
 اجلمهورية التونسية 

 
 وزارة العدل 

 
 

 

  حولالوطينتقرير ال
 االجتار ابألشخاص

2021 
 
 
 

  

 

 



ــــة لمــــــــــــــــــة الـــالهــــــيئ ــــــــــار باألشخــــوطن�ـــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــة االتجـــــــــ ــــــكافحـــــــ ــــــــــاص  ـــــ  ـــــــــ

 2021الوطين حول االجتار ابألشخاص التقرير 

1 

   ابألشخاص  راالجتا  ملكافحةاهليئة الوطنية  
ي حول االتجار باألشخاص التق��ر 

 2021 الوطين

 الفهرس 

 5 مقدمة 

ي تو�س سنة   . 1
 8 2021حالة االتجار باألشخاص �ن

ي تو�س خالل سنة  19- وضع ال�وف�د 1.1
 8 2021�ن

 12 2021حاالت االتجار باألشخاص وخصائصها خالل سنة  2.1
 12 ارة الداخل�ة معط�ات وز  1.2.1
 15 معط�ات وزارة المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السن  2.2.1
 19 2021حاالت االتجار باألشخاص المسجلة لدى الهيئة خالل سنة   3.2.1
ي   4.2.1

 24 2021موجز ك�ي لحالة االتجار باألشخاص �ف

 29 الوقا�ة من جرائم االتجار باألشخاص  . 2

 30 التدر�ب والتك��ن  1.2
 30 الدورات التدر�ب�ة  1.1.2
 35 األدوات الب�داغوج�ة المخصصة للتك��ن  2.1.2

 36 البحوث والتوع�ة  2.2
ات  1.2.2  36 البحوث والدراسات والمداخالت والمحا�ف
ات�ج�ة االعالم�ة واالتصال�ة 2.2.2  38 اال�شطة التوع��ة واالس�ت
 42 مساهمات الوزارات من خالل برامج الوقا�ة والتوع�ة  3.2.2

 53 حما�ة ضحا�ا االتجار باألشخاص  . 3

 53 مسار التعهد بضحا�ا االتجار باألشخاص 1.3

 54 اإلشعارات والطلبات الموجهة إ� الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص  2.3
 54 ئة حول اإلشعارات وتوز�عها إحصائ�ات الهي 1.2.3
 57 الطلبات الموجهة للهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص 2.2.3

 59 المساعدة االجتماع�ة و�يواء الضحا�ا 3.3

 65 مساعدة خصوص�ة لألطفال  4.3

 66 19-مساعدة خاصة أثناء جائحة كوف�د 5.3

ي الخارج والعودة الطوع�ة و�عادة اإلدماج  6.3
 68 المساعدة �ن

 69 المساعدة الصح�ة والطب�ة 7.3

 74 باألشخاص مكافحة كل أشكال االتجار   . 4

ي جرائم االتجار باألشخاص 1.4
ن �ن  74 الموّرطني

 77 القانون والتتبعات الجزائ�ةإنفاذ  2.4



ــــة لمــــــــــــــــــة الـــالهــــــيئ ــــــــــار باألشخــــوطن�ـــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــة االتجـــــــــ ــــــكافحـــــــ ــــــــــاص  ـــــ  ـــــــــ

 2021الوطين حول االجتار ابألشخاص التقرير 

2 

ي مجال مكافحة االتجار باألشخاص  . 5
ا�ة �ن  86 ال�ش

ي والدو�ي  1.5
ا�ة والتعاون ع� الصع�دين الوطين  86 ال�ش

ا�ة والتعاون ع� 1.1.5 ي  المستوى  ال�ش  86 الوطيف
ا�ة والتعاون ع� 2.1.5  89 الدو�ي واإلقل��ي  المستوى  ال�ش

ي مجال تع��ز وحما�ة 2.5
 93 حقوق اإل�سان  التنسيق والمساهمات �ن

ي مجال االتجار باألشخاص  . 6
 95 تو�س والتصن�ف العال�ي �ن

 95 مصادر ومنهج�ات التصن�ف العال�ي  1.6
 95 المصدر  1.1.6
 96 التصن�ف ضمن فئات  2.1.6
ي الفئة   3.1.6

 98 3القيود المفروضة ع� تم��ل الدول المصنفة �ف
 99 باألشخاص ع� المستوى العال�ي الب�انات اإلحصائ�ة حول االتجار   4.1.6

ي مجال مكافحة االتجار بالب�ش  2.6
 100 التموقع العال�ي لتو�س �ن

ي غصون  3.6
ي لتو�س: الوصول ا� الصنف األول �ن ات���  102 2025الهدف االس�ت

 112 توص�ات الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص  . 7

 112 التوص�ات العامة 1.7

 115 متابعة مخرجات التق��ر السنوي للهيئة  2.7

 118 المالحق 

  



ــــة لمــــــــــــــــــة الـــالهــــــيئ ــــــــــار باألشخــــوطن�ـــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــة االتجـــــــــ ــــــكافحـــــــ ــــــــــاص  ـــــ  ـــــــــ

 2021الوطين حول االجتار ابألشخاص التقرير 

3 

 الرسوم والجداول 

ي  
ف بكوف�د:    1رسم ب�ايف  8 2020خالل سنة    19-تو�س: تطور عدد المصابني

ي  
 9 2020خالل سنة    19-تو�س: تطور عدد الوف�ات من جراء اإلصابات بكوف�د :    2رسم ب�ايف

ي  
ي العالم (:    19-: كوف�د3رسم ب�ايف

ي تو�س و�ف
 9 ) 2021د�سم�ب    31عدد الحاالت ل�ل مليون سا�ن وعدد الوف�ات ل�ل مليون سا�ن: المعدالت �ف

ي  
 10 2021خالل سنة    19: تطور عدد األشخاص الملقحون ضد كوف�د  4رسم ب�ايف

ي  
ان�ة العموم�ة  ناتج الداخ�ي الخام ومعدل عجز  : تطور معدل نمو ال5رسم ب�ايف ف  11 ) 2021-2010(الم�ي

ي  
 11 )2021-2017: تطور معدل البطالة (6رسم ب�ايف

ي  
 13 )2021توز�ــــع ضحا�ا االتجار باألشخاص الذين تم التعرف عليهم من قبل وزارة الداخل�ة حسب الن�ع االجتما�ي والفئة العم��ة (:  7رسم ب�ايف

ي  
ي سنة  :  8رسم ب�ايف

 13 حسب شكل االتجار  2021توز�ــــع ضحا�ا االتجار باألشخاص الذين تم التعرف عليهم من قبل وزارة الداخل�ة �ف
ي  

ف  تطور عدد ضحا�ا   :9رسم ب�ايف ائح العم��ة  2021و    2016االتجار باألشخاص الذين تم التعرف عليهم من قبل وزارة الداخل�ة بني  14 حسب ال�ش
ي  

ف  تطور عدد ضحا�ا االتجار باألشخاص الذين تم التعرف ع:  10رسم ب�ايف  14 حسب ن�ع االتجار  2021و    2017ليهم من قبل وزارة الداخل�ة بني
ي  

 15 ) 2021توز�ــــع ضحا�ا االتجار باألشخاص حسب شكل االتجار والن�ع االجتما�ي والجنس�ة (:  11رسم ب�ايف
ي  

ي حما�ة الطفولة (:  12رسم ب�ايف ي تلقاها مندويب  16 ) 2021-2003تطور عدد االشعارات اليت
ي  

ي تم تلقيها خالل سنة  13رسم ب�ايف  17 حسب الوال�ة وصنف االستغالل   2021: مندوب حما�ة الطفولة: توز�ــــع االشعارات اليت
ي تم تلقيها حسب شكل االستغالل خالل سنة  : مندوب حما�ة الطفولة: توز�ــــع االشعارات ال14رسم    18 2021يت

ي  
ف  15رسم ب�ايف  18 2020و   2019و  2018: مندوب حما�ة الطفولة: مقارنة االشعارات بني

ي  
 19 الهرم العمري  :   2021المسجلون لدى الهيئة خالل سنة  الضحا�ا  :  16رسم ب�ايف

ي  
 19 حسب الجنس�ةتوز�ــــع  :  2021المسجلون لدى الهيئة خالل سنة  الضحا�ا  :  17رسم ب�ايف

ي  
 21 ستغالل : توز�ــــع حسب شكل اال   2021: الضحا�ا المسجلون لدى الهيئة خالل سنة  18رسم ب�ايف

ي  
ي عام  :  19رسم ب�ايف

ف لدى الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص �ف  21 حسب مدة االستغالل   2021توز�ــــع ضحا�ا االتجار المسجلني
ي  

ي عام  :  20رسم ب�ايف
ف لدى الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص �ف  22 حسب مكان االستغالل   2021توز�ــــع ضحا�ا االتجار المسجلني

ي  
ي عام   :21رسم ب�ايف

ف لدى الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص �ف  22 حسب مستوى التعل�م  2021توز�ــــع ضحا�ا االتجار المسجلني
ي  

ف ع� مستوى  :  22رسم ب�ايف  23 حسب تار�ــــخ الدخول إ� تو�س  2021عام    الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصتوز�ــــع الضحا�ا األجانب المسجلني
ي  

ي  :  23رسم ب�ايف
ي تو�س2021الضحا�ا األجانب المسجلون لدى الهيئة �ف

 23 : أسباب البقاء �ف
ي  

 25 : التوز�ــــع حسب ن�ع االتجار 2021مسجلة خالل سنة  خالصة حاالت االتجار باألشخاص ال:  24رسم ب�ايف
ي  

 25 : التوز�ــــع حسب ن�ع االتجار والفئة العم��ة  2021حاالت االتجار باألشخاص المسجلة خالل سنة  :  25رسم ب�ايف
ي  

 26 والجنس�ة  : التوز�ــــع حسب شكل االتجار  2021حاالت االتجار باألشخاص المسجلة خالل سنة  :  26رسم ب�ايف
ي  

 26 والن�ع االجتما�ي  : التوز�ــــع حسب شكل االتجار  2021حاالت االتجار باألشخاص المسجلة خالل سنة  :  27رسم ب�ايف
ي  

ف  :  28رسم ب�ايف  27 : التوز�ــــع حسب شكل االتجار  2021و  2020و    2019و    2018و    2017حاالت االتجار باألشخاص المسجلة : مقارنة بني
ي  

ي  تطور حاالت االتجار باأل :  29رسم ب�ايف ف سنيت  27 : معدل النمو حسب شكل االتجار2021و    2020شخاص بني
ي  

ف (:  30رسم ب�ايف  28 ) 2021-2010تطور تدفقات غ�ي المق�مني
ي  

ف بدعم من المنظمة الدول�ة للهجرة ( : 31رسم ب�ايف  34 ) 2021و    2020،    2019،    2018تطور عدد الدورات التدر�ب�ة واألشخاص المدر�ني
ي  

 51 2021الخدمات المقدمة لألطفال من طرف ه�ا�ل النهوض االجتما�ي خالل السدا�ي األول  :  32رسم ب�ايف
ي  

 56 حسب مصدر االشعار   2021: توز�ــــع االشعارات خالل سنة  33رسم ب�ايف
ي  

 56 الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص حسب المصدر ة ع�  الواردتطور الملفات  :  34رسم ب�ايف
ي  

 57 ) 2021احصائ�ات االتصاالت بالخط األخ�ف (:  35رسم ب�ايف
ي  

ف لدى  :  36رسم ب�ايف ي ع�ب عنها الضحا�ا المسجلني ي  الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص  الطلبات واالحت�اجات اليت
 58 2021�ف

ي  
 59 )2021-2017: تطور مطالب اإلعفاء من الخطا�ا القنصل�ة المقدمة من طرف الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص (37رسم ب�ايف

ي  
 60 )2021و  2020ن قبل اله�ا�ل التابعة لوزارة الشؤون االجتماع�ة (إيواء ضحا�ا االتجار م:  38رسم ب�ايف

ي  
 60 إيواء ضحا�ا االتجار: توز�ــــع حسب الجنس�ة :  39رسم ب�ايف

ي  
ي تقدمها:  40رسم ب�ايف  61 (2021)اله�ا�ل التابعة لوزارة الشؤون االجتماع�ة للضحا�ا    الدعم والمساعدة اليت

ي  
ي وزعتها الهيئة الوطن�ة لمكاف:  41رسم ب�ايف ة اليت ي  توز�ــــع الضحا�ا المستف�دين من المساعدات العين�ة المبا�ش

 67 2021حة االتجار باألشخاص �ف
 71 ضحا�ا االتجار الذين تلقوا مساعدة من وزارة الصحة: توز�ــــع حسب الن�ع والجنس�ة : 42رسم بیاني 
ي  

 71 ن�ع االتجار ): توز�ــــع الضحا�ا حسب  2021: الضحا�ا المتعهدة لدى وزارة الصحة (43رسم ب�ايف
ي  

 72 ): توز�ــــع الضحا�ا حسب الحالة الصح�ة2021الضحا�ا المتعهدة لدى وزارة الصحة (:  44رسم ب�ايف
ي  

ي سنة  :  45رسم ب�ايف
ي بضحا�ا االتجار الذين تعهدت بهم وزارة الصحة �ف  72 2020التعهد الطيب

ي  
ي  :  46رسم ب�ايف

 73 حسب موض�ع التعهد   2020توز�ــــع الضحا�ا المتعهد بهم من قبل منظمة أطباء العالم �ف
ي  

ي جرائم االتجار باألشخاص حسب وزارة الداخل�ة (اتطور عدد  :  47رسم ب�ايف
ف �ف  74 ) 2021-2017لموّرطني

ي  
ي جرائم االتجار ب: توز�ــــع ا48رسم ب�ايف

ف �ف  75 ) 2021األشخاص حسب ن�ع االستغالل (لمورطني
ي  

ي جرائم االتجار باألشخاص  توز�ــــع  :  49رسم ب�ايف
ف �ف  75 ) 2021(  حسب ن�ع االستغالل والن�عالمورطني

ي  
ي جرائم االتجار باألشخاص  توز�ــــع  :  50رسم ب�ايف

ف �ف  75 ) 2021(حسب الجنس�ة ون�ع االستغالل  المورطني
ي  

ف  :  51رسم ب�ايف  76 : التوز�ــــع حسب ن�ع االتجار2021و    2017تطور سمات المتاج��ن باألشخاص بني
ي  

ف  :  52رسم ب�ايف  76 : التوز�ــــع حسب الجنس�ة والن�ع 2021و    2017تطور سمات المتاج��ن باألشخاص بني
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ي  
 77 توز�ــــع قضا�ا االتجار باألشخاص حسب شكل االستغالل:  53رسم ب�ايف

ي  
 78 تتبع قضا�ا االتجار باألشخاص: التوز�ــــع حسب مآل القض�ة :  54رسم ب�ايف

ي  
 79 الضحا�ا الذين تم تحد�دهم حسب الجنس�ة والن�عقضا�ا االتجار باألشخاص: توز�ــــع  :  55رسم ب�ايف

ي  
 81 قضا�ا االتجار باألشخاص: توز�ــــع الضحا�ا حسب الجنس�ة والن�ع االجتما�ي :  56رسم ب�ايف

ي  
 82 قضا�ا االتجار باألشخاص : توز�ــــع موض�ع الحكم حسب القانون المرج�ي :  57رسم ب�ايف

ي  
 83 االتجار باألشخاص : التوز�ــــع حسب مستوى الحكم  قضا�ا :  58رسم ب�ايف

ي  
ي قضا�ا اإلتجار: التوز�ــــع حسب موض�ع االتهام:  59رسم ب�ايف

 83 المتهمون المعتقلون �ف
ي  

ي قضا�ا االتجار باألشخاص حسب المحا�مو قضا�ا  : توز�ــــع عدد ال60رسم ب�ايف
 85 عدد األشخاص الذين ثبتت إدانتهم �ف

ي  
 99 ) 2021-2008تطور عدد ضحا�ا االتجار باألشخاص ع� المستوى العال�ي (:  61رسم ب�ايف

ي  
ي مجال االتجار باألشخاص (تطور عدد التتبعات  :  62رسم ب�ايف

 100 ) 2021-2008القضائ�ة واإلدانات �ف
ي  

ي فئات  63رسم ب�ايف
 TIP Report  )2001-2022 ( 102: تطور تصن�ف تو�س �ف

ي  
ي مجال االتجار باألشخاص:  64رسم ب�ايف

ا للفئات األر�ــع �ف  106 توز�ــــع عدد البلدان وفق�
ي  

ي سنة    1ة  : هدف بل�غ الفئ65رسم ب�ايف
 108 2025�ف

 
 12 ) 2020: توز�ــــع ضحا�ا االتجار باألشخاص الذين تم تحد�دهم من قبل وزارة الداخل�ة (1جدول  
 17 ) 2021: المندوب السنة لحما�ة الطفولة: توز�ــــع اإلشعارات المتعلقة �شبهات االتجار أو وضع�ات االتجار باألشخاص حسب الوال�ات (2جدول  
 20 : توز�ــــع حسب ن�ع االستغالل والجنس�ة والن�ع االجتما�ي والفئة العم��ة  2021: الضحا�ا المسجلون لدى الهيئة خالل سنة  3جدول  
ي تو�س: سبب الدخول حسب منطقة الجنس�ة:  4جدول  

 24 األجانب المق�مون �ف
ي :  5جدول  

ي اطار دعم المجتمع المديف
 31 دورة تدر�ب�ة �ف

ي عام  :  6جدول  
 34 2021ورشات العمل التدر�ب�ة المنجزة مع المنظمة الدول�ة للهجرة �ف

ف  الطالب    : تأط�ي 7جدول   �صني  36 2021خالل سنة  والم�ت
ي :  8جدول    42 2021و  2021حص�لة اال�شطة خالل سنة  : وزارة الدفاع الوطيف
ف بالحصص التوع��ة حسب الن�ع والفئة العم��ة :  9جدول   ي من ظاهرة �شغ�ل األطفال: توز�ــــع المنتفعني

 51 التو�ت
 51 أقسام النهوض حسب الن�ع والفئة العم��ة  توز�ــــع الحاالت المتعهد بها من طرف مرا�ز الدفاع و :  10جدول  
 55 حسب مصدر االشعار   2021تجار باألشخاص خالل سنة  الهيئة الوطن�ة لمكافحة اال الواردة ع�  توز�ــــع االشعارات  :  11جدول  
: التوز�ــــع حسب الن�ع والجنس�ة (:  12جدول    57 )2021االتصاالت بالخط األخ�ف
ف لدى الهيئة: توز�ــــع حسب الن�ع والفئة العم��ة (:  13جدول    58 )2021الطلبات المقدمة من الضحا�ا المسجلني
ي عام  :  14جدول  

ي قدمتها كار�تاس لضحا�ا االتجار باألشخاص �ف  63 2021اإلقامة والخدمات اليت
ي  :  15جدول  

اء �ف  67 2021توز�ــــع قسائم ال�ش
اء حسب بلد المنشأ (:  16جدول   ف بقسائم ال�ش  68 )2021توز�ــــع الضحا�ا المنتفعني
 70 ) 2021-2017اعدة من خدمات وزارة الصحة (تطور ضحا�ا االتجار الذين يتلقون المس:  17جدول  
 78 الوال�ة وشكل االستغالل   -توز�ــــع قضا�ا االتجار باألشخاص حسب المحكمة  :  18جدول  
 80 الوال�ة-قضا�ا االتجار باألشخاص: توز�ــــع الضحا�ا حسب الجنس�ة والمحكمة:  19جدول  
 80 توز�ــــع الضحا�ا حسب الجنس�ة والن�ع االجتما�ي قضا�ا االتجار باألشخاص:  :  20جدول  
 80 قضا�ا االتجار باألشخاص: توز�ــــع الضحا�ا حسب الجنس�ة والن�ع االجتما�ي :  21جدول  
 81 قضا�ا االتجار باألشخاص: توز�ــــع الضحا�ا حسب الجنس�ة والن�ع االجتما�ي والوال�ة:  22جدول  
 82 قضا�ا اإلتجار المحكوم بها: التوز�ــــع حسب القانون المرج�ي ومستوى الحكم:  23جدول  
ات التتبعات واالدانات :  24جدول    84 قضا�ا االتجار باألشخاص: موجز حول مؤ�ش
ي قضا�ا االتجار باألشخاص:  25جدول  

 84 تفص�ل األحكام الصادرة �ف
ي مجال االتجار باألشخاص (  : تطور التصن�ف العال�ي 26جدول  

 103 )2022-2011�ف
 

 20 حسب بلد المنشأ توز�ــــع  :  2021المسجلون لدى الهيئة خالل سنة  الضحا�ا  :  1خارطة  
ي  :  2خارطة  

 79 ) 2022مآل قضا�ا االتجار باألشخاص : التوز�ــــع حسب المحا�م بحسب الوال�ات (جان�ف
 100 ) 2022: تصن�ف الدول حسب فئات االتجار باألشخاص (3خارطة  
ق االوسط (4خارطة    101 ) 2022: تصن�ف الدول حسب فئات االتجار باألشخاص: أور�ا وأف��ق�ا وال�ش
ي المستوى  5خارطة  

ي مجال االتجار باألشخاص (  1: البلدان المصنفة �ف
 106 )2001�ف

ي المستوى  6خارطة  
ي مجال االتجار باألشخاص (  1: البلدان المصنفة �ف

 107 )2011�ف
ي المستوى  7خارطة  

ي مجال االتجار باألشخاص (  1: البلدان المصنفة �ف
 107 )2022�ف
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 مقدمة 

األساس�ة المتعلقة بحما�ة حقوق اإل�سان    للمبادئانتها�ا جس�ما    باألشخاص  ر االتجا  ج��مة�شكل  
العقود   العالم خالل  ي 

�ف نموا  األ���  الج��مة  و�ي  �ة  الب�ش الذات  التعدي ع� كرامة  أشكال  وأعنف 
 المنقض�ة بعد تجارة السالح والمخدرات. 

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

وقمع   بمنع  المتعلق  لها  المكمل  وتوكول  النساء  باألشخاص  ر االتجا  ومعاقبةوال�ب واألطفال    وخاصة 
عدد   القانون  ي    2003لسنة    5بموجب 

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

ي  
 .  2003مارس   25المؤرخ �ف

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

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

لدول�ة  طبق المعاي�ي ا باألشخاص   ر ج��مة االتجاومكافحته والذي تضمن تع��ف  باألشخاص  ر االتجا
ي �مكن   ي مكافحة كل أشكال االستغالل اليت

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

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

 . باألشخاص ر االتجا

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

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

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

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

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

ات واإلقامة من ترصد    واإلبالغ عنها. ، باألشخاص  ر عمل�ات االتجاووثائق اله��ة والسفر والتأش�ي
إلحداث قاعدة ب�انات    ص باالتجار باألشخامتعلقة  جمع المعط�ات والب�انات واإلحصائ�ات ال  •

بالمصالح   للغرض  ف  �ستعني أن  للهيئة  و�مكن  لها،  الموكولة  المهام  إنجاز  ي 
�ف استغاللها  بهدف 

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    التعاون •
  باألشخاص   ر بمكافحة االتجامع منظمات المجتمع المديف

ي هذا المجال،  
 ومساعدتها ع� تنف�ذ برامجها �ف
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واإلجر   • اآلل�ات  اح  استغالل  اق�ت أشكال  جميع  �حفز  الذي  الطلب  من  بالحد  ال�ف�لة  اءات 
امج   األشخاص و��ش الو�ي االجتما�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
الت  تنظ�م • برامج  ع�  اف  واإل�ش التدر�ب�ة  ي  الدورات 

�ف والدو�ي  ي  الوطيف الصع�دين  ع�  ك��ن 
 المجاالت ذات العالقة بنشاطها، 

ي اتخذتها الدولة    • و�عداد األج��ة ع� المسائل    باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالتع��ف بالتداب�ي اليت
ي تطلب المنظمات الدول�ة إبداء الرأي فيها ذات العالقة بم�دان تدخلها،  اليت

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

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

 �ف

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

ە للعموم. كما �م باألشخاص  ر من االتجا للهيئة إصدار    كنومكافحته تح�له إ� رئ�س الحكومة يتم ��ش
 بالغات حول �شاطاتها و�رامجها. 

ي   تناولللمهام الموكولة للهيئة فإن التق��ر سوف ي  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

ان الذك�ي  عدد    44الفصل    و�جدر  القانون    باألشخاص   ر االتجا  بمنعالمتعلق    2016لسنة    61من 
ان�ة وزارة العدل، و�الرغم  ع� أن تخصص للهيئينص  ومكافحته  ف ة للق�ام بمهامها اعتمادات تلحق بم�ي

ي مناقشة االعتمادات    هيئةرصد لللم ت  ه ا� حد االنمن وض�ح النص فإن
�كها �ف ان�ة ولم يتم ��ش ف م�ي

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

 المكتب�ة، وس�ارة مصلحة. 

  ، الحا�ي التق��ر  و   تق��ر   رابعو�عت�ب  باألشخاص.  االتجار  ي حول مكافحة  تق��ر سنة  وطيف ي 
  2021�أيت

ف سواء كانوا  ل�عكس المجهودات المبذولة من طرف     و أمنظمات دول�ة    و أوزارات،  جميع المتدخلني
الذي  ، ي

المديف للهيئةمجتمع  سندا  باألشخاص  ن كانوا  االتجار  لمكافحة  بالمهام   الوطن�ة  ق�امها  ي 
�ف

ي تواجهها خاصة أمام عدم رصد اعتمادات مال�ة لها طبق ما نص   الموكولة لها، وتذل�ل الصع��ات اليت
ان�ة وزارة  الذي نص ع� أن "  44عل�ه الفصل   ف تخصص للهيئة للق�ام بمهامها اعتمادات تلحق بم�ي

 . "العدل

، هذە المناسبة لتتقدم بالشكر ل�افة أعضاء الهيئة  باألشخاص  ر االتجا  لمكافحةتغتنم الهيئة الوطن�ة  و 
ف وكافة ال ي قاموا بها، كما تتقدم ببالغ الشكر للوزارات والسادة الوزراء،    عاملني بها ع� المجهودات اليت

ي الذين كانوا سندا للهيئة وعمل
ي   وا ع� تذل�لول�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



ــــة لمــــــــــــــــــة الـــالهــــــيئ ــــــــــار باألشخــــوطن�ـــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــة االتجـــــــــ ــــــكافحـــــــ ــــــــــاص  ـــــ  ـــــــــ

 2021الوطين حول االجتار ابألشخاص التقرير 

7 

ي تو�س    باألشخاص  ر االتجا  حالةعن    عامة �قدم أوً� لمحة  ، فمحاور رئ�س�ة حمسالتق��ر  �تضمن  و 
�ف

ي هذا الشأنمن خالل تدخل الجهات الفاعلة الر  2021سنة  
ي  العرض � قبل أن، ئ�س�ة �ف نشاط الوطيف

: الوقا�ة والحما�ة والتتبع  الركائز األر�ــع حسب  مه�كل  2021خالل سنة   باألشخاص ر االتجا لمكافحة
ا�ة   حات  بواالنتهاء  وال�ش   باألشخاص   ر االتجا  منط��ر اآلل�ات الوطن�ة للوقا�ة  ت   قصد   توص�ات و مق�ت
تموقع  ومكافحته لمسألة  التعرض  المتعلق  بعد  العال�ي  التصن�ف  ي 

�ف االتجا  تو�س    ر بمكافحة 
 . باألشخاص

غرار   سنة  ،  2020سنة  وع�  ت  ف و 19-ف�دجائحة كو باستفحال    2021تم�ي الظروف  تلك  رغم  . 
تمكنت   للمؤسسات،  العادي  الس�ي  أر�كت  ي  اليت الوطن�ة  االستثنائ�ة  االتجاالهيئة    ر لمكافحة 

ي لتنسيق مع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع  ، بدعم من المنظمات الدول�ة و�اباألشخاص
،  المديف

الوطن�ة   ات�ج�ة  من االس�ت المنبثقة  السن��ة  تنف�ذ خطتها  االتجامن  - 2018  باألشخاص   ر لمكافحة 
ي اعتمدتها الهيئة  2023 ي  خطة الطوارئوكذلك  اليت

ي أعدتها �ف  . 2020اليت

ي مجال الوقا�ة ومنع  و 
التق��ر    الهيئة  تقدم،  باألشخاص   ر م االتجاجرائ�اعتبارها صاحبة الوال�ة األو� �ف

ي    ر حالة االتجاوالذي �ستعرض    61من القانون األسا�ي عدد    49طبقا ألحكام الفصل    رابعال  الوطيف
ي تو�س خالل سنة   باألشخاص

 ) التال�ة: P4وأ�شطة الهيئة وفقا للدعائم األر�عة ( 2021�ف

ي �مكن أن   .1 يتعرض لها األشخاص وخاصة النساء واألطفال الوقا�ة من كل أشكال االستغالل اليت
)Prévention ( 

 ) Protectionومساعدتهم ( باألشخاص ر االتجا ضحا�ا حما�ة  .2

 ) Poursuiteبتتبع وزجر مرتكب�ه ( باألشخاص ر االتجا أشكالمكافحة كل  .3

ي مجال   .4
ي والتعاون الدو�ي �ف  ) Partenariat(  باألشخاص  ر االتجا  مكافحة تع��ز التنسيق الوطيف

التق��ر ك يتضمن  ل  ما  تحل�ل  المتعلقتقد�م  العال�ي  التصن�ف  ي 
�ف تو�س  االتجا  تموقع   ر بمكافحة 

 توص�ات عامة.   باألشخاص قبل الوصول ا�

 

ا،  و  ي    اإلشارة جدر  تأخ�ي
،  والن�ش   واإلخراج ح��ر  ى التستو الم  وع�   هميع مراحلجبان اعداد هذا التق��ر �ف

. دعم خار  أيدون ب لهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص لاصة ��ا بالوسائل الخم حت ي   �ب
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 2021سنة  تونس يف ابألشخاص   راالجتا حالة .1
الوطن�ة  تعمل   واإلحصائ�ات  ع�    باألشخاص  ر االتجا  لمكافحة الهيئة  والب�انات  المعط�ات  جمع 

ي إنجاز المهام الموكولة لها   صباألشخا  باالتجار المتعلقة  
. إلحداث قاعدة ب�انات بهدف استغاللها �ف

الو  التعاون  خالل  من  ذلك  مختلف    ثيقو�تسيف  الحكوم�ة مع    الحكوم�ة غ�ي  الجهات  و   الجهات 
كاء الموالمنظمات الدول�ة   ف وال�ش  . باألشخاص  ر االتجا مكافحةب عنيني

ف  و  ي  بتواصل    2021  ت سنةتم�ي
وس كورونا مما �سبب �ف ي انتشار ف�ي - ة ل�وف�دعالم�الجائحة  ال  تف�ش

،    باألشخاص  ر االتجا  حالة، وقد أثر ذلك ع�  ە الجائحة لم �سلم تو�س من هذو .  19 ي تو�س. و�التا�ي
�ف

ي    باألشخاص  ر االتجا  وضع قبل عرض  
  19-ل�وف�داعن حالة  عامة  تقد�م لمحة    جدر � ،  2021  سنة�ف

ي تو�س
 . 2021ا� غا�ة مو�ف   �ف

 2021خالل سنة  يف تونس  19-الكوفيدوضع   1.1

ي جميع    19-كوف�دمليون شخص مصاب بـ  288,7أ��� من   وقع احصاء ،  2021  د�سم�ب   31بتار�ــــخ  
�ف

ف اإلحصائ�ا و   توفوا مليون    5,5  رب مناأنحاء العالم، من بينهم ما �ق   ان   2021  الخاصة �سنة  ت تبني
ي   . مليون  3.6وعدد الوف�ات    مليون  205بلغ وعدد الوف�ات بلغ حوا�ي  عدد الحاالت  

تو�س، تم    و�ف
بـ إصابة  حالة  أول  ي   19-وف�دك�سج�ل 

غا�ة  .  2020مارس    2�ف وقع    ،2021  د�سم�ب   31وا� 
وتجدر اإلشارة ان    حالة وفاة.     25548انجرت عنهاحالة إصابة مؤكدة    138132   725698احصاء

ي مو�ف سنة  
توضح الرسوم الب�ان�ة  و   . حالة وفاة  4676و    حالة إصابة   138132كانت    2020األرقام �ف

ف من   ف والمتوفني ا�  من تار�ــــخ أول حالة مسجلة   19-كوف�دالتال�ة تطور حاالت األشخاص المصابني
 : 2021 نها�ة سنة غا�ة

ي 
ن بكوف�د:  1 رسم ب�اين  2020خالل سنة  19-تو�س: تطور عدد المصابني

 
ف (CSSEب�انات مركز علوم وهندسة النظم (الهيئة، حسب  المصدر:  ي جامعة جونز ه��ك�ف

 اعتمادا ع� مصادر وطن�ة  ) JHU) �ف
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ي 
 2020خالل سنة  19-بكوف�دوف�ات من جراء اإلصابات تو�س: تطور عدد ال :  2 رسم ب�اين

 
ف (CSSEب�انات مركز علوم وهندسة النظم (حسب الهيئة،   المصدر:  ي جامعة جونز ه��ك�ف

 اعتمادا ع� مصادر وطن�ة  ) JHU) �ف

ي تو�س خالل    انتظهر الب�انات  و 
العال�ي  معدل  البحوا�ي ثالث أضعاف  تجاوز    2021سنة  الوضع �ف

مليون سا�نسواء من ح�ث   ل�ل  للحاالت  او  36498مقابل    93191 (العدد اإلجما�ي  من ح�ث  ) 
: 691مقابل  2384 (العدد اإلجما�ي للوف�ات ل�ل مليون سا�ن  ) كما يبينه الرسم التا�ي

ي 
ي تو� : سا�نلوف�ات ل�ل مليون اعدد و  لحاالت ل�ل مليون سا�نادد ع:  19-كوف�د:  3رسم ب�اين

  سالمعدالت �ن
ي العالم (

 ) 2021 د�سم��  31و�ن

 
ف (CSSEب�انات مركز علوم وهندسة النظم (الهيئة، حسب  المصدر:  ي جامعة جونز ه��ك�ف

 اعتمادا ع� مصادر وطن�ة  ) JHU) �ف
 

  150ح�ث تجاوز معدل الوف�ات حوا�ي    2021خالل شهر ج��ل�ة    و�لغت جائحة ال�وف�د اشدها 
ي شملت قرابة  وفات يوم�ا. و  مليون    7قد انفرجت الوضع�ة تدر�ج�ا خاصة بعد تكث�ف التالقيح اليت
ي  

ي مو�ف
ي ج��ل�ة   3.1مقارنة بت  2021سا�ن �ف

ف الرسم التا�ي المن� التصاعدي  2021مليون �ف و�بني
 : 2021�ل�ة للتالقيح بدا�ة من اواخر ج� 



ــــة لمــــــــــــــــــة الـــالهــــــيئ ــــــــــار باألشخــــوطن�ـــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــة االتجـــــــــ ــــــكافحـــــــ ــــــــــاص  ـــــ  ـــــــــ

 2021الوطين حول االجتار ابألشخاص التقرير 

10 

ي 
 2021خالل سنة   19: تطور عدد األشخاص الملقحون ضد كوف�د 4رسم ب�اين

 
ف (CSSEب�انات مركز علوم وهندسة النظم (الهيئة، حسب  المصدر:  ي جامعة جونز ه��ك�ف

 اعتمادا ع� مصادر وطن�ة  ) JHU) �ف

ي تو�س من خالل �سج�ل ركود   الوضع االجتما�ي واالقتصادي  تأزم  إ� تفاقم    19- أدت أزمة كوف�د  و 
�ف

سنة   ي 
�ف ي 

بنسبة  و�الفعل.  2020تار��ف انخفاض  بعد  األول  2.7،  ال��ــع  ي 
�ف المح�ي    ،٪  الناتج  انهار 

بنسبة   ي   19اإلجما�ي 
الثايف الفصل  ي 

�ف سنة  و   ٪  مدار  الناتج    2020ع�  ي 
�ف االنخفاض  �قدر  بأ�مله، 

ي بدا�ة  فاذا كانت  ٪.    8.7اإلجما�ي بنسبة    الداخ�ي 
ي اتخذت �ف اإلجراءات الصح�ة المبكرة والصارمة اليت

ن الموجة األو� ول�ن كان لها تأث�ي حافظت ع� تو�س م قد إغالق الحدود)  ، (االحتواء  2020مارس 
 . االقتصادي األداءع�  هائل

ي سنة  
ح�ث بلغ معدل نمو الناتج الداخ�ي الخام  انتعش النمو االقتصادي �شكل طف�ف  ،  2021و�ف

ان�الم أدى ضعف االنتعاش االقتصادي إ� ز�ادة الضغوط ع�  . و ٪  3.1 ف   ح�ث   للدولة  عموم�ةة ال�ي
� ي نها�ة سنة  وصل العجز إ� مستوى لم 

تار�ــــخ البالد �ف ي 
٪، مما  9.4بنحو    2020سبق له مث�ل �ف

ي المال�ة ال
ي أزمة غ�ي مسبوقة �ف

ان�الم وقد انخفض معدل عجز    التو�س�ةعامة  �سبب �ف ف   عموم�ة ة ال�ي
 . 2021خالل سنة   ٪ 7.5ا� 

ي تعبئة الموارد الخارج�ة إ� جانب ز�ادة مدفوعات الدين العام إ� ز�او 
دة ا�ساع الفجوة  أدى التأخ�ي �ف

ي عام  
ان�ة الدولة �ف ف اض    ،2021التم��ل�ة لم�ي ي تمت تغطيتها إ� حد كب�ي من خالل موارد االق�ت واليت

إ�   العام  الدين  ارتفع  المح�ي اإلجما�ي مقابل  79.2المحل�ة. و�ذلك  الناتج  ي سنة  ٪  77.8٪ من 
�ف

2020 . 

٪   18تجاوز معدل البطالة عتبة  ح�ث    �ي أدت األزمة الصح�ة إ� تفاقم الفقر والبطالة �شكل كبكما  
ي  

ي  �ف
ي الثالث لسنة    2020الثالث من سنة  الثالي�

ي الثالي�
ي    15مقابل    )٪18.4(  2021وكذلك �ف

٪ �ف
  475�وف�د �قدرون بأ��� من  من جراء ال و�ش�ي بعض الدراسات إ� أن الفقراء الجدد    ،2019سنة  
 انخفض دخلهم. تحت خط الفقر. شخص ألف 
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ي 
ان�ة العموم�ة معدل عجز و  الخام الداخ�ي الناتج : تطور معدل نمو 5رسم ب�اين ن  )2021- 2010(الم�ي

 
ي لإلحصاء  المصدر:   حسب معط�ات وزارة المال�ة والبنك المركزي والمعهد الوطيف

ي 
 )2021- 2017( البطالة: تطور معدل 6رسم ب�اين

 
ي لإلحصاء  المصدر:   حسب معط�ات المعهد الوطيف

ي سن   خالل  لموسا باألشخاص م ر حالة االتجا�وف�د ع�  ال كان تأث�ي أزمة  و  أثرت    ح�ث  2021و   2020 يت
ي مجال ف أسال�ب التدخل �تكي  مما تطلبع� الوضع    19-جائحة كوف�دس�اق  المنجرة من قيود  ال

�ف
ي هذا التق��ر   باألشخاص ر مكافحة االتجا

 . كما سيتم عرضه أدناە �ف
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 2021وخصائصها خالل سنة  ابألشخاص رحاالت االجتا 2.1

ي قامت بها الهيئة الوطن�ة   خالل    باألشخاص  ر االتجا  لمكافحةتبعا للتجميع المعط�ات والتقاطعات اليت
الب�انات  و �عرض التق��ر التقس�مات القطاع�ة  و .  حالة  1100، بلغ إجما�ي عدد الضحا�ا الـ  2021سنة  

  سنة قبل تقد�م ملخص  ذات الصلةوالمنظمات الحكوم�ة  الجهات التفص�ل�ة لتدخل  واإلحصائ�ات
تجميع وتدقيق وتوح�د    ع�  باألشخاص  ر لحاالت االتجاالتعداد  �عتمد  و  . مالمحها و �عرض خصائصها  

الداخل�ة وزارة  من  ب�انات  إحصائ�ة:  م  ، ثالثة مصادر  من  الطف  ندو��ةو��انات  و��انات  ةلو حما�ة   ،
 . باألشخاص ر االتجا لمكافحة الهيئة الوطن�ة خاصة ب

 وزارة الداخلية معطيات 1.2.1
ي 
ي    2016لسنة    61عدد  إطار تطبيق أحكام القانون    �ف

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

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

ي أعمال دعارة أو بغاء أو �ف
ط شخص �ف

ذلك    أخرى ي 
�ف بما  الجنس�ة  الخدمات  الق�ي    االستغاللمن  والتشغ�ل  اإلباح�ة)  المشاهد  ي 

�ف
ي أ�شطة إجرام�ة). أل ل قتصادياال  واالستغالل

 طفال والممارسات الشبيهة بالرق (استخدام طفل �ف

:    304بلغ عدد الضحا�ا الذين تم التعرف عليهم،    ،2021وخالل سنة   ي
ف كاآليت امرأة،    71ضح�ة موزعني

 .  طفل من الذكور  115طفلة و  94رجال، و 24و

 )2020باألشخاص الذين تم تحد�دهم من قبل وزارة الداخل�ة ( ر االتجا ضحا�ا : توز�ــــع 1جدول 

  �ساء رجال فت�ات  فت�ان  المجم�ع 

 االستغالل الجن�ي  14  9 1 24
 التشغ�ل الق�ي   55 21  3 79

 لألطفال االستغالل االقتصادي   1  77 99 177
ي أ�شطة إجرام�ة    1 9 10

 استخدام طفل �ف
 اخرى حاالت   1 3 7 3 14

 المجم�ع  71 24 94 115 304

 المصدر: حسب معط�ات وزارة الداخل�ة 

رجال    21امرأة و   55شملت العبود�ة  و فت�ات وطفل واحد.    9امرأة و   14استهدف االستغالل الجن�ي  و 
طفال من الذكور،    99طفلة و   77أطفال من الذكور. وقد استهدف االستغالل االقتصادي لألطفال    3و

ي األ�شطة اإلجرام�ة طفلة واحدة وكما استهدف  
أطفال من الذكور. وتتعلق    9استغالل األطفال �ف

و�ــــج الق�ي (ضحا�ا من الجنس�ة    حالة، من بينها حالتان تتعلقان  14أشكال االستغالل األخرى بـ   ف بال�ت
ا�ا  ضح  4و�لغ عدد ضحا�ا االتجار باألعضاء  .  ال�نغول�ة والغينّ�ة) وحالتان تتعلقان بالحمل الق�ي

 . التجار بالرضعوتعلقت بق�ة الحاالت األخرى أساسا با

ضح�ة من    73% مقابل    59.7ضح�ة أي بنسبة    108�لغ العدد الجم�ي للضحا�ا النساء والفت�ات  و 
  50ضح�ة مقابل    58 الراشدات �لغ العدد الجم�ي للضحا�ا النساء  و   %.   40.3جنس الذكور أي بنسبة  

و�كون بالتا�ي   ضح�ة طفل  44ضح�ة مقابل   29 رشد  للذكور البلغ العدد الجم�ي بينما   ضح�ة طفلة
:   % من جملة الضحا�ا   51.9طفل أي بنسبة    94العدد الجم�ي للضحا�ا األطفال    كما يبينه الرسم التا�ي
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ي 
الن�ع  من قبل وزارة الداخل�ة حسب  التعرف عليهمالذين تم   باألشخاص ر االتجا  ضحا�ا توز�ــــع : 7 رسم ب�اين

 ) 2021االجتما�ي والفئة العم��ة (

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة الداخل�ة 

ف بلغ عدد ضحا�ا التشغ�ل   7.9ضح�ة أي بنسبة   24الجن�ي  االستغاللبلغ عدد ضحا�ا و ي حني
% �ف

ي    االقتصادي  االستغالل% كما بلغ عدد ضحا�ا   26.0ضح�ة أي بنسبة    79الق�ي  
(استخدام طفل �ف

% وعدد ضحا�ا الممارسات الشبيهة   58.2ضح�ة أي بنسبة   177التسول، تعا�ي أ�شطة هامش�ة)  
إجرام�ة)    لرقبا أ�شطة  ي 

�ف طفل  بنسبة    10(استغالل  أي  وقع    %.   3.3ضحا�ا  انه  االشارة  وتجدر 
ي  ت حاال  4  �سج�ل

 . األعضاء باالتجار شبهة  �ف

ي 
ي  من قبل وزارة الداخل�ةالتعرف عليهم الذين تم   باألشخاص ر االتجا  ضحا�ا  توز�ــــع : 8رسم ب�اين

  2021 سنة�ن
 االتجار شكلحسب 

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة الداخل�ة 

ف  المسجلة    و�بني الحاالت  قبل  تطور  الداخل�ةو من  عدد  ارتفاعا    2021سنة  خالل    زارة  ي 
�ف ا  ملحوظ�

الضحا�ا  ارتفاع  الضحا�ا، ح�ث   ي سنة    181من  عدد 
ي سنة    304إ�    2020حالة �ف

،  2021حالة �ف
  209إ�   94%. و�تعلق هذا االرتفاع �شكل خاص باألطفال الذين ارتفع عددهم من  68ب��ادة قدرها 
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ف �شكل طف�ف من  122.3(ز�ادة بنسبة  (ز�ادة بنسبة   95�  إ 87%) بينما ارتفع عدد الضحا�ا البالغني
التا�ي تطور عدد ضحا�ا االتجار باألشخاص المسجلة من قبل وزارة  9.2 ي 

الب�ايف %). و�وضح الرسم 
 : 2016الداخل�ة منذ سنة 

ي 
ن من قبل التعرف عليهم تم الذين  باألشخاص ر االتجا  ضحا�ا تطور عدد  :9 رسم ب�اين و   2016وزارة الداخل�ة بني

ائح العم��ة  حسب  2021  ال�ش

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة الداخل�ة 

، مختلف أشكال 2021شمل ارتفاع عدد ضحا�ا االتجار باألشخاص الذي سجلته وزارة الداخل�ة سنة  و 
�سج�ل  % بينما تم 14.3االتجار باألشخاص باستثناء شكل االستغالل الجن�ي الذي انخفض بنسبة 

ي ارتفعت بنسبة   ي حاالت االستغالل االقتصادي لألطفال واليت
% كما يوضح  185.5ز�ادة ملحوظة �ف

ي التا�ي هذا التطور: 
 الرسم الب�ايف

ي 
ن من قبل التعرف عليهم تم  الذين  باألشخاص ر االتجا  ضحا�ا تطور عدد : 10 رسم ب�اين و   2017وزارة الداخل�ة بني

 حسب ن�ع االتجار 2021

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة الداخل�ة 
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ي تم تحد�دها ع� مستوى السلطات االمن�ة خالل   التا�ي توز�ــــع ضحا�ا االتجار اليت و�لخص الرسم 
 حسب الفئات و�عض خصائص الن�ع االجتما�ي والجنس�ة.  2021سنة  

ي 
 ) 2021االتجار والن�ع االجتما�ي والجنس�ة ( شكلحسب  باألشخاص ر االتجا  ضحا�ا توز�ــــع : 11رسم ب�اين

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة الداخل�ة 

 رأة واألسرة والطفولة وكبار السنوزارة امل معطيات 2.2.1

ة   وخصوص�ة لحما�ة األطفال وكذلك لرعا�ة  تو�ي وزارة األ�ة والمرأة والطفولة وكبار السن أهم�ة كب�ي
آل�ات ووسائل عمل   من خالل  ي حالة هشاشة، 

أنفسهم �ف الذين �جدون  السن  وكبار  النساء  ودعم 
  1995لسنة    92حددت مجلة حما�ة الطفل الصادرة بمقت�ف القانون عدد  و   وأدوات تدخل متعددة. 

ف   1995نوفم�ب  9بتار�ــــخ  ي الفصلني
لخطر أو التهد�د ح�ث ينص الفصل  مختلف أشكال ا 20و   19، �ف

ي ذلك زرع أفكار التعصب   19
ي مختلف أشكال اإلجرام المنظم بما �ف

ع� أنه "�منع استغالل الطفل �ف
و�ــــع ". و�عت�ب الفصل   من نفس القانون    20وال�راه�ة ف�ه وتح��ضه ع� الق�ام بأعمال العنف وال�ت

ي تهدد صحة الطفل أو سالمته الب  دن�ة أو المعن��ة: الحاالت الصعبة اليت
o  ،  فقدان الطفل لوالد�ة و�قائه دون سند عائ�ي
o  ،د  تع��ض الطفل لإلهمال والت�ش
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o  ،ة والرعا�ة�� ي ال�ت
ف والمتواصل �ف  التقص�ي البني

o  ،اعت�اد سوء معاملة طفل 
o  ،استغالل الطفل ذكرا كان أو أني� جنس�ا 
o  ،ي اإلجرام المنظم

 استغالل الطفل �ف
o  استغالله اقتصاد�ا،تع��ض الطف للتسول أو 
o  .ة��  عجز األب��ن أو من �سهر ع� رعا�ة الطفل عن اإلحاطة وال�ت

ع   الم�ش أ�شأ  لألطفال،  أفضل  حما�ة  وتوف�ي  الطفل،  حما�ة  مجلة  أحكام  تنف�ذ  ضمان  أجل  ومن 
ي ذلك صفة مأمور الضابطة  

ي حما�ة الطفولة ومنحه العد�د من الصالح�ات بما �ف التو��ي سلك مندويب
ف   العدل�ة ف للتهد�د، الذين قد �كونون ضحا�ا محتملني ي االشعارات المتعلقة باألطفال المعرضني

وتل�ت
ي حالة هشاشة تعرضهم ألشكال مختلفة من المخاطر، ال س�ما االستغالل الجن�ي أو  

لالتجار، أو �ف
 االقتصادي. 

سنة   ب�انات  التق  2021تظهر  الطفولة  حما�ة  مندو�و  تلقاها  ي  اليت اإلشعارات  عدد  قد شهد  أن  ار�ر 
و�ؤكد ذلك التحول الذى سجل بدا�ة   2020سنة    15202مقابل بـ   17069، ح�ث وصل إ�  ارتفاعا 

ي الخمس�ة المتقض�ة  شعارات  غ المعدل السنوي لإل لفقد ب  2017من  
خالل  7330مقابل    16677�ف

ي التا�ي تطور عدد االشع127  أي بارتفاع فاق  2016-2012الخمس�ة  
ارات  %. و�وضح الرسم الب�ايف

ي  ي حما�ة الطفولةتلقاها اليت  : 2003 منذ  مندويب

ي 
ي حما�ة الطفولة: 12رسم ب�اين ي تلقاها مندوي�

 ) 2021-2003( تطور عدد االشعارات اليت

 
 المصدر: ب�انات وزارة المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السن 

ي لها صلة  لحما�ة الطفولة    العامالمندوب    ناعتمادا ع� اإلحصائ�ات الصادرة ع    ر االتجا   بجرائمواليت
لألطفال)    باألشخاص �سج�ل  2021خالل سنة  (بالنسبة  تم  حول    352  ،  ل  اطفاأل   تعرضاشعار 

عدد من    أ��ب   قا�س، وسجلت وال�ة  باألشخاص  ر االتجا  ومكافحةالستغالل ع� معيف قانون منع  ل
ذي تعرضوا 

�
طفال لالتجار، وُ�الحظ   55ح�ث تعرض تو�س  طفل، تليها وال�ة  89  لإلتجار األطفال ال

عدد  اإلناث تجاوز  )  ٪52،  190(  الذكور   أن  حسب    . ٪)48،  162(  عدد  اإلشعارات  هذە  وتتوزع 
:  وحسب الوال�ات  أصناف التهد�د   ع� النحو التا�ي
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ـــع  : لحما�ة الطفولة سنةالمندوب ال:  2جدول    ر وضع�ات االتجا �شبهات االتجار أو  المتعلقة  اإلشعاراتتوز�ـ
   )2021(ات وال�حسب ال باألشخاص

  
ي اإلجرام   استغالل جن�ي 

استغالل �ف
ي رضيع  استغالل اقتصادي  المنظم 

 المجم�ع  التف��ط �ف

 المجم�ع  فت�ان  فت�ات فت�ان  فت�ات فت�ان  فت�ات فت�ان  فت�ات فت�ان  فت�ات  

 55 39 16 2 9 37 3       4 تو�س
 15 10 5     8 4 2 1     أر�انة 
 40 24 16     15 6 2   7 10 من��ة 

 7 7       7           بن عروس 
 4 2 2     1   1     2 نابل

                       زغوان 
رت  ف                        ب�ف
 16 11 5     10 2     1 3 باجة 

                       جندو�ة 
 13 7 6 1   1 1 2 1 3 4 ال�اف 
                       سل�انة 

وان   12 11 1     11 1         الق�ي
 9 2 7   1 2 6         الق��ن 

 4 3 1         3 1     س�دي بوز�د 
 25 14 11 1 1 12 7     1 3 سوسة 

 18 6 12     6 12         المنست�ي 
 3 3   3               المهد�ة 

 7 5 2     4       1 2 صفاقس 
 6 5 1     1   4     1 قفصة 

 13 5 8     4 4 1     4 توزر
 12 6 6     3   3 3   3 قب�ي 

 89 28 61     18 17     10 44 قا�س 
ف   3 2 1     2 1         مدنني

 1   1               1 تطاو�ن 
 352 190 162 7 11 142 64 18 6 23 81 المجم�ع 

 المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السن المصدر: ب�انات وزارة 

ي 
ي تم تلقيها : مندوب حما�ة الطفولة: 13رسم ب�اين

ـــع االشعارات اليت الوال�ة   حسب 2021خالل سنة توز�ـ
   االستغاللصنف و 

 
 المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السن المصدر: ب�انات وزارة 
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ي حما�ة الطفولة، انتشار االستغالل الجن�ي  و  �وضح التوز�ــــع حسب اإلشعارات الواردة ع� مندويب
) الفت�ات  ف  بني و   50لألطفال  الحاالت)  من  ف  %  بني االقتصادي  من  74.7(  الفت�اناالستغالل   %

ي الجرائم المنظمة  
)، أي    18فت�ات و   6حالة (  24الحاالت)، ح�ث شمل استغالل األطفال �ف %  6.8فيت

ي تم تحد�دها.  ي سنة  من الحاالت اليت
حالة لمحاولة   18عن   2021وتجدر اإلشارة إ� أنه تم اإلبالغ �ف

ي شملت  بيع األطفال المولودين خارج إطار ال     أطفال من الذكور  7طفلة و   11زواج، واليت

ي تم تلقيها حسب : مندوب حما�ة الطفولة: 14رسم 
ــع االشعارات اليت  2021خالل سنة  االستغالل شكلتوز�ــ

 
 المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السن المصدر: ب�انات وزارة 

ي حما�ة الطفولة  2020مقارنة بما ورد بتق��ر سنة  و  ي تم إحصائها من قبل مندويب ، فإن عدد الحاالت اليت
حالة و�شكل خاص حاالت االستغالل الجن�ي   352حالة إ�   451% من  22سجلت انخفاضا بنحو  

ي شهدت تراجعا ملحوظ، من   ي التا�ي هذا التطور 104إ�   213اليت
ف الرسم الب�ايف  ، و�بني

ي 
ن  االشعارات  مقارنة: مندوب حما�ة الطفولة: 15رسم ب�اين  2020و 2019و 2018بني

 
 وكبار السن المرأة واأل�ة  المصدر: ب�انات وزارة 
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 2021خالل سنة اهليئة  املسجلة لدى ابألشخاص راالجتا حاالت 3.2.1

ي تلقتها الهيئة الوطن�ة    ،2021سنة  خالل   لمكافحة االتجار  بلغ عدد حاالت االتجار باألشخاص اليت
ف أن غالب�ة  76.9حالة، أي  504حالة، أ��� من ثالثة أر�اعها من النساء ( 653باألشخاص   ي حني

%). �ف
ي تزا�د، ح�ث ارتفع    18الحاالت تتعلق بالرشد، فإن �سبة األطفال (الذين تقل أعمارهم عن  

عاما) �ف
ي التا�ي هرم األعمار  . و�قدم الرسم  2021% سنة  26.4إ�    2020% سنة  14عدد الحاالت من  

الب�ايف
ي تم إشعار الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص بها خالل  : 2021سنة  لضحا�ا االتجار اليت

ي 
   العمريالهرم   :  2021خالل سنة  المسجلون لدى الهيئةالضحا�ا  :  16 رسم ب�اين

 
 باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة  المصدر: 

% من مجم�ع حاالت االتجار باألشخاص  82وتتعلق أغلب حاالت الضحا�ا باألجانب إذ �مثلون حوا�ي  
%  18)، و�مثل التو�سيون 2019% سنة 88و  2020% من الحاالت سنة 78( 2021المسجلة سنة  

ف  ، و�شكل  2021فقط من حاالت االتجار باألشخاص المسجلة لدى الهيئة سنة  ف اإل�فوار�ني المواطنني
% من إجما�ي عدد  64حالة أي بنسبة    417الضحا�ا الرئ�سيون لالتجار باألشخاص، ح�ث تم �سج�ل  

ف لدى الهيئة سنة  ي التا�ي هذا التوز�ــــع: 2021الضحا�ا المسجلني
 . و�وضح الرسم الب�ايف

ي 
ــع : 2021خالل سنة  الهيئةالمسجلون لدى الضحا�ا  :  17 رسم ب�اين  الجنس�ة  حسبتوز�ــ

 
 باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة  المصدر: 
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هنالك   االتجار    19إجماال،  لمكافحة  الوطن�ة  الهيئة  سجلتها  ي  اليت االتجار  بحاالت  معن�ة  جنس�ة 
، بو موزعون ع�    2021سنة  خالل  باألشخاص   ف ركينا فاسو،  ثالث قارات و�ي من إف��ق�ا (الجزائر، بنني

اليون والسودان و�شاد   �ا، السنغال، س�ي ، ن�ج�ي ، غين�ا، ما�ي ي
ون، ال�ونغو، كوت د�فوار، جيبويت ال�ام�ي

) وأورو�ا (إ�طال�ا) كما هو موضح بالخ��طة التال�ة:  ف  وتو�س) وآس�ا (سور�ا وال�ابان والفلبني

 بلد المنشأ  حسبتوز�ــــع : 2021خالل سنة  الهيئةالمسجلون لدى الضحا�ا :  1خارطة 

 
 باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة  المصدر: 

مثل العمل الق�ي الشكل الرئ��ي لالتجار الذي سجلته الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص  
ال 68.1  : 2021سنة   بالوجود  االتجار  أشكال  من  الشكل  هذا  ارتفاع  و�ف�  الحاالت.  من    �ث�ف % 

ف أساسا بالعمل الق�ي   ي ال�وت د�فوار المستهدفني لجنس�ات اف��ق�ا جنوب الصحراء وخاصة مواطيف
ل�ةخاصة   ف ي العمالة الم�ف
، شهد هذا الشكل من االتجار تراجعا 19ونظرا للس�اق الخاص بال�وف�د    . �ف
ي  خالل س   2019% سنة  85.5، ح�ث انخفضت �سبة التشغ�ل الق�ي الذي كان 2021و  2020نيت

 . 2021% سنة  68.1و   2020% سنة  75.1  إ� 2018% سنة   92و 

ـــع حسب ن�ع االستغالل 2021الضحا�ا المسجلون لدى الهيئة خالل سنة :  3جدول  والجنس�ة والن�ع   : توز�ـ
 ة العم��ة االجتما�ي والفئ

     الجنس�ة  أطفال / كهول  الن�ع االجتما�ي  المجم�ع 
    تو�سيون  أجانب  أطفال  كهول  فتاة / امرأة  فيت / رجل  العدد  النسبة 

 االستغالل الجن�ي  31 5 29 7 33 3 36 5,5%
 االستغالل االقتصادي                 

 التشغ�ل الق�ي  8 437 9 436 386 59 445 68,1%
 االستغالل االقتصادي لألطفال    3 3     3 3 0,5%

قاق والممارسات الشبيهة بالرق                   االس�ت
ي أ�شطة إجرام�ة  67 58 125   62 63 125 19,1%

 استغالل طفل �ن
 ممارسات أخرى شبيهة بالرق  1     1 1   1 0,2%
 الحمل الق�ي  1 3   4 4   4 0,6%
 االتجار باألطفال و��عهم  8   8   2 6 8 1,2%
 أشكال أخرى من االستغالل  1 30 15 16 14 17 31 4,7%

 العدد  117 536 189 464 502 151 653 100,0%
 المجم�ع  

 النسبة  17,9% 82,1% 28,9% 71,1% 76,9% 23,1% 100,0%  
 باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة  المصدر: 
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ي األ�شطة اإلجرام�ة (
%) واالستغالل  19.1وتتعلق حاالت االتجار األخرى أساسا باستغالل األطفال �ف

(   36الجن�ي   ي  5.5حالة  اليت األطفال  و�يع  االتجار  ظاهرة  تزا�دت  مع  2020سنة    برزت %)، كما   ،
ي ع� خالف الصيغ القانون�ة. يوضح  �سج�ل ح االت جد�دة من الحمل الق�ي و بيع الرضع والتبيف

ي التا�ي هذا التوز�ــــع: 
 الرسم الب�ايف

ي 
 االستغالل شكل : توز�ــــع حسب  2021الضحا�ا المسجلون لدى الهيئة خالل سنة :  18رسم ب�اين

 
 باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة  المصدر: 

ي خصوص مدة استغالل ضحا�ا االتجار الذين تم التعرف عليهم من طرف الهيئة الوطن�ة لمكافحة  
و�ف

سنة   باألشخاص  من    2021االتجار  (أ���  الضحا�ا  أغلب  أن  الهيئة  سجلت  تعرضوا  70فقد   (%
ف   ة تراوحت بني ة االستغالل سنة لـ  أشهر.    8و   4لالستغالل لف�ت % من الضحا�ا، كما 2.7وتجاوزت ف�ت

 : ي التا�ي
ي الرسم الب�ايف

ف �ف  هو مبني

ي 
ن لدى : 19رسم ب�اين ي عام  الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصتوز�ــــع ضحا�ا االتجار المسجلني

  2021�ن
   حسب مدة االستغالل

 
 باألشخاص  ر مكافحة االتجال الهيئة الوطن�ة  المصدر: 
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ف �ش�ي الهيئة إ� تعرض   ي خصوص الضحا�ا التو�سيني
ي الخارج وهن    8و�ف

حاالت فقط لالستغالل �ف
ي الوال�ات ذات ال�ثافة  

ي العمل الق�ي، والبق�ة تم استغاللهم �ف
تحد�دا تو�س�ات تم استغاللهن �ف

 السكان�ة المرتفعة.  

ي 
ن لدى : 20رسم ب�اين ي عام  الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصتوز�ــــع ضحا�ا االتجار المسجلني

  2021�ن
 حسب مكان االستغالل

 
 باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة  المصدر: 

ي خصوص المستوى التعل��ي للضحا�ا، فإن حوا�ي ر�ــع الضحا�ا أمي و
%  19% من النساء و26ن (و �ف

 .% للرجال)62% للنساء و 48الرجال) ونصفهم له مستوى تعل�م ثانوي أو تعل�م جام�ي (من 

ي 
ن لدى  :21رسم ب�اين ي عام  الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصتوز�ــــع ضحا�ا االتجار المسجلني

  2021�ن
 حسب مستوى التعل�م

 
 باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة  المصدر: 

أن أغلب الضحا�ا األجانب دخلوا إ� البالد التو�س�ة خالل السنوات الخمس الماض�ة    وتجدر االشارة
�ة.  37حسب ما �حوا به، و اب التو��ي بط��قة غ�ي نظام�ة ع�ب الحدود ال�ب  منهم دخلوا ال�ت
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ي 
ن ع� مستوى : 22رسم ب�اين عام  الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصتوز�ــــع الضحا�ا األجانب المسجلني

 حسب تار�ــــخ الدخول إ� تو�س  2021

 
 باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة  المصدر: 

ي تو�س فهو يتعلق بالبحث عن  
ي البقاء �ف

أما ف�ما يتعلق بالسبب الرئ��ي لرغبة الضحا�ا األجانب �ف
أما 85عمل وقد �ح أ��� من   % من الضحا�ا بأن سبب قدومهم إ� تو�س هو البحث عن عمل، 

ي انتظار العبور إ� بلد آخر (
ي البقاء تتعلق ب�قامة مؤقتة �ف

، والهرب  %)5.1األسباب األخرى للرغبة �ف
 )%)2.9%) واإلقامة لمتابعة تعل�م أو تدر�ب 4.7من دولة مجاورة (

ي 
ي الضحا�ا األجانب :  23رسم ب�اين

ي تو�س 2021المسجلون لدى الهيئة �ن
 : أسباب البقاء �ن

 
 باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة  المصدر: 

ي هذا الس�اق، �جدر 
ي لإلحصاء    التذك�ي   و�ف ي حول الهجرة الذي أنجزە المعهد الوطيف بنتائج المسح الوطيف

ج��ل�ة   ف  بني للهجرة  ي  الوطيف المرصد  مع  الجم�ي  2021ومارس    2020بالتعاون  العدد  قدر  ، ح�ث 
ي تو�س بـ 

 . % من مجم�ع سكان تو�س0.5، أي بنسبة  58990لألجانب المتواجدين �ف

ف   جانب هم من البلدان األف��ق�ة، ونصف هذا العدد هم من  ما �قارب ثالثة أر�اع األ ن  أ  المسح و�ني
ي (النصف اآلخر من بلدان إف��ق�ة أخرى، وخاصة من أف��ق�ا جنوب الصحراء)،   دول المغرب العريب

ق األوسط و 6.5% من دول أورو�ا، 18.5 ي العالم. 1.6% من ال�ش
 % من دول أخرى �ف
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جنس�ات  من  األجانب  عدد  ارتفاع  إ�  النظر  لفت  احتساب    و�جدر  دون  الصحراء،  جنوب  اف��ق�ا 
ف    21466إ�    7200، من  2014البلدان المغار��ة، �شكل ملحوظ منذ سنة   أجنب�ا. و�مثل اإل�فوار�ني

  ، ثلثهم، وهم من أ��� الجنس�ات عددا، �ليهم مواطنو جمهور�ة ال�ونغو الد�مقراط�ة وغين�ا وما�ي
 ��ق�ا دون احتساب البلدان المغار��ة.  الذين �مثل كل منهم حوا�ي ع�ش إجما�ي جنس�ات اف

ي للهجرة إ� أن األسباب االقتصاد�ة تمثل السبب الرئ��ي لتوافد جنس�ات   كما أشار المسح الوطيف
) المغار��ة  البلدان  احتساب  دون  تو�س  50.1اف��ق�ة  ي 

�ف الدراسة  استكمال  هو  ي 
الثايف والسبب   (%

)32.3 : ي الجدول التا�ي
ف �ف  %) كما هو مبني

ي تو�س: سبب الدخول حسب منطقة الجنس�ة :  4جدول 
 األجانب المق�مون �ن

ي  سبب الدخول  دول أف��ق�ة   المغرب العريب
ق األوسط  أخرى  المجم�ع  بلدان اخرى  الدول األورو��ة  ال�ش

 %36,5 %17,6 %35,9 %48,2 %4,0 %69,0 الزواج / جمع شمل األ�ة 

 %29,2 %69,9 %20,9 %15,5 %50,1 %12,5 شغل / فرصة عمل 

��ة والتعل�م   %15,5 %9,1 %3,2 %2,3 %32,3 %6,8 ال�ت

 %6,8 %0,0 %5,5 %27,3 %6,3 %4,3 األمان / سهولة الوصول 

 %5,9 %2,3 %28,4 %1,6 %1,4 %0,7 ظروف ح�اة أفضل 

 %6,1 %1,1 %6,1 %5,1 %5,9 %6,7 سبب آخر

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 المجم�ع 

ي للهجرة الدول�ة  ي لإلحصاء ، 2021/ 2020المصدر: بناًء ع� نتائج المسح الوطيف  2021، المعهد الوطيف

 2021يف  ابألشخاص راالجتا حلالةموجز كمي  4.2.1

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

و  الداخل�ة  وزارة  معط�ات  واأل�ةع�  المرأة  السن  وزارة  بمس وكبار  الق�ام  �سيف  لحاالت  ،  ح شامل 
ي تو�س خالل سنة  باألشخاص ر االتجا

 حالة.  1100. و�لغت تلك الحاالت  2021المسجلة �ف

ف  ي سنة   ر حالة االتجاتتم�ي
 بالخصائص التال�ة:   2021باألشخاص المسجلة �ف

ي الضحا�ا هم من النساء: بلغ عدد الفت�ات والنساء ضحا�ا االتجار باألشخاص سنة   • حوا�ي ثلي�
 % من الحاالت المسجلة. 65.4نسبة  أي ب 725  - 2021

األطفال:   • تخص  الحاالت  من نصف  سنة    618أ���  باألشخاص  االتجار  طفال كانوا ضحا�ا 
 % من إجما�ي الحاالت المسجلة.  56أي بنسبة   2021

  595أ��� من نصف الضحا�ا هم من األجانب: بلغ عدد ضحا�ا االتجار باألشخاص األجانب   •
 % من إجما�ي عدد الحاالت المسجلة. 54.1بنسبة ، أي 2021خالل سنة 

ف بارتفاع عدد حاالت االستغالل االقتصادي الذي �مثل أ��� من   أما بالنسبة ألشكال االتجار ف�ي تتم�ي
%) واالستغالل االقتصادي  40.5% من حاالت االتجار، و�تعلق ذلك أساسا بالعمل الق�ي (64.2

ي األ�شطة الهامشواستغاللهم  لألطفال  
ي التسول (و �ة  �ف

%). و�مثل االستغالل الجن�ي حوا�ي  24.2�ف
ي األ�شطة اإلجرام�ة (15

حالة)    149% من الحاالت المسجلة. كما تفاقمت ظاهرة استغالل األطفال �ف
ي بلغت    . 2021حالة عام  26وكذلك حاالت محاولة االتجار وحاالت بيع األطفال اليت
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ي 
ــع حسب :   2021سنة  خالل سجلةالم باألشخاص ر االتجا   حاالتخالصة  : 24رسم ب�اين  ن�ع االتجارالتوز�ــ

 
 وكبار السن المرأة واأل�ة  وزارةو الداخل�ة وزارة وحسب ب�انات  باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة : المصدر 

% من حاالت االتجار المسجلة، وكانوا الفئة الوح�دة المعن�ة بجرائم االستغالل  56مثل األطفال �سبة  
ي الج��مة و�يع ومحاوالت بيع الرضع  االستعباد  االقتصادي (دون اعتبار  

)، واستغالل األطفال �ف �ي ف الم�ف
: فقد مثلوا أ���  واألطفال. كما تمت مالحظة تزا�د عدد األطفال الذين يتعرضون لالستغالل ال جن�ي

% خالل سنة  59وحوا�ي    2020% سنة  75مقارنة بحوا�ي    2021% من الحاالت خالل سنة  87من  
ي �ستهدف �شكل أسا�ي األجانب  2019 . و�مثل األطفال �سبة ضئ�لة من حاالت العمل الق�ي اليت

 .من ال�هول

ي 
 الفئةن�ع االتجار و  التوز�ــــع حسب:  2021سنة  خالل سجلةالم خاصباألش ر االتجا   حاالت: 25رسم ب�اين

 العم��ة 

 
 وكبار السن  المرأة واأل�ة  وزارةو الداخل�ة وزارة وحسب ب�انات  باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة : المصدر 
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موزعة حسب   ،2021 سنةالمسجلة  باألشخاص ر االتجا حاالت توضح الرسوم الب�ان�ة التال�ة توز�ــــع 
: الجنس�ة وال  ن�ع االجتما�ي

ي 
 والجنس�ة االتجارشكل  التوز�ــــع حسب:  2021سنة  خالل سجلةالم باألشخاص ر االتجا   حاالت: 26رسم ب�اين

 
 وكبار السن المرأة واأل�ة  وزارةو الداخل�ة وزارة وحسب ب�انات  باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة : المصدر 

ي 
 ن�ع االجتما�ي وال االتجار شكل التوز�ــــع حسب:  2021سنة  خالل المسجلة باألشخاص ر حاالت االتجا: 27رسم ب�اين

 
 وكبار السن المرأة واأل�ة  وزارةالداخل�ة و وزارة وحسب ب�انات  باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة : المصدر 

ز  اإلشارة إ�    جدر ت
�
ي ترك ي    �ستهدفحاالت االتجار اليت

وهذە سمة متكررة  .  الق�ي  التشغ�لاألجانب �ف
وضع�ة   �عكس  ما  وهو  باألشخاص،  االتجار  لمكافحة  الوطن�ة  الهيئة  إرساء  منذ  مالحظتها  تمت 

ي يتم استغ
ف فمعظمهم من النساء اللوايت ف اإل�فوار�ني . المواطنني �ي ف ي العمل الم�ف

 اللهن �ف
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عدد   ي 
�ف ز�ادة  الماض�ة  الخمس  السنوات  مدى  ع�  المسجلة  االتجار  حاالت  تطور  تحل�ل  و�ظهر 

اجع الملحوظ سنة  2021الضحا�ا خالل سنة   %. إذ ارتفع عدد  21.3، ب��ادة قدرها  2020، بعد ال�ت
ي التا�ي التطور المسجل  ، و�وضح الرسم  2021سنة    1100إ�    2020سنة    907الحاالت من  

الب�ايف
 حسب ن�ع االتجار:  2017عام  ذ من

ي 
ن  المسجلة باألشخاص ر حاالت االتجا: 28رسم ب�اين ــع  :  2021و 2020و   2019  و  2018و   2017: مقارنة بني التوز�ــ

 االتجار شكل حسب 

 
 وكبار السن واأل�ة   المرأةوزارة الداخل�ة و وزارة وحسب ب�انات  باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة : المصدر 

ي عدد ضحا�ا االتجاالمسجل    التطور وكان  
ي  باألشخاص    ر �ف

متباينا    2020مقارنة �سنة    2021  سنة�ف
: شكل حسب  ي التا�ي

ي الرسم الب�ايف
 االتجار كما هو موضح �ف

ي 
ن  باألشخاص ر حاالت االتجا تطور : 29رسم ب�اين ي سنبني

 االتجار  شكل : معدل النمو حسب2021و  2020 يت

 
 باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة : المصدر 
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ي   ي السائد خالل سنيت
ي تو�س بالس�اق ال��ايئ

ي  2021و   2020لقد تأثر وضع االتجار باألشخاص �ف
. ف�ف

  2019سنة   673االستغالل االقتصادي وخاصة العمل الق�ي، من ، تراجع عدد حاالت 2020سنة 
تفع مجددا سنة    2020سنة    362إ�   وتجدر اإلشارة إ� أن هذا الشكل   حالة.   445ل�صل إ�    2021ل�ي

ي العمل  
ف الذين يتم استغاللهم أساسا �ف ف اإل�فوار�ني من االتجار باألشخاص �ستهدف أساسا المواطنني

 . �ي ف  الم�ف

ي   ب�غالق الفضاء الجوي2021و   2020وخالل سنيت ي 
  ، ، جراء األزمة الصح�ة واتخاذ إجراءات تق�ف

زە ب�انات سنة   ف إ� تو�س. وهو ما ت�ب ، ح�ث تراجع عدد الوافدين  2020تراجع وصول غ�ي المق�مني
ف بأ��� من   مليون سنة   1.432إ�   2019مليون سنة    7.985%، من 82.1إ� تو�س من غ�ي المق�مني

ي الدول األف��ق�ة (دون احتساب بلدان المغرب والجزائر وليب�ا)، فقد تراجعت  . بالنسب2020 ة لمواطيف
،  2021وتؤكد ب�انات سنة    . 2020سنة    29823إ�    2019سنة    76400% من  61.0�سبة الوافدين بـ  

ي عدد الوافدين ناتج عن القيود المرتبطة �س�اق ال�وف�د ل�صل عدد الوافدين إ�  
اجع �ف أن هذا ال�ت

بينهم    1.6 من  المغرب    50400مليون،  بلدان  احتساب  (دون  األف��ق�ة  الدول  ي  مواطيف من  وافدا 
ي التا�ي هذا التطور: 

 والجزائر وليب�ا). و�وضح الرسم الب�ايف

ي 
ن (: 30رسم ب�اين  ) 2021-2010تطور تدفقات غ�ي المق�مني

 
ي التو��ي للس�احة  ديوان ب�انات من ال حسبالمصدر:   الوطيف

ي تو�س خالل سنة  
ي أشكال االتجار باألشخاص �ف

، ح�ث ارتفع عدد حاالت  2020أثر س�اق كوف�د �ف
ي استهدفت االطفال  االستغالل الجن�ي  حاالت االستغالل الجن�ي لألطفال المسجلة  وشكلت    اليت

االستغ87.2حالة)    143(  2021سنة   من مجم�ع حاالت  الجن�ي %  % من حاالت  74مقابل    الل 
ي تم �سج�لها سنة    . 2019% سنة  59و  2020االستغالل الجن�ي اليت

ي يتوخاها المتاج��ن    ي طرق االستقطاب والتجن�د اليت
ا �ف ومما ال شك ف�ه أن لألزمة الصح�ة أثرا كب�ي

ي كل مراحل ع
ي منهج ونظم أعمالهم �ف

مل�ة اإلتجار،  باألشخاص، ح�ث �عتمدون التكنولوج�ا الحديثة �ف
ي استهدافهم لألطفال ع�ب وسائل التواصل االجتما�ي باعتبارهم هدف سهل عند البحث وقبول  

و�ف
ي العد�د من البلدان، فإغالق المدارس (كل�ا أو  

الصداقة، وهو المنهج المعتمد من قبل المتاج��ن �ف
نت للتعلم وللحفاظ ا�د ع� استعمال اإلن�ت ف ع� الروابط االجتماع�ة    جزئ�ا) جعل إقبال األطفال ي�ت

 .مما جعلهم ف��سة سهلة للمتاج��ن
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 ابألشخاص  ر جرائم االجتامن الوقاية  .2

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

من خالل    باألشخاص  ر مكافحة االتجا�ف
ي    2016لسنة    61عنوان القانون األسا�ي عدد  

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

 .» �مكن أن يتعرض لها األشخاص خاصة النساء واألطفال

ي م
ف  » باألشخاص  ر االتجا  لمكافحةالهيئة الوطن�ة  «تخصص و�ي  وتم إحداث إطار مؤسسايت ومن بني

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

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

ي والدو�ي   ي المجاالت ذات العالقة بنشاطها و�صدار المبادئ  وتنم�ة القدرات ع� الصع�دين الوطيف
�ف

ف من ترصد ا ف كافة المتدخلني   واإلبالغ عنها.  باألشخاص ر االتجا عمل�ات لتوجيه�ة ال�ف�لة بتمكني

ا�ة مع عد�د الوزارات والمنظمات الوطن�ة والدول�ة  وقد   ي  عملت الهيئة بال�ش
ع�  والمجتمع المديف

ف من أجل تطب�قا واس ف تع��زا لقدرات كافة المتدخلني عا وسل�ما تنظ�م دورات تدر�ب�ة وتك��ن مكونني
 للقانون. 

فقد  أخرى  جهة  مجال  هاما    دور بالهيئة  قامت    ومن  ي 
�ف الدراسات  �شجيع  ي 

  ر االتجا  مكافحة�ف
أمن�  باألشخاص إطارات  تأط�ي  ي 

�ف مذكر وكذلك  إعداد  ي 
�ف ف  قضائيني ف  وملحقني الدروس،    اتة  ختم 

مجال   ي 
�ف بحوثهم  ي 

�ف عليها  الوافدين  الطلبة  ي    باألشخاص   ر االتجا  مكافحة ومساعدة 
�ف هم  وتأط�ي

ي الهيئة
ي �قومون بها �ف �صات اليت  . ال�ت

ع� دعم ومساندة كل الحمالت التحس�س�ة  الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص  عملت كما 
ي قام بها المجتمع ا ائح من  والتوع��ة سواء اليت ي استهدفت عدة �ش ، أو المنظمات الدول�ة واليت ي

لمديف
 المجتمع. 

االتجار لمهام    األوللمحور  ا  باألشخاص  ر االتجا  منالوقا�ة  مثل  تو  لمكافحة  الوطن�ة  حتوي  ت و   الهيئة 
 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) •
 باألشخاص ر االتجا بمخاطر ��ش الو�ي االجتما�ي   •
اح اآلل�ات واإلجراءات ال�ف�لة بالحد من الطلب  •  اق�ت
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 التدريب والتكوين  1.2

 الدورات التدريبية 1.1.2

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

مكافحة  ، وألهميته �ف
ي مهام واعمال الهيئةباألشخاص  ر االتجا

عملت منذ �شأتها ح�ث    . فقد احتل هذا الباب مكانا محور�ا �ف
الهيئة منذ احداثها بدعم من المنظمات الدول�ة و�التعاون والتنسيق مع الوزارات المعن�ة، والمجتمع  
حسن   أجل  من  ف  المتدخلني قدرات كافة  لتع��ز  ف  مكونني وتك��ن  تدر�ب�ة  دورات  تنظ�م  ع�  ي 

المديف
عدد   القانون  الجر   61تطبيق  وتتبع  الضحا�ا  ومساعدة  بحما�ة  المتعلقة  مجاالته  ي 

المتعلقة  �ف ائم 
 . صباالتجار باألشخا

الوطن�ة   الهيئة  عمل  أول��ات  من  باألشخاص  االتجار  مكافحة  مجال  ي 
�ف والتك��ن  التدر�ب  �عت�ب 

ي عملت ع� تنظ�م العد�د من األ�شطة التدر�ب�ة بالتعاون مع العد�د   لمكافحة االتجار باألشخاص اليت
�كة ع� غرار المنظمة الدول�ة لل ي بالمخدرات  من المنظمات ال�ش هجرة ومكتب األمم المتحدة المعيف

وتحالف   اللجوء،  أرض  أورو�ا، وجمع�ة تو�س  المتحدة    TRUSTوالج��مة، ومجلس  األمم  برنامج  و 
ف  ف األم��كيني ي وجمع�ة القضاة والمحامني

ها من المنظمات وقد استفاد   اإلنمايئ ومنظمة أطباء العالم وغ�ي
.  من التدر�ب والتك��ن العد�د من المؤسس ي

 ات الحكوم�ة والغ�ي حكوم�ة وكذلك المجتمع المديف

ي    2016لسنة    61القانون األسا�ي عدد  بعد صدور  و�جدر التذك�ي انه  
يتعلق    2016أوت    3مؤرخ �ف

سلسلة من  ت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص  ، نظمبمنع اإلتجار باألشخاص ومكافحته 
ا   حول جرائم االتجار باألشخاص  المحا�م  من كافةلفائدة قضاة  الدورات تدر�ب�ة   جمع�ة    مع  ة�بال�ش

ي بالمخدرات والج��مة.  ف األم��ك�ة ومكتب األمم المتحدة المعيف كان الغرض من  و   القضاة والمحامني
نحو    

�
موجها التدر�بات  تقن�ات  هذە  إلتقان  القضاة  قدرات  الضحا�ا. تع��ز  ع�  والتعرف    التحقيق 

 . ا المرك��اعتمدت خطة التدر�ب نهجا و 

ن  ن القضائيني ي    2016لسنة    61القانون األسا�ي عدد  : مع صدور  تدر�ب مخصص للملحقني
مؤرخ �ف

. وخالل  وخالل السنوات الخمس الماض�ة  يتعلق بمنع اإلتجار باألشخاص ومكافحته  2016أوت    3
ف الدة ، تم تنظ�م ندوات برعا�ة الهيئة الوطن�ة لمكافحة لفائ2021سنة   ف القضائيني ف  ملحقني التو�سيني

ي 
ف �ف ف المسجلني ي ا�ت��ر . المعهد االع� للقضاء وال�ونغوليني

 .  2021ود�سم�ب   2021�ف

باألشخاصكانو  االتجار  الدراسة    ت مسألة  نها�ة  أطروحات  ف للموض�ع  القضائيني ف  تم  ح�ث    ملحقني
 ع التال�ة: يضاتناول المو 

ي القانون التو� باألشخاصمكافحة االتجار  •
. �ف  �ي

ي ج��مة  •
 االتجار باألشخاص الضح�ة �ف

 باألشخاص األطفال واالتجار  •
ي مجال االتجار  •

 باألشخاص التعاون �ف
 التجار بالنساء  •
ي مكافحة األشخاص.  •

 خصوص�ات األدلة �ف
 . باألشخاصلهجرة ال��ة واالتجار ا •
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ي دورة تدر�ب�ة مدتها ثالثة أشهر تم تنظ�مها عن ُبعد وعن ط��ق المحا�اة    قضائ�ا   ا ملحق  20شارك    كما 
�ف

ي دروس 
ي  HELP�ف ف  للقضاء  االع�المعهد عمل . و األورويب ف الليبيني ع� تدر�ب مجموعة من المراجعني

ي مجال تحد�د    10وتحت رعا�ة وزارة العدل باإلضافة إ� تدر�ب    CILCمن خالل  
ف �ف ف كونغوليني مدققني

  ا االتجار بالب�ش وتوجيههم. ه��ة ضحا�

امج التدر�ب�ة �سبب القيود الصح�ة المفروضة ع�    19-كوف�د  وقد أعاق س�اق تحقيق العد�د من ال�ب
وتوكوالت الصح�ة   ام ال�ب التجمعات. ومع ذلك، تم تنف�ذ عدد من الدورات التدر�ب�ة والتك��ن مع اح�ت

 . المعمول بها 

وزارة الداخل�ة  ألعوان وكوادر  تعلق التدر�ب المخصص   :  داخل�ةوزارة ال دورة تدر�ب�ة لفائدة أعوان 
ي تم تنف�ذها عام   : 2021بالدورات التدر�ب�ة التال�ة اليت

ف تدخالت لـ  ،األمن الداخ�ي  ات قو  ألعوانكجزء من برامج التدر�ب المستمرة  • من    46تم تأمني
ي مكافحة جرائم  

ي لدعم قدراتهم �ف ي مدارس األمن الوطيف
ف �ف ف التنف�ذيني عنا� األمن والمسؤولني

 .  االتجار بالب�ش
،    32كما تم تنظ�م يوم درا�ي لمدراء األمن ( • مدير أمن) بالمدرسة العل�ا لقوى األمن الداخ�ي

لمكافحة   الوطن�ة  الهيئة  رئ�س  باألشخاصبمشاركة  عن    االتجار  وممثل  أعضائها  و�عض 
 للهجرة.  المنظمة الدول�ة

ي إطار قاض�ا (قضاة المر   11  فائدةتدر�ب ل  نظ�مت:  قضاة المرجع  دورة تدر�ب�ة لفائدة •
جع)، �ف

وع تعاون شمال أف��ق�ا �شأن الهجرة غ�ي النظام�ة واالتجار بالب�ش  بدعم   (NACSAT) م�ش
ي بالمخدرات والج��مة    .من مكتب األمم المتحدة المعيف

ا لممث�ي    االتجار باألشخاصالهيئة الوطن�ة لمكافحة    تنظم  : الجمع�ات دورة تدر�ب�ة لفائدة   تدر�ب�
ي  

ف برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ كة للمشار�ــــع بني الجمع�ات الخمس المختارة كجزء من الدعوة المش�ت
ي من أجل ضمان االندماج االتجار باألشخاصالهيئة الوطن�ة لمكافحة    و 

ي تدعم المجتمع المديف ، واليت
ماي    25إ�    23من    رة التدر�ب�ة. ونظمت تلك الدو االتجار باألشخاصاالجتما�ي واالقتصادي لضحا�ا  

 و�قدم الجدول التا�ي معط�ات حول الدورة التدر�ب�ة:   ج��ة. ب  2021

ي اطار تدر�بدورة : 5جدول 
ي  �ة �ن

 دعم المجتمع المدين

عدد   الجمع�ة  اسم
ف  وع الجمع�ة  المشاركني  م�ش

التو��ي إلعادة تأه�ل   المعهد 
ف من التعذ�ب اس" الناجني  "ن�ب

 (تو�س)
3 

وع: إعادة اإلدماج االجتما�ي واالقتصادي لضحا�ا االتجار بالب�ش الذين تأثروا   الم�ش
  19-�شدة ب��اء كوف�د 

متعدد التخصصات    الهدف: �ستف�د ضحا�ا االتجار المتأثرون بال��اء من برنامج
ي المجتمع  �سمح

   لهم ب�عادة االندماج �ف

والمواطنة  منظمة اإلرادة 
 3 بقا�س 

وع     لإلدراج   "أمل": الم�ش

ي قا�س  الهدف: تع��ز االندماج االجتما�ي واالقتصادي لضحا�ا االتجار 
 بالب�ش �ف

ي (ج��ة) 
 3 جمع�ة عطاء السوايف

وع: أمن المرأة   الم�ش

للنساء واالقتصادي  االجتما�ي  اإلدماج  إعادة  تع��ز  االتجار    الهدف:  ضحا�ا 
 بال��اء  المتأثرات �شدة 

جمع�ة التجار بن قردان (بن  
 3 قردان) 

وع: المبادرة المحل�ة لمكافحة االتجار بالب�ش   الم�ش

ي الجهود الوطن�ة والمحل�ة لمكافحة االتجار 
  بالب�ش  الغرض: المساهمة �ف

جمع�ة النساء والشباب  
 3 واألطفال بجندو�ة 

وع: إعادة اإلدماج   "التغي�ي  تذكرة" االجتما�ي واالقتصادي لضحا�ا االتجار الم�ش

ف الظروف المع�ش�ة واالندماج ي تحسني
لضحا�ا االتجار بالب�ش   الهدف: المساهمة �ف
ف للخطر   االجتما�ي واالقتصادي  أو المعرضني

ن     15 إجما�ي المشاركني
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بذلت   والتكما  التشغ�ل  ي   ك��نوزارة  مجال    المهيف ي 
�ف ة  وانتفعمجهودات كب�ي وزارة  ممث�ي    التدر�ب 

ي  ك��نالتشغ�ل والت   : 2021عدة دورات تدر�ب�ة خالل سنة ب المهيف
ي الذي �شارك ف�ه وحدات التنسيق  2021د�سم�ب    15- 14 •

ا�ف ي المنتدى االف�ت
: المشاركة �ف

ي مجاالت مكافحة االتجار بالب�ش وته��ب المهاج��ن. 
 الوطن�ة األف��ق�ة �ف

ي  العموم�ة  : تدر�ب لصالح الهيئات  2021د�سم�ب    2-3 •
المستقلة حول الحوكمة الرش�دة �ف

وع   . TRUSTإطار م�ش

إ�    18 • لمركز  2021د�سم�ب    3أ�ت��ر  التابعة  الدول�ة  العمل  منظمة  أ�اد�م�ة  ي 
�ف تدر�ب   :

العاملة   ال�د  هجرة  �شأن  العمل  ي 
�ف األساس�ة  والحقوق  المبادئ  حول  الدول�ة  التجارة 

بناء  (األ  ي 
�ف الدول�ة  العمل  منظمة  �شاط   ، العاملة)  ال�د  هجرة  حول  ون�ة  اإلل��ت �اد�م�ة 

ي مجال هجرة ال�د العاملة ، من خالل منصة  
نت.  ITCILO e-Campusالقدرات �ف  ع�ب اإلن�ت

الوساطة  2021نوفم�ب    10 • وعقود  العمل  عقود  نماذج  حول  عمل  ورشة  ي 
�ف المشاركة   :

 اج��ن ، نظمتها منظمة العمل الدول�ة ووزارة االقتصاد والمال�ة. للتوظ�ف الدو�ي للعمال المه

لمكافحة  2021أ�ت��ر    14و    13 • المال�ة  "الجوانب  ي حول 
ا�ف االف�ت المؤتمر  ي 

�ف المشاركة   :
" الذي نظمته وزارة الخارج�ة النمساو�ة.   االتجار بالب�ش

ف من وزارة الت2021أ�ت��ر    1  – سبتم�ب   27 • ف مستقبليني ي    ك��ن والت شغ�ل  : تدر�ب مفتشني المهيف
ي إطار برامج    تفقد   لمهمة

ي الخارج. تم تنظ�م هذا التدر�ب �ف
مؤسسات التوظ�ف الخاصة �ف

THAMM  وFAIR  و .  بالتعاون مع مكتب العمل الدو�ي

نامج  2021  ج��ل�ة  5-7 • ل�ب األول  اإلقل��ي  المؤتمر  ي 
المشاركة �ف  :THAMM    �يركز ع الذي 

أزم مع  العاملة  ال�د  هجرة  االتجاهات    19-كوف�د  ة تكي�ف  إف��ق�ا:  وشمال  أورو�ا  دول  ي 
�ف

ات.  ات�ج�ة والتشغ�ل�ة والدروس وتبادل الخ�ب  االس�ت

الهجرة 2021جوان    1-2 • مجال  ي 
�ف المعرفة  وتبادل  التدر�ب  التنم�ة    ،:  أهداف  وتحد�دا� 

لتنم�ة س�اسات   الدو�ي  المركز  من  بدعم  للهجرة  ي  الوطيف المرصد  ينظمها  ي  اليت المستدامة  
 لهجرة. ا

�ال    IRIS: تدر�ب تمه�دي ع� مع�ار  2021  جوان  10 • مون�ت وتوص�ات  ي 
للتوظ�ف األخال�ت

 �شأن التوظ�ف العادل. 

الوطن�ة  2021مارس    26- 24 • ات�ج�ة  االس�ت لتفع�ل  للتوع�ة  عمل  ورش  ي 
�ف المشاركة   :

وع    للتوظ�ف الدو�ي   .THAMMكجزء من م�ش

نت حول المالحقات القضائ�ة والتعاون  3: الوحدة التدر�ب�ة  2021  ماي  26 • : ندوة ع�ب اإلن�ت
�سل�ط الضوء ع� الجهود الوطن�ة    ا� هذە الندوة  . وتهدف  الدو�ي لمكافحة االتجار بالب�ش 

ي   مرتكيب مع  التحقيق  ي 
�ف والتعاون  ي  جرائم  والدول�ة 

األف���ت القرن  منطقة  ي 
�ف بالب�ش  االتجار 

 ضاتهم. وأورو�ا ومقا

ون�ة الجتماع لجنة القطاع الخاص للمرأة واأل�  2021مارس   26 • ي الندوة اإلل��ت
: المشاركة �ف

 واألطفال وكبار السن حول تقي�م نظام "حما�ة الطفل". 

ون�ة الجتماع لجنة القطاع الخاص للمرأة واأل�  2021  مارس  4 • ي الندوة اإلل��ت
: المشاركة �ف

 "محار�ة العنف ضد المرأة". واألطفال وكبار السن حول موض�ع 
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ا�ة مع مرصد حقوق الطفل و المنظمة الدول�ة للهجرة:   �ش

الطفل    تنظم • حقوق  مرصد  مع  ا�ة  بال�ش باألشخاص  اإلتجار  لمكافحة  الوطن�ة  الهيئة 
االتجار   لجرائم  الب�داغوج�ة  "الحقيبة  حول  تك��ن�ة  دورة  للهجرة    الدول�ة  والمنظمة 

ي مجال ��ش     2021ل  أف��  04و    03باألطفال" يو�ي 
ف �ف ف الجه��ني بج��رة ج��ة لفائدة المكونني

 ( ف واالعالميني �كة  ال�ش والجمع�ات  اف  اال�ش لوزارة  بالنظر  ف  (الراجعني الطفل  حقوق  ثقافة 
ف لحما�ة الطفولة الخاصة بوال�ات الجنوب.  ف الجه��ني  والمندو�ني

مندو�ا    30ألطفال" لفائدة تنظ�م دورة تك��ن�ة حول "الحقيبة الب�داغوج�ة لجرائم االتجار با •
ا�ة مع المنظمة الدول�ة للهجرة والهيئة   جه��ا لحما�ة الطفولة ومتفقدي الشغل وذلك بال�ش

ي شهر جوان 
 . 2021الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص �ف

تو�س ي 
�ن العالم  أطباء  منظمة  مع  ا�ة  باألشخاص  :  �ش االتجار  لمكافحة  الوطن�ة  الهيئة  نظمت 

ا�ة مع منظ ف والجهات  بال�ش ف الصحيني ي تو�س، تدر�با لنقاط االتصال من (المهنيني
مة أطباء العالم �ف

باألشخاص االتجار  الوطن�ة إلحالة ضحا�ا  اآلل�ة  ) حول  ي
المديف المجتمع  ي 

تلك  نظمت    . و الفاعلة �ف
 . 2021مارس   23و  22تو�س يو�ي  الدورة ب

ي اله�ا�ل  وقد كان الهدف من هذا التدر�ب إ�شاء شبكة مكونة من أعضاء ال
ي �ف ي وشبه الطيب طاقم الطيب

  23الصح�ة والجهات الفاعلة من أجل توف�ي حما�ة أفضل لضحا�ا االتجار باألشخاص، وتم تدر�ب  
 امرأة ع�:  18شخصا من بينهم 

ي الصحة.  •
ي تو�س وع� وجه الخصوص الحق �ف

 مسألة حقوق المهاج��ن �ف
 االتجار باألشخاص، وته��ب المهاج��ن.  •
 ضحا�ا االتجار باألشخاص التعرف ع�  •
 المعاناة الجسد�ة والنفس�ة لضحا�ا االتجار باألشخاص، •
 آل�ة اإلحالة الوطن�ة.  •

ا�ة مع جمع�ة تو�س أرض اللجوء ا�ة  :    �ش نظمت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص بال�ش
 : 2021مع جمع�ة تو�س أرض اللجوء، األ�شطة التدر�ب�ة التال�ة خالل سنة  

ة حول موض�ع االندماج االجتما�ي واالقتصادي  • تنظ�م جلسة إعالم�ة وتم عرض أفالم قص�ي
، وعرضا حول الحقوق االجتماع�ة   ي

الثايف ي الجزء 
للشباب، تلتها جلسات نقاش ومناظرات �ف

ي تو�س، كحق اإلقامة واللجوء. 
 واالقتصاد�ة للطالب المهاج��ن �ف

ف وأعضاء المجلس  م   30دورتان تدر�بيتان لتدع�م القدرات لـ   • ف المنتخبني شاركا من المسؤولني
ومارس   ي 

جان�ف ي 
�ف صفاقس  لبلد�ة  تو�س    2021البلدي  ي 

�ف الهجرة  �س�اق  التع��ف  قصد 
 و�المالمح المختلفة للمهاج��ن، وال س�ما التعرف ع� ضحا�ا االتجار باألشخاص

ا�ة مع منظمة محامون بال حدود ا�ة مع منظمة محامون بال حدود،  :  �ش تنظ�م دورات  بال�ش تم 
 :  تدر�ب�ة تتعلق بما ��ي

المتعلق بمنع ومكافحة االتجار باألشخاص   2016لسنة  61التع��ف بالقانون األسا�ي عدد   •
لفائدة اله�ا�ل االجتماع�ة الملحقة بوزارة الشؤون االجتماع�ة وهو �شاط يتم تنف�ذە كجزء  

وعها حول النفاذ إ� العدالة من قبل األفراد.     من م�ش
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دورات    4دورات تدر�ب�ة حول القانون األسا�ي المتعلق بمنع ومكافحة االتجار باألشخاص:    6 •
 تدر�ب�ة لفائدة ه�ا�ل وزارة الشؤون االجتماع�ة.  

�كة (أمل وأصوات �ساء).  •  دورتان تدر�بيتان للجمع�ات ال�ش

ا�ة مع ي تم ت  : والمنظمة الدول�ة للهجرة  �ش ف  وف�ما يتعلق بالدورات التدر�ب�ة اليت ا�ة بني نظ�مها بال�ش
ي   الهيئة والمنظمة الدول�ة للهجرة، و�سبب معوقات األزمة الصح�ة، شهدت أ�شطة بناء القدرات اليت
ي  

ي مجال مكافحة االتجار باألشخاص انخفاضا �ف
ي تو�س �ف

تم تنف�ذها مع المنظمة الدول�ة للهجرة �ف
ي تم تنظ�مها  ح�ث  2021و  2020عا�ي  ي   2بلغ عدد الدورات اليت

ي    5و  2021�ف
  24مقارنة بـ   2020�ف

ي 
ي   10و  2019�ف

ي   66و�لغ عدد المستف�دين   2018�ف
ي   109و 2021�ف

  441و  765مقارنة بـ   2020�ف
ي  

ي التا�ي هذا التطور: 2018و 2019ع� التوا�ي �ف
 .  و�وضح الرسم الب�ايف

ي 
ن بدعم من المنظمة الدول�ة للهجرة (تطور عدد الدورات التدر�ب�ة  : 31رسم ب�اين ،   2018واألشخاص المدر�ني

 )2021و   2020،  2019

 
 المنظمة الدول�ة للهجرة المصدر: 

ي عام المنجزة تدر�ب�ة العمل  ال اتورش: 6جدول 
 2021مع المنظمة الدول�ة للهجرة �ن

ـــخ  المكان عنوان الورشة   المستهدفون  والتار�ـ
 المشاركون 

 المجم�ع  رجال  �ساء
ورشة عمل تدر�ب�ة حول جرائم  

 اإلتجار باألطفال 
  4و  3ج��ة ، 
 2021أف��ل 

ي حما�ة الطفولة،    جمع�ات محل�ة، مندويب
ي أطفال   31 18 13 مريب

ورشة عمل تدر�ب�ة حول جرائم  
 اإلتجار باألطفال 

  5و  4 بالحمامات ،
   2021جوان 

ي   ، مندويب ي
أعضاء الهيئة، المجتمع المديف

 35 18 17 حما�ة الطفولة ومعل�ي الطفولة 

 66 36 30     المجم�ع 

 المنظمة الدول�ة للهجرة المصدر: 

ي   2021كما نظمت المنظمة الدول�ة للهجرة سنة 
ا�ة مع الهيئة، ورشات عمل تدر�ب�ة إقل�م�ة �ف بال�ش

�ا والسودان وجنوب السودان وتو�س.  القاهرة شارك   ف من الجزائر و�ثي���ا والمغرب ون�ج�ي فيها ممثلني
واالتجار   المهاج��ن  بته��ب  المتعلقة  الدول�ة  القانون�ة  األطر  ع�  التدر�بيتان  الورشتان  وركزت 

، وكذلك ع� إدارة ب�انات ال ف ف الج��متني ي مكافحة هاتني
هجرة  باألشخاص، والتعاون الداخ�ي والدو�ي �ف

 وتحل�ل المخاطر. 
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ات   ف والم�ي السفر)،  جوازات   / (اله��ة  الدول�ة  الوثائق  معاي�ي  التدر�بيتان  العمل  ورشتا  تناولت  كما 
ف ستة أعضاء من الهيئة الوطن�ة لمكافحة   ف الورشتني ي هاتني

األمن�ة، وا�تشاف االحت�ال. وقد شارك �ف
 ,اإلتجار باألشخاص 

ا�ة   ي جنوب تو�س ،   : تنظ�مأطباء العالم  مع�ش
نت لفائدة إطارات طب�ة �ف دورة تدر�ب�ة ع�ب اإلن�ت

ف أطباء العالم  2021مارس    23و    22حول االتجار بالب�ش أ�ام   ا�ة بني ي إطار اتفاق�ة �ش
 (MdM) ، �ف

 والهيئة. 

 األدوات البيداغوجية املخصصة للتكوين 2.1.2

ي و�اء   ي   �ي العادي للمؤسسات كورونا وما رافقه من اجراءات استثنائ�ة تعيق السنظرا لتف�ش خالل سنيت
ي تم  2021و   2020 كائها ع� توظ�ف األموال المرصودة لبعض األ�شطة اليت ، اتفقت الهيئة مع �ش

المواد   إثراء  ي 
�ف ستساهم  ي  اليت الب�داغوج�ة  األدوات  من  مجموعة  إلعداد  الجائحة  �سبب  الغائها 

 التدر�ب�ة خالل الدورات التك��ن�ة. 

 باألشخاص  ر االتجاجرائم  وحدة تدر�ب�ة حول  1.2.1.2

ا�ة مع المنظمة الدول�ة    باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة    تولت  وحدة    إعداد   للهجرة،  بال�ش
ف   باألشخاص   ر موض�ع االتجاتدر�ب�ة وطن�ة حول   ي تو�س. هذە الوحدة موجهة لجميع المتدخلني

    �ف
الوحدة جميع   من  الثالثة  األجزاء  الضحا�ا ومساعدتهم. وتغ�ي  االتجار وحما�ة  بمكافحة  ف  المعنيني

خالل  اعتمادها  . وسيتم باألشخاص ر ومكافحة االتجاالجوانب المتعلقة بالوقا�ة والتوج�ه والحما�ة  
مجة خالل سنة    . 2021الدورات التدر�ب�ة الم�ب

   صباألشخا ر ضحا�ا االتجاجواز سفر حقوق  2.2.1.2

ي إطار 
ف الهيئة �ف ا�ة بني   ، " باألشخاص  ر االتجا ضحا�ا اعداد "جواز سفر لحقوق  تم ومجلس أورو�ا ال�ش
ف الضحا�ا من معرفة حقوقهم و و  ي    تهدف هذە الوث�قة ا� تمكني �ضمنها أشكال المساعدة واالحاطة اليت

عدد  لهم   األسا�ي  بمنع    2016لسنة    61القانون  يتم    باألشخاص  ر االتجا  ومكافحة المتعلق  ي  واليت
ي أي ، كما �ساعد الضحا�ا ع� التعرف لهمتقد�مها 

 ر أشكال االتجاإ� أحد ما إذا كانوا قد تعرضوا الذايت
 . باألشخاص

،  كما يهدف جواز السفر إ� توج�ه الضحا�ا للحصول ع� مختلف الخدمات الصح�  ة والدعم النف�ي
 باإلضافة إ� الخدمات االجتماع�ة والقانون�ة والقضائ�ة. 

ي مجال  وغ�ي    الحكوم�ة  جهاتو�تضمن جواز السفر قائمة ال
ي تعمل �ف   ر االتجا  مكافحة الحكوم�ة اليت

ي تو�س و   باألشخاص
ي  المتدخلة  �ف

ي �مكن االتصال بهممساعدة الضحا�ا  مجال  �ف للحصول ع�      واليت
 اإلحاطة ذات الصلة. خدمات 
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 والتوعية  البحوث 2.2

 والدراسات واملداخالت واحملاضرات  البحوث  1.2.2

الوطن�ة   الهيئة  االتجا�ساهم  مساعدة    باألشخاص  ر لمكافحة  ي 
و�ف والدراسات  البحوث  تنش�ط  ي 

�ف
ي مجال 

ف والطلبة بخصوص بحوثهم �ف ف والدارسني  . باألشخاص ر مكافحة االتجاوتأط�ي الباحثني

ي مجال
ف ال  و�ف ي مجال  تحسني

  2021، قامت الهيئة خالل سنة  االتجار باألشخاصمعرفة والبحوث �ف
 : باأل�شطة التال�ة

أعضاء    3مشاركة   • الوطن�ة  من  االتجاالهيئة  لورشة  باألشخاص    ر لمكافحة  األو�  الدورة  ي 
�ف

ة من   ي الف�ت
ي القاهرة �ف

ي نظمتها المنظمة الدول�ة للهجرة �ف   29العمل التدر�ب�ة اإلقل�م�ة اليت
حول الجرائم المتعلقة بالهجرة وحما�ة الضحا�ا وفحص    2021د�سم�ب    9إ�   2021سبتم�ب  

 وثائق السفر 

الطالب   • ف تأط�ي  �صني سنة  والم�ت خالل  الوطن�ة  تلقت    2021:  االتجا الهيئة    ر لمكافحة 
ات مختلفة:  �صلل�ت  طالب 9واستقبلت الهيئة    ت��صطلب   17  باألشخاص  ع� ف�ت

ن تأط�ي الطالب : 7جدول  �صني  2021خالل سنة والم�ت

 المدة  التخصص  مستوى الدراسة المؤسسة الجامع�ة 

 أشهر   3   القانون ماجست�ي  كل�ة العلوم الس�اس�ة والقانون�ة واالجتماع�ة بتو�س
 أشهر   3   القانون إجازة  كل�ة العلوم الس�اس�ة والقانون�ة واالجتماع�ة بتو�س

 أشهر   3   القانون ماجست�ي  العلوم الس�اس�ة والقانون�ة واالجتماع�ة بتو�سكل�ة  
 أشهر   3   القانون ماجست�ي  كل�ة العلوم الس�اس�ة والقانون�ة واالجتماع�ة بتو�س

ي للعمل والدراسات االجتماع�ة   شهر ونصف الخدمة االجتماع�ة  إجازة  المعهد الوطيف
 شهران   قانون ور�اضة  إجازة  بتو�سكل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة  

 شهر واحد العالقات الدول�ة  إجازة  المعهد العا�ي للعلوم اإل�سان�ة 
 أشهر   3   علم االجتماع  إجازة  المعهد العا�ي للعلوم اإل�سان�ة 

ف تأط�ي   • القضائيني ف  ع�  للقضا   االع�المعهد  ب  الملحقني رئ�سة  فت  أ�ش تخ�جء:  ي    من   رساليت
 ء تناولت المواضيع التال�ة: للقضا  االع�المعهد 

o  ي مجال مكافحة االتجار باألشخاص ومنعه
 التعاون �ف

o  االتجار بالنساء 
ي لمكافحة   • ��ي اللييب ي ورشة العمل المخصصة لعرض اإلطار الت�ش

مشاركة رئ�س الهيئة كخب�ي �ف
ع�ة، من   إسطنبول ترك�ا. بمدينة   2021أ�ت��ر   6إ�  4االتجار بالب�ش والهجرة غ�ي ال�ش

مجة، من   • ي الدورة التدر�ب�ة حول التخط�ط وال�ب
ي  2021أ�ت��ر    14إ�    11المشاركة �ف ، واليت

ي إطار التعاون مع مركز جن�ف لحوكمة قطاع األمن.   
 تنظمها وزارة العدل �ف
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ومنعه،   • باألشخاص  اإلتجار  لمكافحة  التو��ي  القانون  حول  ة  محا�ف وتقد�م  المشاركة 
�ن إلطارات لمدرسة    والتع��ف بعمل الهيئة ومهامها، ي إطار الدورة التدر�ب�ة الثالثة والع�ش

�ف
 .  العل�ا لقوات األمن الداخ�ي

باألشخاص" خالل   • االتجار  مكافحة  ي 
�ف ي 

اإل�سايف الدو�ي  القانون  "دور  مداخلة حول  تقد�م 
�ن للمدرسة الح���ة العل�ا،    . 2021مارس   17الدورة الخامسة والع�ش

ي ختام الدورة ا •
ي بالمدرسة البح��ة للحرس  تقد�م مداخلة �ف لتدر�ب�ة إلطارات الحرس الوطيف

 . ي بالمنست�ي  الوطيف

ي   •
ي لجنة مناقشة بحث حول موض�ع "عولمة الج��مة: تعقب األموال المشبوهة �ف

عضو �ف
ي إلطارات المدرسة العل�ا   نامج التدر�يب " الذي تم تط��رە كجزء من ال�ب جرائم االتجار بالب�ش

 .  لقوات األمن الداخ�ي

العل�ا  تقد� • المدرسة  إ�  باألشخاص  االتجار  لمكافحة  الوطن�ة  الهيئة  ة حول مهام  م محا�ف
ي  

، �ف  2021أف��ل   2لقوات األمن الداخ�ي

" لالنتقال  • ي ي نظمتها المدرسة الوطن�ة لإلدارة ومركز "ال�وا�يب ة خالل الندوة اليت تقد�م محا�ف
ي 

 . 2021د�سم�ب   6الد�مقرا�ي �ف

ي مش •
ف نقاالع �ــــر اإبداء الرأي �ف  : ني

o  .وع قانون البحوث الطب�ة الحي��ة ي م�ش
 إبداء الرأي �ف

o  والحكم ف لألمن والح��ات  المواطنني إدراك  ي حول  الوطيف المسح  وع  ي م�ش
الرأي �ف إبداء 

 .  المح�ي
o  ي� ف وع القانون المتعلقة بتنظ�م العمل الم�ف ي م�ش

 إبداء الرأي �ف

ي إعداد او
ي مجال الدراسات ساهمت وزارة الشؤون االجتماع�ة �ف

 لدراسات التال�ة: �ف

�ة للهجرة النظام�ة وغ�ي النظام�ة من تو�س.   • ف دراسة حول مصادر المعلومات والدوافع التحف�ي
والد�موغراف�ة   االجتماع�ة  الخصائص  الدراسة:  هذە  إطار  ي 

�ف جوانب  عدة  تحل�ل  يتم 
تو�س، ومواقفهم  ي 

ف والمهاج��ن �ف المحتملني ف  التو�سيني والمهاج��ن   ، ف التو�سيني للمهاج��ن 
ف  ك�ي ف مع ال�ت ومصادر معلوماتهم المحتملة والعوامل المحفزة الستقبال المهاج��ن النظاميني

 ع� مخاطر الهجرة المحتملة، وال س�ما جرائم االتجار باألشخاص وته��ب المهاج��ن. 

بناء   • إ�  الدراسة  ي تو�س. وتهدف هذە 
العاملة �ف ال�د  إدارة هجرة  دراسة حول تحل�ل نظام 

ف إدارة هجرة ال�د  قدرات الجهات ال فاعلة، أي المنظمات الحكوم�ة وغ�ي الحكوم�ة، لتحسني
ف   تو�سيني ف  مواطنني سواء كانوا  المهاج��ن،  العمال  حما�ة حقوق  استمرار�ة  العاملة وضمان 

 . اب التو��ي  هاجروا إ� الخارج أو مهاج��ن. من دول أخرى ع� ال�ت
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ال • وتأث�ي هجرة  األسباب  متعددة  العالقات  من هذە  دراسة حول  الغرض  تو�س.  ي 
�ف مهارات 

ب�انات   وتوف�ي  الهجرة،  من  الن�ع  بهذا  المتأثرة  القطاعات  ي 
�ف البحث  محاولة  هو  الدراسة 

ي  
العامة �ف الس�اسات  معينة وتحد�د  ي تخصصات 

التو�س�ة �ف المهارات  إحصائ�ة عن هجرة 
ي وعروض العم ف تلب�ة احت�اجات سوق العمل الوطيف ل الدول�ة  هذا المجال إل�جاد توازن بني

من خالل إبرام اتفاق�ات ثنائ�ة جد�دة. كما أن األمر يتعلق بمراجعة االتفاق�ات النافذة لضمان  
ي الهجرة وحمايتهم من مخاطر االتجار باألشخاص  

ف �ف أق� حما�ة للمهارات التو�س�ة الراغبني
 وته��ب المهاج��ن. 

 واالسرتاتيجية االعالمية واالتصالية    وعويةالت االنشطة 2.2.2

 التوع��ة  اال�شطة 1.2.2.2

ي إطار مهامها الق�ام بحمالت تحس�س�ة لن�ش الو�ي االجتما�ي بخصوص جميع أشكال  
تتو� الهيئة �ف
و   االتجااالستغالل  والمؤتمرات    ر مخاطر  ���ة  وال�ت الثقاف�ة  امج  ال�ب ط��ق  عن  وذلك  باألشخاص 

 والندوات المخصصة لهذا المجال. 

ي مجال
 . : 2021سنة  التوع�ة والتحس�س، تم تنف�ذ العد�د من األ�شطة خالل �ف

 قامت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص ب�عداد مجموعة محامل وقائ�ة:  •

o علق بقانون مكافحة االتجار باألشخاص: يهدف الدل�ل إ� ��ش  إعادة إصدار الدل�ل المت
 والتع��ف به و�تم توز�عه أثناء دورات التك��ن والتدر�ب�ة.   2016-61القانون رقم 

o  . إعادة إصدار ملصقات و�طاقات للتوع�ة بخطورة جرائم االتجار باألشخاص 
o   ورد بالقانون األسا�ي  عادة إصدار حلقات حامل المفاتيح الذي �حتوي ع� محت��ات ما

للهجرة    2016-61رقم   الدول�ة  المنظمة  من  بدعم  الهيئة  قبل  من  اعدادە  تم  والذي 
و�ــــج لمحتوى القانون    9تو�س. تتضمن سلسلة المفاتيح   بطاقات يهدف محتواها إ� ال�ت

 المتعلق بمنع االتجار باألشخاص ومكافحته. 
ي االحتفال ب •

ي تو�س. �ف
ي إللغاء الرق �ف ي   23 اليوم الوطيف

ي من    23وع� إثر إقرار يوم .  جان�ف
جان�ف

ي  
  23كل سنة ع�دا وطن�ا إللغاء الرق والعبود�ة بطلب من الهيئة والذي تم اح�ائه ألول مرة �ف

ي  
ي الغرض.  2019جان�ف

�د التو��ي يوم  و ، طلبت الهيئة إصدار طابع ب��دي �ف   23أصدر ال�ب
ي 

ي تو�س.  طابع ب��دي تذكاري يثمن ذكرى إلغاء الرق 2021جان�ف
 والعبود�ة �ف

.  2020اإلطالق الرس�ي للتق��ر السنوي للهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص لسنة   •
ي  

   2021أ�ت��ر   27بتو�س �ف
ة  تقد�م   • ي ألجهزة  محا�ف ي المركز الوطيف

حول العنف ع� الشبكات االجتماع�ة، تم تنظ�مه �ف
 . 2021مارس  8ال�مبيوتر لألطفال كجزء من يوم المرأة العال�ي ،  

ة  تقد�م   • وصالح�ات  محا�ف تو�س  ي 
�ف بالب�ش  االتجار  مكافحة  قانون  الوطن�ة  احول  لهيئة 

باألشخاص   االتجار  ي  لمكافحة 
�ف  ، ي

المديف المجتمع  و 2021مارس    10لممث�ي  تنظ�م  .  تم 
ف جمع�ة التو�س�ة المتوسط�ة ي إطار االتفاق�ة بني

الوطن�ة   لهيئةاو  TUMEDالمركز  و  النشاط �ف
 . لمكافحة االتجار باألشخاص
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ة و  ف�ت الهيئة    19-كوف�دخالل  باألشخاص قامت  االتجار  لمكافحة  ع�ب    الوطن�ة  توع�ة   بحمالت 
االتصاالت الهاتف�ة بضحا�ا االتجار باألشخاص لدعوتهم و�شج�عهم  من أجل التسج�ل والتطع�م  

وس ، وذلك لمدة    مكالمة يوم�ا 50أسابيع بمعدل  3ضد الف�ي

ي    باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة    وتدعم و�ساند كل الحمالت التحس�س�ة والتوع��ة اليت
سنة   وخالل   . ي

المديف المجتمع  مكونات  وتنشطها  الملتق�ات    2021تعدها  من  العد�د  تنظ�م  تم 
 التحس�س�ة : 

اس" خالل سنة   • ف من التعذ�ب "ن�ب موجهة  بعدة أ�شطة    2021قام معهد تو�س لتأه�ل الناجني
 لضحا�ا االتجار باألشخاص منها: 

o ) مركزة  المرتبطة  focus groupمجموعة  والمخاطر  االتجار  ضحا�ا  حقوق  حول   (
ي  

، بهدف تبس�ط مفهوم االتجار من    2021أ�ت��ر    13باالتجار. أق�مت هذە الورشة �ف
لتسه�ل  التو�س�ة  باللهجة  المواد  كانت  مح�طهم.  ي 

�ف االستغالل  إعادة  منع  أجل 
 عاب والتمار�ن التعل�م�ة. االست�

o   ي
ف �ف ك�ي : عقدت مجموعة ال�ت سبتم�ب    25مجموعة مركزة حول الول�ج ا� التم��ل الصغ�ي

ي مناسب بناًء ع�    2021 ف ع� التوجه نحو مهنة أو �شاط مهيف بهدف مساعدة المشاركني
قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم واهتماماتهم وكذلك تحد�د احت�اجاتهم من ح�ث التدر�ب 

 و الدعم. أ
o   مجموعة مركزة حول الصحة اإلنجاب�ة واألمراض المنقولة جنس�ا: نظمت جلسة توع�ة

ي  
بالتعاون مع الجمع�ة التو�س�ة للصحة اإلنجاب�ة بهدف �شجيع    2021أ�ت��ر    22�ف

ي مرحلة مبكرة من تطورە ، مما �سهل عالجه  
المستف�دات ع� ا�تشاف �طان الثدي �ف

 و�حد من آثارە الالحقة. 
  االتجار باألشخاص: أعمال توع�ة �شأن بعدة   جمع�ة تو�س أرض اللجوءقامت  •

o   ي
ا�ة مع بلد�ة سوسة  2021  مارس   10�ف ي مدينة سوسة بال�ش

، تم تنظ�م جلسة إعالم�ة �ف
 . باألشخاصالمهاج��ن ع� حقوق اإلقامة وحقوق المرأة والطفل واالتجار  الطالع

o   ي
ب2021��ل  فأ  20�ف ي 

�ف إعالم�ة  جلسة  تنظ�م  تم  لزرق،  ع�    الطالع  حر  المهاج��ن 
 .  الحقوق المتعلقة باإلقامة وحقوق النساء واألطفال واالتجار بالب�ش

o   ي
ي أر�انة  2021��ل  فأ  25�ف

المهاج��ن ع� الحقوق    طالعال ، تم تنظ�م جلسة إعالم�ة �ف
 .  المتعلقة باإلقامة وحقوق المرأة والطفل واالتجار بالب�ش

o   ي
ا�ة مع جمع�ة  2021  جوان  22�ف +    ATP، تم تنظ�م جلسة إعالم�ة بالمنست�ي بال�ش

 .  لتع��ف المهاج��ن بحقوق اإلقامة وحقوق المرأة والطفل واالتجار بالب�ش
o   ي

ا�ة مع بلد�ة سوسة  ، تم تنظ�م جلسة إعال 2021  جوان  29�ف ي مدينة سوسة بال�ش
م�ة �ف

.  الطالع  المهاج��ن ع� الحقوق المتعلقة بالسكن والعمل واالتجار بالب�ش
ي توع�ة و�عالم بعنوان "مسار المشاركة" ، خالل ثالث عطالت    جمع�ة كار�تاس  نظمت • جلسيت

ي محطة الفن  
ي بحر الزرق.   B7L9نها�ة األسب�ع �ف

�ن  وح�ف هذە االجتماعات ح  �ف وا�ي ع�ش
ف بموض�ع   ف وأجانب آخ��ن مهتمني ة تو�سيني ي وضع هجرة غ�ي نظام�ة وحوا�ي ع�ش

ا �ف شخص�
 . بالب�ش االتجار  " مكافحة  جمع�ة  تو�س  تدعم كار�تاس  ي  د�اسبورا كما 

�ف الناشطة  ال�وت  " 
ي حلق   تلك الجمع�ة أسست  و .  د�فوار 

ي مركز إيواء كار�تاس �ف
شابات مهاجرات أثناء إقامتهن �ف

ي  و   الوادي
و�سافرون إ� البالد لتثق�ف العائالت  ال�وت د�فوار  تمت الموافقة ع� جمعيتهم �ف

ف لالتجار   ومنحهم معلومات حق�ق�ة ، بناًء ع� تجار�ــهم الخاصة.  ومنع الضحا�ا المحتملني
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ي اطار    المركز التو��ي المتوس�ي قام   •
بالحقوق"  بأ�شطة توع��ة �ف وع "ال نلعب  الذي  م�ش

المدرس�ة   الخدمات  باألشخاص وديوان  االتجار  لمكافحة  الوطن�ة  الهيئة  ا�ة مع  بال�ش ينفذ 
ووزارة المرأة واال�ة والطفولة وكبار السن ومنتدى الشباب لثقافة المواطنة بالق��ن بتم��ل  

 . ي  تلك األ�شطة بـ : وتعلقت  من االتحاد األورويب

o الجه ي 
�ف ومجال  ورشات  كاء  بال�ش والتع��ف  له  والتخط�ط  وع  بالم�ش للتع��ف  ات 

ف  ي سيتم التدخل فيها مع الفاعلني ���ة اليت أ�شطتهم والخروج بقائمة اول�ة للمؤسسات ال�ت
انقطاع ف حسب ع� �سب  الجه��ني و  ف  ح�ث    المحليني التو��ي  المدر�ي  المركز  نظم 

االتج لمكافحة  الوطن�ة  الهيئة  مع  ا�ة  بال�ش عمل  المتوس�ي  ورشات  باألشخاص  ار 
ي تعمل ع� مكافحة هذە الظاهرة   وع وعرض برامج مختلف اله�ا�ل اليت للتع��ف بالم�ش
رت،   ف ب�ف و�ي  وال�ات  الخمس  ي 

�ف المستهدفة  ���ة  ال�ت المؤسسات  ي 
�ف التدخل  وك�ف�ة 

 جندو�ة، سل�انة، الق��ن، قفصة 
o  ف و ف المحليني وع لفائدة الفاعلني ي إطار الم�ش

ي : دورات تدر�ب�ة �ف
ف �ف دورة تك��ن�ة   الجه��ني

ي حقوق الطفل واالتصال التواصل
دورة تدر�ب�ة  ،  دورة تدر�ب�ة حول المقار�ة التشارك�ة،  �ف

ي مكافحة ظاهرة  
حول التع��ف بالهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص ودورها �ف

 االتجار باألطفال 

ات�ج�ة االعالم�ة واالتصال�ة  2.2.2.2  االس�ت

ات�ج�ة تفاعل مع وسائل    2016منذ سنة    باألشخاص  ر لمكافحة االتجا  وضعت الهيئة الوطن�ة اس�ت
ة و�صفة آن�ة ل�افة مطالبهم للحصول ع�   ف تقوم باألساس ع� االستجابة مبا�ش االعالم والصحفيني

 . المعلومة وعدم اال�تفاء ب�صدار البالغات الرسم�ة

ي ظل أزمة كورونا و�قرار الحجر الص�ي الشامل، ذهبت الهي
  باألشخاص   ر لمكافحة االتجائة الوطن�ة  و�ف

عليها   ف  ��ش االعالم،  الهيئة ووسائل  ف  بني �قظة"  "وحدة  بخلق  ات�ج�ة  االس�ت هذە  تع��ز  م��د  نحو 
اإلعالم   ي وسائل 

�ف و�بث  ين�ش  ما  متابعة  ي 
�ف تتمثل  اإلعالم،  قطاع  عن  ممثل  الهيئة  ي عضو 

الصح�ف
وتقبل  ون�ة،  واإلل��ت والمكت��ة  والب��ة  مدار  السمع�ة  ع�  ف  الصحفيني السادة  استفسارات  كافة 

ي تمحورت حول طلب احصائ�ات أو إجراء حوارات أو ت��حات، والتنسيق بعد ذلك مع   الساعة اليت
ف الرأي ال من الحصول    عامرئ�سة الهيئة للرد ع� هذە االستفسارات بصفة آن�ة، وذلك بهدف تمكني

    . ع� المعلومة الصح�حة والدق�قة

ي هذا اإلطار، مكنت الهيئة الوطن�ة  
وسائل االعالم (اإلعالم السم�ي    باألشخاص  ر لمكافحة االتجاو�ف

ون�ة) خالل سنة   بمختلف وسائل    حوارا صحف�ا   50، من  2021والب�ي، الصحافة المكت��ة واالل��ت
والمكت��ة) ون�ة  واإلل��ت والب��ة  (السمع�ة  �مثل اإلعالم  ما  وهو  بالنس  ،  هاما  للسنوات  تطورا  بة 

ي    30الماض�ة:  
ي  15و    2020حوار �ف

ف    . كما  2019حوار �ف الصحفيني ل�ل طلبات  الهيئة  واستجابت 
ف واألجانب الذين تقدموا اليها وعددهم ي   105طلبا (  150 التو�سيني

ف الحوارات  . )2020�ف   : ومن بني

ي سنة  ةلرئ�س ل تدخالت  •
ي وسائل اإلعالم �ف

 : 2021للهيئة �ف
o   لقاء مع رئ�سة الهيئة حول ارتفاع جرائم بيع األطفال الرضع 
o  لقاء مع رئ�سة الهيئة حول ز�ادة ارتفاع جرائم االستغالل الجن�ي لألطفال 
o  باألشخاص  لقاء مع رئ�سة الهيئة حول إطالق اآلل�ة الوطن�ة إلحالة لضحا�ا االتجار 
o لهيئة حول إطالق مجموعة أدوات المقابلة مع ضحا�ا االتجار. لقاء مع رئ�سة ا 
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o  .لقاء مع رئ�سة الهيئة حول طالق دل�ل إعادة دمج ادماج ضحا�ا االتجار باألشخاص 
ي   2020قدمت الهيئة تق��رها السنوي لسنة   •

 . 2021أ�ت��ر  27�ف

كات إعالم�ة ( 15لقت الهيئة  • ف و�ش  ) 2020اشعارات سنة   10اشعار من صحفيني

ي إطار التوع�ة بخطورة ظاهرة االتجار باألشخاص تولت الهيئة إعداد برامج إذاع�ة أسبوع�ة تم  
و�ف

ي فضاء الهيئات: جدول موجز  
بثها ع� راديو ال��ب "نزاهة" الخاص بالهيئة الوطن�ة لمكافحة الفساد �ف

ي تم تناولها وتوار�ــــخ بثها:   للمواضيع اليت
ي منع الرق و  •

ي  26العبود�ة بتار�ــــخ تو�س دولة رائدة �ف
 2021جان�ف

 2021ف�فري  2اإلتجار باألشخاص وحما�ة المعط�ات الشخص�ة للضحا�ا بتار�ــــخ  •

 2021ف�فري   9التعاون الدو�ي ومكافحة االتجار باألشخاص  •

 2021ف�فري  16التعهد بضحا�ا االتجار باألشخاص ومساعدتهم بتار�ــــخ  •

 2021ف�فري   23تار�ــــخاإلتجار باألشخاص ووكاالت التوظ�ف بالخارج ب •

 2021مارس  3اإلعالم واالتجار باألشخاص بتار�ــــخ  •

ي مكافحة االتجار باألشخاص بتار�ــــخ   •
ي �ف

مارس    9دور المؤسسات العموم�ة والمجتمع المديف
2021 

بتار�ــــخ   • باألشخاص  االتجار  ضد  ي 
المديف والمجتمع  واإلعالم  العموم�ة  المؤسسات    23دور 

 2021مارس 

 2021مارس   30االت االتجار باألشخاص بتار�ــــخ االشعار واإلبالغ عن ح •

 2021ماي   18رفع الو�ي حول االتجار باألشخاص بتار�ــــخ  •

 2021ماي   25رفع الو�ي حول االتجار باألشخاص بتار�ــــخ  •

ي ومكافحة االتجار باألشخاص بتار�ــــخ  •
 2021جوان   6المجتمع المديف

 2021جوان  15استغالل األطفال بتار�ــــخ  •

 2021جوان   22ار باألشخاص  رفع الو�ي حول االتج •

 2021جوان   26وزارة الداخل�ة ومكافحة االتجار باألشخاص   •

ي "كما  
ي �شاط التوع�ة الذي نظم �ف

ي  Sayarشاركت الهيئة الوطن�ة �ف
نوفم�ب    25" (معتمد�ة سل�انة) �ف

2021)  " المتوس�ي التو��ي  ف جمع�ة "المركز  االتفاق�ة بني إطار  ي 
والهيئة. وتم دعم   )TUMED، �ف

ي "س�ار". والفئة المستهدفة تمثلت  
النشاط من قبل دار الشباب ودار الثقافة والمدرسة االبتدائ�ة �ف

ف والتالمذة.  ي المعلمني
 �ف
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 مسامهات الوزارات من خالل برامج الوقاية والتوعية  3.2.2

للتصدي   الدولة  مؤسسات  مع  والمستمر  الدائم  الهيئة  �شاط  إطار  ي 
المتعلقة  ل�ف ة  ال�ب�ي لتحد�ات 

الوقا�ة    باألشخاص  ر االتجا  بمكافحة مجا�ي  ي 
�ف المحوري  المؤسسات  تلك  دور  ألهم�ة  و�النظر 

قبل   من  الجرائم  بتلك  الق�ام  ي 
�ف ج�دة  أسال�ب  واستحداث  الظاهرة  تنا�ي  أمام  خاصة  والتوع�ة 

 المتاج��ن واستدراج الضحا�ا واستغاللهم �شيت الطرق. 

الهيئة   الوزارات  تطور  الحظت  تكث�ف    باألشخاص  ر االتجا  جرائمة  بخطور اهتمام  من خالل  وذلك 
ف الهيئة   ي ر�ط الصلة بني

ف عن الوزارات �ف ودعم األ�شطة ذات العالقة. و�ساهم أعضاء الهيئة الممثلني
ف لها بالنظر ومختلف  امج الفعالة وتنف�ذ من أجل الدفع إلعداد الوزارات الراجعني   ر االتجا لمكافحة ال�ب

ات� باألشخاص ي اطار االس�ت
ي أعدتها الهيئة.  2023-2018ج�ة الوطن�ة  �ف  اليت

ي قد   امج للوقا�ة من الظواهر اليت ي هذا االطار تقدم الوزارات العد�د من المساهمات واألعمال وال�ب
و�ف

ي انتشار 
 . باألشخاص ر جرائم االتجا�سهم �ف

ي  1.3.2.2
 وزارة الدفاع الوطين

ي باالستعالم و الق�ام �ة والبح��ة    تقوم وزارة الدفاع الوطيف بالمراقبة المستمرة ع� طول الحدود ال�ب
ف ع� تنظ�مها  ي ��ش ي    لمنع محاوالت الهجرة غ�ي النظام�ة و اجت�از الحدود خلسة اليت

العد�د من  �ف
ي احباط عمل�ات الهجرة غ�ي   . باألشخاص ر االتجا شبكاتالحاالت  

ي �ف وتعاضد الوزارة المجهود الوطيف
ي ذلك عمل�ات البحث و اإلنقاذ بالبحر و تقد�م  ال  اجت�از النظام�ة بالبحر و  

�ة خلسة بما �ف حدود ال�ب
ف ثم �سل�مهم ا� السلط المعن�ة الستكمال االجراءات القانون�ة و الحمائ�ة   المساعدة االول�ة للمنك��ني

ي شأنهم
 .�ف

مسجال ارتفاعا  شخصا من اجت�از الحدود خلسة  4648الوزارة منع شمل تدخل ، 2021وخالل سنة 
 مثلما يبينه الجدول التا�ي : ) 2159( 2020اما مقارنة بـ  ه

ي : 8جدول 
 2021و 2021 سنةحص�لة اال�شطة خالل : وزارة الدفاع الوطين

 التدخالت 
 المجم�ع  بحرا برا

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

   111 108 -   عدد العمل�ات 

   4174 989 474 1170 عدد األشخاص 
 4648  2159 أجانب)  3377(

ي  المصدر:   وزارة الدفاع الوطيف

�ة و البح��ة   وخاصة موجهة لقاعات العمل�ات و الوحدات عامة كما تم إصدار تعل�مات  الم�دان�ة ال�ب
ي رفع درجة التأهب و مالزمة ال�قظة للتفطن لعمل�ات التسلل خلسة عن ط��ق ال�ب والبحر والتصدي  

�ف
 لها و�سل�م مرتكبيها ا� السلطات المعن�ة التخاذ االجراءات القانون�ة المستوجبة. 
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��ة  2.3.2.2  وزارة ال�ت

ي  
��ة �ف ات�ج�ة  تفع�ل  �ساهم وزارة ال�ت باألشخاص من خالل أهم�ة    ر ومكافحة االتجاالوطن�ة لمنع  االس�ت

ي 
ي والحمايئ

ا لحقوق    دورها الوقايئ ي تعت�ب انتها�ا خط�ي و��ش الو�ي لدى الناشئة بخطورة هذە الج��مة اليت
ي الخطة الوطن�ة لمنع ومكافحة  

��ة �ف ي لوزارة ال�ت
ز الدور الوقايئ باألشخاص    ر ج��مة االتجااإل�سان. و��ب

ي اصبحت تعيق تطور المنظو  ي اعتمادها عد�د اآلل�ات للوقا�ة والحما�ة من عد�د المسائل اليت
مة  �ف

���ة وتحّد من جودة ومخرجات المدرسة الوطن�ة وخاصة التصدي ومعالجة االنقطاع المدر�ي   ال�ت
والعنف   المخدرات  وترو�ــــج  استهالك  حاالت  انتشار  مثل  ���ة  ال�ت بالمؤسسة  سلب�ة  مظاهر  و�روز 

 .  المدر�ي

ات�ج�ة الوطن�ة لمقاومة مختلف األفعاو  ي إطار تنف�ذ االس�ت
��ة �ف ل المتصلة بج��مة  تولت وزارة ال�ت

التأ��د ع� أهم�ة الدور التحس��ي والتوعوي للحما�ة والوقا�ة من هذە الظاهرة    االتجار باألشخاص 
ي اطار توف�ي الحما�ة للتالم�ذ والمؤسسات    2021- 2020االجرام�ة. ح�ث تم خالل السنة الدراس�ة 

�ف
مثل   االجتماع�ة  المخاطر  و  السلب�ة  المظاهر  مختلف  من  ���ة  بالوسط  ال�ت العنف   انتشار ظاهرة 

حول تفع�ل آل�ة   2020سبتم�ب   18بتار�ــــخ  51المدر�ي والمخدرات و االنتحار اصدار المنشور عدد 
ي  

ف �ف ورة ق�ام جميع العاملني ي لمندوب حما�ة الطفولة وقد أ�د هذا المنشور ع� �ف االشعار الوجويب
ي مجال اختصاصه إ� وجو 

�وي دون استثناء كل �ف ب اشعار مندوب حما�ة الطفولة مرجع  الفضاء ال�ت
أن �قدرون  ي  اليت الحاالت  بكل  واإلعالم  للتبليغ  مناسبة  ط��قة  بأي  ي  ايب ال�ت االختصاص  تهدد هنظر  ا 

ي حال تواصلها إ� التأث�ي سلبا ع� ح�اته أو توازنه  
ي قد تؤدي �ف السالمة البدن�ة أو المعن��ة للطفل واليت

 النف�ي أو مسارە الدرا�ي . 

ي أحكام والجدير 
ي �ف

ي لمندوب حما�ة الطفولة �ستمد اساسه القانويف بالذكر أن واجب االشعار الوجويب
ي    31الفصل  

�ف المساهمة  إ�  ي تهدف 
إجراء وقايئ آل�ة االشعار  أن  باعتبار  الطفولة  من مجلة حما�ة 

بالتدخ ما �سمح  �وي  ال�ت أو  ي مح�طه األ�ي 
الطفل �ف تنال  أن  ي �مكن  اليت لألخطار  المبكر  ل الرصد 

ا إلعادة   ي لمساعدته ع� تفاديها أو تخف�ف حدتها او التخلص من آثارها السلب�ة عل�ه ت�س�ي الحييف
 إدماجه اجتماع�ا . 

ي إ�  
ي إطار مقاومة ظاهرة االنقطاع المبكر ع� التعل�م باعتبارها ظاهرة قد تف�ف

كما تولت الوزارة �ف
ي  وق�ع الطفل ضح�ة عد�د المخاطر االجتماع�ة ومنها ج��مة  

االتجار بالب�ش   وتك��سا لحق الطفل �ف
ي االنطالق الفع�ي  لعمل مدرسة الفرصة الثان�ة تطب�قا ألحكام األمر أمر حكو�ي  

وع �ف التعل�م إ� ال�ش
ي    2021لسنة    57عدد  

ي    13مؤرخ �ف
المتعلق ب�حداث مؤسسة عموم�ة أطلقت عليها   2021جان�ف

ها الذي ينص بالفصل  �سم�ة "مدرسة الفرصة الثان�ة" و�ضبط تنظ�مها ا إلداري والما�ي وطرق �سي�ي
منه ع� أنه " تتو� مدرسة الفرصة الثان�ة مهام االستقبال والتوج�ه والتأه�ل والمرافقة واإلحاطة   2

ف   اوح أعمارهم بني ين ت�ت
ّ

ذين انقطعوا عن الدراسة دون الحصول ع�    18و   12باألطفال الذ
�
وال سنة 

ي وذلك قصد تمكينهم من مواصلة الدراسة  شهادة مدرس�ة تختم مرحلة تعل�م ّ�ة أو مؤهل تك��ن مهيف
ي أو اإلعداد لالندماج   أو االلتحاق بمنظومة التك��ن المهيف ��ة  التابعة لوزارة ال�ت ���ة  بالمؤسسات ال�ت

 . �سوق الشغل والح�اة النش�طة
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ي إطار تن��ــــع االل�ات والمقار�ات المعتمدة لمقاومة ظاهرة االنقطاع المبكر  
للتالم�ذ عن التعل�م تم  و�ف

�ة ووزارة الشباب و ال��اضة   2021ماي   18بتار�ــــخ  11/ 31اصدر المنشور عدد   الصادر عن وزارة ال�ت
ي بعنوان سنة   إ�    2021-2020واالدماج االجتما�ي حول توج�ه تالم�ذ السنوات التاسعة أسا�ي تقيف

ي العموم�ة. هذا و قد نص هذا المنشور ع � اعتبار ان عن� اخت�ار التلم�ذ �عت�ب  مرا�ز التك��ن المهيف
التك��ن   مرا�ز  ا�  التوج�ه  عمل�ة  ي 

�ف جوه��ا  ومق�اسا  ي  والمهيف الدرا�ي  وعه  ي م�ش
�ف أساس�ا  عن�ا 

 . ي  المهيف

 وزارة الشؤون الدين�ة  3.3.2.2

ي تهدد    الهامباعتبار الدور   ي التوع��ة والتحس�س بكل الظواهر اليت
الذي تلعبه وزارة الشؤون الدين�ة �ف

ف واإلتجار  حق ا ي كنف الح��ة والسلم واألمن كاإلرهاب واإلدمان والعنف والتمي�ي
ي الع�ش �ف

إل�سان �ف
ها من الظواهر، فإن الوزارة تعمل من خالل الخطب الجمع�ة والدروس التوع��ة   باألشخاص وغ�ي

امج اإلذاع�ة والتلف��ة ع� بث رسائل تعّرف بتعال�م الدين اإلسال  �ي السمحة  والتك��ن والندوات وال�ب
ي تدحض كل أشكال التطرف والغلو وما ينجر عنه من سوء معاملة الب�ش  أن برامج   كما   . والمعتدلة واليت

ي المجتمع. ا
ي �جب أن تتمتع بها المرأة والطفل �ف ف االعتبار المكانة الرف�عة اليت  لوزارة تأخذ دائما بعني

ي هذ وزارة الشؤون الدين�ة ، قامت 2021وخالل سنة 
 ا المجال: بعدة أ�شطة �ف

ي حما�ة الشباب   •
تخص�ص خطب جمع�ة وحصص تلف��ة تتناول موض�ع "أهم�ة دور األ�ة �ف

 من العنف". 
ا�ة مع المفوض�ة السام�ة   • س�ي وزارة الشؤون الدين�ة إ� تع��ز مبادئ حقوق اإل�سان بال�ش

ق�م   ع�  تتأسس  حقوق�ة  فك��ة  منظومة  سيخ  ل�ت وذلك  تو�س  مكتب  اإل�سان  لحقوق 
ف والعنف وال�راه�ة. التسام  ح وقبول االختالف ونبذ كل أشكال التمي�ي

مع   • والعالقات  اإل�سان  بحقوق  �عيف  الدين�ة  الشؤون  وز�ر  الس�د  بديوان  مكتب  إحداث 
فة ع� شؤون األقل�ات الدين�ة، و�عت�ب هذا المكتب   الجمع�ات والمنظمات واله�ا�ل الم�ش

ي تعمل ع� إدراج مقار�ة  ف اآلل�ات اليت  حقوق اإل�سان ضمن عمل الوزارة. من بني
ي إطار   •

�عة وذلك �ف ي التك��ن بالمعهد األع� لل�ش
إدراج مادة حقوق اإل�سان كمادة أساس�ة �ف

مكتب   اإل�سان  لحقوق  السام�ة  المفوض�ة  مع  ا�ة  بال�ش الدين�ة  الشؤون  وزارة  عمل  خطة 
 تو�س.  

ود�سم�ب   • نوفم�ب  شهري  خالل  الدين�ة  الشؤون  وزارة  مكتب  با  2021نظمت  مع  ا�ة  ل�ش
) دورات تدر�ب�ة لفائدة األ�مة الخطباء  03المفوض�ة السام�ة لحقوق اإل�سان مكتب تو�س، (

ي مناهضة خطاب  
ي مجال "ح��ة الرأي والتعب�ي ودور اإلطارات الدين�ة �ف

والواعظات والوعاظ �ف
 العنف وال�راه�ة". 

د�سم�ب   • شهر  خالل  الدين�ة  الشؤون  وزارة  ا�ة    2021نظمت  السام�ة  بال�ش المفوض�ة  مع 
ف بال�تات�ب حول   ف لفائدة المؤدبات والمؤدبني ف تدر�بيتني لحقوق اإل�سان مكتب تو�س دورتني

ي ال�تاب". 
��ة الطفل �ف  "المقار�ة الحقوق�ة ل�ت
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بمناسبة   •  " المستقبل  رهان  الطفولة   " بعنوان  وطن�ة  ندوة  الدين�ة  الشؤون  وزارة  نظمت 
ل   الموافق  للطفل  العال�ي  باليوم  من خاللها    20االحتفال  أ�دت  وقد  سنة  من كل  نوفم�ب 

ورة تمتع الطفل بكل حقوقه ومراعاة مصلحته الفض� مع التأ��د ع� حقه   الوزارة ع� �ف
ي الحما�ة من كل ال

ي لتوفر إمكان�ة استغالله والمتاجرة به. �ف
يف ي الفضاء السي�ب

 مخاطر وخاصة �ف
ا�ة مع المفوض�ة السام�ة لحقوق اإل�سان مكتب تو�س   • نظمت وزارة الشؤون الدين�ة بال�ش

الموافق ل   اإل�سان  العال�ي لحقوق  اليوم  ندوة وطن�ة    10و�مناسبة  د�سم�ب من كل سنة، 
ي من االنتها�ات: وحدة الرصد بوزارة    بعنوان " آل�ات الرصد للدفاع عن

حقوق اإل�سان والتو�ت
 الشؤون الدين�ة نموذجا". 

ا�ة مع الهيئة الوطن�ة لمكافحة اإلتجار باألشخاص حول:   • ي بال�ش  وضع برنامج تك��يف
o  .ي لمكافحة ج��مة اإلتجار باألشخاص ي الدو�ي والوطيف

 اإلطار القانويف
o ر باألشخاص ومهامها. التع��ف بالهيئة الوطن�ة لمكافحة اإلتجا 
o  .ات التعرف ع� الضحا�ا  أشكال اإلتجار ومؤ�ش
o  .إجراءات الحما�ة وآل�ات المساعدة 
o  .المقار�ة المبن�ة ع� محور�ة الضح�ة 
o  .اآلل�ة الوطن�ة للتوج�ه: المفهوم واألهداف واألدوات 

ي التوع�ة 
والتحس�س بمخاطر ظاهرة  وتهدف هذە الدورات لق�ام اإلطارات الدين�ة بدورهم �ف

 اإلتجار باألشخاص والنتائج السلب�ة ع� الفرد والمجتمع. 

ي والتشغ�ل وزارة  4.3.2.2
 التك��ن المهين

الوطن� الس�اسة  بلورة  مهامها  إطار  ي 
�ف والتشغ�ل  ي  المهيف بالتك��ن  المكلفة  الوزارة  مجال    ةتتو�  ي 

�ف
� من  التقل�ص  ي 

�ف المساهمة  ع�  وتعمل  والتشغ�ل  ي  المهيف ع�ب  التك��ن  البطالة  برامج  سب  وضع 
ف عن شغل    للتشغ�ل ف �شغ�ل�ة الباحثني من  تتالءم مع متطلبات الواقع االقتصادي واالجتما�ي وتحسني

 مختلف المست��ات. 

ي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع مختلف البلدان والمنظمات  وتتمثل أهم المشار�ــــع و�رامج التعاون اليت
ي   ف واليت ف الدوليني ة بموض�ع  الدول�ة والممولني ة وغ�ي مبا�ش ،  باألشخاص   ر مكافحة االتجالها عالقة مبا�ش

 :  ف�ما ��ي

�ع�ة    :   THAMMبرنامج  • نامج ا� وضع بصفة تدر�ج�ة لألطر الس�اس�ة والت�ش يهدف هذا ال�ب
العمال  تع��ز حقوق  الس�ما  والتنقل،  القانون�ة  الهجرة  مجال  ي 

�ف والتنظ�م�ة  والمؤسسات�ة 
األطفال   وعمل  الق�ي  العمل  ومكافحة  باألشخاالمهاج��ن  آل�ات    ، صواالتجار  ف  تحسني

اف بالشهادات والمص ي ب�انات واحصائ�ات    ،ادقةالتقي�م واالع�ت
ف المعرفة والت�ف �ف تحسني

ف برامج الهجرة المنظمة والتنقل ، الهجرة النظام�ة والتنقل ف   ، وضع وتحسني تط��ر التعاون بني
 اله�ا�ل المعن�ة بملف الهجرة النظام�ة والتنقل والوساطة. 
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• " ال�ب�ي  للمغرب  العادلة  الهجرة  دعم  وع  التنAMEMم�ش وع  الم�ش �عزز هذا   : ف  "  بني سيق 
ال (اإلدارة  الهجرة  إحصاءات  تط��ر  عن  المسؤولة  اله�ا�ل  بالخارج    عامةمختلف  للتوظ�ف 

ال والمهارات    عاملةوال�د  للتشغ�ل  ي  الوطيف والمرصد  لإلحصاء  ي  الوطيف والمعهد  األجنب�ة 
ي للهجرة) من أجل توف�ي إحصائ�ات حديثة.   والمرصد الوطيف

وع "االنتداب العادل للعمال   • وع إ� ضمان االنتداب العادل  :  FAIRIIم�ش يهدف هذا الم�ش
وذلك بالحد من التجاوزات الممكنة أثناء عمل�ات التوظ�ف ومن انتها�ات الحقوق األساس�ة  

ال�سانلإل  التشغ�ل  لوكاالت  الفعال  والتنظ�م  للهجرة  آمنة  بدائل  إ�جاد  خالل  من  عامة  ، 
 والخاصة. 

والحما�ة" • للتنم�ة  اإلقل��ي  نامج  يRDPPال�ب لالحت�اجات ":  االستجابة  إ�  وع  الم�ش هدف 
ف  المض�فني والسكان  بالمهاج��ن  المرتبطة  ي    ،المحل�ة 

المديف المجتمع  منظمات  قدرات  بناء 
ور�ة ال�ف الخدمات  لتقد�م  المحل�ة  ال   ،والسلطات  الو�ي  التغط�ة    سنةز�ادة  ف  وتحسني

مح�ي تعمل ع�  تنف�ذ مشار�ــــع ع� المستوى ال  ،اإلعالم�ة لمجتمعات المهاج��ن والهجرة 
ف الفرص االقتصاد�ة للمهاج��ن والمجتمعات المض�فة ف فرص الحصول ع�    ، تحسني تحسني

ف  المحتملني المشار�ــــع  التماسك االجتما�ي وحما�ة    ،التم��ل ألصحاب  لدعم  وضع مبادرات 
 حقوق المهاج��ن. 

ي هذا اإلطار، أ�دت ال •
ي مجال الهجرة والتنقل : �ف

ي �ف ا�ة مع االتحاد األورويب وزارة ع� دعوة  ال�ش
ي مجال الهجرة المنظمة تضمن  

ي إ� إبرام اتفاق�ات ثنائ�ة مع تو�س �ف بلدان االتحاد األورويب
ي هذا الس�اق تم ابرام ع� سب�ل  

حقوق المهاجر التو��ي وتحد من الهجرة غ�ي النظام�ة (�ف
ف تو�س و�لج�ك �ا) وع�  المثال مذكرة تفاهم حول الهجرة التوافق�ة والتنم�ة المتضامنة بني

تتوفر   الذين  ي  األورويب االتحاد  ببلدان  ف  النظاميني غ�ي  ف  التو�سيني المهاج��ن  وضع�ات  �س��ة 
وط المتعلقة باإلقامة.   فيهم بعض ال�ش

الخاصة   • المؤسسات  ف  تقنني يندرج  بالخارج:  للتوظ�ف  الخاصة  المؤسسات  �شاط  متابعة 
ي   طاليب وحما�ة  الوساطة  قطاع  تنظ�م  إطار  ي 

�ف بالخارج  غ�ي  للتوظ�ف  التواجد  من  الشغل 
ي هذا الصدد قامت الوزارة  

ي مجال التوظ�ف بالخارج. و�ف
ي لبعض المكاتب الناشطة �ف

القانويف
بجملة من اإلجراءات الوقائ�ة لم��د إحكام تنظ�م قطاع التوظ�ف بالخارج وللحد من تفاقم 

ي 
خ�ص القانويف ي تقوم بها المؤسسات الخاصة غ�ي المتحصلة ع� ال�ت ي حق  الخروقات اليت

 �ف
ي 
ي الشغل بالخارج. تمثلت اإلجراءات �ف ف كل    طاليب وع قانون جد�د بصفة �شارك�ة بني إعداد م�ش

تمت المصادقة عل�ه من قبل   باألشخاص ر لمكافحة االتجاالوزارات المعن�ة والهيئة الوطن�ة 
 المجلس الوزاري و�نتظر عرضه بمجلس نواب الشعب. 

: و�التعاون مع المكتب الدو�ي للعمل تم ا •  لق�ام بما ��ي

o   تنظ�م ندوات حول إعداد دل�ل إجراءات ألعوان المراقبة والتفقد للمؤسسات الخاصة
ف بالخارج (تم إعداد النسخة األول�ة للدل�ل).   لتوظ�ف التو�سيني

o   للمؤسسات والمراقبة  التفقد  أعوان  مهام  بطاقة  إعداد  خاللها  تم  عمل  ورشة  تنظ�م 
ف    بالخارج. الخاصة لتوظ�ف التو�سيني
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o ي الشغل بهدف تحذير الشباب من الت مع    عاملالق�ام بحمالت إعالم�ة تحس�س�ة لطاليب
ي تنشط بصفة غ�ي قانون�ة وتجنب كل     ر أشكال االتجامؤسسات التوظ�ف بالخارج اليت

 . باألشخاص
o   ي للوزارة

ويف  www.emploi.gov.tn��ش قائمة المؤسسات المرخص لها ع�ب الموقع االل��ت
 تحيينها كلما اقت�ف األمر ذلك. و�تم 

الفئات الهشة: تضع الوزارة المكلفة   • ف ومساعدة  برامج الوزارة للقضاء ع� العمل غ�ي المقنف
امج واآلل�ات الهادفة  ف عن شغل العد�د من ال�ب ي والتشغ�ل ع� ذّمة الباحثني بالتك��ن المهيف

مع   النش�طة  الح�اة  ي 
�ف االندماج  وت�س�ي  التشغ�ل�ة  ف  تحسني للّتأه�ل  إ�  ّ�صات  ب�ت االنتفاع 

الّشغل  ي سوق 
االندماج �ف ت�ّ� عمل�ة  ي  يت

�
ال المعرف�ة  لتنم�ة مؤّهالتهم ومكتسباتهم  ي    المهيف

االستغالل من  الوقا�ة  و�حميهم  ضمن  المجال  هذا  ي 
�ف الوزارة  تدخل  و�دخل  االتجا ،    ر من 

 . باألشخاص

لالس  • تنف�ذا  المستقل:  والعمل  للتشغ�ل  الوطن�ة  الوكالة  مجال تدخل  ي 
�ف الوطن�ة  ات�ج�ة  �ت

ي الشغل   باألشخاص ر مكافحة االتجا ي مجال الوقا�ة والحما�ة من وق�ع طاليب
تتدخل الوكالة �ف

اتباع   ورة  ب�ف التحس�س  خالل  من  بالخارج  أو  بتو�س  للعمل  وهم�ة  شغل  لعقود  ضحا�ا 
ف للعمل بالخارج و�عالم سلطة اإل  اف  مسالك التوظ�ف السل�م و مرافقة وتأه�ل المرشحني �ش

ف غ�ي   المتدخلني قبل  المرتكبة من  التحّ�ل  الواردة من طرف ضحا�ا عمل�ات  العرائض  حول 
 . ف  الرسميني

اتفاق�ات   • ي  المهيف للتك��ن  التو�س�ة  الوكالة  أبرمت   : ي المهيف للتك��ن  التو�س�ة  الوكالة  تدخل 
تك��ن   مجال  ي 

�ف ا�ة  �ش اتفاق�ة  إبرام  ي 
�ف خاصة  وتتمثل  الهشة  الفئات  تك��ن  إ�  تهدف 

ي بما   ي منظومة التك��ن المهيف
ي خالف مع القانون من أجل االنخراط �ف

ف واألطفال �ف المساجني
ي 

�ف اندماجهم  حظوظ  و�دعم  الشغل  سوق  يتطلبها  ومهارات  إ�سابهم كفاءات  ي 
�ف �ساهم 

الح�اة النش�طة و�كسبهم القدرة ع� االنتصاب للحساب الخاص بما من شأنه أن �قيهم من 
 . باألشخاص ر ظاهرة االتجان مخاطر البطالة و�قلص م

 وكبار السن  وزارة المرأة واأل�ة 5.3.2.2

من خالل تنظ�م ا�شطة مختلفة  المرأة   يوم من النشاط لمقاومة العنف ضد    16أطلقت الوزارة حملة  
واالقتصادي   الس�ا�ي  العنف  حول  اض�ة  االف�ت والندوات  الرقمنة  ع�  باألساس  واالستغالل  ترتكز 

 المسلط ع� المرأة. 

م ي 
ي  و�ف

مجايف اخ�ف  خط  الوزارة  خصصت  الطفولة  حما�ة  ���ة    1809جال  ال�ت المرافقة  ف  لتامني
ي  

ة الحجر الص�ي والموجه وما بعدها لتل�ت والنفس�ة والنصح لألول�اء واألطفال ومرافقتهم خالل ف�ت
 عليهم. التهد�د والعنف المسلط االستغالل و االشعارات عن حاالت 
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العمو  الس�اسة  وث�قة  ف  تحيني تم  ا�  كما  تهدف  جامعة  وث�قة  و�ي  الطفولة  لحما�ة  المندمجة  م�ة 
ي شيت المجاالت وتعتمد ع�  

ي مجال حما�ة األطفال �ف
محاور    5تنسيق الجهود وتحد�د المسؤول�ات �ف

ا�ة/  ي /النفاذ لخدمات الحما�ة /جودة خدمات الحما�ة/التنسيق وال�ش
  أساس�ة : تط��ر اإلطار القانويف

ي 
 من المخاطر.  والتو�ت

ف حملة توع�ة  و  المرأة واأل�ة والمسنني وزارة شؤون  أطلقت  الطفل،  العال�ي لحقوق  اليوم  �مناسبة 
ي تو�س وتوضيح الرؤ�ا والوصول إ� المعلومات  

رقم�ة بهدف �سل�ط الضوء ع� نظام حما�ة الطفل �ف
قوق الطفل من خالل  كما هدفت الحملة إ� رفع مستوى الو�ي بح   المتعلقة بآل�ات حما�ة الطفل. 

بأشكال وألوان   الطفل  الطفل وقانون حما�ة  اتفاق�ة حقوق  بمبادئ  ف�ديوهات توع��ة وتذك�ي  بث 
األول�اء.  األطفال  األطفال    تناسب  �ستهدف  رقم�ة  حملة  إطالق  الوزارة  م  ف تع�ت ذلك،  إ�  باإلضافة 

 والجمهور تتعلق بمنع العنف وجميع أشكال االستغالل األخرى. 

ات ال�وف�د    �عداد بقام    مرصد حما�ة حقوق الطفلاإلشارة أن  كما تجدر   ع�    19دراسة حول تأث�ي
ي جندو�ة وصفاقس سنة    وقام باأل�شطة التال�ة :  2021عمل األطفال بوالييت

يوم   • المرصد  ي    23احتفال 
ببث ومضات    2021جان�ف والرق  العبود�ة  إللغاء  ي  الوطيف باليوم 

التو  بموقع  تحس�س�ة  ومنشورات  طة  مع  وأ�ش ك  المش�ت نامج  ال�ب حسب  االجتما�ي  اصل 
كاء للهيئة الوطن�ة لمكافحة اإلتجار باألشخاص  مختلف ال�ش

أف��ل    6ز�ارة وفد من المرصد  والمنظمة الدول�ة للهجرة والهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار يوم   •
. لمركز إيواء النساء واألطفال والحاالت الهشة التابعة للمنظمة الدول�ة لل   2021 ف  هجرة بمدنني

أف��ل    6الدول�ة للهجرة والهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار يوم    ز�ارة وفد من المرصد  والمنظمة •
مجال     2021 ي 

�ف المنظمة  عمل  خصوصا  تناول  بجرج�س  للهجرة  الدول�ة  المنظمة  لمقر 
ي المنطقة وخص منهم النساء واألطفال. 

 متابعة المهاج��ن �ف
يوم   • لمكافحة ج��مة االتجا  2021ج��ل�ة    30احتفال المرصد  باألشخاص  باليوم العال�ي  ر 

ي لحقوق اال�سان احتفاء بحملة القلب األزرق   ومشاركة بمداخلة براديو الس�دة بالمعهد العريب
 لمكافحة ج��مة اإلتجار باألشخاص حول برامج المرصد لمكافحة االتجار باألطفال. 

تنظ�م المرصد  لحملة تحس�س�ة وتظاهرة تحت شعار "منا�ون ومنا�ات من أجل حقوق   •
بم وعرض  الفت�ات”  بتو�س  البلدي  الم�ح  بفضاء  للفتاة  العال�ي  باليوم  االحتفال  ناسبة 

 . ي الحملة وتك��م الفائ��ن.   tnل�ور�غراف�ا بعنوان �ي
 وعرض للف�ديوهات المشاركة �ف

يوم   • الوافدين"   األطفال  "حقوق  حول  دول�ة  ندوة  بمناسبة  2021د�سم�ب    24تنظ�م   ،
بالتع للطفولة  العال�ي  باليوم  (االحتفال  للهجرة  الدول�ة  المنظمة  مع  ومكتب  OIMاون   (

 )DCAF) ومركز جن�ف لحوكمة قطاع األمن (UNICEFاليون�س�ف (

 وزارة الشؤون االجتماع�ة  6.3.2.2

الشؤون االجتماع�ة خالل سنة   وزارة  االتجاالتعهد    2021واصلت  من خالل    باألشخاص  ر بضحا�ا 
ف ع� وقا�ة الفئات االجتماع�ة الهشة وخاصة النساء واألطفال من مختلف أشكال   ك�ي   االستغالل ال�ت

االقتصادي واالجتما�ي وذلك من خالل محاولة استقطاب هذە الفئات ع�ب مختلف برامج التأط�ي  
، إال أن سن ي ه�ا�ل النهوض االجتما�ي

ي يتم تنف�ذها �ف ي  والتأه�ل اليت ا من  موما رافقه  2021و  2020يت
ي كان    19كوف�د   جائحةانتشار ل  ي الحّد من األ�شطة التوع��ة والتحس�س�ة اليت

قد ساهم �شكل كب�ي �ف
ي مختلف ه�ا�ل النهوض االجتما�ي وذلك تطب�قا لإلجراءات الصح�ة الصارمة  

من المزمع تنف�ذها �ف
وس ك ي تّم اتخاذها من السلطات المختصة قصد مجابهة انتشار ف�ي  ". 19ورونا "كوف�د اليت
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ف الجهود ع� توف�ي وسائل الوقا�ة لمنظور�ــها من الفئات االجتماع�ة   ك�ي ي هذا اإلطار قامت الوزارة ب�ت
و�ف

تقد�م   خالل  من  االجتما�ي  النهوض  ه�ا�ل  بمختلف  بهم  المتعهد  اإلتجار  ضحا�ا  وخاصة  الهشة 
ف بها   وسائل التعق�م والتطه�ي وتدع�م خاصة مرا�ز الرعا�ة االجتماع�ة بهذە الوسائل وحث المق�مني

وتوكول الص�ي  ام ال�ب     . ع� اح�ت

ي اطار النهوض بالعائالت المعوزة ومحدودة الدخل تم مراجعة الق�مة المال�ة للمساعدات الموجهة  
و�ف

الدخل   ومحدودة  المعوزة  العائالت  أبناء  والطلبة  الدرا�ي  للتالم�ذ  االنقطاع  من  حمايتهم  قصد 
ي مخت

نامج االجتما�ي الخاص بالعودة المدرس�ة لفائدة وال�ات  لف المجاالت  واستغاللهم �ف وتنف�ذ ال�ب
ا�ات النقل المدر�ي   ي شكل مساعدات ماد�ة من أجل خالص اش�ت

ف وتطاو�ن وذلك �ف الق��ن ومدنني
ي  

ي برنامج الدعم االستثنايئ
وع �ف والجام�ي ومعال�م اإلقامة بالمبيتات المدرس�ة والجامع�ة. كما تم ال�ش

ف  ل ي سّن بني
ي للتنم�ة. و�ستهدف حوا�ي  5و 0فائدة األطفال �ف

  40سنوات بتم��ل من قبل البنك األلمايف
ة المنتفعة بالمنحة الشه��ة للعائالت المعوزة والعائالت المنتفعة   الف طفل من أبناء العائالت الفق�ي

 ببطاقة عالج بالتع��فة المنخفضة. 

�ق متنقل ينشط خارج التوق�ت اإلداري وأ�ام العطل  و�خصوص آل�ة اإلسعاف االجتما�ي تم بعث ف� 
والمساعدة   النجدة  خدمات  لتقد�م  االستمرار)  للحاالت    االجتماع�ة(بنظام  والنفس�ة  والطب�ة 

ي تتخذ من الفضاءات العموم�ة مقّرا لها  ي تكون عرضة أل�شع طرق االستغالل  االجتماع�ة اليت .  واليت
ف �شاط آل�ة اإلسعاف االجتما�ي  ة الحجر الص�ي لمجابهة    وقد تم�ي ى خالل ف�ت - كوف�دبتو�س ال��ب

من    19 ور�ة  ال�ف الوقا�ة  بتوف�ي جميع وسائل  المركز  إدارة  قامت  كمامات  ب�جراءات خاصة، ح�ث 
التدخل  وقفازات وسوائل مطهرة لفائدة جميع األعوان و منظوري آل�ة اإلسعاف االجتماع. وتمثل 

ي تقد�م وجبات غذائ�ة والم
ي �ف

واألدو�ة وكذلك    19  كوف�د ال�س واألغط�ة ووسائل الوقا�ة ضد  الم�دايف
تقد�م اإلسعافات الصح�ة ومعاينة الوضع�ة الصح�ة من طرف األطباء لهاته الفئة وفق بروتوكول  
ي بخصوص الحاالت   عل�ي معد للغرض والتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الصحة اإلسعاف الطيب

أن �مكن  ي  واليت ب�صابتها  حاملة    المشتبه  الرعا�ة    19-  ل�وف�د تكون  مرا�ز  بأحد  واإليواء  والمرافقة 
بالوسط   العائل�ة  الوساطة  ع�ب  ذلك  سواء كان  اإلدماج  إعادة  ع�  العمل  ذلك  ��ي  ثم  االجتماع�ة، 
ف   األ�ي او اإليواء بصفة ظرف�ة بمرا�ز اإلحاطة والتوج�ه االجتما�ي أو توجيههم الحقا إ� دور المسنني

 ار السن. بالنسبة ل�ب

ى منذ بدا�ة انطالق �شاط اآلل�ة  و  ي إطار عمل ف��ق اإلسعاف االجتما�ي بتو�س ال��ب
تم التدخل �ف

من  ) 2020حالة سنة  134(مقابل  2021حالة خالل سنة 146 حالة اجتماع�ة) منها  1077لفائدة (
الفضاءات  من  يتخذون  والذين  والمادي  العائ�ي  للسند  والفاقدين  ف  المهّمشني العموم�ة    األشخاص 

ف ذكور ( ف بني   90(حالة) وأغلبهم من فئة ال�هول    41حالة) و�ناث (  105والشارع مأوى لهم، موزعني
ف  )حالة  ). حالة 49(تليها فئة المسّنني

د أساسا ا� غ�اب الدخل القار باإلضافة إ� المشا�ل األ��ة والعنف األ�ي. كل   وتعود أسباب الت�ش
بالشارع عرضة   المتواجدين  من األشخاص  العوامل تجعل  االقتصادي واالجتما�ي    لالستغاللهذە 

ي مختلف المسالك.  واالستقطاب 
ي شبكات الدعارة والتسول والوق�ع ضح�ة اإلتجار بهم �ف

 �ف
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ي إطار اآلل�ة، أّمن ف��ق اإلسعاف االجتما�ي خالل سنة  و 
  213،  2021�النسبة للخدمات المقدمة �ف

ــــ   ــــ متابعة اجتماع�ة ل�ل�ة وتقد�م خدمات صح�ة مثل تمكينهم    616خرجة ل�ل�ة تّم من خاللها الق�ام بــ
ي والتدّخل الصّ�ي المبا�ش بالشارع أو ال

مرافقة إ� المستش�ف كذلك  من بطاقات اّتصال للعالج المجايف
أّما بخصوص الرعا�ة النهار�ة فقد بلغت المقابالت المكتب�ة و  .  توز�ــــع وجبات أ�ل وغطاء ومال�س

 . مقابلة و تدخل اجتما�ي  106مختلف التدخالت االجتماع�ة   

االجتما�ي و  والتوج�ه  االحاطة  بمركز  ظرف�ة  بصفة  إيوائها  تّم  فقد  االستعجال�ة،  للحاالت    �النسبة 
حالة) وتجدر اإلشارة إ� وجود عدد هام من فاقدي المأوى ل�س لديهم وثائق شخص�ة،   12بتو�س (

وقد س� ف��ق اإلسعاف االجتما�ي إ� مساعدة جملة من الوضع�ات ع� استخراج بطاقة تع��ف  
ي الحصول ع� المنحة القارة للعائالت المعوزة  4حاالت، ومساعدة   3وطن�ة و�لغ عددهم  

  حاالت �ف
ف حالة من الحصول ع� بطاقة إعاقة ي وكذلك تمكني

 و�طاقات العالج المجايف

تب عل�ه من مخاطر استغاللهم الدرا�ي  باالنقطاع تهتم الوزارة باإلحاطة بالتالم�ذ المهّددين  و  وما ي�ت
المجاالت   عد�د  ي 

ف �ف ك�ي ب�ت ���ة    وذلك  ال�ت السنة  عددها  البالغ   " المدر�ي االجتما�ي  العمل  "خال�ا 
بلغ عددها    2600ض�ة  المنق ي  اليت ���ة  ال�ت المؤسسات  التلم�ذ" داخل    311خل�ة و"مكاتب مرافقة 

المدر�ي  واالنقطاع  بالتّ�ب  المهّددين  بالتالم�ذ  والتعّهد  اإلحاطة  بهدف  وذلك  �فتح    مكتبا  الذي 
 . المجال لالتجار بهم

ي متعّدد اآل
ي الوقايئ وع النموذ�ب ي تنف�ذ إحداث الم�ش

ل�ات للتصّدي للت�ب والفشل  واستمرت الوزارة �ف
ف وطن�ة وفّن�ة، إعداد دراسة �شخ�ص�ة  M4Dالمدر�ي ( ف لجنتني ) والذي تّم بمقتضاە تك��ن وترك�ي

ف �سعة مكاتب نموذجّ�ة إلصغاء ومرافقة التالم�ذ وسيتواصل    االنقطاع حول ظاهرة   المدرس، و ترك�ي
مك �ن  ع�ش إ�  لتصل  النموذج�ة  المكاتب  هذە  ف  ترك�ي ع�  تعم�مها العمل  ليتّم  مستحدثة  تبا كآل�ة 

 . ي الوسط المدر�ي
 وتع��ض بقّ�ة اآلل�ات المتدّخلة �ف

ي 
ي من ظاهرة �شغ�ل األطفالو�ف

تنظ�م العد�د من   ،2021لسدا�ي األول لسنة  ا  ، تم خالل إطار التو�ت
ي أعمال ال تتناسب  

ي سن مبكرة و�ف
الحلقات التوع��ة والتحس�س�ة حول مخاطر �شغ�ل األطفال �ف

ف االقتصادي لأل�ة والمرأة،   ي كالتمكني مع سنهم، وحول بعض المحاور األخرى المتعلقة باإلدماج المهيف
ي المنظم، �ش  ، آفاق التدر�ب والتك��ن المهيف ي للحساب الخاص،    االنتصاب وط  اإلعداد لإلدماج المهيف

وط   وط الصحة والسالمة المهن�ة وخاصة    االلتحاق�ش ، قانون الشغل و�ش ي بمسالك التك��ن المهيف
ي إطار أزمة جائحة ال�وف�د لسنة  

 2020العمل �ف

األو� من سنة   أشهر  التسعة  تّم خالل  ي من ظاهرة �شغ�ل األطفال، 
التو�ت إطار  ي 

تنظ�م    2021و�ف
ي أعمال ال  العد�د من الحلقا 

ي سن مبكرة و�ف
ت التوع��ة والتحس�س�ة حول مخاطر �شغ�ل األطفال �ف

بهذە   تتناسب مع سنهم.  الدفاع واإلدماج االجتما�ي وأ�هم  العد�د من منظوري مرا�ز  انتفع  وقد 
ف بالحصص الحصص ٪)  36فتات ( 306طفال منهم  850 التوع��ة والتحس�س�ة. بلغ عدد المنتفعني

:  16اعهم أقل من  وأ��� من ثالث ار� ف  سنة. و�قدم الجدول التا�ي تفاص�ل توز�ــــع المنتفعني
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ي من ظاهرة �شغ�ل األطفال:  9جدول 
ن بالحصص توز�ــــع  : التو�ت  الن�ع والفئة العم��ةحسب التوع��ة المنتفعني

  
 المجم�ع  مرا�ز الدفاع واالدماج االجتما�ي  أقسام النهوض االجتما�ي 

 المجم�ع  ذكور  إناث المجم�ع  ذكور  إناث المجم�ع  ذكور  إناث
 النسبة  العدد 

 %20,6 175 99 76 61 47 14 114 52 62 سنة  13أقل من  
 %55,2 469 312 157 343 260 83 126 52 74 سنة   16إ�    13من  
 %24,2 206 133 73 156 112 44 50 21 29 سنة   18إ�    16من  

 المجم�ع 
 %100,0 850 544 306 560 419 141 290 125 165 العدد 

   %100,0 %64,0 %36,0 %100,0 %74,8 %25,2 %100,0 %43,1 %56,9 النسبة 

 وزارة الشؤون االجتماع�ة المصدر: 

ــ  ،2021السدا�ي األول من  تم خالل  و  ـــ ي و  502طفل منهم    672  التعهد بــــــ   564فتات (مقابل    170فيت
ي    إناث   179ذكور و  385طفل منهم  

بمختلف ه�ا�ل النهوض االجتما�ي وتقد�م جملة من    )2020�ف
ي إطار وقايتهم من  

 . و�قدم الجدول التا�ي تفاص�ل توز�ــــعاالقتصادي  االستغاللالخدمات لألطفال �ف
 : االجتما�ي  أقسام النهوض و  واالدماج االجتما�ي   الحاالت المتعهد بها من طرف مرا�ز الدفاع

ــع الحاالت المتعهد بها من طرف مرا�ز الدفاع :  10جدول   الن�ع والفئة العم��ة أقسام النهوض حسب  و  توز�ــ

  
 المجم�ع  مرا�ز الدفاع واالدماج االجتما�ي  أقسام النهوض االجتما�ي 

 المجم�ع  ذكور  إناث المجم�ع  ذكور  إناث المجم�ع  ذكور  إناث
 النسبة  العدد 

 %17,4 117 91 26 24 23 1 93 68 25 سنة  13أقل من  

 %54,3 365 275 90 294 220 74 71 55 16 سنة   16إ�    13من  

 %28,3 190 136 54 132 97 35 58 39 19 سنة   18إ�    16من  

 المجم�ع 
 %100,0 672 502 170 450 340 110 222 162 60 العدد 

   %100,0 %74,7 %25,3 %100,0 %75,6 %24,4 %100,0 %73,0 %27,0 النسبة 

 وزارة الشؤون االجتماع�ة المصدر: 

النهوض   وأقسام  االجتما�ي  واإلدماج  الدفاع  مرا�ز  طرف  من  الخدمات  من  جملة  تقد�م  تم  وقد 
ي السدا�ي األول لسنة  

ي إطار وقايتهم من    2021االجتما�ي لفائدة األطفال المتعهد بهم �ف
وذلك �ف

المسداة  االقتصادي  االستغالل الخدمات  للفت�ات  27.7خدمة منها    1568  . و�لع عدد  ٪ موجهة 
�ويالعمل  التأه�ل و قت الخدمات أساسا بالوتعل دماج  ٪) و�اإل 19.5(  نف�ي ال  تعهد ٪) و�ال20.5(  �ت

: 17.0( عائ�ي ال  ٪) كما يبينه الرسم التا�ي

ي 
   2021الخدمات المقدمة لألطفال من طرف ه�ا�ل النهوض االجتما�ي خالل السدا�ي األول :  32رسم ب�اين

 
 وزارة الشؤون االجتماع�ة المصدر: 
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ي إطار  
نظمت    2021جوان لسنة    12ـ  االحتفال باليوم العال�ي لمكافحة �شغ�ل األطفال الموافق لو�ف

عائلة بهذە    113طفل و   542  استفاد و مرا�ز الدفاع واإلدماج االجتما�ي عد�د األ�شطة التحس�س�ة  
حول:  تمحورت  ي  اليت الورشات  بعض  ي 

�ف االجتما�ي  واإلدماج  الدفاع  مرا�ز  منظوري  من  الحصص 
 . مخاطر �شغ�ل األطفال، الوقا�ة من أسوا أشكال عمل األطفال، مقاومة �شغ�ل األطفال

ف مبكرا عن التعل�م تم وضع برنامج خاص بتأه�ل هذە الو  فئة ووقايتها �خصوص األطفال المنقطعني
ف    االستغاللمن مختلف أشكال   �وي لألطفال والشبان المنقطعني ي برنامج التأه�ل ال�ت

و�تمثل ذلك �ف
ف اجتماع�ا  بصفة مبكرة عن التعل�م والذين لم �عد ب�مكانهم العودة إ� مقاعد الدراسة وغ�ي المتك�فني

توجيههم يتم  أو  ة  مبا�ش االجتما�ي  واإلدماج  الدفاع  مركز  التعاون   �ستقطبهم  أطراف  ط��ق  عن 
كاء.  ي إطار ورشات ونوادي  و   وال�ش

نامج ع�ب جملة من األ�شطة تتم �ف ف بهذا ال�ب �تم تأط�ي المستهدفني
ران    –اإلعالم�ة  (ورشة   ف نوادي الموس��ت والم�ح وكرة    –ورشة الرسم ع� المحامل    –ورشة الخ�ي
 القدم). 

ي إطار تنف�ذ القانون    تعتمد وزارة الشؤون االجتماع�ة برامج للوقا�ةكما  
من التطـرف العن�ف وذلك �ف

ي    2015لسنة    26عدد  
�ف األموال    2015أوت    7المؤرخ  غسل  ومنع  اإلرهاب  بمكافحة  والمتعلق 

ات�ج�ة الوطن�ة لمكافحة التطرف واإلرهاب المصادق عليها من طرف رئ�س الجمهور�ة بتار�ــــخ    واالس�ت
ي ومقاومة    االجتماع�ة. و�رتكز تدخل وزارة الشؤون  2016أ�ت��ر    16

ي هذا المجال ع� الوقـا�ـة والتو�ت
�ف

 كل أشكال التطرف واالستقطاب. 

ي و
ي مجال الدعم القانويف

ي أو التوج�ه واإلرشاد  باألشخاص  ر لضحا�ا االتجا�ف
، يتم تقد�م الدعم القانويف

وع ع ي للفئات االجتماع�ة الهشة من خالل برنامج دعم النفاذ إ� العدالة (م�ش
دالة) الذي يتم القانويف

ف ه�ا�ل النهوض االجتما�ي ومنظمة محامون بال حدود ( ا�ة بني ) وذلك منذ  ASFتنف�ذە من خالل ال�ش
وع "عدالة للجهات "من ماي    2015سنة   ي إطار م�ش

  2021إ� د�سم�ب    2019وقد تّم تمد�د التعاون �ف
اال  النهوض  ف وقسم  واإلدماج االجتما�ي بمدنني الدفاع  بانضمام مركز  بالمكان وكذلك  وذلك  جتما�ي 

 . باألشخاص ر ضحا�ا االتجامركز اإلحاطة والتوج�ه االجتما�ي الذي �أوي 

ي لعب دور توعوي من خالل  كما �
ساهم وزارة الشؤون االجتماع�ة، من خالل ه�ا�لها المختلفة، �ف

من   ن�ع  أي  ي 
و�ف مبكرة  سن  ي 

�ف الق�ي  األطفال  عمل  حول  إعالم�ة  جلسات  غ�ي تنظ�م  األعمال 
ي  . أسئلة أخرى تتعلق بالتكامل مساءل تتعلق باإلدماج المهيف �تم تنظ�م  . و المناسبة ألعمارهم، أو حيت

ف للخطر واأل��� عرضة   ي مرا�ز الدفاع واالندماج االجتما�ي لصالح األطفال المعرضني
جلسات توع�ة �ف

ان�ة الدفاع ومرا�ز  لخطر االستغالل وكذلك أ�هم. وتخصم تحمل مصار�ف جلسات التوع�ة ع ف � م�ي
كاء.   االندماج االجتما�ي بالتعاون مع مختلف ال�ش
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 ابألشخاص  ر االجتا ضحا� محاية  .3

ي مجال  باألشخاص  ر االتجا لمكافحةالهيئة الوطن�ة تتضمن مهام 
  باألشخاص  ر االتجا ضحا�ا حما�ة �ف

 عدة محاور: 

ي الجسدي والنتوف�ي المساعدة الطب�ة   •
ي للضحا�ا الالزمة لضمان التعا�ف

ي ذلك   فسايف
مجان�ة    بما �ف

  . العالج
األحكام المنظمة لإلجراءات القضائ�ة واإلدار�ة لضمان حصولهم حقوقهم و حول إرشاد الضحا�ا  •

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

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

ف و�جراءات مساعدة الضحا�ا   . والشهود والمبلغني
ي اإلشعارات حول  •

 و�حالتها ع� الجهات القضائ�ة المختصة  باألشخاص ر االتجا عمل�ات 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
و  • ال�ف االجتماع�ة  المساعدة  االجتماع�ة  توف�ي  الح�اة  ي 

�ف إدماجهم  إعادة  لت�س�ي  للضحا�ا  ر�ة 
 . و�يوائهم

 ابألشخاص ربضحا� االجتامسار التعهد  1.3

ا�   شك�ً   باألشخاص   ر االتجا  �مثل    الج��مة  أشكال  من  خط�ي
�
ي و�.  اإل�سان  لحقوق  وانتها�ا

  تجن�د   تمثل �ف
  مع استخدام   االستغالل  أشكال  من   لشكل   إخضاعه  لغرض  أو استقبال شخص  أو إيواء   نقل أو إحالة  أو 

وعة، غ�ي  وسائل   وتؤثر هذە . القوة استخدام مثل استغالل حالة الضعف أو التح�ل أو التهد�د أو  م�ش
أو    كانت   سواء  الج��مة،  أو    أو عبور   منشأ   بلدان  كانت  سواء  البلدان،  جميع  وطن�ة، ع�   ع�ب وطن�ة 

 .  باألشخاص ر االتجا لجرائممقصد 

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  باألشخاص   ر االتجا من    األساس�ة  حقوقهم  واح�ت
ي  الفاعلة  الجهات  جميع طرف

 الخاص.  أو  سنةال مكافحة االتجار، سواء من القطاع �ف

،  وتوجيههم  الضحا�ا   ه��ة  بتحد�د   �سمح  نظام  �ي وتوج�ه الضحا�ا    لإلحالة  الوطن�ة  اآلل�ة  فإن  و�التا�ي
، .  وحمايتهم  ودعمهم  المناسبة  الخدمات   نحو    متعددة   تعاون  آل�ة  العمل�ة،  الناح�ة  من  و�ي

ي �  التخصصات 
ف من    جميع  فيها   �ف ي   المجتمعو مؤسسات الدولة  المتدخلني

والمنظمات الدول�ة    المديف
ي إطار 

ا�ة  �ف ات�ج�ة �ش اماته  ،اس�ت ف ي  مبال�ت
    . وتع��زها  االتجار  ضحا�ا   حقوق  حما�ة�ف
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وع� وجه    ،ومكافحته   باألشخاص  ر االتجا  بمنعالمتعلق    2016لسنة    61عدد  قانون  الاستنادا إ�  و 
الفصول   الوطن�ة    46و   44الخصوص  الهيئة  �شك�ل  ع�  التنص�ص    ر االتجا  لمكافحة المتضمنة 

  ر االتجا  لمكافحة وتحد�د مهامها والصالح�ات الموكلة إليها. وتفع�ال لدور الهيئة الوطن�ة   باألشخاص
ي مجال    باألشخاص

ر�حقوق  حما�ة ودعم  �ف والمت�ف من  الضحا�ا  االتجان    ، تم خاص باألش  ر جرائم 
اآلل�ة  إعداد   أرو�ا،  هذە  مجلس  من  و�دعم  ا�ة  الحكوم�ة بال�ش المؤسسات  ادوار  وغ�ي    لتجسد 

ر�ن من هذە الج��مة وتع��ز  للتعامل  وأسس    سنة من اجل وضع إطار   الحكوم�ة  مع الضحا�ا والمت�ف
ف إعادة اندماج الضح�ة بالمجتمع أو إعادتها   النهج �شار�ي منذ لحظة العلم بارتكاب الج��مة إ� حني

ي   اليت والحما�ة  المساعدة  وسائل  بجميع  مرورا  أخرى  مرة  بها  االتجار  عدم  لضمان  لبالدها  الطوع�ة 
 تقتضيها وضع�ة الضح�ة بما ينسجم مع المعاي�ي الدول�ة والوطن�ة لحما�ة ومساعدة الضحا�ا. 

ا�ة مع مجلس  باألشخاص  ر االتجا لمكافحةلهيئة الوطن�ة  وقد تولت ا ة  وطن� آل�ة  إعداد  ،ا أورو�بال�ش
ي شهر د�سم�ب � تم   ،إلحالة وتوج�ه ضحا�ا االتجار باألشخاص 

ها �ف هدف إ� وضع خارطة  ت ،2021�ش
توف�ي  و�ضمن  ومتكامل  م  ومنظ� موّحد  شب�ي  عمل  إطار  ي 

�ف ف  المتدخلني مختلف  أدوار  تحدد  ط��ق 
ي �ساعد ع� ت�س�ي خدمات أفضل وأ�ع للضحا�ا من خالل اعداد ووضع م جموعة من األدوات اليت

ا�ة وتضمن حقوق الضحا�ا وحمايتهم.  ف أطراف ال�ش    التنسيق بني

ا�ة مع مجلس أرو�ا إ�    الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصوقد سعت   اعداد ووضع  بال�ش
األدوات   من  واألدلة  مجموعة  ي �ساعد ع�  والمحامل  ف  م��د  اليت التنسيق بني األ جميت�س�ي  طراف  ع 

 تضمن حقوق الضحا�ا وحمايتهم. تعزز و و  متدخلةال

 والطلبات املوجهة إىل اهليئة الوطنية ملكافحة االجتار ابألشخاص  اإلشعارات  2.3

 إحصائيات اهليئة حول اإلشعارات وتوزيعها  1.2.3

مكافحة    مجال  ي 
�ف ف  المتداخلني جميع  ف  بني التنسيق  الهيئة    وت�س�ي   باألشخاص  ر االتجا  جرائمتولت 

ي جميع المراحل  
التعرف ع�  من  التكامل بينهم ف�ما يتعلق بالتعهد بالضحا�ا ومتابعة وضع�اتهم �ف

 الضح�ة إ� إعادة إدماجها. 

منذ    باألشخاص  ر االتجا  لمكافحة�ة  الهيئة الوطنمن قبل    باألشخاص  ر االتجا  بضحا�ا ينطلق التعهد  
ي االشعار 

تظهر الب�انات أن و ضح�ة.   653 تتعلق بـإشعارا  684تلقت الهيئة  ، 2021سنة خالل  و  تل�ت
ي (%34.9المنظمات الدول�ة (

ي تلق  لإلشعارات�ي المصدر الرئ��ي   )%28.8) والمجتمع المديف ها  تاليت
ي  

ي المرتبة٪ من الحاالت)  64رب  ا(ما �ق  2021  سنة الهيئة �ف
ي �ف

الواردة من    اإلشعارات  ةثان�ال  وتأيت
الفرع�ة  اإلدارة    ٪) وع� وجه الخصوص من وزارة الداخل�ة من خالل23.2المؤسسات الحكوم�ة ( 

حما�ة   مندوب  خالل  من  المرأة  وزارة  من   
�
وأ�ضا المتخصصة  األمن  ووحدات  االجتماع�ة  للحما�ة 

 الطفولة. 
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ي واالتصال المبا�ش بالهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصو�تعلق الحضور  
حالة،    62بـ   التلقايئ

، �سج�ل  2021، وتجدر اإلشارة إ� انه تم خالل سنة  2021% من االشعارات الواردة سنة  9.1أي  
حالة ع�ب مواقع التواصل    17مصدر جد�د لإلشعارات ع�ب الشبكات االجتماع�ة ح�ث تم اإلشعار عن 

. االجت ي    اإلشعاراتترد تفاص�ل  و   ما�ي ي    باألشخاص  ر االتجا  لمكافحةالهيئة الوطن�ة  تلقتها  اليت
  سنة �ف

:  ، مقسمة2020 ف ي التاليني
ي الجدول والرسم الب�ايف

 �ف

ــع :  11جدول  حسب   2021 سنةخالل  باألشخاص ر االتجا  لمكافحةالهيئة الوطن�ة  الواردة ع�االشعارات   توز�ــ
 االشعار   مصدر 

 النسبة العدد  مصدر االشعار 
 %23,2 159 المؤسسات الحكوم�ة 

     وزارة العدل 
   6 محكمة جندو�ة االبتدائ�ة

     وزارة الداخل�ة
   114 المدي��ة الفرع�ة للحما�ة االجتماع�ة 

     وزارة المرأة
   37 مندوب حما�ة الطفولة 

     االجتماع�ة وزارة الشؤون  
   2 مرا�ز الرعا�ة االجتماع�ة  

 %0,3 2 المنظمات الوطن�ة
   2 االتحاد العام التو��ي للشغل 

 %9,1 62 اتصال مبا�ش مع الهيئة
   4 رقم أخ�ف 

   58 حضور طو�ي 
 %34,9 239 المنظمات الدول�ة

ي تو�س 
   150 مكتب المنظمة الدول�ة للهجرة �ف

ف المفوض�ة      1 السام�ة لشؤون الالجئني
   88 أطباء العالم

ي 
 %28,8 197 المجتمع المدين

   80 جمع�ة تو�س أرض اللجوء 
   2 جمع�ة أمل لأل�ة والطفل 

   1 الجمع�ة التو�س�ة للصحة اإلنجاب�ة 
Ipa  Switchboard 17   

ي بج��ة    15 جمع�ة عطاء س��يف
   7 جمع�ة تجار بن قردان

   11 "اوالدنا" �سوسة جمع�ة  
اس)  ف من التعذ�ب (ن�ب    6 المعهد التو��ي لتأه�ل الناجني

   19 جمع�ة إرادة ومواطنة (قا�س) 
   21 جمع�ة جندو�ة للمرأة والشباب والطفولة

   18 جمع�ات أخرى 
 %3,7 25 مصادر أخرى

   3 ق��ب / صديق
   3 محا�ي 

   17 مواقع التواصل االجتما�ي 
   2 مواطنون تو�سيون 

 %100,0 684 مجم�ع 
 باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة  المصدر: 
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ي 
 مصدر االشعار حسب  2021خالل سنة  توز�ــــع االشعارات : 33رسم ب�اين

 
 باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة  المصدر: 

ز�ادة    2021الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص خالل سنة  سجلت  ،  2020بـسنة  ومقارنة  
من  33.8بنسبة   االشعارات  عدد  ي 

�ف إ�    %500  خاص    684حالة  �شكل  ال��ادة  تتعلق  حالة. 
) ي 

المديف والمجتمع  الدول�ة  المنظمات  من  الواردة  قدرها  304مقابل    436باإلشعارات  ب��ادة   ،
ي 4. 43  . 161إ�   115% من  40.0 بنسبةز�ادة  كذلك  شهدت %)، ومن المؤسسات الحكوم�ة اليت

ي 
 مصدر الحسب  باألشخاص الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار  الواردة ع�تطور الملفات  : 34 رسم ب�اين

 
 باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة  المصدر: 

ا للس�اق الخاص  ،2020بدا�ة    منذ و  و�الرغم من وجود رقم    ،جر وقيود الح  19-ف�دكو بجائحة    نظر�
ي االشعارات،    8O 10 47 48 أخ�ف 

ا لهاتف الهيئة  ضافتألتل�ت ا مجان�� جوال بدعم من منظمة  رقم�
ي   أجل الحفاظ ع� االتصال بالضحا�ا باستمرار من من التواصل مع الهيئة �مكن الهجرة الدول�ة 

وتل�ت
ات ت االشعارا  . جر الص�ي الحخارج ساعات العمل اإلدار�ة و خالل ف�ت
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ي سنة  و
ي اليوم، وأ���    4اتصاال، أي أ��� من    1505، تلقت الهيئة ع�ب الرقم األخ�ف  2021�ف

اتصاالت �ف
% تتعلق بطلبات إجراء مقابلة بالهيئة، وما 16.3% من المكالمات تتعلق بمتابعة الملفات و 70من  

ي التال�ان  87.5لمكالمات كانت من �ساء أجنب�ات  �قرب من ثالثة أر�اع ا
%. �قدم الجدول والرسم الب�ايف

 ص�ل: اتفال

ــع حسب الن�ع والجنس�ة (:  12جدول  : التوز�ــ  )2021االتصاالت بالخط األخ�ن

 النسبة  المجم�ع  أجانب  تو�سيون  رجال  �ساء  
 %3,1 47 30 17 12 35 اشعار وإبالغ 

 %71,7 1 079 914 165 278 801 متابعة ملف 
 %1,9 29 27 2 3 26 المساعدة المالیة 

 %3,1 46 45 1 1 45 مساعدة عینیة
 %16,3 245 244 1 80 165 طلب لقاء 

 %3,9 59 57 2 10 49 طلبات أخرى 

 %100,0 1 505 1 317 188 384 1 121 المجم�ع 

 باألشخاص  ر االتجالمكافحة الهيئة الوطن�ة  المصدر: 

ي 
 ) 2021احصائ�ات االتصاالت بالخط األخ�ن (:  35رسم ب�اين

 
 باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة  المصدر: 

 الطلبات املوجهة للهيئة الوطنية ملكافحة االجتار ابألشخاص  2.2.3

ي تم تقد�مها من قبل الضحا�ا، فقد تلقت الهيئة الوطن�ة لمكافحة   ف�ما يتعلق بطلبات المساعدة اليت
  142امرأة و   785ذكور) و   7إناث و  18طفال (   25من بينهم    2021طلبا سنة    952االتجار باألشخاص  

 :  رجال. وتتعلق طلبات المساعدة أساسا بخمسة أنواع و�ي

 %)، 25.5مال�ة (الحصول ع� مساعدة ماد�ة أو  •

 %)، 15.4الحصول ع� مساعدة طب�ة ونفس�ة ( •

ي البلد األص�ي ( •
 %)، 14.9طلب إعادة االدماج �ف

 %)، 13.3الحصول ع� مساعدة للعودة الطوع�ة لبلد المنشأ ( •

بنسبة   • القانون�ة  اإلقامة  مدة  تجاوز  ع�  تبة  الم�ت القنصل�ة  الخطا�ا  من  باإلعفاء  االنتفاع 
)12.7 .(% 
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ن لدى :  13جدول  ـــع : الهيئةالطلبات المقدمة من الضحا�ا المسجلني  ) 2021( الن�ع والفئة العم��ةحسب  توز�ـ

 المجم�ع العام  كهول  أطفال   
 النسبة  العدد  المجم�ع  رجال �ساء  المجم�ع  فت�ان  فت�ات  

 %25,5 243 239 28 211 4 2 2 الماد�ة أو المال�ة  المساعدة 

 %3,6 34 32 1 31 2   2 اقامة مؤقتة 
 %13,3 127 125 30 95 2 1 1 لطوع�ة لبلد المنشأ العودة ا

 %12,7 121 119 30 89 2 1 1 االعفاء من الخطا�ا القنصل�ة 

ي بلد المنشأ إعادة اال 
 %14,9 142 140 30 110 2 1 1 ندماج �ف

ي 
 %0,4 4 4   4       تك��ن او مواصلة الدراسة تل�ت

 %1,6 15 14   14 1 1   � وثائق اله��ة الحصول ع
 %2,3 22 19 3 16 3   3 المساعدة القضائ�ة 

 %1,6 15 14   14 1   1 اللجوء 

 %15,4 147 142 17 125 5 1 4 ب�ة مساعدة ط

ي تو�س �س��ة وض
 %7,7 73 71 2 69 2   2 ع اإلقامة �ف

 %0,9 9 8 1 7 1   1 رى طلبات أخ 

 %100,0 952 927 142 785 25 7 18 العام المجم�ع 

 باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة  المصدر: 

ي 
ن لدى الطلبات و :  36رسم ب�اين ي ع�� عنها الضحا�ا المسجلني

الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار  االحت�اجات اليت
ي  باألشخاص 

 2021�ن

 
 باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة  المصدر: 

سنة  و  المال�ة  2021خالل  وزارة  ه�ا�ل  إ�  باألشخاص  االتجار  لمكافحة  الوطن�ة  الهيئة  وجهت   ،
تبة عن تجاوز مدة     38اإلقامة المسم�ح بها لفائدة  مطالب إلعفاء أجانب من الخطا�ا القنصل�ة الم�ت

ي العودة الطوع�ة إ� بلدانهم األصل�ة. و�مثل  
ضح�ة اتجار من األجانب والذين أع��وا عن رغبتهم �ف

وقد تمت الموافقة ع�   .56، ح�ث بلغ عدد طلبات اإلعفاء  2020هذا العدد تراجعا مقارنة �سنة  
سنة   خالل  المقدمة  اإلعفاء  طلبات  وش38(  2021جميع  الضحا�ا  ).  غالب�ة  ف  اإل�فوار�ني كل 

 المستف�دين من اإلعفاءات.  

الوطن�ة    الرسميوضح   الهيئة  قبل  من  المرسلة  القنصل�ة  الخطا�ا  من  اإلعفاء  طلبات  تطور  التا�ي 
 : 2017لمكافحة االتجار باألشخاص منذ عام 
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ي 
المقدمة من طرف الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار   قنصل�ةإلعفاء من الخطا�ا الامطالب  : تطور 37رسم ب�اين

 ) 2021-2017باألشخاص (

 
 باألشخاص  ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة  المصدر: 

 املساعدة االجتماعية وإيواء الضحا�  3.3

ف   ا�ة بني ووزارة الشؤون االجتماع�ة، تم إيواء ضحا�ا    الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصبال�ش
ي مرا�ز  ذاإلتجار باألشخاص ال

ين تم رصدهم والتعرف عليهم سواء من الجنس�ة التو�س�ة أو األجنب�ة �ف
ي مركز  

دين، وتم إيواء األطفال �ف ، المخصصة لألشخاص دون سند والم�ش اإلحاطة والتوج�ه االجتما�ي
 .الستفادة من الرعا�ة النفس�ة و�عادة التأه�لالرعا�ة االجتماع�ة لألطفال وذلك ل

ي هذە المرا�ز من خالل  و 
ف �تم تنظ�م اإلقامة �ف ام    قوانني ف أو وصم واح�ت داخل�ة تنص ع� حظر أي تمي�ي

 وتحمل  
�
. وتجدر اإلشارة إ� أن جميع خدمات المرا�ز تقدم مجانا ف ��ة الب�انات الشخص�ة للمق�مني

ان�ات المرا�ز الملحقة ب ف ان�ة الدولة. ع� م�ي ف  م�ي

ي مرا�ز    باألشخاصيتم إيواء ضحا�ا االتجار  
االجتماع�ة لألطفال إذا كان عمر الضح�ة أقل  الرعا�ة  �ف

ي تو�س  للرعا�ة  مع العلم أن وزارة الشؤون االجتماع�ة لديها مركزان    ، سنة  18من  
االجتماع�ة لألطفال �ف

بوز�د.   الضح�ة  ووس�دي  عمر  تجاوز  حال  ي 
إيو   18�ف يتم  مرا�ز سنة،  ي 

�ف االجتماع�ة  اؤها   الرعا�ة 
ي تو�س وسوسة وصفاقسالموجودة 
 . �ف

ي سنة  
، بلغ العدد اإلجما�ي للضحا�ا الذين تم التعهد بهم بالمرا�ز االجتماع�ة التابعة لوزارة  2021و�ف

االجتماع�ة   بينهم  )2020سنة    71(مقابل    ضح�ة  129الشؤون   ،47  ) بنسبة  يتم 36.4امرأة   (%
: توز�عها ع�   النحو التا�ي

ي مركز الرعا�ة االجتماع�ة لألطفال بتو�س: تم إيواء   •
طفل من جنس الذكور من    47اإليواء �ف

 ضحا�ا اإلتجار باألشخاص. 

التعهد   • تم   : االجتما�ي واإلدماج  الدفاع  بمرا�ز  االتجار    35التعهد  ضحا�ا  من  ضح�ة 
 رجال،  15امرأة و  20باألشخاص: 

أقسام   • :  الرعا�ة من خالل  باألشخاص:    47النهوض االجتما�ي اتجار    20امرأة و  27ضح�ة 
 رجل
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ي 
   )2021و 2020وزارة الشؤون االجتماع�ة (ل  التابعةضحا�ا االتجار من قبل اله�ا�ل إيواء :  38رسم ب�اين

 
 ب�انات وزارة الشؤون االجتماع�ة  حسبالمصدر: 

ف معط�ات     االجتماع�ة   مرا�ز الرعا�ةوتبني
باألشخاص   أن االتجار  ضحا�ا  معظم 

وزارة   قبل  من  بهم  التعهد  تم  الذين 
سنة   ي 

�ف االجتماع�ة  هم    2021الشؤون 
ف  لألطفال   . و�النسبة(%60)  من التو�سيني

الحما�ة   مركز  ي 
�ف إيواؤهم  تم  الذين 
لألطفال   من  االجتماع�ة  فهم  تو�س  ي 
�ف

المقابل    .األجانب ي 
الب�ايف الرسم  ف  و�بني

 ذلك التوز�ــــع: 

ي 
 : توز�ــــع حسب الجنس�ة ضحا�ا االتجار إيواء :  39رسم ب�اين

 

ي  
�ف ف  المق�مني للضحا�ا  والطب�ة  االجتماع�ة  واإلحاطة  األساس�ة  الرعا�ة  مختلف خدمات  تقد�م  يتم 

ف   المرا�ز التابعة لوزارة الشؤون االجتماع�ة، وذلك بفضل وجود ف��ق متعدد االختصاصات (األخصائيني
ف  ف ومقد�ي الرعا�ة واألطباء أو المساعدين الطبيني ف النفسانيني ف واألخصائيني  ). االجتماعيني

ي سنة  
خدمة مسجلة    290تعلقت بـ    من عدة خدمات  2021وقد استفاد الضحا�ا الذين تم إيواؤهم �ف

٪. وتعلقت الخدمات  120) أي بنسبة تطور فاقت 131( 2000ارتفاعا هاما بالنسبة إلنجازات سنة  
سنة   خالل  التال�ة  2021المسداة  (بالمسائل  النف�ي  التعهد  األ�ي    84:  واالدماج    21(ضح�ة)، 

) االجتما�ي  والتعهد  (  98ضح�ة)،  والمال�ة  العين�ة  والمساعدات  واالدماج    30ضح�ة)،  ضح�ة)، 
ي ( ي التا�ي هذا التوز�ــــع: و ضح�ة).    50ضحا�ا)، وخدمات الرعا�ة الصح�ة (  7المهيف

 �وضح الرسم الب�ايف
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ي 
ي تقدمها:  40رسم ب�اين

   (2021)  للضحا�ا وزارة الشؤون االجتماع�ة ل  التابعة  اله�ا�ل الدعم والمساعدة اليت

 
 ب�انات وزارة الشؤون االجتماع�ة  حسبالمصدر: 

والتوج�ه  وت ي مرا�ز اإلحاطة 
الخدمات مجانا �ف ها من  الطب�ة وغ�ي الرعا�ة  أن توف�ي  إ�  جدر اإلشارة 

حالة   أنو   االجتما�ي  االعتبار  ف  بعني تأخذ  للضحا�ا،  المتوفرة  والرعا�ة  المقدمة  المختلفة  الخدمات 
 الضح�ة ع� سب�ل األول��ة، بغض النظر عن االعتبارات األخرى. 

المبدأ المعتمد ع� مستوى الخدمات الصح�ة واالجتماع�ة هو تجنب الوصم، وتحق�قا لهذە الغا�ة،  
باألشخاص  االتجار  لضحا�ا  السند،    و�اإلضافة  فاقدي  األشخاص  االجتماع�ة،  المرا�ز  �ستقبل 

ي  
واألمهات العاز�ات والنساء ضحا�ا العنف. أما األطفال ضحا�ا االتجار باألشخاص، فيتم إيواؤهم �ف

الرعا�ة   من  االستفادة  �مكنهم  ح�ث  بوز�د،  وس�دي  تو�س  ي 
�ف لألطفال  االجتماع�ة  الحما�ة  مرا�ز 

األ� وكذلك  واالجتماع�ة  ي  النفس�ة 
الثقا�ف والتك��ن  والتدر�ب  وال��اض�ة،  والثقاف�ة  ال��اض�ة  شطة 

ي   .والمهيف

ي مجال كما 
ي �ف

  باألشخاص  ر االتجا مكافحةتجدر اإلشارة إ� الدور الهام الذي �قوم به المجتمع المديف
  . من خالل الوقا�ة من الظاهرة وتقد�م الدعم والخدمات للضحا�ا

، �مكننا ذكر  ي
ي تو�ي اهتماما خاصا جمع�ة أمل للعائلة والطفل كمثال ع� جهود المجتمع المديف ، اليت

ي وضع هشاشة خالل سنة  امرأة 31بمكافحة ظاهرة االتجار باألشخاص ح�ث تم دعم 
، من  2021�ف

% من    33�ساء من ضحا�ا االتجار، أي حوا�ي    10أل� ذات و�ي واحد و   أم ع��اء ور�ات   21بينهن  
 %). 80إجما�ي النساء المتعهد بهن، وأغلبهن من جنس�ات اف��ق�ا جنوب الصحراء (

ي  
قدمت جمع�ة أمل خدمات اإليواء لعدد من النساء األجنب�ات من ضحا�ا االتجار باألشخاص، بما �ف

ف عودتهن الطوع�ة إ� بلدانهن األصل�ة.  ذلك خدمات المساعدة ع� االدماج ا  ي انتظار تأمني
الجتما�ي �ف

ماد�ة   صع��ات  من  ف  �عانني ما  غالبا  الجمع�ة،  إ�  إحالتهن  تتم  الذين  الضحا�ا،  أن  إ�  اإلشارة  مع 
 واجتماع�ة ونفس�ة. 

ي هن  
واللوايت باألشخاص  االتجار  للنساء ضحا�ا  اإلقامة، تقدم جمع�ة "أمل"  ف  تامني إ�  ي  باإلضافة 

�ف
والقانون�ة والنفس�ة، ومساعدتهن ع�   والمرافقة االجتماع�ة  الهشاشة، خدمات االصغاء،  وضع�ة 

وع ح�اة.   إعادة بناء م�ش
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قبل  تو   المقدمة من  باألشخاص  االتجار  التعهد بضحا�ا  أ�شطة  اللجوءظهر   جمع�ة تو�س أرض 
ف    102استقبل  التابع للجمع�ة    تو�س االستمرار بأن مركز    2021  سنة خالل   من الضحا�ا المحتملني

كاء   90جمع�ة مرافقة و�حالة إشعارات بخصوص  اللالتجار باألشخاص، تولت   ف تعهد �ش ي حني
منهم، �ف

ف مرافقتهم. أما مركز   12الجمع�ة بـ   منهم ع�ب إشعار الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص وتأمني
التابع للجمع�ة بو  ضح�ة محتملة لالتجار باألشخاص،    17ال�ة صفاقس، فقد رصد عدد  االستمرار 

وضع�ات تم    3إشعار الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص حول وضع�اتهم، من بينهم  تم  و 
كاء مكتب صفاقس  .اإلشعار بها من قبل �ش

ي تو�س و  352تدخال (  411وقد أمنت جمع�ة تو�س أرض اللجوء  
ي صفاقس)    59�ف

لفائدة ضحا�ا  �ف
ي  

الدعم والمساعدات كما هو موضح �ف القانون�ة وتقد�م  المرافقة  باألشخاص وتضمن ذلك  االتجار 
 : ي التا�ي

 الرسم الب�ايف

ي  
ي جمع�ة تو�س أرض اللجوء : توز�ــــع الضحا�ا المستف�دين من خدمات 49الرسم الب�اين

 2021�ن

 
 جمع�ة تو�س أرض اللجوء المصدر: 

، باالستجابة الحت�اجات 2021فقد تعهد خالل سنة    �ة للهجرة بتو�سالمنظمة الدول أما مكتب  
ف   وا تلقائ�ا إ� مقرها أو الذين تمت إحالتهم من قبل متدخلني ضحا�ا االتجار باألشخاص الذين ح�ف
أو  عليهم  التعرف  تم  الذين  بالضحا�ا  للهجرة  الدول�ة  المنظمة  أن تعهد  إ�  اإلشارة  وتجدر  آخ��ن. 

أ ب�جراء مقابلة تهدف إ� تحد�د تار�ــــخ دخول كل ضح�ة إ� تو�س وتحد�د نقاط  إحالتهم لها، تبد
ي عادة ما تكون �سبب مسار الهجرة الذي عاشته، و�التنسيق مع الهيئة الوطن�ة   الهشاشة لديها واليت
لمكافحة االتجار باألشخاص، تحدد المنظمة الدول�ة للهجرة خطة للتعهد بالوضع�ة وفقا لالحت�اجات 

ي    . و�التنسيق مع الهيئة  تع�ب عنها الضح�ة، و�تم تعد�ل هذە الخطة بانتظام خالل المقابالت التال�ةاليت

ي تهدف إ� توف�ي  
ا�ة مع منظمات المجتمع المديف وقد أبرمت المنظمة الدول�ة للهجرة اتفاق�ات �ش

ف التعهد المناسب للضحا�ا. و�ــهدف هذا   التعهد إ� حما�ة الضح�ة  اإليواء للضحا�ا، إ� جانب تأمني
والشبكات   األشخاص  مع  الصلة  قطع  أجل  من  الصمود  ع�  قدرتها  وتع��ز  استقرارها  وتحقيق 

 اإلجرام�ة. 
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و"كار�تاس"،   "أمل"  ي  تو�س وجمعييت ي 
�ف للهجرة  الدول�ة  المنظمة  ف  بني مة  الم�ب االتفاق�ات  إطار  ي 

و�ف
تجار باألشخاص وتوف�ي إحاطة متكاملة  ضح�ة من ضحا�ا اال   30و�التنسيق مع الهيئة، تم التعهد بـ  

ي إ�    1لهم وذلك من  
ي تو�س   2021د�سم�ب   31جان�ف ي مدينيت

ف �ف ف الموجودتني ي مرا�ز إيواء الجمعيتني
�ف

استفادت    وصفاقس.  و    21ح�ث  و    3امرأة  تلب�ة    6رجال  ع�  قائمة  متكاملة  إحاطة  من  فت�ات 
 . االحت�اجات والحما�ة المساعدة لضحا�ا لالتجار 

أملف�مو  لجمع�ة   التابعة  اإليواء  مرا�ز  بالتعهد ع� مستوى  يتعلق  االصغاء    ا  يتم  فإنه  وكار�تاس، 
واالحت�اجات   والمال�س،  (الغذاء،  االجتماع�ة  المساعدة  وتقد�م  والدعم،  والمرافقة  للضحا�ا، 

اء األدو�ة، والتحال�ل، والفحوص   الطب�ة،  الشخص�ة)، واإلحاطة الطب�ة (االستشارات مع األطباء، و�ش
ف   ...) كما تتم اإلحاطة النفس�ة بالضحا�ا  بواسطة أخصائيني ومراقبة النمو والرعا�ة الطب�ة لألطفال 

ف لمرا�ز اإليواء و / أو من خالل اإلحالة إ� اله�ا�ل المتخصصة.   تابعني

ي سوق الشغ
وع بهدف إعادة اإلدماج االجتما�ي واإلدماج �ف ل،  كما يتم مساعدة الضحا�ا ع� تط��ر م�ش

مجال  ي 
�ف (تك��ن  األصل�ة  بلدانهم  إ�  الطوع�ة  العودة  قبل  األجانب  للضحا�ا  أو  ف  للتو�سيني سواء 

ي اإلعالم�ة...). 
ي اللغة الفر�س�ة و�ف

 الخ�اطة والتط��ز، ودورات تك��ن �ف

ضح�ة من ضحا�ا االتجار باألشخاص وقدمت لهم   27وفرت اإليواء لـ  كار�تاسوتجدر اإلشارة إ� أن 
: خدمات أخ ي الجدول التا�ي

 رى كما هو مذكور �ف

ي قدمتها كار�تاس:  14جدول 
ي عام  لضحا�ا االتجار باألشخاص اإلقامة والخدمات اليت

 2021�ن

�حة العم��ة  الجنس�ة  عدد األشخاص   الخدمات المسداة  ال�ش

 االصغاء واإلحالة إ� الهيئة  سنة  33و  24 كوت د�فوار  رجال (حضور ا� كار�تاس تو�س)  5

ف  كوت د�فوار  �ساء (حضور ا� كار�تاس تو�س)  7  االصغاء واإلحالة إ� الهيئة  سنة  28و   22بني

 غين�ا رجال (إحالة من قبل الهيئة والمنظمة الدول�ة للهجرة)  4
  31إ�  24من 
 سنة 

ي   - اإلقامة المؤقتة  -الرعا�ة الطب�ة   - االصغاء 
تدر�ب �ف

الفر�س�ة والتدر�ب ع� ال�مبيوتر. نزهة ثقاف�ة  اللغة 
ال�تشاف جمال البلد المض�ف ... منح صندوق لأل�شطة  

 المدرة للدخل عند الوصول إ� كوت د�فوار. . 

   كوت د�فوار   3
�ساء وأطفالهن  (إحالة من قبل الهيئة والمنظمة الدول�ة   4

 سنة   31 -  25 كوت د�فوار  للهجرة) 

 (إحالة من قبل الهيئة والمنظمة الدول�ة للهجرة) شابات  7

ون   سنة   48 -  23 كام�ي

   ما�ي 

   كونغول 

   كوت د�فوار   4

 المصدر: حسب ب�انات كار�تاس تو�س 

ي تو�س  المنظمة الدول�ة للهجرة ساهمت ومن جهتها 
ي و�التنسيق مع الهيئة �ف

رعا�ة ضحا�ا دعم و �ف
ي  تجار  اال 

امرأة.    55رجال و    4  من بينهم  ، ضح�ة  59لمساعدة الطب�ة لـ  قدمت اح�ث  ،  2021  سنة �ف
ي اإليواء لعدد  كما قدمت المنظمة الدول�ة للهجرة  

  ضح�ة    12  بالتنسيق مع الهيئة والمجتمع المديف
ي التو��ي تابعة لمرا�ز إيواء  ب

ضحا�ا من    4استفاد  و ،  ع� غرار جمع�ة أمل وكار�تاس  لمجتمع المديف
ي �ّ� ال PCRاختبارات   .  يواء اإل مرا�ز ب قبولهمتها المنظمة الدول�ة للهجرة لضمان يت



ــــة لمــــــــــــــــــة الـــالهــــــيئ ــــــــــار باألشخــــوطن�ـــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــة االتجـــــــــ ــــــكافحـــــــ ــــــــــاص  ـــــ  ـــــــــ

 2021الوطين حول االجتار ابألشخاص التقرير 

64 

إ�   اإلشارة  مغادرة  مع  �مكنها  ي  اليت الضح�ة،  موافقة  وتتطلب  طوع�ة  واإليواء  االستقبال  خدمات 
المب�ت و�نهاء مدة اإلقامة بصفة طوع�ة. وهذا ��ي ع� جميع مرا�ز اإليواء الموضوعة ع� ذمة  

، فإن مركز الرعا�ة االجتماع�ة لألطفال أو مرا�ز اإلحاطة والتوج�ه  ضحا�ا   االتجار باألشخاص. و�التا�ي
ي األساس مرا�ز إيواء لألشخاص الذين �فتقدون للسند العائ�ي أو للدعم المادي و�ي 

االجتما�ي �ي �ف
المرا� ي هذە 

�ف إيواؤهم  يتم  الذين  االتجار  لضحا�ا  �مكن   ، و�التا�ي مفتوحة.  المغادرة طوع�ا  مرا�ز  ز 
ي   كاء كمندويب ال�ش مختلف  مع  و�التعاون  باألشخاص  االتجار  لمكافحة  الوطن�ة  الهيئة  مع  بالتنسيق 

 . ي
ي األ�ة أو المنظمات الدول�ة والمجتمع المديف

 حما�ة الطفولة أو قا�ف

والطفولةو واأل�ة  المرأة  ووزارة  االجتماع�ة  الشؤون  لوزارة  التابعة  اإليواء  مرا�ز  ي خصوص 
وكبار    �ف

ان�ة مخصصة لضحا�ا االتجار  السن،   ف تجدر اإلشارة إ� أنه ع� الرغم من أن هذە المرا�ز ل�س لديها م�ي
ان�ة الدولة ف ان�ات المرا�ز الملحقة بم�ي ف  . باألشخاص، إال أن جميع الخدمات تقدم مجانا وتحمل ع� م�ي

،    وتضمن ف ا�ة مع جميع المتدخلني بال�ش الحقوق  باألشخاص  لضحا�ا االتجار  الهيئة،  األجانب نفس 
ي يتمتع بها الضحا�ا التو�سيون ف�ما يتعلق بالرعا�ة النفس�ة واالجتماع�ة وكذلك الحق   والواجبات اليت

ي المأوى 
. و�عادة االدماج �ف ف  والتمتع بجميع الخدمات المقدمة دون تمي�ي

ي الخارج، تم التعرف ع�  ف�ما يتعلق بالخدو 
وضع�ات    8مات المقدمة لضحا�ا االتجار باألشخاص �ف

ف واإلشعار بوضع�اتهم من قبل وزارة الخارج�ة (الخدمات القنصل�ة)، وهن تو�س�ات تم   من تو�سيني
االتجار   لمكافحة  الوطن�ة  الهيئة  واصلت  ذلك،  إ�  باإلضافة  الع���ة.  الدول  بعض  ي 

�ف استغاللهن 
ي سنوات سابقة.   34بعة إعادة إدماج  باألشخاص متا

 امرأة تو�س�ة من ضحا�ا االتجار عدن إ� تو�س �ف

ي قد   ي التك��ن واالدماج، تجدر اإلشارة إ� أن الوكالة التو�س�ة للتك��ن المهيف
و�خصوص المساعدة �ف

ي من االتجار باألشخاص: 
ي عالقة بجهود التو�ت

 أبرمت عدة اتفاق�ات �ف

ف الوكالة التو  • ي وجمع�ة تك��ن السجناء المف�ج عنهم واألطفال  اتفاق�ة بني �س�ة للتك��ن المهيف
وا�تساب   ي  المهيف التك��ن  بنظام  االلتحاق  ع�  هؤالء  مساعدة  بهدف  القانون  مع  نزاع  ي 

�ف
ي سوق العمل وحمايتهم من االستغالل. 

ي �ساعدهم ع� االندماج �ف  المهارات اليت

ي و�دماج   • ي مجال التدر�ب المهيف
ف وزارة العدل  اتفاق�ة تعاون �ف ي نزاع مع القانون بني

األطفال �ف
ي  

ي �ف ي والتشغ�ل تهدف �شكل خاص إ� �سه�ل عمل�ة االندماج المهيف ووزارة التك��ن المهيف
ي ناجح ودخول سوق الشغل   النسيج االقتصادي من خالل تمكينهم من التأس�س لمسار مهيف

 وحمايتهم من االستغالل. 

ف المفوض�ة والمجلس التو�  • ي تو�س بمتابعة  اتفاق�ة بني
ف �ف ف للسماح ألطفال الالجئني �ي لالجئني

التدر�ب�ة   والوظائف  الشباب  تفض�الت  حسب  ي  المهيف التك��ن  مرا�ز  ي 
�ف ي  المهيف التك��ن 

 الشاغرة. 
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 لألطفال   صوصيةاعدة خمس 4.3

ي تعمل   وزارة األ�ة والمرأة الطفولة وكبار السنتضع  لفائدة األطفال، عدد مهم من المؤسسات اليت
ي جميع وال�ات الجمهور�ة، منها المرا�ز  

ة �ف ع� حما�ة األطفال خاصة من كل أشكال االستغالل، منت�ش
 ) ومجمعات الطفولة. CIJEالمندمجة للشباب والطفولة (

داري و�تمتع �شخص�ة  المركز المندمج للشباب والطفولة هو مؤسسة عامة لحما�ة الطفل، له طابع إ
ف  � نعم المعرضني ف  المتمدرسني لألطفال  متنوعة  ت����ة  اجتماع�ة  خدمات  �قدم   . ما�ي واستقالل  �ة 

ف   اوح أعمارهم بني عاما والذين يتمتعون �سالمة بدن�ة    18و   6للخطر أو الذين يتلقون تك��نا، والذين ت�ت
ف  للخطر أو الفاقدين للسند األ�ي    وعقل�ة. تعمل هذە المؤسسة ع� حما�ة ورعا�ة األطفال المعرضني

ف زوال الخطر، من خالل وضع وتنف�ذ خطة تدخل مشخصة ل�ل طفل لتمكينه من االندماج   إ� حني
ي المجتمع. 

ي �ف
 الحق��ت

كما توفر المرا�ز المندمجة للشباب والطفولة خدمات متنوعة من خالل نظام اإلقامة ال�املة، ونظام  
�وي والنف�ي  نصف االقامة، وكذلك برنامج اإل�د ، و�ــهدف إ� توف�ي الدعم االجتما�ي وال�ت اع العائ�ي

 وتقد�م خدمات تنش�ط ت��وي. 

، �مكن لألطفال الذين تم قبولهم بالمرا�ز المندمجة   ي إطار برنامج اإل�داع العائ�ي
من ناح�ة أخرى، و�ف

(دون وجو  االقتصاد�ة  الصع��ات  ال�املة �سبب  اإلقامة  نظام  والطفولة حسب  د خطر)،  للشباب 
ي نفس الوقت بمنحة مال�ة قدرها  

دينارا شه��ا ل�ل طفل.    150العودة للع�ش مع أ�هم واالنتفاع �ف
ف المتابعة المنتظمة لهؤالء األطفال وأ�هم من قبل   م المركز المندمج للشباب والطفولة بتأمني ف و�ل�ت

) و�عال  ي ، مريب ي اجتما�ي
، أخصايئ ي

ي نفسايف
م مندوب حما�ة الطفولة  اإلطارات التابعة للمركز (أخصايئ

يتطلب اتخاذ اإلجراءات المالئمة وهذا نهج تم تبن�ه منذ سنة   ي الوضع�ة 
، وقلل  2012بكل تغ�ي �ف

ي السنوات  
ف بالمرا�ز المندمجة للشباب والطفولة، إ� النصف �ف �شكل كب�ي من عدد األطفال المق�مني

ة مقارنة بعام   . 2010األخ�ي

حما�ة   ع�  �سهر  الطفولة  األطفال  مركبات  لفائدة  متنوعة  وت����ة  اجتماع�ة  خدمات  ف  وتأمني
النفس�ة   اإلحاطة  خدمات  تقدم  كما  أشكاله،  بجميع  االستغالل  ولمخاطر  للخطر  ف  المعرضني
ف   اوح أعمارهم بني ف لتدر�ب الذين ت�ت ف أو المتابعني ���ة المختلفة لألطفال المتمدرسني واالجتماع�ة وال�ت

ف أل� تواجه صع��ات  عاما، والذين يتمتعون �سال   18و  6 مة بدن�ة وعقل�ة. وهم األطفال المنتمني
وع ح�اة فردي ل�ل   ي إطار إعداد م�ش

ف زوال أسباب التهد�د �ف اجتماع�ة واقتصاد�ة مختلفة، إ� حني
ي المجتمع و�عطاء الفرصة لأل�ة لمواجهة  

طفل، من أجل مساعدته ع� االندماج �شكل أفضل �ف
 صع��اتها. 

ي وسط طب��ي (نظام نصف اإلقامة) وتوفر اإلحاطة االجتماع�ة  وتقدم المؤسسة خدما
ت متنوعة �ف

ف (المطعم، واللوازم المدرس�ة، والمال�س، والمتابعة الدراس�ة،   ���ة والنفس�ة لألطفال المسجلني وال�ت
 . ف ف مختصني  والمرافقة االجتماع�ة والصح�ة، ...) يؤمنها م��ني
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 19-كوفيد  مساعدة خاصة أثناء جائحة 5.3

ي إطا
ي من  و�ف

الهيئة الوطن�ة    وضعت أو أي وضع�ات أخرى طارئة،   19-كوف�دتداع�ات جائحة  ر التو�ت
ي  باألشخاص ر االتجا لمكافحة

إدارة   للهيئةتيح تخطة طوارئ  ،بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ
ي حاالت    األزمات 

ف استجابة الهيئة واالستعداد لتخ�ي الصع��ات �ف  . وجودها الغ�ي متوقعة وتحسني
غ�ي    أو لوضع�ة  أ��� مالءمة لبيئةطة  و�ي خ،  خطط عمل الهيئة مو�شكل خطة الطوارئ أداة تكم�ل�ة ل

 .  ع� غرار ما تمر به بالدنا تبعا للجائحة الصح�ة مؤكدة

ات هذە التهد�دات ع�  1من:  خطة الطوارئ  وتتكون   ) تحد�د وتع��ف التهد�دات المحتملة وتأث�ي
�شاط   ات�ج�ة  2  ،الهيئةنطاق  اس�ت وضع  التهد�دات ل   للتصدي)  ع�    ،هذە  الهيئة  قدرة  �عزز  مما 

ات�ج�ة إ�  3  ،االستجابة بفعال�ة للتهد�دات ة  التحد�ات    جملة من) تقس�م االس�ت واإلجراءات إلدارة ف�ت
 ئناف النشاط الطب��ي بعد األزمة. األزمة واست

من   ا وتدخله  ا بتعد�ل ط��قة عمله  ت الهيئةقام   ،2020خالل األزمة الصح�ة المستمرة منذ مارس  و 
تمليها  ي  اليت القيود  مع  التك�ف  الصح�ة   أجل  هذا  19-كوف�د  الجائحة  يتعلق  الهيئة .  عمل  بط��قة 

ي    باألشخاص  ر تجالمكافحة اال ة الوطن�ة  ضعت الهيئح�ث    �ة. االتصالو�خطتها  
ي سن �ف   2021و  2020  يت

ات�ج�ة اتصال تهدف �شكل أسا�ي إ� محاولة الوصول إ� أ��ب عدد ممكن من   أثناء  الضحا�ا  اس�ت
ف الع���ة والفر�س�ة توضح ك�ف�ة    ت الهيئةأصدر  ، تحق�قا لهذە الغا�ةو   الحجر الص�ي   رسائل باللغتني

ي ل  ، باإلضافة إ� توف�ي رقم خاصوخارج األوقات اإلدار�ةاإلغالق    ات خالل ف�ت هيئة  االتصال بال
تل�ت

 . 48 47 10 80 األخ�ف  خارج األوقات اإلدار�ة باإلضافة إ� الرقم والمكالمات   شعارات اإل 

االت  لمكافحة  الوطن�ة  الهيئة  ت  ��ش بمواع�د  كما  إعالما  الص�ي  الحجر  ة  ف�ت خالل  باألشخاص  جار 
وأما�ن توز�ــــع المساعدات حفاظا ع� صحة الضحا�ا وتفاد�ا لخطر العدوى، ح�ث اختارت الهيئة  

سنة   بدا�ة  منذ  باألشخاص  االتجار  لمكافحة  العمل    2020الوطن�ة  ع�  مبن�ة  اتصال  ات�ج�ة  اس�ت
المؤسسات ومن  كائها  ي بدعم من �ش

ي    الم�دايف اليت  ، ي الوطيف الدفاع  وزارة  العموم�ة من ذلك  واله�ا�ل 
���ة ع� ذمة   ي وضعت المؤسسات ال�ت ��ة والتعل�م، اليت أمنت التنقالت وعمل�ات التوز�ــــع، ووزارة ال�ت
ي وفرت الحما�ة األمن�ة  وكذلك المنظمات الدول�ة   عمل�ات توز�ــــع المساعدات، ووزارة الداخل�ة اليت

ي الذين 
ي توز�ــــع المساعدات. والمجتمع المديف

 ساهموا �ف

كاء لتخص�صه   كما أعادت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص جدولة الدعم من بعض ال�ش
ق�مته   ما  ب�عادة جدولة  قام  الذي  أورو�ا  المثال، مجلس  للضحا�ا وع� سب�ل  الطارئة  للمساعدات 

ف دورات    8750 اء انتفع بها  دينارا تو�س�ا كان مخصصا لتأمني ي شكل قسائم �ش
تك��ن�ة، وتم تح��له �ف

 . ي
تبة عن الوضع ال��ايئ ة ضحا�ا االتجار باألشخاص، تلب�ة لالحت�اجات العاجلة الم�ت كمساعدات مبا�ش

ا�ة والتنسيق مع المنظمة الدول�ة   باألشخاص بال�ش كذلك، قامت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار 
 المساعدات.  للهجرة بتوز�ــــع عدد هام جدا من

دعم من المنظمة الدول�ة  ب، قامت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص  2021خالل سنة  و 
ي مساعدة عين�ة و  428بتسل�م    للهجرة و�التنسيق معها 

اء لصالح ضحا�ا االتجار    �ف شكل قسائم �ش
ي باألشخاص بمقرها وكانت هذە المساعدات  
�ع�ي الرسم  صح�ة ومواد غذائ�ة ومال�س و   مواد شكل    �ف

ي التا�ي 
 ص�ل: اتفالالب�ايف
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ي 
ي وزع: 41رسم ب�اين

ة اليت الهيئة الوطن�ة  ها تتوز�ــــع الضحا�ا المستف�دين من المساعدات العين�ة المبا�ش
ي  

 2021لمكافحة االتجار باألشخاص �ن

 
 المصدر: الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص 

أن   إ�  اإلشارة  تو�س وتجدر  ي 
�ن للهجرة  الدول�ة  مساعدة  �كانت �ش  المنظمة  ي 

�ف �شكل خاص  طة 
باألشخاصضحا�ا   باألشخاص    االتجار  االتجار  لمكافحة  الوطن�ة  الهيئة  قبل  من  خالل  المحددون 
 . 19-كوف�دجائحة  

الهيئة  بالتنسيق مع  ضح�ة بمساعدات من المنظمة الدول�ة للهجرة    186، انتفعت  2021خالل سنة  و 
ي ذلك جمع�ة أمل للعائلة  

، بما �ف ي
كائهم من المجتمع المديف الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص و�ش

اس" وجمع�ة تو�س أرض اللج ف من التعذ�ب "ن�ب   وء والطفل وكار�تاس ومعهد تو�س لتأه�ل الناجني
ف الثالثة والرابعة ومنظمة أطباء العالم  ي تو�س.     19-من جائحة كوف�د، خاصة خالل الموجتني

 �ف

اء   ي شكل قسائم �ش
كما تولت المنظمة الدول�ة للهجرة بالتنسيق مع الهيئة �سل�م مساعدات ماد�ة �ف

االقتص  227لـ   الصع��ات  مواجهة  ع�  لمساعدتهم  باألشخاص  اإلتجار  ضحا�ا  من  اد�ة  مستف�دا 
 الناتجة عن تداع�ات ال��اء.   

ي جوان    انطلقو 
بعدد إجما�ي   2021واستمر إ� د�سم�ب    2020توز�ــــع القسائم لفائدة ضحا�ا االتجار �ف

ي  منتفعا من ضحا�ا    543بلغ  
ة الممتدة من جان�ف د�سم�ب  ا�    2021االتجار باألشخاص. وخالل الف�ت

ف  ن، بلغ عدد الم2021 :  الجدول يبينه كما   224تفعني  التا�ي

ي :  15جدول 
اء �ن ــع قسائم ال�ش  2021توز�ــ

 
 المنظمة الدول�ة للهجرة المصدر: 

ر�ــــخ التا
ي 2021

112121 جان�ف
رس 2021 1731386 ما

رس 2021 3144 ما
2124125 ماي 2021
724428 جوان 2021

1399 ج��ل�ة 2021
141212 سبتم�ب 2021
1599 سبتم�ب 2021
1366 أ�ت��ر 2021
2055 أ�ت��ر 2021
231414 نوفم�ب 2021
822 د�سم�ب 2021

2866 د�سم�ب 2021

�ع 20918227المجم

�عرجال المجم �ساء
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اء هم من الضحا�ا األجانب،  ي شكل قسائم �ش
ف بمساعدات �ف أجنب�ا   420إن أغلب�ة الضحا�ا المنتفعني

ف االقتصادي    543من مجم�ع  ٪)  81.3( ة ع� المست��ني منتفعا، وقد كانوا �عانون من صع��ات كب�ي
 واالجتما�ي جعلتهم ع�ي قادر�ن ع� تلب�ة احت�اجاتهم األساس�ة بأنفسهم. 

اء حسب بلد المنشأ (:  16جدول  ن بقسائم ال�ش ــع الضحا�ا المنتفعني  ) 2021توز�ــ

 
 المنظمة الدول�ة للهجرة المصدر: 

ي قدمتها المنظمة    2021ضح�ة خالل سنة    64كما استفادت   ة اليت من المساعدة االجتماع�ة المبا�ش
ي أدوات صح�ة وأغط�ة ومال�س

ف (الدول�ة للهجرة وتتمثل �ف ٪)  87.5. ومثلت النساء أغلب�ة المنتفعني
:   (٪84.4) كان معظمهم من أصل إ�فواريالذين    كما يبينه الرسم التا�ي

ن  ـــع الضحا�ا المنتفعني  )2021حسب الجنس�ة (المساعدة االجتماع�ة توز�ـ

 
 المنظمة الدول�ة للهجرة المصدر: 

 دماج اإل إعادة و  املساعدة يف اخلارج والعودة الطوعية 6.3

ف ضحا�ا االتجار باألشخاص بالخارج، تعمل الهيئة الوطن�ة لمكافحة   ف�ما يتعلق اإلحاطة بالتو�سيني
و  الخارج�ة  وزارة  مع  بالتعاون  باألشخاص  للهجرةاالتجار  الدول�ة  الحاالت    المنظمة  تلك  لتق�ي 

ي شهر نوفم�ب  ومتابعتها.  
امرأة   36قض�ة ، أمنت المنظمة الدول�ة للهجرة المتابعة القانون�ة ل2021و�ف

ي الخارج. هذە المتابعة �ي جزء من نهج متكامل لمساعدة الضحا�ا من أجل 
تو�س�ة تم استغاللهن �ف

 إعادة االدماج. 

النسبةالبلد األص�ي
%10,2ال�ونغو

ركينا فاسو %81,5بو
%10,2توجو
%12322,7تو�س

%39873,3ساحل العاج
%30,6غين�ا

ي
%20,4ف�لبييف
%10,2ليب�ا
%20,4ما�ي

%20,4مدغشقر
�ا �ي %20,4ن�ج

�ع %543100,0المجم

ف عدد المنتفعني
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ي مجال  
ف و�ف التو�سيني باألشخاص  االتجار  إدماج ضحا�ا  ي  تم    ،إعادة 

، و�ناء ع�  2021ف�فري    17�ف
من ضحا�ا االتجار باألشخاص    21إدماج    طلب من الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، إعادة

ة من جوان إ� د�سم�ب   ي الف�ت
تمثلت  و   . مشار�ــــع إعادة إدماج  5، وتم تنف�ذ  2021الذين تم استغاللهم �ف

ل�ة إ�  تلك   ف ي فتح متاجر بقالة ومتاجر لبيع المال�س الجاهزة والمواد الم�ف
المشار�ــــع �شكل أسا�ي �ف

ف ق�د التنف�ذ.  ف اثنني وعني  جانب م�ش

، و�التنسيق مع الهيئة، ��ت المنظمة الدول�ة للهجرة تنف�ذ مشار�ــــع إعادة إدماج  2021سنة  خالل  و 
ف عائدين من الخارج تمت إحالتهم إ� المنظمة الدول�ة للهجرة سنة    4لفائدة     2019ضحا�ا تو�سيني

 . ف ف تو�سيتني ف آخ��ن لصالح ضحيتني وعني  و�جري تنف�ذ م�ش

ي مجال العودة الطوع�ة 
المنظمة الدول�ة للهجرة بالتنسيق مع الهيئة عودة طوع�ة ألوطانهم ، أمنت  و�ف

ف عن المنظمة    . 2021خالل سنة    رجال)  11امرأة و   27ضح�ة (  38لفائدة   ورافق هؤالء الضحا�ا ممثلني
ي بلد المنشأ وتم تنف�ذ مشار�ــــع إعادة إدماج لفائدتهم تهدف إ� استقرار وضع�اتهم 

الدول�ة للهجرة �ف
 رض مجددا لمخاطر االتجار. لتجنيبهم التع

ة األزمة الصح�ة، اتخذت الحكومة التو�س�ة بعض اإلجراءات لتسه�ل   وتجدر اإلشارة أنه خالل ف�ت
ي تو�س. و�تعلق األمر ع� وجه الخصوص 

قرار تعليق احتساب مدة  ب�صدار ظروف إقامة األجانب �ف
ي تو�س بدا�ة من  

ي  حيت نها�ة ال  2020مارس    1اإلقامة القانون�ة �ف ي ع� المستوى الوطيف
وضع ال��ايئ

ة الدخول إ� تو�س وتجد�دها بدون  ف ؛ كما تقرر تعليق احتساب مدة تأش�ي ي بلدان المنشأ للمق�مني
و�ف

ة حيت انتهاء صالح�ة هذە اإلجراءات.   آثار مال�ة لهذە التأش�ي

 املساعدة الصحية والطبية  7.3

ي جهود الدولة التو�س�ة لمنع  
ي تو�س  باألشخاص  ر االتجا  حةومكاف�شارك وزارة الصحة �ف

تندرج  و .�ف
الجهود   نطاقهذە  ي 
الوطن�ة    تنف�ذ   �ف والخطة  الوطن�ة  ات�ج�ة  ،  باألشخاص   ر االتجا  لمكافحة االس�ت

ال مع  غ�ي    ،باألشخاص  ر االتجا  لمكافحةالوطن�ة    هيئةبالتنسيق  والمنظمات  الوزارات  ومختلف 
 .الوطن�ة والدول�ةالحكوم�ة 

ي هذا الس�اق
ي حما�ة    وزارة الصحة دورا رئ�س�ا ، لعبت  و�ف

من خالل تقد�م    باألشخاص  ر االتجا  ضحا�ا �ف
الصح�ة   الرعا�ة  تضمن  تنظ�م�ة  إصدار نصوص  ي 

�ف التأخ�ي  من  الرغم  لهم، ع�  الطب�ة  المساعدة 
ي عرفها قطاع الصحة    باألشخاص  ر االتجا  لضحا�ا المجان�ة   من ناح�ة، وع� الرغم من الصع��ات اليت

 جائحة كورونا. تبعا لتداع�ات 

) خدمات  1:  باألشخاص  ر لضحا�ا االتجائ�ة) متاحة  الخدمات الصح�ة (العالج�ة والوقا  ح�ث بق�ت
ي المستشف�ات: الضحا�ا الحوامل 2  ،الطوارئ

  ، التعهد باألطفال )  3  ،) خدمات أمراض النساء والتول�د �ف
 . متخصصة أخرىصح�ة ) أي خدمة 4(
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بأن  تجهيكما   ي    إنجاد   وحدة  التذك�ي 
لرعا�ة  �ف تو�س �ي وحدة مخصصة  ي 

ن�كول �ف مستش�ف شارل 
. توفر هذە الوحدة الرعا�ة الطب�ة والنفس�ة باإلضافة   ضحا�ا العنف وخاصة ضحا�ا العنف الجن�ي

ة الطب�ة والقانون�ة ضحا�ا  للتعرف ع�  هذە الوحدة  إطارات  تم تدر�ب  وقد    ،2015  سنةمنذ    إ� الخ�ب
ف للوحدة وتقد�م المساعدة الطب�ة والنفس�ةمن   باألشخاص  ر االتجا ف المر�ف المحالني وتقدم  .  لهم  بني

ة باإلضافة إ� أنواع   المساعدة النفس�ة من خالل إجراء مقابلة للضحا�ا �قدمها أطباء نفسيون ذوو خ�ب
 . نفس�ةمختلفة من المساعدة ال

(دار األطفال) داخل الوحدة الطب�ة القضائ�ة    Barnahausتم تط��ر تج��ة تج��ب�ة    ،باإلضافة إ� ذلك
الجن�ي   لالستغالل  الذين تعرضوا  إ�ذاء األطفال  إعادة  أجل تجنب  أورو�ا من  بالتعاون مع مجلس 

 واإل�ذاء. 

ي جهود الدولة التو�س�ة لمنع  و 
ي تو�س خال   باألشخاص  ر االتجا  ومكافحة �شارك وزارة الصحة �ف

ل  �ف
  ر االتجا  لضحا�ا من خالل �سه�ل الوصول إ� خدمات الرعا�ة الصح�ة  وذلك    ، 19-جائحة كوف�د  

أمام    باألشخاص االتجار   هشاشة  تفاقمخاصة  الظروف  ،  ضحا�ا  تدهور  من  االجتماع�ة و�الرغم 
ات  و   ، واالقتصاد�ة ي أوقات  الحجر الص�ي امتداد ف�ت

ي الخدمات الصح�ة �ف
   األزمات. ، واختالل التوازن �ف

ات�ج�ة الوطن�ة   ي هذە الجهود ضمن االس�ت
الهيئة الوطن�ة  بالتنسيق مع    الطوارئخطة  وتطب�قا لوتأيت

.   والوزارات المختلفة والمنظمات   لمكافحة االتجار باألشخاص ي
 الدول�ة والمجتمع المديف

ي سنة  
ال2021�ف إ�  الوصول  أساس�ة و�ي  إ� مسألة  أ�ضا  ي  الطيب الجانب  ي س�اق  و  . لقاح، تطرق 

�ف
وس كوف�د  ي الصف األول 19- مكافحة ف�ي

  لقاح الع� وتم تمكينهم من الحصول ، �عت�ب المهاجرون �ف
 . ف ي  و   ع� قدم المساواة مع جميع المواطنني

ف �ف حرصت وزارة الصحة ع� تحد�د ه��ة جميع الراغبني
ف ع� أساس الجنس أو األصل أو غ�ي ذلك. اللقاح   دون أي تمي�ي

سنة   ي 
استق2021�ف الصحة  ،  وزارة  مصالح  عنهم    127بلت  ال�شف  تم  باألشخاص  اتجار  ضح�ة 

و�حالتهم إ� ه�ا�ل الرعا�ة الصح�ة بغرض المساعدة الطب�ة. و�مثل هذا العدد، ز�ادة عن السنوات  
ي سنة   93السابقة: 

ي سنة   78و   2020ضح�ة �ف
ي سنة   69و  2019�ف

 . 2018�ف

 )2021-2017تطور ضحا�ا االتجار الذين يتلقون المساعدة من خدمات وزارة الصحة (:  17جدول 

  2017 2018 2019 2020 2021 

 127 93 78 69 29 العدد اإلجما�ي 
           التوز�ــــع حسب الن�ع

 75 58 43 41 17 النساء 
 52 35 35 28 12 رجال

 %59,1 %62,4 %55,1 %59,4 %58,6 �سبة النساء

           تفص�ل حسب األطفال / ال�هول 
 74 48 37 31 9 أطفال
 53 45 41 38 20 كهول 

 %58,3 %51,6 %47,4 %44,9 %31,0 �سبة األطفال 

           التوز�ــــع حسب الجنس�ة
 93 61 48 54 15 تو��ي 
ي   34 32 30 15 14 أجنيب

 %27 %34 %38 %22 %48 �سبة األجانب

 وزارة الصحة المصدر: ب�انات  
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ـــع حسب الن�ع والجنس�ة مساعدة من وزارة الصحة ا ضحا�ا االتجار الذين تلقو : 42رسم بیاني   : توز�ـ

 
 وزارة الصحة المصدر: ب�انات  

ي سنة  
%). كان الحد األديف لسن  58كانوا من األطفال (  2021غالب�ة الضحا�ا الذين تمت مساعدتهم �ف

 عاما.   23.3عاما ومتوسط العمر  67سنوات والحد األق�    7الضحا�ا: 

) اإلناث  من  الضحا�ا  معظم  أي    75كان  (59امرأة،  التو�س�ة  الجنس�ة  ومن  أي   %93)  تو�س�ة، 
:    %). وتوزع الضحا�ا 73.2   6ضح�ة من ال�وت د�فوار، و   26من الجنس�ات األجنب�ة ع� النحو التا�ي

.  2من الن�جر، و   من ما�ي

. و�تعلق  61.4وع� غرار السنوات السابقة، أ��� من نصف الضحا�ا ( %) تعرضوا لالستغالل الجن�ي
ي التسول.  17.2االستغالل االقتصادي ببق�ة الضحا�ا،  

ي  % لحاالت االست11% لالستغالل �ف
غالل �ف

ي التا�ي هذا التوز�ــــع: 10.2األ�شطة الهامش�ة و 
ل�ة. يوضح الرسم الب�ايف ف ي الخدمة الم�ف

 % �ف

ي 
    ن�ع االتجار ): توز�ــــع الضحا�ا حسب 2021( وزارة الصحةالضحا�ا المتعهدة لدى  :  43رسم ب�اين

 
 وزارة الصحة   المصدر: حسب معط�ات

) تمثل Injed("إنجاد"  القضائ�ة    -حسب خدمة االستقبال األو�ي أن الوحدة الطب�ة    وز�ــــع�وضح التو 
٪ من الضحا�ا. 52.7بنسبة    ،خدمة االستقبال األو� للضحا�ا الذين تم ال�شف عنهم والعنا�ة بهم

ما تم رصدە. يوضح  الصح�ة  أما الضحا�ا اآلخرون فقد تم إحالتهم إ� الخدمات   المختلفة حسب 
ي التا�ي توز�ــــع  الرسم ال

وزارة الصحة حسب خدمة    تعهدت بهمالذين    باألشخاص  ر االتجا  ضحا�ا ب�ايف
 :  االستقبال األو�ي
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ي 
 ): توز�ــــع الضحا�ا حسب الحالة الصح�ة2021( وزارة الصحةالضحا�ا المتعهدة لدى  :  44رسم ب�اين

 
 وزارة الصحة   المصدر: حسب معط�ات

ضح�ة تعرضوا   43ضح�ة تعرضوا لصدمات نفس�ة،    57الطب�ة أن ال�شوفات    و أظهرت التقي�مات  و 
إ� ذلك، تعرضت    32العتداءات جنس�ة و   باإلضافة  ار جسد�ة.  تعرضوا أل�ف ضح�ة    13ضح�ة 

ار جسد�ة ونفس�ة وجنس�ة  . أل�ف

ي 
ي   عهد الت:  45رسم ب�اين ي عهدت بهم ت نر الذيضحا�ا االتجا بالطي�

 2020 سنةوزارة الصحة �ن

 
 وزارة الصحة   المصدر: حسب معط�ات

ف من التعذ�ب تديرە منظمة غ�ي حكوم�ة �قدم الرعا�ة الطب�ة   اس: معهد إلعادة تأه�ل الناجني معهد ن�ب
والمهاج��ن. منذ عام   باألشخاص  االتجار  اس  2020والنفس�ة لضحا�ا  قام معهد ن�ب وقد  بتكي�ف  ، 

نحو   المتاحة  األموال  توج�ه  إعادة  ي 
�ف الخصوص  ذلك ع� وجه  و�تمثل  ال��اء.  قيود  مع  تدخالته 

ة للضحا�ا األ��� هشاشة.   المساعدة المبا�ش

ي سنة   
ي منصة  2021�ف

المهاج��ن ع� التسج�ل �ف لتشجيع  ي حملة التوع�ة 
اس �ف ، شارك معهد ن�ب

وس كورونا " ي تم ال�شف عنها و�حالتها من قبل الهيئة  " ، كان عدد  Evaxالتطع�م ضد ف�ي الحاالت اليت
 أجانب.  5امرأة) من بينهم  17حالة ( 18الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص، تتعلق بـ  
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ي سنة   منظمة أطباء العالمكما واصلت  
ي تو�س أ�شطتها لتقد�م الرعا�ة الطب�ة للضحا�ا، و�ف

،  2021�ف
امرأة. كانت غالب�ة النساء    90%)، من بينهم  94ت د�فوار (ضح�ة، معظمهم من ال�و   97تم التعهد بـ 

بعد  68( ي ألطفالهن  لمراقبة الحمل والدعم الطيب ف الدعم والرعا�ة  ي طلنب
) من النساء الحوامل الاليت

 الوالدة. وتتعلق عمل�ة اإلحالة بالعنا� التال�ة: 
ف لمنظمة أطباء الع 23تمت إحالة  • ف التابعني  الم، ضح�ة إ� األطباء النفسيني
 ضح�ة إ� طب�ب المنظمة لالستشارة الطب�ة،  20تمت إحالة  •
كاء المنظمة ع� غرار: جمع�ة تو�س أرض اللجوء، الجمع�ة    13تمت إحالة   • ضح�ة إ� �ش

الجمع�ة التو�س�ة للصحة اإلنجاب�ة،  ،  التو�س�ة لمكافحة األمراض المنقولة جنس�ا واإل�دز 
ف والمنظمة الدول�ة للهجرة    المجلس التو��ي لالجئني

ي لأل�ة    70تمت إحالة   • ضح�ة إ� المرافق الصح�ة: مرا�ز الصحة األساس�ة، والديوان الوطيف
ي، وكذلك إ� المستشف�ات    والعمران الب�ش

 ). ختبارات وتحال�لضح�ة من التغط�ة المجان�ة لفحوصات إضاف�ة (ا  72استفاد   •

ي 
ي  تعهد بهمتوز�ــــع الضحا�ا الم: 46رسم ب�اين

 موض�ع التعهد حسب  2020من قبل منظمة أطباء العالم �ن

 
 وزارة الصحة   المصدر: حسب معط�ات

وس كوف�د الخاص بجائحة ف�ي بالس�اق  يتعلق  العالم من  19-ف�ما  أطباء  نموذج تدخل  تم تعد�ل   ،
. وهكذا، تم تنف�ذ جلسات  خال ل تنف�ذ أ�شطة تع��ز التوع�ة الصح�ة ع� شبكات التواصل االجتما�ي

ي أف��ل  
ي وال�ات تو�س    35حول االتجار باألشخاص لـ    2021توع�ة عن بعد �ف

شخصا من المهاج��ن �ف
ي ذلك  8شخصا) وجرج�س ( 12شخصا) وصفاقس (  15(

 امرأة.  30أشخاص)، بما �ف

امرأة    54من ضحا�ا االتجار باألشخاص (  58المساعدة الطب�ة لـ    المنظمة الدول�ة للهجرة قدمت  و 
ا�ة مع  و  . 2021رجال) سنة    4و ال�ش إطار  ي 

باألشخاص �ف االتجار  لمكافحة  الوطن�ة  ، قدمت  الهيئة 
المنظمة الدول�ة للهجرة المساعدة الطب�ة استجابة لالحت�اجات األ��� إلحاحا للضحا�ا، منها مرافقة 

اء األدو�ة، والمساعدة ع� مراقبة الحمل  تغط�ة تكال�ف التحال�ل  و الضحا�ا إ� اله�ا�ل الصح�ة، و�ش
اء حل�ب األطفال، والفحوصات الطب�ة ا  إلضاف�ة. الطب�ة والتص��ر باألشعة، و�ش

ي للمنظمة الدول�ة للهجرة للضحا�ا الذين لديهم أطفال  و  تم توف�ي متابعة إضاف�ة من قبل الف��ق الطيب
كما تولت المنظمة الدول�ة للهجرة إشعار الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار    أو ذوي احت�اجات خاصة. 

الحصول ع� م��د من    باألشخاص باالحت�اجات الصح�ة للضحا�ا الذين تم رصدهم مه قبلها قصد 
 . ي

  المساعدة من قبل وزارة الصحة والمجتمع المديف
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 ابألشخاص ر االجتا أشكال كافحة كل م .4

 ابألشخاص راالجتا جرائم املوّرطني يف  1.4

ي إطار مهامها تقوم  
بمتابعة الملفات القضائ�ة لضمان    باألشخاص  ر االتجا  لمكافحة الهيئة الوطن�ة  �ف

أجهزة إنفاذ القانون المتخصصة وضمان أداء  من خالل تع��ز    اصباألشخ  ر االتجا  جرائمنجاعة زجر  
االستخدام الج�د لطرق التحري الخاصة لل�شف عن هذە الجرائم فضال عن حما�ة حقوق الضحا�ا 

 والشهود أثناء المرحلة القضائ�ة. 

ي حما�ة    العدل والسلطة القضائ�ة ووزارة  وتعمل الهيئة بالتنسيق مع مصالح وزارة  الداخل�ة ومندويب
ا وتتبع  ف ع� كشف  المتدخلني و�ق�ة  ي  الطفولة 

ف �ف واحالتهم ع�    باألشخاص  ر االتجا  جرائملموّرطني
 القضاء. 

ي سنة  
ي  �س�مات اف�ما يتعلق    تغي�ي   سجلت الهيئة  2021و�ف

ف �ف   باألشخاص،   ر االتجا  جرائملموّرطني
عا عدد المتاج��ن الذين تعرفت عليهم وزارة  تجدر اإلشارة إ� ارتفا  وطب�عة القضا�ا المتعلقة بهم. 

اجع الملحوظ سنة     162مقابل    2021سنة    332ح�ث بلغ عدد المتاج��ن    2020الداخل�ة بعد ال�ت
ي  2019سنة    841مقارنة بـ   2020سنة   ف سنيت  . 2021و  2020، أي ز�ادة تجاوزت الضعف بني

ي 
ي ا عدد طور ت : 47رسم ب�اين

ن �ن  )2021- 2017وزارة الداخل�ة ( حسب باألشخاص ر االتجا  جرائملموّرطني

 
 وزارة الداخل�ة المصدر: 

ي تم ال�شف عنها سنة  و  ، فإن المتاِج��ن الذين تم التعرف عليهم 2021ع� غرار شكل الجرائم اليت
) بلغ  لألطفال  االقتصادي  االستغالل  جرائم  ي 

�ف ال40.7والمورطون  والعمل  والسخرة  ق�ي  %)، 
حاالت زواج ق�ي لق� من    3%). وتجدر اإلشارة إ� وجود  8.1%) واالستغالل الجن�ي ( 36.8(

 .حاالت شبهة اتجار باألعضاء 6الجنس�ة ال�ونغول�ة والغين�ة و
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ي 
ي : توز�ــــع ا48رسم ب�اين

ن �ن  ) 2021( حسب ن�ع االستغاللباألشخاص  ر االتجا   جرائملمورطني

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة الداخل�ة 

باألشخاص سنة  و  االتجار  جرائم  ي 
ف �ف المورطني المتاج��ن  أ��� من نصف  النساء  ح�ث    2021تمثل 

ي العمل الق�ي واالستغالل الجن�ي 53.6النسبة ( بلغت 
 .%) وهن أ��� انخراطا �ف

ي 
ي جرائم االتجار باألشخاص توز�ــــع : 49رسم ب�اين

ن �ن    )2021( والن�عحسب ن�ع االستغالل  المورطني

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة الداخل�ة 

ي جرائم 34( 122و�خصوص المتاج��ن األجانب الذين يبلغ عددهم 
االستغالل  %)، فهم متورطون �ف

ف والسخرة إذ من خصوص�ات هذا االتجار استهدافه �شكل أسا�ي المو   االقتصادي ف اإل�فوار�ني  . اطنني
االقتصادي   االستغالل  حاالت  ي 

�ف ف  مورطني السور�ة  الجنس�ة  من  أجانب  متاج��ن  �سج�ل  تم  كما 
 لألطفال. 

ي 
ي جرائم االتجار باألشخاص توز�ــــع : 50رسم ب�اين

ن �ن    )2021(ن�ع االستغالل و  الجنس�ة حسبالمورطني

 
 وزارة الداخل�ة المصدر: حسب معط�ات  
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المسجل سنة   باألشخاص  المتاج��ن  ي حجم قضا�ا 2021و�ظهر تطور سمات 
ناح�ة ز�ادة �ف ، من 

ي عدد المتاج��ن األجانب  
االستغالل االقتصادي (السخرة واالستغالل االقتصادي لألطفال) وارتفاعا �ف

ف و�نسبة عال�ة.   ف المورطني  ووجود النساء من بني

الت  الب�ان�ة  الرسوم  ف  المتاج��ن  تبني أو سمات  ي ملمح 
ي تمت مالحظتها �ف اليت الرئ�س�ة  ات  التغي�ي ال�ة 

 :باألشخاص ع� مدى السنوات الخمس الماض�ة

ي 
ن : 51رسم ب�اين  االتجار ن�عحسب  وز�ــــع : الت2021و   2017تطور سمات المتاج��ن باألشخاص بني

 
 وزارة الداخل�ة حسب معط�ات ،  المصدر: الهيئة 

ي 
ن : 52رسم ب�اين  الجنس�ة والن�عحسب  وز�ــــع : الت2021و   2017تطور سمات المتاج��ن باألشخاص بني

 
 المصدر: الهيئة، حسب معط�ات وزارة الداخل�ة 

ي جرائم االتجار ب19-أدت أزمة كوف�د  و 
، إ� إحداث تحول �ف ف ي استمرت أل��� من عامني األشخاص  ، اليت

الجرائم مجه��ن   هذە  ي 
�ف المورطون  أصبح  الضحا�ا، ح�ث  وملمح  وأساليبهم  المتاج��ن  ح�ث  من 

 الحديثة.  االتصال وسائل   �شكل أفضل إلتقان أدوات وتقن�ات 
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ة ال�وف�د تقن�ات   لقد طور المتاجرون طرق ونظم ارتكاب جرائمهم ح�ث أصبحوا �عتمدون خالل ف�ت
و  الحديثة  لتجن�د  استغالل  االتصال  االجتما�ي  التواصل  وسائل  استعمال  ع�  ا�د  ف الم�ت اإلقبال 

 واستقطاب ضحا�ا االتجار باألشخاص. 

ة واأل��� عرضة   ي وضع�ات الهشاشة لدى األطفال ولدى الفئات الفق�ي
بالنسبة للضحا�ا، هناك ز�ادة �ف

وس ال�وف�د. فقد أدى فقدان العمل ومصدر الدخل وغلق المدارس وز� ادة اإلقبال ع�  لإلصابة بف�ي
ي   اليت باألشخاص  االتجار  جرائم  لتنا�ي  الفرص  و�تاحة  ضعف  نقاط  وجود  إ�  نت  اإلن�ت استعمال 

 .�ستهدفهم

ي سمات جرائم االتجار باألشخاص وطرق ارتكابها وضحا�اها، يرجح أنها ستتواصل إ�  
ات �ف هذە التغ�ي

ي س�اسات مكافحة االتجار باألشخاص  ما بعد األزمة الصح�ة وهو ما �ستوجب إ�الئه  
االهتمام الالزم �ف

ان�ة.  ��ي ع�ب سن قانون مكافحة الجرائم السي�ب ي تو�س خاصة ع� المستوى الت�ش
 �ف

 إنفاذ القانون والتتبعات اجلزائية 2.4

ي والمقاضاة. ح�ث 2021بذلت وزارة العدل جهدا خاصا سنة   
، لتوف�ي الب�انات الخاصة بالتتبع الجزايئ

ي مختلف المحا�م التو�س�ة.  تم إجرا 
النتائج المحققة مرض�ة  وتعت�ب  ء جرد لقضا�ا االتجار باألشخاص �ف

ي تم    رغمللغا�ة.   الب�انات اليت ي إ�صال المعلومات المطل��ة، ل�ن 
لم تنجح بعد �ف أن بعض المحا�م 

ي جرائم االتجار  
ف �ف باألشخاص  جمعها ومعالجتها مهمة للغا�ة و�سمح بفهم ج�د لحالة تطبيق القوانني

ي تو�س.  
 �ف

ف كب�ي للقضا�ا    438لقد تم �سج�ل   ي مختلف المحا�م التو�س�ة. هناك ترك�ي
حالة اتجار باألشخاص �ف

معظم   وسوسة.  ونابل  وصفاقس  ى  ال��ب تو�س  البالد:  ي 
�ف �ة  الح�ف بالمناطق  العموم�ة  الن�ابة  ي 

�ف
% من الملفات ال تحدد  83  قرابة االتجار باألشخاص.  بالتدقيق شكل  المعلومات المتوفرة ال تحدد  

 : ف ي والجدول التاليني
ي الرسم الب�ايف

 شكل االستغالل كما هو موضح �ف

ي 
 حسب شكل االستغاللتوز�ــــع قضا�ا االتجار باألشخاص : 53رسم ب�اين

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة العدل 
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ــع :  18جدول   وشكل االستغالل  الوال�ة - حسب المحكمة  االتجار باألشخاصقضا�ا  توز�ــ

 المحكمة 
 الوال�ة 

االتجار بالب�ش  
دون تحد�د  

 الفئة 

االستغالل  
 الجن�ي 

السخرة  
واالستغالل  
 االقتصادي

االستغالل  
االقتصادي 

 لألطفال 

استغالل  
ي  

الطفل �ف
أ�شطة  
 إجرام�ة 

الممارسات  
 الشبيهة بالرق 

 المجم�ع 

               الوال�ة 
               باجة 

  27            27 بن عروس 
رت  ف   4      2  2     ب�ف
  1            1 قا�س 

  11            11 جندو�ة 
وان    4            4 الق�ي
  12            12 الق��ن 

               قب�ي 
  3      1  1  1   ال�اف 

  11      1      10 المهد�ة 
  21            21 من��ة 
ف    16      2  2  4  8 مدنني

  2            2 المنست�ي 
  7            7 نابل

  160    2  6  10  4  138 صفاقس 
  9            9 س�دي بوز�د 

               سل�انة 
  66            66 سوسة 

  15    1    7  5  2 توزر
  62  1  3  4  11  5  38 تو�س
  7            7 زغوان 

  438  1  6  16  33  19  363 المجم�ع 

 المصدر: حسب معط�ات وزارة العدل 

ي مرحلة البحث (و 
ي  47حوا�ي نصف القضا�ا التزال �ف ٪)، ور�عها ق�د التحقيق، ف�ما تمثل القضا�ا اليت

ي تمت باإلدانات  16.7تم حفضها   ف  ٪ من مجم�ع القضا�ا.  11قض�ة أي    48٪ والقضا�ا اليت الرسم و�بني
ي  

ف  الب�ايف ي هم  مآلحسب    قضا�ا االتجار باألشخاصلالتوز�ــــع التفص��ي  والخارطة التاليتني
بتار�ــــخ جان�ف

2022 : 

ي 
ــع حسب : 54رسم ب�اين  مآل القض�ة تتبع قضا�ا االتجار باألشخاص: التوز�ــ

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة العدل 
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ي   ا االتجار باألشخاص : �ا مآل قض: 2خارطة 
ــع حسب المحا�م بحسب الوال�ات (جان�ن  ) 2022التوز�ــ

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة العدل 

ي ملفات قضا�ا  قد  و 
ضح�ة، من بينهم    339التعرف ع�    االتجار باألشخاصأتاحت الب�انات المتوفرة �ف

151   ) تو�س�ة  و 44.5ضح�ة   (٪188  ) أجنب�ة  غالب�ة  55.5ضح�ة  جنس�ة  تحد�د  يتم  (لم   .(٪
 . )األجانبالضحا�ا 

ي 
ــع الضحا�ا الذين تم تحد�دهم حسب الجنس�ة وال : االتجار باألشخاصقضا�ا : 55رسم ب�اين  ن�عتوز�ــ
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ــع الضحا�ا حسب الجنس�ةاالتجار باألشخاص: قضا�ا : 19جدول   الوال�ة-والمحكمة توز�ــ

 المحكمة 
جنس�ة  
 تو�س�ة  

 الجنس�ات األجنب�ة 
 المجم�ع 

جنس�ة   الوال�ة 
 إ�فوار�ه 

جنس�ة  
 يونان�ة  

جنس�ة  
 كازاخستان

جنس�ة  
 روس�ة  

جنس�ة  
 ا�ران�ة 

أجانب  
 آخرون

 62 40 3 1 3     15 تو�س 
                 أر�انة 

                 بن عروس 
 17 1           16 من��ة 

 12 3         2 7 نابل 
 7             7 زغوان 
رت  ف  3             3 ب�ف
                 باجة

 10 1           9 جندو�ة
 3             3 ال�اف 

                 سل�انة 
 25 3           22 سوسة 

 2 2             المنست�ي 
                 المهد�ة 

 145 98       1 23 23 صفاقس
وان   12             12 الق�ي
 15             15 الق��ن 

                 س�دي بوز�د 
                 قا�س
ف   26 5         2 19 مدنني

                 تطاو�ن 
                 قفصة

                 توزر 
                 قب�ي 

 339 153 3 1 3 1 27 151 المجم�ع 

 المصدر: حسب معط�ات وزارة العدل 

% للضحا�ا األجانب.   87تصل هذە النسبة إ� أ��� من  و ما �قارب ثالثة أر�اع الضحا�ا من النساء.  و 
من    23% من الضحا�ا الذين تم تحد�دهم، ومعظمهم من الجنس�ة التو�س�ة (7.7�مثل األطفال  و 

 ). 26أصل 

ــع الضحا�ا حسب الجنس�ةجار باألشخاص: االتضا�ا ق: 20جدول   والن�ع االجتما�ي  توز�ــ

 المجم�ع  أجانب  تو�سيون   
 النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد   

 %72,6 246 %87,2 164 %54,3 82 �ساء
 %19,8 67 %11,2 21 %30,5 46 رجال 

 %7,7 26 %1,6 3 %15,2 23 أطفال 

 %100,0 339 %100,0 188 %100,0 151 المجم�ع 

 المصدر: حسب معط�ات وزارة العدل 

ف قد  و  ي    بلغ عدد المتهمني
ي    450قضا�ا االتجار باألشخاص  �ف

ف�فري    1  المحصاة بتار�ــــخقضا�ا  المتهما �ف
 ) % 31.8امرأة (  143) و  % 83.6تو��ي (  376من ضمهم   2022

ــع الضحا�ا حسب الجنس�ةاالتجار باألشخاص: ضا�ا ق: 21جدول   والن�ع االجتما�ي  توز�ــ

 المجم�ع  أجانب  تو�سيون   
 النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد   

 %31,8 143 %12,2 9 %35,6 134 �ساء
 %68,2 307 %87,8 65 %64,4 242 رجال 

 %100,0 450 %100,0 74 %100,0 376 المجم�ع 

 معط�ات وزارة العدل المصدر: حسب 
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 الجدول التا�ي التفاص�ل حسب الجنس والجنس�ة والمحكمة: و�تضمن 

ــع الضحا�ا حسب الجنس�ةاالتجار باألشخاص: ضا�ا ق: 22جدول   والن�ع االجتما�ي والوال�ة توز�ــ

 جنس�ة المتهم: رجال جنس�ة المتهم: �ساء  المحكمة 
المجم�ع  

 العام 

ملف مع  
ف   متهمني
ف   افوار�ة  تو�س�ة  الوال�ة  مجهولني

جنس�ة  
أجنب�ة غ�ي  

 محددة 
 يونان�ة  ترك�ة  افوار�ة  تو�س�ة  المجم�ع 

جنس�ة  
أجنب�ة غ�ي  

 محددة 
 المجم�ع 

 18 50 14 5       9 36 1   35 تو�س
                         أر�انة 

   28 19         19 9     9 بن عروس 
   21 21 6     2 13         من��ة 
 3 11 4 2       2 7 3   4 نابل

 2 28 25         25 3     3 زغوان 
رت  ف  3 25 19         19 6     6 ب�ف
                         باجة 

 3 23 15 3       12 8     8 جندو�ة 
 2 5 3         3 2     2 ال�اف 
                         سل�انة 
 6 66 43 9       34 23     23 سوسة 

   2 1 1         1     1 المنست�ي 
 6 13 8     1   7 5     5 المهد�ة 

 71 104 83 31 1   4 47 21 2 2 17 صفاقس 
وان     15 15         15         الق�ي
   27 17         17 10     10 الق��ن 

 1 15 13         13 2     2 س�دي بوز�د 
 1 1             1 1     قا�س 
ف   8 16 7         7 9     9 مدنني

                         تطاو�ن 
                         قفصة 

                         توزر
                         قب�ي 

 124 450 307 57 1 1 6 242 143 7 2 134 المجم�ع 

 المصدر: حسب معط�ات وزارة العدل 

ي 
ــع الضحا�ا حسب الجنس�ةاالتجار باألشخاص: ضا�ا ق: 56رسم ب�اين  والن�ع االجتما�ي  توز�ــ

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة العدل 

ي  
ي القضا�ا    124وتجدر اإلشارة إ� أنه �ف

ي طور  حالة لم يتم تحد�د ه��ة المتهم أو المتهم �ف
ال يزال �ف

ف ( .التحقيق ف او�شكل النساء ما �ق .%) تو�سيون الجنس�ة 83.6غالب�ة المتهمني  .رب ثلث المتهمني
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ي  �و 
ي جان�ف

ف هذە األحكام، صدر    48  صدر   ،  2022� مو�ف ي قضا�ا االتجار باألشخاص، من بني
حكما �ف

28  ) رقم  58.3حكم  األسا�ي  القانون  بموجب  منع    2016أوت    3المؤرخ    %2016-61)  �شأن 
ف أخرى  20ومكافحة االتجار باألشخاص و تصل �سبة األحكام الصادرة   ذات صلة.   حكما بموجب قوانني

ي  83.3إ�  
ي  % �ف

الجدول والرسوم  و�قدم  أحكام.    8أصدرت محكمة االستئناف    بينما الطور االبتدايئ
 :الب�ان�ة التال�ة توز�عا تفص�ل�ا

ـــع حسب القانون المرج�ي ومستوى الحكم : 23جدول   قضا�ا اإلتجار المحكوم بها: التوز�ـ

 مستوى الحكم  موض�ع الحكم  المحكمة 

حسب قانون   الوال�ة 
61-2016 

ي  المجم�ع  آخر قانون 
 المجم�ع  استئناف ابتدايئ

 12   12 12 12   تو�س
             أر�انة 

 7   7 7   7 بن عروس 
             من��ة 
             نابل

             زغوان 
رت  ف  1   1 1 1   ب�ف
             باجة 

 1   1 1   1 جندو�ة 
             ال�اف 
             سل�انة 
 8 2 6 8 2 6 سوسة 

             المنست�ي 
             المهد�ة 

 11   11 11   11 صفاقس 
وان   1   1 1   1 الق�ي
             الق��ن 

 1 1   1   1 س�دي بوز�د 
             قا�س 
ف   5 5   5 5   مدنني

             تطاو�ن 
             قفصة 

 1   1 1   1 توزر
             قب�ي 

  28 20 48 40 8 48 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة العدل 

ي 
 القانون المرج�ي  موض�ع الحكم حسباالتجار باألشخاص : توز�ــــع قضا�ا : 57رسم ب�اين

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة العدل 
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ي 
ـــع قضا�ا : 58رسم ب�اين  مستوى الحكم  حسباالتجار باألشخاص : التوز�ـ

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة العدل 

ي قضا�ا االتجار  و 
ف �ف ف الموقوفني أشارت ب�انات اإلدارة العامة للسجون واإلصالح إ� أن عدد المتهمني

ي بدا�ة ف�فري  
.    7موقوفا، بينهم    17عدد    2022باألشخاص بلغ �ف ي قضا�ا استغالل جن�ي

�ع�ي  و �ف
ي التا�ي تقس�ما مفصال: الر 

 سم الب�ايف

ي 
ي قضا�ا اإلتجار :  59رسم ب�اين

ــع حسب المتهمون المعتقلون �ن  موض�ع االتهام: التوز�ــ

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة العدل 

ات المتعلقة بقضا�ا االتجار باألشخاص من ح�ث  التتبعات  و�قدم الجدول التا�ي موجزا حول المؤ�ش
 واالدانات: 
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ات التتبعات واالدانات  : قضا�ا االتجار باألشخاص: 24جدول   موجز حول مؤ�ش

 الوحدة  العدد   

     التحق�قات
ي تم التحقيق فيها   متاج��ن 304 إجما�ي عدد األشخاص / القضا�ا اليت

ي تم التحقيق فيها �شأن   متاج��ن 24 ) 2021االستغالل الجن�ي (عدد األفراد / القضا�ا اليت

ي تم التحقيق فيها �شأن العمل الق�ي (  متاج��ن 79 ) 2021عدد األفراد / القضا�ا اليت

ي تم التحقيق فيها الستغالل غ�ي محدد (  متاج��ن 201 ) 2021عدد األفراد / القضا�ا اليت

     الن�ابة 

 متهم 450 إجما�ي عدد األشخاص الذين حوكموا

ة السابقة)   متهم 114 عدد األفراد الذين حوكموا بتهمة االستغالل الجن�ي (مستمر منذ الف�ت

 متهم 200 عدد األفراد الذين حوكموا بتهمة السخرة (جاري) 

ي حوكموا �سبب استغالل غ�ي محدد (جاري)   متهم 136 عدد األفراد / القضا�ا اليت

 سجناء  17 عدد األشخاص المحتج��ن أثناء اإلجراء 

     االدانات 

   56 إجما�ي عدد األشخاص المحكوم عليهم

ي المتهمون عق��ة السجن 
 رجال  4�ساء و  4 8 أحكام حضور�ة و�ق�ف

 رجال  6امرأتان  8 أحكام تعت�ب متناقضة بانتظار التنف�ذ واالستئناف 

   40 أحكام غ�اب�ة 

ف باالستغالل الجن�ي (قضاء   رجال  4امرأة و  5 عق��ة السجن) عدد األفراد المدانني

 رجال 3 5 عدد األشخاص المحكوم عليهم باإل�راە ع� العمل الق�ي (قضاء عق��ة السجن) 

ف  ف بموجب قوانني ف العدد المذكور أعالە ، عدد األشخاص المدانني    7 2016-61من بني

ف العدد المذكور أعالە ، ف أخرى  من بني ف بموجب قوانني  171المادة  1 عدد األشخاص المدانني

ي االستئناف 
ا �ف ي أ�دت حديث�  2021/ 11/ 8 859الحكم رقم ، استئناف س�دي بوز�د  عدد اإلدانات اليت

ئتهم  ،  3 عدد األشخاص الذين تمت ت�ب ف وان  جندو�ةمحا�م مدنني  والق�ي

 المصدر: حسب معط�ات وزارة العدل 

ي قضا�ا االتجار باألشخاصأما  
  25متوفرة لـ  ، ف�ي  المعلومات التفص�ل�ة المتعلقة باألحكام الصادرة �ف

ا ثبتت إدانتهم.  45قض�ة تدين    :يوضح الجدول التا�ي التفاص�ل وشخص�

ي قضا�ا  الصادرة تفص�ل األحكام :  25جدول 
 االتجار باألشخاص�ن

عدد األشخاص الذين   رقم القض�ة  المحكمة 
 العق��ات ثبتت إدانتهم 

المحكمة االبتدائ�ة  
 بتو�س

 أشهر سجن  4     1 … 16
 اشهر سجن عن كل منهما  4     2 … 16
 أشهر سجن  5     1 … 16
 دينار  200غرامة      1 … 16
ي السجن  5     1 … 16

 أشهر �ف
 دينار  300غرامة      1 … 16
 دينار  300غرامة      1 … 16
ي السجن  5     1 … 16

 أشهر �ف
 دينار  300غرامة      1 … 16
 دينار  300غرامة      1 … 16
 دينار  300غرامة      1 … 16
 أشهر سجن  4     1 … 17
 أشهر سجن  5     1 … 17
 دينار  200غرامة      1 … 18

       15 14 المجم�ع 
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عدد األشخاص الذين   رقم القض�ة  المحكمة 
 العق��ات ثبتت إدانتهم 

االبتدائ�ة  المحكمة 
ف عروس   بنب

 دينار   5000سنتان سجن + غرامة      2    ..2

 دينار   5000سنتان سجن + غرامة      1    ..3

 أشهر مع تأج�ل التنف�ذ  4     1    … 1

 أشهر سجن عن كل منهما  6     3    … 4

ف      4    … 4  سنة سجن   1أشهر و   6بني
       11 5 المجم�ع 

االبتدائ�ة  المحكمة 
 �سوسة 

1 …    4     
ف  سنوات سجن مع التنف�ذ المؤقت وغرامة   8و   5بني

 دينار تو��ي   30،000قدرها 

ف سجن وثالث سنوات مؤكد      4    … 12 ف سنتني  بني
       8 2 المجم�ع 

  االستئناف محكمة 
     1    …8 �س�دي بوز�د 

سنوات من    3 سنوات سجن مع التنف�ذ الفوري ، 5
ي الغرامات    50000المراقبة اإلدار�ة ، 

دينار تو��ي �ف
ي التص��ت 

 والحرمان من الحقوق المدن�ة والحق �ف
رت  ف ف      6    … 7 م. إ. ب�ف ي السجن  16يوما مع وقف التنف�ذ و  15بني

 شهرا �ف

ف  ف   8السجن      3    …5 م. إ. مدنني ي محافظة مدنني
أشهر مع منع اإلقامة �ف

ف لمدة   سنتني
ي السجن مع التنف�ذ المؤقت      1    …3 م. إ. توزر 

 سنة واحدة �ف

       45 25 المجم�ع العام 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة العدل 

 

ي 
ي قضا�ا االتجار باألشخاص حسب   عدد األشخاص الذين ثبتت إدانتهم و قضا�ا عدد ال: توز�ــــع 60رسم ب�اين

�ن
 المحا�م 

 
 المصدر: حسب معط�ات وزارة العدل 
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 ابألشخاص  ر مكافحة االجتاالشراكة يف جمال  .5

ات�ج�ة الوطن�ة  يأ�دت اله ي االس�ت
ا�ة والتعاون ع�    باألشخاص  ر لمكافحة االتجائة �ف ع� أهم�ة ال�ش

ي أنواعه يتطلب تظافر جهود   ي والدو�ي ح�ث أن مكافحة االتجار و االستغالل �شيت المستوى الوطيف
ي العد�د من الحاالت ع�ب وطن�ة. 

ي تكون �ف ف للوقا�ة والتصدي لهذە الجرائم واليت وهذا    كافة المتداخلني
ي مجال  

ا�ة والتعاون �ف ي أحكام القانون عدد    باألشخاص  ر التجامكافحة االتأ��د ع� ال�ش
،  61نجدە �ف

 . المناطة بعهدتها ومن خالل تركيبة الهيئة والمهام واألعمال 

 الشراكة والتعاون على الصعيدين الوطين والدويل 1.5

ي عمل الهيئة الوطن�ة  
ا�ة والتنسيق والتعاون من الركائز الهامة �ف   باألشخاص   ر لمكافحة االتجاتعد ال�ش

، وقد تمكنت الهيئة  ي او الدو�ي ي بعديها الوطيف
كات    تع��ز ، من  2021سنة  خاللسواء �ف عدد من ال�ش

مجال   ي 
�ف الفاعلة  والجهات  األطراف  مختلف  مع  للتعاون  شبكات  االتجاو�ناء    باألشخاص   ر منع 

 . كافحتهوم

 الوطين  املستوى علىالشراكة والتعاون  1.1.5

ف جهود مختلف الجهات المتدخلة سواء الحكوم�ة او غ�ي الحكوم�ة من خالل   سعت الهيئة ا� تثمني
ي ظل ما حملته سنة  

من خصوص�ة حتمت تع��ز ال�ة    2021التنسيق بينها بصفة منتظمة خاصة �ف
 : ز ذلك كالتا�ي كاء و��ب  التعاون مع مختلف اله�ا�ل وال�ش

 وزارة العدل  1.1.1.5

الهي مع  بالتنسيق  الدو�ي  التعاون  إدارة  خالل  من  العدل  وزارة  لمكافحة  تقوم  الوطن�ة  االتجار  ئة 
ي تع��ز القدرات    باألشخاص بدعم

مختلف مشار�ــــع التعاون الدو�ي لتسه�ل تنف�ذها، والمساهمة �ف
ي الندوات والتدر�ب

أو   من خالل �سه�ل المشاركة �ف وتعمل ع�    خارج البالد التو�س�ة  سواء داخل 
ي المجال من خالل برامج تعاون مختلفة

 : ، متها دعم أعضاء الهيئة ومختلف الجهات الفاعلة �ف

تعاون   • إطار    XMEX19اتفاق�ة  ي 
�ف والج��مة  بالمخدرات  ي  المعيف المتحدة  األمم  مكتب  مع 

ة   وع اإلقل��ي للدول الع���ة للف�ت ي العدل والداخل�ة. تم تنف�ذ  2021-2016الم�ش
  لدعم وزاريت

ان�ة إجمال�ة قدرها   ف وع ع� مدى ثالث سنوات بم�ي . والهدف    849206هذا الم�ش دوالر أم���ي
ي والتدر�ب لبناء القدرات   وع تقد�م الدعم الفيف ي مجال مكافحة  من الم�ش
االتجار باألشخاص  �ف

ف تو�س و�لدان المنشأ والمقصد، بما   ي بني
و ته��ب المهاج��ن من خالل تع��ز التعاون القضايئ

ي ذل
ي العدالة الجنائ�ة  �ف

ف �ف بهدف  ك تنظ�م أ�شطة تدر�ب�ة لقوات األمن الداخ�ي والمتخصصني
ف عمل�ات معالجة القضا�ا ووضع األطر القانون�ة واعتماد س�اسات وطن�ة فعالة.   تحسني
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ف دول شمال اف��ق�ا   • وع التعاون مع مكتب االمم المتحدة لمكافحة الج��مة والمخدرات بني م�ش
ي مجال ته��ب  

هيئة الوطن�ة  لل�شكل رئ��ي  والموجه  )  NACSATالمهاج��ن واالتجار بالب�ش (�ف
باألشخاص   االتجار  ته��ب  بالمتعهدين  والقضاة  لمكافحة  مجال  ي 

�ف الجنائ�ة  التحق�قات 
وع  إ� تع��ز التك��ن والتدر�ب  االتجار باألشخاص، المهاج��ن  قدرات  الو�ناء  و�ــهدف الم�ش

  . ي
ي مجال التحقيق الجنايئ

وع ع� مدى ثالث سنوات (مارس  و �ف إ�    2018تم تنف�ذ الم�ش
ي    3150)، بتم��ل �قدر بنحو 2021مارس  

، موزعة ع� خمس دول، بما �ف ي لييف ألف جن�ه إس�ت
 ذلك تو�س. 

وته��ب   • بالب�ش  االتجار  ي 
�ف المتورطة  للحدود  العابرة  اإلجرام�ة  الشبكات  تفك�ك  وع  م�ش

وع   ي شمال إف��ق�ا، وهو م�ش
ي ذلك  المهاج��ن �ف

بما �ف إقل��ي مخصص لدول شمال إف��ق�ا 
ة  ي   2030- 2020تو�س للف�ت ي و�نفذە مكتب األمم المتحدة المعيف بتم��ل من االتحاد األورويب

ي 
�ف إف��ق�ا  شمال  لدول  المختصة  الجهات  جهود  دعم  إ�  و�ــهدف  والج��مة.  بالمخدرات 

الجرائم   ي 
�ف المتورطة  اإلجرام�ة  الشبكات  باألشمكافحة  المنطقة    خاص االتجار  تهدد  ي  واليت

 بأ�ها. 

تو�س   • ي 
�ف مجتمع سل�ي وشامل  تع��ز  من خالل  السالم  دعم  تعاون حول  وع  - 2019م�ش

ف    2021 والهيئة الوطن�ة للوقا�ة من التعذ�ب،    الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاصبني
ي ومكتب المفوض السا�ي لحقوق ا

ا�ة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ إل�سان، و�تم��ل  بال�ش
ي تو�س. 

�طان�ة �ف  من السفارة ال�ب

ي تو�س   •
وع دعم الهيئات المستقلة �ف ي ومجلس أورو�ا. )PAII-T(م�ش ، بدعم من االتحاد األورويب

ي عام  و 
نامج �ف وع،  إ�شاء  . 2019تم إطالق ال�ب آل�ة إحالة وطن�ة    ومن أهم نتائج هذا الم�ش

باألشخاص   االتجار  الضحا�ا  و لضحا�ا  ع�  التعرف  عمل�ة  لتسه�ل  شامل  نظام  تط��ر 
ذلك وقد رافق  .  لهم  الحما�ة والدعم المناسب والفعال  وضمانوتوجيههم إ� ه�كل رعا�ة  

ي أدوات وتنظ�م التدر�ب 
تم إطالق اآلل�ة الوطن�ة إلحالة ضحا�ا    . وقد والمحا�اة  إصدار ثمايف

ي   التجار باألشخاصا
 . 2021د�سم�ب  15�ف

برنامج   • إطار  ي 
�ف التعذ�ب  من  للوقا�ة  الدنمار�ي  المعهد  مع  بدعم    TRUSTالتعاون  المتعلق 
)، والذي يركز ع� دعم 2023-2020االنتقال الد�مقرا�ي الذي تموله السفارة الس����ة (

ا من األ�شطة ذات األهم�ة وزارة   ي نفذتها منظمة  الهيئات المستقلة و�تضمن عدد� العدل اليت
DIGNITY    وع ي لص�اغة تقار�ر حقوق اإل�سان. ومن أهداف الم�ش ي ذلك تط��ر دل�ل تدر�يب

بما �ف
ف   بني والتواصل  والتعاون  الجهود  توح�د  مجال  ي 

�ف القدرات  و�ناء  الد�مقراط�ة  الثقافة  ��ش 
 السلطات العامة والهيئات المستقلة. 

 وزارة الصحة  2.1.1.5

لتع��ز ودعم التعهد   مع وزارة الصحةالتنسيق    باألشخاص  ر مكافحة االتجالتواصل الهيئة الوطن�ة  
ي اله�ا�ل االستشفائ�ة  و   بضحا�ا االتجار 

ة ال�وف�د العموم�ة  العنا�ة واالحاطة بهم �ف   وخاصة خالل ف�ت
 . للغا�ة وكان تفاعل وزارة الصحة إ�جاب�ا 
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 وزارة المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السن  3.1.1.5

الوطن�ة   الهيئة  االتجاتتواصل  إطار    باألشخاص  ر لمكافحة  ي 
الوزارة، ال س�ما �ف باستمرار مع مصالح 

ي مجال حما�ة الطفولة.  
متابعة وضع الطفولة من أجل مساعدة السلط إلعداد الس�اسات العموم�ة �ف

ا يتقدمه  الطفولة  ي حما�ة  مندويب ف��ق من  الهيئة جلسة عمل مع  اإلطار  ي هذا 
لس�د  وقد عقدت �ف

ات اإلحصائ�ة المتعلقة    عامالمندوب ال لحما�ة الطفولة وذلك من أجل انتاج واعداد الب�انات والمؤ�ش
 �شبهات االتجار باألطفال. 

ف  بني والتعاون  ا�ة  ال�ش إطار  ي 
حما�ة  و الهيئة    و�ف حول  والدراسات  والتوثيق  والتك��ن  االعالم  مرصد 

م االتجار باألطفال و التع��ف بها عن ط��ق  اصدار حقيبة ب�داغوج�ة حول "جرائ   تمحقوق الطفل  
 .  وذلك بدعم من منظمة الهجرة الدول�ةدورات تدر�ب�ة مناطها ��ش  ثقافة حقوق الطفل  

ي   4.1.1.5
 وزارة الدفاع الوطين

ي جهود الهيئة الوطن�ة    ، ح�ث تم التنسيق  باألشخاص  ر لمكافحة االتجاساندت وزارة الدفاع الوطيف
إطارات  �سخ�ي  األجانب كما تم    باألشخاص  ر لضحا�ا االتجاها أساسا  تم توجيه من اجل نقل مساعدات 

ي  عسك��ة وأفراد  ي عمل�ة التوز�ــــع.  من الج�ش الوطيف
 للمشاركة �ف

 وزارة الشؤون الخارج�ة   5.1.1.5

ي مجال تبادل حرصت وزارة الشؤون الخارج�ة ع�  
ي ومتعدد األطراف، �ف

، الثنايئ تع��ز التعاون الدو�ي
األمن�ة   واإلطارات  القضاة  (خاصة  المتدخلة  األطراف  قدرات  لتط��ر  الفن�ة  والمساعدة  ات  الخ�ب
ي   المعيف المتحدة  األمم  مكتب  من  �مولها كل  ي  اليت التعاون  مشار�ــــع  متابعة  جانب  إ�  المختصة)، 

وع  بالمخدرات والج��مة (مثل م ي مجال    NACSAT�ش
 ر االتجا  مكافحةالمتعلق بالتعاون اإلقل��ي �ف

المتصلة  باألشخاص المال�ة  التحال�ل  مجال  ي 
�ف اإلقل�م�ة  القدرات  تط��ر  وع  وم�ش   ر االتجا   بجرائم، 

هم من  باألشخاص أورو�ا وغ�ي ي ومجلس 
اإلنمايئ المتحدة  األمم  و�رنامج  للهجرة  الدول�ة  ) والمنظمة 

، والحرص ع� ضمان تكامل هذە المشار�ــــع وعدم ازدواج أ�شطتها وتلبيتها ألول��ات   ف كاء الدوليني ال�ش
ي هذا المجال. 

 الجانب التو��ي وحاج�اته �ف

لدراسة تبعات انضمام   تماعات مع ممث�ي الوزارات هيئة اجنظمت وزارة الشؤون الخارج�ة �س�ي من الو 
والعمل ع� التعج�ل   (اتفاق�ة فرصوف�ا)   باألشخاص  ر لمكافحة االتجاتو�س ا� اتفاق�ة مجلس أورو�ا  

ي االنضمام. 
 �ف

ات  كما   نشاسا  مراسلة سف�ي تو�س بك  ع�ب تلقت الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار طلبات لتبادل الخ�ب
    . بالبح��ن واألردن العامة ةوطلب بخصوص األمان

الب�انات   تجميع  قصد  الوزارات  ف  بني التنسيق  مجال  ي 
�ف جدا  هام  بدور  الخارج�ة  وزارة  قامت  كما 

ي التقار�ر الدول�ة 
 والمعط�ات المتعلقة ب�عداد مساهمات تو�س �ف
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 وزارة الداخل�ة   6.1.1.5

ت عالقة الهيئة ب ف التبادل المتواصل للمعلومات والمعط�ات ذات العالقة بحما�ة  بوزارة الداخل�ة  تم�ي
مجال  ،  باألشخاص  ر االتجا  ضحا�ا  ي 

�ف المستجدات  الوزارات حول  ي 
�ف المعن�ة  اله�ا�ل  مع  والتشاور 

 . االتجار باألشخاص وك�ف�ة التعا�ي معها 

�د التو��ي  7.1.1.5  ال��

ي من كل سنة    23ار يوم  و تك��سا إلقر   باألشخاص   ر لمكافحة االتجابطلب من الهيئة الوطن�ة  
جان�ف

الرق إللغاء  ل  ع�دا وطن�ا  اح�ائه  تم  والذي  ي  الثان�ة  مرة  لوالعبود�ة 
ي    23�ف

�د  ،  2020جان�ف ال�ب تو� 
ي    23يوم  التو��ي  

ي تو�س.    اصدار   2021جان�ف
 طابع ب��دي تذكاري يثمن ذكرى الغاء الرق والعبود�ة �ف

 الهيئات الدستور�ة والعموم�ة  8.1.1.5

العموم�ة  عضوا  بصفتها   الهيئات  رابطة  ي 
الوطن�ة    ساهمتالمستقلة،  �ف االتجاالهيئة    ر لمكافحة 

الهيئات    2021سنة  خالل  الهيئة    باألشخاص تنظمها  ي  اليت والتظاهرات  األ�شطة  من  العد�د  ي 
�ف

وع ال ي إطار م�ش
ا�ة مع عدد من المنظمات �ف  . TRUSTعموم�ة بال�ش

ي   9.1.1.5
 المجتمع المدين

ي �سيف خالل سن  ابرام:  2021و  2020 يت
ف الهيئة ومنظمة أطباء العالم، تهدف ا� م��د تأط�ي عمل�ة اإلحاطة الصح�ة    • ا�ة بني اتفاق�ة �ش

ف التك��ن وتنم�ة قدرات ال  االتجار باألشخاص  بضحا�ا  ف  وتبادل اإلحاالت وكذلك تامني عاملني
 .  بالقطاع الص�ي

وا • للعائلة  للهجرة وجمع�ة "أمل"  الّدولّ�ة  مة  المنظ� ف  اتفاق�ة دعم بني تمتد ط�لة  ابرام  لطفل 
ة لضحا�ا  ف وتهدف إ� تقد�م  المساعدة المبا�ش ف من قبل    االتجار باألشخاص  سنتني المحالني

 . االتجار باألشخاص الهيئة الوطن�ة لمكافحة 

مة الّدولّ�ة للهجرة   • ف المنظ� ف وتهدف إ�    و ابرام اتفاق�ة دعم بني "كار�تاس" وتمتد ط�لة سنتني
لضحا�ا  ة  المبا�ش المساعدة  باألشخاص  تقد�م   الوطن�ة    االتجار  الهيئة  قبل  من  ف  المحالني

 . االتجار باألشخاص لمكافحة

 الدويل واإلقليمي  املستوى علىالشراكة والتعاون  2.1.5

ات ور�ط الصلة مع البلدان المجاورة من أجل مكافحة   ز التعاون الدو�ي أساسا من خالل تبادل الخ�ب ي�ب
 الع�ب وطن�ة:  باألشخاص  ر جرائم االتجا
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�ول   التعاون 1.2.1.5 ي مع االن�ت
 األمين

القانون   إنفاذ  ي  تتعاون سلطات 
المعلومات  �ف تبادل  من خالل  البلدان  بمختلف  اتها  نظ�ي مع  تو�س 

ي  
االتجار باألشخاصوالمعط�ات حول الضحا�ا والشبكات االجرام�ة الضالعة �ف ، وذلك ع�ب  الجرائم 

�ول واألف��بول وشعب اإلتصال.    مكاتب األن�ت

مراسلة    11توج�ه  ب  ت وزارة الداخل�ة (إلدارة الفرع�ة للوقا�ة االجتماع�ة)  قام  ،2021وخالل سنة  
�ول بالجزائر وساحل العاج وليب�ا وغين�ا والسعود�ة والمغرب وترك�ا  موجهة إ� كل من مكاتب األن�ت
كة نظمتها  ي إطار تنف�ذ عمل�ات م�دان�ة مش�ت

 وال�ونغو وس���ا وفر�سا و��طال�ا. وقد اندرج أغلبها �ف
ا") وشارك فيها أ��� من   ت�ي ي "و�كا" و"لي�ب �ول (عملييت دولة خالل أشهر أف��ل/ ماي    47منظمة األن�ت

. وقد أثمر عنها التعرف ع� عدد من الضحا�ا األجانب الذين تعرضوا إ� الته��ب  2021وأوت/سبتم�ب  
 معن�ة). واالتجار بهم من قبل شبكات منظمة (جاري التع��ف بهم بالتعاون مع المكاتب ال

ات  2.2.1.5  تبادل الخ��

  �رساء آل�ات تعاون وتنسيق منذ إحداث الهيئة تم إبرام العد�د من االتفاق�ات مع مؤسسات الدولة و 
ومكتب   ومجلس أرو�ا الجمع�ات المحل�ة ومن بينها المنظمة الدول�ة للهجرة  و   المنظمات الدول�ة مع  

ومنظمة أطباء العالم وتو�س أرض اللجوء وجمع�ة كارتاس وجمع�ة  األمم المتحدة لمكافحة الج��مة 
ف من التعذ�ب وجمع�ة أمل  اس لتأه�ل الناجني  عائلة والطفل. للمحامون بال حدود ومعهد ن�ب

ا�ة ا� برمجة ودعم أ�شطة للوقا�ة من ظاهرة كافحته  وم   االتجار باألشخاص  وتهدف اتفاق�ات ال�ش
الجرائم.  هذە  ي  مرتكيب مقاضاة  أجل  من  ي 

القضايئ مع    بالتتبع  ا�ة  ال�ش اتفاق�ات  ي 
�ف ف  ك�ي ال�ت �قع  كما 

ي ع� الضحا�ا من أجل حمايتهم وتوف�ي خدمات طب�ة  
مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المديف

ي اعادة تأه�ل الضحا�ا. 
ي �ساهم �ف  واجتماع�ة وتقد�م العد�د من الخدمات األخرى اليت

ي تو�سو
وعها دعم الهيئات المستقلة �ف ي اطار م�ش

ي  PAII-T(  �ف ي واللوجسيت )، تلقت الهيئة الدعم التقيف
أورو�ا مجلس  طرف  لمكافحة  -من  أساس�ة  ودعائم  آل�ات  ف  ك�ي ل�ت وذلك  تو�س  االتجار    مكتب 

ي أعدتها الهيئة. كما �دعم مكتب األمم المتحدة لمكاف  باألشخاص ات�ج�ة الوطن�ة اليت حة  وفقا لالس�ت
ات�ج�ات الهيئة.  ي لألمم المتحدة أ�شطة واس�ت

نامج اإلنمايئ  الج��مة والمخدرات و ال�ب

المتعلقة   الهيئة  طلبات  ا� كل  تعاون  اتفاق�ات  اطار  ي 
�ف الدولة  مؤسسات  و    ا بأ�شطتهو�ستج�ب 

مر  الصح�ة والنفس�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة وهذا األ   باإلحاطةبمتطلبات الضحا�ا الس�ما المتعلقة  
ان�ة خاصة بالهيئة.  ف ي غ�اب م�ي

 �كت�ي أهم�ة قصوى خاصة �ف

ا�ة مع وزارة الشؤون االجتماع�ة، تعلقت أساسا بمحوري الحما�ة   ي هذا اإلطار تم إمضاء اتفاق�ة �ش
و�ف

ات�ج�ة الوطن�ة   . باألشخاص ر لمكافحة االتجاوالوقا�ة تباعا لالس�ت

ا�ة والمتعلقة أساسا بمحاور الوقا�ة من    وتتواصل الهيئة مع وزارة الشؤون الدين�ة تنف�ذا  التفاق�ة ال�ش
ات�ج�ة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص  جرائم  . االتجار باألشخاص وفق ما نصت عل�ه االس�ت
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ا�ة تهدف أساسا إ�ي اعتماد آل�ات تنسيق وتعاون  ي ابرمت الهيئة اتفاق�ة �ش ومع وزارة الدفاع الوطيف
ب  والتع��ف  التك��ن  مجال  ي 

ومكافحة�ف منع  باألشخاص  قانون  ف    االتجار  العسك��ني القضاة  لفائدة 
 والجهات العسك��ة المعن�ة. 

ف   ي من خاللها سيتم برمجة حصص تك��ن ��ش واليت ��ة  ال�ت ا�ة مع وزارة  اتفاق�ة �ش الهيئة  وأبرمت 
ي مجال حما�ة ومسا

���ة وذلك �ف اء من الهيئة لفائدة مختلف االطارات ال�ت ف وخ�ب عدة  عليها مختصني
 وستتعهد الوزارة بتغط�ة مصار�ف التك��ن.  االتجار باألشخاص الضحا�ا ورصد جرائم

ي التظاهرات المتعلقة بمكافحة 
�ك الطلبة �ف ا�ة مع المؤسسات الجامع�ة لت�ش   وت��ط الهيئة عالقة �ش

ي هذا المجال و�خصوص حما�ة حقوق اال�سان.   االتجار باألشخاص
 و�رمجة حصص تك��ن �ف

ي حما�ة   وتتواصل الهيئة بصفة دائمة مع إدارة الوقا�ة االجتماع�ة التابعة لوزارة الداخل�ة ومع مندويب
و�شخ�ص جرائم أجل رصد  بصفة  االتجار باألشخاص  الطفولة من  التنسيق  يتم  الشأن،  ي هذا 

. و�ف
ووز  الهيئة  ف  بني ي  دور�ة  ومندويب االجتماع�ة  الشؤون  بوزارة  االجتما�ي  النهوض  واقسام  الداخل�ة  ارة 

المجتمع   االقتضاء مع مكونات  التنسيق عند  يتم  بها كما  المتعهد  الوضع�ات  الطفولة حول  حما�ة 
" و " أمل للعائلة والطفل" إليواء الضحا�ا األجانب من   ي ي "بييت ي والجمع�ات ع� غرار جمعييت

المديف
 لفت�ات. النساء و ا 

ف الهيئة ووزارة الداخل�ة مع عدد من النساء الضحا�ا.   35كما تم إجراء عدد   كة بني  مقابلة محم�ة ومش�ت

وتتواصل الهيئة مع وزارة الصحة أساسا بخصوص الوضع الص�ي للضحا�ا من أجل العنا�ة واالحاطة  
ي ظل جائحة كو 

ي احدى اله�ا�ل االستشفائ�ة وخاصة �ف
 .  19-ف�دبهم �ف

ي إطار متابعة    والهيئة
ي تواصل مستمر مع مصالح وزارة المرأة واأل�ة والطفولة وكبار السن ال س�ما �ف

�ف
ي مجال حما�ة الطفولة. وتعقد  

وضع الطفولة من أجل مساعدة السلط إلعداد الس�اسات العموم�ة �ف
داد  لحما�ة الطفولة وذلك من أجل انتاج واع  سنةالهيئة بصفة دور�ة جلسات عمل مع المندوب ال

ات اإلحصائ�ة المتعلقة �شبهات االتجار باألطفال.   الب�انات والمؤ�ش

ي ر�ط الصلة مع هيئات مكافحة
االتجار    وع� الصع�د الدو�ي �ساهم مصالح وزارة الشؤون الخارج�ة �ف

ي التواصل مع الهيئة أو بخصوص    باألشخاص
و التنسيق مع جهات حكوم�ة وغ�ي حكوم�ة ترغب �ف

ي تنظمه ي الخارج. األ�شطة اليت
ي تو�س أو �ف

 ا �ف

ي وتبعا 
ي والقضايئ

ف القانويف ي المجالني
ي �ف

ي التو��ي األرديف
ي إطار تدع�م التعاون الثنايئ

ي هذا الشأن، و�ف
و�ف

مكافحة مجال  ي 
�ف التو�س�ة  التج��ة  ع�  االطالع  ي 

�ف ي 
األرديف الجانب  باألشخاص   لرغبة  ،  االتجار 

ال البعض من  ب�رسال  الدعوة  ا� هذە  الهيئة  اعدادها  استجابت  تم  ي  اليت القانون�ة والوثائق  نصوص 
مكافحة  مجال  ي 

�ف ف  المتدخلني قدرات  باألشخاص  لدعم  عن    االتجار  الهيئة  ت  ع�ب تو�س كما  ي 
�ف

ي  
ف �ف ف عالقة التواصل مع المتدخلني ات وتمتني ي    باألشخاص  ر مكافحة االتجااستعدادها لتبادل الخ�ب

�ف
 الممل�ة األردن�ة. 
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تنظ�م وتواصلت وزارة الخارج�ة مع مكت ي بالمخدرات والج��مة بخصوص  ب األمم المتحدة المعيف
وس كوف�د الدول الع���ة حول "تأث�ي ف�ي ا�ة مع جامعة  إقل�م�ة بال�ش االتجار    ع� ظاهرة   19-ندوة 

ي الندوة. باألشخاص
ي هذا االطار سجلت الهيئة حضورها �ف

 " و�ف

، تم توج�ه عدد   ي ي اطار التعاون االميف
�ول كل من أم��كا   مراسالت ا� مكاتب  05و�ف   ، ال�ابان، فر�سا   ،إن�ت

ي جرائم إتجار   ،ا�طال�ا 
ف �ف ومكاتبة المنظمة    باألشخاص  وال�وت د�فوار لطلب معط�ات حول مورطني

ج��مة الرتكاب  المستعملة  الط��قة  نموذج  تعم�م  قصد  �ول  لألن�ت باألشخاص   الدول�ة    االتجار 
ي إطار تبادل المعلوما  باستغالل

  االتجار باألشخاص   ت حول اسال�ب ارتكاب جرائمعمالة الغ�ي وذلك �ف
بنقاط العبور لرصد مثل تلك الجرائم    وخاصةوالدعوة ا� االنتباە والحذر من قبل اله�ا�ل األمن�ة  

 وال�شف عن الشبكات اإلجرام�ة. 

مة الّدولّ�ة للهجرة  3.2.1.5
�

 المنظ

مة الّدولّ�ة للهجرة خالل سن   باألشخاص   ر لمكافحة االتجاتقنّ�ا الهيئة الوطن�ة    2020ة  دعمت المنظ�
جنة 

�
تها الل ي مجال مكافحة جرائم االتجار والتعهد  اّتفاقّ�ة تعاون  عداد إل  اإل�فوار�ةونظ�ي

ف �ف ف الطرفني بني
 . بالضحا�ا 

ي تو�س، و�عد تبادل ال�ّ 
ف �ف ي اّتفاقّ�ة الّتعاون هذە استجابة الرتفاع عدد الّضحا�ا اإل�فوارّ�ني

�ارات  وتأيت
ي تو�س و

مة الّدولّ�ة للهجرة �ف ي �ّ�تها المنظ� ي الاليت
ي سنة  �ف

ف عن    2019�وت د�فوار �ف لصالح ممّثلني
جنة اإل�فوار�ة والهيئة الوطن�ة 

�
 . باألشخاص ر لمكافحة االتجاالل

ي  و
ع�ب    2021مارس    29�ف عمل  ورشة  د�فوار  وكوت  تو�س  ي 

�ف للهجرة  الدول�ة  المنظمة  نظمت   ،
نت ضمت أع ي  اإلن�ت

.  ال�وت د�فوار ضاء من الهيئة التو�س�ة لمكافحة اإلتجار ولجنة مكافحة اإلتجار �ف
ي المتعلق بمكافحة االتجار باألشخاص و�مكان�ات  

وتوكول الثنايئ وركزت حلقة العمل ع� محت��ات ال�ب
 تعد�له. 

ي ظل ازمة كورونا من خالل  
دات  توز�ــــع المساعتوف�ي و هذا وساندت المنظمة عمل الهيئة خاصة �ف

    . ع� الضحا�ا العين�ة والمال�ة  

   الشبكة االورومتوسط�ة للحقوق 4.2.1.5

ي إطار برنامجها المتعلق بدعم أ�شطة الهيئات العموم�ة بالتعاقد 
تكفلت الشبكة االورومتوسط�ة �ف

الوطن�ة   الهيئة  ذمة  ع�  ووضعهما  ف  اثنني ف  �صني م�ت االتجامع  شه��ن    باألشخاص  ر لمكافحة  ط�لة 
 ة ف�ما يتعلق ب�عداد التقار�ر. لمساندة عملها خاص

 مجلس أورو�ا   5.2.1.5

ي وضع ال�ة وطن�ة  أرو�ا ساهم مجلس  
ا�ة مع الهيئة �ف   باألشخاص   ر ضحا�ا االتجاوتوج�ه   إلحالة بال�ش

قبل كافة   من  وتطب�قها  باآلل�ة  التع��ف  حسن  ع�  ستساعد  ي  اليت الب�داغوج�ة  المحامل  و�عداد 
  . ف  المتدخلني
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 التنسيق واملسامهات يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  2.5

لسنة    باإلضافة األم��ك�ة  الخارج�ة  لوزارة  الموجه  تو�س  تق��ر  إعداد  ف�ه    2021ا�  �عرض  الذي 
والت �عات  الت�ش مجال  مختلف  ي 

�ف المتوفرة  واإلحصائ�ات  االتجاداب�ي    ، ومكافحته   باألشخاص  ر منع 
ي س�اق مجهودات الدولة لتك��س مبادئ حقوق اإل�سان. 

 قدمت الهيئة العد�د من المساهمات �ف

ي سنة 
ي الطو�ي لمتابعة تنف�ذ الميثاق العال�ي من أجل الهجرة اآلمنة  2021�ف ، تم إعداد التق��ر الوطيف

ي   ي إطار التعاون مع مجموعة العمل المعن�ة بالهجرة بالمنطقة الع���ة اليت
والمنظمة والنظام�ة وذلك �ف

) آس�ا  ي  لغريب واالجتماع�ة  االقتصاد�ة  المتحدة  األمم  لجنة  من  رئاستها كل  ي 
�ف ك  )،  ESCWA�ش�ت

ي ص�اغته ع�  
ف �ف ك�ي ال�ت تم  وقد  الع���ة،  الدول  للهجرة وجامعة  الدول�ة  ف    13المنظمة  هدفا من بني

ف   ف التاسع والعا�ش المتعلقني أهداف الميثاق العال�ي الهجرة االمنة والمنظمة والنظام�ة ونذكر الهدفني
المهاج��ن   ته��ب  لمكافحة  الوطن�ة  ع�ب  التداب�ي  بتع��ز  االتجاتباعا  ومكافحته    باألشخاص   ر ومنع 

ي س�اق الهجرة الدول�ة. 
 والقضاء عل�ه �ف

ي أعمال تحد�ث تنف�ذ االتفاق العال�ي من أجل  باألشخاص    ر كافحة االتجالم الهيئة الوطن�ة  وشاركت  
�ف

) والنظام�ة  والمنظمة  اآلمنة  الشؤون  PMMالهجرة  وزارة  نظمتها  ي  اليت المعن�ة،  اللجنة  ي 
�ف ) كعضو 

ي  
 .  2021أ�ت��ر  8و   2021أف��ل  7االجتماع�ة، �ف

ي  باإل باألشخاص    ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة  وساهمت   جابات ع� أسئلة المقرر الخاص المعيف
ي الدورة السابعة

ي ستعرض �ف ، وال س�ما النساء واألطفال، واليت ف لمجلس حقوق    باالتجار بالب�ش واألر�عني
ي س�اق االتجار بالب�ش 

 اإل�سان، �شأن تطبيق مبدأ عدم العق��ة �ف

ي بعدة أ�شطة  باألشخاص    ر لمكافحة االتجاالهيئة الوطن�ة  قامت    2021وخالل سنة  
مجال تع��ز    �ف

ا�ة :   ال�ش

ي تمت ع�ب اإلن�ت  • ، واليت باألشخاص  ي أعمال الندوة الخاصة بمكافحة االتجار 
نت  المشاركة �ف

ف   2021أ�ت��ر   14و   13يو�ي   ف معهد فيينا للحوار والتعاون الدوليني ف منظمة بني ا�ة بني ، بال�ش
)VIDC . ي ضد االتجار بالب�ش ي أورو�ا ، بمناسبة اليوم األورويب

 ) ومنظمة األمن والتعاون �ف

ي والجمهور�ة التو�س�ة لألعوام   • ف االتحاد األورويب ا�ة الجوار بني وع �ش ي م�ش
- 2022إبداء الرأي �ف

2025 . 

ي أعمال تحد�ث تنف�ذ االتفاق العال�ي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظام�ة   •
المشاركة �ف

)PMM  ي
ي نظمتها وزارة الشؤون االجتماع�ة، �ف ي اللجنة المعن�ة، اليت

  2021أف��ل    7) كعضو �ف
 .  2021أ�ت��ر  8و 

لمكاف • الوطن�ة  ات�ج�ة  االس�ت وتحد�ث  التشاور  أعمال  ي 
�ف واإلرهاب،  المشاركة  التطرف  حة 

ي  
 . 2021نوفم�ب   2نظمته اللجنة الوطن�ة لمكافحة اإلرهاب �ف
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ي إعداد الردود ع� التق��ر الدوري الرابع لتو�س �شأن اتفاق�ة مناهضة   •
المشاركة والمساهمة �ف

وب المعاملة أو العق��ة القاس�ة أو الالإ�سان�ة أو المهينة، ورشة عمل   ە من �ف التعذ�ب وغ�ي
ي نظمتها ر 

 . 2021أف��ل   7ئاسة الحكومة �ف

ي ا •
ف العن�ي.   اعداد  لمساهمة �ف  التق��ر الدوري المتعلقة بالقضاء ع� جميع أشكال التمي�ي

ي أعمال اللجنة الوطن�ة لتنسيق التعهد باألطفال ضحا�ا العنف.  •
 المشاركة �ف

ي إطار التحض�ي لخطة التنم�ة   •
ي اجتماع اللجنة الفرع�ة للمرأة �ف

ي  2025-2021لمشاركة �ف ، واليت
ي  

ي لمكافحة العنف ضد المرأة �ف ات�ج�ة المرصد الوطيف نت حول مراجعة اس�ت   4تتم ع�ب اإلن�ت
 . 2021مارس 

العمال  • "حقوق  حول  بالخارج  ف  التو�سيني مكتب  نظمها  ي  اليت العمل  ورشة  ي 
�ف المشاركة 

ف بالخارج: الو�ي باالستجابة المؤسس�ة"،    . 2021ماي   20التو�سيني

ي  •
ف الهيئات العموم�ة والذي تم  المشاركة �ف ي بني

االجتماع التقي��ي لمدى تنف�ذ الدل�ل التنس��ت
 . ف ي لحقوق اإل�سان والمفوض�ة السام�ة لحقوق الالجئني ف المعهد العريب اك بني  تنظ�مه باالش�ت

ف   • ي حول رعا�ة القا��ن األجانب غ�ي المصح��ني
ي والتنس��ت ي االجتماع التحض�ي

المشاركة �ف
ي س�اق ال

ي  بذو�ــهم �ف
اف وزارة المرأة �ف  . 2021سبتم�ب   30هجرة تحت ا�ش

ي ورشة عمل نظمتها رئاسة الحكومة حول "آفاق التعاون مع مجلس   •
ن�ت �ف المشاركة ع�ب االن�ت

ي  
ي  29أورو�ا"   �ف

 . 2021جان�ف

برنامج إصالح  ا • بتقي�م  ف  المكلفني اء  الخ�ب ف��ق  النهائ�ة حول عمل  العمل  ي ورشة 
لمشاركة �ف
ي  

ي نظمتها وزارة العدل    2021تم�ب  سب  29العدالة  �ف  واليت

للحدود   • العابرة  اإلجرام�ة  الشبكات  "تفك�ك  برنامج  تنس�ق�ة حول  اجتماعات  ي 
�ف المشاركة 

ي شمال إف��ق�ا" الذي ينفذە مكتب األمم  
ي االتجار بالب�ش وته��ب المهاج��ن �ف

المتورطة �ف
ي بالمخدرات والج��مة بالتعاون مع السلطات الت  و�س�ة. المتحدة المعيف

ي مجال مكافحة االتجار بالب�ش مع الهند.  •
وع مذكرة التفاهم �ف ي م�ش

 إبداء الرأي �ف

نت من   • ف للجنة منع الج��مة والعدالة الجنائ�ة ، المنعقدة ع�ب اإلن�ت ي الدورة الثالثني
المشاركة �ف

 ماي  21إ�  17

ي الد •
للجمع�ة    76ورة  إجابات ع� أسئلة من التق��ر حول أشكال الرق المعا�ة، والذي قدم �ف

ي أ�ت��ر 
 . 2021العامة لألمم المتحدة �ف

 "المرأة واألمن والسالم".   1325متابعة تنف�ذ الخطة القطاع�ة لتطبيق قرار مجلس األمن رقم   •

ي    •
ف للجنة منع الج��مة والعدالة الجنائ�ة �ف ي إطار الدورة الثالثني

ي تظاهرة عن بعد �ف
المشاركة �ف

ي بالمخدرات والج��مة. ، نظمها مكتب األ   2021ف�فري   2  مم المتحدة المعيف

 . اإلجابة ع� األسئلة المتعلقة بتق��ر أسوأ أشكال استغالل األطفال •
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 ابألشخاص تونس والتصنيف العاملي يف جمال االجتار  .6
ي مجال مكافحة  

ت�ب العال�ي لتو�س �ف . و�عرض  االتجار باألشخاصهذا الفصل مخصص لتحل�ل ال�ت
�ن   منذ تموقع تو�س منذ اعتماد هذا التصن�ف  تقد�ممصادر ومنهج�ات التصن�ف قبل  أ��� من ع�ش

ي   عاما 
ف   لدراسةالفصل الختا�ي  و�خصص  .  االتجار باألشخاص مجال مكافحة  �ف آفاق وأهداف تحسني

ت  �ب العال�ي لتو�س. ال�ت

 مصادر ومنهجيات التصنيف العاملي  1.6

 املصدر 1.1.6

سنة   الخارج�ة  ت،  2001منذ  وزارة  ك�ةعد  باألشخاصتق��ر   األم�ي االتجار  حالة  �درس  سن��ا  ع�   ا 
ي ذلك  االمستوى الع

. و�أيت ا لما نص عل�ه  ل�ي �ي قانون  الوفق�   حما�ة ضحا�ا االتجار باألشخاص ل  األم�ي
ي    يتطلب من وزارة الخارج�ة أن تقدم تق��را� كل عام إ� ال�ونغرسالذي    2000لسنة  

جوان من    1(�ف
 . حول جهود الحكومات األجنب�ة للقضاء ع� أشكال االتجار بالب�ش  كل سنة)

 ب 110المادة  – )TVPAقانون حما�ة ضحا�ا االتجار بالب�ش (

 : تقار�ر لل�ونغرس. 

ي    -) التق��ر السنوي.  1(
�جب ع� وز�ر الخارج�ة أن �قدم إ� اللجان المحل�ة    ،ح��ران (يونيو) من كل عام  1موعد ال يتجاوز  �ف

ة لالتجار باألشخاص  ا ف�ما يتعلق بحالة األشكال الخط�ي ي ذلك: (أ) قائمة بالبلدان ،المختصة تق��ر�
ي تنطبق   ،بما �ف إن وجدت، اليت

ي تمتثل حكوماتها امتثاً� كامً� لهذە المعاي�ي ؛   عليها المعاي�ي الدن�ا للقضاء ع� االتجار واليت

م حكوماتها بال�امل بهذە المعاي�ي  ف ي ال تل�ت ي تنطبق عليها المعاي�ي الدن�ا للقضاء ع� االتجار واليت  (ب) قائمة البلدان، إن وجدت، اليت
مة ؛ و ول�نها تبذل جهو  ف ة لجعل نفسها مل�ت ا كب�ي  د�

م حكوماتها �شكل كامل بهذە  ف ي ال تل�ت ي تنطبق عليها المعاي�ي الدن�ا للقضاء ع� االتجار واليت (ج) قائمة بتلك الدول، إن وجدت، اليت
مة.  ف ة لجعل نفسها مل�ت ا كب�ي  المعاي�ي وال تبذل جهود�

المؤقتة.  2( التقار�ر  السنوي    -)  التق��ر  إ�  ( باإلضافة  الفقرة  إ� لجان ال�ونغرس   ،)1بموجب  أن �قدم  الخارج�ة  �جوز لوز�ر 
ة لالتجار باألشخاص ا أو أ��� ف�ما يتعلق بحالة األشكال الخط�ي ا واحد� ا مؤقت� ي أي وقت تق��ر�

ي ذلك معلومات عن    ،المناسبة �ف
بما �ف

م أو �خ�ج عن االمتثال للمعاي�ي الدن�ا للقضاء ع�   ف ي (أ) �ل�ت ة لتحقيق  البلدان اليت االتجار ؛ أو (ب) بدأوا أو توقفوا عن بذل جهود كب�ي
 منذ إرسال التق��ر السنوي األخ�ي  ،االمتثال

 Trafficking Victims Protection Act (TVPA)المصدر: حسب  

ي اخر تق��ر    188لغ عدد البلدان المشمولة بتق��ر االتجار باألشخاص  و�
  82بينما كان    2022بلدا �ف

ي  
المعلومات    و�ستند التقري السنوي حول االتجار باألشخاص ع�  . 2001التق��ر األول لسنة  بلدا �ف

، ومنظمات غ�ي حكوم�ة ومنظمات دول�ة،   ف ف حكوميني ك�ة، ومن مسؤولني الواردة من السفارات األم�ي
منشورة   ومن    ومقاالت وتقار�ر  أ�اد�م�ة،  ودراسات  وتاستقصاء   رحالت صحف�ة،  البعثات  .  قدم 

ك�ة  الدبلوما الحكوم�ة    واإلجراءات شخاص  األ ب  االتجار المحل�ة تقار�ر حول أوضاع    والوكاالت س�ة األم�ي
ة  �م به و و قتلمكافحته بناء ع� تمح�ص شامل   مختلفة  و شمل عقد اجتماعات مع مجموعات كث�ي

ي  
�ف ف  والمسئولني والدول�ة  المحل�ة  الحكوم�ة  غ�ي  المنظمات  وممث�ي  ف  الحكوميني ف  المسئولني من 

ف و  منظمات  . األ دول�ة والصحفيني ف  �اد�ميني
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 التصنيف ضمن فئات 2.1.6

الخارج�ة   وزارة  التق��ر  االم��ك�ة  تصنف  شملها  دولة  باألشخاص  كل  االتجار  حول  ضمن  السنوي 
أر�ــع فئات لما نص عل�ه    واحدة من  ا  �ي قانون  الوفق� لسنة    حما�ة ضحا�ا االتجار باألشخاصل  األم�ي

2000  : 

م �شكل تام بالحد األديف لمعاي�ي قانون حما�ة ضحا�ا االتجار  الدول    حكومات :    1الفئة   • ف ي تل�ت اليت
 االتجار باألشخاص.  باألشخاص المتعلقة بالقضاء ع�

ي    حكومات :    2الفئة   • م �شكل تام بالحد األديف من المعاي�ي المنصوص عليها   ال الدول اليت ف تل�ت
ي قانون حما�ة ضحا�ا االتجار 

ة لتحقيق باألشخاص، ول�نها تبذل جهود�  �ف لتلك   االمتثالا كب�ي
 .  المعاي�ي

ي  :  2قائمة المراقبة من الفئة   • م �شكل تام بالحد    ال حكومات الدول اليت ف من المعاي�ي    األديف تل�ت
ضحا�ا   حما�ة  قانون  ي 

�ف عليها  ة االتجار  المنصوص  ا كب�ي جهود� تبذل  ول�نها  باألشخاص، 
، و:  االمتثاللتحقيق   لتلك المعاي�ي

o ة من  �كون فيها العدد ا ا جدا، أو    االتجار لمطلق لضحا�ا األشكال الخط�ي باألشخاص كب�ي
ا�د �شكل  ف ي ال�ت

ا �ف
�

؛   �كون آخذ  كب�ي
o   ة الخط�ي األشكال  لمكافحة  المبذولة  الجهود  ازد�اد  ع�  دل�ل  تقد�م  يتم    لالتجار لم 

ي  
ي ذلك ز�ادة عمل�ات التحقيق �ف

ي العام السابق، بما �ف
باألشخاص مقارنة بما كان ُيبذل �ف

ا و�دانتهم، وز�ادة ما �قَدم من مساعدة للضحا�ا،  ال وم   االتجار رائم  ج حقة مرتكبيها قضائ��
ة   الخط�ي األشكال  ي 

�ف ف  حكوميني ف  مسؤولني ضل�ع  تثبت  ي  اليت األدلة    االتجار وانخفاض 
 باألشخاص؛ أو 

o  ة ا كب�ي للحد األديف من المعاي�ي  لالمتثالكان التوصل إ� اتخاذ قرار بأن البلد يبذل جهود�
.  خاللالبلد باتخاذ خطوات إضاف�ة   مرتكزا إ� تعهدات قطعها   العام التا�ي

ي  ال الب  حكومات :  3الفئة   • م �شكل كامل بالحد األديف من المعاي�ي المنصوص عليها   ال د اليت ف تل�ت
ي قانون حما�ة ضحا�ا 

ة  ال باألشخاص، و   االتجار �ف ا كب�ي ام تبذل جهود� ف  بها.  لالل�ت

باألشخاص عوامل إضاف�ة لتحد�د ما إذا كان �جب أن �كون   حما�ة ضحا�ا االتجار �درج تق��ر قانون  و 
ي الفئة  

، إ� أي مدى �كون البلد بلد منشأ أو ال أو    3مقابل الفئة    2قائمة مراقبة الفئة    أو   2بلد ما �ف
ا، مدى عدم است�فاء حكومة البلد للمعاي�ي    لألشكالعبور أو وجهة   ة من االتجار؛ وثان�� الدن�ا  الخط�ي

ي  ال لتداب�ي القضاء ع� االتجار باألشخاص، و 
ف �ف ف الحكوميني ف أو الموظفني س�ما مدى تورط المسؤولني

مع  لتتوافق  اتخاذها  الحكومة  ف ع�  يتعني ي  اليت المعقولة  التداب�ي  ا،  وثالث� االتجار؛  من  ة    أشكال خط�ي
األشكا و�زالة  لمعالجة  وقدراتها  الحكومة  موارد  ضوء  ي 

�ف الدن�ا  االتجار  المعاي�ي  من  ة  الخط�ي ل 
 باألشخاص. 
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دخل عام و 
�
حما�ة ضحا�ا االتجار باألشخاص ع� أن حول  األم���ي قانون الع�   2008�نص تعد�ل أ

ف ضمن قائمة المراقبة للفئة   ف متتاليتني ي  2أي دولة جرى تصن�فها لسنتني
، وكان سوف يتم تصن�فها �ف

ي العام التا�ي لو لم تكن مصنفة فيها لع
، سوف تصنف بد تلك الفئة �ف ف ي الفئة    ال امني

ي    3من ذلك �ف
�ف

ي تق��ر عامو ذلك العام الثالث.  
ف التنف�ذ للمرة األو� �ف " ح�ي ي

  2013.   اتخذ هذا البند "تخف�ض تلقايئ
ا إ� أدلة موثوقة   ي للفئة استناد�

وقد خول وز�ر الخارج�ة صالح�ة منح إعفاء من هذا الخفض التلقايئ
ر  اإلعفاء  تف�د بأن   ا  ن لدى  ألم�ب ي حال تطب�قها، جهود�

الحكومة خطة مكت��ة من شأنها أن �شكل، �ف
مبذولة   ة  االتجار    لالمتثالكب�ي ضحا�ا  حما�ة  قانون  ي 

�ف عليها  المنصوص  المعاي�ي  من  األديف  للحد 
لوز�ر   و�جوز  الخطة.  لتنف�ذ  بتك��س موارد كاف�ة  الحكومة  وق�ام  االتجار،  للقضاء ع�  باألشخاص 

ف بعد السنة الثالثة إما أن يرتفع البلد إ�    اإلعفاء الخارج�ة إصدار هذا   ف فقط. و�تعني ف متتاليني لعامني
.   2الفئة   ط    اإلشارة وقد تمت    3أو أن يتم تخف�ض تصن�فه إ� الفئة  إ� الحكومات الخاضعة ل�ش

ي 
ي �ف

 التقار�ر الخاصة بكل بلد.  التخف�ض التلقايئ

إ� حجم مشكلة البلد، بل �عتمد ع� مدى جهود الحكومات للوفاء بالمعاي�ي   ف�تصنال�ستند    ال و 
ي تتسق �شكل    ،بالب�ش   االتجار شخاص من أجل القضاء ع�  األ ب  االتجار الدن�ا لقانون حما�ة ضحا�ا   واليت

مو  عام مع  . بروتوكول بال�ي

ي الفئة 
ف ُ�عت�ب التصن�ف �ف ي حني

ي عدم وج  ال أنه    إال أع� تصن�ف،    1و�ف شخاص  األ ود مشكلة اتجار ب�عيف
ي تلك الفئة، كما أنه  

ي البلد المصنف �ف
ي من الخطوات لمعالجة    ال �ف

ي أن ذلك البلد يتخذ ما �ك�ف �عيف
ي الفئة    إال   المشكلة. 

ي   1أن التصن�ف �ف
ي ت�ف ا لمعالجة المشكلة اليت �ش�ي إ� أن الحكومة قد بذلت جهود�

ي الفئة لإلبقاء  و شخاص.  أل اب  االتجار بالمعاي�ي الدن�ا لقانون حما�ة ضحا�ا  
ف  1ع� التصن�ف �ف ، يتعني

تقد إظهار  الحكومات  مكافحة    ا ملحوظ  ما ع�  ي 
�ف عام  تمثل  االتجار كل  الواقع،  ي 

�ف  .   1الفئة    بالب�ش
 . مسؤول�ة ول�ست مهلة

ي  و�عكس التصن�ف  
ي الفئات وما يرافقه من معلومات عن كل دولة �ف

  االتجار السنوي حول  تق��ر  ال�ف
 مور التال�ة: األ  ل�ل من ا مشخاص تقي�األ ب

ي تحظر أق� أشكال   • ف اليت شخاص، حسب تع��ف قانون حما�ة ضحا�ا  األ ب  االتجار سن القوانني
ي جرائم  شخاص، وفرضاأل ب االتجار   شخاص؛ األ ب االتجار عق��ات جنائ�ة ع� مرتكيب

شخاص بح�ث �شمل العق��ة القصوى السجن  األ ب االتجار تحد�د العق��ات الجنائ�ة لجرائم   •
 عق��ة أ��� �امة؛  تقل عن أر�ــع سنوات، أو  ال لمدة 

ب • المتعلقة  ف  القوانني من  األ ب  االتجار تطبيق  وفعالة  ال م  خاللشخاص  �شطة  قضائ�ة  حقات 
ي   أشكالاأل لمرتكيب من  السائدة  ع�  األ ب  االتجار   شكال  أحكام  و�صدار  البلد،  ي 

�ف شخاص 
 المتاج��ن؛ 

ب�ي استباق�ة للتعرف ع� الضحا�ا، مع إجراءات منهج�ة توفر إرشادات بخصوص  وضع تدا •
ف    عمل�ات التعرف ع� الضحا�ا  هم من المستجيبني ف ع� إنفاذ القانون وغ�ي بالنسبة للقائمني

ف من قبل الحكومة؛ األ  وائل المدعومني
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و�د الضحا�ا بالر  • ف ا�ات مع المنظمات غ�ي الحكوم�ة ل�ت عا�ة الصح�ة  التم��ل الحكو�ي وال�ش
النف�ي والمأوى مما يتيح لهم روا�ة تجار�ــهم وما شاهدوە أثناء   واإلرشاد ساس�ة والمشورة األ 

ف بهم للمرشدين  االتجار عمال أل تعرضهم  ف عن إنفاذ القانون،  االجتماعيني ف والمسئولني المدر�ني
ي بيئة تتسم بأقل ما �مكن من الضغط؛ 

 وذلك �ف
ضحا�ا   • حما�ة  ع�  شخااأل ب  االتجار جهود  الحصول  ع�  قدرتهم  ف  تأمني تتضمن  ي  اليت ص 

ح�لهم إ� بلدان لالحتجاز   الخدمات والمأوى بدون تعرضهم ، مع توف�ي البدائل القانون�ة ل�ت
 قد يواجهون فيها العقاب أو المشقة؛ 

خرى للضحا�ا، ومدى  األ مدى ق�ام الحكومة بضمان توف�ي المساعدات القانون�ة والمساعدات   •
ف إج ف المحل�ة وغ�ي مجحفة بحق الضحا�ا أو    راءات قضائ�ةق�امها بتأمني متماش�ة مع القوانني

 كرامتهم أو صحتهم النفس�ة؛ 
ف العودة   • و، قدر المستطاع، العودة الطوع�ة إ�    واإل�سان�ة  اآلمنةمدى ق�ام الحكومة بتأمني

الضحا�ا؛ و  إدماج  و�عادة  وق�ع    اإلجراءاتالوطن  للح�لولة دون  المتخذة    جار االتالحكوم�ة 
ي تم تحد�دها كعوامل مساهمة  األ ب ي ذلك الجهود المبذولة ل�بح الممارسات اليت

شخاص، بما �ف
ي وق�ع  

الوافدين    جانباأل شخاص؛ كاحتجاز أر�اب العمل لجوازات سفر العمال  األ ب  االتجار �ف
موالسماح لوسطاء التوظ�ف بفرض رسوم باهظة ع� العمال المهاج��ن الم ف  توظ�فهم؛ و  ع�ت

الجهود الحكوم�ة المبذولة للحد من الطلب ع� أعمال الجنس التجاري والس�احة الجنس�ة   •
 الدول�ة. 

التصن�فإ عمل�ة  دولة،    ن  بكل  الخاصة  والتقار�ر  فئات،  من    ال ضمن  ا  أ�� ف األ تأخذ  بعني التال�ة  مور 
 : االعتبار 

ي تقوم بها الجهات الفاعلة غ�ي الح • ي البلد ح�ا، مهما كانت الجهود المبذولة، واليت
كوم�ة �ف

 هذە الجهود جديرة بالثناء؛ 

ها، إن كانت هذە الجهود   • أ�شطة التوع�ة الشعب�ة العامة، سواء كانت برعا�ة الحكومة أو غ�ي
شخاص أو بحما�ة الضحا�ا أو بالح�لولة دون األ ج��ن باغ�ي مرتبطة �شكل وثيق بمقاضاة المت

 ؛ و االتجار وق�ع 

 ضة للتنم�ة أو إنفاذ القانون. المبادرات الفضفا •

  3املفروضة على متويل الدول املصنفة يف الفئة  القيود  3.1.6

ي الفئة  )TVPA(  شخاصاأل ب  االتجار حما�ة ضحا�ا    لقانونوفقا  
لقيود    3، قد تخضع حكومات البلدان �ف

تزو�د   عدم  الرئ�س  �حدد  أن  �مكن  ح�ث  المساعدات،  ع�  لمساعدات    الوال�ات معينة  المتحدة 
أجنب�ة غ�ي إ�سان�ة أو غ�ي متعلقة بالتجارة. إضافة لذلك، قد �حدد الرئ�س حجب التم��ل عن مشاركة  

ي لبعض بلدان الفئة
ي برامج التبادل التعل��ي والثقا�ف

ف �ف و�التوافق مع   3.   الحكومة الرسم�ة أو الموظفني
م���ي ل�ل  األ أ�ضا توج�ه المدير التنف�ذي  شخاص، قد �حدد الرئ�ساأل ب االتجار قانون حما�ة ضحا�ا 

ي متعدد    بنك
طراف وصندوق النقد الدو�ي للتص��ت ضد أ�ة قروض أو استخدامات أخرى  األ إنمايئ

ف   ألموال معني بلد  إ�  الفئة    المؤسسات  المساعدات  األ لمعظم    3من  (باستثناء  ،  اإل�سان�ة غراض 
 و�ذل قصارى جهودهم لرفضها.  لتنم�ة)والمتعلقة بالتجارة، و�عض المساعدات ذات الصلة با
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  أن يتنازل عن تطبيق القيود السابقة عند البت بأن تزو�د دولة   األم���ي   من ذلك، �جوز للرئ�س   ال و�د  
شخاص أو  األ ب  االتجار بمثل هذە المساعدة من شأنه أن �عزز أهداف قانون حما�ة ضحا�ا    3من الفئة 

ي المصلحة
شخاص  األ ب االتجار تحدة. كما �خول قانون حما�ة ضحا�ا الم للوال�اتالوطن�ة  أن �كون �ف

ا  ور�� لتفادي نتائج سلب�ة جس�مة ينجم عنها أذى كب�ي ع�   الرئ�س بعدم فرض القيود إن كان ذلك �ف
ي ذلك النساء و 

 طفال. األ الفئات السكان�ة الضع�فة المعرضة للخطر، بما �ف

بها ع� السنة  وكل سنة   ي  تنطبق قيود التم��ل المعمول 
ي تبدأ �ف   وال .  أ�ت��ر   1المال�ة القادمة، واليت

دائما   ا  تصن�ف� فئة كانت  أ�ة  ي 
التصن�ف �ف .   ال �شكل  ي ذلك    يتغ�ي

بما �ف المتحدة،    الوال�ات وكل دولة، 
مكافحة   جهود  مواصلة  دولة  ع� كل  ف  و�تعني بالم��د.  الق�ام  وز�ادتها األ ب  االتجار �ستطيع  شخاص 

 �شكل مستمر. 

 على املستوى العامليول االجتار ابألشخاص البيا�ت اإلحصائية ح 4.1.6

إصدار   من  الخارج�ة ،  2008بدا�ة  تعدە  الذي  باألشخاص  االتجار  حول  السنوي  التق��ر  �حتوي 
ي مجالب�انات إحصائ�ة االم��ك�ة ع� 

تحل�ل   �مكن من . االتجار باألشخاص ع� المستوى العال�ي  �ف
 : ف ف رئ�سيني  هذە الب�انات باستخالص درسني

باألشخاصشهدت ظاهرة   • ي من   االتجار 
الثايف النصف  ا خالل  ا ملحوظ� ،    2010  العقد   تطور�

عدد   ح�ث باألشخاص    تجاوز  االتجار  الخمس    100عتبة  حاالت  خالل  سن��ا  حالة  ألف 
ي حدود  2021-2017سنوات الماض�ة (

ل الخمس�ة  خال  56400) مقارنة بـ معدل سنوي �ف
ي سبقت (    % 77) أي بنسبة تطور تجاوز 2016-2012اليت

لم �شهد التتبعات العدل�ة واالدانات نفس النسق، بل بالعكس تقلص معدل التتبعات العدل�ة   •
الم ف  الخمسيتني ف  ي    12 171  ا�    12 256كور�ن من  ذ بني

�ف متواضع  تطور  االدانات  وعرفت 
 )  2021- 2017خالل  6887و  2016- 2012خالل   6 130( % 12حدود 

ة   األخ�ي السنوات  خالل  باألشخاص  االتجار  مكافحة  س�اسات  نجاعة  مسألة  التحل�ل  هذا  و�ط�ح 
ف الرسمان التال�ان هذا التطور:  ورة تع��زها. و�بني  و�ف

ي 
 )2021- 2008ل�ي (ع� المستوى العا تطور عدد ضحا�ا االتجار باألشخاص : 61رسم ب�اين

 
 2022ا�  2008من   TIP Reportالمصدر: حسب تقار�ر  
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ي 
ي مجال االتجار باألشخاص ( اإلداناتو  التتبعات القضائ�ةتطور عدد : 62رسم ب�اين

 ) 2021-2008�ن

 
 2022ا�  2008من   TIP Reportالمصدر: حسب تقار�ر  

 جمال مكافحة االجتار ابلبشر العاملي لتونس يف   التموقع 2.6

ف الخارطة التال�ة تصن�ف الدول حسب فئات االتجار باألشخاص لسنة    : 2022تبني

 ) 2022: تصن�ف الدول حسب فئات االتجار باألشخاص (3خارطة 

 
    TIP Report 2022المصدر: الهيئة حسب تق��ر 



ــــة لمــــــــــــــــــة الـــالهــــــيئ ــــــــــار باألشخــــوطن�ـــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــة االتجـــــــــ ــــــكافحـــــــ ــــــــــاص  ـــــ  ـــــــــ

 2021الوطين حول االجتار ابألشخاص التقرير 

101 

ف  و  التال�ة تكب�ي لمنطقتنا رطة اتعرض الخ  حسب فئات االتجار باألشخاص: المجاورة تصن�ف الدول تبني

ق االوسط: تصن�ف الدول حسب فئات االتجار باألشخاص4خارطة   ) 2022( : أور�ا وأف��ق�ا وال�ش

 
    TIP Report 2022المصدر: الهيئة حسب تق��ر 
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ي تحتوى ع�    2ضمن الفئة    حال�ا   وتصنف تو�س ي بدا�ة اعتماد  . ولم  دولة  99اليت
تكن تو�س مصنفة �ف

ي  
�سبب نقص    2008و    2007و    2005و    2003تصن�ف تق��ر االتجار بالب�ش وظهرت كحالة خاصة �ف

ي (ب�ف النظر عن تصن�ف    2009منذ عام  و المعلومات ذات الصلة والموثوقة عن االتجار. 
  معزول �ف

ي   2الفئة  
ي الفئة  )2005�ف

ي �شأت خالل الثورة    2، تم تصن�ف تو�س �ف (قائمة المراقبة). إن الفوارق اليت
�عات محددة �شأن   طعت ف�ما يتعلق ب�صدار ��ش

ُ
ي ق اليت و��شاء ه�ا�ل    االتجار باألشخاصوالوعود 

ي عام   تف� مخصصة  
ي الفئة �ف

ي التصن�ف �ف
ف �ف . ومع ذلك ، فإن عدم تنف�ذ التعهدات  2012التحسني

ة الثالث   (قائمة المراقبة)  2اإلصالحات الموعودة أدت إ� خفض تصن�ف تو�س إ� الفئة    و  خالل ف�ت
صدور  و .  2015-2013سنوات   عدد  منذ  األسا�ي  باألشخاص    61القانون  االتجار  بمنع  المتعلق 

ي ومكافحته 
، حّسنت تو�س تصن�فها الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص و��شاء   2016عام    �ف

ي التا�ي هذا   2الفئة  إ�  
وتمكنت من الحفاظ عل�ه طوال السنوات السبع الماض�ة. يوضح الرسم الب�ايف

 : التطور 

ي 
ي فئات 63رسم ب�اين

 )TIP Report )2001 -2022: تطور تصن�ف تو�س �ن

 
 2022ا�  2001من    TIP Reportالمصدر: الهيئة حسب تقار�ر  

 2025اهلدف االسرتاتيجي لتونس: الوصول اىل الصنف األول يف غصون  3.6

�ن عاما من الوجود والعمل المنتظم والمتطور ، بلغ تق��ر االتجار بالب�ش للخارج�ة  1و�عد أ��� من ع�ش
. وهو المق�اس الوح�د   ف بها ع� المستوى الدو�ي االم��ك�ة سن الرشد وأصبح مؤسسة حق�ق�ة مع�ت

ي لمتابعة حالة االتجار باألشخاص ع� الصع�د الدو�ي وع� مستوى ما �قرب من 
بلدا   190والحق��ت

ي 
 االتجار باألشخاص.   مجال مكافحة �قع تمح�صها وتحل�لها بالتفص�ل من ح�ث األداء �ف

 
 : تطور تق��ر االتجار بالب�ش الذي تعدە الخارج�ة االم��ك�ة 3ملحق عدد انظر    1
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ة   12دولة خالل   188و�عرض الجدول التا�ي تطور ترت�ب    : 2022- 2011سنة للف�ت
ي مجال االتجار باألشخاص (تطور التصن�ف العال�ي :  26جدول 

 )2022- 2011�ن

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011   
 أثي���ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2
 أذر��جان ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2
 أرمين�ا 2 2 1 1 1 1 1 2 2 ق م  2 2 2
 أرو�ا 2 2 2 2 2 2 2 1 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2
�ا  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  إر��ت
 إسبان�ا  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ال�ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  أس�ت
 إستون�ا ق م  2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
 إ�ائ�ل  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
ي  2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 ق م  2  اسواتييف
 أفغا�ستان ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 ق م  2 2 2 ق م  2 3 3 3
ف  2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1  األرجنتني
 األردن  2 2 2 2 2 2 2 2 2 ق م  2 2 2
 اال�وادور  ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 اإلمارات الع���ة المتحدة  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 ألبان�ا 2 2 ق م  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 البح��ن  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 1 1 1 1 1
از�ل  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  ال�ب
تغال  1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2  ال�ب
 البوسنة والهرسك  1 2 2 ق م  2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2
 الجزائر  3 3 3 3 3 3 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 3 ق م  2
 الجمهور�ة التش�ك�ة  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 الدنمارك  1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
 السلفادور 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ق م  2
 السنغال  2 ق م  2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2
 السودان  3 3 3 ق م  2 ق م  2 3 3 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2
 الس��د  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ف   ق م  2 ق م  2 3 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 3 3 3 3 3  الصني
 العراق  ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2
ون  ق م  2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2  ال�ام�ي
 ال���ت  3 3 3 3 3 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 ق م  2
 ألمان�ا 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
 المغرب  2 2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2 2 2 2
 المكس�ك 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 السعود�ة الممل�ة الع���ة   3 3 3 3 ق م  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 ق م  2 2 2
 الممل�ة المتحدة  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
و�ــــج  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2  ال�ف
 النمسا  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 النيبال 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 الن�جر  ق م  2 ق م  2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2
 الهند  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 الوال�ات المتحدة األم��ك�ة  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 ال�ابان 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2
 ال�من 3 3 3 3 3              

 اليونان  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 أنت�غوا و���ودا 2 2 ق م  2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 ق م  2
 إندون�س�ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ق م  2
 أنغوال ق م  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 2 2 2
 أوروجواي  2 2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2 2 2 2
 أوز�كستان  ق م  2 ق م  2 3 3 ق م  2 3 3 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2
 أوغندا  2 2 2 2 2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 2
 أوكران�ا  2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2 2
 إيران  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 إيرلندا  1 1 1 1 1 1 1 2 2 ق م  2 ق م  2 2
 أ�سلندا  2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1
 إ�طال�ا  1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
 بابوا غين�ا الجد�دة  3 3 3 3 ق م  2 3 ق م  2 3 3 3 ق م  2 ق م  2
 باراغواي  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 با�ستان  2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 ق م  2 ق م  2 2
 باالو  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2
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2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011   
 ب��ادوس ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2
 بروناي  ق م  2 2 2 2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3
 بلج�كا  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 بلغار�ا 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 ق م  2
ف  2 2 2 ق م  2 3 3 3 3 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2  بل�ي
 بنغالد�ش ق م  2 2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2
 بنما  ق م  2 2 2 ق م  2 2 2 2 2 2 2 2 2
ف  2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2  بنني
 بوتان  - - 2 2 2 2 2 ق م  2 3 ق م  2 ق م  2 ق م  2
 بو�سوانا  2 2 2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2 2 2
 بوركينا فاسو 2 2 2 2 ق م  2 2 ق م  2 2 2 2 ق م  2 ق م  2
 بورما  3 ق م  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 ق م  2 3 3 3 3 3
 بوروندي  ق م  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 3 3 3 3 3 ق م  2 2
 بولندا  1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
 بول�ف�ا 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 ق م  2 2 2 2
و 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  ب�ي
 ب�الروس�ا 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 3 3 3 3 3 ق م  2 3
 تا�الند  ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 3 ق م  2 ق م  2 2 2 2 ق م  2 2
 تايوان  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 تركما�ستان 3 ق م  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 3 3 3 3 3 3
 ترك�ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 ت��نداد وت��اغو 2 2 ق م  2 2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2
 �شاد ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2
ان�ا ق م  2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 ف  ت�ف
 توغو 2 2 2 2 2 2 2 ق م  2 2 2 2 2
 تونجا  2 2 2 2 2 ق م  2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2
 تو�س  ق م  2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2 2
 ت�مور ل�ست  2 2 2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 2
 جابون 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 ق م  2 2 2 ق م  2
 جاما�كا 2 ق م  2 2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2 2 2
 جزر البهاما  ق م  2 ق م  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
 جزر القمر  ق م  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 3 3 3 3 3 3 ق م  2
 جزر المالد�ف  ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 ق م  2 ق م  2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2
 جزر سل�مان ق م  2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2 2
 جزر مارشال  2 2 ق م  2 ق م  2 3 3 ق م  2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2
 جمهور�ة اف��ق�ا الوس�  3 3 3 3 3 3 3 ق م  2 ق م  2 2 2 2
 جمهور�ة الدومن�كان  3 2 2 2 2 2 2 2 2 ق م  2 2 2
 جمهور�ة ال�ونغو ق م  2 ق م  2 2 2 ق م  2 ق م  2 3 3 ق م  2 2 2 2
 جمهور�ة ال�ونغو الد�مقراط�ة  3 3 3 3 ق م  2 ق م  2 3 3 3 ق م  2 ق م  2 ق م  2
 جمهور�ة سلوفا��ا  1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ستان  2 2 2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 ف غ�ي  جمهور�ة ق�ي
 جمهور�ة كور�ا  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
 جنوب أف��ق�ا  2 2 2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 2 ق م  2 ق م  2
 جنوب السودان  - ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 3 3 3 3 3 3 3
 جوات�ماال 2 2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2
 جورج�ا  1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
ي  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 ق م  2 2 2 2 ق م  2 ق م  2

 جيبويت
 دولة قطر  ق م  2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2 2
 رواندا  2 2 ق م  2 ق م  2 2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2
 روس�ا  ق م  2 ق م  2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 رومان�ا 2 2 2 2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2
 زامب�ا 2 2 2 2 2 2 ق م  2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2
 زمبابوي ق م  2 3 3 3 3 3 ق م  2 ق م  2 2 2 ق م  2 ق م  2
 سانت فنسنت وجزر غ��نادين  2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2 2
 سانت لوس�ا 2 2 ق م  2 2 2 ق م  2 2 2 2 2 2 ق م  2
 سلطنة عمان  2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2
 سلوفين�ا 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
 سنغافورة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
 سور�ا ق م  2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 سور�نام 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2
 س���ا  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
ا ليون  2 2 2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 2 2 2  س�ي
�النكا  ق م  2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2  س�ي
 س�شل  2 ق م  2 ق م  2 2 2 ق م  2 2 ق م  2 2 ق م  2 2 2
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2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011   
 سينت مارتن  - - 2 2 2 1 1   2 2 ق م  2 3
 شمال مقدون�ا 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
 ش��ي  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 ���ا 2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 ق م  2
 طاج�كستان 2 2 2 2 2 2 2 ق م  2 2 2 2 2
 غامب�ا  ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 3 3 ق م  2 ق م  2 3 ق م  2 ق م  2 2
 غانا 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2
 غ�انا 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 1 1 1 1 1 1
 غين�ا  ق م  2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 ق م  2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2
 غين�ا االستوائ�ة  3 3 3 3 3 3 3 3 3 ق م  2 ق م  2 ق م  2
 غين�ا ب�ساو  3 ق م  2 3 3 3 3 3 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 3
 فانواتو - - - - - - - - - 2 2 2
 فر�سا  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
و�ال 3 ق م  2 ق م  2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ف  ف�ف
 فنلندا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 فيتنام  ق م  2 2 2 2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3
ي  2 2 2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2  ف��ب
ي  2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1  ف�لبييف
ص ق م  2 2 2 ق م  2 2 1 2 1 1 1 2 1  ق�ب
دي  - 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2  كابو ف�ي
 كازاخستان 2 2 2 2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 2 2
 كروات�ا  1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 كمبود�ا  2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3
 كندا  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 ك��ا  3 3 3 3 ق م  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 3 3 3
 كوت د�فوار  - 2 2 2 2 ق م  2 2 2 2 2 2 2
 كوراواو  ق م  2 2 2 2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3
 كور�ا، ج الشعب�ة الد�مقراط�ة  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 كوستا ر�كا  ق م  2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2 2
 كوسوفو  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 كولومب�ا 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
ي  ق م  2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2          

�بايت  ك�ي
 كين�ا 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2 2 2 2
 التف�ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 الوس 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 ق م  2 2 2 2
 لبنان 3 ق م  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2 2 2
 لوكسمبورغ  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
 ليب�ا 3 3 3 3 3              

�ا ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 ق م  2 2  ليب�ي
 ليثوان�ا 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
 ل�سوتو 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 ق م  2 3 ق م  2 2
 ما�او  2 ق م  2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 2 ق م  2 ق م  2 3
 مالطا  ق م  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 ما�ي  ق م  2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 ق م  2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2
�ا  ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 ق م  2 ق م  2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 3 ف  مال�ي
 مدغشقر  3 3 ق م  2 ق م  2 2 2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 ق م  2
 م� 2 2 2 2 ق م  2 2 2 2 2 2 2 2
 مالوي  2 ق م  2 2 2 2 2 2 2 ق م  2 2 2 2
 منغول�ا 2 2 2 2 2 2 2 ق م  2 2 2 2 2
 مور�تان�ا 3 ق م  2 3 3 3 3 3 3 3 ق م  2 ق م  2 ق م  2
 مور�شيوس  1 1 2 2 ق م  2 2 2 2 2 2 2 2
 موزامبيق 2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2
 مولدوفا  2 2 2 2 2 2 ق م  2 2 2 2 2 2
 مونتين�غرو  2 2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2
�ا  3 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ف  م�كرون�ي
 ناميب�ا  2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2 2 1 1 1
�ا 1 2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 2 ق م  2 2 2  ن�ج�ي
 ن�كاراغوا  2 1 1 1 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 3 3
 نيوز�الندا  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
ي    ق م  2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 3 ق م  2 ق م  2 2 2 ق م  2 ق م  2  هاييت
 هندوراس 2 2 ق م  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 هنغار�ا  2 2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 2 2
 هولندا  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 هونغ كونغ  2 2 2 2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2 2 ق م  2 ق م  2 ق م  2

 2022ا�  2011من    TIP Reportحسب تقار�ر  الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص المصدر: 
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ا و  ا تركيب�� ا للفئات األر�ــع لتوز�ــــع�مثل الرسم التا�ي توض�ح� ة   البلدان وفق�  : 2022-2011خالل الف�ت

ي 
ا للفئات األر�ــع  عدد  توز�ــــع : 64رسم ب�اين

�
ي مجال االتجار باألشخاص   البلدان وفق

 �ن

 
 2022ا�  2011من    TIP Reportالمصدر: الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص حسب تقار�ر  

ي الفئة  
ي سنة    80ح�ث تضم    1وتطورت مجموعة الدول المصنفة �ف

بينما كانت نقت�  2022دولة �ف
ي سنة    12ع�  

ف الخرائط التال�ة تطور مجموعة2001دولة �ف رورا  م  2022ا�    2001من    1الفئة    . وتبني
 :  2011�سنة  
ي   1الفئة    مجموعة •

إسبان�ا، ألمان�ا، إ�طال�ا، بلج�كا، تايوان، س���ا، كندا،  دولة:    12، 2001�ف
 كولومب�ا، الممل�ة المتحدة، النمسا، هولندا، هونج كونج

ي المستوى 5خارطة 
ي مجال االتجار باألشخاص  1: البلدان المصنفة �ن

 ) 2001(�ن

 
    TIP Report 2001المصدر: الهيئة حسب تق��ر 
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ي    1الفئة    مجموعة •
تغال،  دولة:    32،  2011�ف ال�ب إ�طال�ا،  أيرلندا،  ألمان�ا،  ال�ا،  أس�ت إسبان�ا، 

بلج�كا، البوسنة والهرسك، بولندا، تايوان، جمهور�ة سلوفا��ا، جورج�ا، الدنمارك، سلوفين�ا، 
�ا، كندا، كور�ا، جنوب، كولومب�ا، لوكسمبورغ، ليتوان�ا، مقدون�ا،  الس��د، فر�سا، فنلندا، كروات

الوال�ات   هولندا،  نيوز�الندا،  �ا،  ن�ج�ي النمسا،  و�ــــج،  ال�ف مور�شيوس،  المتحدة،  الممل�ة 
 . المتحدة االم��ك�ة

ي المستوى 6خارطة 
ي مجال االتجار باألشخاص ( 1: البلدان المصنفة �ن

 ) 2011�ن

 
    TIP Report 2011المصدر: الهيئة حسب تق��ر 

ي المستوى 7خارطة 
ي مجال االتجار باألشخاص ( 1: البلدان المصنفة �ن

 ) 2022�ن

 
    TIP Report 2022المصدر: الهيئة حسب تق��ر 
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ي    1الفئة    مجموعة •
إستون�ا،  دولة:    30،  2022�ف ال�ا،  أس�ت البح��ن،  إسبان�ا،   ، ف األرجنتني

الجمهور�ة التش�ك�ة، الس��د، ألمان�ا، الممل�ة المتحدة، النمسا، الوال�ات المتحدة االم��ك�ة،  
فر�سا،   غ�انا،   ، سلوفين�ا، سنغافورة، ش��ي البهاما، جورج�ا،  جزر  تايوان،  بلج�كا،  أ�سلندا، 

ص، كندا، كولومب�ا، لوكسمبورغ، لي ، ق�ب ي  . ناميب�ا، هولندا وان�ا، ت فنلندا، ف�لبييف

الفئة   ان  ة  األخ�ي �ة  الع�ش التصن�فات خالل  تحل�ل  ف  مغلقة �صعب    1و�بني أضحت مجموعة شبه 
ن دولة �مكن ان �سميها بـ" 30حوا�ي من الول�ج اليها مكونة   . "نادى الثالثني

ف    مند السنة االو� و  من تك��ن الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص تمكنت تو�س من تحسني
ة. ومن خالل اإلنجازات المتحققة طوال تلك  تصن�فها والمحافظة عل�ه طوال السبع سنوات   األخ�ي

ة اصبح   وعا ومسموحا أن نتبوأ  الف�ت ي لمكافحة االتجار  مكانة افضل  م�ش
ف مجهودات تو�س �ف ي تثمني

�ف
ي مرتبة ممتاباألشخاص  

. ة من ح�ث ز وان تطمح لتتموقع �ف  التصن�ف الدو�ي

ي    تزو�ق�ه شكل�ة او    بأمور المسالة ال تتعلق بتاتا  
ف به دول�ا �ف بتحقيق تقدم فع�ي وجدي ومع�ت بل 

ي الهدف    مكافحة االتجار باألشخاص. مجال   ح الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص تبيف فتق�ت
ي الرا�ي ا� ات��ب ي سنة   1بل�غ الفئة  االس�ت

:  ال�ه كما يرمز   2025�ف  الرسم التا�ي

ي 
ي سنة  1: هدف بل�غ الفئة 65رسم ب�اين

 2025�ن

 

ف ول�نه ل�س بالمستح�ل كدلك ف "ما �ي بطاقة العبور ا�  . فاالمر ل�س بالهني جدر  �  ؟   "نادى الثالثني
ي    حكومات الدولتتعلق ب   1التذك�ي بأن الفئة   م �شكل تام بالحد األديف لمعاي�ي قانون حما�ة  "اليت ف تل�ت

 ." ضحا�ا االتجار باألشخاص المتعلقة بالقضاء ع� االتجار باألشخاص

ف ال  : للقضاء ع� االتجار بالب�ش   TVPAالحد األديف من معاي�ي التا�ي  مؤطر و�بني
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 للقضاء ع� االتجار بالب�ش  TVPAالحد األدين من معاي�ي 

 �جب ع� حكومة الدولة أن تحظر األشكال القاس�ة لالتجار بالب�ش وأن تعاقب ع� مثل هذا االتجار. . 1

من أجل ارتكاب أي عمل من أعمال االتجار بالجنس عن علم يتضمن القوة أو االحت�ال أو اإل�راە أو �كون ف�ه ضح�ة االتجار .  2
 غ�ي قاد 

ً
ي الوفاة،  بالجنس طف�

ر ع� إعطاء موافقة حق�ق�ة، أو االتجار الذي �شمل االغتصاب أو االختطاف أو الذي يتسبب �ف
 فإن الحكومة ع� الدولة أن تفرض عق��ات تتناسب مع الجرائم الجس�مة، مثل االعتداء الجن�ي الق�ي. 

ي    من أجل ارتكاب أي عمل من أشكال االتجار بالب�ش عن علم، �جب ع� حكومة.  3
الدولة أن تفرض عق��ات صارمة بما �ك�ف

ي تعكس �شكل مناسب الطب�عة الشائنة للج��مة.   للردع واليت

4 . .  �جب ع� حكومة الدولة بذل جهود جادة ومستمرة للقضاء ع� األشكال القاس�ة لالتجار بالب�ش

 بص�غته المعدلة  ،108، § 386-106. حانة. رقم Div، 2000قانون حما�ة ضحا�ا االتجار لعام المصدر:   

اتحسب ال  للقضاء ع� األشكال القاس�ة لالتجار بالب�ش   "الجهود الجادة والمتواصلة"وتفهم     مؤ�ش
 التال�ة: 
ة لالتجار بالب�ش وتقاضيها، وتدين   .1 ي األشكال الخط�ي

ما إذا كانت حكومة البلد تحقق بقوة �ف
ا أو جز  ي تحدث كل�� ف عن مثل هذە األعمال، اليت ي الدولة،  األشخاص المسؤولني

ا داخل أرا�ف ئ��
ألغراض   األفعال.  هذە  بمثل  ف  المدانني األفراد  حبس  طلب  االقتضاء،  حسب  ذلك،  ي 

�ف بما 
ف   الفاعلني �شكل كب�ي إلدانات  المخففة  أو  المعلقة  األحكام  ي 

النظر �ف السابقة، �جب  الجملة 
ي حاالت األشكال الشد�دة من االتجار باألشخاص، ع� أساس كل حالة  

ف �ف ع� حدة،  الرئ�سيني
ا ع� الجهود الجادة والمتواصلة للقضاء ع� األشكال الشد�دة   سواء كان سيتم اعتبارها مؤ�ش
تتعلق   ب�انات  ع�  للحصول  الخارج�ة  وزارة  من  المعقولة  الطلبات  بعد   . بالب�ش لالتجار 

ي ال تقدم م ض أن الحكومة اليت ثل  بالتحق�قات والمالحقات القضائ�ة واإلدانات واألحكام، ُ�ف�ت
ا�دة �شكل واضح ع� الحصول ع�   ف هذە الب�انات، بما يتوافق مع قدرة هذە الحكومة الم�ت
الحكم ع� مثل هذە   أو  اإلدانة  أو  المقاضاة  أو  التحقيق  بقوة  لم تقم بذلك  الب�انات،  هذە 

 األفعال. 
و�شجع   .2 باألشخاص  لالتجار  ة  الخط�ي األشكال  ضحا�ا  تح�ي  الدولة  حكومة  إذا كانت  ما 

ي ذلك األحكام الخاصة  
ي التحقيق والمالحقة القضائ�ة لمثل هذا االتجار، بما �ف

مساعدتهم �ف
ا أو مشقة، وتضمن ذلك ال   ي قد يواجهون فيها عقاب� بالبدائل القانون�ة إلبعادهم إ� البلدان اليت

�ة يتم سجن الضحا�ا أو تغ��مهم أو معاقبتهم �شكل غ�ي الئق لمجرد ارتكابهم أفعال غ�ي قانون
القانون   إنفاذ  ي 

لموظ�ف التدر�ب  توف�ي  خالل  من  ذلك  ي 
�ف بما  بهم،  لالتجار  ة  مبا�ش كنت�جة 

ع�   تركز  ي  اليت األسال�ب  باستخدام  االتجار  ضحا�ا  ومعالجة  بتحد�د  يتعلق  ف�ما  والهجرة 
 احت�اجات الضحا�ا. 

باأل  .3 الشد�دة لالتجار  لمنع األشكال  تداب�ي  اعتمدت  قد  الدولة  إذا كانت حكومة  شخاص،  ما 
، حول أسباب وعواقب   ف ي ذلك الضحا�ا المحتملني

مثل تداب�ي إعالم وتثق�ف الجمهور، بما �ف
  ، ف ة لالتجار باألشخاص، والتداب�ي الالزمة لتحد�د اله��ة من السكان المحليني األشكال الخط�ي
ي ذلك �سج�ل الموال�د، والمواطنة، والجنس�ة، وتداب�ي لضمان أن مواطنيها الذين يتم

 بما �ف
ي الخارج كجزء من بعثة دبلوماس�ة أو حفظ سالم أو بعثة أخرى مماثلة ال ينخرطون  

هم �ف ��ش
ة من االتجار باألشخاص أو �ستغلون الضحا�ا أو �سهلون ذلك من هذا الن�ع   ي أشكال خط�ي

�ف
لمنع   وتداب�ي  ف كرادع،  الحكوميني ف  المسؤولني معاقبة  أو  لمعالجة  شفاف  ونظام  االتجار،  من 

ي انتهاك للمعاي�ي الدول�ة، وترتيبات تعاون وتقاسم  استخدام الع
ي أو عمل األطفال �ف مل الج�ب

المعلومات الثنائ�ة أو المتعددة األطراف أو اإلقل�م�ة الفعالة مع البلدان األخرى، وس�اسات  
ف فعالة تنظم استقدام العمالة األجنب�ة تحم�لهم المسؤول�ة المدن�ة والجنائ�ة عن   أو قوانني

. التجن�د ا  الحت�ا�ي
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القضائ�ة   .4 والمالحقة  التحقيق  ي 
�ف األخرى  الحكومات  مع  تتعاون  البلد  حكومة  إذا كانت  ما 

ي ترتيبات تعاون وتنسيق ثنائ�ة ومتعددة األطراف  
ة من االتجار بالب�ش ودخلت �ف ألشكال خط�ي

ي مجال إنفاذ القانون مع دول أخرى. 
 أو إقل�م�ة �ف

ة من االتجار  ما إذا كانت حكومة البلد تقوم بتسل�م   .5 ف بارتكاب أشكال خط�ي األشخاص المتهمني
ف بارتكاب   وط نفسها إ� حد كب�ي و�� حد كب�ي مثل األشخاص المتهمني ا لل�ش باألشخاص وفق�
ف من   ة أخرى (أو إ� الحد الذي �كون ف�ه هذا التسل�م غ�ي متوافق مع القوانني جرائم خط�ي

ي تكون ا فيها، سواء كانت الحكومة تتخذ    هذا البلد أو مع االتفاق�ات الدول�ة اليت
�
الدولة طرف

هذا   بمثل  للسماح  والمعاهدات  ف  القوانني هذە  استبدال  أو  لتعد�ل  المناسبة  التداب�ي  جميع 
 التسل�م). 

ا عن أدلة ع� أشكال   .6 ما إذا كانت حكومة الدولة تراقب أنماط الهجرة والهجرة إ� الخارج بحث�
ة من االتجار بالب�ش وما إذا كان ي الدولة �ستج�ب ألي دل�ل من  خط�ي

ت وكاالت إنفاذ القانون �ف
تتفق مع التحقيق النشط والمالحقة القضائ�ة ألفعال االتجار من هذا   هذا القب�ل بط��قة 
ا لمغادرة   ف به دول�� ي المع�ت

القب�ل، وكذلك مع حما�ة حقوق اإل�سان للضحا�ا والحق اإل�سايف
ي ذلك الفرد، والعودة إ�  

 بلدە. أي بلد، بما �ف
ي   .7

، بما �ف ف ف العموميني ي وتدين المسؤولني
ما إذا كانت حكومة البلد تحقق بقوة وتحا�م وتقا�ف

أو   باألشخاص  االتجار  من  ة  خط�ي أشكال  ي 
�ف �شاركون  الذين  والجنود،  الدبلوماسيون  ذلك 

  ، ف ي الخارج كجزء من الدبلوماسيني
هم �ف ي ذلك رعا�ا الدولة الذين يتم ��ش

�سهلون ذلك، بما �ف
ال االتجار  حفظ  من  ة  خط�ي أشكال  ي 

�ف �شارك  ي  اليت المماثلة  البعثات  من  ها  غ�ي أو  سالم، 
المناسبة ضد   التداب�ي  جميع  وتتخذ  االتجار،  هذا  �ستغل ضحا�ا  أو  �سهلها  أو  باألشخاص 
ي  

�ف الحكومة  فشل  اعتبار  �جب  نونه. 
�
�مك أو  االتجار  هذا  عن  يتغاضون  الذين  ف  المسؤولني

، خاصة بعد عودة  معالجة االدعاءات العامة �شك ف ف العموميني ل مناسب ضد هؤالء المسؤولني
. بعد الطلبات   ا عن العمل بموجب هذە المعاي�ي ف إ� بلدانهم األصل�ة، تقاعس� هؤالء المسؤولني
المعقولة من وزارة الخارج�ة للحصول ع� ب�انات تتعلق بمثل هذە التحق�قات والمالحقات  

ض أ ي ال تقدم مثل هذە الب�انات، بما يتفق  القضائ�ة واإلدانات واألحكام، ُ�ف�ت ن الحكومة اليت
ا�دة �شكل واضح ع� الحصول ع� هذە الب�انات، ل�س لديها  ف مع قدرة هذە الحكومة الم�ت

ي مثل هذە األفعال أو مقاضاتها أو إدانتها أو إصدار أحكام �شأنها. 
 حقق ب�امة �ف

ي  ما إذا كانت النسبة المئ��ة لضحا�ا األشكال   .8
ف �ف البلد من غ�ي المواطنني ي 

ة لالتجار �ف الخط�ي
 هذە البلدان ضئ�لة. 

ا�ات أو ترتيبات تعاون�ة أو اتفاق�ات فعالة وشفافة أدت   .9 ي �ش
ما إذا كانت الحكومة قد دخلت �ف

 إ� نتائج ملموسة وقابلة للق�اس مع : 
o  غ�ي المنظمات  أو  الخاص،  القطاع  أو ك�انات  المحل�ة،  ي 

المديف المجتمع  الحكوم�ة    منظمات 
ي ترتيبات أو اتفاق�ات متعددة األطراف أو إقل�م�ة، لمساعدة جهود الحكومة لمنع  

الدول�ة، أو �ف
 االتجار وحما�ة الضحا�ا ومعاقبة المتج��ن ؛ أو

o  . ي ال�فاح الجما�ي ضد االتجار بالب�ش
 الوال�ات المتحدة تجاە األهداف والغا�ات المتفق عليها �ف

ي جهودها ما إذا كانت حكومة الدولة .10 ، بما يتوافق مع قدرة هذە الحكومة، تراقب �شكل منه�ب
) من  الفقرات  ي 

�ف الموضحة  بالمعاي�ي  (1للوفاء  إ�  لهذە  8)  ا  دور�� ا  تقي�م� للجمهور  وتتيح   (
 الجهود. 

ي القضاء ع� أشكال االتجار الشد�دة عند   .11
ا �ف ا ملموس� ما إذا كانت حكومة الدولة تحقق تقدم�

ي 
 العام السابق.  مقارنتها بالتقي�م �ف

ا جادة ومستمرة لتقل�ل الطلب ع� أفعال جنس�ة   .12 ما إذا كانت حكومة الدولة قد بذلت جهود�
ي الدولة.  ي الس�احة الجنس�ة الدول�ة من قبل مواطيف

 تجار�ة ؛ والمشاركة �ف
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ي تركيبة "نادي الثالثون" �مكن من تحد�د  
الفئة  التمعن �ف ي 

و�مكن االنتفاع    1ستة بلدان مصنفة �ف
ص، ناميب�ا الستئناس بتجار�ــهم، وهم:  وا ، ق�ب . فما �ي خاص�ات البح��ن، جورج�ا، سلوفين�ا، ش��ي

ي الفئة   1كل دولة ؟ وك�ف توصلوا ا� بل�غ الفئة 
 ؟1؟ ك�ف تمكنوا من البقاء �ف

ي مجال مكافحة  االجابة ع� تلك األسئلة تمكن من تحد�د أدق لمتطلبات  
ف تصن�ف تو�س �ف تحسني

باألش باألشخاص وستعمل  خاص.  االتجار  االتجار  لمكافحة  الوطن�ة  أ�ت��ر    الهيئة  شهر  من  بدا�ة 
يهدف باألساس ا� تحقيق قفزة نوع�ة    2025- 2023ع� اعداد برنامج عمل ضمن مخطط    2022

وط ال� ي مجال مكافحة االتجار باألشخاص تمكن من توف�ي ال�ش
لة ببل�غ التصن�ف العال�ي ضمن  ف��ف

ي غضون سن  1الفئة 
 .  2025ة �ف

  



ــــة لمــــــــــــــــــة الـــالهــــــيئ ــــــــــار باألشخــــوطن�ـــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــة االتجـــــــــ ــــــكافحـــــــ ــــــــــاص  ـــــ  ـــــــــ

 2021الوطين حول االجتار ابألشخاص التقرير 

112 

 ابألشخاص  رملكافحة االجتاتوصيات اهليئة الوطنية  .7

ي هذا التق��ر ول
ي هذە الجرائم والوقا�ة    ر متطلبات منع االتجاتبعا لما ورد �ف باألشخاص وجزر مرتكيب

ت الظاهرة،  هذە  مجال    قدممن  ي 
�ف مرجع�ة  جهة  باعتبارها  االتجاالهيئة،  باألشخاص،    ر مكافحة 

ان  التال�ة  التوص�ات  شانها  من  ي  �درج   اليت ومتكامل  مفصل  عمل  برنامج  ي 
�ف الهدف    تتبلور  تحقق 

تو�س بل�غ  ا�  والرا�ي  ي  ات��ب باألشخاص  االس�ت االتجار  مكافحة  مجال  ي 
ضمن  العال�ي  التصن�ف    �ف

ــفال ي غضون سنة  1 ةـئـــــ
 :  2025�ف

 التوصيات العامة 1.7

ي خصوص تفع�ل القانون األ
باألشخاص وحسن   ر ومكافحة االتجاالمتعلق بمنع  61سا�ي عدد �ن

 تطب�قه: 

والذي ينص ع� أن "تخصص للهيئة  61من القانون األسا�ي عدد  44تفع�ل أحكام الفصل   •
ي 
ان�ة وزارة العدل"، علما أنه منذ �شأة الهيئة �ف ف لم    2017للق�ام بمهامها اعتمادات تلحق بم�ي

 ترصد لها اعتمادات. 

ي   2019لسنة    653مر الحكو�ي عدد تفع�ل األ  •
الذي يتعلق بضبط    2019ج��ل�ة    29مؤرخ �ف

ها.  ر لمكافحة االتجاتنظ�م الهيئة الوطن�ة   باألشخاص وطرق س�ي

الضحا�ا من   • التكفل بمصار�ف عالج  وط وطرق  المتعلق بضبط �ش ي 
التطب��ت النص  إصدار 

 وم�ة عند االقتضاء. أجل تمت�عهم بمجان�ة العالج والتداوي باله�ا�ل الصح�ة العم

عدد   • األسا�ي  القانون  تطبيق  بمنع    61تع��ز  االتجاالمتعلق  ف�ما    ر ومكافحة  باألشخاص، 
ي للجرائم. 

 يتعلق بالتكي�ف القانويف

لمصلحة   • �ة  والب�ش اللوجست�ة  الموارد  االتجادعم  الفرع�ة    ر مكافحة  باإلدارة  باألشخاص 
ي التعهد 

. باألبحاث و�الضحا�ا للوقا�ة االجتماع�ة لت�س�ي عملها �ف ي  ع� المستوى الوطيف

خاص   • دف�ت  بمسك  المحا�م  االتجاإلزام كل  الملفات    ر بقضا�ا  متابعة  لت�س�ي  باألشخاص 
 القضائ�ة ذات الصلة ومآلها. 

العدل   • ي وزارة 
بالنسبة للمنظومة اإلحصائ�ة وطرق تتبع  مراجعة وتط��ر الطرق المعتمدة �ف

 مآل القضا�ا المنشورة مع اعتماد المقار�ات الحديثة. 

ي 
��ي واالتفاق�ات الدول�ة ذات العالقة  ال�ن  باألشخاص:  ر بمكافحة االتجامجال الت�ش

ف  • التو�سيني توظ�ف  لنشاط  الخاصة  المؤسسات  بتنظ�م  المتعلق  القانون  سن  ي 
�ف اإل�اع 
 بالخارج. 
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ا • العالقة  مواءمة  ذات  الوطن�ة  �عات  االتجالت�ش الدول�ة    ر بمكافحة  المعاي�ي  مع  باألشخاص 
ف ع� حقوق    المعتمدة ومبادئ ك�ي ف الوطن�ة مع ال�ت حقوق اإل�سان المكرسة بالدستور والقوانني

إدراج ع�  والعمل  ضح�ة    الضحا�ا  االتجاالطفل  الذي    ر جرائم  التنقيح  ضمن  باألشخاص 
ي س�درج بها باب ثالث خاص بالطفل الضح�ة ع� غرار  ستشهدە مجلة حما�ة الطف  ل واليت

ي خالف مع القانون. 
 الطفل المهدد والطفل �ف

 باألشخاص.  ر لمكافحة االتجااتمام اجراءات المصادقة ع� اتفاق�ة مجلس أورو�ا  •

دعوة الدولة التو�س�ة الستكمال المصادقة ع� االتفاق�ات والمواثيق الدول�ة واإلقل�م�ة ذات   •
االتجا  عالقةال وأ�هم    ر بمكافحة  المهاج��ن  حقوق  �شأن  االتفاق�ة  غرار  ع�  باألشخاص 

.  189رقم  االتفاق�ة الدول�ة  والمصادقة ع�  �ي ف  المتعلقة بالعمل الم�ف

ي 
ن اآلل�ات المستحدثة : مجال �ن  ترك�ي

ي   •
ي  �اعتماد نظام معلومايت و�ضمن حما�ة  مكن معالجة الب�انات المتعلقة بالضحا�ا �شكل منه�ب

 المعط�ات الخاصة بالضحا�ا. 

 طوارئ كأداة لحسن �سي�ي "عمل�ة إدارة األزمات". الخطة  تفع�ل •

اإلحصائ�ة   • الب�انات  إدخال  ي 
�ف لمساعدتها  الهيئة  ذمة  ع�  اإلعالم�ة  ي 

�ف مختص  وضع 
 واستخدامها واستغاللها و تط��ر قاعدة الب�انات

الذي   • الواب  موقع  �شغ�ل  ع�  الهيئة  ضها  مساعدة  تع�ت ي  اليت الصع��ات  وتذل�ل  أعدته 
 والمتعلقة أساسا ب�يواء الموقع. 

ي 
 باألشخاص :   ر مكافحة االتجا بخصوصدعم القدرات مجال �ن

ف ومتفقدي   • ي تنم�ة قدرات نقاط االتصال المرجع من قضاة وأمنيني
معاضدة مجهودات الهيئة �ف

ي حما�ة الطفولة وأطباء  ف  شغل ومندويب ي ع� كامل تراب  ومحامني
ف عن المجتمع المديف وممثلني

 الجمهور�ة. 
الضابطة   • مأموري  لفائدة  التدر�ب�ة  الدورات  لإلدارة    �نقاطو   العدل�ةتكث�ف  ف  التابعني العبور 

.  العامة ف ي التعرف ع� الضحا�ا المحتملني
طة الحدود واألجانب قصد دعم قدراتهم �ف  ل�ش

ي مجال منع ومكافحة االتجار باألشخاص      •
ف �ف تكث�ف الدورات التدر�ب�ة لفائدة كل المتدخلني

 . ف ي التعرف ع� الضحا�ا المحتملني
 ودعم قدراتهم �ف

ن�ة لمالءمة النصوص القانون�ة ذات العالقة بحقوق اإل�سان مع  تك��ن أعضاء اللجنة الوط •
ي مجال 

باألشخاص   ر مكافحة االتجاأحكام الدستور ومع االتفاق�ات الدول�ة المصادق عليها �ف
ي هذە اللجنة. 

ي ستنظر �ف  تمه�دا لمالءمة النصوص القانون�ة ذات العالقة اليت
بك • القانون�ة  الشؤون  ي 

�ف المختصة  اإلطارات  األعضاء  تك��ن  لتع��ض  تمه�دا  الوزارات  ل 
ف لوزاراتهم لدى مجلس الهيئة الوطن�ة   باألشخاص.  ر لمكافحة االتجاالممثلني

ي مجال  •
ف �ف ح الهيئة المتعلق ب�رساء مركز إقل��ي للتك��ن ولتك��ن المكونني دعم وتفع�ل مق�ت

 مكافحة االتجار باألشخاص وتوف�ي الموارد الالزمة لذلك 
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ي 
 �ش الو�ي االجتما�ي : الوقا�ة و�  مجال �ن

ي   • اليت العوامل  من  ها  وغ�ي والس�اس�ة  والثقاف�ة  واالقتصاد�ة  االجتماع�ة  للعوامل  التصدي 
 تجعل األشخاص عرضة لالتجار. 

ثقافة   • ��ش  ع�  االتجاالعمل  مناطق    ر مكافحة  و�كافة  ���ة  ال�ت بالمؤسسات  باألشخاص 
 الجمهور�ة. 

ي    ر مكافحة االتجاإدراج مادة   •
المدارس والمعاهد وال�ل�ات ذات العالقة  يع  جمباألشخاص �ف

 لتدر�سها. 
وللتع��ف   • االجتما�ي  الو�ي  ��ش  مجال  ي 

�ف الهيئة  مجهودات  االتجامعاضدة   ر بمخاطر 
 باألشخاص ع�ب وسائل االعالم. 

المرئ�ة   • االعالم  وسائل  ي 
�ف التحس�س�ة  والومضات  التحس�س�ة  و  التوع��ة  امج  ال�ب تكث�ف 

واال  والمكت��ة  االشعار  والمسموعة  واجب  ع�  للتأ��د  س�ما  ون�ة،  االتجا ل��ت   ر بوضع�ات 
 باألشخاص. 

ي تهم الفئات   • ي شيت  ابرمجة حمالت تحس�س�ة بالمؤسسات اليت
أل��� استهدافا لالستغالل �ف

المجاالت للتوع�ة والتحس�س وذلك من خالل التع��ف بأشكال اإلتجار والطرق المستخدمة  
ي من هذ

ي االستقطاب وآل�ات التو�ت
 ە الظواهر وك�ف�ة اإلشعار عنها. �ف

ي مجال اإلحاطة بالضحا�ا: 
 �ن

وط وطرق   61تفع�ل أحكام القانون األسا�ي عدد • ي المتعلق بضبط �ش
ب�صدار النص التطب��ت

التكفل بمصار�ف عالج الضحا�ا الذين نص القانون ع� تمت�عهم بمجان�ة العالج والتداوي  
 االقتضاء. باله�ا�ل الصح�ة العموم�ة عند 

 باألشخاص.   ر ضحا�ا االتجامعاضدة مجهودات الهيئة إلعادة إدماج  •

ي تو�س للضحا�ا  •
  2016لسنة  61ساسي عدد األقانون من ال 65لفصل طبقا ل�سه�ل اجراءات اإلقامة �ف

 . یتعلق بمنع االتجار باألشخاص ومكافحتھ  2016أوت  3مؤرخ في 

الوطن� • الهيئة  ف  بني الموقعة  االتفاق�ة  االتجاة  تطبيق  الشؤون    ر لمكافحة  ووزارة  باألشخاص 
الشؤون   لوزارة  التابعة  اإليواء  مرا�ز  ي 

�ف للضحا�ا  المخصصة  األجنحة  �شأن  االجتماع�ة 
 االجتماع�ة. 

االجتماع�ة   • الشؤون  لوزارة  التابعة  اإليواء  مرا�ز  ي 
موظ�ف قدرات  االستقبال ودعم  مرا�ز  ي 

�ف
 . ي

 واإليواء التابعة لمنظمات لمجتمع المديف

ي 
ي والدو�ي مجال �ن

 باألشخاص:  ر لمكافحة االتجاتع��ز التعاون الوطين

ي   • اليت الوطن�ة  ات�ج�ة  تنف�ذ االس�ت أجل  الدولة من  االتفاق�ات مع مؤسسات  الم��د من  إبرام 
 أعدتها الهيئة. 

حول   • المعلومات  تبادل  إطار  ي 
�ف االتصال  وشعب  �ول  إن�ت مكاتب  بعض  مع  التعاون  تع��ز 

 . ف  الضحا�ا والمورطني
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مجال   • ي 
�ف ي 

والقضايئ الدو�ي  التعاون  وتع��ز  تفع�ل  ع�  االتجاالعمل  باألشخاص    ر مكافحة 
بمناسبة حصول تو�س ع�  الذي قدمته  حها  الهيئة من تفع�ل مق�ت ف  عالم�ة    وتمكني جائزة 

ي مجال مكافحة االتجار باألشخاص " 
أداء �ف ي إ�شاء شبكة    "TIP hero  ألحسن 

والمتمثل �ف
ح من قبل    ر لمكافحة االتجاإقل�م�ة   باألشخاص وته��ب المهاج��ن خاصة بعد عرض المق�ت

ة من   ي الف�ت
ي م� �ف

الهيئة بمناسبة المنتدى اإلقل��ي للتعاون وتبادل المعرفة الذي انعقد �ف
ف عن وقبوله من طرف   2019نوفم�ب  28إ�  26  . 18وعددهم    دولة اف��ق�ةأعضاء ممثلني

ات واالطالع ع� الممارسات   • تع��ز مجاالت التعاون الدو�ي من ح�ث تبادل المعلومات والخ�ب
ي 

ي مجال البحث والتحقيق �ف
 باألشخاص.  ر جرائم االتجاالفض� �ف

 متابعة خمرجات التقرير السنوي للهيئة  2.7
ي إ

ي حول مكافحة  �ف اف ع� ��ش التق��ر الوطيف ح الس�دة وز�رة العدل بمناسبة اال�ش طار تفع�ل مق�ت
ي إحداث لجنة مختصة لمتابعة مخرجات التق��ر المذكور    2020لسنة  االتجار باألشخاص  

والمتمثل �ف
  : ف لعض��ة اللجنة، وهم ع� التوا�ي حني ي األعضاء المق�ت

 تم تحد�د قائمة �ف
o ب�دي، رئ�سة الهيئة الس�دة روضة الع 
o المد�ي العام بالمصالح العدل�ة ، ي  الس�د عبد الع��ز الذهييب
o  متفقدة بوزارة العدل ، ي  الس�دة أمال الوح�ش
o   لحقوق العامة  باإلدارة  الداخ�ي  التعاون  متابعة  رئ�س مصلحة  البجاوي،  رمزي  الس�د 

 اال�سان وزارة الداخل�ة
o ولة بوزارة األ�ة والمرأة والطفولة وكبار  الس�د ن� الدين بن مفتاح، مندوب حما�ة الطف

 السن 
o   والتك��ن التشغ�ل  بوزارة  بالخارج  للتوظ�ف  العامة  االدارة  عن  الزغلة،  سن�ة  الس�دة 

 . ي  المهيف
o  .ي الهيئة، مقررة بالجنة

 الس�دة أمينة بوكمشة، متعهدة بملف الضحا�ا �ف

باألشخاص، بحضور كافة أعضاء  وقد تم عقد ثالث جلسات بمقر الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار  
اللجنة، وتم خاللها استعراض توص�ات الهيئة الوطن�ة لمكافحة االتجار باألشخاص المضمنة بتق��رها  
، ح�ث يتضمن جهود مختلف الوزارات المعن�ة   ي السنوي، مع التأ��د ع� أن التق��ر هو تق��ر وطيف

ي ذي العالق
�كة والمجتمع المديف ة بمجال مكافحة جرائم االتجار باألشخاص،  والمنظمات الدول�ة ال�ش

ي دعم 
ف وتطور من أدائهم �ف وان متابعة مخرجات التق��ر من شأنها أن تعزز مجهودات كل المتدخلني

ي مجال حما�ة حقوق  
حقوق ضحا�ا االتجار باألشخاص ومكافحة هذە الج��مة، و�دعم صورة تو�س �ف

 اال�سان ومكافحة الج��مة.   

ف ع�  ك�ي  المسائل التال�ة: وقد تم ال�ت
  بخصوص وزارة العدل:  •

o   بالنسبة العدل  وزارة  ي 
�ف المعتمدة  الطرق  وتط��ر  بمراجعة  التوص�ة  خصوص  ي 

�ف
للمنظومة اإلحصائ�ة وطرق تتبع مآل القضا�ا المنشورة مع اعتماد المقار�ات الحديثة،  
الهيئة   ت  المجال وع�ب ي هذا 

المعتمدة �ف الطرق  ورة مراجعة وتط��ر  التطرق إ� �ف تم 
تدر�ب دورات  لتنظ�م  استعدادها  االحصائ�ات  ع�  جمع  ع�  ف  فني للم�ش الغرض  ي 

�ف �ة 
 واستغاللها. 
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o   ورة إلزام كل المحا�م بمسك دف�ت خاص بقضا�ا االتجار باألشخاص لت�س�ي متابعة �ف
دورات   لتنظ�م  استعدادها  ع�  الهيئة  ت  وع�ب ومآلها  الصلة  ذات  القضائ�ة  الملفات 

ف بمتابعة الملفات القضائ�ة ذات العالقة   بجرائم االتجار باألشخاص.. تدر�ب�ة للمكلفني
o   وط وطرق ي المتعلق بضبط �ش

النص التطب��ت ي اصدار 
التحاور �شأن ك�ف�ة الت��ــــع �ف

العالج  تمت�عهم بمجان�ة  أجل  باألشخاص من  االتجار  التكفل بمصار�ف عالج ضحا�ا 
 والتداوي باله�ا�ل الصح�ة العموم�ة عند االقتضاء. 

ه برفع كل  العدل  وزارة  ممثال  تعهد  تق��ر  وقد  إطار  ي 
�ف العدل  وز�رة  الس�دة  ا�  النقاط  ذە 

ع�   الهيئة  تأ��د  مع  خاصة  بالمحا�م،  ف  العاملني االعوان  أداء  لتط��ر  حات  مق�ت يتضمن 
وري كمسك الدف�ت الخاص بقضا�ا االتجار باألشخاص.  ف التك��ن ال�ف  جاه��تها لتأمني

  بخصوص وزارة الداخل�ة:  •

o   ي االتجار باألشخاص والهجرة  تم التعرض مع ممثل وزارة الداخل�ة
ف مل�ف ا� التداخل بني

غ�ي النظام�ة وتفاقهم عدد المهاج��ن من جنس�ات اف��ق�ا جنوب الصحراء، و�تطلب  
ف مختلف هذە الظواهر التخاذ اإلجراءات المالئمة لذلك:  ف بني  ذلك التمي�ي

o   أساسا �ن  المبا�ش العدل�ة  الضابطة  مأموري  لفائدة  التدر�ب�ة  الدورات  بنقاط  تكث�ف 
مجال   ي 

�ف قدراتهم  دعم  قصد  واألجانب  الحدود  طة  ل�ش العامة  لإلدارة  التابعة  العبور 
 التعرف ع� الضحا�ا و�حالتهم. 

o  الهيئة ان  ا�  الطوع�ة، مع اإلشارة  العودة  ب�جراءات  يتعلق  ف�ما  المرونة  إضفاء بعض 
الفرع اإلدارة  مع  التعاون  ع�  دأبت  باألشخاص  االتجار  لمكافحة  للوقا�ة  الوطن�ة  �ة 

ونظرا   انه  اال  عليها،  المحالة  الوضع�ات  تخص  أمن�ة  ببحوث  مدها  ع�ب  االجتماع�ة 
ي انجاز معالجة الوضع�ات المحالة، وتم االتجاە  

لضعف الموارد بها سجلت الهيئة تأخرا �ف
اب التو��ي ع�   ي خلو ملفاتهم من أي تجاوزات ع� ال�ت

ا� اقتصار األمر ع� التحري �ف
ك أ��� �عة ونجاعة خاصة أن أغلب الوضع�ات من األجانب تتحفظ عن  ان �كون ذل

ي استغاللهم بتو�س  
ي استقدامهم أو �ف

االدالء بمعط�ات من شأنها التع��ف بمن تورطوا �ف
 . ي

 ا� جانب عزوفهم عن التتبع والتقا�ف
 بخصوص وزارة األ�ة والمرأة والطفولة وكبار السن:  •

o   ي إطار معاضدة مجهودات الهيئة إلعادة إدماج ضحا�ا االتجار باألشخاص وتع��ز مرا�ز
�ف

والمرأة   األ�ة  وز�رة  الس�دة  قرار  تفع�ل  موض�ع  إ�  التطرق  تم  وااليواء،  االستقبال 
بباردو  للطفولة  المندمج  المركز  بتخص�ص  تعهدها  بخصوص  السن  وكبار  والطفولة 

االستغال ضحا�ا  األطفال  الطفول  إليواء  حما�ة  ي  ومندويب الهيئة  تواجهه  ما  العتبار  ل 
ي عالقة ب�يواء األطفال الضحا�ا.   

 والفرق األمن�ة من صع��ات واشكاالت �ف
•  : ي  بخصوص وزارة التشغ�ل والتك��ن المهيف

o   ي المهيف والتك��ن  التشغ�ل  وز�ر  الس�د  الذي تم مع  التطرق إ� مخرجات االجتماع  تم 
ي  

مجال اإلحاطة بضحا�ا االتجار باألشخاص وخاصة األطفال ودعمه لمجهودات الهيئة �ف
امج حما�ة من قبل الهيئة.  ي يتمتعن ب�ب

 المهاج��ن والنساء الاليت
o   وع كما تم التطرق إ� أهم�ة تحد�د الموقف الرس�ي للوزارة �شأن استكمال مسار م�ش

عدة  القانون المتعلق بتنظ�م �شاط المؤسسات الخاصة بممارسة التوظ�ف بالخارج ل
 أسباب منها: 

o  وتعرضهم بالخارج  التوظ�ف  مجال  ي 
�ف باألشخاص  االتجار  حاالت  تصاعد 

 لالستغالل االقتصادي والجسدي. 
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o ل جادة  الخاصة  متابعة  المؤسسات  �شاط  بتنظ�م  المتعلق  القانون  وع  م�ش
وع القانون   المصداق ع� . ح�ث تمت  بممارسة التوظ�ف بالخارج من طرف    م�ش

ي ماي  
استو�ف كل  و   2019الحكومة �ف أنه  بالرغم من  لم �ستكمل مسار إصدارە 

ف   التو�سيني ي حما�ة 
القصوى �ف أهميته  المسار االستشاري، و�الرغم من  مراحل 

وتم التأ��د ع� أهم�ة    والتو�س�ات من االتجار بهم واستغاللهم بأ�شع الطرق. 
ي ترتكبها المؤسسات الخاص ي شامل ورادع لهذە التجاوزات اليت

ة  وجود إطار قانويف
ي تمارس بط��قة غ�ي قانون�ة، والدفع نحو استكمال إصدار   للتوظ�ف بالخارج اليت

ي أقرب اآلجال. 
 القانون المنظم لنشاطها المكاتب الخاصة للتوظ�ف بالخارج �ف

ي حول االتجار باألشخاص أعمالها وسوف   مختصة لمتابعة مخرجات التق��ر اللجنة تواصل الو  الوطيف
 . 2021تق��ر  مخرجاتتتعهد بمتابعة 
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 املالحق 

ي   2016لسنة  61: القانون األسا�ي عدد1لحق عدد م
 ومكافحته  باألشخاص ر االتجا بمنع ، يتعلق 2016أوت  3مؤرخ �ن

ي   2019لسنة  653: أمر حكو�ي عدد 2ملحق عدد 
 لمكافحةيتعلق بضبط تنظ�م الهيئة الوطن�ة  2019ج��ل�ة  29مؤرخ �ن

ها  باألشخاص ر االتجا  وطرق س�ي

 : تطور تق��ر االتجار بالب�ش الذي تعدە الخارج�ة االم��ك�ة3ملحق عدد 

 ا
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ي    2016لسنة    61: القانون األسا�ي عدد1ملحق عدد  
  بمنع، يتعلق  2016أوت    3مؤرخ �ن

 ومكافحته  باألشخاص ر االتجا
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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
 



ــــة لمــــــــــــــــــة الـــالهــــــيئ ــــــــــار باألشخــــوطن�ـــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــة االتجـــــــــ ــــــكافحـــــــ ــــــــــاص  ـــــ  ـــــــــ

 2021الوطين حول االجتار ابألشخاص التقرير 

 

ي    2019لسنة    653أمر حكو�ي عدد  :  2ملحق عدد  
يتعلق بضبط    2019ج��ل�ة    29مؤرخ �ن

ها  باألشخاص ر االتجا لمكافحةتنظ�م الهيئة الوطن�ة   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
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 لخارج�ة االم��ك�ة الذي تعدە ا تطور تق��ر االتجار بالب�ش  : 3ملحق عدد 

 

تق��ر    عتماد واو��شاء مكتب االتجار بالب�ش    ،)TVPA(  قانون حما�ة ضحا�ا االتجار بالب�ش   صدار تم ا   -   2000 •
 االتجار بالب�ش السنوي. 

ي أحد المست��ات الثالثة ووصف ب��جاز جهود    -  2001 •
حكومة   82صنف تق��ر االتجار بالب�ش األول البلدان �ف

 .  لمكافحة االتجار بالب�ش

لتقي�م    - المقاضاة والحما�ة والوقا�ة    -"  3Pجار بالب�ش باستخدام نموذج " بدأت روا�ات تق��ر االت  -   2003 •
 ووصف جهود الحكومة. 

ا لـ   ي المستوى    ،TVPAوفق�
ا محتملة تضمنت فقدان أنواع معينة    3واجهت الدول المصنفة �ف ألول مرة قيود�

 من المساعدة األم��ك�ة. 

التق��ر  ي 
�ف دولة جد�دة  ف  ثالثني ف  المعلومات    ،دولة  116ب�جما�ي    ، تم تضمني ي كم�ة 

�ف ة  ز�ادة كب�ي �مثل  مما 
 .  المتاحة حول الجهود الحكوم�ة لمكافحة االتجار بالب�ش

نت�جة ل��ادة حجم المعلومات الناتجة   131إ�  116قفزت من    ،دولة أخرى إ� التق��ر  15أض�فت    - 2004 •
 عن فهم أ��ب لالتجار بالب�ش حول العالم. 

. فرضت إعادة تف��ض قانون حما�ة  2دولة ع� قائمة المراقبة من المستوى   42صنف تق��ر االتجار بالب�ش  
ي عام 

ت�ب الجد�د.  2003المنافسة �ف  هذا ال�ت

ا إلعادة التف��ض لعام   ا معاي�ي جد�دة وفق� التق��ر أ�ض� ي تحد�د ما إذا كانت الحكومات تبذل    2003طبق 
�ف

ا كاف�ة للقضاء ع� االتجار  ي ذلك ما إ ،جهود�
ا" مقارنة بالعام السابق. بما �ف ا ملموس�  ذا كانت قد أحرزت "تقدم�

ا عن أبطال تق��ر االتجار بالب�ش لتسل�ط الضوء ع� أهم�ة العمل   ا جد�د� تضمن تق��ر االتجار بالب�ش قسم�
 .  الفردي لمكافحة االتجار بالب�ش

فورس لحما�ة ضحا�ا االتجار بالب�ش لعام   -  2008 • بتوسيع نطاق البلدان الواردة    2008قام قانون و�ل�ام و�ل�ب
ي القائمة. نما التق��ر من تحل�ل  

" من الضحا�ا إلدراجها �ف ط توثيق "عدد كب�ي ي تق��ر االتجار بالب�ش ب�لغاء �ش
�ف

ي عام   154
.   173إ�  2008دولة �ف ي العام التا�ي

 دولة �ف

ف المستمر  ف التحسني ي محاولة لتحف�ي
ي �مكن أن تظل فيها  حددت إعادة التف��ض عدد السنوات المتتا  ،�ف ل�ة اليت

ي قائمة المراقبة من المستوى 
ف  2دولة ما �ف ف متتاليني ا إ�   ،إ� عامني و�عد ذلك سيتم تخف�ض التصن�ف تلقائ��

إعفاء    3المستوى   الحصول ع�  للبلدان  إجراء تحسينات من شأنها أن تضمن ترق�ة. �مكن  ي 
إذا فشلت �ف

المستوى   ف إذا كانت لديها خطة عمل مكت��ة وموارد  ل  2للبقاء ع� قائمة المراقبة من  ف إضافيني مدة عامني
 مخصصة لتنف�ذها. 

إعادة التف��ض لعام   األطفال (  2008كما تضمنت  ي   ،)CSPAقانون منع تجن�د 
الذي �فرض إدراج قائمة �ف

استخدامهم �شكل غ�ي  أو  األطفال  بتجن�د  قامت  أنها  ف  تبني ي  اليت األجنب�ة  للحكومات  بالب�ش  االتجار    تق��ر 
 . ي

 قانويف

ا من تق��ر االتجار بالب�ش لعام   ف    ،2008بدء� تضمنت جميع الروا�ات القط��ة توص�ات للحكومات لتحسني
ي تق��ر اليوم.  - جهود مكافحة االتجار بالب�ش 

 وهو عن� حيوي �ف

ي طبقتها ع� جميع البلدان األخرى   -  2010 • امها بنفس المعاي�ي اليت ف تضمن تق��ر االتجار بالب�ش    ،لضمان ال�ت
ا للوال�ات المتحدة ألول مرة. قبل عام  ا منفصً� عن الوال�ات    ،2010تصن�ف� تضمن تق��ر االتجار بالب�ش قسم�

.  ،المتحدة  �لخص جهودها لمكافحة االتجار بالب�ش

ي التق��ر السنوي لالتجار بالب�ش وتضمنت ستة بلدان: بورما و�شاد    CSPAتم إدراج قائمة    -   2011 •
ألول مرة �ف

 وجمهور�ة ال�ونغو الد�مقراط�ة والصومال والسودان وال�من. 



ــــة لمــــــــــــــــــة الـــالهــــــيئ ــــــــــار باألشخــــوطن�ـــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــة االتجـــــــــ ــــــكافحـــــــ ــــــــــاص  ـــــ  ـــــــــ

 2021الوطين حول االجتار ابألشخاص التقرير 

 

ي إعادة التف��ض لعام    تم 
ي المطلوب �ف

التلقايئ ي عام    2008تطبيق بند التخف�ض 
  20ع�    2011ألول مرة �ف

ي قائمة المراقبة من المستوى  
. وقد تم تصن�ف سبعة من هذە  2010و  2009ل�ل من  2دولة تم تصن�فها �ف

ي المستوى  
ي عام    3البلدان �ف

ي تنازالت للبقاء ع�    13و    ،2011�ف
قائمة المراقبة من المستوى  دولة منها تل�ت

2. 

ي تلقت إعفاءات للبقاء ع� قائمة المراقبة من المستوى  -  2013 • ي كل من  2واجهت الحكومات اليت
  2011�ف

ي عام    2012و  
ا ألول مرة �ف ي  2013تخف�ض التصن�ف تلقائ��

ف وروس�ا وأوز�كستان �ف الصني . صنفت الوزارة 
ي ذلك العام.  3المستوى 

 �ف

التف��ض لعام  دمجت    -  2014 • إعادة  ي 
ات �ف التغي�ي بالب�ش  االتجار  وأضافت عوامل    2013تقي�مات تق��ر 

بالب�ش  االتجار  ع�  للقضاء  المبذولة  الجهود  ع�  ات  مؤ�ش اعتبارها  �جب  الجهود    ،جد�دة  ذلك  ي 
�ف بما 

المنت�ش  بالب�ش الذي يرتكبه أو �سّهله الدبلوماسيون أو حفظة السالم  االتجار  ي الخارج  المبذولة لمنع 
ون �ف

ف  ف العموميني ا�ات حكوم�ة فعالة    ،ومقاضاة هؤالء المسؤولني ي �ش
مثل باإلضافة إ� الجهود المبذولة للدخول �ف

ي والجهات الفاعلة األخرى. 
 مع مجموعة من المجتمع المديف

ي الصفحة    -   2017 •
من تق��ر االتجار بالب�ش    27تضمن تق��ر مكتب المساءلة الحكوم�ة (كما هو مذكور �ف

ي  2017عام  ل
. تضمنت    2016د�سم�ب    5) الصادر �ف ف وض�ح وفائدة تق��ر االتجار بالب�ش عدة توص�ات لتحسني

ا لتصن�فات مستوى الدولة   ا أ��� وضوح� ح� �ر المستوى إ� بدا�ة    - هذە التوص�ات �ش مما أدى إ� نقل فقرة ت�ب
ا  -كل �د  ي تدعم تصن�ف� ا.  باإلضافة إ� لغة جد�دة إلبراز العوامل اليت ا �شكل أ��� وضوح�  معين�

ي عام    -   2019 •
إ� إجراء عدد    TVPAكجزء من أحدث حزمة إعادة تف��ض    2019دعا قانونان تم سنهما �ف

. أو�ً  ات ع� عمل�ة تصن�ف تق��ر االتجار بالب�ش ي عن    ،من التغي�ي
التلقايئ التنازل  ف توافر  خفض أحد القوانني

 .( ف  خفض التصن�ف إ� عام واحد (من عامني

ي قائمة المراقبة    عدل
ا ع� عام واحد �ف نت ل�ق� بلد� قانون ثاٍن قانون حما�ة خصوص�ة األطفال ع� اإلن�ت

ا إ� المستوى    2من المستوى   ي قائمة المراقبة وتم تخف�ضه الحق�
البلد تنازً� للبقاء �ف .  3بعد أن تل�ت ذلك 

ةمثل دل�ل ع� فشل دول  ،وهناك حكم آخر يوجه وز�ر الخارج�ة للنظر  ي بذل جهود كب�ي
أو س�اسة    ،ة ما �ف

 .  حكوم�ة أو نمط لبعض األشكال المدرجة من اإلتجار بالب�ش

المساعدة   ع�  المفروضة  القيود  أن  ع�  لينص  أفغا�ستان  ي 
�ف الطفل  حما�ة  قانون  آخر  بند  عدل  وقد 

طتها أو قوات األمن األخرى" (باإلضافة إ�  ي تقوم "�ش "القوات المسلحة العسك��ة تنطبق ع� الحكومة اليت
ي تدعمها الحكومة") بتجن�د األطفال أو استخدامهم للجنود.   الحكوم�ة" و "الجماعات المسلحة اليت

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

ف، �ي الحدائق  5  نهج ابن �ش
 1002تو�س البلفدار  
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