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للمتمعن يف التاريخ الوطني للبالد التونسية أن يتبّي له بجالء كل األدوار الرائدة التي اضطلعت 

بها املرأة منذ جمهورية قرطاج التي ترجع أسطورة تأسيسها لألمرية الفينيقية عليسة، الهاربة 

الحقب  مختلف  فعرب  آنذاك.  لبنان  يف  حاكم صور  أخيها،  قبل  من  عليها  املسلط  العنف  من 

ورغم اختالف الحضارات واملعتقدات، عززت املرأة التونسية حضورها يف املجتمع ونحتت عرب 

فصول التاريخ آثارا تؤكد مبا ال يدع أي مجال للشك أن للمرأة دورا طالئعيا يف تنمية املجتمعات 

وتحقيق تطورها وما عليسة والكاهنة والسيدة املنوبية وزبيدة بشري وغريهن... إال أسامء رموز 

وشحت مراحل من تاريخ هذا الوطن وأثبتت أنهّن صّدا منيعا ضّد التمييز .

وجاءت دولة االستقالل فكرست هذا التوجه القيمي بإصدارها مجلة األحوال الشخصية ستة 

1956 والتي مثلت ثورة آنذاك يف محيطها الوطني واإلقليمي وحتى الدويل مبا نصت عليه من 

حقوق للمرأة.

وتواصل املد الهادف إىل منارصة حقوق املرأة مبا تضمنه دستور الجمهورية الثانية من أحكام 

وإقرار  الرجل  وبي  بينها  التامة  املساواة  عىل  التنصيص  خالل  من  املرأة  مكانة  وتعزز  تثبت 

 مسؤولية الدولة يف حاميتها من العنف القائم عىل النوع االجتامعي. هذا وقد حرصت تونس 

عىل االنخراط يف كل املعاهدات واالتفاقيات الدولية يف مجال القضاء عىل العنف ضد املرأة عىل 

 غرار اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة »سيداو« وخاصة توصيتها التاسعة عرش

“

حيــــة فتتـــــا ال ا
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واتفاقية مجلس أوروبا بشأن حامية األطفال من االستغالل واالعتداء الجنيس »النزاروت«،كام تم 

إيداع مرشوع قانون يتعلّق باالنضامم التفاقية منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزيل 

منظمة  التفاقية  االنضامم  عىل  حاليا  ونعمل  الشعب،  نواب  مجلس  لدى  اسطنبول(  )اتفاقية 

العمل الدولية عدد 190 بشأن القضاء عىل العنف والتحرّش يف عامل العمل.

وقد واصلت تونس اعتبار مناهضة العنف ضد املرأة من بي أولوياتها القطاعية والوطنية فأرست 

الفعيل للوحدات  الرتكيز  القانون من ذلك  الرامية إىل حسن تفعيل فصول  جملة من اآلليات 

األمنية املختصة يف مجال مقاومة العنف ضد املرأة واملرصد الوطني ملناهضة العنف ضد املرأة 

الجهوية  التنسيقية  الهيئات  العنف وإحداث  النساء ضحايا  نيابة عمومية لشكاوى  وتخصيص 

ملقاومة العنف ضد املرأة.

كام عملت يف إطار دعم الرشاكة مع املجتمع املدين عىل توفري مراكز الستقبال وإيواء النساء 

ضحايا العنف واألطفال املقيمي معهن وتم إصدار أمر حكومي ينظم هذه املراكز وكراس رشوط 

يضبط إجراءات إحداثها وتسيريها.

التي متثل ظاهرة غري حضارية ال بد من استئصالها،  العنف املسلط عىل املرأة  وتعترب ظاهرة 

من الظواهر التي تؤرق املجتمع التونيس شأنه شأن املجتمعات يف العامل، فعادة ما تنمو هذه 

الظاهرة يف مجتمعات تزعزع استقرارها نتيجة ثورات أو جوائح كجائحة كوفيد 19. ومع تزايد 

الضغوطات االقتصادية واالجتامعية وتنامي املخاوف بشأن ضامن الحقوق املكتسبة للمرأة جرّاء 

هذه الجائحة، شهدت تونس وكسائر بلدان العامل تنامي منسوب العنف بكّل أشكاله وخاصة 

منه العنف املنزيل، لذلك كثفت وزارة املرأة واألرسة وكبار السن جهودها يف تفعيل القانون عدد 

58 خاصة خالل فرتة الحجر الصحي الشامل، بوضع جملة من اآلليات واإلجراءات الرامية ملزيد 

حامية النساء وخاصة الزوجات ووقايتهن من تفيش وباء الكوفيد 19.

من  جملة  صياغتها  يف  ،أخذت  املرأة  ضّد  العنف  ملناهضة  جديدة  اسرتاتيجية  وضع  تم  كام 

 االعتبارات  عىل غرار تأثريات جائحة الكوفيد 19 واملستجدات الترشيعية واملؤسساتية، وتفعيل 

دور السياسة الجزائية يف املجال، وتويل هذه االسرتاتيجية االهتامم الالزم  مبرتكب العنف لتأهيله 

وتحث عىل استعامل الرقمنة وتكنولوجيا االتصال لرصد حاالت العنف وحسن التعهد بالضحايا. 

لذلك قامت حملة الــــ 16 يوما من النشاط ملناهضة العنف ضد املرأة لسنة 2020 باألساس عىل 

الرقمنة وتنظيم الندوات عن بعد وتشجيع الشابات والشباب عىل اإلبداع من خالل مسابقات 

وجوائز خصصت للغرض.
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وإين من خالل هذا التقرير الثالث، أدعو الهياكل الحكومية ومكونات املجتمع املدين الناشطة يف املجال 

 واإلعالم عىل مزيد بذل الجهود من أجل الوصول إىل وضع حلول ملموسة متّكن من ردم هوة الفوارق بي

مراعية  سياسات  واعتامد  املرأة  وتعزيز متكي  االجتامعي  النوع  القائم عىل  والعنف  الجنسي 

واالستفادة  التنمية 2030  أجندة  أهداف  تنفيذ  إطار  الجنسي يف  بي  واملساواة  املرأة  لتمكي 

القصوى من الرقمنة قصد تفعيل هذه السياسات بشكل أفضل.

إميـان الزهوانـي الهوميـل

وزيـرة املـرأة واألسـرة وكبـار الّسن

”
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تزامن إعداد التقرير الوطني لسنة 2020 املتعلق مبتابعة مدى تطبيق مقتضيات القانون 

العنف ضّد املرأة«، مع ما عاشته  األسايس عدد 58 لسنة 2017 »املتعلّق بالقضاء عىل 

الهشة  الفئات  عىل  وآثارها  وتداعياتها   ،19 كوفيد  جائحة  من  العامل  دول  كسائر  بالدنا 

الوسط  يف  منه  وخاصة  العنف  أشكال  ملختلف  عرضة  كن  الاليت  النساء  منهن  وخاصة 

األرسي،

وميثل إعداد هذا التقرير تحديا وفرصة للوقوف عىل مدى تنفيذ االلتزامات املحمولة عىل 

عاتق كّل املتدخلي املنصوص عليهم بالفصول من 06 إىل 11 من القانون األسايس، ومدى 

التقّدم يف منارصة مسار مقاومة العنف ضد املرأة،  ومجابهة كل التهديدات التي تحيط 

مبكتسبات املرأة وبحقوقها الكونية وسبل تجاوز الصعوبات التي اعرتضت هذا املسار.

ويف إطار املتابعة،كام نص عليه القانون األسايس، وتنفيذا ملقتضيات الفصل 12 منه ، »تعد 

الوزارة تقريرا سنويا يتضمن آليات الرشاكة والدعم والتنسيق مع مختلف املتدخلي من 

هياكل حكومية منظامت املجتمع املدين واإلحصائيات املسجلة حول العنف املسلط عىل 

النساء، ويرفع التقرير إىل رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة«.

وبيانات  تقارير  من  تّم تجميعه  ما  باالعتامد عىل  السنوي  التّقرير  إعداد هذا  تّم  وقد 

ومكونات  املعنية  الحكومية  الهياكل  مختلف  قبل  من  الواردة  وإحصائيات  ومعطيات 

املجتمع املدين عىل املستوى الوطني والجهوي، وقد تضّمن عرضا التي تحول دون تنفيذ 

مقتضيات القانون وتقديم املقرتحات العملية تساهم يف تجاوز الصعوبات وتسليط الضوء 

عىل املامرسات الجيدة قصد االستئناس بها وتأسيسها.

النفاذ يف  القانون حيز  ثالث سنوات من دخول  مرور  بعد  الثالث1،  التقرير  ويعد هذا 

فيفري 2018.

تـمـــهيـــــــد

1. صدر التقرير السنوي الثاين لوزارة املرأة واألرسة والطفولة وكبار السن يف مارس 2021 عىل موقع الوزارة.
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ويجدر التذكري بأّن القانون األسايس الذي أقرّته الجمهورية التّونسية يف 26 جويلية 2017، 

يتميّز بكونه قامئا عىل املقاربة الحقوقيّة التي تسعى إىل صون الحقوق اإلنسانية للمرأة 

وحاميتها من مختلف أشكال التمييز وذلك انسجاما مع التوجهات األممية يف هذا املجال 

واقتداء بالتجارب الناجحة يف القواني املقارنة لعديد البلدان.

وقد أوردت أحكام هذا النص يف شكل قانون أسايس وليس عاديا إذ تكمن أهمية القواني 

األساسية يف علويتها عىل القواني العادية، وجاء شامال فتناول الجوانب املتعلّقة بالوقاية 

والحامية والتعّهد بالنساء ضحايا العنف واألطفال املرافقي لهّن وكذلك الجانب الزجري 

ملرتكبي العنف.
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الوقاية  واحلماية 
من العنف ضّد املرأة
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يعمل كافة املتدخلي املنصوص عليهم بالفصول من 06 إىل 12 من القانون األسايس عدد 58 لسنة 

التدابري الكفيلة بوقاية املرأة من العنف  2017 واملتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة باتخاذ كل 

ومكافحته.

u املجــال األمــنــي

باتخاذ   2018 فيفري  يف   2017 لسنة   58 عدد  األسايس  القانون  دخول  منذ  الداخلية  وزارة  التزمت 

اإلجراءات والتدابري الكفيلة بتطبيق مقتضياته وواصلت عىل نفس النسق بل حاولت تطوير اآلليات 

والخدمات والربامج حسب اإلمكانيات املتاحة لديها سواءا لفائدة اإلطارات األمنية باألمن العمومي أو 

بالحرس الوطني، ويف هذا اإلطار متكنت الوزارة من:

- انجاز أدوات توعوية )دليل خدمات، مطويات، خريطة رقمية ملختلف مواقع الفرق املختصة 

يف جرائم العنف ضد املرأة والطفل، فيديو(.

- تنظيم حوايل 27 دورة تكوينية حول اإلجراءات املتبعة يف قضايا الطفولة والجرائم السيربانية 

يف مجال العنف ضّد املرأة والطفل والتحقيق يف جرائم االستغالل الجنيس لألطفال وتقنيات 

االستقبال واالنصات، وقد انتفع منها حوايل 400 إطار من األمنيي والحرس.

ضد  بالعنف  املتعلق  االسايس  بالقانون  التعريف  حول  تحسيسية  وومضات  حمالت  تنظيم   -

املرأة واالنذار املبكر حول التطرف العنيف بهدف إبراز دور األم يف حامية عائلتها من التطرف 

والعنف، إضافة إىل ورشات عمل مشرتكة مع القطاعات املعنية بتطبيق القانون.

- كام عملت الوزارة عىل إرشاك الرجال يف حراك مناهضة العنف ضد النساء وتعزيز املساواة بي 

الجنسي.

u مجــال القـضــاء

تتشارك وزارة العدل مع عديد املنظامت األممية والدولية هاجس مكافحة العنف ضد املرأة وذلك يف 

إطار ما تقتضيه القواني واملعاهدات الدولية وذلك من خالل وضع وتنفيذ برامج متنوعة مع مكونات 

املنظومة األممية واملنظمة الدولية بهدف تحسي خدمات التعهد بالنساء ضحايا العنف.

األمم  اإلنسان وصندوق  السامية لحقوق  املفوضية  الرشاكة مع كل من  برنامج  ففي إطار استكامل 

املتحدة للسكان واملنظمة الدولية لقانون التنمية الذي انطلق منذ سنة 2018، تّم إعداد دليل اإلحاطة 

بالنساء ضحايا العنف باللغتي العربية والفرنسية، وقد تضمن الدليل إحصائيات ذات عالقة دولية 

ووطنية مبكافحة العنف ضد املرأة مع عرض ألحكام القانون األسايس عدد 2017/58 مشفوع برشح 

مستفيض لإلضافات الواردة به وتوضيح بخصوص الجرائم الجديدة املستحدثة عىل ضوئه واإلجراءات 
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ومجمل  العنف  ضحايا  بالنساء  اإلحاطة  سبل  منه  مهم  جانب  يف  الدليل  هذا  وميس  بها،  الخاصة 

الخدمات املقدمة لهن التي تهدف إىل ضامن تعافيهن الجسدي والنفيس مبا يكفل إعادة ادماجهن يف 

املجتمع والتعريف بإجراءات تعهد القضاء املدين والجزايئ بهذه الفئة اعتامدا عىل القواني ذات الصلة.

حوايل  منها  استفاد  مكوني  لتكوين  وتدريبية  تحسيسية  دورات  عدة  تنظيم  تّم  ثانية  مرحلة  ويف 

الجمهورية، قضاة تحقيق، قضاة أرسة،  الجمهورية ومساعدي وكالء  القضاة من وكالء  600 من بي 

قضاة دوائر جناحية وجنائية مبختلف املحاكم االبتدائية والقضاة مبحاكم االستئناف ومحكمة التعقيب 

وأعضاء النيابة العمومية. 

بحقوقهن  املطالبة  يف  ومساعدتهن  العدالة  إىل  النساء  وصول  تسهيل   وبهدف  اإلطار  نفس  ويف 

وتكوين  ورشات  إنجاز  تّم  العنف.  من  الناجيات  النساء  سيام  وال  الحامية  قرارات  عىل  وحصولهن 

للمتدخلي القضائيي مبا يف ذلك القضاة وموظفو املحاكم واإلداريون والعدول وأعوان الرشطة باإلضافة 

إىل موظفي السلطات املحلية ومنظامت املجتمع املدين واملحامي وذلك بهدف تنمية القدرات وفتح 

الحوار بشأن السياسات حول التطبيقات القضائية يف مجال الحامية الجزائية لضحايا العنف والعقبات 

والصعوبات الرئيسية التي تحول دون وصول الضحايا إىل العدالة. 

ومن ناحية أخرى ساهم مركز الدراسات القانونية والقضائية يف مختلف األنشطة التكوينية إضافة إىل 

نرش مقاالت حول القانون األسايس عدد 58 لسنة 2017 مبجلة القضاء والترشيع فيام يخص التدابري 

الحامئية للمرأة ضحية العنف والجديد يف اختصاص قايض األرسة وتقرير متهيدي حول قرارات حامية 

ضحايا العنف يف ضوء القانون عدد 58.

جرمية  مرتكب  تأهيل  بإعادة  املتعلقة  األسايس  القانون  من   10 الفصل  من  الثانية  بالفقرة  والتزاما 

العنف، عملت الوزارة عىل وضع وتنفيذ برنامج تحسييس وتوعوي لفائدة املساجي املودعي بالسجون 

من أجل جرائم االعتداء بالعنف ضد املرأة من خالل القيام مبحارضات حول مقاومة العنف ضد املرأة 

وحول وضعية املرأة داخل األرسة وحول مكتسبات املرأة وحقوقها.

u املجال الصحي

تسعى وزارة الصحة إىل مواصلة عملها لتوفري الخدمات لفائدة النساء ضحايا العنف، وتحسي جودتها، 

وذلك رغم ما متيزت به سنة 2020 من تفيش للمرض التنفيس الحاد املرتبط بفريوس كورونا املستجد 

2019، والذي صنفته منظمة الصحة العاملية بجائحة كوفيد 19- خالل شهر مارس 2020. 

ويلعب القطاع الصحي دورا أساسيا يف حامية النساء من العنف حيث ال يقترص دوره عىل العالج فقط 

بل أيضا املساهمة يف الوقاية واالكتشاف املبكر لحاالت العنف. كام تسعى وزارة الصحة إىل تكريس 

مع  التشاريك  العمل  العنف وضامن  املرأة ضحية  مع  التعامل  يف  والحرفية  املهنية  باألخالق  االلتزام 

مختلف املتدخلي لحسن تفيعل الرشاكة القطاعية.
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ولكن ورغم االلتزامات املحمولة عىل الهياكل الصحية بتقديم خدمات لحامية النساء ضحايا العنف، 

إال أنه خالل سنة 2020، وأمام جائحة كوفيد 19، وخاصة يف فرتة الحجر الصحي الشامل واملوجه، 

أوكلت الهياكل الصحية األولوية ملرىض الكورونا مام حال دون حصول النساء الضحايا عىل الخدمات 

الصحية.

الوافدات عىل  العنف  النساء ضحايا  عدد  احصائية حول  بيانات  توفر  مل  الوزارة  أن  اإلشارة  وتجدر 

أو خالل  املوجه  أو  الشامل  الحجر  لفائدتهن، سواء خالل  املتخذة  أو اإلجراءات  الصحية  املؤسسات 

الفرتات األخرى، نظرا لعدم توفر اآلليات وأدوات تجميع املعطيات يف املجال اإلحصايئ والبحثي حول 

العنف ضد املرأة  والذي يبقى دون املأمول ويعيق عملية تقييم الخدمات وتوفرها وتحديد النقائص 

التي تسمح بتعديل السياسة الصحية لفائدة ضحايا العنف.

u الديوان الوطني لألسرة والعمران  البشري 

املوجه ضد  العنف  من  الوقاية  مجال  يف  واالتصال  والتثقيف  اإلعالم  تقديم خدمات  الديوان  يتوىل 

املرأة، حيث يساهم من خالل مؤسساته وهياكله الجهوية يف تقديم الخدمات الطبية والثقيفية لفائدة 

النساء ضحايا العنف ويف تكوين اإلطارات الطبية وشبه الطبية.

الجنيس  العنف  بالنساء ضحايا  التعهد  تكوين مكوني يف مجال  دورة  الديوان  نظم  اإلطار  ويف هذا 

لفائدة 18 من أطباء االستعجايل واختصاص أمراض نساء. كام متكن من تنظيم دورات تدريبية عىل 

مستوى 22 والية وانتفع منها 425 من املهنيي الصحيي حول االستامع والتعهد بالنساء ضحايا العنف.

وساهم مركز الرعاية النفسية بنب عروس يف تطوير أداة لتقييم املخاطر بالرشاكة مع الهياكل الحكومية 

الخط  وإطارات  السن  وكبار  واألرسة  واملرأة  اجتامعية  وشؤون  وعدل  وصحة  داخلية  قطاعات  من 

األخرض، وقد متّت تجربتها عىل مستوى الوالية قصد تعديلها وتحسينها. كام تّم إرفاق األداة بدليل 

استعامل حتى تسهل عملية تقييم املخاطر التي تحيط بضحية العنف عند استقبالها من قبل مختلف 

دراسة  إعداد  يف  الصحي،  املجال  يف  واالعتامد  للتقييم  الوطنية  الهيئة  مع  املركز  وانطلق  املتدخلي. 

تقييمية حول جودة الخدمات املقدمة لفائدة النساء ضحايا العنف.

وخالفا ملختلف الهياكل الجهوية للديوان التي شهدت انقطاعا لتقديم الخدمات خالل جائحة كوفيد 

19، واصل املركز تقديم خدماته االستشارية لفائدة النساء ضحايا العنف خالل هذه الفرتة، وساهم يف 

مرافقة فريق الخط األخرض 1899 لتأمي عمله 24/24 و7/7.

u  املجال االجتماعي

للنهوض االجتامعي يف  العامة  الهيئة  النهوض االجتامعي والتي ترشف عليها  ساهمت بعض هياكل 

تنفيذ مقتضيات القانون األسايس عدد 58 لسنة 2017 يف جانبه املتعلق بالوقاية من العنف املسلط 

عىل النساء وذلك من خالل ضامن التدريب لفائدة املتدخلي االجتامعيي وخاصة منهم األخصائيي 
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مراكز  نظمت  حيث  العنف،  ضحية  باملرأة  والتعّهد  التدّخل  أدوات  من  متكينهم  قصد  االجتامعيي 

الدفاع واإلدماج  االجتامعي أياما تحسيسية حول مقاومة العنف ضّد املرأة والطفل: مسؤولية الجميع، 

العنف وتجلياته وكيفية معالجته، وانعكاساته وحول الوقاية من العنف املسلط عىل املرأة والطفل، 

وأهمية  األرسي،  التامسك  عىل  الحفاظ  يف  والتواصل  الحوار  أهمية  وحول  الجنيس،  التحرّش  وحول 

املطالعة الحرة.

u املجال التربوي

يف إطار التوقي من كل أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات والفتيان، تّم   اصدار منشور حول تفعيل 

آلية »االشعار الوجويب ملندوب حامية الطفولة« بحاالت العنف التي يتعرض لها االطفال داخل املؤسسة 

الرتبوية وخارجها وتفعيل مرصد الرتبية لتطوير آليات الرصد واالستكشاف للظواهر املستجدة مبا فيها 

العنف وتحديد أسبابها قصد وضع الصيغ الكفيلة للتقليص منها والتصدي لها.

كام تم يف إطار رشاكة مع املعهد العريب لحقوق االنسان جرد لكل الكتب والربامج الرسمية لجميع 

املستويات وتحديد النصوص والوضعيات والسندات والصور التي تكرس أي شكل من اشكال العنف 

او التمييز بي الجنسي أو تكريس الصورة النمطية للمرأة استعدادا ملراجعة الربامج واملناهج والكتب 

املدرسية وفق مقاربة حقوقية شاملة قامئة عىل النوع االجتامعي، وتّم ادراج مفهوم الجندرة يف شكل 

السنة 2  ابتدايئ ومنهاج  السنة األوىل  التّعلم )كتاب  الكتب املدرسية ووضعيات  عميل عىل مستوى 

فرنسية ومنهاج السنة 4 و5 و6انقليزية(

وقد نظمت وزارة الرتبية ندوات ودورات تكوينية لتعزيز قدرات الفاعلي الرتبويي يف املجال وحول 

ومدرسي  وقيّمي  نفسانيي  )أخصائيي  التلميذ  مرافقة  يف  املتدخلة  األطراف  لفائدة  الطفل  حقوق 

ومديري مؤسسات تربوية ومتفقدين ....( وحول تكوين املكوني يف مناهضة تشغيل األطفال.

ويف إطار حملة 16 يوم من النشاط ملناهضة العنف ضد املرأة نظمت الوزارة عدة تظاهرات تحسيسية 

وتوعوية من بينها انشاء تطبيقية إعالمية للتبليغ عن حاالت العنف ضد املرأة من ابتكار تالميذ نادي 

»STOP مدرستي ألوان« باملدرسة االعدادية الحرارية، وحملة توعوية تحت شعار »يزي«

u مجال الشباب

يساهم املرصد الوطني للشباب  يف اإلصغاء إىل الشباب ورصد مشاغله وتطلعاته ومتابعتها من خالل 

تنمية  االتصال والحوار معه خالل مختلف التظاهرات التي ينظمها من ندوات وتدريب وملتقيات 

واالستشارات  االسترشافية  والدراسات  البحوث  يجري  كام  العالقة،  ذات  وتظاهرات  دراسية  وأيام 

الشبابية والقطاعية وعمليات سرب اآلراء بهدف تشخيص مشاغل الشباب وحاجياته لالستئناس بها يف 

إعداد املخططات التنموية.
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2. نتائج الدراسة التحليلية حول »الشباب يف مواجهة العنف«، املرصد الوطني للشباب، 2021

3. نفس املرجع

عمل  برنامج  يعتمد   ،2017 لسنة   58 عدد  األسايس  القانون  مقتضيات  مع  ومتاشيا  اإلطار  هذا  ويف 

املرصد عىل ثالث محاور تدخل يف عالقة مع القانون: الوقاية من جميع أشكال العنف قبل وبعد النزاع 

واألزمات والكوارث الطبيعية ويف ظل خطر اإلرهاب، الحد من العنف يف صفوف الشباب من خالل 

دعم البحث العلمي وتعزيز مشاركة النساء والفتيات يف الحياة السياسية ويف إدارة الشأن العام ويف 

صنع القرار من أجل نبذ العنف والحفاظ عىل السالم. 

وللغرض تّم إعداد برامج وأنشطة ثقافية وشبابية تكرس قيم االختالف والتسامح وقبول اآلخر وحقوق 

اإلنسان مبفهومها الكوين، حيث تم إحداث نوادي السالم بهدف ترسيخ قيم املواطنة والسلم والتسامح 

سيدي  القريوان،  سوسة،  زغوان،  اريانة،  )تونس،  والية   15 بـ  الشباب  لدى  العنف  ونبذ  والتضامن 

بوزيد، قفصة، قابس، مدني، القرصين، سليانة، باجة، جندوبة الكاف وبنزرت(، والتي بدورها أمنت 

تنظيم دورات تدريبية لفائدة ممثلي عن عدد من الجمعيات واملنظامت الشبابية، وأنشطة ميدانية 

تحسيسية وتوعوية وزيارات ميدانية وورشات عمل.

العنف«،  مواجهة  يف  »الشباب  بعنوان  دراسة  إنجاز  من  املرصد  متكن  فقد  البحثي  الجانب  يف  أما 

والتي أكدت أن »حالة العنف يف أوساط الشباب تشهد توسعا مهام بلغ مستويات عالية تعكس غالبا 

حالة العنف املسترشي يف مختلف الدوائر الرتبوية واإلعالمية والرياضية وحتى السياسية«2، وأن جل 

السياسات املعتمدة مل متكن من االستجابة ألولويات وحاجيات الشباب مام أدى إىل استفحال التباين 

السياسات  استجابة  ومحدودية  و ضعف  ناحية،  من  وحقوقهم  وتطلعاتهم  قدراتهم  بي  والتضارب 

املعتمدة والخدمات املتوفرة واملوجهة لهذا الجيل من ناحية أخرى. وميكن لهذا التباين أن يكون من 

أبرز األسباب النتشار الشعور بالحيف والظلم بي الشباب وما يرافقه من غضب واحتقان يتحول لدى 
البعض منهم إىل عنف.3

u الشؤون الدينية

انخرطت وزارة الشؤون الدينية يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان من خالل مناهضة كل أشكال التمييز 

النساء  املسلط عىل  العنف  أشكال  والوقاية من كل  الكراهية،  التحريض عىل  ونبذ خطاب  والعنف 

سواء عن طريق االتصال املبارش أو عرب تقنيات التواصل عن بعد، وذلك من خالل تنظيم العديد من 

األنشطة التوعوية، والحصص اإلذاعية حول واجب حسن معاملة الزوجة واألبناء يف اإلسالم ومكانة 

املرأة يف اإلسالم  وتقديم دروس حول تكريم اإلسالم للمرأة والرّفع من مكانتها وحسن تربية األبناء.

كام عملت الوزارة عىل تنظيم ندوات حول العنف املوجه ضد النساء زمن كورونا: الظاهرة ومعالجتها 

يف اإلسالم، املرأة ضمن سياق الرؤية اإلسالمية، و«أهمية الخطاب الديني يف تحصي األرسة من اإلدمان«، 
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وتقديم محارضات وكتابة مقاالت وكتب حول نفس املواضيع السابقة وحول دور املرأة داخل األرسة 

يف مقاومة التطرّف واإلرهاب وأهمية القيم اإلسالمية يف تحقيق التوازن األرسي وحول دور املرأة يف 

مواجهة اإلرهاب الفكري زمن االستعامر، وحول محورية دور املرأة يف التصّدي لإلرهاب.

وبهدف التوقي من العنف املسلط عىل اإلطارات الدينية ، انخرطت وزارة الشؤون الدينية يف تعزيز 

التحريض عىل  التمييز والعنف ونبذ خطاب  وحامية حقوق اإلنسان من خالل مناهضة كل أشكال 

الكراهية، ومن ذلك وجب إحداث وحدة لرصد ومتابعة التهديدات واالعتداءات املوجهة ضّد اإلطارات 

الدينية مبا يف ذلك اإلطارات النسائية )الواعظات – املؤّدبات - املدرّسات يف املساجد(، باإلضافة إىل 

وضع خط أخرض- للتبليغ. وتجدر اإلشارة إىل أنّه خالل التقرير األّول للوحدة )سبتمرب- نوفمرب2020( 

مل تتلق أي إشعار لعنف مسلط عىل العنرص النسايئ من اإلطارات الدينية، يف حي سّجلت الوحدة يف 

تقرير الثاليث الثاين )بداية من01 ديسمرب 2020 إىل غاية فيفري 2021( إشعارا وحيدا ملؤّدبة تعرّضت 

للعنف.

هذا وتتخذ الوزارة التدابري واإلجراءات القانونية واإلدارية الالزمة لوضع حد لالنتهاكات ضّد اإلطارات 

الّدينية والعمل عىل تفادي تكرارها وتسلّط الضوء يف تقاريرها عىل العنف املسلّط ضّد النساء. 

u الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري

إىل  من خاللها  تسعى  اسرتاتيجية  إطار  يف  والبرصي  السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  الهيئة  تعمل 

تعديل املشهد اإلعالمي السمعي والبرصي مبا يكرّس مبادئ حقوق اإلنسان وألحكام الترشيع الوطني. 

ويعترب محور النوع االجتامعي من املشاغل الرئيسية الذي كرست له الهيئة إمكانياتها وعملت فيه 

إىل تحقيق تجانس صورة املرأة التونسية يف اإلعالم مع مكتسباتها املضمنة يف النصوص القانونية وذلك 

من خالل عديد اآلليات.

وحيث ينص املرسوم عدد 116 لسنة 2011 املؤّرخ يف 2 نوفمرب 2011 املتعلق بحرية االتصال السمعي 

أن حرية  الخامس عىل  السمعي والبرصي يف فصله  والبرصي وبإحداث هيئة عليا مستقلة لالتصال 

كرامة  واحرتام  املساواة  بينها  من  املبادئ  من  جملة  أساس  عىل  متارس  والبرصي  السمعي  االتصال 

االنسان.

وقد حرصت الهيئة عند وضع  كراسات الرشوط املتعلقة بإحداث واستغالل القنوات اإلذاعية والتلفزية 

املرأة وعىل تكريس مبدأ املساواة وتقديم  التناول اإلعالمي لقضايا  الخاصة والجمعياتية عىل تأطري 

صورة متوازنة لكل من الجنسي يف اإلعالم وضامن حضور املرأة يف الربامج التلفزية واإلذاعية والتعامل 

معها عىل أساس كفاءاتها واختصاصاتها يف الحوار بعيدا عن كل أشكال التناول النمطي.

وباعتبار أن مامرسة التمييز والعنف ضد املرأة له تأثري سلبي وخطري عىل نفسيتها وعىل دورها يف 

ومسريي  الربامج  ومنتجي  الصحفيي  تحسيس  نشاطها عىل  انطالق  منذ  الهيئة  ركزت  فقد  املجتمع 
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القنوات عىل رضورة مراعاة املسؤولية االجتامعية لإلعالم يف مجال تكريس حقوق املرأة وتغيري السلوك 

االجتامعي السلبي تجاهها ومرافقتهم لتحسن األداء املهني وتشجيع اعتامد أشكال التعديل الذايت.

ويف هذا اإلطار نظمت الهيئة عديد األنشطة بي الندوات وورشات العمل والدورات التدريبية لفائدة 

للتناول  واملهنية  واألخالقية  األساسية  املبادئ  حول:  القنوات  ومسريي  الربامج  ومنتجي  الصحفيي 

اإلعالمي ملختلف قضايا املرأة من متييز وعنف وتنميط لصورتها،  وحول النوع االجتامعي واملعالجة 

اإلعالمية لهاته القضايا. هذا وقد متكنت الهيئة من نرش تقرير حول حضور املرأة يف القنوات االذاعية 

والتلفزية العمومية والخاصة لرصد املساحة الزمنية املخصصة للرجال والنساء ومدى اسهام املرأة يف 

إثراء النقاش وأصدرت دراسة عن صورة النساء يف اإلنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية تهدف إىل 

قياس مدى تجانس صورة املرأة التونسية يف اإلعالم مع مكتسباتها القانونية وتسليط الضوء عىل الصور 

النمطية وتوعية املتدخلي يف اإلنتاج الدرامي بدور الفن واإلعالم يف نرش القيم االخالقية واالنسانية، 

إضافة إىل إعداد وثيقة مرجعية حول التعاطي اإلعالمي مع قضايا املرأة تهدف إىل :

-تكريس ثقافة واملامرسة االعالمية التي تعتمد املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان واحرتام كرامة 

املرأة ومناهضة كل أشكال التمييز واإلقصاء،

مختلف  يف  املرأة  بصورة  واالرتقاء  اإلعالم  يف  االجتامعي  النوع  مقاربة  إدماج  اتجاه  يف  -الدفع 

وسائل اإلعالم،

-تعزيز احرتام املجتمع لحقوق النساء وحرياتهن األساسية،

-تعزيز شعور النساء وكرامتهن وتقدير ذواتهن وتعزيز استقالليتهن،

-ضامن حق النساء يف التعبري والدفاع عن قضاياهن ومعالجتها مبوضوعية ومهنية،

-ترشيك املرأة يف مناقشة قضايا الشأن العام ويف صنع القرار،

-تعزيز حضور النساء ذوات االعاقة يف وسائل اإلعالم واالتصال ويف الفضاء العمومي،

-تنمية الطاقات الكامنة لدى النساء،

كام متارس الهيئة رقابة املضامي االعالمية من خالل الرصد اليومي للربامج التي يتم بثها عىل القنوات 

اإلعالمية السمعية والبرصية وتتعّهد من تلقاء نفسها أو بناءا عىل شكاية واردة عليها بكل ما من شأنه 

أن ميثل مخالفة للمبادئ العامة لحرية التعبري واإلعالم وفق الترشيع الجاري به العمل.

u املرأة واألسرة وكبار السن

واصلت الوزارة العمل عىل نرش ثقافة الالّعنف ونبذ كل أشكال التطرف وخطاب الكراهية والتفرقة 

بي املواطنات واملواطني والقطع مع التمييز بينهم من خالل تأمي حوايل 37 دورة تدريبية استفاد 

منها أكرث من 570 من اإلطارات الجهوية والخط األخرض واملهنيات مبراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف 
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تراوحت بي 26 دورة حضورية و11 دورة عن بعد وذلك حول مختلف املواضيع املتعلقة بالعنف 

املبني عىل النوع االجتامعي وتطبيق القانون األسايس عدد 58 والتعهد بالنساء ضحايا العنف.

وتفاعال مع جائحة كوفيد 19 أنجزت الوزارة دعائم اتصالية وفيديوهات تبي ارتفاع منسوب العنف 

الضحايا،  لفائدة  املتاحة  الخدمات  الشامل ومختلف  الصحي  الحجر  فرتة  النساء خالل  املسلط عىل 

وحول خدمات الخط األخرض 1899 الستقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف.

ويف نفس السياق عملت الوزارة عىل تنظيم حملة تحسيسية »أحنا معاك ...ماكش وحدك« من خالل 

وضع منصة تفاعلية الكرتونية تضم خدمات الخط األخرض 1809 لإلحاطة النفسانية باألرس واألطفال 

خالل الحجر الصحي، وحصص وبرامج تلفزية وإذاعية تبّث بصفة يومية بهدف تقديم نصائح عملية  

واستشارات  نفسية  ملساعدة األولياء واألطفال  عىل تجاوز اإلشكاليات الناجمة عن الوضع االستثنايئ 

التي تعيشه األرس واملجتمع.

ومبناسبة حملة الـ 16 يوما من النشاط ملقاومة العنف ضد املرأة التي دأبت وزارة املرأة واألرسة وكبار 

املرأة مسؤوليتنا  العنف ضد  الوزارة سنة 2020 شعار »مقاومة  اعتمدت  السن عىل االنخراط فيها، 

الكل«، أرادت من خالله التأكيد عىل املسؤولية املشرتكة لكل األطراف يف مقاومة العنف ضد املرأة 

وأهمية تظافر الجهود من أجل مزيد دعم الوعي بحقوقها ومناهضة كافة أشكال العنف القائم عىل 

باألساس عىل  ارتكزت  الفرتة  املختلفة طيلة هذه  األنشطة  تنظيم جملة من  وتّم  االجتامعي،  النوع 

وتشجيع  العمل  فضاء  يف  والعنف  واالقتصادي  السيايس  العنف  حول  االفرتاضية  والندوات  الرقمنة 

الشابات والشباب عىل اإلبداع من خالل تنظيم مسابقات للتوعية والتحسيس بالعنف املسلّط عىل 

النساء، وتوزيع جوائز للفائزين باملسابقة الرقمية »هاكاثون« املتعلّقة بالرقمنة ملناهضة العنف ضد 

املرأة و واستهدفت املواهب الشابة يف التطوير والتصميم وتطوير األعامل واملسابقة الخاصة بالفن يف 

خدمة املساواة يف اختصاصات الفوتوغرافيا والفيديو والتصميم مبشاركة املنظامت الدولية4.

كام تّم بالتعاون مع مجلس أوروبا إطالق كتيّب لحقوق النساء ضحايا العنف تحت عنوان »مانيش 

وحدي«5، للتأكيد عىل أّن املرأة ليست وحدها يف مناهضة العنف املسلّط عليها.

يهدف هذا الكتيّب إىل »تعريف املرأة ضحيّة العنف بحقوقها املضمونة قانونيّا وإرشادها إىل كيفيّة 

الحصول عىل الخدمات الصحيّة والنفسيّة واالجتامعيّة والقانونيّة والقضائيّة التي توفّرها هياكل الّدولة 

ومكّونات املجتمع من أجل مساعدتها وحاميتها وضامن أمنها وسالمتها الجسديّة واملعنوية«6. 

4. مشاركة سفري االتحاد األورويب بتونس وممثلة منظمة األمم املتحدة للمساواة بي الجنسي بتونس وليبيا وممثلة مكتب 

برنامج الغذاء العاملي بتونس واملغرب وبرنامج األمم املتحدة للسكان بتونس وجمعية فايس. 

5. بالرشاكة مع مجلس أوروبا.

6. كتيّب مانيش وحدي... حقوق النساء ضحايا العنف.
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u املرصد الوطني ملناهضة العنف ضد املرأة

يذكر أّن املرصد الوطني ملقاومة العنف جاء تنفيذا ملقتضيات الفصل 40 من القانون األسايس عدد 

58 لسنة 2017 املؤرخ يف 11 أوت 2017 واألمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 املؤرخ يف 25 فيفري 

.2020

وعىل إثر تركيز مجلسه العلمي خالل شهر أوت 2020، عمل املرصد عىل تنظيم ندوات افرتاضية حول 

العديد من املسائل ذات العالقة عىل غرار »العنف السيايس ضد املرأة«، بهدف تسليط الضوء عىل 

ظاهرة العنف السيايس والتباحث من أجل الوصول إىل حلول عملية ملقاومته ومنع تفشيه، إىل جانب 

التعريف بالقانون األسايس املتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة )القانون 58 لسنة 2017( السيام 

فصله 18 املتعلق بالعنف السيايس، إضافة إىل اإلطار القانوين املنظم ملراكز التعهد بالنساء واألطفال 

ضحايا واإلصالحات الرضورية من أجل التطبيق الجيد للقانون األسايس عدد58 لسنة 2017 املتعلق 

بالقضاء عىل العنف ضد املرأة

ويف إطار حملة الـ 16 يوما من النشاط ملقاومة العنف ضد املرأة، انتظم لقاء خّصص لعرض آليات 

استعراض ملهام  املرأة واملتابعة والتقييم، وتّم من خالله  العنف ضد  الوطني ملناهضة  املرصد  عمل 

املرصد التي تكمن أبرزها يف تجميع املعطيات حول حاالت العنف املسلط عىل املرأة ورصد ظاهرة 

العنف ضدها ومتابعة تنفيذ الترشيعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها يف القضاء عىل العنف 

ضد املرأة ونرش تقارير يف الغرض مع اقرتاح االصالحات املستوجبة، إىل جانب التعاون والتنسيق مع 

الهياكل العمومية املعنية مبتابعة ومراقبة  منظامت املجتمع املدين والهيئات الدستورية وغريها من 

احرتام حقوق اإلنسان لتعزيز وتطوير منظومة الحقوق والحريات.

كام متكن من تنظيم 4 دورات تكوينية حول إعامل أحكام القانون األسايس عدد58 لسنة 2017 لتحسي 

جودة التكييف القانوين إلرشاد وتوجيه النساء ضحايا العنف وحول إدارة املكتبات التي تحتوي عىل 

اإللكرتونية  املنصة  يف  الترصف  وحول  االجتامعي  النوع  عىل  القائم  بالعنف  املتعلقة  املوارد  جميع 

املرأة وتكوين حول  بالعنف ضّد  املصادر ذات عالقة  املتضمنة لكل  املكتبة  املتعلقة بكيفية تنظيم 

توظيف البيانات.

u مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة )الكريديف(

تتمثل مساهمة الكريديف يف تطوير اإلنتاج العلمي حول املرأة التونسية من خالل إنجاز البحوث 

والدراسات وتركيز آلية مرصد النوع االجتامعي وتكافؤ الفرص كام يعمل عىل إبراز أهمية مختلف 

املفاهيم واملنهجيات املقاربات العلمية املعتمدة يف البحوث والدراسات.

يف الجانب البحثي، متكن الكريديف من انجاز دراسة حول »العنف املسلط عىل املراهقات واالستجابة 

لحاجياتهن من حيث الخدمات« وحول »العنف املسلط عىل النساء يف الفضاء الرقمي«. وبناءا عىل 
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نتائج الدراستي أنجز حملتي، متحورت األوىل لتجرم العنف الرقمي تحت شعار #حتى_هوين_يتحاسب 

باعتامد وسائل التواصل االجتامعي، وجمعت الثانية البحث باإلبداع الفني السيناميئ يف تجربة رائدة 

متيزت بالتزام نخبة من الفناني/ات التونسيي/ات ملناهضة العنف املسلط عىل النساء والفتيات من 

خالل انتاج الرشيط القصري »بسكالت« من اخراج هيكل بن يوسف.

كام أمن الكريديف دورات تكوينية لفائدة إطارات وزارة الداخلية حول التعهد بالنساء ضحايا العنف، 

وأخرى لفائدة أعضاء املجالس البلدية يف والية سليانة حول »العنف السيايس وأعضاء املجالس البلدية 

السيايس«  العنف  وأشكال  االجتامعي  النوع  عىل  القائم  »العنف  مجاالت  ملناقشة  القرار«،  وصنع 

و»العنف السيايس وسيلة لتعزيز وصول املرأة إىل مواقع صنع القرار« و »األمن الرقمي وسيلة ملنع 

العنف السيايس يف الفضاء الرقمي« .

 ومن جهة أخرى واصل تفعيل اإلسرتاتيجية الوطنية إلنتاج املؤرشات اإلحصائية حول العنف املبني 

عىل النوع االجتامعي من خالل تطوير املؤرشات املنتجة بناءا عىل الوثائق اإلدارية لتصل من 24 إىل 

38 مؤرشا. 

u مكتب مندوب حماية الطفولة

التواصل  عىل صفحة   20-20 عنوان  تحت  الطفل  حقوق  ثقافة  لنرش  تحسيسية  ومضات  إنجاز  تّم 

االجتامعي ملندوب حامية الطفولة قصد توعية كافة املواطني واألطفال بأهمية دور مندوب حامية 

وومضة تحسيسية للوقاية من العنف املسلط عىل األطفال وواجب االشعار. 

u اإلدارة العامة للطفولة

تعترب مراجعة املنظومة القانونية وإرساء آليات الحامية املندمجة لألطفال دون متييز وعىل أساس تكافؤ 

العنف واالستغالل مبختلف جهات الجمهورية  الفرص واإلنصاف لألطفال وحاميتهم من كل أشكال 

من أهم اإلجراءات لتطوير قطاع الطفولة  وذلك متاشيا واحرتاما التفاقية حقوق الطفل وللمعاهدات 

الدولية يف املجال.

 2020 نوفمرب   20 بتاريخ  الحكومة  رئاسة  أعلنت  التدخل،  نجاعة  وضامن  القطاع  حوكمة  وبهدف 

اإلعالن عن إحداث املجلس األعىل لتنمية الطفولة وبهدف تغيري املامرسات واملفاهيم لدى األولياء 

وتعزيز قدراتهم يف املجال وانطلقت الوزارة خالل سنة 2020 يف تنفيذ مكونات االسرتاتيجية متعددة 

القطاعات لتنمية الطفولة املبكرة خاصة يف الجانب املتعلق باألرسة والرتبية الوالدية من خالل برنامج 

»الوالدية االيجابية« وذلك بترشيكهم وتوعيتهم بأهمية تطوير أساليب الرتبية الوالدية قصد إعداد 

العنف  نبذ  وتربيتهم عىل  واملعرفة  الذكاء  قدراتهم يف  وتنمية  مبكرة  منذ سن  للناشئة السيام  جيد 

والكراهية. 
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ومن ناحية أخرى عملت اإلدارة العامة للطفولة عىل تنظيم حملة توعوية لحامية األطفال من العنف 

العنف عىل االنرتنت«، تهدف إىل دعم وقاية  »نتعاونو باش نقضيو عىل  عىل االنرتنت تحت شعار 

األطفال واملراهقي من مخاطر استعامل االنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي بالخصوص، من خالل 

للتعريف مبختلف  واألولياء،  لألطفال  تحتوي عىل رسائل موجهة  تثقيفية  توعوية ومحامل  ومضات 

أنواع العنف الرقمي، إضافة إىل تركيز الراديو واب مبختلف مؤسسات الطفولة لوقاية األطفال واليافعي 

من السلوكات املحفوفة باملخاطر وخاصة تلك املتعلقة باالستقطاب والتطرف العنيف وذلك عرب نرش 

األفكار والرسائل اإليجابية وثقافة الالّعنف بينهم.   

 احلمالت واللقاءات التحسيسية والتوعوية على املستوى اجلهوي

• واليـة تونــس

الجهوية للطب املدريس  الجهوية لشؤون املرأة واألرسة بتونس بالرشاكة مع اإلدارة  أمنت املندوبية 

أياما تحسيسية حول القانون 58 لسنة 2017 ملناهضة العنف ضد املرأة وذلك لفائدة الطلبة واألساتذة 

مبركز التكوين بالعمران وباملدرسة العليا الخاصة للهندسة املعامرية مع تطبيق الربتوكول الصحي.

• واليـة أريانــة

القانون 58 طالب  الوطنية للسجون واإلصالح حول  املدرسة  لفائدة طالب  تنظيم يوم تحسييس  تّم 

املدرسة الوطنية للسجون واإلصالح بربج الطويل، كام تّم ومبناسبة حملة 16 اليوم من النشاط ملناهضة 

الحملة  .....( حاملة لشعار  بالونات  اتصالية )كاممات،  املرأة لسنة 2020، اعداد دعائم  العنف ضد 

الجهوية  املندوبية  فضاء  وتزويق  الجهوي  املستوى  عىل  الحكومية  املؤسسات  بعض  عىل  وتوزيعها 

لشؤون املرأة واألرسة.

• واليـة باجــة

نظمت املندوبية الجهوية للمرأة واألرسة بالتعاون مع مركز اإلرشاد والتوجيه األرسي أياما تحسيسية 

حول حقوق املرأة وواجباتها وحول مقتضيات القانون األسايس عدد58 لسنة 2017 املتعلق بالقضاء 

التعامل داخل  انطالقا من  الحد منه  أسبابه وكيفية  املدريس:  العنف  املرأة، وحول  العنف ضد  عىل 

األرسة، وحول الرتبية الوالدية، واستفاد حوايل 60 مشاركة ومشارك من هذه األنشطة. 

• واليـة تطاويــن

نظمت املندوبية الجهوية لشؤون املرأة واألرسة 8 حمالت تحسيسية وتوعوية للنساء حول القانون 

الشامل عدد 58 لسنة 2017.

 • واليـة سليانــة

 مبناسبة حملة الــ 16 يوم من النشاط ملناهضة العنف ضد املرأة، نظمت املندوبية الجهوية لشؤون 

وقد  لسنة 2017  بالقانون عدد 58  التعريف  العامة حول  األماكن  تحسيسية يف  أيام  واألرسة  املرأة 

استفاد حوايل 623 مشارك وتّم تعميم هذه األنشطة عرب املواقع االجتامعية.
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• واليـة املنستيـر

نظمت املندوبية الجهوية للمرأة واألرسة 7 تظاهرات بي أنشطة توعوية وتحسيسية ولقاءات لتبادل 
املرأة،  العنف ضد  بالقضاء عىل  املتعلق  القانون األسايس عدد58 لسنة 2017  الخربات، وذلك حول 
أهداف  الجائحة، وحول  لهذه  السلبية  اآلثار  تجنب  األرسة وسبل  كوفيد 19 عىل  انعكاسات  وحول 
التنمية املستدامة من منظور النوع االجتامعي أوليات تونس بعد جائحة الكوفيد 19، وحول ترسيخ 
املامرسات الجيدة واملعادية للعنف عىل ضوء القانون األسايس عدد 58 لسنة 2017 املتعلق بالقضاء 
عىل العنف ضد املرأة وحول تقنيات االستامع واإلصغاء املبارش أو الغري املبارش للمرأة ضحية العنف 
 500 حوايل  استفاد  وقد  املجال،  يف  الناشطة  والجمعيات  الجهوية  املؤسسات  مع  بالرشاكة  الجنيس 
الرشيكة  الحكومية  الهياكل  من  الجهويي  واملتدخلي  واألساتذة  والتالميذ  الطلبة  من  املشاركي  من 

والجمعيات العاملة يف املجال. 

وقد كانت هذه األنشطة مناسبة لتقديم التجارب وتبادل الخربات.

كام تّم تكريم أكرث من 40 امرأة عىل املستوى الجهوي ملساهمتهم ومعاضدتهم مجهودات الدولة.

• واليـة صفاقـس

نظمت املندوبية الجهوية للمرأة واألرسة ندوات جهوية حول تثمي دور الهياكل العمومية واملجتمع 
املدين الناشطة خالل فرتة الحجر الصحي لفائدة املرأة التونسية وحول القانون الشامل عدد 58 لسنة 
اإلطارات  األنشطة  هذه  من  استفاد  وقد  املهاجرات  منهم  وخاصة  باألشخاص  اإلتجار  وحول   2017
الجهوية املتدخلة يف الشأن وأولياء أطفال مركز الدفاع واإلدماج االجتامعي وسجينات السجن املدين 

بصفاقس. كام شاركت املندوبية الجهوية يف تأثيث حصص توعوية بإذاعة صفاقس.

• واليـة قبلـي

نظمت املندوبية الجهوية للمرأة واألرسة 6 حمالت تحسيسية حول التعريف بالقانون األسايس عدد 
املرأة ضحية  واالجتامعي وحول حق  الرقمي  التواصل  العنف من خالل  ومناهضة  لسنة 2017   58
كيفية  الطبي يف  والشبه  الطبي  اإلطار  قدرات  إىل دعم  إضافة  الصحية  للخدمات  الولوج  العنف يف 
التعامل مع النساء ضحايا العنف، ودعم قدرات الشباب حول التعاطي مع العنف وتفعيل ومنارصة 
بهذه  انتفعت  وقد  بالجهة  املدين  املجتمع  مكونات  مع  بالرشاكة  وذلك   58 عدد  االسايس  القانون 

األنشطة حوايل 400 مشارك.

• واليـة بنـزرت

نظمت املندوبية الجهوية للمرأة واألرسة ورشات تحسيسية حول التعريف بالقانون األسايس عدد 58 
لسنة 2017، املرجعية واملفاهيم األساسية حوله وحول آليات الحامية والتعهد، وقد استفاد حوايل 200 

من النساء والتالميذ من مختلف هذه األنشطة.

ومبناسبة حملة 16 يوم من النشاط ملقاومة العنف ضد املرأة، تّم تنظيم حملة رقمية عىل الصفحات 

الرسمية للهياكل الجهوية. 

كام تم إنتاج دعائم اتصالية ونرشها عىل مستوى املنشآت التجارية الكربى. 
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• واليـة نابـل

األسايس عدد  القانون  إعالمية حول مقتضيات  إعالمية وتحسيسية وتوعوية وحصص  أيام  انجاز  تم 

58 ملناهضة العنف ضد املرأة واإلجراءات املتخذة خالل فرتة الحجر الصحي العام للتصدي  لفريوس 

الهياكل  مختلف  مع  بالرشاكة  وذلك  املرأة،  ضد  العنف  ومناهضة  اإلقتصادي  والتمكي   ،19 كورونا 

املختلفة  املشاريع  صاحبات  األنشطة  استهدفت  وقد  بالجهة،  املدين  املجتمع  ومكونات  الحكومية 

ومديري مؤسسات الطفولة وبعض أولياء أطفال هاته املؤسسات.

كام تّم إنجاز وتوزيع دعائم اتصالية حول مختلف الخدمات والهياكل لفائدة املرأة ضحية العنف يف 

ظل جائحة كورونا وتسهيل ولوج النساء إىل الخدمات املتوفرة إضافة إىل نرش كل هذه الدعائم عىل 

وسائل التواصل االجتامعي.

• واليـة الكــاف

نظمت املندوبية الجهوية للمرأة واألرسة ملتقى جهوي حول »الولوج إىل العدالة« والقضاء عىل العنف 

ضد املرأة بالرشاكة مع الشبكة األرومتوسطية للحقوق وجمعية املرأة واملواطنة ويوم توعوي باملركز 

القطاعي الفالحي للتكوين املهني للتعريف بأنواع العنف وكيفية التصدي له، كام تّم تأثيث حصص 

إذاعية للتعريف بالقانون 2017/58 .

• واليـة القرصيــن

نظمت املندوبية الجهوية للمرأة واألرسة 03 حلقات تكوين حول القانون عدد 58 وآليات التفعيل 

يف ظل جائحة كورونا، وحول تنامي ظاهرة العنف ضد املرأة والطفل يف فرتة الحجر الصحي: األسباب 

والتداعيات. 

ببلديات  الفرص  وتكافؤ  املساواة  لجان  ورئيسات  واألرسة  املرأة  شؤون  لجان  رئيسات  مع  بالرشاكة 

القرصين والجمعيات الفاعلة يف مجال املرأة وممثلي عن وسائل اإلعالم املحلية والجهوية والوطنية.

كام تّم انجاز لوحات كاريكاتورية تعرّف وتبسط ما جاء بالقانون عدد 58 وتأثيث 05 قاعات  بالبلديات 

واملندوبية الجهوية  بهذه االنتاجات االبداعية، إضافة إىل عرض فيلم »صفر عنف« ومناقشته مع أولياء 

األطفال محضوين مركب الطفولة بفريانة واملركز املندمج للشباب والطفولة، ومنخرطات مجمع العيون 

العنف املسلط  النمطية للمرأة ومجابهة ظاهرة  الفالحية وتوعيتهم برضورة تفادي الصورة  للتنمية 

عليها.

• واليــة قفصــة

للمرأة واألرسة 11 حملة تحسيسية مبختلف معتمديات والية قفصة تم  الجهوية  املندوبية  نظمت 

العنف  بالقانون 58 ملناهضة  املرأة والتعريف  العنف والتمييز ضد  التعريف بجميع أشكال  خاللها 

القانونية  الحامية  وآليات  اإلجراءات  مختلف  وتوضيح  القانونية  املفاهيم  لتبسيط  وذلك  املرأة  ضد 

التي تسهل نفاذ الضحية إىل العدالة، ورشح املقاربة املعتمدة لهذا القانون والتطرق إىل اإلسرتاتيجية 

الوطنية التشاركية التي قامت بها وزارة املرأة، واستفادت 249 امرأة بهذه األنشطة.



27

املـــرأة ضــّد  العنـــف  مناهضة  حـــول  الثـالث  السنـــوي  الّتقريــر 

• واليـة تـوزر

نظمت املندوبية الجهوية للمرأة واألرسة بالرشاكة مع الجمعيات الناشطة يف املجال والهياكل الحكومية 

ذات الصلة 4 حمالت تحسيسية استفاد منها 80 مشارك ومشاركة إضافة إىل دورتي تدريبيتي حول 

التعريف بالقانون 58 ملناهضة العنف ضد املرأة لفائدة 30 امرأة.

• واليـة قـابـس

قّدمت املندوبية الجهوية لشؤون املرأة واألرسة عدة مداخالت حول الجانب الوقايئ يف القانون األسايس 

عدد58 وحول آليات الحامية يف القانون األسايس عدد58 ملقاومة العنف ضد املرأة والتعريف بالقانون 

عدد61 لالتجار باألشخاص وذلك لفائدة الالجئي من سوريا. وعرض ومناقشة رشيطي قصريين حول 

»أشكال العنف املسلط عىل النساء وتأثريه النفيس واالجتامعي عىل ضحية العنف« و»األقليات العرقية 

والتمييز العنرصي« لفائدة 60شاب وشابة.

• واليـة زغــوان

نظمت املندوبية الجهوية لشؤون املرأة واألرسة ندوة جهوية حول العنف املسلط عىل املرأة والفتيات 

الجانب الخفي من جائحة كورونا وقد استفاد منها 140 امرأة. وخالل حملة الـ 16 يوم من النشاط 

عرب  الكرتونية  وتثقيفية، وحملة  وتحسيسية  توعوية  ومضات  إنجاز  تّم  املرأة،  العنف ضد  ملناهضة 

بالنساء ضحايا  التعّهد  مجال  يف  الصّحة  إطارات  لفائدة  تكوينية  وأيام  باملندوبية،  الخاصة  الصفحة 

العنف. 

• واليـة منـوبــة

نظمت املندوبية الجهوية لشؤون املرأة واألرسة أنشطة تحسيسية وتوعوية وتدريبية حول مناهضة 

العنف ضد املرأة والطفل وحول سبل التوقي من فريوس كرونا  لفائدة اإلطارات العاملة مبؤسسات 

الطفولة وأيضا موجهة للمواطني عىل امليدان )السوق البلدي(، إضافة إىل ندوة جهوية بعنوان »سنتان 

بعد صدور القانون عدد58 ملناهضة العنف ضد املرأة« بالرشاكة مع لجنة املرأة واألرسة وتكافؤ الفرص 

ببلدية دوار هيرش ومبشاركة 50 شخصا.

• واليـة املهـديـة

نظمت املندوبية الجهوية لشؤون املرأة واألرسة 8 أنشطة محلية بي الندوات والحمالت التحسيسية 

واللقاءات امليدانية مع األرس ويف املؤسسات الرتبوية والصحية والشبابية، حيث تنوعت املواضيع بي 

ترسيخ الحوكمة الرشيدة والقانون األسايس عدد 58 والعنف يف وسائل التواصل االجتامعي والعنف 

االقتصادي والحيطة االجتامعية.

دعائم  املندوبية  أعدت  املرأة،  ضد  العنف  ملقاومة  النشاط  من  يوما   16 الدولية  الحملة  ومبناسبة 

اتصالية تحمل  شارة »ال للعنف ضد املرأة« وتوزيعها عىل شباب الجهة إضافة إىل حمالت عرب شبكات 

التواصل االجتامعي ومبشاركة إعالميات ومستشارات بلدية ونائبات الشعب. 
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وأثثت املندوبية يف مناسبات متعددة مساحات إذاعية ضمن الربنامج اإلذاعي »كلمة مرا« وعرب الواب، 

للتعريف مبحتوى القانون عدد 58 لسنة 2017. 

• واليـة جنـدوبـة

نظمت املندوبية الجهوية لشؤون املرأة واألرسة 11 حملة تحسيسية للتعريف بالقانون عدد 58 لسنة 
2017 املتعلق مبناهضة العنف ضد املرأة وحول االرشاد القانوين والتعهد النفيس للنساء ضحايا العنف 
مع التعريف بالرقم االخرض للتبليغ عن حاالت العنف وبالفرق املختصة ملناهضة العنف ضد املرأة 
العنف  للتبليغ عن حاالت  املرأة  بها  تتصل  ان  التي ميكن  واملؤسسات  والهياكل  بجندوبة  واألطفال 
الطفولة واملراكز  الطبيعي مبركبات  الوسط  امهات اطفال  لفائدة  املسلط عليها وعىل اطفالها وذلك 
وقد  املجال  يف  الناشطة  والجمعيات  الحكومية  املؤسسات  مع  بالرشاكة  املجاورة  واالحياء  املندمجة 

استفادت 650 امرأة بهذه األنشطة.

• واليـة سيـدي بـوزيـد

نظمت املندوبية الجهوية لشؤون املرأة واألرسة أيام دراسية حول القانون األسايس ملناهضة العنف 
ضد املرأة » وحول »االغتصاب ... انتهاك جسيم لحقوق اإلنسان وحول موضوع »كيف نحمي املرأة 
والصحية  النفسية  الضغوط  »تبعات  وحول  الصحي«  الحجر  فرتة  خالل  عليها  املسلط  العنف  من 
واالقتصادية التي تعيشها املرأة أثناء الحجر الصحي«. كام نظمت أيام تحسيسية حول مخاطر وأثار 
العنف املسلط عىل املرأة وكيفية التصدي له« وحول جائحة كوفيد 19 واإلجراءات الصحية للتوقي 
منها وحول القانون األسايس عدد 58 ملناهضة العنف ضد املرأة. وحول املرأة وجائحة الكورونا وحول 
مخاطر وأثار العنف املسلط عىل املرأة وطرق التصدي له وحول »مخاطر العنف وانعكاساته السلبية 

عىل متاسك األرسة وحول »العنف املسلط عىل املرأة ... الجانب الخفي من جائحة الكورونا.

العنف...  »نغلبو  شعار:  تحت  األسبوعية  بالسوق  مفتوح  يوم  املندوبية  نظمت  السياق  نفس  ويف 
وبالقانون« ومائدة مستديرة : »املرأة بي مطرقة الحجر الصحي وسندان العنف األرسي... فإىل أين 
منه« وقد  والحد  العنف األرسي  الجمعيايت يف مواجهة  للعمل  ندوة جهوية حول »أي دور  املفر؟« 

استفاد من هذه األيام والندوات 600 شخص.

• واليـة القيـروان

بالقانون  التعريف  وتوعوية حول  تحسيسية  أيام  واألرسة   املرأة  بشؤون  الجهوية  املندوبية  نظمت 
األسايس عـ58ــدد ملقاومة العنف ضد املراة وحول التعريف باملسار القانوين للتقايض لفائدة املراة 

ضحية العنف وقد تّم توجيه الربامج لفائدة 150 امرأة يف الوسط الريفي.

• واليـة سـوسـة

نظمت املندوبية الجهوية لشؤون املرأة واألرسة أنشطة توعوية وتحسيسية للتعريف بالقانون األسايس 
املرأة  عىل  واالجتامعي  والصحي  النفيس  الجانب  عىل  العنف  تأثريات  وحول   2017 لسنة   58 عدد 
والطفل مبصنع الكوابل وحول مخاطر العنف عىل االستقرار االرسي وذلك بالتعاون مع الهالل األحمر 

والهياكل الحكومية ذات الصلة واستفاد 368 مشارك.
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اجلمعيات

تّم االقتصار يف هذا الجزء من التقرير عىل عرض إنجازات التقارير لبعض الجمعيات التي استجابت 

لطلب الوزارة يف ما يتعلق بتقديم معطيات وبيانات يف مجال مناهضة العنف ضّد املرأة. 

• جمعيـة التنميـة املستدميـة والتعـاون الـدولـي بجرجيـس

بدعم  حدود  بال  محامي  منظمة  مع  بالرشاكة  الدويل  والتعاون  املستدمية  التنمية  جمعية  قامت 

ورشة  تنظيم  خالل  من  عدالة  مرشوع  إطار  يف  وذلك  مدني  والية  يف  واملحاميات  قدرات املحامي 

تكوينية حول القانون األسايس عدد 58 املتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة وحول تقوية القدرات 

الذاتية للنساء ضحايا العنف. 

ونظمت الجمعية يف إطار مرشوع »تيدار« لإلحاطة والتعهد بالنساء واألطفال ضحايا العنف دورات 

تكوينية لدعم قدرات النساء وإدماجهم يف الحياة العملية عىل مدى 5 أيام. 

كام تم تنظيم عديد األنشطة بهدف التوعية والتحسيس لفائدة النساء ضحايا العنف يف وضعية هشة 

الرسطانات  عن  املبكر  والفحص  جنسيا  املنقولة  واألمراض  اإلنجابية  الصحة  منها  املجاالت  عديد  يف 

األنثوية والقانون 58-2017 وهياكل التعهد بالنساء ضحايا العنف. 

بهدف  املحتملي  والضحايا  الضحايا  فهم  حول   2017 لسنة   58 قانون  حول  عمل  ورشة  وانتظمت 

الحامية والحقوق املنصوص عليها يف القانون عدد 58 والخدمات واملوارد املتاحة عىل املستوى املحيل 

للنساء  فعالة  بإنجاز خدمات  والطويل  القريب  املدى  التي تسمح عىل  اآلليات  مناقشة وضبط  مع 

ضحايا العنف واستفادت 20 امرأة من هذه الورشة. 

• الجمعيـة التونسيـة للتصـرف والتـوازن االجتمـاعـي

تّم تنظيم عدة ورشات تحسيسية انتفعت منها 141 امراة ضحية عنف ونظمت الجمعية 18 دورة 

تكوينية حول القانون األسايس 58 لسنة 2017 واجراءات التعّهد بالنساء ضحايا العنف.

• جمعيـة النسـاء التونسيـات للبحـث حـول التنميـة

نظمت الجمعية حمالت تحسيسة من بينها حملة »ماكش وحدك« التي أطلقتها بالتعاون مع وزارة 

املعنية واملجتمع املدين إضافة إىل  الرسمية  املرأة واألرسة وكبار السن وكافة رشكائها من املؤسسات 

فريق من املتطوعي وهي حملة توعية وتضامنية لفائدة النساء يف الحجر الصّحي الشامل باعتبارهن 

عرضة للخطر، وحملة »أحكييل« وهي منصة مساعدة نفسية ملواجهة االزمة ومساعدتهّن عىل توفري 

خدمات اإلنصات عن بعد، وحملة »العنف ضد النساء يقتل كالوباء«. 
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• جمعيـة واللـه نستطيـع

أبرمت الوزارة اتفاقية رشاكة مع الجمعية بهدف  تأهيل املقر القديم للمركز املندمج للشباب والطفولة 

بحامم األنف وتخصيصه الستقبال األطفال ضحايا االعتداءات الجنسية وإيوائهم عند االقتضاء قصد 

التعّهد بهم وتأمي اإلحاطة النفسية لفائدتهم قصد مساعدتهم عىل االندماج يف املجتمع، حيث سهل 

هذه الرشاكة تأمي خدمات املركز الوقتي الستقبال النساء ضحايا العنف خالل فرتة الحجر الصحي 

الشامل الذي عاشته بالدنا من 23 مارس إىل 30 جوان 2021.          

• جمعيـة صـون 

األطفال  وتثقيف  توعية  يف  املساهمة  يف  دورها  باعتبار  الجمعية  هذه  مع  اتفاقية رشاكة  إبرام  تّم 

واألولياء واملهنيي العاملي مع األطفال وكذلك العاملي يف املجال االعالمي ومكونات املجتمع املدين 

الناشطة يف مجال حامية األطفال والوقاية من العنف ضد األطفال، إضافة إىل تنمية قدرات املهنيي 

العاملي مع األطفال يف مجال التقيص املبكر عن حاالت العنف الجنيس ضد األطفال واإلشعار بها، إىل 

جانب تعزيز العمل الشبيك بي الجمعيات الناشطة يف مجال حقوق الطفل لوضع وتنفيذ برامج عمل 

للتوقي من العنف الجنيس ضد األطفال.

ويف هذا اإلطار تّم تنظيم أنشطة تحسيسية لألطفال واملراهقي ودعم قدراتهم للتوقي من العنف 

واالعتداءات الجنسية باملدارس االعدادية لفائدة 170 تلميذ وتلميذة ترتاوح أعامرهم بي 12 و14 سنة 

أمنها 10 مهنيون مختصون يف مجال الطفولة. وخالل كل نشاط، وإثر تقديم عرض عام جامعي عن 

االعتداءات الجنسية، تّم العمل مع املراهقي يف شكل ورشات )حوارات ومناقشة فيديوهات وألعاب 

االعتداءات  مبوضوع  اليافعي  هؤالء  اهتامم  مدى  نتائجها  وأبرزت   )..…… األقران  عرب  وتحسيس 

الجنسية وخاصة منها التحرش الجنيس، وبينت حرصهم ملزيد التعرف عىل معنى االستغالل واالعتداء 

الجنيس عرب االنرتنت )شبكات التواصل اال جتامعي، واأللعاب عىل الخط(. وتفاعال مع جائحة الكورونا، 

أطلقت جمعية صون حملة توعوية لحسن استعامل تكنولوجيات االتصال الحديثة عرب صفحتها عىل 

الفيسبوك. 
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اإلجراءات واخلدمات 
واملؤسسات
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يرتكز العمل يف هذا املجال عىل الجانب اإلجرايئ واملتعلق أساسا بوضع األطر القانونية واملؤسساتية 

أساسا  واملتعلق  الخدمايت  والجانب  من جهة  العنف  النساء ضحايا  لفائدة  املتاحة  الخدمات  لتأمي 

مبسار التعهد بالضحايا من جهة أخرى. 

 

u اإلطار القانوني ملراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف 

استكامال لتنفيذ مكونات االسرتاتيجية الوطنية لدميومة مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف، تّم تنظيم 

النساء  لفائدة  املراكز  الخدمات وتسيري  تقديم  العالقة يف مجال  ذات  الجمعيات  جلسات عمل مع 

ضحايا العنف قصد مناقشة املرشوع وتعديل املسودة تبعا لخربتهم. وبتاريخ 14 أوت 2020 تّم نرش 

األمر عدد 582 املتعلق مبراكز التعهد بالنساء واألطفال ضحايا العنف ونرش امللحق عدد 04 بتاريخ 14 

أوت 2020 واملتعلق بدليل اإلجراءات الخاص مبراكز التعهد بالنساء واألطفال ضحايا العنف.

u الهيئات التنسيقية اجلهوية
تفعيال للفصل 12 من القانون األسايس عدد 58 لسنة 2017 والفصل 8 من االتفاقية االطارية املشرتكة 
بي القطاعات ذات الصف األول من التدخل: العدل والداخلية والصحة والشؤون االجتامعية واملرأة 
واألرسة وكبار السن، والتي تنص عىل إحداث هيئات تنسيقية عىل املستوى الوطني والجهوي، تتوىل 
مهام املتابعة وتضم ممثلي وممثالت عن مختلف املتدخلي يف القطاعات ذات العالقة، أصدرت وزارة 
املرأة واألرسة وكبار السن مقررا بتاريخ 24 فيفري 2020 يتعلق بإحداث 24 هيئة تنسيقية جهوية 

ملقاومة العنف ضّد املرأة والتعهد بالضحايا باملندوبيات الجهوية لشؤون املرأة واألرسة.

وتتكون الهيئات التنسيقية من ممثلي عن الهياكل الحكومية املتدخلة والنسيج الجمعيايت العامل يف 
املجال عىل مستوى الوالية.

وتفعيال لهذا الفصل تّم إحداث 24 هيئة تنسيقية جهوية ملقاومة العنف ضد املرأة مبقتىض قرار من 
وزيرة املرأة واألرسة وكبار السن بتاريخ 24 فيفري 2020.

هذا وقد أوكلت للهيئة املهام التالية:

- متابعة تنفيذ اإلتفاقية املشرتكة والربوتوكوالت القطاعية .

- ضبط برامج جهوية مشرتكة لتطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 58 لسنة 2017.

- متابعة وتقيم آليات العمل الشبيك والتنسيق بي مختلف املتدخلي بصفة دورية.

- وضع قاعدة بيانات جهوية وتجميع ونرش البيانات اإلحصائية الجهوية حول العنف املسلط عىل 
النساء والتعهد بالنساء ضحايا العنف.

من  العنف  ضحايا  بالنساء  التعهد  مجال  يف  املتدخلي  مختلف  بي  شهرية  إجتامعات  عقد   -
مؤسسات حكومية ومنظامت غري حكومية لدراسة بعض حاالت ضحايا العنف.
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- متكي املرصد الوطني ملناهضة العنف ضد املرأة من التقارير الثالثية والسنوية.

- أرشفة وتوثيق جميع املعطيات املتعلقة بالعنف ضد املرأة بالجهة.

تجدر اإلشارة إىل أن الهيئة التنسيقية الجهوية مثلت مجاال للتفاعل والتنسيق بي مختلف املكونات 

عىل مستوى الجهة يف مجال مقاومة العنف ضد املرأة وآلية داعمة تساعد بصفة مبارشة أو غري مبارشة 

يف توضيح اإلجراءات املتبعة عىل مستوى القطاعات لتأمي عمليات التعهد بالنساء ضحايا العنف.

كام مثلت آلية عملية ساهمت يف مواجهة الصعوبات وتجاوزها خالل فرتة الحجر الصحي الشامل، 

والتعهد  متابعة  الهيئة يف  املنبثقة عن  الشبكة  االعتامد عىل  الجهوية من  املندوبيات  حيث متكنت 

بحاالت العنف املسجلة خالل هذه الفرتة.

ولكن تجدر اإلشارة أننا سجلنا تفاوتا بي الجهات يف تجاوب بعض القطاعات يف أشغال الهيئة، نظرا 

للصعوبات املالية أو الصعوبات املتعلقة بالتكوين وتوفر أدوات العمل املشرتك مبا يساعد عىل متابعة 

حاالت العنف املسجلة عىل مستوى الجهات. 

ومن املامرسات الجيدة، متكن أعضاء الهيئة التنسيقية الجهوية بالكاف من إنتاج أدوات وآليات عمل 

وإحصاء  تجميع  لألعضاء،سجل  وظيفي  وصف  بطاقة  للتنسيقية،  عمل  ميثاق   : بالتنسيقية  خاصة 

املعلومات املتعلقة بالعنف املسلط عىل املرأة يضم مؤرشات دقيقة.

هذا وقد تّم تعميم هذه اآلليات عىل جميع الهياكل املنتمية للتنسيقية طيلة ثالثة أشهر للتعريف بها 

وتجربتها وإثرائها  مع  تجربة سجل جمع املعطيات املتعلقة بالعنف ضد املرأة طيلة شهر )من 19 

أكتوبر إىل 18 نوفمرب2020( عىل نطاق ضيق بالكاف املدينة )الفرقة املختصة للعنف ضد املرأة رشطة 

/الفرقة املختصة للعنف ضد املرأة حرس وطني / املحكمة اإلبتدائية بالكاف / وحدة للنهوض بالشؤون 

االجتامعية/ مندوبية شؤون املرأة واألرسة / قسم اإلستعجايل /  ديوان األرسة والعمران البرشي / مركز 

منارة. 

وبتاريخ 19ديسمرب 2020 وبحضور ومشاركة كل األعضاء وممثيل القطاعات الرشيكة وممثلة من وزارة 

املرأة واألرسة وكبار السن وعدد من املسؤولي الجهويي تم عرض وتقديم أدوات العمل : ميثاق عمل 

للتنسيقية، بطاقات الوصف الوظيفي لألعضاء القانون الداخيل ومناقشتها بعمق ومراجعتها واملصادقة 

عليها، ورغم هذه الجهود تّم تسجيل عديد الصعاب واإلشكاليات عىل مستوى سجل جمع املعطيات 

واملؤرشات املطلوبة التي تبي صعوبة تجميعها وإحصائها لكرثتها فضال عىل  تعقد تطبيقها عىل أرض 

الصحة  قطاع  يف  خاصة  بالتجميع  )ة(  املكلف  لفائدة  وتكوينا خصوصيا  لجاهزية  وتتطلبها  الواقع، 

والشؤون االجتامعية، وبالتايل توىل األعضاء إعادة النظر فيها وتخفيفها وإرفاقها مبلخص تفسريي لها.

وبناءا عىل هذه النتائج املسجلة عىل مستوى والية الكاف عملت الوزارة عىل تعميم التجربة يف واليات 

أخرى، وذلك يف إطار برنامج رشاكة مع OCDE، ومتكنت الهيئات التنسيقية بواليات سوسة وسيدي 
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القانون األسايس عدد 58 لسنة  التكوين حول  التجربة من خالل  بوزيد وتطاوين من استثامر هذه 

2017 واعتامد أدوات العمل املنظمة ألشغال الهيئة. وستعمل الوزارة عىل تعميمها يف بقية الواليات.

u املرصد الوطني ملقاومة العنف ضد املرأة

تنفيذا للفصل 40 من القانون األسايس عدد 58 لسنة 2017،املتعلق برتكيز املرصد الوطني ملناهضة 

العنف ضد املرأة، متكنت الوزارة من نرش األمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 واملتعلق بإحداث 

املرصد وضبط تنظيمه اإلداري واملايل وطرق تسيريه. 

مع  الرشاكة  إطار  يف  تنفيذه  يتّم  والذي  والرجال«  النساء  بي  املساواة  »ترسيخ  برنامج  خالل  ومن 

صندوق األمم املتحدة للسكان، تّم دعم املرصد الوطني وتقديم املرافقة الفنية وتسهيل تسيريه حيث 

متكنا من وضع واعتامد »األدوات التنظيمية والرقابية للمرصد الوطني ملناهضة العنف ضّد املرأة يف 

تونس«. كام تّم العمل عىل توفري الشارة االتصالية ووضع األسس األوىل ملوقع الواب الخاص باملرصد.

أعضاء  بتسمية  واملتعلق  السن  وكبار  والطفولة  واألرسة  املرأة  وزيرة  قرار  نرش  تّم   2020 أوت  ويف 

العلمي يف سبتمرب  املجلس  أشغال  االنطالق يف  تّم  القرار  للمرصد، وبناءا عىل هذا  العلمي  املجلس 

2020 ملناقشة وعرض الربنامج التنفيذي وامليزانية لسنة 2021.

u منصة الكترونية لإلشعار عن العنف والتحرش يف فضاء العمل

مبناسبة مؤمتر العمل الدويل املنعقد بجنيف خالل سنة 2019، اعتمدت منظمة العمل الدولية االتفاقية 

عدد 190 حول مناهضة العنف والتحرش الجنيس يف فضاء العمل،  والتي تعرب عن التزام الدول بضامن 

عامل عمل خال من العنف والتحرش وحامية العاملي والعامالت من كل السلوكات واملامرسات غري 

املقبولة أو التهديدات، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، والتي ميكن أن تؤدي أو يحتمل أن تؤدي 

إىل الحاق رضر جسدي، نفيس، جنيس أو اقتصادي. ويشمل ذلك االعتداء الجسدي واللفظي، التنمر 

واملضايقة‹ التحرش الجنيس، واملطاردة. بحيث متثل هذه االتفاقية إطارا مشرتكا من أجل منع ومعالجة 

العنف والتحرش يف عامل العمل.

وتفاعال مع بنود هذه االتفاقية،وباعتبار موافقة الجمهورية التونسية عليها، ويف إطار استعداد بالدنا 

للمصادقة عليها،  وضعت الوزارة، من بي أنشطتها يف املجال، منصة الكرتونية اتصالية صلب الوزارة 

بجميع  العمل  فضاء  يف  والتحرش  العنف  حاالت  كل  عن  الداخيل  القطاعي  املستوى  عىل  لإلشعار 

التامة  الرسية  الخلية ستعمل يف كنف  أّن هذه  التأكيد عىل  للوزارة مع  بالنظر  الراجعة  املؤسسات 

حفاظا عىل املعطيات الشخصية وحامية لسالمة املترضرات واملترضرين وضامنا لسبل اإلنصاف وتتبع 

املتحرشي.

هذا وقد تولت وزارة املرأة واألرسة وكبار السن إنتاج دراسة الفجوة بي أحكام االتفاقية 190 واإلطار 

الوطني التونيس وذلك استعدادا لوضع حملة منارصة للمصادقة عىل هذه االتفاقية الدولية وتعزيز 
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حقوق النساء، وضامن عدم إهامل أي شخص، مبا يعزز من جهة »العمل الالئق والنمو االقتصادي  

للجميع نساءا ورجاال، مبا يف ذلك الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة.

ومن جهة أخرى،  أّمنت وزارة املرأة واألرسة وكبار السن مسار انضامم تونس للتحالف الدويل للمساواة 

يف األجور / األجر املتساوي يف العمل ذو القيمة املتساوية )EPIC(    خالل شهر ديسمرب 2020، بحيث 

متكنت الجمهورية التونسية من االستجابة لـجّل املعايري التي تخّول لها االنضامم لهذا التحالف.

يهدف التحالف  الدويل  للمساواة  يف األجور الذي تقوده منظمة العمل الدولية وهيئة األمم املتحدة 

للمرأة ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية مبعية رشكاء آخرين،  إىل تحقيق املساواة يف األجور بي 

النساء والرجال يف كل مكان،  من خالل الجمع بي مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة ذات مجاالت 

ومنظامتهم  والعامل  العمل  وأصحاب  الحكومات  التحالف  هذا  يدعم  كام  مختلفة.  وخربات  تركيز 

العاملية  املستويات  عىل  الجنسي  بي  األجور  فجوة  تقليص  قصد  ومنسق  ملموس  تقدم  لتحقيق 

واإلقليمية والوطنية.

7

7. بالرشاكة مع منظمة العمل الدولية بتونس
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اإلجراءات والتدابير املتخذة خالل 
 احلجر الصحي الشامل واملوجه يف 

مواجهة الكوفيد 19-
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u إحـداث خليـة أزمـة  

تجاوبا مع الوضع االستثنايئ الذي عاشته بالدنا، وبصفة استباقية، تّم منذ شهر مارس 2020 تركيز خلية 

أزمة عىل املستوى املركزي بالوزارة تضم ممثلي عن الهياكل التابعة للوزارة وممثلي عن الرشكاء من 

الهياكل الحكومية ومكونات املجتمع املدين الناشطة يف املجال واتخاذ جملة من اإلجراءات والتدابري 

االستثنائية ملجابهة تداعيات جائحة كوفيد 19 واستباق التدخل لفائدة ضحايا العنف املحتملي.

وعىل إثر تأجيل جميع جلسات القضايا املدنية مبا يف ذلك الجلسات الصلحية، متكنت هذه الخلية من 

التدخل لدى وزارة العدل لتأمي التدابري الحامئية لقايض االرسة يف عالقة مبناهضة العنف ضد املرأة 

والطفولة املهددة،  وتأمي استمرار عمل النيابة العمومية  خالل فرتة الحجر الصحي الشامل خاصة 

مع ارتفاع منسوب العنف املسلط عىل النساء، وتّم العمل عىل متكي الّنساء ضحايا العنف من إيداع 

شكاياتهن مبارشة لدى النيابة العمومية دون الحاجة إىل املرور رضورة بالوحدات املختصة، كام يجرى 

به العمل عادة.

كام متت دعوة السادة املساعدين املكلفي بقضايا العنف ضد املرأة والطفل إىل تفعيل أحكام الفصل 

26 من القانون عدد 58 الذي ميكنهم من اإلذن بأحد التدابري الحامئية املستعجلة والتي من شأنها 

ضامن األمن والسالمة الجسدية للمرأة املعنفة واألطفال املقيمي معها وخاصة باإلذن ألعوان الوحدات 

املختصة بالتنقل اآليل يف كل حاالت التبليغ عن العنف لنجدة الضحية وحاميتها درءا للخطر بهدف 

إيجاد آلية متكن النساء والشهود مبن فيهم من عاين أو بلغ إىل علمه وجود حالة من العنف ومنها 

منظامت املجتمع املدين اإلشعار والتبليغ لدى وكالة الجمهورية بواسطة وسائل االتصال عن بعد )الربيد 

االلكرتوين، اإلرساليات النصية، الهاتف وغريها( وذلك باعتبار صعوبة التنقل حاليا لضحايا العنف.

ويف نفس السياق وخالل فرتة الحجر الصحي الشامل تّم االستئناف العاجل لعمل قضاة األرسة لتفعيل 

منطوق الفصول 30 إىل 38 من القانون عدد 58 للنظر يف مطالب الحامية املستعجلة مبا فيها النفقة 

لصبغتها املعيشية وتأكدها، وتفعيل الطابع االستعجايل لقضايا إهامل العيال، إضافة إىل اعتبار تتبع 

أعوان الرشطة مبختلف األسالك ممن يرفضون أو مياطلون إنجاد ضحايا العنف وقبول شكاياتهن من 

من   25 الفصل  وتطبيق  شأنها  يف  والبحث  بالتتبع  العمومية  النيابة  تقوم  التي  املستعجلة  املسائل 

القانون عدد 58 لسنة 2017 عند التهاون يف اتخاذ التدابري الحامئية املستعجلة.

الوطني  والديوان  األساسية  الصحة  مراكز  فتح  إعادة  بهدف  الصحة  وزارة  لدى  الخلية  تدخلت  كام 

لألرسة والعمران البرشي تفاديا لتدهور صحة الفئات الهشة عىل غرار النساء وكبار السن والحوامل 

جديد  قبول  لكل  مجانية  بصفة   19 بالكوفيد  املتعلقة  واالختبارات  بالفحوصات  والقيام  واألطفال، 

باملركز املؤقت.
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الصحي  العنف خالل فترة احلجر  النساء ضحايا  الوقتي إليواء  املركز   u

الشامل 

استجابة لخصوصية التدخل خالل فرتة الحجر الصحي الشامل، وتفاديا لكل  مخاطر التي ميكن أن 
تنجر عن العدوى من فريوس كوفيد 19 داخل مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف، تّم تركيز مركز 
وقتي بتونس الجنوبية إلستقبال وإيواء النساء ضحايا العنف واألطفال املرافقي لهّن وتجهيز وحدتي 
)كل وحدة تحتوي عىل خمس غرف باحتساب رسير بكل غرفة مع إضافة أرسة يف صورة اصطحاب 
األطفال( يف وضعيات قبول جديد خالل الحجر الصحي، وقد تّم اتخاذ جملة من االجراءات والتدابري 
املتعلّقة بالجوانب اإلدارية واللوجستية والوقائية لحفظ الصحة وسالمة املقيامت واإلطار العامل به، 

إىل جانب مسائل تتعلّق بالتجهيزات وتحديد اإلطار العامل وتكوينه.

امرأة ضحية عنف  يوما وعزل كل  الصحي طيلة 14  الحجر  الفئة بوضعها يف  بهذه  التعّهد  تّم  وقد 
يف وحدة سكنية مبفردها كإجراء وقايئ للتثبت من سالمتها من فريوس كورونا املستجّد، عل أن يتّم 
توزيعهّن يف مرحلة ثانية إىل مراكز اإليواء بضحايا العنف الراجعة بالنظر للوزارة وذلك بالرشاكة مع 
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية. التعهد باإلقامة وباإلعاشة الكاملة واإلحاطة النفسية 
والطبية وتوفري املساعدة القانونية الالزمة للتتبع القضايئ عن طريق مختصي . إضافة إىل القيام بإجراء 
تحليل الكوفيد 19- يف حالة انتهاء فرتة الحجر الصحي والتنسيق مع الهياكل الحكومية والجمعيات 

الناشطة يف املجال إليوائها أو إبعاد الزوج.

u اخلط األخضر 1899

يف إطار التعاون والرشاكة بي الوزارة والجمعيات واملنظامت الدولية الناشطة يف مجال تكافؤ الفرص 
بي الجنسي، تّم إمضاء العديد من االتفاقيات قصد املساهمة يف تنفيذ الربامج وخطط العمل الرامية 
دور  وتفعيل  القانونية  النصوص  تطبيق  ودعم  والفتيات  النساء  عىل  املسلط  العنف  مناهضة  إىل 
مؤسسات مناهضة العنف املسلط عىل النساء وتحسي وتطوير خدمات اإلحاطة بالنساء والفتيات 
التشاركية  املقاربة  باعتامد  وذلك  لفائدتهن  الخدمات  مع مختلف مسدي  والتنسيق  العنف  ضحايا 
مع الجمعيات الناشطة يف املجال الحقوقي ومجال اإلحاطة باملرأة من أجل تقديم وإنجاح الخدمات 

املوجهة ملختلف الفئات من النساء والفتيات السيام النساء ضحايا العنف.

لتوسعة  العنف  ضحايا  بالنساء  للتعهد  مراكزا  تسري  التي  الجمعيات  دعم  الرشاكة  هذه  وتضمنت 
خدمات الخط األخرض 1899 لتشمل كامل أيام األسبوع وعىل مدار 24 ساعة وتغطية العطل الرسمية 

والدينية.

وقد ساهمت هذه الرشاكة يف االستجابة الحينية لجائحة كوفيد 19 من خالل تشغيل الخط األخرض 
24/24 و7/7 انطالقا من تاريخ إقرار الحجر الصحي  الشامل.  وبالتوازي مع تشغيل الخط األخرض 
24/24 و7/7 متت تقديم املرافقة الفنية والتدريب الخصويص لفائدة الفريق العامل بالخط من خالل 

الجانبية  الصعوبات واآلثار  لتجاوز  النفسية  املرافقة  بعد وتوفري  أسبوعية عن  تنظيم جلسات عمل 

لعملية االنصات والتوجيه.
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تقارير  الواردة من تقديم  لقياس االشعارات  اعتامد تطبيقة رقمية  الخط األخرض، من خالل  ومتكن 

يومية حول املكاملات الواردة ومختلف اإلجراءات املتخذة يف هذا الخصوص استجابة ملطالب املتصالت 

واملتصلي.

كام رافق هذا املسار توثيق يف عديد املناسبات ملجهود فريق الخط األخرض من خالل إنتاج دعائم 

اتصالية توضح مهامه وتثمن تدخله.

u اخلط األخضر 1809

نظرا للضغوطات النفسية عىل األرس وخاصة األطفال بسبب الحجر الصحي الشامل والضغط النفيس 

بسبب االلتزام بالتدابري الوقائية وتغيري منط الحياة وغلق املؤسسات الرتبوية، تّم وضع منصة ألكرتونية 

تفاعلية  لفائدة الطفل والعائلة من خالل إحداث خط أخرض مجاين 1809لإلنصات واملرافقة النفسية 

والتوجيه من الساعة الثامنة صباحا إىل غاية منتصف الليل وكامل أيام األسبوع 7/7 أمنه 17 أخصائيا 

نفساين من الوزارة ومن الجمعية التونسية للبحث والعالج العائيل والزوجي بالرشاكة مع يونيسيف 

ومؤسسة tricom.وأيضا من خالل تأثيث حصص إذاعية يومية لتقديم االستشارات النفسية والنصائح 

العملية لألولياء واألطفال من طرف األخصائيي النفسانيي الراجعي للوزارة.
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اإلحصائيات
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u اخلط األخضر 1899 8

خالل سنة 2020 تجاوز عدد املكاملات الواردة 15510 وقد متكن الخط األخرض 1899 من استقبال أكرث 

من 4112 مكاملات تخص النساء ضحايا العنف منها 77 % مكاملات خالل فرتة الحجر الصحي الشامل.

وقد تضاعف عدد املكاملات الواردة 7 مرات يف فرتة الحجر الصحي مقارنة بنفس الفرتة من سنة 2019. 

غاية 2 جوان 2020 موزعة بي عنف  إىل  املرأة  بالعنف ضد  تتعلق  بـ2719 مكاملة  التعهد  تّم  كام 

جسدي، 2079 مكاملة وعنف نفيس2289 مكاملة وعنف اقتصادي 981 مكاملة، من بينها 2127 عنف 

بي األزواج و224 عنف من احد أفراد العائلة. 

كام تّم توفري خدمة اإلصغاء واإلرشاد القانوين لقرابة 87.8 باملائة من النساء املتصالت و36.25 باملائة 

لإلحاطة النفسية .

يبي الرسم البياين أعاله أن 90 %من املكاملات الواردة عىل الخط األخرض من قبل النساء ضحايا العنف 

املادي و%36من  للعنف  تعرضن  املعنوي و74 %  للعنف  تعرضن  اللفظي و84 %  للعنف  تعرضن 

الضحايا تعرضن للعنف االقتصادي وتعرض حوايل18 %منهن للعنف الجنيس.

توزيع املكاملات الشهرية حسب املوضوع لسنة 2020

رسم بياين عدد 01: توزيع املكاملات الواردة حسب أشكال العنف

8. املصدر : تقرير الخط األخرض 1899 لسنة 2019.
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نالحظ أيضا أنه خالل الحجر الصحي الشامل نسبة املكاملات الواردة عىل الخط تجاوزت 80 % فقد 

تضاعفت اإلشعارات خمسة مرات باملقارنة مع السنة الفارطة ويف نفس الفرتة.

نالحظ أن النساء الاليت ترتاوح أعامرهن بي 30 و39 سنة، هن أكرث الفئات تعرضا للعنف بنسبة تقدر 

بـ %36 تليها النساء التي ترتاوح أعامرهن بي 40 و49 سنة بنسبة تقّدر بــ23 %.

رسم بياين عدد 03: توزيع املكاملات الشهرية حسب سن الضحية لسنة 2020

رسم بياين عدد 02: توزيع املكاملات الشهرية حسب أشكال العنف لسنة 2020
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نالحظ أن نسبة العنف ترتفع بصفة واضحة لدى النساء املتزوجات حيث تقدر بـ 80%،

رسم بياين عدد 04: التوزيع الشهري للمكاملات حسب الحالة املدنية للضحية لسنة 2020

رسم بياين عدد 05: التوزيع الشهري للمكاملات حسب اإلجراء  لسنة 2020

4112 مكاملة 
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u اخلط األخضر 1809

تم تسجيل حوايل 4700 مكاملة من خالل اإلصغاء والتوجيه لألرس وخاصة األطفال  منها 316 مكاملة 

تخص النساء ضحايا العنف  للفرتة املمتدة بي 6 أفريل تاريخ انطالق الخط وآخر جويلية 2020. 

u املندوبيات اجلهوية لشؤون املرأة واألسرة

يف إطار مواصلة تنفيذ مقتضيات القانون األسايس عدد58 لسنة 2017 املؤرخ يف 11 أوت 2017 املتعلق 

بالقضاء عىل العنف ضد املرأة، وخاصة الفصل 12منه، متكنت املندوبيات الجهوية من التعهد بحوايل 

3000 حالة امرأة ضحية عنف منهم 1100 حالة خالل الحجر الصحي العام من مارس إىل جوان 2020،

تتوزع البيانات املسجلة كاآليت:

تم« التعهد بـ 84 حالة عنف مسلط عىل املرأة، 47 منهن خالل فرتة الحجر الصحي الشامل، تونس
ومن بينهن 04 متتعن باإليواء خالل هذه الفرتة

تّم التعّهد بـــــ87 امرأة ضحية عنف 43 منهن تعرضن إىل العنف املادي و49 إىل العنف أريانة
املعنوي و9 إىل العنف الجنيس و3 إىل العنف االقتصادي

الحجر بن عروس فرتة  يف  عنف  ضحية  امرأة   146 بينهن  من   387 العنف  ضحايا  النساء  عدد  بلغ 
الصحي الشامل.

ومثّل الزوج القائم بالعنف 80.6 % من الحاالت منها 394 عنف مادي و387 عنف معنوي 
و202 عنف جنيس و203 عنف اقتصادي.

تّم تسجيل 97 امرأة ضحية عنف ومثل الزوج القائم بالعنف 94 من الحاالت املسجلةمنوبة

ومن بي مطالب النساء ضحايا العنف تّم التعّهد بـــ 14 مطلب اجتامعي

امرأة ضحية عنف من بنزرت بـ 134  ببنزرت  املرأة واألرسة  الجهوية لشؤون  املندوبية  تعهدت 
خدمات التعهد منها %82 عنف مادي، 96 % عنف معنوي، 21 % عنف مادي و65 % 

عنف اقتصادي 

بلغ عدد النساء ضحايا العنف املنتفعات بخدمات املندوبية الجهوية لشؤون املرأة واألرسة نابل
140 حالة منها 101 حاالت عنف مادي، 89 حاالت عنف معنوي، 55 حالة عنف اقتصادي، 

و05 عنف جنيس وحالة عنف سيايس

تم تسجيل 76 حالة من االعتداء بالعنف موزعة بي 23 اعتداء بالعنف اللفظي و38 حاالت زغوان
عنف مادي و5 حاالت عنف اقتصادي و10 حاالت عنف جنيس

وقد تّم إيواء 06 نساء ضحايا العنف

تم تسجيل 166 حالة عنف منها 132 حالة عنف مادي و152 حالة عنف معنوي و129 باجة
عنف اقتصادي و05 حاالت عنف جنيس وقد تّم تسجيل 143 حالة عنف من طرف الزوج
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تعهدت املندوبية الجهوية لشؤون املرأة واألرسة بجندوبة سنة 2020 بـــــ 279 حالة عنف جندوبة
ضد املرأة من بينهم 241 عنف من طرف الزوج،

تم التعهد بــ156 حالة عنف مادي، 61 عنف معنوي، 37 عنف جنيس، 05 عنف اقتصادي 
و03 عنف سيايس 

تعّهدت املندوبية الجهوية للمرأة واألرسة بالكاف خدمات التعهد لفائدة 99 امرأة ضحية الكاف
عنف، 34 عنف مادي، 59 عنف معنوي و06 عنف اقتصادي

متكنت املندوبية الجهوية للمرأة واألرسة بسليانة من التعهد بـ 21 حالة عنف موزعة بي سليانة
14 عنف مادي، 04 عنف معنوي وعدد 02 عنف اقتصادي وحالة عنف جنيس.

بلغ عدد النساء ضحايا العنف 78 تم استقبالهن مبصلحة املرأة واالرسة القريوان

القائم بالعنف 42 )الزوج( و23 حالة عنف من طرف شخص من املحيط الخارجي 

أمنت املندوبية خدمات االستقبال لفائدة 108 ضحية عنف من النساء ومن ضمن مطالب القرصين
والتوجيه  باملندوبية 101 شكوى قضائية  املرأة  رئيسة مصلحة شؤون  الضحايا كمساعدة 

والتنسيق مع الفرق املختصة عدد 86 امرأة ضحية عنف

منها سيدي بوزيد عنف   حالة   149 بوزيد  بسيدي  واألرسة  املرأة  لشؤون  الجهوية  املندوبية  سجلت 
124 ضحية عنف مادي، 03 ضحية عنف جنيس، 52 ضحية عنف معنوي و62 حالة عنف 

اقتصادي.

تم التعهد بـ 66 حالة عنف ضد املرأة من بينها عنف املعنوي 62 حالة و52 عنف مادي قفصة
و14 عنف جنيس و18 عنف اقتصادي وقد تم تسجيل 40 حالة من العنف من طرف الزوج 

وحالة عنف من طرف املشّغل

تّم تسجيل 205 حالة عنف ضد املرأة من بينها 48 عنف مادي و96 عنف معنوي و6 عنف توزر
جنيس و54 عنف اقتصادي 202 عنف من طرف الزوج

سجلت املندوبية الجهوية لشؤون املرأة واألرسة 161 حالة عنف ضد املرأة بينها 49 حالة قابس
عنف مادي و79 حالة عنف معنوي و31 عنف اقتصادي وحالتي عنف جنيس 156 عنف 

من طرف الزوج

 سجلت املندوبية الجهوية لشؤون املرأة واألرسة 128 حالة عنف وقد مثل الزوج القائم صفاقس
بالعنف بنسبة %56 و%42 من طرف املشغل، وحالتي من طرف العائلة

أما بالنسبة ألنواع العنف فقد سجلت املندوبية 72 عنف مادي، 54 عنف معنوي،

تعهدت املندوبية الجهوية للمرأة واألرسة 83 حالة عنف تّم تسجيل 14 حالة عنف مادي سوسة
و19 عنف معنوي و20 عنف اقتصادي و6 حاالت عنف جنيس

تّم التعّهد بـــ213 حالة امرأة ضحية عنف منهن 142 عنف مادي، 175 عنف معنوي، 122 املنستري
اقتصادي و 33 عنف جنيس

أما بالنسبة ملطالب الضحايا فقد تّم التعّهد بـــ200 امرأة ضحية عنف وذلك عىل حسب 
الطلب التوجيه واإلرشاد و 82 امرأة باإلحاطة النفسية واالجتامعية

تّم التعّهد بـ59 امرأة ضحية عنف من بينهن 34 عنف مادي و15 عنف معنوي ومثل الزوج قبيل
وهو القائم بالعنف أكرب عدد 58

تّم تسجيل 116 حالة عنف يف صفوف النساء  من بينها 102 عنف معنوي و14 عنف مادي تطاوين
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تّم تسجيل 19 حالة عنف من بينها 8 عنف مادي و8 عنف معنوي وحالتي عنف جنيس مدنني
وحالة عنف اقتصادي وقد تم إيواء حالتي يف صفوف النساء ضحايا العنف

u إدارة كبار السن

تعهدت إدارة كبار السن خالل سنة 2020 بـــ213 حالة عنف مسلطة عىل املسنات توزعت حسب 

أنواع العنف املنصوص عليها بالقانون األسايس عدد 58 لسنة 2017، من بينها 78 عنف اقتصادي يليه 

74 عنف مادي و68 عنف معنوي و52 التقصري يف الرعاية و4 حاالت الحرمان من الخدمات وثالثة 

حاالت عنف جنيس )اغتصاب(. كام اتخذت العديد من االجراءات والخدمات حسب الطلب كالرعاية 

الصحية والنفسية والخدمات االجتامعية والتوجيه واإلرشاد.

u وزارة الشؤون االجتماعية

من خالل التقرير السنوي لهياكل النهوض االجتامعي تّم تسجيل 4012 حالة عنف فقد متت مالحظة 

أن العنف الجسدي ميثل أكرب عدد 1569 يليه العنف النفيس 1176 و929 حالة عنف جنيس و338 

حالة عنف اقتصادي، وميثل الزوج 33 % من القامئي بالعنف. كام تّم تسجيل 830 حالة عنف يف 

صفوف األطفال أقل من سن 18 سنة بالنسبة للعنف الجسدي، ومتثل نسبة األطفال الذين تعرضوا  

إىل العنف الجنيس  86 % من األطفال املتعّهد بهم يف هياكل النهوض االجتامعي.

ومن جهة أخرى، ساهمت مختلف هياكل النهوض االجتامعي التي ترشف عليها الهيئة العامة للنهوض 

االجتامعي يف تنفيذ مقتضيات القانون األسايس عدد 58 لسنة 2017 املتعلق مبكافحة العنف ضد املرأة 

مختلف  وتقديم  االجتامعية  واإلحاطة  النفيس  والتعهد  واإلرشاد  التوجيه  تقديم خدمات  من خالل 

العنف  ضحايا  للنساء  الظرفية  واملساعدات  القارة  باملنح  يتعلق  فيام  سواء  االجتامعية  املساعدات 

املنتمي إىل فئات هشة أو من خالل متكي الضحايا من بطاقات العالج للتداوي يف املؤسسات الصحية 

العمومية سواء من خالل منحهن بطاقات العالج املجاين أو بطاقات العالج بالتعريفة املنخفضة، إىل 

جانب الحضور يف جلسات اإلستامع لدى الفرق األمنية املختصة بالبحث يف جرائم العنف ضّد املرأة 

والطّفل، وتتمثل الخدمات املقدمة لضحايا العنف من النساء واألطفال يف التعهد النفيس: 1257 حالة، 

اإلدماج األرسي: 508 حالة، اإلدماج املدريس: 43 حالة،التوجيه واإلرشاد: 1294 حالة،اإلدماج املهني: 

83 حالة،تعديل سلوك وإكساب مهارات: 181 حالة،إيواء: 356 حالة،تقديم بطاقات عالج مجاين: 30 

حالة،تقديم بطاقات عالج بالتعريفة املنخفضة: 35 حالة،تقديم منح قارة: 23 حالة وتقديم مساعدات 

ظرفية: 56 حالة.
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u وزارة الداخلية 

خالل سنة 2020 تعهدت الوحدة املركزية بالبحث يف جرائم العنف ضد املرأة ومصلحة وقاية األحداث 

التابعتي لإلدارة الفرعية للوقاية االجتامعية بإدارة الرشطة العدلية والفرق املختصة بالبحث يف جرائم 

العنف ضد املرأة والطفل املحدثة بكافة مناطق األمن الوطني والبالغ عددها الجميل 70 فرقة جهوية 

بعدد 41668 قضية عنف بأشكاله املختلفة )مادي، معنوي، جنيس، اقتصادي وسيايس( منها 6842 

قضية شملت أطفاال أي بنسبة 16.42 % من املجموع العام. 

وبالنظر إىل هذه اإلحصائيات املسجلة نالحظ أن العدد الجميل للنساء والفتيات ضحايا العنف يقدر 

بـ38289 ضحية مقابل عدد 3379 قضية يف صفوف األطفال من جنس الذكور أي بنسبة قدرت بـ 

91.89 % بالنسبة للنساء والفتيات وبنسبة 8.11 % لألطفال الذكور.

أما يف خصوص نوعية االعتداء فقد تصّدر العنف املادي أشكال العنف املسلط عىل املرأة إذ بلغ عدد 

القضايا 24229 بنسبة 57.85 %، يليه العنف املعنوي بعدد 12100 قضية بنسبة 28.89 % ثم العنف 

بـ  بنسبة قدرت  الجنيس بعدد 1571 قضية  بنسبة 9.49 % والعنف  االقتصادي بعدد 3974 قضية 

3.75 %. يف حي تصدر العنف املادي املسلط عىل األطفال املرتبة األوىل بنسبة 60.74 % يليه العنف 

املعنوي بنسبة 18.78 % ثم العنف الجنيس بنسبة 16.18 % وأخريا العنف االقتصادي بنسبة 4.31 %.

سجلت الوحدة املختصة بالبحث يف جرائم العنف ضد املرأة والطفل بسوسة الجنوبية املرتبة األوىل 

يف عدد القضايا املتعهد بها التي بلغت 1630 قضية خالل سنة 2020، وتليها الفرقة املختصة بصفاقس 

الشاملية بعدد 1429 قضية ثم الفرقة الجهوية باملهدية بعدد 1394 قضية. هذا ويراوح معدل عدد 

حي  يف  الدرس،  محل  الفرتة  خالل  قضية  و700   300 بي  املختصة  الجهوية  الفرق  بأغلب  القضايا 

الجنوب 200 قضية، ويفرس ذلك مبحدودية  املختصة مبناطق  الفرق  بأغلب  القضايا  يتجاوز عدد  مل 

املعتدي  العديل ضد  التتبع  الرغبة يف  والطفل وعدم  املرأة  املسلط عىل  العنف  اإلشعار عن حاالت 

وخاصة إذا كان عنفا أرسيا.

تعهدت الفرقتان املختصتان بكل من املهدية وسوسة الجنوبية بأكرب عدد من قضايا العنف املسلط 

عىل األطفال من الجنسي إذ سجلت 232 قضية، تليهام الفرقة املختصة باملنستري بـ227 قضية، ثم 

الفرقة املختصة مبنزل بورقيبة بـ 216 قضية والفرقة املختصة بالقرصين بـ 191 قضية. يف حي مل يتجاوز 

عدد القضايا املتعهد بها من قبل الفرقة املختصة بياسمي الحاممات الـ 16 قضية.

من جهة أخرى متثل الفئة العمرية 31-40 سنة األكرث استهدافا للعنف مبختلف أشكاله بنسبة قدرت 

بــــــ 42.48 % تليها الفئة العمرية 40 سنة فام فوق بنسبة قدرت بـ 30.45 % والفئة العمرية 18-

30 سنة بنسبة 27.07 %. وتعترب الفئة العمرية )11-15 سنة( األكرث استهدافا للعنف ضد األطفال من 

الجنسي، إذ بلغ عدد الضحايا 3036 حالة بنسبة قدرت بـ 44.37 %، تليها الفئة العمرية )16-18 سنة( 

إذ بلغ عدد القضايا املسجلة 2089 قضية أي بنسبة 30.53 % وكذلك الشأن بالنسبة للفئة العمرية 

)أقل من 10 سنوات( بنسبة قدرت بـ 25.10 % من مجموع العنف املسجل ضد الطفل يف مختلف 

مراحل عمره.
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أما بالنسبة للمستوى التعليمي فنالحظ أن النساء ذوات املستوى التعليمي »ثانوي« هن األكرث عرضة 

للعنف مبختلف أشكاله إذ بلغ عددهٌن 13695 أي بنسبة 39.32 % ضحية تليها النساء ذوات املستوى 

التعليمي »أسايس« بعدد 12461 قضية أي بنسبة قدرت بـ 35.78 % فيام مل يتجاوز عدد الضحايا 

ذوات املستوى التعليمي »العايل« 4727 أي بنسبة 13.57 % من املجموع العام للضحايا.

وبخصوص الضحايا األطفال، فقد كان املنتمون إىل املستوى التعليمي »األسايس« أكرث الفئات استهدافا 

املستوى  ذوي  يليهم   ،%  35.18 بنسبة  أي  ضحية   2407 عددهم  بلغ  إذ  أنواعه  مبختلف  للعنف 

التعليمي »ابتدايئ« بعدد 2055 ضحية أي بنسبة 30.04 % يف حي مل يتجاوز عدد الضحايا الذين مل 

يزاولوا تعليمهم بعد الـ 614 ضحية.

واملعنوي  املادي  للعنف  مستهدفة  فئة  أهم  العمل  عن  العاطالت  الضحايا  فئة  مثلت  وقد  هذا 

واالقتصادي مقارنة ببقية املهن )موظفة، عاملة( يف حي كانت فئة األطفال املتمدرسي األكرث عرضة 

للعنف.

ما تجدر اإلشارة إليه أن القائم بالعنف ضّد النساء هو القرين بنسبة 48.96 % من مجموع القضايا 

املسجلة )34826 قضية(، يليه العنف املسلط عليهن من قبل أشخاص ال تربطهن بهم عالقة كاألجوار 

واألصدقاء والغرباء واملجهولي بنسبة قدرت بـ 21.54 %  قضية(. يف حي تعرضت عدد 3327 ضحية 

إىل العنف من قبل األصول أو الفروع بنسبة قدرت بـ 9.55 % ومن الطليق بنسبة 8.99 % )3130 

قضية(.

بلغت  إذ  ارتفاعا  بهم عالقة  تربطهم  العنف ممن ال  إىل  األطفال  تعرض  نسبة  املقابـل شهدت  ويف 

72.81 % من مجموع القضايا )6842 قضية(، يليه العنف املسلط عليهم ممن لهم سلطة أو نفوذ 

بنسبة 14.32 % )980 قضية(  ومن قبل األصول بنسبة 12.86 % )880 قضية(.

أما بالنسبة للفرق املختصة يف جرائم العنف والتابعة للحرس الوطني، فقد متكنت الفرق من التعهد 

العنف  ومثل  النساء،  عىل  مسلط  عنف  بقضايا  تعلقت   15382 منها  االجامل  يف  قضية   26872 بـ 

الزوجي%57، وقضايا العنف املسلط عىل األطفال 11490 منها %45 عنف مسلط عىل الفتيات.

وبالنظر إىل توزيع أنواع العنف نجد أن 41 % منها تعلقت بعنف مادي، و%23 عنف جنيس و24 % 

عنف معنوي و%10 عنف اقتصادي.

أما بالنسبة لألطفال فنجد أن حاالت العنف املادي تقدر بـ 4051 حالة من بينهم 1665 مسلطة عىل 

الفتيان  بينهم 649 ضد  الفتيان، وتتوزع بي عنف معنوي 1489 من  الفتيات و2386 مسلطة عىل 

الفتيات، حاالت  الفتيان و842 ضد  بينهم 254 ضد  الجنيس 1096 من  العنف  الفتيات،  و840 ضد 

العنف االقتصادي 206 من بينهم 90 ضد الفتيان  و116  ضد الفتيات.   
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u وزارة العدل

عدد مرتكبي جرائم االعتداء بالعنف ضد املرأة الذين تّم تتبعهم

عدد املوقوفنيعدد املحكومنياملجموع

206111

 من بينهم 64 سجينا لهم 
قضايا أخرى

95

 من بينهم 31 سجينا لهم 
قضايا أخرى

u وزارة الصحة

رغم املجهودات املبذولة يف تسليم الشهائد الطبية االولية للنساء ضحايا العنف الزوجي يف املستشفيات 
العمومية إال أن االحصائيات املقدمة عن حاالت االعتداء ضئيلة حيث مل نتمكن من الحصول عىل 
بيانات يف هذا الخصوص إال بالنسبة لكل من املستشفى املحيل بالدهامين الذي أصدر 10 شهائد طبية 
أولية لفائدة النساء ضحايا العنف، واملستشفى املحيل بتستور الذي أصدر 17 شهادة طبية مجانية 
لفائدة النساء الضحايا، وهي مناسبة لدعوة كل املؤسسات الصحية لتجميع ونرش البيانات املتعلقة 
النساء حتى تساعد عىل تصويب  املسلط عىل  العنف  إطار  املسلمة يف  األولوية  الطبية  بالشهادات 

التدخل يف هذا الشأن.

u وزارة التربية

مثلت عدد حاالت العنف املسّجلة باملرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي لسنة 2020/2019 :

املجموعفتياتفتيانعدد املرّسمنياملستوى التعليمي

35086434568744330املجموع باملرحلة اإلعدادية

2839519873141301املجموع بالتعليم الثانوي

634815444311885631املجموع العام

نسبة حاالت العنف املسجلة لدى الفتيات من املجموع العام لحاالت العنف املسجل

فتياتاملستوى التعليمي

20.19 %املجموع باملرحلة اإلعدادية

24.47 %املجموع بالتعليم الثانوي

21.73 %املجموع العام
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u مراكز التعّهد بالنساء ضحايا العنف

• مركـز الرعايـة النفسيـة ببـن عـروس  

أجرى مركز الرعاية النفسية بنب عروس 823 استشارة لصالح النساء واألطفال خالل سنة 2020. منها 

٪44 منها موجهة إىل النساء والفتيات ضحايا العنف، أي 366 استشارة نفسية. 

تتم إحالة الفتيات دون سن 15 إىل املركز، إما بسبب العنف الجنيس أو بسبب تعرضهن للعنف املنزيل.

أما بالنسبة للنساء فيعرب العنف املنزيل هو سبب التوجيه إىل املركز.

وبالنظر إىل املستوى التعليمي فتسجل النساء ذات املستوى التعليمي الجامعي أعىل نسبة من بي 

النساء الوافدات عىل املركز حيث تقدر بـ %25.21. ويعترب الرشيك الحميم هو القائم بالعنف يف 90% 

من الحاالت املسجلة وأعىل نسبة ترتاوح بي 16 و25 سنة.

• مركـز األمـان للنسـاء ضحايـا العنـف – تونـس الكبـرى

تّم خالل سنة 2020 تقديم خدمات التعهد لفائدة 21 من النساء ضحايا العنف و15 طفال مرافقا لهن 

وتأمي خدمات اإلحاطة النفسيّة، الصحيّة، االجتامعية والقانونيّة لفائدة املقيامت. 



52

املـــرأة ضــّد  العنـــف  مناهضة  حـــول  الثـالث  السنـــوي  الّتقريــر 

• املركـز املؤقـت املحـدث خـالل الحجـر الصحـي الشامـل واملـوجـه 

متكن املركز الوقتي الذي تّم إحداثه بتاريخ 06 أفريل 2020، من إيواء 30 امرأة ضحية عنف من بينها 

13 طفال وطفلة مرافقي لهن كام تّم التعّهد بـ 03 أجنبيات وذلك خالل الفرتة املمتدة من 06 أفريل 

إىل 30 جوان 2020.

 • مـركـز  تيـدار 

بلغ سنة 2020 العدد الجميل للنساء ضحايا العنف أو/يف وضعية هشة واألطفال املرافقي لهن الذين 

تم استقبالهم خالل سنة 2020، 263 امرأة تم التعّهد بهّن.

بالنسبة للدعم النفيس، متكن املركز من توفري املتابعة النفسية لـ 18 منتفعة، وذلك من خالل الجلسات 

الفردية، ومن بينهن تّم توجيه 8 منتفعات إىل املستشفى الجهوي بجرجيس للمتابعة.

ومن جهة أخرى نظم املركز جلسات حوارية لفائدة 20 منتفعة.

• مركـز منـارة لإلنصـات والتـوجيـه واملتابعـة للنسـاء ضحايـا العنـف

متكن مركز املنارة التابع لجمعية املرأة واملواطنة بالكاف من تقديم خدمات التعهد بالنساء ضحايا 

العنف عن طريق الخط األخرض 80101400 التابع للجمعية حيث استقبل حوايل 2219 مكاملة منها 

131 وضعية جديدة و189 امرأة ضحية عنف تّم التعّهد بها سابقا ومازلن تتعرضن للعنف. 

واملتابعة  كاإلنصات  املنارة  مركز  عمل  فريق  طرف  من  عنف  ضحية  امرأة  بــ168  التعّهد  تّم  وقد 

القانونية والقضائية والنفسية واالجتامعية.

كام تّم تسجيل 266 حالة عنف زوجي و54 عنف من قبل شخص آخر.

هذا وقد قدم املركز الدعم املايل للتمثيل القانوين من قبل محام لـ263 ضحية عنف بي قبول جديد 

ومتابعة متثلت يف 445 دعاوى قانونية.

• مركـز التوجيـه واإلصغـاء »مركزهـن« لجمعيـة صـوت حـواء 

متكنت جمعية صوت حواء بسيدي بوزيد بالتعهد بـ 63 امرأة ضحية عنف من بينها 20 تعرضن إىل 

العنف املادي و11 إىل العنف الجنيس و21 إىل العنف املعنوي و11 إىل العنف االقتصادي.

• مـركـز أروى القيـروانيـة 

بالنسبة ملركز أروى القريوانية تّم استقبال واالستامع لحوايل 120 امرأة ضحية عنف خالل سنة 2020، 

لـ24   القانوين  والتعهد  لـ49 ضحية  اجتامعي  وتعهد  عنف  لـــ77 ضحية  نفسية  خدمات  قدم  وقد 

والتعهد الصحي لــ31 أما بالنسبة لإليواء الوقتي فقد تم التعهد بـ34 امرأة ضحية عنف.
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• املراكـز الراجعـة بالنظـر لجمعيـة النسـاء الـدميقراطيـات

تّم التعّهد خالل سنة 2020 ب1145 حالة عنف مقارنة بالسنة الفارطة 641 امرأة ضحية عنف مع 

العلم أنه تّم استقبال 178 امرأة ضحية عنف مبركز االستقبال واإلنصات بصفاقس.

• مركـز سيـدي علـي عـزوز  )جمعيـة بيتـي(

تّم خالل سنة 2020 التعهد بـ 206 من النساء ضحايا العنف واألطفال املرافقي لهن،  وتقديم خدمات 

الإليواء واإلنصات لفائدتهن.

كام تجدر اإلشارة إىل أن املركز يستقبل سنويا بي 20 و30 إمرأة ضحية عنف وبي 10 و20 طفال مرافقا 

. لهّنّ
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أبرز اإلشكاليات القطاعية
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u قطاع األمن

- نقص يف املوارد البرشية واملوارد اللوجستية بالنسبة للفرق املختصة يف جرائم العنف ضد املرأة 

والطفل سواء كانوا من األمن العمومي أو من الحرس الوطني حيث أن بعض املقرات الزالت ال 

تستجيب للمعايري الدنيا لالستقبال واإلنصات للضحايا وخاصة منهم األطفال. 

- اقتصار عمل الوحدات عىل التوقيت اإلداري وعدم تأمي حصص استمرار لقبول النساء ضحايا 

خالل فرتة نهاية األسبوع أو إثر التوقيت اإلداري. 

u السلطة القضائية
الحرس  مراكز  والطفل عىل  املرأة  العنف ضّد  ملفات  إحالة  يتم  إذ  باالختصاص  التقيد  عدم   -

الوطني والفرق العدلية دون توجهيها إىل الفرق املختصة وغيابه يف بعض الحاالت.

- محدودية اتخاذ وسائل الحامية وضعف عدد قرارات الحامية الصادرة لفائدة الضحايا وخاصة 

ما يتصل بإعادة الضحية إىل مقر سكناها وإبعاد املظنون فيه.

- تسجيل بعض املواقف الرافضة لتنفيذ مقتضيات القانون عدد 58 لسنة 2017، واملتعلق بالقضاء 

عىل العنف ضد املرأة بتعلة أنه يهدد التوازن واالستقرار األرسي يف املجتمع التونيس من قبل 

بعض املتدخلي.

- نقص التكوين املتخصص لفائدة السيدات والسادة القضاة ومختلف األسالك التابعة للسلطة 

القضائية واملتدخلة يف مسار التعهد بالنساء ضحايا العنف. 

- تستهدف السيدات والسادة القضاة والتي لها أثر مبارش عىل متابعة امللفات خاصة بالنسبة 

للقضاة الذين استفادة من دورات تدريبية. 

u الشؤون االجتماعية
- عدم توفر منظومة استمرار خاصة باألخصائيي االجتامعيي والنفسيي خارج التوقيت اإلداري.

- صعوبة االستعانة باملختصي النفسيي واالجتامعيي التابعي ملراكز الدفاع واإلدماج االجتامعي 

وأقسام النهوض االجتامعي فيام يتعلق بسامع الضحايا.

u قطاع الصحة

- عدم وجود اختصاص الطب الرشعي وطب النساء والتوليد يف بعض املؤسسات االستشفائية 

)باجة، بنزرت، سيدي بوزيد، جندوبة،...( أو العمل بنظام اليوم الواحد يف األسبوع ماّم يؤدي 

إىل نقل الضحايا وخاصة املتعرضي لالعتداءات الجنسية إىل مستشفيات أخرى خارج الوالية.

- عدم قبول بعض املؤسسات االستشفائية للتساخري األمنية املوجهة ألطباء االختصاص فيام يتعلق 

بفحص ومعاينة ضحايا العنف املادي والجنيس والتي تحمل مصاريفها عىل كاهل وزارة العدل، 

إذ تطالب الضحايا بدفع معاليم الفحوصات وصور األشعة والتحاليل. إضافة إىل االمتناع عن 
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تسليم الشهائد الطبية لعدم الخالص.

- غياب اختصاص الطب النفيس يف بعض املؤسسات االستشفائية ماّم يعيق مسألة التعهد النفيس 

بالضحايا، مع محدودية عدد االخصائيي النفسيي وعدم وجود قامئات مضبوطة لالستعانة بهم 

عند سامع الضحايا يف طور البحث االبتدايئ.  

u قطاع املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن

- صعوبة تأمي حصص استمرار ملندويب حامية الطفولة ماّم يعيق إشعارهم بالوضعيات املتعهد 

بها أو الحصول عىل تدابري عاجلة إليواء األطفال الضحايا مبؤسسات الرعاية االجتامعية.

- نقص يف مؤسسات اإليواء للنساء ضحايا العنف وخاصة عىل املستوى الجهوي.

- ضعف اإلعتامدات املالية املخصصة إلنفاذ مختلف محاور القانون عدد 58 لسنة 2017، من 

وقاية وحامية وتعهد وتتبع، وذلك عىل املستويي املركزي والجهوي مام يحول دون االستجابة 

الفورية لحاجيات الضحايا.

- نقص يف املوارد البرشية واملوارد اللوجستية عىل املستويي املركزي والجهوي مام يثقل كاهل 

القامئي عىل متابعة تطبيق  مقتضيات القانون األسايس عدد 58 لسنة 2017.

- نقص الدراسات والبيانات يف مجال العنف املسلط عىل مختلف الفئات العمرية من الطفولة 

إىل كبار السن وآثارها عىل الضحايا مع صعوبة الحصول عىل االحصائيات وغياب الدقة يف بعض 

األحيان.

مع  املتدخلي،  مختلف  من  اإلحصائية  والبيانات  املعطيات  عىل  والحصول  التنسيق  صعوبة   -

تسجيل تأخري يف الحصول عىل البيانات يف يعض الحاالت وعدم التجاوب يف حاالت أخرى.
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التوصيات القطاعية

u قطاع األمن

- تعزيز الفرق املختصة باملوارد البرشية الالزمة واللوجستية املناسبة   لحسن أداء مهامهم وفق 

أحكام القانون عدد 58.

- تكثيف الربامج التكوينية لفائدة العاملي بالفرق املختصة وفرق االستمرار عىل أحكام القانون 

األسايس وفلسفته القامئة عىل الحقوق اإلنسانية وكافة أبعاده ومتطلباته. 

 - تحسيس وتكوين الفرق املختصة عىل كيفية تقدير املخاطر التي تهدد النساء ضحايا العنف 

التخاذ التدابري الحامئية الالزمة.        

- الرتفيع يف نسبة تواجد العنرص األمني النسايئ بالفرق املختصة.

- العمل عىل توفري كل اآلليات الرضورية والظروف املناسبة لسامع األطفال ضحايا االعتداءات 

الجنسية   وفقا ألحكام الفصل 29 من القانون األسايس عدد 58. 

النساء  بالعنف ضد  املتعلق  الشكاوى  مع  بكل جدية وحزم  املختصة  الفرق  تعامل  - وجوب   

لحاميتهن  الالزمة  األمنية  التدابري  واتخاذ  األمني  السلك  إىل  ينتمي  املعتدي  كان  إذا  خاصة 

وخاصة إبعاد املعنف من املسكن العائيل يف صورة الخطر امللم.

- وجوب االلتزام بالحضور واملشاركة يف أعامل التنسيقيات الجهوية ملناهضة العنف ضد املرأة.

-الحرص عىل تنفيذ قرارات الحامية الصادرة عن قايض األرسة عىل أرض الواقع والتي تبقى يف 

أغلب الحاالت حربا عىل ورق.

املرأة والقيام  بالعنف ضد  املتعلقة  الشكاوى واإلشعارات  التعاطي مع  -  الرسعة والنجاعة يف 

باألبحاث األولية يف أقرب وقت وبالنجاعة املطلوبة ليك ال تتعرض النساء ملزيد من املخاطر 

واألذى.     

- عدم القيام باملساعي الصلحية بي الضحية واملعنف خاصة يف صورة العنف الزوجي.  

- التشبيك والتعاون مع مصالح الشؤون االجتامعية لغاية االستعانة بأخصائيي اجتامعيي ونفسيي 

عند سامع الضحايا.   

u قطاع القضاء

- ابرام اتفاقية تعاون بي وزارة املرأة واألرسة وكبار السن واملجلس األعىل للقضاء قصد إرساء 

عالقات تعاون ورشاكة ووضع خطة عمل وتنفيذها يف مجال التكوين والتدريب.  

- االعتامد عىل التكوين املستمر واملتقاطع للسادة القضاة يف مجال العنف ضّد املرأة. 
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- تبادل الخربات والتعرف عىل املامرسات الفضىل يف مجال التعهد القضايئ بالنساء ضحايا العنف. 

- األخذ يف االعتبار تكوين القايض وتخصصه يف مجال العنف ضد املرأة عند إسناد املهام والنقل 

يف الحركة القضائية. 

- وضع برامج لتأهيل القامئي بالعنف.

- تيسري ولوج النساء ضحايا العنف اىل القضاء وإزالة العوائق التي تواجهها بتخصيص فضاءات 

خاليا  وإحداث  توجيه  وإشارات  القانوين  اإلرشاد  وتوفري  الستقبالهن  املحاكم  داخل  مستقلة 

للتعهد بهن وفق احتياجاتهن.    

-  وجوب تفرغ بعض قضاة االرسة لتمكينهم من إصدار قرارات الحامية بطريقة استعجالية. 

- الفصل يف قضايا العنف ضد املرأة يف آجال معقولة.  

- إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأهيل مرتكبي جرائم العنف.  

u قطاع الصحة

- إصدار مناشري توضيحية حول مجانية الخدمات الصحية املقدمة للنساء ضحايا العنف بناء عىل 

التساخري األمنية املوجهة يف الغرض.

- ضبط قامئة استمرار لألخصائيي الطب النفيس لالستعانة بهم عىل مستوى األبحاث األولية عند 

سامع الضحايا.

العنف وإعداد منوذج خاص  النساء ضحايا  لفائدة  الطبية  الشهائد  - تكوين األطباء عىل إنجاز 

للعنف ضد املرأة.  

- الترسيع يف انجاز التساخري الطبية وتسليم الشهائد الطبية للنساء يف أقرب وقت. 

u قطاع املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن 

- إدراج مسألة مناهضة العنف املسلط عىل املرأة ضمن األولويات االسرتاتيجية للدولة.

- وضع اسرتاتيجية اتصالية مندمجة حول مقاومة العنف وكل أشكال التمييز ضد النساء للتعريف 

بالقانون عدد 58 لسنة 2017 املتعلق بالقضاء عىل العنف ضّد املرأة.

- تطوير البعد الوقايئ ودعم آليات الحوار والتواصل السليم بي التالميذ وجميع مكونات األرسة 

الرتبوية وخاصة منهم اإلطار املدرّس.

- العمل عىل وضع آليات ملتابعة وتقييم الربامج وخطط العمل الخاصة مبناهضة العنف املسلط 

عىل املرأة.

- دعم العمل التشاريك بي مختلف املتدخلي من مؤسسات حكومية ومجتمع مدين واإلعالم. 
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- دعم وتشجيع   الجمعيات عىل بعث مراكز للتعهد بالنساء ضحايا العنف عىل املستوى الجهوي.  

- التكثيف من البحوث والدراسات حول العنف املسلط عىل النساء بجميع أشكاله.

- العمل عىل تطوير إمكانيات مندويب حامية الطفولة وآليات عملهم وأوقات تدخلهم من أجل 

توفري الحامية الالزمة لألطفال ضحايا العنف.

-  العمل عىل تفعيل التنسقيات الجهوية ملناهضة العنف ضد املرأة وتعزيز عملها ورفع قدرات 

عملها.  

- الترسيع يف تفعيل اإلسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة كام وقع تحيينها. 

u قطاع الشؤون االجتماعية

- تعميم وتفعيل مكاتب العمل االجتامعي باملؤسسات الرتبوية والجامعية لغاية  تأمي اإلحاطة 

النفسية  الالزمة  لضحايا العنف  من التالميذ والطالبات، ومتابعتهم  وتأطري ذوي السلوكيات 

العنيفة.  

بالنساء  التعهد  عند  بهم  االستعانة  املمكن  واالجتامعي  النفسانيي  األخصائيي  قامئة  ضبط   -

واألطفال الضحايا.

- توسيع طاقة استيعاب مراكز اإليواء املوجودة والتابعة ملصالح الشؤون االجتامعية والعمل عىل 

إحداث مراكز أخرى عىل املستوى الجهوي، لإلستعانة بها إليواء النساء واألطفال ضحايا العنف 

عند الحاجة.

- العمل عىل توفري اإلحصائيات املتعلقة بالنساء ضحايا العنف الواردة عىل مصالح الوزارة مع 

تحديد الخدمات املوجهة لهذه الفئة.  

 

توصيات عامـة
املدين  املجتمع  ومكونات  الحكومية  الهياكل  بي  وتشاركية  ومندمجة  شاملة  سياسة  اعتامد   -

مكونات  تنفيذ  ملتابعة  العنف،  مناهضة  مجال  يف  والفاعلة  الرشيكة  الدولية  واملنظامت 

اإلسرتاتيجية الوطنية ملقاومة العنف ضد املرأة يف كل القطاعات.

توفري امليزانيات الرضورية لكل القطاعات املعنية بتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 املؤرخ   -

يف 11 أوت 2017 واملتعلق بالقضاء عىل العنف ضّد املرأة.  

- إيالء األولوية واألهمية الالزمتي للتعهد الحيني بالوضعيات املتأكدة.

- العمل عىل دعم قدرات مختلف املتدخلي من خالل تكثيف الدورات التكوينية يف مختلف 

املجاالت وخاصة منها املتعلقة بتطبيق القواني وآليات التعهد بالنساء ضحايا العنف والتوقي 

من السلوك العنيف والتنشئة عىل املساواة والحقوق اإلنسانية والحوار والتواصل والوساطة ....
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- تكثيف الحمالت التوعوية حول مناهضة العنف ضد املرأة والتعريف مبقتضيات القانون عدد 

58 لسنة 2017، خاصة لفائدة الشباب يف الوسطي الريفي والحرضي. 

األطفال  الفئات:  كل  ويشمل  فعليا  االنخراط  يكون  حتى  الوقايئ  الجانب  عىل  العمل  مزيد   -

والشباب وكبار السن والفئات الهشة وذوات الوضعيات الخصوصية. 

مقاومته    قدرتهن عىل  تعزز  العنف،  للنساء ضحايا  داعمة  بيئة مجتمعية  إيجاد  العمل عىل   -

وتحرتم إنسانيتهن، وال تحّملهن مسؤولية وقوعه.   

- تكثيف اللقاءات لتبادل التجارب والخربات بصفة قطاعية ومشرتكة وضامن التواصل املستمر 

مع الرشكاء واعتامد آليات تواصل مختلفة.

املعنية  الهياكل  مختلف  من  املهنيي  لفائدة  والنفسية  الفنية  واملرافقة  املتابعة  عىل  الحرص   -

الذاتية  السالمة  الحفاظ عىل  بآليات  العنف وتزويدهم  بالنساء ضحايا  بالعهد  بصفة مبارشة 

أمام التعاطي مع قضايا العنف.

- العمل عىل حوكمة التدخل يف مسار مقاومة العنف ضد املرأة ودعم التنسيق عىل املستوى 

الوطني والجهوي مع توضيح مهام مختلف املتدخلي يف مختلف القطاعات.

النساء  لفائدة  املتدخلي  املقدمة من قبل مختلف  للخدمات  الدوري  بالتقييم  القيام  - رضورة 

ضحايا العنف.

- دعم الرشاكة مع القطاع الخاص فيام يتعلق بتقديم الخدمات لفائدة النساء ضحايا العنف.

- تطوير الخطة االتصالية للتعريف بالقانون األسايس عدد 58 لسنة 2017 ومبختلف الخدمات 

واإلجراءات املعمول بها يف التعهد بضحايا العنف وتبسيط الحصول عىل املعلومة. 

- االستعانة بوسائل التواصل اإلجتامعي والرقمنة يف مجال الوقاية من العنف والتعريف بالخدمات 

املوجهة للنساء ضحايا العنف.

عىل  النساء  وتدريب  منه  للوقاية  الالزمة  األهمية  النساء  عىل  املامرس  السربين  العنف  -إيالء 

السالمة الرقمية. 

- التحسيس والتعريف بالعنف السيايس وسبل مناهضته.  

- األخذ بعي اإلعتبار مقاومة العنف ضّد املرأة يف السياسات العامة ملجابهة األزمات ومنها أزمة 

الكوفيد.

البرشي واللوجستي ليك يقوم مبهامه بدون توقف خالل  الخط األخرض عىل املستوى  - تعزيز 

كامل أيام  األسبوع وعىل مدى 24 ساعة.
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