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 ّتوطئة

ة من االرغم  عبر ااألشخاص تججاراإل ضحايا عدد فإن العالم برع ااألشخاص تججاراإل عمليات تشارأن  مدى تقييم صعوا
 .اكثير العدد هذا الداخلي المستوى على تججاراإل ضحايا عدد يفوق اينما ضحية 811111 احوالي يقدر الحدود

ة هذه وتمثل ة مخالفة الجريم  الدان جميع تشمل وهي البشرية الكرامة على التعدي مظاهر أاشع إحدىو اإلنسان لحقوق جسيم
 .تونس وكذلك إفريقيا وشمال األوسط الشرق

ها اجتماعية مطالب من حملته وما جانفي 14 ثورة قبل و ة الشغل في والحق البشرية الكرامة احترام قوام  الفوارق ومحارا
ة األفراد اين والتمييز الجهوية ة التزمت الفساد ومقاوم  االمصادقة وذلك ااألشخاص تججاراإل ظاهرة امكافحة التونسية الحكوم

 .2113 سنة منذ الشأن اهذا المتعلق االرمو اروتوكول على

ة واصلت سنوات عشر واعد ارها التونسية الحكوم  جوانب جميع على التعرف خالل من الظاهرة هذه مكافحة على اصر
  .الهدف وهذا تتماشى هياكل واعث سياسات ووضع قوانين سن قصد اإلشكالية

ها من األولى تونس في ااألشخاص تججاراإل حول الدراسة وتعتبر  مرافقة في مفصلية محطة وتمثل االموضوع تهتم التي نوع
ة األطراف جميع ة المهتم  .ااألشخاص تججاراإل امقاوم

هاأن  منذ كثب عن الدراسة لمتااعة االموضوع المعنية والمنظمات المؤسسات جميع يضم متااعة فريق تكوجن و  حتى طالق
ها عرض  .(األول الفصل) الضرورية للمعلومات التوصل من الباحثين اتمكين وذلك نتائج

 الغرض في المتوخاة والطرق تونس في ااألشخاص تججاراإل خصوصيات عن الكشف على ااألساس الدراسة تركزت لئن و
 مدققة اصفة التالية األراعة احلالمر دراسة تمت كما( 2 العنوان) فيه تنجز الذي ااإلطار كذلك اهتمت فقد( 3 العنوان)
 :(4 العنوان)

 تججاراإل تجنب 
 الضحايا حماية 
 ة معاقبة  الجريم
 الشراكات تطوير 

 لهم وموردة اهم جراالمت لألشخاص مصدرة دولة اصفتها ااألشخاص تججاراإل اظاهرة معنية تونس أن  الدراسة نتائج وتفرز
 .للعمليات عبور مركز هاأن  كما

ما  فهي تججاراإل مجاالت أما و .والمعوقين النساء وكذلك طفالاأل من ااألساس فإنهم الوطني المستوى على تججاراإل ضحايا وأ
 اإلجباري لالتسوج و االعمل مرورا اإلجرام في القسرية المشاركة إلى المنزلي العمل من المتاجرين نوعية اختالف مع تختلف

 .الجنسي اإلستغالل حتى و

 .افريقيا غرب دول و لبنان و الخليج دول في الجنس ممارسةل التونسيات النساء استغالل يتم فإنه العالمي المستوى على أما و

 .األورواية االدول القسري العمل خالل من تججاراإل كضحايا رجال احصاء كذلك تم و

ها الواجب التحديات أن  المالحظ من و ظاهرة للتصدي تونس في رفع  .عديدة تزال ما ضحاياها حماية و لل

ة المؤسسات اعث أو القوانين سن اعد يتم لم هأن  من االرغم و هداف هذه لبلوغ الالزم  التي االمجهودات ننوه أن  اد فال األ
ها ة تبذل ة خاص وطني نونقا لسن الحكوم  من المتدخلين مختلف و الوزارات عزم لككذ و ألشخاصاا تججاراإل امقاوم

 .اهم العناية و الضحايا على فالتعرج قصد التكوين على المدني المجتمع

ة من و  دورا تلعب أن   نقاااتال و اإلجتماعية الشبكات كذلك و التونسية الصحافة على يجب هأن  الدراسة تبرز  أخرى جه
ما  .حدوثها قبل ااألشخاص تججاراإل لظاهرة للتصدي ها

 .اتونس الضحايا عدد من للحد عدة امجهودات القيام الخاص القطاع على يجب و

 حماية و تججاراإل ظاهرة لمقاومة الفاعلين المتدخلين مختلف لفائدة التوصيات من مجموعة خاتمته في التقرير يعرض و
 . الدراسة انتائج المضمنة األراعة االمراحل الخاصة و االبالد حاليا المتواجدة اإلمكانات التوصيات هذه تخص و . الضحايا
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 مقدمة

 الثالثة المرتبة الظاهرة هذه تحتل و . المنقضية العقود خالل العالم في نموجا األكثر الجريمة هي ااألشخاص تججاراإل ظاهرة إن
  .1معامالت كرقم أمريكي دوالر مليار 32 عن يقل ال ما تجتأن  حيث .األسلحة و المخدرات تجارة اعد العالم في

 و الجنسي االستغالل لغاية إتججار عمليات إلى العالم عبر طفالاأل و النساء و الرجال من ماليين عدة لحظة كل في ويتعرض
ة إجرام شبكات طرف من التعذيب و العنف واعأن  شتى إلى و األعضاء نزع و القسري العمل  أو معزولين أفراد أو منظم

رهم أو عائالتهم أعضاء  .عشائ

ة أو طالقأن  مركز كانت سواء الدول جميع تججاراإل عمليات تمس و  .للضحايا عبور أو وجه

 .عمل عن احثا  أخرى دول من جاؤوا اللذين مواطنينال كذلك و البلدان هذه مواطني تججاراإل يشمل افريقيا شمال في و

ة أو ياسمينال) جانفي 14 ثورة اعد مفصلية تاريخية افترة تمر التي تونس فإن طبعا و  حيث الظاهرة هذه من تخلو ال( الكرام
 جدير اجتماعي و اقتصادي و سياسي مناخ في الظاهرة هذه تنزلت و .اإلقليمي و الداخلي المستويين على االبشر اإتججار تشهد

ة نجاعة نضمن حتى الفهم و االتمحيص  .تججاراإل مقاوم

هم الصعبة العيش ظروف تمثل  غير أو شرعية اطريقة الحدود عبر أو الداخلية الهجرة اختيار إلى االناس تدفع التي األسباب أ
مهاجرين تعرض التنقالت هذه فإن المتوخاة الطريقة كانت مهما و .إجرامية شبكات اواسطة أو فردية اصفة سواء شرعية  ال
 .السفر أثناء حتى أو المقصود مكانال إلى وصولهم حال اإلستغالل لمخاطر

هة في شخص مليون عن يقل ال ما هجرة العراي الرايع أحداث شهدت قد و  أورواا نحو وكذلك تونس في وخاصة الج
 .المتوسط األايض البحر عبور مخاطر لمختلف فسهمأن  معرضين

مهاجرين استغالل ظروف على الضوء تسليط من الهجرة هذه مكنتنا قد و ذها الواجب اإلجراءات على و ال  من لحمايتهم اتخا
 .أشكاله اجميع ااألشخاص تججاراإل

ة تونس التزام من األولى المرحلة تمثلت و  معاقبة و منع اروتوكول على 2113 سنة مصادقتها في الجريمة هذه امقاوم
 لمكافحة المتحدة األمم إتفاقية إلى ااإلضافة( االرمو ابروتوكول المعروف) طفالاأل و النساء خاصة و ااألشخاص تججاراإل

ة ة الجريم  .الوطنية عبر المنظم

ة وتعمل  اتخذت كما .العدل وزارة طريق عن ااألشخاص تججاراإل ضد وطني قانون سن على 2119 سنة منذ الحكوم
ة ة قصد اإلجراءات من سلسلة  الداخلية اوزارة مؤخرا الحكوم  .نجاعة اأكثر ااألشخاص تججاراإل مقاوم

ة لقدرات دعما و التمشي هذا لمعاضدة سعيا ة مجال في المتدخلين وكذلك التونسية الحكوم  جزتأن  ااألشخاص تججاراإل مقاوم
ة ة مجال في الخبرات وتبادل اإلحالة و المساعدة آليات ونقل لدعم S.H.A.R.E”"شار" مشروع للهجرة الدولية المنظم  مقاوم

  .موسعة قيادة لجنة و العدل وزارة مع ااإلشتراك 2111 سنة منذ ااألشخاص تججاراإل

ة مراقبة مكتب طرف من الممول المشروع هذا ويهدف  المتحدة االواليات الخارجية لوزارة التااع ااألشخاص تججاراإل ومقاوم
 الحكوميين المتدخلين تكوين و والعالمي الوطني المستويين على ااألشخاص تججاراإل ظاهرة على التعرف مزيد إلى األمريكية

 .الظاهرة لهذه االتصدي الخاصة اآلليات حول الحكوميين وغير

 هي و .اتونس ااألشخاص تججاراإل حول احث أول" S.H.A.R.E"" شار" مشروع ضمن المندرجة الدراسة هذه تمثل و
 على منتشر و اإلختصاصات متعدد فريق اها قام أساسا نوعية معلومات تجميع من مكنت اإلستكشافي النوع من أولية دراسة

 . 2113 جانفي 18 إلى 2112 نوفمبر 26 من التونسي التراب جل

ة مدى من التثبت و اتونس الظاهرة خصوصيات على التعرف إلى األشخاصا تججاراإل حول الدراسة تهدف و  تونس استجاا
 و الضحايا حماية و ااألشخاص تججاراإل معاقبة و منع مجال في تونس حاجيات ضبط إلى وكذلك االرمو اروتوكول لمتطلبات

 .المجال هذا في الوطنية الصحافة و الخاص القطاع دور تحليل و الدولي و الداخلي المستويين على التنسيق/ التعاون

 التراب على وجدوا ما حيث العرق أو السن أو الجنس أساس على تمييز دون الضحايا جميع لتغطية الدراسة سعت قد و 
  .أجانب أو تونسيين كانوا سواء التونسي

                                                 
 .2102مركز االمم المتحدة لمكافحة المخد ا  والاريمة : المصد    1
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 للتصدي األراعة المراحل مختلف في يعملون األطراف من كبيرا عددا األشخاصا تججاراإل ظاهرة في التدخل ويشمل
 القطاع و الدولية المنظمات و حكومية الغير المنظمات و الوزارية المؤسسات األطراف هذه اين من نذكر و. للظاهرة
هور كذلك و الصحافة و الجامعات و نقاااتال و الخاص  .العريض الجم

مهم مدى لتحديد األطراف هذه جميع استجواب تم و  و الظاهرة يخص ما في أجواتهم تقييم و األشخاصا تججاراإل اظاهرة إلما
 .المالئمة والبرامج السياسات ارسم الخاصة التوصيات إعداد

 المجال هذا في تم و .تججارااإل للمهددين و للضحايا حية شهادات اجمع الدراسة إثراء من مميزة ميدانية زيارات مكنتنا و
مهاجرين توجيه و استقبال مراكز كذلك و األحداث و النساء على التحفض مراكز زيارة من تمكيننا  اتونس الدعارة دور و ال

 .الليبية التونسية الحدود على الكائن الشوشة امنطقة الالجئين مخيم و

. اتونس األشخاصا تججاراإل ظاهرة مواكبة من وتمكن المعطيات تكمل سوف دراسات سلسلة اين من األولى هي الدراسة هذه
ة سبل تطوير قصد خصوصية آليات وتصميم شاملة عمومية سياسات وضع يتم هكذا و ة مقاوم  عدد من والتقليص الجريم

أهيل إعادة فرص توفير و الضحايا  .اإلستغالل من تخلصهم اعد الضحايا هؤالء ت
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I.  الد اسة وّتقديم المفاهيمي اإلطا 

ها من األولى الدراسة هذه تعتبر  نوعية معطيات على تحتوي و .تونس في األشخاصا تججاراإل موضوع حول نوع
ها و تجميعها تم التي اه المتعلقة المواضيع و األشخاصا تججاراإل حول االخصوص  معلومات على الحصول قصد تحليل

 .مستقبال فيه ىماتنت أن  يمكن الذي و فيه تحدث الذي اإلطار حول و الظاهرة حول محينة و دقيقة و  واقعية

 الظاهرة هذه فهم من القارئ يتمكن حتى األشخاصا تججاراإل لظاهرة العام اإلطار الفصل هذا من األول الجزء في نعرض و
ة و األصول المتعددة العالمية  .اأكمله للمجتمع أو للضحايا االنسبة سواء العواقب الوخيم

ة الغير الهجرة و األشخاصا تججاراإل اين التمييز إلى األول الجزء هذا في نسعى و هما الخلط يقع ما كثيرا حيث منتظم  اين
 . ابعضهما ارتباطهما اسبب

 و المعتمدة للمنهجية المدقق العرض و الدراسة فيه تمت الذي ااإلطار للتعريف األول الفصل من الثاني الجزء نخصص و
 .اإلحصاء علم في وأخصائية مساعدا 14 من المتكون الفريق تنظيم و تركيبة كذلك

 وكذلك الدراسة اعترضت التي العوائق على يطلع حتى الفريق اعترضت التي الصعواات القارئ على نعرض أخيرا و
 .الحواجز هذه تجاوز طريقة

 

هاجرين ّتهريب وبين بينه والفرق األشخاصب ّتجاا باإل التعريف .1  الم

 وخاصة العمومية اتوالسلط الناس عموم قبل من العالمي المستوى على معروفة غير األشخاصا تججاراإل ظاهرة تزال ما
ة فإن هذا من أكثر و .واعهأن  اشتى االرق توحي ما غالبا هاأن  كما .القضائية المصالح  اآلليات وصف من تمكن" إتججار" كلم

ها التي  من التمكن اغية الضحايا وتهديد عزل طرق أو التعبئة أو اإلستقطاب مستوى على ذلك كان سواء ممكنة تجعل
 .استغاللهم

 .الحقا والمقدم االرمو ااتفاقية المضمن التعريف خالل من التقرير هذا في وصفها سيتم هذه الممارسات جملة

 .التاريخ مر على المتعاقبة الحضارات عديد عبر هاتممارس تواصلت و القديم التاريخ منذ األشخاصا تججاراإل ظاهرة ادأت

 حقوقهم من حرمانهم خالل من اإلذالل و اإلهانات شتى إلى المعنيين والمجموعات األفراد إخضاع في الظاهرة هذه تتمثل و
 أشكال من جديد شكل"  هاأن  على الظاهرة هذه إلى يشار ما كثيرا السبب لهذا و .كعبيد تطويعهم  أخرى اعبارة أي وحرياتهم

 ."والعشرين الواحد للقرن العصري الرق

 لعدجة استعملت آليات ثالث برع القارات عبر االسود تججاراإل األولى تخص عالميتين اظاهرتين" إتججار" مصطلح ويذكرنا
 :قرون

 (واإلسالمية العراية الدول ااتجاه) الشرقية الدول عبر تججاراإل(  1

 2اإلفريقية الدول اين تججاراإل(  2

 و فرنسا منها خاصة و أورواا و أمريكا و الغراية افريقيا اين( الثالثي تججاراإل أي)  األطلسي المحيط عبر تججاراإل(  3
 . هولندا و البرتغال

 اتونس الشأن هو كما أيضا تخص الظاهرة نفس فإن كعبيد ستغاللهمال االسود تججاراإل تخص الظاهرة ذهه أن  من واالرغم
 ظاهرة هناك أن  كما. الحروب أثناء أسرهم يتم الذين  المسيحيين أو منهم األوروايين وخاصة كعبيد  أخرى فئات استغالل
 االنساء تججاراإل" ااسم المعروفة و العشرين القرن اداية و عشر التاسع القرن أواخر في حديثا ظهرت  أخرى تاريخية
 الزواج أو المنزلي العمل في أو القسرية الدعارة ممارسةل رواياتواأل استغالل فترة إلى الظاهرة هذه ترجع و ."البيض

 .آسيا و أمريكيا و اإفريقيا األورواية االمستعمرات القسري

 تخص كما( عشر التاسع القرن في األورواي ماراإلستع) خاصا تاريخيا ظرفا تخص الظاهرة هذه أن  إلى المالحظة تجدر و
 هو ولهدف األوروايات النساء الضحايا من واحد نوع سوى تعني ال و الجنوب إلى الشمال من واحد اتجاه في الهجرة

 .المنزلي العمل أو الجنسي اإلستغالل

 

                                                 
 .(االّتاا  في المشرق وعبر الدول االفريقية بالعنوان الثالث ضمن ّتا يخ االّتاا  في ّتونس وفي االقليم)سوف يتم عرض الشكلين   2
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اال في الدولي القانون ّتا يخ 1-1   باألشخاص ّتجاا اإل م

 حيث حديثا إال يتم لم العالمي المستوى على قانونيا ومعالجتها اها االعتراف فإن ااألشخاص تججاراإل ظاهرة قدم من االرغم
ة الخاصة االتفاقية ضمن 1914 سنة في إال العالمية القانونية المصطلحات ضمن" إتججار" مصطلح يظهر لم  امقاوم
 تججاراإل" مسمى تحت المعروف اإلجرامي تججارلإل الناجع التصدي لضمان الدولي االتفاق" أو البيض االنساء تججاراإل

 ."البيض االنساء

 في المجال هذا في دولية اتفاقيات عدة على صادقوا و األمم جمعية أعضاء تحرك النساء تمس التي الظاهرة هذه تفاقم وأمام
 االنساء تججاراإل لظاهرة تعرضت الحقة اتفاقيات عدة في تججاراإل إلى االشارة تمت كما 19335 - 19214- 19113 سنة

 ممارسةل النساء واستغالل ااألشخاص تججارلإل االتصدى الخاصة لالتفاقية االنسبة الشأن هو كما الدعارة مجال في خاصة
 .1949 سنة الغير لفائدة البغاء

". ااألشخاص تججاراإل" أشمل اعبارة تعويضها و" البيض االنساء تججاراإل" عبارة عن االستغناء االتفاقية هذه في تم و
ة هذه ضحايا يكونوا أن  يمكن الذين االشخاص جميع إدماج واالتالي  .فقط النساء ليس و الجريم

 في تذكجر التي و 1979 لسنة( CEDAW) المرأة ضد التمييز أشكال جميع على االقضاء الخاصة االتفاقية جاءت أخيرا و
ها ة اضرورة 6السادس فصل  .االنساء الجنسي تججاراإل مقاوم

 1926 سنة الرق ضد االتفاقية على االمصادقة ااألشخاص تججاراإل ضد العالمية القانونية الترسانة اثراء تم االتوازي و 
ة نشأة عند االتفاقية هذه تعويض تم و .اسويسرا اجنيف  سنة الرق اإلغاء الخاصة ااالتفاقية 1945 سنة المتحدة االمم منظم
ة الممارسات و المؤسسات و االعبيد تججاراإل و الرق اإلغاء الخاصة التكميلية ااالتفاقية و 1953  .1956 سنة االرق الشبيه

 التعرض يتم مرة ألول و. " الوالدة عند الفرد عليها يحصل مكتسب حق الحرية" أن  على مقدمتها في اإلتفاقية هذه تنص و
ارها يمكن التي الممارسات لتعريف ة ممارسات و مؤسسات"  اعتب  ."االرق شبيه

 تذكر ال اذ .صريحة اصفة عنها تتحدث كثيرة عالمية قانونية نصوص توجد فال السخرة اهدف تججاراإل يخص ما في أما و
ة تاناتفاقيج الصدد هذا في توجد و ." االكراه تحت أو قسرا" العمل سوى النصوص هذه  االتفاقية هي و الدولية العمل لمنظم
 .1957 لسنة 1158 رقم واالتفاقية 1931 لسنة 297 رقم

ه في "ااألشخاص تججاراإل" للمصطلح تعريف أول يظهر لم و  االرمو مناقشات أفرزت عندما 2111 سنة إال الحالي مفهوم
ها قدمت دولة 117 عليه أمضت الذي 9"االرمو اروتوكول"  و الجنسي االستغالل) تججاراإل اشكال مختلف حول رؤا

 .(أطفاالو نساء و رجاال) المستهدفين االشخاص وحول( االعضاء نزع و السخرة

 أول ايضا هي و .العالم عبر ااألشخاص تججاراإل حاالت جميع يضم لكنه متشعب و طويل تعريف االتفاقية هذه عن نتج و
ة وضعها الواجب االستراتيجيات إلى دقيقة اصفة تتعرض اتفاقية ة هذه لمقاوم  وكذلك وتشاركي تعاوني اطار في الجريم
 .اهم واإلحاطة الضحايا حماية

ة االتصدي إال يهتم ال االرمو اروتوكول أن  إلى االشارة من الاد ولكن ة للجريم  تججاراإل مشكلة يعالج ال و الدول اين المنظم
 الظاهرة اومةلمق قوانين تسن أن  البروتوكول هذا على المصادقة الدول على يجب لذلك. الداخلي المستوي لىع ااألشخاص

 .الوطني المستوى على

 الملحق ااألشخاص تججاراإل ومعاقبة امنع الخاص البروتوكول من الثالث الفصل في ااألشخاص تججاراإل تعريف تم و
ة يمةالجر ضد المتحدة مماأل ااتفاقية  .2111 لسنة الدول عبر المنظم

                                                 
 .0101االّتفاقية الدولية المتعلقة بمكافحة االّتاا  بالنساء البيض،   3
 .0120لطفال والنساء لدولية المتعلقة بمكافحة االّتاا  بااالّتفاقية ا  4
ا    5  .0111االّتفاقية الدولية المتعلقة بمكافحة االّتاا  بالنساء الراشد
اا   6 ها القانونية ، لقمع االّت ا  الضرو ية بما في هن في البغاء ب ّتتخذ الدول المشا كة جميع االجراء الفصل ) شكالهأى شتبالنساء واستغالل

6). 
 .االّتفاقية الخاصة بالعمل القسر االجبا ي  7
 .ياالّتفاقية الخاصة بالغاء العمل القسر  8
هذا البروّتوكول الممضى من طرف   9  .2111ديسمبر  22دولة حيز التنفيذ في  001دخل 
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اؤهم أو استقبالهم أو تنقيلهم أو نقلهم أو اشخاص تجنيد" ااألشخاص تججاراإل" اعبارة يقصد و"  أو االقوة التهديد اواسطة إيو
 اإعطاء أو استضعاف حالة استغالل أو السلطة استغالل أو الخداع أو االختطاف أو القسر أشكال من ذلك غير أو استعمالها

 .االستغالل لغرض آخر شخص على سيطرة له شخص موافقة لنيل مزايا أو مالية مبالغ تلقي أو

 أو الرق أو قسرا خدمةال أو السخرة أو الجنسي االستغالل أشكال سائر أو الغير دعارة استغالل أدنى كحد االستغالل ويشمل
ة الممارسات  " .األعضاء نزع أو االستعباد أو االرق الشبيه

ة وتتضمن ة التعريف هذا حسب"  ااألشخاص تججاراإل"  جريم   :عناصر ثالث

اؤهم أو تنقيلهم أو نقلهم أو األشخاص تجنيد : الفعل -1  .استقبالهم أو إيو

 أو السلطة استغالل أو الخداع أو االختطاف أو القسر أشكال من ذلك غير أو استعمالها أو االقوة التهديد:  الوسيلة -2
 .خرآ شخص على سيطرة له شخص موافقة لنيل مزايا أو مالية مبالغ تلقي أو اإعطاء أو استضعاف حالة استغالل

 الخدمة أو السخرة أو الجنسي االستغالل أشكال سائر أو الغير دعارة أدنى كحد االستغالل يشمل:  االستغالل من الهدف -3
ة الممارسات أو الرق أو قسرا  .االعضاء نزع أو االستعباد أو االرق الشبيه

ة المكونة الثالثة العناصر تججاراإل تعريف يتضمن أن  البروتوكول ويفرض  كلو مستعملة وسيلة كل أن  من االرغم للجريم
 .جزائية مخالفة لوحده يمثل هدف

دها يمكن ال االستغالل ضحية موافقة أن  على البروتوكول من الثالث الفصل ينص و  إلاعاد تخفيف كظرف اعتما
 أو القسر أشكال من ذلك غير أو استعمالها أو االقوة التهديد:  مناسبة غير اطرق حصلت اذا الجاني عن الجزائية المسؤولية
 .استضعاف حالة استغالل أو مزايا أو مالية مبالغ تلقي أو اإعطاء أو الخداع أو االحتيال

ما دهم حالة في تججاراإل ضحايا يعتبرون فإنهم 10 طفالاأل يخص ما في وأ  استقبالهم أو إيوائهم أو تنقيلهم أو نقلهم أو تجني
 .ال أم مناسبة اطرق الموافقة حصلت سواء االستغالل لغاية

 

هاجرين ّتهريب و باألشخاص ّتجاا اإل بين الفرق 2-1  الم

ة توجد مهاجرين تهريب اين عضوية عالق  قصد) األشخاص ترحيل هي تججاراإل نتيجة نجأل وذلك ااألشخاص تججارواإل ال
 يعني ال و دوليا شكال حتما يكتسي ال ااألشخاص تججاراإل أن  غير. الدولي أو الداخلي التهجير يعني ما وهو( عزلهم

ة اجرامية مجموعات مشاركة  .الواحد البلد تراب داخل يكون ما كثيرا ااألشخاص تججاراإل نأل ذلك و منظم

مهاجرين تهريب اين الخلط يتم ما كثيرا المجال هذا في و  االمجموعات عالقتهما اسبب وذلك ااألشخاص تججاراإل و ال
ة العالمية االجرامية  .تشااكهما اسبب كذلك و المنظم

مهاجرين تهريب ة في المتسبب الشخص الوقت نفس في لتعني" متاجر" عبارة تستعمل: ال  و ااألشخاص تججاراإل جريم
 ظاهرتي لكن و .خلطال في يزيد ما وهو"( مهرب" مسمى تحت أيضا المعروف) المهاجرين اتهريب يقوم الذي الشخص

مهاجرين تهريب و ااألشخاص تججاراإل  اروتوكولين في لهما التعرض تم قد و البعض اعضهما عن مختلفتان ظاهرتان ال
ة ضد المتحدة االمم التفاقية مكملين منفصلين ة الجريم  .الوطنية عبر المنظم

مهاجرين تهريب ظاهرة فتعرج و مهاجرين تهريب مكافحة اروتوكول من الثالث الفصل في ال  والبحر البر طريق عن ال
ة لمكافحة المتحدة االمم التفاقية المكمل والجو ة الجريم  : الوطنية عبر المنظم

هاجرين تهريب " اعبارة يقصد -أ  من الشخص ذلك ليس طرف دولة إلى ما لشخص المشروع غير الدخول تداير"  الم
 منفعة أو مالية منفعة على مباشرة غير أو مباشرة اصورة الحصول أجل من ذلكو فيها الدائمين المقيمين من أو رعاياها

 . أخرى مادية

 .اه االقامة أو المقصود البلد لدخول القانوني طالشر توفر دون الحدود عبور"  شرعي غير دخول " عبارة تعني -ب

مهاجرين تهريب ان ة ال  عملية وهي( قانونية سفر وثائق دون أي) مشروعة غير اطرق الحدود اجتياز في تتمثل جريم
 .طواعية وعن الرضا اكامل تتم طرفين اين تجارية

ة تنتهي أن  يفترض و مهاجر المهرب اين العالق  تهريب يعتبر اينما و. المقصود البلد إلى خيراأل هذا وصول حال وال
مهاجرين ة ال  مخالفة تنقلهم ظروف تكون حيث االنسان لحقوق امخالفات مصحواا يكون ما كثيرا فإنه الدولة حق في جريم

                                                 
 .فالسنة يعتبر ط 01من بروّتوكول بال مو فان كل شخص سنه دون ( د)حسب الفصل الثالث   10
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 أو مثال قينوالمرف غير االحداث يخص ما في) اقسريج طااعا الهجرة تكتسي ما كثيرا و البشرية الكرامة احترام لمبادئ
مهاجرين موت خطر هو كله هذا يف رخطاأل و( التهريب شبكات  .التهريب عملية ثناءأ ال

 اين الفرق نجأا الجزم يمكن 2111 لسنة المتحدة مماأل إلتفاقية المكملين وكوليناالبروت المضمجنين التعريفين هذين ضوء وعلى
مهاجرين تهريب و ااألشخاص تججاراإل   :يلي ما في يتمثل ال

 

 

مهاجرين تهريب يتمثل اينما  اجتياز في جباريةإ اصفة ال
 صبغة يكتسي أن  يمكن ااألشخاص تججاراإل فإن الحدود
 يكون أن  يمكن اينما و(. داخلي إتججار) وطنية أو دولية

 تججاراإل حالة في قانوني غير أو قانونيا الحدود اجتياز
 تهريب حالة في قانوني غير إال يكون ال فإنه ااألشخاص
مهاجرين   .ال

  الحدود عبور

 أو مختلسة أو قانونية السفر و الهوية وثائق تكون أن  يمكن
 رغي حتما تكون لكنها و ااألشخاص تججاراإل حالة في مزيفة
مهاجرين تهريب حالة في متوفرة غير أو قانونية  عادة و. ال

 الضحايا وثائق حجز إلى ااألشخاص المتجرون يعمد ما
هراون يساعد ما كثيرا اينما سيطرتهم تحت يبقوا حتى  الم

مهاجرين  البلد مغادرة قبل وثائق على لالحصو على ال
 .صلياأل

 السفر و الهوية وثائق

 هو االستغالل أن  حيث) اهم المتجر قدر ستغاللاإل يكون
هراون يلجأ ال اينما( تججاراإل لعملية االصلي الهدف  الم

مهاجرين الستغالل  آلية اصفة ال

 ستغاللاإل

 المراقبة إلى ااألشخاص تججاراإل عملية ضحايا يخضع
 طيلة التحرك حرية من للحد و تحركاتهم لجميع المستمرة

 .تججاراإل عملية

ما  للمراقبة يخضعون ال نهمفإ التهريب اعملية المعنيون وأ
هراين طرف من  يةأ عن خارجين يصبحون ألنهم ذلك و الم

 .المقصود البلد إلى وصولهم حال مراقبة

 الفرد مراقبة

 نجفإ الفرد ضد جريمة ااألشخاص تججاراإل يعتبر اينما
مهاجرين تهريب ة يعتبر ال  .الدولة حق في جريم

ة  الجريم

 

مهاجرين تهريب ظاهرتي اين تقاطعات عدة وتوجد  و عالية مردوديته إجرامي نشاط اهماتكل أن  إذ ااألشخاص تججاراإل و ال
 .البشر على تسليطهما يتم اهماتكل و قليلة مخاطره

ة الميدانية التجارب أثبتت قد و مهاجرين تهريب شبكات أن  للهجرة الدولية للمنظم  مجموعات طرف من تستعمل ما كثيرا ال
هرجاون يكون  أخرى حاالت في و .الحقا استغاللهم قصد أشخاص تهريب في ترغب جراميةإ  ااألشخاص المتاجرون و الم

هاجري مساعدة هدفها موحدة شبكات رهمإ ثم الحدود اجتياز على السريين نالم  أشكال لمختلف االخضوع دينهم تسديد على جبا
 .المقصود البلد إلى الوصول عند و التهريب عملية خالل االستغالل

هددة و اامتياز هشة مجموعة السريون المهاجرون ويمثل   .االستغالل واعأن  اجميع م
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 الد اسة طا إ .2

 المتحدة للواليات الخارجية لوزارة التااع ااألشخاص تججاراإل ومكافحة لمراقبة J/TIP 11 لمكتب السنوي التقرير حسب 
 تجارة في اإلستغالل و القسرية الخدمة اهدف ااألشخاص تججاراإل عمليات منها تنطلق منطقة تعتبر تونس فإن األمريكية

ة الوقت نفس في وهي الجنس  اقائمة الثانية الفئة في  2111 سنة تونس صنِفت قد و .أيضا العمليات لهذه عبور منطقة و وجه
 .12التعاون و منعال و الوقاية خاصة ااألشخاص تججاراإل ظاهرة على للقضاء االدني القواعد تطبيق يخص ما في J/TIP مكتب

ة تإجراءا لعدة تونس اتخاذ إلى 2111 تقرير يشير و ة هذه لمقاوم  يتناول شامل قانوني نص مشروع إعداد اينها من الجريم
ها شتى تحت ااألشخاص تججاراإل ظاهرة  أو الظاهرة تنامي مدى تحديد اغية مدقق اتقييم االقيام الوقت ذات في يطالبها و أشكال
 .تقلصها

 المالئمة العمومية السياسات إرساء و للظاهرة نجاعة اأكثر للتصدي الدراسة هذه جازأن  فكرة جاءت االطار هذا في و   
 .لمقاومتها

 كانت التي تونس في خاصة و. االوسط والشرق افريقيا شمال( MENA) منطقة في العراي الرايع اقدوم 2111 سنة تتميز و
 .العراية الثورات مهد

ة موجة الثورات هذه عن جرجأن  و   تونس كانت االطار هذا في و. MENA منطقة الدان جميع في الهجرة تيارات من عارم
مهاجرين 13لتقاطع مسرحا مهاجرين وروااأ إلى التونسيين ال  لالجئين مخيمات عدة شاءأن  تم و. تونس إلى الدوليين وال

 . مختلفة جنسيات من الوافدين البالستق التونسي الشرقي االجنوب

ة من و  .االيطالية لمبادوزا جزيرة خاصة و  االورواية الدول نحو عبور كمحطة تونس استعمال تم  أخرى جه

مهاجرين االهتمام تنمية عن المنتظَرة وغير الجماعية الهجرة هذه وأسفرت  في لالستغالل قاالة هشة مجموعات اوصفهم اال
 .عائالتهم عن المبعدين أو قينوالمرف غير طفالاأل و النساء منهم خاصة و ااألشخاص تججاراإل

 طرف من مساعدتهم و ااألشخاص تججاراإل ضحايا ضمن االفريقية الصحراء غرب دول من القاصرات اعض رصد تم قد و
ة  .الشوشة امخيم شركائها و للهجرة الدولية المنظم

ة اهتمت كما مهاجرين ااستقبال المعنية المنظمات و التونسية الحكوم  .قينومرف غير آخرين أطفالا ال

ة عرضت المتقلب و المتشعب التاريخي االطار هذا في و ة على للهجرة الدولية المنظم  211114 سنة التونسية الحكوم
 :إلى يهدف الذي S.H.A.R.Eشار مشروع خالل من ااألشخاص تججاراإل مكافحة مجال في فنية مساعدة

 المتاحة اإلمكانيات و الموارد على التعرف خالل من الدولي و الوطني المستوى على الظاهرة دراسة في التعمق 
 .الضحايا حماية و الظاهرة لمكافحة

 خالل من ناجعة اصفة ااألشخاص تججاراإل مكافحة قصد الحكوميين غير و الحكوميين المتدخلين إمكانيات تطوير 
 .المتدخلين تكوين و الفنية المساعدة تقديم

هداف هذه نجازإل و ة إلى S.H.A.R.E مشروع يتفرع اال  :هي شطةأن  ثالث

 الظاهرة لمكافحة العملية الخطوات وضع و تونس في ااألشخاص تججاراإل حول دراسة إنجاز، 
 ذلك و االعتبار اعين الخصوصية احتياجاتهم أخذ مع اهم اإلحاطة و تججاراإل اضحايا للتعريف مرجعي نظام وضع 

ة)  خبرات تبادل و تكوينية دورات اتنظيم ة مقارا  (.للضحية موجه

 ة في المعلومات تبادل على تساعد و اهم اإلحاطة و الضحايا على التعرف تشمل لإلحالة وطنية آليات وضع  مقارا
 .العالمية المنظمات و المدني المجتمع من شركائها و الحكومية المنظمات تجمع الميادين مختلف اين قطاعية

                                                 
ماال مكافحة االّتاا  وحاالّتاا  باالشخاص في العالم واإل J/TIPّتحصى التقا ير السنوية لمكتب   11 ا  الوطنية في  ااز ماية الضحايا ن

ها هذه التقا ير على موقع الواب لوزا ة الخا جية االمريكية   .وّتقيم  /http//www.state.org/i/tip/rls/tiprptيمكن االطالع على 
د     12 ة سعي التونسي المتزايد لتطوير المعرفال، وهوما يعبر عن 2المستوى  إلى قائمة الدول المعنية بالمراقبة لتمر 2102ّتونس سنة غا

هرة وحماية الضحايابا  .الّتاا  باالشخاص في البالد ودعم الوسائل الضرو ية لمكافحة الظا
هاجرين الوافدين على ّتونس أ  13 هاجرو ع( ن فردحوالي مليو)غلبية الم ن قادمون من عدة دول افريقيا الغربية ، منطقة ايا ليبيون وعملة م

اؤوا الفا ين من االزمة الليبية و( MENA)افربقيا والشرق االوسط  ّتونس اثر إلى كذلك ، وبعدد اقل، بضعة االف من السو يين ل
 .2100دالع االزمة السو ية في ما س أن

هارة موجودة بتو المنظمة الدولية  14 هاجرينو ّتعمل  2110نس منذ سنة لل ها مح .على موضوع االّتاا  في اطا  التصرف في الم ا بة وهدف
هاجرين ّتحت شتى أ نظما  الغير حكومية ، والمؤسسا   مساعدة ضحايا االّتاا  و شكاله واستغالل الم ها بالشراكة مع الم ما ّتنفيذ برا

ما على المستوى الدولي فإ الحكومية و ا  الدولية وأ هي المنظم ا  وقاية ومساعدة فنية ومساعدة مباشرة و ن المنظمة ّتتعهد بالقيام بعملي
عد  اكثر من بياناّتتصرف في اكبر قاعدة   .ضحية اّتاا  عبر العالم 02111  دولية ّتخص ضحايا االّتاا  وقد سا
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 .األول النشاط نتائج التقرير هذا في نعرض وسوف

ة تااعة وكاالت و  نقااات و حكومية غير منظمات و مستقلة هيئات و وزارات عدة تظم 15قيادة لجنة شاءأن  تم  االمم لمنظوم
ة في خبراء و المتحدة ها التي االنشطة جميع في اللجنة هذه تتدخل و. للهجرة الدولية المنظم  و .S.H.A.R.E مشروع يشمل
 لمكافحة ناجعة عمومية سياسات إلرساء مرجعية الدراسة هذه تصبح حتى الدراسة مراحل جميع في أعضاؤها يشارك

 .تونس في ااألشخاص تججاراإل

 

 ّتونس في باألشخاص ّتجاا اإل حول الد اسة أهداف .3

هرة التصدي نجاعة تحسين في تونس في ااألشخاص تججاراإل حول للدراسة عامال الهدف يتمثل  و ااألشخاص تججاراإل لظا
ها يتم سوف أولية دراسة هي و. الضحايا حماية  ذات المواضيع و ااألشخاص تججاراإل حول معمقة ألاحاث كمنطلق استغالل

ة  .العالق

هداف أما و  :تحديد إلى تهدف فهي الخصوصية اال

 هوية و (حدودال عبر أو داخلية) تججاراإل في المتبعة الطرق و تونس في ااألشخاص تججاراإل مواضيع و وسائل و أفعال -1
اهرة المعرضة المجموعات و االستغالل مجاالت و اماكن و الحرفاء و الضحايا و المتاجرين  الميسرة الظروف و للظ

 .المعنيون شخاصاأل يالحظه كما الظاهرة تنمية امكانية مدى و ااألشخاص تججارلإل

ة مدى -2  .االرمو اروتوكول لمتطلبات تونس استجاا

 و الداخلي التعاون و الضحايا حماية كذلك و ااألشخاص تججاراإل معاقبة و منعال و الوقاية وسائل حيث من تونس حاجيات -3
 .الدولي

 انتائج التعريف فإن التقرير نشر يتم حالما و. ااألشخاص تججاراإل ظاهرة تفاقم تجاه اإلعالم و الخاص القطاع دور -4 
 في المتدخلين جميع اعالم من يمكن سوف للمعلومات نشر و تعريف ورشات إطار في عنها المنبثقة التوصيات و الدراسة

ذها الواجب االجراءات وكذلك هاطوجرت مكانيةإ و الظاهرة اخصوصيات ااألشخاص تججاراإل مكافحة مجال  لمقاومتها اتخا
 .الضحايا حماية إلى إظافة

 الد اسة اازنإ   زنامة .4

  2113 أفريل 21 إلى 2112 أكتوار 15 من الممتدة الفترة خالل ااالشخاص تججاراإل حول الدراسة تواصلت

 لتحرير أساايع ثمانية و المعطيات لتحليل أساايع ثمانية و الميدانية للبحوث صةمخصج أساايع ثمانية إلى المدة هذه انقسمت
 .التقرير

 الدراسات امركز 2112 أكتوار 16 يوم المنعقد القيادة لجنة إجتماع خالل الخبيرة اعدتها التي المنهجية على المصادقة تمت
 .القضائية و القانونية

 .2112 أكتوار شهر أواخر في االحصاء في أخصائية و احث مساعد 14 من متكونلا الدراسات فريق تدابأن  تم و

 المتبعة المنهجية و ااألشخاص تججاراإل حول 2112 نوفمبر 23 و 21 أيام الخبيرة قدمتها تكوينية ورشة كامال الفريق تااع و
 .الدراسة النجاز

ة واصل اينما) ديسمبر 31 إلى نوفمبر 26 من اساايع ستة مدة خالل الميداني البحث جازأن  تم  دعم احث مساعدي ثالث
 المخصصة أساايع الثمان مدة تغطية تمت وهكذا .(2113 جانفي 18 حتى آخرين أسبوعين لمدة المعلومات جمع في الخبيرة
 جانفي 18 و 2112 نوفمبر 26 اين عةالمجمج المعطيات تحليل االحصاء في االخصائية تولت االتوازي و الميداني للبحث
2113. 

ة اجتماعات عقد تم كما ها و المعطيات تبادل اغية الفريق أعضاء كل جمعت منتظم  أعضاء اين التنسيق ضمان و مالئمت
 .المراحل جميع في الفريق

 أراعة نظيمت تم فقد تونس في ااألشخاص تججاراإل اظاهرة مباشرة معنيين متدخلين عن صادرة توصيات إعداد يتسنى حتى و
 .2113 فيفري و جانفي شهري خالل  ةمتخصص نقاش مجموعات

                                                 
 .S.H.A.R.Eقائمة اعضاء لانة القيادة لمشروع  :  0الملحق عدد   15
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 انيالميد البحث فترة ختمت و .ااألشخاص تججاراإل حول النقاش اموضوع البحوث نتائج راط من اللقاءات هذه مكنت و
 23 حتى الداخلية و العدل وزارتي مع االتنسيق ذلك و ااألشخاص تججاراإل ضحايا الستقبال ةمهيئ الماكن مميزتين ازيارتين

 .2113 فيفري

ة اصفة للدراسة وليةاأل االنتائج S.H.A.R.E مشروع قيادة لجنة أعضاء مدج تم و   جلستين خالل مناقشتها تمت و منتظم
 .2113 جانفي 29 و 2112 ديسمبر 18 يومي عامتين

 19 يوم عمل ورشة تبعتها أفريل 18 يوم جلسة في القيادة لجنة طرف من عليه المصادقة و النهائي التقرير عرض تم كما 
 .مناقشتها و التوصيات لتقديم 2113 أفريل

 

 :المشروع فريق ّتقديم .5

 :الفريق ّتركيبة 1-5-

ة تمثلت ة مجال في المختصة الخبيرة مهم ازهاأن  على اإلشراف و الدراسة تنظيم في ااألشخاص تججاراإل مقاوم  تدابأن  و ج
ة إعداد و التقرير هذا تاجأن  و اينهم التنسيق و تكوينهم و الفريق أعضاء  جمع طريقة كذلك و المساعدين عمل رزنام

دها توجهت كما .آلياتها و المعلومات  المعطيات تجميع وتااعت الميدان على المتدخلين لمالقاة مساعديها صحبة أو امفر
ها  اقتضى كلما القيادة ولجنة الدراسة فريق اين التنسيق الخبيرة تولت الختام وفي االحصاء في المختصة طرف من وتحليل

 .االمر

 ااألشخاص تججاراإل مجال في المتدخلين واستجواب وتحليلها المراجع تجميع تولوا فقد 16عشر االراعة المساعدون ماإ و
ة ذوي واألفراد ة التقارير إعداد في وساهموا و واللوجستيكية االدارية االجراءات في الخبيرة ساعدوا كما العالق  أدلة وترجم

ة الخبيرة عينت و .االقتضاء عند ستجواااتاال وفرز االستجواب دهم أوكلت المساعدين اين من منسقين ثالث  االشراف ألح
 .الميداني البحث على اإلشرافا خريناآل لمنسقينا تكلف اينما المراجع دراسة على

  كما .الخبيرة و المساعدين اين التنسيق و ميدانية ادراسات لقيامل تنقالتهم و المساعدين أشغال اتأطير المنسقين تكليف تم كما
ة قاموا همأن  .االقتضاء عند لهم التااعين المساعدين فرق امساعدة العراية إلى الفرنسية من االستجواب أدلة معظم اترجم

ازها و تونس في االخصوص متمركزين كانوا فقد البحث مساعدو أما و  و( 1) انزرت و (2) عروس ان كذلك و( تسعة) أحو
 .االدراسة المعنية الجهات أهم اذلك مغطين 17(7) اوزيد سيدي

 العلوم في ثواح ماجستير و الدكتوراه مستوى في طلبة من متركبا الفريق كان فقد األكاديمي التكوين ناحية من أما و
 و الجغرافية المعلومات نظم في ثواح ماجستير و والتكنولوجيا الصحافة علوم في وماجستير التسويق في و اإلقتصادية

 معظم يتمتع و .االنقليزية اللغة في جازةإ كذلك و االجتماع علوم في ذةاأست و التنظيمات نظريات في ثواح ماجستير
ة المساعدين مة اتجرا  تركيبة في النساء و الرجال اين التناصف مبدأ احترام على الحرص تم كما .الجمعياتي المجال في ها

ة توخي مع الميدانية الفرق  من النتائج أحسن ضمان و ااألشخاص تججاراإل ظاهرة تجاه الجنس حيث من شاملة مقارا
  .المتاجرين حتجى و المستضعفة المجموعات و تججارااإل المهددين الضحايا و المحليين االمتدخلين الخاصة ستجواااتاال

ة في البحث مساعدي قبل من المجمعة المعطيات اإدراج تكفلت فقد االحصاء في خصائيةاأل أما و   تحليل منظوم
ة اجداول المدرجة المعطيات اتشفير و معطيات  الخبيرة تمدج و نموذجي تحليل تقرير أعدت و مدقق اتحليل وقامت .المنظوم
 قاالة معطيات تجميع قصد البحوث لياتآ و طرق مجال في اخبرتها ساهمت كما .توثيق و تحليل و احث امعطيات

 .لالستغالل

 المتوفرة المعطيات على االطالع من الفريق مكنت و البحث أطوار جميع واكبت فقد S.H.A.R.E لمشروع القيادة لجنة أما و
ة كل مرتين المنعقدة االجتماعات خالل اتوصياتها الفريق مدت و لديها  .الخبيرة احضور ثالثي

ة التااع S.H.A.R.E لمشروع القيادة للجنة الفنية المساعدة على التعويل من الدراسة مدة خالل الخبيرة تمكنت قد و  للمنظم
ها اإلداري و وجستياللج التنظيم و المعلومات و االتصاالت يخص ما في للهجرة الدولية  و االجتماعات تنسيق كذلك و لتنقالت

 .للدراسة ضروريةلا االستشارات

 

                                                 
 .كلهم من جنسية ّتونسية  16
ه الاهة  17 هذ هارة اي مترشح من  همية المميزة للد اسة حيث لم ّتتلقى المنظمة الدولية لل ا  اال  .باستثناء جهة الشمال الغربي التونسي ذ
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 الفريق أعضاء ّتكوين2-5- 

  .النتائج أحسن على الحصول لضمان الدراسة طالقأن  قبل يومين لمدة اتكوين االحصاء في واألخصائية البحث مساعدو تمتع

 

ة الفنية االمساعدة الخبيرة قدمته الذي التكوين تضمن و  و ااألشخاص تججاراإل أولهما يخص محورين للهجرة الدولية للمنظم
 .الدراسة منهجية الثاني

 جازأن  منهجية كذلك و ااألشخاص تججاراإل مفهوما عالتشبج من الفريق أعضاء مكنت و. التشاركي االطااع الدورتان اتسمت و 
 .الدراسة

مهاجرين تهريب و ااألشخاص تججاراإل اين الفرق و واقعه و العالم في ااألشخاص تججاراإل تعريف لوجاأل المحور تضمن  و ال
ة اصفة المجتمع على و الضحايا على تداعياتها و شخاصااأل تججاراإل أسباب و عملهم طرق و المتاجرين دوافع  واقع و عام

ها التي التحديات مع التعامل طرق و تونس في الظاهرة ة هذه تطرح  .الجريم

ة و الدراسة منهجية االخصوص تضمن فقد الثاني المحور أما و هداف و اإلجمالية الرزنام  األنشطة و المنتظرة النتائج و األ
 .االستجواب أدلة و العمل ظروف و للفريق التنظيمي الهيكل و الدراسة تتضمنها سوف التي

 تعرجف و. االحصاء في االخصائية و المساعدين و الخبيرة مع االتوافق الفريق عمل قواعد وضع المحور هذا خالل تم كما
 و جيدا  لياتاآل تملجك من يتمكنوا حتى ذلك و أزواجا ستجواباإل ةدلجأ تجريب في شرعوا و المراجع محتوى على المساعدون

 .تطويرها

 و .التكوين تهاءأن  اثر والثانية التكوين طالقأن  قبل األولى :مناسبتين في البحث مساعدي على التكوين نتائج تقييم تم و
ة كذلك و ااألشخاص تججاراإل فهومم من الفريق عضاءأ تمكن مدى لتقييما نتائج أفرزت ة طرف من المتوخاة المقارا  المنظم
هداف و الظاهرة مكافحة مجال في للهجرة الدولية  و الدراسة منهجية من تمكنوا همأن  تبين كما .S.H.A.R.E مشروع أ

ها  .للبحث األولية اآلليات من و تنظيم

ة حول تكوين اورشات مشفوعة ااألشخاص تججاراإل حول دولية محاضرة البحث مساعدو حضر و  في االنسان حقوق مقارا
 .يومين لمدة ااالشخاص تججاراإل مجال

مها التي التظاهرة هذه قدمت و  و اإلعالم مركز و الداخلية وزارة و المتحدة ااألمم االنسان لحقوق السامي المفوض مكتب نظ
 لفائدة ااألشخاص تججاراإل مجال في إضافيا تكوينا( قطر) العراية الدول و آسيا شرقي اجنوب االنسان حقوق حول التوثيق

ة معلومات جمع من مكنت و البحث مساعدي  .الدراسة لفائدة قيم

 ضحايا النساء إيواء اكزلمر مقارنة دراسات حول دوليا ملتقى ديسمبر 1 و نوفمبر 31 يومي المساعدين اعض حضر كما
 و. للسكان المتحدة مماأل صندوق مع ااالشتراك ايتي معيةج اتونس نظمته الذي اإلجتماعي و اإلقتصادي التمييز أو االقصاء

 طرق كذلك و تججارااإل المستهدفين ااألشخاص اإلحاطة جوانب لىع قرب عن التعرف من الدراسة فريق الملتقى هذا مكن قد
ة التعامل  .االجه

 

 بعةالمتج ةالمنهايج .6

 و .االخصوص نوعية معلومات جمع في تمثل استكشافي لبحث نتيجة هي تونس في ااألشخاص تججاراإل حول الدراسة أن  
اهر تحليل و تدقيق هدفها الحقة احوث في الدراسة هذه نتائج في التعمق يمكن  .اتناميه و اتونس ااألشخاص تججاراإل ظو

 احث) المعلومات على للحصول المستعملة الطرق و الفريق تركيبة حتوضج شاملة احث منهجية الخبيرة تأعدج الغرض لهذا و
 هذه عرض تم فقد سااقا ذكرنا كما و. عةالمجمج للمعطيات االحصائي التحليل و( الخ استجوااات و ةميداني دراسة و توثيقي

 مراحل مختلف في تشاركي تمشي اطار في اللجنة قبل من عليها المصادقة و S.H.A.R.E مشروع قيادة لجنة على المنهجية
 .الدراسة

 قبل المتوفرة القليلة المعطيات على و االرمو ابروتوكول نالمضمج ااألشخاص تججاراإل تعريف على الدراسة اعتمدت و
ة على و اتونس تججاراإل ظاهرة حول الدراسة ة تونس فرع اينهم من و الدوليين و المحليين للمتدخلين الميدانية التجرا  للمنظم
 .للهجرة الدولية

اهم دون أفراد مجموعة على الدراسة تقتصر ال حتى و  جميع شملت فقد غيره دون االستغالل أشكال من شكل على أو سو
 لفائدة الدعارة)  االستغالل أشكال جميع ضحايا و( أجنبية أو تونسية) الجنسيات جميع و( أطفال و نساء و رجال) األفراد
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ة و الجنسي اإلستغالل أشغال شتى أو الغير ة المعامالت أو الرق و قسرا الخدم ( األعضاء نزع أو عباداالست و االرق الشبيه
 .للتونسيين االنسبة الحدود خارج أو التونسي التراب داخل ذلك كان سواء

 الخاص والقطاع الصحافة دور ىعل و ااالشخاص تججارلإل االقتصادي و االجتماعي و السياسي المناخ على التركيز تم كما
اهر التعرض قصد  .وإلطاراتها تججارلإل ةبالمتشعج المحتملة للظو

 

 التوثيقي البحث 1-6- 

 ظاهرة فيه تنشأ قد الذي أو فيه تندرج الذي العام االطار حول المعطيات جمع على الدراسة مدة طوال التوثيقي البحث تركز
 و .الثقافي و االجتماعي و االقتصادي و السياسي اإلطار على خاصة اصفة التركيز تم و تونس في ااالشخاص تججاراإل

 احث رسائل و تعاليق و مصورة أشرطة و الصحفية المقاالت و الدراسات و التقارير مثل وثائق السياق هذا في استعملت
  و المحلية حكومية الغير الجمعيات و المعنية الوزارات لدى االنقليزية و الفرنسية و العراية االلغات متوفرة ...الخ جامعي

 منظمات( حكومية غير أو حكومية عالمية منظمات) ااألشخاص تججاراإل ضحايا لفائدة الخدمات قدجميم و العالمية المنظمات
 و احوث مراكز و الصحافة و الفساد و اإلجرام مكافحة منظمات و جامعات و االنسان حقوق عن للدفاع دولية و إقليمية
 .غيرها

ة صحفية عروض خالل من التوثيقي البحث اثراء تم و  ها تونس في الوضع حول منتظم ة تونس فرع أعد  الدولية للمنظم
 .الصحافة عنها تكشف التي تججاراإل حاالت اعض على التركيز مع للهجرة

 فترة خالل ااألشخاص تججاراإل حول المعلومات جمع في رئيسيا دورا الصحافة لعبت فقد التقرير هذا في مبين هو كما و
 .الدراسة

 مواضيع اقترحت ال تونس في الناشطة تججاراإل شبكات و الضحايا اعض حول معلومات اتوفير الصحافة تكتف لم حيث
 .االقليمي المستوى على و التونسية البالد في تججاراإل ممارسة طرق مختلف حول احث

 

 الميداني البحث 2-6-

ة ذوي و تونس في ااألشخاص تججاراإل مجال في دوليين و محليين متدخلين مع محادثات في الميدانية البحوث تمثلت  مع عالق
هددة هشة لمجموعات ينتمون فرادأ مع و تججارلإل ممكنين ضحايا  من المستجواين شخاصاأل اختيار تم قد و. تججارااإل م
ة مع االتنسيق الخبيرة طرف  المسبقة معرفتهم و خبرتهم على اعتمادا المشروع قيادة لجنة أعضاء و للهجرة الدولية المنظم

 .معارفهم من أشخاص مع للدراسة ةمهمج لقاءات اجراء في البحث مساعدو شارك كما. االميدان

 التشبع من البحث مساعدي تمكين قصد الشعب عموم إلى ينتمون 18شخص مائة حوالي استجواب األولى األيام خالل تم و
ة معلومات تجميع كذلك و البحث وامنهجية االموضوع هددة الجماعات اعض حول عام هم الم  تللدراسا المفيدة االماكن وأ

 .ااألشخاص تججاراإل لظاهرة المستجواين االفراد العطجإ مدى تحديد من المجمعة المعلومات ومكنت

 توجد حيث للبالد الشرقي الوسط و الغراي الوسط و الشرقي الشمال جهات من الدان شوارع في مالحظة حصص تنظيم تم و
هراين قبل من أطفال استغالل حول كبيرة شكوك  وزارة موظفو ساهم و .الكبرى المدن شوارع في الثمن اخسة اضاعة لبيع م

 .االميدان الدقيقة معرفتهم و الحيجة شهاداتهم افضل الدراسة ثراءإ في الميدان على العاملين من االجتماعية الشؤون

 .أمنية ألسباب تتم لم هالكن المعروفة السرية الدعارة أماكن في ميدانية مالحظات إجراء ااإلمكان كان و

 

                                                 
همة   18  .من الشا ع عشوائيا تقائهمأن  اشخاص يتم 2افراد من محيطهم القريب ثم  01مساعدي البحث استاواب كل فرد من ّتضمنت م
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اوابا اال1-2-6-   ست

 .19للغرض المعدة االستجواب أدلة على اعتمادا مهيكلة نصف و هيكلةم فردية استجوااات جازأن  تم

 االلغتين المعدة األدلة مكنت و .وضعهم و المستجواين الألفراد خصوصياتل مالئمتها و استجواب دليل سبعين إعداد تم كما
هددة المجموعات حول كذلك و ااألشخاص تججاراإل حول معلومات جمع من الفرنسية و العراية  الخدمات و حاجياتها و الم
ة اهم مدى و المستجواين االشخاص طرف من المقدم  تججاراإل ظاهرة على العهماطج مدى و الخدمات هذه عن رض

 .للتكوين حاجياتهم و المتدخلين اين االتعاون المؤسسات تمويل و ااألشخاص

ة استجوااات إعداد تم و  إتججار لعمليات منظروهم تعرض إذا ما لمعرفة اتونس المعتمدة السفارات و القنصلية للبعثات موجه
مهاجرين تهريب و طفاللأل الجنسي اإلستغالل أو الدعارة في سواء ااألشخاص  .متاجرين أو مشاركين أو ضحايا اصفتهم ال

 و. اتونس معتمدة 21دالوماسية اعثة 28 إلى االلكتروني البريد عبر 20االنقليزية و الفرنسية تينااللغ ستجواااتاال إرسال تم و
ة تلقينا ة البعثات اين من فقط %11 طرف من أجوا  .المستجوا

هة من و هم مراسلة تمت  أخرى ج ة التااعة اإلتصال نقاط أ  إفريقيا شمال و األوسط الشرق امنطقة للهجرة الدولية للمنظم
MENA قد كانوا إذا ما لمعرفة اإللكتروني البريد عبر( تركيا و سويسرا و العظمى اريطانيا و إيطاليا و فرنسا) أورواا و 
هددة فئات على تعرفوا أو ااألشخاص إتججار ضحايا ساعدوا  في المستجواين عدد الغ و .األخيرة السنوات خالل تججارااإل م

 :تيكاآل موزعين 4 عدد االملحق محدد هو كما فردا 221 اإلطار هذا

 16 مشروع قيادة لجنة من عضوا S.H.A.R.E. 
 42 الشرقي الشمال و (4) الشمال في موجودة االجتماعية الشؤون لوزارة تااعة محلية و جهوية و وطنية مؤسسة 

ة المؤسسات هذه كل و .(1) الشرقي الجنوب و( 4) الغراي الشمال و( 23)  اينها من و الهشة االمجموعات مهتم
 .جنسيتها أو جنسها و سنها كان مهما ااألشخاص لإلتجار المحتملين الضحايا

 5 (.1)الشرقي الوسط و( 1) الوسط و( 2) الشرقي الشمال و (1) االشمال الطفولة لحماية ينيجهو مندواين 

 5 11 اإلستعجالي الطبي االسعاف قسما و اإلستعجالي الطبي اإلسعاف امركز و االمستشفيات أقسام رؤساء . 
                                                 

ا  ، 2الملحق عدد   19  .دليل استاواب الامعي
 .دليل استاواب السفرا  والقنصليا  المعتمدة بتونس: 1الملحق عدد   20
ا  ، ا  21 سبانيا، ّتمت مراسلة البعثا  الدبلوماسية التالية، الازائر، المانيا، العربية السعودية ، البحرين، الكمرون، كندا، الكوديفوا ، االما 

 .قلترا، السنغال، التشاد، ّتركياأن  ، ليبيا، مالي، مالطا، المغرب، النيار، نيايريا، عمانـ، الفلبين، قطر،امريكيا، فرنسا، اطاليا، اال دن 
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 االشمال البشري والعمران لألسرة الوطني للديوان تااعال العنف ضحايا للنساء النفسية المساعدة مركز من عضو 
 .الشرقي

 7 العدل اوزارة قضاة. 

 4 ة اتونس محامين  .العاصم

 4 ة النساء سجن:  حجز مراكز مديري  توجيه و إيواء مركز و( أوالد و انات) االحداث تأهيل إعادة مركزا و امنوا
مهاجرين  .نساتو لل

 5 ة الداخلية اوزارة مصالح مديري   .الحدود ومراقبة ااألشخاص تججاراإل منعل موجه
 3 اتونس اغاء لدور مؤطرين. 

 ة الوطنية الهيئة عن ممثل  .الفساد لمقاوم

 3 للشغل التونسي العام لالتحاد تااعين نقاايين. 
 ة الوطنية الهيئة نع ممثل  .الفساد لمقاوم

 23 ة ( 1) الوسط( 1) الغراي الشمال( 13) الشرقي الشمال( 1) الشمال واليات على موزعة 22 مدني مجتمع منظم
ة ذات مجاالت في تعمل( 2) الشرقي الجنوب( 5) الشرقي الوسط هاجرين و النساء و الطفولة:اـ عالق  الصحة و الم

 .الحقوقي المجال و ةاالقتصادي تنميةوال االنسان حقوق و اإلعاقة و

 2 مهاجرين حقوق عن االدفاع تهتم طاليايإ و افرنسا مدني مجتمع منظمات  .ال

 28 اتونس معتمدة سفارات و قنصلية اعثة. 

 6 (شار مشروع قيادة للجنة تااعة غير 2 ضمنها من) ةالمتحد لألمم تااعة منظمات. 

 ة اإلتصال مراكز جميع ة التااعة ااألشخاص تججاراإل لمقاوم  الشرق منطقة ابلدان المتواجدة و للهجرة الدولية للمنظم
 .وروايةأ دول 6 كذلك و MENA افريقيا شمال و االوسط

 7 ة مؤسسات ة الصحافة في اعالمي  .المسموعة و المرئية و المكتوا

 12 (3) تونس و( 3) صفاقس و (3) مدنين و( 3) ناال و (3) اسوسة نزال. 

 خاص انكي مصرف. 

 الماليين للمحللين التونسية اللجنة عن ممثل (STAF). 

 4 ة مجال في مختصين   .الجمعيات تمويل و الديبلوماسية العالقات في و الرشوة و التهريب مقاوم
 ة المركزي الديوان عن ممثل  .افرنسا ااالشخاص تججاراإل لمقاوم

 12 (3) صفاقس و( 9) اتونس تاكسي سائق. 

 8 ة 6 اينهم من دين رجال  .اتونس اوسةقس 3 و انزرت و صفاقس و اتونس أئم

 6 إتججار ضحايا. 

 31 و طالبات و اأوليائهم مرفقين غير أحداث و اللجوء طالبي و الجئين و مهاجرين) هشة لمجموعات تااعين رداف 
هات  (.عازاات أم

 8 هراين  االدعارة جرةامت و النشاط يواصل االدعارة جرامت و منازل كعامالت االقاصرات إتججار وسطاء 6 منهم م
 .إيقاف حالة في

 البشري العمران و سرةلأل الوطني للديوان التااع العنف ضحايا للنساء النفسية المساعدة مركز من عضوين 
(ONFP). 

ها ااألشخاص تججارااإل الخاص البحث طارإ في الحجز أماكن زيارة الضروري من وكان  اسبب ضحايا تأوي ما كثيرا ألن
 أو خلسة الحدود تجاوز أو المخدرات ستهالكإ أو السرقة أو التسول أو (الدعارة) قسرا اإلستغالل اطار في ارتكبوها أفعال
ة ارخص التمتع عدم  .المفعول سارية إقام

هذه القيام تم و  .الداخلية وزارة و العدل وزارة مساعدة افضل استثنائية اصفة الزيارات ا

ة النساء سجن نذكر الزيارات هذه أماكن اين ومن  االيواء مركز و(وأوالد انات) اتونس االحداث تأهيل إعادة مراكز و امنوا
مهاجرين والتوجيه هذه العاملين استجواب الزيارات هذه خالل تم و .اتونس الدعارة دور و لل  المحجوزين كذلك و المؤسسات ا

 .ااألشخاص تججاراإل اظاهرة والمهددين

                                                 
ها متواجدة على المستوى الوطني 01  22 ها . من فردا بينما  21نصف الامعيا  التي  د  على االستاوابا  ال يفوق عدد الناشطين في

هذه الامعيا  منذ  % 11واحدثت  01و  2والربع االخير بين  04و  0يتراوح عدد الناشطين بربعها بين  ا  و  01من  منذ  % 11سنو
 .سنتين فقط اي بعد الثو ة
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ظا  2-2-6-  مالح

 تونس امطار و اوزيد سيدي و صفاقس و انزرت و عروس ان و تونس اشوارع المراقبة حصص من سلسلة إجراء تم
ة تمثلت و. اوزيد سيدي قرب الحفي ابئر فالحي حقل قرب و قرطاج  العاملين االشخاص من ثبتالت في البحث مساعدي مهم

رهم و عملهم ظروف حول معلومات جمع محاولة و الشوارع في المتسولين أو  .24اهم المحيطة الظروف و 23مظه

ة تعليمات يتأعط قد و  و .البحث مساعدي كذلك و( مهددين ضحايا) المالحظة موضوع شخاصاأل سالمة لضمان صارم
اهم أو لهم مباشرة أسئلة توجيه عدم و الضحايا من االقتراب عدم في التعليمات هذه تمثلت  كما .منهم االقتراب حالة في استجوا
 مكان في ساعتين من أكثر المالحظون يقضى ال أن  و واحد مكان في اثنين المالحظين عدد يتجاوز أال على التعليمات نصت
 .البحث موضوع عن يتحدثوا أال و الضحايا هوية نع يفصحوا أن  يحاولوا أال و واحد

هددة الحاالت اعض المراقبة فريق الحظ قد و  العنوان في الحاالت لهذه نتعرض سوف و المعوقين و طفالاأل مثل تججارااإل الم
 .التقرير هذا من الثالث

 

عا  3-6- امو  المواضيع حسب الحوا  م

 المنتظر الهدف كان و. موضوعا منها كل تهتم 25حوار مجموعات أراعة تنظيم على البحث فريق عمل الدراسة ختام في و
 مقاومة مجال في الصحافة دور حول و االضحايا اإلحاطة و الوقاية و 26منعال مجال في مقترحات تقديم الحوارات هذه من
 .ااالشخاص تججاراإل

 تججارلإل المحتملة الحاالت حول معلومات جمع من و االدراسة صلة ذات توصيات تقديم من الحوارات مكنت قد و
 الحكومية غير و الحكومية المنظمات لتدخالت القوة نقاط و الضعف نقاط كذلك و المتدخلين حاجيات حول و ااالشخاص

 لمنظمات و للوزارات منتمين النقاش لحلقات المدعوون وكان .الضحايا حماية و محاراته و ااإلشخاص تججاراإل من للوقاية
 .المتدخلين مختلف اين االراء تبادل قصد الدولية و المحلية المدني المجتمع

 الصحفية المؤسسات مختلف من الصحافيين من كبير عدد لقاء على الصحافة موضوع على المنكب الفريق حرص و
ة صحافة) همية اسبب محتشما كان الحضور فإن الدعوات عدد من االرغم لكن و (تلفزة و الكترونية صحافة و مكتوا  أ

 حلقات في النقاش أفضى فقد الحضور ضعف من واالرغم. 27للثورة الثانية الذكرى غداة و السنة آخر في طارئةال األحداث
 في عرضها يتم التي و للدراسة المفيدة الخالصات و الدروس استنتاج و تونس في االعالم وضع تقييم في التعمق إلى مضيقة

 .التقرير هذا

 

هارة الدولية المنظمة لدى المتوفرة المعطيا  حماية مبدأ 4-6-  المعلوما  سرية و لل

 حماية في الحق لضمان المادية و التقنية سةوالممس الضمانات من لمجموعة الممنهج التطبيق في المعطيات حماية تمثلت 
 .نشرها أو عليها الحفاظ و الشخصية المعطيات ااستغالل األمر يتعلق عندما الخاصة الحياة

 أن  دون األصلي االهدف ق}تتعل ال ألغراض الشخصية المعطيات استغالل ااإلمكان كان فقد حقيقية ضمانات غياب في و 
 .اذلك المعنيون االفراد يتفطن

ة حرصت لذلك و   شخاصاأل هوية على الحفاظ على و الشخصية المعطيات سرية على المحافظة على للهجرة الدولية المنظم
 .المعطيات خداماست حسن تضمن اطريقة

ة اعتمدت مهاجرين الشخصية المعطيات حماية تخص قواعد للهجرة الدولية المنظم  و ااالشخاص تججاراإل ضحايا خاصة و لل
ه يتم من كل  .الدراسة و البحث إطار في استجواا

                                                 
 .مالمح الوجه، الحالة الصحية، الهندام  23
هم، المزودوالمخاطر، االشخاص ال  24  .ن ، االشخاص المستاوبونمكلفون بمراقبت
 .نقاش حسب المواضيع المشا كون في حلقا :  4انظر الملحق عدد   25
ها    26  1ّتم استاواب وزا ة الداخلية حول ّتوصياّتهاالمتعلقة بالقمع والمنبثقة عن ندوة المصالح المختصة المنعقدة بالمناسبة والتي شا ك في

 .موظفين
 .2101جانفي  02ّتم ّتنظيم اجتماع الفريق المختص بالعمل الصحفي يوم   27
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ة المعطيات حماية دليل في المضمنة القواعد احترام تم قد و  الخاصة المعطيات لحماية ضمانا 28للهجرة الدولية للمنظم
هم و الخاصة حياتهم احترام و تمييز دون المستجواين ااألفراد  .سالمت

 

 الد اسة حدود .7

. تجنبها أمكن االتالي و وجهتها تغير أن  أو الدراسة سير حسن تعرقل أن  الممكن من كان التي الصعواات معظم  توقع تم 
  غير. الدراسة نتائج على ااألشخاص تججاراإل ظاهرة حقيقةا المستجواين جهل يؤثر أن  المتوقع من كان المثال سبيل فعلى

 من التأكد على مرة كل في الحرص و االستجواب أدلة ضمن 29تججاراإل تعريف اإدراج المخاطر هذه تقليص من تمكنا ناأن
 .التعريف لهذا المستجوب فهم

 .الحاالت جميع مع ملالتعا من مكنتنا االقتضاء عند مترجمين إلى اللجوء أو العراية إلى األدلة ةترجم أن  كما

 تحليل و تجميع في كثيرا التعمق دون حالت  أخرى صعواات إلى البحث فريق تعرض فقد المجهودات هذه كل رغم و
 .المعطيات

 

 مدّتها و الد اسة اازأن  ّتا يخ 1-7-

اهن السياسي الوضع كذلك و الدراسة إلنجاز المحدد الوقت حال ة من المستجواين االشخاص تمكين دون لبالدل الر  اإلجاا
ة جميع على ة من و .لالستجواب المحددة المواعيد في الحضور و االسئل  شخاصاأل اعض استجواب من نتمكن لم  أخرى جه

ة يخص ما في مواطنينال مع مباشرة المتعاملين األعوان مثل المهمين  ما في الدالوماسية البعثات أو ديوانةاال المتعلقة االسئل
مهاجرات تهريب يخص  .الخارج إلى التونسيات ال

 االجتماعية الشؤون ووزارة الداخلية وزارة يقطر نع ثمينة معلومات على الحصول أمكن فقد الصعواات هذه من واالرغم
 تهتم منظمات لدى وكذلك افرنسا( OCRTEH) ااالشخاص تججاراإل منعل المركزي والديوان الخارجية الشؤون ووزارة
مهاجرين احقوق  .الناقصة المعلومات اتوفير وذلك طاليايوإ افرنسا ال

ة ابعثات االتصال خالل من تمكنا وهكذا  من اأورواا و MENA إفريقيا شمال و األوسط الشرق امنطقة للهجرة الدولية المنظم
 قبل من ومساعدتهم ضحايا على العثور حول وكذلك تونس في تهريب شبكات اوجود الخاصة المعلومات نفي أو إثبات

ة  .المنظم

 

 الميداني للبحث الاغرافية التغطية2-7- 

 تكون حتى التونسي التراب كامل تغطية على تونس في ااألشخاص تججاراإل حول االولى الدراسة هذه اطار في حرصنا
  .كونتت أن  يمكن ما أشمل الدراسة

ة ااه تقدمت التي لبامطال أهم أحد هذا وكان  من كبير عدد تماءأن  لكن. القيادة لجنة إجتماعات اطار في التونسية الحكوم
 المنظمات وحتى. الداخلية االواليات رئيسين متدخلين لدى الميدانية البحوث قلة إلى أدجى تونس قليمإل البحث مساعدي
هذه المتواجدة  .المرجوة لكيفيةاا لطلباتنا تستجب لم لها التوجه وقع التي و الواليات ا

 اعين الداخلية للجهات والثقافية اإلجتماعية االقتصادية والتنوعات الخصوصيات أخذ من تمكنا فقد الصعواات هذه كل ورغم
 .المراجع في البحث خالل من وكذلك والوطني الجهوي المستوى على يشتغلون الذين المتدخلين استجواب خالل من االعتبار

 الشؤون وزارة أعوان طرف من الممكنة والضحايا الهشة المجموعات حول معلومات جمع تم فقد الصعواات لهذه وتفاديا 
هاتاا االمامي الخط في الموجودين االجتماعية  .لج

 

 

 

                                                 
ا  بالمنظمة ا  28 هارة مبدأ حماية المعطي  2111ماي  IN/00138لعالمية لل
همه" االّتاا "ّتم ّتبسيط ّتعريف   29   .مقا نة  بالمضمن ببروّتوكول بال مو قصد ّتمكين المستاوب من ف



 

 
22 

 باألشخاص ّتجاا اإل حول المتوفرة المعلوما  3-7-

ة معطيات قاعدتي وجود الدراسة هذه إطار في المجرات البحوث خالل من تبين  و تونس في ااألشخاص تججاراإل حول مرقم
اهما ة تديرها واألخرى (اليها الوصول من تمكنن لم) الداخلية وزارة تديرها احد  . للهجرة الدولية المنظم

ما  التقرير هذا تضمن عدم ويرجع. ااألشخاص تججارااإل خاصة احصائيات اي تمتلك ال فهي المدني المجتمع منظمات وأ
 .اليها الوصول من انجتمكج التي االحصائية المعطيات قلة إلى كمية لمعطيات

ما  اهميتها من االرغم فهي االجتماعية الشؤون وزارة و  واألسرة المرأة شؤون وزارة لدى المتوفرة المعطيات قاعدات عن وأ
 الوصول من نتمكن لم ناأن  كما ممنهجة ااألشخاص إتججار حاالت اوجود االجزم تسمح ال جزئية معطيات على إال تحتوي ال

ه الضحايا تجنيد يخص ما في اشتغالهم وطرق اينالمهرج هوية حول المتوفرة المعلومات إلى  االعوان حتى و. مواستغالل
 يستطيعون ال فإنهم االتهريب المهددين أو جنسيا أو اقتصاديا ينالمستغلج ااألشخاص نوالمعني نوالحكومي وغير نوالحكومي

هراين قبل من مرغمين أو وضعهم على موافقين االشخاص هؤالء كان إذا ما الجزم  .الم

 نوعية على والوقوف معلومات أكثر على الحصول قصد تخصجصا و قاعمجت أكثر دراسات جازأن  من الحقا فالاد السبب ولهذا
ة  والمستغلين الضحايا اين العالق

 

اواب ظروف 4-7-  باألشخاص ّتجاا باإل المهددين الضحايا است

  المعلومات من يكون ما اكثر على للحصول ضروري تججاراإل ضحايا استجواب أن  من االرغم

هرايهم الضحايا هؤالء شخصية حول الدقيقة  يلعبه الذي والدور االستغالل إلى ووصوال االتجنيد شروعا اشتغالهم وطرق وم
ة من فإنه اها المحيطة الظروف وكذلك الظاهرة تطوير في المتدخلون هذه القيام امكان الصعوا  قلة اسبب وذلك ستجواااتاال ا

ها ظروف عن للحديث والمستعدة تلك اصفتها عليها المتعارف الضحايا  أهم وهو .مستغليهم فعل ردة من الخوف أو استغالل
ة من هأن  كما .تججاراإل ضحايا طرف من االشهادة اإلدالء أمام عائق  ألن الضحايا هؤالء استجوابا القيام امكان الصعوا

هم ة اسبب) كضحايا وضعيتهم يدركون ال أكثر  ال احيث للغاية هشة نفسية حالة في وآخرون( مثال ستوكهولم متالزم
 .حياتهم قصة حول دقيقة امعطيات االدالء يستطيعون

 من اعضاء مساعدة افضل وذلك تججارااإل المهددين الضحايا اعض استجواب امكن فقد الصعواات هذه من االرغم ولكن 
 .والداخلية العدل وزارات في خاصة القيادة لجنة

ة إرساء من تمكن لم ستجواباال ظروف أن  ومن المدة قصر من واالرغم  البحث فريق أعضاء مع ضرورية ثقة عالق
ها التي االماكن مختلف من الضحايا من كبير عدد استجوابو  ممكنة حاالت وجود حول المؤشرات اعض تجميع تم فقد زرنا

 .التقرير هذا من الثالث الفصل في نهانبيج سوف ااألشخاص تججارلإل

 

 المعلوما  نشر .8

 وعلى تونس في ااالشخاص تججاراإل امكافحة نيالمعني والدوليين المحليين المتدخلين والى العموم إلى موجه التقرير هذا
 الضرورية الموارد توفير ومن االرشاد و توعيةال من التقرير اهذا نةالمضمج المعلومات نشر نيمكج وسوف. االقليمي المستوى

 .اهم االحاطة و الضحايا على التعرف مزيد ومن ومقاومته تججاراإل من للوقاية

 وتحركات العمومية السياسات ومتااعة التقرير اهذا نةالمضمج المعلومات نشر إلى خاصة اصفة مدعوة الصحافة أن  كما
 .تونس في ااألشخاص تججارااإل ةالمهتمج العالمية والمنظمات المدني المجتمع

 حول الحقة لدراسات منطلقا تونس في ااألشخاص تججاراإل حول للمعلومات المتضمنة االولى الوثيقة هذه تمثل ن ا ويمكن
 .الموضوع هذا

 القانونية الدراسات مركز أو(CREDIF) المرأة حول واإلعالم والتوثيق والدراسات البحث ومركز الجامعات وتمثل 
 . جديدة احث محاور فتحو تونس في ااألشخاص تججاراإل حول التفكير لتعميق شركاء أهم(CEJJ) والقضائية

 تججاراإل حول احصائية معطيات قاعدة احداث اطار في التقرير اهذا المضمنة المعطيات ضبط على ؤكجدون نوصي الختام وفي
ة توكل أن  ويمكن تونس في ااألشخاص هم  30.ااألشخاص تججاراإل لمكافحة الوطنية اللجنة إلى القاعدة هذه في التصرف م

                                                 
 .هيئة مزمع بعثها ضمن مشروع القانون الخاص بمكافحة االّتاا  باالشخاص  30
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II. اهرةالعاماالطا ّتونسفيباألشخاصّتجاا اإللظ
 واالقتصادي السياسي االطار دراسة فإن ولهذا .ناجعة اصفة مقاومتها تتم حتى ااألشخاص تججاراإل ظاهرةا حاطةاإل من الاد

 الحد عدم أو نموه في والمتدخلين اه المحيطة الظروف وعلى تججاراإل جذور على للتعرف ضرورية والثقافي واالجتماعي
هددة المجموعات وكذلك منه  اوضع مطالبة تصبح الدول فان الدراسة هذه انهاية و .جريناللمت التزود ومنااع تججارااإل الم

 .ااألشخاص المتاجرين تحرك امكانية ومن تججارااإل المهددين االشخاص هشاشة من للحد خصوصية ارامج

 النوع ظاهرة أو االنسان حقوق جانب على التركيز مع مختلفة زوايا من لها التعرض يمكن معقدة ظاهرة ااألشخاص تججاراإل
مهاجرين تهريب أو طفالواأل النساء ضد العنف أو اإلجتماعي  هنالك الجوانب هذه مع واالتوازي .31العمومية الصحة أو ال

ها التعرض الواجب ضيع الموا اعض ة هااين من ونذكر. ااألشخاص تججارااإل االهتمام حالة في ل ة الجريم  الفساد و المنظم
ها الدعارة أو المالي ة تفاقم في تتسبب وكل  .الجريم

 الدراسة هذه ضمن والتحليل للتفكير المواضيع هذه جميع عرض تم وقد

 

مهو ية ّتقديم .1 ا  التونسية ال

هورية تونس   .ساكن مليون 11.7 وتعد 2كم 162.155 تمسح ديمقراطية جم

 االايض البحر شماال ويفصلها الشرقي الجنوب من وليبيا غراا الجزائر هاتحدج افريقيا شمال في العراي االمغرب توجد
ها ما وهو سيسيليا قنال عبر اورواا عن كم 141 امسافة المتوسط  ومن أورواا و افريقيا و العراي العالم اين تقاطع نقطة يجعل

 .الجيوسياسي االطار وفي والثقافي االقتصادي التبادل مجال في المتوسط االايض البحر حوض في الدول اهم

هورية حول المعطيات اعض يلي ما وفي  :التونسية الجم

ة  تونس:  العاصم

 انزرت و القيروان و سوسة و قااس و صفاقس:  المدن اهم

  العراية:  لغةال

ة قراءة الفرنسية اللغة يتقنون التونسيين معظم:  االخرى اللغات  خاطباوت وكتاا

 %98 انسبة االسالم:  الرسمية الديانة

 سنة 74.7:  االعمار معدل

 32(عالميا 94 الرتبة) 1.698:  البشري النمو مؤشر

 %77.6:  التمدرس نسبة

 .الساحلية االجهات وخاصة المدن في يعيشون %66: التحضر نسبة

 سنة 64 و 15 اين %6993( : 2111 احصائيات حسب) الديمغرافية التركيبة

 سنة 14 دون 23.2%                                  

 سنة 65 فوق 7.5%                                  

 والى التاريخ قبل( caspienne) القزوينية الحضارة إلى تونس تاريخ يرجع
ة( phénicienne) الفينيقية الحضارة ها ونظرا. القديم  في اإلستراتيجي لموقع

 الرومانية الحضارات  عليها توالت فقد المتوسط االايض البحر حوض وسط
( 1574) العثمانية االمبراطورية و( 1535) واالسبانية( السااع القرن من ااتداء) العراية و البيزنطية( الميالد قبل 164)

ها حتى 1881 سنة فرنسية محمية وأصبحت  1956 سنة استقالل

ة االستقالل اعد الفترة وتميزت   .علي ان حكم فترة وتلتها والحداثة االتقدم اورقيبة الحبيب ازعام

                                                 
 ,Caring for trafficked persons, guidance for health providers  الوثيقة أنظر  واالجتماعية، والعقلية الاسدية الصحة  31

IOM, 2009 
 .2100برنامج االمم المتحدة للتنمية : المصد    32



 

 
24 

ة ثورة" أعطت حيث المعاصر تونس تاريخ في منعرجا 2111 جانفي 14 تاريخ ويمثل  تقالأن  فترةل اإلنطالق شارة" الكرام
 .اتونس ديمقراطي

 

 على ّتؤثر  أن  يمكن التي االخرى الظروف و الثقافي و االجتماعي و االقتصادي و السياسي لوضعا .2
 :ّتونس في باألشخاص ّتجاا اإل

اهر تندرج ها الواجب والثقافي واالجتماعي واالقتصادي السياسي االطار ضمن ااألشخاص تججاراإل ظو  يمكن حتى تحليل
  .لها التصدي

 والفوارق االجتماعي التهميش و البطالة في ارتفاع من عنه نجم وما 2111 سنة منذ السياسي االستقرار عدم إلى ونظرا
 االنكباب وجب ولذلك ااالشخاص تججارلإل عرضة اكثر و هشاشة أكثر االفراد اصبح فقد المتنامية االقتصادية و اإلجتماعية

 . الثورة عن المنجر الجديد التونسي الوضع على

 

 السياسي الوضع -2-1

  واما. والدولي المحلي يينالمستو على ااألشخاص تججاراإل ظاهرة اروز في ما لبلد السياسي االستقرار عدم يتسبب ما عادة
ها في امنعرج تمر حاليا تونس أن  عن السياسي الوضع تنمية معاينة وجب ولذلك اعد يستتب لم السياسي االستقرار فان تاريخ

 طلقتأن  قد الظاهرة وان علما ااألشخاص تججاراإل لظاهرة االتصدي خاصة عمومية سياسات وضع على المساعدة قصد كثب
 .الثورة قبل

ة العراي الرايع لموجة العنان أطلقت و علي ان لنظام حدا 2111 جانفي 14 ثورة وضعت  .االجه

ها اجتماعية مطالب على مبنية شعبية تفاضةأن  إثر الثورة هذه اندلعت ة وتوفير شغل على الحصول أهم  و نميةالت و الكرام
 .والفساد الرشوة و االجتماعي التهميش على القضاء و للثروات العادل التوزيع

 .ديمقراطي تقالأن  و هيكلي اصالح مسيرة في التاريخ هذا منذ تونس طلقتأن  و

 33.للبالد جديد دستور وضع مهمته 2111 اكتوار في تأسيسي وطني مجلس تخابأن  وقع و 1959 دستور الغاء تم 

ة تااااالنتخ هذه أفرزت و  34.ثالثي ائتالف من متكونة تقاليةأن  حكوم

 عن أسفر و السياسية االحزاب اين التطاحن فتنة اشعال في 2113 فيفري شهر في المعارضة رموز أهم أحد اغتيال تسبب 
ة رئيس استقالة  35.الحكوم

ة تااااالنتخ تجري أن  يتوقع  هائيا ليس التاريخ هذا لكن و. 2113 خريف في القادم  اشغال تقدم إلى االنظر ديحدج سوف و ن
 .الدستور إعداد في التأسيسي الوطني المجلس

ما تحدجيا الجديد الدستور يشكجل ة نقاشات يثير يزال ال و للبالد ها  مثل مواضيع يتناول هو و .المجتمع شرائح مختلف اين هام
ة و اإلنسان حقوق و لقضائيةا السلطة دور و ةالثالث السلط توازن و (مختلط أو رئاسي أو ارلماني)  الحكم نظام  اين العالق
 .الدولة و الدين

ة حوارات دارت كما ة حول هام  لضبط كثب عن الحوارات هذه متااعة ويجب. "مساوية أو لةمكمج" االرجل المرأة عالق
ة مجال في العمومية السياسات  .الجنس حول المتمحورة ااألشخاص تججاراإل مقاوم

 

 الصحي و االجتماعي و االقتصادي االطا  -2-2

ها ااالشخاص تججاراإل ظاهرة في سببا االجتماعية و االقتصادية الصعواات تكون ما كثيرا  خاصة و االفراد هشاشة تنمي ألن
دهم الذين طفالاأل و الشباب و النساء  .هواجس ادون جرونامت يترص

                                                 
هدف اعداد دستو  في اجل ال يتااوز السنة  33  .لم يتم بلوغ 
هو ية: وحزبين مدنيين( النهضة)يامع حزبا دينيا معتدال   34  .التكتل و المؤّتمر من اجل الام
ومة وفاقّتم   35  .2101ما س  1يوم  وطني ّتكوين حك
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ةاأل اسبب كبيرة اقتصادية صعواات وطأة تحت حاليا تونس تقع و  الدول من شركائها اهم تمسج التي العالمية االقتصادية زم
 الوضع يتحسن أن  في ملاأل من االرغم اطيئا تونس في صادياالقت النمو استرجاع يبدو لذلك و(. ايطاليا و فرنسا) االوراية

 .السياسي االستقرار عودة شريطة 2113 سنة خالل

ها أن  كما  .الثقافة و الشرائية المقدرة و الصحة و التعليم و التشغيل مجال في الفوارق من تشكو تزال ما الداخلية تالج

هداف الوغ حول الوطني التقرير يفرز و ة فوارق( OMD) 2114 لسنة لأللفية اإلنمائية األ  و الريفي البالد غرب اين هام
ها  .المتحضر شرق

 البطالة ظاهرة تتفاقم حيث سليانة و القيروان و تطاوين و اوزيد سيدي و القصرين لواليات الواضح رخجأالت التقرير يفرز كما
 و% 31 اين العالي التعليم ريجيلخ االنسبة البطالة نسب تتراوح حيث و للشباب االنسبة خاصة التشغيل فرص تتقلص و

 .الوطني المستوى على% 23 مقاال% 48

 .الترفيه و المعرفة في ساسياأل حقهم من المواطنين تحرم اخليةالدج االواليات الثقافية التظاهرات ةقلج أن  كما

 االقتصاد يشمل و. النشيطة العاملة اليد معظم يستقطب الموازي قتصاداإل نجإف المنظم االقطاع قارة عمل فرص غياب في و 
 .36التونسية المؤسسات من% 85( UTICA) التقليدية الصناعات و التجارة و للصناعة التونسي االتحاد حسب الموازي

 يخص و تونس في التشغيل مجمل من %42 يمثل الموازي االقتصاد في التشغيل أن  لإلحصاء علىاأل المعهد دراسة تفرز و 
 37.الخدمات و التجارة قطاعات

اهم و   خطر نمو في و الثقافية و االجتماعية الشرائح مختلف من التونسيين من كبير عدد هشاشة في الوضعية هذه تس
 .االستغالل

. المدقع38 الفقر سقف تحت% 4,6  منهم و الفقر سقف تحت يعيشون التونسيين من %15.5 نفإ 2111 سنة احصاء حسب و
 و مبكرة اصفة الدراسة عن االنقطاع لمخاطر يعرضهم ما هو و الفقر اعواقب تأثرا كثراأل اتالفئ طفالاأل و النساء يمثل و

 .لالنتهاك حرمتهم تعرض هشة ظروف في العيش و القانونية السن الوغ قبل العمل

 خارج إلى حتى و الكبرى المدن اتجاه في الهجرة إلى ااألفراد تدفع قد الثقافية و االقتصادية و االجتماعية الصعواات أن  كما
 مخاطر من الحماية و الجديد االمحيط لالندماج الالزمين التوجيه و االرشاد دون لكن و أحسن عيش فرص عن احثا البالد

 .ااالشخاص تججاراإل شبكات

 الخليج دول خاصة  أخرى اقليمية جهات نحو أو اورواا الدان نحو الدولية الهجرة ظاهرة في ارتفاع 2111 سنة منذ لوحظ و
 .وليبيا

دها تعاشأن  عودة منذ ليبيا نحو التونسيين من كبير عدد عاد فقد وفعال مهاجرين فرق تتكون و. 392112 سنة اقتصا  في هذه ال
ها  النساء عدد في ملحوظا رتفاعاإ تظهر االحصائيات اعض أن  ولو سنة 31 و 18 اين سنهم يتراوح رجال من معظم

مهاجرات  .ال

 .االستغالل واعأن  شتى إلى ليبيا إلى وصولهم حال المهاجرون هؤالء يتعرض و

 فاقدي طفالاأل يعرض ما هو و مطرد نمو في الكبرى المدن نحو طفاللأل الداخلية الهجرة نفإ الظاهرة هذه مع االتوازي و 
 .ااألشخاص تججاراإل لخطر السند

ة يخص ما في أما  3 لىع تتوزع صحية مؤسسات شبكة من متكونة و للجميع مفتوحة و عمومية فهي الصحية المنظوم
 :أصناف

 .محلية مستشفياتال و االساسية الصحة مراكز -أ

 جهويةال مستشفياتال -ب

                                                 
 .خا قة للقانون 606111مؤسسة من بين  224111  36
 Le développement du secteur informel en Tunisie : Une politique de libéralisation en » مقال: المصد   37

trompe-l’œil. » DUCHENE Gérard et SEGHIR Sonia9 2117. 
 و للتنمية اإلفريقي البنك مع بالتعاون لإلحصاء الوطني المعهد". 2111 سنة العائال  عيش مستوى و اإلستهالك و الدجخل حول د اسة"  38

 .الدجولي البنك
د اسة ّتوضح  39 ها التي « Migrations des Tunisiens en Libye : dynamiques, défis et perspectives » ال  المنظمة اعدّت

هارة العالمية هاجرين من % 71 أن  2112 سنة لل  للعمل الرجوع في يرغبون 2111 سنة الليبية االزمة من الفا ين بليبيا التونسين الم
 .2112 سنة فعال عادوا % 41  وان الوضع يتحسن حالما هناك
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 جامعيةال مستشفياتال -ج

 %13 سوى الخاصة المصحات تمثل ال اينما ةاالسرج من %87 تضم التي الصحية المؤسسات معظم العمومي القطاع يشمل و
 .منها

ة من يختلف فانه 40اتركيا المعدل يقارب السكان لعدد االنسبة االطباء عدد معدل أن  من االرغم و  اصفة  أخرى إلى جه
ها الواجب التحديات فان السكان عدد من %27 إلى المجانية الطبية المساعدة قاعدة توسيع رغم و .41ملحوظة  يشمل حتى رفع

 42.كثيرة تزال ما خصاصة االكثر السكان النظام هذا

ة تؤثر أن  يمكن و  .االعضاء لنزع ااألشخاص تججاراإل امكانية على المجانية الصحية االخدمات التمتع صعوا

 اعضاء زرع ينتظرون الذين االفراد معالجة مجانية أن  التقرير هذا من الثالث االفصل المعروضة الدراسة نتائج وتفرز
 طبية معطيات على واضحة اصفة ترتكز االعضاء زرع في االولوية نأو االجتماعي الضمان نظام برع كلية اصفة كفولةم

 .االقليمي المستوى على المتواجدة ااألعضاء تججاراإل شبكات تواجد يمنع ما هو و احتة

 عاجلة احلول يطالبون زالوا ما التونسيين من كثيرا نإف 2111 سنة منذ سةوممس عمومية سياسات وضع من االرغم و
ارها تأت لم الثورة أن  معتبرين االجتماعية و االقتصادية لمشاكلهم  .اعد ثم

 وضعية هشاشة نع تعبيرا العنف متفاوتة احتجاجات الماضية القليلة شهراأل خالل جهات عدة شهدت السياق ذاه في و
 ظاهرة من الوقاية سياسة صلب في 43الجهوية الفوارق لظاهرة المؤسساتي التصدي يكون أن  يجب لهذا و المتساكنين

 .المستضعفة المجموعات على اخطر يشكجل الوضع هذا مثل نأل تججاراإل

 

 ّتونس في االنسان حقوق وضع 3-2-

 مثل المدنية و السياسية الحريات االنسان حقوق تتضمن و .االنسان لحقوق صارخا تهاكاأن  ااألشخاص تججاراإل ظاهرة تعتبر 
 كالحق االجتماعية و الثقافية و االقتصادية الحقوق كذلك و العنصري التمييز و التعذيب مناهضة و قسرا الخدمة و الرق منع
 التمتع في و المحترم العيش في الحق و الطفل و األم و االسرة حماية و الجنسين اين المساواة و مناسب امقاال غلالشج في

 . الثقافية الحياة في المشاركة و التعليم في و ممكن صحي وضع أحسنا

ها إذ خرآ على لحق أولوية اي توجد ال و ها هميةاأل من الدرجة نفس على كل  فيه مكان ال مستقر مناخ لخلق ضرورية وكل
ة  .ااألشخاص تججاراإل لجريم

ها في تنص التي االنسان احقوق الخاصة اإلقليمية و العالمية لياتاآل جميع على تونس صادقت قد و   جميع لغاءإ على معظم
  .ااألشخاص تججاراإل أو الرق شكالأ

ااهاأ تونس فتحت الثورة اعد و  و مميةاأل للمنظمات الخصوصيون رونالمقرج منهم و االنسان حقوق عن المدافعين لجميع او
هاإ عن معبرةال قليميةاإل الهيئات  .االنسان حقوق عن االدفاع مشروطالال لتزام

 و االنسان حقوق وزارة شاءأن  تم حيث االنسان حقوق الحترام الحكومية المؤسسات دعم تم فقد الوطني المستوى على ماأ
 مستقلة كهيئة 1991 سنة منذ المحدثة االساسية والحريات االنسان لحقوق العليا الهيئة إلى اضافة 2112 سنة االنتقالية العدالة

 .الحكومية للمراقبة

                                                 
 .ّتركيا في ساكن 1111 /1.5 مقابل ّتونس في ساكن 1111 /1.1 ّتبلغ 2118-2117 لسنة الطبية التغطية نسبة  40
 فوا ق ّتوجد 2119 لسنة ) OCDE) االقتصادية والتنمية التعاون منظمة احصائيا  وحسب 2111 لسنة الصحة وزا ة ّتقرير حسب   41

 ولكن .ساكن 1111 /1.2 ّتبلغ حيث ّتوز  و( بألمانيا ّتلك النسبة ّتقا ب)  ساكن 1111 /3.3 البالغة بتونس الطبية التغطية نسبة بين كبيرة
 في ملحوظ ّتحسن إلى ّتشير للطفولة العالمية المنظمة و لالحصاء الوطني المعهد طرف من 2112 سنة منازة د اسة إلى االشا ة ّتاد 

ا  ا  الصحة مؤشر  .الغربي للوسط الثالثة بالوالي
42  consolidation and transparency سا  سلسلة. للفقراء الصحية العناية ّتوجيه  واشنطن الدولي، البنك 4 عدد المتحدة االمم د ا

 .2113 جانفي
ومة شرعت  43 ا  المتحدة األمم عمل إطا  مع باالشتراك الحك  مركزية ال حول مشترك برنامج أنااز  في (UNDAF)  اإلنمائية للمساعد

هداف ا  امكانيا  لتعزيز يرمي للتنمية محلي برنامج اعتماد و التنمية لدعم للتنمية األلفية أ ا   سم على الوطنية و المحلية االدا   و التحدي
ا  ّتطوير  المتجحدة األمم برنامج و اليونيسيف و للتنمية المتحدة االمم صندوق من كل المشترك البرنامج هذا في يشا ك و. المالئمة السياس
 .ارةلله الدجولية المنظمة و للسجكجان

 



 

 
 

27 

ة من و  و االنسان حقوق عن الدفاع مجال في متواصل اتحرك االخيرة السنوات خالل المدني المجتمع تميز  أخرى جه
هور تجاه نوعية اتحركات  .الحكومية المؤسسات و العريض الجم

ما و  .الجديد الدستور ضمن الشخصية الحريات و االنسان حقوق دراجإ على يعمل التأسيسي الوطني المجلس نإف ختا

 التأسيسي النص ضمن االنسان لحقوق الدولية لياتاآل مكانة حول منقسما يزال ما التأسيسي الوطني المجلس أن  حين في و
مها في االنسان حقوق على التنصيص قصد المجلس على الضغط يواصل المدني المجتمع نإف  و الشمولي و الكوني مفهو

 .الجنسين اين الكاملة المساواة كذلك

 المرأة حقوق واقع4-2-   

هن يتم حيث 44دوليةال المنظمات حسب  ااألشخاص تججاراإل ضحايا غلبيةأ النساء تمثل  شنعأ هي و .جنسية غراضأل استغالل
 و اإلجتماعي االنوع عالقتها في ااألشخاص تججاراإل ظاهرة تحليل محاولة وجب لذلك و. النساء على المسلط العنف مظاهر
 .تلك اصفتهن له تتعرضن الذي االستغالل واعأن  على التعرف قصد تونس في النساء اوضع االهتمام

ها مقارنة مميز اوضع التونسية المرأة تتمتع االخصائيين معظم حسب  دستور تنصيص اسبب وذلك العراي العالم في امثيالت
 .الميادين جميع في الرجل و المرأة اين المساواة على 1959

 مشموالت من هي مثال طفالاأل مسؤولية أن  اذ .سرةاأل داخل خاصة الواقع أرض على مضمونة غير المساواة هذه ولكن
 ال النساء أن  كما وفاته أو باأل قصور حالة في إال شاملة اصفة مسؤولة تصبح ال و الحضانة احق إال ماأل تتمتع وال األب

 .النصف انسبة إال ااإلرث الشخصية حوالاأل مجلة امقتضى يتمتعن

 يتأثر من أول مثال هنأن  إذ .العام الفضاء وفي الشغل مجال في الرجال وضعية دون النساء وضعية تبقى  أخرى ناحية من و
 .واالجتماعي االقتصادي المستوى على الجهوية االفوارق مباشرة

ها في تنص الشغل مجلة أن  من االرغم  5 في خالمؤرج 1993 لسنة 66 عدد القانون امقتضى تنقيحها اعد( أ5) الخامس فصل
ة ماتزال جراأل في الفوارق إنف المرأة و الرجل اين تمييز يأ يوجد ال هأن  على 1993 جويلية  مثل قطاعات عدة في قائم
ة نسبة أن  كما الشغل لنفس الرجل يتقاضاه ما نصف تتقاضى المرأة أن  حيث الفالحي القطاع  نسبةال تفوق النساء عند االمي

 تعرضا أكثر يجعلهن ما هو و الرجال من صعبأ الشغل اسوق لتحاقهنإ أن  كما. الدراسة في تفوقهن من االرغم الرجال لدى
 سن منذ المنزلي االعمل اتمهدد المهمشة الجهات من البنات نإف الختام في و. االستغالل أشكال شتى و الهشاشة و للفقر

 .حياتهن طوال الوضع هذا على البقاء و مبكرة

ها احترام مدى و للمرأة المجتمع نظرة تعتبر و ما مؤشرا حقوق  السياق هذا في و .االستغالل حاالت اعض تطور لتقييم ها
ة اصفة للمرأة ضعافهإ حيث من النساء على المسلط العنفا نهتم أن  ينبغي ه و دائم  و لالستغالل عرضة المرأة يجعل ألن
 .لها الدونيجة المجتمع نظرة يعكس

هن تم الالتي النساء من %47 أن  45البشري العمران و لألسرة الوطني الديوان اها قام دراسة أفرزت و  والالتي استجواا
 أو الجنسي أو النفسي أو الجسدي العنف شكالأ من لشكل تعرضن هنأن  يصرحن سنة 41 و 18 اين سنهن يتراوح

ة دائرتهن إلى ينتمون العنف هذا في المتسببين أن  يذكرن كما. حياتهن خالل االقل على مرة االقتصادي  أو زوج) المقرا
 الستقبال ةالمعدج و المدني للمجتمع التااعة أو الحكومية اإليواء و ستقبالاإل مقرات عدد إنف هذا رغم و"( صديق" أو خطيب
 .التقرير هذا من الرااع الفصل في مبين هو كما جدا قليلة العنف ضحايا النساء

 تججاراإل ضحايا ذلك في اما المرأة حقوق عن الدفاع قصد االعتبار اعين الظاهرة هذه تؤخذ أن  المفروض من وكان
 .ااألشخاص

ه تججاراإل خطر أمام للهشاشة مامضخج عنصرا المرأة وصم يعتبر و  سفلى رتبة في الظاهرة لهذه المتعرضات النساء يضع ألن
 .االساسية حقوقهن دنىأل احترام يوجد ال حيث

. الزواج اطار خارج مولودال كذلك يحمي و يحميهن قانوني إلطار حاجة في و االعار موصومات فإنهن العازاات النساء أما و
 مسيئة تعتبر الزواج طارإ خارج الجنسية العالقات الن ذلك و احملهن لعائالتهن صرحن اذا للقتل اعضهن تتعرض قد و

 .العائلة لشرف

                                                 
هارة الدجوليجة المنظمة احصائيا  حسب  44  المنظجمة قامت اللجذين باالشخاص االّتاا  ضحايا من % 62 النساء ّتمثل العالمي المستوى على لل

ا  في اإلّتجاا  ضحايا الرججال من متزايدا عددا اإلحصائية ّتعكس لكن. بمساعدّتهم  .األخيرة السنو
 .2111 سنة ONFP  و AECID النساء ضدج الموججه العنف حول وطنية د اسة  45
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( CEDAW) المرأة ضد التمييز أشكال جميع على االقضاء الخاصة االتفاقية على تونس صادقت فقد القانونية الناحية من أما و
هذه الخاص االختياري البروتوكول على و 1985 سنة ة في راءالوز مجلس قام و .2118 سنة االتفاقية ا  االنتقالية الحكوم

ة 46احترازات جميع ارفع خاص 2111 أوت 16 في مؤرخ مرسوم عداداإ  المصادقة عند عليها المنصوص التونسية الحكوم
ة أن  على ينص الذي العام المبدأ على الحفاظ تم هأن  رغي. 1985 سنة االتفاقية على  هذه امقتضى تصادق ال التونسية الحكوم

 .الدستور من ولاأل الفصل لمقتضيات مخالف قانوني أو إداري قرار يأ على االتفاقية

 اصفته المتحدة لألمم العام ميناأل إلى رسمية مراسلة يأ توجه لم التونسية الحكومة نأل الغيا اقي المرسوم هذا لكن و
ة جراءاتإ حسب طرافاأل المتعددة تفاقياتلإل الوحيد الراعي  .47المتحدة لألمم العالمية المنظم

ة قانونية اإصالحات القيام تم المرأة حقوق عن للدفاع المجهودات هذه مع االتوازي و  2118 فيفري قانون منها نذكر هام
 للبنت الزواج سن توحيد قانون و الزوجية مسكن في االبقاء طفالاأل احضانة فةالمكلج قةالمطلج المرأة تمتع على ينص الذي

 .االداءات من الهبات اعفاء وقانون( سنة 18) والولد

 48المهملين أو ينيالطبيع طفاللأل عائلي لقب سنادإ االول يخص المرأة حقوق يدعمان هامين قانونين سن تم 1998 سنة في و 
 .49الزوجين اين الملكية في شتراكاإل تنظيم الثاني يخص و

 

 الطفل حقوق واقع5-2-  

 من اه يستهان ال جزء العالم مستوى على يمثلون و ااألشخاص تججاراإل ضحية تكون نأا تهديدا كثراأل الشريحة طفالاأل يمثل
 حماية في الحكومات مسؤولية تتمثل و. 50 االعضاء زرع و قسرا الخدمة و االجنس تججاراإل مجال في لينالمشغج الضحايا

 .مناآ مستقبال الغد لكهول تضمن شاملة تنمية سياسات سن و للقانون حازم تطبيق و شامل قانوني طارإ خالل من طفالاأل

 .للبالد االجتماعية السياسة ضمن مميزة امكانة 1956 سنة االستقالل منذ تونس في طفالاأل يتمتع و

 للجهات المنتمين خاصة و طفالاأل وضع نفإ طفالاأل لحماية الضامنة القوانين من و العديدة التشريعات من االرغم و لكن و 
 الدراسة اينت و. حاجياتها لتسديد مبكرة سن منذ هاأطفال لتشغيل المعوزة العائالت تلجأ ما كثيرا ذإ محيرة تزال ما الفقيرة

ة مع االتعاون لإلحصاء الوطني المعهد طرف من 2112 سنة اتونس المنجزة( MICS)المؤشرات المتعددة  االمم منظم
 14 و 5 اين سنهم المتراوحة طفالاأل من %3 أن  (FNUAP) ناللسك المتحدة ممألا صندوق و( UNICEF) للطفولة المتحدة

هنيا نشاطا يمارسون سنة  .االمدن %2 مقاال الريفي االوسط %5 إلى النسبة هذه ترتفع و م

 العمل أو الجنسية السياحة و التسول في طفالاأل الستغالل حاالت عدة المدني المجتمع منظمات و عالمية منظمات الحظت و
  .المنزلي

 .المجاالت جميع في ااألشخاص تججاراإل على و المذكورة االستغالل حاالت على الدراسة هذه تنكب و

هددة مجموعات 51الشوارع في المتسكعون طفالاأل و الشوارع أطفال يمثل و  و حمايتهم وجبت لذا و ااألشخاص تججارااإل م
 .الثورة منذ ارتفع قد طفالاأل هؤالء عدد أن  العالمية المنظمات حسب يبدو

 لإليفاء الكبرى المدن إلى للنزوح هاأطفالا تدفع التي الداخلية االجهات العائالت افقر الظاهرة هذه مصادرنا معظم تفسر و
 .احاجياتهم

 .جتماعيةاإل الشؤون وزارة موظفي طرف من هااعض حصاءإ تم خطيرة حوادث إلى طفالاأل هؤالء يتعرض و
                                                 

  15 الفصل يعطي كما لألطفال الانسية إسناد في األبوين لكال الحق 9 الفصل يعطي و. 129 و 16 و 15 و  9 الفصول على التحفظ ّتم  46
 ّتعتبر ال ّتونس أن  كما. الشخصية األحوال مالة من 614 و 233 الفصول مع هذا يتعا ض أال على إقامتها مكان اختيا  في للمرأة الحق
ا  مخالفة  h,g,f,d,c النقاط . اإل ث من وّتمكينهم التبني حالة في لألطفال العائلي اللقب بإسناد المتعلقة الشخصية األحوال مالة لمقتضي

ظا   فع" AFTD وFNUAP:  المصد  ومة باّتفاقية الخاصة التحف  لتونس العام البالغ على الحفاظ عدم مع النساء ضد التمييز مقا
"2111. 

ا  دليل  47 ا  مالة و(    ST/LG/7/Rev.1) العامة للكتابة العملية اإلجراء نظما  طرف من المتبعة اإلجراء  ،V عدد المالد) األممية الم
 (.6 إلى 1 والمكمال  1955نيويو ك،

 عدد بالقانون المنقح السند فاقدي أو المهملين لألطفال عئلي لقب بإسناد المتعلق 1998 أكتوبر 28 في المؤ خ 1998-1175 عدد القانون  48
 .2113 جويلية 7 نوفمبر 9 في المؤ خ 1151-2113

 .الزوجين بين الملكية في باإلشتراك المتعلق 1998 أكتوبر 9 في المؤ خ 98-91 عدد القانون  49
هارة الدولية المنظمة  عاية ّتحت الضحايا ثلث سنة 18 سن دون األطفال يمثل  50  ذلك و  المنقضية العشرية خالل مطرد ا ّتفاع في وهو لل

هاجرين نسبة ا ّتفاع بسبب  .المرفوقين غير األطفال منهم وخاصة الم
ة حاليا القالئل الدول بين من ّتونس  51 ه هرة شديدة بقلجة المعنية بالا  .الشوا ع في وينامون يعملون الذين الشوا ع أطفال بظا
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 الدراسة هذه شملت و الشارع في طفالألل االجتماعية و النفسية الحاجيات حول ادراسة 2117 سنة الوزارة هذه قامت كما
 منهم %2,9 أن  و قار امسكن تتمتع ال العينة هذه راع أن  الدراسة اينت و .ينيجأمج %8,11 و ذكور %85 منهم حالة 592

ة تعريف حسب" الشوارع أطفال" امسمى ويعرفون الشوارع في يعيشون  في يقيمون هم و .للطفولة المتحدة االمم منظم
  اما خارجيال و الداخلي المستوى على المتاجرين طرف من االستغالل لخطر تعرضهم هشة وضعية في العمومية الحدائق

 إذا ما تحديد دون امقاال جنسية لممارسات اخضوعهم منهم% 6294 ويعترف .السرية الهجرة في فكروا منهم% 65.7 أن
 ثم يةالقسر الدعارة إلى يؤدي ما كثيرا مبكرة سن في البغاء ممارسة نإف الحاالت كل في و الغير قبل من مرغمين كانوا

 .ااألشخاص تججاراإل

هم البالغ و الزواج طارإ خارج المولودين طفالاأل يخص خرآ مشكل هنالك  تلجأ حيث سنويا مولود 1111 حوالي عدد
عهم إلى 52هاتهممجأ  عرضة الزواج طارإ خارج همأطفال كذلك و اتاالعاز مهاتاأل تبقى و .عنهم التخلي أو يواءإ امركز إيدا

 .لهم المجتمع نظرة اسبب ذلك و ااألشخاص تججاراإل لمخاطر

 ست و واحد يوم اين سنهم المتراوح السند فاقدي طفالااأل التكفل في( INEP) الطفولة لحماية الوطني المعهد مهام تتمثل
هددة الطفولة كذلك و عنهم يالمتخلج طفالاأل و  53سنوات  .عرضية اصفة الم

ة نفإ الرااع االفصل رمفسج هو كما و هذه لإلحاطة مختصة مراكز تضع التونسية الحكوم  لياتآ جدتو و .الهشة المجموعات ا
مهم األمهات تضطر ال حتى فيهم المرغوب غير طفالاأل إليواء قانونية  .اعد ما في يستغلونهم قد لمجهولين لتسلي

 تظارأن  في و .المختصة االمراكز المودعين طفالاأل هؤالء من %41 حوالي استرجاع البيولوجية العائالت تتولى و
اؤهم يتم استرجاعهم ة طرف من للغرض ةالمعدج( SOS) راعةاأل اإليواء قرى اأحد إيو  .التونسية الحكوم

  ذإ .تججاراإل ضحايا على التعرف و طفالاأل إيواء و استقبال امراكز العاملين عواناأل تكوين مجال في كبيرة التحديات تبقى و
  حونيصرج الذين و تججاراإل ضحايا لحماية مباشرة يعملون الذي الدراسة هذه طارإ في المستجواين الطفولة مندواي دعد أن
 .%22 يتجاوز ال الضحايا هؤالء على التعرف في تكوينا تلقوا همأن

 اوضع قامت و طفالاأل تشغيل أشكال سوءأ امنع الخاصة فاقيةتاإل على تونس صادقت فقد للطفل ليةالدو الحقوق مجال في و
ذها الواجب جراءاتاإل ة 182 عدد االتفاقية) عليها للقضاء اتخا  الدنيا االسن الخاصة االتفاقية إلى إضافة(الدولية العمل لمنظم

 34 و 32 و 19 و 11 المواد و الطفل احقوق الخاصة االتفاقية و  54إعالن و تحفظ مع(  138 رقم االتفاقية) طفالاأل لتشغيل
 و طفالاأل فيها يشرك التي حيةاااإل واألفالم طفالااأل تججاراإل مجال في ااالتفاقية الملحق االختياري البروتوكول و 3655 و

 فقد االقليمي المستوى على إما و. الحروب في طفالاأل تشريك مجال في تفاقيةااإل الملحق االختياري البروتوكول كذاك
 .اإفريقيا له الكريم العيش توفير و الطفل لحقوق االفريقية المعاهدة على تونس صادقت

 ااحترام تونس اللتزام الرئيسي المرجع يمثل 1995 لسنة 56الطفولة حماية مجلة صدارإ نفإ الوطني المستوى على أما و
 .الطفل حقوق

 مهدد طفل وضعية كل عن عالماإل وجوب و العائلي هوسط في كإاقائه للطفل العليا المصلحة للمجلة الرئيسية المبادئ تشمل و
 .معنويا أو جسديا

 طفالااأل عترافاإل مثل الطفولة لحماية القانوني طاراإل لتطوير القوانين من سلسلة سن الطفولة حماية مجلة صدارإ إثر تم و
 .الخصوصية االحتياجات ذوي طفالاأل كذلك و جديد من المهيكلة العائالت ضمن المدمجين أو الزواج إطار خارج المولودين

 دالتقيج على زواجاأل إجبار و عائلي لقب من 57النسب مجهول أو اللقيط  الطفل اتمكين المتعلق القانون االخصوص نذكر و
 الخاص القانون و النسب لتحديد الجيني التحليل اإجراء الخاص القانون كذلك و قطاعأن  دون قةالمطلج لفائدة الكفالة منحة ادفع
 .طفالاأل ابقية مساواتهم لضمان الخصوصية االحتياجات ذوي طفالااأل هتمامااإل

                                                 
 ".ّتونس في األطفال حالة ّتقييم:" للطفولة العالمية المنظمة ّتقرير: المصد   52
 .الرضجع من الطفولة لحماية الوطني المعهد طرف من المحصين األطفال من 71% من أكثر  53
 13 عدد الرسمي الرائد)  1996 فيفري 5 في المؤ خ 96-191 عدد األمر من 1 ،النقطة12 الفصل حسب محدد األدنى القانوني السن  54

سا  مركز:  المصد . سنة 16بـ( 1996 فيفري 13 في المؤ خ د ا  .والقضائية القانونية ال
ا  التوصيا  بين من ّتحفظ و ّتوصية سحب مع  55  بالمصادقة المتعلق 1991 نوفمبر 29 في المؤ خ 91-92 عدد بالقانون الملحقة والتحفظ

 Cit.op: المصد . 2111 أكتوبر غرة في المؤ خ 2111-84 عدد القانون بمقتضى الطفل حقوق حول المتحدة األمم اّتفاقية على
سا  مركز: المصد . الثاني الفصل 1995 نوفمبر 9 في المؤ خ 95-92 عدد القانون  56 د ا  .والعدلية القانونية ال
 Cit.op: المصد . 2113 جويلية 7 في المؤ خ 2113-1151 عدد القانون بقتضى نقح كما  57
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 مشدجدة عقواات على ينص التونسي القانون نفإ طفالااأل تججاراإل عن ةالمنجرج االجرائم المتعلقة القوانين يخص ما في اأمج و
 و المعاملة سوء و طفاللأل واالقتصادي الجنسي ااالستغالل المتعلقة الجرائم خاصة و طفالاأل على العنف لمرتكبي االنسبة

ة تحويل و ختطافاإل  االمخدرات المتعلقة العقواات و  (1995 نوفمبر 9 في المؤرخ 93-95 عدد القانون) التهجير أو الوجه
 . (1995 نوفمبر 9 في المؤرخ 94-95 قانون)

 

 الشغالين حقوق وضعية 6-2-

 .ملحوظة اصفة تتقلص شخاصاأل إستغالل مكانيةإ نفإ لينوالمشغج الشغالين لمصالح مالئما الشغل قانون يكون عندما

 و منهم الكهول الشغالين حقوق تشريعات لىإو( 2.2 انظر) اتونس الشغل لسوق العام االوضع الدراسة تهتم االطار هذا في و
 قبل من التشريعات هذه تطبيق امدى تهتم كما النازحين الالعمج كذلك و الشغل سوق لدخول القانونية السن الغوا الذين رالقصج
 .العمال نقااات اأهمية و الشغل متفقدي اواسطة العمومية السلط

 اتوفير الونالشغج يطالب حيث 2111 جانفي 14 ثورة اعد االجتماعية االحتجاجات ظاهرة تفاقمت فقد سااقا ذكره تمج كما و
 منتظم الغير القطاع ألهمية االنظر توفيره يصعب ما هو و محترم تأجير مستوى و الئقة عمل ظروف و للعمل كثرأ فرص

 تعرضا أكثرها و هشاشة الفئات كثرأ األجانب العملة و للتشغيل القانونية السنج البالغون طفالاأل و النساء يمثل و. البالد في
ة اتشريعات محميون التونسيين العملة نفإ الدولي المستوى على أما و .المشغلين طرف من ستغالللإل  الدولية العمل منظم

ةا الخاصة االتفاقية منها نذكر  رقم فاقيةاالت) النهائية الفصول اتعديل الخاصة تفاقيةااإل المنقحة جبارياإل العمل أو قسرا الخدم
ة اإلغاء الخاصة تفاقيةاإل( 4 و 1 المواد و 29  في الشغل اتفقجدية المتعلقة اإلتفاقية و (2 و 1 المواد 115 اإلتفاقية) قسرا الخدم

 اإلتفاقية) الوظيفية الخطط سنادإ في و الشغل في االتمييز الخاصة تفاقيةاإل و( 81 اإلتفاقية) التجارة و الصناعية الميادين
 الضمان مجال في االمساواة الخاصة واالتفاقية( 19 عدد) الشغل حوادث معالجة عند االمساواة الخاصة االتفاقية و (111

ة عن الصادرة(  181 عدد االتفاقية) االجتماعي  احماية الخاصة 1991 لسنة الدولية االتفاقية وكذلك الدولية العمل منظم
ة نإف الختام في و. وعائالتهم ازحينالنج الالعمجج جميع  و اعامالت الخاصة 189 عدد االتفاقية على تصادق لم التونسية الحكوم
 .2111 جوان لشهر المنازل عملة

 1996 سنة المنقحة و 1966 سنة في الصادرة الشغل امجلة خاصة محمية الشغالين حقوق نجفإ الوطني المستوى على أما و
 االمؤسسات العاملين على الشغل مجلة تنطبق و.  أخرى أوامر و اقوانين و الجماعية ةالقطاعي االتفاقيات و االدستور و

ها و 58الفالحية و التجارية و الصناعية  أو خيري طااع لها كان أو كيةئال أو دينية أو خاصة أو عمومية كانت سواء فروع
 و الشغل تفقدية و المؤسسات في الشغالين تمثيل و العمل جازأن  و الشغلية العالقات الشغل مجلة تنظم و .59جمعياتي
 .60الخاصة الحاالت و التشريعات هذه مقتضيات مخالفي على المسلطة العقواات كذلك و الشغل في النزاعات

 النشيطة الفئة ثلث يمثل ما وهو .امنخرط 811.111 يضمج حيث للعمال نقااية مةمنظج همأ للشغل التونسي العام حادتجاإل يمثل و 
 احق توعيةلل استثنائية تحرك قدرة و للميدان دقيقة معرفة له رفيو اممج القطاعات جميع في ممثل هو و .التونسي المجتمع في

 .عنه الدفاع و الشغالين

 افريل 4 تاريخا حالمنق و 1965 جويلية غرة في المؤرخ 25-65 عدد القانون امقتضيات ضبطه تم فقد المنزلي العمل أما و
 .سااقا عشر الرااعة سن عن عوضا عشر السادسة سن دون طفالاأل تشغيل يمنع الذي و 2115

 استغالل يزال ما حيث صدوره منذ إطالقا قبجيط لم فإنه المنزليات العامالت لحقوق حماية ليمثج القانون هذا أن  من االرغم و 
 .ردع أي دون متواصال السادسة سن منذ الفتيات

 حاالت ااستثناء( المجلة تضبطها حاالت في خاص اترخيص إال)  سنة 16 ـا طفالاأل لتشغيل الدنيا السن الشغل مجلة دتحدج و
هد في التكوين  تؤثر ال و الطفل اصحة تضر ال التي الفالحية االشغال أما .المهني التدريب مراكز في و المهنية و التقنية المعا

 .مصراعيها على االستغالل اوابأ يفتح اجراء هو و عشر الثالثة سن من ااتداء فيها طفالاأل تشغيل يمكن فانه دراسته على

 طبي فحص اعد الإ( الصناعية غير االنشطة اعض ااستثناء) نشاط يأ في عشر الثامنة سن دون طفالاأل تشغيل يمكن ال و
 اهذا يقوم أن  يجب و. المعني الشغل ممارسةل طفالاأل هؤالء قاالية مدى يحدد(  ااألشعة و ايولوجي و جسدي) معمق و شامل

 .مجانيا الفحص يكون أن  و الشغل لطب تااع عمومي طبيب الفحص

                                                 
ا  خصوصية ّتنظم القطاع الفالحي  58  .ال وجود لتشريع
 .الفصل األول من مالة الشغل  59
 .الفصل األول من مالة الشغل  60
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 الثامنة و ليال الثامنة الساعة ناي) الليل أثناء األقل على متتالية ساعة 14 لمدة سنة عشر االراعة دون طفالاأل تشغيل يمنع و 
 الساعة اين) الليل أثناء متتالية ساعة 12 لمدة سنة 18 و 14 اين اعمارهم المتراوحة طفالاأل تشغيل يمنع كما( وجواا صباحا
 61(.وجواا صباحا والسادسة مساء العاشرة

 و اتونس جانباأل اوضعية الخاص 1968 مارس 8 في المؤرخ القانون امقتضيات محددة فهي االجانب العملة وضعية ماأ و
ها الواجب المسبقة اإلجراءات القانون هذا يحدد  تكون قد والمضمون الشكل تخص اجراءات هي و جانباأل تشغيل قبل إتباع

 العامل اها يتمتع التي والواجبات الحقوق انفس يتمتع االجنبي العامل"  أن  على الشغل مجلة من 263 الفصل ينص و .صعبة
ة لنفس يخضع و التونسي  .الواقع رضأ على للغاية محدودا يبقى الحقوق هذه و االجراءات هذه تطبيق لكن و". الشغلية العالق

 

مهاجرين حقوق 7-2-  بتونس وضعيتهم و ال

ارها الواجب المجموعات إلى منتظمين غيرال منهم خاصة و المهاجرون ينتمي  و ااألشخاص تججاراإل ظاهرة تقييم عند اعتب
 .وضعهم لهشاشة نظرا ذلك

مهاجرين من واعأن  عدة تونس تعُد و  ثرإ ليبيا من القادمين السياسي اللجوء طالبي أو اقتصادية ألسباب القادمين السريين ال
 للتمييز تتعرض هشة مجموعات يمثلون كلهم و الثنائية تتفاقيااإل إطار في اتونس المتواجدين الطلبة و 2111 حداثأ

 .الشغل في االستغالل و العنصري

ةا على ياتالتعدج هذه تمثل و ها البشرية لحرم اهر المسبقة فكاراأل جميع مثل مثل  الظروف توفر ألنها محاراتها يجب ظو
  .لإلنسان االساسية الحقوق تهاكأن  أمام الباب تفتح و التعامل في المساواة لعدم المالئمة

 سن فوق منهم %62 و الرجال من نصفهم 35192 حوالي 2114 حصاءإ حسب اتونس المقيمين االجانب عدد يبلغ و
دهم البالغ الجزائريون يمثل و .الثالثين  الطلبة عدد يبلغ و .ذاكأن  تونس في المقيمين االجانب أغلبية 62(%27.3) 9612 عد

هد المرسمين  األراضي و موريتانيا و المغرب من 3511 الوافدين من 2118 و 2117 سنة اين التونسية الكليات و االمعا
 .63العاج ساحل و مالي و الجزائر و المحتلة الفلسطينية

مات سبابأ همأ من العائلي التقريب سنوات منذ حأصب و   الصحراء غرب دول لمواطني االنسبة خاصة طويلة لمدة االقا
 .2113 سنة منذ لتونس تقلأن  الذي للتنمية االفريقي االبنك العاملين

 اتونس المقيمين نسبة أن   64(CARIM) الدولية الهجرة حول والتطبيق البحوث مجمع اها قام التي الدراسة خالل من يبرز و
 المتراوحة الفترة أن  غير .1971 سنة منذ تتطور لم نسبة هي و للسكان الجملي العدد من %1 تتجاوز ال شرعية غير اصفة

هاجرين من مسبوق غير عدد وفود شهدت  2112 و 2111 سنة اين  .ليبيا في الحرب من افرج منتظمين الغير الم

ة هذه أمام و  دها تونس فتحت االزم  وعدد ليبي 61111 منهم 65مخيجمات عدجة في ليبيا من الفارين من االالف مئات لقبول حدو
مهاجرين العملة من جدا كبير  .الغراية افريقيا دول صيليأ ال

ها تم التي 66االمخيمات سياسي لجوء طالب و مهاجر 4111 حوالي قبول تم 2111 وتأ واخرأ في و  الحدود على فتح
  .الليبية التونسية

ة تولت و  اتدخل الدانهم إلى عادوا كبير عدد و صليةاأل لبلدانهم العودة على امهاجر 116111 مساعدة للهجرة الدولية المنظم
 .دولهم من

 إلى 2113 مارس في اه المقيمين عدد تقلجص قد و .تونس شرقي جنوب في االشوشة لعبورا مخيم إال مفتوحا اليوم يبق لم و
 الحكومة تحاول و .اقافمر غير طفال 32 منهم للججوء مطالبهم رفضت شخصا 327 و لجوء طالبي 7 و امهاجر 855

 .2112 أكتوار منذ قطعتأن  قد ساسيةاأل المواد و المؤونة توزيع أن  حين في لهم سانيةأن  حلول ايجاد التونسية

                                                 
 .األول العنوانII المالد ، الشغل مالة  61
هارة و السكاني التطو :  2111 سبتمبر 3- الشغل قانون  62 هوية التنمية وزا ة – ّتونس في السكاني التطو : الانس ومسائل الصحة و ال  الا

 .والتخطيط
63  Ibid. 
امع  64 هارة حول التطبيقية البحوث م هارة واالجتماعي والسياسي والقضائي واالقتصادي السكاني االطا "  الدولية ال  .2111"  لل
 .ّتطاوين والية و الادير برأس الحدودي الممر قرب  65
 .الالجئين لشؤون السامية للمفوضية الواب موقع:  المصد   66
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هاجرين هؤالء جميع على يمنع و  (ينالمرفوض اللجوء طالبي خاصة و) الصحراء غراي فريقياإ دول من خاصة الوافدين الم
 تججاراإل اظاهرة دينمهدج و االستغالل شكالأ لجميع معرضين يجعلهم ما هو و .التونسي التراب كامل على الشغل

 .ااألشخاص

 عضا على المتواجدة) قردان ان مدينة إلى الشوشة امخيم المقيمين طفالاأل و الرجال من عدد سبوعأ كلج في يتوجه و
همج أحد و الشوشة مخيم من كيلومترات  دون مالمخي إلى أحيانا يعودون و اليوم في ساعات اضع للعمل (التهريب مراكز أ

 .ستجواااتاإل ثناءأ االمخيم المقيمون يذكره كما تهمجرأ على الحصول

 .للخطر حياته معرضا طاليايإ إلى خلسة الهجرة يحاولون منهم البعض فإن وضعيتهم تسوية مكانيةإ من اليأس أمام و

 هؤالء لحماية حلول يجادإل المحاوالت اعض من االرغم جهولم من كثرأ الرجال و النساء هؤالء مستقبل يصبح هكذا و
دهم إلى لعودةا يريدون ال الذين و اللجوء من المرفوضين   .اال

ة نفإ الالجئين تخص وطنية تشريعات ياحال تملك ال تونس أن  واما  .السياسي اللجوء حول قانون مشروع على عملت الحكوم

ة من و هورية في الجارية حداثاأل تسببت  أخرى جه  من اآلالف مئات 67هروب في 2111 مارس منذ السورية العراية الجم
 مخيم فتح تم حيث 68الجزائر إلى منهم الفآ اضعة أولج.تركيا كذلك و ردناأل و لبنان مثل المجاورة البلدان إلى السوريين
ة غير اصفة اعضهم يتردد و إليوائهم  .ارتفاعا قلأ المعيشة مستوى حيث تونس على منتظم

ة السورية العائالت عدد السامية المفوضية مكتب يحصي و  هم يقيم .31 حواليا تونس في المقيم مهدية و اسوسة معظم  ال
 تجاه التونسية السلط تسامح رغم و. نسبيا طيبة ظروف في(  الغراي الشمال)  الكاف امدينة قليلة مدة منذ و .(الشرقي الوسط)

 و الطويل أو المتوسط مداأل على مهدجدين يجعلهم ما وهو ممنوعا يبقى همتشغيل نفإ التونسي التراب على العائالت ههذ تواجد
رهما هتماماإل يفرض االتالي  .مصي

مهاجرين الخاصة االتفاقية على تونس صادقت وليالدج المستوى على و  و الموضوع انفس المتعلق البروتوكول على و اال
مهاجرين تهريب مكافحة اروتوكول على  الجريمة لمكافحة حدةالمتج مماأل التفاقية لالمكمج الجو و البحر و البر طريق عن ال

ة  تفاقياتاإل اعض على تصادق لم لكنها .العنصري الميز شكالأ جميع على القضاء حول الدولية يةاالتفاق و الدجول عبر المنظم
مهاجرين االعملة المتعلقة 1949 جويلية غرة في المؤرخة 197 رقم االتفاقية خاصة منها نذكر  143 رقم واالتفاقية ال

مهاجرين العملة مع التعامل في المساواة تطوير و قانونية غير ظروف في االهجرة المتعلقة 1975 جوان 23 في المؤرخة  .ال
مهاجرين العملة جميع حقوق احماية الخاصة المتحدة مماأل اتفاقية على تصادق لم هاأن  ماك  في المؤرخة عائالتهم أفراد و ال

ها له مغادرتهم و التونسي االتراب إقامتهم و المهاجرين دخول نفإ الوطنية التشريعات مستوى على اأم و .1991  ينظم
ةإ مدة تتجاوز عندما و .األجانب اوضعية المتعلق و 1968 مارس 8 في المؤرخ 7-68 عدد القانون مهاجرين قام  القانونين ال

مهاجرين توجيه و يواءإ مراكز إلى نقلهم يتم فإنه 69المحدد جلاأل  .صليةاأل الدانهم إلى ترحيلهم تظارأن  في( حجز مراكز) ال
مهاجرين توجيه و يواءإ مراكز 7 تونس في يوجد و  الحرس وحدات جميعا يهاعل تشرف الجهات مستوى على امركز 19 و لل

مهاجرين لبقاء القصوى المدة يحدد ال التونسي القانون لكون ذلك يرجع و .الوطني  أن  ماك .التوجيه و االيواء مراكز في ال
ة ة غير التونسية الحكوم مهاجر عودة انفقات االتكفل ملزم مهاجر يتحمل ما ةفعاد .عيدهت ال و االده إلى ال  لبلده عودته عباءأ ال

ه على هاجر اقترض إذا و .اذلك سفارته تتكفل لم ذاإ الخاص حساا  ما هو و له مدينا يصبح خرآ شخص من تذكرته ثمن الم
مهاجرين اإشكالية اإلهتمام يقع أن  يجب ذلكل و .تججاراإل و ستغاللاإل لمخاطر يعرضه  التونسية السلطات اهم تحتفظ الذين ال

 خطر من تحد حتى 70مهكرامت على الحفاظ و اسرعة همنادال إلى همإلرجاع اديلة وسائل عن والبحث مراكزال هذه في
 اإلدماج خالل فرد كل مرافقة قصد ادماج إعادة اخطة االجراءات هذه ترفق أن  يجب و .ااألشخاص تججارإلل تعرضهم

 .جتماعياإل و قتصادياإل

                                                 
هاجرين عدد يبلغ الالجئين لشؤون السامية المفوضية حسب  67  لاوء على الحصول أنتظا   في أو كالجئين مرسمجين 728553 السو يين الم

 و  مصر في 14478 و العراق في 79769 و ّتركيا في 163161 و اال دن في 227484 و لبنان في 237623 العدد هذا ضمن ويوجد
 (.2113 فيفري غرة) الشمالية افريقيا في 6338

ها في" Midi libre"  الازائرية الاريدة حسب  68  الثو ة أنطالق  منذ سو ي الجئ الف 25 الازائر إلى قدم 2112 جويلية 25 ليوم عدد
lalgerie-hissentenva-syriens-refugies-000-http://www.tunisienumerique.com/25- 2111 ما س في السو ية

.tunisien/135765-territoire-le-dans-sinfiltrent-plusieurs-et 
ة لمدة ّتونس في يقيم اجنبي كل: " يلي ما على التاسع الفصل ينص  69  على يحصل سنة خالل متتالية غير اشهر 6 أو أنقطاع  بدون اشهر ثالث

ة وبطاقة ّتاشيرة  ".اقام
هارة الدولية المنظمة ّتدعم  70 هاجرين الطواعية العودة شروط األخرى الدجول وببعض ّتونس في لل هذه بلدانهم نحو للم  افرادا ّتخص الحالة و

هم سا  ّترعا هارة الدولية للمنظمة شريكة مؤس  السلط مع بالتعاون الهشة الفئا  هذه لمساعدة اليا  وضع ويمكن. حاز حالة في ليسوا لل
 .الوطنية

http://www.tunisienumerique.com/25-000-refugies-syriens-envahissent-lalgerie-et-plusieurs-sinfiltrent-dans-le-territoire-tunisien/135765
http://www.tunisienumerique.com/25-000-refugies-syriens-envahissent-lalgerie-et-plusieurs-sinfiltrent-dans-le-territoire-tunisien/135765
http://www.tunisienumerique.com/25-000-refugies-syriens-envahissent-lalgerie-et-plusieurs-sinfiltrent-dans-le-territoire-tunisien/135765
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مهاجرين توجيه و ستقبالاإل مراكز تستقبل قد و   تجاه قانوني غير وضع في ألنهم المحجوزين ااألشخاص تججاراإل ضحايا ال
ة تشريعات ة قضاء اعد أو التونسي االتراب االقام  .االسجن عقوا

مهم اعد ااألشخاص تججاراإل ضحايا نوالسج وحدات تأوي قد و ها  قسرا ترحيلهم تمج الواقع في تمج اينما .71جرائم اارتكاب اتج
 .تغاللساإل إطار في القانون لمخالفة اهم الدفع أو هويتهم وثائق من حرمانهم و رادتهمإ ضد اهم االحتفاظ و البلد إلى

 دمع و المجموعات هذه اين من تججاراإل ضحايا على للتعرف الضرورية الوسائل توفر من التثبت يجب االسباب لهذه و
دهم كان ذاإ لبلدانهم ترحيلهم  .هناك خطر يتهد

 المتعلق 1975 ماي 14 في المؤرخ 41-1975 القانون امقتضيات منظم الحدودية للنقاط شخاصاأل عبور فإن الختام في و 
مهاجرين تهريب يجرم الذي 2114 فيفري 4 في والمؤرخ 6-2114 عدد االقانون والمنقح السفر ووثائق جوازاتالا  ومحاولة ال

ة مرتكب كان اذا 72شدجأ العقواات وتكون .اه القيام  لذلك و ااألشخاص تججاراإل عمليجات تسهجل الممارسات هذه .موظفا الجريم
 .تهامقاوم يجب

 

 بالخا ج التونسيين وضعية -2-8

مهاجرين تجنيد ااألشخاص تججاراإل طارإ في يمكن دهم في إمجا جرينامت طرف من ال  يكونون حيث .خرآ ابلد أو ةصلياأل اال
 .قانوني غير أو قانوني وضع في كانوا سواء االخارج التونسيين اوضعية راسةالدج اهتمت لذلك و ةهشج وضعية في

هم من تونس تعتبر مهاجرين عدد حيث من المتوسط ايضاأل البحر الدان أ  يمثل و 732118 سنة فردا المليون ناهز الذي ال
 .السكان مجموع من %11 نسبة

 االنسبة جدا ضعيف عدد هو و امهاجر 3111 و 2111 اين سنويا نظامية اصفة التونسي للتراب المغادرين عدد يتراوح و
 .74نظامية غير اصفة للمغادرين

 و وسطاأل الشرق و الخليج دول تستقبل اينما نظاميا االخارج المقيمين التونسيين من %8296 وروايةاأل ولالدج تستقبل و
ة نسافر تمثل و. البقية أمريكا و إفريقيا  حصائياتإ حسب مهاجرا 577.998 حوالي اها ميقي حيث للتونسيين ولىاأل الوجه
ة يطالياإ تمثل و .211175  لمانياأ ثم %7.9 ـا ليبيا ثمج( %13.4) السنة لنفس االنسبة مهاجرا 411.917ـا الثانية الوجه

مهاجرين الرجال نسبة تفوق و .76%7.8ـا  .مناطقال اكل النساء نسبة ال

 قوارب مستعملين قانونية غير اصفة 2111 جوان و جانفي اين اتونسي امهاجر 25.811 ةيطالياإل لمبادوزا اجزيرة حلج
 حوالي االيطالية السلط نتمكج و. 211177 فيفري 12 و 9 اين المتراوحة الفترة في 5111 منهم منةآ غير مراكب و صيد

ة رخص من منهم 21.111  تعهدت و( SHENGUEN) شانقان فضاء داخل التنقل من لتمكينهم سانيةأن  ألسباب وقتية إقام
ة  اأورواا متواجدين ناآل حد إلى ممنه كثيرال اليزال لكن و .مدة اعد رعاياها جميع استقبال إعادةا المقاال في التونسية الحكوم

 اؤس يفسر ما هو و المفقودين تعداد في الثورة اعد غادروا الذين التونسيين تئام يزال ال و .ااألشخاص تججارلإل معرضين و
 .عائالتهم يأس و

 معظم يتمتع 782111 سنة( CARIM) العالمية الهجرة حول التطبيقية للبحوث رومتوسطياأل المجمع اها قام دراسة حسب و
مهاجر  مدنال من قادمون و سنة 31 و 21 اين همسنج  :خصوصياتال انفس الثورة ثرإ البالد غادروا الذين التونسيين نوال
 و 13 اين سنجهم تتراوح األحداث اعض أن  كما. تونس اضواحي الفقيرة األحياء أو التونسي للبالد الغراي الوسط و الفقيرة

هذه معنيجون سنة 17  1511 و 511 اين يأ )تونسي دينار 3111 و 1111 اين تتراوح مبالغ دفعوا الشباب هؤالء. 79الهجرة ا
 يديأ اين الشباب هؤالء يكون أن  يستبعد ال و .المبلغ ترضتقا التي هي العائالت تكون ما كثيرا و السفر معلوم مقاال( يورو

 .ااألشخاص تججاراإل شبكات

                                                 
 .بالنساء األمر يتعلق عندما السري البغاء خاصجة  71
 .دينا  الف 41 ب وخطية سانا سنة 12 حتى  72
ارة" للشغل الدولية المنظمة:  المصد   73  2111  بوبكري حسن" والتطو  الشغل وسوق اله
 CIT.0P بوبكري حسن  74
 (.2111) بالخا ج التونسية الديبلوماسية البعثا  / القنصلية للشؤون العامة االدا ة/  الخا جية الشؤون وزا ة: المصد   75
76  CIT.0P 
77  CARIM "هارة التونسية الثو ة  .2112 جميع بن. م و عاشو  بن. س" االو وبية و التونسية الفعل  دود:  او وبا نحو منتظمة الغير وال
78  Ibid. 
د اسة انظر  79 هارة: "  ال ة، الغير ال امة التنمية جمعية طرف من 2112 لسنة" استشرافي وبحث ميدانية د اسة منتظم  والتعاون المستد

 (.ADDCI) بارجيس الدولي
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ة حداثإ تمج قد و  السياسة الحالة ملف تحديد إعادة مهمتها 2111 جانفي 14 ثورة اعد االخارج التونسيين و للهجرة دولة كتاا
 المنظمات مع كذلك و مريكيةاأل المتحدة الواليات و كندا و الخليج دول و االورواي تحاداإل مع االتعاون للهجرة التونسية
 لمعاناة حد وضع و وضعيتهم على التعرف و االخارج التونسيين إلى الوصول من تتمكن حتى المدني تمعالمج و العالمية

 .عائالتهم

 

ماتمع -2-9   بتونس المدني ال

ة مستقلة و نشيطة لمشاركة امنةالضج هي و. البلدان جميع في ضرورية مضادة قوجة المدني المجتمع يعتبر   تلقائية و ومنظم
 .ساسيةألا حقوقالو مبادئال وتطوير عن للدفاع للمواطنين

 و. التونسي المدني المجتمع مكوجنات االجمعيات والمتعلق 2111 سبتمبر 24 في المؤرخ 2111-88 عدد المرسوم منظجوي 
ة  أخرى و الثورة اعد تأسيسها تم منها كثير جمعيات عدة من التونسي الجمعياتي النسيج يتكون  المشهد في متجذرة قديم

 .التونسي المؤسساتي

 تججارلإل االتصدي منها يجأ التهتم لكن و .االنسان حقوق و تنميةال و الطفل حقوق و المرأة احقوق الجمعيات هذه معظم تهتم و
 و. التطور قلة من يشكو مازال تونس يف المدني المجتمع نفإ جمعيات عدة وجود من االرغم و. خصوصية اصفة ااألشخاص

 و .التكوين عدامأن  و اإلمكانيات لقلة ذلك و طيرتأ و ستقبالإ خدمات المدني المجتمع جمعيات من قليل عدد إال يوفر ال
ها ة يهدد ما وهو األجنبي و العمومي الدعم على تعتمد معظم  و العمومي القطاعين اين الشراكة تبقى و شطتهاأن  ديموم
 .المتدخلين هؤالء اين الشراكة و للتبادل ةجمج مكانياتإ وجود من االرغم المأمول دون الخاص

 معرفتهم أن  كما .ااألشخاص تججاراإل طارإ في عنها الدفاع كذلك و الضحايا حماية و وقايةلل هام ادور الجمعيات تتمتع و
ة سياسات و ارامج عدادإ في المشاركة و ستشارةلإل ينيضرور متدخلين منهم تجعل االضحايا عالقاتهم و االميدان  لمقاوم

 .الضحايا حماية و تججاراإل

مها على للتعرف جمعية 21 عن يقل ال ما استشارة تمت قد و هددة الفئات و شطتهاأن  و مها  و حاجياتها و اها احاطت التي الم
ة الجمعيات من %71 أن  تبين و.  أخرى هياكل مع التعامل على قدرتها  و ااألشخاص تججاراإل ظاهرة على مطلعة المستجوا

 :80لالستغالل التالية لألشكال امعاينتها الجمعيات اعترفت و .المسمى اهذا عنها تعبر ال هاأن  لو

ة و (%62.5) يالقسر البغاء  12.5) الحقول في و( %18.8) المنزلية عمالاأل في طفالاأل استغالل و( %56.3) قسرا الخدم
ة متعلقة  أخرى شطةأن  و( %12.5)المخدرات تجارة في االستغالل و (%18.8) يالقسر التسول و( %  المنظمة االجريم
(6.3%. ) 

ة الجمعيات من %63 أن  اما الجمعيات من المتدخلين دعم ضرورة الدراسة تبرز و  يعتبرون الدراسة طارإ في المستجوا
 و تمويالت أكثر و همأ اشرية موارد تستوجب حيث المطلوب المستوى دون أو مرضية غير المستهدفة الفئات تجاه خدماتهم

 .فضاءاتال من المزيد و اتمعدجال من المزيد و كوينتجال من مزيدا

 %.4.8 يتجاوز ال الضحايا على التعرف همجي خصوصيا تكوينا تلقوا الذين المستجواين المتدخلين عدد نجإف  أخرى ناحية من و

ة مؤسساتال تتعاون و  .المطلوب دون لكن  الدولة مع و خرىاأل المؤسسات مع المستجوا

 .المهددين شخاصاأل حماية على اعدةللمس تواجدا كثرأ مدني مجتمع مع التعامل ذونيحبج همأن  ونعموميج فونموظج حصرج كما

 

اريمة -2-11   القانونية غير األنشطة و المنظمة ال

اهر اعض فصل يمكن ال  ة متهامقدج في و ااألشخاص تججاراإل عن الظو ة الجريم  اواسطة شطتهاأن  اعض لتمًو التي المنظم
 .االعكس والعكس ااألشخاص تججاراإل عائدات

ة نفإ الرسمية المعطيات عدامأن  من غماالر ة الجريم  خاصة) التهريب و المخدرات تجارة االخصوص تشمل تونس في المنظم
ة السيارات  .قليميةاإل االجرامية االشبكات لصيقة قةعال في الفكريجة الملكيجة تهاكأن  و( الفخم

 و الديوانة عوانأ يقظة يوميا ىتتحدج التي التهريب لشبكات زةمميج عبور مناطق الجزائر و ليبيا مع الحدودية المناطق لتمثج و 
ة اصفة الحدودية المنطق هذه غلق خيرةاأل المدة شهدت قد و .الوطني الحرس و الجيش و الحدود شرطة  اسبب منتظم

                                                 
 .بعد عرض ّتعريف االّتاا  باالشخاص وانواع االستغالل المرّتبطة به  دا على سؤال مفتوح  80
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هذه المقيمين التونسيين ضتعرج التي التهريب عمليات  تم كما. الحدود اجانب المواطنين تهجير في تتسبب و للخطر المناطق ا
ة في خلسة الذخيرة و سلحةاأل من كبيرة كميات ترويج  سنة ليبيا في للحرب نتيجة ذلك و التونسي االتراب رامرو الجه
 نشوب حال في المتشددة الدينية الشبكات قبل من الذخيرة و سلحةاأل هذه استعمال من فاتتخوج الظاهرة هذه دتولج و .2111

 .مسلحة اشتباكات

 الجماعات لهذه نموج اوادر ظهور اعد و الشباب خاصة و التونسيين من كبير عدد تجنيد يتطلب الشبكات هذه تطور أن  اما و 
مة خلية لبعث الداخلية وزارة تاضطرج  و الوطني التراب على متطرفين طرف من التونسي الشباب تجنيد لياتآ لمراقبة أز

 .االخارج

ة رتطوج على دقيقة اصفة 81فسادال تأثير تقييم الحالي الوقت في يصعب هأن  من االرغم و ة الجريم  تججاراإل خاصة و المنظم
ة هذه وقوع في امباشر ادور لها أن  األكيد فمن ااألشخاص  ينمعزول أفرادا أو ينمؤسساتي متدخلين تشمل أن  يمكن و .الجريم

 يجب لذلك و( ستغاللاإل و يواءاإل و ستقبالاإل و النقل و التنقيل و التجنيد) ااألشخاص تججاراإل مراحل من مرحلة يأ في
 .تونس في المستويات جميع على الفساد لظاهرة التصدي

 

 :السري البغاء -2-11-1

 االرغم دراساتها أو نقاشاتها ضمن تدرجه ال النسائية المنظمات حتى و .تونس في عنه مسكوتا موضوعا السري البغاء يمثل 
 و تونس اين الشبكات هذه تشتغل و. منهم النساء خاصة و التونسيين تمسج االجنس تججارلإل دولية و داخلية شبكات تواجد من

 .الدراسة من الثالث العنوان في أكبر ةادق الجانب هذا حللن سوف و .الغراية إفريقيا و الخليج دول و تركيا و لبنان

 .الوطني المستوى على خيرةاأل السنوات خالل ملحوظا اتطور شهد السري البغاء أن  يبدو و

 إلى و سنتين و أشهر 6 اين تتراوح لمدة السجن إلى ظرفية و عرضية اصفة حتى السري البغاء ممارسة ةاوعق تصل و
ة لنفس يتعرض و شريكا الحريف يعتبر و .تونسي دينار 211 و 21 اين تتراوح مالية خطية  .82العقوا

 السياحة طارإ في خاصة لواط أو دعارة عالقات في سواء الرجال ضايأ و النساء من تاااالش أساسا السرية الدعارة تخص و 
ها الذين لالرجا نفإ الرجالية للدعارة رضيتع ال للدعارة القانوني التعريف أن  اما و. الجنسية   أخرى اتهم يعاقبون يتعاطون
 .الحميدة ااألخالق االمس متعلقة

 من هوىال اائعات له تتعرض ما 2119 سنة المخدجرات تعاطي من للوقاية التونسية الجمعية اها قامت التي الدراسة وتستنكر
 .المتاجرين و الحرفاء طرف من لفظي و جسدي عنف

 أصبحن ثمج طفولتهن خالل ااألشخاص تججارلإل ضنتعرج قد السري للبغاء تمارساالم النساء هؤالء تكون حياناأل اعض في إذ
هن السري البغاء نمارسي  .الخاص لحساا

 الرااعة و العاشرة سن اين امقاال الجنس ممارسة في تشرعن اينهن من %2.5 كون إلى أعاله المذكورة الدراسة أضفت و 
 .سنة 19 و 15 اين ادأن %28.3 أن  و عشر

 المبكرة الدعارة حاالت تخفي و .الدراسة مغادرة قبل ةمرج لألوج امقاال الجنس نمارس قد منهنج عددا أن  عندئذ يستخلص و
 قدم على الدعارة جلأ من للعقاب ضنيتعرج القاصرات فتياتال هؤالء أن  مراأل في الغريب و .ااألشخاص إتججار حاالت هذه

 شهادة نورد نيفتات امقاالة الدجراسة خالل قمنا .خصوصية حماية و لرعاية حاجة في هنأن  حين في الراشدات مع المساواة
اهنج  .للدجراسة الثجالث الفصل في إحد

 و. 194283 أفريل 31 في المؤرجخ مراأل إلى تونس في الدجعارة ايوت عمل طريقة و القانونية األنثويجة الدجعارة تخضع و
 قد و. دعارة ايوت إطار في( النساء من االضرورة) متاجرات مع أو مستقلجة اصفة قانونيجا العمل االتجالي الهوى لبائعات يمكن
 من اقي. شعبية ضغوط تحت البلديات طرف من غلقها أو المواطنين طرف من الثورة اعد الدجعارة ايوت من عدد تحطيم وقع
هورية في فقط إثنان الدجور هذه  .صفاقس مدينة في و تونس مدينة في: التونسية الجم

                                                 
ا  بهدف القيام بعمل أو أ( الراشي)ّتصرف مرفوض جزائيا حيث يقبل شخص  فسادال  81 م يطلب أو يوافق على هدية أو وعد أو امتياز

هامهأّت  ّتبتين بالنسبة للترّتيب  2102خسر  ّتونس سنة  و .جيل أو التخلي عن القيام به  يدخل بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن م
مة الشفافية الدولية حول مؤشر الرشوة ها اآل .السابق لمنظ  1 يكون المؤشر و .لتقدير الرشوة 40 يبلغ ؤشربمدولة  016من  12ن و ّتبت

 .بلد ّتمسه الرشوة بالمغرب العربي قلجأعندما ّتنعدم الرشوة وّتعتبر ّتونس  011ة ببلد و يبلغ عندما ّتكون الرشوة منتشر
 .من المالة الازائية 210المنقح للفصل  0161ما س  1بالقانون المؤ خ في  0142افريل  11ّتم دعم القرا  المؤ خ في   82
 .حد االن وهي حاليا ّتحت ّتصرف وزا ة الداخلية إلى شاء دو  البغاء اثناء فترة الحماية الفرنسية ولم ّتغلقأن  ّتم  83
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 .84متاجرة 21 و هوى اائعة 91 العدد يبلغ صفاقس في اينما 8 اهن المتاجرات وعدد 61 اتونس الجنس اائعات عدد يبلغ و 

 و .ترفضه أو الطلب تقبل أن  يمكن التي الداخلية وزارة إلى اطلب شرعية اصفة البغاء ممارسة في الراغبات النساء تتوجه و
 و الحيض مدة هي و الشهر في عطلة يامأ 6 ـا يتمتعن و النجهار في يعملن و .مطلقات أو عازاات النساء هاته تكون أن  يجب
 . أخرى خاصة رخص على الحصول يمكنهن لكن

 مرض ضد الضرورية التحاليل إلى إضافة الفحوص إلجراء سبوعأ كل المختصة الطبية العيادات إلى التوجه عليهن يجب و
 من ترخيص دون الدعارة دور مغادرة النساء اتهله اليمكن و .شهر كل( MST) ياجنس المنقولة التعفنات أو (SIDA)السيدا
 .الداخلية وزارة

 

هاجرين ّتهريب -2-11-2  : الم

مهاجرين تهريب يعود  هراين على االنفع ال  .التعامل مستويات و اإلجرامي التنظيم مدى عنهم نجهل م

مهاجرين تهريب نفإ األول االفصل ايانه تم كما و  طارإ في بعضال امابعضه رااطتانمت ظاهرتان ااألشخاص تججاراإل و ال
 .الوطنية عبر الهجرة

ة و المخدرات لمكافحة المتحدة مماأل بمكت اها قام دراسة حسب و مهاجرين تهريب ظاهرة تطور حول( ONUDC) الجريم  ال
ة و للتونسيين االنسبة طالقأن  نقطة تمثل تونس نفإ 85يطالياإ نحو فريقياإ شمال في  خالل الجزائريين قلأ واصفة المغارا

مهاجرين تهريب كان عندما اتالتسعين  جزر لبلوغ خرآ مركب يأ أو صيد قوارب يمتطون المهاجرون كان و. عنه مسكوتا ال
 مريكيأ دوالر 611 و 311 اين يتراوح مبلغ تسديد مقاال ساعات عشر ظرف في اإيطاليا سيسيليا ثم لمبدوزا أو اانطاالريا

ها التي للسفرة كمعلوم( تونسي دينار 911 و 451) هراون ينظم  . الم

 كذلك و 2111 السنوات خالل جراماإل مكافحة دعم إطار في اورواية الدان عدة و تونس اين التعاون اتفاقيات من االرغم
مهاجرين قبول إعادة اتفاقيات مضاءإ  تونس من طالقاأن  االشتغال عن تنقطع لم التهريب شبكات نفإ إيطاليا مع 2118 لسنة ال
 حياناأل اعض في تحتفظ و نشيطة الشبكات هذه ماتزال و. التونسي الشرقي االجنوب جرجيس و صفاقس من خاصة و

مهاجرين ها قام دراسة حسب و .البحر لعبور المناسبة المناخية الظروف توفر تظارأن  في ئطاالشو قرب منازل في اال  ا
 فريقياإ دول لرعايا االنسبة رئيسية عبور نقطة تمثل تونس نفإ 86(CARIM) العالمية الهجرة حول التطبيقية الدراسات مجمع
 .التونسية الشواطئ من طالقاأن  ايطاليا اجنوب االلتحاق في الراغبين الصحراء غراي

ة المخدرات لمكافحة المتحدة مماأل مكتب يبين و  الوحدة دول من وروااأ نحو طالقأن  نقاط عدة وجود( ONUDC) والجريم
ها اين رعاياها تنقل احرية المتمتعة( CEDEAO) الغراية افريقيا لدول االقتصادية  من اهاحدإ تنطلق و. اورواا اتجاه في الدان

 .تونس ثم ليبيا أو الجزائر اتجاه في النيجر

 

                                                 
ا  الهوى بائعا  – الداخلية وزا ة:  المصد   84 اوابهنج ّتم ّتونس في بالدعا ة وّتاجر  2113 فيفري في است
ا  لمكافحة المتحدة االمم مكتب  85 هريب"  والاريمة المخد  هاجرين ّت  .مؤشرة ومراجع موضوعية د اسة – افريقيا شمال داخل نحو الم
امع  86 هارة حول المطبقة البحوث م هارة واالقتصادي السكني االطا "  الدولية ال  (2111) ّتونس في لل
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ارة طرق  ّتونس عبر منتظمة والغير المزدوجة اله

 

 ىعل للحدود منتظم غير عبور عملية 3685 رصد تم فقد FRONTEX نشره الذي 2112 لسنة الثاني الثالثي تقرير حسب
 و  .2112 سنة اداية و 2111 سنة ألواخر االنسبة رتفاعاإ يمثل ام هو و .المتوسط ايضاأل االبحر الوسطى الطريق مستوى
مهاجرين مجموعات معظم تتكون رهم تتراوح شباب من التونسيين المرصودين ال  و متزوجين غير سنة  35 و 18 اين أعما

اهم  معظم حيصر و .(يورو 181 و 81 اين) ضعيف الشهري دخلهم و اتدائياإل التعليم يتجاوز ال متدني ليميالتع مستو
 .مهاجرا 21 حوالي تحمل قوارب في البحر قطعوا همأن  و وروااأ في أصدقاء أو أقارب لديهم أن  المستجواين األشخاص

مهاجرين تهريب في المشاركين شخاصاأل معاقبة الوطني المستوى على تمت و  إلى تصل لمدة االسجن تطوعي اشكل لو و ال
 .87تنظيمات أو ااتفاقيات االمر يتعلق عندما أشدج العقواات تكون و. دينار 8111 تبلغ مالية خطية و سنوات 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .2114 فيفري 4 في المؤ خ 2114-6 عدد التأسيسي القانون أنظر  87
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III.ّتونسفيباألشخاصّتجاا اإل

 

ة ااألشخاص تججاراإل يمثل ها تعود جريم  .تونس ذلك في اما العالم حاءأن  جميع في قديمةال العهود إلى أصول

ها التي القطاعات و مكانها و تججاراإل أشكال مختلف إلى الدراسة تعرضت و  المتاجرين عمل طرق و الضحايا استغالل يشمل
 الفئات إلى إضافة الحدود عبر و البالد داخل تججاراإل مجال في المتبعة الطرق و حرفاءال و الضحايا هوية كذلك و هويتهم و

هددة  حسب هذا كل .ااألشخاص تججاراإل على المساعدة األطراف و الظاهرة تطور إلى إضافة تالحاال اعض دراسة و الم
 .تونس في المعنيين األعوان رؤية

ة لهذه يالسرج ااعالطج إلى نظرا و ها المعلومات جمع نإف الجريم ة من أمرا يبقى حول  المعلومات تتوفر ال حيث امكان الصعوا
 اقية نإف إتججار حاالت وجود إلى اوضوح الدراسة هذه إطار في المجمعة المعلومات اعض تشير اينما و .العموم لدى

 .اآلخرين المتدخلين و الداخلية وزارة مع االتعاون لتدقيق تحتاج المعلومات

 

  :إفريقيا شمال في و ّتونس في الرق لحو ّتا يخية ةمحل .1

هرة ااألشخاص تججاراإل يمثل ال ة العراية االدول التاريخ عبر منتشرة كانت حيث الدولي المستوى على جديدة ظا  و اإلسالمي
 لصحراءل ااراع مسلكًا امتبع الوسطى القرون خالل ملحوظة اصفة تشرأن  ثم القديم منذ االرق تججاراإل أاد فقد. إفريقيا اشمال
( الهندي المحيط و األحمر البحر)  إفريقيا شرق من البحرية الطرق عبر شرقيًا ومسلكًا والشرق المغرب اصحراء مرورًا
 .األوروايين الرق على يقبضون ةالجزائري اإليالة قراصنة كان حيث المتوسط األايض االبحر خاصًا ومسلكًا

 للرق سوق خرآ غلق تم حيث العشرين القرن مطلع في توقفلي قرنًا 14 امتداد على اإلفريقية الدول عبر تججاراإل هذا تواصل و 
ة على ذاكأن  الممتد اإلسالمي العالم اذلك مزودًا 1921 سنة المغرب في  (وإسبانيا المغرب) األطلسي المحيط من قارات ثالث
 .يينوروااأل و ودالسج االرق الصين وشرقي الهند إلى

 اتونس الرق اداية تعود و .اتجاهات عدة في االرق تججارلإل مفترقًا تمثل كانت تونس فإن التاريخية المؤشرات اعض حسب و
ة اعد و .المحليين البرار انكجسجال إلى ينتمون العبيد كان حيث الميالد قبل العاشر القرن منذ نيقيفيال العهد إلى  ضد حروب ثالث

 خالل العبيد مصدر تحول ثم .الرومان لدى رقيق إلى القرطاجيين تحويل و الميالد قبل 146 سنة قرطاج اسقوط تهتأن  روما
 إلى المناطق هذه سكان تحويل تم حيث التشاد احيرة و الغراية إفريقيا اين الممتدة المنطقة إلى و أورواا إلى الوسطى القرون

 أثناء عليهم القبض تم فقد األوروايون يقالرق أما و .اختطاف عمليات ثرإ أو المتناحرة القبائل اين الحروب ثرإ على الرق
 يتم .األورواية البواخر اختطاف ثروإ البرتغال و إسبانيا و فرنسا و إيطاليا منها خاصة و األورواية واطئالش على الغزوات
 يقالرق كان فقد تونس في أما .الحريم ضمن أو المنزلية األعمال في ساءالنج تستغلج اينما األشغال مختلف في الرجال استغالل

 خالفًا و .المدن انلسكج المميزة االجتماعية المكانة على دليال العبيد امتالك كان حيث المدن انسكج لحاجيات أساسًا يستجيبون
ااهن ألن جدًا قليال النساء اين من يقالرق عدد كان فقد للرجال رهم حسب المسلمين رقج يمنع الذي اإلسالم يدخلوهن أصح  .نظ

همًا مركزًا كانت تونس أن  من االرغم و  منذ الظاهرة لهذه ةالمقاوم الدجول طليعة في كانت فقد منطقةاال الرق ممارسةل م
 امقتضى التونسي التراب على الرق إلغاء تم و 1842 سنة نهائية اصفة اتونس العبيد سوق غلق تم إذ .عشر التاسع القرن
ة سكان لمعارضة تبعًا و .عبدة إان كان الذي األول ااي أحمد عن الصادر 1846 جانفي 23 في المؤرخ األمر  لهذا جرا
 القرن اداية حتى تونس في الرق تواصل فقد ذلك رغم و 881891 سنة الفرنسية الحماية تحت ثان أمر إصدار تم األمر

 .العشرين

 

 

 

                                                 
 بقطع أحرا  األفراد جميع. باإليالة ممنوع و ملغى الرق: " األول فصله في ينص 1891 ماي 29 في المؤ خ بااليالة بالرق المتعلق األمر  88

 .للضر  ّتعرضهم حالة في للقضاء التوجه يمكنهم و لونهم أو جنسيتهم عن النظر
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اا  طرق: 4 الصو ة  89إفريقيا داخل الوسطى القرون في باألشخاص اإلّتج
 

 :حاليا األوسط والشرق والمغرب قياإفري منطقة في باألشخاص ّتجاا اإل .2

 مكتب تقرير في ورد إذ اإلقليمي المستوى على معروفة الظاهرة فإن ااألشخاص تججاراإل حول معطيات إلى نفتقد حين في 
ة المخدرات لمكافحة المتحدة األمم ة 65 أن  2119 لسنة 90والجريم  و. 91ااألشخاص إتججار ضحية 6911 ترصد حكوم
 إتججار ضحية ( %68) طفل 4211 من أكثر األوسط الشرق و إفريقيا منطقة دول رصدت 2112 – 2111 الفترة خالل

 .المحليين 92الرجال اين من المتاجرين معظم أن  التقرير يبين و .ااألشخاص

. العالم من  أخرى مناطق مع رنةاالمقا يالقسر العمل غايةا تججاراإل ضحايا من أكبر نسبة الفترة نفس في المنطقة شهدت قد و
ة مثلت و ة تشاراأن  االستغالل أشكال أكثر قسرا الخدم  من  أخرى أشكال و%( 36) الجنسي ستغاللاإل يتبعها%( 49) االجه

 .(%1.8) األعضاء نزع أخيرًا و % (14) ستغاللاإل

دها تم ضحية 1611 اين من و  الوجهات أولى من تعتبر التي األوسط الشرق قةطمن إلى ضحية 511 تنتمي الدا 18 اـ رص
ما و. أسيا يجنوا و شرقي خاصًة و  أخرى قارات إلى ضحية 311 نتميت و . أخرى مناطق من القادمين تججاراإل لضحايا  أ

ة ضحايا رصد تم فقد إفريقيا شمال أصيلي الضحايا يخص ما في  و الجيكيا و الغراية إفريقيا لمنطقة تااعة دول تسع في مغارا
 االنساء تججاراإل تم و النرويج و افرنسا الجزائر أصيلي ضحايا رصد تم كما اأورواا هولندا و إيطاليا و فرنسا و إسبانيا

 إفريقيا شمال و( أثيوايا و إريتريا) إفريقيا شرقي أصيلي ضحايا استغالل رصد كذلك تم و .األوسط الشرق لدول اإلفريقيات
 . 2111 و 2117 سنتي اين

ة اإلقليمي المكتب تقرير حسب و  فإن (ااألشخاص اإلتججار موضوع على يعمل الذي)93االقاهرة للهجرة الدولية للمنظم
 أو الداخلي المستوى على سواء (MENA) األوسط الشرق و إفريقيا شمال منطقة في احدجة يبرز المنزلي اإلستغالل
ة( SARRAH GRAGGS) قراقس سارة وتوضح .الخارجي  التحركات همأ فإن ااألشخاص تججارااإل المعنية قليميةاإل المندوا
 مصر من االشخاص خطف يتم حيث أورواا و سرائيلإ اتجاه في السودان و يريترياإ و صومالال و مالي من تنطلق العالمية

 .  الراح جلب اغية واستغاللهم يديهمأ اتر أو تجويعهم يتم و موصوفة ةحشيجاًو ءسينا منطقة خاصة و

                                                 
ا  عدة بوصف بسين فرنسوا قام  89  MSAUGNIER جرائد من مقتبس  ) Goree et Galam) السنغال و المغرب و إفريقيا بشواطئ سفا 

ا   .SAINT ETINENNE 2115 جامعة منشو 
 .2112 لسنة باألشخاص اإلّتاا  حول العام التقرير  90
 .UNODC الـ أسئلة على أجابت دولة 65  91
ا  األوسط الشرق و إفريقيا بمنطقة النساء مساهمة ّتمثل  92  أجل من المحاكمين المتاجرين من % 21 حوالي) نسبة أضعف بالبشر كمتاجر

ا  خالل باألشخاص اإلّتاا   .( 2111-2117 السنو
هو ية ، السودان ، المغرب العراق، الكويت، ليبيا، اال دن، ، مصر  93  .اليمن ّتونس، ، السو ية العربية الام
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مهاجرين تحركات عن تولدت  و وسطاأل لشرقا لمنطقة االنسبة جديدة تحديات اورواأ نحو و العراي المغرب دول اين ال
 المنظمة عن الصادرة المعلومات نتبيج و مةمنظج تكون ال عندما مخاطر عدة في تتسبب هاأن  ذإ .94(MENA) إفريقيا شمال

ة مساعدة تطلب التي الضحايا من %51 نجأو اجدج ةمهمج المنطقة الدان داخل تججاراإل ظاهرة أن  للهجرة الدولية  امنطقة المنظم
 تبلغ و .2111 لسنة الضحايا من %41 نسبة حداثاأل يمثل و .95الداخلي تججاراإل لصنف تنتمي إفريقيا وشمال وسطاأل الشرق

ة توصي و .%55 النساء نسبة  الستغاللهم طفالااأل الداخلي تججاراإل لظاهرة خاصة هميةأ اإعطاء للهجرة الدولية المنظم
 .عائالتهم و طفالاأل هؤالء هشاشة ةحدج من التقليص و الجذور في محاراتها قصد التسول مجال في خاصة

 

 :باألشخاص ّتجاا لإل العالمي و الوطني التشريعي االطا  .3
 

                  الدولي التشريعي اإلطا  -3-1

ة حول المتحدة مماأل اتفاقية على 962112 سنة تونس صادقت ة الوطنية عبر الجريم  على 972113 سنة صادقت كما .المنظم
 .النساء و منهم طفالاأل خاصة و ااألشخاص تججاراإل معاقبة و امنع الخاص و لها لالمكمج البروتوكول

 سنة االرقج قةالمتعلج تفاقيةاإل مثل ااألشخاص تججارااإل متعلقة نصوص مجموعة على صادقت قد تونس كانت ذلك قبل و
 كذلك و يقاالرق تججاراإل و الرق اإلغاء الخاصة ضافيةاإل ةتفاقياإل وكذلك االتفاقية لهذه حالمنقج البروتوكول و 1926

ةال ممارساتال و المعنية المؤسسات  في تونس طرف من عليها المصادق النصوص جميع نرفق و .1956 سنة االرق شبيه
 .ولاأل الفصل

  

  الوطني التشريعي طا اإل -3-2

  عمل مجموعة أعدجته مشروع هو و .عداداإل اصدد ااألشخاص تججاراإل حول وطني قانون مشروع ناآل اتونس يوجد
 .2119 سنة ةمضيق ةوزاري

ة النجصوص حتويتس و  المخالفات عن التجريم رفع و ااألشخاص تججارلإل وليالدج التعريف اعتماد على المشروع لهذا العام
 أم قاصرة كانت سواء) االعتبار اعين الضحية موافقة خذأ عدم و اهم اإلتجار عملية خالل اضحايال طرف من المرتكبة

 المسلحة المواجهات في المجندين طفالاأل اعتبار إلى االشارة تجدر و . للطفل حماية كثرأ تضمن اجراءات ريتوف و( راشدة
 .المشروع هذا حسب إتججار ضحايا

اريم يشملس و ة و حدودال عبر و الداخلي تججاراإل ألشخاصاا تججاراإل ّت ة الجريم ة على ينصجس و .دةالمجرج أو المنظم  قائم
 و مباشرة المتدخلين و المعنويين و الماديين شخاصاأل معاقبة على ينص كما .القانون مجال لتوسعة للمخالفات شاملة

هراين نع غيبلج لمن تشجيعات يتضمنس كما تصاعدية شديدت ظروف مع زجرية عقواات يتضمن و .شركائهم  يحثج و الم
  .اإلقالع على المتاجرين

ة تعتمد شخاصااأل تججاراإل لمكافحة وطنية هيئة االمشروع نةالمضمج الوقائيجة تئاجرااإل تتضمن و  تشاركية و شمولية مقارا
 وضع و العموميين الموظفين تكوين ارنامج إلى إضافة يقظة ارنامج و الضحايا على فتعرج و رصد ارنامج و مندمجة و

 .دراسةال و توثيقال و لعمومل توعية و إتجصال استراتيجيات

 و جسدية حماية) الضحايا و غينالمبلج و للشهود الحماية توفير في مساعدتهم و الضحايا حماية مجال في المشروع يتضمن كما
ة في التخفيض أو التجريم عرف في تتمثل قانونية  داريةاإل و جتماعيةاإل و الصحية و القضائية المساعدة إلى إضافة( العقوا
 .الضرر جبر و الضحايا لفائدة

 ذات المخالفات تجرم قوانين تمتلك تونس نجفإ 98ااألشخاص تججارااإل خاصة المفعول سارية وطنية تشريعات غياب رغم و
ة ة االخصوص مجرجت التونسية الجزائية االجراءات مجلة أن  ذإ. ااألشخاص تججارااإل العالق  و(  115 المادة) قسرا الخدم
( الموالية والمواد 232 المادة) البغاء و (الموالية والمواد 211 المادة) طفالاأل معاملة سوء و (يليها ماو 171 المادة) لالتسوج

                                                 
 .2102نوفمبر في بتونس  سا ة قراقسّتدخل السيدة " مقا بة حقوق االنسان عبرشخاص محا بة االّتاا  باأل" الندوة   94
هارة لسنة  الدوليةّتقرير المنظمة   95 ومة اإلّتاا  باألشخاص و مساعدة الفئا  المستضعفة: شخاص ّتاا  باألحول حاال  اإل 2100لل  . مقا
 .(2112كتوبر أبتا يخ غرة  11لرائد الرسمي عدد ا) 2112سبتمبر  21المؤ خ في  2010 عدد مراأل  96
 .(2111غرة افريل  بتا يخ 26الرائد الرسمي عدد ) 2111ما س  22المؤ خ في  2111 – 611االمر عدد   97
مالس الوطني التأ للنقاش قانونالم عرض مشروع تلم ي: 2101 حتى أفريل  98  .سيسيأمام ال
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 على التعدي و (227 المادة) غتصاباإل و (131 المادة) منحرفين مجموعات تكوين و( والموالية 237 المادة) ختطافاإل و
 احترام عدم مثال تجرم خصوصية انصوص القانوني طاراإل ليكمج و .(والموالية 251 المواد( )الحجز) الفردية الحرية
ة ذات نشطةاأل اتنظيم قةالمتعل القواعد  .(السياحي النشاط و الشغل عالقات) ااألشخاص تججارااإل العالق

 

  الداخلي ّتجاا اإل .4

 يشمل ما كثيرا لكنه و الدولية الحدود عبور يتضمن ال و الوطن أرض داخل متساكنينال استغالل الداخلي تججاراإل يخص
ة من النزوح  .البلد نفس داخل  أخرى إلى جه

 نزوح خاصة يشمل ةمختلف أشكال في تونس في داخلي إتججار وجود المتدخلين شهادات و ةدانيجيالم المالحظات كشفت و
 .عاقةاإل ذوي استغالل رصد تم كما الكبرى الشاطئية المدن و تونس نحو الداخلية الجهات من النساء كذلك و طفالاأل

 و المنزلي ستعباداإل قصد ااألشخاص الداخلي تججاراإل في المستعملة لياتااآل التعريف إلى الدراسة من الجزء هذا يتعرض و
 .جراميةإ شطةأن  في التشريك و الجنسي ستغاللاإل و السخرة

 
 اتونس الداخلي تججاراإل قي عةبالمتج الطرق

 

 قسرا الخدمة و المنزلي االستعباد قصد الداخلي ّتجاا اإل -4-1

ة فتعرج ة القيام على فرد رغامإ هأن  على سخرةال الدولية العمل منظم هما العقابا التهديد تحت شغل أو اخدم ها كان م  و نوع
 .رضاه دون

  .طفالاأل خاصة و الفئات جميع تشمل راسةالدج خالل السجخرة إطار في إتججار حاالت رصد تم قد و
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 اعمل للقيام والتهديد الجبر تحت آلخر ما شخص خضوع وضعية أو حالة" هاأن  على فةمعرج فهي المنزلية سجخرةال أمجا و
هذه القيام ىوس اختيار يأ له يكون أن  دون الغير لفائدة منزلي ة ا  التي المرصودة الحاالت تخص و" العمل اهذا أو الخدم
 .القاصرات الفتيات التعريف هذا عليها ينطبق

 :طفالاأل -4-1-1

ها يتم عشر الثامنة دون طفل كل يعتبر االرمو اروتوكول حسب  االستغالل اغاية ايواؤه أو استقباله أو نقله أو تنقيله أو ستقطاا
 يتعرضون التونسيين طفالاأل أن  الدراسة هذه تظهر و .ااألشخاص تججاراإل ضحية سخرةال أو قسرا الخدمة ذلك في اما
ة التجارة مجال في لسخرةل أو المنزلي إلستعبادا كضحايا ااألشخاص تججارلإل  في و الصناعة عاقط في و الموازية و المنظم

 .التسول

 المنزلي ستعباداإل  

 وزارة و األسرة و المرأة شؤون وزارة و جتماعيةاإل الشؤون اوزارة لموظفين و لجمعيات لمنتمين شهادات عدة ساهمت
 أحصت قد و. المنزلي العمل في طفالاأل استغالل حول الدراسة اثراء في البحث مساعدي كذلك و الصحة وزارة و العدل
 .99 المنزلي العمل في مستغلين أطفال سبعة/  2112 سنة واألسرة المرأة وزارة

 طفالاأل عدد حصاءإ نإف لذلك و .الموازي القطاع شطةأن  ضمن يدخل نهفإ تونس في مقنن المنزلي العمل أن  من االرغم و
 .مستحيال يكون يكاد عقد دون منزليال العمل في المشغلين

ة اها قامت التي الدراسة نإف سنة 16ـا محدد منزلية كعاملة شتغاللإل الدنيا السنج أن  من االرغم و   سنة AFTURDE منظم
 %61 أن  و سنة 17 و 12 اين سنهن يتراوح المستجواات من %17.5 أن  اينت منزلية عاملة 131 شملت التي و 2118
 مغادرة على منهن %31 أجبرت اينما قط االدراسة يلتحقن لم منهن %32 أن  و سنة 29 و 18 اين عمارهنأ تتراوح منهن

 .الدراسة

 ليشتغلن السادسة سن منذ العائلي المنزل يغادرن 100الغراي الشمال واليات من قاصرات فتيات أن المتوفرة المعطيات تفيد و 
ة اآلخرة اآلونة في و الكبرى الشاطئية االمدن و الكبرى اتونس الميسورة العائالت لدى منزليات كمعينات ة اوالي  .جندوا

ة باأل خاصة و العائلة ضغط تحت الدراسة عن نقطاعاإل على الفتيات هؤالء جبروُت   نإف لذلك و  .العائلة نفقات في للمساهم
اه  الذي باأل فيأخذه العائالت لدى للعمل البنت رسالإ قرار امجأ و. (سنوات 8 يأ) ااتدائي الثالثة يتجاوز ال الدراسي نمستو

ة خيراأل هذا يراط و لوسيط ئيلتج  سواقأ 101الغراي االشمال يوجد و. منزلية معينة تدابأن  في الراغبة االعائلة العالق
دها اهمأ مقاال مالي مبلغ على يحصلون ذينال الوسطاء مع مباشرة للتفاوض ءاااأل يقص  .تعا

 هؤالء أن  اما و. مساعدتها داير التي البنت لها يوجهون و العائلة اختيار القرية عيانأ اعض يتولى حياناأل اعض في و
 81 اين المتراوح الشهري جراأل يرسل و. شغل عقد يأ يوجد ال نهإف المنزلي للعمل القانونية السن الوغ قبل يشتغلن الفتيات

 .102باأل إلى مباشرة( يورو 75 و 41) رادينا 151 و

 الفتيات تقوم و .باأل إرادة و البنت سلوك حسب سنوات اضعة و شهرأ اضعة اين تتراوح و محددة غير فهي الشغل مدة ماأ
 .الوضع اعد االنساء و المسنين و االمرضى و االرضع كذلك تهتم و .المنزلية عمالاأل اجميع لةالمشغج العائالت داخل

 في المستجواين معياتيجال النسيج من و االجتماعيات للمرشدات و الصحة و العدل وزارات لموظفي شهادات عدة تفيد و 
 أتتجر عندما و .103الجنسي التعدي و اللفظي و الجسدي للعنف يتعرضن ما كثيرا الفتيات هؤالء أن  الدراسة هذه طارإ

 الرجوع على جبارهنجإ و تعنيفهن يتم هنجإف الهروب على أو ياتالتعدج هذه عن الشرطة إلى أو لعائالتهن التبليغ على اعضهن
 .العائلة نفس إلى

. عدة لحوادث يعرضهن ما هو و .هنسنج و تتماشى ال العمل وقاتأ كذلك و الفتيات لهؤالء الموكلة شغالاأل تكون ما كثيرا و 
ة سنتين ذمن تمت قد و  لم التي سنها اسبب تبرئتها تمت و حضنها من سقوطه ثرإ رضيع وفاة أجل من منزلية معينة محاكم

                                                 
 .2112 سنة الطفولة لحماية العامة للمندوبية البيانا  قاعدة من مقتبسة معطيا   99

لاها  أكثر الغربي الشمال – جندوبة خاصة  100  .ّتونس في فقرا ا
 .فرنانة و بازينة في خاصة متواجدة  101
 (.2112 جويلية) األسبوع في عمل ساعة 48 مقابل د 311بـ محدد شهريا المضمون األدنى األجر  102
ا  على جنسيا اإلعتداء يتم  103  .السان حراس أو عائلتهم أعضاء طرف من الفتي
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ةإ ضجة 104علي ان الرئيس صهارأ حدأ عند منزلية عاملة حدثتأ 2112 سنة في و .13 تتجاوز  أالغت عندما كبرى عالمي
 .عليهن المسلطة ضطهاداتاإل عن و الرئيس صهر منزل في المنزليات العامالت ةحال عن العمومية السلط

 دفع و ضعافهنإ في عرافهنأ تصرف يتسبب و .العمل من يهران عندما السرقة أجل من العامالت هؤالء تتبع يتم ما كثيرا و 
 .106غتيالهنإ يقع لم أن  105االنتحار محاولةل اعضهن

 على للتعرف تونس في تشغيل وكالة و وسطاء اخمسة البحث فريق تصلإ الضحايا تجنيد آلليات فهمنا نعمق حتى و 
ة اتونس وسطاء راعةأ يقطن .منظم غيرال و المنظم القطاعين في المنزلي للعمل الشغل عروض وجود مكانياتإ  اينما العاصم

ة الخامس يقطن دهمأ هوجج و .اجندوا ة عمارة حارس إلى االستجواب اإجراء المكلفة الباحثة ح هو فخم  وجود على يدل ما و
 .المجال هذا في تشتغل شبكات

هم عين و فرنانة) الغراي االشمال المنزلية المعينات منها تستورد التي مدنال نفس إلى الوسطاء معظم ينتمي ة و درا  و جندوا
 كثيرة عائالت إلى الفتيات هؤالء معظم تنتمي و .القيروان من قلأ انسبة و( انزرت و ماطر و سجنان) االشمال و( الكاف
 . مدقع فقر في تعيش العدد

 إلى كاملة تدفع( يورو 81 و 45) دينارا 151 و 91 اين نفيتراوح نهاتبمرتج اأمج و .سنة 16 و 9 اين الفتيات سن يتراوح و
مها الذي باأل  .(لالمشغج طرف من و باأل طرف من هتعااأ يتقاضى الذي) الوسيط مع يقتس

ة الوكالة أما و  تججاراإل هاممارست حول والشكوك المؤشرات اعض رغم القانونية السنج دون فتيات تعرض لم فهي المستجوا
 .ااألشخاص

 طارإ في المتوفرة الشهادات اعض إنف للغاية صعبة اتالمنزلي المعينات عائالت معظم عيش ظروف أن  من االرغم و
 من سببا اناتهم تجاه مسؤولياتهم من ولياءاأل تنصل كوني حيث االفقر معنية غير  أخرى حاالت وجود إلى تشير الدراسة

 .ااألشخاص تججاراإل سبابأ

هاإ رخيج لكنه و لحقله مالكا و فالحا كان هاأاا أن  107عزااء مأ أفادتنا فقد   ختهاأ مع السادسة سن منذ منزلية كمعينة للعمل رسال
 .هأطفال من للتخلص ال قتصاديةإ ألسباب القرار هذا خذيأ لم هاأاا نإف هااتتصريح حسب و. اتونس المنار امنطقة إمرأة عند

ة ادنية و نفسية تداعيات في المنزلي العمل طارإ في الفتيات استغالل يتسبب و  مبكرة سن في الدراسة يغادرن هنأن  إذ جسيم
 يوميا يتعرضن قد و. مجهولين لدى محجوزات للعمل صدقائهنأ من و العائلي و الطبيعي محيطهن من قتالعهنإ يقع ثم

 .االخارج تصالاإل أو المنزل مغادرة من محرومات يكنج ما كثيرا و الجنسي و المعنوي و الجسدي للعنف

 .القيود هذه من رنيتحرج عندما حتى ستغاللاإل من  أخرى اأشكال داتمهدج تجعلهن المعاناة هذه كل

 :فقالت" أ" نسميها االمرناقية حداثاأل تأهيل إعادة امركز المستجواات إحدى ثتناحدج قد و

 

ة أصيلة" أ"  .سنة 17 وعمرها التونسي الغراي الاالشم جندوا

ها ة أم اوها و ايت را  .اناء كعامل يشتغل أ

ارها وقع   .108المتتالي الرسوب اسبب اتدائيإ الثانية سنةال تتجاوز لم هي و العاشرة سن في الدراسة عن اإلنقطاع على إجب
 .ةعشر الثانية سن منذ الحمامات و اسوسة عائالت عند تشتغل ادأت

 .عليها التصرف سوء ثارأ من االرغم الموضوع في تتحدث أن  تريد ال لكنها و يكون ما أحسن على معاملتها تكن لم 

 من صدقاءاأل أحد عند ملجأ فوجدت هامجأ مع المتوترة عالقاتها اسبب العائلي المنزل هجرت عشر السادسة سن في و
مها شقة في معه أقامت و سنة 23 عمره االمخدرات يناجرالمت ة نفسها وجدت و .صدقائهأ من لةث مع يقتس  على مرغم

 .الكراء في قسطها تسديد من تمكنها لعدم الجميع مع الجنس ممارسة

                                                 
ها المسلط العنف على احتااجا البساط في النا  أشعلت التي. ك  شيدة قضية هذه  104 ها  أحد قبل من علي ها فتمت الرئيس أص  بالسان محاكمت

 .2112 جويلية 26 يوم الرئاسي بالعفو ّتمتعت ثم الحياة مدى
هادة  105 هوي المندوب ش رها طفلة حول بصفاقس الطفولة لحماية الا ها سوء إثر 2119 سنة اإلنتحا  حاولت سنة 13 عم  طرف من معاملت

ها  .المحامي مشغل
هادة  106  .الد اسة إطا  في جمعياّتي ناشط ش
ها وقعت  107  .ّتونس في الطفولة لحماية الوطني المعهد في محاو ّت
ها في متأخرة" أ" كانت  108 رهم يبلغ إبتدائي الثانية في يد سون الذين األطفال. د است  .سنوا  السبع عم
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 اشهر عليها حكم و .البغاء ممارسة جلأ من محاكمتها و اإيقافها فقاموا الشرطة عنها الغتأ التي مهاأ صديقاتها إحدى أعلمت
  .االمرناقية حداثاأل تأهيل إعادة امركز سجنا

 ذلك في تقريبا المدة نصف شهرا 18 خالل قضت حيث .المركز انفس الثالثة عقواتها تقضي كانت استجواناها عندما
ها العودة تنوي هي و  .المركز ة اعد الزيارات عنها قطعت مهاأ لكن و المركز مغادرة عند لمنزل   .األخيرة المحاكم

 

 ااستثناء المنزلي العمل طارإ في طفالاأل تشغيل تجاه اإلجتماعي التسامح الدراسة طارإ في هماستجواا تم شهود عدة ثبتأو
 .التونسي الجنوب

 يعتبر المنزلي العمل في عشر السادسة سن دون طفالاأل تشغيل أن  علما عندما بهماتعجج عن مستجواان109 فانموظج رعبج
 .السن هذه دون أطفاال شغال قد هماأن  اما ااألشخاص اإتججار

ها يمكن خبرة كسب من تمكنهن و أحسن عيش ظروف لهن توفر هاأن  المنزليات المعينات تشغل التي تالعائال تعتبر و   تثمين
 . أخرى عائالت لدى شتغالاإل عند

 .لهن مساعدة تقديم ةانيج المنزليات للمعينات مستقبلةال العائالت لدى توعية عمل في الشروع الضروري من يبدو نهإف لذلك و

ما و  ةملحج حاجة في هن و .القاصرات الفتيات ااألساس يشمل المنزلي العمل طارإ في االستعباد أن  الدراسة أثبتت ختا
 .رةوالميس العائالت لدى للعمل مبكرة اصفة الدراسة لمغادرتهن وذلك عليهن التعرف يقع حالما الخصوصي أطيرللتج

 أغلب أن  حيث. اإلجتماعية الفروقات من التجقليص حيث من اإلجتماعي النجوع إشكالية الحماية ستراتيجيةإ تشمل أن  يجب و
هذه اتالمعنيج لفتياتا  .التهميش و الفقر ينتشر حيث الغراي الشمال تلواليا المنتميات الظاهرة ا

 اا ة اا ة و المنظمة الت  الموازية الت

 . الوطني الصعيد على أطفال ستغاللإ حاالت ثالث 2012 سنة األسرة و المرأة شؤون وزارة سجلت  

 النوع هذا ضحايا طفالألا من أكبر عدد وجود العقواات فاذأن  و الطفولة حماية عن المسؤولين لدى الميداني ستبياناإل ارزأ و
 . االستغالل من

 التفقدية تعتبر و .البالد كامل في الورشات أو المخااز في اإلناث تشتغل اينما المستودعات في غالبا الذكور طفالاأل يشتغل
 و النجارة ورشات و المخااز في خاصة أطفال تشغيل تخفي التدريب عقود أن  (الغراي الوسط) االقصرين للشغل الجهوية
 .النسيج

ة التفقدية رصدت كما ة للشغل العام  أغلبهم و وعيةسباأل ااألسواق و ورشات في يشتغلون طفالاأل عشرات وضعية اجندوا
 .سنة 16 و 13 اين عمارهمأ تتراوح الذكور من

ة الميكانيك أو ليةاآل قطاع ليشغج و  و العاشرة سن دون حتى أحيانا و تشغيللل القانونية السن دون أطفاال( الكبرى تونس) امنوا
 .االمكان للشغل الجهوية التفقدية تذكره ما حسب ذلك

 السن دون أطفاال تشغل ليةاآل ورشات أن  (الجنواية تونس ) عروس ابن الميداني التدقيق عند البحث مساعدو عاين و
رهم تتراوح حيث القانونية ة العاملة اليد جل طفالاأل هؤالء يمثل و .سنة 17 و 12 اين اعما  .االجه

 إصالح و اآلليات حفظ و المعدات انقل حتجى و (الخ ائرجسال و قهوةال) الورشة عمل حاجيات ااقتناء طفالاأل هؤالء فيكلج
 .السيارات

ة طفالاأل قاضي أوضح البحث طارإ في و  المقننة غير القطاعات في عادة تونس دائرة في يشتغلون طفالاأل أن  تونس امحكم
 كيفية عن ال و طفالاأل هؤالء تدابأن  كيفية عن شيئا نعلم ال ناأن  من االرغم و. البضائع نقل في سواقاأل في خاصة و

 .استغالل ضحايا يكونوا قد اأنهم عتقاداإل يمكن معاملتهم

 تسديد إلى (قفصة و سليانة و اوزيد سيدي و تالة و القصرين) الداخلية الجهات من القادمون طفالاأل هؤالء يضطرج و
ها التي الزهيدة األجرة من حاجياتهم هم نظرا يتقاضون رهمأ عن لبعد ة محاكمتهم تقع ما غالبا و .س هم  .السرقة ات
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 طفالاأل قاضي فيعرج و .المخدرات استهالك على عونهميشجج ما كثيرا و االمئات يهممستغلج و طفالاأل هؤالء لومشغج يعدج و
 غير و المتوسطة االجتماعية الطبقة إلى ينتمون و العمر من سنة 25 حوالي يبلغون تونسيون همأن  على المشغلين هؤالء

 .الداخلية الجهات من نوقادم و متزوجين

 المصبات في التفتيش في يشتغلون الذين طفالاأل شكاليةإ( الشرقي الجنوب) اصفاقس الطفولة حماية مندوب ثارأ خيراأ و
مهم عند جرينامت طرف من ينمستغلج يكونوا أن  يحتمل و المدينة اجنوب للفواضل البلدية  . العمل اهذا قيا

 الصناعي القطاع 

 ضغط تحت تونس في امصانع قسريال عملال ضحايا محدود اعدد ولو ذكورا و اثاأن  أطفال عدة يكون أن  المتوقع من 
 .2112 عام القبيل هذا من استغالل حالة األسرة و المرأة شؤون وزارة سجلت قد و .وذويهم عائالتهم

 .االمصانع يشتغلون القانوني السن دون خرينآ طفالأل عدة حاالت اكتشفوا المنطقة في الشغل متفقدي أن  كما

ة وتؤكد  عند اإلجتماعي النوع جانب اإلعتبار اعين يؤخذ أن  ادج ال هأن  اذلك منها اوعي للشغل التونسي العام تحاداإل منظم
ة تذكر و. تونس في االمصانع طفالاأل استغالل موضوع تحليل  الفتيات اجبار يقع هأن  الميدانية خبرتها إلى استنادا المنظم
 يجب و .العاملة تتقاضاها التي األجرة كامل باأل يتسلم و. االمصانع شتغالاإل و الدراسة مقاطعة على القانوني السن دون

 وقائية خطط وضع اضرورة مجددا قراراإل إلى يؤدي مما تججاراإل هذا في العائلة دور كذلك و لالمشغج دور على التركيز
 .ولياءاأل لفائدة تراوية و قانونية

 الفالحي القطاع 

 مع 13 سن من ااتداءا الفالحي القطاع في طفالاأل تشغيل ليخوج التونسي القانون فإن الدراسة هذه من الثاني االباب ذكر كما 
 .الطفل لسن شغالاأل مالئمة و معينة ساعات عدد تجاوز عدم

 اقتراف و القطاع في السن صغار طفالاأل اشتغال حاالت لتعدد رانظ تججاراإل ضحايا عن للكشف عائقا القانون هذا يشكل و
 .العموم من أو السلط من فعل رد أي ذلك يثير أن  ادون حقهم في تجاوزات

ه وقع طفل وضعية 2112 سنة سجلت األسرة و المرأة شؤون وزارة أن  لعلما مع  االشمال الفالحي القطاع في استغالل
 .للبالد الغراي

 .الفالحي القطاع في طفالااأل تججاراإل حاالت عن الكشف يصعب هأن  الدجراسة خالل مالحظاتنا خالل من التأكيد يمكن و

 اكتشف قد و .المستهدفة الضحايا من عدد أكبر لنيشكج تايرالصغ الفتيات أن  يبدو القليلة المسجلة الحاالت إلى االرجوع و
 . اوزيد سيدي من ساعة اعد على تاااغ في الزيتون جني في تشتغالن سنة 13 حوالي سنهما طفلتين البحث مساعدو

 اقرقور الزيتون تاااغ في أطفال تشغيل وضعية إلى (الشرقي الجنوب) اصفاقس الطفولة لحماية الجهوي المندوب يشير و
ة)  هذا في المتورطين شخاصاأل ال و لياتاآل ال و العمل ظروف ال و طفالاأل هؤالء سن المندوب يذكر ال و .(صفاقس والي

 .النشاط

 اضيعة تشتغل كانت عندما حادث يةضح سنة 13 عمرها فتاة استقبلت هاأن  البليغة الحروق امستشفى ممرضة رتذك أخيرا و
 . سنهم مع تتالءم ال اأشغال فهميكلج أن  آخر لطرف أو تهملعائال يمكن سنهم صغر رغم طفالاأل أن  لىع يؤكد هذا و ايهاأ

 .الفالحي القطاع في ينالمستغلج طفالاأل عن الكشف قصد تونس في الفالحية الضيعات مراقبة تعزيز يجب لذلك و

 الشوا ع في لإلشتغال ستغاللاإل  

 أن  الداخلية وزارة تؤكد و .2112 عام التسول في مستغلين طفالأل حالة 14 اإحصاء األسرة و المرأة شؤون وزارة قامت
ة شبكات ضحايا ونيعدج ال صغيرة اضائع ااعة أو المتسولين طفالاأل هؤالء  مع و .والديهم استغالل ضحايا لكنهم و منظم

هم أن  يؤكدون طفالاأل هؤالء اشؤون المعنيين الحكوميين غير و الحكوميين المتدخلين من عددا نإف ذلك  وضع في معظم
زهم تتولى شبكات طرف من استغالل  .استراتجية مواقع في صباح كل تركي

 .خفيفة حافالت متن على ليلة كل عائالتهم إلى خراآل البعض لينق اينما مهجورة منازل في منهم البعض يعيش و

 أن  صرحت الطفل حقوق عن للدفاع نسيةالتو الجمعية أن  2112 نوفمبر 2 في الصادرة الصباح جريدة مقال في ورد قد و
ة تحت يكونون ما غالبا طفالاأل هؤالء  حالة مامأ ناأن  يرجح ما وهو المستغلين تاااعص طرف من متااعة و لصيقة رقاا
 .ااألشخاص إتججار
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ة جنوب ) زغوان خاصة و الداخلية المناطق إلى حاياالضج غلبأ ينتمي و  مراقباتا البحث مساعدو قام قد و .(تونس العاصم
 المعلومات هذه من التأكد قصد 2112 ديسمبر و نوفمبر في اوزيد سيدي و صفاقس و انزرت و عروس ان و تونس اجهات

 .محيطهم خصوصيات و االشارع المتسولين و الباعة طفالاأل خاصيات تحديد و

رهم تتراوح طفالاأل اعض وجود المراقبة ههذ إطار في لوحظ و   ىحلو) متنوعة اضائع ابيع يقومون و سنة 15 و 7اين اعما
 اورقيبة الحبيب شارع في و تونس مدينة وسط ( الخ نيةآقر ياتآ عليها كتبت مطويات و ورقية ليمناد و ياسمين و ورود و

اهي زاائن على اضاعتهم عارضين اااإي و اااذه الشارع طفالاأل يجوب و .يتسولون خرونآ اينما االذات  وسائقي المق
 التي الكبيرة الطرق مقاطعا أو الضوئية شاراتاإل امواقع ورقيال منديلال علب أو الياسمين ابيع ونيقوم آخرون. السيارات

هقين رصد وقع كما. ضواحيها و اتونس الطريق مستعملي طرف من كثيفا يوميًا هافي المرور يكون  في الياسمين يبيعون مرا
 .الدجولي قرطاج تونس مطار جوار

 اين سنهم يتراوح أطفال مراقبة اصدد المنكبين عريضي رجلين اتونس القطار محطة قرب الباحثين من آخر فريق اكتشف و
 .الجوار في العلكة و السجائر يبيعون سنة 17 و 9

ة شبكة أمام همأن التدقيق اعد البحث فريق يستخلص و  و منسقين و ااعة مجرد اين األدوار توزيع يتم حيث التنظيم محكم
 في رجل يتمركز و .المزوجدين و البائعين اين الحركة لتيسير االعجالت أحذية مستعملين طفالاأل اعض يتنقل و .مراقبين

   .متواصال التمشي نفس يبقى و لوجوها تتغير حيث العملية تتكرر و .المراقبة و الترصد قصد االمحطة ضةارا أجرة سيارة

 له يتسنى حتى المال لبعض حاجة في هأن  تونس في رصد اعملية قيامه عند البحث فريق حاوره طفل كذلك صرح قد و
 في الخاص القطاع تورط على مايدل هو و المحروقات ايع محطة في التزودا الطجفل يقوم و. الحقا ابيعها يقوم اضائع اشتراء

 .طفالاأل استغالل

 15 في فتى محادثة من البحث مساعدي أحد تمكن حيث الجهات في كذلك منتشرة االشارع طفالاأل تشغيل ظاهرة أن  يبدو
 .قرآنية ياتآ عليها كتبت االشارع مطويات ابيع يقوم و األب يتيم اأنه صرح عمره من

 إلى حياناأ و القيروان أو اوزيد سيدي إلى ينالقصر من يوميا نقلهم يقع رقصج و راشدين المتسولين من مجموعة أن  وقال
ها كهل رجل من مطويات طفالاأل يتسلم. المساء في همإرجاع و الباكر الصباح في تجميعهم يتمج و سولللتج 110قفصة  ليبيعو
 و اتالمطويج مهمسلج الذي خصللشج( اورو 4) دنانير 8 مبلغ ادفع فرد كل يطالب المساء في رجوعهم عند و دمحدج غير اثمن

 .ألنفسهم الباقي يتركون

 اوجود لإلقرار يةكاف غير تبقى لكن طفالاأل تشغيل حول معلومات تقصى من صفاقس مدينة وسط على التركيز مكن قد و
 .ااألشخاص إتججار حاالت

 أو لعب و ائرجس والعات و ضوء ناايبأ) متعةأ لبيع مقاهي 16 و 12 اين أعمارهم تتراوح أطفال دخول كذلك لوحظ و
ة آالت هم و. (حالق دهم لكثرة نظرا المألوفة الوجوه من االمقهى العامل يعتبر  يقطعون همأن  تبين االتحري و .المكان على ترد
رهم على كبيرة حاوية حاملين كيلومترات عدة  .أزواجا خروناآل و ىفراد اعضهم يشتغل و ظهو

 كل عن دينارين أو دينار في راحهم يتمثل و  .المدينة وسط عن كم 5 تبعد سوق من( للجميع البضائع نفس) البضائع اقتناء يقع
مهدية و اوزيد سيدي أصيلي من نالمتجولي الباعة أو نيالمتسول طفالاأل هؤالء كل و .قطعة  الطفولة حماية مندوب حسب ال

 .اصفاقس

 .الجميع من مسمع و ىأمر على تجري و جتماعياإ مستباحة ظاهرة الكبرى المدن ارعشو في طفالاأل استغالل يعتبر و

 العائالت يمكن نشاط هأن  نهمم عتقاداإ طفالاأل اتشغيل الخاصة الحاالت هذه عن التبليغ في التونسي المواطن يفكر ال و
 .المدرسية العطل مدة االجتماعية الحياة في طفالاأل إدماج و تكميلي مورد من الفقيرة

 حيث الشارع في الصغار طفالاأل اشتغال يمثله ما على طالعهإ قصد العريض المجتمع تجاه توعوي اعمل القيام يجب لذا
 .االستغالل حالة على زيادة تججاراإل شبكات في لإلنتداب و خطيرة لحوادث عرضة يصبحون

 حق في جنسية تجاوزات حدوث وذكروا المخاطر هذه وجود على الميداني للعمل مباشرون حكوميون مسؤولون كدأ قد و
 .المخدرات ايع قصد جراميةإ شبكات طرف من ياسمين اائعي استعمال و الشوارع في المشتغلين طفالاأل
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  :الفالحي القطاع في النساء ستغاللإ -4-1-2

 المعلومات من مزيدا موايقدج لم لكنهم و الفالحي القطاع في النساء استغالل على الدراسة هذه إطار في ونُاجَوالمسًت ركز
ه من تججاراإل حاالت وجود مكانيةإ من التثبت من تمكننا   .عدم

ة اضواحي الفقيرة حياءاأل سكان من النساء من عددا أن  للبالد الغراي االشمال مقرجها يةمحل جمعية تقرج و  يتراوح جندوا
ما 65 و 31 اين ما سنهن هن يقع عا  يتم عندما صباحا السادسة في 111اليومي العمل ينطلق حيث .الفالحي القطاع في استغالل
 العراات نجأل نظرا خطرا التنقل عملية تمثل ما عادة و. كم 61 حوالي اعد على ضيعة غالبا يكون مجهول مكان إلى نقلهن

 .عامين ظرف في التنقل خالل مميتين حادثين وقوع إلى ىأدج ما هو و البشر لنقل ةأمهيج غير المستعملة

( اورو 3) لليوم دنانير 6 دفع و( الثمار جني و البذور زرع و الحرث) العمل اتحديد وصولهن عند الضيعة صاحب يقوم و
 .منهن لكل المضمون األدنى األجر دون وهو

هنج واعدا إضافيا يوما 21 أو 11 العمل مواصلة منهن طالبا هارالن خرآ في خالصهن عدم إلى الضيعة صاحب يلجئ و  إيا
 .تعنيفهن على خالصهن يقتصر ما غالبا و. شغالاأل تهاءأن  اعد اجراية

  إلى اإلشارة فتجدر االضيعات العمل على اتمجبر النساء هؤالء ناأ اإلقرار من تمكن ال المتوفرة المعلومات كانت أن  و
 القطاع في النساء أن  إلى اإلشارة تجدر و .المشينة الظروف هذه في العمل سوى لهن خيار ال و مدقع فقر حالة في هنأن

  .ااألشخاص تججارلإل اكبير صدرام لنتشكج الفالحي

 اإلعاقة ذوي االشخاص ستغاللإ -4-1-3

  لو و تونس في ااألشخاص الداخلي تججاراإل إطار في إعاقة حاملي شخاصأ استغالل حاالت ابعض اإلقرار من البحث نمكج
 . معزولة و نادرة حاالت تبقى هاأن

 حسب المعوقون طفالاأل يستعمل إذ .الهشة حالتهم إاتزاز على يرتكز استغاللهم أن  الضحايا هيئة حسب واضحا يبدو و
 يكونون عندما خرينآ اشخاص طرف من أو أوليائهم طرف من (UTAIM) ذهنيا االمتخلفين لإلحاطة التونسي االتحاد

 ذو كهل طرف من جنسيا أو التسول لغاية معاق طفل استغالل يقع قد و. صغيرة متعةأ ايع أو للتسول تهمعائال عن معزولين
 .أيضا هو إعاقة

ة إمرأة وضعت UTAIM عن نقال و   هذه فاستغلتها حاضنة عائلة عند السكري مرض نتيجة الرجلين مبتورة السن في متقدم
 مأوى في وضعها و ةأالمر هذه نجدة من االجتماعية المصالح تمكنت و .التسول على جبرتهاأ و الشوارع في للعمل العائلة

 .إتججار عملية كضحية اإحاطة تحض لم هاأن  العلم مع زعجج

 : منها الميداني البحث عند  أخرى حاالت اكتشاف أمكن و

هد ما 15 سن في ىفت شو هد و تونس ضواحي في الطرقات امفترق يتسول ثقيلة إلعاقة حامال عا  نفس يحمل آخر رجل شو
اهي أمام للبيع صغيرة متعةأ يعرض هو و تونس مدينة وسط عاقةاإل ة يالقي كان و .المق  و .المخاطبة في و التنقل في صعوا

 .حرية اكل امردوده التمتع يمكنه نأو العمل هذا اختار قد الرجل هذا يكون أن  يستبعد

  

  :لغيرا بدعا ة اإلّتجاا  قصد الداخلي ّتجاا اإل -4-2

  

 طفالاأل -4-2-1 

 ممارسة و الجنسي ستغاللاإل قصد طفالااأل إتججار حاالت اوجود قراراإل من البحث خالل عليها المتحصل المعلومات مكنتنا
 .اتونس البغاء

ة طفالاأل قاضية تقول و  ملفات راعأ حوالي شهريا تدرس هاأن  البحث اطار في سؤال عن ردا اتونس االاتدائية االمحكم
 ريفي وسط من هنج و .سنة 18 و 15 اين هنسنج يبلغ االجنس جرينامت لينمشغج لفائدة البغاء نمارست قاصرات فتيات تخص

ااهنجأن  يقع  في و تونسيات نساء من المستغلين أو اينالمهرج شبكات غالبا تتكون و .عائلتهن أصدقاء أو عائلتهن اواسطة تد
 أو عازاات متوسطة طبقة صيالتأ هالل حي و النور حي و حمراأل االجبل الشعبية حياءاأل من اتقادم العمر من الخمسين
 . الحاالت غالب في مطلقات
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 اتونس صرالنج احي شقق في اعضهن استغالل يقع و .تونسيين مع سيارات متن على أو الشارع في البغاء الفتيات تعاطىت
 (غالبا ليبيين) أجانب رجال مع البغاء ممارسةل

  العلم مع المخدرات استهالك أو السرقة و الدعارة تخص مخالفات طارإ في إيقافهن عند الفتيات هاته حاالت اكتشاف يقع و
 .إتججار حالة يعتبر ذلك أن

ة التحقيق حاكم يقوم  استغاللهم يقع االشارع فتيان و افتيات متعلقة سنويا ملفات 5 حوالي ادرس اتونس اتدائيةاإل االمحكم
 .جنسيا

 عرضة طفالاأل هؤالء الشارع في تهموضعي تجعل و. العائلة عن منفصلون هم و .سنة 12 و 10 اين الضحايا عمارأ تبلغ
 .االستغالل عناصر من عنصرا المخدرات تكون و .ااالشخاص تججارلإل

ة يقع ةا العمل عن عاطلين و العمر من الـ41 فوق رجال العادة في هم و الزاائن محاكم ة وتغيير الجنسي التحرش تهم  وجه
 .قاصر

 ممارسة حاالت راعأ و 2112 سنة جنسي استغالل ضحية طفال 25 حصاءإ من األسرة و المرأة شؤون وزارة تمكنت و
 التحرش حاالت و تججاراإل حاالت اين التمييز يمكن ال و الحاالت هذه حول تفاصيل تتوفر لم و هذا ."نترناتاإل على جنس"

 .الحاالت مختلف اين ميزت ال الوزارة ايانات قاعدة نأل ذلك و .مثال الجنسي

ما 18 و 15 اين التونسيات الفتيات دعارة استغالل يقع و  و. خاصة منازل في سوسة في شخاصأ طرف من الجهات في عا
 . الفتيات هلهات الجهوي نتماءاال عن معلومات يأ على نتحصل لم و .تونسيين الزاائن جل يكون أن يرجح

ة منها و) مصادر عدة حسب المدينة هذه تكون أن  يرجح و  للسياحة دوليا مركزا ECPAT INTERNATIONAL )112منظم
 ءالشواطى على و الشوارع في نيالمتجول حداثاأل الفتيان من (خاصة ورواييناأل و جانباأل) الزاائن معظم أن  و الجنسية
 .الجنسي اإلستغالل قصد ااألشخاص تججارلإل ونضمني ضحايا هم و. السياحية

 جنبياتأ نساء تواجد إلى السؤال عليه طرح نزل كذلك و الداخلية وزارة تشير و .مصنفة غير نزل في الجنسية العالقات تتم و
 هذه في الجنس في متاجرين وجود من التأكد من نتمكن لم و .تونس من فتيان اخدمات للتمتع قدمن يكن أن  الغالب من

 113.المدينة هذه نفس في طفالاأل ضد تحرش وجود يضاأ الداخلية وزارة تذكر و .الحاالت

 خاصة و جانبأ طرف من تونسيين فتيان و فتيات ضدج صفاقس في جنسي اتحرش قراراإل من متقاطعة شهادات تمكن و
هذه معنيين سنة 16 دون طفالاأل عشرات حصاءإ وقع 2111 و 2119 اين هأن  J/TIP تقرير يذكر و .114ليبيين  و .الحاالت ا
ها البغاء ممارسةل نساء كسوق تستعمل الكبير المستشفى مامأ الموجودة احةالسج أن  المدينة سكان يعتبر  ينةامع قصد رجال يؤم
ة يأ نتلق لم و .الزاائن على علنا وعرضهن اناتهم  .صلياأل مقرهن عن ال و الفتيات سن عن معلوم

 هأن  حيث الشأن هذا في اليقظة وجبت ذلك مع و .طفالاأل تستعمل حيةااإ فالمأل اتاجأن  هناك أن  الداخلية وزارة تتوقع ال و
 السري بغاءال ممارسةل شبكة كيكتف من سنوات منذ التونسية الشرطة نتتمكج الرقمية الجديد الطريق اجريدة ورد ما حسب
ة حداثأ اينهم من تونسي أصل من شخصا 12 من تتكون  فتيان و فتيات تصوير وقع قد و هذا. البالد جنوب في مارث اجه
 .جماعية جنسية يجاتوضع في الكحول تأثير تحت سنة 15 دون

 إتججار حالة اوجود القطع أو الجزم يمكن فال مجهوال يبقى األفالم هذه استعمال من النهاية في المقصود الهدف أن  حيث و
 .إااحية افالم تاجأن  طارإ في طفاللأل الجنسي ستغاللاإل قصد

 على العثور يقع لم أنه  العلم مع ااألشخاص تججاراإل و طفالاأل يتبنج اين االرتباط مكانيةإ االعتبار اعين ذخاأل وجب أخيرا و
 ةلوالطف لحماية القومي االمعهد مسؤول شارأ قد و هذا. تونس في الخطر هذا مثل وجود استنتاج من نيمكج واضح مؤشر يأ

 اقائها ثناءأ جنسيا اها التحرش وقع الحقيقة في و .هادئة تكن لم هاأن  اسبب هاإرجاع ثم يهاتبنج وقع طفلة حالة إلى البحث أثناء
ها ثم العائلة مع  ظروف أن  ولو إتججار حالة وجود اعدم الجزم يمكن ال و .تبنتها التي العائلة سمعة من المس من خوفا إرجاع

 .مذكورة غير االستغالل

  

 

                                                 
 .ECPAT International 2113 شقير. ه و بلحاج أ.  ّتونس في األطفال بدعا ة المتاجرة وضعية ّتحليل  112
 .الد اسة إطا  في 2113 جانفي في أناز استاواب  113
هوي المندوب به أدلى ّتصريح و  J/TIP ّتقرير:  المصد   114  .الد اسة إطا  في بصفاقس الطفولة لحماية الا



 

 
 

49 

  النساء -4-2-2

 إتججار شبكات حصاءإ من  أخرى رسمية مصادر و الداخلية وزارة حسب  الوطني المستوى على المتوفرة المعطيات تمكن ال
 .قسرا البغاء ممارسة قصد التونسيات االنساء داخلي

 اشهادة و البحث خالل ذلك و .اتونس لنساء البغاء ممارسة مجال في استغالل حاالت وجود من التثبت وقع ذلك مع و
 و هذا .ااألشخاص تججاراإل ظاهرة ضمن الحاالت هذه تكون أن اغريب ليس و .قضاة و االجتماعية الشؤون وزارة و جمعيات

ة نائيةالج االدائرة حاكم الحظ قد  للملفات معهود غير ازايدت 2112 لسنة ولاأل للثالثي االنسبة اتونس تدائيةاالا االمحكم
 .االسبوع في ملفين أو ملف ادرس ناآل يقوم و .هفي صمرخج الغير البغاء ممارسة و الغير دعارة ااستغالل المتعلقة

 االصحف كذلك نجد كما. ااألشخاص تججاراإل لشبكات عرضة للبغاء تمارساالم النساء نأل ياجدج الظاهرة هذه متااعة يجب و
 .تونسيات لنساء جنسي استغالل قصد إتججار وجود احتمال إلى تشير قضايا حول خباراأ

 اأراع ولىاأل تتعلق. إتججار احاالت تنبؤ 115 2111 نوفمبر في منفصلتين حالتين إلى "التونسية" الرقمية الصحيفة تشير و
ة اتونس محاكمتهن وقعت العمر من سنة 26 و 24 اين فتيات  هنأن  مراأل اادئ في صرحن قد و السري البغاء ممارسة اتهم
 التي الشقة صاحبة إلى يرجع المبلغ من كبيرا قسطا لكن .(وروأ 5 أي) دنانير 11 قدره مالي مبلغ مقاال البغاء ممارسةا قمن

ااهنأن  تم هأن  يبدو و .خدعن هننجأا ذلك تالمعلج التصريح هذا عن تراجعن الحق وقت في و .اها عملني  تجميل امحل للعمل تد
 . دعارة شبكة ضمن نفسهنج فوجدن

ة مامأ مثلتا ختينأ تخص فهي الثانية للحالة االنسبة امجأ ة اتونس االاتدائية المحكم  البراءة ادعتا و سرا البغاء ممارسة اتهم
ااهمانإ تم اكونهما  لم منزل في محجوزتين خيراأ نفسيهما وجدتا لكنهما المعوزين شخاصااأل حاطةإ و يواءإ امركز للعمل تد

هماإ تم و منه الهروب من تتمكنا اه  .البغاء ممارسة على كر

 فيها يتورط للنساء جنسي استغالل حاالت الجمعياتي النسيج في ناشطون و قضاة كذلك و االجتماعية الشؤون وزارة تذكر و
 .دونه أو الغير ادعارة متاجر اتدخل خلسة البغاء ممارسةل أخرى حاالت و. القرين أو العائلة من عضاءأ

 و ضباايا يبقى جباراإل مفهوم لكن و .الدعارة على اتمجبر تكنج لم النساء ؤالءه أن المحتمل من الشهادات جل حسب و
 .الضحية رضاء اإشكاليجة هذا يذكرنا

 تعاطي من للوقاية التونسية الجمعية اها قامت التي االدراسة ورد اما رنذكج أن الإ يسعنا ال و فيه الحسم يصعب السؤال
 يجب لذلك و مجموعة أو شخص ضغط تحت مارسنهي البغاء ممارسةا المعنيات النساء من %8  أنج حيث .المخدجرات
 .ااألشخاص إتججار ضحايا اعتبارهن

 من كل أفاد صفاقس و تونس مدينتي في خلسة البغاء ممارسة حول المعلومات من مزيد جمع قصد البحث هذا إطار في و
 منازلهن يغادرن هوىال اائعات من نساء يوميا ينقل هأن المستجواين (صفاقسا 9 و اتونس 3) أجرة  سيارة سائق عشر اإلثني

 .االدعارة المتاجرين طرف من المرسلين الزاائن تالقين حيث شاي قاعات أو حانات و مطاعم اتجاه في السهرة ةاداي في

 الزاائن لفائدة الدعارة وسطاء طرف من حياناأ مهيئة منازل و شقق إلى الزاائن صحبة النساء هؤالء تتوجه السهرة خرآ في و
هنج نويعود الصباح في و .البغاء نارسمت حيث الهوى اائعات و  يتركجز البغاء من الصجنف هذا أن  يبدو و. منازلهنج إلى ا

 .النزل حياناأ و المنازل و الشقق و الليلية المالهي و ريهاتاااكال و الحانات و السياحية المناطق و الغنية حياءااأل

 .النساء نقل رونييسج حيث الغير ادعارة تججاراإل شبكات في التاكسي سائقي اعض يشارك و 

 تعشن سنة 41 و 16 اين رهنعم يتراوح تونسيات نساء نهنجاأ خلسة للبغاء اتمارسالم النساء التاكسي سائقو يصف و 
 . فقيرة أوساط إلى تنتمين و صعبة قتصاديةإ وضعية

 جلج أن آخران سائقان يعتبر لكن و .النشاط اهذا الغنية األوساط من النساء اعض لتحاقإ تونس من السواق أحد الحظ و هذا
 .ذكره دون ما طرف ضغط تحت العمل اهذا يقمن للبغاء الممارسات النساء

 البغاء ممارسة حاالت معظم أن يالليل عملال من سنة 14 منها سنة 34 منذ المهنة هذه يتعاطى و سنة 54 عمره سائق يفيد و
رهم تتراوح األجانب و نيالتونسي من فهم الزاائن أما و .كراهاإل تحت تقع  يقع الحال ميسوري سنة 55 و 25 اين أعما

 .مختلفة مشروعة غير عمليات في مورطين الجنسية نفس من خناء وسطاء طرف من الهوى بائعاتا مالقاتهم

 الشبكات رؤوس لكن كوسيطات يشتغلن نساء نجد قد و .الحي نفس إلى المعنية ةالفتا و الغير ادعارة جراالمت ينتمي ما ابغال و
 .أساسا الرجال من مكونة تبقى

                                                 
همة القضاء أمام فتيا  4 مثول  115  http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=66&a=40045  البغاء بت
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 سوق في للزاائن قصجر انات عرض مكانيةإ من التثبت قصد تونس من وسيط مع احوار  البحث مجموعة أعضاء أحد قام و
 .ذاكأن  ممكن غير ذلك اأن المتاجر فاعتذر البغاء ممارسة

 .المخدرات وترويج ستهالكاا مصحواا البغاء ممارسة نشاط يكون ما كثيرا و

 ذلك و المخدرات شراء من هو يتمكن حتى الخناء طيوس طرف من البغاء ممارسة على النساء إكراه يتم مثال صفاقس ففي
 و .النساء هؤالء من امجموعات تصالاإل دائمة تبقى التي المخدجرات ممارسة من للوقاية التونسية الجمعية وردتهأ ما حسب
 يستغل الذي هو نفسه المخدرات اائع أن مضيفا الشهادة انفس اتونس(  االدمان معالجة مركز) للشباب شمس مركز يدلي

 المخدرات الستهالك هنإيجا عافاد و الهشة تهنجحال مستغال .المخدرات لجرعة حتاجاتم تكنج عندما المدمنات الفتيات حياناأ
 . ضعفهن حالة في زيادةلل القوية

  

 جراميةإ شطةأن  في التو يط قصد الداخلي ّتجاا اإل -4-3

 شخاصأ طرف من استغاللهم تم وطنيال النطاق على أطفال 5 حصاءإ 2112 لسنة األسرة و المرأة شؤون وزارة حسب وقع
ة جراميةإ عمليات في  .للبالد الشرقي الجنوب و الساحل منطقة و الكبرى تونس في خاصة العمليات هذه تمت قد و .منظم

اهم خالل قسج و جمعيات و الجتماعيةا نالشؤو وزارة و العدل وزارة موظفي من كلج المشكل هذال ضتعرج و  إطار في استجوا
 . الدراسة

 ينالمراج اعض اه حصرج ما حسب فعلهم ردج خشية اهم المتاجرين البتة ذكروني ال فإنهم الشوارع في المشرجدين طفالاأل أما و
هؤالء المعنيين االجتماعي اإلدماج و الدفاع لمراكز ااعينالتج  .طفالاأل ا

اهم عند تونس في الطفولة حماية مندوب كذلك و القضاة اعض قرأ قد و هذا  غايةا طفاللأل استغالل حاالت اوجود استجوا
 .الممتلكات و شخاصاأل على يالتعدج و السرقة و االمخدرات المتاجرة

هراين للمتاجرين االنسبة الحكوميون المسؤولون هاعدجأ التي الحالة ملفات تشير و  كهوال رجاال يكونون ما غالبا همأن  إلى الم
 . العدلية السوااق ذوي من

 نفسية و صحية حاطةإ مراكز في استقبالهم يقع أن يجدر االتالي و .كمجرمين ال كضحايا طفالاأل هؤالء مع التعامل يجب و
 .حاليا تونس في المراكز هذه لمثل وجود ال لكن و. مؤمجنة و مغلقة

 

 الوطن عبر باألشخاص ّتجاا اإل -5

ة دولية شبكات وجود الوطن عبر ااألشخاص تججاراإل يفترض الحاالت معظم في  حدود اجتياز و الضحايا تدابنإ تيسر منظم
ة حتى قانونية غير أو قانونية اصفة الدان عدة أو الد  .اإلستغالل فيها يتم التي الوجه

 :تخص هي و اتونس الظاهرة هذه وجود الدراسة طالقنا قبل عليها تحصلنا التي المعطيات تدل و 

هن يقع أجنبيات  و  الخارج في البغاء ممارسة على ماتمرغ تونسيات و تونس في منزلية أعمال إطار في أو جنسيًا استغالل
 . اأورواا الفالحية األشغال في استغاللهم يقع تونسيين رجااًل

 يحدث ما حسب الحدود عبر تججاراإل ألنماط األفضل فهمال و فيها التعمق و المعلومات هاته تأكيد من الدراسة هذه مكنت قد و
 .تونس في

 

  باألشخاص ّتجاا إلل إنطالق بلد ّتونس -5-1

 

 :بالخا ج قسرا البغاء مما سة اياضح ّتونسيا  نساء -5-1-1

 .الخارج في التونسيات االنساء المتعلقة و الحدود عبر تججاراإل حول اتونس نشرت التي المعلومات الدراسة نتائج أكدت
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 راعةأ تدابنا  2112 لسنة J/TIP تقرير حسب تم و .116ااألردن يقسرال البغاء من نتيتونسي قاذنإ تم 2119 سنة ففي
 .ااألشخاص المتاجرين طرف من البغاء ممارسة على جبارهنإ يتم أن قبل ككاتبات البنان للعمل العام نفس في تونسيات

 وصولهن عند خناءال ممارسة على أجبرن ثم يةفن تأشيرة منحهن و المالهي في للعمل نساء تدابنا التقرير نفس حسب تم و
 .لبنان إلى

 الخليج الدان كذلك و لبنان اتجاه في ااألشخاص تججارإلل طالقنا  الد تمثل تونس أن الدراسة إطار في الداخلية وزارة تؤكد و
 .جنسي استغالل لغايات 117الغراية إفريقيا و

ة من اتالمنتدا النساء تمرج هن يتم و لبنان عبر( فوار دي كوت)  الغراية افريقيا نحو اتالمتوجه و الكاف جه  جنسيا استغالل
ة الوغهن عند  . جوازاتهن منهن تسحب حيث. المقصودة الوجه

ة تقرير يذكر و  جنسي إتججار ضحية سنة 22 عمرها تونسية ةفتا مساعدة 2117 سنة تمت هأن (OIM) للهجرة الدولية المنظم
ها عند و تركية عائلة عند أطفال كمرافقة للعمل تركيا إلى االسفر صديقاتها ىحدإ قنعتهاأ اتركيا ارها تم وصول  على اجب

 .جدا امحدود تركيا و تونس اين ااألشخاص تججاراإل يبقى و .الدعارة

 اهذا تقمن اتركيا خناءلل مارساتالم النساء نإف الدراسة إطار في المستجواين الداخلية وزارة أعوان اه حصرج ما حسب و
 . الحاالت غلبأ في طواعية عن العمل

 االخارج التونسيات للنساء البغاء ممارسة مجال في الحدود عبر تججاراإل فإن البحث كدهأ كما و المعلومات هاته ضوء على و
 تدابنا  يقع و .(شغل عقد و المفعول سارية تأشيرة و سفر جواز) مشروعة عمل هجرة طارإ في الحاالت غلبأ في يحدث

 . وهمي شغل عرض إطار يف االجتماعية الشبكات أو االنترنت شبكة أو رفاق أو صدقاءأ اواسطة غالبا الضحايا

ها طريقة يلي ما في نفسجر البنان العاملة الشبكات لفهم  تونسيين وسطاء عن للبحث تونس إلى  جانباأل اونالمهرج ينتقل: عمل
هراين االنسبة مميزة فضاءات التجميل قاعات تعدج و. لفائدتهم فتيات تدابنا قصد  و الهجرة في الراغبات الفتيات للقاء للم
 فتاة : هو وحيد اشرط مغنيات أو راقصات أو كنادالت االخارج عمل عروض الفتيات تجد حيث االجتماعية الشبكات كذلك
 .صورة تقديم مع السن صغيرة جميلة

 الواقع في و .فرالسج كلفة و الوثائق عدادإ مصاريف لتغطية( وروأ 411) دينارا 811 مبلغ دفع الفتيات من الوسيط يطلب
 .المصاريف كل اتحمل جنبياأل تاجرالم يتعهد

 يتم و السفر جوازات التونسية السلط تمنح و شهرأ ثالث لمدة صالحة فنان اصفة سفر تأشيرات للفتيات اللبنانية القنصلية تمنح
 .السفر قبل الشغل عقود على مضاءاإل

ة إلى الوصول عند و  .امقاال البغاء ممارسة في شتغالاإل عليهن يعرض إذ األمر حقيقة ياالضحا تكتشف المقصودة الوجه

 .التونسي الوسيط إلى الثمن دفعن قد كن اينما تاجرالم إلى السفر كلفة تسديد  منهن يطلب العرض قبول رفضن إذا و

 على مجبرات فسهنأن  غالبا تجدن تونس إلى ياباإل تذكرة سعر تسديد و المصاريف هذه إرجاع على قدرتهن لعدم نظرا و
 .هشاشتهن و استضعافهن في يزيد ما هو و118قانونا الممنوعة الدعارة ممارسة و البنان المكوث

 3 كل العقود تجديد يقع) دائرية شرعية هجرة حلقة طارإ في يمارس جبارياإل اءالبغ لغاية االنساء تججاراإل أن واضحا يبدو و
 .الضحايا الكتشاف عويصة مشاكل يطرح هذا و( شهرأ

ة مع االتعاون و  تونسية إمرأة 85 من متكونة دعارة شبكة عن الداخلية وزارة كشفت (INTERPOL) الدولية تاراولأن  منظم
 .2112 سبتمبر في البنان

ة الوسطاء حوكم كما البغاء ممارسةل مختلفة اأحكام النساء على الحكم وقع القضية هذه في و هم  و. الغير دعارة استغالل ات
 .التقرير هذا عدادإ حد إلى عليهن الحكم تظارنا  في المتهمات اعض تبقى

اهنإ دلتأ قد و. وهمية تشغيلية اوعود اهن التغرير إثبات اعد االعفو اعضهن تمتعت و   شبكة على اشهادة الوجه متسترة حد
 التونسي الشخص نفس أن يبدو و .لبنان في سفرها جواز منها سحب و البغاء على جبرتأ هاأن أكدت و تونسية تلفزيونية
 هذا عدادإ حد إلى طليقا يزال ما هو و .البحرين لىإ و لبنان إلى النساء هؤالء رسالإ في المتسبب هو للدعارة المستغل
 .التقرير
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 إضافة القضية هذه في الغير اخناء المتاجرة شبكةال أفراد إحدى استجواب من العدل وزارة مساعدةا البحث فريق تمكن قد و
 لم :الجواب نفس على كلهن تأجمع و .البحرين و البنان البغاء لممارستهن للنساء ونست اسجن مسجونات نساء راعأ إلى

 . إطالقا البغاء نارسمي

 الظاهرةج وجود حول عدة مؤشرات وجود من االرغم ااألشخاص تججاراإل ضحايا هنأن إثبات الصعب من يبدو فإنه لهذا تبعا و
. 

 كانت البنان و. خروج إمكانية ادون اليوم كامل مغلق ايت في كانتا هماأن المستوجبتان المرأتان ذكرت مثال البحرين ففي
دهنج البيت مغادرة من منعهن و سفرهن جوازات حجز تم أن اعد البيت نفس في نتنم و نتعمل النساء  تجنيد وقع قد و. لوح
 .الفايسبوك ااستعمال األقل على فتاتين

ة اسبب للقلق مثيرة الفايسبوك طريق عن اإلنتداب طريقة أن الداخلية وزارة تعتبر و   .العمليات هذه كشف صعوا

 و شرعي غير زواج هو و 119عرفيا زواجا لبنان في اه تشتغل الذي الملهى زاائن اأحد المستوجبات النساء إحدى تزوجت و
 اعالقات المرأة هذه تقوم ال حتى الملهى لصاحب ماليا مبلغا يدفع الزاون هذا كان و .تونس في قانونية صبغة أي له ليس
 هذه في الغير دعارة إستغالل عمليات وجود يؤكجد هذا و. االملهى العيش و للعمل إاقائها وجوب مع خرينآ زاائن مع ةجنسيج

 .المالهي

هن اعد رجوعهن عند إيقافهن وقع فتاة 28 تخصج البحث إعداد زمن مماثلة حالة عن التونسية الصحافة كشفت و  استغالل
 .لبنان في جنسيجا

 :كالتالي قصتها ضحية خطيب شهادة خالل من ذلك و المهراين عمل كيفية عن" التونسية " لقناة " سااال"  ارنامج كشف كما

ة هي و .سنة 21 العمر من تبلغ تونسية فتاة" مال"  تكوينا لتتااع الدراسة عن توقفت .الدجخل متوسطة عائلة إلى تنتمى و مخطوا
 .التجميل فنون في

 هاأن  لها أكدت و .هناك المتاحة العمل فرص اإطناب لها وصفت .تونس إلى الرجوع قبل اداي مدجة عاشت تونسية صديقة لها
 .اداي للتونسيين العمل هجرة إطار في أخيها صحبة تعمل إمرأة تعرف

هذه" مال"  اتصلت  الشروط اقتصرت و  .اداي تجميل مركز في الشغل عرض جديجة حول خطيبها و هي فطمأنتها المرأة ا
 .المظهر لاجم و السن صغر على اإلنتداب عند

 .ذاتها المرأة ملك على تجميل قاعة في الفتاة تشتغل أن العقد هذا يقتضي و. عاجلة اصفة الشغل عقد و التأشيرة تأعدج

 .داي في مرتبها من ذلك خصم يقع أن أساس على السفر مصاريف لتسديد مسبق مبلغ أي الفتاة تدفع لم

ها و 2112 نوفمبر في تونس" مال"  غادرت  .اخطيبها هاتفيا اإلتصال من مكجنها الجنسية سوري رجل الوصول عند استقبل

 منتظرا كان كما نزل إلى ليس و جزائريات و مغرايات و تونسيات نساء تأويه منزل إلى صحبت هاأن له قالت مكالمتها وفي
 .السفر قبل

موها حيث شغل ادون الوقت اعض" مال"  اقيت و ة هوية) الوثائق اعض إعداد اصدد همأن أوه  .(الخ وشغل إقام

 على أجااته عندما القالئل الحاالت اعض في و. ليال اها اإلتجصال يحاول عندما خطيبها لىع تجيب" الم" تعد لم مدجة واعد
 تحتسي كنت لم "مال"  أن  من االرغم (الخطيب حسب) واضح سكر حالة في كانت و صباحا الثالثة اعد ذلك كان الهاتف

ها قبل خمرال  .داي إلى ذهاا

   خطيبها حسب الجزم يصعب و. اليل منتصف في استراحة مع صباحا الثالثة إلى ليال العاشرة الساعة من تشتغل هاأن  أعلمته
 .ليال اإلشتغال على ال أم موافقة كانت أن

  و" مال"  عمل امكان ممنوعة الكحول اأن فأجااته توضيحات لطلب لتهاشغج التي االمرأة فاتجصل خطيبال حيرة واصلتت و
 .اها تهتمج نم هي ليست و رجل هو" مال"  مشغل أن

ها ظروف له وصفت و سكر حالة في كانت و ااكية ليال اخطيبها" مال"  اتصلت الزمن من مدة مرور اعد و  ادا و هينةالم عمل
هاإ ة تحت و متقطعا تصال  .الرقاا
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 عبر اإلتصال أو الهاتف استعمال و الخروج النساء على يمنع هأن أفادت و أشهر 3 خالل مرات 3 اه االتصال من تمكنت
ها اإلتصال إلى "مال"  خطيب سعى حل إليجاد محاولة في و .األنترنات  .جدوى دون امشغل

 و 21 اين تونس من جميالت فتيات اانتداب يقضي عرضا له ليقدم" الفايسبوك"  عبر الخطيبة لمشغج اه اتصل األخير في و
 .تدابنا كل عن (أورو 51 ) دينار 111 مقاال سنة 23

 .أساايع 3 ظرف في فتاة 28 تداتنإ الشبكة هذه أن  يبدو و

 أن  الخطيب علم و. تركيا إلى األخريات تحويل تم اينما فيفري 11 في تونس إلى "مال"  مع المشتغلة الفتيات اعض عادت
 .تتقنها تكن لم التي اإلنقليزية غةلاال محررا و مزورا كان" مال " أمضته الذي العقد أن و لبنان إلى ذهبت خطيبته

ها مع" مال"  تعود أن  المفروض من كان دها تهاءنا  عند زميالت ها لكن. عق  من خطيبها يتمكن لم و مخالفا قرارا اتجخذ مشغل
 .تونس إلى رجوعها عند إيقافها تم حين فيفري 12 حتى اها اإلتصال

ها مبدئيا لإلقرار القضية هذه في متوفرة الشروط كل أن  يبدو و    قع و حيث جنسي استغالل لغاية ااألشخاص إتججار عمليجة اأنج
ها و" مال"  تدابأن  حركتها من الحدج و مراقبة وقعت ثم العمل ظروف و نوعية حول مغالطة أساس على آخر إلى الد من تحويل
ها و ها و الخارج مع اتصاالت  تاجرينالم من مستعملة ضغط وسيلة خمرال وجود يمثل و .مختلفة جنسيات من نساء مع إيوائ

 .كضحية ةيئمبدال وضعيتها من شيئا يغير ال ذلك فان مالية مبالغ على تحصلت" مال" أن  من واالرغم الضحايا الستعباد

هراون يلجأ  مراقبتهن لمزيد كذلك و الضحايا قاربأ و العائالت إهتمام لجلب وتفاديا  هذه ولكن هنل جرايات دفع إلى الم
 .تججاراإل ضحايا اعتبارهن من تمنع ال الجراية

ها عند" مال" يقافإ تم ة محاكمتها و البغاء ممارسة اسبب لبنان من رجوع  مخالفة جلأ من إدانة إلى تتعرض هي و .كمجرم
ها على االتأكيد مجبرة كانت  .أمرها فضح أن  اعد عائلتها نبذتها و خطيبها عنها ىتخلج و ارتكاا

 هؤالء اعتبار يتم ال حتى المجتمع و الصحافة و العدالة و الشرطة موظفي وعيةلت جراءاتإ تخاذإ وجب المأساة هذه أمام
 .اهن التشهير أو دانتهنإ و مجرمات الفتيات

اهر من امظهر  ااإلكراه الزواج اعتبار يمكن خرآ صعيد على و  أن  من االرغم و .جنسيال ستغاللاإل ضاغر تججاراإل مظ
هذه ةيمعن ليست تونس  في هامةال المسائل من لةالمسأ هذه تعتبر ذلك ريحجج الوطني القانوني طاراإل أن  رغم و ةلأالمس ا
 .المنطقة الدان اعض

 تونس صيليأ من خوةإ ثالث حقج في صدر حكم عن يتحدجث 2111120 سنة إلى يرجع اصحفي مقاال الدجراسة خالل سججلنا كما
 السن من البالغة ختهمأ ضرب و حجز و اختطاف سببا التنفيذ تأجيل مع اشهر 6 لمدة االسجن افرنسا ليون ضواحيا قاطنين

ما 18 ارها عا  و .العائلة من فرد من يقسر زواج ضحية خرىاأل أختهم كانت و  .تونس يف اشخص الزواج على إلجب
 . واجبة قسرا االزواج يتعلق فيما اليقظة نفإ معزولة حادثة مجرد تعتبر لحالةا هذه أن من االرغم

  

 و وباأ في قسرا التشغيل ضحية الرجال -5-1-2

  

 رجال 3 تحديد تم (J/TIP) األمريكية الخارجية لوزارة التااع ااألشخاص تججاراإل مكافحة و مراقبة مكتب تقرير لىإ ستناداإ
ة عملية من تخليصهم و تونسيين  قسرا تشغيل حالة أية تسجل لم الحين ذلك منذ و .121يطاليااإ يالفالح المجال في قسرا الخدم
 .تونسيين لرجال

مهاجرين استغالل أن يبدو اإيطاليا مستقرة جمعية حسب و هذا مع و  و قائما الزال يطالياإ جنوب في الفالحية مناطقال في ال
ة جراميةإ شبكات ادعم ذلك  لليد شرعي الغير الستغاللا في مختصجة مافيا) اإلجرامية"كبراالت "ظاهرة مثل التنظيم محكم

 .(يطالياإ اجنوب الفالحة و البناء ميادين في خصوصا العاملة

ة من و  حول اتهامات وجهت فقد فرنسا في ااألشخاص تججاراإل مكافحةل جمعية اه قامت الذي البحث طارإ في و أخرى جه
 البحث يمكن و .محددة حالة أي ذكر دون البنان خاصة و وسطاأل االشرق أو افرنسا قسرا الدعارة في تونسيين شبان استغالل
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 les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres) مثليين شباب سفر حول خاصة و المضمار هذا في الحقا
hommes) االستقبال الد في قسرية دعارة شبكات ضحية وقوعهم نيةإمكا و الخارج إلى. 

 ّتونس من طالقاأن  الحدود عبر ّتجاا اإل طريق: 6 الصو ة

 باألشخاص ّتجاا اإل عمليا  وجهة ّتونس -5-2

 

 بتونس المنزلي االستعباد ضحايا األجانب النساء -5-2-1

 

 و الغراية فريقياإ الدان صيليأ منهم خاصة و دولية مالية امؤسسة موظفين أن  راسةاالد قيامنا خالل مصادر عدة متناعلأ
هم لالشتغال الدانهم من فتيات يجلبون الشرقية فريقياإ كذلك  رتذكج اطريقة معاملتهن يسيؤن و .اتمنزلي كمعينات اتونس عند

 ةاألمريكي الخارجية لوزارة التااع ااألشخاص تججاراإل ومكافحة مراقبة مكتب تقرير يذكر و .المنزلي اإلستعباد قصد تججاراإلا
 (J/TIP) المؤسسة نفسا سام إطار طرف من المنزلي اإلستعباد على جبرتأ العاج ساحل من إمرأة قصة 2111 لسنة 

 .اتونس

 لتشغج دولية مالية امؤسسة سامي طارإ هي و مرضاه إحدى أن  طبيب يذكر البحث هذا خالل المسجلة الشهادات اين من و
 ال حتى ساعة 12 كل عليها تتناواان كانتا و. االغة عاقةإ من تشكو التي اأختها لإلحاطة جلبتهما غانا من فتاتين 2118 عام
ة الفتاتين إحدى حياناأ يجد كان هأن  الطبيب يذكر و  .رعاية دون تبقى ما المريضة اجانب التعب من منهكة كرسي على نائم   ا

ها يستحيل حيثا الوزن ثقيلة كانت المريضة هذه أن   .األخرى مساعدة دون دهاحلو انت طرف من حمل

 .اعطل التمتع أو الخروج من منعتهما و البنتين سفر و هوية وثائق لةالمشغج حجزت قد و

 عن الطبيب تساءل و. الدالوماسية االحصانة المحمي السامي االطار هذا امنزل الزالتا الفتاتين أن الحظ 2111 عام في و
 سرال على الحفاظا تزاملإلل نظرا و. المهنة ألخالقيات ذلك معارضة مدى و التونسية السلط إلى الحالة عن التبليغ مكانيةإ

 .االسر االحتفاظ خير فقد القانون وضوح عدم و يالمهن

ة تجاه حقيقيا عائقا الدالوماسية الحصانة وتبقى  .تججاراإل اضحايا واإلحاطة ااألشخاص تججاراإل مقاوم
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 وزارة من أو السفير من ترخيص ادون منزله في تتدخل أن للشرطة يمكن فال دالوماسي عند الضحايا هذه تكون عندما و
 . تهامااإل المعني الدالوماسي اه يوجد الذي بلدال خارجية

ة من و  على ةمسلط استغالل احاالت علموا إن و حتى التعامل هذا عن بليغالت إلى يميلون اسنجلا من قلة أن يبدو أخرى جه
 راما و .التبليغ عن تنجر قد التي التداعيات من الخوف أو عواقبها و تججاراإل اظاهرة الجهل اسبب ذلك و تججاراإل ضحية
 تججاراإل حاالت عن التبليغ لتيسير جراءاتإ اتخاذ وجب لذلك و .الضحية وضع في شيئا تغير لن شهادتهم أن منهم تقديرا
  .بلجغالم هوية عن الكشف ادون

 

 :الغير دعا ة إستغالل إطا  في جانباأل لنساءبا ّتجاا اإل -5-2-2

 كانت و .122تونس امالهي التسعينات في البغاء مارساتم مجموع من %81 حوالي تمثلن اتيجنباأل الهوى اائعات كانت
 .الفيليبين من كذلك و مصر و وروااأ من معظمهن

 .قليةأ إال يمثلن ال صبحنأ و التاريخ ذلك منذ معاكسا اتجاها تأخذ الظاهرة تأاد لكن و

مه من األجانب النساء اين من الغير ادعارة تججاراإل ضحايا اوجود نجزم حتى كافية معلومات تتوفر ال و  .اتونس عد

 قسرا العمل و الغير ادعارة تججاراإل ضحايا اوكرانيا من نساء 3 اكتشاف تم فقد (J/TIP) تقرير إلى االرجوع و ذلك مع و
هة من و .2117123 سنة التونسي الساحل على النزل ابعض  مضت سنوات خالل هأن  الدراسة خالل شاهد صرح  أخرى ج

هورية صيالتأ فتيات تهريبا دومينيكية إمرأةا متزوج وروايأ رجل هماتج  تونس في  أخرى مرة" ايعهن" و الدومينيكية الجم
 الجنسي تججارلإل دولية شبكة وجود 2119 سنة" الطريق" جريدة في مقال ذكر خيراأ و. فاخرة نزل في البغاء ممارسةل

هن اعد البغاء ممارسة على إلجبارهن مصر من نساء تستورد  .124التونسية المالهي في كراقصات ااإلشتغال القدوم قبل إيهام
 عانةإ ادون يكون ما قليال جنبياتاأل البغاء اتمارسلم االنسبة الحدود عبور نجأل المجال هذا في قةمعمج ادراسات القيام يجدر و

ة شبكات  .التنظيم محكم

 

 أعضاء نزع لغايا  إّتجاا  حاال  اكتشاف عدم -5-2-3

 (MENA) إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في الساعة مشكلة يمثل عضاءاأل عازتنا  اهدف تججاراإل أن  يبدو

 صيليأ وخاصة الصحراء جنوب فريقياإ مهاجري جراميةاإل الشبكات تستهدف القلق على الظاهرة تبعث حيث مثال بمصرف
ة اكتشفت 2111 عام في و . أعضائهم لنزع السودان  ضحايا السودان صيليأ من لجوء طالب أو الجئ 57 (COFS) منظجم

 .الكليتين إحدى نزع

 أو مباشرة تونس مسجت أن  يمكن ااألعضاء تججاراإل مجال في تعمل المنطقة في شبكات وجود نفي يمكن ال المنظور هذا من و
 .مباشرة غير اصفة

 هي و .تونس في عضاءااأل إتججار وجود عدم المؤكد من يبدو البحث طارإ وفي الميدانين المتدخلين مع للمحادثات تبعا لكن و
 . االجمعيات والناشطون الشرطة أعوان و 125الصحة أعوان هايلع يجمع نقطة

ة تتمتع تونس أن إلى قبل من ذكر كما شارةاإل وتجدر  تججاراإل خطر يجعل ما وهو عالية نجاعة ذات ااألعضاء تبرع امنظوم
 الخارج إلى اإلنتقال إلى عضاءاأل زرع في الراغبون ونالتونسيج أيلج الحاالت غلبأ في و .منعدم شبه البالد في ااألعضاء

 . متبرعين عن للبحث

 ناشطال ااألعضاء االتبرجع للنهوض الوطني مركزلل تااعة لجان طرف من للمرضى االعضاء زرع شروط قرارإ يتم حيث
 .1998 سنة منذ

 طارإ في و علمية معطيات على اناء للمريض المالئمة األعضاء زرع في األولوية لتحديد ارمجيات المركز ستعملي و
ة السرية  .شفافية اكل و التام

                                                 
هادة  122  .الليلية للمالهي سابق حريف ش
 .األمريكية الخا جية لوزا ة التابع باألشخاص اإلّتاا  مكافحة مكتب ّتقرير:  المصد   123
هرة"  2119 سنة" الطريق"  الرقمية الاريدة  124  ."القضائي و اإلجتماعي بين:  ّتونس في بالدعا ة اإلّتاا  ظا
وما  هذه جمع ّتم   125  .2113 فيفري -  بمونفلو ي SAMU اإلستعاالي الطب بمصلحة باألعضاء التبرع في مختصة طريق عن المعل
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 للقيام العمومية المستشفيات لبعض الإ قانونيا يرخص لم و .خاصة ومعدات التآ وتستوجب ثقيال عبئا الزرع عملية تشكل و
 .المستشفى صيدلية من الإ العملية اعد المستوجبة دويةاأل اقتناء يمكن ال هأن كما الزرع عملياتا

ة اصفة و  .االزرع المنتفع مع متوافق و العائلة نفس من المتبرع يكون و. اتونس طيبا رواجا يلقى حي اعضو التبرع نإف عام
 .االزرع المنتفع مع توافقينالم المتبرعين عدد تقلص فقد قبل من قلأ صغارا تنجب العائالت أن اما و

 العراق و تركيا و امصر" ىكل" زرع من لالستفادة الفارطة السنين خالل الخارج إلى مريضا 21 حوالي تقلنإ السبب لهذا و
ةال تثني أن  المتوقع فمن ناجحة تكن لم العمليات اعض أن  اما و .الصين و  مواصلة و الخارج إلى التحول عن المرضى تجرا
 .توافقةم كلية توفرت حتى اانتظام الدم صفيةت

  .ااألعضاء تججاراإل دون حاجز أحسن اإلجراءات هذه تعتبر و

 

 باألشخاص ّتجاا إلل محتمل عبو  بلد ّتونس -5-3

ها و التونسية راضياأل تشكل اه مهاجرين االنسبة وروااأ نحو عبور طريق قليميةاإل مي  جنوب فريقياإ من القادمين لل
دهم في ااألشخاص إتججار ضحية اعضهم يكون أن يمكن و .الصحراء  ااألشخاص إتججار ضحايا أو خرآ الد في أو صلياأل ال
 .وروااأ في محتملين

 مراقبة شرطة أن  (J/TIP) األمريكية الخارجية لوزارة التااع ااألشخاص تججاراإل مكافحة و مراقبة مكتب تقرير يذكر و
 عرض في فارقةأ مهاجرين ضبط من مكنتها اإليطالية السلط مع االتعاون مراقبة عملية 28ـا قامت التونسية الشواطئ
مهاجرين هؤالء اين من ااألشخاص إتججار ضحايا لىع للتعرف آليات تضع لم فهي ذلك مع و شواطئها   .ال

 شهر في البحر عرض في السبل اهم تقطعت الذين المهاجرين من مائة لحوالي الطوعية العودة على المساعدة إطار في و  
اهم جنحت) 2112 سبتمبر ة تمكنت( التونسية السواحل على إيطاليا قاصدة كانت التي قوار  كشف من للهجرة الدولية المنظم

 ضحايا هن النسوة هؤالء أن  أدلة أكدت و. ليبيا في منزلية ألشغال اهن تججاراإل وقع نيجيري أصل من نساء سبع من مجموعة
  .إيطاليا في االجنس إتججار لشبكة

ة خالل و 2013 مارس نهاية في مهاجرين من أخرى مجموعة الظروف نفس في تونس إلى وصلت التقرير هذا كتاا  من ال
 لذلك .المستقبل في مماثلة حاالت تتكرر أن  يمكن و .إتججار ضحايا اينهم من يكون أن أيضا الممكن من الصحراء جنوب
 .اينها من المحتملين تججاراإل ضحايا تحديد و الضعيفة الفئات لحماية لياتآ وضع الملحة الضرورة من أصبح

مهاجرين من العديد التهريب طريق عن مشروعة غير اطريقة و شوشةال مخيم عبر أورواا إلى تونس من رحل أخيرا و    ال
 خبر أي لديهم ليس المخيم سكان إنف الدراسة نطاق في جمعت التي للمعلومات وفقا و .الكبرى الصحراء جنوب من المقبلين

رهم عن  .أورواا في العاملة االستغالل شبكات فخ في وقعوا يكونوا أن المستبعد من ليس و مصي

 

 :باألشخاص ّتجاا اإل لخطر معرضة مستضعفة فئا  -6

  

هم كون في تججاراإل حاياض يشترك   مهم من حياتهم خالل حادة اأزمات وامرج معظم ها ال ة إطار في االعتبار اعين أخذ  مقارا
 ثقافي و سياسي و اجتماعي و اقتصادي محيط في عاشوا أو ألحداث تعرضوا فقد .ااألشخاص تججارلإل اجتماعية و نفسية
 سياسات محور الضعيفة الفئات تكون أن يجب لذا و .ستغاللاإل من مختلفة ألشكال عرضة يجعلهم و إرادتهم يضعف هش

 .الظاهرة هذه من الوقاية و ااألشخاص تججاراإل مكافحة

هددة مستضعفةال الفئات من عددا هناك أن  المدني المجتمع و االجتماعية الشؤون وزارة في عاملونال اين و  و .تونس في والم
 تججاراإل الحتمال المعرضة الفئات و ناحية من  هام اشكل تججاراإل لخطر المعرضة الفئات تحديد إلى القسم هذا يهدف االتالي

 . أخرى ناحية من ااألشخاص

ة إن ها وقع التي الفئات تشمل الموالية القائم  خالل البحث فريق تباهنا لفتت التي الجهات كذلك و الثالث الفصل في تقديم
 . الدراسة

ة هذه و   تججاراإل من الوقاية إطار في المجموعات لهذه المستهدفة البرامج تنفيذ من نكجتم فهي الشمولية تدجع لم وإن القائم
 .تونس في ااألشخاص
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اا لإل مؤكدة بمخاطر مهددة فئا   باألشخاص ّتج

  

  الغربي الشمال من الفتيا: 

 في نوالمتطوع و الطفولة لحماية لجهويينا المندواين و االجتماعية الشؤون وزارة موظفي من كل البحث فترة طوال كشف  
 اإلستعباد اهدف تججاراإل ضحايا و الغراي الشمال إلى نتنتمي تيالال السن اتالصغير الفتيات ضعف عن الجمعياتي العمل

 عائالتال توعية و تشغيلهم عن العزوف و طفالاأل لهؤالء األسر طلب من الحد إلى هادفةال التدااير أخذت أن  يجب و. المنزلي
ة إلى إضافة اإلستعباد لهذا أاناءها تعرض ال حتى طفالألل األصلية ااه  و .اإلستغالل هذا مثل عن يتخلوا حتى الوسطاء مج

 حماية إلى ترمي دائمة حلول إليجاد المشكلة هذه في التفكير و جدية اطريقة اإلجتماعي االنوع المتعلق الجانب معالجة نبغيي
 .للطفل العليا المصلحة

  

 الشا ع في المتشرجدين طفالاأل و الشوا ع أطفال  

 و .ااألشخاص تججاراإل ضحايا أيضا هم الشوارع في يتسولون و يعملون الذين و الشوارع أطفال اعض أن  الدراسة كشفت
 االستراتيجيات هذه تصاحب أن يجب و .للغاية الهشة الفئات هذه ىلع المساعدة و الوقاية ارامج تركيز امكان األهمية من أنه

ة لفائدة توعية حمالت ة على المواطن يكون حتى الناس عام ها التي المخاطر من ايٌن  من غيرها و طفالاأل هؤالء يواجه
هذه تحيط التي الحقائق  .األنشطة ا

  

 السري للبغاء ا ما سالم القاصرا  و النساء 

 اذإ ينبغي و .والفتيات النساء سالمة و صحة على كبيرا خطرا افيه البقاء يشكل اينما الدعارة من خروجال السهل من ليس
 طرف من إدانتهن تقع ما غالبا تيالال و الخارج في أو تونس في للقاصرات االنسبة سيما ال والحماية للوقاية تدااير اتخاذ

ة العدالة  .ضحايا اصفتهن اهن اإلحاطة من ادال البغاء اتهم

 نحبسه يقع و .ااألشخاص تججارإلل دوليةج لشبكات  ضحايا معظمهن في نألنه مراقبتها يجب فئة األجنبيات الهوى اائعات إن
ة السجن في أو 126احتجاز مركز في عادة  .سريال البغاء اتهم

 اإلعاقة حاملو 

 على التٌسول في إستغاللهم يقع و. طفالاأل فيهم امن إلعاقةا ذوي من أشخاص استغالل من التونسي المدني المجتمع يحذر
 .البحث في وارد هو كما الخصوص وجه

 مهاجرون   التهريب ضحايا التونسيون ال

 رهم تنقطع منهم مئات و التونسيين من اآلالف عام كلج البالد يغادر  التي الشبكات ضحية اعضهم يذهب اينما .أخبا
 .الدعارة في حتى أو البناء أو الزراعة في تعمل

 ّتونس في منازل عامال  الكبرى الصحراء جنوب من نساء 

 طرف من تونس في المنزلي عباداالست ضحايا الكبرى الصحراء جنوب الدان من لنساء حاالت وجود الدراسة أظهرت   
 .وضعهن من التخلص على قدرني أن  دون و الدالوماسية االحصانة يتمتعون بنجاأ أفراد

  

 ألشخاصاب ّتجاا لإل محتملة طربمخا مهددة فئا 

 طفالاأل و النساء منهم خاصة و الانسي العنف ضحايا 

 سن يكن امهم و( خناءال زاائن أحد أو الزوج أو العائلة أفراد أحد أو غريب رتكبهإ سواء) الجنسي العنف إطار يكن مهما   
 المدى على المناسبة حمايةال إلى إضافة اإلجتماعية و الطبية و النفسية المتااعة توفير و رعايتها دائم بيج جنسها أو يةالضح

 .الطويل
                                                 

 .الداخلية وزا ة مصاد  حسب إّتاا  عملية ضحية منهن واحدة أي ّتكن لم لكن و 2112 سنة خالل أجنبية إمرأة 129 المركز بهذا مر   126
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 خاصة و اعد من اإلستغالل أشكال لجميع مستساغة فريسة جعلهن درجة إلى يضعفهن و الضحايا ضيقوج الجنسي العنف نإ  
 . منها الجنسية

 .تأهيلهم إعادة مدة طوال اإلحاطة و للمرافقة حاجة أكثرها و هشاشة الفئات هذه أكثر طفالاأل يمثل و

ذهننإ تمجي أن اعد حتى للبغاء اتمارسم إلى الجنسي ستغالللإل يتعرضن الالتي النساء تتحول أن النادر من ليس    .قا

ة النساء اسجن النفس علماء يفسر و   لنظرة العاكسة ألنفسهن انظرتهن لبنان في االدعارة المتهمات النساء فتصرج امنوا
ة و المجتمع  .غير ال جنس أدوات و عبيدا أصبحن ااعتبارهن لذاتهن اإلحتقار و ااإلستصغار المتسم

 . ااألشخاص تججاراإل و االجنس المتاجرين شبكات أيدي اين السقوط في الدعارة ممارسة تسببت ما كثيرا و

  الطالبا 

ما الطالبات ءيالإ البحث أثناء تم  كفئة الموضوع حول تعمل التي الفاعلة الجهات من العديد قبل من ذكرهنج اسبب خاصا إهتما
 .ااألشخاص تججارلإل ضةمعرج

 عنها يتخلجى الذي القرين طرف من عهااخد يتم حيث ."العرفي" لزواجل عرضة تاااالش اتالتونسي النساء اعض نإف فعال و
 العازاات األمهات قضية) االستغالل أشكال لمختلف عرضة فتكون إانها مع وحيدة المطاف نهاية في نفسها لتجد الحمل اعد

  .(الحقا لها سنتعرض التي

 لىع يؤكدون العازاات األمهات مع العاملين فينالموظج أن غير كثيرة ليست العرفي الزواج حاالت اأنج الداخلية وزارة تؤكجد
 .الثورة منذ واجالزج من النوع هذا تزايد

هنج يتصلون األشخاص اعض أن  الدراسة أثناء الطالبات اعض أفادت و  ماك تمثل التي الخليج دول في عمل فرص لعرض ا
  .الغير دعارة إستغالل قصد ااألشخاص تججارلإل غطاء معلوم هو

 دون خطواتهن تباعإ اصدد هنجوأنج لبنان في البغاء ممارسة طريق عن أثرياء أصبحن نساء يعرفن هنأن أخريات أفادت و
 .ااألشخاص تججاراإل شبكات في اهن الزج خطر إدراك

  ها  :هنأطفال و المطلقا  و العازبا  األم

 نظرة اسبب تونس في مسكن على أو شغل على الحصول في ةجمج صعواات المطلقات النساء و العازاات األمهات تالقي 
 من للوقاية التونسية الجمعية اها قامت سلوكية دراسة تبينه كما الخناء ممارسة إلى اعضهنج ضطرجي ما وهو لهنج المجتمع
 ضهنعرجت الظروف هاته كل .قار مأوى ادون اعضهن صبحتأ و .البغاء في المشتغالت سلوكيات حول المخدجرات تعاطي
هراين شباك في للسقوط  . اإلستغالل لخطر و الم

جهها التي الصعواات حول شهادات غيرهم و الطفولة حماية مجال في االجتماعيين األخصائيين من العديد قدم   األمهات توا
 . هنأطفال و المطلقات النساء و العازاات

 على الخوف يواجهن و مجحف فقر في يعشن .قاصرات األحيان اعض في و السن اتصغير العازاات األمهات اعض
هن احتمال و العار و أانائهن مستقبل   .عائالتهن أفراد اعض طرف من حياتهن تهديد حتى أو نبذ

 (:INPE).الطفولة لحماية الوطني المعهد في اهن التقينا الالتي األمهات اعض روايات يلي ما في و

اهن تقول دها قبل من عنها التٌخلي تم هأن إحد ة للعمل وال  منتصف حتى صباحا السااعة الساعة من قولها حسب تعمل .كخادم
 .شهريا (يورو 251) دينار 511 مقاال الليل

 إليها ترسل كانت و "صديقة" لها رتهوف محل كراء معلوم لتوفير حامل وهي الدعارة تتعاطى كانت هاأن أخرى تقول و 
  .زاائنال

 إطار خارج طفل 1054 والدة2007  عام في العازاات األمهات حول االجتماعية الشؤون وزارة أجرتها التي الدراسة تبين
 األمهات أعمار متوسط أن تبين و .الجيني التحليل اواسطة نسبهم على التعرف من نصفهم من أكثر تمكن .2116 سنة الزواج

ما 26 اهن الغ ٪66.2 و العمل عن عاطالت منهن ٪50 حوالي .٪6.2  يمثلن منهن القاصرات .عا  اإلاتدائي الدراسي مستو
  .دونه أو

 الحاالت معظم في و(. ٪24.1 ) واالغتصاب (٪35.9) البغاء و( ٪36.9) عاارةال عالقاتال إلى الوالدات هذه أسباب تعود و
 .النساء هاته استضعاف من لحدا فيه مرغوب غيرال الحمل منع لوسائل يمكن
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 الريفية المرأة  

ة من الجهوية و الثقافية و االجتماعية و االقتصادية الفوارق تمثل  ة من الجنسين اين األجور في مييزالت كذلك و جه  أخرى جه
 الرجل يتقاضاه ما ثلث العمل نفس عن تتقاضى فالمرأة. ااألشخاص تججاراإل لخطر للتجعرجض الريفيات النساء قاالية أسباب أهم

 .الوضع هذا من االستفادة في يترددون ال المشٌغلون و للشغل التونسي العام اإلتحاد حسب العمل نفس مقاال

 حاجيات على ترتكز وقائية تدااير و جراءاتإ اتخاذ هو تججاراإل مخاطر من الحٌد و الظاهرة لهذه للتصدي الوحيد الحل يبقى و
 . العمل أرااب مسؤولية كذلك و النساء هؤالء

 هاجرون   :طلبهم مرفوضال و لاوءلا طالبو و نورعيجالشج غير الم

مهاجرين من الثالثة الفئات لهذه االنسبة اتونس العمل يمنع  .للعيش قانونية وسيلة ألي يفتقدون فإنهم واالتالي ال

 تتطلبه الذي الوقت طيلة التونسي التراب على شرعي الغير التواجد اسبب اإلعتقال من نيجيمحم اللجوء اطالبو كان لئن و
 . تونس في اإلستغالل أشكال لمختلف عرضة يبقون الواقع في فإنهم الملف دراسة

مهاجرين من كبير عدد عمد قد و  المفوضية قبل من اللجوء طلبهم رفض و هناك الصراع تهاءنا إثر ليبيا من القادمين ال
ة غير الهجرة إلى تونس في( UNHCR) الجئينال شؤونل السامية  الشوشة امخيم المستجواون رعبج و  .أورواا إلى المنتظم

مهاجرين هؤالء لمصير جهلهم عن  . ال

 يسقطوا أو التونسي التراب على استغاللهم يتم ال حتى الجد مأخذ تونس في لجوئهم طلب مرفوضال وضعية تؤخذ أن  يجب
 .واارأو إلى خلسة العبور في نجحوا إذا ستغلهمت دولية شبكات  ضحايا

ة االستقبال مراكز في شرعية غير اطريقة المحجوزين األجانب على يجب و  الدانهم إلى رجوعهم مصاريف توفير واإلقام
 .عودتهم تمويل يمكنها ال أو سفارتهم اهم رفتتع ال عندما خاصة

 يالتقصج من ادج ال عام اشكل و .الدين لخالص تججارلإل عرضة يجعلهم ما وهو االقتراض إلى يضطرون األحيان اعض في 
مهاجرين وضعية في  ليسوا همأن  من للتأكد و احتجاز أو سجن أو اعتقال حالة في المتواجدين أو رالقصج و منهم الراشدين ال

 .لحالتهم المناسبة الحماية و المساعدة على الحصول من تمكينهم و إتججار ضحايا

 قصد اختبارات إلجراء  دعوتهم اعد تونس إلى قدموا فريقياإ غراي من الشبان من اعدد أنج البحث أثناء علمنا أخيرا و
مهم اعد لكنهم و. القدم لكرة ناد إلى مامنضاإل  على قادرين غير و موارد اال فسهمأن وجدوا اإلختبارات في همفشل و قدو

  .افشله أوليائهم مصارحة

 المنشأ دول في خاصة ااألشخاص تججاراإل ظاهرة من وقاية آليات لوضع السعي عند الحاالت هذه امثل العناية يجب
مهدج لألشخاص  .ينِدال

 بونالمتد ج  

ة اصفة مراقب غير المتدراين توظيف نإ     التدريب ستار تحت القانونية السن دون شاب مع التعاقد مكني ذإ  .تونس في جدٌي
ه يتم ثم المهني  .قدراته و تتالءم ال أشغال في استغالل

 المهني التدريب إطار في العمل مراقبة اضرورة الشغل تفقدية فروع ذلك في اما الفاعلة الجهات مختلف شهادات تفيد و
 . القانون تطبيق على والسهر

 الٌرضع 

 غير المستشفيات أنج الطفل حقوق في خبير يفيد و .اليومية االصحف مقاالت مواضيع عالرضج خطف عمليات تمثل ما عادة
ة ضمان على قادرة  .للرضع الضرورية السالم

 الستئجار يلجئون المتسولين اعض أن ذإ التسول مجال في الرضع طفاللأل استغالل حاالت رصد أخرى ناحية من تم و
 سدج إلى السعي ينبغي فإنه معزولة و نادرة حاالت هاأن  من االٌرغم و  .لالتسو عند المال من المزيد لجمع ئهمأاا من الرضع
ها يستفيد أن يمكن التي الثغرات  .ضعالرج إستغالل واعأن من نوع أيج في المتاجرون من
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IV.ضحايامساعدةوباألشخاصّتجاا اإلمكافحةماالفيالتحديا والتدخال ّتقديم
 ّتونس في باألشخاص ّتجاا اإل

 

 .ااألشخاص تججاراإل لظاهرة لةفعج اصفة صديللت اضروري اأمر الفاعلة الجهات من جملة اين التنسيق يعتبر 

 و  نقاااتال و الدالوماسية البعثات و اإلعالم وسائل و الدولية المنظمات و المدني المجتمع و الحكومية السلط تحتاج لذلك و
دها توحيد إلى األخرى الفاعلة الجهات و الخاص القطاع  تججاراإل مكافحة من نيمكج أن شأنه من الذي زرآالت لخلق جهو

  .لالتأهي إعادة على مساعدتهم و الضحايا حماية و عليه القضاء و ااألشخاص

 .تونس في ااألشخاص تججاراإل مكافحة مجال في القليل إال األخيرة السنوات في ينجز لم  

 هتماماإ نالحظ وليةالدج و ( الحكومية غير و ةالحكوميج) يةالمحلج الفاعلة الجهات مختلف اها تقوم التي لألنشطة االنظر لكن و 
 .مؤطر مؤسساتي تعاون و تججارااإل رتبطةالم المجاالت في محترم قانوني إطار توفر عن فضال الظاهرة اهذه متزايدا

 شؤون وزارة) عام اوجه مستضعفةال الفئات و طفالاأل احماية المعنية الوزارات اين النشيط التعاون واقع الدراسة تكشف و 
 ااألشخاص تججاراإل في المتخصصة الدولية المنظمات مع و .(الداخلية وزارة و االجتماعية الشؤون وزارة و األسرة و المرأة

ة اينهم من و  و 128االنسان لحقوق السامي المفوض مكتب و 127جئيناللا لشؤون السامية المفوضية و للهجرة الدولية المنظم
 لتقديم المدني المجتمع على فأكثر أكثر عتماداإل ضرورة على الصدد هذا في الجميع يتفق و .للسكان المتحدة مماأل صندوق
هددة للفئات المناسبة الخدمات  .ااألشخاص تججارااإل الم

 عن الدفاع في دوره خالل من للضحايا المساعدة تقديم في و ااألشخاص تججاراإل من الوقاية في جدا هام دور المدني للمجتمع 
ة المصلحة  الجمعياتي النسيج فإن ذلك رغم و .المحتملين تججاراإل ضحايا و الضعيفة لفئاتاا المتزايدة همعرفت كذلك و العام

دها لخدماتل ةمقٌدمال جمعياتال و تونس في اضعيف بقىي  التي التونسية الجمعيات جميع نإ .محدودة قدرتها و كاف غير عد
 الضحايا على للتعرف خاصة قدراتها لتعزيز ترنو و ااألشخاص تججاراإل يشكله الذي التحدي من نةايج على االستطالع شملها

  .لهم الدعم تقديم و

 تحديد و معاقبته و ااألشخاص تججاراإل لمكافحة المحلية الفاعلة الجهات قبل من المتبعة اإلجراءات على الفصل هذا يحتوي   
 يتضمن .المؤسسات اين التعاون لضمان أخيرا و الخارج في و التونسية األراضي كامل على حمايتهم و لمساعدتهم الضحايا

 من إليه تحتاج ما و العمل على قدرتها يخص ما في البحث إطار في اها لتقيناإ التي الهياكل شطةأن  حول معلومات الفصل هذا
ها الواجب التحديات قائمة حصر من مكجننا ما هذا  .فاعلية أكثر تكون حتى إمكانيات  ااألشخاص تججاراإل مكافحة لتطوير رفع

 .ضحاياه مساعدة و تونس في

 

 الوقاية .1

ة تتسم أن يجب فٌعالة الوقاية تكون حتى و. ااألشخاص تججاراإل مكافحة في خطوة أهمج الوقاية تمثل ة يتوخج مع االديموم  مقارا
اهر مختلفل المحتملة التغييرات مع التكيف على قادرة تكون أن و متعددة و مختلفة قطاعات اين التنسيق و التعاون  .الظو

 على السواء حدج على تعتمد شاملة سياسات ضمن تنصهر أن و ممكن عدد أكبر تججاراإل من الوقاية إجراءات تشمل أن ويجب
ة  .للخطر عرضة األكثر األفراد على التركيز  كذلك و تججاراإل أسباب مقاوم

هور الوغ ايمكنه و ااألشخاص تججاراإل من الوقاية في تلعبه دور لها الفاعلة الجهات من العديد إنج  التصدي و أعرض جم
 تججارااإل معرفتهم اتعزيز ذلك و اأكمله المجتمع كذلك ال فقط ستضعفةالم الفئات و اايالضح ال تهدد التي تججاراإل لظاهرة

دهم تنسيق و ااألشخاص  .ناجعة اصفة للظاهرة التصدي االتالي و المجتمع من أوسع فئة لبلوغ جهو
                                                 

هرة للتصدي الالجئين لشؤون السامية المفوضية ّتسعى  127 ا  داخل باألشخاص اإلّتاا  لظا  فاقدي و المرحجلين و اللاوء طالبي) الهشة الفئ
ا   صد على وّتعمل. الضحايا مساعدة و( الداخليين المنقولين و الانسية ها و للضحايا الدولية الحماية ماال في اإلحتياج  على و. ّتفعيل

هارة الدولية المنظمة مع بالتعاون 2119 سنة منذ وضعت الدولي المستوى هددين اإلّتاا  ضحايا حماية و  صد آليا  لل  بالتتبعا  الم
انسية فقدان من لحمايتهم الهوية وثائق فاقدي الضحايا على التعرف على الدول أيضا ّتساعد هي و .بالدهم داخل العدلية  بالتالي و ال

 .حمايتهم في المساهمة
 2112 سنة أصد  الدولي المستوى على و. 2111 جانفي 14 ثو ة بعد ّتونس في له فرعا اإلنسان لحقوق السامي المفوض مكتب فتح  128

 و باألشخاص اإلّتاا  حول الخاص المقر  بدو   2114 سنة منذ يقوم و. باألشخاص اإلّتاا  مكافحة حول ّتوصيا  و إطا ية مبادئ
رعا  صندوقا أحدث كما. اإلّتاا  لمكافحة دولي عمل برنامج 2111 سنة أعد و .األطفال و النساء منهم خاصة  المتحدة لألمم الطوعية للتب
 . المعاصر الرق أشكال جميع مكافحة لتمويل
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 المعرفة وّتطوير البحوث

  إلى اإلختيار هذا أدى و .2011 عام منذ البالد في ااألشخاص تججارإلاا معرفتها تحسين الوقاية حيث من تونس اختارت
 . البالد في ااألشخاص تججاراإل مكافحة مجال في األولى الوطنية االستراتيجيات وضع على ستعمل التي الدراسة هذه جازنإ

ة مع االتعاون S.H.A.R.E129 مشروع تنفيذ إن  إلى يرمي  األمريكية الخارجية وزارة من ماليج ادعم و للهجرة الدولية المنظم
  .الطويل و المتوسط و القصير المدى على الظاهرة هذه من أفضل وقاية على الحصول

 إدراك و لفهم المعلومات إلى الوصول لتسهج و الدراسة هذه في قرب عن 130(SHARE)شار لمشروع القيادة لجنة تشارك
 تججاراإل لمكافحة وطنية لجنة إلى المستقبل في الهيئة تتحول أن  المشروع جازنإ اعد المتوقع من و  .أفضل اشكل المشكلة

ة و ااألشخاص تججاراإل لمكافحة وطنية عمل خطة تنفيذ و تصميم لىع خاص اشكل مسؤولة تصبح و ااألشخاص  في المساهم
ة هاته من الوقاية  .الجريم

 التد يب و اٌلتوعية أنشطة

ة و اإلنسان احقوق الوعي مستوى رفع في المبذولة الجهود من االرغم    اصفتها) طفالاأل و النساء ضد العنف مقاوم
ة قبل من ااألشخاص تججاراإل لمنع تذكر حملة أي تنظيم يتم لم فإنه( صلة ذات مواضيع  .تونس في المدني المجتمع أو الحكوم

ة قامت المقاال في و  تم عمل ورشات و مطويات اواسطة ااألشخاص تججاراإل اشأن ةتوعويج احمالت للهجرة الدولية المنظم
ها مهاجرين وعيةتل تنظيم ة إطار في ذلك و ااألشخاص تججاراإل خطرا اللجوء طالبي و ال  امخيم الطارئة اإلنسانية اإلستجاا
 (UNHCR) الالجئين لشؤون السامية المفوضية خاصة) المحليين الشركاء مع االتنسيق و 2012 و 2011 عامي اين الشوشة

 (.التونسي األحمر الهالل و لالجئين الدانمركي المجلس و

ة أجرت كما    نيمسؤول لفائدة ااألشخاص تججاراإل حول اتتدريب عشرة 2012 و 2111 سنتي في للهجرة الدولية المنظم
ة إطار في نيحكومي  اوزارة موظفون المشاركين اين من كان و .تونس مدينة إلى إضافة الشوشة مخيم في نسانيةاإل اإلستجاا
 . الهجرة و الحدود و العسكرية الشرطة و األسرة و المرأة شؤون

ة مكتب امساعدة ااألشخاص تججاراإل حول دولية ندوة تونس في عقدت 2112 سنة من ماي شهر في و  للهجرة الدولية المنظم
 و .المنطقة في ااألشخاص تججاراإل مكافحة مجال في الجيدة الممارسات حول الخبرات تبادل غايتها الكويت في الموجود

 مجال في الدولي التعاون و الضحايا حماية جوانب لمناقشة تطرقوا مصر و الخليج دول من حكوميون ممثلون الندوة حضر
 .ااألشخاص تججاراإل مكافحة

 و الداخلية وزارة مع االتنسيق  2012 نوفمبر 28 إلى 26 من (OHCHR) اإلنسان لحقوق السامي المفوض مكتب نظم و
 نقاط لفائدة مفتوحة محاضرة اقطر العراية المنطقة و آسيا شرق لجنوب اإلنسان حقوق حول التوثيق و المعلومات مركز

 من طرافأل ااإلضافة األسرة و المرأة شؤون و االنتقالية العدالة و اإلنسان حقوق و الداخلية و العدل وزاراتا االتصال
 .األردن و العراية الدول من الخبراء و المدراين امشاركة و المدني المجتمع

ة حول للتدريب يومين (OHCHR) اإلنسان لحقوق السامي المفوض مكتب نظم المحاضرة هذه إثر و   اإلنسان حقوق مقارا
 الوزارات من الفاعلة الجهات عشرات توعية من التظاهرات هذه مكنت قد و .ااألشخاص تججاراإل لظاهرة التصدي إطار في
ة و اإلعالم وسائل و الدولية المنظمات و المدني المجتمع و  .الجمهور عام

 و االجتماعية الشؤون وزارات اإشراف الوزارات اين استراتيجية إعداد حاليا يتم تججاراإل أسباب من الوقاية إطار في و 
 تججاراإل على الطويل و المتوسط المدى على تأثير لها يكون أن  يمكن  التشغيل و المهني التكوين و التعليم و التراية

 .الخارج في االتونسيين

اهقيال حملل اتدائيةاإل االمدارس توعية مالتح تنظيم الحملة تتضمن و ة الغير للهجرة اللجوء رفض لىع الشبان و نمر  منتظم
 .ااألشخاص تججاراإل لمخاطر فسهمأن  تعريض عدم و

اال في وقائية إجراءا    التشغيل م

 إعداد عند االعتبار اعين تؤخذ أن يجب و تونس في أساسيا محورا تمثل التشغيل قضية ٌنفإ التقرير خالل ذكره تم كما 
 .الخارج و تونس في تججاراإل لظاهرة للتصدي استراتيجيات

                                                 
ا  وّتبادل اإلحالة و المساعدة آليا  ونقل دعم: "  ّتذكير 129 ة ماال في الخبر  ". باألشخاص اإلّتجاا  مقاوم

انة ّتركيبة أنظر  130  S.H.A.R.E لمشروع القيادة لانة أعضاء قائمة"  1 عدد بالملحق الل
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 و المهني التكوين وزارة لتزمتإ اإلطار هذا وفي .المجال هذا في حكومية استراتيجيات وضع األخيرة السنوات خالل تم
 تردجي ن و البطالة نسبة من الحد و للعمال المعيشية الظروف تحسين هدفها للتشغيل 131وطنية ةطخ اإعداد (MFPE) التشغيل
 .ااألشخاص تججاراإل لخطر األفراد تعرض التي الجهوية الفوارق و المنظم غير القطاع في العاملين ظروف

ة قبل من تونس في "جديد اجتماعي عقد" على التوقيع 2013 عام اداية في السياق نفس في تٌم و   العام االتحاد و الحكوم
 (. UTICA ) التقليدية الصناعات و التجارة و للصناعة التونسي االتحاد و (UGTT) للشغل التونسي

 على يشدد و المهني التكوين و التشغيل سياسة و االجتماعية الحماية و الشغلية العالقات ضبط االجتماعي العقد هذا يتضمن
 و ااألشخاص تججاراإل مكافحة مجال في مةارص قواعد العقد هذا يمثل و  .جتماعيةاإل العدالة و جتماعياإل الحوار أهمية
  .غالينلشجل حماية

 الوطنية المهنية المنظمات اين من و  .العمل في مصالحهن عن للدفاع نسائية هياكل ضمن ناحيتهن من ساءالنج عتتجمج و
 التونسي تحاداإل صلب 1990 عام في شأتأن  التي (CNFCE) األعمال صاحبات للنساء الوطنية الغرفة ׃نذكر الكبرى

 الصيد و للفالحة التونسي االتحاد صلب 1990 عام في (FNA) للمزارعات الوطني تحاداإل و ( (UTICA التجارة و للصناعة
 وتوجد  .للشغل التونسي العام االتحاد صلب 1991 عام في تأسست التي و العامالت للنساء الوطنية واللجنة (UTAP)البحري
 العام ااالتحاد المرأة ولجنة( FNA) للمزارعات الوطني تحاداإل و( CNFCE)األعمال صاحبات للنساء الوطنية الغرفة

ة فاعلة جهات هي الهياكل هذه و. الجهوية المكاتب خالل من البالد حاءأن جميع في الموجودة للشغل التونسي  يمكن هام
ة إلى ترمي استراتيجية من كجزء تعبئتها  .االنساء تججاراإل مقاوم

 على امقتضاها فرضت التشغيل وكاالت جميع لمراقبة وطنية ةخطج( MFPE)التشغيل و المهني التكوين وزارة وضعت و 
 نساء تدابنا  من الوقاية إلى الخطة تهدف و .الخليج ابلدان للعمل عملة تدابنا قبل الوزارة مع تفاقياتإ توقيع الوكاالت هذه

  .الدعارة مجال في لإلشتغال

 إضافي جهد اذل يمكن المنزلي اإلستعباد إطار في ااألشخاص تججاراإل ضحايا يخص ما في الدراسة ستنتاجاتال نظرا و
 . مشروعة غير اطريقة اتمنزلي عامالت خدامتاسا فيها المشتبه سراأل لدى فجئية مراقبة إلجراء

 إذنا تستوجب جتماعيةاإل الشؤون لوزارة اتالتااع اتاالجتماعي المرشدات طرف من اتالمنزلي العامالت مراقبة فإن حاليا و
 . نادرا أمرا منزلية معينة اتشغيل اإلعالم يبقى و .منزلية عاملة ااستخدام صرحي يذال األسرة رب من مسبقا

ة حملةا ناحيته من للشغل التونسي العام االتحاد قام ألخيرةا األشهر خالل و أخيرا و  من لجملة النطاق واسعة إعالمي
ة لها شكالياتاإل  .المناولة مسألة كذلك و المالاس صناعة و الزراعة في نساءال استغالل مثل  ااألشخاص تججارااإل عالق

 و الريفية المناطق في النساء ضعف على الضوء تسليط من مكجن ممجا الدراسة إطار في الثالثة جوانبال هذه تدارس وقع دق و
 .الثالث الفصل في موضح هو كما ليهإ يتعرضن الذي ستغاللاإل على

ة تخشى و  من الصجنف هذا حول نقاش حلقة خالل نشرت و  .تونس في الموازي اإلقتصاد ظاهرة تفاقم من األعراف منظم
 قتصاداإل أن أارزت التي و الديمقراطية و الحرية معهد اها قام الموضوع هذا حول دراسة نتائج  2012 ديسمبر في قتصاداإل

 .ااألشخاص تججاراإل لخطر المعرضة المجموعات ضعف زيادة في شارك تونس في الموازي

 

 :المساعدة و الحماية و الضحايا هوية ّتحديد .2

ة دور على تونس في ااألشخاص تججاراإل عن الدراسة ركزت  في حكومية الغير الفاعلة الجهات دور و تهااقدر و الحكوم
 .الجنسية أو الجنس أو العمر عن ظرالنج اغضج حمايتهم و مساعدتهم و تججارإلا ضحايا تحديد

 الحماية و المساعدة على الحصول في الحق يعطيها اممج ااألشخاص تججارلإل ضحية كونهاا عترافاإل يعني الضحية تحديد 
  .تستحقها التي

 أيضا المساعدة تشمل أن يمكن و .132الالزمة اإلدارية و القانونية و النفسية و الطبية ةالمساعد كل توفير يه الضحايا مساعدة
  .المهني كوينالت و تعليمية ارامج

                                                 
ومة التشغيل، ماال في جديدة جهوية ،خطة الشغل سوق ّتنشيط للتنمية، جديد منوال: محاو  6 على للتشغيل الوطنية الخطة ّترّتكز  131  منظ

 .الموازية التاا ة أخيرا و المؤسستية الهيكلة مراجعة التشغيلية، العالقا  والتكوين، للتربية جديدة
اا  لضحايا المباشرة المساعدة دليل  132 هارة، العالمية المنظمة ، اإلّت  .2117لل
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 حتجى هويتهم تحديد منذ الالزمة مناأل ظروف جميع ضمان هي و تجاهله يمكن ال عنصر ذاتها حد في هي الضحايا حماية
  .همتأهيل إعادة / همإدماج إعادة

دهم يتم و أسرهم يعرفون الذين األفراد أو األقارب قبل من تججاراإل ضحايا تجنيد يتم ما غالبا الواقع في  أو قبل ااالنتقام تهدي
ة اعد أو أثناء  .عليهم العثور في المتاجرون نجح ما ذاإ المحاكم

 ااألشخاص تججاراإل ضحايا لحماية كبيرة جهود اذل األخيرة السنوات في تم 2112 لسنة J/TIP لمكتب األخير للتقرير وفقا
مهاجرين مثل الضعيفة الفئات اين من الضحايا هوية لتحديد رسمي إجراء أي وجود عدم رغم ذلك و .تونس في  الغير ال

ة من .رالقصج ذلك في اما السجناء أو اللجوء طالبي و نظاميين  أو ألجانبا تججاراإل ضحايا لفائدة خدمات توجد ال أخرى جه
 .االنتقام و للتهديد فيها يتعرضون قد الدان في مساعدتهم أو لبلدانهم ترحيلهم عن قانوني اديل

  .تونس في ااألشخاص تججاراإل اضحايا اإلهتمام في ةمختصج المدني لمجتمعا في اتسمؤسج توجد ال ذلك إلى ااإلضافة

هددة الفئات لفائدة تعمل هياكل هناك لكن و  جمعية) مأوى اال لنساءا أو(SOS  قرى) الطفل حماية مجال في تججاراإل اخطر الم
 التونسية الجمعية) العنف ضحايا النساء و (سكانلل المتحدة األمم صندوق و األسرة و المرأة شؤون وزارة مع االشراكة ايتي

 للوقاية التونسية الجمعية)المخدرات على المدمنين أو (الطجفل و للعائلة أمل جمعية) العازاات األمهات و (الديمقراطيات للنساء
 . (المخدجرات تعاطي من

 في  ااألشخاص تججاراإل ضحايا مساعدة جانب إدراج على العمل و الهياكل هذه اين التنسيق تحسين في التحدي يتمثل و 
مهام تهاها للقيام تدريب أي يتلقوا لم الضحايا على التعرف مجال في ملينالعا لكن و .اها الخاص الشروط كراس  .ال

ها من مختلفة هياكل على التعرف الدراسة هذه إطار في تم و  أثبتت وهكذا  .همتمساعد و الضحايا عن الكشف تضمن أن شأن
 فيهم امن) الخصوصية الحاجيات ذوي من الفئات اجميع المعنية جتماعيةاإل الشؤون وزارة في االجتماعي نهوضال أقسام

ة هياكل هاأن (العازاات األمهات و اإلعاقة ذوي األشخاص هم  اإلستعباد ذلك في اما المحتملين تججاراإل ضحايا على للتعرف م
 تججاراإل حول  تكوين اأي تمتعهم عدم من االرغم ااألشخاص تججاراإل لخطر التصدي كذلك و القسري الزواج و المنزلي

 .ااألشخاص

 نشؤو وزارة و االجتماعية الشؤون وزارة إشراف تحت موجودة الحكومية الهياكل فإن الطفولة حماية يخص ما في اأمج
 تحت فهو (INPE) ولةالطف رعايةل الوطني المعهد أما .سنة 18 حتى الوالدة من األعمار جميع تغطي و األسرة و المرأة

 استقبال يتم ماناي .سنوات 6 إلى 1 من طفالاأل يستضيف و للطوارئ كمركز يشتغل و جتماعيةاإل الشؤون وزارة إشراف
همشينال أو مطرودينال و عنهم المتخلجى) صعبة حالة في الكهول  حتى و المعنفات النساء و العازاات األمهات كذلك و (م

 سوسة و( الزهروني)اتونس المتواجدين( CPOS)اإلجتماعي التوجيه و اإلحاطة مركزي اأحد قار مسكن دون العائالت
  .(الزاوية)

رهم تتراوح ممن المهددين طفالاأل (الزهروني) اتونس طفاللأل جتماعيةاإل الحماية مركز يستقبل  سنة 18 و 6 اين أعما
عهم يتم .(ذهني أو ادني امرض المصااين أو المتسولين و المشردين و عائلي سند دون طفالاأل)  أو األسرة قاضي قبل من إيدا

 .طفال 72 حتجى يستوعب أن للمركز يمكن و .محددة غير لمدة الطفولة حماية مندوب

 ضحايا طفالاأل الستقبال مهيئة غير المراكز هذه أن غير. اوزيد سيدي في بناءال اصدد طفال 60 يسع آخر مركز يوجد و
 .العنف ضحايا مع جنب إلى جنبا الجانحين طفالاأل إيداع يتم إذ  .تججاراإل

  .ااألشخاص تججاراإل ضحايا طفالاأل لحماية الضرورية السالمة لوسائل تفتقر المراكز هذه فإن ذلك إلى ااإلضافة و 
 عليموالت الترفيهية واألنشطة والنفسية الطبية والرعاية والغذاء السكن) طفاللأل الكاملة المساعدة توفير أن  من واالرغم

 محيط و مرافقة و معالجة من تججاراإل ضحايا طفاللأل الخصوصية االحتياجات تلبي ال الهياكل هذه فإن (المهني تكوينوال
 .خاصة شروط حسب آمن

ة 14 تغطي االجتماعية الشؤون وزارة إشراف تحت (CDIS) االجتماعي اإلدماج و دفاعلل مركزا 17 أيضا يوجد   و والي
 (الطفولة و للشباب المندمجة االمراكز اإللتحاق في الحق لهم يعد لم) الدراسة عن قطعوانإ الذين طفالاأل أساسا تستهدف

 .المسكن توفير دون الخارجي النشاط على المراكز هذه عمل يقتصر .التعليمي التأهيل إعادة و الوقاية ارامج اتقديم

 دفاعال مراكز ااستثناء الدراسي الفشل اسبب الدراسة عن المنقطعين طفالاأل ستقبالاا مختص هيكل يأ اتونس يوجد ال
 .CDIS اإلجتماعي واإلدماج
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 يشتغل بشبا  :يرتادونه الذين طفالاأل اين ااألشخاص تججاراإل ضحايا تواجدي أن يمكن هأن المستجواين CDIS موظفو صرح
 تججاراإل أو (٪69.2) يالقسر التسول أو (٪84.6) السخرة أو (٪53.8) قسرا البغاء ىيتعاط أو (٪19.2) المنزلي العمل في

ة الجريمة أو (٪23.1) االمخدرات  (.٪ 3.8) الجنسية السياحة أو (٪11.5) الحقول في خرةالسج أو (٪23.1) المنظم

 مادية و اشرية و مالية لموارد حاجة في لكنها و مرضية خدماتهم أن  محاورتهم وقعت الذين األشخاص من ٪84.5 يعتبر و
 يحتاجون كما .نجاعة أكثر تصبح حتى األخرى الفاعلة الجهات مع التعاون دعم إلى إضافة  إضافية مقرات و نقل وسائل و

  سوى يصرح لم و. اإلدارية اإلجراءات في المرونة من المزيد و (التنقل و التوقيت) ركبأ قانونية و إجتماعية تغطية لتوفير
 .ااألشخاص تججاراإل ضحايا تحديد حول تدريبا تلقوا همأن  منهم 3.8٪

 المرأة شؤون وزارة إشراف تحت الموجودة (CIJE) نوالعشر و الثالثة طفولةال و للشباب المندمجة المراكز تنتشر و
 .تونس في الواليات جميع على الستين و الثمان الطفولة مركبات و واألسرة

ة (CIJE)  طفولةال و للشباب المندمجة المراكز ما 18 و 6 اين سنهم يتراوح اللذين طفالاأل تستقبل وحدات شكل في منظم  عا
 لهؤالء الشاملة الرعاية متقدج و .اآلخرين طفالاأل مع إلقامةل ذهنيا و ادنيا مؤهجلين و همتدراس يواصلون زالوا ال اللذين و

 .دينمهدجال أو المنبوذين و عائليال السند فاقدي طفالاأل

 شةالمهمج و الضعيفة الفئات إليواء مراكز وجدت .قليلة لفائدتهن المتوفرة الحكومي الدعم هياكل فإن المرأة يخصج ما في أما و
هددات أو فاتالمعنج النساء مثل  تججاراإل ضحاياا العناية في مختصج منها أحد ال لكن و  .لخإ الجانحات أو االخطر الم

 .ااألشخاص

 الوطني الديوان من مبادرة على اناء 2012 عام نهاية عروس ان في النساء من العنف اضحايا للعناية مركز لأوج شاءنإ  تم
 و .(AECID) لتنميةل الدولي للتعاون اإلسبانية الوكالة مع التعاون مشروع إطار في (ONFP)  البشري العمران و لألسرة
 ال لكنه و يوميا العنف ضحايا إمرأة 20 و 10 اين تقبليس الذي المركز هذا موظفي مع مقااالت الدراسة إطار في أجريت

 .محام و اجتماعي أخصائي و الطبي الطاقم من المركز على المشرف الفريق يتكون و .مأوىال يوفر

هم أن المدير ويعتبر    .المادية المساعدة و القانوني الدعم هي للمرأة االحتياجات أ

 و األسري الدعم و التعليم إلى االفتقار و نحقوقها رفةالمع نقص ااألساس فهي المرأة ضعف إلى تؤدجي التي األسباب أما و
 حاليا اذلك للجزم قليلة األدلة لكن المركز على الوافدات النساء اين ااألشخاص تججاراإل ضحايا هناك يكون قد و .البطالة
 .المدير حسب

ة الخدمات أن يعتبر و  ما اتكوين أيجهم ينتفع لم حيث أعوانه تكوين دعم في يرغب لكنه و مرضية المركز طرف من المقدم
 .ااألشخاص تججاراإل حول

 2012 ديسمبر في تدشينه وقع و". األمان" الزواج إطار داخل العنف ضحايا النساء الستقبال رائد مركز افتتاح تمج أخيرا و
 لتزويد المركز هذا تصميم تم و .المرأة ضد للعنف يلتصدجا استراتيجية تنفيذ إطار يف األسرة و المرأة شؤون وزارة قبل من

 حتجى يشتغل لم المركز هذا أن غير حقوقهم تأكيد من لتمكينهم القانوني التوجيه و جتماعياإل و النفسي االدعم همأطفال و النساء
ة  .التقرير هذا كتاا

اا اإل حاال  عن للكشف إجراءا  هاجرين ّتج  بالم

ة دلعتأن  عندما  من العديد و التونسي األحمر الهالل مع شتراكااإل التونسية الحكومة صتخصج2011  عام في الليبية األزم
 في مفتوحا فضاء لالجئين الدانمركي المجلس و (HCR) الالجئين لشؤون ةيالسام المفوضية فيها اما دجوليةال المنظمات

مهاجرين جميع الستقبال (شوشة مخيم) الشرقي الجنوب  .ليبيا من الفارين ال

هاجرين لفائدة وقتية مآوي و تعليمية و صحية وحدات تركيز تم و   فئات و ينمحتمل إتججار ضحايا اينهم من يوجد الذين الم
هددة ة مع االتعاون األسرة و المرأة شؤون وزارة قامت اإلطار هذا في و. ااألشخاص تججارااإل م  و للهجرة الدجولية المنظم

هم وقع ااألشخاص تججاراإل ضحايا مالي من قاصرين طفلين امساعدة السامية المفوضية  و الشوشة امخيم 2111 سنة رصد
 .مرافقين الغير طفالاأل الستقبال مركز في اإيوائهم ذلك

ة شراكة وضع تم هنا من و ة اين دائم  ينمحتملال ضحاياال لرصد لالجئينا شؤونل السامية المفوضية و للهجرة الدولية المنظم
 .اتونس والالجئين ءاللجو طالبي أي لالجئين السامية المفوضية مظلجة تحت الموجودين فراداأل اين من ااألشخاص تججارلإل

ة التونسي حمراأل الهالل و السامية المفوضية الغتأ السياق هذا وفي   ساحل من رصقا طفل احالة للهجرة الدولية المنظم
 .ااألشخاص تجارااإل مهددا ادا العاج
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 في فارقةاأل مرافقيه أن على تدلج المؤشرات اعض نفإ تجاراإل ضحية يكن لم هأن الطفل هذا مع المحادثات اينت حين في و
 .ااألشخاص تجاراإل ضحايا يكونوا أن يمكن هشة ظروف في تونس في البناء مجال في غلينتالمش و المنزل

مهاجرين تجاه الناجحة المؤسساتية للتجارب تبعا و  رصد اعمليات القيام تم التونسي التراب في المتواجدين ءاللجو طالبي و ال
 .تونس في الهشة الفـئات هذه تجاه أخرى مساعدة و

ة قامت و  غير مهاجرين مجموعة لفائدة الطوعية العودة على مساعدة عملية ثناءأ 2112 سبتمبر في للهجرة الدولية المنظم
اهم رسىأ) البحر في سقطوا منتظمين  امرأة 21 مع فردية محادثات اإجراء( التونسية ئطاالشو على وروااأ إلى المتوجه قار

 افضل المحادثات هذه جراءإ مكنأ و .ليبيا في المنزلي االستعباد طريق عن ااألشخاص إتججار ضحايا تنيجيريا 7 اينهن من
ة اين المحكم التنسيق ة تعتقد و .التونسي األحمر والهالل للهجرة دوليةال المنظم  النساء هؤالء أن للهجرة الدولية المنظم
 .اأورواا الغير ادعارة تججاراإل شبكات أيدي اين االسقوط مهددات

ة نجحت و دهم العودة على النساء الءهؤ مساعدة في للهجرة الدولية المنظم  الحكومية المؤسسات مع االتنسيق صلياأل لبل
ة فرع و انيجريا تججاراإل ضحايا احماية المعنية  .الضحايا إدماج إعادة قصد انيجيريا للهجرة الدولية المنظم

 الدبلوماسية البعثا  دو 

هم تمج الذين منهم خاصة رعاياها حماية و مساعدة في هام دور الدالوماسية لبعثاتل نجإ  لم و .ااألشخاص إتججار كضحايا رصد
 منها أي ترصد لم هذه الثالثة السفارات اين من و .الدجراسة إطار في اها االتصال تمج 28 اين من سفارات 3 سوى تجب

 .تونس في رعاياها اين ااألشخاص إتججار ضحايا

مهم ثناءأ القنصلية المصالح عوانأ مسؤوليات و حقوق و مهام القنصلية االعالقات الخاصة 1967 لسنة فيانا اتفاقية تضبط  قيا
مهام هذه وتتمثل اعملهم  : في ال

 (ه5 الفصل") ينيطبيع أو معنويين شخاصاأ كانوا سواء الرعايا مساعدة و سعافإ"  -
ةاإل الد إجراءات و قوانين حدود في المحافظة"  -  رعايها من اإلعاقة حاملي و رالقصج مصالح على قام

 ( ز5 الفقرة)
 (.د5 الفقرة" )لرعاياها سفرال وثائق و جوازاتال سنادإ"  -

 أو التأشيرة طلبات خالل من) ااألشخاص تججارلإل ينالمحتمل الضحايا على عرفالتج من الدالوماسية التمثيليات تتمكن هكذا و
ة المساعدة يد مدج من كذلك و( مساعدةال طلبات  .القنصلية المساعدات واعأن  جميع تقديم و السفر وثائق اترجم

 أو نفسية أو طبية أو جتماعيةإ مساعدة) محليلا المستوى على المختصة المصالح نحو تججاراإل ضحايا توجيه كذلك يمكنها و
 .صلياأل البلد في دماجاإل إعادة و الطوعي الرجوع عمليات يطستب يمكنها كما( الخ قانونية

 التتبعات في المساهمة و المحلية السلط مع المجمعة المعلومات تبادل الضحية موافقة اعد الدالوماسية للبعثات يمكن خيراأ و
 .القضائية

مهاجرين التوجيه و ستقبالاإل امركز الدراسة خالل المجرات المحادثات وضحتأ و  المعتمدة السفارات اعض أن اتونس لل
ة التستطيع عندما و. األصلية الدانهم نحو اهارعاي ترحيل في تساعد ال اتونس  طارإ في المساعدة للهجرة الدولية المنظم
هاجرون يجد الطوعية العودة ارنامج رهم معاليم لتسديد قتراضاإل على مجبرين فسهمأن الم  اطرمخ ييقوج ما وهو اأنفسهم سف
مهاجرين هؤالء استعباد  . الدين إيسار جلأ من ال

 لدى معتمدين( OTE) االخارج التونسين لديوان التااعة المكاتب و القنصلية المصالح من واسعة اشبكة تونس تتمتع و
 .االخارج لرعاياها الخدمات لتقديم العراي العالم و كندا و ورواااأ القنصليات و السفارات

 لحمصا على الحفاظ على االخارج التونسين لديوان التااعون جتماعيوناإل والملحقون القنصلية المصالح موظفو يسهر و
 في المساعدة من خرآ شكل أي أو الزوجية الخالفات معالجة و جتماعيةاإل التغطية و حاطةاإل خالل من االخارج التونسيين

 .دارياإل و القانوني و الصحي المجال

ة أجل من الدعم إلى حاجة في المصالح هذه تبقى و  التكوين مجال في خاصة و الضحايا حماية و ااألشخاص تججاراإل مقاوم
ما و. (بغاءال) النساء أو (البناء و الفالحة) الرجال اين من سواء الضحايا على للتعرف  الحالي الوقت في يوجد ال نهإف ختا

 .تونس إلى عودتهم عند العائلي و االقتصادي و االجتماعي االدماج إعادة و شخاصااأل تججاراإل ضحايا لمساعدة لياتآ

 هميةاأل من و .تونس إلى عودتهم اعد التونسيين االضحايا عتناءلإل توجيه و عالمإ شباايك أو امؤسسات تتمتع ال تونس أن كما
هددون ألنهم للضحايا الحماية و المساعدة سياسات ضمن االعتبار اعين الجانب هذا يؤخذ أن امكان  حتى و سالمتهم في م
 .استغاللهم إعادة تحاول و الشبكات تعترضهم حيث صلياأل وسطهم إلى عودتهم عند حياتهم
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 منعال .3

ة خطة أعدت و ااألشخاص تججاراإل لمكافحة مكتبا الداخلية وزارة خصصت ة على ااإلعتماد تججاراإل لمقاوم  حقوق مقارا
 المسؤولين تكوين السنة نفس في تمج و .ااألشخاص تججاراإل جرائم حصيت رقميجة ايانات قاعدة 2112 سنة وضعت و. اإلنسان
 . 2113 ةنس الميدانيين األعوان تكوين يتمج سوف و السجامين

ة و الداخلية وزارة اين التعاون نمكج   عبر تججاراإل شبكات إضعاف من 2112 سنة خالل( INTERPOL) تاراولأن  منظم
 . الغالسين و والبحرين لبنان في المشتغلة البغاء طريق عن الحدود

ها الداخلية وزارة واصلت االتوازي و ة مع تعاون  النساء و طفالااأل تججاراإل من للوقاية( INTERPOL) تاراولأن  منظم
هنج غرجرالم النساء اعض لتحول اذلك ينمتصدج  ينوون عندما لجنسل المتصيجدين امتااعة أو الخليج دول إلى وهمية اوعود ا

 .اتونس يحلون عندما أو التونسي التراب إلى الدخول

ها تطوير أن الداخلية وزارة ترى و ة مع تعاون  الذين لمتاجرينل يالتصدج تحسين من سيمكجن( INTERPOL) تاراولأن منظم
اهم نتدابال اإلنترنات يستعملون  .اإلجتماعي التواصل وسائل عبر ضحاي

ة شديدت تهانيج عن العدل وزارة رتعبج و  تججاراإل حول القانون مشروع ضمن اإلنترنات عبر الضحايا تدابنا عقوا
اهم و .ااألشخاص ة لمكافحة قانون مشروع تحرير في كذلك الوزارة هذه تس  . اإلنترنات عبر الجريم

ة منع يمثل  تونس أن حيث كبيرا تحديا الديبلوماسية االحصانة المحميين الدالوماسيين منازل في ااألشخاص تججاراإل جريم
ة اصفة تستقبل  .الديبلوماسيين ايوت في المنزلية األعمال في اإلستغالل قصد جانباأل تججاراإل ضحايا منتظم

 133سفيره من إذن دون القصوى الحاالت في حتجى دالوماسي ايت دخول من األمن قوات تمنع الدالوماسية األعراف أن واما
اهمالت يقع جذرية حلول إيجاد من الاد فإنه  .الظاهرة لهذه للتصدي األجنبية السلط و التونسية السلط اين هاحول ف

ة في هام ادور اإلجتماعية الشؤون لوزارة التااعون الشغل متفقدو يتمتع ة مقاوم  في ذكرنا كما و .ااألشخاص تججاراإل جريم
مهم عند السخرة قصد ااألشخاص تججارإلا ضحايا على التعرف اإمكانهم فإنه الدراسة هذه من الثالث العنوان  تفقد اعمليات قيا

 .قضائيا متااعتهم تتم حتى المستغلين نع التبليغ على العمل و

 في التفقد عمليات تجرى و. يالقسر للعمل طفالااأل إتججار حاالت 5 عن الدجراسة إطار في للشغل الجهوية لتفقدياتا أالغت
 أعوان يقوم كما .(%25) غيرها و (%12,5) خاصة بيوتال و ققشجال و(%75) زلالنج كذلك و( %87) والمطاعم المصانع

 .لإلستغالل استراتيجية أماكن زيارةا اإلجتماعية الشؤون وزارة

دهم القانونية السن دون أطفال تشغيل حاالت رصد عند يكتفون المتفقدين اعض أن  أوضحت الدراسة أن  إال  العمل من اطر
ة إجراءات ألخذ المشغجل عن التبليغ دون  .لردعه صارم

ما عائقا االحسنى قضاياال لفض الحلول هذه تمثل و ة صرحي و .خاصة طفالألا إستغالل منع دون ها  التفقديات أرااع ثالث
ة  كذلك و أرفع مالية موارد و عواناأل من أكبر عدد و احزم أكثر تشريعات واسطةا خدماتهم تحسين ااإلمكان هأن المستجوا

ة السيارات خاصة و معدات أكثر  لم هأن حيث التكوين لنقص التعرض كذلك تم و. أحسن ظروف في زياراتالا للقيام الالزم
 .الضحايا على التعرجف مجال في المتفقجدين تكوين يقع

 التتبعا 

 خالل طفاللأل يقسر تشغيل حالة أي العدل وزارة تحص لم ذإ .تونس في نادرة ااالشخاص تججارااإل المتعلقة المخالفات تبقى
 .2118 سنة

ة تمت 2119 أفريل في و ة طرف من سنوات 3 لمدة االسجن تونسية مرأةإ محاكم  7 سنها انت تشغيل جلأ من تونس محكم
ها و سنوات  . جسديجا استغالل

 في احث فتح تم لاالمقا في هأن  إال .ااألشخاص تججاراإلا يتعلجق حكم اأي ينطق ولم قضية أي تنشر فلم 2111 سنة في امجأ
 .التونسية الصحافة حسب وذلك ليبيين سياح طرف من رالقصج لعشرات جنسيال ستغاللاال خصوص

 طرف من ااألشخاص تججاراإل جلأ من المحاكمات جميع حول مفصلة معلومات على الحصول من البحث فريق يتمكن لم و
 .للدراسة ةالمحدد لاجاآل في العدل وزارة

                                                 
ا  حول فيانا اّتفاقية  133  .الديبلوماسية العالق
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ة من قضاة طريق عن البحث فريق غالج المقاال في و  عدة 2112 سنة تناول التونسي القضاء أن اتونس االاتدائية المحكم
ة في و سواقاأل في اسيطة اعةضا ايع في و المنزلي العمل في أطفال استغالل حاالت ة الجريم  ادعارة تججاراإل في و المنظم
 .التونسي التراب على الغير

ة 2112 سنة تم هأن لها شهادة في اتونس اءسالن اسجن الغير ادعارة تاجرةم أفادت و  و إمرأة) الدعارة في متاجرين محاكم
 .البحرين و لبنان في يالقسر البغاء اهدف التونسيات ساءناال تججاراإل طارإ في التونسي القضاء طرف من األقل على(رجل

ة األقلج على 2112 سنة تمت كما  .للقصر تأهيل إعادة مراكز في وضعهم و البغاء يتعاطون أطفال 3 محاكم

ة اصفة مطبقا ليس القانون أن الجمعيات و ةجتماعيجاإل نوالشؤ وزارةا الميدانيجون العاملون يعتبر و ة حازم  المخالفات لمقاوم
 .ااألشخاص تججارااإل المتعلقة

 المثال سبيل على. المتاجرين تجاه صارمة ليست القوانين أن يرون فإنهم راسةالدج هذه طارإ في المستجواون القضاة ماأ و
 في الرفع يجب و. شغلال في القانونية السن تحت طفال يستغل لمن اسيطة مالية خطية دمجرج التونسية التشريعات يضتق

 .ردعية تصبح حتى ةالخطيج مقدار

 المستوى على الخبرات تبادل دعم كذلك و الضحايا حماية و ااألشخاص تججاراإل من الوقاية دعم يجب هأن  القضاة يفيد و
 .القضاء عمل لتحسين الدولي و الوطني

 . القضاة طرف من ضرورية تعتبر رقمية ايانات قاعدة حداتإ أن  كما

  

 اإلعالم وسائل و الخاص القطاع دو  -4

 

 الخاص القطاع دو   -4-1  

ما دورا الخاص القطاع يلعب  اتنظيم ذلك و الصلة ذات رةالمحجج األنشطة و شخاصااأل تججاراإل مكافحة في تونس في ها
ها أو األنشطة  .اتسهيل

 القطاع في المشتغلة المؤسسات كذلك و( مطاعم و فنادق) السياحة مجال في المشتغلة المؤسسات نحو الدراسة اهتمام هتوجج و
 .فيها محتملة ااألشخاص إتججار حاالت رصد وقع الجتي الثالث و الثاني و ليوجاأل

 .طاراإل هذا في شهادات عدة تظهره كما الصلة ذات األنشطة و الجنسي تغاللااإلس مباشرة معني الخاص القطاع أن يبدو و 
ة فنادق ويأت حيث  .طفالاأل كذلك و الرجال و للنساء جنسي واستغالل سري اغاء شطةأن ساحليةال البلدان و االعاصم

 رجال و للسياح خاصة كثيرة ستثناءاتاإل فإن متزوجين غير لشخصين غرفة تسويغ يحجر التونسي القانون أن من االرغم و
 . تجاهله يجب ال خطرا يمثل ما هو و االعمال

 اان الجزم يمكن وال .الرجال لهؤالء موجه الراقي صجنفال من السري البغاء اإيواء شتهرتإ فاخرة فنادق تونس في يوجد و
 .الغرض هذا في معمقة أاحاث إعداد يجب لذا شخاصااأل تججارإلا لشبكات ينتمين ال النساء هؤالء

ة مشهورا نزال نجفإ الموظفين و الحرفاء اين الجنسية العالقات رتحجج للفنادق الداخلية القوانين أن من االرغم و  عيشجج اجرا
 قد و .اإلعالم وسائل مع نقاش حلقة خالل جمعها وقع شهادات حسب سنوات منذ الحرفاء مع البغاء ممارسة على فيهموظج
 .اآلن متواصلة الممارسات هذه تكون

 حيث الحرفاء استقبال عند اها معمولال االجراءات يحترمون همأن الدراسة طارإ في المستجواين النزل موظفو حصرج
هم اجوازات االجانب يستظهر  فقد صفاقس في امجأ .زواج وثيقةا مزدوجة غرفة حجز في الراغبون ونالتونسيج ويستظهر سفر

 مخالفات وجود عدم من للتثبت احةيالس لوزارة الجهوية المكاتب طرف من مراقبتهم تتم ما اكثير هأن نزل عن مسؤول حصرج
 .الغرف حجز مستوى على

 تأكيد تم قد و .مصنفة غير نزل في الإ تمت ال جانباأل طرف من الجنسي ستغاللاإل حاالت أنج الكبرى النزل موظفو حرجصي و
 .الداخلية وزارة طرف من التصريحات هذه

ة تجميلال محالت و المالهي اعض تعرض و  اعض تفيد و .جانبأ و تونسيات لنساء سري اغاء خدمات التونسية االعاصم
ها وقفتأ المحالت هذه اعض أن الشهادات  .الشرطة ةمراقب من خوفا الثورة اعد شغل



 

 
68 

هي و المطاعم اعض لكن و ة المقا  ماحاالسج الغير دعارة إستغالل لسهجي ممجا مراقبتها تتم ال الكبرى االمدن و االعاصم
 .محالتهم في الحرفاء على خدماتهم اعرض الدعارة جريالمت

 المحالت هذه اعض أن  حتجى .الجميع من المعروفة اللقاء أماكن و المطاعم اعض في عنها امسكوت الممارسات هذه ىتبق و
 .اتونس امطعم نادل فادناأ ما حسب هافوق للكراء غرفا تمتلك

 من العاملة لليد المباشر االستغالل يتم حيث قسرا الخدمة جلأ من تججاراإل طارإ في امركزيج دورا أيضا الخاص القطاع يلعب
 معنيين الخاص القطاع في المتدخلين اعض يكون أن يمكن و. الصناعة و الفالحة و الخدمات و التجارة قطاعات في طفالاأل

 في طفالاأل عهاييب التي بسيطةال اعةضالب و دوالور لمزودي االنسبة الحال هو كما طفالاأل استغالل في مباشرة غير اصفة
 .الشوارع

 احاثأ إجراء يجب و .ورود اائع عند سمينااالي التزود اصدد ولدا تونس في ةالميداني مراقبةال ثناءأ الدراسة فريق الحظ و
اهي ألصحاب يمكن و .ارالتجج هؤالء تدخل مدى حديدتل قةمعمج   محالتهم مامأ اليوم كامل جوجلونيت أطفاال يشاهدون اللذين المق
 . كسياالت سائقي كذلك و ثمينة امعلومات يدلوا أن

 شتغالاإل من الطجفل يمكجن الذي يدنال لسنجا أنج حيث .طفالألل السخرة أمام الباب فتحت خصوصية لهف الفالحي القطاع أما و 
 وجب لذلك و الريفيات النساء القطاع هذا يستغل كما .معيجنة شروط مقاال سنة عشر الثالثة يتعدجى ال الفالحي القطاع في

ة تبدو الشبكات نأل خاصة اصفة اه اإلهتمام  .جيدة منظم

ما الشغل متفقدي دور يبقى و  سااقا انايج كما و .ااالشخاص تججاراإل طارإ في الخاص القطاع في التجاوزات ةلمكافح جدا ها
دهمإ و الضحايا على التعرف حول المتفقدين تكوين يجب نهفإ    .المتاجرين عمل طرق حول رشا

ة ااألشخاص تججاراإل مكافحة طارإ في الخاص القطاع ةيمسؤول نإ  في تدخله لتسهج تيللا سباباأل تحليل وجب لذلك و جسيم
  نقااات اها تقوم سااقا المذكورة القطاعات في خاصة يةتوع حمالت تنظيم يجب كما لمكافحتها السعي و ااألشخاص تججاراإل
 .الصناعية و التجارية الغرفة و الشغالين و عرافاأل

 

 اإلعالم وسائل دو  -4-2

 صحافة و االلكترونية الصحافة شهدت حيث التونسي االعالمي المشهد في ةرجج حداثإ في جانفي 14 ثورة ساهمت
ة مراجع الفضاءات هذه توفر أن  يمكن و .مسبوق غير تطورا المواطنة  .ااألشخاص تججاراإل حول هام

هو ااألشخاص تججاراإل مكافحة مجال في كبير تحد اينها من كثيرة تحديات التقليدية االعالم وسائل تواجه طاراإل هذا في و  و
 وعلوم الصحافة معهد) المجال هذا في الصحافة لتكوين وحيد معهد سوى الحاضر الوقت في يوجد ال و .االستقصاء صحافة
ه بيج و .((IPSI) االخبار  .شك الا دعم

 أو يالقسر لالتسوج مجال في سواء الدراسة هذه خالل تونس في شخاصاأل استغالل حول المقاالت من كبير عدد حصاءإ تمج
 تلفزيةال تقاريرال أو المقاالت من كبير عدد حصاءإ يتم لم المقاال في و .المنزليات المعينات أو النساء أو طفالاأل عمل

ةال  ثناءأ االعالم وسائل طرف من اتاتا المصطلح هذا استعمال نالحظ لم و .تونس في ااالشخاص تججارلإل خصيصا موجه
 تحاول التي التلفزية البرامج اعض طرف من الصجلة ذات للمواضيع المخصص الفرجوي االستغالل نالحظ اينما. الدراسة
 .القانون امخالفات التشهير عن عوضا ستماعاإل نسبة تطوير

 ةمضرج مسبقة فكارأ من الصحافة تحمله لما االنظر قصوى هميةأ شخاصااأل تججارإلاا الصجلة ذات للمواضيع التعرض يكتسي
ها تم صحافية حسب و .ينالمحتمل لضحايااا مهاجرين حول المنقولة ورةالصج نفإ استجواا  تبقى التونسية الصحافة طرف من ال

رهم يقع لألجانب فبالنسبة .سلبية  إال تذكر ال التي للدعارة االنسبة الشأن كذلك و. جنسيتهم ايان دون مختلفةال حداثاأل في ذك
هامشية حداثاأل في  .جدا قليلة االموضوع المتعلقة التقارير و المقاالت عدد يبقى و .الحاالت كثرأ في سلبية إلزامية اطريقة ال

ة الصحافة افضل تمج اها االشهار و ااالشخاص تججارلإل ملموسة احاالت التعريف نفإ هذا كل رغم و  و .المرئية و المكتوا
 نفس مقاالتال عديد كرجرت و .لبنان في البغاء تمارسن إمرأة 85 تخص الحدود عبر إتججار شبكة اكتشاف االذكر نخص

 . ااألشخاص تججاراإل إلمكانية التعرض دون المعلومات

 مشهورة تلفزية قناة على هماتالمتج إحدى مرجت عندما 2112 سبتمبر و أوت شهري في نباءاأل الحادثة هذه تصدرت قد و
ةاإل اعد البغاء ممارسة على جبارهاإ تمج كيف لتفسر  ةالقنا تأخذ أن دون الشهادة عرض تم و .وهمي شغل لعرض ستجاا

ة االحتياطات هدة خصوصية لحماية الالزم  . الشا
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  طريقة حول معلومات تقديم من 134الجنسي لالستغالل محتملة ضحية خطيب شهادة مكنت 2113 فيفري في ذلك داع و
 تونسيات لنساء إتججار شبكة كشف تمج ثناءاأل في و .الضحايا على المتاجرين طرف من طةالمسلج الضغط وسائل و تدابناإل

 .الصحافة طرف من" ااالشخاص إتججار" عبارة استعمال تم ولىاأل للمرة و السنيغال في الجنسي االستغالل قصد

ما مصدرا االعالم وسائل تمثل و  اهتمام توجه فقد ااألشخاص تججارااإل صلة ذات و جديدة جتماعيةإ حاالت في للتفكير ها
ة الشبكات نحو 2112 سنة نهاية منذ الصحافة  .سوريا في للجهاد تونسيين انشبج تنتدب التي االسالمي

ة صحفية يقظة من اد ال و  في أطفال استغالل حاالت وجود عدم و جنجدينالم هؤالء اين من رقصج وجود عدم من للتثبت دائم
 مجرد اقيت لكنها و ااألعضاء تججاراإل حاالت إلى األخيرة السنوات في كذلك االعالم وسائل اعض تضتعر و. الحرب

ة اإلعالم وسائل اين راتوت خلقت شاعاتإ  .اإلثارة عن الباحثة تلك و الملتزم

ة أن الدراسة خالل من تبين  اهأن  رغم ةمنعدم كونت كادت شخاصااأل تججارااإل المتعلقة نشطةاأل في التقليدية الصحافة مساهم
 طرف من الصحافة استعمال لمحاوالت للتصدي جراءاتإ اتخاذ التونسية الصحفية المؤسسات تولت و. ااالهتمام ةجدير تبقى

ة و واضحة تعليمات عطيتأ حيث .وسطاء أو حرفاء أو ضحايا تدابنا في المتاجرين  االغإ قصد االقتصادية للمصالح صارم
 .شكال حالة في االناشر االتصال التحرير دارةإل يمكن و .فيها مشكوك حالة كل عن التحرير سةارئ

 سنهن تونسيات النتداب الجنسية كورية هاأن  تزعم تجارية شركة قدمته اعالنا( LA PRESSE) صحيفة نشرت 2111 سنة في
 .ذاكأن  الجريدة مدير طرد في الخطأ هذا تسبب و.  الخارج في كمدلكات للعمل سنة 17 و 16 اين

 ظاهرة تنمية حيث من قلق مصدر تمثل فهي العريض الجمهور لدى عالية توعوية اقدرة اإلجتماعية الشبكات تتمتع اينما و
 تستعمل الشبكات هذه أن التقرير هذا في مفسر هو كما الداخلية وزارة كدتأ فقد فعال و. للتونسيين االنسبة شخاصااأل تججاراإل
 .الخارج في يالقسر البغاء ممارسةل تونسيات فتيات النتداب المتاجرين طرف من

 على فتاتين النتداب FACEBOOK شبكة القضية في اتالمتهم جراتاالمت إحدى استعملت سااقا المذكورة القضية طارإ وفي
 .االقل

 وضع و تطوير عند خاصة الجد مأخذ تونس في 136االجتماعية الشبكات و 135االنترنات مستعملي عدد تطوجر خذأ من والاد
 محاولة أو للوقاية حاليا ملموس جراءإ يأ وجود عدم من االرغم و. تونس في ااألشخاص تججاراإل لظاهرة التصدي اتخططم

 هذه باداالنت طريقة إلدراج العدل وزارة لدى حقيقية رادةإ وجود الواضح فمن االجتماعية الشبكات عبر تججاراإل تفادي
 .(SHARE) شار مشروع قيادة لجنة أشغال خالل نقاشه وقع لما طبقا ااألشخاص تججاراإل ضد القانون مشروع ضمن

ة إطار في و هور عالمإ مهم  و نقل :إجراءات عدة اتخاذ االعالم وسائل على يجب ااالشخاص تججاراإل حول العريض الجم
ها دون ااالشخاص تججاراإل حاالت تحليل مهاجرين كتهريب) األخرى األنشطة أو الجرائم مع خلط  متااعة و ( الدعارة أو ال

 .المدني المجتمع منظمات شطةأن و العمومية السياسات

 عند الضحايا حماية في التفكير خاصة و المعلومات يتقصج على حريصين يكونوا أن الصحفيين على يجب االتوازي و
ه  في لتكوينهم و ااالشخاص تججاراإل تجاه نيفياالصح توعيةل ملحة حاجة تونس في توجد و. 137مشهادته نشر عند أو ماستجواا

 عند ينيفاالصح لحماية التونسية التشريعات مراجعة كذلك يجب و .الضحايا استجواب و االستقصاء صحافة تقنيات مجال
مهم  .االستقصاء اعمليات قيا

 

 

 

 

                                                 
 .الد اسة هذه من الثالث الباب في معروضة حالة  134
نا  الدولية اإلحصائيا  حسب  135  في ّتونس يضع ما وهو. % 3،36 بتونس باإلنترنا  اإل ّتباط نسبة ّتبلغ( 2111 ديسمبر 31)  لإلنتر

 .إفريقيا في الثالث المركز
 ما س في ّتونس في الفايسبوك مستعملي عدد ّتااوز اإلجتماعي التواصل مواقع بمتابعة يقوم الذي" socialbakers"الواب موقع حسب   136

نا   واد من %11،89 و التونسيين من  %46،32 الفايسبوك استعمال شمل و. مستعمال ألف 411 و ماليين 3 2113  ياعل مما. اإلنتر
ما. عالميا 47 المرّتبة ّتحتل ّتونس  في ّتونس واضعا التونسيين من  %52،1 من أكثر يشمل فال" Linked’n" اإلجتماعي التواصل موقع أ

 .عالميا 81 المرّتبة
هم و الضحايا من كبير عدد على العثو  من باألشخاص المتاجرون ّتمكن  137  وسائل طرف من الضحايا هوية حماية إحكام عدم بسبب اغتالو

هد اإلّتاا  ضحايا هوية لحماية الخاصة الطرق ّتد يس وجب لذلك و. اإلعالم  .الصحافة بمعا
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 والتوصيا  الخالصة
 

هاتهم ولدتهم وقد الناس استعبدتم متى منذ"  "؟ حراراأ أم

  الخطاب ان عمر           

ة حدأ   138محمد الرسول صحاا

 

ة و طالقنا  الد تونس أن ااألشخاص تججاراإل حول األولية الدراسة اينت  . ااألشخاص تججارلإل عبور الد كذلك و وجه

 .االعاقة ذوي فراداأل و النساء يضاأ لكن نيالتونسي طفالاأل خاصة الوطني المستوى على الداخلي تججاراإل يشمل

ة في رقصج فتيان و فتيات استغالل يتم  النوع عامل طفالاأل هؤالء استغالل على يطغى و .الجنسي ستغاللإلا و قسرا الخدم
ة و الجنسي االستغالل و المنزلي االستعباد مجاالت أن حيث .اإلجتماعي  مخصصة( مخااز) الصغرى المهن في قسرا الخدم

 العمليات و الميكانيك ورشات في العمل و الشوارع في اسيطة اضاعات ايع في طفالاأل استغالل يتم ااينم .للفتيات ساساأ
 .االجرامية

 يتم كما  .الفالحة قطاع في أيظا المحتمل من و الغير ادعارة تججاراإل مجال في النساء استغالل فيتم الكهول يخص ما في ماأ
ة جلأ من تججاراإل مجال في النساء و الرجال من معوقين استغالل  .التسول أو قسرا الخدم

 يتم حيث .شخاصااأل تججارلإل طالقنا  الد تونس من يجعل مما الحدود عبر تججاراإلا رتبطةم شبكات وجود الدراسة تفيد 
 يقع و .تركيا في قلأ ادرجة و فريقياإ غرب و لبنان و الخليج دولا قسرا البغاء ممارسة اغاية تونسيات ضحايا استغالل

 إلى فأكثر كثرأ هؤالء يلجأ و الدول اين العمل هجرة طارإ في وهمية شغل اعروض الدعارة جريامت طرف من غرائهنإ
 و الضحايا وصم يتم ال حتى كبير امجهود القيام يجب و .تاااالش تهها النتداب االجتماعية الشبكات إلى و االنترنات
ة في الستغاللهم تونسيين ارجال إتججار حاالت اعض حصاءإ تم أخيرا و. تونس إلى يعدن عندما محاكمتهن  في قسرا الخدم

 .يطالياإ

ة تمثل ال تونس نإ  دعارة الستغالل إتججار حاالت اعض رصد من االرغم الحدود عبر ااألشخاص تججاراإل لعمليات هامجة وجه
 و .الشبكات لهذه ضحايا أخرى جنسيات من نساء وجود ننفي أن يمكن ال لكن و وروااأ من النساء اعض ضحيتها ذهب الغير

ما دورا والمالهي الحانات و الفنادق خاصة و الخاص القطاع يلعب هنا  استغالل رصد تم كما. النساء هؤالء استغالل في ها
ه يتم و تونس في منزليةال سخرةال كضحايا الصحراء جنوب فريقياإ من النساء اعض  سامية طاراتإ طرف من ناستغالل
 في ااألشخاص تججاراإل خطر من الوقاية و شخاصاأل هؤالء لحماية حزما كثرأ تشريعات و أكبر يقظة من اد ال و .اجنبية

 .البيوت هذه

 صيليأ لوضعية قةمعمج دراسة و متااعة من الاد و .ااألشخاص تججاراإل لعمليات عبور الد تكون أن  يمكن تونس نفإ خيراأ و
مهاجرين الصجحراء جنوب فريقياإ  .الموضوع هذا حول معلومات كثرأ على للحصول تونس عبر وروااأ إلى سرجا ال

 نساء و أطفال من المجموعات هذه نتكوجت و .حمايتهم ةالواجب و تججارااإل المهددين شخاصاأل من مجموعات رصد كذلك تم و
 .ءلجو طالبي و قانوني غير وضع في مهاجرين و إعاقة حاملي و

 طفالاأل تشغيل اهرةظ مع التسامح و الموازي قتصاداإل ةميجهجأ و الداخلية للجهات المتدني النمو مستوى أن  الدراسة ظهرت و
ة كذلك و القانونية السن دون ة الجريم ها الرشوة و المنظم ذهاأ يجب عوامل كل  وطنية سياسات عدادإ عند عتباراإل اعين خ

 .شخاصااأل تججاراإل لمكافحة

 لسنة االرمو اروتوكول منها لألفراد ساسيةاأل االحقوق قةالمتعلج وليةالدج لياتاآل معظم على تونس صادقت الوقاية طارإ في و
 قليال إال تستهدف لم لكن و الهشة الفئات القليلة التوعوجية العمليات اعض واستهدفت. ااألشخاص تججارااإل المتعلق 2113

ة من و .ااألشخاص تججاراإل  .الطلب من للحد تهدف عملية أي نالحظ لم أخرى جه

ة تكون تكاد فهي تونس في ااألشخاص تججاراإل لضحايا المساعدة و الحماية أما و  و للمساعدة نظام أي وضع يتمج لم ذإ .منعدم
ة طرف من سواء الخصوصية اإلحاطة  .المدني المجتمع طرف من أو الحكوم

                                                 
ها ّتقدم شكوى بمناسبة الشهيرة الخطبة هذه الخطاب ابن عمر ألقى  138  .ابنه و" العص ابن عمر"  الوالي ضد مصر من قبطي ب
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 عدادإ حاليا يتم المقاال في .تشريعاتها ضمن ااألشخاص تججاراإل متجرج لم و اعد تحدد لم تونس نجإف منعال مجال في امجأ و
هة من و. قريبا النجور سيرى لضحايال جيجدة حماية ريوف ااألشخاص تججاراإل حول قانون مشروع  التشريعات تغطي أخرى ج
 في تطبيقها يتم ال أو فيةاك امةرص القوانين تبد لم نإ و حتجى ااألشخاص تججارااإل الصجلة ذات الجرائم من كبيرا عددا التونسية

 .نجاعة كثرأا ااألشخاص تججاراإل لمكافحة الداخلية وزارة طرف من ةمهمج استراتيجية مجهودات تاذل قد و .الحاالت جميع

 األنشطة نكوا يبشر ما هو و تونس في الدولي و الوطني التنسيق و التعاون مجال في التفاؤل على تبعث أسس توجد كما 
ها أكيدا ستعطي ااألشخاص تججاراإل ضد مؤسساتيةال  .أكل

 تونس مجهود لدعم التوصيات من كبير عدد عدادإ من شخاصااأل تججاراإل حول األولية الدراسة استنتاجات و نتائج نتمكج و
 و تعاونال تحسين أخيرا و المتاجرين معاقبة و الجريمة منع و الضحايا مساعدة و تججاراإل من الوقاية :األراعة مجاالتال في

 .والدولي الوطني المستويين على األنشطة تنسيق

 :مايلي في حصرية الغير التوصيات هذه تتمثل و

اا اإل لمكافحة وطنية لانة بعث :1  التوصية  باألشخاص ّتج

 ارنامج وضع إلى ااألشخاص تججاراإل حول وطني قانون سن تظارنا  في وزاري أمرا شاءهانإ تمي التي اللجنة هذه تهدف
 يشمل و .الوطني المستوى على ااألشخاص تججارااإل المتعلق عملال سيقنت و األراعة مجاالتال حول مهيكل وطني عمل

 جميع طرف من عليها االطالع يمكن ااألشخاص تججاراإل حول وطنية حصائيةإ ايانات قاعدة شاءنإ مثال العمل ارنامج
 أن جنةلل يمكن  أخرى ناحية من و .الموجودة تبياناال اعدوق ضمن ااألشخاص تججاراإل حول مؤشرات إدراج و المتدخلين

ةإ حمالت تنظم أن و تونس في ااألشخاص تججاراإل شكالأ اعض حول معمقة ااحوث تنجز  تنشر أن و ةتوعويج و عالمي
   .الحالي التقرير في الموجودة المعلومات

 

اال هذا في وطنية عمل خطة ّتنفيذ و باألشخاص ّتجاا اإل حول شامل وطني قانوني إطا  وضع :2  التوصية  الم

 يحترم أن يجب و .ااألشخاص تججاراإل اشأن شامال تشريعيا إطارا اعد تضع لم لكنها و االرمو اروتوكول على تونس صادقت
 .ااألشخاص تججارااإل المتعلق االبروتوكول المضمنة الدنيا القواعد القانون هذا

 ذات المخالفات مع العقواات مالئمة على السهر و مستضعفةال الفئات احماية المتعلقة التشريعات دعم يجدر االتوازي و
 :يجب السياق هذا وفي .ااألشخاص تججارااإل الصجلة

 القانونية السن دون طفالاأل خاصة و شخاصاأل ااستغالل الخاصة العقواات شديدت. 

 الفالحي القطاع في طفالاأل تشغيلل القانونية السن في الترفيع. 

 ااألشخاص تججارااإل المتعلقة ةيميقلاإل و الدولية ياتلاآل على المصادقة. 

 (نجازاإل اصدد)  اللجوء حول وطني تشريع وضع. 

 األجانبا حتفاظاإل مدة حول قانونية تراتيب وضع. 

 ة حول قانون وضع  .(نجازاإل اصدد)  لكترونيةاإل الجريم

 

 الوقاية

مهددة للفئا  االقتصادية و االجتماعية الظروف لتحسين شاملة ّتدابير ّتخاذإ :3  التوصية  و باألشخاص ّتجاا اإل بخطر ال
 ثقافيةال و جتماعيةاال خدما ال إلى وصولهم

 جتماعيةاإل الخدمات و واإلنجااية الجنسية الصحة ذلك في اما الصحية الخدمات و التعليم إلى الوصول تعزيز 
ة اصفة  .للجميع المتاح التعبير و الثقافة و عام

 الفئات حصول فرص تعزيز و الموازي قتصاداإل من الحد و العمل لتأطير اجتماعية و اقتصادية تدااير عتمادإ 
 .الئق عمل على مستضعفةال

 العمر و منشأال و ةالجنسيج و اإلجتماعي عوناال المتعلقة ذلك في اما التمييز أشكال جميع لمكافحة رامية تدااير وضع 
 .(قاتالمطلج النساء و العازاات هاتاألمج) العائلي الوضع أو الصحية الحالة و
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 و االجتماعية الشؤون وزارة و األسرة و المرأة شؤون وزارة هياكل طريق عنلألسرة ورالوقائيالدج حول توعيةال 
 .رايةالتج وزارة و ةالصحج وزارة

 طفالاأل و النساء ضد العنف قاومةلم التوعية ارامج دعم. 

هو  ّتوعية :4  التوصية اا اإل حول العريض الام ااه األفراد واجبا  و حقوق حول و باألشخاص ّتج اريمة هذه ّت  :ال

 ة حمالت تنظيم  : حول واسع نطاق على توعوية و إعالمي

o ككل المجتمع و فراداأل على هعواقب و شخاصااأل تججاراإل تعريف. 

o ة حيث من شخاصااأل تججاراإل  .الهجرة و الصحة و االنسان حقوق و اإلجتماعي نوعال مقارا

  ة وقاية حمالت تنظيم  : حول مستضعفةال الفئات نحوى موجه

o والمجتمع للفرد االنسبة تججاراإل مخاطر. 

o هراين تجنيد طرق  .الم

o للضحايا المتاحة مكانياتاإل و الحقوق. 

o ة  .الهجرة و تججاراإل اين العالق

 .االضطهاد مسرح أو النظراء عبر ثقيفتال شكل تأخذ أن المثال سبيل على الحمالت لهذه يمكن و

 ة المواضيع و تججاراإل حول قةمعمج دراسات نجازإ ااه  البحث مراكز و المدني المجتمع و الجامعات طريق عن المش
 .الحكومية المؤسسات كذلك و

ااه  ادعة إجراءا  اّتخاذ :5  التوصية مهربين ّت  :الطلب للتأثيرعلى ّتدابير اّتخاذ و معهم المتواطئين و المحتملين ال

 من القانونية السن دون أطفال تشغيل إلى اللجوء أو األشخاص استغالل حالة في عليها المنصوص القوانين قيتطب 
 .(الخاطئة الممارسات اتساع و تكرار منع) المعنويين األشخاص قبل

 طفالاأل تستهدف التي تلك سيما ال الجنسية السياحة لمنع استراتيجيات وضع. 

 وخاصة المحتملين ينالمستغلج اين من المستهدفة الفئات لفائدة توعية و إعالم ارامج عدادإ: 

o المنزلي ستعباداإل طارإ في طفل لتشغيل تلجئ قد التي العائالت. 

o لألشخاص المنزلي ستغاللاإل مجال في الدالوماسي السلك و الدولية المنظمات طاراتإ. 

o اخس اثمن عاملة يد نع الباحثين التجار و الصناعيين و الفالحين. 

ا  المخالفا  و باألشخاص ّتجاا اإل حول المعلوما  نشر و ّتحليل و البحث في مهمتهم في الصحفيين دعم :6  التوصية  ذ
 .الصجلة

 ة المواضيع و ااألشخاص تججاراإل مجال في الصحفيين تكوين ااه  :حول واضحة معلومات يتضمن المش

o الصحفية المهنة خالقياتأ احترام مع المعلومات نشر و تحليل و البحث رطاإ في الضحايا حماية. 

o االدراسة المتعلقة للمواضيع مالئمة مفردات ستعمالإ. 

 الصحافة عهدم في ستقصاءاإل تقنيات تعليم تطوير على المساعدة. 

 ة و االعالم وسائل اين التبادل تطوير  و الحكومية السياسات لمتااعة لمدنيا المجتمع و الدولية المنظمات و الحكوم
 .تججارااإل المتعلقة العمل ارامج

كا  و الصحافة استعمال من الوقاية :7  التوصية  :الحرفاء و الضحايا لتانيد المتاجرين طرف من جتماعيةاإل الشب

 تججاراإل ضحايا لتجنيد تستعمل أن يمكن شغل عالناتإ نشر يخص ما في ةاالمكتو الصحافة طرف من اليقظة. 

 ةا مستضعفةال الفئات توعية  .االجتماعية التجواصل شبكات على خاصة و االنترنت عبر الرقمية الجريم
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  والحماية المساعدة

 

 حمايتهم و مساعدّتهم و الضحايا على التعرف عملية في المتدخلين المهنيين جميع ّتكوين :8  التوصية

 و ضحايالا حماية و امساعدة المتعلقة المراحل و التوجيه و الضحايا على التعرف حول التكوينية الحلقات تنظيم 
 وزارة موظفي و (الشغل وتفقدية جتماعياإل العمل) جتماعيةاإل الشؤون وزارةا الميدانيين العاملين لفائدة خاصة
 الشؤون و العدل و الداخلية و الصحة وزارات موظفي و( الطفولة حماية ومندوا منهم) األسرة و المرأة شؤون

 و تونس في المعتمدة جنبيةاأل السفرات و القنصليات و نقاااتال و الحقوقية و سعافيةاإل جمعياتال و الخارجية
 .الصحفيين كذلك و الدولية المنظمات

 التكوين و جتماعيةاإل و النفسية المساعدة و الذهنية ةالصحج خاصة تججاراإل ضحايا ةصحج جوانب حول العمل 
 .الضحايا يواءإ امراكز( النفسي دجعمال على و االستماع على زمركج) النفس لعلماء المختص

ا  ّتعزيز :9  التوصية ماتمع قد   :المدني ال

 و الضحايا على للتعرف مختص تكوين توفير و ااألشخاص تججاراإل ظاهرةا الجمعياتي نسيجال في العاملين توعية 
 . مساعدتهم

 ااألشخاص تججارااإل مرتبطة مشاريع نجازإل مختلفين متدخلين طرف من و المستدام الجمعياتي النسيج تمويل دعم. 

 الجمعياتيين و المؤسساتيين الشركاء اين التبادل دعم. 

 ة ارامج تطوير على المساعدة  .الصجلة ذات المواضيع و ااألشخاص تججارلإل موجه

 بهم حاطةاإل و اإلحالة و ّتجاا اإل ضحايا على للتعرف وطنية ليا آ وضع :10  التوصية

 حالةلإل وطنية آلية وضع (MNR )ة من المتدخلين كلج تشمل  وكاالت و دولية منظمات و مدني مجتمع و حكوم
 من عليها متفق جعياتمر على و واضحة جراءاتإ على لإلحالة الوطنية ليةاآل ترتكز و .نقاااتال و المتحدة مماأل

 جميع يشمل أن  يجب و .(ةريجالسج و المةالسج) للضحية اصةالخ المصالح على كزةتمر و طرافاأل جميع طرف
 الحماية و يواءاإل و ستقبالاإل لكذك و قانونية و جتماعيةإ و داريةإ مساندة من للضحايا الحماية و المساعدة مراحل

 إعادة و لتشغيلل المرافقة و التعليم و عليها الحفاظ و العائلية العالقات راط إعادة و النفسية و الطبية حاطةاإل و
 .الطوعي الرجوع على المساعدة كذلك و العائلية الوساطة و قتصاديواإل اإلجتماعي اإلدماج

 مغلقة مراكز في الضحايا وضع اجتناب مع. مالئمة وحدات في و متواصلة اصفة الضحايا متااعة و مساعدة 
 على للتعرف لياتآ وضع من الاد طاراإل هذا في و .حداثلأل تأهيل إعادة مراكز في أو جونالسج في أو جريناللمه

 .المغلقة المراكز في الضحايا

 و المسجونين شخاصاأل لفائدة أيظا مفتوح) الضحايا توجيه و الذاتية اإلحالة و التبليغ لتسهيل خضرأ خط وضع 
 .(اجنبية لغة يتكلمون الذين

 خطرلل عرجضينالم األشخاص مساعدة و الضحايا على التعرف في المواطنين مشاركة تعزيز. 

  ّتجاا اإل ضحايا إليواء خصوصية ّتدابير ّتخاذإ :11  التوصية

 هيأة وحدات في تججاراإل ضحاياا الخصوصية حاطةاإل  .للغرض م

  الداخلية وزارة مع االتعاون الضحايا يواءإ وحدات قرب ضرورية حماية تدااير تخاذإ. 

 جانباأل الضحايا ذلك في اما تججاراإل ضحايا يواءإ و ستقبالإ مراكز اعث يخص شمولي شروط كراس تصميم 
ها و المدني المجتمع يديرها  .خصوصيجا مكانها على اإلاقاء مع الدولة تمول

 الضرورية التكوينية أو التراوية و النفسية و ةيالصح و القانونية و جتماعيةاإل و اإلدارية الخدمات جميع توفير 
ة لحقج الوصول إتاحة و الضجرر جبر فيها اما الضحايا دماجإ عادةإل  .اإلقام

 هن وقع اللواتي التونسيات الضحايا لفائدة ةدالمساع و هالتوجي في مختصة وحدات اعث  خاصة االخارج في استغالل
 .الدعارة في
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اا اإل ضحايا لفائدة المهني و االجتماعي اإلدماج عادةإل برنامج وضع :12  التوصية  :حدودال عبر و الداخلي ّتج

 اإلدماج إعادة و التدريب و التعليم على الضحايا حصول لضمان الخاص القطاع أو الدولة مع شراكات إقامة 
 .المهني و االجتماعي

 فيه تعيش الذي المكان حسب شغلال سوق متطلبات و الضحايا خصوصيات و العمر و الجنس مع التدريب تكييف 
 .فيه ستقراراإل تنوي الذي أو الضحايا

 إعادة و ترايتهم كذلك و النفسية و البدنية سالمتهم لضمان طفالاأل من تججاراإل لضحايا مناسبة خدمات وضع 
ماجهمإ  .الموجودة الطفولة حماية مصالح مع االتعاون د

دهم في إدماجهم إعادة و الحدود عبر ّتجاا اإل لضحايا اإلختيا ية للعودة ّتدابير وضع :13  التوصية  األصلي بل

 دهم في الضحايا إدماج إعادة على و الطوعية العودة على للمساعدة وطنية آليات وضع  خدمات توفير و صلياأل ال
 .األسرية الروااط على الحفاظ و التأهيل إعادة

 هم طارإ في الضحايا إلى المساعدة تقديم اشأن الدالوماسية البعثات موظفي لفائدة التدريب توفير هام  .م

 دهم في الضحايا امساعدة المهتمج المدني المجتمع و الدولية المنظمات مع الخبرات تبادل دعم  الد وفي األصلي ال
 .الهجرة

 إلى تججاراإل ضحايا فيها يحتاج التي الحاالت في خاصة و صليةاأل الدانهم نحو الضحايا لترحيل اديلة حلول وضع 
ةاإل إعادة أو اللجوء حق على الحصول) دولية حماية  .(خرآ الد في قام

 منعال

 الطفولة حماية مندوبي و الشغل متفقدي و العدالة و الشرطة عوانأ قد ا  ّتعزيز :14  التوصية

 ة على للتعرف تكوين توفير هراين مع التعامل و تججاراإل ضحايا توجيه و الجريم  العدالة و الشرطة عوانأ لفائدة الم
 .الطفولة حماية مندواي و الشغل متفقدي و

 اإلنترنت على المجرمين مطاردة عند خاصة و الشرطة عوانأ لدى البحث تقنيات تعزيز و تطوير دعم. 

 الداخلية وزارة في ااألشخاص تججاراإل مكافحة لوحدة التقنية المساعدة. 

 العدل وزارة داخل تججاراإل حاالت في صخصجتم هيكل نشاءإ. 

 تراب كامل على الشغل متفقدي و الطفولة حماية مندواي عمل نجاعة لتحسين البشرية و المادية الوسائل تعزيز 
هورية  .الجم

 األموال يضّتبي و الفساد مكافحة ّتعزيز :15  التوصية

 شخاصااأل تججاراإل طارإ في األموال يضتبي و الفساد مكافحة في المتدخلين مكانياتإ دعم. 

 ة حول الحدود شرطة خاصة الموظفين تكوين  .ااألشخاص تججاراإل طارإ في الفساد مقاوم

 

 الدولي و الوطني المستويين على التنسيق و التعاون

اا باإل المعنية المؤسسا  بين المشترك العمل ّتطوير :16  التوصية  ّتج

 تشمل شاءهانإ  سيتم التي تججاراإل لمكافحة الوطنية اللجنة مهام طارإ في راعةاأل جاالتالم تخص جراءاتإ وضع 
 طرافاأل اين التواصل لتسهيل العدل وزارة طرف من جهوداتالم هذه تنسيق يمكن و .المعنيين المتدخلين جميع

 .المعنية

 تونس في ااألشخاص تججاراإل ضد وطني عمل ارنامج لتمويل زانيةيم على المصادقة.  

 مكافحة مجال في اآلخرين المتدخلين ومختلف المدني المجتمع اين الوطني ىالمستو على والتنسيق التعاون دعم 
 .الضحايا حماية و ااألشخاص تججاراإل
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 القضاء و الشرطة بين التعاون دعم :17  التوصية

 الداخلية وزارة و اإلنتراول اين التعاون دعم.  

 الدولية الشرطة مصالح و الداخلية وزارة اين التعاون دعم. 

 ااألشخاص تججارااإل تتعلق مواضيع حول العدل وزارة و الداخلية وزارة اين الخصوصي التعاون دعم. 

هرة المعنيين المتدخلين بين التبادل دعم :18  التوصية  الدولية و اإلقليمية و الوطنية المستويا  على ّتجاا اإل بظا

 تججاراإل مجال في الخبرات لتبادل دولية و إقليمية و وطنية شبكات نشاءإ. 

 المتعلقة راعةاأل مجاالتال طارإ في المتدخلة األطراف اين التبادل لتعزيز دولية و إقليمية و وطنية ملتقيات تنظيم 
 .شخاصااأل تججارااإل
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 واألسرة المرأة شؤون وزا ة
 النوع على القائم العنف: المجتمع و العائلة إطار في العنيفة السلوكيات من للوقاية الوطنية اإلستراتيجية" 2009

  .تونس" اإلجتماعي
 

 والمسنين والطفل واألسرة المرأة شؤون وزا ة
هورية األولية الدجراسة" 2005  دعارة حول و الطجفل حقوق التفاقية اإلضافي البروتوكول تطبيق حول التونسية للجم

 فرحات عماد لألطفال العارضة الخليعة األفالم و طفالاأل
 

 االجتماعية الشؤون وزا ة
 "تونس في المتسوجلين خصائص" 2007
 "تونس في العازاات األمجهات خصائص" 2007
 "الشوارع طفالأل النفسية و اإلجتماعية الخصائص" 2008

 
هارة الدولية المنظمة  لل

 "المغرب في تااااإلستج تقييم و الحالة دراسة: دالحدو عبر ااألشخاص تججاراإل" 2011
ة" 2012 مهاجرين مساعدة و ااألشخاص تججاراإل مقاوم  "2111 لألنشطة السجنوي التجقرير – المستضعفين ال
 "األفاق و التحدجيات و الديناميكية: ليبيا إلى التونسيين هجرة" 2012

 
 الدولية العمل منظمة
 اواكري حسان" التنمية و الشغل سوق و الهجرة" 2010

 
  البشري والعمران للمرأة الوطني الديوان
 "تونس في العنف ضحايا االنساء العناية و القانونية الجوانب حول دراسة" 2007

 
  البشري والعمران للمرأة الوطني الديوان
 "الوضعية تقييم: تونس في اإلجتماعي النوع على المبني العنف" 2007

 
  التنمية و الدجولي للتعاون اإلسبانية الوكالة و البشري والعمران للمرأة الوطني الديوان

  
 "تونس في المرأة ضد العنف حول الوطنية الدراسة" حول تقرير 2010

 
 للتنمية المتحدة االمم برنامج
 "تونس في للتنمية األلفية أهداف حول الوطني التقرير" 2004
  "تونس في الفقر ظاهرة تقييم" 2004
هداف تقرير" 2012 هداف تحقيق حول إفريقيا في الحاصل التطوجر تقييم: 2112 للتنمية األلفية أ  "للتنمية أ

 
 للطفولة المتحدة االمم منظمة
 "تونس في طفالاأل حالة تقييم" 2011

 
ا  لمكافحة المتحدة االمم مكتب اريمة المخد    وال

مهاجرين تهريب" 2010 ة و شائيةأن  مراجعة: الشمالية إفريقيا إلى و عبر و من ال  "المراجع قائم
 "ااألشخاص تججاراإل حول الدجولي التقرير" 2012
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 صحفية مقاال 

 
 الصغير. س و  دوشان. ج

 "المصدح في التحرير سياسة: تونس في الموازي القطاع تطوجر" 2007
 
 لمين.  

 "التونسية الكبرى المدن في الحديثة الهجرة ديناميكيات و الديمغرافي النموج" 2008
 

ماة وثائق  التد يب وأدلة البر
 

Astra, Anti trafficking action  
ة دليل" 2008  "للصجحفيين االبشر تججاراإل مقاوم

 
 البلطيق بحر دول مالس
 "ااألشخاص تججاراإل ضحايا حماية و مساعدة كيفية حول القنصليين األعوان و الديبلوماسيين دليل" 2011

 
هارة الدولية المنظمة  لل

ة دليل"» 2007  "ااألشخاص تججاراإل لضحايا المباشرة المساعدة حول للهجرة الدولية المنظم
 "الصحية الخدمات لمقدجمي توجيهية مبادئ: اهم المتجاجر األشخاص رعاية" 2009
ة" 2010  "الشخصية المعطيات حماية كتيب: للهجرة الدولية المنظم

 
ارة الدولية المنظمة  Nexus ومعهد لله

' المدعومين ااألشخاص تججاراإل ضحايا حول المعلومات جمع و البحث في المنهجيجة اإلشكاليات: السجطح تحت ما" 2012
 » 

 
ا  لمكافحة المتحدة االمم مكتب اريمة المخد   وال

 "ااألشخاص تججارااإل الخاص البروتوكول لتنفيذ الدجولي العمل إطار" 2009
ة إطار في الحاجيات لتحليل األدوات حقيبة" 2010  "ااألشخاص تججاراإل لجرائم الجنائية العدالة إستجاا

 
 والمطويا  النشريا 

 
 باألشخاص ّتجاا اإل لمكافحة المتحدة االمم حملة

ة في العمجال و األعراف  نقااات و المشغجلين منظمات دور" 2008  في اإلستغالل طريق عن ااألشخاص تججاراإل محارا
 .2118 فيفري 15 إلى 13. ااألشخاص تججاراإل لمكافحة فيينا ندوة – األساسية الورقة" الشغل
 15 إلى 13. ااألشخاص تججاراإل لمكافحة فيينا ندوة. المرجعية الورقة" الصورة اناء في اإلعالم وسائل دور" 2008
 .2118 فيفري

 
امعية و للسكان المتحدة االمم صندوق  الديمقراطيا  للنساء التونسية ال
 "تونس. العام لإلعالن ال لكن سيداو إتفاقية عن التجحفجظات رفع" 2011

 
ا  لمكافحة المتحدة االمم مكتب اريمة المخد   وال

ة على المساعدة دليل" 2009  "ااألشخاص تججاراإل مقاوم
ة العالمي البرنامج" 2009  "ااألشخاص تججاراإل لمقاوم
 "ااألشخاص تججاراإل في الفساد دور: القضية وثيقة" 2011
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ا  الملتقيا   والندو
 

 .تونس. CREDIF. 2112 نوفمبر 15 الخميس. تونس في النساء حياة على تأثيرها و سيداو اتفاقية حول الثالثة النجدوة
 

 جمعية. اإلجتماعي و اإلقتصادي التهميش و اإلقصاء ضحايا النساء إيواء لمراكز المقارنة التجارب حول الدولي الملتقى
 .اتونس العلوم مدينة. 2112 ديسمبر 11 و نوفمبر 31. ايتي

 
ة"  حول عام مؤتمر ة اواسطة ااألشخاص تججاراإل محارا  يومين دامت تكوينية ورشة تليه" اإلنسان حقوق على المبنية المقارا
 حقوق حول التوثيق و اإلعالم مركز و الدجاخلية وزارة و اإلنسان لحقوق المتجحدة لألمم السامي المفوض مكتب إشراف تحت

 .اتونس 2112 نوفمبر 28 إلى 26 من(. اقطر) العراية المنطقة و آسيا شرق لجنوب اإلنسان
 

ها التي" النساء تشغيل" حول المحاضرة تقرير وهامي حبيب السيد قدجم  صوت جمعية(. سااق وزير و إقتصادي خبير) ت
  .اتونس 2111 ديسمبر 24. المرأة

 
 ديسمبر 16 إلى 14 منUNICEF. طفاللأل الجنسية اإلساءة و العنف و اإلستغالل ضدج اإلفريقية و العراية الثانية الندوة تقرير

 (.المغرب) الرااط. 2114
 

 ادب
 

 .فونتان جون" اتونس األجانب للسججناء األدعية كتاب" 2012
 

 صحفية مقاال 
 

« Les djihadistes dans les mailles du filet », Slateafrique.com, 19 mars 2013  
« De la révolution pacifique au djihad armé », Courrierinternational.com, 8 mars 2013  
« Les grandes destinations du tourisme sexuel en Afrique », Slateafrique.com, 14 février 
2013  
« Après le Liban, un réseau de prostitution de filles tunisiennes au Sénégal ! » 
newsoftunisia.com, 3 jan. 2013 

Webmanager.com, 26 novembre 2012»,  La Presse Tunisienne est encore malade « 
», Le Temps, 2 novembre 2012 : un crime organisé Emploi des enfants « 

», nawaat.org, 24 août 2012 Tunisie : La tragédie humaine de la prostitution « 
»,  le territoire tunisien111 réfugiés syriens envahissent l’Algérie et plus s’infiltrent dans  25 «

Tunisie numérique, 25 juillet 2012 
», Businessnews.com, 18 janvier  La pédophilie en Tunisie : Tabou, ou légende urbaine ? « 

2012 
», Le Figaro Magazine en ligne, 19 octobre 2011. Mariage forcé: 3 frères condamnés «  

», Attounisia.com,  n de quatre filles devant la Justice pour prostitution illégaleLa traductio «
17 octobre 2011 
 « La Tunisie : la contrefaçon au cœur d’une mafia invisible », Investir-en-tunisie.net, 25 août 
2011 
« Le trafic des biens culturels en Tunisie, tunisiartgalleries.com (source : le Temps) 28 août 
2011 
« Les chiffres de l’internet tunisien », tekiano.com, 8 juin 2011 

», Journal en  : Entre le social et le juridique Le phénomène de proxénétisme en Tunisie «
ligne Attariq, 2009. 

», Tekiano.com, 7 mai 2008 dnapping… virtuelsTunisie9 trafic d’organes et ki «  
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  1الملحق

 في الخبرا  ّتبادل كذلك و التوجيه و المساعدة آليا  نقل و الدعم) S.H.A.R.Eمشروعل القيادة لانة أعضاء أسماء قائمة
اال اا اإل م  (باألشخاص ّتج

 

 الوزا ا 

 العدل وزارة  

 الداخلية وزارة 

 الخارجية وزارة 

 االنتقالية والعدالة اإلنسان حقوق وزارة 

 واألسرة المرأة شؤون وزارة 

 الصحة وزارة  

 االجتماعية الشؤون وزارة 

 

 المتحدة األمم منظما 

  UNHCRالالجئين الالجئين لشؤون ةالسامي المفوضية  

 UNICEF للطفولة المتحدة االمم صندوق 

  UNFPAللسكان المتحدة األمم صندوق 

  OHCHRاإلنسان لحقوق السامية المفوضية  

 

اهد   صةتالمخ المع

  CREDIFالمرأة حول االعالمو والتوثيق والدراسات البحوث مركز  

  والقضائية القانونية الدراسات مركز 

 األساسية والحريات اإلنسان لحقوق العليا هيئةال 

 

 جمعيا 

 طفلوال لعائلةل أمل جمعية 

  حدود اال حقوقيون جمعية 

 التونسي األحمر الهالل 

  اإلنسان حقوق عن للدفاع التونسية الرااطة 

 

  نقابا ال

  للشغل التونسي العام االتحاد 

  التقليدية الصناعات و التجارة و للصناعة التونسي االتحاد 
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  2الملحق

اوابا اال دليل امعيا  الموجهة ست  لل

 

  :الجمعية اسم

ة عنوان   :المنظم

ة  :الوالي

  :المستجوب شخصال اسم

ة   :المستجوب الشخص مهم

  :المستجوب الشخص عنوان

  :ااالستجواب لقائما اسم

  :خيارالت

 

 لالهيك

 

 تكممؤسس وأنشطة مهام .1

هور نوع .2  جمعيتكم من المستهدف الجم

 االحداث اطار و المؤسس اسم/  المؤسسة شاءأن  تاريخ .3

هورية تراب على الجمعية توزجع .4  الجم

  المحلي المستوى على االجمعية العاملين االشخاص عدد .5

 الوطني المستوى على االجمعية العاملين االشخاص عدد .6

 

 جياّتهااحو هشةال الفئا 

 

هور .7   المستهدف الجم

هور حاجيات .8  المستهدف الجم

هور حاجيات تغيرت هل .9  ؟ متى و الثورة منذ المستهدف الجم

هور ضمن يوجد هل .11  الدراسة مستوى و االقامة مكان و السن أو الجنس اسبب غيرها من اكثر هشة فئات المستهدف الجم
 ؟ الخ العائلي الوضع و االدمان و الصحية الحالة و االعاقة و

 ؟ الخصوصية حاجياتهم هي ما .11

 

 باألشخاص ّتجاا لإل ممكنة حاال 

 

 ؟"ااألشخاص تججاراإل" مصطلح تعرف هل .12
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 :شخاصااأل تججارلإل مبسط تفسير

 

 طفالاأل و النساء و لرجالا يشمل و .الضغط تحت آخر شخص طرف من شخص استغالل هو شخاصااأل تججاراإل  
 .(اءاالعض نزع و يقسر اغاء و نفالحي عاملين أو منزلية معينات :الحاالت اعض ذكر) .األجانب و التونسيون

 

 للسؤال المستجوب فهم من التثبت .13

  ؟سااقا ذكر كما استغالل حاالتا علمت هل .14

اهي .15  وقعت؟ أين و الحاالت م

  ؟ عنها سمعت اين .16

 ؟تساعدونهم الذين االشخاص ضمن إتججار ضحايا يوجد هل .17

 االستغالل؟ نوع  .18

        ؟استغالل هأن  نظت يجعلك الذي ما .19

 و العائلية الحالة و العائلي الوضع و الجنسية و الجنس و السن)  األشخاص هؤالء حول ضاحاتيا تقديم كيمكن هل .21
 الملحق إلّتمام المعلوما  من نسبة اكبر على الحصول محاولة( الخ ترايةال و  صحيةال مشاكلال و السوااق

 ؟(مساعدين و  مستغلين و مجندين) المشغلين هوية و طرق عن تعرف ماذا .21

  لموضوع؟ا حول امعلومات يمدنا أن  يمكن من .22

 

اابةالا   الهشة الفئا  لحاجيا  ست

 

 ؟ المستهدفة الفئات هشاشة من للحد مسبقا اها القيام الواجب لعملياتا هي ما ةعام اصفة .23

 ؟رأيكم حسب كيف و اهذا يقوم أن  يجب من .24

 ؟ اهتمامكم وعضمو الفئات لحاجيات مالئمة التونسية التشريعات تعتبرون هل .25

اهي .26  ؟ جمعيتكم لها تستجيب التي المستهدفة للفئات الخصوصية الحاجيات م

 (مادية و بشرية موا د أو عمل) ؟ هال تستجيب كيف .27

 (وجدت أن  وطنية تقارير تقديم)؟2111 سنة أو سنةال ههذ مؤسستك استهدفته اشخص كم .28

 (الهياكل و األماكن)؟ منخرطوكم / اعوانكم يتدخل أين .29

 ؟ةالمستهدف الفئات لدى التدخل فريق تركيبة .31

  ؟ةالمستهدف للفئات التدخل فرق من فرد كل يقدم ذاما .31

 

 الفاعلين قد ا 

 

 :حول مختص تكوين من الهشة الفئات لدى المتدخلين تمكين تم هل .32

 هشةال الفئات ضمن تججاراإل ضحايا تحديد □

 آمن يواءا / ستقبالا □

 (جنسيا المنقولة األمراض و اإليدز / البشرية المناعة نقص فيروس) طبية مساعدة □
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 نفسية مساعدة □

 ادماج إعادة و تكوين □

  ؟له حاجة في هم فهل تكوينهم يتم لم ان .33

  ؟ةالمستهدف الفئات لفائدة جمعيتك خدمات تقيم كيف .34

 ااطالق مرضية غير □

 مرضية غير □

  ما نوعا مرضية □

  مرضية □

  ما حد إلى مرضية □

 جدا مرضية □

 

امعية يا جاح    ال

 

 لماذا؟ .35

 أدائك؟ لتحسين تحتاج ماذا .36

 ؟ يةعالجم يمول من .37

  دائمة؟ التمويالت هذه هل .38

اها التي األنشطة جميع لتنفيذ كافية تمويالتال هل .39  ضرورية؟ تر

 

ها    لد اسةا لفائدة ونعمادال أو األخرى الفاعلة الا

 

 ما خاص؟ قطاع أو إعالم وسائل أو وزارات أو األخرى كوميةح غير منظمات مع تنسيق أو شراكةا الجمعية تشتغل هل .41
  ؟مدى أي والى هي

  :مجال في خصوصية اطريقة تججاراإل ضحايا تساعد أن  يمكن التي مؤسساتال / منظماتال تعرف هل .41

 الهشة الفئات ضمن تججاراإل ضحايا تحديد □

 آمن ايواء / استقبال □

 (جنسيا المنقولة التعفجنات و اإليدز / البشرية المناعة نقص فيروس) طبية مساعدة □

 نفسية مساعدة □

 ادماج إعادةو تكوين □

 

ها جهات لديك هل .42  ؟ لدراستنا تقترح

 الدراسة؟ هذه لدعم معلومات لديك هل .43

 شكرا
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اوابا ليللد ملحق  الست

اميعها ياب معلوما  اا اإلب ضحاياال حول ّت  المتاجرين و ّتج

 

 ضحايا

 الضحايا عدد 

 (ذكور/  اناث) أطفال / نساء / رجال 

 السن 

 جنسيةال 

 االجتماعية الحالة 

 العملية نوع 

 االستغالل الدان  

 (الخ مؤسسات أو ايت أو شارع أو مدينة) االستغالل مكان. 

 االستغالل مدة 

 ؟(ظروف أي في و من طرف من) الضحايا على التعرف تم كيف 

 كيف؟ و متى ؟من طرف من ؟طيرهاتأ تم هل 

 ؟الحق استجواب قصد االفراد هؤالءا تصالاال يمكن هل 

 رونجاتالم

 (المهنية و االجتماعية الفئة أو الجنسية أو سنال أو نساء أو رجال) جروناالمت 

 (الخ االختطاف أو عمل عرض أو  العائلة طريق عن) جنيدالت طريقة. 

 نقلال 

 (الخ أو العنف أو المخدرات أو التهديد أو الحرية من حرمان) ستغاللاال ظروف. 

 ؟قضائيا تتبجعهم وقع هل 

 ة هي ما ؟محاكمتهم تمت هل ةال هي ما و الجريم  أين؟ و متى ؟ عقوا

 

 :أخرى

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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  3الملحق

اوابا  ّتونس في المعتمدة والقنصليا  للسفا ا  موجه ست

 

 تونس في ااالشخاص تججاراإل حول دراسة

 

اوبال اسم   :مست

  :مهنته

  :القنصلية / السفا ة

  :الكامل العنوان

اوب الشخص عنوان   :المست

 

 يونتونسال ياارعال

 

اهو .1   ؟2008 سنة منذ ّتونس في المقيمين كمدبل  عايا /المواطنين عدد م

 

 المقبولين الرعايا 2118 2119 2111 2111 2112

 رجال     

 نساء     

 سنة 18 سن دون أطفال     

  ؟ 2008 سنة منذ ّتونس في  عاياكم الستقبال الرئيسية األسباب هي ما .2

 (٪:المئوية النسبة)شغلال □

 (٪:المئوية النسبة) السياحة □

   :(حدد)  أخرى □

 ؟ قانوني غير وضع أو قانوني وضع في بتونس المقيمين لرعاياكم المئوية نسبةال ّتقدير يمكنك هل .3

 باألشخاص ّتجاا اإل حاال  ّتحديد

 

اا اإل معاقبة و منع و منع بروّتوكول   شخاصباال ّتج

 (2000  سنة إيطاليا  موباال) 

 

 أو التهديد طريق عن األشخاص المياست أو إيواء أو تحويل أو تنقيل أو نقل أو تجنيد عنيي "ااألشخاص تججاراإل" مصطلح
 حالة استغالل أو السلطة استعمال إساءة أو الخداع أو االحتيال أو االختطاف أو القسر أشكال من غيرها أو القوة استخدام

  . االستغالل لغرض آخر شخص على سيطرة له شخص موافقة لنيل مزايا أو مالية مبالغ تلقي أو اإعطاء أو استضعاف

 أو الخدمات أو العمل و الجنسي االستغالل من  أخرى اشكال في أو الغير دعارة في ستغاللالا أدنى كحد االستغالل ويشمل
ة الممارسات أو االسترقاق   .األعضاء نزع أو االستعباد أو االرق الشبيه
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 البروتوكول من 3بندال

اا إلبا التعريف لهذا ّتبعا .4 هرة بهذه مهددون  عاياكم بعض أن  ّتعتقدون هل باألشخاص ّتج  ّتونس؟ في الظا

 

 :منهم

 

اا اإل حاال  على القنصلية / فا ةالسج موظفو فّتعرج هل .5 اه بين من ّتونس في باألشخاص ّتج   ؟ م عاي

 

 الحاال ؟ هذه إلحصاء معطيا  قاعدة ملديك هل .6

 :التالية التفاصيل ّتقديم الرجاء

 

 :لهدف تججاراإل ضحايا رعاياال 2118 2119 2111 2111 2112

 الجنسي االستغالل     

ة       قسرا الخدم

 االعضاء نزع/  تججاراإل     

 

 :سنال و الانس حسب التوزيع

 

 طفالاأل

 (سنوات 18-)

 :لهدف تججاراإل ضحايا رعاياال الرجال نساء

 الجنسي االستغالل   

ة     قسرا الخدم

 اءضاالع نزع/  تججاراإل   

 

 هو؟ ما ؟ شخاصباأل ّتجاا اإل ضحايا ّتوجيه و على للتعرف إجراءا ب القنصلية / السفا ة ّتتمتع هل .7

 

اال في مكونين اعوان القنصلية / السفا ةب يوجد هل .8  من و هم من ؟شخاصباأل ّتجاا اإل ضحايا على التعرف م
 ؟يكونون

 

  ؟ّتكوين من ّتمكينهم في ونّترغب هل 

  

ا  المسائل ّتحديد يرجى   :الخاص االهتمام ذ

 

هي ؟ عاياكم لفائدة ّتجاا اإل من وقاية بعمليا  قمتم أو نظام بإعداد مقمت هل  .9  كيف؟ و متى و ما
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 االم الوطن إلى الترحيل

 

اهو .11   ؟2008 عام منذ وطنهم إلى الرجوع على القنصلية / السفا ة من ساعدةالم واطلب الذين  عاياكم عدد م

 

 لونالمرحج الرعايا 2118 2119 2111 2111 2112

 رجال     

 نساء     

 سنة 18 دون أطفال     

 مرفقين غير رقصج     

 

 ؟ترحيللا طلبا  أسباب هي ما .11

 (٪:المئوية النسبة) قانونية غير يةوضع □

ة ارتكاب □  (٪:المئوية النسبة) مخالفة أو جريم

ة التعرض □  (٪:المئوية النسبة) مخالفة أو لجريم

 (٪:المئوية النسبة) الطوعية العودة □

   :(حدد)  أخرى □

 

اا اإل لضحايا اإلدماج إعادة أو العودة على مساعدةلل آليا  ّتعرف هل .12  ؟ عاياكم بين من باألشخاص ّتج

 :فضلك من حوضج

 

حاكما  ان م  وس

 

اهو .13   . 2118 عام منذ التونسي القضاء طرف من ضحاياك ّتحديدهم وقع الذين  عاياكم عدد م

 

 :ضحايا رعاياال 2118 2119 2111 2111 2112

 القسري البغاء     

ة       (المنزلي العمل ذلك في اما) قسرا الخدم

 التونسي المواطن مع القسري الزواج     

  اعضاء نزع     

 :سنوال الانس حسب التوزيع
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 طفالاأل

 (ةسن 18دون)

 :ضحايا رعاياال رجال نساء

 القسري البغاء   

ة     (المنزلي العمل ذلك في اما) قسرا الخدم

 التونسي المواطن مع القسري الزواج   

 اعضاء نزع   

 

اهو .14  2008  سنة منذ ّتونس في مقاضاّتهم ّتمت الذين  عاياكم عدد م

 

 :اجل من رعايا مقاضاة 2118 2119 2111 2111 2112

  دعارةاال تججاراإل     

 السري البغاء     

  هوى اائعة مع يةجنس عالقات     

 قاصرة أو قاصر اغتصاب و جنسية عالقات     

 الجنسية السياحة     

ة       (المنزلي العمل ذلك في اما) قسرا الخدم

مهاجرين تهريب       (الصلة ذات اإلدانة أحكام) ال

ة       شرعية الغير اإلقام

 اعضاء نزع     

 

 :والعمر الانس حسب التوزيع

 

 :اجل من رعايا مقاضاة رجال نساء سنة 18 دون أطفال

 االدعارة تججاراإل   

 السري البغاء   

 هوى اائعة مع جنسية عالقات   

 قاصرة أو قاصر اغتصاب و جنسية عالقات   

 الجنسية السياحة   

ة     (المنزلي العمل ذلك في اما) قسرا الخدم

مهاجرين تهريب     (الصلة ذات اإلدانة أحكام) ال

ة     شرعية الغير اإلقام

 اعضاء نزع   
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 بلدك في باألشخاص ّتجاا إلل محتملة حاال 

 

 

 

 :بشأن معلوما  لديك هل .15

  اا لإل ةالمحتمل الضحايا مساعدة و على التعرف آليا  بلدكم؟ في نييتونسال ّتج

  بلدكم؟ في ا لتونسي القسري لبغاءل جديدة حاال  

  بلدكم؟ في ا لتونسي  منزليةال سخرةلل جديدة حاال  

  بلدك؟ في لتونسيين العمل في لالستغالل جديدة حاال  

 

*** 

 المساعدة على شكرا
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 المستاوبة واألشخاص الهياكل

  SHARE  لمشروع قيادةال لانة أعضاء

 العدل وزارة 

 الداخلية وزارة 

 الخارجية الشؤون وزارة 

 واألسرة المرأة شؤون وزارة 

 االخارج والتونسيين والتضامن االجتماعية الشؤون وزارة 

 (الصحة وزارة) البشري والعمران لألسرة الوطني الديوان 

 االنتقالية والعدالة اإلنسان حقوق وزارة 

 والقضائية القانونية الدراسات مركز 

 المرأة حول واإلعالم والتوثيق والدراسات البحوث مركز 

 حدود اال حقوقيون جمعية 

 طفلوال لعائلةل أمل جمعية 

 الهالل األحمر التونسي 

 ة اعثات جميع و جرجيس و تونس مكاتب و (مصرا القاهرة) للهجرة الدولية لمنظمةل اإلقليمي المركز  المنظم
 .يافريقإ شمال و االوسط الشرق منطقة في المعتمدة للهجرة الدولية

 جرجيسا الالجئين لشؤون السامية المفوضية 

 اإلنسان حقوقل السامية مفوضيةال 

 للسكان المتحدة األمم صندوق 

  العدل وزا ة

 تونسا طفولةال قاضي 

 تونسا االسرة قاضي 

 تونس الجنائية شؤونال في صتمخ قاضي 

 تونس اإلصالحية الشؤون في مختص قاضي 

 تونس (أطفال :صاصاخت) مختص قاضي 

 تونس التحقيق قاضي 

 هورية وكيل  تونسا (االول النائب) الجم

 تونسا نامحامي 

 المروجا طفالاأل تأهيل عادةإل مركز 

 االمغيرة للفتيات تأهيل إعادة مركز  

 ةا للنساء سجن  .منوا

 بالخا ج التونسيين و التضامن و االجتماعية الشؤون وزا ة

 9 ة و تونسا جهوية ادارات  .سوسة و القصرين و اوزيد سيدي و صفاقس و انزرت و عروس ان و ناال و منوا
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 10 ة و تونسا للشغل جهوية تفقديات  و القصرين و اوزيد سيدي و صفاقس و انزرت و عروس ان و ناال و منوا
ة و سوسة  .جندوا

 9 ة و تونسا المهنية للترقية دوائر  .سوسة و والقصرين اوزيد سيدي و صفاقس و انزرت و عروس ان و ناال و منوا

 جرجيسا ةاالجتماعي ترقيةال وحدة. 

 ةا طفولةال لحماية الوطني المعهد  .منوا

 سيدي و صفاقس و انزرت و عروس ان و ناال و( نالمالسي) تونسا االجتماعي التأهيل إعادة و الحماية مراكز 
ة و سوسة و القصرين و اوزيد  .جندوا

 سوسة و تونسا جتماعياال توجيهال يمركز. 

 تونسا للطفل االجتماعية الحماية مركز. 

 األسرة و المرأة شؤون وزا ة

 الطفولة لحماية ةالعام ةالمندوا. 

 5 صفاقس و انزرت و اوزيد سيدي و عروس ان و تونسا فولةالط لحماية جهويين مندواين. 

 (ONFP) البشري العمران و لألسرة الوطني الديوان - الصحة وزا ة

 تونسا :طفالاأل مستشفىا اإلستعجالي قسم رئيس. 

 تونسا نيكول شارل مستشفى الشرعي الطب قسم رئيس. 

  ة  .تونسا اورقيبة وسيلة امستشفى أقسام رؤساء ثالث

 تونسا  اإلستعجالية الطبية المساعدة مركزا قسم رئيس. 

  تونسا  اإلستعجالي الطب قسم رئيس. 

 عروس بنا النفسية المساعدة مركز. 

 ة للبرامج ةالوطني ةالمنسق  و لألسرة الوطني يوانللدج عةاالتا اإلنجااية و الجنسية االصحة الخاصة و للشباب الموجه
 تونسا البشري العمران

 األعضاء ازرع للنهوض الوطني المركز قسم رئيس (CNPTO) تونسا 

  الداخلية وزا ة

 اإلنسان حقوق وحدة 

 األجانب و الحدود إدارة 

 الخارجية العالقات إدارة 

 األخالق مراقبة و لألحداث االجتماعية لرعايةل الفرعية اإلدارة) 

 األحداث حماية قسم 

 مةإ و استقبال مركز  االوردية قا

 المتحدة األمم منظما 

 ة   اتونسONUFEMMES - للنساء المتجحدة األمم منظم

 ة ة المخدرات لمكافحة المتحدة األمم منظم مهاجرين تهريب و ااألشخاص تججاراإل قسم - والجريم  مسالنجاا فييناا ال

 السفا ا  و القنصليا 

  تم و األردن و النمسا سفارات سوى اإلستبيان على تجب لم و االستبيان اواسطة ةسفار و ةقنصلي 28 استجواب 
  . المستجواين ضمن إحصاؤها
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 مقاالةال اثناء تونس و إيطاليا سفارتي استجواب تم. 

  جمعيا 

 تونسا حدود اال حقوقيون جمعية 

 تونسا شمسال رقمش 

 تونسا والطفل لألسرة ملأ جمعية 

 التونسي األحمر الهالل  

 تونسا الطفل حقوق عن للدفاع التونسية الجمعية 

 تونسا- الديمقراطيات للنساء التونسية الجمعية 

 االجتماعية و االقتصادية للحقوق التونسي المنتدى - FTDES تونسا 

 تونسا الطفل صوت جمعية 

 تونسا لجوءال الد فرنسا جمعية 

 CARITAS مةل مهاجرين خد  تونسا ال

 اتونس ذهنيا المتخلفين مساعدةل التونسي االتحاد - UTAIM  

 تونسا الشباب لدى دماناإل لمعالجة شمس مركز ATIOST  

 بنزرتا التونسي األحمر الهالل فرع 

 المخدجرات تعاطي من للوقاية التونسية الجمعية اصفاقس اإلدمان معالجة مركز 

 صفاقسا (الرااطة)اإلنسان لحقوق التونسية الرااطة 

 صفاقسا التونسي األحمر الهالل 

 صفاقسا اجنسي المنقولة األمراض لمكافحة التونسية الجمعية 

 ةا الحرة االثقافة الملتزمين المبدعين جمعية  جندوا

 "اوزيد سيديا حواء طريق 

 القيروانا الطفل صوت 

 جرجيسا لالجئين الدانمركي المجلس 

 جرجيسا الدولي التعاون و المستدامة التنمية جمعية 

 (إيطاليا) االخارج التونسيين جمعية 

 CIMADE (فرنسا)سيماد 

اا إلل محتملين حاياض   ّتج

 3 تونسا لنساءا سجنا يقمن و لبنانا واحدة و البحرينا 2: السري البغاء أجل من ادانتهنج تمت تونسيات ساءن 

 تونسا الفتيات تأهيل مركزا تقيمان و البغاء أجل من تهمانادإ تمت تانتونسي قاصرتان 

 سند ادون إيفواري قاصر  

 جروناالمت  

 ة لنساءا سجنا تقيم و " لبنان انات" اقضية المعروفة القضية في االدعارة تججاراإل أجل من أدينت إمرأة  امنوا

 كالتالي موزعين( سنة 16 من أقل) القانونية السن دون المنزليات المعينات تجنيد في(وسطاء) جريناتم ستة : 
ة (5) الكبرى تونس  .(1)  وجندوا

 ة االدعارة جرةامت ة النساء اسجن مقيم  . امنوا
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 هشةال الفئا 

 3 هاتأ  تونسا (قاصرة اينهن من)عازاات م

 12 كالتالي موزعين الشوشة امخيم مقيمين رامهاج : 

o إمرأة و امرأتان و رجال 4 و قصر 3 منهم كالجئين مطالبهم رفضت الصحراء جنوب من مهاجرين سعةت 
 .التوطين إعادة تظارأن  في مهاجر رجل و توطينها إعادة يقع لم الجئة

 13 ونست من طلبة( 6) و ةطالب 

 اتونس اجنبي طالب 

 ونسات لجوء طالب 

 نقابةال

 3 للشغل التونسي العام االتحاد عن ممثلين 

 خبراء

 ة لدى الطفل حقوق مجال في تونسي خبير  تونسا للطفولة الدولية المنظم

 ة ةطالب  وتونس في ااألشخاص تججاراإل احث ماجستير في مرسم

 النمسا فيينا) الدالوماسية عالقاتاال المتعلقة فيينا اتفاقية :موضوعال(دالوماسي 

 تونس (تونس في الفسادو لجمعياتا تمويل: الموضوع) لتصرفل العالي المعهدا أستاذ 

 اإلعالم وسائل

 حنبعل قناة من منتجة 

 الرقمية نواة جريدة من ةصحفي  

 من ةصحفي Correspondants.org و no pasaran Production  

 (4) أخرى 

 خاص قطاعال

 للبنوك الدولي االتحاد UIB))  وحدة AML (Anti-Money Laundering) تونسا لااألمو ضيتبي مكافحة 

  15 تونسا 3 و صفاقسا 3 و مدنينا 3 و ناالا  3 و سوسةا 3: نزال . 

 تونسا بغاءال لتجارة يروج مطعما نادل 

 دين  جال

 3 تونسا كهنة 

 3 صفاقس و تونس و انزرت من ةمجائ 

 آخر

 المالي لتحليلل التونسية جنةللا (CTAF) 

 ااألعضاء التبرعا لنهوضل الوطني المركز (CNPTO) 

 الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة 

 فرنسا باريسا ااألشخاص تججاراإل منعل المركزي ديوانال 

 12 صفاقس من 3 و تونس من 9: تاكسي سائق 

 تونسا االدعارة متاجرة مساعدة و االدعارة جرانامت .الدعارة ايوت من هوى اائعتي 
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اهمونالم  المواضيع حسب النقاش حلقا  في س

 ّتجاا اإل من الوقاية

 األسرة و المرأة شؤون وزارةا الطفولة لحماية العام المندوب  

 الخارجية الشؤون وزارةا المتحدة األمم منظمات مع االتعاون المكلفة  

  ة مكتب رئيس   اتونس ONUFEMMES – للنساء المتجحدة األمم منظم

 السياسي اللجوء و للهجرة تونس مركز رئيس  

 تونسا لجوءال أرض فرنسا جمعية منسقة  

 جمعية من متطوع و مسؤول CARITAS مة مهاجرين لخد  اتونس ال

 تونس كاتدرائية من قسج  

 ضحايا حماية

 الالجئين لشؤون السامية المفوضية من خبيرة  

 ة ة من متراصة و مندوا  األحمر لصليبل الدجولية اللجنة منظم

 ايتي" جمعية من عضو" 

 التونسي األحمر الهالل لبرامج العام الوطني المنسق  

 للشغل التونسي العام االتحاد من عضو 

اا اإل منع   ّتج

 اإلنسان حقوق مكتب من مدير 

 األجانب و الحدود مديرية 

 الخارجية العالقات مديرية  

 الخارجية العالقات ادارة عن ممثل 

 حداثاأل حماية فرقة قسم رئيس  

 االجتماعية لحمايةا اإدارة مديرة ةيكاه 

 االتصاالت مدير  

ااه اإلعالم وسائل دو   باألشخاص ّتجاا اإل ّت

 اـ صحفية Correspondants.org إلكترونية صحيفة   

 حنبعل قناة من منتجة  

 الرقمية نواة جريدة من صحفي  

 سااق صحفي(ةسبوعيواأل " الخبير " اليومية المجلة « Eco – Journal » ) 
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