القوانين
قانون أسايس عدد  61لسنة  2016مؤرخ يف  3أوت  2016يتعلق مبنع االتجار باألشخاص ومكافحته.1
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون األسايس اآليت نصه :

الباب األول

أحكام عامة
الفصل األول  -يهدف هذا القانون إىل منع كل أشكال االستغالل التي ميكن أن يتعرض لها
األشخاص وخاصة النساء واألطفال ومكافحتها بالوقاية من االتجار بهم وزجر مرتكبيه وحامية
ضحاياه ومساعدتهم.
كام يهدف إىل دعم التنسيق الوطني و التعاون الدويل يف مجال مكافحة االتجار باألشخاص يف إطار
االتفاقيات الدولية واإلقليمية والثنائية املصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
الفصل  - 2يُقصد باملصطلحات التالية عىل معنى هذا القانون :
 - 1االتجار باألشخاص :
يعد اتجارا باألشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو
ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعامل القوة أو السالح أو التهديد بهام أو غري ذلك من
أشكال اإلكراه أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل حالة استضعاف أو استغالل نفوذ أو
 - 1األعامل التحضريية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته املنعقدة بتاريخ  . 21جويلية 2016
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تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة عىل
شخص آخر وذلك بقصد االستغالل أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك األفعال أو بوضعه
عىل ذمة الغري الستغالله.
ويشمل االستغالل استغالل بغاء الغري أو دعارته أو غريها من أشكال االستغالل الجنيس أو السخرة
أو الخدمة قرسا أو االسرتقاق أو املامرسات الشبيهة بالرق أو االستعباد أو التسول أو نزع األعضاء
أو األنسجة أو الخاليا أو األمشاج أو األجنة أو جزء منها أو غريها من أشكال االستغالل األخرى.
 - 2حالة استضعاف :
أي وضع يعتقد فيه الشخص أنه مضطر للخضوع لالستغالل الناجم خاصة عن كونه طفال أو عن
ّ
وضعيته غري القانونية أو حالة الحمل لدى املرأة أو حالة االحتياج الشديد أو حالة املرض الخطري
أو حالة اإلدمان أو حالة قصور ذهني أو بدين يعوق الشخص املعني عن التصدي للجاين.
 - 3السخرة أو الخدمة قرسا :
أي عمل أو خدمة يفرض عنوة عىل شخص تحت التهديد بأي عقاب و ال يكون هذا الشخص قد
تطوع بأدائه مبحض اختياره.
 - 4االسرتقاق :
أي وضع متارس فيه عىل الشخص السلطات الناجمة عن حق امللكية كلها أو بعضها.
 - 5املامرسات الشبيهة بالرق :
تشمل الحاالت التالية :
• إسار الدين  :الوضع الناشئ عن إجبار مدين عىل أداء عمل أو خدمات بنفسه أو بواسطة شخص
آخر تابع له ضامنا لدين متخلد بذمته إذا كان مقابل ذلك العمل أو تلك الخدمات ال يستخدم
لتصفية هذا الدين أو إذا كانت مدة أو طبيعة العمل أو الخدمات غري محددة.
• القنانة  :الوضع الناشئ عن إلزام شخص مبوجب اتفاق بأن يعيش ويعمل عىل أرض شخص آخر
و أن يقدم عمل أو خدمات لهذا الشخص بعوض أو بغري عوض و دون أن ميلك حرية تغيري وضعه.
• إكراه املرأة عىل الزواج.
• إكراه املرأة عىل الحمل أو عىل استئجار رحمها.
• استخدام طفل يف أنشطة إجرامية أو يف نزاع مسلح.
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• تبني طفل لغرض استغالله أيا كانت صوره.
• االستغالل االقتصادي أو الجنيس لألطفال مبناسبة تشغيلهم.
 - 6االستعباد :
إجبار شخص عىل القيام بعمل أو أداء خدمات وفقا لرشوط ال يستطيع ذلك الشخص الخالص
منها أو تغيريها.
 - 7االستغالل الجنيس :
الحصول عىل منافع أيا كانت طبيعتها من خالل توريط شخص يف أعامل دعارة أو بغاء أو يف تقديم
أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية مبا يف ذلك استغالله يف املشاهد اإلباحية بإنتاج مشاهد
ومواد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأي وسيلة كانت.
 - 8جامعة إجرامية منظمة :
جامعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكرث تكونت ألي مدة كانت و تعمل
بطريقة متضافرة عىل ارتكاب إحدى جرائم االتجار باألشخاص املنصوص عليها بهذا القانون بقصد
الحصول بصورة مبارشة أو غري مبارشة عىل منافع مالية أو مادية.
 - 9وفاق :
كل تآمر تك ّون ألي مدة كانت مهام كان عدد أعضائه بقصد ارتكاب إحدى جرائم االتجار باألشخاص
ّ
املنصوص عليها بهذا القانون دون أن يلزم وجود تنظيم هيكيل أو توزيع محدد ورسمي لألدوار
بينهم أو أن تستمر عضويتهم فيه.
 - 10جرمية عرب وطنية :
تكون الجرمية عرب وطنية يف الصور التالية :
• إذا ارتكبت يف اإلقليم الوطني وبدولة أجنبية أو أكرث،
• إذا ارتكبت يف اإلقليم الوطني وجرى اإلعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو اإلرشاف عليها بدولة
أجنبية أو أكرث،
• إذا ارتكبت يف دولة أجنبية وجرى اإلعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو اإلرشاف عليها باإلقليم
الوطني،
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• إذا ارتكبت يف اإلقليم الوطني من مجموعة منظمة متارس أنشطة إجرامية يف أكرث من دولة
واحدة،
• إذا ارتكبت يف اإلقليم الوطني ونتجت عنها آثارا يف دولة أجنبية أو ارتكبت يف دولة أجنبية وكانت
لها آثارا يف اإلقليم الوطني.
 - 11جرمية منظمة :
جرمية مرتكبة من طرف جامعة إجرامية منظمة.
 - 12الضحية :
شخص طبيعي لحقه رضر نشأ مبارشة عن إحدى جرائم االتجار باألشخاص املنصوص عليها بهذا
القانون.
الفصل  - 3ينطبق هذا القانون عىل جرائم االتجار باألشخاص املرتكبة داخل اإلقليم الوطني
وكذلك عىل جرائم االتجار باألشخاص املرتكبة خارج اإلقليم الوطني يف حدود قواعد اختصاص
املحاكم التونسية املنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل  - 4تنطبق أحكام املجلة الجزائية ومجلة اإلجراءات الجزائية ومجلة املرافعات
والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية الخاصة عىل جرائم االتجار باألشخاص و الجرائم املرتبطة
بها املنصوص عليها بهذا القانون بقدر ما ال تتعارض مع أحكامه.
ويخضع األطفال إىل مجلة حامية الطفل.
الفصل  - 5ال يعتد برضا الضحية لتقدير وقوع جرمية االتجار باألشخاص إذا استعملت يف
ارتكابها إحدى الوسائل املنصوص عليها بالعدد  1من الفصل  2من هذا القانون.
وال يشرتط لقيام أركان االتجار باألشخاص استعامل تلك الوسائل إذا كانت الضحية طفال أو شخصا
عديم األهلية أو من ذوي اإلعاقة الذهنية.
وال يعترب رضا الضحية ظرفا يحمل عىل تخفيف العقوبات املنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل  - 6ال يؤاخذ من ارتكب جرما مرتبطا ارتباطا مبارشا بإحدى جرائم االتجار باألشخاص
التي كان ضحية لها.
الفصل  - 7تسقط الدعوى العمومية يف جرائم االتجار باألشخاص املنصوص عليها بهذا القانون
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مبرور خمسة عرش عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية ومبرور خمسة أعوام إذا كانت ناتجة عن
جنحة و ذلك ابتداء من يوم اكتشاف الجرمية عىل أن ال يقع يف بحر تلك املدة أي عمل تحقيق
أو تتبع.
وترسي نفس مدة السقوط املشار إليها بالفقرة املتقدمة بالنسبة لجرائم االتجار باألشخاص املرتكبة
ضد األطفال ابتداء من بلوغهم سن الرشد.

الباب الثاني

في زجر االتجار باألشخاص
القسم األول
في من يعاقب
الفصل  - 8يعاقب بالسجن مدة عرشة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من
يرتكب إحدى جرائم االتجار باألشخاص املنصوص عليها بالعدد  1من الفصل  2من هذا القانون.
الفصل  - 9يعاقب بنصف العقوبات املقررة لجرائم االتجار باألشخاص املنصوص عليها بهذا
القانون أو للجرائم املرتبطة بها كل من يحرض علنا بأي وسيلة كانت عىل ارتكابها.
وإذا كان العقاب املستوجب هو اإلعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة
عرشين عاما.
الفصل  - 10يعاقب بالسجن مدة سبعة أعوام وبخطية قدرها أربعون ألف دينار كل من انخرط
أو شارك بأي عنوان كان ،داخل تراب الجمهورية أو خارجه ،يف جامعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف
إىل إعداد أو تحضري أو ارتكاب إحدى جرائم االتجار باألشخاص املنصوص عليها بهذا القانون.
وتكون مدة العقوبة خمسة عرش عاما وخطية قدرها مائة ألف دينار ملكوين ومديري الجامعات
أو الوفاقات املذكورة.
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الفصل  - 11يعاقب بالسجن مدة عرشة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من
يتعمد ارتكاب إحدى األفعال التالية :
 - 1إعداد محل الجتامع أعضاء جامعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم عالقة بجرائم
االتجار باألشخاص املنصوص عليها بهذا القانون أو إيواؤهم أو إخفاؤهم أو ضامن فرارهم أو عدم
التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو عىل االستفادة مبحصول أفعالهم،
 - 2توفري بأي وسيلة كانت أمواال أو أسلحة أو موادا أو معدات أو وسائل نقل أو تجهيزات أو
مؤونة أو خدمات لفائدة جامعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم عالقة بجرائم
االتجار باألشخاص املنصوص عليها بهذا القانون،
 - 3إرشاد أو تدبري أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل
دخول شخص إىل الرتاب التونيس أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو
جوا من نقاط العبور أو غريها بهدف ارتكاب إحدى جرائم االتجار باألشخاص املنصوص عليها بهذا
القانون أو كان ذلك الشخص ضحية لها،
 - 4وضع كفاءات أو خربات عىل ذمة جامعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم عالقة
بجرائم االتجار باألشخاص املنصوص عليها بهذا القانون،
 - 5إفشاء أو توفري أو نرش معلومات مبارشة أو بواسطة لفائدة جامعة إجرامية منظمة أو وفاق أو
لفائدة أشخاص لهم عالقة بجرائم االتجار باألشخاص املنصوص عليها بهذا القانون بقصد املساعدة
عىل ارتكابها ،أو التسرت عليها أو االستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها،
 - 6صنع أو افتعال وثائق هوية أو سفر أو إقامة أو غري ذلك من الرخص أو الشهادات املذكورة
بالفصول  193إىل  199من املجلة الجزائية لفائدة جامعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة
أشخاص لهم عالقة بجرائم االتجار باألشخاص املنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل  - 12يعاقب بالسجن مدة ثالثة أعوام وبخطية قدرها عرشة آالف دينار كل من يتعمد
استعامل شبكات االتصال واملعلومات الرتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها بهذا القانون و ذلك
بقطع النظر عن العقوبات املقررة لتلك الجرائم.
الفصل  - 13يعاقب بالسجن مدة ثالثة أعوام و بخطية قدرها عرشة آالف دينار كل من يخفي
أو يحجز أو يتلف وثيقة سفر أو هوية أو إقامة دون إذن قانوين قصد ارتكاب إحدى جرائم االتجار
باألشخاص املنصوص عليها بهذا القانون أو تسهيل ارتكابها.
الفصل  - 14يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آالف دينار كل من ميتنع عمدا
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عن إشعار السلط ذات النظر فورا مبا بلغ إىل علمه من معلومات أو إرشادات ومبا أمكن له االطالع
عليه من أفعال حول ارتكاب إحدى جرائم االتجار باألشخاص املنصوص عليها بهذا القانون.
و يعترب مرتكبا لجرمية عدم اإلشعار كل من كان خاضعا للرس املهني و تخلف عن القيام بواجب
اإلشعار املنصوص عليه بالفقرة املتقدمة إذا كانت الضحية طفال أو شخصا عديم األهلية أو من
ذوي اإلعاقة الذهنية أو امتنع عمدا عن اإلشعار مبا بلغ إىل علمه من معلومات أو إرشادات ومبا
أمكن له االطالع عليه من أفعال حول إمكانية ارتكاب إحدى جرائم االتجار باألشخاص املنصوص
عليها بهذا القانون.
و ميكن للمحكمة أن تعفي من العقاب املنصوص عليه بالفقرة األوىل قرين املحكوم عليه أو أحد
أصوله أو فروعه أو إخوته.
وال ميكن القيام بدعوى الغرم أو املؤاخذة الجزائية ضد من قام عن حسن نية بواجب اإلشعار.
الفصل  - 15يعد مرتكبا لجرمية إعاقة سري العدالة كل من :
• استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطايا أو هدايا أو منافع من أي نوع أو وعد بيشء من ذلك
لحمل شخص عىل اإلدالء بشهادة زور أو إلخفاء الحقيقة سواء كان ذلك يف مرضة أو مصلحة املتهم
وذلك يف كافة مراحل الدعوى العمومية املتعلقة بجرائم االتجار باألشخاص،
• استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطايا أو هدايا أو منافع من أي نوع أو وعد بيشء من ذلك
لعدم كشف ضحايا االتجار باألشخاص أو لحملهم عىل عدم رفع شكاية أو لرجوعهم يف التشيك،
• اعتدى عىل شخص أو عىل مكاسبه أو عىل أفراد أرسته أو مكاسبهم بغرض االنتقام إثر اإلدالء
بشهادة أو تقديم دليل يف دعوى جزائية متعلقة بجرائم االتجار باألشخاص،
• اطلع بحكم وظيفته عىل معلومات تتعلق بتتبعات جزائية من أجل جرائم االتجار باألشخاص
وتعمد إفشاءها ألشخاص يشتبه يف تورطهم يف تلك الجرائم بغرض إعاقة سري األبحاث أو عدم
كشف الحقيقة أو التفيص من التتبع والعقاب وذلك دون املساس بحقوق الدفاع.
الفصل  - 16يعاقب مرتكب جرمية إعاقة سري العدالة طبقا للصورة املقررة باملطة األوىل من
الفصل املتقدم بنفس عقوبة الجرمية محل التتبع لكن دون أن تتجاوز مدة السجن عرشين عاما.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها عرشون ألف دينار يف باقي الصور
األخرى.
وال مينع ذلك من تطبيق العقوبات األكرث شدة إن اقتىض الحال ذلك.
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الفصل  - 17عىل املحكمة أن تقيض مبصادرة الوسائل املستعملة يف ارتكاب الجرائم املنصوص
عليها بهذا القانون واألموال املتأتية بصورة مبارشة أو غري مبارشة من نفس الجرائم ،ولو انتقلت
إىل أي ذمة مالية أخرى ،سواء بقيت تلك األموال عىل حالها أو ت ّم تحويلها إىل مكاسب أخرى.
تقل يف كل الحاالت عن قيمة األموال
ويف صورة عدم التوصل إىل الحجز الفعيل يحكم بخطية ال ّ
التي تعلقت بها الجرمية لتقوم مقام املصادرة.
وللمحكمة أن تقيض مبصادرة جميع املكاسب املنقولة أو العقارية واألرصدة املالية للمحكوم عليه
أو بعضها إذا ثبت استعاملها لغرض متويل أشخاص أو تنظيامت أو أنشطة لها عالقة بالجرائم
املنصوص عليها بهذا القانون.
و ال ميكن يف كل الحاالت أن تنال األحكام الصادرة باملصادرة تطبيقا لهذا القانون من الحقوق التي
اكتسبها الغري عن حسن ن ّية.
الفصل  - 18للمحكمة أن تقيض بحرمان املحكوم عليه من مبارشة الوظائف أو األنشطة
املهنية التي استغل مبقتضاها التسهيالت املخولة له الرتكاب إحدى جرائم االتجار باألشخاص
املنصوص عليها بهذا القانون.
تقل عن ثالثة أعوام
كام يتحتم الحكم باملراقبة اإلدارية أو املنع من اإلقامة بأماكن معينة مدة ال ّ
وال تفوق عرشة أعوام إال إذا قضت املحكمة بالحط من هذه العقوبة إىل ما دون أدناها القانوين.
وال مينع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية األخرى املقررة قانونا.
الفصل  - 19تقيض املحكمة بنفس الحكم بطرد األجنبي املحكوم عليه من أجل جرائم االتجار
باألشخاص املنصوص عليها بهذا القانون من الرتاب التونيس بعد قضائه للعقاب.
ويحجر عىل األجنبي املحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البالد التونسية مدة عرش سنوات إن
كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إن كان العقاب من أجل جناية.
وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إىل خمسة أعوام وبخطية قدرها عرشة آالف دينار.
واملحاولة موجبة للعقاب.
و ال تنسحب هذه األحكام عىل األجنبي الذي له قرين تونيس الجنسية.
الفصل  - 20يقع تتبع الذات املعنوية إذا تبني أن ارتكاب إحدى جرائم االتجار باألشخاص
املنصوص عليها بهذا القانون ميثل الغرض الحقيقي من إنشائها أو تم لفائدتها أو إذا حصلت لها
منه منافع أو مداخيل أو إذا تبني أنها توفر الدعم بأي شكل من األشكال ألشخاص أو تنظيامت أو
8
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أنشطة لها عالقة بجرائم االتجار باألشخاص املنصوص عليها بهذا القانون.
تعاقب الذات املعنوية بخطية تساوي قيمة األموال املتحصل عليها من جرائم االتجار باألشخاص
عىل أن ال يقل مقدارها عن خمس مرات قيمة الخطية املستوجبة لألشخاص الطبيعيني.
كام ميكن للمحكمة أن تقيض بحرمان الذات املعنوية من مبارشة النشاط ملدة أقصاها خمسة
أعوام أو أن تقيض بحلها.
وال مينع تتبع الذات املعنوية من توقيع العقوبات املنصوص عليها بهذا القانون عىل ممثليها أو
مسرييها أو الرشكاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه األفعال.

القسم الثاني
في اإلعفاء من العقوبات والتخفيف منها
الفصل  - 21يُعفى من العقوبات املستوجبة من بادر من املنتمني لجامعة إجرامية منظمة
أو وفاق يهدف إىل ارتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم املرتبطة بها
السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات ،قبل علمها بها ،مكّنت من كشف الجرمية أو
 ،بإبالغ ّ
تفادي تنفيذها أو التعرف عىل مرتكبي الجرمية أو الضحايا.
وال مينع ذلك املحكمة من إخضاعه للمراقبة اإلدارية أو منعه من اإلقامة بأماكن معينة ملدة
أقصاها خمس سنوات.
الفصل  - 22يعاقب املنتمي لجامعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إىل ارتكاب إحدى
الجرائم املنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم املرتبطة بها بعقوبة أقصاها ثلث العقاب املق ّرر
أصالة لجرمية االتجار باألشخاص أو الجرمية املرتبطة بها ،إذا مكّنت اإلرشادات أو املعلومات التي
توىل إبالغها إىل السلط ذات النظر مبناسبة البحث األويل أو التتبعات أو التحقيق من وضع ح ّد
لجرائم االتجار باألشخاص أو لجرائم مرتبطة بها  ،أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم أو
من إلقاء القبض عليهم.
و يكون العقاب املستوجب السجن مدة عرشين عاما إذا كان العقاب املقرر أصالة للجرمية اإلعدام
أو السجن بقية العمر.
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القسم الثالث
فيما يزيد العقوبات شدة
الفصل  - 23يكون العقاب بالسجن مدة خمسة عرش عاما وبخطية من خمسني ألف دينار
إىل مائة ألف دينار إذا ارتكبت جرمية االتجار باألشخاص :
• ضد طفل أو باستخدامه،
• ضد امرأة حامل،
• ضد شخص عديم األهلية أو من ذوي اإلعاقة الذهنية أو باستخدامه،
• ضد مجموعة من ثالثة أشخاص فأكرث،
• إذا كان مرتكب الجرمية زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها،
• إذا ارتكبت الجرمية ممن استغل صفته أو السلطة أو التسهيالت التي خولتها له وظيفته أو
نشاطه املهني،
• إذا ارتكبت الجرمية بتدليس وثائق الهوية أو السفر أو اإلقامة،
• إذا ارتكبت الجرمية باستخدام مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية،
• إذا نتج عن الجرمية إصابة الضحية بسقوط أو عجز بدين مستمر مل تتجاوز درجته العرشين
باملائة.
الفصل  - 24يكون العقاب بالسجن من خمسة عرش عاما إىل عرشين عاما وبخطية من
خمسني ألف دينار إىل مائة ألف دينار :
• إذا ارتكبت جرمية االتجار باألشخاص من مجموعة إجرامية منظمة أو من وفاق،
• إذا ارتكبت ممن كان عائدا يف جرائم االتجار باألشخاص،
• إذا كانت الجرمية عرب وطنية،
• إذا نتج عن الجرمية إصابة الضحية بسقوط أو عجز بدين مستمر تجاوزت درجته العرشين باملائة
أو إصابته بأحد األمراض الجنسية السارية.
الفصل  - 25يكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إىل مائتي ألف
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دينار إذا ترتب عن ارتكاب إحدى جرائم االتجار باألشخاص املنصوص عليها بهذا القانون موت
الضحية أو انتحارها أو إصابتها مبرض أ ّدى إىل وفاتها.
الفصل  - 26إذا ارتكب الجاين عدة جرائم متباينة ،يعاقب ألجل كل واحدة منها بانفراد ،و يف
كل الحاالت ال تضم العقوبات لبعضها.

القسم الرابع
في بعض اإلجراءات الخاصة
الفصل  - 27تكون املحاكم التونسية مختصة بالنظر يف جرائم االتجار باألشخاص املنصوص
عليها بهذا القانون والجرائم املرتبطة بها املرتكبة خارج اإلقليم الوطني يف الصور التالية :
• إذا ارتكبت من قبل مواطن تونيس أو كانت الضحية تونيس الجنسية،
محل إقامته املعتاد داخل الرتاب
• إذا كانت الضحية أجنبي أو شخص عديم الجنس ّية يوجد ّ
التونيس،
• إذا ارتكبت من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالرتاب التونيس ،ومل تطلب السلط
املختصة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل املحاكم
األجنبية
ّ
التونسية ذات النظر.
الفصل  - 28ال تتوقف إثارة الدعوى العمومية يف الصور املنصوص عليها بالفصل املتقدم من
هذا القانون عىل تجريم األفعال موضوع التتبع مبقتىض قانون الدولة التي ارتكبت فيها.
الفصل  - 29ال ميكن اعتبار جرائم االتجار باألشخاص ،بأي حال من األحوال ،جرائم سياسية
أو جرائم مالية غري موجبة للتسليم.
وال مينح التسليم إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التسليم
سيكون عرضة لخطر التعذيب أو أن طلب التسليم يرمي إىل تتبع أو عقاب شخص بسبب عنرصه
أو لونه أو أصله أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية.
الفصل  - 30إذا تقرر عدم تسليم شخص موضوع تتبع أو محاكمة ألجل جرمية من الجرائم
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املنصوص عليها بهذا القانون يقع تتبعه وجوبا أمام املحاكم التونسية إذا كان موجودا بالرتاب
التونيس سواء ارتكبت الجرمية أم مل ترتكب بالرتاب املذكور وبقطع النظر عن جنسية الجاين أو
كونه عديم الجنسية.
الفصل  - 31عىل قايض التحقيق أن يتعقب األموال املتأتية بصورة مبارشة أو غري مبارشة من
الجرمية ويحجزها متهيدا ملصادرتها.
الفصل  - 32يف الحاالت التي تقتضيها رضورة البحث ميكن اللجوء إىل اعرتاض اتصاالت ذوي
الشبهة مبقتىض قرار كتايب معلل من وكيل الجمهورية أو قايض التحقيق.
يشمل اعرتاض االتصاالت الحصول عىل بيانات املرور والتنصت أو االطالع عىل محتوى االتصاالت
وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعامل الوسائل الفنية املناسبة واالستعانة يف ذلك،عند االقتضاء،
بالوكالة الفنية لالتصاالت و مشغيل الشبكات العمومية لالتصاالت و مشغيل شبكات النفاذ و
مزودي خدمات االتصاالت كل حسب نوع الخدمة التي يسديها.
وتتمثل بيانات املرور يف املعطيات التي تسمح بتحديد نوع الخدمة ومصدر االتصال والوجهة
املرسلة إليها والشبكة التي مير عربها وساعته وتاريخه وحجمه و مدته.
ويتض ّمن قرار وكيل الجمهورية أو قايض التحقيق جميع العنارص التي من شأنها التعريف
باالتصاالت موضوع طلب االعرتاض واألفعال املوجبة له وم ّدته.
ال ميكن أن تتجاوز م ّدة االعرتاض أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار ميكن التمديد فيها مل ّرة واحدة
و لنفس امل ّدة مبقتىض قرار معلل.
ويتعي عىل الجهة املكلفة بتنفيذ االعرتاض إعالم وكيل الجمهورية أو قايض التحقيق بحسب
ّ
األحوال بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا بالرتتيبات التي تم اتخاذها إلنجازه وبالتاريخ الفعيل النطالق
عملية االعرتاض.
وميكن يف أي وقت الرجوع يف القرار املنصوص عليه بهذا الفصل.
الفصل  - 33يجب عىل الجهة املكلّفة بإنجاز االعرتاض القيام مبأموريتها بالتنسيق مع وكيل
الجمهورية أو قايض التحقيق بحسب األحوال وتحت رقابته وإحاطته علام بأي وسيلة ترتك أثرا
كتابيا بسري عملية االعرتاض مبا ميكّنه من اتخاذ التدابري الالزمة لحسن سري البحث.
تضمن جميع املكاتبات واملراسالت والتقارير املتعلقة بعملية االعرتاض مبلف مستقل خاص يقع
إضافته للملف األصيل قبل اتخاذ قرار يف إجراء البحث أو قبل إصدار قرار يف ختم التحقيق.
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الفصل  - 34تح ّرر الجهة املكلّفة بإنجاز االعرتاض ،عند إمتام أعاملها ،تقريرا يتض ّمن وصفا
للرتتيبات املتّخذة والعمليات التي أنجزت ونتائجها يُرفق وجوبا بالبيانات التي تسنى جمعها
أو نسخها أو تسجيلها وكذلك البيانات التي متكّن من حفظها وقراءتها وفهمها واملفيدة لكشف
الحقيقة.
إذا مل ترتتّب عن املعطيات املج ّمعة من االعرتاض تتبّعات جزائية  ،فإنها تتمتع مبقتضيات الحامية
وفقا للترشيع الجاري به العمل يف مجال حامية املعطيات الشخصية.
الفصل  - 35يف الحاالت التي تقتضيها رضورة البحث ميكن اللجوء إىل االخرتاق بواسطة عون
أمن متخفي أو مخرب معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية.
ويبارش االخرتاق مبقتىض قرار كتايب معلل من وكيل الجمهورية أو من قايض التحقيق وتحت رقابته
ملدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس املدة بقرار معلل.
وميكن يف أي وقت الرجوع يف القرار املنصوص عليه بهذا الفصل.
الفصل  - 36يتض ّمن قرار اإلذن باالخرتاق الصادر عن وكيل الجمهورية أو قايض التحقيق
اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية املستعارة للمخرتق .ويرسي العمل به عىل كامل تراب
البالد التونسية.
يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخرتق ألي سبب من األسباب.
كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ستة أعوام إىل عرشة أعوام وبخطية قدرها خمسة عرش
ألف دينار.
إذا تسبب الكشف يف رضب أو جرح أو غري ذلك من أنواع العنف املقررة بالفصلني  218و  319من
املجلة الجزائية ضد املخرتق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إىل خمسة عرش عاما سجنا
وإىل خطية قدرها عرشون ألف دينار.
إذا تسبب الكشف يف موت املخرتق أو أحد األشخاص املنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع
العقوبة إىل عرشين عاما سجنا وخطية قدرها ثالثون ألف دينار دون أن مينع ذلك من تطبيق
العقوبات األكرث شدة املتعلقة بالقتل العمد.
الفصل  - 37ال يؤاخذ املخرتق جزائيا عند قيامه دون سوء نية باألفعال التي تتطلبها عملية
االخرتاق.
الفصل  - 38يتوىل مأمور الضابطة العدلية املتعهد اإلرشاف عىل مراقبة سري عملية االخرتاق
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ويرفع تقاريرا يف الغرض إىل وكيل الجمهورية أو إىل قايض التحقيق كل شهر وكلام دعت الرضورة
أو طلب منه ذلك وكذلك عند نهاية عملية االخرتاق.
وال يض ّمن مبلف القضية إالّ التقرير النهايئ.
الفصل  - 39يف الحاالت التي تقتضيها رضورة البحث ميكن لوكيل الجمهورية أو لقايض
التحقيق بحسب األحوال أن يأذن مبقتىض قرار كتايب معلل ملأموري الضابطة العدلية بوضع ُعدة
تقنية باألغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محالت أو عربات خاصة أو عمومية بغاية
التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كالمهم وصورهم بصفة رسية وتحديد أماكنهم.
يتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قايض التحقيق بحسب األحوال اإلذن بدخول األماكن أو املحالت
أو العربات الخاصة ولو خارج الساعات املنصوص عليها مبجلة اإلجراءات الجزائية ودون علم أو
موافقة مالك العربة أو صاحب املكان أو أي شخص له حق عليهام.
ويتض ّمن القرار املذكور جميع العنارص التي من شأنها التعريف باألغراض الشخصية أو باألماكن
أو املحالت أو العربات الخاصة أو العمومية املعنية باملراقبة السمعية البرصية واألفعال املوجبة
لها وم ّدتها.
ال ميكن أن تتجاوز م ّدة املراقبة السمعية البرصية شهرين بداية من تاريخ القرار وتكون قابلة
للتمديد م ّرة واحدة لنفس امل ّدة مبقتىض قرار معلل.
وميكن يف أي وقت الرجوع يف القرار املنصوص عليه بهذا الفصل.
لوكيل الجمهورية أو قايض التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية ،حسب الحاالت ،االستعانة مبن
يرونه من األعوان املؤهلني و أهل الخربة لوضع العدة التقنية.
تضمن جميع املكاتبات واملراسالت والتقارير والتسجيالت املتعلقة بعملية املراقبة السمعية
البرصية مبلف مستقل خاص يقع إضافته للملف األصيل قبل اتخاذ قرار يف إجراء البحث أو قبل
إصدار قرار يف ختم التحقيق.
تح ّرر الجهة املكلّفة بإنجاز املراقبة السمعية البرصية عند إمتام أعاملها تقريرا يتض ّمن وصفا
للرتتيبات املتّخذة والعمليات التي أنجزت ومكانها وتاريخها وساعتها ونتائجها يُرفق وجوبا
بالتسجيالت السمعية البرصية التي تسنى جمعها واملفيدة لكشف الحقيقة.
ت ُنقل املحادثات الجارية بلغة أجنبية إىل اللغة العربية بواسطة مرتجم محلف.
إذا مل ترتت ّب عن املعطيات املج ّمعة من املراقبة السمعية البرصية تتبّعات جزائية فإنها تتمتع
مبقتضيات الحامية وفقا للترشيع الجاري به العمل يف مجال حامية املعطيات الشخصية.
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الفصل  - 40يعاقب بالسجن مدة عرشة أعوام وبخطية قدرها عرشة آالف دينار األشخاص
الذين يفشون عمدا إحدى املعلومات املتعلقة بعمليات االعرتاض أو االخرتاق أو املراقبة السمعية
البرصية أو املعطيات املج ّمعة منها ،وال مينع ذلك من تطبيق العقوبات األكرث شدة إن اقتىض
الحال ذلك.
وتضاعف العقوبة إذا وقع ارتكاب هذا الفعل من قبل من هو مؤمتن مبوجب وظيفه عىل األمور
التي تم الحصول عليها باستعامل طرق التحري الخاصة.
الفصل  - 41يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام و بخطية قدرها خمسة أالف دينار كل من
يهدد بإفشاء أمر من األمور التي تم الحصول عليها باستعامل طرق التحري الخاصة من أجل حمل
شخص عىل القيام بعمل أو االمتناع عن القيام به.
وتضاعف العقوبة إذا وقع ارتكاب هذا الفعل من قبل من هو مؤمتن مبوجب وظيفه عىل األمور
التي تم الحصول عليها باستعامل طرق التحري الخاصة.
الفصل  - 42يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام و بخطية قدرها خمسة آالف دينار كل من
يتعمد اعرتاض االتصاالت واملراسالت أو املراقبة السمعية البرصية يف غري األحوال املسموح بها
قانونا و دون احرتام املوجبات القانونية.
واملحاولة موجبة للعقاب.
الفصل  - 43ال ميكن استعامل وسائل اإلثبات التي وقع جمعها مبناسبة عملية اخرتاق أو
اعرتاض أو مراقبة سمعية برصية إال يف حدود إثبات الجرائم املعنية بالبحث.
وتعدم الوسائل التي ال عالقة لها بالبحث مبجرد صدور حكم بات سواء قىض باإلدانة أو الرباءة.
وتعدم يف جميع الصور كل الوسائل سواء التي لها عالقة بالبحث أو التي ليست لها عالقة به و
ذلك يف صورة صدور حكم بات بالرباءة.
ويف حالة صدور حكم بات باإلدانة تحفظ الوسائل التي لها عالقة بالبحث بخزينة املحكمة املدة
القانونية.
وتعدم جميع الوسائل يف حالة انقضاء الدعوى العمومية مبرور الزمن أو يف حالة صدور قرار بات
بالحفظ.
وتتم عملية اإلعدام بحضور ممثل عن النيابة العمومية.
ويحرر يف كل األحوال محرض يف الغرض.
عدد 66
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الباب الثالث

في الهيئة الوطنية
لمكافحة االتجار باألشخاص
الفصل  - 44تحدث لدى وزارة العدل هيئة تسمى «الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص»
تعقد جلساتها مبقر الوزارة التي تتوىل تأمني كتابتها القارة.
وتخصص للهيئة للقيام مبهامها اعتامدات تلحق مبيزانية وزارة العدل.
الفصل  - 45ترتكب الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص من :
• قاض عديل من الرتبة الثالثة من ذوي االختصاص يف مجال حقوق اإلنسان ،رئيسا ،مبارشا لكامل
الوقت،
• ممثل عن وزارة الداخلية ،عضوا،
• ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ،عضوا،
• ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية ،عضوا،
• ممثل عن الوزارة املكلفة بحقوق اإلنسان  ،عضوا،
• ممثل عن الوزارة املكلفة بالشؤون االجتامعية  ،عضوا،
• ممثل عن الوزارة املكلفة بالتكوين املهني والتشغيل ،عضوا،
• ممثل عن الوزارة املكلفة بالصحة ،عضوا،
• ممثل عن الوزارة املكلفة باملرأة واألرسة والطفولة ،عضوا،
• ممثل عن الوزارة املكلفة بالتعليم العايل والبحث العلمي ،عضوا،
• ممثل عن الوزارة املكلفة بالشؤون الدينية ،عضوا،
• ممثل عن الوزارة املكلفة بالرتبية ،عضوا،
• ممثل عن الوزارة املكلفة بالشباب ،عضوا،
• ممثل عن هيئة حقوق اإلنسان عند إرساءها ،عضوا،
16
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• خبري يف اإلعالم ،عضوا،
• ممثلني إثنني مختصني من الناشطني يف الجمعيات ذات الصلة مبجال مكافحة االتجار باألشخاص،
عضوين.
ويقع تعيني أعضاء الهيئة مبقتىض أمر حكومي باقرتاح من الوزارات والهياكل املعنية ملدة خمس
سنوات غري قابلة للتجديد.
ولرئيس الهيئة أن يدعو أي شخص من ذوي الخربة واالختصاص لحضور اجتامعات الهيئة قصد
االستئناس برأيه يف املسائل املعروضة عليها.
ويضبط تنظيم الهيئة وطرق سريها بأمر حكومي.
الفصل  - 46تتوىل الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص القيام خصوصا باملهام التالية :
• وضع اسرتاتيجية وطنية تهدف إىل منع االتجار باألشخاص ومكافحته واقرتاح اآلليات الكفيلة
بتنفيذها،
• تنسيق الجهود يف مجال تطبيق إجراءات حامية الضحايا والشهود واملبلغني وكذلك آليات
مساعدة الضحايا،
• تلقي اإلشعارات حول عمليات االتجار باألشخاص وإحالتها عىل الجهات القضائية املختصة،
• إصدار املبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكني كافة املتدخلني وبصفة خاصة الناقلني التجاريني
ومتفقدي الشغل و مندويب حامية الطفولة واألخصائيني االجتامعيني و النفسانيني واملصالح املكلفة
ترصد عمليات االتجار
مبراقبة الحدود واألجانب ووثائق الهوية والسفر والتأشريات واإلقامة من ّ
باألشخاص واإلبالغ عنها،
• إصدار املبادئ التوجيهية الكفيلة بالتعرف عىل ضحايا االتجار باألشخاص وتوفري املساعدة الالزمة
لهم،
• تيسري االتصال بني مختلف املصالح والجهات املعنية بهذا املجال وتنسيق جهودها ومتثيلها عىل
الصعيدين الوطني والدويل،
• التعاون مع منظامت املجتمع املدين و سائر املنظامت ذات الصلة مبكافحة االتجار باألشخاص
ومساعدتها عىل تنفيذ برامجها يف هذا املجال،
• جمع املعطيات والبيانات واإلحصائيات املتعلقة باالتجار باألشخاص إلحداث قاعدة بيانات
بهدف استغاللها يف إنجاز املهام املوكولة لها،
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• اقرتاح اآلليات و اإلجراءات الكفيلة بالحد من الطلب الذي يحفز جميع أشكال استغالل
األشخاص ونرش الوعي االجتامعي مبخاطر االتجار بهم عن طريق الحمالت التحسيسية والربامج
الثقافية والرتبوية وإقامة املؤمترات والندوات وإصدار النرشيات واألدلة،
• تنظيم الدورات التدريبية واإلرشاف عىل برامج التكوين عىل الصعيدين الوطني والدويل يف
املجاالت ذات العالقة بنشاطها،
• التعريف بالتدابري التي اتخذتها الدولة ملكافحة االتجار باألشخاص وإعداد األجوبة عىل املسائل
التي تطلب املنظامت الدولية إبداء الرأي فيها ذات العالقة مبيدان تدخلها،
• املساهمة يف تنشيط البحوث والدراسات لتحديث الترشيعات املنظمة للمجاالت ذات العالقة
باالتجار باألشخاص عىل ضوء املعايري الدولية وأفضل املامرسات مبا يحقق تنفيذ برامج الدولة
يف التصدي لهذه الظاهرة.
الفصل  - 47تستعني الهيئة يف تنفيذ املهام املوكولة لها باملصالح والهياكل العمومية املختصة
يف جمع املعلومات واإلحصائيات حول املسائل املرتبطة مبهامها وتنفيذ إجراءات حامية الضحايا
والشهود واملبلغني وإجراءات مساعدة الضحايا.
الفصل  - 48تعمل الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص عىل تنشيط التعاون مع نظرياتها
بالبالد األجنبية التي تربطها بها اتفاقات تعاون والتعجيل بتبادل املعلومات معها مبا من شأنه أن
يكفل اإلنذار املبكر بالجرائم املعنية بهذا القانون وتفادي ارتكابها.
ويتوقف التعاون املشار إليه بالفقرة املتقدمة عىل احرتام مبدأ املعاملة باملثل وعىل التزام نظرياتها
بالبالد األجنبية ،مبقتىض الترشيع املنظم لها ،بالتقيد بالرس املهني وعدم إحالة املعطيات واملعلومات
املجمعة لديها أو استغاللها ألغراض أخرى غري مكافحة الجرائم املعنية بهذا القانون وزجرها.
الفصل  - 49تعد الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن
وجوبا اقرتاحاتها لتطوير اآلليات الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص تحيله إىل رئيس الحكومة و
يتم نرشه للعموم.
كام ميكن للهيئة إصدار بالغات حول نشاطاتها وبرامجها.
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الباب الرابع

في آليات الحماية
والمساعدة
القسم األول
في إجراءات الحماية
الفصل  - 50ينتفع الضحايا والشهود ومساعدو القضاء واملخرتق واملبلغون وكل من تكفل
بأي وجه من األوجه بواجب إشعار السلط ذات النظر بإحدى جرائم االتجار باألشخاص ،بالتدابري
الكفيلة بالحامية الجسدية و النفسية يف الحاالت التي يكون فيها ذلك الزما.
كام تنسحب التدابري املشار إليها ،عند االقتضاء ،عىل أفراد أرس األشخاص املشار إليهم بالفقرة
املتقدمة وكل من يُخىش استهدافه من أقاربهم.
الفصل  - 51ميكن لقايض التحقيق أو لغريه من الهيئات القضائية يف حاالت الخطر املل ّم وإن
اقتضت الرضورة ذلك إجراء أعامل البحث أو اإلذن بانعقاد الجلسة بغري مكانها املعتاد مع اتخاذ
التدابري الالزمة لضامن حق املتهم يف الدفاع عن نفسه.
ولهام أن يق ّررا استنطاق املتهم وتلقي ترصيحات من يَ َريَان فائدة يف سامعه باستعامل وسائل
االتصال املرئية أو املسموعة املالمئة دون رضورة لحضور املعني باألمر شخصيا.
وتتخذ حينئذ التدابري الكفيلة بعدم الكشف عن األشخاص الواقع سامعهم.
الفصل  - 52ميكن لألشخاص املشمولني بالحامية يف صورة دعوتهم إىل اإلدالء بترصيحاتهم
لدى مأموري الضابطة العدلية أو لدى قايض التحقيق أو غريه من الهيئات القضائية أن يعينوا محل
مخابرتهم لدى وكيل الجمهورية املختص ترابيا.
وتضمن يف هذه الحالة هوياتهم ومقراتهم األصلية بدفرت رسي معد للغرض مرقم وممىض من قبل
وكيل الجمهورية يقع فتحه لديه للغرض.
الفصل  - 53ميكن يف حاالت الخطر امللم لألشخاص املشمولني بالحامية أن يطلبوا عدم
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الكشف عن هويتهم .ويق ّدر وكيل الجمهورية أو الهيئة القضائية املتعهدة وجاهة الطلب يف ضوء
طبيعة الخطر وجديته وتأثري اإلجراء عىل السري العادي للدعوى العمومية.
ويف صورة املوافقة عىل الطلب تض ّمن هوية األشخاص املذكورين وغريها من البيانات األخرى التي
من شأنها الكشف عنهم مبا يف ذلك إمضاءاتهم بدفرت رسي مرقم وممىض من وكيل الجمهورية يقع
فتحه لديه للغرض.
ويف هذه الحالة ال تحرر املعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية األشخاص مبحارض سامعهم
وتض ّمن مبحارض مستقلة تحفظ مبلف منفصل عن امللف األصيل.
الفصل  - 54للمظنون فيه أو نائبه أن يطلب من الهيئة القضائية املتعهدة الكشف عن هوية
األشخاص املشمولني بالحامية وذلك يف أجل أقصاه عرشة أيام من تاريخ االطالع عىل مضمون
ترصيحاتهم.
وميكن للهيئة القضائية ذات النظر اإلذن برفع التدبري املشار إليه بالفصلني  52و  53من هذا
القانون والكشف عن هوية املعني باألمر إذا تبني لها جدية الطلب ومل يكن هناك ما يخىش معه
تعريض حياته أو مكاسبه أو حياة أو مكاسب أفراد أرسته إىل خطر.
يبت قايض التحقيق يف مطلب رفع التدبري يف أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تقدميه و ذلك بعد
سامع املعني باألمر.
ويعلم وكيل الجمهورية املعني باألمر بقرار الكشف عن هويته ويتلقى جوابه.
والقرار الصادر عن قايض التحقيق برفع التدبري أو رفضه يقبل االستئناف لدى دائرة االتهام من
طرف وكيل الجمهورية إما تلقائيا أو بطلب ممن صدر القرار بالكشف عن هويته واملظنون فيه أو
محاميه والقائم بالحق الشخيص قبل ميض عرشة أيام من تاريخ االطالع بالنسبة لوكيل الجمهورية
ومن تاريخ اإلعالم بالنسبة ملن عداه.
واستئناف القرار يحول دون تنفيذه.
ويف صورة االستئناف يوجه قايض التحقيق ملف القضية إىل دائرة االتهام مبجرد انقضاء أجل
االستئناف بالنسبة لوكيل الجمهورية واملظنون فيه أو محاميه والقائم بالحق الشخيص.
البت يف مطلب االستئناف يف أجل أقصاه مثانية أيام من تاريخ اتصالها
ويجب عىل دائرة االتهام ّ
بامللف.
والقرار الصادر عن دائرة االتهام برفع التدبري أو إقراره غري قابل للطعن.
الفصل  - 55ال ميكن يف كل الحاالت ،أن تنال تدابري الحامية من حق املظنون فيه أو نائبه يف
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االطالع عىل مضمون املحارض وغريها من أوراق امللف وذلك مع مراعاة أحكام الفصل  194من
مجلة اإلجراءات الجزائية.
الفصل  - 56للجهة القضائية املتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النيابة
العمومية أو بناء عىل طلب كل من له مصلحة يف ذلك إجراء الجلسات بصورة رسية.
ويحجر يف هذه الحالة نرش املعلومات عن املرافعات أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة
الخاصة للضحايا أو سمعتهم دون املساس بالضامنات األخرى املقررة بالنصوص الخاصة.
الفصل  - 57يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إىل عرشة أعوام وبخطية من عرشة آالف
دينار إىل خمسني ألف دينار كل من ع ّرض حياة األشخاص املعنيني بالحامية أو مكاسبهم أو حياة
أو مكاسب أفراد أرسهم إىل خطر وذلك باإلفصاح عمدا عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم.
وال مينع ذلك من تطبيق العقوبات األكرث شدة إن اقتىض الحال ذلك.
وإذا كان الشخص املعني بالحامية هو املخرتق تنطبق أحكام الفصل  36من هذا القانون.
الفصل  - 58تتم معالجة جميع املعطيات والبيانات املتعلقة بضحايا االتجار باألشخاص عند
تطبيق أحكام هذا القانون وفقا للترشيع الجاري به العمل يف مجال حامية املعطيات الشخصية.

القسم الثاني
في آليات المساعدة
الفصل  - 59تعمل الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص بالتنسيق مع املصالح والهياكل
املعنية عىل توفري املساعدة الطبية الالزمة لضامن التعايف الجسدي والنفساين للضحايا الذين هم
يف حاجة إىل ذلك.
ويتمتع الضحايا عند االقتضاء مبجانية العالج والتداوي بالهياكل الصحية العمومية.
وتضبط رشوط وطرق التكفل مبصاريف عالج الضحايا بأمر حكومي.
الفصل  - 60تعمل الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص بالتنسيق مع املصالح والهياكل
املعنية عىل توفري املساعدة االجتامعية الرضورية للضحايا لتيسري إعادة إدماجهم يف الحياة
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االجتامعية وإيوائهم وذلك يف حدود اإلمكانيات املتاحة.
ويراعى يف اتخاذ هذه التدابري سن الضحايا وجنسهم وحاجياتهم الخصوصية.
الفصل  - 61تتكفل الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص بإرشاد الضحايا حول األحكام
املنظمة لإلجراءات القضائية واإلدارية الكفيلة مبساعدتهم عىل تسوية وضعيتهم والحصول عىل
التعويض املناسب عن األرضار الالحقة بهم و ذلك بلغة تفهمها الضحية.
وتتوىل الهيئة متابعة امللفات الخاصة بهم لدى السلط العمومية بالتنسيق والتعاون مع املنظامت
غري الحكومية ومد يد املساعدة لهم عند االقتضاء لرفع العراقيل التي قد تعيق التوصل بحقوقهم.
الفصل  - 62ميكن منح اإلعانة العدلية لضحايا االتجار باألشخاص ملبارشة اإلجراءات القضائية
املدنية أو الجزائية املتعلقة بهم.
وتتوىل الهيئة مساعدة الضحايا عىل تكوين ملفاتهم قصد الحصول عىل اإلعانة العدلية طبقا
لإلجراءات القانونية الجاري بها العمل.
ويتم النظر يف مطلب اإلعانة العدلية مع مراعاة الوضعية الخصوصية للضحية.
الفصل  - 63ميكن لضحايا االتجار باألشخاص الصادرة لفائدتهم أحكام باتة بالتعويض تعذر
تنفيذها عىل املحكوم ضده أن يطلبوا الحصول عىل تلك املبالغ من خزينة الدولة.
وتحل الدولة محل الضحايا يف استخالص املبالغ التي وقع رصفها باعتبارها دينا عموميا.
الفصل  - 64مينح لألجنبي الذي يحتمل أن يكون ضحية إحدى جرائم االتجار باألشخاص
املنصوص عليها بهذا القانون الحق يف التمتع بفرتة تعايف وتفكري ميكن أن متتد شهرا قابلة للتجديد
مرة واحدة.
وميارس املعني باألمر هذا الحق بطلب منه ملبارشة اإلجراءات القضائية واإلدارية .ومينع ترحيله
يف بحر تلك املدة.
الفصل  - 65تعمل الهياكل واملؤسسات املعنية عىل تيسري العودة الطوعية لضحايا االتجار
باألشخاص إىل أوطانهم وذلك مع مراعاة سالمتهم ،وتنسق مع الدول األجنبية املعنية لرفع العراقيل
املادية واإلدارية التي تحول دون تحقيق ذلك.
وتنظر املصالح املعنية يف طلبات الضحايا األجانب الخاصة باإلقامة مؤقتا بالبالد التونسية أو
التمديد فيها ملبارشة إجراءات التقايض الرامية إىل ضامن حقوقهم ،مع مراعاة وضعيتهم الخاصة.
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الباب الخامس

أحكام ختامية
الفصل  - 66تُلغى أحكام الفصل  171ثالثا من املجلة الجزائية.
ينرش هذا القانون األسايس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانني الدولة.
تونس يف  3أوت .2016

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبيس
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