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اإلطار التشريعي
تتمتّع تونس وهي البلد الرّائد في العالم العربي على مستوى تعزيز وضع
المرأة ،بمجموعة واسعة من الموارد القانونيّة ذات الصلة بالدفاع عن حقوق
ّ
ينص دستور يناير /كانون الثاني  12014في فصله الحادي والعشرين على
المرأة .و
أ ّ
ن المواطنين والمواطنات هم سواء أمام القانون من غير تمييز.
دستور ،يتعيّن على ال ّ
وبحسب الفصل  46من ال ّ
دولة اتّخاذ التدابير الضروريّة من
أجل القضاء على العنف ض ّ
د النساء .قد تقع المرأة ضحيّة ألشكال متع ّددة من
العنف ومعظمها يعاقب عليها النظام القانوني التّونسي .وتجرّم المجلّة الجزائيّة
الحاليّة االغتصاب واالعتداءات الجنسيّة المصنّفة اعتداءات بفعل الفاحشة وكذلك
التحرّش الجنسي .ورغم تجريم االغتصاب ،إال أ ّ
ن األشكال األخرى من العنف
الجنسي والمعنوي واالقتصادي ال تدخل تحت طائلة القانون عندما تُرتَكب في
إطار الزّواج.
لقد جرى اعتماد قانون شامل حول القضاء على العنف ض ّ
د النساء في 11
أغسطس  /آب  2017دخل حيّز التنفيذ في فبراير /شباط  .2018ويتناول هذا
القانون كافّة أشكال العنف أال وهي العنف الجسدي واالقتصادي والجنسي
ي على ثالث ركائز .تتمثّل الرّكيزة األولى في
والمعنوي والسياسي وهو مبن ّ
الوقاية السيّما عبر التربية على المساواة بين الجنسين .أمّا الرّكيزة الثانية فتقوم
على تقديم الدعم للضحايا عبر تمكينهم من الحصول على أمر حماية في حاالت
العنف األسري .عالو ًة على ذلك ،جرى توسيع نطاق مفهوم العنف األسري
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ليشمل أيضاً العنف المرتكب من طرف أحد الزوج ْين السابق ْين أو أحد الخطيب ْين
ي وتقترح تعديل
السابق ْين .وفيما يتعلّق بالرّكيزة الثالثة ،فهي ذات طابع قضائ ّ
أحكام مختلفة من المجلّة الجزائيّة .ومن بين أكثر التعديالت أهميّة ،نذكر إدراج
تعريف لسفاح المحارم (والذي لم يكن متوفرّاً من قبل) وتجريم العنف االقتصادي
والسياسي وإلغاء إمكانيّة إفالت المغتصب من التتب ّعات القضائيّة في حال زواجه
من الضحيّة وتجريم االغتصاب ال ُ
ّ
السواء (والذي
مرتكب ض ّد النساء والرجال على
كان يعالج سابقاً باعتباره من "االعتداءات المنافية للحياء") ،وتوسيع مفهوم
ّ
ينص القانون
التحرّش الجنسي ليتضمّن التحرّش في الطريق .عالو ًة على ذلك،
على إدراج ظروف جديدة مش ّ
ددة للعقوبة ال سيّما في حال كانت الضحيّة طفالً أو
ّ
السابق ْين أو أحد الخطيب ْين أو أحد
كان الفاعل أحد الزوج ْين أو أحد الزوج ْين
ّ
السابق ْين أو في حال استغالل الفاعل لسلطته على الضحيّة أو في
الخطيب ْين
حالة استضعاف الضحيّة.
وفيما يتعلّق بالعنف األسري ،لقد أدخل هذا القانون تعديالً على المجلّة الجزائيّة
مؤدّاه ّ
ّ
بحق
أن سحب الشكوى من قبل الضحيّة ال يؤدّي إلى إسقاط التّهم
الفاعل.
ويعاقب هذا القانون كذلك على األشكال المعنويّة من العنف وهذا يشمل العنف
المعنوي ال ُ
مرتَ َكب بين الشريك ْين .باإلضافة إلى ذلك ،أصبح اإلتجار بالنّساء بهدف
استغالله ّ
ن مهني ّاً أو جنسي ّاًُ ،يشكّل جريمة بموجب القانون الجديد حول مكافحة
ُ
اإلتجار بالبشر الذي أقرّ في عام .2016
تونس هي أوّل بلد في المنطقة صادق على اتفاقيّة األُمم ال ُ
متحدة حول القضاء
على كافّة أشكال التّمييز ض ّد النساء (سيداو) ورفع ك ّ
ل التحفّظات عنها .وهي
أحد البلد ْين الوحيد ْي ن في المنطقة اللذين اعتمدا برتوكولها االختياري .غير ّ
أن
تونس ال تزال تُس ّ
جل تأخيراً على مستوى رفع تقريرها إلى لجنة (سيداو).
لقد صادقت تونس على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة في سنة
 .2011بيد أنّها لم توقّع حتّى اآلن على اتفاقي ّة مجلس أوروبا بشأن منع العنف ضد
النّساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقيّة اسطنبول) .ولكنّها قد صادقت في
يناير /كانون الثاني  2018على اتفاقي ّة مجلس أوروبا بشأن حماية األطفال من
االستغالل واالعتداء الجنسي (اتفاقيّة النزاروتي).
عالو ًة على ذلكَّ ،
إن التشريع الداخلي المتعلّق بالعنف ض ّد النساء ُيجر ُّم التميي َز
ن أساسه هو التمييز بين الجنسين .وعمالً
د المرأة على أ ّ
ويشرح العنف ض ّ
بتوصيات المجتمع المدني النّسائي ،جرى تشكيل لجنة في  13أغسطس /آب
 2017من أجل إعداد قائمة بالقوانين التمييزيّة والتدخليّة ذات الصلة بالحريّات
الفرديّة واقتراح التعديالت الواجب القيام بها من قبيل المساواة في الميراث.
وسوف تق ّ
دم هذه اللجنة توصياتها في يونيو/حزيران . 2018

اإلطار السياسي
أجرى ال ّ
ديوان الوطني لألسرة والعمران البشري سنة  22011مسحاً وطنيّاً مكّن
ُ
من تحسين الدعوة من أجل مكافحة العنف المسلّط على النساء .وأنجزت
دراسات أخرى داخل المستشفيات وغيرها من األماكن ولكن لم يت ّ
م نشرها.
ُ
ّ
المؤسسات والمنظّمات غير الحكوميّة بجمع البيانات ألغراض داخليّة
تقوم جميع
ّ
سجالت أو مل ّفات ،ولكن لم تت ّ
م مجانسة هذه البيانات .وقد عمدت
على شكل
إحدى المنظّمات النسائيّة إلى تجميع البيانات بالتعاون مع شبكة من المنظّمات
والمؤسسات (ال ّ
ّ
ديوان الوطني لألسرة والعمران البشري ووزارة
غير الحكوميّة
المرأة واألسرة والطّفولة) بهدف إعداد قاعدة بيانات مو ّ
حدة ُتفيد في عمليّة اتخاذ
القرارات وفي أعما َ
ل الدعوة .وتجري االستعانة حاليّاً بقاعدة البيانات هذه من
طرف إحدى المنظّمات غير الحكوميّة التي نشرت مؤ ّ
خراً دراسة حول أرشيفها
بشأن المسائل المتعلّقة بالعنف.
جرى التوقيع في يناير /كانون الثاني  2018على بروتوكوالت مشتركة بين وزارة
الداخليّة ووزارة العدل ووزارة الص ّ
حة ووزارة الشؤون االجتماعيّة ووزارة المرأة
واألسرة والطفولة لغرض وضع قانون متعلّق بالقضاء على العنف ،وسوف يسمح
ذلك بتحقيق تنسيق أفضل بين مختلف المساهمين .وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن
عيَت إلى المشاركة في صياغة ه ذه البروتوكوالت
المنظّمات غير الحكوميّة قد ُد ِ
وسوف تشارك في عمليّة متابعتها وتقييمها.
بيد أ ّ
ّ
للمؤسسات الحكوميّة العاملة على مكافحة
ن الموارد الماليّة المخصّصة
العنف ض ّ
د النساء هي ضئيلة .إذ ال يخصّص لوزارة المرأة سوى نسبة  %0.27من
ميزانيّة ال ّ
دولة لكي تضطلع بمجمل عملها في مجال حقوق النساء ،بما في ذلك
مكافحة العنف المسلّط على النساء.

الوقاية وتدريب المهنيّين العاملين مباشرة مع الضحايا
ال يوجد في البرامج الدراسيّة الرسميّة وفي كافّة المراحل التعليميّة أ ّ
ي ما ّدة
تعليميّة تتناول مواضيع مثل المساواة بين الرّجل والمرأة واألدوار غير النمطيّة
للجنسين واالحترام المتبادل وتسوية النّزاعات بالطرق السلميّة في العالقات
د النساء القائم على أساس النّوع االجتماعي والح ّ
الشخصيّة والعنف ض ّ
ق في
السالمة الشخصيّة للفرد .ولكنّه ت ّ
م إنشاء في عام  2016ماجستير في دراسات
النوع االجتماعي في كلي ّة اآلداب والفنون واإلنساني ّات بـ(منوبة) كما تتجلّى بعض
المبادرات الفرديّة التي يتخذها بعض المدرّسين ومديري المدارس ،فضالً عن
ديوان الوطني لألسرة والعمران البشري وبعض الجمعيّات النسائيّة .ووفقاً
ال ّ
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ألحكام قانون القضاء على العنف ض ّ
د النّساء ،يتعيّن تعزيز هذه المبادرات عبر
ي التربيّة والتعليم العالي.
ي لوزارت ْ ّ
إشراك رسم ّ
ُ
وأقيمَت تدريبات لفائدة المهنيّين (من موظفين حكوميين وعناصر في الشرطة
جه ض ّ
وقضاة ومحامين وأطب ّاء وممرّضين )...حول العنف المو ّ
د النساء في جميع
أشكاله والوقاية منه والكشف عنه والمساواة بين الرّجل والمرأة وحقوق ال ّ
ضحايا
واحتياجاتهم ،فضال ً عن كيفيّة منع تعرّض الضحيّة لإليذاء الثانوي .ونُظّمَت منذ عام
م َدت على المستويين
 2012حمالت توعية آيلة إلى التأثير على الرّأي العام؛ واع ُت ِ
الوطني والمحلّي ،حملة األيّام الستة عشرة السنويّة من النشاط لمناهضة
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي وذلك من طرف ُمختلف الجهات
المعنيّة ،من ضمنها المنظّمات غير الحكوميّة والم ّ
ؤسسات ووكاالت األمم المتّحدة
وغيرها.

إطار الحماية وامكاني ّة االحتكام إلى القضاء
الخطوط الساخنة وخدمات ال ّدعم النّفسي والتّمكين
وضعت وزارة المرأة واألسرة والطّفولة خطوطاً ساخنة في متناول النّسوة ضحايا
العنف وقامت بذلك أيضاً منظّمة غير حكوميّة في والية (الكاف) .كما أنشأت
المنظ ّمات غير الحكوميّة العديد من مراكز ال ّ
دعم النّفسي ،فضال ً عن المركز الذي
أنشأه الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري .غير أن ّه ال يوجد حالياً سوى
ملجأين عموميّين لضحايا العنف من النّساء ،أحدهما في (تونس العاصمة) والثاني
في (سوسة) وكالهما يمتلكان طاقة استيعابيّة محدودة .إ ّ
ّ
الخاص بوزارة
ن المركز
المرأة واألسرة والطفولة والذي تديره منظمة غير حكوميّة ،فتح أبوابه في سنة
 2016في إحدى ضواحي العاصمة .وقد اف ُت ِت َ
ح مرك ٌز واحد ال غير في العاصمة على
يد منظّمة غير حكوميّة وتُقوم بعض الجمعيّات المدعومة من منظّمات دوليّة إضافة
إلى مؤسسات مسنودة من قبل منظومة األمم المتّحدة أو عن طريق التعاون
الثنائي ،بتقديم الخطوط الساخنة والدعم النفسي والمشورة القانونيّة.
إمكانيّة االحتكام إلى نظام قضائي وجهاز شرطة غير تمييزيّين
يمكن للمرأة التّونسيّة أن تتق ّدم بشكوى لدى الشرطة أو أمام القضاء في حال
تعرّضها للعنف القائم على أساس النّوع االجتماعي؛ كما أ ّ
ن شهادة المرأة تعتبر
بنفس مستوى شهادة الرّجل .بيد أ ّ
ن تونس مازالت تس ّ
جل حاالت عنف ض ّد
النساء يقترفها موظّفون عموميّون .ومنذ سنة  ،2011أصبح بالمستطاع تقديم
شكاوى في الغرض كما أنّه من الممكن رفع دعوى قضائيّة في مثل هذه الظروف.
عالوة على ذلك ،تبلّغ وسائل اإلعالم عن حاالت العنف هذه وقد أجريَت ُمحاكمات
ّ
بحق موظفّين عموميّين م ّ
ما ساهم في تسليط الضوء
قضائيّة وأُص ِد َرت أحكام

على هذه المسألة وفي تشجيع الضحايا على التبليغ .ولكن لقد ت ّ
م تسجيل
السيّما قبل عام  ،2011ع ّدة حاالت من اإلفالت من العقاب وال نزال حتّى اليوم
نجد بعض العقوبات المتساهلة مقارنة بال ّ
ضرر الذي ت ّ
م إلحاقه .كما و ُتجرى كافّة
المحاكمات في جلسات سرّية (بح ّ
جة حماية اآلداب العامّة) بالرّغم من اعتراض
ً
رغبة منه ّ
ن تحديداً بإظهار المشكلة للعلن من أجل
الضحايا في بعض األحيان
مكافحة اإلفالت من العقاب.
وفي حال سحب الشكوى المرفوعة من الضحيّة ،يمكن لوكيل الجمهوريّة مواصلة
التّحقيق .وتندرج المساعدة القانونيّة ضمن الحقوق الممنوحة للضحيّة بموجب
د النساء .وتق ّ
قانون القضاء على العنف ض ّ
دم كذلك بعض المنظّمات النسائيّة غير
ي .ويجنح القضاة عموماً إلى اتخاذ مواقف
ي المجان ّ
الحكوميّة الدعم القانون ّ
داً إذ ال يتردّدون في الح ّ
محافظة ج ّ
د من وطأة االعتداء أو الضّرر أو االستخفاف به
وذلك سعياً منهم لـ"حماية" األسرة أو النّظام االجتماعي.
حاالت الهشاشة الخاصّة
ٌ
قليلة هي البيانات االحصائيّة المتعلّقة بمختلف مجموعات النساء المعرّضات
للهشاشة أكثر من غيره ّ
ن من قبيل النساء المهاجرات والالجئات والنّساء ذوات
االحتياجات الخاصّة والعامالت المنزلي ّات ،أو حتّى أنّه ال وجود لهذه البيانات بتاتاً.
ّ
لهن باستثناء النّساء ذوات
وما من نظام للوقاية والحماية االجتماعيّة مخصّص
ن ال يتمتّعن بتدابير دعم مح ّ
االحتياجات الخاصّة علماً أنه ّ
ددة.
دد الس ّ
ينص القانون على منظومة للحماية ويح ّ
ّ
ن القانونيّة للعمل المنزلي ولكنّه
ينص على أ ّ
ّ
ي آليّة لإلشراف والرصد .وبذلك تكون الفتيات والقصّر عرضة للعنف
ال
داخل األسرة وفي المدرسة وحتى في الفضاء العام ،السيّما مع تصاعد التيّار
اإلسالمي منذ عام  .2011وقد أدّى ذلك إلى ظهور أشكال جديدة من أوجه عدم
المساواة التي قد تعرّض الفتيات للتحرّش والمضايقة في األوساط المدرسيّة أو
بهن إلى مغادرة مقاعد ال ّ
ّ
دراسة .وتتعرّض النساء العازبات لوصم
حتّى قد تدفع
اجتماعي قوي وللتمييز أيضاً ،بخاصّة فيما يتعلّق بحقّهن باللجوء إلى اإلجهاض.
وقد بيّن المسح الوطني الّذي نشر سنة  2011صعوبة الوصول إلى الخدمات
العموميّة بالنّسبة إلى النساء في األوساط الرّيفي ّة اللواتي يعانين أيضاً من العنف
القائم على أساس النّوع االجتماعي .3وال تتمتّع سوى بائعات الهوى بإمكانيّة
الحصول على الرعاية الصحيّة وذلك لغرض مكافحة األمراض المنقولة جنسيّاً في
ٌ
ي كما أن ّ ّ
عرضة أيضاً لوصم اجتماعي قو ّ
بيوت الدعارة الخاضعة للرقابة .وه ّ
هن
ن
ن للعنف .ومن شأن قانون القضاء على العنف ض ّ
يتعرّضنَ أكثر من غيره ّ
د النّساء
( )2017الذي يجرّم التمييز والعنف االقتصادي أن يساهمَ في تصحيح أوجه القصور
هذه .وينطبق األمر ذاته على قانون منع اإلتجار باألشخاص ومكافحته ()2016
Rural women, vulnerable but determined, l’Economiste maghrébin, 2014
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الذي يشتمل على االستغالل االقتصادي والمنزلي فضال ً عن االستغالل
الجنسي.

مكافحة العنف ض ّ
د النساء في إطار التّعاون األوروبي-التونسي
التعاون بين االتحاد األوروبي وتونس
ق ّ
دم االتحاد األوروبي دعماً ماليّاً لعمليّة اعتماد قانون القضاء على العنف ض ّد
النساء وذلك في إطار خطّة العمل المشتركة بين اإلتحاد األوروبي وتونس،
ّ
ّ
خاص "بالنهوض
شق ال
المندرجة ضمن السياسة األوروبيّة للجوار .ويهدف ال
بحقوق النساء واألطفال وحمايتها" 4إلى مكافحة التّمييز والعنف المو ّ
جه ض ّد
النساء وإلى تعزيز المساواة بين الجنسين.
التعاون بين مجلس أوروبا وتونس
تشكّل مكافحة العنف المسلّط على النساء إحدى أولويّات البرنامج المشترك بين
االتحاد األوروبي ومجلس أوروبا من أجل التوصّل إلى "تعزيز الحكم الديمقراطي
ّ
المتوسط" (برنامج جنوب الثالث للفترة .)2020-2018
في جنوب البحر األبيض
ويكمن الهدف من البرنامج في تعزيز القدرات المؤسسيّة في بلدان جنوب البحر
ّ
المتوسط في الشؤون المتّصلة بحقوق اإلنسان وسيادة القانون
األبيض
والديمقراطيّة .على هذا األساس ،يركّز التعاون بين مجلس أوروبا وتونس على
تنفيذ قانون القضاء على العنف ض ّ
د النساء عن طريق مثال ً إنشاء مراكز استقبال
ووضع بروتوكوالت مشتركة بين القطاعات بشأن تقديم الخدمات إلى النّساء ضحايا
العنف.
توصيات لل ّ
دولة التّونسي ّة
• تطبيق توصيات (سيداو) عبر إدماج الصكوك الدوليّة بشأن مكافحة العنف
ض ّ
د النساء في التّشريعات الوطني ّة؛
• تنفيذ القانون الشامل المتعلّق بالقضاء على العنف ض ّ
د النّساء السيّما من
خالل س ّ
ن التشريعات الالزمة لتنفيذه وإنشاء الهياكل لرصد تطبيقه والتع ّهد
بتخصيص موارد ماليّة مح ّ
ددة وااللتزام بإظهار النتائج على مستوى رعاية
الضحايا.
• جعل المرصد الوطني لمناهضة العنف ض ّ
د المرأة المنصوص عليه في الفصل
 39من القانون الشامل ،هيكل مستق ّ
ل وإلزام إشراك أعضاء من المجتمع
المدني في تركيبته؛
Tunisia - European Union: a privileged Partnership: Action Plan 2013-2017
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•

•
•

•

•

•

مراجعة األحكام التمييزيّة في المجلّة الجزائية وتحديداً حظر العالقات
الجنسيّة بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم من  16إلى  18سنة وغياب
التجريم الواضح لالغتصاب الزوجي.
تشجيع المساواة عبر استراتيجيّة تواصليّة تشمل كافّة الوسائل اإلعالميّة؛
ّ
خاص في المدارس االبتدائيّة والثانويّة وفي
اعتماد برنامج تعليمي إلزامي
مؤسسات التعليم العالي يهدف إلى تعزيز ثقافة الالعنف ض ّ
د النساء
والمساواة بين الجنسين؛
تدريب كافّة الجهات المعنيّة بالتد ّ
خل في حاالت العنف المسلّط على
النساء من عاملين و قضاة ومحامين وأعوان شرطة ومرشدين اجتماعيين
وموظّفين إداريين.
تنقيح كافّة القوانين التمييزيّة إزاء النساء من ضمنها قانون األحوال
الشخصيّة لغرض تطبيق المساواة بين الجنسين أمام القانون (السلطة
األبويّة والميراث وغيرها)
ضمان فعاليّة تطبيق القوانين القائمة على مبدأ المساواة.

