
الجمهورية التونسية

بطاقات حقوق
الّنساء ضحايا العنف

  القانون األساسي عدد 58 المؤّرخ في 11 أوت 2017
المتعّلق بالقضاء على العنف ضّد المرأة



المتعّلــق   2017 لســنة   58 عــدد  القانــون  إعتمــد 
علــى مقاربــة  المــرأة  العنــف ضــّد  علــى  بالقضــاء 
حقوقّيــة إنســانّية ألّنــه يعمــل علــى تحقيق المســاواة 
علــى أســاس الجنــس  وتطّبــق أحكامــه دون أّي تمييــز 
مهمــا كان شــكله )الحالــة المدنّيــة والحالــة الّصحيــة 

واإلقامــة والجنســّية والّلــون والعــرق والّســن...(.

حقوق التأليف والنشر :

وزارة المرأة واألسرة وكبارالّسن،أفريل 202١، الّنسخة الثانية

 تّم إنجاز هذہ الوثيقة المّجانية بمبادرة من وزارة المرأة واألسرة وكبار الّسن
وبدعم من مجلس أوروبا 



هل أنت
ضحّية عنف؟

العنف ضّد المرأة

"كل اعتــداء مــادي أو معنــوي أو جنســي أو اقتصــادي 
ضــد المــرأة أساســه التمييــز بســبب الجنــس والــذي 
أو  جســدي  ضــرر  أو  ألــم  أو  إيــذاء  فــي  يتســبب 
للمــرأة ويشــمل  اقتصــادي  أو  جنســي  أو  نفســي 
ــداء أو الضغــط أو الحرمــان  أيضــا التهديــد بهــذا االعت
مــن الحقــوق والحريــات ســواء فــي الحيــاة العامــة أو 

الخاصــة."

 



أو  بحرمتــك  مســيء  أو  ضــار  فعــل  كل  المــادي:  العنــف 
والجــرح  والــركل  كالضــرب  بحياتــك  أو  الجســدية  ســامتك 
والدفــع والتشــويه والحــرق واالحتجــاز وبتــر جــزء مــن الجســم 

والقتــل. والتعذيــب 

كرامتــك    مــن  ينــال  قــول  أو  فعــل  كل  المعنــوي:  العنــف 
أو  اإلهانــة  أو  اإلهمــال  أو  التهديــد  أو  اإلكــراہ  أو  كالشــتم 

التحقيــر...  أو  الســخرية  أو  التجاهــل 

العنــف اإلقتصــادي: كل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل مــن شــأنه 
اســتغالك أو حرمانــك مــن مــواردك االقتصاديــة كالحرمــان 
أو  العمــل  وحظــر  فيهــا  التحكــم  أو  األمــوال  أو  األجــر  مــن 

ــه. ــار علي اإلجب

العنــف الجنســي: هــو كل فعــل أو قــول يهــدف لاخضــاع 
لتلبيــة رغبــات جنســية باســتخدام االكــراہ أو التغريــر أو الضغــط 
وغيرهــا مــن وســائل اضعــاف وســلب اإلرادة بغــض النظــر 

عــن عاقتــك بالفاعــل.

ــك  ــى حرمان ــف السياســي: كل فعــل أو قــول يهــدف إل العن
أو  حزبــي  أو  نشــاط سياســي  أي  ممارســة  مــن  إعاقتــك  أو 
جمعياتــي أو أي حــق أو حريــة مــن الحقــوق والحريــات األساســية 

ــن الرجــل. ــز بينــك وبي ويكــون قائمــا علــى أســاس التميي

أنواع العنف المسلط على المرأة



 كيف يمكنك تحديد احتياجاتك األولية والمستعجلة؟

عدم وجود مكان آمن 
لإليواء بعد الّطرد من 

المنزل أو الّتعّرض 
للّتهديد عند البقاء به.

ضرورة تلّقي 
اإلسعافات بعد 
الّتعّرض للعنف 
وحصول ضرر.

عدم القدرة على 
اإلنفاق وتوفير 
المستلزمات 

األساسية للعيش.

كيف يمكنك تحديد احتياجاتك 
 األولية والمستعجلة؟

 وكيف تتحصلين
عليها؟



بادري باإلّتصال باألرقام التالية:

بادري باإلّتصال بالهياكل التالية:

الفرقة المختصة بالبحث 
في جرائم العنف ضد 

المرأة باألمن أو الحرس 
الوطني

 قاضي األسرة
بالمحكمة اإلبتدائية

مركز اإلحاطة والتوجيه 
التابع لوزارة الشؤون 

االجتماعية أو مركز تعهد 
تابع إلحدى الجمعيات

الحماية المدنيةالطب اإلستعجالي

190198
شرطة النجدة  الحرس الوطني
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كيف تتحصلين عليها؟



ماهي حقوقك؟ وكيف 
تتحّصلين عليها؟

الّدعم النفسي العاج والمتابعة 
الطبية 

العاج الطبي 
اإلستعجالي

إذا كنت ضحّية عنف زوجي، يمكنك تلقي اإلسعافات 
األولية والحصول على شهادة طبية أولية من المستشفى 

بصفة مجانية.

حقوقك في المجال الّصحي والّنفسي



خدمات اإلدماج اإلجتماعي التي يمكن أن تتحصلي عليها

 إعادة اإلدماج
اإلجتماعي

المرافقة 
اإلجتماعية

 اإليواء اآلمن
والفوري

 المساعدات
المادية

 منح مالية
 )تبعا للبرامج 

 اإلجتماعية
المتوفرة لدى 
الهياكل المعنية(

مساعدة عينية 
)مابس، غذاء، 

أدوية - مستلزمات 
رضع...(

 التكوين أو
 التدريب
المهني

التكوين في عدة 
 مجاالت

 )صنع الحلويات، 
المساعدة 

الطبية،الحاقة...(

التدريب المهني 
بالنسبة لألطفال

 بعث
مشروع حياة

الحصول على 
قرض لبعث 
مشروع خاص

اإلرشاد الفني 
والمتابعة 
 الميدانية

لضمان انطالق 
المشروع

حقوقك في المجال اإلجتماعي



 وزارة الشؤون
 اإلجتماعية

أقسام النهوض 
 اإلجتماعي

مراكز الدفاع 
واإلدماج 
اإلجتماعي

 الجمعيات
الوطنية

الجمعيات المتدّخلة في
  المرافقة اإلجتماعية

 واإليواء اآلمن وإعادة
اإلدماج اإلجتماعي

 وزارة المرأة
 واألسرة 

 وكبار السن
المندوبيات 

الجهوية لشؤون 
 المرأة واألسرة
مندوبو حماية 

 وزارة الشبابالطفولة
 والرياضة
 واإلدماج
 المهني

مراكز التكوين 
المهني

الهياكل المتدخلة في المجال اإلجتماعي



1 
 اإلرشاد

القانوني

1. الحق في اإلرشاد القانوني

 الحماية
3 

التتبع الجزائي 
وزجر المعتدي

4 
  اإلعانة
 العدلية

5 
 التعويض
 العادل

المحامي في 
إطار استشارة 
قانونية بمقابل

الفرقة المختصة 
بالبحث في 

جرائم العنف ضد 
المرأة والطفل

المرافق القانوني 
 بالجمعيات

 )عادة ما يكون محام 
متطوع(

المرشد القضائي 
)مساعد وكيل 

جمهورية بكل محكمة 
ابتدائية(

حقوقك في المجال القانوني والقضائي

2 



 2. الحق في الحماية القانونية

وجود خطر ملم يهّدد حياتك 
وحياة األطفال المقيمين 

معك )تهديد بالقتل أو الحرق 
أو التشويہ. ..(.

فقدان المأوى واإلهمال 
من قبل الزوج أو العائلة.

الّتعرض للعنف الشديد
 من المعتدي.

الخوف من ردة فعل 
المعتدي أو عائلته إثر 
التقدم بشكاية ضدہ. 

المضايقة وسوء المعاملة 
المتكرر.

الوحدة األمنية المتعهدة 
بالقضية.

وكيل الجمهورية.

قاضي األسرة.

 مندوب حماية الطفولة 
إذا كنت طفلة أو كان 

برفقتك أطفاال.

اتخاذ وسيلة حماية 
لفائدتك.

اإلذن باتخاذ وسيلة 
حماية لفائدتك.

اصدار قرار حماية 
لفائدتك.

 اتخاذ تدبير عاجل لفائدة 
األطفال.

كيف يحميك؟من يحميك؟متى؟



منع المطلوب من اإلتصال بك أو أطفالك المقيمين 
معك في أي مكان يمكن أن تتواجدي به.

الزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي.

الزام المطلوب بعدم اإلضرار بالممتلكات الخاصة بك 
وباألطفال المقيمين معك أو األموال المشتركة أو 

التصرف فيها.

الزام المطلوب بأداء منحة السكن أو تحديد مقر السكن.

تمكينك من استام أغراضك الشخصية وكل مستلزمات 
األطفال المقيمين معك. 

اسقاط الحضانة أو الوالية عن المطلوب وتحديد اجراءات 
زيارة األطفال المقيمين معك وفقا لمصلحتهم الفضلى.

تقدير النفقة ما لم يصدر حكم في ذلك أو تعهد المحكمة 
المختصة بالنظر فيها.

الحق في طلب الحماية من قاضي األسرة



3. الحق في الّتتبع

4. الحق في التمتع باإلعانة العدلية الوجوبية 

 القضاء
عريضة تقدم إلى وكيل الجمهورية أو قاضي األسرة 

بالمحكمة االبتدائية مرجع نظر سكناك

تقديم مطلب لمكتب اإلعانة العدلّية بالمحكمة االبتدائية 
مرجع نظر سكناك مع ما يفيد الّضرر الحاصل.

 األمن
التقدم مباشرة إلى:

الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة 
والطفل بمنطقة األمن أو الحرس الوطني )مرجع نظر 

سكناك(. 

الوحدة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد 
المرأة باإلدارة الفرعية للوقاية اإلجتماعية بإدارة الشرطة 

العدلية.

مصلحة وقاية األحداث باإلدارة الفرعية للوقاية اإلجتماعية 
بإدارة الشرطة العدلية )إذا كنت طفلة(.



5. الحق في الّتعويض العادل 

يجب عليك ارفاق طلب التعويض بما يثبت الضرر المادي أو 
المعنوي أو االقتصادي أو الجنسي الذي لحقك.

الوثائق 
المطلوبة  

بالملف

شهادة )ئد( طبية تثبت 
الضرر )حروق، جروح، 
تشويه بالوجه، عاهة، 

إعاقة، انهيار عصبي أو 
نفسي، اكتئاب ...(.

تقدير للخسارة المادية التي لحقتك 
جراء حرمانك من المداخيل واألموال 

واألجر.

صور شمسّية تثبت الّضرر الذي لحقك 
بالوجه أو بأعضاء الجسم.

ما يثبت مصاريف 
التداوي والعاج. 

شهادة طبية في 
الضرر النفسي من 

طبيب مختص.

تقرير طبي في 
نسبة السقوط.

آليات التعويض الممكنة

الّتسبقة
المبالغ المالية التي تحكم 

بها المحكمة تحضيرّيا 
بخصوص جملة المصاريف 

التي يمكن أن تنفقيها 
كمصاريف العاج واألدوية 

ومصاريف االختبارات.

الغرامة الوقتية 
المبالغ المالية التي تحكم 
بها المحكمة وقتّيا إلى 

حين الّشفاء الّتام. 



 لتحقيق سالمتك، إعملي على اّتباع
 خطة أمان تحميك و/أو األطفال

 المقيمين معك.

إذا كنت محّل خطر الّتعرض للعنف فإّنه يمكنك إعتماد خّطة 
أمان الّتي من بين أهّم عناصرها ما يلي

كيف يمكنك حماية نفسك 
واألطفال المقيمين 

معك من العنف؟



تجنبي الغرف التي 
تشكل خطرا عليك 
عند تعرضك إلى 
اإلعتداء )المطبخ(.

اقطعي عاقتك 
بالمعتدي الذي تعرفت 

عليه عبر مواقع التواصل 
اإلجتماعي واحتفظي 

بالمعطيات التي تساعد 
في  التعريف به إذا 
رغبت في تتبعه عدليا.

تفادي استفزاز 
أقارب المعتدي 
تجنبا إلمكانّية 
إعتداءہ عليك 

مجّددا.

حافظي على 
استقرارك بمكان 

آمن بعيد عن 
المعتدي.

اسعي لتحقيق 
استقاليتك 

المالية بإيجاد عمل 
أو ادخار بعض 

األموال.

استنجدي برئيسك 
وزمائك في 

العمل للتدخل  
لحمايتك من 

العنف.

احتفظي برقم هاتف 
أحد أقاربك أو معارفك 

القريبين من مقر 
سكناك لإلتصال به عند 

الضرورة.

اعملي على اخفاء 
وثائقك الهامة 
وأموالك بمكان 

آمن حتى  ال يعثر 
عليها المعتدي.

اختاري مكان آمن 
داخل المنزل 

لإلختباء به لمنع 
المعتدي من 

تعنيفك.

اتصلي بالرقم 
األخضر 1899 

لإلشعار عن العنف 
وتلقي اإلرشادات 

الضرورية.

اتصلي بمندوب 
حماية الطفولة على 
نفس الرقم األخضر 

1899 كّلما سّلط 
العنف على أطفالك. 

إتصلي برقم النجدة 
197 أو الحرس 
الوطني 193 أو 
الحماية المدنية  

198 إذا تطور العنف 
وأصبح يهدد حياتك 
و/ أو حياة أطفالك.



 يجب سماع الطفل ضحية العنف لدى الفرقة األمنية المختصة أو وكيل 
الجمهورية أو قاضي التحقيق:

 بحضور الولّي أو الحاضن أو أحد األقارب الّرشداء أو الولّي العمومي
)ممثل عن مركز الرعاية االجتماعية أو المركز المندمج للشباب والطفولة ...(.

بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي إذا كان ضحية عنف جنسي.

منع المكافحة مع المعتدي في حاالت العنف الجنسي

تسجيل تصريحات الضحية باستعمال تقنيات التسجيل السمعي البصري 
تجنبا لسماع الطفل ألكثر من مرة.

 سماع الضحية بحضور مترجم في اإلشارات أو اللغات إذا كانت حاملة
 إلعاقة أو كانت أجنبية.

يمكن حضور مندوب حماية الطفولة في صورة تعّذر حضور الولّي أو 
في حاالت سفاح القربى. )وهي من الممارسات الجيدة وليست وجوبية 

بمقتضى القانون(.

الوضعّيات الخاصة

1. حقوق الضحايا األطفال 



تشريكك في 
القرار الذي سيّتخذ 

لفائدتك.

إتخاذ جميع اإلجراءات 
الكفيلة بضمان تعافيك 

النفسي والجسدي 
وإعادة إدماجك أسريا 

واجتماعيا.

مراعاة مصلحتك 
الفضلى في جميع 
اإلجراءات التي تتخذ 

لفائدتك.

حمايتك وضمان عدم  
تعرضك إلى األذى من 

قبل المعتدي.

 يعمل كّل من قاضي األسرة ومندوب حماية الطفولة وأعوان 
الفرقة المختصة وأعوان الصحة والشؤون االجتماعية والمرأة 

والطفولة والجمعيات الحقوقية المختصة على:



3. حقوق الضحّية ذات اإلعاقة

4. حقوق الضحّية كبيرة الّسن

 2. حقوق الضحّية األجنبّية
 المقيمة بصفة قانونية أو غير قانونية  

شّدد القانون في العقوبات إذا كانت الضحية ذات إعاقة ذهنية 
أو عضوية باعتبارها تعّد في حالة استضعاف.

جعل القانون الّتقدم في الّسن من بين حاالت اإلستضعاف 
التي تجعل العقوبة مشددة ضد كل من يعتدي على امرأة 

مسنة )يفوق سنها 60 سنة( مهما كانت عاقته بها نتيجة عدم 
قدرتها على التصدي له.

تتمّتع بجميع الحقوق والخدمات التي توفرها الهياكل 
والمؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني من 

جمعيات ومنظمات دولية طالما كانت متواجدة على التراب 
التونسي.    



1899
لإلصغاء وتوجيه النساء ضحايا العنف 
    24h/24 - 7/7 رقم مجاني


