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تمهيد

الدليل ؟
تمهيد  :ملاذا هذا ّ
يف  13جويلية  ،2013صادق مجلس الوزراء على مشروع
قانون أساسي يتعلّق بالقضاء على العنف املسلّط على
وتم إيداعه لدى مجلس نواب الشعب يف 27
النساء،
ّ
جويلية .1 2016

تعترب املصادقة عىل مرشوع هذا القانون األسايس خطوة كبرية يف اتجاه القضاء
عىل العنف املسلّط عىل النساء وتق ّدما يف مجال الحقوق اإلنسانية للنساء يف
تونس .فهذا القانون سيكون ،يف حالة املصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب
مكسبا آخر للنساء التّونسيات الاليت وضعن بصمته ّن عىل املسار الثوري وما زلن
يساهمن ،بفضل يقظته ّن املواطنية ،يف إنجاح االنتقال ال ّدميقراطي .فالسري يف طريق
الدميقراطية والعدالة االجتامعية ال ميكن أن يت ّم دون مساهمته ّن ودون اإلرادة
الصادقة يف إدراج املساواة بني الرجال والنساء يف القانون واملامرسات والعقليات.
وسعيا منها للمساهمة يف النقاشات التي أثارها هذا املرشوع ،تقرتح الجمعية
التونسية للنساء الدميقراطيات ،بدعم من الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان يف
إطار برنامج « دعم تعبئة املجتمع التونيس للنهوض بحقوق اإلنسان واإلصالحات
الدميقراطية » ،هذا ال ّدليل كمستند لل ّدفاع عن مرشوع هذا القانون من أجل
املصادقة عليه.
وميثل هذا الدليل حصيلة عمل دؤوب قامت به الجمعية التونسية للنساء
ال ّدميقراطيات عىل امتداد عرشات السنني من التفكري ،واإلحاطة بالنساء ضحايا
العنف ،والتد ّخل لفائدته ّن لدى املؤسسات واملسؤولني معتمدة يف ذلك مقاربة
كل مواطنة ومواطن يف العيش يف أمان وسالم والتّمتّع بجميع
حق ّ
دامجة تنطلق من ّ
حقوقه البرشية .وهي حقوق تضمنها ال ّدولة طبقا للدستور التونيس لسنة 2014
واملواثيق ال ّدولية املصادق عليها من قبل ال ّدولة التونسية.
http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=94555&code_exp=1&langue=1
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وما هذا املرشوع سوى تتويج للنضاالت التي خاضتها الجمعية التونسية للنساء
الدميقراطيات إىل جانب رشكائها يف املجتمع املدين الذين تج ّندوا من أجل قانون
شامل ض ّد العنف تجاه النساء.
كام أ ّن انخراط الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان يف هذا املرشوع ليس سوى
تأكيدا،م ّرة أخرى ،عىل أ ّن العنف تجاه النساء جزء ال يتج ّزأ من انتهاكات حقوق
األفراد.
وإىل جانب أصحاب القرار ،فإ ّن هذا ال ّدليل مو ّجه للجمعيات ،ومناضالت
ومناضيل حقوق اإلنسان ،واملؤسسات ،ووسائط اإلعالم ،ومجمل الرأي العام حتّى
تكون تد ّخالتهم ،واإلحاطة بالضّ حايا ،ومعالجة ظاهرة العنف عمال مجديا وف ّعاال،
يأخذ بعني االعتبار حقيقة أ ّن النساء ضحايا العنف ه ّن مواطنات كامالت الحقوق
الحق يف األمان ،واملساواة ،والحريّة ،والكرامة.
له ّن ّ

تمهيد

إن مكافحة العنف املسلّط عىل النساء قد شكّل عىل ال ّدوام أحد املحاور األساسية
يف املشاغل الفكرية والعملية للجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات .فهذه
الجمعية كانت رائدة يف هذا املجال واستطاعت أن تؤث ّر يف السياسات ،والترشيعات،
وفقه القضاء ،واإلعالم ،والرأي العا ّم ،واملجتمع املدين ،والتج ّمعات املهنية ...
والنساء التونسيات .ويعترب مركز الجمعية لالستامع والتوجيه لل ّنساء ضحايا العنف
تأسس سنة  1993ومتكّن من تجاوز
( )CEOFVVتجربة فريدة من نوعها .فاملركز ّ
جميع العراقيل والضّ غوطات التي يفرضها املناخ العا ّم ،كام فرض نفسه كمرشوع
منوذجي ومرجع للـ« مامرسات املحمودة » يف مناهضة ظاهرة العنف املسلّط عىل
ال ّنساء.
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مت فيه صياغة
السياق الذي ت ّ
القانون األساسي :
والتحديات
املسار النّضالي
ّ
يتّسم السياق أو املناخ العام اليوم بتو ّجهني متناقضني .فمن ناحية أوىل ،يوجداليوم
عدد كبري من املتد ّخلني املهتمني بقضية العنف املسلّط عىل ال ّنساء ،سواء كانوا جهات
رسمية أو من جانب املجتمع املدين وص ّناع ال ّرأي العا ّم والحراك االجتامعي املواطني.
ومن ناحية ثانية ،يتّسم السياق العام أيضا بتصاعد وترية العنف املسلّط عىل ال ّنساء
والفتيات ،وهو مرشّ ح لالستفحال بسبب البيئة املشحونة بأزمات ونزاعات (سياسية
وأمنية واقتصادية واجتامعية) عىل األصعدة الوطنية واإلقليمية والعاملية.
وقد سبق لل ّدراسة الوطنية املنجزة سنة  2010أن أشارت إىل خطورة الوضع حيث
تبينّ أ ّن  47%من التونسيات تع ّرضن ألحد أنواع العنف عىل األقل مرة واحدة طيلة
حيَاتهن .كام تشري دراسة أخرى قام بها مركز البحوث وال ّدراسات والتوثيق حول
املرأة (الكريديف) سنة  2016بشأن العنف املسلّط عىل النساء يف الفضاء العا ّم إىل
خاصة
أ ّن  53%ه ّن من الضحايا وأ ّن  8نساء من أصل  10يتع ّرضن للعنف الجنيس ّ
يف وسائل ال ّنقل العمومي.2
وعىل إثر الحمالت واألنشطة التي قامت بها الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات
عىل املستويني الوطني والعاملي ،وبعد دراسة التقارير التونسية الرسمية حول تطبيق
اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ض ّد املرأة ( )CEDAWوالتقارير البديلة
الصادرة عن الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات بدعم من الفدرالية العاملية
لحقوق اإلنسان (يف  2002و ،3)2010بادرت لجنة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ض ّد املرأة بحثّ ال ّدولة التونسية عىل أخذ التدابري الالّزمة من أجل حامية
النساء من العنف املسلّط عليه ّن.
 2الكريديف  -العنف القائم عىل الجنس يف الفضاء العام بتونس ،تونس .2016

CREDIFF, La violence fondée sur le genre dans l’espace public en Tunisie, Tunis 2016. http://www.
credif.org.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=226:resume-etude-violence-fondee&sur-le-genre-dans-l-espace-public-en-tunisie&catid=23:news-du-credif&Itemid=110&month=5year=2016&lang=fr

 3التقرير املقدّم من قبل الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات والرابطة التونسية لحقوق اإلنسان والفدرالية العاملية لحقوق
اإلنسان سنة .2002

فقد كان النفتاح الفضاء العا ّم منذ الثورة أثره عىل دفع ديناميكية مكافحة العنف
املسلّط عىل ال ّنساء ،ف ُبعثت يف الجهات مراكز لالستامع والتوجيه لل ّنساء ضحايا
العنف ،وانتظمت حصص نقاش تلفزية وإذاعية ،و ُوقّعت العرائض ،وخرجت
املظاهرات تنديدا بحاالت التح ّرش الجنيس أو االغتصاب أو القتل ،ونُظّمت
اعتصامات املساندة والتعاطف ،وتزايد عدد املتضامنني مع الضحايا أثناء محاكامت
املعتدين ،ووقع بعث عدد من مراكز اإليواء.
السياق ،كثريا ما وقع اللّجوء إىل الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات
ضمن هذا ّ
بحكم تجربتها الطويلة وخربة مناضالتها يف مجال مكافحة العنف والتمييز املسلّط
عىل النساء .بيد أنّه مازال أمامنا الكثري من العمل يف مستوى التدريب ،والتّحسيس،
واإلحاطة بضحايا العنف ،وعىل العموم يف مستوى إدراك الظّاهرة وخطورة تداعياتها
عىل الضحية وعىل وسطها العائيل وكذلك عىل املجتمع بأرسه من حيث األمن والكلفة
ال س ّيام يف مجال الصحة العمومية .كام نالحظ خلطا كبريا ،وكثريا من االلتباس،
ومقاربات مختلفة ترتاوح بني « املساعدة الخريية » وبني « اإلثارة اإلعالمية » buzz
يف برامج تلفزيون الواقع ،وكذلك األحكام األخالقوية ،والخطب التي تقلّل من شأن
رشعه أحيانا .وهو ما يدعو إىل توضيح عدد
العنف املسلّط عىل النساء وت ّربره بل ت ّ
من املسائل أمام ردود فعل من هذا القبيل تتّسم يف أغلبها بنزعة ذكورية :
إ ّن العنف املسلّط عىل النساء ليس قضية « الشأن الخاص » بل ميثل ظاهرة
مجتمعية تتطلّب حوارا داخل املجتمع ينخرط فيه الجمهور والطبقة السياسية
الخاصة للضّ حايا.
يف إطار احرتام الحياة
ّ
وليس العنف املسلّط عىل النساء من مشموالت جمعيات حقوق النساء فحسب
أو بعض التجمعات املهنية األخرى (الرشطة ،القضاة ،األطبّاء ،العاملون يف الحقل

مقدمة

ومن جهة أخرى ،حظيت املطالبة بس ّن قانون لحامية النساء من العنف املسلّط
عليه ّن ،منذ املصادقة عىل القانون األسايس ض ّد العنف الجندري (إسبانيا ،)2004
باالهتامم املتزايد للجمعيات النسوية ،ومنظامت حقوق اإلنسان ،ووسائط اإلعالم
وكذلك وزارات أو كتابات ال ّدولة « للمرأة » ،خاصة بعد الثّورة.
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مؤسسات ال ّدولة ،واملجتمع املدين،
االجتامعي ألخ ).بل يتطلّب تد ّخل مختلف ّ
وجميع التجمعات املهنية ذات العالقة.
كل من الجمعية النسوية يف تونس وغريها من بالد العامل ،ووفقا
وقد تب ّنت ّ
لآلليات الدولية ذات العالقة ،تحليال ملظاهر العنف املسلط عىل النساء يجمع بني
ثالثة أبعاد أساسية تتل ّخص يف أ ّن :
> ميثل العنف املسلّط عىل النساء مظهرا من مظاهر االضطهاد املالزم للنظام
األبوي والتعب َري األقىص عن شتى أنواع التمييز القائم عىل الجنس.
>> العنف املسلّط عىل النساء اعتداء صارخ عىل حقوق األفراد وعائق أمام متتّع
النساء باملساواة ،واألمان ،والحرية ،والحرمة الجسدية ،والكرامة.
>>> العنف املسلّط عىل النساء ظاهرة تدخل يف مجال الصحة العمومية.
إ ّن الجدل الذي دار بني املجتمع املدين ومؤسسات ال ّدولة طيلة مسار صياغة
مرشوع القانون األسايس املتعلّق بالقضاء عىل العنف املسلّط عىل النساء قد متيّز
بتعارض واضح بني املحافظني والتق ّدميني .فمن جهة أوىل ،كانت الجمعيات ،التي
تستند مرجعيتها إىل املبادئ العاملية لحقوق اإلنسان وتنطلق من مبدإ أ ّن العنف
املسلّط عىل النساء يعود يف أسبابه ونتائجه إىل مختلف مظاهر التمييز ض ّده ّن،
تطالب بقانون أسايس يتض ّمن القضاء عىل جميع أنواع التّمييز املسلّط عىل ال ّنساء،
وهو ما يعني إلغاء جميع القوانني التمييزية (يف مجلة األحوال الشخصية ،املجلة
الجزائية ،ومجلة الشّ غل .)...كام تريد أن تكون اإلجراءات الواجب ات ّخاذها شاملة
بحيث تتض ّمن الوقاية وحامية الضحايا واإلحاطة به ّن ومعاقبة مقرتيف الجرائم،
وكذلك وضع سياسة مندمجة تسمح بالتنسيق بني الجهات العمومية املتد ّخلة وبني
املجتمع املدين .إالّ أ ّن وزارة املرأة أسقطت ،تحت تأثري املحافظني ،مقرتح إصالح
القوانني التمييزية من مرشوع القانون ألنّها كانت ،تعلم ،أ ّن مرشوعا يتض ّمن

وقد تسببت األزمة بني املجتمع املدين وبني الوزارة وتعثٍّ التّواصل بني الجانبني
يف تأخري صياغة مرشوع القانون ،لك ّن تعبئة املجتمع املدين قد مكنت من تحسيس
مختلف الفاعلني (السياسيني ،والربملانيني ،والوزارات ،ووسائط اإلعالم ،والف ّنانني ألخ).
برضورة تبني تونس لهذا القانون وهو ما اثرى النقاش العمومي حول املسألة وأفىض
إىل مصادقة الحكومة عىل مرشوع القانون.
واليوم ،تفرض عملية املنارصة واملرافعة نفسها من جديد من أجل مطالبة الربملان
باملصادقة عىل مرشوع القانون ال سيام وأن الظّرف موات لطرح املسألة .فالجدل الذي
أُثري حول عديد القضايا التي تناولها اإلعالم واملتعلقة باغتصاب فتيات قارصات (يف
القريوان والكاف خاصة) يكشف عن حالة رأي عام محافظ فيام يتعلّق بالجنسانية
واستفحال لحاالت البؤس مقابل عدم فاعلية مؤسسات ال ّدولة ،كام يكشف أيضا
عن مستوى التعبئة لدى عدد كبري من املواطنات واملواطنني ض ّد إفالت مغتصبي
القارصات من العقاب ،وعدم االنسجام الصارخ بني الترشيعات وقصورها ،ورضورة
تالؤم هذه األخرية مع ال ّدستور ومع االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ال ّدولة
التونسية.
يبينّ السياق الحايل أ ّن إلغاء العنف املسلّط عىل ال ّنساء يتطلّب تب ّني سياسات
اندماجية ،وإسرتاتيجيات قطاعية متع ّددة ،ووضع آليات مشرتكة ومجدية تجمع بني
ال ّدولة واملجتمع املدين.
إ ّن اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بوضع ح ّد للعنف املسلّط عىل النساء ال يه ّم متد ّخال
لكل
فكل إجراء يساعد يف ات ّجاه املساواة ،واالعرتاف بالحقوق اإلنسانية ّ
دون غريهّ ،
فرد ،واحرتام الحريات العامة والفردية ،والعدل ،والسلم وأمان األشخاص ،من شأنه
تدعيم هذا املسعى.
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وخاصة تلك املتعلّقة مبجلة األحوال الشخصية والتمييز
« إصالح القوانني التمييزية » ّ
يف املرياث لن تكون له حظوظ كبرية يف املصادقة عليه يف الربملان.
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كانت الحلول األوىل يف مجابهة العنف تّجاه النساء تقترص عىل الجوانب الجزائية
والقمعية باألساس .إالّ أ ّن هذا النوع من ال ّردود أو اإلجابات ليس كفيال بالقضاء
وحده عىل هذا النوع من العنف الذي يستم ّد جذوره من القوالب املسبقة
والسلوكات والتمثّالت الذهنية االجتامعية القامئة عىل األبوية وهيمنة الذّكر .لذا
ّ
وجب ال ّنفاذ إىل األسباب العميقة وعدم الوقوف فقط عند ظواهر األشياء ونتائجها.
الصدد ،يتعينّ تب ّني مقاربة شاملة وأكرث جدوى ملكافحة هذه اآلفة عىل أن
يف هذا ّ
تشمل هذه املقاربة إجراءات وقائية كفيلة بال ّنفاذ إىل أسباب العنف وتربيراته.
فإجراءات الوقاية رضورية ،إذن ،لتحول دون حدوث العنف ألنّنا نعرف اليوم :
> أ ّن العنف يتس ّبب يف املوت
>> وأنّه للعنف مثن
>>> وأ ّن له مخلّفات عىل النساء واألطفال واملجتمع بأرسه
إ ّن جميع اآلليات الدولية بداية من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز
ض ّد املرأة (سيداو) ووصوال إىل قرارات مجلس األمن لألمم املتحدة تعترب أ ّن العنف
املسلّط عىل ال ّنساء آفة حقيقة وأنّها سبب من أسباب عدم املساواة بني ال ّرجال
وال ّنساء ونتيجة من نتائجها سواء يف مستوى القوانني أو يف الواقع .وقد أصدر مجلس
األمن لألمم املتحدة عديد القرارات املتعلّقة بال ّنزاعات املسلّحة ،وفرتات ما بعد
النزاع ،ومراحل االنتقال السيايس ،وهي القرارات  ،)2000( 1325و،)2008(1820
و ،)2009( 1888و ،)2010( 1960و ،)2013( 2106و ،)2013( 2122وجميعها
أفضت إىل أخذ العنف الجنيس بعني االعتبار يف فرتات ال ّنزاع وفرتات ما بعد ال ّنزاع
ومراحل االنتقال السيايس.

الوقاية

األسس األربعة ،واملائة إجراء
من أجل القضاء على العنف املسلّط على
النساء والفتيات
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هذا وقد حثّ عدد من اآلليات ال ّدولية ،ومن بينها اتفاقية إسطنبول ،ال ّدول عىل
اتّخاذ تدابري ملموسة من أجل « الوقاية من العنف املسلّط عىل ال ّنساء وتشجيع
التح ّوالت يف أمناط السلوك االجتامعي والثقايف للنساء والرجال بهدف القضاء عىل
األفكار املسبقة والعادات والتقاليد وغريها من املامرسات القامئة عىل فكرة دونية
لكل من النساء وال ّرجال » .وقد ش ّجعت االتفاقية
النساء أو عىل الدّ ور ال ّنمطي ّ
ال ّدول عىل تب ّني ترشيعات تضع الوقاية من العنف املسلّط عىل ال ّنساء يف صدارة
األولويات والتفكري يف تدابري ملنع هذا العنف.
بالنسبة لتونس ،فإ ّن الوقاية من العنف يجب أن مت ّر عرب محورين أساسيني حيث
يُعنى املحور األ ّول بدعم اإلطار الترشيعي الحريص عىل املساواة وعدم التمييز بينام
يُعنى الثاين بإدراج التدابري القانونية يف القانون األسايس املتعلّق بالقضاء عىل العنف
الخاص باتّخاذ اإلجراءات الوقائية ض ّد
السلط العمومية والقطاع
ّ
ض ّد النساء وإلزام ّ
العنف والتمييز.
اإلجراء / 1
تعزيز الحقوق اإلنسانية للنساء باملصادقة على االتفاقيات اإلقليمية والعاملية
> رفع التح ّفظ العامّ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ
املرأة (السيداو)

وقّعت تونس عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ض ّد املرأة (السيداو)
يف سنة  1985وعىل الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية سنة .2008
خاصة عىل بعض فصول االتفاقية
وقد أبدت تونس تحفّظات عا ّمة وأخرى ّ
(الفصول  9و 15و 16و )29قبل أن ترفع هذه التحفّظات سنة  2011باستثناء
اإلعالن أو التحفّظ العا ّم املتمثّل يف عدم األخذ باإلجراءات القانونية املتعارضة مع
الفصل األ ّول من ال ّدستور الذي ورد فيه أ ّن « تونس دولة ح ّرة ،مستقلّة ،ذات
سيادة ،اإلسالم دينها ،والعربية لغتها ،والجمهورية نظامها ».
إن اإلبقاء عىل هذا التحفّظ الذي يشري بوضوح إىل املرجع الديني ين ّم عن مقاومة

> املصادقة على الربوتوكول امللحق بامليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان
والشعوب واملتع ّلق بحقوق النساء يف إفريقيا

أمضت تونس عىل الربوتوكول امللحق بامليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،
ينص عىل إجراءات يف مكافحة العنف املسلّط عىل
املتعلّق بحقوق النساء والذي ّ
النساء ولك ّنها مل تصادق عليه.
> املصادقة على اتفاقية إسطنبول للوقاية ومحاربة العنف ضد النساء
والعنف املنزلي

تعترب اتفاقية املجلس األورويب للوقاية ومحاربة العنف املسلّط عىل ال ّنساء
والعنف املنزيل إحدى األدوات العاملية النادرة امللزمة يف مجال مكافحة العنف
الجنيس واملفتوحة عىل البلدان غري األعضاء يف املجلس األورويب .وبوسع تونس،
إذن ،املصادقة عليها .فاالتفاقية تضع محاربة العنف عىل كاهل ال ّدولة أساسا
والتي من واجبها االلتزام باتخاذ تدابري وقائية وحامية الضّ حايا ،ومتابعة الجناة.
وعليها أيضا وضع سياسات اندماجية بترشيك جميع املتد ّخلني (رشطة ،قضاء،
ص ّحة ،شؤون اجتامعية ألخ .).وتعترب االتفاقية أ ّن العنف يسلّط عىل ال ّنساء ملج ّرد
كونه ّن نساء.
> املصادقة على اتفاقيات املنظمة العاملية للعمل ()OIT

تويص اتفاقية املنظمة العاملية للعمل عدد  156لسنة  1981بشأن العماّ ل ذوي
املسؤوليات العائلية بـ« أخذ احتياجات العماّ ل ذوي املسؤوليات العائلية يف
الحسبان عند التخطيط من أجل الجامعة املحلية أو الجهوية » و « تنمية أو
تعزيز خدمات املجتمع يّ
الخاصة ،مثل رعاية الطّفل والخدمات
املحل ،العا ّمة أو ّ
أو التسهيالت التي تُوفّر لألرسة »( .الفصل .)5

الوقاية

للمساواة وإرصار عىل الحفاظ عىل التمييز تجاه النساء ألنّه إذا ما أردنا تأويل
الفصل األ ّول من الدستور تأويال إيجابيا منسجام مع الفصل الثاين لحصلنا عىل
تكريس للطبيعة املدنية لل ّدولة ،ويف ذلك استبعاد للقراءة القائلة بأ ّن اإلسالم دين
ال ّدولة.
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تنص اتفاقية املنظمة العاملية للعمل عدد  183لسنة  2000بشأن حامية
كام ّ
والخاص،
األمومة عىل التمديد يف إجازة األمومة لتكون م ّدتها ،يف القطاعني العا ّم
ّ
األقل وأن يتكفّل صندوق الضّ امن بالكامل بتكاليف الرعاية الطبية
 14أسبوعا عىل ّ
قبل الوالدة وأثناءها وبعدها.
وتشري اتفاقية املنظمة العاملية للعمل عدد  189لسنة  2011بشأن حقوق عامالت
وعامل املنازل إىل أ ّن أكرث من  80%من عماّ ل املنازل هم من القارصين ومن
الفتيات ،وتتع ّرض العديد منه ّن إىل شتّى أنواع العنف واالستغالل .ورغم حظر
تشغيل األطفال يف تونس واملصادقة عىل اتفاقية املنظمة العاملية للعمل عدد 182
فإ ّن عديد األرس ما زالت تشغّل الفتيات القارصات القادمات من مناطق محرومة
مقابل أجرة متدنية تسلّم مبارشة إىل األب.4
اإلجراء / 2
إلغاء جميع أشكال التمييز يف القانون

›› ورد يف الفصل  21من دستور  27جانفي  2014االعرتاف مببادئ املساواة وعدم
التمييز بني املواطنات واملواطنني .هذا التأكيد من شأنه أن يفيض إىل القضاء عىل
جميع أشكال التمييز يف القوانني واملامرسة وهو ما يتطلّب اليوم :
> مراجعة القوانني ملالءمتها مع أحكام الدّستور

إدراج تعريف للتمييز يف الترشيع التونيس طبقا ملا ورد يف األدوات الدولية
للحقوق اإلنسانية للمرأة وخاصة يف اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز
ض ّد املرأة التي تع ّرف مصطلح التمييز عىل أنّه « أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد
يتم عىل أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهني أو إحباط االعرتاف
ّ
للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية
أي ميدان آخر ،أو توهني أو إحباط متتعها
واالجتامعية والثقافية واملدنية أو يف ّ
بهذه الحقوق أو مامرستها لها ،برصف النظر عن حالتها الزوجية وعىل أساس
املساواة بينها وبني الرجل »،5
 4صادق مجلس نواب الشعب سنة  2016عىل قانون مينع االتجار بالبرش وخاصة النساء واألطفال وينص عىل الوقاية من االستغالل
االقتصادي للنساء واألطفال وبج ّرمه.

https://www.hrw.org/legacy/arabic/un-files/text/cedaw.html
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اإلجراء / 3
> إلغاء املهر

يظل رشطا من رشوط البناء يف الزواج حيث
رغم أنّه رمزي ،فإ ّن اإلبقاء عىل املهر ّ
ينص الفصل  13من مجلة األحوال الشخصية عىل أنّه  « :ليس للزوج أن يجرب
ّ
املرأة عىل البناء إذا مل يدفع املهر » .ففي هذا الفصل تحريض عىل العنف إذ ّ
يدل
يف باطنه عىل أنه يف حالة دفع ال ّزوج ما عليه من مهر ،يجوز له إجبار املرأة عىل
البناء ويف ذلك ترشيع لالغتصاب الزوجي.
> إلغاء صفة رئيس العائلة عن الزّوج

يجب تحوير الفقرة األخرية من الفصل  23من مجلة األحوال الشخصية نظرا
ملا تؤسس له من فوارق بني الزوجني بالتنصيص عىل أنّه « عىل الزوج بصفته
رئيس العائلة أن ينفق عىل الزوجة واألبناء عىل قدر حاله وحالهم يف نطاق
مشموالت النفقة ».
محل الزوجية حيث يتعينّ عىل ال ّزوجة
رب العائلة ،مكان ّ
فالزوج يق ّرر ،بصفته ّ
حق طلب
عدم مغادرته دون موافقته وإالّ اعتربت ناشزا ،وهو ما مينح لل ّزوج ّ
الطّالق للضرّ ر والحصول عليه طبقا لفقه القضاء املستقر رغم إلغاء واجب الطاعة
عىل املرأة سنة .1993
> إقرار تقاسم الوالية على األبناء بني األب واألمّ

طيلة الحياة الزوجية يكون األب وحده الو ّيل عىل أبنائه وال تستأثر األ ّم بهذه
تنص
الوضعية سوى استثنائيا طبقا للفصل  154من مجلة األحوال الشخصية التي ّ
عىل أ ّن « القارص ول ّيه أبوه أو أ ّمه إذا تويف أبوه  .» ...يتعينّ إلغاء هذا الفصل
وإقرار والية متقاسمة بني الزوجني من أجل توزيع عادل لألدوار بينهام.
> إسناد نفس الشروط للوالدين يف حضانة ورعاية شؤون األبناء

يف صورة زواج ثان ،عادة ما ال يفقد األب حقّه يف الحضانة يف حني ال تتمتّع األ ّم
الحق يف الحالة املامثلة .وهي حالة متييز وجب إلغاؤها.
بهذا ّ

الوقاية

إلغاء جميع أشكال التمييز يف مجلة األحوال الشخصية

17

كام أنّه من الرضوري تحوير الفصل  23من مجلة األحوال الشخصية من أجل إقرار
املساواة يف قيادة األرسة وتسيري شؤونها يف جميع املستويات مبا يف ذلك الشؤون
املنزلية التي عادة ما توكل إىل املرأة وفق « مقتضيات العرف والعادة » املشار
إليها يف هذا الفصل.
> ضمان املساواة يف اإلرث

تنص القاعدة املستلهمة من الرشيعة اإلسالمية عىل أ ّن النساء يرثن نصف ح ّظ
ّ
الرجال يف حالة تساوي املرتبة .فعىل سبيل املثال « للذكر مثل حظ األنثيني »
(الفصل  ،103الفقرة  .)3وترث األرملة الثلث عند عدم وجود أبناء (الفصل )107
بينام لألرمل ،يف نفس وضعها ،ال ّنصف (الفصل .)101
وقد قامت الجمعية التونسية للنساء ال ّدميقراطيات بحملة مدارها املساواة يف
محل نقاش يف الربملان حول جوانب
اإلرث سنة  2000ويوجد اليوم مرشوع قانون ّ
بتحقيق املساواة يف اإلرث ،اختياريا.
> ضمان حرية الزّواج بإلغاء املنشور الذي يحجّر زواج التونسية بغري
املسلم

صدر سنة  1973منشور عن وزارة العدل يح ّجر عىل ضباط الحالة املدنية تحرير
عقد زواج بني مواطنة تونسية ومواطن غري مسلم ويطلب من القضاة الحكم
ببطالن الزيجات التي مل يتوفّر فيها رشط إثبات إسالم ال ّزوج .وهو منشور يتّجه
إلغاؤه لتعارضه مع مجلة األحوال الشخصية التي مل يرد فيها أي مانع للزواج
لسبب ديني ،كام أ ّن الفصل السادس من الدستور يضمن حرية املعتقد فضال عن
املواثيق واالتفاقيات ال ّدولية التي صادقت عليها تونس ومن بينها اتفاقية القضاء
عىل جميع أشكال التمييز ض ّد املرأة (سيداو) (الفصل  6بشأن ال ّزواج والعائلة).
اإلجراء / 4
إلغاء جميع أشكال التمييز يف مجلة الجنسية التونسية

›› رغم التحوير الذي شمل مجلة الجنسية سنة  2010لالعرتاف بنفس الحقوق يف
منح الجنسية لألطفال من أب تونيس أو من أ ّم تونسية (الفصل  ،)6فإ ّن التفضيل

ظل نفس الرشوط من حيث
›› لذا وجب رفع هذا التمييز والتعامل باملساواة يف ّ
النسب األبوي والنسب األمومي يف منح الجنسية مبوجب الوالدة عىل الترّ اب
التونيس.
> إلغاء االرتباط بني تمتّع املرأة املتزوّجة بالجنسية التونسية وبني وضعية
زوجها القانونية

يظل متتع املرأة بالجنسية التونسية مرتبطا ،يف بعض الحاالت ،بوضعية زوجها
ّ
حيث أن فقدان هذا األخري للجنسية التونسية أو إسقاطها عنه قد يشمل زوجته
وأطفاله القصرّ غري املتز ّوجني طبقا للفصلني  31و 35من مجلّة الجنسية التونسية.
لذا يجب إلغاء إمكانية فقدان الجنسية أو إسقاطها عن الزوجة بسبب فقدان
ال ّزوج جنسيته.
> إلغاء عدم املساواة يف اكتساب الجنسية بني األزواج األجانب للتونسيات
وبني الزوجات األجنبيات للتونسيني

ميكن للمرأة األجنبية املتز ّوجة من تونيس أن تحصل عىل الجنسية التونسية بفضل
القانون (مبج ّرد ترصيح) طبقا للفصل  13من قانون الجنسية يف حني ال يحصل
عليها األجنبي املتز ّوج بتونسية سوى بطريق التج ّنس (الفصل  .)21فاملطلوب أن
بحق التونسيات يف إكساب أزواجه ّن األجانب الجنسية التونسية عىل قدم
يُعرتف ّ
املساواة وبنفس الرشوط املنتفعة بها ال ّزوجات األجنبيات للتونسيني.
اإلجراء / 5
تعزيز الحقوق السياسية ،وتعميم التناصف ،والنهوض بمشاركة النساء يف
الحياة العامة

›› لنئ أق ّر ال ّدستور التونيس التناصف فقد بقي منحرصا يف الهيئات املنتخبة فقط

الوقاية

يبقى للنسب األبوي عند منح الجنسية يف حالة الشخص املولود يف تونس حيث
ينص الفصل  7من مجلة الجنسية عىل أنّه «يكون تونسيا من ولد بتونس وكان
ّ
أبوه وجده لألب مولودين بها أيضا» وال ِذكْ َر ملن ُولد من أ ّم وج ّدة مولودتني
بتونس.
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(الفصل  .)46ولضامن ترشيك أكرب للنساء يف الحياة العا ّمة نظرا لضعف متثيليتهن
يف هيئات القرار ،يجب :
> تعميم التناصف يف :
وخاصة داخل الحكومة ويف جميع املؤسسات العمومية،
›› جميع هيئات القرار
ّ
الخاصة والنقابات والجمعيات،
›› جميع هيئات القرار داخل هياكل املؤسسات
ّ
›› يف الهيئات ال ّدستورية قيد اإلنشاء وهي :
• املحكمة الدستورية،
• هيئة حقوق اإلنسان،
• هيئة االتصال السمعي البرصي،
• هيئة التنمية املستدامة وحامية األجيال املقبلة،
• هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
›› تحوير قانون األحزاب السياسية بإدراج التناصف يف الهياكل القيادية واتخاذ
اإلجراءات الكفيلة بتشجيع األحزاب عىل انتداب النساء صلبها.
اإلجراء / 6
تحسني ظروف عمل النساء وخاصة الريفيات منهنّ

›› بينت نتائج التحقيق امليداين الذي أجرته الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات
املنشور سنة  2014تحت عنوان « تحقيق عن ظروف عمل النساء الريفيات »
أ ّن « العمل الفالحي غالبا ما ي ّتصف بصعوباته وأوضاعه الهشة من ضعف
يف األجور ،واستغالل مفرط ،وغياب شبه يّ
كل للحقوق االجتامعية إضافة إىل
عالقات العنف تجاه النساء » .6ولوضع ح ّد لهذه التفاوتات ومظاهر العنف
يكون من الرضوري :
6 http://femmesdemocrates.org.tn/bibliotheque-atfd/livre-pdf/livre%20francais.pdf

• تحسني ظروف العيش وضامن نقل آمن باتجاه العمل بالنسبة للنساء العامالت
يف املناطق الريفية
• متتيع النساء الريفيات بوضع قانوين يخول لهن عددا من الحقوق الخصوصية
ومنها الحق يف التغطية االجتامعية والحق يف التمتع بعطلة األمومة
• مراجعة مجلة الشغل إللزام املؤسسات االقتصادية بالقضاء عىل التمييز يف
القطاع الخاص خاصة عند االنتداب وخالل املسار املهني وكذلك باتخاذ ما يلزم
من إجراءات لوضع حد للتحرش الجنيس.
اإلجراء / 7
مقاومة البطالة وضمان ظروف عمل الئق

›› إ ّن الهشاشة االقتصادية للنساء من شأنها زيادة مخاطر تح ّولهن إىل ضحايا العنف.
يف تونس ،ثلثا ( )2/3املعطلني عن العمل من حاميل الشهادات العليا هم نساء.
أ ّما النساء العامالت فيشغلن أكرث الوظائف تهميشا وهشاشة .وملجابهة هذا
الوضع يتعينّ :
• إعادة يف ال ّنظر يف العقود محددة املدة لوضع ح ّد لهشاشة التشغيل؛
• تعميم الضامن االجتامعي عىل جميع الوظائف مبا يف ذلك وظائف القطاع
الهاميش وغري املهيكل؛
• تشديد العقوبات عىل جميع أنواع التمييز يف الشغل؛
• تدعيم رقابة السلط العمومية ال س ّيام يف القطاع الفالحي؛
• إقرار التناصف داخل جميع هيئات القرار االقتصادي والنقابات.

الوقاية

الخاص وال سيام يف القطاع الفالحي
• وضع ح ّد لعدم املساواة يف األجور يف القطاع
ّ
حيث متثّل هذه الظاهرة القاعدة .فاليد العاملة النسائية تحصل عىل نصف
خاصة يف مواسم الجني والحصاد.
أجرة اليد العاملة الذكورية ّ
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اإلجراء / 8
ضمان ظروف العيش الالئق

›› ينص الفصل  21من الدستور عىل أنه « تضمن الدولة للمواطنني واملواطنات
الحقوق والحريات الفردية والعامة ،وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم ».
فالسلط التونسية مطالبة مبوجب هذا الفصل بـ:
الخاصة واتخاذ التدابري
• ضامن الخدمات الرضورية لألشخاص ذوي االحتياجات
ّ
الخاصة
ملرافقة النساء والعائالت يف العناية بأطفالهم من ذوي االحتياجات
ّ
وأقربائهم الذين يعيشون صعوبات جراء ذلك؛
• تحسني النفاذ إىل البنية األساسية (ماء ،تجهيزات الرصف الص ّحي ،كهرباء،
تكنولوجيات منزلية) وال سيام يف املناطق الريفية؛
• توفري خدمات عمومية اجتامعية يف املتناول (روض أطفال ،حضانات مدرسية،
مدارس ألخ )..ومتالمئة مع حاجيات العائالت (خاصة من حيث التوقيت)
ومتناسبة مع دخلها؛
• االعرتاف بالعطلة ألحد األبوين حسب اختيارهام سواء متنح لألب أو األ ّم .فمثل هذا
اإلجراء سيسمح ،أيضا ،بالتوزيع العادل لألدوار بني الجنسني وبوضع ح ّد للقوالب
االجتامعية النمطية التي تعترب تربية األطفال من مسؤولية األ ّمهات فقط؛
• اإلقرار بأ ّن اإلنجاب وظيفة اجتامعية يجب أن يتح ّملها جميع الفاعلني
االجتامعيني وهياكل ال ّدولة.
اإلجراء / 9
تحسني أوضاع النساء من حيث النفاذ إىل الضمان االجتماعي والخدمات
الصحية

حق أسايس .غري أ ّن العوائق
›› إ ّن متتّع النساء بالضامن االجتامعي والخدمات الصح ّية ّ
ظل املساواة .فغياب البنية التحتية
الحق يف ّ
ما انفكّت ترتاكم أمام التمتّع بهذا ّ
الصحية والعالجية ،والنقص املس ّجل يف أعداد األعوان الطبيني املؤهلني ،وصعوبة
خاصة يف املناطق ال ّداخلية ،وطول املسافات املستوجب قطعها
تبادل املعلومات ّ

• ضامن النفاذ إىل الخدمة الصحية للجميع وال سيام كبار الس ّن واألشخاص ذوي
الخاصة؛
االحتياجات
ّ
• ضامن اإلحاطة بالنساء وتوجيهه ّن يف مختلف مراحل الحياة (املراهقة ،ماقبل
الوالدة ،س ّن انقطاع الحيض ،الشيخوخة.)...
خاصة بتكثيف البنية الصحية
• تحسني رشوط الخدمات الطبية عن قرب ّ
ذات الجودة (مثل التي ميلكها الديوان الوطني لألرسة والعمران البرشي رغم
محدودية عددها)؛
• تحسني نفاذ النساء إىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية بتكثيف املراكز
وتسهيل النفاذ إليها يف الجهات املحرومة؛
• ضامن النفاذ إىل الص ّحة العقلية والنفسية.
كل فرد من أفراد العائلة من الحصول عىل دفرت عالج شخيص.
• متكني ّ
اإلجراء / 10
تربية الناشئة على ثقافة ال ّ
العنف

›› الرتبية هي ال ّرافعة األساسية للوقاية من األفكار والسلوكيات وأشكال العنف
فاملؤسسات ،العمومية
الصغر.
املرتبة عن ثقافة التف ّوق الذّكوري التي تبدأ من ّ
ّ
والخاصة ،مطالبة بأن تدمج ،يف جميع املواد واالختصاصات ويف مستوى كافّة
ّ
مراحل التعليم ،برامج خصوصية للرتبية عىل الحقوق اإلنسانية للمرأة واملساواة
وعدم التمييز ومناهضة العنف.
السعي إىل تدريس الحقوق
›› إن أدبيات األمم املتحدة تش ّجع الترشيعات عىل « ّ
األساسية للنساء والفتيات ،وال ّنهوض باملساواة بني الجنسني وأن يكون تدريس
حقوق النساء والفتيات يف عدم ال ّتع ّرض للعنف إجباريا يف جميع مستويات
التعليم من روض األطفال إىل املرحلة الثالثة ».7
http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20
on%20VAW%20(French).pdf
7

الوقاية

لبلوغ املراكز الصحية إضافة إىل انعدام األمن ،متثل جميعها عوامل إعاقة أمام
وصول الخدمة الطبية إىل مستحقيها ومستحقاتها .لذا وجب :
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ويتعينّ عىل هذه الربامج أن تساعد عىل فهم أفضل بأ ّن :
كل ما هو مختلف وتفضيل غلبة
• العنف يعني الهيمنة وغياب التواصل ورفض ّ
الق ّوة الجسدية أو املعنوية لطرف عىل آخر.
• الالّ عنف مرادف لق ّوة الحوار والتواصل والح ّجة وقبول اآلخر.
اإلجراء / 11
الرتبية على االحرتام الحرية

›› الحرية هي أساس التمتّع بالحقوق  :فجميع الناس يولدون أحرارا ً متساوين يف
الكرامة والحقوق (املادة األوىل من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان).
اإلجراء / 12
الرتبية على احرتام الحرية االختالف وعلى التسامح

›› يجب احرتام االختالف بني البرش والقضاء عىل جميع أشكال التمييز ووضع ح ّد
للعنف.
اإلجراء / 13
الرتبية على املساواة ال على التمييز

›› األرسة هي الخلية األوىل للمجتمع ومنها تبدأ تربية الفرد والتأسيس لسلوكياته
املستقبلية وترصفاته وقراراته ،لك ّنها تبقى ،أيضا ،اإلطار األ ّول الذي ميارس فيه
التمييز ض ّد الفتيات.
›› فالرتبية عىل أساس « تأصيل الناشئة يف هويتها العربية اإلسالمية » (الفصل 39
من الدستور) يجب أن يت ّم يف إطار احرتام الفصول  21و 43و 46من الدستور التي
تؤكّد عىل تكافؤ الفرص وتحثّ ال ّدولة عىل تحقيق التناصف بني النساء وال ّرجال
والقضاء عىل جميع أشكال العنف القائم عىل التمييز الجنيس.
حق الرتبية والتعليم،
›› وطبقا لل ّدستور ،يجب منح نفس الفرص للفتيات والفتيان يف ّ
وكل ما من شأنه تنمية الطاقات الجسدية والفكرية للفتيات والفتيان
والص ّحةّ ،

اإلجراء / 14
توفري تربية جنسية شاملة ومتالئمة مع جميع األعمار

يظل يف حيز الالّمساس أو املح ّرمات والطّابو
ميت بصلة إىل الجنس ّ
›› إ ّن ّ
كل ما ّ
يف مجتمعنا .أعداد الشباب الذين يتلقّون إعدادا مرضيا يف مجال الجنسانية
قليل ج ّدا وهو ما يجعل األغلبية هشّ ة أمام شتى أنواع اإلكراه والتّجاوز والعنف
واالستغالل والحمل غري املرغوب فيه واألمراض املنقولة جنسيا .وأمام هذه
املعاينة عىل مستوى العامل بأرسه ،سعت هيئات األمم املتحدة ووكاالتها وخاصة
منها اليونسكو إىل تشجيع ال ّدول عىل توفري تربية جنسية شاملة « تكون مناسبة
لألعامر ،وفاعلة ثقافيا ،ومستندة إىل معلومات ومعارف موثوقة علميا وواقعية
وخالية من األحكام األخالقية املسبقة ».8
اإلجراء / 15
الوقاية عن طريق تدريب املتدخلني

›› تتطلّب الوقاية تجنيد عدد كبري من الناشطني والهيئات املهنية للقيام بعمل يومي
يف استقبال ضحايا العنف وتوفري الرعاية له ّن وهو ما يتطلّب ،بالرضورة ،تدريب
كل فرد مؤ ّهل للتد ّخل أو لبناء عالقة مساعدة مع املرأة أو الفتاة ضحية العنف.
ّ
لذا وجب :
الصف األ ّول (الرشطة ،القضاة،
خاص لفائدة املتد ّخلني من
ّ
• توفري تدريب ّ
املحامون ،األط ّباء ،اإلطار شبه الط ّبي ،العماّ ل االجتامعيون ،نشطاء الجمعيات)...
الذين يستقبلون ضحايا العنف.
• إدراج مفهوم العنف املسلّط عىل النساء يف برامج التكوين البيداغوجي والدورات
التدريبية حتى يصبح املربون واملربيات قادرين عىل م ّد يد املساعدة للضحايا
(النصح ،التوجيه ،املرافقة ألخ.).
8

اليونسكو ،املبادئ العاملية التوجيهية بشأن الرتبية الجنسية2009 ،

الوقاية

عىل ح ّد سواء .كام أ ّن من أوكد األوليات تعزيز االختالط بني الجنسني ملا يغرسه
يف الناشئة من قيم االحرتام واملساواة بني الجنسني.
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اإلجراء / 16
تشريك وسائط اإلعالم يف مكافحة العنف املس ّلط على النساء ووضع مواثيق
أخالقية وبيانات مبادئ حول معالجة املسألة إعالميا

›› إ ّن مساهمة وسائط اإلعالم والعاملني فيها يف الوقاية من العنف أمر ال غنى عنه.
ظل
فالترشيع بوسعه أن يحمل وسائط اإلعالم عىل املشاركة يف مكافحة العنف يف ّ
االحرتام الكامل لحرية التعبري كام هو الحال بالنسبة للقانون اإلسباين لسنة .2004
›› عن عديد البلدان مثل إسبانيا أو سويرسا قد وضعت بدورها مواثيق أخالقية يف
مجال التناول اإلعالمي ملسألة العنف ض ّد النساء حيث يتعينّ عىل وسائط اإلعالم
تسمية العنف املسلّط عىل النساء بالعنف القائم عىل العنف الجنيس ،وس ّن قواعد
صارمة يف مجال الحفاظ عىل الرسية وعدم نرش شهادة الضحية دون الحصول عىل
موافقتها والتأكّد من أنّها عىل ب ّينة كاملة من األمر .وقد رشعت الجمعية التونسية
للنساء الدميقراطيات يف العمل مع مختلف املؤسسات املتد ّخلة يف إدارة مسألة
العنف إعالميا وال سيام نقابة الصحفيني ،والهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي
والبرصي ،ومعهد الصحافة وعلوم األخبار ،والصحفيني املستقلني ،ورؤساء التحرير.
وهذا العمل مي ّر حتام عرب مراحل تدريبية بشأن العنف املسلّط عىل النساء،
ويجب أن يع ّمم عىل جميع الصحفيني واملؤسسات التكوينية أو التعديلية لوسائط
اإلعالم.
اإلجراء / 17
الوقاية عن طريق الحمالت التحسيسية

›› يلزم الفصل  46من الدستور الدولة بأن« تتخذ التدابري الكفيلة بالقضاء عىل
السلط العمومية ،إذن ،التكفّل بتمويل حمالت
العنف ضد املرأة » .من واجب ّ
التّحسيس والتوعية ض ّد العنف تجاه النساء ودعمها.
›› وميكن تنظيم عدد من الحمالت التّحسيسية الخصوصية للتعريف عىل نحو أفضل
بالقوانني املصادق عليها والطعون املحتملة فيها من أجل مكافحة العنف املسلط
عىل النساء .ويشرتط يف هذه لحمالت احرتام القواعد التالية :

> تحجري :
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• إنكار العنف املسلّط عىل النساء أو التهوين منه.

الوقاية

• إضفاء رشعية عىل العنف املسلّط عىل النساء.
• زرع عقدة الذّنب يف نفوس الضحايا.
> اعتبار :
• العنف املسلّط عىل النساء ليس قضاء وقدرا.
• النضال ض ّد اإلفالت من العقاب رضوري للقضاء عىل العنف.
›› التو ّجه يف نفس الوقت إىل جمهور مستهدف وجمهور واسع  :فالعنف املسلّط
متس جميع الفئات االجتامعية وال يوجد منوذج بعينه للضحية
عىل النساء ظاهرة ّ
وال حتى للمعتدي .لذا وجب التو ّجه إىل جميع رشائح املجتمع.
اإلجراء / 18
وضع برامج وقاية من االستهالك املفرط للكحول واملخدّرات واإلشراف عليها

›› نظرا لتسجيل حاالت إفراط متك ّررة يف استهالك الكحول واملخ ّدرات أثناء مامرسة
العنف املسلط ض ّد املرأة ،يتعينّ أخذ تدابري مندمجة للتص ّدي لهذه السلوكيات.
بأي حال من
ومن جهة أخرى ،ال يجب أن يعترب استهالك الكحول واملخدراتّ ،
األحوال ،ظرفا من ظروف التخفيف يف العقوبة.
اإلجراء / 19
بعث مرصد وطني للعنف والتمييز

›› رغم النداءات املتواصلة عىل مدى عرشات السنني للمجتمع املدين التونيس ،ظلت
السلط التونسية تنفي وجود عنف قائم عىل الجنس ومظاهر متييز تجاه ال ّنساء،
لذلك بقيت هذه الظّواهر غري معروفة وغري مفهومة مبا فيه الكفاية من قبل
الرأي العا ّم .واليوم ،أصبح من أه ّم األولويات بعث آلية مراقبة وجمع املعطيات
املوثوقة بشأن هذه املسألة .فاملطلوب إنشاء مرصد وطني ملظاهر العنف والتمييز
مهمته جمع املعطيات اإلحصائية ،عىل امتداد فرتات زمنية منتظمة ودورية ،عن

أسباب جميع أشكال العنف املسلّط عىل النساء وتبعاته بهدف مكافحة هذه
اآلفة.
ينص عىل اآليت :
›› كام يجب عىل قانون مكافحة جميع أشكال العنف أن ّ
إقرار متثيلية املجتمع املدين يف تركيبة املرصد الوطني ملكافحة العنف والتمييز.
›› ضبط وظائف املرصد الوطني ملكافحة العنف والتمييز ومنها :
• جمع البيانات واملعطيات عن جميع أشكال العنف ،ومعالجتها ووضعها عىل
ذ ّمة الجمهور.
• تشجيع البحوث وال ّدراسات وال ّنرشيات املعنية بالعنف املسلّط عىل النساء.
• تحرير تقارير سنوية ونرشها حول مسألة تداعيات العنف والتمييز املسلّط عىل
النساء ،واإليقافات ونسب القضايا املحفوظة ،والتتبّعات القضائية ألخ.
• تقدير كلفة العنف عىل الص ّحة العمومية واالقتصاد.
• صياغة مقرتحات إصالح سيايس وترشيعي ومؤسسايت لتعزيز مكافحة العنف
القائم عىل الجنس وتطوير املساواة الحقيقية الكاملة.
›› ويجب أن يضمن هذا القانون استقاللية املرصد .كام يجب أن يكلّف السلط
العمومية مبه ّمة التّعاون مع املرصد مب ّده باملعطيات واملعلومات املتعلقة بالعنف
ومتكينه من املوارد املالية والبرشية الرضورية إلنجاز مهمته.
›› ويتعينّ عىل املرصد ،بعد إنشائه ،فتح متثيليات له يف جميع الواليات يف إطار
الالمركزية.
اإلجراء / 20
تشجيع األعمال اإلبداعية والبحوث النسائية والنسوية

›› تقتيض مكافحة العنف املسلّط عىل النساء مقاومة عدد من املعتقدات البالية
واألساطري الراسخة يف موضوع العنف تجاه النساء ويتطلّب إعادة ال ّنظر يف
املفاهيم املتح ّجرة عن الذكورة واألنوثة .فاألمر يتعلّق مبساءلة ثقافة بأكملها وهو
ما يتطلّب إبراز الذكاء واإلبداع الفني والفكري النسايئ وتشجيعه.

اإلجراء / 21
رصد ميزانية خاصة بمكافحة العنف املسلط على النساء يف إطار قانون املالية

›› إ ّن الترشيع وحده غري كاف للقضاء عىل العنف لذا يتعينّ رصد موازين مخصصة
ملختلف مظاهر مكافحة العنف بداية من املصاريف املتعلقة بتدابري الوقاية
والتحسيس وصوال إىل التكفّل بالضّ حايا وإعادة تأهيلهم .ففي العديد من التجارب
حق النساء يف حياة دون عنف عىل
ينص القانون بشأن ّ
املقارنة ،كاملكسيك مثالّ ،
إلزام الحكومة بتوفري ميزانية مناسبة لتفعيل هذا القانون.
اإلجراء / 22
تشجيع انخراط القطاع الخاصّ يف الوقاية من العنف املس ّلط على النساء
ومقاومته

›› إ ّن للعنف بأنواعه تداعيات خطرية عىل جودة أداء النساء لعمله ّن وإنتاجيته ّن
الخاص االقتصادية واالجتامعية أن
وقدرته ّن عىل اإلبداع لذا فمن مصلحة القطاع
ّ
ينخرط يف الوقاية من العنف .كام ميكن لهذا القطاع ،مبا يف ذلك وسائط اإلعالم،
أن يسهم ماليا وتقنيا يف برامج الوقاية والتحسيس ض ّد العنف .لذا وجب تشجيع
الخاص والعا ّم يف هذا املجال.
الرشاكة بني القطاعني
ّ

رغم انتشار ظاهرة العنف القائم عىل الجنس ،فنادرا ما تت ّم مواجهته يف املراحل
األوىل العاجلة .وغالبا ما تبرُ ّر سلبية الفاعلني يف الخ ّط األ ّول (رشطة ،قضاة ،مرشدون
اجتامعيون )...بغياب اإلطار الترشيعي أو املؤسسايت أو االثنني معا لحامية النساء
ضحايا العنف .لذا وجب عىل السلط اتخاذ التدابري الترشيعية وغريها من اإلجراءات
كل اعتداء ممكن.
الرضورية لحامية الضحايا ض ّد ّ
فالحامية هي ،إذن ،مجموع األعامل والتد ّخالت واآلليات الهادفة إىل تأمني النساء
ض ّد جميع أشكال العنف املحتمل ،وضامن حقوقه ّن ،وصحته ّن ،وكرامته ّن.
اإلجراء / 23
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ّ
الخط األخضر التي دخلت حيز االشتغال من أجل توجيه
تحسني خدمات

حماية الضحايا

أفضل للنساء ومدّهنّ بالعناوين املفيدة

›› يجب أن يوفّر الخ ّط األخرض للنساء النصائح األولية (شهادة طبية ،الحاجة إىل
اإليواء ،إعالم مندوب حامية الطفولة ،النصائح فيام يتعلّق بدراسة األطفال).
ويجب أن تكون هذه الخدمات يف متناول النساء تحت غطاء الرسية أي باحرتام
عدم الكشف عن األسامء.
›› وليك يكون هذا الخ ّط ف ّعاال ،يجب أن يشتغل  24/24ساعة ،كام يجب إيجاد صيغ
تنسيق بني مختلف املتد ّخلني من مؤسسات ال ّدولة واملجتمع املدين.
اإلجراء / 24
تركيز خدمات عاجلة يف مجال الطبّ الشّرعي يف جميع جهات البالد

›› املعلوم أ ّن املعاينات التي يقوم بها الطبيب الرشعي تكتيس ،وحدها ،قيمة
قانونية .إالّ أ ّن املؤسسات الصحية تفتقر إىل أطباء مقيمني ،وإىل نظام العمل
املستم ّر دون الحديث عن العدد املحدود ج ّدا لألطباء الرشعيني الذين غالبا ما ال
يوجدون ببعض املناطق ،خاصة يف الشامل الغريب ،كام أن الطاقم شبه الطبي ال
يتمتّع بالتدريب الكايف لإلحاطة بالنساء ضحايا العنف.

الطب الشرّ عي القادر عىل االستجابة لحاجيات النساء
›› ويف انتظار تعميم خدمات ّ
طب رشعي يف جميع الجهات.
يف الحاالت العاجلة ،يجب تركز أقطاب ّ
اإلجراء / 25
تركيز شبكة خدمات يف مجال تأمني اإليواء العاجل واملؤ ّقت

›› ظلت هذه الخدمات لزمن طويل مؤ ّمنة من قبل الجمعيات الاليت تعوزها املوارد
الرضورية لتغطية حاجيات النساء ضحايا العنف وطالبات العناية الصحية وامللجأ
والسند للتمكن من تجاوز جراحه ّن يف أقرب اآلجال .لهذا الغرض ،يتعينّ عىل
ّ
السكن بالعدد الكايف
السلط العمومية تركيز شبكة خدمات متكن من ال ّنفاذ إىل ّ
للنساء واألطفال املع ّرضني للعنف أو الذين كانوا ضحاياه .ويجب أن تغطّي هذه
الشبكة املناطق الريفية والحرضية للبالد.
اإلجراء / 26
يف حاالت العنف الزوجي أو املنزلي ،اتخاذ إجراءات إبعاد املعتدي بشكل عاجل

›› ال ميكن للضحية اتخاذ قرارات حرة ومسؤولة بتواجد املعتدي تحت نفس السقف ويف
محل الزوجية .إن املساكنة يف حالة العنف متنع الضحية من تحطيم جدار الصمت
حول ما تتعرض له ولذلك ميكن أن يع ّرض العنف الزوجي أو املنزيل املرأة للخطر .ويف
مثل هذه الحاالت ،لحامية النساء يتمثل اإلجراء األسايس يف إبعاد املعتدي ومنعه من
التواجد يف محل الزوجية ومن االتصال بضحيته ومن اللقاء بها.
›› يتجه أن يرت ّب القانون عقوبات تردع املعتدي عن عدم احرتام إجراء اإلبعاد وقد
ذهبت عديد الترشيعات املقارنة إىل ذلك ومنها الترشيع الفرنيس واإلسباين.
اإلجراء / 27
إنشاء خدمات عيادات متعدّدة االختصاص وتمويلها والتنسيق بينها،
وخدمات تدخل طارئ ،ومجموعات مساعدة للنساء ضحايا العنف وأطفالهنّ

›› استجابة للحاجيات املبارشة واألولية للنساء الاليت تع ّرضن للعنف ،يتعينّ عىل ال ّدولة
توفري خدمات تؤ ّمن االستامع ،واملعلومة املفيدة ،والتّوجيه القانوين والقضايئ ،والسند
النفساين ،واملرافقة االجتامعية للنساء ضحايا العنف وأطفاله ّن.

خاص ،مع الجمعيات غري
›› ولتحقيق ذلك ،يتعينّ عىل ال ّدولة التّعاون ،عىل نحو ّ
املتخصصة يف استقبال النساء ضحايا العنف واإلحاطة به ّن ومرافقته ّن.
الحكومية
ّ
اإلجراء / 28
إجبارية اإلشعار عن ّ
كل عمل عنف تجاه النساء

›› يجب التعامل مع مسألة مكافحة العنف املسلّط عىل النساء كمسؤولية جامعية.
كل
لهذا الغرض ،يجب عىل ال ّدولة أن تتّخذ التدابري الترشيعية واإلدارية لتشجيع ّ
شاهد عىل اقرتاف أي نوع من أعامل العنف أو من له أسباب جديّة تحمله عىل
االعتقاد بأ ّن عمال من هذا القبيل قد يكون اقترُ ِف أو مرشّ ح ألن يقع ،أن يبادر بإبالغ
السلط مرجع ال ّنظر.

محل تشجيع من قبل اتفاقية املجلس األورويب للوقاية
›› علام وأ ّن هذه اإلجراءات متثل ّ
ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف األرسي (اتفاقية إسطنبول).
اإلجراء / 29
حماية الشهود وعدم الكشف عن هويتهم دون موافقتهم

أي نوع من التهديدات أو الضّ غوط وذلك بس ّن عقوبات
›› تتجه حامية الشهود ض ّد ّ
ملثل هذه األفعال مع ضامن موافقة الشهود عىل اإلدالء بشهاداتهم.
اإلجراء / 30
ضمان حماية املعطيات الشخصية واحرتام الحياة الشخصية للضحايا

›› إ ّن إخفاء هوية الضحايا وعدم الكشف عن املعطيات الخاصة بهم مبدأ أسايس
لضامن اإلحاطة املالمئة ومساعدتهم عىل التعايف .بينام غالبا ما يتس ّبب عدم إخفاء
وخاصة من قبل وسائط اإلعالم وغريهم من املتد ّخلني يف صدمات نفسية
هوية،
ّ
وأشكال عنف جديدة أو مظاهر متييز تجاه النساء أو حيال أطفاله ّن.

حماية الضحايا

›› كام أ ّن قواعد الرسية املفروضة عىل بعض املهن (املحامون ،األط ّباء ،القابالت ،ألخ).
يجب أال متثّل عائقا ،ضمن رشوط معينة ،أمام إمكانية إبالغ الجمعيات أو السلط
ذات االختصاص إذا ما توفّر من األسباب ما يكفي لالعتقاد بأ ّن اعتداء خطريا قد
اقترُ ف أو أن هناك من املؤرشات ما ينذر بوقوع اعتداءات جديدة.
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اإلجراء / 31
حماية املدافعني واملدافعات عن حقوق النساء ضحايا العنف

›› كان مناضلو ومناضالت حقوق اإلنسان يف فرتة الدكتاتورية عرضة للشّ تم واإلهانة
واملضايقات وحمالت التشويه مثلهم يف ذلك مثل املدافعني واملدافعات عن النساء
ضحايا العنف .لذا يتعني حاميتهم طبقا إلعالن حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان9
الذي صادقت عليه الجمعية العا ّمة لألمم املتحدة يف ديسمرب  1998وقرارات اللجنة
األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.10
اإلجراء / 32
بعث فرقة خاصة بمكافحة العنف املس ّلط على النّساء

›› غالبا ما ترت ّدد النساء ضحايا العنف يف طلب اإلغاثة واملساعدة من السلط األمنية.
ظل افتقاد األمنيني لتدريب خاص يف موضوع العنف الجنيس أو بسبب نقص
ففي ّ
يظل متأ ّخرا
اإلمكانيات أو لعدم التزام األعوان مبثل هذه القضايا ،فإ ّن الجهاز األمني ّ
يف التّعامل إيجابيا مع طلبات املشتكيات يف اإلغاثة واملساعدة.
متخصصة يف مكافحة العنف املسلّط عىل ال ّنساء ،تشمل يف
›› لذا يتعينّ بعث فرقة
ّ
تركيبتها أعوانا من اإلناث وتكون مدعومة بأخصائيني نفسانيني يف هذا املجال بغاية
توفري مناخ ثقة وتشجيع الضحية عىل تقديم شكواها.
›› كام يتعني عىل هذه الفرقة أن تؤ ّمن حصص املداومة ( 24/24ساعة وطيلة أيام
األسبوع مبا يف ذلك أيّام العطل) الستقبال النساء ضحايا العنف ،عىل أن توكل لها
املهام التالية :
سجل مخصص للغرض.
بكل عناية وتدوينها يف ّ
• قبول الشكاوى ّ
• إغاثة الضحايا بالتنسيق مع دوائر أخرى وال سيام املصالح املختصة يف إسناد
الضحايا.
• العمل بالتنسيق مع الجمعيات ومؤسسات االستقبال أو اإليواء باملستشفى
للضحايا
 9اإلعالن املتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجامعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف
بها عاملياً
 10السيام القرار املتعلّق بحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان بإفريقيا  ،)CADHP/Res.69(XXXVوالقرار املتعلّق بوضع املدافعني
عن حقوق اإلنسان بتونسCADHP/Res.54(XXIX)01

• وضامن أمنه ّن وحقوقه ّن.
• ولطأمنة الضحايا ومساعدته ّن عىل استعادة توازنه ّن النفيس ،يتعينّ تهيئة محالّت
مناسبة إليواء الضحايا حفظا لكرامته ّن.
اإلجراء / 33
تمكني النساء ضحايا العنف من تقديم الشكاوى لدى النيابة العمومية أو
أي دائرة تحقيق أخرى

اإلجراء / 34
إلزام الشرطة العدلية بتسريع اإلجراءات عند تل ّقي الشكاوى املتعلقة بالعنف

›› إ ّن الرشطة العدلية ملزمة بتلقّي تصاريح الضحية يف كنف الحياد املطمنئ والنزاهة.
ولتفعيل هذه الرشوط يجب س ّن عقوبات جزائية وإدارية ض ّد ضابط الرشطة
العدلية الذي يرفض تسجيل شكوى الضحية أو يغيرّ محتواها أو ميارس عىل الضحية
أي نوع من أنواع الضّ غط لحملها عىل التخليّ عن حقوقها التي يضمنها القانون.
›› كام يجب عىل الرشطة العدلية أن تبادر ،عند تلقّي الشكوى ،بتقييم للمخاطر التي
تتع ّرض لها املرأة واألطفال واألشخاص الذين هم يف كفالتها وأن تتد ّخل باستعامل
ألفاظ ولغة يسهل عىل الضحية فهمها .كام أنّه عىل الرشطة العدلية التد ّخل السرّ يع
إثر طلب استغاثة أو حامية.
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›› إذا كانت اإلجراءات الجزائية تضبط معايري لتحديد مجاالت مرجع النظر املادي
والرتايب للمحاكم ودوائر الضابطة العدلية ،فإ ّن هذه التعليامت القانونية يجب أال
كل ما توفّرت اإلمكانية ماديا،
ت ُفرض عىل ضحايا العنف بل يجب متكني الضحاياّ ،
لإلبالغ عن العنف لدى مصلحة الرشطة املوجودة يف مكان وقوع االعتداء بهدف
دعم جدوى األبحاث والتحقيقات وتج ّنب التمديد يف آجال وتعقيد اإلجراءات.
وبصفة ملموسة ،متكني الضحية من توجيه مج ّرد رسالة إىل أي مصلحة رشطة أو إىل
أي محكمة ابتدائية عىل أن يتكفّل هؤالء بتحويل الشكوى إىل
وكيل الجمهورية يف ّ
الجهة أو املحكمة مرجع ال ّنظر ترابيا يف حالة عدم اختصاصهم.

›› وتبعا لتقدير املخاطر املحيطة بالضحية ،ميكن للرشطة العدلية أن تتخذ إجراءات
جدية ،يف كنف احرتام القانون ،كاإليقاف أو االحتفاظ باملتهم.
اإلجراء / 35
إلغاء االستظهار بشهادة طبية كشرط قانوني مسبق وضروري لرفع شكوى
من قبل الضحية

›› يجب عىل الرشطة أال تفرض االستظهار بشهادة طبية عند اإلدالء بالشكوى .ويُ ّربر
الحق يف اإلبالغ عن أعامل عنف يعترب نفسه ضحيتها
هذا اإلعفاء بأنّه ّ
لكل شخص ّ
دون وجوب تقديم أدلّة يف الغرض أو إثبات أن األفعال املعنية تتوفّر فيها عنارص
املخالفة الجزائية .فلوكيل الجمهورية وحده ،وليس للضحية ،تكييف األفعال عىل
ضوء اإلجراءات املتبعة من مصالح الرشطة واملحالة عليه.
›› إ ّن تسليم شهادة طبية للباحثني األ ّولني مبناسبة اإلدالء بالشكوى ميثّل نقطة انطالق
تساعد عىل التحقيق ولك ّنها ليست ،بتاتا ،رشطا قانونيا مسبقا لتسجيل الشكوى.
اإلجراء / 36
إنشاء محكمة مختصة يف قضايا العنف املس ّلط على النساء

›› إ ّن بعث محكمة مختصة يف العنف املسلّط عىل ال ّنساء من شأنه أن يسمح بإحاطة
شاملة وأفقية سواء عىل املستوى الجزايئ أو املدين ،كام أن يخ ّول إيجاد حلول
متناغمة وحامئية للضحايا ويتيح متابعة أفضل له ّن .وهو إجراء ميكنه أن يضمن
جدوى التفاعل القضايئ مع العنف والتعجيل يف اإلجراءات.
اإلجراء / 37
إصدار إذن حماية عاجل النفاذ ملدة معلومة قابلة للتجديد عند االقتضاء

›› يعترب إذن حامية الضحايا إجراء عاجال يسمح بالتفاعل مع وضع خطري .وقد استعمل
هذا اإلجراء أل ّول م ّرة يف الواليات املتحدة األمريكية يف مثانينيات القرن العرشين
كإجراء استعجايل لحامية ضحايا العنف املنزيل بالسامح للمحاكم بإصدار أمر
محل ال ّزوجية.
للمعتدي مبغادرة ّ

›› وإذن الحامية إجراء يق ّرره القايض ألسباب جدية يق ّدر عىل ضوئها مخاطر ارتكاب
أعامل عنف والرضر الالحق بالضحية .ويُستصدر هذا اإلذن بطلب من الشاكية التي
تق ّدم أسانيدها وتتم مناقشتها وفق مبدأ املواجهة أمام القايض .وليس لهذا األخري
التثّبت من حقيقة وقائع العنف وإنمّ ا يكتفي برجحان الح ّجة.
ينص حاليا عىل مثل هذا اإلجراء والحال أ ّن التجربة أثبتت جدواه
›› القانون التونيس ال ّ
يف العديد من بلدان العامل .كام تعتزم بلدان أخرى مثل املغرب اتخاذ مثل هذا
اإلجراء (مرشوع القانون  103-13املتعلّق مبكافحة العنف ض ّد النساء).11

›› ويجب أن يتض ّمن اإلذن بالحامية جملة من القرارات من بينها إصدار أمر للمشتبه
فيه بـ:
محل ال ّزوجية،
• مغادرة ّ
• البقاء عىل مسافة معلومة من الضحية ،ومن أبنائها ،ومن األشخاص الذين هم
يف كفالتها إذا اقتىض الحال.
• دفع النفقة وخالص معاليم الكراء ومساعدة مالية بعنوان مصاريف العالج الطبي.
اإلجراء  37مكرر /
ّ
سجل خاصّ
تدوين أذون الحماية يف

خاص لتمكني الرشطة والقضاة من معرفة
›› يتعني تسجيل أذون الحامية يف ّ
سجل ّ
والسهر عىل حسن تطبيقها.
الساري منها ومتابعة تنفيذها ّ
اإلجراء / 38
حماية حقوق ومصالح الضحايا واألطفال الذين يف عهدتهم يف جميع مراحل
التحقيق وطيلة اإلجراءات القضائية

›› يجب إعالم الضحايا مبآل شكاويهم ،والتهم التي وقع توجيهها ،والسري العا ّم للتحقيق
 11يجب أن يتض ّمن القانون ض ّد العنق املسلّط عىل النساء ضامنات أكرب ،منظمة العفو الدولية ،بيان علني 20 ،ماي  ،2016املغرب.
مرشوع القانو ن  103-13املتعلّق مبكافحة العنف ض ّد النساءfile:///C:/Users/HP/Desktop/101mesure%20-Final/MDE� .
2940072016FRENCH.pdf
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›› لذا يجب أن يتض ّمن القانون الجديد ض ّد العنف اإلذن بالحامية .وميكن أن يصدره
القايض صاحب االختصاص بناء عىل عريضة أو من تلقاء نفسه أو االثنني معا
وبالتوازي مع إجراءات قضائية أخرى أو كذلك مبعزل عن وجودها.

أو اإلجراء ودورهم فيه ،والقرار املتخذ يف هذا املجال .كام يجب :
• توفري إمكانية االستامع إليه ّن ،ومتكينه ّن من تقديم األدلّة والتعبري عن وجهة
نظره ّن وحاجياته ّن ومشاغله ّن سواء مبارشة أو عن طريق محام ،وأن تحظى
هذه الحاجيات واملشاغل بال ّنظر.
• اتخاذ اإلجراءات الكفيلة لحامية حياته ّن الخاصة ومعطياتهن الشخصية.
• اتخاذ تدابري الحامية الالزمة لضامن عدم اتصال مقرتيف االعتداءات به ّن داخل
قاعات املحكمة أو مراكز الرشطة.
• إعالمه ّن يف حالة فرار مقرتف املخالفة أو إطالق رساحه وقتيا أو نهائيا بغاية
ضامن سالمته ّن.
مستقل وكفء إذا ك ّن أجنبيات.
ّ
• متكينه ّن من مرتجم
• توفري إمكانية اإلدالء بشهاداته ّن داخل قاعة املحكمة دون حضوره ّن املبارش
األقل،دون حضور املتهم وذلك باللّجوء إىل استعامل التكنولوجيات
أو ،عىل ّ
الحديثة.
اإلجراء / 39
تحجري الوساطة الجزائية يف قضايا العنف الزوجي

›› تفرتض الوساطة أن يكون الطّرفان عىل قدم املساواة ،وليس ذلك هو حال الضحية
واملعتدي .فمساعي التفاوض ميكن أن تلحق أرضارا بالضحية لألسباب التالية :
• مخاطر تأثري املعتدي عىل الضحية؛
• تلويح املعتدي بقوته تجاه الضحية كتهديدها أو الضغط عليها؛
• إشعار الضحية بالذّنب (زرع عقدة الذّنب يف نفسها)؛
• إشعار الضحية بتعريضها ألخطار إضافية.
ينص عىل الوساطة لكن ذلك ال مينع وجودها كمامرسة دارجة
›› إ ّن الترشيع التونيس ال ّ
يف مجتمعنا .فقانون مكافحة العنف يجب أن مينع مثل هذه املساعي قبل فتح
اإلجراءات القضائية وأثناءها وبعدها.

اإلجراء / 40
ضمان دراسة األطفال وتوفري ظروف عيش كريم لهم

›› عندما يقع االعتداء عىل األ ّم ،غالبا ما ينعكس ذلك سلبا عىل املسار الدرايس لألطفال
(غياب متك ّرر ،انقطاع عن ال ّدراسة ،فشل درايس ألخ ).كام تتأث ّر أيضا صحتهم (تش ّوش
روزنامة التالقيح وغري ذلك من املتابعة الصحية) .لذلك من الها ّم ج ّدا أخذ جميع
التدابري الالزمة للمحافظة عىل املسار ال ّدرايس والص ّحي لألطفال وإعادة إدماجهم
فيه لتجنب تبعات العنف عليهم وعىل مستقبلهم.
اإلجراء / 41
الحرص على أن ال تهدّد ممارسة املعتدي لح ّقه يف الزيارة أو الحضانة حقوق
الضحية و/أو أطفالها وأمنهم

حق املعتدي كوسيلة ابتزاز أو كذريعة ملواصلة اإلساءة إىل
›› غالبا ما يقع استعامل ّ
الضحية وأطفالها بل ارتكاب أعامل جديدة .لذا يجب ،حفاظا عىل املصلحة العليا
محل ال ّزوجية وتحت املراقبة األمنية إذا
لألطفال ،أن يسمح لألب بزيارة أبنائه خارج ّ
اقتىض األمر.
اإلجراء / 42

›› إدراج متابعة اجتامعية-قضائية ملقرتيف العنف ال ّزوجي وتوجيههم طيلة مدّة
خاصة بالنسبة للمتع ّودين عىل العنف.
السجن ّ

اإلجراء / 43

›› وضع سياسة صحة عمومية يف مكافحة العنف املسلّط عىل النساء بأنواعه

ميكن تعريف اإلحاطة عىل أنّها مجموع الخدمات والتد ّخالت واملرافقة والتّوجيه
والحامية واملساعدة وإعادة التأهيل التي تخ ّول للضحية استعادة الثقة يف ال ّنفس،
وتجاوز وضع الضحيّة ،واسرتجاع كرامتها وحقوقها.
فهي بهذا املفهوم ،ال تقترص عىل مؤسسة أو منظمة أو إدارة واحدة إذ تتطلّب
والخاصة.
تعاونا ورشاكة وثيقة بني مك ّونات املجتمع املدين وبني املؤسسات العمومية
ّ
وخاصة الجمعيات
ومن الواضح أ ّن للمجتمع املدين دور حاسم يف هذا املجال
ّ
املناضلة من أجل حقوق املرأة وتحقيق املساواة بني النساء وال ّرجال.
كل يشء قرار يعود إىل « الضّ حية » .فهي تبدأ حال
إ ّن عملية اإلحاطة هي قبل ّ
قرار الضحية بالتح ّدث .هذه الخطوة األوىل ها ّمة إذ تتح ّدد عىل ضوئها بقية املراحل،
لذلك وجب ،منذ البداية ،تثمينها نظرا ملا تحمله من تداعيات إيجابية عىل الضحية.
فالشخص أو املؤسسة التي تتو ّجه لها املرأة ضحية العنف للم ّرة األوىل تتح ّمل
مسؤولية كربى وهو ما يتطلّب االستحضار ال ّدائم ذهنيا للحالة التي تكون عليها
الضحية التي قد تتو ّجه إىل أخصايئ أو مهني (طبيب ،طبيب نفساين ،محامي) أو إىل
مؤسسة عمومية أو جمعية.

فبقدر ما يعود للمنظامت النسوية ومنظامت حقوق اإلنسان واجب ال ّدفاع عن
الضحية والتضامن معها واإلحاطة بها حتى تسرتجع كرامتها وحقوقها ،فإ ّن لل ّدولة
أيضا واجب تلبية طلبات الضحية باعتبارها مواطنة وضامن أمنها عىل أساس املساواة
وعدم التمييز بني املواطنات واملواطنني .أ ّما عن االختصاصات املهنية فمن واجبها
توفري خدماتها عىل أساس ميثاق أخالقي يحرتم كرامة الضحايا.
أمام العزلة التي تعيشها النساء ضحايا العنف ،والشعور بالذّنب ،والخوف من أن
يحكم عليه ّن الرأي العام بطريقة أو بأخرى ،وقلّة الثقة يف ال ّنفس ،وعدم احرتامه ّن
لذواته ّن ،يتعينّ عىل املتد ّخلة أو املتد ّخل تح ّمل املسؤولية يف استخراج كامل الطاقة
حب الحياة فيها من
الرضورية منها ملساعدتها عىل التخلّص من عقدة الذّنب وزرع ّ
جديد وإخراجها من حلقة العنف املفرغة.
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لهذه األسباب فإ ّن اإلجراءات الواردة يف هذا القسم ته ّم مختلف املتد ّخلني لضامن
إحاطة مجدية .وهو ما يتطلب وجوبا ،توفري قاعدة بيانات مشرتكة بني مختلف
مؤسسات ال ّدولة وبني املجتمع املدين ومختلف االختصاصات املهنية.

اإلجراء / 44
إقرار حقّ الضحايا يف التمتع بخدمات اإلسناد

›› يجب عىل الترشيع أن يلزم ال ّدولة ببعث خدمات مساندة ومتويلها لتغطية األبعاد
الطبية ،والنفسية-االجتامعية ،واالقتصادية ،والقانونية ،والقضائية.
›› ويجب أال يبقى توفري هذه الخدمات مرتبطا أو رهينا بإرادة الضحايا يف تت ّبع
الجناة أو الشهادة ض ّدهم.
والسهر عىل أن تكون
›› فوثائق األمم املتّحدة تش ّجع ال ّدول عىل بعث خدمات ّ
هذه الخدمات « قدر اإلمكان تحت إدارة منظامت غري حكومية مستقلّة توفّر
لل ّناجيات من العنف إسنادا يف مجال ثقافة املساواة بني النساء وال ّرجال ،طبقا
للمبادئ النسوية ،ومدّ هم بالوسائل الكفيلة بإخراجهم من أوضاعهم ».12
اإلجراء / 45
إنشاء مراكز طبية خصوصية لفائدة ضحايا العنف

ينص عىل أ ّن « الصحة
›› يضمن ال ّدستور التونيس الص ّحة للجميع .فالفصل ّ 38
حق لكل إنسان وأنّ الدولة تضمن الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن ،وتوفر
اإلمكانيات الرضورية لضامن السالمة وجودة الخدمات الصحية » كام يلزم ال ّدولة
السند ولذوي الدّ خل املحدود ».
بتوفري « العالج املجاين لفاقدي ّ
الحق يف الص ّحة يجب أن يكون مضمونا للنساء ضحايا العنف بتأمني التكفّل
›› هذا ّ
الشامل واملندمج به ّن ،وهو ما يتطلّب تخصيص مراكز طبية خصوصية يسهل
ال ّنفاذ إليها سواء يف األوساط الحرضية أو الريفية ومؤهلة لتقديم خدمات ذات
جودة ومالمئة لحاجيات ضحايا العنف عىل نفقة ال ّدولة.
›› ويتعينّ أن تكون هذه املراكز متع ّددة االختصاصات وقادرة عىل توفري إحاطة شاملة
وطب النساء ،وغريها من
من خدمات معالجة الصدمات النفسية،
والطب العا ّمّ ،
ّ
االختصاصات ،والعناية بالجسم ،وتسكني األوجاع ،وال ّنفاذ إىل اإلرشادات القانونية
واالجتامعية بواسطة جمعيات مساعدة الضحايا.
 12دليل الترشيع بشأن العنف املسلّط عىل النساء ،األمم املتحدة ،نيويورك2010 .
http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20VAW%20.
(French).pdf

›› ويشرتط يف اإلحاطة الطبية أن تأخذ بعني االعتبار اضطرابات الذّاكرة ،وفوىض
الحواس ،والتو ّهم الناجم عن السريورات الفصامية التي تتس ّبب فيها صدمة
العنف عىل الضحية.
• يجب أن تكون املراكز الطبية الخصوصية سهلة البلوغ مع إمكانية التكفّل
بالضحية
• استعجاليا أو توجيهه يف الحاالت الطارئة.
• يجب أن تكون املراكز الطبية الخصوصية مطمئنة وحسنة القبول.
متخصصا ومحاطا مبهنيني مد ّربني جيدا.
• يجب أن يكون الطّاقم الطبي
ّ
اإلجراء / 46
ضمان مجانية الحصول على شهادة طبية أولية

الطب يشتمل
›› ّ
ينص الفصل  27من مجلة واجبات الطبيب  13عىل أ ّن « تعاطي ّ
عادة عىل توليّ الطبيب القيام ،طبق املعاينات الطبية التي بوسعه إنجازها،
بتحرير شهادات أو وصفات أو قرارات أو وثائق تقتيض النصوص القانونية أو
الرتتيبية اإلدالء بها ».

›› وعالوة عىل رضورة حسن تطبيق املنشور املتعلّق بإعفاء النساء ضحايا العنف من
دفع معاليم الشهادة الطبية األولية ،فمن امله ّم التأكيد عىل أ ّن هذه الشهادة متثّل
عنرصا محوريا يف املساعي القضائية الجزائية منها أو املدنية الالّحقة.
›› لذا وجب أن تتض ّمن صياغتها وصفا دقيقا لإلصابات و/أو االضطرابات النفسية
واملتوسط.
والتأثريات الناجمة عنها عىل املدى القصري
ّ

 13مجلة واجبات الطبيب الصادرة بالرائد الرسمي عدد  28 /40ماي وغرة جوان  1993-األمر  93-115بتاريخ .17/05/1993
 14وزارة الصحة ،املنشور عدد  39/2014بتاريخ  28ماي http://www.santetunisie.rns.tn/images/cir2015/cirb123.pdf 2014
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›› كام أ ّن وزارة الصحة العمومية قد أق ّرت ،طبقا للمنشور  39/2016بتاريخ  30ماي
 2016مجانية الشهادة الطبية األولية لفائدة النساء ضحايا العنف.14
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اإلجراء / 47
تعميم مراكز االستماع وتوجيه النساء ضحايا العنف على كامل تراب
الجمهورية

›› إ ّن فضاءات التكفّل باالستقبال واالستامع واإلحاطة منتصبة يف أغلبها بالعاصمة.
لذا فإنّه من العاجل فتح مراكز يف جميع املناطق سواء تحت إرشاف الدولة أو
املجتمع املدين.
›› ويجب أن يكون فضاء االستقبال مريحا ،وآمنا ،ومتضامنا ،ومحرتما للحقوق
وخاصة منها حقّها يف األمان وعدم التّع ّرض العتداءات جديدة،
اإلنسانية للضحية
ّ
وحقّها يف العالج الص ّحي ،والعدالة ،وحفظ كرامتها وحرمتها الجسدية واملعنوية
وحفظ أرسارها.
›› كام يجب أن يت ّم االستامع ضمن مناخ تتوفّر فيه العناية والثقة املتبادلة والتّضامن
داخل مكان هادئ وآمن .وال يجب إخضاع الضحية إىل التحقيق أو البحث عن
انتزاع حقائق بل يجب احرتام نسقها ال ّزمني ودعم خطابها بإعادة صياغته.
اإلجراء 48
توفري استماع تضامني مع الضحية

›› غالبا ما يحمل ضحايا العنف شعورا بالذّنب .وملساعدته ّن عىل التخلّص من هذا
الشعور يجب عدم إصدار أحكام ،بتاتا ،عىل ترصفاته ّن ومواقفه ّن ،أو تلقينه ّن
دروسا يف األخالق وإنمّ ا تذكريه ّن بأن ال يشء ي ّربر العنف وأ ّن مسؤولية العنف
تعود إىل مرتكبه.
›› يجب عدم تبسيط العنف أو التقليل من شأنه كام يجب تجنب نقل األفكار
النمطية والخاطئة عن العنف بأنواعه وعن الضحايا واملعتدين .فاملكلّف باالستامع
رصحت بها الضحية ،وال
ليس يف موقع الحكم عىل صدقية األحداث واألفعال التي ّ
هو يف موقع املحقّق يف األمر .فليس هذا دوره.

اإلجراء / 49
أخذ معاناة الضحية ومأساتها على محمل الجدّ وتقدير املخاطر التي تهدّدها

›› يجب االنتباه إىل عدم السقوط يف تقليل املخاطر املحدقة بالضحية أو اعتبار أ ّن
رصفات أو
هذه األخرية تغايل يف تقديرها .فاملطلوب هو اليقظة وعدم إصدار ت ّ
كالم أو مفردات غري مناسبة من شأنها توليد معاناة إضافية لدى الضحية .فالتقدير
املوضوعي لوضعية الضحية يساعد املتدخل(ة) عىل إيجاد الحلول األفضل.
اإلجراء / 50
إعالم الضحية بحقها يف اإلبالغ عن العنف وتتبّع الجناة قضائيا

›› يجب إعالم الضحية بحقوقها واإلمكانيات املتاحة لها يف رفع شكوى بقطع النظر
عن رغبتها يف ذلك من عدمها إذ يجب أن تعرف حقوقها ،واإلمكانيات املتاحة
يف استصدار إذن حامية ،وإجراءات الحامية ،ومنع املعتدي من االتصال بها،
وأن تحصل عىل جميع اإلرشادات فيام يتعلّق باألطفال ال ُقصرّ واألشخاص ذوي
وكل ما
الخاصة أو أصحاب الوضعيات الهشّ ة ،وكذلك قوانني العمل ّ
االحتياجات
ّ
من شأنه أن ينري الضحية يف أخذ قرارها.
اإلجراء / 51
مساعدة الضحية على ا ْلتقاط أو قراءة تصرّفات املعتدين واإلبالغ عنها

• عزل الضحية؛
• حرمانها من املوارد ومن أقربائها؛
• الح ّط من شأنها معنويا؛
• زرع عقدة الذّنب يف نفسها؛
• إشاعة مناخ من الخوف والرعب ،وإشعارها بأنّه األقوى عىل جميع األصعدة؛
• إشعارها بأنّه قادر عىل اإلفالت من العقاب بانتدابه أنصارا له...

اإلحاطة و الرعاية

رصفات املعتدين واإلبالغ عنها ،وتقدير املخاطر
›› ملساعدة الضحية عىل فهم ت ّ
التي تته ّددها ،يتعينّ مساعدتها عىل معرفة االسرتاتيجيات التي غالبا ما ينتهجها
املعتدي إلضعاف الضحية :
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اإلجراء / 52
مساعدة الضحية على تطوير ّ
خطتها األمنية املستقبلية الخاصة

›› من الها ّم ج ّدا طأمنة الضحية وإشعارها باألمان ومساعدتها عىل تج ّنب االعتداءات
املحتملة مب ّدها ببعض العنارص األساسية ،نذكر منها عىل سبيل املثال :
• التع ّرف عىل األشخاص القادرين عىل اإلبالغ عن االعتداء و/أو اإلدالء بشهادتهم
أمام السلط املعنية.
• االحتفاظ باألدلّة التي تؤيّد وقوع االعتداءات السابقة (شهادات طبية أولية،
محارض شكوى ،شهادات كتابية ،تسجيالت سمعية برصية )...يف مكان آمن.
• حفظ الوثائق الشخصية الها ّمة بعيدا عن أعني املعتدي املفرتض (بطاقة التعريف
السفر ،بطاقة خالص األجر)...؛
الوطنية ،وثائق ّ
• تحضري حقيبة صغرية جاهزة لحالة الطوارئ.
اإلجراء / 53
مساعدة الضحية على مواجهة العنف

حق الضحية يف أخذ القرارات التي ستح ّدد مسارها ،عندما تشعر
›› إىل جانب احرتام ّ
السهر عىل :
بنفسها جاهزة ،يتعينّ عىل املكلّف باإلحاطة ّ
• مرافقة ضحية العنف يف سعيها إىل الحصول عىل العالج ،والعدالة ،وإعادة
اإلدماج االجتامعي واالقتصادي ،وغريه؛
• االستناد إىل القانون لتحميل املعتدي وحده مسؤولية االعتداء املرتكب.
اإلجراء / 54
توفري املساندة النفسية للضحية

›› إ ّن املعاناة تعبرّ عن نفسها بأشكال متع ّددة (الحزن ،محاوالت االنتحار ،االنقطاع
عن العمل ،السياقة بته ّور )...لذا وجب توفري إطار متابعة نفسانية مالمئة من
أجل الوقاية من هذه الظواهر.

اإلجراء / 55
تأمني التوجيه القانوني املالئم للنساء ضحايا العنف

الخاصة املكلّفة باإلحاطة بالنساء ضحايا العنف
›› عىل املؤسسات العمومية أو
ّ
أن توفّر االستشارة القانونية له ّن بشأن حضانة األطفال ،وتقاسم املمتلكات،
والعناية باألطفال ،واإلجراءات املدنية والجزائية ،وجميع املسائل املتعلّقة باإلطار
الترشيعي لحامية حقوقه ّن املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية.
›› لذا يجب تدريب أخصائيني يف القانون يف مجال الحقوق اإلنسانية للمرأة وتأهيلهم
ملثل هذه املهام.
اإلجراء / 56
تأمني اإلقامة للنساء ضحايا العنف

›› نظرا لل ّنقص املس ّجل يف آليات اإلحاطة مثل دور االستقبال ،فإ ّن النساء ضحايا
العنف تبقني عرضة العتداءات جديدة لذا يتعينّ عىل ال ّدولة تدارك هذا النقص
ببعث دور استقبال تتوفّر فيها طاقة االستيعاب الكافية إليواء ضحايا العنف.
›› ويجب متابعة وتقييم خدمات اإليواء عىل أساس معايري مسبقة التعريف وعىل
نحو منتظم.
اإلجراء / 57
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ضبط معايري موحدة يف اإلحاطة بالنساء ضحايا العنف

اإلحاطة و الرعاية

والخاصة التي تؤ ّمن اإلحاطة بالنساء ضحايا العنف،
›› نظرا لتع ّدد املراكز العمومية
ّ
يتعينّ تطوير مقاربة مو ّحدة للعنف وتوحيد إجراءات اإلحاطة.
›› فعىل ال ّدولة أن تضع بشكل شامل وتشاريك بني مختلف الفاعلني العموميني
املتد ّخلني يف مكافحة العنف املسلّط عىل النساء معايري وتعليامت توضّ ح واجبات
جميع املتد ّخلني يف مجال اإلحاطة ومنها واجب :
• التد ّخل ملنع حدوث أفعال عنف ض ّد النساء أو األطفال الذين هم يف عهدتهن؛
• ضامن الرسية للضحية بالنسبة لترصيحاتها واملعلومات التي تبلّغها إىل طاقم
اإلحاطة؛

• البحث عن اإلسناد واملساعدة لدى بقية األطراف الفاعلة؛
• توفري اإلرشادات والعناوين املفيدة لضامن أمن ضحايا العنف واالستجابة
لحاجياته ّن؛
مختصني.
• توجيه الضحية ،عند االقتضاء ،إىل فاعلني آخرين
ّ
اإلجراء / 58
العمل يف إطار الشبكات (التشبيك)

›› عىل املجتمع املدين أن ينتظم يف شكل شبكات من أجل تع ّهد أنجع وأفضل
بالنساء ضحايا العنف والتعاون فيام بينه من أجل توفري إحاطة تضامنية ومتكاملة
تشمل االستامع ،واملساندة ،واإليواء ،واملرافقة ،ورفع ال ّدعوى ،والضغط من أجل
التق ّدم أشواطا يف قضية حقوق النساء.
›› فإقامة رشاكة متينة ومتواصلة ومتع ّددة املجاالت بني املجتمع املدين وبني
مؤسسات ال ّدولة رضوري من أجل مكافحة العنف القائم عىل الجنس.
اإلجراء / 59
وضع برامج لتطوير قدرات ومهارات األشخاص املك ّلفني باإلحاطة بالنساء
ضحايا العنف

›› إضافة إىل برامج دعم القدرات يف مجال الحقوق اإلنسانية للنساء والحرص عىل
تغيري أساليب العمل لدى اإلطار املكلّف باإلحاطة بضحايا العنف ،يجب تأمني
تدريبات متخصصة يف مجال االستامع التضامني ،وتقنيات التوجية القانوين،
ومؤرشات التقاط العنف مبختلف أشكاله ،وتقنيات التوثيق لحاالت العنف...
اإلجراء / 60
إنشاء منظومة خصوصية ملرافقة النساء ضحايا العنف من أجل إيجاد موطن
شغل

›› إ ّن العودة إىل العمل ،أو الحفاظ عىل مكانه ّن فيه ،أو البحث عن شغل جديد،
ميثّل رهانا كبريا بالنسبة للنساء ضحايا العنف .وهذا العنرص يعترب رشطا مسبقا
إلعادة تأهيله ّن ،واكتساب استقالليته ّن وتح ّرره ّن.

›› فعىل مدى مسرية اإلحاطة ،يتعني عىل املتد ّخلني مساعدة النساء عىل صياغة
مشاريعه ّن املهنية والبحث عن شغل أو تكوين .كام يتعينّ  ،لهذا الغرض ،بعث
صيغ رشاكة مع الفاعلني العموميني والخواص يف مجال التشغيل.
اإلجراء / 61
التشجيع على بعث مجموعات تبادل الحديث واآلراء بني النساء ضحايا
العنف من أجل تبادل التجربة وتعزيز التضامن بينهن

›› لقد ساهمت التجربة امليدانية للجمعيات النسائية يف تطوير عدد كبري من
املامرسات الج ّيدة يف اإلحاطة بالنساء ضحايا العنف .ومن هذه التجارب نذكر
مجموعات تبادل الحديث واآلراء .فهذا الفضاء للتبادل بني النساء الاليت يواجهن
والصدمات ج ّراء العنف ،يساعده ّن عىل الخروج من عزلته ّن
نفس الصعوبات ّ
واستعادة الثقة يف أنفسه ّن ،وتطوير أوارص والصداقة والتضامن والثقة بينه ّن.
اإلجراء / 62
ضمان مساعدة مالية للنساء ضحايا العنف

›› يتعينّ تخصيص مساعدة مالية أساسية من قبل هياكل اإلحاطة لفائدة ضحايا
العنف لتغطية مصاريف اإلنقاذ والقضاء والتعايف وإعادة التأهيل.
اإلجراء / 63
اإلجراء / 64
تشجيع النساء ضحايا العنف على ممارسة حقوقهنّ السياسية

›› عىل هياكل التكفّل باإلحاطة وضع برامج من أجل تحسيس النساء بحقوقه ّن
السياسية وضامن استقالليته ّن وشعوره ّن باملواطنة .فهذه الربامج من شأنها
مساعدة النساء ضحايا العنف عىل استعادة قيمة املواطنة فيه ّن سواء كناخبات
أو كمرتشحات ،والتأثري ،تبعا لذلك ،عىل سياسات مكافحة العنف عىل املستوى
املحليّ  ،والجهوي ،والوطني.

اإلحاطة و الرعاية

تشريك النساء ضحايا العنف يف إدارة األحياء واملجموعات املحلية
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اإلجراء / 65
منح األولوية للنساء ضحايا العنف يف إسناد املساكن االجتماعية

تظل يف أحيان كثرية موصومة
حل حيوي إالّ أنّها ّ
›› رغم ما متثّله مراكز اإليواء من ّ
بدالالت سلبية وال ميكن أن تكون بديال عن املسكن الخاص والالئق ،لذا يكون
من األنسب متكني النساء الراشدات من الحصول عىل مسكن اجتامعي تسهيال
الندماجه ّن اجتامعيا.

إ ّن الر ّد الشامل عىل آفة العنف املسلّط عىل النساء يجب أن يشمل بالرضورة
الصفر من التسامح مع مرتكبي
الجانب الجزايئ .فعىل ال ّدولة أن تنتهج مبدأ ال ّدرجة ّ
االعتداءات الجسدية واملعنوية والجنسية واالقتصادية واالجتامعية .لذا يجب
عىل الترشيع أن يتضمن تجريم العنف بأشكاله ومعاقبة مرتكبيه والتنصيص عىل
إجراءات تضع ح ّدا إلفالت الجناة من العقاب.
وتجدر املالحظة هنا ،أ ّن تونس ،رغم حيازتها عىل مجلة جزائية منذ  ،1913فإ ّن
هذه األخرية « ظلت ،يف بعض جوانبها ،جامدة ومحتوية ،طيلة مختلف مراحل
تاريخها ،منظومة قيم غري قابلة لالنفتاح ،تعترب العنف املسلّط عىل النساء مبثابة
االعتداء عىل رشف ال ّرجال أكرث منه اعتداء عىل حقوق وحريات الفرد » .15وهو ما
يحتّم عىل القانون األسايس بشأن القضاء عىل العنف املسلّط عىل النساء أن يدخل
تحويرات عميقة عىل املجلة الجزائية التونسية.
اإلجراء / 66
اعتبار كافة أشكال العنف املس ّلط على النساء اعتدا ًء على النظام العام

›› إذا لخصنا النظام العا ّم يف جملة من املفاهيم األساسية كاألمن ،والص ّحة ،والهدوء
والسلم االجتامعي فإ ّن جميعها ال ميكن أن تتوفر يف وجود العنف ،والطأمنينة
واحرتام الكرامة البرشية للنساء.
›› رغم ذلك ،فإ ّن عديد األنظمة القانونية تج ّنبت التنصيص عىل تتبعات قضائية
الخاصة بدعوى عدم
الخاص أو يف العالقات
ألعامل العنف املرتكبة داخل الفضاء
ّ
ّ
الخاص أو باعتبار
كل ما يتعلّق بالحيز
جواز تد ّخل ال ّدولة والسلط العمومية يف ّ
ّ
أنّه يصعب إثبات االعتداءات املسلّطة عىل النساء ،وخاصة منها العنف الجنيس
داخل األرسة .ومثل هذه االعتبارات قد أوغلت يف تشجيع اإلفالت من العقاب
وتدعيم النظام األبوي.

 15العنف ض ّد النساء  :قوانني الجندر ،سناء بن عاشور ،منشورات الشيكة األورومتوسطية -حقوق ،ص ،57.جوان( 2016بالفرنسية)

اإلحاطة و الرعاية

الخاص ظرفا من ظروف تخفيف
›› بينام ذهبت ترشيعات أخرى إىل جعل اللفضاء
ّ
العقوبة ،واتخذت أخرى إجراءات متييزية بتعلّة الحفاظ عىل وحدة األرسة،األمر
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يستشف منهأ ّن املعتدين مل يفعلوا سوى مامرسة دورهم « التقليدي
الذي
ّ
والطبيعي » .ذلك هو حال املجلّة الجزائية التونسية يف فصلها  218الذي ينص عىل
أ ّن « من يتعمد إحداث جروح أو رضب أو غري ذلك من أنواع العنف ومل تكن
داخلة فيام هو مقرر بالفصل  319يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف
دينار .وإذا كان املعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له ،يكون العقاب بالسجن
مدة عامني وبخطية قدرها ألفا دينار.ويكون العقاب بالسجن مدة ثالثة أعوام
وبخطية قدرها ثالثة آالف دينار يف صورة تقدم إضامر الفعل .وإسقاط السلف
أو الزوج املعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو املحاكمة أو تنفيذ العقاب»...
›› إ ّن القانون ض ّد العنف املسلّط عىل ال ّنساء يجب أن يرتجم التزام ال ّدولة بوضع
ح ّد للعنف القائم عىل الجنس بالتنصيص رصاحة عىل اعتبار اإليقاف والتتبع من
باب « املصلحة العا ّمة » وإلغاء التدابري الواردة يف املجلة الجزائية والتي من شأنها
التسامح مع العنف ض ّد النساء وتربير إفالت املعتدين من العقاب.
اإلجراء / 67
جعل العنف الجنسي ظرف تشديد يف العقوبة

›› يف املايض ،كان تجريم العنف بأنواعه غري مهت ّم بخصوصية العنف القائم عىل
الجنس .ففي غياب مثل هذا الفهم للعنف ،كانت املعالجة القانونية تتعامل مع
العنف املسلّط عىل النساء بنفس املستوى وغريه من أنواع العنف األخرى .بينام،
أقل قسوة ،يف الواقع ،من
كانت أغلب أعامل العنف تجاه النساء تنال عقوبات ّ
األعامل املامثلة األخرى التي ترتكب يف الحيز العام.16
›› بيد أن حجم الظاهرة عىل املستوى العاملي ،وتط ّور البحوث العلمية واالقتصادية
واالجتامعية ،والنضاالت النسوية املتواصلة عىل الخصوص ،سمحت باكتساب
الوعي بخصوصية هذه الظاهرة باعتبارها التعبري عىل موازين القوى التاريخية
الالمتساوية بني الرجال والنساء ،وكوسيلة للسيطرة عىل جسد املرأة ،وعائق أمام
متتّعها بحقوقها اإلنسانية ،وتواصل هيمنة السلطة األبوية.
 16حامية النساء من العنف ،دراسة تحليلية بهدف وضع التوصية  5بشأن حامية النساء ضد العنف موضع التنفيذ يف الدّول األعضاء
يف املجلس األورويب ،إنجاز الدكتور كارول هاجامن-وايت  Dr Carol Hagemann-Whiteوصابني بوهن  Sabine Bohnبجامعة
أوسنابروك  ،Osnabrückأملانيا ،املديرية العامة لحقوق اإلنسان والشؤون القانونية بسرتاسبورغ ،2007 ،صhttp://www.coe. .36.
)int/equality/fr. Recommandation Rec(2002

›› واليوم ،فقد نزعت عديد الترشيعات الجزائية ،اعتامدا عىل االعتبارات السالفة
الذّكر ،إىل جعل العنف املسلّط عىل النساء ،لكونه ّن نساء ،ظرف تشديد يف
رشع التونيس أن ينحو هذا املنحى.
العقوبة .ويتعينّ عىل امل ّ
اإلجراء / 68
تجريم جميع أشكال العنف املس ّلط على النّساء

›› عىل القوانني الجزائية أن تعاقب جميع أشكال العنف املسلّط عىل النساء وال سيام
• أنواع العنف الجسدي؛
• أنواع العنف املعنوي؛
• أنواع العنف الجنيس؛
• أنواع العنف االقتصادي.
›› فحاليا ،ال يُع ّرف القانون الجزايئ التونيس أشكال العنف بل يكتفي بتجريم
بعض األفعال .لذا يجب أن يتض ّمن قانون مكافحة العنف التعريفات التي
أق ّرتها األدوات الدولية ذات املصداقية مثل إعالن  1993بشأن العنف املسلط
عىل النساء ،واتفاقية إسطنبول لسنة  ،2011ونظام روما األسايس املنشئ ملحكمة
الجنايات الدولية .كام أ ّن عىل هذا القانون الجديد التنصيص عىل عقوبات يف
مستوى االعتداءات املرتكبة واألرضار املتخلفة عنها.
اإلجراء / 69
ردع العنف سواء ارتكب يف الفضاء الخاصّ و/أو الفضاء العامّ وأيا كانت
صفة مرتكبه
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›› لقد أبرزت الدراسات الحديثة حجم العنف املسلط عىل النساء يف الفضاء الخاص
كام يف الفضاء العا ّم .وإذا كان العنف يف الحيز الخاص غالبا ما يُرتكب من أشخاص
ليسوا بالغريبني عن الضحية ،فإ ّن مرتكبي العنف يف الفضاء العا ّم غالبا ما يكونون
من الغرباء وحتى من املؤسسات والهياكل الرسمية مبا يف ذلك األحزاب والجامعات
اإليديولوجية (العنف السيايس) .ولضامن أمن النساء وتسهيل وجوده ّن يف الفضاء
الخاص أو يف الفضاء العا ّم.
العام ،يتعينّ تجريم جميع أفعال العنف سواء يف الحيز
ّ

اإلجراء / 70
تصنيف النساء املعنفات كضحايا وكذلك األطفال الذين يف ذمتهم والشهود
على العنف

›› من أجل تذليل العقبات أمام النساء الاليت تع ّرضن للعنف يف سعيه ّن إىل العدالة،
يجب االعرتاف بوضعيته ّن كضحايا .وهي وضعية ع ّرفها اإلعالن بشأن املبادئ
األساسية لتوفري العدالةلضحايا الجرمية وإساءة استعامل السلطة املصادق عليه
من قبل األمم املتحدة يف القرار  40/34املؤ ّرخ يف 29نوفمرب  ،17 1985كالتايل :
 .1يقصد مبصطلح « الضحايا » األشخاص الذين أصيبوا برضر فرديا أو جامعيا ،مبا
يف ذلك الرضر البدين أو العقيل أو املعاناة النفسية أو الخسارة االقتصادية ،أو
الحرمان بدرجة كبرية من التمتع بحقوقهم األساسية ،عن طريق أفعال أو حاالت
إهامل تشكل انتهاكا للقوانني الجنائية النافذة يف الدول األعضاء ،مبا فيها القوانني
التي تحرم اإلساءة الجنائية الستعامل السلطة.
 .2ميكن اعتبار شخص ما ضحية مبقتىض هذا اإلعالن ،برصف النظر عام إذا كان
مرتكب الفعل قد اعرتف أو قبض عليه أو قويض أو أدين ،وبرصف النظر عن
العالقة األرسية بينه وبني الضحية .ويشمل مصطلح « الضحية » أيضا ،حسب
االقتضاء ،العائلة املبارشة للضحية األصلية أو معاليها املبارشين واألشخاص الذين
أصيبوا برضر من جراء التدخل ملساعدة الضحايا يف محنتهم أو ملنع اإليذاء.
›› إ ّن االعرتاف للنساء الاليت تع ّرضن للعنف بوضعية الضحية سيسمح له ّن ،خاصة،
وحق الحامية
بحق ال ّنفاذ إىل العدالة،
والحق يف املعاملة باحرتام ،وحفظ كرامته ّنّ ،
ّ
ّ
والرعاية ،وحق جرب الضرّ ر والتعويض.18
اإلجراء / 71
التنصيص على تشديد العقوبة على مرتكبي العنف املتكرّر

›› غالبا ما تك ّرر أعامل العنف األرسي .ويتعينّ عىل القانون التشديد يف العقوبة ،من
باب ال ّردع ،يف حال العود.
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx

 18الفدرالية العاملية لحقوق اإلنسان .حقوق الضحايا أم محكمة الجنايات الدّولية.
https://www.fidh.org/IMG/pdf/4-manuel_victimesFR_CH-I.pdf
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اإلجراء / 72
توسيع التشديد يف العقوبة على املعتدين الذين تربطهم عالقة حميمية
بالضحية

›› إ ّن املجلة الجزائية التونسية ال تط ّبق ظرف التشديد يف العقوبة إالّ يف حاالت
قليلة كحالة ارتباط الضحية باملعتدي بعقد زواج ،والحال أ ّن ال ّدراسات املنجزة من
طرف الديوان الوطني لألرسةوالعمران البرشي يف  2010ومركز البحوث وال ّدراسات
والتوثيق واإلعالم حول املرأة (الكريديف) يف  2016قد سلّطت األضواء عىل واقع
أ ّن العنف ميكن أن يسلّط عىل املرأة من قبل زوجها أو من طرف طليقها أو
خطيبها أو خطيبها السابق أو أي شخص ارتبط بعالقة حميمية بالضحية .لذا
يتعينّ توسيع تشديد العقوبة عىل جميع هؤالء املعتدين.
اإلجراء / 73
األخذ بعني االعتبار لوضعية الضحية كظرف تشديد يف العقوبة

›› ضمن ظروف التشديد يف العقوبة ،يجب أن تُأخذ بعني االعتبار وضعية الضحية
من الناحية الجسدية ،والذهنية ،واالقتصادية ،والقانونية وكذلك خصوصية
الهشاشة التي تعانيها كالشيخوخة ،أو اإلعاقة ،أو الحمل ،أو املرض الخطري .كام
يجب تشديد العقاب إذا كانت الضحية يف وضع قانوين صعب كأن تكون مهاجرة
أو الجئة.
اإلجراء / 74
تجريم سوء املعاملة اليومية للزوجة

›› يعاقب الفصل  24من املجلة الجزائية بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها
مائة وعرشون دينارا كل من اعتاد سوء معاملة طفل أو غريه من القارصين
املوضوعني تحت واليته أو رقابته دون أن مينع ذلك عند االقتضاء من العقوبات
األكرث شدة املق ّررة لالعتداء بالعنف والرضب.
اإلحاطة و الرعاية

›› ويع ّد من سوء املعاملة اعتياد منع الطعام أو العالج .ويضاعف العقاب إذا نتج
عن اعتياد سوء املعاملة سقوط بدين تجاوزت نسبته العرشين يف املائة أو إذا
« حصل الفعل باستعامل سالح ».

57

›› ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن اعتياد سوء املعاملة موت.
(أضيفت الفقرات 3و 4بالقانون عدد  93لسنة  1995املؤرخ يف  9نوفمرب .)1995
›› لذا وجب توسيع بنود الفصل  224من املجلة الجزائية لتشمل سوء معاملة ال ّزوج
لزوجته.
اإلجراء / 75
تجريم التحرّش الزوجي املعنوي

›› يتصف التح ّرش بسلسلة من الترصفات قد تبدو غري ذات بال أل ّول وهلة ،ولك ّن
تراكمها يتسبّب يف تدهور ظروف عيش الضحية.
املس من كرامتها أو
›› فتح ّرش ال ّزوج بزوجته يف شكل عنف بسيكولوجي بهدف ّ
التسبب يف تدهور ظروف عيشها وما يرتتّب عنه من تر ٍّد لحالتها الصح ّية أو
النفسية يجب أن يدرج كجرمية تح ّرش زّوجي يعاقب عليها القانون.
اإلجراء / 76
تجريم برت أو تشويه األعضاء التناسلية للمرأة

›› تعاقب املجلّة الجزائية جرمية اإلخصاء أي « مرتكب االعتداء مبا يصيرّ اإلنسان
خصيا أو مجبوبا » (الفصل  ،)221وباملقابل فإ ّن برت األعضاء التناسلية النسائية أو
تشويهها غري مج ّرم .وهو ما يتطلّب إدراج ما يعرف بالخفض (أي ختان البنات)،
وخياطة الفرج وغريها من عمليات برت كامل لبظر املرأة أو جزء منه تحت طائلة
القانون وتجرميها.
اإلجراء / 77
االعرتاف باالعتداءات الجنسية بصفتها تلك وإخضاعها للعقوبة املناسبة

›› تضع املجلّة الجزائية التونسية العنف الجنيس بأنواعه تحت عنوان « االعتداء عىل
األخالق الحميدة » شأنها يف ذلك شأن الترشيعات التي تتناول العنف الجنيس من
الشف » املزعوم.
زاوية األخالق ،والنظام العا ّم ،و« رّ
›› وهذا العنوان من شأنه التقليل من خطورة االعتداء الجنيس بتحويله إىل مج ّرد
مس بالشرّ ف واملنظومة األخالقية يف حني أن العنف الجنيس املسلّط عىل النساء
ّ

واألطفال يتس ّبب يف مخلّفات مأساوية عىل ص ّحتهم الجسدية واملعنوية.
رشع التونيس تعريف العنف الجنيس عىل أنّه اعتداء عىل الحرمة
هنا يتعينّ عىل امل ّ
الجسدية والجنسية واملعنوية للضحية ومعاقبة هذه األفعال حسب تفاوت
خطورتها وعىل ضوء الضرّ ر واآلثار التي خلفتها عىل الضحية.
اإلجراء / 78
تبني تعريف شامل لالغتصاب

تنص املجلّة الجزائية التونسية عىل عقوبات مش ّددة لالغتصاب إالّ أ ّن الفصل 227
›› ّ
من هذه املجلّة يف صيغتها العربية ،املعتمدة دون غريها ،يع ّرف االغتصاب عىل
أنّه مواقعة األنثى غصبا.
رشع التونيس يعترب :
›› فامل ّ
• أ ّن النساء وحده ّن عرضة لالغتصاب.
• أ ّن االغتصاب ال يت ّم إالّ بولوج الفرج األنثوي.
• أ ّن االغتصاب فعل يقع تحت اإلكراه و/أو العنف فقط.
›› هذه العنارص التي ميكن استخراجها من الفصل  227وتطبيقاته من قبل القضاء
تظل منقوصة إذا مل يقع استكاملها بـ:
التونيس ّ
• االعرتاف باالغتصاب كاعتداء عىل الحرمة الجسدية والجنسية واملعنوية عىل
الضحية سواء كانت أنثى أو ذكر أو غريهام وليس كمج ّرد اعتداء عىل األخالق
الحميدة؛
• توسيع دائرة األفعال املك ّونة لالغتصاب كاالغتصاب الشرّ جي،
• أو غريه من الطّرق األخرى.
اإلجراء / 79
تجريم االغتصاب الزّوجي

اإلحاطة و الرعاية

الصادر عن ال ّزوج تجاه زوجته ليس مج ّرما
›› إن االغتصاب أو العنف الجنيس ّ
برصيح العبارة رغم أ ّن فقه القضاء ذهب يف االتجاه العكيس حيث أصدرت
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محكمة التعقيب بتاريخ  5ديسمرب  1996قرارا (عدد  ،79402غري منشور) بقبول
معاقبة االغتصاب ال ّزوجي جزائيا معتربة «  ..أنه ال ميكن اعتبار عقد الزواج ميد
الزوج بالسلطة املادية واألدبية عىل جسد زوجته ويبيح له ال ّتم ّتع به دون رضا
ال ّزوجة ».
›› اليوم ،يجب أن الترشيع يج ّرم برصيح العبارة االغتصاب وجميع أشكال العنف
ال ّزوجي أيّا كانت العالقة بني الفاعل والضحية.
اإلجراء / 80
تعريف أشكال العنف الجنسي على أنّها أفعال غري موافق عليها وضبط
العناصر املكوّنة لرضا ّ
الطرف املعني

›› اشرتطت املجلة الجزائية التونسية توفّر عنرص العنف واإلكراه لالعرتاف باالغتصاب،
والحال أ ّن أغلب االعتداءات الجنسية تت ّم دون عنف ،لذا وجب ال ّرجوع إىل
املامرسات الجيدة يف بلدان أخرى وتحويل مسؤولية االستظهار بالح ّجة عىل
الفاعل ليثبت توفّر الرضا الواضح للمرأة مبامرسة النشاط الجنيس املذكور.
›› هذا اإلجراء من شأنه تجنيب صاحبة ال ّدعوى أن تتح ّول من جديد إىل ضحية
عندما يتعذّر عليها الربهنة عىل العنف أو اإلكراه الذي تعرضت له.
اإلجراء / 81
تجريم الزيجات ّ
املبكرة

لكل من ال ّرجل واملرأة بـ 18سنة ناجزة (الفصل  5من مجلة
›› ُح ّدد س ّن ال ّزواج ّ
األحوال الشخصية املنقّح بالقانون عدد  207-32لـ  14ماي  .)2007وهو ما يوافق،
منذ صدور قانون  26جويلية  ،2010س ّن ال ّرشد.
تنص عىل أ ّن « إبرام عقد الزواج دون السن
›› إالّ أ ّن الفقرة الثانية من الفصل ّ 5
املقرر يتوقف عىل إذن خاص من املحاكم وال يعطى اإلذن املذكور إال ألسباب
الس ّن
خطرية وللمصلحة الواضحة للزوجني » .وعادة ما يسمح بال ّزواج دون ّ
القانونية عندما تكون الفتاة حامال أو تع ّرضت إىل االغتصاب (طبقا للفصل 227
مك ّرر).

›› ويف هذا خرق بالغ الخطورة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان عا ّمة ولحقوق الطّفل
خاص .فزواج األطفال دون الثامنة عرش أو الزواج املبكّر يعترب ،من قبل
عىل نحو ّ
لجنة متابعة تطبيق االتفاقية الدولية لحقوق الطفل ،زواجا قرسيا.
›› وهو ما يستوجب إلغاء هذه االستثناءات وتجريم الزيجات القرسية يف القانون
املقبل ض ّد العنف املسلط عىل النساء.
اإلجراء / 82
إعادة تعريف التحرّش الجنسي ليشمل املضايقة الفادحة ولو مرة واحدة

›› ورد تجريم التحرش الجنيس منذ 2004يف قسم تحت عنوان « يف االعتداءات عىل
األخالق الحميدة والتح ّرش الجنيس » .وعالوة عىل أ ّن تعريف التح ّرش الجنيس
الوارد يف املجلّة ال يندرج ضمن االعتداءات الجنسية عىل الحرمة الجسدية
واملعنوية لألشخاص ،فإنّه تعريف منقوص ألنّه يشرتط تكرار األفعال أو وجود
ضغوط معنوية لغاية تلبية رغبات جنسية.
كل فعل أو قول أو إشارة ذات
›› وهو ما يتطلّب اعتبار أ ّن التح ّرش الجنيس هو ّ
داللة جنسية تسلّط عىل املرأة ولو م ّرة واحدة ،يف مجال الشغل (من قبل زميل
أو مسؤول يف مرتبة وظيفية أعىل) أو يف املجال الرتبوي أو يف إطار التعامالت أو
تقديم الخدمات ...
اإلجراء / 83
عدم تهديد الضحية بتتبعها بتهمة االدّعاء بالباطل
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تستشف من الفصل  226الرابع ن ّية إحباط عزمية الضحايا عىل تقديم شكواهم
››
ّ
حيث ورد يف الفقرة األخرية  « :يف صورة صدور قرار بأن ال وجه للتتبع أو إذا
صدر الحكم بعدم سامع الدعوى العمومية جاز للمشتىك به أن يطلب التعويض
عن الرضر الحاصل له دون أن مينع ذلك عند االقتضاء من تتبع الشايك من أجل
اإلدعاء بالباطل » وهي فقرة أشبه بالسيف املسلول عىل رقاب الضحايا ،علام بأ ّن
التح ّرش مثله مثل األشكال األخرى من العنف الجنيس ،عادة ما تصعب الربهنة
عليه إذ يقوم عىل عالقات سلطوية وال يرتك سوى آثار نفسانية وميارس بعيدا عن
األنظار.

›› فهذه الفقرة الهادفة إىل إثناء ضحايا التح ّرش الجنيس عىل اللجوء إىل العدالة
يجب أن ت ُلغى.
اإلجراء / 84
إدراج عقوبة التحرش الجنسي يف مجلة الشغل

›› يحدث التح ّرش الجنيس غالبا داخل وسط الشغل ،ورغم ذلك فإن مجلة الشغل
تخلو من كل تنصيص عليه ،لذا وجب إدراج التح ّرش الجنيس ضمن املخالفات
الفادحة وترتيب عقوبة مهنية ضد مرتكبها.
اإلجراء / 85
التنصيص على استباحة ذوي القربى جنسيا كجريمة مستقلة مرتكبة ضدّ
األطفال

›› إ ّن استباحة ذوي القرىب جنسيا ليس مج ّرما بصفته تلك وإنمّ ا يشار إليه ضمنيا يف
يخص العالقات الجنسية مع شخص « من
الفصل  229من املجلّة الجزائية فيام ّ
أصول املجني عليه » ،خلفا أو سلفا.
›› لذا وجب تعريف استباحة ذوي القرىب جنسيا وتجرميه من أجل رفع الصمت عن
هذه الظاهرة ووضع ح ّد لإلفالت من العقاب.
اإلجراء / 86
تجريم التمييز بني النساء وبني الرجال

›› يجب إنزال عقوبات جزائية عىل مرتكبي التمييز القائم عىل أساس الجنس أل ّن
منع التمييز دون اعتباره جرما يعاقب عليه القانون سيؤ ّدي إىل إفالت مرتكبيه من
العقاب وبالتايل إعادة إنتاجه وتواصله.
اإلجراء / 87
إلغاء الحاالت القانونية التي تعفي املعتدي من العقوبة

›› تعفي العديد من فصول املجلة الجزائية التونسية مرتكبي العنف تجاه النساء
من العقاب .فالفصل  227مك ّرر ينص عىل أ ّن « زواج الفاعل باملجني عليها[]...
يوقف التتبعات أو آثار املحاكمة » .كذلك هو األمر بالنسبة للفصل  239الذي

ينص عىل أنّه « ي ّرتتب عن زواج الجاين بالبنت التي ف ّر بها إيقاف املحاكمة أو
ّ
تنفيذ العقاب ».
›› فالقانون ،إذا ما أراد القضاء عىل العنف بجميع أشكاله ،يتعينّ عليه إلغاء مثل
هذه االستثناءات.
اإلجراء / 88
تجريم عدم تطبيق التشريع يف مجال العنف من قبل السلط مرجع النظر

›› إ ّن تهاون بعض األعوان املكلّفني بتطبيق قانون مكافحة العنف أثناء القيام
بوظيفتهم ميثّل مؤشرّ ا من شأنه التشجيع عىل تواصل االعتداءات عىل النساء
وإفالت الجناة من العقاب.
›› من أجل ضامن التنفيذ الفعيل للقانون وبلوغ الهدف من القضاء عىل العنف
ينص هذا القانون عىل معاقبة السلط املعنية (قضاة،
املسلّط عىل ال ّنساء ،يجب أن ّ
م ّدعون عموميون ،محامون ،أط ّباء ،مربّون ،أعوان صحة ،مرشدون اجتامعيون،
أعوان األمن العا ّم )...التي ال تؤ ّدي وظيفتها بالعناية والنزاهة املطلوبتني ويف
اآلجال املح ّددة.
اإلجراء / 89
تكليف النيابة العمومية بمباشرة التتبع التلقائي ملقرتيف العنف أيا كان نوعه
أو درجة الضرر الناجم عنه

›› غالبا ما يرت ّدد ضحايا العنف يف مبارشة التتبعات القضائية ،وخاصة منها التتبعات
الجزائية ،بسبب الخوف أو لنقص يف املعلومات القانونية املناسبة أو نتيجة لعدم
االستقاللية االقتصادية أو العاطفية.
رشع أن يضبط أنّه عىل النيابة العمومية تت ّبع مرتكبي العنف
›› لذا يتعينّ عىل امل ّ
ض ّد النساء واعتبار هذه األفعال مخالفة للنظام العام.
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›› فالفصل الخامس من اتفاقية إسطنبول يلزم ال ّدول بالحرص عىل « أن تتواصل
التتبعات حتى يف صورة تراجع الضحية أو سحبها لشكايتها » أل ّن تراجع الضحية
غالبا ما يكون مأتاه ظروف الهشاشة التي تعيشها أو الضغوط املسلطة عليها من
طرف املعتدي أو دائرته القريبة.

اإلجراء / 90
أخذ سوابق املعتدي يف مجال العنف بعني االعتبار أثناء التتبعات القضائية
الالحقة

›› غالبا ما ينزع القضاة إىل استبعاد عنارص اإلثبات واألدلّة املق ّدمة من الضحية
واملتعلّقة باعتداءات سابقة .حيث ال تأخذ الدوائر القضائية التونسية بعني
االعتبار الشهادات الطبية القدمية ،وشهادات الشهود ،والشكاوى املتأ ّخرة املرفوعة
من طرف الضحية .فهي ال تنظر سوى يف عنارص اإلثبات املتعلّقة بفعل االعتداء
موضوع التداعي وال تأخذ غري ذلك بعني االعتبار.
›› مثل هذه املامرسة تهمل جانب تك ّرر العنف وهو ما يضعف حظوظ الضحية يف
الحصول عىل حكم عادل.
›› قانون مكافحة العنف املسلّط عىل النساء يجب أن يلزم القضاة بوضع جميع
عنارص اإلثبات التي تق ّدمها الضحية يف االعتبار وباستخالص االستنتاجات منها
لصالح الضحية.
اإلجراء / 91
تحجري إثارة العناصر املتصلة باملاضي الجنسي لضحية العنف

تنصال
›› غالبا ما يسعى مرتكبو العنف عىل النساء إىل إثارة السرية الجنسية للشاكية ّ
من التتبعات الجزائية أو من سعيا إىل التخفيف من العقوبات املسلطة عليهم
بسبب العنف الجنيس .وقد سبق للمحاكم التونسية مواجهة حالة مامثلة يف إطار
ما عرف بقضية « مريم بن محمد ».
›› ففي سبتمرب  2012قام عونا أمن باغتصاب فتاة كانت صحبة صديقها.
›› وقد أُطلقت حمالت تشويه بهدف قلب األدوار واإليهام بأ ّن وجود الضحية يف
ذلك التوقيت تحديدا وصحبة صديق ي ّربر الجرمية التي تع ّرضت لها ،وقد ارتكز
ال ّدفاع عن املعتدين عىل هذه العنارص يف سري اإلجراءت القضائية وهو ما رفضته
الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات والفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان اللتني
تكفلتا بالدفاع عن الضحية أمام املحاكم التونسية.19
https://www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/tunisie/15067-la-reponse-de-la-justicetunisienne-au-viol-de-meriem-est-insatisfaisante
19

إ ّن الترشيع مطالب بعدم األخذ بالعنارص املتصلة بالسلوك الجنيس للضحية واعتبار
أن ال صلة لها بالتتبع القضايئ موضوع الحال.
اإلجراء / 92
إلزامية التحليل السريع لعناصر األد ّلة الطبية والطبية الشرعية ال سيما يف
حاالت العنف الجنسي

›› يجب عىل ضحايا العنف الجنيس أن يبلّغوا عن االعتداء لدى الرشطة ،أ ّوال ،أو
نائب الحق العام ،ث ّم الخضوع لفحص طبي من قبل طبيب رشعي أو طبيب
النساء أو طبيب االستعجايل .وال ميكن للطبيب الرشعي القيام بالفحص طاملا مل
يتلق أمرا قضائيا وتسخريا يف ذلك .20فمثل هذه الضوابط تطرح إشكاال ال سيام
ّ
يف حاالت العنف الجنيس حيث قد يتس ّبب التأخري يف الفحص يف فقدان األدلّة
وتلفها .إضافة إىل أ ّن األط ّباء الشرّ عيني ليسوا مؤ ّهلني لتوفري عالج للضحية وهو ما
يعني أنه عىل الضحايا الخضوع لع ّدة فحوص ميا يرتت ّب عنه من استهانة بحقّهم
يف الص ّحة وزيادة صدماتهم الجسدية واملعنوية سوءا.
›› من الرضوري ،إذن ،إدخال تحويرات عىل اإلجراءات الجزائية لتمكني الدوائر
القضائية من ال ّنظر ،يف أقرب اآلجال ،يف األدلّة وعنارص اإلثبات الطبية والطبية
الرشعية بالنسبة لحاالت االعتداء الجنيس.
اإلجراء / 93
تجنيب األطفال ضحايا االستغالل الجنسي املكافحة مع املعتدي

›› عادة ما يرتاجع الطفل عن أقواله بوازع الخوف عندما يواجه املعتدي عليه .لذا
كل إمكانية ملواجهة الطفل باملعتدي.
يجب استبعاد ّ
اإلجراء / 94
وضع آليات خاصة يف حاالت التحقيق يف جرائم االستغالل الجنسي لألطفال

20
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خاص أثناء األبحاث أو التحقيقات القضائية
ينص القانون عىل أي ّ إجراء ّ
›› مل ّ
يف االستغالل الجنيس لألطفال .فهؤالء يقع التعامل معهم وفق نفس اإلجراءات
املتبعة مع غريهم من األطفال مبا يف ذلك األطفال الجانحني .بينام الطفل الضحية

عندما يقع االستامع إليه عديد امل ّرات من قبل أكرث من طرف (العائلة ،الرشطة
العدلية ،مندوب حامية الطفولة ،حاكم التحقيق )...يتك ّون لديه الشعور بأنّهم ال
يص ّدقونه فتزداد معاناته وتتواصل وقد يدفعه ذلك إىل انتقاء الذكريات املتعلّقة
بالفعل الذي كان عرضة له.
خاص يخ ّول تسجيل أقوال الطفل م ّرة واحدة
›› ونظرا ملا تق ّدم يتعينّ س ّن إجراء ّ
وتوثيقها.
اإلجراء / 95
تمديد آجال السقوط بالتقادم يف جرائم استباحة القربى جنسيا واالستغالل
الجنسي لألطفال

›› إ ّن األطفال ضحايا االستغالل الجنيس وال سيام ضحايا استباحة القرىب جنسيا لهم
ال يتكلمون وغالبا ما يصابون بالنسيان .وإذا حدث أن اسرتجعوا ذاكرتهم تكون
ال ّدعوى قد سقطت بسقوط األجل .فاملعتدي يتمتّع بسقوط األجل بينام معاناة
الطفل تتواصل طيلة حياته ،وهو ما يحتّم متديد آجال سقوط ال ّدعوى.
اإلجراء / 96
تحديد آجال معقولة لإلجراءات القضائية

›› غالبا ما تكون الشاكيات مجربات عن التخليّ عن اإلجراءات القضائية عندما ال
يُرشع يف هذه األخرية رسيعا أو عندما يطول بها ال ّزمن .وغالبا ما يحدث هذا األمر
عندما يكون املعتدي يف حالة رساح.
ينص قانون مكافحة العنف املسلط عىل النساء
›› لتدارك هذا األمر ،يجب أن ّ
عىل رسعة اإلجراءات وضبط آجال معقولة لألبحاث واملحاكامت املعنية بالعنف
املسلّط عىل النساء.
اإلجراء / 97
تأمني املساعدة القضائية لتسهيل نفاذ ضحايا العنف إىل القضاء

كل
›› يجب توفري التوجيه القانوين واملساعدة القضائية لفائدة ضحايا العنف يف ّ
ما يتعلّق باإلجراءات الجزائية واملدنية .ويجب أن تكون هذه الخدمات مجانية

وآنية .وهذه املرافقة يجب أن تضمن للضحايا إمكانية متابعة سري اإلجراءات
واالطّالع عىل تق ّدمها ومآلها.
اإلجراء / 98
إعادة النظر يف تعويضات جرب الضّرر لفائدة ضحايا العنف لتكون متناسبة
وفعلية وسريعة

حق النساء ضحايا العنف يف التعويض ،فإ ّن
›› رغم تنصيص القانون التونيس عىل ّ
املبالغ املحكوم بها لفائدته ّن من طرف ال ّدوائر القضائية تع ّد تافهة .ويف ذلك
الصارخة من مظاهر جهل أعوان القضاء التونيس للعنف الخصويص
أحد املظاهر ّ
املسلط عىل النساء وتبعاته الخطرية.
كل رضر عىل نحو متناسب مع فداحة االعتداء
›› لذلك يجب أن ميُنح التعويض مقابل ّ
والظروف التي وقع فيها .وميكن للرضر املوجب للتعويض أن يكون ناتجا عن :
• رضر جسدي أو جنيس أو نفساين؛
• فرص ضائعة يف مجال الشغل أو التعليم...؛
• مصاريف التقايض ،واالختبارات ،واألدوية ،والخدمات الطبية ،وخدمات الرعاية
النفسية واالجتامعية.
اإلجراء / 99
بعث صندوق لتعويض ضحايا العنف الجنسي

›› إ ّن العنف بصفته اعتداء عىل الحقوق اإلنسانية تعود املسؤولية فيه إىل ال ّدولة
املطالبة بالسهر عىل احرتام هذه الحقوق وجرب األرضار التي تلحق بالنساء الاليت
ك ّن عرضة لخرق هذه الحقوق .التعويض عن العنف املسلّط عىل النساء يجب أن
يكون مسؤولية ال ّدولة.
67
اإلحاطة و الرعاية

›› يف هذا املعنى ،أق ّرت مبادئ األمم املتحدة بشأن حامية حقوق اإلنسان والنهوض
بها عن طريق مكافحة اإلفالت من العقاب – مبادئ جواين  /أورنتليرش Joinet
حق يف التعويض
 - Orentlicherأنّه « يرتتّب عن ّ
كل خرق لحقوق اإلنسان ّ

الحق يرتتب عنه تكفّل الدّ ولة بواجب التعويض وإمكانية
للضحية أو ألصحاب ّ
ال ّرجوع ضدّ الفاعل ».21
خاص لتعويض ضحايا العنف الجنيس.
الصدد ،بعث صندوق ّ
ويجدر ،يف هذا ّ
اإلجراء / 100
منح املحكمة إمكانية فرض أحكام تكميلية على مقرتيف االعتداءات

›› إضافة إىل العقوبات املق ّررة يف القانون ،يجب التنصيص عىل إمكانية تسليط
عقوبات تكميلية عىل املعتدين كالعمل لفائدة الصالح العام أو إجبار مرتكب
العنف عىل متابعة برنامج تأهييل يوضع للغرض.

 21تطوير نفاذ الضحايا إىل القضاء .الفدرالية العاملية لحقوق اإلنسان.

https://www.fidh.org/IMG/pdf/4-manuel_victimesFR_CH-I.pdf

الخاتمة
القضاء عىل العنف املسلّط عىل النساء خطوة نحو الكرامة واملساواة والعدالة
االجتامعية والسلّم والدميقراطية
إ ّن إعادة االعتبار للنساء ضحايا العنف وإدماجه ّن يف مسار التنمية يجب أن
يكون أولوية بالنسبة لجميع املتد ّخلني وأن ينبع من اختيار سيايس دميقراطي
تشاريك ،ومن مفهوم دولة القانون ،وعىل أساس منط تنمية برشية قامئة عىل العدالة
االجتامعية والتوزيع العادل للرثوات .كام يجب أن يستند إىل حقوق اإلنسان العاملية
يف شموليتها ،وترابطها ،وعدم قابليتها للخضوع ألي قيد من القيود ،وعدم قابليتها
للتجزئة.
ومن الواضح أ ّن هذه اإلجراءات الواردة يف هذه الوثيقة ال ميكن أن تصبح سارية
املفعول دون تب ّني منط مجتمع وتنمية متناغمة مع مبادئ املساواة وعدم التمييز
بني املواطنات واملواطنني يف القانون وأمام القانون.
كام أ ّن القضاء عىل العنف املسلّط عىل النساء رشط رضوري الكتساب النساء
كرامته ّن وحريته ّن .وهي أولوية يف مواجهة التّح ّديات األمنية والسياسية واالقتصادية
واالجتامعية.
وأخريا ،فإ ّن القضاء عىل العنف تجاه النساء يجب أن يُرفق بسياسات اندماجية
واسرتاتيجيات قطاعية متع ّددة تتح ّمل فيها ال ّدولة املسؤولية األوىل .فتب ّني مرشوع
القانون األسايس هذا ،ولو بنقائصه ،ال ميكنه سوى دفع تونس عىل مسار الدميقراطية
والسلم والتنمية املستدامة.
ّ
خاصة الوقاية ،والتقصيّ  ،واإلحاطة ،والعالج لفائدة
هذه السياسة يجب أن تشمل ّ
ضحايا العنف وأن تتو ّجه ،أساسا ،إىل مه ّنيي الص ّحة وأخصايئ اإلحاطة االجتامعية
وهو ما يتجه توفري ميزانيات الزمة تكفل نجاعة تنفيذه.

