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مقّدمــة 

الإجتماعّية  الآفات  اأخطر  الّن�شاء من  العنف �شّد  تعترب ظاهرة 

ة اإّبان الّثورة يف تون�س بعد اأن  الّراهنة الّتي برزت ب�شكل اأكرث ِحَدّ

كانت من اأهّم املوا�شيع امل�شكوت عنها قبل تلك الفرتة.

ولعّل من اأهم املوؤ�ّشرات الّتي تعك�س درجة خطورة هذه الّظاهرة 

اأمن   تهّدد  اأ�شبحت  حيث  وا�شع  نطاق  على  وانت�شارها  تزايدها 

اإجتماعي  �شلوك  خالل  من  عموما،  املجتمع  واإ�شتقرار  الأفراد 

اأ�شكال عديدة منها الّنف�شي واجل�شدّي واملعنوّي واجلن�شّي  ياأخذ 

املجتمعّية  وتداعياتها  وعواملها  اأ�شبابها  لها  والإقت�شادّي... 

الإجتماعّي  ال�ّشياق  عن  مبعزل  اإ�شتيعابها  وي�شتحيل  والقانونّية 

والّثقايف والإقت�شادّي للبالد.

الإعالم  بحّرية  املّت�شمة  الّثورة  بعد  ما  مرحلة  �شاهمت  وقد 

وانفتاحه من طرح املو�شوع باأكرث جراأة واّت�شاع وك�شف ما تتعّر�س 

له الّن�شاء وتعّدد و�شائله من عنف وايذاء على جميع امل�شتويات. 
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تعريـف الأمم الـمّتحـدة للعنـف الـم�سّلـط علـى الّن�سـاء  

�أّنه   على  �لعنف   ،1998 �سنة  لل�ّسكان،  �لـمّتحدة  �لأمم  �سندوق  عّرف 

عدم  عن  ينتج  والّذي  معنيان  واملراأة  الّرجل  فيه  يكون  الّذي  »العنف 

الّتوازن يف عالقات ال�شلطة ـ بني املراأة والّرجل ـ ويكون العنف موّجها 

متفاوتة  ب�شفة  املراأة  مي�ّس  اأّنه  اأو  امراأة  لأّنها  املراأة  �شّد  مبا�شرة 

ويت�شّمن املمار�شات الّنف�شّية، اجل�شمّية واجلن�شّية، )الّتهديد، الّتعذيب، 

اإىل  اإ�شافة  الأ�شرة وخارجها  داخل  احلّرية(  الإغت�شاب، احلرمان من 

املمار�شات التي تقودها الّدولة اأو اجلماعات ال�ّشيا�شّية«.    

تعريـف العنـف الـمبنـّي علـى الّنـوع الإجتمـاعـّي

�لعنف �ملبنّي على �لّنوع �لإجتماعّي هو �أّي فعل �أو ممار�سة موّجهة مبا�سرة 

�سّد �لّن�ساء ينال من كر�متهّن ويحّد من ��ستقالليتهّن مّما يجعل منهّن 

�لإجتماعّي  مب�ستو�ه  �لّنهو�ض  على  قادر  وغري  مهّم�سا  �إجتماعّيا  عن�سر� 

و�لإقت�سادّي. 

يعرف �لإعالن �لعاملي للق�ساء على �لعنف  �سّد �ملر�أة و�مل�سادق عليه من 

قبل �جلمعّية �لعاّمة لالأمم �ملّتحدة �سنة 1994، �لعنف �ملبنّي على �لّنوع 

نوع اجلن�س  القائم على  العنف  اأعمال  »اأّي عمل من   : باأّنه  �لإجتماعّي 
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اأو  اأو جن�شّي  بديّن  اأذى  عليه،  اأن يرتّتب  املحتمل  اأو من  عليه،  يرتّتب 

باأعمال من هذا  بالقيام  الّتهديد  ذلك  للمراأة، مبا يف  اأو معاناة  نف�شّي 

القبيل، اأو الإكراه اأو احلرمان الّتع�ّشفي من احلّرية، �شواء كان ذلك يف 

ة«. احلياة العاّمة اأو اخلا�شّ

�سنة  بيكني  للمر�أة يف  �لّر�بع  �لعاملّي  �ملوؤمتر  ادرة عن  �ل�سّ �لوثيقة  وت�سري 

اأّي عنف مرتبط بنوع اجلن�س يوؤّدي  »هو  �لّن�ساء  �أّن �لعنف �سّد   1995
على الأرجح اإىل وقوع  �شرر ج�شدّي اأو جن�شّي اأو نف�شّي اأو معاناة للمراأة  

مبا يف ذلك الّتهديد مبثل تلك الأفعال واحلرمان من احلّرية ق�شرا اأو 

ة«. تع�ّشفا �شواء حدث ذلك يف مكان عام اأو يف احلياة اخلا�شّ

 وت�سمل ف�ساء �لعمل، �لف�ساء �لّتبوي، �لف�ساء �لإعالمّي، �ملجال �لو�قعّي، 

�ملجال �لإفت��سّي، ف�ساء �لّتفيه وف�ساء �لّتنقل. 
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تعريـف الف�سـاء اخلـا�ّص

ي�سّم �لف�ساء �خلا�ّض كّل من �لّد�ئرة �حلميمّية �ملتكّونة 

ديق  �ل�سّ �أو  �حلميم  و�ل�ّسريك  �خلطيب  �لّزوج،  من 

�لأ�سرة(  من  �آخر  رجل  �لأخ،  )�لأب،  �لأ�سرّية  و�لّد�ئرة 

�لف�ساء �خلا�ّض  �لّن�ساء يف  على  �مل�سّلط  �لعنف  ويكّر�ض 

مبد�أ دونّية �ملر�أة وتبعّيتها للّرجل. 

تعريـف الف�سـاء العــاّم 

ينتمي �لف�ساء �لعاّم �إىل �ملجال �لعاّم للجماعة �لعمومّية. 

وت�سمل �لف�ساء�ت �لعاّمة كّل �ملجالت �لّتي تكون على ملك 

جماعّي متقا�سمة بني جميع �أفر�د �ملجتمع دون �إ�ستثناء �أو 

�إق�ساء. فهو جمال للّتجمع و�ملرور. وهو جمال رحب يعني 

حرّية �حلركة و�لّتنقل وحّرية �لّتعبري و�لّر�أي و�لّتظاهر. 

جمـالت الف�سـاء العـاّم  

�أنو�ع  �أ�سا�ض  على  �لعاّم  �لف�ساء  ت�سنيف جمالت  ميكن 

�لأن�سطة �ملمار�سة د�خل �لف�ساء وطريقة ��ستخد�مه. 
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اأ�سكـال العنـف

ياأخذ �لعنف �مل�سّلط على �لّن�ساء �أ�سكال متعّددة يف كّل �لأعمار وي�سمل :

و�لّلكم  فع  بال�سّ �ملاّدي  �لإعتد�ء  وهو   : املاّدي/اجل�شدّي  العنف   ➢
و�لّركل �أو قذف �ملعتدي عليه باأ�سياء �أو �إ�ستعمال �سالح.   

ق�سد  و�أقو�ل  �أفعال  على  �لإكر�ه  �لّتغرير،   : اجلن�شّي  العنف   ➢
�لإخ�ساع للّرغبات �جلن�سّية، �إرغام �ملر�أة على �أن تقيم عالقة جن�سّية 

�سّد �إر�دتها �أو �أن تقيم عالقة جن�سّية مع قرين لأنها فقط تخاف من 

رّدة فعله �إن مل تفعل �أو �أن جترب �ملر�أة على ممار�سات جن�سّية تعتربها 

و�سيعة ومهينة. 

➢  العنف الّنف�شّي : مثل �لّتهديد بالّطالق وحرمان �ملر�أة من �أطفالها 
زيارة عائلتها  �أو  �أ�سدقائها  و�إقامة �حل�سار عليها مبنعها من مقابلة 

ومر�قبة حتّركاتها و�أوقاتها وتتّبع تنّقالتها و�ل�ّسك يف عدم �إخال�سها، 

و�لإكر�ه،  �لّتهديد  �لإهانة،  �لـمظهر،  �أو  �جل�سد  �ل�ّسخرية من  �ل�ّستم، 

�حلرمان و�لإهمال.
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�لف�ساء  يتمّيز  �لّن�ساء،  على  �مل�سّلطة  �لعنف  من  �لأ�سكال  لهذه  �إ�سافة 

�حلياة  يف  م�سارهّن  يعيق  �لّذي  �لعنف  من  خ�سو�سيني  ب�سكلني  �لعام 

�لعاّمة وهما : 

�أو  �لّتعطيل  �أو  �لّت�سويه  �أ�ساليب  كّل  به  يق�سد   : ال�ّشيا�شّي  العنف   ➢
�لإلغاء لعمل �ملر�أة �ل�ّسيا�سي وم�ساركتها يف �حلياة �ل�ّسيا�سية و�لعاّمة. 

يعرف �لعنف �ل�ّسيا�سي تد�خل �أ�سكال عديدة من �لعنف مثل :  �لّثلب، 

ة للمر�أة، �مل�ّض من  �لّتجريح، �ل�سّب، �مل�سايقة، �لّت�سهري باحلياة �خلا�سّ

�لأخالقّية،  و�لإ�ساءة  �ل�ّستم  �ل�سّيا�سيات،  �لّنا�سطات  و�أخالق  �سرف 

�لّتقليل من �لّدور �لّن�سايل، �لّتهديد. 

➢ العنف الإقت�شادّي : تعترب �لـمر�أة �لأكرث �إنتاجّية و�لأقّل �إن�سافا يف 
�لأجر و�لإرتقاء �لوظيفّي و�ملهنّي.

ار�ض �لعنف �لقت�سادّي �مل�سّلط على �لّن�ساء يف �لف�ساء �لعاّم باأ�سكال   ميمُ

خمتلفة ويرتكز �أ�سا�سا على تقييم ن�ساطهّن وقدرتهّن من منطق جن�سّي.  
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القــوانني الّدوليـة  والـوطنّيـة احلـامّيـة مـن العنـف امل�سّلـط علـى 

الّن�ساء

➢ القوانني واملعاهدات الّدولّية احلامّية من العنف امل�شّلط على الّن�شاء

- اّتفـاقّيـة الق�شـاء عـلى جميع اأ�شكـــال الّتمييــز �شــّد الـمــراأة

�لف�ساء  يف  �لعنف  من  �ملر�أة  بحماية  ة  �خلا�سّ �لّتو�سيات  من  مقتطفات 

�لعاّم :

الـمــاّدة الأولــى

�أو  تفرقة  �أّي   : الـمراأة«  �شّد  »الّتمييز  مفهوم  �لإّتفاقية  هذه  تعرف 

�إ�ستبعاد �أو تقييد يتّم على �أ�سا�ض �جلن�ض ويكون من �آثاره �أو �أغر��سه، 

توهني �أو �إحباط �لإعت�ف للمر�أة بحقوق �لإن�سان و�حلّريات �لأ�سا�سّية 

يف �مليادين �ل�سيا�سّية و�لإقت�سادّية و�لإجتماعّية و�لّثقافّية و�ملدنّية �أو يف 

�أّي ميد�ن �آخر، �أو توهني �أو �إحباط متّتعها بهذه �حلقوق �أو ممار�ستها 

لها، بغ�ّض �لّنظر عن حياتها �لّزوجّية وعلى �أ�سا�ض �مل�ساو�ة بينها وبني 

�لّرجل. 
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الـماّدة الثـانيـة

يفهم بالعنف �سّد �ملر�أة �أّنه ي�سمل على �سبيل �ملثال ل �حل�سر ما يلي : 

�ملجتمع  �إطار  يف  يحدث  �لّذي  و�لّنف�سّي  و�جلن�سّي  �لبديّن  �لعنف   -

�لعاّم مبا يف ذلك �لإغت�ساب و�لّتعّدي �جلن�سّي و�لـمـ�سايقة �جلن�سّية 

�آخر،  مكان  و�أّي  �لّتعليمّية  �ملوؤ�ّس�سات  ويف  �لعمل  مكان  يف  و�لّتخويف 

و�لإجّتار بالّن�ساء و�إجبارهّن على �لبغاء، 

تتغا�سى  �أي  �لّدولة  ترتكبه  �لّذي  و�لنف�سّي  و�جلن�سّي  �لبديّن  �لعنف   -

عنه، �أينما وقع.

الـمـاّدة الّثـالـثـة

حقوق  بكّل  �لّرجل  مع  �مل�ساو�ة  قدم  على  �لّتمّتع،  يف  �حلّق  للمر�أة   -

�لإن�سان وحّرياته �لأ�سا�سّية وحماية هذه �حلقوق و�حلّريات، وذلك يف 

�أو يف  و�ملدنّية  و�لّثقافّية  و�لإجتماعّية  و�لإقت�سادّية  �ل�سّيا�سّية  �مليادين 

�أّي ميد�ن �آخر، ومن بني هذه �حلقوق ما يلي : 

- للمر�أة �حلق يف �لّتمتع، على قدم �مل�ساو�ة مع �لّرجل بكّل �حلقوق : 

اأ( �حلّق يف �حلياة، 

ب( �حلّق يف �مل�ساو�ة، 
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ج( �حلّق يف �حلّرية و�لأمن �ل�ّسخ�سي، 

د( �حلّق يف �لّتمّتع �ملتكافئ بحماية �لقانون، 

هـ( �حلّق يف عدم �لّتعّر�ض لأّي �سكل من �أ�سكال �لّتمييز، 

حة �لبدنّية،  و( �حلّق يف �أعلى م�ستوى ممكن من �ل�سّ

ز( �حلّق يف �سروط عمل من�سفة وموؤ�تية، 

�أو �لعقوبة  �أو �ملعاملة  �لّتعذيب  �أن تكون يف ماأمن من  ي( �حلّق يف 

�لقا�سّية �أو �لال�إن�سانّية �أو �ملهيّنة. 

الـماّدة الـّرابـعـة 

ينبغي على �لّدول �أن تدين �لعنف �سّد �ملر�أة و�أل تتذّرع باأّي عرف �أو تقليد 

عليها  وينبغي  به،  بالق�ساء  �إلتز�ماتها  من  بالّتن�سل  دينّية  �إعتبار�ت  �أو 

�أن تّتبع بكّل �لو�سائل �ملمكنة ودون تاأخري، �سيا�سة ت�ستهدف �لق�ساء على 

�لعنف �سّد �ملر�أة، ولهذه �لغاية ينبغي لها : 

�إتفاقّية  �لّت�سديق على  ـ يف  بعد  ـ حيثما ل تكون قد فعلت  �أن تنظر   -

�أو  �إليها  �لإن�سمام  �أو  �ملر�أة  �سّد  �لّتمييز  �أ�سكال  جميع  على  �لق�ساء 

�سحب �لّتحّفظات عليها، 

- �أن متتنع عن ممار�سة �لعنف �سّد �ملر�أة، 
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- �أن جتتهد �لإجتهاد �لو�جب يف درء �أفعال �لعنف عن �ملر�أة و�لّتحقيق 

فيها و�ملعاقبة عليها، وفقا للقو�نني �لوطنّية، �سو�ء �إرتكبت �لّدولة هذه 

�لأفعال �أو �إرتكبها �أفر�د، 

�لقانونّية   �لّتد�بري  وكّل  �لوقائّية  �لّنهج  �سامل  نحو  على  ت�سوغ  �أن   -

و�ل�ّسيا�سّية و�لإد�رّية و�لّثقافّية �لّتي تعّزز حماّية �ملر�أة من جميع �أ�سكال 

�لعنف وتكفل �أن ل يتكرر �إيذ�ء �ملر�أة ب�سبب وجود قو�نني وممار�سات 

�إنقاذّية و�أ�سكال تدّخل �أخرى ل تر�عي نوع �جلن�ض،

و�ملنّظمات غري �حلكومّية  �لن�سائّية  وت�ساند عمل �حلركة  ت�سعى  �أن   -

وتتعاون معها على �مل�ستويات �ملحّلية و�لوطنّية و �لإقليمّية،

�أع�ساء  �لّتي هي  و�لّدولّية  �لإقليمّية/�حلكومّية  �ملنّظمات  ت�سّجع  �أن   -

فيها على �إدر�ج �لق�ساء على �لعنف �سّد �ملر�أة �سمن بر�جمها، ح�سب 

�لإقت�ساء.    

م�ساألـة العنـف الـم�سّلـط علـى الـّن�سـاء فــي الـقـانـون التـّونـ�سّي

يف  ل  للعنف  تعريفا  جند  ل  �لّتون�سي  �جلز�ئي  �لقانون  �إىل  بالّرجوع   -

�ملجال �خلا�ض ول يف  �ملجال �لعاّم. فقد  تعّر�ض �مل�سّرع �لّتون�سي  فقط 

كما  �جلز�ئية.  �لـمجلة  من   218 �لف�سل  يف  �لّزوجي  �لعنف  جرمية  �إىل 

ن�ّض على جر�ئم �أخرى كالإغت�ساب و�لّتحّر�ض �جلن�سّي و�لجّتار باأج�ساد 



13

العنــف الـمبنـّي علـى الّنـوع الإجتمـاعـّي

�لّن�ساء و�لإعتد�ء بالعنف �ل�ّسديد وغريها من �أنو�ع �لعنف �ملاّدي م�ستثنّيا 

�لعنف �لنف�سّي �مل�سّلط عليهّن، 

وجود غطاء قانويّن يحمي �ملر�أة �سّد �لّتحّر�ض �جلن�سّي،  بالّرغم من   -

حايا ل تعلمن بوجود هذ� �لقانون �لّذي يحمي �ملعّنفة ويد�فع  فاإّن �أغلب �ل�سّ

عن كر�متها وحرمتها �سو�ء يف �ل�ّسارع �أو �لعمل �أو �ملدر�سة.

2004،  جند  ـ  ـ 08  فبمقت�سى �لقانون عدد 73 ل�سنة 2004 �ملوؤّرخ يف 02 

�أّن كّل من �لف�سل 226 ثالثا و�لف�سل 226 ر�بعا من �ملجلة �جلز�ئّية قد 

�سا لزجر �لّتحّر�ض �جلن�سّي. خ�سّ

 عقــوبــة اجلــريـمــة

وبخطّية  عام  مّدة  بال�ّشجن  »يعاقب   : بكونـه  ثالثا   226 �لف�سل  ي�سّرح 

قدرها ثالثـة اآلف دينار مرتكب الّتحّر�س اجلن�شّي، ويعّد حتّر�شا جن�شّيا 

كّل اإمعـان يف م�شايقـة الغـري بتكرار اأقوال اأو اأفعال اأو اإ�شارات من �شاأنها 

اأن تنال من كرامته اأو تخد�س حياءه، وذلك بغاية حمله على الإ�شتجابة 

لرغباته اأو رغبات غريه اجلن�شّية اأو مبمار�شة �شغوط عليه من �شاأنها 

اإ�شعاف اإرادته على الّت�شّدي لتلك الّرغبات«.
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و»ي�شاعف العقاب اإذا ارتكبت اجلرمية �شّد طفل اأو غريه من الأ�شخا�س 

اأو بديّن يعوق ت�شّديهم  ة ب�شبب ق�شور ذهنّي  امل�شتهدفني ب�شفة خا�شّ

للجاين«.

�جلن�سّي  �لّتحّر�ض  جرمية  �أركان  دّقة  بكّل  يحّدد�ن  �لف�سالن  وهذ�ن 

مانات �لـممنوحة للم�ستَكى به. و�إجر�ء�ت تّتبعها وعقوبتها وكذلك �ل�سّ

ويت�سّدد �مل�سّرع يف زجر هذه �جلرمية من جانب �آخر وهي �سورة تو�ردها 

حية، يف هذه  مع جرمية �أخرى مثل �لإغت�ساب �أو �لإعتد�ء بالعنف على �ل�سّ

�جلر�ئم  هذه  جمموعة  يف  �لأ�سّد  �لعقوبات  تطبيق  �مل�سّرع  يوجب  �حلالة 

�ملقتفة.

حــدود القـانـون اجلـزائـي التـّون�سـّي فـي مـا يخـ�ّص جـريـمـة الّتحــّر�ص اجلنــ�سـّي 

 �إ�سافة جلهل �ملر�أة �سحّية �لعنف �جلن�سّي يف �لف�ساء �لعاّم بهذه �لقو�نني 

�لّزجرّية، ميكن �إعتبار �أّن :

�لإجتماعّي  �لو�قع  �لف�سلني غري مكتملني وغري متو�فقني مع  - هذين 

تفادّيا  �جلن�سّي  �لّتحّر�ض  ظاهرة  على  وت�سّت  تكّتم  حالة  يعرف  �لّذي 

للّت�سهري و�مل�ّض من �سمعة �ملت�سّررة،
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- كما �أّن تطبيق �لعقوبة قد يختلف ح�سب تاأويل رجال �لقانون للعبار�ت 

بغة �لعمومّية �لّتي تّت�سم بها، وتقديرها نظر� لل�سّ

- �سعوبة �إثبات �لّركن �ملاّدي و�لّركن �لق�سدي للجرمية، فهذ� �لق�سد 

�خلا�ض قد يتطّلب من رجل �لقانون �لوقوف بدّقة على �لوقائع. 
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�مل�ستوى  على  �مل�ساو�ة  نحو  عديدة  لأ�سو�ط  �لّتون�سّية  �ملر�أة  قطع  ورغم 

�لقانويّن، �إل �أّن �لقانون �جلز�ئّي يف تون�ض تناول �لعنف ب�سفة عاّمة دون �أن 

ياأخذ بعني �لإعتبار خ�سو�سّية �لعنف �مل�سّلط على �لّن�ساء، فبقيت �لقو�نني 

�لّتون�سّية بعيدة كّل �لبعد عن حماية �لّن�ساء من �لعنف �لّذي �أ�سبح متف�سّيا 

يف بالدنا �سو�ء يف �لف�ساء �خلا�ّض �أو �لعاّم. 

باإ�ستثناء  قليلة،  حولها  �لّدر��سات  �أّن  �إّل  �لظاهرة،  هذه  �إنت�سار  ورغم 

در��ستني �أجنزتا من قبل موؤ�ّس�ستني وطنّيتني هما �لّديو�ن �لوطنّي لالأ�سرة 

و�لعمر�ن �لب�سرّي �لّذي تناول ظاهرة �لعنف �مل�سّلط على �لّن�ساء يف �لف�ساء 

و�لّتوثيق و�لإعالم حول  و�لّدر��سات  �لبحوث  2010 ومركز  �خلا�ّض �سنة 

�ملر�أة )�لكريديف( �لّذي تطّرق ملو�سوع �لعنف �ملبنّي على �لّنوع �لإجتماعّي 

يف �لف�ساء �لعاّم من خالل در��سة �أجنزها يف �لغر�ض �سنة 2015. 

تبنّي خطورة  نتائج  �لّدر��ستني من  �أهّم ما جاء يف  �لوثيقة  وتت�سّمن هذه 

ة و�لعاّمة.   هذه �لّظاهرة وتف�ّسيها يف جمتمعنا يف ف�ساءتنا �خلا�سّ

العنـف الـم�سلّـط علـى الّنـ�سـاء فــي تـونـ�ص فـي الفـ�سـاء اخلـا�ّص

يف  �لّن�ساء  �سّد  �لعنف  حول  �لوطنّي  �مل�سح  وّفرها  �لتي  �ملعطيات  �أبرزت 

�لف�ساء �خلا�ّض يف تون�ض �لّذي �أجنز �سمن م�سروع �لّتعاون حول »الّتكافوؤ 

�لّديو�ن  بني  تون�س«  يف  املراأة  �شّد  العنف  من  والوقاية  اجلن�شني  بني 
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�لّدويل  للّتعاون  �لإ�سبانّية  و�لوكالة  �لب�سرّي  و�لعمر�ن  لالأ�سرة  �لوطنّي 

و�لّتنمية �لأهمّية �لكربى �لتي �أولها لإ�سكالّية �لعنف �ملمار�ض يف �لّد�ئرة 

ة منه �لعنف بني �لأزو�ج. �حلميمّية وخا�سّ

العنـف الـم�سّلـط علـى الّن�سـاء فـي تـونـ�ص فـي الف�سـاء العــاّم 

بالّتعاون  �ملر�أة  حول  و�لإعالم  و�لّتوثيق  و�لّدر��سات  �لبحوث  مركز  �أجنز 

مع هيئة �لأمم �ملّتحدة للم�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني �ملر�أة �سنة 2015، 

در��سة وطنّية حول »العنف املبني على الّنوع الإجتماعّي يف الف�شاء العام« 

وتعترب �لأوىل من نوعها �لّتي تتناول هذه �لظاهرة يف �لف�ساء �لعام. 

�إىل  مق�سمني  �سخ�ض   3870 حجمها  بلغ  جملّية  عّينة  �لّدر��سة  �سملت 

2913 �إمر�أة و957 رجل. و�متّدت فتة �جنازها من فيفري �إىل مار�ض 

.2015

واجلدير بالّذكر اأّن الف�شاء العاّم يف الّدرا�شة قد �شمل :  

- ف�شاءات العبور: �ل�ّسارع، �حلّي، �لبنايات �لعمومّية وو�سائل وحمّطات 

�لّنقل.
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-ف�شاءات الإ�شرتاحة والرّتفيه : �ملقاهي، �ملطاعم، �لّنزل، �ل�ّسو�طئ، 

�ملهرجانات، �حلد�ئق �لعمومّية، �ملنتزهات...

�لاّلتي  �لّن�ساء  يخ�ّض    : املهنّية  والف�شاءات  اخلدمات  -ف�شاءات 

ة  يعملن وينق�سم جلزئني : جزء يخ�ّض خمتلف ف�ساء�ت �لعمل �خلا�سّ

ة بتقدمي �خلدمات.  باملوّظفني وجزء يخ�ّض ف�ساء�ت �لعمل �خلا�سّ

النتــائــج 

بنّي �مل�سح �لّذي �أجنزه �لّديو�ن �لوطنّي لالأ�سرة و�لعمر�ن �لب�سرّي �أّن :

- �لعنف �ملاّدي هو �لأكرث �نت�سار� يليه �لعنف �لّنف�سي ثّم �لعنف �جلن�سّي 

ويختلف �لو�سع ح�سب عمر �ملر�أة �ملعّنفة وحالتها �ملدنّية. 

•  انت�شار العنف ح�شب الفئة العمرّية للّن�شاء خالل حياتهّن

الفئـة العمـرّيـة 18-29 �سنــة :

- 18.9% يتعّر�سن لعنف ماّدي 

- 21.7%  يتعّر�سن لعنف نف�سّي  

- 14.8%  يتعّر�سن لعنف جن�سّي 
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الفئـة العـمـرّيـة 30-39 �سنــة : 

- 18.2%  يتعّر�سن لعنف مادّي 

- 20.8% يتعّر�سن لعنف نف�سّي 

- 12.9% يتعّر�سن لعنف جن�سّي 

الفئـة العـمـرّيـة 40-49 �سنـة :

- 24.2% يتعّر�سن لعنف مادّي 

- 28.1%  يتعّر�سن لعنف نف�سّي 

- 16.3%  يتعّر�سن لعنف جن�سّي 

الفئـة العمـرّيـة 50-64 �سنـة :

-23.1%  يتعّر�سن لعنف مادّي 

- 26.5%  يتعّر�سن لعنف نف�سّي 

- 16.4% يتعّر�سن لعنف جن�سّي 
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• انت�شار العنف يف الف�شاء اخلا�س ح�شب احلالة املدنّية

الـمتـــــزّوجـــات :

- 23.6% يتعّر�سن لعنف نف�سّي 

- 21.17% يتعّر�سن لعنف مادّي 

- 14.58% يتعّر�سن لعنف جن�سّي

الـمخطـوبــات :

 - 14.2% يتعّر�سن لعنف نف�سّي 

- 4.56% يتعّر�سن لعنف مادّي 

- 0% يتعّر�سن لعنف جن�سّي

الـمطـّلـقــات :

- 67.3% يتعّر�سن لعنف نف�سّي 

- 59.4%  يتعّر�سن لعنف مادّي 

- 44.8% يتعّر�سن لعنف جن�سّي
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كـّل الّن�سـاء الّتـي لهـّن عـالقـات حميـمّيـة :

- 23.4% يتعّر�سن لعنف نف�سّي 

- 20.4% يتعّر�سن لعنف مادّي 

- 13.65% يتعّر�سن لعنف جن�سّي 

• بنّي الـم�شح اأّن ال�ّشريـك احلميـم هـو الـّذي ميـار�س :

- �لعنف �ملاّدي يف 47.2% من �حلالت،

- �لعنف �لّنف�سي يف 68.5% من �حلالت، 

- �لعنف �جلن�سّي يف 78.2%  من �حلالت.

• بنّي الـم�شح اأن اأفـراد الأ�شـرة ميـار�شون :

- �لعنف �ملاّدي يف 43.0% من �حلالت،

- �لعنف �لّنف�سي يف 16.7% من �حلالت. 

• حتتـّل الّدائرة احلميمّيـة مكانة بارزة مـن حيـث ممـار�شـة العنـف فـي 

الف�شـاء اخلا�ّس. 



22

العنــف الـمبنـّي علـى الّنـوع الإجتمـاعـّي

• انت�شـار العنـف الـممار�س �شمـن الـّدائـرة احلميمّيـة ح�شـب �شكـل الـعنف 

�شـّد الّن�شـاء خـالل حيـاتهـّن.

- 24.8% من �لّن�ساء تعّر�سن لعنف نف�سّي �سمن �لّد�ئرة �حلميمّية،

�لّد�ئرة  �سمن  ماّدي/ج�سدّي  لعنف  تعّر�سن  �لّن�ساء  من   %20.3  -

�حلميمّية،

�لّد�ئرة  �سمن  جن�سّي  لعنف  تعّر�سن  �لّن�ساء  من   %14.2  -

�حلميمّية.

• انت�شار العنف امل�شّلط من الّزوج على الّزوجة ح�شب �شكل العنف خالل 
حياتهّن. 

- 24.9%  من �لّن�ساء تعّر�سن لعنف نف�سّي، 

- 21.6% من �لّن�ساء تعّر�سن لعنف ماّدي/ج�سدّي، 

- 15.2% من �لّن�ساء تعّر�سن لعنف جن�سّي. 

• ترتفع ن�سبة ممار�سة �لعنف �ملاّدي/�جل�سدّي و�لّنف�سي مع �رتفاع عمر 
�لقرين حيث تنتقل ن�سبة ممار�سة �لعنف �ملاّدي من 17.7% لدي �لقرين 

 60 فئة  لدى من هم من   %24.3 �إىل  �سنة   39-25 �لعمرّية  �لفئة  من 

�سنة فاأكرث.
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للقرين  �لّتعليمي  �مل�ستوى  �رتفع  كّلما  �لعنف  ممار�سة  ن�سبة  تتقّل�ض   •
�إلـى  �لأميني  �لقرنـاء  لـدى   %29.7 من  �لعنف  ممار�سة  ن�سبة  فتت�جع 

6.4% لـدى من لهم م�ستويـات جـامعّيـة. 

فهي  عمل  عن  �لباحثني  �لقرناء  لدى  �لعنف  ممار�سة  ن�سبة  ترتفع   •
�لّنف�سي  للعنـف  و%46.8  �لـماّدي  للعنف  بالّن�سبـة  ب%33.9  تقّدر 

مقابـل20.3% بالّن�سبة للعنف �ملاّدي و23.7% بالّن�سبة للعنف �لّنف�سّي 

لدى �لقرناء �مل�ستغلني.

تـداعيـات العنـف وردود فعـل الّنـ�سـاء الـمعّنـفـات

45% من �لّن�ساء �سحايا �لعنف �سّرحن بوجود �آثار �سلبّية للعنف   -

على �مل�ستوى �لبديّن و�لّنف�سّي و�لإجتماعّي، 

- 56.4% منهّن  �سّرحن �أّن للعنف �أثر �سلبّي على حياتهّن �ليومّية،

- 55%  منهّن �سّرحن �أّن �لعنف �أمر عادّي ل ي�ستلزم �لّتحّدث عنه، 

- 73% منهّن م�ست�سلمات لو�سعهّن لأنهن ل ينتظرن �لعون من �أحد،

- 5.4% منهّن يلتجئن ملنّظمات غري حكومّية،

- 3.6% منهّن يلتجئن مل�سالح �لأمن،

- 2.3% منهّن يلتجئن مل�سالح �ل�سّحة. 
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كما بّينت نتائج �لّدر��سة �لتي �أجنزها �لكريديف �أّنه رغم ن�سالت �ملر�أة 

ّبت جزء  �لّتون�سّية قبل �لإ�ستقالل وبعده وما حّققته من مكا�سب وحقوق ثمُ

ة يف ف�سليه 34 و46،  منها يف �لّد�ستور �لّثاين للجمهورّية �لّتون�سية وخا�سّ

�أ�سكال متعّددة من �لّتمييز على  �لّتون�سّية ماز�لت تعاين من  �أّن �ملر�أة  �إّل 

�لف�ساء  يف  عليهّن  �مل�سّلط  �لعنف  �أبرزها  من  �لإجتماعي  �لّنوع  �أ�سا�ض 

�لعاّم.

بالف�ساء  �لعنف  �أ�سكال  من  ل�سكل  تعّر�سن  �لّن�ساء  من   %53.5  -

�لعاّم،

- 78% منهّن تعّر�سن لعنف نف�سّي بالف�ساء �لعاّم،

- 41.2% منهّن تعّر�سن لعنف ج�سدّي بالف�ساء �لعاّم،

- 75.4% منهّن تعّر�سن لعنف جن�سّي بالف�ساء �لعاّم.

الف�سـاءات الـم�ستغّلــة مـن قبـل الّنـ�سـاء

- 63.5% من �لّن�ساء �مل�ستجوبات يخرجن للّت�سوق،

ترفيهّي  بن�ساط  للقيام  يخرجن  �مل�ستجوبات  �لّن�ساء  من   %39.1  -

مقابل 72.3% من �لّرجال يخرجون للمقهى على �سبيل �لـمثال، 
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�أ�سرّية  �سوؤون  لق�ساء  يخرجن  �مل�ستجوبات  �لّن�ساء  من   %41.3  -

وللعالج مقابل 27.6% من �لّرجال،

مقابل  �لعائلة  لزيارة  يخرجن  �مل�ستجوبات  �لّن�ساء  من   %63.3  -

16.3% من �لّرجال، 

جمعياتّي،  بن�ساط  للقيام  يخرجن  �مل�ستجوبات  �لّن�ساء  من   %2.3  -

نقابّي و�سيا�سّي.

قبل اخلـروج للفـ�سـاء العــاّم

�أفر�د  �أحد  من  ترخي�سا  يطلنب  �مل�ستجوبات  �لّن�ساء  من   %64  -

�لأ�سرة،

- 63% من �لّن�ساء �مل�ستجوبات يطلنب ترخي�سا من �لّزوج،

- 28% من �لّن�ساء �مل�ستجوبات ل يرين �سرورة يف طلب ترخي�ض،

- 75% من �لّن�ساء �مل�ستجوبات يعلمن عن �ملكان �ملق�سود حتّى يتمّكن 

من �خلروج للف�ساء �لعاّم،

ليتمّكن من  �ملنزلّية  �لأعمال  يمُنهني  �مل�ستجوبات  �لّن�ساء  80% من   -

�خلروج.
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اأثنــاء الّظهـور بـالفـ�سـاء العــام

جلب  عدم  ��ست�تيجّية  يعتمدن  �مل�ستجوبات  �لّن�ساء  من   %87-

�لنتباه،

- 81% من �لّن�ساء �مل�ستجوبات يتظاهرن باجلّدية و�لإن�سغال،

�لكالم  عدم  ��ست�تيجّية  يتبّنني  �مل�ستجوبات  �لّن�ساء  من   %82.5  -

و�ل�سحك،

- 78% من �لّن�ساء �مل�ستجوبات ي�سعن غطاء على �لّر�أ�ض،

- 92.6% من �لّن�ساء �مل�ستجوبات يعتقدن �أّن على �لّن�ساء عدم جلب 

�لإنتباه عن طريق �لّلبا�ض و�لّتجّمل،

جلب  �لّن�ساء  جتّنب  على  يو�فقن  �مل�ستجوبات  �لّن�ساء  من   %92  -

وت و�ل�سحك، �لإنتباه عن طريق �حلّركات و�ل�سّ

�ل�سبب  �ملر�أة  هو  �سلوك  �أّن  يعتقدن  �مل�ستجوبات  �لّن�ساء  -81% من 

�لّرئي�سّي للم�ساكل �لّتي ميكن �أن تعت�سها بهذ� �لف�ساء.

العنــف الـم�سّلــط عـلـى الّن�ســاء ح�ســب اجلــهــات

- 30% من �لّن�ساء �مل�ستجوبات �ملتو�جد�ت بتون�ض �لكربى يتعّر�سن 

للعنف بالف�ساء �لعاّم،
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- 51% من �لّن�ساء �مل�ستجوبات �ملتو�جد�ت باجلهة �ل�سرقّية )�سمال، 

و�سط، جنوب( يتعّر�سن للعنف بالف�ساء �لعاّم،

- 19% من �لّن�ساء �مل�ستجوبات �ملتو�جد�ت باجلهة �لغربّية )�سمال، 

و�سط، جنوب( يتعّر�سن للعنف بالف�ساء �لعاّم،

- 72.2% من �لّن�ساء يتعّر�سن للعنف يف �لف�ساء �خلا�ّض يف �جلنوب 

�ل�سرقّي.

العنـف الـم�سّلـط عـلـى الّنـ�سـاء ح�سـب الـو�سعّيـة الإقت�ساديـّة

بالف�ساء  للعنف  يتعّر�سن  �مل�ستجوبات  �لّطالبات  من   %88.5  -

�لعاّم،

للعنف  يتعّر�سن  �لعمل  عن  �لباحثات  �مل�ستجوبات  من   %81.7  -

بالف�ساء �لعاّم،

بالف�ساء  للعنف  يتعّر�سن  �مل�ستغالت  �مل�ستجوبات  من   %67.3  -

�لعاّم،

بالف�ساء  للعنف  يتعّر�سن  �مل�ستغالت  غري  �مل�ستجوبات  من   %43  -

�لعاّم.
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العنـف الـم�سّلـط عـلـى الّن�سـاء ح�سـب الـم�ستـوى الّتعـليمـي

عايل  تعليم  م�ستوى  على  الت  �ملتح�سّ �مل�ستجوبات  من   %76.4  -

يتعّر�سن للعنف بالف�ساء �لعاّم،

- 26.3% من �مل�ستجوبات �لأّميات تعّر�سن للعنف بالف�ساء �لعاّم.

العنـف الـم�سّلـط عـلـى الّنـ�سـاء ح�سـب الفـ�سـاء

-  38% من �لّن�ساء �مل�ستجوبات تعّر�سن لـعنف نف�سـّي بال�ّسارع،

-  16.4% من �لّن�ساء �مل�ستجوبـات تعّر�سن لعنف ج�سدّي بال�ّسارع،

- 31% من �لّن�ساء �مل�ستجوبات يتعّر�سن لعنف جن�سّي بال�ّسارع،

- 71.7% من �لّن�ساء �مل�ستجوبات يتعّر�سن للعنف �لنف�سّي يف و�سائل 

�لّنقل �مل�ستك،

-27.4%  من �لّن�ساء �مل�ستجوبات يتعّر�سن للعنف �لّنف�سي يف حمّطات 

و�سائل �لّنقل �مل�ستك،

د�خل  �جل�سدّي  للعنف  يتعّر�سن  �مل�ستجوبات  �لّن�ساء  من   %89.1  -

و�سائل �لّنقل �مل�ستك،
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- 91.2% من �لّن�ساء �مل�ستجوبات يتعر�سن لعنف جن�سّي د�خل و�سائل 

�لّنقل �مل�ستك،

�لف�ساء�ت  يف  للعنف  �سحايا  هّن  �مل�ستجوبات  �لّن�ساء  من   %10  -

�لّتفيهّية. 

ردود  فـعـل الّن�ســاء �سحـايـا العـنــف

لعنف  �لّتعر�ض  عند  �سيء  يفعلن  ل  �مل�ستجوبات  �لّن�ساء  من   %62  -

نف�سّي بالف�ساء �لعاّم،

- 10% من �لّن�ساء �مل�ستجوبات يحاولن �لّت�سدي للعنف �لّنف�سّي،

- 95% من �لّن�ساء �مل�ستجوبات �سحايا �لعنف �لّنف�سّي ل يرفعن دعوة 

�سّد �ملعّنف، 

لعنف  �لّتعّر�ض  عند  �سيء  يفعلن  ل  �مل�ستجوبات  �لّن�ساء  من   %40  -

ج�سدّي،

عند  �لهروب  �أو  بالبكاء  يكتفني  �مل�ستجوبات  �لّن�ساء  من   %23  -

�لتعّر�ض لعنف ج�سدّي،

يرفعن  ل  �جل�سدّي  �لعنف  �سحايا  �مل�ستجوبات  �لّن�ساء  من   %82  -

دعوة �سّد �ملعّنف،
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�لّتعّر�ض للعنف  �لّن�ساء �مل�ستجوبات ل يفعلن �سيء عند  66% من   -

�جلن�سي،

عند  �لهروب  �أو  بالبكاء  يكتفني  �مل�ستجوبات  �لّن�ساء  من   %10.7  -

�لّتعّر�ض لعنف جن�سّي،

يرفعن  ل  �جلن�سّي  �لعنف  �سحايا  �مل�ستجوبات  �لّن�ساء  من   %97  -

دعوة �سّد �ملعّنف.

�سبـل الـّتـ�سـّدي لـظـاهـرة الـعـنـف

�إ�ستناد� ملا بّينته نتائج �لّدر��ستني حول �لعنف �ملبني على �لّنوع �لإجتماعي  

�مل�سّلط  �لعنف  للق�ساء على  �لبحث عن حلول جذرّية  روري  �ل�سّ بات من 

على �لّن�ساء من خالل : 

- و�سع قانون �سامل ي�سمن عقوبة ر�دعة و�إعادة �لّتاأهيل وحماية �لّن�ساء 

ووقايتهّن من �لعنف، 

�لعنف  لظاهرة  تت�سّدى  �أن  �ساأنها  من  �ساملة  وطنّية  �سيا�سة  و�سع   -

�مل�سّلط على �لّن�ساء، 

- �لّتح�سي�ض باأ�سكال �لعنف وباأنو�عه وتد�عياتـه �لإجتماعّية و�لإقت�سادّية 

حّية على �لّن�ساء وعلى �ملجتمع، و�ل�سّ
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- ر�سد ظاهرة �لعنف �مل�سّلط على �لّن�ساء ب�سفة م�ستمّرة، 

�لّن�ساء  على  �مل�سّلط  �لعنف  بظاهرة  �لإعالم  و�سائل  حت�سي�ض   -

وبخطورتها،

 - تكوين مقّدمي �خلدمات �ملّت�سلني بالّن�ساء �سحايا �لعنف.
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