
 

 2016وبر ت: تقرير شهر أكتونيسماعي التاملرصد االج

  

بعض  قبلمن  ردود واالحتجاجات من جهات مختلفة، سواءعديد ال 2017لسنة قانون املالية عالن عن أثار ال 

أخذ هذه االحتجاجات تن لم تمع املدني، وإطياف من املجبعض ال و  حزاب السياسيةالوطنية أو بعض ال  تاملنظما

اضيع املطروحة يف مختلف هم املو إال أنها كانت من أطباء واملحامني أشكال ميدانية كبرية عىل غرار احتجاجات ال أي 

 .ت بالخصوص يف املواقع االجتماعيةعالم وشهدت املسألة العديد من التجاذباوسائل ال 

ـ يف ، نسبة نمو ال تكاد تذكر اصعب الذي تمر به تونس حاليال يدة التي يطرحها الوضع االقتصاديشكاالت العدال 

، ىل القطاع الفالحي والعاملني فيهع ل السنة املنقضية وانعكاسات ذلكمطار خالس ال انحبا حدود الواحد يف املائة ـ 

ة الرشائية التي تراجعت بحدود ، التضخم املايل وتدهور القدر جامعية بالخصوصالبطالة وبطالة حاميل الشهادات ال

ضغوطات الجهات املالية  ،يف االستثمارات الخارجية بالخصوص والرتاجع الكبري  النقص نذ الثورة،ة مربعني باملائال 

قب ثمانية حكومات وضاع التنموية املرتدية يف الجهات الداخلية والتي لم تشهد تطورا يذكر بالرغم من تعاال  ،الدولية

لجهات الضغط  والتضحية لتجاوز الزمة ولعدم نفس اشكاالت والتي تتطلب حسب بعد الثورة... إىل غري ذلك من ال 

 .الوصول إىل إقرار سياسة التقشف وما يمكن أن ينجر عن ذلك

أهم االحتجاجات التي رصدناها تتمحور بالخصوص حول اعتبار عرس الوضع وعليه رضورة الحد من االحتجاجات 

زد عىل ذلك ، ويف ذلك رشط من رشوط املعافاة هىل عافيتابات حتى يعود املناخ االجتماعي إواالعتصامات واالرض

وازن يف امليزانية العامة للدولة، يف نهاية المر فإن والرتفيع يف الرضائب لتوفري نوع من الت تجميد الجور بشكل ظريف

ملوارد هدار اإوهم املسؤولون عن املرحلة  بالكامل تقريبا كل أعباء ية هم الذين سيتحملون والقطاعات الشعباملشتغلني

 .ىل غري ذلكلتنموية املضطربة وغياب الحوكمة إالعمومية والرضائب غري املدفوعة والسياسات ا

... لن شكاالت الفعلية لالقتصاد التونيس ومعالجة امللف االجتماعير عىل نفس التميش وعدم مواجهة ال رصاإن ال 

يمكمن أن تأخذ أحجاما أكرب من الحتجاجات التي مام جملة من اإالّ احتقانا ويمكن أن يفتح الباب أ وضاعال يزيد 

 .حجام الحاليةال 

ينفصل التعليم  ،ولياءالجديدة والتي طرحت العديد من الشكاالت لل يف صيغتها  توتروتساؤالت حول العطل املدرسية

تتحول  حتى ال ليات تأثيث هذه العطلالعايل من ناحية ومن ناحية أخرى آدي والثانوي عن التعليم عداالسايس وال 



إىل عطالة للتالميذ يف ظل غياب برامج تأطريية سواء يف املؤسسات الرتبوية أو يف محيطها، فتذمر الولياء يعود 

نظرا  عن املراقبة الرسية  نتيجة لغياب الولياء واملؤسساتيةبناء يف هذه العطل املتتالية بعيدون بالساس إىل كون ال 

ن تكون لها انعكاسات كبرية عىل التوازن ية وخاصة يف الحياء الشعبية، أوضاع يمكن أقافلعدم توفر برامج تربوية وث

 .الدرايس للتالميذ

البنية التحتية يف  ، ترديذا الشهر أيضا يف القطاع الرتبوينعود مرة أخرى االحتجاجات التي تم رصدها خالل ه

ع الصحية داخلها وغياب املدرسني إىل وضا دارس وال ، محيط املن البعض منها يف أوضاع مزريةعديد املدارس، بل إ

 .شكاالت التي كانت مرة أخرى سببا مبارشا لعديد االحتجاجات من جهات مختلفةغري ذلك من ال 

يف املؤسسات املدرسية ويف محيطها، املدرسية تطورا مقلقا لحاالت العنف التي تم رصدها نا مع بداية العودة الحظ

يف  ، فاملدرس يعملللحد من العنف داخل هذه الفضاءاتىل اتخاذ اجراءات حازمة اف إرش أوضاع تدعو سلطة ال 

جة احتمال تعرضه للعنف من الويل أو من التلميذ وهذا الخري يمكن أن يكون ضحية منية غري مريحة نتيأوضاع أ

سة، نفس اليشء بالنسبة در طراف خارجية عن املالعنف من طرف الطار الرتبوي أو الداري أو القران وحتى من أ

بوية والتعليمية تواجه باستمرار العنف وكون هذه املنظومة ومة الرت ملهم هو أن كل مكونات املنظداري ... الإلطار ال 

   .ضحت محضنة النتاج العنفأ

ة ساسية التي مثلت موضوعا لعديد االحتجاجات خاصة بعد تكوين فرقملف الفساد هو اآلخر كان من الشكاالت ال 

، والسؤال ملاذا هذه الفرقة الخاصة وأين يكمن قصور الجهات املختصة صة مرتبطة مبارشة برئاسة الحكومةخا

 ليات املنتجة للفساد؟وين فرقة خاصة لذلك وترك بقية الجهزة املخرتقة تعمل وفق نفس اآلوهل يكمن الحل يف تك

وضوع لم ن املمن التعاليق وخاصة العالمية، الشكال أد لقد مثلت املسألة موضوعا من املواضيع التي أفرزت العدي

واقع يومي يعلمه  إىل ومة الفساد استفحلت وتحولتيعد وكأنه من الشواغل الساسية للمواطنني عىل اعتبار أن منظ

 .منية واللوجستية ملقاومته واستئصالهبه ويشاهده الجميع وال تتوفر المكانات السياسية وال  ويشعر

يبا شكاالت املطروحة تقر ك ملف التجارة املوازية والتهريب، وهي أيضا من ال مع ملف الفساد الشائك هنابالرتابط 

، سلع تغزو كل السواق ومواد تروج ملعالجة مغيبة وتكاد تكون منعدمةن ابشكل يومي يف مختلف وسائل العالم إال أ

جدد ثرياء الواضح للموال ذات املصادر املشبوهة وأ موال طائلة خارج مدارات الهياكل املالية الرسمية والربوزوأ

طات املختصة غري قادرة عىل الفعل، بل إن قانون املالية التكمييل ىل غري ذلك... والسليتحكمون يف املحرار التجاري إ

 .لم يوفر أجوبة عىل آليات التعامل مع هذا املوضوع

نها غري كافية واملواصلة يف نفس التميش مع خذة بينت الوقائع أملتجراءات ابني التهريب واالرهاب واضحة وال  العالقة

 .االحتجاجات خرى بتطوردرة الرشائية وعدم الزيادة يف الجور تؤذن هي ال الضغط عىل الق



شكاالت الن حالة الطوارئ الجبائي عوض العالن عن التمديد يف حالة الطوارئ، إعددناها تنادي بإأصوات عديدة ر 

جراءات املتخذة من طرف الحكومة يف هذا املجال من عديد الجهات ، من ناحية هناك رفض لإل وعسرية الجباية كبرية

التقصري يف التعامل مع امللف الجبائي عىل اعتبار بخرى اتهام الحكومة ن ناحية أعىل اعتبار كونها تتضمن الحيف وم

 .افة رشوط االنصاف للجميعالسياسة الجبائية املتبعة والتي تتطلب املراجعة الجذرية لتوفر ك

كية يف يمر قيقة القاعدة الجوية العسكرية ال لقد رصدنا خالل هذا الشهر عديد االحتجاجات والتساؤالت حول ح

 .تونس والتجاذبات العديدة حول هذا املوضوع وبالخصوص ضبابية املعلومة

لكربى الرضاب يف املساحات التجارية اخرى مصدرا من مصادر االحتجاجات عىل غرار اعديد االرضابات كانت هي ال 

 فرزت حالة من التوترسباب وحيثيات هذه االرضابات فقد أ، وبدون الدخول يف أأو ارضاب سائقي سيارات الجرة

 .واالضطراب لدى عديد املواطنني يف مختلف الجهات والقلق

 

 2016االحتجاجات االجتماعية الجماعية والفردية خالل شهر أكتوبر 

ىل نفس والفردية عىل حد السواء خالل شهر أكتوبر ويحيلنا هذا التطور إتطورت االحتجاجات االجتماعية الجماعية 

  .كتوبرورت االحتجاجات بشكل هام يف شهر أاملشهد الذي سجلناه خالل نفس الفرتة يف السنة املاضية حيث تط

السياسية والرياضية، وبالرغم من الشكاالت  وبداية السنةعودة االحتجاجات تزامنت مع العودة املدرسية والجامعية 

ن السعي ل ال يتوفر حولها نوع من االتفاق، ذلك أقالعديدة التي أرشنا إليها فإن الرؤيا ال تزال غري واضحة أو عىل ال 

قدر ما هي نحو التوافق لم تتوفر له كافة رشوط النجاح ولعل السبب يف ذلك يعود لكون الخالفات ليست سياسية ب

 .اقتصادية وتقنية بالرغم من كون االقتصادي والتقني يتأسس عىل رؤى سياسية

عىل  ن تفرزهانعكاساتها االجتماعية وما يمكن أتبدو الحلول التقنية التي وفرتها السلطة صعبة التحقيق نظرا لثقل 

شاورات عميقة بني مختلف مكونات ، فالحلول املقرتحة لم تكن موضوع مع السياسية العامة يف هذه الفرتةوضا ال 

صادية الخانقة زمة االقتيس وقدمت وكأنها الحلول املمكنة إذا أردنا الخروج من ال املشهد السيايس واالجتماعي التون

ىل حالة التصدع فرزت مقاومة كبرية من أطراف متعددة أعادتنا إالتي تمر بها تونس، إال أن هذه الحلول التقنية أ

وما صاحب هذه الفرتة من مزايدات سياسية كانت  التي سبقت فرتة تشكيل الحكومة الحاليةبية والتوتر والضبا

  .انعكاساتها االجتماعية كبرية وخطرية وتجىل ذلك بالخصوص يف تطور التحركات االحتجاجية خالل هذه الفرتة

ة الوحدة الوطنية، تشكيل حكومذي مر به مخاض هدار الكبري اللقد سعت الحكومة إىل ربح الوقت وخاصة تجاوز ال 

 .الحلول التقنية املقرتحة تجاوزهاىل نفس الجدل والخالفات التي كان الهدف من النتيجة هي العودة إ

وغري قادرة أيضا عىل  هدار جديد للوقتغري قادرة عىل إالحالية  وضاع االجتماعية كل املؤرشات املتوفرة تربز أن ال 

 .لعديد الرشائح االجتماعية وضاع االجتماعية ردي ال زيد يف تعباء سياسة اقتصادية تتحمل أ



شكال وكون الحلول املقدمة تبقى عىل الدوام حلول ل يوحي بعدم القدرة عىل تجاوز ال تقديم املشهد بهذا الشك

تماما عىل ن يكون عكس ذلك  توفر رشوط املعالجة الفعلية للوضاع االقتصادية، نعتقد أن المر يمكن أترقيعية ال

تربز من ناحية قدرة الحكومة عىل السيطرة عىل الوضع االقتصادي وتحمل يف  سعارتبار أن القدرة عىل تجميد ال اع

 .صالحية عميقةسالة مفادها املحافظة عىل نفس الوضاع واالنخراط يف سياسة إنفس الوقت ر 

وز تطور السلوك الجزيئي الذي ال يتجا ي مدىإىل أ عديد االحتجاجات تم رصدها من جهات مهنية مختلفة تربز

ع هذه الثقافة االحتجاجية بحذر وأسلوب إيجابي ، التعامل ممجال فعله املصالح الخصوصية وأحيانا الضيقة جدا

ركات االحتجاجية الجماعية وفق الساليب المنية أو ن التعامل مع التحيوفر هو اآلخر هوامش فعل هامة للحكومة. إ

 .الطة يزيد يف حدة االحتجاجات التي تربز كل املؤرشات كما ذكرنا توفرها عىل رشوط التطورو املغالتجاهل أ

سباب اس عىل العمل الفعيل عىل معالجة أساالحتجاجية ممكنة ولكن بمنهجية أخرى تقوم بال  التحركات إن معالجة

 .وسطاملتحلول العملية املمكنة عىل املستويني القريب و هذه االحتجاجات وتوفري ال

ساس من طرف عديد ليست بالساس من طرف املحتجني بل بال  ن الضغوطات الفعلية التي تمارس عىل الحكومةإ

 وضاع االجتماعية عموما أكثر تعقيدا...معالجة التحركات االحتجاجية وال  جنبية وهو ما يجعل منالجهات ال 

 

 2016أكتوبر خصائص االحتجاجات االجتماعية الجماعية والفردية خالل شهر 

 

 :والفردية خالل هذا الشهر كالتايلكان حجم االحتجاجات االجتماعية الجماعية 

 

 الحجم %

 االحتجاجات الفردية 131 13,3%

 االحتجاجات الجماعية 855 86,7%

 املجموع 986 100,00%

 



 
 :فقد كانت هذه االحتجاجات كما ييل 2015وباملقارنة مع شهر أكتوبر 

 

 العدد النسبة

 االحتجاجات الفردية 50 5,5%

 االحتجاجات الجماعية 860 94,5%

 املجموع 910 100,00%

 

يكمن يف تطور ن االختالف تفعا ومتقاربا يف كلتا الحالتني إال أما نالحظه هو كون حجم االحتجاجات الجماعية  مر 

التوايل سجلنا تطورا كبريا ومفزعا يف حجم وللشهر الثاني عىل  2016ىل شهر أكتوبر االحتجاجات الفردية، فبالنسبة إ

 2014حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار، فما تم رصده خالل هذين الشهرين يقارب ما تم رصده خالل كامل سنة 

وهي  2016ل شهر سبتمرب وأكتوبر والسبب الرئييس يف هذا التطور يعود الرتفاع محاوالت االنتحار الجماعية خال

ات لم تعد تشغل بالخصوص وسائل ، فاالعتصامللفت االنتباه ليةتجعل من االنتحار الجماعي آجاجية شكال احتأ

 .خرية لالهتمام باملعتصمني من خالل مرسحة محاوالت انتحارهم الجماعيةالعالم وعادت هذه ال 

مراحل متطورة من  ىلشاهد التهديد باالنتحار الجماعي أما اآلن فإن العنرص الجديد هو املرور إكنا يف املايض ن

كما كان الحال يف والية القرصين  ىل املستشفى للمعالجةماعي عرب تناول الدوية مثال ونقل املصابني إاالنتحار الج

ولت ومحاولة االنتحار الجماعي للمحتجني يف مقر الوالية حيث تم االحتفاظ باملستشفى بسبعة من املجموعة التي حا

  .حدى املحتجات تم اعتبارها حرجةاالنتحار الجماعي منهم حالة إ

 

 :2016خالل شهر أكتوبر كما ييل االجتماعية الجماعية والفردية االحتجاجات  وتوزعت

 

االحتجاجات 

الفردية

5,5%

االحتجاجات 

الجماعية

94,5%

ية توزع الحركات االحتجاجية االجتماعية الفردية و الجماع

2016خالل شهر أكتوبر 



 الوالية احتجاج فردي و محاولةانتحار أ احتجاج جماعي املجموع

 بنزرت 0 5 20 25

 تونس 1 6 44 51

 أريانة 0 0 0 0

 منوبة 0 2 18 20

 بن عروس 1 3 2 6

 زغوان 0 0 0 0

 نابل 0 1 16 17

 جندوبة 0 3 13 16

 باجة 1 2 11 14

 الكاف 0 0 14 14

 سليانة 1 0 30 31

 سوسة 1 5 95 101

 املنستري 0 1 25 26

 املهدية 0 3 27 30

 صفاقس 0 2 37 39

 القريوان 3 34 101 138

 القرصين 0 32 60 92

 س بوزيد 1 10 84 95

 قابس 1 5 50 56

 مدنني 0 1 59 60

 تطاوين 0 0 40 40

 قفصة 2 1 92 95

 توزر 0 0 0 0

 قبيل 0 3 17 20

 املجموع 12 119 855 986

 

 كرب عدد من االحتجاجات كان يف واليات القريوان وسوسة وقفصة والقرصين وسيدي بوزيدـ أ



 تونس وقابس ـ املجموعة الثانية تتكون من كل من واليات مدنني و

 تطاوين واملهدية واملنستري وبنزرت ومنوبة وسليانة الثالثة تشمل والياتـ املجموعة 

 ـ الرابعة تتكون من واليات منوبة وجندوبة وباجة والكاف وقبيل ونابل

باملرة التي لم تشهد احتجاجات  وجاجات محدودة مثل والية بن عروس أشهدت احت ـ املجموعة الخامسة وهي التي

  ريانةأوهي واليات توزر وزغوان و 

 

 

 التوزيع الجغرايف للتحركات االحتجاجية الفردية والجماعية:



 



 

 

 2016خالل شهر أكتوبر   االحتجاجات الفردية

 :ومحاوالت االنتحار كانت كما ييل االنتحارسلوب لتي تم رصدها والتي لم تنخرط يف أحاالت االحتجاجات الفردية ا

 .نتيجة تردي أوضاعها االجتماعية ، زينوبة الجويني تطلق نداءيف باجة يف فدان السوق من معتمدية تربسقـ 

احتجاجا عىل عدم  رضاب جوع أمام مكتب وايل بن عروس، مستثمر يدعى سند التاجوري يدخل يف ايف بن عروسـ 

 .نف وذلك رغم الوعود التي تلقاها منذ خمس سنواترخصة لفتح مخبزة بمنطقة حمام ال  منحه

حدى املصحات الخاصة حيث تعكرت طأ الطبي الذي تعرض له والده يف إي رحومة عىل الخيف قابس احتجاج لطفـ 

 .حالته الصحية نتيجة نسيان بعض املعدات يف بطنه

ومنددا  دارة املستشفىيف ارضاب جوع وحيش احتجاجا عىل إ يف قفصة حارس املستشفى الجهوي أخاط فمه ودخلـ 

 .اسة الكيل بمكيالنييبس

جاج قاض بالدائرة الجنائية بمحكمة االستئناف وذلك بالدخول يف ارضاب جوع نتيجة اتهامه ، احتيف قفصةـ 

 .بالجنون والشذوذ الجنيس
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توزع التحركات االحتجاجية الفردية والجماعية عرب مختلف

2016أكتوبر -الواليات خالل الفرتة أوت 

شهر أوت شهر سبتمرب شهر أكتوبر



الذي أجل  طلوب لزوجته املقيمة بمستشفى الغالبة اليشءيف القريوان احتجاج مواطن عىل خلفية عدم توفر الدم املـ 

 .القيام بالعملية الجراحية

من أجل التدخل  لشطابرة من معتمدية منزل املهرييقرية ا املواطن محمد فايدي أحد متساكني احتجاجيف القريوان ـ 

 .بنائه الثالثة الذين يعانون من عدة أمراض مزمنةتقديم الرعاية الصحية الالزمة ل  ومساعدته عىل

ت لها زوجته الحامل ورفض يف القريوان ويف معتمدية بوحجلة احتجاج مواطن عىل املعاملة السيئة التي تعرضـ 

 .مام املستشفىبل التوليد هذا وقد وضعت املرأة أاستقبالها من قبل قوا

عفائه من مهامه وذلك لكونه يتوفر عىل دي نصيبي املندوب السابق للرتبية نتيجة إ، احتجاج الهابوزيديف سيدي ـ 

 .ملفات فساد تهم أحد مديري املؤسسات الرتبوية ورئيس قسم باملندوبية

بناء ب لخمسة أمن معتمدية سليانة الشمالية وهو أيف سليانة احتجاج محمد املانع النوري من منطقة عني دبسة ـ 

 .روف سكنهويقطن خيمة ويطالب بتحسني ظ

ماه سارضاب جوع وحيش احتجاجا عىل ما أ ، مهندس متقاعد يفيف سوسة، ويف كلية الطب، دخول ابراهيم بن نرصـ 

 .دراستهما بكلية الطب بأكرانيا ابنتيه اللتني أنهتاتزويرا لعداد 

ستاذية متحصل عىل ال  2016أالف مرت حواجز بريو  3ائي بيحيى العداء الذي شارك يف نه يف تونس احتجاج عمرـ 

  .منذ ستة سنوات وهو يف حالة بطالة رغم الوعود التي تلقاها

 

 :اوالت االنتحار فقد كانت كما ييلاالنتحاري ومح سلوب الفعليف أ تخرى التي انخرطأما االحتجاجات ال 

 .والية 18ـ تم رصد حاالت انتحار ومحاوالت انتحار بـ 

رفع منذ بداية عملية ي تم رصدها خالل هذا الشهر هي ال رفع عدد من حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التأ ـ

 .2014الرصد سنة 

 .االنتحار تم رصدها بواليتي القريوان والقرصينـ أكرب حجم من حاالت االنتحار ومحاوالت 

 .و محاولة انتحار بوالية أريانة وزغوان والكاف وسليانة وتطاوين وتوزرـ لم نرصد أي حالة انتحار أ

 .بمحاوالت انتحار جماعية سجلنا عددا هاما من النساء اـ من بني املحتجني الذين قامو 

 من العدد الجميل من الحاالت املرصودة % 20يمثل و حاولن االنتحار أعدد الالتي انتحرن ـ 

 .% 63سنة وذلك بنسبة  35ـ  26كثر الرشائح العمرية حضورا هي الرشيحة العمرية ـ أ

  .سنة جميعها 15طفال دون الـ ـ سجلنا أربع حاالت انتحار ل 



 .سنة 90سنها سنة وعجوز  81سنة شيخ سنه  60ـ سجلنا حالتي انتحار يف الرشيحة العمرية فوق الـ 

 

 :ص العمرية للحاالت التي تم رصدهاما ييل الخصائفي

 

  

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

 ذكر 3 6 58 18 9 1 95 80%

 أنثى 1 4 17 1 0 1 24 20%

 املجموع 4 10 75 19 9 2 119 100%

  100% 2% 8% 16% 63% 8% 3% % 

 

 :خالل الشهر الثالثة املاضيةكما ييل  فقد كان أما توزيعهم الجغرايف

 

 الوالية أوت سبتمرب أكتوبر

 بنزرت 6 4 5
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حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار حسب الرشيحة 

2016العمرية خالل أكتوبر 

ذكر أنثى



 تونس 2 28 6

 أريانة 0 0 0

 منوبة 2 1 2

 بن عروس 0 0 3

 زغوان 0 0 0

 نابل 2 4 1

 جندوبة 1 1 3

 باجة 1 0 2

 الكاف 10 2 0

 سليانة 0 0 0

 سوسة 1 2 5

 املنستري 0 1 1

 املهدية 0 2 3

 صفاقس 0 1 2

 القريوان 5 23 34

 القرصين 3 12 32

 س بوزيد 1 2 10

 قابس 13 14 5

 مدنني 2 1 1

 تطاوين 0 2 0

 قفصة 1 2 1

 توزر 0 0 0

 قبيل 0 1 3

 املجموع 50 103 119

 



 

 :ومحاوالت االنتحار التي تم رصدهايف ما ييل جرد لحاالت االنتحار 

 

 الوالية الجنس الضحية واالسباب الوسيلة املعتمدة

 ـ االنتحار شنقا

 

 

ـ االنتحار عرب الوضع يف 

املاء والصعق بسلك 

 كهربائي

ـ االنتحار عرب تناول 

 أدوية

 ـ االنتحارعرب تناول أدوية

ـ انتحار كهل، أب يف العقد الثالث، متزوج وله ثالثة 

أرياف معتمدية ماطر ولم يتم أبناء يقطن يف إحدى 

 .سبابالعالن عن ال 

ات من العمر يف بنزرت ولم شاب يف الثالثين ـ انتحار

 .سبابيتم العالن عن ال 

 

العقد الثاني يف مدينة بنزرت ـ انتحار طالبة يف 

 .سباب لم يتم االشعار بهاوال 

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 

 أنثى

 

 أنثى

 بنزرت
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الواليات

رتة حالت االنتحار ومحاوالت االنتحار يف مختلف الواليات خالل الف

2016أكتوبر -أوت 

أوت

سبتمرب

أكتوبر



ـ محاولة االنتحار عرب 

 تناول أدوية

 

ثر ة يف العقد الثالث من العمر عىل إـ انتحار امرأ

 .عائليةخالفات 

ـ محاولة انتحار امرأة يف العقد الثالث من العمر 

تمدية بنزرت الجنوبية ولم يتم العالن عن بمع

  .سبابال 

 

 أنثى

 ـ االنتحار شنقا

 

محاولة االنتحار عرب 

 لقاء من علوال

كهل يف العقد الخامس من العمر والسباب لم انتحار 

 .عنهاعالن يتم ال 

ة انتحار تلميذة بالسنة السابعة أسايس بأحد ـ محاول

اولتها الغش يف ثر اكتشاف محمعاهد تربسق إ

ثر استدعائها االمتحان من طرف أستاذها، وعىل إ

إىل إدارة املعهد عمدت إىل القفز من الطابق  للتوجه

بإصابات خطرية مما ول لبناية املعهد وأصيبت ال 

نظرا و  فى املحيل بتربسقاستوجب نقلها إىل املستش

لعدم استقرار حالتها الصحية وغياب طب 

حد مستشفيات االختصاص تم توجيهها إىل أ

 .العاصمة

 ذكر

 

 أنثى

 باجة

 ـ االنتحار حرقا

 

 

 ـ االنتحار حرقا

 

 ـ محاولة االنتحار حرقا

انة ـ انتحار كهل يف العقد الخامس يف معتمدية فوش

ضاقت به كل ن يشكو من الخصاصة والفقر بعد أ

 .السبل يف البحث عن عمل

العمر  ـ انتحار كهل ببن عروس يف العقد الرابع من

 .سبابولم تتوفر معلومات حول ال 

وذلك بعد أن  بمنطقة املروج ـ محاولة انتحار كهل

صالح الدراجات النارية بسبب قام بحرق محله املعد ل 

مروره بضائقة مالية وظروف معيشية صعبة وعدم 

 .عىل خالص ديونهالقدرة 

 

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 ذكر

 بن عروس

ـ االنتحار عرب تناول 

 أدوية

ـ االنتحار عرب تناول 

 أدوية

 ـ االنتحار شنقا

 

 ـ االيهام باالنتحار شنقا

د يف العقد الثالث من العمر ـ انتحار شاب بمنطقة امل

 .ثر خالفات عائليةعىل إ

حول  قابس ولم تتوفر معلومات ـ انتحار شاب يف

 .سبابال 

سنها ثالثني سنة ولم تتوفر أي  ـ انتحار فتاة

 .سبابمعلومات حول ال 

 ذكر

 

 ذكر

 

 أنثى

 

 أنثى

 قابس



 

 

 

 

 

 

أم لثالثة أبناء يهام بانتحار امرأة حامل و ـ ال 

لضحية نفسه إىل ، وقد سلم زوج ابمعتمدية الحامة

منية يف الجهة واعرتف بأنه هو من قام الوحدات ال 

زوجته بربط حبل يف عنق بالجريمة وذلك بعد أن قام 

يهام بكونها أقدمت عىل االنتحار شنقا وشنقها لإل 

والسبب تفاقم الخالفات الزوجية بينهما خاصة وأنه 

  .عاطل عن العمل

 ـ محاولة االنتحارحرقا

 

 

 ـ محاولة االنتحارحرقا

ـ محاولة انتحار شاب يف العقد الثالث من العمر 

ن سكب البنزين الوالية بعد أعة االجتماعات بمقر بقا

 .عىل جسده

حضائر بمستشفى حد عمال الـ محاولة انتحار أ

بوزيان بقفصة عىل إثر خالفات مع أحد املسؤولني يف 

 .دارة املستشفىإ

 ذكر

 

 

 ذكر

 قفصة

 ـ محاولة االنتحار حرقا

 

 

 

 ـ االنتحار شنقا

 

 ـ االنتحار شنقا

حدى الفتيات يف العقد الثالث من ار إـ محاولة انتح

العمر من حاميل الشهادات الجامعية واملعطلني عن 

العمل بعد حالة من االحتقان تزامنا مع زيارة كاتب 

 .ىل الواليةالدولة لدى وزير الشؤون املحلية إ

سباب بجندوبة ولم يتم االشعار عن ال  انتحار شابـ 

 .وراء ذلك

بمنطقة القوادرية من بن وبنت ـ انتحار كهل أب ال 

يجة تمعتمدية بلطة بوعون بوالية جندوبة وذلك ن

 .لخالفات عائلية

 أنثى

 

 

 

 ذكر

 

 ذكر

 جندوبة

ـ االنتحار عرب االلقاء يف 

 برئ

 

ـ االنتحار عرب تناول 

 أدوية

 

 محاولة االنتحار حرقا

 

 

 

 

ـ انتحار شابة يف العرشين من العمر من منطقة 

الصعادلية من معتمدية بوحجلة والسباب لم يتم 

 .عالن عنهاال 

بل من عمادة ج نتحار امرأة سنها ثالثني سنةـ ا

عالن والسباب لم يتم ال  الوسالت من معتمدية جلونة

 .عنها

ساتذة النواب بمقر من ال  20ـ محاولة انتحار 

املندوبية الجهوية للرتبية بالقريوان احتجاجا عىل عدم 

ستاذ أ 800البيانات املتعلقة بانتداب  تحيني قاعدة

ة عىل دفعات، هذا وقد تم تقديم نائب وتقسيم البقي

 أنثى

 

 

 أنثى

 

 

ذكور 

 ناثوإ

 

 

 

 القريوان



 

 ـ محاولة االنتحار حرقا

 

 

 ـ االنتحار شنقا

 

 

 

 

لقاء من ـ االنتحار عرب ال

 علو

 

 ـ االنتحار حرقا

 

 

 

 ـ االنتحار شنقا

 

 ـ االنتحار شنقا

 

 

 ـ االنتحار شنقا

 

 

 

 

بار الساعة يسية لخحدى النرشات الرئاملشهد يف إ

 الثامنة مساء.

ـ محاولة انتحار كهل يف العقد الرابع من العمر عرب 

سكب البنزين عىل جسده وذلك بسبب ظروفه 

 .االجتماعية القاسية

بمنطقة منزل ن سنة ـ انتحار شاب سنه عرشو 

 .عالن عنهاتم ال سباب لم ياملهريي وال 

عصاب بالقريوان محاولة انتحار أربعة من مرىض ال ـ 

املدينة بسبب امتناع الطبيب املبارش تمكينهم من 

 .أدويتهم بحجة عدم توفرها

ري من منطقة ب 1987شاب من مواليد سنة  ـ انتحار

ثر خالف نشب بينه الحجر من معتمدية بوحجلة عىل إ

 .وبني أخيه

ة أقدم عىل االنتحار ن سنثو ـ انتحار شاب سنه ثال 

ن املهرب وقد بعد حجز المن لسيارته املحملة بالبنزي

ىل املستشفى يف حالة خطرية وذلك قبل تم نقله إ

 .وفاته

ة الهماد بمنطق 1983ـ انتحار شاب من مواليد سنة 

 .عالن عنهامن معتمدية الشبيكة والسباب لم يتم ال 

 منطقةـ انتحار شاب يبلغ من العمر عرشين سنة من 

والسباب لم يتم الشوايحية من معتمدية الرشاردة 

 .ن عنهاعال ال 

ن العمر يف القريوان انتحار شاب يف العرشين م ـ

بالرغم من كونه عالن عنها املدينة والسباب لم يتم ال 

ىل والديه يعلمهما باالنتحار ويطلب ترك رسالة إ

 .منهما الصفح

 

 

 

 

 

 

 

 ذكور

 

 ذكر

 

 

 

 

 

 

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 ذكر

 

 

 

االنتحار عرب ـ محاولة 

 تناول أدوية

 

ـ االنتحار عرب تناول 

 أدوية

 

 ـ االنتحار شنقا

رصين وذلك شابا بمقر والية الق 30ـ محاولة انتحار 

 .احتجاجا عىل تأخر توظيفهم برشب دواء قاتل

سنة وهو من  36ـ انتحار عاطل عن العمل سنه 

املعطلني عن العمل الذين يخوضون احتجاجا منذ 

تم االحتفاظ بسبعة منهم يف  املايضشهر جانفي 

 .املستشفى وتم اسعاف البقية

 ذكور

 

 

 ذكر

 

 

 ذكر

 القرصين



لعمر بمعتمدية ـ انتحار شاب يف العقد الثالث من ا 

تالة وحسب شهادات أقربائه فإنه كان يعاني يف 

خرية من اضطرابات نفسية قد تكون وراء الفرتة ال 

 .أسباب انتحاره

ل ـ االنتحار عرب تناو 

 أدوية

 

 

 

 

 

 ـ االنتحار شنقا 

           

 ـ االنتحار شنقا           

ـ انتحار شاب يف الثالثينات من العمر أصيل معتمدية 

بإحدى غابات جنوبي الطريق الحزامية وذلك  دوز

بعد فراره من املستشفى عىل إثر محاولة أوىل 

خطرية وذلك بعد ثالثة النتحار من خالل رشبه ملادة ل

من العالن عن ضياعه وحسب شهادات بعض أيام 

 .ن الضحية يعاني من اضطرابات نفسيةأقاربه فإ

سنة بقبيل هذا ولم تتوفر  18ـ انتحار فتاة عمرها 

 .معلومات حول أسباب االنتحار

ن سنة بمنطقة الصربية ـ انتحار امرأة سنها عرشو 

سباب التي تمدية الفوارولم يتم العالن عن ال من مع

  .ذلكدفعتها ل

 ذكر

 

 

 

 

 

 

 أنثى

 قبيل

 ـ االنتحار ببندقية صيد

 

 

ـ محاولة االنتحار بسالح 

 أبيض

ـ انتحار فالح بمنطقة برج الطويل يف العقد الخامس 

 .من العمر ولم تتوفر معلومات حول أسباب االنتحار

ـ محاولة انتحار شاب يف معهد ابن أبي الضياف أقدم 

ستاذة املعهد وطارد أني يديه ثم اقتحم عىل قطع رشاي

 .لطعنها ثم وضع شفرة حالقة عىل رقبة قيم

 ذكر

 

 

 ذكر

 منوبة

 ـ االنتحار حرقا

 

 ـ االنتحار حرقا

 

 

 

 

 ـ االنتحار شنقا

ـ انتحار تلميذ سنه لم يتجاوز الخمسة عرش سنة 

 .بالشابة

وهو أصيل  ثالثني سنة ـ انتحار شاب يبلغ من العمر

بمعتمدية الشابة يقطن معتمدية سيدي علوان و 

خر كان قد انتحر منذ شهر بنفس قريب لطفل آ

الطريقة حيث سكب البنزين عىل جسده وأرضم النار 

 .يف جسده

د وثمانون سنة عمره واح يف الشابة ـ انتحار شيخ

 .روف نفسية وعائلية صعبةبسبب ظ

 ذكر

 

 ذكر

 

 

 

 

 ذكر

 املهدية

عرش سنة يدرس انتحار تلميذ سنه أقل من خمسة  ـ االنتحار شنقا

سباب سة ابتدائي بمدينة بن قردان وال بالسنة الساد

 .لم يتم االعالن عنها

 مدنني ذكر



انتحار شاب بالوردانني وذلك بعد أن عمد ـ محاولة  ـ محاولة االنتحار حرقا

ىل تهشيم تجهيزات باملستشفى وهدد بحرق نفسه إ

عوان خاصة وقد كانت بحوزته كمية من ل وحرق ا

وقد تمت السيطرة عىل الوضع عىل إثر حالة  البنزين

ية وشبه الطبية طارات الطبمن الهلع يف صفوف ال 

وكان الشاب يطالب بالتشغيل علما وأن الشاب توجه 

مبارشة إثر الثورة إىل ليبيا وعاد إىل تونس يف بداية 

وهو يعاني من مشاكل عائلية  2016سنة 

 .واجتماعية

 املنستري ذكر

 حرقاـ االنتحار 

 

 ا

بعد طردها  ار عاملة باملستشفى املحيل بقربةـ انتح

عويضها بعاملة أخرى وحسب زوجها من العمل وت

ىل عدة فإن الضحية تعرضت قبل قرار طردها إ

 .مضايقات

 نابل انثى

 ـ محاولة االنتحار حرقا

 

 

 محاولة انتحار

ن يتم ب كان يعمل بمصنع قبل أمحاولة انتحار شاـ 

عرشة أشهر وهو يحتج منذ مدة أمام  التخيل عنه منذ

  .مقر االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس

ن سنة بمدينة ـ محاولة انتحار شاب سنه عرشو 

  .صفاقس

 ذكر

 

 

 ذكر

 صفاقس

ـ االنتحار عرب االلقاء من 

 علو

 ـ االنتحار شنقا

 

 

 ـ االنتحار شنقا

 

 ـ االنتحار شنقا

بمدينة ـ انتحار طفل سنه أقل من خمسة عرشة سنة 

 .سيدي بوزيد

حار كهل سنه خمسة وأربعون سنة بإحدى ـ انت

بأحواز مدينة سيدي  الضعيعات الفالحية الكائنة

 .بسبب تردي أوضاعه االجتماعية بوزيد

من العمر بمدينة  ـ انتحار شاب يف عقده الثالث

 .عالن عنهاسيدي بوزيد والسباب لم يتم ال 

وأربعون  ـ انتحار كهل بسيدي بوزيد سنه خمسة

  .سنة بسبب تردي ظروفه االجتماعية

 ذكر

 

 ذكر
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 ذكر

 سيدي بوزيد

 ـ االنتحار شنقا

 

 ـ االنتحار شنقا

 

 

 

ن سنة عمرها يناهز التسعو ـ انتحار امرأة عجوز 

 .عالن عنهاساكن والسباب لم يتم ال بمدينة م

ـ انتحار كهل يف عقده الخامس من منطقة 

الكشباطية من معتمدية بوفيشة والسباب لم يتم 

 .عالن عنهاال 

 انثى

 

 ذكر

 

 

 

 سوسة



 

 ـ االنتحار شنقا

 

 

 ـ االنتحار شنقا

 

 

 ـ االنتحار حرقا

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ انتحار كهل سنه سبع وثالثون سنة ببوفيشة يبدو 

أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية وذلك حسب 

 .املعلومات املتوفرة

ـ انتحار فتاة عمرها عرشون سنة بمنطقة النفيضة 

علومات املتوفرة يبدو أنها تعاني من بعض حسب امل

 .شكاالت النفسيةال 

ـ انتحار كهل يف العقد الرابع بمنطقة شط مريم وذلك 

 9.96لثانية ابتدائي بمعدل بعد رسوب ابنه يف السنة ا

دارة املدرسة اسعافه بسبب خالف سابق مع ورفض إ

اول منذ ب حتوفرة فإن ال املعلمة وحسب املعلومات امل

ىل ف ابنه إااالتصال باملسؤولني من أجل اسعأشهر 

ة رفقة شقيقته التوأم التي نجحت إال أن السنة الثالث

 .القبول طلبه لم يالق

 

 ذكر

 

 

 أنثى

 

 

 ذكر

 ـ االنتحار غرقا

 

 

 حرقامحاولة االنتحار 

 

 

 

ـ محاولة االنتحار عرب 

 لقاء من جرسال

من العمر يف املحمدية  انتحار امرأة يف العقد الثالث

لقي بنفسها يف قنال املحمدية والسباب لم يتم ت

 .عالن عنهاال 

بالعاصمة  حد التجار بنهج املالحةـ محاولة انتحار أ

من بسب التجارة بعد عمليات احتجاج ضد أعوان ال 

 .املوازية وذلك بسكب البنزين عىل جسده

شبان من فوق جرس رادس  محاولة انتحار أربعة

 .ذلك للمطالبة بالتشغيلو 

 أنثى

 

 

 ذكر

 

 

 

 ذكور 
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 2016االحتجاجات االجتماعية الجماعية خالل شهر أكتوبر 

 

 :وكانت كالتايلتحركا احتجاجيا خالل هذا الشهر  855تم رصد 

 طبيعة التحركات االحتجاجية



 طبيعة االحتجاجات العدد النسبة

 االحتجاجات العفوية 396 46%

 االحتجاجات التلقائية 303 35%

 االحتجاجات العشوائية 156 18%

 املجموع 855 100%

 

 

 :وتوزعت هذه االحتجاجات كما ييل

 

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 109 13%

 اجتماعي 135 16%

 سيايس 92 11%

 تربوي 143 17%

 بيئي 51 6%
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التحركات االحتجاجية العشوائية

خصائص التحركات االحتجاجية الجماعية



 إداري 203 24%

 ديني 6 1%

 صحي 35 4%

 أمني 81 9%

 ريايض 0 0%

 املجموع 855 100%

 

 

 .داريالحتجاجات القطاع ال ـ تصدر ا

ومة الرتبوية املايض وشملت مختلف مكونات املنظ ـ تطورت االحتجاجات الرتبوية خالل هذا الشهر مقارنة بالشهر

 .والتعليمية
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ة أوت الهيكل القطاعي العام للتحركات االحتجاجية خالل الفرت 

2016أكتوبر -

شهر أوت

شهر سبتمرب

شهر أكتوبر



ننا سجلنا تراجعا يف النسب مقارنة هامة مقارنة ببقية القطاعات ولو أـ ال يزال القطاع االجتماعي يحتل مكانة 

 .بأشهر جوان وجويلية وأوت

وحافظت تقريبا عىل املطالب التي  الخلفيات االقتصادية حافظت هي الخرى عىل نفس املكانةاالحتجاجات ذات ـ 

 .تتمحور بالخصوص حول التنمية

 .فيات البيئية والصحيةيف االحتجاجات ذات الخل يـ للشهر الثاني عىل التوايل نسجل ارتفاع ولو نسب

 .و رياضيةدينية أـ لم نرصد احتجاجات ذات خلفيات 

 :حتجاجات كما ييل من حيث الطبيعةوكانت هذه اال 

 

 املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العفوية

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 46 12%

 اجتماعي 68 17%

 سيايس 41 10%

 تربوي 64 16%

 بيئي 24 6%

 إداري 98 25%

 ديني 4 1%

 صحي 15 4%

 أمني 36 9%

 ريايض 0 0%

 املجموع 396 100%



 

 .داري مجمل االحتجاجات املرصودةلقطاع ال تصدر ا ـ

 .ـ االحتجاجات االجتماعية الجماعية العفوية تبلورت بشكل هام يف القطاع االجتماعي

 .االحتجاجات ذات الخلفيات السياسية ـ تطور نسبي شهدته

 

 املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية التلقائة

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 42 14%

 اجتماعي 44 15%

 سيايس 35 12%
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املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية

2016لشهر أكتوبر العفوية



 تربوي 52 17%

 بيئي 16 5%

 إداري 74 24%

 ديني 1 0%

 صحي 12 4%

 أمني 27 9%

 ريايض 0 0%

 املجموع 303 100%

 

 

 .داريكل القطاعات باستثناء القطاع ال  التلقائية هو التقارب بنيـ العنرص الهام يف االحتجاجات 

 .شكاالت السابقةور حول نفس ال ـ االحتجاجات ذات الخلفيات البيئية والصحية كانت محدودة ولكنها تتمح

 

 املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العشوائية
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ة املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعي

2016لشهر أكتوبر التلقائية



 القطاع الحجم %

 اقتصادي 21 13%

 اجتماعي 23 15%

 سيايس 16 10%

 تربوي 27 17%

 بيئي 11 7%

 إداري 31 20%

 ديني 1 1%

 صحي 8 5%

 أمني 18 12%

 ريايض 0 0%

 املجموع 156 100%
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ة املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعي

2016لشهر أكتوبر يةئالعشوا



 .شهر السابقة يف كل القطاعات دون استثناءلالحتجاجات العشوائية مقارنة بال ـ هناك تطور 

  .الريايضـ لم نسجل احتجاجات عشوائية يف املجال 

 .ـ االحتجاجات العشوائية يف القطاع الرتبوي مرشحة للتطور

 .نسبيا محدودة ـ املواجهات مع السلطات المنية كانت هي الخرى

 ت احتجاجات شهدت حضورا لالحتجاجات العشوائيةـ كل القطاعات التي شهد

 

 بعادها القطاعيةحتجاجية االجتماعية الجماعية يف أالتحركات اال 

 القطاع االقتصادي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 46 42%

 احتجاج تلقائي 42 39%

 احتجاج عشوائي 21 19%

 املجموع 109 100%

 ساس كمية ال غريهذا املجال فاالختالفات كانت بال لم نالحظ تطورا نوعيا يف تطور االحتجاجات يف 

 القطاع االجتماعي

 االحتجاجطبيعة  الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 68 50%

 احتجاج تلقائي 44 33%

 احتجاج عشوائي 23 17%

 املجموع 135 100%

 

اجات بالرغم من تراجع االحتجاجات ذات الخلفيات االجتماعية من حيث النسب من ذلك الرتاجع املسجل يف االحتج

عالمية والرسمية حول خطورة الحملة ال لصالح للرشاب وربما يعود ذلك بالساس إىل و غياب املاء احول نقص أ

 .وضاع لم تتطور وبقيت عىل حالهاواحتماالت الجفاف تقف وراء ذلك إال أن ال  الوضع املائي

تطور النوعي يف هذا ن الد تراجع فإذا كان الكمي قخرى عىل العكس تعرف تطورات نوعية، فإبقية االحتجاجات ال 

 .شكاال مغايرة وربما خطريةالعديد من االحتماالت التي يمكن أن تأخذ أاالحتجاجات عىل  ن يفتحاملجال يمكن أ



 

 القطاع السيايس

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 41 45%

 احتجاج تلقائي 35 38%

 احتجاج عشوائي 16 17%

 املجموع 92 100%

 

كيّل منذ أشهر عديدة وقد  قد تغري بشكلن املشهد حتجاجات ذات الخلفيات السياسية إال أعودة ولو محتشمة لال 

ضحينا نتابعها جات أفكل االحتجا ىل ذلك حيث لم يعد الفضاء العام مرسحا لالحتجاجات السياسيةسبق وأرشنا إ

 .بالخصوص عرب مختلف القنوات التلفزية

 القطاع الرتبوي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 64 45%

 احتجاج تلقائي 52 36%

 احتجاج عشوائي 27 19%

 املجموع 143 100%

 

نفس هذا ننا لم نسجل نفس حجم االحتجاجات يف بوي بدأت تأخذ بعدا تصاعديا ولو أالحتجاجات يف القطاع الرت ا

ت املمكنة لتأخذ شكالها النوعية الجديدة واالحتماال الشهر يف السنة الفارطة إال أن ما يميز االحتجاجات هذه السنة أ

، التدخل االستباقي هام االحتجاجات أشكاال مغايرة قد تؤدي إىل مزيد تورم املنظومة الرتبوية والتعليميةهذه 

  .ورضوري

 القطاع البيئي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 24 47%

 احتجاج تلقائي 16 31%

 احتجاج عشوائي 11 22%

 املجموع 51 100%

 



شكال هر القليلة املاضية تعكس بالفعل أوضاعا بيئية مرتدية للغاية، علما وأن هذا ال شال جاجات البيئية خالل االحت

شكاالت التنموية  عديد الجهات وربما يعود السبب إىل إدراج هذا الشكال ضمن بقية ال ال يزال من املسكوت عليه يف

  .خاصة بالجهات الداخلية

 

 داريالقطاع ال 

 االحتجاجطبيعة  الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 98 48%

 احتجاج تلقائي 74 36%

 احتجاج عشوائي 31 15%

 املجموع 203 100%

 

ن هذه جديدة لها عالقة باالحتجاجات الدارية فقد سبق وذكرنا مرارا أ لم نخرج خالل هذا الشهر عىل استثناءات

وكل االحتجاجات التي  الوجه امليداني للسلطةدارة هي موقف سلبي من السلطة واعتبار ال  االحتجاجات تعرب عىل

 شكالهاهي احتجاجات موجهة إىل السلطة يف مختلف أ دارةتوجه بشكل أو بآخر إىل ال 

 القطاع الصحي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 15 43%

 احتجاج تلقائي 12 34%

 احتجاج عشوائي 8 23%

 املجموع 35 100%

 

ىل تردي الخدمات الصحية يف تتطور خالل الشهر املاضية والسبب يعود إبدأت االحتجاجات ذات الخلفيات الصحية 

وضاع ال تزال عىل للتالعب ببعض املعدات الطبية وال خطاء الطبية يف املصحات الخاصة و ت العمومية ولل املستشفيا

وضاع االستشفائية باملناطق الداخلية دون املسؤولة، وتبقى ال ينات املقدمة من الجهات حالها بالرغم من التطم

 .املطلوب

 

 منيالقطاع ال 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 36 44%



 احتجاج تلقائي 27 33%

 احتجاج عشوائي 18 22%

 املجموع 81 100%

 

ولعل السبب يف ذلك يعود لكون  النوعي والكمي ينيراجعت حدة االحتجاجات ذات الخلفيات المنية عىل املستو ت

حتجاجات لم يكن هدفها الجهات المنية هذا خرى لكون اال راجعت من ناحية ومن ناحية أاالحتجاجات العشوائية ت

 مني مع االحتجاجات تتغري بشكل محسوسعالوة عىل كون أساليب التعامل ال 

وع احتجاجات هامة تغري املشهد اآلن لذلك كانت عىل الدوام موض منية مرادفة للسلطةيف السابق كانت املؤسسات ال 

 .دارة بالنسبة للمحتجنيالسلطة تتجسد كما ذكرنا يف ال صبحت وأ

 

 ليات التحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية ودرجة كثافتهاآ

 

التكرار و  ليات التحركات االحتجاجية  االجتماعية الجماعية وذلك وفق معايريالكثافة ذكر ككل مرة  بمنهجية قياس آن

ليات الذي نعتمده يف تقاريرنا والذي يخص اآل وفق نفس التدرج ىل خمسة أيمن واحد إ ضمن سلم القياس 

 .إىل مؤرش سلبيوالفضاءات والجهات والفاعلني هذا وتشري الخانة }ـ{ 

 

 5 4 3 2 1 لياتاآل

    * * عالمنداءات عرب وسائل ال 

    * * منع مسؤولني من مغادرة مكاتبهم

  * * * * 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

    * * حرق عجالت مططاطية

     * منيةاعتداء عىل مراكز أ

     * العصيان املدني

     - منع حركة مرور القطارات

     ـ عرض شهائد جامعية للبيع

     ـ مسرية بحرية باملراكب

     ـ التخيل عن الجنسية التونسية

     ـ اغالق ميناء

     ـ مقاطعة امتحانات

     ـ اتالف انتاج فالحي

     ـ التكبيل بالسالسل

     ـ سالسل برشية

     ـ خياطة االفواه

   * * * التهديد باالنتحار



     ـ انتحارات رمزية

     ـ االقدام نحو العاصمةالسري عىل 

     - التهديد بالهجرة الجماعية

   * * * اعتداءات وشغب

 

 

 ات التحركات االحتجاجية الجماعيةفضاء

 

 5 4 3 2 1 الفضاءات

   * * * طرقات

   * * * دارية مقرات إ

   * * * ساحات عامة

   * * * فضاءات عمل

   * * * مؤسسات تربوية

   * * * مصالح بلدية

   * * * مقرات واليات

   * * * مقرات معتمديات

     ـ مقرات قضائية

   * * * مقرات وزارات

     - دواويني

     ـ منظمات وطنية

     * مجلس نواب الشعب



     * رئاسة الحكومة

     ـ رئاسة الجمهورية

    * * مستشفى

الرشكة التونسية للكهرباء 

 والغاز

 

* 

 

 

   

مقرات الرشكة الوطنية 

 لتوزيع املياه

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

     ـ سفارات

     ـ مالعب رياضية

 

 الجهات موضوع التحركات االحتجاجية الجماعية

 

 5 4 3 2 1 الجهات

    * * مصالح بلدية

    * * رشكة توزيع املياه

   * * * مؤسسات تربوية

     ـ مالعب رياضية

     ـ رئاسة الجمهورية

    * * واليات

    * * معتمديات

    * * وزارات

     * رئاسة الحكومة



    * * مستشفيات

     ـ جنبيةسفارات أ

    * * السلطات االمنية

     ـ السلطات القضائية

     * منظمات  وطنية

    * * مجلس نواب الشعب

    * * مجامع املياه

     * مؤسسات اعالمية

 

 التحركات االحتجاجية الجماعيةالفاعلون يف 

 

 5 4 3 2 1 الفاعلون

    * * أولياء

   * * * متساكنون

     * صحفيون

    * * عمال الحضائر

   * * * أصحاب الشهادات العليا

   * * * معطلني عن العمل

   * * * جرةسائقي سيارات ال 

     * أمنيني

    * * النقل الريفي سائقو

    * * عمال



    * * موظفون

     - أهايل مفقودين

     - أهايل شهداء

    * * فالحون 

     - بحارة

    * * أطباء واطارات شبه طبية

   * * * نشطاء حقوقيون

 

 

 

 

 هم االحتجاجات التي تم رصدها بمختلف الوالياتييل جرد ل  يف ما

 

ن االجتماعي املطلبي االحتجاجي، فشهد سلسلة مشهر أكتوبر دون منازع كان شهر محاكمة وتجريم الحراك 

وحمل  الجارية قفصة الذين انطلق تحركهم منذ منتصف شهر جانفي من السنةاملحاكمات للشباب يف القرصين و 

 عنوان كبري للمطالبة بالتشغيل والتنمية والعدالة االجتماعية.

هم بلخري عىل خلفية مطالبتهم بتوفري معلمني البنائهايل منطقة الطلح من معتمدية عدد من أكما سجل أكتوبر إيقاف 

  غاية منتصف أكتوبر.  الذين لم يلتحقوا بمدارسهم اىل

هذا الذي سجل خالل الشهر السابق، فسجل التصاعدي وحافظت االحتجاجات خالل شهر أكتوبر عىل نفس النسق 

ثر حدة يف واليات القريوان ة وكانت بأكغلب واليات الجمهوريللتحركات ذات الطابع الرتبوي يف أالشهر تواصل 

  ...سوسةوالقرصين  وقفصة

يف  ةنها احتلت املرتبة الثالثاملسجلة حتى أتقدمت والية سوسة خالل شهر أكتوبر من ناحية عدد االحتجاجات فقد 

  الرتتيب.

 

  والية القريوان :

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 3 4 2 9



 اجتماعي 8 5 5 18

 سيايس 2 2 1 5

 تربوي 10 7 4 21

 بيئي 5 3 2 10

 اداري 11 6 4 21

 ديني 0 0 0 0

 صحي 4 2 2 8

 أمني 5 3 1 9

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 48 32 21 101

 

ذو طابع تربوي، توزعت  رت القريوان حصيلة االحتجاجات التي شهدها شهر أكتوبر وكان أكثر من نصفهاتصد

وحاجب العيون والسبيخة ومنزل املهريي والرشاردة واملنشية  ةعىل عدد كبري من معتمدياتها عىل غرار بوحجلة ورقاد

  .ونرص الله والعال ..

شكال الكبري . جاءت لتكشف يف جانب منها ال بناء من االلتحاق بالقسام..ع لل وقفات احتجاجية وقطع للطريق ومن

طار الرتبوي ومشكل النقل بالنسبة للتالميذ والطلبة عىل حد لجهة فيما يهم النقص الحاد يف ال روح يف ااملط

  .والبنية التحتية املهرتئة للمدارس واملعاهد يف جهة القريوان..  .السواء..

ريق وأهايل هايل السبيخة بتعبيد الطت ذات طابع اجتماعي طالب خاللها أوشهدت الجهة يف نفس الشهر احتجاجا

  .من تضييقات الجهات الديوانية.. "ريبفالحية وفك عزلتهم واحتج تجار "الفمنطقة النبش بتعبيد الطريق ال

 

  والية قفصة :

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 6 5 4 15

 اجتماعي 9 5 3 17

 سيايس 3 3 1 7

 تربوي 6 5 3 14

 بيئي 1 1 1 3

 اداري 10 9 4 23

 ديني 0 0 0 0

 صحي 1 1 1 3



 أمني 4 4 2 10

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 40 33 19 92

 

أكتوبر وتوقف االنتاج لكثر من أسبوع يف جميع وحدات  جمي خالل شهرت االحتجاجات يف منطقة الحوض املناحتد

والرديف وأم العرائس اعتصامات الصحاب الشهائد املعطلني عن  يلة واملتلويت املظن عرفت معتمديااالنتاج بعد أ

قاف عدد من الشباب املحتج وصدور احتجاجات انتهت باي .العمل أوقفت عمليات نقل وغسل وإنتاج الفسفاط..

  ..حكام يف حقهم.أ

معتمديات وسجلت قفصة بدورها ارتفاع ملحوظ يف منسوب االحتجاجات ذات الطابع الرتبوي وتوزعت يف كل من 

ام مللسنة الدراسية وأغلقت املدارس أ ين لم تسجل فيها مدارس عمادة الطلح انطالقةالشبيبة والسند وبلخري أ

مر الذي زاد يف كان عرب إيقاف عدد من الهايل ال  ر الرتبوي والتفاعل الوحيد للسلطةطاالتالميذ نتيجة عدم التحاق ال 

  .حالة االحتقان التي تعرفها املنطقة..

  

  والية سوسة :

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 7 5 1 13

 اجتماعي 12 7 1 20

 سيايس 4 3 2 9

 تربوي 2 2 2 6

 بيئي 9 4 2 15

 اداري 12 10 5 27

 ديني 0 0 0 0

 صحي 2 2 1 5

 أمني 0 0 0 0

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 48 33 14 95

 

تقدمت والية سوسة يف الرتتيب خالل شهر أكتوبر عىل حساب الواليات " التقليدية " والتي عموما تكون يف أوىل  

ات ذات طابع اقتصادي اجتماعي الشهر احتجاج هذاوسجلت  .الرتتيب عىل غرار القرصين وسيدي بوزيد وجندوبة..

عىل خلفية توقف االنتاج يف معمل ستيب ويف عدد من مصانع النسيج والملنيوم التي  مساكن ساس كانت يف مدينة بال 

  تشهد صعوبات مالية وبصدد انتهاك الحقوق االقتصادية واملهنية للعامالت يف برجني وبوفيشة.



اب... كما شهدت سوسة حراك احتجاجي يف النفيضة بسبب رداءة البنية التحتية ونقص التزود باملاء الصالح للرش 

  ويف القلعة الصغرى بسبب تدهور الوضع البيئي ويف منطقة سيدي خليفة للمطالبة بتحسني البنية التحتية للجهة..

 

  والية سيدي بوزيد :

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 5 2 1 8

 اجتماعي 12 4 4 20

 سيايس 6 3 1 10

 تربوي 2 2 1 5

 بيئي 0 0 0 0

 اداري 11 3 4 18

 ديني 0 0 0 0

 صحي 2 2 2 6

 أمني 8 6 3 17

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 46 22 16 84

 

ساس فتحرك الهايل يف برئ الحفي للمطالبة بتوفري التيار طابع اجتماعي بال بوزيد سيدي أخذ االحتجاج يف والية 

صبح غري مطالبة بتوسيع مركز الربيد الذي أالتحتية ويف سوق الحد للالكهربائي ويف جلمة للمطالبة بتحسني البنية 

  .قادر عىل استيعاب زواره وشهدت منطقة الدالهمية احتجاجات بعد تغيري مسار الطريق..

 الشهادات العاطلني عن العمل الذين يلمحركات العتصام هرمنا ولحامكنايس سلسلة من الت ةهذا وسجلت معتمدي

  .بإصدار قائمة املنتدبني يف منجم الفسفاط اطالبو 

طار الرتبوي يف ة النقص يف ال وعرفت سيدي بوزيد بدورها عدد من الوقفات االحتجاجية وقطع الطريق نتيجة مشكل

  عدد من املدارس.

       

  والية القرصين :

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 2 3 1 6

 اجتماعي 3 2 2 7

 سيايس 3 2 1 6



 تربوي 7 4 2 13

 بيئي 1 1 1 3

 اداري 6 3 2 11

 ديني 0 0 0 0

 صحي 2 3 1 6

 أمني 3 2 3 8

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 27 20 13 60

 

ساس يات فوسانة والقرصين املدينة بال ذات طابع تربوي وشملت معتمد تجاجات يف القرصين كانت بالساساالح

طار الرتبوي وكانت يف شكل وقفات احتجاجية ومنع للتالميذ من ملطالبة بسد الشغور املسجل يف ال خاللها ا تم

  نقص كبري يف املعلمني.و االلتحاق بالقسام وغلق للمدرسة التي تعاني فراغ 

وبوزقام كما عرفت الوالية احتجاجات ذات طابع اجتماعي اقتصادي ارتبط يف قرية خمودة ومنطقة حي النور 

وتهيئة الطرقات وتحقيق مستوى تنمية كفيل برفع حالة الفقر والتهميش التي  التحتيةوبريانو بتحسني البنية 

  .يعانيها املواطن..

 

  والية قابس :

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 2 3 2 7

 اجتماعي 1 3 1 5

 سيايس 2 2 2 6

 تربوي 6 4 0 10

 بيئي 2 2 2 6

 اداري 5 8 0 13

 ديني 0 0 0 0

 صحي 2 1 0 3

 أمني 0 0 0 0

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 20 23 7 50

 



شكاليات اجتماعية اقتصادية تم املطالبة خاللها بالتنمية والتشغيل كما كات االحتجاجية يف قابس ارتبطت بإالتحر  

ىل جانب تسجيل ي املسجل يف عدد من املدارس هذا إسجلت الجهة بدورها تحركات تعود ملشكل نقص االطار الرتبو 

  منطقة وذرف الحتجاجات ذات طابع بيئي رفض خاللها الهايل إنجاز مصب الفوسفوجيبس باملنطقة.

  

  الية جندوبة :و 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 1 1 0 2

 اجتماعي 1 1 0 2

 سيايس 1 0 0 1

 تربوي 1 1 0 2

 بيئي 0 0 0 0

 اداري 3 3 0 6

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0

 أمني 0 0 0 0

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 7 6 0 13

 

ساس الطابع االجتماعي االقتصادي ارتبطت بعمال الحضائر الذين احتجوا عىل جندوبة حملت بال االحتجاجات يف 

  ة كاتب الدولة لوزير الشؤون املحلية.ح وزير الرتبية من اتهامات وبزيار ما ورد يف ترصي

لضمان االجتماعي يضا احتجاجات ملنتجي التبغ الذين طالبوا بتحسني وضعياتهم االجتماعية وعملة اوعرفت الوالية أ

  جور.ال  الذين طالبوا بحقهم يف الزيادات يف

 

  والية سليانة :

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 3 2 2 7

 اجتماعي 4 3 2 9

 سيايس 0 0 0 0

 تربوي 1 1 1 3

 بيئي 0 0 0 0



 اداري 3 1 1 5

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0

 أمني 3 2 1 6

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 14 9 7 30

 

ري املساكن االجتمأعية جل املطالبة بتوفديسة من والية سليانة كانت من أاالحتجاجات يف منطقة القنطرة ومنطقة عني 

  للموايش. املتكررةما يف جهة سيدي سعيدة برقو فكانت عىل خلفية الرسقات والتشغيل أ

 

  والية تطاوين :

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 3 3 1 7

 اجتماعي 4 2 0 6

 سيايس 2 3 1 6

 تربوي 1 1 1 3

 بيئي 0 0 0 0

 اداري 6 2 1 9

 ديني 3 0 0 3

 صحي 0 0 0 0

 أمني 3 2 1 6

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 22 13 5 40

 

الوقفات االحتجاجية واالعتصام للمطالبة بالتنمية االقتصادية وخاصة  شكال االحتجاجية يف تطاوين بنيتنوعت ال 

  يف صحراء املنطقة. ةفيما يتعلق بالرشكة البرتولية املتواجد

 

  والية تونس :

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 1 1 1 3



 اجتماعي 3 2 1 6

 سيايس 4 4 2 10

 تربوي 3 3 1 7

 بيئي 1 1 0 2

 اداري 7 5 2 14

 ديني 0 0 0 0

 صحي 1 0 0 1

 أمني 1 0 0 1

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 21 16 7 44

 

يا التشغيل تبقى تونس العاصمة من الجهات التي تشهد شهريا احتجاجات دورية تكون يف الغالب مرتبطة بقضا

وقفات الطار عدد من ات وقد سجل شهر أكتوبر يف هذا ال مام مقرات السيادة والوزار والتنمية وتتم عموما أ

مام رئاسة الحكومة زارة الرتبية واحتجاج ملتساكنني أحياء سربولس أمام و االحتجاجية للساتذة واملعلمني النواب أ

  إذاعة كلمة داخل مجلس نواب الشعب.يف وتقنيني  واحتجاج لصحفيني

طار بالفراغات املسجلة فيما يهم ال  ت ذات طابع تربوي عىل عالقةبر الحتجاجاىل جانب تسجيل شهر أكتو هذا إ

 من االعتداء عىل رياحد الربامج التلفزية وكان فيه الكثاالحتجاجية تندد بما جاء فيأبحي الزهور والوقفة  الرتبوي

 املرأة...

 

  والية قبيل :

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 1 2 0 3

 اجتماعي 0 0 0 0

 سيايس 2 1 0 3

 تربوي 1 3 1 5

 بيئي 0 0 0 0

 اداري 1 2 0 3

 ديني 0 0 0 0

 صحي 1 1 1 3

 أمني 0 0 0 0



 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 6 9 2 17

 

رصدة هر أكتوبر بوالية قبيل خاصة بعد أن تم تجميد أة كان عنوان االحتجاجات خالل شقضية ضيعة ستيل بجمن

  مر الذي زاد يف درجة االحتقان يف الجهة.ية واحات جمنة من قبل املحكمة ال جمعية حما

  الرتبوي داخل مدرسة الجديد. رطاسجلت قبيل أيضا احتجاج تربوي قام به الولياء عىل خلفية نقص ال 

  

 

  والية منوبة :

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 0 0 0 0

 اجتماعي 0 0 0 0

 سيايس 1 1 0 2

 تربوي 4 5 2 11

 بيئي 0 0 0 0

 اداري 0 0 0 0

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0

 أمني 2 2 1 5

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 7 8 3 18

 

والبطان ومنوبة املدينة ولوية يف والية منوبة وشملت منطقة دوار هيرش ت ذات الطابع الرتبوي كان لها ال االحتجاجا

حد املؤسسات فية االعتداء الذي تعرض له حارس أمني عىل خلكما سجلت الجهة احتجاج ذو طابع أ الليل، يوواد 

  يف الجهة.

 

  والية الكاف

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 0 0 0 0

 اجتماعي 1 1 0 2



 سيايس 2 1 0 3

 تربوي 2 3 2 7

 بيئي 0 0 0 0

 اداري 1 1 0 2

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0

 أمني 0 0 0 0

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 6 6 2 14

 

يف قلعة و   باملاء الصالح للرشاب  ةطالبمشهدت والية الكاف احتجاجات حملت مطالب مختلفة يف منطقة تاجروين و 

  داري.بخصوص شبهات فساد إ بفتح تحقيق ة طالبامل كذلكاملدرسة و سنان ورفض مواصلة اعتماد نظام الفرق يف 

 

  والية املهدية :

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 1 1 1 3

 اجتماعي 1 1 1 3

 سيايس 2 2 1 5

 تربوي 1 1 0 2

 بيئي 0 0 0 0

 اداري 4 7 2 13

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0

 أمني 1 0 0 1

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 10 12 5 27

 

ساس ذات طابع اجتماعي حيث سجل شهر أكتوبر احتجاج لتجار الفريب يف قصور كانت بال االحتجاجات يف املهدية 

الساف بعد ما راج عن إمكانيات تنظيمه والحد منه واحتجاجات يف منطقة رجيش عىل خلفية صدور قرار هدم لحد 

  قالة املعتمد...تجاجات يف منطقة السوايس تطالب بإاملتواجدة عىل الشاطئ. احالبيوت 



 

 والية مدنني

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 2 2 2 6

 اجتماعي 1 0 0 1

 سيايس 4 5 2 11

 تربوي 5 3 3 11

 بيئي 1 1 0 2

 اداري 6 5 2 13

 ديني 1 1 1 3

 صحي 0 0 0 0

 أمني 4 4 4 12

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 24 21 14 59

 

طار الرتبوي يف عدد من املدارس ن تم التنديد بنقص ال يالية مدنني كانت يف بن قردان بالساس أاالحتجاجات يف و 

عىل خلفية االعتداء  هايل املوقوفنيعرب كما تم تنظيم احتجاج من قبل أواالحتجاج عىل املضايقات الليبية عىل مستوى امل

  .2012عىل مقر نداء تونس يف الجهة منذ 

 

  والية املنستري :

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 3 2 1 6

 اجتماعي 1 1 1 3

 سيايس 0 0 0 0

 تربوي 4 3 1 8

 بيئي 1 1 1 3

 اداري 1 1 0 2

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0



 أمني 1 1 1 3

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 11 9 5 25

 

خرية التي شهدها شهر أكتوبر سببا رئيسيا لعدد من االحتجاجات يف منطقة جمال هذا مثلت مخلفات الفيضانات ال 

ات طابع تربوي عىل خلفية اعتداء أحد واحتج فالحو بنبلة عىل نقص مياه الري كما عرفت قرص هالل احتجاجات ذ

  عىل مدير املعهد.ولياء ال 

 

  ولية نابل :

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 1 2 0 3

 اجتماعي 1 2 0 3

 سيايس 0 0 0 0

 تربوي 2 2 1 5

 بيئي 0 0 0 0

 اداري 2 2 1 5

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0

 أمني 0 0 0 0

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 6 8 2 16

 

يم نوع من العدالة يف فرص التعل بت بتوفري االطار الرتبوي وتحقيقسجلت نابل احتجاجات ذات طابع تربوي طال

  صحاب التاكيس الذين يطالبون بتقديم دفعة جديدة للرخص.داخل الجهة كما عرفت احتجاج ل 

 

  والية صفاقس :

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 3 2 1 6

 اجتماعي 3 2 1 6

 سيايس 1 1 1 3



 تربوي 5 1 2 8

 بيئي 1 1 1 3

 اداري 5 2 1 8

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0

 أمني 1 1 1 3

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 19 10 8 37

 

ناحية تعلقت االحتجاجات يف والية صفاقس برداءة الطرقات التي أصبحت تمثل مشكل بالنسبة للتالميذ من 

ار وعقارب لطريق لذلك شهدت كل من منطقة الصمحد أسباب حوادث اومستعميل الطريق من ناحية أخرى وأ

  جبنيانة طالبت بتحسني البنية التحتية.و 

وشهدت منطقة العامرة احتجاجات بسبب حالة عنف تعرض لها إطار تربوي وسجلت جبنيانة احتجاجات عىل آلية 

  االختبار الجديدة.

 

  باجة :والية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 1 1 1 3

 اجتماعي 1 1 1 3

 سيايس 0 0 0 0

 تربوي 1 1 0 2

 بيئي 0 0 0 0

 اداري 1 1 1 3

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0

 أمني 0 0 0 0

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 4 4 3 11

 



الحضائر طالب بتسوية وضعيتهم املهنية واالجتماعية واحتجاج لإلطار الرتبوي وشبه شهدت باجة احتجاج لعملة 

وضعها   قالة مدير املعهد وإعتصام بامرأة يف مقر الوالية طالبت بتحسنيلرتبوي بأحد املعاهد بالوالية عىل إثر إا

  االجتماعي واالقتصادي

 

  والية بن عروس :

 القطاع احتجاج عفوي تلقائياحتجاج  احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 0 0 0 0

 اجتماعي 0 0 0 0

 سيايس 0 0 0 0

 تربوي 0 0 0 0

 بيئي 0 0 0 0

 اداري 1 1 0 2

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0

 أمني 0 0 0 0

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 1 1 0 2

 

فقام به ما الثاني منع الوالية للبناء العمودي أرار ول بقس كان لها طابع اقتصادي ارتبط ال االحتجاجات يف بن عرو 

  حد املستثمرين بعد عدم منحه رخصة مخربة.أ

 

  والية بنزرت :

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 1 1 0 2

 اجتماعي 2 2 0 4

 سيايس 2 2 1 5

 تربوي 0 0 0 0

 بيئي 2 1 1 4

 اداري 2 2 1 5

 ديني 0 0 0 0



 صحي 0 0 0 0

 أمني 0 0 0 0

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 9 8 3 20

 

ىل جانب االحتجاجات ذات الطابع البيئي التي تطالب بايجاد حلول لحالة التلوث التي تعانيها الجهة سجل شهر إ

وكانت يف شكل وقفات  هانة التي تعرض لها شيخ املدينة طت باحتفاالت عيد الجالء رفضت ال أكتوبر احتجاجات ارتب

  احتجاجية وحمالت عىل مواقع التواصل االجتماعي.

 

 

 حول العنف : 2016تقرير شهر اكتوبر 

 

لة الرصد الخاص بالعنف طيلة شهر أكتوبر يليه العنف ذو الطابع المني ثّم تصدر العنف ذو الطابع الجنيس حصي

ابع الرتبوي العنف ذو الطابع االجرامي والعنف ذو الطيضا الزوجي ثم العنف ذو الطابع الرسي والعائيل وأ

 يضا العنرصي.و الطابع االنفعايل واالجتماعي وأقل العنف ذوالعالئقي يف مرتبة أ

فرز حالة من  تعكس الحجم الفعيل للعنف الذي أخذ أشكاال جديدة يف السنوات الخرية وأالنماذج التي نقدمها ال

شكال العنف التي تربز هي بالخصوص ات دون استثناء ويف كل القطاعات أيضا، أهالهلع لدى املواطنني يف كل الج

ه ال يمكن رصده عىل اعتبار كونه أصبح وكأنه من مكونات ناملادي بينما يربز العنف اللفظي بشكل كبري إال أ العنف

ي ا الرد عىل العنف اللفظاملجتمع، فالذي يتعرض إىل العنف اللفظي ال يفكر يف العادة بالعالم عن ذلك مفضال إم

صة قد يتطلب الكثري من الوقت عالن عن ذلك للسلطات املختظي أو االنسحاب عىل اعتبار أن ال بالعنف اللف

 .جراءاتوال 

ذلك الشأن منية كمزي يمارس بأشكال متعددة ومختلف إال أنه ال يربز هو اآلخر يف التقارير العالمية أو ال العنف الر 

  .ىل تفيش مفهوم الحقرة كشكل من أشكال العنف املعنوياملعنوي، وتكفي هنا الشارة إبالنسبة للعنف 

قة مبارشة فراد وله عال ءات ضد أالعنف الرمزي هو العنف الذي يأخذ يف الغالب شكال فرديا ويمارس يف كل الفضا

 .ىل غري ذلكبالفرد من حيث اللون أو الشكل أو الوضع االجتماعي أو الجنيس إ

و الشعور باالقصاء والتهميش فهذا الشكل من عات كاالحساس بالحقرة كما ذكرنا أاملعنوي له عالقة باملجمو  العنف

 .ن العنف الرمزي له خلفيات اجتماعيةبعد مؤسساتي يف حني أ العنف له بالخصوص



يف خطة اهره واالنخراط لقد سبق وذكرنا أن اجتثاث جذور العنف يتطلب إعالن الحرب الشاملة عىل كل مظ

 .فة العنفامة املواطنية واملدنية ملقاومة آمام التعبئة العتفتح املجال أاسرتاتيجية 

 

 أحجام أشكال العنف املرصودة 

 

 أشكال العنف 1 2 3 4 5

 السيايس ×    

 االرسي × × ×  

 الجنيس × × ×  

 العائيل × × ×  

 االداري × ×   

 املنظم × × ×  

 العالئقي × ×   

 المني ×    

 االجتماعي × × ×  

 االقتصادي × × ×  

 االحتجاجي × × ×  

 االنفعايل × ×   

 الصحي × ×   

 العنرصي ×    

 الرتبوي × × ×  

 الديني ـ    



 الريايض ـ    

 القانوني ×    

 املؤسساتي × ×   

 املروري × × ×  

 النفيس × × ×  

 االلكرتوني × × × × 

 الجندري × × ×  

 

 :حجم العنف يف مختلف الواليات بشكل متدرج 

 

 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

     ـ فضاءات قضائية

     ـ فضاءات دينية

   * * * فضاءات صحية

   * * * فضاءات ترفيهية

     * فضاءات احتفالية

    * * فضاءات تجارية

     - فضاءات سياحية

     * فضاءات رياضية

  * * * * فضاءات افرتاضية

 

 

 أشكال العنف  التي تم رصدها  همل وفيما ييل عرض 

  

  العنف ذو الطابع الجنيس :

من ضمن الضحايا طفالت لم تتجاوز غلبهم كانوا فتيات. القرص وأالخطري فيما تم رصده أن أغلب الضحايا هم من 

بالنسبة لحالة  66سنوات وقد كان املعتدي والدها بالنسبة للحالة التي تم رصدها يف نابل وشيخ عمره  8عمارهّن أ



ذهنيا ثانية تم رصدها. كما تم رصد حالتْي اغتصاب ملعوقني ذهنيني من الذكور حالة يف الكاف حيث تعرض معوق 

ىل االغتصاب خمس مرات من قبل نفس الفاعل. كما تم  سوسة حيث تعرض شاب معوق ذهنيا إلالغتصاب وحالة يف

يق لها واغتصبها وصورها البتزاز ها صدب درصدقائهّن بينهّن مراهقة غمن قبل أرصد حاالت اغتصاب لقارصات 

ة من منطقة الشمال الغربي فتفاجأت باحتجازها ىل جهة سوسية رافقت صديقها العامل بالخارج إمها ومراهقة ثانأ

 يام.غتصابها من قبله هو وصديقه ملدة أربعة أوا

 

 :لعنف ذو الطابع المنيا

قصود به هو العنف ذو الخلفية المنية أي الذي يكون نواع العنف املرصودة واملبرز العنف ذو الطابع المني بني أ

انة من كذلك. ففي الرشاردة تم رصد حالة اعتداء بالعنف عىل عون ديو  منيفيه الفاعل أمني أو أن يكون الضحية أ

عوان الحرس الديواني لشاحنة ولدى دخولها يف مسلك فالحي تم االعتداء قبل مجموعة من املواطنني إثر مطاردة أ

 عىل فرقة الحرس الديواني بالحجارة ومحاولة افتكاك أسلحتهم.

ثناء مداهمة املفتش عنه يف توى الوجه عىل يد مفتش عنه وذلك أعىل مسىل تشويه بسكني كما تعرض عون أمن إ

صابة مهربني يف القرصين مما تسبب يف إ ىل الرشق بالحجارة من قبلس ديواني إالقرصين. كما تعرضت فرقة حر 

من قبل موعة من الشباب عون ديواني عىل مستوى العني. كما تم رصد حالة اعتداء بالعنف املادي واملعنوي عىل مج

ه يف منطقة بنان نفكرس أىل االعتداء املعنوي واملادي حد عدد من المنيني وسط مدينة مدنني. وتعرض أمني متقاعد إ

  ىل مركز الحرس لالستفسار حول شكاية.باملنستري وذلك إثر تنقله إ

 

 :العنف ذو الطابع الرسي الزوجي والعائيل والعالئقي

غلب الحاالت التي تم رصدها والتي كان ضحاياها أزواج وزوجات ضنة للعنف يف أواملحيط العائيل حارسة كانت ال 

رصاصة من بندقية صيد ويف صابة شقيق بضمن هذه الجرائم نذكر أنه تم يف فوشانة رصد إ وأقارب واصدقاء. من

ة ويف معتمدية سن 30قدم عليها ابنه البالغ من العمر سنة( ضحية جريمة قتل يف حقه أ 80)يضا راح شيخ فوشانة أ

ثر مناوشة جّدت سنة إ 14سنة( طعنة بسكني من قبل ابن عمه البالغ من العمر  18غزالة ببنزرت تلقى شاب )

عمومية ببنزرت عىل يد بينهما. كما تلقت زوجة شابة ثالث طعنات بشفرة حالقة عىل مستوى الرقبة يف حديقة 

  ن شك يف سريتها.زوجها بعد أ

 

 رامي :العنف ذو الطابع االج



منية بعدم التعرض لها فإنّه تم رصد حالة اعتداء عىل طالبة يف املحاسبة حيث رغم التزامه السابق أمام السلطات ال 

لة حادة عىل الغريم واعتدى عليها بآ-تها الشابكانت يف مدرج معهدها )معهد عايل خاص( يف القريوان حني باغ

ليد وحني حاول رفيقها الدفاع عنها تم االعتداء عليه من قبل نفس مستوى الخد اليمن واليرس وكذلك عىل مستوى ا

م رصد كتوبر. كما تمن حاالت العنف ذو الطابع الجرامي املرصودة خالل شهر أاملعتدي. كانت هذه واحدة من ض

رافقني ريوان من قبل مطار الطبي وشبه الطبي يف املستشفى املحيل بعمر بوحجلة بالقحالة اعتداء بالعنف عىل ال 

( بعد اختطافه من قبل سنوات 10ن تعذّر اسعافه فتويف الحقا وكذلك حالة اعتداء بالعنف عىل تلميذ )ملريض بعد أ

والضحية يف منطقة بوحجلة. مام مدرسته ثم ربطه بسلسلة حديدية بسبب خالف بني عائلتي الجانية فتاة من أ

 ضحايا كانوا تالميذ ومؤسسات تربوية.ن الكثري من الوكذلك أحداث رسقة وتعنيف ومن الالفت أ

ىل اعتداء لفظي من ت يف تعرض فتاة سمراء البرشة إكتوبر حالة اعتداء ذات خلفية عنرصية تمثّلكما سّجل شهر أ

 ساس لون برشتها.بان يف شارع الحبيب بورقيبة عىل أش ةقبل ثالث

 

 

  


