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1138ا�جموع

6.8%

1138تحــرك احتجاجي 100
 احصائيــات للفــ�ة الزمنية ا�متــدة ب� 27 فيفري و 5 جوان 2020

توزع الحركات االحتجاجیة االجتماعیة حسب الوالیـات
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طبيعــة احتجاجات الج�عية



أھم آلیات اإلحتجاج
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اعتصام

إحتجاجية وقفة 

إستغاثة نداء 

حمل الشــارة الحمراء

إ¡اب

نداء ع£ وســائل اع¢م

الطرقات غلق 

احتجاز شــخص/ وسيلة نقل

أخرى آليات 

اھم االعتصامات خالل ھذه الفترة

 معتمديــة منزل بوزيان
حراك 24 ديسم£ للمطالبة بالتشغيل

اعتصام شباب الكامور للمطالبة بالتشغيل والتنمية وتفعيل اتفاقيات

بوزيد وية سيدي 

معتمديــة ا�كنا±

́كــة فســفاط  اعتصــام عــ�ل منجــم الفســفاط با�كنــا± للمطالبــة بادمــاج صلــب 
 قفصة و تفعيل كل اتفاقيات ومحا¡ الجلسات

قفصة وية 

معتمديــة ا�ظيلة وا�تلوي

 اعتصامــات شــباب الجهــة ا�عطــل عن العمــل وا�طالب� بالتشــغيل وبفتــح مناظرات
للتشغيل ب�كة فسفاط قفصة

تطاوين وية 
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تــوزع احتجاجات الج�عیة حســب القطاعات
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عمومي قطاع  19



 اھم اسباب التحركات
االحتجاجیة

تحرك حول حقوق العمال  317

  تحرك حول الحق في الماء
انقطاع الماء الصالح للشراب

انقطاع میاه الري
الربط بمیاه الشرب

االستغالل االستنزافي للمیاه

69

 االنتدابات121تحرك حول الحق في التشغیل
عدم تفعیل االنتدابات

51 تحرك حول عدم توفر المواد األساسیة

تحرك حول الحق في بیئة سلیمة 41
األضرار البیئیة الناجمة عن التلوث الھوائيـ  الصناعي

 األضرار البیئیة الناجمة عن النفایات الصلبة
 األضرار البیئیة الناجمة عن المصبات العشوائیة

األضرار البیئیة الناجمة عن الصرف الصحي

22تحرك حول التأمین و توفیر الحمایة

تحرك حول الحق في التنمیة 31

34 تحرك حول رداءة البنیة

احتجاج على قرارات

تحرك حول المرافق
العمومیة / الحكم المحلي 

 اشكالیات تسییریة و تنظیمیة
اخالالت و تجاوزات اداریة

سوء خدمات
انقطاع / ضعف التیار الكھربائي

42

58

عدم صرف المستحقات المادیة
عدم تفعیل اتفاقیات

تحسین ظروف العمل
الترسیم



 ابرز فضاءات التحركات االحتجاجیة
حجم االحتجاجاتالفضاءات

224الطرقات

173مقرات عمل

136 سكك حدیدیة

128وسائل االعالم

118مقر والیة

107مستشفیات

96أماكن / ساحات عامة

28مقر بلدیة

26الشبكات االجتماعیة

25مقرات اداریة

24موؤسسات تعلیمیة

الفاعلون في الّتحركات
 متساكنون، مواطن�، موظفون، ع�ل، سائقي اللواج

 سائقي النقل الّريفي

معلم� / اساتذة، أعوان اÂمن، تجار، طلبة 

فّ¢حون، نشطاء، تجار، سائقي ّسيارات اÂجرة 

 أطّباء وإطارات شبه طّبية،  أصحاب الّشهادات العليا 
 معطّل� عن العمل
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"يوم من "الحرقة 100

عــدد عمليات اجتياز نحو الســواحل
اÂوروبية التــي تم احباطها 

 عدد التونســي� الذين تــم منع اجتيازهم
البحرية للحدود 

 عدد التونســيون الواصل� اÈ الســواحل
 اÂوروبية بطريقــة غ� نظامية

تونÉعملية  ا�جموع 96858Éتون 731

احصائيات مصدر 

ا�تابعــة اليوميــة لب¢غات وزارة الداخلية والناطق� باســمها
 احصائيــات وزارة الداخلية اÊيطالية

OIM ا�نظمــة العا�ية للهجرة
مفوضيــة اÂمم ا�تحدة لشــؤون ا�هاجرين
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