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مقدمة الدليل

اإلطار العام 

تم إعداد هذا الدليل في إطار برنامج ترسيخ المساواة بين المرأة والرجل في تونس 
المتحدة  السن وصندوق األمم  المرأة واألسرة والطفولة وكبار  تحت إشراف وزارة 
للسكان واالتحاد األوروبي.  فمنذ موفى سنة 2016، قام البرنامج بدعم منظمات 
بالنساء  تعهد  مراكز  تركيز سبع  المجال من خالل  المختصة في  المدني  المجتمع 
ضحايا العنف أو الالتي تعانين من وضعية هشاشة وذلك في ست جهات مختلفة من 

البالد التونسية.

وقد تعزز هذا الدور على إثر صدور القانون األساسي عدد 2017 58- المؤرخ في 
11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة باعتبار الدور الذي باتت منحه 
هذا اإلطار القانوني لمكونات المجتمع المدني المذكورة وخصوصا مراكز اإليواء 
باإلرشاد  تعلق  فيما  العنف وخصوصا  للمرأة ضحية  الخدمات  من  تقديم جملة  في 

القانوني.

قدرات  دعم  على  األخضر  الخط  وممثلو  المراكز  تلك  أعربت  الصدد،  هذا  وفي 
المتعهدين بالمرأة ضحية العنف التابعين لهم في مجال اإلرشاد القانوني بما يسمح 
اتخاذ  على  ومساعدتها  أمامها  المتاحة  الخيارات  وتوضيح  المرأة  حقوق  بتفسير 

القرار المناسب للوضعية التي تعيشها. وهو ما كان منطلق إلعداد هذا الدليل.

منهجية اإلعداد

اجتماعات مع مقدمي خدمات  الدليل من خالل عقد  إعداد هذا  منهجية  انطلقت 
هذا  محتوى  بضبط  سمح  بما  الصدد  هذا  في  حاجياتهم  لفهم  القانوني  اإلرشاد 

الدليل وتحديد التوجهات الكبرى فيه ولمحاور التي سيتأسس عليها.

وقد تم إثراء محتوى هذا الدليل على إثر دورة التكوين التي تم القيام بها لنفس 
مقدمي الخدمات على مدى يومين بما ساهم في مناقشة المحاور الكبرى وتعديلها 
المرأة ضحية  المعنيين لمساعدة  لما فيه حسن تكوين  اللزوم  إليها عند  واإلضافة 

العنف على اتخاذ القرار المالئم والمناسب.

لمن يتوجه هذا الدليل

العنف  للمرأة ضحية  قانوني  إرشاد  لكل مقدم خدمة  باألساس  الدليل  يتوجه هذا 
داخل مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف سواء تعلق االمر بمراكز إيواء أو إنصات 
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أو بالعاملين في الخط األخضر.

كما يمكن لهذا الدليل أن يتوجه أيضا لكل متدخل في مجال التعهد بالنساء ضحايا 
العنف سواء كان تابع لمؤسسة عمومية أو ناشط في المجتمع المدني بما يسمح 
له بمعرفة مسار اإلرشاد القانوني وخصوصياته بالنسبة للمرأة ضحية العنف وذلك 

حين يتعهد بها في نطاق مهمته.

لها  بما يسمح  امرأة ضحية عنف  لكل  أعم  بصورة  الدليل  يتوجه هذا  األخير  وفي 
بالوعيبحقوقها وحسن اتخاذ قراراتها بما يتناسب ووضعيتها من خالل إتباع جملة 
من اإلجراءات القانونية الالزمة لضمان تلك الحقوقمنأي انتهاك أو تعد وفقا لما نص 

عليه اإلطار القانوني الوطني.

لماذا هذا الدليل؟

إن الهدف الرئيسي من هذا الدليل هو توضيح الخيارات التي يمكن أن تتاح للمرأة 
أن  يمكن  التي  القانونية  النصوص  ضبط  خالل  من  معينة  وضعية  في  العنف  ضحية 
والجهات  توفيرها  الواجب  والوثائق  اعتمادها  الواجب  واإلجراءات  عيها  تنطبق 
التي يمكن التوجيه إليها للتعهد بها. وهي مهمة تقنية سيتم تبسيطها في هذا 

الدليل باعتبار وان المعنيين مباشرة بمحتواه ليسوا دائما مختصين في القانون.

للمرأة  المتوفرة  للخيارات  القانونية  المعرفة  لتك  لتعميم  الدليل  كما يسعى هذا 
ضحية العنف بما يضمن توحيد عملية اإلرشاد القانوني بين كل الجهات وكل مراكز 
للمرأة  ويكفل  عموما  المدني  المجتمع  ومنظمات  العنف  ضحايا  بالنساء  التعهد 

أينما توجهت نفس الحقوق والخيارات.

منهجية إعداد الدليل

انطلق الدليل من القانون األساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 
المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. غير أن ذلك اإلطار القانوني، على أهميته 
وحداثته، يظل قاصرا لوحده على حماية جميع حقوق النساء ضحايا العنف. ولذلك تم 
االتفاق مع الشركاء على توسيع دائرة اإلرشاد القانوني لتشمل جملة من النصوص 
مجلة  احكام  وبعض  الشخصية  األحوال  بمجلة  ورد  ما  وخصوصا  األخرى  القانونية 
المتعلق   2016 أوت  في  المؤرخ   2016 لسنة   61 عدد  األساسي  والقانون  الشغل 
بمنع االتجار باألشخاص بما يكفل وضع إطار شاكل وعام لإلرشاد القانوني في أغلب 

الحاالت والوضعيات التي يمكن ان تعترض المرأة.

وهو توجه تدعم من خالل النقاشات التي دارت مع مقدمي خدمات اإلرشاد القانوني 
في مراكز التعهد والخط األخضر وخصوصا من خالل الحاالت التي عرضت عليهم في 

هذا الصدد.
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مبحث تمهيدي

1. اإلطار القانوني الوطني للقضاء على العنف ضد المرأة
فكان  والحريات  بالحقوق  متعلقا  كامال  ثانيا  بابا   2016 جانفي   27 دستور  كرس 
منطلقه الفصل 21 الذي نص على أن المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق 
والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غيرتمييز« وبالتالي فإن أعلى نص في هرم 
قواعد النصوص القانونية انطلق بتكريس الحق في المساواة والحق في عدم التمييز 

بما في ذلك التمييز على أساس الجنس. 

الحرمة  في  والحق  الحياة)1(  في  كالحق  اإلنسانية  الحقوق  من  جملة  دعم  كما 
الجسدية والحق في الكرامة اإلنسانية)2(باعتبارها من أهم الحقوق اللصيقة بالذات 
لحقوق  العالمي  اإلعالن  وخاصة  الدولية  المعايير  عليهاكل  أكدت  والتي  البشرية 
اإلنسان المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  
والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 1966 الذين صادقت 

عليهما تونس دون أي تحفظ منذ سنة 1968 )3(.

تلك  من  جملة  التأسيسية  اإلرادة  دسترت  تونس،  في  المرأة  حقوق  تعزيز  ولمزيد 
الحقوق لحماية المرأة من كل أشكال التمييز فنصت في الفقرة األخيرة من الفصل 
46 من الدستور على إلزام الدولة بأن تتخذ »التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد 
المرأة« تماشيا مع االتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة )4( ومع 
اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة )5( ومع ما جاء به بروتوكول مابوتو 
اإلنسان  لحقوق  األفريقي  بالميثاق  الملحق  أفريقيا  في  المرأة  بحقوق  المتعلق 

والشعوب )6(.

وتكريسا لتلك اإلرادة التأسيسية، صدر القانون األساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ 
في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي دخل حيز النفاذ في 
15 أوت 2018، كتعبير على تمسك تونس بضمان حقوق النساء وإعمالها وتفعيلها 

على أرض الواقع.

1-نص الفصل 22 من الدستور على أن »الحق في الحياة مقدس، اليجوز المساس به إال في حاالت قصوى يضبطها القانون«.
2-نص الفصل 23 من الدستور على أنه »تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي«.

3-لم تنص تلك االتفاقية على العنف بصورة صريحة وإنما بصورة ضمنية في المادة 5 من خالل التنصيص على »االستغالل الجنسي«. غير ان اللجنة 
المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة تعرضت في المالحظة العامة رقم 19 باطناب للعنف ضد المراة.

4-المعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 والمصادق عليها من طرف تونس في 1985 ورفعت عنها جميع 
التحفظات خالل سنة 2014 . الجدير بالذكر أن هذه االتفاقية لم تتعرض للعنف ضدالمرأة مباشرة بل من خالل تعرضها ضمن المادة 6 منه إلى 
االستغالل الجنسي. ولذلك أصردت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )لجنة سيداو( التعليق العام رقم 19 المتعلق بالعنف ضد المراة 

والذي كان السند الرئيسي إلصدار اإلعالن العاملي للقضا على العنف ضد المراة.
5-المعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة في 20 ديسمبر1993.

6-اعتمدته الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي أثناء انعقاد قمتها العادية الثانية في العاصمة الموزمبيقية، مابوتو في 
11 جويلية 2003 وانضمت إليه تونس بموجب القانون األساسي عدد 33 لسنة 2018 المؤرخ في 6 جوان 2018 وصادقت على ذلك االنضمام 

بموجب األمر الرئاسي عدد 61 لسنة 2018 المؤرخ في 6 جوان 2018.
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من  جملة  دعوات  مع  الثمانينات  منذ  انطلق  طويل  لمسار  تتويجا  النص  هذا  فكان 
مكونات المجتمع المدني وتعاضد من خالل جهود وزارة المرأة واألسرة والطفولة 
2014 ودافعت عنها إلى حين المصادقة  التي أعدت المبادرة الحكومية منذ سنة 

عليها في26 جويلية 2017.

وفضال عن استجابته لمقتضيات الدستور ومالءمته للمعايير الدولية المصادق عليها 
الوطنية  باالستراتيجية  ورد  لما  أيضا  مجسما  القانون  هذا  الخصوص،كان  هذا  في 
لمقاومة العنف ضد المرأة في جميع مراحل حياتها التي تمت المصادقة عليها خالل 

سنة 2008 وإعادة إطالقها خالل سنة 2012.

ولعل أهمية هذا القانون تنبع باألساس في كونه تأسس على مقاربة حقوقية قائمة 
التنصيص  من خالل  بالمرأة  المتعلقة  تلك  فيها  بما  اإلنسانية  الحقوق  احترام  على 
على المساواة وعدم التمييز واحترام كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد. كما كان 
النص شامال في معالجته للعنف ضد المرأة إذ تأسس على الوقاية والحماية والزجر 
والتعهد والتنسيق بين مختلف المتدخلين استئناسا بالقوانين المقارنة )7( واالتفاقيات 

اإلقليمية الحديثة )8( في هذا الصدد.

بها  تتمتع  التي  الحقوق  النص في كونه كرس جملة من  ذلك  أهمية  تكمن  كما 
المرأة بوصفها ضحية عنف والتي من بينها خصوصا الحق في اإلرشاد القانوني.

2. مفهوم اإلرشاد القانوني
والتي  بهاالنساءضحاياالعنف  تتمتع  التي  الحقوق  أهم  من  يعتبراإلرشادالقانوني 
11 أوت  2017 المؤرخ في  58 لسنة  13 من القانون األساسي عدد  كرسهاالفصل 
2017 المتعلق بالقضاءعلى العنف  ضد المرأة في باب الوقايةوالحماية من العنف 

ضدالمرأةحين اقتضى

أنه تتمتع المرأة ضحية العنف واألطفال المقيمون معها بالحق في اإلرشادالقانوني 
حول ا ألحكام المنظمة إلجراء ات التقاضي و الخدمات المتاحة. 

التزاما عاما محموال على عاتق  ولم يكتف هذا النص بتكريس الحق بل أضاف إليه 
الدولة حين حملها، ضمن أحكام الفصل 4 منه، مسؤولية التعهد »باإلحاطة بالمرأة 
ضحية العنف واألطفال المقيمين معها وذلك وفق المبادئ العامة التالية :...- توفير 

اإلرشاد القانوني لضحايا العنف...« 

كما أوجب، إعماال لذلك االلتزام العام، في فصله 39 علىكل من عهدت إليه حماية 

7-القانون اإلطاري االسباني المؤرخ في 28 مارس 2004 المتعلق بتدابير الحماية الشاملة للعنف المؤسس على النوع االجتماعي.
8-االتفاقية األوروبية لمجلس اوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو ما تعرف باتفاقية إسطنبول الموقع عليها بتاريخ 

11 ماي 2011. 
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وهو مايقتضي مسبقا معرفة حقوق المرأة ضحية العنف واإلجراءات الواجب اعتمادها 
إليهاوحتىكيفيةضمانتلكالحقوق  تتعرض  أن  يمكن  التي  الحاالت  كلحالةمن  في 

إلىحين الحصول عليها قضائيا. 

من هذاالمنطلق يعتبرالحق في اإلرشاد القانوني المكرس قانونا خطوة هامةفي 
مكافحةالعنف ضد المرأة ليس فقط على مستوى المقاربة الحقوقيةالتي تعاطى 
به امع هذا الموضوع بأنجع له حق اللمرأة ضحية العنف بل أيضا ألنه جعله واجبا 
محموالعلى هياكل الدولة المتعهدة بها مدعما بذلك م اورد سابق اباالستراتيجية 
التي تمت المصادقة  الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة في جميع مراحل حياتها 
في  نصت  والتي   2012 سنة    خالل  إطالقها  وإعادة   2008 سنة  خالل  عليها 
»التحسيس  ضرورة   على  المتعددة  و  المتنوعة  بالخدمات  المتعلق  محورهاالثاني 
بحقوق المرأة ومقاومة العنف القائم على النوع االجتماعي والوقاية منه لفائدة 

مقدمي الخدمات والمهنيين المعنيين«.

أما على المستوى الدولي، فإن اإلرشاد القانوني ورد ضمن حزمة الخدمات األساسية 
التي تقدم للنساء ضحايا العنف والتي صدرت في إطار برنامج األمم المتحدة العالمي 
2016 والتي  للعنف خالل سنة  المعرضات  للنساء  الخدمات األساسية  المشترك حول 

اعتبرت فيها هذه الخدمة من بين الخدمات االجتماعية التي تقدم لهن )9(.

9-تتمثل أدلة حزمة الخدمات األساسية للنساء والفتيات الالتي يتعرضن للعنف في خمس أدلة هي على التوالي اإلطار العام والمقدمة والخدمات 
والخدمات  االجتماعية  الشؤون  مجال  في  األساسية  والخدمات  والعدل  الشرطة  مجال  في  األساسية  والخدمات  الصحة  مجال  في  األساسية 
https://asiapacific.unfpa.org/publications/essential-services-pac- الموقع على  متوفرة  الحوكمةوالتنسيق.  مجال  في   األساسية 

kage-women-and-girls-subject-violence
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في  تم،  العنف،  ضحايا  بالنساء  التعهد  مجال  في  الدولية  األدلة  لتلك  تطبيقا 
التعاون بين وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والديوان الوطني  إطار،مشروع 
وتمكين  الجنسين  بين  للمساواة  المتحدة  األمم  وهيئة  البشري  والعمران  لألسرة 
العنف في  بالنساء ضحايا  للتعهد  القطاعات  متعددة  آليات  »ببعث  المتعلق  المرأة 
طرف  من  العنف  ضحايا  بالنساء  للتعهد  مشتركة  امضاءاتفاقية  الكبرى«،  تونس 
خمس وزراء )العدل والداخلية والصحة والشؤون االجتماعية وشؤون المرأة واألسرة 
والطفولة( في جانفي 2018 وذلك كتتويج للبروتوكوالت القطاعية للتعهد بالنساء 

ضحايا العنف التي أمضى عليها كل منهم في مجاله سنة قبل ذلك)10(.

وقد نصت تلك االتفاقية المشتركة على اإلرشاد/التوجيه القانوني من بين الخدمات 
المشتركة التي تقدم للنساء ضحايا العنف من طرف أي متعهد بهن.

  10-تعلقت تلك البروتوكوالت بقطاعات العدل والداخلية والصحة والشؤون االجتماعية وشؤون المراة.
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ويمكن أن تقدم خدمة اإلرشاد القانوني من ثالث هياكل مختلفة هي على التوالي 
القاضي المرشد والمحامين ومقدمي الخدمات في باقي هياكل التعهد.

ففي حين أن المتعهدين األولين )القاضي والمحامي( يعتبران تعهدا حرفيا ومهنيا 
في مجال اإلرشاد القانوني فإن االرشاد الممارس من باقي المتعهدين يعتبر إرشادا 

أوليا ومجرد بداية لحسن التعهد بالمرأة ضحية العنف.
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3. آليات اإلرشاد القانوني
بشأن  والفتيات  للنساء  لتوفيرالمعلومات  يهدف  القانوني  اإلرشاد  أن  منطلق  من 

حقوقهن، فإنه يجب عند تقديم تلك الخدمة احترام جملة المبادئ التالية:

- توفير معلومات واضحة و دقيقة بشأن:

التدابير المتاحة التي قد تمنع وقوع المزيد من األذى من المتهم بارتكاب الجريمة 
)آليات حماية مثال(

اإلجراءات والمخططات الزمنية الموجودة في حلول العدالة التقليدية

الهياكل المختصة في كل خيار

الوثائق الواجب توفيره افي كل خيار

- توفير معلومات في صيغة واضحة )مكتوب ةمثال(  وبلغة يمكن للمرأة فهمها 
شفهياً و/أو بصيغة مألوفة بالنسبة للمرأة

- النصح دون التأثير على خيارات المرأة  ألن  الخيا ر في  األول  وفي  األخير  يعود  لها 
وال يمكن ألي كان التأثير عليها )11(

4. المنهجية العامة لإلرشاد القانوني
تعتمد عملية اإلرشاد القانوني على اتباع ثالث مراحل متزامنة ومتتالية وهي على 

التوالي:

- تشخيص الوضعية المطروحة على مقدم الخدمة. وهو ما يتقضى اإلنصات بكل 
انتباه لكل ما تقوله المرأة ضحية العنف ولما توفره من معطيات بما يضمن التعرف 

جيدا على الوضعية المطروحة

- معرفة طبيعة االنتهاك وهل هو يشمل جريمة وفقا للقانون التونسي أم ال

- اقتراح الخيارات على المرأة بما يتماشى والوضعية المعروضة دون التأثير عليها و 
ال على خيارها في هذا الصدد.

11-تتجه اإلشارة لكون القانون األساسي عدد 58 لسنة 2017 وضع عقوبة في صورة بالسجن من شهر إلى ستة أشهر للعون التابع للوحدة 
المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع اإلكراه لحملها على التنازل على 

حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها )الفصل 25 فقرة 2(
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5. النظام القضائي التونسي
أحدث دستور جانفي 2014 نظاما قضائيا ثالثيا يضم القضاء العدلي والقضاء اإلداري 
والقضاء المالي. ويترأس تلك األقضية الثالث المجلس األعلى للقضاء. وما يميز كل 

نوع من أنواع القضاء هو السلطات التي تم منحها لكل منها. 
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باعتبار طبيعة اإلشكاليات التي تطلب فيها المرأة عادة اإلرشاد القانوني، فإنه سيتم 
االقتصار على تركيبة القضاء العدلي لكونه قضاء األفراد فيما بينهم.

ينقسم القضاء العدلي عادة بين قضاء مدني وآخر جزائي.
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سيتم في مجال القضاء المدني التركيز على مادة األحوال الشخصية ومادة القانون 
االجتماعي في فرعه المتعلق بقضايا الشغل.

أما القضاء الجزائي فهو قضاء مؤسس على الدور المحوري المسند للنيابة العمومية 
في إثارة وممارسة الدعوى العمومية. وتتكفل النيابة العمومية الممثلة في شخص 
وكيل الجمهورية مساعديه في المحكمة االبتدائية بالبحث في الجرائم مباشرة أو 

عن طريق أعوان الضابطة العدلية المختصين لتقرر إثر ذلك مآل الدعوى العمومية.

تحدد مجلة اإلجراءات الجزائية اختصاص كل جهة قضائية في القضاء الجزائي من 
خالل تحديد طبيعة الجريمة المرتكبة وإن كانت مخالفة أو جنحة او جناية.
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6. اإلرشاد القضائي
غير  أمامها.  المتاحة  الخيارات  إرشادها حول  العنف  بالمرأة ضحية  للمتعهد  يمكن 
أنه قد يصعب عليه في بعض األحيان أداء تلك الخدمة بإتقان بالنظر لتشعب الوضعية 
المعروضة عليه أو لعدم معرفته للمعلومة أو عدم تمكنه منها، حينها يجب عليه 
األحيان  غالب  في  يكون  والذي  القانوني  اإلرشاد  في  مختص  لمتعهد  توجيهها 

المحام. 

إن اإلرشاد القانوني الذي يمارسه المحامي هو إرشاد قانوني بمقابل إال في صورة 
من  المقدمة  اإلرشاد  فيها خدمة  تكون  والتي  اإليواء  مراكز  مع  التعاقد  المحام 

المحامي مجانية ويتحملها المركز أو يتبرع بها المحامي.

كما يمكن أن يمارس اإلرشاد القانوني من طرف مرشد قضائي وهو مؤسسة قضائية 
متواجدة بكل محكمة ابتدائية وتنتصب يوميا خالل التوقيت اإلداري ويشرف عليها 
أحد مساعدي وكيل الجمهورية الذي يتولى إستقبال المرأة ضحية العنف واإلنصات 
إليها وإرشادها إلى مختلف السبل القانونية والقضائية الممكن اتباعها لغاية حماية 

حقوقها والحفاظ على مصالحها.

يقدم المرشد القضائي للمرأة ضحية العنف الخدمات التالية:

يعتبر اإلرشاد القضائي في تونس خدمة مهمة وهامة لكونها توفر للمرأة خدمة 
تقديم  بمجرد  وذلك  القضائية  السلطة  طرف  من  ومجانا  جودة  ذو  قانوني  إرشاد 
المرأة المعنية لبطاقة تعريفها الوطنية أو أية وثيقة تثبت هويتها وشرح الموضوع 
بكل دقة. غير أنه يشترط ألداء تلك الخدمة على أحسن وجه أن ال تكون هناك قضية 
حينها  امتنع  وإال  محكمة(  أية  أمام  جارية  قضية  )أي  محكمة  أية  من  نظر  محل 
المرشد القضائي عن تقديم تلك الخدمة لسبق تعهد القضاء بها. كما ان اإلرشاد 
القانوني الذي يقومبه المرشد القضائي يتعلق بتفسير الخيارات المتاحة للمرأةببيان 
النص القانوني المنطبق وتوضيح اإلجراءات المعتمدة واإلثباتات الالزمة دون الخوض 

في الحكم الذي يمكن أن يصدر عن المحكمة المختصة بالنظر في القضية.
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7. اإلعانة العدلية
كافة  الدولة  تتحمل  أن  بمقتضاها  يمكن  قانونية  مؤسسة  هي  العدلية  اإلعانة 
المصاريف الناجمة عن الدعوى القضائية. وتشتمل تبعا لذلك على مصاريف التقاضي 
تنفيذ  ومصاريف  طبية...(  واختبارات  واستدعاءات  محاماة  )أجرة  والالزمة  الضرورية 
من  طور  كل  في  وذلك  تنفيذ....()12(  ومحاضر  )إعالمات  الطعن  وممارسة  األحكام 
أطوار القضية سواء كان في المادة الجزائية للقائم بالحق الشخصي وطالب إعادة 

النظر أو في المادة المدنية سواء كانت المرأة طالبة أو مطلوبة.

إليها  تتعرض  التي  للوضعية  تبعا  العدلية  اإلعانة  بمؤسسة  تنتفع  أن  للمرأة  يمكن 
وفقا لنظامين مختلفين فاألوالختياري جاء به القانون عدد52 لسنة 2002  المؤرخ 
القانون  العدلية والثاني وجوبي نظمه  المتعلق بمنح اإلعانة   2002 03 جوان  في 
بالقضاء على  المتعلق   2017 أوت   11 المؤرخ في   2017 لسنة   58 األساسي عدد 

العنف ضد المرأة.

1.7 اإلعانة العدلية االختيارية

تتمثل شروط اإلعانة العدلية وفقا للفصل 3 من القانون عدد 52 لسنة 2002 المذكور 
في:

أو أن يكون دخلها السنوي  الدخل  العدلية عديمة  المرأة طالبة اإلعانة  • أن تكون 
بصفة  التأثير  دون  التنفيذ  أو  التقاضي  مصاريف  لتغطية  يكفي  ال  محدودا  الثابت 

جوهرية على متطلباتها المعيشية األساسية.

• وأن الحق المدعى به يبدو أن له أساسا من حيث األصل إذا تعلق األمر بطلب إعانة 
عدلية في المادة المدنية.

12-اقتضى الفصل 14 من القانون عدد 52 لسنة 2002 أنه »تشمل اإلعانة العدلية الكلية أو الجزئية المصاريف التي تحمل عادة على األطراف 
وخاصة منها:

- معاليم التسجيل والطابع الجبائي الموظفة على ما يقدمه المنتفع باإلعانة العدلية من الحجج الثبات حقوقه.
- غرامات التأخير والخطايا المترتبة عن عدم أداء معاليم التسجيل والطابع الجبائي في آجالها القانونية.

- مصاريف االختبارات أو مختلف المأموريات المأذون بها من المحكمة.
- مصاريف الحجج العادلة المأذون باستخراجها.

- مصاريف توجهات القضاة.
- أجرة المحامي المعين.

- مصاريف االستدعاءات واالعالمات.
-  مصاريف اإلعالنات القانونية.

- مصاريف الترجمة عند االقتضاء.
- مصاريف التنفيذ. »
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كما يجب أن يتضمن المطلب بالخصوص:

- اسم الطالب ولقبه ومقره ومهنته وحالته الشخصية و عدد بطاقة تعريفه أو عدد 
جواز السفرأو بطاقة اإلقامة  بالنسبةإلىاألجانب.

- بيان موضوع الدعوى وعدد القضية المنشورة عند االقتضاء أو عدد الحكم الصادر 
و يرفق المطلب وجوبا بـــ :

نسخة من  المؤيدات التي يعتمدها الطالب إلثبات الحق المدعى به.

مايثبت انه عديم الدخل أو أن دخله السنوي الثابت محدود واليكفي لتغطية مصاريف 
التقاضي أوالتنفيذ دون التأثير بصفة جوهريةعلىمتطلبات معيشته.

تسند هذه اإلعانة العدلية من طرف مكتب اإلعانة العدلية المتواجد بكل محكمة 
ابتدائية بناء على طلب كتابي يقدم لرئيسه )وكيل الجمهورية( مباشرة أو عن طريق 

البريد.

يجتمع مكتب اإلعانة العدلية االختيارية مرة في الشهر للنظر في المطالب المقدمة 
إليه. ويمكن أن تمنح تلك اإلعانة بصورة استعجالية من طرف رئيس المكتب. 

تكون اإلعانة العدلية اختيارية كلما لم يكن لديها دخل يسمح لها بضمان حقوقها 
لدى القضاء وإذا لم تكن ضحية عنف لكونها في هذه الحالة تصبح اإلعانة وجوبية.

2.7 اإلعانة العدلية الوجوبية

كرسها القانون األساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق 
بالقضاء على العنف ضد المرأة حين اقتضى أنه تتمتع المرأة ضحية العنف واألطفال 
يكفي  فإنه  وبالتالي  العدلية.  باإلعانة  وجوبا  التمتع  في  بالحق  معها  المقيمون 
لتمتع المرأة باإلعانة العدلية إثبات أنها ضحية عنف بما يخوّل لها الحصول وجوبا 
على اإلعانة العدلية أي أنه ليس على المرأة إثبات أنه ليس لها دخل بل يجب عليها 
إثبات أنها ضحية عنف من خالل تقديم شهادة طبية أولية أو محضر باحث بداية في 
إثبات الضرر الالحق بها. وحينها تصبح سلطة مكتب اإلعانة العدلية مقيدة في اسناد 

اإلعانة للمرأة الضحية وليس كما في قانون 52- 2002.
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القسم األول: اإلرشاد القانوني في المجال المدني

إن أغلب حاالت اإلرشاد القانوني التي تطلبها المرأة تتعلق عادة في المجال المدني 
من  الحماية  أو  األبوة(  أو  النسب  وإثبات  والسكن  والنفقة  )الطالق  األسرة  بقضاء 

العنف أو القضايا الشغلية.

تتميز عادة قضايا األحوال الشخصية والشغلية ببعض االجراءات الخاصة التالية:

- تنشر القضية بصفة مجانية بمجرد عريضة يقدمها المعني باألمر شخصيا أو من 
يمثلـه لكتابـةالمحكمة االبتدائية الكائن بدائرتها مقر المطلوب.

ومتابعة سير  تقديم  فيها  ويمكن  غير وجوبية  القضايا  تلك  المحامي في  إنابة   -
الدعوى شخصيا أو بموجب توكيل على الخصام)13( يمنح لشخص آخر.

13- التوكيل على الخصام وفقا للفصل 1118 من مجلة االلتزامات والعقود يعتبر »توكيال خاصا وأحكام هذا القانون تجري عليه فليس لوكيل 
الخصام إال ما خصص له وال يسوغ له قبض المال وال اإلقرار وال االعتراف بدين وال الصلح إال إذا نص له على ذلك ويجب أن يكون التوكيل على 

الخصام باإلشهاد...«
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1. قضايا الطالق

بداية  النفاذ  1956 ودخولها حيز  أوت   13 الشخصية في  األحوال  منذ صدور مجلة 
من غرة جانفي 1957، أصبح الطالق يتم لدى المحاكم وأمام القاضي وذلك مهما 
المأمورين  من  غيره  أو  إشهاد  عدل  أمام  التطليق  باإلمكان  يعد  ولم  أساسه  كان 

العموميين.

تمر كل قضية طالق مهما كان نوعها بطورين أمام المحكمة وهما الطور الصلحي 
والطور الحكمي.

معلومات قانونية حول الطالق

الوثائق الالزمة القضاء المختص األحكام القانونية 
المنطبقة

الفصول 23 و32 وما بعده 
من مجلة األحوال الشخصية

المحكمة االبتدائية التي بها 
مقر المطلوب 

- دائرة األحوال الشخصية

- قاضي األسرة

نسخة من بطاقة التعريف 
الوطنية أو وثيقة إلثبات 

الهوية

عقد زواج الطرفين

مضامين والدة األطفال إن 
وجدوا

مؤيدات دخل الزوج 

مؤيدات مصاريف الزوجة 
واألبناء 

مثبتات الضرر في صورة طلب 
طالق للضرر )حكم جزائي أو 

شهادة شهود...(
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ميزت مجلة األحوال الشخصية بين ثالث أنواع من الطالق.

الفصل 31 من مجلة األحوال الشخصية

يحكم بالطالق:

- بتراضي الزوجين.

- بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر.

- بناء على رغبة الزوج إنشاء الطالق، أو مطالبة الزوجة به.

والمعنوي  المادي  الضرر  عن  بتعويض  الزوجين  من  تضرّر  لمن  ويقضى 
الناجم عن الطالق في الحالتين المبينتين بالفقرتين الثانية والثالثة أعاله. 
بعد  لها  تدفع  بجراية  المادي  الضرر  عن  لها  يعوّض  للمرأة  وبالنسبة 
انقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما أعادته من العيش في ظّل 
للمراجعة  قابلة  الجراية  المسكن. وهذه  ذلك  بما في  الزوجية  الحياة 
ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات. وتستمرّ إلى أن تتوّفى 
أو بحصولها على  بزواج جديد  االجتماعي  يتغيّر وضعها  أو  المفارقة 
على  دينا  تصبح  الجراية  وهذه  الجراية.  عن  غنى  في  معه  تكون  ما 
التركة في حالة وفاة المفارق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو 
فيها سنها  يراعى  واحدة  مبلغها دفعة  بتسديد  القضاء  على طريق 
في ذلك التاريخ، كّل ذلك ما لم تخير التعويض لها عن الضرر المادي في 

شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.



    21 

لكل نوع من أنواع الطالق أثار خاصة به في صورة طلب المرأة الطالق

ومنحة  زوجها  من  ألبنائها  والنفقة  الحضانة  طلب  للمرأة  يمكن  الحاالت  كل  في 
ويصدر  أهلها  لدى  مقيمة  تكن  لم  أو  ملكها  على  مسكن  لها  يكن  لم  إن  سكن 
حينها قاضي األسرة قرارات فورية خالل المرحلة الصلحية ولو دون طلب تتعلق بتلك 

الجوانب راعى فيها مصلحة الطفل الفضلى. وتنفذ تلك القرارات على المسودة.

الفقرات 4 و5 و6 من الفصل 32 من مجلة األحوال الشخصية

الفورية  القرارات  بدون طلب جميع  ولو  يتّخذ  أن  األسرة  قاضي  وعلى 
الخاصة بسكنى الزوجين وبالنفقة وبالحضانة وبزيارة المحضون. ويمكن 
تتعارض  لم  ما  بعضا،  أو  كاّل  تركها  على  صراحة  يتفقا  أن  للطرفين 

ومصلحة األبناء القصر.

عند  عناصر  من  لديه  تجمع  ما  على  بناء  النفقة  األسرة  قاضي  ويقدر 
محاولة الصلح.

وتنفذ القرارات الفورية على المسودة وتكون غير قابلة لالستئناف أو 
التعقيب ولكنها قابلة للمراجعة من طرف قاضي األسرة، ما لم يصدر 

الحكم في األصل.
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2. قضايا النفقة

معلومات قانونية حول النفقة

الوثائق الالزمة القضاء المختص األحكام القانونية 
المنطبقة

الفصول 38 وما بعده من 
مجلة األحوال الشخصية

محكمة الناحية التي بها 
مقر الطالبة أو المطلوب 

نسخة من بطاقة التعريف 
الوطنية أو وثيقة إلثبات 

الهوية

عقد زواج الطرفين

مضامين والدة األطفال 
وبطاقات أعدادهم 

المدرسية إن وجدت أو 
بطاقة معاق إن كان أحدهم 

ذو إعاقة 

مؤيدات دخل الزوج أو ما 
يفيد ممتلكاته

مؤيدات مصاريف الزوجة 
واألبناء 

النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات في  تشمل 
العرف والعادة.

 المستحقون للنفقة هم:

- الزوجة المدخول بها 

- األبناء القصر إلى حين بلوغهم سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، 
للنفقة  البنت مستحقة  وتبقى  والعشرين من عمرهم،  الخامسة  يتجاوزوا  أاّل  على 
إذا لم يتوّفر لها الكسب، أو لم تجب نفقتها على زوجها. كما يستمر اإلنفاق على 

األبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنهم
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- األبوان واألصول من جهة األب وإن علوا، ومن جهة األم في حدود الطبقة األولى

تقدّر النفقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت واألسعار.

في صورة عدم أداء مال النفقة يكون الزوج عرضة لجريمة إهمال عيال ويمكن أن 
)100د(  يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثالثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينار 

إلى ألف دينار )1000(.

الفصل 53 مكرّر من مجلة األحوال الشخصية

كّل من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطالق فقضى عمدا شهرا دون 
دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدّة تتراوح بين ثالثة أشهر 
)1000د(. واألداء  )100د( إلى ألف دينار  وعام وبخطية من مائة دينار 

يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

أو  النفقة  مبالغ  دفع  الطالق  وجراية  النفقة  ضمان  صندوق  ويتوّلى 
جراية الطالق الصادرة بها أحكام باتة تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات 
للشروط  وفقا  وذلك  تلدّده  بسبب  عليه  المحكوم  من  وأوالدهن 

المنصوص عليها بالقانون المحدث للصندوق.

التي  المبالغ  استخالص  في  لهم  المحكوم  محل  األخير  هذا  ويحّل 
دفعها.
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3. القرارات الوقتية للحضانة

معلومات قانونية حول القرار الوقتي للحضانة

الوثائق الالزمة القضاء المختص األحكام القانونية 
المنطبقة

الفصول 54 وما بعده من 
مجلة األحوال الشخصية

قاضي األسرة مؤقتا لحين 
القيام بقضية في الطالق

نسخة من بطاقة التعريف 
الوطنية أو وثيقة إلثبات 

الهوية

مضامين والدة الطفل أو 
األطفال موضوع طلب 

الحضانة 

مؤيدات دخل الزوج أو ما 
يفيد ممتلكاته

مؤيدات كراء محل

الحضانة هي حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته.

بصفة  جاءت  الحضانة  مشموالت  أن  حين  ففي  المشموالت  في  الوالية  عن  تختلف 
حصريّة في حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته فإن مشموالت الوالية تظل عامة 
حيث تشتمل على كل الصالحيات التي يتمتّع بها الولي للتصرّف في شؤون القاصر 

بصفة عامة، وذلك سواء تعّلق األمر بمسائل ذات عالقة بنفس القاصر أو بأمواله.

وإذا  بينهما.  مستمرة  الزوجية  العالقة  دامت  ما  األبوين  حقوق  من  هي  الحضانة 
انفصم الزواج بموت عهدت الحضانة لمن بقي حيًا من األبوين، أما إذا انفصم الزواج 
وكان الزوجان على قيد الحياة، عهدت الحضانة إلى أحدهما أو إلى غيرهما بموجب 
حكم من المحكمة التي تراعي عند البت في الحضانة المصلحة الفضلى للمحضون.

غير أنه في قائم العالقة الزوجية، قد يفترق الزوجان دون ان يتقدم أحدهما بقضية 
لقاضي  حضانة  إسناد  بمطلب  التقدم  حاضنة  كانت  إن  للزوجة  يمكن  حينها  طالق. 
إسناد  القاضي حينها قرارا مؤقتا في  الطلب. ويصدر  أسباب ذلك  تبين فيه  األسرة 
للحضانة  الطالبة  أهلية  من  للتأكد  الغرض  في  اجتماعي  بحث  اجراء  بعد  الحضانة 

وتوفيرها لمستلزمات حفظ الطفل في مبيته وحسن القيام على تربيته.

بسفر  يتعّلق  فيما  الوالية  بصالحيات  إليها  الحضانة  إسناد  صورة  في  األم  وتتمتّع 
المحضون ودراسته والتصرّف في حساباته المالية.

على  تعّذر  إذا  الحاضنة  األم  إلى  الوالية  مشموالت  القاضي  يسند  أن  يمكن  كما 
عنها  المنجرّة  بالواجبات  القيام  تهاون في  أو  فيها  تعسّف  أو  ممارستها  الولي 
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على الوجه االعتيادي، أو تغيّب عن مقرّه وأصبح مجهول المقر، أو ألي سبب يضرّ 
بمصلحة المحضون.

فيصدر  الزيارة  في  األب  حق  احترام  مؤقتا  الحضانة  إسناد  قرار  في  عادة  يتم 
القاضي قرارا بمنح األب حق الزيارة أيام اآلحاد واألعياد الرسمية والوطنية والعطل 
أو ال وذلك حسب ما  باالستصحاب  الزيارة مرفوقا  أن يكون حق  المدرسية. ويمكن 

تقتضيه مصلحة الطفل المحضون الفضلى.

نهاية  في  وهو  للمراجعة  قابال  دائما  يظل  الحضانة  في  المؤقت  القرار  أن  كما 
المطاف قرار وقتي ويتعين دائما البت نهائيا في الحضان من خالل قضية طالق تصدر 

فيها قرارات فورية وفقا لما سبق بيانه.

4. القضايا المتعلقة بمنحة السكن

معلومات قانونية حول القرار الوقتي للحضانة

الوثائق الالزمة القضاء المختص األحكام القانونية 
المنطبقة

الفصول 54 وما بعده من 
مجلة األحوال الشخصية

نسخة من بطاقة التعريف قاضي الناحية
الوطنية أو وثيقة إلثبات 

الهوية

مضامين والدة الطفل أو 
األطفال 

مؤيدات دخل الزوج أو ما 
يفيد ممتلكاته

مؤيدات كراء محل )عقد 
تسويغ أو شهادة شهود...(

الذي على ملك  بالمسكن  بالبقاء  المطالبة  لألم، يمكنها  الحضانة  إذا ما تم إسناد 
الحالة  هذه  في  وتعتبر  سكنا.  لها  يكن  لم  إن  سكن  منحة  على  الحصول  أو  األب 
الحضانة هي الموجبة لتلك المطالبة وبالتالي وجود طفل قاصر وليست مطالبة نابعة 

من حماية المراة في حد ذاتها بل حمايتها في شخصها كحاضنة.
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الفقرات 2 و3 و4 و5 و6 و7 من الفصل 56 من مجلة 
األحوال الشخصية

ويترتب للحاضنة عند إلزام األب بإسكانها مع المحضون حق البقاء في 
المسكن الذي على ملك األب ويزول هذا الحق بزوال موجبه.

وفي صورة إلزام األب بإسكان الحاضنة مع المحضون في المسكن الذي 
في تسوغه يستمر األب على أداء معيّنات الكراء إلى زوال الموجب.

يتمّ  ومحضونها  الحاضنة  لفائدة  سكن  منحة  بأداء  األب  إلزام  وعند 
تقديرها بحسب وسع األب وحاجيات المحضون وحال الوقت واألسعار.

وال يحول حق البقاء الممنوح للحاضنة ومحضونها بالمسكن الذي على 
ملك األب دون إمكانية التفويت فيه بعوض أو بدونه أو رهنه شريطة 

التنصيص على هذا الحق بسند التفويت أو الرهن.

في  تغيير  طرأ  إن  الحاضنة  بسكنى  المتعلق  الحكم  مراجعة  ويمكن 
الظروف واألحوال وتنظر المحكمة في مطالب المراجعة وفقا إلجراءات 
القضاء االستعجالي وعليها عند البت في ذلك تقدير أسباب المراجعة 

مع مراعاة مصلحة المحضون.

سكنى  بخصوص  األسرة  قاضي  عن  الصادرة  الفورية  القرارات  وتبقى 
الحاضنة ومحضونها قابلة للمراجعة طبقا لإلجراءات المقررة لها.

من  بجملة  سكن  بمنحة  التمتع  أو  األب  بمسكن  البقاء  في  الحق  المشرع  أحاط 
الضمانات حين أقر عقوبة سجنية ومالية في جملة من الصور الواردة في الفصل 56 
مكرر الذي تمت إضافته بموجب القانون عدد 20 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 
المبين  النفقة  على  المطبق  النظام  نفس  السكن  منحة  على  بذلك  مضفيا   2008

سابقا.
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الفصل 56 مكرر من مجلة األحوال الشخصية

يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر إلى عام وبخطية من مائة دينار إلى ألف 
دينار كل من يتعمد التفويت بعوض أو بدونه في محل سكنى ألزم األب 
التفويت  التنصيص بسند  الحاضنة ومحضونها به أو رهنه دون  بإسكان 
أو الرهن على حق البقاء المقرر للحاضنة ومحضونها قاصدا حرمانهما 

من هذا الحق.

ويعاقب األب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة المتقدمة إذا تسبّب في 
إخراج الحاضنة من المحل المحكوم بإسكانها ومحضونها به وذلك إمّا 
بتعمده فسخ عقد الكراء بالتراضي مع المكري أو عدم أداء معيّنات 
الكراء الحاّلة عليه وفي صورة الحكم عليه بمنحة سكن، قضائه شهرا 

دون دفع ما حكم عليه بأدائه.

هذه  أجل  من  األب  تتبع  بين  الجمع  األخيرتين  الحالتين  في  يجوز  وال 
إيقاف  التسوية  عن  ويترتب  النفقة،  مال  دفع  عدم  وجريمة  الجريمة 

التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

معلومات قانونية حول قرارات الحماية

الوثائق الالزمة القضاء المختص األحكام القانونية 
المنطبقة

الفصول 30 وما بعده 
من القانون األساسي 
عدد 58 لسنة 2017 
المؤرخ في 11 أوت 

2017 المتعلق بالقضاء 
على العنف ضد المرأة

قاضي األسرة بالمحكمة 
االبتدائية

نسخة من بطاقة التعريف 
الوطنية أو وثيقة إلثبات 

الهوية

إثبات الضرر الحاصل للمرأة 
جراء العنف

مضامين والدة الطفل أو 
األطفال 

مؤيدات دخل الزوج أو ما 
يفيد ممتلكاته

مؤيدات كراء محل )عقد 
تسويغ أو شهادة شهود...(

4. قرارات الحماية
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قرارات الحماية هي قرارات تتخذ من طرف قضاي األسرة في صورة وجود ضحية عنف 
على معنى القانون األساسي عدد 58 لسنة 2017.

تعريف الفصل 3 من القانون لعبارة الضحية

أو معنوي  بدني  بضرر  أصيبوا  الذين  المقيمون معها  واألطفال  المرأة 
أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تمّ حرمانهم من التمتع بحرياتهم 
وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حاالت إهمال تشكل انتهاكا 

للقوانين الجاري بها العمل

تقديم  الذين يمكنهم  األشخاص  قائمة موسعة في  القانون  30 من  الفصل  وضع 
مطلب في الحماية:

- الضحية شخصيا أو عن وكيلها، 

- النيابة العمومية بعد موافقة الضحية،

- مندوب حماية الطفولة إذا كان الضحية طفال أو في حالة وجود طفل.

كما يمكن لقاضي األسرة التعهد تلقائيا بطلب الحماية.

في  الناحية  محكمة  لدى  المقررة  لإلجراءات  طبقا  الحماية  مطلب  في  البت  ويتم 
القضاء المستعجل. وبالتالي فال موجب إلنابة محام ويمكن للشخص المعني متابعة 

ملفه بنفسه. 

يقوم قاضي األسرة بالتحرير على األطراف واالستماع لكل من يرى فائدة في سماعه 
حتى  االجتماعي  للعمل  العمومية  المصالح  بأعوان  أعماله  في  االستعانة  ويمكنه 
لما  وفقا  العنف  ضحية  حماية  من  يمكنه  الذي  المناسب  القرار  اتخاذ  من  يتمكن 

يقتضيه القانون ولما يتالءم مع طبيعة الضرر الحاصل لها.

ضبط المشرع قائمة في القرارات التي يمكن لقاضي األسرة اتخاذها.
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الفصل 33 من القانون

يمكن لقاضي األسرة بموجب قرار الحماية أن يتخذ أحد التدابير التالية:

المقيمين معها في  أو األطفال  بالضحية  االتصال  المطلوب من  - منع 
المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز 

اإليواء أو في أي مكان يمكن أن يتواجدوا فيه.

- إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حاالت الخطر الملم 
المطلوب من تسلم  المقيمين معها مع تمكين  بأطفالها  أو  بالضحية 
أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ 

على نفقته.

- إلزام المطلوب بعدم اإلضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية 

أو األطفال المشمولين بقرار الحماية أو األموال المشتركة 

أو التصرف فيها.

- تحديد سكنى الضحية واألطفال المقيمين معها وعند االقتضاء إلزام 
المختصة  المحكمة  تعهد  يسبق  لم  ما  السكن  منحة  بأداء  المطلوب 

بالنظر أو صدور حكم في الغرض.

- تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه 
المقيمين  األطفال  مستلزمات  وكل  الشخصية  أغراضها  استالم  من 
معها بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة 

المطلوب.

- إسقاط الحضانة أو الوالية عن المطلوب وتحديد إجراءات الزيارة مع 
مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

- تقدير نفقة الزوجة ضحية العنف واألطفال وعند االقتضاء مساهمة 
كل من الزوجين فيها ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر في 

النفقة أو صدور حكم فيها.
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يعتبر قرار الحماية مهما باعتبار وان صفة الضحية تسمح للمرأة بالحصول على قرار 
حماية في النفقة والحضانة وحتى في الوالية دون ضرورة للقيام بقضية في كل 
طلب وفقا لما سبق بيانه. ولهذا فإنه على المرأة إثبات الضرر الالحق بها في هذه 

الصورة فضال عن المؤيدات األخرى المتعلقة بالعالقة الزوجية أو األبوية...

وعلى أهميته في أنه يمكن القيام به بقطع النظر عن التشكي الجزائي أو التقاضي 
المدني، فإن قرار الحماية يظل قرارا مؤقتا لكونه يتحذ لمدة ستة أشهر على أقصى 

تقدير قابلة للتمديد مرة واحدة. ويمكن استئناف القرار دون تعقيبه.

يتم تنفيذ قرار الحماية والتمديد فيه من طرف النيابة العمومية.

وإلضفاء مزيد من الضمانات على تنفيذ قرار الحماية، أدرج المشرع عقوبة تتعلق 
بعدم التنفيذ أو التصدي للتنفيذ في هذا الخصوص.

ويتجه التذكير بكونه يوجد فرق حسب القانون بين قرارات الحماية ووسائل الحماية.

الفصل 37 من القانون

يعاقب بالسجن مدة أقصاها ستة أشهر أو بخطية قدرها ألف دينار أو 
ووسائل  قرارات  تنفيذ  دون  يحول  أو  يتصدى  من  كل  العقوبتين  بكلتا 

الحماية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 38 من القانون

من  كل  دينار  آالف  خمسة  قدرها  وبخطية  عام  مدة  بالسجن  يعاقب 
يتعمد خرق قرارات ووسائل الحماية بعد تنفيذها.

والمحاولة موجبة للعقاب.
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6. قضايا الشغل

معلومات قانونية حول قضايا الشغل

الوثائق الالزمة القضاء المختص األحكام القانونية 
المنطبقة

دائرةالشغل بالمحكمة فصول مجلة الشغل
االبتدائية

عريضة دعوى تحرر في 
الغالب من تفقدية الشغل

نسخة من بطاقة التعريف 
الوطنية أو وثيقة إلثبات 

الهوية

بطاقات الخالص إن وجدت. 

بالنسبة لالختصاص الترابي، ترفع النزاعات لدى دائرة الشغل المتكونة من قاض من 
الترابية  بدائرتها  والموجودة  للعملة  ممثل  وآخر  لألعراف  ممثل  وعضو   2 الرتبة 
المؤسسة التي يتم فيها إنجاز العمل. في صورة إنجاز العمل خارج المؤسسة، فإن 
ويمكن  العامل.  إقامـة  مكان  بدائرتها  يوجد  التي  الشغل  دائرة  لدى  يرفع  النزاع 
للعاملة في جميع الحاالت رفع الدعوى أمام دائرة الشغل التي تم بدائرتها التعاقد.

هم  الذي  الشغل  تفقدية  أعوان  طرف  من  عادة  الشغل  مجال  في  العرائض  تحرر 
مكلفون أيضا بمد المؤجرين والعملة باإلرشادات والنصائح الفنية حول أنجع الوسائل 

لتطبيـق تشريع الشغل)14(.
14-  نص الفصل 170 من مجلة الشغل على أنه »أعوان تفقد الشغل مكلفون بالسهر على تطبيق األحكام القانونية والترتيبيـة 
والتعاقديـة الضـابطة لعالقات الشغل أو الناتجة عنها وذلك في جميع ميادين النشاط المنصوص عيها بالفصل األول مـن هـذه 
المجلة. وهم مكلفون أيضا بمد المؤجرين والعملة باالرشادات والنصائح الفنية حول أنجع الوسائل لتطبيـق تشريع الشغل. 

ويتعين عليهم إعالم السلط ذات النظر بكل نقص أو تجاوز لم تتعرض له بصفة خصوصية األحكام القانونية المعمول بها.«
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القسم الثاني: اإلرشاد القانوني في المجال الجزائي
1. مسار التعهد حسب صنف الجريمة

يختلف التعهد الجزائي حسب صنف الجريمة المرتكبة.
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2. دور النيابة العمومية المختصة بقضايا العنف

يتم التعهد في المجال الجزائي وفقا للنصوص الجزائية المجرمة للعنف ضد المرأة 
التي جاء بها القانون األساسي عدد 58 لسنة 2017. وقد تميز هذا القانون من حيث 
المؤسسات التي أحدثها وخصوصا على مستوى النيابة العمومية والفرقة المختصة 

الفصل 22 

الفصل 23 

الفصل 24

يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة 
بالعنف ضد المرأة ومتابعة األبحاث فيها.

القضاة  تضم  االبتدائية  المحاكم  داخل  مستقلة  فضاءات  تخصص 
العمومية  النيابة  مستوى  على  المرأة  ضد  العنف  بقضايا  المختصين 

والتحقيق وقضاء األسرة.

وحدة  الواليات  كل  في  وطني  وحرس  وطني  أمن  منطقة  بكل  تحدث 
مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة طبقا ألحكام هذا القانون. 

ويجب أن تضمّ من بين عناصرها نساء. 

يوضع على ذمة الوحدة المختصة سجل مرقم خاص بهذه الجرائم.

إذ  الجزائي  المجال  في  والجوهري  األساسي  المحرك  هي  العمومية  النيابة  تعتبر 
التي  القضائية األصلية  الجهة  الجزائية، تعتبر  أنها طبقالمقتضيات مجلة االجراءات 
كلفها القانون بإثارة الدعوى العمومية وممارستها أمام المحاكم فضال عن تنفيذ 

األحكام الجزائية التي تصدرها.
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الفصل 20

الفصل 25

الفصل 26

الفصل 30

العمومية وتمارسها كما تطلب تطبيق  الدعوى  تثير  العمومية  النيابة 
القانون، وتتولى تنفيذ األحكام.

يمثل وكيل الجمهورية بنفسه أو بواسطة مساعديه النيابة العمومية 
لدى المحكمة البتدائية.

به  يعلمه  ما  وتلقي  الجرائم  سائر  بمعاينة  مكلف  الجمهورية  وكيل 
شكايات  وقبول  الجرائم  من  الناس  أفراد  أو  العموميين  الموظفون 
بها  المتلبس  الجنح  أو  الجنايات  عدا  فيما  له  وليس  عليهم.  المعتدى 
سبيل  على  أوليا  بحثا  يجري  أن  يمكنه  لكن  تحقيق،  أعمال  يجري  أن 
االسترشاد لجمع أدلة الجريمة. ويمكنه استنطاق المشبوه فيه بصفة 
في  حتى  ويمكنه  فيها.  المحاضر  وتحرير  التصريحات  وتلقي  إجمالية 
العدلية  الضابطة  مأموري  أحد  تكليف  بها  المتلبس  الجنح  أو  الجنايات 

ببعض األعمال التي هي من اختصاصه.

التي  واالعالمات  الشكايات  مآل  تقرير  في  يجتهد  الجمهورية  وكيل 
يتلقاها أو التي تنهى إليه.

النيابة العمومية في مجلة اإلجراءات الجزائية
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عند  أي  مباشرة  بصورة  العنف  ضحية  بالمرأة  تتعهد  أن  العمومية  للنيابة  يمكن 
بالمعنف.كما  شكاية  لتقديم  العمومية  النيابة  لممثل  ومباشرة  شخصيا  تقدمها 
يمكنها أن تتعهد بصورة غير مباشرة المرأة ضحية العنف عند توجيهها من طرف 

متعهد قضائي آخر.

سواء كان التعهد مباشرا أو غير مباشر، فإنه بجب على المرأة ضحية العنف تقديم 
مؤيدات لشكايتها تتمثل في الغالب في ما يلي:

- شهادة طبية تبين الضرر الالحق بالمرأة وشكله )جسدي أو جنسي او معنوي( وعند 
االقتضاء مدة الراحة التي تم منحها للمرأة. ال موجب لإلدالء بشهادة طبية أولية أو 
لشهادة طبية من طبيب خاص أو من مؤسسة صحية خاصة خالل هذا الطور من البحث

- معاينة آثار العنف إن كانت ظاهرة

- مضمون والدة أو نسخة من عقد الزواج إلثبات عالقة األبوة أو الزوجية بين الضحية 
والمشتكى به لكونهما ظرف تشديد في العقوبة.

- شهادة طبية تفيد حمل المرأة أو إعاقتها أو سنها لكونها حالة استضعاف موجبة 
لظروف التشديد.

- شهادات الحاضرين على واقعة العنف

-حكم نفقة أو حكم طالق متضمن لجانب النفقة أو قرار فوري في النفقة ومحضر 
اإلعالم به في حالة التشكيمن أجل عدم أداء مال النفقة أو منحة السكن.

على إثر القيام باألبحاث والتحريات الالزمة سواء مباشرة من طرف النيابة العمومية 
أو عن طريق أعوان الفقرة المختصة لمكافحة العنف ضد المرأة واستيفاء الشكاية 
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لكل مراحلها، يتخذ ممثل النيابة العمومية أحد القرارات التالية:

- الحفظ لعدم توفر جريمة أو عدم ثبوتها واقعا وقانونا

- اإلحالة على المجلس الجناحي أو محكمة الناحية )وفقا لمسار التعهد المبين آنفا(

- فتح بحث تحقيقي في صورة كون العنف تشّكل جناية.

- إجراء الصلح بالوساطة في المادة الجزائية في الصور التي أجازها القانون.

الفصل 335 مكرّر: 

الفصل 335 ثالثا: 

األضرار  جبر  ضمان  إلى  الجزائية  المادة  في  بالوساطة  الصلح  يهدف 
إذكاء  مع  به  المشتكي  إلى  المنسوبة  األفعال  من  للمتضرر  الحاصلة 
الشعور لديه بالمسؤولية والحفاظ على إدماجه في الحياة االجتماعية. 

على  الجزائية  المادة  في  بالوساطة  الصلح  عرض  الجمهورية  لوكيل 
الطرفين قبل إثارة الدعوى العمومية، إما من تلقاء نفسه أو بطلب من 
مادة  وذلك في  أحدهما  محامي  من  أو  المتضرر  من  أو  به  المشتكي 
الفصل  من  األولى  بالفقرة  عليها  المنصوص  الجنح  وفي  المخالفات 
و256  و255  و248  و247  مكرر  و226  و225   220 218والفصول 
و277 و280 و282 و286 و293 و296 والفقرة األولى من الفصل 297 
 22 عدد  وبالقانون  الجنائية  المجلة  من  و309  و304   298 والفصول 
إحضار  بجريمة عدم  المتعلق   1962 ماي   24 المؤرخ في   1962 لسنة 
المحضون كما يمكن لوكيل الجمهورية دون غيره إذا اقتضت ظروف 
الفعل ذلك عرض الصلح بالوساطة في الجريمة المنصوص عليها بالفصل 
264 من المجلة الجزائية وذلك إذا كان المشتكى به غير عائد وتبين له 
أن اإلجرامية غير متأصلة فيه بناء على بحث اجتماعي يأذن مصالح العمل 

االجتماعي بإجرائه حول الحالة العائلية المادية واألدبية للمشتكى به.

النيابة العمومية في مجلة اإلجراءات الجزائية
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الفصل 335 رابعا:

الفصل 335 خامسا:

الفصل 335 سادسا:

كما  اإلدارية.  بالطريقة  الطرفين  باستدعاء  الجمهورية  وكيل  يبادر 
بقية األطراف بواسطة عدل  باستدعاء  الطرفين  أحد  يأذن  أن  له  يمكن 
أن  وله  المحدد  بالموعد  شخصيا  يحضر  أن  به  المشتكي  وعلى  تنفيذ. 
لم  إذا  أنه  غير  محاميا،  أيضا  عنه  ينيب  أن  وللمتضرّر  بمحام.  يستعين 
يحضر شخصيا فال يجوز إجراء الصلح في حقه إاّل بمقتضى توكيل خاص. 

يتولى وكيل الجمهورية مراعاة حقوق الطرفين عند انتدابهما للصلح 
إلى  فيه  ينبههما  مرقم  بمحضر  اتفاقات  من  إليه  توصال  ما  ويضمن 
االلتزامات المحمولة عليهما بموجب الصلح والنتائج المترتبة عنه، كما 
يذكرهما بمقتضيات القانون، ويحدد لهما أجال لتنفيذ جميع االلتزامات 
الناتجة عن الصلح ال يمكن أن يتجاوز في كل الحاالت مدة ستة أشهر 
تاريخ إمضائه. ولوكيل الجمهورية بصفة استثنائية وعند الضرورة  من 
القصوى التمديد في األجل المذكور مرة واحدة لمدة ثالثة أشهر بقرار 
يمضيان بكل صحيفة  اللذين  الطرفين  الصلح على  ويتلى محضر  معلل. 
المحامي  االقتضاء  وعند  وكاتبه  الجمهورية  وكيل  يمضيه  كما  منه، 

والمترجم

ال رجوع في الصلح بالوساطة في المادة الجزائية ولو باتفاق األطراف 
إاّل إذا ظهرت عناصر جديدة من شأنها تغيير وصف الجريمة بما يحول 
طرفا  كان  من  إاّل  بالصلح  ينتفع  وال  قانونا.  فيها  الصلح  إمكانية  دون 
فيه وال ينسحب إاّل على من انجر له حق منه، كما ال يجوز معارضة الغير 
بما جاء به. وال يمكن االحتجاج بما تم تحريره على األطراف لدى وكيل 
الجمهورية عند إجراء الصلح بالوساطة في المادة الجزائية أو اعتباره 

اعترافا
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الفصل 335 سابعا:

إذا تعذر إتمام الصلح لو لم يقع تنفيذه كليا في األجل المحدد يجتهد 
الصلح  تنفيذ  عن  ويترتب  الشكاية.  مآل  تقرير  في  الجمهورية  وكيل 
بالوساطة في المادة الجزائية كليا في األجل المحدد أو عدم تنفيذه 
 73 به.  المشتكي  تجاه  العمومية  الدعوى  انقضاء  المتضرر  من  بسبب 
التي  الفترة  الزمن طيلة  العمومية بمرور  الدعوى  آجال سقوط  وتعلق 
والمدّة  الجزائية  المادة  في  بالوساطة  الصلح  إجراءات  استغرقتها 

المقرّرة لتنفيذه.

للنيابة العمومية أن تأذن أيضا بجملة من األذون في مجال التعهد بالنساء ضحايا 
العنف وهي:
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أما بخصوص االحتفاظ، فقد تم تنقيح الفصل 13 مكرر جديد من مجلة اإلجراءات 
الجزائية بموجب القانون األساسي عدد 5 لسنة 2016)15(.

الفصل 13 مكرر جديد )الفقرات 1 و2 و3 و4( :

البحث، وفي ماعدا ما وقع استثناؤه  التي تقتضيهضرورة  في الحاالت 
3 و4  بالعددين  المبينين  العدلية  الضابطة  بنص خاص، ال يجوز لمأموري 
لمأموري  وال  بالجنحة  أو  بالجناية  التلبس  حالة  في  ولو   10 الفصل  من 
مجلة  لهم  تخوله  ما  نطاق  في  الديوانة  أعوان  من  العدلية  الضابطة 
الديوانة االحتفاظ بذي الشبهة، إال بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية 
وسيلة  بأي  اإلذن  ويتمّ  ساعة،  وأربعين  ثمانية  تتجاوز  ال  ولمدة  بذلك، 

تترك أثرا كتابيا.

إال  الشبهة  بذي  االحتفاظ  يجوز  فال  بها  المتلبس  المخالفات  في  أما 
المدّة الالزمة ألخذ أقواله على أال تتجاوز مدة االحتفاظ أربعة وعشرين 
ساعة، وبعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلكبأي وسيلة تترك أثرا 

كتابيا.

عرض  المذكورة  المدة  انقضاء  بعد  العدلية  الضابطة  مأمور  وعلى 
المحتفظ به مصحوبا بملف البحث على وكيل الجمهورية الذي يتوجب 

عليه سماعه حينا.

ويمكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا في أجل االحتفاظ مرة واحدة 
أربعين  و  وثمانية  الجنح  مادة  في  ساعة  وعشرين  أربعة  لمدة  فقط 
يتضمن  معلل  قرار  بمقتضى  ذلك  ويكون  الجنايات،  مادة  في  ساعة 

األسانيد القانونية والواقعية التي تبرره.

15- بموجب القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة اإلجراءات الجزائية.

عبارة  على  واقتصر  االحتفاظ  حاالت  جديد  مكرر   13 الفصل  ضمن  المشرع  يبين  لم 
»ضرورة البحث« التي تظل عبارة عامة وفضفاضة وتمنح سلطة تقديرية كبيرة لممثل 
الواقعية  باألسانيد  الحاالت مقيدة  أيضا في جميع  أنها تظل  العمومية غير  النيابة 

والقضائية للواقعة باعتبارها السند الوحيد إلصدار ذلك اإلذن باالحتفاظ. 

تقتضي  التي  الحاالت  من  العديد  القضائية  والممارسات  القضاء  فقه  وضع  وقد 
االحتفاظ بالمشتكى به إلى حين إتمام األبحاث في حقه من ذلك:

التمكن من القيام بالتحريات التي تستوجب حضور أو مشاركة المشتبه به.
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– ضمان تقديم المشتبه به لوكيل الجمهورية حتى يتمكن من تقدير مآل البحث.

– منع المشتبه به من تغيير وسائل اإلثبات.

عائالتهم  على  أو  الضحايا  على  أو  الشهود  على  التأثير  من  به  المشتبه  منع   –
وأقاربهم

– منع المشتبه به من التنسيق مع شركائه المحتملين في ارتكاب الجريمة .

- ضمان تنفيذ اإلجراءات المقررة لمنع استمرار الجناية أو الجنحة.

أما بخصوص اإلذن باتخاذ وسائل لحماية المرأة ضحية العنف، فقد كرسها الفصل 26 
من القانون األساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 ألول مرة ومنح 

االختصاص فيها للنيابة العمومية.

الفصل 26 

تقوم الوحدة المختصة بإعالم الضحية وجوبا بجميع حقوقها المنصوص 
عليها بهذا القانون بما في ذلك المطالبة بحقها في الحماية لقاضي 

األسرة. 

يمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية وقبل صدور 
قرار الحماية اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالية:

- نقل الضحية واألطفال المقيمين معها عند الضرورة إلى أماكن آمنة 
بالتنسيق مع الهياكل المختصة ومندوب حماية الطفولة.

- نقل الضحية لتلّقي اإلسعافات األولية عند إصابتها بأضرار بدنية.

- إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من االقتراب من الضحية أو 
التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمّ على 

الضحية أو على أطفالها المقيمين معها.

تبقى إجراءات الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية.



    42 

يضمن  حتى  القانون  ذات  من   36 الفصل  كرسها  فقد  الحماية،  قرارات  تنفيذ  أما 
المشرع أن تكون تلك القرارات قابلة للتنفيذ خصوصا فيما يتعلق بقرار اإلبعاد وعدم 

االتصال.

الفصل 36 من القانون األساسي 

 تتولى النيابة العمومية تنفيذ قرارات الحماية وقرارات التمديد فيها. 

3. خصوصية الزجر في القانون األساسي عدد 58 لسنة 2017

حتى يكون اإلرشاد في المادة الجزائية ذو جودة ويسمح للمرأة بمعرفة الخيارات 
المتوفرة أمامها، يتعين التعرف على خصوصية الزجر في القانون األساسي المذكور. 
وتقتضي خصوصية الزجر التطرق في مرحلة أولى لجملة من التعاريف المهمة والتي 
يجب ان ال تغيب عن ذهن مقدم خدمة اإلرشاد القانوني عند مساعدته للمرأة ضحية 

العنف.

1.3 التعاريف
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لم يكتف القانون بتعريف العنف بل عدد أنواعه الخمس وهي على التوالي:

2.3 خصوصية التجريم في القانون
تعاطى القانون األساسي عدد 58 لسنة 2017 مع التجريم بصورة مخصوصة إذ نقح 
جملة من الجرائمالتي كانت موجودة سابق فيالمجلة الجزائية وأضاف إليها جرائم 

أخرى.
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الفصل 227 جديد

الفصل 227 مكرر )جديد(

الفصل 226 ثالثا )جديد(

طبيعته  كانت  مهما  جنسي  إيالج  إلى  يؤدي  فعل  كل  اغتصابا  يعد 
مرتكب  ويعاقب  رضاه.  بدون  ذكر  أو  أنثى  ضد  المستعملة  والوسيلة 

جريمة االغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.

عاما  عشر  الـسادسة  دون  الضحية  سن  كان  اذا  مفقودا  الرضا  ويعتبر 
كاملة.

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمّد االتصال جنسيا بطفل 
ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون 

الثامنة عشر عاما كاملة.

مرتكب  دينار  آالف  وبخطية قدرها خمسة  عامين  بالسجن مدة  يعاقب 
التحرش الجنسي. 

أو  اإلشارات  باألفعاألو  الغير  على  اعتداء  كل  جنسيا  تحرشا  ويعتبر 
األقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك 
بغاية حمله على االستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو 
بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك 

الضغوط.

جريمة االغتصاب

جريمة االتصال الجنسي بالرضاء

جريمة التحرش الجنسي

1.2.3 الجرائم الجديدة في المجلة الجزائية
تحوصلت الجرائم المستجدة في المجلة الجزائية في الجرائم التالية:
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الفصل 221 )فقرة ثالثة(

الفصل 224 )فقرة ثانية(

الفصل 224 مكرر

بتر  ويسلط نفس العقاب على مرتكب االعتداء إذا نتج عنه تشويه أو 
جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.

اعتاد  من  كل  على  المتقدمة  بالفقرة  المذكور  العقاب  نفس  يسلط 
سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة 

من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل 
اعتداء مكرر على القرين بالقول أو اإلشارة أو الفعل من شأنه أن ينال 
من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سالمتها النفسية أو البدنية.

ويستوجب نفس العقوبة إذا ارتكبت األفعال على أحد المفارقين أو أحد 
الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وكانت العالقة القائمة بين الفاعل 

والضحية هو الدافع الوحيد إلى االعتداء.

جريمة بتر العضو التناسلي للمرأة

جريمة سوء اعتياد المعاملة 

جريمة االعتداء المتكرر

2.2.3 الجرائم الجديدة في القانون
جريمة مضايقة امرأة في الطريق العمومي

الفصل 17 

إلى  يعمد  من  كل  دينار  ألف  إلى  دينار  مائة  خمس  من  بخطية  يعاقب 
مضايقة امرأة في فضاء عمومي، بكل فعألو قول أو إشارة من شانها 

أن تنال من كرامتها أو اعتبارهاأو تخدش حياءها. 
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جريمة العنف السياسي

جريمة العنف والتمييز االقتصادي

جريمة تعمد تشغيل األطفال كعملة منازل

الفصل 18

الفصل 19 

الفصل 20 

وفي  دينار.  ألف  قدرها  بخطية  السياسي  للعنف  مرتكب  كّل  يعاقب 
صورة العود ترّفع العقوبة إلى ستة أشهر سجنا.

بسبب  االقتصادي  التمييز  العنفأو  مرتكب  دينار  بألفي  بخطية  يعاقب 
الجنس إذا ترتب عن فعله :

- حرمان المرأة من مواردها االقتصادية أو التحكم فيها، 

- التمييز في األجر عن عمل متساوي القيمة،

- التمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف.

وتضاعف العقوبة في صورة العود.

والمحاولة موجبة للعقاب.

يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار 
منازل  كعملة  األطفال  تشغيل  يتعمد  من  كل  دينار  آالف  خمسة  إلى 

بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط 
لتشغيل األطفال كعملة منازل.

وتضاعف العقوبة في صورة العود.

والمحاولة موجبة للعقاب.



    47 

جريمة ارتكاب التمييز

الفصل 21 

يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة 
على  التمييز  ارتكاب  تعمد  من  العقوبتين  هاتين  بإحدى  أو  دينار  آالف 

معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله :

ـ حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو 
خدمة.

ـ منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية.

ـ رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها.

3.3 خصوصية العقوبة في القانون
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القسم الثالث: حاالت مخصوصة لإلرشاد القانوني

1. الفتيات ضحايا العنف

الفتاة هي كل طفل من جنس اإلناث لم تتجاوز سن 18 سنة كاملة ما لم يتم ترشيدها 
بنص خاص )الفصل 3 من مجلة حماية الطفل(

تخضع الطفلة ضحية العنف لنظامي حماية من جهة بوصفها طفلة مهددة على 
معنى مجلة حماية الطفل ومن جهة أخرى بوصفها ضحية عنف على معنى القانون 
األساسي عدد 58 لسنة 2017 )سواء كانت هي نفسها الضحية او مرافقة المرأة 

ضحية(.

وفي كلتا الحالتين يظل دور مندوب حماية الطفولة مهم في حماية الفتاة. لذلك 
حماية  مندوب  إشعار  بالفتيات  المتعلقة  المسائل  في  اإلرشاد  أبجديات  من  فإنه 

الطفولة.

2. النساء المستضعفات ضحايا العنف

النساء المستضعفات على معنى هذه الفقرة هن النساء الالتي يعانين من إعاقة او 
كبيرات السن وفي كلتا الحالتين يعتبران في حالة استضعاف وفقا للقانون األساسي 

عدد 58 لسنة 2017.

تنتفعالنساء ذوات اإلعاقة، فضال عن اآلليات التي يوفرها القانون األساسي عدد 58 
لسنة 2017 إلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 

المتعلق بالنهوض باألشخاص المعوقين وحمايتهم

كما تنتفع النساء كبيرات السن أيضا، فضال عن اآلليات التي يوفرها القانون األساسي 
عدد 58 لسنة 2017 إلى القانون عدد القانون عدد 114 لسنة 1994المؤرّخ في 31 

أكتوبر 1994 المتعّلق بحماية المسنّين.

3. النساء الالجئات/المهاجرات ضحايا العنف

لئن كانت النساء المهاجرات خاضعات للقانون عدد قانون عدد 7 لسنة 1968 مؤرخ 
في 8 مارس 1968 يتعلق بحالة األجانب بالبالد التونسية فإن الالجئات ظللن خاضعات 
لالتفاقية الدولية للحماية الدولية باعتبار وان تونس لم تتبن قانونا في هذا الصدد.
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3. النساء الالجئات/المهاجرات ضحايا العنف

الهيئة  إشعار  بالضرورة  يقاضي  باألشخاص  االتجار  مجال  في  القانوني  اإلرشاد  إن 
 2016 لسنة   61 األساسي عدد  القانون  المحدثة بموجب  باألشخاص  للتجار  الوطنية 

المؤرخ في أوت 2016.




