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 ةــدمــقــامل
 

هود الرامية لحماية املرأة من كل أشكال العنف والاعتداءات التي يمكن أن تسلط تدعيما للج
مهمة اتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد  64عليها، أوكل الدستور التونس ي  في فصله 

الدولية مع التزامات ى املرأة الى الدولة وذلك في اطار مالئمة التشريعات الوطنية بما يتماش 
 .سيةونالت

 
 :إلىهذه الجهود  ترمي و  

 رصد تطور أوضاع املرأة ووضعاالستراتيجيات و الخطط ملقاومة العنف املوجه ضد املرأة، -
قليات العمل على تطوير العو حترام حقوق املرأة الكفيلة بضمان االسهر على تطبيق إلاجراءات  -

الفرص وتكريس الشراكة بين الجنسين في الحياة الخاصة  بما يضمن تجذير مبادئ تكافؤ 
 والعامة،

في الحياة  وتمكينهن وتوسيع مشاركتهن ملستدامةالتنمية اتحقيق  في  تموقعالنساءتعزيز  -
 .و الخاصةالعامة

تمثل الاستراتيجية الوطنية ملقاومة جميع أشكال العنف ضد املرأة عبر مختلف  و
، دعامة إضافية لتعزيز مكاسب املرأة، وقد تم  8002ها في سنة مراحل الحياة  التي تم اعداد

الاستراتيجيـــة الـــوطنية ملقاومـــة جميع أشكـــال العنـــف ضـــد  تحت عنوان 8008تفعيلها في سنة 
 .املرأة عبر مختلف مراحـــل الحيـــاة

على أساس النوع ي ألشكال العنف القائم الجهود للتصد تثمينوتشير الاستراتيجية الى 
املجتمع من انعكاساته السلبية على املرأة بدرجة أولى وعلى  حمايةالاجتماعي والتوعية بخطورته و 

 آلاسرة واملجتمع بشكل عام.

 للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.تلتزم الدولة بحماية الحقوق املكتسبة 
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل واملرأة في تحمل مختلف املسؤوليات 

 وفي جميع املجاالت.
 تسعي الدولة إلى تحقيق التناصف بين املرأة والرجل في املجالس املنتخبة.

 تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد املرأة.
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ليات مشتركة للتعهد وإلاحاطة آإحداث املرأة وآلاسرة والطفولة على  وزارة وفي هذا الاطار تعمل
ل والصحة دالهياكل الحكومية املتدخلة في قطاع آلامن والعالعنف بالشراكة مع ضحايا  بالنساء 

 والشؤون الاجتماعية وتوحيد الجهود.
 

 مبادئ التعهد بالنساء ضحايا العنفالفصل ألاول : 
 ةـيـلوكـسـادئ الـبـمـال(: 1الفقرة )

 الالتزام بأداء املهام وتقديم الخدمات في كنف الاحترام التام ملبادئ حقوق الانسان. 
  أحكام الاتفاقية املشتركة متعددة القطاعات للتعهد بالنساء ضحايا العنف،الالتزام ب   

 ة جتماعي على حدالا متدخل كل ملهنة املنظم آلاساس ي  الالتزام باالطار 
  للمؤسسة التي تتعهد بالنساء ضحايا العنف سواءا بصفة احترام القانون املنظم  ب الالتزام

 ولنظامها الداخلي. اشرة أو غير مباشرةبم
 ضحايا العنف في مختلف مراحله  ءإلالتزام بمبادئ التعهد بالنسا 
 .إرساء مجال الثقة بين املتعهد والضحية 

 م مسبقةعدم اطالق أحكا، 
 استعمال عبارات أو حركات تخدش كرامة ضحية العنف عدم ، 
 ،عدم تحميل املرأة  مسؤولية العنف املوجه ضدها 

 املهنية أو ربط عالقات شخصية مع املرأة ضحية العنف... عدم تجاوز الصالحيات. 
 

 ةـيـنـهـادئ املـبـمـال(: 2الفقرة )
 تقوم املبادئ املهنية على

 تسهيل إنتفاع املرأة ضحية العنف بالخدمات دون تمييز، 
 لهن  و ألاطفال املرافقين حماية املرأة ضحية العنف، 

  وصون كرامتها احترام حقوق املرأة، 
  وفقا للتراتيب ،املعطيات الشخصية واملحافظة على سرية املعطيات الشخصيةحماية

 ،الجاري بعا العمل في املجال
 من أهمها: احترام مبادئ الاتفاقيات املشتركة للتعهد بالنساء ضحايا العنف 
 امضاء اتفاق تدخل من قبل ضحية العنف، 

  خالقيات املهنة التي ينتمي اليها،احترام املتدخل أل 
 خل كل طرف.دفي اطار شبكي وتمرير املعلومات مع احترام حدود ت العمل 
 توثيق مسار التعهد 

 

 3
 

 

ليات مشتركة للتعهد وإلاحاطة آإحداث املرأة وآلاسرة والطفولة على  وزارة وفي هذا الاطار تعمل
ل والصحة دالهياكل الحكومية املتدخلة في قطاع آلامن والعالعنف بالشراكة مع ضحايا  بالنساء 

 والشؤون الاجتماعية وتوحيد الجهود.
 

 مبادئ التعهد بالنساء ضحايا العنفالفصل ألاول : 
 ةـيـلوكـسـادئ الـبـمـال(: 1الفقرة )

 الالتزام بأداء املهام وتقديم الخدمات في كنف الاحترام التام ملبادئ حقوق الانسان. 
  أحكام الاتفاقية املشتركة متعددة القطاعات للتعهد بالنساء ضحايا العنف،الالتزام ب   

 ة جتماعي على حدالا متدخل كل ملهنة املنظم آلاساس ي  الالتزام باالطار 
  للمؤسسة التي تتعهد بالنساء ضحايا العنف سواءا بصفة احترام القانون املنظم  ب الالتزام

 ولنظامها الداخلي. اشرة أو غير مباشرةبم
 ضحايا العنف في مختلف مراحله  ءإلالتزام بمبادئ التعهد بالنسا 
 .إرساء مجال الثقة بين املتعهد والضحية 

 م مسبقةعدم اطالق أحكا، 
 استعمال عبارات أو حركات تخدش كرامة ضحية العنف عدم ، 
 ،عدم تحميل املرأة  مسؤولية العنف املوجه ضدها 

 املهنية أو ربط عالقات شخصية مع املرأة ضحية العنف... عدم تجاوز الصالحيات. 
 

 ةـيـنـهـادئ املـبـمـال(: 2الفقرة )
 تقوم املبادئ املهنية على

 تسهيل إنتفاع املرأة ضحية العنف بالخدمات دون تمييز، 
 لهن  و ألاطفال املرافقين حماية املرأة ضحية العنف، 

  وصون كرامتها احترام حقوق املرأة، 
  وفقا للتراتيب ،املعطيات الشخصية واملحافظة على سرية املعطيات الشخصيةحماية

 ،الجاري بعا العمل في املجال
 من أهمها: احترام مبادئ الاتفاقيات املشتركة للتعهد بالنساء ضحايا العنف 
 امضاء اتفاق تدخل من قبل ضحية العنف، 

  خالقيات املهنة التي ينتمي اليها،احترام املتدخل أل 
 خل كل طرف.دفي اطار شبكي وتمرير املعلومات مع احترام حدود ت العمل 
 توثيق مسار التعهد 

الفصل األول :مبادئ التعهد بالنساء ضحايا العنف
الفقرة )1(:  المبادئ السلوكية
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ليات مشتركة للتعهد وإلاحاطة آإحداث املرأة وآلاسرة والطفولة على  وزارة وفي هذا الاطار تعمل
ل والصحة دالهياكل الحكومية املتدخلة في قطاع آلامن والعالعنف بالشراكة مع ضحايا  بالنساء 

 والشؤون الاجتماعية وتوحيد الجهود.
 

 مبادئ التعهد بالنساء ضحايا العنفالفصل ألاول : 
 ةـيـلوكـسـادئ الـبـمـال(: 1الفقرة )

 الالتزام بأداء املهام وتقديم الخدمات في كنف الاحترام التام ملبادئ حقوق الانسان. 
  أحكام الاتفاقية املشتركة متعددة القطاعات للتعهد بالنساء ضحايا العنف،الالتزام ب   

 ة جتماعي على حدالا متدخل كل ملهنة املنظم آلاساس ي  الالتزام باالطار 
  للمؤسسة التي تتعهد بالنساء ضحايا العنف سواءا بصفة احترام القانون املنظم  ب الالتزام

 ولنظامها الداخلي. اشرة أو غير مباشرةبم
 ضحايا العنف في مختلف مراحله  ءإلالتزام بمبادئ التعهد بالنسا 
 .إرساء مجال الثقة بين املتعهد والضحية 

 م مسبقةعدم اطالق أحكا، 
 استعمال عبارات أو حركات تخدش كرامة ضحية العنف عدم ، 
 ،عدم تحميل املرأة  مسؤولية العنف املوجه ضدها 

 املهنية أو ربط عالقات شخصية مع املرأة ضحية العنف... عدم تجاوز الصالحيات. 
 

 ةـيـنـهـادئ املـبـمـال(: 2الفقرة )
 تقوم املبادئ املهنية على

 تسهيل إنتفاع املرأة ضحية العنف بالخدمات دون تمييز، 
 لهن  و ألاطفال املرافقين حماية املرأة ضحية العنف، 

  وصون كرامتها احترام حقوق املرأة، 
  وفقا للتراتيب ،املعطيات الشخصية واملحافظة على سرية املعطيات الشخصيةحماية

 ،الجاري بعا العمل في املجال
 من أهمها: احترام مبادئ الاتفاقيات املشتركة للتعهد بالنساء ضحايا العنف 
 امضاء اتفاق تدخل من قبل ضحية العنف، 

  خالقيات املهنة التي ينتمي اليها،احترام املتدخل أل 
 خل كل طرف.دفي اطار شبكي وتمرير املعلومات مع احترام حدود ت العمل 
 توثيق مسار التعهد 

الفقرة )2(:  المبادئ المهنية
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 دـــار التعهـــمسالفصل الثاني: 
 

 الاستقبال(: 1الفقرة )
 ،الاصغاء  التفاعلي للمرأة ضحية العنف 
  ،جمع املعطيات وتشخيص الوضعية 

   ،إعداد خطط تدّخل/ تعّهد مرنة وعملّية 
 

 ةتـقـيـيـم املخاطر/ السالمة ألاولي(:2الفقرة )
  تأمينا ملصلحتها و مصلحة أبنائها الفضلى ةر و الخطدرجة تقدير، 

  متابعة امللفو من مراحل املسار القضائي  التثبت. 
 

 إلارشاد التوجيه (:3الفقرة )
 هــوجيــالت .أ

 إشعار الوحدة آلامنية ذات مرجع النظر، 
 ديدهبطفل قاصر في حالة تحوبةالطفولة ذو النظر إذا كانت املعنفة مص حماية إشعار مندوب ،

 ،ءات القانونية طبقا لالجرا

 املستوجبة في أفضل آلاجال. توجيه املعنفة إلى املؤسسات الشريكة، لتلقي الخدمات 
 إلارشاد  .ب

  ،شرح الخدمات املوفرة للنساء ضحايا العنف بموجب الاتفاقية املشتركة 
 اــوفق حاجياته اتــالخدماع بــى الانتفــعنف علالرأة ضحية ــتشجيع امل، 
 عناوينها وأرقام هواتفهاو ملؤسسات الشريكة اقائمة من  املــرأة ضحية العنف تمكين. 
 

 الايواء(:4الفقرة )
 ،ورةـى تقييم درجة الخطـاءا علــف بنـرأة ضحية العنـواء املــاي  -
في ظروف مالئمة تضمن كرامتهم وأمنهم، مع  نـقين لهاملرافال ـاء ضحايا العنف وآلاطفـإيواء النس -

 ،مراعاة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية 
 آلانظمةسمح به توما  الايواء من الخدمات  في حدود ما يضبطه النظام الداخلي ملركز توفيرجملة  -

 .ينمتدخللل ةآلاساسي

 
 

الفصل الثاني: مسار التعهد
الفقرة )1(: االستقبال
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 دـــار التعهـــمسالفصل الثاني: 
 

 الاستقبال(: 1الفقرة )
 ،الاصغاء  التفاعلي للمرأة ضحية العنف 
  ،جمع املعطيات وتشخيص الوضعية 

   ،إعداد خطط تدّخل/ تعّهد مرنة وعملّية 
 

 ةتـقـيـيـم املخاطر/ السالمة ألاولي(:2الفقرة )
  تأمينا ملصلحتها و مصلحة أبنائها الفضلى ةر و الخطدرجة تقدير، 

  متابعة امللفو من مراحل املسار القضائي  التثبت. 
 

 إلارشاد التوجيه (:3الفقرة )
 هــوجيــالت .أ

 إشعار الوحدة آلامنية ذات مرجع النظر، 
 ديدهبطفل قاصر في حالة تحوبةالطفولة ذو النظر إذا كانت املعنفة مص حماية إشعار مندوب ،

 ،ءات القانونية طبقا لالجرا

 املستوجبة في أفضل آلاجال. توجيه املعنفة إلى املؤسسات الشريكة، لتلقي الخدمات 
 إلارشاد  .ب

  ،شرح الخدمات املوفرة للنساء ضحايا العنف بموجب الاتفاقية املشتركة 
 اــوفق حاجياته اتــالخدماع بــى الانتفــعنف علالرأة ضحية ــتشجيع امل، 
 عناوينها وأرقام هواتفهاو ملؤسسات الشريكة اقائمة من  املــرأة ضحية العنف تمكين. 
 

 الايواء(:4الفقرة )
 ،ورةـى تقييم درجة الخطـاءا علــف بنـرأة ضحية العنـواء املــاي  -
في ظروف مالئمة تضمن كرامتهم وأمنهم، مع  نـقين لهاملرافال ـاء ضحايا العنف وآلاطفـإيواء النس -

 ،مراعاة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية 
 آلانظمةسمح به توما  الايواء من الخدمات  في حدود ما يضبطه النظام الداخلي ملركز توفيرجملة  -

 .ينمتدخللل ةآلاساسي
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 دـــار التعهـــمسالفصل الثاني: 
 

 الاستقبال(: 1الفقرة )
 ،الاصغاء  التفاعلي للمرأة ضحية العنف 
  ،جمع املعطيات وتشخيص الوضعية 

   ،إعداد خطط تدّخل/ تعّهد مرنة وعملّية 
 

 ةتـقـيـيـم املخاطر/ السالمة ألاولي(:2الفقرة )
  تأمينا ملصلحتها و مصلحة أبنائها الفضلى ةر و الخطدرجة تقدير، 

  متابعة امللفو من مراحل املسار القضائي  التثبت. 
 

 إلارشاد التوجيه (:3الفقرة )
 هــوجيــالت .أ

 إشعار الوحدة آلامنية ذات مرجع النظر، 
 ديدهبطفل قاصر في حالة تحوبةالطفولة ذو النظر إذا كانت املعنفة مص حماية إشعار مندوب ،

 ،ءات القانونية طبقا لالجرا

 املستوجبة في أفضل آلاجال. توجيه املعنفة إلى املؤسسات الشريكة، لتلقي الخدمات 
 إلارشاد  .ب

  ،شرح الخدمات املوفرة للنساء ضحايا العنف بموجب الاتفاقية املشتركة 
 اــوفق حاجياته اتــالخدماع بــى الانتفــعنف علالرأة ضحية ــتشجيع امل، 
 عناوينها وأرقام هواتفهاو ملؤسسات الشريكة اقائمة من  املــرأة ضحية العنف تمكين. 
 

 الايواء(:4الفقرة )
 ،ورةـى تقييم درجة الخطـاءا علــف بنـرأة ضحية العنـواء املــاي  -
في ظروف مالئمة تضمن كرامتهم وأمنهم، مع  نـقين لهاملرافال ـاء ضحايا العنف وآلاطفـإيواء النس -

 ،مراعاة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية 
 آلانظمةسمح به توما  الايواء من الخدمات  في حدود ما يضبطه النظام الداخلي ملركز توفيرجملة  -

 .ينمتدخللل ةآلاساسي

 
 

الفقرة )2(: تقييم المخاطر/ السالمة األولية

الفقرة )3(: التوجيه اإلرشاد

الفقرة )4(: االيواء
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 دـــار التعهـــمسالفصل الثاني: 
 

 الاستقبال(: 1الفقرة )
 ،الاصغاء  التفاعلي للمرأة ضحية العنف 
  ،جمع املعطيات وتشخيص الوضعية 

   ،إعداد خطط تدّخل/ تعّهد مرنة وعملّية 
 

 ةتـقـيـيـم املخاطر/ السالمة ألاولي(:2الفقرة )
  تأمينا ملصلحتها و مصلحة أبنائها الفضلى ةر و الخطدرجة تقدير، 

  متابعة امللفو من مراحل املسار القضائي  التثبت. 
 

 إلارشاد التوجيه (:3الفقرة )
 هــوجيــالت .أ

 إشعار الوحدة آلامنية ذات مرجع النظر، 
 ديدهبطفل قاصر في حالة تحوبةالطفولة ذو النظر إذا كانت املعنفة مص حماية إشعار مندوب ،

 ،ءات القانونية طبقا لالجرا

 املستوجبة في أفضل آلاجال. توجيه املعنفة إلى املؤسسات الشريكة، لتلقي الخدمات 
 إلارشاد  .ب

  ،شرح الخدمات املوفرة للنساء ضحايا العنف بموجب الاتفاقية املشتركة 
 اــوفق حاجياته اتــالخدماع بــى الانتفــعنف علالرأة ضحية ــتشجيع امل، 
 عناوينها وأرقام هواتفهاو ملؤسسات الشريكة اقائمة من  املــرأة ضحية العنف تمكين. 
 

 الايواء(:4الفقرة )
 ،ورةـى تقييم درجة الخطـاءا علــف بنـرأة ضحية العنـواء املــاي  -
في ظروف مالئمة تضمن كرامتهم وأمنهم، مع  نـقين لهاملرافال ـاء ضحايا العنف وآلاطفـإيواء النس -

 ،مراعاة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية 
 آلانظمةسمح به توما  الايواء من الخدمات  في حدود ما يضبطه النظام الداخلي ملركز توفيرجملة  -

 .ينمتدخللل ةآلاساسي

 
 



الفقرة )5(: التنسيق

الفقرة )5(: التوثيق

 

 5
 

 

  التنسيق(:5الفقرة )
  املوافقة الصريحة والكتابية  اثر الحصول علىامللف للمؤسسات الشريكة من  نسخةإرسال

 ،للمرأة ضحية عنف 
 النساء ضحايا العنف  من ذوى وققلضمان ح الشريكة  التنسيق مع املصالح املختصة

 ) الالجئات أو ضحايا الاتجار بالبشر، املهاجرات، أمهات عازبات،...(.الاحتياجات الخصوصية 
 

 ق ـالتوثي  (:6الفقرة )
 و مسك وحفظ ملف املرأة ضحية العنف )ورقي و الالكتروني(،   تكوين 
 ن إستمرارية التعهد بين املؤسسات اضملاملعطيات والوثائق ذات العالقة ب تضمين امللف

 الشريكة، 
 لف بتبادل املعطيات و الوثائق بين املؤسسات الشريكةاملن ييحت. 
 

 ضحايا العنفءالتعهد بالنساوهياكل  آلياتالفصل الثالث: 
 

 ،املندوبيات الجهوية للمرأة وآلاسرة والطفولة أوال:

 ،مندوب حماية الطفولة: ثانيا

 ،الخط آلاخضر: ثالثا

 مراكز تكوين املرأة الريفية،: رابعا

 ،مراكز التوجيه وإلارشاد الاسري : خامسا

 ،مراكز الرعاية البديلة: سادسا

 ،مراكز الايواء: سابعا
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الفصل الثالث: آليات وهياكل التعهد بالنساءضحايا العنف

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




