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 ةــدمــقــامل
 

يعتبر العنف املسّلط على الّنساء من أبشع الانتهاكات التي تعاني منها النساء وغالبا ما تندرج هذه الظاهرة في 
ت عنها في العالم. وقد انتبهت املنظمات غير الحكومية قبل الدول لهذه الظاهرة وشرعت في باب الظواهر املسكو 

 معالجتها وعيا منها بضرورة مساندة الّنساء ضحايا العنف وتوجيههن ومرافقتهن في كل مراحل الّدفاع عن أنفسهن.
نظيم العديد من الحمالت الدولية وفي إطار اشتغال هذه املنظمات على ظاهرة العنف املسّلط على الّنساء تّم ت

 وإلاقليمية والوطنية للتحسيس بخطورتها والبحث في كيفية القضاء عليها 
وقد ُتّوجت أعمال املؤتمرات الدولية بالربط بين حقوق إلانسان بصفة عامة والعنف املسّلط على الّنساء 

نوفمبر  52على النساء في الفترة املمتدة من بصفة خاصة، حيث تقّرر تنظيم حمالت سنوية للتنديد بالعنف املسّلط 
 ، 0491ديسمبر  01ديسمبر من كل سنة وهو اليوم املوافق لذكرى إصدار إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان في  01إلى يوم 

تّم اّتخاذ مجموعة من التوصيات والقرارات وإلاعالنات العاملية من أجل حماية حقوق إلانسان  وعلى هذا آلاساس
ساء والاهتمام بها بنفس الّدرجة والقيمة التي تحض ي بها بقية حقوق إلانسان التي تمارس في كل الفضاءات العامة للنّ 

 والخاصة. 
از خطورة على املستوى الوطني بلورت الدولة استراتيجية وطنية ملناهضة العنف وأعّدت مسحا وطنيا إلبر أما   

أن   5101سنة  ح الذي أصدره الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري من خالل املس ضحاتّ و هذه الظاهرة ومقاومتها، 
على آلاقل مرة أنواع العنف  ألحدحن أنهن تعرضن سنة صرّ  49و 01ي تتراوح أعمارهن بين تو الالمن النساء  5%،،9

  .واحدة طيلة حياتهن
 % ،.70ادي الذي تبل  نسبت  ويمثل العنف امل % ،.70وتمثل النسبة الجملية للتعرض للعنف طيلة الحياة   

ويأتي العنف الجنس ي حسب مفهوم  الواسع في املرتبة   % 51.4أكثر أنواع العنف انتشارا يليها العنف النفس ي بنسبة 
 .%0.،املرتبة آلاخيرة العنف الاقتصادي بنسبة يأتي في .% .،.02الثالثة بنسبة 

مركز البحوث والدراسات والنشر وإلاعالم ي أنجزه على ضوء املسح الذ 5104وقد تأكدت هذه آلارقام سنة 
ضن هن تعرّ حن انّ من النساء املستجوبات صرّ  %27،2حول املرأة "الكريديف" حول العنف في الفضاءات العامة إذ ان 

 (.5102-5100للعنف خالل آلاربع سنوات آلاخيرة )
تقريب وجهات الّنظر وتوحيد املقاربات  العمل على ي ر من الضرو أصبح  ونتيجة تنوع التدخالت وتضاربها أحيانا

 بروتوكوالت متعددة القطاعاتوتعتبر   ال ووضع آليات عمل مشتركة من أجل تحسين الاعتناء بالّنساء ضحايا العنف، 
ستعهد إليهم مهمة التعهد  ممنوآلادلة القطاعية  املوجهة للمتدخلين في املجال الصحي وآلامني والقضائي والاجتماعي 

بإعداد اتفاقية مشتركة  وسيقع تتويج هذا املسارمن أهم الخطوات العملية في هذا السياق  ء ضحايا العنف  بالنسا
 بين مجموع الهياكل املتدخلة. 

أشكال وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل وينسجم هذا التوج  مع الجهود آلاخرى التي تعمل من أجل 
باع مقاربة شاملة تقوم تأجل تحقيق املساواة واحترام الكرامة إلانسانية وذلك بإّ  العنف القائم على النوع الاجتماعي من

كل  وهي تدابير ستشمل  على التصدي ملختلف أشكال  بالوقاية وتتبع مرتكبي  ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم. 
كان مجال  دون تمييز على أساس  أشكال العنف املسلط على املرأة أساس  النوع الاجتماعي مهما كان مرتكبوه وأيا

الوالدة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسّية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة املدنية 
 أو الصحية أو اللغة أو إلاعاقة.

ية للدولة الرامية تنفيذ السياسة الاجتماع :مشموالتها العامة املتمثلة في وبموجب ،وبخصوص وزارة الشؤون
إلى تحقيق تنمية اجتماعية متوازنة وترسيخ قيم التضامن بين أفراد املجتمع وفئات  وأجيال  ودعم الرفاه الاجتماعي من 



 

 2
 

Pa
ge

 

 
 ةــدمــقــامل
 

يعتبر العنف املسّلط على الّنساء من أبشع الانتهاكات التي تعاني منها النساء وغالبا ما تندرج هذه الظاهرة في 
ت عنها في العالم. وقد انتبهت املنظمات غير الحكومية قبل الدول لهذه الظاهرة وشرعت في باب الظواهر املسكو 

 معالجتها وعيا منها بضرورة مساندة الّنساء ضحايا العنف وتوجيههن ومرافقتهن في كل مراحل الّدفاع عن أنفسهن.
نظيم العديد من الحمالت الدولية وفي إطار اشتغال هذه املنظمات على ظاهرة العنف املسّلط على الّنساء تّم ت

 وإلاقليمية والوطنية للتحسيس بخطورتها والبحث في كيفية القضاء عليها 
وقد ُتّوجت أعمال املؤتمرات الدولية بالربط بين حقوق إلانسان بصفة عامة والعنف املسّلط على الّنساء 

نوفمبر  52على النساء في الفترة املمتدة من بصفة خاصة، حيث تقّرر تنظيم حمالت سنوية للتنديد بالعنف املسّلط 
 ، 0491ديسمبر  01ديسمبر من كل سنة وهو اليوم املوافق لذكرى إصدار إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان في  01إلى يوم 

تّم اّتخاذ مجموعة من التوصيات والقرارات وإلاعالنات العاملية من أجل حماية حقوق إلانسان  وعلى هذا آلاساس
ساء والاهتمام بها بنفس الّدرجة والقيمة التي تحض ي بها بقية حقوق إلانسان التي تمارس في كل الفضاءات العامة للنّ 

 والخاصة. 
از خطورة على املستوى الوطني بلورت الدولة استراتيجية وطنية ملناهضة العنف وأعّدت مسحا وطنيا إلبر أما   

أن   5101سنة  ح الذي أصدره الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري من خالل املس ضحاتّ و هذه الظاهرة ومقاومتها، 
على آلاقل مرة أنواع العنف  ألحدحن أنهن تعرضن سنة صرّ  49و 01ي تتراوح أعمارهن بين تو الالمن النساء  5%،،9

  .واحدة طيلة حياتهن
 % ،.70ادي الذي تبل  نسبت  ويمثل العنف امل % ،.70وتمثل النسبة الجملية للتعرض للعنف طيلة الحياة   

ويأتي العنف الجنس ي حسب مفهوم  الواسع في املرتبة   % 51.4أكثر أنواع العنف انتشارا يليها العنف النفس ي بنسبة 
 .%0.،املرتبة آلاخيرة العنف الاقتصادي بنسبة يأتي في .% .،.02الثالثة بنسبة 

مركز البحوث والدراسات والنشر وإلاعالم ي أنجزه على ضوء املسح الذ 5104وقد تأكدت هذه آلارقام سنة 
ضن هن تعرّ حن انّ من النساء املستجوبات صرّ  %27،2حول املرأة "الكريديف" حول العنف في الفضاءات العامة إذ ان 

 (.5102-5100للعنف خالل آلاربع سنوات آلاخيرة )
تقريب وجهات الّنظر وتوحيد املقاربات  العمل على ي ر من الضرو أصبح  ونتيجة تنوع التدخالت وتضاربها أحيانا

 بروتوكوالت متعددة القطاعاتوتعتبر   ال ووضع آليات عمل مشتركة من أجل تحسين الاعتناء بالّنساء ضحايا العنف، 
ستعهد إليهم مهمة التعهد  ممنوآلادلة القطاعية  املوجهة للمتدخلين في املجال الصحي وآلامني والقضائي والاجتماعي 

بإعداد اتفاقية مشتركة  وسيقع تتويج هذا املسارمن أهم الخطوات العملية في هذا السياق  ء ضحايا العنف  بالنسا
 بين مجموع الهياكل املتدخلة. 

أشكال وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل وينسجم هذا التوج  مع الجهود آلاخرى التي تعمل من أجل 
باع مقاربة شاملة تقوم تأجل تحقيق املساواة واحترام الكرامة إلانسانية وذلك بإّ  العنف القائم على النوع الاجتماعي من

كل  وهي تدابير ستشمل  على التصدي ملختلف أشكال  بالوقاية وتتبع مرتكبي  ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم. 
كان مجال  دون تمييز على أساس  أشكال العنف املسلط على املرأة أساس  النوع الاجتماعي مهما كان مرتكبوه وأيا

الوالدة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسّية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة املدنية 
 أو الصحية أو اللغة أو إلاعاقة.

ية للدولة الرامية تنفيذ السياسة الاجتماع :مشموالتها العامة املتمثلة في وبموجب ،وبخصوص وزارة الشؤون
 إلى تحقيق تنمية اجتماعية متوازنة وترسيخ قيم التضامن بين أفراد املجتمع وفئات  وأجيال  ودعم الرفاه الاجتماعي من 

 3
 

Pa
ge

 

خالل املساهمة في تكريس قيم العمل والتعويل على الذات في مجاالت الشغل والعالقات املهنية والصحة والسالمة 
والنهوض بالفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية وتعليم الكبار وإلاحاطة بالجالية املهنية والضمان الاجتماعي 

 :بـــ  الوزارة  تكلف .التونسية بالخارج والسكن الاجتماعي
رصد ودراسة وتقييم الظواهر الاجتماعية على آلاصعدة الوطنية والجهوية والقطاعية ووضع الخطط واملشاريع  -

 في مختلف املجاالت الراجعة لها بالنظر، املستقبلية والاستشارات
إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية واقتراح إلاصالحات الضرورية بما يمكن الحكومة من تنفيذ  -

 سياستها الاجتماعية وتطويرها لتتالءم مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي،
كافل وضمان تكافئ الفرص ومقاومة كل أشكال وضع البرامج الهادفة إلى تنمية وتجذير مبادئ التضامن والت  -

 .إلاقصاء
مهاما دقيقة تنص بوضوح على التعهد بالنساء ضحايا  وإن لم تتضمن مشموالت وزارة الشؤون الاجتماعية 

العنف فإن السياسة الاجتماعية العامة تشتغل على عديد الظواهر الاجتماعية  كما أن  السياسة الرعائية تهتم 
حتياجات الخاصة وقد تم بموجبها وضع خطط وتنفيذ برامج وإحداث مؤسسات رعاية ومراكز للفئات بالفئات ذات الا 

التي تعاني من سوء التكيف وإحداث  عديد البرامج  ذات الصلة واملشاركة في عديد الشبكات املختصة في معالجة 
 الظواهر املستجدة.

الوطنية املعنية بإعداد الاستراتيجيات والقوانين وآليات  كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بلجان القيادة
ف املسّلط على النساء، وعلى قاعدة هذه املساهمة تعمل الوزارة على تنفيذ برامج تدريب التعهد املوجهة ملقاومة العن

ى حقوق الانسان للمتدخلين الاجتماعيين حول مقاربة النوع الاجتماعي والتخطيط الاستراتيجي وفق املقاربة املبنية عل
عمل آلاطفال والعنف و والوساطة العائلية والفشل املدرس ي والظواهر املستجدة على غرار الانتحار والهجرة غير النظامية 

 املوج  ضد النساء والفتيات.
خالل من ( و  النفسانيين هد فإن املتدخلين الاجتماعيين ) آلاخصائيين الاجتماعيين وآلاخصائيين ورغم هذا الج

بعديد الفئات  يتعهدون  أو بمراكز الرعاية والاحاطة في الخط آلامامي أو بالهياكل الجهوية رستهم املهنية اليوميةمما
ي أّي كانت حالتهن ومن ضمنهم النساء ضحايا العنف في الوسط الحضري أو الريف الخدمة من طالبي الاجتماعية 

وأيا كان شكل العنف ) جسدي،  من ذوي الاحتياجات الخاصة املدنية ) عزباء ، متزوجة، مطلقة، أرملة، ام عزباء أو 
 ،منهي أو املحيط الاجتماعي عامة( جنس ي، نفس ي أو اقتصادي( أو الفضاء الذي يمارس في  ) فضاء خاص ، وسط 

انجاز و  سواء تعلق آلامر باإلسناد املالي او التغطية الصحية أو الرعاية النفسية والادماج آلاسري واملنهي والاجتماعي
ورغم تعود املتدخلين  املوجهة للمرأة ضحية العنف التدخالت إال أنواملرافقة،  التقارير الاجتماعية للجهات القضائية 

غير  زوجي الذي يمارس بالفضاءات الخاصة فإن التدخالت الاجتماعية عموما تبقىلالاجتماعيين على التعهد بالعنف ا
وال تساعد على انتاج مؤشرات كمية ونوعية  قاومة العنف املسلط على النساءمل مهيكلة وال تستند إلى برنامج خصوص ي

تأخذ بعين الاعتبار  إلى آليات عمل الوزارة وهياكلها وكافة املتدخلين الاجتماعيين وهو ما يؤكد حاجةظاهرة ال هذه حول 
 أهم املبادئ ومنها: 

 قوق الانساناعتبار العنف ضد املرأة شكال من أشكال التمييز وانتهاكا لح -
 الاعتراف بصفة الضحية للمرأة وأطفالها املسّلط عليهم العنف -
 احترام ارادة الضحية في اتخاذ القرار املناسب لها -
 اتاحة الفرص املتكافئة للحصول على الخدمات في جميع املناطق والجهات -
حالة الاستضعاف على توفير الخدمات الضرورية واملالئمة لألشخاص ذوي الاعاقة والفئات آلاكثر عرضة ل -

 معنى هذا القانون آلاساس ي املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة.
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ى حقوق الانسان للمتدخلين الاجتماعيين حول مقاربة النوع الاجتماعي والتخطيط الاستراتيجي وفق املقاربة املبنية عل
عمل آلاطفال والعنف و والوساطة العائلية والفشل املدرس ي والظواهر املستجدة على غرار الانتحار والهجرة غير النظامية 

 املوج  ضد النساء والفتيات.
خالل من ( و  النفسانيين هد فإن املتدخلين الاجتماعيين ) آلاخصائيين الاجتماعيين وآلاخصائيين ورغم هذا الج

بعديد الفئات  يتعهدون  أو بمراكز الرعاية والاحاطة في الخط آلامامي أو بالهياكل الجهوية رستهم املهنية اليوميةمما
ي أّي كانت حالتهن ومن ضمنهم النساء ضحايا العنف في الوسط الحضري أو الريف الخدمة من طالبي الاجتماعية 

وأيا كان شكل العنف ) جسدي،  من ذوي الاحتياجات الخاصة املدنية ) عزباء ، متزوجة، مطلقة، أرملة، ام عزباء أو 
 ،منهي أو املحيط الاجتماعي عامة( جنس ي، نفس ي أو اقتصادي( أو الفضاء الذي يمارس في  ) فضاء خاص ، وسط 

انجاز و  سواء تعلق آلامر باإلسناد املالي او التغطية الصحية أو الرعاية النفسية والادماج آلاسري واملنهي والاجتماعي
ورغم تعود املتدخلين  املوجهة للمرأة ضحية العنف التدخالت إال أنواملرافقة،  التقارير الاجتماعية للجهات القضائية 

غير  زوجي الذي يمارس بالفضاءات الخاصة فإن التدخالت الاجتماعية عموما تبقىلالاجتماعيين على التعهد بالعنف ا
وال تساعد على انتاج مؤشرات كمية ونوعية  قاومة العنف املسلط على النساءمل مهيكلة وال تستند إلى برنامج خصوص ي

تأخذ بعين الاعتبار  إلى آليات عمل الوزارة وهياكلها وكافة املتدخلين الاجتماعيين وهو ما يؤكد حاجةظاهرة ال هذه حول 
 أهم املبادئ ومنها: 

 قوق الانساناعتبار العنف ضد املرأة شكال من أشكال التمييز وانتهاكا لح -
 الاعتراف بصفة الضحية للمرأة وأطفالها املسّلط عليهم العنف -
 احترام ارادة الضحية في اتخاذ القرار املناسب لها -
 اتاحة الفرص املتكافئة للحصول على الخدمات في جميع املناطق والجهات -
حالة الاستضعاف على توفير الخدمات الضرورية واملالئمة لألشخاص ذوي الاعاقة والفئات آلاكثر عرضة ل -

 معنى هذا القانون آلاساس ي املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة.
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 :تساعد علىو  
في التعهد بالنساء ضحايا العنف في اطار عمل تشاركي مع هياكل ومؤسسات حكومية أو مع  املهاراتتطوير   -

 منظمات املجتمع املدني
جاالت التدخل بنفس الدرجة التي يحظى بها مضمن إدماج العنف النفس ي والجنس ي والاقتصادي  ضمان  -

العنف الجسدي وتفسح املجال تدريجيا للتعاطي مع العنف املسلط على املرأة بالوسط املنهي والفضاء 
 . آلالياتإضافة إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ومفهوم الضحية ضمن البرامج و الاجتماعي عامة

تنسيق مع املصالح املختصة من أجل توفيلر املساعدة الاجتماعية والصحية التعهد بمرافقة ضحايا العنف بال -
 والنفسية الضرورية وتيسير أدماجهم وإيوائهم في حدود الامكانيات املتاحة.

وتتوفر لهياكل الوزارة وللمتدخلين الاجتماعيين مقومات النجاح في هذه املهمة بموجب انتشار هياكل النهوض 
وتنوع مراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحسن نسب التغطية باألخصائيين تمديات  الاجتماعي بكافة املع

ساكن( وتطور ظروف ووسائل العمل ووجود نخبة من  2،11الاجتماعيين على مستوى وطني ) أخصائي اجتماعي لكل 
عمل الشبكي مع القطاع التربوي إضافة إلى تراكم التجارب في ال الخبرة في التكوين واملرافقة من ذوي ن املكونين الجهويي

وتوفر مؤسسة جامعية تشرف على تكوين آلاخصائيين الاجتماعيين تحت اشراف املزدوج والصحي والقضائي وآلامني 
 .  لوزارتي التعليم العالي والشؤون الاجتماعية

 
II .للتعّهد بالنساء ضحايا العنف ألاساسية املبادئ املهنية 

ون إلى جملة من املقاربات الفنية وتقنيات التدخل والخصال املهنية التي من املفروض أن يستند املتدخلون الاجتماعي -
 تؤهلهم للتعهد بالنساء ضحايا العنف وفق خصوصية حاجياتهن وبما يتناسب مع املعايير املطلوبة، وقد تضمنت

) آلاخصائيين النفسانيين واملربين و  املنظمة لألسالك املهنية املعنية بالتعهد بالنساء ضحايا العنف آلانظمة آلاساسية
وميثاق أخالقيات مهنة الخدمة الاجتماعية ومرجعياتها عديد الضمانات التي تؤكد احترام   (آلاخصائين الاجتماعيين

  املبادئ التالي:
  والفتيات ضحايا العنف املرأة ضحية العنفكرامة 
  عنفالنساء والفتيات ضحايا ال مع ثقةعالقة  بناء الحرص على. 
  و طمأنتها ، والعمل  هاالتخفيف من حدة خوفتجنب تأنيب املعنفة و تحميلها مسؤولية العنف املسلط عليها و

 على عدم املبالغة أو التقليل من حدة العنف وآثاره
  السعي إلى ربط عالقة مهنية تقوم على الثقة واحترام الخصوصيات وتفادي التدخل في الشؤون الخاصة التي

 ال صلة لها بموضوع التعهد
  عدم الامتناع عن إسداء أي خدمة للنساء والفتيات ضحايا العنف ألسباب تتعلق باللون أو النوع أو السن أو

 الانتماء السياس ي أو الجهوي أو نحوهالدين أو آلاصل الاجتماعي أو العرقي أو 
  تشريك النساء والفتيات ضحايا العنف في كل مجريات الوضعية املشكلة ومسالك التعهد بما في ذلك آثار تلك

 الوضعية على كل آلاطراف املعنية بها وانعكاسات الحلول املمكنة.
 التي يوجبها أو يجيزها القانون وال سيما  املحافظة على السر املنهي وحماية املعطيات الشخصية إال في الحاالت

 واجب إلاشعار بحاالت التهديد املوجهة ضد آلاطفال
  عدم استغالل املعطيات الشخصية الخاصة بالنساء والفتيات ضحايا العنف ألغراض علمية وتربوية إال بعد

 الحصول على املوافقة الصريحة ألحابها.
 



I.المبادئ المهنية األساسية للتعّهد بالنساء ضحايا العنف
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 :تساعد علىو  
في التعهد بالنساء ضحايا العنف في اطار عمل تشاركي مع هياكل ومؤسسات حكومية أو مع  املهاراتتطوير   -

 منظمات املجتمع املدني
جاالت التدخل بنفس الدرجة التي يحظى بها مضمن إدماج العنف النفس ي والجنس ي والاقتصادي  ضمان  -

العنف الجسدي وتفسح املجال تدريجيا للتعاطي مع العنف املسلط على املرأة بالوسط املنهي والفضاء 
 . آلالياتإضافة إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ومفهوم الضحية ضمن البرامج و الاجتماعي عامة

تنسيق مع املصالح املختصة من أجل توفيلر املساعدة الاجتماعية والصحية التعهد بمرافقة ضحايا العنف بال -
 والنفسية الضرورية وتيسير أدماجهم وإيوائهم في حدود الامكانيات املتاحة.

وتتوفر لهياكل الوزارة وللمتدخلين الاجتماعيين مقومات النجاح في هذه املهمة بموجب انتشار هياكل النهوض 
وتنوع مراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحسن نسب التغطية باألخصائيين تمديات  الاجتماعي بكافة املع

ساكن( وتطور ظروف ووسائل العمل ووجود نخبة من  2،11الاجتماعيين على مستوى وطني ) أخصائي اجتماعي لكل 
عمل الشبكي مع القطاع التربوي إضافة إلى تراكم التجارب في ال الخبرة في التكوين واملرافقة من ذوي ن املكونين الجهويي

وتوفر مؤسسة جامعية تشرف على تكوين آلاخصائيين الاجتماعيين تحت اشراف املزدوج والصحي والقضائي وآلامني 
 .  لوزارتي التعليم العالي والشؤون الاجتماعية

 
II .للتعّهد بالنساء ضحايا العنف ألاساسية املبادئ املهنية 

ون إلى جملة من املقاربات الفنية وتقنيات التدخل والخصال املهنية التي من املفروض أن يستند املتدخلون الاجتماعي -
 تؤهلهم للتعهد بالنساء ضحايا العنف وفق خصوصية حاجياتهن وبما يتناسب مع املعايير املطلوبة، وقد تضمنت

) آلاخصائيين النفسانيين واملربين و  املنظمة لألسالك املهنية املعنية بالتعهد بالنساء ضحايا العنف آلانظمة آلاساسية
وميثاق أخالقيات مهنة الخدمة الاجتماعية ومرجعياتها عديد الضمانات التي تؤكد احترام   (آلاخصائين الاجتماعيين

  املبادئ التالي:
  والفتيات ضحايا العنف املرأة ضحية العنفكرامة 
  عنفالنساء والفتيات ضحايا ال مع ثقةعالقة  بناء الحرص على. 
  و طمأنتها ، والعمل  هاالتخفيف من حدة خوفتجنب تأنيب املعنفة و تحميلها مسؤولية العنف املسلط عليها و

 على عدم املبالغة أو التقليل من حدة العنف وآثاره
  السعي إلى ربط عالقة مهنية تقوم على الثقة واحترام الخصوصيات وتفادي التدخل في الشؤون الخاصة التي

 ال صلة لها بموضوع التعهد
  عدم الامتناع عن إسداء أي خدمة للنساء والفتيات ضحايا العنف ألسباب تتعلق باللون أو النوع أو السن أو

 الانتماء السياس ي أو الجهوي أو نحوهالدين أو آلاصل الاجتماعي أو العرقي أو 
  تشريك النساء والفتيات ضحايا العنف في كل مجريات الوضعية املشكلة ومسالك التعهد بما في ذلك آثار تلك

 الوضعية على كل آلاطراف املعنية بها وانعكاسات الحلول املمكنة.
 التي يوجبها أو يجيزها القانون وال سيما  املحافظة على السر املنهي وحماية املعطيات الشخصية إال في الحاالت

 واجب إلاشعار بحاالت التهديد املوجهة ضد آلاطفال
  عدم استغالل املعطيات الشخصية الخاصة بالنساء والفتيات ضحايا العنف ألغراض علمية وتربوية إال بعد

 الحصول على املوافقة الصريحة ألحابها.
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 :تساعد علىو  
في التعهد بالنساء ضحايا العنف في اطار عمل تشاركي مع هياكل ومؤسسات حكومية أو مع  املهاراتتطوير   -

 منظمات املجتمع املدني
جاالت التدخل بنفس الدرجة التي يحظى بها مضمن إدماج العنف النفس ي والجنس ي والاقتصادي  ضمان  -

العنف الجسدي وتفسح املجال تدريجيا للتعاطي مع العنف املسلط على املرأة بالوسط املنهي والفضاء 
 . آلالياتإضافة إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ومفهوم الضحية ضمن البرامج و الاجتماعي عامة

تنسيق مع املصالح املختصة من أجل توفيلر املساعدة الاجتماعية والصحية التعهد بمرافقة ضحايا العنف بال -
 والنفسية الضرورية وتيسير أدماجهم وإيوائهم في حدود الامكانيات املتاحة.

وتتوفر لهياكل الوزارة وللمتدخلين الاجتماعيين مقومات النجاح في هذه املهمة بموجب انتشار هياكل النهوض 
وتنوع مراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحسن نسب التغطية باألخصائيين تمديات  الاجتماعي بكافة املع

ساكن( وتطور ظروف ووسائل العمل ووجود نخبة من  2،11الاجتماعيين على مستوى وطني ) أخصائي اجتماعي لكل 
عمل الشبكي مع القطاع التربوي إضافة إلى تراكم التجارب في ال الخبرة في التكوين واملرافقة من ذوي ن املكونين الجهويي

وتوفر مؤسسة جامعية تشرف على تكوين آلاخصائيين الاجتماعيين تحت اشراف املزدوج والصحي والقضائي وآلامني 
 .  لوزارتي التعليم العالي والشؤون الاجتماعية

 
II .للتعّهد بالنساء ضحايا العنف ألاساسية املبادئ املهنية 

ون إلى جملة من املقاربات الفنية وتقنيات التدخل والخصال املهنية التي من املفروض أن يستند املتدخلون الاجتماعي -
 تؤهلهم للتعهد بالنساء ضحايا العنف وفق خصوصية حاجياتهن وبما يتناسب مع املعايير املطلوبة، وقد تضمنت

) آلاخصائيين النفسانيين واملربين و  املنظمة لألسالك املهنية املعنية بالتعهد بالنساء ضحايا العنف آلانظمة آلاساسية
وميثاق أخالقيات مهنة الخدمة الاجتماعية ومرجعياتها عديد الضمانات التي تؤكد احترام   (آلاخصائين الاجتماعيين

  املبادئ التالي:
  والفتيات ضحايا العنف املرأة ضحية العنفكرامة 
  عنفالنساء والفتيات ضحايا ال مع ثقةعالقة  بناء الحرص على. 
  و طمأنتها ، والعمل  هاالتخفيف من حدة خوفتجنب تأنيب املعنفة و تحميلها مسؤولية العنف املسلط عليها و

 على عدم املبالغة أو التقليل من حدة العنف وآثاره
  السعي إلى ربط عالقة مهنية تقوم على الثقة واحترام الخصوصيات وتفادي التدخل في الشؤون الخاصة التي

 ال صلة لها بموضوع التعهد
  عدم الامتناع عن إسداء أي خدمة للنساء والفتيات ضحايا العنف ألسباب تتعلق باللون أو النوع أو السن أو

 الانتماء السياس ي أو الجهوي أو نحوهالدين أو آلاصل الاجتماعي أو العرقي أو 
  تشريك النساء والفتيات ضحايا العنف في كل مجريات الوضعية املشكلة ومسالك التعهد بما في ذلك آثار تلك

 الوضعية على كل آلاطراف املعنية بها وانعكاسات الحلول املمكنة.
 التي يوجبها أو يجيزها القانون وال سيما  املحافظة على السر املنهي وحماية املعطيات الشخصية إال في الحاالت

 واجب إلاشعار بحاالت التهديد املوجهة ضد آلاطفال
  عدم استغالل املعطيات الشخصية الخاصة بالنساء والفتيات ضحايا العنف ألغراض علمية وتربوية إال بعد

 الحصول على املوافقة الصريحة ألحابها.
 



II.طريقة التوجيه
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ليات التي تطرحها املرأة ضحية العنف باحترافية، شريطة تأمين دورات وهي مبادئ تساعد على التعاطي مع الاشكا
  .املرأةتدريبية تخصصية حول املرجعيات القانونية الدولية والوطنية وتجارب املقارنة حول ظاهرة العنف املسلط على 

 

II   طريقة التوجيه 
  
  :  بصفة مباشرة -1
 إثر تعرضها للعنف وض الاجتماعي بصفة تلقائيةتتقدم املعنفة إلى هياكل الخط آلامامي للنه -
 عنف وعالمات ف مؤشرات اشتكا يتم نتفاع بخدمة اجتماعية و لطلب الا  حضورها عند -

 

  بصفة غير مباشرة: -2
 أو منظمات املجتمع املدني( ، القضائيةبشبكة التدخل ) آلامنية ، الصحية توجي  من إحدى املؤسسات الشريكة

 

 : طلب كتابيب  -3
توجي  مطلب كتابي لهياكل الخط آلامامي للتدخل الاجتماعي أو للهياكل الجهوية للشؤون الاجتماعية أو للسلط الجهوية 

 .ويتم الاستناد إلي  إلطالق مسار التعهد
 

III  .سيرورة التعهد  
 :املهاراتو  املعارف  الاجتماعي إلى جملة من يحتاج املتدخل 

  ،وبأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد املرأة والبروتوكول إلاملام بمبادئ حقوق الانسان
الاختياري امللحق بها وبأهم التوصيات الصادرة عن املؤتمرات املهتمة بالعنف املسلط على النساء وبأحكام 

 ، املنظومة القانونية والاتفاقيات املشتركة الخاصة بالتعهد بالنساء ضحايا العنف على مستوى وطني
 وبآثار، وإلاملام بأصول التعامل مع  وأشكال  والفئات التي يستهدفها  العنفملفهوم    إلادراك واملعرفة املعمقة

 )الاتصال الفعال وإلانصات الجيد( النساء ضحايا العنف
  إفرادوالتعهد باملرأة املعنفة والحرص على الحرص على توفير الظروف املوضوعية إلنجاح املقابلة املهنية 

 وضعيتها باألولوية في التعهد الفوري ،
 

 وجمع املعطيات  التقص ي -1     

 املرأة ضحية العنفإلى تصريحات  الجيد  الاستماعالانصات الفعال و 
 

 جسدي، نفس ي،  ) العنف نوع لتحديد العنف املرأة ضحية الاستفسار بطرح أسئلة مبسطة ومفهومة على
آلاولية عند ربط الصلة  كل املعطيات بما يساعد على جمع نةاهرة والباطالظ آثارهو  جنس ي، اقتصادي(

 .واملعطيات الدقيقة عند إطالق مسار التعهد
 

)  نوعية آلاسرة، عنوانها بدقة، التعريف باملرأة ضحية العنفويحتاج املتدخل الاجتماعي إلى جمع معطيات حول 
عنف )فضاء عام أو منهي أو خاص(، التعريف ، الفضاء الذي مورس في  التونسية الجنسية، الجئة أو مهاجرة (

باملعتدي ) الزوج ، آلاب، آلاخ، الصديق ، الخطيب أو القريب(، تحديد التركيبة آلاسرية ) آلابناء والسرة املوسعة من 
ية ن كان لهم عالقة بالعنف املسلط على املرأة ضحية العنف، نوعية التغطية الاجتماعإآلافراد املقيمين وغير املقيمين 

نوعية املصاريف، حجم املداخيل ومصادرها، طريقة  الوضعية الصحية ،والتغطية الصحية ، الوضعية السكنية،
 النفاذ للخدمات ، مسار الحياة الزوجية أو آلاسرية أو املهنية ونوعية العالقات السائدة بهذه الفضاءات.
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ليات التي تطرحها املرأة ضحية العنف باحترافية، شريطة تأمين دورات وهي مبادئ تساعد على التعاطي مع الاشكا
  .املرأةتدريبية تخصصية حول املرجعيات القانونية الدولية والوطنية وتجارب املقارنة حول ظاهرة العنف املسلط على 

 

II   طريقة التوجيه 
  
  :  بصفة مباشرة -1
 إثر تعرضها للعنف وض الاجتماعي بصفة تلقائيةتتقدم املعنفة إلى هياكل الخط آلامامي للنه -
 عنف وعالمات ف مؤشرات اشتكا يتم نتفاع بخدمة اجتماعية و لطلب الا  حضورها عند -

 

  بصفة غير مباشرة: -2
 أو منظمات املجتمع املدني( ، القضائيةبشبكة التدخل ) آلامنية ، الصحية توجي  من إحدى املؤسسات الشريكة

 

 : طلب كتابيب  -3
توجي  مطلب كتابي لهياكل الخط آلامامي للتدخل الاجتماعي أو للهياكل الجهوية للشؤون الاجتماعية أو للسلط الجهوية 

 .ويتم الاستناد إلي  إلطالق مسار التعهد
 

III  .سيرورة التعهد  
 :املهاراتو  املعارف  الاجتماعي إلى جملة من يحتاج املتدخل 

  ،وبأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد املرأة والبروتوكول إلاملام بمبادئ حقوق الانسان
الاختياري امللحق بها وبأهم التوصيات الصادرة عن املؤتمرات املهتمة بالعنف املسلط على النساء وبأحكام 

 ، املنظومة القانونية والاتفاقيات املشتركة الخاصة بالتعهد بالنساء ضحايا العنف على مستوى وطني
 وبآثار، وإلاملام بأصول التعامل مع  وأشكال  والفئات التي يستهدفها  العنفملفهوم    إلادراك واملعرفة املعمقة

 )الاتصال الفعال وإلانصات الجيد( النساء ضحايا العنف
  إفرادوالتعهد باملرأة املعنفة والحرص على الحرص على توفير الظروف املوضوعية إلنجاح املقابلة املهنية 

 وضعيتها باألولوية في التعهد الفوري ،
 

 وجمع املعطيات  التقص ي -1     

 املرأة ضحية العنفإلى تصريحات  الجيد  الاستماعالانصات الفعال و 
 

 جسدي، نفس ي،  ) العنف نوع لتحديد العنف املرأة ضحية الاستفسار بطرح أسئلة مبسطة ومفهومة على
آلاولية عند ربط الصلة  كل املعطيات بما يساعد على جمع نةاهرة والباطالظ آثارهو  جنس ي، اقتصادي(

 .واملعطيات الدقيقة عند إطالق مسار التعهد
 

)  نوعية آلاسرة، عنوانها بدقة، التعريف باملرأة ضحية العنفويحتاج املتدخل الاجتماعي إلى جمع معطيات حول 
عنف )فضاء عام أو منهي أو خاص(، التعريف ، الفضاء الذي مورس في  التونسية الجنسية، الجئة أو مهاجرة (

باملعتدي ) الزوج ، آلاب، آلاخ، الصديق ، الخطيب أو القريب(، تحديد التركيبة آلاسرية ) آلابناء والسرة املوسعة من 
ية ن كان لهم عالقة بالعنف املسلط على املرأة ضحية العنف، نوعية التغطية الاجتماعإآلافراد املقيمين وغير املقيمين 

نوعية املصاريف، حجم املداخيل ومصادرها، طريقة  الوضعية الصحية ،والتغطية الصحية ، الوضعية السكنية،
 النفاذ للخدمات ، مسار الحياة الزوجية أو آلاسرية أو املهنية ونوعية العالقات السائدة بهذه الفضاءات.
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ليات التي تطرحها املرأة ضحية العنف باحترافية، شريطة تأمين دورات وهي مبادئ تساعد على التعاطي مع الاشكا
  .املرأةتدريبية تخصصية حول املرجعيات القانونية الدولية والوطنية وتجارب املقارنة حول ظاهرة العنف املسلط على 

 

II   طريقة التوجيه 
  
  :  بصفة مباشرة -1
 إثر تعرضها للعنف وض الاجتماعي بصفة تلقائيةتتقدم املعنفة إلى هياكل الخط آلامامي للنه -
 عنف وعالمات ف مؤشرات اشتكا يتم نتفاع بخدمة اجتماعية و لطلب الا  حضورها عند -

 

  بصفة غير مباشرة: -2
 أو منظمات املجتمع املدني( ، القضائيةبشبكة التدخل ) آلامنية ، الصحية توجي  من إحدى املؤسسات الشريكة

 

 : طلب كتابيب  -3
توجي  مطلب كتابي لهياكل الخط آلامامي للتدخل الاجتماعي أو للهياكل الجهوية للشؤون الاجتماعية أو للسلط الجهوية 

 .ويتم الاستناد إلي  إلطالق مسار التعهد
 

III  .سيرورة التعهد  
 :املهاراتو  املعارف  الاجتماعي إلى جملة من يحتاج املتدخل 

  ،وبأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد املرأة والبروتوكول إلاملام بمبادئ حقوق الانسان
الاختياري امللحق بها وبأهم التوصيات الصادرة عن املؤتمرات املهتمة بالعنف املسلط على النساء وبأحكام 

 ، املنظومة القانونية والاتفاقيات املشتركة الخاصة بالتعهد بالنساء ضحايا العنف على مستوى وطني
 وبآثار، وإلاملام بأصول التعامل مع  وأشكال  والفئات التي يستهدفها  العنفملفهوم    إلادراك واملعرفة املعمقة

 )الاتصال الفعال وإلانصات الجيد( النساء ضحايا العنف
  إفرادوالتعهد باملرأة املعنفة والحرص على الحرص على توفير الظروف املوضوعية إلنجاح املقابلة املهنية 

 وضعيتها باألولوية في التعهد الفوري ،
 

 وجمع املعطيات  التقص ي -1     

 املرأة ضحية العنفإلى تصريحات  الجيد  الاستماعالانصات الفعال و 
 

 جسدي، نفس ي،  ) العنف نوع لتحديد العنف املرأة ضحية الاستفسار بطرح أسئلة مبسطة ومفهومة على
آلاولية عند ربط الصلة  كل املعطيات بما يساعد على جمع نةاهرة والباطالظ آثارهو  جنس ي، اقتصادي(

 .واملعطيات الدقيقة عند إطالق مسار التعهد
 

)  نوعية آلاسرة، عنوانها بدقة، التعريف باملرأة ضحية العنفويحتاج املتدخل الاجتماعي إلى جمع معطيات حول 
عنف )فضاء عام أو منهي أو خاص(، التعريف ، الفضاء الذي مورس في  التونسية الجنسية، الجئة أو مهاجرة (

باملعتدي ) الزوج ، آلاب، آلاخ، الصديق ، الخطيب أو القريب(، تحديد التركيبة آلاسرية ) آلابناء والسرة املوسعة من 
ية ن كان لهم عالقة بالعنف املسلط على املرأة ضحية العنف، نوعية التغطية الاجتماعإآلافراد املقيمين وغير املقيمين 

نوعية املصاريف، حجم املداخيل ومصادرها، طريقة  الوضعية الصحية ،والتغطية الصحية ، الوضعية السكنية،
 النفاذ للخدمات ، مسار الحياة الزوجية أو آلاسرية أو املهنية ونوعية العالقات السائدة بهذه الفضاءات.

1.بصفة مباشرة :

2.بصفة غير مباشرة :

3.بطلب كتابي
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ليات التي تطرحها املرأة ضحية العنف باحترافية، شريطة تأمين دورات وهي مبادئ تساعد على التعاطي مع الاشكا
  .املرأةتدريبية تخصصية حول املرجعيات القانونية الدولية والوطنية وتجارب املقارنة حول ظاهرة العنف املسلط على 

 

II   طريقة التوجيه 
  
  :  بصفة مباشرة -1
 إثر تعرضها للعنف وض الاجتماعي بصفة تلقائيةتتقدم املعنفة إلى هياكل الخط آلامامي للنه -
 عنف وعالمات ف مؤشرات اشتكا يتم نتفاع بخدمة اجتماعية و لطلب الا  حضورها عند -

 

  بصفة غير مباشرة: -2
 أو منظمات املجتمع املدني( ، القضائيةبشبكة التدخل ) آلامنية ، الصحية توجي  من إحدى املؤسسات الشريكة

 

 : طلب كتابيب  -3
توجي  مطلب كتابي لهياكل الخط آلامامي للتدخل الاجتماعي أو للهياكل الجهوية للشؤون الاجتماعية أو للسلط الجهوية 

 .ويتم الاستناد إلي  إلطالق مسار التعهد
 

III  .سيرورة التعهد  
 :املهاراتو  املعارف  الاجتماعي إلى جملة من يحتاج املتدخل 

  ،وبأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد املرأة والبروتوكول إلاملام بمبادئ حقوق الانسان
الاختياري امللحق بها وبأهم التوصيات الصادرة عن املؤتمرات املهتمة بالعنف املسلط على النساء وبأحكام 

 ، املنظومة القانونية والاتفاقيات املشتركة الخاصة بالتعهد بالنساء ضحايا العنف على مستوى وطني
 وبآثار، وإلاملام بأصول التعامل مع  وأشكال  والفئات التي يستهدفها  العنفملفهوم    إلادراك واملعرفة املعمقة

 )الاتصال الفعال وإلانصات الجيد( النساء ضحايا العنف
  إفرادوالتعهد باملرأة املعنفة والحرص على الحرص على توفير الظروف املوضوعية إلنجاح املقابلة املهنية 

 وضعيتها باألولوية في التعهد الفوري ،
 

 وجمع املعطيات  التقص ي -1     

 املرأة ضحية العنفإلى تصريحات  الجيد  الاستماعالانصات الفعال و 
 

 جسدي، نفس ي،  ) العنف نوع لتحديد العنف املرأة ضحية الاستفسار بطرح أسئلة مبسطة ومفهومة على
آلاولية عند ربط الصلة  كل املعطيات بما يساعد على جمع نةاهرة والباطالظ آثارهو  جنس ي، اقتصادي(

 .واملعطيات الدقيقة عند إطالق مسار التعهد
 

)  نوعية آلاسرة، عنوانها بدقة، التعريف باملرأة ضحية العنفويحتاج املتدخل الاجتماعي إلى جمع معطيات حول 
عنف )فضاء عام أو منهي أو خاص(، التعريف ، الفضاء الذي مورس في  التونسية الجنسية، الجئة أو مهاجرة (

باملعتدي ) الزوج ، آلاب، آلاخ، الصديق ، الخطيب أو القريب(، تحديد التركيبة آلاسرية ) آلابناء والسرة املوسعة من 
ية ن كان لهم عالقة بالعنف املسلط على املرأة ضحية العنف، نوعية التغطية الاجتماعإآلافراد املقيمين وغير املقيمين 

نوعية املصاريف، حجم املداخيل ومصادرها، طريقة  الوضعية الصحية ،والتغطية الصحية ، الوضعية السكنية،
 النفاذ للخدمات ، مسار الحياة الزوجية أو آلاسرية أو املهنية ونوعية العالقات السائدة بهذه الفضاءات.



 

 5
 

Pa
ge

 

ليات التي تطرحها املرأة ضحية العنف باحترافية، شريطة تأمين دورات وهي مبادئ تساعد على التعاطي مع الاشكا
  .املرأةتدريبية تخصصية حول املرجعيات القانونية الدولية والوطنية وتجارب املقارنة حول ظاهرة العنف املسلط على 

 

II   طريقة التوجيه 
  
  :  بصفة مباشرة -1
 إثر تعرضها للعنف وض الاجتماعي بصفة تلقائيةتتقدم املعنفة إلى هياكل الخط آلامامي للنه -
 عنف وعالمات ف مؤشرات اشتكا يتم نتفاع بخدمة اجتماعية و لطلب الا  حضورها عند -

 

  بصفة غير مباشرة: -2
 أو منظمات املجتمع املدني( ، القضائيةبشبكة التدخل ) آلامنية ، الصحية توجي  من إحدى املؤسسات الشريكة

 

 : طلب كتابيب  -3
توجي  مطلب كتابي لهياكل الخط آلامامي للتدخل الاجتماعي أو للهياكل الجهوية للشؤون الاجتماعية أو للسلط الجهوية 

 .ويتم الاستناد إلي  إلطالق مسار التعهد
 

III  .سيرورة التعهد  
 :املهاراتو  املعارف  الاجتماعي إلى جملة من يحتاج املتدخل 

  ،وبأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد املرأة والبروتوكول إلاملام بمبادئ حقوق الانسان
الاختياري امللحق بها وبأهم التوصيات الصادرة عن املؤتمرات املهتمة بالعنف املسلط على النساء وبأحكام 

 ، املنظومة القانونية والاتفاقيات املشتركة الخاصة بالتعهد بالنساء ضحايا العنف على مستوى وطني
 وبآثار، وإلاملام بأصول التعامل مع  وأشكال  والفئات التي يستهدفها  العنفملفهوم    إلادراك واملعرفة املعمقة

 )الاتصال الفعال وإلانصات الجيد( النساء ضحايا العنف
  إفرادوالتعهد باملرأة املعنفة والحرص على الحرص على توفير الظروف املوضوعية إلنجاح املقابلة املهنية 

 وضعيتها باألولوية في التعهد الفوري ،
 

 وجمع املعطيات  التقص ي -1     

 املرأة ضحية العنفإلى تصريحات  الجيد  الاستماعالانصات الفعال و 
 

 جسدي، نفس ي،  ) العنف نوع لتحديد العنف املرأة ضحية الاستفسار بطرح أسئلة مبسطة ومفهومة على
آلاولية عند ربط الصلة  كل املعطيات بما يساعد على جمع نةاهرة والباطالظ آثارهو  جنس ي، اقتصادي(

 .واملعطيات الدقيقة عند إطالق مسار التعهد
 

)  نوعية آلاسرة، عنوانها بدقة، التعريف باملرأة ضحية العنفويحتاج املتدخل الاجتماعي إلى جمع معطيات حول 
عنف )فضاء عام أو منهي أو خاص(، التعريف ، الفضاء الذي مورس في  التونسية الجنسية، الجئة أو مهاجرة (

باملعتدي ) الزوج ، آلاب، آلاخ، الصديق ، الخطيب أو القريب(، تحديد التركيبة آلاسرية ) آلابناء والسرة املوسعة من 
ية ن كان لهم عالقة بالعنف املسلط على املرأة ضحية العنف، نوعية التغطية الاجتماعإآلافراد املقيمين وغير املقيمين 

نوعية املصاريف، حجم املداخيل ومصادرها، طريقة  الوضعية الصحية ،والتغطية الصحية ، الوضعية السكنية،
 النفاذ للخدمات ، مسار الحياة الزوجية أو آلاسرية أو املهنية ونوعية العالقات السائدة بهذه الفضاءات.

1.التقصي وجمع المعطيات

III.سيرورة التعهد
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ليات التي تطرحها املرأة ضحية العنف باحترافية، شريطة تأمين دورات وهي مبادئ تساعد على التعاطي مع الاشكا
  .املرأةتدريبية تخصصية حول املرجعيات القانونية الدولية والوطنية وتجارب املقارنة حول ظاهرة العنف املسلط على 

 

II   طريقة التوجيه 
  
  :  بصفة مباشرة -1
 إثر تعرضها للعنف وض الاجتماعي بصفة تلقائيةتتقدم املعنفة إلى هياكل الخط آلامامي للنه -
 عنف وعالمات ف مؤشرات اشتكا يتم نتفاع بخدمة اجتماعية و لطلب الا  حضورها عند -

 

  بصفة غير مباشرة: -2
 أو منظمات املجتمع املدني( ، القضائيةبشبكة التدخل ) آلامنية ، الصحية توجي  من إحدى املؤسسات الشريكة

 

 : طلب كتابيب  -3
توجي  مطلب كتابي لهياكل الخط آلامامي للتدخل الاجتماعي أو للهياكل الجهوية للشؤون الاجتماعية أو للسلط الجهوية 

 .ويتم الاستناد إلي  إلطالق مسار التعهد
 

III  .سيرورة التعهد  
 :املهاراتو  املعارف  الاجتماعي إلى جملة من يحتاج املتدخل 

  ،وبأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد املرأة والبروتوكول إلاملام بمبادئ حقوق الانسان
الاختياري امللحق بها وبأهم التوصيات الصادرة عن املؤتمرات املهتمة بالعنف املسلط على النساء وبأحكام 

 ، املنظومة القانونية والاتفاقيات املشتركة الخاصة بالتعهد بالنساء ضحايا العنف على مستوى وطني
 وبآثار، وإلاملام بأصول التعامل مع  وأشكال  والفئات التي يستهدفها  العنفملفهوم    إلادراك واملعرفة املعمقة

 )الاتصال الفعال وإلانصات الجيد( النساء ضحايا العنف
  إفرادوالتعهد باملرأة املعنفة والحرص على الحرص على توفير الظروف املوضوعية إلنجاح املقابلة املهنية 

 وضعيتها باألولوية في التعهد الفوري ،
 

 وجمع املعطيات  التقص ي -1     

 املرأة ضحية العنفإلى تصريحات  الجيد  الاستماعالانصات الفعال و 
 

 جسدي، نفس ي،  ) العنف نوع لتحديد العنف املرأة ضحية الاستفسار بطرح أسئلة مبسطة ومفهومة على
آلاولية عند ربط الصلة  كل املعطيات بما يساعد على جمع نةاهرة والباطالظ آثارهو  جنس ي، اقتصادي(

 .واملعطيات الدقيقة عند إطالق مسار التعهد
 

)  نوعية آلاسرة، عنوانها بدقة، التعريف باملرأة ضحية العنفويحتاج املتدخل الاجتماعي إلى جمع معطيات حول 
عنف )فضاء عام أو منهي أو خاص(، التعريف ، الفضاء الذي مورس في  التونسية الجنسية، الجئة أو مهاجرة (

باملعتدي ) الزوج ، آلاب، آلاخ، الصديق ، الخطيب أو القريب(، تحديد التركيبة آلاسرية ) آلابناء والسرة املوسعة من 
ية ن كان لهم عالقة بالعنف املسلط على املرأة ضحية العنف، نوعية التغطية الاجتماعإآلافراد املقيمين وغير املقيمين 

نوعية املصاريف، حجم املداخيل ومصادرها، طريقة  الوضعية الصحية ،والتغطية الصحية ، الوضعية السكنية،
 النفاذ للخدمات ، مسار الحياة الزوجية أو آلاسرية أو املهنية ونوعية العالقات السائدة بهذه الفضاءات.
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املادية والنفسية والصحية  وضعيةووضع خطة تدخل مالئمة لخصوصية التقدير حجم املشكل  – 2      

  والاجتماعية للمرأة ضحية العنف
 

على ربط عالقة مساعدة مع املرأة ضحية  يحرص املتدخل الاجتماعي ) أخصائي اجتماعي وأخصائي نفساني(
ومعرفة  التعمق في  تاريخ  العنف ) مّدت  ، تواتره، حّدت ،وآثاره( العنف تنبني على الاحترام والقبول والثقة لضمان

وآلاطراف التي لها عالقة بالوسط آلاسري  محاوالت املرأة ضحية العنف وتدّبرها الذاتي في مواجهة العنف املسّلط عليها
أو بمركز  الحاجة لإلقامةللمرأة ضحية العنف )  والثانوية أو املنهي أو بالفضاء العام وتشخيص الحاجيات الضرورية

، رعاية صحية ونفسية، مساعد مادية، تغطية صحية، آالت مقومة لألعضاء في مؤسسة رعاية أو لدى عائلة استقبال
املساعدة على العودة لبلد  مرافقة دراسية لألبناء، جتماعي، اعادة ادماج منهي، اإعادة ادماج  حالة الاعاقة أو العجز،

 (ة  أو قضائيةتوجي  لهياكل صحية أو أمني الاقامة، املساعدة على تسوية الوضعية في حالة اللجوء،
وآجال  التي يتطلبها التعهد  لى مختلف الاجراءاتويقع وضع خطة التدخل باالتفاق مع املرأة ضحية العنف ع  

ويتم إطالعها على شروط الاستفادة من الخدمات املطلوبة ومكونات ملفات  لذلك الامكانيات املتاحةوتقديم الخدمات 
 .دائها والصعوبات املحتملة والبدائل املمكنةالحصول على الخدمة واملصالح املعنية بإس

 

  التدخل الفعلي -3      
  باالستعانة املرأة ضحية العنف اتخاذ تدابير عاجلة واجراءات لتامين الاستقرار املادي واملعنوي بمشاركة

  وفرضا كانت جمعيات مختصة(و/أو ) هياكل ومؤسسات حكومية بأطراف العمل الشبكي عند الضرورة 
ل النهوض الاجتماعي املحلية أو الجهوية  جهة التعهد آلاولى، فإن  يتوجب على املتدخل الاجتماعي توجي  هياك

إلجراء الفحص الطبي آلاولي،  بناء على رغبتها إلى هياكل الخط آلامامي للصحة بموجب رسالة توجي  املعنفة
 .وجبت الوضعية ذلكويتولى املتعهد الصحي توجي  املعنفة إلى أقسام الاختصاص إذا است

  إشعار الجهاتفي حالة وجود خطر يتهدد صحتها أو سالمتها البدنية أو حياتها أو يتهدد أطفالها يتوجب 
 . العنف املرأة ضحية بقطع النظر عن موقف الترابي مرجع النظر  والقضائية آلامنيةو الصحيةو  الاجتماعية

  وتقييم أو غيرها  من هياكل النهوض الاجتماعي  ملطلوبةتمكين املرأة ضحية العنف من النفاذ إلى الخدمات ا
بالوسط آلاسري أو املنهي أو باملحيط احتياجاتها وآثار الخدمات املقترحة على عوامل الاستقرار املادي واملعنوي 

 وذلك في الحاالت التالية: الاجتماعي
 

 عند إلايواء بمؤسسة استشفائية لتلقي العالج  ◄
) محل الزوجية أو مسكن الوالدين أو  الرجوع إلى محل إلاقامة تماعي على أن ال يكون يحرص املتدخل الاج ◄

 :)بمؤسسة صناعية أو ضيعة فالحية أو مشروع مستقل( إال بعدأو استئناف العمل  مسكنها الخاص(
 استيفاء مراحل التعهد والعالج والاقامة الاستشفائية عند الضرورة،   -
أيا  ) في حاالت العنف الزوجي أو الاعتداء الجنس يحياتها أو سالمتها الجسدية  التأكد من عدم وجود خطر على  -

 كان الفضاء ( 
 أو عملها أو استئناف حياتها العادية في محيطها الاجتماعي.التأكد من رغبة املعنفة في الرجوع إلى مسكنها  -

 

 رجوع إلى مقر إلاقامة:القدرة  على ال في صورة  عدم◄    
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2.تقدير حجم المشكل ووضع خطة تدخل مالئمة لخصوصية الوضعية المادية 
والنفسية والصحية واالجتماعية للمرأة ضحية العنف

3.التدخل الفعلي
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املساعدة على العودة لبلد  مرافقة دراسية لألبناء، جتماعي، اعادة ادماج منهي، اإعادة ادماج  حالة الاعاقة أو العجز،

 (ة  أو قضائيةتوجي  لهياكل صحية أو أمني الاقامة، املساعدة على تسوية الوضعية في حالة اللجوء،
وآجال  التي يتطلبها التعهد  لى مختلف الاجراءاتويقع وضع خطة التدخل باالتفاق مع املرأة ضحية العنف ع  

ويتم إطالعها على شروط الاستفادة من الخدمات املطلوبة ومكونات ملفات  لذلك الامكانيات املتاحةوتقديم الخدمات 
 .دائها والصعوبات املحتملة والبدائل املمكنةالحصول على الخدمة واملصالح املعنية بإس

 

  التدخل الفعلي -3      
  باالستعانة املرأة ضحية العنف اتخاذ تدابير عاجلة واجراءات لتامين الاستقرار املادي واملعنوي بمشاركة

  وفرضا كانت جمعيات مختصة(و/أو ) هياكل ومؤسسات حكومية بأطراف العمل الشبكي عند الضرورة 
ل النهوض الاجتماعي املحلية أو الجهوية  جهة التعهد آلاولى، فإن  يتوجب على املتدخل الاجتماعي توجي  هياك

إلجراء الفحص الطبي آلاولي،  بناء على رغبتها إلى هياكل الخط آلامامي للصحة بموجب رسالة توجي  املعنفة
 .وجبت الوضعية ذلكويتولى املتعهد الصحي توجي  املعنفة إلى أقسام الاختصاص إذا است

  إشعار الجهاتفي حالة وجود خطر يتهدد صحتها أو سالمتها البدنية أو حياتها أو يتهدد أطفالها يتوجب 
 . العنف املرأة ضحية بقطع النظر عن موقف الترابي مرجع النظر  والقضائية آلامنيةو الصحيةو  الاجتماعية

  وتقييم أو غيرها  من هياكل النهوض الاجتماعي  ملطلوبةتمكين املرأة ضحية العنف من النفاذ إلى الخدمات ا
بالوسط آلاسري أو املنهي أو باملحيط احتياجاتها وآثار الخدمات املقترحة على عوامل الاستقرار املادي واملعنوي 

 وذلك في الحاالت التالية: الاجتماعي
 

 عند إلايواء بمؤسسة استشفائية لتلقي العالج  ◄
) محل الزوجية أو مسكن الوالدين أو  الرجوع إلى محل إلاقامة تماعي على أن ال يكون يحرص املتدخل الاج ◄

 :)بمؤسسة صناعية أو ضيعة فالحية أو مشروع مستقل( إال بعدأو استئناف العمل  مسكنها الخاص(
 استيفاء مراحل التعهد والعالج والاقامة الاستشفائية عند الضرورة،   -
أيا  ) في حاالت العنف الزوجي أو الاعتداء الجنس يحياتها أو سالمتها الجسدية  التأكد من عدم وجود خطر على  -

 كان الفضاء ( 
 أو عملها أو استئناف حياتها العادية في محيطها الاجتماعي.التأكد من رغبة املعنفة في الرجوع إلى مسكنها  -

 

 رجوع إلى مقر إلاقامة:القدرة  على ال في صورة  عدم◄    
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  أو سالمتها الجسدية، أو رفضها الرجوع إلى  العنف املرأة ضحية امل تهديد أو خطر على حياةبسبب توفر عو
يعمل املتدخل الاجتماعي  او صعوبة استئناف العمل بالوسط املنهي  املسكن، أو رفض املعنف استقبالها في ،

 على:  
  أو جيرانها أو غيرهمالبحث عن عائلة استقبال وإقتراح ذلك على املعنفة سواء من ضمن أقاربها 
  تكوين ملف والبحث عن مركز إيواء ) مركز الاحاطة والتوجي  الاجتماعي أو مركز إيواء تحت إشراف

 واملنهي والاجتماعيجمعية( للمعنفة وألبنائها في انتظار بحث سبل إعادة إلادماج العائلي 
 ية وبالسكن خاصة إذا كانت مساعدة املعنفة على التمتع بحقوقها في النفقة باعتبارها قضية معاش

للتعهد واتخاذ التدابير  ئهاحاضنة ألبناء ويمكن إشعار مندوب حماية الطفولة عند وجود تهديد ألبنا
 الاتفاقية الالزمة .

  عن موارد مادية استثنائية ملساعدة املرأة ضحية العنف على تأمين مسكن بموجب الكراء  البحث
  بصفة مؤقتة

   والعمل املستقل والاستفادة من فرص الدعم نف للبحث عن فرص الشغل املرأة ضحية العتوجي
 والاسناد عن طريق مؤسسات وبرامج حكومية أو بتدخل من هياكل املجتمع املدني

  عند الحاجة لتلقي تكوين خصوص ي لتسهيل مهمتها وضمان شروط  املرأة ضحية العنف  توجي
 النجاح في إعادة الاندماج 

 لتقييموا املتابعة -4     
يعمل على التقييم وألبنائها و  للمرأة ضحية العنف يحرص املتدخل الاجتماعي على تسريع نسق إسداء الخدمات 

بمهمة التنسيق بين يضطلع املتدخل الاجتماعي الدوري للصعوبات التي تعترضها في مختلف مراحل مسار التعهد و 
 مع بقية مكونات شبكة التعهد  مختلف املتدخلين داخل هياكل النهوض الاجتماعي ذاتها أو 

  املرافقة – 5      

  مرافقة املرأة ضحية العنف ومتابعة نتائج التوجي  إذا تعلق آلامر بإجراءات محمولة على هياكل ومؤسسات
ويفترض هذا الدور إحداث نقطة اتصال بالقطاعات املعنية بالتعهد على  ،أخرى لها صلة بمشروع التعهد

 . دخلإن أمكن آلامر محليا وكذلك لدى الجمعيات املختصة الشريكة في التمستوى مركزي وجهوي و 

IV :أدوات التدخل . 
 :تتضمن بطاقة تعهد .1
 معطيات أولية حول املعنفة وحول املعتدي -
 التركيبة آلاسرية للمعنفة وألسرة املوسعة  -
 تشخيص وضعية املعنفة -
 تحليل الحاجيات ومسالك التدخل -

  بطاقة توجيه:. 2
 جهوية الحلية و املسلط المنظمات املجتمع املدني أو القضائية  أو  يهها للهياكل الصحية أو آلامنية أو يتم توج -
 اقتراح نوعية الخدمات املطلوبة وآلاجال  تتضمن -

 استمارة تقص ي العنف وتقييم املخاطر والسالمة.  3
  دليل خدمات : . 4

وعية الخدمات ون ومسالك التدخل ، ينها وأرقام هواتفهاقائمة تفصيلية للمؤسسات الشريكة بعناو الدليل  يتضمن
 .على ذمة املعنفة املمكن تقديمها و املوضوعة
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  أو سالمتها الجسدية، أو رفضها الرجوع إلى  العنف املرأة ضحية امل تهديد أو خطر على حياةبسبب توفر عو
يعمل املتدخل الاجتماعي  او صعوبة استئناف العمل بالوسط املنهي  املسكن، أو رفض املعنف استقبالها في ،

 على:  
  أو جيرانها أو غيرهمالبحث عن عائلة استقبال وإقتراح ذلك على املعنفة سواء من ضمن أقاربها 
  تكوين ملف والبحث عن مركز إيواء ) مركز الاحاطة والتوجي  الاجتماعي أو مركز إيواء تحت إشراف

 واملنهي والاجتماعيجمعية( للمعنفة وألبنائها في انتظار بحث سبل إعادة إلادماج العائلي 
 ية وبالسكن خاصة إذا كانت مساعدة املعنفة على التمتع بحقوقها في النفقة باعتبارها قضية معاش

للتعهد واتخاذ التدابير  ئهاحاضنة ألبناء ويمكن إشعار مندوب حماية الطفولة عند وجود تهديد ألبنا
 الاتفاقية الالزمة .

  عن موارد مادية استثنائية ملساعدة املرأة ضحية العنف على تأمين مسكن بموجب الكراء  البحث
  بصفة مؤقتة

   والعمل املستقل والاستفادة من فرص الدعم نف للبحث عن فرص الشغل املرأة ضحية العتوجي
 والاسناد عن طريق مؤسسات وبرامج حكومية أو بتدخل من هياكل املجتمع املدني

  عند الحاجة لتلقي تكوين خصوص ي لتسهيل مهمتها وضمان شروط  املرأة ضحية العنف  توجي
 النجاح في إعادة الاندماج 

 لتقييموا املتابعة -4     
يعمل على التقييم وألبنائها و  للمرأة ضحية العنف يحرص املتدخل الاجتماعي على تسريع نسق إسداء الخدمات 

بمهمة التنسيق بين يضطلع املتدخل الاجتماعي الدوري للصعوبات التي تعترضها في مختلف مراحل مسار التعهد و 
 مع بقية مكونات شبكة التعهد  مختلف املتدخلين داخل هياكل النهوض الاجتماعي ذاتها أو 

  املرافقة – 5      

  مرافقة املرأة ضحية العنف ومتابعة نتائج التوجي  إذا تعلق آلامر بإجراءات محمولة على هياكل ومؤسسات
ويفترض هذا الدور إحداث نقطة اتصال بالقطاعات املعنية بالتعهد على  ،أخرى لها صلة بمشروع التعهد

 . دخلإن أمكن آلامر محليا وكذلك لدى الجمعيات املختصة الشريكة في التمستوى مركزي وجهوي و 

IV :أدوات التدخل . 
 :تتضمن بطاقة تعهد .1
 معطيات أولية حول املعنفة وحول املعتدي -
 التركيبة آلاسرية للمعنفة وألسرة املوسعة  -
 تشخيص وضعية املعنفة -
 تحليل الحاجيات ومسالك التدخل -

  بطاقة توجيه:. 2
 جهوية الحلية و املسلط المنظمات املجتمع املدني أو القضائية  أو  يهها للهياكل الصحية أو آلامنية أو يتم توج -
 اقتراح نوعية الخدمات املطلوبة وآلاجال  تتضمن -

 استمارة تقص ي العنف وتقييم املخاطر والسالمة.  3
  دليل خدمات : . 4

وعية الخدمات ون ومسالك التدخل ، ينها وأرقام هواتفهاقائمة تفصيلية للمؤسسات الشريكة بعناو الدليل  يتضمن
 .على ذمة املعنفة املمكن تقديمها و املوضوعة

4.المتابعة والتقييم
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  أو سالمتها الجسدية، أو رفضها الرجوع إلى  العنف املرأة ضحية امل تهديد أو خطر على حياةبسبب توفر عو
يعمل املتدخل الاجتماعي  او صعوبة استئناف العمل بالوسط املنهي  املسكن، أو رفض املعنف استقبالها في ،

 على:  
  أو جيرانها أو غيرهمالبحث عن عائلة استقبال وإقتراح ذلك على املعنفة سواء من ضمن أقاربها 
  تكوين ملف والبحث عن مركز إيواء ) مركز الاحاطة والتوجي  الاجتماعي أو مركز إيواء تحت إشراف

 واملنهي والاجتماعيجمعية( للمعنفة وألبنائها في انتظار بحث سبل إعادة إلادماج العائلي 
 ية وبالسكن خاصة إذا كانت مساعدة املعنفة على التمتع بحقوقها في النفقة باعتبارها قضية معاش

للتعهد واتخاذ التدابير  ئهاحاضنة ألبناء ويمكن إشعار مندوب حماية الطفولة عند وجود تهديد ألبنا
 الاتفاقية الالزمة .

  عن موارد مادية استثنائية ملساعدة املرأة ضحية العنف على تأمين مسكن بموجب الكراء  البحث
  بصفة مؤقتة

   والعمل املستقل والاستفادة من فرص الدعم نف للبحث عن فرص الشغل املرأة ضحية العتوجي
 والاسناد عن طريق مؤسسات وبرامج حكومية أو بتدخل من هياكل املجتمع املدني

  عند الحاجة لتلقي تكوين خصوص ي لتسهيل مهمتها وضمان شروط  املرأة ضحية العنف  توجي
 النجاح في إعادة الاندماج 

 لتقييموا املتابعة -4     
يعمل على التقييم وألبنائها و  للمرأة ضحية العنف يحرص املتدخل الاجتماعي على تسريع نسق إسداء الخدمات 

بمهمة التنسيق بين يضطلع املتدخل الاجتماعي الدوري للصعوبات التي تعترضها في مختلف مراحل مسار التعهد و 
 مع بقية مكونات شبكة التعهد  مختلف املتدخلين داخل هياكل النهوض الاجتماعي ذاتها أو 

  املرافقة – 5      

  مرافقة املرأة ضحية العنف ومتابعة نتائج التوجي  إذا تعلق آلامر بإجراءات محمولة على هياكل ومؤسسات
ويفترض هذا الدور إحداث نقطة اتصال بالقطاعات املعنية بالتعهد على  ،أخرى لها صلة بمشروع التعهد

 . دخلإن أمكن آلامر محليا وكذلك لدى الجمعيات املختصة الشريكة في التمستوى مركزي وجهوي و 

IV :أدوات التدخل . 
 :تتضمن بطاقة تعهد .1
 معطيات أولية حول املعنفة وحول املعتدي -
 التركيبة آلاسرية للمعنفة وألسرة املوسعة  -
 تشخيص وضعية املعنفة -
 تحليل الحاجيات ومسالك التدخل -

  بطاقة توجيه:. 2
 جهوية الحلية و املسلط المنظمات املجتمع املدني أو القضائية  أو  يهها للهياكل الصحية أو آلامنية أو يتم توج -
 اقتراح نوعية الخدمات املطلوبة وآلاجال  تتضمن -

 استمارة تقص ي العنف وتقييم املخاطر والسالمة.  3
  دليل خدمات : . 4

وعية الخدمات ون ومسالك التدخل ، ينها وأرقام هواتفهاقائمة تفصيلية للمؤسسات الشريكة بعناو الدليل  يتضمن
 .على ذمة املعنفة املمكن تقديمها و املوضوعة
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  أو سالمتها الجسدية، أو رفضها الرجوع إلى  العنف املرأة ضحية امل تهديد أو خطر على حياةبسبب توفر عو
يعمل املتدخل الاجتماعي  او صعوبة استئناف العمل بالوسط املنهي  املسكن، أو رفض املعنف استقبالها في ،

 على:  
  أو جيرانها أو غيرهمالبحث عن عائلة استقبال وإقتراح ذلك على املعنفة سواء من ضمن أقاربها 
  تكوين ملف والبحث عن مركز إيواء ) مركز الاحاطة والتوجي  الاجتماعي أو مركز إيواء تحت إشراف

 واملنهي والاجتماعيجمعية( للمعنفة وألبنائها في انتظار بحث سبل إعادة إلادماج العائلي 
 ية وبالسكن خاصة إذا كانت مساعدة املعنفة على التمتع بحقوقها في النفقة باعتبارها قضية معاش

للتعهد واتخاذ التدابير  ئهاحاضنة ألبناء ويمكن إشعار مندوب حماية الطفولة عند وجود تهديد ألبنا
 الاتفاقية الالزمة .

  عن موارد مادية استثنائية ملساعدة املرأة ضحية العنف على تأمين مسكن بموجب الكراء  البحث
  بصفة مؤقتة

   والعمل املستقل والاستفادة من فرص الدعم نف للبحث عن فرص الشغل املرأة ضحية العتوجي
 والاسناد عن طريق مؤسسات وبرامج حكومية أو بتدخل من هياكل املجتمع املدني

  عند الحاجة لتلقي تكوين خصوص ي لتسهيل مهمتها وضمان شروط  املرأة ضحية العنف  توجي
 النجاح في إعادة الاندماج 

 لتقييموا املتابعة -4     
يعمل على التقييم وألبنائها و  للمرأة ضحية العنف يحرص املتدخل الاجتماعي على تسريع نسق إسداء الخدمات 

بمهمة التنسيق بين يضطلع املتدخل الاجتماعي الدوري للصعوبات التي تعترضها في مختلف مراحل مسار التعهد و 
 مع بقية مكونات شبكة التعهد  مختلف املتدخلين داخل هياكل النهوض الاجتماعي ذاتها أو 

  املرافقة – 5      

  مرافقة املرأة ضحية العنف ومتابعة نتائج التوجي  إذا تعلق آلامر بإجراءات محمولة على هياكل ومؤسسات
ويفترض هذا الدور إحداث نقطة اتصال بالقطاعات املعنية بالتعهد على  ،أخرى لها صلة بمشروع التعهد

 . دخلإن أمكن آلامر محليا وكذلك لدى الجمعيات املختصة الشريكة في التمستوى مركزي وجهوي و 

IV :أدوات التدخل . 
 :تتضمن بطاقة تعهد .1
 معطيات أولية حول املعنفة وحول املعتدي -
 التركيبة آلاسرية للمعنفة وألسرة املوسعة  -
 تشخيص وضعية املعنفة -
 تحليل الحاجيات ومسالك التدخل -

  بطاقة توجيه:. 2
 جهوية الحلية و املسلط المنظمات املجتمع املدني أو القضائية  أو  يهها للهياكل الصحية أو آلامنية أو يتم توج -
 اقتراح نوعية الخدمات املطلوبة وآلاجال  تتضمن -

 استمارة تقص ي العنف وتقييم املخاطر والسالمة.  3
  دليل خدمات : . 4

وعية الخدمات ون ومسالك التدخل ، ينها وأرقام هواتفهاقائمة تفصيلية للمؤسسات الشريكة بعناو الدليل  يتضمن
 .على ذمة املعنفة املمكن تقديمها و املوضوعة
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  أو سالمتها الجسدية، أو رفضها الرجوع إلى  العنف املرأة ضحية امل تهديد أو خطر على حياةبسبب توفر عو
يعمل املتدخل الاجتماعي  او صعوبة استئناف العمل بالوسط املنهي  املسكن، أو رفض املعنف استقبالها في ،

 على:  
  أو جيرانها أو غيرهمالبحث عن عائلة استقبال وإقتراح ذلك على املعنفة سواء من ضمن أقاربها 
  تكوين ملف والبحث عن مركز إيواء ) مركز الاحاطة والتوجي  الاجتماعي أو مركز إيواء تحت إشراف

 واملنهي والاجتماعيجمعية( للمعنفة وألبنائها في انتظار بحث سبل إعادة إلادماج العائلي 
 ية وبالسكن خاصة إذا كانت مساعدة املعنفة على التمتع بحقوقها في النفقة باعتبارها قضية معاش

للتعهد واتخاذ التدابير  ئهاحاضنة ألبناء ويمكن إشعار مندوب حماية الطفولة عند وجود تهديد ألبنا
 الاتفاقية الالزمة .

  عن موارد مادية استثنائية ملساعدة املرأة ضحية العنف على تأمين مسكن بموجب الكراء  البحث
  بصفة مؤقتة

   والعمل املستقل والاستفادة من فرص الدعم نف للبحث عن فرص الشغل املرأة ضحية العتوجي
 والاسناد عن طريق مؤسسات وبرامج حكومية أو بتدخل من هياكل املجتمع املدني

  عند الحاجة لتلقي تكوين خصوص ي لتسهيل مهمتها وضمان شروط  املرأة ضحية العنف  توجي
 النجاح في إعادة الاندماج 

 لتقييموا املتابعة -4     
يعمل على التقييم وألبنائها و  للمرأة ضحية العنف يحرص املتدخل الاجتماعي على تسريع نسق إسداء الخدمات 

بمهمة التنسيق بين يضطلع املتدخل الاجتماعي الدوري للصعوبات التي تعترضها في مختلف مراحل مسار التعهد و 
 مع بقية مكونات شبكة التعهد  مختلف املتدخلين داخل هياكل النهوض الاجتماعي ذاتها أو 

  املرافقة – 5      

  مرافقة املرأة ضحية العنف ومتابعة نتائج التوجي  إذا تعلق آلامر بإجراءات محمولة على هياكل ومؤسسات
ويفترض هذا الدور إحداث نقطة اتصال بالقطاعات املعنية بالتعهد على  ،أخرى لها صلة بمشروع التعهد

 . دخلإن أمكن آلامر محليا وكذلك لدى الجمعيات املختصة الشريكة في التمستوى مركزي وجهوي و 

IV :أدوات التدخل . 
 :تتضمن بطاقة تعهد .1
 معطيات أولية حول املعنفة وحول املعتدي -
 التركيبة آلاسرية للمعنفة وألسرة املوسعة  -
 تشخيص وضعية املعنفة -
 تحليل الحاجيات ومسالك التدخل -

  بطاقة توجيه:. 2
 جهوية الحلية و املسلط المنظمات املجتمع املدني أو القضائية  أو  يهها للهياكل الصحية أو آلامنية أو يتم توج -
 اقتراح نوعية الخدمات املطلوبة وآلاجال  تتضمن -

 استمارة تقص ي العنف وتقييم املخاطر والسالمة.  3
  دليل خدمات : . 4
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5.المرافقة

1.بطاقة تعهد تتضمن :

2.بطاقة توجيه:

3.استمارة تقصي العنف وتقييم المخاطر والسالمة

4.دليل خدمات:

VI.أدوات التدخل

لقد متت املصداقة على هذا البرتوكول في شهر ديسمبر 2016 من الوزارة املعنية




