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اإلطار املرجعي و املبادئ األساسية

االسرتاتيجية : السياق العام، الرؤية، الرهانات

املقاربة املعتمدة و املسار املتبع يف مجال اعداد االسرتاتيجية 

 األهداف و النتائج 

مجـــاالت التــدخـــــل

v املجال األول : تجميع البيانات واستخدامها
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v املجال الرابع : املنارصة من أجل تطبيق القوانني املتعلقة 
مبقاومة العنف ضد املرأة والوقاية منه

اآلليّات املؤّسساتيّة

االستنتاج واآلفـــــاق
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متهيــــــد
االسرتاتيجيـــة الـــوطنية 

ملقاومـــة جميع أشكـــال 
العنـــف ضـــد املرأة عرب مختلف 

مراحـــل الحيـــاة



كام تّعد آلية أساسية من شأنها أن تســهم 
يف الوقـــاية من املامرســـات العنيفة ضد 
النســـاء ويف حامية كرامتهن و صيانتها . 
وتجد هذه االسرتاتيجية موطن قوتها يف 

العديد من العوامل :

توفّر مدّونة ترشيعية مرجعية هامة  متثّل 
يف حد ذاتها ترسانة من النصوص القانونية 

حيث تعترب مجلة االحوال الشخصية 
اإلنجاز األبرز واملتميز يف هذه املدّونة 
مبا تضمنته من أحكام تكرس الحقوق 

االجتامعية واالقتصادية والسياسية  للنساء 
وتؤكد مدى انخراط الجمهورية التونسية 

يف املسار الكوين االنساين للمساواة وتكافؤ 
الفرص بني الجنسني .

توفّر إطار هيكيل ومؤسسايت مالئم يربز 
خاصة من خالل مجموعة من االليات 

من أهمها وزارة شؤون املرأة واألرسة التي 
جعلت من أولوياتها الّسهر عىل دعم 

املكاسب القانونية والعمل عىل تطبيقها يف 
هذا املجال .

تنّوع محاور هذه االسرتاتيجية وتكاملها 
وأخذها بعني االعتبار مختلف االبعاد 
الوقائية والرعائية لظاهرة العنف ضد 

النساء .

املقاربة التشاركية املعتمدة عند اعداد 
هذه االسرتاتيجية والتي أتاحت ملختلف 

الرشكاء واالطراف الوطنية املعنية 
الحكومية منها أو املمثلة للمجتمع املدين 

من االسهام الفاعل يف صياغتها  .

2.2 نصوص قانونية تقدمية
لقد ألغت مجلة األحوال الشخصية تعّدد 
الزوجات وزواج الفتاة باالكراه بحكم حق 

الجرب الذي يرجع اىل الويل والذي كان 
معموال به من قبل صدور املجلة كام أقرّت 

السن األدىن للزواج ووضعت حّدا للطالق 
التعسفي بتقنني الطالق ومل تقترصهذه 
النصوص القانونية عىل ما ورد يف مجلة 

األحوال الشخصية بل ان املراجع القانونية 
لدولة االستقالل كرّست هذه التوجهات 

حيث أكـد الدستــور الصــادر سنة 
1959 أي ثالث سنـوات بعد االستقــــالل 

وسنتيــن فقـط بعــد اعالن الجمهورية 
، مبدأ املساواة أمـــام القانون بني كل 

املواطنيــن يف الحقوق والواجبات )الفصل 
6 من الدستور1959(.

وبداية من سنة 1993 تم اقرار اجراءات 
وتدابري جديدة تدعم املكتسبات املحققة 

عىل صعيد الحقوق االنسانية للمرأة 
والسيام عىل مستوى مجلة األحوال 

الشخصية واملجلة الجنائية ، بتكريس الحق 
يف الحرمة الشخصية كقيمة جديدة من 

حيث أنها قيمة غري قابلة للترصف  . حيث 
تم يف هذا النطاق الغاء واجب الطاعة 

املحمول عىل الزوجة لزوجها بصفته رب 
العائلة واملنصـوص عليــه يف الفصـل  

23)قديم( من مجـلـة األحوال الشخصيـة
 وتعويضه يف القانــون 74-93 املؤرخ 
يف 12 جويلية 1993 بواجــب كل من 

الزوجني أن يعامل اآلخر باملعروف 
واالحرتام املتبادل وأن يحسن معارشتــه 

ويتجنب الحــاق الرضر به .

متهيــــــد
لقد حّققت تونس منذ االستقالل العديد من اإلنجازات وقطعت خطوات هامة يف مجال تطوير وضامن حقوق املرأة ، 

و متّثل االسرتاتيجية الوطنية ملقاومة جميع أشكال العنف املامرس ضد املرأة عرب مختلف مراحل الحياة ، دعامة إضافية 

لتعزيز هذه اإلنجازات .

وتربز القيمة املضافة لهذه االسرتاتيجية 
ويتمثّل إسهامها االسايس يف العمل عىل 
إضفاء االنسجام املطلوب عىل تدخالت 

مختلف رشكاء وزارة شؤون املرأة واألرسة 
يف مجال مكافحة ظواهر العنف املامرس 
ضد النساء مبا يساعد عىل تصويب أفضل 

ملختلف الربامج واألنشطة  املقررة يف 
الغرض .

اإلطار املرجعي 
و املبــــادئ 
األساسيــــة

1 املبادئ األساسية : 

استنادا اىل الدستور الصادر يف سنة 1959 
التزمت الجمهورية التونسية ومنذ تأسيسها 

بصيانة حرمة الفرد وضامن كرامته ، 
وبالتايل االلتزام مبجموع املبادئ والقيم 
املرسخة للمساواة واالنصاف بني الرجال 

والنساء ، ونبذ كل أشكال التمييز بني 
الجنسني ، كام تضمنتها املواثيق الدولية.

2 اإلطار املرجعي : 

1.2 رؤية مستنرية
استأثرت قضية تحرير املرأة التونسية 

باهتامم العديد من املفكرين منذ النصف 

 لقد تم قطع خطوة جديدة نحو املساواة 
سنة 1997 عندما تم رفع مبدأ عدم 
التمييز بني الجنسني اىل مرتبة املبدأ 

الدستوري مبقتىض الفصل 8 جديد من 
القانون الدستوري عدد 97-65 املؤرخ يف 

27 أكتوبر 1997 و الذي يلزم األحزاب 
السياسية  »بنبذ كل أشكال التمييز« مبا 
ميّكن  املرأة ويتيح لها الفرص املتكافئة 

للمشاركة الفاعلة يف الحياة السياسية.

واىل حد ذلك الحني كان العنف الذي 
ميارسه أحد الزوجني يعاقب وفق 

االجراءات القانونية العادية املتعلقة بهذا 
الفعل ، اال أنه ويف نطاق تكريس حق 

املرأة يف الحفاظ عىل حرمتها الجسدية، تم 
اعتبار الرابطة الزوجية ظرفا موجبا لتشديد 

العقاب الذي تستوجبه جرمية العنف 
ضد القرين ومع ذلك و بهدف املحافظة 
عـىل مصلحة العائلة فان اسقاط الحـق، 

يوقف التبعات واملحاكمة أو تنفيذ العقاب 
)الفصل 218 من املجلة الجنائية(، كام جاء 

اصدار مجلة حامية الطفل سنة 1995 ، 
وتنقيح الدستور سنة 2002 املتعلق بصيانة 

الحرمة الشخصية ، واعتامد قانون ضد 
التحرش الجنيس سنة 2004 من االجراءات 

الداعمة لهذه املنظومة الترشيعية 
التقدمية .

وتعترب مصادقة تونس عىل االتفاقيات 
الدولية وخاصة تلك املتصلة باالتفاقية 

األممية ملناهضة كل أشكال التمييز ضد 
املرأة »السيداو« سنة 1985 ثم املصادقة 

عىل الربوتوكول االختياري املتصل بهذه 
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الثاين من القرن التاسع عرش ومل يلبث أن 
تأكّد هذا االهتامم مع الشيخ عبد العزيز 
الثعالبـــــــي )1944-1874(  الذي متيّز 
مبقاربته املستنرية  للدين االسالمي ،  مام 

خّول له االقرار بأّن تعليم الفتاة رشط 
رضوري لتحرير املرأة وتنمية املجتمع 

والنهوض بالبالد.

كام كان املفكر طاهر الحداد رائدا يف 
تجاوز املواقف املرتّددة يف هذا املجال 
مبا تضّمنه كتابه »امرأتنا يف الرشيعة 

واملجتمع« الصادر سنة  1930 من دعوة 
واضحة ورصيحة لتخليص املرأة من 

أوضاع دونية ، فاتحا بذلك مرحلة حاسمة 
يف مسار تحرير املرأة والرقي باملجتمع 

التونيس ، من خالل مقارعة مواقف 
املحافظني ، واملطالبة بالنهوض بأوضاع 
املرأة سواء من حيث تعزيز مكانتها أو 

دعم دورها يف املجتمع .

وهكذا وبفضل هذه الجهود والرّتاكم 
املتواصل وااليجـــايب عىل صعيد القراءات 
الفقهيــــــــة ، أبدت املؤسسات الدينية 

يف تونس تفّهم أفضل بل ودعم أكرث 
للمساعي الرامية اىل تحرير املرأة . وهو 

ما تجّسم بعد استقالل تونس مبارشة 
سنة 1956 حيث تم اصدار مجلة األحوال 

الشخصية بفضل النظرة البعيدة املدى 
لزعيم االستقالل والرئيس االول للجمهورية 

التونسية الحبيب بورقيبة ، وتّم اقرار 
العديد من االجراءات والترشيعات 

العرصية والحديثة .

االتفاقية يف سنة 1999 من االجراءات 
املكرّسة اللتزام الدولة التونسية بتبني 

التدابري املطابقة مع هذه املبادئ الدولية .

3.2 منظومة مؤسساتية مالمئة 

منذ بداية التسعينات تم اعتامد مجموعة 
من اآلليات والهياكل تهدف اىل ضامن 

مشاركة    أفضل للمرأة يف عملية التنمية 
من أهّمها :

 
• وزارة شؤون املرأة و األرسة

 أحدثــت يف 13 أوت 1992 وارتقــت 
من كتابة دولة الــى وزارة سنــة 

2000 ، وترتكـــز مشموالتها عىل وضع 
وتصور السياسات الرامية اىل النهوض 

بحقوق املرأة وتحسني أوضاعها والعمل 
عىل تنسيق برامج مختلف املؤسسات 
الحكومية مبا يعزز مبدأ املساواة بني 

الجنسني كام تسهر الوزارة عىل االرتقاء 
مبشاركة النساء يف العمل التنموي والدفع 

بالدينامكية الجمعياتية النسائية .
 

• مركز البحوث و الدراسات و التوثيق و 
االعالم حول املرأة )الكريديف( و تتمثل 

مهامه باألساس يف :

• إنجاز البحوث والدراسات حول املــرأة 
ووضعها يف املجتمع والتشجيع عىل القيام 

بـها .

- تجميع وتحليل البيانات واالحصائيات 
ذات الصلة بوضع املرأة وانجاز ونرش 

التقارير حول تطور أوضاعها .
- القيام مبختلف أنواع األنشطة يف مجال 

االتصال مبا يضمن النرش والتعريف األوسع 
بحقوق املرأة .  



1 – السياق العام :

لقد أشارت العديد من الدراسات األولية 
ونبّهت اىل ظاهرة السلوكيات واملامرسات 

العنيفة ضد النساء وبيّنت مدى رضورة 
القيام ببحوث أوسع حولها ، وأهمية 

العمل من أجل تحقيق استجابة أفضل ملا 
تطرحه هذه الظاهرة من تحديات عىل 

صعيد الوقاية واملكافحة.

وقد مّكنت دراسة أوىل أنجزتها وزارة 
شؤون املرأة واألرسة سنة 2004 من 

الوقوف عىل عدة عنارص ومعطيات ذات 
عالقة بالتعامل والترصّف مع حاالت 
ووضعيات العنف لعّل من أبرزها :

• الحاجة اىل اعتامد اطار مرجعي مشرتك 
يف مجال الترصّف والتعامل مع املامرسات 

العنيفة ضد املرأة .

• النقص الحاصل عىل مستوى توفّر 
البيانات واملعطيات املتعلقة بظاهرة 

العنف ضد املرأة. 

• النقص يف الكفاءات واملؤسسات، 
والخدمات للعناية واالحاطة بحاالت 

العنف ضد النساء.

وقد مّكنت عملية التشخيص يف اطار 
االعداد لهذه االسرتاتجية )2007( ، من 

ابراز العديد من العنارص واملتغريات 
االخرى من أهّمها :

 2( الوسط العائيل )األب – أحد الرجال يف 
األرسة ( حيث يعتربون بصفتهم أفراد يف 

األرسة مامرسني للعنف البدين بنسبة 43% 
من الحاالت .

3( الفضاء العام ويف الحياة املهنية حيث 
مثلت هذه الفضاءات، مجاالت للمامرسات 

العنيفة كالتايل %21.3 عنف جنيس و 
%14.8 عنف نفيس.

كام أبرزت هذه النتائج أّن النساء املعنفات 
ال يبلّغن يف أغلب الحاالت عن تعرّضهن 

للمامرسات العنيفة ، وال يتقّدمن بشكايات 
بفاعليها اال بنسبة %17 من الحاالت 
املرصح بها ، حيــث عربت %73 من 

النساء املستجوبــات أنهن ال ينتظــرن أي 
يشء من املؤسســات والخدمات املوجودة 

لفائدتهن.

2- الرؤية املؤطرة ملسار اعداد 
االسرتاتيجية :

 
لقد أتاحت سريورة التفكري االسرتاتيجي 

املعتمد منذ سنة 2007 2 من التعرف عىل 
عدد من االشكاليات والفرص وأولويات 

التدخل يف مجال مكافحة املامرسات 
العنيفة ضد النساء،  وتبعا لهذه األولويات 
تم بلورة اطار للعمل من شأنه  أن يسمح 
بتقييم التدخالت املالمئة )برامج-خدمات( 

ووضع االجراءات والتدابري املالمئة عىل 
املستوى املؤسســـايت ومن ضبـــط 

الصيغ الفاعلـــة يف مجال االحاطـــة 
والرعـــاية املتخصصـــة  واملتنوعة. وهكذا  

االسرتاتيجيـــــة : السيـــــاق العـــــام،
الـــــرؤية، الرهـــــانـــــات

تندرج االسرتاتيجية الوطنية ملقاومة جميع أشكال العنف ضد املرأة عرب مختلف مراحل الحياة ، يف صميم االهتاممات 
الوطنية النابعة من االطار املرجعي واملبادئ األساسية املذكورة آنفا. فكام هو بديهي ، فإّن أّي مسار تنموي وأّن الرشوع 

يف تنفيذ مثل هذه االسرتاتيجية يبقى مرتبطا مبدى تفاعل املحيط ومنظومـــة القيم املــــؤثّرة يف هذه املامرســـات 
والسلوكيات العنيفة بل واملرّبرة لها يف بعض األحيان . كام اّن إدارة أّي مرشوع مجتمعي قائم عىل مبدأ املساواة بني 
الجنسني ال ميكن أن يتحــقق إاّل من خالل اتّخــاذ مجموعة من االجــراءات الهادفة اىل القضــاء علـــى كل أشكــال 

التمــييز والعنف ضد النساء .

• اعتبار العنف  سلوكا عاديا ، وشأنا داخليا 
يتّصل بالحياة الخاصة لألفراد واألرس ماّم 
يساهم يف تثبيت مواقف الصمت تجاه 

مامرسات العنف املسلط عىل املرأة وعدم 
اإلبالغ عنها مبا يف ذلك وسائل االعالم وهو 

ما يفيض اىل تواصلها وامتدادها.

• محدودية األنشطة والفعاليات التوعوية 
التي تستهدف التحسيس برضورة مكافحة 

أشكال العنف املامرس ضد النساء  ذلك 
عىل صعيد دائرة الفضاءات الخاصة 

والعمومية. 

• محدودية القوانني املقررة  يف املجال من 
ذلك أن املرأة ضحية التحرش الجنيس ميكن 

أن تتحول من ضحية اىل متهمة يف حالة 
االقرار بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى أو 

يف حالة الحكم بالرباءة )الفصل 226 من 
املجلة الجنائية ( .

• ضعف استجابة منظومة التدخل الحالية، 
للحاجيات املطروحة عىل صعيد االحاطة 

باملرأة املهددة أو املتعرضة للعنف من 
حيث غياب املعالجة الخصوصية التي 

تشتمل عىل الجوانب األمنية  والقضائية 
والنفسية وعدم توفّر األعوان األكفاء 

للعناية باملرأة املعّنفة.

• ضعف منظومة حامية األشخاص 
املعرّضني للعنف والوقاية من مخاطر 

العود ومخاطر االنتقام.

ووفق هذا املسار املنهجي أمكن اعداد 
االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة املامرسات 

العنيفة ضد النساء.

وتعد هذه االسرتاتيجية مثرة جهد مشرتك 
وتوافق بني مختلف املؤسسات املعنية 
وتعتمد خاصة عىل عنرصين مرجعيني 

أساسيني  هام :

1( املبادئ األساسية للجمهورية التونسية 
واملتعلقة باملساواة ونبذ التمييز بني النساء 

والرجال

2( بيان منظمة األمم املتحدة حول العنف 
ضد املرأة والذي يعرف العنف كام ييل :

»كل ترصّف عنيف قائم عىل النوع 
االجتامعي ينتج عنه أو من املرجح أن 

ينتج عنه أذى أو معاناة جسدية أو جنسية 
أو نفسية لدى املرأة مبا يف ذلك التهديد 

بإتيان بأفعال من هذا القبيل أو أّي اكراه 
أو حرمان تعسفي من الحرية حصل ذلك 

سواء يف الحياة العامة أو الخاصة 
» الفصل 1.

3( اتفاقية اسطنبول )اتفاقية املجلـس 
األورويب حــول الوقاية ومكافحة العنــف 

ضــد النساء والعنف يف الحياة الخاصة (
وقد أكدت هذه االتفاقية عىل أن هذا 

الصنف من العنف يعترب انتهاكا لحقوق 
االنسان وهو شكل من أشكال التفرقة 
والتمييز ضد املرأة وتضمنت مبادئها 

األساسية تأكيدا عىل الوقاية  من العنف 
ورضورة حامية ضحايا العنف وتتبع 

مامريس هذا العنف . 

07_06 االسرتاتيجيـــة الـــوطنية ملقاومـــة جميع أشكـــال العنـــف ضـــد املرأة عرب مختلف مراحـــل الحيـــاة

وزارة شــــــؤون املـــرأة و األســــــرة

• النقص يف التنسيق يف مجال مكافحة 
العنف عىل صعيد املؤسسات املعنية 

سواء يف القطاع العمومي أو ضمن نسيج 
املجتمع املدين.

• محدودية  تدخل الجمعيات النسائية يف 
مكافحة العنف بسبب النقص يف مواردها 

البرشية واملادية.

• انعدام القدرة عىل االستقبال املالئم 
والجيد يف املؤسسات االستشفائية للحاالت 

املعنفة.

 لقد أكدت نتائج البحث الوطني حول 
املامرسات العنيفة ضد النساء يف تونس 

املنجز يف غضون سنة 2010 1 مدى حجم 
وانتشار هذه الظاهرة ، من  ذلك ان 47.6 

%  من النساء من الفئة العمرية )18 – 
64( سنة قد رصحن بتعرضهن اىل أحد 

أشكال املامرسات العنيفة عىل األقل مرة 
خالل  حياتهن ) عنف بدين – جنيس – 

نفيس – اقتصادي ( وهي مامرسات ميكن 
أن تتعرض لها املرأة يف ثالثة فضاءات :

1( الدائرة الضيقة الخاصة )الزوج – 
الخطيب – الصديق ( حيث يكون الرشيك 

الحميمي هو املامرس للعنف يف مظهره 
الجنيس بنسبة 78.2 % من الحاالت ، و 
يف مظهره االقتصادي بنسبة %77.9 من 

الحاالت .

 3- الرهانات املتصلة باملرحلة 
االنتقالية بعد ثورة 14 جانفي 

: 2011

ال شك أّن الفرتة الالحقة للثورة شّكلت 
السياق األجدر واألكرث مالمئة ملراجعة 

هذه االسرتاتيجية والنظر يف كيفية تفعيلها 
والرشوع يف تنفيذها  وقد انطلق هذا 
املسار رسميا بتنظيم ورشة عمل يوم 

21 جوان 2012 جمعت عددا هاّما من 
املشاركني من املجتمــع املــدين ومن 
الهياكل الحكومية والدولية ويف هذا 

النطاق ، فان تحقيق هذه الغاية ،امنا يعني 
أوال :  االسهام يف تجسيم أهداف ثورة 14 

جانفي 2011 فيام يخص املساواة والعدالة 
والحرية، وهي أهداف عىل صلة عضوية 

ومتينة باملحافظة عىل مكاسب حقوق 
املرأة واحرتام االلتزامات الوطنية وا لدولية 
للجمهورية التونسية فيام يتعلق مبناهضة 

كل أشكال التمييز ضد املرأة كام يعني 
من جهة ثانية رضورة األخذ بعني االعتبار 

املالحظات النهائية الصادرة عن اللجنة 
األممية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز 

ضد املرأة يف دورتها 47 للسنة 2010 3 
والتي تهم مبارشة املامرسات العنيفة ضد 

النساء حيث تويص احدى هذه املالحظات 
الدولة التونسية بـ: »تحديد األهداف ، 

واملراحل التي يجب قطعها واالطار الزمني 
لتنفيذ االسرتاتيجية ». و بـاتخاذ االجراءات 

التالية :

)1( البحث الوطني حول 
املامرسات العنيفة ضد النساء يف 
تونس-الديوان الوطني لألرسة و 

العمران البرشي-الوكالة االسبانية 
للتعاون الدويل من أجل التنمية 

2010

)2(  ورشات التخطيط 
االسرتاتيجي املنعقدة حول 

الوقاية من السلوكيات العنيفة 
داخل األرسة و يف املجتمع : 5-6 

مارس 2007 – 7-6-5 جوان 
 2007

)3(  املالحظات النهائية للجنة 
األممية للقضاء عىل أشكال 

التمييز ضد املرأة الدورة 47-02 
22 اكتوبر 2012



• تنقيح الفصل 226 من املجلة الجنائية4 
مبا يجعله منسجام مع التوصية العامة 

عدد 19 للجنة5 من جهة ومبا ميكن ضحايا 
التحرش الجنيس من سهولة الوصول اىل 

القضاء.

• القيام بحمالت تحسيسية تستهدف 
بصفة خاصة النساء العامالت بغاية كرس 

ثقافة حاجز الصمت الذي ال يزال يكتنف 
ظاهرة التحرّش الجنيس.

• تبّني قانون عام ينص عىل اعتبار أّي 
شكـل من أشكـال العنف ضــد النساء، 
جرمية جنائية ، ال سيام العنف األرسي 

واالغتصاب الزوجي والعنف الجنيس،  ومن 
شأن هذا القانون أن ميكن النساء والفتيات 

ضحايا العنف من سهولة الوصول اىل 
مسالك اإلحاطة واالنتفاع بخدمات الحامية 

الفورية العاجلة وخاصة عىل صعيد 
االرتقاء مبنظومة الحامية وتوفري عدد كاف 
من  مؤسسات االيواء واملساعدة القضائية.

• االرساع بإحداث قاعدة معطيات 
ومعلومات وطنية حول العنف ضد املرأة 

ملتابعة هذه الظاهرة وتوفري احصائيات 
دقيقة وذات مصداقية حول كل أشكال 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي.
تعديل الفصول 218 6 227- مكرر7 و 

239 8 من املجلة الجنائية ، مبا يحول دون 
أن يتمكن املعتدين بالعنف عىل املرأة 

من االنتفاع غري العادل بأي ثغرة قانونية 
واالفالت بالتايل من العقاب رغم فعلهم 

االجرامي .

• توعية الرأي العام عرب القيام بربامج 
تربوية وتثقيفية تربز أن مختلف مظاهر 

وأشكال العنف ضد النساء مبا يف ذلك 
العنف داخل املنزل واالغتصاب ألزوجي 

• دورة من االستشارات خالل الفرتة 
)19 أفريل 17 ماي 2007( حول مجاالت 

التدخل ذات األولوية وذلك من أجل مزيد 
بلورة صيغ التدخل حسب القطاع مع 

تفضيل املقاربة املتعددة القطاعات للتعهد 
واإلحاطة بوضعيات العنف.

 
• امتام عملية التخطيط االسرتاتيجي 
اعتامدا عىل منهجية الترصف حسب 

النتائج بهدف اعداد املرشوع التمهيدي 
لالسرتاتيجية )7-5 جوان 2007(

• املصادقة عىل الوثيقة النهائية 
لالسرتاتيجية من قبل اللجنـة الوطنيــة 

)أوت 2007(

• اعتمــاد املشـــروع من  طــرف وزارة  
شؤون الـمـرأة واألســرة )تونس 2008(

• ورشة إلعادة  اطـــالق اسرتاتيجيــــة 
واحداث لـــجنة متـعددة 

القطاعـات)2012( 

• مراجعة اسرتاتيجية )2013(

ويف خالصة القول فقد تجّسم املسار 
املنتهج يف اعداد االسرتاتيجية يف األنشطة 

األساسية التالية : 

• 04 ورشات وطنية و 10 اجتامعات 
بحضور أكرث من 300 مشارك ومشاركة 

) 09 وزارات - 24 هيكال اداريا - هيكلني 
ترشيعيني– مجموعـــة من الكفـــــاءات 

والخرباء املستقليــــن - 05 منظمـــات غري 
حكومية ( شهادات نساء ضحايا العنف . 

• و قد متّخضت هذه األنشطة عىل أهم 
النتائج التالية : 

• تشخيص شامل للوضع مع تحليل أفض 
اىل الضبط مجاالت التدخل .

االسرتاتيجيـــــة : السيـــــاق العـــــام،
الـــــرؤية، الرهـــــانـــــات

امنا هي مامرسات مشينة  وفضيعة 
وسلوكيات تعّسفية مرفوضة .

• انشاء عدد كاف من مؤسسات االيواء 
ومراكز االستشارة والتوجيه ذات القدرات 

الجيدة والعمل عىل احكام توزيعها 
جغرافيا بشكل متوازن وعادل .

• تقديم الدعم املايل الكايف ملقدمي 
الخدمات غري الحكوميني وضبط معايري 

موضوعية يف منح هذا الدعم.

املقاربة 
املعتمدة و 

املسار املتبع 
يف مجال اعداد 

االسرتاتيجية
املقاربة :

 
تركّزت املقاربة املعتمدة إلعداد 
االسرتاتيجية أساسا عىل ما ييل :

• استشارة موسعة قدر االمكان شملت 
مختلف املتدخلني واالطراف املعنية يف 

القطاعات الحكومية ومكونات املجتمع 
املدين ومبا يف ذلك املرأة ضحية العنف ؛

• مشاركة فاعلة يف كل مراحل مسار اعداد 
االسرتاتيجية ؛

• تحديد الهدف والنتائج املطلوب 
تحقيقها.

• تحليل التحديات والصعوبات ، والفرص 
القامئة بالنسبة اىل كل مجال .

• ضبط وتحديد مستويات األولويات عند 
التدخل . 

 الوسائل الواجب توفريها يف الغرض.
• تحديد املجموعات املستهدفة )أصحاب 

الحقوق ,والقامئون بالواجبات( .
• تحديد األطراف املسؤولة والرشكاء 

الفعليون أو املحتملون .
• صياغة التوصيات وخطة عمل خامسية .

 األهداف
و النتائج

الهدف املحوري واالسايس 
لالسرتاتيجية :

 تعزيزا للحقوق االنسانية للفرد وتكريسا 
ملبادئ املساواة و العدالة بني الرجال 

والنساء فاّن الهدف األسايس واملحوري 
لالسرتاتيجية يتمثّل يف : » االسهام يف الوقاية 

ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد 
النساء خالل كامل مراحل الحياة«

 النتائج املربمجة

• احداث منظومـة معلومــات ذات 
قدرات برشية ومادية ومصداقيــة عاليــة 
ومتميــزة بهدف متابعــة وتقييم ظاهرة 

العنف املامرس ضد املرأة .

09_08 االسرتاتيجيـــة الـــوطنية ملقاومـــة جميع أشكـــال العنـــف ضـــد املرأة عرب مختلف مراحـــل الحيـــاة

وزارة شــــــؤون املـــرأة و األســــــرة

• انتهاج أسلوب منهجي وبيداغوجي 
ال يأخذ بعني االعتبار مبادئ التخطيط 
االسرتاتيجي والتصــرف وفــق النتائج 

فقط، وامنــا يلتزم كذلك مبقاربات 
الربمجــــة وادماج متغري النوع  
االجتمــاعي واألبعــاد املتعلقــة 
بالجوانـب االجتامعية والثقافية 

وحقوق االنسان ؛

• املصادقة والتوافق أثناء كل مرحلة من 
مراحل اعداد االسرتاتيجية عىل تحديد 

النتائج التي ينبغي تحقيقها

املسار املتبع :
 

ميكن اختزال أهم مراحل املسار املتبع عىل 
النحو التايل :

• تكوين لجنة وطنية للقيام بعملية 
تشخيص الوضع الراهن )فيفري 2007( 

بالرتكيز أساسا عىل : 1( الدراسات واملراجع 
التونسية املتعلقة بالعنف

 2( الربامج املوجودة واملتصلة مبارشة أو 
بصفة غري مبارشة بالعنف املسلط عىل 

املرأة
 3( الخدمات املتوفرة املتخصصة أو 

تلك املتضمنــة عىل عنصــر يهتم باملرأة 
املعنفـة ويدمج بعد العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي )يف القطاع العام 
واملنظامت غري الحكومية 4( تحليل اإلطار 

القانوين والترشيعي.
• بتنظيــم ورشــة للتخطيط االسرتاتيجــي 

للوقايـة من السلوكيـات العنيفة داخل 
األسـرة  واملجتمع )6-5 مارس 2007( 
لتقديم واملصادقة عىل نتائج تشخيص 

الوضع الراهن وتحديد مجاالت التدخل 
ذات األولويـة بالرتكيــز عىل التحديات 

والصعوبـات والفرص.

• تطويـــر واحداث مجمــوعة من 
الخدمــات املالمئة، املتنــوعة مبــا يؤمـن 

االحاطة واالستجابة لحاجيات النساء 
ضحايا العنف.

• التعبئة االجتامعية والتوعية الجامعية مبا 
يساعد عىل تغيري السلوكيات والقضاء عىل 

مظاهر العنف ضد املرأة .

• تنسيق الجهود بني املؤسسات الحكومية 
وغري الحكومية من أجل الوقاية ومقاومة 

كل أشكال العنف ضـد النســـاء ومن 
أجـــل املطالبـــة مبراجعـــة وتطبيـــق 

القوانني والسياسات والربامج مبا ميكن من 
تحقيق هذه الغاية. 

)6(  الفصل 218 - املجلة الجنائية : من يتعمد احداث جروح أو رضب أو غري ذلك من أنواع 
العنف ... يعلقب بالسجن مدة عام ...و اسقاط السلف أو الزواج املعتدي عليه حقه يوقف 

التتبعات أو املحاكمة أو تنفيذ العقاب واملحاولة موجبة للعقاب
)7(   الفصل 227 مكرر – املجلة الجنائية : يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام مرتكب العملية 
الجنسية دون عنف لطفل من جنس األنثى عمره أقل من 15 سنة تامة  ، ويعاقب مرتكب 

هذا الفصل ب 05 أعوام سجن اذا تجاوز عمر الضحية ال 15سنة و كان دون ال 20 سنة تامة 
كام يعاقب من حاول اتيان هذا الفعل

)4( الفصل 226 من املجلة 
الجنائية : »يعاقب بالسجن 

مدة عام و بخطية قدرها ثالثت 
آالف دينار من مرتكب التحرش 
الجنيس, و يعترب تحرشا جنسيا 

كل تعمد عىل مضايقة الغري 
بتكرار حركات أو التفوه بألفاظ 

أو اتيان أفعال من شأنها أن 
متس كرامته أو تهتك حرمته و 

ذلك بهدف اخضاعه انزعاته 
الجنسية أو نزعات غريه من 
خالل مامرسة عليه ضغوط 

بغاية اضعاف ارادته يف مقاومة 
هذه النزاعات«

)5( التوصية العامة رقم 9 
)الدورة 11 1992( املعتمدة 

من اللجنة األممية للقضاء عىل 
أشكال التمييز ضد املرأة

/http :// www/un/org

/womenwatch/daw/cedaw

recommendations/recomm-fr.

htm#recom19

)8( الفصل -239 املجلة الجنائية : 
زواج مرتكب االعتداء بالفتاة ، يلغي 
التتبعات أو الحكم أو تنفيذ العقاب
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مجـــاالت التــدخـــــل
االسرتاتيجيـــة الـــوطنية 

ملقاومـــة جميع أشكـــال 
العنـــف ضـــد املرأة عرب مختلف 

مراحـــل الحيـــاة



تشخيص الوضع واالستنتاجات :
 

يهدف تشخيص الوضع إىل الوقوف 
عىل النقائص ونقاط القوة مبا ميّكن 

من التخطيط بطريقة تسمح بتحديد 
الحاجيات وتبويبها حسب األولويات سواء 

عىل املدى القصري أو املتوسط والطويل. 
وتبعا لذلك وفيام يتعلق مبجال تجميع 

البيانات واستخدامها ميكن تلخيص نتائج 
التشخيص عىل النحو التايل:

الضغوطات 

• عدم وجود تعريف للعنف املوجه 
ضد املرأة أي العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي تعريفا واضحا و دقيقا يعتمد 
جميع املتدخلون. 

• ضعف عىل مستوى توفر البيانات 
ووضوحها ودقتها وتوفرها ونرشها وتبادلها 
واستغاللها: قلة استغالل املعطيات ونتائج 

الدراسات والبحوث املنجزة )أطروحات، 
رسائل ختم دروس، مقاالت( .

• عدم وجود وسائط متخّصصة ومالمئة 
وموحدة املقاييس لتجميع البيانات وذلك 

عىل مستوى القطاعات واملؤسسات املعنية 
)األمن، الحرس الوطني / الصحة / الشؤون 

اإلجتامعية، املنظامت غري الحكومية 
وغريها ....( .

 
• النقص يف الكفاءات التقنية يف مجال 
التجميع والتوزيع واالستخدام والتقييم 

واملتابعة وفق مقاربة تأخذ يف االعتبار بعد 
النوع االجتامعي.

ونوع العنف املامرس ونوعية العالقة بني 
مرتكب العنف و الضحية و التوزيع حسب 
املناطق الجغرافية اىل جانب ذكر معطيات 

أخرى ذات دالالت ، كوضعيات االعاقة 
عىل سبل املثال.

• التفاوض حول اتفاقيات ومعاهدات 
ورشاكات وامضاؤها لضامن توفر البيانات  

وانتاج بيانات أخرى جديدة ولتوضيح 
العالقات بني املنتج واملنتج وبني املنتج 

واملستخدم وملأسسة تقاليد العمل الشبيك 
التعاوين و دعمه.

مجـــاالت التــدخـــــل
املجــال األول : تجميــع البيــانــات واستخــدامــها 

الفرص 

• التزام آخذي القرار مبقاومة هذه 
الظاهرة. 

• توفّر قدرات ومهارات تقنية يف امليادين 
التالية : إحصائيات، تكنولوجيا اإلعالم 

واالتصال و قدرات مؤسساتية عىل 
املستوى الوطني مثل أنظمة اإلعالم 

القطاعية وبعض املؤسسات املتخصصة 
واملعتمدة نذكر منها، عىل سبيل املثال ال 

الحرص،املعهد الوطني لإلحصاء. 

• بروز وعي متزايد لدى الرأي العام 
واملهنيني بأهمية البيانات املتعلقة بهذا 
املوضوع مبا من شأنه أن يسهل عملية 

تجميع املعلومات.

• توفّر خدمات األمن والحرس الوطني 
والصحة ليال ويف حصص دورية 24/24 
ساعة مبا من شأنه أن ميّكن من تواصل 

ومتابعة تجميع البيانات حول العنف ضد 
النساء.

• اهتامم املنظامت الدولية ودعمها. 

• توفر خدمات اإلصغاء والتوجيه عىل 
مستوى االدارة )مصلحة العالقة مع 

املواطن يف وزارة شؤون املرأة واألرسة ( 
وعىل مستوى املنظامت غري الحكومية مثل 

الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات، 
جمعية املرأة التونسية للبحث والتنمية، 

جمعية أمل، اإلتحاد الوطني للمرأة 
التونسية. 

• دعم قدرات األعوان يف مجال تجميع 
البيانات ورقنها ومتابعتها وتحليلها ويف 

مجال املعالجة باإلعالمية مع األخذ بعني 
االعتبار يف ذلك ملواضيع الخصوصية مثل 

النوع االجتامعي والعنف وحقوق اإلنسان.
ادماج وحدات نوعية وخصوصية يف برامج 

التكوين األسايس األويل واملستمر لفائدة 
مختلف املتدخلني. 
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وزارة شــــــؤون املـــرأة و األســــــرة

االستنتاجات 

اّن االستنتاجات املستمّدة من تحليل هذه 
الضغوطات والفرص تربز بوضوح رضورة :

• التّعرف وبطريقة أفضل وأعمق عىل 
حجم ظاهرة العنف يف مختلف أشكاله ؛

• تنظيم وتجميع البيانات املتعلقة بالعنف 
ضد املرأة مركزيا وباالعتامد عىل مقاربة   

تأخذ باالعتبار مختلف مراحل الحياة ؛ 

• تقييم الوضعية الحالية للعنف ضد املرأة 
أي العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي 

عىل مستوى السياسات والربامج والخدمات 
والترشيع ؛

• تقديم الدعم للربامج وملختلف املتدخلني 
يف مجال جمع املعلومات واملؤرشات 

املتابعة وتقييمها . 

ان تجسيم هذه االستنتاجات والتوجهات 
يف الواقع املعييش يعني رضورة القيام عىل 

املستوى التقني واملنهجي مبا ييل :

• بلورة تعريف واضح عىل مستوى املفهوم 
وعىل املستوى الوظيفي وموحد للعنف 

القائم عىل النوع االجتامعي والعنف ضد 
املرأة ميكن ترجمته إىل أدوات ومؤرشات 

واعتامده التوافق بني كافة املتدخلني. 

•اعداد إطار منهجي ووضع اجراءات 
لضبط نوعية املعطيات واملعلومات التي 

ينبغي تجميعها وإنتاج ونرش وسائط تقنية 
إلرساء منظومة معلومات موحدة  وقاعدة 

بيانات مبوبة حسب الجنس والعمر 

• دعم البحوث يف هذا امليدان مبا يساعد 
عىل فهم أفضل للعوامل وانعكاسات 

العنف مبا يضمن اعتامد السياسات واتخاذ 
القرارات واالجراءات املالمئة واملرتكزة عىل 

معطيات دقيقة.

النتائج املتوقعة 
v جهاز يقظة ومتابعة للربامج 

املقررة
v  قاعدة بيانات وطنية  

مجاالت التدخل ذات األولوية
v احداث قاعدة بيانات وطنية

v ارساء منظومة ملتابعة 
وتقييم الربامج موجودة

v انشاء منظومة يقظة حول 
العنف ضد املرأة

املحاور اإلسرتاتيجية
v قاعدة بيانات وطنية حول العنف ضد املرأة تم 

تركيزها . 
v منظومة متابعة و تقييم الربامج يف

وضع عميل وفعال



تشخيص الوضع واالستنتاجات :

تبنّي النتائج األولية املتعلقة بتوفّر 
خدمات االستقبال واإلنصات واملرافقة 
والتعهد واملتابعة املوجهة نحو املرأة 

املتعرّضة للعنف وجود تجارب أو حتى 
مبادرات قامت بها هياكل املجتمع املدين 

واملؤسسات الحكومية املتخّصصة. وقد 
أفضت تلك التجارب إىل مجموعات من 
الربامج هي اآلن قيد اإلختبار واإلدماج 
خاّصة صلب املراكز الصحية التابعة إىل 

الديوان الوطني لألرسة والعمران البرشي 
ومراكز الحيطة اإلجتامعية التابعة لوزارة 
الشؤون االجتامعية وتجدر اإلشارة إىل أن 

املنظامت غري الحكومية، رغم مواردها 
املحدودة، كانت ملدة طويلة رائدة يف 

مجال تقديم الخدمات وبذلك تّم ترشيكها 
منذ البداية يف السياسات والربامج التي 

تستهدف حقوق املرأة.

ومن املهم أن نسّجل يف هذا النطاق أن 
معظم املتدخلني واملهنيني أو األطراف 

اإلجتامعية قد أشاروا خالل عملية 
التفكري والتخطيط اإلسرتاتيجي إىل عدد 
من النقائص منها نقائص مشرتكة تتعلق 

بجميع الخدمات بينام يتعلق البعض اآلخر 
بقطاع دون غريه كام سيأيت ذكره الحقا 

بأكرث تفاصيل. 

وعموما فقد بينت الحوصلة التأليفية 
للنتائج أّن املرأة املهددة بالعنف القائم 
عىل النوع اإلجتامعي أو تلك التي تعاين 

هذا النوع من العنف هي يف حاجة ماّسة 
إىل االنتفاع بالخدمات التالية : 

عىل مستوى التناسق بني مختلف األقسام 
إضافة إىل أن الحصول عليها يكون مبقابل 

مايل بإستثناء حالة التّسخري.
تكوين غري كاف لإلطار الطبي وشبه الطبي 

فيام يتعلق بالعنف املامرس ضد النساء 
ومبختلف أشكاله ونتائجه ، وكذلك يف 

مجال اإلستقبال واإلنصات واإلحاطة الطبية 
والتوجيه و هي عنارص منعدمة يف بعض 

األقسام. 

املستوى املنهجي والربامجي :
عدم ادماج عنرص العنف ضد املرأة أو 

العنف  القائم عىل النوع االجتامعي يف 
برامج الوقاية. 

وتعزى هذه النقائص أساسا إىل : 

• عدم إلتزام أطباء األقسام اإلستعجالية 
بقواعد تحرير الشهادة الطبية األولية 
وبنظام تسجيل يسمح مبتابعة حاالت 

العنف املتكّرر املوّجه ضّد نفس الضحية 
متابعة زمنية ومكانية. 

• غياب نظام اعالمي يحتوي عىل البيانات 
املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع 

اإلجتامعي ولذلك ال ميكن أن يصبح 
تبادل البيانات الرقمية آليا بني املصالح 
اإلستشفائية مع كل املتدخلني املعنيني 

باإلحاطة بضحايا العنف : أطباء املامرسة 
الحرّة، األمن والعدل ووزارة شؤون املرأة 

واألرسة واملجتمع املدين.

• عدم توفر أقسام وهياكل صحية وغياب 
اإلنصات إىل النساء ضحايا العنف وإىل 

أفراد عائلتهن من قبل اإلطار الطبي وشبه 
الطبي. 

مجـــاالت التــدخـــــل
املجــال الثـاين : خــدمــــــات مــــالمئة ومتنّوعــــــة

• خدمات طبيّة استعجاليّة أو متخصصة 
مثل الطب الرشعي لإلحاطة بها ومتابعتها؛

• خدمات أمنية وعدلية لتتمتع باستقبال 
حريف ورسيع ومؤمن ؛

• مراكز لإليواء توفّر لها الحامية الفورية 
إزاء وضعيات التعّسف والخطر؛

• خدمات انصات نفيس وتوجيه وتقديم 
استشارة قانونية لضامن مرافقة مالمئة 

لعملية التأهيل واملعالجة وإعادة االعتبار 
عىل املستوى الشخيص واملؤسسايت 

واالجتامعي.

ان دور املجتمع املدين واملنظامت غري 
الحكومة جوهري يف هذا النطاق فباإلضافة 

إىل تدخالتها النوعية فهذه الهياكل متثل 
رشيكا متميزا لكل القطاعات )الصحة 

والعدل واألمن والقطاع اإلجتامعي( ولذلك 
واعتامدا عىل ما أفضت إليه مختلف 

النقاشات والتوصيات، فان هذه املنظامت 
غري الحكومية تحتاج إىل دعم قدراتها عىل 
مستوى املوارد )البرشية واملالية واملادية( 

وعىل مستوى عددها خاصة يف املناطق 
املهمشة. 

 وباإلشارة إىل نتائج هذا التحليل فاملقرتح 
ما ييل : 

أّوال : تأمني تعهد مالئم ومعالجة رسيريه 
وعملية محكمة لحاالت العنف القائم 

عىل النوع اإلجتامعي: خدمات متخّصصة 
)خدمات الطّب اإلستعجايل وخدمات 
الطب الرشعي( وإدماجها يف خدمات 

الصحة األساسية وخدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية. 

• غياب هياكل ومراكز مندمجة الستقبال 
ضحايا العنف من النساء ومساعدتهن 
واإلحاطة بهن رسيريّا وعىل املستوى 
النفيس واإلجتامعي من جهة والعدد 

املحدود نسبيا ملراكز اإلسقبال واإليواء من 
جهة أخرى خاصة أن عمل تلك املراكز 

يقترص عىل فرتة النهار  أو حتى عىل نصف 
اليوم فقط. 

الفرص :

يجب أن نشري يف هذا اإلطار أساسا إىل 
العنارص التالية : 

• التزام آخذي القرار واملسؤولني يف 
القطاعات املعنية11. 

• وجود بعض األدوات : منشور ينّص عىل 
إجبارية الشهادة الطبية األولية، وثيقة 

وإجراء معتمد )مطبوعة الشهادة الطبية 
األولية(.

• وجود تجربة منوذجية للتعهد والتوجيه 
و حاالت نوعيّة للنساء ضحايا العنف 

ميكن اعتامدها كشواهد واقعية )الديوان 
الوطني لألرسة والعمران البرشي / مركز 

دوار هيرش(.

• وجود قدرات تقنية ميكن دعمها: 
تقاليد يف مجال إدماج املحاور 

التكوينية واملفاهيم واملعلومات 
ومؤسساتية ومركز دويل للتكوين ووحدات 

تكوين يف مجال العنف القائم عىل النوع 
اإلجتامعي لفائدة األطباء وأخصايئ علم 

النفس وفضاءات مختصة يف الصحة 
الجنسية واإلنجابية موجهة نحو الشباب 

)الديوان الوطني لألرسة والعمران البرشي(. 
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وزارة شــــــؤون املـــرأة و األســــــرة

ان إرساء أّي نظام للتعهد الطبي للنساء 
ضحايا العنف ، يستوجب األخذ بعني 

االعتبار الضغوطات املسجلة عىل العديد 
من املستويات و كذلك الفرص التي ميكنها 

أن تدعم التدخالت ذات األولوية.

الضغوطات :

 اّن الضغوطات التي تهّم قطاع الصّحة 
تربز يف العديد من املستويات : 

 املستوى املؤسسايت : 
• نقص يف برامج التوعية والتحسيس الذي 
يستهدف املخططني واملترصّفني يف الربامج 

ومقدمي الخدمات، 

• غياب الربامج والخدمات الخصوصية 
رغم االعرتاف الوطني والدويل بأن العنف 
القائم عىل النوع االجتامعي ميثل مشكلة 
صحة عمومية )الجمعية العامة9 للمنظمة 
العاملية للصحة، 1988( وعنرص من عنارص 

الصحة اإلنجابية )املؤمتر الدويل للسكان 
والتنمية5+ 10 ، 1999( واملكاسب التي 

أنجزتها تونس يف هذا ميدان الصحة 
العمومية؛

 املستوى التقني : 
غياب األدوات )الوثائق األساسية واألدلة( 

وحتى يف حالة توفرها فهي مستعملة بقلة 
أو غري مستعملة أو مستعملة بطريقة 

غري مالمئة كام اّن استعامل الشهادة 
الطبية األولية رغم أنها شهادة موحدة 

ليس باالستعامل اآليل كام أن الكثري من 
األطباء ومن املتدخلني اآلخرين )مبا يف 

ذلك أصحاب الحق( يجهلون وجود هذه 
الشهادة تواجه هذه الشهادة مشاكل 

• وجود قسم مختص يف الجانب النفيس 
واإلجتامعي داخل املراكز اإلستشفائية 

الجامعية.

• وجود خاليا ومكاتب إنصات يف املدارس 
اإلعدادية واملعاهد الثانوية التي ميـــكن 

أن تقصدها الفتيات ضحايا العنف القائم 
عىل النوع اإلجتامعي. 

• وجود خاليا لإلعالم واإلرشاد يف مجال 
الصحة اإلنجابية يف الوسط الجامعي 

واستشارات مختّصة يف مجال املراهقة 
داخل املركز الوطني واملراكز الجهوية 

للطب املدريس والجامعي.

توفّر مراكز استقبال وإنصات أو ايواء :
 

• الديوان الوطني لألرسة و العمران 
البرشي )مركز عمومي لالستقبال و اإلحاطة     

الطبية ، النفسية االجتامعية و القانونية 
بالنساء ضحايا العنف ، بنب عروس (

• جمعية أمل )وحدة نهارية وايواء 
لألمهات العازبات ( 

• جمعية بيتي )وحدة نهارية وايواء 
لألمهات بدون مأوى(

• وجود خط أخرض بوزارة شؤون املرأة و 
األرسة لفائدة النساء ضحايا العنف.

ثانيا :  ضامن أمن املرأة والبنت ضحايا 
العنف :

سلك األمن الوطني 

ان املشاركني واملشاركات يف االستشارة 
والتفكري اإلسرتاتيجي سواء كانوا من القطاع 

أو من الرشكاء اتفقوا عىل أن الضغوطات
و الفرص يف هذا املجال تتمثل فيام ييل :

الضغوطات :

• غياب هياكل وفضاءات مالمئة داخل 
مراكز األمن لضامن اإلستقبال واإلنصات 

املناسبني للمرأة املتعرّضة للعنف.
• العدد املحدود ملراكز اإليواء حيث 
يصعب ايداع املرأة املتقدمة بشكوى 

لضامن أمنها وسالمتها يف انتظار تطبيق 
اإلجراءات العدلية وغريها.

• غياب آليات لضامن أمن املرأة املتعرّضة 
للعنف إذ ال يتّم اللجوء آليا إىل التسخري 
مثال مام يحّد من مهام ودور جهاز األمن 

يف هذا املجال.
• قلة تحسيس رجال األمن فيام يتعلق 

بخطورة مامرسات العنف ضد املرأة و/أو 
رضورة وجود برامج يف هذا املجال مبا يف 

ذلك الحرص عىل احرتام اإلجراءات .
قلة التكوين يف مجال اإلستقبال واإلنصات 

إىل املرأة ضحية العنف .
• عدم وجود نظام لإلعالم يدمج البيانات 

املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع 
االجتامعي وهو ما ال ميّكن من التبادل 
اآليل للبيانات الرقمية بني مصالح األمن 

من جهة واملتدخلني اآلخرين يف اإلحاطة 
بضحايا العنف كالصحة والعدل ووزارة 
شؤون املرأة واملجتمع املدين  من جهة 

أخرى. 
 

)9( تونس عضو فيها
)10( تعّهدت تونس بتطبيق 

مخطط العمل الناتج عن 
املؤمتر العاملي للسكان والتنمية 

)القاهرة، سبتمرب 1995 
ومراجعته يف الهاي سنة 1999(.

)11( انظر قامئة املؤسسات 
التي شاركت يف عملية اعداد 

االسرتاتيجية



الفرص :

• وجود أعوان من الّنساء يف مراكز ومصالح 
األمن غري أن هذا الوضع يحتاج إىل الدعم 

العددي وعىل مستوى القدرات التقنية.

• وجود فرص للتكوين املستمر والرسكلة 
لفائدة أعوان وإطارات قوات األمن 

الداخيل يف املدارس ومؤسسات التكوين 
التابعة إىل هذا الهيكل. 

• وجود خلية لحقوق اإلنسان صلب وزارة 
الداخلية والتنمية املحلية مكلّفة مبتابعة 

جودة الخدمات وتطابقها مع القوانني 
املعمول بها. 

• وجود مكاتب العالقة مع املواطن 
لإلنصات ومتابعة العرائض يف كل اقليم 

عىل املستوى الوطني. 

ثالثا :  ضامن الحامية القانونية واملساعدة 
القضائية : سلك القضاء 

توجد عىل مستوى املنظومة القضائية، 
ورغم النقائص والضغوطات التي ذكرها 

ممثلو القطاع العمومي )وزارة العدل 
وحقوق اإلنسان( والقطاع الخاص 

)املحامون( واملنظامت غري الحكومية ، 
العديد من اآلليات املساعدة عىل الوقاية 

من العنف وعىل استئصاله وميكن توظيف 
تلك اآلليات لإلرساع يف هذه العملية 

باعتامد عدد من التدخالت ذات األولوية 
وإلنجاز ذلك ال بّد من اعتبار كل العوامل 

سواء الفرص املالمئة أو تلك التي متثل 
ضغوطا يف هذا املجال و منها :

الضغوطات 

• وسائل تقنية ومعّدات محدودة مبا يف 
ذلك الفضاءات والتجهيزات. 

• نقص عىل مستوى التكوين يف مجال 
اإلنصات واملرافقة.

• نقص يف عدد مراكز اإلستقبال خالل 
النهار وعدم وجود مراكز لالستقبال خالل 

الليل.

• عدم توافق بني اجراءات الترصّف يف 
املراكز املوجودة وبني حاجيات املجموعات 

املستهدفة : تكاليف االنتفاع بالخدمة 
واألعوان والكفاءة و املؤهالت.

• وجود فئات من النساء يف وضعيات 
هشة للغاية تجهلن أبسط حقوقهن وليس 
لديهن أي كفاءة مهنية مع صعوبة اإلنتفاع 

من فرص التكوين والقروض الصغرى. 

الفرص 
• وجود مراكز لالستقبال والتعهد واإلنصات 

النفيس والقانوين واإلداري واإليواء رغم 
عددها املحدود وطاقة استيعابها الضعيفة. 

• وجود سلك لألعوان اإلجتامعيني )وزارة 
الشؤون اإلجتامعية( واملنشطني )الديوان 

الوطني لألرسة والعمران البرشي( لهم 
عالقات متميزة مع املواطنني مبا فيهم 

املجموعات الهشة والفقرية .

• وجود مراكز للدفاع واإلدماج اإلجتامعي  
ذات توجه إجتامعي : التحسيس واإلنصات 

واملتابعة والتكوين .

• وجود مراكز مندمجة للشباب والطفولة.

مجـــاالت التــدخـــــل
املجــال الثـاين : خــدمــــــات مــــالمئة ومتنّوعــــــة

الضغوطات   

• نقص عىل مستوى آليات تطبيق األحكام 
القضائية. 

• نقص عىل مستوى اآلليات واإلجراءات/ 
الصيغ الخاصة بالتعهد باملرأة ضحية 

العنف القائم عىل النوع ونتائجه مبا يف 
ذلك ما يتعلق باألطفال واألرسة. 

• ضعف القدرات التقنية )التكوين 
واألدوات( واملؤسسات لإلستقبال 

واملساعدة القضائية واملتابعة يف مجال 
العنف ضد املرأة.

• غياب الهياكل والوحدات املندمجة 
لالستقبال واملساعدة القضائية واملتابعة.

• نقص يف الربامج التحسيسية لفائدة سلك 
القضاة واملساعدين القضائيني )العدول 

املنفذون وعدول اإلشهاد...(. 

• غياب نظام لإلعالم يدمج البيانات 
املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي مام يحول دون التبادل اآليل 
للبيانات الرقمية بني املصالح القضائية 
واملتدخلني اآلخرين يف اإلحاطة بضحايا 
العنف )وزارات شؤون املرأة و األرسة 

والصحة واألمن والعدل والشؤون 
االجتامعية واملجتمع املدين....(.

الفرص  

• وجود ترشيع يخدم أبعاد الوقاية و 
العقاب و الزجر لحاالت العنف.

االستنتاجات 
لقد بينت كل التحاليل وعمليات 
التقييم املنجزة اّن التعّهد باملرأة 

ضحية العنف يواجه عددا من 
املصاعب مرتبطة مبجال الصحة 

واألمن والعدل واملجال االجتامعي 
يف القطاع العمومي وعىل مستوى 
املجتمع املدين عىل حّد السواء كام 
بينت أن املجاالت األربعة املعنية 

تتصــف بأوجـــه شبه فيمـــا 
يتعلّق بالخدمــات املالمئة التي 

يتعني ضامنــها تتمثـــل 
أساسا يف: 

• ضعف أو حتى انعدام التعهد ونوعية 
الخدمات املتصلة به.

• ضعف عىل مستوى االهتامم أو املعالجة 
الخصوصية للعنف ضد املرأة رغم وجود 
هياكل ذات تجربة يف مجال الترصّف يف 

حاالت العنف داخل مراكز األمن )الوسط 
الحرضي( و مراكز الحرس الوطني )الوسط 
شبه الحرضي والريفي( ورغم وجود فرق 

جهوية للرشطة العدلية ومنشور ينّص عىل 
إجبارية الترصيح بحاالت العنف وبرامج 
تكوين موجهة إىل أعوان وإطارات األمن. 

• نقص يف املعلومات و ذلك منذ املنطلق 
وخاّصة فيام يتعلق باألحكام والرتاتيب 

يف مجال التعهد بضحايا العنف أو 
مرافقتهن يك تتمكن من حامية أنفسهن 

ضّد التهديدات والعنف القائم عىل النوع 

17_16 االسرتاتيجيـــة الـــوطنية ملقاومـــة جميع أشكـــال العنـــف ضـــد املرأة عرب مختلف مراحـــل الحيـــاة

وزارة شــــــؤون املـــرأة و األســــــرة

• وجود آليات للوقاية والحامية: قايض 
الطفولة وقايض األرسة ومندوب لحامية 

الطفولة والقايض املستشار يف كل محكمة 
ابتدائية مكلّف بالتوجيه مجانا. 

• وجود إجراءات تسهل االنتفاع من 
الخدمات القضائية: اإلنتفاع املجاين من 

كل درجات القضاء وعدم إجبارية توكيل 
محامي يف الجنح املتعلقة مبجلة األحوال 

الشخصيّة.

• توفّر وثائق حول حقوق املرأة عرب 
مختلف مراحل الحياة لدى القطاعات 

املعنية  واملنظامت غري الحكومية .

• وجود هيكل للتكوين املستمر لسلك 
القضاة وإمكانية إدماج العنف القائم عىل 

النوع اإلجتامعي يف الدورات التكوينية 
املربمجة لدى املعهد األعىل للقضاء لفائدة 

املساعدين القضائيني. 

رابعا :  اعتامد امكانات ووسائل إضافية 
وإطار لدعم الخدمات املسداة: املجتمع 

املدين والقطاع اإلجتامعي. 

اّن الخدمات التي يسديها مختلف 
املتدخلني عىل مستوى القطاع االجتامعي 
واملجتمع املدين ولنئ كانت هامة غري أنها 

تبقى وال سيام من حيث النوعية غري كافية 
لالستجابة لحاجيات املرأة التي تعاين من 

الهشاشة اإلقتصادية واإلجتامعية وتجهل يف 
نفس الوقت حقوقها وتتمثل الضغوطات 

أساسا يف ضغوطات تقنية ومادية وهي 
متنع أحيانا من انتفاع املرأة املعنفة 

بالخدمات الرضورية. 

اإلجتامعي ومن املطالبة بحقهّن يف حرمة 
جسدهن ويف الصحة واألمن والحامية 

وغريها من الخدمات األخرى.

• عدم وجود نظام مرجعي متعدد 
القطاعات. 

 كام أبرزت النتائج املفّصلة عىل مستوى 
كل قطاع عددا من االستنتاجات 

والتوصيات التالية : 

• احداث وتطوير خدمات إنصات وتوجيه 
وتعهد قادرة عىل اإلستجابة إىل حاجيات 

وتطلّعات املجموعات املستهدفة.

• تنمية قدرات ومؤهالت مقّدمي 
الخدمات عرب التكوين وتطوير األدوات. 

• التحسيس بحقوق املرأة ومقاومة العنف 
القائم عىل النوع االجتامعي والوقاية منه 

لفائدة مقدمي الخدمات واملهنيني املعنيني. 

• إنشاء نظام مرجعي ملرافقة املرأة املعنية 
بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي 

مبا يساعد وصولها إىل الحل األمثل وهو 
ما يعني تعزيز التعاون والتنسيق بني 

املتدخلني والفاعلني املعنيني وإحكام توجيه 
املرأة نحو الخدمات املتخصصة. 

• رضورة تهيئة و توفري الوسائل واملوارد 
االزمة لتقديم الخدمات.

وقد بيّنت اللقاءات واملناقشات التي 
جمعت مختلف القطاعات ، أّن 

الخصوصيات القطاعية تحتّم إنشاء 
خدمات خصوصية و/أو إجراءات مرافقة 

نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص : 

• إحداث مراكز إيواء )مفتوحة 24 ساعة 
/ 24 ساعة(.

• دعم أو إنشاء آليات مرافقة أو معاضدة 
مثل الشهادة الطبية األولية التي يجب 
تعميم استعاملها وضامن مجانيتها عىل 

غرار الشهادة الطبية قبل الزواج.

• وجوبية التسخري العديل بإعتباره ذي 
أولوية بالّنسبة اىل سلك األمن وللضحايا 

اآليت تعوزهن االمكانيات املادية.

• حاجة القطاع العديل إىل اعتامد آليات 
للتجريم يف حالة عدم تطبيق الرتاتيب 

القانونية.



خامسا : التأهيل الذايت للنساء و الفتيات 
و اعادة ادماجهن االقتصادي و االجتامعي

اّن النساء املتعرضات للعنف خالل 
مراحل حياتهن قد يلتزمن بالصمت يف 

أغلب األحيان ازاء هذه املامرسات بسبب 
أوضاعهن االقتصادية واالجتامعية الصعبة 

والهشة .
 

تشخيص الوضع و االستنتاجات :

الضغوطات 

 تعاين املرأة من صعوبات إن مل نقل من 
عدم القدرة عىل كرس حاجز الصمت إزاء 
العنف الذي قد تتعرض له وبالتايل حامية 

نفسها واالبالغ عن هذه املامرسات حتى 
وان كانت هذه املامرسات تهّدد حياتها ، 
وصمتهــا هذا قــد يكون بدافع احساس 
بالخجـــل  أو االحساس بالذنـــــــب  أو 
املسؤوليــــة هذا باإلضافة اىل احساسها 

بالخوف من أن تكون هي سبب يف فضيحة 
قد ينتج عنها تفكك أوارص التضامن داخل 

األرسة أو داخل الدائرة املجتمعية حتى 
وان تعلّق األمر بوضعيات خطرية كام هو 

الحال عند ارتكاب اغتصاب جنيس.

• تندرج بعض املواقف والوضعيات األخرى 
ضمن »العقلية الواقعية« التي تدفع املرأة 

اىل »الّصرب« و«التحّمل« وهي مواقف 
مرتبطة بالوضع االقتصادي املحدود للمرأة 
املعنفة وخشيتها من أن تجد نفسها بدون 
مأوى سواء كانت عزباء أو متزوجة وربة 

بيت .

• محــدودية عـــدد املنظمـــات غري 
الحكومية املختصة يف مكافحة العنف 

وتجدر االشارة يف هذا النطاق اىل أّن 
املحاور االسرتاتيجية والتدخالت ذات 

األولوية تبقى هي ذاتها يف كل مجال من 
املجاالت مع املحافظة عىل الخصوصيات 
القطاعيّة و التأكيد يف نفس الوقت عىل 
رضورة إرساء آليات ومنهجيات للتعاون 

والرشاكة وتنسيق التدخل فيام يتعلق 

مجـــاالت التــدخـــــل
املجــال الثـاين : خــدمــــــات مــــالمئة ومتنّوعــــــة

ضد املرأة  والوقاية منه  ومرافقة  النساء 
ضحايا العنف.

الفرص

• وجود مؤسسات وبرامج للتضامن 
االجتامعي ميكن للنساء الاليت يتعرضن 

للعنف من االستفادة من خدماتها.

• وجود تجارب ومامرسات جيدة عىل 
مستوى النسيج الجمعيايت يف مجال 
التأهيل القانوين واالقتصادي للمرأة.

• توفر هياكل لإلحاطة النفسية 
واالجتامعية )مراكز الدفاع واالدماج 

االجتامعي( تضم كفاءات مؤهلة 
للمساهمة يف تغيري السلوكيات سواء لدى 

أصحاب الحقوق أو القامئني بالواجبات.
 

• املشاركة يف العمل التوعوي للمنظامت 
غري الحكومية والربامج الوطنية للقطاع 

العمومي باإلضافة اىل ما تتيحه 
تكنولوجيات االعالم واالتصال من فرص 

لتوسيع أفق النساء وتحسني مستوى 
معارفهن ووعيهن بحقوقهن االنسانية.

االستنتاجات 
 ان تجسيم هذه النتائج  

والتوجهات يف الواقع يستوجب عىل 
املستوى التقني واملنهجي القيام ما 

ييل :
v الرشوع يف حوار وطني اسرتاتيجي 
إلعداد إطار مرجعي موّحد ومعتمد 

باإلجامع من قبل كافة األطراف 
) أصحاب الحقوق والقامئني 

بالواجبات واملتدخلون(حيث ميكن 

بجمع املعطيات واستخدامها واالستقبال 
واملرافقة والتعهد واملتابعة.

ومن  املهم  يف هذا السياق التمييز بني 
الخدمات العامة والخدمات املتخصصة 

لفائدة ضحايا العنف اذ أن الخدمات 
العامة تؤمنها السلط العمومية يف اطار 

سياسات النهوض  والدعم االجتامعي 
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اعتامد مبادئ ذلك اإلطار املرجعي 
يف برامج التحسيس واالتصال 

االجتامعي واملنارصة.

v إعداد إطار اسرتاتيجي ومنهجي 
وإنتاج وسائط مالمئة للتحسيس 

واالتصال االجتامعي واملنارصة من 
أجل التغيري.

v إعداد الوسائل واألدوات ملقاومة 
العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

والوقاية منه مبا يف ذلك الدعم 
لفائدة بعث منظامت غري حكومية 

تعمل يف ميدان العنف. 

v النهوض بالرشاكة بني املؤسسات 
املعنية والجامعات العمومية 

واملنظامت غري الحكومية يف مجال 
مقاومة العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي والوقاية منه.

v دعم والرفع من كفاءة املتدخلني 

يف مجال املنارصة من أجل تغيري 
السلوكيات واملامرسات ليتمكنوا من 

التواصل حول العنف القائم عىل 
النوع االجتامعي بطريقة مالمئة 

وفعالة. 
v االنتفاع والوصول اىل خدمات 

الوقاية والدعم وال سيام بالنسبة اىل 
ضحايا العنف.

سواء يف مجال الصحي أو التشغيل ،وهو 
عمل يندرج يف اطار تنموي بعيد املدى 
و يشمل األغلبية من السكان وال يقترص 

عىل ضحايا العنف فقط ، ويف املقابل فان 
الخدمات املتخّصصة تكيف الدعم والرعاية 
حسب الحاجيات وهي يف الغالب حاجيات 

استعجالية لضحايا العنف من النساء االّ 

أن مثل هذه الخدمات غري متاحة لعموم 
الناس ،رغم وأّن هذه الخدمات ميكن أن 

تتوىل الترصّف فيها و متويلها من طرف 
السلط العمومية أو منظامت غري حكومية 

كام هو الحال يف العديد من البلدان .

النتائج املتوقعة 
1 – ضامن استقبال وتعهد جيديّن 

ومتوفرين لفائدة املرأة ضحية 
العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

2 – إرساء نظام مرجعي ذي 
جودة ومتعّدد القطاعات لإلسقبال 

واملرافقة والتعهد لفائدة ضحايا 
العنف القائم عىل النوع االجتامعي

3 – التأهيل الذايت للمرأة عموما 
وخاصة املرأة ضحية العنف وإعادة 

إدماجها اجتامعيا واقتصاديا.  

التدخل ذات األولوية
v تحسني جودة االستقبال والتعهد الطبي والقضايئ / القانوين 

والنفيس واالجتامعي.
v إحداث وإدماج فضاءات لإلنصات صلب الهياكل التابعة إىل 

الصحة واألمن والحرس الوطني والشؤون االجتامعية واملنظامت 
غري الحكومية.  

v احداث مراكز جديدة لإليواء : القطاع العمومي واملجتمع 
املدين. 

v إرساء نظام إعالمي حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي 
صلب الهياكل التابعة إىل القطاع الحكومي والقطاع الخاص 

والجمعيات.

v اعداد خارطة للمتعاملني ومقّدمي الخدمات يف مجال العنف 
القائم عىل النوع االجتامعي وطنيا وجهويا. 
v تشبيك جميع مراكز االستقبال والتعهد. 

v وضع مسالك للتنسيق و اضفاء االنسجام بني مختلف املتدخلني 

العموميني و املنظامت غري الحكومية يف اطار تشاريك .

v دعم قدرات املرأة عرب الوصول إىل املوارد : املعارف واملعلومات 

املالمئة واملوارد الذاتية والكفاءات املهنية والقروض الصغرى ، 
v دعم قدرات املرأة عرب الوصول إىل املوارد : املعارف واملعلومات 

املالمئة واملوارد الذاتية والكفاءات املهنية والقروض الصغرى ، 
v بعث وتوطيد شبكات اجتامعية إلعادة االعتبار لضحايا العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي. 

املحاور اإلسرتاتيجية
v  العنف القائم عىل النوع االجتامعي مدمج 

يف القطاعات والخدمات املعنية )العمومية 
والجمعياتية(. 

v  نظام إعالم وظيفي. 
v  مراكز إيواء يف طور العمل.

v نظام مرجعي يف طور اإلستغالل. 
v خارطة وطنية وجهوية للمتعاملني يف مجال 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي مرسومة 
وقابلة للتحيني. 

v  إطار للرشاكة ثنائية القطاعات أو متعددة 
القطاعات ساري املفعول.

v  أدلة عملية تم اعدادها من نساء انتفعن من 
برامج التأهيل. 

v  نظام وظيفي و فعال إلعادة ادماج املرأة 
ضحية العنف اجتامعيا واقتصاديا. 

  



تشخيص الوضع واالستنتاجات 

 تعّد الحاجة إىل تعبئة املجتمع من أجل 
تحقيق التغيريات املنشودة عىل مستوى 

الّسلوكات العنيفة داخل األرسة واملجتمع 
من املسائل الحيوية  التي تستـأثر 

مبزيد االهتمـــام حاليـــا والسيام تجاه 
املجموعات األكرث هشاشة كالنساء عرب 

مختلف مراحل حياتهن.وهو ما يدعو اىل 
رضورة الرشوع يف التفكري االسرتاتيجي 

حول التدخالت النوعية املوجهة واملالمئة 
مبا يسهم يف احداث صحوة الضمري 

إلدراك خطورة العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي الذي مازال املجتمع التونيس 

والنساء ضحايا العنف  أنفسهن يتغاضون 
عنه وال يبلّغن عنه وال يعترب تبعا لذلك 

تعّديا خطريا عىل حقوق اإلنسان. 

وقد بني تحليل الضغوطات والفرص 
بوضوح أنّه من املهم التحرّك عىل 

مستويات متعّددة لنتمّكن من تجاوز 
هذا »املحظور املسكوت عنه«  ومن كرس 

حاجز الصمت ازاءه وضامن الوصول إىل 
نتائج ملموســة عىل مستـــوى سلوكـــات 
األفراد صلـــب العائلـــة واملجتمــع وهو 

ما يستوجب رضورة العمل أساسا من أجل: 

تأكيد وبوضوح اإلرادة السياسية كعنرص 
أسايس يف ضامن النجاح وتحسني االتصال 
االجتامعي و برامج التحسيس و التوعية.
استحثاث التزام وسائل اإلعالم مبكافحة 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي 
ومقاومته .

• قلة الفضاءات املخّصصة للنقاش ولتبادل 
التجارب يف مجال مقاومة العنف القائم 
عىل النوع االجتامعي والوقاية منه ومن 

مثة ضعف عىل مستوى التشبيك والرشاكة 
يف ميدان اإلتصال والتحسيس حول هذا 

النوع من العنف، 

• النقائص املتصلة مبسألة االتصال 
االجتامعي والتحسيس عىل املستوى 

الشامل اإلجاميل أو عىل مستوى األفراد 
واملجموعات املحددة: ضعف يف الكفاءات 

التقنية )االتصال( ويف تحليل املواضيع 
)النوع االجتامعي ، العنف ضد املرأة، 

حقوق اإلنسان( ؛ عدم توفر طريقة 
مبّسطة للتعريف بالنصوص القانونية ؛ 

متكني املرأة من الحصول عىل املعارف 
والكفاءات الرضورية يك متارس حقوقها 

كاملة ولضامن حرمتها الجسدية والعقلية 
وإعادة إدماجها إقتصاديا وإجتامعيا. 

دعم شبكات املتدخلني يف مجال العنف 
القائم عىل النوع اإلجتامعي بهدف تأمني 

تعهد أفضل لفائدة املرأة ضحية العنف 
ومالءمة الّسلوكات مع التغيريات اإليجابية.

1 – التعبئة االجتامعية والتحسيس 
املجتمعي و املنارصة لتغيري السلوكات 

الفردية واملؤسساتية :

رغم االعرتاف بوجــــود ظاهرة العنــــف 
ضد املرأة والعـــنف القــــائم علــــى 

النـــوع االجتامعي ، نتيجة الجهود التي 
بذلتها املنظامت غري الحكومية وبعض 

مبادرات من القطاع العمومي فاّن هذا 
املوضوع مازال يطغى عليه التكتم كام 
تنزع العديد من الضحايا إىل التحّصن 

بالّصمت واإلنكار للحفاظ عىل صورتهن 
اإلجتامعية ومكانتهن العائلية. 

ومتثل هذه الترصّفات عقبة كبرية 
يستوجب تعبئة اجتامعية ومنارصة فّعالة 

من أجل التغيري داخل املجتمع وعىل 
مستوى املؤسسات. 

.تشخيص الوضع واالستنتاجات 

الضغوطات 

عندما يتعلق األمر بتغيريات إجتامعية 
تكون الضغوطات يف غاية األهمية ونذكر 

فيام ييل البعض منها : 

• ضعف وسائط اإلعالم والتحسيس حول 
العنف القائم عىل النوع االجتامعي من 
ناحية جودتها وتوفّرها ومدى انتشارها 

وتوزيعها. 

• عدم اهتامم وسائل اإلعالم التي حددت 
لنفسها أولويات أخرى ذات طابع تجاري 

وقد ساهمت صورة املرأة كأداة وكائن 
ذي منزلة دونية والتي تنقلها الومضات 
اإلشهارية واألفالم واملسلسالت التلفزية 

بشكل كبري يف إقرار العنف وجعله 
أمرا مقبوال ورشعيا )صفحة القضايا يف 

الصحافة( ، 
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• ان العنف ضد املرأة غالبا ما يتم 
استبطانه كقاعدة اجتامعية أو حتى 

كقيمة ثقافية وذلك بسبب بنية العالقات 
اإلجتامعية ومراتب النظام األبوي وما 

يحتويه من معايري للسلطة والطاعة سواء 
بني الرجل واملرأة أوبني األجيال . 

• وبذلك يعترب موضوع العنف القائم عىل 
النوع اإلجتامعي موضوعا محظورا ألنه 
يتعلق بالحياة العائلية وبالتايل بالحياة 

الخاّصة، 

• بيد أنه من األسايس و املنطقي أن نبني 
أن إنكار وجود هذا العنف متأيّت كذلك من 
كون العديد من األشخاص ال ميكنهم تصّور 
وجود العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي 

الذي يعزى أساسا إىل عدم املساواة 
والتفرقة الجنسية يف بلد سّوى يف الحقوق 

بني الرجل املرأة ويف ظل دولة تكرّس 
املساواة وتحمي الحقوق. وال شك يف أن 
األسباب املذكورة أعاله هي التي جعلت 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي ال ميثل 
حتى تاريخ قريب أحد أولويات املؤسسات 

العمومية املعنية، 

• غياب مراجع مكتوبة وواضحة يف 
مضمونها ميكن أن يعتمدها جميع 

املتدخلني يف مجال العنف القائم عىل 
النوع اإلجتامعي ، 

• قلّة الحوارات وضعف يف أنشطة املنارصة 
املتعلقة مبسائل العنف ضد املرأة وثقافة 

املساواة بني الرجل واملرأة، 

• عدم وصول املتدخلني وخاّصة منهم 
املنظامت غري الحكومية إىل وسائل اإلعالم 

بسبب كرثة قنوات اإلتصال والكلفة 
املرتفعة للخدمات والحمالت اإلعالمية .

الفرص 
• إرادة سياسيّة  يف مجال مكافحة العنف 

ضد املرأة والوقاية منه، 

• وجود منظومة قانونية وترشيعية من 
شأنها أن تساند أنشطة التحسيس والتعبئة 
حول العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي، 
توفّر تراث ثقايف )أمثال وحكايات وأشعار 

وأغاين ومرسحيّات...( ميكن استغالله يف 
رسائل التحسيس حول العنف ضد النساء ، 

• وجود تجارب ومامرسات جيّدة عىل 
مستوى النسيج الجمعيايت يف مجال مقاومة 

العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي، 

• تواجد العديد من املجموعات واألسالك 
املهنية التي ميكنها أن تدعم أنشطة 

التحسيس والتعبئة اإلجتامعية أو حتى 
أن تتبناها : األميّة والفنانون والباحثون 

والصحافيون، 

• استعامل التكنولوجيات الحديثة لإلعالم 
واإلتصال وانفتاح وسائل اإلعالم من شأنه 

أن يساعد عىل توسيع النقاش حول العنف 
القائم عىل النوع االجتامعي.

املجال الثالث : التعبئة االجتامعية وتحسيس املجموعة من اجل التغيري 

عىل مستوى الّسلوكات واملؤّسسات : 

مجـــاالت التــدخـــــل

النتائج املتوقعة 
v توعي متزايد مبخاطر العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي يف صلب 
األرسة واملجتمع.

التدخل ذات األولوية
v اعداد إطار مرجعي اجتامعي وثقايف وقانوين موّحد واعتامد 

خطاب متناسق حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي. 
v مقاومة ظاهرة ابتذال العنف أو حتى اقراره رشعا اعتامدا 

عىل تفاسري خاطئة للنصوص الدينية أو للتقاليد والقيم العائلية 
واالجتامعية؛

v النهوض بثقافة املساواة بالتأكيد عىل القيم اإليجابية 
واملامرسات الفضىل عىل املستوى الوطني والجهوي. 

v مزيد ترشيك الرجل والشاب يف مقاومة العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي والوقاية منه. 
v دمج مقاومة العنف القائم عىل النوع االجتامعي ومحاور 

املساواة بني الرجل واملرأة وحقوق اإلنسان يف الربامج املدرسية 
وبعض اختصاصات جامعية ومخططات االتصال واإلعالم ويف 

أنشطة الجمعيات.
v إعداد وتنفيذ اسرتاتيجية للتحسيس ولالتصال لفائدة تغيري 

السلوكات العنيفة. 

املحاور اإلسرتاتيجية
1 – التوافق حول مبادئ املساواة والعدالة 

واستئصال كافة أشكال التفرقة والعنف ضّد 
املرأة عرب دورة الحياة وترجمة ذلك يف ميثاق 

وطني. 
2 – تفعيل وتقييم اسرتاتيجية تحسيس واتصال 
حول تغيري السلوكات العنيفة تجاه املرأة داخل 

األرسة واملجتمع. 
3 – منظامت غري حكومية مختصة وشبكات 

وأطر رشاكة حيز العمل. 



• نقص يف عدد قضاة األرسة مع حدود 
قانونية لدورهم وصالحياتهم متنعهم من 

التدخل .

• نقص عىل مستوى تكوين األسالك املهنية 
حول اإلطار القانوين الذي يندرج فيه 
العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

• غياب اجراءات التنسيق والتعاون 
بني مختلف القطاعات واملنظامت غري 
الحكومية املكلفة بالعنف ضد النساء.

• نقص يف هياكل اإلستقبال يف املحاكم 
ومراكز اإليواء لفائدة املرأة ضحية العنف .

• عدم املعرفة بالقوانني واالجراءات 
القضائية سواء من طرف ضحايا العنف أو 
من قبل املؤسسات الحكومية أو الخاصة.

• عدم مجانيّة الشهادة الطبية األولية 
الرضورية لتقديم شكوى متعلّقة بالعنف 
ميكن أن يحّد من متتّع املرأة بالحامية و 

املساعدة القضائيّة و القانونيّة.

• انعدام االحاطة مبقرتيف العنف.

 الفرص 

• إرادة سياسيّة واضحة للوقاية ومكافحة 
العنف ضد املرأة .

• املساواة بني الرجال والنساء أمام القانون 
مبدأ معتمد يف الدستور .

• إطار قضايئ قانوين يدعم إجامال املساواة.

االستنتاجات 
 v ان قوانني عموما داعمة 

للمساواة غري أن البعض منها 

اآللّيات املؤّسساتّية

تتوىل بعض الهياكل و املؤسسات أكرث من 
غريها دورا أساسيا يف النهوض بوضعية 

املرأة وتأهيلها ملامرسة حقها يف املساواة 
ومقاومة مختلف أشكال العنف القائم عىل 
النوع االجتامعي الذي تتعرّض له املرأة يف 
بيتها ويف مكان عملها وكذلك يف الفضاءات 
العمومية ، وتستوجب املرأة ضحية العنف 
القائم عىل النوع االجتامعي عناية متكاملة 
تشارك فيها مختلف القطاعات و الكفاءات 

متعّددة االختصاصات ، تتدخل كل منها 
يف مرحلة من مراحل الوقاية والتعهد 

الرسيري والنفيس واإلجتامعي واإلقتصادي. 

وتندرج هذه املقاربة اإلنسانية املرتكزة 
عىل الفرد يف إطار استعجايل ويتطلب 

إرساء جسور بني القطاعات لضامن 
التخطيط املتكامل وتخصيص املوارد املالية 

والبرشية والوقت الرضوري للحفاظ عىل 
حياة ضحايا العنف القائم عىل النوع 

اإلجتامعي كحق برشي أسايس وضامن 
الحقوق األخرى عرب برمجة مالمئة 

وإسرتاتيجية ومتابعة وتقييم متواصل 
لآلليات املعتمدة. 

دور وزارة شؤون املرأة واألرسة 

أحدثت هذه الوزارة يف 13 أوت 1992 
لتنفيذ سياسة الدولة يف مجال املرأة 

واألرسة وتّم بداية من سنة 2002 توسيع 
نطاق مهامها لتشمل الطفولة وسنة 2004 

لتهتم باملسنني. 
وباعتامدها عىل مقاربة دورة الحياة ترتكز 

اسرتاتيجيات هذه الوزارة التي تستهدف 
مختلف الرشائح االجتامعية عىل محور 
أفقي يتقاطع و يتكامل مع السياسات 

القطاعية ذات الطابع االجتامعي 
واالقتصادي والثقايف التي تضطلع بها 

مؤسسات وهيئات وطنية أخرى.
ومتنح هذه الوضعية وزارة شؤون املرأة و 
األرسة وظيفة هامة عىل مستوى التنسيق 

تتجاوز الرؤية القطاعية املحدودة. 
وتندرج اإلسرتاتيجية الوطنية ملقاومة 

جميع أشكال العنف ضد املرأة عرب 
مختلف مراحل الحياة يف نطاق تواصل 

مسار برنامج عمل رشعت يف تنفيذه وزارة 
شؤون املرأة واألرسة من أجل تحقيق 

أهداف التنميـة البرشيــة ، وإلنجــاز هذه 
األهداف تعمـل الوزارة ويف نطاق التعاون 

الوثيق مع كافة الوزارات التي تقدم 
للمواطن خدمات مختلفة خالل كامل 

مراحل الحياة. 

دور القطاعات الحكومية 
األخرى 

يف ميدان مقاومة العنف ضد املرأة ميكن 
للعديد من الوزارات والهيئات أن تتدخل 
يف مختلف مجاالت ومحاور اإلسرتاتيجية 

الوطنية وهي القطاعات التالية : 

• الصحة، الداخلية : األمن والحرس الوطني 
والجامعات املحلية، العدل ، الشؤون 

الدينية ، االتصال ، وسائل اإلعالم ، الثقافة، 
الشؤون االجتامعية ، التكوين املهني و 

التشغيل ، املالية  ومؤسسات مالية أخرى ، 
الرتبية ، الشباب والرياضة ، التعليم العايل 

والبحث العلمي، حقوق االنسان و العدالة 
االنتقالية.

 
دور املؤسسات واللجان 

والهيئات الوطنية 

متثل العديد من اللجان واملؤسسات 
املتدخلة يف مجال حامية ودعم الحقوق 

اإلنسانية للمرأة نقاط ارتكاز مميزة 
لتفعيل االسرتاتيجية الوطنية : 

 
• اللجنة املكلفة باملرأة صلب اإلتحاد العام 

التونيس للشغل، 
• اإلتحاد التونيس للتجارة والصناعة 

والصناعات التقليدية ، 
• املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،  
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وزارة شــــــؤون املـــرأة و األســــــرة

تشخيص الوضع واالستنتاجات 

يهدف تحليل الضغوطات والفرص يف 
مجــال املناصـــرة إىل تشخيـــص العوائق 

الفرديـــة و/ أو املؤسساتية التي تحول 
دون تطبيق القوانني للوقاية من العنف 

ضد املرأة و مكافحته. 

الضغوطات : 

عىل مستوى اإلجراءات 

• ال يتامىش تطبيق القوانني دامئا مع 
النصوص و/ أو روح الترشيع.

• غياب املتابعة وتقييم اإلجراءات وتطبيق 
القانون . 

• التفسري الخاطئ للرشيعة التي تستخدم 
يف العديد من الحاالت لتربير عدم املساواة 

والتفرقة والعنف القائم عىل النوع 
اإلجتامعي . 

• غياب واجب اإلشعار بخصوص العنف 
القائم عىل النوع اإلجتامعي كام هو الحال 

بالنسبة إىل العنف املوّجه ضد األطفال .

• نقص يف املعلومات حول الحقوق 
واملكتسبات القانونية يف مجال الحامية ضّد 
العنف وحرمة الجسد وجهل بالقوانني من 

قبل الضحايا وأقاربهم .

عىل مستوى القدرات واملوارد :

• النقص يف البيانات حول العنف ضد 
املرأة وغياب هيكل و/أو نظام قادر عىل 

تجميع اإلشعارات بالعنف القائم عىل 
النوع اإلجتامعي وعىل اتخاذ اإلجراءات 

الوقائية و/ أو املساعدة أو التوجيه األّويل.

املجال الرابع : املنارصة من أجل تطبيق القوانني املتعلقة
مبقاوم ة العنف ضد املرأة والوقاية منه 

مجـــاالت التــدخـــــل

النتائج املتوقعة 
1 – ضامن معرفة أفضل بالقوانني. 

2 – العمل عىل مراجعة من أجل 
تطبيق القوانني للوقاية و مكافحة 

العنف ضد املرأة.

التدخل ذات األولوية
v  نرش القوانني لدى املجموعات املعنية وتبسيط فهمها : 

املنظامت غري الحكومية ووسائل اإلعالم والعموم. 

v  وضع قانون اطاري للوقاية والعناية  بحاالت العنف ضد املرأة
v  دعم القدرات القانونية للمتدخلني يف مجال الوقاية والتعهد 

بحاالت العنف ضد املرأة. 
v  دعم اإلجراءات واآلليات الخاصة بتطبيق القوانني. 

v  بعث فضاءات لإلستقبال واإلنصات والتوجيه صلب الهياكل 
القضائية. 

املحاور اإلسرتاتيجية
v   خدمات التأطري والتوجيه تم تحسينها.

v  وسائل اإلعالم والرأي العام يف حالة يقظة و 
مشاركة.

v  القانون االطاري تم اقراره.
v  القدرات التقنية واملؤسساتية تّم دعمها. 

v  برامج عمل وظيفية وفعالة لتبسيط القوانني 
والتعريف بها يف مجال مكافحة العنف و 

مكاسب املرأة مدعمة و مؤمنة

• املجلس األعىل للطفولة ،     
• مركز البحوث والدراسات والتوثيق 

واإلعالم حول املرأة ،
• مرصد اإلعالم والتكوين والتوثيق 
والدراسات لحامية حقوق الطفل ، 

• مندوبو ومندوبات حامية الطفولة 
املوجودين يف كل الواليات للتدخل يف 

الحاالت التي متثل تهديدا لصحة الطفل 
)فتيان وفتيات( و حرمته الجسدية 

والنفسية.

دور الهيئات املنتخبة عىل 
املستويني الوطني واملحيل 

ان الهدف من ترشيك مجلس النواب يف 
عملية اعداد وتفعيل  االسرتاتيجية هدف 

ذو بعدين : 
• اإلرساع يف اعتامد اإلصالحات القضائية 

والترشيعية املقرتحة بهدف الحصول عىل 
نصوص قانونية واضحة ودقيقة. 

• إدراج النقاش حول العنف القائم 
عىل النوع اإلجتامعي  ضمن األولويات 

الوطنية.

دور املجتمع املدين 

بحكم قربها من املواطنني نساء ورجاال تم 
ترشيك عدد من املنظامت غري الحكومية 

النسائية يف أنشطة تستهدف النهوض 
باملرأة وتأهيلــها يف مجـــاالت تنميـــة 

البالد وكــذلك 
يف مجال النضال من أجل حقوقها اإلنسانية 

ومقاومة بعض املظاهر السلبية للعنف 
املوجه ضّدها ، وهكذا فان دور الجمعيات 

، ورغم ضعف املوارد واآلليات األساسية 
التي متّكنها من العمل امليداين الفّعال ، 

يظل هاما جدا لحامية املرأة والدفاع عن 
حقوقها وتتمثل مساهمة الجمعيات أساسا 

يف :

• املشاركة يف صياغة الربامج وأنشطة 
التحسيس ، 

• مضاعفة فرص الحوار وتبادل الخربات 
والتجارب مبا يف ذلك ما يتعلق بتنفيذ 

التوصيات الدولية الخاصة باتفاقية القضاء 
عىل جميع أشكال التمييز ضّد املرأة 

)السيداو( ،
• دعم الخدمات املقدمة إىل ضحايا العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي وجعلها أكرث 
حرفية ،

• التعّهد بضحايا العنف بهدف التأهيل 
والتكون وإعادة اإلدماج ، 

• املساهمة يف تنفيذ بعض املشاريع التي 
متّولها الدولة والتي تغطي مجاالت مثل : 
القروض الصغرى ومقاومة األمية واألمية 

القانونية والتدريب و التكوين املهني. 

دور وسائل اإلعالم 

لقد تم ترشيك وسائل اإلعالم املكتوب 
والسمعي والبرصي يف القطاع العمومي يف 
عملية إعداد اإلسرتاتيجية الوطنية ويعترب 

دور وسائل اإلعالم جوهريا يف مختلف 
مراحل اإلتصال حول اإلسرتاتيجية وحول 
املحاور التي وصل الرشكاء الوطنيون إىل 
إجامع حولها فتعبئة املجتمع وتحسيسه 
لفائدة تغيري السلوك واملؤسسات ونرش 
ثقافة الالّعنف تجاه املرأة يحتاجان إىل 
حفز وسائل اإلعالم ودعمها وهي متثل 

بدورها إحدى املجموعات املستهدفة عىل 
مستوى دعم قدرات األطراف التي ستتوىل 

أنشطة املنارصة. 

يتضمن أحكاما قد يتم تفسريها 
بشكل يربر التمييز مام يدعو اىل 

تنقيحها لتنقيتها من جميع الرتاتيب 
التي قد تتضمن عدم املساواة 

والتمييز.
v يتعني السهر عىل التطبيق التام 

للقانون مام يستدعي اعتامد آليات 
متابعة مالمئة .

v دعم القدرات التقنية 

واملؤسساتية للمنظومة القضائية 
مام سيتوجب مضاعفة عدد قضاة 

األرسة وتوسيع نطاق صلوحياتهم يك 
يتمكنوا من النظر يف قضايا العنف 

ضد املرأة.
v تواجه املرأة ضحية العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي ، إضافة إىل 
الضغوطات االجتامعية والثقافية ، 

مشاكل ذات صيغة اقتصادية ومالية 
ولذلك يتعني التنصيص عىل مجانية 

الشهادة الطبية يف املؤسسات 
اإلستشفائية العمومية ألن هذه 

الوثيقة رضورية لقبول أي دعوى 
تتقدم بها الضحية. 

ويف الخالصة، يتعنّي : 
• تطبيق إجراءات واصالحات عىل املستوى 
القضايئ والقانوين وعىل املستوى السياسات 

واملؤسسات. 

• بعث تحالفات و مجموعات متضامنة 
لتتوىل املنارصة و الدفع بعملية التغيري.  
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االستنتــــــاج واآلفـــــاق 
االسرتاتيجيـــة الـــوطنية 

ملقاومـــة جميع أشكـــال 
العنـــف ضـــد املرأة عرب مختلف 

مراحـــل الحيـــاة



اإلجراءات التمهيدية 

• دعم ومأسسة اللجنة الوطنية ملقاومة 
جميع أشكال العنف املامرس ضد املرأة .

• إحداث شبكة وطنية ونقاط اتصال 
وارتكاز ضمن الوزارات واملنظامت الغري 

الحكومية املعنية من أجل مكافحة العنف 
ضد املرأة.

• تقديم اإلسرتاتيجية واملصادقة عليها عىل 
مستوى القطاعات املعنية و عىل مستوى 

مكونات املجتمع املدين وطنيا وجهويا 
ومحليا.

• تقديم اإلسرتاتيجية إىل وسائل اإلعالم.

إجراءات الّدعم

• تعزيز مكانة وهيكلية اللجنة الوطنية 
وذلك عرب بعث لجان فرعية حسب 

مجاالت التدخل ذات األولوية. 

• وضع اطار للتعاون املؤسســــايت 
املتعــــــدد القطاعـــــات وبلورة 

خطــــوط منهجية وبروتوكوالت عمل 
قابلة للتنفيذ .

االستنتــــــاج واآلفـــــاق 
تحرص االسرتاتيجية الوطنية ملقاومة جميع أشكال العنف ضّد املرأة عرب مختلف مراحل الحياة عىل تحديد إطار عام 

ومكّونات خصوصية ملواجهة هذه املامرسات بإستخدام وسائل مالمئة. 

وقد تم اعتامد االستشارة واملشاركة خالل جميع مراحل إعداد هذه اإلسرتاتيجية ماّم مكّن مختلف األطراف واملتدخلني 
سواء من الهياكل الحكومية أو من القطاعات املهنية واملؤسسات الوطنية والجمعيات ومنظامت املجتمع املدين من 

التعبري عن رؤيتهم والتزامهم بكل وضوح و أريحية. 

ولتحقيق األهداف املرسومة و تجسيم التغرّيات املنشودة يف حياة األفراد واملجموعات املعنية وللمساهمة يف تنمية 
البالد واملجتمع، فان مسار اإلسرتاتيجية ووضعها حيز التطبيق يجب أن يلقى الدعم واملساندة من قبل كل القطاعات و 

املؤسسات املعنية، ويف هذا اإلطار فقد تم اقرار، وأثناء عملية التفكري والتخطيط اإلسرتاتيجي ، اإلجراءات التالية : 

• ادراج االسرتاتيجية كربنامج متعدد 
املؤسسات ومتداخل القطاعات وأخذه 

بعني االعتبار ضمن قوانني املالية .

• تعزيز القدرات لتعبئة املوارد لدى 
املؤسسات الوطنية و الدولية. 

اإلجراءات التطبيقية 

• إحداث لجنة تسيري وارشاف؛

• إعداد مخططات عمل سنوية و متعددة 
القطاعات بالتعاون مع مختلف املتدخلني 
)القطاعات الحكومية و الهيئات املنتخبة 

واملجتمع املدين( ؛ 

• تعبئة و تعزيز الكفاءات واآلليات 
املتوفرة عىل مستوى مختلف القطاعات 

للرشوع يف تفعيل اإلسرتاتيجية ؛

• إحداث نظام للمتابعة والتقييم : آليات 
ومنهجية و مؤرّشات.

وختاما، البد من اإلشارة 
إىل أّن نجاح اإلسرتاتيجية 

الوطنية واملخططات 
القطاعية التابعة لها، 

يتوّقف عىل تأكيد التزامات 
القطاعات، كام عرّب عنها 

ممّثلو هذه القطاعات 
خالل كامل مسار إعداد 

االسرتاتيجية. 
كام يتعنّي أن يتجّسم هذا 

االلتزام يف دعم سيايس 
ومؤّسسايت ومايل. 

وزارة شــــــؤون املـــرأة و األســــــرة


