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I.  2016االحتجاجات االجتماعية الجماعية والفردية خالل شهر ماي 
 

تراجعت االحتجاجات االجتماعية الفردية والجماعية خالل شهر ماي املنقيض وذلك باملقارنة مع شهر أفريل الفارط 

 473حالة انتحار ومحاولة انتحار و  51احتجاجات منعزلة و 5احتجاجا فرديا  56 ،احتجاجا 529فقد تم رصد 

تحركا احتجاجيا  987احتجاجا اجتماعيا جماعيا عرب مختلف أشكاله العفوية والتلقائية والعشوائية يف حني تم رصد 

احتجاجا  912النتحار واحتجاجا عرب أسلوب االنتحار ومحاولة ا 75 ،اجتماعيا جماعيا وفرديا خالل شهر أفريل

 االحتجاجات الجماعية يف حدود نه كان يفيف املائة فإ 25 يف حدودن كان الرتاجع يف االحتجاجات الفردية وإ ،جماعيا

 .يف املائة 46والرتاجع العام كان يف حدود  يف املائة 48

ننا نالحظ أيضا نفس الرتاجع تقريبا ويف فإ الفرتة،لسنة املاضية ويف نفس باملقارنة مع حجم االحتجاجات خالل ا

 الرياضية،تراجع هام يف االحتجاجات ذات الخلفيات الرتبوية وارتفاع يف االحتجاجات ذات الخلفيات  القطاعات،نفس 

والرتاجع عموما يشمل كل القطاعات عىل املستوى الكمي عدا بعض االستثناءات التي سنتناولها بالبحث والدرس 

 الحقا.

فبعض  باملعتصمني،ن العديد من امللفات التزال عىل حالها وخاصة تلك التي لها عالقة بالرغم من أهمية الرتاجع فإ

عن ما يزيد صامات أمام مباني وزارة الرتبية والذي انطلق منذ ، كاالعت2015لقت منذ شهر ديسمرب االعتصامات انط

 التشغيل أون أو االعتصامات أمام مباني وزارة املرأة والطفولة واالعتصامات أمام مباني وزارة يوما إىل حد ال  170

يات والهياكل لواليات واملعتمدخرى يف مباني اإضافة إىل عديد االعتصامات ال أمام مباني مجلس نواب الشعب هذا 

 عموما.دارية ال 

غيابه أو انقطاعه  للرشاب،اشكاالت املاء الصالح  مطروحة،خرى لفات عملة الحضائر ال تزال هي ال ملفات أخرى كم

ىل غري ذلك من التشغيل، الوضاع الصحية إ التهريب، املوازية،اشكاالت التجارة  الكهربائي،انقطاع النور  رداءته،أو 

 .الرسيعة كما ذكرنا ال تزال مطروحة والتي تتطلب املعالجةاالشكاالت التي 

نعتقد أن االحتجاجات االجتماعية يف أشكالها الجماعية بالخصوص  الفارطة،وباملقارنة بنفس الفرتة يف السنة 

ىل والحصة الواحدة إ حلول شهر رمضان والعطلة الصيفية لعدة أسباب من بينها القادمة،شهر رتاجع خالل ال ست

 .رشاف ملعالجة هذه امللفات قبل نهاية الفرتة الصيفيةسلطة ال وهي مناسبة هامة بالنسبة ل ذلك،غري 

 

 



 
 

 2016حجم االحتجاجات االجتماعية الفردية والجماعية كان كما ييل يف شهر ماي 

 

 الحجم %

 االحتجاجات الفردية 56 10,6%

 االحتجاجات الجماعية 473 89,4%

 املجموع 529 100%

 

 

 

 الواليات:هذا وتوزعت هذه االحتجاجات كما ييل عرب مختلف 

 الوالية احتجاج فردي انتحار او محاولة احتجاج جماعي املجموع

 بنزرت 0 2 13 15

 تونس 0 3 47 50

 أريانة 0 0 1 1

 منوبة 0 0 0 0

االحتجاجات 

الفردية

10,6%

االحتجاجات الجماعية

89,4%

ة توزع الحركات االحتجاجية االجتماعية الفردية والجماعي

2016خالل شهر ماي 



 
 

 بن عروس 0 1 9 10

 زغوان 0 0 0 0

 نابل 0 1 8 9

 جندوبة 0 1 43 44

 باجة 0 7 8 15

 الكاف 0 1 15 16

 سليانة 0 1 14 15

 سوسة 0 2 12 14

 املنستري 0 1 2 3

 املهدية 0 2 3 5

 صفاقس 2 1 15 18

 القريوان 0 19 66 85

 القرصين 1 2 39 42

 س بوزيد 0 4 35 39

 قابس 1 0 17 18

 مدنني 1 2 37 40

 تطاوين 0 0 13 13

 قفصة 0 1 59 60

 توزر 0 0 0 0

 قبيل 0 0 17 17

 املجموع 5 51 473 529

 



 
 

 

ن الهندسة الجهوية ذي شمل كل الواليات دون استثناء إال أبالرغم من الرتاجع الهام يف حجم االحتجاجات وال

  لية منذ بداية السنة الحالية ذلك أّن:لالحتجاجات حافظت عىل نفس مالمحها الهيك

 يف حجم االحتجاجاتمامية املواقع ال  وقفصة تصدرتلقريوان واليات ا 

  وسيدي بوزيد تأتي يف املراتب التالية وبأحجام متقاربة والقرصين ومدننيواليات تونس وجندوبة 

 يف املراكز الثالثة  تأتيوسوسة وتطاوين  والكاف وسليانة وباجة وبنزرتقبيل و  قابس وصفاقس واليات

 وبأحجام متقاربة أيضا

 شهدت تحركات احتجاجية محدودةواملنستري وأريانة واملهدية ونابل  واليات بن عروس 

 االعتصامات  ننا لم نحتسبعلما وأ جماعية،لم تسجل احتجاجات فردية أو  بة وتوزرومنو  واليات زغوان

شكالها االحتجاجية عىل غرار االعتصامات يف املاضية والتي لم تسجل تطورا يف أشهر التي تم رصدها يف ال 

 و االحتجاجات يف جزر قرقنةالعمل عىل سبيل املثال أ عطلني عنوالية توزر للم

 حال ان هذه لخر بعض الواليات بحدة االحتجاجات فيها كما هو الحال يف والية مدنني واتربز من شهر إىل آ

 شملت يف الغالب معتمدية بن قردان تاالحتجاجا
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شهر مارس شهر أفريل شهر ماي



 
 

 ة وهي من املالحظات االحتجاجات عىل مستوى الجهات أصبحت تتطور بشكل خاص يف الفضاءات املحلي

ىل بدايات هذا التحول منذ بعد شهر ويف ذلك نقلة هامة يف الشكال االحتجاجية وقد أرشنا إالتي تتأكد شهر 

 ومهاىل تحقل االحتجاجي من مراكز الواليات إبداية هذه السنة حيث تحول الث

 التوزيع الجغرايف لالحتجاجات االجتماعية الفردية والجماعية



 
 

 



 
 

 2016االحتجاجات الفردية خالل شهر ماي 

 

 ييل:احتجاجات معزولة كانت كما  5احتجاجا فرديا منها  51تم رصد خالل شهر ماي 

  الحرس  عمله بمنطقةمن وليد الطبابي أصيل والية قفصة يدخل يف ارضاب جوع يف مقر عون ال  قابس،يف

علما وأنه يعاني من مرض  نقلته،البحري بميناء قابس للصيد البحري وذلك احتجاجا عىل رفض مطلب 

 .مزمن

  أبناء يهدد باالنتحار  وأب لثالثةاملواطن محمد الزين فقراوي أصيل منطقة القرصين متزوج  القرصين،يف

 شغل،لحصول عىل ل ذا لم تتم مساعدتهبيع أبنائه الثالثة إ أو

  املربي نورالدين العارف يحتج يف بن قردان عىل وزارة الرتبية عىل عدم ايالئها االهتمام النفيس  مدنني،يف

لتي تمت يف املدينة معتربا ثار النفسية نتيجة العملية االرهابية االذين يعانون عديد ال  والكايف للتالميذالشامل 

 باملرة،و ساعتني غري كافية ساعة أ

  ترى فيها نقلة  ييم بن عثمان الكاتبة بمحكمة ساقية الزيت عىل قرار نقلتها والتاحتجاج ر  صفاقس،يف

د أي طرف ن ذلك لم يكن موجها ضأ االجتماعي معتربةتها بموقعها عقابية عىل خلفية التدوينة التي نرش 

 .طراف موجهة ضد وزير العدل وطالبتها بحذفهايف حني اعتربتها بعض ال 

  نه فقد كل اتصال بابنه حسن املوجود يف ليبيا بمدينة صرباطة أعلم املواطن سالم غرس أ أيضا،يف صفاقس

عن ابنه ذلك أن صديقه اشعر بكون  لإلفراجمطالبا السلطات التونسية التدخل 2016فيفري  10منذ يوم 

 .االبن تم اختطافه

 

 حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار .1

ولعل العنرص الهام  املايض،تراجعت حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار املرصودة خالل هذا الشهر مقارنة بالشهر 

و املعتصمني باملروج أو السند أ يتمثل بالخصوص يف تراجع محاوالت االنتحار الجماعية والتي شملت بالخصوص

ن محاوالت االنتحار تراجعت بشكل هام يف وعليه فإجاجي لم نرصده كما ذكرنا هذا الشكل االحت العاصمة،تونس 

 حني تطورت حاالت االنتحار

 



 
 

 

 وماي:وكانت حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار كما ييل يف كل والية يف شهري أفريل 

 الوالية شهر أفريل شهر ماي

 بنزرت 3 2

 تونس 4 3

 أريانة 1 0

 منوبة 3 0

 بن عروس 12 1

 زغوان 0 0

 نابل 8 1

 جندوبة 1 1

 باجة 0 7

 الكاف 2 1

 سليانة 1 1

 سوسة 2 2

 املنستري 0 1

 املهدية 3 2

 صفاقس 1 1

 القريوان 10 19

 القرصين 3 2

 س بوزيد 2 4

 قابس 1 0

 مدنني 0 2

 تطاوين 0 0

 قفصة 18 1

 توزر 0 0

 قبيل 0 0

 املجموع 75 51

 



 
 

 

ن جغرافية االنتحار هدتا محاوالت االنتحار الجماعي فإش انتوهما الواليتان اللستثنينا واليتي قفصة وبن عروس ذا اإ

 :حافظت تقريبا عىل نفس معاملها

 االنتحار ومحاوالت االنتحار مغيبة تماما حسب ما تم رصده بواليات قبيل وتوزر وتطاوين وزغوان  حاالت

 االنتحار،وهو نفس االستنتاج تقريبا الذي وقفنا عليه يف تقريرنا السنوي حول االنتحار ومحاوالت 

 تصدرت القريوان الئحة الواليات يف حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار. 

 ختالفات هيكلية هامة بالنسبة لبقية الواليات فاالختالف لم يتجاوز يف الغلب الحالتنيم نسجل ال 

  االختالف الكبري والهام شمل والية نابل التي سجلت حالة واحدة ويف الشهر املنقيض ثمانية حاالت ووالية

 .حاالت خالل هذا الشهر 7باجة التي لم تسجل أي حالة يف شهر أفريل و

 ائح العمرية والجنس كانت حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار كما ييل : ومن خالل الرش 

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

 ذكر 3 5 17 3 4 3 35 69%

 أنثى 6 5 2 1 2 0 16 31%

 املجموع 9 10 19 4 6 3 51 100%

 100% 6% 12% 8% 37% 20% 18% % 
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الواليات

ي ما-حالت االنتحار ومحاوالت االنتحار في مختلف الواليات خالل الفترة مارس 
2016

مارس

أفريل

ماي



 
 

 

 ناث والثلثني للذكوركانت لإل  ثلث الحاالت املرصودة. 

  ناث وهي نفس الت املرصودة للذكور والثلثني لإل سنة سجلت الثلث يف الحا 15الرشيحة العمرية أقل من

 املالحظة التي دأبنا عىل مشاهدتها

 شهر السابقة ونفس ورا وهي نفس املالحظة بالنسبة لل كثر حضسنة هي ال  35ـ  26رشيحة العمرية ال

 .التي تم استنتاجها يف تقريرنا السنوياملالحظة 

 تم رصد ثالثة حاالت انتحار لشيوخ. 

 نفس هندسته حاوالت االنتحار حافظ عىل مح العمرية من حيث حجم حاالت االنتحار و ئترتيب بقية الرشا

 شهر السابقة.وذلك باملقارنة مع ال 

  عالمبعض محاوالت انتحار الطفال بالخصوص لم ترش إليها وسائل ال. 

 خرية وتناولت بالبحث والدرس حاالت االنتحار العلمية التي تمت يف الفرتة ال  عديدة هي الندوات وامللتقيات

 .ومحاوالت االنتحار

 التي نقدمها معتربين أن الرقام يف الغالب  رقام واملعطيات لبعض املسؤولني املختصني يف ال تشكيك كبري

عالن عنه رسمي الذي سيتم نرشه والذي تم ال ن ننتظر التقرير الونحن إىل ال  عنه،تتجاوز ما يتم العالن 

ك توجه انتقادات كبرية ن هذه الجهات مع ذلفإ املرصودة،ارن مختلف املعطيات لنق منذ بداية السنة الحالية

 ياها بعدم الحرفية يف الحديث عن الفعل االنتحاريلوسائل العالم متهمة إ

 مكتب  \رسة والطفولة الصادر عن وزارة املرأة وال  2015السنوي لسنة ىل التقرير تكفي هنا الشارة إ

  184طفال حيث تعهد مندوبو حماية الطفولة بـ ة الطفولة حول محاوالت انتحار ال املندوب العام لحماي
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2016حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار حسب الشريحة العمرية خالل ماي 

ذكر أنثى



 
 

 ييل:كما  كانت 2015حالة محاولة انتحار خالل سنة 

 الوالية االناث الذكور املجموع

 بنزرت 17 1 18

 تونس 8 6 14

 أريانة 3 1 4

 منوبة 8 1 9

 بن عروس 12 2 14

 زغوان 11 2 13

 نابل 14 1 15

 جندوبة 2 0 2

 باجة 15 3 18

 الكاف 8 4 12

 سليانة 2 0 2

 سوسة 4 4 8

 املنستري 3 1 4

 املهدية 1 1 2

 صفاقس 22 12 34

 القريوان 1 1 2

 القرصين 2 0 2

 س بوزيد 2 3 5

 قابس 0 0 0

 مدنني 0 0 0

 تطاوين 0 0 0

 قفصة 5 0 5

 توزر 1 0 1

 قبيل 0 0 0

 املجموع 141 43 184

 

 لم يتضمن التقرير حاالت االنتحار املرصودة 

 76.6 باملائة من الحاالت املرصودة كانت يف صفوف الفتيات 



 
 

  بنزرت ووالية باجة من مجموع الحاالت تليها واليتي  18.5أكرب نسبة تم رصدها كانت بوالية صفاقس بـ

 باملائة من مجموع الحاالت 9.8بـ 

 واليات توزر وقبيل وقابس ومدنني وتطاوين لم تسجل أي حالة عدى والية توزر حالة واحدة 

 ىل خارطة محاوالت االنتحار وفق املعطيات املتوفرة من املندوبية العامة لحماية الطفولة نقف تقريبا بالنظر إ

يحة العمرية مع اختالفات رش ليها يف تقريرنا العام حول هذه الإ ت التي توصلنامع نفس النتائج واملعطيا

 كمية ال غري

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

 الوالية الجنس سبابالضحية وال  الوسيلة املعتمدة

 ـ االنتحار شنقا

 

 

لقاء ـ االنتحار عربال

 من علو

تنتحر، وحسب املعطيات سنة بجومني  16ـ تلميذة سنها 

ن التلميذة أعلنت عن نيتها االنتحار نتيجة تردي املتوفرة فإ

 نتائجها الدراسية

ي سنة تنتحر ولم تتوفر أ 22رت سنها ـ فتاة من مدينة بنز 

 معلومات عن أسباب االنتحار

 أنثى

 

 

 أنثى 

 بنزرت

 النتحار حرقاـ ا

 

 

 

 

 أمام قطارلقاء الـ  

سنة لسباب مجهولة  31ـ انتحارشاب بمنطقة حي هالل سنه 

ىل ا إن شقيق الهالك رفقة مجموعة من الشبان توجهو وأعلما 

به ويف رضام النار ا إمحل لبيع قطع الغيار والبنزين وتولو 

ر ذلك مواجهات ثصاحبه لكونه باع البنزين إىل الهالك وانجرت إ

 منعنيفة مع وحدات ال 

سباب لقطار بجهة حلق الوادي وال يلقي بنفسه أمام اكهل ـ 

 بقيت مجهولة

 ذكر

 

 

 

 

 ذكر 

 

 تونس

 بن عروس ر ذك ثر خالف عائيلر شاب يف العقد الثالث من العمر إـ انتحا االنتحار حرقاـ 

  تناول مبيد حرشات ـ

 

زوجته برصاصة من بندقية  الفهري يقتلزوج بدار شعبان  ـ

وذلك بسبب  مبيد حرشاتصيد ويحاول االنتحار عرب تناول 

  خالفات زوجية

 ذكر

 

 نابل

 ـ االنتحار حرقا

 

 

 

 ـ تناول مبيد حرشات

سنة تنتحر نتيجة مشاكل عائلية لم تعد لها  46ـ امرأة سنها 

حيث أرضمت النار يف جسدها وخرجت إىل  تحملها،القدرة عىل 

 ىل مستشفى الحروق البليغة يف بن عروسوتم نقلها إالشارع 

 سنة 15دون سنهن  تلميذات معاة تحار ستـ محاولة ان

قبالط وحسب ما توفر من معلومات فإن عدادية بباملدرسة ال 

 أنثى

 

 

 

مجموعة 

 فتيات

 باجة



 
 

وتم التدخل لنقلهن إىل املستشفى أين تم  سباب عاطفيةال 

 حتفاظ بواحدة منهنال 

أمام مكتب العالقات مع املواطن يف والية جندوبة كهل من ـ  االنتحار حرقاـ 

ر منطقة حليمة الحدودية التابعة ملعتمدية فرنانة حاول االنتحا

ثر فقدانه ملسكنه نتيجة انزالق حرقا طلبا ملساعدته عىل السكن إ

 أريض جد باملنطقة

 جندوبة ذكر

 ـ االنتحار حرقا

 

لث من العمر يف منطقة بوزيان الثاشاب يف العقد ـ انتحار 

 سباب بقيت مجهولةوال 

 ذكر

 

 الكاف

لقاء عرب الـ االنتحار 

 من علو

عالم سنة يف مكثر واالسباب لم يتم ال  15انتحار طفل سنه ـ 

 عنها

 سليانة ذكر

 ـ االنتحار شنقا

 

ـ االنتحار عرب التيار 

 الكهربائي

 

سنة ولم تعرف أسباب  35سنه  بالقلعة الكربى ـ انتحارشاب

 االنتحار

 النفيضة،شاب من منطقة أوالد بالليل من معتمدية ـ انتحار 

متزوج وأب لطفلني بسب مشاكل عائلية فقد تعمد تسلق عمود 

 كهربائي ذو الضغط العايل ليضع حدا لحياته بصعقة كهربائية

 ذكر

 

 

  ذكر

 سوسة

صيلة زرمدين سنة أ 34تبلغ من العمر أة متزوجة ـ انتحار امر  ـ االنتحار حرقا

 وذلك بسبب خالفات زوجية

 تريساملن أنثى

 ـ االنتحارشنقا

 

 

 

 

 االنتحار شنقاـ 

سنة بمنطقة الغضابنة من معتمدية  14انتحار طفل سنه ـ 

عض املصادر املقربة من العائلة ومن خالل ب الساف،قصور 

قدم يف ثالثة ي انقطع عن الدراسة ويعمل بحارا أن الطفل الذ فإ

 مناسبات سابقة عىل محاولة االنتحار وتم انقاذه

أب الطفل سالف الذكر بمنطقة الغضابنة من معتمدية ـ انتحار 

ب وبعد حضوره ال  ابنه،يوما من انتحار  28بعد قصور الساف 

حيث توىل الحديث عن  \فقط  ؤملن يجر  \يف برنامج تلفزي 

ي يعيشها والالمباالة ظروفه االجتماعية الصعبة والخصاصة الت

عىل التي كانت سببا يف انتحار ابنه وبعد رد مسؤول جهوي 

ب عىل حق الرد يف نفس الربنامج أقدم ال طار ترصيحات الب يف إ

 االنتحار

 ذكر

 

 

 

 

 ذكر

 املهدية

ا بعد، سنة لسباب لم يعلن عنه 28عون سجون سنه ـ انتحار  نتحار شنقاـ اال 

عالن السلطات املختصة التي أذنت إفقد تفطن له أصدقائه وتم 

 بفتح تحقيق يف املوضوع

 صفاقس ذكر



 
 

 ـ االنتحار حرقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاشنـ االنتحار 

 

عقة عرب صـ االنتحار 

 كهربائية

 اشنقـ االنتحار 

 

 ـ االنتحار حرقا

 ـ االنتحار شنقا

 

االنتحار محاولة ـ 

 حرقا

 

 

ـ محاولة االنتحار 

 حرقا ورشب البنزين

 

 االنتحار شنقاـ 

 ـ االنتحار شنقا

سنة من منطقة الرشايطية  28شاب يبلغ من العمر ـ انتحار 

شهادة علمية وعاطل عن  يحمل الجنوبية من معتمدية الرشاردة

سيارة محملة  يقافه وهو عائد من ليبيا عىل متنالعمل تم إ

 النارلقى البنزين عىل جسده وأرضم بالبضاعة املهربة فأ

سنة يدرس بالسنة التاسعة  14ـ انتحار تلميذ سنه دون الـ 

ايس بإعدادية منزل املهريي إثر خالف عائيل حيث يقيم مع أس

 ةأخويه والب يعمل بنابل والم متوفا

 فراد عىلن معتمدية السبيخة تتكون من ستة أقدام عائلة مـ إ

املحيل للرشكة قدام الفرع التهديد باالنتحار الجماعي عىل إثر إ

 بسبب التونسية للكهرباء والغاز عىل قطع التيار الكهربائي

ديون متخلدة بذمة العائلة وحسب أحد أبناء العائلة فقد تم 

ال أنه تم قطع التيار عىل جدولة الديون وتم دفع قسطني إتفاق ال 

يعاني كهربائي للمرة الثانية يف نفس السبوع علما وأن الب ال

 عاقةومن إمرض مزمن  من

سنة  18النور السبيخة تبلغ من العمر  فتاة بحيـ انتحار 

 لسباب مجهولة

سنة  35عتمدية الوسالتية سنه ـ انتحار شاب أعزب بم

 سباب مجهولةوال 

سنة بمعتمدية حاجب العيون يبدو أنه  30 شاب سنهـ انتحار 

 يعاني من اضطرابات نفسية

سنة بسبب خالفات  26ـ انتحار شاب بالقريوان املدينة سنه 

 رسيةأ

ـ انتحار شاب يف العقد الثالث من العمر يف مدينة القريوان 

 لسباب مجهولة

ـ محاولة انتحار شاب يعمل بورشة السيارات يف املستشفى 

الجهوي بن الجزار بالقريوان بسبب عدم تسوية وضعيته 

 املهنية

نطقة الرشايطية سنة بم 16ـ محاولة انتحار طفل سنه 

اوله كمية من البنزين وسكب كمية ثر تنية بوحجلة إبمعتمد

 خرى عىل جسده وذلك نتيجة لخالفات عائليةأ

سنة من معتمدية السبيخة لسباب  64ـ انتحار شيخ سنه 

 مجهولة

 ذكر

 

 

 

 ذكر

 

 

 رو ذك

  واناث

 

 

 

 

 

 أنثى

 

 ذكر

 

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 ذكر

 

 

 ذكر

 القريوان



 
 

 

 ـ االنتحار شنقا

 

عتمدية سنة من منطقة الذواودة من م 26ـ انتحار شاب سنه 

 ىل منزل والديهالعال وهو يف طريق عودته إ

سنة بمعتمدية العال والسباب  31العمر انتحار شاب يبلغ من 

 ال تزال مجهولة

 

 ذكر

محاولة االنتحار ـ 

 قاشن

 

عندي ما  \ثر ظهوره يف برنامج عىل إانتحار شاب محاولة ـ 

تضمنت اعرتافاته باستهالكه املخدرات واستغالله  \نقلك 

صفته كموظف يف املندوبية الجهوية للطفولة للتحيل عىل 

  املواطنني 

 ذكر

 

 

 القرصين

لقاء لاعرب ـ االنتحار 

 من علو

 

 

لقاء ـ االنتحار عرب ال

 من علو

 االنتحار شنقاـ 

 ـ االنتحار شنقا

 

لقاء من ستشفى الجهوي بسيدي بوزيد عرب الشاب ينتحر باملـ 

علما  املوايل،الطابق الثاني للمستشفى وقد لقي حتفه يف اليوم 

مراض الباطنية باملستشفى املذكور وأنه كان مقيما يف قسم ال 

 وتبقى أسباب االنتحار مجهولة

الجهوي بسيدي بوزيد تنتحر عرب امرأة مقيمة باملستشفى ـ 

 لقاء من الطابق العلويال

 ثر خالفات عائليةسنة إ 20حار شاب سنه ـ انت

سنة وأم لربعة أبناء بمنطقة  45من العمر  امرأة تبلغـ انتحار 

 حد بسبب خالفات عائليةد محمد التابعة ملعتمدية سوق ال أوال 

 ذكر

 

 

 

 أنثى

 

 ذكر

 أنثى

 س بوزيد

 ـ االنتحار شنقا

ـ االنتحار عرب سالح 

 مائي

 انتحار كهل بحومة السوق بسبب خالفات عائليةـ 

ـ انتحار شيخ فرنيس الجنسية يف العقد الثامن من العمر مقيم 

 يف جزيرة جربة باستعمال بندقية صيد مائي وذلك نتيجة لكثرة

خالفاته مع زوجته علما وأنه حاول االنتحار قبل سنتني وتم 

 انقاذه من طرف وحدات الحماية املدنية 

 ذكر

 ذكر

 مدنني

 قفصة  ذكر ـ انتحار شاب من املعطلني عن العمل بقفصة املدينة  ـ االنتحار شنقا

 

 الجماعية التحركات االحتجاجية الجتماعيّة .2

داري ال  شملت القطاع، أهم االحتجاجات 2016اعيا جماعيا خالل شهر ماي تحركا احتجاجيا اجتم 488تم رصد 

يف املائة من جملة  12يف املائة ثم القطاع االقتصادي بنسبة  16بنسبة  االجتماعيالقطاع يف املائة يليها  19بنسبة 

يف املائة والرتاجع الهام الذي تم تسجيله شمل بالخصوص  11االحتجاجات املرصودة ثم القطاع الريايض بنسبة 



 
 

يئي وغياب كيل القطاع الرتبوي مع تطور طفيف يف القطاع الصحي ونفس الحضور تقريبا بالنسبة للقطاع الب

 لالحتجاجات ذات الخلفيات الدينية

 

 طبيعة التحركات االحتجاجية

 طبيعة االحتجاجات العدد النسبة

 االحتجاجات العفوية 172 36,4%

 االحتجاجات التلقائية 199 42,1%

 االحتجاجات العشوائية 102 21,6%

 املجموع 473 100%

 

 

شهر الذي ليدي الذي دأبنا عىل مالحظته يف ال ىل الشكل التقنا نعود إنالل طبيعة االحتجاجات املرصودة فإومن خ

خريا تليها االحتجاجات العفوية وأاالحتجاجات التلقائية تتصدر بقية االحتجاجات  االحتجاجات،ترتاجع فيه 

 االحتجاجات العشوائية

 

 2016وماي  لالحتجاجات الجماعية خالل شهر مارس وأفريلالهيكل القطاعي العام 

 القطاع شهر مارس % شهر أفريل % شهر ماي %

 اقتصادي 97 21% 114 13% 59 12%
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خصائص التحركات االحتجاجية الجماعية



 
 

 اجتماعي 96 21% 119 13% 80 17%

 سيايس 42 9% 58 6% 41 9%

 تربوي 75 16% 219 24% 38 8%

 بيئي 16 3% 30 3% 31 7%

 اداري 71 15% 147 16% 93 20%

 ديني 2 0% 1 0% 0 0%

 صحي 11 2% 25 3% 28 6%

 أمني 51 11% 119 13% 48 10%

 ريايض 7 1% 80 9% 55 12%

 املجموع 468 100% 907 100% 473 100%

 

 

ن الرتاجع الكمي يف حجم يف صعود ونزول االحتجاجت خالل الشهر الثالثة إال أيبني لنا الجدول التباين الهام 

وكما  أيضا،واالقتصادي  االجتماعي الدارية ومكانةهمية االحتجاجات ذات الخلفيات االحتجاجات أبقى مع ذلك أ

ذات الخلفيات السياسية محدودة وأهم االحتجاجات يف هذا القطاع أصبحت تتم عرب وسائل  ن االحتجاجاتنالحظ فإ
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عالم ويف الربامج التلفزية ولم تعد الفضاءات العامة مرسحا لها فلقد تراجع بشكل ملفت املجتمع السيايس يف ال 

 .امليداني حضوره

االحتجاجات ذات الخلفيات الصحية تتطور بشكل محدود لكنه هام ونفس املالحظة بالنسبة لالحتجاجات ذات 

 .الخلفيات البيئية

ن جاجات يف هذا القطاع بشكل ملموس إال أونحن يف نهاية السنة الدراسية ويف فرتة امتحانات فقد تراجعت االحت

ذات الخلفيات الرياضية تطورت نظرا لنهاية املوسم الريايض وما يصاحب ذلك من اشكاالت حول نزول  االحتجاجت

والعنف عىل املدارج  خطاء التحكيميةلة من هنا وهناك حول التالعب وال وصعود بعض الفرق واالتهامات املتباد

ستقبل الريايض املامللعب التونيس و  مباراةا حصل يف خرها موالذي تحول إىل املالعب والمثلة عىل ذلك عديدة لعل آ

 املباريات.باملرىس وغريها من 

 

 املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العفوية

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 21 12%

 اجتماعي 29 17%

 سيايس 15 9%

 تربوي 14 8%

 بيئي 16 9%

 اداري 31 18%

 ديني 0 0%

 صحي 11 6%

 أمني 18 10%

 ريايض 17 10%

 املجموع 172 100%
 



 
 

 

الصالح  ءثارة العديد من االشكاالت الظرفية مثل انقطاع املاالعفوية بأهمية القطاع االجتماعي وإ تميزت االحتجاجات

 اعتبار كونها سبة لحجم االحتجاجات هو تطورها عىلللرشاب وما يميز االحتجاجات العفوية خالل هذا الشهر بالن

ىل املخزون االحتجاجي الكامن والذي يربز يف كل مرة تتوفر ى إخر مرة أ جديدة يف الغالب وهذا يعيدنااحتجاجات 

 فيها رشوط ذلك

 يةتلقائجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية الامل
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2016ماي لشهرالمجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العفوية

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 25 13%

 اجتماعي 33 17%

 سيايس 18 9%

 تربوي 14 7%

 بيئي 12 6%

 اداري 41 21%

 ديني 0 0%

 صحي 14 7%

 أمني 19 10%

 ريايض 23 12%



 
 

 

 
 

ل االحتجاجي وهذا نتيجة تطور الفع متميز،داري يربز بشكل التلقائية إال أن ال  نفس املالحظة بالنسبة لالحتجاجات

مرحلة ثانية نحو نه يوجه يف إال أع ما كاملاء الصالح للرشاب مثال وىل متمحورا حول موضوالذي يكون يف مرحلة أ

ن هذه الجهة إدارية عىل اعتبار أن الحلول ال يمكن أن توفرها إال الهياكل الدارية من الغالب ما تكو  معينة ويفجهة 

 .ن يربز نتيجة لهذه العالقةلعالقة املبارشة بني املواطن والدارة وما يمكن أخرى لناحية ومن ناحية أ

 يةائو لتحركات االحتجاجية الجماعية العشاملجال القطاعي ل

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 13 13%

 اجتماعي 18 18%

 سيايس 8 8%

 تربوي 10 10%

 بيئي 3 3%
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2016ماي لشهرالمجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية التلقائية

 املجموع 199 100%



 
 

 اداري 21 21%

 ديني 0 0%

 صحي 3 3%

 أمني 11 11%

 ريايض 15 15%

 املجموع 102 100%
 

 

داري ييل ذلك القطاع االجتماعي االحتجاجات العنيفة تشكلت هي الخرى حول القطاع ال  يأ العشوائية،االحتجاجات 

 .ن البعض منها كان عنيفاحتجاجات ذات الخلفيات الرتبوية إال أوهنا بالرغم من الرتاجع الكبري لال  فالرتبوي،

مر بالنسبة لشهر املايض كذلك ال ملقارنة مع امنية يف شكلها العنيف كانت محدودة بااالحتجاجات ذات الخلفيات ال 

 السياسية.لالحتجاجات ذات الخلفيات 

 بعادها القطاعيةحتجاجية االجتماعية الجماعية يف أالتحركات اال 

 قتصادياال القطاع 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 21 35,6%
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2016لشهر ماي يةئالمجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العشوا



 
 

 احتجاج تلقائي 25 42,4%

 احتجاج عشوائي 13 22,0%

 املجموع 59 100,0%

 

  الحليباشكاالت 

 التنمية الجهوية 

 تحسني البنية التحتية 

  ين حلول ملصنع املرقاز 

  الترسيع يف مشاريع توسعة ورشات صيانة

العربات والقاطرات الخاصة برشكة السكك 

 الحديدية

  االحتجاج عىل إلحاق رشكة البيئة والغراسة

 وزارة الفالحةب

  املوازيةحلول للتجارة 

  جور بعنوان سنة تفعيل اتفاقية الزيادة يف ال

 مع رشكة برينيوم ميلتي رسفيس 2015

 سناد رخصإ 

 حلول ملياه الري 

 االشكاالت مع الرشكة البرتولية فرانكو 

 اشكاالت املعرب الحدودي 

 يقات عىل التجارة الحدوديةيرفع التض 

  جر بزرمدينرفض غلق معمل ال 

 اسرتجاع بضاعة 

 ئراالحلول لعمال الحض

 القطاع االجتماعي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 29 36,3%

 احتجاج تلقائي 33 41,3%

 احتجاج عشوائي 18 22,5%

 املجموع 80 100,0%

 مراجعة قرارات هدم 

 تحسني ظروف العيش 

 تحسني مساكن 

  الكهربائيتوفري النور 

 لرشابالصالح ل التزود باملاء 

 توفري مواطن شغل 

 الحد من الهشاشة االجتماعية 

 تقديم مساعدات لذوي االحتياجات 

 تحسني ظروف العمل 

 

 القطاع السيايس



 
 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 15 36,6%

 احتجاج تلقائي 18 43,9%

 عشوائياحتجاج  8 19,5%

 املجموع 41 100,0%

 

 قالة وايلاملطالبة بإ 

 لتزام الحكومة بتعهداتها تجاه املناطق إ

 الداخلية

 عرتاض سيارة وزيرإ 

 مراجعة التقسيم الرتابي الجديد 

  عالن حتجاج عىل عدم زيارة وزير تم ال اال

 عنها

 طالق رساح موقوفني نتيجة االحتجاجاتإ 

  االجتماعية ما لم يتم توفري رفض الهدنة

  مواطن شغل

 القطاع الرتبوي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 14 36,8%

 احتجاج تلقائي 14 36,8%

 احتجاج عشوائي 10 26,3%

 املجموع 38 100,0%

 

 طار الرتبويلعنف ضد ال ا 

  جامعي موضاع املرتدية ملطعال 

  كلة الجامعيةسوء ال 

  يف االحتجاج عىل حرمان تلميذة من املشاركة

 مسابقة وطنية

 حالة معلمة عىل التقاعد قبل ثالثة رفض إ

أسابيع من انتهاء السنة الدراسية وتعويضها 

 بنائبة

  االحتجاج عىل قرار غلق مدرسة لكونها ال

 تلميذا 50تحتوي عىل 

 ة راساالحتجاج طلبا لرصف اعتمادات للد

 ساسية ومنح التسيريال 

 العناية النفسية بالتالميذ 

 كالوريا نتيجة جريمة قتلوفاة تلميذة ب 

 القطاع البيئي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 16 51,6%



 
 

 احتجاج تلقائي 12 38,7%

 احتجاج عشوائي 3 9,7%

 املجموع 31 100,0%

 

 التوقف عن نقل الفحم البرتويل 

  االنعكاسات البيئية لحادث انفجار أنبوب

 يلةباملظ الحامض الكربيتي

 انعدام النظافة بمحيط املدارس 

 تنظيم املصبات العشوائية 

  وساخ نتيجة االنقطاع املتواصل للماء ال

 الصالح للرشاب

 تلوث مياء الرشاب 

 داريالقطاع ال 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 31 33,3%

 احتجاج تلقائي 41 44,1%

 احتجاج عشوائي 21 22,6%

 املجموع 93 100,0%

 

 مراجعة قرارات هدم 

 داريةااللتزام بقرارات إ 

 داريتسمية معتمد بسبب فراغ إ 

 تعيني مسؤولني يتميزون بالكفاءة 

  للتجارة املوازيةتوفري فضاءات 

 الرتاجع عن غلق مديرية 

  داريةتوفري الخدمات ال 

  رضار نتيجة عاصفةالرساع بجرب ال 

  جورتفعيل اتفاقية زيادة يف ال 

 لحاق الرتابي بمعتمدية جديدةال 

 تسوية وضعيات مهنية 

 االدماج املهني 

  جور والحد من ساعات العمل الزيادة يف ال

 احرتاما ملجلة الشغل

 مني طريق رابطة بني قريتنيفتح وتأ 

 رصف منح 

 شعار مسبقغلق معمل دون إ 

 الحد من الفوىض داخل املستشفيات 

 اء جمعية مائية بسبب سوء تغيري أعض

التسيري

 القطاع الصحي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 11 39,3%



 
 

 احتجاج تلقائي 14 50,0%

 عشوائياحتجاج  3 10,7%

 املجموع 28 100,0%
 

  طار الطبينقص يف ال 

  سعافنقص يف سيارات ال 

 طباء االختصاصغياب أ 

  تركيز وحدة طبية مختصة يف الحروق

 البليغة بقفصة

 دعم وسائل الحماية املدنية 

 تطوير العناية الصحية بالفضاءات الدراسية 

  نتيجة ودية الوسخة االضطرار لرشب مياه ال

 غياب املاء الصالح للرشاب

 انقطاع املياه الصالحة للرشاب عن مستشفى 

 تطبيق القوانني داخل الوحدات الصحية 

  طار شبه غلق وحدة طبية بسب إجازة ال

 الطبي

 

 منياع ال القط

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 18 37,5%

 احتجاج تلقائي 19 39,6%

 احتجاج عشوائي 11 22,9%

 املجموع 48 100,0%
 

 ايقاف محتجني 

  من نتيجة قرارات هدممواجهات مع ال 

 منع سيارة وزير من املرور 

 تأمني الطرقات 

  من يف محيط املدارسال 

  من الريفيال 

 يقاف تجار الحدودالحد من إ 

  منيتنظيم العمل ال 

 طالق رساح موقوفنيإ 

  لياتهالعبور وآتسوية ملف 

  مناالحتجاج عىل غياب ال 

 التنديد بتطور الجريمة 

 

 

 القطاع الريايض



 
 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 17 30,9%

 احتجاج تلقائي 23 41,8%

 احتجاج عشوائي 15 27,3%

 املجموع 55 100,0%

 

 الجماعية ودرجة كثافتها ليات التحركات االحتجاجية االجتماعيةآ

الجماعية و ذلك وفق معايريالكثافة و التكرار  االحتجاجية االجتماعيةليات التحركات قياس آ التذكري بمنهجيةعيد ن

ليات نعتمده يف تقاريرنا والذي يخص ال التدرج الذيىل خمسة أي وفق نفس واحد إ القياس منضمن سلم 

 سلبي.ىل مؤرش إشري الخانة }ـ{ والفضاءات والجهات والفاعلني هذا وت

 

 5 4 3 2 1 لياتال

    * * عالمنداءات عرب وسائل ال 

    * * منع مسؤولني من مغادرة مكاتبهم

  * * * * الشبكات االجتماعية

     ـ ستقالةالتهديد بال 

   * * * االعتصامات

     * رضابات جوعإ

     ـ رضابات جوع وحشيةإ

   * * * غلق طرق

    * * عرائض احتجاجية

    * * داريةاقتحام مؤسسات إ

    * * غلق مقرات عمل

   * * * منمواجهات مع ال 

     ـ حمل الشارة الحمراء

    * * مسريات سلمية

   * * * ارضابات

   * * * طاطيةحرق عجالت م



 
 

 

 

 االحتجاجية الجماعية ات التحركاتفضاء

 

 5 4 3 2 1 الفضاءات

   * * * طرقات

   * * * دارية مقرات إ

   * * * ساحات عامة

   * * * عملفضاءات 

     * مؤسسات تربوية

    * * مصالح بلدية

   * * * مقرات واليات

   * * * مقرات معتمديات

     ـ مقرات قضائية

   * * * منيةاعتداء عىل مراكز أ

     * العصيان املدني

     ـ مرور القطاراتمنع حركة 

     ـ عرض شهائد جامعية للبيع

     ـ مسرية بحرية باملراكب

     ـ التخيل عن الجنسية التونسية

     * غالق ميناءإ

     ـ مقاطعة امتحانات

    * * اتالف انتاج فالحي

     ـ التكبيل بالسالسل

     ـ سالسل برشية

     ـ فواهخياطة ال 

   * * * باالنتحارالتهديد 

     ـ انتحارات رمزية

     ـ قدام نحو العاصمةالسري عىل ال 

     ـ التهديد بالهجرة الجماعية

    * * اعتداءات وشغب



 
 

   * * * مقرات وزارات

     * دواويني

     ـ منظمات وطنية

     * مجلس نواب الشعب

    * * رئاسة الحكومة

     ـ رئاسة الجمهورية

     * مستشفى

     * الرشكة التونسية للكهرباء والغاز

    * * مقرات الرشكة الوطنية لتوزيع املياه

  * * * * مالعب رياضية

 

 وع التحركات االحتجاجية الجماعيةالجهات موض

 5 4 3 2 1 الجهات

    * * مصالح بلدية

   * * * رشكة توزيع املياه

     * مؤسسات تربوية

   * * * مالعب رياضية

     ـ رئاسة الجمهورية

   * * * واليات

  * * * * معتمديات

   * * * وزارات

     * رئاسة الحكومة

     * مستشفيات

     ـ جنبيةسفارات أ

   * * * منيةالسلطات ال 

     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

  * * * * معطلني عن العمل

    * * جرةيارات ال سائقي س

     * نأمنيو 

    * * الريفيسائقي النقل 

    * * عمال

    * * موظفون

     * أهايل مفقودين

     ـ أهايل شهداء

   * * * فالحون 

     * بحارة

     * طارات شبه طبيةأطباء وإ

    * * نشطاء حقوقيون

 

 جرد لهم التحركات االحتجاجية يف مختلف الواليات

التوايل يف عدد من املناطق دون أن  عن العمل للشهر الخامس عىلاستمر الحراك االحتجاجي االجتماعي للمعطلني 

ية والجهوية واملركزية لفتح باب الحوار مع الغاضبني واالستماع إىل ي تفاعل من قبل السلطات املحليكون هناك أ

ن برز ما تم رصده من حراك اجتماعي طيلة شهر ماي؛ إذ أمىض شباب الڤرصين املعطل عمقرتحاتهم. كان هذا أ



 
 

التشغيل ويف منتزه مام املبنى املركزي لوزارة العمل شهرهم الرابع يف اعتصامهم أالعمل وشباب ڤفصة املعطل عن 

ليهم. وبالتوازي استمر للشهر الرابع دون أن يصدر عن السلطات أي مبادرة للتحاور معهم أو الستماع إ 2املروج 

ي تفاعل من قبل السلطات معتمديات الڤرصين دون رصد أ صاماتيضا اعتصام "هرمنا" يف املكنايس واستمرت أاعت

 مع هذه الحركات االجتماعية.

برز عناوين الحراك االجتماعي لشهر ماي وذلك يف مناطق عديدة حتى تلك التي تعترب غنيّة من كما مثّل العطش أ

ن تصبح مزمنة بإعتبار تكررها أدوبة والكاف. ويبدو أن بعض املطالب ُكِتَب لها حيث املوارد املائيّة مثل باجة وجن

وعدم تحققها وهي بالساس أزمة معرب رأس جدير وأزمة الرشكات البرتولية يف صحراء تطاوين وڤبيل حيث يشتكي 

  العمال من عدم تسوية وضعياتهم املهنية.

معتمديات وعمادات من حيث كم االحتجاجات االجتماعية املتوزعة يف مختلف أكثر الجهات جهويا ما تزال القريوان 

اد الرخص كانت ن أزمة إسناالحتجاجات. وتجدر الشارة إىل أ ي تفاعل من قبل السلطات مع هذهالجهة دون رصد أ

وإىل غاية شهر ماي  2015يف واليات عديدة يف تحركات إحتجاجيّة منذ نهاية  جرةسيارات ال  الدافع لدخول سائقي

  رخص.حيث طالب محتجون بتعيني جلسة لسناد ال

االحتجاجات املرصودة يف مختلف الواليات طيلة  أهمومثّل التقسيم البلدي الجديد دافعا لالحتجاج يف مناطق كثرية. 

 كالتايل:شهر ماي كانت 

 أريانة:والية 

اهي ومطاعم وبرج الرتكي احتجاجات بداية شهر ماي رفضا لقرار السلطات البلدية هدم مق 5شهدت منطقة املنزه 

 يف املنطقة.و"أكشاك" 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االجتماعي 1 100% 0 0% 0 0% 1 100%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االداري 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%

 المني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 1 100% 0 0% 0 0% 1 100%

 

 باجة:والية 

هايل؛ إذ تظاهر سكان معتمدية تمديتْي عمدون وتستور يف باجة المر الذي أدى إىل احتجاج ال طال العطش مع

لعالم طلبا لحل املتكرر للماء الصالح للرشاب ويف تستور أطلق املتساكنون نداء عرب وسائل ا عمدون رفضا لإلنقطاع

 نقطاع املتكرر للماء خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.ال شكال اإ

بقار طلبا لتفعيل االتفاق املربم احتجاجي بداية شهر ماي ملربي ال  زمة الحليب يف باجة؛ إذ تم رصد تحّركواستمرت أ

   مراكز التجميع والقايض بقبول كميات كربى من الحليب. مع

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 20% 1 33% 0 0% 2 25%

 االجتماعي 2 40% 1 33% 0 0% 3 38%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 البيئي 1 20% 0 0% 0 0% 1 13%

 االداري 1 20% 1 33% 0 0% 2 25%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 5 100% 3 100% 0 0% 8 100%

 

 عروس:والية بن 



 
 

تفاعل مع حراكهم ي للتشغيل دون تسجيل أدس وذلك طلبا قطع معطلون عن العمل الطريق املؤدية إىل ميناء را

 قدم شاب يف العقد الثالث من عمره عىل االنتحار بسبب خالفات عائلية.االحتجاجي. كما أ

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 33% 1 33% 1 33% 3 33%

 االجتماعي 1 33% 1 33% 1 33% 3 33%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االداري 1 33% 1 33% 1 33% 3 33%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 3 100% 3 100% 3 100% 9 100%

 

 بنزرت:والية 

تواصل غضب املحتجني يف معتمدية منزل بورقيبة خالل شهر ماي طلبا للتوقف عن النقل غري المن للفحم البرتويل 

لهايل منزل بورقيبة خالل شهر ماي إلتفافا من قبل  الحراك االحتجاجي ا يتسببه من تلوث للمحيط. وقد شهدوم

ين وية. كما احتج عّمال مصنع املرقاز السلطات املحلية والجهاملجتمع املدني مقابل ال تفاعل مع مطلبهم من قبل 

هايل طلبا لتعيني معتمد جديد ويف جومني احتج ال  املختص يف صنع الجر يف بنزرت طلبا لتوضيح وضعية املصنع

 وتفادي الفراغ الداري منذ حوايل سنة. 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 14% 1 17% 0 0% 2 15%

 االجتماعي 1 14% 1 17% 0 0% 2 15%

 السيايس 1 14% 1 17% 0 0% 2 15%

 الرتبوي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%



 
 

 البيئي 1 14% 1 17% 0 0% 2 15%

 االداري 3 43% 2 33% 0 0% 5 38%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 7 100% 6 100% 0 0% 13 100%

 

 ڤابس:والية 

والطارات عوان ض العاجل للنقص الفادح يف عدد ال إعتصم أعوان القسم الستعجايل بمستشفى شنني طلبا للتعوي

ىل نقص أعوان الحراسة والسواق. كما شهدت الجهة حراك ضافة إسنوات بال  4يف كل االختصاصات منذ أكثر من 

ـ احتجاجي طلبا لقالة وايل الجهة بعد اتهامه من قبل مواطنني ومكونات املجتمع املدني  عدم الكفاءة وعدم الدراية »ب

 مدى بدواليب التنمية وعدم التزامه بمبادئ الحوكمة الرشيدة والديمقراطية التشاركية". واستمر هذا الحراك عىل

اء ڤابس للصيد ماي. كما تظاهر املعّطلون عن العمل طلبا للتشغيل ويف منطقة الحرس البحري بمين 16و 15يومي 

من وليد الطبابي يف إرضاب عن الطعام إحتجاجا عىل عدم تمكينه من النقلة إىل ڤفصة لإلقرتاب البحري دخل عون ال 

 من أرسته رغم ملفه الطبي.

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االجتماعي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 السيايس 2 29% 1 17% 0 0% 3 18%

 الرتبوي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االداري 1 14% 1 17% 1 25% 3 18%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 1 14% 1 17% 1 25% 3 18%

 المني 1 14% 1 17% 1 25% 3 18%

 الريايض 2 29% 2 33% 1 25% 5 29%

 املجموع 7 100% 6 100% 4 100% 17 100%



 
 

 ڤفصة:والية 

لفك شهدت مناطق الحوض املنجمي احتجاجات واسعة لعمال رشكة البيئة والغراسة وإغالق كافة املؤسسات رفضا 

. كما شهدت املظيلة إنفجار أنبوب الحامض الكربيتي يف مصنع قفصة ارتباط رشكات البيئة مع رشكة فسفاط

يف تظاهر العمال ومكونات  إحتجاجيا تمثلمر الذي ولد حراكا عامال بينهم حالة وفاة ال  17الفسفاط وإصابة 

سائل ودعم و  املجتمع املدني ومواطنني طلبا لتصنيف الشغال باملصنع وطلبا لرتكيز فرع للحروق البليغة بڤفصة

هايل املظيلة قبل أيام قليلة من هذا رية سنويا يف املصنع. كما اعتصم أالحماية املدنية والقيام بأشغال صيانة دو 

الحادث طلبا لفك العزلة عن الجهة وإنجاز مرشوع طريق جديد يربطها بوالية توزر. واحتج أيضا املعّطلون عن 

ع يف مشاريع التوسعة يف ورشات صيانة العربات والقاطرات العمل يف محطة الرتال بمدينة الڤرص طلبا للترسي

 الخاصة برشكة السكك الحديدية.

شهدت الجهة أيضا إحتجاج الطار الرتبوي يف املعهد النموذجي بڤفصة وذلك بإيقاف الدروس ملدة ساعة رفضا 

يضا طلبة املعهد ل. واحتج أهم منح تلميذ بطاقة دخو لتهّجم ويل عىل القيمني العاملني يف املعهد عىل خلفية رفض

حداث معهد عايل جامعة قفصة غلق املعهد وتحويله إىل شعبة وإ العايل للعلوم وتكنولوجيا الطاقة رفضا لقرار

 اية من السنة الجامعية املقبلة.دلتكوين املعلمني ب

واحتج عّمال رشكة البيئة والغراسة يف الرديف طلبا لتسوية وضعياتهم املهنية وذلك بإدماجهم يف رشكة فسفاط 

 ڤفصة. كما تم رصد حالة إنتحار شنقا أقدم عليها معطل عن العمل.

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 3 17% 3 13% 2 12% 8 14%

 االجتماعي 2 11% 3 13% 2 12% 7 12%

 السيايس 1 6% 2 8% 1 6% 4 7%

 الرتبوي 2 11% 3 13% 4 24% 9 15%

 البيئي 2 11% 1 4% 1 6% 4 7%

 االداري 2 11% 4 17% 4 24% 10 17%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 2 11% 3 13% 1 6% 6 10%

 المني 2 11% 2 8% 1 6% 5 8%

 الريايض 2 11% 3 13% 1 6% 6 10%



 
 

 املجموع 18 100% 24 100% 17 100% 59 100%

 جندوبة:والية 

ول من شهر ماي قطع متساكنو منطقتي الفراتية والرتايعية يف عمادة السواني بجندوبة الطريق رفضا يف السبوع ال 

مر الذي شابني ال ا الحراك نتج عنه إيقاف ملاء الصالح للرشاب القريبة منهم. هذاللعطش وللمطالبة بربطهم بشبكة 

اه مام مقر رشكة توزيع واستغالل امليبة بإطالق رساحهما وذلك باعتصام أهايل السواني أوّلد حراكا جديدا للمطال

هايل رفضا للعطش احتج ال  2. ويف منطقة الفوازعية مام مقر املحكمة االبتدائية طلبا لطالق رساحهم)صوناد( وأ

  نهم يقطنون بالقرب من خزان رشكة صوناد يف قرية رصح رابح.اب خاصة وأدهم باملاء الصالح للرش وطلبا لتزوي

رتّدي للبنية ويف عني دراهم اعرتضت مجموعة من النساء موكب الوزير ياسني إبراهيم لإلحتجاج عىل الوضع امل

العربي والحبيب كشك يف شارعْي املغرب  25صحاب "الكشاك" بعد قرار السلطات البلدية إزالة التحتية. كما احتج أ

  بورقيبة طلبا لتأمني العمل لهم بعد فقدانهم موارد الرزق.

ا كهل يف العقد الرابع من قدم عليهمع املواطن بوالية جندوبة أمام مكتب العالقة كما تم رصد محاولة إنتحار حرقا أ

ن بعد خسارته ملسكنه جراء صيل منطقة حليمة الحدودية التابعة ملعتمدية فرنانة طلبا ملساعدته عىل السكالعمر أ

 إنزالق أريض رضب املنطقة.

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 3 18% 2 12% 2 22% 7 16%

 االجتماعي 5 29% 8 47% 4 44% 17 40%

 السيايس 2 12% 1 6% 1 11% 4 9%

 الرتبوي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 البيئي 2 12% 1 6% 0 0% 3 7%

 االداري 3 18% 2 12% 1 11% 6 14%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 1 6% 2 12% 1 11% 4 9%

 الريايض 1 6% 1 6% 0 0% 2 5%

 املجموع 17 100% 17 100% 9 100% 43 100%



 
 

 القريوان:والية 

ورغم الكم الشهري الهائل للحراك االحتجاجي ولحاالت االنتحار  الحتجاجي،وان يف صدارة الحراك ما تزال القري 

ن قبل السلطات تفاعالت م ةيّ والعمادات يف الجهة لم يتم رصد أ ومحاوالت االنتحار يف العديد من املناطق واملعتمديات

تدحرج ككرة يي الذي االنتحار  لفعلفهم مطالب الحركات االجتماعية والتصّدي لتو مبادرات لاملحلية والجهوية أ

 الطفال. مختلف الفئات العمرية وخاصة منها الثلج لتأتي عىل

 كالتايل:حركات االحتجاجية التي تم رصدها يف القريوان كانت تال أهمتفاصيل 

  لرتابي الجديد الذي يضم إعتصم عدد كبري من متساكني عمادة املنزل رفضا للتقسيم ا الوسالتية:معتمدية

ن املنزل تقع عىل الحدود الشمالية كلم عن املنطقة علما وأ 60ىل بعد جلولة الواقعة ع ىل بلدية عنياملنطقة إ

رتجايل الذي يتناقض ومصالحهم عتصمون هذا التقسيم ب "القرار ال الغربية لوالية سليانة. ووصف امل

كلة املدرسية طعت تلميذات مقيمات يف املعهد ال الشخصية". ويف املعهد الثانوي ابن خلدون بالوسالتية قا

 بسبب رداءتها.

  هايل منطقة الصوابعية التابعة لعمادة سيدي عيل بن سالم طلبا لتهيئة الطريق اعتصم أ الشبيكة:معتمدية

التي تربطهم بمركز املعتمديّة منددين بعزلتهم نتيجة عدم تهيئة الطريق. ويف منطقة الرويسات اعتصم 

حرس عني جلولة للمطالبة بإلحاقهم ترابيا وإداريا باملعتمدية  مام مركزعدد من املتساكني أصييل املنطقة أ

تبعد عن تي لالجديدة وذلك لقرب املسافة وحدودها الجغرافية مع املعتمديّة عكس معتمدية الشبيكة ا

لمعتمديّة الجديدة يعني تقريب الخدمات منهم. ويف منطقة خيط كلم معتربين أن ضمهم ل 35منطقتهم 

نهم يرشبون ط املعنية لكف العطش عنهم خاصة وأىل السلتوجهني بالنداء إعالم مهايل بال ي استنجد ال الواد 

 ملوث. يمن واد 

  االعتداءات  عىلطار الرتبوي يف املدرسة االبتدائية الخرضا احتجاجاال  الجنوبية: أرضبمعتمدية القريوان

 املتكررة عليهم مطالبني بالتتبع العديل لويل اعتدى ماديا عىل معّلم.

  28والد حيمد من عمادة رسديانة إحتجاجا عىل إقصاء تظاهر عدد من سكان منطقة أ السبيخة:معتمدية 

م عطىش كدوا انهاله حاليا يف املنطقة. املحتجون أعائلة من مرشوع املاء الصالح للرشاب الذي تجري أشغ

كحل وقتي  منذ ثالث سنوات وقد استقبلهم معتمد الجهة ووعد بتوفري حنفية عمومية داخل التجمع السكني

لحاقهم بالربط الخاص. ويف محطة ضغط الغاز بالسبيخة التابعة لرشكة برينيوم ميلتي رسفيس إىل حني إ

PMS  2015جور بعنوان سنة عامال طلبا لتفعيل الزيادة يف ال  40اعتصم.  

  تحركات يف 2015التاكيس يف الجهة؛ إذ دخل هؤالء منذ سبتمرب  تواصلت تحركات سائقي املدينة:ان القريو 

ر واقتحام مقر الوالية وتقييد النفس بالسالسل وخياطة الفواه عتصام والتظاهاحتجاجية عديدة منها ال 

هر ماي ليدخلوا مجددا حراكهم خالل شن مطالبهم لم تتحقق ليستمر وإرضابات الجوع الجماعية ويبدو أ

مام مقر الوالية طلبا لعقد جلسة إسناد الرخص. وقد شكل إسناد رخص التاكيس أزمة ليس يف يف إعتصام أ



 
 

 30حوايل  2015القريوان فحسب بل أيضا يف مناطق أخرى عديدة منها والية جندوبة حيث غادرت نهاية 

حركة إحتجاجيّة أراد من خاللها أصحاب هذه السيارات توضيح  سيارة تاكيس املدينة يف اتجاه الجزائر يف

مي داخل املدينة وكذلك لتحسني البنية العمو مسألة إسناد الرخص وكذلك رفضا لعودة نشاط حافلة النقل 

القريوان  بتدائية غربان املدينة أيضا تظاهر عدد من الولياء أمام املدرسة ال التحتية للطرقات. يف القريو 

أسابيع من إنتهاء السنة الدراسية وتعويضها  ةلتقاعد قبل ثالثسيد رفضا لقرار إحالة معلمة عىل ابحي ال

ة تظاهر الطلبة رفضا للوضعية املرتدية للمطعم الجامعي ابن رشد حيث بنائبة. ويف املركب الجامعي برقاد

الدبابشة رفضا للعطش وطلبا هايل منطقة الكتظاظ وانعدام النظافة وسوء الكلة الجامعية. واحتج أا

  لتزويدهم باملاء الصالح للرشاب.

  كة التونسية للكهرباء هايل معتمدية عمر بوحجلة تنديدا بتأخر تدخل أعوان الرش احتج أ بوحجلة:معتمدية

سقوط  ثر العاصفة التي مرت باملنطقة وتسببت يفوالغاز يف إصالح العطب وإرجاع التيّار الكهربائي عىل إ

هايل مناطق برئ عرابي وشطيبة لكهرباء واقتالع الشجار وسقوط أجزاء من املباني. كم احتج أأعمدة ا

مام املعهد الثانوي ببوحجلة اعتصم عدد من التالميذ ن عمادة الصعادلية لذات الطلب. وأومرزوق والفرج م

اءة التي ترشف عليها احتجاجا عىل حرمان زميلتهم التلميذة من اجتياز املسابقة الوطنية يف تحّدي القر 

ن التلميذة ترشحت جهويا وتمت مراسلتها من قبل املندوبية ارة الرتبية بالتعاون مع دولة المارات علما وأوز 

  لكن لم يتم استدعاؤها للمشاركة عىل املستوى الوطني.

  مستوى  ستاذ للرشق بالحجارة والصابة عىلأرضب الطار الرتبوي حضوريا بعد تعرض أ العال:معتمدية

 مام املعهد.عد محاولته فض خالف بني تلميذين أالنف ب

  مام مقر مدرسة الرشطة باملنطقة طلبا لتهيئة الطرقات ولتنظيم احتج أهايل سيدي سعد أ املهريي:منزل

قالة مؤذن الجامع بعد هايل رفضا للعطش وطلبا ل نطقة. ويف قرية السوالم احتج ال عشوائية باملالصبّات امل

 هايل باالحتجاج بالتزامن مع زيارة وزير الداخلية.ه ال مطالبت

  نقطاع املتكرر للماء الصالح سؤولني املعنيني للتنديد بال عالم إىل املتوّجه الهايل بنداء عرب ال  الله:نرص

 للرشاب.

 :ي يتسبب يف ىل مفرتق الطرقات الذ توّجه الهايل عرب العالم إىل املسؤولني بنداء لعادة الكهرباء إ الباطن

  حوادث مريعة باملنطقة.

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 2 9% 2 7% 1 6% 5 8%

 االجتماعي 2 9% 4 14% 3 19% 9 14%

 السيايس 1 5% 3 11% 1 6% 5 8%

 الرتبوي 5 23% 4 14% 3 19% 12 18%

 البيئي 2 9% 1 4% 1 6% 4 6%

 االداري 5 23% 8 29% 4 25% 17 26%



 
 

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 1 5% 3 11% 1 6% 5 8%

 المني 3 14% 1 4% 1 6% 5 8%

 الريايض 1 5% 2 7% 1 6% 4 6%

 املجموع 22 100% 28 100% 16 100% 66 100%

 الڤرصين:والية 

طيلة شهر ماي فبالتوازي مع استمرار اعتصام شباب الڤرصين أمام املبنى  استمر الحراك االحتجاجي يف الڤرصين

 املركزي لوزارة التشغيل تواصل اعتصام املعطلني عن العمل يف مختلف املعتمديات كما تم رصد عدد آخر من

ة بتزويدهم باملاء عالم للمطالبية بمعتمدية سبيطلة بنداء عرب ال هايل منطقة الوّساعالتحركات االحتجاجية؛ إذ توّجه أ

 الصالح للرشاب.

لتحاق بمقاعد الدراسة رفضا لقرار وزارة ويف منطقة أفرينة بمعتمدية العيون منع الهايل أبنائهم التالميذ من ال

ة زيان من معتمدية سبيبة احتج الهايل تلميذا. ويف منطق 50نها ال تحتوي ية القايض بغلق املدرسة باعتبار أالرتب

نية التحتية ولوضع حد للبطالة عالم للمطالبة بتوفري املاء الصالح للرشاب ولتحسني البيه نداء عرب ال من خالل توج

  زمة مياه الري وعدم قدرة الفالحني عىل حفر آبار عميقة يف مناطقهم.ول 

ة هدد مواطن يضا متساكنو املنطقة لذات املطالب. ويف الڤرصين املدينولجة عقيل بمعتمدية سبيبة احتج أ يف منطقة

و بيع أبنائه ما لم تتم مساعدته عىل الحصول عىل شغل. كما احتج سائقو محمد الزين فقراوي باالنتحار أ يدعى

النسبة مللف إسناد يجاد حلول جّدية بلكؤا من قبل السلطات الجهوية يف إسيارات التاكيس عىل خلفية ما اعتربوه ت

املياه رفضا للعطش وذلك بعد مام مقر رشكة استغالل وتوزيع أ الرخص. واحتج أيضا سكان العديد من الحياء

 مياه الرشب طيلة يوم كامل واستمرت احتجاجات العطش والتي بلغت مداها بانقطاع املاء عن املستشفى انقطاع

ىل التدخل العاجل وبشكل تطوعي لجلب املياه ماي المر الذي دفع باملواطنني إ 31و 30الجهوي طيلة يومي 

  شفى منعا لوقوع كارثة صحية.للمست

ىل الوالية ارة وزير التنمية ياسني ابراهيم إويف معتمدية العيون احتج معطلون عن العمل عن تغيري جدول زي

خرى. ويف الوايل باملغادرة عىل متن سيارة أواحتجاجا عىل هذا التغيري احتجز غاضبون سيارة وايل الجهة فسارع 

شطاء املجتمع املدني تنديدا بالتضييق عىل حرية التعبري من قبل السلط الجهوية ڤرصين املدينة احتج عدد من ن

عالميني وعدد من مكونات املجتمع املدني واتهامهم بترسيب وثائق ة مالحقة وتتبع بعض املدونني وال وذلك عىل خلفي



 
 

هايل بعد وفاة لة احتج ال وّساعية بمعتمدية سبيطتتعلق بملفات فساد يف بعض املؤسسات الدارية. ويف عمادة ال

  منية.ك طلبا لتوفري الحماية ال امرأتني بلغم يف جبل سمامة وذل

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 القتصادي 1 8% 2 11% 1 13% 4 10%

 االجتماعي 2 17% 3 16% 2 25% 7 18%

 السيايس 1 8% 2 11% 1 13% 4 10%

 الرتبوي 1 8% 2 11% 1 13% 4 10%

 البيئي 1 8% 2 11% 0 0% 3 8%

 االداري 1 8% 3 16% 1 13% 5 13%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 1 8% 2 11% 0 0% 3 8%

 المني 1 8% 2 11% 0 0% 3 8%

 الريايض 3 25% 1 5% 2 25% 6 15%

 املجموع 12 100% 19 100% 8 100% 39 100%

 

 ڤبيل:والية 

احتجاجية يف الجهة طيلة شهر ماي؛ إذ تبادل أهايل العانس وعمادة برشى يف مفرتق الطريق  تحركاتأربعة تم رصد 

التايل تم من لفض املواجهات. ويف اليوم بسبب خالف حول قطعة أرض وتطلب المر تدخل ال بني العمادتني العنف 

انس. ويف صحراء ڤبيل اعتصم عّمال بني قرية برشى وعمادة الع ةمني الطريق الرابطرصد إرضاب طلبا لفتح وتأ

رشكة برينكو البرتولية طلبا لتسوية وضعيات مهنية ومنها التخفيض يف عدد ساعات العمل ويف محطات التحلية 

دماجهم يف رشكة استغالل وتوزيع املياه ما بعد انتهاء مدة عملهم يف با ل بوالية ڤبيل احتج التقنيون السامون طل

  لحدى الرشكات الخاصة. محطات التحلية التابعة

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 14% 2 29% 0 0% 3 18%

 االجتماعي 1 14% 2 29% 0 0% 3 18%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%



 
 

 الرتبوي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 البيئي 1 14% 1 14% 0 0% 2 12%

 االداري 3 43% 1 14% 1 33% 5 29%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 1 14% 1 14% 2 67% 4 24%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 7 100% 7 100% 3 100% 17 100%

 الكاف:والية 

خرية كمنطقة ساخنة من حيث الحراك االحتجاجي وقد تنوعت مطالب املحتجني ففي برزت الكاف يف الشهر ال 

مديرا يف املدارس االبتدائية للمطالبة بتمكينهم من الدعم الخاص باللمجة املدرسية واملعطّل  184الكاف املدينة احتج 

أشهر  10م من أجورهم منذ س بمعمل الجر طلبا لتمكينهمنذ شهر جانفي. ويف معتمدية الڤصور احتج ثماني حّرا

ازة جورهم. وشهدت جنعلما وأن املصنع أغلق أبوابه يف وجه عماله وأبقى املستثمر عىل الحراس دون أن يمكنهم من أ

هايل رفضا للعطش شهيد الحرس الوطني احتجاج الهايل طلبا لتنظيم العمل المني. ويف مدينة تاجروين احتج ال 

للتقسيم البلدي الجديد القايض  ح للرشاب. كما شهدت تاجروين حراك احتجاجي رفضاوطلبا لتزويدهم باملاء الصال

 لحاق منطقة عني الرب ببلدية منزل سالم.بإ

يف معتمدية الرسس احتج املتساكنون طلبا للرتاجع عن قرار وزارة النقل إلغاء عدد من محطات عبور القطار الرابط 

 ان.بني الدهماني والعاصمة بداية من شهر رمض

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 13% 2 29% 0 0% 3 20%

 االجتماعي 1 13% 1 14% 0 0% 2 13%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 2 25% 2 29% 0 0% 4 27%

 البيئي 1 13% 0 0% 0 0% 1 7%

 االداري 1 13% 1 14% 0 0% 2 13%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 1 13% 0 0% 0 0% 1 7%



 
 

 المني 1 13% 1 14% 0 0% 2 13%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 8 100% 7 100% 0 0% 15 100%

 املهدية:والية 

متهم  ةالعديل ضد مدير مدرسة إبتدائي يف من معتمدية السوايس طلبا للتتبعاحتج متساكنو منطقة أوالد خل

هايل فقطعوا بعة ملعتمدية قصور الساف احتج ال بالتحرش الجنيس بعدد من التلميذات. ويف منطقة الغضابنة التا

لقايض االطريق الرابطة بني معتمديتْي الشابة والقصور وتم حرق عجالت مطاطية رفضا للتقسيم البلدي الجديد 

  دي.ىل بلدية الربادعة وللمطالبة بمجلس بلبضم الغضابنة إ

ن حاول االنتحار يف ثالث سنة علما وأن الضحية سبق وأ 14عليها مراهق عمره  قدمحار شنقا أكما تم رصد حالة انت

 مناسبات سابقة وتم إنقاذه وهو منقطع عن الدراسة ويعمل بحارا.

 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% 0 0% 0 0% 1 33%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االداري 0 0% 0 0% 2 100% 2 67%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 1 100% 0 0% 2 100% 3 100%

 مدنني:والية 

بب بس ان إىل دائرة الضوء غاضبة ومحتّجةبعد شهرين فقط من العملية االرهابيّة الغادرة عادت معتمدية بن ڤرد

س جدير وإنهاء أزمة العبور يف هايل ليام عديدة يف بداية شهر ماي طلبا لفتح معرب رأأزمة املعرب؛ إذ تظاهر ال 



 
 

 16. ويف مدنني املدينة احتج عدد من املواطنني طلبا لتوفري املاء الصالح للرشاب كما احتج عّمال الليّة تجاهنيال 

من الوطني نية واحتج أعوان البلدية اثر اعتداء أعوان المن يف منطقة ال وعمال الحضائر طلبا لتسوية وضعياتهم امله

 ار بدنية فادحة.بالعنف الجسدي واللفظي عىل زميلهم وتسببت له يف أرض

هايل حيس عمر وحيس مدنني والدرغولية والسويطري التابعة ملعتمدية التقسيم البلدي الجديد احتجاجات أثار كما أ

  مدنني الجنوبية وذلك رفضا للتقسيم الجديد.

ة صيد يضا رصد حالتْي انتحار ومحاولة انتحار إذ أقدم شيخ فرنيس عىل االنتحار باطالق الرصاص من بندقيتم أ

مائي عىل نفسه يف جربة بسبب مشاكل مع زوجته كما حاول كهل االنتحار شنقا يف جربة حومة السوق وقد تم 

 إسعافه.

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 2 15% 2 17% 3 25% 7 19%

 االجتماعي 3 23% 1 8% 2 17% 6 16%

 السيايس 3 23% 4 33% 2 17% 9 24%

 الرتبوي 1 8% 1 8% 1 8% 3 8%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االداري 2 15% 3 25% 2 17% 7 19%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 2 15% 1 8% 2 17% 5 14%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 13 100% 12 100% 12 100% 37 100%

 املنستري:والية 

عون وإحالة  450هايل زرمدين ودخلوا يف إرضاب عام رفضا لغالق مركب صناعي )مصنع آجر( يشّغل حوايل احتج أ

  العمال عىل البطالة القرسية.

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 0 0% 1 100% 0 0% 1 50%



 
 

 االجتماعي 1 100% 0 0% 0 0% 1 50%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االداري 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%

 المني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 1 100% 1 100% 0 0% 2 100%

 

 نابل:والية 

يف معتمدية دار شعبان الفهري أقدم كهل عىل قتل زوجته برصاصة من بندقية صيد ثم حاول االنتحار بتناول كمية 

 من االدوية. ويف قليبية احتج املتساكنون طلبا للتدخل العاجل لحماية شاطئ املنصورة.

 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 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 البيئي 2 50% 1 25% 0 0% 3 38%

 االداري 1 25% 2 50% 0 0% 3 38%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 1 25% 1 25% 0 0% 2 25%

 المني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 4 100% 4 100% 0 0% 8 100%
 

 صفاقس:والية 



 
 

بتوقيعهم هايل عمادة الحواشني بمنطقة سيدي ظاهر بمعتمدية برئ عيل بن خليفة طلبا لتعبيد الطريق وذلك احتج أ

ن تفطن إليهم وهم بصدد يل شاب تم قتله من قبل لصوص بعد أهالعريضة تم نرشها عرب العالم. ويف الحنشة احتج أ

ىل جريمة وقعت عىل بعد خطوات من وحاولوا اقتحام مركز المن وحرقه تنديدا بعدم انتباه المن إخلع محل عمه 

املركز. ويف صفاقس املدينة دخلت موظفة باملحكمة تدعى ريم بن عثمان يف ارضاب عن الطعام احتجاجا عىل ما 

عقب نرشها لقصيدة فيها الكثري من النقد عرب صفحتها الخاصة يف املوقع "النقلة التعسفية" يف حقها  ـأسمته ب

عوان البلدية دون إنذار مسبق يف شارع الهادي شاكر رفضا لتدخل أاالجتماعي فايسبوك. كما احتج بائعو الورود 

  ما لم يسمح لهم بحماية بضاعتهم.

 سنة. 28قدم عليها شاب عمره تم أيضا رصد حالة انتحار شنقا أ

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االجتماعي 1 20% 1 10% 0 0% 2 13%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االداري 1 20% 1 10% 0 0% 2 13%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 1 20% 2 20% 0 0% 3 20%

 المني 1 20% 3 30% 0 0% 4 27%

 الريايض 1 20% 3 30% 0 0% 4 27%

 املجموع 5 100% 10 100% 0 0% 15 100%

 بوزيد:والية سيدي 

مام منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد عىل خلفية حجز بضائعهم التي جلبوها من احتج تّجار من سوسة أ

كما احتج سائقو  الجزائر من قبل مصالح الديوانة ببوزيد عىل مستوى معتمدية جلمة وذلك طلبا لسرتجاع املحجوز.

الوريا باملغيلة غضبا عىل كلسناد الرخص. وتظاهر تالميذ البمام مقر الوالية طلبا لتعيني جلسة سيارات التاكيس أ

كالوريا البيضاء. وقد بيّنت البحاث الحقا تورط والدتها وشقيقها ض جريمة قتل زميلتهم يف يومها الول من البغمو 

  يف عملية قتلها.



 
 

 عن العمل باملكنايس  اعتصامهم "اعتصام هرمنا" احتج أصحاب الشهائد املعّطلنييوم عىل 100وبمناسبة مرور 

بسيدي بوزيد   يل. واحتج عّمال الحضائر الظرفية العاملون يف محاكم الناحية واالستنئناف واالبتدائيةطلبا للتشغ

طقة زغمار طلبا لتسوية وضعياتهم املهنية. ويف منزل بوزيان احتج معطلون عن العمل طلبا للتشغيل ويف من

  .ريها من قبل العضاء الحالينيب سوء تسيعضاء الجمعية املائيّة بسببمعتمدية جلمة احتج الهايل طلبا لتغيري أ

هايل الدالهمية طلبا لفك العزلة عن القرية وذلك بتعبيد الطريق. ويف املحصلة كانت الخلفية ويف الرقاب احتج أ

 االقتصادية واالجتماعية مثل املطالبة بالتشغيل وتحسني الوضعيات املهنية سيدة املطالب يف الجهة طيلة شهر ماي.

يلقى حتفه لقاء نفسه من الطابق الثاني للمستشفى الجهوي للة انتحار أقدم عليها شاب بعد إالجهة حا كما شهدت

ا بسبب قدم شاب عىل االنتحار شنقمن الطابق الثاني للمستشفى. كما أة لنفسها عىل عني املكان وكذلك إلقاء امرأ

سنة( عىل االنتحار شنقا بسبب  45ة )امرأ خالفات عائلية ويف منطقة أوالد محمد بمعتمدية سوق الجديد أقدمت

 خالفات عائلية.

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 13% 2 13% 2 17% 5 14%

 االجتماعي 1 13% 2 13% 3 25% 6 17%

 السيايس 1 13% 1 7% 1 8% 3 9%

 الرتبوي 1 13% 1 7% 0 0% 2 6%

 البيئي 1 13% 1 7% 0 0% 2 6%

 االداري 1 13% 3 20% 2 17% 6 17%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 1 13% 3 20% 3 25% 7 20%

 الريايض 1 13% 2 13% 1 8% 4 11%

 املجموع 8 100% 15 100% 12 100% 35 100%

 سليانة:والية 

قاطع الحجارة الرخامية كما تغالل موذلك طلبا لسناد رخص اس قهايل تمثل يف قطع الطريشهدت مكثر احتجاج ال 

هايل الروحية عريضة طلبا للربط بشبكة الكهرباء ويف سليانة املدينة اعتصم عّمال الحضائر الظرفية طلبا وقع أ

وى الرابطة بني القريوان ومكثر عىل مست 12هايل كرسى الطريق الوطنية عدد عياتهم املهنية. وقطع ألتسوية وض



 
 

سنة(  15كرسى رفضا للعطش وذلك بعد تواصل انقطاع املاء الصالح للرشاب. كما تم رصد حالة انتحار ملراهق )

 رسة.بعد إلقاءه لنفسه من فوق منزل ال 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 25% 1 17% 1 25% 3 21%

 االجتماعي 1 25% 2 33% 1 25% 4 29%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 البيئي 1 25% 1 17% 1 25% 3 21%

 االداري 1 25% 2 33% 1 25% 4 29%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 4 100% 6 100% 4 100% 14 100%

 

 سوسة:والية 

منزال ويف حي الرياض ببوفيشة احتج  15لبلدية هدم اشهدت منطقة املسعدين حالة احتقان بعد قرار السلطات 

نقا نهى مفتش عنه حياته ش. كما تم رصد حالتْي انتحار؛ إذ أمينيومديدا بالتلوث الذي يسببه معمل اللو هايل تنال 

ب لطفلني عىل االنتحار بعد تعمده أوالد بالليل بمعتمدية النفيضة أقدم شاب متزوج وأيف القلعة الكربى ويف منطقة 

 تسلق عمود كهربائي ذو ضغط عايل بسبب مشاكل عائلية يمر بها.

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االجتماعي 1 17% 0 0% 0 0% 1 8%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 البيئي 1 17% 2 40% 0 0% 3 25%



 
 

 االداري 1 17% 0 0% 0 0% 1 8%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 1 17% 0 0% 0 0% 1 8%

 الريايض 2 33% 3 60% 1 100% 6 50%

 املجموع 6 100% 5 100% 1 100% 12 100%

 

 تطاوين:والية 

احتج عّمال إحدى رشكات البرتولية املتمركزة يف صحراء تطاوين طلبا لتشوية وضعياتهم املهنية. كما شهدت الجهة 

ثناء مداهمتهم ملقر خلية ارهابيّة. وذلك عقب استشهاد أربعة أمنيني أ منيةاجتماعية تضامنية مع املؤسسة ال  حركة

ن طلبا لتسميتها منطقة بلدية لوضع حد للنزوح الريفي وذلك بتقريب الخدمة احتج املتساكنو  منطقة بني مهرية ويف

  هايل إغالق قسم الوالية باملستشفى املحيل وذلك بعد خروج القابلة يف عطلة.ن املواطن. يف الذهيبة استنكر ال م

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 20% 0 0% 0 0% 1 8%

 االجتماعي 1 20% 0 0% 0 0% 1 8%

 السيايس 1 20% 2 33% 1 50% 4 31%

 الرتبوي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االداري 1 20% 3 50% 1 50% 5 38%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 1 20% 1 17% 0 0% 2 15%

 المني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 5 100% 6 100% 2 100% 13 100%

 

 تونس:والية 



 
 

سنوات وذلك بعد اختطافه من قبل جالده حني كان يهم  4شهدت الجهة جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفل عمره 

فني الضحية واملتعاطبدخول روضته ثم االعتداء الجنيس عليه وقتله. هذه الجريمة نتج عنها حراك احتجاجي لهايل 

طفال ضحايا التحرش ل ىل حراك جماعي لرس امعه من جهة للمطالبة بتسليط أقىس العقوبات ضد الجالد ثم تطور إ

طفال وتطوير الترشيعات الضامنة كومة بالقصبة للمطالبة بحماية ال الجنيس وجرائم القتل يف اتجاه ساحة الح

ولياء. ضدهم من قبل ال طار الرتبوي رفضا للعنف املمارس لإل  لحقوقهم. كما شهدت املرىس حركة احتجاجية

ت مهافوضوي يف السوق املركزية واحتجت أوشهدت ساحة الحكومة احتجاج التجار طلبا لوضع حد لالنتصاب ال

 بنائهن.املفقودين يف الخارج يف عيد الم طلبا للكشف عن مصري أ

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 2 11% 3 15% 0 0% 5 11%

 االجتماعي 2 11% 3 15% 0 0% 5 11%

 السيايس 2 11% 1 5% 0 0% 3 6%

 الرتبوي 1 6% 1 5% 1 11% 3 6%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االداري 2 11% 3 15% 0 0% 5 11%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 2 11% 1 5% 0 0% 3 6%

 المني 3 17% 2 10% 0 0% 5 11%

 الريايض 4 22% 6 30% 8 89% 18 38%

 املجموع 18 100% 20 100% 9 100% 47 100%

 

  



 
 

II. 2016 العنف مايلرصد مختلف أشكال  الشهريتقرير ال 

أشكال العنف املرصود من قبل وحدة الرصد باملنتدى  ماي صدارةخالل شهر  احتل العنف ذو الطابع االجرامي 

عنف ث ال العدد الكرب منه وكانت مرسح للحد التونيس للحقوق االقتصادية واالجتماعية وعرفت تونس العاصمة

برزها حادثة اختطاف الطفل ذو الربع سنوات وقتله يف حي هالل واالعتداء الذي وكان أ وفظاعة والكثر وحشية

  تعرض له عون السجون يف منطقة الزهروني..

 11املسجل يف حاالت العنف ذو الطابع الجنيس والذي شمل  االرتفاعتوقف عنده خالل شهر ماي هو ن نوما يمكن أ

و محاوالت ثري من املناسبات بأحداث اختطاف أما وارتبط يف الكعا 15ـ دون ال قرص والية واستهدف أساسا أطفال

  اختطاف وتحويل وجهة.

ما انفك ينترش ويزداد  -بوي طار الرت أو العنف املسلط من قبل ال  بني التالميذ -الرتبوي  إن العنفهذا ويمكن القول 

تذة سامن اعتداء من قبل معلمني أو أر سلحة بيضاء داخل املعاهد وأكثحدة أين سجل شهر ماي أكثر من استعمال ل 

  ىل املستشفى..أدى يف املهدية وسوسة ونابل إىل نقل التالميذ إ

يخفي  والهدوء الاالستقرار ن هذا أ ومدنني غريابي سجال يف تطاوين ذو الطابع الره حالتان للعنفوشهد شهر ماي 

برز العنف الريايض يف أشكال متعددة  مايض،وعىل غرار الشهر كثر من تمظهر للعنف ذو الطابع الديني.. رصد أ

ونحن مقبلون  االشكاالت،خر عديد أما العنف املروري فقد أخذ هو ال  املالعب،برزت بالخصوص بني الرياضيني داخل 

ات دم احرتام االشارات املرورية والولوية تتم قبل أوقفالعديد من حوادث الطرقات نتيجة ع رمضان،عىل شهر 

 المساك.الفطار وأوقات 

العنف السيايس برز عرب تبادل التهم بني عديد مكونات املجتمع السيايس والعنف الجندري ال يزال بارزا من خالل 

صد حاالت عنف ذات شكال العنف تم رصدها بعديد الفضاءات العالجية بينما لم نر مختلف أ الجنيس،حدة التحرش 

 شهر القليلة املاضيةلغالب أبعادا رمزية خاصة خالل ال خذ يف اكل يأخلفيات دينية وإن كان هذا الش

وال يزال العنف النفيس  آخر،من شهر إىل بعادا كبرية ويتطور العنف عرب الشبكات االجتماعية يأخذ هو الخر أ

تم اعتباره  ساسا املرتبط بمفهوم ـ الحقرة ـ كثري الحضور والشعور، عدم تعامل الجهات الرسمية مع املعتصمنيوأ

 العنف.شكال  من أمن طرف هؤالء شكال
 

 أحجام أشكال العنف املرصودة 

 أشكال العنف 1 2 3 4 5

 السيايس × ×   

 االرسي × ×   



 
 

 الجنيس × × × × 

 العائيل × × ×  

 االداري × × ×  

 املنظم × × × × 

 العالئقي × ×   

 المني × ×   

 االجتماعي × × ×  

 االقتصادي × × ×  

 االحتجاجي × ×   

 االنفعايل × ×   

 الصحي × ×   

 العنرصي ×    

 الرتبوي × ×   

 الديني ـ    

 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 × × ×  

 منوبة × × ×  



 
 

 سوسة × × ×  

 سليانة ×    

 باجة × ×   

 املنستري × ×   

 مدنني × × ×  

 صفاقس × × × × 

 توزر × ×   

 تونس × × × × 

 سيدي بوزيد × × ×  

 نابل ×    

 الكاف × × ×  

 القرصين × × ×  

 قبيل × ×   

 القريوان × × ×  

 جندوبة × ×   

 قفصة × × × × 

 قابس × ×   

 بنزرت × ×   

 

 فضاءات ممارسة العنف

 5 4 3 2 1 الفضاءات

  * * * * طرقات

    * * فضاءات نقل عمومي

   * * * مقرات ادارية 

    * * ساحات عامة

   × * * فضاءات عمل

    * * فضاءات تربوية

    * * فضاءات تعليمية

   * * * فضاءات ادارية

    * * فضاءات سكن



 
 

    ×× * سجون واصالحيات

   × × * مقرات امنية

     ـ فضاءات قضائية

     * فضاءات دينية

    * * فضاءات صحية

    × * فضاءات ترفيهية

    × * فضاءات احتفالية

   * * * فضاءات تجارية

     * فضاءات سياحية

  × × × * فضاءات رياضية

  * * * * فضاءات افرتاضية

 

  ييل نماذج لهم أشكال العنف التي تم رصدها فيما

  االجرامي:العنف ذو الطابع 

داخل ملرصود خالل شهر ماي، وسجل السواد العظم منه حاالت العنف امثل العنف ذو الطابع االجرامي تقريبا ثلث 

، وارتبط يف الغالب بعمليات رسقة هالل والزهرونيالسيجومي وحي العاصمة تونس وخاصة منه منطقة  أحياء

  .وبراكجات

الصدقاء واملعارف و بني مع أشكال العنف املرصودة داخل الرسة أو العائلة أوتقاطع العنف ذو الطابع االجرامي 

    -العالئقي  -

 

  الجنيس:العنف ذو الطابع 

ن ندها خاصة أاالرتفاع املسجل يف العنف ذو الطابع الجنيس خالل الشهر املاضية وشهر ماي يستوجب التوقف ع 

ارتفعت من واليات الجمهورية بل  أيا لعنف التي ارتبطت بنوايا اغتصاب أو تحويل وجهة أو تحرش لم تستثنحاالت ا

  وثالث حاالت يف سوسة واملهدية واملنستري.. 2حاالت يف والية نابل وكانت بني  4ىل إ

 

  والعائيل:رسي العنف ذو الطابع ال 

خالل شهر ماي أساسا بجرائم قتل أو محاولة قتل.. أين قامت يف القريوان  رسي والعائيلل ارتبط العنف ذو الطابع ا

ي بوزيد بعد خالف جد بينهما كما أدى عراك وأقدمت زوجة عىل طعن زوجها يف سيد م شابة بمحاولة قتل رضيعها أ

 ىل املستشفى املحيل.بني أخوين يف جرجيس من والية مدنني إىل نقل أحدهما إ



 
 

  

  العنف العالئقي االنفعايل:

ة من والية  بن تعترب حادثة املحمدييتواصل رصد حاالت العنف ذو الطابع العالئقي رغم عددها الضعيف نسبيا و 

كاد أن  ة سددها تلميذ لصديقه يف املعهد إىل وفاته.. يضاف إليها حادثة القريوان أين ين تسببت ركلعروس أبرزها أ

عراس( تواترت بصفة ملحوظة الصائفة فاة شاب وهي ظاهرة ) العنف يف ال ىل و يؤدي شجار جد يف أحد العراس إ

  املاضية.

 

  :الرتبوي ذو الطابعالعنف 

ىل التالميذ من قبل املؤسسة انقسم العنف ذو الطابع الرتبوي إىل صنفني الول كان يف شكل عنف مادي مسلط ع

و من قبل الطار الرتبوي وشبه الرتبوي وتم يف الطار تسجيل أالرتبوية وكانت يف شكل تسممات يف زغوان نابل 

  يف صفاقس ويف نابل. ىل املستشفىيف صفوف التالميذ استوجبت نقلهم إإصابات بليغة 

اعتداء عىل إطار  كثر من حالة  نف الرتبوي فتم تسجيله من قبل الولياء أو تالميذ حيث تم رصد أما الشكل الثاني للعأ

وقفات احتجاجية طالبت بتوفري  كثر من مناسبة بتنظيمتربوي قام عىل إثرها الساتذة واملعلمون يف أو شبه تربوي أ

وقع من قبل تلميذ عىل أستاذه يف أحد معاهد سوسة واالعتداء من وتجريم االعتداءات. ونذكر منها االعتداء الذي ال 

  ولياء.. الذي سجل يف أحد معاهد قفصة من قبل أحد ال 

  

  الريايض:العنف ذو الطابع 

حباء والجماهري هذه املرة ال سجلة والتي تجاوزت اتسمت نهاية املوسم الريايض بارتفاع نسبي لحاالت العنف امل

ل من قبل جمهور النادي املتابعة للقاءات الرياضية لتشمل الالعبني والطار املسري وذلك عىل غرار ما تم رصده يف ناب

  و ما تم تسجيله يف تونس العاصمة يف مباراة املرىس وامللعب التونيس.الصفاقيس أ

 

  المني:العنف ذو الطابع 

ابع المني املسجل خالل شهر ماي مقارنة بالشهر التي سبقته ولم تقم وحدة الرصد بتسجيل تقلص العنف ذو الط

   سوى حالة يتيمة للعنف ذو الطابع المني وكانت يف تونس العاصمة. 

 

  الرهابي:العنف ذو الطابع 



 
 

وىل كانت يف تطاوين حوادث ذات طابع ارهابي ال  3غري  لم يسجل شهر ماي عمليات ارهابية ولم ترصد وحدة الرصد

والثانية يف مدنني استهدفت مجموعات أمنية وجاءت كردة فعل عىل سلسلة االيقافات التي لحقت عنارص متشددة يف 

  عدد من املدن التونسية.

ن يكونوا نار من قبل مجهولون يشتبه فيهم أ ين سجل إطالقي ميلز من والية جندوبة أاما الثالثة فكانت يف واد 

  حدهم.طقة تسبب الطلق الناري يف إصابة أبية عىل مواطنني باملنعنارص ارها

 

 :العنف ذو الطابع الديني

سجلت حالة عنف وحيدة ذات طابع ديني بأحد الجوامع بجهة بوعون من والية جندوبة قام بها عدد من العنارص 

  ثارة الفوىض باملكان. التكفريية لزعاج بقية املصلني وإ


