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 توطئة

األساس�ة المتعلقة بحما�ة حقوق اإل�سان  للمبادئ�شكل ج��مة اإلتجار باألشخاص انتها�ا جس�ما 
�ة و�ي الج��مة األ  ي العالم خالل العقود وأعنف أشكال التعدي ع� كرامة الذات الب�ش

��� نموا �ف
 المنقض�ة بعد تجارة السالح والمخدرات. 

قاقووع�ا بخطورة هذە الج��مة كأحد األشكال الع��ة للعبود�ة  ، بادرت الدولة التو�س�ة واالس�ت
الدول�ة ذات العالقة بحقوق اإل�سان وخاصة ع� اتفاق�ة األمم  االتفاق�اتبالمصادقة ع� أهم 

وتوكول المكمل لها المتعلق بمنع  2000فحة الج��مة المنظمة ع�ب الوطن�ة لسنة المتحدة لمكا وال�ب
 2003لسنة  5وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص وخاصة النساء واألطفال بموجب القانون عدد 

ي 
ي  21المؤرخ �ف

ي  2003لسنة  698واألمر عدد  2003جان�ف
 . 2003مارس  25المؤرخ �ف

اماتها وتنف�ذا  ف تبة عن المصادقة ع� ال الل�ت والمواثيق المكرسة لحقوق اإل�سان،  االتفاق�اتدول�ة الم�ت
�عات الوطن�ة ع�  2014دستور الجمهور�ة التو�س�ة لسنة  أنبيف  ام الحقوق  مبادئوكافة الت�ش اح�ت

ي 
ي العمل �ف

�ة والحق �ف ي كرامة الذات الب�ش
ف والمواطنات وال س�ما الحق �ف الفرد�ة والعامة للمواطنني

ف ووفق المصالح الفض�  ظروف الئقة و�أجر عادل وتوف�ي جميع أنواع الحما�ة ل�ل األطفال دون تمي�ي
  للطفل وحما�ة حقوق المرأة األساس�ة. 

وتوكول  تب ع� الدول األطراف ب�ب ام الم�ت ف ي تج��م اإلتجار  "مو�ي بال"و�غا�ة الوفاء باالل�ت
والمتمثل �ف

�عاتها الوطن�ة ب�ف ي ��ش
ي أو خض�ع جماعة اجرام�ة  باألشخاص �ف النظر عن طابعه ع�ب الوطيف

ي  2016لسنة  61منظمة ف�ه، صدر القانون األسا�ي عدد 
المتعلق بمنع  2016أوت  3المؤرخ �ف

اإلتجار باألشخاص ومكافحته والذي تضمن تع��ف ج��مة اإلتجار باألشخاص طبق المعاي�ي الدول�ة 
ي مكافحة كل أشكال وكرس المقار�ة الشمول�ة للتصدي لتلك الظ

ي �مكن  االستغاللاهرة والمتمثلة �ف اليت
أن يتعرض لها األشخاص وخاصة النساء واألطفال وذلك بالوقا�ة من اإلتجار باألشخاص وزجر 
ي مجال مكافحة 

ي والتعاون الدو�ي �ف مرتكب�ه وحما�ة ضحا�اە ومساعدتهم وتع��ز التنسيق الوطيف
  . اإلتجار باألشخاص

لمكافحة  الهيئة الوطن�ة”إحداث هيئة �س� المذكورة نص القانون ع�  فهدااألولغا�ة تحقيق  
  . “االتجار باألشخاص

ف الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص تم بصفة فعل�ة بصدور األمر  وتجدر اإلشارة إ� أن ترك�ي
مكافحة االتجار المتعلق بتسم�ة أعضاء الهيئة الوطن�ة ل 2017ف�فري  9بتار�ــــخ  219الحكو�ي عدد 

ي  23باألشخاص، وتم تمكينها من مقر بتار�ــــخ 
 . 2018جان�ف
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ع� أن الهيئة الوطن�ة لمكافحة  2016لسنة  61من القانون األسا�ي عدد  49قد نص الفصل و 
احاتها لتط��ر اآلل�ات الوطن�ة  ا سن�� ا االتجار باألشخاص تعد تق��ر  عن �شاطها يتضمن وج��ا اق�ت

ە للعمومللوقا�ة من االتج . كما �مكن للهيئة ار باألشخاص ومكافحته تح�له إ� رئ�س الحكومة يتم ��ش
 إصدار بالغات حول �شاطاتها و�رامجها. 

، أول تق��ر للهيئة ي من كل سنة لتقد�مه وذلك  23تم اخت�ار يوم قد و  ،و�عت�ب التق��ر الحا�ي
جان�ف

ف ذكرى إلغاء العبود�ة  ي تو�س من قبل أحمد والرق لتثمني
ي  �ف

ي  23باي األول �ف
 . 1846جان�ف

ي تق��ر الهيئة لسنة 
ل�عكس المجهودات المبذولة من طرف أعضائها، ومن طرف عد�د  2018و�أىت

ي ق�امها بالمهام الموكولة 
، الذين كانوا سندا للهيئة �ف ي

الوزارات، والمنظمات الدول�ة والمجتمع المدىف
ي تواجهها خاصة أمام عدم  رصد اعتمادات مال�ة لها طبق ما نص عل�ه لها، وتذل�ل الصع��ات اليت

ان�ة وزارة العدلالذي نص ع� أن " 44الفصل  ف "، تخصص للهيئة للق�ام بمهامها اعتمادات تلحق بم�ي
ها وعدم اصدار األوامر التطب�ق�ة سواء المتعلقة ب  ضبط، أو المتعلق بضبط تنظ�م الهيئة وطرق س�ي

وط وطرق التكفل بمصار�ف عالج  بمجان�ة العالج جار الذين مكنهم القانون من ضحا�ا االت�ش
 . والتداوي باله�ا�ل الصح�ة العموم�ة عند االقتضاء 

وتغتنم الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، هذە المناسبة لتتقدم بالشكر ل�افة أعضاء الهيئة 
ي قاموا بها، كما تت ف بها ع� المجهودات اليت قدم ببالغ الشكر للوزارات ول�تابتها القارة وكافة العاملني

ي الذين كانوا سندا للهيئة وعملوا ع� تذل�ل   
والسادة الوزراء، ول�ل المنظمات الدول�ة والمجتمع المدىف
ف دورها  ضها حيت تتمكن من تأمني ي تع�ت ي اعداد هذا الصع��ات اليت

مع شكرا خاص لمساهماتهم �ف
 . التق��ر 

ي �قدم أوً� لمحة عن الس�اق المؤسس، ف�تمحور التق��ر حول ثالثة محاور رئ�س�ةو 
 أن �عرضقبل  اىت

ي تو�س سنة 
من خالل تدخل الجهات الفاعلة  2018لمحة عامة عن حالة االتجار باألشخاص �ف

ي هذا الشأنالر 
عرض �شاط الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص خالل ب، واالنتهاء ئ�س�ة �ف

حات بواالنتهاء  ا لمهامه الركائز األر�ــع حسب مه�كل 2018سنة  ط��ر اآلل�ات ت قصد  لتوص�اتلمق�ت
 . الوطن�ة للوقا�ة من االتجار باألشخاص ومكافحته
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 االطار املؤسسايت وتقدمي اهليئة الوطنية ملكافحة االجتار ابألشخاص .1

تعت�ب ج��مة اإلتجار باألشخاص انتها�ا جس�ما لحقوق اإل�سان باعتبارها أحد األشكال الع��ة 
ي العالم للعبود�ة وا

�ة وتعد من أهم الجرائم �ف قاق وأعنف أشكال التعدي ع� كرامة الذات الب�ش الس�ت
 بعد تجارة السالح والمخدرات. 

و�ناء ع� ذلك، بادرت الدولة التو�س�ة بالمصادقة ع� أهم االتفاق�ات الدول�ة ذات العالقة بحقوق 
 2000ة المنظمة ع�ب الوطن�ة لسنة اإل�سان وخاصة ع� اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الج��م

وتوكول المكمل لها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص وخاصة النساء واألطفال  وال�ب
ي  2003لسنة  5بموجب القانون عدد 

ي  21المؤرخ �ف
 2003لسنة  698واألمر عدد  2003جان�ف

ي 
 . 2003مارس  25المؤرخ �ف

ي نفس الس�اق كرس دستور الجمهور 
ام الحقوق الفرد�ة والعامة  2014�ة التو�س�ة لسنة و�ف اح�ت

ي ظروف الئقة و�أجر 
ي العمل �ف

�ة والحق �ف ي كرامة الذات الب�ش
ف والمواطنات وال س�ما الحق �ف للمواطنني

ف ووفق المص الفض� للطفل وحما�ة  ةحلعادل وتوف�ي جميع أنواع الحما�ة ل�ل األطفال دون تمي�ي
 اذ جميع التداب�ي ال�ف�لة بالقضاء ع� العنف ضد المرأة. حقوق المرأة األساس�ة واتخ

ي 
ي مع الدستور التو��ي ومع جل المواثيق واالتفاق�ات المصادق عليها �ف �عنا الوطيف و�غا�ة مالءمة ��ش

ي  2016لسنة  61هذا اإلطار، صدر القانون األسا�ي عدد 
المتعلق بمنع  2016أوت  3المؤرخ �ف

والذي تضمن تع��ف ج��مة اإلتجار باألشخاص طبق المعاي�ي الدول�ة اإلتجار باألشخاص ومكافحته 
ي �مكن  ي مكافحة كل أشكال االستغالل اليت

وكرس المقار�ة الشمول�ة للتصدي لهذە الظاهرة والمتمثلة �ف
أن يتعرض لها األشخاص وخاصة النساء واألطفال وذلك بالوقا�ة من اإلتجار باألشخاص وزجر 

ي مجال مكافحة  مرتكب�ه وحما�ة ضحا�اە
ي والتعاون الدو�ي �ف ومساعدتهم وتع��ز التنسيق الوطيف

 اإلتجار باألشخاص. 

ات�ج�ة وطن�ة تهدف إ� الوقا�ة  ي متخصص ُ�عيف بوضع اس�ت
كما أحدث القانون المذكور إطار مؤسساىت

اح اآلل�ات ال�ف�لة بتنف�ذها و�ي  افحة الهيئة الوطن�ة لمك"من االتجار باألشخاص ومكافحته واق�ت
  ". االتجار باألشخاص

ف  ت تركيبة الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص بكونها تركيبة مختلطة تضم ممثلني ف وقد تم�ي
 :  عن الجهات الحكوم�ة وغ�ي الحكوم�ة وذلك ع� النحو التا�ي

 الجهات الحكوم�ة :  •
o �ي مجال حقوق اإل�سان، رئ

ا قاض عد�ي من الرتبة الثالثة من ذوي االختصاص �ض سا، مبا�ش
 ل�امل الوقت،

o ،ممثل عن وزارة الداخل�ة، عضوا 
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o ،عضوا ، ي ممثل عن وزارة الدفاع الوطيض
o ،ممثل عن وزارة الشؤون الخارج�ة، عضوا
o ،ممثل عن الوزارة المكلفة بحقوق اإل�سان، عضوا
o ،ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون االجتماع�ة، عضوا
o ي والتشغ�ل، عضوا،ممثل عن الوزارة المكلفة بالتك��ن ال مهيض
o ،ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة، عضوا
o ،ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأة واأل�ة والطفولة، عضوا
o ،عضوا ، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعل�م العا�ي والبحث العل�ي
o ،ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الدين�ة، عضوا
o ،ة�� عضوا، ممثل عن الوزارة المكلفة بال�ت
o ،ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب، عضوا

 :  الحكوم�ة الجهات غ�ي  •
o ،ممثل عن هيئة حقوق اإل�سان عند إرساءها، عضوا
o ،ي اإلعالم، عضوا

خب�ي �ض
o ي الجمع�ات ذات الصلة بمجال مكافحة االتجار

ض �ض ض من الناشطني ض مختصني ض إثنني ممثلني
 باألشخاص، عض��ن. 

ف أعضاء الهيئة لم  137دة خمس سنوات غ�ي قابلة للتجد�د بمقت�ف أمر حكو�ي عدد وقد تم تعيني
ي  2017لسنة 

 .  2017ف�فري  9مؤرخ �ف

ي ذكرهم: آلشخاص الس�دات والسادة األتجار باالوس�ي أعضاء الهيئة الوطن�ة لمكافحة ا
 ىت

 رئ�سالس�دة روضة العب�دي ـ •
ـ ممثلة عن وزارة الداخل�ة: عضو الس�دة روضة بيوض  •
�� � : عضو و تم تعويضه بالسيد جمال العلوي  .         اي الس�د فت�ي ست • ممثل عن وزارة الدفاع الوط��
ممثلة عن وزارة الشؤون الخارج�ة : عضو وتم تع��ضها بالس�دة نور زروق ـالس�دة ��ى س��دان  •
ي بالس�دة هندة الوسالوتم تع��ضها �سان: عضو ال فة بحقوق اممثلة عن الوزارة المكل الس�دة جيهان القاس�ي  •

 ىت
 ـ جتماع�ة: عضو ال ممثلة عن وزارة الشؤون ا لنع��ي الس�دة ت�ب ر��ي ا •
ي والتشغ�ل: عضو الس�دة سن�ة الزغلة  • ـ ممثلة عن وزارة التك��ن المهيف
ـ ممثل عن وزارة الصحة: عضو الس�د أحمد بن ن�  •
 �ة والطفولة: عضو ألممثلة عن وزارة المرأة واالس�دة سندة العب�دي  •
: عضو الدر�دي  الس�دة ل�� • ـ ممثلة عن وزارة التعل�م العا�ي والبحث العل�ي
ى السب�ي  • ـ ممثلة عن وزارة الشؤون الدين�ة : عضو الس�دة ��ش
ي  • يالس�د فت�ي الزرمدييف

��ة: عضو وتم تع��ضه بالس�دة عا�دة شقراىف ـممثل عن وزارة ال�ت
ـ تم تع��ضه بالس�د ق�س بوز�انممثل عن وزارة الشباب وال��اضة : عضو و الس�د شكري حمدة  •
ي االس�دة ناد�ة الهداوي  •

ة �ف ـ بالس�د مالك الخالدي ا عالم : عضو وتم تع��ضهإلخب�ي

 س جمع�ة أمل للعائلة والطفل: عضورئ�الس�د مالك كف�ف  •
: عضو.   الس�دة سناء بن عاشور  • ي  رئ�سة جمع�ة بييت
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ة واالخت صاص لحضور اجتماعات الهيئة قصد ولرئ�س الهيئة أن �دعو أي شخص من ذوي الخ�ب
ي المسائل المعروضة عليها. 

 االستئناس برأ�ه �ف

 . ها بأمر حكو�ي  و�ضبط تنظ�م الهيئة وطرق س�ي

ف الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص تم بصفة فعل�ة بصدور األمر  و تجدر اإلشارة إ� أن ترك�ي
م�ة أعضاء الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار المتعلق بتس 2017ف�فري  9بتار�ــــخ  219الحكو�ي عدد 

ي  23باألشخاص، وتم تمكينها من مقر بتار�ــــخ 
 . 2018جان�ف

 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص الق�ام بالمهام التال�ة:  تتو�و 

اح اآلل�ات ال�ف�لة  وضع • ات�ج�ة وطن�ة تهدف إ� منع االتجار باألشخاص ومكافحته واق�ت اس�ت
 بتنف�ذها،

ف  تع��ز  • ي هذا المجال وذلك ب�صدار المبادئ التوجيه�ة ال�ف�لة بتمكني
ف �ف قدرات مختلف المتدخلني

ي حما�ة  ف ومتفقدي الشغل ومندوىب ف التجار�ني جميع الجهات المعن�ة و�صفة خاصة الناقلني
ف والمصالح المكلفة بمراقبة الحدود واألجانب  ف والنفسانيني ف االجتماعيني الطفولة واألخصائيني

ات واإلقامة من ترصد عمل�ات االتجار باألشخاصووثائ  واإلبالغ عنها. ، ق اله��ة والسفر والتأش�ي

جمع المعط�ات والب�انات واإلحصائ�ات المتعلقة باالتجار باألشخاص إلحداث قاعدة ب�انات   •
ف للغرض بالمصالح  ي إنجاز المهام الموكولة لها، و�مكن للهيئة أن �ستعني

بهدف استغاللها �ف
ي جمع المعلومات واإلحصائ�ات حول المسائل المرتبطة بمهامها. واله�ا 

 �ل العموم�ة المختصة �ف

ف مختلف المصالح والجهات المعن�ة بهذا المجال وتنسيق جهودها وتمث�لها  ت�س�ي  • االتصال بني
، ي والدو�ي  ع� الصع�دين الوطيف

ي وسائر المنظمات ذات الصلة بمكافحة التعاون •
االتجار باألشخاص  مع منظمات المجتمع المدىف

ي هذا المجال، 
 ومساعدتها ع� تنف�ذ برامجها �ف

اح اآلل�ات واإلجراءات ال�ف�لة بالحد من الطلب الذي �حفز جميع أشكال استغالل   • اق�ت
امج  األشخاص و��ش الو�ي االجتما�ي بمخاطر االتجار بهم عن ط��ق الحمالت التحس�س�ة وال�ب

���ة و�قامة المؤتم �ات واألدلة،الثقاف�ة وال�ت  رات والندوات و�صدار الن�ش

ي  تنظ�م •
ي والدو�ي �ف اف ع� برامج التك��ن ع� الصع�دين الوطيف الدورات التدر�ب�ة واإل�ش

 المجاالت ذات العالقة بنشاطها،

ي اتخذتها الدولة لمكافحة االتجار باألشخاص و�عداد األج��ة ع� المسائل   • التع��ف بالتداب�ي اليت
ي تطلب المنظ  مات الدول�ة إبداء الرأي فيها ذات العالقة بم�دان تدخلها،اليت

�عات المنظمة للمجاالت ذات العالقة  المساهمة • ي تنش�ط البحوث والدراسات لتحد�ث الت�ش
�ف

باالتجار باألشخاص ع� ضوء المعاي�ي الدول�ة وأفضل الممارسات بما �حقق تنف�ذ برامج الدولة 
ي التصدي لهذە الظاهرة. 

 �ف
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ع� أن الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار  2016لسنة  61من القانون األسا�ي عدد  49لفصل نص ا كما 
احاتها لتط��ر اآلل�ات الوطن�ة للوقا�ة  باألشخاص ب�عداد تق��ر سنوي عن �شاطها يتضمن وج��ا اق�ت

ە للعموم. كما �م ة إصدار للهيئ كنمن االتجار باألشخاص ومكافحته تح�له إ� رئ�س الحكومة يتم ��ش
 بالغات حول �شاطاتها و�رامجها. 

ي  للمهام الموكولة للهيئة فإن التق��ر سوف يتناول وتبعا  ي عالقة  ا أنجزته األعمال واأل�شطة اليت
الهيئة �ف

ي تحقيق تلك المهام وأسبابها.  المهام الموكولة لها،ب
 مع ذكر النجاحات واإلخفاقات واإلشكال�ات �ف

 الوضع�ة المال�ة للهيئة: 

المتعلق بمنع االتجار باألشخاص ومكافحته ع�  2016لسنة  61من القانون عدد  44فصل لنص ا
ان�ة وزارة العدل، و�الرغم من وض�ح النص  ف أن تخصص للهيئة للق�ام بمهامها اعتمادات تلحق بم�ي

ي س ي مناقشة االعتمادات اليت
�كها �ف ان�ة ولم يتم ��ش ف ان�فإن الهيئة لم تمكن من م�ي ف ي م�ي

ة تخصص لها �ف
 . المقر والحاج�ات المكتب�ة، وس�ارة مصلحةواقت� األمر ع� توف�ي  وزارة العدل
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 2018سنة  تونس يف االجتار ابألشخاصحالة  .2

جمع المعط�ات والب�انات واإلحصائ�ات ع� الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص تعمل 
ي إنجاز المهام الموكولة لها المتعلقة باالتجار باألشخاص إلحداث قاعدة ب�انات بهدف استغ

. اللها �ف
 الحكوم�ةغ�ي الجهات و  الجهات الحكوم�ةو�تسيف ذلك من خالل التعاون الوط�د مع مختلف 

ف ب كاء المهتمني  . مكافحة االتجار باألشخاصوال�ش

الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار احصتهم �لغ إجما�ي عدد ضحا�ا االتجار باألشخاص الذين و 
�عرض التق��ر التقس�مات و ضح�ة.  780 عدد  ،2018 سنةخالل  تجميع الب�انات ع�ب باألشخاص 

قبل تقد�م  الحكوم�ة ذات الصلةالجهات التفص�ل�ة لتدخل  الب�انات واإلحصائ�اتو القطاع�ة 
 . ها مالمح ملخص عام �عرض خصائصها و 

 تدخل وزارة الداخلية 1.2

ي 
ي  المؤرخ 2016لسنة  61عدد إطار تطبيق أحكام القانون  �ف

المتعلق بمنع اإلتجار  2016أوت  3�ف
 ( ف طة وحرس وطنيني ت الوحدات األمن�ة بكامل تراب الجمهور�ة (�ش باألشخاص ومكافحته، با�ش

ي مجال 
ي تقد�م أي أنواع �الجن�ي (تور  االستغاللاألبحاث �ف

ي أعمال دعارة أو بغاء أو �ف
ط شخص �ف

ي ذلك  أخرى
ي الم االستغاللمن الخدمات الجنس�ة بما �ف

شاهد اإلباح�ة) والتشغ�ل الق�ي �ف
ي أ�شطة إجرام�ة).  االقتصادي واالستغالل

 ألطفال والممارسات الشبيهة بالرق (استخدام طفل �ف

: موزعة  ضح�ة  383 ـالتعهد بـ 2018خالل سنة أمكن  وقد   كالتا�ي

ي 
ي عام الذين تم تحداالتجار باألشخاص ضحا�ا  توز�ــــع: 1رسم ب�اين

 حسب ن�ع االتجار 2018�دهم �ن

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة الداخل�ة
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ف بلغ عدد ضحا�ا التشغ�ل  10.2ضح�ة أي بنسبة  39الجن�ي  االستغاللبلغ عدد ضحا�ا  ي حني
% �ف

ي  االقتصادي االستغالل% كما بلغ عدد ضحا�ا  55ضح�ة أي بنسبة  211الق�ي 
(استخدام طفل �ف

% وعدد ضحا�ا الممارسات الشبيهة  32.9ضح�ة أي بنسبة  126هامش�ة)  التسول، تعا�ي أ�شطة
ي أ�شطة إجرام�ة)  لرقبا

 %.  1.9ضحا�ا أي بنسبة  7(استغالل طفل �ف

ضح�ة من  144% مقابل  62.4ضح�ة أي بنسبة  239�لغ العدد الجم�ي للضحا�ا النساء والفت�ات و 
ضح�ة مقابل  187 الراشداتلضحا�ا النساء �لغ العدد الجم�ي لو  %.  37.6جنس الذكور أي بنسبة 

و�كون  ضح�ة طفل 95ضح�ة مقابل  49 رشد بلغ العدد الجم�ي للذكور البينما  ضح�ة طفلة 52
كما يبينه   % من جملة الضحا�ا  38.4طفل أي بنسبة  147العدد الجم�ي للضحا�ا األطفال بالتا�ي 

 :  الرسم التا�ي

ي 
 )2018االجتما�ي وفئة العمر (ن�ع التوز�ــــع ضحا�ا االتجار باألشخاص حسب  : 2رسم ب�اين

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة الداخل�ة

ي 
 )2018الجنس�ة (توز�ــــع ضحا�ا االتجار باألشخاص حسب  : 3رسم ب�اين

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة الداخل�ة
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ف  ف ان  الضح�ة التوز�ــــع حسب جنس�ةو�بني  211 ح�ث بلغ عددهم الضحا�ا �مثلون أغلب التو�سيني
% وأغلب الضحا�ا من الجنس�ة  44.9ضح�ة أجنب�ة أي بنسبة  172% مقابل  55.1ضح�ة أي بنسبة 

ي التشغ�ل الق�ي ب�حدى المال�ي الل�ل�ة من  16اإل�فوار�ة كما تم التعهد بعدد 
ضح�ة أجنب�ة �ف

 . إ� ضح�ة من الجنس�ة ال����ة اإلضافةة والبالروس�ة بالجنس�ة الروس�ة، األ�ران�

ي تم تحد�دها ع� مستوى السلطات االمن�ة خالل  و�لخص الرسم التا�ي توز�ــــع ضحا�ا االتجار اليت
 حسب الفئات و�عض خصائص الن�ع االجتما�ي والجنس�ة.  2018سنة 

ي 
 )2018باألشخاص حسب ن�ع االتجار والن�ع االجتما�ي والجنس�ة (توز�ــــع ضحا�ا االتجار : 4رسم ب�اين

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة الداخل�ة

ف أما ف�ما يتعلق ب ي  الموّرطني
موّرط  301 عدد  2018فقد بلغ عددهم سنة  االتجار باألشخاص جرائم�ف

ف  199من بينهم  ي مجال لدى السلط االمن�ة. و  معروفني
ف �ف  33الجن�ي  اللاالستغ�لغ عدد الموّرطني

ي 16.6موّرط أي بنسبة  ي التشغ�ل الق�ي أو الج�ب
ف بلغ عددهم �ف ي حني

موّرط أي بنسبة  19 % �ف
ي  09.5

ف �ف ي التسول، تعا�ي أ�شطة  االقتصادي االستغالل% كما بلغ عدد الموّرطني
(استخدام طفل �ف

ي جرائم الممار  70.4موّرط أي بنسبة  140هامش�ة) 
ف �ف سات الشبيهة بالرق %. و�لغ عدد الموّرطني

ي اإلجرام المنظم 
ف أي بنسبة  7وتحد�دا استغالل طفل �ف  %.  03.5موّرطني
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ي 
ن : 5رسم ب�اين ي اإلتجار باألشخاص المعروفني

ن �ن  )2018(العدد الجم�ي للمورطني

 
 وزارة الداخل�ة: ب�انات المصدر 

ف من جنس اإلناثو  من جنس الذكور  100% مقابل  49.7أي بنسبة  99 �لغ العدد الجم�ي للموّرطني
ف و  ف التو�سيني ف أجانب 5% مقابل  97.5أي بنسبة  194�لغ عدد الموّرطني  . موّرطني

ي 
 (2018) س: توز�ــــع المتاج��ن حسب الفئة ون�ع الجن6رسم ب�اين

 
 وزارة الداخل�ة: ب�انات المصدر 

ي 
 (2018) الجنس�ة: توز�ــــع المتاج��ن حسب الفئة و 7رسم ب�اين

 
 وزارة الداخل�ة: ب�انات المصدر 
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كات  4 ـتم التعهد ب كما  : توظ�ف، �ش ي جرائم التشغ�ل الق�ي و�ي ع� التوا�ي
 توّرطت �ف

كة تنشط بصفة قانون�ة:  • رت عن ط��قها  �ش ّ ي إطار اإلتجار باألشخاص  35ت�ف
ضح�ة من اإلناث �ف

ي السفر إ� 
ي  بلدباستغالل عمالة الغ�ي إذ تم التوسط لهّن �ف للعمل كعون رعا�ة ح�ات�ة بعد  عرىب

كةو فر أحد تلّقيهّن دورات تك��ن�ة ب ي إ�  نّ و�سفره ،ع ال�ش تم حجزهّن بمبيتات ال  البلد العرىب
ل�ات وتعرّض  ف ور�ات كما عملن أغلبهّن كمعينات م�ف ستغالل أغلبهن إ� اال  تتتوفر ع� أ�سط ال�ف

من قبل مشغليهّن و�ختم األبحاث و�حالتها ع� الن�ابة  االقتصادي والجن�ي و�عضهن للتحرش،
.  ة القض�ةالعموم�ة تمت إحال ي الما�ي

 ع� القطب القضاىئ

كتان • ي العمل ببلدان  �انبصفة غ�ي قانون�ة تتول انتنشط �ش
ف �ف �ل عروض شغل لفائدة الراغبني ف ت�ف

ر عن ط�� ، ت�ف ي .  ضحيتانقها الخليج العرىب ي إطار اإلتجار باألشخاص باستغالل عمالة الغ�ي
 �ف

�ل عروض شغل ع� مواقع التواصل �ش  • ف لفائدة  االجتما�ي كة تنشط بصفة غ�ي قانون�ة تتو� ت�ف
ل�ات و  ف ي العمل بالبالد التو�س�ة كمعينات م�ف

ف والراغبات �ف ي إطار �الراغبني
المطاعم والمقا�ي �ف

. اإلتجار باألشخاص باستغالل ع  مالة الغ�ي

ع�  مح�ف  75إحالة  تتم 2018نوفم�ب  30أنه ا� غا�ة  تجدر اإلشارة مآل األبحاثوف�ما يتعلق ب
.  135عدد المحا�ف بصدد اإلنجاز و�بلغ العدالة    مح�ف

ي تعوق مكافحة هذە الظاهرةو  ف الصع��ات واإلشكال�ات اليت العنا�  وزارة الداخل�ة، �شخص من بني
 : التال�ة

�ة واللوجست�ة لمصلحة مكافحة اإلتجار باألشخاص باإلدارة الفرع�ة حدود�ة اإل م • مكان�ات الب�ش
ي تنشط ع� مستوى  االجتماع�ةللوقا�ة  طة العدل�ة و�ي الوحدة األمن�ة الوح�دة اليت ب�دارة ال�ش

ي هذا الصنف من الجرائم. 
ي والمختصة بالبحث �ف  وطيف

ي جرائم التشغ�ل الق� ت •
ف �ف ر التع��ف بالمورطني

ّ
ة المعط�ات المتوفرة عذ

�
ي للضحا�ا األجانب لقل

ي شأنهم ولتعمّدهم االنتقال بالسكيف من مكان إ� آخر للتف�ي من المالحقة األمن�ة، باإلضافة 
�ف

ي العودة الطوع�ة إ� بلدانهم. 
 إ� عدم التعاون من قبل الضحا�ا الذين يرغب أغلبهم �ف

المتعلق بمنع اإلتجار باألشخاص  2016لسنة  61تطبيق أحكام القانون عدد  محدود�ة •
ي للجرائم ومواصلة اعتماد أحكام المجلة الجزائ�ة لدى بعض 

ومكافحته من ح�ث التكي�ف القانوىف
  المحا�م. 

�ول وشعب  • ي إطار تبادل المعلومات حول  االتصالمحدود�ة التعاون مع بعض مكاتب األن�ت
�ف

ف والمطالبة ب�نابات تحقيق دول�ة  . الضحا�ا والموّرطني ي  رغم أن األمر يتعلق بتعاون أميف

ف بنقاط العبور  • مجة لفائدة مأموري الضابطة العدل�ة والعاملني ي الدورات التك��ن�ة الم�ب
نقص �ف

ي 
ي لتلك الدورات مما �حول دون التعمق �ف (إدارة الحدود واألجانب) مع ق� المقّرر الزميف

ي رغم كثافة المادة وتعّقد الج��مة.   المحتوى التك��يف

نا�ي واجب اإلشعار عن حاالت إتجار باألشخاص لدى مختلف األطراف مما �حول دون م تعد •
 التعهد الفوري بالوضع�ات وخاصة األطفال. 
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 وزارة الدفاع الوطين مسامهة  2.2

ي مجال مكافحة االتجار باألشخاص ح�ث  
ي �ف ي بمعاضدة المجهود الوطيف تقوم وزارة الدفاع الوطيف

ي إطار عمل�ات 
ف تقد�م المساعدة يتو� ج�ش البحر �ف عيني البحث واإلنقاذ بالبحر للمهاج��ن غ�ي ال�ش

ي ذلك اإلجالء الص�ي عند االقتضاء ثم �سل�مهم إ� السلط المعن�ة. 
ف بما �ف   األول�ة للمنك��ني

ي  2018خالل سنة و  ف  912تم خاللهم انقاض تدخل  79بـ قامت وزارة الدفاع الوطيف شخصا و�بني
 الرسمان التال�ان تفص�ل ذلك: 

ي 
ي مجال مكافحة االتجار باألشخاص: عدد  2018عمل�ات تدخل ج�ش البحر خالل سنة : 8رسم ب�اين

�ن
 العمل�ات

 
ي   المصدر: ب�انات وزارة الدفاع الوطيف

ي 
ي مجال مكافحة اال  2018عمل�ات تدخل ج�ش البحر خالل سنة : 9رسم ب�اين

تجار باألشخاص: عدد �ن
 وعدد المرا�ب األشخاص

 
ي   المصدر: ب�انات وزارة الدفاع الوطيف
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 رأة واألسرة والطفولة وكبار السنوزارة املتدخالت  3.2

ي لها صلة بجرائم االتجار لحما�ة الطفولة المندوب العام  ناعتمادا ع� اإلحصائ�ات الصادرة ع واليت
اشعار حول استغالل الطفل ذكرا  429، تم �سج�ل 2018خالل سنة باألشخاص (بالنسبة لألطفال) 

ي اإلجرام المنظم، و 22كان أو أني� جنس�ا، و
اشعار حول تع��ض  102اشعار حول استغالل الطفل �ف

وحسب  وتتوزع هذە اإلشعارات حسب أصناف التهد�د  الطفل للتسول أو استغالله اقتصاد�ا. 
:  الوال�ات  ع� النحو التا�ي

ي 
ي تم تلقيها حسب صنف التهد�د خالل سنة مندوب حما�ة الطفولة: : 10رسم ب�اين

توز�ــــع االشعارات اليت
2018 

 
 المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السنوزارة : ب�انات المصدر 

 نهائ�ة وال تمثل اإلحصائ�ات الفعل�ة غ�ي هذە األرقام  ه بتار�ــــخ اعداد التق��ر تب�ت أن�جدر الذكر و 
� ف ي حما�ة الطفولة، نت�جة عدم استكمال ت�ف ل جميع الب�انات من كافة المسجلة بمكاتب مندوىب

تقدي��ة �مكن الق�ام بعمل�ة  ،2017إال انه و�المقارنة مع اإلحصائ�ات المسجلة خالل سنة  . المكاتب
ي ا� تقدير 

ي خانة االتجار  210تض�ف
 وتتوزع كالتا�ي : باألشخاص حالة تصنف �ف

ي 
 2018خالل سنة شعارات مندوب حما�ة الطفولة احسب االتجار باألشخاص  : تقدير حاالت 11 رسم ب�اين
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 وتقديرات المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السنوزارة : ب�انات المصدر 

�عاتوع� مستوى  �ة ، عملت وزارة المرأة واأل بمكافحة االتجار باألشخاصذات العالقة  الت�ش
ع� الق�ام باإلجراءات المستوجبة لالنضمام إ� اتفاق�ة  2018والطفولة وكبار السن خالل سنة 

روت)، ح�ث أنه وع� ز الجنس�ة (الن اتمجلس أورو�ا �شأن حما�ة األطفال من االستغالل واالعتداء
النزروت، صدر ع� االنضمام لالتفاق�ة  2017ج��ل�ة  13مصادقة مجلس الوزراء المنعقد بتار�ــــخ  إثر 

ي  2018لسنة  2القانون األسا�ي عدد 
ي  15المؤرخ �ف

المتعلق بانضمام الجمهور�ة  2018جان�ف
. التو�س�ة التفاق�ة مجلس أورو�ا �شأن حما�ة األطفال من االستغالل واالعتداءات الجنس�ة (النروت)

يق مع اله�ا�ل ذات حرصت الوزارة خالل السنة الحال�ة ع� استكمال كافة اإلجراءات بالتنس كما 
ف النفاذ.   العالقة، لدخول هذە االتفاق�ة ح�ي

معالجة األسباب الجذر�ة المؤد�ة لالتجار باألشخاص واأل�شطة المب��ة ضمنه سواء بيتعلق  وف�ما 
اعتماد وتنف�ذ س�اسات و  من ح�ث التصدي للعوامل االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة والس�اس�ة

امج االجتماع�ة الهادفة إ� مكافحة الفقر  ع��ز و ت ،االتجار باألشخاصشاملة لمنع جميع أشكال  ال�ب
وضع برامج اجتماع�ة للتعهد بالفئات الهشة واأل��� و  ع المدر�ي المبكر وعمالة األطفالواالنقطا 

، عملت  و  عرضة لالتجار  ي
ي الوسط ال���ف

تدع�م برامج العنا�ة باأل�ة والمرأة والطفولة وخاصة �ف
ي  2018الل سنة الوزارة خ

امج والمشار�ــــع واالنطالق �ف ات�ج�ات وال�ب ع� إعداد جملة من االس�ت
 : ي

 تنف�ذها، وتتمثل خاصة �ف

 النهوض بالطفولة المبكرة:  •
o ات�ج�ة الوطن�ة متعددة القطاعات لتنم�ة الطفولة المبكرة  المصادقة ع� االس�ت
o برنامج دعم أبناء العائالت المعوزة 
o ف إحداث فضاءات الطفولة ا  فضاء 49لمبكرة بمؤسسات الطفولة العموم�ة: بناء وتجه�ي
o  روضة 42العمل ع� إعادة إح�اء ر�اض األطفال البلد�ة: إعادة إح�اء 

 وقا�ة األطفال:  •
o  نات ات�ج�ة الوطن�ة لحما�ة األطفال من مخاطر سوء استعمال األن�ت ي إعداد االس�ت

االنطالق �ف
ون�ةمنذ ورود أول اإلشعارات بخصوص حاالت انتح كما   ،ار أطفال �سبب األلعاب اإلل��ت

ف  اتخاذ اإلجراءات العاجلة الوزارةتولت  والهادفة إ� توع�ة األول�اء وكذلك مختلف المتدخلني
نات  تب عن سوء استعمال األطفال لألن�ت ي قد ت�ت ف بالمخاطر اليت  الم�دانيني

o ات�ج�ة االتصال�ة حول التصدي للعنف المسلط ع� األطفال داخ  ل األ�ةاالس�ت
ف األطفال من الع�ش مع أ� سواء عائالتهم • الطب�ع�ة أو لدى عائالت  برنامج الّ�مؤسسات�ة: تمكني

 . استقبال

ي مجال المرأة واأل�ة:  •
 �ف

o ي المناطق ال��ف�ة ا
ف االقتصادي واالجتما�ي للنساء والفت�ات �ف ات�ج�ة الوطن�ة للتمكني الس�ت

)2017-2020( 
o ي ال

ي  3500ح�اة العامة: تم تك��ن مشاركة الفت�ات والنساء �ف
امرأة وفتاة حول المشاركة �ف

 الشأن المح�ي 
o ي ال��ف

ف جودة الح�اة للفتاة والمرأة �ف ف ظروف النقل تحسني ي ال��فالعاملة المرأة : تحسني
 �ف



ـــــــالهــــــيئ ـــة الــــــــــ ــــــــة لمـ ـــــــار باألشخــــوطن�ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــة االتجـ ـــــــ ـــكافحــــ ـــــــاص ــــــــ ـــــــ  ـــــ

 2018السنوي التقرير 

 

19 

o  :ف ضد المرأة ي عدد مرا�ز التعهد بالنساء ضحا�ا العنف مناهضة العنف والتمي�ي
فيع �ف   ال�ت

o  إحداث مجلس للنظراء للمساواة وتكافؤ : جتما�ي وتكافؤ الفرصإدماج مقار�ة الن�ع اال
ف المرأة والرجل بمقت�ف األمر الح وضع خطة عمل و  2016لسنة  626عدد  كو�ي الفرص بني

 )2020-2016وطن�ة لمأسسة و�دماج مقار�ة الن�ع االجتما�ي (
 خاصة إ�:  وتهدف، الخطة الوطن�ة للنهوض باأل�ة •

o  �ف االقتصادي لأل ة التمكني  ذات الوضع�ة الخصوص�ة: األ� ذات عائل واحد واأل� الفق�ي
ف عن العمل واأل� المهددة بخطر  ي لديها أبناء من أصحاب الشهادات أو العاطلني واليت

 اإلرهاب والتطرف والمناطق الحدود�ة وذات ال�ثافة السكان�ة العال�ة
o طة اجتماع�ة ونفس�ة ألبناء اإلحاطة باأل� المهاجرة: من خالل تقد�م خدمات مرافقة و�حا

ي إطار الوقا�ة 
ف بأرض الوطن �ف  من السلوك�ات المحفوفة بالمخاطرأ� المهاج��ن المتبقني

o  مرافقة األ� ودعم وظائفها: قصد إعداد الشباب للح�اة الزوج�ة وتقد�م خدمات الوساطة
��ة الوالد�ة،  العائل�ة وتنم�ة الو�ي بأهم�ة السلوك الحضاري وتنم�ة ال�ت

 الرتبية وزارةمسامهة  4.2

ي لمنع ومكافحة ج��مة اإلتجار باألشخاص   ي المجهود الوطيف
��ة ع� المساهمة �ف ترتكز خطة وزارة ال�ت

از�ة من خالل التأ��د ع� ضمان حق التعل�م للجميع وتك��س مبدا تكافؤ  ع� مقار�ة وقائ�ة اح�ت
ي ارساء حق التعل�م باعتبارە من الحقوق ا

ي نص عليها الدستور التو��ي الفرص والعدالة �ف   الساس�ة اليت

ي منع ومكافحة ج��مة االتجار بالب�ش من خالل  وتتج�
��ة �ف هذە المقار�ة الوقائ�ة لخطة وزارة ال�ت

 التأ��د ع� مبدا إجبار�ة التعل�م إ� سن السادسة ع�ش . 

ات�ج�ة الوطن�ة لمنع ومكا ي االس�ت
ي المساهمة �ف

��ة �ف فحة ج��مة االتجار بالب�ش وتتج� خطة وزارة ال�ت
من خالل معالجة مشكل االنقطاع المدر�ي المبكر باعتبارە سببا وارض�ة لتع��ض الطفل لخطر 

ي سن مبكرة ا� جانب م االستغالل الجن�ي واالقتصادي
االنحراف  شكلعند مغادرته مقاعد الدراسة �ف

ي اعمال التسول وترو�ــــج ا
أن  لمخدرات و الدعارة ا� جانبو استغالله من قبل العصابات المنظمة �ف

ي سوق الشغل 
مشكل االنقطاع المدر�ي المبكر �عت�ب سببا النتشار االم�ة وعدم القدرة ع� االنخراط �ف

ي المستقبل و�مكان�ة استقطابه من قبل الجماعات اإلجرام�ة. 
 �ف

ي مجال التصدي للفشل المدر�ي واالنقطاع عن الدراسة كما 
��ة �ف ا� اعادة  تهدف خطة وزارة ال�ت

���ة والتعل�م�ة والتك��ن�ة.  ي المنظومة ال�ت
ف �ف ي  ادماج المت��ني

هذا االطار بلغ عدد المطالب  و�ف
ي بالعودة ا� الدراسة إثر رفت بقرار من مجلس القسم 

المقدمة بخصوص حاالت االسعاف االستثناىئ
وتمت االستجابة إ�  11498قرابة  2018 / 2017بالتعل�م االسا�ي والثانوي خالل السنة الدراس�ة 

المركزي(. وقد بلغ عدد  لمستوىع� ا 250ع� المستوى الجهوي و  8322مطلب (  10489
ي بالعودة إ� الدراسة إثر رفت بقرار من مجلس القسم قرابة

 المطالب المقدمة لإلسعاف االستثناىئ
 . مطلب 328مطلب تم االستجابة ا�  408
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ات�ج�ة لقطاع ال وتهدف ف الخطة االس�ت ة الممتدة بني ��ة للف�ت ا� النهوض بالمنظومة  2020ا�ي  2016�ت
ف ظروف التعل�م  ���ة عن ط��ق تحسني ���ة من خالل تك��س جودة وفاعل�ة المنظومة ال�ت ال�ت

ف مكتسبات التلم�ذ ومراج ���ة وتط��ر االسال�ب الب�داغوج�ة للتعلم وتحسني  عةبالمؤسسات ال�ت
ي من خالل مراجعة الخ��طة آل�ات تقي�م وتط��ر برامج الدرا ف اال�جاىب سة وتحقيق مبدا التمي�ي

ي �سبة النجاح والتمدرس، واقرار خطة 
ف الجهات �ف ���ة وتقل�ص التفاوت بني المدرس�ة للمؤسسات ال�ت

 افراد�ة ترا�ي حاج�ات التالم�ذ ذوي االعاقة. 

ي مجال مقاومة االنقط االشارة ا� أن مقار�ة وتجدر 
��ة �ف باعتبارها  اع والت�ب المدر�ي وخطة وزارة ال�ت

ي 
ي حما�ة األطفال من المخاطر االجتماع�ة المتمثلة �ف

ي مجهود الدولة �ف
آل�ة أساس�ة للمساهمة �ف
���ة ع�ب  ظومةوجرائم المخدرات واالنحراف ا� جانب اصالح المن جرائم االتجار باألشخاص ال�ت

امج الدراس�ة و اخضاع المنظومة التعل�م�ة ف ال�ب قي�م الدوري و اعتماد وسائل تكنولوج�ات للت تحسني
ي المنظومة التعل�م�ة االتصال

ي  الحديثة �ف
ف �ف ف النفسيني رصد  والتأ��د ع� اهم�ة دور سلك األخصائيني

ي �ستد�ي التدخل  فإنه تم التأ��د ع� أهم�ة ر�ط  ،والدعمومتابعة الحاالت الصعبة للتالم�ذ اليت
���ة بمنظومة التك��ن المه ��ة ووزارة العمل�ة ال�ت ف وزارة ال�ت امج بني ي من خالل عمل�ات تنسيق ال�ب يف

ي والتشغ�ل من خالل احداث المدارس االعداد�ة التقن�ة منذ سنة  ي تعت�ب  2008التك��ن المهيف اليت
���ة الراجعة ب ي بعض  النظر صنفا من المؤسسات ال�ت

ي �ف ي مهيف ��ة تتو� تقد�م تعل�م تقيف ا� وزارة ال�ت
ي الحقا او  ةاالختصاصات المهن� مواصلة دراسته بالتعل�م  و تخول للتلم�ذ حق االلتحاق بالتك��ن المهيف

 . العمو�ي 

ي 
ف  و�ف اوح سنهم بني ي بالنسبة ا� االطفال الذين ت�ت اطار س�ي الدولة ا� تك��س اجبار�ة التك��ن المهيف

ي والتشغ�ل  18و  16 ��ة والتك��ن المهيف ك عن وز�ري ال�ت  14/  20عدد سنة صدر المنشور المش�ت
ي 

ي  2018مارس  13المؤرخ �ف المتعلق بتوج�ه تالم�ذ السنوات التاسعة اسا�ي ا� مرا�ز التك��ن المهيف
 . 2017/2018بعنوان السنة الدراس�ة 

��ة الوقائ�ة لمقاومة جرائم االتجار باألشخاص �ستند ا� خطة  عالوة ع� ذلك فإن مقار�ة وزارة ال�ت
���ة ع� مح�طها االجتما�ي من خالل التأ��د ع� متكاملة تهدف ا� تحقيق انفت اح المؤسسة ال�ت

���ة من خال ي النهوض بالمؤسسة ال�ت
ي من الجمع�ات والمنظمات �ف

اهم�ة دورها  لدور المجتمع المدىف
���ة ا�  ي تنش�ط الح�اة المدرس�ة وجعل المؤسسة ال�ت

���ة �ف ي معاضدة مجهود أطراف األ�ة ال�ت
�ف

�و   ي التعل��ي تمثل فضاء لممارسة اال�شطة ال��اض�ة والثقاف�ة واالجتماع�ة. جانب دورها ال�ت

ا�ة لتم��ل "مدرسة الفرصة  و�اإلضافة ��ة فقد تّم إمضاء اتفاقّ�ة �ش إ� ذلك تأ��دا لمساهمة وزارة ال�ت
 . ي اعادة فت و�تمثل الثان�ة " للتّصدي لظاهرة االنقطاع المدر�ي

وع "مدرسة الفرصة الثان�ة "�ف ح م�ش
فيهّ�ة وأقسام اللغات  عدد من المدارس من جد�د لتوف�ي كل االمكانات التدر�س�ة والمهنّ�ة وال�ت
ي ومطعم مدر�ي مع تقد�م االحاطة النفسّ�ة للتالم�ذ بغا�ة اعادة بناء 

ي ور�ا�ف
واعالمّ�ة ومركب ثقا�ف

ە ع� الد ف ف المدرسة والتلم�ذ واحتوائه قدر المستطاع وتحف�ي  راسة. الثقة من جد�د بني



ـــــــالهــــــيئ ـــة الــــــــــ ــــــــة لمـ ـــــــار باألشخــــوطن�ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــة االتجـ ـــــــ ـــكافحــــ ـــــــاص ــــــــ ـــــــ  ـــــ

 2018السنوي التقرير 

 

21 

ي ظل �سج�ل أ��� من  وتعت�ب 
مدرسة الفرصة الثان�ة الحّل األمثل للتّصدي لظاهرة الت�ب المدر�ي �ف

ف  100 اوح معدل اعمارهم بني هم  18و 12ألف مت�ب سن��ا ت�ت ف وتأط�ي سنة بغا�ة استقبال المنقطعني
��ّ�ة التك��ن  را�ز او بم وتك��نهم واعادة ادماجهم حسب االمكانّ�ات المتاحة صلب المؤسّسات ال�ت

ي مرحلة او� اما لمواصلة دراستهم او للظفر باختصاص �مكنهم من االندماج �سوق الشغل 
ي �ف المهيف

ي مرحلة ثان�ة. 
ي  وهو �ف

ي �ف ما يؤّدي ا� تصّور مهام الّرصد والتدقيق والمتابعة ومراجعة النظام التأدييب
�وي ع� الجانب الزجري.   اتجاە تغل�ب الجانب ال�ت

 التشغيلوزارة التكوين املهين و  مسامهة 5.2

ي والتشغ�لوزارة  ساهم� ي  التك��ن المهيف
ي جهود الم�ف خاصة  شخاصلمنع ومكافحة االتجار باأل  الوطيف

ي مجال الهجرة 
 . الهجرة المنظمة وتط��ر  األجنب�ة وال�د العاملةمن خالل تدخالتها �ف

اح الس �قومو  �اسات الهادفة إ� النهوض بتوظ�ف مكتب الهجرة وال�د العاملة األجنب�ة بتصور واق�ت
ال�د العاملة التو�س�ة بالخارج وتنم�ة التوظ�ف بالخارج من خالل إرساء وتط��ر العالقات مع اله�ا�ل 

اخ�ص للمؤسسات الخاصة للتوظ�ف ب ومراقبة  الخارجالمختصة و�عداد الملفات المتعلقة ب�سناد ال�ت
اإلدار�ة األخرى لمكافحة الممارسة غ�ي القانون�ة لنشاط أ�شطتها والتعاون معها والتنسيق مع اله�ا�ل 

ي إعداد وتنف�ذ برامج إدماج العائدين من الهجرة ومتابعتها 
التوظ�ف بالخارج. كما �شارك المكتب �ف

ي إعداد ومراجعة 
اف ع� إنجاز دراسات واستشارات تتعلق بمجال التوظ�ف بالخارج. و�ساهم �ف واإل�ش

ي مجال الهجرة ومتابعة تنف�ذها. االتفاق�ات الدول�ة والق
 نصل�ة �ف

ي مجال الهجرة المنظمة: 
 المشار�ــــع المنجزة �ف

ي  • ف تو�س واالتحاد األوروىب ا�ة من أجل التنقل بني وع دعم ال�ش ي إنجازە  "Lemma"م�ش
ع �ف الذي �ش

وع من ثالث محاور أساس�ة: . و�متد ع� ثالث سنوات 2016ج��ل�ة   الهجرةأ)  و�تكون الم�ش
ي و  و�عادة إدماج  عودة، ج) االستفادة من الجال�ة التو�س�ة بالخارج، ب) التنقلبغرض مهيف

 المهاج��ن
وع " • ي تنف�ذ م�ش

ي مخططات التنم�ة"المشاركة �ف
وع إ� تط��ر  و�ــهدف. إدماج الهجرة �ف الم�ش

ي عند وضع وتنف�ذ االتفاقات 
ي مجال الهجرة باعتماد البعد اإلنماىئ

قدرات الجهات الفاعلة �ف
 الدول�ة 

وع منتور( • ي مجال الهجرة النظام�ة" MENTORم�ش
) "الشبكة المتوسط�ة للتوج�ه والتدر�ب �ف

ف الجهات اإل�طال�ة والتو�س�ة و�ــهدف  ي مجال الهجرة الدائ��ة بني
الذي �مثل تج��ة أو� �ف

وع إ� ف خارج االتحاد -الم�ش ف آل�ات التنقل المؤقتة والدائ��ة لشباب تو�س المق�مني تحسني
، من ي ي ب��طال�ا  األوروىب �ص مهيف ي مجال التك��ن و خالل تمكينهم من الق�ام ب�ت

تع��ز التعاون �ف
ف إ�طال�ا  ي والتشغ�ل بني تط��ر مؤهالت مستشاري التشغ�ل من أجل تط��ر آل�ات الهجرة و المهيف

 . ي ي اتجاە إ�طال�ا واالتحاد األوروىب
 الدائ��ة والمؤقتة والتع��ف بفرص الهجرة المنظمة �ف

" الذي ينفذە مكتب العمل الدو�ي بالتعاون مع وزارة FAIR –داب العادل للعمالبرنامج "االنت •
ي والتشغ�ل، وهو برنامج �س� إ� تع��ز ممارسات االستخدام العادل  التك��ن المهيف
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ي المغرب  •
ف حوكمة الهجرة و�شجيع هجرة ال�د العاملة العادلة �ف وع "أمام" "دعم تحسني م�ش

ي تو�س وهو يهدف إ�
" و�ف ي كما أنه ال�ب�ي ي المغرب العرىب

 حما�ة حقوق العمال المهاج��ن �ف
ف مختلف اله�ا�ل المسؤولة عن وضع إحصاءات عن الهجرة.   س�عمل ع� التنسيق األفضل بني

ي والتشغ�ل قامت كما  وع القانون الجد�د المتعلق بتنظ�م ب وزارة التك��ن المهيف عرض ومناقشة م�ش
وع القانون الجد�د بصفة �شارك�ة  وقد . رجلمؤسسات الخاصة للتوظ�ف بالخا�شاط ا تم إعداد م�ش

ف كل الوزارات المعن�ة والهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص وهو يهدف إ� م��د تنظ�م  بني
ي مجال التوظ�ف بالخارج من خالل : 

 ومراقبة قطاع الوساطة �ف

سلك تفقد له صفة �شد�د الرقابة ع� المؤسسات الخاصة لتفادي التجاوزات ع�ب احداث  •
ي محا�ف �قع 

ي تضبط �ف الضابطة العدل�ة يتو� مراقبة �شاط المؤسسات و�عاين المخالفات اليت
 رفعها إ� الوز�ر المكلف بالتشغ�ل الذي �ح�لها بدورە إ� الن�ابة العموم�ة. 

ف الخطا�ا المال�ة والعق��ات البدن�ة الذين �مارسون �شاط  • اوح بني �سل�ط عق��ات ردع�ة ت�ت
ي والتشغ�ل.   التوظ�ف بالخارج بدون الحصول ع� ترخ�ص من وزارة التك��ن المهيف

ي مجال غلق مقرات المؤسسات غ�ي المرخص لها.  •
 تفع�ل دور الوزارة �ف

ات التحول إ� دولة قطر.  • كة "بيوم�ت" تتو� اسناد تأش�ي  فتح تمث�ل�ة ل�ش

وظ�ف بالخارج المتحصلة ع� متابعة ومراقبة �شاط المؤسسات الخاصة للت وواصلت الوزارة
ي 

خ�ص القانوىف ي إطار ال ال�ت
ي  2010لسنة  49قانون عدد �ف

يتعلق ب�تمام القانون  2010نوفم�ب  1مؤرخ �ف
ي  1985لسنة  75عدد 

والمتعلق بالنظام المنطبق ع� أعوان التعاون  1985ج��ل�ة  20المؤرخ �ف
ي وأمر عدد  ي  2010لسنة  2948الفيف

وط وصيغ  2010نوفم�ب  9مؤرخ �ف والمتعلق بضبط �ش
ي مجال التوظ�ف 

و�ــهدف تنظ�م . بالخارجو�جراءات منح ترخ�ص تعا�ي مؤسسات خاصة أل�شطة �ف
هذا القطاع أ�ضا إ� االستفادة من عروض الشغل المتأت�ة من األسواق الخل�ج�ة والع���ة واألورو��ة 

ي إطار منظم �حفظ ك
. وقد والعمل ع� تلبيتها بال�فاءات التو�س�ة، �ف ف رامة وحقوق العمال التو�سيني

ي من وزارة التك��ن  42تحصلت 
خ�ص القانوىف ي مؤسسة خاصة ع� ال�ت والتشغ�ل لممارسة  المهيف

ي والتشغ�ل بتق��ر سنوي لنشاط كل  �شاط التوظ�ف بالخارج. و�تم موافاة وزارة التك��ن المهيف
ي 
ي  مؤسسة توظ�ف بالخارج �ف تييب ف قائمة المؤسسات  �تمو . آخر كل سنة وفق اإلطار ال�ت ��ش وتحيني

ي  ف طاليب ي والتشغ�ل لتمكني ي لوزارة التك��ن المهيف
وىف الخاصة للتوظ�ف المرخص لها بالموقع االل��ت

 الشغل من االطالع عليها. 

ي لمؤسسات التوظ�ف بالخارج تتعلق بتفع�ل الفصل  وقد 
 26تم إدراج أحكام جد�دة باإلطار القانوىف

ي  2012نة لس 2369مكرر من األمر عدد 
من خالل التكفل بمصار�ف  2012أ�ت��ر  16المؤرخ �ف

ي المجاالت اللغ��ة إذا اق
ف للتوظ�ف بالخارج خاصة �ف شحني  تضتدورات اإلعداد والتأه�ل لفائدة الم�ت

ي صورة توفر عرض شغل جدي من الخارج. 
ورة و�ف  ال�ف
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الق�ام ب��ارات م�دان�ة  2018 ةسنقام مكتب الهجرة وال�د العاملة األجنب�ة خالل الثالث�ة األو� من و 
خ�ص بهدف وط ممارسة  تحد�د المخالفات إ� عدة مؤسسات متحصلة ع� ال�ت والتجاوزات ل�ش

التعرف ع� الصع��ات  لفت نظر أصحاب المؤسسات للعمل ع� تفادي هذە المخالفات،، النشاط
ض المؤسسات ي تع�ت ي من شأ، واإلشكال�ات اليت حات اليت دعم هذا القطاع وم��د نها تحد�د المق�ت

 . تط��رە

ي مجال 
خ�ص التصديو�ف قامت الوزارة  للمؤسسات الخاصة للتوظ�ف بالخارج غ�ي المتحّصلة ع� ال�ت

 : بالنشاط التا�ي  2018خالل سنة 

ف للن�ابة العموم�ة بتار�ــــخ  • ي  17توج�ه شكايتني
ف ع�  2018جان�ف ف غ�ي متحصلتني كتني ضد �ش

خ�ص لممارسة �شاط التوظ�ف ب الخارج، وذلك تبعا لمراسالت وزارة الشؤون الخارج�ة ال�ت
الواردة ع� الوزارة بخصوص عمل�ات تح�ل تعرض لها تو�سيون متواجدون بدولة قطر. كما تمت 

كت ف مراسلة ال�ش ف قصد التنب�ه عليهما بأن مواصلة ممارسة �شاط التوظ�ف بالخارج  ني المذكورتني
خ�ص �ستوجب �سل�ط عق�  ي دون الحصول ع� ال�ت �ات جزائ�ة و�ذلك ارتفع عدد القضا�ا اليت

 قض�ة.  20تم رفعها إ� الن�ابة العموم�ة إ� 

ف  • وع� اثر االستماع ا� الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص أمام لجنة شؤون التو�سيني
ي استغالل 

ي �سّببت �ف ي خصوص عقود التشغ�ل الوهم�ة واليت
بالخارج بمجلس نواب الشعب �ف

ي والتشغ�ل بتقد�م عدد من ا لتو�س�ات ببعض البلدان الع���ة تمت مطالبة وزارة التك��ن المهيف
 حول الموض�ع.  احاتإ�ض

ي والتشغ�ل المتعلق بضبط تركيبة أعضاء ومهام وطرق  • وع مقرر وز�ر التك��ن المهيف إعداد م�ش
ي المنظم لنشاط التوظ�ف بالخارج 

ف اإلطار القانوىف واللجنة الفن�ة س�ي لجنة ق�ادة مراجعة وتحيني
��ي المنظم للمؤسسات الخاّصة للتوظ�ف  المكلفة بالص�اغة، وذلك قصد تع��ز اإلطار الت�ش

ي تقوم بها المؤسسات غ�ي القانون�ة  الخارجب وع قانون قصد ردع التجاوزات اليت و�لورة م�ش
ي و�تضّمن خاّصة التنص�ص ع� عق��ات مالّ�ة وسجنّ�ة للمؤسسات المخالفة والغلق الفور 

ي للمؤسسات الناشطة 
لمقرات المؤسسات غ�ي القانون�ة وتح��ر محا�ف ضّد الوجود غ�ي القانوىف

ي هذا المج
ي تقوم بها.  ال�ف  والتجاوزات اليت

 وزارة الصحة وتدخالت مسامهة 6.2

ي جهود الدولة التو�س�ة لمنع ومكافحة االتجار باأل 
ي تو�س شخاص�شارك وزارة الصحة �ف

تندرج و .�ف
ي نطهذە الجهود 
ات�ج�ة الوطن�ة والخطة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص،  تنف�ذ  اق�ف االس�ت

ي تو�س هيئةبالتنسيق مع ال
ومختلف الوزارات والمنظمات  ،الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص �ف

 .الوطن�ة والدول�ةغ�ي الحكوم�ة 
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ي هذا الس�اق
ي حما�ة ضحا�ا االتجار  ، لعبت وزارة الصحة دورا رئ�س�ا و�ف

من خالل تقد�م  شخاصباأل  �ف
ي إصدار نصوص تنظ�م�ة تضمن الرعا�ة الصح�ة 

المساعدة الطب�ة لهم، ع� الرغم من التأخ�ي �ف
 . ضحا�ا االتجار باألشخاصالمجان�ة ل

ي تبذلها الوزارة لمنع ظاهرة االتجار  اتكجزء من الجهودو  ، تم تنف�ذ أ�شطة مختلفة باألشخاص اليت
ي ا�ي قصد تنم�ة و 

ف �ف  مجال الصحة بالتعاون مع الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص لعاملني
ي �قدمها وذلك، من خالل  �ي الخدمات الصح�ة اليت ي تقدمها الوحدة الطب�ة و لضحا�ا لالطب ال�ش اليت

ي الجهود المستمرة هذا فضال ع� مشاركة مستش�ف شارل ن�كول، ب INJED القضائ�ة
وزارة الصحة �ف

ي بالتنسيق مع  طة القضائ�ة الطفولةحما�ة  مندوىب  .وال�ش

ف  ف إحصائ�ات المساعدة الطب�ة  وتبني اوحة بني ة الم�ت ي الف�ت
ف المقدمة لضحا�ا االتجار باألشخاص �ف  1بني

ي 
 )تمت إحالتهاضح�ة (سواء ا�تشفت و / أو  69 بـتعهدت  وزارة الصحةأن  2018د�سم�ب  15و جان�ف

 : لد�ك الخصائص التال�ة لغرض المساعدة الطب�ة

 . ٪ 60 : ثمعظم الضحا�ا من اإلنا •

ضح�ة من بوركينا و  ضح�ة كونغول�ةو ، ضح�ة إ�فوار�ة 13 : ضح�ة 15 : أجانب ر�ــع الضحا�ا  •
 . فاسو 

سنة و�بلغ الحد األق�  11الحد األدىف لسن الضحا�ا ل و�بلغ ٪ من الضحا�ا من األطفا 45 •
 .سنة 21.6سنة ومتوسط عمر  54لسنهم 

ي 
�حة العم��ة): توز�ــــع الضحا�ا حسب 2018( وزارة الصحة: الضحا�ا المتعهدة لدى 12رسم ب�اين  ال�ش

 
 الصحةوزارة المصدر: حسب ب�انات 
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 41و من ضمن  ٪ 59االتجار وقع �سج�له ح�ث بلغت �سبته ن�ع  أهم االستغالل الجن�ي و�مثل 
ي مجالضح�ة 
ي التو�س�ةاستضحا�ا تم من  6 ،االستغالل الجن�ي  �ف

ي غاللهم خارج األرا�ف
مجال  . و�أىت

�ي االستعباد 
ف ي الرتبة الثان�ة ( الم�ف

ي التسول) و�ل�ه ٪ 19�ف
 . ٪) 13( االستغالل �ف

ي 
 ن�ع االتجار): توز�ــــع الضحا�ا حسب 2018( وزارة الصحة: الضحا�ا المتعهدة لدى 13رسم ب�اين

 
 الصحةة وزار المصدر: حسب ب�انات 

ار النطبالر�ر اتقو�ينت ال  48�ي اال��� رواجا لدي ضحا�ا االتجار ح�ث وقع احصاء  ةفس��ة أن اال�ف
ار ضح ي من أ�ف

ار وتمثل األ  ٪)53.9( ةنفس� �ة تعاىف و  ٪16.9والجنس�ة ع� التوا�ي  جسد�ةال �ف
15.7 ٪ . 

ي 
 ): توز�ــــع الضحا�ا حسب الحالة الصح�ة 2018( وزارة الصحة: الضحا�ا المتعهدة لدى 14رسم ب�اين

 
 وزارة الصحةالمصدر: حسب ب�انات 

أول خدمة استقبال للضحا�ا الذين تم ال�شف عنهم "إنجاد"، القضائ�ة -الصح�ةتمثل الوحدة و 
 . ٪62.3 ضح�ة 43 : ومعالجتهم
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 التعهد االجتماعي: تدخالت وزارة الشؤون االجتماعية 7.2

تعمل الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار " 2016لسنة  61من القانون عدد  60الفصل عل�ه تبعا لما نص 
ور�ة  باألشخاص بالتنسيق مع المصالح واله�ا�ل المعن�ة ع� توف�ي المساعدة االجتماع�ة ال�ف
ي حدود اإلمكان�ات المتاحة. 

ي الح�اة االجتماع�ة و�يوائهم وذلك �ف
للضحا�ا لت�س�ي إعادة إدماجهم �ف

ي اتخاذ هذە التداب�ي سن الضحا�ا وجنسهم وحاج�اتهم الخصوص�ة
 . "و�را� �ف

ف من مصالح وه�ا�ل  تعمل الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص بالتنسيق مع جميع المتدخلني
ور�ة للضحا�ا ع�  ي ومنظمات دول�ة، ع� توف�ي المساعدة االجتماع�ة ال�ف

حكوم�ة، ومجتمع مدىف
ي الح�اة االجتماع�ة مع مراعاة الصع�د االجتما

ي ذلك توف�ي المأوى وت�س�ي إعادة إدماجهم �ف
�ي بما �ف

 سن الضحا�ا وجنسهم وحاج�اتهم الخصوص�ة. 

ف مختلف اله�ا�ل الراجعة بالنظر إ� وزارة الشؤون االجتماع�ة  ي هذا اإلطار و�التنسيق بني
ي تؤمن و�ف اليت

ي هذا المجال، 
تتو� وزارة ة الوطن�ة لمكافحة اإلتجار باألشخاص الهيئ�التعاون مع و دورا هاما �ف

تقد�م خدمات المساعدة والحما�ة االجتماع�ة لضحا�ا اإلتجار  الشؤون االجتماع�ة، ع�ب ه�ا�لها،
باألشخاص واتخاذ التداب�ي ال�ف�لة بالحما�ة الجسد�ة والنفس�ة لهم، وتوف�ي المساعدة االجتماع�ة 

ور�ة للضحا�ا لت�س�ي إعادة  ي الح�اة االجتماع�ة وذلك مع مراعاة سّن الضحا�ا وجنسهم ال�ف
إدماجهم �ف

ي جرائم اإلتجار 
وحاج�اتهم الخصوص�ة وضمان سماع األطفال ضحا�ا االستغالل الجن�ي �ف

 . ي نف�ي
ي اجتما�ي أو أخصاىئ

 باألشخاص بحضور أخصاىئ

ي هذا اإلطار تّم التعّهد بــ
هم من الذكور بأغل ل و طف 36 بينهممن  ضح�ة اتجار باألشخاص 70ـ و�ف
ف الرسم التا�ي %38,6) و�ليهم التو�سيون (%45,7) ومن حام�ي الجنس�ة اال�فوار�ة (68,7%( ) و يبني

 ذلك التوز�ــــع : 

ي 
توز�ــــع ضحا�ا اإلتجار حسب الجنس�ة :  2018خالل سنة وزارة الشؤون االجتماع�ة تعهدات : 15رسم ب�اين

 جتما�ي والن�ع اال 

 
 الشؤون االجتماعیةوزارة المصدر: حسب ب�انات 
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 : ي
 وتتمثل أهم الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات الرعا�ة االجتماع�ة �ف

o ،توف�ي الحاج�ات األساس�ة لضحا�ا اإلتجار باألشخاص 
o ،اإلحاطة النفس�ة واالجتماع�ة 
o ة بالمستشف�ات)،الرعا�ة الطب�ة (الخض�ع لفحوصات طب�ة داخل المركز والمرافقة الطب� 
o ،  التنسيق مع المنظمات الدول�ة المعن�ة بالتعّهد الص�ي
o  القانون�ة قصد استكمال التحق�قات القانون�ة المجراة  نارةإل واالمساعدة القانون�ة (المرافقة

 من طرف اإلدارة الفرع�ة للوقا�ة االجتماع�ة). 

ي قدمتها وزارة الو  ي التا�ي الخدمات اليت
ف الرسم الب�اىف ي عام �بني

شؤون االجتماع�ة لضحا�ا االتجار �ف
2018  : 

ي 
ي عام : 16رسم ب�اين

ي قدمتها وزارة الشؤون االجتماع�ة لضحا�ا االتجار �ن
 2018الخدمات اليت

 
 الشؤون االجتماعیةوزارة المصدر: حسب ب�انات 

ي مجال دعم البن�ة التحت�ة للمؤسسات االجتماع�ة من خال
�ة و�ف ل تدع�م الوسائل الماد�ة والب�ش

لمرا�ز اإليواء لضحا�ا اإلتجار باألشخاص، خاصة مرا�ز الرعا�ة االجتماع�ة لألطفال، تّم توسيع شبكة 
مؤسسات الرعا�ة االجتماع�ة ب�حداث مركز ثان �س�دي بوز�د إليواء األطفال المهددين ع� معيف 

ط والجنوب و�تو� هذا المركز تقد�م خدمات من "مجلة حما�ة الّطفل" �غ�ي الوس 20الفصل 
���ة لفائدة األطفال المتعهد بهم بهدف إعادة  الرعا�ة األساس�ة واإلحاطة النفس�ة واالجتماع�ة وال�ت
إدماجهم أ��ا ومدرس�ا ومهن�ا، ليبلغ بذلك عدد مرا�ز الرعا�ة االجتماع�ة لألطفال مرك��ن بطاقة 

د هذا إضافة إ� مرا�ز اإلحاطة والتوج�ه االجتما�ي بكل من �س�دي بوز� 60بتو�س و 72است�عاب 
ي تؤمن خدمات اإليواء واإلحاطة لفائدة األشخاص الفاقدين للمأوى  تو�س وسوسة وصفاقس اليت

 . تجار باألشخاصوالسند من ضمنهم ضحا�ا اال 

ف بحسب مجال ون�ع التو ف االجتماعيني ي إطار ضبط برامج التك��ن ودعم قدرات المتدخلني
ي �ف

دخل �ف
 :  مجال مكافحة اإلتجار باألشخاص، تّم بالتعاون مع الهيئة
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ف حول ك�ف�ة التعّرف ع� ضحا�ا اإلتجار  • ف والنفسانيني ف االجتماعيني إعداد برامج تك��ن لألخصائيني
 باألشخاص واإلشعار عنهم. 

ف 2018ماي  • : تنظ�م حلقات تك��ن�ة بدعم من جمع�ة محامون بال حدود لفائدة األخصائيني
ف حول "آل�ات التعّرف ع� ضحا�ا اإلتجار باألشخاص اال  ف النفسانيني ف واألخصائيني جتماعيني

 وتقن�ات اإلنصات"،

ف بمرا�ز الرعا�ة االجتماع�ة 2017د�سم�ب  • : تنظ�م ورشات ودورات تك��ن�ة شملت كافة العاملني
أقسام  (مركزي اإلحاطة والتوج�ه االجتما�ي �سوسة وصفاقس)، باإلضافة إ� عدد من إطارات

، حول القانون األسا�ي عدد  ي  2016لسنة  61النهوض االجتما�ي
 2016أوت  3المؤرخ �ف

 المتعلق بمنع االتجار باألشخاص ومكافحته، 

ي الملت�ت 2018نوفم�ب  •
: مشاركة إطارات اله�ا�ل الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون االجتماع�ة �ف

ي ت
 و�س"،الجهوي األول حول "مكافحة اإلتجار باألشخاص �ف

ي دورة تدر�بة2018أ�ت��ر  •
ف  : شاركت اإلدارة العامة لتفقد�ة الشغل والمصالحة �ف لتدر�ب المدر�ني

ي مجال مكافحة االتجار باألشخاص بدعم من مجلس أورو�ا 
متفقد شغل "نقاط  25لفائدة  ،�ف
ق بمنع  2016لسنة  61لمكافحة عمل األطفال حول تطبيق القانون األسا�ي " صالات

�
المتعل

 تجار باألشخاص ومكافحته،اال 

ي لفائدة متفقدي الشغل لمراقبة ومتابعة عمل األطفال وتخص�ص جزء من  • إعداد دل�ل منه�ب
 هذا الدل�ل لمكافحة االتجار باألشخاص خاصة بالنسبة لحاالت العمل الق�ي. 

ي مجال مقاومة �شغ�ل األطفال: و
 �ف

ي تفع�ل "الخّطة الوطن�ة لمكافحة عمل األ   •
وع �ف ي تولت وزارة  2020 – 2017طفال تم ال�ش " اليت

. وتهدف هذە الخّطة إ� وضع  الشؤون االجتماع�ة إعدادها بالتعاون مع مكتب العمل الدو�ي
التصّورات واآلل�ات العمل�ة ال�ف�لة بالحّد من التحاق األطفال �سوق العمل والدفع نحو تحقيق 

 حما�ة فعل�ة بما �كفل لهم طفولة متوازنة. 

ي تو�س بالتعاون مع 2018خالل سنة  •
: انجاز دراسة م�دان�ة حول ظاهرة �شغ�ل األطفال �ف

ي لإلحصاء.   المعهد الوطيف

ي إطار تنف�ذ الخطة الوطن�ة  2018خالل سنة  •
وع "معا المذكورة آنفا، و�ف تّم مواصلة تنف�ذ م�ش

ي يهدف إ�: PROTECTEضد عمل األطفال بتو�س" (
ّ

 )، والذ
o �ي تدع�م قدرات الحكومة التو�س

ة ومنظمات األعراف والعمال ومكونات المجتمع المدىف
 ، لمكافحة عمل األطفال المعن�ة بتنف�ذ الخطة الوطن�ة

o ،ي تو�س
 تط��ر وتدع�م قاعدة الب�انات والمعارف المتعلقة بعمل األطفال وأسوء أشكاله �ف

o ،تدع�م التوع�ة والتعبئة االجتماع�ة بخصوص مكافحة عمل األطفال 
o �ة لمتابعة عمل األطفال بتو�س،وضع آل�ة نموذج 
o ،ي إطار الوقا�ة من عمل األطفال

 وضع أمثلة بد�لة للمرافقة و�عادة اإلدماج �ف
o  ف .  40تعيني  نقطة اتصال به�ا�ل النهوض االجتما�ي
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ي وف�فري  •
ي مجال مقاومة �شغ�ل األطفال، تم تخص�صها 2018جان�ف

ف �ف ف تك��نيتني : تنظ�م دورتني
ف بملف مكافحة �شغ�ل األطفال، لتط��ر معارف وقدرات نقاط اال   تصال المكلفني

: تنظ�م دورة تك��ن�ة لفائدة نقاط االتصال حول برنامج "�خة" 2018أ�ت��ر  25إ�  22من  •
SCREAM  ي مجال توع�ة الشبان واألطفال بمخاطر �شغ�ل

ف �ف والمتعلق بدعم قدرات المتدخلني
 األطفال،

ف قرار الس�د وز�ر 2018سنة  • ي تحيني
وع �ف ف قائمة األعمال  : ال�ش الشؤون االجتماع�ة المتعلق بتحيني

ي �منع فيها �شغ�ل األطفال،  الخطرة اليت

وع   • ي إطار تنف�ذ م�ش
من طرف وزارة الشؤون االجتماع�ة بالتعاون مع منظمة  PROTECTEو�ف

و�ــــج  ات�ج�ة اتصال �شأن مكافحة عمل األطفال، تهدف إ� ال�ت العمل الدول�ة، تم إعداد اس�ت
، (الجهات  ي

، والمجتمع، ومكونات المجتمع المدىف ف كاء االجتماعيني الفاعلة المؤسس�ة، وال�ش
ي وسائل اإلعالم، 

خطة  لمفاه�م مقاومة عمل األطفال وسيتم استكمال ،)... والجهات الفاعلة �ف
ات�ج�ة من مجموعة من األهداف . و بخطة عمل تنف�ذ�ة ،مكافحة عمل األطفال تتكون االس�ت

 :  ع� النحو التا�ي
o  ي لتدع�م الو�ي وضمان حد أدىف من المعرفة وتعم�م 1الهدف

: هدف إعال�ي وتثق��ف
ف  كاء االجتماعيني ف عامة الناس، األول�اء واألطفال وال�ش المفاه�م الرئ�س�ة لعمل األطفال بني
ي المجتمع بح�ث �شارك هذە الفئات المستهدفة 

ف والجهات الفاعلة �ف ف اإلعالميني والفاعلني
ي مكافحة عمل األ 

 طفال،�ف
o   ي هذە المفاه�م الجد�دة من جانب الجهات الفاعلة 2الهدف ي لتبيف

: هدف تنس��ت
ف من أجل اتخاذ قرارات أفضل، كاء االجتماعيني  المؤسس�ة وال�ش

o  ي عمل�ة 3الهدف
م بالجهود المبذولة �ف ف : هدف التعبئة من خالل جعل األطراف المختلفة تل�ت

ي تو�س مع ضمان تغي�ي 
ي سلوكهم،مكافحة عمل األطفال �ف

 �ف
o  ي و�عادة اإلدماج، ح�ث س�ساعد تطبيق النصوص القانون�ة 4الهدف

ي وحماىئ
: هدف وقاىئ

 ع� الحد من عمل األطفال. 
ي مجال مكافحة  •

ف مختلف األطراف المتدخلة �ف ف نظام التنسيق بني إجراء استشارة تهدف إ� تحسني
ي تهدف إ� تحد�د مسار التعهد بوضع�ات �شغ�ل األطفال من طرف مختلف  عمالة األطفال واليت

ف ووضع آل�ات رصد وتعهد ومتابعة.  ف الم�دانيني  المتدخلني
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 2018موجز كمي حلالة االجتار يف  8.2

الهيئة الوطن�ة ع� بعد تدقيق الب�انات الصادرة عن مختلف المصادر بدا�ة بدراسة الملفات الواردة 
االتجار وكذلك استنادا باألساس  خصائص وتكي�فها بالنظر ا� متطلباتلمكافحة االتجار باألشخاص 

، �سيف الق�ام بمسح شامل وزارة المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السنمعط�ات وزارة الداخل�ة و  ع�
ي سنة  االتجار باألشخاصلحاالت 

ي تو�س �ف
 حالة.  780. و�لغت تلك الحاالت 2018المسجلة �ف

ف  ف  ةب��اع� 2018المسجلة عام االتجار باألشخاص  ت حاال  وتتم�ي ك�ي   : ال�ت

ي عام  من النساء: تمثل الضحا�ا  حوا�ي ثالث ار�اع •
الفت�ات والنساء غالب�ة الحاالت المسجلة �ف

 ٪ من حاالت االتجار.  74.1 ي، أ 578و�لغ عددهن  2018

ي وقع  طفل 377نصف الحاالت تتعلق باألطفال: حوا�ي  •
٪ 48 ما �مثل ، أي 2018االتجار بهم �ف

 367٪ (92هذە النسبة إ� تصل ، التشغ�ل الق�يحاالت �استثناء و  ،من الحاالت المسجلة
 . حالة) 398من أصل 

ف  7صل من أ 3تتعلق حوا�ي  • را� من �مثلون  فهم حاالت بالرعا�ا اإل�فوار�ني الجنس�ة األ��� ت�ف
ي تو�س  باألشخاصاالتجار 

ي عام �ف
ي  2018�ف

 إ� مشاركتهم الق��ة �ف
�
التشغ�ل ، و�رجع ذلك أساسا

 . يالق� 

�تضح . و 2018المسجلة سنة  االتجار باألشخاص�شكل حوا�ي نصف حاالت  الق�ي التشغ�ل •
ي  خالل من

باألشخاص يتصدر بق�ة أنواع جرائم االتجار  التشغ�ل الق�ي، أن التا�ي  الرسم الب�اىف
ي تو�س سنة 

من مجم�ع  %49�سبة حوا�ي نصف الحاالت المسجلة ( ح�ث �مثل، 2018�ف
ي األ�شطة الهامش�ة أو التسول بنسبة ، �ل�ه )الجرائم

، ثم % 34.1االستغالل االقتصادي سواء �ف
ي أ�شطة إجرام�ة % 11.9االستغالل الجن�ي بنسبة 

  . %5، واستخدام طفل �ف

ي 
 ن�ع االتجارالتوز�ــــع حسب :  2018سنة  خالل سجلةباألشخاص الم حاالت االتجار خالصة : 17رسم ب�اين

 
 المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السنوزارة  الداخل�ة و وزارة وحسب ب�انات الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص : المصدر 
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لقد عرف قانون منع االتجار باألشخاص ومكافحته، السخرة أو التشغ�ل الق�ي، بأنه: "أي عمل أو 
�كون هذا الشخص قد تط�ع بأدائه  خدمة �فرض عنوة ع� شخص تحت التهد�د بأي عقاب وال 

ي 
ف من الرسم الب�اىف �ع من جرائم االتجار ال �ستهدف األطفال نأن هذا الالتا�ي بمحض اخت�ارە". و�تبني

، وأغلب ضحا�اە من األجانب: بل ال ،)%2.6( إال بنسبة ضع�فة ف  بالغني

ي 
ن�ع االتجار  التوز�ــــع حسب:  2018سنة  خالل سجلةص المباألشخا حاالت االتجار خالصة : 18رسم ب�اين

 العم��ة الفئةو 

 
 المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السنوزارة  الداخل�ة و وزارة وحسب ب�انات الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص : المصدر 

ي عدد 
المسجلة  باألشخاصاالتجار حاالت و�المقارنة مع احصائ�ات السنة الماض�ة �سجل ارتفاعا �ف

ي تو�س عام 
ي  742من  ارتفعح�ث  ٪5,1بنسبة  2018�ف

ي  780ا�  2017حالة �ف
ف  2018حالة �ف و�بني

 . االتجار  الرسم التا�ي تطورها حسب ن�ع

ي 
ن  سجلةباألشخاص الم حاالت االتجار : 19رسم ب�اين  الن�عالتوز�ــــع حسب :  2017و  2018: مقارنة بني

 
 واأل�ة والطفولة وكبار السن المرأةوزارة الداخل�ة و وزارة وحسب ب�انات الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص : المصدر 
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ف من و  ي أ�شطة إجرام�ة، والذين تم  2018نتائج �تبني
أن عدد األطفال الذين تم استخدامهم �ف

ي 
اجع عدد  2017مقارنة �سنة  2018، عرف تراجعا سنة االستغالل االقتصادياستخدامهم �ف ف�ت

ي وعرف  ٪37,1ضحا�ا االستغالل االقتصادي بنسبة  األطفال
عدد األطفال الذين تم استخدامهم �ف

) ٪42,6بنسبة تراجعا أ�شطة إجرام�ة  ف ، كما عرف االستغالل الجن�ي لألشخاص (أطفال و�الغني
ف عرف عد٪33,6بنسبة  2017 مقارنة �سنة 2018تراجعا سنة  ي حني

د األشخاص الذين تم ، �ف
ي التشغ�ل الق�ي تطور ا

ح�ث تجاوزت �سبة التطور  2017مقارنة �سنة ملحوظا ا ستغاللهم �ف
244٪ . 

ي 
ن  حاالت االتجار : تطور 20رسم ب�اين  الن�عحسب  �سبة الطور :  2017و  2018باألشخاص بني

 
 باألشخاص الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار : المصدر 

ت أن سنة  ي تتعلق خاصة باألطفال إ� أن الهيئة اعت�ب ف  2018و�عود تراجع النسب اليت ك�ي �ي سنة ال�ت
ي التسول، والعمل ع� مكافحته بالتنسيق مع جميع 

ع� إشكال�ة استغالل األطفال خاصة �ف
ي حما�ة الطفولة، ووزارة الداخل�ة، ووزارة الشؤون االجتم ف وخاصة مندوىب اع�ة، والمجتمع المتدخلني

 . ي
 المدىف

ي األ�شطة الهامش�ة، والتشغ�ل الق�ي، 
أما تطور عدد األشخاص ضحا�ا االستغالل االقتصادي �ف
ورة تطور عدد الحاالت، بل �عود أ�ضا إ� ي بال�ف االت حتطور حاالت االشعار، وتطور عدد  فإنه ال �عيف

ي من قبل الضحا�ا 
تغط�ة أفضل لنظام و  أحسن أ��ب وأداءكفاءة وكذلك و�الخصوص ا�   التحد�د الذاىت

 ارساءو الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص معالجة الب�انات منذ إ�شاء ل الموجه معلوماتال
ا�اتها. �لا ه�  ها وتفع�ل �ش
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 2018خالل سنة  اهليئة الوطنية ملكافحة االجتار ابألشخاصنشاط  .3

 46و 44، وع� وجه الخصوص الفصول 2016لسنة  61استنادا إ� قانون منع باألشخاص عدد 
الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص وتحد�د مهامها احداث المتضمنة التنص�ص ع� 

ر�ن خاصة ف�ما يوالصالح�ات الموكلة إليها. وتفع�ال لدور الهيئة  تعلق بحما�ة ودعم الضحا�ا والمت�ف
ع، والتعهد بهم من جرائم االتجار باألشخاص ي مهام تو� الم�ش

ي تمحورت حول  الهيئة التوسيع �ف اليت
 :  " Les 4P" الدعائم األر�عة 

ي �مكن أن يتعرض لها األشخاص وخاصة النساء واألطفال منع كل •  أشكال االستغالل اليت
 )Prévention( 
 )Poursuite( مكافحة كل أشكال االستغالل بالوقا�ة من االتجار باألشخاص وزجر مرتكب�ه •
 )Protection( جار باألشخاص ومساعدتهمحما�ة ضحا�ا االت •
ي مجال مكافحة االتجار باألشخاص •

ي والتعاون الدو�ي �ف  )Partenariat( تع��ز التنسيق الوطيف

 . الدعائم األر�عةو�عرض التق��ر �شاط الهيئة مب��ا حسب هذە 

 من االجتار ابألشخاص الوقاية  1.3

و�حتوي باألساس  الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار  لمهام األولالباب  الوقا�ة من االتجار باألشخاصمثل ت
 ع� المهام التال�ة: 

ات�ج�ة وطن�ة واآلل�ات ال�ف�لة بتنف�ذها •  وضع اس�ت
�عات •   تنش�ط البحوث والدراسات لتحد�ث الت�ش
 إحداث قاعدة ب�انات (المعط�ات والب�انات واإلحصائ�ات) •
ف  •  تع��ز قدرات مختلف المتدخلني
 مخاطر االتجار باألشخاص��ش الو�ي االجتما�ي ب •
اح اآلل�ات واإلجراءات ال�ف�لة بالحد من الطلب •  اق�ت

 االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة اإلجتار ابألشخاص 1.1.3
ي  ي من مكتب األمم المتحدة المعيف بادرت الهيئة الوطن�ة لمكافحة اإلتجار باألشخاص بدعم فيف

ات�ج�ة الوطن�ة لمكافحة -2018اإلتجار باألشخاص للسنوات  بالمخدرات والج��مة بص�اغة االس�ت
ي  2016لسنة  61من القانون األسا�ي عدد  46وذلك تطب�قا ألحكام الفصل  2023

أوت  3المؤرخ �ف
ات�ج�ة وطن�ة تهدف إ� منع اإلتجار باألشخاص  2016 والذي أسند لها كأول مهمة "وضع اس�ت

اح االل�ات ال�ف�لة بتنف�ذها".  ات�ج�ة الوطن�ة وفق مقار�ة تم إعداد هذە و  ومكافحته واق�ت االس�ت
ف الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص و�ق�ة الوزارات المعن�ة ومكونات المجتمع  �شارك�ة بني

ي المجال وقد تم ع� هذا األساس: 
ي الناشطة �ف

 المدىف
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ف اورشة استشار�ة لمختلف الوزارات المتد تنظ�م • ة الممتدة بني ي الف�ت
سبتم�ب  20و 18خلة �ف

ي هذە التظاهرة حوا�ي 2017
شخص باعتبار أعضاء الهيئة الوطن�ة لمكافحة  22. وقد شارك �ف

ف عن  ي المعن�ة وزارات الاالتجار باألشخاص وممثلني
ف عن مختلف مكونات المجتمع المدىف  وممثلني

، جمع�ة  ي (المنتدى التو��ي للحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة، محامون بال حدود، جمع�ة بييت
 والطفل). أمل لأل�ة 

ات�ج�ة الوطن�ة لمكافحة االتجار  تنظ�م • ي حول االس�ت
استشارة مع مكونات المجتمع المدىف

ي هذا اللقاء حوا�ي  2017د�سم�ب  15باألشخاص وذلك يوم 
ممثل عن المنظمات  31وقد شارك �ف

 إدراجالدول�ة وغ�ي الحكوم�ة قاموا بتقد�م مالحظاتهم و�ساؤالتهم حول هذە الوث�قة. وقد تم 
وع  ي الم�ش

ات�ج�ة. مختلف هذە المالحظات �ف  األو�ي لالس�ت

ف شهر ف�فري وماي كما تم  ة الممتدة بني ي الف�ت
 2018عرض هذە الوث�قة ع� استشارة جميع الوزارات �ف

ي النسخة الحال�ة 
ي تم تقد�مها وذلك �ف حات اليت ف االعتبار مختلف المالحظات والمق�ت وتم األخذ بعني

ي تمت المصادقة عليه  . 2018جوان  06ا بتار�ــــخ اليت

�ل محاور  ف ات�ج�ة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، تم وضع خطة عمل لت�ف وتبعا إلعداد االس�ت
ف  ة الممتدة بني ات�ج�ة للف�ت  . 2019-2017االس�ت

ات�ج�ة ا� وضع مقار�ة شاملة لمكافحة هذە الظاهرة من خالل تنسيق جميع  وتهدف هذە االس�ت
ف مختلف ال ي والدو�ي الجهود بني ف ع� المستوى الوطيف ي مجال تطبيق اجراءات الحما�ة متدخلني

�ف
 إرساء قاعدة ب�انات و�حصائ�ات حول االتجار باألشخاصوآل�ات المساعدة للضحا�ا باإلضافة إ� 

 . ف ي إنجاز المهام الموكولة للهيئة الوطن�ة فضال عن تنم�ة قدرات كافة المتدخلني
 بهدف استغاللها �ف

ات�ج�ة ، ركزت 2016لسنة  61ا تضمنته المعاهدات الدول�ة والقانون عددا�سجاما مع مو  االس�ت
:  ع� المحاور األر�عة المتعارف عليها الوطن�ة   و�ي ع� التوا�ي

ي األول المتعلق بالوقا�ة تصورا آلل�ات تنف�ذ األهداف  الوقا�ة:  • ات��ب وتضمن المحور االس�ت
ي رسم الس�اس

ات�ج�ة المتمثلة خاصة �ف ات الشاملة لمنع االتجار باألشخاص من خالل االس�ت
�عات وتقي�م واقع االتجار باألشخاص والس�ي نحو  حسن إنفاذ النصوص القانون�ة ومالءمة الت�ش
معالجة أسبابه الجذر�ة، هذا إضافة إ� ��ش الو�ي االجتما�ي بخطورة الظاهرة عن ط��ق التداب�ي 

ط البحوث والدراسات المتعلقة بالمجال فضال عن الوقائ�ة والحد من الطلب باإلضافة إ� تنش�
 تع��ز التك��ن و�ناء القدرات

ف ف�ه ع� ال�ات التعرف ع� ضحا�ا بالنسبة  الحما�ة:  • ك�ي لمحور المتعلق بالحما�ة فقد تم ال�ت
ي المجال باإلضافة إ� إرساء ال�ات 

االتجار باألشخاص من خالل إصدار المبادئ التوجيه�ة �ف
 ع� المست��ات الصح�ة واالجتماع�ة والقانون�ة.  مساعدة الضحا�ا 

ي الثالث، والمتعلق بالتتبعات، ل��ف�ة ضمان نجاعة زجر  : التتبع • ات��ب وخصص المحور االس�ت
جرائم االتجار باألشخاص من خالل تع��ز أجهزة إنفاذ القانون المتخصصة وضمان االستخدام 

و تج��م الذوات المعن��ة فضال عن الج�د لطرق التحري الخاصة لل�شف عن هذە الجرائم 
 حما�ة حقوق الضحا�ا والشهود أثناء المرحلة القضائ�ة. 
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ا�ة والتعاون ع� المستو  • ي والدو�ي  ىال�ش
ا�ات الوطين : وف�ما يتعلق بالمحور المخصص لل�ش

ف ع� ك�ي ف الجهات الفاعلة   فقد تم ال�ت ي بني ي المجال ع� المستوى الوطيف
ك�ف�ة تع��ز التعاون �ف

ف الحكو  ي واإلقل��ي والدو�ي فضال عن ترك�ي
م�ة وغ�ي الحكوم�ة باإلضافة إ� تع��ز التعاون الثناىئ

 ال�ات دور�ة للتقي�م والمتابعة. 

ي  ات اليت مجة من خالل مجموعة من المؤ�ش وقد تم العمل ع� متابعة تنف�ذ مختلف األ�شطة الم�ب
 ة. مكنت الهيئة من معرفة درجة تحق�قها لجملة األهداف المرسوم

 2019 - 2017ل الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص عمة : محاور وق�اسات خط1الجدول 

ي مجال تنسيق الالمحور األول: 
 مكافحة االتجار باألشخاص�ن

: مع القانون رقمموائمة : 1-1التدب�ي   2016 - 61 اإلطار التنظ��ي

ف تنسيق ال: 2-1التدب�ي  ي والمح�ي ب ذات الصلةختلف الجهات الفاعلة مبني ف الوطيف  مكافحة االتجار باألشخاص ع� المست��ني

ي تو�س شخاصالتجار باأل لواقع ا: إجراء جرد 3-1التدب�ي 
 �ف

 االتجار باألشخاص حول جرائم : إ�شاء قاعدة ب�انات إحصائ�ة4-1التدب�ي 

ورة : 5-1التدب�ي   لمكافحة االتجار باألشخاص الالزمةتوف�ي الموارد المال�ة �ف

 االتجار باألشخاص الحما�ة من جرائم: 2لمحور ا

ات�ج�ة  وضع: 1-2التدب�ي   لعامة الناسوطن�ة للتحس�س ولإلعالم اس�ت

ي �ستهدف  بحمالت: الق�ام 2-2التدب�ي   للحد من الطلب عامة الناس قصد التوع�ة والوقا�ة اليت

ي 3-2التدب�ي 
ف �ف  مجال مكافحة االتجار باألشخاص : تدر�ب جميع المهنيني

 وتقي�م المخاطر قبل توجيههاا�ا الضح للتعرف ع�: وضع منهج�ة 4-2اإلجراء 

 شخاصالمحور الثالث: حما�ة واستقبال ومرافقة ضحا�ا االتجار باأل 

ف فرص حصول  -: 1-3ق�اس  ي الضحا�ا تحسني
ي حق وال اإليواءع� الحق �ف

  اإلقامة�ف

 الضحا�ا الذين ال يرغبون أو ال �مكنهم التعاون : حما�ة2-3التدب�ي 

 : تع��ز حما�ة الضحا�ا3-3التدب�ي 

 آمن للضحا�اإيواء : إ�شاء 4-3التدب�ي 

  ضحا�الاالجتما�ي لالتعهد : تكي�ف 5-3التدب�ي 

 المحور الرابع: معاقبة الجناة

  2016 - 61عدد  ع� مالحقة الجناة ع� أساس القانون شجيع: الت1-4اإلجراء 

ورةال طرق التحري والتحقيق: إتقان واستخدام 2-4التدب�ي   ذلك خاصة كلما دعت ال�ف

 المال�ة تحق�قاتالع� إجراء العموم�ة : �شجيع الن�ابة 3-4التدب�ي 

وتوكول والمنظمات الدول�ة ي ال�ب
 المحور الخامس: التعاون مع الدول األطراف �ن

ي مختلف المحافل الدول�ة: تع��ز نهج متكامل ل1-5التدب�ي 
  مكافحة االتجار باألشخاص �ف

ي وال2-5التدب�ي   ع� المستوى اإلقل��ي والدو�ي  عم�ي : تط��ر وتنسيق التعاون التقيف

ي : تع��ز 3-5التدب�ي 
ي  الدو�ي المتبادل التعاون الجناىئ

 مكافحة االتجارمجال �ف

 المصدر: الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص
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 شريعاتالت 2.1.3

ي مجال استغالل األطفال 1.2.1.3
�عات �ن  مالءمة الت�ش

قامت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص ب�حداث لجنة تتكون من مختلف الوزارات 
ي مالءمة مختلف النصوص القانون�ة ذات العالقة باستغالل 

والقطاعات المتداخلة وذلك للنظر �ف
 األطفال. 

ي تتعهد بها أن قرابة وتم إرساء هذە اللجنة باعتبار أنه  ف من خالل �شاط الهيئة واإلشعارات اليت تبني
% من حاالت االتجار باألشخاص تهم استغالل األطفال و�صفة خاصة االستغالل االقتصادي 75

ي المنظم لمكافحة استغالل 
ل�ة باإلضافة إ� أن االطار القانوىف ف ي التسول والعمالة الم�ف

لألطفال �ف
ي العق��ات مما خلق األطفال �شهد تضار�ا من ق

ي المفاه�م أو اختالفا �ف
انون ا� آخر أو تداخال �ف

ي للج��مة. 
 صع��ات ع� مستوى التدخل للحما�ة والتعهد أو ع� مستوى التكي�ف القانوىف

وقد أثبت التعامل اليو�ي للهيئة مع ضحا�ا االتجار باألشخاص أن مقار�ة مندوب حما�ة الطفولة مثال 
ي تعتم ي مجال االستغالل الجن�ي تختلف عن اليت

دها الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص �ف
ي عمالة المنازل �ختلف من منظور القانون 

ي الستغالل الفت�ات �ف
لألطفال كما أن التكي�ف القانوىف

ا� منظور قانون العنف ضد المرأة الذي جعل من هذا االستغالل  2016لسنة  61األسا�ي عدد 
 جنحة. 

ي �مكن أن �شمل مجال تدخل عمل واتفق أعض اء اللجنة ع� الق�ام بجرد أو�ي للنصوص القانون�ة اليت
 اللجنة ع� غرار: 

o  .مجلة الشغل 
o  .مجلة حما�ة الطفل 
o  .قانون منع االتجار باألشخاص ومكافحته 
o  .قانون مناهضة العنف ضد المرأة 
o  .قانون المخدرات 
o  .قانون مكافحة اإلرهاب 
o  .المجلة الجزائ�ة 
o ن�ة. مجال ال  جرائم السي�ب
o  .قانون حما�ة المعط�ات الشخص�ة 
o  .ف المنظمة للعمل الفال�ي والبحري  القوانني
o  .ف المنظمة لعملة المنازل  القوانني
o  . ي والتعل�م العا�ي ��ة والتعل�م المدر�ي والتك��ن المهيف ف التوجيه�ة لل�ت  القوانني
o  .مجلة األحوال الشخص�ة 

ي مدى  كما تم االتفاق ع� تك��ن فرق عمل مصغرة
ي عمل�ة الجرد حسب المجاالت والنظر �ف

للتعمق �ف
 : ف لبعضها وذلك ع� النحو التا�ي  مالءمة هذە القوانني
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ي مالءمة مختلف النصوص القانون�ة ذات العالقة المخصصة لجنة ا المنبثقة عن عملالفرق : 2الجدول 
للنظر �ن

 باستغالل األطفال

 عضاء الف��قأ المجاالت  الفرق

 ـــــدد1 عــــــ
- 

مجلة حما�ة الطفل وقانون العنف ضد 
 المرأة ومجلة األحوال الشخص�ة. 

 ممثلة وزارة المرأة واأل�ة والطفولة وكبار الس. -

 مندوب حما�ة الطفولة بمن��ة

ي  -
 ممثلة مصالح حقوق اال�سان والعالقة مع الهيئات الدستور�ة والمجتمع المدىف

 وزارة شؤون الشباب وال��اضة ممثل

 ــــــدد2 عـــــ
��ة والتعل�م  ف المتعلقة بال�ت القوانني

 . ي  العا�ي والتك��ن المهيف

ي والتشغ�ل  -  ممثلة وزارة التك��ن المهيف

 ممثلة وزارة التعل�م العا�ي والبحث العل�ي  -

��ة.  -  ممثلة وزارة ال�ت

 ــــدد3 عـــــ
المخدرات المجلة الجزائ�ة وقانون 

ومكافحة اإلرهاب والمعط�ات 
 الشخص�ة. 

 ممثلة وزارة الداخل�ة -

 ممثل مركز الدراسات القانون�ة والقضائ�ة -

 ممثلة رئاسة الحكومة وممثلة وزارة الشؤون الدين�ة.  -

 الهيئة الوطن�ة -

 ـــــدد4 عـــــ
مجلة الشغل والقانون التوجي�ي 

 اقة. المتعلق باألشخاص ذوي اإلع 
 الهيئة الوطن�ة -

 ممثلة وزارة الشؤون االجتماع�ة.  -

 ممثلة وزارة الصحة.  - قطاع الصحة.  ـــــدد5 عـــــ

وع قانون حول المكاتب الخاصة للتوظ�ف بالخارج:  2.2.1.3 ي إعداد م�ش
 المساهمة �ن

ة من طرف عدد هام من الضحا�ا المحتمالت ي الهيئة لجملة من االشعارات المبا�ش
لجرائم  تبعا لتل�ت

اتجار باألشخاص، وق�امها بالعد�د من المداخالت ع�ب وسائل االعالم بكل أصنافها للفت النظر 
ي تمارس بط��قة غ�ي قانون�ة ودون الحصول ع�  لخطورة المكاتب الخاصة للتوظ�ف بالخارج اليت

ف بالخارج بمجلس نواب ترخ�ص، تمت دعوة الهيئة لالستماع إليها من قبل لجنة الشعب،  التو�سيني
ي تولت دعوة كل الوزارات المعن�ة  ي اليت ي من قبل وزارة التشغ�ل والتك��ن المهيف ي إطار التفاعل اإل�جاىب

و�ف
وع قانون بصفة �شارك�ة يهدف إ� م��د  والهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، إلعداد م�ش

ي مجال التوظ�ف بالخارج . 
 تنظ�م ومراقبة قطاع الوساطة �ف

وع القانون ع�: وقد ركز م  �ش

�شد�د الرقابة ع� المؤسسات الخاصة لتفادي التجاوزات ع�ب احداث سلك تفقد له صفة  •
ي محا�ف �قع 

ي تضبط �ف الضابطة العدل�ة يتو� مراقبة �شاط المؤسسات و�عاين المخالفات اليت
 رفعها إ� الوز�ر المكلف بالتشغ�ل الذي �ح�لها بدورە إ� الن�ابة العموم�ة. 

ف الخطا�ا المال�ة والعق��ات البدن�ة الذين �مارسون �شاط �سل� • اوح بني ط عق��ات ردع�ة ت�ت
ي والتشغ�ل.   التوظ�ف بالخارج بدون الحصول ع� ترخ�ص من وزارة التك��ن المهيف

ي مجال غلق مقرات المؤسسات غ�ي المرخص لها.  •
 تفع�ل دور الوزارة �ف
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تيب�ة ذات العالقة 3.2.1.3  إعداد النصوص ال�ت

ها وع أمر حكو�ي يتعلق بضبط تنظ�م الهيئة الوطن�ة لمكاإعداد م�ش  : فحة االتجار باألشخاص وطرق س�ي

وع األمر  2018قامت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص منذ بدا�ة شهر مارس  ب�عداد م�ش
ها وذلك  الحكو�ي المتعلق بضبط تنظ�م الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص وطرق س�ي

ي  2016لسنة  61من ع� القانون األسا�ي عدد  45ب�قا للفصل تط
والمتعلق  2016أوت  03المؤرخ �ف

ف االعتبار المالحظات المقدمة من قبل وزارة  بمنع االتجار باألشخاص ومكافحته وقد تم األخذ بعني
ف هذا التار�ــــخ.   المال�ة والمحكمة اإلدار�ة غ�ي أن هذا األمر الحكو�ي لم �صدر إ� حني

وط وطرق التكفل بضحا�ا االتجار باألشخاص والمتعلق بمجان�ة إع وع أمر حكو�ي �ضبط �ش داد م�ش
ي  2016ـــــدد لسنة 61من القانون األسا�ي عــــ 59تبعا للفصل  العالج: 

والمتعلق  2016أوت  3المؤرخ �ف
مل" بالتنسيق بمنع االتجار باألشخاص ومكافحته فإن الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص تع

ي 
ي الجسدي والنفساىف

مع المصالح واله�ا�ل المعن�ة ع� توف�ي لمساعدة الطب�ة الالزمة لضمان التعا�ف
ي حاجة لذلك. 

و�تمتع الضحا�ا عند االقتضاء بمجان�ة العالج والتداوي باله�ا�ل  للضحا�ا الذين هم �ف
وط وطرق التكفل بمصار�ف عالج الضحا� الصح�ة العموم�ة.  ". وتضبط �ش  ا بأمر حكو�ي

ي هذا اإلطار فقد تم إحداث ف��ق عمل صلب الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص يتكون 
و�ف

ف عن كل من ديوان رئ�س الحكومة، وزارة الصحة، وزارة الشؤون االجتماع�ة ووزارة المال�ة  من ممثلني
وط وطرق التكفل بمصار�ف عالج ضحا�ا  وع أمر حكو�ي �ضبط �ش باألشخاص االتجار  إلعداد م�ش

ي الشؤون االجتماع�ة والصحة، ع� اعتماد بطاقة توج�ه  قواتف
ف��ق العمل، بعد مبادرة من وزارىت

كآل�ة للتكفل بالعالج عوضا عن بطاقة العالج، يتم �سل�مها ح��ا من قبل الهيئة الوطن�ة لمكافحة 
ي تم التعرف عليها وتخول لضحا�ا االتجار باألشخاص  االتجار باألشخاص للضح�ة المحتملة اليت

 مجان�ة العالج. 

ي تنقيح األمر الحكو�ي عدد األمر الحكو�ي عدد 
ي  1061إبداء الرأي �ن

المتعلق  2017سبتم�ب  26المؤرخ �ن
:  معال�مبضبط ال اب التو��ي ذين تجاوزوا مدة اإلقامة بال�ت

�
ي إطار إضفاء  القنصل�ة بالنسبة لألجانب ال

�ف
جراءات اإلدار�ة عند اإلعفاء من المعال�م القنصل�ة بالنسبة للمهاج��ن م��د الشفاف�ة و�سه�ل اإل 

ي إطار تنقيح األمر الحكو�ي عدد األمر الحكو�ي عدد 
ضحا�ا االتجار بالب�ش تم إبداء الرأي باإل�جاب �ف

ي  1061
 . 2017سبتم�ب  26المؤرخ �ف

 التدريب والتكوين 3.1.3

ي مهام التدر�ب والتك��ن�حتل باب 
ي  مكانا محور�ا �ف

حسن  واعمال الهيئة الوطن�ة نظرا ألهميته �ف
ي 2016لسنة  61تطبيق القانون عدد

 . مكافحة اإلتجار باألشخاص، وألهميته �ف

ي مجال التدر�ب والتك��ن بدعم من المنظمات الدول�ة أو و�عرض التق��ر اهم ما قامت به الهيئة 
�ف

 . 2018خالل سنة بالتعاون والتنسيق مع بعض الوزارات المعن�ة، 
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 تك��ن قوات األمن الداخ�ي  1.3.1.3

ي مكافحة جرائم اإلتجار باألشخاص قوات األمن الداخ�ي قدرات عم دتم 
 دورات تك��ن�ةع�ب إعداد  �ف

اتأ و   . ب�داغوج�ةأدوات ودعائم و مذكرات  و  �ام دراس�ة ومحا�ف

 الدورات التك��ن�ة:  •
o  ي

ي مجال مكافحة اإلتجار باألشخا 4المشاركة �ف
ف �ف ص بالتنسيق مع الهيئة دورات تك��ن مكونني

ي بالمخدرات والج��مة   الوطن�ة لمكافحة اإلتجار باألشخاص ومكتب األمم المتحدة المعيف
"ONUDC"  ي من مأموري الضابطة  25واإلدارة العامة للتك��ن شملت عدد  العدل�ةإطار أميف

 ، ف طة وحرس وطنيني ي المجال.  8باخت�ار عدد  انتهت�ش
ف �ف ف وطنيني  مكونني

o  ف قة، سوسة، توزر وج��ة) لفائدة دور  4تأمني إطار  104ات تك��ن�ة ع� المستوى الجهوي (ط�ب
ي مجال مكافحة جرائم اإلتجار 

) �ف ف طة وحرس وطنيني ي من مأموري الضابطة العدل�ة (�ش أميف
ي بالمخدرات والج��مة   . ONUDCباألشخاص بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعيف

ات: األ�ام الدراس�ة والمداخالت والمح •  ا�ف
o  ي حما�ة الطفولة وأعوان ف مداخالت حول مكافحة جرائم اإلتجار باألشخاص لفائدة مندوىب تأمني

الديوانة بالتعاون مع الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص والمنظمة الدول�ة للهجرة الـ 
OIM . 

o  ف مداخالت لفائدة ي مجال دعم قدرات 100تأمني
ي �ف ي مجال عون و�طار بمدارس األمن الوطيف

هم �ف
 .( ي إطار برامج التك��ن المستمر لقوات األمن الداخ�ي

 مكافحة جرائم اإلتجار باألشخاص (�ف
o  ف ف بكل�ة الطب بتو�س ولفائدة أساتذة وطلبة جامعيني عيني ف مداخلة لفائدة األطباء ال�ش تأمني

 بكل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة بتو�س حول مكافحة جرائم اإلتجار باألشخاص. 
o ف مح . تأمني ة لفائدة إطارات سام�ة بالمدرسة العل�ا لقوات األمن الداخ�ي  ا�ف
 المذكرات والدراسات:  •

o  ي إعداد مذكرة ختم الدروس حول جرائم اإلتجار باألطفال وجرائم  2تأط�ي عدد
إطارات سام�ة �ف

 .  اإلتجار باألشخاص بالمدرسة العل�ا لقوات األمن الداخ�ي
 األدوات والدعائم الب�داغوج�ة:  •

o  ي بالمخدرات والج��مة والهيئة دل�ل التك��ن: تم بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعيف
ي مجال مكافحة اإلتجار 

الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، إعداد دل�ل التك��ن �ف
ي تحتوي ع� دل�ل المكّون، بطاقة  باألشخاص الذي �ضم الحقيبة الب�داغوج�ة للمكّون اليت

 . "Power Point"لدعائم الب�داغوج�ة، وثائق المتكّون وعرض ا �ن�ة،س�ي الحصة التك� 
o  ي بالمخدرات والج��مة دل�ل اإلجراءات العدل�ة: تم بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعيف

ي مجال 
والهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، إعداد دل�ل اإلجراءات العدل�ة �ف

ن هذا الد
�
ي هذا الصنف مكافحة اإلتجار باألشخاص و�مك

ل�ل من حذق إجراءات البحث �ف
وجمع األدلة الجنائ�ة وحذق طرق التحري الخاصة لمالحقة الجناة  حريمن الجرائم والت

 و�حتوي ع� المحاور التال�ة: 
 عامل مع ضحا�ا اإلتجار باألشخاص. مبادئ الت

ي لمكافحة اإلتجار باألشخاص.  ي الدو�ي والوطيف
 اإلطار القانوىف

 تجار باألشخاص. أركان ج��مة اإل 
 إجراءات الحما�ة وآل�ات المساعدة. 

 الجرائم المرتبطة. 
ي جرائم اإلتجار باألشخاص. 

 إجراءات البحث �ف
ي جرائم اإلتجار باألشخاص. 

 فن�ات البحث �ف
ا�ة.   التنسيق والتعاون وال�ش
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o  اء اإل ي دور الف��ق خ�ب
ي مجال مكافحة جرائم االستغاللالمشاركة �ف

�ول �ف الجن�ي ضد  ن�ت
ة طفال ع�ب األ األ  ي الف�ت

نات �ف  . 2018نوفم�ب  29-26ن�ت

 تك��ن اإلطارات الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون االجتماع�ة:  2.3.1.3

ف  ي إطار ضبط برامج التك��ن ودعم قدرات المتدخلني
ي اال و�ف

ف بحسب مجال ون�ع التدخل �ف جتماعيني
 مجال مكافحة اإلتجار باألشخاص، تّم للغرض: 

ف إعداد برامج تك��ن ل�افة ا • ف وخاصة اإلخصائيني ف الحكوميني ف اال لمتدخلني ف والنفسانيني جتماعيني
 حول ك�ف�ة التعّرف ع� ضحا�ا اإلتجار باألشخاص واإلشعار بهم طبق اإلجراءات المعمول بها، 

ي إطار برنامج التعاون مع جمع�ة محامون بال حدود و�التنسيق مع الهيئة  •
تنظ�م حلقات تك��ن�ة �ف
ف الوطن�ة لمكافحة االتجا ف النفسانيني ف واألخصائيني ف االجتماعيني ر باألشخاص، لفائدة األخصائيني

 حول "آل�ات التعّرف ع� ضحا�ا اإلتجار باألشخاص وتقن�ات اإلنصات"، 2018خالل شهر ماي 

ف بمرا�ز الرعا�ة االجتماع�ة (مركزي اإلحاطة  • تنظ�م ورشات ودورات تك��ن�ة شملت كافة العاملني
جتما�ي  عدد من إطارات أقسام النهوض اال سة وصفاقس)، باإلضافة إ�والتوج�ه االجتما�ي �سو 

ي شهر د�سم�ب 
ي  2016لسنة  61حول القانون األسا�ي عدد  2017خالل مو�ف

أوت  3المؤرخ �ف
 المتعلق بمنع االتجار باألشخاص ومكافحته،  2016

ي المل •
ت�ت الجهوي األول حول مشاركة إطارات اله�ا�ل الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون االجتماع�ة �ف

ي تو�س" خالل شهر نوفم�ب 
 ،2018"مكافحة اإلتجار باألشخاص �ف

ي إطار  2018مشاركة اإلدارة العامة لتفقد�ة الشغل والمصالحة خالل سنة  •
ي دورات تدر�ب�ة �ف

�ف
ي مجال االتجار باألشخاص وذلك خالل شهر 

ي ه�ا�ل تفقد�ة الشغل �ف
ف �ف بناء قدرات العاملني

ي 
ي  2018جان�ف

ي ينظمها كل من مجلس أورو�ا لفائدة متفقدي  �ف ف اليت دورة تدر�ب�ة لتدر�ب المدر�ني
 pointsتصال" ((امتفقد شغل "نقاط  26لفائدة  2018الشغل، وذلك خالل شهر أ�ت��ر 

focaux  ق بمنع  2016لسنة  61لمكافحة عمل األطفال حول تطبيق القانون األسا�ي
�
المتعل

ذلك بالتعاون مع المنظمة الدول�ة للهجرة و�التنسيق مع الهيئة االتجار باألشخاص ومكافحته و 
 الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص. 

ي لفائدة متفقدي الشغل لمراقبة ومتابعة عمل األطفال ح�ث س�خصص جزء  • إعداد دل�ل منه�ب
 من هذا الدل�ل لمكافحة االتجار باألشخاص خاصة بالنسبة لحاالت العمل الق�ي. 

ن تك��ن األس 3.3.1.3  اتذة الجامعيني

، مشاركة  ف ي إطار دعم قدرات األساتذة الجامعيني
ي دورة تدر�ب�ة حول منع  5تم �ف

ف �ف أساتذة جامعيني
وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار  2018االتجار بالب�ش خالل شهر ف�فري 

 باألشخاص ومجلس أورو�ا. 
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ي تنش�ط عدة ملت
ي نفس اإلطار، ساهمت الهيئة �ف

ي الجامعات التو�س�ة ع� غرار: كل�ة و�ف
ق�ات �ف

الحقوق والعلوم االقتصاد�ة بجندو�ة، كل�ة العلوم القانون�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة بتو�س وكل�ة 
الحقوق والعلوم الس�اس�ة بتو�س. و�تم اإلعداد حال�ا لتنظ�م ملت�ت من طرف المعهد العا�ي 

ي ال
ف الق�د والح��ة. للدراسات القانون�ة بقا�س حول الجسد �ف  قانون التو��ي بني

ي برامج التدر�س ع� مستوى ماجست�ي حقوق 
كما تم إدراج مادة منع ومكافحة االتجار باألشخاص �ف

ي والعلوم الجنائ�ة بكل�ة العلوم القانون�ة 
ي وماجست�ي القانون الجزاىئ

اإل�سان والقانون اإل�ساىف
 والس�اس�ة واالجتماع�ة بتو�س. 

ي نفس الس�اق، 
ي مادة حقوق اإل�سان إلدراج مادة منع و�ف

تولت بعض ال�ل�ات تعد�ل برامجها �ف
 ومكافحة االتجار باألشخاص ع� غرار المعهد العا�ي للدراسات القانون�ة بقا�س. 

 تك��ن اإلطارات الراجعة بالنظر لوزارة المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السن 4.3.1.3

ون مندوب حما�ة الطفولة بالدور  ي مجال اإلتجار شارك خمس وع�ش
ف �ف ة التك��ن�ة للمكونني

ي تم تنظ�مها من طرف الهيئة بالتعاون مع المنظمة الدول�ة للهجرة من   29إ�  25باألشخاص اليت
 ساعة تك��ن.  35بمجم�ع  2017سبتم�ب 

ف  ف بتأمني م جميع المشاركني ف ي مجال االتجار باألشخاص ال�ت
ف �ف وتبعا لهذە الدورة التك��ن�ة لفائدة المكونني

ف بالجهات حول االتجار باألشخاص.   ع� األقل دورة تك��ن�ة لفائدة المتدخلني

ي هذە الدورة، خالل سنة 
دورات تك��ن�ة  2018وقد نظم مندو�و حما�ة الطفولة الذين شاركوا �ف

رت و�اجة والمهد�ة وسوسة) ف ف ع� المستوى الجهوي (وال�ات: صفاقس و��ف  لفائدة المتدخلني

ف عن مختلف الوال�ات أ�ام مندوب حم 41كما انتفع  سبتم�ب  27و 26و 25و24ا�ة الطفولة ممثلني
حول االتجار باألشخاص ومكافحته  2016لسنة  61بدورة تك��ن�ة حول القانون األسا�ي عدد  2018

ي نظمتها كل من الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص والمنظمة الدول�ة للهجرة.   اليت

ف بالمصالح المرك��ة للوزارة ورؤساء تنظ�م دورة تك��نكما وقع  �ة لفائدة مجموعة من اإلطارات العاملني
ف وزارة المرأة والهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار  مصالح كبار السن بالمندو��ات الجه��ة بالتنسيق بني

حول االتجار باألشخاص ومكافحته  2016لسنة  61باألشخاص، حول القانون األسا�ي عدد 
 . 2018د�سم�ب  14و 13الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص خالل يو�ي والتع��ف بدور 

ف بالمصالح المرك��ة للوزارة  لككذمت  نظو  دورة تك��ن�ة لفائدة مجموعة من اإلطارات العاملني
ف ورؤساء المصالح بالمندو��ات الجه��ة حول القانون  ف الجه��ني ي حما�ة الطفولة والمندو�ني ومندوىب

حول االتجار باألشخاص ومكافحته والتع��ف بدور الهيئة الوطن�ة  2016لسنة  61األسا�ي عدد 
 2018د�سم�ب  22و 21لمكافحة االتجار باألشخاص خالل يو�ي 
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ف وزارة المرأة والهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص،  2018تم خالل شهر د�سم�ب و  بالتنسيق بني
ي تنظ�م دورة تك��ن�ة حول موض�ع "كبار ال " واليت ي

ف المعلن والمخ�ف ي وضع�ات التهد�د: بني
سن �ف

تناولت اإلشكال�ات المتعلقة باالتجار بكبار السن باإلضافة ا� تنظ�م دورة تك��ن�ة لفائدة إطارات 
ف المركزي والجهوي حول قانون مكافحة االتجار باألشخاص ومهام  ف ع� المست��ني الوزارة العاملني

 فحة االتجار باألشخاص. ومشموالت الهيئة الوطن�ة لمكا

 تك��ن اإلطارات الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الدين�ة 5.3.1.3

ي مجال حقوق 
ف من الوعاظ واألئمة الخطباء �ف وعا لتك��ن مكونني لقد أعدت وزارة الشؤون الدين�ة م�ش

قانون مكافحة االتجار  -اإل�سان وستتناول هذە الدورات بالدرس (قانون مناهضة العنف ضد المرأة
 شخاص وقانون اإلرهاب). باأل 

 تك��ن اإلطارات الراجعة بالنظر لوزارة الصحة:  6.3.1.3

 2018�لخص الجدول التا�ي األ�شطة التك��ن�ة المنظمة مع ولفائدة ه�ا�ل وزارة الصحة خالل سنة 

 األ�شطة التك��ن�ة المنظمة مع ولفائدة ه�ا�ل وزارة الصحة: 3الجدول 

ائح المستهدفة انالمك التار�ــــخ كاء ال�ش ف وال�ش  المنظمني

�ي �سوسة  16/2/2018  اإلطار العامل   خدمة الطب ال�ش
�ي    الهيئة الوطن�ة  و  كل�ة الطب ال�ش

 لمكافحة االتجار باألشخاص

 والمعهد التو��ي إلعادة التأه�ل 09/03/2018
اس  ن�ب

ف  ف النفسيني  األخصائيني
اس المعهد التو��ي إلعادة التأه�ل  ن�ب

 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصو 

قسم االستعجا�ي بمستش�ف  20/4/2018
 الرابطة

ي بقسم  ي وشبه الطيب اإلطار الطيب
 االستعجا�ي 

الهيئة الوطن�ة لمكافحة و  وزارة الصحة
 االتجار باألشخاص

قسم االستعجا�ي بمستش�ف  21/09/2018
 شارل ن�كول

ي بقسم  ي وشبه الطيب اإلطار الطيب
 جا�ي االستع

الهيئة الوطن�ة لمكافحة و  وزارة الصحة
 االتجار باألشخاص

 كل�ة الطب بتو�س 27/10/2018

 

�ي   أطباء، الطب ال�ش
�ي   كل�ة الطب ال�ش

 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص
 محامون بال حدود

ا�ة مع  7.3.1.3  المنظمة الدول�ة للهجرةالدورات التدر�ب�ة بال�ش

ي تو�س بالتنسيق مع المنظمة الدول�ة للنظمت 
الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص هجرة �ف

 عدة أ�شطة تك��ن�ة:  2018خالل سنة 

�شأن منع ومكافحة  2016-61حلقات عمل تدر�ب�ة حول محت��ات القانون األسا�ي رقم  10 •
ي مختلف المناطق التو�س�ة استفاد  10االتجار باألشخاص ح�ث تم تنظ�م 

منها دورات تدر�ب�ة �ف
 مشاركا من مختلف المناطق.  1073
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كا ع� القانون األسا�ي  441تم تدر�ب  • �شأن منع ومكافحة االتجار باألشخاص،  2016-61مش�ت
ي تنظ�مها المنظمة  10خالل 

دورات حول منع جرائم االتجار باألشخاص ومكافحته شاركت �ف
 الدول�ة للهجرة والهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص. 

ي  632 •
 آخ��ن تم تحس�سهم وتدر�بهم حول مخاطر جرائم االتجار باألشخاص �ف

�
لقاء  19مشاركا

متصل بالتدر�ب المستمر و�ناء القدرات لفائدة المؤسسات الحكوم�ة وغ�ي الحكوم�ة �شأن 
 القضا�ا المتعلقة بالهجرة. 

ف الجدول التا�ي محتوى و  ي  األطراف المشاركة و�بني
ي وقع ت 29�ف  : 2018نظ�مه خالل �شاط تك��يف

ي تو�ساأل�شطة التك��ن�ة المنظمة : 4الجدول 
 بالتنسيق مع المنظمة الدول�ة للهجرة �ن

عدد 
ن   المشاركني

 رقم التار�ــــخ محتوى النشاط المكان األطراف المشاركة

18 

ف -  المفوض�ة السام�ة لشؤون الالجئني
 الصل�ب األحمر التو��ي -
يديوان اال�  -  ة والعمران الب�ش
 الهالل األحمر التو��ي  -

ي لحقوق اال�سان  المعهد العرىب
ي حما�ة الطفولة -  مندوىب

 جرج�س
ورشة عمل حول التعرف والتعهد 
ي 

بضحا�ا االتجار باألشخاص �ف
 إطار تدفق الهجرة المختلطة

 1 2018مارس  4

24 

ف   ــــ وزارة المرأة واال�ة والطفولة والمسنني
 حةـــ وزارة الص

 شخاصباأل الهيئة الوطن�ة لمكافحة التجار  -
 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة بتو�س -
 وزارة الشؤون االجتماع�ة -

رت ف  ب�ف
حول الوقا�ة ومكافحة ورشة عمل 
 شخاصاالتجار باأل 

 2 2018اف��ل  12

20 
ف واال - ي لتط��ر الصحفيني

ف المركز االف���ت  عالميني
 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة -

 قسصفا
ف تك��ن للصحفي  حول تعامل ني

 وسائل االعالم مع الهجرة
 3 2018اف��ل  10-12

 تو�س مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة- 15
دورة تحس�س�ة و�عالم�ة لفائدة 

 المهاج��ن
 4 2018اف��ل  16

191 
ف واال - ي لتط��ر الصحفيني

ف المركز االف���ت  عالميني
 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة-
 شخاصباأل ن�ة لمكافحة التجار الهيئة الوط -

 جندو�ة
ندوة حول حما�ة ضحا�ا االتجار 

 شخاصباأل 
 5 2018أف��ل  20و19

20 
ي-  ديوان اال�ة والعمران الب�ش
 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة -
 وزارة الصحة -

 تو�س
يوم تحس��ي حول الصحة 
النفس�ة والرفاە النف�ي 

 واالجتما�ي للمهاج��ن بتو�س
 6 2018ل اف�� 25و24

30 
ف -  جامعيني
 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص -
 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة-

Université 
centrale-

Tunis 

يوم درا�ي حول االتجار 
 شخاصباأل 

 7 2018ماي  3

100 
 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة بتو�س-
 منظمات غ�ي حكوم�ة -

 8 2018ماي  13 يوم توعوي للمهاج��ن بتو�س تو�س

50 
 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة-
ات�ج�ة- ي للدراسات االس�ت  المعهد الوطيف

 تو�س
عرض دراسة حول الهجرة غ�ي 

 0النظام�ة إعداد 
 9 2018ماي  16
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عدد 
ن   المشاركني

 رقم التار�ــــخ محتوى النشاط المكان األطراف المشاركة

30 
 الحكومة الفر�س�ة-
ي بفر�سا-

 المجتمع المدىف
 

مدينة بوردو 
 الفر�س�ة

 -شخاص باأل تك��ن حول االتجار 
 فر�سا

 10 2018ن جوا 6إ�  4

41 

ف أوزارة المر -  ة واال�ة والطفولة والمسنني
 شخاصباأل الهيئة الوطن�ة لمكافحة التجار  -
 وزارة الشؤون االجتماع�ة-
ف -  اعالميني
ي -

 مجتمع مدىف
 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة بتو�س-

 باجة
ي حول الوقا�ة من  يوم تك��يف

 شخاصباأل االتجار 
 11 2018جوان  28

20 
 شخاصباأل وطن�ة لمكافحة التجار الهيئة ال -
 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة بتو�س -

 سوسة
ف حول التعامل  تك��ن للصحفيني

 اإلعال�ي مع الهجرة
 12 2018ج��ل�ة  3-5

150 

 مرصد حقوق الطفل
 شخاصباأل الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار -
ي -

 مجتمع مدىف
 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة بتو�س-
اء جه�  - ف خ�ب  �ني

 تو�س
ة جه��ة حول االتجار  محا�ف

 طفالباأل 
 13 2018ج��ل�ة  9

6 

 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة-
 المفوض�ة السام�ة لحقوق اال�سان-
ف -  المفوض�ة السام�ة لشؤون الالجئني
 الداخل�ة وزارة-

مطار 
 المنست�ي 

تك��ن حول إدارة حقوق اال�سان 
 و�دارة الحدود

 14 2018ج��ل�ة  16

ف بالخارج بمجلس نواب الشعب لجنة 15  تو�س التو�سيني
 Lorena Landoاستماع/سماع 

ف بالخارج بمجلس  بلجنة التو�سيني
 نواب الشعب

 15 2018ج��ل�ة  16

25 

 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة-
 المفوض�ة السام�ة لحقوق اال�سان-
ف -  المفوض�ة السام�ة لشؤون الالجئني
 وزارة الداخل�ة-

مدرسة األمن 
 �سوسة

تك��ن حول إدارة حقوق اال�سان 
 و�دارة الحدود

 16 2018ج��ل�ة  17-20

50 
 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة-
 الهالل األحمر التو��ي -

 المنست�ي 
تك��ن حول إدارة حقوق اال�سان 

 و�دارة الحدود
 17 2018ج��ل�ة  23و22

6 

 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة
 المفوض�ة السام�ة لحقوق اال�سان-
ف -  المفوض�ة السام�ة لشؤون الالجئني
 وزارة الداخل�ة-

-مطار ج��ة
 جرج�س

تك��ن حول إدارة حقوق اال�سان 
 و�دارة الحدود

 18 2018اوت  27

6 

 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة
 المفوض�ة السام�ة لحقوق اال�سان-
ف -  المفوض�ة السام�ة لشؤون الالجئني
 وزارة الداخل�ة-

مدرسة 
 صالمبو

ول إدارة حقوق اال�سان تك��ن ح
 و�دارة الحدود

 اوت إ� 29من 
 2018سبتم�ب  1

19 

4 

 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة
 المفوض�ة السام�ة لحقوق اال�سان-
ف -  المفوض�ة السام�ة لشؤون الالجئني
 وزارة الداخل�ة-

مطار 
 صفاقس

تك��ن حول إدارة حقوق اال�سان 
 و�دارة الحدود

 20 2018سبتم�ب  3
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عدد 
ن   المشاركني

 رقم التار�ــــخ محتوى النشاط المكان األطراف المشاركة

21 

 تب المنظمة الدول�ة للهجرةمك
 المفوض�ة السام�ة لحقوق اال�سان-
ف -  المفوض�ة السام�ة لشؤون الالجئني
 وزارة الداخل�ة-

مدرسة االمن 
ي  الوطيف

 بالشب�كة

تك��ن حول إدارة حقوق اال�سان 
 و�دارة الحدود

 21 2018سبتم�ب  4-7

18 
ي حما�ة أوزارة المر - ف : مندوىب ة والطفولة والمسنني

 الطفولة
 شخاصباأل الهيئة الوطن�ة لمكافحة التجار  -

 الحمامات
ورشة تك��ن حول القانون 
األسا�ي لمكافحة االتجار 

 شخاصباأل 
 22 2018سبتم�ب  24-25

22 
: أوزارة المر - ف  ة والطفولة والمسنني

ي حما�ة الطفولة  مندوىب
 شخاصباأل الهيئة الوطن�ة لمكافحة التجار  -

 الحمامات
ن ورشة تك��ن حول القانو 

األسا�ي لمكافحة االتجار 
 شخاصباأل 

 23 2018سبتم�ب  26-27

 المهد�ة الوزارات- 42
ي حول الوقا�ة من  يوم تك��يف

 شخاصباأل االتجار 
 24 2018أ�ت��ر  11

 تو�س وزارة الشؤون االجتماع�ة : متفقدو الشغل- 26
ي األسا�ي 

تك��ن حول القانوىف
حول  2016لسنة  61عدد

 اصشخباأل مكافحة االتجار 
 25 2018أ�ت��ر  22-23

 سوسة الوزارات 39
ي حول الوقا�ة ومكافحة  يوم تك��يف

 شخاصباأل االتجار 
 26 2018نوفم�ب  8

15 

 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة بتو�س -
 وزارة العدل-
ف -  عمادة المحامني
 شخاصباأل الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار  -
 ة والطفولة وكبار السنأالمر  وزارة -

 ستو�

ورشة عمل حول الوصول 
شخاص باأل للعدالة، االتجار 

وحما�ة األطفال والنساء 
 المهاجرات

 27 2018نوفم�ب  15

21 
طة الحدود والديوانة بمطارات صفاقس وج��ة - �ش

 وتوزر
 ج��ة

تك��ن حول القانون األسا�ي عدد 
المتعلق بمكافحة  2016لسنة  61

 شخاصباأل االتجار 
 28 2018د�سم�ب  5-6

30 
 شخاصباأل الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار -
 جامعة العلوم القانون�ة بتو�س-
 ) بالمغربHanss Seidelها�س سا�دل (-

 تو�س
أ�ام دراس�ة حول االتجار بالمرأة 

 واألطفال بتو�س
 29 2018د�سم�ب  7-8

 المجم�ع 1073

ي تو�س المصدر: 
 المنظمة الدول�ة للهجرة �ف

ن مالتأط�ي  و  تك��ن القضاة 8.3.1.3 ن اللحقني  قضائيني

 .ب�رساء ممارسة فض� تتعلق بتك��ن قضاة المرجع شخاصة الوطن�ة لمكافحة االتجار باأل قامت الهيئ
، وحرصا من الهيئة ع� توف�ي أرض�ة �سمح ح�ث و�النظر  ف ي ظرف وج�ي

لصع��ة تك��ن كل القضاة �ف
ي 
ف �ف  مجال منع ومكافحة بحسن تطبيق القانون وكذلك تغط�ة كل وال�ات الجمهور�ة بقضاة مكونني

االتجار باألشخاص، حيت �كونوا مرجعا لزمالئهم بتلك الجهات وكذلك مرجعا ل�ل من �حتاج لمختص 
ي مجال االتجار باألشخاص ل�ستن�ي برأ

 شاء نقاط اتصال وتنسيق مع الهيئة، ا�وكذلك بهدف  ه،��ف
ي بالمخدر بالتعاون و�دعم من تولت الهيئة  ة من مكتب األمم المتحدة المعيف ي الف�ت

 26ات والج��مة �ف
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وال�ة، ع� أن  14بعدد  مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق 28 تك��ن،  2018مارس  1إ�  ف�فري
ي شهر ف�فري 

 . 2019يتم تك��ن قضاة المرجع ببق�ة الوال�ات �ف

ي تم استكمال تك��ن قضاة المرجع بها، ع� أساس أ��� الوال�ات ال معن�ة وقد تم اخت�ار الوال�ات اليت
 قضاة مرجع.  2�كون بكل وال�ة من الجمهور�ة عدد 2019بهذا الن�ع من الجرائم، ومو�ف شهر ف�فري 

ي تم بها تك��ن قضاة مرجع الوال المحا�م و قائمة : 5الجدول 
 �ات اليت

 قضاة مرجع المحكمة

 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة جندو�ة

 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة زغوان

 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة صفاقس

 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة سوسة

رت ف  مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة ب�ف

 ك�ل جمهور�ة وقاض تحقيقمساعد و  المحكمة االبتدائ�ة نابل

 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة منست�ي 

 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة تو�س

 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة قرمبال�ة 

 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة من��ة

 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق كمة االبتدائ�ة أر�انةالمح

 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق 2المحكمة االبتدائ�ة تو�س 

 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة ال�اف

 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة الق��ن

ي كما  ي  بالمخدرات والج��مة نظم مكتب األمم المتحدة المعيف
دورة تدر�ب�ة لمدة يوم  2018 ف�فري�ف

ي الت
ا�ة مع المعهد األ  ك��نواحد للقضاة �ف  قاض�ا  170ف�ه عدد شارك  ،للقضاء  ع�المستمر بال�ش

ي بالمخدرات والج��مة  استنادا  ف وضعه مكتب األمم المتحدة المعيف ي للقضاة التو�سيني إ� دل�ل تدر�يب
 ع�المعهد األ بالتنسيق مع الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص و عن االتجار باألشخاص 

 . للقضاء 

ي إطار 
ي بالمخدرات  ع�دعمه إلدارة المعهد األ  و�ف للقضاء، ساهم مكتب األمم المتحدة المعيف

ي تدر�ب 
ف من  50والج��مة أ�ضا �ف ف القضائيني  61عدد  قانونال حول 2018مارس  14بتار�ــــخ  الملحقني

 .  2016 لسنة

ف التأط�ي وف�ما لتعلق ب ف الملحقني  شخاصالهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باأل  دمتق، قضائيني
ون�ةلل اتمساعد ي انجاز اطروحات تخ�ج وتوف�ي المراجع والمحامل االل��ت

 . طلبة �ف
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سلسلة من امس�ات نقاش بالمبيتات الجامع�ة  شخاصبرمجة الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باأل  كما 
  2016لسنة  61اص والقانون عدد س حول جرائم االتجار باألشخللتحس�

ي بالج��مة والمخدرات إعداد دل�ل إجراءات لفائدة و  تم بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعيف
القضاة لتمكينهم من االل�ات القانون�ة والعمل�ة للتعهد بضحا�ا االتجار باألشخاص وتفع�ل القانون 

اف ع� انجاز دل�ل إجراءات ثان لفائدة قوات ، وتع2016لسنة  61عدد  مل الهيئة حال�ا ع� اإل�ش
ي  األمن الداخ�ي سيتمكن من خالله المتدخلون من االطالع ع� المبادئ التوجيه�ة واإلجراءات اليت

ف .   تمكنهم من التعرف وتحد�د الضحا�ا المحتملني

دلة يتطلب دعما مال�ا هاما �س� الهيئة نجاز مثل هذە األ ب�ونظرا النعدام موارد الهيئة فإن الق�ام 
ف نفقات ص�اغة وطباعة هذە الوثائق الهامة و  كاء الدوليني تب�ت للحصول عل�ه من خالل تحمل ال�ش

ان�ة  ف  عدة أعمال. شكل عائقا أمام إنجاز الذات�ة للهيئة �مسألة الم�ي

اتتبادل ال و  تنم�ة قدرات أعضاء الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص 9.3.1.3  خ�ب

بالعد�د من األ�شطة الموجهة  2018خالل سنة  الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصقامت 
ي تنم�ة قدرات أعضاء الهيئة و نحو 

ات المساهمة �ف  . تبادل الخ�ب

ي مجال  •
 : تنم�ة قدرات أعضاء الهيئة�ف

o  ي  24تم تنظ�م
ي مجال مكافحة اإلتجار  2018جان�ف

ف �ف حضور ورشة تك��ن المكونني
ي ووزارة العدل والهيئة الوطن�ة لمكافحة اإلتجار با اف المجلس األوروىب ألشخاص ب��ش

باألشخاص حول إجراءات التتبع من خالل التعرف ع� العنا� المكونة للج��مة، معرفة 
 .(  الضحا�ا وشبكات اإلتجار (التعرف ع� الفقه القضاء البلج��ي

o  ي  : حضور فعال�ات 2018أ�ت��ر  2المشاركة بتار�ــــخ ي نظمتها وزارة التك��ن المهيف الندوة اليت
وع القانون المتعلق بالمؤسسات الخاصة للتوظ�ف بالخارج.   والتشغ�ل حول الهجرة وم�ش

ي مجال  •
ات وال��ارات: �ف  تبادل الخ�ب

o  ع�ة نامج األورومتوس�ي حول اإلتجار بالب�ش والهجرة غ�ي ال�ش ي ندوة نظمها ال�ب
المشاركة �ف
 . 2018ف��ل أ 19إ�  17بلبنان من 

o  ي دورة تدر�ب�ة حول مكافحة اإلتجار باألشخاص وته��ب المهاج��ن باألردن من
المشاركة �ف

 . 26/06/2018إ�  24
o  ي  26/07/2018إ�  23حضور ز�ارة دراس�ة بهولندا من

ات �ف ي إطار تبادل التجارب والخ�ب
�ف

 إلتجار باألشخاص. مجال مكافحة اإلتجار باألشخاص رفقة أعضاء الهيئة الوطن�ة لمكافحة ا
o  ا خالل� ي الملت�ت الدو�ي لمكافحة اإلتجار باألشخاص وته��ب المهاج��ن بن�ج�ي

المشاركة �ف
 . 2018شهر سبتم�ب 

o  ي الدورة الرابعة لشبكة تك��ن قوات األمن بالسعود�ة حول الممارسات الدول�ة
المشاركة �ف

ي جرائم اإلتجا
ي مجال التحقيق �ف

ي عالقة بالتك��ن �ف
ر بالب�ش وته��ب المهاج��ن الج�دة �ف

ي بالمخدرات والج��مة.  8/11/2018إ�  6من   بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعيف
o  ي ورشة عمل دول�ة حول مكافحة اإلتجار باألشخاص بالنمسا يوم

المشاركة �ف
21/11/2018 . 
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 والتغطية اإلعالمية احلمالت التحسيسية 4.1.3

من مهام �عد  ،عن ط��ق الحمالت التحس�س�ة باألشخاصجار بمخاطر االت ��ش الو�ي االجتما�ي أن 
المتعلق  2016لسنة  61من القانون األسا�ي عدد  46نص عل�ه الفصل حسب ما الهيئة األساس�ة 

 . االتجار باألشخاص ومكافحتهبمنع 

ي بالتوازي مع دولة ع���ة أخرى، والتاسعةوقد سعت الهيئة إ� أن تكون تو�س  ع�ش  أول بلد عرىب
ي تنضم لحملة د باليوم  االحتفالاالتجار بالب�ش وذلك بمناسبة  لمكافحة "األزرقالقلب "ول�ا اليت

ف من شهر ج��ل�ة من كل سنة قبالب�ش الموافالعال�ي لمكافحة اإلتجار  لقلب وتهدف حملة ا .للثالثني
 . ع� مكافحته ورفع درجة الو�ي و�شجيع األفراد  االتجار بالب�ش مناهضة  إ�، األزرق

ي  للمنظمات الوطن�ة والدول�ةومن جهة ثان�ة، و��مانا من الهيئة بالدور الهام 
ولوسائل االعالم �ف

ي كل األعمال 
مكافحة الظواهر االجرام�ة ع�ب التوع�ة والتحس�س، فقد سعت إ� االنخراط �ف

 التحس�س�ة والتوع��ة و�شج�عها. 

 انضمام تو�س إ� حملة القلب األزرق 1.4.1.3

ف من شهر ج��ل�ة من كل سنة،  بمناسبة إح�اء اليوم العال�ي لمكافحة االتجار بالب�ش الموافق للثالثني
خصصت ،  2018ج��ل�ة  30بتار�ــــخ  نظمت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص ندوة دول�ة 

، افتتحها وز�ر العدل   لإلعالن عن انضمام تو�س لحملة "القلب األزرق " لمكافحة االتجار بالب�ش
ها  وممثلة المنظمة الدول�ة للهجرة بتو�س  المنسق المق�م لمنظمة األمم المتحدة بتو�سوح�ف

ي بالمخدرات والج��مة  وعدد من السفراء و ممث�ي البعثات وممثلة مكتب األمم المتحدة المعيف
 . ي

 الديبلوماس�ة بتو�س و المنظمات الوطن�ة والدول�ة ومكونات المجتمع المدىف

ي المجهود الدو�ي للتصدي لج��مة االتجار بالمنالمتدخلون وقد أ�د 
اسبة ع� أهم�ة انخراط تو�س �ف

ي يتم إطالقها ع� صع�د إقل��ي ودو�ي بما من شأنه أن �عزز  ي المبادرات اليت
باألشخاص والمشاركة �ف

ي من هذە الج��مة الالإ�سان�ة والتضييق ع� مرتكبيها، إ� جانب تع��ز مسارات 
من فرص التو�ت

ف  ي التنسيق بني
الهيئات والدول إلضفاء نجاعة أ��ب ع� ما يبذل من جهود و�تخذ من إجراءات �ف

 الغرض. 

ام بمكافحة ج��مة االتجار  وتم التذك�ي  ف بما اتخذته البالد التو�س�ة من مبادرات و�جراءات لتأ��د االل�ت
وتوكوالت المك رسة لحقوق بالب�ش والتصدي لها من خالل المصادقة ع� االتفاق�ات والمواثيق وال�ب

ي  2016لسنة  61اإل�سان وال�افلة لحرمته الجسد�ة و�صدار " القانون األسا�ي عدد 
أوت  03مؤرخ �ف

المتعلق بمنع االتجار باألشخاص ومكافحته "، و�حداث الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار  2016
ي أداء مهامها بالتعاون مع مختلف األطراف المتداخلة وط

عت �ف ي �ش  . ن�ا ودول�ا باألشخاص اليت

ات�ج�ة ي تنف�ذ االس�ت
ي تهدف إ� الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص  كما تم اإلعالن عن البدء �ف اليت

ف مختلف  ي التعا�ي مع ظاهرة اإلتجار باألشخاص من خالل تنسيق الجهود بني
إرساء مقار�ة شمول�ة �ف

ي والدو�ي و��جاد اآلل�ات المناسبة  ف الوطيف ف ع� المست��ني لجمع الب�انات والمعط�ات المتدخلني
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ي إنجاز المهام 
واإلحصائ�ات المتعلقة باإلتجار باألشخاص إلحداث قاعدة ب�انات بهدف استغاللها �ف

ي مجال تطبيق اجراءات 
الموكولة للهيئة الوطن�ة لمكافحة اإلتجار باألشخاص ومنها تنسيق الجهود �ف

ات�جكرست   كما   الحما�ة وآل�ات المساعدة للضحا�ا.  الوطن�ة لمكافحة اإلتجار باألشخاص  �ةاالس�ت
ات�ج�ةالمجاالت  : الوقا�ة والحما�ة والت االس�ت بعات والتعاون و�ناء تاألر�عة المتفق عليها دول�ا و�ي

ا�ات وطن�ا و�قل�م�ا ودول�ا.   ال�ش

ا�ة مع المنظمات الوطن�ة والدول�ةأهم االعمال  2.4.1.3  التحس�س�ة المنجزة بال�ش

ي قام بها المجتمع ومساندة كل لقد عملت الهيئة ع� دعم  الحمالت التحس�س�ة والتوع��ة سواء اليت
ي استهدفت ، أو المنظمات الدول�ة واليت ي

ائح من المجتمع، وسوف يتم التعرض لها بأ���  المدىف عدة �ش
ي الجزء المتعلق  تفص�ال 

ا�ة والتعاون ب�ف ي والدو�ي ال�ش  . 1ع� المستوى الوطيف

 لعمل الهيئةالتغط�ة اإلعالم�ة عالم و التحس�س�ة ع�ب وسائل اال االعمال  3.4.1.3

ي وسائل اإلعالم الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصكان للهيئة 
الهدف منها  ،العد�د من التدخالت �ف

أو تقد�م معط�ات تتعلق باالتجار باألشخاص خالل  واردةو الرد ع� معلومات أإما التوضيح 
ي إط ،الملتق�ات

تقد�م ة والتحس�س بخطورة هذە الج��مة و ار جهودها للتع��ف بعمل الهيئ�ف
 إحصائ�ات مفصلة. 

ف مقر لها  ،و كما هو معلوم ز منذ ترك�ي ي  فان الهيئة بدأ عملها يتعزز و ي�ب
ي  23�ف

ذكرى إلغاء  ،2018جان�ف
ي تو�س 

ي  23العبود�ة �ف
و قد ح�ف حفل افتتاح المقر الس�د وز�ر العدل السابق غازي  . 1846جان�ف

 . ي ي  23الج��يب
هذا التار�ــــخ مكن الهيئة من التع��ف بأ�شطتها و عملها و استقبال  ،2018جان�ف

ف ووسائل اإلعالم الذين وا�بوا بكثافة حدث االفتتاح ( الصحافة المكت��ة ون�ة ،الصحفيني  ،االل��ت
تم خالل عمل�ة االفتتاح تقد�م ت��حات من الس�د الوز�ر تتعلق بأهم�ة الدور و  المسموعة).  ،المرئ�ة

ي تو�سالذي تضط
ي دعم منظومة حقوق اإل�سان الشاملة �ف

ي اإلحاطة بالفئات  ،لع به الهيئة �ف
و دورها �ف

ي هذە الج��مة
مشددا ع� ، الهشة من األطفال و النساء الذين يتم استغالل وضع�اتهم االجتماع�ة �ف

ي مجابهة هذە الج��مة العابرة للقارات. 
ف ع� التعاون الدو�ي �ف ك�ي ورة ال�ت  �ف

ئ�سة الهيئة الس�دة روضة العب�دي خالل نفس الحدث ت��حات إعالم�ة بخصوص كما قدمت ر 
ي ت�س�ي أداء مهام الهيئة خاصة ف�ما يتعلق بالشكاوي و استقبال الضحا�ا 

أهم�ة إحداث هذا المقر �ف
ي إعالن الس�دة و  اإلحاطة بهم. حسن اإلنصات إليهم وتوجيههم و و 

تمثلت أهم�ة هذا الحدث إعالم�ا �ف
االنتها�ات لإلبالغ عن التجاوزات و  80104748لهيئة عن رقم أخ�ف موض�ع ع� ذمة العموم رئ�سة ا

ي س�اق االتجار باألشخاص
 الذي مكن من �سه�ل جهود التبليغ عن حاالت االتجار. و  ،المدرجة �ف

ي وسائل االعالمهم أ 3وادرج بالملحق رقم 
 . تدخالت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص �ف

                                                
ي والدو�ي :  2.3انظر الحقا الجزء   1 ا�ة والتعاون ع� المستوى الوطيف  ال�ش
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ي مجال اإلعالم 4.4.1.3
ن �ن   توقيع اتفاقيتني

ن  ن التو�سيني  اتفاق�ة مع النقابة الوطن�ة للصحفيني

ي 
النقابة الوطن�ة و الهيئة الوطن�ة لمكافحة اإلتجار باألشخاص من وقعت كل  2018د�سم�ب  21�ف

ا�ة وتعاون ف اتفاق�ة �ش ف التو�سيني ات�ج�ة . للصحفيني ي إطار تنف�ذ االس�ت
وتندرج هذە االتفاق�ة �ف

 . �ف دور الهيئة لدى وسائل اإلعالموتع�  ،2023-2018 وطن�ة لمكافحة اإلتجار باألشخاصال

ف من خالل تنظ�م الدورات التدر�ب�ة وصقل مهاراتهم   ومن بنودها دعم قدرات ومهارات الصحفيني
ف النقابة والهيئة.  كة بني  من خالل تنظ�م األ�شطة والتظاهرات المش�ت

ف ع� كما �شجع هذە االتفاق�ة الصحفي ع�ب منحهم جائزة  بقضا�ا االتجار باألشخاص، االهتمامني
، اضافة إ� إحداث  ي سم�ي ب�ي �خص مكافحة اإلتجار بالب�ش

كة ألفضل عمل صح�ف سن��ة مش�ت
ي 

:  جائزة اإلبداع الصح�ف ي
 المتكونة من اآلىت

 أفضل برنامج إذا�ي  •

 أفضل برنامج تلفزي •

ي  •
 أفضل مقال صح�ف

ي  •
 أفضل تحقيق استقصاىئ

ي أفضل كت •
ي السنة من تأل�ف صح�ف

 اب ��ش �ف

 اتفاق�ة مع معهد الصحافة وعلوم اإلخبار بمن��ة

ي 
وقعت كل من الهيئة الوطن�ة لمكافحة اإلتجار باألشخاص ومعهد الصحافة  2018د�سم�ب  28�ف

ا�ة اتفاق�ةوعلوم اإلخبار بمن��ة  ي إطار تنف�ذ  االتفاق�ةتندرج هذە و . �ش
ات�ج�ة�ف الوطن�ة  االس�ت

ي إطار س�ي معهد الصحافة وعلوم اإلخبار  ،2023-2018ة اإلتجار باألشخاص لمكافح
 االنفتاحو�ف

ي مع القضا�ا الوطن�ة وال�ون�ة الراهنة، خاصة المتعلقة منها بالحقوق  ع� مح�طه وتفاعله اإل�جاىب
�ة ومن بنودها تنظ�م حمالت تحس�س�ة للتع��ف بأشكال اإلتجار باألشخاص، و�آل�ات حما .اإل�سان�ة

، وتنظ�م دورات تك��ن�ة 2016 لسنة 61الضحا�ا والعق��ات المنصوص عليها بالقانون األسا�ي عدد 
ي تنف�ذ قانون مكافحة اإلتجار باألشخاص

 .للطلبة �ف

�شجع و . كما يتعهد المعهد ب�دراج محور اإلتجار باألشخاص ضمن برامج تدر�س مادة حقوق اإل�سان
بقضا�ا اإلتجار باألشخاص،  االهتماموعلوم اإلخبار بمن��ة ع�  طلبة معهد الصحافة االتفاق�ةهذە 

ي 
ف ألفضل إنتاج صح�ف  .�خص مكافحة اإلتجار بالب�ش  واتصا�ي ع�ب منحهم جائزتني
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 االجتار ابألشخاصضحا� محاية  2.3

ي مجال 
شخاص الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باأل ، تتضمن مهام االتجار باألشخاصضحا�ا حما�ة �ف

 اور: عدة مح

ي للضحا�ا  •
ي الجسدي والنفساىف

 مجان�ة العالج  -توف�ي المساعدة الطب�ة الالزمة لضمان التعا�ف
إرشاد الضحا�ا حول األحكام المنظمة لإلجراءات القضائ�ة واإلدار�ة لضمان حصولهم ع�  •

ار الالحقة بهم وذلك بلغة تفهمها الضح�ة   التع��ض المناسب عن األ�ف
 ��ن ملفاتهم قصد الحصول ع� اإلعانة العدل�ةمساعدة الضحا�ا ع� تك •
إصدار المبادئ التوجيه�ة ال�ف�لة بالتعرف ع� ضحا�ا اإلتجار باألشخاص وتوف�ي المساعدة  •

 الالزمة لهم
االستعانة بمختلف المصالح واله�ا�ل العموم�ة المختصة قصد تنف�ذ إجراءات حما�ة الضحا�ا  •

ف و�جراءات مساعدة ا  لضحا�اوالشهود والمبلغني
ي اإلشعارات حول عمل�ات اإلتجار باألشخاص و�حالتها ع� الجهات القضائ�ة المختصة •

 تل�ت
متابعة الملفات الخاصة بالضحا�ا لدى السلط العموم�ة بالتنسيق والتعاون مع المنظمات غ�ي  •

ي قد تعيق التوصل بحقوقهم  الحكوم�ة ومّد �د المساعدة لهم عند االقتضاء لرفع العراق�ل اليت
ي الح�اة االجتماع�ة  •

ور�ة للضحا�ا لت�س�ي إعادة إدماجهم �ف توف�ي المساعدة االجتماع�ة ال�ف
 . و�يوائهم

 مسار التعهد بضحا� االجتار ابألشخاص 1.2.3

إن مسار التعهد بالضحا�ا �مر وج��ا ع�ب الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص حيت يتسيف 
ي للضحا�ا ال

ف . وتعمل الهيئة ع� وضع تطب�قة إعالم�ة تمكنها من للهيئة تحد�د العدد النهاىئ محتملني
 المرور ع�ب المراحل التال�ة: 

ي االشعار بالوضعّ�ة:  •
 تل�ت
o  . ي

 ع�ب جذاذات اإلحالة من المنظمات الدول�ة والمجتمع المدىف
o  .ع�ب المراسالت اإلدار�ة الواردة من مختلف مؤسسات الدولة 
o العمومّ�ة.  ع�ب اتصاالت هاتفّ�ة من مختلف اله�ا�ل 
o  .من خالل االستقبال المبا�ش للضحا�ا 
o  .  وع�ب الرقم األخ�ف

 مع اإلشارة إ� تخص�ص فضاء الستقبال الضحا�ا بمقر الهيئة. 

تتّم معالجة االشعارات الواردة ع� الهيئة بصفة فردّ�ة مع مراعاة خصوص�ة  معالجة االشعار:  •
ائح العم�ّ�ة وتقوم بـ :  كل حالة، إذ تتل�ت الهيئة إشعارات لضحا�ا من مختلف  الجنس�ات وال�ش

o  إجراء مقابالت لتشخ�ص حاج�اتهم : ف إجراء مقابالت مع الضحا�ا و/أو الضحا�ا المحتملني
 واست�ضاح مطالبهم، وتوضيح مسار التعّهد وأثارە. 

o  .(اإلدارة الفرع�ة للوقا�ة االجتماع�ة) التنسيق مع وزارة الداخل�ة 
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o  جتماع�ة أو صح�ة انسبة للوضعّ�ات ذات احت�اجات بالالتنسيق مع مؤسسات الدولة
، ...) مع مراعاة خصوص�ة األطفال والنساء.  ي ، تعّهد طيب  (إيواء، تعّهد نف�ي

o  . ي والنف�ي ق بالتعهد االجتما�ي والطيب
�
ي ف�ما يتعل

 التنسيق مع المجتمع المدىف
o  ي إطار

ي خصوص االعفاء من المعال�م القنصل�ة �ف
تطبيق األمر  التنسيق مع وزارة المال�ة �ف

ي  1061الحكو�ي عدد 
المتعلق بضبط التعار�ف القنصل�ة  2017سبتم�ب  26المؤرخ �ف

 . اب التو��ي ذين تجاوزوا مدة اإلقامة بال�ت
�
 بالنسبة لألجانب ال

o  .ي بلد المنشأ
ي إطار العودة الطوع�ة و�عادة االدماج �ف

 التنسيق مع المنظمة الدول�ة للهجرة �ف
ي إطار التعّهد بضحا�ا  إن أمكن:  المتابعة و�عادة اإلدماج •

ف ممارسات جّ�دة �ف ك�ي �س�ي الهيئة ل�ت
ي بعث مورد رزق أو 

االتجار باألشخاص، ع�ب مساعدتهم ع� إعادة االدماج من خالل دعمهم �ف
ي سوق الشغل

ي تك��ن يؤهلهم لالندماج �ف
 مساعدتهم ع� تل�ت

 إحصائيات اهليئة حول عدد اإلشعارات وتوزيعها 2.2.3

عدد  2018خالل سنة  الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصلدى  جم�ي لإلشعاراتبلغ العدد ال
430  :  موزعة كما ��ي

حسب  2018الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص خالل سنة  توز�ــــع الملفات الواردة ع� : 6الجدول 
 مصدر االشعار

 العدد مصدر الطلب
  36   ولةمؤسسات الد

    10 مصالح وزارة الداخل�ة
ي  لألمناإلدارة العامة      1 الوطيف

    7 اإلدارة الفرع�ة للوقا�ة االجتماع�ة
ل بورقيبة ف     1 الفرقة العدل�ة م�ف

ي صفاقس     1 فرقة االبحاث والتفت�ش للحرس الوطيف
    20 ةمندوب حما�ة الطفول -واأل�ة والطفولة وكبار السن  المرأةوزارة 

    2 مرا�ز الدفاع واالدماج االجتما�ي  -وزارة الشؤون االجتماع�ة 
    4 وزارة الخارج�ة

ي والمنظمات الدول�ة
  350   المجتمع المدين

    8 جمع�ة أطباء بال حدود
 (1)  245 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة

    97 تو�س أرض اللجوء

  42   المبادرات الشخص�ة
 (2)  3 د العائلة أو أحد األصدقاءأحد أفرا

ي 
 (3)  39 حضور تلقاىئ

  2   مصادر أخرى
    1 مواقع التواصل االجتما�ي 

 (4)  1 أخرى (ع��ضة)

  430   المجم�ع
ف انهم ل�سوا ضحا�ا اتجار باأل ت 13من بينهم ) 1( ف من ليب�ا) 12شخاص (بنيّ ي ع�ب سفا 1من بينهم ) 2(، قادمني

وىف رة ال�وت د�فوار ع�ب ب��د ال��ت
كة التوظ�ف بالخارج) 3(، (االشعار من العائلة اال�فوار�ة) ي عمل�ة اتجار باألشخاص) 4( ،ضحا�ا �ش

 الع��ضة عن مواطن تو�س حول تضلع أطراف �ف
 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص المصدر: 
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ي 
 مصدر االشعارحسب  2018سنة  خالل توز�ــــع االشعارات : 21رسم ب�اين

 
 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص المصدر: 

ف االحصائ�ات أن  ي والمنظمات الدول�ةوتبني
تمثل المصدر الرئ��ي لإلشعارات الواردة  المجتمع المدىف

من  ٪81ح�ث �شكل أ��� من  2018الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص خالل سنة  ع�
ي لدى الهيئة (الملفا

ي المرتبة الثان�ة الحضور التلقاىئ
ي �ف

 . )٪9.6ت و�أىت

إشعار ات أو متابعة ملف�عها بضامو تعلقت  اتصاال  489 االتصاالت ع�ب الرقم األخ�ف و�لغ عدد 
 . طلب استفسار  أو  بوضع�ة

ي تندرج حاالت الأن الهيئة و�عد التحري، تعت�ب  ي مجال االيت
خالل  الواردة عليها  التجار باألشخاص�ف

. ٪7,5) و�مثل األطفال �سبة ال تتجاوز ٪81,4( �ساء 336من بينهم حالة  413بلغت  2018سنة 
ف لل الهرم العمرىو�قدم الرسم التا�ي   : ضحا�ا المحتملني

ي 
ن  : 22رسم ب�اين   الهرم العمرى :  2018خالل سنة  المسجلون لدى الهيئةالضحا�ا المحتملني

 
 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص صدر: الم
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ي  % 84 ون أ��� منمثلالذين � من األجانبهم غالب�ة ضحا�ا االتجار 
من حاالت االتجار المسجلة �ف

ي تلقتها  2018عام  المواطنون ف. الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص من خالل التقار�ر اليت
ي عام ن حام % 15,7سوى �شكلون  ال  التو�سيون

�شكل مواطنو . و 2018الت االتجار المسجلة �ف
ي تهمهم  األشخاصساحل العاج المكون الرئ��ي لضحا�ا تجارة   327ح�ث بلغ عدد االشعارات اليت

ف من مجم�ع  %79,2أي ما �مثل  ف 2018خالل سنة  المسجلون لدى الهيئةالضحا�ا المحتملني . و�بني
ف ذلكالجدول وال  التوز�ــــع:  رسم التاليني

ن  : 7لجدول ا الن�ع وفئة الجنس�ة و  حسبتوز�ــــع : 2018خالل سنة  المسجلون لدى الهيئةالضحا�ا المحتملني
 العمر

 البلد األص�ي 
 المجم�ع توز�ــــع حسب الن�ع وفئة العمر

 طفل كهل
 النسبة العدد

 ذكر اني�  رجل   امرأة

 %0,2 1       1 بنغالد�ش

 %0,5 2     1 1 بوركينافاسو

و   %1,7 7     4 3 نال�ام�ي

 %79,2 327     50 277 ال�وت د�فوار

 %1,0 4     3 1 غانا

 %0,2 1       1 فر�سا

 %0,5 2     2   ما�ي 

�ا  %0,2 1       1 ن�ج�ي

 %0,2 1     1   السن�غال

 %0,2 1       1 التشاد

 %0,2 1       1 ك��ا

 %15,7 65 17 14 2 32 تو�س

 %100,0 413 17 14 63 319 المجم�ع 

 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص المصدر: 

ي 
ن : 23رسم ب�اين خالل سنة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص  المسجلون لدى الهيئةالضحا�ا المحتملني

 الجنس�ة  حسبتوز�ــــع : 2018

 
 �ة لمكافحة االتجار باألشخاصالهيئة الوطن المصدر: 
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ف  ه�منةإن الحضور القوي و  ي ه�كل اخرىرعا�ا دول اف��ق�ة  و  الضحا�ا اإل�فوار�ني
المسجلة  الحاالت  ة�ف

ي التشغ�ل الق�ي  2018سنة 
ف حاالت االتجار بالب�ش �ف من  %92الذي �شكل أ��� من �ف� ترك�ي

ي عام  لدى الهيئةحاالت االتجار المسجلة 
: كما يب  2018�ف ف  ينه الجدول والرسم التاليني

ن  : 8الجدول  وفئة ن�ع االستغالل  حسبتوز�ــــع : 2018خالل سنة  المسجلون لدى الهيئةالضحا�ا المحتملني
 العمر

 المجم�ع توز�ــــع حسب فئة العمر ن�ع االستغالل 
 النسبة العدد كهول أطفال  

 %3,9 16   16 االستغالل االقتصادي
 %1,7 7   7 أ�شطة هامش�ة

 %0,2 1   1 العمل بمحل ف��ب
 %0,2 1   1 العمل بورشة

 %0,2 1   1 العمل بمحل عط��ة
 %0,5 2   2 جمع القوار�ر البالست�ك�ة

 %0,5 2   2 مهنة هامش�ة أخرى
 %2,2 9   9 التسول

 %3,4 14 4 10 االستغالل الجن�ي 
 %92,5 382 378 4 السخرة أو الخدمة ق�ا

ي ال�قة والج��مة المنظمة
 %0,2 1   1 استغالل �ن

 %100,0 413 382 31 المجم�ع

 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص المصدر: 

ي 
ن : 24رسم ب�اين  ن�ع االستغالل حسبتوز�ــــع  :  2018خالل سنة  المسجلون لدى الهيئةالضحا�ا المحتملني

 
 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص المصدر: 
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ف اإلحصائ�ات  ي عدد اإلشعارات وتبني
لو�ي المجتمع التو��ي بمفهوم ج��مة االتجار  نظرا ارتفاعا �ف

ي تقوم به الهيئة  ي والتحس��ي اليت ورة مكافحتها نت�جة العمل التك��يف لدى بالب�ش وخصوص�اتها و�ف
ف و�فضل جهود المجتمع ال ي واإلعالم مختلف المتدخلني

غ�ي أن هذا االرتفاع  . والمنظمات الدول�ةمدىف
ي للهيئة وك�ف�ة تنظ�م 

ي لعدد اإلشعارات س�ط�ح ع� الهيئة تحد�ات تخص النظام المعلوماىت التدر��ب
ي حما�ة الطفولة.  ف ع� غرار وزارة الداخل�ة أو مندوىب ف مختلف المتدخلني ون�ا بني ي اإلشعارات ال��ت

 تل�ت

 حا� االجتارحاجيات ضبيا�ت حول  3.2.3

 به قدمتت ا مطلب 950حوا�ي  2018ة نخالل س الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصتلقت 
ي الطلبات ( 413  اإلعفاء من الخطا�ا  : مطالبأنواع من ال) بثالث %65ضح�ة وتعلقت حوا�ي ثلي�

 . المساعدة ع� االدماج بالبلد األصل، و العودة الطوع�ة للبلد األصل، القنصل�ة

ي تلقتها  تصن�ف حاج�ات ضحا�ا االتجار التا�ي  الرسم�قدم  الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار اليت
 : 2018 خالل سنة باألشخاص

ي تلقتها  تصن�ف حاج�ات ضحا�ا االتجار : 25رسم بیاني 
خالل  الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصاليت

 2018سنة 

 
 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص المصدر: 

 التتبعاملتابعة و  1.3

ضمان نجاعة زجر جرائم االتجار بدور التتبع ل الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصتقوم 
باألشخاص من خالل تع��ز أجهزة إنفاذ القانون المتخصصة وضمان االستخدام الج�د لطرق التحري 

ئم و تج��م الذوات المعن��ة فضال عن حما�ة حقوق الضحا�ا والشهود الخاصة لل�شف عن هذە الجرا
 أثناء المرحلة القضائ�ة. 



ـــــــالهــــــيئ ـــة الــــــــــ ــــــــة لمـ ـــــــار باألشخــــوطن�ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــة االتجـ ـــــــ ـــكافحــــ ـــــــاص ــــــــ ـــــــ  ـــــ

 2018السنوي التقرير 

 

57 

وكذلك االعمال  حاج�ات ضحا�ا االتجار و�قدم التق��ر بعض الب�انات المتعلقة بمعالجة ومتابعة 
 المنجزة من خالل تقار�ر المتابعة. 

 وقضا�هم ضحا�الحاجيات معاجلة ومتابعة  1.1.3

الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار التا�ي المتابعات والخدمات المقدمة من طرف  �قدم الجدول
 : 2018خالل سنة  حاج�ات ضحا�ا االتجار ف�ما يتعلق بمتابعة  باألشخاص

 )2018( حاج�ات ضحا�ا االتجار  متابعة : 9الجدول 

 ومتابعات المالحظات العدد ن�ع الطلب

خطا�ا القنصل�ة اإلعفاء من ال
 والعودة الطوع�ة للبلد األصل

161 

طلب اعفاء من الخطا�ا القنصل�ة، وقد تمت  161تعهدت الهيئة بعدد 
طلب بعد موافقة وزارة المال�ة ع� كل المطالب  80االستجابة لعدد 

ف تعذر توج�ه  ي حني
طلب إ� وزارة المال�ة إعفاء  46الموجهة من الهيئة، �ف

� طلب االعفاء وتعذر االتصال بالبق�ة وعددهم ع 3�سبب تراجع عدد 
 . 35. أما بق�ة مطالب االعفاء ف�ي محل تعهد ومتابعة وعددها 43

المساعدة ع� االدماج بالبلد 
 األصل

55 

تتو� الهيئة بالتنسيق مع المنظمة الدول�ة للهجرة والسلطات التو�س�ة، 
ف ت�س�ي العودة الطوع�ة و�عادة إدماج الضحا�ا العائد ين لبلدانهم، ومن بني

ف بالمساعدة ع� إعادة االدماج   35ضح�ة من األجانب و  20المنتفعني
ي تمارس �شاطها  كات التوظ�ف بالخارج اليت ضح�ة تو�س�ة من ضحا�ا �ش

ع�ة  . بط��قة غ�ي �ش

 67 البقاء بتو�س
ي 

عدد من الضحا�ا يرفضون العودة لبلدانهم وقد ضمن القانون حقهم �ف

ي تو�س 
ي تقدموا بهاالبقاء �ف  . لمتابعة القضا�ا العدل�ة اليت

 78 المتابعة الجزائ�ة
ي تمارس  30من بينهم  كات التوظ�ف بالخارج اليت تو�س�ة ضحا�ا �ش

ع�ة  . �شاطها بط��قة غ�ي �ش

 58 مرافقة قانون�ة/ مساعدة قانون�ة
تمت االستجابة لجميع المطالب، بالتنسيق مع جمع�ة محامون بدون 

ي وضعت  ف للدفاع ع� الضحا�ا كلما  ا عددحدود، اليت من السادة المحامني
ة باالتصال بالهيئة  . طلبت الهيئة ذلك، أو مبا�ش

 . خارج عن مشموالت الهيئة 4 طلب لجوء

 24 مساعدة اجتماع�ة 
تمت االستجابة لجميع المطالب سواء من طرف وزارة الشؤون 
 . ئةاالجتماع�ة أو من طرف جمع�ات ومنظمات بناء ع� طلب الهي

 21 مساعدة نفس�ة
ي تأه�ل نف�ي وطب��ي لمعهد  14تم توج�ه 

طلب من طرف الهيئة لتل�ت
اس" وتمت االستجابة ومتابعة كل الحاالت   . تو�س للتأه�ل "ن�ب

 60 مساعدة طب�ة (تداوي وعالج)
تمت االستجابة ل�ل مطالب المساعدة سواء بالمستشف�ات العموم�ة أو 

اس ومركز إنجاد من قبل جمع�ة أطباء بدون حدو   . د، أو جمع�ة ن�ب

جاع جواز  المساعدة ع� اس�ت
 السفر من المشغل

13 
جاع كل الجوازات المحتجزة من طرف إدارة الشؤون االجتماع�ة  تم اس�ت

 . بوزارة الخارج�ة بطلب من الهيئة
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لهيئة الوطن�ة والواردة من االتو�س�ة �م ا القضا�ا المنشورة بالمح�قدم الجدول التا�ي المتابعات لمآل 
ف  لمكافحة االتجار باألشخاص ي قض�ة واحدة  57انه من مجم�ع الجدول و�بني

قض�ة وقع الحكم �ف
ي عدة محا�م وزارة العدل لم ترسل بعد حالة المتابعةمع العلم ان  2018سنة 

 . �ف

 التو�س�ة�م ا القضا�ا المنشورة بالمح: المتابعات لمآل 10الجدول 

 المحكمة عدد القضا�ا المتابعة
 القضا�ا المنشورة بالمحكمة االبتدائ�ة بصفاقس 22 لم ترسل وزارة العدل بعد حالة المتابعة

 القضا�ا المنشورة بالمحكمة االبتدائ�ة بتو�س 32  
 تمت بالحفظ 9  
 لدى الن�ابة  18  
 لم يرد المح�ف  4  
 فهااستئناحكمت بأر�عة أشهر سجن و تّم  1  

 القضا�ا المنشورة بالمحكمة االبتدائ�ة �س�دي بوز�د 1 لم ترسل وزارة العدل بعد حالة المتابعة
 القضا�ا المنشورة بالمحكمة االبتدائ�ة بأر�انة 1 االستدعاءعينت ثم أجلت إلعادة  

 قرمبال�ةبالقضا�ا المنشورة بالمحكمة االبتدائ�ة  1 لم يرد المح�ف 

 المجم�ع 57  
 در: حسب معط�ات وزارة العدلالمص

 التدابري اليت اختذهتا الدولة ملكافحة االجتار ابألشخاصالتعريف ومتابعة  2.1.3

ي اتخذتها الدولة لمكافحة ب الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصعملت  التع��ف بالتداب�ي اليت
ي  واعداد  االتجار باألشخاصتقار�ر متابعة حاالت االتجار باألشخاص واعداد  األج��ة ع� المسائل اليت

 . تطلب المنظمات الدول�ة ابداء الرأي فيها 

 إعداد تق��ر تو�س حول االتجار بالب�ش الموجه إ� وزارة الخارج�ة األم��ك�ة 1.2.1.3

قامت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص ب�عداد تق��ر تو�س الموجه لوزارة الخارج�ة 
ي مجال  وقد قدمت ف�ه 2017األم��ك�ة لسنة 

�عات والتداب�ي واإلحصائ�ات المتوفرة �ف مختلف الت�ش
ف الهيئة. وقد مكن هذا التق��ر من تصن�ف  منع االتجار باألشخاص ومكافحته وذلك بعد سنة من ترك�ي

ي المجال  Tier2الثان�ة  تو�س بالمرتبة
ي سلم التصن�فات نظرا للتقدم المحرز �ف

أي إ� ترت�ب أع� �ف
ي مجال مكافحة االتجار باألشخاص.  و�رساء ممارسات فض�

 ع� غرار تك��ن قضاة المرجع �ف

ي تق��ر  2.2.1.3
ي بمكافحة الج��مة والمخدرات:  GLOTIPالمساهمة �ن

 لمكتب األمم المتحدة المعين

ي إطار التعاون مع المنظومة األمم�ة
ي التق��ر  ،�ف

ساهمت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص �ف
ي بمكافحة الج��مة والمخدرات والذي �ستعرض لمكتب ا GLOTIPالشامل  ألمم المتحدة المعيف

ي مختلف دول العالم وذلك من خالل مد المكتب بجميع اإلحصائ�ات 
وضع�ة االتجار بالب�ش �ف

 .  والمعط�ات والب�انات المتوفرة للهيئة
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ي تق��ر تو�س الدوري للحقوق المدن�ة والس�اس�ة 3.2.1.3
 المساهمة �ن

ي مجال مكافحة تعمل الهيئة الوطن�ة لمك
امات تو�س �ف ف افحة االتجار باألشخاص ع� متابعة تنف�ذ ال�ت

االتجار باألشخاص، وتبعا لذلك فقد قدمت مساهماتها ف�ما �خص التوص�ات المقدمة للدولة 
ي إطار التق��ر الدوري الذي سيتم تقد�مه 

التو�س�ة من قبل اللجنة األمم�ة لحقوق اإل�سان وذلك �ف
ي 
 . 2018 شهر أف��ل من سنة لألجهزة األمم�ة �ف

 على املستوى الوطين والدويلالشراكة والتعاون  2.3

 التعاون مع املنظمات الدولية 1.2.3

 التعاون مع المنظمة الدول�ة للهجرة 1.1.2.3

ف  ا�ة بني ي إطار ال�ش
ي و الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص �ف

 تو�س،المنظمة الدول�ة للهجرة �ف
 بالتنسيق مع الهيئة العد�د من لوج�ست�ا، كما أمنتلهيئة دعم ا 2018خالل عام تولت المنظمة 

ف لالتجار. كما تولت المنظمة  الحما�ة والوقا�ة و�ناء القدراتأ�شطة  ومساعدة الضحا�ا المحتملني
ف خالل سنة �ا ضحا 213رصد عدد  الدول�ة للهجرة  17من  و�حالتهم للهيئة، وهم 2018محتملني

�ا و 4ار و كوت د�فو   من )٪83أغلبهم (، جنس�ة ٪ من السنغال. أما الجنس�ات األخرى 3٪ من ن�ج�ي
ون وكولومب�ا وال�ونغو وغامب�ا وغانا وغين�ا وما�ي المكتشفة ف�ي  : بنغالد�ش و�وركينا فاسو وال�ام�ي

ف والسودان و�شاد  .والمغرب والفلبني

ف من ضحا�ا االتجار ع� المنظمة الدول�ة للهجرة  تعرفتكما  الذين يتم  أر�عة ضحا�ا تو�سيني
�ا واإلمارات الع���ة المتحدة) ي تو�س وخارجها (ليب�ي

ي الدعارة الق��ة  ،استغاللهم �ف
ال س�ما �ف

 .والخدمات اإلجبار�ة

بالتنسيق الوثيق مع الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص  ،وقدمت المنظمة الدول�ة للهجرة
ي 
ي المجتمع المدىف

كائها �ف ي السكنالمساعدة لضحا�ا اال  ،و�ش
 ،والمساعدة االجتماع�ة ،التوج�ه و  ،تجار �ف

ي العودة الطوع�ة و�عادة  ،واالتصاالت العائل�ة ،والمساعدة القانون�ة ،والمساعدة الطب�ة
والمساعدة �ف

ي بلدهم األص�ي 
 .االندماج �ف

االرشاد ، المساعدة االجتماع�ة، االيواء : المنظمة الدول�ة للهجرة ع�وتتمحور أهم تدخالت 
 المساعدة الطب�ة، المساعدة ع� إعادة االدماج، المساعدة ع� العودة الطوع�ة، التوج�هو 

ف مقر الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، ،كما تم ي  بمناسبة تدشني
ي  23�ف

تقد�م  2018 جان�ف
ف لجرائم االتجار الدعم  للهيئة وكذلك تأث�ث الجزء المخصص الستقبال الضحا�ا المحتملني

 شخاص. باأل 
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اك نظمت المنظمة الدول�ة للهجرة كما  مرصد و  الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصمع باالش�ت
ە  اشكال�ةمؤتمرا إقل�م�ا �شأن  حقوق الطفل اء ف�ه شارك شخصا  140االتجار باألطفال ح�ف خ�ب

  . إقل�ميون من لبنان واألردن وم� والمغرب

ة من  هوالندا رة دراس�ة إ�ز�االمنظمة الدول�ة للهجرة ظمت نو  ي الف�ت
، 2018 ج��ل�ة 26إ�  23�ف

ف عن ال 7 شارك فيها عدد  ف ممث�ي . هيئةممثلني ات وأفضل الممارسات بني وهدفت ال��ارة إ� تبادل الخ�ب
ف باألشخاص لمكافحة االتجار  ةالوطن� هيئةال ا�ة بني ي مجال ال�ش

ف �ف ي تو�س ونظرائهم الهولنديني
�ف

ي مجال حما�ة الضحا�ا. وتهدف الحكومة والمجتمع ا
ي لمحار�ة االتجار باألشخاص وكذلك �ف

لمدىف
ة إ� تعميقهذە ال��ارة  ا�ةوتع��ز  الهيئةممث�ي  خ�ب ي  ال�ش

مكافحة االتجار بالب�ش وحما�ة  مجال �ف
 .الضحا�ا

ي نفس هذا اإلطار قامت المنظمة ب
 ع� غرار:  منع ومكافحة االتجار ب�داغوج�ة لتط��ر وسائل و�ف

ف الفر�س�ة والع���ة من القانون األسا�ي لكت�ب   طبع • وتم توز�عه  2016-61 عدد نصوص باللغتني
ي الورشات الخاصة بتط��ر القدرات. 

 �ف

وع�  .2016-61عدد سا�ي األ للقانون  إعداد حاملة مفاتيح ب�داغوج�ة تحتوي ع� ملخص  •
ي عدد كب�ي من الرقم األخ�ف للهيئة. وتهدف إ� تفس�ي مبسط للقانون . وقد تم توز�

عه �ف
  التظاهرات. 

ي إطار  تم من خاللها إعداد خمسةحملة وطن�ة # ل�س للبيع: كما تم تنظ�م 
ة �ف أفالم وثائق�ة قص�ي

وع "شار ف  441 " وعرضها ع� حوا�ي 2م�ش ف وغ�ي الحكوميني ومن  من أصحاب المصلحة الحكوميني
وهو ما ظاهرة االتجار بالب�ش مقاطع الف�ديو خالل جلسات التوع�ة حول  عرض . وتمقبل العموم

���ة مكن الحملة. استمر ��ش  هذەاإلعالم والشباب من التعرف ع� وجود وسائل و  المؤسسات ال�ت
ي 

 ولتعم�م.اآلالف من الناس ع� الشبكات االجتماع�ة و��صالها إ� 2018 خالل كامل سنةالحملة �ف
ون�ة تحتوي ع� هذە ا و��ش الحملة، لتوع�ة الجمهور بالمخاطر  وذلك لحملةتم توز�ــــع محامل إل��ت

 . وخاصة الشباب 

ي تو�س كما تم
تتوفر و  .تط��ر ملصقات و�طاقات ب��د�ة للتوع�ة العامة ضد االتجار بالب�ش �ف

ي 
�د�ة �ف مع شعارات باللغة  2مع شعارات باللغة الع���ة و  3إصدارات:  5الملصقات والبطاقات ال�ب

وتتضمن تفاص�ل االتصال والرقم  ،�س�ة لمكافحة االتجار الفر�س�ة. و�ي تحتوي ع� رسائل رئ
ي للهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار

 .المجاىف

ي نفس اإلطار 
ي تو�س، تمت إو�ف

يهدف  و"عادة إصدار "دل�ل قانون منع ومكافحة االتجار باألشخاص �ف
 .ت القانونأ التدر�ب ع� محت��ا لتأط�ي عمل�ة2016-61 األسا�ي عدد الدل�ل إ� تعم�م القانون 
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ي تو�س  وساهمت
ي تو�س ع� تنظ�م إطالق حملة "القلب األزرق" �ف

المنظمة الدول�ة للهجرة �ف
ا باإلضافة إ�  ي ص�اغة و��ش

ات�ج�ة المساهمة �ف ساهمت  الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص لالس�ت
ات�ج�ة األو� لمكافحة  ي تط��ر مضمون االس�ت

ي تو�س �ف
االتجار باألشخاص المنظمة الدول�ة للهجرة �ف

ي 
ي تو�س �ف

 �ف
�
ي تم إطالقها رسم�ا  .  2018 ج��ل�ة 30اليت

ي بالمخدرات التعاون مع  2.1.2.3
 والج��مةمكتب األمم المتحدة المعين

ي بالمخدرات ، 2018خالل سنة  قدرة قوات األمن  والج��مة بتع��ز تعهد مكتب األمم المتحدة المعيف
ف وال ع� التعرف ع� حاالت باألشخاص كافحة االتجار الوطن�ة لم هيئةالداخ�ي والقضاة التو�سيني

مع ضمان المساعدة والحما�ة  مرتكبيها،والتحقيق فيها ومالحقة المهاج��ن االتجار بالب�ش وته��ب 
ف الهيئة و  .لضحا�ا االتجار والمهاج��ن الذين تم االتجار بهم ا�ة بني مكتب األمم  وتمحورت ال�ش

ي بالمخدرات   حول المسائل التال�ة:  والج��مةالمتحدة المعيف
  األمن الداخ�ي ع� كشف حاالت االتجار بالب�ش وته��ب المهاج��ن ات تع��ز قدرة قو

وتحد�دها والتحقيق فيها ومالحقتها، مع إ�الء اهتمام خاص لحما�ة ضحا�ا االتجار بالب�ش 
  واالتجار بهم. 

 وقد أدرجت هذە  فحتهتطبيق أمثل لقانون منع االتجار باألشخاص ومكابناء قدرات القضاة ل)
ي التق��ر)

 . النقطة سابقا �ف
  .طة مع بلدان المنشأ. والعبور والمقصد ي مجال القضاء وال�ش

 دعم تع��ز التعاون الدو�ي �ف
  ي وضع س�اسة وطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص وته��ب

دعم السلطات الوطن�ة �ف
ف الجهات    الفاعلة. المهاج��ن والتنسيق بني

ع� كشف حاالت االتجار بالب�ش وته��ب المهاج��ن وتحد�دها  األمن الداخ�ي تع��ز قدرة قوات 
مع إ�الء اهتمام خاص لحما�ة ضحا�ا االتجار والمهاج��ن من ضحا�ا  والتحقيق فيها ومالحقتها قضائ�ا 

ي  .االتجار
ا�ة مع وزارة الداخل�ة والهيئة الوطن�ة 2018 بدا�ة من شهر جان�ف ، عمل المكتب بال�ش

طة القضائ�ة ع� باألشخاص ع�  االتجار  لمكافحة ي لتع��ز قدرة ضباط ال�ش وضع منهج تدر�يب
ي 

. �ف ي حاالت االتجار بالب�ش
ي بالمخدرات  ،2017 سنةالتحقيق �ف أجرى مكتب األمم المتحدة المعيف

ف لـ  ف م 10تم اخت�ار  ذلك،من ضباط وزارة الداخل�ة. بعد  25والج��مة تدر�ب المدر�ني لتدر�ب كونني
ي دورات تدر�ب�ة ئهم زمال 

ي داخل الجهات، وقد �ف
ع�  2018شهر ف�فري  صادقت وزارة الداخل�ة �ف

ي الجهات الداخل�ة بالجمهور�ة التو�س�ة، وتم اجراء المنهج الدرا�ي وطرائق هذە الدورات التدر�ب�ة 
�ف

ي  4
ف  دورات التك��ن�ة �ف ة بني قة وسوسة وج��ة وتو  2018مارس شهر و  شهر ف�فري الف�ت ي ط�ب

زر �ف
طة الحدود والممشارك 104عدد  استفاد منها  طة القضائ�ة و�ش ف من ضباط ال�ش ي مدارس  كونني

�ف
طة.   ال�ش

بالتنسيق مع الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار ، تمكنت وزارة الداخل�ة واستنادا إ� هذا التدر�ب 
ي من باألشخاص 

وع �ف ي اعتمادە إعداد دل�ل للمدرب �مكن ال�ش
طة �ف ي مدارس ال�ش

جميع أنحاء �ف
 .جمهور�ةال
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ي 
ي  بنجاحتقي�م الحصل المدر�ون الذين اجتازوا  ،2018نوفم�ب  23�ف

ع� شهادتهم وسيتم دمجهم �ف
ي 

ي ف��ق التدر�س التابع لوزارة الداخل�ة لتعم�م وحدات التدر�س ع� االتجار  2019 شهر جان�ف
�ف

ي التدر�ب األو�ي والمستمر لمسؤو�ي وزارة الداخل�ة
 .باألشخاص �ف

ف  ،و�اإلضافة إ� ذلك ي بالمخدرات  ،2018د�سم�ب و  اف��لشهر بني دعم مكتب األمم المتحدة المعيف
ان من وزارة ، والج��مة طة القضائ�ة. ونفذ هذا العمل مستشاران خب�ي ي لضباط ال�ش وضع دل�ل تقيف

ا ي بالمخدرات والج��مة وتحت إ�ش ف ف��ق الداخل�ة استنادا� إ� أدوات مكتب األمم المتحدة المعيف
ي بالمخدرات والج��مة  الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار و�التنسيق مع  مكتب األمم المتحدة المعيف

ي ا�تشاف جميع أشكال االتجار باألشخاص
طة القضائ�ة �ف . يهدف الدل�ل إ� توج�ه ضباط ال�ش

ي و  والتحقيق فيها شخاص باأل 
  . 2019 الثالث�ة األو� من سنةس�كون هذا الدل�ل جاهزا للن�ش �ف

طة مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد  ي الشؤون القضائ�ة وال�ش
دعم و . دعم تع��ز التعاون الدو�ي �ن

ي بالمخدرات والج��مة  ي المؤتمرات الدول�ة ال 2018خالل سنة مكتب األمم المتحدة المعيف
مشاركة �ف

ي مكافحة االتجار باألشخ
ف �ف ات الممارسني ي تبادل خ�ب

رئ�س  تشاركح�ث  اصلالستفادة والمساهمة �ف
ي 

ي الدورة السادسة للف��ق العامل �ف
ي أ�شأها 2018 ج��ل�ة 3-2الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار �ف ، اليت

ي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار 
س�ما النساء واألطفال، إضافة  بالب�ش ال مؤتمر الدول األطراف �ف

 .ة ع�ب الوطن�ةإ� اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الج��مة المنظم

ي وضع س�اسة وطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص وته��ب المهاج��ن 
دعم السلطات الوطن�ة �ن

ن الجهات الفاعلة ي . والتنسيق بني
ي  23�ف

االتجار الوطن�ة لمكافحة  هيئة، افتتحت ال2018جان�ف
دء . وتمكن المكتب من دعمه عن ط��ق توف�ي معدات الحاسوب األساس�ة لبا باألشخاص مقره

ف عام  .مهمته ات�ج�ة المصادقة ع�ب 2018تم�ي لمكافحة االتجار باألشخاص من طرف الوطن�ة  االس�ت
ي  لحكومة التو�س�ةا

ات�ج�ة من طرف الهيئة و . وقد تم 2018جوان  1�ف �دعم من مكتب ص�اغة االس�ت
ي بالمخدرات والج��مة و  ي المجتمع المدكل الوزارات و التشاور مع  �األمم المتحدة المعيف

والمنظمات ىف
ة الدول�ة  ي الف�ت
 .2018-2017�ف

ي رسم�ا انضمت تو�س  ،2018ج��ل�ة  30�تار�ــــخ و  إ� الحملة العالم�ة لمكتب األمم المتحدة المعيف
ف بمدى  خطورة بالمخدرات والج��مة "القلب األزرق" لتوع�ة الحكومة والجهات الفاعلة والمواطنني

اك هذە المناسبة وقد نظمت باألشخاص. االتجار  خالل اليوم العال�ي لمناهضة هذە الج��مة.  باالش�ت
ي المجتمع ال جمع�ة من 11و للهجرة،مع المنظمة الدول�ة 

ي يوم  200شارك أ��� من و مدىف
شخص �ف

ي أنتجته جمع�ة
حول ظاهرة االتجار محامون بدون حدود  التوع�ة الذي انت� بعرض ف�لم وثائ�ت

ي تو�س
 .بالب�ش �ف
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 االتعاون مع مجلس أورو� 3.1.2.3

وع تم ص�اغة  من اجل وضع إطار عام وأسس  بالتعاون مع مجلسالوطن�ة إلحالة الضحا�ا ل�ة اآل م�ش
ر�ن من هذە الج��مة وتع��ز النهج �شار�ي منذ لحظة العلم بارتكاب  للتعامل مع الضحا�ا والمت�ف

ف إعادة اندماج الضح�ة بالمجتمع أو إعادتها الطوع�ة لبالدها  عدم االتجار بها ضمان و الج��مة إ� حني
ي تقتضيها وضع�ة الضح�ة بما ينسجم مع  مرة أخرى مرورا بجميع وسائل المساعدة والحما�ة اليت

 ومساعدة الضحا�ا. المعاي�ي الدول�ة والوطن�ة لحما�ة 

ف  طار �مكن مختلفإ تعت�ب اآلل�ة الوطن�ة إلحالة الضحا�ا،و   من التعرف ع� الضحا�ا المتدخلني
ي مجال حما�ة حقوق ضحا�ا االتجار و�التا�ي وتحد�دها وتوجيهها 

امات المحمولة عليهم �ف ف الق�ام باالل�ت
ي المجال. 

ي �ف
ات�ج�ة مع مجهودات المجتمع المدىف ا�ة االس�ت  باألشخاص بالتنسيق وال�ش

ولم��د ضمان نجاعة هذە اآلل�ة وتطب�قها الفع�ي ع� أرض الواقع واالبتعاد عن الطابع النظري 
ورة والتج��دي لمثل ه ي ذە اآلل�ات، ارتأت الهيئة �ف �ل التج��يب ن لهذە اآلل�ة قبل تم��رها  الت�ن

 للمصادقة النهائ�ة من قبل الحكومة. 

ف  اء أ�اد�ميني عت ف�ه الهيئة وذلك باالعتماد ع� خ�ب ف للتثبت من مدى نجاعة  وهو ما �ش وم�دانيني
ف مختلف اله�ا�ل المتداخلة  قصورهاوتصحيح المنهج�ة ان ثبت  هذە اآلل�ة بني

 التعاون مع منظومة األمم المتحدة 4.1.2.3

كة، قامت الهيئة الوطن�ة بتنظ�م  لتنسيق جهودها مع منظومة األمم المتحدة وتأط�ي المشار�ــــع المش�ت
ي بتار�ــــخ 

مع مختلف وكاالت األمم المتحدة وذلك لمناقشة فرص  2018جوان  26اجتماع تنس��ت
ا�ات الممكنة مع المنظومة األمم�ة ات�ج�ة الوطن�ة لمكافحة اإلتجار  التعاون وال�ش ي إطار االس�ت

�ف
 باألشخاص. 

ي بتار�ــــخ 
ي نفس هذا اإلطار التنس��ت

ي  2018مارس  27كما شاركت الهيئة �ف
االجتماع العا�ش للجنة �ف

وع "شار  ي تطبيق قانون اإلتجار  2ق�ادة م�ش
ي الجزء المتعلق "بمساعدة ال�فاءات الوطن�ة �ف

" �ف
ي تو�س" والذي

ي سيتم تحق�قها إ� حدود سبتم�ب وقع خالله التعرض إ�  باألشخاص �ف األهداف اليت
ي تتمحور حول جملة من ورشات تك��ن لإلطارات بمختلف ه�ا�ل الوزارات المعن�ة 2018  . واليت

 التعاون مع منظمات اجملتمع املدين 2.2.3

 منظمة تو�س أرض اللجوءالتعاون مع  1.2.2.3

ي  وع ع�ب الوطيف ي إطار ع RECOLTEHAيهدف الم�ش
 Terre d’Asileمل منظمة تو�س أرض اللجوء �ف

Tunisie ،ي تبذلها الحكومة التو�س�ة  يندرج ضمن الذي ي مجال الجهود اليت
مكافحة االتجار �ف

ي ع� إعالم ضحا�ا االتجار باألشخاص و 
ورفع  مساعدتهمباألشخاص، إ� تع��ز قدرة المجتمع المدىف

ف إ�شاء أفضل إ�  باإلضافة . هم وحمايتهملدي الو�ي  ي  المنظمةالممارسات بني
ومنظمات المجتمع المدىف

 بصفة تدر�ج�ة. والسلطات 
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ف لجرائم االتجار باألشخاص الذين تمت مساعدتهم من  أما بالنسبة لعدد حاالت الضحا�ا المحتملني
معط�ات عامة ع� ضحا�ا االتجار  �مكن تقد�م ،2018خالل سنة  طرف منظمة أرض اللجوء
:  باألشخاص الذين تم التعهد   بهم ع� النحو التا�ي

ف  ٪ 99 • ف :  ومعظمهم من منطقة أب�دجان ،من الضحا�ا هم من اإل�فوار�ني من ضحا�ا  99من بني
ف الذين تم ال�شف عنهم من كوت د�فوار وواحد من السنغال  97حوا�ي  هناك ،االتجار المحتملني

ون  وواحد من ال�ام�ي
ف : ٪ من النساء  70 • ي  ضح�ة محتملة تم ا�تشافها  23من بني

 6وامرأة  17تم تحد�د  صفاقس،�ف
ي رجال. 
ف  تو�س،�ف   رجال.  15وامرأة  61 عنها،ضح�ة محتملة تم ال�شف  76من بني

 سنة 30 العمر متوسط  •

ف معظم الضحا�ا هم  • وجني ف  .غ�ي م�ت

ف من قبل قسم  23تم ال�شف عن  • مقابل  صفاقسجمع�ة أرض اللجوء من الضحا�ا المحتملني
ي تو�س 76

 .�ف

ف الضحا�ا المحأغلب�ة  :  االستغاللن�ع  • هم موض�ع  ،وخاصة النساء ، الذين تم ال�شف عنهم تملني
�ي 

ف ي .االستغالل الم�ف ي المزارع ،�ضطر الرجال أ��� للعمل الج�ب
 .أو مواقع البناء ،ومعظمهم �ف

ع� الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص  منظمة تو�س أرض اللجوءأحالت  2018وخالل سنة 
ف اتجار  ضحا�ا  حالة 97 :  وكانت محتملني ف بالجدول التا�ي  احت�اجاتهم موزعة كما هو مبني

ن احت�اجات :  منظمة تو�س أرض اللجوء : 11الجدول   )2018( ضحا�ا االتجار المحتملني

 النسبة العدد االحت�اجات
 %48,3 99 االعفاء من المعال�م القنصل�ة

 %21,5 44 المساعدة القانون�ة
 %10,7 22 المساعدة ع� العودة الطوع�ة

ي   %17,6 36 التعهد الطيب
 %0,5 1 طلب اللجوء

 %1,5 3 المساعدة ع� اإليواء
 %100,0 205 المجم�ع

ن  2.2.2.3 ن والقضاة األم��كيني  التعاون مع جمع�ة المحامني

ف  ف والقضاة األم��كيني بالب�ش والحد  مبادرة س�ادة القانون ع� مقاومة االتجار  -تعمل جمع�ة المحامني
ي واألطراف الحكوم�ة. 

ي تو�س والمجتمع المدىف
منه وذلك من خالل تقد�م الدعم للهيئات القانون�ة �ف

ا�ة مع الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص من خالل مجموعة  ي هذا اإلطار، انطلقت ال�ش
و�ف

 من األ�شطة. 

ف  • مختلف األطراف القانون�ة والقضائ�ة  تنظ�م موائد مستديرة لم��د التوع�ة وتنسيق الجهود بني
ي المعن�ة بقانون مكافحة االتجار باألشخاص: 

 وممث�ي منظمات المجتمع المدىف
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o  ي هذا اإلطار تنظ�م أول ورشة عمل جه��ة بمدينة تو�س خالل شهر نوفم�ب
 2018وقد تم �ف

ف بملفات مكافحة االتجار باألشخاص، ف عن وزارة الداخل�ة المكلفني قضاة  بمشاركة ممثلني
ف ل�ل من وال�ات تو�س  ف االجتماعيني ي حما�ة الطفولة، االخصائيني ي المجال، مندوىب

المرجع �ف
ى وزغوان ونابل.   ال��ب

o  ي نفس الجهة لمناقشة
ف �ف ف مختلف المتدخلني وتهدف هذە الورشة إ� التشي�ك بني

 اإلشكال�ات المتعلقة باالتجار باألشخاص من زوا�ا مختلفة. 
o ي والمجاالت ذات األول��ة  واستعرض المشاركون خالل

هذە الورشة اإلطار القانوىف
 المطروحة واإلشكال�ات المطروحة ع� أرض الواقع. 

o  .ي بعض الجهات األخرى من الجمهور�ة التو�س�ة
 وسيتم الحقا تنظ�م مثل هذە الورشات �ف

:  TIP Fellowsتنظ�م برنامج الزمالة  • و�ــهدف  : لتط��ر الخدمات المقدمة لضحا�ا االتجار بالب�ش
وع إ� تط��ر الخدمات المقدمة لضحا�ا االتجار بالب�ش وذلك بتع��ز قدرات المجتمع  هذا الم�ش
وع الزمالة لمكافحة االتجار" للعمل ع� ��ش المعرفة  ي هذا المجال و�عث برنامج "م�ش

ي �ف
المدىف

ي أبرز الجهات التو�س�
ف الخدمات المقدمة لضحا�ا االتجار بالب�ش �ف ة وعملت القانون�ة وتحسني

ف عن  الجمع�ة بالتنسيق مع الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص ع� اخت�ار ممثلني
ي هذا الموض�ع. 

ي الدورات التدر�ب�ة �ف
ي والجمع�ات القانون�ة للمشاركة �ف

منظمات المجتمع المدىف
ف بعد دراسة المطالب المعروضة وتمكينهم من منحة لتنف�ذ عدد م ن وسيتم اخت�ار المشاركني

 األ�شطة أو إلعداد أدوات لتع��ز الو�ي باالتجار بالب�ش مدة ستة أشهر. 
ي مجال تقد�م االستشارة القانون�ة والدعم لضحا�ا االتجار  •

ف لتع��ز قدراتهم �ف تدر�ب المحامني
ا�ة مع الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص إ� احداث . بالب�ش  نامج بال�ش و�ــهدف هذا ال�ب

ي كل جهات الجمهور�ة وذلك  محا�ي المرجع
الذين يتم اللجوء إليهم إ� جانب قضاة المرجع �ف

ف ع� القانون عـــ ف وسيتم تدر�ب المحامني  2016ـــدد لسنة 61بالتعاون مع الهيئة الوطن�ة للمحامني
 . ف ف المتصلة وأفضل المعاي�ي والممارسات الدول�ة واالعتماد ع� دورات لتدر�ب المدر�ني  والقوانني

 ون مع "محامون بال حدود"التعا 3.2.2.3

ا�ة مع ي إطار ال�ش
ي إطار المشار�ــــع التال�ة:  �ف

 منظمة "محامون بال حدود" تم االتفاق ع� التعاون �ف

ي مجال االتجار باألشخاص •
ي . إعداد دراسة علم�ة حول مآل القضا�ا المحالة ع� المحا�م �ف

تم �ف
ي مجال االتجار هذا اإلطار التعاقد مع قاض�ة للق�ام بدراسة علم�ة حول مآ

ل القضا�ا المحالة �ف
ي هذا اإلطار وتم ذلك بالتنسيق مع اإلدارة 

بالب�ش ودراسة األحكام واإلحاالت واألسس القانون�ة �ف
 العامة للشؤون الجزائ�ة. 

ات�ج�ات دفاع" للدفاع عن الضحا�ا  • ا�ة مع الجمع�ة، تم عقد جلسات . االعتماد ع� "اس�ت بال�ش
ات�ج ي إطار المساعدة عمل إلرساء " اس�ت

�ات دفاع" للدفاع عن ضحا�ا االتجار باألشخاص وذلك �ف
ي ملفات الضحا�ا وجمع  القانون�ة واإلعانة العدل�ة للضحا�ا. 

وتم تنظ�م هذە الجلسات للتباحث �ف
ي هذە القضا�ا. 

ي س�عتمدها المحامون �ف  الم��دات ودراسة األسس القانون�ة اليت

ف  • بالتعاون مع الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص تم . إعداد دل�ل إجراءات للمحامني
ي  ي والمنهج�ة اليت

ي إعداد دل�ل إجراءات يبسط مقتض�ات القانون و�جراءات التقا�ف
وع �ف ال�ش

 . ي الدفاع عن ضحا�ا االتجار بالب�ش
 �جب أ، �عتمدها المحامون �ف
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ي إطار  الق�ام بمجموعة من الدورات التك��ن�ة •
وع "بالتنسيق مع الهيئة �ف  briser lesم�ش

chaines :حول االتجار باألشخاص " 
o ي اله�ا�ل االجتماع�ة

ف لمدة ثالثة أ�ام لموظ�ف ف تدر�بيتني ك�ف�ة تحد�د   حول الق�ام بدورتني
ي لمكافحة االتجار حول و  وتوج�ه ضحا�ا االتجار

هذا التدر�ب  تنظ�متم  كما   اإلطار القانوىف
ي اجتما�ي  33(ة بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماع�

ي المجم�ع) اخصاىئ
و�التنسيق مع  �ف

 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص. 
o  ف بالشمال  دورة تدر�ب�ةتنظ�م ي حما�ة األطفال المعينني ي التو��ي اللمندوىب اإلطار حول غرىب

ي لمكافحة االتجار
شملت هذە و  االتجار و توجيههم ع� ضحا�ا  التعرفو آل�ات  القانوىف
.  16الدورة 

�
 مشاركا

o  ي التنظ�م
ف لمنظمات المجتمع المدىف ي  ناشطةدورة تدر�ب�ة لمدة يومني

ي الشمال ال�ف غرىب
ي لمكافحة  وحول،  االتجار و توجيههم ع� ضحا�ا  التعرف آل�اتحول بتو�س 

اإلطار القانوىف
ي تو�س

 ت من هذە الدورة. جمع�ا 5واستفادت  االتجار �ف
o   ف لتنف�ذ تنظ�م وتوكولالورشة عمل تفاعل�ة لمدة يومني اتج�ة  جهويال �ب الخاص بوضع اس�ت

القطاع الص�ي ، األمن  ممث�ي و�ــهم  ): وال�ة المنست�ي ( باألشخاصجه��ة لمكافحة االتجار 
ي ، مندو�و حما�ة ا  ، األخصائيون االجتماعيون... ) لطفولةالوطيف

��ة للتوع�ة والتحس�س حول ظاهرة االتجار بالب�ش من قبل منظمة محامون قوافل جه تم تك��ن •
كائها ( المنتدى التو��ي للحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة بال حدود و  ،تالة المتضامنة ،و�ش

  )جمع�ة أمل الطفل و األ�ة 
o  نع المدارس االبتدائ�ة ومرا�ز الشباب ،األسواق المحل�ة ،المصا األو� القافلةوشملت

 والجامعات، 
o مختلف بلد�ات وال�ة الق��نالثان�ة شملت قافلة ال 
o مختلف بلد�ات التابعة وال�ة المنست�ي وسوسةالثالثة توزعت ع� قافلة ال 
o وان و زغوان  قافلة بوسط الق�ي
o  قافلة بمختلف بلد�ات وال�ة تو�س. و 
o  
o هدف من مواطن. ال 2000خالل شهري أوت ود�سم�ب وتم تحس�س أ��� من  وكان ذلك

ع�ب توز�ــــع منشورات  هذە القوافل هو التوع�ة واإلعالم عن ج��مة االتجار بالب�ش و ذلك
 . 2016أوت  3المؤرخ ب  – 61قانون عدد التبسط بعض ما جاء به 

�كه "نوفا�ت" ، انتاج • ي تو�س : بالتعاون مع �ش
ي حول االتجار بالب�ش �ف

 ف�لم وثائ�ت

ي  ف�لم تقد�م •
ي نورمال". ول ج��مة االتجار ح وثائ�ت

ي تو�س "ىت
عرض الف�لم خالل وتم  بالب�ش �ف

ي ستة  2018عام 
 شخص هذە التظاهرات والعروض 100حوا�ي وح�ف مدن �ف

ي بالتعاون مع الج��دة االستقصائ�ة " •
ي  Inkyfadaإجراء عمل استقصاىئ

حول استغالل األطفال �ف
ي تو�س

ل�ة �ف ف  . التسول و الشؤون الم�ف

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7
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ن التعاون مع الهيئة الوطن�ة للم 4.2.2.3  حامني

قامت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص بتنظ�م جلسة عمل بالتعاون مع الهيئة الوطن�ة 
ي مجال 

ف �ف ورة تك��ن المحامني ك وتم االتفاق ع� �ف ي آفاق التعاون المش�ت
ف وذلك للنظر �ف للمحامني

ي الجهات ا� جانب قضاة المرج
ف مرجع �ف ع كما تم التأ��د مكافحة االتجار باألشخاص ل�كونوا محامني

 . ف ي التك��ن األسا�ي للمحامني
ورة إدماج محور مكافحة االتجار باألشخاص �ف  ع� �ف

اس 5.2.2.3  التعاون مع المعهد التو��ي إلعادة التأه�ل ن�ب

ي إطار 
ف �ف ا�ة بني  والمعهد التو��ي إلعادة التأه�ل الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصال�ش

NEBRAS  ، ف بعد التوقيع وخاصة ف الطرفني ي خصوص مكافحة االتجار ع� مذكرة التفاهم بني
�ف

ات الصحة العقل�ة لضحا�ا وذلك ع�ب  للضحا�ا  والتأه�لتوف�ي المساعدة و  باألشخاص ف مؤ�ش تحسني
 .تع��ز خدمات المساعدة النفس�ةو االتجار، 

ي ،  NEBRAS المعهد التو��ي إلعادة التأه�لو�ناء ع� إحاالت من طرف الهيئة، تعهد  
ة من�ف   الف�ت

ي حاجة إ� ا أجانب 10منهم  ضح�ة 14بعدد 2018إ� غا�ة شهر د�سم�ب  2018 ماي 24
لرعا�ة �ف

 . تم تقد�م المساعدة لهم ومتابعة حالتهمالنفس�ة 

 التعاون مع جمع�ة أمل لأل�ة والطفل 6.2.2.3

ي تنف�ذ جمع�ة أمل للعائلة والطفل  �ساهم
ات�ج�ة الوطن�ة لمكافحة  �ف شخاص من االتجار باأل اإلس�ت

توع�ة : أعمال متنوعة منها  عن ط��ق خالل توع�ة العموم من مخاطر هذە الظاهرة وتجل�اتها 
كائهاوذلك  الجمهور  وتحس�س ، المنتدى التو��ي للحقوق محامون بال حدود  بالتعاون مع �ش

 �امتم تنظ�م عدة أ و سول�دير، جمع�ة أمل لأل�ة والطفل  تالةاالقتصاد�ة واالجتماع�ة ، جمع�ة 
ي  تحس�س�ة

ي المدارس االبتدائ�ة ، �ف
ي األسواق الع دور (�ف

ي  موم�ةالشباب ، �ف
، أمام المصانع ، �ف

ي إطار الجامعات ، وما إ� ذلك) 
 .قافلة وطن�ة �ف

ي  أ�ام 3تم تنظ�م  كما 
ي األسواق العامة جهة للتوع�ة ضد االتجار بالب�ش �ف

ي األما�ن العامة ، �ف
تو�س (�ف

من الشباب  شخص 25من قبل والمنشورات شا�ئ ، إلخ.) مع توز�ــــع المعلومات ، أمام المقا�ي ع� ال
ي أ�شطة التوع�ة

ف الذين شاركوا �ف   الموجهة للعموم واألطفال المدر�ني

ي  هذە الحملة الوطن�ة وتم خالل
ىكل من   �ف ة / س�دي بو سع�د /  تو�س ال��ب  المر�، المنار / البح�ي

نتائج االستغالل االقتصادي لألطفال و  ها أسبابو ظاهرة ال هذەمفهوم  حول مواطن 1200توع�ة حوا�ي 
�ي 

ف  .وك�ف�ة معالجة هذە الظاهرة ال س�ما ف�ما يتعلق بالعمل الم�ف

و�ــــج ع� نطاق واسع للقانون األسا�ي رقم كما  منع ومكافحة االتجار ب المتعلق 61-2016تم ال�ت
ي تو�س

ي رقم الهاتف المباإلضافة إ� التع��ف ب باألشخاص �ف
للهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار  جاىف

 . باألشخاص
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ي بيع  الحملةوأثناء هذە 
، تم التعامل مع ضحا�ا االستغالل االقتصادي (األطفال الذين �ستغلون �ف

ي تتوافد   الزهور والشاي لساعات عد�دة) وتوعيتهم ف ع� ز�ارة بعض األما�ن اليت كما تم حث المشاركني
 .  بيع األزهار حضار األطفال لإل شاحنات  عليها 

ف ببعض  شعار تم إكما  ي المنازل  وعملة المنازل الفت�اتحاالت "التسول" المشاركني
ي �شتغلن �ف

اللواىت
  بضوا�ي المر�

ف من خالل هذە الحملة ي المنازل ألنهن ، وفقا  التقبل وجود بعض وتبني
لعمل البنات كخادمات �ف

ي طرة ع� الظاهرة ل�س من السهل الس�و  ، ال توجد بدائل أخرى للفقر  لبعضل
باإلضافة إ� التأ��د �ف

  القانون.  تطبيقبعض األح�ان عن عدم 

من فهم الظاهرة ومحاولة المساعدة واالنضمام  العد�د من الناسومن إ�جاب�ات هذە الحملة تمكن 
 توسيع الو�ي لدى العموم بخطورة الج��مةباإلضافة إ� إ� الحملة 

ي المنتدى السنوي للمجت 7.2.2.3
ي المشاركة �ن

 مع المدين

ف الهيئات العموم�ة  ي أول ملت�ت سنوي بني
وشاركت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص �ف

ي وذلك أ�ام 
تحت عنوان "نحو  2018د�سم�ب  2و 1نوفم�ب و  30المستقلة ومنظمات المجتمع المدىف

 ." ي
ف الهيئات العموم�ة المستقلة ومنظمات المجتمع المدىف ات�ج�ة بني ا�ة اس�ت  �ش

ي و�ــ هدف المنتدى إ� تع��ف أوسع بالهيئات العموم�ة المستقلة ومهامها و�نجازاتها والتحد�ات اليت
ي من مختلف جهات الجمهور�ة، إ� جانب العمل ع� التق��ب 

ضها لدى منظمات المجتمع المدىف تع�ت
ات�ج� ا�ة االس�ت ي أفق خلق فضاءات و�رامج للتنسيق وال�ش

ف هذە المنظمات وذلك �ف ة بينها بينها و�ني
ي 

ف منظمات المجتمع المدىف كما يهدف المنتدى إ� عرض تجارب نموذج�ة للتنسيق والتشب�ك بني
 الوطن�ة منها والمحل�ة والهيئات العموم�ة المستقلة. 

م  ف ي تع�ت ى للمنظمات والهيئات الدول�ة واألمم�ة اليت كما تم عرض خالل هذا المنتدى المشار�ــــع ال��ب
ا�ات و�رامج مع مخت لف الهيئات العموم�ة المستقلة والتعرف ع� فرص وآل�ات إدماج إقامة �ش

امج.  ي هذە ال�ب
ي �ف

 المجتمع المدىف

ات�جيتها  ، مكنها وشهد هذا الحدث مشاركة عدد هام من الجمع�ات من االطالع ع� عمل الهيئة واس�ت
امج.  ي تفع�ل هذە ال�ب

 ودورهم المأمول �ف

 توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون 3.2.3

ا�ة مع اله�ا�ل قامت الهيئة ا لوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص بتوقيع عدد من اتفاق�ات ال�ش
ي وعدد من ال�ل�ات

ا�ات عموما إ�:  الحكوم�ة ومنظمات المجتمع المدىف  وتهدف هذە ال�ش
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ي مع القضا�ا الوطن�ة وال�ون�ة الراهنة، خاصة   • س�ي الهيئة لالنفتاح ع� مح�طها وتفاعلها اإل�جاىب
ا بالحقوق اإل�سان�ة من خالل رصد االنتها�ات ومتابعة الضحا�ا بتوف�ي المساعدة المتعلقة منه

ور�ة لهم أو من خالل ر�ط الصلة مع العد�د من اله�ا�ل ذات الصلة بالدفاع عن  القانون�ة ال�ف
 حقوق اإل�سان 

ي  •
ات�ج�ة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص وع� تنسيق الجهود �ف  العمل ع� تنف�ذ االس�ت

ف مختلف المصالح والجهات  مجال تطبيق إجراءات حما�ة الضحا�ا وع� ت�س�ي االتصال بني
ي وسائر المنظمات ذات الصلة 

المعن�ة لمكافحة االتجار بالب�ش وع� التعاون مع المجتمع المدىف
بمكافحة االتجار باألشخاص ومساعدتها ع� تنف�ذ برامجها حسب التدخل الخصو�ي ل�ل 

 جهة. 

 ئة ع� أداء مهمتها والتع��ف بالهيئة و�المهام الموكولة إليها،دعم الهي •

التوع�ة والتحس�س للتع��ف بأشكال االتجار باألشخاص، بآل�ات حما�ة الضحا�ا و�العق��ات  •
 ،2016لسنة  61المنصوص عليها بالقانون األسا�ي عدد 

ف الدراسة والتأط�ي وتنظ�م المؤتمرات وتنظ�م دورات تدر�ب�ة وتك��ن�ة  • لألساتذة والطلبة واإلدار�ني
ي تك��نه أو تدر�به من أجل ضمان حسن تنف�ذ قانون مكافحة 

واألعوان ول�ل من ترى مصلحة �ف
ي مجاالت التعا�ي مع ظاهرة اإلتجار 

ف �ف ف والمتكونني االتجار باألشخاص ولتنم�ة قدرات المتدر�ني
 اآلل�ات الموضوعة لحما�ة الضحا�ا. بالب�ش والتمكن من الوسائل و 

ا�ة مع بعض الوزارات ع� غرار وزارة الم رأة واأل�ة والطفولة وقد أبرمت الهيئة الوطن�ة اتفاق�ات �ش
ووزارة الشؤون االجتماع�ة وعدد من ال�ل�ات ع� غرار كل�ة العلوم القانون�ة والس�اس�ة وكبار السن 

�ة و المعهد العا�ي للدراسات واالجتماع�ة بتو�س و كل�ة العلوم القانون�ة واالقتصاد�ة والت�ف بجندو 
القانون�ة بقا�س ومعهد الصحافة بتو�س كما تم إمضاء اتفاق�ات مع عدد من الجمع�ات والمنظمات 
غ�ي الحكوم�ة ع� غرار "محامون بال حدود" و "لسنا لالتجار" و"ال�شافة التو�س�ة ف�ج التعل�م 

" و"تو�س أرض اللجوء" و"تو�س أرض ا ف  د إل�سان و"معهالعا�ي والبحث العل�ي تو�س لتأه�ل الناجني
ف �ب و "جمع�ة أمل للعائلة و الطفلمن التعذ " والنقابة الوطن�ة للصحفيني ي " و "جمع�ة بييت
ف   . التو�سيني

 الشراكة مع اهليئات العمومية املستقلة يف إطار رابطة اهليئات 4.2.3

�ة المستقلة بمقت�ف ة الهيئات العمومطانضمت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص إ� راب
ي تم إمضاؤها بتار�ــــخ  مع مجموعة من الهيئات العموم�ة األخرى  2018سبتم�ب  7مذكرة التفاهم اليت

 : ي مجال حقوق اإل�سان و�ي ع� التوا�ي
 والعاملة �ف

 الهيئة العل�ا لحقوق اإل�سان والح��ات األساس�ة •
 الهيئة الوطن�ة لمكافحة الفساد •
 تصال السم�ي والب�يالهيئة العل�ا المستقلة لال  •
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 الهيئة الوطن�ة للوقا�ة من التعذ�ب •
 هيئة النفاذ إ� المعلومة •

امج  ف مختلف الهيئات ومناغمة ال�ب وتهدف مذكرة التفاهم المشار إليها أعالە إ� تنسيق الجهود بني
ي الموارد المتاحة وذلك لـــ: 

ي تنفذها وحسن الت�ف �ف  والمشار�ــــع اليت

ي إرساء الد�مقراط�ة الناشئة ودعمه. تك��س الدور المحوري لهذ •
 ە الهيئات �ف

 تع��ز روابط التعاون والتنسيق.  •

 ترسيخ ثقافة المواطنة وتع��ز المنظومة الوطن�ة لحقوق اإل�سان وتط��رها والعمل ع� تفع�لها.  •

كة.  •  توح�د الجهود لمجابهة التحد�ات المش�ت

ف تنس�ق�ة إدار�ة قارة وستخلق هذە المذكرة إطارا داما للتشاور والتنسيق يتم ت ە من خالل ترك�ي أط�ي
كة �ساعد ع�  للرابطة وتنظ�م ملتق�ات ولقاءات �شاور�ة دور�ة باإلضافة إ� وقع آل�ات و�رامج مش�ت
كة وتبادل الدراسات والتقار�ر  ي الموارد المتاحة، وتنظ�م حمالت منا�ة مش�ت

حسن الت�ف �ف
كة لتبادل ا ات والتعاون ع� إدارة المشار�ــــع. والمنشورات وتنظ�م لقاءات مش�ت  لخ�ب

ي إطار تمث�ل 
باإلضافة إ� المشاركة ضمن مجموعة من االجتماعات والتظاهرات وورشات العمل �ف

ا�ة  وزارة المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السن صلب الهيئة، تمثلت أهم أ�شطة الوزارة بخصوص ال�ش
 :  ف�ما ��ي

 تم تنظ�م:  هم،بخصوص تك��ن اإلطارات وتنم�ة مهارات •
o ف للمدة الن�اب�ة  دورة لمانيني ي مجال الوقا�ة من  2017/2018تك��ن�ة لفائدة األطفال ال�ب

�ف
 .  2018االتجار باألطفال بالتعاون مع المنظمة الدول�ة للهجرة خالل شهر أف��ل 

o  ق األوسط ي منطقة ال�ش
ات حول مكافحة االتجار باألطفال �ف ملت�ت اقل��ي حول "تبادل الخ�ب

اف الس�د الوز�رة بالتعاون مع إبتو�س تحت  ،2018ج��ل�ة  9شمال إف��ق�ا" يوم و  �ش
اء من لبنان واألردن وم� والمغرب  . المنظمة الدول�ة للهجرة و�مشاركة خ�ب

 اللقاءات مع أعضاء احلكومةاالتصال والتشاور:  5.2.3

ات�ج�ة الوطن�ة لمكافحة االتج نظرا  ار باألشخاص، ونظرا لمصادقة الحكومة التو�س�ة ع� االس�ت
ي مجال مكافحة جرائم

ف �ف ات�ج�ة اتصال�ة مع  لتعدد المتدخلني االتجار باألشخاص، بدأت الهيئة باس�ت
ات�ج�ة المذكورة والتباحث حو  سبل  لأعضاء الحكومة وذلك بهدف تقي�م مدى تفع�ل بنود االس�ت

ي  دورهمبأهم�ة التحس�س و  التعاون
التو��ي منها وذلك من  منع هذە الج��مة وحما�ة المجتمع�ف

خالل استغالل االل�ات والمؤسسات المتوفرة للدولة التو�س�ة . وتجسد ذلك من خالل لقاءات مثمرة 
 :  مع عدد من الوز�رات والوزراء ع� النحو التا�ي
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 لقاء مع الس�دة وز�رة الشباب وال��اضة   1.5.2.3

ي مقر الوزارة بتار�ــــخ تبعا ل
ي جمعت الس�دة رئ�سة  2018أ�ت��ر  25جلسة العمل المنعقدة �ف واليت

تم التع��ف  ،وعدد من إطارات الوزارة الهيئة روضة العب�دي بالس�دة وز�رة شؤون الشباب وال��اضة
ي تولت إنجازها منذ إحداثها  بعمل الهيئة تنا�ي ظاهرة االتجار  �كما تطرقت الجلسة إ  والمشار�ــــع اليت

ورة مكافحتها من خالل توح�د جهود كاف بالب�ش  ف وذلك ضمانا لنجاعة  ةو�ف ف العموميني المتدخلني
ف الهيئة  ورة تكث�ف اللقاءات والتنسيق بني عمل الهيئة وترش�د اإلنفاق العمو�ي مع التأ��د ع� �ف

وال��اضة استعدادها إلنجاح  بابومختلف اله�ا�ل العموم�ة وقد أبدت إطارات وزارة و شؤون الش
ي تقوم به وان ف االجتما�ي ف�ما يتعلق بالعنا�ة عمل الهيئة ألهم�ة العمل اليت عكاسه ع� المست��ني

بالضحا�ا وتوف�ي كامل مقومات الحد من هذە الظاهرة أو كذلك ع� مستوى انعكاس مدى 
ي مكافحة االتجار بالب�ش ع� صورة تو�س ع

.  �المجهودات المبذولة �ف  المستوى الدو�ي

وع ات  ة ع� إعداد م�ش ف األطراف الحا�ف فاق�ة إطار�ة يتم فيها تحد�د مجاالت التعاون وتم االتفاق بني
ف الهيئة ومختلف اله�ا�ل العموم�ة.   إضافة إ� مأسسة عمل�ة التدخل والتنسيق بني

ف الهيئة والوزارة  باإلضافة ف إحداث مرا�ز مخصصة تم االتفاق بني ش�د النفقات ا� حني ا� الس�ي ل�ت
ي استعمال مركبات الشباب إليواء ضحا�ا 

ي حدود االمكان�ات ع� النظر �ف
االتجار بصفة ظرف�ة وذلك �ف

 المتاحة. 

 لقاء مع الس�دة وز�رة المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السن 2.5.2.3

الس�دة وز�رة المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السن  عقد جلسة عمل مع2018أ�ت��ر  23بتار�ــــخ  تم
ي مجال 

مكافحة االتجار باألشخاص ومنعه واإلطارات المرافقة لها وذلك للتباحث حول سبل التعاون �ف
ي هذە الج��مة هم األطفال والنساء. 

 خاصة وأن أ��ب �سبة من الفئات المستهدفة �ف

ات المتوفرة لدى الهيئة لتنم�ة قدرات اإلطارات  وتم خالل هذە الجلسة االتفاق ع� استثمار الخ�ب
ي حما  �ة الطفولة المرجع. الراجعة للوزارة ع� المستوى المركزي والجهوي ولتك��ن مندوىب

االقتصادي تم االتفاق ع� استحداث مركز جد�د �عيف بالتعهد و�يواء أطفال ضحا�ا االستغالل  كما 
ي إطار حما�ة هذە الفئة المستضعفة. 

 وذلك �ف

ك ومتابعة ال�ات  وتم ف الهيئة والوزارة لتحد�د محاور التعاون المش�ت ا�ة بني االتفاق ع� بلورة اتفاق�ة �ش
كة. تنف�ذ ال�ب   امج المستقبل�ة المش�ت

 لقاء مع الس�د وز�ر الشؤون االجتماع�ة 3.5.2.3

رئ�سة الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص اجتماعا مع الس�د وز�ر الشؤون االجتماع�ة  عقدت
ف  2018نوفم�ب  8 بتار�ــــخ ف والصلة المتينة بني ف المؤسستني تم التباحث ف�ه حول قنوات التعاون بني

 والت الوزارة. عمل الهيئة ومشم
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ي تمكن من الوقا�ة من هذە الظاهرة وحما�ة الفئات الهشة من  كما  تمت مناقشة مختلف االل�ات اليت
ي  جميع أشكال االستغالل. و تم االتفاق ع� العمل ع� تك��ن متفقدي الشغل باعتبارهم اله�كل المعيف

ة بتحد�د ضحا�ا االتجار بالب�ش باإلضافة إ� تك��ن األ  ف االجتمبصفة مبا�ش ف خصائيني ف  اعيني المكلفني
 بالتعهد بالضحا�ا. 

ح الس�د الوز�ر ع� الهيئة تخص�ص غرف بالمرا�ز التابعة لوزارة الشؤون االجتماع�ة إليواء  واق�ت
ا�ة تؤطر كافة المشار�ــــع  ضحا�ا االتجار باألشخاص والتعهد بهم . واتفق الطرفان ع� إبرام اتفاق�ة �ش

ي المجال. 
 المستقبل�ة �ف

ء مع الس�د الوز�ر لدى رئ�س الحكومة المكلف بالعالقة مع الهيئات الدستور�ة والمجتمع لقا  4.5.2.3
ي وحقوق اإل�سان

 المدين

لقاء جمع الس�د الوز�ر لدى رئ�س الحكومة المكلف بالعالقة مع  2018نوفم�ب  28بتار�ــــخ  انتظم
ي وحقوق اإل�سان برئ�سة الهيئة الوطن�

ة لمكافحة االتجار الهيئات الدستور�ة والمجتمع المدىف
ي مجال منع االتجار باأل 

ي هذا االجتماع رؤ�ة الهيئة �ف
 شخاصباألشخاص . واستعرضت رئ�سة الهيئة �ف

ف الهيئة من دورات تدر�ب�ة وتحس�س�ة . كما تم التعرض إ� أهم  ومكافحته و أهم ما تم إنجازە منذ ترك�ي
ي مجال تحقيق أهدافها . 

ي تواجهها الهيئة �ف ومن ناح�ة أخرى أ�د الس�د الوز�ر ع� الصع��ات اليت
ي مجال النهوض بمنظومة حقوق اإل�سان بتو�س وتعهد ب

أعمال الهيئة  مساندةأهم�ة دور الهيئة �ف
ي تواجهها خاصة ع� المستوى النصوص التطب�ق�ة للهيئة.   والعمل ع� تذل�ل اإلشكال�ات اليت

لف بالعالقة مع الهيئات الدستور�ة مصالح الوز�ر لدى رئ�س الحكومة المكوتجدر اإلشارة ان 
ي لهذە 

ي للهيئة من خالل  االختصاص األف�ت
ي وحقوق اإل�سان تعاضد العمل الوقاىئ

والمجتمع المدىف
ي اله�ا�ل المتمثل 
ي  2018لسنة  50صدور القانون األسا�ي عدد �ف

 2018أ�ت��ر  23المؤرخ �ف
ف العن�ي، وهو � ف المساندة للقانون والمتعلق بالقضاء ع� جميع أشكال التمي�ي عت�ب من القوانني

ي  2016لسنة  61األسا�ي عدد 
والمتعلق بمنع االتجار باألشخاص ومكافحته  2016أوت  3المؤرخ �ف

ام حقوق اإل�سان و�التا�ي حقوق المهاج��ن ذوي  من خالل م��د تع��ز المنظومة الحقوق�ة باح�ت
ف العن�ي و�التا�ي ل ة السوداء المعرضون للتمي�ي إلتجار.  كما عملت المصالح ع� إعداد القانون الب�ش

ي  2018لسنة  51األسا�ي عدد 
ي  2018أ�ت��ر  29المؤرخ �ف والمتعلق بهيئة حقوق اإل�سان واليت

ام حقوق اإل�سان وحمايتها.   ستعمل ع� مراقبة اح�ت

ي مجال باإلضافة إ� أعمال اللجنة الوطن�ة للتنسيق و�عداد وتقد�م التقار�ر ومتابعة التوص�ا
ت �ف

ي بصدد إعداد التق��ر الدوري حول تنف�ذ االتفاق�ة الدول�ة للقضاء ع� جميع  حقوق اإل�سان واليت
ف العن�ي كما أنها بصدد التحض�ي لتقد�م تقار�ر تو�س حول اتفاق�ة القضاء ع� كافة  أشكال التمي�ي

ف ضد المرأة "س�داو"، والعهد الدو�ي الخاص بالحقوق المدن  �ة والس�اس�ة. أشكال التمي�ي
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��ة 5.5.2.3  لقاء مع الس�د وز�ر ال�ت

��ة بتار�ــــخ  عقدت رئ�سة الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص جلسة عمل مع الس�د وز�ر ال�ت
ي  03

مجة مع أعضاء الحكومة. وأ�د الس�د الوز�ر  2019جان�ف ي إطار سلسلة اللقاءات الم�ب
وذلك �ف

ورة مكافحة هذە الج��مة و��ش الو�ي  واإلداري  �وي بخطورتها لدى التالم�ذ واأل� واإلطار ال�ت ع� �ف
��ة.   التابع لوزارة ال�ت

ي المجال  ومن
ف �ف ا�ة مع الوزارة ع� تك��ن المكونني جهتها أ�دت رئ�سة الهيئة استعدادها للعمل بال�ش

�وي ولدى التالم�ذ خاصة وأن الفئة ا ى و��ش ثقافة مكافحة االتجار باألشخاص لدى اإلطار ال�ت ل��ب
ي المقابل تعهد الس�د الوز�ر بمنح جميع اإلمكان

المتاحة للعمل  �اتالمستهدفة تعد من التالم�ذ و�ف
ي هذا المجال. 

 مع الهيئة �ف

ك من أجل الوقا�ة من االتجار  وتم ا�ة تؤطر كافة جوانب العمل المش�ت االتفاق ع� إبرام اتفاق�ة �ش
 باألشخاص وخاصة األطفال. 

ي  لقاء مع الس�د وز�ر  6.5.2.3
 الدفاع الوطين

ي  7بتار�ــــخ  انتظم
ف رئ�سة الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص والس�د  2019جان�ف اجتماع بني

ي وعدد من اإلطارات السام�ة للوزارة. وتتطرق اللقاء إ� خطورة ج��مة االتجار  وز�ر الدفاع الوطيف
ي وفرها الق ورة مكافحتها من خالل كافة االل�ات اليت  انون للهيئة. باألشخاص و�ف

االتفاق خالل هذە الجلسة ع� إدراج مادة مكافحة االتجار باألشخاص بمدارس التك��ن الراجعة  وتم
ي  ي المجال  بالنظر لوزارة الدفاع الوطيف

والعمل ع� تك��ن اإلطارات التابعة للمؤسسة العسك��ة �ف
ف هذە الجرائم والتعرف ع� الضحا�ا كما تم االتفا لتسه�ل عمل�ة تحد�د  ق ع� تك��ن قضاة عسك��ني

ي مجال مكافحة االتجار باألشخاص. 
 مرجع �ف

ا�ة وستعمل ي إطار اتفاق�ة تحدد ال�ات هذە ال�ش
ف ع� ضبط إطار التعاون �ف   . المؤسستني
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 توصيات اهليئة الوطنية ملكافحة االجتار ابألشخاص 3.3

ئة الوطن�ة لمكافحة توص�ات الهيتتمحور  2018خالل سنة االتجار باألشخاص خالصة لتحل�ل حالة 
:  االتجار باألشخاص  ف�ما ��ي

ي مجال 
ي المتعلق بالهيئة�ن

 :  اإلطار القانوين

ي  2016لسنة  61تفع�ل أحكام القانون األسا�ي عدد •
المتعلق بمنع  2016أوت  3المؤرخ �ف

بضبط تنظ�م الهيئة وطرق  ةاالتجار باألشخاص ومكافحته ب�صدار النصوص التطب�ق�ة المتعلق
ها، و  وط وطرق التكفل بمصار�ف عالج الضحا�ا الذين نص القانون ع�  ةالمتعلقس�ي بضبط �ش

 تمت�عهم بمجان�ة العالج والتداوي باله�ا�ل الصح�ة العموم�ة عند االقتضاء. 

، وذلك بتخص�ص اعتمادات للهيئة للق�ام 2016لسنة  61من القانون عدد  44تفع�ل الفصل  •
ان�ة وزارة العدل ف  . بمهامها تلحق بم�ي

��ي المتعلق بمكافحة االتجار باألشخاص :  ي مجال اإلطار الت�ش
 �ن

وع  • ي سن القانون المتعلق بمؤسسات التوظ�ف بالخارج خاصة بعد أن تم استكمال الم�ش
اإل�اع �ف

 المتعلق بالموض�ع. 

�عات الوطن�ة ذات العالقة بمكافحة االتجار باألشخاص مع المعاي�ي الدول�ة  • مواءمة الت�ش
ف ع� حقوق المعتمدة و  ك�ي ف الوطن�ة مع ال�ت مبادئ حقوق اإل�سان المكرسة بالدستور والقوانني

إدراج الطفل ضح�ة جرائم االتجار باألشخاص ضمن التنقيح الذي  الضحا�ا والعمل ع�
ي س�درج بها باب ثالث خاص بالطفل الضح�ة ع� غرار الطفل  ستشهدە مجلة حما�ة الطفل واليت

ي خالف مع
 القانون.  المهدد والطفل �ف

دعوة الدولة التو�س�ة الستكمال المصادقة ع� االتفاق�ات والمواثيق الدول�ة واإلقل�م�ة ذات  •
�شأن حقوق المهاج��ن  180العالقة بمكافحة االتجار باألشخاص ع� غرار االتفاق�ة رقم 

التفاق�ة المتعلقة بحما�ة األمومة وا 138وأ�هم والمصادقة ع� االتفاق�ة الدول�ة للعمل عدد 
، واتفاق�ة مجلس أورو�ا لمكافحة االتجار باألشخاص لسنة  189رقم  �ي

ف المتعلقة بالعمل الم�ف
.  129واالتفاق�ة رقم  2005 ي القطاع الفال�ي

 حول تفقد�ة الشغل �ف

ي مجال دعم قدرات الهيئة 
كائها �ن  : و�ش

ي للهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص لن�ش ال •
وىف و�ي ومكافحة االتجار احداث موقع ال��ت

 باألشخاص. 

ي  •
إحداث قاعدة ب�انات بغا�ة تجميع المعط�ات واإلحصائ�ات المتعلقة باالتجار باألشخاص �ف

ف االعتبار المتطلبات الفن�ة  ي مع الوزارات واله�ا�ل المعن�ة مع األخذ بعني
وىف إطار رابط إل��ت

 لتجس�م حما�ة المعط�ات الشخص�ة. 
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ي مجال مكافحة االتجار باألشخاصتع��ز الدعم المادي للمجتم •
�ك فاعل �ف ي باعتبارە �ش

 ع المدىف
 . ع�ب تخص�ص موارد عموم�ة لذلك

ور�ةوضع  • نقل ضحا�ا االتجار باألشخاص و�سه�ل تنقل أعضاء الهيئة ل الوسائل الماد�ة ال�ف
 داخل الجهات للق�ام بمهامهم. 

ف الهيئة من الموارد المال�ة لبناء القدرات الوطن�ة لمك • افحة االتجار باألشخاص وتبادل تمكني
ات  الخ�ب

ي مجال مكافحة االتجار باألـشخاص.  •
ي �ف

 العمل ع� تفع�ل وتع��ز التعاون الدو�ي والقضاىئ

ف ومتفقدي  • ي تنم�ة قدرات نقاط االتصال المرجع من قضاة وأمنيني
معاضدة مجهودات الهيئة �ف

ي 
ف عن المجتمع المدىف ي حما�ة الطفولة وأطباء وممثلني ف ع� كامل تراب شغل ومندوىب  ومحامني

 الجمهور�ة. 

���ة و�كافة مناطق  • العمل ع� ��ش ثقافة مكافحة االتجار باألشخاص بالمؤسسات ال�ت
 الجمهور�ة. 

ي مجال مكافحة االتجار باألشخاص.  التعاون مع وزارة الشؤون الخارج�ةتع��ز  •
 �ف

ي المدارس  •
 ت ذات العالقة لتدر�سها. وال�ل�اوالمعاهد إدراج مادة مكافحة االتجار باألشخاص �ف

ي مجال 
 : اإلحاطة بالضحا�ا �ن

ف ضحا�ا االتجار  2016لسنة  61من القانون عدد  65تفع�ل الفصل  • ي إمكان�ة تمكني
والنظر �ف

ة  ي إقامتهم لمبا�ش
ي اإلقامة مؤقتا بالبالد التو�س�ة أو التمد�د �ف

باألشخاص األجانب من الحق �ف
ي الرام�ة إ� ضمان حقو 

قهم، وذلك بعد أخذ رأي الهيئة ع� غرار ما تم اقرارە إجراءات التقا�ف
ي  2017لسنة  1061باألمـر الحكو�ي عدد 

الذي يتعلق بضبط تع��فات  2017سبتم�ب  26مؤرخ �ف
ي إطار العودة 

اب التو��ي �ف ي مغادرة ال�ت
ف �ف المعال�م القنصل�ة لضحا�ا االتجار باألشخاص الراغبني

 الطوع�ة. 

 تجار باألشخاص. �ي المتعلق بمجان�ة العالج لضحا�ا اال الت��ــــع �سن األمر الحكو  •

 معاضدة مجهودات الهيئة إلعادة إدماج ضحا�ا االتجار باألشخاص.  •

ي مجال 
 : ��ش الو�ي االجتما�ي بمخاطر االتجار باألشخاص�ن

ي مجال ��ش الو�ي االجتما�ي بمخاطر االتجار باألشخاص.  •
 معاضدة الدولة لمجهودات الهيئة �ف

���ة والجامع�ة ومؤسسات العمل ع�  • ��ش ثقافة مكافحة االتجار باألشخاص بالمؤسسات ال�ت
ي و�المبيتات الجامع�ة بكافة مناطق الجمهور�ة.   التك��ن المهيف

 معاضدة اإلعالم لمجهودات الهيئة للتع��ف بالج��مة لدى العموم.  •

ي ذكرى إلغاء العبود�ة والرق بتو�س يوما و  23العمل ع� إعالن يوم  •
طن�ا لمكافحة االتجار جان�ف

  باألشخاص. 
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 املالحق

ي  2016لسنة  61: القانون األسا�ي عدد1ملحق عدد 
 ، يتعلق بمنع االتجار باألشخاص ومكافحته2016أوت  3مؤرخ �ف

ي  2017لسنة  1061: األمر الحكو�ي عدد 2ملحق عدد 
 يتعلق بضبط تع��فات المعال�م القنصل�ة 2017سبتم�ب  26مؤرخ �ف

ي وسائل االعالم3ملحق عدد 
 : مداخالت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص �ف

ف الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، وجمع�ة " تو�س أرض اال�سان"4ملحق عدد  ا�ة بني  : اتفاق�ة �ش

ف الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، والمعهد ال5ملحق عدد ا�ة بني  عا�ي للدراسات القانون�ة بقا�س: اتفاق�ة �ش

ف من التعذ�ب"6ملحق عدد   ف الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، وجمع�ة "معهد تو�س لتأه�ل الناجني ا�ة بني  : اتفاق�ة �ش

ف الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، وجمع�ة "أمل للعائلة والطفل"7ملحق عدد  ا�ة بني  : اتفاق�ة �ش

"8د ملحق عد ي ف الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، وجمع�ة "بييت ا�ة بني  : اتفاق�ة �ش

ف الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، وجمع�ة "أرض اللجوء، تو�س"9ملحق عدد  ا�ة بني  : اتفاق�ة �ش

ف الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، وكل�ة ا10ملحق عدد  ا�ة بني  لعلوم القانون�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة بتو�س: اتفاق�ة �ش

ف الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، وكل�ة العلوم القانون�ة واالقتصاد�ة والت�ف بجندو�ة11ملحق عدد   ا�ة بني  : اتفاق�ة �ش

ف الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، ومنظمة "لسنا ل12ملحق عدد  ا�ة بني  التجار": اتفاق�ة �ش

ف الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، وجمع�ة "محامون بدون حدود"13ملحق عدد  ا�ة بني  : اتفاق�ة �ش

  : مذكرة تفاهم14ملحق عدد 

ف الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، ووزارة المرأة والطفولة وكبار ا15ملحق عدد  ا�ة، بني  لسن: اتفاق�ة إطار�ة للتعاون وال�ش

ف وزارة الشؤون االجتماع�ة والهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص16ملحق عدد    : اتفاق�ة تعاون بني

ف 17ملحق عدد  ف التو�سيني ف الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، والنقابة الوطن�ة للصحافيني ا�ة بني  : اتفاق�ة �ش

ف الهيئة الوطن18ملحق عدد  ا�ة بني  �ة لمكافحة االتجار باألشخاص، ومعهد الصحافة وعلوم اإلخبار: اتفاق�ة �ش
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األشخاص  وسائل االعالم 3 دد عالملحق  افحة االتجار  ة لم   : تدخالت الهيئة الوطن

  

 3  فري سبوك" إعالن لمواطن سعودي 2013ف ، تم تداول ع مواقع التواصل االجتما "الفا
.و لبيع معينة  لغ ما ل م ة مقا س ة تو ل سخة منم حمل  ا عقد العمل مصح ان اإلعالن 

األمر.  ة  ل ع اثر ما أحدثه هذا اإلعالن من ردود فعل من و  صورة للفتاة المعن الرأي العام ق
دة روضة  األشخاص الس افحة االتجار  ة لم سة الهيئة الوطن ، تدخلت ع الفور رئ التو

س الة تو ة "و س ة التو اء الرسم الة األن حا لو دي و قدمت ت ما  العب اء" تناولته ف ا لألن ق إف
سيق مع  الت ه الهيئة  أن التحقيق الذي قامت  ة، أفادت خالله  س ل وسائل اإلعالم التو عد 
مال من  صدد االست ت صحة العقد الذي تم تداوله، و هو  الة الجمهورة أث ة وو وزارة الداخل

ال ف  ق مكتب توظ عد إمضائه عن ط األمر  ة  خارج،  ح تب أن صورة الفتاة طرف المعن
ة له  ة. وطمأنالمصاح ة  تمرك ال الفتات صاح سة الهيئة الرأي العام التو أن  دة رئ الس

الد.  س و لم تغادرا ال ة الصورة موجودتان  تو   العقد و صاح

 8  فري افحة االتجار 2018ف ة لم سة الهيئة الوطن دي رئ دة روضة العب دت الس ، أ
ة لتعقب األطراف  سيق مع الجهات الخارج اب أف أم، الت األشخاص، ع موجات إذاعة 
د الحاالت ال تمت  األشخاص، مشددة ع التعهد القضا لعد المورطة  جرائم االتجار 

س و خارجها    . المتاجرة بهم داخل تو

 21  فري دة المغرب تحت عنوان 2018ف دي حوارا مع ج سة الهيئة روضة العب دة رئ ان للس  ،
افحة االتجار  ة لم سة الهيئة الوطن دي رئ  700تلقينا أ من  : للمغرباألشخاص "روضة العب

 ."   ملف وحاالت االستغالل االقتصادي و الج  المراتب االو

سة الهيئة عدد الملفات المودعة لدى الهيئة ال تجاوزت هذا الحوار قدمت خالله ال دة رئ س
ات ملف"  700 عها من مختلف المؤسسات المتداخلة ع غرار مندو ة تم تجم  الطفولة،حما

ها  ة وغ ب واألطفال  ،وزارة الداخل ت االستغالل االقتصادي سلم ال وتتصّدر الملفات المتعلقة 
  ". هم ضحيته األو

دة ت أفادو  االتجار الس ما يتعلق  شورة لدى القضاء ف ات الم ا أن عدد الش دي  روضة العب
لغت  دا االستغالل االقتصادي  ة 18ال وتحد ا ة لإلشعارات ال تلقتها الهيئة  ،ش س ال أما 

لغ عددها  ال  100منذ حصولها ع مقّر قد    . إشعار عن حاالت االتجار 

 2  ل اح نيوز المعلومات الرائجة  ،2018أف دي لموقع الص دة روضة العب سة الهيئة الس نفت رئ
تها ال تتحدث عن إرغام عائلة  ة التب  الب غا عها ا عائلة أخرى  مؤكدة  ،ع الحمل و بيع رض

س األشخاص يتطور  تو سول بهم.  أشخاصا وأن هناك  ،أن اإلتجار    قومون بتأج الرضع لل
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ة شبكات االتجار باألطفال انتشار كما حذرت رئ�سة الهيئة من ظاهرة  ي عادة ما تكون مس�ي و اليت
 عائل�ة. أح�انا من طرف عصابات و شبكات تكون 

 16  تم االستماع لرئ�سة الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص الس�دة روضة  ،2018أف��ل
ف بالخارج بموا�بة من عد�د  ي لجنة شؤون التو�سيني

 وسائل اإلعالم.  العب�دي �ف

ف و الرأي العام التو��ي و مثلت هذە الجلسة فرصة مهمة لله يئة لمصارحة نواب الشعب المنتخبني
أال و �ي قض�ة  ،ب�عالنها ألول مرة عن قض�ة اشتغلت عليها الهيئة ،من خالل وسائل اإلعالم

بعد تعرضهن إ� شيت أنواع  ،ببعض الدول الع���ةالفت�ات التو�س�ات ضحا�ا عقود العمل الوهم�ة 
�ة.  باإلضافة إ� ظروف االعتداءات  اإلقامة المهينة للذات الب�ش

ة لملف عقود التشغ�ل الوهم�ة  ،و نبهت الس�دة الرئ�سة خالل جلسة االستماع إ� الخطورة ال�ب�ي
كات من بينها جهود مجلس نواب الشعب للقضاء ع�  ،الجهود  كلتضافر  وجوب داع�ة إ�  �ش

ي تمارس بطرق غ�ي قانون�ة  ف ومحاسبتهم. و كشف المتورطالتوظ�ف بالخارج اليت  ني

ف  و لفتت الس�دة روضة العب�دي نظر اللجنة إ� وجود عدد هائل من مكاتب توظ�ف التو�سيني
ي بالخارج   تعمل بصفة غ�ي قانون�ة و غ�ي خاضعة للرقابة. اليت

ف ع� ملف مكاتب ،هذا الت��ــــح لرئ�سة الهيئة نال اهتمام وسائل اإلعالم التو�س�ة ك�ي التشغ�ل  بال�ت
ي تمارس بطرق غ�ي قانون�ة ارج بالخ والتوظ�ف ي اليت و الوقوف ع� الخروقات و عمل�ات التح�ل اليت

ي الهجرة و العمل الالئ
ف �ف ف الراغبني ي حق التو�سيني

  . قتقوم بها هذە المكاتب �ف

 6  ي برنامج السلطة الخامسة مع اإلعال�ي ��ي  ،2018ج��ل�ة
تدخلت الس�دة رئ�سة الهيئة �ف

ي ف� ونفت خالل هذا اللقاء �سج�ل أي حالة اتجار  ،األلمان�ة"  DW" الفودة ع� قناة "دولت�ش
ي تو�س

ي مقاومة هذە الج��مة ،باألعضاء �ف
ي �ف

 ،مؤكدة ع� دور اإلعالم خاصة و المجتمع المدىف
ي هذا المجال. 

 داع�ة إ� وضع س�اسات واضحة �ف

 23  ت ج��دة الصباح األسبو�ي يوم  ،2018ج��ل�ة ألف حالة  25ن "ج��ل�ة مقاال بعنوا 23��ش
ي تو�س"

ع�  اعتمد وقد تناقلت العد�د من وسائل اإلعالم هذا المقال الذي  ،عبود�ة حديثة �ف
ال�ة ووك فري فوندا�شن".   تق��ر لمنظمة أس�ت

ي إذاعة "إي أف أم" 
و ع� إثر صدور هذا المقال تدخلت رئ�سة الهيئة الس�دة روضة العب�دي �ف

ي برنامج 
ي تو�سدق�قة و نفت وجود ه 90�ف

ف التق��ر المذكور مصادر المعلومات ذا الرقم �ف ، ولم يبني
ي قدمها   . اليت

ع�  2018ج��ل�ة  24كما تدخل عضو الهيئة الممثل لقطاع اإلعالم الس�د مالك الخالدي يوم 
ي برنامج الماتينال

ي  موضحا أن ،و ن�ف هذا الرقم ،موجات إذاعة شمس أف أم �ف المقاي�س اليت
ي نفس الوقت.  اعتمدها التق��ر غ�ي 

 واضحة و غ��بة �ف

" HUFFPOSTموقع " وقد تداولت مداخلة الس�د مالك الخالدي بعض وسائل اإلعالم ع� غرار
 الناطق باللغة الفر�س�ة. 
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ي نفس الس�اق
ي حوار لموقع " ،�ف

 Economisteن�ف عضو الهيئة الس�د مالك الخالدي �ف
maghrébinي  " ��ش يوم اإلحتفال بع�د الجمهور�ة

 ،أن هذا الرقم مجانب للصواب ،ج��ل�ة 25�ف
ي سنة 

  . حالة اتجار باألشخاص 742 ،2017و أن الهيئة رصدت �ف

 30  ي هذا التار�ــــخ ،2018ج��ل�ة
بمناسبة إح�اء اليوم العال�ي لمكافحة االتجار  ،أعلنت تو�س �ف

طرف الس�د  من ،انضمامها ا� حملة القلب األزرق العالم�ة لمكافحة االتجار باألشخاص ،بالب�ش 
ي نظمتها  ي لدى افتتاحه ألشغال الندوة الدول�ة اليت الهيئة الوطن�ة لمكافحة وز�ر العدل غازي الج��يب

ي بمكافحة  االتجار باألشخاص بالتعاون مع المنظمة الدول�ة للهجرة و مكتب األمم المتحدة المعيف
 الج��مة و المخدرات. 

وطن�ة تق��با و بعض وسائل اإلعالم األجنب�ة و شهد هذا الحدث حضورا ل�افة وسائل اإلعالم ال
ات�جيتها الوطن�ة لمكافحة اإلتجار باألشخاص.  ي وا�بت أ�ضا إعالن الهيئة عن إس�ت  اليت

ي ت��حاتها لوسائل اإلعالم عن ملف 
فتاة وقعن ضح�ة تح�ل مكاتب  35و تحدثت رئ�سة الهيئة �ف

 ،دول ع���ة و جعلهم أح�انا عرضة للبيعوارسالهن إ�  ،�شغ�ل مشبوهة تعمل خارج إطار القانون
مذكرة برصد  ،الفتة النظر ا� غ�اب الرقابة ع� هذە المكاتب من أ�ة مؤسسة من مؤسسات الدولة

 . 2017باألشخاص خالل سنة  إتجار حالة  742الهيئة ل

انا أح�كراء الرّضع و األطفال   مع تعمد ن اغلب الحاالت تتعلق بتشغ�ل األطفال والتسول أوأضافت 
ف  اوح بني ي التسّول مقابل أجرة يوم�ة ت�ت

 دينارا.  20و 15من عائالتهم الستعمالهم �ف

أو أي فرد من ح�ث �قوم العّم أو الخال  ،ا� وجود شبكات �سول عائل�ة رئ�سة الهيئةوأشارت 
ي التسّوليجمتبعائلة 

ي آخر اليوم اقتسام المبال ،ع أطفال العائلة الستخدامهم �ف
غ مض�فة انه يتم �ف

ف أفراد العائلة ي تم جمعها بالتساوي بني  . اليت

 16 روضة العب�دي  الس�دة ألشخاصمكافحة االتجار باالوطن�ة هيئة ال رئ�سة أفادت ،2018 اوت
ف �قفان وراء استغالل األطفال اقتصاد�ا وهما العائلة و الشبكات إلذاعة شمس أف أم  أن طرفني

 .اإلجرام�ة

ي برنامج استضافتها وقالت خالل 
إن األطفال الذين يب�عون المشموم أو المناد�ل الورق�ة  لماتينالا �ف

 .  جرام�ة. اعائالتهم أو شبكات  �ستغلهم أح�انا 

 5  أفاد عضو الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص الممثل ع� قطاع اإلعالم  ،2018سبتم�ب
ي برنامج لعبة 

ي تدخله ع� قناة الم�ادين �ف
األمم حول "تجارة األعضاء الس�د مالك الخالدي �ف
�ة" بأن الصنف  ي تو�س هو الب�ش

الوح�د من جرائم االتجار باألشخاص الذي لم يتم �سج�له �ف
ي  . ج��مة التجارة باألعضاء 

ي ألغت الرق �ف ي العالم اليت
مذكرا بأن تو�س كانت من البلدان األوائل �ف

ي  23
ي عهد أحمد باشا  1846جان�ف

 باي.  �ف
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 24  ي ت��ــــح لإلذاعة  رئ�سة الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص أفادت ،2018أ�ت��ر
�ف

ي إطار جلسة عمل الوطن�ة ع� إثر 
ي مجال مكافحة جرائم  �ف

ي �ف  االتجار دعم التنسيق الوطيف
أن الهيئة تعمل بوز�رة المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السن ن��ــهة العب�دي، الس�دة مع  ،باألشخاص

ي  شخاصباأل تصدي لظاهرة االتجار لل آل�اتع� وتط��ر  والوقا�ة منها وع� تع��ز التنسيق الوطيف
ات�ج�ةوالتعاون الدو�ي لوضع   .وطن�ة شاملة، وخطة عمل لمكافحة االتجار باألشخاص اس�ت

ي الشكاوي 80104748بأن الهيئة وضعت رقما أخ�ف  ،العب�ديالس�دة روضة وذكرت 
 ،لتل�ت

ي س�اق جرائم واإلبالغ عن التجاوزات واالنتها 
 . باألشخاص االتجار �ات المدرجة �ف

 9  قامت الس�دة رئ�سة الهيئة بحوار مع ج��دة المغرب تطرقت ف�ه إ� عدد  ،2018نوفم�ب
 ملف.  742 ،اإلشعارات أو االتصال المبا�ش بالهيئةالملفات الواردة ع� الهيئة ع�ب 

 2  روضة العب�دي  صشخاجار باأل الهيئة الوطنّ�ة لمكافحة االت كشفت رئ�سة  ،2018نوفم�ب
ا تو�س"  ي تو�س وعن طرق تفاعل الهيئة مع هذە لموقع "إل�ت

عن حاالت االتجار باألشخاص �ف
 .الحاالت 

ي حوار  الهيئة رئ�سةوأعلنت 
ي المرافقة القضائ�ة للضحا�ا الذين ها �ف

ات�ج�ة جد�دة �ف ي اس�ت عن تبيف
زة أنّ  ف عند مرافقة الضحا�ا  تتعهّد بهم هيئة مكافحة االتجار باألشخاص، م�ب

ّ
عمل الهيئة ال يتوق

ي المجتمع
   . بل �ي تعمل ع� إعادة إدماجهم �ف

، كما تعمل ضحا�ا االتجار باألشخاصة القانون�ة لساعدمتعمل ع� توف�ي الالهيئة  بأنأفادت كما 
 ت ع�

ّ
ف للدفاع عنهم بالتعاون مع  �ي وف  ."منظمة "محامون بال حدودمحامني

ضحا�ا متحصالت ع�  4ضح�ة من بينها  35ومسار كامل إلدماج  برنامج للهيئةقالت إن و 
ف مشار�عهم الخاصة  تهداشا منظمة الهجرة  بالتعاون مععل�ا، وذلك ع�ب تمكينهم من ترك�ي

ي إعادة األمل للضحا�ا 
 .وتجنيبهم خطر االتجار بهم مرة أخرىالدول�ة، وهو ما �ساهم �ف

  21  ي روضة العب�دي  شخاص الس�دةباأل  االتجار مكافحة قالت رئ�سة هيئة  ،2018د�سم�ب
�ف

ي وا�بت  اإلعالمت��ــــح لعد�د وسائل  ا�ة إطار�ة مع وزارة المرأة واأل�ة  اتفاق�ةإمضاء اليت �ش
امن مع ذكرى إلغاء  23يوم  ها السنوينها ستعرض تق��ر إ ،والطفولة وكبار السن ف ي القادم بال�ت

جان�ف
ي تو�س العبود�ة والرق

 .�ف

قانون  �صدار ب وجوب الت��ــــعع� باألشخاص  االتجار رئ�سة هيئة مكافحة الس�دة ت شددو 
ي الخارج

ف من عقود الشغل الوهم�ة للعمل �ف   . حما�ة المواطنني

 24  أ�دت الس�دة روضة العب�دي رئ�سة الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار  ،2018د�سم�ب
ي تو�س ع� الق

ي برنامج �ف
ناة الوطن�ة األو� أن العبود�ة الحديثة باألشخاص خالل حضورها �ف

ائح العم��ة مستهدفة ،اتخذت العد�د من األشكال مذكرة بتع��ف االتجار  ،و أن كل الفئات و ال�ش
 باألشخاص. 
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االستغالل االقتصادي هو الشكل األ��� رواجا التشغ�ل الق�ي و ن أروضة العب�دي  الس�دةوقالت 
ف     . االتجار باألشخاص جرائممن بني

لم �منعها من الق�ام  فإن ذلك ،غ�اب اإلمكان�ات المرصودة للهيئة و أعضائها أنه بالرغم من وذكرت 
 . المنظمات الدول�ة، ودعم بدورها بالتعاون مع مؤسسات الدولة

ي �سمح بتشغ�ل األطفال بتنقيح و طالبت ف اليت موضحة أن الهيئة �شتغل حال�ا ع� مالئمة ، القوانني
�عات مع عد�د  ي مجال  الت�ش

  . األطفال�شغ�ل الوزارات �ف

 2  ي
ي تق��ر أعدته قناة الم�ادين حول  ،2019جان�ف

شاركت الس�دة رئ�سة الهيئة روضة العب�دي �ف
ي سنة 

و قبول الهيئة للضحا�ا بمقرها بصفة  ،2018ارتفاع ا�تشاف جرائم االتجار باألشخاص �ف
 يوم�ة. 

  ي إ�  21من
ة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص الممثل شارك عضو الهيئ ،2018ف�فري  3جان�ف

ي لقطاع االعالم 
ي جولة صحف�ة حول مكافحة االتجار باألشخاص  الصح�ف

مالك الخالدي �ف
من طرف وزارة  اخت�ارەبعد  ،صحف�ا من دول العالم 20رفقة  ،بالوال�ات المتحدة األم��ك�ة

ي (شما ،الخارج�ة األم��ك�ة ي الوح�د من العالم العرىب
). الصح�ف ي  ل إف��ق�ا و العالم العرىب

عضو الهيئة مالك الخالدي من التعرف ع� ط��قة عمل مختلف المؤسسات  الجولةو مكنت هذە 
ي مجال مكافحة االتجار باألشخاص

ي �ف
وال�ات  3بعد ز�ارة  ،الحكوم�ة و منظمات المجتمع المدىف

 .( ف  أم��ك�ة و �ي واشنطن و كال�فورن�ا (لوس أنجلس) و تكساس (هيوسنت

ي  مقاالت  6الخالدي خالل هذە ال��ارة  مالك الس�د و أنتج  ت ع� موقع الواب لإلذاعة اليت ��ش
 : �شتغل بها (شمس أف أم) و �ي تحمل عناو�ن

ي  •
ف �ف طة هيوسنت ق من باألشخاص اتجار  ضح�ة ا�ة �سجل لم:  األم��ك�ة تكساس�ش  االوسط ال�ش

 اف��ق�ا وشمال

: رصد  • ي األم���ي
' ارتكبها حاال  6المركز القانوىف ي 'واشنطن دي �ي

ت اتجار باألشخاص �ف
 دبلوماسيون

ي تكساس: استقبلنا  •
ألف طفل معتدي عل�ه جنس�ا منهم من تمت  52مركز تقي�م األطفال �ف
ي الجنس

 المتاجرة به �ف

ي لوس أنجلوس ال �علمون أنهم ضحا�ا هذە بالمائة بالمائة 78 •
من ضحا�ا االتجار باألشخاص �ف

 التجارة

ي واشنطن دي �ي من  135ا' األم��ك�ة: استقبال منظمة 'أيود •
 ةدول 28حالة اتجار باألشخاص �ف

ي ضح�ة اإلتجار  • ي الوال�ات المتحدة يروي قصته لشمس أف أم باألشخاصطب�ب مغرىب
 �ف

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ف، �ي الحدائق 5 نهج ابن �ش  
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