
 الفهرس

 

I. والفردية الجماعية االجتماعية االحتجاجات حول  2015 نوفمبر شهر تقرير 

 تمهيد

 2015 نوفمبر شهر خالل والجماعية الفردية االجتماعية االحتجاجية التحركات

 نوفمبر شهر خالل رصدها تم التي االنتحار ومحاوالت االنتحار حاالت .1

 الجماعية االجتماعية االحتجاجية التحركات .2

 احتجاجررررات خرررراللجرررررد اهررررم التحركررررات االحتجاجيررررة اررررش دت ررررر الواليررررات الترررري شررررهدت  .3

 2015 نوفمبر شهر

 

II.  حول العنف 2015 نوفمبرتقرير شهر 

  



 2015شهر نوفمبر التحركات االحتجاجية الجماعية والفردية خالل 

 

 تمهيد

ذبح طفل صغير  مذهلة،يكشر االرهاب عن دنيابه لينخرط اش بشاعات  الشهر،تحول نوعش اش الفعل االرهابي شهده هذا 

تهديدات لالهالش اش املناطق  الرئاس ي،هجوم انتحاري بقلب العاصمة على حافلة مقلة للحرس  عائلته،وقطع ردسه وارساله الى 

اهمات تجاوزت االلف اش تعلن السلطة اش تونس الكبرى حضر الجوالن وسلسلة من املد واحتجاجات.خوف وهلع  الجبلية،

بحر اسبوع واحد مكنت من اتتشاف مخازن دسلحة وعديد االيقافات وافشال العديد من العمليات االرهابية النوعية حسب 

عديد التعاليق واملخاوف بررزت من هنا وهناك حول الخوف من السقوط اش فخ الديكتاتورية من جديد  الرسمية،املصادر 

عديد االهالش احتجوا عن دسلوب  االرهاب،ة الى ماكانت عليه والحد من الحريات بدعوى مقاومة وعودة املمارسات االمني

 االرهابيين.املداهمات والتعامل االمني االستباقش للكشف عن بؤر 

من مشارب سياسية وفكرية مختلفة والخطاب  االحتجاجات واملخاوف اش هذا املجال كانت عديدة ومتعددة ومن دطراف

عودة بعض املسؤولين االمنيين  االرهاب،من االنخراط الجماهيري الفاعل اش مقاومة  التي تمكنم يوفر املعلومة الرسمي ل

امللفات االقتصادية الحارقة ال تزال على حالها ومعالجة هذه  واالحتجاجات،القدامى دثارت العديد من التساؤالت واملخاوف 

 كاملة خاصة اش الجهات الداخلية يمثل دهم صمام دمام االرهاب.امللفات وفتح االفاق امام مشاريع تنموية مت

والوضع عديد املآخذ برزت حول امليزانية وحول اداء الحكومة وحول الوضع االقتصادي والوضع البيئي والوضع التربوي 

تجاذبات  جماعية،المثلت مجاال هاما للتحركات االحتجاجية ... وحول املفاوضات االجتماعية  االمنية،واالوضاع الصحش 

جملة من العوامل زادت اش حالة االحتقان العام  السياسية،وخالفات داخل مجلس نواب الشعب صراعات داخل االحزاب 

 الفضاءات.جملة من االحتجاجات اش عديد الجهات وعديد القطاعات وعديد  والتوتر ودفرزت

دفرز توترا تبيرا اش الشارع برزت مالمحه مع االضراب العام الجهوي اش جهة  اش القطاع الخاص تصدع املفاوضات االجتماعية

واضراب وطني عام اش االفق تم  عام اش القطاع الخاص بكامل جهة تونس الكبرى جهوي صفاقس والذي كان سيعقبه اضراب 

قوات االمن الرئاس ي دجلت  ي استهدفتالعملية االرهابية الت إثراالوضاع االمنية  حلول،االعالن عنه اش حال عدم التوصل الى 

 .يبقى امللف مرشحا لعديد التطوراتو  التصعيد،هذا 

تردي الخدمات اش  رصدها،االوضاع االجتماعية كانت خالل هذا الشهر دحد االسباب الرئيسية لعديد االحتجاجات التي تم 

الحضائر، تراجع الطاقة الشرائية كلها ملفات  وضعية عملة الجامعية،الجهات الداخلية والبطالة وبطالة حاملش الشهادات 

 .ال تزال مطروحة وتدعو الى التدخل السريع



على  الجهات،فيضانات وانقطاع املواصالت بعديد ثلوج و  ودحياناسجلنا اش نفس هذه الفترة من السنة املاضية موجات برد 

شكاالت التي تم رصدها اش السابق وللحد من من سلطة االشراف اتخاذ االجراءات االستباقية لعدم تكرار العديد من اال 

 .انعكاسات االوضاع املناخية على الشرائح االجتماعية الفقيرة خاصة واش الجهات الداخلية التي تعاني من التهميش

تراجعت االحتجاجات التلمذية اش هذا الشهر وبرزت احتجاات اخرى اش عديد املعاهد العليا والكليات بسبب التسجيل 

الجهات مثل القيروان وجندوبة وتونس  اش شهادة املاجستير ، فقد رصدنا العديد االعتصامات ذات العالقة بعديد خاصة

روف ظملطاعم الجامعية والسكن والنقل و وصفاقس البعض منها تواصل عدة اسابيع ، احتجاجات اخرى حول االمتحانات وا

وضاع على انتخابات ممثلش الطلبة باملجالس العلمية ، اذ كانت الدراسة تم رصدها ديضا ، هذا وقد انعكست جملة هذه اال 

نسبة املشارتة متدنية للغاية وعلى سبيل الذتر لم تتجاوز نسب املشارتة  اش بعض الكليات الكبرى سواءا اش العاصمة او اش 

 .تكون منعدمة املدن الداخلية نسبة واحد اش املائية واحيانا كانت اقل من ذلك بكثير  اي مشارتة تكاد ان

احتجاجات اخرى اش املجال التربوي تم رصدها ولها عالقة باملتعاقدين اش التعليم العالش او املناوبين اش بقية االسالك وصلت 

 .حد االعتصام والتجمعات امام مندوبيات التربية والسير على االقدام من مدن داخلية اش اتجاه العاصمة

صة بوالية قبلش بالرغم من الصابة االستثنائية التي تم تسجيلها وذلك نتيجة تالعب تم رصد احتجاجات منتجش التمور خا

وقد تحول  واملالية،والحد من التصدير والعديد من االشكاالت االخرى ذات العالقة بالجوانب االدارية  املحتكرين باالسعار

 .هم من طرف رئيس املجلساستقبال موفد عن املحتجين الى مجلس نواب الشعب للتعبير عن اوضاعهم وت

 إثرعديدة هش االحتجاجات العشوائية التي اقترنت بمواجهات عنيفة مع قوات االمن وغلق الطرقات واحراق العجالت 

من االشكاالت  املوردة،اش قطاع املالبس القديمة  ةالقرارات البلدية بالحد من االنتصاب العشوائي والتجارة املوازية والتجار 

اذ ال يكفي قرار املنع بل توفير فضاءات بديلة وتوفير الشغل اش عديد القطاعات والحد  السريعة،الهامة التي تتطلب املعالجة 

 .من التهريب خاصة اش املناطق الحدودية وهذا ممكن شريطة مشاريع تنموية فعلية بهذه املناطق

طرف االعالميين بمناسبة تكريم الرباعش الراعش للحوار بمناسبة جائزة  من مختلفة،احتجاجات عدة تم رصدها من جهات 

 .بث الحفل من قصر الجمهورية بقرطاج واحدة حقنوبل واحتكار قناة تلفزية 

 احتجاجات املحامين بمناسبة افتتاح السنة القضائية ومقاطعة املشارتة اش الحدث الذي دشرف عليه رئيس الجمهورية

 .هداء ودهالش املفقودين وعائالت املخطوفين اش ليبيااحتجاجات امهات الش

احتجاجات مجموعة عائالت بالشابة حول الصيد البحري وركوبها البحر والسفر بشكل غير نظامي نحو ايطاليا احتجاجا 

رصدنا  ودننالما هذه هش املرة االولى التي يمارس بها احتجاج بهذا الشكل اي الهجرة عبر البحر، ع االنصاف،على ما تعتبره عدم 



اش السابق عديد االحتجاجات اش الجهات الحدودية حيث يتحول االهالش نحو الحدود الجزائرية للتعبير عن احتجاجاتهم 

 البرية.والسعش الى الهجرة 

العديد من الطلبة ممن يزاولون  العمومية،رصدنا عديد االحتجاجات حول قرار الحكومة وقف االنتدابات اش الوظيفة 

 .يهددون بتطوير اليات احتجاجاتهممهم يسألون عن االفاق وحاملش الشهادات الجامعية والعاطلين عن العمل يحتجون و تعلي

 التحركات االحتجاجية االجتماعية الفردية والجماعية

بشهر اتتوبر  مقارنة 2015تراجعت حدة االحتجاجات التي شهدها القطاع التربوي اش مختلف الجهات خالل شهر نوفمبر

تحركا احتجاجيا اجتماعيا فرديا  390فقد تم رصد  عموما،املنقض ي وقد انعكس ذلك على حجم االحتجاجات املرصودة 

 شهر سبتمبر.تحركا احتجاجيا اجتماعيا اش  398تحركا احتجاجيا اجتماعيا اش شهر دتتوبر و 910وجماعيا مقابل 

االحتجاجات هذا بالرغم التراجع الهام الذي تم رصده على املستوى الكمي يلش ذلك تصدر مرة دخرى القطاع التربوي طليعة 

االحتجاجات التي لها عالقة باالوضاع االجتماعية ، البطالة وبطالة حاملش الشهادات الجامعية تدهور القدرة الشرائية ، 

جديدة من االحتجاجات االجتماعية والتي لها  انقطاع املاء الصالح للشراب ، واش بداية فصل الشتاء نحن مقبلون على دشكال

وما يصاحب ذلك من معانات خاصة الشرائح  عالقة باالوضاع املناخية وموجات البرد التي تشهدها بالدنا خالل هذا الفصل

ها االجتماعية محدودة الدخل والعزلة التي تواجهها بعض الجهات نتيجة الفيضانات او تساقط الثلوج ،االحتجاجات التي ل

ضية وهش احتجاجات حافظت على الدوام على حجمها ثقريبا خالل االشهر املاالقطاع االداري كانت هش االخرى هامة ب عالقة 

، االشكاالت االقتصادية والتي لها عالقة  مجمل الخدمات االدارية التي يستفيد منها املواطن، واالداري يرتبط باالساس ب

ادي العام او ببعض االشكاالت االقتصادية الخصوصية كانت هش االخرى دحد دسباب بامللف التنموي او بالوضع االقتص

االحتجاجات التي تم رصدها ، احتجاجات دخرى تم رصدها حول التعامل االمني مع بعض امللفات وخاصة ملف االرهاب او 

الشهر قفزة نوعية وتكفي هنا  ، القطاع الرياض ي سجل خالل هذا املواجهات التي تم رصدها للحد من االنتصاب الفوضوي 

العودة لالئحة العوبات التي سلطتها الجامعة التونسية لكرة القدم املحترفة على بعض االندية نتيجة االحتجاجات العنيفة 

للجماهير الرياضية اثناء بعض املقابالت هذا عالوة على االحتجاجات على االندية ، املسييرين والالعبين وتذلك احتجاجات 

 عبين من اجل صرف مستحقاتهم املالية .الال 

اذ لم نرصد تحركات بنفس الحجم تما هو  السياسية،سجلنا خالل هذا الشهر تراجعا هاما اش االحتجاجات ذات الخلفيات 

تما ان العديد من االشكاالت السياسية بالرغم من الحجم االعالمي الذي دخذته فهي  االرهاب،الحال اش السنة الفارطة على 

 .تخرج عن اطرها وهياكلها لم



االحتجاجات التي كانت اش الغالب نتيجة العمل التعبوي للجمعيات تراجعت هش االخرى اش حين سجلنا تطورا اش االحتجاجات 

 الخاص.النقابية وهش احتجاجات مؤطرة نتيجة تعطل املفاوضات االجتماعية اش القطاع 

 يلش:كانت هندسة االحتجاجات االجتماعية الفردية والجماعية خالل شهر نوفمبر تما 

 طبيعة االحتجاجات العدد النسبة

 االحتجاجات الفردية 41 %10.5

 االحتجاجات الجماعية 349 %89.5

 املجموع 390 %100

 

 

 41قد سجلنا فتيجة تراجع االحتجاجات الجماعية تطورت االحتجاجات الفردية اش النسبة اال دنها تراجعت اش الكم وهذا ن

احتجاجات فردية بأساليب  5تحركا احتجاجيا فرديا خالل الشهر املاض ي تما لم نرصد اال  50تحركا احتجاجيا فرديا مقابل 

 يلش:حاالت اش الشهر املاض ي وكانت تما  8مختلفة مقابلة 

   رة وتم اشعارها بذلك لكن تم حرمانها من ذلك ظنجاحها اش املنا إثرنها للتدريس سة تم تعياش تونس احتجاج مدر

فقد احتجت  الصفة،س بنفس بسب تقدم سنها علما ودنها تدرس تنائبة منذ عدة سنوات وهش الى االن تدر  

 .واعتصمت اش وزارة التربية قبل ان تحيل ملفها للقضاء

ةاالحتجاجات الفردي
10,5%

االحتجاج الجماعي
89,5%

ةتوزع الحركات االحتجاجية االجتماعية الفردي
والجماعية خالل شهر أكتوبر

االحتجاجات الفردية

االحتجاج الجماعي



 إثراملخرجة ايناس بن عثمان زوجة النقابي االمني وليد زروق على ايقاف زوجها بتهمة الثلب  تاش تونس ديضا احتج 

 .تدوينة نشرها على الفايسبوك ودعلمت دنه تم رفع عديد القضايا ضدها حول تصريحاتها اش هذا املجال

  علما ودن عديد  بة،بجندو الطالب مكرم الخرزي يضرب عن الطعام من دجل الترسيم االستثنائي بكلية الحقوق

 .التحركات املشابهة تم رصدها بالعديد من الكليات اال دنها كانت جماعية

  ودنهااحتجاج ام لعسكريين على وجود تهديدات على جدران منزلها بجربة ميدون مطالبة بتوفير الحماية لها خاصة 

 .ت وعدم توفر الحماية لهاتقطن بمفردها معلنة دنها ستضطر لبيع منزلها اش صورة تواصل هذه التهديدا

  ولم يتمكن من القيام بدروس 2013احتجاج االستاذ جالل داللش الذي تم انتدابه بكلية االداب بسوسة منذ

 .واالشكال كون دروسه يتوالها دساتذة عرضيين

 يلي:الواليات كما  في مختلفهذا وتوزعت االحتجاجات االجتماعية الفردية والجماعية 

 املجموع االحتجاجات الجماعية االحتجاجات الفردية االخرى  أو محاولة االنتحار االنتحار  الوالية

 22 20 0 2 بنزرت

 13 10 0 3 قابس

 28 26 0 2 قفصة

 10 8 1 1 جندوبة

 38 27 0 11 القيروان

 8 8 0 0 قبلي

 25 22 0 3 القصرين

 8 6 0 2 الكاف

 12 9 0 3 نابل

 35 34 0 1 سيدي بوزيد

 47 43 2 2 تونس

 4 4 0 0 توزر

 29 29 0 0 صفاقس

 9 9 0 0 منوبة

 15 14 0 1 املنستير

 4 4 0 0 باجة

 3 2 0 1 سليانة

 22 19 1 2 سوسة

 23 22 1 0 مدنين



 0 0 0 0 بن عروس

 8 7 0 1 أريانة

 3 3 0 0 زغوان

 6 5 0 1 تطاوين

 18 18 0 0 املهدية

 390 349 5 36 املجموع
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خالل توزع التحركات االحتجاجية الفردية والجماعية عبر مختلف الواليات
2015نوفمبر -الفترة سبتمبر 

شهر سبتمبر شهر أكتوبر شهر نوفمبر



 



 

الى جغرافية االحتجاجات نالحظ تصدر والية تونس قائمة الواليات وقد دلفنا ذلك منذ شهور عديدة تليها والية بالنظر 

فوالية القصرين وهش نفس الواليات التي تتصدر بقية  القيروان ثم والية صفاقس فوالية قفصة ثم والية سيدي بوزيد

 .املاض ي او واليتي بنزرت وسوسة اش شهر سبتمبرالواليات عدا بعض االستثناءات كوالية مدنين اش الشهر 

 حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها خالل شهر نوفمبر .1

املعطى االساس ي والهام هو تراجع حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها خالل شهرنوفمبر مقارنة بشهر سبتمبر 

والية، النقطة السوداء االولى تتمثل اش كون ثلث  15ومحاولة انتحار توزعت على  حالة انتحار 36وشهر دتتوبر فلقد سجلنا 

 املجال،حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار تم تسجيلها بوالية القيروان، اذ ال تزال تتصدر هذه الوالية بقية الواليات اش هذا 

 سنة. 15الر شملت دطفاال دون سن النقطة السوداء الثانية تتمثل اش كون حالة على مجموع سبعة حاالت 

 2015في مايلي الشرائح العمرية بين الجنسين لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها خالل شهر أكتوبر 

 الشريحة

 العمرية

 15أقل من 

 سنة

  25ـ  16

 سنة

 35ـ  26

 سنة

 45ـ  36

 سنة

 60ـ  46

 سنة

 60مافوق 

 سنة

 املجموع

 32 2 2 6 11 7 4 ذكر

 4 2 0 0 0 1 1 أنثى

 36 4 2 7 11 8 5 املجموع

 



 

ما يمكن مالحظته هو التراجع الهام اش انتحار ومحاوالت االنتحار بالنسبة لالناث اذ سجلنا حالة انتحار او محاولة انتحار 

سنة  35ر26تما حافظت الشريحة العمرية  للذكور،بالنسبة  3مقابل  1املعادلة حاالت اش حين تعودنا على ان تكون  8مقابل 

على تصدر الئحة االنتحار ومحاولة االنتحار وعموما بالنسبة نحن دمام نفس الهندسة بالنسبة للشرائح العمرية علما وان 

نفس وهش  8مقابل  1سنة كانت هش االخرى  60الر حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار بالنسبة للشريحة العمرية التي تجاوزت 

 .املعطى الذي تم رصده خالل الشهر املاض ي

 2015جرد تفصيلي لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها خالل شهر نوفمبريلي  فيما

 الوسيلة املعتمدة الضحية واالسباب الجنس الوالية

 ذتر بنزرت

 

 ذتر

 

تهل اش العقد الرابع من العمربمدينة بنزرت انتحر بسبب خالف مع 

 زوجته

تهل بجهة عين مريم حاول االنتحار بسبب عدم تسوية الوضعية 

  القانونية للكشك الخاص به

االلقاء من شرفة 

 منزله

االلقاء من سطح 

 بلدية 

 ذتر قابس

 شابان

سنة بسبب الوضع املتأزم  32يبلغ من العمر  بانتحار شامحاولة 

 بسوريا

 بحاران يهددان باالنتحار احتجاجا على تلوث البحر 

 الحقن بمادة سامة

 

 ذتر قفصة

 ذتر

 سنة ينتحر بالرديف ولم يتم االعالم عن االسباب 14طفل سنه 

 شاب من مدينة قفصة يحاول االنتحار بسبب البطالة

 االنتحار شنقا

االلقاء من عمود 

 تهربائي

4
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2 2
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سنة15أقل من  سنة25ـ 16 سنة35ـ 26 سنة45ـ 36 سنة60ـ 46 سنة60مافوق 

حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار حسب الشريحة 
2015العمرية خالل شهر نوفمبر 

ذكر أنثى



 حرقااالنتحار   الثالثينات من العمر اسباب مجهولةانتحار شاب اش ر  ذتر جندوبة

 ذتر القيروان

 دنثى

 

 ذتر

 

 ذتر

 

 ذتر

 ذتر

 

 دنثى

 ذتر

 

 ذتر

 

 ذتر

 

 ذتر

 انتحار شاب بمنطقة سيدي عاشوريعاني من اعاقة ذهنية

 سنة بمنطقة النفاز بمعتمدية العال 15محاولة انتحارفتاة سنها 

حاجب العيون  االمن بمعتمديةمحاولة انتحار مهرب بنزين داخل مرتز 

 بعد ان تم ايقافه

تلميذ بمنطقة العال يحاول االنتحار بسبب طرده من املدرسة ملدة ثالثة 

  ايام

 سنة بمعتمدية العال بسبب الفقر 15انتحار تلميذ سنه 

انتحار منسق الدرسين العرضيين باملدوبية الجهوية للتعليم احتجاجا 

 مدرس عرض ي اش حين توجد اماتن شاغرة 800على عدم تسوية وضعية 

 بعديد املدارس

 محاولة انتحار تلميذة ببوحجلة السباب دراسية

سنة بجهة الثوابتية من معتمدية العال  15انتحار طفل سنه دقل من 

 بسبب خالفات عائلية

محاولة انتحار معلم نائب بمدينة القيروان بسبب عدم تسوية وضعيته 

 املهنية

 سنة بمدينة القيروان يعاني من مشاكل نفسية 18انتحار شاب سنه 

بمنطقة فرج هللا من معتمدية بوحجلة اسباب  19انتحار تلميذ سنه 

 مجهولة

 حرقااالنتحار 

 تناول مبيد فئران

 

 حرقااالنتحار 

 

 االنتحار شنقا

 االنتحار شنقا

 

 

 قطع شرايين اليد

 االنتحار شنقا

 

 االنتحار شنقا

 

 االنتحار حرقا

 

 االنتحار حرقا

 ذتر القصرين

 ذتر

 بمدينة القصرين بسبب البطالة محاولة انتحار شابر 

املحتجين داخل معمل الحلفاء 10ر محاولة انتحارعنصرين من بين الر

 بالقصرين

 االنتحار حرقا

 االنتحار حرقا

 ذتر الكاف

 

 ذتر

 

شاب اش العقد الثالث من العمرمتزوج ودب لثالثة دطفال ر انتحار 

 احتجاجا على طول بطالته وظروفه االجتماعية القاسية

سنة بمنطقة الشمايسية من معتمدية  84انتحار انتحار امردة سنها ر 

 الدهماني بسبب خالف مع تنتها

 حرقااالنتحار 

 

 االلقاء من سطح

 

 ذتر نابل

 ذتر

 ذتر

 بفندق الجديد اثر خالف عائلش سنة 25انتحار شاب سنه ر 

 معتمدية قرمبالية اسباب مجهولةانتحار شاب من ر 

 ببوعرقوب اسباب لم يتم االعالن عنها 12ر انتحار تلميذ سنه 

 االنتحار شنقا

 االنتحار حرقا

 االنتحار شنقا

 االنتحار شنقا ر انتحارشاب اش الثالثين من عمره من سيدي علش بن عون  ذتر سيدي بوزيد

 تونس

 

 انثى

 

باالنتحار احتجاجا على عدم التحرك اش قضية تهديد دم نذير القطاري ر 

 اختفاء ابنها

 االنتحار حرقا

 



افتك سالح عون دمن ودطلق  ر انتحار موقوف باملحكمة االبتدائية بتونس ذتر

 على نفسه النار

 سالح ناري 

 ذتر املنستير

 

انتحار طبيب دسنان متزوج من فترة قصيرة ويبدو دنه يعاني من مشاكل ر 

 نفسية

 حرقااالنتحار 

 

 ذتر سليانة

 

انتحار تهل بمنطقة بورويس بسبب رفض اللجنة املحلية للتظامن ر 

 االجتماعش استقباله واعانته

 حرقااالنتحار 

 

 ذتر سوسة

 

 ذتر

سنة دصيل والية القيروان ينتحر اثر نقاش حاد  21رانتحار شاب سنه 

 مع دخته وهو عاطل عن العمل ويعيش ظروفا اجتماعية صعبة

 ينتحر بمنطقة حمام سوسة اسباب مجهولةشاب ر 

 شنقااالنتحار 

 

 االنتحار حرقا

سنوات بمنطقة  10سنة متزوجة ودم لبنت سنها  56انتحار امردة سنها ر  دنثى أريانة

 حش فضال بسبب تردي وضعها االجتماعش

 حرقااالنتحار 

  

 

سنة بمنطقة بوعرقوب من والية نابل  12نالحظ ان دصغر ضحية دقدمت على االنتحار تلميذ بالسنة السابعة دساس ي سنه 

 .سنة بمنطقة الشمايسية الزوارين من معتمدية الدهماني بالكاف 84ودتبر ضحية هش امردة سنها 
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الواليات

-ر حالت االنتحار ومحاوالت االنتحار في مختلف الواليات خالل الفترة سبتمب
2015نوفمبر  

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر



حاالت كانت  7حالة حرقا دي ثلث الحاالت اش حين 11االنتحار عديدة دما عن الوسيلة فقد كانت  دسباب االنتحار ومحاوالت

 .حاالت كانت عبر االلقاء من سطح 4شنقا و

 التحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية خالل شهرنوفمبر .2

 يلش:كانت طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية تما 

 طبيعة التحركات ااحتجاجية الحجم النسبة

 العفوية االجتماعية الجماعية التحركات االحتجاجية 120 %34.5

 التلقائيةاالاجتماعية الجماعية التحركات االحتجاجية  113 %32.5

 العشوائية االجتماعية الجماعية التحركات االحتجاجية 116 %33

 املجموع 349 %100

 

 

فقد تطورت التحركات تغيرت هندسة التحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية عما كانت عليه خالل الشهر املاض ي 

االحتجاجية العفوية تما ونوعا اذ تضعفت تقريبا مقارنة بشهر دتتوبر اش حين تراجعت التحركات االحتجاجية التلقائية 

بشكل هام وهش املرة االولى التي تتراجع فيها هذه االحتجاجات باملقارنة مع االحتجاجات العفوية والعشوائية ، بالنسبة لهذه 

اال ان هناك انتقال سريع من العفوي الى  طورت هش االخرى وبالرغم من كون دحجام هذه التحركات متقاربةاالخيرة فقد ت

العشوائي والحال اننا الحظنا تدرجا من العفوي الى التلقائي ثم العشوائي وعادة ما يكون التلقائي املحطة الهامة التي يقف 

108 110 112 114 116 118 120 122

التحركات االحتجاجية العفوية

التحركات االحتجاجية التلقائية

التحركات االحتجاجية العشوائية

خصائص التحركات االحتجاجية الجماعية



اما ذلك دن العديد من االحتجاجات مرت وبسرعة الى العشوائي وهو ما يعني اذا فيها االحتجاج اال دننا االن اش مرحلة مغايرة تم

 .تواصل االمر على هذه الوتيرة دننا مقبلون على احتجاجات عنيفة اش بدايات السنة املقبلة

 الهيكل القطاعي العام لالحتجاجات االجتماعية الجماعية

 يلش:شهر نوفمبر تما  القطاعش خاللكانت االحتجاجات على املستوى 

 النسبة الحجم القطاع

 %11,7 41 االقتصادي

 %13,1 46 اإلداري 

 %13,4 47 االجتماعي

 %23,4 82 التربوي 

 %6,0 21 البيئي

 %10,9 38 االمني

 %6,3 22 السياس ي

 %2,9 10 الصحي

 %1,7 6 الديني

 %10,6 37 الرياض ي

 %100,0 349 املجموع

 



 

هذا وسجلنا  املاض ي،حافظ القطاع التربوي على صدارة التحركات ولكن بحجم وبنسب دقل بكثير مما تم رصده اش الشهر 

تطورا نسبيا اش االحتجاجات ذات الخلفيات البيئية ونفس حجم االحتجاجات ذات الخلفيات الصحية وتراجع اش حجم 

وبالنسبة لبقية القطاعات فقد حافظت على نفس احجامها تقريبا مع تطورا تبيرا  الدينية،االحتجاجات ذات الخلفيات 

 .لالحتجاجات ذات الخلفيات الرياضية

 املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية العفوية

 القطاع الحجم النسبة

 االقتصادي 12 10,0%

 االداري  15 12,5%

 االجتماعش 27 22,5%

 التربوي  26 21,7%

 البيئي 7 5,8%

 االمني 14 11,7%

 السياس ي 6 5,0%

 الصحش 5 4,2%

 الديني 1 0,8%

 الرياض ي 7 5,8%
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الهيكل القطاعي العام للتحركات االحتجاجية خالل شهر سبتمبر، أكتوبر
2015ونوفمبر  
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 املجموع 120 100,0%

 

 

بالرغم من تراجع االحتجاجات اش املجال التربوي اال دن الشكل االحتجاجش العفوي تطور باملقارنة مع الشهر املاض ي وهو ما 

نفس املالحظة بالنسبة لالحتجاجات ذات الخلفيات  تبير،يعني ان هذا القطاع ال يزال يتوفر على مخزون احتجاجش 

بالنسبة للقطاع  والرياضية،ر بالنسبة لالحتجاجات ذات الخلفيات االمنية االجتماعية فقد تطورت بشكل تبير وتذلك االم

البيئي والقطاع السياس ي بقيت االحتجاجات اش نفس احجامها بالرغم من كونها الشغل الشاغل لوسائل االعالم وكونها ايضا 

 .من القضايا التي تشغل هش االخرى الردي العام

 

 االحتجاجية االجتماعية الجماعية التلقائيةاملجال القطاعي للتحركات 

 القطاع الحجم النسبة

 االقتصادي 19 16,8%

 االداري  19 16,8%

 االجتماعش 8 7,1%

 التربوي  27 23,9%
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المجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية 
2015لشهر نوفمبر العفوية

الحجم



 البيئي 9 8,0%

 االمني 11 9,7%

 السياس ي 12 10,6%

 الصحش 5 4,4%

 الديني 1 0,9%

 الرياض ي 2 1,8%

 املجموع 113 100,0%

 

 

التراجع اش التحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية واضحا اش القطاع التربوي وحافظ تقريبا على نفس مالمحه  يبرز

والسياسية مع تراجع نسبي اش املجال االمني  بالنسبة لبقية القطاعات وخاصة القطاعات االقتصادية والرياضية والدينية

 االجتماعش.و وتراجع دت ر دهمية اش املجالين االداري 

بالرغم من كون االحتجاجات التلقائية تراجعت مقارنة باالحتجاجات العفوية والتلقائية ومقارنة ديضا بالشهر املاض ي اال دنها 

تعود الى االحجام التي سجلناها اش شهري سبتمبر ودوت باملقارنة مع االحتجاجات العفوية وتبرز على الدوام االحتجاجات التي 

 .دسبابها وتطورت ودخذت دشكاال جديدة تختلف عن االشكال االولى العفوية لالحتجاجاتلم تعالج 

 يةئاملجال القطاعي للتحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية العشوا

 القطاع الحجم النسبة
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لشهر المجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية التلقائية
2015نوفمبر 



 االقتصادي 10 8,6%

 االداري  12 10,3%

 االجتماعش 11 9,5%

 التربوي  29 25,0%

 البيئي 5 4,3%

 االمني 13 11,2%

 السياس ي 4 3,4%

 الصحش 1 0,9%

 الديني 4 3,4%

 الرياض ي 27 23,3%

 املجموع 116 100,0%

  

 

تطور االحتجاج يبرز املجال الرياض ي بشكل هام اش االحتجاجات العشوائية وهش املرة االولى منذ انطالق املوسم الرياض ي دن ي

اش املائة من مجموع االحتجاجات العشوائية وهو مؤشر هام يستوجب املزيد من  23نسبة بهذا الشكل العنيف فهو يمثل 

لذي يأخذ اش الغالب ففي السابق كانت الفضاءات الرياضية مجاالت يتفجر فيه االحتجاج الجماعش ا واالهتمام،العناية 

 .دشكاال عنيفة
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المجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العشواوية



ام االحتجاجات العشوائية اش املجال الرياض ي وهو االحتجاجات العشوائية اش القطاع التربوي كانت هش االخرى اش نفس دحج

 .جامها ولو بنسب مختلفةحبالنسبة لبقية االقطاعات فقد حافظت تقريبا على نفس د االستنتاجات،ما يطرح نفس 

 الجماعية في أبعادها القطاعية االحتجاجية االجتماعيةالتحركات 

 القطاع االقتصادي القطاع االجتماعي

o بالتشغيل املطالبة 

o اجتماعية دوضاع تحسين 

o الشرررررررررررررررهادات اصرررررررررررررررحاب الشرررررررررررررررغل تررررررررررررررروفير 

 العمل عن املعطلين الجامعية

o للشراب الصالح باملاء املطالبة 

o املعدنيررررة امليرررراه بيررررع يمنررررع منشررررور  اسررررقاط 

 عشوائي بشكل

o الرشوة من تشكيات 

o املسررررحين العملرررة مرررن عررردد حصرررول  عررردم 

 منح على

o العنصري  امليز تجريم 

o بالشابة الشرااش تسويغ من بحارة تمكين 

o  املطالبة بالتنمية الجهوي 

o تهيئة طرقات 

o تحسين البنية التحتية 

o استرداد بضائع محجوزة 

o  تدني دسعار التمور 

o  وضع حد للمحتكرين اش قطاع التمور 

o  تدخل الدولة اش ترويج التمور 

o وضع حد لتدخل الحرس الديواني اش حجز بضائع 

o مع اعوان التراتيب البلدية وضع حد لالشكاالت 

o  االنتصاب الفوضوي 

o  تحسين ااجور اش القطاع الخاص 

o فتح مجاالت عبور السلع من والى ليبيا 

o الحد من مراقبة البنزين املهرب 

 

 القطاع اإلداري  التربوي القطاع 

o املاجستير اش الترسيم اش الحق 

o املدارس محيط اش النظافة ر 

o املربيين على العنف من الحد ر 

o نائب معلم تغيير ر 

o تلميذ انصاف ر 

o االستثنائي الترسيم اش الحق ر 

o االنتدابات ر 

o واملناوبين املتعاقدين وضعيات تسوية ر 

o باملدارس العمل ظروف توفير ر 

o بيضاء سنة من تالميذ انقاذ ر 

o التربوي  االطار توفير ر 

o بالكاف االنسانيات معهد غلق رفض ر 

o تسوية وضعيات ادارية 

o الحق اش الترسيم 

o ادماج املناوبين 

o تمكين املتعاقدين من الترسيم 

o  تحويل سائقي سيارات االجرة الى سائقي سيارات

 جماعية ةاجر 

o منح رخص للبث االذاعش 

o رفض انتداب عامل نظافة من خار الجهة 

o اعتماد رخصة بيع  لغاء منشور يقض ي باجباريةا

 سجائر

o 16تسوية وضعية االلية 

o تأخر قدوم الحافالت 



o لنقرررررل املخصصرررررة الحرررررافالت  عررررردد ارررررش نقرررررص رررررر 

 التالميذ

o دروس تقديم ر 

o  االنتصاب الفوضوي 

o  االعتراض على فرض وزارة املالية تسلم دصحاب

 رخص بيع التبغ لبضاعاتهم بانفسهم

o  الطرق التنظيمية التي اعتمدها والش جديد اش

 مرتز الوالية

o الحصول على مستحقات مالية 

 

 السياس يالقطاع  القطاع البيئي

o واالوساخ التلوث من الحد 

o باملحيط العناية 

o الطرقات تهيئة 

o امام عشوائي فضالت مصب اغالق 

 مدرسة

o للنفايات مصب بعث قرار رفض 

o املطالبة ببلدية 

o اطالق سراح الشاب الذي صنع صاروخا 

o الفصل السابع من قانون املحكمة الدستورية 

o التنديد باالرهاب 

o غلق معبر ردس جدير 

o طلب اللجوء السياس ي 

 

 القطاع األمني القطاع الصحي

o مستشفى مدير اقالة 

o اش املشبوهة الوفايات اسباب تحديد 

 مستشفى

o الكالب على للقضاء الحمالت تكثيف 

 السائبة

o بمستشفى املطالبة 

o  تسلم محجوز 

o توقف اعتداءات اصحاب سيارات تعليم السياقة 

o توفير االمن خوفا من االرهابيين 

o  على قيمة عامةاالعتداء 

o الحد من عنف اعوان االمن اثناء املداهمات 
 

 

 اليات التحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية ودرجة كثافتها

 تكرارها وقياسو الجماعية وفق تثافتها  االحتجاجية االجتماعيةفعلنا اش السابق بمنهجية قياس اليات التحركات  نذتر تما

اعتمدناه سابقا والذي يشمل على حد السواء بالنسبة لألليات  التدرج الذيذلك من واحد الى خمسة دي وفق نفس 

 والفضاءات والجهات والفاعلين علما وان الخانة التي تحمل اشارة }ر{ تعني دنها خارج مجال التقويم تما كان االمر اش السابق

 5 4 3 2 1 االليات

     * االعالمنداءات عبر وسائل 



     * منع مسؤولين من مغادرة مكاتبهم

  * * * * الشبكات االجتماعية

     ر التهديد باالستقالة

   * * * االعتصامات

   * * * اضرابات جوع

     * اضرابات جوع وحشية

   * * * غلق طرق 

     * عرائض احتجاجية

    * * اقتحام مؤسسات ادارية

     * غلق مقرات عمل

  * * * * مواجهات مع االمن

     ر حمل الشارة الحمراء

   * * * مسيرات سلمية

   * * * اضرابات

  * * * * حرق عجالت مططاطية

    * * اعتداء على مراكز امنية

     ر العصيان املدني

    * * اعتداءات وشغب

 

 فضاءات التحركات االحتجاجية الجماعية

 

 5 4 3 2 1 الفضاءات

  * * * * طرقات

   * * * مقرات ادارية 

  * * * * ساحات عامة

   * * * فضاءات عمل

   * * * مؤسسات تربوية

    * * مصالح بلدية

     * مقرات واليات

    * * مقرات معتمديات



     ر مقرات قضائية

   * * * مقرات وزارات

     * دواويين

   * * * منظمات وطنية

    * * نواب الشعبمجلس 

     * رئاسة الحكومة

     ر رئاسة الجمهورية

    * * مستشفى

     . الشركة التونسية للكهرباء والغاز

     . مقرات الشركة الوطنية لتوزيع املياه

   * * * مالعب رياضية
 

 الجهات موضوع التحركات االحتجاجية الجماعية

 5 4 3 2 1 الجهات

   * * * مصالح بلدية

     ر شركة توزيع املياه

   * * * مؤسسات تربوية

   * * * مالعب رياضية

     * رئاسة الجمهورية

   * * * واليات

   * * * معتمديات

   * * * وزارات

     * رئاسة الحكومة

    * * مستشفيات

     ر سفارات اجنبية

   * * * السلطات االمنية

     ر السلطات القضائية

    * * منظمات  وطنية

     * مجلس نواب الشعب

     ر مجامع املياه

     * مؤسسات اعالمية



 

 الفاعلون في التحركات االحتجاجية الجماعية

 

 5 4 3 2 1 الفاعلون 

   * * * اولياء

   * * * متساكنين

     * صحفيين

    * * عمال الحضائر

   * * * أصحاب الشهادات العليا

   * * * معطلين عن العمل

     * سائقي سياراة االجرة

    * * أمنيين

     * سائقي النقل الريفي

   * * * عمال

    * * موظفون 

     * أهالي مفقودين

     ر أهالي شهداء

    * * فالحون 

   * * * بحارة

     * أطباء واطارات شبه طبية

   * * * نشطاء حقوقيون 

 

شهر نوفمبر  احتجاجات خاللجرد ألهم التحركات االحتجاجية في أكثر الواليات التي شهدت  .3

2015: 

كا احتجاجيا اش 390تم رصد  اجات كانت بااساس ذات خلفيات متعددة شملت والية طيلة شهر نوفمبر. هذه االحتج 23تحر 

خاللها املحتجون بكف  بالخصوص، طالبواالداري  اإلقتصادي واالجتماعش والتربوي والبيئي والرياض ي واالمني والسياس ي

العطش عنهم وتزويدهم باملاء الصالح للشراب وتوفير مواطن الشغل وتسوية وضعياتهم املهنية وتحسين البنية ااساسية 



ة عديدة منها االعتصام  وتذلك تحسين الوضع البيئي ووضع حد للتلوث. هذه املطالب كانت محورا اشكال إحتجاجي 

ضراب ثم  السير على ااقدام ملسافات طويلة إليصال املطالب إلى السلطات املرتزية اش العاصمة. تما تم رصد جملة من واال 

التحركات ذات الخلفية االمنية طالب خاللها محتجون بالحماية االمنية دو خرجوا اش مسيرات تضامنية مع املؤسستين االمنية 

ة ضد اإلرهاب.  والعسكري 

ا طيلة شهر نوفمبر.  36حار ومحاوالت االنتحار تم رصد وبخصوص االنت حالة دي ما يناهز حالة انتحار دو محاولة انتحار يومي 

ا على تجاهل السلطات ملطالب املحتجين وبعضها اآلخر كان بسبب خالفات  بعض هذه الحاالت كان شكال إحتجاجيا رد 

اش صفوف االطفال اش والية القيروان لوحدها ما يستدعش العمل على حاالت انتحار  6عائلية. وتجدر اإلشارة إلى دنه تم رصد 

 فهم هذه الظاهرة اش الجهة للوقوف عند دسبابها وبهدف تطويقها ومنع انتشارها اش صفوف ااطفال.

 نوفمبر:مختلف الجهات طيلة شهر  ما تم رصده من تحركات اش تفاصيل اهميلش  فيما

  القيروان:والية 

من قرى وعمادات والية القيروان من العطش. وقد كان عدم توفر املاء الصالح للشراب سببا إلعتصام دهالش  تعاني عدد 

عمادة البرك التابعة ملعتمدية العيون منتصف شهر نوفمبر علما وان اهالش البرك سبق لهم االحتجاج ضد العطش لكن 

ر وضعهم ولم يتم إيجاد حل لتزويد املنطقة بماء ال شرب. تما اعتصم دهالش دوالد عامر بمعتمدية الشبيكة رفضا لم يتغي 

للعطش دون دن تالقش هذه التحركات اي تفاعالت تذتر. تما تم رصد تحركات احتجاجية ذات خلفية تربوية ففي 

بوحجلة تضامن املجتمع املدني مع التالميذ اش تحركاتهم املطالبة بتوفير عدد كاف من املدرسين وإنقاذهم من سنة 

ل الجهة نقصا ب الى غياب املاء الصالح للشراب. واش طريق حفوز تم رصد  باإلضافةإطارا تربويا  90ب يضاء إذ تسج 

تحر ك احتجاجش على خلفية اعتداء ولش لفظيا على دستاذ باملعهد. واش معتمدية الوسالتية دخل دولياء التالميذ اش 

 اء اش املدرسة االبتدئية الطفيفيلة.التربوي وتواصل اشغال البن اإلطاراعتصام بسبب نقص 

شهد ملف املعلمين النواب تطورات عديدة اش القيروان منها محاولة املنسق الوطني للمعلمين النواب االنتحار شنقا          

م نائب والحال انه ثمة  800داخل املندوبية الجهوية للتربية بسبب عدم تسوية وضعية 
 
ا وظيفة تدريس شاغرة. تم 500معل



 قطع املعلمون النواب املسافة الفاصلة بين املندوبية الجهوية للتربية بالقيروان ووزارة التربية بالعاصمة سيًرا على ااقدام

  طلبا لتسوية وضعياتهم املهنية.

  ڤفصة:والية 

بالتشغيل واملطالبة احتجاجيا اش والية ڤفصة وكانت دغلب املطالب ذات طابع إجتماعش مثل املطالبة  رصد تحركاتتم  

للمطالبة بتوفير املاء  2و1بتحسين البنية التحتية. شهدت ڤفصة ديضا تظاهر وقطع طريق من قبل متساتنو حش اامل 

سنة( والثانية كانت محاولة شاب إلقاء  14الصالح للشراب. شهدت ايضا حالتْي إنتحار ااولى شنقا راح ضحيتها طفل )

  البطالة.النفس من عمود تهربائي بسبب 

  بوزيد:والية سيدي 

ة عديدة اش سيدي بوزيد فأهالش الطفل الشهيد مبروك السلطاني تظاهروا  كان الهاجس اامني محورا لتحركات إحتجاجي 

إحتجاجا على تأخر التدخل اامني ما بعد ذبح إبنها الراعش ما اضطر ااهالش إلى الصعود للجبل وتولش مهمة البحث عن جثة 

ة ثانية اش ذات اليوم )الطفل الشهي نوفمبر( رفض ااهالش تسليم جثة إبنهم التي ع روا عليها اش  14د. واش خطوة إحتجاجي 

ة. ه به ااهالش ضد املؤسستين اامنية والعسكري   الجبل إلى القوات اامنية إحتجاجا على تأخر التدخل. هذا اإلحتجاج توج 

دهالش عين مدور طلبا لتوفير الحماية لهم من اإلرهابيين. املحتجون إعتصموا وفقا اش املغيلة ديضا )معتمدية السبالة( إعتصم 

للمقاالت املرصودة اش املدرسة اإلبتدائية واإلعدادية وذلك ما بعد تعرض ملثمون إلى تلميذة وعرض دموال عليها مقابل 

ة عفوية قادها تال  ميذ ومواطنون مساندة للمؤسستين اامنية التعاون معهم. واش سيدي بوزيد كانت هناك تحركات إحتجاجي 

ة بشارع محمد الخامس بالعاصمة. واش املعهد الثانوي بسيدي بوزيد وقف اإلطار  ة وذلك ما بعد العملية اإلرهابي  والعسكري 

حش  التربوي الدروس إحتجاجا على إقتحام عدد من ااهالش املؤسسة التربوية واإلعتداء على مدرس للمطالبة بإعفاءه. واش

الفالحش إعتصم عدد من ااولياء للمطالبة بإزالة مصب فضالت بمحيط املدرسة والعناية بالبيئة. تما احتج تالميذ املعهد 

الثانوي باالسودة طلبا لتوفير حافلة نقل بعد تعرض حافلتهم إلى حادث مروري. وشهدت سيدي علش بن عون إنتحار شاب اش 

 مجهولة. لث من العمر شنقا اسبابالعقد الثا



  تونس:والية 

تنوعت االحتجاجات اش تونس لتشمل ما هو إجتماعش وإقتصادي وسياس ي ودمني ورياض ي. ففي ساحة الحكومة بالقصبة  

املساعدون املتعاقدين طلبا لتسوية ملفهم واضرب طلبة كلية الطب احتجاجا على عدم تشريكهم اش  االساتذة اعتصم

ة فيما يخص منظومة الدراسات الطبية. واش حش التضامن إحتج ااهالش بسبب تاخر اإلصالحات التي اجرتها وزارة الصح

بسوق ليبيا الطريق الرابطة  ناملنتصبيني قطع الباعة قدوم الحافالت عن موعدها وطلبا لتنظيم هذه املواقيت. واش الزهرو 

بين الزهروني وتونس واحرقوا العجالت املطاطية طلبا لتسوية مشاكلهم مع بلدية املكان. وهدد املعلمون التواب بعد تنفيذهم 

ال  وقفة احتجاجية امام مبنى البرملان بالدخول اش اضراب جوع جماعش اش حال عدم تسوية وضعياتهم املهنية. واحتج عم 

. تما شهدت تونس عددا من دشهراش النادي االفريقي على عدم حصولهم على مستحقاتهم املالية ملدة اربعة الحديقة 

لت اش 
 
لت تونس حادثة انتحار صادمة تمث ة اش حربها ضد االرهاب. تما سج  املسيرات املساندة للقوات االمنية والعسكري 

هددت ام املصور الصحفي املختطف نذير القطاري باالنتحار  افتكاك موقوف سالح عون امن وإطالقه للنار على نفسه تما

من سنة سفيان  دت رحرقا اش حال استمرت السلطات اش عدم جديتها اش التفاعل مع ملف الصحفيين املختطفين اش ليبيا منذ 

 الشورابي ونذير القطاري.

  بنزرت:والية  

تضامن اهالش بنزرت مع قوات االمن والجيش اش حربهم ضد االرهاب وطالب عملة الغابات والحراسة بجبل بني داود بتوفير 

ل هذا  الحماية لهم. واش الغريب بمعتمدية منزل جميل قطع لألهالش الطريق طلبا للتنمية والتشغيل وتهيئة الطريق. وقد سج 

يارته للمحتجين ووعده لهم بلقاء عاجل لتدارس مطالبهم. واش بنزرت املدينة احتج التحر ك االحتجاجش تدخل والش بنزرت وز 

سائقو النقل الريفي طلبا لتنظيم املهنة ما بعد فتح الخطوط لفائدة سائقي التاتس ي وتحويلهم إلى تاتس ي جماعش. واش منزل 

بيئي وطلبا لتوفير البنية ااساسية لصرف جميل ايضا احتج اهالش منطقة دزيب وذلك بقطع الطريق رفضا لتدهور الرضع ال

 اإلطاراملياه املستعملة. واش جرزونة دخل ثالث طلبة اش اضراب جوع طلبا للترسيم اش املاجستير. واش ردس الجبل تظاهر 

عبر  التربوي والتالميذ وااولياء طلبا لتنظيف محيط املدرسة وازالة مصب عشوائي قربها. واش بنزرت املدينة انتحر تهالن



القاء نفسيهما من بناية عالية االول بسبب خالف مع زوجته والثاني هدد بالقاء نفسه من اعلى سطح مقر بلدية بنزرت بسبب 

  الكشك" الخاص به بمنطقة عين مريم.»ل رفض السلطات تسوية الوضعية غير القانونية 

  الڤصرين:والية  

ال معتصمين داخل  حاول شاب معطل عن العمل حرق نفسه رفضا لوضعه االجتماعش وحاول عامالن من ضمن عشرة عم 

مصنع الحلفاء االنتحار حرقا بسبب عدم التفاعل مع مطالب املحتجين. اش القصرين ايضا اعتصم باعة السجائر طلبا اللغاء 

اعتماد رخصة اش بيع السجائر. تما انطلقت من القصرين مسيرة منشور كانت وزارة املالية قد اصدرته وينص على وجوب 

التمييز االيجابي اش  إطارعلى االقدام اش اتجاه العاصمة تضم حملة شهادات عليا اش الرياضة للمطالبة بالتشغيل وذلك اش 

ك تظاهر عدد من التربوي وتذل اإلطاراالنتداب. شهدت الجهة ايضا قطع طريق من قبل اهالش الحسيان بسبب نقص عدد 

ال االلية  . تظاهر 16املحتجين بمناسبة زيارة رئيس الحكومة ووفد حكومي للجهة للمطالبة بمستشفى وتسوية وضعية عم 

 ايضا اهالش الشاب حاتم القرمازي الذي صنع صاروخا للمطالبة باطالق سراحه.

  سوسة:والية 

مهنية وتظاهر اهالش النفيضة طلبا للتنمية والتشغيل وتذلك تم رصد اضراب جوع استاذ تعليم عالش طلبا لتسوية وضعية  

ة من قبل عدد من الشبان العاطلين عن العمل احتجاجا على قرار  تعطيل نشاط الصندوق الوطني للحيطة اإلجتماعي 

انتحار  االنتداب الذي لم يشمل ابناء الجهة. تما تم رصد وقفة تضامنية مع االمن والجيش ضد االرهاب. تم رصد حالتيْ 

االولى شنقا راح ضحيتها شاب معطل عن العمل بعد نقاش حاد بينه وبين شقيقته والثانية حرقا راح ضحيتها رجل دون اي 

 معطيات اضافية.

  املنستير:والية  

طبيب دسنان شاب على االنتحار حرقا. تما شهدت املنستير عدد من التحركات االحتجاجية دون تسجيل اي تفاعالت  دقدم

تذتر معها من ذلك احتجاج منتدبين جدد اش البلدية للمطالبة بتسوية وضعياتهم املهنية واحتجاج اهالش قصر هالل على 



ظاهر اصحاب الرخص باملكنسة اعتراضا على قرار وزارة املالية املتعلق خلفية وفاة مواطن اثناء مطاردة امنية لبائع خمر وت

 بتنظيم بيع السجائر وتظاهر طلبة الطب الداخلش طلبا لتحسين ظروف العمل والدراسة.

  املهدية:والية  

وب مع مغادرة ثالث عائالت اش اتجاه التراب االيطالش عبر مرتبْي صيد بعد رفض السلطات التجا منطقة الشابة شهدت

ال القطاع السياحش فتم رصد تظاهر عدد منهم للمطالبة بالحصول على منحة البطالة.  مطالبهم. تما تستمر ازمة عم 

  مدنين:والية  

ال القطاع السياحش الطريق طلبا  اعتصم متساتنو منطقة سدويكش طلبا اليجاد حل ملكعبات النفايات تما قطع عم 

تجون اش بني خداش طلبا إلقالة مدير املستشفى املحلش واش جربة ميدون طلبت للحصول على منحة البطالة واعتصم مح

امراة الحماية بعد تتابة كلمة "طاغوت" على باب منزلها وهش ام لعسكريين. تما شهد املعبر الحدودي ردس جدير تحركات 

  احتجاجية نظرا للتوترات اش املنطقة خاصة بالنسبة لتجار الحدود.

  توزر:والية  

هر مواطنون ونشطاء لتقديم جملة مطالب تخص التنمية والتشغيل اش الجهة وذلك استباقا ملجلس وزاري منتظر عقده تظا

وتظاهر مواطنون ونشطاء مساندة اش الجهة. تما احتج سواق التاتس ي طلبا لوضع حد لالنتصاب الفوضوي اش املحطة. 

ة اش حربها ضد االرهاب. حداتو لل  االمنية والعسكري 

 الكاف:ة والي  

سنة( على االنتحار بالقاء نفسها اش بئر اش منطقة الشمايسية الزواوين بمعتمدية الدهماني بعد خالف بينها  84قدمت إمردة )د

شاب متزوج واب لثالثة اطفال على االنتحار حرقا اش الكاف املدينة بسبب البطالة. اش الكاف  دقدموبين زوجة ابنها. تما 

معهد االنسانيات رفضا لغلق املعهد  واضرب طلبةاملدينة ايضا اعترض نشطاء ومواطنون على ترتيز مصب للفضالت 



 دحداعتداء صاحب مدرسة سياقة على  واعتصم االعوان املمتحنون للوكالة الفنية للنقل البري بالكاف احتجاجا على

 املمتحنين.

  صفاقس:والية 

تم رصد تحر ك طلبة الطب رفضا للمشروع االصالحش الذي تقترحه وزارة الصحة. تما تم رصد تحركات احتجاجية دسبوعية  

 الجوادي.فيما ُعِرف بأزمة إمامة جامع اللخمي وما تبعها من منع اقامة صالة الجمعة رفضا إلقالة االمام رضا 

  سليانة:والية 

شاب على حرق نفسه اش  دقدمانتحر مواطن حرقا بسبب رفض اللجنة املحلية للتضامن االجتماعش استقباله او اعانته. تما  

ال الحضائر طلبا لتسوية وضعياتهم املهنية. تما تظاهر طلبة املعهد العالش  منطقة الكريب اسباب مجهولة. واضرب عم 

ة التي استهدفت اعوان الحرس الرئاس ي.للدراسات التكنولو   جية تنديدا بالعملية االرهابي 

  تطاوين:والية 

وتيل اش الحرس الوطني على االنتحار حرقا بسبب خالفات عائلية. تم رصد اعتصام عدد من مهربي البنزين احتجاجا  دقدم 

ضحايا حادث مروري بشكاية الى وزارة الصحية لفتح تحقيق حول مالبسات وفاة  دحدعلى حجز سياراتهم. تما تقدمت دسرة 

 الضحية اش املستشفى الجهوي وتذلك توفير دطباء اختصاص.

  جندوبة:والية  

دخل الطالب مكرم الخرزي اش اضراب جوع طلبا للترسيم االستثنائي وتظاهر اهالش جندوبة طلبا الحداث محكمة استئناف اش 

  الجهة.

  ڤبلي:ية وال  



 تم رصد عدد من التحركات االحتجاجية التي رافقت موسم جني التمور والتي وصلت حد القاء التمور اش الشوارع 

 حول العنف 2015تقرير شهر اكتوبر 

كل واليات الجمهورية التونسية ااربع والعشرين، وتوزعت بشكل  العنف شملتسجل شهر نوفمبر تنوعا وتعددا اش حاالت 

ومدنيين متفاوت فيما بينها، ففي حين لم تعرف كل من قابس وبن عروس والكاف وقبلش وزغوان وسليانة وصفاقس ومنستير 

عنف دت ر  بوزيد حاالتالقيروان وتونس العاصمة وسيدي  والياتوشهدت  تم رصدها طيلة الشهر عنف محدودة حاالت

 .تثافة

 10وشمل حالة  13الر يث بلغ عدد الحاالت املرصودة واتسم شهر نوفمبر بارتفاع وانتشار حوادث العنف من النوع اإلرهابي ح

وسليانة وسيدي بوزيد والقيروان وتونس العاصمة وجندوبة ومنوبة والقصرين وقفصة  وهش زغوانمن الجمهورية  واليات

 .العنف تتغير من شهر الى اخر تما هو الشأن بالنسبة للحجم والكثافة ةواريانة. فجغرافي

واملنستير وسوسة وقفصة  متميز خالل هذا الشهر اش مختلف املالعب الرياضية بكل من تونس وصفاقس العنف بشكلبرز 

وبنزرت وقابس ومدنين والقيروان الشيئ الذي دفع الجامعة التونسية لكرة القدم الى اتخاذ اجراءات تاديبية ضد العديد من 

 .االندية

مرة دخرى يبرز العنف العنصري تجاه طلبة افارقة بتونس الشيئ الذي دفع بعض الجمعيات واملنظمات الى املطالبة بتجريم 

 .يز العنصري امل

العنف اش املستشفيات والعنف اش املدارس والعنف اش الساحات العامة والعنف اش فضاءات الترفيه والعنف اش الشبكات 

 .االجتماعية والعنف االسري الى غير ذلك ميزت املشهد خالل شهر دتتوبر

 العنف املرصودة خالل شهر نوفمبر أحجام أشكال

 أشكال العنف 1 2 3 4 5

 السياس ي × × × × 

 االسري  × ×   

 الجنس ي × ×   

 العائلش × ×   



 االداري  × ×   

 املنظم × × × × 

 العالئقي × ×   

 اامني × × ×  

 االجتماعش × × ×  

 االقتصادي × ×   

 االحتجاجش × × ×  

 االنفعالش × ×   

 الصحش × ×   

 العنصري  ×    

 التربوي  × × ×  

 الديني × × × × 

 الرياض ي × × ×  

 القانوني ×    

 املؤسساتي × × ×  

 املروري  × × ×  

 النفس ي × × × × 

 االلكتروني × × × × 

 الجندري  × ×   

 

 متدرج:حجم العنف في مختلف الواليات بشكل 

 الوالية 1 2 3 4 5

 املهدية × ×   

 تطاوين × ×   

 زغوان ×    

 اريانة × × ×  

 بن عروس ×    

 منوبة × × ×  

 سوسة × × ×  

 سليانة ×    

 باجة × ×   



 املنستير × ×   

 مدنين × ×   

 صفاقس × ×   

 توزر ×    

 تونس × × × × 

 سيدي بوزيد × × × × 

 نابل ×    

 الكاف × ×   

 القصرين × × ×  

 قبلي × ×   

 القيروان × × × × 

 جندوبة × ×   

 قفصة × × × × 

 قابس ×    

 بنزرت × ×   

 

 فضاءات ممارسة العنف

 5 4 3 2 1 الفضاءات

  * * * * طرقات

   * * * فضاءات نقل عمومي

    * * مقرات ادارية 

  * * * * ساحات عامة

    * * فضاءات عمل

   * * * فضاءات تربوية

   * * * فضاءات تعليمية

    * * فضاءات ادارية

    * * سكنفضاءات 

    * * سجون واصالحيات

   * * * مقرات امنية

     ر فضاءات قضائية

    * * فضاءات دينية



   * * * فضاءات صحية

   * * * فضاءات ترفيهية

     * فضاءات احتفالية

    * * فضاءات تجارية

    * * فضاءات سياحية

  * * * * فضاءات رياضية

  * * * * فضاءات افتراضية

 

 اتتوبر:شهر  خاللحاالت العنف املرصودة  ابرز يلش جرد  فيما

اصيل منطقة سلتة التابعة بمعتمدية جلمة املتاخمة لجبل املغيلة من والية  مثل حادث خطف الراعش مبروك السلطاني

سه من قبل اإلرهابيين افضع حاالت العنف املرصود ذو الطابع اإلرهابي خالل شهر 
ْ
نوفمبر يليها حادث القصرين وقطع را

  من االمن الرئاس ي. 12انفجار حافلة االمن الرئاس ي وسط العاصمة والتي ددت الى وفاة 

ويجدر التاتيد على ان بقية احداث العنف اإلرهابي املرصودة اش بقية الواليات ال تقل خطورة عن الفعل املادي اإلرهابي 

وان اين سلم ارهابيين ملثمين قنبلة لتلميذ وطلبا منه تفجيرها وحادثين ونذتر من بينها حادثة العنف التي شهدتها والية زغ

استمالة تلميذة واستقصائها للحصول على معلومات  ندربعة ملثميمشابهين عرفتهما والية سيدي بوزيد حاول خالل االولى 

  نة واكل.فيما يهم ترتيبة املدرسة وقام اش الثانية ارهابيين بترويع عائلة خالل الليل ودخذ مؤو 

 نفس االمر سجل اش معتمدية سبيطلة من والية القصرين 

اخرون اش معتمدية تسرى من والية  دقدموقام متشدد دينيا اش القيروان بترهيب ابنة عسكري واالعتداء عليها لفضيا تما 

االعتداء بالعنف على ابن عون حرس وطني وسعت مجموعة من حاملش الفكر التكفيري داعش اش قفصة الى  علىسليانة 

  استقطاب تلميذة من اجل تفسيرها الى سوريا تفطن لهم والدها وحال دون ذلك.

يانة محاولة اقتحام وعرف منزل الشهيد محمد البراهمي بوالية ار  2املعاهد اش النصر  دحدهذا وسجلت والية منوبة حرق لعلم 

     من مجهولين يرجح ان يكون بهدف الترهيب والتخويف. 



حاالت العنف املرصودة خالل شهر نوفمبر وشملت اغلب واليات الجمهورية وهش حالت عنف  دت ر املنظممثل العنف 

من مناسبة الى نقل  دت ردساسا( وتسببت اش  )بيضاءمن مناسبة الى استعمال دسلحة  دت راتصلت عموما بالسرقة وددت اش 

كانت حادثة محاولة اختطاف رضيع بوالية سيدي بوزيد من قبل منقبة وذبح عسكري متقاعد  دبرزهاضحايا الى املستشفى 

لصهره اش باجة على خلية خالف وطعن خطيب خطيبته وسط سوق املهدية بعد انفصالهما واعتداء مجموعة من الشباب 

  دخذ مواد مخدرة... على املرتز الصحيبقبلش من اجل

 دربعمثل العنف االجتماعش تقريبا ثلث حصيلة الرصد خالل شهر نوفمبر وارتبط اش الغالب بخالفات بين طراش النزاع تعلقت 

حاالت منه باملؤسسة التربوية املدرسة ووصل خالف بين دولياء واإلطار التربوي الى إيقاف الدروس اش واد الليل من والية منوبة 

  التربوي بوالية سيدي بوزيد الى تنظيم وقفة احتجاجية.. إلطاراوقيام 

تما كان اعوان شرتة الكهرباء والغاز اش والية قفصة ضحية للعنف االجتماعش حيث تم تهديدهم بالحرق اش حال نفذوا قرا 

 قطع الكهرباء 

دضرار جسدية، تنديدا واسعا من قبل  الطلبة االفارقة وتسبب له اش دحدولقي العنف االجتماعش العنصري الذي مورس على 

  منظمات املجتمع املدني املدافعة عن حقوق االنسان.

حاالت  6تراجعت حصيلة العنف الجنس ي املرصود خالل شهر نوفمبر مقارنة بااشهر التي سبقته حيث لم يسجل سوى 

  والبقية كانت ضحاياه نساء وفتيات.عاما وحالة عجوز فوق الستين  15ال اعتداء جنس ي، استهدف اش حالتين دطفال دون 

فقد اتسمت بفضاعة اين  -ست حاالت فقط -رغم التراجع اش حالت العنف االسري والعائلش املرصودة خالل شهر نوفمبر 

سجلت تونس العاصمة حالة عنف زوجش كادت ان تؤدي الى وفاة الزوجة وددى تعنيف دب البنته الى وفاتها اش والية القيروان 

عن خالف عائلش اش منزل بوزلفة من والية نابل استعمل خالل بندقية صيد، وفاة ااخ وزوجته. هذا وقد تعمد دب اش  تما نتج

  .ايام 10والية تطاوين الى حبس ابنته مقيدة بالسالسل اش بيته ملدة 

 

ويجدر التذتير ان الرصد قد شمل ايضا حالتان من العنف اامني الذي تعمد خالل رجال االمن استغالل خططهم الوظيفية 

  املسؤل االول على العنف املسجل.واالعتداء على مواطنين الى جانب تسجيل عنف مؤسسات تكون خالله املؤسسة التربوية 

 .اهير الرياضية واعتداءات على التجهيزات الرياضيةشهدت العديد من املالعب حاالت عنف بين الجم


