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توطئة

واقعا  العامل  يف  املرأة  أوضاع  تعرف 
الفقر  جرّاء  وذلك  تكاد،  أو  متشابها 
ملختلف  عرضة  أكرث  فهي  والخصاصة، 
والتهميش  واإلقصاء  التمييز  مظاهر 
توجد دميقراطية دون  والعنف وألنه ال 
رشيكا  املرأة  تكون  أن  بّد  فال  نساء 
سواء  الدميقراطي  املسار  يف  أساسيا 
أو  االقتصاد  أو  االجتامعي  الصعيد  عىل 
فاعال  طرفا  وجوبا  تكون  وأن  الثقايف، 
مسار  ويف  االقتصادية  الدورة  يف  ونشطا 
االستقالل  لها  يوفّر  مبا  الشاملة  التنمية 
ويعمل  بنفسها  ثقتها  يف  ويزيد  املايل 
عىل الرفع من وعيها بوجودها مبا يدعم 

حريتها الشخصية ويحقق ذاتها،

عىل  املسلط  العنف  بأن  واعون  ونحن 
بني  التمييز  مظاهر  أبرز  من  النساء 
استقرار  عىل  خطري  مؤرش  وهو  الجنسني 
آثار  له من  ملا  املجتمعات  وتوازن  األرسة 
ومؤمنون  وأمنية،  واقتصادية  اجتامعية 
مسؤولية  الظاهرة   لهذه  التصدي  بأن 
تتطلب تضافر مجهودات جميع  جامعية 
املتدخلني عىل الصعيدين الوطني والدويل 
تونس  سعت  تشاركية  مقاربة  إطار  يف 
الالزمة  اآلليات  اعتامد  عرب  تكريسها  إىل 
وتوفري اإلطار الترشيعي املالئم من خالل 
الكفيلة  والخدمات  واإلحاطة  الوقاية  
ومتكينهن  العنف  بالنساء ضحايا  بالتعهد 

اجتامعيا واقتصاديا،

التونسية  املرأة  نضاالت  أن  وباعتبار 
وأن  التاريخ  قدم  يف  جذورها  ضاربة 
العريب  لألمنوذج  منطلقا  مثلت  بالدنا 
والرامي  املرأة  لحقوق  والداعم  املنفتح 
جميع  عىل  مبكتسباتها  النهوض  إىل 
املستويات، وهي نتيجة الختيار مجتمعي 
املتعاقبة،  العقود  مّر  عىل  تكريسه  تم 
تّوج هذا املسار  يوم 26 جويلية 2017 
من خالل مصادقة مجلس نواب الشعب 
عىل القانون األسايس للقضاء عىل العنف 

ضد املرأة،

مكسب  هو  القانون  هذا  أن  نعترب  وإذ 
عموما،  التونسية  ولألرسة  للمرأة  مّهم 
فإننا نؤكد أنه ال ميثل هدفا  يف حّد ذاته 
وإمنا هو آلية ترشيعية تعتمدها الدولة 
دستور  يف  املعلنة  األهداف  لتحقيق 
ونحن   ،)2014( الثانية  الجمهورية 
نعمل يف هذا الصدد عىل تعزيز الشعور 
والتطرف  العنف  ثقافة  ونبذ  باالنتامء 
إطار  يف  ومؤسساتها  الدولة  دور  ودعم 
النفس  طول  يتطلّب  متواصل  مسار 
والوقوف  املستمرّة  واليقظة  والتضحية 
صّفا واحدا وراء مرشوع مجتمعي حدايث 
وحقوق  املواطنة  قيم  يكرس  مشرتك 
اإلنسان والعدالة االجتامعية بني الجهات 

والفئات.

وزيرة املرأة واألرسة والطفولة
                نزيهة العبيدي
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تقديم
صادق مجلس نواب الشعب يوم 26 جويلية 2017 باإلجامع عىل القانون األسايس املتعلق 
بالقضاء عىل العنف ضد املرأة وتم ختمه من قبل رئيس الجمهورية يوم 11 أوت 2017 كام 
تم نرشه بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية يوم 15 أوت 2017. يدخل هذا القانون حيز 
الختامية إالّ أن تنزيل أحكامه عىل  تاريخ نرشه حسب أحكامه  النفاذ بعد ستة أشهر من 
أرض الواقع وتطبيق اسرتاتيجيته الشاملة تقتيض توفري الدولة إلمكانيات برشية واعتامدات 

مالية  ولوجسية ضخمة.

سبب وجود هذا القانون
يرجع وجود هذا القانون إلعتبارات قانونية وأخرى واقعية:

     األسباب  القانونية

* تجسيام ألحكام الدستور وخاصة الفصول اآلتية: 
- الفصل 21 الذي ينص عىل املساواة بني املواطنني واملواطنات يف الحقوق والواجبات وعدم 

التمييز بينهم.

والعمل عىل  للمرأة  املكتسبة  الحقوق  بحامية  الدولة  التزام  ينص عىل  الذي   46 الفصل   -
تدعيمها وتطويرها واتخاذ التدابري الكفيلة بالقضاء عىل العنف ضد املرأة. 

كرامتهم  وضامن  األطفال  لكل  الحامية  أنواع  كل  بتوفري  الدولة  يلزم  الذي   47 الفصل   -
وصحتهم و رعايتهم دون متييز.

* تطبيقا للمواثيق الدولية واإلقليمية املتعلقة بحقوق اإلنسان املصادق عليها من قبل الدولة 
القضاء عىل جميع  اتفاقية  أبرزها  املرأة ومن  العالقة بحقوق  منها ذات  التونسية وخاصة 

أشكال التمييز ضد املرأة )اتفاقية سيداو(.

     األسباب الواقعية

أن   2010 سنة  املنجزة  البرشي  والعمران  لألرسة  الوطني  للديوان  الوطنية  الدراسة  تبني   
47 % من النساء التونسيات تعرضن ألحد أنواع العنف عىل األقل مرة واحدة طيلة حياتهن 
املرأة  حول  واإلعالم  والتوثيق  والدراسات  البحوث  مركز  بها  قام  التي  الدراسة  أشارت  كام 
الكريديف سنة 2016 أن 53 % من النساء هن ضحايا عنف يف الفضاء العام وأن 8 نساء عىل 

10 يتعرضن إىل العنف الجنيس خاصة يف وسائل النقل العمومية.
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طبيعة هذا القانون

وردت أحكام هذا النص يف شكل قانون أسايس وليس عادي و تكمن أهمية القوانني األساسية 
يف علويتها عىل القوانني العادية وعلوية القانون األسايس ال تجد أساسها يف نص رصيح من 
الدستور  و إمنا  يف الفقه والعرف الدستوري. ميكن تربير هذه العلوية بأهمية ميدان تدخله 
املحددة بالفصل 65 من الدستور الذي ينص عىل أنه تتخذ شكل قوانني أساسية النصوص 
املتعلقة باملسائل املتعلقة بالحريات وحقوق اإلنسان و بخصوصية إجراءات املصادقة عليه 

كام نص عىل ذلك الفصل 64 من الدستور. 

املقاربة املعتمدة

تتأسس املقاربة املعتمدة عىل مرجعية حقوقية:
- اعتبار العنف ضد املرأة اعتداءا عىل حقوقها اإلنسانية.

- اعتبار العنف ضد املرأة شكال من أشكال التمييز القائم عىل الجنس. 

تقوم  املقاربة عىل اسرتاتيجية 

   اسرتاتيجية شاملة ألنها تقوم عىل القضاء عىل:
واالقتصادي  والجنيس  واملعنوي  املادي  العنف  املرأة:  ضد  والعنف  التمييز  أشكال  كل   -

والسيايس.
- مهام كان مجال ارتكابه: الفضاء الخاص أو العام.

- مهام كان مرتكبوه: ال يستثنى أحد وال إفالت من العقاب.

   اسرتاتيجية متنوعة قامئة عىل:
- الوقاية من العنف.

- حامية الضحايا والتعهد بهن.
- تتبع ومعاقبة مرتكبي العنف.

   اسرتاتيجية متكاملة ومندمجة قامئة عىل:
- التنسيق بني مختلف الجهات العمومية املتدخلة.
- التعاون والرشاكة مع املجتمع املدين ذات الصلة.
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أي عنف يكافحه القانون ؟

يتصدى هذا القانون لكل أشكال العنف والتمييز التي ميكن أن تتعرض إليها املرأة. 

o  يعترب عنفا ضد املرأة: كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنيس أو اقتصادي أو سيايس أساسه 
التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب يف رضر جسدي أو نفيس أو جنيس أو اقتصادي للمرأة 
كام يعترب عنفا ضد املرأة التهديد باالعتداء، الضغط، الحرمان من الحقوق والحريات سواء 

يف الحياة الخاصة أو العامة.

ميكن أن يقوم العنف عىل أفعال ايجابية كالرضب و االغتصاب أو عىل أفعال سلبية كالتجاهل 
والحرمان من الحرية أو الحقوق. كام ميكن أن يقوم كذلك عىل أقوال أو إشارات أو تهديد 

أو ضغوطات متارس عىل املرأة.

o  يعترب متييزا ضد املرأة كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من 
االعرتاف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات عىل أساس املساواة التامة والفعلية يف امليادين 
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية أو إبطال االعرتاف للمرأة بهذه الحقوق 
أو  السن  أو  الفكر  أو  الدين  أو  العرق  أو  اللون  النظر عن  بغض  بها ومامرستها  متتعها  أو 
الجنسية أو الظروف االقتصادية واالجتامعية أو الحالة املدنية أو الضحية أو اللغة أو اإلعاقة 

وال يعترب متييزا اإلجراءات الرامية إىل التعجيل باملساواة بني الجنسني.

املساواة  تكريس  أو عدم  إقرار  عدم  القانون يف  معنى هذا  املرأة عىل  التمييز ضد  يتمثل 
التامة والفعلية بني الرجل واملرأة عىل مستوى الحقوق والحريات يف امليادين املذكورة عىل 
أساس الجنس بقطع النظر عن املعايري التمييزية األخرى كالدين والعرق أو اإلعاقة. وذلك 
أو عن  الحقوق  بنفس  أي عدم متتيعهم  الرجل واملرأة  الحقوق بني  التفرقة يف  عن طريق 
طريق الحد من الحقوق التي تتمتع بها املرأة أو عدم إعاملها أو الرجوع يف االعرتاف بحقوق 

مكتسبة.

    العنف املادي: هو اعتداء يطال مبارشة جسد الضحية: وهو كل فعل ضار أو مسيئ ميس 
بالحرمة أو السالمة الجسدية للمرأة أو بحياتها مثال : الجرح، الرضب، التشويه، الدفع، الركل  

القتل، الحرق، برت أعضاء من الجسم، التعذيب... 
 

    العنف املعنوي: هو اعتداء ال ميس مبارشة جسد الضحية بل نفسيتها وله اثار خطرية عىل 
سالمتها املعنوية والجسدية وكرامتها  ويعترب عنفا معنويا  كل اعتداء يتم بالقول أو باإلشارة 
أو بالفعل أو بالتهديد أو باإلكراه الذي من غايته أو من آثاره املساس بالحرمة املعنوية للمرأة 

أو بكرامتها أو بأمنها أو النيل من حقوقها وحرياتها أو يرمي إىل إخافتها أو التحكم فيها.
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   العنف الجنيس: هو اعتداء يطال الحرية الجنسية للمرأة يتم عن طريق الفعل أو القول 
يهدف مرتكبه إىل إخضاع املرأة لرغباته أو رغبات غريه الجنسية باستخدام اإلكراه أو التغرير 
أو الضغط وغريها من وسائل إضعاف اإلرادة وذلك بغض النظر عن عالقة الفاعل بالضحية. 
 إن طبيعة العالقة أو نوع العالقة التي تربط  الفاعل بالضحية ال تربر االعتداء الجنيس وال 
االغتصاب  معاقبة  يخول  زوجية مام  كانت عالقة  وإن  الجزائية حتى  املسؤولية  تعف من 

الزوجي.

    العنف االقتصادي: هو اعتداء ميس املرأة يف ذمتها املالية أو يف حق من حقوقها االجتامعية 
أو االقتصادية ويعرف بأنه كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغالل املرأة أو حرمانها 
من املوارد االقتصادية مهام كان مصدرها كالحرمان من األموال أو األجر أو املداخيل والتحكم 

يف األجور أو املداخيل وحرض العمل او اإلجبار عليه.

   العنف السيايس: هو مس من مواطنة املرأة ألنه اعتداء عىل حقوقها السياسية والثقافية   
ومصادرة حقها يف التعبري عن آراءها لحرمانها من املشاركة يف الحياة العامة ويف الشأن العام 
وهو عنف قائم عىل التمييز الجنيس ويعرف بأنه كل فعل أو مامرسة يهدف مرتكبه لحرمان 
املرأة أو إعاقتها عن مامرسة أي نشاط سيايس أو حزيب أو جمعيايت أو أي حق أو حرية من 

الحقوق والحريات األساسية ويكون قامئا عىل التمييز بني الجنسني. 

• مجال ارتكاب العنف
يتصدى القانون للعنف مهام كان مجال ارتكابه يف الفضاء الخاص كالفضاء األرسي أو املحيط 
العائيل باملعنى الواسع أو يف الفضاء العام كالفضاء املهني أو الرتبوي أو يف وسائل النقل أو 

يف الطريق العام. ال يستثني القانون أي فضاء ليربر مامرسة العنف فيه.

• مرتكب العنف 
يتصدى القانون لكل أشكال العنف أيا  كان مرتكبوه أي أن صفة الفاعل وعالقته بالضحية 
وطبيعة هذه العالقة ال يعتد بها لإلعفاء من املسؤولية و اإلفالت من العقاب أو العتبارها  
ظرف تخفيف للعقاب بل بالعكس يجعل منها ظرف تشديد للعقوبة مثال كأن يكون املعتدي 

قرينا أو طليقا أو خطيبا أو خطيبا سابقا أو من أصول الضحية.

• ضحية العنف 
يعرتف القانون للمرأة املعنفة بصفة الضحية مهام كان سنها وكذلك األطفال الذين مل يبلغوا 

سن 18 سنة كاملة الذين يقيمون معها مهام كان جنسهم.
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أسندت صفة الضحية للمرأة املعنفة املترضرة وكذلك لألطفال املقيمني معها الذين أصيبوا 
 برضر بدين أو معنوي أو عقيل أو نفيس أو اقتصادي أو تم حرمانهم من التمتع بحرياتهم 
الجاري بها  للقوانني  انتهاكا  أقوال أو حاالت إهامل تشكل  أو  أفعال  وحقوقهم عن طريق 

العمل. 

طبيعة  عن  النظر  بقطع  املعنفة  املرأة  مع  املقيمني  لألطفال  الضحية  القانون صفة  أسند   
عالقتهم بالضحية أو باملعتدي. إذ مل يعترب القانون مثال أطفال املرأة املعنفة فقط كضحايا 
بل أسند هذه الصفة كذلك ألطفال الزوج أو األطفال الذين هم يف كفالة العائلة أو الذين 
يعيشون مع املرأة املعنفة مهام كان سبب إقامتهم معها، ويعتربون ضحايا بوصفهم شهود 
للعنف الذي ميارس عىل املرأة التي يقيمون معها يف الفضاء األرسي و لآلثار النفسية التي 
يخلفها  العنف عليهم عىل املستوى النفيس والعقيل، و عىل هذا األساس هم يف حالة خطر 
أي أطفال مهددين ألنهم معرضني للخطر أي خطر العنف وآثاره الوخيمة عليهم. ميكن كذلك 
أن يكون االطفال ضحايا مبارشة للعنف املسلط عليهم يف الوسط العائيل الذي يقيمون فيه 

مع املرأة املعنفة بالرجوع اىل الرضر الذي اصابهم كام نص عىل ذلك القانون. 

ميكن أن تكون الضحية يف حالة استضعاف أي يف وضعية هشة تضعف قدرتها عىل التصدي 
للعنف الذي ميارس عليها من قبل الغري وهي حالة تستدعي مساعدة خاصة ومتابعة صحية 
ونفسية ومرافقة اجتامعية تتناسب مع الحالة الهشة التي تتواجد فيها الضحية كام تستدعي 

حامية أقوى.

يعترب القانون صغر السن أو التقدم فيه أو املرض الخطري أو الحمل أو القصور الذهني أو 
التي، إن توفرت، تصبح ظروف تشديد للعقاب يف  البدين حاالت هشاشة أو استضعاف و 

جرائم العنف.

كيف يكافح القانون العنف ؟

اعتمد القانون عىل اسرتاتيجية شاملة تقوم عىل أربعة ركائز متكاملة وهي الوقاية، الحامية، 
التي تقوم عليها اإلحاطة والتعهد بضحايا العنف  التتبع، والتعهد، وحدد املبادئ واآلليات 

وهي:

التمييز وانتهاك لحقوق اإلنسان: مام يتوجب عىل الدولة      أن العنف شكل من أشكال 
مقاومة كل أشكال التمييز ضد املرأة واحرتام حقوق اإلنسان وضامنها.

هذا  العنف:  عليهم  املسلط  معها  املقيمني  وواألطفال  للمرأة  الضحية  بصفة  االعرتاف   -
االعرتاف يرتتب عليه توفري منظومة حامئية للضحية.
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    احرتام إرادة الضحية يف اتخاذ القرار املناسب لها. أي من يتعهد بالضحية ال ميكن له أن 
يفرض عليها مثال أن تقوم بشكاية ضد املعتدي أو أن تغادر محل الزوجية أو أن تطلب قرار 

حامية أو تذهب إىل مأوى...

تطبيقا  الشخصية وذلك  للضحية ورسية معطياتها  الخاصة  الحياة  احرتام وضامن رسية     
ألحكام الدستور ويف ذلك حامية للمرأة من حيث أمنها وسالمتها وكرامتها وخصوصياتها.

   إتاحة فرص متكافئة لضحايا العنف يف الحصول عىل الخدمات يف جميع مناطق وجهات 
البالد ويتم ذلك عن طريق تعميم الخدمات عىل كامل تراب الجمهورية.

   توفري اإلرشاد القانوين لضحايا العنف حول حقوقهم وكيفية مقاضاة املعتدين ومتكينهم 
من التقايض بدون مقابل أي اإلعانة العدلية إذا طلبت الضحية ذلك بقطع النظر عن حالتها 

املادية. 

اجتامعية  لتوفري مساعدة  املختصة  املصالح  مع  بالتنسيق  العنف  لضحايا  مرافقة  توفري     
وصحية ونفسية لهن.

    تيسري إيواء الضحايا برتكيز مراكز إيواء يف كافة الجهات واملناطق.

    تيسري ادماجهم يف املجتمع عن طريق العالج والتكوين والتشغيل.
 

    حدد القانون إلتزامات الدولة يف مجال مقاومة العنف كام ييل:
   

مجاالت  يف  قطاعية  أو  مشرتكة  وبرامج  إسرتاتيجية  خطط  و  الوطنية  السياسات  وضع     
واملهني  والتكويني  الرتبوي  والوسط  االجتامعي  واملحيط  األرسي  املجال  وهي  مختلفة 
والصحي والثقايف والريايض واإلعالمي وتلتزم الدولة باتخاذ التدابري الالزمة لتنفيذ سياساتها 

يف القضاء عىل العنف ضد املرأة.

    إحداث مرصد وطني ملناهضة العنف له مهام مزدوجة.

وامليدانية يف مجال  العلمية  املعرفة  تطوير  والتوثيق،  الرصد  الوقاية:  ؞ عىل مستوى       
مناهضة العنف ضد املرأة.

لفائدة  والتأهيل  والتدريب  التكوين  برامج  يف  الرأي  إبداء  اإلحاطة:  مستوى  عىل  ؞       
املتدخلني وتقديم مقرتحات لدعم وتطوير قدرات الفاعلني، متابعة وتقييم السياسات العامة 

املعتمدة للقضاء عىل العنف.
عامة   اعتمد سياسة  بل  الزجر  قامئة عىل  العنف  ملناهضة  القانون سياسة ضيقة  يعتمد  مل 

متكاملة قامئة عىل الوقاية من العنف وحامية ضحاياه والتعهد بهن وتتبع ومعاقبة املعتدين.
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يف الوقاية من العنف

حدوثه.  تكرر  وتجنب  وقوعه  الجتناب  للعنف  التصدي  وسائل  من  وسيلة  الوقاية  تعترب 
وتكمن أهمية الوقاية يف التصدي ألسباب العنف وجذوره العميقة الكامنة يف النظام األبوي 

والهيمنة الذكورية والتمييز بني الجنسني والنظرة الدونية للمرأة.

وتتم الوقاية حسب هذا القانون عرب التعليم والتثقيف والتكوين والتدريب واإلعالم والتأهيل 
واتخاذ تدابري للقضاء عىل املامرسات التمييزية.

   عىل مستوى الرتبية و التعليم و التثقيف
 حمل القانون وزارات الرتبية و التعليم العايل والتكوين املهني والثقافة والصحة والشباب 
برامج  وضع  مسؤولية  اختصاصه،  ميدان  حسب  كل  الدينية،  والشؤون  واملرأة  والطفولة 
تعليمية وتربوية تهدف إىل نبذ ومكافحة العنف والتمييز وترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان 
واملساواة بني الجنسني والتثقيف الصحي و الجنيس و نرش ثقافة حقوق اإلنسان لدى الناشئة 

واتخاذ كل التدابري ملكافحة االنقطاع املدريس املبكر خاصة لدى الفتيات يف جميع املناطق.

   عىل مستوى التكوين 
- تسهر وزارات الرتبية والتعليم عىل تكوين املربني والساهرين عىل اإلدارة الرتبوية حول 
الفضاء  العنف يف  العنف ملساعدتهم عىل معالجة قضايا  التمييز ومكافحة  املساواة وعدم 

الرتبوي.
بإدماج  املختصة  والجمعيات  االجتامعية  واملؤسسات  الرعاية  ومؤسسات  الهياكل  تعمل   -
مقاومة العنف ضد املرأة ضمن برامج التدخل امليداين وبرامج التكوين الخصويص وخطط 

التدخل وبرامج الرشاكة ذات الصلة. 
العنف  مع شكاوى  التعاطي  تطوير طرق  لغاية  والداخلية  العدل  وزارة  إطارات  تكوين   -

وقضايا العنف ضد املرأة. 
التعبري  التعاطي يف مسألة العنف ضد املرأة يف ضل احرتام حرية  - تكوين اإلعالميني عىل 

واحرتام أخالقيات املهنة وحقوق اإلنسان.

 عىل مستوى التدريب 
- تدريب العاملني يف املجال الصحي وشبه الصحي عىل كشف وتقييم كل أشكال العنف ضد 

املرأة والوقاية منه والفحص والعالج واملتابعة.
والتعهد  التدخل  أدوات  من  متكينهم  لغاية  االجتامعيني  واألخصائيني  املتدخلني  تدريب   -

باملرأة ضحية العنف.
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   عىل مستوى اإلعالم
تقوم وسائل اإلعالم العمومية والخاصة بدور توعوي للتوقي من مخاطر العنف و التعريف 
بأساليب مناهضته كام متتنع عن اإلشهار وبث مواد إعالمية قامئة عىل النمطية أو مسيئة 

لصورة املرأة أو مكرسة للعنف ضد املرأة أو مقللة لخطورته.

    عىل مستوى التأهيل
 اعترب القانون أن تأهيل املجرم مرتكب العنف و إعادة إدماجه يف العائلة ويف املجتمع هو 
من بني الوسائل املعتمدة للوقاية من العود و أن عملية التأهيل تجنب تكرر ارتكاب جرائم 
العنف يف املستقبل. يعترب تأهيل املجرم و إدماجه يف املجتمع  واجبا دستوريا حمله الفصل 

30 من الدستور عىل عاتق الدولة و قد ألزم هذا القانون وزارة العدل بذلك.

    اتخاذ كل التدابري الالزمة للقضاء عىل املامرسات التمييزية
 تعرض املرشع يف هذا القانون إىل املامرسات التمييزية ضد املرأة عىل مستوى األجر والتغطية 
االجتامعية يف جميع امليادين املهنية أي الفالحي، الصناعي والتجاري بدون متييز بني القطاع 
االقتصادي  املرأة  استغالل  لغاية منع  تدابري  باتخاذ  الدولة كذلك  التزمت  العام.  أو  الخاص 

وتشغيلها يف ظروف مهينة أو قاسية أو مرضة بصحتها وأمنها وكرامتها.

يف مجال حامية الضحية

اعترب القانون أن الحامية حق تتمتع به الضحية.

تقوم الحامية عىل معنى هذا القانون بإقرار حقوق تتمتع بها الضحية وضامنها عىل املستوى 
القانوين واملامرسة وتقوم عىل مجموع التدخالت واإلجراءات اإلدارية واألمنية والقضائية التي 

تهدف إىل ضامن أمن وسالمة الضحية وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها وخصوصيتها. 

حدد القانون:

   - طبيعة الحامية التي تتمتع بها الضحية والتي يجب أن تكون متناسبة لطبيعة العنف 
      املسلط عليها.

 - األطراف التي عهدت إليها حامية الضحية وهي: أعوان الضابطة العدلية، مندويب حامية 
     الطفولة، أعوان الصحة وشؤون املرأة واألرسة والشؤون االجتامعية.

 - االلتزامات املحملة عىل األطراف التي عهدت إليهم حامية الضحية واملتمثلة يف:االستجابة
     فورا لكل طلب مساعدة أو حامية مقدمة من الضحية أو متأتية عن إشعار من الغري مع 
    ايالء األولية لإلشعار بشأن ارتكاب العنف املهدد لحياة الضحية أو لسالمتها البدنية 
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 والجنسية والنفسية، اإلنصات والتشخيص عند تلقي الشكاوى مبقابلة األطراف والشهود 
الحرمة  والخصوصية مع ضامن  الرسية  األطفال يف غرف مستقلة لضامن  فيهم      مبن 
اإليواء لتوفري  التدخل  الشاكية بحقوقها،  الضحايا، إعالم      الجسدية واملعنوية وكرامة 

     للضحية يف حالة فقدانها للسكن جراء العنف مبراكز حامية املرأة ضحية العنف.

الحقوق التي تتمتع بها الضحية: 
تتمتع الضحية بجملة من الحقوق تتمثل يف ما ييل:

     - الحق يف املتابعة الصحية و النفسية وهو حق مالزم للحرمة الجسدية واملعنوية للضحية
      وضامن لها. 

     - الحق يف التمتع بالتعهد العمومي والجمعيايت عند االقتضاء باعتبار أن هناك رشاكة يتم 
       ارسائها بني وزارة املرأة و الجمعيات ذات الصلة. 

     - الحق يف مرافقة اجتامعية مناسبة. 

     - الحق يف اإليواء الفوري والذي تتمتع به الضحية يف حدود اإلمكانيات املتوفرة.

     - الحق يف التعويض العادل لضحايا العنف يف صورة استحالة التنفيذ عىل املسؤول عنه. 
        هذا الحق يقتيض صدور حكم بالتعويض للضحية عن األرضار التي لحقتها جراء العنف 
الحكم لسبب معني وبإثبات االستحالة يصبح حينئذ للضحية تنفيذ هذا       واستحالة 
     الحق يف مطالبة الدولة بالتعويض العادل وهو ما يقتيض إحداث صندوق تعويض لضحايا

     العنف عىل معنى هذا القانون. كام أقر القانون حلول الدولة محل الضحايا يف استخالص 
     املصاريف التي بذلتها جراء العنف الذي تسلط عليها.

الحقوق عند التشيك والتقايض

     - الحق يف إعالمها بكل حقوقها.

     - الحق يف اإلعانة العدلية: يكفي للضحية طلب اإلعانة العدلية ليك تتمتع بها بينام أقر
        الدستور هذا الحق فقط لغري القادرين ماليا. 

     - الحق يف النفاذ إىل املعلومة واإلرشاد القانوين حول األحكام املنظمة إلجراءات التقايض 
      والخدمات املتاحة عىل هذا املستوى. يف إقرار هذه الحقوق تشجيع للضحايا عىل

      التقايض لكرس جدار الصمت والخوف وتتبع املعتدين وعدم إفالتهم من العقاب.
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آليات الحامية 
كام كرس هذا القانون جملة من آليات الحامية و التي تتمثل يف:

     مستوى األبحاث:

يكون  ومتابعتها  العنف  شكاوى  بتلقي  الجمهورية  لوكيل  أكرث  أو  مساعد  تكليف   -    
     متخصصا يف قضايا العنف. 

      - إحداث بكل منطقة أمن وطني أو حرس وحدة مختصة بالبحث يف جرائم العنف تضم 
     نساء من بني عنارصها.

      - التزامات الوحدة املختصة: وجوب مسك سجل خاص بقضايا العنف, رفع تقرير دوري
     كل ستة أشهر حول محارض العنف لسلطة اإلرشاف واملرصد الوطني ملناهضة العنف، 

     إعالم الضحية بكامل حقوقها مبا يف ذلك  التقدم مبطلب حامية لقايض األرسة.

     -  يعاقب أعوان الفرقة املختصة بالبحث يف جرائم العنف يف صورة مامرسة ضغوط أو
     إكراه عىل الضحية لحملها عىل التنازل عىل شكواها أو تغيري مضمون شكواها أو الرجوع

    فيها. 

و تتوىل  الوحدة املختصة:

     - التنقل حاال يف صورة التلبس بجرائم العنف التي حصل العلم بها عن طريق اإلشعار
      أو بأي طريقة أخرى للقيام باألبحاث مع وجوب إعالم وكيل الجمهورية قبل القيام بذلك. 

     - االستجابة فورا لكل طلب حامية مقدم من طرف الضحية أو كان مصدره إشعار من
      قبل الغري مع إعطاء األولية لإلشعار بشأن الحاالت الخطرة.

بها  )يأذ  قضائية  صبغة  ذات   والحامئيه   األمنية  التدابري  من  جملة  اتخاذ    -    
يف: تتمثل  والتي  األرسة   قايض  من  حامية  قرار  صدور  قبل  تتم  الجمهورية(  وكيل    

           ° نقل الضحية و األطفال املقيمني معها عند الرضورة إىل أماكن آمنة بالتنسيق مع
             الهياكل املختصة ومندوب حامية الطفولة. 

           ° نقل الضحية لتلقي إسعافات أولية عند إصابتها بأرضار بدنية. 

           ° إبعاد املضنون فيه من املسكن أو منعه من االقرتاب من الضحية أو التواجد قرب
             املسكن أو عملها عند وجود خطر ملم عىل الضحية أو عىل األطفال املقيمني معها.
              تبقى وسائل الحامية سارية املفعول إىل تاريخ صدور قرار الحامية من قايض األرسة.   
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* عند التقايض :

     - ال تتم مكافحة الضحية مع املظنون فيه يف جرائم العنف إال برضاها، إال إذا تعذر ضامن
       الحق يف نفي التهمة بوسيلة أخرى.

    - إمكانية طلب ضحية العنف الجنيس سامعها بحضور أخصايئ نفساين أو اجتامعي. 

     - يكون سامع الطفل يف الجرائم الجنسية مرة واحدة بحضور أخصايئ نفساين أو اجتامعي
      مع تضمني ملحوظاته يف تقرير يعد للغرض مع تسجيل سامع الطفل الضحية بطريقة

      تحفظ الصوت والصورة ومنع مكافحته مع املضنون فيه. 

 تربر هذه اإلجراءات الخاصة بحق الضحية يف املرافقة، بأمنها و حقها يف النسيان واستعادة 
توازنها النفيس وعدم تعريضها مجددا للعنف.

 * مطلب الحامية:

آليات  أهم  من  يعترب  والذي  القانون  تضمنها  الذي  املكاسب  أهم  من  اإلجراء  هذا  يعترب 
الحامية. 

     - القايض املختص: هو قايض األرسة الذي يعتمد عند البت يف املطلب إجراءات القضاء 
     االستعجايل املقررة لقايض الناحية وحضور املحامي غري وجويب. وقع التنصيص عىل

     إجراءات مبسطة وغري مكلفة ملساعدة الضحايا.

     - سهولة تقديم املطلب: يكون مطلب الحامية  كتابيا عاديا من طرف الضحية أو محاميها

      أو من النيابة العمومية بعد موافقة الضحية أو من مندوب حامية الطفولة, أو من قايض
     األرسة من تلقاء نفسه.   

   - محتوى املطلب:  يتمثل يف التدابري الحامئية املطلوب اتخاذها ومدتها مع رشح أسبابها 

     واملؤيدات وإن اقتىض األمر ميكن طلب تقدير معني النفقة ومقدار منحة السكن. 

    - النظر يف املطلب: يقوم عىل سامع األطراف املعنية والشهود مع امكانية االستعانة بأعوان

     املصالح العمومية للعمل االجتامعية.

تدابري الحامية التي يتخذها قايض األرسة:

يتخذ قايض األرسة واحد أو أكرث من تدابري الحامية املتمثلة يف:

1 - منع املطلوب من االتصال بالضحية أو أطفالها يف املسكن العائيل أويف مقر عملها أو يف 
مكان الدراسة أو يف أي مكان ميكن أن تتواجد فيه.
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أو  الضحية  عىل  تشكل خطرا  حاالت  يف  العائيل  املسكن  من  بالخروج  املطلوب  إلزام   -  2
أطفالها مع متكينه من تسلم أغراضه الشخصية مبوجب محرض يحرر يف الغرض من قبل عدل 

تنفيذ عىل نفقة املطلوب.

3 - متكني الضحية عند مغادرة املسكن العائيل أو من تفوضه من استالم أغراضها الشخصية 
وكذلك مستلزمات األطفال املشمولني بقرار الحامية مبوجب محرض يحرر عىل نفقة املطلوب. 

4 - تحديد سكنى الحاضنة وأطفالها املقيمني معها وعند االقتضاء إلزام املطلوب بأداء منحة 
السكن ما مل يسبق تعهد املحكمة املختصة بالنظر أو صدور حكم يف الغرض.

5 - تقدير نفقة الزوجة ضحية العنف واألطفال املقيمني معها وعند االقتضاء مساهمة كل 
من الزوجني فيها ما مل يسبق تعهد املحكمة املختصة بالنظر أو صدور حكم فيها.

6 - إسقاط الحضانة أو الوالية عن املطلوب مع تحديد إجراءات الزيارة و مراعاة مصلحة 
الطفل الفضىل.

7 - إلزام املطلوب بعدم اإلرضار باملمتلكات الخاصة بالضحية أو باملمتلكات املشرتكة بينهم 
وعدم الترصف فيها.

8 - مدة التدبري : يجب عىل القايض تحديد مدته التي ال تتجاوز6 أشهر قابلة للتمديد مرة 
املدة سواء صدرالقرار عنه أو عن محكمة االستئناف ويجب أن يكون قرار  لنفس  واحدة 

التمديد معلال وخاضعا لنفس اإلجراءات املعتمدة يف اتخاذ القرار األصيل.

9 - ال يكون قرار الحامية قابل للطعن فيه  إال باالستئناف إذ ال يجوز الطعن فيه بالتعقيب.

10 - ال مينع القيام مبطلب الحامية لدى قايض األرسة الضحية من القيام بقضايا أخرى أمام 
القضاء املدين أو الجزايئ.

11 - يعاقب كل من ال يذعن لقرار الحامية أو يتعمد خرقه بعد تنفيذه أو من يحول دون 
تنفيذه.

12 - تتوىل النيابة العمومية تنفيذ قرارات الحامية وقرارات التمديد فيها.

وجوبية اإلشعار

- إلزام كل شخص عىل اإلشعار حتى وإن كان خاضعا للرس املهني عن حاالت العنف املبينة 
بهذا القانون حال علمه ومشاهدته للعنف أو معاينة آثاره. و تربر وجوبية اإلشعار بخطورة 
العنف الذي ميس النظام العام واملجتمع بأرسه وبعدم اعتباره مسألة شخصية  وهو ما يربر 

وجوبيته حتى عىل االشخاص الخاضعني للرس املهني كاملحامي والطبيب. 
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اقتضت  إذا  أو  برضاه  إال  هويته  عن  الكشف  عدم  طريق  عن  باإلشعار  قام  من  حامية   -
اإلجراءات القضائية ذلك أي عندما  مثال ال  ميكن ضامن حق املتهم يف املواجهة  إال باإلفصاح 

عن هوية املبلغ أو الشاهد.  

- عدم مؤاخذة من قام باإلشعار عن حسن نية من أجل اإليهام بجرمية.

يف مجال معاقبة املجرم  

اعترب القانون العنف، مهام كان نوعه، جرمية يعاقب عليها ولذلك وقع تنقيح  بعض أحكام 
محتواها    حيث  من  النصوص  بعض  تعديل  طريق  عن  بالعنف  املتعلقة  الجزائية  املجلة 
بإضافة  أو حذف فقرات  منها أو بتغيري محتوى بعض الفقرات  كام تم إلغاء بعض االفصول  

مع إحداث جرائم جديدة.

أوال: العنف املادي 

- جرمية ارتكاب الرضب أو الجرح الواقع عمدا بدون قصد القتل) الفصل208 م ج(  متت 
فقط إضافة ظروف تشديد جديدة.

- جرمية تعمد إحداث جروح أو رضب أو أي نوع من أنواع العنف الشديد )الفصل218 فقرة 
ثانية جديدة م ج(  متت إضافة ظروف تشديد وحذف  إمكانية اإلسقاط.

- جرمية العنف املرتتب عنه قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه 
باملائة  العرشين  العجز  أو  السقوط  درجة  تتجاوز  ومل  مستمر  عجز  أو  سقوط  أو  بالوجه 
)الفصل 219 م ج(  متت  إضافة ظروف تشديد جديدة غري قامئة  فقط عىل صفة الخلف 
للمعتدي. كام وقع حذف عبارة »ولو يف صورة اإلسقاط« من الصورة التي يشدد فيها العقاب.

- جرمية ارتكاب العنف الخفيف، وهي تعترب مخالفة يف القانون التونيس، التي نص عليها 
إثر  العقوبات  تنفيذ  أو  املحاكمة  أو  التتبعات  ايقاف  عن  التخيل  وقع  ج.  م   319 الفصل 

اإلسقاط الصادر من القرين أو من السلف.

- الذي يؤدي إىل إحداث جرمية االعتداء املادي الذي يرتتب عنه تشويه أو برت جزيئ أو كيل 
للعضو التناسيل للمرأة الفصل 221 فقرة ثالثا م ج.

ثانيا: العنف املعنوي   

- جرمية التهديد باعتداء يوجب عقابا جنائيا الفصل 222 م ج. متت إضافة ظروف تشديد. 
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- جرمية التهديد بسالح ولو دون قصد االستعامل الفصل 223 م ج: التنصيص عىل ظروف 
تشديد مل يكن منصوص عليها.

- الغاء الفصل 239 الذي يرتب عن زواج الجاين بالبنت التي فر بها ايقاف التتبعات واملحاكمة 
أو تنفيذ العقاب. ويعترب الفرار بشخص عنف معنوي ألنه ميس من حرية الشخص.

- إحداث جرمية الهرسلة املعنوية ضد القرين الفصل 224 مكرر م ج الذي ينص: »يعاقب 
القرين  اعتداء مكرر عىل  كل  دينار  ألف  قدرها  وبخطية  عام  إىل  أشهر  بالسجن من ستة 
بالقول أو اإلشارة أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر عىل 

ساملتها البدنية أو النفسية.

ويستوجب نفس العقوبة إذا ارتكبت نفس األفعال عىل أحد املفارقني أو أحد الخطيبني أو 
أحد الخطيبني السابقني وكانت العالقة القامئة بني الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد إىل 

االعتداء«.

- إحداث جرمية مضايقة امرأة يف مكان عمومي وذلك ملناهضة العنف ضد املرأة يف الفضاء 
العام، إذ ينص الفصل 17 : »يعاقب بخطية من خمس مائة دينار إىل ألف دينار كل من 
يعمد إىل مضايقة امرأة يف فضاء عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من 
كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حيائها«، و يف ذلك تكريس لجرمية مضايقة امرأة يف الفضاء 
العمومي و هي جرمية عمدية  ترتكب ضد املرأة فقط وال تقوم عىل عنرص التكرار ألنها 
ترتكب بالفعل أو بالقول أو باإلشارة  التي من شأنها أن تنال من كرامة املرأة أو اعتبارها أو 
تخدش حياءها. و يربر تكريس هذه الجرمية حامية املرأة يف الفضاء العام من االعتداءات 
املتكررة التي تتعرض لها  عىل أرض الواقع ومتس من بحقوق املرأة ومواطنتها . تقوم هذه 
االعتداءات  عىل اعتبار الفضاء العام هو فضاء ذكوري ال مكانة للمرأة فيه. هذه الجرمية هي 

خارجة عن املجلة الجزائية ومكرسة فقط مبقتىض هذا القانون.  

- إحداث جرمية تعود سوء معاملة القرين أو شخص يف وضعية هشة الفصل 224 فقرة ثانية 
م ج أو كانت له سلطة عىل الضحية. ويعترب من سوء املعاملة اعتياد منع الطعام أو العالج.  

وقع القياس عىل الجرمية االصلية املتعلقة باألطفال.

ثالثا: العنف جنيس 

اإلمعان،  ركن  بالتخيل عىل  تعريفها  وقع  ج:  م  226ثالثا  الفصل  الجنيس  التحرش  - جرمية 
والتوسيع يف ظروف التشديد، و إضافة آجال انقضاء الدعوى العمومية إذا ارتكبت الجرمية 
ضد طفل وهي بداية بلوغ سن الرشد، كام وقع إلغاء الفصل 226 رابعا املتعلق بهذه الجرمية
و الذي كان يقتيض: وجوب التشيك للتتبع وبإمكانية التعويض يف صورة صدور قرار بالحفظ
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أو بعدم سامع الدعوى و القيام من أجل اإلدعاء بالباطل. ويعترب النص امللغى عىل جانب 
صعوبة إثبات جرمية التحرش الجنيس هو عائقا مهام للتشيك. 

- جرمية االغتصاب الفصل 227 م ج: وقع تعريف االغتصاب والرتفيع يف سن التمييز الجنيس، 
تكريس ظروف تشديد جديدة من بينها سفاح القرىب، تحديد آجال سقوط الدعوى العمومية 

بالنسبة للجرمية املرتكبة ضد طفل وهي بداية بلوغ سن الرشد.

- جرمية املواقعة بالرضا الفصل 227 مكرر م ج أصبحت جرمية تعمد االتصال جنسيا بطفل 
وآثاره  عليها  باملجني  الزواج  حذف  وقع  كاملة،  سنة   18 ودون  سنة  فوق16  سنه  برضاه 
آجال  تحديد  جديدة،  تشديد  ظروف  تكريس  العقاب،  وتنفيذ  واملحاكمة  للتتبع  بالنسبة 
خاصة بسقوط الدعوى العمومية بالنسبة للجرمية املرتكبة ضد طفل وهي بداية بلوغ سن 

الرشد. 

- جرمية االعتداء بفعل الفاحشة عىل شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه الفصل 228 م 
ج بقيت جرمية غري معرفة، إال أنه وقع التضييق عىل مستوى األفعال املكونة للجرمية ألنها 
أصبحت تشكل إغتصابا عىل معنى الفصل 227 جديد، و التوسع يف ظروف التشديد لتشمل 
كذلك حاالت سفاح القرىب، تحديد آجال سقوط الدعوى العمومية بالنسبة للجرمية املرتكبة 

ضد طفل وهي بداية بلوغ سن الرشد. 

- كام وقع إلغاء الفصل 228 مكرر املتعلق باإلعتداء بفعل الفاحشة عىل طفل بدون قوة. 

رابعا: العنف االقتصادي

القانون وهي  التمييز االقتصادي بسبب الجنس الفصل19 من  - إحداث جرمية العنف أو 
جرمية متس من األمن واالستقالل االقتصادي للمرأة  كحرمانها من عائدات مادية أو عينية أو   
حرمانها من نصيبها يف املرياث أو من التمتع مبرتبها مام يجعلها يف حالة هشاشة اقتصادية.
كام يعترب متييزا ضد املرأة يف أماكن العمل متتيعها بأجر ادىن من األجر الذي يتقاضاه الرجل  
عن عمل متساو  أو حرمانها من الرتقية يف العمل أو االرتقاء إىل مراكز القرار  أو حرمانها  من 
فرص التأهيل والتكوين املختلفة التي متس مسارها املهني. يتصدى القانون  لألفعال التي 
ترمي إىل  تهميش املرأة أو تفقريها  أو حرمانها من الرثوات و تشدد العقوبة لتصبح عقوبة 

سجنية يف صورة العود.

- إحداث جرمية تعمد تشغيل أطفال كعملة منازل بصفة مبارشة أو غري مبارشة أو التوسط 
يف ذلك مع تشديد العقوبة يف صورة العود واملحاولة موجبة للعقاب الفصل 20من القانون.  
إقرار حامية قصوى لألطفال الذي مل يبلغوا سن 18 سنة عن طريق منع تشغيلهم أو التوسط 
يف ذلك وهي حامية تفوق ما نصت عليه مجلة الشغل التي متكن تشغيل األطفال يف قطاعات
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أخرى  دون سن 18 سنة. يهدف املرشع كذلك من وراء تكريسه لهذه الجرمية أوال حامية 
الفتيات القرص من اإلستغالل اإلقتصادي  الذي ميكن أن يتعرضن إليه عند تشغيلهم كعملة 
منازل ومن كل أنواع العنف التي ميكن أن تسلط عليهن، ثانيا وضع حد لظاهرة السمرسة يف 

هذا املجال والتي اصبحت تقرتب إىل حد ما إىل ظاهرة اإلتجار باألشخاص. 
كام يعترب القانون املحاولة موجبة للعقاب مع مضاعفة العقوبة يف صورة العود. 

العمدية   األفعال  القانون  يعاقب  إذ  القانون،  من   21 الفصل  يف  التمييز  جرمية  إحداث   -
أو  التمتع بحقوقها  املرأة من  إذا ترتب عنها حرمان  الجنس  القامئة عىل  أساس  التمييزية 
تقييد حقوقها أو منعها من الحصول عىل منفعة أو خدمة أو مامرسة نشاطها بصورة عادية 
أو رفض تشغيلها أو فصلها عن العمل أو معاقبتها. تختلف هذه الجرمية عن جرائم التمييز 
كام وقع تكريسها يف القانون املقارن مثل القانون الجزايئ املغريب أو القانون  الجزايئ الفرنيس.
من حيث اعتامدها عىل معيار متييزي واحد وهو معيار الجنس وبتحديدها آلثار معينة.     

خامسا: العنف السيايس

إحداث جرمية العنف السيايس القائم عىل التمييز بني الجنسني فصل 18 من القانون. يحمي 
املرشع من وراء هذه الجرمية الحقوق السياسية واملدنية للمرأة التي متكنها من املشاركة 
يف الشأن العام وصنع القرار والتعبري عن رأيها السيايس وحامية كذلك الحريات العامة التي 
إعاقتها عن  أو  املرأة  إىل حرمان  مرتكبه  يهدف  فعل  كل  سياسية  تعترب جرمية  بها.  تتمتع 
مامرسة أي نشاط حزيب أو سيايس أو جمعيايت أو حرمانها  أو إعاقتها عن مامرسة حرياتها 
أو حقوقها. هذا العنف يحصل غالبا بسبب املشاركة السياسية للمرأة عند إجراء انتخابات  
اما بوصفها ناخبة أو مرتشحة أو عند أو عند القيام بتظاهرات أو تحركات. أو عند انخراطها 

ومامرستها ألنشطة حزبية أو جمعياتية.

  أهم التعديالت  التي طالت املجلة الجزائية  من قبل القانون 

- استعامل عبارة الضحية عوض عبارة املجني عليها أو املعتدى عليها أو املترضرة املستعملة 
من قبل املجلة الجزائية إذ سيقع وألول مرة استعامل عبارة الضحية من قبل املجلة الجزائية. 
و يرتتب عن استعامل هذا املصطلح  االعرتاف مبركز قانوين  للضحية والذي يرتتب عنه تطبيق 

نظام قانوين يتمثل أساسا يف الحامية والتعهد.  

- التخيل عن اعتبار أن اإلسقاط يف جرائم العنف يوقف التتبعات واملحاكمة وتنفيذ العقاب.   
متكن املجلة الجزائية عادة، الشايك من إسقاط حقه يف التتبع الذي ينجر عنه إيقاف  التتبعات 
أو املحاكمة أو تنفيذ العقاب ألنها تعترب العنف مسألة  شخصية.  وهي فلسفة تتناقض مع

روح هذا القانون القائم عىل فكرة ال إفالت من العقاب فاإلسقاط يشجع عىل ظاهرة العود 
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وال ينبني يف كل الحاالت عن إرادة حرة للضحية ألنه ويف أغلب الحاالت تسقط املرأة حقها 
يف التتبع نتيجة التهديد والضغط. كام يعترب العنف مسألة خطرية تهم املجتمع بأرسه وليس 
العمومية يف  النيابة  التتبع فإن حق  الضحية حقها يف  مسألة شخصية، حتى وإن اسقطت 

التتبع يبقى قامئا وال يؤثر عىل سري املحاكمة وال يوقف تنفيذ العقاب. 

- استعامل ظروف تشديد جديدة قامئة عىل:
 * توفر حالة الهشاشة أو اإلستضعاف التي تتواجد فيها الضحية وهي كرب السن ,الحمل, 
املرض الخطري . املجلة تعتمد حاليا عىل صغر السن  والقصور الذهني او البدين  الذي يضعف 

قدرة الضحية عىل التصدي للمعتدي والذي وقع تكريسهم كحاالت استضعاف.
* عالقة الضحية باملعتدي: وقع توسيع دائرة العنف األرسي : التوسع يف صفة الفاعل كظرف 
بينام  السابقني  الخطيبني  أحد  أو  الخطيبني  أحد  أو  املفارقني  أحد  أو  أحدالزوجني  تشديد: 

اقترصت املجلة الجزائية الحالية عىل صفة القرين والخلف واألصول. 
ذلك  ويف  الشخيص  بالحق  قامئة  أو  مترضرة  أو  شاهدة  للضحية:  اإلجرائية  الصفة  عىل   *
حامية للشهود واملبلغني عن الجرائم وتشجيعا عىل التشيك يف جرائم العنف. مل تكرس املجلة 

الجزائية إطالقا هذه الصورة كظرف تشديد يف جرائم العنف. 

* التنصيص رصاحة عىل  عبارة سفاح التي تعني يف الفصل 227 االتصال الجنيس من قبل 
أحد أفراد تربطه بالضحية الطفل عالقة  عائلية أو عالقة قرابة أو مصاهرة وفق ما حدده 
النص واعتامده رصاحة كظرف تشديد يف جرمية االغتصاب وضمنيا يف جرمية االعتداء بفعل 
يف  اعتربت  لكنها  بصفة رصيحة  القرىب  عبارة سفاح  الجزائية  املجلة  تستعمل  مل  الفاحشة. 
الفصل 229 م ج بأن العقوبات املنصوص عليها يف جرمية املواقعة بالرضا الفصل 227 مكرر 
إذا ارتكبت  الفصلني 228 و228 مكرر، تشدد  الفاحشة عىل معنى  وجرمية االعتداء بفعل 

هذه الجرائم من قبل أصول املجني عليه من أي طبقة.

- التخيل عن االعتداد بجنس معني عىل مستوى الضحية والفاعل يف الجرائم الجنسية إعامال 
ملبدأ املساواة. تعترب املجلة الجزائية باستثناء جرمية االعتداء بفعل الفاحشة املنصوص عليها 
الفصل  معنى  عىل  بالرضا  املواقعة  و   227 الفصل  معنى  عىل  االغتصاب  أن   228 بالفصل 
227 مكرر هي جرائم ترتكب من قبل الذكر عىل األنثى. بينام اعترب الفصل 227 جديد بأن 
االغتصاب هو كل فعل يؤدي إىل إيالج جنيس ضد ذكر أو أنثى بدون رضاه كام مل يحدد 
جنس الفاعل كذلك الشأن بالنسبة للفصل 227 مكرر الذي ينص عىل تعمد االتصال جنسيا 

بطفل ذكر أو أنثى برضاه.

- بالنسبة لجرمية االغتصاب: وقع  تعريف جرمية االغتصاب من قبل املرشع من خالل هذا 
القانون بينام مل تعرفها املجلة الجزائية واستعملت فقط عبارة من واقع أنثى غصبا أو
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أساس  تعريفا واسعا عىل  االغتصاب  تعريف  أيضا  الجرمية، وقع  للداللة عىل  بدون رضاها 
أنه االتصال الجنيس مهام كانت طبيعته أي اتصال جنيس عن طريق الوطيء يف الفرج أو 
من الخلف سواء كان االتصال كامال أو سطحي أو مؤدي إىل افتضاض البكارة أم ال بالنسبة 
لألنثى ومهام كانت والوسيلة املستعملة يف ذلك. يعني اما باستعامل العضو الذكري أو أي 

أداة أخرى.

- الرتفيع يف سن التمييز الجنيس من 13 سنة إىل 16 سنة واعتبار عدم بلوغ سن 16سنة هو 
قرينة قانونية قاطعة عىل انعدام الرضا للقيام باتصال جنيس. اعترب القانون أن سن 13 سنة  
هو سن جد مبكرة العتبار الضحية مميزة جنسيا  ليك تديل برضا مستنري للقيام باتصال جنيس 
تدرك عواقبه لذا رفع يف هذا السن إىل 16 سنة كام اعترب كل اتصال جنيس بطفل دون 16  

سنة كاملة يعترب اغتصابا أي أنه تم بدون رضاه وال ميكن اثبات عكس ذلك.

- توحيد سن الرشد الجنيس ليصبح 18سنة. متيز املجلة الجزائية بني الرشد الجنيس للذكر 
وهو 18 سنة وسن الرشد الجنيس لألنثى الذي هو 20 سنة بالنسبة لجرمية الفصل 227 مكرر 

بينام هو 18 سنة بالنسبة لالعتداء بفعل الفاحشة. 

- تحديد لجرمية الفصل 227 مكرر و ذلك باعتبارها تعمد االتصال الجنيس بطفل ذكرا كان 
أو أنثى برضاه سنه فوق 16 سنة ودون 18سنة وإذا كان الفاعل قارصا تطبق أحكام مجلة 
فقط عىل  ينص   الذي  مكرر   227 الفصل  الجزائية جرمية  املجلة  تعرف  مل  الطفل.  حامية 
التمييز الجنيس    مواقعة أنثى بدون عنف. وقع الرتفيع يف سن الضحية باالعتامد عىل سن 
الذي يبتدأ من سن 13 سنة يف املجلة الجزائية و يبتدأ من بلوغ سن 16 سنة يف هذا القانون. 
كام احال هذا القانون الفاعل إذا كان طفال عىل أحكام الفصل 59 من مجلة حامية الطفل 
لتفادي عقوبة السجن. التخيل عن اعتبار الزواج بالضحية من قبل املعتدي يوقف التتبعات 
واملحاكمة وتنفيذ العقاب وكذلك يف صورة االعتداء عىل الحرية أي يف صورة الفرار بطفلة 
املنصوص عليها يف الفصل 239 م ج. يعترب الزواج بضحية سنها  بني13 سنة و دون 20 سنة يف 
اطار الفصل 227 مكرر هي وسيلة تحمي املعتدي من العقاب عىل حساب مصلحة الضحية 
وحقوقها. وهو زواج مبكر بالنسبة للضحية وغايته درء الفضيحة وليس تكوين أرسة و أثبت 
الواقع فشل هذا الزواج كام اثبت مخاطره إضافة إىل أنه مخالف للدستور و للمعايري الدولية 

املتعلقة بحقوق اإلنسان وبحقوق املرأة عىل وجه الخصوص.

- تبدأ آجال سقوط الدعوى العمومية يف جرائم التحرش الجنيس واالغتصاب واالتصال الجنيس 
بطفل برضاه واملفاحشة إذا كانت الضحية طفال, من يوم بلوغه سن الرشد. وقع اعتامد آجال 
مطولة مقارنة لآلجال العادية التي تسقط إثرها الدعوى العمومية لتمكني الضحايا الذي وقع 
اإلعتداء جنسيا عليهم  يف سن الطفولة من تتبع املعتدين وتحتسب آجال سقوط الدعوى 

العمومية من يوم بلوغهم سن الرشد وال من يوم ارتكاب الجرمية.



تعليــق علـــى القانون األسايس للقضــاء علــى العنـف ضـد املــرأة                                                                                             27    

- جرمية التحرش الجنيس مل تعد قامئة  يف تعريفها عىل ركن اإلمعان وتكرار الفعل يف الزمن يف 
مضايقة الغري كام نص عىل ذلك الفصل 226 ثالثا، اكتفى القانون باستعامل عبارات يف الجمع  
وهي اعتداء عىل الغري بأفعال أو أقوال أو إشارات كام حدد هذا القانون طبيعة األفعال إذ 
يجب ان تتضمن ايحاءات جنسية ويكون هدفها كذلك جنسيا كام اعترب ان الجرمية تقوم 
كذلك مبامرسة ضغط خطري يضعف قدرة الضحية بينام تنص املجلة الجزائية عىل مامرسة 
ضغوط لقيام الجرمية. كام وقع الغاء الفصل 226 رابعا الذي يعترب جرمية التحرش الجنيس 
مسألة شخصية ومتس مبصالح ذاتية باعتبار أن التتبع يف هذه الجرمية من قبل النيابة يتوقف 
عىل شكاية من املترضر وأنه يف صورة صدور قرار بالحفظ أو بعدم سامع الدعوى ميكن تتبع 
املشتيك من أجل االدعاء بالباطل و مطالبته بالتعويض عن الرضر وهذا النص ال يحمي ضحايا 

التحرش الجنيس التي متتنع عن التشيك خوفا من تطبيق أحكام هذا النص.

- تكريس جرمية العنف املعنوي يف اإلطار العائيل املرتكبة من القرين عىل قرينه وانسحابها 
عىل الخطيب والخطيب السابق واملفارق املنصوص عليها بالفصل 224 مكرر وهي جرمية 
الزمن ويعترب عنفا معنويا الشتم واإلهانة والتجاهل  الفعل يف  التعود أي تكرار  قامئة عىل 
والسخرية والتخويف أو التحكم. مل يسبق للمجلة الجزائية تجريم العنف املعنوي يف الوسط 

العائيل.   

- تكريس جرمية اعتياد سوء معاملة القرين أو شخص يف وضعية هشة الفصل 224 ثانيا. مل 
تكرس املجلة الجزائية إال جرمية اعتياد سوء معاملة  طفل أو غريه من القارصين املوضوعني 
تحت  رقابة الفاعل أو تحت واليته. يعترب سوء معاملة اعتياد منع  الطعام أو العالج من قبل  

القرين أو إذا كانت الضحية يف وضعية هشة أو كان ملرتكب الجرمية سلطة عىل الضحية.

القياس عىل  تم  تشويهها.  أو  كليا  أو  للمرأة جزئيا  التناسلية  األعضاء  برت  تكريس جرمية   -
الجرمية األصلية املكرسة يف الفصل 221 م ج والتي ترتكب ضد الذكر فقط.

يف التعهد بالضحية 

واآلليات  والتدخالت  الخدمات  مجموع  بأنها  العنف  ملناهضة  كإسرتاتيجية  التعهد  يعرف 
وتجاوز  نفسها  يف  الثقة  استعادة  من  متكنها  والتي  للضحية  الدولة  توفرها  التي  واإلحاطة 
وضعيتها كضحية واسرتجاع كرامتها واإلحساس مبواطنتها لغاية إعادة تأهيلها وإدماجها يف 

املجتمع.

وآليات حددها  مبادئ  وفق  يتم  الدولة  عاتق  عىل  محمال  التزاما  بالضحية  التعهد  ويعترب 
القانون قامئة عىل:
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- اعتبار العنف ضد املرأة شكال من أشكال التمييز وانتهاكا لحقوق اإلنسان وكرامته.

- االعرتاف بصفة الضحية للمرأة واألطفال املقيمني معها املسلط عليهم العنف وهذا االعرتاف 
ميكن الضحية من التمتع بحقوق.

الحياة الخاصة واملعطيات الشخصية للضحية وهي ضامنات أقرها  - احرتام وضامن رسية 
الدستور لألشخاص والتي ال يجب انتهاكها عند التعهد بالضحية.

- احرتام الضحية يف اتخاذ القرار املناسب لها إذ ال يجب اعتبار صفة الضحية عائقا الستقاللية 
القرار املتخذ ولحرية اإلرادة. فعملية اإلحاطة هي قبل كل يشء قرار يعود للضحية. 

فرص  بإتاحة  وذلك  الضحايا  بني  التمييز  وعدم  الخدمات  توفري  يف  املساواة  مبدأ  اعتامد   -
متكافئة للضحايا للحصول واالنتفاع بنفس الخدمات أينام كن يف مناطق وجهات البالد، كام 

أن تعميم الخدمات عىل مستوى كافة البالد يساعد عىل القضاء عىل العنف أينام وجد.

يقوم التعهد عىل:

- التوجيه واملرافقة القانونية التي تتم باإلرشاد القانوين والقضايئ واإلعانة العدلية، حيث أن 
التعريف بالحقوق التي تتمتع بها الضحية واإلجراءات القضائية التي تعتمد تساعد الضحية 

عىل التشيك وكرس حاجز الصمت و رفض العنف.

اإلطارات  بتوفري  تتم  والتي  املناسبة:  والنفسية  والصحية  االجتامعية  واملرافقة  املساعدة   -
املتخصصة و بتوفري الفضاءات الخاصة الستقبال ضحايا العنف كام نص القانون عىل ذلك.

 
- اإلنصات الذي يتم يف فضاءات آمنة ومستقلة تحرتم فيها خصوصية الضحية وكرامتها والتي 

يقتيض أساسا توفري مراكز استامع.

- تيسري اإليواء الذي يتم بإحداث مراكز إيواء وتعميمها عىل كامل تراب الجمهورية ففي 
كثري من األحوال تغادر الضحية مقر الزوجية أو مقر العائلة نتيجة العنف الذي ميارس عليها 

وتصبح بدون مأوى أو ألن بقائها يف مسكنها يشكل خطرا عىل حياتها وسالمتها.

استقالليتها  لضامن  قدراتها  ودعم  تأهيلها  طريق  عن  يتم  الذي  الضحية  ادماج  تيسري   -
واإلحساس مبواطنتها. 

بقضايا  املختصني  القضاة  تضم  االبتدائية  املحاكم  داخل  تكون  تخصيص فضاءات خاصة   -
العنف ضد املرأة عىل مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء األرسة مام يخدم مصلحة 
الضحية املتمثلة يف ربح الوقت واملال وعدم تشتت جهود ها والتعجيل يف اإلجراءات. يضمن 
هذا اإلجراء إحاطة ناجعة وشاملة للضحية. وبتوفري فضاءات خاصة كذلك باستقبال ضحايا 

العنف لتوفري الخدمات الصحية والنفسية.
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يتم التعهد بالضحايا عن طريق إرساء رشاكة متينة ومتواصلة ومتعددة بني مختلف أجهزة 
الدولة املعنية و بني هذه األجهزة واملجتمع املدين. 





القانون األسايس للقضــاء
علــى العنـف ضـد املــرأة
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قانون أسايس عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ يف 11 أوت 2017. 
يتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة.

 باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون األسايس اآليت نصه :

الباب األول
أحكام عامة

الفصل األول:  يهدف هذا القانون إىل وضع التدابري الكفيلة بالقضاء عىل كل أشكال العنف 
ضد املرأة القائم عىل أساس التمييز بني الجنسني من أجل تحقيق املساواة واحرتام الكرامة 
وتتبع  بالوقاية  أشكاله  ملختلف  التصدي  عىل  تقوم  شاملة  مقاربة  بإتباع  وذلك  اإلنسانية، 

مرتكبيه ومعاقبتهم وحامية الضحايا والتعهد بهم.

القائم عىل  املرأة  املسلط عىل  والعنف  التمييز  أشكال  كل  القانون  يشمل هذا   :2 الفصل 
أساس التمييز بني الجنسني مهامكان مرتكبوه وأيا كان مجاله.

الفصل 3: يقصد باملصطلحات التالية عىل معنى هذا القانون :
- املرأة: تشمل سائر اإلناث مبختلف أعامرهن.

- الطفل: كل شخص ذكرا كان أو أنثى عىل معنى مجلة حامية الطفل.
أساسه  املرأة  اقتصادي ضد  أو  أو جنيس  أو معنوي  اعتداء مادي  املرأة: كل  العنف ضد   -
أو جنيس  أو نفيس  أو رضر جسدي  أمل  أو  إيذاء  يتسبب يف  والذي  الجنس  التمييز بسبب 
أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا االعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق 

والحريات، سواء يف الحياة العامة أو الخاصة.
أو  للمرأة  الجسدية  السالمة  أو  بالحرمة  ميس  مسيئ  أو  ضار  فعل  كل  املادي:  العنف   -
بحياتها كالرضب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبرت أجزاء من الجسم واالحتجاز 

والتعذيب والقتل.
- العنف املعنوي: كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو اإلكراه أو التهديد أو اإلهامل أو الحرمان 
األقوال  أو  األفعال  الحقوق والحريات واإلهانة والتجاهل والسخرية والتحقري وغريها من  من 

التي تنال من الكرامة اإلنسانية للمرأة أو ترمي إىل إخافتها أو التحكم فيها.
غريه  رغبات  أو  لرغباته  املرأة  إخضاع  إىل  مرتكبه  يهدف  قول  أو  فعل  كل  الجنيس:  العنف   -
الجنسية باستخدام اإلكراه أو التغرير أو الضغط وغريها من وسائل إضعاف وسلب اإلرادة وذلك 

بغض النظر عن عالقة الفاعل بالضحية.
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- العنف الجنيس: كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إىل إخضاع املرأة لرغباته أو رغبات غريه 
الجنسية باستخدام اإلكراه أو التغرير أو الضغط وغريها من وسائل إضعاف وسلب اإلرادة

وذلك بغض النظر عن عالقة الفاعل بالضحية.

عن  إعاقتها  أو  املرأة  لحرمان  مرتكبه  يهدف  مامرسة  أو  فعل  كل  هو  السيايس:  العنف   -
مامرسة أي نشاط سيايس أو حزيب أو جمعيايت أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات 

األساسية ويكون قامئا عىل أساس التمييز بني الجنسني.

- العنف االقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغالل املرأة أو حرمانها من 
املوارد االقتصادية مهام كان مصدرها كالحرمان من األموال أو األجر أو املداخيل، والتحكم

يف األجور أو املداخيل، وحرض العمل أو اإلجبار عليه.

- التمييز ضد املرأة: كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من 
االعرتاف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات عىل أساس املساواة التامة والفعلية يف امليادين 
بهذه  للمرأة  االعرتاف  إبطال  أو  والثقافية،  واالجتامعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية 
الحقوق أو متتعها بها ومامرستها بغض النظر عن اللون أو العرق أوالدين أو الفكر أو السن أو 
الجنسية أو الظروف االقتصادية واالجتامعية أو الحالة املدنية أو الصحية أو اللغة أو اإلعاقة.

وال تعترب متييزا اإلجراءات والتدابري اإليجابية الرامية إىل التعجيل باملساواة بني الجنسني.

- حالة استضعاف: هي حالة الهشاشة املرتبطة بصغر أو تقدم السن أو املرض الخطري أو 
الحمل أو القصور الذهني أو البدين التي تضعف قدرة الضحية عىل التصدي للمعتدي.

- الضحية: املرأة واألطفال املقيمون معها الذين أصيبوا برضر بدين أو معنوي أو عقيل أو 
أو  أفعال  بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق  التمتع  تم حرمانهم من  أو  اقتصادي،  أو  نفيس 

أقوال أو حاالت إهامل تشكل انتهاكا للقوانني الجاري بها العمل.

وفق  وذلك  معها،  املقيمني  واألطفال  العنف  باملرأة ضحية  باإلحاطة  الدولة  تتعهد   :4 الفصل 
املبادئ العامة التالية:

- اعتبار العنف ضد املرأة شكال من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق اإلنسان،
- االعرتاف بصفة الضحية للمرأة واألطفال املقيمني معها املسلّط عليهم عنف،

- احرتام إرادة الضحية يف اتخاذ القرار املناسب لها،
- احرتام وضامن رسية الحياة الخاصة واملعطيات الشخصيةللضحية،

- إتاحة الفرص املتكافئة للحصول عىل الخدمات يف جميع املناطق والجهات،
- توفري اإلرشاد القانوين لضحايا العنف ومتكينهم من اإلعانة العدلية.

املساعدة  توفري  أجل  من  املختصة  املصالح  مع  بالتنسيق  العنف  ضحايا  مبرافقة  التعهد   -
االجتامعية والصحية والنفسية الرضورية وتيسري إدماجهم وإيوائهم.
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الفصل 5: تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط االسرتاتيجية والربامج املشرتكة أو 
القطاعية بهدف القضاء عىل جميع أشكال العنف املسلط عىل املرأة يف املجال األرسي واملحيط 
االجتامعي والوسط الرتبوي والتكويني واملهني والصحي والثقايف والريايض واإلعالمي، واتّخاذ 

الرتاتيب والتدابري الالزمة لتنفيذها.

الباب الثاين
يف الوقاية والحامية من العنف ضد املرأة

القسم األول
يف الوقاية من العنف ضد املرأة

الفصل 6: تتخذ الدولة كل التدابري الالزمة للقضاء عىل كل املامرسات التمييزية ضد املرأة خاصة 
عىل مستوى األجر والتغطية االجتامعية يف جميع القطاعات ومنع االستغالل االقتصادي للمرأة 

وتشغيلها يف ظروف قاسية أو مهينة أو مرضة بصحتها وسالمتها وكرامتها.

والثقافة والصحة  املهني  والتكوين  العايل  والتعليم  بالرتبية  املكلفة  الوزارات  الفصل 7: عىل 
والشباب والرياضة والطفولة واملرأة والشؤون الدينية اتخاذ كل التدابري الكفيلة بوقاية املرأة

من العنف ومكافحته يف املؤسسات الراجعة إليها بالنظر، وذلك من خالل:
- وضع برامج تعليمية وتربوية وثقافية تهدف إىل نبذ ومكافحة العنف والتمييز ضد املرأة 

وترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني والتثقيف الصحي، والجنيس،
- تكوين املربني والساهرين عىل املجال الرتبوي حول املساواة وعدم التمييز ومكافحة العنف 

ملساعدتهم عىل معالجة قضايا العنف يف الفضاء الرتبوي.
- تنظيم دورات تدريبية خاصة يف مجاالت حقوق االنسان وحقوق املرأة وحاميتها من العنف 

ومكافحته لفائدة املوظفني العاملني يف هذه املجاالت،
الفتيات يف جميع  املبكر خاصة لدى  الالزمة ملكافحة االنقطاع املدريس  التدابري  اتخاذ كل   -

املناطق،
- إحداث خاليا إصغاء ومكاتب عمل اجتامعي ونوادي صحية بالتعاون مع األطراف املعنية،

- نرش ثقافة الرتبية عىل حقوق اإلنسان وترسيخها لدى الناشئة.

الفصل 8: عىل الوزارة املكلفة بالصحة وضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضد املرأة يف 
التدريس الطبي وشبه الطبي والتكفل بتدريب العاملني يف املجال الصحي يف جميع املستويات

لكشف وتقييم كل أشكال العنف ضد املرأة والوقاية منه والفحص والعالج واملتابعة بغرض 
التعهد باملرأة واألطفال املقيمني معها ضحايا العنف.

كام تتوىّل توفري فضاءات خاصة باستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهم.
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الفصل 9: عىل الوزارة املكلفة بالشؤون االجتامعية ضامن التدريب املناسب ملختلف املتدخلني 
االجتامعيني وخاصة منهم األخصائيني االجتامعيني بغاية متكينهم من أدوات التدخل والتعهد

باملرأة ضحية العنف.
املتعاقدة  املختصة  والجمعيات  االجتامعية  واملؤسسات  الرعاية  ومؤسسات  الهياكل  وتلتزم 
التكوين  وبرامج  امليداين  التدخل  برامج  ضمن  املرأة  ضد  العنف  مقاومة  بإدماج  معها 
الخصويص وخطط التدخل وبرامج الرشاكة ذات الصلة سواء تعلق األمر بالتوعية أو الكشف 

املبكر أو اإلشعار أو التدخل أو املرافقة للمرأة ضحية العنف واألطفال املقيمني معها.

الفصل 10: تضع وزارتا العدل والداخلية برامج متكاملة حول مكافحة العنف ضد املرأة يف 
التعاطي مع  بالنظر، وذلك لتطوير طرق  إليهام  الراجعة  التدريس والتكوين يف املؤسسات 

شكاوى وقضايا العنف ضد املرأة.
التدابري الالزمة إلعادة تأهيل مرتكب جرمية العنف ضد املرأة  كام تتخذ وزارة العدل كل 

وإعادة إدماجه يف الوسط العائيل واالجتامعي.

الفصل 11: تتوىل وسائل اإلعالم العمومية والخاصة التوعية مبخاطر العنف ضد املرأة وأساليب 
التعاطي مع  العاملني يف املجال اإلعالمي عىل  مناهضته والوقاية منه وتحرص عىل تكوين 

العنف املسلط عىل النساء يف ظل احرتام أخالقيات املهنة وحقوق اإلنسان واملساواة.
ومينع اإلشهار وبث املواد اإلعالمية التي تحتوي عىل صور منطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال 
بكل  املقلّلة من خطورته، وذلك  أو  املسلط عليها  للعنف  املكرسة  أو  املرأة  مسيئة لصورة 

الوسائل والوسائط اإلعالمية.
التدابري والعقوبات املستوجبة حسب القانون  وعىل هيئة االتصال السمعي البرصي اتخاذ 

للتصدي للتجاوزات املنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

التنسيق بني مختلف املتدخلني املذكورين  املرأة  الوزارة املكلفة بشؤون  الفصل 12: تتوىل 
بالفصول من 6 إىل 11 من هذا القانون وإرساء آليات الرشاكة والدعم والتنسيق مع منظامت

املجتمع املدين ذات الصلة بغية متابعة تنفيذ ما تم إقراره. كام تقوم الوزارة املكلفة بشؤون 
املرأة بإعداد تقرير سنوي يف الغرض يحال إىل رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة.

القسم الثاين
يف الحامية من العنف ضد املرأة

الفصل 13: تتمتع املرأة ضحية العنف واألطفال املقيمون معها بالحقوق التالية:

- الحامية القانونية املناسبة لطبيعة العنف املامرس ضدها مبا يكفل أمنها وسالمتها وحرمتها 
الجسدية والنفسية وكرامتها مع احرتام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية

وقضائية.
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التقايض والخدمات  املنظمة إلجراءات  القانوين حول األحكام  املعلومة واإلرشاد  إىل  النفاذ   -
املتاحة،

- التمتع وجوبا باإلعانة العدلية.
- التعويض العادل لضحايا العنف يف صورة استحالة التنفيذ عىل املسؤول عنه وتحل الدولة محل 

الضحايا يف استخالص املبالغ التي وقع رصفها،
- املتابعة الصحية والنفسية واملرافقة االجتامعية املناسبة والتمتع بالتعهد العمومي والجمعيايت 

عند االقتضاء مبا يف ذلك اإلنصات،
- اإليواء الفوري يف حدود اإلمكانيات املتاحة.

الفصل 14: عىل كل شخص مبن يف ذلك الخاضع للرس املهني واجب إشعار الجهات املختصة 
حال علمه أو مشاهدته حالة عنف عىل معنى هذا القانون أو معاينة آثارها.

ال ميكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية باإلشعار عىل معنى أحكام 
هذا القانون.

تطلبت  إذا  أو  برضاه  إال  اإلشعار  بواجب  قام  من  هوية  عن  اإلفصاح  أي شخص  عىل  مينع 
اإلجراءات القانونية ذلك.

الباب الثالث
يف جرائم العنف ضد املرأة

الفصل 15: تلغى أحكام الفصول 208 و 226 ثالثا و 227 و 227 مكرر و 229 والفقرة الثانية 
من الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل 222 والفقرة الثانية

من الفصل 228 من املجلة الجزائية وتعوض باألحكام التالية :
الفصل 208 جديد : يعاقب بالسجن مدة عرشين عاما مرتكب الرضب أو الجرح الواقع عمدا 

دون قصد القتل والذي نتج عنه املوت، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر :
- إذا كانت الضحية طفال،

- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
- إذا كانت للفاعل سلطة عىل الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،

- إذا كان الفاعل أحد الزوجني أو أحد املفارقني أو أحد الخطيبني أو أحد الخطيبني السابقني،
- إذا كانت الضحية يف حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو مبرض خطري أو بالحمل 

أو بالقصور الذهني أو البدين التي تضعف قدرتها عىل التصدي للمعتدي،
- إذا كانت الضحية شاهدا أو مترضرا أو قامئا بالحق الشخيص وذلك ملنعها من اإلدالء بشهادة 
أو من القيام باإلعالم عن جرمية أو تقديم شكاية أو بسبب إعالمها أو تقدميها لشكاية أو لإلدالء 

بشهادة،
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- إذا سبق النية بالرضب والجرح،
- إذا سبق أو صاحب االعتداء استعامل السالح أو التهديد به،

- إذا ارتكبت الجرمية من مجموعة أشخاص بصفة فاعلني أصليني أو مشاركني،
- إذا كان االعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا عىل رشط،

الفصل 218 )فقرة ثانية جديدة(: ويكون العقاب بالسجن مدة عامني وبخطية قدرها ألفا 
دينار:

- إذا كانت الضحية طفال.
- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،

- إذا كانت للفاعل سلطة عىل الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
- إذا كان الفاعل أحد الزوجني أو أحد املفارقني أو أحد الخطيبني أو أحد الخطيبني السابقني،

- إذا سهل ارتكاب الجرمية حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو املعلومة من الفاعل،
- إذا كانت الضحية شاهدا أو مترضرا أو قامئا بالحق الشخيص وذلك ملنعها من اإلدالء بشهادة 

أو من القيام باإلعالم عن جرمية أو تقديم شكاية أو بسبب إعالمها أو تقدميها لشكاية
أو اإلدالء بشهادة.

درجة  كانت  مهام  عاما  عرش  اثني  إىل  العقاب  ويرفع  جديدة(:  ثالثة  )فقرة   219 الفصل 
السقوط:

- إذا كانت الضحية طفال،
- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،

- إذا كانت للفاعل سلطة عىل الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
- إذا كان الفاعل أحد الزوجني أو أحد املفارقني أو أحد الخطيبني أو أحد الخطيبني السابقني،

- إذا سهل ارتكاب الجرمية حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو املعلومة من الفاعل،
- إذا كانت الضحية شاهدا أو مترضرا أو قامئا بالحق الشخيص وذلك ملنعها من اإلدالء بشهادة 
أو من القيام باإلعالم عن جرمية أو تقديم شكاية أو بسبب إعالمها أو تقدميها لشكاية أو 

اإلدالء بشهادة.
- إذا ارتكبت الجرمية من مجموعة أشخاص بصفة فاعلني أصليني أو مشاركني،

- إذا سبق أو صاحب االعتداء استعامل السالح أو التهديد به،
- إذا كان االعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا عىل رشط.

الفصل 222 )فقرة ثانية جديدة( : ويكون العقاب مضاعفا :
- إذا كانت الضحية طفال،

- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
- إذا كانت للفاعل سلطة عىل الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،

- إذا كان الفاعل أحد الزوجني أو أحد املفارقني أو أحدالخطيبني أو أحد الخطيبني السابقني،
- إذا سهل ارتكاب الجرمية حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو املعلومة من الفاعل،
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- إذا كانت الضحية شاهدا أو مترضرا أو قامئا بالحق الشخيص وذلك ملنعها من اإلدالء بشهادة 
أو من القيام باإلعالم عن جرمية أو تقديم شكاية أو بسبب إعالمها أو تقدميها لشكاية أو 

اإلدالء بشهادة،
- إذا ارتكبت الجرمية من مجموعة أشخاص بصفة فاعلني أصليني أو مشاركني،

- إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا عىل رشط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.

الفصل 226 ثالثا )جديد(: يعاقب بالسجن مدة عامني وبخطية قدرها خمسة آالف دينار 
مرتكب التحرش الجنيس.

ويعترب تحرشا جنسيا كل اعتداء عىل الغري باألفعال أو اإلشارات أو األقوال تتضمن إيحاءات 
جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله عىل االستجابة لرغبات املعتدي 
أو رغبات غريه الجنسية أو مبامرسة ضغط خطري عليه من شأنها إضعاف قدرته عىل التصدي 

لتلك الضغوط.

ويكون العقاب مضاعفا:
- إذا كانت الضحية طفال،

- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
- إذا كانت للفاعل سلطة عىل الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،

- إذا سهل ارتكاب الجرمية حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو املعلومة من الفاعل.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جرمية التحرش الجنيس املرتكبة ضد طفل 
بداية من بلوغه سن الرشد.

الفصل 227 جديد : يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إىل إيالج جنيس مهام كانت طبيعته والوسيلة 
املستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جرمية االغتصاب بالسجن مدة

عرشين عاما.

ويعترب الرضا مفقودا اذا كان سن الضحية دون السادسة عرش عاما كاملة.

يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جرمية االغتصاب الواقعة :
1 - باستعامل العنف أو السالح أو التهديد به، أو باستعامل مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة 

أو مخدرات.
2 - ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون السادسة عرشة عاما كاملة،

3 - سفاح القرىب باغتصاب طفل املرتكب من :
- األصول وإن علوا،
- اإلخوة واألخوات،

- ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه،
- والد الزوج أو الزوجة أو زوج األم أو زوجة األب أو فروع الزوج اآلخر،

- أشخاص يكون أحدهم زوجا ألخ أو أخت.
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4 - ممن كانت له سلطة عىل الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
5 - من مجموعة أشخاص بصفة فاعلني أصليني أو مشاركني.

6 - إذا كانت الضحية يف حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو مبرض خطري أو بالحمل أو 
بالقصور الذهني أو البدين التي تضعف قدرتها عىل التصدي للمعتدي.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جرمية االغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه 
سن الرشد.

الفصل 227 مكرر )جديد(: يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمد االتصال جنسيا 
بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سّنه فوق السادسة عرش عاما كاملة ودون الثامنة عرش عاما

كاملة.

ويكون العقاب مضاعفا يف الحاالت التالية:
- إذا كان الفاعل معلّم الضحية أو من خدمتها أو من أطبائها،
- إذا كانت للفاعل سلطة عىل الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،

- إذا ارتكبت الجرمية مجموعة من األشخاص بصفة فاعلني أصليني أو مشاركني،
- إذا كانت الضحية يف حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو مبرض خطري أو بالحمل أو 

بالقصور الذهني أو البدين التي تضعف قدرتها عىل التصدي للمعتدي.
واملحاولة موجبة للعقاب.

عند ارتكاب الجرمية من قبل طفل تطبق املحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حامية الطفل.

برضاه  الجنيس ضد طفل  االتصال  العمومية بخصوص جرمية  الدعوى  انقضاء  آجال  تجري 
بداية من بلوغه سن الرشد.

الفصل 228 )فقرة ثانية جديدة (: ويكون العقاب مضاعفا :
- إذا كانت الضحية طفال،

- إذا كان الفاعل :
٭من األصول وإن علوا أو الفروع وإن سفلوا،

٭من اإلخوة واألخوات،
٭ ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه،

٭ زوج البنت أو زوجة االبن أو أحد فروعه،
٭ والد الزوج أو الزوجة أو زوج األم أو زوجة األب أو فروع الزوج األخر،

٭ أشخاص يكون أحدهم زوجا ألخ أو أخت.
- إذا كانت للفاعل سلطة عىل الضحية او استغل نفوذ وظيفه،

- إذا سهل ارتكاب الجرمية حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو املعلومة من الفاعل،
- إذا ارتكبت الجرمية مجموعة من األشخاص بصفة فاعلني أصليني أو مشاركني،

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جرمية الفاحشة املرتكبة ضد طفل بداية من 
بلوغه سن الرشد.
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الفصل 16: تضاف للمجلة الجزائية فقرة ثالثة للفصل 221 وفقرة ثانية للفصل 223 وفقرة 
ثانية للفصل 224 والفصل 224 مكرر كام ييل:

الفصل 221 )فقرة ثالثة(: ويسلط نفس العقاب عىل مرتكب االعتداء إذا نتج عنه تشويه أو 
برت جزيئ أو كيل للعضو التناسيل للمرأة.

الفصل 223 )فقرة ثانية(: ويكون العقاب مضاعفا :
- إذا كانت الضحية طفال،

- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
- إذا كانت للفاعل سلطة عىل الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،

- إذا كان الفاعل أحد الزوجني أو أحد املفارقني أو أحد الخطيبني أو أحد الخطيبني السابقني،
- إذا سهل ارتكاب الجرمية حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو املعلومة من الفاعل،

- إذا كانت الضحية شاهدا أو مترضرا أو قامئا بالحق الشخيص وذلك ملنعها من اإلدالء بشهادة 
أو  أو تقدميها لشكاية  إعالمها  أو بسبب  تقديم شكاية  أو  بإعالم عن جرمية  القيام  أو من 

اإلدالء بشهادة.

الفصل 224 )فقرة ثانية(: يسلط نفس العقاب املذكور بالفقرة املتقدمة عىل كل من اعتاد 
سوء معاملة قرينه أو شخص يف حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له 

سلطة عىل الضحية.

الفصل 224 مكرر:
اعتداء مكرر عىل  دينار كل  ألف  عام وبخطية قدرها  إىل  أشهر  بالسجن من ستة  يعاقب 
القرين بالقول أو اإلشارة أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر 

عىل سالمتها النفسية أو البدنية.

ويستوجب نفس العقوبة إذا ارتكبت األفعال عىل أحد املفارقني أو أحد الخطيبني أو أحد 
الخطيبني السابقني وكانت العالقة القامئة بني الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد إىل االعتداء.

الفصل 17: يعاقب بخطية من خمس مائة دينار إىل ألف دينار كل من يعمد إىل مضايقة 
امرأة يف فضاء عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها

أو تخدش حياءها.

الفصل 18: يعاقب كّل مرتكب للعنف السيايس بخطية قدرها ألف دينار.
ويف صورة العود ترفّع العقوبة إىل ستّة أشهر سجنا.
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الفصل 19: يعاقب بخطية بألفي دينار مرتكب العنف أو التمييز االقتصادي بسبب الجنس 
إذا ترتب عن فعله :

- حرمان املرأة من مواردها االقتصادية أو التحكم فيها،
- التمييز يف األجر عن عمل متساوي القيمة،

- التمييز يف املسار املهني مبا يف ذلك الرتقية والتدرج يف الوظائف.
وتضاعف العقوبة يف صورة العود. واملحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 20: يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر إىل ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إىل خمسة 
آالف دينار كل من يتعمد تشغيل األطفال كعملة منازل بصفة مبارشة أو غري مبارشة.

يسلط نفس العقاب املذكور بالفقرة املتقدمة عىل كل من يتوسط لتشغيل األطفال كعملة 
منازل. وتضاعف العقوبة يف صورة العود.

واملحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 21: يعاقب بالسجن من شهر إىل عامني وبخطية من ألف دينار إىل خمسة آالف 
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني من تعمد ارتكاب التمييز عىل معنى هذا القانون إذا ترتب 

عن فعله:
- حرمان أو تقييد متتع الضحية بحقوقها أو الحصول عىل منفعة أو خدمة.

- منع الضحية من مامرسة نشاطها بصورة عادية.
- رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها.

الباب الرابع
يف اإلجراءات والخدمات واملؤسسات

القسم األول
يف اإلجراءات

الفصل 22: يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكرث بتلقي الشكاوى املتعلقة بالعنف ضد 
املرأة ومتابعة األبحاث فيها.

الفصل 23: تخصص فضاءات مستقلة داخل املحاكم االبتدائية تضم القضاة املختصني بقضايا 
العنف ضد املرأة عىل مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء األرسة.

الواليات وحدة مختصة  تحدث بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني يف كل  الفصل 24: 
بني  من  تضم  أن  ويجب  القانون.  هذا  ألحكام  طبقا  املرأة  ضد  العنف  جرائم  يف  بالبحث 

عنارصها نساء.
يوضع عىل ذمة الوحدة املختصة سجل مرقم خاص بهذه الجرائم.
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الفصل 25: يجب عىل أعوان الوحدة املختصة حال توصلهم ببالغ أو إشعار بحالة التلبس 
وكيل  إعالم  بعد  األبحاث  ملبارشة  املكان  عني  عىل  فورا  التحول  املرأة  ضد  عنف  بجرمية 

الجمهورية.

بالبحث يف جرائم  املختصة  للوحدة  التابع  العون  بالسجن من شهر إىل ستة أشهر  يعاقب 
العنف ضد املرأة الذي يتعمد مامرسة ضغط عىل الضحية أو أي نوع من أنواع اإلكراه لحملها 

عىل التنازل عىل حقوقها أو لتغيري مضمون شكواها أو الرجوع فيها.

الفصل 26: تقوم الوحدة املختصة بإعالم الضحية وجوبا بجميع حقوقها املنصوص عليها بهذا 
القانون مبا يف ذلك املطالبة بحقها يف الحامية لقايض األرسة.

ميكن للوحدة املختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية وقبل صدور قرار الحامية اتخاذ 
إحدى وسائل الحامية التالية:

- نقل الضحية واألطفال املقيمني معها عند الرضورة إىل أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل 
املختصة ومندوب حامية الطفولة.

- نقل الضحية لتلّقي اإلسعافات األولية عند إصابتها بأرضار بدنية.
- إبعاد املظنون فيه من املسكن أو منعه من االقرتاب من الضحية أو التواجد قرب محل 

سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم عىل الضحية أو عىل أطفالها املقيمني معها.
تبقى إجراءات الحامية سارية املفعول إىل تاريخ صدور قرار الحامية.

الفصل 27: تتوىل الوحدة املختصة كل ستة أشهر رفع تقرير حول محارض العنف ضد املرأة 
املتعهد بها ومآلها إىل سلطة اإلرشاف اإلدارية والقضائية واملرصد الوطني ملناهضة العنف 

ضد املرأة املنصوص عليه بالفصل 40 من هذا القانون.

الفصل 28: ال تتم املكافحة مع املظنون فيه إال برضا الضحية يف جرائم العنف ما مل يتعذر 
ضامن الحق يف نفي التهمة بوسيلة أخرى.

وميكن للضحية يف الجرائم الجنسية طلب سامعها بحضور أخصايئ نفساين أو اجتامعي.

الفصل 29: يجب سامع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصايئ نفساين أو اجتامعي، 
ويقع تضمني ملحوظاته يف تقرير يعد لهذا الغرض.

يتم تسجيل سامعه  أن  أكرث من مرة عىل  الجنسية  الجرائم  الطفل ضحية  وال ميكن سامع 
بطريقة تحفظ الصوت والصورة.

ومينع إجراء مكافحة مع املظنون فيه يف الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفال.
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القسم الثاين
يف مطلب الحامية

الفصل 30: يتعهد قايض األرسة بالنظر يف مطلب الحامية بناء عىل طلب كتايب صادر عن:
- الضحية شخصيا أو عن وكيلها،

- النيابة العمومية بعد موافقة الضحية،
- مندوب حامية الطفولة إذا كان الضحية طفال أو يف حالة وجود طفل.

وميكن لقايض األرسة أن يتعهد من تلقاء نفسه بالنظر يف إسناد الحامية.

وال يحول تعهد قايض األرسة مبطلب الحامية من حق الضحية يف القيام بقضية أصلية أمام 
املحاكم املدنية والجزائية املختصة.

الفصل 31: يتضمن مطلب الحامية رشحا ألسبابه والتدابري املطلوب اتخاذها ومدتها وعند 
االقتضاء تحديد معني النفقة ومقدار منحة السكن. ويكون املطلب مرفقا باملؤيدات الالزمة.

الفصل 32: يبت قايض األرسة يف مطلب الحامية طبقا لإلجراءات املقررة لدى محكمة الناحية 
يف القضاء املستعجل.

ويقوم قايض األرسة بالتحرير عىل األطراف واالستامع لكل من يرى فائدة يف سامعه وميكنه 
االستعانة يف أعامله بأعوان املصالح العمومية للعمل االجتامعي.

الفصل 33: ميكن لقايض األرسة مبوجب قرار الحامية أن يتخذ أحد التدابري التالية:

- منع املطلوب من االتصال بالضحية أو األطفال املقيمني معها يف املسكن العائيل أو يف مكان 
العمل أو يف مكان الدراسة أو يف مركز اإليواء أو يف أي مكان ميكن أن يتواجدوا فيه.

- إلزام املطلوب بالخروج من املسكن العائيل يف حاالت الخطر امللم بالضحية أو بأطفالها 
املقيمني معها مع متكني املطلوب من تسلم أغراضه الشخصية مبوجب محرض يحرر يف

الغرض من طرف عدل تنفيذ عىل نفقته.

بقرار  املشمولني  األطفال  أو  بالضحية  الخاصة  باملمتلكات  اإلرضار  بعدم  املطلوب  إلزام   -
الحامية أو األموال املشرتكة أو الترصف فيها.

- تحديد سكنى الضحية واألطفال املقيمني معها وعند االقتضاء إلزام املطلوب بأداء منحة 
السكن ما مل يسبق تعهد املحكمة املختصة بالنظر أو صدور حكم يف الغرض.

أغراضها  استالم  من  تفوضه  من  أو  العائيل شخصيا  املسكن  مغادرة  عند  الضحية  متكني   -
الشخصية وكل مستلزمات األطفال املقيمني معها مبوجب محرض يحرر يف الغرض من طرف 

عدل تنفيذ عىل نفقة املطلوب.
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املصلحة  مراعاة  مع  الزيارة  إجراءات  وتحديد  املطلوب  عن  الوالية  أو  الحضانة  إسقاط   -
الفضىل للطفل.

- تقدير نفقة الزوجة ضحية العنف واألطفال وعند االقتضاء مساهمة كل من الزوجني فيها 
ما مل يسبق تعهد املحكمة املختصة بالنظر يف النفقة أو صدور حكم فيها.

الفصل 34: يجب أن يتم التنصيص يف قرار الحامية عىل مدته التي ال ميكن أن تتجاوز يف كل 
الحاالت ستة أشهر.

وميكن لقايض األرسة التمديد يف مدة قرار الحامية الصادر عنه وعن محكمة االستئناف مرة 
واحدة لنفس املدة مبقتىض قرار معلل يخضع لنفس اإلجراءات املبينة بالفصول 30 و 31 و 

32 من هذا القانون.

الفصل 35: قرارات قايض األرسة تقبل الطعن باالستئناف وال تقبل الطعن بالتعقيب.

الفصل 36: تتوىل النيابة العمومية تنفيذ قرارات الحامية وقرارات التمديد فيها.

الفصل 37: يعاقب بالسجن مدة أقصاها ستة أشهر أو بخطية قدرها ألف دينار أو بكلتا 
العقوبتني كل من يتصدى أو يحول دون تنفيذ قرارات ووسائل الحامية.

واملحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 38: يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آالف دينار كل من يتعمد خرق 
قرارات ووسائل الحامية بعد تنفيذها.

واملحاولة موجبة للعقاب.

القسم الثالث
يف الخدمات واملؤسسات

الضابطة  أعوان  العنف مبا يف ذلك  املرأة من  إليه حامية  الفصل 39: عىل كل من عهدت 
العدلية ومندويب حامية الطفولة وأعوان الصحة وشؤون املرأة واألرسة والشؤون االجتامعية

والرتبية وغريهم :
- االستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحامية مقدم من طرف الضحية مبارشة،

- االستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحامية عىل معنى الفصل 14 من هذا القانون،
- إيالء األولوية لإلشعار بشأن ارتكاب العنف املهدد للسالمة الجسدية والجنسية والنفسية 

للمرأة واألطفال املقيمني معها،
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- اإلنصات والتشخيص عند تلقي الشكاوى مبقابلة األطراف والشهود مبن فيهم األطفال يف 
غرف مستقلة وضامن حرمتهم،

- إعالم الشاكية بكل حقوقها،

املرأة ضحية  اإليواء مبراكز حامية  لتوفري  العنف  السكن جراء  فقدان  التدخل يف حاالت   -
العنف.

الفصل 40: يحدث مرصد وطني ملناهضة العنف ضد املرأة يخضع إلرشاف الوزارة املكلفة 
باملرأة.

يتوىل املرصد القيام خصوصا باملهام التالية :

- رصد حاالت العنف ضد املرأة، وذلك عىل ضوء ما تجمع لديه من التقارير واملعلومات، مع 
توثيق هذا العنف وآثاره بقاعدة بيانات تحدث للغرض.

- متابعة تنفيذ الترشيعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها يف القضاء عىل العنف ضد 
املرأة، ونرش تقارير يف الغرض مع اقرتاح اإلصالحات املستوجبة.

التدخالت  لتقييم  املرأة  ضد  العنف  حول  الالزمة  وامليدانية  العلمية  بالبحوث  القيام   -
املستوجبة ومعالجة أشكال العنف مثلام وردت بهذا القانون.

ورسم  والقطاعية  املشرتكة  العملية  والتدابري  الوطنية  االسرتاتيجيات  إعداد  يف  املساهمة   -
املبادئ التوجيهية للقضاء عىل العنف ضد املرأة بشكل يتوافق مع هذا القانون.

الهياكل  الدستورية وغريها من  التعاون والتنسيق مع منظامت املجتمع املدين والهيئات   -
الحقوق  املعنية مبتابعة ومراقبة احرتام حقوق اإلنسان لتطوير وتعزيز منظومة  العمومية 

والحريات.

- إبداء الرأي يف برامج التكوين والتدريب وتأهيل كل املتدخلني يف مجال العنف ضد املرأة 
واقرتاح اآلليات الكفيلة بتطويرها وحسن متابعتها.

العنف ضد  اإلحصائيات حول  بالخصوص  يتضمن  نشاطه،  سنويا عن  تقريرا  املرصد  ويعد 
ومآل  وإدماجهم  ومرافقتهم  ومتابعتهم  وإيوائهم  العنف  ضحايا  استقبال  وظروف  املرأة 
اآلليات  لتطوير  والتوصيات  واالقرتاحات  الصلة  ذات  واألحكام  والدعاوى  الحامية  قرارات 

الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة.

ويرفع التقرير خالل الثالثية األوىل من كل سنة إىل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب 
الشعب ورئيس الحكومة ويتم نرشه للعموم.

التنظيم اإلداري واملايل  كام ميكن للمرصد إصدار بالغات حول نشاطاته وبرامجه. ويضبط 
للمرصد وطرق سريه مبقتىض أمر حكومي.
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بالعنف ضد املرأة من كل  التقارير والبيانات الخاصة  الفصل 41: تتوىل وزارة املرأة تلقي 
الوزارات والهياكل العمومية املعنية، كل حسب اختصاصها وإحالتها للمرصد الوطني ملناهضة

العنف ضد املرأة.

الباب الخامس
أحكام ختامية

الفصل 42: تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 218 والفصول 226 رابعا و 228 مكرر و 
229 و 239 والفقرة الثانية من الفصل 319 من املجلة الجزائية.

الفصل 43: تلغى أحكام الفصول 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10من القانون عدد 25 لسنة 
1965 املؤرخ يف غرة جويلية 1965 املتعلق بحالة عملة املنازل كام تم تنقيحه بالقانون عدد 

32. لسنة 2005 املؤرخ يف 4 أفريل 2005

بالرائد  النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نرشه  القانون حيز  الفصل 44: تدخل أحكام هذا 
الرسمي للجمهورية التونسية.

ينرش هذا القانون األسايس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانني 
الدولة.

تونس يف 11 أوت 2016

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبيس
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