ه عون أ

 .وصرف رواتبه

 .معالجة ملف ابنه ويحتج في مدينة بن قردان بإعادة رابي املختطف في ليبيا يطالبو ه احتجاج أب الصحفي سفيان الش

 .2015الصحية البنه الذي أصيب خالل أحداث الذهيبة في شهر فيفري  األوضاعه والد حسين مليان يحتج على تردي 

 ومحاوالت االنتحارحاالت االنتحار  .2
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والية من واليات الجمهورية كانت أهمها بكل من  14حالة انتحار ومحاولة انتحار في  47تم رصد خالل شهر ديسمبر 

 إثربتونس العاصمة على  األحمررصدنا تهديدا باالنتحار الجماعي بجهة الجبل  ناعلما وأن ونابل وسوسة، واليات قفصة

ملف يتطلب  الجماعي،االنتحار  أوقرار الهدم  بإلغاءتم بناؤها بشكل غير نظامي مطالبين  منزال 150قرار هدم حوالي 

سنة للمطالبة بتسوية وضعيته  15اله ا حار بمعية طفليه الذين لم يتجاوز كما رصدنا تهديد أب باالنت املتابعة واملعالجة.

 .املهنية

حالة انتحار ومحاولة انتحار للذكور  39أطفال و 4و فتيات 4 :سنة 15اله حاالت انتحار أطفال دون  8رصدنا مرة أخرى 

 للناثحاالت  8مقابل 

 :شهر ديسمبر يلي الشرائح العمرية بين الجنسين لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها خالل فيما

 

الشريحة 

 العمرية

 15أقل من 

 سنة

 25ـ  16

 سنة

 35ـ  26

 سنة

 45ـ  36

 سنة

 60ـ  46

 سنة

 60فوق  ما

 سنة

 املجموع

 39 2 3 2 22 6 4 ذكر

 8 0 0 0 1 3 4 أنثى

 47 2 3 2 23 9 8 املجموع

 

 يلي:تم رصده تتمحور حول ما  اأهم االستنتاجات مم

4
6

22

2 3 2

4
3

1

0
0

0
0

5

10

15

20

25

سنة15أقل من  سنة25ـ 16 سنة35ـ 26 سنة45ـ 36 سنة60ـ 46 سنة60مافوق 

حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار حسب الشريحة العمرية خالل شهر 
2015ديسمبر 

ذكر أنثى
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 .الترابط بين االنتحار والسنة الدراسية أخرى الذي يؤكد مرة  الش يء األطفال،ه ارتفاع في حاالت انتحار 

 60ق اله و ف ه ما 60ه46 ،45ه36 التالية:في الثالثة شرائح عمرية  للناثمحاوالت انتحار بالنسبة  أوه لم نسجل حاالت انتحار 

 سنة 

 .مختلفة بأحجامكل الشرائح العمرية كانت حاضرة لكن  للذكور،ه بالنسبة 

نحن تقريبا  الن للذكور،تقابلها حالتين  للناث ففي السابق كنا نالحظ حالة واحدة والذكور،ناث ه التفاوت الهام بين ال 

 .في حالة مقابل خمسة حاالت للذكور 

فقد سجلنا أربعة حاالت ذكور مقابل ألربعة حاالت  سنة، 15من  األقله االستثناء كان دائما بالنسبة للشريحة العمرية 

 إناث.

ازدياد حاالت انتحار  إلى، وقد أشرنا في تقاريرنا السابقة ه سجلنا حالتي انتحار بالنسبة للمسنين وكانوا من الذكور 

 .ساليب حاسمةوبأ على االنتحار القدامن بل ا لم نسجل محاوالت انتحار املسنيذلك أنن املسنين،

فعل االنتحار والذي  إلىين هناك انتقال بشكل مباشر إذ مثل املسن لألطفال،ه نادرة هي أيضا محاوالت االنتحار بالنسبة 

 .غالبا ما يكون شنقا

 األكثرفي هذا املجال بل هي  ال يمثل هذا الشهر استثناء سنة، 35ه26ه أكثر الشرائح العمرية حضورا هي الشريحة العمرية 

 على االنتحار ومحاوالت االنتحار إقداماالشرائح العمرية 

 2015شهر ديسمبرجرد التفصيلي لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها خالل ال

 الوسيلة املعتمدة واألسبابالضحية  الجنس الوالية

 ذكر بنزرت

 أنثى

لم يتم  ألسبابيحاول االنتحار  بمنزل بورقيبةسنة  12طفل سنه ه 

 ذكرها

 ر ألسباب لم يتم ذكرهاسنة بسجنان تنتح 12بسجنان سنها  طفلةه 

 االنتحار شنقا

 االنتحار شنقا

 ذكر قابس

 

 

بامليناء التجاري بقابس  سنة  32يبلغ من العمر  سوري  شاب ه انتحار

 بسبب الوضع املتأزم بسوريانقل البضائع  واخربأحد ب

الحقن بمادة 

 سامة

 

 ذكر قفصة

 

 

سيدي ب علي بن عون  أصيل معتمديةسنة  25 شاب سنهه انتحار 

بعد أن تعفنت وذلك  أيامبوزيد انتحر وتم التفطن لجثته بعد ثالثة 

 االنتحار شنقا
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 ذكر

 

 ذكور  6

 ذكر

وذلك بسبب تردي  بمنطقة قطيس بمعتمدية قفصة الشمالية

 .أوضاعه االجتماعية

ه انتحار كهل في الخمسين من عمره بمنطقة السند ألسباب غير 

 .معلومة

تسوية أوضاعهم  مطرودين لعدم عمال حضائر 6ه محاولة انتحار 

 .املهنية وتردي أوضاعهم االجتماعية

 .يلة وذلك للمطالبة بالتشغيلر شاب باملظه محاولة انتحا

 

 االنتحار شنقا

 

 

 االنتحار حرقا

 ذكر جندوبة

 

 أنثى

 .حالة من الغضب إثرسنة بمنطقة الشرايفية  45كهل سنه ه انتحار 

من  علما أنها بجندوبة،رتال سنة بمحطة األ  24انتحار فتاة سنه ه 

حامالت شهادة جامعية وهي عاطلة عن العمل وقد تركت رسالة 

 .تحمل أرقام هواتف أفراد عائلتها وعبارة أنتم الالحقون 

ضرب رأسه على 

 الحائط

االرتماء تحت 

 عجالت الرتل

 ذكر القيروان

 

 أنثى

 

 

 

 أنثى

 عنها العالمسنة بمنطقة العال ألسباب لم يتم  17سنه ه انتحار شاب 

أوالد عمر من معتمدية العال  سنة بمنطقة 14طفلة سنها  انتحاره 

 الشجرةوان طفلة بقيت معلقة في  عنها علما العالمألسباب لم يتم 

قدمت السلطات املختصة وقد تمت  أن إلىحوالي أربعة ساعات 

وبقي طول هذا الوقت التالميذ  من مدرستهاعملية االنتحار قريبا جدا 

 .التلميذة وهي معلقة بالشجرةن باملكان ويشاهدون و يحيط

 سنة بمنطقة العال ألسباب غير معلومة 15ه انتحار طفلة سنها 

 شنقااالنتحار 

 

 االنتحار شنقا

 

 

 

 اشنق االنتحار

 ذكر القصرين

 

سنة بعد فقدانه البصر في عينه اليسرى  11انتحار تلميذ سنه ه 

، ويبدو أن الطفل تعرض آخربسبب حجر أصابه به تلميذ 

 لضغوطات من املربية والدة التلميذ الذي اعتدى عليه

 شنقا االنتحار

 

 ر و ذك 6 نابل

 

 

 

 أنثى

 

 ذكر

 النظامية بسواحلهجرة غير على متن قارب ويستعدون لل اشبان كانو ه 

أنفسهم عرض البحر عند تفطن وحدات  بإلقاءسارعوا  الغزازحمام 

جثة أحدهم فيما ال تزال  تم انتشالالحرس البحري لهم علما وأنه 

 متواصلة الخرينعمليات البحث عن 

تزال  ال ل واألسبابسنة بمنطقة منزل بوزلفة  18انتحار فتاة سنها ه 

 مجهولة

قليبية في العقد الثالث من العمر قبل زواجه بأيام  شاب فيه انتحار 

 ألسباب تعود لخالفات عائلية

نزل تميم من مواليد سنة لألربعة أطفال بم عائلة وأبه انتحار رب 

 عنها العالنألسباب لم يتم  1980

 غرقااالنتحار 

 

 

 

 االلقاء في بئر

 

 االنتحار شنقا

 

 االنتحار حرقا

سيدي 

 بوزيد

لطفلة بمنطقة  وأبالعقد الثاني من العمر متزوج شاب في  ه انتحار ذكر

 السعيدة وذلك بسبب خالفات عائلية

 االنتحار شنقا
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 تونس

 

سنة بقنطرة شارع الجمهورية بتونس العاصمة  20انتحار فتاة سنها ه  انثى

الفيديو الذي تم تناقله  علما وأن مقطععنها  العالملألسباب لم يتم 

رة وهم يحاولون عددا من املا االجتماعي أظهرعبر مواقع التواصل 

 أنها تجاهلت ذلك إالبالعدول عن رمي نفسها  إقناعها

ق و من ف اللقاء

 قنطرة

 ذكر املنستير

 

لبة أمام مقر الحرس الوطني وذلك بسنة بط 33شاب سنه ه انتحار 

سراح زوجته وصهره املتورطان في تسفير الشباب  بإطالقللمطالبة 

 ليبيا إلىبشكل غير نظامي 

 االنتحار حرقا

 

 أنثى صفاقس

 

 ذكر

 

 

 

 

 أنثى

 

 ذكر

 10الضيعات بطريق قابس كلم بإحدىسنة  11طفلة سنها ه انتحار 

 ألسباب غير معلومة

 الدارةلعون بالحماية املدنية وذلك بمقر  ه محاولة انتحار شنقا

الجهوية للحماية املدنية بصفاقس احتجاجا على عدم انتداب ابنته 

حادث شغل  إلىبهذا السلك ، علما وان املعني تعرض في السابق 

التوقف عن العمل منذ جوان أصيب خالله بحروق بليغة أجبرته على 

ال أنه إ املاض ي وقد تلقى وعودا بانتداب ابنته في سلك الحماية املدنية

 بذلك اليفاءلم يتم 

ه أم في العقد الثالث تهدد باالنتحار حرقا هي ورضيعتها بسبب تردي 

 أوضاعها االجتماعية

ه شاب في العقد الثاني ، طالب ضمن مجموعة الطلبة الذين شنوا 

جوع بكلية الحقوق بصفاقس للمطالبة بالحق في التسجيل  إضراب

يسكب البنزين على رجليه ويشعل النار، ونتيجة لذلك تم  ،الرابع

 الكلية مدة ثالثة أيام إغالق

 شنقااالنتحار 

 

 االنتحار شنقا

 

 

 

 

 االنتحار حرقا

 

 االنتحار حرقا

 

 سوسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر و ذك 3

 

 ذكر

 

 

 

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 ذكر

عامل يشتغل بمعمل مركب العلف بالنفيضة يهدد باالنتحار حرقا ه 

عشر سنة وذلك للمطالبة بتسوية  15هو وابنيه اللذان لم يتجاوزا اله 

 وضعيته املهنية بمعمل مركب العلف

ل ظبالقلعة الصغرى أصيب بمرض عضال و انتحار شيخ في السبعين ه 

ه إياه باشتكائ اهد تهديدننتيجة لذلك في دوامة مشاكل مع زوجته وع

للسؤال عنه ،  األمنومغادرتها محل الزوجية وقدوم أعوان  األمن إلى

 أقدم على االنتحار

ه انتحار شاب بمنطقة حي الزهور بسوسة في العقد الثالث من عمره 

عبر تعمده تسلق عمود كهربائي ذو ضغط عالي وترجح أن تعود 

 لضغوطات نفسية األسباب

والية القيروان ويعمل بمنطقة حمام سنة أصيل  21اب سنه شه 

 سنة  ينتحر بسبب خالفات عائلية 21سوسة سنه 

 حرقا االنتحار

 

 

 شنقااالنتحار 

 

 

 

االنتحار عبر 

 الضغط الكهربائي

 

 االنتحار شنقا
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 االنتحار شنقا سنة ينتحر بسبب خالفات عائلية 20ه انتحار شاب يبلغ من العمر  

رادس مليان برتال العقد الثاني من عمره بمحطة األ ي ه انتحار شاب ف ذكر بن عروس

غير معلومة علما وأن الشاب ألقى بنفسه أمام القطار  ألسبابوذلك 

 السريع الذي ال يتوقف باملحطة

اللقاء تحت 

 جالت قطارع

 ذكر املهدية

 

 ذكر

 

 ذكر

غير  واألسبابسنة حرقا وهو بائع متجول للفول  52ه انتحار كهل سنه 

 معلومة

 بسنة بمنطقة شربان كان يقيم بايطاليا ألسبا 24انتحار شاب سنهه 

 غير معلومة

 سنة ألسباب غير معلومة 28ه انتحار شاب سنه 

 االنتحار حرقا

 

 االنتحار شنقا

 

 االنتحار شنقا

 

 2015التحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية خالل شهر ديسمبر  .3

 يلي:كما شهر ديسمبر  الجماعية خاللطبيعة التحركات االحتجاجية  تبلورت

حتجاجيةاال طبيعة التحركات  الحجم النسبة  

 التحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية العفوية 140 29,4%

جتماعية الجماعية التلقائيةاال التحركات االحتجاجية  194 40,7%  
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-حالت االنتحار ومحاوالت االنتحار في مختلف الواليات خالل الفترة أكتوبر 
2015ديسمبر 

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر
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 التحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية العشوائية 143 30,0%

 املجموع 477 %100

 

تغيرت األحجام و فقد تغيرت  املاض ي،تغيرت طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية بشكل هام باملقارنة مع الشهر 

والنسب بين االحتجاجات العفوية والتلقائية والعشوائية خالل شهر نوفمبر كما  األحجامفلقد الحظنا تقاربا في  النسب،

 التالي:يبرز ذلك الجدول 

 شهر نوفمبرالتحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية خالل 

حتجاجيةطبيعة التحركات اال  الحجم النسبة  

 التحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية العفوية 120 %34.5

جتماعية الجماعية التلقائيةاال التحركات االحتجاجية  113 %32.5  

الجماعية العشوائيةالتحركات االحتجاجية االجتماعية  116 %33  

 املجموع 349 %100

0 50 100 150 200 250

التحركات االحتجاجية العفوية

التحركات االحتجاجية التلقائية

التحركات االحتجاجية العشوائية

خالل شهر ديسمبرخصائص التحركات االحتجاجية الجماعية
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مقارنة بالشهر املاض ي ، وتبرز النسب العودة  إضافياتحركا احتجاجيا  128فمن حيث الحجم ، رصدنا خالل هذا الشهر 

مرتفعة ، فقد احتلت هذه االحتجاجات املرتبة الثالثة  الهامة لالحتجاجات التلقائية وتصدرها لبقية االحتجاجات بنسب

وتحافظ   األولىاملرتبة الثالثة بعدما كانت في املرتبة  إلىفي الشهر املاض ي ، في حين تتراجع االحتجاجات العفوية 

شوائية ، هذه تكاد ال تحسب بين االحتجاجات العفوية والع األحجاماالحتجاجات التلقائية على نفس املكانة والفوارق في 

ف الكامن الذي يتطلب معالجة أسبابه نالذي يبرز مرة أخرى الع الش يءمن حيث الكم تطورت بشكل ملفت  األخيرة

 لالحتجاجات العشوائية . األساس ياملباشرة وغير املباشرة ، خاصة وأن املخزون التلقائي هام جدا وهو املمول 

2015الجماعية خالل شهري نوفمبر وديسمبرالهيكل القطاعي العام لالحتجاجات االجتماعية   

 شهر نوفمبر شهر ديسمبر

 القطاع النسبة الحجم النسبة الحجم

 االقتصادي %12 41 12,6% 60

 الداري  %13 46 11,1% 53

 االجتماعي %13.5 47 18,4% 88

 التربوي  %23 82 22,0% 105

 البيئي %6 21 4,0% 19

 األمني %11 38 8,8% 42

 السياس ي %6.5 22 9,2% 44

 الصحي %3 10 3,4% 16

 الديني %2 6 0,0% 0

108 110 112 114 116 118 120 122

التحركات االحتجاجية العفوية

التحركات االحتجاجية التلقائية

التحركات االحتجاجية العشوائية

برخالل شهر نوفمخصائص التحركات االحتجاجية الجماعية
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 الرياض ي %10 37 10,5% 50

 املجموع %100 349 %100 477
 

 

بين شهري نوفمبر  األحجامسابقا حول التقارب في النسب واالختالف في  إليهانفس املالحظة التي أشرنا  إلىنعود مرة أخرى 

وديسمبر واالختالفات الهامة على املستوى القطاعي في الحجم شملت بالخصوص االجتماعي والسياس ي والتربوي 

 األشهروالرياض ي وهي القطاعات التي تختزل أكبر شحنة من االحتجاجات والقابلة لتطعيم املخزون االحتجاجي في 

ات خالل الشهور وقد تراجعت االحتجاج دينية،اجات ذات خلفيات هذا ولم نرصد خالل هذا الشهر احتج املقبلة،

املاض ي.ثر شهر رمضان املاضية وتحديدا إ  

 املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية العفوية

 القطاع الحجم النسبة

 االقتصادي 19 13,6%

 الداري  17 12,1%

 االجتماعي 23 16,4%

 التربوي  32 22,9%

 البيئي 7 5,0%

 األمني 10 7,1%
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 السياس ي 19 13,6%

 الصحي 5 3,6%

 الديني 0 0,0%

 الرياض ي 8 5,7%

 املجموع 140 %100
 

 

خمسة قطاعات من جملة عشرة قطاعات شكلت بنية االحتجاجات االجتماعية العفوية وهي القطاعات االقتصادية 

واالجتماعية والتربوية والسياسية في حين كانت االحتجاجات في بقية القطاعات محدودة هذا بالرغم من كون  والدارية

عنيفة ، مثل مجال االحتجاجات  تخذت أشكاالا سريعا ما أنها إالعفوية  األول االحتجاجات في القطاع الصحي كانت في 

في تسوية عديد امللفات في حين تمحور  بالدارةوالعالقة  داريةال الخدمات  والداري التنموية ،  الشكاالتاالقتصادية 

أو  بأشكالالتي عرفتها بعض الكليات ، االحتجاجات ذات الخلفيات السياسية  ارتبطت  الشكاالتالتربوي بالخصوص في 

بامللف االقتصادي واالجتماعي بأخرى   

 

التلقائيةاملجال القطاعي للتحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية   
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الرياضي

المجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية 
2015ديسمبرلشهر العفوية

الحجم
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 القطاع الحجم النسبة

 االقتصادي 24 12,4%

 الداري  21 10,8%

 االجتماعي 37 19,1%

 التربوي  39 20,1%

 البيئي 10 5,2%

 األمني 20 10,3%

 السياس ي 17 8,8%

 الصحي 6 3,1%

 الديني 0 0,0%

 الرياض ي 20 10,3%

 املجموع 194 %100
 

 

، القطاعات التي تصدرت بقية القطاعات  حافظت على نفس العفوية ،ذلك أن النسبة لالحتجاجاتنفس املالحظة ب

الحجم ، فكل القطاعات تطورت عدى القطاع السياس ي ، العنصر الجديد هو حجم  إلىمكانتها واالختالف الوحيد يعود 

االحتجاجات العفوية  ، فقد تضاعفت هذه االحتجاجات باملقارنة مع ما تم رصده في األمنيةاالحتجاجات ذات الخلفيات 

ليات املعالجة محدودة هذا عالوة على االحتجاجات التي عديد من امللفات ال تزال عالقة وآ، والسبب يعود لكون ال

ولدى  التي شملتهم هذه املداهمات األسرالليلية والتي ولدت الكثير من االستياء لدى  األمنيةرصدناها حول املداهمات 

 أجوارهم أيضا .
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2015ديسمبر 
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يةئلقطاعي للتحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية العشوااملجال ا  

 القطاع الحجم النسبة

 االقتصادي 17 11,9%

 الداري  15 10,5%

 االجتماعي 28 19,6%

 التربوي  34 23,8%

 البيئي 2 1,4%

 األمني 12 8,4%

 السياس ي 8 5,6%

 الصحي 5 3,5%

 الديني 0 0,0%

 الرياض ي 22 15,4%

 املجموع 143 %100
 

 

ممارسات عنف وهي القطاع التربوي حيث  إلىثالثة قطاعات شهدت احتجاجات عشوائية أي تحول الغضب واالحتجاج 

، والقطاع االجتماعي ،  األمنجوع واعتصامات بمقر الكليات وغلق الطرقات وتدخل قوات  إضرابات إلىتحول االحتجاج 

غير ذلك  إلىوامللفات التي يشملها هذا القطاع عديدة ومتنوعة مثل البطالة والتسريح عن العمل وانقطاع النور الكهربائي 

، ففي السنة الفارطة وفي نفس الشهر حيث كان البرد أكثر قساوة رصدنا احتجاجات حول وسائل التدفئة وصيانة 
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2015لشهر ديسمبر 
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ما حدث في  إلى الشارةغير ذلك ، كثير من العنف شهدتها مالعبنا خالل هذا الشهر وتكفي  لىإاملساكن من الفيضانات 

ذاك الذي  أوقف املقابلة الش يء الذي دعا الحكم لو القاعة الرياضية بالحمامات والعنف الذي تخلل مقابلة كرة اليد 

املقابلة دقائق قبل  إيقاف إلىفع الحكم د يالذ الش يءحدث بسيدي بوزيد والعنف الذي تخلل مقابلة في كرة القدم 

 نهايتها .

 الجماعية في أبعادها القطاعية االحتجاجية االجتماعيةالتحركات 

 القطاع االقتصادي القطاع االجتماعي

 ه املطالبة بالتشغيل

 ه تحسين أوضاع اجتماعية لعائالت معوزة

ه توفير الشغل ألصحاب الشهادات الجامعية املعطلين 

 عن العمل

 ه املطالبة باملاء الصالح للشراب

 ه توفير النور الكهربائي

 ه توفير الخبز

 ه تشكي من الرشوة

 ه الخوف من الحالة على البطالة القسرية

 ه عدم حصول عدد من العملة املسرحين على منح

 ه تجريم امليز العنصري 

 ه سحب أغنية لتضمنها خطاب جهوي 

 ه األولوية في تشغيل أبناء الجهة

 

 التمور  لشكاليات تسويقالحلول 

 ه تراجع أسعار البيض

 ه كميات الحليب املهدورة يوميا

 ه توفير معلوم دينار على بيع املوز 

 ه تفعيل القرارات الوزارية حول التنمية الجهوية

 ه تهيئة طرقات ومسالك

 البنية التحتية تحسين وتطويره 

 ه وضع حد لتدخل الحرس الديواني في حجز بضائع

وضع حد للشكاالت مع أعوان التراتيب البلديةه   

 ه االنتصاب الفوضوي 

 ه تحسين األجور في القطاع الخاص 

 ه فتح مجاالت عبور السلع من وإلى ليبيا

 ه الحد من مراقبة البنزين املهرب

 ه تأخر إجراءات إسناد أراض ي

 ه إعادة جدولة ديون 
 

 القطاع اإلداري  التربوي القطاع 

الترسيم الرابعه الحق في   

 ه الحق في الترسيم في املاجستير

 ه عدم ارتباط اختصاص تعليمي بسوق الشغل

 ه تغيير نظام احتساب الغيابات

ه تصريحات وزير التربية التي قد تؤدي إلى اعتداءات على 

 املربين

 ه النظافة في محيط املدارس

 ه الحد من العنف على املربيين

 ه االنتدابات

 .دعم مكتب بريد بعدد كاف من األعوان

 منحة إنتاجه التأخر في صرف 

مسكنا تم بناءها بشكل غير  150ه رفض قرار هدم 

 نظامي

ه تمكين املعلمين املناوبين من مستحقاتهم املالية مدة 

 سنتين

 ه تسوية وضعيات إدارية

 ه الحق في الترسيم

 ه إدماج املناوبين
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املتعاقدين واملناوبين ه تسوية وضعيات  

 ه توفير ظروف العمل باملدارس

 ه توفير الطار التربوي 

املخصصة لنقل التالميذ عدد الحافالته نقص في   

 ه االعتداءات التي يتعرض لها الطلبة

 ه التنديد بحرق أستاذة بمادة حارقة من طرف التالميذ

 ه تمكين املتعاقدين من الترسيم

 16ه إيجاد حلول لآللية 

 ه تأخر قدوم الحافالت

 نتصاب الفوضوي ه اال 

 ه عمال الحضائر

 ه تمكين سائقي سيارات األجرة من رخص
 

 البيئي القطاع  السياس يالقطاع 

مساندة الصحفيين املحتجزين في ليبيا.   

 ه قرار تعطيل االنتدابات في الوظيفة العمومية

 ه إحياء ذكرى أحداث الرش

 ه إطالق سراح الناشطة جفراء

 ه مساندة شهداء األمن الوطني 

 ه املطالبة ببلدية

 ه مساندة معتمد تعرض للتهديد بالقالة

 ه التنديد بالرهاب

  ه غلق معبر رأس جدير

 ه الحد من التلوث واألوساخ

 ه صيانة مصرف صحي

 ه العناية باملحيط

ه إغالق نقاط بيع البنزين املهرب لألخطار البيئية املنجرة 

 عن ذلك

الطرقاته تهيئة   

 التلوث الصادر عن شاحنات نقل البضائع

 

 

 القطاع األمني القطاع الصحي

 تحديد أسباب الوفيات املشبوهة 

 ه توفير أطباء اختصاص

 ه تحسين وتوفير املعدات الطبية

ه تدهور الحالة الصحية ملصاب واملطالبة بنقله إلى الخارج 

 للمداواة
 

 توفير األمن خوفا من الرهابيين

إطالق سراح مهربي بنزينه   

 ه الحد من عنف أعوان األمن أثناء املداهمات

 ه التنديد بسلوك عون أمني

 ه تركيز مخفضات سرعة وإشارات مرورية

 ه توفير األمن في املناطق املتاخمة لبؤر الرهاب

 ه فتح نقطة لبيع الخمور 

 

 جتماعية الجماعية ودرجة كثافتهاالتحركات االحتجاجية اال  آليات

وتكرارها الجماعية وفق كثافتها  االحتجاجية االجتماعيةالتحركات  آلياتفعلنا في السابق بمنهجية قياس  نذكر كما

اعتمدناه سابقا والذي يشمل على حد السواء بالنسبة  التدرج الذيخمسة أي وفق نفس  إلىذلك من واحد  وقياس
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 األمر}ه{ تعني أنها خارج مجال التقويم كما كان  إشارةالتي تحمل والفضاءات والجهات والفاعلين علما وان الخانة  لآلليات

 في السابق

 5 4 3 2 1 اآلليات

     * اإلعالمنداءات عبر وسائل 

     * منع مسؤولين من مغادرة مكاتبهم

  * * * * الشبكات االجتماعية

     ه التهديد باالستقالة

  * * * * االعتصامات

  * * * * جوع إضرابات

   * * * جوع وحشية إضرابات

   * * * غلق طرق 

     * عرائض احتجاجية

    * * إداريةاقتحام مؤسسات 

   * * * غلق مقرات عمل

    * * األمنمواجهات مع 

     ه حمل الشارة الحمراء

  * * * * مسيرات سلمية

   * * * إضرابات

  * * * * طاطيةحرق عجالت م

    * * أمنيةاعتداء على مراكز 

     ه العصيان املدني

   * * * فالحي إنتاج إتالف

    * * اعتداءات وشغب

 

 ةفضاءات التحركات االحتجاجية الجماعي

 5 4 3 2 1 الفضاءات

  * * * * طرقات

   * * *  إداريةمقرات 

  * * * * ساحات عامة

   * * * فضاءات عمل

  * * * * مؤسسات تربوية
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    * * بلديةمصالح 

     * مقرات واليات

    * * مقرات معتمديات

     ه مقرات قضائية

   * * * مقرات وزارات

    * * يندواو 

   * * * منظمات وطنية

     * مجلس نواب الشعب

     * رئاسة الحكومة

     ه رئاسة الجمهورية

  * * * * مستشفى

الشركة التونسية للكهرباء 

 والغاز

 

* 

 

 

   

مقرات الشركة الوطنية 

 لتوزيع املياه

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

  * * * * مالعب رياضية

 

 الجهات موضوع التحركات االحتجاجية الجماعية

 5 4 3 2 1 الجهات

   * * * مصالح بلدية

     * شركة توزيع املياه

  * * * * مؤسسات تربوية

  * * * * مالعب رياضية

     * رئاسة الجمهورية

   * * * واليات

   * * * معتمديات

   * * * وزارات

     * رئاسة الحكومة

  * * * * مستشفيات

     ه أجنبيةسفارات 

   * * * األمنيةالسلطات 

     ه السلطات القضائية
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   * * * منظمات  وطنية

     * مجلس نواب الشعب

     ه مجامع املياه

     ه إعالميةمؤسسات 
 

 في التحركات االحتجاجية الجماعيةالفاعلون 

 5 4 3 2 1 الفاعلون 

    * * أولياء

   * * * ن متساكنو 

     * ن صحفيو 

    * * عمال الحضائر

   * * * أصحاب الشهادات العليا

   * * * ن عن العملمعطلو 

     * األجرة سياراتسائقي 

     * أمنيين

     * سائقي النقل الريفي

   * * * عمال

    * * موظفون 

     * أهالي مفقودين

     * أهالي شهداء

   * * * فالحون 

     * بحارة

    * * شبه طبية وإطاراتأطباء 

   * * * نشطاء حقوقيون 

 

 احتجاجات خاللالواليات التي شهدت أهم جرد ألهم التحركات االحتجاجية في  .4

 :2015شهر ديسمبر 

لت املطالب ذات الخلفية االقتصادية  23تحركا احتجاجيا في  538تم رصد 
ّ
 واالجتماعية والتربويةوالية وقد مث

 اسببا ألغلب التحركات االحتجاجية املرصودة فاملطالبة بالتنمية والتشغيل كانت عنوانوالرياضية  واألمنيةوالسياسية 
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ل 
ّ
العنف التربوي دافعا لالحتجاج في عدد من الجهات  يضاأللحراك االحتجاجي في واليات الشمال والوسط والجنوب ومث

 التربوي. الطارللتجاوزات ضد حد طلبا لوضع 

ترافقها في الغالب تحركات  النتاج الفالحيوفرة  أنمن العام هو  األخيرةاملثير لالنتباه خالل شهر ديسمبر وخالل الثالثية 

خاصة املحافظة على توازنات صغار املنتجين وقد تم رصد عدد احتجاجية طلبا لحسن التصرف في الفائض من املنتوج و 

 إدارةفي سكب الحليب في شوارع املدن احتجاجا على سوء  أساسا تمن التحركات االحتجاجية ملنتجي الحليب تمثل

  .النتاجالفائض في 

 كالتالي:تلف الجهات نتحار في مختفاصيل مختلف هذه التحركات االحتجاجية وكذلك حاالت االنتحار ومحاوالت اال 

  القيروان:والية 

 والية القيروان وتوسعت هذهاجات االجتماعية في عدد من منا طق للشهر الثاني عشر على التوالي استمرت االحتج 

كانت  ت احتجاجية اجتماعيةرصد تحركالالحتجاج. وقد تم  االحتجاجات لتشمل مناطق لم تكن في السابق مسرحا

منطقة بئر مسيكين للمطالبة بإرجاع التّيار الكهربائي املنقطع  أهاليأغلب مطالبها ذات طابع اجتماعي مثل اعتصام 

تفاعل من قبل السلطات مع هذه املطالب. وخاض املحتجون  أيبداية شهر ديسمبر دون تسجيل  أيام 5عنهم منذ 

جوع كما تم رصد  إضراباتن ذلك التظاهر واالعتصام وخوض االحتجاجية للتعبير عن مطالبهم م األشكالعددا من 

ل تهديدا للطفولة؛ إذ هّدد كهل ببيع 
ّ
لم تتم مساعدته على تجاوز وضعه االجتماعي  إنأبنائه  أحدشكل احتجاجي مث

سيارات التاكس ي احتجاجات عديدة طلبا لتمكينهم من رخص تاكس ي وتطور االحتجاج  سائقيالقاس ي. كما خاض 

ديسمبر إلى الجهة تم  17ة للبعض منهم حد خياطة فمه. وبالتوازي مع الزيارة التي أداها رئيس الحكومة بتاريخ بالنسب

تعرض  اموالطلبة طلبا لتوفير الحماية للحرم الجامعي بعد األساتذةطلبا للتنمية. وفي رڤادة احتج  األهاليرصد تظاهر 

لطار التربوي والتالميذ طلبا االحصري احتج  العداديةاملدرسة الكلية. وفي  أمامطالب لالعتداء بالعنف الشديد 

االنتحار بالنسبة لحاالت  أمالتأمين الحماية للمؤسسة التربوية بعد تواتر حاالت االعتداء على التالميذ والعاملين بها. 

 سنة. 14سنة وطفلة عمرها  17ن شنقا في معتمدية العال، طفل عمره سّجلت الجهة انتحار طفلي

  تونس:والية  

ه الجوع الذي خاض إضرابكان  وأبرزهاغلب االحتجاجات املرصودة في والية تونس، ذات طابع اجتماعي كانت أ

 األساتذةطلبا لتمكينهم من حقهم في التشغيل. كما تظاهر  أسبوعينمنيا ألكثر من قدماء اتحاد الطلبة املفروزين أ

مبنى وزارة التربية طلبا لرحيل الوزير  أمامالناجحين في مناظرة الكاباس طلبا لتوظيفهم واعتصم عددا من املعلمين 

التربوي في معهد مونفلوري حول الوضع في املعهد وخاصة تنامي االعتداءات ضد  الطارضرب جلول. وأناجي 



28 
 

في  األمنيةلة الناشطة عفراء التي اعتقلتها السلطات سراح الطف لطالق. وتظاهر مواطنون ونشطاء طلبا األساتذة

جماعي في منطقة الكاف عقب احتجاجها حول هدم مقهى سيدي بو مخلوف في املدينة. وهدد مواطنون باالنتحار ال

. وفي حي الهادي نويرة قطع غير نظاميكل شمنزال تم بناؤها ب 150ال عدم التراجع عن قرار هدم الحبل األحمر في ح

هرون الطريق طلبا لتركيز مخفضات سرعة وإشارات مرورية في الطريق الرابطة بين سيدي حسين وفوشانة. متظا

جوع رفضا لشعبة الوساطة وتقنيات التنشيط الثقافي لعدم  إضرابوفي بئر الباي خاض طلبة املعهد لثقافة 

جسر  أعلىنفسها من  إلقاءى فتاة في العشرين من العمر عل أقدمتارتباطها بسوق الشغل. وفي والية تونس 

  الجمهورية وسط العاصمة تونس.

  تطاوين:والية  

ل املوت الصادم لسّيدة تدعى ليلى الشتوي أثناء املخاض فجر االثنين 
ّ
ديسمبر فاجعة في املنطقة نجم عنها  21مث

ديسمبر. ففي اليوم التالي ملوت السيدة الشتوي أضرب العاملون في قسم التوليد  30غاية  إلىاحتجاجات تواصلت 

 أهاليعن العمل احتجاجا على عدم توفر طبيب اختصاص بشكل متواصل في املستشفى. وفي اليوم التالي اعتصم 

ب طبيب اختصاص. وفي الجهة احتجاجا على تتالي وفيات الحوامل بسبب الوضع الصحي في الجهة وفي مقدمته غيا

 إطارديسمبر نظمت نساء الجهة مسيرة صامتة احتجاجا على تواتر حاالت وفيات الحوامل والرضع وطلبا لتوفير  30

بقّية االحتجاجات التي تم رصدها فقد ارتبطت بشكل مباشر بالوضع في ليبيا  أماطبي وشبه طبي في املستشفى. 

مهربين  6سراح  لطالقطلبا  األشخاصالطريق من قبل عدد من  والوضع في املنطقة الحدودية من ذلك قطع

مختصين في تهريب البنزين وتظاهر والد الصحفي سفيان الشورابي طلبا للكشف عن مصير ابنه املختطف في ليبيا 

الذهيبة طلبا للمساعدة  أحداثفي  أصيب. وفي الذهيبة احتج والد حسين املليان الشاب الذي 2014سبتمبر  8منذ 

التي فرضتها  للجراءاتعلى عالجه. واحتج عدد من التجار في الذهيبة ومنعوا مرور الشاحنات الليبية رفضا 

 ا تضييقات على التجار التونسيين.السلطات من الجانب الليبي معتبرينه

  ڤبلي:والية 

وقف واملعلمين وذلك ب األساتذةالتربوي في مختلف معاهد ڤبلي طلبا لوضع حد للعنف املتنامي ضد  الطاراحتج  

لون عن العمل طلبا للتشغيل والتنمية واحتجاج الدروس في مختلف املدارس وال 
ّ
عداديات واملعاهد. واحتج املعط

استقالة هيئة  أيضالفائدتهم. شهدت الجهة  األراض يإسناد  إجراءاتفي تفعيل  للسراعشباب قبلي الجنوبية طلبا 

فرع  أماممخازن التبريد  أصحابعلى سوء التنظيم. وانتهى احتجاج  اتنظيم املهرجان الدولي للتمور بقبلي احتجاج

  عليهم بحالة سراح شرطي في انتظار محاكمتهم. البقاءعدد منهم ثم  بإيقافبنك التضامن طلبا لجدولة ديونهم 
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  جندوبة:والية  

ورفضا لقرار نظام العمل يوم بعد يوم الذي أقرته الغرفة الوطنية  النتاجندوبة بسبب وفرة األبقار في ج احتج مربي

ضرب عّمال املخابز طلبا أمام مبنى الوالية. كما أملراكز تجميع الحليب وذلك بسكب كميات من الحليب في الشوارع 

داخل جندوبة بواسطة الحافالت  النقل الحضري  إعادةالتاكس ي بسبب  قيلتنظيم قطاعهم ومساعدته. واحتج سائ

بغلق القاعة الرياضية بعين دراهم طلبا لتمكينهم  16وهدد عّمال اللّية   وذلك باملغادرة الجماعية في اتجاه الجزائر.

تفاعل مع مطلبهم. وفي منطقة الشرايفية تم تسجيل حالة انتحار غريبة من نوعها  أيدون تسجيل  أجورهممن 

سنة على االنتحار عبر ضرب رأسه على الحائط حد املوت بسبب موجة  45كهل يبلغ من العمر  إقدامفي  تتمثل

  القطار في منطقة غار الدماء. أمامنفسها  إلقاءسنة( عبر  24غضب انتابته. كما تم رصد حالة انتحار فتاة )

  ڤفصة:والية 

لت في ا تسعةتم رصد  
ّ
معتمدية علي بن  أصيل سنة( 25نتحار شاب )حاالت انتحار وتهديد باالنتحار في ڤفصة تمث

ألسباب مجهولة. سنة( شنقا في السند  50بوزيد شنقا بسبب تردي ظروفه االجتماعية وانتحار كهل )سيدي عون ب

يلة هدد شاب باالنتحار حرقا بعد غلقه للطريق طلبا للتشغيل وفي ڤفصة املدينة هدد عّمال الحضائر وفي املظ

بالنسبة لالحتجاجات لم يكن شهر ديسمبر ساخنا  أماالجماعي طلبا لتسوية ملفهم االجتماعي. املطرودين باالنتحار 

تحركات احتجاجية كانت في الرديف بعد احتجاج شباب الرديف ضد املداهمات  6في جهة ڤفصة؛ إذ تم رصد 

مما خلف  األعوانالبريد بسبب نقص  أعوانمواجهات ليلية وفي املظيلة احتج  إلى أدىالليلية للمنازل ما  األمنية

ضرب عّمال شركة الفسفاط رغم اعتراض النقابة طلبا وبة في تسيير العمل وفي املتلوي أاكتظاظا متواصال وصع

ل الوادي طلبا للحصول علمون النواب في منطقة بلخير حو ضرب امل. كما أ2014النتاج لسنة لتمكينهم من منحة 

نقاط بيع  لغالقعريضة طلبا  األهاليسنتين. وفي منطقة الراقوبة بقصر قفصة وقع  على مستحقاتهم املالية ملدة

 بنزين مهرب للخطر الذي تتسبب فيه للمتساكنين بيئيا وصحيا.

  بوزيد:والية سيدي  

لطفلة على االنتحار شنقا في منطقة السعيدة بسبب خالفات  وأبشاب في العقد الثاني من العمر متزوج  أقدم

فقا للمقال املرصود. وفي معتمدية املكناس ي تم رصد تحّرك عدد من املعطلين عن العمل طلبا للتشغيل عائلية و 

لت وفرة 
ّ
الذي دفعهم للتظاهر  األمربوزيد  سيدي الحليب مشكال بالنسبة للمنتجين في إنتاجوالتنمية. كما مث

سيدي بوزيد  . وفيالنتاجحلول لوفرة  وإيجادتشغيل معمل تجفيف الحليب  لعادةوسكب الحليب في الشوارع طلبا 

 قرب وقت ممكن.با لعادته للعمل وصرف راتبه في أمن معزول طلاملدينة أضرب عون أ
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  صفاقس:والية 

طالب من ضمن املحتجين بكلية الحقوق طلبا  أقدمربع حاالت انتحار وتهديد باالنتحار في صفاقس حيث تم رصد أ 

كما هددت  أيامغلق املؤسسة ملدة ثالثة  إلىالذي دفع بإدارة الكلية  األمراالنتحار حرقا للترسيم الرابع على محاولة 

 أيضاوضعها االقتصادي واالجتماعي الصعب. هدد  رضيعها في حال عدم مساعدتها على تخطيباالنتحار مع  إمرأة

با النتداب ابنته وذلك بعد وعده مقر الدارة الجهوية للحماية للمدنية طل أمامعون حماية مدنية باالنتحار حرقا 

تردي وضعه  وأمامخالله بجروح بليغة أجبرته على مغادرة املهنة  أصيبتعرضه سابقا لحادث شغل  إثربانتدابها 

الضيعات بطريق ڤابس تم رصد حالة انتحار  إحدىاالجتماعي هدد باالنتحار طلبا لتنفيذ الوعد بانتداب ابنته. وفي 

ثالثة بالنسبة للتحركات االحتجاجية االجتماعية تم رصد  أمامجهولة.  ألسباب( شنقا 2005طفلة )من مواليد 

لت في قطع الطريق من قبل منتجي الدواجن رفضا للتخفيض في سعر البيض  تتحركا
ّ
البلديين  األعوان وإضرابتمث

بصفاقس رفضا  النسانيةكلية الداب والعلوم  إضرابوكذلك  األمند زمالئهم من قبل رفضا للعنف املرتكب ض

 .2016لقرار تعطيل االنتدابات بالوظيفة العمومية في ميزانية 

  مدنين:والية  

م السنوات الثانية في املدرسة  أبناءهم أولياءمنع 
ّ
التالميذ من االلتحاق بالدروس وتظاهروا طلبا لتغيير معل

 جار رفضا اجات التاالبتدائية بشارع بورقيبة بحومة السوق وفي بن قردان تواترت احتج
ّ
فها الجانب للتاوة التي وظ

ثل هذه االحتجاجات تمثلت في غلق الطريق الليبي على التجار التونسيين ومطالبة السلطات التونسية باملعاملة بامل

  وحرق العجالت املطاطية والتظاهر.

  : والية الڤصرين 

به طفل آخر.  أصابهسنة( على محاولة االنتحار بعد فقدانه البصر في عينه اليسرى بسبب حجر  11طفل ) أقدم

عن العمل في  إيقافهمسين بعد شابا طلبا للتشغيل كما اعتصم عدد من املهند 30وفي مقر بلدية العيون اعتصم 

. واحتج سواق التاكس ي وإداري الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق وطلبوا فتح تحقيق في ملفات فساد مالي 

من. واحتج طلبة املعهد العالي للدراسات التكنولوجية طلبا كان قد تعرض للعنف على يد عون أ تضامنا مع زميل لهم

لحمايتهم باعتبار  أمنيةوتنوير محيط املعهد وتحسين ظروف الدراسة وتسيير دوريات  إضافيةلتوفير حافالت نقل 

  كلم من سفح جبل الشعانبي. 4املعهد يقع على بعد  أن

  نابل:والية 
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لت في انتحار شاب غرقا بعد إلقاءه لنفسه في البحر خالل  تسعةتم رصد 
ّ
عملية  إحباطحاالت ومحاوالت انتحار تمث

 30نفسها في بئر عمقها  إلقاءسنة( عبر  18هجرة سرية في سواحل حمام الغزاز وفي منزل بوزلفة انتحرت مراهقة )

 1984شاب من مواليد  أنهىمترا وفي قليبية انتحر شاب شنقا قبل زواجه بأيام بسبب خالفات عائلية وفي منزل تميم 

والنشطاء في  األهاليتم رصد تحّرك احتجاجي وحيد تمثل في رفض حياته حرقا ألسباب مجهولة. كما  أطفال 4ل وأب

 معتمد الجهة. إقالةقرمبالية 

  : والية سليانة 

لهم في منطقة متاخمة لجبل السرج وفي سليانة  الطريق وتظاهروا طلبا لتوفير األمن منطقة سيدي عامر أهاليقطع 

تلميذ تم  إدماج لعادةالتربوي رفضا  الطارضرب ي مكثر أرش طلبا لرد االعتبار. وفضحايا ال أهالياملدينة تظاهر 

  ب سوء سلوكه تجاه مدير املؤسسة.طرده بسب

 : والية املهدية 

سنة( مقيم في إيطاليا. وفي  24أقدم عليها شاب )سنة( وشنقا  52عليها بائع فول ) أقدمانتحار حرقا  تم رصد حاالت 

سابقا بقرار من وزارة  أغلقتفتح نقطة بيع خمور كانت قد  لعادةرفضا  األهاليجم اعتصم عدد من معتمدية ال

املهنية واالجتماعية في  أوضاعهمترولية رفضا لتردي عتصم عّمال األنشطة والخدمات البالتجارة. وفي السواس ي ا

 الشركة. كما اعتصم عّمال احد النزل طلبا لتسوية وضعياتهم املهنية واالجتماعية.

 

 2015شهر ديسمبر الل حول العنف خ تقرير 
 

رصد االجتماعي التونس ي للمنتدى التونس ي لحقوق االقتصادية واالجتماعية، خالل شهر ديسمبر قامت وحدة الرصد بامل

عنف  إلى وقد انقسمت الحاالت التي تم رصدها بدرجات متفاوتةالواليات و كلوزعت على تعنف ال عديد حاالتبرصد 

  ..وسياس ي والكتروني ورياض ي .عائلي و مؤسساتي وتربوي واجتماعي وجنس ي وعالئقي وأسري 

سجل عدد من االعتداءات  أينخطر العنف مازال يهدد املؤسسة املدرسية  أنوما يمكن الوقوف عليه خالل هذا الشهر 

  التربوي من قبل التالميذ واألولياء. الطارعلى 

لك أساسا في واليتي القصرين والقيروان واألرياف ويظهر ذزلت تهدد املناطق الحدودية والتخوم ما الرهاب آفة أنكما 

  ويكون أقل حدة في بقية الواليات.

العنف العالئقي واألسري و العائلي حيث سجل استعمال ملواد حادة التي يتمظهر عبرها الحدة  إلىهذا ويجدر التنبيه 

 حد األطراف املتنازعة. إلى وفاة أمن مناسبة  أكثروسكاكين وأدى في 
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العنف املرصودة خالل شهر ديسمبر أحجام أشكال  

 أشكال العنف 1 2 3 4 5

 السياس ي × × ×  

 األسري  × ×   

 الجنس ي × ×   

 العائلي × ×   

 الداري  × ×   

 املنظم × × × × 

 العالئقي × ×   

 األمني × ×   

 االجتماعي × × ×  

 االقتصادي × × × × 

 االحتجاجي × × ×  

 االنفعالي × ×   

 الصحي × × × × 

 العنصري  ×    

 التربوي  × × × × 

 الديني ×   × 

 الرياض ي × × ×  

 القانوني ×    

 املؤسساتي × × ×  

 املروري  × × × × 

 النفس ي × × × × 

 االلكتروني × × ×  

 الجندري  × × ×  

 

متدرج:حجم العنف في مختلف الواليات بشكل   

 الوالية 1 2 3 4 5

 املهدية × ×   

 تطاوين × × ×  
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 زغوان ×    

 اريانة × ×   

 بن عروس × ×   

 منوبة × × ×  

 سوسة × × ×  

 سليانة × ×   

 باجة × ×   

 املنستير × × ×  

 مدنين × × × × 

 صفاقس × × ×  

 توزر × ×   

 تونس × × × × 

 سيدي بوزيد × ×   

 نابل × ×   

 الكاف × ×   

 القصرين × × ×  

 قبلي × × ×  

 القيروان × × × × 

 جندوبة × × ×  

 قفصة × × × × 

 قابس × ×   

 بنزرت × × ×  
 

 فضاءات ممارسة العنف

 5 4 3 2 1 الفضاءات

   * * * طرقات

    * * فضاءات نقل عمومي

    * *  إداريةمقرات 

  * * * * ساحات عامة

   * * * فضاءات عمل

    * * فضاءات تربوية

   * * * فضاءات تعليمية
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   * * * إداريةفضاءات 

    * * فضاءات سكن

     * وإصالحياتسجون 

    * * أمنيةمقرات 

     ه فضاءات قضائية

     ه فضاءات دينية

  * * * * فضاءات صحية

    * * ترفيهية فضاءات

    * * فضاءات احتفالية

    * * فضاءات تجارية

     * فضاءات سياحية

  * * * * فضاءات رياضية

  * * * * فضاءات افتراضية

 

 

   : العنف املرصودة بكل واليةقديم ألهم أشكال فيما يلي ت
 

  قفصة :

خاللها فتاة في السابعة عشر من العمر على طعن زميال لها في محل لبيع  أقدمتالتي  العنف االجتماعيعنونت حادثة 

وفاة الشاب  إلىالحادث أدى  أنالدجاج على خلفية معاكستها، حاالت العنف األربعة املرصودة في والية قفصة. خاصة 

  الذي كان له نفس السن.

ولياء لرسائل تهديد من الميذ واألساتذة واأل م عدد من التسجل خاللها استال  إرهابيعنف كما شهدت الوالية حالة 

حالة من الفوض ى في منطقة الرديف  أدخلتالتي  األمنيةتسببت بها املؤسسة  األولى عنف مؤسساتيمجهولين وحالتي 

التي قامت بتفجيرات أرعبت سكان  شركة فسفاط قفصةعلى خلفية املداهمات الليلية االعتباطية والثانية تسببت فيها 

  الفزع عليهم. وأدخلت املنطقة

  جندوبة:

سوء الخدمات الصحية املقدمة من  أّدى املؤسساتي أينذو الطابع العنف  أبرزها عنفحاالت عدة شهدت جندوبة 

 أثارتالتجهيزات. كما  أومن ردود فعل عنيفة من قبل املواطنين على الطاقم الطبي  أكثر إلىاملستشفى الجهوي بجندوبة 

عون أمن بإطالق النار على صديقه على خلفية خالف شخص ي في حانة بطبرقة  هاالتي قام خاللاالجتماعي حالة العنف 

  الكثير من الجدل.
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قامت  أينإجرامي اتصلت بتهديدات ألحد النواب بمجلس الشعب وحالة عنف  إرهابي كما شهدت املنطقة حالة عنف

وابنتها اثر خالف بين  أخيهلى االعتداء بسكين على زوجة خاللها كهل ع أقدمسري أسيارة بخطف فتاة وحالة عنف 

  العائلتين.

 بنزرت:

بعد  إيقافهلتحرش من قبل عامل بمسجد وتم  15ال فتاة دون  األولىتعرضت في عنف جنس ي  سجلت في بنزرت حاالت

تدخل عون أمن حال  أن إالتحويل وجهة فتاة في العشرين  أجرةوتعمد في الثانية سائق سيارة    عنه عائلة الفتاة إبالغ

   دون ذلك.

  بطعنة سكين. متأثراحد الطرفين إلى وفاة أبهدف السرقة وشجار أدى  أثنين إجراميحاالت عنف  3وسجلت بنزرت 

  عروس:بن 

حد املعاهد باملنطقة. كما أقدم تلميذ على تعنيف أستاذه وأحد زمالئه في أ أينالتربوي يتواصل في بن عروس العنف 

  جاءت جراء خالفات.اجتماعي استهدفت فتاة في املنطقة الصناعية وحالتي عنف جنس ي سجلت املدينة حالة عنف 

  باجة:

سيارة مجهولة على اختطاف فتاة في السادسة عشر  أقدمت إجرامي أيناجتماعي سجلت باجة حالة عنف ذات طابع 

  من العمر.

  أريانة:

ولم نتأكد من صدقية هذه الروايات  داخل املؤسسة التربويةاجتماعي عنصري حالة عنف تضاربت املعطيات حول 

املنطقة  لم تخل كمازمالئها.  أمامفتاة سمراء اللون والتقليل من قيمتها  بإقصاء قامت بأحد املدارس معلمةحيث قيل أن 

بمحطة التاكس ي الجماعي حاول خاللها مجهولين جنس ي جراء خالفات وسجلت حالة عنف االجتماعي من حاالت العنف 

  في الوقت املناسب. األمنتحويل وجهة فتاة وسرقتها تدخل 

  القيروان:

 إرهابيةعناصر  األول حوادث قام خالل  5 الوالية فقد شهدت اإلرهابيالعنف  منهاعنف  عدة حاالتسجلت القيروان 

الثانية  وقام خاللذلك يمنعه الشرع  أناملالي بتعلة  اليجارشرائه من  إثرأصيلي منطقة الوسالتية  أحدبحرق سيارة 

ة تم االعتداء على أحد املنازل وفي مناسبة ثالث األمنمن قبل  إيقافهدي حانة بالتفجير وتم أحد متساكني نبش بتهديد مرتا

واصل التدريس  إن ينرسمناسبة رابعة مجهولون أحد املدة وهدد في جل الحصول على املؤونبمنطقة الكرمة من أ

  الحجاب. إن لم ترتدبإقامة الحد عليها  أخته أخهدد  أخيرةاملختلط وفي مناسبة 

بهدف السرقة إجرامي حاالت عنف و استهدف املؤسسة التربوية والطار التربوي  تربوي عنف  تكما عرفت القيروان حاال 

خاللها عونا أمن  حاول  جنس يعنف  أسري وحالةخالف بين عرشين وحالة عنف عالئقي نتجت عن  وحالتي عنف

  تحويل وجهة طالبة واغتصابها.

 القصرين:
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حاالت استهدفت منازل ومؤسسة تربوية  4 حيث تم رصداإلرهابي انقسم العنف املسجل في والية القصرين بين 

  حالة وفاة. إلىبهدف السرقة وأدى في مناسبة عنف إجرامي ومواطنين خاصة في املناطق الحدودية و

خاللها تلميذ منقطع عن الدراسة على محاولة دهس أستاذه بالسيارة  أقدمتربوي عنف ا عرفت املنطقة حاالت مك

  ر احتجاجا على الوضع في الجهة.لداخلية بالحجرمى خاللها شباب من الجهة منزل وزير ااجتماعي وحالة عنف 

  تونس:

أمني كما سجلت حالة عنف سنة  16ـ طفلة دون ال استهدفجنس ي طابع  ذوعنف  العنف،عديد حاالت  سجلت تونس

املحامين دون إذن من النيابة العمومية وعرفت حالتا عنف  أحدعلى تفتيش مكتب  األمنيةخاللها املؤسسة  أقدمت

وحالة زوجي  وأخرى سري أحالة عنف  ةصماسجلت داخل قطار. وعرفت تونس الع وأخرى حدها كان بين نائبين لفظي أ

نتجت عن خالف بين شباب اجتماعي حد الحدائق العمومية وحالة عنف إلى وفاة كهل عثر عليه في أأدت  إجراميعنف 

حد لتالميذ في منفليري االعتداء على أستاذه تعمد خاللها أتربوي حد األحياء الشعبية ورئيس املركز وحالة عنف في أ

  وطعنه بسكين.

 صفاقس: 

ال في مناسبتين مختلفتين أطف تعرض أيناملؤسساتي حاالت العنف املسجلة في والية صفاقس هي حالتي العنف  أبرز 

  تعمد تلميذ تعنيف مديره بعد خالف. أينتربوي حد املعاهد حالة عنف داخل حضانة للعنف، هذا وسجل أ

ترهيب وترويع في مواقع التواصل  إشاعاتعبر التهديد والثاني عبر بث  األول إرهابي وشهدت الجهة حالتي عنف 

  االجتماعي.

  قبلي:

ن قبل ولية والثانية كان ضحيتها أحد القيمين ي مخاللها أستاذة لعنف لفظ تعرضتتربوي عنف  سجلت قبلي حاالت

  تلميذ بالسب والشتم. الذي اعتدى عليه

  منوبة:

 إحدى أين قامتالليل  واديحد الروضات في كانت في أ منها ما بع تربوي مؤسساتيذات طاعنف  عرفت منوبة حاالت

  ي بالسب والشتم.إلى عنف لفظيف طفل والثانية تعرض خاللها عميد كلية الداب بمعنوية املروضات بتعن

  تطاوين:

 إلىمؤسساتي تعلقت بالخدمات الصحية السيئة باملستشفى والتي أدت ذات طابع  عنف األولى الوالية حاالتسجلت 

  بحالة صحية متعكرة. وأخرى وفاة امرأة حامل 

  سوسة:

تعرضت سيارة  إذ اإلجراميو إيقافهابتعنيف امرأة خالل  األمنقامت قوات  أيناألمني شهدت سوسة حاالت عنف منها 

حد األطراف إلى وفاة أحيث أدى خالله في جلسة خمرية العنف العالئقي التهشيم من قبل مجهولين و إلىحد النواب أ

  تم تهديده ومحاولة تخويفه. أيناملحامين الذين يترافعون في قضية شكري بلعيد  أحدكان ضحيته  إرهابيوعنف 



37 
 

  املنستير:

سجلت محاولة اختطاف رضيعة من مستشفى املنستير  أين إجراميطابع  منها من كانت لهاعرفت املنستير حاالت عنف  

الجامعة من قبل عون أمن  إلىشهدت حافلة نقل حالة تحرش جنس ي بفتاة خالل انتقالها  إذجنس ي والثانية عنف 

 خاللها مربية من التالميذ رسم نار جهنم.  تعنف تربوي طالبوعرفت املنطقة حالة 

  بوزيد:سيدي 

كما شهدت الوالية عنف  ونعته بالطاغوت. األمن أعوانحد إرهابي عبر تهديد أعنف ة سجلت مدينة سيدي بوزيد حال

 املقابلة دقائق قبل نهايتها إيقاف إلىمقابلة في كرة القدم دفعت الحكم  إثررياض ي 

  نابل:

 األولياءحد أين قام أتربوي قام خاللها لصوص بإلقاء كهل من الطابق الثاني وعنف اجرامي عرفت نابل حاالت عنف 

خالف بين اجتماعي نتج عن يا مع التهديد كما سجل حالة عنف األساتذة لفظ عهد بالحمامات باالعتداء على أحدبم

  حدهما بأضرار جسدية.إلى إصابة أتاجرين وأدى 

 مدنين:

  تمثلت في إبرام النار في منزل عسكريين بجزيرة جربة إرهابيعرفت مدنين حالة عنف 

  املهدية:

ع التيار الكهربائي مدة شهر تمثلت في قطع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بقطمؤسساتي عرفت املهدية حالة عنف 

  حد املواطنين.على أ

  الكاف:

كان جراء خالف بين نديمين اجتماعي، كان باعتراض طريق طفلة واالعتداء عليها و إجرامي سجلت الكاف حالتي عنف،

  بسكين. الخرحدهما أين طعن أ

  سليانة:

  .األكلقام مجموعة من املسلحين بتهديد عائلة من اجل الحصول على  أين إرهابيشهدت سليانة حالة عنف 

  توزر:

  محاولة اغتصاب من قبل شاب إلى 15ال تعرضت خالله طفلة دون عنف جنس ي سجلت توزر حالة 

  زغوان:

الذي  األمرمشادات كالمية  إلىأدى شجار بين شابين في منطقة بئر مشارقة  إذ اجتماعي،سجلت في زغوان حالة عنف 

  . الخراستالل سكين وطعن  إلىوصل بأحد الطرفين 


