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 ملخص

، ُاسندت إلى امرأة ُتدعى مريم بن محمد تهمة 2102في سبتمبر/ أيلول 

"الإخلال بالحياء العام"  عقب تقدمها ببلاغ تتهم فيه اثنين من أعوان الشرطة 

باغتصابها.  وبشكواها هذه، سلطت مريم الضوء على عيوب متجذرة في 

التشريعات التونسية وأطلقت بذلك حملة تطالب بالتغيير القانوني وتوفير 

الحماية لضحايا العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.  وأصبحت عبارة 

ضد الناجيات من أشكال التحيز والتمييز الممارس  "مغتصبة ومتهمة" رمزًا يبرز

 –كما حصل مع مريم  –العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي واللواتي 

 لها.  تعرضنغالباً ما يكن الضحايا والمتهمات في الجرائم التي 

فاتهام ومعاقبة الناجيات من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي على 

نس.  إذ أن المرأة التي تتعرض الجرائم التي تعرضن لها يحدث مرارا في تو

للاغتصاب ُتحاسب على ما تعرضت له من اعتداء وتلفظها أسرتها ومجتمعها, 

والزوجة التي تتعرض للضرب على يد زوجها ُتطالب بالبقاء ضمن علاقة يحكمها 

التعسف على أن تجلب "العار" لعائلتها والرجل المثلي قد يتعرض لملاحقة 

ه بدلاً من ملاحقة المعتدي، كما تتعرض عاملة الجنس جنائية عقب الاعتداء علي

 للتعسف والابتزاز من طرف الشرطة.

فالقانون التونسي ُيقصر في توفير الحماية للذين هم الأكثر حاجًة إليها. إذ 

يسمح لمغتصبي النساء اللواتي لا يتجاوز سنهن سن العشرين من الإفلات من 

اياهم.  كما أن القانون التونسي لا يعترف العقوبة إذا وافقوا على الزواج من ضح

بالاغتصاب الزوجي، بل وينص ضمنياً على واجب الزوجة بأن تمكن زوجها من 

نفسها متى شاء.  كما يجرم إقامة العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين 

البالغين، ما يجعل من المستحيل تقريبًا على المثليين والمثليات وذوي الميول 

الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي النوع تحرير بلاغات أو شكاوى  الجنسية

بشأن ما يتعرضون له من اعتداءات جنسية، وهو ما يمهد الطريق لابتزازهم 

 وارتكاب بحقهم ضروب أخرى من سوء المعاملة من طرف الشرطة.

وتعبر مثل هذه المواقف الاجتماعية والقصور من طرف الدولة أكثر ضررا في  

لد لا زال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي متفشياً فيه.  فلقد ب

تحديداً( للعنف في حياتها،  %74تعرضت واحدة من بين كل امرأتين تقريبًا )أو 

وتعرض سدس هؤلاء للعنف الجنسي. وظهرت هذه الأرقام إلى حيز الوجود 

ى الوطني، ُأجريت على إثر دراسة مسحية كانت الأولى من نوعها على المستو

 من طرف الديوان الوطني للأسرة والعمران. 2101في عام 
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ولا تزال المستويات الحقيقية للعنف الجنسي مجهولًة بحيث أنه لا يتم الإبلاغ 

عنها كما ينبغي. إذ لا يتوجه الكثير من الضحايا لتقديم شكواهم خوفًا من 

بوصمة العار على الملأ.  اتهامهم بالتواطؤ في ارتكاب الجريمة والتسبب لهم

ونتيجة لذلك، يعاني الكثير في صمت. فعندما لا يتم الإبلاغ عن الجرائم، يصبح 

للجناة الجرأة على تكرار ما يرتكبونه من انتهاكات وتتجذر بذلك ثقافة الإفلات 

من العقاب. ووفق ما أفادت به المدافعات عن حقوق المرأة، غالبًا ما تتسم 

ة للعنف الممارس ضد المرأة بالإثارة الإعلامية مما يساهم في التغطية الإعلامي

 وصم الضحايا بالعار.

قامت السلطات التونسية خلال السنوات الماضية بخطوات هامة فيما يخص 

التشجيع على المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف الجنسي والقائم على 

ات. ولكن على الرغم النوع الاجتماعي، وشملت هذه الخطوات تعديل التشريع

من ذلك، القانون لا زال يعكس المواقف الاجتماعية التمييزية السائدة ضد 

النساء، كما يولي مسألة الحفاظ على المصالح العامة للأسرة أهمية على 

 حساب الاحتياجات الفردية للناجيات من العنف.   

ة( لمجلة الجزائيوتندرج المواد التي تجرم العنف الجنسي في قانون العقوبات )ا

تحت باب الاعتداء على الحياء، بما يؤدي إلى التركيز على مفهومي "الشرف" 

"والأخلاق" لا غير. وُينظر إلى اغتصاب النساء والفتيات والاعتداء عليهن جنسياً 

كأفعال تقوض من سمعة العائلة بدلاً من التعامل معها كانتهاكات ضد 

 السلامة الجسدية للضحايا.

لك قصور لقوانين وسياسات أخرى في توفير الحماية الملائمة للناجيات كما هنا

من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، فقانون العقوبات )المجلة 

الجزائية( لا يحدد عناصر فعل الاغتصاب على الرغم من أنه ينص على الحكم 

العنف".  ولكن بعقوبة الإعدام عند حدوث "علاقات جنسية غصبا" و"باستعمال 

ما لم يتم اداركه هو أن الاغتصاب في الكثير من الحالات ينبغي أن يتم تعريفه 

 على أساس أنه يتم بغير رضا وغالباً ما ُيرتكب دون اللجوء إلى العنف. 

ويحظى العنف الأُسري بالقبول في المجتمع التونسي عموماً على الرغم من 

ا يتم سحب بلاغات الاعتداء جراء ما ُيمارس اعتباره جريمة من الجرائم. وغالباً م

من ضغوط على الضحية من ِقبل الجاني أو أفراد العائلة أو خوفًا من العار 

الذي قد يطال الضحية.  ولا ينص القانون على توفير حماية كافية للضحايا 

للحيلولة دون تعرضهم للضغوط أو الإكراه من أجل إسقاط شكاويهم. فعلى 

لا يمكن للمشتكي طلب أمر حماية، يمكن أن يثني الجاني عن سبيل المثال، 

 الاتصال به.
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ويفتقر عناصر الشرطة للتدريب الضروري الذي يتيح لهم التدخل في قضايا 

العنف الأسري، وهي قضايا يكتسيها طابع الخصوصية والعائلية. ولا ُتوجد 

ة جنسي وثموحدات ُشَرطية متخصصة في التعامل مع قضايا العنف الأسري وال

نقص في عدد الشرطيات الإناث. وغالباً ما يعمد عناصر الشرطة إلى تجاهل 

البلاغات المقدمة بشأن العنف الزوجي من لدن الزوجات أو يبادرون بلومهن 

على العنف الذي تعرضن له. وفي الكثير من الحالات، ترى الشرطة أن دورها 

على المصالحة حفاظاً على  يقتصر على القيام بدور الوسيط وتشجيع الزوجين

وحدة الأسرة بدلاً من أن تبادر إلى تطبيق القانون وتوفير الحماية للنساء من 

 التعرض للمزيد من العنف. 

وقلة قليلة من ضحايا العنف الأسري تلجئ إلى سبل الانتصاف القضائية إما 

حن فلافتقارهن للاستقلال المالي أو لما ُيمارس عليهن من ضغوط عائلية ليص

عن أزواجهن. ولعل عدم توفير مساكن ودور إيواء ضحايا العنف الأسري في 

حالات الطوارئ يكون سبباً آخراً يحول دون قيام الضحايا من الاحتكام إلى 

 القضاء نظراً لعدم توفر مكان آمن يمكنهن التوجه اليه.

، ُأسريوأما الكثير من النساء اللائي يقمن بالإبلاغ عما يتعرضن له من عنٍف 

يقدمن على ذلك ضمن سياق معركة الحصول على الطلاق عن طريق إثبات 

الضرر الذي لحق بهن وغالبا ما يكون ذلك بعد سنوات من العنف والإذلال.  

وصحيٌح أنه يمكن الأخذ بالعنف الأسري كأساس لطلب الطلاق، ولكن يقع عبء 

 العدلية )التي هيالإثبات في هذه الحال على كاهل الضحية وتفتقر الضابطة 

بمثابة الذراع التحقيقي لقوات الأمن( للوحدات )أو العناصر( المتخصصة في 

التحقيق في مثل هذه القضايا.  وعموماً، لا يقبل القاضي في قضايا الطلاق 

دليلاً على وقوع الأذى إلا في حال توافر إدانة جنائية بحق الزوج أو اعتراف 

ذلك، تصبح إجراءات الطلاق هذه عملية طويلة المتهم شخصيًا بذلك.  ونتيجة ل

 وشائكة ومكلفة.

ولا تزال الخدمات الاجتماعية والصحية المتوفرة حالياً لمساعدة الناجون من 

العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي محدودة الطابع وغير كافية 

ما  ويكون ذلك في أغلب الأحيان بسبب نقص في الموارد المالية.  وغالباً 

تحظى مثل هذه الخدمات بدعم المجتمع الدولي وتتكفل منظمات المجتمع 

 المدني بتسيير أمورها.  

وفي حالات العنف الجنسي، غالباً ما تكون إجراءات العلاج الطبي منفصلة عن 

مسألة جمع الأدلة، وتكاد تكون اجراءات الإحالة شبه منعدمة.  أما مراكز الطب 

دة ما تكون النقط الأولى التي يتم فيها التواصل مع الشرعي )العدلي( وهي عا

موظفين طبيين، فهي لا توفر وسائل منع الحمل المستعجلة عندما يتعلق الأمر 
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بحالات العنف الجنسي.  ولا يتم إجراء فحوص فورية لاكتشاف إمكانية الإصابة 

 أمراضبعدوى الأمراض المنقولة جنسياً، ولا تتم إحالة الضحايا إلى إخصائي ال

النسائية والتوليد بشكل منتظم، ولا تتوفر وسائل تقديم الدعم النفسي 

 والاجتماعي. 

ويؤدي تجريم بعض أشكال العلاقات الجنسية التي تتم بين البالغين بالتراضي 

إلى خلق عقبات إضافية تعيق ضحايا العنف الجنسي والقائم على النوع 

الاجتماعي الذين يرغبون في الاحتكام إلى القضاء.  وغالباً ما ُيساء استخدام 

تحرير بلاغات بالجريمة  قوانين تجريم الزنا من أجل ابتزاز الضحايا وثنيهم عن

المرتكبة.  كما تؤثر القوانين المعنية بالزنا على المرأة أكثر من غيرها، وتعزز من 

ترسيخ الصور النمطية القائمة على أساس النوع الاجتماعي وتردع بعض 

ضحايا الاغتصاب عن الإبلاغ عن الجريمة خوفاً من ملاحقتهن جنائياً إذا لم 

 جريمة الاغتصاب بحقهن.يتمكّن من إثبات وقوع 

ويؤدي تجريم إقامة العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي إلى التمييز ضد 

وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيًا ومزدوجي  المثليين والمثليات

النوع وتأجيج العنف ضدهم.  ولعل فئة عاملات الجنس تكاد تكن أقل الفئات 

تحصينا من بين هؤلاء حيث نادراً ما يقمن بالإبلاغ عما ُيرتكب بحقهن من جرائم 

 نظراً للطبيعة غير القانونية لعملهن. 

أفراد فئة المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية وأبلغت عاملات الجنس و

الثنائية والتحولين جنسيًا ومزدوجي النوع عن وجود مستويات عالية من 

الاستغلال الممارس بحقهم وعن تعرضهم للاعتداء البدني والجنسي من لدن 

مستخدمي الدولة لا سيما عناصر الشرطة.  ولا يتم التحقيق في الجرائم التي 

بدافع كراهية المثليين أو المتحولين جنسياً. وغالباً ما تجبر الشرطة  ُترتكب

ضحايا الاعتداء على فئة المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية 

والمتحولين جنسياً ومزدوجي النوع على إسقاط الشكاوى أو البلاغات المحررة 

 .تفادياً لملاحقتهم بتهمة إقامة علاقات جنسية مثلية

، أعلنت الحكومة الانتقالية في تونس عن عزمها 2107وفي أغسطس/ آب 

صياغة قانوٍن شامل لمكافحة العنف ضد المرأة بمساعدة من مجموعة من 

الخبراء بينهن مدافعات تونسيات عن حقوق المرأة. ومن بين جملة أمور تناولها 

 مة العلاقاتمشروع القانون، ثمة مقترح يوصي بإلغاء النصوص التي تجرم إقا

الجنسية بين البالغين بالتراضي، بما في ذلك العلاقات الجنسية المثلية، وإصدار 

قوانين تجرم زبائن العمل الجنسي ومشتري خدماته والمجالات التشغيلية 

المرتبطة فيه.  وفي هذه الأثناء، تعهد مسؤولون كبار في الحكومة بإلغاء 

الإفلات من العقاب في حال زواجهم الأحكام التي تمنح المغتصبين إمكانية 
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بضحاياهم، وتشديد عقوبة التحرش الجنسي في مكان العمل، وتحسين إمكانية 

 حصول الناجيات من العنف على المساعدة القانونية والخدمات الصحية.

ولكن يظهر أن الجهود المبذولة على صعيد صياغة مشروع القانون هذا قد 

. ويبدو أن 2102لافية في يناير/ كانون الثاني تعطلت منذ تشكيل الحكومة الائت

السلطات قد أعطت الأولوية للمسائل الأمنية وخصوصاً عقب الهجوم المميت 

على متحف باردو في العاصمة تونس ونظيره الذي تم على أحد المنتجعات 

قتيلاً. وأثناء اجتماعها مع وفد منظمة العفو  10الشاطئية في سوسة وخلف 

، قالت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة أن 2102رس/ آذار الدولية في ما

الإصلاحات القانونية والتشريعية المقترحة تستدعي توافر وعي اجتماعي أكبر 

مما هو متاٌح حالياً. ولم توافق الحكومة الجديدة بعد على مشروع القانون ولم 

 يتم طرحه على البرلمان لنقاش مواده.

دولية عن ترحيبها بالخطوات التي اتخذتها السلطات وتعرب منظمة العفو ال

التونسية بهدف الامتثال للتوصيات التي وجهتها لها بشكل متكرر وعلى مدار 

سنوات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

المرأة والتي تدعو إلى قيام تونس بإصدار قانون شامل يتصدى للعنف الموجه 

لمرأة.  وتؤكد منظمة العفو الدولية على أن إقرار إصلاحات تشريعية ضد ا

تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان من شأنه أن يقطع بتونس شوطًا 

كبيراً في مجال معالجة الثغرات التي تعيق سبل انتصاف ضحايا العنف الجنسي 

إصلاحات ستشجع والقائم على النوع الاجتماعي. وعلى نحو أكثر أهمية، هذه ال

الضحايا على المبادرة بتحرير البلاغات والتقدم بالشكاوى على صعيد الجرائم 

 المرتكبة، وسوف يساعد على مكافحة الإفلات من العقاب في نهاية المطاف. 

وتنشر منظمة العفو الدولية هذا التقرير بهدف دعم الجهود التي يبذلها 

ف الجنسي والقائم على النوع المجتمع المدني التونسي في مكافحة العن

مقابلٍة ُأجريت مع الناجيات من العنف الجنسي  71الاجتماعي.  وبالاستناد إلى 

والقائم على النوع الاجتماعي لا سيما الناجيات من الاغتصاب )بما في ذلك 

الاغتصاب الزوجي(، والعنف الأسري والتحرش الجنسي، وبالإضافة إلى لقاءات 

المجال الطبي، والمدافعات عن حقوق المرأة  ُعقدت مع مختصين في

وإخصائيات اجتماعيات، يناشد هذا التقرير السلطات ضرورة التصدي لهذا 

النوع من العنف من خلال القيام بالتدابير الثلاثة التالية من بين التوصيات 

 الأخرى التي ترد في نهاية التقرير:

 قائم على النوع الإدانة العلنية لجميع أشكال العنف الجنسي وال

الاجتماعي بما في ذلك العنف القائم على هوية النوع 

 الاجتماعي والميول الجنسية؛ 



  االعتداء ثم االتهام

 العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي في تونس
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  ووقف جميع الأشكال القانونية والعملية للتمييز القائم على

النوع الاجتماعي والميول الجنسية والنشاط الجنسي الذي 

يمارسه البالغون بالتراضي، وإصدار تشريعات تجرم العنف 

سي والقائم على النوع الاجتماعي اتساقاً مع القانون الجن

 الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره؛  

  وضمان إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة ومحايدة في جميع

أشكال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي لا سيما 

الموجه منه ضد النساء والفتيات والمثليين والمثليات وذوي 

ة الثنائية والمتحولين جنسيًا ومزدوجي النوع الميول الجنسي

 وغيرهم من الفئات المستضعفة من قبيل عاملات الجنس.

 

 

 

 



 

 

 


