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 ملخص
مة "اإلخالل باحلياء العام2012يف سبتمرب/ أيلول  عقب تقدمها ببالغ تتهم فيه اثنني من أعوان   "، اُسندت إىل امرأة ُتدعى مرمي بن حممد 

ا.  وبشكواها هذه، سلطت مرمي الضوء على عيوب متجذرة يف التشريعات التونسية وأطلقت بذلك محلة تطالب بالتغيري القانو   ينالشرطة باغتصا
أشكال التحيز والتمييز املمارس  ومتهمة" رمزاً يربز وتوفري احلماية لضحايا العنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي.  وأصبحت عبارة "مغتصبة

ائم اليت غالباً ما يكن الضحايا واملتهمات يف اجلر  –كما حصل مع مرمي   –ضد الناجيات من العنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي واللوايت 
 هلا.  تعرضن

ام ومعاقبة الناجيات من العنف اجلنسي والقائم على النوع اال  جتماعي على اجلرائم اليت تعرضن هلا حيدث مرارا يف تونس.  إذ أن املرأة اليتفا
ا وجمتمعها, والزوجة اليت تتعرض للضرب على يد زوجها ُتطالب بالبقاء  تتعرض لالغتصاب ُحتاسب على ما تعرضت له من اعتداء وتلفظها أسر

جل املثلي قد يتعرض ملالحقة جنائية عقب االعتداء عليه بدًال من مالحقة ضمن عالقة حيكمها التعسف على أن جتلب "العار" لعائلتها والر 
  املعتدي، كما تتعرض عاملة اجلنس للتعسف واالبتزاز من طرف الشرطة.

ن اإلفالت م فالقانون التونسي يُقصر يف توفري احلماية للذين هم األكثر حاجًة إليها. إذ يسمح ملغتصيب النساء اللوايت ال يتجاوز سنهن سن العشرين
بأن  ةمن العقوبة إذا وافقوا على الزواج من ضحاياهم.  كما أن القانون التونسي ال يعرتف باالغتصاب الزوجي، بل وينص ضمنياً على واجب الزوج

قريباً على املثليني واملثليات تمتكن زوجها من نفسها مىت شاء.  كما جيرم إقامة العالقات اجلنسية املثلية بالرتاضي بني البالغني، ما جيعل من املستحيل 
ا ميهد موذوي امليول اجلنسية الثنائية واملتحولني جنسياً ومزدوجي النوع حترير بالغات أو شكاوى بشأن ما يتعرضون له من اعتداءات جنسية، وهو 

 الطريق البتزازهم وارتكاب حبقهم ضروب أخرى من سوء املعاملة من طرف الشرطة.

قف االجتماعية والقصور من طرف الدولة أكثر ضررا يف بلد ال زال العنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي متفشياً فيه.  وتعرب مثل هذه املوا 
ا، وتعرض سدس هؤالء للعنف اجلنسي. وظهرت هذه األرقام  %47فلقد تعرضت واحدة من بني كل امرأتني تقريباً (أو  حتديداً) للعنف يف حيا

من طرف الديوان الوطين لألسرة  2010لى إثر دراسة مسحية كانت األوىل من نوعها على املستوى الوطين، ُأجريت يف عام إىل حيز الوجود ع
 والعمران.

 كواهم خوفاً ش وال تزال املستويات احلقيقية للعنف اجلنسي جمهولًة حبيث أنه ال يتم اإلبالغ عنها كما ينبغي. إذ ال يتوجه الكثري من الضحايا لتقدمي
امهم بالتواطؤ يف ارتكاب اجلرمية والتسبب هلم بوصمة العار على املأل. ونتيجة لذلك، يعاين الكثري يف صمت. فعندما ال يتم اإلب غ عن المن ا
ت عن ااجلرائم، يصبح للجناة اجلرأة على تكرار ما يرتكبونه من انتهاكات وتتجذر بذلك ثقافة اإلفالت من العقاب. ووفق ما أفادت به املدافع

 حقوق املرأة، غالباً ما تتسم التغطية اإلعالمية للعنف املمارس ضد املرأة باإلثارة اإلعالمية مما يساهم يف وصم الضحايا بالعار.

 قامت السلطات التونسية خالل السنوات املاضية خبطوات هامة فيما خيص التشجيع على املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف اجلنسي والقائم
 ى النوع االجتماعي، ومشلت هذه اخلطوات تعديل التشريعات. ولكن على الرغم من ذلك، القانون ال زال يعكس املواقف االجتماعية التمييزيةعل

 السائدة ضد النساء، كما يويل مسألة احلفاظ على املصاحل العامة لألسرة أمهية على حساب االحتياجات الفردية للناجيات من العنف.   

 ياملواد اليت جترم العنف اجلنسي يف قانون العقوبات (اجمللة اجلزائية) حتت باب االعتداء على احلياء، مبا يؤدي إىل الرتكيز على مفهوموتندرج 
معها  مل ا"الشرف" "واألخالق" ال غري. ويُنظر إىل اغتصاب النساء والفتيات واالعتداء عليهن جنسياً كأفعال تقوض من مسعة العائلة بدًال من التع

 كانتهاكات ضد السالمة اجلسدية للضحايا.
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قوبات عكما هنالك قصور لقوانني وسياسات أخرى يف توفري احلماية املالئمة للناجيات من العنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي، فقانون ال
ة اإلعدام عند حدوث "عالقات جنسية غصبا" (اجمللة اجلزائية) ال حيدد عناصر فعل االغتصاب على الرغم من أنه ينص على احلكم بعقوب

الباً ما غو"باستعمال العنف".  ولكن ما مل يتم اداركه هو أن االغتصاب يف الكثري من احلاالت ينبغي أن يتم تعريفه على أساس أنه يتم بغري رضا و 
 يُرتكب دون اللجوء إىل العنف. 

ا عموماً على الرغم من اعتباره جرمية من اجلرائم. وغالباً ما يتم سحب بالغات االعتداء جراء موحيظى العنف اُألسري بالقبول يف اجملتمع التونسي 
اية كافية ُميارس من ضغوط على الضحية من ِقبل اجلاين أو أفراد العائلة أو خوفاً من العار الذي قد يطال الضحية.  وال ينص القانون على توفري مح

غوط أو اإلكراه من أجل إسقاط شكاويهم. فعلى سبيل املثال، ال ميكن للمشتكي طلب أمر محاية، ميكن أن للضحايا للحيلولة دون تعرضهم للض
 يثين اجلاين عن االتصال به.

 ويفتقر عناصر الشرطة للتدريب الضروري الذي يتيح هلم التدخل يف قضايا العنف األسري، وهي قضايا يكتسيها طابع اخلصوصية والعائلية. وال
دات ُشَرطية متخصصة يف التعامل مع قضايا العنف األسري واجلنسي ومثة نقص يف عدد الشرطيات اإلناث. وغالباً ما يعمد عناصر ُتوجد وح

الشرطة إىل جتاهل البالغات املقدمة بشأن العنف الزوجي من لدن الزوجات أو يبادرون بلومهن على العنف الذي تعرضن له. ويف الكثري من 
طة أن دورها يقتصر على القيام بدور الوسيط وتشجيع الزوجني على املصاحلة حفاظاً على وحدة األسرة بدًال من أن تبادر إىل احلاالت، ترى الشر 

 تطبيق القانون وتوفري احلماية للنساء من التعرض للمزيد من العنف. 

ط عائلية لالستقالل املايل أو ملا ُميارس عليهن من ضغو وقلة قليلة من ضحايا العنف األسري تلجئ إىل سبل االنتصاف القضائية إما الفتقارهن 
 ليصفحن عن أزواجهن. ولعل عدم توفري مساكن ودور إيواء ضحايا العنف األسري يف حاالت الطوارئ يكون سبباً آخراً حيول دون قيام الضحايا

 من االحتكام إىل القضاء نظراً لعدم توفر مكان آمن ميكنهن التوجه اليه.

 من النساء الالئي يقمن باإلبالغ عما يتعرضن له من عنٍف أُسري، يقدمن على ذلك ضمن سياق معركة احلصول على الطالق عن وأما الكثري
ن وغالبا ما يكون ذلك بعد سنوات من العنف واإلذالل.  وصحيٌح أنه ميكن األخذ بالعنف األسري كأساس  طريق إثبات الضرر الذي حلق 

بء اإلثبات يف هذه احلال على كاهل الضحية وتفتقر الضابطة العدلية (اليت هي مبثابة الذراع التحقيقي لقوات األمن) لطلب الطالق، ولكن يقع ع
 يف الللوحدات (أو العناصر) املتخصصة يف التحقيق يف مثل هذه القضايا.  وعموماً، ال يقبل القاضي يف قضايا الطالق دليالً على وقوع األذى إ

 نائية حبق الزوج أو اعرتاف املتهم شخصياً بذلك.  ونتيجة لذلك، تصبح إجراءات الطالق هذه عملية طويلة وشائكة ومكلفة.حال توافر إدانة ج

غري كافية و  وال تزال اخلدمات االجتماعية والصحية املتوفرة حالياً ملساعدة الناجون من العنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي حمدودة الطابع
ك يف أغلب األحيان بسبب نقص يف املوارد املالية.  وغالباً ما حتظى مثل هذه اخلدمات بدعم اجملتمع الدويل وتتكفل منظمات اجملتمع ويكون ذل

 املدين بتسيري أمورها.  

منعدمة.   حالة شبهويف حاالت العنف اجلنسي، غالباً ما تكون إجراءات العالج الطيب منفصلة عن مسألة مجع األدلة، وتكاد تكون اجراءات اإل
ل مأما مراكز الطب الشرعي (العديل) وهي عادة ما تكون النقط األوىل اليت يتم فيها التواصل مع موظفني طبيني، فهي ال توفر وسائل منع احل

ملنقولة جنسياً، وال اض ااملستعجلة عندما يتعلق األمر حباالت العنف اجلنسي.  وال يتم إجراء فحوص فورية الكتشاف إمكانية اإلصابة بعدوى األمر 
 تتم إحالة الضحايا إىل إخصائي األمراض النسائية والتوليد بشكل منتظم، وال تتوفر وسائل تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي. 

قائم على النوع لويؤدي جترمي بعض أشكال العالقات اجلنسية اليت تتم بني البالغني بالرتاضي إىل خلق عقبات إضافية تعيق ضحايا العنف اجلنسي وا
رير بالغات االجتماعي الذين يرغبون يف االحتكام إىل القضاء.  وغالباً ما ُيساء استخدام قوانني جترمي الزنا من أجل ابتزاز الضحايا وثنيهم عن حت

ساس النوع االجتماعي مطية القائمة على أباجلرمية املرتكبة.  كما تؤثر القوانني املعنية بالزنا على املرأة أكثر من غريها، وتعزز من ترسيخ الصور الن
 وتردع بعض ضحايا االغتصاب عن اإلبالغ عن اجلرمية خوفاً من مالحقتهن جنائياً إذا مل يتمكّن من إثبات وقوع جرمية االغتصاب حبقهن.
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تحولني جنسياً ومزدوجي النوع وذوي امليول اجلنسية الثنائية وامل ويؤدي جترمي إقامة العالقات اجلنسية املثلية بالرتاضي إىل التمييز ضد املثليني واملثليات
 نوتأجيج العنف ضدهم.  ولعل فئة عامالت اجلنس تكاد تكن أقل الفئات حتصينا من بني هؤالء حيث نادراً ما يقمن باإلبالغ عما يُرتكب حبقه

 من جرائم نظراً للطبيعة غري القانونية لعملهن. 

أفراد فئة املثليني واملثليات وذوي امليول اجلنسية الثنائية والتحولني جنسياً ومزدوجي النوع عن وجود مستويات عالية من وأبلغت عامالت اجلنس و 
رائم االستغالل املمارس حبقهم وعن تعرضهم لالعتداء البدين واجلنسي من لدن مستخدمي الدولة ال سيما عناصر الشرطة.  وال يتم التحقيق يف اجل

ة الثنائية يبدافع كراهية املثليني أو املتحولني جنسياً. وغالباً ما جترب الشرطة ضحايا االعتداء على فئة املثليني واملثليات وذوي امليول اجلنس اليت تُرتكب
 .واملتحولني جنسياً ومزدوجي النوع على إسقاط الشكاوى أو البالغات احملررة تفادياً ملالحقتهم بتهمة إقامة عالقات جنسية مثلية

، أعلنت احلكومة االنتقالية يف تونس عن عزمها صياغة قانوٍن شامل ملكافحة العنف ضد املرأة مبساعدة من جمموعة من 2014ويف أغسطس/ آب 
مة قاإ اخلرباء بينهن مدافعات تونسيات عن حقوق املرأة. ومن بني مجلة أمور تناوهلا مشروع القانون، مثة مقرتح يوصي بإلغاء النصوص اليت جترم
ته واجملاالت االعالقات اجلنسية بني البالغني بالرتاضي، مبا يف ذلك العالقات اجلنسية املثلية، وإصدار قوانني جترم زبائن العمل اجلنسي ومشرتي خدم

إلفالت من العقاب يف حال االتشغيلية املرتبطة فيه.  ويف هذه األثناء، تعهد مسؤولون كبار يف احلكومة بإلغاء األحكام اليت متنح املغتصبني إمكانية 
زواجهم بضحاياهم، وتشديد عقوبة التحرش اجلنسي يف مكان العمل، وحتسني إمكانية حصول الناجيات من العنف على املساعدة القانونية 

 واخلدمات الصحية.

. 2015لثاين الفية يف يناير/ كانون اولكن يظهر أن اجلهود املبذولة على صعيد صياغة مشروع القانون هذا قد تعطلت منذ تشكيل احلكومة االئت
 ويبدو أن السلطات قد أعطت األولوية للمسائل األمنية وخصوصاً عقب اهلجوم املميت على متحف باردو يف العاصمة تونس ونظريه الذي مت على

، قالت وزيرة شؤون 2015رس/ آذار قتيًال. وأثناء اجتماعها مع وفد منظمة العفو الدولية يف ما 61أحد املنتجعات الشاطئية يف سوسة وخلف 
ق احلكومة فاملرأة واألسرة والطفولة أن اإلصالحات القانونية والتشريعية املقرتحة تستدعي توافر وعي اجتماعي أكرب مما هو متاٌح حالياً. ومل توا

 اجلديدة بعد على مشروع القانون ومل يتم طرحه على الربملان لنقاش مواده.

دف االمتثال للتوصيات اليت وجهتها هلا بشكل متكرر وعلى وتعرب منظمة العفو ال ا السلطات التونسية  دولية عن ترحيبها باخلطوات اليت اختذ
ى للعنف دمدار سنوات جلنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واليت تدعو إىل قيام تونس بإصدار قانون شامل يتص

ملرأة.  وتؤكد منظمة العفو الدولية على أن إقرار إصالحات تشريعية تتسق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان من شأنه أن يقطع بتونس املوجه ضد ا
ذه ه شوطاً كبرياً يف جمال معاجلة الثغرات اليت تعيق سبل انتصاف ضحايا العنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي. وعلى حنو أكثر أمهية،

صالحات ستشجع الضحايا على املبادرة بتحرير البالغات والتقدم بالشكاوى على صعيد اجلرائم املرتكبة، وسوف يساعد على مكافحة اإلفالت اإل
اية املطاف.   من العقاب يف 

دف دعم اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع املدين التونسي يف مكافحة العن والقائم على النوع  ف اجلنسيوتنشر منظمة العفو الدولية هذا التقرير 
مقابلٍة ُأجريت مع الناجيات من العنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي ال سيما الناجيات من االغتصاب  40االجتماعي.  وباالستناد إىل 

، واملدافعات عن اجملال الطيب (مبا يف ذلك االغتصاب الزوجي)، والعنف األسري والتحرش اجلنسي، وباإلضافة إىل لقاءات ُعقدت مع خمتصني يف
لتالية من احقوق املرأة وإخصائيات اجتماعيات، يناشد هذا التقرير السلطات ضرورة التصدي هلذا النوع من العنف من خالل القيام بالتدابري الثالثة 

اية التقرير:   بني التوصيات األخرى اليت ترد يف 

 قائم على النوع االجتماعي مبا يف ذلك العنف القائم على هوية النوع اإلدانة العلنية جلميع أشكال العنف اجلنسي وال
 االجتماعي وامليول اجلنسية؛ 

  ووقف مجيع األشكال القانونية والعملية للتمييز القائم على النوع االجتماعي وامليول اجلنسية والنشاط اجلنسي الذي
ون سي والقائم على النوع االجتماعي اتساقاً مع القانميارسه البالغون بالرتاضي، وإصدار تشريعات جترم العنف اجلن

 الدويل حلقوق اإلنسان ومعايريه؛  
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  وضمان إجراء حتقيقات فعالة ومستقلة وحمايدة يف مجيع أشكال العنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي ال سيما
زدوجي النوع ة الثنائية واملتحولني جنسياً وماملوجه منه ضد النساء والفتيات واملثليني واملثليات وذوي امليول اجلنسي

 وغريهم من الفئات املستضعفة من قبيل عامالت اجلنس.

 

 

 

  



سواًء أكان األمر يتعلق بصراع كبير 
ُتسلط عليه األضواء، أو بركن منسي 

في الكرة األرضية، فإن منظمة العفو 
الدولية تناضل في سبيل العدالة والحرية 
والكرامة للجميع، وتسعى لحشد الجهود 

من أجل بناء عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 

لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى 
ض حقوق اإلنسان. فلتكن عنصرًا من عناصر هذه  الخطرة التي تقوِّ

الحركة. ولتواجه أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصرًا من عناصر   ■
حركة عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق 

اإلنسان، وشارك مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعًا لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معًا نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا.

أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى 
منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

البريد اإللكتروني

أود أن أقدم تبرعًا لمنظمة العفو الدولية )ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني 
والدوالر األمريكي واليورو(

المبلغ

  Mastercard      Visa          :ُيرجى تقييده على بطاقة 

رقم  

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
)انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن عناوين 

منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم(. 
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة إلى األمانة 

الدولية للمنظمة في لندن، على العنوان التالي:
 Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House,

1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

أريد أن 
أساعد
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في تونس

ُتغتصب المرأة وُيلقى باللوم عليها جراء هذا االعتداء.  وتتعرض الزوجة 
للضرب المبرح في المنزل، وُيقال لها بأن عليها أن تتحمل ذلك.  ويتعرض 

رجل مثلي لالعتداء ولكن من المرجح أن يتعرض هو، وليس المعتدي، 
للمالحقة الجنائية.  وتتعرض عاملة الجنس التي تمارس عملها بشكل غير 

قانوني لإلساءة واالبتزاز من قبل الشرطة.  ويتكرر أكثر من الالزم إلقاء 
اللـوم على النـاجيـن من العنف الجنسـي والقائم على النوع االجتماعي 

ومعاقبتهم في تونس على جرائم ارتُكبت بحقهم.

وعلى الرغم من الخطوات اإليجابية الكثيرة التي قامت بها تونس على 
صعيد تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف الجنسي والقائم 

على النوع االجتماعي، يخفق القانون في توفير الحماية للناجين.  ويبيح 
للمغتصبين تفادي العقاب إذا قاموا بالزواج من ضحاياهم المراهقات.  

ويخفق القانون في تعريف االغتصاب بشكل واضح، وال يعترف 
باالغتصاب الزوجي، ويجرم العالقات الجنسية المثلية التي تتم بين 

البالغين بالتراضي، ويجرم الزنا، ما يثني الناجين عن الجهر بما وقع بحقهم 
من جرائم خشية من المالحقة الجنائية.

ويبرز هذا التقرير الذي يتضمن مقابالت مع عشرات الناجين كيف تتسبب 
ثقافة العيب وأوجه الفشل القانونية بأضرار كبيرة في بلد يستشري فيه 

العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي.  كما يظهر ما يواجهه 
الناجون من عدم كفاية أشكال الدعم والمساندة والعقبات الكثيرة التي 

تحول دون احتكامهم إلى القضاء طلبًا للعدالة. 

وتناشد منظمة العفو الدولية السلطات التونسية التحرك بشكل عاجل 
لحماية الناجين من خالل تعديل القانون وضمان توفير سبل االنتصاف 

الفعالة وتوفير خدمات صحية واجتماعية شاملة.
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