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I. املقدمة 
 

العقليات قائم على إن العنف ضد املرأة من أكثر انتهاكات حقوق إلانسان انتشارا و هو نتاج لنظام ذكوري مترسخ في 

أي فعل :"بكونه 0991و قد عرفته الجمعية العامة لألمم املتحدة لسنة . موازين قوى غير متساوية بين النساء و الرجال

عنيف تدفع إليه عصبية الجنس و يترتب عليه او يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية 

بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث  او الجنسية او النفسية

 ."ذلك في الحياة العامة او الخاصة

و نظرا النتشار هذه الظاهرة و خطورتها على الضحايا و العائلة و املجتمع فقد أضحى التصدي لها أولوية على الصعيد 

التونسية في هذا املد الحقوقي من خالل املصادقة على عديد  الدولةني فقد انخرطت العالمي أما على املستوى الوط

و إلاعالن العالمي للقضاء على  0999الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد املرأة لسنة 

هذا التوجه الذي جاء  1801 الجمهورية التونسية لسنة  من دستور  14و قد كرس الفصل  0991العنف ضد املرأة لسنة 

تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين  .تلتزم الدولة بـحماية الحقوق املكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها :"صلبه 

والرجل في تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين املرأة  .الرجل واملرأة في تحمل مختلف املسؤوليات وفي جميع املجاالت

 ".تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد املرأة .املجالس املنتخبة

أعضاء  طرف  منعرجا هاما منذ املصادقة باإلجماع منهذا و نشير  إلى أن مسار التعهد بالنساء ضحايا العنف شهد 

املتعلق بالقضاء على العنف  1809أوت  00املؤرخ في   1809لسنة  80مجلس نواب الشعب على القانون ألاساس ي عدد 

 .1800ضد املرأة و الذي دخل حيز التنفيذ في فيفري 

و التنسيق بين مختلف القطاعات، تم إمضاء  الشبكي و تفعيل العمل 80و في إطار العمل على إنفاذ  القانون عدد 

وزارة املرأة و ألاسرة و الطفولة و كبار ن بي 1800جانفي   08اتفاقية إطارية مشتركة  للتعهد بالنساء ضحايا العنف في 

الثامن  تم التنصيص في فصلها  السن و وزارة الداخلية و وزارة العدل و وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة الصحة، و التي 

 .و تنسيقيات جهوية ةعلى إحداث تنسيقية وطني

تم تركيز التنسيقية الجهوية بالكاف و بمقتضاه وية صدر مقرر من وزارة املرأة إلحداث تنسيقيات جه 1809شهر ماي في  

 .1809جويلية  88في 

أعضاء التنسيقية لعرض إنجازاتها طيلة الفترة املنقضية و الوقوف قبل من  1818التقرير السنوي لسنة تم إعداد هذا  

 و التي  تطبيق القانون  مقترحات لتجاوز صعوباتضبط  العنف املسلط على النساء بوالية الكاف  و واقع ظاهرة  على 

 .تحسين التعهد بالنساء ضحايا العنف بهدف يكون لها تأثير على  توجيه السياسات العامة س
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II. تقديم الهيئة 

 

 ة  والتعهد بالنساء ضحايا العنف النواة الاولى للعمل التنسيقي في  مجال مناهضة العنف ضد املرأ .1

 

ديناميكية محلية في التنسيق بين القطاعات املتدخلة في مجال  مناهضة العنف ضد نشأت 

حيث تشكلت لجنةمحلية للتنسيق ببادرة من جمعية املرأة  1809املرأة بمدينة الكاف منذ سنة 

ديوان ألاسرة -الصحة-الداخلية)قطاعات حكومية  1ممثلين  لـ  أعضاء 08واملواطنة ضمت 

وتمثلت ( جمعية املرأة واملواطنة –شؤون املرأة وألاسرة -ؤون الاجتماعيةالش-والعمران البشري 

إجتماعات دورية لتبادل الخبرات  وتعزيز القدرات في مجال  الجندرة  تنظيم مهمة هذه اللجنة في 

التنسيق بين مختلف  و التعهد بالنساء ضحايا العنفو والعنف املبني على النوع الاجتماعي 

إثر املصادقة عليه من طرف مجلس نواب  80/1809تكوين في القانون ال ثم القطاعات املتدخلة

 .الشعب 

على إدراج مسألة اللجنة عملت  1800في فيفري  حيز التطبيق 80/1809دخول القانون  و حين

القانوني الجديد وتشخيص الصعوبات املتعلقة بتنفيذه من طرف  متابعة تطبيق إلاطار

 . اعمالهجداول أ نضم مختلف ألاطراف املتدخلة

 

 تركيبة الهيئة التنسيقية ملناهضة العنف ضد املرأة بالكاف .2

 

تنفيذا لالتفاقية إلاطارية املشتركة بين قطاعات العدل والداخلية والصحة والشؤون 

طرف السيدات و السادة  نالاجتماعية واملرأة وألاسرة والطفولة وكبار السن، و املمضاة م

الذي ينص على إحداث هيئات تنسيقية ، تّم 1 80، وخاصة منها الفصل 1800الوزراء في جانفي 

تم خاللها تركيز  1809جويلية  88تنظيم جلسة على املستوى الجهوي  بمقر والية الكاف بتاريخ 

 ..على  مهامها و الوقوف  الهيئة التنسيقية الجهوية ملقاومة العنف ضد املرأة بالكاف

  :عن القطاع العمومي واملجتمع املدني  ممثلين  وعضوة عضوا 10من التنسيقية الجهوية بالكاف  تتكون الهيئة

 املندوب الجهوي لشؤون املرأة وألاسرة بالكاف: التنسيقية منسق  -

 مصلحة املرأة باملندوبيةالجهوية لشؤون املرأة وألاسرة ةرئيس: مقرر التنسيقية  -

 عن املندوبية الجهوية لشؤون املرأة وألاسرة  ممثل عضو -

 والية الكافعن  عضو ممثل -

 أعضاء ممثلين  عن إلادارة الجهوية للصحة 1 -

 أعضاء ممثلين  عن إلادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية 1 -

 أعضاء ممثلين  عن املحكمة إلابتدائية بالكاف 1 -

  أعضاء ممثلين  عن مكتب حماية الطفولة 1 -

 مثل عن الفرقة املختصة للبحث في جرائم العنف ضد املرأة ملنطقة ألامن الوطني بالكافمعضو   -

 ممثل عن الفرقة املختصة للبحث في جرائم العنف ضد املرأة ملنطقة الحرس الوطني بالكافعضو  -

                                                           
1
 من الاتفاقية القطاعية املشتركة 0الفصل  

 :1عدد  املمارسة الجيدة

لجنة محلية ملناهضة العنف املسلط على   إنشاء

بمبادرة من جمعية املرأة و املواطنة و  1809املرأةمنذ 

قطاعات حكومية  1ممثلين عن  أعضاء 08تكونة من امل

 املرأةمندوبية شؤون ,  الاجتماعيةالشؤون , الداخلية )

مندوبية الصحة و الديوان الوطني , و حماية الطفولة 

 .و املواطنة  املرأةو جمعية ( لبشري و العمران ا لألسرة

إعتمادمقاربة بهد بهدف تعزيز وتقوية تناغم املجموعة 

و التي ساهمت في خلق انسجام وتماسك وديناميكية 

القدرات تدعيم  كما عملت على. تفاعليةبين الاعضاء

وتبادل الخبرات، كل هذا أدى إلى  تكريس روح الفريق 

العنف املسلط على وتوحيد املفاهيم واملعارف حول 

 .1809لسنة  80النساء ثم القانون عدد 

لتشكيل التنسيقية الجهوية وهذه املراحل مهدت 

 .التنسيقياتبالكاف عند صدور املقرر الوزاري إلنشاء 

السابقين هم اللجنة املحلية لذلك فان جل اعضاء 
 .الرسمية  اعضاء التنسيقية الجهوية 
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 سرة والعمران البشري أعضاء ممثلين عن املندوبية الجهوية لأل  1 -

 ممثل عن مركز منارةعضو  -

 عن جمعية املرأة واملواطنة  ممثلعضو  -

 ممثل عن الهالل ألاحمرعضو  -

 ممثل عن مركز النهوض والدفاع الاجتماعي عضو  -

 الدينية ممثل عن إلادارة الجهوية للشؤونعضو  -

 ممثل عن املندوبية الجهوية للشباب والرياضة عضو  -

 عن بلدية الكاف عضو -

 ممثل عن الرابطة التونسية لحقوق إلانسانعضو  -

 عن إلادارة الجهوية للتربيةممثل عضو  -

 ممثل عن إلاتحاد الجهوي للمرأة التونسيةعضو  -

 ممثل عن التضامن الاجتماعيعضو  -

 

 :مهام الهيئة التنسيقية ملناهضة العنف ضد املرأة .3

 

 : الهيئة التنسيقية الجهوية ملقاومة العنف ضد املرأة في تتمثل مهام،مقرر وزيرة املرأة وألاسرة وكبار السنإستناداإلى 

 .متابعة تنفيذ إلاتفاقية املشتركة والبروتوكوالت القطاعية  -

 1809لسنة  80ضبط برامج جهوية مشتركة لتطبيق مقتضيات القانون ألاساس ي عدد  -

م آليات العمل الشبكي والتنسيق بين مختلف املتدخلين يمتابعة وتقي -

 بصفة دورية

البيانات إلاحصائية الجهوية وضع قاعدة بيانات جهوية وتجميع ونشر  -

 حول العنف املسلط على النساء والتعهد بالنساء ضحايا العنف

عقد إجتماعات شهرية بين مختلف املتدخلين في مجال التعهد بالنساء  -

ضحايا العنف من مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية لدراسة بعض حاالت 

 ضحايا العنف 

كانوا اطرافا حكومية او منظمات  التنسيق بين القائمين بالتعهد سواء -

 املجتمع املدني على املستوى الجهوي 

 .العمل على تجاوز الاشكاليات و الصعوبات ذات العالقة -

اعداد تقارير جهوية ثالثية و سنوية حول العنف املسلط على النساء و  -

 .كاليات و تقديم املقترحات و التوصياتالتنسيق و متابعة النساء ضحايا العنف يتضمن معطيات و بيانات احصائية و طرح الاش

 .الجهوية بصفة دورية العنف ضد املرأة من التقارير الثالثية والسنويةقاومةملاملرصد الوطني موافاة -

 .بالهيئة التنسيقية املتعلقة بمناهضة العنف ضد املرأة املتعلقة حفظ كل الوثائق  -

 

 

 22املمارسة الجيدة عدد 

عملت التنسيقية على املناصرة لدى 

للسلطة  وخاصة املنتميناملسؤولين 

انخراط السيد القضائية مما سهل 

كيلة الو السيدة قاض ي الاسرة و 

 املرأةاملساعدة املكلفة بالعنف ضد 

 ليكونا عضوين قارين بالتنسيقية
 الجهوية
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III. امللخص التنفيذي 

جتماعات ثالثية وشهرية ووضع إعقدضرورةفي فصله الثالث على ية الجهوية ملقاومة العنف ضد املرأة، إ حداث الهيئات التنسيق مقرر ينص 

 .1809ـدد لسنة 80برامج مشتركة لتنفيذ مقتضيات القانون عـ

 09كوفيد  ة وخاصة منها جائحةف الصحيو الظر ، واملتعلقة أساسا ب1818ورغم ما شهدته البالد التونسية من ظروف استثنائية خالل سنة 

الجهوية بالكاف تمكنت من  التنسيقيةواجهها مختلف املتدخلين في قطاعاتهم  فإن الهيئة  لصعوبات وإلاشكاليات التيإضافة إلى ا

 .وكلت اليهاأشطة مختلفة في عالقة باملهام التي أنو القيام ب الدورية والاستثنائية  هاجتماعاتعقدإ

 

 : إلاجتماعات الدورية الثالثية  .1

 

 :وكانت تواريخها كاآلتي  1818املرأة بالكاف ثالث إجتماعات دورية خالل سنة ضد عقدت التنسيقية الجهوية ملناهضة العنف 

 2222جويلية 11  اجتماع 

بمقر والية الكاف بحضور وفد من وزارة املرأة وألاسرة وكبار السن في زيارة لوالية الكاف ملواكبة املشاريع الخصوصية  جتماعنعقدهذا إلا إ

 : التابعة ملندوبية املرأة حسب جدول ألاعمال التالي 

 ( .2222من جانفي إلى جوان)أشهر4تقديم املعطيات إلاحصائية ملختلف القطاعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة طيلة  -

خالل فترة الحجر الصحي   80/1809و مدى تطبيق القانون عدد  ظاهرة العنف املسلط على النساء تقرير تقييمي  حول عرض  -

 (0ملحق عدد) .استباقية لتفادي النقائص خالل موجة أخرى توصيات  تقديم و  الشامل

 .سقيةشغال التنأللستة اشهر القادمة لدعم نجاعة   1818تقديم مخطط عمل لسنة  -

مما يحول دون تمكينهن من خدمة العنف ضحايا غياب مركز إيواء جهوي إليواء وكانت الزيارة مناسبة لطرح العديد من إلاشكاليات من أهمها 

 ة الضحايا وتهيئته لتأمين خدمات إلايواء لفائد فضاء يرجع بالنظر إلى وزارة املرأة و الاسرة و كبار السن قصد إستغالله قتراحإلايواء الفوري وإ

  2222أكتوبر  23اجتماع 

وتم خاللها   ةشرفية بحضور الرئيسة ألاولى ملحكمةإلاستئناف بالكاف كعضو   1818جلسة العمل الخاصة بالثالثي الثالث لسنة  نعقدتإ

إعداد  إلى النظر في مقترح إضافة دائها أو ذلك لتحسين حوكمتها  و تطوير  1818وت أعدادها في إتداول آليات عمل الهيئة التنسيقية التي تم 

عرض املعطيات إلاحصائية ومؤشرات العنف الخاصة بكل قطاع خالل الثالثي كما تم سجل لجمع املعطيات حول العنف بوالية الكاف 

 :الوقوف على عدة إشكاليات من بينهاو الثالث من السنة 

 .بالنسبة  على مستوى النيابة العموميةاملحاضر الجزائية  نسبة حفظ إرتفاع -

 .1818بعدد الشكايات املنشورة في ألاشهر الثالثة جويلية ،أوت و سبتمبر عدد مطالب الحماية مقارنةنقص في  -

 .1818ت بالنيابة خالل شهر أو  قرارات الحماية من طرف السيد قاض ي ألاسرة تخاذإفي ئبطال -

 . بطئ مصالح الشؤون إلاجتماعية في مد القضاء بالتقارير إلاجتماعية  -

 .ضحايا العنف بالوسط الريفي لخدمات و برامج هياكل الشؤون الاجتماعيةالنساء ولوج صعوبة  -

 2221جانفي  8إجتماع  

 :1818اكتوبر  11ع السابق املنعقد في إلاجتما شكاليات املطروحة خاللالا بعض  متابعة تم خالل الاجتماع الدوري للثالثية الرابعة 

الحفظ :الحفظ و هي على التوالي أسبابتفسير : نسبة حفظ املحاضر على مستوى النيابة العمومية في عالقة بإشكالية إرتفاع -

بموجب الخالص بالنسبة ملحاضر النفقة والحفظ لعدم كفاية الحجة خاصة بالنسبة للعنف املعنوي و لعدم الادالء بالشهادة 

 .لتتبع املقترن بعدم وجود اية وسائل اثبات اخرى سقاط الضحية لحقها في اإالطبية الاولية بالنسبة للعنف املادي ك 

 .من طرف قضاء الاسرة القرارات املذكورةالبت في  أجال  تقليص :في عالقة باشكالية بطء اتخاذ قرارات الحماية -
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أما تمكين السلطة القضائية من البحوث إلاجتماعية املنجزة بشكل مباشر   تم: في عالقة باشكالية بطء تقارير الشؤون الاجتماعية -

للمحكمة  بوصوالت إستالم مذيلة بختم مكتب الضبط  عن  البحوث إلاجتماعية التي لم تصل إلى مصالح القضاء تم  إلاستظهار

 .إلابتدائية

 :ثالثة لجان عمل علىعضاء الهيئة وزيع أعديل اليات الحوكمة وتول للهيئة و تلتقرير السنوي ألا لصياغة ا إلاستعداداتكما تمت مناقشة 

 لجنة التنسيق وإلاعالم  -

 لجنة التخطيط واملتابعة والتقييم  -

 .لجنة جمع البيانات واملعطيات وإعداد التقارير -

 :التالية خالالتإلى إلا  جتماعهذا و قد تم التطرق خالل هذا إلا 

للنساء ضحايا  ال يقع الاستماع: بإستثناء الفرقة املختصة للشرطة والحرس بتاجروين على  مستوى الفرق املختصة شرطة وحرس -

ــدد في 80كيفما نص على ذلك القانون عـوذلك بصفة ألية  بحضور أخصائي نفساني أو إجتماعيالعنف الجنس ي سيما القصر منهم 

سمية محّينة لألخصائيين النفسانيين و إقائمة و على هذا ألاساس من الضروري مد الفرق املذكورة أعاله ب 19و  10فصليه 

 .الاجتماعيين

مر يام الراحة املقترحة للضحايا ال تزال تنقصها الدقة الالزمة ألا أالشهائد الطبية املسندة وعدد : على مستوى إلادارة الجهوية للصحة  -

طباء امللتحقين إلاطار تم إقتراح تكثيف عدد ألا الذي  يؤثر بصفة مباشرة على حقوق الضحايا وعلى حسن تكييف الجريمة و في هذا 

 .بالبرنامج التكويني الخاص بأعوان الصحة العمومية و املنظم من جمعية املرأة و املواطنة

الاولي من طرف الفرقة املختصة للعنف ضد  عدم تمكين السيد قاض ي الاسرة من نسخة من محضر البحث: على مستوى القضاء  -

للفرقة املختصة للشرطة في هذا الشأن تم إلاتفاق على عقد جلسة عمل تجمع السيد قاض ي  س الوطني خالفاملرأة  التابعة للحر 

الاسرة بالسيد وكيل الجمهورية و السيدة ممثلة النيابة العمومية املختصة لتوحيد الاجراء تماهيا مع ما هو معمول به بالنسبة للفرق 

 .التابعة للشرطة

 

 :إلاجتماعات إلاستثنائية  .2

 

 21  2222فيفري : 

 إلتأمت جلسة عمل من تنظيم جمعية املرأة واملواطنة بالشراكة مع اوروماد التونسية تحت إشراف املندوبية الجهوية لشؤون املرأة وألاسرة

-الطفولةمكتب حماية  -مندوبية املرأة  -السلطة القضائية )من مختلف القطاعات من الصف ألاول  و مشاركة مشاركا 02بالكاف وبحضور 

 (. البرملان ألاوروبي عن ممثل -قطاع الصحة-قطاع الشؤون الاجتماعية -رؤساء الوحدات املختصة 

تفعيل فضاء بالنساء ضحايا العنف على مستوى الوحدات املختصة ، و  الحمايةتحسين التعهد و  :ضبط جملة من التوصيات من بينهاوتم 

وتسهيل ،تحسين ولوج النساء ضحايا العنف إلى املعلومة القضائيةالابتدائية و تعميمه على محاكم النواحي بهدف املرشد القضائي باملحاكم 

معارف و قدرات  ــدد و تكثيف برامج التكوين لتعزيز80مالية لتطبيق القانون عـ ، طلب رصدإعتماداتالحيني على إلاعانة العدلية  هنحصول

 .80نون مختلف املتدخلين في تطبيق القا

 

  2222جويلية 11إجتماع : 

خالل 1809لسنة  80تطبيق القانون حول مدى  أعضاء من التنسيقية قصد إنجاز تقرير تقييمي 0أنتظمت جلسة عمل بمركز منارة بحضور 

نفسها خالل وقد وجدت التنسيقية . مختلف الخدماتعلى  الحجر الصحي الشامل  بسبب جائحة كرونا  وحصول النساء ضحايا العنففترة 

 :النساء ضحايا العنفبشكل مباشر على وضعية  أثر الذي هذه الفترة الصعبة غير مهيأة للتعاطي مع هذا الوضع إلاستثنائي



8 
 

من يوم إلى )في الجهة مع التقليص من أيام العمل   اصحي امستوصف98حيث تم غلق : صعوبة الولوج إلى خدمات قطاع الصحة  -

وتوقف قبول أصحاب ألامراض املزمنة خوفا عليهم من العدوى نظرا للبطئ في تركيز فضاءات الكوفيد الش ئ الذي ( يومين عمل

 . إحصاء وتشخيص حاالت العنف حيث تم تسجيل صعوبات في عملية ؤسسات الصحة ملخفض من إرتياد املرأة 

وبالتالي تعطلت أعمال منع إارتياد املتقاضين للمحاكم بسبب ( قضاة ألاسرة-وكالء الجمهورية) :ولوج املرأة إلى العدالة صعوبة  -

 ( شرطة وحرس) املراكز ألامنية والفرق املختصة في العنف ضد املرأة

عدم توفر وسائل نقل إضافة للوالية في الجهة وصعوبة توفر شغور باملراكز خارج ا للنساء ضحايا العنف غياب مراكز إلايواء   -

 .املؤسسات لهذه ضحايا العنف  إليصال

 : عند إلاقتضاء النقائص فادي لت باقيةيوفي هذا إلاطار تم الخروج بعديد املقترحات إلاست

 . آلية تنسيق مهمةتعزيز وتدعيم عمل التنسيقية الجهوية ملناهضة العنف ضد املرأة بوصفها  -

والي الكاف ومتكونة من أعضاء القطاعات من لسيد تحت إشراف مباشر ل 80على حسن تطبيق القانون بعث خلية أزمة للسهر  -

اللوجستية  املواردمع تمكينها من ( املجتمع املدني-املرأة وألاسرة–الصحة الشؤون الاجتماعية -الداخلية-القضاء)الصنف ألاول 

 .النساء ضحايا العنفوالتدخالت لفائدة  واملالية الالزمة للعمل عن بعد من أجل معالجة التشكيات

 .حث النيابة العمومية على تقديم مطالب قرارات حماية بعد الحصول على موافقة الضحية  -

مبيتات باملؤسسات –دور شباب -مبيتات جامعية)نساء ضحايا العنف و الاطفال املقيمين معها لل ظرفية تخصيص مراكز إيواء -

 ...(.التربوية

خارج الوالية محينة قصد التنسيق الجيد من أجل إيواء الحاالت  الرسمية من الشغورات املتوفرة بمراكز إلايواء تمكين التنسيقية -

 .املستعجلة

وسائل نقل على ذمة التنسيقية لنقل ضحايا العنف خارج الوالية أو للتدخل والتنقل املباشر خالل تلق ي إلاشعارات من  وضع -

 .الضحايا 

 .من الولوج إلى الخدمات الصحية النساء ضحايا العنف لتمكين مراكز صحة الجوار العمل ب املحافظة على إستمرار -

 

 :أنشطة أخرى  .3

قية من في إطار الشراكة بين املندوبيات الجهوية وجمعية املرأة واملواطنة بالكاف تّم تنفيذ جملة من ألانشطة لفائدة كل أعضاء الهيئة التنسي

وتحسين أدائهم بهدف إسداء خدمات مالئمة وذات جدوى وفاعلية، إضافة إلى ورشات خصوصية تهدف  ذلك برنامج لدعم قدرات ألاعضاء

 والصعوبات تجاوز الهيناتإلى وضع خطة عمل مشتركة وأدوات عمل وتنظيم ومتابعة أشغال الهيئة مما يساعد على 

  2222فيفري 18عمل ورشة : 

والتعهد بالنساء ضحايا العنف  1809لسنة  80عدد  أعضائها في عالقة بتطبيق القانون تشخيص أداءالتنسيقية وتقييم قدرات إلىهدف ت

 والتنسيق بين مختلف القطاعات املتدخلة باإلضافة إلى جمع إلاحصائيات 

  2222جويلية  21 ورشة عمل: 

 : كانت التوصيات كاآلتي  و الخروج بخطة عمل لتدعيم وتعزيز عمل التنسيقية وفق برمجة إستراتيجيةوإجرائية لىهدف ات

قطاعاتهم على املستوى الجهوي  ا الحرص على تعيين أعضاء التنسيقية بشكل رسمي من طرف الهياكل الراجعين لهم بالنظر ليمثلو  -

 .والوطني مع الحرص على إختيارأعضاء  قادرين على أخذ القرار 

داخل عضو وظيفة  ومسؤولية كل  تحديدر آليات عمل و العمل على تحسين الحوكمة واملحافظة على إستمراريةألاعضاء وتطوي -

 .التنسيقية

تحديد املؤشرات واملعطيات إلاحصائية املطلوبة املتعلقة بحاالت العنف ضد املرأة ووضع برنامج لتعزيز قدرات أعضاء التنسيقية في  -

 .تحليل املعطيات إلاحصائية والتعامل معها 
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 .ة إلاستراتيجية واملتابعة والتقييم تعزيز قدرات أعضاء التنسيقية في البرمج -

  2222جويلية  20إلى  22ورشة تكوين على إمتداد خمسة أيام من: 

  دولية املعمول بها الواصفات املالبرمجة إلاستراتيجية واملتابعة والتقييم وفق   مجالقدرات في تنميةالمن  هذه الورشة  مكنت

 .(GAR)والتصرف املبني على النتائج  (ABDH)على مقاربة مبنية على حقوق إلانسان  باالعتماد

 0  2222أوت  6إلى  3ورشات تفكير من  

 باالعتماد على املقاربة التشاركية تمكن أعضاء الهيئة التنسيقية ملقاومة العنف ضد املرأة من تحديد أدوات وآليات عمل توضح مجال تدخل

 (1ملحق عدد. )بين الخطة الوظيفية للعضو و مهامه صلب الهيئة مختلف ألاعضاء وتنظم العمل املشترك صلب الهيئة دون الخلط

 ميثاق عمل للتنسيقية، قانون الداخلي ، بطاقة وصف وظيفي لألعضاء: إنتاج أدوات وآليات عمل خاصة بالتنسيقيةتمكنت الهيئة من 

 .إحصاء املعلومات املتعلقة بالعنف املسلط على املرأة يضم مؤشرات دقيقة ،سجل تجميع و

سجل جمع  واختبار تعميم هذه آلاليات على جميع الهياكل املنتمية للتنسيقية طيلة ثالثة أشهر للتعريف بها وتجربتها وإثرائها تّم هذا وقد 

الفرقة مختصة )نطاق ضيق بالكاف املدينة  على (  1818نوفمبر 00أكتوبر إلى  09من )املعطيات املتعلقة بالعنف ضد املرأة طيلة شهر 

وحدة للنهوض بالشؤون الاجتماعية   / املحكمة إلابتدائية بالكاف / الفرقة املختصة للعنف ضد املرأة حرس وطني /د املرأة شرطة للعنف ض

 .مركز منارة/ ديوان ألاسرة والعمران البشري /  قسم إلاستعجالي / مندوبية شؤون املرأة وألاسرة / 

من وزارة املرأة وألاسرة وكبار السن وعدد عن ممثلة ألاعضاء وممثلي القطاعات الشريكة و ومشاركة كل بحضور 2222 ديسمبر 11بتاريخ و

 .املصادقة عليهاو العمل ومناقشتها بعمق ومراجعتها وتقديم أدوات املسؤولين الجهويين تم عرض 

 إحصائهصعوبة تجميعها و تبين تي المستوى سجل جمع املعطيات واملؤشرات املطلوبة  على وإلاشكالياتوبات الصععديد و قد تم تسجيل

بالتجميع خاصة في قطاع الصحة  (ة) ملكلفخصوصيا لفائدة ا جاهزية وتكويناه  من  تتطلب، و ما تطبيقها على أرض الواقعفضال على  تعقد ا

 .بالتالي تولى ألاعضاء إعادة النظر فيها وتخفيفها وإرفاقها بملخص تفسيري لها  و والشؤون الاجتماعية

 

IV.  كمة و التنسيقالحو 

 

 :الحوكمة .1

وهو ما  أعمالها الوزاري املتعلق بإحداث التنسيقيات الجهوية على تركيبة الهيئة ويحدد مهامها لكن لم يتعرض إلى طريقة حوكمة املقرر ينص ا

مع املندوبية كما تم إعتمادالطريقة الديموقراطية في اتخاذ القرار واختيار ألانشطة وذلك بالتنسيق  عمل أعضاء الهيئة على توضيحه

مع بقية الهياكل لشؤون املرأة وألاسرة باعتباره الهيكل املشرف وأيضا  الجهوية 

 .الجهوية املمثلين بالتنسيقية 

 

جويلية 8منذ التركيز الرسمي للتنسيقية الجهوية لشؤون املرأة وألاسرة بالكاف بتاريخ و 

توثيق أعمال و  مستوى برمجة الجلساتعلى  برزت عدة إشكاليات وصعوبات 1809

توزيع املهام وألادوار بين و  ألاعضاء حضور  وإستمرارية كيفية إتخاذ القرارو التنسيقية 

الذي تم إنجازه  التشخيص وهو ما تّم تأكيده بناءاعلى املعلومةألاعضاء وتداول 

ضرورة تركيز أدوات وآليات عمل في هذا إلاطار تم التفطن الى . 1818فيفري 00بتاريخ 

لحوكمة أعمال اللجنة تصاغ بطريقة تشاركية بين جميع ألاعضاء إعتماداعلى 

  1809منذ سنة للجنة املحلية التجربة امليدانية 

لتنسيقية ميثاق عمل ونظام داخلي وبطاقات الهيئة ا إعتمدت 1818ومنذ أوت 

 :23املمارسة الجيدة عدد 

لتحسين الحوكمة والعمل داخل اللجنة التنسيقية 

 :الجهوية تم تركيز جملة من ألادوات بطريقة تشاركية

 ميثاق عمل  -

 .داخلي قانون  -

ارين قوظيفي لألعضاء الالوصف البطاقات  -

 بالتنسيقية 

سجل يحتوي على معطيات ومؤشرات  -

 العنف ضد املراة تخص

. 
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املشاكل قائمة في من عديد  ، لكن تبقىمردود التنسيقية وتنظيم أعمالها تطويرئق في وصف وظيفي لألعضاء القارين وقد ساهمت هذه الوثا

ألاعضاء املنتمين للتنسيقية وتعود باألساس إلى إرادة   املسؤولين في املستوى الجهوي  حياتالتي تتجاوز صال  خاصة منها تلك بعض القرارات

 .واملركزي 

 

 التنسيق .2

خدمات قطاعية خصوصية للضحايا بالتنسيق يقدمون من املتدخلين  شبكةء ضحايا العنف وجود تفترض مختلف مراحل التعهد بالنسا

 .وإلاتفاقية إلاطارية املشتركة والبروتوكوالت القطاعية 80/1809فيما بينهم طبقا ملقتضيات القانون 

 : ة املشتركة والقرار الوزاري بـ القطاعات مكلفة وفقا لالتفاقية إلاطاري ة في مايخص التنسيقية فهي آلية للتنسيق متعدد

 .متابعة تنفيذ إلاتفاقية املشتركة والبروتوكوالت القطاعية  -

 .1809لسنة  80ضبط برامج جهوية مشتركة لتطبيق مقتضيات القانون ألاساس ي عدد  -

 .متابعة وتقيم آليات العمل الشبكي والتنسيق بين مختلف املتدخلين بصفة دورية -

 ،التنسيق جوهر عمل الهيئة التنسيقية ومختلف املتدخلين في التعهد بالنساء ضحايا العنفوبالتالي يعتبر 

 :وذلك على مستوين 

 

 : اخل الهيئة دالتنسيق  . أ

إلى تحسين التنسيق الداخلي بين مختلف أعضائها وذلك عبر إنجاز  1818توصلت الهيئة التنسيقية خاصة خالل السداسية ألاخيرة من سنة 

 :همة وضرورية أدوات عمل م

 .داخليآليات تنسيق محددة في نظام   -

 .مسبقارزنامة سنوية لإلجتماعات الدورية بتواريخ محددة  -

 .إستدعاء ألاعضاء لإلجتماعات الدورية بطريقة إدارية من طرف املندوبية الجهوية لشؤون املرأة وألاسرة بالكاف -

تعميم قائمة أعضاء التنسيقية وأرقام هواتفهم على . ومضبوطة تمرير محاضر الجلسات ملختلف املتدخلين في آجال محددة - -

 .جميع املتدخلين 

لتسهيل التواصل بين ألاعضاء وتبادل املعارف واملعلومات واملصادر الضرورية مع موقع الفايس بوك   إنشاء صفحة للتنسيقية على  -

 .ية مراعاة امليثاق ألاخالقي للتنسيقية والحفاظ على سرية املعطيات الشخص

 

التنسيق بين مختلف القطاعات  املتدخلة في التعهد بالنساء ضحايا  . ب

 :العنف 

في   ،أشارت1809جانفي  08وزارات منذ  8إلاطارية املشتركة املمضاة بين  إلاتفاقية

ليات العمل الخصوصية للتعهد بالنساء ضحايا العنف  اإلى  السادس فصلها

الواقع  إال أن...(-بطاقة خدمات–بطاقة توجيه -بروتوكوالت قطاعية-إستمارةإستقبال)

باعتبار ارتكازه أساسا على العالقات  يشير إلى ضعف آليات التنسيق والتوجيه

 تستجيب وتتوافقهيكلة وأدوات عمل موحدة املليات آلاالشخصية للمتدخلين، وغياب 

فالتنسيق في هذا الشأن إما غير متوفر تماما أو مرتكز أساسا .الجهاتمع خصوصيات 

 على شبكة معارف شخصية لألفراد أو قائم على عادات العمل السائدة في كل قطاع

 :20املمارسة الجيدة عدد 

تمكين الفرق املختصة املتعهدة بالنساء ضحايا العنف 

لألمن السيد قاض ي الاسرة من محاضر البحث ألاولية 

وذلك بصفة آلية مما سهل وسرع عملية البت في قرارات 

 الحماية
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من مرحلة تنسيق منظمة تضمن النجاعة الكافية في املرافقة والتعهد  و املتابعة للنساء ضحايا العنف  شبكةوبالتالي ال يمكن الحديث على 

 ..تقص ي العنف إلى مرحلة إعادة تأهيل الضحية

أو مكتب النيابة العمومية -الفرق املختصة: رالعادي املعمول به على غرا بالتمش ي  تنسق تجدر إلاشارة فعليا أن بعض القطاعات فقط و

 .السيد قاض ي ألاسرة/حماية الطفولة 

مكن كل عضو من أداء مهامه  مماعطيات والوثائق العملية بين مختلف ألاعضاء املالهيئة التنسيقية فضاءا مالئما لتطوير تبادل  تعتبر-

ومن هنا بادر أعضاء التنسيقية في حدود .ضحايا  العنف  ءالنساالقطاعية بطريقة تساعده على تحسين سبل الاستجابة لحاجيات 

 :   نذكر من بينها التنسيق إلشكالياتإلامكانيات املتاحة إلى البحث على حلول 

إلاستماع  مد الوحدات املختصة شرطة وحرس بقائمة إسمية في إلاخصائيين النفسيين وإلاخصائيين إلاجتماعيين لتسخيرهم أثناء -

 للنساء ضحايا العنف 

 شرطة على مد السيد قاض ي ألاسرة بنسخة من ملف البحث ألاولي لتسهيل قرارات الحماية   للموافقة الفرق املختصة  -

مختلف خدمات التعهد بالنساء ضحايا تحتوي على  ملصقات الدعم الفني واملالي من قبل جمعية املرأة واملواطنة النجاز تأمين  -

 (الشؤون الاجتماعية-الصحة-الطفولة و املرأة—العدل-الداخلية) قطاعات املفاتيح 8توفرة بالجهة وتعميمها على العنف امل

 

V. املعطيات و الاحصائيات 

 

و بالرغم من  مؤشرات موحدة غياب في نسبيةحول العنف املسلط على النساء  1818في والية الكاف لسنة   إلاحصائيةاملعطيات  تعتبر

مع تصدر  العنف املادي   ماقد  أو  شيوعا أكثر الزوجي العنفهذا النقص فقد تبين من خالل املعطيات الاحصائية  املتوفرة أن 

 .العنف ألاخرى  بأنواعاملراتب ألاولى  مقارنة  املعنوي والعنف 

 

 :الداخلية معطيات .1

  لألمن الوطني الطفلبالبحث في جرائم العنف ضد املرأة و  املختصة ق الفر: 

 :امرأة ضحية عنف موزعة حسب أشكال العنف وفق الجدول التالي  828ـبالتعهد بــــ الفرقة املختصة لألمن الوطني بتاجروينتمكنت 

 

 العنف شكالتوزيع عدد النساء حسب أ: 1الجدول  

 عدد النساء نوع العنف

 181 عنف مادي

 000 عنف معنوي 

 18 عنف جنس ي

 088 اقتصاديعنف 

 88 عنف سياس ي

 828 املجموع

 
 .باملائة 38 و نسبة املشتغالت منهن ال تتجاوز  .ضحايا عنف من طرف القرين بهن تعهدملا النساء جملة من باملائة 17 تسجيل تم

 :التالي محضر موزعة حسب أشكال العنف وفق الجدول  113مستوى الفرقة املختصة لألمن الوطني بالكاف الشرقية تم فتح  علىو 

 العنفأشكال توزيع عدد املحاضر حسب  : 2الجدول 

 عدد النساء نوع العنف

 479 عنف مادي

 213 عنف معنوي 
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 35 عنف جنس ي

 246 عنف اقتصادي

 88 عنف سياس ي

 973 املجموع

 

  .باملائة من جملة النساء الالتي تم التعهد بهن ضحايا عنف من طرف القرين 77.31تم تسجيل 

  حرس وطنيبالبحث في جرائم العنف ضد املرأة و الطفل  املختصةق الفر: 

موزعة حسب أشكال العنف وفق  محضر  601جرائم العنف ضد املرأة و الطفل بالكاف و تاجروين تين بالبحث في املختصقتين سجلت الفر 

 :ول التاليالجد

 

 العنفأشكال توزيع عدد املحاضر حسب  : 3الجدول 

 عنف سياس ي عنف اقتصادي عنف جنس ي عنف معنوي  عنف مادي 

 88 00 89 00 000 تاجروين.ح .م.ف

 88 089 10 91 011 الكاف.ح.م.ف

 22 188 37 182 200 املجموع

 

 

 :معطيات القضاء .2

 النيابة العمومية 

حررة مباشرة من الفرق املختصة  محضر عنف مسلط على النساء و يشمل هذا العدد املحاضر امل 1271تم انجاز   1818خالل سنة 

 .شكاية  011على شكايات  علما انه خالل السنة املذكورة  تم تلقي  ااملحاضر املحررة بناءو 

 :مفصال كاالتي 1271و قد جاء اجمالي عدد املحاضر و املقدر بـ

 :مآالت املحاضر

  توزيع املحاضر حسب املآل: 0الجدول 
 

 

احالة على 

 الناحية

احالة على  

 املجلس الجناحي

فتح بحث 

 تحقيقي

تخلي لعدم 

 الاختصاص

احالة على قاض ي  ضم

 الاطفال

احالة على قاض ي 

 التحقيق الاطفال

 العددالجملي الحفظ تفكيك

 0889 191 81 80 01 48 14 18 141 014 العدد

النسبة 

 %املائوي 

01.00 11,11 1,18 1,18 8,49 0,11 8,98 8,00 18,10 088 

 

 :العنف أشكال

 العنفأشكال  النسبة املأوية :  7جدول 
 عنف اقتصادي عنف جنس ي عنف مادي و معنوي 

 باملائة 6.1 باملائة 13.7 باملائة 11.16

 

 شيوعا الاكثر تعتبر جريمة إلاعتداء بالعنف الشديد على القرين  -

عدد الشكايات املقدمة من النساء ضحايا العنف إلى الفرق املختصة و مثيلتها املقدمة إلى النيابة العمومية نالحظ تفاوتا كبيرا قد  و بمقارنة

 .يكون مرده باألساس القرب الجغرافي للفرق املذكورة و تأثير جائحة كوفيد على عمل املحاكم 

 .ا و تبقى املؤشرات بالنسبة للعنف السياس ي غائبة كلي
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 قضاء ألاسرة : 

 .مطلب حماية موزعة حسب املآل 11،  1818تقدم خالل سنة 

 

 عدد املطالب و مآلها: 6جدول  

 املآل عدد املطالب

 بصالح الطلب 88

 رفض 11

 طرح 01

 ال تزال منشورة  81

 حفظ 81

 مطلب 11 : املجموع

 

 ضمن العنف الجسدي في اطار العالقة الزوجية او الاطار الاسري تصنف ن اغلب حاالت العنف املسلطة و التي تعهد بها قاض ي الاسرة إ-

 

 :معطيات مندوبية شؤون املرأة و ألاسرة .3

 :وفق الجدول التاليأشكال العنف حسب  امرأة ضحية عنف موزعة 70ب تم التعهد  1818خالل سنة 

 

 العنف املسلط على النساءأشكال :  1جدول  

 عنف سياس ي عنف جنس ي عنف اقتصادي عنف معنوي  عنف مادي

11 89 84  - -

 11 املجموع

 

 .من حاالت العنف املسجلة باملائة 59.59 العنف املعنوي  تمثل نسبة

 .يقترن العنف املادي بالعنف املعنوي في أغلبية الوضعيات

 

 :الطفولة معطيات مكتب مندوب حماية  .0

 :وفق الجدول التالي أشكال العنفحسب  عنف موزعة فتاة ضحية 91بـ تعهدت مندوبة حماية الطفولة  

 

 

 

 26 قرابة بالنسبة لالعتداءات الجنسية فتصل إلىباملائة من  مجموع عدد الفتيات الالتي تم التعهد بهن و  07.67تمثل نسبة العنف املادي -

وهذا ال يخفي أن عديد العائالت قد تعزف عن الاشعار ال تعكس الحجم الحقيقي للعنف الجنس ي املسلط على الفتيات باملائة وهي نسبة 

 .ي مسار التعهد وتتبع املعتديمن الوصم الاجتماعي وعدم ثقتهم ف اتخوف

 

 :قطاع الشؤون الاجتماعية معطيات .7

 :وفق الجدول التاليأشكال العنف نساء ضحايا عنف  موزعة حسب  8تعهدت إلادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ب  -

 

 عدد الفتيات املتعرضات للعنف:  0جدول  

 عنف سياس ي عنف جنس ي عنف اقتصادي عنف معنوي  عنف مادي

11 11 81 11  -

12 
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 حسب أشكال العنفعدد النساء :9جدول  

 عنف سياس ي عنف جنس ي عنف اقتصادي عنف معنوي  عنف مادي

88 81 88 80  -

 

يعتبر عدد النساء املتعهد بهن ضعيفا مقارنة بعدد النساء الالتي تنتفعن بخدمات قطاع الشؤون الاجتماعية و يعود هذا الى نقص  -

 .و غياب البرامج الخاصة بالنساء ضحايا العنفالتكوين فيما يتعلق بتقص ي حاالت العنف من ناحية 

 

 :معطيات قطاع الصحة .6

 للصحةإلادارة الجهوية 

بسبب غياب  من تقديم معطيات إحصائية واضحة و دقيقة خاصة بالنساء ضحايا العنف وذلك 1818قطاع الصحة خالل سنة  لم يتمكن

 . 1809عون متفرغ لإلحصاء بأغلب الدوائر الصحية و عدم استعمال نموذج التقرير املتوفر منذ سنة 

 

 :معطيات ديوان ألاسرة و العمران البشري  .1

ـــــ   :وفق الجدول التاليأشكال العنف امرأة  ضحية عنف  موزعة حسب  76تعهد  ديوان ألاسرة و العمران البشري بــ

 

 حسب أشكال العنفعدد النساء :12جدول  

 عنف سياس ي عنف جنس ي عنف اقتصادي عنف معنوي  عنف مادي

18 14 80 81  -

84 

 

 باملائة  1.89باملائة و نسبة العنف الجنس ي  87.37تمثل نسبة العنف املادي 

 . %88وتمثل نسبة النساء ضحايا العنف املوجهة من قبل مركز منارة  

 

 معطيات مركز منارة .8

 (82121022)الرقم ألاخضر ملركز منارة . أ 

 على الرقم ألاخضر املكاملات الواردة: 

املهم في تسهيل اتصال النساء املتعهد  دورهضافة الى ،إحاالت العنف من طرف النساء الجدد نلإلشعار عيعتبر الرقم ألاخضر وسيلة مهمة 

 .بحريةيمكن لهن التنقل  العزلة  اجتماعية أو جغرافية و في  وفي وضع هشاشة اقتصادية أ بهن باملركز خاصة اذا  كن

 (.قديمة009جديدة و  010)إمراة ضحية عنف 322مكاملة هاتفية من طرف  2211 استقبالتم   1818في سنة 

 :، نالحظ ارتفاعا ملحوظا مثلما هو مبين بالجدول التالي1809بسنة  ومقارنة

 
 تطور نسبة املكاملات: 11 جدول 

 2211سنة  2222سنة  نسبة الارتفاع

إتصال جديد 010 % 011.81إرتفاع بنسبة  جديد اتصال 81   

 

 طلبا الاكثر  الخدمات : 

 :عن طريق الرقم الاخضر باألساس باملطالب التاليةمن النساء ضحايا العنف  تتعلق الاتصاالت الواردة 

 (متابعة ,معلومة , إستشارة قانونية )للتمتع بالخدمات القانونية  % 19.8 -
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 .او إللغاء موعد  لتأجيللتحديد  او  % 18.10 -

 .ليتعرفن على الخدمات التي يقدمها مركز منارة% 14.18 -

 

 :الاستقبال بمركز منارة . ب          

  نساء ضحايا العنف الالتي تم إستقبالهن باملركزالعدد: 

سابق و ال فيإمراة وقع التعهد بهن  019جديدة و وافدة  222إمراة ضحية عنف في مركز منارة منهن  371إستقبال  1818تم  سنة 

 .1818تواصلت متابعتهن الى سنة  

 .1809على املركز سنة  الوافداتو يعد هذا الرقم مرتفعا مقارنة بعدد النساء 

  

 (2222-2211)ارتفاع العدد الجملي للنساء ضحايا العنف الالتي تم إستقبالهنالول مرة بمركز منارة  : 12 جدول 

  2211سنة   2222سنة  عالارتفا نسبة

إمراة ضحية عنف  181تم إستقبال  %88.98إرتفاع بنسبة 

 جديدة 

إمراة ضحية عنف جديدة  011تم إستقبال   

 

 :الىو يمكن ان يعود هذا الارتفاع 

 .كورونافترة الحجر الصحي املرتبط  بجائحة في  إرتفاع نسبة العنف خاصة في الوسط العائلى و الزوجي-

 .تنسيق  افضل  بين الاطراف املتدخلة في التعهد-

 .افضل بخدمات املركز تعريف -

 .ــدد80معرفة افضل من طرف النساء ضحايا العنف بالحقوق املكتسبة بموجب القانون عـ  -

 

 الضحايا حسب أشكال العنف  توزيع: 

نسبة   ما يمثل  اي( خطيب سابق , خطيب , طليق ,زوج )القرين   طرف منهن ضحايا عنف مسلط من 080إمراة جديدة ، 181من بين 

 .لحميم امن النساء ضحايا العنف الزوجي يصرحن بتعرضهن إلى العنف الجنس ي من طرف الشريك    % 18و تظهر البيانات ان 91.98%

 .و حسب املعطيات اتي تم تجميعها خالل حصص الانصات باملركز نالحظ ان العنف املعنوي  هو الاكثر شيوعا  و الاصعب في الاثبات

 . لعنفأشكاالمن شكلهذا و تجدر الاشارة إلى ان النساء ضحايا العنف عادة ما يتعرضن إلى اكثر من 

 
 توزيع عدد النساء حسب أشكال العنف:01جدول 

 سياس ي  جنس ي معنوي  مادي إقتصادي العنف شكل

 88 48 044 080 004 عدد النساء ضحايا العنف الجدد

 

 

 صفات النساء ضحايا العنف: 

o  الاقامةمكان: 

 . من الوسط الحضري  اتقادم للنساء ضحايا العنف العدد الجمليمن    %82.47حسب الجدول التالي 

  :التاليالجدول  مثلما يبينهمن خارج والية الكاف  فادمات نساء 1هذا و لم يتم تسجيل إال 
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  التي تنحدر منها النساء ضحايا العنف املعتمديات/ الواليات: 01جدول 

 عدد النساء ضحايا العنف والية الكاف 

 معتمديات

 40 الكاف الشرقية

 49 الكاف الغربية

 88 الجريصة

 01 الدهماني

 18 السرس

 04 تاجروين

 88 نبر

 81 القصور 

 81 قلعة سنان

 80 القلعة الخصبة

 81 ساقية سيدي يوسف

 81 خارج والية الكاف

 181 املجموع

 

من   %  63.31   بين العوامل التي تسهل على الضحايا عملية الاشعار حيث سجل مركز منارة نسبة منمنارة  ملركزالقرب الجغرافي  يعتبر

هذا . معتمديات مختلفة 89بين   يتوزعنقادمات  الفي حين ان البقية  ،من معتمدتي الكاف الشرقية و الغربيةوافدات النساء ضحايا العنف 

عتمدية  القلعة ا ملومن املالحظ ان نسبة النساء ضحايا العنف الوافدات من معتمدية السرس تعد مرتفعة مقارنة ببقية املعتمديات خالف

 .الخصبة و قلعة سنان و ساقية سيدي يوسف التي تعرف نسب اشعار ضعيفة

 :التالية ألاسبابيعود هذا إلى يمكن أن و 

 املحافظ الذي يميز الاوساط الريفية والتي تطبع مع العنف املسلط على النساء  الطابع -

 .صعوبة الولوج إلى الخدمات و النفاذ إلى املعلومة -

 .الهشاشة الاقتصادية للمرأة في الوسط الريفي تجعل منها اكثر تبعية ملعنفها  -

 التي تعيشها النساء في الوسط الريفي العزلة -

 . إلى خدمات مركز منارة نظرا للعامل الجغرافي ،خارج الكاف املدينة ناتالقاط منهنخاصة و رأة في الوسط الريفي صعوبة ولوج امل -

 . ضعف التنسيق او ضعف في التعريف بخدمات مركز منارة خارج مدينة الكاف -

 

o  معدل اعمار النساء ضحايا العنف 

 

 

 

 معدل اعمار : 17جدول 

 الاعمارمعدل  عدد النساء ضحايا العنف 

80 09>= 

09 18-11 

10 18-19 

18 18-11 

11 18-19 

18 18-11 

00 18-19 

01 88-81 

01 88-89 

84  60>= 

 املجموع 222
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عاما اعلى نسبة وفود على املركز و ذلك اما لكونها الفئة الاكثر تعرضا  11و  18تشهد الفئة العمرية للنساء ضحايا العنف املتراوحة بين 

 للعنف او الاكثر تصريحا به ملركز منارة

 

o  النشاط المهني و المستوي التعليمي للنساء ضحايا العنف 

في قطاعات  عملبهنأو ( باملائة 78.01نسبة )تزداد هشاشة النساء كلما تدنى مستواهن التعليمي كما أن عدم مزاولتهن لعمل مدفوع ألاجر 

 .للمعنفتبعيتهن  يعمقهشة

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

VI. التعهد 

 :قطاع الداخلية .1

 :مأموري الضابطة العدلية للتعهد بالنساء ضحايا العنف   يلتزم

 .إلاستجابة الفورية لكل طلب او مساعدة او حماية مقدمة من طرف الضحية  -

 .الاستجابة فورا لكل طلب للمساعذة أو الحماية بناء على ما ورود اشعار يتعلق بالعلم أو مشاهدة حالة عنف أو معاينة اثاره  -

 .ايالء ألاولوية لالشعار بشأن ارتكاب العنف املهدد للسالمة الجسدية و الجنسية و النفسية للمرأة و ألاطفال املقيمين معها -

 ان ملباشرة الابحاث بعد إعالم السيد وكيل الجمهورية التحول فورا على عين املك -

 .ضحية العنف  الاستقبال للمرأةحسن   -

 .إتخاذ جميع إجراءات وتدابير الحماية لتامين الضحية و إسعافها   -

 التعليمي املستوى : 16جدول 

 املستوى  عدد النساء ضحايا العنف 

 امية 18

 إبتدائي 80

 إعدادي 18

 ثانوي  48

 جامعي 11

 املجموع 181

 النشاط املنهي:  11 ل جدو 

 الوظائف عدد النساء ضحايا العنف 

 ليس لها اي نشاط  000

 عاملة بالقطاع العام  09

 عاملة بالقطاع الخاص  14

 إطار بالقطاع العام  01

 معينة منزلية 80

 مهنة مستقلة 80

 طالبة 89

 تلميذة 00

 املجموع 181
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انت امية تتم التالوة إن ك ) إعالم الضحية وجوبا بالحقوق املخولة لها قانونا   -

 ( .عليها و إن كانت متعلمة تتطلع مفردها على حقوقها 

إلتزام الحياد في التعاطي مع شكاوي العنف ضد املراة و الطفل و تجنب كل   -

 .اشكال الضغط و التاثير على الضحية 

التدخل في حاالت فقدان السكن بالتنسيق مع الهياكل املعنية قصد توفير  -

 . إلايواء بمركز حماية املراة ضحية العنف 

وحدات مختصة بالبحث في  20حيز التنفيذ تم تركيز  80/1809ومنذ دخول القانون عدد 

 جرائم العنف ضد املرأة 

 23+نصر نسائي ع 22)بمعتمدية الكاف الشرقية  متكونة من :80 امن 22)

 21:  حرسفرق  22+ (  رجال 27+ نسائي  عنصر 21)بمعتمدية تاجروين21و(.رجال

 20)بمعتمدية تاجروين 21و(  رجال 23+ عنصر نسائي  23)بمعتمدية الكاف الغربية

 ( . رجال 20+ عنصر نسائي 

العاملين بالفرق املختصة بالبحث في جرائم  ألاعوانإلاطارات و هذا وتجدر إلاشارة أن 

و هناك من لم يتلقى  االعنف ضد املراة معظمهم متكونين باملمارسة و البعض تلقوا تكوين

وهو  ما املتوفرة واملوارد البشرية إلامكانيات الوجستيةفي حدود و يتم التعهد . تكوين بعد 

 .يؤثر على جودة   التعهد

 

 القضاء .2

 :النيابة العمومية . أ

 :ينقسم تعهد النيابة العمومية بالنساء ضحايا العنف ضد املرأة إلى نوعين من التعهد 

 عن طريقالتعهد املباشر ،: 

وكيل  النفاذو أصبحمنذ صدور قانون القضاء على العنف ضد املرأة ودخوله حيز : لهاآتلقي الشكايات و احالتها للبحث و تقرير م

و قد اخذ املشرع التونس ي هذا . الجمهورية يكلف مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى املتعلقة بالعنف ضد املرأة ومتابعة ألابحاث فيها

املنحى في التخصيص حتى يتسنى ملمثل النيابة العمومية املكلف تركيز جهوده و متابعة ضحايا العنف بشكل مستمر سيما ان القاض ي 

 .تطوير طرق التعاطي مع شكاوى و قضايا العنف ضد املرأةبهدف ضع إلى تكوين خاص في ذلك املتعهد يخ

ن لوكيل الجمهورية باملحكمة الابتدائية بالكاف باعتبارها محكمة ابتدائية ممتازة ، موجودة بمقر محكمة أ تجدر الاشارة كما

بتلقي الشكاوى املتعلقة بالعنف ضد املرأة إال أن ذلك ال يحول الاستئناف، أربعة مساعدين و مساعد أول في حين يختص مساعد واحد 

 .دون نظر بقية املساعدين في تلك الشكاوى و متابعة ألابحاث فيها

و قد اوجب املشرع تخصيص فضاءات مستقلة داخل املحاكم الابتدائية تضم القضاة املختصين بقضايا العنف ضد املرأة على 

في إطار احترام وضمان سّرية الحياة الخاصة واملعطيات الشخصية للضحية فيفترض أن تضم املحاكم  مستوى النيابة العمومية و ذلك

مباشرة إلى الفضاء الخاص بها اين يمكنها الانتظار في كنف لتوجيهها مع وجود الفتات و معلقات ضحية العنف مسالك خاصة باملرأة 

يقع التعهد بها  و هو امر غير متوفر باملحكمة الابتدائية بالكاف نظرا للبنية  السرية ضمانا لحماية معطياتها الشخصية و ذلك الى ان

 .تحتاج إلى اعادة هيكلة و ترميم، والتي التحتية املهترئة للبناية 

على تجد املرأة ضحية العنف صعوبة في الولوج إلى العدالة لعدم اخضاع اعوان الاستقبال و كتابة املحكمة و كذلك اعوان الامن بحيث 

 .مستوى املحاكم إلى تكوين خاص في التعامل مع الضحايا

 :26عدد  الجيدةاملمارسة 

للمتعهدين بالنساء تم اعتماد برنامج تكويني 

على  ضحايا العنف من مختلف القطاعات قائم

 :مرحلتين

يتم فيها تشريك مختلف : املرحلة ألاولى*

القطاعات املتدخلة وتكوينهم في املواضيع 

مقاربة النوع الاجتماعي، العنف  :املشتركة

املسلط على النساء، خصوصيات العنف 

 ...الزوجي، العمل الشبكي

تكوين قطاعي حسب : املرحلة الثانية*

 الاختصاص 

 :هذه املقاربة قد ساهمت في

  تصحيح الصور النمطية للجنسين

والحط من حدة املوروث الثقافي 

 املبرر للعنف ضد املرأة  

  استيعاب و ان التعهد بالنساء

ضحايا العنف هو عمل شبكي 

 مشترك بين أطراف متعددة  

  للعمل الشبكي وضع اللبنة ألاولى

 والتشاركي
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و بعد سماع الضحية و تلقي ما لها من مؤيدات و احالتها للبحث و استكمال الابحاث من الباحث الابتدائي يجتهد وكيل الجمهورية في 

كمية او فتح بحث تحقيقي و ذلك حسب طبيعة اما الاحالة على الهيئة الح: تقرير مآل الشكايات و ذلك باتخاذ احد القرارات التالية 

الفعل املجرم في صورة وجود ما يكفي من الحجج و القرائن على اتيان املجرم للفعل املنسوب اليه، او الحفظ و ذلك اما لعدم كفاية 

تخلي لعدم الاختصاص الترابي او الحجة او النقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن او النعدام املسؤولية الجزائية او ملوت املتهم و او ال

 .الحكمي

رفع طلب حماية  صلوحيةالجمهورية املختص في البحث في جرائم العنف ضد املرأة و الطفل  وكيل ملساعدأن هذا و تجدر الاشارة و 

 .ة موافقة الضحيةـدد شريط80من القانون عـ 18لقاض ي الاسرة قصد تمكين املرأة املعنفة من قرار حماية استنادا إلى احكام الفصل 

و املتعلق بمنح الاعانة العدلية  و هي آلية  1881جوان  1املؤرخ في  1881لسنة  81نظمها املشرع صلب القانون عدد : الاعانة العدلية -

يلتجئ اليها صنف من املتقاضين من ذوي الدخل املحدود و غير القادرين على تحمل جميع املصاريف او جزء منها في اي مرحلة من 

ضحية العنف من الاعانة العدلية دون الحاجة إلى الاستظهار املرأة  تمكين  80راحل التقاض ي و قد  اوجب املشرع صلب القانون عدد م

بما يفيد حالة الهشاشة املادية و ذلك لكون املرأة املعنفة عادة ما تكون اما في وضعية هشاشة اقتصادية اوان يكون العنف املسلط 

 .سري و العائلي دافعا إلى مغادرتها ملحل سكناها خالية الذمة املاليةعليها في الوسط الا 

مطلبا في الحصول على اعانة عدلية  يعرض على مكتب الاعانة العدلية و املوجود مقره باملحكمة الابتدائية بالكاف ضحية العنف تحرر املرأة  

و ممثال عن وزارة املالية  بصفته عضو و محام مرسم لدى التعقيب  و املتكون من احد مساعدي وكيل الجمهورية باعتباره رئيسا للمكتب

و يعقد مكتب الاعانة العدلية جلسته مرة في الشهر و يمكن ان تتعدد الجلسات ان اقتضت الحاجة . بصفة عضوا و كاتب من كتبة املحكمة

اجرة و مختلف املامورياتاملاذون بها من املحكمة و ختبارات مصاريف الا و و تشمل الاعانة العدلية معاليم التسجيل و الطابع الجبائي .إلى ذلك

و ترفع مطالب إلاعانة العدلية مباشرة إلى رئيس املكتب باملحكمة املختصة بالنزاع أو عن . املحامي و مصاريف الاستدعاءات و الاعالمات

 . طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول 

العدلية و  إلاعانةــدد حيز التنفيذ حرصت النيابة العمومية بالكاف على تكريس مبدأ فورية 80لقانون عـإلى انه و منذ دخول ا إلاشارةو تجدر 

مطالب  أنإال . ذلك بعقد جلسات فورية و حينية بمجرد تقديم املرأة ضحية العنف بطلب في الغرض و يتم تسليمها حينا نسخة من القرار

سهل لتالعنف الزلت تضمن ضمن الدفتر العام لإلعانة العدلية حال انه يتوجب تخصيصها بدفتر العدلية املتعلقة بالنساء ضحايا  إلاعانة

 .إلاحصاءالتوثيق و 

يضطلع املرشد القضائي بمهمة تبسيط الاجراءات لضحية العنف بلغة بسيطة تفهمها و اعالمها بجملة الحقوق التي : الارشاد القانوني -

 .الكيفية الاجرائية املثلى للوصول اليهاتضمنها لها املنظومة القضائية و 

ـدد حيز التنفيذ على توفير كل الظروف املناسبة 80و قد حرصت النيابة العمومية باملحكمة الابتدائية بالكاف منذ دخول القانون عـ

يابة العمومية إال ان ذلك ال يخفي لتسهيل ولوج املرأة إلى العدالة و ارشادها قانونيا و تعميم مهمة الارشاد القانوني على كافة ممثلي الن

عديد الصعوبات التي تعترض النيابة العمومية في القيام بتلك املهمة و املتمثلة اساسا في كثافة عمل ممثلي النيابة بين الحضور 

ية املختص بالجلسات و البت في محاضر التلبس و تقديم الطلبات على مستوى التحقيق و بالتالي عدم تفرغ ممثل النيابة العموم

 .بالنظر في كل ما يتعلق باملرأة ضحية العنف بما في ذلك الارشاد القانوني

 .و قد شكلت جائحة كورونا حاجزا حال دون ولوج املرأة ضحية العنف إلى العدالة و حصولها على الارشاد القانوني الالزم

 التعهد غير املباشر: 

و اوجب . ضحايا العنف من خالل املحاضر املحالة عليها من الضابطة العدلية تتعهد النيابة العمومية بشكل غير مباشر بالنساء 

املشرع على أعوان الوحدة املختصة حال توصلهم ببالغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد املرأة التحول فورا على عين املكان 

م الضحية وجوبا بجميع حقوقها املنصوص عليها بهذا ملباشرة ألابحاث بعد إعالم وكيل الجمهورية و تقوم الوحدة املختصة بإعال 

و يمكن للوحدة  .القانون و تسهر النيابة العمومية على التثبت من ذلك  بما في ذلك املطالبة بحقها في الحماية من طرف قاض ي ألاسرة
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و الحريات و منفذ للسياسة  املختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية و اعالمه بمالبسات الواقعة نظرا لدوره كحام للحقوق 

  :الجزائية في حدود مرجع نظره الترابي وقبل صدور قرار الحماية ،اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالية

 .نقل الضحية وألاطفال املقيمين معها عند الضرورة إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل املختصة ومندوب حماية الطفولة  -

 .إلاسعافات ألاولية عند إصابتها بأضرار بدنيةنقل الضحية لتلّقي  - -

 إبعاد املظنون فيه عن املسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم -  -

او إلى الصادر عن قاض ي ألاسرة   و تبقى كل هذه إلاجراءات تدابيرا وقتية محددة في الزمان سارية املفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية

و قد اسند املشرع التونس ي للنيابة العمومية مهمة تنفيذ قرارات الحماية و رتب عن التصدي لتنفيذها او خرقها بعد . انتهاء املوجب 

 .80الاعالم بها جرائم مستجدة جاءت صلب القانون عدد 

لوسائل املادية و ظروف عمل الضابطة العدلية السيما و ان والية الكاف و تبقى مدى جدية و نجاعة هذه الوسائل الحماية مرتبطة با

هي والية حدودية بها مناطق مصنفة ارهابية و اخرى عسكرية محظورة ما يحول دون تمكن اعوان الضابطة العدلية من التنقل الفوري 

 .لتوفير الحماية الالزمة للمرأة ضحية العنف او تنفيذ وسيلة الحماية

 

 :ألاسرةقضاء  . ب

بناء على   1809لسنة  80من  القانون عدد  18يتعهد قاض ي ألاسرة حسب أحكام الفصل  

طلب كتابي صادر عن الضحية أو وكيلها أو كذلك بناء على طلب صادر عن النيابة العمومية 

بعد موافقة الضحية او مندوب حماية الطفولة متى كانت الضحية مرفوقة بأطفال أو 

سه و هو ما يعبر عنه صلب القانون بالتعهد التلقائي حيث يتولى قاض ي كذلك من تلقاء نف

ألاسرة التدخل قصد إصدار قرار الحماية متى تبين له عند مباشرته لعمله تعرض امرأة 

ــدد فيتولى مباشرة و من تلقاء نفسه التحرير عليها و سماعها 80ألحد أنواع املبينة بالقانون عـ

املسلط عليها و يتخذ قرار الحماية املناسب أخذا بعين الاعتبار و تقدير مدى خطورة العنف 

إرادتها في خصوص نوعية ذلك القرار و طبيعة التدابير املتخذة في اطراه و هو ما يعد من 

 .التطبيقات املثلى في إطار الحماية و في إطار تفعيل و حسن تطبيق القانون 

كما تجدر إلاشارة انه و في إطار نظر قاض ي ألاسرة بالكاف في مطالب الحماية فان اغلب 

القرارات الصادرة في الغرض يراعى في شانها السرعة و التدخل الفوري و الحرص على تجميع 

كافة املعطيات و وسائل إلاثبات بالتنسيق مع كافة املتداخلين و خاصة ألامن و الحرس 

ف النيابة العمومية التخاذ القرار املناسب في أسرع أجل ممكن مع تفادي الوطني تحت إشرا

من شانها مزيد وضع املرأة في حالة خطر طويلة تأخير البت في مال مطالب الحماية إلى آجال 

 .أو تهديد محدق

كما تم الحرص من طرف قاض ي ألاسرة بالكاف على اتخاذ قرارات حماية بشكل فوري مع 

ستدعاء بالطريقة إلادارية و عدم إلادالء باملؤيدات الالزمة التي تعذر على تجاوز شكليات الا 

املرأة املعنفة الحصول عليها بما يضمن لها الحماية الكافية حتى و إن كان مال قرار الحماية النقض لدى الاستئناف و ذلك استنادا إلى 

 .ــدد80اتفاقية سيداو و املبادئ العامة للقانون عـ

عهد بعديد النساء ضحايا العنف غير املصحوبات بمطالب كتابية اذ يقع التحرير عليها مكتبيا من طرف قاض ي ألاسرة كما يتم كما تم الت

ين من ايالؤهن ألاولوية املطلقة في التعهد و النظر في طلبهن حتى و أن تزامن ذلك مع أعمال قضائية أخرى أو  إذا كانت مرفوقة بأحد املتداخل

 .رى القطاعات ألاخ

 

 

 :27عدد  ةالجيدةارساملم -

اعداد نموذج مبسط من مطلب حماية من 

طرف السيد قاض ي ألاسرة وذلك تسهيال على 

املرأة ضحية العنف رفع طلبها له، كما يوضع 

النموذج على ذمة النساء باملحكمة الابتدائية 

وفي حالة كانت املرأة ال تحسن القراءة والكتابة 

قاض ي  يتم ملئ محتوى املطلب من طرف كتابة  

 .الاسرة

 

اعداد بطاقات ارشاد تحتوي على جميع بيانات 

املرأة ضحية العنف والتي يمكن اغفالها اثناء 

 رفع طلب الحماية لها 

تساعد بطاقة الارشاد قاض ي الاسرة من 

تشخيص وضعية املرأة ضحية العنف بصفة 

دقيقة   هذا من جهة ومن جهة أخرى تسهل 

 .عملية جمع البيانات
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 :فترة كورونا

اعترتها فترة تفش ي وباء  كورونا واضراب السادة القضاة  والسادة الكتبة واعوان املحاكم مما اعاق مواصلة  1818مع املالحظة ان سنة      

 .العمل القضائي  والفصل في مطالب الحماية

 

 :مندوبية شؤون املرأة و ألاسرة .3

 من خاللتتعهد مصلحة املرأة وألاسرة باملندوبية الجهوية لشؤون املرأة و ألاسرة بالكاف بالنساء ضحايا العنف و املوكول لها قانونيا 

 الاستقبال والانصات و اعالم الضحية باالجراءات املتعين عليها اتباعها  و التوجيه للجهة املعنيةو التنسيق مع بقية ألاطراف املتدخلة

عدم و وجود مركز ايواء بوالية الكاف يتم التنسيق على املستوى الجهوي مع جمعية املرأة و املواطنة بهدف الايواء وباعتبار .واءوالاي

ـــمراكز الايواء املتواجدة ببقية الجهات ـــ  .الاستعجالي و الوقتي و التنسيق على املستوى الوطني بــ

 .رأة هي املتعهدة الوحيدة بالنساء ضحايا العنف واملتكونة في املجالهذ و تجدر إلاشارة إلى  أن رئيسة مصلحة امل

  

 :مكتب مندوب حماية الطفولة .0

مندوب حماية الطفولة  هو هيكل تدخل وقائي في جميع الحاالت الصعبة التي تهدد صحة الطفل أو سالمته البدنية أو املعنوية والتي نص 

 .من مجلة حماية الطفل  18عليها الفصل 

 وفي اطار التعهد باألطفال املرافقين للمرأة ضحية العنف أو الفتيات القاصرات الالواتي تعرضن مباشرة للعنف أيا كان مصدره يقوم مندوب 

ــــ  :حماية الطفولة بـ

 

 التدخل بالنسبة للطفلة ضحية العنف: 

 .سماع الطفلة الضحية و معاينة وضعيتها النفسية و الصحية -

 .العمومية أو الفرق املختصة للبحث في جرائم العنف ضد املرأة و الطفل بالوضعيةتعهيد النيابة  -

تمكين الطفلة من املتابعة النفسية الفورية و عرضها  الحقا على الطب النفس ي لألطفال بمستشفى الرازي بتونس اذا اقتضت  -

 (.خاصة الاعتداءات الجنسية)الوضعية متابعة نفسية طبية 

 .راج الطفلة من املكان املوجودة فيه و لو باالستنجاد بالقوة العامةيبادر املندوب باخ -

 .من مجلة حماية الطفل ،من خالل تأمين حياة الطفلة و فصلها عن املعتدي 14اتخاذ التدابير العاجلة طبق الفصل  -

قطعة عن الدراسة يتم إيوائها ايواء الطفلة لدى عائلة  أو باحدى املراكز املندمجة للشباب و الطفولة  و اذا كانت الطفلة من -

 .بمركز الرعاية الاجتماعية لألطفال بتونس

 .طلب الحماية القضائية لدى السيد قاض ي ألاسرة -

 افقين للمرأة ضحية العنف  :التدخل بالنسبة لألطفال املر

 .ها للمصالح املعنيةو إرشاد ألام حول إلاجراءات القانونية الواجب اتخاذها و توجيه.والدتهم الضحيةصحبة ألاطفال  عسما -

 .طلب التعهد النفس ي العاجل لألطفال -

تنظيم طرق التدخل الاجتماعي بالتنسيق مع هياكل الشؤون الاجتماعية حسب حاجة الضحية للمساعدة الاجتماعية بكونها  -

 .حاضنة لألطفال

 . بمنطقة أخرى  تسوية الوضعية املدرسية لألطفال في حاالت خروج ألام من مقر إقامتها و انتقالها للعيش -

 .ستوجب استصدار قرارات فورية في حضانة ألاطفالتحاالت التي الطلب التعهد القضائي لدى السيد قاض ي ألاسرة في  -
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 :قطاع الشؤون الاجتماعية .7

الخصوص ي وبرامج تتعهد إلادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بإدماج مقاومة العنف ضد املرأة ضمن برامج التدخل امليداني و برامج التكوين 

 .التوعية و الكشف املبكر و إلاشعار و التدخل و املرافقة للنساء ضحايا العنف و ألاطفال املقيمين معهن:الشراكة و ذلك في املجاالت التالية

لعنف فانه لم لكن رغم وجود النص القانوني الخاص بتحديد ادوار و مهام قطاع الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالتعهد بالنساء ضحايا ا

يقع احداث برامج اجتماعية خصوصية في الغرض و تبقى الخدمات املذكورة أعاله مرتبطة بتفاوت في التفعيل حسب كفاءة و دافعية و  

 . جاهزية الاخصائيين الاجتماعيين و مدى استثمار البرامج الاجتماعية املتوفرة

 :ا العنفهذا و تتعهد الهياكل الاجتماعية التالية بالنساء ضحاي

 . قسم النهوض الاجتماعي -

إحدى عشرة وحدة محلية للنهوض الاجتماعي بحساب وحدة محلية عن كل معتمدية  دون احتساب معتمدية الطويرف املستحدثة  -

 .مؤخرا

 .  مركز الدفاع و إلادماج الاجتماعي -

أخصائي اجتماعي و أخصائية نفسانية  11 أخصائي اجتماعي  و أخصائيتين نفسانيتين  تكون من بينهم 18و يؤمن هذه الخدمات  

 .80/1809أخصائيين اجتماعيين في القانون عدد  80في مجال مقاربة النوع الاجتماعي إضافة إلى 

تتمحور الخدمات املسداة  لفائدة النساء ضحايا العنف املتعهد بهن في تقديم مساعدات ظرفية و مساعدات في إطار برنامج العمل  -

 .فيمايتعلق بالعالج و املنحة القارة و آلاالت التعويضية.سط املدرس ي و برنامج ألامان الاجتماعيالاجتماعي في الو 

 

 :قطاع الصحة  .6

،ويشكو  مركزا للرعاية الصحية ألاساسية 98مستشفيات محلية  و  0تتمثل الهياكل الصحية املتوفرة بوالية الكاف في مستشفى جهوي و  

 بعض الاختصاصات الهامة مثل الطب الشرعي و أمراض ألاعصاب من غياب ملستشفى الجهوي ا

 :توكل ألعوان الصحة املهام التالية 80/1809وطبقا للقانون عدد 

 الاستقبال   -

 الانصات  -

 .تقص ي وضعيات العنف -

 . التوجيه والارشاد والتنسيق  -

 القيام بالتحاليل املخبرية الالزمة خاصة في الاعتداءات الجنسية  -

 ألامراض املنقولة جنسيا و من الحمل غير املرغوب في حاالت الاغتصاب الوقاية من -

 مد املرأة ضحية العنف بشهادة طبية أولية في اقرب آلاجال و تكون مجانية عندما يكون املعنف القرين  -

 

يل التعهد الخاص و عدم توفر دل...( من أعوان الاستقبال،املمرضات،ألاطباء)ان نقص التكوين ملسدي الخدمات من الصف ألاول 

بقطاع الصحة اضافة إلى نقص في الاطار الطبي و شبه الطبي و اطباء الاختصاص و طبيب شرعي حال دون ضمان التعهد الامثل للنساء 

 .ضحايا العنف 

. 

 :ديوان ألاسرة و العمران البشري  .1

 :نف املسلط على املرأة في تتمحور مجاالت التدخل للمندوبية الجهوية لألسرة و العمران البشري في مناهضة الع

 .والتعهدوالتوجيه والتكوين وافعالم والتثقيف والتواصل التقص ي 
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أو عند افصاحها لدى  الضحية يتم تقص ي حاالت العنف املسلط على النساء في املركز الجهوي للصحة  الانجابية أثناء فحصإذ 

 .الاخصائية النفسية بعد حضور الحصة التوعوية و التحسيسية 

ويتعهد بالضحية  يتم الانصات من طرف قابلة الاشراف و ألاخصائية النفسانية بالديوان حيث  إلانصات املفعلفيتم عبر التعهد ا أم

وتتمتع كذلك بإحاطة نفسية من ( إلاجهاض، ألامراض املنقولة جنسيا و آالم الحوض )تأثير العنف على الصحة إلانجابيةعالقة بفي طبيا 

بتقارير حول الوضع النفس ي  مألاخصائية النفسانية اضافة الى التعهد بالنساء املوجهات من الفرق املختصة بالتساخير و مده طرف 

 ..للضحية

 .النساء ضحايا العنف من خالل التنسيق مع عديد الهياكل و املؤسسات املتدخلة كما يتم توجيه 

تثقيفية املبنية على املساواة بين الجنسين و املهارات الحياتية و الحوار داخل ألاسرة الحصص التوعوية و الكما يحرص الديوان إلى إيالء 

 .وذلك من اجل  الوقاية من العنف املبني على النوع الاجتماعي 

للنساء  في التقص ي و التشخيص و التعهد و املتابعة القدراتمن اجل تحسين املعارف حول العنف املبني على النوع الاجتماعي و تطوير  و

ديوان ألاسرة و العمران البشري بالكاف بالشراكة مع الادارة الجهوية للصحة خمس دورات تكوينية ضمت كل دورة  نظمضحايا العنف

 .عشرون اطار طبي و شبه طبي من الصف ألاول 

 

 :مركز منارة لجمعية املرأة و املواطنة .8

من طرف جمعية املراة و املواطنة  و هو الهيكل  1801في فيفري  08080188تم إنشاء مركز منارة لإلنصات و التوجيه و الرقم الاخضر 

كنف إلاحترام الكامل لرغباتهن  مقاربة نسوية وفيوينبني عمله على  الوحيد املخصص في والية الكاف ملرافقة النساء و الفتيات ضحايا العنف

 .الحفاظ على سرية معطياتهن الخاصة و 

 :عة و مجانية يقدم مركز منارة خدمات متنو 

 : إلاستقبال و إلانصات

على الضحية و تقييم املخاطر تّم تسليطهاالعنف التي شكال هذه املرحلة من التعهد تهدف إلى ربط عالقة  ثقة وإتاحة  حرية التعبيروتحديد ا

.وضع مخطط حماية للحد منها و تحديد إلاحتياجات ذات الاولوية  و  

:التعهد القانوني   

تحرير الشكايات و , املتمثل في تقديم  الاستشارات القانونية و إلاجراءات الالزمة للولوج إلى العدالة و التعهد بامللف القانوني لدى املحاكم

توفرة التكفل في مرحلة التقاض ي  باتعاب املحاماة و عدول التنفيذ و اتعاب إلاختبارات الطبية و ذلك حسب الامكانيات املالية امل, العرائض و 

 .للجمعية ووفقا للحالة الاجتماعية و الاقتصادية للضحايا 

 :التعهد إلاجتماعي 

ي املتمثل في تزويد الضحايا باملشورة او املعلومات حول الخدمات إلاجتماعية و إلاجراءات إلادارية و مرافقتهن  في إلاجراءات و دعمهن ف

 . عاجلة في إلايواء املؤقت و النفقات الطبية املختلفة و النقل و املواد الغذائيةالاندماج املنهي و ايضا  ضمان تغطية إلاحتياجات ال

 :التعهد خالل فترة الحجر الصحي الشامل ملركز منارة 

لالنصات و توجيه النساء ضحايا العنف كذلك خطه الاخضر " منارة"توقف مركز  الشامل خالل فترة الحجر الصحي -

حتى تواصل كل من  هواتف متنقلة  عن إسداء خدماته بصفة مباشرة للنساء لذلك أحدث املركز ثالثة خطوط  08080188

 19مكاملة ل 048هذه الخطوط  وقدتلقت املنصتة و الاخصائية الاجتماعية و ألاخصائية القانونية إلاحاطة بالنساء عن بعد

يدل على تضاعف ارقام التعهد  وهذا  1818ماي  81إلى  1818مارس  09فترة املمتدة منالفي  إمرأةأغلبهن ضحايا عنف زوجي 

 . 1809مقارنة بنفس الفترة من سنة 

ضحايا العنف في التعهد  من احتياجات النساء %  98تفاقم ظاهرة الفقر للنساء ضحايا العنف  فقد سجل مركز منارة نسبة  -

 .من إلاتصاالت املعتادة  %  18باملقابل نجد ( طارئة مثل املواد الغذائية  يشيةمعباألساس احتياجات وهي )   الاجتماعي
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 .صعوبة الولوج إلى العدالة و الصحة  -

 ( ةمنخفض املختصة الوحدات لعم, مغلقة املحاكم) العنف ضحايا لنساءصعوبة توفير الحماية الالزمة ل  -

 الهياكل وهي(  مركز98 )   ألاساسية الصحية الرعاية مراكز غلق,  مغلقة والفنادق إلايواء مراكز,  كبير ضغط تحت املستشفيات -

 .والطفلألام  رعاية مراكز انشطة عدد من التقليص تم كما,   لخروجل لهن الوحيد العذر تكون  ما وغالبا للنساء الرئيسية املحلية

 

 

VII. و التوصيات الاشكاليات: 

 

على مستوى الهيئة التنسيقية ، اشكاليات مشتركة بين كل القطاعات : ان التعهد بالنساء ضحايا العنف يواجه جملة من الاشكاليات

 : و لتجاوز هذه إلاشكاليات تم الخروج بالتوصيات التالية 80وإشكاليات قطاعية و هو ما يحول دون التطبيق الامثل للقانون عدد 
 

 :متعلقة بالهيئة التنسيقية والتوصياتت شكاليا .1

 

 :التوصيات املتعلقة بالهيئة التنسيقية :الاشكاليات املتعلقة بالهيئة التنسيقية

  يةلاملا عتماداتالا:  

الية لتغطية تكاليف الاجتماعات الدورية أو تكاليف املوارد غياب امل

 .سيتم إنشاؤها إلاجراءات املشتركة أو البرامج التي يتم إنشاؤها او التي

من طرف وزارة  التنسيقية اتالهيئ بعمل تخصيص ميزانية خاصة 

 .املرأة و الوزارات املتداخلة في اطار العمل املشترك داخل التنسيقية

 في الحوكمة و التنسيق:  

الواردة في املهام املوكولة للهيئة التنسيقية الجهوية و مضمون صعوبة تنفيذ 

التنسيقية الجهوية ملقاومة  الهيئات  املتعلق بإحداثنص املقرر الوزاري 

  :العنف ضد املرأة 

o  املشتركة والبروتوكوالت صعوبة متابعة الاتفاقية الاطارية

 :خاصة في ظل القطاعية

نشر الاتفاقية املشتركة والبروتوكوالت القطاعية عدم  -

 بين القطاعات املعنية

إعالم أغلبية املتعهدين في القطاع العمومي  عدم -

 .بمحتواهم

تحديد مؤشرات املتابعة ومنهجية تنفيذ عدم  -

 .الاتفاقيات القطاعية املشتركة والبروتوكوالت

o  ضبط برامج جهوية مشتركة لتطبيق مقتضيات القانون صعوبة

 :في ظل غياب  2211 لسنة 78ألاساس ي عدد 

  .قدرات تنسيق قوية موارد و -

 .عرفة بمهارات التخطيط املأدنى من حد  -

وجود قاعدة مشتركة من املعارف موحدة  لكل الاطراف  -

 و العنف 80/1809املتدخلة حول مقتضيات القانون 

 . ضد النساء

o  متابعة وتقييم آليات العمل الشبكي والتنسيق بين صعوبة

 :في ظل  مختلف املتدخلين بصفة دورية

تحديد اليات العمل الشبكي و اليات التنسيق و  عدم  -

ينص على  املقرر الوزاري الذي املهام  املشار إليها ب مراجعة  -

 مع القدرات  اسقهاضمان تنالهيئات التنسيقية بهدف  إحداث

مسؤوليات املهنية لل مراعاة الحقيقية للهياكل الجهوية 

 .عضاء صلب مؤسساتهمبعهدة ألا   ةاملناط

املتعلقة التنسيقية في املجاالت  دعم قدرات أعضاء الهيئة -

  80/1809القانون عدد ، و العنف املسلط على النساءب

 التخطيط إلاستراتيجي و املتابعة و التقييم و 

آليات تنسيق و متابعة و تقييم مالئمة لخصوصيات كل وضع  -

 .جهة مع ضرورة إنجازهم و تجربتهم 

مزيد دعم آليات الصياغة وسبل تبليغ  الاشكاليات  -

 والتوصيات املتعلقة بتفعيل دور الهيئة التنسيقية الجهوية

نقاط إلاتصال املكلفين بالعنف  للهيئة لتوفير قائمة إسمية  -

اق املركزي في جميع الوزارات املمضيين ضد النساء على النط

 .على إلاتفاقية املشتركة 

منهجية لتنفيذ إلاتفاقية  املشتركة و البروتوكوالت ضبط  -

 .القطاعية 

ان تكون  على  تحديد املعطيات و املؤشرات التي يجب إنتاجها  -

قابلة للتطبيق على ارض الواقع و مراعية إلمكانيات 

 .ةاملؤسسات الجهوية و املحلي

تحديد خطة لوضع سجالت إدارية خاصة بالعنف املسلط  -
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 .مؤشرات املتابعة و التقييم

غياب التكوين واملعارف املالئمة لوضع وتنفيذ آليات  -

 . العمل الشبكي

o تجميع و نشر بيانات احصائية جهوية حول لقاعدة   صعوبة وضع

 :ظل العنف املسلط على النساء و التعهد بالنساء ضحايا العنف

 .تحديد البيانات و املؤشرات التي يجب تجميعها عدم  -

عدم توفر سجالت إدارية خاصة بالعنف ضد املرأة في  -

املؤسسات و الهياكل املتعهدة بالنساء ضحايا العنف و ال 

 .موظفين مختصين و مدربين على ادارة البيانات

بالنساء ضحايا العنف  في كل قطاع متعهد الهياكل املعنية تعدد -

قد عملية تجميع يعّ  ألامر الذي...( اجتماعيةصحة،شؤون )

الى مقرر الهيئة  و منهاالبيانات و إرسالها الى الهياكل الجهوية 

 . التنسيقية الجهوية 

يدوية على دقة املعلومة الطريقة الر عملية  جمع البيانات بيتأث -

 .ومصداقيتها 

غياب معرف وحيد لكل امرأة ضحية عنف وعدم توفر  تطبيقة  -

 .نية لتجميع املعطيات يعيق عملية  رصد التكرار  الكترو 

o صعوبة الالتزام بدورية الاجتماعات: 

فضال عن (وغيرها شهرية ال) الدوريةجتماعات عدد مهم من الا 

كثرة الاعباء الاخرى املحمولة على املندوبية الجهوية للمرأة  في 

اطار اعمالها بالهيئة التنسيقية يتطلب توفير قدرات تنظيمية 

كبيرة للتنسيق و الحشد و اليات عمل سابقة الوضع و ضمان 

كما . جاهزية جميع اطراف الهيئة للحضور   و العمل املشترك 

يتطلب اعداد التقارير الدورية و السنوية املنجرة عن الاجتماعات 

لذلك يتضح ان  و التي تعتبر  وثائقا استراتجية  قدرات تقنية

ش ى مع الامكانيات البشرية و املالية وال يتماالقرار الوزاري متطلب 

املحدودة و  التي تكاد أن تكون منعدمة، على مستوى املندوبية 

بالقيام بهذا الجهد الجهوية لشؤون املرأة وألاسرة بما يسمح 

  .لتنسيقيا

 .على النساء 

 .برنامج تكوين لالعوان املكلفين بجمع املعطيات وضع  -

منظومة إعالمية لجمع بيانات موثوقة و دقيقة و ذات اعتماد  -

 .مصداقية

خلق برمجية تسمح بجمع املعطيات املتعلقة بالعنف ضد  -

 . املرأة بشكل دقيق و واضح

 

عملية اخذ القرار صلب الهيئة التنسيقية  ابة الوضوح و الانتظام فيغي

 الجهوية و تنظيم اشغالها و التنسيق و كيفية تمرير املعلومة بين ألاعضاء

 .1818الى حدود الثالثية الثالثة من سنة 

ميثاق اخالقي،قانون : ضرورة وضع اليات تنظم العمل داخل الهيئة 

 ..لكل عضوداخلي،بطاقات وصف وظيفي 

عديد املسائل  التفاوت في املعارف العضاء الهيئة التنسيقية حول 

و املسائل  تقنيات الاعالمية  و املراسالت الالكترونيةالتكنولوجية ومنها 

العنف املسلط على النساء و الاطار القانوني و املعرفية و منها بالخصوص 

عقد يثقل و ي الذي يالش املؤسساتي في مناهضة العنف املسلط على النساء 

 .سير العمل صلب الهيئة

املسائل : وجوب تكوين اعضاء الهيئة التنسقية في املجاالت التالية

 .. التكنولوجية و تقنيات الاعالمية ،العنف املسلط على النساء

غياب تمثيلية رسمية لحوالي النصف من أعضاء التنسيقية  ألامر الذي   

بقضية  وايمانهم مهم التزا على  يجعل من حضورهم معتمدا باألساس

  .التعيين أو  نخراطالا  وأحضور وليس بال.العنف ضد املرأة 

 

ضرورة رسمنة كافة اعضاء الهيئة من طرف الهياكل الراجعين لها 

 .بالنظر
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التنسيقية لحل  ةعن الهيئ ةفاعليه القرارات واملقترحات املنبثقارتباط 

 بقدرة  80تطبيق القانون  لتحسين التعهد اوعند الاشكاليات املرصودة 

 .بمدى انخراط الهياكل الجهوية او املركزية  و  اتخاذ القراراعضائها على 

ـدد 80حث الوزارات املعنية املسؤولين الجهويين على تطبيق القانون عـ

 .و البروتوكالت القطاعية و الاتفاقية املشتركة

والبرامج والنصوص االستراتيجيات بعالقة في تمرير املعلومة ضعف 

العنف املسلط على النساء بين الوزارات  املتعلقة بمناهضة وآلاليات

و   الراجعة لها بالنظر املمضيه على الاتفاقيه املشتركة والهياكل الجهوية

 .التنسيقية الجهوية 

و الادلة القطاعية على  تتعميم الاتفاقية الاطارية و البروتوكوال 

 .و في عالقة بالهيئة التنسيقية املستوى املركزي و الجهوي 

  الوالية، )بوالية الكاف  غياب الدعم من طرف الهياكل الجهوية التالية

  .(.املجلس البلدي واملجلس الجهوي 

حث  السلط املعنية الهياكل الجهوية على ادراج مناهضة العنف ضد 

 .املرأة كاولوية في برنامج اعمالها

على  قائمه في الدورات التكوينيه املنجزه  جهويا   الهيئة التنسيقية ال تملك

في عالقه بالعنف املسلط على النساء و قائمه اسميه في  مستوى الجهة

الذين تم تكوينهم واملواضيع التي تم التطرق لها في الدورات  تدخلينامل

 .التكوينيه

الزام كل ادارة متدخلة بوضع قائمة اسمية في كل املتدخلين املتكونين 

ملواضيع التي تم التطرق لها في الدورات التكوينية و مدها للهيئة و ا

 .التنسيقية

قائمه اسميه لنقاط املركزي  على املستوى   الهيئة التنسيقية ال تملك

  .الاتصال بالوزارات املعنيه املتعهدة  بالعنف املسلط على النساء

 وضع قائمة في نقاط الاتصال املكلفة بملف العنف ضد املرأة

 .بالوزارات املتداخلة على ذمة التنسيقيات الجهوية
من االاتفاقية الاطارية املشتركة في خصوص احداث  0عدم تفعيل الفصل 

 .التنسيقية الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء

 .تأسيس التنسيقية الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء

 

 

 :الاشكاليات املشتركة بين كل القطاعات والتوصيات .2

:التوصيات املشتركة بين كل القطاعات  :الاشكاليات املشتركة بين كل القطاعات 

على ذمة  80وضع ميزانيات خاصة بتطبيق القانون عدد 

الوزارات املعنية  و ما يترتب عن ذلك من توفير موارد 

بشرية و برامج تكوينية لكل املتدخلين و تهيئة فضاءات 

.وظيفية  

 85/7102القانون  غياب ميزانيات خاصة بتطبيق: 

 عدم توفر املوارد البشرية الكافية  لضمان التعهد الجيد بالنساء ضحايا العنف -

 .ضعف البرامج التكوينية ملختلف املتدخلين  وضعف عدد املنتفعين بها  -

 .غياب فضاءات وظيفية مالئمة تراعي خصوصية النساء ضحايا العنف -

املتدخلين و في وضع اليات عمل و تنسيق بين مختلف 

.كل قطاع للتعهد بالنساء ضحايا العنف و املتابعة  
 .عدم توفر آليات  عمل و تنسيق خاصة بالتعهد بالنساء ضحايا العنف

) احداث حصص استمرار ملختلف املتدخلين 

الاخصائيين النفسيين ،الفرق املختصة ، مندوبية 

..(حماية املرأة،الطفولة   

مختلف املتدخلين في التعهد باملرأة ضحية ستمرار إحصص إطار قانوني لتنظيم  غياب 

 .العنف ماعدى على مستوى النيابة العمومية

تخصيص ميزانية لتهيئة الفضاء املخصص من وزارة 

 .املرأة و الاسرة اليواء النساء ضحايا العنف

 غياب مركز ايواء استعجالي للنساء ضحايا العنف بالجهة

 

  :القطاعية والتوصيات كالياتشالا  .3

  (الامن: ) قطاع الداخلية 

 التوصيات الاشكاليات

على ( حرس 81شرطة و  81) فرق  81عدد الفرق املختصة في والية الكاف عدد ضعف 

و معتمدية ، زيادة على كون العامل الجغرافي وصعوبة التنقل بين املناطق  01مستوى 

ولوج املرأة إلى  حول دون و املصنفة كبؤر توتر ، توجود مناطق متاخمة للشريط الحدودي 

احداث خاليا مختصة في العنف ضد املرأة  -

 .باملراكز الامنية خاصة البعيدة منها جغرافيا 

في جرائم العنف ضد ختصة املفرق تدعيم ال -
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.العدالة  .املرأة والطفل باملوارد البشرية و اللوجستية 

في ظل  غياب مراكز إلايواء للنساء ضحايا العنف الحماية  و قرارات تنفيذ وسائلصعوبة 

.و ضعف الوسائل املادية و البشرية  

.احداث اماكن امنة اليواء النساء ضحايا العنف -  

تعزيز الوسائل املادية و البشرية للفرق املختصة 

  -لتسهيل تنفيذ وسائل و قرارات الحماية
.تصةعدم توفر سيارات ادارية على ذمة  اغلب الفرق املخ لفائدة قطاع ألامن من شرطة  داريةإتوفير سيارات  

للتنقل امليداني العاجل في الوضعيات الصعبة  وحرس

 .على عين املكان

احداث فضاءات خاصة باملحامين في كل الوحدات  .املختصة من شرطة وحرس الوحدات  في كل حامين بامل ات خاصة فضاءعدم توفر 

 املختصة 

 

 النيابة العمومية 

 الاشكاليات التوصيات

احداث اماكن امنة تسمح بااليواء الاستعجالي للنساء ضحايا العنف متى تعذر  -

 .ابعاد املعنف 

تمكين الضحية من وسائل كتابية تستظهر بها الضحية متى دعت الحاجة إلى ذلك 

 .تسمح بتوثيق مسارها حتى يتسنى متابعة الضحية عند التعهد بها و تيسير ارشادها 

 

 اشكاليات في عالقة بوسائل الحماية املؤقتة: 

اشكاليات على مستوى فاعلية هذه الوسائل  و حسن  

تطبيقها القتصارها على املعنف و الحال ان الخطر قد 

خاصة يكون من كامل املحيط الذي تتواجد به الضحية 

 .بالنسبة لالوساط الريفية

واضح و صريح ــدد بشكل 80شريك حكام النواحي صلب القانون عــت -

خاصة بالنسبة للمرأة في الوسط  ضحايا العنففي التعهد بالنساء 

 .الريفي

وضع نصوص أو إجراءات قانونية لتسهيل ولوج النساء ضحايا العنف   -

للعدالة و تخويلهن التشكي باي محكمة يسهل عليهن التواجد بمرجع نظرها 

 .ترابيا

 

  العدالةولوج الضحية إلى عالقة باشكاليات في: 

بعد املحاكم عن الضحية و غياب موارد اقتصادية للمرأة  -

 .املعنفة تسمح لها بالتنقل

غياب استثناءات تشريعية تهم الاختصاص الترابي في عالقة  -

ضحية العنف حتى يتسنى للمرأة الضحية التشكي باملرأة 

 .باي مكان تتواجد به

تص في العنف ضد املرأة تعزيز املحاكم باكثر من مساعد وكيل الجمهورية مخ -

و الدفع نحو العمل باالختصاص عند التعهد بالشكايات و محاضر العنف 

 .ضد املرأة

السعي في ادماج القضاء العسكري في الدورات التكوينية املتعلقة بالعنف ضد  -

املرأة كتشريك املساعد املختص على مستوى النيابة العسكرية في الهيئة 

العنف بالشكل الكافي على ة و الاحاطة بظاهر  التنسيقية لتعزيز التنسيق

 .مستوى التعهد و الاحصاء

تكثيف الدورات التكوينية لكافة املتدخلين الذين تمر بهم املرأة املعنفة على  -

مستوى النيابة ، التحقيق و الدوائر الجناحية و الجنائية الابتدائية و 

 . الاستئنافية

ــدد قادرة  على تلقي النساء 80القانون عــاحداث كتابة متخصصة و متكونة في  -

 .املعنفات و قبول شكاياتهن و التعهد باملحاضر

  بالنساء ضحايا العنفاشكاليات في تعهد القضاء: 

عدم تفرغ ممثل النيابة العمومية املختص في قضايا العنف  -

 .ضد املرأة

عن اليات تطبيقه من  1809ــدد لسنة 80تغافل القانون عـ -

 -.العسكري  طرف القضاء

املتعهدين القضائيين بالنساء ضحايا أغلب نقص في تكوين  -

العنف  في مقاربة النوع الاجتماعي و العنف املسلط على 

النساء و العنف الزوجي و خصوصياته  و تقييم املخاطر و 

 (.النيابة ، التحقيق، القضاء الجالس.) ـــدد  80القانون عــ

 

 
العدلية دون التقيد بالشروط الواردة بالقانون  تمكين الضحية اليا من االعانة

.و المتعلق بمنح االعانة العدلية 5005ـدد لسنة 25عـ  

 :صعوبة على مستوى الاعانة العدلية 

رفض القباضات املالية بوالية الكاف تنفيذ قرارات الاعانة  -

 .العدلية املتعلقة باسناد الطابع الجبائي
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تعلق باسناد الاعانة امل 80عدم  تطبيق مقتضيات القانون  -

العدلية بشكل الي دون مطالبة الضحية بما يفيد حالتها 

 .الاحتماعية 

الهياكل الصحية بمد النساء ضحايا العنف من الشهادة الطبية الزام  -

 .الاولية بشكل فوري بمجرد الفحص الطبي

تحسين الخدمات الطبية باملنطقة من خالل تعزيز بعض الاختصاصات  -

 .الجرائم الجنسية و معدات تقص ي

ايجاد اليات لوجستية تسمح بالتنقل للمرأة املعنفة حال وجود حالة  -

تلبس او اشعار بالعنف في اي مكان كانت فيه او احداث خاليا امنية 

 .مختصة على مستوى املراكز البعيدة جغرافيا

 :صعوبات في عالقة بوسائل الاثبات

الضحية صعوبة البت في محاضر العنف لعدم تمكين  -

بصفة الية من الشهادة الطبية الاولية بمجرد الفحص 

 .الطبي

 .غياب الطب الشرعيكغياب الطب النفس ي لالطفال  -

بعد املخابر و الوسائل املتطورة على املستوى الجهوي في    -

 .جمع الاثباتات في الجرائم املعقدة

صعوبة التنقل فورا في الجرائم املتلبس بها لجمع وسائل  -

 .خاصة في املناطق الحدودية و املناطق العسكريةالاثبات 

االخذ بعين االعتبار ان ظاهرة العنف ضد المرأة تتفاقم خالل   -
االزمات و الجوائح و جعل البت في القضايا المتعلقة بها اولوية 

 .مطلقة

 :صعوبات في عالقة بجائحة كوفيد

تجميد العمل بمؤسسة املرشد القضائي حفاظا على سالمة   -

 .اطنين و الاطار القضائي املو 

بحالة  القائم بالعنفتأخير النظر في القضايا التي يكون فيها  -

عمال بمذكرة  "العمل بخلية الفصل السريع كايقافسراح 

املجلس الاعلى للقضاء ألامر الذي يؤدي إلى تكرار تعرض 

 .املرأة إلى العنف

 

   قضاء الاسرة: 

 االشكاليات  التوصيات

 .تواصل موحدة بين جميع املتداخلينايجاد وسيلة  -

تعزيز قضاء الاسرة بقاض ي اسرة ثاني او قاض ي احوال شخصية  -

 .مستقل عن قاض ي الاسرة

 .ــدد داخل الوسط الريفي80العمل على التوعية بالقانون عـ -

ايجاد طريقة للتنسيق بين مصلحة الاسرة و قاض ي الاسرة في  -

فيد هويتها لتسلم صورة عدم قدرة الضحية على الادالء بما ي

 .نسخة من قرار الحماية

 .احداث حصص استمرار بالنسبة لقاض ي الاسرة -

اعادة تاهيل املعنفة و املعتدى عليها إلعادة التواصل خاصة في  -

 .اطار العالقة الزوجية

عدم فصل قاض ي الاسرة املختص بالبت في اصدار قرارات الحماية 

املوكول له دور الصلح في عن خطة رئيس دائرة الاحوال الشخصية 

قضايا الطالق نظرا لوجود مقاربتين مختلفتين الاولى تهدف إلى حماية 

.الضحية في حين تهدف الثانية إلى حماية العائلة  

احالة نسخ محاضر البحث اليا لقاضي االسرة للتعهد في اطار قرارات 
.الحماية   

 :صعوبة البت في مطالب الحماية

من الشهادة الطبية  للنساء ضحايا العنفالفوري تمكين العدم  

الاولية كعدم احالة نسخة من محاضر البحث الجزائية على قاض ي 

بإعتبار الاسرة إال بعد ان يقع البت فيها من طرف النيابة العمومية 

أن البت في مآل الشكايات من طرف النيابة العمومية قد يستغرق 

.سرعة البت في مطلب الحمايةدون يحول وقتا   

التنصيص صراحة على ان استدعاء المطلوب لحضور جلسات قرارات 
.الحماية يكون بكل الوسائل القانونية المتاحة على غرار المشرع الفرنسي  

عدم تنصيص املشرع صراحة على ان استدعاء املطلوب عند تقديم 
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مطلب الحماية يكون بكافة الوسائل املتاحة نظرا للصعوبة املوجودة 

امتناع الوحدات املختصة .)ستدعاءات بالطريقة الاداريةفي تبليغ الا 

و هو ما ادى إلى نقض العديد من قرارات ..( عن تبليغ الاستدعاءات

.الحماية لعدم احترام اجراءات التبليغ املعمول بها حاليا  

ايجاد طريقة للتنسيق بين مصلحة الاسرة و قاض ي الاسرة في صورة عدم قدرة 

 .ما يفيد هويتها لتسلم نسخة من قرار الحمايةالضحية على الادالء ب

رفض مصلحة الاحكام تمكين الضحية  من  قرار الحماية في الحالة 

.التي تكون فيها غير قادرة على الادالء بما يعرف بهويتها   

غياب حصص الاستمرار على مستوى قضاء الاسرة في مجال قرارات  .احداث حصص استمرار بالنسبة لقاض ي الاسرة

 الحماية

احالة النساء ضحايا العنف اليا على الطب النفسي و تمكين قاضي االسرة 
.من شهادة طبية مشخصة لالضرار النفسية في الغرض  

معه اتخاذ يتعذر صعوبة الاثبات في عالقة بالعنف املعنوي و هو ما 

 .قرارات الحماية في حيز زمني سريع

 

 قطاع املرأة: 

 التوصيات الاشكاليات

و خارج الوالية عدم توفر معطيات حينية و محينة حول مراكز الايواء 

للمساعدة في إيجاد حلول  نسبة الشغور بها من طرف وزارة الاشراف

.إليواء النساء ضحايا العنف   

 .تمكين املندوبية من رزنامة شهرية ملراكز الايواء الناشطة و طاقة الاستعاب بها

 

عدم توفر الية رسمية للتعهد بالنساء الناجيات من العنف في 

.داريةالا ألاوقات غير   

ايجاد ألية قانونية رسمية يتم بها التعهد بالنساء الناجيات من العنف في أوقات الغير 

 (مثل منظومة رقمية.)ادارية

 إلاستعجاليةمصاريف إعتمادات مالية مخصصة للعدم توفر 

التقاض ي أو التنقل أو خاصة مصاريف ألاطفال مصاريف ) للضحايا

و عدم توفر برامج خصوصية للنساء الناجيات من ...( في الكفالة

.العنف  

تخصيص إعانات مالية للمرأة ضحية العنف لضمان نجاعة التتبع  -

  وعدم عدولها لدوافع إقتصادية

رصد ميزانية خاصة الحداث برامج خصوصية للنساء الناجيات من  -

 .العنف

قص في املوارد البشرية املتكونة و املختصة  بمصلحة املرأة  فكثرة ن

ومتابعتها للبرامج امللفات املسندة لرئيسة مصلحة املرأة وألاسرة 

و ملفات املرأة وملفات ألاسرة إلى جانب إلانصات الخصوصية 

.قد تحد من جودة التعهد بالنساء ضحايا العنف إلارشاد والتوجيه و  

أخصائي نفساني،أخصائي اجتماعي او : ختصة املطارات البشرية باال تدعيم املوارد 

قانوني للعمل بخلية الانصات التابعة للمندوبية لتحسين التعهد باملرأة ضحية 

 .العنف 

 

 قطاع الطفولة: 

 التوصيات الاشكاليات

.غياب مختص نفس ي باملكتب  (مختص نفس ي –الطفولة مندبي حماية ) تعزيز املكتب باالطار البشري املختص  

احداث ميزانية خاصة بالتدخل العاجل ) توفير اليات التدخل الاجتماعي العاجل  غياب ميزانية لتلبية الاحتياجات املستعجلة للضحايا 

 (.للنساء ضحايا العنف

غياب الاختصاصات الطبية املتعلقة بالطب الشرعي و الطب النفس ي 

الذي ينعكس سلبا في حاالت العنف لألطفال بوالية الكاف  الامر 

 الجنس ي على مستوى جودة التعهد و الحماية و سبل الاثباتات

 (الطب النفس ي لالطفال –الطب الشرعي ) توفير الاختصاصات الطبية الالزمة 

غياب بطء التدخل في توفير خدمات إلايواء على مستوى الجهة نظرا ل

املركز )االطفال التعهد ببالجهة تكون مؤهلة السقبال و يواء امراكز 

املندمج بالكاف مغلق و املركز املندمج بالساقية ال يتوفر على 

ويقلل من التنسيق مع الجهات املركزية ، وهو ما يتطلب (شغورات 

.فاعلية التدخل  

 .توفير مراكز ايواء للضحايا الاطفال التي تتطلب الفصل عن العائلة

 



30 
 

 قطاع الشؤون الاجتماعية: 

 الاشكاليات التوصيات

تخصيص اعتمادات مالية و برامج خصوصية لفائدة النساء ضحايا العنف 

 .صلب ميزانية الشؤون الاجتماعية

 النساء ضحايا العنف خصوصية لفائدة إجتماعية  غياب برامج 

 .السياسة إلاجتماعية للدولة ضمن 

. القيام بدورات تكوينية خاصة في مجال تقصي العنف ضد المرأة .توفر  الجاهزية و الحرفية  الالزمة لتقص ي حاالت العنف عدم     

 

 قطاع الصحة: 

 التوصيات الاشكاليات

غياب آليات رسمية للتنسيق بين الاطراف املتداخلة في قطاع الصحة 

.يحول دون نجاعة التعهد بالنساء ضحايا العنف  

 وضع اليات التنسيق بين ألاقسام املتعهدة باملرأة ضحية العنف 

باملؤسسات ،باملرأة ضحية العنف ةخاصإستمارة تقص ي عدم توفر 

الصحية كما وقع ذكره في دليل الاجراءات مما شكل عائقا في معرفة 

..نواع العنف،املهنة ،اول فحصأ  

دفتر في أقسام أالستعجالي تنزل به كل املعطيات الخاصة بالنساء  وضع

البيانات الشخصية، تاريخ التعرض للعنف، نوع العنف، : ضحايا العنف

 املعنف، تكرار العنف 

الى الضرر املعنوي من طرف  الحاالت ال  تقع الاشارة في عديدة 

.الفاحص الطبيب  

ا على الطب النفس ي للتعهد و حث ألاطباء املتعهدين على احالة الضحاي -

 .تشخيص الاضرار و املتابعة

ال تسند الشهادة الطبية الاولية حينيا في قسم الاستعجالي 

.باملستشفى الجهوي   

الشهادة املرأة ضحية العنف في الحين بعلى مد  الزام اقسام الاستعجالي 

 .فحصالالطبية الاولية بمجرد 

الاستعجالي ملصاحبة النساء  غياب اخصائي نفساني في كامل اقسام

.املعنفات  

عدد ألاخصائيين النفسيين و الاجتماعيين باملؤسسات الصحية  فيع يرفتال

 .نظرا للعدد الضئيل بوالية الكاف 

يين صلب اقسام الاستعجالي اناقتراح حصص استمرار لالخصائيين النفس

 . خارج التوقيت الاداري  ضحايا العنفللتعهد بالنساء 

 

 ن الوطني لألسرة و العمران البشري الديوا: 

 التوصيات الاشكاليات

تعدد الخدمات و كثافة حجم العمل يحول دون امكانية تقص ي 

. الوافدات على مركز الصحة الانجابيةكل العنف لدى   

تعزيز املندوبية الجهوية بانتدابات مختصة في علم النفس و الخدمة 

 .الاجتماعية

ضحايا الاعتداءات الجنسية نظرا لقلة صعوبة في التعهد بالنساء 

.عدد الاطباء  

 .تعزيز املوارد البشرية و الترفيع في عدد الاطباء املباشرين

 

 

 مركز منارة: 

 التوصيات الاشكاليات

 املوارد املالية:  

غياب إعتمادات مالية على ذمة مركز منارة  تسمح له  -

العنف هذا و بتقديم الخدمات املطلوبة لفائدة النساء ضحايا 

يبقى تدخل املركز رهين الحصول على منح وتمويل من املانحين 

 الدوليين  وهو حل غير مضمون  و غير دائم

غياب الدعم املالي من الهياكل الحكومية في إطار التمويل  -

تعهد الدولة بتوفير إلاعتمادات املالية في إطار الشراكة مع الجمعيات  -

و تمكينهم  التي  تشرف على تسير مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف

لتأمين الخدمات لفائدة النساء ضحايا من مقرات على ملك الدولة 

  .العنف 

من عنف والجمعيات املتعهدة  بالنساء ضحايا النظمات املتمكين  -

 .املصلحة العامةصبغة  اجبائية و منحه إمتيازات
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 .العمومي

باستثناء إمكانية إلاعفاء غياب الامتيازات الجبائية  -

 ت معقدةبإجراءاعلى القيمة املضافة و الضريبي 

 

 :الحمايةة املعنفة وغياب أالتعهد باملر 

 التعهدعند اطار قانوني يؤمن الحماية الالزمة لفريق العمل  غياب 

ما يترتب عن ذلك من تحميل مرافقتها و العنف و حية ض راةبامل

 .اعتداءاي للمسؤوليات في صورة وجود 

املتعلق بإحداث وتسيير مراكز  801باألمر الحكومي عدد التعريف  -

 .التعهد بالنساء وألاطفال ضحايا العنف 

كراس شروط ضمن منية  و تحديد املسؤوليات الجوانب ألا تضمين  -

 .الخاص بمراكز التعهد التي تديرها الجمعيات 

 

 :توجيه الضحايا

الشغورات غياب معلومات حينية و محينة حول الخدمات املتوفرة و 

بمراكز الانصات و مراكز الايواء على املستوى الوطني الرشاد الضحايا 

 .من مختلف الواليات و توجيههن

وضع على ذمة الجمعيات املتعهد بالنساء ضحايا العنف قائمة محينة حول 

 .الخدمات و الشغورات بمراكز الانصات و مراكز الايواء على املستوى  الوطني

 :املرأةبيانات العنف ضد 

صعوبة قراءة املؤشرات املتوفرة لدى املركز و تحليل ظاهرة العنف 

بالجهة و  العمل بشكل استراتيجي  في غياب  املسلط على النساء 

 .معطيات متناسقة بين كل املؤسسات و الجمعيات

توحيد املؤشرات ملراكز إلانصات و التوجيه و مراكز إلايواء و تمكينهم من 

 .بيانات منظومة لتجميع ال

 

 

VIII. الخاتمة 
 

لتشاركي بين املؤسسات و املجتمع املدني للحد من ظاهرة العنف املسلط على النساء بجهة الكاف جسدته مساعي التنسيقية اإن العمل 

 .الجهوية من خالل مجهودات أطرافها الفاعلة كل حسب موقعه و إمكانياته

لزاما توحيد الجهود للحد من هذه الظاهرة و ذلك بالتنسيق و التشاور و التشارك بغاية فأمام تنامي ظاهرة العنف املسلط على النساء كان 

 .1809لسنة  80إيجاد حلول فاعلة إلنفاذ تطبيق القانون ألاساس ي عدد 

يدا من العمل و رغم الخطوات البناءة لعمل التنسيقية، فإن التجربة امليدانية أثبتت أن القضاء على العنف املسلط على النساء يتطلب مز 

ملجابهة و تجاوز كل العراقيل و هو ما تمت إلاشارة له بوضوح ضمن جملة من املقترحات و التوصيات التي نأمل أن يكون لها صدى على موقع 

 .القرار السياس ي

 

IX. املالحق 

 0عدد  ملحق .0

  11استجابة تونس لجائحة كوفيد 

 .09العالم بجائحة كوفيد على غرار سائر بلدان   1818تأثرت  تونس منذ بداية سنة 

و خوفا من انهيار مؤسساتها الصحية التي كانت بطبعها هشة اتخذت الحكومة الجديدة آنذاك اجراءات وقائية و اقتصادية استثنائية تحت 

 ...، و رغم ذلك تستهدف الفئات الاجتماعية ألاكثر هشاشة و التي تأثرت بصفة خاصة بوضعية البالد" حتى ال يترك أحد خلف املسيرة" شعار 

حجر صحي تدريجي أغلقت بموجبه املؤسسات التربوية و الجامعية و فضاءات الترفيه و منعت الصالة في  1818مارس  01لقد تم إقرار يوم  

املساجد كما أغلقت أغلب مراكز الصحة ألاساسية و اقتصرت الخدمات الصحية على التكفل بالحاالت الاستعجالية و مد ألاشخاص الذين   

كما توقف العمل باملحاكم ما عدا القضايا الاستعجالية أو املرتبطة . اض مزمنة بأدويتهم و  تامين التالقيح لألطفال دون سواهايعانون من أمر 

 .بضرورة ملحة
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. الحجر الصحي الشامل مع مواصلة  القطاعات الحيوية و الاستراتيجية عملها بتقليص في حجم خدماتها 1818مارس  11ثم أعلن يوم 

 .قل العمومي و منعت الحركة بين املدن و لم يرخص للمواطنين و املواطنات الخروج إال للضرورة القصوى فتعطل الن

 انعكاسات الحجر الصحي على  العنف املسلط على النساء  

 تفاقم العنف املسلط على النساء خالل فترة الحجر الصحي و ضعف الاستجابة لحاجيات الضحايا

باملائة من النساء تعرضن للعنف حسب املسح الوطني الذي قام به الديوان الوطني  19.4) في بالدنا مثير للقلق  إن العنف املسلط على النساء

 .و احتدت خطورته خالل فترة الحجر( 1808لألسرة و العمران البشري سنة 

على مدار كامل ساعات   0099خضر الوطني اشتغال الخط ألا "  أسماء  السحيري "فأعلنت حينئذ وزيرة املرأة و الطفولة وكبار السن  السيدة 

 .1818اليوم و كل أيام ألاسبوع  و  تضاعفت املكاملات الواردة على هذا الرقم  بخمس مرات منذ بداية شهر مارس 

 و لكن أمام الضغوطات بسبب ما تتطلبه مجابهة الوباء من اتخاذ إجراءات 

ساء ضحايا العنف تقهقرا فأغلقت مراكز إلانصات و التوجيه و مراكز إيواء النساء وقائية صارمة شهدت الخدمات التي تقدمها الدولة للن

 .الضحايا التي كانت تديرها جمعيات توقيا من انتشار الفيروس

جر و نظرا لخطورة هذا الوضع سارعت وزارة املرأة و ألاسرة و الطفولة و كبار السن إلى بث ومضات توعوية تلفزية كما  تم تركيز مركزا للح

 . 1818أفريل  1الصحي في العاصمة بالشراكة مع املجتمع املدني لكنه امتأل باملستفيدات منذ افتتاحه في 

عن إسداء خدماته بصفة  08080188 ألاخضرو توجيه النساء ضحايا العنف كذلك خطه  لإلنصات" منارة"توقف مركز  أما في الكاف فقد

الاجتماعية و ألاخصائية القانونية  ألاخصائيةحتى تواصل كل من املنصتة و  هواتف متنقلة  مباشرة للنساء لذلك أحدث املركز ثالثة خطوط 

و لدى الشركاء من " ملواطنة جمعية املرأة و ا"و رغم عدم معرفة العموم بهذه الارقام التي نشرت فقط على موقع  إلاحاطة بالنساء عن بعد

املؤسسات العمومية و هم الوحدات املختصة للشرطة و الامن في البحث في جرائم العنف ضد املرأة  و  أعضاء الهيئة التنسيقية تلقت هذه 

يدل على  وهذا  1818ماي  81إلى  1818مارس  09فترة املمتدة منالفي  إمرأة أغلبهن ضحايا عنف زوجي  19مكاملة من طرف   048الخطوط 

   1809تضاعف ارقام التعهد مقارنة بنفس الفترة من سنة 

 الولوج إلى القضاء و حماية النساء ضحايا العنف  في والية الكاف خالل فترة  الحجر الصحي 

ي عزلة و منأى عن جل بشكل كبير من حق النساء في الولوج للقضاء و خاصة بالنسبة للنساء الريفيات الالتي يقمن ف 09حدت جائحة كوفيد 

 . الخدمات 

 .معتمدية 01ساكن و ساكنة نصفهم يعيشون في الريف و موزعون على  188888و تضم قرابة الـ   ²كم  8888تمسح والية الكاف حوالي 

نفيذ أحدثت بجهة املتعلق بالقضاء على العنف املسلط على النساء  حيز الت 1809لسنة  80إثر دخول القانون ألاساس ي عدد   1809وفي سنة 

تعمل خالل التوقيت ( تابعة للحرس الوطني 81تابعة للشرطة و  81)الكاف أربع وحدات مختصة في البحث في جرائم العنف ضد النساء 

إلاداري فقط و بعدد محدود من ألاعوان و املعدات و هو ما يحول دون القدرة على الاستجابة لكل إلاشعارات و الشكايات حول العنف 

 .لط على النساء في كافة مناطق الواليةاملس

يمكن للمرأة ضحية العنف تقديم شكوى لدى الفرقة املختصة والتي يمكنها اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالية و  80و وفقا للقانون عدد 

 : ذلك بإذن من وكيل الجمهورية

سيق مع الهياكل إيواء الضحية و ألاطفال املقيمين معها عند الاقتضاء بأماكن آمنة بالتن -

 .املختصة و مندوب حماية الطفولة

 .توجيه الضحية لتلقي إلاسعافات الالزمة عند إصابتها بأضرار جسدية -

 املعنف عن محل سكنى الضحية و منعه من الاقتراب منها أوإبعاد  -

 التواجد بجوار مسكنها أو مكان عملها في حالة وجود خطر يهددها 

 و تتواصل إجراءات الحماية إلى حين صدور . و ألاطفال املقيمين معها 

 .قرار حماية من طرف قاض ي ألاسرة بطلب من وكيل الجمهورية 

 

 .ف تقديم شكوى مباشرة في إلايواء إلى وكيل الجمهوريةو يمكن للمرأة ضحية العن

 :إال أن خالل فترة الحجر الصحي

 .انخفض عدد ألاعوان باألربع وحدات املختصة في البحث في جرائم العنف ضد النساء و ظلت تعمل خالل ألاوقات إلادارية ال غير -

 .لكاف التعهد بامللفات املتعلقة بالطفولة املهددةأغلقت كل املحاكم لكن واصل قاض ي ألاسرة باملحكمة الابتدائية با -

كنت محتجزة بالبيت و مجردة من المال و من "

وثائقي الخاصة فالتجأت إلى تناول علبة أدوية 

 "حتى أجبر زوجي على نقلي إلى المستشفى

( اعتراف ضحية)  
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لم يقع قبول شكاوى النساء املعنفات و الالتي تمكنا من الولوج إلى مراكز ألامن مما أدى إلى تعطيل تدخل مسديي الخدمات من  -

 :ام العديد من التحدياتمختلف القطاعات عند تعرض املرأة و ألاطفال املرافقين لها لوضعيات خطرة ، هذا ما جعل املتدخلين أم

o غياب مركز إيواء للنساء ضحايا العنف في والية الكاف و في الواليات املجاورة. 

o  09بالكوفيد غلق النزل أو تسخيرها كمراكز للحجر الصحي للمصابين . 

o صعوبة التنسيق بين املتدخلين للتعهد بالضحايا. 

o إشكاليات متعلقة باإلجراءات إلادارية و القانونية. 

 :على الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للنساء ضحايا العنف 09تأثير ألازمة الصحية لجائحة كوفيد 

 

 التمتع بالخدمات الصحية

و توقيا من انتشار الفيروس   وقع غلق أغلب مراكز الصحة ألاساسية  09حية إثر جائحة كوفيد تفاديا للضغط الذي عرفته املنظومة الص

و التي تمثل أهم املؤسسات الصحية للجوار التي تلجأ إليها النساء و املنفذ الوحيد للخروج كما تم تخفيض عدد أيام  98بجهة الكاف و عددها 

 .يومين في ألاسبوع العمل بمراكز رعاية ألام و الطفل إلى يوم أو

                  تفاقم ظاهرة الفقــر

باإلضافة إلى ذلك، أدت ألازمة إلى تفاقم ظاهرة الفقر التي أثرت على النساء و خاصة النساء ضحايا العنف الالتي تعشن ظروف اقتصادية 

م يحصلن بعد على حكم بالطالق لم تتمتع  العديد ففي غياب مورد شغل أو العمل بصفة عرضية أو في مسالك غير منظمة أو الالتي ل. هشة

رب   منهن من املساعدات املالية الاستثنائية التي منحتها الدولة في تلك الفترة ألن بطاقة التغطية الاجتماعية غالبا ما تكون باسم القرين

 .العائلة  

و تحديدا املعاشية (  % 98)صول على مساعدات اجتماعية خالل فترة الحجر الصحي ارتفاعا في مطالب النساء للح" منارة"لقد سجل مركز 

 .من الطلبات في ألايام العادية %18منها مقابل 

هذا و تذمرت النساء من عدم خالص نفقتهن و نفقة أبنائهن بسبب فقدان أزواجهن لعملهم أو بسبب إفالتهم من القضاء نتيجة الحد من 

 . العمل باملحاكم

 

 ثانيةتوصيات تحسبا ملوجة 

دعم نشاط الهيئة التنسيقية الجهوية ملناهضة العنف املسلط على النساء بجهة الكاف ومساعدتها على مواصلة عملها في ألازمات  .0

 .باعتبارها هيكل تنسيق بامتياز

وكيل : العدل  من قطاع الداخلية و) إحداث خلية أزمة ملناهضة العنف ضد املرأة بإشراف والي الجهة تضم أعضاء الهيئة التنسيقية  .1

تتوفر لديها وسائل للعمل الحضوري او عن بعد لالستجابة إلى ( الجمهورية ، قاض ي ألاسرة و الصحة و الشؤون الاجتماعية والجمعيات

 .إلاشعارات و تنظيم التدخالت و تأمين التنسيق للتعهد بالنساء ضحايا العنف

إجراءات  رطلبات الحماية إلى السيد قاض ي ألاسرة  و ذلك في إطار استمراتفعيل إمكانية قيام النيابة بعد موافقة الضحية بإحالة  .1

 . الحماية الاستعجالية 

...( مبيتات جامعية و مدرسية، نزل ) النظر في إمكانية تسخير فضاءات بمختلف املنشآت بجهة الكاف : بالنسبة لإليواء أالستعجالي  .1

 .لى حين استكمال إجراءات الشكوى إن استوجب ألامرإليواء النساء ضحايا العنف املهددات مع أطفالهن إ

 ".بحمام ألانف"توفير قائمة محينة عن عدد البقاع املتاحة  و قائمة اسمية لنقاط الاتصال  بمراكز إلايواء و في مركز الحجر الصحي  .8

ة و ذلك تيسيرا لعمل قوات ألامن عند إلايواء املتاح زتسخير وسائل نقل من إلادارات العمومية لنقل النساء ضحايا العنف إلى مراك   .4

 .تلقي إلاشعارات

مواصلة نشاط مراكز الصحة ألاساسية و هي هياكل صحية للجوار موجودة في كل املعتمديات و دعوة أعوان الصحة العاملون بها   .9

 .لإلشعار عن حاالت العنف املسلط على النساء

 . عنف من معدات صحية وقائية فرديةتمكين كل املتدخلين في مجال التعهد بالنساء ضحايا ال .8

 

 2عدد   ملحق .1

و قد تطلب نقل ضحية إلى تونس تدخل 

عدة فرق لقوات األمن التي تداولت من 

.عدة واليات  

  (عضو الهيئة التنسيقية)
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 ميثاق الهيئة

 

 النظام الداخلي للهيئة

 الديباجة

من  0وتنفيذا للفصل  1809أوت  00املؤرخ في  1809لسنة  80وإنفاذا للقانون عدد  1801جانفي  14العامة لدستور تكريسا للمبادئ 

جويلية  8تم إحداث الهيئة التنسيقية الجهوية ملقاومة العنف ضد املرأة بالكاف في 1800جانفي  08الاتفاقية القطاعية املشتركة املمضاة في 

وزيرة املرأة و ألاسرة و الطفولة و كبار السن وتخضع أعمال الهيئة التنسيقية إلى مقتضيات الاتفاقية بمقتض ى مقرر ممض ى من  1809

 .املشتركة و إلى املقرر الوزاري و إلى هذا النظام الداخلي و إلى القوانين و التراتيب الجاري بها العمل

 التركيبة واملهام      : الباب ألاول 

 1الفصل 

ـــــف ألاول في  08تتكون الهيئة من   عضوا قارا على أقص ى تقدير ممثلين للقطاعات املتدخلة من الصـــ

 مجال مقاومة العنف ضد املرأة ويستحب ان يكونوا في مواقع أخذ القرار 

املشتركة  ومجال حقوق الانسان والاتفاقية القطاعية املشتركة والبروتكوالت 1809لسنة  80ويتمتعون بمهارات ومعارف في مجال القانون 

كما يمكن للهيأة أن تضم أعضاءا غير قارين ممثلين عن القطاعات املشتركة .  للتعهد بالنساء ضحايا العنف وفيتقنيات التواصل الحديثة

 : وتنبثق عن الهيئة ثالث لجان على ألاقل

 .لجنة البرمجة واملتابعة والتقييم  -

 . التقارير لجنة تجميع البيانات واملعطيات حول العنف وإعداد -

 ميثاق الهيئة

 
مختلف القطاعات املتدخلة الهيئة التنسيقية الجهوية ملقاومة العنف ضد املرأة بالكاف هي بمثابة فضاء للحوار و املمارسة الحرة و تمثل آلية تشبيك و تنسيق بين 

 .لفائدة النساء ضحايا العنف

 

 الهيئة بأنتلتزم 

 

 . تعمل على مناصرة و تبني قضايا املرأة و حقوق إلانسان -1

 .تساهم في الوقاية و القضاء على كل اشكال العنف -2

 .تعمل على تكريس ثقافة تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال -3

 .النساء ضحايا العنف تعمل على التحسين املتواصل للعمل الشبكي من اجل ضمان جودة التنسيق  بين مختلف املتدخلين لفائدة -0

 .تضع مختلف مواردها لضمان ولوج النساء ضحايا العنف الى جملة خدمات التعهد -7

 

 .يعمل اعضاء الهيئة في كنف الاحترام و التكافؤ و الشفافية و سرية املداوالت و املعطيات الشخصية

 

 :يتعهد كل عضو بالهيئة بــــان

 

 أعضاء الهيئة يضع خبرته و جملة معارفه على ذمة عضوات و  .1

 يعمل على التنسيق و التشاور و التعاون مع عضوات و أعضاء الهيئة .2

 يحترم و يثمن مجهودات  عضوات و أعضاء الهيئة .3

 يحترم تعهداته بكل امانة .0

 يحترم واجباته و مسؤولياته املنصوص عليها بالنظام الداخلي للهيئة .7
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 .لجنة التنسيق و إلاعالم  -

 2الفصل 

( ت)يتولى التنسيق العام ألشغال الهيئة كما (ت( )التي)الذي( ة)الجهوي ( ة)املنسق( ي)للمرأة وألاسرة وكبار السن هو(ة)الجهوي ( ة)املندوب

( ها)يتولى تسيير أشغال الجلسة نيابة عنه(ت)ترأس الجلسة ( ها)يتعهد باملهام املضبوطة ببطاقة الوصف الوظيفي وفي حال تعذر عليه

 .عضو من أعضاء الهيئة يتم التوافق عليه

 3الفصل 

وفي حال . يتعهد باملهام املضبوطة ببطاقة الوصف الوظيفي( ت)مصلحة شؤون املرأة وألاسرة الكتابة العامة للهيئة كما ( ة)يتولى رئيس(ت)

ر عليه 
ّ
 .ئها املتوافق عليه كتابة محضر الجلسة أو التقريريتولى أحد أعضا(ت)حضور الجلسة ( ها)تعذ

 0الفصل 

 :كل عضو يمثل همزة وصل بين الهيئة واملؤسسة او الهيكل الراجع له بالنضر منها

 .املشاركة بالبرمجة والتخطيط وجداول أعمال الجلسات -

 ...مناشير ،برامج ،قرارات ،شاريعتقديم املعطيات واملستجدات الخاصة بالقطاع والتي تتماش ى مع مهمة الهيئة من م -

 .تجميع ومّد الهيئة باإلحصائيات الخاصة بالقطاع -

 7الفصل 

 .يلتزم ألاعضاء القارين للهيئة باملهام املوكولة لهم حسب بطاقات الوصف الوظيفي

 جدولة أعمال الهيئة: الباب الثاني

 6الفصل 

الاتفاق املسبق على النقاط القارة بجداول ألاعمال مع الاتفاق بصفة تشاركية على تحديد الجلسات بعد ( ة)الجهوي ( ة)يتولى املنسق(ت)

 .النقاط إلاضافية والاستثنائية

 1الفصل 

الهيئة إرسال ( ة)يتولى مقرر (ت)و. يتم تحديد رزنامة الجلسات كل سنة وبشكل مسبق ويتم إعالم كل ألاعضاء بتواريخ تلك الجلسات

وعبر البريد / نسخة ورقية أو)انعقاد الجلسة مرفقة بجدول ألاعمال وذلك حسب إلاجراءات إلادارية الجاري بها العمل يوما قبل  08الدعوات 

 (.الالكتروني

 8الفصل 

 .ال تلتئم الجلسة إال بحضور ثلثي ألاعضاء القارين

للهيئة ( ة)الجهوي ( ة)لسة ألاولى بدعوة من املنسقيوما من تاريخ الج 08وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، تؤجل الجلسة ألجل أقصاه 

على ألاقل، وفي هذه الصورة تتخذ القرارات بأغلبية أصوات ألاعضاء  توتكون قراراتها نافذة بشرط حضور ممثلين عن ثالثة قطاعا

 الحاضرين

 1الفصل 

 (ها)أو من ينوبه( ة)الجهوي ( ة)يتم تسيير الجلسات حسب جدول ألاعمال برئاسة املنسق

 .صياغة محضر الجلسة حينيا الذي تقع تالوته واملصادقة عليه بإمضاء كافة ألاعضاء الحاضرين( ة)يتولى املقرر (ت)

ايام من تاريخ انعقاد الجلسة و ذلك حسب إلاجراءات 9إرسال محاضر الجلسات إلى كافة ألاعضاء في اجل ال يتعدى ( ة)يتولى املقرر (ت)

 .إلادارية الجاري بها العمل

تقع املصادقة على القرارات املنبثقة عن أشغال التنسيقية وعلى محتوى التقارير من قبل ألاعضاء القارين للهيئة باعتماد آلية التصويت  

 .الفيصل( ها)أو من ينوبه( ة)وفي صورة تعادل ألاصوات يكون صوت املنسق 0+88ويكون التصويت بموافقة 

 12الفصل 

 . ارين لثالث مرات متتالية، يمكن للهيئة رفع طلب في تعويضه للهيكل الراجع له بالنظرفي صورة غياب أحد ألاعضاء الق

 

 

 

 بطاقات الوصف الوظيفي ألعضاء الهيئة
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 العضو ممثل عن املحكمة الابتدائية

 املؤسسة  الهيكل املحكمة الابتدائية

 الرتبة أو قاض ي من الرتبة ألاولى/ قاض ي من الرتبة الثانية

 الخطة الوظيفية ممثل عن النيابة العمومي / قاض ي ألاسرة 

 إلى جانب املهارات املشتركة املذكورة بالفصل ألاول من القانون الداخلي

 متكون في قانون ألاحوال الشخصية والحالة املدنية وإلاجراءات الجزائية

 متكون في القانون الجزائي بالنسبة للنيابة العمومية

 باالتجار باألشخاصالقانون املتعلق 

 املهارات و التكوين

 إلى جانب املسؤوليات املشتركة املذكورة بالفصل الرابع من القانون الداخلي

 املستشار القانوني للهيئة

 الدور و املسؤوليات صلب الهيئة

  

 العضو املنسق الجهوي للهيئة

 املؤسسة  الهيكل املندوبية الجهوية للمراة والاسرة و الطفولة و كبار السن

A1- A2 الرتبة 

 الخطة الوظيفية كاهية مدير  مدير ادارة مركزية   مدير عام 

 إلى جانب املهارات املشتركة املذكورة بالفصل ألاول من القانون الداخلي

 تكوين في مهارات التواصل وادارة الاجتماعات

 تكوين في فض النزاعات و ادارة الازمات

 مهارة الاقناع و اخذ القرارات 

 املهارات و التكوين

 إلى جانب املسؤوليات املشتركة املذكورة بالفصل الرابع من القانون الداخلي

 ضبط البرنامج السنوي للتنسيقية بمقاربة تشاركية

 تراس و ادارة اجتماعات الهيئة

 متابعة مخرجات و توصيات محاضر جلسات الهيئة

 اعضاء الهيئة بمحاضر الجلسات و التقاريرالحرص و متابعة مد 

 التدخل محليا و جهويا و وطنيا لتسهيل عمل الهيئة

 ..النقطة املرجعية في أي استشارة أو إشكالية مع مندوبية شؤون املرأة و ألاسرة 

 الدور و املسؤوليات صلب الهيئة

 

 العضو مقرر الهيئة

 املؤسسة  الهيكل و كبار السناملندوبية الجهوية للمرأة وألاسرة و الطفولة 

A2 الرتبة 

 الخطة الوظيفية رئيس مصلحة شؤون املرأة و ألاسرة
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 إلى جانب املهارات املشتركة املذكورة بالفصل ألاول من القانون الداخلي

 التكوين في صياغة املحاضر والتقارير

 التمكن من وسائل الاتصال الحديثة 

 املهارات و التكوين

 املسؤوليات املشتركة املذكورة بالفصل الرابع من القانون الداخليإلى جانب 

 صياغة الدعوات

 كتابة محاضر الجلسات حينيا

 صياغة التقارير و تمريرها لبقية اعضاء الهيئة

 انشاء ارشيف خاص بمحاضر و تقارير اعمال الهيئة

 الدور و املسؤوليات صلب الهيئة

 

 العضو ممثل الصحة 

 املؤسسة  الهيكل الجهوية للصحةالادارة 

 الرتبة اطار طبي او شبه طبي  

 الخطة الوظيفية كاهية مدير / مدير / قابلة إشراف / رئيس مصلحة 

الى جانب املهارات  املشتركة املذكورة في الفصل / تقص ي العنف / العنف الجنس ي / الانصات / التواصل 

 الاول 

 املهارات و التكوين

 املسؤوليات املشتركة املذكورة بالفصل الرابع من القانون الداخليإلى جانب 

 متابعة أنشطة التوعية والتثقيف املبرمجة من طرف الهيئة 

 .النقطة املرجعية في أي استشارة أو إشكالية مع  قطاع الصحة

 

 الدور و املسؤوليات صلب الهيئة

 

 العضو ( الديوان الوطني لالسرة و العمران البشري )ممثل الصحة  

 املؤسسة  الهيكل املندوبية الجهوية للديوان الوطني لالسرة و العمران البشري 

 الرتبة طبيب   قابلة   اخصائي نفساني رئيس مصلحة

 الخطة الوظيفية مندوب جهوي    قابلة اشراف

 املذكورة بالفصل ألاول من القانون الداخليإلى جانب املهارات املشتركة 

 تكوين في العنف الجنس ي

 املهارات و التكوين

 إلى جانب املسؤوليات املشتركة املذكورة بالفصل الرابع من القانون الداخلي

 متابعة أنشطة التوعية والتثقيف املبرمجة من طرف الهيئة 

 .ديوان ألاسرة و العمران البشري النقطة املرجعية في أي استشارة أو إشكالية مع 

 

 الدور و املسؤوليات صلب الهيئة

 

 العضو ممثل الشؤون الاجتماعية

 الادارة الجهوية

 قسم النهوض الاجتماعي

 مركز الدفاع و الادماج الاجتماعي

 الوحدات املحلية للنهوض الاجتماعي

 املؤسسة  الهيكل
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 اخصائي اجتماعي مستشار/ اخصائي اجتماعي اول 

 اخصائي نفساني/ اخصائي اجتماعي رئيس

 اخصائي نفساني اول 

 الرتبة

 الخطة الوظيفية رئيس مصلحة/ كاهية مدير/مدير/ مدير عام

 إلى جانب املهارات املشتركة املذكورة بالفصل ألاول من القانون الداخلي

 إكتساب فنيات إجراء املحادثات واملقابالت الفردية والجماعية

 إلاملام بمختلف البرامج إلاجتماعية والقدرة على إستثمارها ملساعدة النساء املعنفات وأطفالهن  

 القدرة على ابرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات ذات الصلة

 املهارات و التكوين

 إلى جانب املسؤوليات املشتركة املذكورة بالفصل الرابع من القانون الداخلي

 .في املجال الاجتماعييكون مستشار الهيئة 

 النقطة املرجعية في أي استشارة أو إشكالية مع الشؤون الاجتماعية 

 الدور و املسؤوليات صلب الهيئة

 

 العضو ممثل عن الفرق املختصة بالبحث في جرائم العنف ضد املرأة و الطفل

 املؤسسة  الهيكل الحرس الوطني

 الرتبة ضابط فما فوق 

 الوظيفيةالخطة  رئيس مصلحة

 إلى جانب املهارات املشتركة املذكورة بالفصل ألاول من القانون الداخلي

 متكون في جرائم العنف ضد املرأة

 له دراية و خبرة في املجال العدلي

 املهارات و التكوين

 إلى جانب املسؤوليات املشتركة املذكورة بالفصل الرابع من القانون الداخلي

 استشارة أو إشكالية مع الحرسالنقطة املرجعية في أي 

 الدور و املسؤوليات صلب الهيئة

 

 العضو ممثل عن الفرق املختصة بالبحث في جرائم العنف ضد املرأة و الطفل

 املؤسسة  الهيكل إدارة إقليم ألامن الوطني

 الرتبة محافظ شرطة  فما فوق 

 رئيس مصلحة

 كاهية مدير

 الخطة الوظيفية

 .املشتركة املذكورة بالفصل ألاول من القانون الداخليإلى جانب املهارات 

 متكون في الاجراءات العدلية

 متكون في تقنيات التواصل و املهارات الحياتية

 املهارات و التكوين

 إلى جانب املسؤوليات املشتركة املذكورة بالفصل الرابع من القانون الداخلي

 النقطة املرجعية في أي إشكالية مع الشرطة

 مستشار الهيئة في املجال العدلي

 الدور و املسؤوليات صلب الهيئة
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 العضو ممثل عن املكتب الجهوي ملندوب حماية الطفولة

 املؤسسة  الهيكل املكتب الجهوي ملندوب حماية الطفولة

 مندوب حماية طفولة مساعد

 مندوب حماية طفولة رتبة اولى

 مندوب حماية طفولة رتبة ثاتية

 الرتبة

 كاهية مدير

 رئيس مصلحة

 الخطة الوظيفية

 إلى جانب املهارات املشتركة املذكورة بالفصل ألاول من القانون الداخلي

 القوانين املتعلقة بحماية حقوق الطفل 

 القانون املتعلق باالتجار باالشخاص

 له دراية بالخصوصية النفسية لألطفال

 التمكن من تقنيات التواصل الحديثة

 التكوين املهارات و 

 إلى جانب املسؤوليات املشتركة املذكورة بالفصل الرابع من القانون الداخلي

 تقديم إلاشكاليات املتعلقة بتطبيق القانون مع املقترحات لتجاوزها

 النقطة املرجعية في أي استشارة أو إشكالية مع مكتب مندوب حماية الطفولة

 الدور و املسؤوليات صلب الهيئة

 

 العضو املجتمع املدنيممثل عن 

 املؤسسة  الهيكل جمعية املراة و املواطنة

 إلى جانب املهارات املشتركة املذكورة بالفصل ألاول من القانون الداخلي

 .الاختصاص في مجال حقوق الانسان والتعهد بالنساء ضحايا العنف

 القدرة على التنسيق والعمل الشبكي

 املؤسسات الحكومية واملنظمات الدوليةالقدرة على ابرام اتفاقيات مع 

 املهارات و التكوين

 ال إلى جانب املسؤوليات املشتركة املذكورة بالفصل الرابع من القانون الداخلي

 تقديم الدعم التقني

 رفع الحاجيات امليدانية و إلاشكاليات املرتبطة بضحايا العنف

 .الصحة النقطة املرجعية في أي استشارة أو إشكالية مع  قطاع

 .النقطة املرجعية في أي استشارة أو إشكالية مع  املجتمع املدني

 الدور و املسؤوليات صلب الهيئة
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 ضحايا العنفسجل جمع املعطيات الخاصة بالنساء 

 (حرس و أمن وطني)الفرق املختصة لجرائم العنف ضد املرأة و الطفل  -ديوان ألاسرة و العمران البشري 

 املجتمع املدني –شؤون املرأة  –الشؤون الاجتماعية 

 

 السنة                                   رمز الوالية                                   املؤسسة الجمعية                                  الشهر 

الحالة  املهنة ملسكنا نوعية العنف املسلط زيارة اولى املعنف مرسلة من وجهت الى

 املدنية

املستوى 

 التعليمي

 الترتيب التاريخ العمر

 معنوي  جنس ي اقتصادي سياس ي

 

 تعمل ال تعمل وسط ريفي وسط حضري  مادي

        

 

    

 

 العمر املستوى التعليمي الحالة املدنية املهنة املسكن نوعية العنف املعنف مرسلة من موجهة الى

 الامن  .0

 العدل   .1

الديوان الوطني لالسرة  .1

 والعمران البشري 

 الصحة  .1

 القطاع الاجتماعي  .8

 جمعية .4

 هيكل تابع لوزارة املرأة .9

 اخر  .0

 من نفسها .0

 الامن  .1

 الصحة  .1

 القطاع الاجتماعي  .1

 العدل  .8

لوزارة هيكل تابع  .4

 املرأة

 الخط الاخضر .9

 جمعية .0

 اخر .9

القرين الحالي او  .0

 الاسبق

 فرد من العائلة .1

 شخص غريب .1

 

 مادي .0

 معنوي  .1

 جنس ي .1

 اقتصادي .1

 سياس ي .8

 ريفي -0

 حضري  -1

 تعمل -0

 ال تعمل -1

 عزباء -0

 متزوجة -1

 مطلقة -1

 ارملة -1

 امية  .0

 متعلمة .1

 

  00اقل من  .0

  00اكثر من .1
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 لجمعاملعطيات الخاصة بمتابعة الفتيات والنساء ضحايا العنفالسجل الثالثي 

 (حرس و أمن وطني)الفرق املختصة لجرائم العنف ضد املرأة و الطفل  -ديوان ألاسرة و العمران البشري 

 املجتمع املدني –شؤون املرأة  –الشؤون الاجتماعية 

 عدد مرسلة من وجهت

املعنفات من طرف 

 القرين

النساء الاتي  مسكن حضري  املسلطنوعية العنف 

 تشتغلن

 

عدد الزيارات 

 الاولى

 

هيكل  نعم ال

غير 

 حكومي

هيكل 

 حكومي

من 

 نفسها

 مادي معنوي  جنس ي اقتصادي سياس ي

هيكل 

غير 

 حكومي

هيكل 

 حكومي

 الامن العدل
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 سجل جمع املعطيات الخاصة بالنساء ضحايا العنف

 النيابة العمومية

 السنة     رمز الوالية                                  املؤسسة                الشهر                                

عدد املحاضر التي 

تحتوي على العنف 

 الزوجي

 

 مآل املحضر

 

 التاريخ

 

 ترتيب املحاضر

إحالة  على  تفكيك الحفظ 

قاض ي التحقيق 

 ألاطفال

إحالة على  فتح بحث تحقيقي تخلي لعدم الاختصاص ضم إحالة على قاض ي ألاطفال

 املجلس الجناحي

إحالة على 

 الناحية

           

 

 املعنف املحاضر مآل

 .احالة على الناحية .0

 .إحالة على املجلس الجناحي .1

 .فتح بحث تحقيقي .1

 .تخلي لعدم الاختصاص .1

 .ضم .8

 .إحالة على قاض ي ألاطفال .4

 .إحالة  على قاض ي التحقيق ألاطفال .9

 .تفكيك .0

 .الحفظ .9

 

 القرين الحالي او الاسبق.0

 فرد من العائلة.1

 شخص غريب.1
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 املعطيات الخاصة بالنساء ضحايا العنفالسجل الثالثي لجمع 

 النيابة العمومية

 

عدد املحاضر التي تحتوي على 

 العنف الزوجي

 مآل املحاضر

 

عدد النساء الالتي تحصلن على إلاعانة 

 العدلية

 عدد املحاضر
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 سجل جمع املعطيات الخاصة بالنساء ضحايا العنف

 قضاء ألاسرة

 املؤسسة                الشهر                                    السنة                             رمز الوالية     

عدد مطالب الحماية املنقوضة 

 من دائرة الاستئناف

 

 املعنف

 

 مآل مطالب الحماية
 

 التاريخ

 
 ترتيب

    مطالب الحماية

    

 

 

 ال تزال منشورة

 

 الطرح

 

 الرفض

 

 الطلببصالح 

      

 

 مآل مطالب الحماية املعنف

 القرين الحالي او الاسبق.0

 فرد من العائلة.1

 شخص غريب.1

 

 بصالح الطلب.0

 الرفض.1

 .الطرح. 1

 ال تزال منشورة. 1
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 املعطيات الخاصة بالنساء ضحايا العنف الثالثي لجمع السجل

 قضاء ألاسرة

عدد املطالب املقدمة 

 في حق القرين

 عدد مطالب الحماية املنقوضة من دائرة الاستئناف

 

 عدد مطالب الحماية املقدمة عدد مطالب الحماية املرفوضة
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 سجل جمع املعطيات الخاصة بالنساء ضحايا العنف

 قطاع الصحة

 

 السنة                    رمز الوالية                                  املؤسسة                الشهر                 

 

 

 الشهائد الطبية ألاولية التاريخ
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 السجل الثالثي الخاص باملعطيات الخاصة بالنساء ضحايا العنف

 قطاع الصحة

 عدد الشهائد الطبية ألاولية

 

  

 سجل جمع املعطيات الخاصة بالفتيات ضحايا العنف

 مكتب مندوب حماية الطفولة

وسط  مرسلة من وجهت الى

 العنف

 نوعية العنف املسلط زيارة اولى

 على الفتيات

 الترتيب التاريخ املستوى التعليمي ملسكنا

 معنوي  جنس ي اقتصادي سياس ي

 

 وسط ريفي وسط حضري  مادي
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 املستوى التعليمي املسكن نوعية العنف الوسط مرسلة من موجهة الى

 الامن .0

 العدل  .1

الديوان الوطني لالسرة والعمران .1

 البشري 

 الصحة .1

 القطاع الاجتماعي .8

 جمعية.4

 هيكل تابع لوزارة املرأة.9

 اخر .0

 

 من نفسها.0

 الامن .1

 الصحة .1

 القطاع الاجتماعي .1

 العدل .8

 لوزارة املرأةهيكل تابع .4

 الخط الاخضر.9

 جمعية.0

 اخر.9

 .في الوسط العائلي.0

 العائليخارج الوسط .1

 

 مادي.0

 معنوي .1

 جنس ي.1

 اقتصادي.1

 سياس ي.8

 ريفي.0

 حضري .1

 امية  .0

 متعلمة .1
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 باملعطيات الخاصة بالنساء ضحايا العنف الخاصة السجل الثالثي

 مكتب مندوب حماية الطفولة

 

 عدد مرسلة من وجهت

الفتياتاملعنفات في 

 الوسط ألاسري 

الفتيات الالتي  مسكن حضري  نوعية العنف املسلط

 تشتغلن

 

عدد الزيارات 

 الاولى

 

هيكل  نعم ال

غير 

 حكومي

هيكل 

 حكومي

من 

 نفسها

 مادي معنوي  جنس ي اقتصادي سياس ي

هيكل 

غير 

 حكومي

هيكل 

 حكومي

 الامن العدل
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 في إطار تم إعداد التقرير 

 مشروع تحسين التعهد بالنساء ضحايا العنف في والية الكاف

 ومشروع تفعيل إلاطار القانوني واملؤسساتي وتحسين التعهد بالناجيات من العنف ف يوالية الكاف

 بدعم منو 
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