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 2016ية والفردية خالل شهر نوفمربالتحركات االحتجاجية االجتماعية الجماع

ني الفردي يوالفردية نسقا تطوريا منذ شهر سبتمرب وذلك عىل املستو خذت االحتجاجات االجتماعية الجماعية أ

ساسا كما أن منسوب العنف يعرف هو اآلخر جملة من التطورات التي تدعو إىل اتخاذ كل اإلجراءات وأ والجماعي،

 .التعبئة العامة وفق رؤيا اسرتاتيجية الجتثاث كافة أسبابه

وما صاحب ذلك من عديد االحتجاجات شغال هيئة الحقيقة والكرامة عديدة ومتعددة ميزت هذا الشهر، أ حداثأ

 ،كاملطالبة بالشفافية والتساؤل عىل سبيل الذكر ال الحرص عن أحداث الرش بسليانة وأسباب تغييب هذا امللف

 ،الكبريةيف هذا الظرف بالذات وتونس تعيش حالة من االحتقان  ،الطريقة التي يتم تقديم بها مختلف الشهادات

 التي توفر بالفعل املساءلة واملحاسبة واملصالحة؟جراءات هل هي املثىل وهل تم اتخاذ كل اإل 

واالحتجاجات من  في نقضطرابطات حماية الثورة خاصة بعد اإلعالن عن الحكم يف قضية ل عودة الحديث عن 

فقد اتهمت املؤسسة القضائية  ،عالقة بالخصوص باستقاللية القضاءهنا وهناك التي تم رصدها والتي لها 

فقد كانت املعالجة اإلعالمية يف الغالب سياسية وبحضور  السيايس،ووجهت لها عديد االنتقادات حول التوظيف 

 ...له بعد االستقاللية الكافية ن امللف القضائي لم تتوفرمن جهات مختلفة كشفت يف النهاية أشخصيات سياسية 

وتجمع كبري للتالميذ أمام  بعضها أخذ اشكاال عنيفة كل الواليات دون استثناءتلمذية يف  واحتجاجات إرضابات 

 بشكل رسيع استجابت الوزارة واالمتحانات،عىل خلفية الروزنامة املدرسية والعطل  املرسح البلدي بالعاصمة

الستجابة نتيجة ملاذا ا والسؤال يام القليلة املواليةاالحتجاجات يف ال  ملطالب التالميذ إال أن هذه االستجابة لم تنه

ن إوتجنب هذا اإلهدار؟ والترشيك يف اتخاذ القرارات  الفضل التأني والتشاورلم يكن من للضغط االحتجاجي أ

حات التي تزيد أحيانا عميقة وتتطلب املعالجة الجذرية ال االكتفاء ببعض اإلصال  ومة الرتبوية والتعليميةاملنظ أزمة

 .زمةيف عمق ال 

شعارات  ،الرتبية وزير بالقصبة برحيلف املدرسني ال واملعلمني واملطالبة يف تجمع ضم آاحتجاجات الساتذة  

 ومعاهدنا،عنيفة رفعت وتصعيد يف الفق يزيد من حالة االحتقان االجتماعي واضطراب السلوك الطبيعي ملدارسنا 

  والتعليمية.سلطة االرشاف مطالبة بالتعجيل يف إيجاد الحلول الهيكلية لزمة املنظومة الرتبوية 

نها منذرة بالتطور عىل اعتبار العدد املحدود للجماهري عودة العنف إىل املالعب ولو بأشكال محدودة إال أ 

 تم بدون حضور الجمهور الريايضالرياضية التي يسمح لها بحضور املباريات وعديد املقابالت الرياضية ت

عديد االحتجاجات تم رصدها ذات عالقة بالنتائج الرياضية والتسيري الريايض ومختلف اإلشكاالت  اإلطاريف نفس 

 .باملجال الريايض عالقة لها عموماالتي 

مية الكبرية التي ذ بالرغم من الهالة اإلعال إ االستثمار،احتجاجات أخرى تم تسجيلها بمناسبة املؤتمر الدويل حول 

فقد رصدنا جملة من االحتجاجات حول التوجه ذاته وهو توجه ينحو نحو  الحدث،واكبت مختلف فعاليات هذا 

بنفس الكيفية التي نعاني منها و  العاملية،رهن االقتصاد التونيس ومن ثمة املجتمع التونيس لدى الهيئات املالية 

ن الجيال القادمة ربما سابقة تثقل كاهل التونيس اليوم فإمالية ن من تبعات توجهات سياسية واقتصادية و اآل 

 .يكون وضعها أصعب نتيجة ملثل هذه االختيارات



 
 

لها انعكاسات  طار ونحن مقبلون عىل عديد االختيارات االقتصادية واملالية الصعبة التي ستكونيف هذا اإل 

وتتم والذي تم اقرتاحه من طرف الحكومة الحالية  2017ن مرشوع امليزانية لسنة اجتماعية بالرضورة، ذلك أ

تي يقوم عىل جملة من االجراءات ال، ية العامة للدولةطار مداوالت مجلس نواب الشعب حول امليزانمناقشته يف إ

ت لقانون يواجه انتقادان هذا اات الحالية واملعطيات املتوفرة أ، ويبدو من خالل كل املؤرش تتطلب عديد التضحيات

ة ن املنظمات الوطني، املهم أد استعمال مفهوم العصيان الرضيبيىل حشديدة بل ومعارضة وصلت بالبعض إ

ن االستعداد للدخول علرشوع وقام بالتعبئة الجهوية بل وأعلن رصاحة رفضه للمكاالتحاد العام التونيس للشغل أ

ات ، عمادلتجارة والصناعات التقليدية أعلن هو اآلخر رفضه للمرشوعة وا، االتحاد التونيس للصناعيف ارضاب عام

وانخرطوا يف جملة من التحركات امليدانية لإلعالن عن رفضهم  علنوا أيضا رفضهمالطباء واملحامني والصيادلة أ

 ...جراءاتذة وعدم ترشيكهم يف صياغة هذه اإل لإلجراءات املتخ

ف تختلف أحيانا بشكل جذري، بل وحتى البعض من رموز االئتال أطراف عديدة رافضة للمرشوع والسباب 

ي تمر زمة املالية التمية يف كل القنوات التلفزية واإلذاعات حول ال ، ملفات إعال الحاكم أعلنوا عدم مساندتهم له

ات ، ومع انعقاد مؤتمر االستثمار والنجاحالعام، حرية وخوف وأمل ميزت املشهد بها تونس وحول أفق التجاوز

افية بالفعل ن الحلول املقرتحة كوهل أ زمةز السؤال من جديد كيف سنتجاوز ال الكبرية التي تم اإلعالن عنها يرب 

 ؟ن هذه الحلول هي بداية لجملة االجراءات التي لم يتم اإلعالن عنها بعدلتجاوز الظرف الصعب أم أ

جراءات خاصة ونحن نعيش فرتة من لهذه اإل تماعية طار هو حجم االنعكاسات االجاإلشكال اآلخر يف هذا اإل 

 .الحتجاجات االجتماعية يف كل الجهات وكل القطاعاتا

فقد تم  االستياء،منيا حصلت يف أواخر الشهر وخلفت جملة من مواجهات بني قوات المن واملفروزين أتم رصد 

نهج املتاخمة ل هم يف عديد ابورقيبة والحقتمنيا من التظاهر يف شارع الحبيب منع قوات المن املفروزين أ

وهو نفس التميش الذي عوملت به  يقافات عىل خلفية مطالبتهم بالتشغيلولفظية وإ واعتداءات بدنيةمطاردات 

خوف من عودة الساليب المنية القديمة يف معالجة مختلف اإلشكاالت املطروحة والتي  “.نيش مسامح احملة " م

 معالجتها بعيدا عن ىل االنكباب عىلمطروحة تدعو سلطة االرشاف إ ملفات تتطلب أساليب معالجة مغايرة

 .منيةالساليب ال 

إشكاالت كان  املطاطية،" للعجالت بستيىل غرار رشكة "أوضاع بعض املؤسسات التي تواجه إشكاالت عدة ع

ويف نفس  فيها،ل التفويت حسب الجهات النقابية عىل تعميق أزمة الرشكة من أج باإلمكان تجاوزها لوال اإلرصار

ة التي تم تبنيها والتي ال تزيد إال يف قفصة عالقا عىل اعتبار الحلول املنقوص فسفاطال يزال ملف رشكة  اإلطار

 أسوأ.زمة وترشيحها لسيناريوهات تعميق ال 

ل املعتمديات التزامام عديد الوزارات او بالجهات الداخلية يف مقرات الواليات و ملفات املعتصمني سواء بالعاصمة أ

حلول عملية وممكنة للمعطلني عن  إليجادمرتاوحة يف نفس املكان هذا بالرغم من مختلف النداءات  الخرىهي 

يف الشهر املايض يف عديد قدام عىل محاوالت انتحار جماعية كما كان الشأن فبالرغم من التجاهل ومن اإل  العمل،

 .نها غري متوفرةمن اإلشكال يبدو أالجهات إال أن الرغبة السياسية يف الحد 



 
 

ن االحتقان واالعتصامات "بيرتوفاك" يف جزر قرقنة إال أيخص ملف  فيماىل جملة من الحلول بالرغم من التوفق إ

 .العالقة لإلشكاالتالتزال قائمة وهذا رغم تدخل وزارة الشؤون االجتماعية لتوفري جملة من الحلول 

إشكاالت املاء الصالح للرشاب،  رصدها،كانت موضوع عديد االحتجاجات التي تم  وضاع االجتماعيةمجمل ال 

 الداخلية،يف املناطق  الصحية وخاصةوضاع ال  السكنية،وضاع ال  السعار،تردي القدرة الرشائية وارتفاع  البطالة،

جراء العمليات ة عن إشفى الرابطة يف تونس العاصمىل توقف مستإذ تكفي هنا اإلشارة إ الكربى،بل ويف املدن 

 .لغياب وفقدان املعداتالجراحية منذ أيام وذلك 

، وأمام عدم قدرة املجتمع السيايس عىل تأطري هذه االحتجاجات عديدة كانت وراء عديد االحتجاجاتمواضيع 

أكثر بالوضاع االجتماعية وتراجع املجتمع املدني بالرغم من كون الساحة السياسية تتشكل من حوايل  وااللتصاق

ن هذا الزخم الهائل غائب عن الساحة ألف جمعية إال أ 20ية تتشكل من حوايل حزب سيايس والساحة املدن 200

مام تطور وتجذر التحركات واسعا ورحبا أالغياب يفتح املجال ، هذا مع حجمه املتماهيةل اشكاالجتماعية بال 

 .االحتجاجية يف شكليها الجماعي والفردي

 

 2016ة والفردية خالل شهر نوفمرب االحتجاجات االجتماعية الجماعي

، خالل هذا الشهر تميزت سبتمرب املايضتطور منسوب االحتجاجات االجتماعية الجماعية كما ذكرنا  منذ شهر 

ة أسباب أولها االحتجاجات عىل الوضاع الدراسية الكبرية يف املجال الرتبوي وذلك لثالثاالحتجاجات بالطفرة 

لثانوية وغياب املعدات أحيانا ، البنية التحتية املتدنية لعديد املدارس االبتدائية واملدارس اإلعدادية واملعاهد اعموما

لك لتوتر العالقات االجتماعية داخل الفضاءات سوار وكذياه الرشاب والفضاءات الصحية وال ساسية كمالولية وال 

ىل والتالميذ وتشنج العالقة مع الولياء إ  طارين  الرتبوي واإلداريسية وما صاحب ذلك من عنف يطال اإل الدرا

اسية وضاع الدر ربني عموما والتي انعكست عىل ال رشاف واملا اإلشكاالت العالقة بني سلطة اإل غري ذلك... ثاني

مر عكس ذلك وفق قد تم حسمها قبل العودة املدرسية، يبدو أن ال ن عديد امللفات رغم من االعتقاد أالعامة بال

، ثالثا موجة يد بالتصعيد يف السابيع القادمةوالتهداملؤرشات املتوفرة واالحتجاجات املسجلة يف الفرتة الخرية 

، جملة هذه املعطيات جعلت من اما كبريةميذ يف مختلف الجهات والتي أخذت أحجالتحركات االحتجاجية للتال 

 القطاع الرتبوي يتصدر االحتجاجات التي تم رصدها خالل هذا الشهر

ن تمت ية بمختلف مؤسسات التعليم العايل، وإطار التأمت خالل هذا الشهر انتخابات املجالس العلمس اإل يف نف

نسبة املشاركة كانت ضعيفة بل وضعيفة جدا  ن أجواء هادئة رغم حدة املنافسة إال أهذه االنتخابات عموما يف

، وتعكس هذه النسبة العزوف عن املشاركة يف الشأن العام الطالبي وهي بني الثمانية والعرشة يف املائة وتراوحت

بات الترشيعية والرئاسية الخرية، عزوف نفس النسب تقريبا التي تم تسجيلها حول مشاركة الشباب يف االنتخا

موما والوضاع الدراسية وضاع العامة عدى هذه الرشيحة االجتماعية من ال شكال االحتجاج ليعكس شكال من أ

والتسجيل ونظام االمتحانات  كل والسكن الجامعينيالدراسية وإشكاالت التأطري وال  ، الظروفبشكل خاص

 وعدم تمفصل الجامعة مع محيطها والخارطة الجامعية والبطالة التي تنتظر حاميل الشهادات الجامعية...



 
 

حكام الصادرة يف قضية املرحوم لطفي نقض الخلفيات السياسية وتحديدا مع ال عودة لالحتجاجات ذات 

وعرب الشبكات االجتماعية، كما برزت االحتجاجات ذات احتجاجات برزت بالخصوص يف مختلف وسائل االعالم 

 الخلفيات السياسية يف عالقة باإلجراءات التي تم

والضغوطات التي أعلنت عنها هذه  2017اإلعالن عنها من طرف الحكومة حول امليزانية العامة للدولة لسنة  

الذي اشرتط جملة من االجراءات من بينها  الخرية من طرف الهيئات املالية الدولية وأساسا صندوق النقد الدويل

تجميد الجور وهو ما رفضته الجهات النقابية عىل اعتبار االتفاقيات املربمة بني الحكومة السابقة واالتحاد العام 

 التونيس للشغل حول الزيادات يف الجور

 ن امللف سيشهد خالل شهر ديسمرب عديد التطوراتيبدو أ

ارشا لعديد وضاع سببا مباخلية عىل حالها وال تزال هذه ال وخاصة بالجهات الد وضاع التنمويةالتزال ال 

، نجاز هذه الوعودكثرة الوعود والتعهدات وغياب اإلجراءات واآلليات العملية إل  شكال يفاالحتجاجات، ويكمن اإل 

، كما االحتقان واالحتجاجب ىل سبب من أسبااملسؤولني والتي غالبا ما تتحول إوكذلك يف الزيارات امليدانية لكبار 

ؤسسات االنتاجية بدون إعالم غلق العديد من املاملؤسسات وحاالت الطرد التعسفي و  وضاع املهنية يف عديدأن ال 

 جراءات املولدة لالحتقان واالحتجاجاتأو التوقف عىل رصف الجرايات إىل غري ذلك من اإل 

وضاع ولكن بنسب أقل من امللف الرتبوي، وتتجاوز ال  حجامامللف االجتماعي هو اآلخر كان حارضا بنفس ال 

ضحى من املعطيات العامة والشاملة ائرات امللف التنموي عىل اعتبار أن تردي الوضاع االجتماعية أاالجتماعية د

ء الشعبية املتاخمة للمدن وضاع االجتماعية يف االحيالكل املناطق والجهات دون استثناء، إذ يكفي النظر إىل ال 

اضحة وصارمة للحد من هذا وضاع االجتماعية ال تقابله إجراءات عملية و الكربى، ويف نفس امللف، فإن تردي ال 

شكال التنمية التلقائية كأسلوب حياتي ل املوازية واملتناغمة مع مختلف أ، ولذلك تطورت أساليب الفعالرتاجع

 رسيعة ونافذة عىل املستوى القريب جاد حلوليميز معيش غالبية الرشائح االجتماعية وضع يزيد يف صعوبة إي

طار نذكر بعديد اإلشكاالت التي لشتاء دخوله بكل قوة، ويف هذا اإل وضاع االجتماعية، فقد أعلن فصل اوحول ال 

حاطة ملن ال تتوفر لهم الشديد وتوفري الدعم واإل  تم رصدها يف نفس الفرتة يف السنوات الفارطة وذلك ملقاومة الربد

 و تهاطل الثلوجحد من عزلة بعض املناطق نتيجة المطار الغزيرة أمقاومة ذلك، كذلك لل إمكانات

ات التي تم رصدها سواء تعلق ذلك باإلرهاب الذي وضاع المنية كانت هي الخرى سببا من أسباب االحتجاجال 

ذ عىل مؤونتهم نتيجة االستحواهايل التهديدات التي يتعرض لها بعض ال خر و ه من حني إىل آنيابال يزال يكرش عىل أ

من الريفي وما يتعرض له مربي الحيوانات من اعتداءات تصل أحيانا حتى من طرف اإلرهابيني، يف سياق آخر، ال 

 .بالخصوص قة الغنامالقتل من طرف مجموعات منظمة تتوىل رس 

 العديد من االحتجاجاتإشكاالت التهريب والتجارة الحدودية والتجارة املوازية كانت هي الخرى موضوع 

 .و يف املدن الكربىاملختلفة واملتعددة الهداف واآلليات سواء باملناطق الحدودية أ

برز امللف المني أيضا خالل هذا الشهر بشكل متميز يف السلوب العنيف الذ تم التعامل به مع بعض التحركات 

 .بشكل عنيف والتي قوبلت منياية عىل غرار احتجاجات املفروزين أاالحتجاج



 
 

ات التي تم رصدها خالل هذا بشكل مكثف يف خارطة االحتجاج داري كعادته ولنفس السباب حارضامللف اإل 

الت ولو ، ويعكس هذا امللف التشعب الكبري ملختلف اإلشكاالت املطروحة عىل اعتبار كونها تشمل عديد املجاالشهر

وضاع االقتصادية واالجتماعية لذلك كانت عىل ص ال ة يف هذا الجانب تشمل بالخصو ن االحتجاجات الجماعيأ

ىل التظاهر وتراوحت من الوقفات االحتجاجية إ الدوام املقرات اإلدارية الرسمية مرسحا لهذه االحتجاجات

، فهذه املقرات اإلدارية هي عمليا بالنسبة للمحتجني فضاءات ترمز واالعتصامات ومحاوالت االنتحار واالنتحار

 للسلطة

يئية وهي احتجاجات تتطور من شهر إىل آخر، هذا الشهر أيضا االحتجاجات ذات الخلفيات الصحية والب تنامت

الوضاع البيئية، وضاع يف مختلف الفضاءات االستشفائية وبشكل خاص داخل الجهات الداخلية وتردي تردي ال 

 رصدها خالل هذا الشهر ات التي تموساخ... عوامل كانت هي الخرى من أسباب االحتجاجالتلّوث وال 

 2016خصائص التحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية والفردية خالل شهر نوفمرب 

 الحجم %

 االحتجاجات الفردية 117 9,7%

 االحتجاجات الجماعية 1095 90,3%

 املجموع 1212 100,00%

 
فقد تطورت كما ذكرنا االحتجاجات الجماعية خالل هذا الشهر وتراجعت االحتجاجات الفردية بشكل نسبي 

ن االحتجاجات الفردية ذات الساليب االنتحار مقارنة بالشهر املايض إال أ محاوالتو تراجع حجم حاالت االنتحار 

 املغايرة لالنتحار ومحاوالت االنتحار برزت خالل هذا الشهر بشكل ملفت 

 والية 17لقد تم رصد احتجاجات فردية يف 

 والية 20حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار تم رصدها يف 

 كل الواليات دون استثناء سجلت خالل هذا الشهر احتجاجات جماعية

 :جاجات كما ييل يف مختلف الوالياتنت هذه االحتوكا

 الوالية احتجاج فردي و محاولةانتحار أ احتجاج جماعي املجموع

االحتجاجات 

الفردية

9,7%

االحتجاجات الجماعية

90,3%

توزع الحركات االحتجاجية االجتماعية الفردية 

2016والجماعية خالل شهر نوفمرب 



 
 

 بنزرت 2 1 22 25

 تونس 2 7 118 127

 أريانة 1 0 18 19

 منوبة 2 1 24 27

 بن عروس 0 3 24 27

 زغوان 0 0 6 6

 نابل 1 4 32 37

 جندوبة 2 3 36 41

 باجة 0 2 33 35

 الكاف 1 1 21 23

 سليانة 0 0 47 47

 سوسة 2 2 52 56

 املنستري 1 2 35 38

 املهدية 3 1 31 35

 صفاقس 1 5 52 58

 القريوان 5 2 105 112

 القرصين 1 3 58 62

 س بوزيد 0 30 104 134

 قابس 0 0 56 56

 مدنني 1 2 60 63

 تطاوين 1 1 37 39

 قفصة 1 17 71 89

 توزر 0 1 19 20

 قبيل 0 2 34 36

 املجموع 27 90 1095 1212



 
 

 
 :التوزيع الجغرايف للتحركات االحتجاجية الفردية والجماعية
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2016مرب نوف-توزع التحركات االحتجاجية الفردية والجماعية خالل الفرتة سبتمرب 

شهر سبتمرب شهر أكتوبر شهر نوفمرب



 
 

 



 
 

ة بقيت نفسها ولو أن بعض الواليات ن هندستها الساسيتتغري خارطة االحتجاجات من شهر إىل آخر إال أ

التي كانت خالل الشهر  تونس عىل غرار والية همامية أحيانا ثم ترتاجع يف الشهر الذي يليتتصدر مواقع أ

هذا الشهر ضمن املجموعة  املايض ضمن املجموعة الثانية للواليات من حيث حجم االحتجاجات وهي خالل

ن ضمن املجموعة الثانية بينما حافظت واليات ة الوىل وهي اآل و والية سوسة التي كانت ضمن املجموعاالوىل أ

 وىلعىل نفس املكانة يف املجموعة ال  زيدقفصة والقريوان وسيدي بو 

 وعموما توزعت الواليات وفق حجم واليات توزر وزغوان وأريانة حافظت عىل نفس الرتتيب يف املجموعة الخامسة

 :االحتجاجات التي شهدتها كما ييل

 وىل: واليات تونس وسيدي بوزيد والقريوان وقفصةملجموعة ال ـ ا

 مدنني والقرصين وصفاقس وسوسة وقابسـ املجموعة الثانية: واليات 

 ـ املجموعة الثالثة: واليات سليانة وجندوبة وتطاوين واملنستري ونابل وباجة واملهدية وقبيل

 ـ املجموعة الرابعة: واليات الكاف ومنوبة وبن عروس وبنزرت

 مسة: واليات توزر وأريانة وزغوانـ املجموعة الخا

 

 2016نوفمرب ات الفردية خالل شهر االحتجاج

محاوالت انتحار  والحتجاجات لم تأخذ أشكال انتحار أاحتجاج من هذه ا 27، احتجاج فردي 116تم رصد 

 وكانت كالتايل: 

 ـ يف بنزرت:

تعبريه الذي يوحي باملوت نظرا لرمزية املكان حسب ه يف مقربة التشكييل منصف بن جامع يعرض لوحات الفنانـ 

والثقافة انطفأت يف تونس خاصة بعد الثورة وهو يحتج بهذه الحركة عىل الوضع املرتدي ن شعلة الفن معتربا أ

 للفن والفنانني يف تونس

 وىل إجازة أساسيةبالسنة ال  الطالب أرشف العواني يدخل يف ارضاب عن الطعام مطالبا الحق يف الرتسيم الرابعـ 

 ـ يف أريانة:

وضعت عليها صورة وزير الرتبية وكتب عليها مطلوب يرفع يف حركة غري أخالقية الفتة  تلميذ يف معهد روادـ 

 و ميت من قبل تالميذ معهد روادحي أ

 :يف قفصةـ 

ادراج مام مقر والية قفصة احتجاجا عىل عدم مروسية تدخل يف ارضاب جوع مفتوح أمنيا بسمة عاملفروزة أـ 

 منيااسمها يف قائمة املفروزين أ

 :جندوبةـ يف 

حث السلطات المنية عىل البحث ثر اختفاء غامض منذ أسبوع وذلك لحتجاج زوجة الشاب سامي املحيمدي إاـ 

 هعن



 
 

تعرض له  يس االتحاد املحيل للفالحة والصيد البحري بفرنانة رابح الجوادي نتيجة االعتداء الذيئاحتجاج ر ـ 

 من قبل الوحدات المنية

 :ـ يف القريوان

وبة حايش التي تعرض لها والتي كانت مصبالزهاني فالح يف معتمدية السبيخة عىل رسقات املو  عيلاحتجاج ـ 

 لعنفبا

البالغ من العمر اثنني وثالثني عاما عىل حالة البطالة املطولة التي يعيشها وذلك  احتجاج الشاب يرسى الشبيلـ 

 عرب خياطة فمه

جرة لواج وذلك عرب طلبه سحب الجنسية ه رخصة سيارة أبوحجلة عىل عدم منحاحتجاج مواطن يف معتمدية ـ 

 التونسية منه ومن جميع أفراد عائلته

ال بعد استخالصه لفاتورة احتجاج وليد املسماري عىل رفض اإلطار الطبي بمستشفى الغالبة إسعاف زوجته إـ 

 ن حالتها الصحية كانت حرجةم أالعالج رغ

 من وجود املحل باملنطقة البلدية محله باملاء الصالح للرشاب بالرغماحتجاج مواطن بالعال عىل عدم ربط ـ 

 يف القرصين:ـ 

داء بالعنف الذي تعرض له ابنه البالغ من العمر ستة سنوات من طرف احتجاج الويل عمار التلييل عىل االعتـ 

 معلم باملدرسة االبتدائية الغرادق من معتمدية سبيطلة

 يف منوبة:ـ 

 ثر عودته من املدرسةسنة إ 11طف ابنه البالغ من العمر جهة الدندان عىل محاولة خاحتجاج ويل يف ـ 

 :يف الكافـ 

ة ابنته التي توفيت يف حادث يف قضي ارضاب الجوع عىل خلفية عدم الحكماحتجاج ويل يف منطقة الرسس عرب ـ 

 قطار

 يف املهديةـ 

سنة  22لغ من العمر من معتمدية سيدي علوان بعد رفض ملف ابنه البا احتجاج ويل الشاب صربي السفاريـ 

يف مستوى ن الشاب أصيب بطلق ناري لتكفل الدولة بمصاريف عودته إىل فرنسا إلجراء فحوصات املراقبة، علما وأ

 وتكفلت الدولة بمصاريف ثالثة عمليات جراحية أجراها يف فرنسا 2013فكه السفيل من طرف عون أمن سنة 

ت يف مدخل قسم االستعجايل الطبيبة سمرية الحمر املبارشة يف مستشفى املهدية عىل تراكم الفضال  جاحتجاـ 

ىل االنتظار يف مأوى إجعل العديد منهم يلجؤون وأكدت أن ضيق قاعة االنتظار يف ظل توافد عدد كبري من املرىض 

ها والذي أصبح وفق تعبريها مصبا للنفايات الطبية الخطرية وتعرضت للوم بسبب صور قامت بنرش  ياراتالس

 "بوكعىل حسابها الشخيص يف "الفايس

عالم املرئية حتجازها وطلب الرشطة وذلك بعد الخبار التي تداولتها وسائل اإل احتجاج ويل عىل ابنته عرب اـ 

 د بعض الصور يف غرفة ابنتهحظ وجو لوجود عبدة الشيطان يف تونس وال 



 
 

 يف مدنني:ـ 

جال يف رشكة يف ارضاب جوع للمطالبة بالعودة إىل عمله يف أقرب اآل  دخول العامل كمال جرتيلة يف جرجيسـ 

 املالحات

 يف املنستري:ـ 

ىل إسنة يعمل حرفيا يف املصوغ وقد تعرض منذ أربعة سنوات  26عمره احتجاج الشاب سالم يوسف نعيجة ـ 

 جلطة دماغية نتج عنها شلل نصفي وكان وزير الصحة السابق سعيد العايدي قد وعده باتخاذ 

نه ينتظر من سنة ونصف اجراء عملية جراحية تمكنه من عالج االنسداد لتسوية وضعيته إال أ جراءات الالزمةاإل 

 يف رشايني مخه

 :يف نابلـ 

ويدرس بإحدى املدارس االبتدائية بالجهة عىل التحرش  سنوات 8يف منزل بوزلفة احتجاج ويل تلميذ سنه ـ  

ة الجهوية شعار املندوبيي ال يزال يبارش عمله بالرغم من إالجنيس الذي يتعرض له ابنه من طرف املعلم والذ 

 للرتبية وسلطة االرشاف

 يف صفاقس:ـ 

ية بصفاقس عىل مماطلة اإلدارة عوان الديوانة التونسالكاتب العام للنقابة املوحدة ل  احتجاج صالح القراويـ 

 العامة للديوانة وعدم اإليفاء بتعهداتها وذلك عرب الدخول يف ارضاب جوع

 يف سوسة:ـ 

 2015خطأ طبي أواخر سنة  إثراحتجاج املواطن حامد بن محمد خالد وذلك للنظر يف ملف وفاة زوجته ـ 

 أثناء عملية اجهاض بإحدى العيادات الخاصةن زوجته توفيت علما وأ وفاتها،ومحاسبة الطبيب املتسبب يف 

ىل منها العودة إ املذكور وطلبىل املستشفى توجهت إ عىل وفاة زوجته بمستشفى النفيضة فقداحتجاج زوج ـ 

العودة أغمي  الجواب وأثناءىل املستشفى يف الغد والقت نفس الصحية وعادت إ بيتها دون االهتمام بتعكر حالتها

حشاد بسوسة حيث لفظت أنفاسها  مستشفى فرحاتىل إىل نفس املستشفى الذي أحالها إ عليها وتم نقلها

 ساعتني بعد وصولها

 والية تطاوين:ـ 

عملية  إلجراءعىل مستوى الكبد وذلك الطفلة رميسة املصابة بمرض عضال احتجاج املواطن خليفة الزوام والد ـ 

 ألف دينار100تتجاوز لفة العملية عاجلة إلنقاذ حياة ابنته نظرا لكون ك

 يف تونس:ـ 

 احتجاج تلميذ ناشط عىل اليوتيوب عىل روزنامة االمتحانات بأسلوب مميز وطريف يصف فيه املعاناةـ 

 التي يواجها التالميذ وطريقة تعامل الساتذة معهم

 

 



 
 

 

 

 نوفمربحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها خالل شهر 

حالة انتحار ومحاولة انتحار يف عرشين والية نصف ما تم رصده تقريبا كان  90تم خالل هذا الشهر رصد 

ة محاوالت انتحار جماعية كانت بالساس يف واليتي سيدي بوزيد ووالية قفصة يف حني لم تشهد واليات أريان

 و محاولة انتحاروقابس وسليانة وزغوان أي حالة أ

 

  :تم رصدهاعمرية للحاالت التي ييل الخصائص ال مايف

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

 ذكر 2 8 40 22 5 1 78 87%

 أنثى 2 2 4 2 1 1 12 13%

 املجموع 4 10 44 24 6 2 90 100%

  100% 2% 7% 27% 49% 11% 4% % 

 

 هم املالحظات حول الحاالت املرصودة:وحول أ

مع انتحار تلميذة بإحدى املعاهد يف جهة املروج ـ االهتمام اإلعالمي الكبري منذ بداية هذا الشهر وذلك تزامنا 

ثارة ط عملية االنتحار بانتماء التلميذة ملجموعة عبدة الشيطان، تناول إعالمي كان الهدف منه إوتم رب بالعاصمة

سباب االنتحار هي أعمق بكثري وال يمكن معالجة مثل هذه إن أال غري ومن خالل التحريات امليدانية فالرأي العام 

 بطرح أسباب واهيةو  ا بالتخفيالقضاي
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2016حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار حسب الرشيحة العمرية خالل نوفمرب  

ذكر أنثى



 
 

من الهلع العديد من الشبان عىل إثر ما تم تقديمه عرب وسائل اإلعالم بل إن البعض منهم خاف  لقد أصابت حالة

ىل مجموعة يف اشتباه انتماء بعض الشبان إوت ىل بيوتهم هذا عالوة عىل املداهمات المنية لبعض البيمن العودة إ

 عبدة الشيطان

 السلوكياتعض ولياء بشكل خاص وعدم القدرة والقصور يف فهم بيف نفس اإلطار الحظنا الهلع والخوف لدى ال 

 عالمت التي يتم تداولها عرب وسائل اإل وبعض املعطيا

 ، تلميذان وتلميذتانلشهر املايضاملنتحرين مقارنة با ـ سجلنا خالل هذا الشهر نفس عدد الطفال

جماعية بكل من سيدي بوزيد وقفصة إال أن ـ نصف حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار كانت محاوالت انتحار 

ىل محاولة االنتحار الجماعي يف الشهر مجموعات أخرى من الشبان إتختلف عن السباب التي دفعت  السباب

 املايض

نه يف حدود حالة واحدة االنتحار ومحاوالت االنتحار اال أمن حاالت  %13.5ة الـ ناث لم يتجاوز نسبـ عدد اإل 

 مقابل ثالثة حاالت للذكور بالنسبة لحاالت االنتحار املرصودة

سنة كانت كما هو الحال يف الشهر املاضية الكثر حضورا يف حاالت االنتحار  35ـ26ـ الرشيحة العمرية 

 ومحاوالت االنتحار

 ملسنني منهم من هو يف سن الثمانني حالتي انتحارـ تم رصد 

قد كانت كما ييل منذ شهر سبتمرب إىل غاية الشهر فلحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار عن التوزيع الجغرايف 

 :الحايل

 الوالية سبتمرب أكتوبر نوفمرب

 بنزرت 4 5 1

 تونس 28 6 7

 أريانة 0 0 0

 منوبة 1 2 1

 بن عروس 0 3 3

 زغوان 0 0 0

 نابل 4 1 4

 جندوبة 1 3 3

 باجة 0 2 2

 الكاف 2 0 1

 سليانة 0 0 0

 سوسة 2 5 2



 
 

 املنستري 1 1 2

 املهدية 2 3 1

 صفاقس 1 2 5

 القريوان 23 34 2

 القرصين 12 32 3

 س بوزيد 2 10 30

 قابس 14 5 0

 مدنني 1 1 2

 تطاوين 2 0 1

 قفصة 2 1 17

 توزر 0 0 1

 قبيل 1 3 2

 املجموع 103 119 90

 
 

 :ومحاوالت االنتحار التي تم رصدهاييل جرد لحاالت االنتحار  فيما
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0

5

10

15

20

25

30

35

40

ت
زر

بن

س
ون

ت

نة
يا

أر

بة
نو

م

س
رو

 ع
بن

ن
وا

زغ بل
نا

بة
دو

جن

جة
با

ف
كا

ال

نة
ليا

س

سة
سو

ري
ست

ملن
ا

ية
هد

امل

س
اق

صف

ن
وا

ري
لق

ا

ين
رص

لق
ا

يد
وز

 ب
ي

يد
س

س
اب

ق

ني
دن

م

ين
او

ط
ت

صة
قف

زر
تو يل
قب

نوفمرب -حالت االنتحار ومحاوالت االنتحار يف مختلف الواليات خالل الفرتة سبتمرب

2016

سبتمرب أكتوبر نوفمرب



 
 

 االنتحار شنقا

 

 ـ انتحار شاب من منزل عبد الرحمان يف الثالثينات

 سبابمن العمر ولم يتم اإلعالن عن ال 

 بنزرت ذكر

 

 مام حافلة نقلألقاء اإل

 

 سالح ابيض

 

 

 

 

 

 االنتحار شنقا

 

 

محاولة االنتحار  

 لقاء من علو    عرب اإل

 

 

 

 االنتحار شنقا           

سنة بجهة جبل الجلود بعد 38ـ انتحار كهل سنه 

 صابته بفريوس السيداأن اكتشف إ

ـ محاولة انتحار شاب خالل أيام قرطاج 

وسحب آلة  لطابورالسينمائية وذلك بخروجه من ا

لنفسه وتم نقله ديد الطعنات وانطلق يف تسحادة 

ىل رة عليه من قبل الحماية املدنية إبعد السيط

 املستشفى وهو يف حالة خطرية

العقد الثاني من منطقة سيدي  شاب يف ـ انتحار

 الن عنهاسني السيجومي والسباب لم يتم اإلعح

ـ محاولة انتحار كهل يف الخمسينات من العمر عرب 

تسلقه الساعة الكبرية يف شارع الحبيب بورقيبة 

ترامب كرئيس احتجاجا عىل انتخاب دونالد 

 مريكيةللواليات املتحدة ال 

والية تطاوين يبلغ  ـ انتحار مهاجر تونيس أصيل

سنة ويعمل يف مدينة تور هذا ولم  34من العمر 

 عن أسباب االنتحارتتوفر معلومات 

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 

 

 

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 

 

 

 ذكر

 تونس

 

 سالح ابيض

د بن الوليد بدوار ـ انتحار امرأة تقطن بحي خال

سنة بعد أن تقدمت لالسرتشاد عن 3هيرش عمرها 

 يف قضية عدلية مآل

 منوبة انثى

 

 االنتحار شنقا

 

 

 

 

 االنتحار شنقا

 

 

بجهة سنة  14غ من العمر بلـ انتحار تلميذة ت

فإن  حد وحسب ما توفر من معلوماتاملروج وا

خالل صباحا وعادت  ىل املدرسةالتلميذة توجهت إ

ن شقيقها الصغر وسنه ثمانية ال أفرتة الراحة إ

 سنوات عثر عليها جثة يف غرفتها

انتحر شنقا يف  1996من مواليد  ـ انتحار تلميذ

وعىل إثر استنطاق صديقني للضحية من غرفته 

علمهما بكونه طات المنية أفادا بكونه أطرف السل

 سيضع حدا لحياته

 20و 15ل أعمارهم بني هذا وتم إيقاف خمسة أطفا

 عالقة بعبدة الشيطان سنة يعتقد أن لهم

 انثى

 

 

 

 

 

 ذكر

 بن عروس



 
 

 

 االنتحار شنقا

 

 االنتحار حرقا

 

 

 

حقنت نفسها بحقنتني 

 من مادة االنسولني

 

 

 

 االنتحار حرقا

يف العقد الخامس ولم تتوفر أي  كهلـ انتحار 

 معلومات حول أسباب االنتحار

يف العقد الثالث من العمر بسبب  ـ انتحار فتاة

ن بينها وبني والدها لسباب مادية علما وأخالفات 

الفتاة تعمل يف مؤسسة صناعية وضاقت ذرعا 

 بالطلبات املالية لوالدها

 اإلعدادية الرميلةميذة باملدرسة ـ محاولة انتحار تل 

سنة وذلك بعد طردها من املدرسة ملدة  13سنها 

داء ثالثة أيام بسبب خالفات مع تلميذة أخرى واالعت

الذي تعرضت له من قبل أحد الولياء أمام أنظار 

 طار الرتبوي واملديراإل 

سنة من منطقة املهاذبة  21ـ انتحار امرأة سنها 

 م اإلعالن عنهاة والسباب لم يتمن معتمدية قرمبالي

 ذكر

 

 نثىأ

 

 

 

 أنثى

 

 

 

 

 

 أنثى

 نابل

 

االنتحار عرب االلقاء من  

 عمود كهربائي

 

 االنتحار شنقا

االنتحار عرب قطع 

 الرشايني

ضائر يف العقد الثالث يف بوسالم ـ انتحار عامل ح

 احتجاجا عىل الوضاع املهنية لعمال الحضائر

عني  ـ انتحار شاب يف العقد الثالث يف معتمدية

 دراهم يبدو انه يعاني من اضطرابات نفسية

ـ انتحار طالبة يف العقد الثاني وذلك بمبيت الفتيات 

 والسباب لم يتم اإلعالن عنها بعد 

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 أنثى

 جندوبة

 االنتحار حرقا

 

 

 

محاولة االنتحار عرب 

 االلقاء من علو

 ، العب كرة قدم سابقـ انتحار كهل يف العقد الرابع

 بقبالط احتجاجا عىل هدم الكشك الذي يعمل فيه

ناعية بوتفاحة ـ محاولة انتحار كهل باملنطقة الص

بمصنع الخشب منذ سبعة  بعد فصله عن العمل

ن صعوبات مالية أشهر مما جعله يعاني م

لقاء نفسه من فوق بناية املصنع واجتماعية وذلك بإ

 الذي يشتغل فيه

 ذكر

 

 

 ذكر

 باجة

 

 باالنتحار شنقاالتهديد 

حار شنقا يف حال سنة باالنت 40امرأة سنها  تهديدـ 

  السلط للمنزل الذي تسكنه بدون حق اسرتداد

 الكاف نثىأ

 االنتحار عرب تناول أدوية

 

 محاولة االنتحار حرقا

ـ انتحار شاب يف العقد الثالث والسباب لم يتم 

 اإلعالن عنها

مدينة النفيضة ـ محاولة انتحار شاب بأحد أرياف 

ن سنة وذلك بسبب تردي يبلغ من العمر عرشو 

 ذكر

 

 

 ذكر

 سوسة



 
 

ة علما وأنه سكب مادة حارقة عىل ظروفه االجتماعي

 رضم النار وتم نقله للمستشفىجسده وأ

 

 االنتحار حرقا

 

 

 

 محاولة االنتحار حرقا

ـ انتحار امرأة يف العقد الرابع، عاملة نظافة بمقر 

ثر خالفات بينها وبني بعض زميالتها الوالية عىل إ

رضمت النار عىل جسدها وأفقد سكبت مادة حارقة 

 فيه داخل دورة مياه

 

سنة  13ـ محاولة انتحار تلميذ يبلغ من العمر 

يدرس بالسنة الثامنة أسايس بمعهد االمتياز بسبب 

يوم قرار تأديبي من إدارة املدرسة ضده بالرفت 

وحاول سكب  دواحد وقد صعد فوق سطح املعه

مادة شبيهة بالبنزين مستعينا بوالعة وقد تمكن 

ن عمت من موظفي اإلدارة من انزاله بعد أعدد 

الفوىض وتعطلت الدروس لفرتة نظرا لتجمهر 

 التالميذ والساتذة يف الساحة

 نثىأ

 

 

 

 ذكر

 املنستري

 

 االنتحار شنقا

نه سنة من الجم يبدو أ 34ار كهل سنه ـ انتح

 االضطرابات النفسية يعاني من بعض

 املهدية ذكر

 

 االنتحار شنقا

 

 االنتحار حرقا

 

 االنتحار شنقا

 

االنتحار عرب االلقاء من 

 طابق علوي

 

 التهديد باالنتحار حرقا

صيل منطقة أوالد ـ انتحار شاب يف العقد الثاني أ

وال  حسن ويقطن ببلتش التابعة ملعتمدية الحنشة

 تزال السباب مجهولة

شاب يف العقد الثالث بمدينة صفاقس ولم ـ انتحار 

 تتوفر معلومات حول أسباب االنتحار

بقرقنة من  ـ انتحار شاب بمنطقة أوالد بوعيل

 ويعمل يف قطاع البناء1989مواليد 

ـ انتحار شاب يف العقد الثالث بمدينة صفاقس 

 والسباب لم يتم الكشف عنها

حار يف تهديد كهل يف العقد الرابع من العمر باالنتـ 

بهو مقر البلدية مرفوقا بابنيه احتجاجا عىل عدم 

ربط منزله املشيد حديثا بالكهرباء وتسبب ذلك يف 

عدم قدرة أبنائه عىل الدراسة بسبب غياب النور 

 الكهربائي

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 ذكر

 

 ذكر

 

 

 ذكر

 صفاقس

 

 االنتحار شنقا

 

سنة تعيش  80يل تحار مسنة تبلغ من العمر حوانا

 نها تعاني من اضطرابات نفسيةرفقة ابنها يبدو أ

 نثىأ

 

 

 القريوان



 
 

 

 محاولة االنتحار شنقا

 10ـ محاولة انتحار تلميذ من معتمدية حفوز سنه 

ليه والدته سنوات يدرس بمدرسة الزرق تفطنت إ

قبل اقدامه عىل االنتحار هذا ولم تتوفر معلومات 

 السبابعن 

 ذكر

 

 االنتحار حرقا

 

 

 

 

 

 االنتحار حرقا

ـ انتحار تلميذ يدرس باملعهد الثانوي بالعيون سنه 

رضم نة، فقد سكب البنزين عىل جسده وأس 17

ساحة املعهد وحسب رواية زمالئه فإن النار داخل 

ىل عدم تمكينه من بطاقة دخول ونفى السبب يعود إ

لتالميذ رواية مدير املعهد الذي أفاد أن التلميذ ا

 من اضطرابات نفسية يعاني

بسبب نقلته من  يف العقد الثالث منر عون أـ انتحا

 ىل رشطة املرورمن رشطة النجدة إ اختصاصه

 ذكر

 

 

 

 

 

 

 ذكر

 القرصين

 

 التهديد باالنتحار حرقا

 

 

من سائقي  30ـ محاولة انتحار جماعي لـ 

سيارات الجرة الفردية احتجاجا عىل تنكر السلط 

سناد جويلية بإ 29التفاق حوله يف جلسة ملا تم ا

  ةمنها خالل السنة الحالي 50رخصة جديدة  100

 سيدي بوزيد ذكور

 

االنتحار عرب االلقاء من 

 علو

 

 

 

مقيم  1957انتحار كهل من مواليد سنة 

صيل باملستشفى الجهوي بمدنني منذ أربعة أيام أ

لقرص الجديد من معتمدية بني خداش، منطقة ا

مراض يتناول أدوية أمراض نفسية بقسم ال 

 الباطنية باملستشفى

لعمر ملاني يف العقد الرابع من اـ انتحار سائح أ

بمنطقة الحدادة بجزيرة جربة بسبب مشاكل 

ىل االنفصال عن صديقته وقد ترك عاطفية أدت إ

 رسالة يف الغرض

 ذكر

 

 

 

 

 ذكر

 مدنني

 

محاولة االنتحار عرب 

 دويةتناول أ

سنة عرب تناول  27ـ محاولة انتحار فتاة سنها 

دوية هذا ولم تتوفر معطيات كمية هائلة من ال 

 و وضعها الصحي حالياب أحول السبا

 تطاوين نثىأ

 

لم تتوفر معلومات حول 

 لية االنتحارآ

 

 

 

من  سنة من منطقة تلحة 27ـ انتحار فتاة سنها 

ن معتمدية بالخري، تركت رسالة أعلمت فيها أ

خاها منعها من اقدامها عىل االنتحار يعود لكون أ

 هالتدريس بأحد املعاهد الخاصة وهي تنتظر هذ

حالة الخصاصة التي تعيش الفرصة للخروج من 

 نثىأ

 

 

 

 

 

 قفصة



 
 

 

 االنتحار حرقا

 

 

 محاولة االنتحار شنقا

فيها مع أفراد عائلتها علما وأنها تعيش مع أمها 

 اهوأخي

سنة من  26يبلغ من العمر  ـ انتحار جندي

 معتمدية القطار والسباب لم يتم اإلعالن عنها

عمال حضرية انشاء الوحدة الثانية  عامل من 15ـ 

الكيميائي التونيس باملظيلة فقد صعد عدد للمجمع 

 عىل احدى املداخن بمعمل انتاج ثالثيمنهم أ

الفسفاط الرفيع ولفوا حباال حول رقابهم يف 

ا عمد آخرون لالنتحار الجماعي شنقا كم محاولة

ن هؤالء علما وأىل التهديد بالتفجري قارورة غاز إ

بمقر الرشكة  العملة معتصمون منذ حوايل شهرين

 باالنتداب مطالبةلل

 

 ذكر

 

 

 ذكور

 

 االنتحار شنقا

من الجيش  سنة تم فصله22انتحار شاب سنه 

بعد شهرين فقط من انخراطه وذلك الوطني 

 سباب نفسيةل 

 توزر ذكر 

 

 االنتحار شنقا

 

 

 

 االنتحار حرقا

 

يدرس باملدرسة  سنة 50ـ انتحار معلم سنه 

والسباب لم يتم اإلعالن  االبتدائية العوينة بدوز

النتحار  عنها علما وأن أجواره أعربوا عن صدمتهم

ذ ال توجد حسب رأيهم أسباب هذا املدرس والب إ

 لذلك

من منطقة  سنة 25ـ انتحار فتاة تبلغ من العمر 

ر إثر خالف جد رجيم معتوق من معتمدية الفوا

بينها وبني خطيبها وانفصالهما بعد أن كان من 

 يام القليلة القادمةاملقرر أن يتزوجا يف ال 

 ذكر

 

 

 

 

 نثىأ

 قبيل

 

 2016 خالل شهر نوفمرب االحتجاجات االجتماعية الجماعية

 :وتوزعت هذه االحتجاجات كما ييلاحتجاجيا،  تحركا 1095رصد خالل هذا الشهر  تم

 طبيعة التحركات االحتجاجية

 طبيعة االحتجاجات العدد النسبة

 االحتجاجات العفوية 552 50%

 االحتجاجات التلقائية 345 32%

 االحتجاجات العشوائية 198 18%

 املجموع 1095 100%



 
 

 
 وتوزعت هذه االحتجاجات عىل مختلف القطاعات كما ييل:

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 86 8%

 اجتماعي 95 9%

 سيايس 74 7%

 تربوي 431 39%

 بيئي 43 4%

 إداري 202 18%

 ديني 2 0%

 صحي 46 4%

 أمني 105 10%

 ريايض 11 1%

 املجموع 1095 100%
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2016نوفمرب-الهيكل القطاعي العام للتحركات االحتجاجية خالل الفرتة سبتمرب 

شهر سبتمرب شهر أكتوبر شهر نوفمرب



 
 

ن هذا التطور شمل بالخصوص ك تطور باملقارنة مع شهر أكتوبر إال أىل املنسوب العام لالحتجاجات هنابالنظر إ

القطاع الرتبوي والقطاع المني يف حني حافظت االحتجاجات يف القطاعني اإلداري والصحي والبيئي عىل نفس 

املنسوب تقريبا وتراجع يف االحتجاجات االقتصادية واالجتماعية وتراجع نسبي يف االحتجاجات ذات الخلفيات 

 السياسية 

 

 الحتجاجية الجماعية العفويةكات ااملجال القطاعي للتحر 

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 43 8%

 اجتماعي 47 9%

 سيايس 37 7%

 تربوي 228 41%

 بيئي 24 4%

 اداري 90 16%

 ديني 1 0%

 صحي 27 5%

 أمني 52 9%

 ريايض 3 1%

 املجموع 552 100%
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2016نوفمرب لشهراملجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العفوية



 
 

االحتجاجات العفوية سقف الخمسني باملائة والسبب وىل منذ بداية السنة الحالية التي تتجاوز فيها إنها املرة ال 

ىل طبيعة التحركات التلمذية فوية كانت بالساس تربوية وتعود إمن االحتجاجات الع %42يف ذلك يعود لكون 

 التي تم رصدها خالل هذا الشهر

حافظت االحتجاجات ذات الخلفيات اإلدارية عىل مكانة متميزة ضمن هذه االحتجاجات وارتبطت بعديد 

 اإلداريةاإلشكاالت التي لها عالقة بالخدمات 

وكما ذكرنا فإن عديد االحتجاجات أفرزت ردود ردود الفعل العفوية كانت هامة هي الخرى يف املجال المني 

 اب االحتجاجاتة كانت سببا من أسبمنيفعل أ

 

 

 

 ركات االحتجاجية الجماعية التلقائيةاملجال القطاعي للتح

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 28 8%

 اجتماعي 31 9%

 سيايس 23 7%

 تربوي 126 37%

 بيئي 13 4%

 اداري 70 20%

 ديني 1 0%

 صحي 14 4%

 أمني 35 10%

 ريايض 4 1%

 املجموع 345 100%



 
 

 
ن كل االحتجاجات لكن بأحجام أقل، حيث أنالحظها بالنسبة لالحتجاجات التلقائية و  نفس الهندسة تقريبا

ن االحتجاجات االحتجاجات العفوية مع اإلشارة أ املرصودة هي تقريبا نصف االحتجاجات التي تم رصدها ضمن

و لها عالقة لعالقة أغالب االحتجاجات التلمذية وتعود إىل جملة من اإلشكاالت ايف املجال الرتبوي تجاوزت يف ال

 بالعنف 

فس امللفات املطروحة حول تردي ثارت هي الخرى نلخلفيات االجتماعية واالقتصادية أاالحتجاجات ذات ا

 خليةت التنموية خاصة يف الجهات الداشكاال الوضاع االجتماعية والبطالة واإل 

 العديد من حاالت العنفبل و  خر موضوع العديد من االحتجاجاتملف الوضاع الصحية كان هو اآل 

 

 ت االحتجاجية الجماعية العشوائيةاملجال القطاعي للتحركا

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 15 8%

 اجتماعي 17 9%

 سيايس 14 7%

 تربوي 77 39%

 بيئي 6 3%

 إداري 42 21%

 ديني 0 0%

 صحي 5 3%

 أمني 18 9%
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2016نوفمربلشهر املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية التلقائية



 
 

 ريايض 4 2%

 املجموع 198 100%

 
خاص يف نها هامة بشكل عشوائية تعترب نسبيا محدودة ولو أن االحتجاجات الاالحتجاجات فإبالنظر اىل حجم 

يف القطاع ن االحتجاجات ات كانت عموما عادية مع اإلشارة أنها يف بقية القطاعاملجال الرتبوي واإلداري إال أ

يف عديد االحتجاجات فان من كانت هي الخرى محدودة بل و المني والتي اتخذت أشكال مواجهات مع قوات ال 

 منياال بالنسبة الحتجاجات املفروزين أقوات االمن هي التي بادرت بالعنف كما هو الح

 

 

 بعادها القطاعيةحتجاجية االجتماعية الجماعية يف أالتحركات اال 

 القطاع االقتصادي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 43 50%

 احتجاج تلقائي 28 33%

 احتجاج عشوائي 15 17%

 املجموع 86 100%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

اقتصادي

اجتماعي

سيايس

تربوي

بيئي

اداري

ديني

صحي

أمني

ريايض

2016نوفمربلشهر يةئاملجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العشوا



 
 

 هم االحتجاجات حول البنية تمحورت أ

 التحية

  تأخر انجاز بعض املشاريع مثل مرشوع

 قصب الشنشان

  املفاوضات حول معمل االسمنت

 بالرويسات

 مراجعة عقود الشغل 

  وضاع املرتدية ملركبات فالحيةال 

  صابة تراجع بعض املصانع عن قبول

 الطماطم

  ضيق املساحة املخصصة للعرض يف سوق

 الجملة للخرض والغالل

 إشكاالت واحة جمنة 

 تسوية وضعية عمال الحضائر 

 غلق مصنع بدون اشعار مسبق 

 الركود التجاري يف املناطق الحدودية 

 خرتحويل سوق من مكان إىل آ 

 بعث مشاريع اقتصادية بالجهات الداخلية 

 ن ليبياوضع حد لتهريب الخرفان م 

 بار ري عميقةاحداث آ 

 لوب البيضاء العالقة بأحد إشكاالت الق

 املوانئ

 القطاع االجتماعي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 47 49%

 احتجاج تلقائي 31 33%

 احتجاج عشوائي 17 18%

 املجموع 95 100%

 :ييل فيماتمثلت أهم اإلشكاالت 

 تسوية وضعيات مهنية 

 توفري املاء الصالح للرشاب 

 توفري النور الكهربائي 

 الرتسيم ومراجعة عقود العمل 

 التأخر يف رصف جرايات 

 تسوية وضعيات عملة الحضائر 

 حلول لقضية هنشري الستيل 

  الحصول عىل االمتيازات املتعلقة بالضمان

 االجتماعي

  االجتماعية باملناطق وضاع تدهور ال

 الحدودية

  تعطل املفاوضات االجتماعية يف القطاع

 الخاص

  شكاالت البطالةالحلول إل 

 الطرد التعسفي 

 القطاع السيايس

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 37 50%

 احتجاج تلقائي 23 31%

 احتجاج عشوائي 14 19%



 
 

 املجموع 74 100%

 حول ما ييل: اسستمحور موضوع االحتجاجات بال 

  حول إلغاء سياسة التسويف والالمباالة

 جراءات التي اتخذتها وزارة املاليةاإل 

 استنكار لحداث شغب 

 منياإلغاء بعض السماء من املفروزين أ 

 استهداف أعوان شاركوا يف إرضابات 

  غياب أعضاء مجلس بلدي عن الجلسة

 التمهيدية للبلدية

 رفض لقانون الجباية 

  2017رفض لقانون املالية لسنة 

  طالق رساح التدخل لدى السلطات الليبية إل

 بحارة

 رفض مرشوع الرضيبة عىل الدخل 

 االقصاء والتهميش 

  تجاهل ضحايا الرش من قبل هيئة

 الحقيقة والكرامة

 انشاء عمادة 

 جانفي  18ية عدم التزام الحكومة باتفاق

 منياحول املفروزين أ 2016

  االحتجاج عىل وزير العدالة االنتقالية

 وحقوق االنسان السابق 

 املطالبة برحيل وزير الرتبية 

 القطاع الرتبوي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 228 53%

 احتجاج تلقائي 126 29%

 احتجاج عشوائي 77 18%

 املجموع 431 100%

 :ييل فيماتمحورت اهم االحتجاجات 

 اب املعدات الساسية بمعهد عل غي

 عالميةلإل 

  تغيري نظام االمتحانات يف املراحل اإلعدادية

 والثانوية

 كثرة ساعات التدريس 

  طار الرتبوينقص اإل 

  تسوية وضعية املدرسني املناوبني 

 رفض تسمية مدير معهد 

  نتداباتاإل 

  وضعية الطلبة املطرودينتسوية 

 طار التدريسغياب إ 

 سوء تنظيم العطل 

 لغاء السبوع املغلق إ 

 العنف 

 تراجع املستوى التعليمي 

  طار الرتبوي بالتسبب يف انتحار اتهام اإل

 تلميذ

  توفري حافلة خاصة بنقل الطلبة 

 توفري ظروف اإلقامة يف املبيتات 

 ظروف الدراسة بمركز تكوين مستمر 

 القطاع البيئي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة



 
 

 احتجاج عفوي 24 56%

 احتجاج تلقائي 13 30%

 احتجاج عشوائي 6 14%

 املجموع 43 100%

 هم اإلشكاالت املطروحة كما ييل:كانت أ

  ثشكاليات التلوّ البحث عىل حلول هيكلية إل 

 كبري للمياه الصالحة للرشابهدار ترسب وإ 

 الحق يف بيئة سليمة 

 الخطر الذي يمثله الخنزير الربي 

 ترسب الغاز ومشاكل اختناق 

  تفريغ الفحم البرتويل الذي تستعمله

 مصانع االسمنت بميناء تجاري

 انبعاث الروائح الكريهة من مصب 

  انتشار الفضالت بمحيط مؤسسات

 تعليمية

 ارتفاع منسوب مياه 

 اإلداريالقطاع 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 90 45%

 احتجاج تلقائي 70 35%

 احتجاج عشوائي 42 21%

 املجموع 202 100%

 تمحورت االحتجاجات حول املواضيع التالية:

 تهيئة طرقات 

 تسوية وضعيات مهنية 

  يف وزارة الثقافة إقرار قانون أسايس

ومراجعة سلم الرتقيات والنقل الداخلية 

 والخارجية

 االنطالق يف تنفيذ مشاريع 

 توفري البطاقة عدد ثالثة 

 تجريم الحراك االجتماعي 

 املنع من استغالل الخطوط البعيدة 

 نقص يف عدد القضاة 

 ر اإلرهاب والتغطية توفري منحة خط

 زياء عمل لحراس الغاباتاالجتماعية وأ

 حياء ضيعة ديوان الرايض تصالح وإاس

 الدولية

 الذي تويف يف  جلب جثمان أحد املواطنني

 حادث مرور يف ليبيا

 سحب رخص 

  وامر املتعلقة بالنظام السايس اصدار ال

 للمكتبيني

  تنقيح النظام السايس للمنشطني بدور

 الثقافة ومراجعة توقيت العمل

 غلق مدرسة بعد سقوط جزء من  قرار

لقسام دون توفري فضاء د احسقف أ

 ردرايس آخ

 تعطل الخدمات اإلدارية يوم السبت 

  املطالبة بتعويضات مالية عن حادث

 خمودة



 
 

  تردي خدمات الرشكة الوطنية للسكك

 الحديدية

  كل المنيني املشاركني يف أحداث بن ترقية

 ردان دون استثناءق

 داريني متهمني بعرقلة مشاريعمحاسبة إ 

  مستلزمات الوقاية تمكني أعوان من

تأجيل مناظرة  والصفة والسالمة املهنية

 انتداب عملة

  التمتع بمنحة العودة املدرسية والرتقيات

املهنية وتنزيل القائمة النهائية للنواب 

 املزمع انتدابهم والتمتع بمنحة الريف

 القطاع الصحي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 عفوي احتجاج 27 59%

 احتجاج تلقائي 14 30%

 احتجاج عشوائي 5 11%

 املجموع 46 100%

 :يف هذا القطاع تمحورت حول ما ييلاهم االحتجاجات 

  رفض أطباء االختصاص رخصة ورقم

جبائي قبل القيام بالعيادات الخاصة داخل 

 املستشفيات العمومية

  الوضع الصحي ببعض الحياء السكنية

 وساخنتيجة تراكم ال 

  طار اإلداري واملواطنني يف العالقة بني اإل

 بعض املستشفيات

  طار الطبي وشبه الطبيالعنف ضد اإل 

  طار اإلداري يف بعض العنف ضد اإل

 املستشفيات

  انتشار فريوس يقتل الغنام بسبب تهريب

 املاشية

  وساخ وانعكاساتها انتشار الفضالت وال

 الصحية

 ةنقص املعدات الطبي 

 نقص يف أطباء االختصاص 

 املشاركة يف املناظرات الداخلية لألطباء 

 الفضالت الطبية 

  عدم ارسال قافلة صحية للتقيص حول

 انتشار فريوس

 إصابة تالميذ بداء البوصفري 

 بة تالميذ بالتهاب الكبد الفريوسإصا

 المنيالقطاع 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 52 50%

 احتجاج تلقائي 35 33%

 احتجاج عشوائي 18 17%

 املجموع 105 100%

 :تجاجات يف هذا القطاع حول ما ييلهم االحتمحورت أ



 
 

  من الريفيال 

 مضايقات الدوريات المنية 

 طالق رساح موقوفنيإ 

 طالق رساح بحارة تونسيني بليبياإ 

 منيةوحدات أدي من قبل ي وماعنف لفظ 

  من يف محيط املؤسسات التعليميةال 

 تكرار حوادث املرور 

 العنف داخل الفضاءات الرتبوية 

  من يف الفضاءات االستشفائيةال 

  عالم الجهوي واحتكار املعلومة إقصاء اإل

 من طرف الجهات المنية يف قضايا اإلرهاب

 تطور العنف والجريمة املنظمة 

  الشبانمن وعدد من مواجهات بني ال 

  حياءمواجهات بني المن ومتساكني أحد ال 

  رهاب التصدي لإل 

  توزيع حلوى محشوة بمادة مخدرة عىل

 الطفال

 جتماعية الجماعية ودرجة كثافتهاليات التحركات االحتجاجية اال آ

 الكثافة وذلك وفق معايريليات التحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية ذكر ككل مرة بمنهجية قياس آن

الذي نعتمده يف تقاريرنا والذي يخص قياس من واحد إىل خمسة أي وفق نفس التدرج التكرار ضمن سلم الو 

 .إىل مؤرش سلبيليات والفضاءات والجهات والفاعلني هذا وتشري الخانة }ـ{ اآل

 5 4 3 2 1 لياتاآل

    * * عالمنداءات عرب وسائل اإل 

   * * * مغادرة مكاتبهممنع مسؤولني من 

  * * * * الشبكات االجتماعية

     ـ التهديد باالستقالة

   * * * االعتصامات

    * * ارضابات جوع

     * ارضابات جوع وحشية

   * * * غلق طرق

     * عرائض احتجاجية

   * * * إداريةاقتحام مؤسسات 

   * * * غلق مقرات عمل

   * * * منمواجهات مع ال 

     ـ حمل الشارة الحمراء

   * * * مسريات سلمية

  * * * * إرضابات

    * * طاطيةحرق عجالت م

    * * منيةاعتداء عىل مراكز أ



 
 

     * العصيان املدني

     - منع حركة مرور القطارات

     ـ عرض شهائد جامعية للبيع

     ـ مسرية بحرية باملراكب

     * التونسيةالتخيل عن الجنسية 

     ـ غالق ميناءإ

    * * مقاطعة امتحانات

    * * اتالف انتاج فالحي

     ـ التكبيل بالسالسل

     ـ سالسل برشية

     * فواهخياطة ال 

   * * * التهديد باالنتحار

     * انتحارات رمزية

     ـ قدام نحو العاصمةالسري عىل ال 

     - الجماعيةالتهديد بالهجرة 

   * * * اعتداءات وشغب

 

 فضاءات التحركات االحتجاجية الجماعية

 5 4 3 2 1 الفضاءات

   * * * طرقات

   * * * دارية مقرات إ

  * * * * ساحات عامة

   * * * فضاءات عمل

  * * * * مؤسسات تربوية

    * * مصالح بلدية

   * * * مقرات واليات

   * * * مقرات معتمديات

    * * مقرات قضائية

   * * * مقرات وزارات

     * يندواو 

   * * * منظمات وطنية

   * * * مجلس نواب الشعب

    * * رئاسة الحكومة



 
 

     ـ رئاسة الجمهورية

   * * * مستشفى

     * الرشكة التونسية للكهرباء والغاز

    * * مقرات الرشكة الوطنية لتوزيع املياه

     ـ سفارات

    * * مالعب رياضية

 

 كات االحتجاجية الجماعيةالجهات موضوع التحر 

 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

   * * * السلطات االمنية

    * * السلطات القضائية

   * * * وطنية منظمات

   * * * مجلس نواب الشعب

     * مجامع املياه

    * * عالميةمؤسسات إ

 

 يف التحركات االحتجاجية الجماعيةالفاعلون 

 5 4 3 2 1 الفاعلون

   * * * أولياء

   * * * متساكنون

     * صحفيون



 
 

    * * عمال الحضائر

   * * * أصحاب الشهادات العليا

   * * * معطلني عن العمل

    * * جرةسائقو سيارات ال 

    * * نأمنيو 

    * * النقل الريفي سائقو

   * * * عمال

   * * * موظفون

    * * أهايل مفقودين

     * أهايل شهداء

   * * * فالحون 

     * بحارة

   * * * طارات شبه طبيةأطباء وإ

   * * * نشطاء حقوقيون

 

 هم االحتجاجات التي تم رصدها بمختلف الوالياتييل جرد ل  فيما

 

 أريانة:والية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 تربوي 11 6 1 18

 املجموع 11 6 1 18

يف ارضاب طلبا  بأريانةنقص التجهيزات واهرتاء البنية التحتية كان دافعا لدخول طلبة املعهد العايل لإلعالمية 

تفاعل مع هذا التحّرك االحتجاجي هذا عالوة عىل مختلف  يلول عاجلة لتجاوز هذا الوضع دون أن يتم رصد ألح

 االحتجاجات التلمذية

 

 باجة:والية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اجتماعي 1 0 0 1

 تربوي 12 6 3 21

 بيئي 2 1 1 4

 اداري 2 2 2 6

 أمني 1 0 0 1

 املجموع 18 9 6 33



 
 
لم تكن جهة باجة خالل السنتني املاضيتني، تاريخ انطالق وحدة الرصد يف رصد التحركات االحتجاجية 

ة احتجاج إذ كادت االحتجاجات يف وىل من السنة الحالية منطق املؤطرة، وكذلك خالل الشهر ال االجتماعية غري

ية تم رصد تيّار من التحركات االحتجاج 2016 ـلخرية ب عن املنطقة. وخالل الثالثية ال غلب الحيان تغيأ

غلبها بمطالب تربوية ومطالب ذات صبغة اجتماعية. إذ تم رصد تحركات تلمذية االجتماعية يف املنطقة تعلقت أ

يف كل من تيبار ونفزة وتستور ويف باجة املدينة رفضا لنظام االمتحانات الجديد الذي أفرزه برنامج االصالح 

 الرتبوي. 

ذ حكم قضائي يتنديدا بتنفمام مقر االتحاد الخاص بهم اعتصام لعدد من املكفوفني أ ويف باجة املدينة تم رصد

شخاص. ويف مدينة ڤبالط اقتحم صاحب ال  أحدرض تابعة لالتحاد لفائدة  االنتزاع بالقوة العامة لقطعة أنص عىل

". ويف منطقة القواسم بمنطقة سيدي إسماعيل قطع املتساكنون هكشك مقر املعتمديّة احتجاجا عىل هدم "كشك

ورة مطالبني بتهيئتها للطريق املذك ةاجة وتيبار احتجاجا عىل الحالة املرتّديالطريق الجهوية الرابطة بني مدينتي ب

ما يف مدينة تستور اشتكى عدد من املواطنني من الترسب الكبري للماء الصالح للرشاب عىل مستوى وتعبيدها. أ

ن هذا الترسب مطالبني بالتدخل للحد م 2وحي الندلس  5الطريق الفرعية الرابطة بني الطريق الوطنية رقم 

 ومعتربين ذلك تهاونا يف الترصف يف املوارد املائيّة. 

مني بعد خسارة عدد كبري من استغاثة طلبا لتدعيم التواجد ال  ويف نفزة وجه عدد كبري من املتساكنني نداء

 قطعانهم بسبب تكرر عمليات الرسقة خاصة يف املناطق الريفيّة املتاخمة للجبال.

 

 : والية بن عروس

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 تربوي 10 6 3 19

 بيئي 1 1 0 2

 ريايض 1 1 1 3

 املجموع 12 8 4 24

هم التحركات االحتجاجية التي تم رصدها بهذه ف يف ملعب رادس تلك أشكاالت بيئية وعنتحركات تلمذية وإ

 الوالية خالل هذا الشهر

 

 :والية بنزرت

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 تربوي 10 5 2 17

 بيئي 1 0 0 1

 صحي 2 1 1 4

 املجموع 13 6 3 22

عمد الفنان التشكييل منصف بن جامع عرض لوحاته يف مقربة بنزرت احتجاجا عىل الوضع املرتّدي للفن والفنيني 

 رشف العواني يف ارضاب عن الطعام تنديدا بعدم السماحالعلوم دخل الطالب أه. ويف كلية يف تونس عىل حد تعبري 

 جازة أساسية.له بالرتسيم الرابع يف السنة الوىل إ



 
 

نديدا برتدي الوضع الصحي داخل اإلعدادية. عدادية الطيب الرشيف وقفة احتجاجية تكما نفذ اإلطار الرتبوي يف إ

 م الجديد لالمتحانات.يضا رصد تحركات تلمذية رفضا للنظاتم أ

 

 : والية ڤابس

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 5 4 1 10

 اجتماعي 4 2 1 7

 سيايس 2 1 1 4

 تربوي 9 4 2 15

 بيئي 5 2 1 8

 اداري 4 2 1 7

 صحي 2 0 0 2

 أمني 1 1 1 3

 املجموع 32 16 8 56

مونياك" املنبعثة من وحدات االنتاج باملجمع الكيميائي الصناعية اختناقا بمادة "ال  نطقةتسبب مقتل عامل بامل

يجاد حلول ن حق ڤابس يف بيئة سليمة وطلبا إل هايل دفاعا ع ارضاب ملدة ساعة ويف احتجاج ال يف دخول العمال يف

غ" اختناقا بالغاز يف ز "ستا عاجلة ملشكل التلوث الذي تعاني منه. كما تسبب مقتل عامل برشكة الكهرباء والغا

 ه طلبا لوضع حد لهذه الترسبات القاتلة.تظاهر زمالئ

منية عندما زميلهم إىل مضايقات من قبل دورية أ عوان الرشكة الجهوية للنقل احتجاجا عىل تعرضكما احتج أ

تصام لعمال يضا رصد اعالبني بتطبيق القانون ومحاسبة العوان. تم أكان رفقة خطيبته داخل سيارتها مط

الخنزير الوحيش نظرا  ويف غنوش احتج صيادون طلبا الصطيادالحضائر طلبا لتسوية وضعياتهم االجتماعية. 

 للخطر الذي يمثله يف املنطقة. 

طارات العمل الثقايف بدخولهم يف ارضاب وإغالقهم لكافة املؤسسات الثقافية يف ويف ڤابس املدينة احتج أعوان وإ

قرار قانون أسايس يف وزارة الثقافة ومراجعة ف ملطالبهم املهنية املتمثلة يف إهل سلطة االرشاالجهة تنديدا بتجا

 سلم الرتقيات والنظر يف النقل الداخلية والخارجية.

حتج يام. كما االجديد لالمتحانات تواصلت ملدة أربعة أ كما عرفت الجهة احتجاجات تلمذية واسعة رفضا للنظام

 خري الحاصل يف انطالق مرشوع قصب الشنشان. بسبب التأاملعّطلون عن العمل 

 

 :والية ڤفصة

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 2 1 0 3

 اجتماعي 1 1 0 2

 سيايس 4 3 2 9

 تربوي 18 9 5 32



 
 

 اداري 7 5 4 16

 أمني 5 3 1 9

 املجموع 37 22 12 71

دارية تابعة لرشكة فسفاط دد من الحافالت الصغرية وسيارات إمعتمدية املظيلة ع صيلاحتجز أهايل شاب أ

إلتمام ملف انتدابه بوزارة  3ڤفصة عىل مستوى الحي الرسيع احتجاجا عىل عدم تمكني ابنها من البطاقة عدد 

 الشباب والرياضة.

وذلك طار الرتبوي اعتصام بسبب نقص اإل البتدائية يف ولياء تالميذ مدرسة املحطة اويف أم العرائس دخل عدد من أ

تداء عىل هايل موقوفني يف الرديف عىل خلفية اعخالل بداية شهر نوفمرب. تم أيضا رصد تحركات احتجاجية ل 

وفري بسيدي عيش احتج املتساكنون طلبا لت 2و1طالق رساحهم. ويف منطقتي القرية سائق قطار وذلك طلبا إل 

حاب سيارات الجرة "اللواج" الخطوط البعيدة الطريق الرابطة بني املتلوي صاملاء الصالح للرشاب. وقطع أ

ثناء نعهم من استغالل الخطوط البعيدة أوتوزر عىل مستوى منطقة شاكمو احتجاجا عىل قرار نقابة القطاع م

 الرجوع.

فرزه االصالح كما شهدت الجهة، يف مختلف مناطقها، تحركات تلمذية رفضا لنظام االمتحانات الجديد الذي أ

 الرتبوي.

وضاعهم االجتماعية رع اإلرشاد الفالحي طلبا لتحسني أويف السند تم رصد تحركا احتجاجيا لحراس الغابات بف

عوان الوقتيني كما لخاص بهم والتغطية االجتماعية لأل سايس اطالبة بمنحة خطر اإلرهاب وسن القانون ال وللم

لغراسة والبستنة طلبا الستصالح وأحياء طارات رشكة البيئة واعوان وإا بتوفري أزياء العمل. كما احتج أطالبو 

 رايض الدولية باملنطقة.ضيعة ديوان ال 

 

 :والية جندوبة

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 تربوي 8 6 5 19

 اداري 2 2 1 5

 ديني 1 1 0 2

 أمني 5 4 1 10

 املجموع 16 13 7 36

بل ىل االعتداء بالعنف املادي واللفظي من قي للفالحة بجندوبة رابح الجوادي إرئيس االتحاد الجهو  تعرض

ىل تحركات احتجاجية واسعة للفالحني تنديدا بهذا االعتداء فقدم نوفمرب المر الذي أدى إ 26البوليس بتاريخ 

رض لتحديد املسؤوليات. كما شهدت وايل الجهة اعتذاراته عن الحادثة للمحتجني ووعد بفتح تحقيق يف الغ

 جندوبة تحركات تلمذية رافضة لنظام االمتحانات الجديد.

ويف منطقة الدندان بعمادة عبد الجبار بمعتمدية بلطة بوعوان تظاهر السكان للمطالبة بتعبيد الطريق الرابطة 

اختفاء الشاب سامي كلم. كما تسبب  7بني منطقتهم ومناطق كّساب وأوالد حسن وعبد الجبار عىل طول 

الرابطة بني جندوبة وعني دراهم عىل مستوى منطقة املريج للمطالبة  17املحيمدي يف قطع أهاليه للطريق رقم 

منية وانطالق عمليات التمشيط والبحث يف املناطق الجبلية تم البحث عنه وبعد تفاعل السلطات ال بمساعدتهم يف 



 
 

 العثور عىل جثة املفقود. 

 

 :القريوانوالية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 6 3 1 10

 اجتماعي 7 4 3 14

 سيايس 4 1 0 5

 تربوي 14 6 6 26

 بيئي 3 1 1 5

 اداري 10 9 6 25

 صحي 5 1 1 7

 أمني 7 4 2 13

 املجموع 56 29 20 105

ىل إدى ادية تسببت يف غلق مصنع العلف المر الذي أبصعوبات ميمر املركب الفالحي والصناعي بالعلم 

اإلطارات والعوان واإلدارة يف مصنع االسمنت بالرويسات إثر مطالبة اإلطارات احتجاجات واسعة لعمالها يف 

مناسبات عديدة طيلة شهر نوفمرب منها نذكر مسرية حاشدة جابت والعوان بتعميم منحة السكن والتأمني 

ملدينة وغلق الطريق الرابطة بني السبيخة والقريوان وكذلك الدخول يف ارضاب عام طلبا للتدخل العاجل شوارع ا

 إلنقاذ املركب من الوضع املادي املرتّدي والذي يتهدد العمال بالبطالة.

ات كما شهدت الجهة أزمة بني اإلطارات والعوان واإلدارة يف مصنع اإلسمنت بالروسيات إثر مطالبة اإلطار 

يضا . وشهدت الجهة أوالعوان بتعميم منحة السكن والتأمني الجماعي وتفعيل الصندوق االجتماعي للمؤسسة

عدادية الغالبة تنديدا بظروف الدراسة ذات خلفية تربوية مثل احتجاجات أولياء تالميذ املدرسة اإل  احتجاجات

ساتذة معهد نرص الله بالدخول واحتجاجات أؤهم من قبل املنحرفني بناها أوخصوصا املضايقات التي يتعرض ل

يف ارضاب ملدة يومني رفضا لتسمية مدير املعهد بطريقة اعتربوها غري قانونية. كما دخل طلبة رڤادة يف ارضاب 

هايل تالميذ مدرسة الهدى طلبا لتحسني ظروف ة وضعية الطلبة املطرودين واحتج أيضا أعن الدراسة طلبا لتسوي

 ركز التكوين املستمر.الدراسة السيئة بم

مله ويف منطقة عمادة الهداية الشمانقية بحاجب العيون احتج التالميذ طلبا لتغيري سائق الحافلة بسبب سوء تعا

ولياء تالميذ مدرسة القطرانية يف القريوان تنديدا بغياب مع التالميذ وتعمده إهانتهم أكثر من مرة واحتج أيضا أ

 أقسام سنوات الخامسة والسادسة منذ انطالق السنة الدراسية.معلّم مادة الفرنسية عىل 

بتعبيد املسلك الفالحي الذي  يف منطقة الخرضاوية بعمادة هماد من معتمدية الشبيكة احتج التالميذ للمطالبة

معتمدية الشبيكة احتج مطار. ويف منطقة الرويسات بيعيقهم عن الوصول إىل مؤسستهم الرتبوية عند نزول ال 

م دون توفري فضاء بديل قسارسة بوصابر بعد سقوط جزء من سقف أحد ال هايل استغرابا لقرار غلق مدال 

 يجاد حل لغلق املدرسة الستئناف دروسهم.مطالبني بإ

يضا رصد تحركات ا لنظام االمتحانات الجديدة. تم أيضا احتجاجات تلمذية واسعة رفضوشهدت القريوان أ

يضا بيئية مثل احتجاج سكان حي حّشاد بالوسالتية بسبب صادية واجتماعية وأذات خلفية اقت خرىجاجية أاحت



 
 
انبعاث روائح كريهة من مصب الفضالت. وكذلك احتجاجات ذات خلفية تعلقت بالعطش مثل احتجاجات 

متساكنو النحالة والنجاح التابعتني لعني جلولة واحتجاجات متساكنو حي محمد عيل وحي سيدي عيىس وحي 

طار الرتبوي يف مدرسة الهناشري بمعتمدية العال بسبب غياب املاء دينة القريوان وكذلك احتجاجات اإل  مالحجام يف

شهر بحي اصل ترّسب كبري ملياه الرشب منذ أربعة أالصالح للرشاب. ويف الشبيكة احتج املواطنون بسبب تو 

 صابرين.

ل فورية وعاجلة لتسوية وضعياتهم من خالل انتدابهم غلق املعلمون النواب املندوبية الجهوية للرتبية طلبا لحلو وأ

طلبا لتسوية وضعياتهم املهنية  99عامال من عّمال الحضائر ببلدية بوحجلة الذين يعملون منذ  18كما احتج 

التغطية  وكذلك عّمال حضائر منبت الغابات بالوسالتية للمطالبة بتسوية وضعياتهم املهنية وتمكينهم من

 سنة( عىل خياطة فمه احتجاجا عىل بطالته املطولة. 32دم الشاب يرسي الشبيل )قاالجتماعية. وأ

حد املصانع عن قبول الصابة شهد القطاع الفالحي يف الجهة أيضا احتجاجات ملنتجي الطماطم إثر تراجع أ

احتج حد مصانع الشمال الغربي. كما فواتري لم يتم استخالصها بعد من أوكذلك احتجاجات فالحني يدينون ب

ك بالتدخل العاجل لترصيف مياه الباعة واملتسوقون يف املنطقة البلدية بمنزل املهريي طلبا لتهيئة السوق وذل

رضيّة حتى ييرس عليهم التسوق كما احتج وكالء البيع بسوق الجملة للخرض والغالل طلبا المطار وتبليط ال 

 عمليات العرض والطلب.  لتوسيع املساحة املخصصة لكل منهم وهو ما تسبب يف تعطيل

عضاء املجلس املدني يف بوحجلة تنديدا بغياب أ إداريا احتج مواطنون مدعومني بممثلني عن مكونات املجتمع

 البلدي عن الحضور يف الجلسة التمهيدية للبلدية.

 

 :والية الڤرصين

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اجتماعي 1 1 0 2

 سيايس 1 1 1 3

 تربوي 12 6 4 22

 بيئي 1 2 1 4

 اداري 3 6 3 12

 صحي 2 2 1 5

 أمني 5 3 2 10

 املجموع 25 21 12 58

با لتأمني نقل التالميذ ىل اعتداء وذلك طلطريق بعد تعرض الحافلة التي تقل أبنائهم التالميذ إهايل فريانة القطع أ

ثر ني عىل حافلة نقل التالميذ وذلك إالطريق بسبب حادثة اعتداء منحرفهايل منطقة بوشبكة الحدودية كما قطع أ

حدهما بأقاربه فهبوا عىل متن سيارتني مسلحني ن كانا عىل متن الحافلة فاستنجد أنشوب شجار بني تلميذي

 بالعيص والسلحة البيضاء فهاجموا الحافلة واعتدوا عىل السائق وروعوا التالميذ.

عيون كان العطش دافعا لتحركات سنوات. ويف ال 6هايل بعد اعتداء مدرس عىل تلميذ عمره ويف سبيطلة احتج ال 

ميلهم، فوزي الكرتيل طار الطبي بعد تعرض ز ملاء الصالح للرشاب. ويف العيون أيضا احتج اإل هايل طلبا لتوفري اال 

 سعاف، لالعتداء من قبل عائلة امرأة متوفاة.سائق سيارة إ



 
 

با إلقالة مدير بنائهم التالميذ وذلك طلسالن بسبيطلة اعتصم الولياء بسبب تراجع معدالت أسة فيض املويف مدر 

ىل راسة تنديدا بعدم صيانة املدرسة إبنائهم من الداملؤسسة كما منع أولياء تالميذ مدرسة أوالد بركة بفوسانة أ

 حانات الجديد. هايل معاهد سبيطلة رفضا لنظام االمتاية نهاية شهر نوفمرب. كما احتج أغ

ن ويف خمودة بفوسانة قطع عدد من الشبان الطريق الرابطة بني خمودة وفوسانة طلبا للتعويض للضحايا ع

 وت كما طالبوا بتهيئة البنية التحتية حادث خمودة الذي جد نهاية شهر أ

 

 :والية ڤبيل

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 2 1 1 4

 اجتماعي 3 2 1 6

 سيايس 1 0 0 1

 تربوي 8 5 2 15

 اداري 3 2 1 6

 أمني 1 1 0 2

 املجموع 18 11 5 34

عوان الحي من قبل تلميذ تم رفته. كما احتج أىل اعتداء لفظي احتج اإلطار الرتبوي بدوز إثر تعرض املدير إ

ثر العثور عىل فتاة مختفية تحت رسير صديقها الطالب الجامعي. كما شهدت إالجامعي بڤبيل بسبب طرد املدير 

ية طلبا مام مقر الوال الجديد. كما احتج عّمال الحضائر أڤبيل احتجاجات واسعة للتالميذ رفضا لنظام االمتحانات 

عهم بالتغطية ن تصدر خالل السنة الجارية وكذلك تمكينهم من املنح والعطل وتمتيلقائمة الرتسيم املقررة أ

 االجتماعية.

 

 :والية منوبة

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اجتماعي 1 1 1 3

 تربوي 9 4 4 17

 اداري 1 1 1 3

 أمني 1 0 0 1

 املجموع 12 6 6 24

طار للرشاب كما احتج اإل املاء الصالح هايل هنشري حّشاد الطريق الرابطة بني غزالة ومطار طلبا لتوفري قطع أ

ف من قبل سائق سيارة تاكيس فردي ىل التعنيار بالدندان تنديدا بتعرض معّلم إالرتبوي باملدرسة االبتدائية خزند

 مام مدخل املدرسة.أ

 ويف الجديدة احتج مستعملو القطار تنديدا بالخدمات الرديئة التي تقدمها رشكة السكة الحديدية. 

 

 :والية الكاف



 
 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 3 2 1 6

 اجتماعي 2 3 1 6

 تربوي 3 5 1 9

 املجموع 8 10 3 21

تحركات احتجاجية يف الكاف تمثّلت يف ارضاب كهل عن الطعام بسبب عدم الحكم يف قضية ابنته التي  تم رصد

عامال من عّمال مصنع النسيج كاف تاكس من خالل غلق طريق املنجي  150توفيت يف حادث قطار واحتجاج 

الوة ا للتزّود بالعلف هذا عبيع لألعالف طلبمام نقطة ا لغلق املصنع وكذلك احتجاج فالحو الدهماني أسليم رفض

 عىل مختلف االحتجاجات التلمذية 

 

 :والية املهدية

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 1 1 1 3

 اجتماعي 1 1 1 3

 سيايس 1 0 0 1

 تربوي 7 3 3 13

 بيئي 1 0 0 1

 اداري 1 0 0 1

 صحي 4 1 0 5

 أمني 2 1 1 4

 املجموع 18 7 6 31

ذات خلفية نظام االمتحانات الجديد وكانت بقيّة االحتجاجات االجتماعية املرصودة يف املهدية  ةرفض تالميذ املهدي

ن الحظ وجود رسومات لعبدة الشيطان يف بالرشطة بعد حبس ابنته وذلك بعد أب اجتماعية مثل استنجاد أ

ساسية امهم لإلطار الرتبوي باملدرسة ال نهاية شهر سبتمرب واته غرفتها وكذلك احتجاج عائلة تلميذ كان قد انتحر

ن يف ليبيا طلبا للتدخل فرحات حّشاد بالتسبب يف انتحار ابنهم  وكذلك احتجاجات أقارب البّحارة املحتجزو 

صابته كلف الدولة بعالجه يف فرنسا بعد إهايل الشاب صربي السفاري طلبا لتالعاجل إلطالق رساحهم واعتصم أ

 من.عىل يد عون أ 2013لفك السفيل سنة بطلق ناري عىل مستوى ا

م رصد الستعجايل بمستشفى املهدية. كما تكما احتجت طبيبة بعد تراكم الفضالت الطبية يف مدخل القسم ا

يضا عّمال مصنع الخياطة بمعتمدية اب طلبا لتسوية وضعياتهم. واحتج أتحّرك احتجاجي للمعلمني النو 

جار ن االجتماعي. كما قطع مجموعة من تا عىل عدم حصولهم عىل االمتيازات املتعلقة بالضماالسوايس احتجاج

جم احتجاجا عىل حجز عدد من لاالخرفان املهربة الطريق السيارة الرابطة بني تونس وصفاقس عىل مستوى 

 هم املهربة يف ڤابس. خراف

 

 :والية مدنني



 
 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 4 2 2 8

 اجتماعي 2 2 1 5

 سيايس 2 1 1 4

 تربوي 2 4 2 8

 بيئي 2 1 0 3

 اداري 10 8 5 23

 صحي 3 2 0 5

 أمني 2 1 1 4

 املجموع 27 21 12 60

ىل مقره الجديد الذي تمت تهيئته يف حي بمدنني نقل محطة سيارات الجرة إ رفض متساكنو حي الكساكسة

عادة مقر رشكة املالحات بجرجيس طلبا إل سكني. ويف جرجيس دخل كمال جرتيلة يف ارضاب عن الطعام يف 

رة الداخلية يف الجهة بعد تعّمد نشطة وزاسنة. كما قاطع صحفيو مدنني أ 20ذ إدماجه يف العمل بعد طرده من

 سلحة.منها املعلومات الخاصة بمخازن ال الم الجهوي و عإقليمي الحرس والمن إقصاء اإل 

 12واعتصم معلمو مدرسة طريق بني خداش احتجاجا عىل بطء الشغال الجارية باملؤسسة والتي لم تتجاوز 

 ىل جانب غياب املجموعة الصحية لعدم التزام املقاول بإنجازها.إ %

طعهم للطريق الوطنية الرابطة بني وسط املدينة كما تجددت احتجاجات تّجار الحدود يف بن قردان وذلك بق

واملعرب الحدودي براس جدير عىل مستوى منطقة الشوشة احتجاجا عىل تواصل املضايقات من الجانب الليبي. 

وشهدت مدنني تحركات تلمذية رافضة لنظام االمتحانات الجديد. كما احتج عدد من الناشطني يف القطاع الثقايف 

 الرتبية املتهمني بعرقلة املشاريع الثقافية. ةاريني العاملني بمندوبيطلبا ملحاسبة اإلد

 :والية املنستري

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 2 1 1 4

 اجتماعي 2 1 1 4

 سيايس 1 0 0 1

 تربوي 11 5 3 19

 اداري 2 1 0 3

 أمني 2 2 0 4

 املجموع 20 10 5 35

بلدية املكنني رفضا لالعتداءات املتواصلة التي يتعرض لها عملة البلدية وهم بصدد القيام  احتج عّمال وموظفو

حتج عدد من تّجار سوق ابعملهم. كما شهدت الجهة احتجاجات تلمذية رفضا للرزنامة الجديدة لالمتحانات. و 

 ل السوق من مقره. يليبيا رفضا لقرار تحو 

 من االحتجاجات التلمذية والجامعيةوشهدت الوالية جملة 

 



 
 

 :والية نابل

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 1 1 1 3

 اجتماعي 1 1 0 2

 تربوي 8 3 3 14

 بيئي 1 1 1 3

 اداري 2 3 1 6

 أمني 2 1 1 4

 املجموع 15 10 7 32

ادها فالحة وتجار احتجاجية ق لثالثة تحركاتمنية للفالحني والباعة السوق البلدي محورا مثّل توفري الحماية ال 

الحالة املرتدية للطريق ثر تنامي الرسقات. كما شهدت الجهة تحركات لإلطار الرتبوي بسبب يف الجهة وذلك إ

الجديدة لالمتحانات زنامة و لر عدادية بالرشيفات بسليمان وكذلك احتجاجات تلمذية رفضا لاملؤدية إىل املدرسة اإل 

ثر وفاة تلميذ اختناقا بالغاز يف منزل يقطنه رفقة املبيت يف معهد عيل بلهوان وذلك إعادة فتح وكذلك طلبا إل 

 صديقيه.

 

 :والية صفاقس

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 3 2 1 6

 اجتماعي 1 0 0 1

 سيايس 1 0 0 1

 تربوي 13 6 6 25

 اداري 7 4 2 13

 أمني 3 2 1 6

 املجموع 28 14 10 52

احتج عّمال ومتساكنو منطقة الشّعال طلبا لتحسني ظروف العمل يف ضيعة الشّعال كما احتج سكان املدينة 

صحاب سيارات الجرة املرخص لها خاصة عىل إسنادها. كما احتج أ العتيقة اعرتاضا عىل إسناد رخص بناء تم

مستوى خط نرص الله صفاقس عرب بوحجلة تنديدا بكثرة السيارات العاملة عىل هذا الخط دون رخص. شهدت 

صفاقس احتجاجات تلمذية واسعة رفضا لنظام االمتحانات الجديد وارضب طلبة املعهد العايل للملتيميدا طلبا 

ىل السلب. واحتج سكان حي ظروف إقامتهم بعد تعرض عدد منهم إطلبة وتحسني من وحافلة لنقل الال لتوفري 

 املندرة رفضا للعطش وطلبا لوضع حد النتشار البطالة. 

 

 :والية سيدي بوزيد

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 3 4 2 9



 
 

 اجتماعي 4 3 2 9

 سيايس 2 1 1 4

 تربوي 15 7 5 27

 بيئي 5 3 1 9

 اداري 9 6 3 18

 صحي 6 4 2 12

 أمني 8 5 3 16

 املجموع 52 33 19 104

احتج املعّطلون عن العمل بالتزامن مع محاكمة كاتب عام اتحاد املعطلني عن العمل جمال الصغروني وزميله 

التحّرك االحتجاجي مشاركة خالد البكاري عىل خلفية تدوينة عىل شبكات التواصل االجتماعي وقد لقي هذا 

 واسعة من قبل الحقوقيني والنشطاء.

رئيسيا لعدد من التحركات االحتجاجية يف الجهة منها معتمديتَي منزل بوزيان واملكنايس  اوقد مثل التشغيل مطلب

دارية وذلك احتجاجا عىل عدم الترصيح بنتائج نحو قطع الطريق وحجز السيارات اإل حيث تطورت االحتجاجات 

مناظرة منجم الفسفاط يف املكنايس وتنديدا بعدم التعامل بجّدية مع مطالب التشغيل يف بوزيان. كما احتج عدد 

 لفائدة بلدية الجهة. 10من الشباب يف معتمدية املزونة تنديدا بتأجيل مناظرة انتداب 

التالميذ والطلبة طلبا ت كما تسبب مصب فضالت قريب من معهد العلوم والتقنيات ومدرسة ابتدائية يف احتجاجا

 يجاد حل لهذا املصب بغلقه. كما احتج التالميذ رفضا لنظام االمتحانات الجديد.إل 

ثر تعرض زميلتهم  تعّطل الدروس بسبب احتجاجات اإلطار الرتبوي إىلخالف بني تلميذ وأستاذة فرنسية إ وأدى

طار الرتبوي باملعهد الثانوي باملكنايس ج اإل حتللعنف واحتجاجات التالميذ بعد تعرض زميلهم للطرد النهائي. وا

طار شبه الطبي باملستشفى الجهوي ا طالب أطباء قسم االستعجايل واإل طلبا لتوفري حماية للمؤسسات الرتبوية كم

 ببوزيد بوضع حد لتكرر االعتداءات عليهم وغياب النظام ونقص أطباء االختصاص واملعدات. 

نظرا ملا يسببه  جات الفالحني طلبا لوضع حد لتهريب الخرفان والفلفل من ليبياكما شهد القطاع الفالحي احتجا

 سعار. من انخفاض يف ال 

ري غلق متساكنون الطريق الرابطة بني منطقتي املزارة وهنشعزيز التابعة ملعتمدية برئ الحفي أوالد بو ويف منطقة أ

ـ   الرقاب والسعيدة هايل الكعابية الطريق الرابطة بنيغلق أمرت من الطريق. وأ 400حفوز عىل خلفية عدم تعبيد ل

ال تعبيد املسلك الفالحي. وطالب أهايل منطقة أوالد ابراهيم بسيدي عيل بن عون شغاحتجاجا عىل تأخر انطالق أ

 خرى.ميقة ونددوا بتحويل هذا املرشوع إىل منطقة أحداث برئ عبإ

 

 :والية سليانة

 القطاع احتجاج عفوي تلقائياحتجاج  احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 2 1 1 4

 اجتماعي 3 2 2 7

 سيايس 2 2 1 5

 تربوي 8 4 1 13



 
 

 اداري 6 5 4 15

 أمني 1 1 1 3

 املجموع 22 15 10 47

حداث الرش بسليانة مطالبني باإلرساع يف النظر يف القضية كما احتج عّمال احتج عدد من املترضرين من أ

الذواودة بمعتمدية كرسى  للمطالبة بتسوية وضعيتهم املهنية بعودتهم للعمل. ويف منطقةالحضائر الظرفية 

كثر من شهرين كما طالب ا للعطش وذلك بسبب تواصل انقطاع املاء الصالح للرشاب منذ أهايل رفضاحتج ال 

والحد من هيمنة مام مبنى الوالية بتهيئة املحطات الريفي يف وقفة احتجاجية نفذوها أسواق سيارات النقل 

 الدخالء عىل القطاع.

 

 :والية سوسة

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 3 2 1 6

 اجتماعي 2 2 1 5

 سيايس 4 2 2 8

 تربوي 12 4 4 20

 بيئي 1 0 0 1

 اداري 3 2 2 7

 أمني 1 1 1 3

 ريايض 1 1 0 2

 املجموع 27 14 11 52

ىل منطقتهم.  عدم وصول سيارات النقل الريفي إهايل منطقة الذهايبية بالنفيضة الطريق احتجاجا عىلقطع أ

طبي أواخر العام  فرادة بالنظر يف ملف وفاة زوجته إثر خطأكما طالب املواطن حامد بن محمد خالد بمنطقة ال

ىل اإلهمال إ كما وجه مواطن ثان تهمةجهاض بعيادة خاصة. يض ومحاسبة طبيبها املبارش وذلك أثناء عملية إاملا

 سنة(. 34ىل وفاة زوجته )يف القسم االستعجايل بالنفيضة المر الذي أدى إطبيب 

كما تواصلت خالل شهر نوفمرب احتجاجات عّمال رشكة "ستيب" وشهدت سوسة احتجاجات تلمذية رافضة 

ظاهرة مد عيل العروي بسوسة تنديدا بتفيش ولياء تالميذ اعتدائية محام الجديد لالمتحانات. كما احتج أللنظ

 عدادية. العنف والسطو التي تستهدف أبنائهم أمام اإل 

 

 :والية تطاوين

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 3 2 0 5

 اجتماعي 1 1 0 2

 سيايس 2 2 0 4

 تربوي 7 5 4 16



 
 

 اداري 4 3 1 8

 صحي 0 1 0 1

 أمني 1 0 0 1

 املجموع 18 14 5 37

شابا تنديدا بسياسة املماطلة التي  12مام مقر رشكة املالحة بمنطقة قرص عون بمعتمدية الصمار يعتصم أ

هم. ثم تطور االعتصام ساسا يف تشغيليف التعامل مع مطالبهم املتمثلة أشهر نتهجها الرشكة منذ حوايل ثمانية أت

 الطعام.ىل ارضاب عن بعد يومني إ

 

 : والية توزر

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اجتماعي 2 2 1 5

 تربوي 3 2 1 6

 اداري 1 1 1 3

 صحي 1 1 0 2

 أمني 1 1 1 3

 املجموع 8 7 4 19

ورفض ر تنديدا بنقص التجهيزات ونقص اإلطار بعد مغادرة البعض عوان املدرسة السياحية بتوز أرضب أ

منعهم  ثر محاولتهم دخول مقر الوالية تمج املعّطلون عن العمل املفروزين أمنيا وإدارة تعويضهم. كما احتاإل 

ارة الوظيفة العمومية والحوكمة عوان املالية بالجهة رفضا لقرار وز بالقوة من قبل السلطات المنية. واحتج أ

 مني حصص استمرار كل يوم سبت.تأ

 

 :والية تونس

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي عاملجمو

 اقتصادي 3 1 1 5

 اجتماعي 7 2 1 10

 سيايس 8 7 4 19

 تربوي 18 15 7 40

 بيئي 1 1 0 2

 اداري 13 8 4 25

 صحي 2 1 0 3

 أمني 3 4 1 8

 ريايض 1 2 3 6



 
 

 املجموع 56 41 21 118

ة واسعة رفضا لرزنامة االمتحانات التي أفرزها االصالح الرتبوي. واحتجت عائل شهدت تونس احتجاجات تلمذية

قىس يف منطقة املالسني طلبا لتسليط أ ىل االغتصاب والذبح عىل يد عسكريالطفل ياسني عويرشي الذي تعرض إ

 العقوبات عىل الجاني.

رفضا لقرار الطرد. وتظاهر تّجار  رضب العملة املطرودين عن الطعاممصحة العمران للضمان االجتماعي أ ويف

مني يف حي الزهور. واحتج اهايل املفقودين يف ايطاليا ب( بالجملة تنديدا بالتعامل ال املالبس املستعملة )الفري

ائهم. وتواصلت تحركات املفروزين بنية طلبا للترسيع بالكشف عن مصري أامام مقر وزارة الشؤون االجتماع

جانفي. كما خاض عدد من الصحفيني والتقنيني بقناة حنبعل ارضاب عن الطعام  18منيا طلبا لتطبيق اتفاق أ

حاب مصانع صوالقانونية املرشوعة. كما احتج أ طلبا لتحسني الوضعيات املهنية وتمكينهم من حقوقهم املهنية

ضاء التي مام وزارة التجارة طلبا لتمكينهم من رخص استخراج كميات القلوب البيتحويل الفواكه الجافة أ

 استوردوها والتي ما تزال قيد الحجز الديواني يف ميناء سوسة.

مسامح" تنديدا باملؤتمر معتربين وبالتوازي مع انعقاد منتدى تونس لالستثمار تظاهر شباب حملة "مانيش 

 جنبي" فتم قمعهم. وى الدولية وبيعها لرأس املال ال ىل القإياه بمثابة "تسليم البالد إ

 

 زغوانوالية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اجتماعي 1 0 0 1

 سيايس 2 2 1 5

 املجموع 3 2 1 6

اجتماعي عفوي عىل خلفية  احتجاجو عىل غرار بقية الواليات فقد شهدت هذه الوالية جملة من التحركات التلمذية 

ه وفيضان أحد ىل منازلهم جراء ارتفاع منسوب امليالعودة إعن ا اعدد من أهايل جرادو الذين عجزو محارصة 

 وديةال 

  



 
 

 2016تقرير العنف لشهر نوفمرب 

 

فبقي العنف  املرصود خالل الشهر التي سبقته،حافظ شهر نوفمرب عىل نفس الخارطة الرتتيبية لحاالت العنف 

يأتي العنف الرتبوي  رسي ثمزوجي كان أو أوىل يليه العنف داخل العائلة الطابع االجرامي يحتل املراتب ال ذو 

قل العنف ذو الطابع الصحي والديني واإلرهابي والجنيس والمني )يمارس من قبل أو عىل أعوان أمن( وبدرجة أ

 والريايض.

االجتماعية عىل وزعت حاالت العنف املرصود من قبل وحدة الرصد للمنتدى التونيس للحقوق االقتصادية و تو 

  ت.مختلف الواليا

 

 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 ×    

 الريايض × ×   

 القانوني × × ×  

 املؤسساتي × × ×  

 املروري × × ×  

 النفيس × × ×  

 االلكرتوني × × × × 



 
 

 الجندري × × ×  
 

 :نف يف مختلف الواليات بشكل متدرجحجم الع

 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



 
 

   * * * دارية مقرات إ

  * * * * ساحات عامة

   * * * فضاءات عمل

   * * * فضاءات تربوية

  * * * * فضاءات تعليمية

   * * * فضاءات ادارية

   * * * فضاءات سكن

     * سجون واصالحيات

    * * مقرات امنية

    * * فضاءات قضائية

     * فضاءات دينية

  * * * * فضاءات صحية

     * فضاءات ترفيهية

     ـ فضاءات احتفالية

     * تجاريةفضاءات 

     * فضاءات سياحية

   * * * فضاءات رياضية

  * * * * فضاءات افرتاضية

 

 التي تم رصدها أشكال العنف همل وفيما ييل عرض 

  :العنف ذو الطابع اإلجرامي

ملواطنني وعمليات رسقة ملؤسسات عامة وخاصة...  "براكاجات"ساس بني توزع بال  اإلجراميعنف ذو الطابع ال

م عدد من قدأىل وفاة حارس املصنع و انع الدوية يف راس جبل ببنزرت وأدت إفسجلت عملية رسقة لحد مص

ىل املستشفى العسكري وتتواصل يف  عريف يف الحريات تسبب يف نقله إىل االعتداء عىلاملنحرفني يف حالة سكر إ

قة أحد مستشفيات العاصمة ووصل المر رسقة التي تستهدف أساسا املوايش وقام شابان برس القريوان عمليات ال

  جل الحصول عىل فدية...يف منطقة الزهروني إىل االختطاف من أ

  :العنف ذو الطابع الرتبوي

مقارنة بالشهر املايض أكتوبر، وكان داخل ويف املحيط الخاص  ف ذو الطابع الرتبوي ارتفاعاسجل العن

مثال مدرسة يف املنزه السادس اعتداء  تالرتبوي حيث شهد طارباملؤسسات الرتبوية حيث ارتبط يف جزء منه باإل 

ميذه حد تال نه احتجاج أولياء التالميذ وقام أحد املدرسني يف جبل جلود بعقاب ألحد املعلمات عىل تالميذها انجر ع

 ىل تصاعد وترية االحتجاجيذة يف معهد بمدينة املهدية إلتلموأدى صفع مدير معهد  عرب حرقه عىل مستوى الوجه.

   يف صفوف التالميذ وتعطل الدروس.

ما يف جزئه الثاني فارتبط العنف الرتبوي بالتلميذ يف حد ذاته وهنا يمكن التذكري بما قام به تالميذ معهد رواد أ

و خاللها برأس وزير الرتبية حيّا أو ميتا. أا ين قاموا برفع الفتات طالبو يف احتجاجهم عىل النظام الرتبوي أ



 
 

ج ين دخل عنارص من خاراء عىل غرار ما سجل يف املكنايس أوليخارج املعهد وعموما تكون اما ال  بعنارص من

  املدرسة وقاموا باالعتداء عىل اإلطار الرتبوي لفظيا.

تلميذ باستعمال عبوة غاز مسيل ين قام العاصمة حالة عنف بني التالميذ أ هذا وسجل معهد الكبارية وسط

  للدموع ترتب عنه إغماء تلميذة ونقلها للمستشفى.

 

  :العنف العائيل الرسي والزوجي

والعنف بني اإلخوة والعنف بني زواج لة كانت الفضاء الذي جمع عدد من أنواع العنف، منها العنف بني ال العائ

ئلة قد احتل املرتبة الثالثة خالل شهر نوفمرب بعد العنف ذو ن العنف داخل العاالقارب الصهار. ويمكن القول أ

  الطابع االجرامي والعنف ذو الطابع الرتبوي.

ببن عروس لزوجته الكفيفة ما أدى حد املعلمني سجلة خالل شهر نوفمرب نذكر طعن أبرز حاالت العنف املومن أ

ىل احراق الزوجة للمنزل وإتالف جميع وان إيف الرشايطية من والية القري ىل وفاتها وأدى خالف بني زوجني إ

محتوياتها ويف منوبة قامت زوجة بالتقدم بقضية لدى مركز المن عىل خلفية تعرضها لالعتداء اللفظي واملادي 

  من قبل زوجها.

  خته.و" كتهديد بعد خالف جد بينه وبني أشاليم"وقام كهل يف والية الكاف باستعمال 

  :العنف ذو الطابع الجنيس

سجل شهر نوفمرب تراجع ملحوظ لعدد حاالت االعتداءات الجنسية مقارنة بالشهر التي سبقته من السنة 

  نه يف الغالب تكون ضحاياه أطفال قرص.الكثر بشاعة وال إنسانية، خاصة أالجارية، ولكن يبقى الشكل 

شوايحيًة من معتمدية بوحجلة وكان يف منطقة ال 15الـ ن نوفمرب سجل اعتداء جنيس عىل طفلة دون وهنا نذكر أ

  .78يبلغ الـ ذلك من قبل شيخ 

حدى مؤسسات رعاية الطفولة يف الكاف تعرض طفل العتداء جنيس من قبل زمالء له يف نفس املركز ويف إ

ىل االغتصاب يف معتمدية دار شعبان الفهري ويف معتمدية قرنبالية قام فتاة يف العقد الثاني من العمر إ وتعرضت

  عاما. 12تداء عىل تلميذه البالغ ستاذ باالعأ

  العنف ذو الطابع المني:

عمله عىل ردعها بعد تحوزها عىل  من للعنف عىل يد عائلة يف برج الطويل من والية اريانة خاللتعرض عون أ

عام عىل من بالطريق الشابان عىل االعتداء اللفظي عىل أعوان ال  قدمملك عمومي دون حق. ويف بن عروس أ رضأ

  خلفية ارتكابها ملخالفة مرورية.

عمله لالعتداء من قبل مجهولني ترصدوا له يف الطريق العام وتم نقله  من خارج فرتةزرت تعرض عون أويف بن

  ىل املستشفى.إ

ع رد من تم خالل استعمال مفرط للغاز املسيل للدموديف مواجهات بني محتجني وقوات ال وسجلت معتمدية الر 

  من بالحجارة.حتجني برشق مركز ال عليه امل

  ىل وفاتها يف مدينة قفصة.أمن بإطالق النار عىل امرأة ما أدى إهذا وقام عون 

 

حدى املمرضات بمستشفى الرازي ر نوفمرب قد سجل حالة عنف صحي الوىل قامت خالله إن شهوتجدر اإلشارة أ

وعرف الشهر حالة عنف سيايس تمثلت يف اقتحام مقر حركة نداء  اء عىل مريضة تعاني انهيار نفيس،باالعتد



 
 

  تونس يف مدينة املهدية وتهشيم أثاثه.

شخص من الجمهور  91 ب رادس بمباراة الدربي إىل إيقافوأدت حالة الفوىض والعنف الريايض الذي عرفه ملع 

  وإحالتهم عىل النيابة العمومية.

حد املنظمات يف املنطقة وكانت عىل خلفية تكدس بيئي أعلمت عليها أيبة لحالة عنف سجلت منطقة منزل بورق

  فضالت املستشفى وعدم رفعها من قبل السلط البلدية.

يضا عدد من حاالت العنف ذو الطابع االنفعايل وذو الطابع االجتماعي والتي ارتبطت يف سجل شهر نوفمرب أ

ىل شجار تسبب خالف بني سائق تاكيس ومعلم إ الدندان كثر فمثال يفالب بحاالت غضب وتوتر بني نفرين أو أالغ

  ىل اعتداء بالعنف.ه الخري إتعرض خالل

  حدهما بطعنة سكنيمن والية املنستري انتهى بوفاة أ وخالف بني طفلني صديقني يف معتمدية املكنني

 مستشفى ن الفوىض يفحد املصابني يف حادث مرور تسببت يف حالة مالهيجان التي كان عليها مرافقي أ وحالة

  طبي.طار الطبي وشبه السيدي بوزيد عطلت عمل اإل 

    مام وزارة الرتبية. وتعرض عدد من اإلعالميني العتداءات من املعلمني أثناء وقفتهم االحتجاجية أ

ة يسجل شهر نوفمرب عودة للعنف ذو الطابع االرهابي أين تم رصد حالة عنف ارهابي يف معتمدية سبيبة من وال  

  مام عائلته. القرصين أين تم اقتحام منزل أحد الجنود وتعمد قتله أ


