
الوبني ػلى النىع الؼنف 

االجتواػي 

بتىنسالؼام بالفضاء 

القاللسلٌم :  المنسق

مرٌم السالمً: فرٌق البحث 

خولة الماطري

عماد زعٌم
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الشارع التونسً 
ف النساءوٌخو  ، ٌظلم ٌرفض
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25,8

13,7

11,4
24,6

10,9

8,4

5,1
Grand Tunis

Nord-Est

Nord-Ouest

Cente-Est

Centre-Ouest

Sud-Est

Sud-Ouest

3873 تونسٌةو تونسً 

عٌنة ممثلة لمجموع حسب 
السكان فً تونس
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النتائـــــــــــــــــــــــج

ٌتعرضوا للعنف فً الفضاء النساء أكثر من شطر 

العام

%53.5
ضن لشكل من أشكال العنف بالفضاء  من النساء تعر 

العام 

(الناشطاتوغٌر النساء الناشطات )
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%65( بالمنزل)غٌر الناشطاتتمثل نسبة النساء 

العٌنة من حجم 

العامفً الفضاء منهن ٌتعرضن للعنف % 43

أشكال العنف فً الفضاء العام حسب النشاط
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النساءنسبة 

 شطاتاالن

من %  22٫1

العٌنة

67٫3   %

ٌتعرضن للعنف

فً الفضاء العام 

أشكال العنف فً الفضاء العام حسب النشاط
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العامالفضاء فٌ  العنف الجنسٌ

كالم فَه اٍحاءاخ جنسَح قال٫لصق ٫سٍتلو   حاول٫رزف   ٫حد تثولد

للنوع هذا من  نٌتعرضمن نساء  8/10من قرٌب 

العنف

%75,4
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من النساء ٌتعرضن لعنف جنسً 
وسائل النقل المشتركفً 

(91,2%) 
9/10

فٌ الفضاء العامالعنف الجنسٌ
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فً الشارع الجنسً من النساء ٌتعرضن للعنف % 61

6/10

فٌ الفضاء العام الجنسٌالعنف 

9



تعض الودىحسة العامالفضاء فٌ العنف الجنسٌ

تونس %   75 

فً نابل% 87.9 

فً الكاف% 86.2 

فً قبلً% 89.5

فً المهدٌة% 55,6 
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  ءالفضافي ؼنف التؼرض للػنذ  قضائيتدػىة رفغ 

الؼام

97%
من النساء ضحاٌا العنف الجنسً ال ٌرفعن دعوة ضد المعنف 
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العامالجسدً تالفضاء العنف  تصفح عاهح
ك٫هجن علَك  ك٫ دز  ...ضرتك  ٫حصرك ٫عض 

ضن لعنف جسدي بالفضاء من  41,2% النساء تعر 

4/10العام  12



8 2%
ٌشكٌٌوشمن النساء إلً ٌتعرضوا للعنف الجسدي ما  

جسدًحدوث عنف عند قضائَحدعوج رفع 
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العامالجسدً تالفضاء العنف 
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العامالجسدً تالفضاء العنف 

الوستوى الدراسٌحسة 

15



78%

ضن للعنف النفسً  فً الفضاء من النساء   العامٌتعر 

فٌ الفضاء العام العنف النفسٌ 

، سث ك، ضحك علي تدنك،  هدد ك تالضرب ،فكلك خاٍةكالم  قالك

...تالصتك
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71.7 %

المشتركوسائل النقل النساء ٌتعرضن للعنف النفسً فً من 

38 %

.فً الشارعٌتعرضن للعنف النفسً النساء من 

في الفضاء الؼامالؼنف النفسي 
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العازبات 

ٌتعرضن للعنف النفسً% 80.9

المتزوجات

ٌتعرضن للعنف النفسً% 76

المطلقات
85 % للعنف النفسًٌتعرضن 

 في الفضاء الؼامالؼنف النفسي 

الحالت الوذنيتحسب 
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في فضاء الؼولالؼنف الوسلظ ػلى النساء 

58.3%

ٌتعرضن للعنف فً الخدمةمن النساء  
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الؼامفي الفضاء إستراتيجياث التنقل والتىاجذ 

الرجال النساء إستراتٌجٌات

61,5 عدم جلب االنتباه عند الخروج للفضاء 
العام

87

60 واالنشغال عند الخروج التظاهر بالجدٌة 

للفضاء العام

81

55 عدم الكالم والضحك بالفضاء العام 82,5
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في الفضاء الؼام هشروط تىاجذ و ظهىر 
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ػـــــــــــــــــــــــــــالش 

الشارع التونسً 

، ٌظلم ٌرفض ٌخوف النساءو

منظور علم النفس االجتماعً : اعتمدنا على مقاربتٌن 

علم االجتماع األنثروبولوجً و منظور
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االجتواػيت للورأة في الفضاء الؼام التوثالث

.  ٌنبنً الفكر المجتمعً على أربع مبادئ

 مختلف  بٌن صراع و جدل موضوع المبادئ هذه تمثل
 و االجتماعٌة االنتماءات حسب المجموعات
 ,شخص لكل الفردٌة الخصوصٌات

د موقف كل فرد  وهذا ٌحد 

ضدوإال  مع 
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الفضاء العامالنساء فً تعرٌف 

:األسريبإنتمائهن  عالقةفً  

أخت ٫مرت فلتان ٫بنت فالن 

وتبقى المرا فً حماٌة راجل من العائلة 
مش فً حماٌة الدولة 
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على أساس  العام تعرٌف الفضاء 

الجنسً ضد فضاء للتحرش  كونو

المرأة
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عمل المرأة هو ضرورة ٌفرضها غالء 
المعٌشة وفً أفضل األحوال راحة 

إضافٌة

للمرأة

و تبقى المهام المنزلٌة أولوٌة 

مكانة المرأة فً المنزل
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وجود المرأة 

( بدنها، لبستها، مظهرها، ضحكتها )

ــــــــــــــق ٌقل  

ل على العنف هً األو  والمسؤول 
المرأة
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حسب بعض الخصوصٌات المبادئ األربعة المواقف من 
والدٌمغرافٌةاالجتماعٌة 

بعد تحلٌل مواقف كامل العٌنة 

(تونسٌة وتونسً 4000قرٌب )

: فما مجموعتٌن عندهم مواقف متضادة ظهر 

األكثر موافقة مجموعة 

موافقةاألكثر مش ومجموعة 
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مجموعة  إلً موافقة على المبادئ االربعةال

سنة  50عمارهم فوق متكونة األكثر ملً 

ً  فً رجال و أكثرهم  الدارونساء إل

كثر مش موافقة المجموعة الثانٌة إلً األ

كثر من الشباب ما بٌن متكونة األ 20-30 سنة  

و مستوى دراسً عالً و إطارات سامٌة ل

أعوان لٌس
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التوصٌــــــــــــــات
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الشارع يرفط،  يظلن و يخّىف  يقؼذشباش ها 

النساء 

 صورة نقدمو و النمطٌة الصور كسر على نّشجعو ٌلزمنا•

  االعالم وسائل فً للنساء اٌجابٌة

  نجرموه و الكل أنواعو و بأشكالو العنف نعّرفو ٌلزمنا•

 بأفعال ندّدو و الصمت حاجز كسر على النسا نّشجعو ٌلزمنا•

 بسٌطة كانت مهما المعتدي

 و العام الفضاء فً النساء تحمً الدولة مؤسسات ٌلزم•

 بحّقها تطالب و تشكً باش تشّجعها

31



الشارع يرفط،  يظلن و يخّىف  يقؼذشها باش 

 النساء

وزارة ) إطارات و أعوان الوزارات المعنٌة  نّكونوٌلزمنا •

و تحسٌسهم ...( الصحة، وزارة الداخلٌة، وزارة العدل

بخطورة ظاهرة العنف ضّد النسا و أهمٌة دورهم فً 

حماٌتهن 

القٌم المجتمعٌة إلًّ تقوم على احترام اآلخر و  نحٌٌوٌلزمنا •

قبول االختالف 
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الشارع يظلن، يقصي و يّخىف  ػادشباش ها 

النساء 
 عن ممثلٌٌن من المعنٌة األطراف كل ٌلزم•

 والمنظمات الوزارات و الدولة مؤسسات

 المجتمع فً الفاعلٌن و الجمعٌات و الحقوقٌة

 العام للفضاء جدٌدة لصورة ٌؤسّسو المدنً

 مبادئ و  المشترك العٌش على قائم كفضاء
المساواة و المواطنة
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شكرا على االنتباه
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