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تقرٌر شهر مارس حول التحركات االجتماعٌة العفوٌة
سجل شهر مارس  2014تراجعا نسبٌا فً عدد
التحركات االجتماعٌة العفوٌة غٌر المإطرة
 ،2014اذ بلغ عدد
مقارنة بشهر فٌفري
تحركات شهر مارس  68تحركا عفوٌا من اجل
مطالب تخص الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة
ومواجهة االخطار الطارئة فً عدد من قرى
وعمادات واحٌاء  16والٌة وفقا لما توصلت
الٌه وحدة الرصد بالمرصد االجتماعً التونسً
التابع للمنتدى التونسً للحقوق االقتصادٌة
واالجتماعٌة من خالل متابعة مستمرة طٌلة
شهر مارس لمختلف الصحف المكتوبة من
ٌومٌات وأسبوعٌات.
وأسفرت عملٌة المتابعة الٌومٌة لمختلف
الصحف عن رصد اخبارا عن هذه التحركات
فً ستة صحف فقط هً التونسٌة والشروق
والصباح والصرٌح والضمٌر وصوت الشعب
فٌما غابت هذه االخبار عن بقٌة الصحف خاصة
منها الناطقة باللغة الفرنسٌة.
وبخصوص مطالب المحتجٌن تنوعت الشعارات
المطالبة بالتشغٌل والتنمٌة وتحسٌن ظروف
العمل وتحسٌن ظروف العٌش وتوفٌر الخدمات
الصحٌة وحماٌة البٌئة وسالمة المحٌط وتؤهٌل
البنٌة التحتٌة من ذلك فك عزلة القرى بتهٌئة
المسالك الفالحٌة واصالح الطرقات.
كما تم رصد تحركات تطالب بإطالق سراح
موقوفٌن وبالتصدي للمٌز العنصري وهً
دوافع احتجاج ترصد ألول مرة فً هذا التقرٌر
الثانً من نوعه.
وكانت هذه التحركات العفوٌة فً شكل
احتجاجات واعتصامات وقطع طرٌق
واضرابات جوع فٌما تم تسجٌل شكل جدٌد من
االحتجاج خالل شهر مارس تمثل فً قرار
المغادرة الجماعٌة للتراب التونسً فً اتجاه

دولة الجوار الجزائر احتجاجا على تردي
االوضاع المعٌشٌة وغٌاب التنمٌة والتشغٌل
والخدمات.
كما ٌسجل تقرٌر شهر مارس ظهور تخٌٌط
األفواه كشكل احتجاجً فً صفوف المحتجٌن
بشكل عفوي للتعبٌر عن مطالبهم.
وٌسجل تقرٌر شهر مارس اٌضا استمرار عدم
اكتراث السلطات لمجمل هذه التحركات سواء
على المستوى المحلً او الجهوي او المركزي
اي على مستوى الحكومة .فٌما ٌلً تفاصٌل ما
افرزته عملٌة الرصد :

 - 1التشغٌل :
ما ٌزال التشغٌل من أوكد مطالب المحتجٌن
بصفة عفوٌة اذ مثلت التحركات العفوٌة للمطالبة
بالتشغٌل ورفض قرار الحكومة القاضً بوقف
االنتدابات فً الوظٌفة العمومٌة هذه السنة
حوالً  31بالمائة من مجموع التحركات.
شارك فً هذه االحتجاجات معطلون عن العمل
5
( 13تحرك) وأهالً القرى والعمادات (
تحركات) والمعلمون النواب (عدد  2تحرك).
وامتدت االحتجاجات الى اكثر من ثالثة اسابٌع
وهو حال اعتصام المعلمٌن النواب فً صفاقس.
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وكانت هذه التحركات العفوٌة فً شكل
احتجاجات (  )7واعتصامات (  )5وقطع طرٌق
واحتجاج (  )3وإضراب جوع (  )3وغلق
مإسسات ( )2مع تسجٌل محاولة تجاوز الحدود
فً اتجاه الجزائر (  )1وهو حال الحركة
االحتجاجٌة العفوٌة فً أم االقصاب وخٌاطة
األفواه (.)1
واحتفظت والٌة قفصة بالمرتبة األولى فً
االحتجاج من اجل التشغٌل اذ بلغ عدد
 10تحركات
التحركات العفوٌة فً الجهة
سجلت  8منها فً معتمدٌات الحوض المنجمً
وأساسا أم العراٌس (  .)5وتؤتً والٌتً قابس
وتونس فً المرتبة الثانٌة بتحركٌن اثنٌن من
اجل التشغٌل فٌما سجلت والٌات باجة وجندوبة
وقبلً والكاف والمهدٌة والمنستٌر وصفاقس
وسٌدي بوزٌد احتجاجا واحدا فً كل والٌة طٌلة
شهر مارس.
هذه االحتجاجات وجهت باألساس للحكومة ( )4
وللسلط الجهوٌة (  )2والسلط المحلٌة ( )7
وشركة فسفاط قفصة (  .)2ولم تشهد هذه
التحركات فً المقابل تفعال اٌجابٌة من قبل
مختلف السلطات اد رصد فرٌق وحدة الرصد ال
تفاعال مع  18تحركا عفوٌا.

 – 2تهٌئة البنٌة التحتٌة :
تم رصد  11تحركا اجتماعٌا عفوٌا للمطالبة
بتحسٌن البنٌة التحتٌة فً ستة والٌات اربعة
منها فً والٌة القٌروان واثنٌن فً والٌة جندوبة
وتحرك واحد فً كل من باجة وقفصة والكاف
والمنستٌر.
هذه التحركات دامت ٌوما واحدا فقط وشارك
فٌها اهالً القرى والعمادات فً ارٌاف الوالٌات
المذكورة ومثل المطالبة بفك عزلة القرى من
خالل تهٌئة المسالك الفالحٌة واصالح الطرقات

وتعبٌد بعضها ابرز الشعارات المرفوعة (
تحركات).
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وتمثلت هذه االحتجاجات فً قطع طرٌق ( )3
واحتجاجات ( )3واعتصام ( )2واعتصام وقطع
طرٌق ( )2واجتٌاز حدود ( .)1ولم تسجل وحدة
الرصد تفاعالت اٌجابٌة مع هذه التحركات ( 7
تفاعالت سلبٌة اي عدم اكتراث لهذه
االحتجاجات).

 - 3بٌئة وسالمة محٌط :
تم تسجٌل خمسة تحركات احتجاجٌة عفوٌة
داعٌة الى تحسٌن الوضع البٌئً وحماٌة سالمة
المحٌط فً ثالث والٌات اغلبها فً والٌة
القٌروان ( 3تحركات) وتفاعل واحد فً كل من
القٌروان ومدنٌن .شارك فٌها اهالً القرى
وفالحون.
كانت هذه التحركات فً شكل قطع طرٌق ( )2
واحتجاجات (  )3واعتصام (  .)1وتم تسجٌل
تفاعل سلبً واحد مع مجمل هذه االحتجاجات.

 - 4تحركات تخص الخدمات الصحٌة :
تم تسجٌل ثالث تحركات اجتماعٌة عفوٌة تخص
المطالبة بتوفٌر الخدمات الصحٌة وذلك فً
والٌات قفصة وجندوبة والكاف بمعدل تحرك
واحد لكل والٌة .سجلت كل هذه االحتجاجات
فً المقابل تفعال سلبٌا .وتمثلت باألساس فً
اإلضراب (  )1واالحتجاج (  )1ومحاولة اجتٌاز
الحدود فً اتجاه الجزائر (.)1

 - 5تحسٌن ظروف العٌش والسكن:
تم تسجٌل خمس تحركات فً اربع والٌات هً
بنزرت ( )1والقٌروان ( )2والكاف ( )1وتونس
( .)1وتمثلت هذه االحتجاجات فً قطع الطرٌق
( )2واالحتجاج (  )2ومحاولة الهجرة الجماعٌة
الى الجزائر (  .)1وحظٌت اربع تحركات
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بتفاعالت سلبٌة اساسها عدم االكتراث لمطالب
المحتجٌن.

التفاعل سلبٌا بنسبة مائة بالمائة مع هذه
التحركات.

 - 6المطالبة بالتنمٌة :

 - 9تحسٌن ظروف العمل :

تم تسجٌل تسع تحركات عفوٌة من اجل التنمٌة
فً كل من قفصة وجندوبة والقٌروان وقبلً
والكاف ومدنٌن .شارك فٌها متساكنون وشباب
معطل عن العمل.

تم رصد  9تحركات فً سبع والٌات هً باجة
( )1وجندوبة (  )2والقٌروان (  )1والمنستٌر
( )1ومدنٌن (  )1وصفاقس (  )1وتونس ( )1
وكانت فً شكل اضىاب (  )1واحتجاج ( )7
واعتصام ( .)1وتم رصد ثمانً تفاعالت سلبٌة.

وكانت هذه االحتجاجات فً شكل قطع طرٌق
( )1وقطع طرٌق واحتجاج (  )1واحتجاج ( )3
واحتجاج ومواجهة مع االمن ( )1واعتصام ()1
ومحاولة اجتٌاز حدود واعتصام وإضراب جوع
( .)1وتم تسجٌل سبع تف اعالت سلبٌة مع هذه
التحركات.

تم رصد تحرك اجتماعً عفوي للتصدي للمٌز
العنصري قاده مواطنون وكان فً شكل
احتجاج.

 - 7العطش :

 - 11تصدي للتالعب بالقانون :

تم تسجٌل خمس تحركات عفوٌة من اجل توفٌر
الماء الصالح للشراب فً خمس والٌات هً
القٌروان والقصرٌن وقبلً والكاف ونابل بمعدل
تحرك واحد فً اغلب الوالٌات .وتمثلت هذه
االحتجاجات فً قطع الطرٌق (  )2واالحتجاج
( )2واالعتصام (  )1وهً احتجاجات موجهة
باألساس إلى السلط المحلٌة.

تم رصد تحرك واحد فً والٌة القٌروان
للمطالبة باحترام القانون الخاص باالنتداب وهو
القانون عدد  4لسنة .2012

 - 8اطالق سراح موقوفٌن :

 - 10التصدي للمٌز العنصري :

 - 12اسباب اخرى :
تم رصد تحرك اجتماعً عفوي قاده مواطنون
فً والٌة القٌروان على خلفٌة منع امامٌن من
القاء الخطبة .تطور االحتجاج الى مواجهة مع
اعوان االمن ومحاولة اقتحام مركز األمن.

تم تسجٌل اربع تحركات عفوٌة من اجل اطالق
سراح موقوفٌن على خلفٌة مشاركتهم فً
احتجاجات عفوٌة واعتصامات من اجل مطالب
تعلقت باألساس بالحقوق االقتصادٌة
واالجتماعٌة.
هذه التحركات االربع التً تم رصدها فً
والٌات القٌروان (  )2والمنستٌر (  )1وسٌدي
)1
بوزٌد (  )1كانت فً شكل قطع طرٌق (
واحتجاج ( )2وقطع طرٌق واحتجاج (  )1وكان
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المؤقت عن شباب قصٌبة المدٌونً
ـ
اإلفراج
الجلسة لٌوم  17ماي
ـ
وتأجٌل
خالل الجلسة األولى أمام الدائرة الجنائٌة
بالمحكمة االبتدائٌة بالمنستٌر المعٌنة لٌوم 17
مارس  2013أحضر كافة المظنون فٌهم
الموقوفٌن (  )06و البعض من المحالٌن بحالة
سراح فً حٌن لم ٌحضر الـ (  )06المحالٌن
بحالة فرار
و على الرغم من عدم شروع هٌئة المحكمة فً
استنطاق جملة المتهمٌن و مواجهتهم بالتهم
المنسوبة إلٌهم ( اإلضرار عمدا بملك الغٌر و
إلقاء مواد صلبة على المبانً و إضرام النار
بمحل غٌر معد للسكنى و السرقة الواقعة أثناء
هٌجان على معنى الفصول  304و  308و
 258و  263من المجلة الجزائٌة ) إال أن هٌئة
الدفاع التً تكونت بمبادرة من المنتدى التونسً
للحقوق االقتصادٌة و االجتماعٌة و حرصا منها
على حقوق منوبٌها و على وجوب تجاوز
مختلف االخالالت االجرائٌة التً أضرّ ت
بمصالحهم الشرعٌة خالل كافة أطوار البحث
تمسكت بوجوب استكمال اإلعمال االستقرائٌة
المفضٌة إلى معرفة الحقٌقة فً مثل هذه النوعٌة
من القضاٌا و التً تخلّف كل من حاكم التحقٌق
و الباحث المناب و دائرة االتهام فً انجازها و
المتمثلة أساسا فً مكاتبة منطقة األمن الوطنً
بقصر هالل لم ّد المحكمة بسج ّل المحجوز التابع
لمركز األمن الوطنً بقصٌبة المدٌونً و بقائمة
رسمٌة فً كافة المنقوالت المفقودة من المركز
المذكور و فً التحرٌر على عدل التنفٌذ الذي
قام بمعاٌنة المركز المذكور (محضر المعاٌنة
وقعت إضافته إلى ملف القضٌة) انتهى من
خاللها إلى أن عملٌة حرق المركز و كذلك
عملٌة قطع القضبان الحدٌدٌة ألحد نوافذه قد
وقعت بطرٌقة متؤنٌة محترفة و من داخل
المركز و لٌس من قبل الشبان المتظاهرٌن

حتجاجا على واقعة اغتٌال الشهٌد شكري بلعٌد
ٌوم  6فٌفري  2013كما تمسكت هٌئة الدفاع
بوجوب إجراء المكافحات القانونٌة بٌن منوبٌها
و مختلف شهود اإلدانة منتهٌة إلى التؤكٌد على
عدم ثبوت ارتكابهم لألفعال المنسوبة إلٌهم و
إلى أنه بالنظر إلى طول م ّدة إٌقافهم التً
تجاوزت السنة و إلى ظروفهم المادٌة و العائلٌة
و االجتماعٌة و المهنٌة الحرجة و القاسٌة من
الوجٌه اإلفراج عنهم من سجن إٌقافهم,
و هو طلب تجاوبت مع وجاهته المحكمة التً
قررت اثر المفاوضة اإلفراج المإقت عن كافة
المتهمٌن الموقوفٌن و تؤجٌل النظر فً القضٌة
لجلسة ٌوم  15ماي  2014الستدعاء بقٌة
المتهمٌن و لتلقً مرافعات المحامٌن
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أم القصاب تعتصم للمرة الرابعة:
 13امرأة و 12طفـــال و 5مــن ذوي
االحتٌـــــاجات الخــــــــاصة علــــــى
الحــــدود الجزائرٌــــــة

االعتصام الثانً فكان فً  2009وتم قمعه
والتعتٌم عٌله من قبل حكومة بن علً..
والتحرك الثالث كان فً  2012وتمخض علٌه
اتفاق ممضً مع والً حكومة التروٌكا ..وٌؤتً
6
اعتصام  2014للتذكٌر بمطلب رفع منذ
سنوات وببنود اتفاق تم إمضائه منذ سنتٌن..
وٌبدو ان تعكر الحالة الصحٌة لعدد من
المعتصمٌن وخاصة منهم االطفال الذٌن لم
ٌتجاوز سن اغلبهم االربع سنوات ( ٌوجد اطفال
فً سن الخمسة اشهر والبعة اشهر والتسع اشهر
) واسبوعٌن من البرد والعراء لم تكفً السلط
الجهوٌة للتحرك والتسرٌع باٌجاد منفذ وحل
لتعلٌق االعتصام او حله..

منذ حوالً األسبوعٌن غادر حوالً  250من
مواطنً عمادة ام االقصاب ،معتمدٌة ام
العرائس ،والٌة قفصة ،منهم  13امرأة و 12
طفل و  5من ذوي الحاجٌات الخصوصٌة..
غادروا باتجاه الحدود الجزائرٌة التً تبعد  5كلم
عن مقر سكناهم رافعٌن مطلب وحٌد واساسً
هو الحصول على مورد رزق لحوالً  30اسرة
تفتقد لسند ومعٌل ودخل قار ٌقٌها الجوع وقسوة
الحٌاة "..
وقد التجؤ أهالً ام األقصاب للمرة الرابعة الى
هذه الطرٌقة "الرمزٌة" فً االحتجاج ..فكانت
اولى تحركاتهم فً  2008وتزامن مع أحداث
الحوض المنجمً وتم إجهاضه مثل بقٌة
األحداث التً عرفتها المنطقة ان ذاك ..اما

حتى ان والً قفصة مصطفى بن موسى بعد ان
23
وعد المعتصمٌن فً زٌارته ٌوم االحد
مارس  ،2014بزٌارة ثانٌة ٌوم األربعاء 26
مارس  2014تكون موعد لطرح حلول وتقدٌم
تطمٌنات ،تراجع عن وعده والغى الزٌارة الثانٌة
دون اي التفاته لمن ٌعتصم فً البرد والرٌح
على الحدود الجزائرٌة...

هذا التجاهل او االستخفاف ـ حسب المواطنٌن ـ
من قبل السلط الجهوٌة لم ٌحبط من عزائم ال
الرجال وال النساء المعتصمات وبوجوه جامدة
رفع الجمٌع شعار "الصمود" ..واعلنوا فً
تصرٌحهم للمنتدي التونسً للحقوق االقتصادٌة
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واالجتماعٌة أنهم لن ٌتراجعوا عن مطالبهم وهم
مستعدون لمزٌد التصعٌد..
حبٌبة التً حملت على عاتقها هموم القرٌة..
بكت جارتها التً نقلت الى المستشفى ..وبكت
عجزها عن توفٌر رغٌف خبز الطفال بقوا فً
بٌت خال دون عائل ..كما بكت عدم قدرتها على
دعم اوالدها العاطلٌن عن العمل وقالت " :ال
فرق فً الحقٌقة بٌن البٌت والعراء فكلها تنعدم
فٌها اسس الحٌاة وكرامة االنسان ..ولن نغادر
اماكننا ولن ٌثنٌنا تجاهل السلط على مطالبنا..
ولنا كل االستعداد لمزٌد التصعٌد ..فالموت
واحد  ..ان كان من الجوع او بفعل البرد أو
جراء رصاصات طائشة ..وانا ارحب بالموت..
فما فائدة البقاء فً دولة غٌر قادرة على توفٌر
االدنى للمواطنٌها ..الحق فً االكل الحق فً
الحٌاة"..
وبٌن الشٌخ محمد الصغٌر «ال نطالب بوظائف
وال بؤجور عالٌة نحن نرٌد مورد رزق مهما
كان شكله ٌمكننا على توفٌر لقمة العٌش فقط..
نطالب باألكل سد الرمق ...ال نطلب أكثر ال
نرٌد الخضر والغالل واللحم ..ال نطلب توفٌر
دواء أو مسكن الئق أو ربط بشبكة الماء الصالح
للشراب أو بشبكة التطهٌر ..نطلب خبزا وماء
ال غٌر"..
جمال الذي لم ٌتجاوز الثالثة والعشرٌن استقبلنا
بوجه جاهم عبوس وبنظرة مهزومة قال :
"أطالب بالمعٌشة وال غٌر ذلك ولن اغادر
مكانً قبل مجٌئ المسإول الجهوي وتوضٌح
مآل قرٌة ام القصاب المنسٌة والتً بقٌت
لسنوات خارج التارٌخ وخارج كل البرامج
التنموٌة للبالد والحكومات"..
وتساءل عم رمضان بو لعراس صاحب السبع
والستٌن عاما "ما جدوى كل ما نراه من
حوارات ومن لقاءات على اعلى مستوى مادام

الشعب مازال ٌعانً من الجوع ومازال األمر
على حاله؟" وراى ان الحل موجود لكن االرادة
هً التً تغٌب عن اصحاب القرار فالدولة لن
ٌعجز امام  250او  300مائة مواطن ٌطالبون
بلقمة عٌش ال غٌر" ..

وصرخ مغتاظا  " :وهللا لم ارى ٌوما مسإوال
بجهتً ..كما لم ارى ولو سٌاسٌا واحدا من
االئك الذٌن ٌتحدثون عن المعوزٌن والفقراء" ..
بنً قردان :أوت  – 2010مارس :2014
الحق فً التنمٌة و الحق فً الشغل
رغم تعدد جلسات التفاوض بٌن وفود المجتمع
المدنــً بالجهة وزمالئهم مـن الجـــانب اللٌبً
بهدف الوصــول إلـــــى اتفـــاقــــات تتعلق
بالمعبر وبـــؤمن وسالمة المنتقلٌــن مــــن
الجانبٌن والعمل علـــى وضع آلٌة قــــارة
تضمن استمرارٌـــة نشــــاط المعبــــر،
واللقاءات الرسمٌة التً جمعت الطرفٌن
(سفٌر تونس بلٌبٌا ومسإولٌن لٌبٌٌن) والوعود
المتعددة لفتح المعبر ،تتواصل تحركات أهالً
وشباب بنً قردان إلعادة طرح شعارات
ومطالب صائفة  2010والمتعلقة بالحق فً
التنمٌة والحق فً الشغل لمئات المعطلٌن من
أصحاب الشهـــائد والعمــل علــــى انجــــاز
المنطقة الصنــــاعٌة وإعــــــادة فتح ملفات
عدٌد المشارٌع المعطلة ،حٌث عانت المنطقة
طٌلـــة عقــــود مــــن اإلقصـــاء والتهمٌـــش.
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أم العرائس :جاسم الهنشٌري
ٌضرب عن الطعام
ٌخوض جاسم الهنشٌري اضرابا عن الطعام
وسط خٌمته التً تتوسط احد احٌاء ام العرائس
منذ ما ٌزٌد عن خمسة عشر ٌوما ..وذلك على
خلفٌة صدور نتائج شركة البٌئة والغراسة التً
لم تكن فً مستوى انتظارات أهالً أم العرائس.
جاسم الذي شارك فً انتفاضة الحوض المنجمً
قً  2008وكان من أول الشباب
الذي خرج الى الشارع ٌوم 12
جانفً  2014للمطالبة برحٌل
نظام الدكتاتورٌة ٌعتبر  " :ان
مقاٌٌس اختٌار الناجحٌن فً
مناظرة البٌئة والغراسة لم تكن
منصفة للمرشحٌن ،فالقائمة تظم
فً نفس الوقت من تم اختٌارهم
على اساس المحابات والوالءات
الحزبٌة لالغلبٌة داخل المجلس
التاسٌسً ـ حركة النهضة ـ كما
تظم من هم حقا فًٌ حاجة ماسة
للعمل".
واشار الى انه خالل الق الوالً  " :تم طلب
عدم الغاء كل قائمة الناجحٌن وانما االكتفاء
بمراجعتها فقط  "..واضاف " :واستغربنا من
موقف الوالً الذي طلب منا تقدٌم االسماء التً
ال تستحق النجاح ،هذا االمر ٌعد شكل من
اشكال الوشاٌة فً نظرنا ..واعتبر ان من دوري
القٌام بتقدٌم اعتراض ولٌس تحدٌد من ٌتم قبولهم
 ..وارى ان هذا التصرف من شؤنه ان ٌولد
الضغٌنة بٌن االهالً وٌزٌد فً مستوى االحتقان
بالجهة" .
واكد جاسم الهنشٌري فً سٌاق حدٌثه انه
مضرب عن الطعام لٌس لمطلب فردي
وشخصً وانا هو ٌحمل لمطالب جارته التً
كان لها معدل خمسٌن فً المناظرة تعانً الفقر
ولٌس لها اي مورد رزق ورغم ذلك لم تكن
ضمن الناجحٌن فً المناظرة" ..

وأوضح فً اإلطار " :لقد قام الوالً بدعوتً
لكننً رفضت أن ألقاه وحدي وطلبت منه ان
ٌنظم لقاء مع ممثلٌن عن المعتصمٌن ٌكون
موعد لالستماع لمشاكل الجهة" .
ولخص جاسم مطالب معتمدٌة أم العرائس قائال:
" الحلول بسٌطة وٌكفً االستجابة لمطالب
الجهة وهً مراجعة قائمة الناجحٌن وإطالق
سراح كل الموقوفٌن وإٌقاف التتبعات ضدهم
)هناك من فً حالة سراح ومن فً حالة إٌقاف )
وفتح ملف نقاش جدي حول التنمٌة فً الجهة.

وأفاد جاسم الهنشٌري فً نفس السٌاق "نحن الى
الٌوم مازلنا نرفع نفس شعارات  2008وهذا ما
ٌجعلنا نقول ان احتجاجات نتائج البٌئة والغراسة
الٌوم هً تتم وفصل من فصول انتفاضة
الحوض المنجمً ..شعارات ندافع عنها الً
الٌوم وهً تخصٌص نسبة من مرابٌح الحوض
المنجمً لالستثمار فً الجهة وان ٌتم العناٌة
بالبنٌة التحتٌة الكارثٌة مع العمل على تخصٌص
تدخل عاجل لعدد من الحاالت االجتماعٌة التً
تعانً اوضاع سٌئة جدا وال تملك قوة ٌوم" ..
نبه جاسم من مخلفات ما قام به مإخرا اٌن " قام
بدعوة ممثلٌن على العروش ٌالمنطقة وقام خالل
اللقاء بتناول مسالة الوضعٌات االجتماعٌة ،وهً
مسؤلة غٌر مقبولة ـ حسب راٌه ـ فلٌس من
المنطقً فً ظل وجود ممثلٌن عن المجتمع
المدنً واتحاد الشغل واالحزاب أن ٌقوم الوالً
بدعوة ممثلٌن عن العروش ..االمر الذي قد ٌزٌد
فً تعكٌر الوضع أكثر"..
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 8مازض :املسأة في طليػت الىضاالث الاجخماغيت
 8مارس  2014لم ٌكن ٌوما عادٌا فً حٌاتهن
لٌس ألن ضوء انبعث من نفق معانتهن بل
ألنهن نقلن رحلة كفاحهن لمرحلة جدٌدة تبعث
أمال جدٌدا كان ذلك خالل الجلسة العامة للنساء
التً نظمها المنتدى التونسً للحقوق االقتصادٌة
و االجتماعٌة فً بورصة الشغل بالعاصمة اثر
مسٌرة للحركات االجتماعٌة النسائٌة
" بعد الثورة ال تحصلنا
ال على الشغل ال على
الحرٌة ال على الكرامة
الوطنٌة" هكذا تحدثت
ممثلة عن معتصمات
العال الالتً خضن
اعتصاما دفاعا عن
حقوقهن فً الشغل فً إحدى أكثر معتمدٌات
الجمهورٌة فقرا اذ رغم الظروف المناخٌة
القاسٌة و جلسات التفاوض المتعددة دون نتٌجة
تذكر فإن إصرارهن على الدفاع عن مطالبهن
لم ٌتزحزح مع تحمٌلهم الحكومات المتعاقبة
للمسإولٌة بمحافظتها على نفس المنوال التنموي
الذي همشهن لعقود
بنفس عزٌمة الصمود و
التحدي تحدثت بعض
النساء العامالت فً قطاع
النسٌج إللقاء الضوء على
االنتهاكات المتواصلة
لحقوقهن سواء نتٌجة
الغلق الفجئً للمصانع
دون حفظ حقوقهن المادٌة بعد تضحٌات سنٌن
فً ظروف عمل قاسٌة أو نتٌجة التشرٌعات
التى ال تساهم فً حماٌتهن و تجعهلن فرٌسة
سهلة لالستغالل و رغم مساهمتهن فً صعود
هذه المإسسات فإنهن ٌكن اولى ضحاٌا عثراتها
و ٌجدن أنفسهن فً أغلب االحٌان أمام ابواب
موصدة و مستثمر فار خارج الحدود و دائنٌن له
ٌزاحمنهن

المهمشة و التً لم
تشملها رٌاح الثورة بل
تواصلت المعاناة داخل
هذه القطاع فً غٌاب أٌة
نصوص قانونٌة واضحة
لتنظٌمه أو آلٌة تحفظ
حقوق العامالت و غٌاب
اي هٌكل نقابً ٌمثلهن و ٌدافع عن حقوقهن
و أكدت ممثلة عن نساء
الحوض المنجمً انه
رغم تضحٌات المرأة
المنجمٌة و مشاركتها فً
الصفوف االمامٌة
النتفاضة  2008فإن
الوضع لم ٌتغٌّر و االزمة
االجتماعٌة تستفحل و تتعمق االثار البٌئٌة
الكارثٌة الستخراج الفسفاط وسط غٌاب اي أفق
للحوار أما ممثلة
عائالت المفقودٌن فً
الهجرة السرٌة فقد
أبرزت استمرار معاناة
العائالت التً تجهل
مصٌر أبنائها الى الٌوم و
تقابل بسٌاسة غلق
االبواب و عدم جدٌة االطراف الحكومٌة فً
تونس و اٌطالٌا لكشف الحقٌقة هذا البحث عن
الحقٌقة ٌتقاسمنه مع عائالت شهداء و جرحى
الثورة مع تواصل معاناتهم بٌن أروقة المحاكم
إقامة للعدل لٌعاد طرح التساإل االولً إلحدى
معتصمات العال " نحب نعرف تونس وٌن
ماشٌة و نساء تونس وٌن ماشًٌن"

"مارسنا أقصى درجات االحتجاج و لم ٌلتفتوا
لنا" تإكد ممثلة عن عامالت الحضائر هذه الفئة
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أم العرائس :المرأة في طليعت
الهضاالث االجتماعيت
19
رخٛع ٔغبء اَ اٌؼشائظ اػزظبِب ِٕز َٛ٠
ِبسط ػٍ ٝخٍف١خ اػالْ ٔزبئح ِٕبظشح ششوخ اٌج١ئخ ٚ
اٌغشاعخ  ٚاٌجغزٕخ "اٌز ٌُ ٝرف أزظبساد أثٕبء
إٌّطمخ ٚوشعذ ِشح اخشِ ٜجذا اٌّسبثبح" ،زغت ِب
طشزذ ثٗ إٌغبء اٌّؼزظّبد.
ٔغبء اَ اٌؼشائظ اٌّؼزظّبد داخً خّ١خ ٔظجذ
ػٍِ ٝغز ٜٛخظ اٌغىخ اٌسذ٠ذ٠خ فِٕ ٟزظف اٌطش٠ك
اٌّؤد٠خ اٌِ ٝؼزّذ٠خ اٌشد٠ف ٌُ رثٕ ٓٙس٠بذ اٌدٕٛة
اٌجبسدح ٚلغبٚح اٌس١بح ػٍِٛ ٝاطٍخ دفبػ ٓٙػٍ ٝزك
اثٕبئٓ ف ٟاٌشغً ٚاٌزّزغ ثس١بح وشّ٠خ...
ٚاػزجشْ اْ إٌزبئح اٌّؼٍٕخ غ١ش ػبدٌخ  ٚطبٌجٕب
ثّشاخؼخ ِمب١٠ظ اٌزششر ٌٍّٕبظشاد ثبػزجبس أٙب ٌُ
رىٓ فِ ٟغز ٜٛأزظبساد اٌدٙخ ٚرأوذ رٌه ف ٟاوثش
ِٓ ِٕبعجخ ٚوبْ ٌٙب ٔزبئح ػىغ١خ ٚاطجسذ ِظذس
ٚعجت أعبعٌ ٟسمٓ اٌد ٛاٌؼبَ ٚخٍك ِٕبش ِٓ
اٌفٛضٚ ٝاالززدبج..
ٚأٚضسذ ساض١خ ٔ " :طبٌت اٌ َٛ١ثّطبٌت سفؼٕب٘ب
ِٕز  ٟ٘ٚ 2008اٌسك ف ٟز١بح وشّ٠خ ٚفشطخ ػًّ

ٌشجبة ػبْ ط٠ٛال ِٓ اٌجطبٌخ ٚاٌ ٝاٌ ٌُ َٛ١رسشّن
اٌغٍظ اٌّسٍ١خ اٌد٠ٛٙخ ا ٚاٌسىِٛخ عبوٕب ٚرؼّذد
ردبً٘ اززدبخبد اَ اٌؼشائظ".
ِٓ خبٔجٙب أٚضسذ ٠غش ٜأٗ "ٚثؼذ ٚفبح صٚخٟ
رسٌٛذ اٌ ٝاٌؼبئً اٌٛز١ذ ٌثالثخ اطفبي ٚٚضؼذ
وً آِبٌ ٟػٍِٕ ٝبظشح ششوخ اٌج١ئخ ٚاٌغشاعخ ٌفٛص
ثفشطخ ػًّ رّىٕٕ ِٓ ٟضّبْ ز١بح وشّ٠خ ٚأب
اٌ َٛ١اٌزشجث ثٙزا اٌسك ٚاػزجش أٗ ِٓ غ١ش
إٌّظف اْ رشٍّٕ ٟلبئّخ إٌبخس".ٓ١
اٌخبٌخ ثششح دخٍذ االػزظبَ الٔٙب رؼزجش أٗ ِٓ
اٌظٍُ اْ ٠جم ٝاثٕٙب اٌز٠ ٞجٍغ ِٓ اٌؼّش  37ػبِب
د ْٚػًّ ٚف ٟوً ِشح ال رٕظفٗ ِٕبظشاد ششوخ
فغفبط لفظخ سغُ اْ ِؼذٌٗ ٠زدبٚص اٌخّغ".ٓ١
عبِ١خ اٌز ٟرٕزظش اْ رفشذ ثفشطخ ػًّ ِٕز اٌثٛسح
اػزجشد اْ " اٌّمب١٠ظ اٌز ٟرُ ضجطٙب سغُ
أّ٘١زٙب ال رؼىظ اٌسبٌخ االخزّبػ١خ اٌسم١مخ ٌٍّششر
٘ٚزا ِب ٠دؼٍٙب غ١ش ػبدٌخ فّٓ ث ٓ١إٌبخس ٓ١فٟ
إٌّبظشح ِٓ ٕ٠زّ ٟاٌ ٝػبئٍخ خذ ِ١غٛسح ٚغ١شٖ
ف ٟزبخخ ٌٍشغً اوثش ".
ٔغبء اَ اٌؼشائظ اٌز ٟثذاد اثبس اٌزؼت رجذ ٚػٍٝ
ِس١ب٘ٓ ٌُ ٠غزغشثٓ ردبً٘ اٌغٍظ اٌد٠ٛٙخ
ٌزسشوٚ ٓٙاػزجشْ أٗ رؼبًِ رؼٛدرٗ اٌدٙخ ِٕز
األٔظّخ اٌغبثمخ...

القٌروان :مظاهر الحراك االجتماعً
أهم القضاٌا البٌئٌة :األضرار البٌئة لمعمل االسمنت
بفج "الروٌسات"

ٚلفخ اززدبخجخ ثبٌثخ أل٘بٌ ٟفح اٌش٠ٚغبد أِبَ ِمش اٌٛال٠خ َٛ٠
االثِٕ 24 ٓ١بسط 2014

القضاٌا التنموٌة :اعتصام العال
أثبس فسُ اٌىٛن اٌّغزؼًّ ف ٟرظٕ١غ االعّٕذ ػٍ ٟاٌزشثخ  ٚاٌج١ئخ

اإلضشاس اٌدغّ١خ ف ٟاٌجٕبءاد اٌز ٟرخٍفٙب اٌزفدجشاد اٌّغزؼٍّخ فٟ
اٌّمطغ اٌسدش ٞثبٌّظٕغ :خٛف  ٚرػش ِزٛطً أل٘بٌٟ

ِؼطالد ِٚؼطٍ٠ ْٛؼزظِّٕ ْٛز ِب ٠ض٠ذ ػٓ ِٛ٠ 110ب فِ ٟمش
اٌّؼزّذ٠خ
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الدورة االولً للمىتدي االجتماعي للشباب
التىوسي :إعالن برج السدريت

المنتــــدى االجتم ــــاعً للشبــــاب التونســــي
المنعقــد فـــي بــــرج السدريـــة م ــن  27الى
 30مارس .2014
إن المنظم ــــات و الجمعً ـــات و الحرك ــــات
االجتماعًـــة الشب ــــابٌة المجتمع ـــة ف ــــي
إطــار الدورة األول ــــى م ـــن المنت ـــدى
االجتم ـــاعً للشب ـــاب التونس ـــي ببرج
السدريــــة م ــن  27م ــــارس إلــــى  30مارس
 2014فـــي إطــــار فضـــاء نضــــالً م ـــن
أجــل المســــاهمة فــــي بنــــاء تونس أخ ـــرى
ممكنة والمس ـــاهمة ف ـــــي تدعٌم مس ـــار
مقاومة عولمة راس المال المسٌّر م ـــن قبل
الشركات المتعددة الجنسٌات و الحكومات
المتعاقبة و المإسسات المالٌة الدولٌة و دفاعا
عن الحقوق االقتصا ـــدٌة و االجتم ـــــاعٌة
وم ـــن أج ـــل الحريـــة و الكرام ـــة و العدالة
االجتم ـــــــاعٌة تعبّر عن تمسكهـــا باستمرارٌة
هذا الحدث المحدد فـــــي الزم ـــــان و المكــان
كفضــــاء اللتقــــاء الحرك ــــات االجتم ــــاعٌة
الشبــــابٌة و إط ــــالق مرحلة جدي ــــدة فـي
تارٌخ الفعل المق ــــاوم للشبــــاب التونسً،
مرحلة تض ـــــامن شبابــــي ٌحترم الحقوق
اإلنسانٌة الكونٌة لكل المواطنٌن والمواطنات و
ـــون مع ـــززا
ٌحم ـــي البٌئ ــــة و ٌك
بمإسســـات دٌمقراطًــــة فــــي خدمة العدالـــة
االجتم ـــاعٌة والمس ـــاواة وسً ــــادة الشعب
تكرٌســــا لشع ــار "تونس أخ ــــرى ممكنة و

علًــــه سٌت ـــم توسً ـــع الدٌن ـــامٌكٌة
االجتم ـــاعٌة للشب ـــاب التونس ـــي لتصب ــح
اجتماعـــاتها دورٌة انطالق ــــا م ــن النصف
الثانً لشهر افرٌل لتدعٌم انخراط الشباب فً
مغرب الشعوب.
ٌعتبرون أن أسبقٌة الشباب التونسً فً قٌادة
الثورة ضد األنظمة الدكتاتورٌة المدعومة
خارجٌا تحمله مسإولٌة استمرار مقاومة
السٌاسات النٌولٌبرالٌة و امالءات المإسسات
المالٌة و انعكاساتها السلبٌة على عموم
المواطنٌن مقاومة ٌدعمها التضامن الشبابً و
التشبٌك بٌن مختلف الفاعلٌن
ٌلتزمون بالمساهمة فً صٌاغة البدائل عبر
النقاش والحوار الدٌمقراطً وذلك فً مواجهة
منطق اإلقصاء ،ومواجهة السٌاسات األمنٌة
للحاكمٌن وصٌاغة مقترحات عملٌة فً ارتباط
بتحركات تضامنٌة من أجل انتزاع الحقوق
األساسٌة للشباب باختالفاتهم و دعمهم لكل
المبادرات الشبابٌة االجتماعٌة و االقتصادٌة و
.
الثقافٌة على قاعدة مٌثاق بورتر ألٌغري
تقوٌة وخلق تنسٌقات جهوٌة و محلٌة جدٌدة بٌن
المنظمات والحركات الشبابٌة التً تزٌد من
قدرات المقاومة االجتماعٌة السلٌمة أمام مسلسل
االنتهاكات المتواصل لحقوق الشباب

انفتــــاحهم عل ـــــى جمً ــــع المبـــــادرات
الشبابٌة فً المنطقة و العالم دعما للنضال
ــ
الشبابً فً العالم ضد كل السٌاسات النٌولٌبرالٌة
و ضد كل مظ ـــــاهر التهمًـــش و اإلقصــــاء
للشبــــاب م ـــــن أج ــــل ع ـــالم آخر ممك ــــن،
تونــــس أخــــرى ممكنــــة  ،الكلمة للشبــــــاب.
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املىخدى الخووس ي للحلوق الاكخصادًت ٌػلب غلى الحواز الخلفصي لسئيع الحكومت
اطٍّغ إٌّزذ ٜاٌزٔٛغٌٍ ٟسمٛق االلزظبد٠خ
ٚاالخزّبػ١خ ػٍ ٝاٌسٛاس اٌزٍفض ٞاٌز ٞادٌ ٝثٗ
سئ١ظ اٌسىِٛخ  َٛ٠االثِٕ 3 ٓ١بسط ٚ 2014
اٌز ٞارّغُ ثبٌظفبد ا٢ر١خ:
 أ ّوال :س ّوض ٘زا اٌسٛاس ٠بألعبط ػٍ ٝخبٔت
اٌزشخ١ض  ٚاٌز ٞاًّ٘ رّبِب االخشاءاد اٌؼٍّّ١خ
ٌّٛاخٙخ األٚضبع اٌّزش ّد٠خ  ٚاٌز ٟال رمجً اٌزأخً١
خبطّخ ِٓ طشف زىِٛخ ِؤلّزخ  ٚاٌز٠ ٌٓ ٟزدبٚص
طٍٛزّ١برٙب ِٛفّ ٝعٕخ .2014
 ثاويا :س ّوض اٌسٛاس ػٍ ٝاٌدبٔت اٌّبٌ ٟػٍٝ
زغبة اٌدبٔت االلزظبد ٞاٌؼبَ.
 ثالثا :ف ٟاطبس اٌدبٔت اٌّبٌ ٟس ّوض اٌسٛاس
ػٍ ٝاٌّٛاسد اٌّبٌّ١خ ػٍ ٝزغبة اٌزؼشّع ثّب
٠ىف ٟإٌ ٝخبٔت إٌفمبد.
 رابعا :فِ ٟب ٠خضّ اٌّٛاسد اٌّبٌّ١خ اٌؼّّ١ِٛخ
س ّوض اٌزذ ّخً اٌزٍفض ٞػٍ ٝضشٚسح اٌٍدٛء إٌٝ
االلزشاع اٌخبسخ ٟػٍ ٝزغبة اٌزأو١ذ ػٍٝ
إػطبء االّ٠ٌٛٚخ ٌزؼجئخ ِٛاسد رارّ١خ خجبئّ١خ  ٚغ١ش
خجبئّ١خ ِٓ خٙخ  ٚاٌٍدٛء االلزشاع اٌٛطِٕٓ ٟ
خٙخ أخش.ٜ
 خامسا :ف ٟاطبس إٌفمبد :أشبس اٌسٛاس
ثبألعبط إٌ ٝضشٚسح رمذ ُ٠اٌزضس١بد ِٓ طشف
اٌّٛاطّّٕ ٍِ ٓ١سب إٌ ٝضشٚسح رمٍ١ض اٌذػُ ػجش
ص٠بدح أعؼبس اٌّ ّٛاد اٌّذ ّػّخ  ٚػذَ اٌٍدٛء إٌٝ
االٔزذاثبد ف ٟاٌٛظ١فخ اٌؼّّ١ِٛخ ٌغٕخ ِ 2014غ
إّ٘بي اٌخٛع ف ٟاالخشاءاد اٌضشٚسّ٠خ ٌٍزمٍ١ض
ِٓ ِظبس٠ف اٌذٌٚخ  ِٓ ٚاِز١بصارٙب  ٚإٌغك
اٌّشرفغ ٌٕفمبرٙب.
 سادسا :سغُ ِٕٙح اٌظشازخ  ٚاٌىشف ػٍٝ
خطٛسح اٌٛضغ االلزظبد ٚ ٞاالخزالالد اٌزٟ
رّّ١ض ّٔظ اٌزّٕ١خ اٌسبٌِ ٚ ٟسذٚدّ٠زٗ فِ ٟؼبٌدخ
االشىبٌ١بد اٌسب ّدح اٌّطشٚزخ ّإال ّ
أْ االٔطجبع اٌؼبَ
اٌسبطً ٠ف١ذ ثأّٔٗ ع١مغ اعزّشاس اٌؼًّ أثٕبء
اٌّشزٍخ اٌمبدِخ فٔ ٟفظ اطبس ِٕٛاي اٌزّٕ١خ ِٓ
خٙخ ،وّب أّٔٗ ع١مغ رطج١ك اخشاءاد رمٍ١ذ٠خ طجمب
إلِالءد اٌّؤعغبد اٌؼبٌّّ١خ اٌؼبٌّّ١خ ٌّٛاخٙخ
االصِخ اٌّبٌّ١خ اٌؼّّ١ِٛخ  ٚأخشاَ اٌزٛاصٔبد اٌىٍّ١خ
اٌؼب ِّخ ِٓ خٙخ أخش.ٜ

ّ
إْ إٌّزذ ٜاٌزٔٛغٌٍ ٟسمٛق االلزظبد٠خ
ٚاالخزّبػّ١خ ٠الزع ّ
أْ اٌسىِٛخ اٌسبٌّ١خ رزّزّغ
ثشأط ِبي ثمخ لبئُ ػٍ ٝػٕبطش ٘ب ِّخ ِٕٙب:
١ٌٚ ّٟ ٘ ذح ٚفبق ٚطٕ.ٟ
ِ زى ّٔٛخ ِٓ ػذ٠ذ اٌؼٕبطش اٌطبِسخ ٌخذِخ
اٌّدّٛػخ اٌٛطّٕ١خ ١ٌ ٚظ ٌخذِخ ِظبٌسٙب
اٌشخظّ١خ أ ٚاٌسضثّ١خ.
 غ١ش ِؼّٕ١خ ثبٌّسطّبد االٔزخبثّ١خ اٌمبدِخ.
 رضخش ثٛخٛد ػذ٠ذ اٌىفبءاد.
ّإال ّ
أْ ٘زٖ اٌّّّ١ضاد اٌز ِٓ ٟاٌّفشٚع أْ
رّ ّىٓ اٌسىِٛخ ِٓ ٘بِش رسشّن  ٚفؼً ال ثأط ثٗ
٠جذ ٚأّٔٗ عٛف ٌٓ ٠مغ اعزغالٌٗ الرخبر إخشاءاد
خش٠ئخ ِٓ شأٔٙب أْ رمطغ ِغ اإلِالءاد اٌخبسخّ١خ
 ٚأْ رسبفع ػٍ ٝاٌمذسح اٌششائّ١خ ٌٍّٛاطٓ  ٚأْ
رسشص ػٍ ٝإلبِخ ز ّذ أدٔ ِٓ ٝاٌؼذاٌخ اٌدجبئّ١خ.
ّ
إْ إٌّزذ ٞاٌزٔٛغٌٍ ٟسمٛق االلزظبد٠خ ٚ
االخزّبػ١خ ٠ذػ ٛاٌسىِٛخ اٌسبٌّ١خ إٌ ٝاعزغالي
سأط ِبي اٌثمخ اٌز ٟرزّزّغ ثٙب  ٚاػزّبد إخشاءاد
خش٠ئخ رشرىض :
 .1المىارد:
 أ ّوال :رذػ ُ١اٌّٛاسد اٌؼّّ١ِٛخ اٌزارّ١خ ػجش اٌشفغ
ِٓ اٌّٛاسد اٌدجبئّ١خ ِٓ خالي اخضبع االلزظبد
اٌ ُّٛاص ٞإٌ ٝاٌّغبّ٘خ ف ٟاٌّدٛٙد اٌدجبئٟ
اٌٛطٕ .ٟرٌه أّٔٗ ِٓ غ١ش اٌّؼمٛي أْ ٠جم٘ ٝزا
االلزظبد ّ
اٌزّ٠ ٞثًّ لشاثخ  50ثبٌّبئخ ِٓ اٌزشغً١
غ١ش اٌفالز ٚ ٟزٛاٌ 40 ٟثبٌّبئخ ِٓ إٌبرح
 50ثبٌّبئخ ِٓ سلُ
اٌذاخٍ ٟاٌخبَ  ٚأوثش ِٓ
اٌّؼبِالد اٌزدبس٠خ اٌذاخٍّ١خ خبسج إٌّظِٛخ
اٌدجبئّ١خ.
 ثاويا :اٌشفغ ِٓ ِغبّ٘خ إٌظبَ اٌدجبئٟ
اٌزمذ٠ش ٞف ٟاٌّٛاسد اٌدجبئّ١خ رٌه أّٔٗ ِٓ غ١ش
اٌّؼمٛي أْ ال رزدبٚص ِغبّ٘خ ٘زا إٌظبَ ٌغٕخ
ِ 2012ؼ ّذي  59دٕ٠بس ٌٍفشد عّٕ٠ٛب ِمبثً 1150
دٕ٠بس ٌألخشاء رمش٠جب.
 ثالثا :اٌزظ ّذ ٞثى ًّ زضَ إٌ ٝاٌزّ ٙشة اٌدجبئٟ
رٌه أّٔٗ ِٓ غ١ش اٌّؼمٛي أْ ٠ظ ًّ اٌضغظ اٌدجبئٟ
ِغٍّظ ػٍٔ ٝفظ اٌفئبد اٌّزّثٍّخ ف ٟاألخشاء

13

ٚاٌطجمخ اٌٛعط ٚ ٝأْ ٠شًّ ٘زا اٌزّ ٙشة لشاثخ
 50ثبٌّبئخ ِٓ اٌّٛاسد اٌدجبئّ١خ اٌؼب ِّخ.
 رابعا ِٓ :خٙخ اٌّٛاسد غ١ش اٌدجبئّ١خ ٠دت ٚ
ثى ًّ خ ّذ٠خ رغ٠ٛخ ٚضؼ١بد ػذ٠ذ اٌّؤعغبد
اٌؼّّ١ِٛخ خبطّخ ِٕٙب رٍه اٌز ٟرذ ّس ػٍ ٝاٌذٌٚخ
ِٛاسد ِبٌّ١خ ٘ب ِّخ ِثً ششوخ فغفبط لفظخ ٚ
اٌّؤعغبد اٌى١ّ١بّ٠ٚخ.
 خامسا ِٓ :خٙخ االلزشاع:
أ ّوال :اػطبء األّ٠ٌٛٚخ ٌاللزشاع اٌذاخٍ ٟخبطّخ ٚ
أّٔٗ ف٘ ٟزا اٌظشف ثبٌزاد ال ّ٠ىٓ اٌزخ ّٛف ِٓ
زظٛي رأث١ش عٍج ٟػٍ ٝرّ ً٠ٛاٌمطبع اٌخبصّ
ٔظشا  ٚأّٔٗ ف ٟاألخً اٌمظ١ش  ٚاٌّزٛعّظ ال ّ٠ىٓ
رشلّت لفضح ٔٛػّ١خ ف ٟاعزثّبساد اٌمطبع اٌخبصّ
ّإال ثؼذ زظٛي اعزمشاس إِٔ ٚ ٟاخزّبػٚ ٟ
ع١بعٚ ٟاضر.
ثاويا ِٓ :خٙخ االلزشاع اٌخبسخ٠ ،ٟدت رمٍ١ض
اٌٍدٛء إٌِ ٝثً ٘زا اٌظٕف ِٓ االلزشاع ِٓ
خٙخ  ٚاػزّبد د٠جٍِٛبعّ١خ زث١ثخ ٌزس ً٠ٛرغذ٠ذ
اٌذ ْٛ٠إٌ ٝرّ ً٠ٛاعزثّبساد ِشبس٠غ رّّٕ٠ٛخ ٠مغ
ػشضٙب ػٍ ٝاٌّّ ّ ٚ .ٓ١ٌٛثٙبرٗ اٌطش٠مخ ّ٠ىٓ
رخف١ف اٌضغظ اٌّبٌ ٟػٍ ٝاٌّ١ضأّ١خ اٌؼب ِّخ  ٚػٍٝ
االلزظبد اٌٛطٕ.ٟ
 .2الىفقاث:
٠دت ػٍ ٝاٌذٌٚخ أْ رؼط ٟاٌّثً ف ٟاٌضغظ ػٍٝ
ٔغك ٔفمبرٙب  ٚاٌزمٍ١ض ِٕٙب ٌزؼجئخ ِٛاسد اضبفّ١خ
ػجش اٌس ّذ ِٓ إٌفمبد  ٚرٌه ػجش:
 اٌزخٍّ ٟػٓ االِز١بصاد اٌؼّ١ٕ١خ  ٚإلشاس
اِز١بصاد ٔمذّ٠خ ِسٍّٙب  ٚرٌه ثج١غ اٌغ١بساد
االداسّ٠خ  ٚا٠مبف اٌؼًّ ثب٠ظالد اٌّسشٚلبد ٚ
اٌزخٍّ ٟػٍِ ٝظبس٠ف اٌظ١بٔخ  ٚاٌزأِٚ ٓ١
االداءاد اٌدجبئ١خ ٌٍغّ١بساد.
 اٌس ّذ ِٓ ِ١ضأّ١خ سئبعخ اٌدّٛٙسّ٠خ ِٓ خٙخ
ز١ث أّٔٗ ال ٠ؼمً أْ ٠مغ رمٍ١ض طٍٛزّ١بد سئ١ظ
اٌدّٛٙسّ٠خ ِمبثً اٌشفغ ِٓ ِ١ضأّ١خ سئبعخ
اٌدّٛٙسّ٠خ ِٓ خٙخ أخش.ٜ
 اٌزشاخغ ػٓ االِز١بصاد االخ١شح اٌزٚ ٟسدد
ف١ِ ٟضأّ١خ اٌّدٍظ اٌزأع١غ.ٟ

 اٌزخٍّ ٟػٍ ٝػذ٠ذ اٌٛظبئف  ٚاٌّظبٌر
االداسّ٠خ ػذّ٠خ اٌّشدٚدّ٠خ.
 رشش١ذ اٌذػُ ػجش ِمبِٚخ اعزؼّبٌٗ ف ٟغ١ش
ِسٍّٗ  ٚاٌزجز٠ش  ٚاٌفغبد  ٚاٌسشص ػٍ ٝرٛخٗٙ١
إٌِ ٝغزسمّ.ٗ١
 اٌسشص ػٍ ٝششاء اٌّسشٚلبد ِٓ ثٍذاْ
اٌدٛاس (اٌدضائش ١ٌ ٚج١ب) ثأعؼبس رفبضٍّ١خ ِغ
رشش١ذ اٌششاءاد ف ٟاألعٛاق اٌؼبٌّّ١خ  ٚاٌسشص
ػٍ ٝالزٕبء٘ب ِٓ اٌغٛق األّ١ٌٚخ  ٚرفبدٞ
اٌششاءاد ِٓ اٌغٛق اٌثبّٔ٠ٛخ.
 اٌضغظ ػٍٔ ٝفمبد اٌزغ١١ش  ٚػٍ ٝاالعزٙالن
٠دت أْ ٠مبثٍٗ ص٠بدح فٔ ٟفمبد اٌزّٕ١خ ِّ ٛخٙخ
ٌٍجٕ١خ اٌزسزّ١خ  ٚاٌدٙبد اٌذاخٍّ١خ لظذ رٛف١ش
اٌظشٚف اٌّالئّخ ٌذفغ اٌؼدٍخ االلزظبد٠خ فٟ
اٌّغزمجً.
 اٌسشص ػٍ ٝاٌشفغ ِٓ ٔغك أدبص ٔفمبد
اٌزّٕ١خ.
 .3اإلجراءاث االقتصاديّت الها ّمت و المستعجلت:
ثدبٔت ٘برٗ االخشاءاد اٌز ٟرخضّ
اٌّ١ضأّ١خ اٌؼّّ١ِٛخ ٠دت ػٍ ٝاٌذٌٚخ أْ رسشص
ػٍ ٝاٌض٠بدح فٔ ٟغك ّٔ ّ ٛاالٔزبج اٌظٕبػٚ ٟ
اٌفالز ٟثبٌزشو١ض أعبعب ػٍ:ٝ
 اٌشّفغ ِٓ االٔزبخّ١خ ػجش اٌض٠بدح ِٓ ٔغجخ
اعزؼّبي طبلخ االٔزبج اٌّبدّ٠خ  ٚاٌجششّ٠خ اٌّٛخٛدح
.
 إػبدح االػزجبس ٌٍّؤعغبد  ٚإػبدح إٌّظش فٟ
االطش اٌزشش٠ؼ١خ (ِدٍّخ االعزثّبس ،اٌّدٍّخ
اٌدجبئّ١خ )..لظذ اٌشفغ ِٓ االعزثّبساد اٌخبطّخ.
 اطالذ ِغبٌه اٌزٛص٠غ ِ ٚمبِٚخ اٌزٙش٠ت ٚ
اٌغشّ  ٚاالززىبس زفبظب ػٍ ٝاٌمذسح اٌششائ١خ
ٌٍّٛاطٓ.
 اٌسشص ػٍ ٝإٌٛٙع ثبٌؼاللبد اٌّّ١ٕٙخ ٚ
االخزّبػّ١خ ٌزٛف١ش ششٚط إػبدح االػزجبس ٌٍؼًّ
ومّ١خ  ٚاٌسفبظ ػٍ ٝاٌّؤعغبد  ٚاٌشفغ ِٓ
أزبخّ١زٙب  ٚرٕبفغّ١زٙب.
 اخّبال  ٚف ٟغ١بة اسرفبع ٌٍِ ُّ ٙظبدساد
٠دت اٌسشص ػٍ ٝرٕش١ظ اٌطٍت اٌذاخٍ ٟلظذ
اٌزّ ّىٓ ِٓ رسم١ك ٔغك إٌّ ّ ٛاٌّشخ ّ.ٛ
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بيان
أمام جواصل الحسكت الاخخجاجيت بمػخمدًت أم الػسائع غلى خلفيت الدشغيل والخىميت الجهوٍت ،أوفد
املىخدى الخووس ي للحلوق الاكخصادًت والاجخماغيت ألاخ :مظػود السمضاوي ،غضو الهيئت املدًسة ،وذلك ًوم
ألازبػاء  26مازض .2014
وكد شاز الػائالث املػخصمت غلى الحدود الجصائسٍت ،للمطالبت بدشغيل فسد غن كل غائلت والنهوض بالخىميت
ْڨ َ ْڨ ُّن ْڨ َ ْڨ
اب واله لت من مػخمدًت أم الػسائع ووكف غلى الوضؼ املصزي لهؤالء املواطىين الرًن
بظيدي بوبكس وأم ألا ص
ًبيخون في الػساء ،جدذ وطأة البرد الشدًد والسٍاح السمليت الػاصفت والخظ ما ًلي:
ّ
ً
 وجود أكثر من  12طفال ،بدأ وضػهم الصحي ًخػكس هديجت غياب املظخلصماث ألاطاطيت ،وكد هلل اخدهم
للمظدشفى.
 من بين املػخصمين ًوجد يوخ ومسر طكسي وضغغ الدم وأمساضض غدًدة أخسى.
 كما ًوجد من بين املػخصمين في الػساء ،ذوي إخخياجاث خاصت ٌظخدلون الػىاًت واملخابػت.
بػد ذلك جدول ألاخ مظػود السمضاوي إلى غدد من مػخصمي ومػخصماث أم الػسائع ،الرًن ًدخجون غلى
هخائج مىاظسة البيئت والغساطت ،التي صدزث مىر أكثر من أطبوع ،وٍطالبون بمصٍد من الشفافيت ،وبمساغاة
الجاهب الاجخماعي في كل مىاظساث الدشغيل.
ّ
إن املىخدى الخووس ي للحلوق الاكخصادًت والاجخماغيت الري ٌػخبر أن مىطلت الحوض املىجمي ال شالذ حػاوي من
هفع املشاكل إلاجخماغيت والخىموٍت التي كامذ غلى أطاطها اهخفاضت ً ,2008طالب الظلغ الجهوٍت والوطىيت
ً
بالحواز مؼ املػخصمين وجفهم مػاهاتهم وإًجاد الحلول الػاجلت املمكىت وجوخي مصٍدا من الشفافيت في املىاظساث.
كما ًطالب بخطت طوٍلت املدى جخسج املىطلت التي جصخس بالطاكاث الطبيػيت والبشسٍت من واكؼ الفلس والبطالت
وإلاكصاء التي حػاوي مىض مىر غلود.

غن املىخدى الخووس ي للحلوق الاكخصادًت و الاجخماغيت
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