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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��� ن ي العالم خالل العقود وأعنف أشكال التعدي ع� كرامة الذات الب�ش

موا �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  2000لج��مة المنظمة ع�ب الوطن�ة لسنة المتحدة لمكافحة ا 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�  الدول�ة الل�ت والمواثيق المكرسة لحقوق اإل�سان،  االتفاق�اتالم�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

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

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

ص طبق المعاي�ي الدول�ة اإلتجار باألشخاص ومكافحته والذي تضمن تع��ف ج��مة اإلتجار باألشخا
ي مكافحة كل أشكال 

ي �مكن  االستغاللوكرس المقار�ة الشمول�ة للتصدي لتلك الظاهرة والمتمثلة �ف اليت
أن يتعرض لها األشخاص وخاصة النساء واألطفال وذلك بالوقا�ة من اإلتجار باألشخاص وزجر 

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

  . اإلتجار باألشخاص

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

ف الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص تم بصفة فعل�ة بصدور األمر  وتجدر اإلشارة إ� أن ترك�ي
المتعلق بتسم�ة أعضاء الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار  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 عن �شاطها يتض ا سن�� ا االتجار باألشخاص تعد تق��ر  من وج��ا اق�ت

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

 ، ي و�عت�ب التق��ر الحا�ي
ي من كل  23تم اخت�ار يوم سبق أن قد و  ،تق��ر للهيئة ثايف

 سنة لتقد�مجان�ف
ف ذكرى إلغاء العبود�ة  التق��ر السنوي للهيئة ي والرق وذلك لتثمني

ي تو�س من قبل أحمد باي األول �ف
�ف

ي  23
و�ح�اء للذكرى األو� إلعالن هذا التار�ــــخ ع�دا وطن�ا من طرف رئ�س الجمهور�ة  1846جان�ف

ي قا�د السب�ي بتار�ــــخ  ي  23الراحل الس�د البا�ب
 . 2019جان�ف

ي تق��ر الهيئة لسنة 
ل�عكس المجهودات المبذولة من طرف أعضائها، ومن طرف عد�د  2019و�أيت

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

الوزارات، والمنظمات الدول�ة والمجتمع المديف
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
ي المتعلق ب

وط وطرق التكفل بمصار�ف عالج  ضبطوعدم اصدار األمر التطب��ت ضحا�ا االتجار �ش
 . االقتضاء  بمجان�ة العالج والتداوي باله�ا�ل الصح�ة العموم�ة عند الذين مكنهم القانون من 

وتغتنم الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، هذە المناسبة لتتقدم بالشكر ل�افة أعضاء الهيئة 
ي قاموا بها، كما تتقدم ببالغ الشكر للوزارات والسادة الوزراء،  ف بها ع� المجهودات اليت وكافة العاملني

ي الذين كانوا سندا 
ي  للهيئة وعملوا ع� تذل�ل ول�ل المنظمات الدول�ة والمجتمع المديف الصع��ات اليت

ف دورها  ضها حيت تتمكن من تأمني ي اعداد هذا التق��ر تع�ت
 . مع شكرا خاص لمساهماتهم �ف

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

ي تو�س سنة 
من خالل تدخل الجهات الفاعلة  2019لمحة 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  لمهامها  الركائز األر�ــع حسب مه�كل 2019سنة  ط��ر اآلل�ات ت قصد  لتوص�اتلمق�ت
 . الوطن�ة للوقا�ة من االتجار باألشخاص ومكافحته
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 املؤسسايت وتقدمي اهليئة الوطنية ملكافحة االجتار ابألشخاص اإلطار .1

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

�ة وتعد من أهم الجرائم �ف قاق وأعنف أشكال التعدي ع� كرامة الذات الب�ش للعبود�ة واالس�ت
 سالح والمخدرات. بعد تجارة ال

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

وتوكول المكمل لها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألش خاص 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�ة التو�س�ة لسنة 
ام الحقوق الفرد�ة والعامة  2014و�ف اح�ت

ي كرام
ف والمواطنات وال س�ما الحق �ف ي ظروف الئقة و�أجر للمواطنني

ي العمل �ف
�ة والحق �ف ة الذات الب�ش

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

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

ي  2016لسنة  61هذا اإلطار، 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 �مكن وكرس المقار�ة الشمول�ة للتصدي لهذ ي مكافحة كل أشكال االستغالل اليت

ە الظاهرة والمتمثلة �ف
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. 

ات�ج�ة وطن�ة تهدف إ� الوقا�ة كما أحدث الق ي متخصص ُ�عيف بوضع اس�ت
انون المذكور إطار مؤسسايت

اح اآلل�ات ال�ف�لة بتنف�ذها و�ي  الهيئة الوطن�ة لمكافحة "من االتجار باألشخاص ومكافحته واق�ت
 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص الق�ام بالمهام التال�ة:  تتو�و  ". االتجار باألشخاص

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 حم ف ومتفقدي الشغل ومندويب ف التجار�ني ا�ة 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 باألشخاص  واإلبالغ عنها. ، ووثائق اله��ة والسفر والتأش�ي
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انات جمع المعط�ات والب�انات واإلحصائ�ات المتعلقة باالتجار باألشخاص إلحداث قاعدة ب�  •
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 االتجار باألشخاص  التعاون •

مع منظمات المجتمع المديف
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 اال  جتما�ي بمخاطر االتجار بهم عن ط��ق الحمالت التحس�س�ة وال�ب
�ات واألدلة، ���ة و�قامة المؤتمرات والندوات و�صدار الن�ش  الثقاف�ة وال�ت

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 المنظمات 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
شخاص ع� ضوء المعاي�ي الدول�ة وأفضل الممارسات بما �حقق تنف�ذ برامج الدولة باالتجار باأل 

ي التصدي لهذە الظاهرة. 
 �ف

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

ە للعموم. كما �م للهيئة إصدار  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  2016لسنة  61من القانون عدد  44لفصل ا ان �ي ذكالو�جدر 
ان�ة وزارة العدل، و�الرغم ع� أن تخصص للهيئة للق�ام بمينص ومكافحته  ف هامها اعتمادات تلحق بم�ي

ي مناقشة االعتمادات الهيئة لم تمكن  ه ا� حد االنمن وض�ح النص فإن
�كها �ف ان�ة ولم يتم ��ش ف من م�ي

ي  ان�ة وزارة العدلمن المفروض ان  اليت ف ي م�ي
المقر والحاج�ات واقت� األمر ع� توف�ي  تخصص لها �ف

 . المكتب�ة، وس�ارة مصلحة
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 2019سنة  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 استغاللها �ف
 الحكوم�ةغ�ي الجهات و  الجهات الحكوم�ةلف و�تسيف ذلك من خالل التعاون الوط�د مع مخت

ف بوالمنظمات الدول�ة  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 1313 عدد  ،2019 سنةخالل  تجميع الب�اناتع�ب باألشخاص 

قبل  ذات الصلةوالمنظمات الحكوم�ة الجهات التفص�ل�ة لتدخل  الب�انات واإلحصائ�اتو القطاع�ة 
 . مالمحها و تقد�م ملخص عام �عرض خصائصها 

 تدخل وزارة الداخلية 1.2

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

المتعلق بمنع اإلتجار  2016أوت  3المؤرخ �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 المشاهد اإلباح�ة) االستغاللمن الخدمات الجنس�ة بما �ف

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

 ألطفال والممارسات الشبيهة بالرق (استخدام طفل �ف

: موزعة  ضح�ة  775 ـالتعهد بـ 2019خالل سنة أمكن  وقد   كالتا�ي

ي 
ي عام  توز�ــــع: 1رسم ب�ايف

 حسب ن�ع االتجار 2019ضحا�ا االتجار باألشخاص الذين تم تحد�دهم �ف

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة الداخل�ة
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ف بلغ عدد ضحا�ا التشغ�ل  7ضح�ة أي بنسبة  54الجن�ي  االستغاللبلغ عدد ضحا�ا و ي حني
% �ف

(استخدام طفل  االقتصادي االستغالل% كما بلغ عدد ضحا�ا  46.6ضح�ة أي بنسبة  361الق�ي 
ي التسول، تعا�ي أ�شطة هامش�ة) 

% وعدد ضحا�ا الممارسات  44.9ضح�ة أي بنسبة  348�ف
ي أ�شطة إجرام�ة)  لرقالشبيهة با

جدر االشارة انه وت %.  1.4ضحا�ا أي بنسبة  11(استغالل طفل �ف
ي  وقع �سج�ل حالة

 . إ�راە امرأة ع� الحمل واحدة تتمثل �ف

ضح�ة من  390% مقابل  49.7ضح�ة أي بنسبة  385�لغ العدد الجم�ي للضحا�ا النساء والفت�ات و 
ضح�ة مقابل  234 الراشدات�لغ العدد الجم�ي للضحا�ا النساء و  %.  50.3جنس الذكور أي بنسبة 

و�كون  ضح�ة طفل 276ضح�ة مقابل  114 شد ر بلغ العدد الجم�ي للذكور البينما  ضح�ة طفلة 151
كما يبينه   % من جملة الضحا�ا  55.0طفل أي بنسبة  427العدد الجم�ي للضحا�ا األطفال بالتا�ي 

 :  الرسم التا�ي

ي 
 )2019االجتما�ي وفئة العمر (ن�ع التوز�ــــع ضحا�ا االتجار باألشخاص حسب : 2رسم ب�ايف

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة الداخل�ة

ي  2018و�المقارنة مع معط�ات 
ف ارتفاع ملحوظ �ف ف المسجللضحا�ا اعدد  يتبني  لدى وزارة الداخل�ة ني

ي سنة  775ح�ث بلغ  % 102بنسبة 
 . 2018سنة  383مقارنة بـ  2019�ف

ف  ف ان  التوز�ــــع حسب جنس�ة الضح�ةو�بني  478 دهمح�ث بلغ عد الضحا�ا �مثلون أغلب التو�سيني
% وأغلب الضحا�ا من الجنس�ة  38.3ضح�ة أجنب�ة أي بنسبة  297% مقابل  61.7ضح�ة أي بنسبة 

: كما يبينه الرسم حالة)   289(اإل�فوار�ة   التا�ي
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ي 
 )2019الجنس�ة (توز�ــــع ضحا�ا االتجار باألشخاص حسب : 3رسم ب�ايف

 
 وزارة الداخل�ةالمصدر: حسب معط�ات 

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.  2019سنة 

ي 
 )2019ما�ي والجنس�ة (توز�ــــع ضحا�ا االتجار باألشخاص حسب ن�ع االتجار والن�ع االجت: 4رسم ب�ايف

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة الداخل�ة

ي أ�شطة إجرام�ة 
)10(استغالل أطفال �ف

قاق والممارسات  ااإلس�ت
الشبيهة بالرق

(11)

)1( إ�راە المرأة ع� الزواج أو إ�راهها ع� الحمل أو استئجار رحمها

أشكال أخرى
(1)

18
تو�سيون
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ف أما ف�ما يتعلق ب ي جرائم  الموّرطني
 301 بلمقا 2019سنة  841 فقد بلغ عددهم االتجار باألشخاص�ف

ي مجال و . 2018سنة موّرط 
ف �ف ي  5.4موّرط أي بنسبة  45الجن�ي  االستغالل�لغ عدد الموّرطني

% �ف
ي ي التشغ�ل الق�ي أو الج�ب

ف بلغ عددهم �ف ف  56.2موّرط أي بنسبة  473 حني % كما بلغ عدد الموّرطني
ي 

ي التسول، تعا�ي أ�شطة هامش�ة)  االقتصادي االستغالل�ف
موّرط أي بنسبة  309(استخدام طفل �ف

ي جرائم الممارسات الشبيهة بالرق وتحد�دا استغال 36.7
ف �ف ي اإلجرام %. و�لغ عدد الموّرطني

ل طفل �ف
ف أي بنسبة  11المنظم   %.  1.3موّرطني

ي 
ف : 5رسم ب�ايف ي اإلتجار باألشخاص المعروفني

ف �ف  )2019(العدد الجم�ي للمورطني

 
 المصدر: ب�انات وزارة الداخل�ة

ف من جنس اإلناث و  من جنس الذكور  495% مقابل  41.1أي بنسبة  346�لغ العدد الجم�ي للموّرطني
ف و  ف التو�سيني ف أجانب 303 % مقابل 64.0أي بنسبة  538�لغ عدد الموّرطني  . موّرطني

ي 
 (2019)س : توز�ــــع المتاج��ن حسب الفئة ون�ع الجن6رسم ب�ايف

 
 المصدر: ب�انات وزارة الداخل�ة
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ي 
 (2019)الجنس�ة : توز�ــــع المتاج��ن حسب الفئة و 7رسم ب�ايف

 
 المصدر: ب�انات وزارة الداخل�ة

ي  و�التوازي مع
ف  عدد التطور الذي لوحظ �ف ج��ن بأ��� اعدد المت ارتفع ،2019و 2018الضحا�ا بني

ي عدد المتاج��ن 2019سنة  841إ�  2018سنة  301من  مر من الضعف، ح�ث 
، مع ز�ادة خاصة �ف

ي  5الذين زاد عددهم من  األجانب،
ي  303إ�  2018�ف

  . 2019�ف

ي تعوق مكافحة هذە الظاهرةو  ف الصع��ات واإلشكال�ات اليت  وزارة الداخل�ةص ��شخحسب ، من بني
 : ما ��ي 

�ة واللوجست�ة لمصلحة مكافحة اإلتجار باألشخاص باإلدارة الفرع�ة محدود�ة اإلمكان • �ات الب�ش
ي 

ي والمختصة بالبحث �ف ي تنشط ع� مستوى وطيف طة العدل�ة اليت للوقا�ة االجتماع�ة ب�دارة ال�ش
 هذا الصنف من الجرائم. 

ي الدورات التدر�ب�ة لفائدة مأموري الضابطة العدل�ة وخاصة رؤساء الفرق المخت •
صة نقص �ف

ي هذا الصنف من الجرائم. 
ي جرائم العنف ضد المرأة والطفل لحذق فن�ات البحث �ف

 بالبحث �ف
ات دق�قة  • عدم وجود منظومة إحصائ�ة موّحدة ل�افة اله�ا�ل المتدخلة مما يؤدي إ� غ�اب مؤ�ش

  حول جرائم اإلتجار باألشخاص. 
ر التع��ف ب •

ّ
ف تعذ ي جرائم التشغ�ل الق�ي للضحا�ا األجانب  المتهمني

ة�ف
�
المعط�ات المتوفرة  لقل

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

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

 مجددا. االتصال بهم 
المتعلق بمنع اإلتجار باألشخاص ومكافحته من  2016لسنة  61عدم تطبيق أحكام القانون عدد  •

ي للجرائم
  لة اعتماد أحكام المجلة الجزائ�ة لدى بعض المحا�م. ومواص ح�ث التكي�ف القانويف

�ولبعض مكاتب  محدود�ة التعاون مع • ي إطار تبادل المعلومات  االتصالشعب �و  اإلن�ت
حول �ف

ف الضحا�ا و   . المتهمني
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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

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

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

ي خالل سنة وقد  ف  2019تولت وزارة الدفاع الوطيف شخصا.  1407تم خاللهم انقاض تدخال  93تأمني
ف غ�ي  إنقاذ مهاج��ن العمل�ات واستهدفت ي  نظاميني

ي وهو إجراء ساهم �ف
شبكات حمايتهم من الوق�ع �ف

ف الرسم التا�ي و  االتجار باألشخاص ي هذا �بني
  اإلطار: تفص�ل للعمل�ات المندرجة �ف

ي 
ي مجال مكافحة االتجار باألشخاص: عدد  2019عمل�ات تدخل ج�ش البحر خالل سنة : 8رسم ب�ايف

�ف
 العمل�ات وعدد االفراد

 
ي   المصدر: ب�انات وزارة الدفاع الوطيف

 رأة واألسرة والطفولة وكبار السنوزارة املسامهة م 3.2

ي لها صلة بجرائم االتجار لحما�ة الطفولة المندوب العام  ناعتمادا ع� اإلحصائ�ات الصادرة ع واليت
اشعار حول استغالل الطفل ذكرا  173، تم �سج�ل 2019خالل سنة باألشخاص (بالنسبة لألطفال) 

تعرضوا لالستغالل ع� معيف قانون منع ومكافحة االتجار باألشخاص، وسجلت وال�ة  كان أو أني� 
ذي تعرضوا لإلتجار  س�دي بوز�د أ��ب 

�
وانطفل، تليها وال�ة  47 عدد من األطفال ال ح�ث تعرض  الق�ي

وتتوزع هذە  .األطفال مقارنة بعدد اإلناثارتفاع استغالل الذكور من  طفال لالتجار، وُ�الحظ 36
:  وحسب الوال�ات اإلشعارات حسب أصناف التهد�د   ع� النحو التا�ي
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ي 
ي تم تلقيها حسب صنف : مندوب حما�ة الطفولة: 9رسم ب�ايف

خالل سنة  االستغاللتوز�ــــع االشعارات اليت
2019 

 
 المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السنالمصدر: ب�انات وزارة 

ي عدد 
ي الموجهة لاالشعارات  و�المقارنة مع السنة الماض�ة نالحظ انخفاضا هاما �ف حما�ة  مندويب

ي  عو�رج 173ا�  538ح�ث مر من  الطفولة
عدد األطفال ضحا�ا االستغالل  ذلك ا� الفرق الهام �ف

:   الجن�ي   كما يبينه الرسم التا�ي
ي 

ف االشعارات  مقارنة: مندوب حما�ة الطفولة: 10رسم ب�ايف  2019و 2018بني

 
 المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السنالمصدر: ب�انات وزارة 

ي خصوص عدد األطفال ضحا�ا االستغالل و 
ف سنة تبعا لما �مكن مالحظته من فرق هام �ف الجن�ي بني

ف  420 عدد الحاالت 2018 ل عدد الضحا�ا إ�  2019و�ني ف فإنه تتجه المالحظة أن عدد  46ح�ث ي�ف
يتعلق باألطفال ضحا�ا االعتداءات الجنس�ة واالستغالل الجن�ي ذلك  2018الضحا�ا بالنسبة لسنة 

ف ال ي حما�ة الطفولة ال تفرق بني ، و�قت� العدد التحأن مجلة حما�ة الطفل مناط عمل مندويب ف ني
ع� األطفال ضحا�ا االستغالل الجن�ي باعتبار أن االعتداء الجن�ي بالرغم من  2019بالنسبة لسنة 

ف  جرائم االتجار باألشخاص.  ضمنأنه �شكل ج��مة ل�نه ال يندرج  ي التوز�ــــع  الرسم التا�ي  و�بني
الفرق �ف

ف  ضحا�ا االعتداءات الجنس�ةحسب الوال�ات لعدد   : 2019و 2018بني
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ي 
ف االستغالل الجن�ي المتعلقة ب االشعارات مقارنة: مندوب حما�ة الطفولة: 11رسم ب�ايف  2019 و  2018بني

 
 المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السنالمصدر: ب�انات وزارة 

ف الرسم التا�ي أن تع��ض الطفل للتسول واالستغالل االقتصادي شكل و  أع� �سبة من جرائم �بني
ي استهدفت األطفال وذلك بنسبة  ي المرتبة  %44.5االتجار اليت

ي االستغالل الجن�ي لألطفال �ف
و�أيت

ي االجرام المنظم ارتفع مقارنة �سنة % 26.6الثان�ة بنسبة 
ف أن استغالل الطفل �ف ي حني

ليبلغ  2018�ف
ي حما�ة الطفولة   %،24.3�سبة  يع طفل مولود خارج إطار الزواج حاالت لمحاولة ب 8كما سجل مندويب

ي استهدفت الطفل. % 4.6 و�شكل هذە الج��مة  من جرائم االتجار اليت

ي 
 2019خالل سنة شعارات مندوب حما�ة الطفولة احسب االتجار باألشخاص  : تقدير حاالت12رسم ب�ايف

 
 وتقديرات والطفولة وكبار السنالمرأة واأل�ة وزارة : ب�انات المصدر 

ي إطار و
امج االجتماع�ة الهادفة إ� مكافحة الفقر واالنقطا  ع��ز ت�ف ع المدر�ي المبكر وعمالة ال�ب

وضع برامج اجتماع�ة للتعهد بالفئات الهشة  واأل�ة والطفولة وكبار السنتولت وزارة المرأة  األطفال
،   وتدع�م األ��� عرضة لالتجار  ي

ي الوسط ال���ف
كما برامج العنا�ة باأل�ة والمرأة والطفولة وخاصة �ف

ي  2019 خالل سنة عملت
امج والمشار�ــــع واالنطالق �ف ات�ج�ات وال�ب ع� إعداد جملة من االس�ت

 . تنف�ذها 



ـــــة لمــــــــــــــــــة الـــالهــــــيئ ـــــــــة االتجـــــــــــــوطن�ــــــــــ ـــــــــــار باألشخكافحــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــاص ــــ  ــــــــ

 2019السنوي التقرير 

 

17 

 الرتبية وزارةمسامهة  4.2

ات�ج�ة لمكاف ي الخطة الوطن�ة االس�ت
��ة �ف حة ج��مة االتجار اعتبارا ألهم�ة دور ومساهمة وزارة ال�ت

ف ع� ا�جاد اآلل�ات  ألشخاصبا ك�ي ي تهدف ا� تع��ر ودعم  والتداب�ي الوقائ�ةتولت الوزارة ال�ت اليت
ي االنتفاع بالحق 

ي لمكافحة هذە الج��مة من خالل التأ��د ع� ضمان مبدا المساواة �ف المجهود الوطيف
ي التعل�م لجميع األفراد باعتبارە حقا دستور�ا 

)من الدستور  39 (الفصل�ف . كما تولت الوزارة التو��ي
من القانون التوجي�ي  21التأ��د ع� اجبار�ة التعل�م إ� سن السادسة ع�ش تطب�قا ألحكام الفصل 

ي  2002لسنة  80عدد 
��ة  2002ج��ل�ة  23المؤرخ �ف  . والتعل�م المدر�ي المتعلق بال�ت

ي إطار التصدي والوقا�ة من كل ما من شأنه أن
ح�اة التلم�ذ وسالمته الجسد�ة والنفس�ة يهدد  و�ف

ي  40أصدرت الوزارة المنشور عدد 
ي  21/06/2019المؤرخ �ف حول تفع�ل آل�ة االشعار الوجويب

من  33و 32و 31لمندوب حما�ة الطفولة ح�ث أ�د هذا المنشور ع� أنه تطب�قا ألحكام الفصول 
ي مجال  حما�ةمجلة 

�وي دون استثناء كل �ف ي الفضاء ال�ت
ف �ف الطفل �كون من الواجب ع� جميع العاملني

ي بأي ط��قة مناسبة للتبليغ واإلعالم  اختصاصه ايب إشعار مندوب حما�ة الطفولة مرجع االختصاص ال�ت
ي حال تواصلها 

ي قد تؤدي �ف ي �قدرون أنها تهدد السالمة البدن�ة للطفل واليت إ� التأث�ي بكل الحاالت اليت
. كما أ�د هذا المنشور ع� أن اإلجراء المتعلق  ي ع� ح�اته أو توازنه النف�ي أو مسارە الدرا�ي السليب
ب�شعار مندوب حما�ة الطفولة �كون الزام�ا بخصوص الحاالت المهددة لح�اة التلم�ذ وسالمته 

علق بفقدان الطفل المتالطفل  حما�ةمن مجلة  20النفس�ة المنصوص عليها بالفصل و الجسد�ة 
��ة والرعا�ة  ي ال�ت

ف �ف د والتقص�ي البني لوالد�ه و�قاؤە دون سند عائ�ي وتع��ض الطفل لإلهمال والت�ش
��ة والرعا�ة واستغالل الطفل ذكرا كان أو أني� جنس�ا واستغالل الطفل  ي ال�ت

واعت�اد سوء المعاملة �ف
ي اإلجرام المنظم وتع��ض الطفل للتسول واستغالله اقتص

اد�ا وعجز األب��ن أو من �سهر ع� رعا�ة �ف
��ة.   الطفل عن اإلحاطة وال�ت

ي اطار 
ي المتعلق بضمان حرمة وحما�ة المؤسسات  و�ف

��ة ع� تفع�ل واجبها الوقايئ حرص وزارة ال�ت
ي من آفة التطرف 

و�ــــج المخدرات والعنف والتو�ت ���ة من كل االعتداءات واالخطار المتعلقة ب�ت ال�ت
ي و االره ي االجرام اب الدييف

أو التوظ�ف الس�ا�ي للمؤسسات أو استقطاب األطفال واستغاللهم �ف
���ة ��ة بتار�ــــخ  تم عقد جلسة ال�ت كة بمقر وزارة ال�ت ف عليها وز�ري  26/10/2019عمل مش�ت أ�ش

��ة بحضور ق�ادات أمن�ة ي المسائل المتعلقة  الداخل�ة وال�ت
��ة خصصت للنظر �ف واطارات من وزارة ال�ت

ف  ���ةبتأمني وحمايتها من مختلف االعتداءات والمظاهر المخلة باألمن العام وقد تم   المؤسسات ال�ت
ي اطار مجالس  االتفاق ع� اتخاذ عد�د اإلجراءات

كة �ف ورة عقد جلسات دور�ة مش�ت �شمل خاّصة �ف
ف  ها السادة المندو�ني �وي �ح�ف اف السادة الوالة تعيف بالشأن ال�ت  جه��ة مض�قة لألمن تحت إ�ش
ي حسب مرجع النظر وذلك  ي والحرس الوطيف ��ة وأقال�م رؤساء مناطق األمن الوطيف ف لل�ت الجه��ني

ي هذا 
ورة  لتدارس مختلف االشكال�ات و��جاد الحلول المالئمة لها كما تم التأ��د �ف االطار ع� �ف

ي مح�ط المؤسسات ال
���ةتكث�ف الدور�ات الـأمن�ة �ف ي مبا�ش ب �ت

ف خط هات�ف ف االدارة ودراسة وترك�ي ني
��ة لتسه�ل التدخل الفوري للوحدات األمن�ة ومد �د  العامة للعمل�ات بوزارة الداخل�ة ووزارة ال�ت

���ة عند الطلب .   المساعدة لإلطارات ال�ت
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��ة المتصلة بمجال مكافحة جر  �وي ائكما أن مقار�ة وزارة ال�ت م االتجار بالب�ش ترتكز ع� دورها ال�ت
ي والتعل��ي من خالل تحس

���ة وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص �ف ف أداء وفاعل�ة المنظومة ال�ت ني
���ة. واعتبارا أن مشكل االنقطاع والت�  ي سن االنتفاع بالخدمات ال�ت

ب المدر�ي للتالم�ذ خاصة �ف
��ة إ� إ�جاد اآلل�ات  ���ة سعت وزارة ال�ت ي منه المنظومة ال�ت

مبكرة أصبح �مثل مشكال حق�ق�ا تعايف
 لتداب�ي الالزمة والمتنوعة لمجابهة هذا اإلشكال. وا

وقد اثبتت الدراسات االجتماع�ة اّن مشكل االنقطاع الدرا�ي المبكر للتالم�ذ �عت�ب المحرك االسا�ي 
ي مجال 

ي العد�د من المظاهر االجرام�ة داخل المجتمع عكستها ارتفاع منسوب الج��مة خاّصة �ف لتف�ش
رائم العنف وال�قة والتسول والدعارة عالوة ع� الجرائم المنظمة استهالك وترو�ــــج المخّدرات وج

 خاّصة منها ج��مة االتجار بالب�ش وجرائم الهجرة ال�ّ�ة. 

ي هذا المجال 
ف سّجل تراجعا ع� و�تجه التأ��د �ف ف  1713بـ ان عدد المنقطعني تلم�ذا خالل الموسمني

ف  ف الماضيني  101863تلم�ذا ا�  103576من  ح�ث تراجع 2018-2017و 2017-2016الدراسيني
 تلم�ذا. 

كون مقاعد الدراسة  ف صنف ي�ت و�سبتهم  تعل�م�ةألسباب تأديب�ة او وقد صنف المنقطعون ا� صنفني
 . %40وصنف ينقطعون تلقائّ�ا و�سبتهم  %60الجمل�ة 

ف وذلك بـ  اما المرحلة االعداد�ة  47%وقد استأثرت مرحلة التعل�م الثانوي بأ��ب �سبة من المنقطعني
ي حدود 

خالل السنة الدراس�ة % 8احتلت المرحلة االبتدائ�ة الرتبة الثالثة بنسبة و  % 42.7فكانت �ف
ي صفوف االناث اقل انتشارا مقارنة بالذكور اذ بلغ  2017-2018

وكانت �سبة االنقطاع المدر�ي �ف
ي المرحلة االبتدا

ف عن الدراسة من االناث �ف ي صفوف الذكور  %1.8مقابل  0.7%ئ�ة عدد المنقطعني
�ف

ي صفوف الذكور ف�ما شهدت  %12.3مقارنة بـ  %5.7وسجلت المرحلة االعداد�ة انقطاعا �قّدر بـ 
�ف

 من الذكور.  %14.5من االناث مقابل  %9.6المرحلة الثان��ة انقطاع 

ي 
إ�جاد عد�د التداب�ي لوزارة ع� مجابهة مشكل االنقطاع المدر�ي للتالم�ذ سعت ا� حرص ا إطار و�ف

ي من شأنها الحد من هذە الظاهرة نذكر من بينها المنظومة الّرائدة المتعلقة بمدرسة  واآلل�ات اليت
ف ع� التعل�م دون الحصول ع�  ي إعطاء االشخاص المنقطعني الفرصة الثان�ة و�ي آل�ة تهدف اليت

ي فرصة ثان�ة  ي مهيف سة أو االلتحاق ب�حدى مراحل لهم العودة إ� مقاعد الدرال خو تتأه�ل تك��يف
 . ي   منظومة التك��ن المهيف

ى  اء وستشمل منطقة تو�س ال��ب ز أساسا ع� تنظ�م كتر تو وستنطلق بتج��ة نموذج�ة بباب الخ�ف
ي مركز متعدد الخدمات تم 

ف عن الدراسة وتجم�عهم �ف ى الستقطاب التالم�ذ المنقطعني حملة ك�ب
ە لفائدة التالم�ذ ل�كون ف ف �وي او تهيئته وتجه�ي ضاء لإلحاطة النفس�ة واالرشاد والمرافقة والتوج�ه ال�ت

 . ي  المهيف
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ي 
) وهو برنامج  2020وسيتم بدا�ة من شهر جان�ف ي برنامج (المعهد الثانوي الصغ�ي

االنطالق �ف
ي مناظرة البا�الور�ا ألسباب 

�ستهدف التالم�ذ من مستوى البا�الور�ا الذي لم يتمكنوا من النجاح �ف
 اع�ة. نفس�ة او اجتم

وع  ي جوهرە ا� M4D �ضاف ا� ذلك م�ش
التصدي لظاهرة الفشل واالنقطاع المدر�ي  الذي يهدف �ف

ي و�ستهدف الفئات المهددة بالفشل وهو  وهو 
 االبعاد: ل�ة ر�اع�ة آ�قوم ع� محور�ن االول وقايئ

الثقاف�ة  لأل�شطةا� محور  باإلضافة(التعل�م االستدرا�ي ومكتب االحاطة واالصغاء للتالم�ذ 
ي مدرسة الفرصة الثان�ة

ي و�تمثل �ف ي عال�ب
 .وال��اض�ة) والثايف

ي خصوص قض�ة أطفال محتشد الرقاب 
فقد لعبت وزارة ) الجمع�ة القرآن�ة ابن عمر بالرقاب(و�ف

ي التعا�ي مع 
��ة دورا هاما جدا �ف ي  األطفالال�ت

 طبقا لمقار�ة المساعدة ع� إعادة ادماجهموخاصة �ف
  االبعاد: متعددة 

  مقار�ة نفس�ة: مرافقة نفس�ة لص�قة •

  من �ستحقونلوف�ي االدوات المدرس�ة وكل مستلزمات وتكال�ف المب�ت تمقار�ة اجتماع�ة:  •

  . دروس تدارك ب�داغوج�ة: مقار�ة  •

كما يبينه الرسم وال�ات  طفل بمختلف مراحل التعل�م والتك��ن موزعون ع� سبع  23وتم ادماج 
 :  التا�ي

ي 
  مراحل التعل�م والتك��نأطفال محتشد الرقاب ب : ادماج13رسم ب�ايف

 
��ةوزارة : ب�انات المصدر   ال�ت
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 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�اسات الهادفة إ� النهوض بتوظ�ف  �قومو  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  ومراقبة  ارجالخلتوظ�ف بباالمختصة و�عداد الملفات المتعلقة ب�سناد ال�ت
أ�شطتها والتعاون معها والتنسيق مع اله�ا�ل اإلدار�ة األخرى لمكافحة الممارسة غ�ي القانون�ة لنشاط 

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

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

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

ي مجال الهجرة المنظمة: 
 المشار�ــــع المنجزة �ف

وع دعم الهجرة العادلة للمغرب ال�ب�ي  • ف إدارة الهجرة وتع��ز ): AMEM(م�ش يهدف لدعم تحسني
ي المغرب ال�ب�ي و�شمل هجرة ال�د العاملة نحو م��د من الحما�ة لح

قوق العمال المهاج��ن �ف
)، بتم��ل من ILOالمغرب ومور�تان�ا وليب�ا وتو�س. يتم تنف�ذە من قبل مكتب العمل الدو�ي (

س�عزز و  ). 2021 -2018)، لمدة ثالث سنوات (AICSالوكالة اإل�طال�ة للتعاون من أجل التنم�ة (
ف مختلف اله�ا�ل الم وع التنسيق بني سؤولة عن تط��ر إحصاءات الهجرة نذكر خاصة هذا الم�ش

ي  ي لإلحصاء والمرصد الوطيف اإلدارة العامة للتوظ�ف بالخارج وال�د العاملة األجنب�ة والمعهد الوطيف
ي مجال توف�ي إحصائ�ات حديثة. 

ي للهجرة �ف وع  للتشغ�ل والمهارات والمرصد الوطيف و�تمثل الم�ش
 : ي

 �ف

o المهاج��ن عند المغادرة والوصول إ� البلدان  ضمان استمرار�ة الحما�ة لجميع العمال
 المغار��ة. 

o  ف قاعدة الب�انات حول هجرة ال�د العاملة من ح�ث االحصاءات اإلدار�ة والبحث تحسني
النو�ي لتع��ز نظم معلومات سوق العمل وتوف�ي أدوات لوضع الس�اسات والتوج�ه 

 (التشغ�ل، التنم�ة االقتصاد�ة، التدر�ب). 
o ف لجهات الفاعلة غ�ي الحكوم�ة حيت يتمكنوا من تع��ز قدرات ا ي وضع  تامني

دورهم ال�امل �ف
الس�اسات المتعلقة بهجرة ال�د العاملة، وحما�ة العمال المهاج��ن من خالل الخدمات 

 المقدمة لهذە الفئة. 
o  حوكمة هجرة ال�د العاملة وحما�ة حقوق العمال المهاج��ن مع مراعات احت�اجات أسواق

ق مواءمة س�اسات التشغ�ل وس�اسات الهجرة بتط��ر اله�ا�ل العموم�ة العمل عن ط��
 للتشغ�ل ووكاالت التشغ�ل الخاصة. 
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وع "االنتداب العادل للعمال" • الذي ينفذە مكتب العمل الدو�ي بتو�س بالتعاون  FAIR II"م�ش
ي والتشغ�ل و�متد إنجازە ع� ثالث سنوات ( ) وممول من 2021-2019مع وزارة التك��ن المهيف

قبل مكتب التنم�ة والتعاون الس���ي، و�ــهدف إ� ضمان االنتداب العادل وذلك بالحد من 
�ات الحقوق األساس�ة للعامل، من خالل التجاوزات الممكنة أثناء عمل�ات التوظ�ف ومن انتها 

إ�جاد بدائل آمنة للهجرة والتنظ�م الفعال لوكاالت التشغ�ل العامة والخاصة. و�تو� مكتب 
ي مراحل إصدار 

ي والتشغ�ل �ف وع دعم وزارة التك��ن المهيف ي إطار هذا الم�ش
العمل الدو�ي بتو�س �ف

ي المنظم لممارسة المؤسسات الخاصة ل
ف بالخارج. اإلطار القانويف و�تمثل  نشاط توظ�ف التو�سيني

ي الحد من ممارسات الخداع واإل�راە أثناء عمل�ة االستخدام 
هدف برنامج االستخدام العادل �ف

ها من حقوق اإل�سان، وذلك من خالل  ي العمل، وغ�ي
ومن انتها�ات المبادئ والحقوق األساس�ة �ف

:  ت التوظ�ف العامة والخاصة،ز�ادة خ�ارات الهجرة اآلمنة والتنظ�م الفعال لوكاال   وذلك ع�ب

o  إ�شاء ممرات االستخدام العادل لمنع استغالل العمال المهاج��ن وتع��ز قدرات إدارات
ي تو�س. 

 التوظ�ف العامة �ف

o  .تزو�د العمال المهاج��ن ب�مكان�ة الوصول إ� المعلومات الموثوق بها 

o  االستخدام والتعامل مع وسائل االعالم. ��ش المعارف العالم�ة والوطن�ة �شأن عمل�ة 

ي تو�س" •
وع "معا ضد عمل األطفال �ف ي  PROTECTE"م�ش وهو دعامة لتنف�ذ المخطط الوطيف

�ك فاعل خاصة  2020-2017لمكافحة عمل األطفال  ي والتشغ�ل �ي �ش ووزارة التك��ن المهيف
  عمل األطفال. أجل الوقا�ة من  وأنها تقدم نماذج بد�لة للمرافقة و�عادة اإلدماج من

، فتتجه اإلشارة ا� ��ي ي المجال الت�ش
مسار القانون الجد�د المتعلق بتنظ�م ممارسة المؤسسات  أما �ف

ف بالخارج لحد اتنظ�م قطاع التوظ�ف بالخارج و  ا� هدفح�ث ي الخاصة لنشاط توظ�ف التو�سيني
ي تقوموشبهات جرائم االتجار باألشخاص من تفاقم الخروقات  سسات الخاصة غ�ي بها المؤ  اليت

ي الشغل بالخارج ي حق طاليب
ي �ف

خ�ص القانويف   . المتحصلة ع� ال�ت

وع  تعلق بتنظ�م المؤسسات يقانون جد�د و�التنسيق مع الهيئة وكل الوزارات المعن�ة تم اعداد م�ش
ف بالخارج المصادقة من قبل مجلس  2019ماي  09يوم  وقد تمت الخاصة لنشاط توظ�ف التو�سيني

ف  الوزراء ع� وع القانون المتعلق بتنظ�م ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط توظ�ف التو�سيني م�ش
 بالخارج. 

ي مجال الوقا�ة و 
ي مجال مكافحة اإلتجار باألشخاص تتدخل الوكالة �ف

ات�ج�ة الوطن�ة �ف تنف�ذا لالس�ت
ي الشغل    ضحا�ا لعقود شغل وهمة من خالل: كوالحما�ة من وق�ع طاليب
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ورة اتباع مسالك تكث�ف اإلعالم وتحس�س  • الوافدين ع� مكاتب التشغ�ل والعمل المستقل ب�ف
ي تحتم المرور ع�ب قنوات الجهات الرسم�ة بما �مكن من قطع الط��ق أمام  التوظ�ف السل�م اليت
ي الشغل عن  ي �مكن أن �قع ضحيتها طاليب شيت مظاهر التح�ل والمتاجرة بعقود شغل وهم�ة اليت

ي مخالفة ��حة ألحكام الفصل ط��ق دخالء أجانب ع� المهنة 
من مجلة الشغل الذي  285�ف

ف الخواص من ممارسة �شاط التوظ�ف بمقابل أو بدونه.   �منع المتدخلني

اف إ� مراجعة وتط��ر مناهج وآل�ات الرقابة ع� تدخالت  • �س� الوكالة بالتنسيق مع سلطة اإل�ش
ي مجال التشغ�ل بالخارج وذلك من خالل وضع 

نافذة خاصة ع� ذمة القطاع الخاص �ف
ف بموقع الوكالة تمكن من إ�داع الشكاوى ومتابعة معالجتها وذلك بالتنسيق مع الجهات  المواطنني
ي إطار التعاون 

ف بالخارج قد زود الوكالة �ف المتداخلة داخل وخارج الوطن علما وأن ديوان التو�سيني
ي خاص �درج بالموقع المذكور لتنسيق عمل

ويف ك بعنوان إل��ت �ات معالجة العرائض المش�ت
ف الذين تم �شغ�لهم بالخارج.   الخاصة بالتو�سيني

ي مجال الحما�ة من خالل �شاط 
ي دورا �ف الم�دان�ة  ها مصالحوتؤّدي الوكالة التو�س�ة للتك��ن المهيف

مسالك التوظ�ف وتوف�ي المرافقة واإلحاطة اذ توفر لهم ضحا�ا عمل�ات التحّ�ل بحما�ة  ف�ما يتعلق
  لفائدتهم.  المنظم

ي ع� توف�ي مواطن تك��ن لفائدة شابات وشبان من البلدان و  تعمل الوكالة التو�س�ة للتك��ن المهيف
ي 

ي بتو�س الراجعة إليها بالنظر. وقد تم �ف ي عدة اختصاصات ناشطة بمرا�ز التك��ن المهيف
الصد�قة �ف

فيع  عدد من هذا المجال إمضاء العد�د من االتفاق�ات مع ي عدد المقاعد المخصصة البلدان لل�ت
�ف

 : أبرزها للبلدان اإلف��ق�ة والع���ة 

 مقعدا سن��ا 50ال�وت د�فوار:  •

•  :  مقعدا سن��ا  30ما�ي

 مقعدا سن��ا 20 : بوكينا فاسو   •

 مقعدا سن��ا 20 : ال�ونغو الد�مقراط�ة •

 مقعدا سن��ا 20 : جزر القمر  •

ف األجانب يتمتعون بمجان�ة التسج�ل وا العلم أنمع   إلقامة واإلعاشة. المتكونني

ف وتجدر اإلشارة إ� أن  من بوركينا  178متكونا منهم  579بلغ  2019إ� غا�ة مو�ف سنة  عدد المتكونني
وال�وت  32من مور�تان�ا و 33من غين�ا و 66الد�مقراط�ة ومن ال�ونغو  68من ما�ي و 72فاسو و 

 المغرب.  من 13من الجائر و 25من جزر القمر و 28من السينغال و 29و د�فوار 
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 وزارة الصحة وتدخالت مسامهة 6.2

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

 جوتندر  .تو�س�ف
ي نطاقهذە الجهود 
ات�ج�ة الوطن�ة والخطة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص،  تنف�ذ  �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 

ي هذا الس�اق
ي حما�ة ضحا�ا االتجار باأل  وزارة الصحة دورا رئ�س�ا أمنت ، و�ف

من خالل تقد�م  شخاص�ف
ي إصدار نصوص تنظ�م�ة ت

ضحا�ا لالعالج ضمن مجان�ة المساعدة الطب�ة لهم، ع� الرغم من التأخ�ي �ف
 . االتجار باألشخاص

ف  ي  التعهد إحصائ�ات  وتبني  وزارة الصحةأن  2019خالل سنة  المقدم لضحا�ا االتجار باألشخاصالطيب
 : الخصائص التال�ة ها لدي )تمت إحالتهاضح�ة (سواء ا�تشفت و / أو  78 بـتعهدت 

 ٪.  61 : ثمعظم الضحا�ا من اإلنا •

 �فوار�ة. حام�ي الجنس�ة اإل  أجانب الضحا�ا حوا�ي ر�ــع  •

 سنة 30سنهم ال يتجاوز الضحا�ا من  ٪80أ��� من ل و ٪ من الضحا�ا من األطفا 47 •

ي 
ـــع الضحا�ا حسب 2019( وزارة الصحة بهم من قبل : الضحا�ا المتعهد 14رسم ب�ايف �حة العم��ة): توز�ـ  ال�ش

 
 الصحةوزارة المصدر: حسب ب�انات 

ي ٪ 55االتجار وقع �سج�له ح�ث بلغت �سبته ن�ع  أهم االستغالل الجن�ي و�مثل 
مجال  . و�أيت

ي التسول
ي الرتبة الثان�ة ( االستغالل �ف

�ي االستعباد ) و�ل�ه ٪ 18�ف ف  والعمل الق�ي ٪) 14( الم�ف
)13(٪ . 
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ي 
ـــع الضحا�ا حسب 2019( وزارة الصحةالمتعهد بهم من قبل ا�ا : الضح15رسم ب�ايف  ن�ع االتجار): توز�ـ

 
 الصحةوزارة المصدر: حسب ب�انات 

ار النطبالر�ر اتقو�ينت ال  44�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  ٪)49.4( ةنفس� �ة تعايف  ٪22.95والجنس�ة ع� التوا�ي  جسد�ةال �ف
 . ٪ 19.1و

ي 
ـــع الضحا�ا حسب الحالة الصح�ة 2019( وزارة الصحةالمتعهد بهم من قبل : الضحا�ا 16رسم ب�ايف  ): توز�ـ

 
 وزارة الصحةالمصدر: حسب ب�انات 

ف انتفع 16وقد انتفع  ي حني
، �ف % من الضحا�ا بخدمات 17% من الضحا�ا بخدمات ذات طابع ص�ي

ي نفس الوقت لـ
ي واإلداري �ف ي (إدار�ة فقط، وتم توف�ي التدخل الطيب  الضحا�ا المتعهد بهم. ) %67ثلي�

�ي و  بعد  وضع�ة لضحا�ا االتجار باألشخاص تم توجيههم 46عدد  إنجاد  استقبلت وحدة الطب ال�ش
: �شخ�ص وضعهم   الص�ي للمتابعة الطب�ة ع� النحو التا�ي
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ي 
 لمتابعة الطب�ة): توز�ــــع الضحا�ا حسب ا2019( وزارة الصحة: الضحا�ا المتعهدة لدى 17رسم ب�ايف

 
 وزارة الصحةالمصدر: حسب ب�انات 

ف  ي  2و 1(*) كل ضح�ة انتفعت بمتابعة طب�ة بني  اختصاص طيب

 التعهد االجتماعي: وزارة الشؤون االجتماعيةتدخالت  7.2

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

ي الح�اة
ي حدود اإلمكان�ات المتاحة.  للضحا�ا لت�س�ي إعادة إدماجهم �ف

االجتماع�ة و�يوائهم وذلك �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
ي ومنظمات دول�ة، ع� توف�ي ا

ور�ة للضحا�ا ع� حكوم�ة، ومجتمع مديف لمساعدة االجتماع�ة ال�ف
ي الح�اة االجتماع�ة مع مراعاة 

ي ذلك توف�ي المأوى وت�س�ي إعادة إدماجهم �ف
الصع�د االجتما�ي بما �ف

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

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

تتو� وزارة الشؤون الهيئة الوطن�ة لمكافحة اإلتجار باألشخاص �التعاون مع و هذا المجال، 
تقد�م خدمات المساعدة والحما�ة االجتماع�ة لضحا�ا اإلتجار باألشخاص  االجتماع�ة، ع�ب ه�ا�لها،

ور�ة واتخاذ التداب�ي ال�ف�لة بالحما�ة الجسد�ة والنفس�ة لهم، وتوف�ي المساعدة اال  جتماع�ة ال�ف
ي الح�اة االجتماع�ة وذلك مع مراعاة سّن الضحا�ا وجنسهم 

للضحا�ا لت�س�ي إعادة 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 أخصايئ
 باألشخاص بحضور أخصايئ
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االقتصادي واالجتما�ي  االستغاللالحما�ة االجتماع�ة من  ع� توف�ي  وزارة الشؤون االجتماع�ةوتعمل 
اإلحاطة و  اإلسعاف االجتما�ي للفئات االجتماع�ة الهشةوذلك ع�ب عدة برامج تتعلق ب للفئات الهشة

 : الوقا�ة من �شغ�ل األطفالو بالتالم�ذ المهّددين باالنقطاع الدرا�ي 

سعاف االجتما�ي هو آل�ة جد�دة تم وضعها اإل  : االجتماع�ة الهشةللفئات  اإلسعاف االجتما�ي  •
ي تتخذ من الفضاءات العموم�ة مقّرا  ي إطار خطة اجتماع�ة لمساعدة الحاالت االجتماع�ة اليت

�ف
ي تجد نفسها بدون مأوى نت�جة لظروف اجتماع�ة قاهرة  لها والفاقدة للسند العائ�ي والمادي واليت

ل�ة أو فقدان مورد رزق وكذلك لظروف مناخ�ة، هذا باإلضافة إ� كالخالفات الزوج�ة والعائ
ف وحاالت أخرىحاال  اختارت عن طواع�ة وألسباب ذات�ة رفض كل أنماط  ت المر�ف العقالنيني

ي الفضاءات العموم�ة لما �مثله بالنسبة لهم من "ح��ة" وعدم 
المجتمع ونوام�سه والتواجد �ف

ف��ق متنقل ينشط خارج وقد تم بعث  ��ة والعائل�ة. التق�د بأي شكل من أشكال الح�اة األ 
 وأ�ام العطل (بنظامإ� الساعة الخامسة صباحا)  السابعة مساءا الساعة  (منالتوق�ت اإلداري 

 ،والطب�ة والنفس�ة االجتماع�ةاالستمرار) لتقد�م خدمات النجدة والمساعدة 

د والع�ش بالشارع هو غ�اب الدخل  ف أن األسباب الرئ�س�ة للت�ش ومن خالل التقار�ر الدور�ة نتبني
الفراق) والعنف الجسدي  –القار والبحث عن العمل باإلضافة إ� مسألة التفكك األ�ي (الطالق 

، كل هذە العوامل تجعل من األشخاص المتواجدين بالشارع عرضة  ي
 لالستغاللواللف�ف

ي  واالستقطابدي واالجتما�ي االقتصا
ي شبكات الدعارة والتسول والوق�ع ضح�ة اإلتجار بهم �ف

�ف
ف الرسوم الب�ان�ة المصاحبة خصوص�ات هذە الفئة.   مختلف المسالك، وتبني

د أما عن  . 5امرأة و�لغ عدد األطفال  58حالة منها  177وتم التعهد بـ  ن الدافع فاأسباب الت�ش
ي الشارع ووقوعهم كضحا�ا  الرئ��ي لهذە الفئات للع�ش

�شيت أنواعه هو غ�اب  لالستغالل�ف
الدخل القار والبحث عن العمل باإلضافة إ� المشا�ل األ��ة والعنف األ�ي الذي �شكل سببا 
ي وضع�ة استضعاف 

ي تردي الوضع�ة االجتماع�ة والنفس�ة لهذە الفئة وجعلها �ف
رئ�س�ا �ساهم �ف

نامج ع� وعرضة ل�ل أشكال االستغالل الجن ف من خالل هذا ال�ب ك�ي �ي واإلتجار لذلك يتم ال�ت
ف من خالل  ل��ي �قوم  تفقد المبا�ش بهم من خالل تنظ�م  االتصالوقا�ة هؤالء الضحا�ا المحتملني

به ف��ق اإلسعاف االجتما�ي بصفة منتظمة وفق برنامج معد للغرض بصفة مسبقة أوال لتقد�م 
لوضع�ات المستعجلة وتقد�م وجبات أ�ل وغطاء ومال�س اإلسعافات األول�ة سواء عالج بعض ا

ثم بعد ذلك المرافقة واإليواء بأحد مرا�ز الرعا�ة االجتماع�ة، ثم ��ي ذلك العمل ع� إعادة اإلدماج 
سواء كان ذلك ع�ب الوساطة العائل�ة بالوسط األ�ي او اإليواء بمرا�ز الرعا�ة االجتماع�ة 

ف بالنسبة ل�بار السن المختصة بالنسبة لألطفال ودار   .المسنني
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ي 
د: 18رسم ب�ايف  تصن�ف الفئات المتعهد بها حسب أسباب الت�ش

 
 الشؤون االجتماع�ةوزارة المصدر: حسب ب�انات 

ي إطار حمايتهم من االستغالل االقتصادي بمختلف و 
ه�ا�ل �النسبة للخدمات المقدمة لألطفال �ف

:  النهوض االجتما�ي  ي التا�ي
 يبينها الرسم الب�ايف

ي 
 به�ا�ل النهوض االجتما�ي  لألطفالالخدمات المقدمة : 19رسم ب�ايف

 
 الشؤون االجتماع�ةوزارة المصدر: حسب ب�انات 

ي  : الدرا�ي  باالنقطاعإلحاطة بالتالم�ذ المهّددين ا •
هذا اإلطار االنتهاء من ضبط و�عداد الطرق  تّم �ف

ي �جب اعتمادها لتحد�د قائمات   الدرا�ي  باالنقطاعالتالم�ذ المهّددين والمناهج والمقاي�س اليت
ي التك��ن رات دو  2019وانطلقت خالل شهر نوفم�ب 

طرق ومراحل التعّهد حول  االستهدا�ف
ف مختلف األطراف وكذلك بالوضع�ات  ف لتشمل  العمل الشب�ي وآل�ات التنسيق بني كافة المتدّخلني

ا�ة  ف عن أطراف ال�ش ان الجه��ة، اللجوأعضاء  المرك��ةالوطنّ�ة اللجنة من أعضاء الممثلني
ف بكل من وال� المتدّخلون الم�دانيونو  ، قا�س وصفاقس العاملني ّ رت، قب�ي ف ة أر�انة، سل�انة، ب�ف

نامج.   و�ي الجهات المعنّ�ة بال�ب

ا�ة حول مخاطر التوع��ة و تّم تنف�ذ عد�د األ�شطة الو  تحس�س�ة بالتنسيق مع أطراف ال�ش
ي إطار 

ون�ة وذلك �ف نات واأللعاب االل��ت سبل التصدي و  العمل االجتما�ي المدر�ي برنامج  األن�ت
ي وحمايتهم من سوء استعمال وسائل االتصال للمخاطر 

يف ي الفضاء الس�ب
�ص باألطفال �ف ي ت�ت اليت

ي هذا الشأنته وزارة الشؤون االجتماع�ة أصدر ذلك تطبيق للبالغ الذي الحديثة و 
 : �ف
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o  ي إطار االحتفال باليوم العال�ي لمكافحة �شغ�ل األطفال الموافق ل
 2019 نجوا12و�ف

االجتما�ي عد�د اال�شطة التحسس�ة التوع�ة حول أخطار نظمت مرا�ز الدفاع واالدماج 
واستغاللهم، والق�ام بأ�شطة ثقاف�ة: من خالل ورشات رسم، وعروض  �شغ�ل األطفال

ا�ة،   موس�ق�ة، وم�ح�ة بمشاركة منظوري المرا�ز وأطراف ال�ش
o سه كما نظمت وزارة الشؤون االجتماع�ة بالتعاون مع منظمة العمل الدول�ة تظاهرة تحس�

صور ل ا معرض �شارع الحب�ب بورقيبة تضمنت 2019جوان  13و12وذلك يو�ي إعالم�ة 
اإلطار العامل بمرا�ز ّمنها أعالم�ة حول �شغ�ل األطفال إ� جانب ورشات لتنش�ط األطفال 

 . ف  الدفاع واالدماج االجتما�ي بكل من سكرة والمالسني
o ي �حجر ف ف قائمة األعمال الخطرة اليت ي تحيني

وع �ف يها �شغ�ل األطفال دون سن الثامنة ال�ش
 . 2000منذ سنة  االجتماع�ةع�ش والصادرة بمقت�ف قرار عن الس�د وز�ر الشؤون 

o   ي المجال. إعداد
ف �ف ف الم�دانيني  دل�ل تك��ن حول مقاومة �شغ�ل األطفال لفائدة المتدخلني

o ي للتدخل
ي  إعداد دل�ل إجرايئ

ي  األطفال عمل مجال �ف
 تو�س، �ف

o  تيب�ة المتعلقة بعمل األطفال. إعداد دل�ل ف والنصوص القانون�ة وال�ت  القوانني
�وي لألطفابرنامج  • ف عن الدراسة لحمايتهم من التأه�ل ال�ت �مثل األطفال  : االستغاللل المنقطعني

ي 
ي يتم استغاللهم سواء اقتصاد�ا أو اجتماع�ا �ف ف مبكرا عن التعل�م أ��� الفئات اليت المنقطعني

ي الدعارة
ي مختلف السلوك�ا التسول أو �ف

المحفوفة بالمخاطر ولذلك تم وضع برنامج  تأو �ف
ي برنامج التأه�ل حمايتهم خاص بتأه�ل هذە الفئة و 

من مختلف أشكال االستغالل و�تمثل ذلك �ف
�وي لأل  ف بصفة مبكرة عن التعل�م والذين لم �عد ب�مكانهم العودة إ� ال شبانالطفال و ال�ت منقطعني

ف اجتماع�ا �ستقطبهم المركز مقاعد الدراسة وغ�ي ال ) متك�فني  (مركز الدفاع واإلدماج االجتما�ي
كاء  ة أو يتم توجيههم عن ط��ق أطراف التعاون وال�ش  . مبا�ش

ي إطار ورشات ونوادي (ورشة و 
نامج ع�ب جملة من األ�شطة تتم �ف ف بهذا ال�ب �تم تأط�ي المستهدفني

ران  –اإلعالم�ة  ف نوادي الموس��ت والم�ح وكرة  –ل ورشة الرسم ع� المحام –ورشة الخ�ي
 . القدم)

نامجكما  ي هذا ال�ب
ضمن ورشات ت����ة تأه�ل�ة يتل�ت خاللها الطفل جملة من  يتم العمل �ف

واإلدماج  كما يتم تنظ�م حلقات تحس�س�ة لفائدة منظوري مرا�ز الدفاع  المهارات والمكتسبات،
المحفوفة  تالسلوك�ااالجتما�ي وخاصة األ� المفككة والمهددة بالتفكك حول مخاطر 

ي قد تؤدي بالطفل والشاب إ�  ي شبكات الدعارة والتسول و��ش  االستغاللبالمخاطر واليت
�ف

 . بخطورة ظاهرة اإلتجار باألشخاص االجتما�ي الو�ي 

ن�سته برنامج وقا�ة األطفال والشبان بالشارع:  • امج فئة من األطفال والشّبان �ع�شون دف هذا ال�ب
ّ نت�جة  ّ واختالل توازنهم الّنف�ي ي �سبب سوء توافقهم االجتما�ي

ي قط�عة مع الّنظام المؤّسسايت
�ف

هو إذا برنامج تدخل اجتما�ي نف�ي ت��وي و . تدهور ظروفهم العائلّ�ة واالجتماعّ�ة المح�طة بهم
نامج�ف إ� تق��ب الخدمات مقار�ة وقائ�ة تهد عتمد باألساس� ف��ق من  قوم بتنف�ذ هذا ال�ب

ف األ  ف أو اال خصائيني ف الجتماعيني ي المجال الم��ني
ة �ف ف أو متعددي االختصاص لهم خ�ب مختصني

ي الم�دان
اء �ف ي االجتما�ي . باعتبار خضوعهم لدورات تك��ن�ة من قبل خ�ب

و�كون تدخل األخصايئ
ي 

ي مع األطفال والشبان �ف
ّ
-المبا�ش  االتصال-الفضاءاترصد : ع�ب عّدة مراحل الشارعأو المريب

ي باألمر  جمع  . المعط�ات بعد توط�د العالقة مع المعيف
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ي وقا�ة هذە 
���ة وال��اض�ة والثقاف�ة آل�ة هامة �ف ي األ�شطة ال�ت

�ك األطفال والشبان �ف و�مثل ��ش
ي التطرف العن�ف واإلتجار باألشخ االستقطابالفئة من مختلف أشكال 

اف  اص�ف باعتبار إ�ش
ع� تنظ�م مثل هذە التظاهرات و�تم خاللها توع�ة وتحس�س  االختصاصف��ق متعدد 

ف بخطورة بعض  وتفس�ي بعض المفاه�م ع� غرار مسألة اإلتجار  تالسلوك�االمشاركني
التع��ف بأهداف وخدمات مركز  ذا إ� جانبهباألشخاص أو مخاطر اإلدمان ع� المخدرات 

. الدفاع واإلدم ي
 اج االجتما�ي لدى عموم الناس المجتمع المح�ي والمجتمع المديف

ي إطار برنامج العمل  طفل 133 بـــــــ 2019 الستة أشهر األو� لسنةتم التعهد خالل  وقد 
وشاب �ف

إناث) قدمت لهم مجموعة من الخدمات مبينة بالرسم  18ذكور و 115االجتما�ي بالشارع (
 : ي التا�ي

 الب�ايف

ي 
ي إطار برنامج العمل االجتما�ي بالشارعالخدمات المقدمة : 20رسم ب�ايف

 �ف

 
 الشؤون االجتماع�ةوزارة المصدر: حسب ب�انات 

ي مجال
عت وقا�ة من �شغ�ل األطفاللا و�ف و�دعم من منظمة العمل  االجتماع�ةوزارة الشؤون  �ش

ي إعداد خطة وطن�ة لمكافحة عمل 
وذلك ضمن رؤ�ة �شارك�ة تقوم ع� الحوار  األطفالالدول�ة �ف

ي  اجتماع�ةمن مؤسسات حكوم�ة وأطراف  األطرافومشاركة جميع 
ومنظمات المجتمع المديف

ات�ج�ةواضعة بذلك اللبنة  هذە الخّطة إ�  وتهدف، طفالوطن�ة لمكافحة عمل األ ال األو� لالس�ت
وضع التصّورات واآلل�ات العمل�ة ال�ف�لة بالحّد من التحاق األطفال �سوق العمل والدفع نحو تحقيق 

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

ي من ظاهرة �شغ�ل األطفال، تّم خالل السدا�ي األول من سنة 
ي إطار التو�ت

تنظ�م العد�د  2019و�ف
ي أعمال ال تتناسب مع سنهم، من الحل

ي سن مبكرة و�ف
قات التوع��ة حول مخاطر �شغ�ل األطفال �ف

ف االقتصادي لأل�ة والمرأة  ي مثال: التمكني ي بعض المسائل األخرى المتعلقة باإلدماج المهيف
–و�ف

ي  ي المنظم  –اإلعداد لإلدماج المهيف وط االنتصاب للحساب الخاص  –آفاق التدر�ب والتك��ن المهيف �ش
ي – وط االلتحاق بمسالك التك��ن المهيف االحتفال باليوم العال�ي لمناهضة عمل –قانون الشغل  –�ش

 . األطفال
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  و�تخذ 
�
ف جسد�ا ي أعمال غ�ي مؤهلني

هم �ف االستغالل أشكاً� عد�دة أهمها �شغ�ل األطفال و�سخ�ي
 للق�ام بها علما أن العد�د من االتفاق�ات الدول�ة قد جرمت بدورها

�
االستغالل  ونفس�ا

 . 1-32المادة –اتفاق�ة حقوق الطفل خاصة طفال و لأل  االقتصادي

ي نفس المجال نظمت وزارة الشؤون االجتماع�ة بالتعاون مكتب العمل الدو�ي ومشاركة الهيئة،  
و�ف

ات�ج�ة يوم  من أهداف التنم�ة  8.7للتع��ف بالتحالف لتحقيق الهدف  2019مارس  28ورشة اس�ت
ف من  المستدامة وتحد�د األول��ات بوضع خطة عمل كاء المعنني لتنف�ذ هذا الهدف بالتعاون مع ال�ش

ي ووكاالت األمم المتحدة لتبادل 
حكومات ومنظمات العّمال وأصحاب العمل والمجتمع المديف

المعلومات والممارسات الج�دة التخاذ إجراءات فّعالة للقضاء ع� العمل االجباري ووضع حّد 
ص من أسوأ أ شكال العمل ووضع حّد لعمل األطفال للعبود�ة الحديثة واالتجار بالب�ش ومنع وال

�
تخل

 . بمختلف أشكاله

ـــ  2019وتّم خالل السدا�ي األول من سنة  ـــ ي إطار  فتات 286من ضمنهم  طفل 1025التعهد بـــ
�ف

. الوقا�ة من �شغ�ل األطفال وذلك بمختلف ه�ا�ل النهوض   االجتما�ي

ي مجال 
تقد�م التوج�ه واإلرشاد تعمل الوزارة ع�  االجتماع�ة الهشة من اإلتجار حما�ة الفئات و�ف

ي من خالل التعاون مع منظمة محامون بال حدود 
ي أو التوج�ه . و القانويف

�تم تقد�م الدعم القانويف
وع عدالة)  ي للفئات االجتماع�ة الهشة من خالل برنامج دعم النفاذ إ� العدالة (م�ش

واإلرشاد القانويف
ف ه�ا�ل النهوض االجتما�ي ومنظمة محامون بال حدود (الذي ي ا�ة بني ) ASFتم تنف�ذە من خالل ال�ش

ي أواخر سنة 2018إ� سنة  2015وذلك منذ سنة 
وع �ف وع  2019، وقد تم ال�ش ي تنف�ذ م�ش

�ف
ف وقسم النهوض االجتما�ي بالمكان2"عدالة  . " وذلك بانضمام مركز الدفاع واإلدماج االجتما�ي بمدنني

ي التوج�ه واإلرشاد إ� مكتب اإلعانة العدل�ة، تتمو 
وع عدالة �ف ي إطار تنف�ذ م�ش

ثل الخدمات المقدمة �ف
ي بعض القضا�ا وخاصة بالنسبة لضحا�ا العنف من  االستشاراتتقد�م 

القانون�ة واإلنابات العدل�ة �ف
 . النساء واألطفال

ي 
يتم إيواء ضحا�ا ، االجتماع�ة والنفس�ة لضحا�ا اإلتجار توف�ي اإليواء والرعا�ة واإلحاطة مجال  و�ف

ي مرا�ز الرعا�ة االجتماع�ة لألطفال إذا كان الضحا�ا سنهم أقل من 
سنة علما  18اإلتجار باألشخاص �ف

ي كل من تو�س وس�دي بوز�د، 
وأن وزارة الشؤون االجتماع�ة لديها مركزي رعا�ة اجتماع�ة لألطفال �ف

ع�ش سنة فيتم إيوائهم بمختلف مرا�ز اإلحاطة  18لذين يتجاوز سنهم الــأما بالنسبة للضحا�ا ا
 . والتوج�ه االجتما�ي بكل من تو�س وسوسة وصفاقس

�تم تقد�م مختلف خدمات الرعا�ة األساس�ة واإلحاطة االجتماع�ة والطب�ة للضحا�ا المتعهد بهم و 
ي هذە 

ف ( االختصاصاتمن خالل تواجد ف��ق عمل متعدد  المرا�ز،�ف ف اجتماعيني ف  –أخصائيني أخصائيني
ف  ) –أعوان رعا�ة  –نفسانيني ي ي أو شبه طيب  . إطار طيب

ــــ  2019تّم التعهد خالل السدا�ي األول من سنة و  ـــ ـــ وضع�ة موزعة ع� مختلف ه�ا�ل النهوض  45بــــــ
 :  االجتما�ي كالتا�ي

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
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ي 
 2019اإلتجار المتعهد بهم خالل السدا�ي األول ضحا�ا : 21رسم ب�ايف

 
 الشؤون االجتماع�ةوزارة المصدر: حسب ب�انات 

وضع�ة)  45لنسبة لعدد الضحا�ا المتعهد بهم بمختلف ه�ا�ل النهوض االجتما�ي يبدو ضع�فا (با
 : ف  وذلك لسببني

 أ�ة حالة،أغلب التقار�ر الواردة من المرا�ز واألقسام سلب�ة بمعيف أنها لم تتعهد ب •
ف  • ي الوحدات المحل�ة للنهوض االجتما�ي ال  ال يزال عدد هام من المتدخلني

ف وخاصة �ف االجتماعيني
ي هذا 

�مل�ون المهارات الالزمة لتحد�د ضحا�ا اإلتجار باألشخاص باعتبار عدم تلقيهم تك��نا �ف
ي تبذلها المجال رغم ال اإلدارة تعاون مع الهيئة الوطن�ة لمكافحة اإلتجار باألشخاص بالجهود اليت

ي ك�ف�ة تحد�د ضحا�ا 
العامة للنهوض االجتما�ي ح�ث تم تنظ�م عد�د الدورات التدر�ب�ة �ف

 . اإلتجار وتقن�ات اإلنصات والتعهد بهذە الفئة

تقد�م مجموعة من الخدمات لضحا�ا اإلتجار باألشخاص  2019تم خالل السدا�ي األول من سنة و 
: مبينة بالرسم   التا�ي

ي 
ي قدمتها وزارة الشؤون االجتماع�ة لضحا�ا االتجار : 22رسم ب�ايف

 خالل السدا�ي األول لسنةالخدمات اليت
2019 

 
 الشؤون االجتماعیةوزارة المصدر: حسب ب�انات 
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ف تن 12تقد�م مساعدات ماد�ة لفائدة عدد كما تم  قلهم من شابة من ضحا�ا االتجار باألشخاص لتأمني
ي تك��ن تم تنظ�مه لفائدتهن من قبل الهيئة

الوطن�ة  وال�اتهم االصل�ة ا� تو�س العاصمة لتل�ت
 . 2019لمكافحة االتجار باألشخاص خالل شهر جوان سنة 

 : ي
 وتتمثل أهم الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات الرعا�ة االجتماع�ة �ف

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

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

ي مجال مقاومة �شغ�ل األطفال: و
 �ف

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

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

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

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

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 إطار متابعة وضع�ة أطفال م
ه�ا�ل وزارة  فإن )،الجمع�ة القرآن�ة ابن عمر بالرقاب( لرقابا شد حت�ف

بكل من وال�ات صفاقس، س�دي  الشؤون االجتماع�ة من خالل مرا�ز الدفاع واإلدماج االجتما�ي 
وان وأر�انة قد تعهدت اوح أعمارهم  31ب  بوز�د، نابل، توزر، سوسة، قا�س، الق��ن، الق�ي طفال ت�ت

ف  ي حما�ة الطفولة، قضاة األ�ة، المندو��ات سنة 18و 13بني ا�ة من مندويب بالتنسيق مع أطراف ال�ش
��ة، المندو��ات الجه��ة للشؤون الدين�ة، ي جرائم العنف ضد المرأة،  الجه��ة لل�ت

الفرقة المختصة �ف
 .  أقسام النهوض االجتما�ي

ي إطار التعهد الشامل بوضع�ات األطفال من خالل المرا�ز السابق ذك
مؤسسات الخط  باعتبارها رها و�ف

ي تعمل ع� التقل�ص من حدتها تّم  ي من هذە الظواهر المستجدة واليت
األما�ي والتدخل األو� للتو�ت

  :إنجاز عد�د التدخالت واأل�شطة كالتا�ي 
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تم العمل ع� وضع خطة تدخل إفراد�ة خاصة بكل طفل ح�ث تمتع األطفال بتأه�ل مسبق  •
�وي من خالل حصص نفس�ة مكثفة ومحادثات شامل ع� المستوي النف�ي و  االجتما�ي وال�ت

ثّم  قصد تحد�د أوال عوامل الجذب وعوامل الدفع قصد العمل ع� التقل�ص منها  اجتماع�ة
ف مجموعة من األ�شطة التأه�ل�ة من بينها برنامج المهارات الح�ات�ة وهو برنامج �عمل ع�  ترك�ي

 . اصل�ة للشبان والشاباتتط��ر القدرات الذات�ة والنفس�ة والتو 
الق�ام بمحادثات هاتف�ة وز�ارات م�دان�ة قصد توط�د العالقة مع العائلة ور�ط عالقة ثقة أول�ة  •

ف المناخ العائ�ي  ورة التعهد ووقع العمل ع� تحسني ي س�ي
�ك أ� األطفال �ف ن هذا من ��ش

�
مما مك

من األ�شطة التحس�س�ة  من خالل إرساء قواعد التواصل الفّعال، كما تّم تنظ�م مجموعة
الخطاب البد�ل وتعمل ع� تط��ر مل�ة النقد لديهم  اعتماد الموجهة لألطفال وأ�هم تهدف إ� 

 . وتع��ز الشعور باالنتماء للوطن
ي إلدماجه اقتصاد�ا  •

وعه الح�ايت ي عمل�ة التعهد بالطفل و�ناء م�ش
�ك العائلة كطرف فاعل �ف ��ش

 . واجتماع�ا 
ف الرسم التا�ي  ي الغرض: حو  و�بني

ي تم تقد�مها �ف  صلة حول الخدمات اليت

ي 
ي تم تقد�مها  الخدمات: 23رسم ب�ايف

 لرقابا حتشد أطفال ملفائدة  اليت

 
 الشؤون االجتماعیةوزارة المصدر: حسب ب�انات 

األطفال الذين تم هذا وتجدر اإلشارة إ� أن عمل�ة المتابعة والرعا�ة الالحقة متواصلة لفائدة كل 
 تعه�د الوزارة بوضعيتهم. 

 الدولية  اتمسامهة املنظم 8.2

 مسامهة املنظمة الدولية للهجرة  1.8.2

ضح�ة محتملة لالتجار  339بــعدد ب�شعار الهيئة  2019قامت المنظمة الدول�ة للهجرة خالل سنة 
ف الرسوم التال�ة خصائص الضحا�ا  . باألشخاص تعهدت بهم الهيئة ف المحالوتبني المنظمة من طرف  ني

�ي  ٪93واال�فوار�ون  ٪62ح�ث تمثل النساء حوا�ي  الدول�ة للهجرة ف وتعلقت الحالت باالستعباد الم�ف
 : )٪26) ومظاهر أخرى من التشغ�ل الق�ي (73.2٪(
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ي 
 )2019( تصن�ف الضحا�ا حسب الن�ع االجتما�ي  : هجرةالمنظمة الدول�ة لل : 24رسم ب�ايف

 
 المنظمة الدول�ة للهجرةالمصدر: معط�ات 

ي 
 التوز�ــــع حسب بلد المنشأ : 2019لمنظمة الدول�ة للهجرة سنة من اللهيئة  المحالونالضحا�ا : 25رسم ب�ايف

 
 للهجرةالمنظمة الدول�ة المصدر: معط�ات 

ي 
ن�ع التوز�ــــع حسب  : 2019لمنظمة الدول�ة للهجرة سنة من اللهيئة  المحالونالضحا�ا : 26رسم ب�ايف

 االستغالل

 
 المنظمة الدول�ة للهجرةالمصدر: معط�ات 
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: ع� النحو  ات الضحا�ا وقد توزعت احت�اج  التا�ي

ي 
ن�ع التوز�ــــع حسب  : 2019لمنظمة الدول�ة للهجرة سنة من اللهيئة  المحالونالضحا�ا : 27رسم ب�ايف

 حت�اجاتاال 

 
 المنظمة الدول�ة للهجرةالمصدر: معط�ات 

ف الهي ي تو�سو ة ئو�التنسيق بني
ضح�ة  35 لـالمساعدة تقد�م  2019سنة تم  المنظمة الدول�ة للهجرة �ف

تو�س�ة عائدة من الخارج. استفاد جميع هؤالء الضحا�ا من التدر�ب ع� المهارات الشخص�ة ور�ادة 
ة من و  األعمال.  ي الف�ت

ي تو�س العاصمة �ف
 . 2019 جوان 28إ�  10جرت هذە التدر�بات �ف

ي تو�س.  4تم تنف�ذ كما 
هذە  قتوتعل مشار�ــــع إلعادة اإلدماج من قبل المنظمة الدول�ة للهجرة �ف

ي اللغات الحديثة، ت���ة 
: التدر�ب ع� الرسوم المتحركة السمع�ة والب��ة وآخر �ف المشار�ــــع بما ��ي

ات التجم�ل. و الماش�ة   الضحا�ا،مشار�ــــع أخرى إلعادة الدمج من قبل  7تم تقد�م و  �يع مستح�ف
ي تو�س. 

 وتتم معالجتها والتحقق من صحتها من قبل المنظمة الدول�ة للهجرة �ف

: أمّ   ا بخصوص الضحا�ا األجانب ف�مكن تصن�ف المساعدات المقدمة ع� النحو التا�ي

ي 
 ضحا�ا األجانبلل المقدمة ع المساعدةا نو أ: 28رسم ب�ايف

 
 المنظمة الدول�ة للهجرةالمصدر: معط�ات 

اب التو��ي (*) تتكفل الهيئة ب�جراءات الحصول ع� اإلعفاء من الخطا�ا   القنصل�ة المستوجبة عن تجاوز مدة اإلقامة بال�ت

 4رجال منهم  9و ةمرأا 18ضح�ة منهم  27إضافة إ� ذلك، تم التكفل بمصار�ف عودة عدد 
ف بخمسة   أطفال. مصح��ني
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أّما ف�ما يتعلق ب�دماج الضحا�ا فقد تعهد مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة ب�دماج الضحا�ا عن ط��ق 
وع إعادة ادماج بالبلد  22بعث عدد   للهجرة بتو�سطرف مكتب المنظمة الدول�ة  من األصلم�ش

  . ر د�فوا و�ال�وت

 مجعية تونس أرض اللجوء 2.8.2

ي  باألشخاصيتم التعهد بضحا�ا االتجار 
وع  إطار �ف مساعدة إذ يتضّمن بروتوكول  « Recolteha »م�ش

 . باألشخاصع�ب تقد�م الدعم الفردي، و�حالة الضحا�ا للهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار 

تم  2019بالنسبة لسنة 
ضح�ة  238استقبال وتوج�ه 

للهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار 
، أغلبهم من النساء باألشخاص
كما تّم �سج�ل   %،74بما �عادل 

% ضح�ة قادمة من 97�سبة 
% 2�سبة ال�وت الد�فوار تليها 

ونجد مست��ات  من السنغال. 
تعل�م�ة مختلفة لدى الضحا�ا 
ذين تّم رصدهم ع� النحو 

�
ال

 :  التا�ي

ي 
ـــع 29رسم ب�ايف حسب  باألشخاصضحا�ا االتجار : توز�ـ

 تعل��ي المستوي ال

 
 جمع�ة تو�س أرض اللجوءحسب معط�ات المصدر: 

ع� مستوى مكتب وال�ة صفاقس،  28ضح�ة ع� مستوى مكتب تو�س و  210هذا، وقد تّم رصد 
ل�ة ف ي إطار االعمال الم�ف

ومثل  %25بنسبة والسخرة والعمل الق�ي  %74بنسبة  تّم استغاللهم �ف
 من الحاالت.  %1االستغالل الجن�ي 

% من الحاالت  53كما الحظت جمع�ة تو�س ارض اللجوء من خالل اإلحصائ�ات المجّمعة أّن 
ى تليها وال�ة صفاقس باألشخاصالمحتملة لالتجار  % 21بـ  تعرضت لالستغالل بوال�ات تو�س ال��ب

ف و�توزع الق�ة ع� وال�ات سوسة ونابل والمنست�ي  :  ومدنني  وقا�س كما ��ي

ي 
ـــع 30رسم ب�ايف  حسب الوال�ة باألشخاصضحا�ا االتجار : توز�ـ

 
 جمع�ة تو�س أرض اللجوءحسب معط�ات المصدر: 
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 منظمة أطباء العامل 3.8.2

ي الصحة
وع "دعم وصول للحق �ف ي إطار م�ش

مهاج��ن، تعمل منظمة أطباء العالم ع� التنسيق لل �ف
ف المرافقة الطب�ة والنفس�ة  مع الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص ع�ب إحالة االشعارات وتامني

 من األجانب.  للضحا�ا االتجار باألشخاص

ضح�ة محتملة لالتجار باألشخاص تّمت إحالتها من قبل  67عدد  العالماستقبلت منظمة أطباء 
 اله�ا�ل التال�ة: 

ي 
ـــع الضحا�ا حسب : 31رسم ب�ايف ي قامت بالتوج�هتوز�ـ

 الجهة اليت

 
 منظمة أطباء العالمحسب معط�ات المصدر: 

 : المتعّهد بهم ع� مستوى المنظمة بجملة من الخدمات موزعة كالتا�ي وانتفع 

ي 
 التجار باألشخاصا ا �اضحل ن�ع الخدمة المسندة: 32رسم ب�ايف

 
 منظمة أطباء العالمالمصدر: حسب معط�ات 

االتجار باألشخاص، فقد انتفعوا الُمحالة من قبل الهيئة الوطن�ة لمكافحة  4و�خصوص الوضع�ات الـ 
 التال�ة:  خدماتالبـ

 مقابالت اجتماع�ة •

 ع�ادات طب�ة مجان�ة •

 اقتناء ادو�ة والتكفل ب�جراء التحال�ل •

  خدمات ل�ل ضح�ة.  3وذلك بمعدل 
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 2019موجز كمي حلالة االجتار يف  9.2

الهيئة الوطن�ة ع� بعد تدقيق الب�انات الصادرة عن مختلف المصادر بدا�ة بدراسة الملفات الواردة 
خصائص االتجار وكذلك استنادا باألساس  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.  313 1. و�لغت تلك الحاالت 2019المسجلة �ف

ف  ي  2019المسجلة عام االتجار باألشخاص  تحاال  وتتم�ي
ي ثالي�

 االبعاد: بتوز�ــــع تناص�ف

ي عام  من ٪57الفت�ات والنساء  من النساء: تمثل الضحا�ا  نصفحوا�ي  •
الحاالت المسجلة �ف

 ار. حاالت االتج مجم�ع نم 748و�لغ عددهن  2019

ي وقع  طفل 612نصف الحاالت تتعلق باألطفال: حوا�ي  •
٪ 47 ما �مثل أي ،2019االتجار بهم �ف

 . من الحاالت المسجلة

أي ما  631بضحا�ا أجانب ح�ث بلغ عددهم تتعلق  االتجار باألشخاص تحاال نصف حوا�ي  •
 . االتجار حاالت  من مجم�ع ٪48.1�عادل 

ف بأهم�ة أما ف�ما يتعلق بأنواع االتجار فإن  ٪83.6من  أ��� الذي �مثل  االستغالل االقتصاديها تتم�ي
 االتجار باألشخاصحوا�ي نصف حاالت  الق�ي التشغ�ل شكلو� حاالت االتجار  من مجم�ع

ي األ�شطة الهامش�ة أو التسول لألطفال االستغالل االقتصادي �ل�ه و . 2019المسجلة سنة 
سواء �ف

  . ٪32.4بنسبة 

ي 
ـــع حسب :  2019سنة  خالل سجلةباألشخاص الم حاالت االتجار خالصة : 33رسم ب�ايف  ن�ع االتجارالتوز�ـ

 
 المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السن وزارةو الداخل�ة وزارة وحسب ب�انات الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص : المصدر 
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ي أ�شطة ال، واستخدام ٪7.8 بنسبةاالستغالل الجن�ي أما بق�ة أنواع االتجار ف�ي تتعلق ب
طفل �ف

ومحاولة بيع  ٪4.0 ا�سار دين) بنسبةحالة  52لممارسات الشبيهة بالرق (او  ٪4.0 بنسبةإجرام�ة 
 . ٪0.8 حاالت) بنسبة 8طفل (

ي جرائم  ٪ 100من مجم�ع الحاالت فقد كانوا ضحا�ا بنسبة  ٪47و�ذ مثل األطفال حوا�ي 
�ف

ي االجرام المنظم، ومحاولة بيع طفل، أما بالنسبة لبق�ة 
االستغالل االقتصادي، واستخدام طفل �ف

من حاالت ٪23من حاالت االستغالل الجن�ي و ٪59.2األطفال أنواع جرائم االتجار فقد مثل 
من حاالت التشغ�ل الق�ي الذي استهدف باألساس ضحا�ا أجانب  ٪8الممارسات الشبيهة بالرق و

ف ح�ث بلغت �سبتهم  أ��� من مجم�ع حاالت التشغ�ل الق�ي مع اإلشارة إ� أن  ٪90.3من البالغني
 الجنس�ة.  يمن الضحا�ا األجانب إ�فوار  ٪93من 

ي 
ـــع حسب:  2019سنة  خالل سجلةباألشخاص الم حاالت االتجار خالصة : 34رسم ب�ايف ن�ع االتجار  التوز�ـ

 العم��ة الفئةو 

 
 والطفولة وكبار السنالمرأة واأل�ة  وزارةو الداخل�ة وزارة وحسب ب�انات الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص : المصدر 

ي 
ـــع حسب:  2019سنة  خالل سجلةباألشخاص الم حاالت االتجار خالصة : 35رسم ب�ايف ن�ع  التوز�ـ

 والجنس�ة االتجار

 
 والطفولة وكبار السنالمرأة واأل�ة  وزارةو الداخل�ة وزارة وحسب ب�انات الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص : المصدر 
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ف و�المقارنة مع احصائ�ات الس ف الماضي نتني ي عدد  هاما  �سجل ارتفاعا  تني
 االتجار باألشخاصحاالت �ف

ي تو�س 
ي  742ح�ث مرت من  2019 سنة�ف

ي  780ا�  2017حالة �ف
 1313وصوال ا�  2018حالة �ف

ف الرسم التا�ي تطورها حسب ن�ع 2019سنة حالة   : االتجار  و�بني

ي 
ف  سجلةباألشخاص الم حاالت االتجار : 36رسم ب�ايف ن�ع التوز�ــــع حسب :  2019و  2018و  2017: مقارنة بني

 االتجار

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

ي النسب  شملو  2018بالمقارنة مع  2019سنة  ٪68.3فقد بلغت �سبة تطور الحاالت 
هذا التطور �ف

:  جميع أنواع   االتجار كما يبينه الرسم التا�ي

ي 
ف  حاالت االتجار : تطور 37رسم ب�ايف  الن�عحسب  �سبة الطور :  2019و  2018باألشخاص بني

 
 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص : المصدر 
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 2019خالل 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

ي مهام، والتعهد بهم جرائم االتجار باألشخاصمن 
ع التوسيع �ف ي تمحورت حول  الهيئة تو� الم�ش اليت

  ): Les 4P( الدعائم األر�عة

ي �مكن أن يتعرض لها األشخاص وخاصة النساء واألطفال منع كل •  أشكال االستغالل اليت
 )Prévention( 
 )Poursuite( اص وزجر مرتكب�همكافحة كل أشكال االستغالل بالوقا�ة من االتجار باألشخ •
 )Protection( حما�ة ضحا�ا االتجار باألشخاص ومساعدتهم •
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

ز  ع التو��ي ع�  ي�ب ي الحرص من قبل الم�ش
ي مكافحة االتجار باألشخاص الجانب الوقايئ

من خالل �ف
ي  2016لسنة  61عنوان القانون األسا�ي عدد 

تعلق بمنع االتجار باألشخاص الم 2016أوت  3مؤرخ �ف
ي المنع من كل أشكال االستغالل «ومكافحته ح�ث تضمن الفصل األول أن الهدف من القانون هو اليت

 » �مكن أن يتعرض لها األشخاص خاصة النساء واألطفال

ي متخصص و�ي 
ف » الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص«وتم إحداث إطار مؤسسايت ومن بني

اح اآلل�ات و اإلجراءات ال�ف�لة بالحد من الطلب  مهامها الوقا�ة من اإلتجار باألشخاص ومكافحته اق�ت
الل األشخاص و��ش الو�ي االجتما�ي بمخاطر االتجار بهم عن ط��ق الذي �حفز جميع أشكال استغ

�ات  ���ة و�قامة المؤتمرات والندوات و�صدار الن�ش امج الثقاف�ة وال�ت الحمالت التحس�س�ة وال�ب
اف ع� برامج التك��ن وتنم�ة القدرات ع�  واألدلة، كما تتو� تنظ�م الدورات التدر�ب�ة واإل�ش

ي وال ي المجاالت ذات العالقة بنشاطها و�صدار المبادئ التوجيه�ة ال�ف�لة الصع�دين الوطيف
دو�ي �ف

ف من ترصد عمل�ات االتجار باألشخاص واإلبالغ عنها.  ف كافة المتدخلني   بتمكني

ا�ة مع عد�د الوزارات والمنظمات الوطن�ة والدول�ة ع� تنظ�م دورات تدر�ب�ة وقد  عملت الهيئة بال�ش
ف تع��زا لق ف من أجل تطب�قا واسعا وسل�ما للقانون. وتك��ن مكونني  درات كافة المتدخلني

ي 
ي مجال مكافحة االتجار وكذلك �ف

ي �شجيع الدراسات �ف
ومن جهة أخرى فقد لعبت الهيئة دورا بارزا �ف

ي إعداد مذكرة ختم الدروس، ومساعدة الطلبة الوافدين عليها 
ف �ف ف قضائيني تأط�ي إطارات أمن�ة وملحقني

ي مجال 
ي بحوثهم �ف

 مكافحة االتجار باألشخاص. �ف
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، كما  ي
ي قام بها المجتمع المديف عملت ع� دعم ومساندة كل الحمالت التحس�س�ة والتوع��ة سواء اليت

ائح من المجتمع.  ي استهدفت عدة �ش  أو المنظمات الدول�ة واليت

حتوي تو  الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار لمهام  األوللمحور ا الوقا�ة من االتجار باألشخاصمثل تو 
 باألساس ع� المهام التال�ة: 

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

 التدريب والتكوين 1.1.3

ي 
ي 2016لسنة  61حسن تطبيق القانون عدد نظرا ألهم�ة التدر�ب والتك��ن �ف

مكافحة ، وألهميته �ف
ي مهام واعمال الهيئةاإلتجار باألشخاص

 . . فقد احتل هذا الباب مكانا محور�ا �ف

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

، والتنسيق مع الوزارات المعن�ة،  و�التعاون ي
 . 2019 خالل سنةوالمجتمع المديف

 تك��ن قوات األمن الداخ�ي  1.1.1.3

ي برامج التدر�س 
ف الهيئة ووزارة الداخل�ة، وتبعا إلدماج جرائم االتجار باألشخاص �ف ا�ة بني ي نطاق ال�ش

�ف
ف من مستوى بكل مؤسسات التدر�س والتك��ن التابعة لوزارة الداخل�ة وتبع ا لتو�ي الهيئة تك��ن مكونني

ي مجال التك��ن والتدر�ب. 
ف قوات األمن الداخ�ي األمر الذي جعلهم خ�ي سند للهيئة �ف  ج�د جدا من بني

ي هذا المجال: 
 وف�ما ��ي بعض األمثلة ع� مجهودات وزارة الداخل�ة �ف

ف  • ي للوقا�ة ومكافحة جرائم اإلتجار  4تأمني ف  مداخالت حول التدخل األميف باألطفال لفائدة إعالميني
ف  ف دراهم، سوسة وتوزر. وتأمني ي بكل من تو�س، عني

ف ومكونات المجتمع المديف مداخالت  3وأمنيني
ي  ف وقضاة ومندويب ي للوقا�ة ومكافحة جرائم اإلتجار باألشخاص لفائدة أمنيني حول التعهد األميف

ي بكل من صفاقس، سوسة والم
ف عن المجتمع المديف هد�ة بالتعاون مع حما�ة طفولة وممثلني

 المنظمة الدول�ة للهجرة. 
ف مداخالت لفائدة  • ي مجال  180تأمني

ي مجال دعم قدراتهم �ف
ي �ف عون و�طار بمدارس األمن الوطيف

 .( ي إطار برامج التك��ن المستمر لقوات األمن الداخ�ي
 مكافحة جرائم اإلتجار باألشخاص (�ف

ف مداخلت • ف تأمني ي لل ني وقا�ة ومكافحة جرائم اإلتجار باألشخاص لفائدة القضاة حول التعهد األميف
ي قمرت والحمامات بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة  2019خالل شهري مارس وأ�ت��ر  بجهيت

ي بالمخدرات والج��مة.   المعيف
تقد�م مداخلة حول مكافحة جرائم اإلتجار باألشخاص لفائدة إطارات سام�ة بالمدرسة العل�ا  •

 . 2019أ�ت��ر لقوات األمن الداخ�ي خالل شهر 



ـــــة لمــــــــــــــــــة الـــالهــــــيئ ـــــــــة االتجـــــــــــــوطن�ــــــــــ ـــــــــــار باألشخكافحــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــاص ــــ  ــــــــ

 2019السنوي التقرير 

 

43 

ي دورة تدر�ب�ة حول مكافحة اإلتجار باألشخاص وته��ب المهاج��ن نضمها مكتب  •
المشاركة �ف

�ول ة من  إن�ت  . 2019د�سم�ب  6إ�  2تو�س خالل الف�ت
ف دورة تدر�ب�ة لفائدة  • ي جرائم العنف ضد المرأة والطفل  30تأمني

رئ�س فرقة مختصة بالبحث �ف
ات التعرف ع� الضحا�ا األطفال نظمها مكتب العمل الدو�ي  حول فن�ات البحث ومؤ�ش

 . 2019د�سم�ب  6إ�  4بالحمامات من 
ي إنجاز حقيبة ب�داغوج�ة حول جرائم اإلتجار باألطفال با •

لتعاون مع وزارة المرأة المساهمة �ف
واأل�ة والطفولة وكبار السن والهيئة الوطن�ة لمكافحة اإلتجار باألشخاص والمنظمة الدول�ة 

 للهجرة. 
ي إعداد دل�ل حزمة الخدمات األول�ة لضحا�ا اإلتجار باألشخاص ( •

 TIP FIRST AIDالمساهمة �ف
KIT ي ) بالتعاون مع الهيئة الوطن�ة لمكافحة اإلتجار باألشخاص ومكتب األمم المتحدة المعيف

 بالمخدرات والج��مة. 
ي  • ي إعداد مذكرة ختم الدروس بالمدرسة الوطن�ة لتك��ن إطارات األمن الوطيف

ي �ف تأط�ي إطار أميف
طة الوطن�ة بصالمبو حول جرائم اإلتجار باألطفال.   وال�ش

 لراجعة بالنظر لوزارة الشؤون االجتماع�ةتك��ن اإلطارات ا 2.1.1.3

ات�ج�ة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، سع ي إطار تنف�ذ االس�ت
الهيئة الوطن�ة لمكافحة  ت�ف

ا�ة مع االتجار باألشخاص  الدول�ة للهجرة ا� تدع�م قدرات  االجتماع�ة والمنظمةوزارة الشؤون بال�ش
ف  ف االجتماعني ات  هما�تساب بهدف تهمفائدلتك��ن  تنظ�م دوراتع�ب المتدخلني ي مجال الخ�ب

مساعدة �ف
ف األ�شطة التال�ة:  والتعهد بضحا�ا االتجار باألشخاص  وذلك ع�ب تأمني

إطار من مختلف  83لفائدة  2019تنظ�م الدورات التك��ن�ة خالل شهر ف�فري ومارس وأف��ل  •
"آل�ات الرصد  –عهد" ه�ا�ل النهوض االجتما�ي حول "مفهوم ج��مة االتجار وآل�ات الت

 �ة الضحا�ا"،"مكافحة اإلتجار وآل�ات حما –وتقن�ات اإلنصات والتعهد" 
إطار من مختلف ه�ا�ل وزارة الشؤون  36ات عمل خالل شهر جوان لفائدة تنظ�م ورش •

ف ، االجتماع�ة حول "آل�ات التعهد بضحا�ا اإلتجار وتقن�ات اإلنصات" وشمل التك��ن المتدخلني
ي تتعامل مع  ف من كافة ه�ا�ل النهوض االجتما�ي باعتبارهم الخطوط االمام�ة اليت االجتماعيني

 ضحا�ا االتجار وذلك بتدع�م القدرات وآل�ات العمل. 
ي إطار  •

ي الدورة التدر�ب�ة اإلقل�م�ة حول اإلتجار بالب�ش وته��ب المهاج��ن وذلك �ف
 المشاركة �ف

ي لالتحاد اإلف��
ي المنظمة من قبل المركز الدو�ي لتط��ر س�اسات الهجرة مبادرة القرن اإلف���ت

�ت
ي يو�ي 

ي  31و 30بجيبويت
ي مجال  2019جان�ف

ف �ف و�ــهدف التدر�ب لدعم بناء قدرات الفاعلني
 مكافحة اإلتجار بالب�ش وته��ب المهاج��ن،

ي تم تنظ�مها من • ي أشغال لجنة تنظ�م الدورة الخامسة للمدرسة الص�ف�ة للهجرة اليت
 المساهمة �ف

ي للشغل والدراسات االجتماع�ة والهيئة  قبل المنظمة الدول�ة للهجرة بالتعاون مع المعهد الوطيف
ة الممتدة من  ، 2019سبتم�ب  7إ�  2الوطن�ة لمكافحة اإلتجار باألشخاص خالل الف�ت

والمتمحورة حول "اإلتجار باألشخاص وته��ب المهاج��ن: تحل�ل متعدد المست��ات ومتعدد 
 . "االختصاصات
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ي مجال 
  إعداد الدراسات التال�ة: بـ وزارة الشؤون االجتماع�ةساهمت الدراسات و�ف

وقد  . 1دراسة حول مصادر المعلومات ودوافع الهجرة غ�ي النظام�ة المغادرة والوافدة ع� تو�س •
ف  ي هذە الدراسة إ� الخصائص االجتماع�ة والد�موغراف�ة للمهاج��ن التو�سيني

وقع التطرق �ف
ي تو�س ومواقفهم ومصادرهم المحتملة 

ف والمهاج��ن �ف ف المحتملني والمهاج��ن التو�سيني
للمعلومات والعوامل المحفزة التخاذ طرق الهجرة النظام�ة أو غ�ي النظام�ة مع التأ��د ع� 

 .المهاج��نالمحتملة للهجرة وخاصة جرائم االتجار باألشخاص وته��ب  المخاطر 
ي هجرة ال�د العاملة بتو�س •

تهدف هذە الدراسة إ� بناء . 2دراسة حول تحل�ل نظام الت�ف �ف
ف إدارة هجرة ال�د العاملة  قدرات الجهات الفاعلة أي المنظمات الحكوم�ة وغ�ي الحكوم�ة لتحسني

ف هاجروا إ� وضمان استمرار�ة حما�ة  ف تو�سيني حقوق العمال المهاج��ن، سواء كانوا مواطنني
 . اب التو��ي  الخارج أو مهاج��ن من بلدان أخرى ع� ال�ت

إن الغرض من انجاز هذە الدراسة هو محاولة  . 3دراسة حول هجرة ال�فاءات التو�س�ة بالخارج •
إحصائ�ة حول هجرة  البحث عن القطاعات المعن�ة بهذا الن�ع من الهجرة وتوف�ي ب�انات

ي هذا المجال إل�جاد توازن 
ي بعض االختصاصات وضبط الس�اسات العامة �ف

ال�فاءات التو�س�ة �ف
ف �سد�د حاج�ات سوق الشغل الوطن�ة وعروض الشغل الدول�ة وذلك من خالل إبرام  بني

ات اتفاق�ات ثنائ�ة جد�دة ومراجعة االتفاق�ات الجار�ة �شكل �ضمن الحما�ة القصوى لل�فاء
ي الهجرة ووقايتها من مخاطر االتجار باألشخاص وته��ب المهاج��ن خصوصا 

التو�س�ة الراغبة �ف
ف وجود  ضح�ة  35وأن التق��ر الصادر عن الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص قد بني
ي تمارس �شاطها بصفة غ�ي قانون�ة كات التوظ�ف بالخارج اليت  . تو�س�ة من ضحا�ا �ش

ي للهجرة يوم اإلحصائ�ة فقد مع وتحل�ل المعط�ات ع� مستوى جو  أ�ت��ر  10أعلن المرصد الوطيف
ي حول الهجرة الدول�ة ( 2019

ي اعداد مسح إحصايئ
وع �ف ) بالتعاون مع المعهد MED-HIMSعن ال�ش

ي بدا�ة سنة 
ي لإلحصاء، و�ندرج هذا المسح الذي سوف ينطلق فعل�ا �ف وع  2020الوطيف ي إطار م�ش

�ف
،  مسوحات الهجرة ي ب�ض المتوسط الذي �موله االتحاد األورويب

ّ
ي بلدان حوض البحر األ

الدول�ة لأل� �ف
ف أسئلة  ي تو�س، هذا وقد تم تضمني

ي حول الهجرة �ف
س�عمل هذا المسح ع� تع��ز النظام المعلومايت

  . موّجهة لفئات مختلفة تتعلق باالتجار باألشخاص

ي للهجرة بتنف�ذ المكما   ProGreS Migration Tunisia برنامج كون األول منتم تكل�ف المرصد الوطيف

ي ( نامج ع� تنظ�م FFUالممّول من طرف صندوق الطوارئ التابع لالتحاد األورويب )، و�عمل هذا ال�ب
ي تو�س. 

ات�ج�ة الوطن�ة للهجرة تتضمن و  حوكمة الهجرة �ف علق الهدف الخامس �أهداف  5هذە االس�ت
ف هذە الحقوق حما�ة المهاج��ن من جرائم منها بحما�ة حقوق الوافدين  ي اللجوء، ومن بني وطاليب

االتجار بالب�ش وجرائم ته��ب المهاج��ن وتوف�ي كل ظروف المساعدة االجتماع�ة والصح�ة للضحا�ا 
ف االقتصادي لهم  . والعمل ع� توف�ي كل سبل التمكني

                                                
1  Les sources d’informations et les leviers de motivations pour la migration régulière et irrégulière depuis La Tunisie 
2  gestion de la migration de main d’œuvre en TunisieAnalyse du système de  
3  causales Et l’impact de la migration des compétences en Tunisie-Les relations multi 
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ي 
�عات الخاصة بالوقا�ة من �شغ�ل األطفالو�ف رة الشؤون االجتماع�ة إعداد تولت وزا، مجال الت�ش

وع لمراجعة قرار وز�ر الشؤون االجتماع�ة المتعلق بتحد�د  ي �حّجر فيها �شغ�ل  المجاالتم�ش اليت
ام تو�س بالتصّدي لظاهرة عمل األطفال ولم��د تدع�م  ف ي إطار ال�ت

األطفال. وتندرج هذە المراجعة �ف
ي لحما�ة األطفال ومكافحة ع

��ي والمؤسسايت ف اإلطار الت�ش ملهم. وتهدف هذە المراجعة إ� تحيني
ي أعماق البحار 

ي �حّجر فيها عمل األطفال وذلك ب�ضافة أ�شطة جد�دة ع� غرار الص�د �ف األ�شطة اليت
ف الساعة  ذي �شمل التعّرض ألشعة الشمس بني

�
مساءا خالل الص�ف والعمل  4صباحا و 10والعمل ال

�د مع درجة حرارة أ �د وغرف الت�ب ي مخازن الت�ب
ي اإلنتاج التقل�دي  مئ��ةدرجات  5قل من �ف

والعمل �ف
ي الحمامات. 

 للفحم (المردومة) والعمل �ف

ي لمكافحة عمل األطفال ( ي إطار تنف�ذ المخطط الوطيف
ي 2020- 2015و�ف )، وع� إثر المسح الوطيف

ت اإلدارة العامة 
�
ي لإلحصاء، تول ي تو�س الذي أعّدە المعهد الوطيف

حول ظاهرة �شغ�ل األطفال �ف
ي إعداد: 

�ــــع الشغل والمفاوضة الجماع�ة واألجور ضمن لجنة الق�ادة المساهمة �ف  لت�ش

ي مجال مكافحة عمل  •
ف �ف ف مختلف المتدخلني تق��ر يهدف إ� العمل ع� تط��ر ودعم التعاون بني

 األطفال،

ي المقام األول لنقاط  •
�عات المتعلقة بعمل األطفال موجه �ف  االتصالإعداد دل�ل حول الت�ش

"Points focaux ف ي اله�ا�ل المعن�ة مثل متفقدي الشغل واألطباء متفقدي الشغل واإلخصائيني
" �ف

ف  ي حما�ة الطفولة وأعوان الضابطة العدل�ة وممث�ي األطراف االجتماع�ة، االجتماعيني  ومندويب

ف حول عمل األطفال.  •  إعداد دل�ل تك��ن للمكونني

 تك��ن اإلطارات الراجعة بالنظر لوزارة الصحة 3.1.1.3

ف الجدول التا�ي  ي المؤسسات الصح�ة الدورات التك��ن�ةيبني ي  الموّجهة لمهيف الهيئة الوطن�ة نظمتها اليت
ا�ة مع  كافحة االتجار باألشخاصلم  : مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة بتو�سو  وزارة الصحةبال�ش

ي المؤسسات الصح�ة: 1 الجدول
 الدورات التك��ن�ة الموّجهة لمهيف

 التار�ــــخ المكان الفئة المستهدفة الجهة المنظمة

 وزارة الصحة
 االتجار باألشخاصالهيئة الوطن�ة لمكافحة 

 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة بتو�س 

اإلطارات الطب�ة والشبه الطب�ة لديوان 
ي  األ�ة والعمران الب�ش

وال�ة جندو�ة 
قة)  (ط�ب

 20و  19
 2019سبتم�ب 

 وزارة الصحة
 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص

 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة بتو�س 

اإلطارات الطب�ة والشبه الطب�ة لديوان 
ي  األ�ة والعمران الب�ش

وال�ة نابل 
 (الحمامات)

أ�ت��ر  25و  24
2019 

 وزارة الصحة
 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص

 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة بتو�س 

ديوان اإلطارات الطب�ة والشبه الطب�ة ل
ي  األ�ة والعمران الب�ش

ف  وال�ة مدنني
 (ج��ة)

 

 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص 
اس  معهد تو�س للتأه�ل ن�ب

أخصائيون نفسانيون من وزارة الصحة 
��ة  ووزارة الشؤون االجتماع�ة ووزارة ال�ت
 ووزارة المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السن

 2019نوفم�ب   وال�ة تو�س
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ي متك��ن  4.1.1.3
 حقوق اال�سانجال �ف

ي مجال حقوق اإل�سان ب�عداد اتفاق 
ا�ات مع المنظمات الدول�ة �ف ي إطار خطة المالءمة ر�ط ال�ش

تم �ف
ي هذا اإلطار تم تنظ�م دورات تدر�ب لتدع�م 

إطاري للتعاون مع المعهد الدنمار�ي لحقوق اإل�سان، و�ف
مة النصوص القانون�ة ذات العالقة بحقوق اإل�سان ألحكام قدرات أعضاء اللجنة الوطن�ة لمالء

منظمة  2019إ� غا�ة شهر د�سم�ب  2019الدستور واالتفاق�ات الدول�ة المصادق عليها منذ جوان 
 . ف اء وأساتذة جامعيني ا�ة مع المعهد الدنمار�ي لحقوق اإل�سان بمعدل يوم تدر�ب شه��ا مع خ�ب  بال�ش

ت التعاون وتنف�ذها مع المؤسسة الدول�ة للد�موقراط�ة واالنتخابات تم عقد جلسات لتحد�د مجاال 
IDEA  قصد تط��ر البحث ودعم القدرات والتك��ن لفائدة أعضاء لجنة المالءمة و�طارات اإلدارة

اء حقوق اإل�سان  ف خ�ب ي بدا�ة شهر د�سم�ب عقد جلسة نقاش بني
العامة لحقوق اإل�سان. وسيتم �ف

ي خصوص 
 من الدستور.  49أحكام الفصل وأعضاء اللجنة �ف

ي تو�س (
وع دعم حقوق اإل�سان ودولة القانون �ف ي إطار تنف�ذ م�ش

) تنظ�م ورشات PADHEDتم �ف
�عات ذات العالقة بحقوق اإل�سان مع الدستور  تك��ن لفائدة أعضاء اللجنة الوطن�ة لمالءمة الت�ش

ف اإلدارة العامة لحقوق اإل  �سان ومركز اإلعالم والتك��ن والدراسات واالتفاق�ات الدول�ة بالتعاون بني
 .)AFDوالتوثيق حول الجمع�ات "إفادة" والوكالة الفر�س�ة للتنم�ة (

مع المفوض�ة السام�ة لحقوق اإل�سان للمساعدة ع� إعداد الخطة الوطن�ة حال�ا تم التفاوض و� *
قة بحقوق اإل�سان مع لحقوق اإل�سان ودعم اللجنة الوطن�ة لمالءمة النصوص القانون�ة ذات العال

 الدستور واالتفاق�ات الدول�ة المصادق عليها. 

ي مجال مكافحة االتجار و 
�عات جد�دة لتع��ز المنظومة القانون�ة التو�س�ة �ف اح ��ش بالنسبة إ� اق�ت

ف العن�ي بمقت�ف أمر حكو�ي �ضبط ، باألشخاص تم إحداث لجنة وطن�ة لمناهضة التمي�ي
ي مشموالتها 

ها و�جراءات عملها وتركيبتها، وهو نص تطب��ت للقانون األسا�ي  وتنظ�مها وطرق �سي�ي
ي  2018لسنة  50عدد 

ف  2018أ�ت��ر  23المؤرخ �ف والمتعلق بالقضاء ع� جميع أشكال التمي�ي
ف المساندة للقانون األسا�ي عدد  العن�ي، والذي ي  2016لسنة  61�عت�ب من القوانني

 3المؤرخ �ف
والمتعلق بمنع االتجار باألشخاص ومكافحته من خالل م��د تع��ز المنظومة الحقوق�ة  2016أوت 

ف العن�ي  ة السوداء المعرضون للتمي�ي ام حقوق اإل�سان و�التا�ي حقوق المهاج��ن ذوي الب�ش باح�ت
ف العن�ي الملحقة بالوزارة المكلفة ب حقوق و�التا�ي لإلتجار. وستكون اللجنة الوطن�ة لمناهضة التمي�ي

ف أعالە لجمع ومتابعة مختلف المعط�ات ذات  ي كرسها القانون األسا�ي المبني اإل�سان بمثابة اآلل�ة اليت
ف  ات�ج�ات والس�اسات العموم�ة ال�ف�لة بالقضاء ع� جميع أشكال التمي�ي اح االس�ت العالقة وتصور واق�ت

 العن�ي. 
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�ع�ة واألمر ا 2018لسنة  50وتجدر اإلشارة إ� أن القانون عدد  ي له هما من النصوص الت�ش
لتطب��ت

تيب�ة المساندة للقانون األسا�ي  ي  2016لسنة  61عدد وال�ت
والمتعلق بمنع  2016أوت  3المؤرخ �ف

ي مجال مكافحة االتجار 
االتجار باألشخاص ومكافحته، والمعززة للمنظومة القانون�ة التو�س�ة �ف

ي التصدي للعوامل اال 
ها باألشخاص. كما أنها �ساهم �ف جتماع�ة واالقتصاد�ة والثقاف�ة والس�اس�ة وغ�ي

ي إطار 
ف العن�ي عرضة لإلتجار �ف ي تجعل األشخاص الذين مورس ضدهم التمي�ي من العوامل اليت

ف أعالە والمتعلق بمعالجة  3الهدف المحدد رقم  ات�ج�ة لمحور الوقا�ة المبني من األهداف االس�ت
 . األسباب الجذر�ة المؤد�ة لإلتجار باألشخاص

 تك��ن اإلطارات الراجعة بالنظر لوزارة المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السن 5.1.1.3

 تم تنظ�م األ�شطة التك��ن�ة التال�ة: 

يوما تك��نّ�ا تحس�سّ�ا حول "الوقا�ة من سوء معاملة األطفال" لفائدة  2019نوفم�ب  25 •
، وذلك بالمركز المندمج لل ف ف النفسانيني ���ة واألخصائيني   .شباب والطفولة بال�افاإلطارات ال�ت

والمتعلق بمنع اإلتجار باألشخاص ومكافحته  2016لسنة  61دورات تك��ن�ة دور�ة للقانون  •
الداخل�ة) -العدل-الصحة-لفائدة إطارات الوزارة والوزارات ذات العالقة (الشؤون االجتماع�ة

ي للتعرف ع� مجال تدخل كل طرف. 
 وجمع�ات المجتمع المديف

مة نقاط دورات تك��ن مكو  • ي حما�ة الطفولة بصفتهم حسب االتفاق�ة الم�ب ف لفائدة مندويب نني
ي األول 

ي كامل تراب الجمهور�ة والمتل�ت
مرجع�ة للهيئة الوطن�ة لمكافحة اإلتجار باألشخاص �ف

ي الجهات هذا التك��ن مكن من قدرتهم ع� رصد 
ف لإلشعارات �ف  حاالت اإلتجار من عدمها.  وتمي�ي

 اإلطارات الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الدين�ةتك��ن  6.1.1.3

نظمت وزارة الشؤون الدين�ة بالتعاون مع وزارة المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السن و�دعم من هيئة 
) سلسلة من اللقاءات حول آل�ات حما�ة المرأة من كل أشكال ONUFEMMEاألمم المتحدة للمرأة (

ي ذلك ج
ط عليها بما �ف

�
: العنف المسل ي

 ��مة االتجار باألشخاص وتتمثل هذە األ�شطة �ف

لتها مداخلة  •
�
ي المنظومة الق�م�ة والقانون�ة" تخل

ندوة إقل�م�ة حول "حما�ة المرأة من العنف �ف
التداع�ات ع�  -2016لسنة  61القانون عدد  -بعنوان: "ج��مة االتجار باألشخاص: المفهوم 

 الفرد والمجتمع وخاّصة المرأة".. 

شؤون الدين�ة بصدد إصدار تنظ�م ه�ك�ي جد�د وقد تّم ُصلبه إحداث مكتب جد�د �عيف وزارة ال •
 بحقوق اإل�سان. 

ي تع��ز منظومة حقوق اإل�سان تـّمت المصادقة  •
ي إطار دعم مجهودات وزارة الشؤون الدين�ة �ف

�ف
ف الوزارة والمفوض�ة السام�ة لحقوق اإل�سان وتتضّمن تنظ�م ورش ات�ج�ة عمل بني ات ع� اس�ت

ي مجال الوقا�ة من ج��مة االتجار باألشخاص. 
ف �ف ف الدينيني ي مجال دور الفاعلني

 تفك�ي �ف
o  ي واإلدارة الفرع�ة للتوع�ة ف إدارة الدراسات والملتق�ات والتك��ن الدييف وضع برنامج بني

ف بال�تات�ب للتطّرق  األئمةضمن دعوة اإلسالم�ة يت ف بالجوامع والمؤّدبني الخطباء والمدرسني
 اضيع التال�ة: إ� المو 
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o  المرأة من وجهة نظر ق�م�ة وقانون�ة.  الحما�ة والوقا�ة من العنف ضّد 
o �الخدمات  ج��مة االتجار باألشخاص وأهم�ة توع�ة الشباب بالحّد من الطلب ع

 المشبوهة. 
o  .ام مبادئ حقوق اإل�سان  توع�ة وتحس�س األطفال بحقوقهم وت��يتهم ع� اح�ت

 : رة الشباب وال��اضةلوزاتك��ن اإلطارات الراجعة  7.1.1.3

ي الت
ي إطار معاضدة جهود الهيئة ا لوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص �ف

بمخاطر االتجار  وع�ة�ف
 : ي إعداد ما ��ي

وع �ف  باألشخاص والتع��ف بهذە الظاهرة تم ال�ش

 اصدار معلقات إشهار�ة تعرف بالظاهرة وتعل�قها بدور الشباب.  •

ذاعات الواب الموجودة صلب دور الشباب و تخص�ص عدد إعداد ومضات إذاع�ة �قع تم��رها ب� •
امج لمناقشة سبل مكافحة هذە الظاهرة.   من ال�ب

استعمال عدد من التظاهرات ال��اض�ة وذلك بالتنسيق مع الجامعات ال��اض�ة المعن�ة قصد  •
 ��ش الو�ي بخطورة الظاهرة ع� أوسع نطاق. 

باب �حدد عددهم بالتنسيق مع الهيئة مع االتفاق ع� تك��ن جملة من متفقدي ومنش�ي الش •
ورة ضبط برنامج تك��ن مخصص �سمح لهم من ��ش مبادئ مكافحة االتجار باألشخاص  �ف

ي مجال التعرف ع� ضحا�ا االتجار. 
 إضافة إ� تك��نهم �ف

إدراج مادة تعل�م�ة خاصة بمكافحة االتجار باألشخاص ضمن المؤسسات التعل�م�ة الراجعة  •
 . لوزارة شؤون الشباب وال��اضةبالنظر 

ي و وزارة ل تك��ن اإلطارات الراجعة بالنظر  8.1.1.3
  التشغ�لالتك��ن المهيف

 تم تنظ�م األ�شطة التك��ن�ة التال�ة: 

وع  2019ج��ل�ة  9 • ي من م�ش
ي إطار الجزء الثايف

تم تنظ�م مائدة مستديرة تقي�م�ة  FAIRو�ف
ف بالخارج إ�  وتوع��ة حول قانون تنظ�م ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط توظ�ف التو�سيني

تيب�ة الملحقة به.  ي النصوص ال�ت
 جانب النظر �ف

تم تنظ�م ورشة عمل إلعداد وث�قة أول�ة حول مهام سلك التفقد  2019سبتم�ب  12و 11يو�ي  •
ف بالخارج المنصوص عل�ه بالباب والمراقبة لنشاط الم ؤسسات الخاصة لتوظ�ف التو�سيني

وع القانون المتعلق بهذە المؤسسات.   الثالث من م�ش

تم تنظ�م ورشة عمل بالتعاون مع مكتب العمل الدو�ي تهدف إ� وضع  2019د�سم�ب  5يوم  •
ي مجال مراقبة وتفقد المؤسسات الخاصة للتوظ�ف بالخارج. 

ن هذا وس�مك دل�ل إجراءات �ف
الدل�ل سلك التفقد من أداة �ساعد ع� ت�س�ي عمل�ة الرقابة ع� أعمال مؤسسات التشغ�ل 

وعند  بالخارج الخاصة وتطبيق نفس اإلجراءات عليها ضمانا لمواءمة أعمال المراقبة والتفقد. 
اقبة اجراء عمل�ة الرقابة �كون المتفقد ملزم ب�عداد وتنظ�م عمل�ة التفقد، تنف�ذ إجراءات المر 

 وع� إثر ما �قع رصدە من مالحظات �عد تق��را مفصال تتم إحالته إ� القضاء. 
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عد�دة ع�ب كل وسائل اإلعالم  وع��ةبحمالت إعالم�ة وت 2019قامت الوزارة خالل سنة كما  •
ي الشغل بالخارج قصد تفادي التعامل مع  اض�ة موجهة لطاليب المرئ�ة والمكت��ة واالف�ت

ي من الوزارة وتجنب عمل�ات 
خ�ص القانويف ي تنشط دون الحصول ع� ال�ت التح�ل المؤسسات اليت

ي �مكن أن يتعرضوا لها واالتجار باألشخاص   . اليت

ف  9.1.1.3  تك��ن اإلعالميني

ي إطار 
ف وسائل االعالم والهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص  �ف العالقة التشارك�ة والتفاعل�ة بني

ف  لتع��ز الهيئة الوطن�ة  سعت :  قدرات الصحفيني  وذلك ع�ب

: تنظ�م أر�ــع دورات تك��ن�ة لفائدة  • ف ف  4أمنت الهيئة  الصحفيني دورات تك��ن�ة لفائدة الصحفيني
الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار ح�ث قامت  ،2019سبتم�ب  17ج��ل�ة و 12 – 10 – 4أ�ام 

ي لحقوق الطفل بالتعاون مع  ف والمرصد الوطيف ف التو�سيني باألشخاص والنقابة الوطن�ة للصحفيني
ف  المنظمة الدول�ة للهجرة، دورات تك��ن�ة متعددة االختصاصات حول قانون منع  4بتأمني

ف ع� ومكافحة االتجار باألشخاص ك�ي  الجانب المتعلق بحما�ة األطفال الضحا�ا.  مع ال�ت

ي لطلبة الصحافة ر�ورتاجمسابقة أفضل  •
أطلقت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار : صح�ف

ي د�سم�ب باألشخاص 
بالتعاون مع منظمة العمل الدول�ة مكتب تو�س مسابقة لفائدة  2019�ف

ي يتعلق  ر�ورتاجطلبة الصحافة بمعهد الصحافة وعلوم االخبار بمن��ة، بخصوص أفضل 
صح�ف

 بالتشغ�ل الق�ي، أحد أشكال االتجار باألشخاص. 

ف الهيئة الوطن�ة لمكافحة  الصحافة: دورة تك��ن�ة لفائدة طلبة  • مة بني ي إطار تفع�ل االتفاق�ة الم�ب
�ف

اك مع منظمة  االتجار باألشخاص ومعهد الصحافة وعلوم اإلخبار بمن��ة، نظمت الهيئة باالش�ت
طالبا من معهد الصحافة وعلوم اإلخبار  20كتب تو�س، دورة تك��ن�ة لفائدة العمل الدول�ة م

بمقر المعهد، تحت عنوان "التعا�ي اإلعال�ي مع قضا�ا  2019أف��ل  11و 10بمن��ة يو�ي 
ف معتمدين لدى منظمة العمل  اء دوليني الهجرة، التشغ�ل العادل والتشغ�ل الق�ي"، بحضور خ�ب

ي منا�ة قضا�ا الهجرة وأهم�ة تم خالل هذە ال الدول�ة. 
ي �ف

ف ع� دور الصح�ف ك�ي دورة التك��ن�ة ال�ت
ي يتعرضون لها المهاجرون، باإلضافة إ�  االشتغال ع� مواضيع التشغ�ل الق�ي واالنتها�ات اليت

ي لها عالقة بقضا�ا الهجرة.   التع��ف بكافة المفاه�م اليت

م الهيئة االنطالق بدا�ة من سنة  ف ي إطار تك�  2020كما تع�ت
ف �ف ف واإلعالميني �ن شبكة من الصحفيني

وع  ي مجال مكافحة .  » Les journalistes de référence « م�ش
" �ف ي

م إعداد "دل�ل الصح�ف ف كما تع�ت
ي اعتمادها أثناء ط�ح 

ي �مكن للصح�ف جرائم االتجار باألشخاص �حدد المفاه�م التقن�ة والدق�قة اليت
 هذا الن�ع من الجرائم. 



ـــــة لمــــــــــــــــــة الـــالهــــــيئ ـــــــــة االتجـــــــــــــوطن�ــــــــــ ـــــــــــار باألشخكافحــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــاص ــــ  ــــــــ

 2019السنوي التقرير 

 

50 

ي الدورات  10.1.1.3
ا�ة مع المنظمات الدول�ة والمجتمع المديف  التك��ن�ة بال�ش

 جمع�ة تو�س أرض اللجوء )أ

ي إطار أ�شطتها التوع��ة والتك��ن�ة أنجزت جمع�ة تو�س ارض اللجوء 
توع��ة وتك��ن�ة أ�شطة عدة �ف

 : �لخص الجدول التا�ي تلك اال�شطةصفاقس و  مكتبو  كتب تو�سمن خالل م

 2019 األ�شطة التوع��ة والتك��ن�ة لجمع�ة تو�س ارض اللجوء،: 2 الجدول

عدد  ن�ع النشاط
ف  األ�شطة عدد  ملمح المستهدفني

ف   المشاركني

 حوصلة
مكتب 
 تو�س

ي من  2 ندوات إقل�م�ة
اء وممث�ي مجتمع مديف ف وخ�ب مهنيني

 123 دول حوض البحر األب�ض المتوسط

ف لالتجار  9 تك��ن  400 باألشخاصالضحا�ا المحتملني
ف   46  3 تك��ن مكونني

ي 
ي  9 تك��ن مجتمع مديف

ف عن المجتمع المديف  577 ممثلني
ف  ف  10 تك��ن صحافيني  55 صحفيني

ا�ة دول�ة  ومنظماتسفارات بتو�س  10 لقاءات مع أطراف �ش
ي 

 ومجتمع مديف
 

ف لالتجار باألشخاصالضحا�ا  3 ورشات عالج نف�ي للضحا�ا  23 المحتملني

حوصلة 
أ�شطة 
مكتب 
 صفاقس

ي إطار برنامج 
ورشات عمل بوال�ة صفاقس �ف

"Recolthea" 12  ي
 894  وتو�سيونمجتمع مديف

ف   73  4 أ�شطة موجهة للمكونني
ف  ف  1 تك��ن الصحافيني   صحفيني

ا�ة بوال�ة صفاقس ي  10 لقاءات مع أطراف ال�ش
  مجتمع مديف

 أ�شطة منظمة محامون بال حدود  )ب

وع "ك� القيود: مكافحة االتجار بالب�ش ع�ب  2019منظمة محامون بال حدود خالل سنة قامت  م�ش
ي تو�س" 

ا�ة مع�ف  التال�ة:  �شطةباأل  الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص بال�ش
 . 2019مارس  28شخص بتار�ــــخ  22ورشة عمل ودورة تك��ن�ة لعدد  •
ف لتنف�ذ بروتوكول • ات�ج�ة جه��ة  ورشة عمل تفاعل�ة لمدة يومني جهوي خاص بوضع اس�ت

قطاع  : المؤسسات والوزارات ذات الصلةمع  وال�ة الق��نبلمكافحة االتجار باألشخاص 
 ، طة العدل�ةالص�ي ي ال�ش  . ، األخصائيون االجتماعيونالطفولةحما�ة  ، مندويب

ا�ة مع حول ظاهرة االتجار بالب�ش  ورشة للتوع�ة •  25واأل�ة بتار�ــــخ لطفل لجمع�ة أمل بال�ش
 . 2019مارس 

ف لالتجار  ةورش • ي مركز جمع�ة أمل لتأه�ل األمهات العاز�ات والضحا�ا المحتملني
عمل للتوع�ة �ف

 . 24/02/2019و  2019 / 23/02 بتار�ــــخبالب�ش 
ي شهر أف��ل حم •

ي مدارس ومعاهد بمنطقة دوار  ج��مة االتجار بالب�ش حول  2019لة توع��ة �ف
�ف

، وقد  المؤرخ  – 61بعض ما جاء به قانون عدد  منشورات تبسطتم تنش�ط الجلسة بتوز�ــــع ه��ش
ي 
وع 2016أوت  3 �ف ي طورها الم�ش  . واللعبة اليت
االتجار باألشخاص في تونس  ة ظاهرةموجه لكافة المستفيدين والراغبين في معرفإعداد دل�ل  •

كما هو موجه خصوصا للمحامين قصد التعريف باالتجار باألشخاص واألدوات المراد 
و يندرج هذا الدليل في اطار مشروع "كسر القيود" ، الجريمةه استخدامها لمكافحة هذ

 .االتجار بالبشر في تونس لمكافحة
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ف الع���ةإعداد دراسة  • ي وتطبيق القانون والفر�س�ة  بالتعاون مع الهيئة باللغتني
حول الواقع القضايئ

تم ��ش  ك�ف�ة التعامل والتعهد بجرائم االتجار باألشخاص. و  من قبل المحا�م 2016-61رقم 
، وشملت 2019 جول�ة 30م و ي شخاصخالل فعال�ات اليوم العال�ي للتجار باأل  وعرض الدراسة

ي المحا�م حالة شبهة اتجار  30 الدراسة
، محكمة أر�انة، 2محكمة تو�س ، محكمة تو�س : التال�ة�ف

، محكمة ال�اف، محكمة جندو�ة، محكمة زغوان، محكمة قرمبال�ة، محكمة نابل، محكمة من��ة
وان، محكمة المنست�ي ، 2محكمة سوسة ، 1محكمة سوسة ، محكمة سل�انة محكمة ، محكمة الق�ي

ف ، 1محكمة صفاقس ، محكمة قفصة، محكمة توزر ، محكمة الق��ن، المهد�ة  . محكمة مدنني
ف للدفاع ع� ضحا�ا االتجار  • ي توف�ي المساعدة القانون�ة ومحامني

دعم مجهودات الهيئة �ف
 باألشخاص. 

 لضحا�ا االتجار بالمنست�ي والق��ن وتو�س. للمساعدة القانون�ة مرا�ز  3توف�ي  •

ا�ة  )ج ي بالمخدمع الدورات التدر�ب�ة بال�ش
 رات والج��مة بتو�سمكتب األمم المتحدة المعيف

ي بالمخدرات والج��مة  2019نظمت الهيئة سنة  ا�ة مع مكتب األمم المتحدة المعيف بالتنسيق وال�ش
ف  عدد من القضاة فيها دورات تدر�ب�ة حول "محا�اة المحا�مات" شارك  3 بتو�س  (ن�ابة واالمنيني

ات  ، تحقيق، دوائر جزائ�ة). عموم�ة ي إطار تبادل الخ�ب
ي الدورة  والممارسات الج�دةو�ف

شارك �ف
ف  5التدر�ب�ة   . الشقيق عن الن�ابة العامة من بلد المغربممثلني

ي بالمخدرات والج��مةا: 3 لجدولا
ا�ة مع مكتب األمم المتحدة المعيف  الدورات التدر�ب�ة بال�ش

 الدورة التدر�ب�ة األو� 
 المكان قمرت تو�س

 شكل التدر�ب تدر�ب مع محا�اة محا�مة بكل مراحلها
 المدة  2019مارس  1ف�فري إ�  26أ�ام من  5 
ي المك��ن ن�ابة عموم�ة وقضاة التحقيق.  –قاض  24 

 متل�ت
ات والممارسات  5وعدد  ي إطار تبادل الخ�ب

ف عن الن�ابة العامة من بلد المغرب �ف ممثلني
   الج�دة

التدر�ب�ة الثان�ةالدورة    
 المكان قمرت تو�س

 شكل التدر�ب تدر�ب مع محا�اة محا�مة بجميع مراحلها
 المدة  2019مارس  29إ�  25أ�ام من  5 
ي المك��ن وك�ل جمهور�ة ومساعد وك�ل جمهور�ة 13 

 متل�ت
   قاض تحقيق  13

ف  6    أمنيني
 الدورة التدر�ب�ة الثالثة 

 المكان الحمامات تو�س
 شكل التدر�ب تدر�ب مع محا�اة محا�مة بجميع مراحلها

 المدة  2019أ�ت��ر 18إ�  14أ�ام من  5 
ي المك��ن قاض من الدوائر الجنائ�ة  26 

 متل�ت
ف  6    أمنيني

ف الجدول التا�ي  ي تدر�ب يبني
 " محا�اة المحا�مات"قائمة المحا�م والقضاة الذين شاركوا �ف
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ا�ة مع مكتب األمم المتحدة ا: 4 الجدول ي : الدورات التدر�ب�ة بال�ش
قائمة المحا�م وعدد القضاة الذين شاركوا �ف

 "محا�اة المحا�مات"تدر�ب 

ف   المحكمة عدد المشاركني
  قضاة قاض�ات

ي 
�ت ى ونابل والوطن القب�ي : منطقة الشمال ال�ش  تو�س ال��ب

ف عروس  2 1  المحكمة االبتدائ�ة بنب
 المحكمة االبتدائ�ة من��ة 2  
 المحكمة االبتدائ�ة قرمبال�ة 1  
 المحكمة االبتدائ�ة تو�س 1  

 2المحكمة االبتدائ�ة تو�س  8 2
 المحكمة االبتدائ�ة نابل  1
 المحكمة االبتدائ�ة زغوان  2
رت  2 ف  المحكمة االبتدائ�ة ب�ف

ي   باجة، سل�انة، ال�اف، جندو�ة : منطقة الشمال الغريب
 المحكمة االبتدائ�ة سل�انة 1 1
 المحكمة االبتدائ�ة باجة  3
 المحكمة االبتدائ�ة جندو�ة  1
 المحكمة االبتدائ�ة ال�اف  1

: سوسة  ي
�ت  والمهد�ةمنطقة الوسط ال�ش

 المحكمة االبتدائ�ة المهد�ة 3  
 2المحكمة االبتدائ�ة صفاقس  1  
 المحكمة االبتدائ�ة سوسة 1  
 2المحكمة االبتدائ�ة سوسة  2  

ي    الوسط الغريب
 المحكمة االبتدائ�ة س�دي بوز�د 3  
 المحكمة االبتدائ�ة ق��ن 1  

ي 
�ت  الجنوب ال�ش

 االبتدائ�ة تطاو�نالمحكمة  1  1
ف  2    المحكمة االبتدائ�ة مدنني

 المحكمة االبتدائ�ة قا�س  1
ي   الجنوب الغريب

 المحكمة االبتدائ�ة قب�ي  1  
 المحكمة االبتدائ�ة قفصة 1  
 المحكمة االبتدائ�ة توزر 1  

ب�رساء ممارسة فض� تتعلق بتك��ن قضاة  شخاصقامت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باأل و 
، وحرصا من الهيئة ع� توف�ي أرض�ة . المرجع ف ي ظرف وج�ي

ح�ث و�النظر لصع��ة تك��ن كل القضاة �ف
ي مجال منع 

ف �ف �سمح بحسن تطبيق القانون وكذلك تغط�ة كل وال�ات الجمهور�ة بقضاة مكونني
هم بتلك الجهات وكذلك مرجعا ل�ل من �حتاج ومكافحة االتجار باألشخاص، حيت �كونوا مرجعا لزمالئ

ي مجال االتجار باألشخاص ل�ستن�ي برأ�ه، وكذلك بهدف 
شاء نقاط اتصال وتنسيق مع ا�لمختص �ف

ة تولت الهيئة بالتعاون و�دعم من الهيئة،  ي الف�ت
ي بالمخدرات والج��مة �ف مكتب األمم المتحدة المعيف

و�ذلك  وال�ة 14بعدد  وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيقمساعد  27، تك��ن 2019مارس  29إ�  25 من
 تكون الهيئة قد غطت كل الوال�ات بالجمهور�ة التو�س�ة. 

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

ف الجدول التا�ي  ي تم استكمال تك��ن قضاة المرجع به خالل سنة و�بني قائمة محا�م الجمهور�ة اليت
 : 2019و 2018
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ي تم بها تك��ن قضاة مرجع الوال المحا�م و قائمة : 5الجدول 
 �ات اليت

 2018قضاة مرجع لسنة  المحكمة
 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق االبتدائ�ة جندو�ةالمحكمة 

 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  ر�ة وقاض تحقيقمساعد وك�ل جمهو  المحكمة االبتدائ�ة ب�ف

 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق 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 المحكمة االبتدائ�ة أر�انة

 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 الق��نالمحكمة االبتدائ�ة 
 2019قضاة مرجع لسنة  المحكمة

 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة تطاو�ن
 قاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة قب�ي 

 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة قفصة
ف   جمهور�ة وقاض تحقيقمساعد وك�ل  المحكمة االبتدائ�ة مدنني
 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة بقا�س

 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة س�دي بوز�د
وان  مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة الق�ي

 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة توزر
 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة سل�انة

 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة باجة
 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة المهد�ة

 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق المحكمة االبتدائ�ة بن عروس
 ساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيقم 2المحكمة االبتدائ�ة صفاقس 

 مساعد وك�ل جمهور�ة وقاض تحقيق 2المحكمة االبتدائ�ة سوسة 

ي بالج��مة والمخدرات إعداد  ي الخاص كما تم بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعيف
الّدل�ل اإلجرايئ

ي مجال التعهد بجرائم االتجار باألشخاص
ە يوم  بمأموري الضابطة العدل�ة �ف ي  23وسيتم ��ش

جان�ف
ي لمكافحة االتجار باألشخاص.  2020  بمناسبة االحتفال باليوم الوطيف

ا�ة مع َ )د ف الدورات التدر�ب�ة بال�ش ف والقضاة األم��كيني  جمع�ة المحامني

ا�ة  ف مع قامت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص بال�ش ف والقضاة األم��كيني  جمع�ة المحامني
ف الشبان �و�التعاون مع (مبادرة س�ادة القانون)  سلسلة من المعهد األع� للمحاماة وجمع�ة المحامني

ف حولالدورات التدر�ب�ة  أر�انة، باجة، : شملت الوال�ات التال�ةاالتجار باألشخاص  للسادة المحامني
وان، الق��ن، المهد�ة، من��ة، م رت، ال�اف، قا�س، قفصة، الق�ي ف ، بن عروس، ب�ف ، المنست�ي ف دنني

 . تو�س وزغوان، و�ن، توزر انابل، صفاقس، س�دي بوز�د، سل�انة، سوسة، تط

ف  التار�ــــخ المشاركون (ذكور / إناث)   ن�ع التدر�ب الموجه للمحامني
2019مارس  23-22 رجل) 31 –امرأة  46(مشارك  77   التدر�ب األسا�ي  

 التدر�ب المتقدم األول 2019أف��ل  14إ�  12 رجل) 23 –امرأة  38مشارك ( 59
ي  2019ماي  3إ�  1 رجل) 15 –امرأة  23مشارك ( 38

 التدر�ب المتقدم الثايف
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ا�ة و  ف ب للقضاء األع� المعهد و  ABA معقامت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص بال�ش دورتني
ف  ىتو�س : بالوال�ات التال�ةلقضاة ا لفائدة السادة تدر�بيتني  ،قفصة ،قا�س ،ال�اف ،باجة ،ال��ب
ف  ،المهد�ة ،قب�ي  ،الق��ن  ،توزر  ،سوسة ،سل�انة ،س�دي بوز�د  ،صفاقس ،نابل ،المنست�ي  ،مدينني

رت ،زغوان ف وان ،المهد�ة ،ب�ف  . قب�ي و  الق�ي

 ن�ع التدر�ب الموجه للقضاة التار�ــــخ المشاركون (ذكور / إناث) 
 التدر�ب األسا�ي  2019جوان  21  رجل) 37 –امرأة  49(مشارك  86 

 تدر�ب متقدم  2019أ�ت��ر  9إ�  7 رجل) 12 –امرأة  5مشارك ( 17

ا�ة قامت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصكما  ي بدعم المجتمع  ABA ROLI مع بال�ش
المديف

وع ف الخدمات المقدمة " لحام�ي المنح TIP / TIP FELLOWS" من خالل إ�شاء م�ش من أجل تحسني
ف  ،جندو�ة ،قفصة ،ال�اف ،بن عروس : باألشخاص بالوال�ات التال�ة لضحا�ا االتجار   ،المنست�ي  ،مدنني

 .صفاقس وتو�س، لبنا

ا�ة مع  )ه  المنظمة الدول�ة للهجرةالدورات التدر�ب�ة بال�ش

ي تو�س بالتنسيق مع نظمت 
باألشخاص الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار المنظمة الدول�ة للهجرة �ف

تدر�ب�ة حول محت��ات القانون األسا�ي رقم  دورات 8منها  تك��ن�ة دورة 23د عد 2019خالل سنة 
 762 جملة الدورات التدر�بة، استفاد منوقد  �شأن منع ومكافحة االتجار باألشخاص 61-2016

 . رجل 349و امرأة 413واالختصاصات منهم  مشاركا من مختلف المناطق

ف الجدول التا�ي محتوى  ي  المشاركة واألطرافو�بني
ي وقع تنظ�م 24�ف  : 2019ه خالل �شاط تك��يف

ي تو�ساأل�شطة التك��ن�ة المنظمة : 6الجدول 
 بالتنسيق مع المنظمة الدول�ة للهجرة �ف

 نساء رجال المجموع عنوان الدورة التكوینیة التاریخ المشاركین عدد المشاركین

28 24 4 
واإلدماج مراكز الدفاع  وزارة الشؤون االجتماعیة:

االجتماعي ومراكز اإلحاطة والتوجیھ االجتماعي 
 واالدارات الجھویة للنھوض االجتماعي

 2019فیفري  7-8
الوقایة من المخاطر المتعلقة باالتجار 
باألشخاص والیات الحمایة والمساعدة 

 المباشرة للضحایا 

26 11 15 
وزارة الشؤون االجتماعیة: مراكز الدفاع واإلدماج 
االجتماعي ومراكز اإلحاطة والتوجیھ االجتماعي 

 واالدارات الجھویة للنھوض االجتماعي

11-12 
  2019مارس

الوقایة من المخاطر المتعلقة باالتجار 
باألشخاص والیات الحمایة والمساعدة 

 المباشرة للضحایا 

23 2 21 
وزارة الشؤون االجتماعیة: مراكز الدفاع واإلدماج 
االجتماعي ومراكز اإلحاطة والتوجیھ االجتماعي 

 واالدارات الجھویة للنھوض االجتماعي

مارس  23   
2019 

التعرف على ضحایا االتجار تقنیات 
 وحمایتھم

56 20 36 

وزارة العدل، وزارة الشؤون  االختصاصات:متعددة 
االجتماعیة، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلیة، وزارة 
المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن، وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي، وزارة الصحة، وزارة التكوین المھني 
 والتشغیل، المجتمع المدن

 شخاص الوقایة من المخاطر التجار باأل 2019أفریل  25

56 25 31 

وزارة العدل، وزارة الشؤون  االختصاصات:متعددة 
االجتماعیة، وزارة الداخلیة، وزارة المرأة واألسرة 
والطفولة وكبار السن، وزارة التعلیم العالي والبحث 

 العلمي، وزارة الصحة، المجتمع المدني

 الوقایة من مخاطر االتجار باألشخاص 2019جوان  18

16 7 9 
مراكز الدفاع واإلدماج  االجتماعیة:وزارة الشؤون 

االجتماعي ومراكز اإلحاطة والتوجیھ االجتماعي 
 واالدارات الجھویة للنھوض االجتماعي

تقنیات التعرف واالستماع لضحایا  2019جوان  26
 االتجار باألشخاص في تونس 

26 18 8 

المتدخلین في مجال حمایة الطفل: المرصد الوطني لحقوق 
الطفل وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن، وزارة 

العلمي، الشؤون االجتماعیة، وزارة التعلیم العالي والبحث 
 الداخلیة، المجتمع المدني، الصحفیین وزارة

وحمایة  2016-61القانون األساسي  2019جویلیة  4
 ایا االتجار باألشخاصاألطفال ضح
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 نساء رجال المجموع عنوان الدورة التكوینیة التاریخ المشاركین عدد المشاركین

31 18 13 

المتدخلین في مجال حمایة الطفل: المرصد الوطني لحقوق 
السن، الطفل وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار 

الوطني لحقوق الطفل وزارة المرأة واألسرة  المرصد
والطفولة وكبار السن، وزارة الشؤون االجتماعیة، وزارة 

الداخلیة، المجتمع  العلمي، وزارةالتعلیم العالي والبحث 
 المدني، الصحفیین

وحمایة  2016-61القانون األساسي  2019جویلیة  10
 األطفال ضحایا االتجار باألشخاص

28 16 12 

المرصد الوطني لحقوق  الطفل:المتدخلین في مجال حمایة 
الطفل وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن، وزارة 

العلمي، الشؤون االجتماعیة، وزارة التعلیم العالي والبحث 
 الداخلیة، المجتمع المدني، الصحفیین وزارة

وحمایة  2016-61القانون األساسي  2019جویلیة  12
 األطفال ضحایا االتجار باألشخاص

37 26 11 

الوطني لحقوق  الطفل: المرصدالمتدخلین في مجال حمایة 
الطفل وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن، وزارة 

العلمي، الشؤون االجتماعیة، وزارة التعلیم العالي والبحث 
 الداخلیة، المجتمع المدني، الصحفیین وزارة

وحمایة  2016-61القانون األساسي  2019سبتمبر  17
 األطفال ضحایا االتجار باألشخاص

جویلیة  16 - 15 وزاره الداخلیة (سلطات الحدود) 14 4 18
 الحدود علىحقوق اإلنسان   2019

جویلیة  18 - 17 وزاره الداخلیة (سلطات الحدود) 7 21 28
 الحدود علىحقوق اإلنسان   2019

جویلیة  20 -19 وزاره الداخلیة (سلطات الحدود) 10 9 19
 الحدود علىحقوق اإلنسان   2019

أوت  22 - 21 وزاره الداخلیة (سلطات الحدود) 11 11 22
 الحدود علىحقوق اإلنسان   2019

أكتوبر  9- 8 أعضاء اللجنة الوطنیة لمنع التعذیب.   7 16 23
 الحدود علىحقوق اإلنسان   2019

الموظفین العمومیین واألكادیمیین وأعضاء المجتمع المدني  31 41 72
 2019دیسمبر 2-7 وطالب الدراسات العلیا

المدرسة الصیفیة الخامسة حول الھجرة  
" االتجار باألشخاص وتھریب 

المھاجرین: تحلیل متعدد المستویات 
 ومتعدد التخصصات"

 20 -19 - 18  الوطني لألسرة والعمران البشري الصحة: الدیوانوزارة  4 26 30
 2019سبتمبر 

وألیات التعرف  2016-61القانون  
 وحمایة ضحایا االتجار باألشخاص

40 4 36 

وزارة العدل، وزارة الشؤون  االختصاصات:متعددة 
االجتماعیة، وزارة الداخلیة، وزارة المرأة واألسرة 

والطفولة وكبار السن، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
وزارة التكوین المھني والتشغیل، وزارة الصحة، المجتمع 

  المدني

26-25-24 
 2019سبتمبر 

وحمایة ضحایا  2016-61القانون 
 اصاالتجار باألشخ

أكتوبر  24-25-26  وزارة الصحة: الدیوان الوطني لألسرة والعمران البشري 24 5 29
2019 

وألیات التعرف  2016-61القانون 
 وحمایة ضحایا االتجار باألشخاص

أكتوبر و  30-31  وزارة الصحة: الدیوان الوطني لألسرة والعمران البشري 31 8 39
 نوفمبر 1

وألیات التعرف  2016-61القانون 
 وحمایة ضحایا االتجار باألشخاص

ممثلین عن الھیئة الوطنیة لمكافحة االتجار باألشخاص  24 18 42
  اإلیفواریة ونظیرتھا

 1أكتوبر الى  28
 2019نوفمبر 

زیارة دراسیة الى الكوت دیفوار لتبادل 
الخبرات بین ممثلین عن الھیئة الوطنیة 

 ونظیرتھالمكافحة االتجار باألشخاص 
  اإلیفواریة

لمكافحة االتجار  اإلیفواریةممثلین عن الھیئة الوطنیة  18 5 23
  ةونظیرتھا التونسیباألشخاص 

دیسمبر  9الى  2
2019 

زیارة دراسیة لتونس لتبادل الخبرات بین 
 اإلیفواریةممثلین عن الھیئة الوطنیة 

ونظیرتھا لمكافحة االتجار باألشخاص 
  ةالتونسی

البورندیة لمكافحة االتجار  ممثلین عن الھیئة الوطنیة 11 9 20
 التونسیة  ونظیرتھاباألشخاص 

دیسمبر  18 - 17
2019 

زیارة دراسیة لتونس لتبادل الخبرات بین 
ممثلین عن الھیئة الوطنیة البورندیة 

 ونظیرتھالمكافحة االتجار باألشخاص 
 التونسیة

دیسمبر  2-5 وزارة الداخلیة 25 5 30
2019 

تنمیط المھاجرین والتعرف على ضحایا 
 االتجار باألشخاص

762 349 413       
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 مجلس أورو�ا )و

ا�ة مع مجلس أورو�ا تمثلت  خالل سنة أ�شطة الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص بال�ش
ي المبادرات التال�ة:  2019

 �ف

ي 24   – 21أسب�ع مكافحة االتجار بالب�ش ( •
 )2019جان�ف

o  ا�ة. مش�ع ي مجال مكافحة االتجار باألشخاص حول التتبع وال�ش
ف �ف دورة لتدر�ب المدر�ني
ف امتد م  . 2019إ�  2017ن تدر�ب المدر�ني

o  اء مجلس اجتماع تبادل حول اآلل�ة الوطن�ة إلحالة ضحا�ا االتجار باألشخاص بحضور خ�ب
 أورو�ا

o  ،ي تو�س: واقع الحال واآلل�ة الوطن�ة إلحالة الضحا�ا
ندوة دول�ة: االتجار باألشخاص �ف

ك مع عدد من المنظمات الدول�ة.   �شاط مش�ت
o  ك مع عدد من المنظمات خ�مة توع�ة حول مكافحة االتجار باألشخاص، �شاط مش�ت

 الدول�ة. 
o  ي كل�ة العلوم القانون�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة

مؤتمر حول ضحا�ا االتجار باألشخاص �ف
 بتو�س. 

 تط��ر أدوات لآلل�ة الوطن�ة إلحالة الضحا�ا •

o ورشة عمل حول تط��ر دل�ل التعرف ع� ضحا�ا االتجار باألشخاص 
o ة التوجيه�ة لآلل�ة الوطن�ة لتوج�ه ضحا�ا االتجار باألشخاص. اجتماع اللجن 
o  ف مختلف ورشة عمل حول توج�ه ضحا�ا االتجار باألشخاص والتعهد بهم والتنسيق بني

 الجهات الفاعلة: تط��ر ورقة توج�ه وتعهد.  
o  .اجتماع اللجنة التوجيه�ة لآلل�ة الوطن�ة لتوج�ه ضحا�ا االتجار باألشخاص 

اجتماع اللجنة التوجيه�ة لآلل�ة الوطن�ة لتوج�ه ضحا�ا تم عقد  ورقة التعرف ع� الضحا�ا �شأن و 
ة ع� دل�ل تحد�د ضحا�ا االتجار باألشخاص  االتجار باألشخاص، �شأن وضع المالحظات األخ�ي

 وتوجيههم. 

ا�ة مع  م الهيئة بال�ش ف حة االتجار حول مكاف Helpدورات دراسة عن بعد إطالق  ،مجلس أورو�ا كما تع�ت
 . 2020 ف�فري 14و  13 يوم باألشخاص

نت و�شمل موارد التعل�م عن بعد والدراسة الذات�ة �ي منصة تدر�ب  Helpمنصة التدر�ب و  ع�ب اإلن�ت
ها من الموارد المف�دة  .�شأن منع ومكافحة االتجار باألشخاص، فضً� عن األدلة وغ�ي

ي مجال التدر�ب والتك��ن الهيئةملخص تدخالت  11.1.1.3
 �ف

ي مجال التدر�ب والتك��ن�لخص الجدوالن التال�ان 
مشاركتها و  2019خالل سنة  تدخالت الهيئة �ف

ي أ�شطة التك��ن والتدر�ب ذات العالقة بمجال مكافحة االتجار 
 : باألشخاص�ف
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ا�ة مع مؤسسات حكوم�ة : 7الجدول  ي ومنظمات دول�ةدورات تك��ن�ة بتنظ�م من الهيئة بال�ش
 ومجتمع مديف

ن�ع  التار�ــــخ
 النشاط

الجهة المنظمة/ 
كاء  المستهدفون/المشاركون المحتوى ال�ش

مارس  11
2019 

ي 
مكتب المنظمة  يوم تك��يف

 الدول�ة للهجرة
قانون منع ومكافحة االتجار 

 باألشخاص
إطار من أقسام النهوض االجتما�ي ومرا�ز الدفاع  26

ف بالنظر لوال�ات قا�س واإلدماج  ، الراجعني االجتما�ي
ف وقب�ي وتوزر  وقفصة ومدنني

 23و  22يو�ي 
 2019مارس 

دورة 
 تك��ن�ة

ي 
المرصد الوطيف

 لحقوق الطفل
لسنة  61تك��ن حول القانون عدد 

المتعلق بمنع ومكافحة  2016
 باألشخاصاالتجار 

ي 
ف عن االتحاد الوطيف التو�س�ة ووزارة الداخل�ة  للمرأةممثلني

ووزارة الشؤون االجتماع�ة ووزارة الصحة ووزارة شؤون 
 المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السن

 26إ�  23من 
 2019سبتم�ب 

دورة 
 تك��ن�ة

مكتب المنظمة 
الدول�ة للهجرة 

 بتو�س

:  90 منع ومكافحة االتجار باألشخاص ي إطارات طب�ة وشبه مشاركا من وال�ات الشمال الغريب
ف لحما�ة  ف جه��ني ف ومندو�ني ف نفسانيني طب�ة وأخصائيني

 الطفولة
 01إ�  26من 

 2019مارس 
دورة 

 تك��ن�ة 
مكتب األمم المتحدة 
ي بالمخدرات 

المعيف
 والج��مة 

ي (ع�ب محا�اة محا�مة) 
تك��ن تطب��ت

ي مجال 
لتك��ن بق�ة قضاة المرجع �ف
 مكافحة االتجار باألشخاص

ي مرجع  24
 قا�ف

 قضاة من المغرب 5

 29و 25من 
 2019مارس 

دورة 
 تك��ن�ة 

مكتب األمم المتحدة 
ي بالمخدرات  المعيف

 والج��مة

ي (ع�ب محا�اة محا�مة) 
تك��ن تطب��ت

ي مجال 
لتك��ن بق�ة قضاة المرجع �ف
 مكافحة االتجار باألشخاص

ي تحقيق 13
 قا�ف

 وك�ل الجمهور�ة 13
ف  6  امنيني

مكتب المنظمة  ورشة عمل 2019أف��ل  25
الدول�ة للهجرة 

 بتو�س

ع�ة  دراسة أفاق الهجرة غ�ي ال�ش
والدفاع عن حقوق المهاج��ن ط�لة 
ق إ� شمال  مسار الهجرة من �ش

 اف��ق�ا 

ي 
 المجتمع المديف

مكتب المنظمة  ورشة عمل 2019ماي  18
الدول�ة للهجرة 

 بتو�س

الوقا�ة من مخاطر االتجار 
باألشخاص وآل�ات الحما�ة 

ة"   والمساعدة المبا�ش

 

ج��ل�ة  04
2019 

أ�ام 
 تك��ن�ة

ي  المرصد الوطيف
 لحقوق الطفل

مكتب المنظمة 
الدول�ة للهجرة 

 بتو�س 

ي حما�ة  26  : مندويب ي مشاركا من وال�ات الشمال الغريب
ف و�طارات مرا�ز  ي وصحفيني

إيواء وزارة الطفولة ومجتمع مديف
المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السن و�طارات وزارة الشؤون 

طة العدل�ة  االجتماع�ة و�طارات ال�ش
 ج��ل�ة  10

2019 
ي حما�ة الطفولة  31 مشاركا من وال�ات الساحل: مندويب

ف و�طارات مرا�ز إيواء وزارة المرأة  ي وصحفيني
ومجتمع مديف

و�طارات وزارة الشؤون واأل�ة والطفولة وكبار السن 
طة العدل�ة  االجتماع�ة و�طارات ال�ش

ج��ل�ة  12
2019 

ي حما�ة الطفولة  28 مشاركا من وال�ات الجنوب: مندويب
ف و�طارات مرا�ز إيواء وزارة المرأة  ي وصحفيني

ومجتمع مديف
واأل�ة والطفولة وكبار السن و�طارات وزارة الشؤون 

طة   العدل�ةاالجتماع�ة و�طارات ال�ش
سبتم�ب  17

2019 
أ�ام 

 تك��ن�ة
ي 

المرصد الوطيف
 لحقوق الطفل

مكتب المنظمة 
الدول�ة للهجرة 

 بتو�س

مكافحة االتجار باألطفال وحما�ة 
 حقوق الطفل

ى والوال�ات الق��بة:  37 مشاركا من وال�ات توسن ال��ب
ف و�طارات  ي وصحفيني

ي حما�ة الطفولة ومجتمع مديف مندويب
وزارة المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السن مرا�ز إيواء 

طة العدل�ة  و�طارات وزارة الشؤون االجتماع�ة و�طارات ال�ش

     
أ�ت��ر  10

2019 
دورة 

 تك��ن�ة
ف  معهد تأه�ل الناجني
من التعذ�ب 

اس"  "ن�ب

Post-traumatisme 25  ف ل�ل من وزارة الشؤون ي منتمني
ي نفسايف

اخصايئ
واال�ة والطفولة وكبار السن  المرأةاالجتماع�ة ووزارة 

��ة  ووزارة الصحة ووزارة ال�ت
 25إ�  23من 

 2019أ�ت��ر 
دورة 

 تك��ن�ة
مكتب المنظمة 
الدول�ة للهجرة 

 بتو�س

الساحل: إطارات طب�ة وشبه طب�ة مشاركا من وال�ات  90 باألشخاصمنع ومكافحة االتجار 
ف لحما�ة الطفولة ف جه��ني ف ومندو�ني ف نفسانيني  وأخصائيني

 18إ�  14من 
 2019أ�ت��ر 

دورة 
 تك��ن�ة

مكتب األمم المتحدة 
ي بالمخدرات  المعيف

 والج��مة

ي (ع�ب محا�اة محا�مة) 
تك��ن تطب��ت

ي مجال 
لتك��ن بق�ة قضاة المرجع �ف

 باألشخاصمكافحة االتجار 

ي  26
 من الدوائر الجنائ�ةقا�ف

ف  6  امنيني

أ�ت��ر  30من 
نوفم�ب  01إ� 

2019 

دورة 
 تك��ن�ة

مكتب المنظمة 
الدول�ة للهجرة 

 بتو�س

مشاركا من وال�ات الجنوب: إطارات طب�ة وشبه طب�ة  90 باألشخاصمنع ومكافحة االتجار 
ف لحما�ة  ف جه��ني ف ومندو�ني ف نفسانيني  الطفولةوأخصائيني
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ي أ�شطة التك��ن والتدر�ب ذات العالقة بمجال مكافحة االتجار باألشخاص : 8الجدول 
 دعم الهيئة ومشاركتها �ف

 الموض�ع الجهة المنظمة ن�ع النشاط التار�ــــخ

ات�ج�ة تحالف حول  منظمة العمل الدول�ة، وزارة الشؤون االجتماع�ة ورشة عمل 2019مار س 28  7.8اس�ت
 الشبكة االورومتوسط�ة للحقوق ندوة   2019اف��ل  05

 رابطة الهيئات العموم�ة المستقلة
 السن��ة األو� للهيئات العموم�ة المستقلة ةالندو 

 وزارة الشؤون الخارج�ة جلسة عمل 2019أف��ل  11
 مجلس اورو�ا

بدعم الد�مقراط�ة وحقوق " المتعلق SUD3 اجتماع لجنة ق�ادة برنامج "
ي جنوب المتوسط

 اإل�سان �ف
 الهيئة الوطن�ة لمكافحة الفساد يوم درا�ي  2019أف��ل  18

ي لألبحاث ودراسة الس�اسات بتو�س  المركز الوطيف
ي المال العام

 حوكمة الت�ف �ف

 الهيئة الوطن�ة للوقا�ة من التعذ�ب ورشة عمل 2019أف��ل  23
 لمناهضة التعذ�بالمنظمة الدول�ة 

ات واالستفادة من  إرساء نموذج تعاون لبناء شبكة لرصد وتبادل الخ�ب
ي والدو�ي   التجارب المماثلة ع� المستوى الوطيف

 الهيئة الوطن�ة للوقا�ة من التعذ�ب  ندوة 2019أف��ل  24
 المنظمة الدول�ة لمناهضة التعذ�ب

 الرابطة التو�س�ة للمواطنة

وع "سفراء الوقا�ة من التعذ�ب"اإلطالق الرس�ي   لم�ش

الدروس المستفادة من التغط�ة اإلعالم�ة للحملة االنتخاب�ة الفارطة  الهيئة العل�ا المستقلة لالنتخابات يوم درا�ي  2019أف��ل  25 
 وتوص�ات إلعداد االنتخابات

 الهيئة الوطن�ة لمكافحة الفساد ملت�ت  2019أف��ل  26
ي برنامج األمم 

 المتحدة اإلنمايئ
 المرأة عن� فاعل ونافذ لتع��ز المسائلة ومكافحة الفساد

أف��ل  28إ�  26من 
2019 

ف ، وزارة الشؤون االجتماع�ة ندوة وطن�ة جمع�ة االخصائيني
ف  ،االجتماعيني ف جمع�ة بادر للمواطنة  التو�سيني

 والتنم�ة العادلة

ي االجتما�ي والهيئات العموم�ة المستقلة و 
ي االخصايئ

ي �ف
المجتمع المديف

 مواجهة الظواهر المستجدة

 وزارة العدل جلسة عمل  2019ماي  02
 مجلس أورو�ا

 الجنس�ة االعتداءاتضحا�ا  ألطفالعدالة مالئمة 

ماي  04و  03يو�ي 
2019 

االتحاد العام التو��ي للشغل بدعم من عدد من  ورشة عمل
 المنظمات الوطن�ة والدول�ة

ف وس�اسات  ي مجال حقوق قوانني
امات تو�س �ف ف وممارسات تتما�ش مع ال�ت

 اإل�سان
ي  ورشة عمل  2019ماي 10إ�  7من 

ي س�اق ظاهرة االتجار  مفوض�ة االتحاد االف���ت
 باألشخاصمعالجة المعط�ات المتعلقة بالهجرة �ف

ي 
 وته��ب المهاج��ن بمنطقة القرن االف���ت

مصالح العالقة مع الهيئات ، الحكومةرئاسة  اجتماع �شاور 2019جوان  14
ي وحقوق اال�سان

، الدستور�ة والمجتمع المديف
 اإلدارة العامة لحقوق اال�سان

ي  ي منهج�ة ومسار االعداد التشار�ي لمدونة س�اس�ة دائمة تعيف
النظر �ف
االخالق�ات والق�م ع� التنافس الس�ا�ي سواء ابان المناسبات  ب�ضفاء

 االنتخاب�ة او خارجها
وع "عدالة مالئمة لألطفال ضحا�ا  وزارة العدل ومجلس أورو�ا جلسة عمل 2019سبتم�ب  10  الجنس�ة" االعتداءاتم�ش
ي  ندوة 2019أ�ت��ر  10 ي لإلحصاء  للهجرة،المرصد الوطيف ، المعهد الوطيف

الصندوق ، المركز الدو�ي لتط��ر س�اسات الهجرة
ي للطوارئ التابع لالتحاد 

ي االئتمايف  االورويب

ي حول الهجرة "
وع المسح الم�دايف  "Tunisia HIMSانطالق م�ش

 السن،واأل�ة والطفولة وكبار  المرأةوزارة شؤون  ورشة عمل 2019أ�ت��ر  16
، مكتب التعاون الدو�ي والعالقات الخارج�ة

 مجلس أورو�ا 

، المتعلق 2017لسنة  58من المصادقة ع� القانون األسا�ي عدد 
 عنف ضد المرأة إ� اتفاق�ة اسطنبولبمقاومة ال

اجتماع  2019نوفم�ب  18
ي 

 تنس��ت
( وع للمهاج��ن  وزارة العدل (إدارة التعاون الدو�ي ي مجال الته��ب غ�ي الم�ش

ف دول اف��ق�ا �ف وع التعاون بني م�ش
 )NACSAT( باألشخاصواالتجار 

أ�ت��ر  18إ�  15من 
2019 

ي  دورة تك��ن�ة لحقوق اال�سان والمفوض�ة المعهد العريب
 السام�ة لحقوق اال�سان

ي تو�س
ي اللجوء �ف ف وطاليب  منا�ة وحما�ة حقوق الالجئني

ف  يوم درا�ي  2019نوفم�ب  02  جمع�ة القضاة التو�سيني
 الشبكة األورو متوسط�ة للحقوق

 منظمة ف��در�ش ار�رت

 تقن�ات تطبيق القانون األسا�ي المتعلق بالقضاء ع� العنف ضّد المرأة 

ي المنظومة الق�م�ة والقانون�ة المرأةحما�ة  وزارة الشؤون الدين�ة ندوة 2019نوفم�ب  16
 من العنف �ف

 وزارة العدل اجتماع 2019نوفم�ب  21
ي بالمخدرات  مكتب األمم المتحدة المعيف

 والج��مة

تع��ز قدرات أعضاء وحدات التح��ات المال�ة وجهات إنفاذ القانون 
ي قضا�ا ته��ب 

ي مجال التحل�ل والتحقيق الما�ي �ف
والن�ابة العامة �ف

ومكافحة غس�ل األموال من الجرائم  باألشخاصالمهاج��ن واالتجار 
 المتأت�ة من تلك الجرائم

وثيق والدراسات حول مرصد االعالم والتك��ن والت ندوة  2019نوفم�ب  28
 حما�ة حقوق الطفل

 حقوق الطفل وأهداف التنم�ة المستدامة

ات�ج�ة الوطن�ة لمقاومة العنف ضّد المرأة وزارة المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السن ندوة  2019نوفم�ب  28  تقد�م �سخة محينة من االس�ت
د�سم�ب  07إ�  02من 

2019 
ي 
ي األول للوقا�ة من التعذ�ب الهيئة الوطن�ة للوقا�ة من التعذ�ب  أسب�ع ثقا�ف

 األسب�ع الثقا�ف

د�سم�ب  4و  3يو�ي 
2019 

 "تصن�ف المحتج��ن المعاي�ي والواقع" الهيئة الوطن�ة للوقا�ة من التعذ�ب ندوة علم�ة 

د�سم�ب  5إ�  4من 
2019 

 مركز الدراسات القانون�ة والقضائ�ة  ملت�ت 
 مكتب منظمة اليون�س�ف بتو�س

ف  ي ثالثني
نة: أي حما�ة لألطفال ساالتفاق�ة الدول�ة لحقوق الطفل بعد ُم�ف

ي تو�س؟
 �ف

ي العنف الس�ا�ي وأثارە الالحقة أما تحقيق  واال�ة والطفولة وكبار السن المرأةوزارة  اجتماع 2019د�سم�ب  10
ف المرأة والرجل �ف المساواة بني

ي الشأن العام
 مجال المشاركة �ف

) يوم درا�ي  2019د�سم�ب  12  وزارة الشؤون االجتماع�ة (إدارة الدفاع االجتما�ي
 تمث�ل�ة إمارة مونا�و بتو�س

 آل�ة اإلسعاف االجتما�ي 
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 التشريعات 2.1.3

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

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

والقطاعات المتداخلة وذلك للنظر �ف
 األطفال. 

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

ل�ة باإلضافة إ� أن  ف ي التسول والعمالة الم�ف
ي المنظم لمكافحة استغالل  اإلطار لألطفال �ف

القانويف
ي العق��ات مما خلق 

ي المفاه�م أو اختالفا �ف
األطفال �شهد تضار�ا من قانون ا� آخر أو تداخال �ف

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

خاص أن مقار�ة مندوب حما�ة الطفولة مثال وقد أثبت التعامل اليو�ي للهيئة مع ضحا�ا االتجار باألش
ي مجال االستغالل الجن�ي 

ي تعتمدها الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص �ف تختلف عن اليت
ي عمالة المنازل �ختلف من منظور القانون 

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

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

ي �مكن أن �شمل مجال تدخل عمل  واتفق أعضاء 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 خدراتقانون الم 
o قانون مكافحة اإلرهاب 
o المجلة الجزائ�ة 
o ن�ة  مجال الجرائم 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 شخص�ةمجلة األحوال ال 

ي مدى 
ي عمل�ة الجرد حسب المجاالت والنظر �ف

كما تم االتفاق ع� تك��ن فرق عمل مصغرة للتعمق �ف
 : ف لبعضها وذلك ع� النحو التا�ي  مالءمة هذە القوانني
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ي مالءمة مختلف النصوص القانون�ة المخصصة لجنة ا المنبثقة عن عملالفرق : 9الجدول 
ذات العالقة للنظر �ف

 باستغالل األطفال

 أعضاء الف��ق المجاالت الفرق

 ـــــدد1 عــــــ
 

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

 نممثلة 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 المديف

 ممثل وزارة شؤون الشباب وال��اضة -

ـــــدد2 عـــــ  ـ
��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
المجلة الجزائ�ة وقانون المخدرات 

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 -

ــــدد4 عـــــ  ـ
مجلة الشغل والقانون التوجي�ي 
 المتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة

 الهيئة الوطن�ة -

 ممثلة وزارة الشؤون االجتماع�ة -

ــــدد5 عـــــ  ممثلة وزارة الصحة - قطاع الصحة ـ

ي نفس و 
حكو�ي  التو�س�ة أمر صدر بالرائد الرس�ي للجمهور�ة والتوجه  اإلطار تجدر اإلشارة إ� أنه �ف

يتعلق ب�حداث لجنة وطن�ة لمالءمة النصوص القانون�ة ذات العالقة بحقوق  2019لسنة  1196عدد 
اإل�سان مع أحكام الدستور ومع االتفاق�ات الدول�ة المصادق عليها، وضبط مشموالتها وتركيبتها 

 .وطرق س�ي عملها

حت و ومن جهتها  ف  ،زارة الشؤون الخارج�ة ع� رئاسة الحكومةاق�ت بخصوص وضع�ة التو�سيني
ي إمكان�ة منع بعض أصناف العقود الخاصة ببعض الوظائف والمهن ذات الطب�عة 

بالخارج، النظر �ف
ل�ة" أو كذلك ما �سّ�ي بــــ ف  لمرافقة الح�ات�ة). االهشة (صنف "المعينة الم�ف

ي ال تخ ح إ� تفادي وق�ع عد�د الحاالت والوضع�ات المهن�ة اليت ّول ألصحابها و�ــهدف هذا المق�ت
وضعا الئقا أو االنتفاع بحقوقهم كاملة باعتبار أن هذە الفئات المهن�ة قد أمضت ع� عقود مع 
ي صورة طلب إنهاء العالقة 

ي مصلحة المشّغل �ف
وطا "تغ��م�ة" تصّب غالبا �ف مشّغليها تتضّمن �ش

. كما أن هذە العقود ال تتم مراقبتها والمصادقة ع ي التك��ن التعاقد�ة من طرف األج�ي
ليها من قبل وزاريت

ي والتشغ�ل والشؤون الخارج�ة. ومع ذلك، ال تّدخر البعثات الدبلوماس�ة والقنصل�ة التو�س�ة  المهيف
ي التدخل والتنسيق مع السلطات المختّصة ببلدان االعتماد لتس��ة 

المعتمدة بدول الخليج أي جهد �ف
ئ أصحابها إ� مصا ي �لت�ب لح البعثة طلبا للحما�ة من ال�ف�ل أو للمساعدة عد�د الوضع�ات المهن�ة اليت

 ع� إتمام إجراءات العودة إ� تو�س. 
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ي لحقوق اإل�سان ع� وزارة كما  وع قانون أسا�ي يتعلق بالمصادقة ع� الميثاق العريب اح م�ش تم اق�ت
ات�ب الجاري بها العمل �ــــع وال�ت . وتجدر الشؤون الخارج�ة إلتمام إجراءات المصادقة عل�ه طبقا للت�ش

ولم تصادق عل�ه بعد. ونظرا  2004اإلشارة إ� أن الدولة التو�س�ة أمضت ع� هذا الميثاق منذ سنة 
إ� جاه��ته للمصادقة من قبل الجمهور�ة التو�س�ة بعد تعد�له �شكل يتالءم مع المواثيق الدول�ة 

ف الخاصة بالدول األعضاء وتع��زە لمنظومة حقوق اإل�سان الع��� ة إ� جانب المنظومة والقوانني
  . الحقوق�ة اإلقل�م�ة والدول�ة

ي لحقوق له عالقة بمكافحة االتجار باألشخاص فقد نص �احة ع� ح�ف الرق  والميثاق العريب
قاق واالستعباد، كما نص ع� حظر السخرة  ي جميع صورهما وعدم جواز االس�ت

واالتجار باألفراد �ف
الستغالل الجن�ي أو استغالل دعارة الغ�ي أو أي شكل آخر أو واالتجار باألفراد من أجل الدعارة أو ا

اعات المسلحة.  ف ي ال�ف
 استغالل األطفال �ف

وع قانون أسا�ي يتعلق بالمصادقة ع� النظام األسا�ي للمحكمة الع���ة لحقوق  اح م�ش كما تم اق�ت
ن تم تحسينه اإل�سان وعرضه ع� وزارة الشؤون الخارج�ة إلتمام إجراءات المصادقة عل�ه بعد أ

ي إطار المنظومة الع���ة 
وتدع�مه باعتبار المحكمة الع���ة لحقوق اإل�سان الضمانة المؤسسات�ة �ف

  لحقوق اإل�سان إضافة إ� لجنة الميثاق ولجنة حقوق اإل�سان الع���ة. 

ي  2019لسنة  856أمر حكو�ي عدد صدور 
يتعلق بتنظ�م وزارة التك��ن  2019سبتم�ب  26مؤرخ �ف

ي  اإلدارة العامة للتوظ�ف بالخارج وال�د العاملة  ،52الفصل بمقتضى والذي كلف   والتشغ�لالمهيف
اح الس�اسات الهادفة إ� النهوض بتوظ�ف ال�د  العاملة التو�س�ة بالخارج وتنم�ة  األجنب�ة بتصور واق�ت

ت المتعلقة التوظ�ف بالخارج من خالل إرساء وتط��ر العالقات مع اله�ا�ل المختصة و�عداد الملفا
اخ�ص للمؤسسات الخاصة للتوظ�ف بالخارج ومراقبة أ�شطتها والتعاون معها والتنسيق  ب�سناد ال�ت
مع اله�ا�ل اإلدار�ة األخرى لمكافحة الممارسة غ�ي القانون�ة لنشاط التوظ�ف بالخارج. كما �شارك 

ي إعداد وتنف�ذ برامج إدماج العائدين من الهجرة ومتابعتها واإل 
اف ع� إنجاز دراسات المكتب �ف �ش

ي إعداد ومراجعة االتفاق�ات الدول�ة 
واستشارات تتعلق بمجال التوظ�ف بالخارج. و�ساهم �ف

ي مجال الهجرة ومتابعة تنف�ذها. 
 والقنصل�ة �ف

تيب�ة ذات العالقة 2.2.1.3  إعداد النصوص ال�ت

ي  مؤرخ 2019لسنة  653 حكو�ي عدد المر بالرغم من صدور األ 
تعلق بضبط الم 2019 ج��ل�ة 29 �ف

ها  شخاصألبا تجار التنظ�م الهيئة الوطن�ة لمكافحة ا  . إال أنه لم يتم تفع�له ا� هذا التار�ــــخ وطرق س�ي

وط وطرق التكفل بضحا�ا االتجار باألشخاص والمتعلق بمجان�ة العالجالذي حكو�ي المر األ أن  كما   �ضبط �ش
ي  2016ـــــدد لسنة 61ــمن القانون األسا�ي عــ 59لفصل عمال با

ال يزال محل  2016أوت  3المؤرخ �ف
الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص بالتنسيق مع المصالح واله�ا�ل المعن�ة و�س� مراجعة 

ي إصدارە. � ا
 الت��ــــع �ف
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 والتغطية اإلعالميةوعوية احلمالت الت 3.1.3

من مهام �عد  ،وع��ةعن ط��ق الحمالت الت باألشخاصبمخاطر االتجار  ��ش الو�ي االجتما�ي  إن
المتعلق  2016لسنة  61من القانون األسا�ي عدد  46نص عل�ه الفصل حسب ما الهيئة األساس�ة 

 . االتجار باألشخاص ومكافحتهبمنع 

ي أل�ف العبود�ة والرق بتار�ــــخ 
ي واف���ت ي  23و�اعتبار أن تو�س كانت أول بلد عريب

بواسطة  1846 جان�ف
ي قا�د الهيئة  دعتقد ف باي،األمر الصادر عن أحمد  الس�د رئ�س الجمهور�ة المرحوم محمد البا�ب

ي ع�دا  23وأعلن يوم  استجاب للدعوةإلعالن تار�ــــخ ذلك التار�ــــخ ع�دا وطن�ا، وفعال السب�ي 
جان�ف

 . وطن�ا إللغاء العبود�ة والرق

  2019مارس  21�تار�ــــخ و 
�

وز�ر الشؤون الثقاف�ة رفقة المدير العام للمنظمة اإلسالم�ة الس�د تو�
ف ساحة  ��ة والعلوم والثقافة (اال�س�سكو)، تدشني ي  23لل�ت

كة بالمدينة العت�قة  1846جان�ف �سوق ال�ب
 .1846بالعاصمة، وهو المكان الذي كان ساحة لبيع الرق، قبل إلغاء العبود�ة من قبل أحمد باي سنة 

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

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

 و�شج�عها. 

ي قام بها المجتمع الالحمالت لقد عملت الهيئة ع� دعم ومساندة كل  ، أو التوع��ة سواء اليت ي
مديف

ي استهدفت ائح من المجتمع، وسوف يتم التعرض لها بأ��� تفص�ال  المنظمات الدول�ة واليت  عدة �ش
ي الجزء المتعلق 

ا�ة والتعاون ب�ف ي والدو�ي ال�ش  . 4ع� المستوى الوطيف

ي مجال
دورا مهما  2019لعب اإلعالم خالل سنة ، ��ش الو�ي بخطورة جرائم االتجار باألشخاص و�ف

ي الوقا�ة والتحس�س،  ي جانيب
ي دعم عمل الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص خاصة �ف

وفعاال �ف
 .  من خالل تخص�ص فضاءات ومنصات مختلفة لفائدة الهيئة وللتع��ف بها لدى الرأي العام التو��ي

ون�ة أو المسموعة أو لمرئ�ة، كافة ا وتابعت وسائل اإلعالم الوطن�ة سواء منها المكت��ة أو اإلل��ت
ف المركزي والجهوي.  ، بموا�بتها ع� المست��ني  أ�شطة الهيئة ط�لة العام الحا�ي

كما خصصت وسائل اإلعالم الوطن�ة حوارات مع رئ�سة الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص 
ي محاو 

لة الس�دة روضة العب�دي وعضو الهيئة، الممثل عن قطاع اإلعالم الس�د مالك الخالدي، �ف
السلب�ة ع� كافة  وانعكاساتها منها إلنارة الرأي العام والتحس�س بخطورة جرائم االتجار باألشخاص 

 فئات المجتمع وخاصة منها الفئات الهشة والمستضعفة مثل النساء واألطفال والمهاج��ن. 

                                                
ي والدو�ي :  2.3انظر الحقا الجزء   4 ا�ة والتعاون ع� المستوى الوطيف  ال�ش
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ة حوارات تلف��ة 5فقد مكنت وسائل اإلعالم الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص من   مبا�ش
ة وهاتف�ة 4و ون�ة حوارات للصحافة المكت��ة 5و حوارات إذاع�ة مبا�ش  .واالل��ت

�ك ي  أساس�ا  ا ومثلت وسائل اإلعالم �ش
للهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص وخ�ي سند لها �ف

 : 2019خالل سنة  الهامة بعالقة بعمل الهيئة لمحطات. و�جدر التذك�ي باالفاصلة المناسباتعد�د 

ي  الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص قامت قض�ة "محتشد الرقاب".  •
بدور محوري �ف

وساندها  تفك�ك وكشف تفاص�ل قض�ة محتشد الرقاب الذي استهدف العد�د من األطفال
ي ذلك

 . االعالم �ف
ي قائد السب�ي دعوة  • ي من كل سنة ع�دا وطن�ا  23يوم  إلعالن رئ�س الجمهور�ة الراحل البا�ب

جان�ف
بعد لقائه بق� قرطاج رئ�سة الهيئة  وقد ليب دعوة الهيئة إلح�اء ذكرى إلغاء الرق والعبود�ة

ي  22الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص الس�دة روضة العب�دي يوم 
 . 2019جان�ف

وع  2018سنة إصدار الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص تق��رها السنوي ل • وعرض م�ش
 . اآلل�ة الوطن�ة إلحالة ضحا�ا االتجار باألشخاص

ف  • نظمت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار : �شارع الحب�ب بورقيبة بالعاصمة توع��ةخ�مة ترك�ي
ي  24باألشخاص يوم 

كائها من منظمات وطن�ة ودول�ة يوما  2019جان�ف بالتعاون مع كافة �ش
. توع��ا تحس�س�ا �شارع الحب ف ف خ�مة توع��ة للمواطنني  �ب بورقيبة بالعاصمة، من خالل ترك�ي

ي مكافحة جرائم 
ي هذا اليوم التحس��ي "دور وسائل االعالم �ف

ي طرحت �ف ف المحاور اليت ومن بني
ي هذا المباألشخاصاالتجار 

جال بین االعالمیین والمنظمات الدولیة بخصوص "، مما فتح نقاشا �ف
 ألشخاص في العمل الصحفي.ضمانات حمایة ضحایا االتجار با

ي واشنطن •
ي مكافحة جرائم االتجار باألشخاص �ف

قامت . تت��ــــج الهيئة بتق��ر أفضل المجهودات �ف
ي شخص  بتت��ــــج وزارة الخارج�ة األم��ك�ة

الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص ممثلة �ف
ي 

ي العاصمة األم��ك�ة واشنطن، �ف
بالجائزة  ،2019جوان  20رئ�ستها الس�دة روضة العب�دي، �ف

ي  مجهوداتالالعالم�ة بخصوص أفضل 
، TIP HEROمكافحة جرائم االتجار باألشخاص  �ف

بحضور وز�ر الخارج�ة األم���ي الس�د ما�ك بومبيو والس�دة إفانكا ترامب وسعادة سف�ي تو�س 
ي واشنطن ف�صل ق��عة. 

 �ف
نظمت . "لقلب األزرق"ا الحملة العالم�ة التحس�س�ة ندوة دول�ة بخصوص الدورة الثان�ة من •

 30الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص بالتعاون مع المنظمات الدول�ة والوطن�ة يوم 
لقلب "ا العالم�ة التحس�س�ة الحملة ول�ة بخصوص الدورة الثان�ة مند ، ندوة2019ج��ل�ة 

 ال�ي لمكافحة االتجار باألشخاص. ، بمناسبة اليوم الع"األزرق

ي �سل�ها الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار ولم��د إطالع الرأي العام ب هذە األحداث والمحطات اليت
ي باألشخاص، تنكب حال�ا الهيئة 

ع� إحداث  مكتب تو�س-بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ
موقع واب، س�كون جاهزا خالل السنة القادمة، بهدف إعطائها م��دا من اإلشعاع واالنفتاح ع� 

ها من العنا� ذات العالقة باإلضافة إ� م��د تك��س مبدأ وسائل اإلعالم وا ي وغ�ي
لمجتمع المديف

 النفاذ إ� المعلومة. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82?source=feed_text&epa=HASHTAG
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ي مجال 
ي و�ف

اعتمدت  للهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص مع وسائل االعالمالتفاعل االيف
ي مع 

ف ووسائل اإلعالم الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص ع� مقار�ة التفاعل االيف الصحفيني
، وتجسد ذلك ف ف الطرفني ب�صدار الهيئة لبالغات وتقد�م  بصفة عامة، وهو ما خلق عالقة دينام�ك�ة بني

 . توض�حات حين�ة

م  ف ، تع�ت ي مع وسائل االعالم وإلثبات فعاليتها ع� الجانب االتصا�ي
ولم��د تع��ز منظومة التفاعل االيف
ف �مثلون وسائل الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار ب ف واإلعالميني األشخاص تأس�س شبكة من الصحفيني

ي ينتمون  وع اليها اإلعالم اليت ي إطار م�ش
ة بالهيئة، �ف  �كونون ع� عالقة دائمة ومبا�ش

« Les journalistes de référence »  . 

ي جانبها  معالعالقة التشارك�ة والتفاعل�ة  وطورت الهيئة
ي وسائل االعالم �ف زت الهيئة عز  ثح� التك��يف

ي هذا المجال
ف �ف خمس دورات من خالل  الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص قدرات الصحفيني

ف  صحف�ا من وال�ات جندو�ة  30دورات تك��ن�ة لفائدة  الهيئةأمنت . فتك��ن�ة لفائدة الصحفيني
ى أ�ام  ح�ث قامت المنظمة  ،2019سبتم�ب  17ج��ل�ة و 12، 10، 4وسوسة وتوزر وتو�س ال��ب

ف جالدول�ة لله ف التو�سيني رة والهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص والنقابة الوطن�ة للصحفيني
ف  ي لحقوق الطفل بتأمني دورات تك��ن�ة متعددة االختصاصات حول قانون منع  4والمرصد الوطيف

ي الجانب المتعلق بحما�ة األطفال الضحا�ا. 
 ومكافحة االتجار باألشخاص �ف

ف  10مكتب تو�س، لفائدة  -دورة تك��ن�ة مع منظمة تو�س أرض اللجوء كما نظمت الهيئة صحفيني
وع  2019جوان  6إ�  3 أ�ام 4لمدة  ي إطار م�ش

اء من RECOLTEHA�ف ، بحضور عد�د الخ�ب
ي مجال الهجرة ومكافحة االتجار باألشخاص.  تو�س

ودعمت هذە المنظمة ماد�ا بعض  وفر�سا �ف
حة من قب ي هذە الدورة التك��ن�ةاألعمال الصحف�ة المق�ت

ف �ف ف المشاركني  .ل الصحفيني

وتتطلع الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص خالل السنة القادمة، إ� مواصلة تنظ�م دورات 
ي مجال مكافحة االتجار 

ف لم��د تع��ز قدراتهم �ف . باألشخاصتك��ن�ة إضاف�ة لفائدة الصحفيني
ي مجال مكافحة جرائم االتجار باألشخاص  2020و�رمجت الهيئة خالل سنة 

" �ف ي
إعداد "دل�ل الصح�ف

ي اعتمادها أثناء ط�ح هذا الن�ع من الجرائم. 
ي �مكن للصح�ف  �حدد المفاه�م التقن�ة والدق�قة اليت

ي د�سم�ب كما 
مة العمل بالتعاون مع منظ 2019أطلقت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص �ف

الدول�ة مكتب تو�س مسابقة لفائدة طلبة الصحافة بمعهد الصحافة وعلوم االخبار بمن��ة، 
ي يتعلق بالتشغ�ل الق�ي، أحد أشكال االتجار باألشخاص.  ر�ورتاجبخصوص أفضل 

 صح�ف

ف الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص ومعهد الصحافة و مة بني ي إطار تفع�ل االتفاق�ة الم�ب
�ف

اك مع منظمة العمل الدول�ة مكتب تو�س، دورة تك��ن�ة  وعلوم اإلخبار بمن��ة، نظمت الهيئة باالش�ت
بمقر المعهد،  2019أف��ل  11و 10طالبا من معهد الصحافة وعلوم اإلخبار بمن��ة يو�ي  20لفائدة 

اء تحت عنوان "التعا�ي اإلعال�ي مع قضا�ا الهجرة، التشغ�ل العادل والتشغ�ل الق�ي" ، بحضور خ�ب
ف معتمدين لدى منظمة العمل الدول�ة.   دوليني
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ي منا�ة قضا�ا الهجرة وأهم�ة االشتغال و 
ي �ف

ف ع� دور الصح�ف ك�ي تم خالل هذە الدورة التك��ن�ة ال�ت
ي يتعرضون لها المهاجرون، باإلضافة إ� التع��ف بكافة  ع� مواضيع التشغ�ل الق�ي واالنتها�ات اليت

ي لها  مكتب -منظمة العمل الدول�ةوستواصل الهيئة بالتعاون مع  عالقة بقضا�ا الهجرة.  المفاه�م اليت
ي دعم هذە االتفاق�ة مع معهد الصحافة وعلوم اإلخبار ع�ب برمجة  تو�س

دورات تك��ن�ة إضاف�ة  3�ف
 خالل السنة القادمة.  معهد اللفائدة طلبة 

 االجتار ابألشخاصضحا� محاية  2.3

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

 عدة محاور: 

ي للضحا�ا  •
ي الجسدي والنفسايف

  . 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�ةالتع��ض المناس   . ب عن األ�ف
 . مساعدة الضحا�ا ع� تك��ن ملفاتهم قصد الحصول ع� اإلعانة العدل�ة •
إصدار المبادئ التوجيه�ة ال�ف�لة بالتعرف ع� ضحا�ا اإلتجار باألشخاص وتوف�ي المساعدة  •

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

ف و�جراءات مساعدة الضحا�ا   . والشهود 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

  شك�ً  بالب�ش  االتجار  �مثل
�
ا   الج��مة الأشك من خط�ي

�
ي و�. اإل�سان لحقوق وانتها�ا

نقل  أو  تجن�د  تمثل �ف
 وسائل مع استخدام االستغالل أشكال من لشكل إخضاعه لغرض أو استقبال شخص أو إيواء أو إحالة

وعة، غ�ي   الج��مة، وتؤثر هذە. القوة استخدام مثل استغالل حالة الضعف أو التح�ل أو التهد�د أو  م�ش
 مقصد. الأو  عبور الأو  منشأ ال بلدان كانت  سواء البلدان، جميع ال، ع� أم وطن�ة ع�ب  كانت  سواء

بدءا من  اإل�سان حقوق ع� قائمة مقار�ة اتباع �ستوجب فعال، نحو  ع� الج��مة هذە مكافحةو 
ضحا�ا وتوج�ه اآلل�ات الوطن�ة إلحالة  إ�شاء وُ�عد . إدماجهم ووصوال إ� إعادة الضحا�ا  ه��ة تحد�د 

ام الضحا�ا  ومساعدة حما�ة لضمان أساس�ة خطوة باألشخاصاالتجار  من  األساس�ة حقوقهم واح�ت
ي  الفاعلة الجهات جميع طرف

 الخاص.  أو  العام مكافحة االتجار، سواء من القطاع �ف
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،  الخدمات نحو  وتوجيههم الضحا�ا  ه��ة بتحد�د  �سمح نظام �ي  لإلحالة الوطن�ة اآلل�ة فإن و�التا�ي
،. وحمايتهم ودعمهم لمناسبةا ي  التخصصات متعددة تعاون آل�ة العمل�ة، الناح�ة من و�ي

 فيها  ��ف
اماتهم الدولة ممث�ي  جميع ف  ر�ط خالل من وتع��زها  االتجار  لضحا�ا  األساس�ة الحقوق بحما�ة بال�ت

ي  المجتمع جهود  مع جهودهم
ي إطار والمنظمات الدول�ة  المديف

ا�ة �ف ات�ج�ة �ش   . اس�ت

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

تعلق بحما�ة والصالح�ات الموكلة إليها. وتفع�ال لدور الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص الم
ر�ن من جرائم االتجار باألشخاص، تم ص�اغة هذە اآلل�ة لتجسد ادوار  ودعم الضحا�ا والمت�ف

من اجل وضع إطار عام وأسس للتعامل مع الضحا�ا  وغ�ي الحكوم�ة المؤسسات الحكوم�ة
ف  ر�ن من هذە الج��مة وتع��ز النهج �شار�ي منذ لحظة العلم بارتكاب الج��مة إ� حني إعادة والمت�ف

اندماج الضح�ة بالمجتمع أو إعادتها الطوع�ة لبالدها لضمان عدم االتجار بها مرة أخرى مرورا بجميع 
ي تقتضيها وضع�ة الضح�ة بما ينسجم مع المعاي�ي الدول�ة والوطن�ة  وسائل المساعدة والحما�ة اليت

 لحما�ة ومساعدة الضحا�ا. 

ا�ة مع مجلس  شخاصلهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باأل وقد تولت ا ة وطن� آل�ة إعداد  ،ا أورو�بال�ش
ي إطار عمل شب�ي لإلحالة والتوج�ه ت

ف �ف هدف إ� وضع خارطة ط��ق تحدد أدوار مختلف المتدخلني
م ومتكامل و�ضمن توف�ي خدمات أفضل وأ�ع للضحا�ا من خالل اعداد ووضع مجموعة  موّحد ومنظ�

ي �ساعد ع� ت�س�ي  ا�ة وتضمن حقوق الضحا�ا وحمايتهم. من األدوات اليت ف أطراف ال�ش   التنسيق بني

ي لآلل�ة الوطن�ة إلحالة الضحا�ا  2019وقد تم تخص�ص سنة 
وع النهايئ الستكمال ص�اغة الم�ش

  أورو�ا. بالتعاون مع مجلس 

ولم��د ضمان نجاعة هذە اآلل�ة وتطب�قها الفع�ي ع� أرض الواقع واالبتعاد عن الطابع النظري 
�ل والت ف ورة الت�ف ج��دي لمثل هذە اآلل�ات، ارتأت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص �ف

ي لهذە اآلل�ة قبل تم��رها للمصادقة النهائ�ة من قبل الحكومة.   التج��يب

ف للتثبت من مدى نجاعة  ف وم�دانيني اء أ�اد�ميني عت ف�ه الهيئة وذلك باالعتماد ع� خ�ب وهو ما �ش
ف مخ تلف اله�ا�ل المتداخلة وتصحيح المنهج�ة ان ثبت قصورها، كما تولت الهيئة هذە اآلل�ة بني

اآلل�ة  ورشات عمل جه��ة �شارك فيها جميع وال�ات الجمهور�ة التو�س�ة (اختبار  ثالثبرمجة 
 :  الوطن�ة إلحالة الضحا�ا ع�ب المحا�اة)، وتكون اللقاءات كالتا�ي

ي  11و 10ورشة عمل  •
، ، تجمع وال�ات: 2020جان�ف ، سوسة، المهد�ة، الوطن القب�ي المنست�ي

وان، س�دي بوز�د.   زغوان، الق�ي

، قفصة، 2020ف�فري  29و 28ورشة عمل  • ف ، توزر، مدنني ، تجمع وال�ات: صفاقس، قا�س، قب�ي
 تطاو�ن. 
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رت، تو�س، 2020ف�فري  25و 24ورشة عمل  • ف ، تجمع وال�ات: ال�اف، جندو�ة، باجة، ب�ف
 ق��ن. 

ي انتظار ��ش اآلل
ي لها فو�ف �ل التج��يب ف ة الت�ف التعهد  إن مسار �ة الوطن�ة إلحالة الضحا�ا بعد انتهاء ف�ت

بالضحا�ا �مر وج��ا ع�ب الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص حيت يتسيف للهيئة تحد�د العدد 
ي للضحا�ا 

. النهايئ ف لمراحل إعالم�ة تمكنها من المرور ع�ب ا تطب�قةوتعمل الهيئة ع� وضع  المحتملني
 التال�ة: 

ي االشعار بالوضعّ�ة:  •
 تل�ت
o  . ي

 ع�ب جذاذات اإلحالة من المنظمات الدول�ة والمجتمع المديف
o  .ع�ب المراسالت اإلدار�ة الواردة من مختلف مؤسسات الدولة 
o  .ع�ب اتصاالت هاتفّ�ة من مختلف اله�ا�ل العمومّ�ة 
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 إجراء مقابالت مع ال : ف ضحا�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 
o  جتماع�ة أو صح�ة ابالنسبة للوضعّ�ات ذات احت�اجات التنسيق مع مؤسسات الدولة

، ...) مع مراعاة خصوص�ة األطفال والنساء.  (إيواء، تعّهد  ي ، تعّهد طيب  نف�ي
o  . ي والنف�ي ق بالتعهد االجتما�ي والطيب

�
ي ف�ما يتعل

 التنسيق مع المجتمع المديف
o  ي إطار تطبيق األمر

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

ي  1061الحكو�ي عدد 
تعلق بضبط التعار�ف القنصل�ة الم 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
ا�ة مع منظمة الهجرة الدول�ةالهيئة  كرست  اإلدماج: المتابعة و�عادة  • ي ممارسات ج�ّ  بال�ش

دة �ف
ي  ع�ب إطار التعّهد بضحا�ا االتجار باألشخاص، 

مساعدتهم ع� إعادة االدماج من خالل دعمهم �ف
ي سوق الشغل

ي تك��ن يؤهلهم لالندماج �ف
سواء كانت  بعث مورد رزق أو مساعدتهم ع� تل�ت

ي العود
ف �ف ة الضح�ة تو�س�ة الجنس�ة أو أجنب�ة ح�ث تتم إعادة ادماج الضحا�ا األجانب الراغبني

ي بلدانهم. 
 الطوع�ة �ف

 إحصائيات اهليئة حول عدد اإلشعارات وتوزيعها 2.2.3

ي مجال 
ف �ف ف جميع المتداخلني ي نطاق مهام الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار تولت الهيئة التنسيق بني

�ف
التكامل بينهم ف�ما يتعلق بالتعهد بالضحا�ا ومتابعة  وت�س�ي مكافحة جرائم االتجار باألشخاص 

ي 
 جميع المراحل من التعرف ع� الضح�ة إ� إعادة إدماجها. وضع�اتهم �ف
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منه، ع� إجبار�ة إشعار الهيئة  46وخاصة الفصل  2016لسنة  61و�ناء ع� تنص�ص القانون عدد 
سنة  413إشعارا مقابل عدد 723بحاالت االتجار، وتعه�دها بمسك قاعدة ب�انات، تلقت الهيئة 

2018 :  ، وتتوزع االشعارات الواردة ع� النحو التا�ي

حسب  2019الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص خالل سنة  توز�ــــع الملفات الواردة ع� : 10الجدول 
 مصدر االشعار

 
 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص المصدر: 

�عرجال�ساء �عفت�انفت�اتالمجم المجم
574منظمات ومجتمع دو�ي

رة بتو�س 24287329112331مكتب المنظمة الدول�ة للهج
1611717أطباء العالم

رض اللجوء تو�س 17551226226جمع�ة أ
ي
5مجتمع مديف

اع عن حقوق اإل�سان رابطة التو�س�ة للدف 111ال
213114جمع�ات

91اتصال مبا�ش بالهيئة

رقم األخ�ف 246117ال
ي
5229811182حضور تلقايئ
رد �د الوا �ب 11112ال
رى 21مصادر أخ

رب / األصدقاء 415116أحد األقا
(ة) 331125محا�ي

314226مواقع اإلتصال االجتما�ي
ر�ة رة اإل�فوا 444السفا
62مؤسسات حكوم�ة

رة العدل وزا
ر�انة 111المحكمة اإلبتدائ�ة بأ

رة الداخل�ة وزا
رع�ة للوقا�ة االجتماع�ة رة الف 21325710اإلدا
555المنطقة الجه��ة لألمن بالمهد�ة

رقة األبحاث بقفصة 222ف
رأة رة الم وزا

20103030مندوب حما�ة الطفولة
رة الشؤون االجتماع�ة وزا

اع واإلدماج اإلجتما�ي را�ز الدف 111م
رج�ة رة الخا 1211313وزا

�ع 514189703321850753المجم
زدوجة رات الم ف باإلشعا 30عدد األشخاص المعنيني

ي
�ع الصا�ف 723المجم

�عمصدر اإلشعار  المجم
أطفالكهول
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ي 
ـــع االشعارات : 38رسم ب�ايف  مصدر االشعارحسب  2019خالل سنة  توز�ـ

 
 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص المصدر: 

ف االحصائ�ات أن  ي والمنظمات الدول�ةوتبني
تمثل المصدر الرئ��ي لإلشعارات الواردة  المجتمع المديف

من  ٪77 حوا�ي ح�ث �شكل  2019الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص خالل سنة  ع�
ي المرتبة الثان�ة 

ي �ف
ي المرتبة الثالثة )٪12.1الهيئة (االتصال المبا�ش بالملفات و�أيت

المؤسسات  و�ف
ي حما ) و�الخصوص٪8.2الحكوم�ة (  ). ٪4(�ة الطفولة اشعارات مندويب

ي تندرج حاالت الأن الهيئة و�عد التحري، تعت�ب  ي مجال االيت
الواردة عليها خالل  التجار باألشخاص�ف

. ٪7.3 ) و�مثل األطفال �سبة ال تتجاوز ٪66.1( �ساء 478من بينهم حالة  723بلغت  2019سنة 
 : ضحا�ا لل العمريالهرم و�قدم الرسم التا�ي 

ي 
  العمريالهرم  :  2019خالل سنة  المسجلون لدى الهيئةالضحا�ا  : 39رسم ب�ايف

 
 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص المصدر: 
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ي  % 89 حوا�ي ون مثلالذين � من األجانبهم غالب�ة ضحا�ا االتجار و 
من حاالت االتجار المسجلة �ف

ي تلقتها  2019عام  المواطنون ف. الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص من خالل التقار�ر اليت
ي عام من حا % 11سوى �شكلون  ال  التو�سيون

�شكل مواطنو ساحل . و 2019الت االتجار المسجلة �ف
الضحا�ا من مجم�ع  %83.3بتهمت �سح�ث بلغ األشخاصالعاج المكون الرئ��ي لضحا�ا تجارة 

ف ال2019خالل سنة  المسجلون لدى الهيئة ف رسم. و�بني ف ذلك ني  التوز�ــــع:  التاليني

ي 
ـــع : 2019خالل سنة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص  المسجلون لدى الهيئةالضحا�ا : 40رسم ب�ايف توز�ـ

 الجنس�ة  حسب

 
 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص المصدر: 

ي 
توز�ــــع : 2019خالل سنة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص  المسجلون لدى الهيئةالضحا�ا : 41سم ب�ايف

 بلد المنشأ  حسب

 
 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص المصدر: 
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ف  ه�منةإن الحضور القوي و  ي  اخرىدول اف��ق�ة  رعا�ا و  الضحا�ا اإل�فوار�ني
المسجلة سنة  الحاالت�ف

ي التشغ�ل الق�ي  2019
ف حاالت االتجار بالب�ش �ف من حاالت  % 85.5الذي �شكل أ��� من �ف� ترك�ي

ي عام  لدى الهيئةاالتجار المسجلة 
 : التا�ي كما يبينه الرسم   2019�ف

ي 
 : توز�ــــع حسب ن�ع االستغالل 2019الضحا�ا المسجلون لدى الهيئة خالل سنة : 42رسم ب�ايف

 
 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص المصدر: 

ح�ث  %75و�المقارنة بالسنة الماض�ة عرفت الحاالت المسجلة لدى الهيئة ارتفاعا هاما بلغ �سبة 
 . 2019حالة سنة  723إ�  2018حالة سنة  413تطور من 

نة �سنة مسجال تطورا ملحوظا مقار  2019خالل سنة  3960 االتصاالت ع�ب الرقم األخ�ف و�لغ عدد 
ي حدود  2018

إشعار ات أو متابعة ملفباالتصاالت يع ضامو . وتعلقت اتصاال  489ح�ث كانت �ف
 . طلب استفسار  أو  بوضع�ة

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
ي واإلعالم 

ف و�فضل جهود المجتمع المديف غ�ي أن هذا االرتفاع  . والمنظمات الدول�ةمختلف المتدخلني
ي لعدد اإلشعارات س�ط�ح ع�  تحد�ات تخص الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص الهيئة التدر��ب

ف ع� غرار  ف مختلف المتدخلني ون�ا بني ي اإلشعارات ال��ت
ي للهيئة وك�ف�ة تنظ�م تل�ت

النظام المعلومايت
ي حما�ة الطفولة.   وزارة الداخل�ة أو مندويب
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 حاجيات ضحا� االجتاربيا�ت حول  3.2.3

) %75.4معظمهم ( ا مطلب 925 حة االتجار باألشخاصالهيئة الوطن�ة لمكافتلقت ، 2019خالل سنة 
 ،)%22.5(مطلب  208 تس��ة وضع�ة اإلقامة بالبالد التو�س�ةب الطلباتأغلب وتعلقت  ،من النساء 

اإلعفاء من و  194المساعدة ع� االدماج بالبلد األصل و� مطلب، 196 العودة الطوع�ة للبلد األصلو 
تبة عن تجاوز مدة   . مطلب 159 اإلقامة بالبالد التو�س�ةالخطا�ا الم�ت

ي تلقتها  تصن�ف حاج�ات ضحا�ا االتجار التا�ي  الرسم�قدم  الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار اليت
 : 2019 خالل سنة باألشخاص

ي 
ي تلقتها  تصن�ف حاج�ات ضحا�ا االتجار : 43رسم ب�ايف

خالل  لمكافحة االتجار باألشخاصالهيئة الوطن�ة اليت
 2019سنة 

 
 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص المصدر: 

ي مجال التنسيق مع وزارة الداخل�ة (اإلدارة الفرع�ة للوقا�ة االجتماع�ة)، تم توج�ه 
مكت��ا من  377و�ف

واشعارات ال تتضمن ) 354قبل الهيئة تعلقوا ب�حالة لوضع�ة ضح�ة محتملة لالتجار األشخاص (
 ). 23ب�انات واضحة عن الضح�ة (

كما تدخلت الهيئة لدى وزارة المال�ة لطلب االعفاء من المعال�م القنصل�ة لعدد من الضحا�ا وتمكنت 
  ضح�ة إ�فوار�ه.  59ضح�ة أجنب�ة من ضمنهم  63من ذلك لفائدة 

تبة عن تجاوز مدة عدد الضحا�ا الذين طلبوا العودة الطوع�ة ول�ست لهم خطاوقد بلغ  �ا تأخ�ي م�ت
ف بـ منهم  4ضح�ة معفاة  63ومن أصل  ضح�ة 37اإلقامة بالبالد التو�س�ة:   . أطفال 5مصح��ني

كائها  2019خالل سنة و  منها  18مطلب إيواء لضحا�ا تمت االستجابة لعدد  20قدمت الهيئة ل�ش
 :   مثلما يبينه الرسم التا�ي
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ي 
 الستجابة لطلبات اإليواءا: 44رسم ب�ايف

 
 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص المصدر: 

وقد تمت االستجابة لعدد  طلب مرافقة نفس�ة 14و  مساعدة طب�ة طلب 54وتوجهت الهيئة بعدد 
لتو��ي إلعادة التأه�ل المعهد امن قبل  ةمن قبل منظمة أطباء العالم، واالستجاب مساعدة طب�ة 34

اس لعدد   . طلب مرافقة نفس�ة 14ن�ب

س�دة من ضحا�ا االتجار باألشخاص من الجنس�ة  13تعهدت جمع�ة أمل للعائلة والطفل بـإيواء  كما 
إ� االيواء، توف�ي  خاللها باإلضافةيوما ل�ل ضح�ة، يتم  110وكانت مدة اقامتهن بمعدل  اإل�فوار�ة

ي �س��ة االقتضاء المساعدة الطب�ة عند 
ف عدد من الخدمات األخرى كالتك��ن والمرافقة �ف ، وتأمني

 :  وضع�اتهم القانون�ة واالدار�ة وتوزع ذلك ع� النحو التا�ي

 ضحا�ا االتجار باألشخاصب جمع�ة أملتعهد  : 11الجدول 

اإلحاالت عدد  مصدر اإلحالة
 المتعهد بها

ها ي تم توف�ي  الخدمات اليت

 توف�ي المرافقة االنتفاع بتك��ن مرافقة مساعدة طب�ة

 5 1 5 4 6 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص

 1 1 4 5 7 جمع�ة تو�س ارض اللجوء

     13 مجم�ع الحاالت المتعهد بها

ف  المساعدةتقد�م لو�النسبة  ي إطار س�ي الهيئة إ� إعادة إدماجهم فقد تم تمكني
 35 عدد للضحا�ا و�ف

ي التنم�ة  2019جوان  28إ�  10 من التمتع من الخارج.  ضح�ة تو�س�ة عائدة من
بدورات تك��ن�ة �ف

�ة ي  وتمتاألعمال تمه�دا لبعث مشار�ــــع صغرى  و�دارة الب�ش
ي تك��ن �ف

ف ع� تل�ت مساعدة ضحيتني
ي اللغات الح�ة 

ف �ف ي التنش�ط اإلذا�ي والتلفزي وضحيتني
ف منهم �ف وع وتم االنطالق مع إثنني بعث م�ش

وع  ي ت���ة الماش�ة وم�ش
ي �ف

 مواد التجم�ل.  بيع �ف

وع 22د�فوار ببعث عدد ت تعهد مكتب منظمة الهجرة الدول�ة بال�و  من ناح�ة أخرىو  إعادة  م�ش
 الضحا�ا.  ةلفائد إدماج

 التتبعاملتابعة و  1.3
ضمان نجاعة زجر جرائم ل بمتابعة الملفات القضائ�ة الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصتقوم 

االتجار باألشخاص من خالل تع��ز أجهزة إنفاذ القانون المتخصصة وضمان االستخدام الج�د لطرق 
الذوات المعن��ة فضال عن حما�ة حقوق الضحا�ا  وتج��مائم التحري الخاصة لل�شف عن هذە الجر 

 والشهود أثناء المرحلة القضائ�ة. 
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 وقضا�هم ضحا�الحاجيات معاجلة ومتابعة  1.1.3

وقد أفادت الن�ابة تمت إحالتهم للن�ابة العموم�ة  99من ضمنهم  ث او�ي بحا 115إحصاء عدد  تم
حسب تق��ر اإلدارة العامة للشؤون الجزائ�ة ردا ع� طلب  العموم�ة بالمحكمة االبتدائ�ة بصفاقس

ف من خاللهم وجود مح�ف  21ئة أنها تعهدت بعدد الهي امرأة).  17رجال و 5( ضح�ة إ�فوار�ة 22تبني
، أما الوسطاء  21وأن المتاج��ن عددهم  ف رجال  8وما�ي د من حوارجل فيتكونون من: تو�سيني

ف  ي  1وا�فوار�ني  . تذكر جنسيتهلم آخر أجنيب

ي خصوص 
 10أن  أفادت الن�ابة العموم�ة بالمحكمة االبتدائ�ة بصفاقس المحا�ف المذكورة مآلو�ف

ف التوصل إ� الحكم فيها بتم  5 وعدد الن�ابة العموم�ة منها ال يزال أمام أنظار  الحفظ المؤقت ا� حني
ي 

 .ال زالت ع� �ساط الن�ش  6 و معرفة الجايف

اإلدارة العامة للشؤون فقد أفاد تق��ر  المحكمة االبتدائ�ة بتو�س محالة ع�ا�ا المآل القضأما بالنسبة ل
ي هذا المجال و�جدر لفت ال ن قض�ة تم حفظها والبق�ة لم يرد �شأنهم أي مالحظات. الجزائ�ة أ

نظر �ف
ي خصوص  إ�

ورة تط��ر عمل إدارة الشؤون الجزائ�ة وكذلك وزارة العدل وخاصة التفقد�ة العامة �ف �ف
مسك االحصائ�ات و�سه�ل متابعة مسار القضا�ا باعتبار صع��ة متابعة الملفات القضائ�ة ومآلها مما 

ي يؤثر سلبا ع� مسك االحصائ�ات المحينة   �مكن اعتمادها.  اليت

ي 
 األبحاث األول�ة حسب الجهة المتعهدة: 45رسم ب�ايف

 
 المصدر: معط�ات وزارة الداخل�ة، اإلدارة الفرع�ة للوقا�ة االجتماع�ة
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 التدابري اليت اختذهتا الدولة ملكافحة االجتار ابألشخاصالتعريف ومتابعة  2.1.3

ي اتخذتها الدولة لمكافحة التع��ف بالتدع�  الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصعملت  اب�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 األم��ك�ة لسنة 

ي  2018جان�ف
�عات والتداب�ي واإلحصائ�ات  2019جان�ف وقد قدمت ف�ه مختلف الت�ش

ي مجال منع االتجار باألشخاص ومكافحته وقد مكن هذا التق��ر من 
ي شخص المتوفرة �ف

تت��ــــج تو�س �ف
ي مجال مكافحة االتجار باألشخاص. 

 رئ�سة الهيئة بجائزة أفضل المجهودات �ف

ي تق��ر  2.2.1.3
   أسوء أشكال عمالة األطفالالمساهمة �ف

ي ساهم
ي خصوص تق��ر أسوء ت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص �ف

إعداد أج��ة تو�س �ف
بجميع  وزارة الشؤون االجتماع�ة المتعهدة بالتق��ر وذلك من خالل مد أشكال عمالة األطفال 

 للهيئة. اإلحصائ�ات والمعط�ات والب�انات المتوفرة 

حدث صلب مجلس الهيئة  صادقةوتجدر اإلشارة انه وقع الم
ُ
ع� إحداث لجنة استشار�ة للضحا�ا ت

ي مختلف المسائل 
ي ُ�ستأ�س برأيها �ف

ف عن المجتمع المديف الهيئة تكون ُممثلة من ضحا�ا وممثلني
 المتعلقة باإلحاطة و�توج�ه الضحا�ا. 

ي كما  تمكنت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص من استكمال تنف�ذ محاور خطة العمل اليت
 ، 2019حد�دها لسنة تّم ت

 على املستوى الوطين والدويلالشراكة والتعاون  2.3

ي توليها  ي أو الدو�ي سعت بالنظر إ� األهم�ة اليت ا�ة والتعاون سواء ع� المستوى الوطيف الهيئة لل�ش
كاء.   الهيئة إ� التنسيق والتعاون مع كل ال�ش

 على املستوى الوطين: لشراكة والتعاونا 1.2.3

ف  ومنتظمة بصفة دور�ةيتم التنسيق  ومختلف الهيئة الوطن�ة لمكافحة اإلتجار باألشخاص  بني
ت سنة  ف بالتعاون  2019المؤسسات العموم�ة وه�ا�لها الجه��ة، كلُّ حسب خصوص�ة تدخله، وتم�ي

كاء  مع : ال�ش ف  التاليني
ي التتبع واإل  •

عالم بالحاالت، ح�ث وزارة الداخل�ة، من خالل �شاط اإلدارة الوقا�ة االجتماع�ة �ف
ف  344، عدد 2019أحالت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص خالل سنة مكت��ا متعلقني

 اشعارا ال يتضمن ه�ّ�ة الضحا�ا.  21لإلتجار باألشخاص وعدد  بوضع�ات محتملة
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وج�ه وزارة الشؤون االجتماع�ة وخاصة مرا�ز الدفاع واإلدماج االجتما�ي ومرا�ز اإلحاطة والت •
االجتما�ي وأقسام النهوض االجتما�ي ف�ما يتعلق بالحما�ة تكفلت مرا�ز اإلحاطة والتوج�ه 

 .  االجتما�ي

ي حما�ة الطفولة.  المرأةوزارة  •  واأل�ة والطفولة وكبار السن ومبدئ�ا من خالل �شاط مندويب

عاون الدو�ي وزارة الشؤون الخارج�ة، من خالل دور المصالح القنصل�ة، وتنسيق كل ما يهم الت •
، وقد أحالت وزارة الشؤون الخارج�ة خالل سنة  ملفا لوضع�ات  13، عدد . 2019واإلقل��ي

ي وقوعهم ضح�
تع��ز التعاون حرصت وزارة الشؤون الخارج�ة ع� كما   لالتجار.  ا اشتبهت �ف

ات والمساعدة الفن�ة لتط��ر  ي مجال تبادل الخ�ب
ي ومتعدد األطراف، �ف

، الثنايئ قدرات الدو�ي
األطراف المتدخلة (خاصة القضاة واإلطارات األمن�ة المختصة)، إ� جانب متابعة مشار�ــــع 
وع ي بالمخدرات والج��مة (مثل م�ش ي �مولها كل من مكتب األمم المتحدة المعيف  التعاون اليت

NACSAT  وع تط��ر ي مجال مكافحة االتجار باألشخاص، وم�ش
المتعلق بالتعاون اإلقل��ي �ف

ي مجال التحال�ل المال�ة المتصلة بجرائم االتجار باألشخاص) والمنظمة القدرات 
اإلقل�م�ة �ف

 ، ف كاء الدوليني هم من ال�ش ي ومجلس أورو�ا وغ�ي
الدول�ة للهجرة و�رنامج األمم المتحدة اإلنمايئ

والحرص ع� ضمان تكامل هذە المشار�ــــع وعدم ازدواج أ�شطتها وتلبيتها ألول��ات الجانب 
ي هذا المجال. التو��ي وحاج

 �اته �ف

ي إطار تفع�ل اتفاق�ات الهيئة مع عدد من المؤسسات  •
وزارة التعل�م العا�ي والبحث العل�ي �ف

ي 
دورات تدر�ب�ة بدا�ة من شهر اوت  أر�ــعالجامع�ة ح�ث شارك عدد من الطلبة واألساتذة �ف

ة من الطلبة حول الوقا�ة من اإلتجار باألشخاص وحما�ة حقوق الطفل، كما شارك مجموع 2019
ي االحتفاالت باليوم العال�ي لمكافحة اإلتجار باألشخاص يوم 

كذلك شارك   2019ج��ل�ة  30�ف
ي لرابطة الهيئات العموم�ة 

ي المنتدى السنوي الثايف
ف �ف مجموعة من الطلبة واألساتذة الجامعيني
ج . وشارك ف� 2019د�سم�ب  1نوفم�ب و  30و 29المستقلة الذي انعقد الحمامات بتار�ــــخ 

التعل�م العا�ي والبحث العل�ي الدورات والتظاهرات افراد ال�شافة التو�س�ة  ةال�شافة التابع لوزار 
ي الغرض. 

مة �ف ا�ة الم�ب ف لوزارة التعل�م العا�ي والبحث العل�ي تنف�ذا التفاق�ة ال�ش  التابعيني

ي عمل باللجنة التو�س • ي جلسيت
�ة للتحال�ل شاركت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص �ف

ا�ة. المال�ة، و�جري العمل ع� إبرام اتفاق�ة   �ش

من جهة أخرى ساهمت رئاسة الحكومة من خالل �شاط الوزارة المكلفة بالعالقة مع الهيئات  •
ا�ة الدول�ة ي تدع�م ال�ش

ي وحقوق اال�سان �ف
إحداث لجنة تّم  ح�ث الدستور�ة والمجتمع المديف
ف تقن�ة صلب اإلدارة العامة  للهيئات الدستور�ة تعمل ع� دعم آل�ات التنسيق وتثب�ت ركائزە بني

ي ذلك تمث�ل الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص. 
كل الهيئات العموم�ة المستقلة بما �ف

ف أعضائها. وقد  ف عن كل الهيئات وتعقد جلساتها برئاسة دور�ة بني كب هذە اللجنة من ممثلني وت�ت
تيب�ة من أول��ات عملها. جعلت من استكمال استص  دار نصوصها ال�ت
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ي  •
التعاون مع منظمة العمل الدول�ة ع� تفع�ل مبادئ التوظ�ف العادل والسل�م لألشخاص �ف

ف للعمل بالخارج و�عالمهم  مختلف مراحل االنتداب وذلك من خالل مرافقة وتأه�ل المرشحني
ة بمواقع عمله ورة االلتحاق مبا�ش م واالتصال بالقنوات الرسم�ة عند انطالقا من بلد المنشأ ب�ف

 .  االقتضاء وتجنب التعامل مع الوسطاء األجانب تجنبا لشيت أشكال التحّ�ل والمتاجرة بالب�ش

ع� ر�ط الصلة مع مكونات  باألشخاصمن جهة أخرى تعمل الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار  •
كة مع جمع�ات محل�ة، والتواجد  ، وتج� ذلك من خالل تنظ�مها أل�شطة مش�ت ي

المجتمع المديف
 ضمن أ�شطتهم، ونخص بالذكر: 

o  جمع�ة انماء للتكافل والعمل التنموي 
o  المركز المتوس�ي 
o  Lion Heart pour l’hummanitaire 
o  المرصد التو��ي للتعل�م العا�ي 
o داقة ل�تبة المحا�مجمع�ة الص 

ا�اتها مع مؤسسات الدولة من خالل • مقابالت مع السادة ال مواصلة كما سعت الهيئة لتدع�م �ش
 والس�دات الوزراء: 

o  ي
ا�ة �ف ي  18وز�ر الشؤون االجتماع�ة، و�مضاء اتفاق�ة �ش

، تعلقت أساسا 2019جان�ف
ات�ج�ة الوطن�ة لمكافحة االتج  . باألشخاصار بمحوري الحما�ة والوقا�ة من االس�ت

o  ي
ا�ة �ف ��ة، و�مضاء اتفاق�ة �ش ، تضمنت محاور لتك��ن إطارات 2019مارس  12وز�ر ال�ت

��ة وتوع�ة الناشئة حول جرائم اإلتجار باألشخاص.   وزارة ال�ت
o  ي

ا�ة �ف ي  31وز�ر الشؤون الدين�ة، و�مضاء اتفاق�ة �ش
، تعلقت أساس بمحاور 2019جان�ف

ات�ج�ة الوطن�ة لمكافحة  خاصباألشالوقا�ة من جرائم االتجار  وفق ما نّصت عل�ه االس�ت
 االتجار باألشخاص. 

o  ي مجال التك��ن والتع��ف
، ومناقشة سبل إرساء آل�ات تنسيق وتعاون �ف ي وز�ر الدفاع الوطيف

ف والجهات العسك��ة  بقانون منع ومكافحة االتجار باألشخاص لفائدة القضاة العسك��ني
ي الغرض. المعن�ة واإلعداد إلمضاء اتفاق

 �ة �ف
o  ي

ي قائد السب�ي برؤساء الهيئات �ف ي لقاء رئ�س الجمهور�ة البا�ب
 2019أف��ل  8المشاركة �ف

 واستعراض مشاغل الهيئات وأفاق العمل. 
مع تمث�ل�ات الدول بتو�س بطلب منهم  كما تواصلت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص •

 من ذلك: 
o لتباحث مسالك لتط��ر التعاون  بتو�س (ضابط االتصال)ممثل سفارة فر�سا  مقابلة مع

ف الهيئة وسفارة فر�سا بتو�س.  ي بني  الفيف
o كما تتعاون الهيئة مع المنظمات والجمع�ات الدول�ة المتواجدة بتو�س ف�ما يتعلق بتنظ�م 

 الدورات التك��ن�ة وتوف�ي الدعم، وحما�ة الضحا�ا، من ذلك: 
ة للتعاون والتنسيق: حص • ف ول تو�س من خالل أداء الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار نت�جة مم�ي

ي ذلك 
ي مجال مكافحة االتجار باألشخاص بما �ف

باألشخاص ع� جائزة أفضل الممارسات �ف
ي . 

ي والمنظمات الدول�ة، بواشنطن �ف
 20التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المديف

 .. 2019جوان 
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 الدويل واإلقليميعلى املستوى  2.2.3

ات ور�ط الصلة مع البلدان المجاورة من أجل مكافحة ي�ب  ز التعاون الدو�ي أساس من خالل تبادل الخ�ب
 جرائم االتجار باألشخاص الع�ب وطن�ة: 

ي مع منظمة  • �ولالتعاون األميف �ولمراسالت إ� مكاتب  8تم توج�ه ح�ث  : اإلن�ت كل من ترك�ا،   إن�ت
ي جرائم متهمط�ات حول ألمان�ا، لبنان، هولندا وأندون�س�ا لطلب مع

ف �ف  باألشخاص.  اتجار ني

ات:  •  تبادل الخ�ب

o   بدعم المنظمة الدول�ة ال�وت د�فوار ز�ارة ا� مع دولة ال�وت د�فوار: فقد تم تنظ�م
ممثال عن الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، وجاء  15للهجرة ضّمت وفدا من 

ا�د الملحوظ لضحا�ا االتجار  ف ي تنظ�م هذە ال��ارة ع� خلف�ة ال�ت
من  باألشخاصالتفك�ي �ف
كة للحاإل�فوار�ة الجنس�ة د من ، وقد تخللت هذە ال��ارة ورشات عمل لتحد�د مسالك مش�ت

هذە الج��مة، إ� جانب مقابالت مع وز�ر الداخل�ة و�طارات سام�ة بالوزارة وكذلك ولقاء 
مع إطارات سام�ة بوزارة التضامن واالدماج االجتما�ي ومقاومة الفقر وز�ارة ضحا�ا من 

األصل ع�ب تمكينهم  تعرضوا لالستغالل بتو�س وتم ادماجهم ببلدهم اإل�فوار�ةالجنس�ة 
ي المقابل استقبلت الهيئةمن بعث مشا

ممثال  19وفدا ا�فوار�ا متكونا من  ر�ــــع صغرى، و�ف
لالطالع عن كثب ع� التج��ة  اإل�فوار�ةوعن السلط  باألشخاصعن لجنة مكافحة االتجار 

ف  ف ساميني ي المجال واالستئناس بها، وتخلل هذە ال��ارة لقاءات مثمرة مع مسؤولني
التو�س�ة �ف

واال�ة والطفولة وكبار السن ووزارة الداخل�ة  المرأةجتماع�ة ووزارة بكل من وزارة الشؤون اال 
ووزارة الصحة، فضال عن ز�ارة مؤسسات للرعا�ة االجتماع�ة بكل من وال�ات تو�س وسوسة 

 وصفاقس. 
o  ف اللجان الوطن�ة التنس�ق�ة ي المنتدى اإلقل��ي للتعاون وتبادل المعرفة بني

المشاركة �ف
ي الدول االف��ق�ة الواقعة ع� ممرات المعن�ة بمكافحة االتج

ار بالب�ش وته��ب المهاج��ن �ف
ي وسط وغرب البحر األب�ض المتوسط.   الهجرة ع�ب منطقيت

o  ي ورشة عمل حول اإلتجار باألشخاص وته��ب المهاج��ن بليون/فر�سا خالل
المشاركة �ف
ة من   2019مارس  15إ�  14الف�ت

o  ي دورة تدر�ب�ة
حول مكافحة اإلتجار  2019بالقاهرة خالل شهر جوان المشاركة �ف

 باألشخاص وته��ب المهاج��ن. 
o  ي مؤتمر

�ولالمشاركة �ف العال�ي السابع لمكافحة اإلتجار باألشخاص وته��ب المهاج��ن  اإلن�ت
ة الممتدة من  ف خالل الف�ت  . 2019سبتم�ب  13إ�  10ببيو�س آيرس/األرجنتني

o  ي ورشة عمل إقل�م�ة
ي بالمخدرات والج��مة المشاركة �ف نظمها مكتب األمم المتحدة المعيف

ع�ة بالمغرب من   . 2019أ�ت��ر  25إ�  22حول اإلتجار باألشخاص والهجرة غ�ي ال�ش
o  ي إطار تبادل التجارب  2019نوفم�ب  3أ�ت��ر إ�  27حضور ز�ارة تبادل بال�وت د�فوار من

�ف
ي مجال مكافحة اإلتجار باألشخاص رفقة 

ات �ف أعضاء الهيئة الوطن�ة لمكافحة اإلتجار والخ�ب
 باألشخاص. 

o  ي المخدرات بهولندا
ي دورة تك��ن�ة حول مكافحة اإلتجار باألشخاص واإلتجار �ف

المشاركة �ف
 . 28/11/2019إ�  17من 

o  4بصقل�ة إ�طال�ا حول مكافحة اإلتجار باألشخاص وته��ب المهاج��ن من  اجتماعحضور 
 . 2019نوفم�ب  6إ� 
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 هليئة الوطنية ملكافحة االجتار ابألشخاصتوصيات ا 3.3

ي 2019تحصلت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص سنة 
، ع� جائزة أفضل الممارسات �ف

مجال منع ومكافحة االتجار باألشخاص لتكون بالتا�ي الدولة التو�س�ة متواجدة ضمن الع�ش دول 
ي مجال منع ومكافحة االتجار 

ة �ف ف ّ  باألشخاص. المتم�ي

ي تو�س خالل سنة 
تتمحور توص�ات الهيئة الوطن�ة  2019تبعا لتحل�ل وضع االتجار باألشخاص �ف

 :  لمكافحة االتجار باألشخاص ف�ما ��ي

ي المتعلق بالهيئة: 
ي خصوص اإلطار القانويف

 �ف

ي  2016لسنة  61من القانون األسا�ي عدد  44تفع�ل أحكام الفصل  •
 2016أوت  3مؤرخ �ف

نع االتجار باألشخاص ومكافحته والذي نص ع� أن "تخصص للهيئة للق�ام بمهامها المتعلق بم
ف الهيئة من الموارد  ان�ة وزارة العدل" وذلك نظرا إ� الصبغة العاجلة لتمكني ف اعتمادات تلحق بم�ي
�ة الالزمة ألداء مهامها، وخاصة منها تنظ�م حمالت توع��ة وتوسيع مجال  المال�ة والب�ش

ي مجال منع ومكافحة االتجار باألشخاص، ...  علما أنه منذ �شأة الدراسات وال
دورات التك��ن�ة �ف

 لم ترصد لها اعتمادات.  2017الهيئة بتار�ــــخ ف�فري 

ي  2019لسنة  653تفع�ل األمر الحكو�ي عدد  •
الذي يتعلق بضبط  2019ج��ل�ة  29مؤرخ �ف

ه  ا. تنظ�م الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص وطرق س�ي

ي  2016لسنة  61تفع�ل أحكام القانون األسا�ي عدد •
المتعلق بمنع  2016أوت  3المؤرخ �ف

وط وطرق التكفل  ي المتعلق بضبط �ش
االتجار باألشخاص ومكافحته ب�صدار النص التطب��ت

بمصار�ف عالج الضحا�ا الذين نص القانون ع� تمت�عهم بمجان�ة العالج والتداوي باله�ا�ل 
 عند االقتضاء.  الصح�ة العموم�ة

��ي المتعلق بمكافحة االتجار باألشخاص:  ي مجال اإلطار الت�ش
 �ف

ف  • ي سن القانون المتعلق بتنظ�م ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط توظ�ف التو�سيني
اإل�اع �ف

ي مجلس وزاري 
وع المتعلق بالموض�ع وعرضه �ف بالخارج، خاصة بعد أن تم استكمال الم�ش

 والموافقة عل�ه. 

�عات الوطن�ة ذات العالقة بمكافحة االتجار باألشخاص مع المعاي�ي الدول�ة مواءمة ا • لت�ش
ف ع� حقوق  ك�ي ف الوطن�ة مع ال�ت المعتمدة ومبادئ حقوق اإل�سان المكرسة بالدستور والقوانني
الضحا�ا والعمل ع� إدراج الطفل ضح�ة جرائم االتجار باألشخاص ضمن التنقيح الذي ستشهدە 

ي س�درج بها باب ثالث خاص بالطفل الضح�ة ع� غرار الطفل المهدد مجلة حما�ة الطف ل واليت
ي خالف مع القانون. 

 والطفل �ف
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دعوة الدولة التو�س�ة الستكمال المصادقة ع� االتفاق�ات والمواثيق الدول�ة واإلقل�م�ة ذات  •
ج��ن �شأن حقوق المها 180العالقة بمكافحة االتجار باألشخاص ع� غرار االتفاق�ة رقم 

المتعلقة بحما�ة األمومة واالتفاق�ة  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

2005 . 

كائها:  ي مجال دعم قدرات الهيئة و�ش
 �ف

ي للهيئة الوطن�ة لم •
ويف كافحة االتجار باألشخاص لن�ش الو�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
ويف إطار رابط إل��ت

 ص�ة. لتجس�م حما�ة المعط�ات الشخ

إلزام كل المحا�م بمسك دف�ت خاص بقضا�ا االتجار باألشخاص لت�س�ي متابعة الملفات القضائ�ة  •
 ذات الصلة ومآلها. 

ي وزارة العدل بالنسبة للمنظومة اإلحصائ�ة وطرق تتبع مآل  •
مراجعة وتط��ر الطرق المعتمدة �ف

 القضا�ا المنشورة مع اعتماد المقار�ات الحديثة. 

ي مجال مكافحة االتجار باألشخاص تع��ز الدعم الما •
�ك فاعل �ف ي باعتبارە �ش

دي للمجتمع المديف
 ع�ب تخص�ص موارد عموم�ة لذلك. 

ور�ة لنقل ضحا�ا االتجار باألشخاص و�سه�ل تنقل أعضاء الهيئة  • وضع الوسائل الماد�ة ال�ف
 داخل الجهات للق�ام بمهامهم. 

ف الهيئة من الموارد المال�ة لبناء  • القدرات الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص وتبادل تمكني
ي جرائم االتجار. 

ور�ة للحد من الطلب �ف ات، وللق�ام بالدراسات و�الحمالت التوع��ة ال�ف  الخ�ب

ف  • ي مجال مكافحة االتجار باألشخاص وتمكني
ي �ف

العمل ع� تفع�ل وتع��ز التعاون الدو�ي والقضايئ
حها الذي قدمته  ي ا�شاء  TIP heroبمناسبة حصول تو�س ع� الهيئة من تفع�ل مق�ت

والمتمثل �ف
ح من قبل  شبكة اقل�م�ة لمكافحة االتجار بالب�ش وته��ب المهاج��ن خاصة بعد عرض المق�ت

ة من  ي الف�ت
ي م� �ف

 26الهيئة بمناسبة المنتدى اإلقل��ي للتعاون وتبادل المعرفة الذي انعقد �ف
 ولة اف��ق�ة. د 18وقبوله من طرف  2019نوفم�ب  28إ� 

ف ومتفقدي  • ي تنم�ة قدرات نقاط االتصال المرجع من قضاة وأمنيني
معاضدة مجهودات الهيئة �ف

ف ع� كامل تراب  ي ومحامني
ف عن المجتمع المديف ي حما�ة الطفولة وأطباء وممثلني شغل ومندويب

 الجمهور�ة. 

���ة و�كافة  • مناطق العمل ع� ��ش ثقافة مكافحة االتجار باألشخاص بالمؤسسات ال�ت
 الجمهور�ة. 

ي المدارس والمعاهد وال�ل�ات ذات العالقة لتدر�سها.  •
 إدراج مادة مكافحة االتجار باألشخاص �ف
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ي مجال اإلحاطة بالضحا�ا: 
 �ف

ف ضحا�ا االتجار  2016لسنة  61من القانون عدد  65تفع�ل الفصل  • ي إمكان�ة تمكني
والنظر �ف

ي اإلقامة مؤقتا بالب
ة باألشخاص األجانب من الحق �ف ي إقامتهم لمبا�ش

الد التو�س�ة أو التمد�د �ف
ي الرام�ة إ� ضمان حقوقهم، 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 المعال�م القنصل�ة لضحا�ا االتجار باألشخاص ال

اب التو��ي �ف ي مغادرة ال�ت
ف �ف راغبني

 الطوع�ة. 

 معاضدة مجهودات الهيئة إلعادة إدماج ضحا�ا االتجار باألشخاص.  •

ي مجال ��ش الو�ي االجتما�ي بمخاطر االتجار باألشخاص: 
 �ف

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.  •
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 املالحق

 عدد1لحق عدد م   2016لسنة  61: القانون األسا افحته2016أوت  3مؤرخ  األشخاص وم منع االتجار   ، يتعلق 

 عدد 2ملحق عدد    2019لسنة  653: أمر حكو ة  29مؤرخ  ل م الهيئة  2019ج ط تنظ ض افحة يتعلق  ة لم الوطن

ها األشخاص وطرق س  االتجار 

 ا
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ي  2016لسنة  61: القانون األسا�ي عدد1ملحق عدد 
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 االتجار باألشخاص ومكافحته
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 2016 أوت 3 مؤرخ في 2016 لسنة 61عدد قانون أساسي 
  .)1(يتعلق بمنع االتجار باألشخاص ومكافحته

   باسم الشعب،
  . مجلس نواب الشعبةمصادقوبعد 

  : آلتي نصهااألساسي  يصدر رئيس الجمهورية القانون
  البــــاب األول
 أحكـــام عامة

يهدف هذا القانون إلى منع  كل أشكال ـ الفصل األول 
االستغالل التي يمكن أن يتعرض لها األشخاص وخاصة النساء 
واألطفال ومكافحتها بالوقاية من االتجار بهم وزجر مرتكبيه 

  . وحماية ضحاياه ومساعدتهم
ي و التعاون الدولي في كما يهدف إلى دعم التنسيق الوطن

مجال مكافحة االتجار باألشخاص في إطار االتفاقيات الدولية 
  .واإلقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية

ُيقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا  ـ 2الفصل 
  : القانون

  : االتجار باألشخاص  ـ1

أشخاص أو نقلهم  ديعد اتجارا باألشخاص استقطاب أو تجني
  أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم 
أو استقبالهم باستعمال القوة أو السالح أو التهديد بهما أو غير 

   أو الخداع االحتيالذلك من أشكال اإلكراه أو االختطاف أو 
أو استغالل حالة استضعاف أو استغالل نفوذ أو تسليم أو قبول  

 مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص مبالغ مالية أو
له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد االستغالل أيا كانت صوره 
سواء من طرف مرتكب تلك األفعال أو بوضعه على ذمة الغير 

  . الستغالله

ويشمل االستغالل استغالل بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من 
   أو الخدمة قسرا أشكال االستغالل الجنسي أو السخرة

  أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد 
  أو التسول أو نزع األعضاء أو األنسجة أو الخاليا أو األمشاج 

  .أو األجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال االستغالل األخرى
ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ــ
   :األعمال التحضيرية) 1

 21 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستصادقته ومنواب الشعبة مجلس مداول
  .2016جويلية 

  :  حالة استضعاف  ـ2 

 لالستغالل  الشخص أنه مضطر للخضوع فيه يعتقد وضع أّي
الناجم خاصة عن كونه طفال أو عن وضعيته غير القانونية أو حالة 
الحمل لدى المرأة أو حالة االحتياج الشديد أو حالة المرض 
الخطير أو حالة اإلدمان أو حالة قصور ذهني أو بدني يعوق 

  .  الشخص المعني عن التصدي للجاني

  :  السخرة أو الخدمة قسرا  ـ3

أي عمل أو خدمة يفرض عنوة على شخص تحت التهديد بأي 
  .عقاب و ال يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائه بمحض اختياره

  : االسترقاق  ـ4

الشخص السلطات الناجمة عن حق أي وضع تمارس فيه على 
  .الملكية كلها أو بعضها

  : الممارسات الشبيهة بالرق   ـ5

  :  تشمل الحاالت التالية

الوضع الناشئ عن إجبار مدين على أداء عمل : إسار الدين ـ 
أو خدمات بنفسه أو بواسطة شخص آخر تابع له ضمانا لدين 

الخدمات ال متخلد بذمته إذا كان مقابل ذلك العمل أو تلك 
  يستخدم لتصفية هذا الدين أو إذا كانت مدة أو طبيعة العمل 

 .أو الخدمات غير محددة

الوضع الناشئ عن إلزام شخص بموجب اتفاق بأن : القنانة ـ 
يعيش ويعمل على أرض شخص آخر و أن يقدم عمل أو خدمات 
لهذا الشخص بعوض أو بغير عوض و دون أن يملك حرية تغيير 

 .وضعه

 . راه المرأة على الزواجإكـ 

 .إكراه المرأة على الحمل أو على استئجار رحمهاـ 

 .استخدام طفل في أنشطة إجرامية أو في نزاع مسلحـ 

 .تبني طفل لغرض استغالله أيا كانت صورهـ 

 .االستغالل االقتصادي أو الجنسي لألطفال بمناسبة تشغيلهمـ 

  :االستعباد  ـ 6

ل أو أداء خدمات وفقا لشروط إجبار شخص على القيام بعم
 .ال يستطيع ذلك الشخص الخالص منها أو تغييرها

 القــوانيــن
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  :  االستغالل الجنسي ـ 7
الحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خالل توريط شخص 
في أعمال دعارة أو بغاء أو في تقديم أي أنواع أخرى من 
الخدمات الجنسية بما في ذلك استغالله في المشاهد اإلباحية 

إنتاج مشاهد ومواد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأي وسيلة ب
  . كانت

  : جماعة إجرامية منظمة  ـ8
جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكثر 
تكونت ألي مدة كانت و تعمل بطريقة متضافرة على ارتكاب إحدى 
جرائم االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بقصد 

  .ل بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منافع مالية أو ماديةالحصو
  :  وفـــاق  ـ9

كّل تآمر تكّون ألي مدة كانت مهما كان عدد أعضائه بقصد 
ارتكاب إحدى جرائم االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذا 
القانون دون أن يلزم وجود تنظيم هيكلي أو توزيع محدد ورسمي 

  .تمر عضويتهم فيهلألدوار بينهم أو أن تس
  :جريمة عبر وطنية  ـ 10

  :تكون الجريمة عبر وطنية في الصور التالية 
  إذا ارتكبت في اإلقليم الوطني وبدولة أجنبية أو أكثر، ـ 
إذا ارتكبت في اإلقليم الوطني وجرى اإلعداد أو التخطيط ـ 

 لها أو إدارتها أو اإلشراف عليها بدولة أجنبية أو أكثر،  
تكبت في دولة أجنبية وجرى اإلعداد أو التخطيط لها إذا ارـ 

 أو إدارتها أو اإلشراف عليها باإلقليم الوطني،
إذا ارتكبت في اإلقليم الوطني من مجموعة منظمة تمارس ـ 

 أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة، 
إذا ارتكبت في اإلقليم الوطني ونتجت عنها آثارا في دولة ـ 

 في دولة أجنبية وكانت لها آثارا في اإلقليم أجنبية أو ارتكبت
 . الوطني
  :    جريمة منظمةـ 11 

  .جريمة مرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة
  :  الضحية  ـ12

شخص طبيعي لحقه ضرر نشأ مباشرة عن إحدى جرائم 
 .   االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون

ائم االتجار باألشخاص ينطبق هذا القانون على جر ـ 3الفصل 
المرتكبة داخل اإلقليم الوطني وكذلك على جرائم االتجار 
باألشخاص المرتكبة خارج اإلقليم الوطني في حدود قواعد 

  .اختصاص المحاكم التونسية المنصوص عليها بهذا القانون
تنطبق أحكام المجلة الجزائية ومجلة اإلجراءات  ـ 4الفصل 

 والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية الجزائية ومجلة المرافعات
الخاصة على جرائم االتجار باألشخاص و الجرائم المرتبطة بها 

  .المنصوص عليها بهذا القانون بقدر ما ال تتعارض مع أحكامه

  .ويخضع األطفال إلى مجلة حماية الطفل
ال يعتد برضا الضحية لتقدير وقوع جريمة االتجار  ـ 5الفصل 

ستعملت في ارتكابها إحدى الوسائل المنصوص باألشخاص إذا ا
  . من هذا القانون2 من الفصل 1عليها بالعدد 

وال يشترط لقيام أركان االتجار باألشخاص استعمال تلك 
الوسائل إذا كانت الضحية طفال أو شخصا عديم األهلية أو من 

  . الذهنيةذوي اإلعاقة
بات وال يعتبر رضا الضحية ظرفا يحمل على تخفيف العقو

  .المنصوص عليها بهذا القانون
ال يؤاخذ من ارتكب جرما مرتبطا ارتباطا مباشرا ـ  6الفصل 

  .بإحدى جرائم االتجار باألشخاص التي كان ضحية لها
تسقط الدعوى العمومية في جرائم االتجار ـ  7الفصل 

باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بمرور خمسة عشر 
تجة عن جناية وبمرور خمسة أعوام إذا عاما كاملة إذا كانت نا

كانت ناتجة عن جنحة و ذلك ابتداء من يوم اكتشاف الجريمة على 
  .أن ال يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع

وتسري نفس مدة السقوط المشار إليها بالفقرة المتقدمة 
بالنسبة لجرائم االتجار باألشخاص المرتكبة ضد األطفال ابتداء 

 .لوغهم سن الرشدمن ب
  الباب الثاني

  في زجر االتجار باألشخاص
  القسم األول
  في من يعاقب

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها  ـ 8الفصل 
خمسون ألف دينار كل من يرتكب إحدى جرائم االتجار 

 من هذا 2 من الفصل 1باألشخاص المنصوص عليها بالعدد 
  .القانون

لعقوبات المقررة لجرائم االتجار يعاقب بنصف اـ  9الفصل 
باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو للجرائم المرتبطة بها 

  .كل من يحرض علنا بأي وسيلة كانت على ارتكابها
وإذا كان العقاب المستوجب هو اإلعدام أو السجن بقية العمر 

  .يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما
دة سبعة أعوام وبخطية قدرها يعاقب بالسجن مـ  10الفصل 

أربعون ألف دينار كل من  انخرط أو شارك بأي عنوان كان، داخل 
تراب الجمهورية أو خارجه، في جماعة إجرامية منظمة أو وفاق 
يهدف إلى إعداد أو تحضير أو ارتكاب إحدى جرائم االتجار 

  . باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون
وخطية قدرها مائة ألف   شر عاماوتكون مدة العقوبة خمسة ع

  .دينار لمكوني ومديري الجماعات أو الوفاقات المذكورة
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يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها  ـ 11الفصل 
  :   من يتعمد ارتكاب إحدى األفعال التالية  ألف دينار كلخمسون

   إعداد محل الجتماع أعضاء جماعة إجرامية منظمة ـ 1
اص لهم عالقة بجرائم االتجار باألشخاص أو وفاق أو أشخ

المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواؤهم أو إخفاؤهم أو ضمان 
فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على 

 االستفادة بمحصول أفعالهم،

   توفير بأي وسيلة كانت أمواال أو أسلحة أو موادا ـ 2
 أو مؤونة  أو خدمات أو معدات أو وسائل نقل أو تجهيزات

لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم 
 عالقة بجرائم االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون،

   إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط  ـ3
أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى 

درته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك التراب التونسي أو مغا
برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب 
  إحدى جرائم االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون 

  أو كان ذلك الشخص ضحية لها،

   وضع كفاءات أو خبرات على ذمة جماعة إجرامية منظمة  ـ4
بجرائم االتجار باألشخاص أو وفاق أو أشخاص لهم عالقة 

 المنصوص عليها بهذا القانون، 

 إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة  ـ5
لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم 
عالقة بجرائم االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون 

يها أو االستفادة منها بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر عل
  أو عدم عقاب مرتكبيها،

 صنع أو افتعال وثائق هوية أو سفر أو إقامة أو غير ذلك ـ 6
 من 199 إلى 193من الرخص أو الشهادات المذكورة بالفصول 

المجلة الجزائية لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة 
منصوص عليها أشخاص لهم عالقة بجرائم االتجار باألشخاص ال

  .بهذا القانون

يعاقب بالسجن مدة ثالثة أعوام وبخطية قدرها   ـ12الفصل 
من يتعمد استعمال شبكات االتصال  عشرة آالف دينار كل

والمعلومات الرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون 
  .و ذلك بقطع النظر عن العقوبات المقررة لتلك الجرائم

بالسجن مدة ثالثة أعوام و بخطية قدرها يعاقب   ـ13الفصل 
  عشرة آالف دينار كل من يخفي أو يحجز أو يتلف وثيقة سفر 
أو هوية أو إقامة دون إذن قانوني قصد ارتكاب إحدى جرائم 
االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو تسهيل 

  .  ارتكابها

مسة يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خـ  14الفصل 
آالف دينار كل من يمتنع عمدا عن إشعار السلط ذات النظر فورا 
بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له االطالع 

 جرائم االتجار باألشخاص  إحدىعليه من أفعال حول ارتكاب
  .  المنصوص عليها بهذا القانون

لسر من كان خاضعا لكل لجريمة عدم اإلشعار مرتكبا و يعتبر 
القيام بواجب اإلشعار المنصوص عليه بالفقرة المهني و تخلف عن 

المتقدمة إذا كانت الضحية طفال أو شخصا عديم األهلية أو من 
 عمدا عن اإلشعار بما بلغ إلى علمه امتنعذوي اإلعاقة الذهنية أو 

طالع عليه من أفعال ومات أو إرشادات وبما أمكن له االمن معل
 جرائم االتجار باألشخاص المنصوص  إحدىبارتكاحول إمكانية 

  .  عليها بهذا القانون
و يمكن للمحكمة أن تعفي من العقاب المنصوص عليه بالفقرة 

  . األولى قرين المحكوم عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته
وال يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضد من 

  .قام عن حسن نية بواجب اإلشعار
  :  يعد مرتكبا لجريمة إعاقة سير العدالة كل منـ  15الفصل 

استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطايا أو هدايا أو منافع ـ 
من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص على اإلدالء 
  بشهادة زور أو إلخفاء الحقيقة سواء كان ذلك في مضرة 

 العمومية أو مصلحة المتهم وذلك في كافة مراحل الدعوى
 المتعلقة بجرائم االتجار باألشخاص،

استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطايا أو هدايا أو منافع ـ 
من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لعدم كشف ضحايا االتجار 
باألشخاص أو لحملهم على عدم رفع شكاية أو لرجوعهم في 

  التشكي،

  سرته اعتدى على شخص أو على مكاسبه أو على أفراد أـ 
أو مكاسبهم بغرض االنتقام إثر اإلدالء بشهادة أو تقديم دليل في 

 دعوى جزائية متعلقة بجرائم االتجار باألشخاص،
اطلع بحكم وظيفته على معلومات تتعلق بتتبعات جزائية من ـ 

أجل جرائم االتجار باألشخاص وتعمد إفشاءها ألشخاص يشتبه 
سير األبحاث أو عدم في تورطهم في تلك الجرائم بغرض إعاقة 

كشف الحقيقة أو التفصي من التتبع والعقاب وذلك دون المساس 
 .بحقوق الدفاع
يعاقب مرتكب جريمة إعاقة سير العدالة طبقا ـ  16الفصل 

للصورة المقررة بالمطة األولى من الفصل المتقدم بنفس عقوبة 
الجريمة محل التتبع لكن دون أن تتجاوز مدة السجن عشرين 

  .عاما
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 

  . عشرون ألف دينار في باقي الصور األخرى
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وال يمنع ذلك من تطبيق العقوبات األكثر شدة إن اقتضى 
  .الحال ذلك

الوسائل  على المحكمة أن تقضي بمصادرةـ  17الفصل 
المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون 

موال المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من نفس الجرائم، واأل
ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك األموال على 

  .حالها أو تّم تحويلها إلى مكاسب أخرى

وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي يحكم بخطية ال 
لجريمة تقّل في كل الحاالت عن قيمة األموال التي تعلقت بها ا

  .لتقوم مقام المصادرة

  وللمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة 
أو العقارية واألرصدة المالية للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت 
استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة 

  .بالجرائم المنصوص عليها بهذا القانون

تنال األحكام الصادرة بالمصادرة و ال يمكن في كل الحاالت أن 
  .تطبيقا لهذا القانون من الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن نّية

للمحكمة أن تقضي بحرمان المحكوم عليه من  ـ 18الفصل 
مباشرة الوظائف أو األنشطة المهنية التي استغل بمقتضاها 
التسهيالت المخولة له الرتكاب إحدى جرائم االتجار باألشخاص 

  .منصوص عليها بهذا القانونال

كما يتحتم الحكم بالمراقبة اإلدارية أو المنع من اإلقامة بأماكن 
معينة مدة ال تقّل عن  ثالثة أعوام وال تفوق عشرة أعوام إال إذا  
قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها 

  .القانوني
تكميلية وال يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات ال

  .األخرى المقررة قانونا

تقضي المحكمة بنفس الحكم بطرد األجنبي  ـ 19الفصل 
المحكوم عليه من أجل جرائم االتجار باألشخاص المنصوص عليها 

  .بعد قضائه للعقاب بهذا القانون من التراب التونسي

 ويحجر على األجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول
 عشر سنوات إن كان العقاب من أجل جنحة البالد التونسية مدة
  .العقاب من أجل جناية ومدى الحياة إن كان

 وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام
  .وبخطية قدرها عشرة آالف دينار

  .والمحاولة موجبة للعقاب
و ال تنسحب هذه األحكام على األجنبي الذي له قرين تونسي 

  .الجنسية

 يقع تتبع الذات المعنوية إذا تبين أن ارتكاب ـ 20الفصل 
 جرائم االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون إحدى

يمثل الغرض الحقيقي من إنشائها أو تم لفائدتها أو إذا حصلت 
لها منه منافع أو مداخيل أو إذا تبين أنها توفر الدعم بأي شكل 

ا عالقة بجرائم من األشكال ألشخاص أو تنظيمات أو أنشطة له
  . االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون

تعاقب الذات المعنوية بخطية تساوي قيمة األموال المتحصل 
عليها من جرائم االتجار باألشخاص على أن ال يقل مقدارها عن 

  .خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة لألشخاص الطبيعيين
ذات المعنوية من كما يمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان ال

  .مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلها
وال يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص 
  عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها 

  .أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه األفعال
  القسم الثاني

  إلعفاء من العقوبات والتخفيف منهافي ا
ُيعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من  ـ 21الفصل 

المنتمين لجماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى ارتكاب 
إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة 
ا بها ، بإبالغ الّسلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات، قبل علمه

بها، مّكنت من كشف الجريمة أو تفادي تنفيذها أو التعرف على 
  .مرتكبي الجريمة أو الضحايا

وال يمنع ذلك المحكمة من إخضاعه للمراقبة اإلدارية أو منعه 
  .من اإلقامة بأماكن معينة لمدة أقصاها خمس سنوات

يعاقب المنتمي لجماعة إجرامية منظمة أو وفاق  ـ 22الفصل 
  كاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون يهدف إلى ارت

أو الجرائم المرتبطة بها بعقوبة أقصاها ثلث العقاب المقّرر أصالة 
لجريمة االتجار باألشخاص أو الجريمة المرتبطة بها، إذا مّكنت 
اإلرشادات أو المعلومات التي تولى إبالغها إلى السلط ذات النظر 

بعات أو التحقيق من وضع حّد بمناسبة البحث األولي أو التت
لجرائم االتجار باألشخاص أو لجرائم مرتبطة بها ، أو من الكشف 

   .عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم
و يكون العقاب المستوجب السجن مدة عشرين عاما إذا كان 

  . العقاب المقرر أصالة للجريمة اإلعدام أو السجن بقية العمر
  الثالقسم الث

  فيما يزيد العقوبات شدة
يكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما  ـ 23الفصل 

وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت 
  : جريمة االتجار باألشخاص

 ضد طفل أو باستخدامه،ـ 
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  ضد امرأة حامل،ـ 
    الذهنيةضد شخص عديم األهلية أو من ذوي اإلعاقةـ 

 ه،أو باستخدام
 ضد مجموعة من ثالثة أشخاص فأكثر،ـ 
  إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها ـ 

  أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها،
  إذا ارتكبت الجريمة ممن استغل صفته أو السلطة ـ 

 أو التسهيالت التي خولتها له وظيفته أو نشاطه المهني،
   وثائق الهوية أو السفر إذا ارتكبت الجريمة بتدليسـ 

 أو اإلقامة،
إذا ارتكبت الجريمة باستخدام مواد مخدرة أو مؤثرات ـ 
 عقلية، 
إذا نتج عن الجريمة إصابة الضحية بسقوط أو عجز بدني ـ 

 .     مستمر لم تتجاوز درجته العشرين بالمائة
 إلى عامايكون العقاب بالسجن من خمسة عشر  ـ 24الفصل 

  : طية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينارعشرين عاما وبخ
إذا ارتكبت جريمة االتجار باألشخاص من مجموعة إجرامية ـ 

 منظمة أو من وفاق،
 إذا ارتكبت ممن كان عائدا في جرائم االتجار باألشخاص،ـ 
 إذا كانت الجريمة عبر وطنية،ـ 
إذا نتج عن الجريمة إصابة الضحية بسقوط أو عجز بدني ـ 
ر تجاوزت درجته العشرين بالمائة أو إصابته بأحد األمراض مستم

 .     الجنسية السارية
يكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية من ـ  25الفصل 

مائة ألف دينار إلى مائتي ألف دينار إذا ترتب عن ارتكاب إحدى 
جرائم االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون موت 

  . إلى وفاتهاأّدىها أو إصابتها بمرض الضحية أو انتحار
إذا ارتكب الجاني عدة جرائم متباينة، يعاقب ـ  26الفصل 

ألجل كل واحدة منها بانفراد، و في كل الحاالت ال تضم العقوبات 
  .لبعضها

  القسم الرابع
  في بعض اإلجراءات الخاصة

تكون المحاكم التونسية مختصة بالنظر في جرائم  ـ 27الفصـل 
ر باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم االتجا

  : المرتبطة بها المرتكبة خارج اإلقليم الوطني في الصور التالية
إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي أو كانت الضحية تونسي ـ 

  الجنسية،
إذا كانت الضحية أجنبي أو شخص عديم الجنسّية يوجد ـ 

 نسي،محّل إقامته المعتاد داخل التراب التو

إذا ارتكبت من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد ـ 
، ولم تطلب السلط األجنبية المختّصة بالنظر بالتراب التونسي

تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل 
 .المحاكم التونسية ذات النظر

ال تتوقف إثارة الدعوى العمومية في الصور ـ  28الفصـل 
بالفصل المتقدم من هذا القانون على تجريم المنصوص عليها 

   .األفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها
ال يمكن اعتبار جرائم االتجار باألشخاص، بأي ـ  29الفصـل 

حال من األحوال، جرائم سياسية أو جرائم مالية غير موجبة 
  .للتسليم

ة تدعو إلى االعتقاد وال يمنح التسليم إذا توفرت أسباب حقيقي
بأن الشخص موضوع طلب التسليم سيكون عرضة لخطر التعذيب 
أو أن طلب التسليم يرمي إلى تتبع أو عقاب شخص بسبب عنصره 

  . أو لونه أو أصله أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية
  إذا تقرر عدم تسليم شخص موضوع تتبع  ـ 30الفصـل 

 من الجرائم المنصوص عليها بهذا أو محاكمة ألجل جريمة
القانون يقع تتبعه وجوبا أمام المحاكم التونسية إذا كان موجودا 
بالتراب التونسي سواء ارتكبت الجريمة أم لم ترتكب بالتراب 

  .المذكور وبقطع النظر عن جنسية الجاني أو كونه عديم الجنسية
أتية على قاضي التحقيق أن يتعقب األموال المت ـ 31الفصـل 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الجريمة ويحجزها تمهيدا 
  .لمصادرتها

ضرورة البحث يمكن يها في الحاالت التي تقتضـ  32الفصل 
اللجوء إلى اعتراض اتصاالت ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي 

  .معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق
المرور يشمل اعتراض االتصاالت الحصول على بيانات 

  والتنصت أو االطالع على محتوى االتصاالت وكذلك نسخها 
أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة واالستعانة في 

 بالوكالة الفنية لالتصاالت و مشغلي الشبكات ،عند االقتضاء،ذلك
العمومية لالتصاالت و مشغلي شبكات النفاذ و مزودي خدمات 

  .مة التي يسديهااالتصاالت كل حسب نوع الخد

وتتمثل بيانات المرور في المعطيات التي تسمح بتحديد نوع 
الخدمة ومصدر االتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي يمر 

  .عبرها وساعته وتاريخه وحجمه و مدته
ويتضّمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق جميع 

وضوع طلب العناصر التي من شأنها التعريف باالتصاالت م
  .االعتراض واألفعال الموجبة له ومّدته

ال يمكن أن تتجاوز مّدة االعتراض أربعة أشهر بداية من تاريخ 
القرار يمكن التمديد فيها لمّرة واحدة و لنفس المّدة بمقتضى 

  .قرار معلل
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ويتعّين على الجهة المكلفة بتنفيذ االعتراض إعالم وكيل 
 األحوال بأي وسيلة تترك الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب

أثرا كتابيا بالترتيبات التي تم اتخاذها إلنجازه وبالتاريخ الفعلي 
  .النطالق عملية االعتراض

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا 
  .الفصل

يجب على الجهة المكّلفة بإنجاز االعتراض القيام ـ  33الفصل 
 قاضي التحقيق لجمهورية أوا بالتنسيق مع وكيل ابمأموريته

بحسب األحوال وتحت رقابته وإحاطته علما بأي وسيلة تترك أثرا 
كتابيا بسير عملية االعتراض بما يمّكنه من اتخاذ التدابير الالزمة 

  .لحسن سير البحث
تضمن جميع المكاتبات والمراسالت والتقارير المتعلقة بعملية 

لملف األصلي قبل االعتراض بملف مستقل خاص يقع إضافته ل
اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم 

 . التحقيق

تحّرر الجهة المكّلفة بإنجاز االعتراض، عند إتمام ـ  34الفصل 
المّتخذة والعمليات التي  أعمالها، تقريرا يتضّمن وصفا للترتيبات

  أنجزت ونتائجها ُيرفق وجوبا بالبيانات التي تسنى جمعها 
سخها أو تسجيلها وكذلك البيانات التي تمّكن من حفظها أو ن

  .وقراءتها وفهمها والمفيدة لكشف الحقيقة

إذا لم تترّتب عن المعطيات المجّمعة من االعتراض تتّبعات 
 فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به ،جزائية 

  .العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية

ي الحاالت التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن فـ  35الفصل 
اللجوء إلى االختراق بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد 

  .من قبل مأموري الضابطة العدلية

ويباشر االختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل 
الجمهورية أو من قاضي التحقيق وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة 

  .المدة بقرار معللأشهر قابلة للتمديد لنفس 

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا 
  .الفصل

يتضّمن قرار اإلذن باالختراق الصادر عن وكيل ـ  36الفصل 
الجمهورية أو قاضي التحقيق اللوحة البصمية والبصمة الجينية 

ويسري العمل به على كامل تراب . والهوية المستعارة للمخترق
 .يةالبالد التونس

يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق ألي سبب من 
  .األسباب

كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ستة أعوام إلى عشرة 
  . دينارألفأعوام  وبخطية قدرها خمسة عشر 

إذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح أو غير ذلك من أنواع 
 من المجلة الجزائية ضد 319 و218العنف المقررة بالفصلين 

لمخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى خمسة ا
  .عشر عاما سجنا وإلى خطية قدرها عشرون ألف دينار

إذا تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد األشخاص 
المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة إلى عشرين عاما 

 من سجنا وخطية قدرها ثالثون ألف دينار دون أن يمنع ذلك
  . تطبيق العقوبات األكثر شدة المتعلقة بالقتل العمد

ال يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه دون سوء  ـ 37الفصل 
  .نية باألفعال التي تتطلبها عملية االختراق

يتولى مأمور الضابطة العدلية المتعهد اإلشراف ـ  38الفصل 
 إلى على مراقبة سير عملية االختراق ويرفع تقاريرا في الغرض

وكيل الجمهورية أو إلى قاضي التحقيق كل شهر وكلما دعت 
  .الضرورة أو طلب منه ذلك وكذلك عند نهاية عملية االختراق

  .وال يضّمن بملف القضية إّال التقرير النهائي

في الحاالت التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن ـ  39الفصل 
 يأذن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بحسب األحوال أن

بمقتضى قرار كتابي معلل لمأموري الضابطة العدلية بوضع ُعدة 
  تقنية باألغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محالت 
أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل 

  . تحديد أماكنهموكالمهم وصورهم بصفة سرية 

 بحسب يتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق
األحوال اإلذن بدخول األماكن أو المحالت أو العربات الخاصة ولو 
خارج  الساعات المنصوص عليها بمجلة اإلجراءات الجزائية ودون 
علم أو موافقة مالك العربة أو صاحب المكان أو أي شخص له 

  .حق عليهما

ويتضّمن القرار المذكور جميع العناصر التي من شأنها 
 الشخصية أو باألماكن أو المحالت أو العربات التعريف باألغراض

الخاصة أو العمومية المعنية بالمراقبة السمعية البصرية واألفعال 
  .الموجبة لها ومّدتها

ال يمكن أن تتجاوز مّدة المراقبة السمعية البصرية شهرين 
بداية من تاريخ القرار وتكون قابلة للتمديد مّرة واحدة لنفس 

  . معللالمّدة بمقتضى قرار

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا 
  .الفصل

لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة 
العدلية، حسب الحاالت، االستعانة بمن يرونه من األعوان 

  . المؤهلين و أهل الخبرة لوضع العدة التقنية
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سجيالت تضمن جميع المكاتبات والمراسالت والتقارير والت
المتعلقة بعملية المراقبة السمعية البصرية بملف مستقل خاص يقع 
إضافته للملف األصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل 

  .   إصدار قرار في ختم التحقيق
تحّرر الجهة المكّلفة بإنجاز المراقبة السمعية البصرية عند 

مّتخذة والعمليات ال إتمام أعمالها تقريرا يتضّمن وصفا للترتيبات
التي أنجزت ومكانها وتاريخها وساعتها ونتائجها ُيرفق وجوبا 
بالتسجيالت السمعية البصرية التي تسنى جمعها والمفيدة لكشف 

  .الحقيقة
ُتنقل المحادثات الجارية بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بواسطة 

  .مترجم محلف
قبة السمعية إذا لم تترّتب عن المعطيات المجّمعة من المرا

البصرية تتّبعات جزائية فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا 
  .للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية

وبخطية قدرها يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام  ـ 40الفصل 
األشخاص الذين يفشون عمدا إحدى عشرة آالف دينار 

اض أو االختراق أو المراقبة المعلومات المتعلقة بعمليات االعتر
السمعية البصرية أو المعطيات المجّمعة منها، وال يمنع ذلك من 

  . تطبيق العقوبات األكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك
وتضاعف العقوبة إذا وقع ارتكاب هذا الفعل من قبل من هو 
مؤتمن بموجب وظيفه على األمور التي تم الحصول عليها 

  .الخاصةباستعمال طرق التحري 

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام و بخطية  ـ 41الفصل 
قدرها خمسة أالف دينار كل من يهدد بإفشاء أمر من األمور التي 
تم الحصول عليها باستعمال طرق التحري الخاصة من أجل حمل 

  .شخص على القيام بعمل أو االمتناع عن القيام به

 قبل من هو وتضاعف العقوبة إذا وقع ارتكاب هذا الفعل من
مؤتمن بموجب وظيفه على األمور التي تم الحصول عليها 

  .باستعمال طرق التحري الخاصة

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام و بخطية  ـ 42الفصل 
 دينار كل من يتعمد اعتراض االتصاالت خمسة آالفقدرها 

والمراسالت أو المراقبة السمعية البصرية في غير األحوال 
  .ونا و دون احترام الموجبات القانونيةالمسموح بها قان

  .والمحاولة موجبة للعقاب
ال يمكن استعمال وسائل اإلثبات التي وقع جمعها ـ  43الفصل 

بمناسبة عملية اختراق أو اعتراض أو مراقبة سمعية بصرية إال في 
  .حدود إثبات الجرائم المعنية بالبحث

 صدور حكم وتعدم الوسائل التي ال عالقة لها بالبحث بمجرد
  .بات سواء قضى باإلدانة أو البراءة

وتعدم في جميع الصور كل الوسائل سواء التي لها عالقة 
بالبحث أو التي ليست لها عالقة به و ذلك في صورة صدور حكم 

  .بات بالبراءة
وفي حالة صدور حكم بات باإلدانة تحفظ الوسائل التي لها 

  .نونيةعالقة بالبحث بخزينة المحكمة المدة القا
 وتعدم جميع الوسائل في حالة انقضاء الدعوى العمومية 

  .بمرور الزمن أو في حالة صدور قرار بات بالحفظ
  . وتتم عملية اإلعدام بحضور ممثل عن النيابة العمومية

  .ويحرر في كل األحوال محضر في الغرض
  

  الباب الثالث
  في الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص

الهيئة "تحدث لدى وزارة العدل هيئة تسمى ـ  44الفصل 
تعقد جلساتها بمقر الوزارة " الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص

  .التي تتولى تأمين كتابتها القارة
وتخصص للهيئة للقيام بمهامها اعتمادات تلحق بميزانية وزارة 

  .العدل
تتركب الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص ـ  45الفصل 

  :ن م
 في مجال االختصاصمن الرتبة الثالثة من ذوي  عدلي قاضـ 

 حقوق اإلنسان، رئيسا، مباشرا لكامل الوقت،
 ممثل عن وزارة الداخلية، عضوا،ـ 
 ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، عضوا،ـ 
 ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، عضوا،ـ 
 ممثل عن الوزارة المكلفة بحقوق اإلنسان ، عضوا،ـ 
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون االجتماعية ، عضوا،ـ 
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل، عضوا،ـ 
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة، عضوا،ـ 
 والطفولة، عضوا، واألسرة ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأةـ 
العلمي، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث ـ 
 عضوا،
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية، عضوا،ـ 
 ، عضوا،بالتربيةممثل عن الوزارة المكلفة ـ 
 ، عضوا،بالشبابممثل عن الوزارة المكلفة ـ 
 ممثل عن هيئة حقوق اإلنسان عند إرساءها، عضوا،ـ 
 خبير في اإلعالم، عضوا،ـ 
لجمعيات ذات مختصين من الناشطين في ا ثنينإممثلين ـ 

 .الصلة بمجال مكافحة االتجار باألشخاص، عضوين
ويقع تعيين أعضاء الهيئة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من 

  .الوزارات والهياكل المعنية لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد
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ولرئيس الهيئة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة 
 برأيه في واالختصاص لحضور اجتماعات الهيئة قصد االستئناس

  .المسائل المعروضة عليها
  .ويضبط تنظيم الهيئة وطرق سيرها بأمر حكومي

تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص ـ  46الفصل 
  : القيام خصوصا بالمهام التالية

ستراتيجية وطنية تهدف إلى منع االتجار باألشخاص اوضع ـ 
 ها،ومكافحته واقتراح اآلليات الكفيلة بتنفيذ

تنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية الضحايا ـ  
  والشهود والمبلغين وكذلك آليات مساعدة الضحايا،

تلقي اإلشعارات حول عمليات االتجار باألشخاص وإحالتها ـ 
 على الجهات القضائية المختصة،

إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين كافة المتدخلين ـ 
قلين التجاريين ومتفقدي الشغل و مندوبي وبصفة خاصة النا

حماية الطفولة واألخصائيين االجتماعيين و النفسانيين والمصالح 
المكلفة بمراقبة الحدود واألجانب ووثائق الهوية والسفر 
والتأشيرات واإلقامة من ترّصد عمليات االتجار باألشخاص  

 واإلبالغ عنها،

لتعرف على ضحايا إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة باـ 
  االتجار باألشخاص وتوفير المساعدة الالزمة لهم،

تيسير االتصال بين مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا ـ 
لوطني المجال وتنسيق جهودها وتمثيلها على الصعيدين ا

 ،والدولي

التعاون مع منظمات المجتمع المدني و سائر المنظمات ذات ـ 
برامجها  شخاص ومساعدتها على تنفيذالصلة بمكافحة االتجار باأل

 في هذا المجال، 

جمع المعطيات والبيانات واإلحصائيات المتعلقة باالتجار ـ 
باألشخاص إلحداث قاعدة بيانات بهدف استغاللها في إنجاز 

 المهام الموكولة لها،

اقتراح اآلليات و اإلجراءات الكفيلة بالحد من الطلب الذي ـ 
الل األشخاص ونشر الوعي االجتماعي يحفز جميع أشكال استغ

بمخاطر االتجار بهم عن طريق الحمالت التحسيسية والبرامج 
الثقافية والتربوية وإقامة المؤتمرات والندوات وإصدار النشريات 

 واألدلة، 

تنظيم الدورات التدريبية واإلشراف على برامج التكوين على ـ 
 لعالقة بنشاطها،الصعيدين الوطني والدولي في المجاالت ذات ا

التعريف بالتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة االتجار ـ 
باألشخاص وإعداد األجوبة على المسائل التي تطلب المنظمات 

 إبداء الرأي فيها ذات العالقة بميدان تدخلها، الدولية

المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لتحديث التشريعات ـ 
عالقة باالتجار باألشخاص على ضوء المنظمة للمجاالت ذات ال

المعايير الدولية وأفضل الممارسات بما يحقق تنفيذ برامج الدولة 
 .في التصدي لهذه الظاهرة

تستعين الهيئة في تنفيذ المهام الموكولة لها ـ  47الفصل 
بالمصالح والهياكل العمومية المختصة في جمع المعلومات 

بمهامها وتنفيذ إجراءات واإلحصائيات حول المسائل المرتبطة 
  .حماية الضحايا والشهود والمبلغين وإجراءات مساعدة الضحايا

تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص ـ  48الفصل 
على تنشيط التعاون مع نظيراتها بالبالد األجنبية التي تربطها بها 

أن اتفاقات تعاون والتعجيل بتبادل المعلومات معها بما من شأنه 
يكفل اإلنذار المبكر بالجرائم المعنية بهذا القانون وتفادي 

  .ارتكابها

ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدمة على احترام مبدأ 
المعاملة بالمثل وعلى التزام نظيراتها بالبالد األجنبية، بمقتضى 
التشريع المنظم لها، بالتقيد بالسر المهني وعدم إحالة المعطيات 

معلومات المجمعة لديها أو استغاللها ألغراض أخرى غير وال
  .مكافحة الجرائم المعنية بهذا القانون وزجرها

تعد الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص ـ  49الفصل 
تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير 

يس اآلليات الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص تحيله إلى رئ
  .الحكومة و يتم نشره للعموم

  .كما يمكن للهيئة إصدار بالغات حول نشاطاتها وبرامجها
  الباب الرابع

  في آليات الحماية والمساعدة
  القسم األول

  في إجراءات الحماية

 القضاء وينتفع الضحايا والشهود ومساعدـ  50الفصل 
ن وكل من تكفل بأي وجه من األوجه بواجب ووالمخترق والمبلغ

إشعار السلط ذات النظر بإحدى جرائم االتجار باألشخاص، 
بالتدابير الكفيلة بالحماية الجسدية و النفسية في الحاالت التي 

  .يكون فيها ذلك الزما
كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند االقتضاء، على أفراد 
أسر األشخاص المشار إليهم بالفقرة المتقدمة وكل من ُيخشى 

  .ن أقاربهماستهدافه م
يمكن لقاضي التحقيق أو لغيره من الهيئات ـ  51الفصل 

القضائية في حاالت الخطر الملّم وإن اقتضت الضرورة ذلك إجراء 
أعمال البحث أو اإلذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع 

  .اتخاذ التدابير الالزمة لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه
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نطاق المتهم وتلقي تصريحات من َيَرَيان ولهما أن يقّررا است
فائدة في سماعه باستعمال وسائل االتصال المرئية أو المسموعة 

  .المالئمة دون ضرورة لحضور المعني باألمر شخصيا
وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن األشخاص 

  .الواقع سماعهم
رة يمكن لألشخاص المشمولين بالحماية في صوـ  52الفصل 

  دعوتهم إلى اإلدالء بتصريحاتهم لدى مأموري الضابطة العدلية 
أو لدى قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية أن يعينوا 

  .محل مخابرتهم لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا
وتضمن في هذه الحالة هوياتهم ومقراتهم األصلية بدفتر سري 

جمهورية يقع فتحه معد للغرض مرقم وممضى من قبل وكيل ال
  .لديه للغرض
يمكن في حاالت الخطر الملم لألشخاص ـ  53الفصل 

ويقّدر . المشمولين بالحماية أن يطلبوا عدم الكشف عن هويتهم
وكيل الجمهورية أو الهيئة القضائية المتعهدة وجاهة الطلب في 
ضوء طبيعة الخطر وجديته وتأثير اإلجراء على السير العادي 

  .ميةللدعوى العمو
وفي صورة الموافقة على الطلب تضّمن هوية األشخاص 
المذكورين وغيرها من البيانات األخرى التي من شأنها الكشف 
عنهم بما في ذلك إمضاءاتهم بدفتر سري مرقم وممضى من وكيل 

  .الجمهورية يقع فتحه لديه للغرض
وفي هذه الحالة ال تحرر المعطيات التي من شأنها الكشف عن 

شخاص بمحاضر سماعهم وتضّمن بمحاضر مستقلة هوية األ
  .تحفظ بملف منفصل عن الملف األصلي

للمظنون فيه أو نائبه أن يطلب من الهيئة  ـ 54 الفصل
القضائية المتعهدة الكشف عن هوية األشخاص المشمولين 
بالحماية وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ االطالع على 

  .مضمون تصريحاتهم
لهيئة القضائية ذات النظر اإلذن برفع التدبير المشار ويمكن ل

 من هذا القانون والكشف عن هوية المعني 53 و52إليه بالفصلين 
باألمر إذا تبين لها جدية الطلب ولم يكن هناك ما يخشى معه 
تعريض حياته أو مكاسبه أو حياة أو مكاسب أفراد أسرته إلى 

  .خطر
تدبير في أجل أقصاه يبت قاضي التحقيق في مطلب رفع ال

  .أربعة أيام من تاريخ تقديمه و ذلك بعد سماع المعني باألمر
ويعلم وكيل الجمهورية المعني باألمر بقرار الكشف عن هويته 

  . ويتلقى جوابه
والقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفع التدبير أو رفضه يقبل  

ما تلقائيا االستئناف لدى دائرة االتهام من طرف وكيل الجمهورية إ
  أو بطلب ممن صدر القرار بالكشف عن هويته والمظنون فيه 

ي قبل مضي عشرة أيام من أو محاميه والقائم بالحق الشخص
طالع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ اإلعالم تاريخ اال

  . بالنسبة لمن عداه
  .واستئناف القرار يحول دون تنفيذه

حقيق ملف القضية إلى وفي صورة االستئناف يوجه قاضي الت
دائرة االتهام بمجرد انقضاء أجل االستئناف بالنسبة لوكيل 

  .الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه والقائم بالحق الشخصي
ويجب على دائرة االتهام البّت في مطلب االستئناف في أجل 

  .أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف
 برفع التدبير أو إقراره غير اماالتهوالقرار الصادر عن دائرة 

  .قابل للطعن
ال يمكن في كل الحاالت، أن تنال تدابير الحماية ـ  55الفصل 

طالع على مضمون المحاضر ن حق المظنون فيه أو نائبه في االم
 من 194وغيرها من أوراق الملف وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 

  . مجلة اإلجراءات الجزائية
قضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء للجهة ال ـ 56الفصل 

نفسها أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو بناء على طلب كل 
  .من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية

  ويحجر في هذه الحالة نشر المعلومات عن المرافعات 
  أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة للضحايا 

المساس بالضمانات األخرى المقررة بالنصوص أو سمعتهم دون 
  .الخاصة

يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام  ـ 57الفصل 
وبخطية من عشرة آالف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من 
  عّرض حياة األشخاص المعنيين بالحماية أو مكاسبهم أو حياة 

 عن أي أو مكاسب أفراد أسرهم إلى خطر وذلك باإلفصاح عمدا
  .معطيات من شأنها الكشف عنهم

وال يمنع ذلك من تطبيق العقوبات األكثر شدة إن اقتضى 
  .الحال ذلك

 وإذا كان الشخص المعني بالحماية هو المخترق تنطبق أحكام 
  . من هذا القانون36الفصل 

تتم معالجة جميع المعطيات والبيانات المتعلقة ـ  58الفصل 
عند تطبيق أحكام هذا القانون وفقا بضحايا االتجار باألشخاص 

  .للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية
 القسم الثاني

  في آليات المساعدة
تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص ـ  59الفصل 

بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة 
عافي الجسدي والنفساني للضحايا الذين الطبية الالزمة لضمان الت

  .هم في حاجة إلى ذلك
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ويتمتع الضحايا عند االقتضاء بمجانية العالج والتداوي 
  .بالهياكل الصحية العمومية

وتضبط شروط وطرق التكفل بمصاريف عالج الضحايا بأمر 
  .حكومي

تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص  ـ 60الفصل 
ع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة بالتنسيق م

االجتماعية الضرورية للضحايا لتيسير إعادة إدماجهم في الحياة 
  . هم وذلك في حدود اإلمكانيات المتاحةئاالجتماعية وإيوا

ويراعى في اتخاذ هذه التدابير سن الضحايا وجنسهم 
  .وحاجياتهم الخصوصية

ة لمكافحة االتجار باألشخاص تتكفل الهيئة الوطني ـ 61الفصل 
بإرشاد الضحايا حول األحكام المنظمة لإلجراءات القضائية 
واإلدارية الكفيلة بمساعدتهم على تسوية وضعيتهم والحصول على 
التعويض المناسب عن األضرار الالحقة بهم و ذلك بلغة تفهمها 

  .الضحية
وتتولى الهيئة متابعة الملفات الخاصة بهم لدى السلط 

عمومية بالتنسيق والتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومد يد ال
المساعدة لهم عند االقتضاء لرفع العراقيل التي قد تعيق التوصل 

  .بحقوقهم
يمكن منح اإلعانة العدلية لضحايا االتجار  ـ 62الفصل 

باألشخاص لمباشرة اإلجراءات القضائية المدنية أو الجزائية 
  .المتعلقة بهم

هيئة مساعدة الضحايا على تكوين ملفاتهم قصد وتتولى ال
الحصول على اإلعانة العدلية طبقا لإلجراءات القانونية الجاري بها 

  .العمل
ويتم النظر في مطلب اإلعانة العدلية مع مراعاة الوضعية 

  .الخصوصية للضحية

يمكن لضحايا االتجار باألشخاص الصادرة ـ  63الفصل 
يض تعذر تنفيذها على المحكوم ضده لفائدتهم أحكام باتة بالتعو

  .أن يطلبوا الحصول على تلك المبالغ من خزينة الدولة
وتحل الدولة محل الضحايا في استخالص المبالغ التي وقع 

  .صرفها باعتبارها دينا عموميا
يمنح لألجنبي الذي يحتمل أن يكون ضحية  ـ 64 الفصل

ا القانون إحدى جرائم االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذ
الحق في التمتع بفترة تعافي وتفكير يمكن أن تمتد شهرا قابلة 

  . مرة واحدةللتجديد 
ويمارس المعني باألمر هذا الحق بطلب منه لمباشرة 

  .  ويمنع ترحيله في بحر تلك المدة. اإلجراءات القضائية واإلدارية
تعمل الهياكل والمؤسسات المعنية على تيسير ـ  65الفصل 

 الطوعية  لضحايا االتجار باألشخاص إلى أوطانهم وذلك مع العودة
مراعاة سالمتهم، وتنسق مع الدول األجنبية المعنية لرفع العراقيل 

  .المادية واإلدارية التي تحول دون تحقيق ذلك
وتنظر المصالح المعنية في طلبات الضحايا األجانب الخاصة 

فيها لمباشرة إجراءات باإلقامة مؤقتا بالبالد التونسية أو التمديد 
  .التقاضي الرامية إلى ضمان حقوقهم، مع مراعاة وضعيتهم الخاصة

  الباب الخامس
 أحكام ختامية

 ثالثا من المجلة 171أحكام الفصل  ُتلغىـ  66الفصـل 
  .الجزائية

بالرائد الرسمي للجمهورية األساسي ينشر هذا القانون 
  .التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

  .2016 أوت 3تونس في 
  الجمهوريةرئيس 

  محمد الباجي قايد السبسي
 



ـــــة لمــــــــــــــــــة الـــالهــــــيئ ـــــــــة االتجـــــــــــــوطن�ــــــــــ ـــــــــــار باألشخكافحــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــاص ــــ  ــــــــ

 2019السنوي التقرير 

 

 

ي  2019لسنة  653أمر حكو�ي عدد : 2ملحق عدد 
يتعلق بضبط  2019ج��ل�ة  29مؤرخ �ف

ها تنظ�م الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار  باألشخاص وطرق س�ي
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 جويلية 29مؤرخ في  2019لسنة  653أمر حكومي عدد 
 يتعلق بضبط تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار 2019

 .باألشخاص وطرق سيرها
  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير العدل،

  بعد االطالع على الدستور،

 3 المؤرخ في 2016 لسنة 61ألساسي عدد وعلى القانون ا
 المتعلق بمنع االتجار باألشخاص ومكافحته وخاصة 2016أوت 

   منه،45الفصل 

 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى  القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983ديسمبر 

 الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89المرسوم عدد 

 أوت 17 المؤرخ في 2015 لسنة 33وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا ألحكام الفصل 2015

   من الدستور،92

 نوفمبر 28المؤرخ في  1974 لسنة 1062وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة العدل،1974

 أفريل 24 المؤرخ في 2006 لسنة 1245وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة 2006

  المركزية واإلعفاء منها،

 ديسمبر 1 المؤرخ في 2010 لسنة 3152وعلى األمر عدد 
ارة العدل، وعلى جميع النصوص التي  المتعلق بتنظيم وز2010

 2018 لسنة 334نقحته أو تممته وخاصة األمر الحكومي عدد 
 ،2018 أفريل 6المؤرخ في 

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 

 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر 

 30 المؤرخ في 2018 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،2018جويلية 

 14 المؤرخ في 2018سنة  ل125وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر 

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

الفصل األول ـ يهدف هذا األمر الحكومي إلى ضبط تنظيم 
وطرق سير الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص المحدثة 

 2016 لسنة 61 من القانون األساسي عدد 44بمقتضى الفصل 
 المتعلق بمنع االتجار باألشخاص 2016 أوت 3المؤرخ في 

  ".الهيئة"ويشار إليها فيما يلي بـ. ومكافحته

  الباب األول

 التنظيم اإلداري للهيئة
  : ـ تتكون الهيئة من2الفصل 

   ـ رئيس الهيئة،1

   ـ مجلس الهيئة،2

  .قارة للهيئة ـ الكتابة ال3
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  القسم األول

  رئيس الهيئة
 ـ يتولى رئيس الهيئة في نطاق المهام الموكولة إليه 3الفصل 

  :ممارسة الصالحيات التالية

ـ الدعوة الجتماعات الهيئة وضبط جدول أعمالها ومتابعة 
  تنفيذ قراراتها،

  ـ اإلشراف على التسيير اإلداري للهيئة،

سنوي للهيئة وكل التقارير ـ اإلشراف على إعداد التقرير ال
  المتعلقة بمجال تدخلها،

ـ إبرام االتفاقات ومذكرات التفاهم في إطار التعاون الوطني 
  والدولي،

  ـ اإلشراف على متابعة الملفات المحالة على الهيئة،

  ـ تمثيل الهيئة لدى الغير في كل األعمال اإلدارية والقضائية،

خرى المتصلة بنشاط ـ اإلشراف على تنفيذ جميع المهام األ
  .الهيئة

ويمكن للرئيس تفويض البعض من مهامه المحددة بالفقرة 
  األولى من هذا الفصل كتابيا ألي عضو من أعضاء الهيئة 

  .أو لألعوان الخاضعين لسلطته

ويمكن للرئيس، في إطار التسيير اإلداري أن يفوض إمضاءه 
  .في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم

كن لرئيس الهيئة تكليف عضو أو بعض أعضائها  ـ يم4الفصل 
بدراسة المسائل المتعلقة بمهامها أو متابعتها، كما يمكن لرئيس 
الهيئة تكليف مختصين في مجال مكافحة االتجار باألشخاص، 

  .للقيام بأعمال محددة في نطاق مشموالت الهيئة

 ـ يتمتع رئيس الهيئة بخطة وامتيازات كاتب عام 5الفصل 
  .وزارة

  القسم الثاني

  مجلس الهيئة

   ـ يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من الرئيس 6الفصل 
أو من ينوبه من أعضاء الهيئة مرتين في الشهر وكلما دعت 

  .الحاجة إلى ذلك

ويرأس اجتماعات مجلس الهيئة الرئيس أو من ينوبه من 
  .أعضاء الهيئة

 وتكون مداوالت مجلس الهيئة سرية وتجتمع بحضور نصف
أعضائها على األقل، وفي صورة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة 

أيام على األقل من تاريخ الجلسة ) 7(إلى جلسة ثانية بعد سبعة 
األولى وتكون مداوالتها صحيحة مهما كان عدد األعضاء 

  .الحاضرين

 ـ يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالتوافق وعند 7الفصل 
 صورة تساوي األصوات يكون االقتضاء بأغلبية الحاضرين، وفي

صوت الرئيس أو من ينوبه مرجحا ويتولى الرئيس أو من ينوبه 
  .إمضاءها

ال يشارك في التصويت األشخاص الذين تتم دعوتهم 
 45الجتماعات مجلس الهيئة على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 

  . المشار إليه أعاله2016 لسنة 61من القانون عدد 

 الهيئة بمحضر ممضى من قبل رئيس ويضمن اجتماع مجلس
الهيئة أو من ينوبه، على أن يتولى األعضاء متابعة تنفيذ قرارات 

  .الهيئة بالتنسيق مع وزاراتهم إن اقتضى األمر

 ـ يعتبر متخليا العضو الذي يتغيب دون مبرر عن 8الفصل 
ثالثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل 

ترك أثرا كتابيا أو ستة مرات متقطعة عن جلسات الهيئة وسيلة ت
  .في كل سنة

ويرفع رئيس الهيئة تقريرا إلى وزير العدل يقترح من خالله 
  .تعويض العضو المتغيب

  القسم الثالث

  الكتابة القارة للهيئة
  : ـ تحدث بالهيئة كتابة قارة تتولى المهام التالية9الفصل 

  ـ تلقي الشكاوى والعرائض،

  إعداد الملفات المعروضة على الهيئة،ـ 

  ـ تحرير محاضر الجلسات وحفظها،

  ـ حفظ وثائق الهيئة،

  ـ تنظيم اجتماعات الهيئة،

  ـ إدارة نظام المعلومات المتعلق بالهيئة،

  ـ إعداد البحوث وجمع المراجع الضرورية الجتماعات الهيئة،

  ـ متابعة مشاريع التعاون الوطني والدولي،

  لى إرساء ومتابعة موقع الواب الخاص بالهيئة،ـ اإلشراف ع

ـ اإلشراف على قاعدة البيانات المتعلقة بمكافحة االتجار 
  بالبشر،

  .ـ إنجاز جميع المهام التي يوكلها إليها رئيس الهيئة

 ـ يسير الكتابة القارة إطار تسند له خطة وامتيازات 10الفصل 
  .مدير إدارة مركزية

  الباب الثاني

  هيئةطرق سير ال
 ـ تحدث الهيئة، قصد القيام بمهامها، لجان 11الفصل 

متخصصة من أعضاء الهيئة يترأسها أحدهم ويعهد لها النظر في 
  .مسألة معينة تدخل في مجال اختصاصها
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  :وتتمثل هذه اللجان فيما يلي

  ـ لجنة المتابعة والتقييم،

  ـ لجنة البحوث والدراسات،

  ـ لجنة التكوين وتنمية القدرات،

  . لجنة متابعة حاالت ضحايا االتجار باألشخاصـ

وتجتمع هذه اللجان بصفة دورية حسب المواضيع واألولويات 
المطروحة مع اإلعالم المسبق على أن ال يقل أجل اإلعالم عن 

  .خمسة أيام

ويمكن لرؤساء هذه اللجان أن يدعوا كل من يروا فائدة من 
  .حضوره

ية مكلفان، كل فيما  ـ وزير العدل ووزير المال12الفصل 
يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي 

  .للجمهورية التونسية

  .2019 جويلية 29تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

  وزير العدل
  محمد كريم الجموسي

  وزير المالية
                                 محمد رضا شلغوم

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  

 2019 أوت 5مؤرخ في  2019لسنة  654 حكومي عدد أمر
 يتعلق بضبط شروط كيفية التعويض لفائدة القضاة العاملين

والمباشرين بالمحاكم من الصنف  خارج أوقات عملهم العادية
 16 المؤرخ في 2016 لسنة 5العدلي تطبيقا للقانون عدد 

 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة 2016فيفري 
  .ءات الجزائيةاإلجرا

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير العدل،

  بعد االّطالع على الدستور،

 14 المؤرخ في 1967 لسنة 29وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بنظام القضاء والمجلس األعلى للقضاء 1967جويلية 

  والقانون األساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته 
 2016 لسنة 34لقانون األساسي عدد أو تممته، وخاصة ا

  ،2016 أفريل 28المؤرخ في 

 23وعلى مجلة اإلجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 
 وعلى جميع النصوص 1968 جويلية 24 المؤرخ في 1968لسنة 

 2016 لسنة 5التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 
 ،  2016 فيفري 16المؤرخ في 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112دد وعلى القانون ع
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ، 2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 مارس 5 المؤرخ في 1985 لسنة 12 عدد وعلى القانون
 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد 1985

وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع 
سنة  ل48النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 جوان 4 المؤرخ في 2011

 سبتمبر 21ؤرخ في  الم1973 لسنة 436وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها  القضاة من الصنف 1973

العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر 
  ،2009 جويلية 20 المؤرخ في 2009 لسنة 2196عدد 

 سبتمبر 18 المؤرخ في 2004 لسنة 2207وعلى األمر عدد 
االمتيازات لفائدة القضاة من  المتعلق بإسناد بعض المنح و2004

 2006سنة  ل1379الصنف العدلي، كما تم إتمامه باألمر عدد 
  ،2006 ماي 22المؤرخ في 

 ديسمبر 1 المؤرخ في 2010 لسنة 3152وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي 2010

 2018  لسنة334نقحته أو تممته وخاصة األمر الحكومي عدد 
  ،2018 أفريل 6المؤرخ في 

 مارس 26 المؤرخ في 2011 لسنة 317وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط أيام األعياد التي تخول عطلة ألعوان الدولة 2011

  والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 

 سبتمبر 14 المؤرخ في 2012 لسنة 1710وعلى األمر عدد 
لق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات  المتع2012

  المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المتعل2016أوت 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2017سبتمبر 

 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر 

 30 المؤرخ في 2018 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،2018جويلية 

 14خ في  المؤر2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لمتعّلق بتسمية أعضاء بالحكومة، ا2018نوفمبر 

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

ف، �ي الحدائق 5  نهج ابن �ش
 1002تو�س البلفدار 
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