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مدخل تمهيدي
باألشــخاص  اإلتجــار  جرائــم  خطــورة  إلــى  بالنظــر 
اإلنســان.  وبحقــوق  البشــرية  بالكرامــة  ومساســها 
وأمــام تزايــد نســق ارتــكاب هــذا الشــكل مــن الجرائــم 
ــد  داخــل وخــارج حــدود الوطــن، تولــدت الضــرورة لمزي
بالضحايــا  والتعهــد  التدخــل  عمليــة  وتأطيــر  تنظيــم 
ــد  ــن رص ــا م ــة، انطالق ــذ البداي ــرائحهم من ــف ش بمختل
ضمــان  إلــى  وصــوال  عنهــا،  واإلبــالغ  الحــاالت  تلــك 
ادماجهــم.  وإعــادة  والنفســي  الجســدي  تعافيهــم 
اإلتجــار  لمكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة  ارتــأت  لذلــك 
باألشــخاص1 وبحكــم المهــام الموكولــة لهــا بمقتضــى 
القانــون أن تعمــل علــى وضــع آليــة عمــل تكــون هــي 
ــة  ــن األدوات العملي ــة م ــا بمجموع ــا وتدعمه محّركه
جــداول...(  دعائــم،  بطاقــات،  معلقــات،  )أدلــة، 
مــن  بمهامهــم  القيــام  فــي  المتدخليــن  ستســاعد 

خــالل:
ـ مزيــد تنظيــم طــرق التنســيق والتعــاون فيمــا بينهــم 
ومــع الهيئــة، بهــدف توفيــر أكثــر ضمانــات لضحايــا 
وتمكينهــم  القانونــي  بوضعهــم  واإلعتــراف  اإلتجــار 

مــن المســاعدة والحمايــة الضروريــة. 
ـ توضيــح وتحديــد دور كل طــرف متدخــل ســواء كان 
مكونــات  مــن  أو  حكومــي  غيــر  أو  حكوميــا  هيــكال 

المدنــي. المجتمــع 
ـ الّتذكيــر باإللتزامــات المحمولــة علــى كل متدّخــل فــي 
بالقانــون  المنصــوص عليهــا  الحقــوق  إطــار ضمــان 
واإلســتجابة  باألشــخاص  اإلتجــار  ضحايــا  لفائــدة 

. تهــم لمتطلبا
الهشاشــة  عوامــل  مراعــاة  بأهميــة  التحســيس  ـ 
مــع  اإلتجــار  بضحايــا  التعهــد  عنــد  واإلســتضعاف 
األخــذ بعيــن اإلعتبــار بالخصوصيــة بالنســبة للنســاء 

اإلعاقــة. وذوي  واألجانــب  واألطفــال 
وعلــى هــذا األســاس انطلــق اإلعــداد لوضــع اآلليــة 
الوطنيــة إلحالــة ضحايــا اإلتجــار باألشــخاص منــذ ســنة 
ــا  ــس أوروب ــب مجل ــن مكت ــي م ــادي وفن ــم م 2018 بدع

وباالســتعانة بخبــراء وطنييــن ودولييــن.

 2016 61 لســنة  44 مــن القانــون األساســي عــدد  تــم احداثهــا بمقتضــى الفصــل   1

وتركيزهــا بمقتضــى األمــر الحكومــي عــدد 197المــؤرخ فــي 9 فيفــري2017 المتعلــق 
بتســمية رئيــس وأعضــاء الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة االتجــار باألشــخاص.
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2 تمــت المصادقــة علــى البروتكــول المذكــور بمقتضــى األمــر عــدد 689 لســنة 2003 المــؤرخ فــي 25/03/2003 وتــم نشــره بالرائــد الرســمي بمقتضــى األمــر عــدد 1399 لســنة 2004 المــؤرخ فــي 22 جــوان 2004 )الرائــد 

الرســمي عــدد 52 الصــادر فــي 29/6/2004(
3 الفصل 46 مطة -2 7-5-4 من القانون األساسي عدد 61 لسنة 2016

الّتنسيق والتعاون

الّتنسيق والتعاون

لماذا آلية وطنية إلحالة ضحايا 
اإلتجار باألشخاص؟ السياق 

الّدولي والوطني:
المصادقــة  وخاصــة  الدوليــة،  التزاماتهــا  تنفيــذ  إطــار  فــي 
واالنضمــام إلــى اإلتفاقيــة األمميــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة 
ــع  ــع وقم ــق بمن ــا المتعل ــل له ــول المكم ــة والبروتك ــر الوطني عب
ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص وبخاصــة النســاء واألطفــال، كانــت 
الّدولــة التونســية ســّباقة فــي وضــع آليــة وطنيــة إلحالــة الضحايــا 
حيــث أســندت للهيئــة الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص 

ــا: ــال ومنه ــذا المج ــي ه ــدرج ف ــي تن ــام الت ــن المه ــة م مجموع

 تنســيق الجهــود فــي مجــال تطبيــق إجــراءات حمايــة 
الضحايــا والشــهود والمبلغيــن وكذلــك آليــات مســاعدة 

ــا. الضحاي

كافــة  بتمكيــن  الكفيلــة  التوجيهيــة  المبــادئ  اصــدار   
ــدي  ــن ومتفق ــن التجاريي ــة الناقلي ــة خاص ــن وبصف المتدخلي
واالخصائييــن  الطفولــة  حمايــة  ومندوبــي  الشــغل 
االجتماعييــن والنفســانيين والمصالــح المكلفــة بمراقبــة 
الهويــة والســفر والتأشــيرات  الحــدود واألجانــب ووثائــق 
واإلقامــة مــن ترّصــد عمليــات اإلتجــار باألشــخاص واالبــاغ 

عنهــا.

  اصــدار المبــادئ التوجيهيــة الكفيلــة بالّتعــرف علــى ضحايــا 
االتجــار باألشــخاص وتوفيــر المســاعدة الازمــة لهم.

وســائر  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــع  التعــاون   
باألشــخاص  االتجــار  بمكافحــة  الصلــة  ذات  المنظمــات 
المجــال. هــذا  فــي  برامجهــا  تنفيــذ  علــى  ومســاعدتها 

وتنــدرج جملــة هــذه المهــام ضمــن األســس التــي ترتكــز 
عليهــا اآلليــة الوطنيــة إلحالــة الضحايــا.

الرصد

التعرف

الحماية
والمساعدة

اإلحالة
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لمن ستوّجه اآللية 
الوطنية إلحالة 

الضحايا؟
ســتوّجه هــذه اآلليــة لــكل المهنييــن الذيــن يتعاملــون 
بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــع ضحايــا اإلّتجــار 
الحكوميــة،  بالهيــاكل  كالعاملــون  باألشــخاص 
كالجمعيــات  المدنــي  المجتمــع  فــي  الناشــطون 
والمنظمــات الوطنيــة وغيــر الحكوميــة، المنظمــات 
المجــال  فــي  الّناشــطون  إلــى  إضافــة  الدوليــة، 

اإلعالمــي. 

كيف تستخدم اآللية 
الوطنية إلحالة 

الضحايا؟
الوطنيــة إلحالــة  اآلليــة  اســتخدام  للمســاعدة علــى 
الضحايــا، تــم إعــداد مجموعــة مــن األدوات العمليــة 
لتيســير عمــل جميــع المتدخليــن طيلــة مســار التعهــد 
بوضعيــات اإلتجــار باألشــخاص. حيــث ســيجد مســتخدم 
هــذه الوثيقــة ملحــق يتضمــن عــدد هــام مــن المراجــع 
التــي سيســتأنس بهــا فــي كل مرحلــة مــن مراحــل 
التدخــل بدايــة مــن عمليــة رصــد الجريمــة، إلــى التعــرف 
علــى الضحيــة، مــرورا بتحديــد احتياجاتهــا األساســية 
ــوال  ــا، وص ــا وحمايته ــة له ــاعدة الالزم ــم المس وتقدي
إلــى إحالتهــا إلــى الجهــات المختصــة بتقديــم الخدمــات 
تدخــل  إطــار  فــي  وذلــك  وضعهــا،  يقتضيهــا  التــي 

تشــاركي متعــدد القطاعــات. 
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الّتعاريف:

وتحديــد  الضحايــا  برصــد  تســمح  آليــة  هــي 
وتوجيههــم  عليهــم  والّتعــرف  هوياتهــم 
ــم  ــق احتياجاته ــبة وف ــات المناس ــو الخدم نح
ومســاعدتهم وحمايتهــم. وهــي أيضــا آليــة 
تعــاون متعــددة االختصاصــات والمتدخليــن 
التزاماتــه  باحتــرام  طــرف  كل  فيهــا  يلتــزم 
القانونيــة فــي حماية حقــوق االنســان عموما 
وحقــوق ضحايــا اإلتجــار باألشــخاص بصفــة 
خاصــة، مــع مراعــاة المتطلبــات الخصوصيــة 

واألطفــال. للنســاء 

»يعــّد إتجــارا باألشــخاص اســتقطاب أو تجنيــد 
أو تحويــل  أو تنقيلهــم  أو نقلهــم  أشــخاص 
أو  إيواءهــم  أو  ترحيلهــم  أو  وجهتهــم 

لهم ســتقبا ا
التهديــد  أو  الســالح  أو  القــوة  باســتعمال   
أو  اإلكــراه  ذلــك مــن أشــكال  أو غيــر  بهمــا 
االختطــاف أو االغتيــال أو الخــداع أو اســتغالل 
أو  نفــوذ  اســتغالل  أو  اســتضعاف  حالــة 
أو  مزايــا  أو  ماليــة  مبالــغ  قبــول  أو  تســليم 
موافقــة  لنيــل  بعطايــا  وعــود  أو  عطايــا 
شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر وذلــك 
بقصــد االســتغالل أيــا كانــت صــوره ســواء مــن 
طــرف مرتكــب تلــك األفعــال أو بوضعــه علــى 
ذمــة الغيــر الســتغالله. ويشــمل االســتغالل 
اســتغالل بغــاء الغيــر أو دعارتــه أو غيرهــا مــن 
أشــكال االســتغالل الجنســي أو الســخرة أو 
ــات  ــترقاق أو الممارس ــرا أو االس ــة قس الخدم
التســول  أو  االســتعباد  أو  بالــرق  الشــبيهة 
أو  الخاليــا  أو  األنســجة  أو  األعضــاء  نــزع  أو 
األمشــاج أو األجنــة أو جــزء منهــا أو غيرهــا 

مــن أشــكال االســتغالل األخــرى.«4

لحقــه  طبيعــي  شــخص  »كّل  ضحيــة  تعــّد 
ــم االّتجــار  ضــرر نشــأ مباشــرة عــن إحــدى جرائ
بهــذا  عليهــا  المنصــوص  باألشــخاص 

5 القانــون«

ضحية اإلّتجار باألشخاص:

اآللية الوطنية إلحالة 
ضحايا اإلتجار باألشخاص:

اإلتجار باألشخاص:

4 الفصل 2 من القانون األساسي عدد 61 لسنة 2016

5 الفصــل 2 مطــة 12 مــن القانــون األساســي عــدد 61 لســنة 2016 -- اتخــذت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا الســتين بتاريــخ 16/12/2005 قــرارا باعتمــاد 

ــرة  ــاكات الخطي ــان واالنته ــوق اإلنس ــي لحق ــون الدول ــيمة للقان ــاكات الجس ــا االنته ــر لضحاي ــاف والجب ــي االنتص ــق ف ــأن الح ــة بش ــادئ التوجيهي ــية والمب ــادئ األساس المب
للقانــون اإلنســاني الدولــي تعريفــا للضحايــا وهــم »األشــخاص الذيــن لحــق بهــم ضــرر، أفــرادا كانــوا أو جماعــات بمــا فــي ذلــك الضــرر البدنــي أو العقلــي أو المعانــاة النفســية 
أو الخســارة االقتصاديــة أو الحرمــان بدرجــة كبيــرة مــن التمتــع بحقوقهــم األساســية وذلــك مــن خــالل عمــل أو امتنــاع عــن عمــل يشــكل انتهــاكا جســيما للقانــون الدولــي 
ــرة  ــرة المباش ــراد األس ــا أف ــة« أيض ــح »ضحي ــمل مصطل ــي يش ــون المحل ــا للقان ــاء ووفق ــد االقتض ــي« وعن ــاني الدول ــون اإلنس ــرا للقان ــاكا خطي ــان، أو انته ــوق  اإلنس لحق
واألشــخاص الذيــن لحــق بهــم ضــرر أثنــاء تدخلهــم لمســاعدة الضحايــا المعرضيــن للخطــر أو لمنــع تعرضهــم للخطــر. المــادة 4 مــن اتفاقيــة مجلــس أوروبــا لســنة 2005 

بشــأن مكافحــة االتجــار بالبشــر، عرفــت الضحيــة بأنهــا » أي شــخص طبيعــي يخضــع لالتجــار بالبشــر«.
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المبادئ 
والقواعد 
المنّظمة 

لآللية 
الوطنية 

لإلحالة I
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المبــادئ والقواعــد هــو وضــع  الغــرض مــن هــذه 
ممارســات جّيــدة ومعاييــر وضوابــط تدعــم حقــوق 
الوطنيــة  للقوانيــن  االمتثــال  يضمــن  بمــا  الضحايــا 

والدوليــة فــي المجــال.

1  المبادئ المنظمة لآللية الوطنية 
إلحالة الضحايا:

ه:  اعتماد مقاربة فردّية التوجُّ
 يجــب أن تعامــل كل ضحيــة بصفــة انفراديــة تبعــا 
لخصوصياتهــا الحتياجاتهــا والمخاطــر التــي يمكــن أن 
ــا،  ــة بوضعه ــة المحيط ــل الهشاش ــا وعوام تهدده
مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار بالمتطلبــات الخصوصيــة 
متدخــل  كل  يعمــل  لذلــك  واألطفــال.  للنســاء 
علــى مراعــاة الخصوصيــة )الســن، الجنــس، الديــن، 
الجنســية، الِعــرق، الوضــع اأُلســري...( حتــى يكــون 

التفاعــل مــع الضحايــا أكثــر أمنــًا وفاعلّيــة.

 احترام خيارات الّضحية واعامها بحقوقها:
 يتــم إّتخــاذ خيــارات الضحيــة بعيــن اإلعتبــار واحترامهــا 
مراحلــه.  جميــع  وفــي  الّتدخــل  مســار  كامــل  فــي 
بتمكينهــا مــن  يقــوم كل متدّخــل  أن  يجــب  لذلــك 
المعلومــات الواضحــة والمفهومــة والدقيقــة حــول 
حقوقهــا والمخاطــر التــي يمكــن أن تلحقهــا، بمــا 
يتيــح لهــا إمكانيــة تحديــد خياراتهــا باســتقاللية وعــن 

ــالع.  ــن اّط حس

 إعمال المساواة وعدم الّتمييز:
باألشــخاص  اإلتجــار  ضحيــة  مــع  التعامــل  يجــب 
واحتــرام حقوقهــا والعمــل علــى ضمانهــا دون أي 
تمييــز بســبب العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة 
أو الديــن أو الــرأي السياســي أو األصــل القومــي أو 

االجتماعــي أو الثــروة أو النســب أو غيــر ذلــك6. 
كمــا يجــب العمــل علــى اعمــال مبــدأ عــدم التمييــز 

أغلــب  وأن  اعتبــارا  االجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم 
ضحايــا االتجــار باألشــخاص مــن النســاء والفتيــات. 
ــى  ــة عل ــة المبني ــاة الخصوصي ــي مراع ــا يقتض ــو م وه
هــذا األســاس لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين.  

 ضمان الرعاية الفورية للضحية في الحاالت 
اإلستعجالية: 

للحاجيــات  اســتجابة  فوريــة  بصفــة  التفاعــل  يتــم 
المتأكــدة واإلســتعجالية لضحيــة اإلتجــار باألشــخاص 
بنــاء علــى حالتهــا الصحيــة والنفســية ووضعيتهــا 
االجتماعيــة التــي تتــم معاينتهــا بصفــة مباشــرة أو 
بمناســبة العلــم بهــا. وبنــاء علــى ذلــك يتــم اتخــاذ 
ــة  ــدة وإحال ــتعجالية المتأك ــراءات اإلس ــر واإلج التدابي
الضحيــة إلــى مســدى الخدمــات المعنييــن بالتدخــل 

لمواصلــة مســاعدتها وفقــا الحتياجاتهــا. 

 اعتماد المقاربة المبنية على النهج المراعي 
لحقوق اإلنسان7: 

اإلتجــار  بضحايــا  التعهــد  مســار  خــالل  يجــب 
اإلنســان  حقــوق  يراعــي  نهــج  اتبــاع  باألشــخاص 
ــة للنســاء واألطفــال، يقــوم  ــات الخصوصي والمتطلب
علــى مجموعــة مــن الخاصيــات األساســية ومنهــا:
تحديــد أصحــاب الحقــوق واســتحقاقاتهم والمكلفين 

بالواجبــات تجاههم. 
العمــل علــى دعــم قــدرات أصحــاب الحقــوق علــى 
التعبيــر عــن مطالبهــم والمكلفيــن بواجبــات علــى 

بالتزاماتهــم. الوفــاء 

2  القواعد األساسية المنّظمة 
لآللية الوطنية إلحالة الضحايا:

ــة  ــة إلحال ــة الوطني ــتخدمو اآللي ــرم مس ــب أن يحت يج
الســلوكية  القواعــد  مــن  مجموعــة  الضحايــا 

أهّمهــا:  والمهنيــة 

6 يقصــد بمبــدأ عــدم التمييــز أي تفريــق أو اســتثناء أو تقييــد أو تفضيــل يقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغـــة أو الديــن أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي 

أو األصــل القومــي أو االجتماعــي أو الثــروة أو المولــد أو أي وضــع آخــر ويســتهدف أو يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة االعتــراف بجميــع حقـــوق ٢٧ اإلنســان والحريــات األساســية 
أو التمتــع بهــا أو ممارســتها علــى قــدم المســاواة« تعريــف اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان منظمــة األمــم المتحــدة - حقــوق اإلنســان فــي مجــال إقامــة العــدل - دليــل 

بشــأن حقــوق اإلنســان خــاص بالقضــاة والمدعيــن العاميــن والمحاميــن ص 585
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter13ar.pdf  :الرابط اإللكتروني -

7»النهــج القائــم علــى حقــوق اإلنســان عبــارة عــن إطــار مفاهيمــي يســتند بشــكل معيــاري إلــى المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان وموجــه فــي تنفيــذه إلــى تعزيــز وحمايــة 

حقــوق اإلنســان. ويســعى هــذا النهــج إلــى تحليــل االلتزامــات والتفاوتــات ومواطــن القابليــة للتضــرر وإلــى عــالج الممارســات التمييزيــة والتوزيــع غيــر العــادل للقــوة وهــو مــا 
http://www2.ohchr.org/english/ :يعــوق تحقيــق التقــدم ويقلــص مــن حقــوق اإلنســان«. - مفوضــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان – -  الرابــط اإللكترونــي

 issues/climatechange/index.htm
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والمقابلــة  االســتقبال  وتقنيــات  قواعــد  احتــرام   
توفيــر  الثقــة،  بنــاء  )حســن االســتقبال واإلنصــات، 
مــكان مهيــأ ومناســب إلجــراء المقابلــة، الطمأنــة، 

المســتعجلة...( الوقائيــة  الخدمــات  تقديــم 
الخصوصيــة  المتطلبــات  ذوي  الضحايــا  مراعــاة   
الحامــل  المــرأة  اإلعاقــة،  )ذوي  حاجياتهــم  وتلبيــة 

الالجئــات...( المرضعــات، 
ضحايــا  األطفــال  مــع  التعامــل  بقواعــد  االلتــزام   

االتجــار.
 االلتــزام بالموضوعيــة والحيــاد طبقــا لمــا نــص عليــه 

الفصــل 15 مــن الدســتور8.
تعريــض  الضروريــة بهــدف عــدم  الحمايــة  توفيــر   

الضحيــة لــردود فعــل محتملــة مــن قبــل الجنــاة. 
الشــخصية  المعطيــات  وحمايــة  الســّرية  ضمــان   
بيانــات  لحمايــة  ناجعــة  وتدابيــر  إجــراءات  باّتخــاذ 
تلــك  معالجــة  أثنــاء  الحيطــة  اتخــاذ  مــع  الضحايــا، 
المنظمــة  بالقوانيــن  التزامــا  وتخزينهــا  البيانــات 

الشــخصية. المعطيــات  لحمايــة 
الفصــل  بأحــكام  عمــال  اإلشــعار  بواجــب  اإللتــزام   
  2016 لســنة   61 عــدد  األساســي  القانــون  مــن   14
ذات  الســلط  بإشــعار  األشــخاص  كل  يلــزم  الــذي 
اإلتجــار  لمكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة  ومنهــا  النظــر 
ــم  ــي يصله ــار الت ــات اإلتج ــن كل وضعي ــخاص ع باألش
العلــم بهــا. وجعــل مخالفــة هــذا الواجــب يشــكل 

العقــاب9.   تســتوجب  جنحــة 

8الفصــل 15 مــن الدســتور »اإلدارة العموميــة فــي خدمــة المواطــن والصالــح العــام، 

ُتنّظــم وتعمــل وفــق مبــادئ الحيــاد والمســاواة واســتمرارية المرفــق العــام، ووفــق 
قواعــد الشــفافية والنزاهــة والنجاعــة والمســاءلة«

9الفصــل 14 ـ مــن القانــون عــدد 61 لســنة 2016 المتعلــق بمنــع االتجــار باألشــخاص 

ــار كل  ــة آالف دين ــا خمس ــة قدره ــام وبخطي ــدة ع ــجن م ــب بالس ــه« يعاق ومكافحت
مــن يمتنــع عمــدا عــن إشــعار الســلط ذات النظــر فــورا بمــا بلــغ إلــى علمــه مــن 
معلومــات أو إرشــادات وبمــا أمكــن لــه االطــالع عليــه مــن أفعــال حــول ارتــكاب 

ــون« ــذا القان ــا به ــوص عليه ــخاص المنص ــار باألش ــم االتج ــدى جرائ إح
- الفصــل 31 مــن مجلــة حمايــة الطفــل »علــى كل شــخص، بمــن فــي ذلــك الخاضــع 
ــاك  ــه أن هن ــة كلمــا تبيــن لـ ــة الطفولـ للســر المهنــي، واجــب إشــعار منــدوب حمايـ
مــا يهـــدد صحــة الطفـــل أو سالمتـــه البدنيـــة أو المعنويـــ.... ويكــون إشــعار منــدوب 
حمايــة الطفولــة وجوبــا فــي جميــع الحــاالت الصعبــة المشــار إليهــا بالفصــل 20 
مــن هــذه المجلــة إذا كان الشــخص الــذي تفطــن لوجــود هــذه الحالــة ممــن يتولــى 
ــل  ــوان العم ــاء وأع ــن واألطب ــم، كالمربي ــال ورعايته ــة باألطف ــه العناي ــم مهنت بحك
االجتماعــي وغيرهــم ممــن تعهــد لهــم بوجــه خــاص وقايــة الطفــل وحمايتــه مــن 

ــة.« ــة أو المعنوي ــالمته البدني ــه أو س ــدد صحت ــأنه أن يه ــن ش ــا م كل م
- الفصــل 14 مــن القانــون عــدد 58 لســنة 2017 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد 
المــرأة » علــى كل شــخص بمــن فــي ذلــك الخاضــع للســر المهنــي واجــب إشــعار 
الجهــات المختصــة حــال علمــه أو مشــاهدته حالــة عنــف علــى معنــى هــذا القانــون 
أو معاينــة آثارهــا. ال يمكــن مؤاخــذة أّي شــخص قضائيــا مــن أجــل قيامــه عــن حســن 

نيــة باإلشــعار علــى معنــى أحــكام هــذا القانــون«
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المتدخلين 

في مسار 
الّتعهد 

بالضحايا II
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المتدّخلــون فــي مســار الّتعهــد 
ــا: بالضحاي

1  الهيئة الوطنية لمكافحة اإلتجار 
باألشخاص ونقاط اإلّتصال الجهوية 

التابعة لها:
ــا  ــوص عليه ــا المنص ــندة له ــام المس ــب المه بموج
ــدد 61/2016،  ــي ع ــون األساس ــن القان ــل 46 م بالفص
تتولــى الهيئــة اصــدار المبــادئ التوجيهيــة الكفيلــة 
اإلتجــار  عمليــات  ترّصــد  مــن  المتدخليــن  بتمكيــن 
باألشــخاص واإلبــالغ عنهــا والتعــرف علــى الضحايــا 

وتوفيــر المســاعدة الالزمــة لهــم.
كمــا تتولــى الهيئــة التنســيق بيــن مختلــف المتدخليــن 
مــع  وتتعــاون  وغيرهــا  حكوميــة  هيــاكل  مــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي وســائر المنظمــات ذات 
بغايــة  برامجهــا  تنفيــذ  علــى  ومســاعدتها  الصلــة 
حمايــة الضحايــا ومســاعدتهم وإعــادة إدماجهــم.

هــذا وتســعى الهيئــة لتركيــز نقــاط اتصــال بالجهــات 
الحكومــي  التمثيــل  حيــث  مــن  التركيبــة  متنوعــة 

ألعضائهــا. والجمعياتــي 

2  الهيئات األخرى: 
المعنيــة  والوطنيــة  الدســتورية  الهيئــات  تــؤدي 
بحمايــة حقــوق اإلنســان دورا فعــاال فــي رصــد جرائــم 
أثنــاء  الضحايــا  علــى  والّتعــرف  باألشــخاص  اإلتجــار 
قيامهــم بمهامهــم األصليــة. لذلــك وتبعــا النضمــام 
ــى  ــخاص إل ــار باألش ــة اإلتج ــة لمكافح ــة الوطني الهيئ
واعــداد  المســتقلة10  العموميــة  الهيئــات  رابطــة 
دليــل عملــي لتنســيق عملهــم فــي مختلــف مجــاالت 
تدخلهــم. أصبــح لهذه المؤسســات دور هــام وفّعال 
ــاكل المختصــة لضمــان  ــا إلــى الهي ــة الضحاي فــي إحال

التعهــد األمثــل وتقديــم المســاعدة الضروريــة لهــم 
ــاملة.      ــة ش ــة حقوقي ــق مقارب وف

3  الهياكل الحكومية: 
 السلطة القضائية:

تختــص الســلطة القضائيــة بإثــارة الدعــوى العموميــة 
والتحقيــق  باألشــخاص  اإلتجــار  بجرائــم  المتعلقــة 
ــند  ــد أس ــا. وق ــد مرتكبيه ــكام ض ــدار األح ــا وإص فيه
ــات  ــنة 2016 صالحي ــدد 61 لس ــي ع ــون األساس القان
حصريــة لهــا فــي كل مــا يتعلــق بالتتبــع والتحقيــق 

ــم.  ــن الجرائ ــف م ــذا الصن ــي ه ف
وفــي إطــار دعــم مبــدأ التخصــص، تــم تكليــف مســاعد 
de Ré- ــع« ــق »مرج ــي تحقي ــة وقاض ــل جمهوري  وكي

férence  Juge بــكل محكمــة ابتدائيــة يعهــد لهــم 
باألشــخاص وتتــم مراجعتهــم مــن  االتجــار  قضايــا 
قبــل مأمــوري الضابطــة العدليــة فــي جميــع القضايــا 

ــي تتــم مباشــرتها فــي هــذا المجــال.    الت

 وزارة الداخلية:
اإلتجــار  مجــال  فــي  متدخلــة  هيــاكل  عــدة  هنــاك 
ــي  ــال العدل ــف بالمج ــو مكل ــا ه ــا م ــخاص منه باألش
قضايــا  فــي  العدليــة  األبحــاث  مباشــرة  حيــث  مــن 
المختصــة  الفــرق  غــرار  علــى  باألشــخاص  اإلتجــار 
والطفــل  المــرأة  ضــد  العنــف  جرائــم  فــي  بالبحــث 
ــن  ــة باألم ــاث العدلي ــة واألبح ــرطة العدلي ــرق الش وف

الوطنــي. والحــرس 

التــي  وهــي  بالرصــد  مكلفــة  هيــاكل  توجــد  كمــا 
ــا  ــر مباشــرة مــع ضحاي تتعامــل بصفــة مباشــرة أو غي
محتمليــن وخاصــة العابريــن للحــدود ســواء كانــوا 
بنقــاط  العاملــون  يلعــب  إذ  أجانــب.  أو  تونســيين 
العبــور البريــة والجويــة والبحريــة دورا فعــاال فــي رصــد 

جرائــم االتجــار والتعــرف علــى الضحايــا. 

10أحدثــت رابطــة الهيئــات فــي 07/09/2018 بعــد امضــاء مذكــرة تفاهــم بيــن الهيئــات العموميــة المســتقلة وهــي كل مــن الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص 

والهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب والهيئــة العليــا لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية والهيئــة الوطنيــة لحمايــة المعطيــات الشــخصية والهيئــة الوطنيــة للنفــاذ 
للمعلومــة والهيئــة العليــا المســتقلة لإلعــالم الســمعي الصــري والهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد. وتهــدف الرابطــة الــى مزيــد تنســيق العمــل المشــترك بيــن هــذه 

الهيئــات ودعــم دورهــا فــي ترســيخ ثقافــة المواطنــة وتعزيــز المنظومــة الوطنيــة لحقــوق االنســان.
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 وزارة الشؤون االجتماعية:
تــؤدي وزارة الشــؤون االجتماعيــة بمختلــف هياكلهــا 
ــة  ــا وخاص ــاعدة للضحاي ــم المس ــي تقدي ــا ف دورا هام
ــذا  ــي ه ــا ف ــم دوره ــاء. وينقس ــال والنس ــن األطف م
ــب  ــا حس ــن تصنيفه ــب يمك ــدة جوان ــى ع ــال إل المج

ــل:  ــاالت التدخ مج

مؤسسات الرعاية االجتماعية:
 التــي تــؤدي دورا هامــا فــي اإلحاطــة وتوجيــه الضحايــا 
وتوفيــر اإليــواء لهــم إلــى حيــن زوال الخطــر عنهــم أو 
ــا أو  ــريا أو اجتماعي ــم أس ــادة ادماجه ــبل إع ــاد س إيج

مهنيــا. 
المؤسســات التــي تعنــى بالمســاعدة االجتماعيــة: 
علــى غــرار أقســام النهــوض االجتماعــي التــي تقــدم 
ــا وعائالتهــم إذا كانــت  مســاعدات اجتماعيــة للضحاي

ــة.  ــة صعب ــة واالجتماعي ــم المادي ظروفه

مراكز الّدفاع واالدماج االجتماعي:
األطفــال  ادمــاج  بإعــادة  خاصــة  تعنــى  التــي 
ومســاعدتهم علــى التمتــع بإحــدى مســارات التدريب. 
النفســية  اإلحاطــة  فــي  هامــا  دورا  تلعــب  كمــا 
لإلســتغالل  المتعرضيــن  بينهــم  ومــن  باألطفــال 

التهديــد.  أشــكال  مــن  غيــره  أو  االقتصــادي 

 وزارة الصحة:
يتعلــق  مــا  كل  فــي  الصحــة  وزارة  هيــاكل  تتدخــل 
غــرار  علــى  للضحايــا  والنفســي  الطبــي  بالمجــال 
الطبيــة  والرعايــة  االســتعجالي  الطبــي  اإلســعاف 
القانــون  أحــكام  وبمقتضــى  والعــالج.  النفســية 
ضحايــا  يتمتــع   2016 لســنة   61 عــدد  األساســي 
االتجــار باألشــخاص بمجانيــة العــالج بالمؤسســات 

العموميــة11. االستشــفائية 

 وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن:
مجــال  فــي  المتدخلــة  المؤسســات  أهــم  مــن 

يذكــر: باألشــخاص  اإلتجــار  بضحايــا  اإلحاطــة 

11الفصل 59 من القانون األساسي عدد 61 لسنة 2016
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يتلقــون  الذيــن  الطفولــة:  حمايــة  مندوبــي 
ــال  ــات األطف ــي كل وضعي ــون ف ــعارات ويتدخل اإلش
ضحايــا االســتغالل للمتابعــة االجتماعيــة والصحيــة 
ــة. ــاكل المتدخل ــع الهي ــيق م ــم بالتنس ــة له والتربوي

المصالــح الجهوّيــة للمــرأة: التــي تتعهــد بوضعيــات 
قصــد  واالســتغالل  للعنــف  المتعرضــات  النســاء 
ادماجهــن  إلعــادة  والســعي  لفائدتهــن  التدخــل 

بالتنســيق مــع الهيــاكل المتدخلــة فــي المجــال.

 وزارة الشؤون الخارجية:
تبــادل  فــي  هامــا  دورا  القنصليــة  المصالــح  تــؤدي   
االتجــار  ضحايــا  وضعيــات  حــول  المعلومــات 
التــراب  خــارج  اســتغاللهم  الواقــع  باألشــخاص 
لفائدتهــم. الحمائيــة  التدابيــر  واتخــاذ  التونســي 

 وزارة المالية: 
تتولــى مصالــح األبحــاث الديوانيــة التــي تتمتــع بصفــة 
مــا  كل  فــي  باألبحــاث  القيــام  العدليــة  الضابطــة 
يتعلــق بجرائــم اتجــار باألشــخاص بمناســبة مباشــرتها 
ألعمالهــا. كمــا تتولــى المصالــح الماليــة المختصــة 
النظــر فــي مطالــب اإلعفــاء مــن خطايــا المعاليــم 
الهيئــة  رأي  علــى  بنــاء  الضحايــا  لفائــدة  القنصليــة 

الوطنيــة فــي هــذا الشــأن.

الــوزارات المكلفــة بالتربيــة والتعليــم العالــي   
والبحــث العلمــي والثقافــة والرياضــة والشــباب 
واإلدمــاج المهنــي والدفــاع والشــؤون الدينيــة 

والفالحــة.... 
تــؤدي الــوزارات المذكــورة دورا هامــا فــي عمليــة رصد 
وضعيــات اإلتجــار باألشــخاص مــن خــالل الوافديــن 
علــى المؤسســات الراجعــة بالنظــر لهــا ســواء كانــوا 
أطفــاال أو رشــدا )تالميــذ وطلبــة، عمــال، مرتــادي دور 

الثقافــة والترفيــه ...( 
كمــا تضطلــع بمهمــة التوعيــة والتحســيس حــول 
المظاهــر المكرســة الســتغالل األشــخاص فــي شــتى 
المجــاالت المهنيــة، الرياضيــة، االجتماعية...وتشــجع 

علــى انجــاز البحــوث والدراســات فــي المجــال. 
كمــا تحتــل الــوزارة المكلفــة بالتكويــن والتشــغيل 
والتأهيــل المهنــي والهيــاكل الراجعــة لهــا بالنظــر 

دورا فعــاال بخصــوص مراقبــة نشــاط المؤسســات 
الخاصــة بالتوظيــف بالخــارج والتأكــد مــن صحــة عقود 

ــا.  ــة عليه ــل المصادق ــل قب العم

4  مكونات المجتمع المدني:
والمنظمــات  الحكوميــة  غيــر  الجمعيــات  تتدخــل 

بـــ: يتعلــق  مــا  فــي كل  الوطنيــة 
توفيــر خدمــات اإليــواء للضحايــا الراغبيــن فــي اإليــواء 

والفاقديــن لمــأوى أو ســند عائلــي.
تقديم المساعدة واإلحاطة النفسية واالجتماعية.  

اإلدماج األسري.
اإلدمــاج االجتماعــي واالقتصــادي بمســاعدة الضحايــا 
علــى تلقــي تكويــن أو إيجــاد عمــل لتحقيــق التمكيــن 

االقتصــادي للضحيــة.
ومــن بيــن الجمعيــات المتدخلــة فــي مجــال مســاعدة 
الضحايــا جمعيــة »أمــل للعائلــة والطفــل«، معهــد 
»نبــراس« للناجيــن مــن التعذيــب، »أطبــاء بــال حــدود«، 
»أطبــاء العالــم«، »محامــون بــال حــدود«، »تونــس أرض 

اللجــوء«.
المتدخلــة  والهيــاكل  الجمعيــات  قائمــة  انظــر 
وعناوينهــا وأرقــام االتصــال بهــا بدليــل المتدخليــن 

فــي التعهــد بضحايــا االتجــار باألشــخاص

5  المنظمات الدولية:
بالمهاجريــن  المعنيــة  الدوليــة  المنظمــات  تتولــى   

للهجــرة: الدوليــة  المنظمــة  وخاصــة 
اإلشــعار عــن وضعيــات الضحايــا األجانــب وتوجيههم 

إلــى الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة اإلتجار باألشــخاص.
واإلحاطــة  وتوجيههــا  األجنبيــة  الضحيــة  مرافقــة 

ــا. به
مساعدتها على إيجاد مكان آمن إليوائها.

محــام  بتوفيــر  لهــا  القانونيــة  المســاعدة  تقديــم 
األولــي. البحــث  مراحــل  عنــد  أمكــن  إن  ومترجــم 

مســاعدتها علــى العــودة الطوعيــة إلــى بلدهــا إن 
كانــت ترغــب فــي ذلــك وتيســير إجــراءات ســفرها 
األصلــي  بموطنهــا  االجتماعــي  إدماجهــا  وإعــادة 

الوطنيــة. الهيئــة  مــع  بالتنســيق 
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6  الناشطون في المجال اإلعامي: 
تشكل وسائل االعالم بأنواعها سواء كانت 

عمومية أو خاصة ركيزة أساسية في عملية رصد 
الظواهر التي تشكل اتجارا باألشخاص من خالل 

اإلبالغ عنها وتناولها إعالميا والتوعية حول سبل 
منع ومكافحة هذا الشكل من اإلستغالل وذلك 

في إطار مقاربة حقوقية تحترم حقوق اإلنسان 
والكرامة البشرية. 

مجاالت الّتدخــل:

ــة  ــد المهــام وضبطهــا، أقــرت الهيئ فــي نطــاق تحدي
الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص صلــب اآلليــة 
ــة  ــراف المكلف ــة األط ــا قائم ــة الضحاي ــة إلحال الوطني
ــا.  ــى الضحاي ــرف عل ــون بالّتع ــة المكلف ــد وقائم بالّرص
ــار موضوعــي  ــز علــى معي ويقــوم أســاس هــذا التميي
وقانونــي مرتبــط بصفــة الضابطــة العدليــة المســندة 
هــؤالء  يتمتــع  بموجبهــا  والتــي  األجهــزة  لبعــض 
ــراف  ــار، أي االعت ــا االتج ــى ضحاي ــرف عل ــة الّتع بصالحي
لهــم »بصفــة أّوليــة« بموقــع الضحيــة بنــاء علــى توفــر 
مؤشــرات معطيــات واقعيــة وقانونيــة وذلــك إلــى 
حيــن إقــرار تلــك الصفــة بمقتضــى صــدور أحــكام باتــة 
عــن الســلطة القضائيــة فــي جرائــم اتجار باألشــخاص.

1  الّرصــــد:
يمكــن أن ينبنــي الّرصــد علــى توّفــر معلومــات تــم 
تجميعهــا بنــاء علــى مؤشــرات عامــة أو خاصــة مثــل 
الشــهادات الحيــة لألشــخاص أو الشــكاوى المقدمــة 
المكالمــات  الشــخصية،  المقابــالت  طرفهــم،  مــن 
وســائل  الشــهود،  اإللكترونــي.،  البريــد  الهاتفيــة، 
اإلعــالم، المنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ...

1.1 من هم المكّلفون بالّرصد؟
 61 القانــون األساســي عــدد  46 مــن  الفصــل  ذكــر 
بعــض  الحصــر  ال  الذكــر  ســبيل  علــى   2016 لســنة 
الهيــاكل المكلفــة برصــد عمليــات اإلتجــار واإلبــالغ 

ومتفقــدو  التجاريــون  الناقلــون  غــرار  علــى  عنهــا 
الشــغل ومندوبــو حمايــة الطفولــة واألخصائيــون 
المكلفــة  والمصالــح  والنفســانيون  االجتماعيــون 
بمراقبــة الحــدود واألجانــب ووثائــق الهويــة والســفر 

واإلقامــة. والتأشــيرات 

إال أن عمليــة الّرصــد ال تقتصــر على الهياكل الحكومية 
بــل تمتــد لتشــمل الهيــاكل غيــر الحكوميــة ومكونات 
المجتمــع المدنــي وســائر المنظمــات الدوليــة ذات 
االتجــار باألشــخاص والناشــطين  الصلــة بمكافحــة 
فــي المجــال االعالمــي بمختلــف أنواعهــا. إضافــة إلــى 
كل األشــخاص الذيــن يمكــن أن يبلــغ إلــى علمهــم أو 
تعترضهــم أو يكتشــفون حــاالت اّتجــار باألشــخاص 

تشــمل أطفــاال أو رشــدا، تونســيين أو أجانــب. 

2.1 ماذا نرصد؟ وكيف نرصد؟
اإلتجــار  ضحايــا  رصــد  عمليــة  تتــّم  عامــة  بصفــة 
باألشــخاص مــن خــالل الوقــوف علــى مؤشــرات دالــة 
المســتغل  أو  بالضحيــة  )تتعلــق  اإلســتغالل  علــى 
بانتهــاك  مرتبطــة  وقائــع  كمعاينــة  كالهمــا(،  أو 
بمنــزل  )احتجــاز  ذاتهــا  حــد  فــي  اإلنســان  حقــوق 
المشــغل أو بمــكان العمــل، ســوء معاملــة وعنــف، 
ــي  ــر قانون ــاز غي ــالج، احتج ــام والع ــن الطع ــان م حرم
بمراكــز اإلحتجــاز، حرمــان مــن األجــر...(، أو مشــاهدة 
)المظهــر  لإلســتغالل  تعرضهــم  يرجــح  أشــخاص 
ــول  ــاس...(، أو الحص ــع، اللب ــلوك المّتب ــي، الس الخارج
علــى وثائــق ومؤيــدات لمــا تــم رصــده )صــور، فيديــو، 
مراســالت، شــهادات...(. وبنــاء علــى ذلــك تتــم إحالــة 
إلــى الجهــات  تلــك المعلومــات أو توجيــه الضحايــا 

بالتدخــل. المعنيــة 
ــد الّتيّقــن مــن كــون المعطيــات والمعلومــات  ولمزي
تشــكل  أن  شــأنها  مــن  توفــرت  التــي  والمؤيــدات 
يمكــن  باألشــخاص،  اتجــار  عمليــات  حــول  وقائــع 
ــن  ــة م ــتئناس بجمل ــد اإلس ــف بالرص ــل المكل للمتدخ
المؤشــرات العامــة والخاصــة بأشــكال اإلســتغالل 

التــي تشــكل جرائــم اتجــار باألشــخاص.
 انظر قائمة المؤشرات العامة
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3.1 المسار المّتبع عند الّرصد: 
ينطلــق مســار الّتعهــد عنــد عمليــة رصــد وضعيــات 

اتجــار باألشــخاص بواجــب إشــعار:
1 ـ الهيئة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص 

2 ـ المكّلفــون بالّتعــرف علــى الضحايــا الذيــن لهــم 
صفــة الضابطــة العدليــة: وهــم الســلطة القضائيــة، 
الوطنــي،  والحــرس  باألمــن  المختصــة  الوحــدات 
األبحــاث الديوانيــة، متفقــدو الشــغل، مندوبــو حمايــة 

الطفولــة.
 

يحتكــم  بالّرصــد  المكلفــة  الجهــات  تدخــل  لكــن 
خاصــة  للضحايــا  والمتأكــدة  األوليــة  للمتطلبــات 
وهشاشــة  اســتضعاف  وضعيــات  فــي  كانــوا  إذا 
ــم  ــه يت ــونه. وعلي ــذي يعيش ــع ال ــن الوض ــتمدة م مس
وباعتمــاد  األولويــات  وفــق  التدخــل  مســار  تحديــد 
منهــج إحالــة يراعــي الخصوصيــة انطالقــا مــن ضبــط 

االحتياجــات ثــم توفيــر الحمايــة والمســاعدة الحينيــة 
والالحقــة. 

ولضمــان نجاعــة التدخــل وســرعته وتوحيــد طــرق 
اإلحالــة بيــن مختلــف المتدخليــن، يجــب اتبــاع أنمــوذج 

ــذا. ــاف له ــة المض ــة اإلحال بطاق

 
2  الّتعرف على الّضحايا:

يقصــد بالّتعــرف علــى الضحايــا توّفــر مجموعــة مــن 
ــاكل  ــّول للهي ــي تخ ــة الت ــن األّولي ــات والقرائ المعطي
بــأّن  اإلقــرار  ـ  متأكــدة  شــبه  بدرجــة  ـ  المختصــة 
بــه.  اإلتجــار  أشــكال  مــن  شــكل  ضحيــة  الشــخص 
وهــو شــرط أساســي لالعتــراف بوضعهــم القانونــي 

والحمايــة.  المســاعدة  ومنحهــم  كضحايــا 

1.2 من هم المكّلفون بالّتعرف على الضحايا؟ 
اإلتجــار  ضحايــا  علــى  الّتعــرف  مهمــة  أوكلــت 
اإلتجــار  لمكافحــة  الوطنيــة  للهيئــة  باألشــخاص 
الّتابعيــن  المهنييــن  مــن  ولمجموعــة  باألشــخاص 
بصفــة  يتمّتعــون  الذيــن  الحكوميــة  للهيــاكل 
علــى  وهــم  القانــون  بمقتضــى  العدليــة  الضابطــة 

التوالــي:

 وكالء الجمهورية ومساعدوهم 
 حكام التحقيق 
 حكام النواحي

 محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها 
 ضبــاط الحــرس الوطنــي وضبــاط صفــه ورؤســاء 

مراكــزه 
قوانيــن  بمقتضــى  منحــوا  الذيــن  اإلدارات  أعــوان   
خاصــة الســلطة الالزمــة للبحــث عــن بعــض الجرائــم 

أو تحريــر التقاريــر فيهــا مثــل أعــوان الديوانــة12
 مندوبو حماية الطفولة13

 متفقدو الشغل14
 

كيف نرصدماذا نرصد

أشخاص

أشياء

أماكن

معلومات

مؤشرات 
عامة

مؤشرات 
خاصة

12الفصل 10 من مجلة اإلجراءات الجزائية

13الفصل 36 من مجلة حماية الطفل » يتمتع مندوب حماية الطفولة بصفة مأمور الضابطة العدلية وذلك في إطار تطبيق أحكام هذه المجلة«

14الفصــل 174 مــن مجلــة الشــغل »...ويمكــن ألعــوان تفقــد الشــغل بصفتهــم أعــوان ضابطــة عدليــة اإلســتعانة بالقــوة العامــة عنــد قيامهــم بمهامهــم كلمــا رأوا ضــرورة 

ــي ذلك« ف
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علــى  بالتعــرف  المكلفــون  المتدخلــون  يســتند 
العامــة  المؤشــرات  مــن  مجموعــة  علــى  الضحايــا 
)اســتغالل  باألشــخاص  اإلتجــار  بأشــكال  والخاصــة 
اقتصــادي، جنســي، اســترقاق أو ممارســات شــبيهة 
لإلســتغالل  المعرضــة  الفئــة  وحســب  بالــرق...( 

أجانــب...(. رشــد،  نســاء،  )أطفــال، 
انظر قائمة المؤشرات العامة والخاصة

2.2 المسار المّتبع عند الّتعرف على الضحايا:
ــرف  ــن بالّتع ــن المكلفي ــع المتدخلي ــى جمي ــل عل يحم
الهيئــة  اشــعار  باألشــخاص  اإلتجــار  ضحايــا  علــى 
ــات  ــخاص بالوضعي ــار باألش ــة اإلتج ــة لمكافح الوطني

المتعهــد بهــا.

الوطنيــة  للهيئــة  يــوكل  األجانــب  بخصــوص  ـ 
حصريــة  بصفــة  باألشــخاص  اإلتجــار  لمكافحــة 
الّتعــرف عليهــم كضحايــا باعتبارهــا الجهــة الرســمية 
التــي تتلقــى اإلشــعارات الخاصــة بهــم ســواء مــن 
قبــل المنظمــات الدوليــة المعنيــة بالمهاجريــن أو 
عنــد تلقــي مراســالت رســمية فــي شــأنهم مــن قبــل 
اإلدارات أو البعثــات الديبلوماســية أو الجمعيــات أو 

 ... المبلغيــن 

عليهــم  التعــرف  بمجــرد  بدورهــا  الهيئــة  وتتولــى 
كضحايــا إحالتهــم إلــى الجهــات المعنيــة بالتدخــل 
األساســية.  ومتطلباتهــم  الحتياجاتهــم  وفقــا 
الهيــاكل  إلــى  باإلحالــة  األمــر  تعلــق  )ســواء 
ــة  ــات الصحي ــدي الخدم ــى مس ــع أو إل ــة بالتتب المكلف

واإلجتماعيــة(. 

ــات  ــل الجه ــن قب ــة م ــة أجنبي ــد ضحي ــورة رص ــي ص ـ ف
المشــار إليهــا أعــاله بصفــة مباشــرة، يتــم إحالتهــا 
إلــى الهيئــة الوطنيــة التــي تتخــذ اإلجــراءات المناســبة 

فــي شــأنها.  

ـ تباشــر الجهــات المكّلفــة بالّتعــرف علــى الضحايــا 
ــم  ــاالت تدخله ــم ومج ــة بمهامه ــراءات المتصل اإلج
فيمــا يتعلــق بالحمايــة والمســاعدة والتتبــع. كمــا 

ــن  ــة المتدخلي ــع بقي ــود م ــيق الجه ــى تنس ــل عل تعم
القطاعييــن لتوفيــر الخدمــات المســتعجلة والالحقــة 

ــم. ــا وتوجيهه ــة الضحاي ــق إحال ــن طري ع

 ولضمــان نجاعــة التدخــل وســرعته وتوحيــد طــرق 
اإلحالــة بيــن مختلــف المتدخليــن، يجــب اتبــاع أنمــوذج 

بطاقــة اإلحالــة المضــاف لهــذا.



الهياكل الحكومية غير 
المكلفة بالتعرف

وكالء الجمهورية وقضاة 
التحقيق وحكام النواحي 

الجمعيات الوطنية وغير 
الحكومية

مأمورو الضابطة العدلية من 
الشرطة والحرس الوطني 

واألبحاث الديوانية
المكلفون بالتعرف 

على الضحايا

واجب اإلشعار 

مسار التعهد بضحايا االتجار باالشخاص

الهيئة 
الوطنية 

لمكافحة 
االتجار 

باالشخاص

المكلفون 
بالرصد المنظمات الدولية

متفقدو الشغل

الهيئات العمومية 
مندوبو حماية الطفولةالمستقلة *

المحامون*

الناشطون في مجال 
االعالم*

العموم )مواطنين، اجانب (*

 )*(يمكن أن يقتصر دورهم 
على االشعار واإلحالة دون 

تقديم خدمات للضحية 

1- تحديد الطلبات 
واالحتياجات المتأكدة 
للضحية )مستلزمات 
متأكدة : أكل ، دواء ، 
حليب .../ رعاية طبية 

ونفسية / حماية / 
إيواء / ادماج أسري 

أو تربوي أو اجتماعي 
/ عودة طوعية إلى 

الوطن .

2- تقديم المساعدة 
األولية

3- اإلحالة إلى مسدي 
الخدمات : مستشفى 
، مركز إيواء ،مؤسسة 
اجتماعية ، وحدة أمنية 

، سلطة قضائية ، 
جمعية

4- تمكين الضحية 
من الخدمات وتيسير 

الوصول إليها: 
المساعدة الطبية 

والنفسية، المساعدة 
االجتماعية ، المساعدة 

القانونية والقضائية

5- متابعة وضعية 
الضحية خالل مسار 

التعهد بها

6- إنتهاء مسار التعهد 
بالضحية:

-مآل التتبع والمحاكمة 
-إعادة االدماج  

-العودة الطوعية 
-عدم احترام تدابير 
الحماية والمساعدة
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مقابلة 
الضحايا III
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تعتبــر المقابلــة مرحلــة أساســية ودقيقــة للحصــول 
الطــرف  بوضعيــة  تتعلــق  معطيــات  أكثــر  علــى 
صحيــح،  بشــكل  إجراؤهــا  يتــم  لــم  فــإذا  المقابــل. 
ســيؤثر ذلــك علــى جــودة وصحــة ودقــة المعلومــات 
غيــر  الضحيــة  كانــت  إذا  خاصــة  عليهــا  المتحصــل 
متعاونــة أو امتنعــت عــن اإلدالء بــأي معلومــات أثنــاء 

لقائهــا. 
األشــخاص  جميــع  المقابلــة  يجــري  أن  ويمكــن 
كانــوا  ســواء  الضحايــا  لفائــدة  بالتدخــل  المعنييــن 
ــرف - كل  ــن بالتع ــد أو المكلفي ــن بالرص ــن المكلفي م

.- اختصاصــه  حســب 
الحــاالت يجــب أن تتوفــر قواعــد  لكــن فــي جميــع 
ــا.  ــدف منه ــق اله ــة وتحقي ــاح المقابل ــية إلنج أساس
هــذا ويجب أن يســبق إجــراء المقابلة مرحلــة تقييمية 
ــات  ــر معلوم ــع أكث ــا تجمي ــم به ــا القائ ــى خالله يتول
تتعلــق بالضحيــة وبظــروف اســتغاللها وآثــار ذلــك 
علــى وضعهــا الصحــي والنفســي. وبمجــرد الحصــول 
علــى تلــك المعلومــات يتــم اإلعــداد إلجــراء المقابلــة 
بتوفيــر الظــروف المالئمــة لذلــك، كالمحافظــة علــى 
آثــار الصدمــة علــى الضحيــة،  الخصوصيــة ومراعــاة 
إضافــة إلــى توفيــر مترجــم إذا كانــت أجنبيــة أو مــن 

ذوي اإلعاقــة...
مقابلــة  دليــل  انظــر  المقابلــة  بتقنيــات  ولإللمــام 

الضحايــا. 
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حماية
الضحايا

ومساعدتهم IV



23

يتمتــع الضحايــا الواقــع رصدهــم والّتعــرف عليهــم 
بالمســاعدة والحمايــة المضمونــة لهــم بمقتضــى 

القانــون.  

1  إجراءات الحماية:
أقــّر القانــون األساســي عــدد 61/2016 أحكامــا خاصــة 
بإجــراءات حمايــة الضحايــا وغيرهــم مــن المشــمولين 

بهــا15 ومــن ذلــك:
 انتفاعهــم بالتدابيــر الكفيلــة بالحمايــة الجســدية 
ذلــك  فيهــا  يكــون  التــي  الحــاالت  فــي  والنفســية 
ضروريــا، وتنســحب تلــك التدابيــر علــى أفــراد أســرهم.

ــر  ــات بغي ــاد الجلس ــاث أو انعق ــراء األبح ــة إج  إمكاني
واســتعمال  الملــّم  الخطــر  حــاالت  فــي  مكانهــا 
وســائل االّتصــال المرئيــة أو المســموعة المالئمــة 

شــخصيا. المعنــي  لحضــور  ضــرورة  دون 
الضابطــة  مأمــوري  لــدى  المخابــرة  محــل  تعييــن   
العدليــة أو قاضــي التحقيــق أو غيــره مــن الهيئــات 

القضائيــة.
 تضميــن الهويــات والمقــرات األصليــة بدفتــر ســري 

مرقــم وممضــى مــن قبــل وكيــل الجمهوريــة. 
 عــدم الكشــف عــن الهويــة في حــاالت الخطــر الملم 
الخاصــة  البيانــات  مــن  وغيرهــا  الهويــة  وتضميــن 
بالمشــمول بالحمايــة بمــا فــي ذلــك امضــاؤه، بدفتــر 
ســري مرقــم وممضــى مــن قبــل القاضــي المتعهــد.

ــر  ــورة تقدي ــي ص ــرية ف ــورة س ــات بص ــراء الجلس  اج
ــدة. ــة المتعه ــة القضائي ــل الجه ــن قب ــر م الخط

الخــاص  الجــزء   – الضحايــا  حقــوق  جــواز  انظــر 
والقضائيــة القانونيــة  بالحقــوق 

  
2  أنواع المساعدة المقّدمة 

للّضحايا:
1.2 المساعدة الطبية والنفسية:

ــا، أقــّر   لضمــان الّتعافــي الجســدي والنفســي للضحاي
العــالج والتــداوي المجانــي  المشــرع للضحايــا حــّق 

ــات  ــمل الخدم ــة16. وتش ــة العمومي ــاكل الصحي بالهي
المتخصصــة  النفســية  الّرعايــة  تقديــم  الطبّيــة 
للوقــوف علــى الحالــة الحقيقيــة للصحــة النفســية 
للضحيــة )تشــخيص حــاالت االكتئــاب أو مؤشــرات 
ــا  ــراض م ــة، أع ــلوكيات انتحاري ــى س ــدل عل ــية ت نفس
بعــد الصدمــة...(. كمــا تشــمل إجــراء الفحوصــات 
والتحاليــل المخبريــة لتشــخيص اآلثــار الناتجــة عــن 
الطبــي  التدخــل  لخدمــات  إضافــة  اإلّتجــار.  جريمــة 
الصحيــة  الوضعيــة  تقتضيهــا  التــي  اإلســتعجالي 
للضحيــة وحقهــا فــي العــالج والمتابعــة الطبيــة.

هــذا وتتمتــع الضحيــة بالخدمــات الصحيــة والطبيــة 
والنفســية التــي توفرهــا المؤسســات االستشــفائية 
الجمعيــات  توفرهــا  التــي  وتلــك  العموميــة 
ــة  ــة الوطني ــن الهيئ ــة م ــى إحال ــات بمقتض والمنظم

باألشــخاص. اإلتجــار  لمكافحــة 
الخــاص  الجــزء   – الضحايــا  حقــوق  جــواز  انظــر 

والنفســي. الصحــي  المجــال  فــي  بالحقــوق 

2.2 المساعدة االجتماعية:
اإليــواء  توفيــر  االجتماعيــة  المســاعدة  وتشــمل 
اآلمــن درء لتعــّرض الضحيــة لخطــر أو ردة فعــل مــن 
والتأهيــل  اإلدمــاج  خدمــات  تشــمل  كمــا  الجنــاة. 
ســّن  االعتبــار  بعيــن  المســاعدة  وتأخــذ  المهنــي. 

الخصوصيــة. وحاجياتهــم  وجنســهم  الضحايــا 
الخــاص  الجــزء   – الضحايــا  حقــوق  جــواز  انظــر 

اإلجتماعــي. المجــال  فــي  بالحقــوق 

3.2 المساعدة القانونية والقضائية:
وتشــمل الخدمــات التــي تمّكــن الضحيــة مــن الّتمتــع 
ــي  ــع العدل ــار التتب ــاذ مس ــّرر اّتخ ــا تق ــا عندم بحقوقه

ــا: ــن أهّمه ــاة. وم ــي أو الجن ــد الجان ض
ــة: حيــث أقــّر المشــرع17 منــح اإلعانــة  اإلعانــة العدلّي
لمباشــرة  باألشــخاص  اإلتجــار  لضحايــا  العدليــة 
ــة  ــة المتعلق ــة أو الجزائي ــة المدني ــراءات القضائي اإلج
بهــم. ويســاعد هــذا الحــق الضحيــة علــى مجابهــة 
العدليــة  اإلعانــة  وتشــمل  التقاضــي.  مصاريــف 

األجنبيــة18.  الضحيــة 

15الفصول 50إلى 56 من القانون األساسي عدد 61 لسنة 2016.

16الفصل 59 من القانون األساسي عدد 61 لسنة 2016 

17الفصل 62 من قانون األساسي عدد 61/2016

18ينتفــع األجنبــي باإلعانــة العدليــة طبقــا للفصــل 2 مــن القانــون المتعلــق باإلعانــة العدليــة عندمــا يكــون القضــاء التونســي مختصــا بالنظــر فــي النزاعــات التــي يكــون طرفــا 

فيهــا وتطبيقــا التفاقيــة تعــاون قضائــي فــي مجــال اإلعانــة العدليــة مــع البــالد التــي هــو حامــل لجنســيتها وبشــرط احتــرام مبــدأ المعاملــة بالمثــل.
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الّتعويــض المناســب: إثــر صــدور أحــكام باّتــة فــي 
جرائــم االتجــار باألشــخاص، خــّول القانــون للضحايــا 
الحصــول علــى تعويــض مــن المحكــوم عليهــم. وإن 
تعــذر التنفيــذ يمكــن طلــب الحصــول علــى المبالــغ 
المحكــوم بهــا مــن خزينــة الدولــة. وتحــّل الدولــة 
محــل الضحايــا فــي اســتخالص المبالــغ التــي وقــع 

صرفهــا باعتبارهــا دينــا عموميــا19. 

ويعتبــر التعويــض مــن أهــم الحقــوق التــي تتمّتــع 
بهــا الضحيــة باعتبــاره يســاهم فــي تمكينهــا وإعــادة 
ــة -  ــن جه ــا - م ــع ورد اعتباره ــي المجتم ــا ف إدماجه
وفــي ردع الجانــي ووضــع حــد للعــود خاصــة إذا ما كان 
التعويــض مصــدره األمــوال التــي تمــت مصادرتهــا 

ــة - ــة ثاني ــن جه ــه - م من

ويمكــن أن يكــون طالــب التعويــض الضحيــة شــخصيا 
أو وكيلهــا، ولــي الطفــل الضحيــة، القاضــي فــي صــورة 
تــورط الولــي فــي الجريمــة، ورثــة الضحيــة إذا توفيــت، 
القانــون  لهــا  يخــول  التــي  المختصــة  الجمعيــات 
القيــام بالحــق الشــخصي فيمــا يتعلــق بأفعــال تدخــل 
فــي إطــار موضوعهــا وأهدافهــا المنصــوص عليهــا 

فــي نظامهــا األساســي.

ويكــون موضــوع التعويــض ضــررا ماديــا أو بدنيــا أو 
معنويــا يمكــن تقديــره أو تقييمــه20: 

3  اإلجراءات المتعلقة بالوضعيات 
الخاصة:

الوضعيــات  حســب  المســاعدة  أشــكال  تختلــف 
الخصوصيــة للضحايــا. ويكــون أســاس االختــالف فــي 
التدخــل مبنــي علــى معياريــن: معيــار ذاتــي أو شــخصي 
أو  أجنبيــة  أو  طفــال  تكــون  كأن  بالضحيــة،  مرتبــط 
ومعيــار  بليغــة  عضويــة  أو  ذهنيــة  إلعاقــة  حاملــة 
حــد  فــي  اإلســتغالل  بوضعيــة  مرتبــط  موضوعــي 

ذاتهــا، وتقديــر ســالمة الضحيــة ودرجــة الخطــورة أو 
الخطــر الملــم، كأن تكــون مهــددة بالقتــل أو العنــف 
أو اإلبتــزاز أو عــدم إمكانيــة إعادتهــا إلــى موطنهــا 
ــف  ــر تضاع ــرض خطي ــا بم ــرة أو إصابته ــباب قاه ألس

نتيجــة وضعيــة الهشاشــة التــي تعيشــها...

إذا كانت الّضحية طفال:
من القواعد المّتفق عليها دوليا أّنه:

فــي حالــة عــدم الّتيقــن مــن عمــر الضحيــة وإذا كانــت 
هنــاك أســبابا لالعتقــاد بــأن الضحيــة طفــال، فإنــه 
يجــب اعتبارهــا كذلــك ووجــب تطبيــق تدابيــر الحمايــة 
الخاصــة بــه ريثمــا يتــم التحقــق مــن ســنها بصفــة 

قطعيــة21.

إذا كان الطفــل أجنبيــا غيــر مصحــوب، يتعّيــن علــى 
تتخــذ  أن  المختصــة  هياكلهــا  خــالل  مــن  الدولــة 
التدابيــر الحمائيــة الضروريــة لفائدتــه، كتعييــن مــن 
ــرف  ــة للّتع ــراءات الضروري ــاذ اإلج ــا واتخ ــه قانون يمثل
مصلحتــه  يراعــي  بمــا  إليهــا  وإعادتــه  عائلتــه  علــى 

 .22 الفضلــى

بنفــس  الطفــل  يتمتــع  التونســي،  القانــون  وفــق 
والصحيــة  والقضائيــة  القانونيــة  الحقــوق 
جنســيته.   كانــت  مهمــا  تمييــز  دون  واإلجتماعيــة 

ــة فــي  ــة بالطفول ــاكل المختصــة المعني تتدخــل الهي
ــا اإلتجــار  ــات الخاصــة باألطفــال ضحاي ــع الوضعي جمي

ــا: ــي تقّدمه ــات الت ــا والخدم ــا إلختصاصه وفق
 + الطفولــة  حمايــة  منــدوب  الحمايــة:  هيــاكل 
مســيري مراكــز الرعايــة االجتماعيــة لألطفــال، مراكــز 
الدفــاع واإلدمــاج االجتماعــي، األخصائييــن النفســيين 

واإلجتماعييــن....
األمنيــة  الفــرق   + األســرة  قضــاة  الّتتبــع:  هيــاكل 

األطفــال... التحقيــق  قضــاء   + المختصــة 
حســب  للطفــل  المقدمــة  المســاعدة  تختلــف 

19الفصل 63 من القانون األساسي عدد 61 لسنة 2016

20أنــواع الضــرر: -1الضــرر المعنــوي: وهــي جملــة األضــرار المتعلقــة بــاآلالم والمعانــاة التــي أحســتها الضحيــة خــالل فتــرة االســتغالل التــي مــرت بهــا. ويصعــب دائمــا تقديــر 

مثــل هــذه األضــرار النفســية بصــورة دقيقــة ومحــددة. -2 الضــرر البدنــي: وهــو الضــرر المتعلــق بصحــة الضحيــة الماديــة والمعنويــة. ويشــمل جملــة اإلصابــات التــي لحقــت 
بهــا. وعــادة مــا يتــم اللجــوء للمختصيــن لتقديــر نســبة الســقوط والتعويــض علــى أســاس كل نقطــة ســقوط. كمــا يضــم أيضــا مصاريــف العــالج والتــداوي واالختبــارات 
الطبيــة. -3 إضاعــة الفرصــة والربــح الضائــع: يمكــن ان يتعلــق التعويــض بإضاعــة الفرصــة أو الربــح الــذي حرمــت منــه الضحيــة خــالل فتــرة اســتغاللها. ويمكــن أن تطــرح 
هــذه الحــاالت خاصــة بالنســبة للتوظيــف بالخــارج والتــي توهــم فيهــا الضحيــة أنهــا ســتجني أرباحــا مــن عمــل معيــن فتكتشــف أنــه ســيتم اســتغاللها.-4 الضــرر الناتــج 
عــن المســتحقات الشــغلية والضمــان االجتماعــي: يمكــن أن يكــون موضــوع التعويــض جملــة المســتحقات الشــغلية التــي حرمــت منهــا الضحيــة أو مســتحقات الضمــان 

االجتماعــي خــالل فتــرة االســتغالل االقتصــادي خاصــة.
21بروتكول باريرمو

22المــادة 10 .4 يتعّيــن علــى كل دولــة طــرف ان تنــص علــى تمثيلــه مــن خــالل الوصايــة القانونيــة او مــن قبــل منظمــة او ســلطة مكلفــة بالتصــرف وفقــا لمصلحــة الطفــل 

الفضلــى وان تأخــذ التدابيــر الالزمــة لتحديــد هويــة الطفــل وجنســيته وتبــذل جميــع الجهــود قصــد العثــور علــى اســرة الطفــل اذا كان ذلــك فــي مصلحتــه الفضلــى.
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احتياجاتــه ومتطلباتــه األساســية. وتتواصــل متابعــة 
وضعيتــه مــن قبــل الهيــاكل المختصــة إلى حيــن زوال 

حالــة الخطــر أو التهديــد التــي يعيشــها.
انظــر جــواز حقــوق الضحايــا – الجــزء الخــاص بحقــوق 

الطفل.  

إذا كانت الضحية أجنبية: 
نتيجــة  اســتضعافا  أكثــر  األجنبيــة  الضحيــة  تكــون 
وضعيتهــا كأجنبيــة وخاصــة إذا كانــت فــي إقامــة غيــر 
شــرعية. وهــو مــا يجعــل وضعهــا أكثــر هشاشــة. 

ــي: ــا يل ــزام بم ــب اإللت ــك يج لذل

عــدم إعــادة الشــخص األجنبــي إلــى موطنــه واعتبــاره 
ضحيــة اّتجــار إلــى حيــن تمّتعــه قانونيــا بصفــة الضحيــة 
ــة  ــة. وطيل ــلطة القضائي ــن الس ــات ع ــم ب ــدور حك بص

تلــك الفتــرة يتمتــع األجنبــي بالمســاعدة والحمايــة. 
الضحيــة  بهــا  تتمتــع  التــي  الحقــوق  أهــم  ومــن 

 : جنبيــة أل ا

 التمتــع بفتــرة تفكيــر وتعافــي مــدة شــهر قابلــة 
للتمديــد لنفــس الفتــرة مــرة واحــدة. ويمنــع ترحيلهــا 

خــالل تلــك الفتــرة.
 اإليواء بمكان آمن.

 توفير الترجمة بلغة تفهمها الضحية. 
إعــادة  أّن  الّتحقــق مــن  بعــد  العــودة الطوعيــة   
االنتقــام  إلــى  يعّرضهــا  ال  وطنهــا  إلــى  الضحيــة 
والتشــفي بمــا فــي ذلــك الخطــر الصــادر مــن أفــراد 
مــن  لمســاعدة  تلقيهــا  مــن  التأكــد  عائلتهــا، 
عــدم  الحكوميــة،  وغيــر  الحكوميــة  المنظمــات 
أخالقيــة23.  جرائــم  أجــل  مــن  التتبــع  إلــى  تعّرضهــا 

 اإلعفاء من خطايا المعاليم القنصلية24 

 الحــق فــي طلــب اإلقامــة: خــّول المشــرع للمصالح 
المعنيــة النظــر فــي طلبــات الضحايــا األجانــب الخاصــة 
باإلقامــة المؤقتــة بالبــالد التونســية أو التمديــد فيها 
ضمــان  إلــى  الراميــة  التقاضــي  اجــراءات  لمباشــرة 
حقوقهــم مــع مراعــاة وضعيتهم الخاصــة25.  ويمكن 
أن تســند اإلقامــة المؤقتــة ويمــّدد فيهــا للضحيــة 
حصريــا مــن قبــل هيــاكل وزارة الداخليــة المختصــة 
)اإلدارة العامــة لشــرطة الحــدود واألجانــب( وبنــاء 
علــى طلــب تقدمــه الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة اإلتجار 
اإلداريــة  اإلجــراءات  تيســير  إطــار  فــي  باألشــخاص. 

المتعلقــة بهــذا الحــق26.
انظــر جــواز حقــوق الضحايــا – الجــزء الخــاص بحقــوق 

األجانب.  

إذا كانت الضحية تونسية بدولة أجنبية
االســتغالل  إلــى  التونســيين  الضحايــا  يتعــّرض 
االقتصــادي أو الجنســي بمناســبة تشــغيلهم ســواء 
بــدول اإلســتقبال أو بــدول العبور. إذ يتم بتشــغيلهم 
قســريا فــي عــدة مجــاالت أو اجبارهــم علــى الدعــارة 

وتقديــم خدمــات جنســية دون إرادتهــم. 

وأمــام وضعيــة الهشاشــة التــي يســتمدونها مــن 
وضعهــم كأجانــب، تلعــب الممّثليــات الديبلوماســية 
هامــا  دورا  الــدول  بتلــك  المعتمــدة  والقنصليــات 
الضروريــة  واإلجــراءات  التدابيــر  اتخــاذ  فــي  وفعــاال 
رصــد  بمجــرد  ومســاعدتهم  لحمايتهــم  والعاجلــة 
الجريمــة واكتشــاف تلــك الحــاالت، وخاصــة إذا كان 
المســتغل مــن ذوي النفــوذ والســلطة فــي بلــده، 
المــادي  واإلكــراه  الضغوطــات  عديــد  تمــارس  إذ 
إمكانيــة  إلــى  إضافــة  الضحيــة  علــى  والمعنــوي 
تتبعهــا مــن أجــل جرائــم أخــرى لتوريطهــا فــي قضايــا 

23نصــت المــادة الثامنــة مــن بروتوكــول باليرمــو علــى عديــد اإلجــراءات مــن ذلــك: أن تحــرص الدولــة الطــرف أن تيّســر عــودة الشــخص ضحيــة االتجــار دون إبطــاء غيــر مبــرر أو 

غيــر معقــول مــع إيــالء االعتبــار الواجــب لســالمته. كمــا يفّضــل أن تكــون تلــك العــودة طوعيــة ، مــع قيــام دولــة المنشــأ بالتحقــق ممــا إذا كانــت تلــك الضحيــة مــن رعاياهــا 
مــع اتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابيــر وإصــدار وثائــق الســفر الالزمــة لذلــك الشــخص لتســهيل عودتــه إلــى إقليمهــا

- تضّمنــت الفقــرة الســابعة مــن المبــدأ التوجيهــي الســادس مــن المبــادئ التوجيهيــة الموصــى بهــا  المتعّلــق بحمايــة ودعــم األشــخاص ضحايــا االتجــار، ضمــان ســالمة 
ــد ثالــث فــي ظــروف خاصــة.  ــد المقصــد أو إعــادة توطينهــم فــي بل ــارات إقامتهــم فــي بل عــودة األشــخاص المتاجــر بهــم وإذا أمكــن ذلــك عودتهــم طوعــا ودراســة خي
وتضيــف الفقــرة الثامنــة مــن نفــس المبــدأ، ضمــان توفيــر المســاعدة والدعــم الالزميــن لألشــخاص المتاجــر بهــم الذيــن يعــودون إلــى بلدهــم األصلــي مــن أجــل ضمــان 

ســالمتهم وتســهيل اندماجهــم االجتماعــي ومنــع إعــادة االتجــار بهــم.
24الفصــل 8 مــن األمــر الحكومــي عــدد 1061 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 26 ســبتمبر 2017 المتعلــق بضبــط تعريفــات المعاليــم القنصليــة: بمنــح اإلعفــاء مــن معلــوم تســوية 

الوضعيــة لفائــدة »ضحايــا اإلّتجــار باألشــخاص الراغبيــن فــي مغــادرة التــراب التونســي فــي إطــار العــودة الطوعيــة وذلــك بعــد أخــذ رأي الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة اإلّتجــار 
باألشــخاص«. )الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــد79 – 3 أكتوبــر 2017(هــذه الحــاالت خاصــة بالنســبة للتوظيــف بالخــارج والتــي توهــم فيهــا الضحيــة أنهــا ســتجني 
أرباحــا مــن عمــل معيــن فتكتشــف أنــه ســيتم اســتغاللها.-4 الضــرر الناتــج عــن المســتحقات الشــغلية والضمــان االجتماعــي: يمكــن أن يكــون موضــوع التعويــض جملــة 

المســتحقات الشــغلية التــي حرمــت منهــا الضحيــة أو مســتحقات الضمــان االجتماعــي خــالل فتــرة االســتغالل االقتصــادي خاصــة.
25الفصل 65 فقرة 2 من القانون األساسي عدد 61 لسنة 2016

26القانون عدد 7-68 المؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بحالة األجانب بالبالد التونسية، الرائد الرسمي عدد11 بتاريخ 8 مارس 1968
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وترحيلهــا أو ايداعهــا الســجن وبالتالــي حرمانهــا مــن 
بحقوقهــا.   مطالبتهــا 

أو  اإلعاقــة  ذوي  مــن  الضحيــة  كانــت  إذا 
تعانــي مــن مــرض خطيــر:

بالقانــون  الــواردة  اإلســتضعاف  حــاالت  بيــن  مــن 
األساســي عــدد 61 لســنة 2016 أن تكــون الضحيــة 
حاملــة إلعاقــة ذهنيــة أو عضويــة27 ، إذ أّن حالتهــا 
الصحيــة تجعلهــا فــي وضعيــة عجــز وبالتالــي غيــر 
عــن  التعبيــر  أو  نفســها  عــن  الدفــاع  علــى  قــادرة 

إرادتهــا. 

ألغــى  فقــد  الفئــة،  لهــذه  أكبــر  ضمانــات  ولتوفيــر 
المشــرع ركــن الوســيلة لقيــام الجريمــة فــي حقهــم. 
ــع الجانــي  إذ يكفــي توفــر ركنــي الفعــل والغــرض لتتب

ــخاص. ــار باألش ــل اإلتج ــن أج م

وعلــى أســاس المبــادئ والمعاييــر الدولية فــي حماية 
ــة  ــذه الفئ ــن ه ــار م ــا اإلتج ــإن ضحاي ــة، ف ذوي اإلعاق
اإلجــراءات  حيــث  مــن  خصوصيــة  برعايــة  يحضــون 
األمــر  تعّلــق  ســواء  لفائدتهــم  المتخــذة  والتدابيــر 
اإليــواء  أو  والنفســية  الطبيــة  والرعايــة  باإلحاطــة 
الترجمــة )بمســاعدة مختصيــن فــي اإلشــارات(  أو 
االجتماعيــة  والمســاعدات  بالخدمــات  التمتــع  أو 

المتوفــرة.
انظــر جــواز حقــوق الضحايــا ودليــل المتدخليــن فــي 

التعهــد بضحايــا االتجــار باألشــخاص.

إذا توفر خطر ملّم على الّضحية: 
ورد مصطلــح »الخطــر الملــّم« فــي عــدة مناســبات 
بالقانــون األساســي عــدد 61 لســنة 2016 وتحديــدا 
بالفصــول 50 إلــى 58 التــي نصــت علــى إمكانيــة اتخــاذ 
القضائيــة  الجهــة  قبــل  مــن  اســتثنائية  إجــراءات 
المتعهــدة إذا كان هنــاك خطــر ملــم بضحيــة االتجــار 

باألشــخاص28. 

واســتنادا إلــى الفصــل 46 مــن مجلة حمايــة الطفولة، 
ــه  ــى أن ــم« عل ــر المل ــّرف »الخط ــرع ع ــظ أّن المش نالح
الطفــل  حيــاة  يهــّدد  ســلبي  أو  إيجابــي  عمــل  »كل 
البدنيــة أو المعنويــة بشــكل ال يمكــن  أو ســالمته 

ــت«29.  ــرور الوق ــه بم تالفي

وفــي غيــر هــذا النــص فقــد ورد مصطلــح »الخطــر 
135 مــن  الملــم« بعــدة مجــالت مدنيــة )الفصــول 
المجلــة المدنيــة و19 و214 مــن مجلــة المرافعــات 
الملــم  الخطــر  تعّلــق  حيــث  والتجاريــة...(  المدنيــة 
ــة  ــة أو المعنوي ــالمة البدني ــق بالس ــم يتعل ــال ول بالم

 . للشــخص

كمــا تعــرض المشــرع إلــى هــذا المصطلــح بمجلــة 
حمايــة  كيفيــة  علــى  لينــص  الجزائيــة  اإلجــراءات 
األشــخاص المهدديــن بوقــوع الخطــر الملــم كأن يتــم 

مســتقلة30.  بدفاتــر  أســمائهم  تضميــن 

ولعــل الخطــر الملــم فــي وضعيات اإلتجار باألشــخاص 
الجســدية  الســالمة  علــى  كبيــرة  بدرجــة  يســلط 
ــكات.  ــوال والممتل ــى األم ــا عل ــر منه ــة أكث والمعنوي
ــر  ــة الخط ــر حال ــة تقدي ــد كيفي ــي تحدي ــا يقتض ــو م وه

ــة. ــة عام ــر بصف ــم المخاط ــة تقيي ــم أو كيفي المل

عملية تقييم 
المخاطر

تحديد
المخاطر

تحليل
المخاطر

تقدير
المخاطر

تقييم
المخاطر

27الفصــل 2 فقــرة – مــن القانــون األساســي عــدد 61 لســنة 2016، عــّرف حــاالت اإلســتضعاف علــى أنهــا: أي وضــع يعتقــد فيــه الشــخص أنــه مضطــر للخضــوع لالســتغالل 

الناجــم خاصــة عــن كونــه طفــال أو عــن وضعيتــه غيــر القانونيــة أو حالــة الحمــل لــدى المــرأة أو حالــة االحتيــاج الشــديد أو حالــة المــرض الخطيــر أو حالــة اإلدمــان أو حالــة 
قصــور ذهنــي أو بدنــي يعــوق الشــخص المعنــي عــن التصــدي للجانــي«.

28الفصــول 50 إلــى 58 مــن القانــون األساســي عــدد 61 لســنة 2016: إمكانيــة إجــراء األبحــاث أو انعقــاد الجلســات بغيــر مكانهــا فــي حــاالت الخطــر الملــّم - عــدم الكشــف 

عــن الهويــة فــي حــاالت الخطــر الملــم وتضميــن الهويــة وغيرهــا مــن البيانــات الخاصــة بالمشــمول بالحمايــة بمــا فــي ذلــك امضــاؤه، بدفتــر ســري مرقــم وممضــى مــن قبــل 
القاضــي المتعهــد ـ اجــراء الجلســات بصــورة ســرية فــي صــورة تقديــر الخطــر مــن قبــل الجهــة القضائيــة المتعهــدة. 

29الفصــل 46 مــن مجلــة حمايــة الطفــل« فــي حــاالت الخطــر الملــم، يمكــن لمنــدوب حمايــة الطفولــة أن يبــادر بإخــراج الطفــل مــن المــكان الموجــود فيــه ولــو باإلســتنجاد 

بالقــوة العامــة ووضعــه بمــكان آمــن وتحــت مســؤوليته الشــخصية، مــع مراعــاة حرمــة محــالت الســكنى...«
30الفصــل 51 مــن مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة:« يمكــن فــي حــاالت الخطــر الملــم، وإن اقتضــت الضــرورة ذلــك، تضميــن جميــع المعطيــات التــي مــن شــأنها الكشــف عــن هويــة 

المتضــرر والشــهود وكل مــن تكفــل، بــأي وجــه مــن األوجــه، بواجــب إشــعار الســلط ذات النظــر بالجريمــة، بمحاضــر مســتقلة تحفــظ بملــف منفصــل عــن الملــف األصلــي. 
وتضّمــن، فــي هــذه الحالــة، هويــة األشــخاص المعدديــن بالفقــرة المتقدمــة وغيرهــا مــن البيانــات األخــرى التــي مــن شــأنها الكشــف عنهــم، بمــا فــي ذلــك إمضاءاتهــم 

بدفتــر ســري مرقــم وممضــى مــن وكيــل الجمهوريــة بتونــس يقــع فتحــه لديــه للغــرض.«
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ــرض  ــن أن تتع ــي يمك ــة الت ــار الملم ــن األخط ــن بي وم
حياتهــا  تهديــد  باألشــخاص  اإلتجــار  ضحيــة  إليهــا 
أو  بالقتــل  )تهديــد  أســرتها  أفــراد  أحــد  حيــاة  أو 
)العنــف،  الجســدية  ســالمتهم  أو  اإلختطــاف( 
اإلكــراه،  )الهرســلة،  المعنويــة  أو  التشــويه...( 
)الســلب،  ممتلكاتهــم  أو  أموالهــم  أو  الضغــط...( 
علــى  يتعيــن  لذلــك  بذلــك...(.  التهديــد  أو  الحــرق 
بدايــة  التثبــت مــن ســالمتها منــذ  األّول  المتدّخــل 
اجــراء المقابلــة معهــا والوقــوف على عوامــل الخطر 
إن توفــرت واتخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر االســتعجالية 

المختصــة. الهيــاكل  مــع  بالتنســيق  لحمايتهــا 

4  التدخل المشترك لمساعدة 
الضحايا:

ال يمكــن توفيــر اإلحاطــة والّتعهــد األمثــل بضحايــا 
الهيــاكل  تدخــالت  بنيــت  إذا  إال  باألشــخاص  اإلتجــار 
المعنيــة علــى مقاربــة تشــاركية وشــمولية. وتلعــب 
باألشــخاص  االتجــار  لمكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة 
الوطنيــة  المجهــودات  ينســق  الــذي  المحــّرك  دور 
والدوليــة فــي هــذا المجــال. حيــث أوكل لهــا القانــون 
ــى  ــص عل ــذي ين ــل 46 ال ــن الفص ــة ضم ــذه الصالحي ه
مــا يلــي: »تتولــى الهيئــة ...القيــام خصوصــا بالمهــام 

التاليــة: 
إجــراءات  تطبيــق  مجــال  فــي  الجهــود  تنســيق  ـ 
حمايــة الضحايــا والشــهود والمبلغيــن وكذلــك آليــات 

الضحايــا. مســاعدة 
ـ تيســير االتصــال بيــن مختلــف المصالــح والجهــات 
المعنيــة بهــذا المجــال وتنســيق جهودهــا وتمثيلهــا 

ــي...«  ــي والدول ــن الوطن ــى الصعيدي عل
ــا  ــن توفيره ــي يمك ــات الت ــدد الخدم ــوع وتع ــام تن وأم
قبــل  مــن  ســواء  باألشــخاص  االتجــار  لضحايــا 
الهيــاكل الحكوميــة أو مكونــات المجتمــع المدنــي 
والمنظمــات الدوليــة، ال بــد مــن إبــراز أهــم التدخــالت 
المشــتركة ومظاهــر التعهــد متعــدد القطاعــات فــي 

هــذا المجــال.
الهيئة الوطنية 
لمكافحة االتجار 

باالشخاص

الهياكل الحكومية الجمعيات 
والمنظمات الدولية
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1.4 التعاون مع الهياكل الحكومية:
»تســتعين الهيئــة فــي تنفيــذ مهامهــا الموكولــة 
ــة المختصــة فــي  ــاكل العمومي ــح والهي لهــا بالمصال
المســائل  حــول  واالحصائيــات  المعلومــات  جمــع 
حمايــة  إجــراءات  وتنفيــذ  بمهامهــا  المرتبطــة 
الضحايــا والشــهود والمبلغيــن وإجــراءات مســاعدة 

الضحايــا«31.

ــة  ــاكل الحكومي ــع الهي ــاون م ــاالت التع ــّدد مج وتتح
لضبــط  تبعــا  وحمايتهــم  الضحايــا  مســاعدة  فــي 
ومــا   - جهــة  مــن   - ومتطلباتهــم  احتياجاتهــم 
يتوفــر مــن خدمــات متاحــة لــدى الهيــاكل والمصالــح 
جهــة  مــن   - للــوزارات  بالنظــر  الراجعــة  المختصــة 
قبــل  )مــن  الضحيــة  وضعيــة  درس  يتــّم  إذ  أخــرى- 
الهيئــة أو المهنــي الــذي تعهــد بهــا( واســتخالص 
جملــة الطلبــات التــي تحتاجهــا واآلليــات الممكنــة 
لإلســتجابة لهــا. وتبعــا لذلــك يتــم التنســيق إلحالتهــا 
المســاعدة  بتوفيــر  المعنــي  الخدمــات  لمســدي 
المطلوبــة ســواء كانــت ماديــة )مســاعدة عينيــة، 
مســتلزمات متأكــدة، دواء...( أو فــي شــكل خدمــة 
بمؤسســات )فحــص طبــي، تعهــد ومتابعــة نفســية، 
إيــواء، مباشــرة أبحــاث عدليــة، مســاعدة قانونيــة...(

ويمكــن أن يكــون الّتعهــد المشــترك ثنائــي أو متعــّدد 
وفــي  الضحايــا.  احتياجــات  علــى  بنــاء  القطاعــات 
جميــع الحــاالت تيّســر الهيئــة الوطنيــة اإلجــراءات 
اإلداريــة والقضائيــة المتعلقــة بإســداء تلــك الخدمات 
ضمانــا لســرعة ونجاعــة التدخــل وحمايــة ومســاعدة 

ــا. الضحاي

2.4 الّتعاون مع مكونات المجتمع المدني 
والمنظمات الدولية: 

منظمــات  مــع  »التعــاون  الوطنيــة  الهيئــة  تتولــى 
الصلــة  ذات  المنظمــات  وســائر  المدنــي  المجتمــع 
علــى  ومســاعدتها  باألشــخاص  اإلتجــار  بمكافحــة 

المجــال«. برامجهــا فــي هــذا  تنفيــذ 
ــية  ــة أساس ــي حلق ــع المدن ــات المجتم ــل مكون وتمث
وهامــة فــي مســاعدة الضحايــا لمــا لهــم مــن دور 
فعــال ســواء فــي مجــال التعهــد بالضحايــا أو التوعية 
ــه. ــخاص ومناهضت ــار باألش ــع االتج ــيس لمن والتحس

المدنــي  المجتمــع  مــع  التعــاون  مجــاالت  وتتمثــل 

يلــي: فيمــا  بالخصــوص 
فــي  الراغبيــن  للضحايــا  اإليــواء  خدمــات  توفيــر   

عائلــي. ســند  أو  لمــأوى  والفاقديــن  اإليــواء 
 تقديــم المســاعدة واإلحاطــة النفســية للضحايــا 

عــن طريــق مختصيــن فــي المجــال.  
ــا الذيــن   اإلدمــاج األســري وخاصــة بالنســبة للضحاي

ــة. ــات عالئقيــة مــع العائل يعيشــون صعوب
 المســاعدة علــى اإلدمــاج االجتماعــي واالقتصــادي 
بمســاعدة الضحايــا علــى تلقــي تكويــن أو إيجــاد عمــل 

لتحقيــق التمكيــن االقتصــادي.
 المرافقــة القانونية بمســاعدة الضحية على متابعة 
مســار التقاضــي إذا رغبــت فــي التتبــع العدلــي ضــد 
ــة  ــا ومتابع ــي لنيابته ــن محام ــك تعيي ــن ذل ــاة. م الجن
ملفهــا فــي جميــع مراحــل التقاضــي، االستفســار 
حــول مــآل شــكايتها والقيــام باإلجــراءات الضروريــة 

ــة.   ــة والقضائي ــا القانوني ــن حقوقه ــا م لتمكينه
ــد  ــال التعه ــي مج ــطة ف ــات الناش ــن الجمعي ــن بي وم
واإلحاطــة بضحايــا اإلتجــار باألشــخاص يذكــر جمعيــة 
حــدود«،  بــال  »محامــون  والطفــل«،  للعائلــة  »أمــل 
»أطبــاء بــال حــدود«، »أطبــاء العالــم«، معهــد »نبــراس 
أرض  »تونــس  »بيتــي«،  التعذيــب«،  مــن  للناجيــن 

اللجــوء«...

المنظمــات  مــع  الوطنيــة  الهيئــة  تنســق  كمــا 
ــا  ــاعدة الضحاي ــال لمس ــي المج ــة ف ــة المتدخل الدولي
غــرار  علــى  المتاحــة  الخدمــات  مــن  وتمكينهــم 
المســاعدات الماديــة وتأميــن اإلقامــة بأماكــن آمنــة 
الطوعيــة  العــودة  إجــراءات  بخصــوص  والتنســيق 
المشــاريع  تنفيــذ  ومتابعــة  لبلدانهــم  لألجانــب 
ــاك فــي إطــار إعــادة  ــي ينتفعــون بهــا هن الخاصــة الت

االجتماعــي. اإلدمــاج 

ومــن بيــن المنظمــات الدوليــة التــي تقــّدم الدعــم 
الدوليــة  المنظمــة  الضحايــا،  لفائــدة  والمســاعدة 
للهجــرة التــي تنّســق مــع الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة 
االتجــار باألشــخاص فيمــا يتعلــق باإلدمــاج االجتماعي 

ــادي. ــم الم والدع
المتدخلــة  والهيــاكل  الجمعيــات  قائمــة  انظــر 
وعناوينهــا وأرقــام االتصــال بهــا بدليــل المتدخليــن 

فــي التعهــد بضحايــا االتجــار باألشــخاص.

31الفصل 47 من القانون األساسي عدد 61 لسنة 2016

32الفصل 46 من القانون األساسي عدد 61 لسنة 2016
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مســار  عليهــا  بنــاء  يتوقــف  التــي  الصــور  تختلــف 
ومنهــا:   باألشــخاص،  اإلتجــار  بضحايــا  التعهــد 

1  مآل التتبع والمحاكمة: 
ينتهــي مســار الّتعهــد بضحايــا اإلتجــار باألشــخاص 
ــي  ــع العدل ــي التتب ــم ف ــة حّقه ــاروا ممارس ــن اخت الذي
ضــد الجانــي أو الجنــاة بصــدور أحــكام باتــة فــي القضايا 
أي بعــد اســتيفاء حّقهــم فــي الّطعــن فــي أي درجــة 

مــن درجــات التقاضــي. 
وفــي صــورة تقّدمهــم بمطالــب فــي الّتعويــض عــن 
ــن  ــم م ــد به ــل التعه ــم، يتواص ــي لحقته ــرار الت األض
قبــل الهيــاكل المعنيــة إلــى حيــن حصولهــم علــى 
الوطنيــة  الهيئــة  تتكفــل  إذ  المناســب.  التعويــض 
وفقــا ألحــكام الفصــل 61 مــن القانــون األساســي 
عــدد 61 لســنة 2016 »بإرشــاد الضحايــا حــول األحــكام 
المنظمــة لإلجــراءات القضائيــة واإلداريــة الكفيلــة 
بمســاعدتهم علــى تســوية وضعيتهــم والحصــول 
الالحقــة  االضــرار  عــن  المناســب  التعويــض  علــى 
بهــم ... وتتولــى الهيئــة متابعــة الملفــات الخاصــة 
ــاون  ــيق والتع ــة بالتنس ــلط العمومي ــدى الس ــم ل به
ــر الحكوميــة ومــد يــد المســاعدة  مــع المنظمــات غي
لهــم عنــد االقتضــاء لرفــع العراقيــل التــي قــد تعيــق 

التوصــل بحقوقهــم.«  

2  إعادة اإلدماج االجتماعي 
للضحية:

أســريا،  )اجتماعيــا،  الضحيــة  إدمــاج  بمجــّرد 
اقتصاديــا...( وتقديــم الدعــم المــادي والعينــي لهــا 
الهيئــة  تتابــع  حيــث  بهــا.  التعهــد  مســار  يختتــم 
ــع  ــات المجتم ــة ومكون ــاكل الحكومي ــة والهي الوطني
المدنــي المتدخلــة فــي المجــال وضعيتهــا إلــى حيــن 
ــي  ــتقرارها النفس ــادة اس ــا وإع ــن اندماجه ــد م التأك

والمــادي. والجســدي 

3  العودة الطوعية للموطن 
بالنسبة للضحية األجنبية:

العــودة  فــي  رغبتهــا  األجنبيــة  الضحيــة  أبــدت  إذا 
الوطنيــة  الهيئــة  تنســق  موطنهــا،  إلــى  الطوعيــة 
مــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة لتيســير إعادتهــا فــي 
ــاك  ــا هن ــادة إدماجه ــى إع ــل عل ــة وتعم ــروف آمن ظ
ــل  ــن قب ــواء م ــد س ــى أي أذى جدي ــرض إل ــى ال تتع حت

عائلتهــا وأقاربهــا أو مــن قبــل الجنــاة. 

ــا  ــرد عودته ــا بمج ــد به ــار التعه ــي مس ــك ينته وبذل
اآلمنــة لبلدهــا أو أي بلــد آخــر تختــاره )إذا كانــت هنــاك 
دوافــع جديــة لعــدم العــودة إلــى الموطــن األصلــي(. 

4  عدم احترام الضحية لتدابير 
الحماية والمساعدة:

قــد تتعّمــد الضحيــة عــدم احتــرام تدابيــر حمايتهــا التي 
ــة  ــات المختص ــدي الخدم ــل مس ــن قب ــا م ــت به تمتع
كعــدم االلتــزام بالنظــام الداخلــي لمؤسســة اإليــواء 
التــي تحتضنهــا، أو ارتكابهــا لجرائــم يعاقــب عليهــا 
عدليــا  تتبعهــا  إلــى  يــؤدي  ممــا  الوطنــي  القانــون 
بمســتغليها  إتصالهــا  إعــادة  أو  ذلــك،  أجــل  مــن 
وتعريفهــم بمــكان تواجدهــا ممــا يشــكل تهديــدا 
ــن  ــا الذي ــة الضحاي ــالمة بقي ــالمتها أو س ــرا لس مباش
يمكــن أن يكونــوا مقيميــن معهــا، وهــو مــا يــؤدي 
إلــى وضعهــا موضــع الخطــر وكذلــك الشــأن بالنســبة 
بحمايتهــا  المعنيــة  المؤسســات  أو  لألشــخاص 
ومســاعدتها )نتيجــة إمكانيــة رد الفعــل مــن قبــل 

أو شــركائه(. المســتغل 
التعهــد  مســار  إيقــاف  يمكــن  ذلــك  علــى  وبنــاء 
المتخــذة  والتدابيــر  اإلجــراءات  تعديــل  أو  بالضحيــة 
الهيئــة  بيــن  مشــترك  قــرار  التخــاذ  تبعــا  لفائدتهــا 
الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص واألطــراف 
منظمــة  جمعيــة،  قضائيــة،  )ســلطة  المعنيــة 

دوليــة...( 
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بطاقة إعالم بحقوق ضحية اّتجار باألشخاص

نحــن....................... )اســم القائــم باإلعــالم( التابــع لـــ................................... )الهيــكل أو المؤسســة التي 
ينتمــي إليهــا(.

حضــر)ت( لدينــا المدعو/المســماة ....................... )الهويــة الكاملــة( بتاريــخ .............. )يوم/شهر/ســنة/
ســاعة( .......................بوصفهــا ضحّيــة اّتجــار باألشــخاص )تحديــد شــكل اإلّتجار الــذي تعرّضت إليــه الضحية( 

.............................

وتولينــا إعالمــه )هــا( بحقوقــه )هــا( وتالوتهــا عليــه )هــا( - بحضــور مترجــم إن كانــت أجنبيــة أو مترجــم فــي 
اإلشــارات إن كانــت حاملــة إلعاقــة - طبقــا ألحــكام القانــون األساســي عــدد 61 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 03 

أوت 2016 والمتعلــق بمنــع االتجــار باألشــخاص ومكافحتــه كمــا يلــي:

- الحق في الحماية الجسدية والنفسية بما في ذلك أفراد األسرة والشهود. 
- الحق في توفير اإليواء في مكان آمن.

ــق  ــذا الح ــة ه ــدة )ممارس ــرة واح ــد م ــة للتجدي ــهر قابل ــدة ش ــر لم ــي وتفكي ــرة تعاف ــع بفت ــي التمت ــق ف - الح
يتعلــق باألجانــب ومرتبــط بمباشــرة اإلجــراءات القضائيــة واإلداريــة(

- الحق في المساعدة الطبية لضمان التعافي الجسدي والنفساني.
- الحق في تلقي اإلسعافات األولية وفي مجانية العالج والتداوي بالهياكل الصحية العمومية.

- الحق في المساعدة االجتماعية لتيسير إعادة اإلدماج في الحياة االجتماعية.
- الحق في مراعاة الحاجيات الخصوصية )طفل/طفلة، حمل إعاقة، حمل، كبر السن...(

- الحق في إرشادها حول األحكام المنّظمة لإلجراءات القضائية واإلدارية الكفيلة بتسوية وضعيتها.
- الحق في التعويض عن األضرار التي لحقتها.
- الحق في توفير الترجمة )لغات أو إشارات(.

- الحق في اإلعانة العدلية الوجوبية.
- الحق في العودة الطوعية إلى الموطن أو إلى بلد آخر حسب الضرورة.

- الحق في تمكينها من شهادة في تسجيل محضر عدلي إن رغبت في التتبع العدلي.
ــن  ــا م ــة وتمكينه ــة والقضائي ــلط األمني ــدى الس ــكوى ل ــة بالش ــاث الخاص ــآل األبح ــا بم ــي إعالمه ــق ف - الح

اإلحــاالت والمراجــع الضروريــة للمتابعــة.

هــذا ما تحرر عليه )ها( وبعد التالوة صادق)ت( وأمضى )ت( وأمضينا.

باإلعــالم القائــم   الّضحية                                                     

الوالديــن  أحــد  وموافقــة  موافقتهــا  علــى  الحصــول  يجــب  طفــال،  الضحيــة  كانــت  إذا  جــّدا:  هــام 
الوثيقــة. هــذه  فــي  جانبــه  إلــى  اإلمضــاء  مــع  كفالتــه،  فــي  وضــع  مــن  أو  العمومــي  الولــي  أو 
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وثيقة الموافقة المستنيرة للّضحية
إّني المسّمى/المسّماة .......................................................................................
صاحبة بطاقة تعريف وطنية، جواز سفر...رقم ............... بتاريخ ..............................

وبعد إعالمي بالموجب، أصرح بما يلي: 
الحكوميــة والجمعيــات  الهيــاكل  المقابلــة مــع ممثلــي  الصريحــة والمســتنيرة إلجــراء  أعلــن موافقتــي 
المختصــة بالّتعهــد بضحايــا االّتجــار باألشــخاص وعلــى رأســهم الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة االّتجار باألشــخاص.
أّنــه تــّم اعالمــي بمــآل التصريحــات التــي أدليــت أو ســأدلي بهــا وبمراحــل الّتعهــد بــي مــن قبــل الهيــاكل 

المختصــة المذكــورة أعــاله.
أّنــي ال أمانــع فــي تــداول معطياتــي الشــخصية بيــن الجهــات المذكــورة وذلــك تحــت اشــراف ورقابــة الهيئــة 
الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص وفــي إطــار األهــداف التــي جمعــت مــن أجلهــا. كمــا يمكننــي ســحب 

هــذه الموافقــة فــي أي وقــت أراه مناســبا.
أّنــه تــم إعالمــي بــأّن جميــع الجهــات المذكــورة تلتــزم وفقــا للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل بضمــان ســالمتي 

وحمايــة معطياتــي الشــخصية وعــدم تعريــض حياتــي أو حيــاة أفــراد عائلتــي للخطــر. 
أنــه بإمكانــي رفــض أي اجــراء أو تدبيــر يّتخــذ لفائدتــي دون علمــي أو ابــداء موافقتــي المســبقة حولــه )فحــص 

طبــي، عــودة طوعيــة، ادمــاج مهنــي، إيــواء جمعياتــي...(

كما أؤكد أّنه تّم ابالغي بالمسائل الّتالية:

تحتفظ الهيئة الوطنية لمكافحة االّتجار باألشخاص بالحق في:
تلــك  تبــادل  ويقتصــر  ومســاعدتي.  حمايتــي  بغــرض  بملفــي  المضّمنــة  والمعلومــات  المعطيــات  تبــادل 
المعلومــات مــع الهيــاكل الحكوميــة المختصــة وغيرهــا مــن الهياكل والمؤسســات غيــر الحكومية الشــريكة 

ــرة. ــاعدة المباش ــن المس ــي م ــا تمكين ــي يمكنه الت
الكشــف بطريقــة محــدودة عــن المعطيــات غيــر الشــخصية التــي أدليــت بهــا والتــي يمكــن أن تســاهم فــي 
الّتعــرف علــى ضحايــا محتمليــن أو تحريــر ضحايــا آخريــن ال يزالــون تحــت ســيطرة المتاجريــن أو منــع أشــخاص 

آخريــن للوقــوع فــي عمليــات اتجــار بهــم مهمــا كان نوعهــا.
ع( ألغراض البحوث والدراسات واإلحصائيات.  استخدام المعطيات والمعلومات )بشكل مخفّي ومجمَّ

......../..../..... فــي   .......... الضحيــة                                                                      امضــاء 



36

المرفق 03



37
1الفصل 2 فقرة 2 من القانون عدد 61/2016.

الجهة المشرفة على جمع هذه المعطيات:
....................................................................... 

الّرمز:................................................................ 
تاريخ المقابلة مع الضحية: ..../..../....                     

تّم اإلشعار من قبل: ..........................................
بصفته )ها(:

منظمة دولية

جمعية أو منظمة وطنية
مأمور ضابطة عدلية

اشعار مباشر من الضحية
إطار طبي

مصالح اجتماعية
جهات أخرى....................................................

وتتضمــن معلومــات حــول هويــة الضحيــة وســّنها وجنســها وجنســيتها وبلدهــا ومســتواها التعليمــي وحالتهــا 
العائليــة وعنوانهــا ومــدى حيازتهــا لوثائــق هويــة...

يجــب االكتفــاء بالرمــز المذكــور بالخانــة أعــاله وعــدم تــداول هذه المعطيــات والبيانــات الخاصــة بالضحيــة ومعالجتها 
إال فــي إطــار الســرية المطلقــة بيــن الجهــات المختصــة والموثوقة.

بطاقة الّتعّرف على ضحية إّتجار باألشخاص 
)أنموذج(

2 - اكتشاف عوامل الهشاشة/حالة اإلستضعاف1:
 الضحية طفل)ة(

 حالة اإلحتياج الشديد
 حمل المرض الخطير

 حالة تبعّية )تحديد طبيعتها( .................................

 الحمل لدى المرأة        
 القصور البدني أو الذهني أو النفسي

 أجنبي )ة( في وضعية غير قانونية

3 - العناصر المكّونة للجريمة:
1.3 -األفعــــال:

2.3 -الوسائـــــــل:

ـ وهي المنصوص عليها بالقانون األساسي عدد 61 لسنة 2016 وتتمثل في اإلستقطاب أو التجنيد أو النقل أو التنقيل 
أو تحويل الوجهة أو الترحيل أو اإليواء أو اإلستقبال 

كاســتعمال القــوة أو الســالح أو التهديــد بهمــا أو االكــراه أو االختطــاف أو اإلحتيــال والخــداع أو اســتغالل حالــة 
االســتضعاف أو اســتغالل النفــوذ أو الســلطة أو قبــول هدايــا أو عطايــا أو مزايــا أو وعــود بعطايــا ...

1 - معلومات عامة:
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4 - الخالصة:

5 - مالحظات مختلفة:

3.3 -طبيعة اإلستغالل )الغرض(:

شبهة قوّية حول وضعية إتجار باألشخاص:
 نعم

 ال
في صورة اإليجاب ما هي نوعية اإلستغالل:

..........................................
طبيعة الجريمة:

 وطنية
 عبر وطنية

الطلبات األّولية للّضحية:
......................................................................... 

اجراءات الّتوجيه األّولية:
 إعالم الهيئة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص 

 تقديم المساعدة الطبية واإلجتماعية 
 إعالم هياكل التتبع )األمن/القضاء(

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

هويــة الشــخص المكلــف بجمــع المعطيــات الخاصــة بهــذه البطاقــة: ...................................................................

.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
 ـ تم إعالم الّضحية بحقوقها بلغة تفهمها:    نعم    ال

 استغالل بغاء الغير أو دعارته أو االستغالل الجنسي5 
 العمل القسري6

 اإلستعباد أو االسترقاق 
 االستغالل في العمل المنزلي

 استغالل طفل في أنشطة اجرامية
 اإلكراه على الزواج أو الحمل أو استئجار رحم المرأة

 االستغالل في التسّول أو المهن الهامشية
 اإلتجار في األعضاء أو األنسجة أو الخاليا

2توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك االستغالل في المشاهد اإلباحية. الفصل 7.2

3أي عمل أو خدمة يفرض عنوة على شخص تحت التهديد بأي عقاب وال يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائه بمحض اختياره. الفصل 3.2

هام جدا:
جميــع  مــن  الرغــم  علــى  ســريتها  ضمــان  يمكــن  ال  وحّساســة  شــخصية  بيانــات  علــى  الوثيقــة  هــذه  تحتــوي 
المعلومــات  أنظمــة  تداولهــا مــن خــالل  أو  التقاطهــا  أو  نقلهــا  إذ يمكــن  الممكــن اســتخدامها.  االحتياطــات 
بمــا مــن شــأنه أن يحــدث تســربا قــد يكــون ضــاًرا بالضحيــة ويخلــق مســؤولية للقائــم بمعالجــة تلــك البيانــات.
ولهذه األســباب، ال بد ومنذ بداية االتصال بالضحية، أن يتضمن الملف اســًما مســتعاًرا فقط على أن يقوم الشــخص 
المكلــف بجمــع ومعالجــة البيانات بمســك ملف ثــان منفصل يتضمن الهوية الصحيحة واالســم المســتعار المعتمد. 
كمــا يجــب أن يكــون الملفيــن متناســقين ومحمييــن وال يمكن الوصول إليهمــا إال من قبل األشــخاص الموثوق بهم.
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تم تحرير هذه الوثيقة تحت إشراف
الهيئة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص

في إطار برنامج التعاون بين مجلس أوروبا واإلتحاد األوروبي
برنامج دعم الهيئات المستقلة في تونس

)PAII-T(

مجلس أوروبا واإلتحاد األوروبي ال يتحمالن مسؤولية إستخدام 
المعلومات الواردة بهذا النص

هذه الوثيقة مجانية

استشارة :
السيد تشارل إريك كليس )بلجيكا(

السيد نيكوال لو كوز )فرنسا(
السيد جان فرانسوا مينيه )بلجيكا(

السيد مانويل ألبانو )البرتغال(

فريق التحرير :
السيدة روضة بيوض
السيد أحمد بالنصر

المصادقة :
الهيئة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص

السيدة روضة العبيدي

التنسيق :
مجلس أوروبا

السيد مهدي الرميلي
السيدة إيمان خليفة




