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يمكنــك اإلتصــال علــى الرقــم األخضــر
للهيئــة الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار
باألشــخاص
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لمن
ّ
يوجه هذا
الدليل؟
يوجــه الدليــل إلــى الجهــات المعنيــة بتوفيــر الدعــم ّ
ّ
المتصــل بإدمــاج وإعــادة إدمــاج
ضحايــا اإلتجــار باألشــخاص فــي تونــس بمــا فــي ذلــك األطفــال واألجانــب الراغبيــن فــي
العــودة الطوعيــة إلــى بلدانهــم األصليــة أو بلــد ثالــث بمــا ّ
يحقــق األهــداف المرجــوة
بصفــة مســتدامة ويضمــن نجاعــة التدخــل لفائدتهــم.

الهدف
من هذا
الدليل؟
ما هي أهداف ّ
الدليل؟
يهدف هذا الدليل إلى:
التعريف بالحقوق والخدمات المتاحة لضحايا اإلتجار باألشخاص.
وموحد ّ
ّ
للتدخل االجتماعي في مجال إعادة ادماج الضحايا
ضبط مسار واضح
التوجيهــات العمليــة للضحايــا مــع ّ
توفيــر ّ
التوجيــه واإلرشــاد حــول مســالك اإلدمــاج
وكيفيــة تكويــن الملفــات واإلجــراءات المتبعــة مــن أجــل تيســير الوصــول إلــى الخدمــات.
إن ّ
ّ
التعرف على هذه المعلومات من قبل المهنيين من شأنه أن يساعد على:
ّ
ومبسط.
ضمان ولوج الضحايا إلى حقوقهم وفق مسار واضح
توفير مرافقة اجتماعية في عملية االدماج بشكل مستدام وناجع.
تنســيق الجهــود والسياســات والبرامــج وبنــاء شــراكات متينــة بيــن مختلــف القطاعــات
والهيــاكل المعنيــة علــى المســتوى المحلــي ،الوطنــي والدولــي.

I

القواعد السلوكية،
أطر ومبادئ ّ
التدخل
في عملية التعهد
وإعادة إدماج
الضحايا

لضمــان مرافقــة جيّ ــدة ّ
للضحايــا ،يجــب علــى
المهنييــن احتــرام مجموعــة مــن القواعــد
الســلوكية ،اإللمــام بمجــاالت ّ
التدخــل وااللتــزام
بالمبــادئ ذات العالقــة.

 1القواعد السلوكية:
يقصــد بهــا القواعــد األخالقيــة التــي تؤطــر
الســلوك المهنــي للمتدخليــن والتــي يجــب أن
يكــون االلتــزام بهــا ذاتــي وتلقائــي وينبــع مــن
قناعــة شــخصية .ومــن أهمهــا:
عــدم اســتغالل المكانــة المهنيــة ألغــراض
شــخصية أو فئويــة أو جهويــة.
بنــاء عالقــة مســاعدة مهنيّ ــة ذات طابــع
انســانيّ ،
تمكــن مــن بنــاء الثقــة مــع الضحيــة.
توجيه الخدمات نحو مستحقيها ال غير.
تفــادي اســتخدام أســاليب الضغــط أو االبتــزاز
علــى الضحيــة.
إحتــرام ّ
حــق الضحيــة فــي تقريــر مصيرهــا ،مــا
دامــت غيــر فاقــدة لألهليــة وال تشــكل خياراتهــا
أذى عليهــا أو علــى المحيطيــن بهــا.
ضمان حق الضحية في المعلومة.
التأكــد مــن وضــوح وفهــم لغــة التخاطــب مــع
الضحيــة.
عــدم قبــول عطايــا أو هدايــا أو منافــع كيفمــا
كانــت طبيعتهــا مقابــل تقديــم خدمــة للضحيــة.
المحافظــة علــى الســر المهنــي وحمايــة
المعطيــات الشــخصية.
عــدم اســتغالل المعطيــات الشــخصية
للضحايــا دون الحصــول علــى موافقتهــم
الصريحــة والمســتنيرة.

 2أطر ّ
التدخل:
ّ
إن اإللمــام بأطــر التدخــل يجعــل المهنــي
ّ
ّيتخــذ نهجــا محــددا فــي التعامــل مــع الفئــات
المســتهدفة .ومــن بينهــا:

احترام المبادئ الكونية لحقوق االنسان.
مراعاة مقاربة النوع االجتماعي.
اإللمــام بالقوانيــن ذات العالقــة بمنــع االتجــار
باألشــخاص ومكافحتــه.
اإللمــام بفحــوى وأهــداف اآلليــة الوطنيــة
إلحالــة الضحايــا واألدوات المكملــة لهــا.
ّ
ّ
المتوفــرة علــى
اإلطــاع علــى شــبكة المــوارد
مســتوى مركــزي وجهــوي ومحلــي.
ّ
التنبّ ــه لوجــود وضعيــات خصوصيــة (اإلعاقــة أو
المــرض أو المزمــن أو المــرض النــادر أو المــرض
الخطيــر)
التمييــز اإليجابــي بالنســبة للوضعيــات األكثــر
هشاشــة.

ّ
المتبعة في عمليّ ة
 3المبادئ
الت ّ
ّ
دخل:
العمل صلب فريق متعدد اإلختصاصات.
الموضوعية ،بمعنى التخلي عن األطر
المرجعيــة وتفــادي تأثيــر القناعــات الذاتيــة علــى
مســار التدخــل.
اإلســتقبال غيــر المشــروط للضحايــا وعــدم
التمييــز بينهــم والتعامــل معهــم دون تمييــز
علــى أســاس اللــون أو النــوع أو الســن أو الديــن
أو االنتمــاء االجتماعــي أو العرقــي أو السياســي
أو الجهــوي.
ضمــان مشــاركة فعالــة للضحايــا والحصــول
علــى موافقتهــم المســتنيرة فــي القــرارات
المصيريــة المتعلقــة بمســتقبلهم.
احترام ّ
السرية ومراعاة الخصوصية.
ّ
التدخــل وفــق المصلحــة الفضلــى للضحيــة

خاصــة إذا كانــت الضحيــة طفــا أو شــخصا عديــم
األهليــة أو مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة.
اعتمــاد مقاربــة إفراديــة ،تراعــي خصوصيــة كل
ضحيــة.

II

األسس ّ
األولية
لمرافقة الضحايا
في عملية اإلدماج

قبــل مرافقــة الضحايــا إلدماجهــم أو إعــادة
إدماجهــم ،يجــب علــى المهنييــن األخــذ بعيــن
اإلعتبــار جملــة مــن العناصــر األساســية التــي
تتطلبهــا وضعيتهــم النفســية والصحيّ ــة
والماديــة وخاصــة شــعورهم باألمــن والحمايــة
واســتعادة الثقــة بالنفــس وبالغيــر.
ومــن أهــم تلــك األســس اتخــاذ تدابيــر حمائيــة
عاجلــة وآمنــة لفائــدة الضحايــا ،تأهيلهــم
نفســيا واإلســتعداد لبلــورة مشــروع الحيــاة.
ّ
يمكــن وضــع األســس ّ
األوليــة المهنييــن مــن
مســاعدة الضحايــا علــى تحديــد خياراتهــم عــن
وعــي وإرادة مســتنيرة لإلندمــاج فــي المجتمــع
ّ
ويمكنهــم
مجــددا ،بمــا يضمــن اســتقاليتهم
ّ
يحــد مــن إمكانيــات
ماديّ ــا ومعنويّ ــا بشــكل
إعــادة اســتغاللهم الحقــا.

 1تدابير الحماية العاجلة
ّ
وأهمها:
واآلمنة:
المعيشــية
المتطلبــات
-1توفيــر
األساســية :كالطعــام واللبــاس والــدواء
والحليــب عنــد الحاجــة خاصــة إذا كانــت الضحيــة
مرفوقــة برضيــع.
األوليــة والخدمــات الطبيــة
-2اإلســعافات ّ
ّ
المتأكــدة :إن إصابــة الضحيــة بمــرض أو عاهــة
أو تعرضهــا إلــى العنــف مــن قبــل مســتغليها
أو تعكــر وضعيتهــا الصحيــة نتيجــة منعهــا
أو حرمانهــا مــن العــاج ،يقتضــي بالضــرورة
إســعافها ومســاعدتها علــى تلفــي العــاج
لــدى المؤسســات اإلستشــفائية العموميــة
لضمــان تعافيهــا الجســدي ّ
والنفســي
-3اإليواء العاجل واآلمن:
بالســعي إلــى توفيــر مــكان آمــن إليــواء الضحيــة
درء لــكل خطــر أو تهديــد قــد يلحقهــا .ويمكــن

أن يتخــذ اإليــواء العاجــل واآلمــن شــكلين:
اإليــواء المؤسســاتي بإحــدى مراكــز اإليــواء
التابعــة للهيــاكل الحكوميــة أو النســيج
الجمعياتــي (ســيتم التطــرق إلــى هــذا العنصــر
بأكثــر تفصيــل فــي الجــزء الثالــث مــن هــذا
الدليــل).
اإليــواء العائلــي :وذلــك بالعمــل قــدر اإلمــكان
علــى إبقــاء الضحيــة لــدى أســرتها وخاصــة إذا
كانــت طفــا ،أو التدخــل إلعادتهــا إلــى محيطهــا
األســري  -إذا لــم تكــن مقيمــة معهــم  -مــن
خــال تفعيــل الوســاطة العائليــة فــي صــورة
وجــود صعوبــات عالئقيــة وتفــكك أســري
(طردهــا نتيجــة اســتغاللها جنســيا ،وصمهــا،
تعنيفهــا ،ســوء معاملتهــا.)...
ويبقــى اإليــواء العائلــي الحــل األمثــل إلعــادة
ادمــاج الضحيــة مــا لــم تكــن األســرة هــي مصــدر
اإلســتغالل أو الدافــع إلــى اإلتجــار بهــا ،ومــا لــم
يثبــت زوال التهديــد والخطــر داخــل محيطهــا
العائلــي.

التأهيل ّ
ّ 2
النفسي للضحية:
يعانــي ضحايــا ّ
االتجــار باألشــخاص ،بشــكل عــام،
مــن صعوبــات نفســية متنوعــة جــرّ اء الصدمــات
التــي تعرّ ضــوا لهــا .وتختلــف ّ
حــدة رد الفعــل
النفســي مــن ضحيــة إلــى أخــرى بنــاء علــى
زمــن الواقعــة ،تركيبــة شــخصيتهاّ ،
الصدمــات
النفســية التــي واجهتهــا ،غيــاب الشــعور
باألمــان ،ومســتوى الدعــم والمتابعــة الــذي
ّ
تحصلــت عليــه.
ّ
قــد تظهــر عــدة أعــراض علــى الضحيــة كالقلــق،
الكآبــة ،التوتــر ،عــدم التركيــز ،التذبــذب أو التفكك،
إضافــة إلــى اضطرابــات التركيــز والذاكــرة ّ
والنــوم
و األكل .ويتــم فــي بعــض األحيــان تصنيــف هــذه
األعــراض ضمــن اإلضطرابــات النفســية المثبّ تــة
مثــل اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة التــي ّتتخــذ

عــدة أشــكال (الهيجــان أو الغضــب )...أو حــاالت
االكتئــاب (كالحــزن ،فقــدان االهتمــام بمؤثــرات
الحيــاة.)...
وتعيــق هــذه المعانــاة واالضطرابــات
النفســية التــي يعيشــها أغلــب الضحايــا تطويــر
مســاراتهم الحياتيــة العاديــة .وهــو مــا يقتضــي
التدخــل لفائدتهــم باعتبارهــم فــي حاجــة إلــى
الدعــم والرعايــة النفســية.
وللنجــاح فــي بنــاء مشــروع الحيــاة ،ال ّ
بــد أن
تشــمل مرحلــة المرافقــة األوليــة إلعــادة
اإلدمــاج المســائل التاليــة:
وضــع خطــة مرافقــة شــمولية ومتعــددة
األبعــاد االجتماعيــة والنفســية للضحيــة،
إذ أن هــذا التكامــل سيســاعد فــي عمليــة
إعدادهــا لمواصلــة مســارها الحياتــي والمهنــي
بطريقــة تتــاءم مــع حالتهــا النفســية( .قــد
ّ
يتطلــب التعهــد النفســي ببعــض الضحايــا

أشــهر وفــي بعــض األحيــان ســنوات لشــفائهم
ّ
المعقــدة التــي عانــوا
مــن الصدمــات النفســية
منهــا).
بنــاء عالقــة ثقــة مــع الضحيــة إذ غالبــا تنعــدم
ثقتهــا بمحيطهــا وبالمحيطيــن بها.
مســاعدتها علــى التعــرف الذاتــي
بموقعهــا كضحيــة ،إذ غالبــا مــا تســتبطن
ّ
ّ
فيتولــد لديهــا الشــعور
مســتغلها
ســلوك
بالمســؤولية عــن وضعهــا وإنــكار المعانــاة
التــي تعيشــها .وقــد تعتبــر ّ
أن مســتغلها هــو
حاميهــا ،وهــو مــا يعيــق اعترافهــا بموقعهــا
كضحيــة .
لذلــك يجــب مســاعدتها وتحفيزهــا علــى
اســتحضار الوقائــع واألفعــال التــي تظهــر
النوايــا الحقيقيــة للمســتغلين كالوعــود الكاذبــة
والخــداع واإلحتيــال والعنــف  ...بمــا يجعلهــا
تتخلــى عــن تلــك القناعــات الخاطئــة ويســاعدها
علــى الخــروج مــن دائــرة التبعيــة والخــوف مــن
مســتغليها .وفــي بعــض األحيــان االنخــراط
فــي نهــج التقاضــي بــدال مــن ّ
التعــرّ ض مجــددا

لإلســتغالل.
الدعم ّ
أهداف ّ
النفسي :تتمثل أهمها في:
بنــاء عالقــة عالجيــة جيّ ــدة تضمــن التعافــي
النفســي والشــعور باألمــن لــدى الضحيــة .مــع
مراعــاة الخصوصيــة كاللغــة والثقافــة ...
الســماح لهــا بالتعبيــر عــن المشــاعر المحيطــة
بتجربتهــا مثــل الشــعور بالعــار ،الذنــب ،الظلــم،
الخــوف.
التقليص من ّ
حدة الصدمة.
مســاعدتها علــى التغلــب علــى الصدمــة
المرتبطــة بوضعيــة اســتغاللها فــي الدعــارة
أو غيرهــا مــن أشــكال اإلســتغالل أو حــاالت
اإلســاءة الســابقة.
العمــل علــى قبــول قصتهــا وخياراتهــا مــع
دعــم قدراتهــا الذاتيــة.
إعــادة بنــاء وتقديــر واحتــرام الــذات وتنميــة
قدراتهــا العالئقيــة لضمــان تعافيهــا ورفاهها.

 3المساعدة األولية لبناء وبلورة
مشروع الحياة:
قبــل بنــاء وبلــورة مشــروع الحيــاة ،يجــب األخــذ
بعيــن اإلعتبــار جملــة مــن المســائل ّ
أهمهــا:
 1.3الخصائــص الشــخصية المميــزة لــكل
ضحيــة وتشــمل:
ّ
السن (طفل ،راشد)
الجنس (ذكور ،إناث)
المرجعية الثقافية والدينية
الوضعيــة ّ
الصحيّ ــة (إصابــة بمــرض مزمــن ،مــن
ذوي اإلعاقــة)...
الوضع العائلي (استقرار أو تفكك أسري)
الوضــع المالــي (احتيــاج شــديد ،توفــر بعــض
المــوارد)...
المهــارات والمعــارف (اتقــان نشــاط حرفــي أو
مهنــي)...
المســتوى التعليمــي (جامعــي ،أساســي،

ابتدائــيّ ،أمــي)...
الخصائــص النفســية والعاطفيــة واالدراكيــة
والســلوكية (اضطرابــات نفســية ،مــرض
نفســي)...
ّ
المقضــاة بعيــدا عــن العائلــة والوطــن
الفتــرة
(إذا كانــت أجنبيــة أو تونســية تعرّ ضــت
لإلســتغالل ببلــد آخــر)
طول ّ
مدة الغياب
الوضع في بلد االستقبال
ظــروف االســتغالل التــي تعرضــت اليهــا
(احتجــاز ،عنــف ،تهديــد)...
فقــدان الســند العائلــي وغيــاب المرافقــة
بالنســبة لألطفــال غيــر المصحوبيــن ...
مراعــاة وضعيــة الضحيــة الراغبــة فــي العــودة
الطوعيــة إلــى البلــد األصلــي قبــل مغــادرة البلــد
المضيــف لدعــم ّاتخــاذ قــرار عــودة مســتنير عــن
وعــي وإدراك ،وحتــى تســهل عمليــة ادماجهــا
الحقــا عنــد حلولهــا ببلدهــا األصلــي أو ببلــد آخــر.

ّ 2.3اتبــاع جلســة مشــورة مــع كل ضحيــة:
والتــي تقــوم علــى ّاتبــاع الخطــوات ّ
التاليــة:
اختيار المكان والزمان المناسبين.
إقامة مناخ ثقة بين المتدخل والضحية.
توفيــر المعلومــات الكافيــة حــول نوعيّ ــة
المســاعدة المتاحــة وكيفيــة الوصــول إليهــا.
توضيــح مســار عمليــة اإلدمــاج ومراحلهــا بلغــة
ّ
مبســطة ومفهومة.
تقييــم أوجــه ّ
الضعــف ّ
والتحديــات المطروحــة
بصفــة مســبقة (المتعلقــة بالضحيــة،
يمحيطهــا ،بالبرامــج المتوفــرة فــي الدولــة،
باإلمكانيــات والمــوارد الماديــة المتوفــرة)...
تصميــم خطــة إعــادة اإلدمــاج ذات الخاصيــات
الفرديــة بــكل ضحيــة وذلــك بهــدف مســاعدتها
علــى النظــر إلــى المســتقبل بطريقــة ايجابيــة
واســتباقية.
اختتام الجلسة األولى ّ
والتخطيط للمتابعة

تصميم برنامج إعادة ادماج ضحايا االتجار باالشخاص
إعادة ادماج مستدامة متعددة األبعاد
األبعاد االجتماعية

األبعاد النفسية

األبعاد االقتصادية

إعادة ادماج قائمة على الخصوصية وعدم إلحاق الضرر بالضحية
والمقربين منها

محورية الضحية

السياق
العام
والخدمات
المتاحة

القدرات
واالحتياجات
الفردية

التحديات
والفرص
المتاحة

الجهة
المعنية
 /اليات
التنسيق

توفر موارد بشرية ومالية كافية

:يجب مراعاة

تنسيق
هياكل
حكومية

المتابعة والتقييم = وضع نظام خاص

شراكة

تكامل

مجتمع
مدني
منظمات
دولية
دول المنشأ
 /دول االستقبال

 3.3تقييــم أوجــه ّ
الضعــف فــي عمليــة إدمــاج
ّ
الضحيــة:
مهــارات

الضحيــة

مــن خــال تقييــم
و ا حتيا جا تهــا :
1ـ تقييــم أوجــه الضعــف علــى المســتوى
الفــردي وعلــى مســتوى األســرة لبيــان مــا إذا
كان هنــاك مــا يحــول دون نجــاح عمليــة إعــادة
اإلدمــاج .ويســاعد ذلــك علــى ّاتخــاذ تدابيــر
الوقايــة والحمايــة المناســبة للضحيــة.
2ـ تقييم المخاطر مهما كان مصدرها.
3ـ تقييــم األوضــاع العائليــة التــي يمكــن أن
تســاعد أو تعرقــل نجــاح عمليــة إدمــاج الضحيــة.
4ـ تقييــم المهــارات التــي تقــوم علــى العناصــر
ّ
التاليــة:
مالمــح مهــارات الضحيــة (المؤهــات العلميــة
والمهنيــة ،المهــارات والكفايــات).
ّ
النوايــا ّ
والتطلعــات (الرغبــة ،نوعيــة التدريــب أو
العمــل أو المشــروع المزمــع إنجــازه ،الحواجــز
ّ
والتحديــات ،مناقشــة البدائــل.)...
ّ
المتحصــل
الوثائــق :الشــهائد والمهــارات
عليهــا مهمــا كان نوعهــا ،تقييــم مــدى جدواهــا
وإعتمادهــا لــدى الجهــات المتدخلــة فــي عمليــة
اإلدمــاج أو ببلــد اإلســتقبال.
5ـ اســتقصاء إعــادة اإلدمــاج بصفــة دائمــة
كأداة للتقييــم للوقــوف علــى قــدرة الضحيــة
علــى تحقيــق إندماجهــا بنــاء علــى األبعــاد
االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية المحيطــة
بالوضعيــة ككل.
هــذا وبعــد القيــام بعمليــة ّ
التقييــم الفرديــة،
ّ
توفــر المعلومــات والمعطيــات
وبمجــرد
الكافيــة حــول الضحيــة ورغباتهــا فــي عمليــة
اإلدمــاج ،تنطلــق مرحلــة اإلعــداد لبنــاء مشــروع
الحيــاة اإلفــرادي الــذي ّيتخــذ عـ ّـدة أشــكال :إدمــاج
أســري أو بالمحيــط البديــل ،إدمــاج مدرســي،
تكويــن مهنــي ،إدمــاج اقتصــادي.

III

األسس ّ
األولية
لمرافقة الضحايا
في عملية اإلدماج

 1اإليواء اآلمن:
مــن أهــم مراحــل إعــادة ادمــاج الضحايــا توفيــر
اإليــواء اآلمــن لهــم باعتبــاره يســتجيب بشــكل
ّ
األوليــة ،مــع مراعــاة
فعــال الحتياجاتهــم
خصوصيــات كل وضعيــة وتوفيــر وســائل
ّ
ّ
ومبســطة
التواصــل معهــم بلغــة مفهومــة
(خاصــة بالنســبة لألطفــال واألجانــب وحاملــي
اإلعاقــة).
فاإليــواء هو مــكان للحمايــة ّ
والتعافــي ،وبالتالي
يجــب أن يســتجيب لمتطلبــات ّ
الســامة مــن
خــال موقعــه وظــروف اإلقامــة دون جعلــه
ً
مكانــا ّ
للتمييــز .كمــا يجــب أن ّ
يجســد بدرجــة أولــى
حقــوق الضحايــا فــي الحمايــة المنصــوص عليــه
بالقانــون عــدد  61-2016مــن خــال تحقيــق 3
أهــداف رئيســية وهــي:
الحمايــة :ضــد مخاطــر اســتمرار الهشاشــة
واالســتضعاف وضــد أي تهديــد أو خطــر قــد
يصــدر عــن المســتغلين أو شــبكات ّ
االتجــار
باألشــخاص المحليــة أو الدوليــة.
ّ
التعافــي :بتوفيــر الرّ احــة النفســية للضحيــة
مــن خــال االســتجابة الحتياجاتهــا الغذائيــة
والصحيــة األساســية ،والرعايــة الطبيــة
والنفســية لآلثــار الالحقــة للصدمــة الناتجــة
عــن مختلــف أشــكال العنــف التــي عانــت منهــا،
ومســاعدتها علــى اســتعادة احتــرام الــذات
ّ
تصــور بعــث مشــروع
واإلرادة والقــدرة علــى
حيــاة جديــد والعمــل علــى تحقيقــه.
ّ
التحضيــر إلعــادة اإلدمــاج االجتماعــي
واالقتصــادي وتحقيــق االســتقاللية :بتقديــم
المشــورة للضحايــا وإرشــادهم إلــى الوســائل
المتاحــة لتحقيــق اســتقالليتهم االقتصاديــة
وإعــادة إدماجهــم فــي بيئــة آمنــة ومحميــة.

ّ
ويعــد اإلدمــاج األســري أو المؤسســاتي مــن
ّ
ّ
أهــم اآلليــات الموفــرة لإليــواء اآلمــن للضحيــة
واألكثــر نجاعــة فــي تحقيــق اســتقرارها ّ
النفســي
ّ
يتــم بفضــاءات
واالجتماعــي .كمــا يمكــن أن
أخــرى متــى تــاءم مــع رغبتهــا وخياراتهــا ومتــى
كان آمنــا وال يشــكل خطــرا عليهــا.
 1.1اإلدماج األسري:
ّ
يشــكل اإليــواء بالمحيــط األســري أفضــل
طريقــة لنجــاح عمليــة إعــادة ادمــاج الضحيــة
وضمــان اســتدامتها باعتبــار ّ
أن العائلــة عــادة
مــا تكــون هــي مصــدر أمــن وســامة وتعافــي
أفرادهــا وخاصــة إذا كان الضحايــا أطفــاال.
ولكــن هــذه القاعــدة ليســت فــي كل الحــاالت
صحيحــة ،إذ يمكــن أن تكــون العائلــة هــي
مصــدر التهديــد أو العنصــر الفاعــل فــي عمليــة
اســتغالل الضحيــة واالتجــار بهــا .لذلــك يجــب
تقييــم المخاطــر واالحتمــاالت ّ
للتأكــد مــن ّأنهــا
ليســت طرفــا فــي ذلــك وبأنهــا لــم تخـ ّ
ـل بواجــب
الرعايــة والحمايــة تجــاه أطفالهــا ممــا جعلهــم
عرضــة لإلتجــار بهــم بــأي شــكل مــن األشــكال.
إذا مــا تأكــد ضلــوع العائلــة فــي اســتغالل
الضحيــة ،يجــب عــدم إعــادة الضحيــة لمــكان
االســتغالل (ولــو بصفــة مؤقتــة) حمايــة لهــا
مــن ردود الفعــل أو التأثيــر علــى مســار التعهــد
بهــا مــن حيــث إعــادة اإلدمــاج النفســي و (أو)
المهنــي و (أو) المدرســي...
ويقتضــي نجــاح عمليــة اإلدمــاج األســري
المرافقــة والمتابعــة مــن قبــل الهيــاكل
االجتماعيــة والقضائيــة المختصــة (مندوبــي
حمايــة الطفولــة ،قضــاة األســرة ،مراكــز الدفــاع
واإلدمــاج االجتماعــي ،الوحــدات المحليــة
للنهــوض االجتماعــي ،الجمعيــات والمنظمــات
غيــر الحكوميــةّ )...
للتأكــد مــن ظــروف الحمايــة
واإلحاطــة بالضحيــة  -مــن جهــة  -وللوقــوف

علــى الظــروف االقتصاديــة للعائلــة وإن كانــت
لهــا مــوارد ماليــة تضمــن توفيــر المســتلزمات
األساســية ألفرادهــا  -مــن جهــة أخــرى  -بمــا
يمنــع أســباب اإلقصــاء االجتماعــي الــذي يــؤدي
إلــى اســتغالل أبنائهــا.
كمــا يمكن وبنــاء علــى المعطيــات والمعلومات
ّ
المتوفــرة ،أن يتـ ّـم تفعيــل
واألبحــاث االجتماعيــة
آليــة الوســاطة العائليــة مــن خــال إعــادة ادمــاج
ّ
الموســعة بعــد توعيتهــا
الضحيــة بالعائلــة
بمســؤولياتها فــي هــذا المجــال واخضاعهــا
لمتابعــة ومســاعدة الهيــاكل االجتماعيــة
المختصــة ومندوبــي حمايــة الطفولــة بخصــوص
وضعيــات األطفــال (ســيتم التعــرض بأكثــر
تفصيــل لهــذه النقطــة بالجــزء الخــاص بإعــادة
ادمــاج األطفــال).
 2.1اإلدماج بالمحيط البديل:
يقصــد بالمحيــط البديــل المــكان الــذي يمكــن
ّ
يعــوض دور العائلــة فــي توفيــر الحمايــة
أن
والرعايــة واإلحاطــة لضمــان تعافــي الضحيــة
نفســيا وجســديا ويســاعد علــى إعــادة إدماجهــا
علــى جميــع المســتويات وفقــا الحتياجاتهــا
ومتطلباتهــا األساســية.
ويقتضــي اإلدمــاج بالفضــاءات البديلــة ّ
توفــر
ّ
أهمهــا:
مجموعــة مــن العناصــر
أمــن مــكان اإلقامــة واإلجــراءات المعتمــدة
فــي حمايــة المقيميــن وخاصــة اإللتــزام بحمايــة
المعطيــات الشــخصية وفــق التشــريع الجــاري
بــه العمــل.
مؤهــات المتعامليــن مــع الضحايــا وخاصــة مــا
يتعلــق بمهــارات االســتماع واإللمــام بفحــوى
وأهــداف اآلليــة الوطنيــة إلحالــة الضحايــا.
احتــرام احتياجــات الضحايــا واالســتجابة لهــا
وخاصــة األطفــال وذوي اإلعاقــة واألجانــب
والمســنين...

االلتــزام بتوفيــر اإليــواء الالئــق ّ
كلمــا اقتضــت
الضــرورة.
ّ
ويتخــذ اإلدمــاج بالمحيــط البديــل ّ
عــدة أشــكال
ّ
أهمهــا:
أ ـ اإليواء الجمعياتي:
بالرجــوع إلــى أحــكام الفصــل  46مــن القانــون
عــدد  61لســنة  2016وإلــى االســتراتيجية
الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص ،تــؤدي
الجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة دورا
هامــا فــي ّ
التعهــد بالضحايــا يمكــن أن ّيتخــذ 3
مســتويات:
الــدور الوقائــي :بحكــم تعاملهــم المباشــر مــع
الفئــات االجتماعيــة األكثــر هشاشــة ،ودورهــم
فــي التحســيس والرفــع مــن مســتوى الوعــي.
الــدور الحمائــي :مــن خــال ّ
تدخلهــم فــي الرّ صــد
واإلشــعار ،وإن لــزم األمــر ،المســاعدة المباشــرة
مثــل توفيــر اإلقامــة ،المســاعدة الطبيــة أو
القانونيــة.
الشــراكة :مــن خــال مشــاركتهم فــي التعهــد
متعــدد االختصاصــات طيلــة مســار إدمــاج
الضحايــا وفقــا لآلليــة الوطنيــة لإلحالــة.
تقـ ّـدم بعــض الجمعيــات التونســية إضافــة إلــى
توفــر اإليــواء مجموعــة مــن الخدمــات األخــرى
علــى غــرار :الوصــول إلــى خدمــات العــاج
والدعــم النفســي ،المرافقــة اإلداريــة ،الدراســة،
التكويــن واإلدمــاج المهنــي.
ب ـ اإليواء العمومي:
لئــن ال ّ
تتوفــر بالمنظومــة المؤسســاتية الحاليــة
مراكــز إيــواء عموميــة خاصــة بضحايــا ّ
اإلتجــار
باألشــخاص ،لكـ ّ
ـن هنــاك مؤسســات اجتماعيــة
خصصــت فضــاءات بمراكــز اإليــواء التــي تســيرّ ها

لهــذه الفئــة مــن األشــخاص وذلــك فــي إطــار
ابــرام اتفاقيــات شــراكة مــع الهيئــة الوطنيــة
لمكافحــة االتجــار وبدعــم مــن المنظمــات
الدوليــة المتدخلــة فــي المجــال( .علــى غــرار
االتفاقيــة المبرمــة بيــن الهيئــة ووزارة الشــؤون
االجتماعيــة).
ت ـ اإليواء لدى أشخاص من ّ
الثقات:
يمكــن بنــاء علــى طلــب شــخصي مــن الضحايــا
الراشــدين أن يقيمــوا لــدى عائــات اســتقبال
أو لــدى معارفهــم أو أصدقائهــم مــن الثقــات
والذيــن يبــدون اســتعدادهم الســتضافة
الضحايــا ،مــع ضــرورة اعــام الهيئــة الوطنيــة
لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص بعناويــن
إقامتهــم.
ّ
ّ
وفــي هــذه ّ
الصــورة يجــب التأكــد مــن أن اختيــار
الضحيــة كان عــن إرادة مســتنيرة ،وأنهــا ال
تخضــع ألي اكــراه مــن قبــل المســتغلين أو
مســاعديهم الذيــن يمكــن أن يكونــوا مــن
الذيــن ســيأوون الضحيــة ،وذلــك ّ
لتجنــب إعــادة
تعرّ ضهــا لالســتغالل مجـ ّـددا .كمــا يجــب التأكــد
مــن أنهــا تتمتــع بحريــة التنقــل وأن المــكان
يوفــر لهــا الحمايــة مــن أي شــكل مــن أشــكال
العنــف أو االســتغالل أو التأثيــر علــى تعاونهــا
مــع هيــاكل التتبــع وعلــى بقيــة اإلجــراءات
والتدابيــر التــي ســتتخذ لفائدتهــا خــال فتــرة
التفكيــر والتعافــي.

 2اإلدماج المدرسي:
قــد تضطــرّ ّ
الضحيــة أو تجبــر علــى االنقطــاع
عــن الدراســة ســواء مــن قبــل عائلتهــا أو
ّ
مســتغليها .كمــا يمكــن أال يتــم
مــن قبــل
ترســيمها اطالقــا بالمؤسســات التربويــة.
ّ
مجــددا
وبنــاء علــى رغبتهــا فــي االلتحــاق
بمقاعــد الدراســة ،يمكــن للهيــاكل االجتماعيــة
المعنيــة مســاعدتها علــى ذلــك انطالقــا مــن

دراســة الوضعيــة والتأكــد مــن توفــر ّ
الشــروط
واإلمكانيــات المتاحــة .ويكــون ذلك بالمســاعدة
علــى:
ترســيم أو إعــادة ترســيم األطفــال الضحايــا
بالمــدارس االبتدائيــة واإلعداديــة ،بالتنســيق
بيــن منــدوب حمايــة الطفولــة المختــص ترابيــا
والهيئــة الوطنيــة لمكافحــة ّ
االتجــار باألشــخاص
والمندوبيــات الجهويــة للتربيــة .
إعــادة التســجيل بإحــدى المــدارس أو المعاهــد
أو الجامعــات أو المــدارس العليــا العموميــة
أو الخاصــة بالتنســيق بيــن الهيئــة الوطنيــة
لمكافحــة االتجــار باألشــخاص والــوزارات
المكلفــة بالتربيــة والتعليــم العالــي والمنظمــات
والجمعيــات ّ
الداعمــة.

 3اإلدماج المهني:
ّ
يمثــل ّ
التكويــن المهنــي أداة لتعافــي وادمــاج
الضحايــا اقتصاديــا والحـ ّـد مــن أســباب االقصــاء
ّ
والتهميــش وبالتالــي االســتغالل .ولتحقيــق
ّ
النجاعــة مــن تدريــب الضحيــة أو اســتفادتها مــن
ّ
دورة تكوينيــة تخــول لهــا الحقــا فــرص العمــل
بأجــر أو بعــث مشــروع خــاص ،ال ّ
بــد مــن األخــذ
بعيــن االعتبــار الحواجــز والعراقيــل الفرديــة
واألســرية التــي يمكــن أن تواجههــا ،مهاراتهــا
وكفاياتهــا ومعارفهــا ،إضافــة إلــى مراعــاة
واقــع ســوق الشــغل وفــرص الحصــول عــن
مســتوى الئــق مــن ّ
الدخــل.
وبالرّ جــوع إلــى المنظومــة الوطنيــة للتكويــن
المهنــي ،يمكــن تصنيفهــا إلــى تكويــن تشــرف
عليــه الهيــاكل العموميــة وآخــر ينظمــه القطاع
الخــاص المرخــص لــه مــن قبــل الــوزارة المعنيــة
بالتكويــن المهنــي والتشــغيل ،إضافــة إلــى
أنــواع مــن التكويــن والتأهيــل المهنــي الخاضــع
لتســيير ومتابعــة ومرافقــة ّ
النســيج الجمعياتــي
المختــص.

ّ 1.3
التكوين المهني العمومي:
أ ـ شــهادة ّ
التأهيــل المهنــي :يمكــن لألشــخاص
الذيــن لــم يتحصلــوا علــى شــهائد ولديهــم ثــاث
ســنوات علــى األقــل مــن الخبــرة فــي نشــاط
مهنــي معيّ ــن ،أو الذيــن تابعــوا تدريبً ــا مختصــا،
الحصــول علــى شــهادة تؤكــد كفاءتهــم فــي
النشــاط المذكــور بعــد اجتيــاز اختبــار مهنــي
بنجــاح لــدى اإلدارة الجهويــة للتكويــن المهنــي
والتشــغيل المختصــة ترابيــا.
وتســاعد هــذه الشــهادة علــى تعزيــز المهــارات
المهنيــة للمتحصــل عليهــا ،وال ســيّ ما
مســاعدته علــى إطــاق احــدى المشــاريع
الصغــرى أو العمــل بالخــارج فــي مختلــف
المجــاالت التــي تتطلــب شــهادة فــي الغــرض.
يتمتــع التونســيين واألجانــب المتحصليــن علــى
إقامــة بالبــاد التونســية واألجانــب الذيــن تجمــع
بلدانهــم اتفاقيــات شــراكة مــع تونــس بخدمات
التأهيــل المهنــي.
ويجــب احتــرام جملــة مــن اإلجــراءات والشــروط
ّ
للتمتــع بتلــك الخدمــات.
ب ـ شهادة الكفاءة المهنية:
ِّ
تمكــن شــهادة الكفــاءة المهنيــة مــن الحصول
ّ
ّ
علــى مؤهــل يعــزز قابليــة التوظيــف فــي العديــد
مــن االختصاصــات .ويتــم تأميــن التكويــن
ّ
المتوفــرة علــى الصعيــد الوطنــي والتــي
بالمراكــز
تخضــع إلشــراف الــوزارة المكلفــة باإلدمــاج
المهنــي والتشــغيل ،إضافــة إلــى وجــود مراكــز
خاضعــة إلشــراف وزارة الدفــاع الوطنــي.
ويــدوم التكويــن مــدة ســنة مــع إمكانيــة القيــام
بتربصــات ميدانيــة حســب االختصــاص .كمــا
يخــول التســجيل بتلــك المؤسســات انتفــاع
المتكــون مــن منحــة شــهرية ومــن تعريفــة
النقــل المخصصــة للتالميــذ والطلبــة والرعايــة

الصحيــة المجانيــة ،إضافــة إلــى إمكانيــة توفيــر
المبيــت لــدى بعــض المراكــز طيلــة فتــرة
التدريــب .ويختتــم بالحصــول علــى دبلــوم
ً
ّ
وطنيــا.
تخصــص معتــرف بــه
هــذا ويجــب توفــر مجموعــة مــن الشــروط
واإلجــراءات حتــى يتســنى االلتحــاق بهــذا
التكويــن والحصــول علــى شــهادة الكفــاءة
ا لمهنيــة
ت ـ شــهادة ّ
فنــي محتــرف وشــهادة تقنــي
ســامي:
يمكــن االلتحــاق بإحــدى المؤسســات الجامعيــة
ّ
(مــدة
أو المــدارس العليــا لمزاولــة الدراســة
ســنتين) فــي ّ
عــدة اختصاصــات إذا مــا توفــرت
شــروط معينــة ،علــى غــرار أن يكــون المعنــي
ّ
متحصــل علــى شــهادة الكفــاءة المهنيــة وذا
مســتوى الســنة الثانيــة ثانــوي.
كمــا يشــترط فــي بعــض االختصاصــات حصــول
المترشــح علــى شــهادة الباكالوريــا ليــزاول
تعليمــه العالــي مــدة ســنتين فــي احــدى
االختصاصــات التــي يرغــب فــي االلتحــاق بهــا
والتــي تخــول لــه الحصــول علــى شــهادة تقنــي
ســامي تســاعده علــى االندمــاج فــي الحيــاة
المهنيــة.
 2.3التكوين المهني بالقطاع الخاص:
تتوفــر جميــع مســتويات التأهيــل المشــار إليهــا
أعــاه ً
أيضــا بهيــاكل التعليــم الخــاص المعتمــدة
مــن قبــل الدولــة .ويمكــن لهــذه الهيــاكل
الخاصــة ً
أيضــا تهيئــة الظــروف الجتيــاز امتحانــات
التأهيــل المهنــي مــن خــال تدريــب خصوصــي
يتكيّ ــف مــع الحــاالت الفرديــة للضحايــا.
ويمكــن تغطيــة تكاليــف التدريــب فــي هــذه
الهيــاكل الخاصــة مــن خــال برامــج الجمعيــات
الناشــطة فــي مجــال التنميــة واالدمــاج
االقتصــادي بدعــم مــن التعــاون الدولــي.

 3.3التدريب والتكوين المهني الجمعياتي:
إذا كانــت ّ
الضحيــة تفتقــر إلــى تكويــن أو
مؤهــات علميــة أو مهنيــة أو حرفيــة ،يمكــن
مســاعدتها علــى إعــادة االندمــاج بتمكينهــا
مــن تلقــي تدريــب أو تكويــن مهنــي فــي مجــال
معيــن يخــول لهــا الحقــا بعــث مشــروعها
الخــاص .وتــؤدي الجمعيــات دور فعــال فــي
تقديــم خدمــات التدريــب والتكويــن المهنــي
فــي بعــض االختصاصــات المطلوبــة فــي ســوق
الشــغل علــى غــرار صنــع الحلويــات ،المرافقــة
الحياتيــة ،الحالقــة والتجميــل ،الخياطــة... ،
كمــا تتدخــل لــدى القطــاع الخــاص لمســاعدة
المســتفيدين مــن القيــام بتربصــات ميدانيــة
حســب االختصــاص كمــا يمكــن أن يقــع ادمــاج
البعــض منهــم بســوق الشــغل للعمــل بأجــر
بمجــرد انهــاء التكويــن.
وفــي هــذا المجــال ولمتابعــة وضعيــات ضحايــا
ّ
االتجــار باألشــخاص ومســاعدتهم علــى االدمــاج
ّ
المهنــي واالقتصــادي ،تولــت الهيئــة الوطنيــة
لمكافحــة ّ
اإلتجــار باألشــخاص ابــرام اتفاقيــات
شــراكة مــع عــدد مــن الجمعيــات (وبدعــم مــادي
وفنــي مــن المنظمــات الدوليــة) بغايــة التعهــد
بالضحايــا وإعــادة ادماجهــم اجتماعيــا .حيــث
تعمــل هــذه الجمعيــات علــى مســاعدتهم علــى
تلقــي تدريــب أو تكويــن مهنــي وتمكينهــم مــن
شــهائد فــي الغــرض تســاعدهم الحقــا علــى
االندمــاج بالــدورة االقتصاديــة.
ويذكــر علــى ســبيل المثــال اتفاقيــة شــراكة مــع
مكتــب المنظمــة الدوليــة للهجــرة وجمعيــة
أمــل للعائلــة والطفــل أبرمــت ســنة 2020
واتفاقيــة شــراكة مــع برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي وعــدد  05جمعيــات وطنيــة أبرمــت
ســنة .2021

 4المساعدة على بعث مشروع
اقتصادي:
ّ
تحقــق المســاعدة علــى بعــث مشــروع
اقتصــادي اســتقاللية وتمكيــن ذاتــي للضحيــة
يجعلهــا قــادرة علــى مجابهــة مصاريفهــا
ومصاريــف عائلتهــا إن كانــت عائلــة ألطفــال أو
تعيــش وضعيــة هشاشــة ماديــة نتيجــة غيــاب
أو محدوديــة الدخــل.
وبنــاء علــى تقييــم المهــارات الفرديــة للضحيــة
يتــم ّ
التدخــل لمســاعدتها علــى بعــث مشــروع
خــاص .فــإذا توفــرّ ت لديهــا المؤهــات المهنيــة
أو العلميــة المطلوبــة ،يمكــن للهيئــة الوطنيــة
لمكافحــة االتجــار باألشــخاص أن تتدخــل
ّ
وتنســق مــع األطــراف الداعمــة (هيــاكل
حكوميــة ومكونــات مجتمــع مدنــي ومنظمــات
دوليــة) لمرافقتهــا فــي بعــث مشــروعها مــن
خــال تيســير اإلجــراءات اإلداريــة فــي هــذا
المجــال ومتابعتهــا وتذليــل الصعوبــات الماليــة
إلــى حيــن ضمــان انطــاق المشــروع وتحقيــق
اندماجهــا االقتصــادي.
ّ
ويتــم فــي هــذا المجــال  -وحســب اإلمكانيــات
ّ
المتاحــة ّ -إمــا تمكينهــا مــن رأس مــال (توفــره
الجهــات الداعمــة وخاصــة المنظمــات الدوليــة
ّ
يخــول لهــا بعــث
وفــق إجــراءات مضبوطــة)
مشــروعها أو بمســاعدتها علــى الحصــول
علــى قــروض صغــرى مــن المؤسســات الماليــة
المختصــة فــي إطــار المبــادرات التــي ّ
تقدمهــا
الدولــة عــن طريــق بنــك التضامــن وفــي إطــار
ّ
المتوفــرة.
البرامــج االجتماعيــة

IV
إعادة إدماج
األطفال ضحايا
ّ
اإلتجار

اســتنادا إلــى أحــكام الفصــل  47مــن الدســتور،
يــوكل لألبويــن وللدولــة واجــب ضمــان الكرامــة
والصحــة والرعايــة والتربيــة والتعليــم للطفــل.
ّ
لــكل
وعلــى الدولــة توفيــر كل أنــواع الحمايــة
األطفــال دون تمييــز وفــق المصالــح الفضلــى
للطفــل.
وتبعــا للمــادة  39مــن االتفاقيــة األمميــة
لحقــوق الطفــلّ ،
«تتخــذ الــدول األطــراف ّ
كل
التدابيــر المناســبة لتشــجيع التأهيــل البدنــي
والنفســي وإعــادة االندمــاج االجتماعــي للطفــل
الــذي يقــع ضحيــة أي شــكل مــن أشــكال
اإلهمــال أو االســتغالل أو اإلســاءة ،أو التعذيــب
أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال المعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة،
أو المنازعــات المســلحة .ويجــرى هــذا التأهيــل
وإعــادة االندمــاج هــذه فــي بيئــة تعــزز صحــة
الطفــل ،واحترامــه لذاتــه ،وكرامتــه».
ووفقــا لمقتضيــات الفصــل  60مــن القانــون
األساســي عــدد  61لســنة  ،2016تعمــل
الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص
بالتنســيق مــع المصالــح والهيــاكل المعنيــة
علــى توفيــر المســاعدة االجتماعيــة الضروريــة
للضحايــا لتيســير إعــادة ادماجهــم فــي الحيــاة
االجتماعيــة فــي حــدود اإلمكانيــات المتاحــة.
ّ
ســن الضحايــا
ويراعــى فــي اتخــاذ هــذه التدابيــر
وجنســهم وحاجياتهــم الخصوصيــة.
وانطالقــا ّ
ممــا ســبق بيانــه ،يــوكل إلــى األطــراف
المتدخلــة والجهــات المختصــة بحمايــة
الطفــل بمــا فــي ذلــك أبويــه ،واجــب اتخــاذ
التدابيــر واإلجــراءات الكفيلــة بتحقيــق رفاهــه
واســتقراره وســامته الجســدية والنفســية
بمــا يراعــي مصلحتــه الفضلــى ويضمــن إعــادة
ادماجــه.
ّ
وتتخــذ عمليــة إعــادة إدمــاج األطفــال ضحايــا
ّ
اإلتجــار ّ
عــدة أشــكال تنطلــق مــن ضــرورة:
توفيــر بيئــة آمنــة لهــم ســواء بإدماجهــم أســريا
أو بالمحيــط البديــل.

االدمــاج المدرســي والمهنــي وفقــا
الحتياجاتهــم ورغبتهــم ،مــن جهــة،
واإلمكانيــات والفــرص المتاحــة اجتماعيــا
واقتصاديــا مــن جهــة أخــرى.
ّ
ّ
المتدخلــة
تتمثــل هيــاكل الحمايــة
مالحظــة:
لفائــدة األطفــال الضحايــا بدرجــة أولــى فــي:
منــدوب حمايــة الطفولــة ،قاضــي األســرة،
الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص،
مراكــز الرعايــة االجتماعيــة لألطفــال.
ّ
تتدخــل الهيــاكل األمنيــة والقضائيــة
كمــا
واالجتماعيــة والصحيــة والتربويــة المختصــة
لتقديــم خدمات اإلحاطة النفســية واالجتماعية
والقانونيــة لألطفــال وفقــا لبرامــج خصوصيــة
ّ
بعــدة اســتراتيجيات وخطــط عمــل
مدرجــة
قطاعيــة تشــرف عليهــا الــوزارات المعنيــة،
مــع ّ
تدخــل خصوصــي لبعــض الجمعيــات ذات
العالقــة.

 1اإلدماج العائلي أو بالمحيط
البديل:
يمكــن أن ّيتخــذ اإلدمــاج العائلــي  03صــور تنطلق
مــن الخــاص إلــى العــام وتبـ ّـوب ّ
كالتالي:
 1.1اإلدماج لدى األبوين:
وهــو األفضــل واألجــدى اعتبــارا وأن حــق
الطفــل أن يعيــش فــي محيطــه العائلــي وعــدم
فصلــه عــن أبويــه إال إذا تبيّ ــن أن هــذا الفصــل
ضــروري لصيانــة مصلحتــه الفضلــى.
ّ
الموسعة:
 2.1اإلدماج لدى العائلة
وتشــمل األقــارب مــن الدرجــة األولــى كاألجــداد
واألشــقاء الرّ شــد واألخــوال والخــاالت واألعمام
والعمــات .ويمكــن أن يتكفــل أحــد أفــراد العائلــة
بالطفــل ولــو بصفــة مؤقتــة متــى كان ذلــك
ّ
ونمــوه واســتقراره
مناســبا لوضعــه ويتــاءم
النفســي وســامته ويضمــن كرامتــه ويــدرئ

عنــه كل خطــر أو تهديــد أو عنــف أو اســتغالل
ّ
يســلط عليــه.
يمكــن أن
 3.1اإلدماج لدى عائلة استقبال:
لئــن كان عــدد عائــات اســتقبال األطفــال
المهدديــن والضحايــا محــدود جــدا وال يخضــع
لتنظيــم قانونــي محكــمّ ،
فإنــه توجــد عائــات
تقبــل بحضانــة ورعايــة فئــة مــن األطفــال
صغــار الســن وخاصــة الرضــع والذيــن ال يتجــاوز
ســنهم  6ســنوات ،وذلــك مقابــل الحصــول
علــى منــح لمســاعدتهم علــى االنفــاق علــى
األطفــال المكفوليــن والموضوعيــن تحــت

رعايتهــم .ويشــرف علــى عمليــة إيــواء األطفــال
لــدى عائــات االســتقبال كل مــن منــدوب
حمايــة الطفولــة ،قاضــي األســرة وبمتابعــة
مــن المعهــد الوطنــي لرعايــة الطفولــة
باعتبــاره الولــي العمومــي لألطفــال المهدديــن
والفاقديــن للســند العائلــي.
انطالقــا مــن اإلطــار القانونــي والمؤسســاتي
ّ
المتوفــر ،يمكــن لمنــدوب حمايــة الطفولــة
ّ
وقاضــي األســرة المختــص أن يتخــذا جملــة
مــن التدابيــر واإلجــراءات لفائــدة الطفــل الــذي
يعيــش وضعيــة تهديــد أو ضحيــة عنــف أو
اســتغالل بمــا فــي ذلــك االســتغالل االقتصــادي
أو الجنســي أو فــي اإلجــرام المنظــم.

الهياكل المعنية واإلجراءات والتدابير المتخذة لفائدة الضحايا

نوعية/شكل اإلدماج

من قبل مندوب حماية الطفولة

من قبل قاضي األسرة

.1اإلدماج العائلي

التدابير العاجلة

التدابير االتفاقية
.1إبقــاء الطفــل فــي عائلتــه مــع
التــزام األبويــن باتخــاذ اإلجــراءات
الالزمــة لرفــع الخطــر المحــدق بــه
وذلــك فــي آجــال محــددة ورهــن
رقابــة دوريــة مــن منــدوب حمايــة

.1إبقاء الطفل لدى عائلته.
.2إبقائــه لــدى عائلتــه وتكليــف
 1.1اإلدمــاج لــدى األبويــن :األب واألم

منــدوب حمايــة الطفولــة بمتابعتــه

أو أحدهمــا

ومســاعدة العائلــة وتوجيههــا.
.3اخضاعــه

للمراقبــة

الطبيــة

و ا لنفســية

الطفولــة.
 .2ابقائــه فــي عائلتــه مــع تنظيــم
طــرق التدخــل االجتماعــي المالئــم

إيوائــه بمؤسســة رعايــة اجتماعيــة

وتقديــم الخدمــات والمســاعدة

لألطفــال.

االجتماعيــة

الالزمــة

للطفــل

.2إيوائه بمؤسسة استشفائية

ولعائلتــه.
 .3إبقائــه فــي عائلتــه مــع أخــذ
االحتياطــات الالزمــة لمنــع كل
اتصــال بينــه وبيــن األشــخاص الذيــن
مــن شــأنهم أن يتســببوا لــه فيمــا
يهــدد صحتــه أو ســامته البدنيــة أو
المعنويــة.

.2.1

اإلدمــاج

لــدى

العائلــة

ا لمو ســعة :
كاألجــداد واألشــقاء الرّ شــد واألخــوال
والخــاالت واألعمــام والعمــات

.1تنظيم طرق التدخل االجتماعي المالئم وتقديم الخدمات والمساعدة االجتماعية الالزمة للطفل
.2رقابة دورية من مندوب حماية الطفولة
.3اخضاعه للمراقبة الطبية والنفسية

 .3.1اإلدماج لدى عائلة استقبال
المتعاملــة مــع مؤسســات الدولــة
وخاصــة المعهــد الوطنــي لرعايــة

//**//

الطفولــة التابــع لــوزارة الشــؤون
االجتماعيــة

.2اإلدماج بالمحيط البديل

وضعــه بمؤسســة إعــادة تأهيــل أو بمركــز اســتقبال أو بمؤسســة استشــفائية أو لــدى هيئــة أو مؤسســة اجتماعيــة
أو تعليميــة مالئمــة...
وضعه تحت نظام الكفالة أو لدى مؤسسة اجتماعية أو تربوية مختصة.
وضعه بمركز للتكوين أو التعليم.
اخراجه من المكان الموجود فيه ولو باالستنجاد بالقوة العامة ووضعه بمكان آمن.

فــي جميــع الصــور ،يكــون هنــاك تنســيق
مباشــر ومشــترك بيــن الهيئــة الوطنيــة
لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص وقاضــي األســرة
ومنــدوب حمايــة الطفولــة فــي كل القــرارات
والتدابيــر واإلجــراءات التــي تتخــذ لفائــدة الطفــل
ضحيــة ّ
اإلتجــار.
يمكــن مراعــاة لمصلحــة الطفــل الفضلــى،
مراجعــة القــرارات والتدابيــر المتخــذة لفائدتــه
مــن قبــل قاضــي األســرة ومنــدوب حمايــة
الطفولــة متــى اقتضــت الضــرورة ذلــك بمــا
يضمــن قــدر اإلمــكان إبقــاؤه فــي محيطــه
العائلــي وعــدم فصلــه عــن أبويــه .

 2اإلدماج المدرسي أو المهني:
 1.2اإلدماج المدرسي:
تضمــن الدولــة تبعــا ألحــكام الفصــل 39
مــن الدســتور «الحــق فــي التعليــم العمومــي
المجانــي بكامــل مراحلــه ،وتســعى إلــى توفيــر
اإلمكانيــات الضروريــة لتحقيــق جــودة التربيــة
والتعليــم والتكويــن».
كمــا جــاء بالفصــل األول مــن القانــون
التوجيهــي للتربيــة والتعليــم المدرســي عــدد
 80لســنة  2002المــؤرخ فــي 30/07/2002
المنقــح بالقانــون عــدد  9مــؤرخ فــي  11فيفــري
ّ 2008
أن »:التربيــة أولويــة وطنيــة مطلقــة
والتعليــم إجبــاري مــن ســن السادســة إلــى
ســن السادســة عشــرة ،وهــو حــق أساســي
مضمــون لــكل التونســيين ال تمييــز فيــه علــى
أســاس الجنــس أو األصــل االجتماعــي أو اللــون
أو الديــن ،وهــو واجــب يشــترك فــي االضطــاع
بــه األفــراد والمجموعــة».
لكــن قــد ّ
يتخلــى الطفــل عــن الدراســة أو يتــم
اجبــاره علــى االنقطــاع عــن التعليــم نتيجــة

اســتغالله اقتصاديــا أو جنســيا مــن قبــل وليــه أو
الغيــر .كمــا يمكــن أال يتــم ترســيمه اطالقــا رغــم
بلوغــه سـ ّ
ـن التمــدرس وذلــك بغايــة اســتغالله
فــي التســول أو البيــع العشــوائي مــن قبــل
العائلــة.
ولضمــان حقــه فــي مواصلــة الدراســة خاصــة
إذا كان ســنه يســمح بذلــك ،يمكــن لهيــاكل
الحمايــة المتمثلــة فــي منــدوب حمايــة
الطفولــة أو قاضــي األســرة المختــص ترابيــا أو
الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص
أن تتدخــل لترســيمه أو إعــادة ترســيمه مجــددا
متــى توفــرت شــروط ذلــك مــن خــال مراســلة
المندوبيــة الجهويــة للتربيــة التــي يمكنهــا
أن تعيــد ادمــاج الطفــل وتــأذن بترســيمه
بالمســتوى الدراســي الــذي ّ
توقــف عنــده.
كمــا يمكــن للولــي الــذي يرغــب فــي إعــادة
ترســيم طفلــه بمقاعــد الدراســة بعــد انقطاعــه
لمــدة ال تقــل عــن  21يومــا أن يتقــدم بمطلــب
إلــى المندوبيــة الجهويــة للتربيــة مرفــوق
بالوثائــق المطلوبــة .ويتولــى كل مــن منــدوب
حمايــة الطفولــة والهيئــة الوطنيــة لمكافحــة
اإلتجــار باألشــخاص تيســير اإلجــراءات اإلداريــة
التــي تعترضهــم ومتابعــة الملــف مــن أجــل
التســريع فــي إعــادة ادمــاج الطفــل مدرســيا.
ّ 2.2
التدريب والتكوين المهني:
ّ
إن توفيــر فــرص التكويــن المهنــي لألطفــال
المعرضيــن لالســتغالل فــي إطــار جرائــم
اإلتجــار باألشــخاص ،يضمــن تلقيهــم للتدريــب
المالئــم تحــت إشــراف مختصيــن وبالتالــي إعــادة
إدماجهــم فــي الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة
وتمكينهــم الحقــا مــن العمــل فــي ظــروف
مالئمــة تحفــظ كرامتهــم وســامتهم.
ويتــم اعــداد ملــف التســجيل بإحــدى مراكــز
الولــي أو الحاضــن
التكويــن المهنــي مــن قبــل
ّ
أو مــن وضــع الطفــل فــي كفالتــه وبمســاعدة

الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة االتجــار باألشــخاص
ومنــدوب حمايــة الطفولــة وذلــك لتيســير
اإلجــراءات اإلداريــة ومتابعــة التحــاق الطفــل
الضحيــة بإحــدى مســارات التكويــن التــي يرغــب
فيهــا.
كمــا يمكــن للهيئــة الوطنيــة أن تنســق مــع
الهيــاكل االجتماعيــة المختصــة (مراكــز الدفــاع
واإلدمــاج االجتماعــي) بخصــوص وضعيــات
األطفــال الراغبيــن فــي االلتحــاق بإحــدى
مســارات التدريــب أو التكويــن المهنــي.
وتخضــع هــذه المؤسســات التــي ّ
تــؤم أطفــاال
إلــى ســلطة اشــراف وزارة الشــباب والرياضــة
واالدمــاج المهنــي ،إضافــة إلــى بعــض المراكــز
الراجعــة بالنظــر لــوزارة الدفــاع الوطنــي.
كمــا قــد يتــم ادمــاج األطفــال مهنيــا بإحــدى
المؤسســات التــي تتبــع القطــاع الخــاص والتــي
تنظــم دورات تكوينيــة فــي عــدة مجــاالت
قــد تســتهوي األطفــال طبقــا لمؤهالتهــم
العلميــة والبدنيــة.

 3.2مدرسة الفرصة الثانية:
تــوكل إلــى هــذه المؤسســة  -التــي تعمــل
تحــت اشــراف وزارة التربيــة  -مهــام االســتقبال
والتوجيــه والتأهيــل والمرافقــة واإلحاطــة
باألطفــال ّ
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 12
و 18ســنة ّ
والذيــن انقطعــوا عــن الدراســة دون
الحصــول علــى شــهادة مدرســية تختــم مرحلــة
تعليميــة أو مؤهــل تكويــن مهنــي ،وذلــك قصــد
تمكينهــم مــن مواصلــة الدراســة بالمؤسســات
التربويــة التابعــة لــوزارة التربيــة أو االلتحــاق
بمنظومــة التكويــن المهنــي أو اإلعــداد
لالندمــاج بســوق الشــغل والحيــاة النشــيطة.
تتمثل مهام مدرسة الفرصة الثانية في:
التنســيق مــع المندوبيــات الجهويــة للتربيــة
قصــد اســتقبال األطفــال المنقطعيــن عــن
الدراســة وتوجيههــم وتأهيلهــم ومرافقتهــم
واإلحاطــة بهــم .وتعهــد هــذه المهــام إلــى
اإلطــارات التربويــة التابعــة لــوزارة التربيــة أو
للمكونيــن الراجعيــن بالنظــر للــوزارة المكلفــة
بالتكويــن المهنــي أو اإلطــارات التربويــة التابعــة
لبقيــة الــوزارات.
توفيــر برامــج للتربيــة والتأهيــل والتكويــن
تتضمــن تقديــم أنشــطة وخدمــات تربويــة
واجتماعيــة وتثقيفيــة ورياضيــة لفائــدة هــذه
الفئــة ّ
تمكــن مــن إعــادة إدمــاج المنقطعيــن
فــي المنظومــة التربويــة أو توجيههــم إلــى
متابعــة مرحلــة تكوينيــة أو اإلعــداد لالندمــاج
بســوق الشــغل أو اإلعــداد لاللتحــاق بالحيــاة
النشــيطة.
النهــوض بالمســتوى المعرفــي لهــذه
الفئــة الشــبابية مــن خــال تقديــم خدمــات
تعليميــة فــي اللغــات والعلــوم وتكنولوجيــات
االتصــال وتنميــة المهــارات الحياتيــة لتحســين
مكتســباتهم المعرفيــة.
إرســاء منظومــة معلوماتيــة لمتابعــة برامــج

التأهيــل والمرافقــة المقــررة للمنقطعيــن عــن
الدراســة.
وتتــراوح فتــرة التأهيــل والتكويــن بمدرســة
الفرصــة الثانيــة بيــن شــهر وتســعة أشــهر .كمــا
يتــم ضبــط نظــام الدراســة والتكويــن بمقتضــى
قــرار مشــترك مــن الوزيــر المكلــف بالتربيــة
ّ
المكلــف بالتكويــن المهنــي وتحــدد
والوزيــر
الشــروط المتعلقــة بكيفيــة االلتحــاق بمدرســة
الفرصــة الثانيــة ضمــن نظامهــا الداخلــي الــذي
يضبــط بقــرار مــن وزيــر التربيــة.
ويمكــن لألطفــال ضحايــا اإلتجــار باألشــخاص أن
يســتفيدوا مــن خدمــات هــذا البرنامــج الوطنــي
الــذي انطلــق التســجيل فيــه خــال أفريــل 2021
وســيتم تعميــم التجربــة لتشــمل عــدة مناطــق
علــى المســتوى الجهــوي.

V

إعادة إدماج الضحايا
ذوي اإلعاقة :برامج
ّ
التربية المختصة

وفقــا لمقتضيــات الفصــل  60مــن القانــون
عــدد  61لســنة  ،2016تعمــل الهيئــة الوطنيــة
ّ
اإلتجــار باألشــخاص بالتنســيق
لمكافحــة
مــع المصالــح والهيــاكل المعنيــة علــى
توفيــر المســاعدة االجتماعيــة الضروريــة
للضحايــا لتيســير إعــادة إدماجهــم فــي الحيــاة
االجتماعيــة وإيوائهــم فــي حــدود اإلمكانيــات
المتاحــة .ويراعــى فــي ّاتخــاذ هــذه التدابيــر سـ ّ
ـن
الضحايــا وجنســهم وحاجياتهــم الخصوصيــة».
وحيــث ّ
أن القانــون يعتبــر حمــل اإلعاقــة
ّ
الذهنيــة أو العضويــة مــن حــاالت االســتضعاف
لضحايــا اإلتجــار باألشــخاص ،فــإن هــذه الفئــة
تحتــاج إلــى رعايــة خصوصيــة إلعــادة ادماجهــا
وفقــا لآلليــات والبرامــج االجتماعيــة المتوفــرة
لــدى هيــاكل الدولــة والجمعيّ ــات المختصــة
والقطــاع الخــاص.
وفــي هــذا المجــال يمكــن لهــم أن يســتفيدوا
مــن برامــج التربيــة المختصــة التــي تشــرف
عليهــا هيــاكل الــوزارات المعنيــة وخاصــة وزارة
الشــؤون االجتماعيــة ،إضافــة إلــى خدمــات
الجمعيــات المختصــة فــي المجــال.
وتتولــى المؤسســات والجمعيــات المختصــة
تكويــن هــذه الفئــة مــن األشــخاص وذلــك فــي
مرحلــة أولــى بإحــدى مراكــز التربيــة المختصــة
مــن خــال توفيــر برنامــج تعليمــي خــاص
يســمح للتالميــذ باكتســاب القــدر األكبــر مــن
االســتقاللية والمهــارات االجتماعيــة ،وفــي
مرحلــة ثانيــة بتوفيــر برامــج فــي التكويــن
المهنــي فــي اختصاصــات متعــددة (صنــع
المصــوغ ،المرطبــات ،البســتنة ،صنــع الجلــد)...
وذلــك بإحــدى مراكــز التكويــن المهنــي
المختــص ،وهــو مــا يســمح بإدماجهــم فــي
الحيــاة المهنيــة باالعتمــاد علــى فريــق متعــدد
االختصــاص (أخصائيــون نفســانيون ـ مربــون
مختصــون ـ أخصائيــون فــي تقويــم النطــق ـ

أخصائيــون فــي العــاج الوظيفــي ومكونــون
مهنيــون)...
ويتــم تقديــر الوضعيــة وتحديــد الحاجــة إلــى
اإليــواء أو اإلدمــاج بإحــدى هــذه المؤسســات
التربويــة المختصــة مــن قبــل عــدة متدخليــن
ّ
أهمهــم:
مندوب حماية الطفولة بالنســبة لألطفال.
المختــص االجتماعــي بمراكــز الدفــاع واإلدمــاج
االجتماعــي أو الوحــدات المحليــة التابعــة
لــإدارات الجهويــة للشــؤون االجتماعيــة.
مركــز مختــص أو جمعيــة تعنــى بحاملــي
اإلعاقــة.
الولــي العمومــي بالنســبة لفاقــدي الســند
ّ
العائلــي.
كمــا يمكــن تمتيــع هــذه الفئــة مــن الضحايــا
بخدمــات اإلدمــاج بالمؤسســات التربويــة
العاديــة بعــد تقديــر درجــة اإلعاقــة وتأثيرهــا
علــى ادماجهــم العــادي مــع بقيــة األشــخاص
المنتفعيــن بتلــك البرامــج وذلــك فــي إطــار
تعزيــز عمليــة ادماجهــم االجتماعــي.
فــي جميــع الصــور ،يمكــن لضحايــا اإلتجــار
باألشــخاص أن يســتفيدوا مــن خدمــات
البرامــج االجتماعيــة والتربويــة والمهنيــة
المتوفــرة والتــي تشــرف عليهــا الــوزارات
المعنيــة (الشــؤون االجتماعيــة ،التربيــة،
الشــباب والرياضــة واإلدمــاج المهنــي ،المــرأة
واألســرة وكبــار الســن ،الصحــة ...وذلــك بنــاء
علــى مراســات توجــه مــن الهيئــة الوطنيــة
لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص إلــى الهيــاكل
والمصالــح المعنيــة بغــرض تيســير اإلجــراءات
اإلداريــة وتذليــل الصعوبــات المعترضــة للتمتــع
بتلــك الخدمــات.

VI

إعادة ادماج الضحايا
األجانب والعودة
ّ
الطوعية

خــول القانــون عــدد  61لســنة  2016للضحايــا
األجانــب جميــع الحقــوق المخولــة للضحايــا
التونســيين مــع تمييــز إجابــي للضحايــا األجانــب
حيــث أقــر لهــم جملــة مــن الحقــوق االجتماعية
ومنهــا إدماجهــم اجتماعيــا وضمــان تعافيهــم
الجســدي والنفســي ومجانيــة العــاج فــي
المؤسســات العموميــة ،إضافــة إلــى حقهــم
فــي العــودة الطوعيــة لبلدانهــم األصليــة أو
لبلــد ثالــث ومنــع ترحيلهــم وتمكينهــم مــن
اإلقامــة المؤقتــة متــى اختــاروا مســار التقاضــي
ضــد المتاجريــن بهــم.
ّ
وتتخــذ إعــادة إدمــاج الضحايــا األجانــب شــكلين
رئيســيين:

 1إعادة اإلدماج ببلد االستقبال:
يتمتــع الضحايــا األجانــب بخدمــات اإلدمــاج
ببلــد االســتقبال إذا مــا رغبــوا فــي اإلقامــة
بتونــس طيلــة فتــرة ممارســة حقهــم فــي
التفكيــر والتعافــي التــي تمتــد إلــى شــهرين.
كمــا يمكنهــم ذلــك فــي صــورة رفــض العــودة
الطوعيــة إلــى بلدانهــم األصليــة وعبــروا عــن
رغبتهــم فــي خــوض مســار التقاضــي ضــد
المســتغلين ومتابعــة ملفاتهــم لــدى الســلط
القضائيــة.
وتختلــف خدمــات اإلدمــاج باختــاف الطلبــات
والرغبــات والمؤهــات المتوفــرة لــدى الضحايــا،
إضافــة إلــى مراعــاة عامــل ّ
الســن وخاصــة
بالنســبة لألطفــال.

 1.1اإلدماج النفسي:
ّ
بالتمتــع بخدمــات المتابعــة النفســية مــن قبــل
الجهــات المختصــة ّ
كلمــا احتاجــت الضحيــة الــى
ذلــك بنــاء علــى وضعيتهــا ونوعيــة االســتغالل
الــذي تعرضــت إليــه وأثــره علــى اســتقرارها
النفســي.
علمــا وأن القانــون األساســي عــدد  61لســنة
 2016المتعلــق بمنــع االتجــار باألشــخاص
ومكافحتــه نــص ضمــن الفصــل  59منــه علــى
مجانيــة العــاج والتــداوي للضحايــا تيســيرا
لهــم للولــوج إلــى المرافــق الصحيــة العموميــة
والتمتــع بخدماتهــا.
 2.1اإلدماج المهني أو االقتصادي:
يقتــرن ذلــك بالحصــول علــى بطاقــة إقامــة
وقتيــة مــن الجهــات المختصــة ووفقــا
للتشــاريع الجــاري بهــا العمــل فيمــا يتعلــق
بتشــغيل األجانــب مــع مراعــاة وضعياتهــم
الخاصــة.
لكــن هــذا ال ينفــي انتفــاع الضحايــا األجانــب
ّ
توفرهــا
بخدمــات التأهيــل المهنــي التــي

مكونــات المجتمــع المدنــي فــي إطــار اتفاقيــات
شــراكة بيــن الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار
باألشــخاص وعــدد مــن الجمعيــات ،وبدعــم
مــن المنظمــات الدوليــة المعينــة التــي تكتفــل
بمصاريــف التكويــن و/أو التدريــب المهنــي فــي
احــدى المجــاالت المتوفــرة.

وفــي هــذا المجــال أبرمــت الهيئــة الوطنيــة
لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص اتفاقيــات
شــراكة مــع عــدد مــن الجمعيــات والمنظمــات
بغايــة التعهــد بالضحايــا وإعــادة ادماجهــم
اجتماعيــا .حيــث تعمــل هــذه الجمعيــات علــى
مســاعدتهم علــى تلقــي تدريــب أو تكويــن
مهنــي وتمكينهــم مــن شــهائد فــي الغــرض
تســاعدهم الحقــا علــى االندمــاج بالــدورة
االقتصاديــة ســواء بتونــس أو ببلدانهــم
األصليــة إذا مــا قــرروا العــودة مســتقبال.

وفقــا لمقتضيــات الفصــل  65مــن القانــون
األساســي عــدد  61لســنة « ، 2016تعمــل
الهيــاكل والمؤسســات المعنيــة علــى تيســير
العــودة الطوعيــة لضحايــا االتجــار باألشــخاص
إلــى أوطانهــم وذلــك مــع مراعــاة ســامتهم.
وتنســق مــع الــدول األجنبيــة المعنيــة لرفــع
العراقيــل الماديــة واإلداريــة التــي تحــول دون
تحقيــق ذلــك .وتنظــر المصالــح المعنيــة فــي
طلبــات الضحايــا األجانــب الخاصــة باإلقامــة
مؤقتــا بالبــاد التونســية أو التمديــد فيهــا
لمباشــرة إجــراءات التقاضــي الراميــة إلــى
ضمــان حقوقهــم ،مــع مراعــاة وضعيتهــم
الخاصــة».

يتــم ّ
التنســيق مباشــرة بيــن الهيئــة الوطنيــة
لمكافحــة ّ
االتجــار باألشــخاص ومنــدوب حمايــة
الطفولــة وقاضــي األســرة للنظــر فــي وضعيــات
األطفــال األجانــب غيــر المصحوبيــن الذيــن
التعهــد بهــم ّأنهــم ّ
يتبيّ ــن عنــد ّ
حلــوا بالتــراب
التونســي بصفــة قانونيــة أو غيــر قانونيــة عبــر
قنــوات الهجــرة الســرية.

تبعــا لذلــك ينتفــع ضحايــا االتجــار باألشــخاص
ممــن تجــاوزوا ّ
مــدة اإلقامــة المصــرّ ح بيهــا
بالحــق فــي اإلعفــاء مــن خطايــا المعاليــم
القنصليــة المترتبــة عــن تجــاوز مــدة اإلقامــة
بالتــراب التونســي وذلــك بنــاء علــى طلــب
ّ
توجهــه الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة االتجــار
باألشــخاص إلــى مصالــح وزارة الماليــة .

ّ
ويتمتــع األطفــال المذكوريــن بجميــع الخدمــات
المتوفــرة فــي المجــال الصحــي (تعهــد
وصحــي) ويتــم ايواؤهــم بمراكــز
نفســي
ّ
الرعايــة االجتماعيــة المتوفــرة إلــى حيــن
تســوية وضعياتهــم القانونيــة (خاصــة أمــام
ّ
تحوزهــم
الصعوبــات المعترضــة عنــد عــدم
علــى وثائــق هويــة).

ويجــب أن تكــون عمليــة إعــادة ادمــاج األجانــب
ببلدانهــم األصليــة إثــر قــرار العــودة الطوعيــة
ّ
متعــددة األبعــاد ذات نهــج شــامل يقــوم
علــى االحتياجــات ويراعــي مختلــف العوامــل
التــي يمكــن أن تؤثــر ،بمــا فــي ذلــك األبعــاد
االقتصاديــة واالجتماعيــة والنفســية.

 3.1إعادة إدماج األطفال األجانب ضحايا
اإلتجار:

كمــا يتــم التنســيق مــع مكتــب المنظمــة
الدوليــة للهجــرة قصــد تيســير ربــط الصلــة
بعائلــة الطفــل ببلــده األصلــي ومــدى
جاهزيتهــا أو العائلــة الموســعة الســتقباله.

 2إعادة اإلدماج بالبلد األصلي أو
ببلد ثالث إثر العودة الطوعية:

لذلــك يجــب أن يشــمل التقييــم  03مســتويات
هامــة:
 1.2التقييم على المستوى الشخصي :من
خالل:
تشــريكها فــي اختيــار آليــة االدمــاج ّالتــي
تتــاءم وتطلعاتهــا بالنظــر إلــى محيــط
ا نتما ئهــا .

جاهزيتهــا بالنظــر إلــى قدراتهــا الجســدية
والذهنيــة والنفســية.
ّ
وتحمســها آلليــة االدمــاج
اســتعدادها
ا لمقتر حــة .
ّ
المحلي:
 2.2التقييم على المستوى
يستوجب األخذ بعين االعتبار:
العالقــات داخــل أســرة المعنــي(ة) ومــدى
ّ
مجــددا.
اســتعدادهم الســتقباله/ها
أســباب أو ســبب مغــادرة الوطــن ،والتنســيق
لتأميــن وســاطة عائليــة.
مراعــاة القيــم والمبــادئ والعــادات والتقاليــد
الســائدة فــي المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه
الضحايــا ضمانــا لحســن االندمــاج واحتــرام
ا لخصو صيــة .
األفراد في الكفالة.
تعزيــز شــبكات الدعــم النفســي للضحايــا
(األصدقــاء ،الجيــران ،األقــارب) ومختلــف
مكونــات المجتمــع المدنــي الناشــطة فــي
ا لمجــا ل .
 3.2التقييم على المستوى الوطني :وذلك
من خالل التأكد من:
وجــود اتفاقيــات تعــاون وتنســيق بيــن تونــس
وموطــن الضحيــة ،وهــو مــا يســمح بتيســير
عمليــة االدمــاج واالســتفادة مــن المــوارد
المتوفــرة وضمــان اســتدامة االســتقرار
بالنســبة للضحيــة.
ّ
توفــر خدمــات الصحــة والتعليــم والســكن
والعدالــة والحمايــة ببلدانهــم األصليــة قصــد
االســتفادة منهــا.
ّ
توفــر تشــجيعات علــى االســتثمار وبعــث
المشــاريع الصغــرى.
وعمليــا وبالتنســيق مــع الهيئــة الوطنيــة
لمكافحــة االتجــار باألشــخاص ،تــؤدي المنظمــة

الدوليــة للهجــرة دورا رئيســيا فــي إعــادة ادمــاج
الضحايــا األجانــب ببلدانهــم األصليــة ،إذ يقــع
االنطــاق فــي اعــداد خطــة إعــادة إدماجهــم
منــذ تواجدهــم بالتــراب التونســي مــن خــال
التأهيــل النفســي والمشــاورة معهــم حــول
اآلفــاق والفــرص المتاحــة أمامهــم لنجــاح
المشــاريع المزمــع بعثهــا هنــاك .كمــا يقــع
متابعتهــم ومرافقتهــم مــن قبــل فريــق
متعــدد االختصاصــات بالمنظمــة الدوليــة
للهجــرة ببلــد المنشــأ لمســاعدتهم وتذليــل
الصعوبــات المتعلقــة ببعــث المشــروع.

VII
آليات المرافقة
ّ
والتقييم
والمتابعة

تؤثــر عديــد العوامــل الخارجيــة علــى تحقيــق
االدمــاج بالدرجــة المطلوبــة أو المخطــط لهــا.
لذلــك هنــاك مراحــل أساســية فــي عمليــة
إعــادة االدمــاج تســمى المرافقــة والمتابعــة
والتقييــم.

 1المرافقة
وتشــمل التوجيــه ،المســاعدة ،اإلشــراف،
المتابعــة ،المراقبــة ،اإلصغــاء ،التكويــن
والمســاندة .وهــي مســألة مهمــة وأساســية
فــي عمليــة ادمــاج الضحايــا وتعافيهــم علــى
جميــع المســتويات النفســية والتربويــة
و ا لمهنيــة .
وللمرافقــة خصوصيــات تتمثــل فــي كونهــا
عمليــة مســتمرة ومرنــة ،تراعــي الفــروق
الفرديــة للضحايــا ،وتختــص بكونهــا إرشــادية
وعالجيــة ،وتفاعليــة ،وتشــاركية ،واســتدراكية،
وتأهيليــة تمكنهــم مــن االندمــاج بطريقــة
دقيقــة وســليمة .وتقــوم محاورهــا باألســاس
علــى اإلعــام والتوجيــه واإلرشــاد واإلصغــاء
والمتابعــة النفســية والتأهيــل الوظيفــي،
وتعزيــز صــورة الــذات.
يمكــن أن تكــون «المرافقــة تربويــة» :ويقصــد
بهــا مجموعــة الخدمــات التربويــة التــي تســاعد
المتعلــم علــى فهــم نفســيته ،قدراتــه،
امكانياتــه والقيــام باســتغاللها لتحقيــق
أهدافــه.
ويمكــن أن تكــون «مرافقــة بيداغوجيــة»
ّ
تصــور بنــاء وتحقيــق
تســاعد المتعلــم علــى
مشــروعه الحياتــي عامــة .وفــي الجانــب
المدرســي تحقيــق مشــروعه المدرســي ،وفــي
الجانــب االجتماعــي تحقيــق مشــروعه المهنــي،

مــن خــال األخــذ بعيــن االعتبــار اســتعداداته
وقدراتــه وميوالتــه.
تــوكل مهمــة المرافقــة لضحايــا اإلتجــار
باألشــخاص  -بدرجــة أولــى  -وعلــى مســتوى
شــمولي للهيئــة الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار
باألشــخاص  -وبدرجــة ثانيــة وتخصصيــة  -إلــى
المختصيــن فــي مجاالتهــم ســواء مــن قبــل
الهيــاكل والمؤسســات الحكوميــة وغيــر
الحكوميــة أو مــن قبــل مكونــات المجتمــع
المدنــي مــن منظمــات وجمعيــات مختصــة أو
مــن قبــل القطــاع الخــاص.

 2المتابعة والتقييم:
 3.1المتابعة:
هــي عمليــة منظمــة ومخططــة ومســتمرة
وفقــا لخطــة موضوعــة توضــح بهــا األهــداف
المــراد تحقيقهــا مــع مراجعتهــا بشــكل
دوري للتأكــد مــن أن التنفيــذ ّ
يتــم فــي اإلطــار
الصحيــح .والمتابعــة تتــم وفقــا إلجــراءات
محــددة ،فهــي:
مســتمرة تتــم بصفــة منتظمــة ســواء
مــن خــال المتابعــة اليوميــة ،األســبوعية،
الشــهرية أو الثالثيــة وفقــا لنــوع النشــاط.
تســعى لتحقيــق أهــداف محــددة ســواء علــى
مســتوى مشــروع تربــوي أو تدريــب أو تكويــن
مهنــي أو حرفــي...
تقــوم علــى المراجعــة الدوريــة للتأكــد مــن
فعاليــة المتابعــة وأداء القائميــن علــى
المشــروع وتوجيــه الميزانيــة أو المســاعدة فــي
االتجــاه الصحيــح.
ّ
التأكــد مــن ّ
أن التنفيــذ صحيــح ويتــم بالجــودة
المطلوبــة.

 2.2التقييم:

 3.2مستويات ّ
التقييم:

هــو عمليــة قيــاس مــدي نجــاح مشــروع أو
برنامــج مــا فــي الوصــول لألهــداف التــي كان
مخططــا لهــا .لذلــك فهــو عمليــة تتــم وفــق
اجــراءات منظمــة ومرحليــة تمتــد علــى مــدار
مراحــل المشــروع كلهــا ،وذلــك بجمــع وتحليــل
المعلومــات لتحديــد مــدى تحقيــق المشــروع
ألهدافــه مــن خــال األنشــطة التــي تــم
انجازهــا وقيــاس النتائــج واآلثــار.
وتقــوم عمليتــي المتابعــة والتقييــم علــى
مجموعــة مــن الخطــوات التــي يقتضيهــا
ّ
وأهمهــا:
مســار التعهــد بالضحيــة

ّ
التقييــم المرحلــيّ :
إن إجــراء تقييــم جزئــي
لمــدى تقـ ّـدم انجــاز مشــروع إعــادة اإلدمــاج مــن
شــأنه المســاعدة علــى الفهــم المتعمــق لمــا
إذا كانــت األنشــطة فعالــة وتــؤدي إلــى تحقيــق
أهــداف المشــروع (إدمــاج أســري ،مدرســي،
مهنــي ،اقتصــادي ،)...إلــى جانــب الوقــوف علــى
األســباب وراء عــدم تحقــق األهــداف.
وتعــد البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن خــال
نظــام متابعــة المشــروع ً مصــدرا محوريــا
للبيانــات والمعلومــات الالزمــة لعمليــة
ا لتقييــم .

1ـ تحديــد النتائــج :بوضــع األهــداف والنتائــج
المــراد تحقيقهــا.
2ـ تحديــد مؤشــرات األداء :وتخضــع مؤشــرات
األداء لمجموعــة مــن المعاييــر وأهمهــا أن
تكــون مباشــرة ،موضوعيــة ،مالئمــة وعمليــة.
.3تصميــم خطــة متابعــة األداء :التــي تســاعد
علــى تســهيل تجميــع البيانــات ،إدارة عمليــات
جمــع البيانــات والقيــام بعــرض تحليلــي
لمؤشــرات األداء.
.4جمــع البيانــات :بتحديــد األدوات المناســبة
لجمــع البيانــات وإعــداد نمــاذج نظــام المتابعــة
وجمــع البيانــات األوليــة الناجمــة عــن متابعــة
األنشــطة مــع تحديــد مصــادر البيانــات الثانويــة.
.5تحليــل البيانــات :باســتعمال اآلليــات
اليدويــة واإللكترونيــة التــي تســاعد علــى تحليــل
البيانــات.
.6التقييــم واســتخدام المعلومــات فــي
ّ
يمــد تحليــل البيانــات
اتخــاذ القــرار :عــادة مــا
ّ
بمعلومــات وافيــة عــن معــدالت األداء – مقارنة
نســب اإلنجــاز بالمخطــط – تحديــد ســبب
تحقيــق معــدالت أعلــي أو أقــل مــن المتوقــع
وتســاعد هــذه الخطــوة األخيــرة علــى اتخــاذ
قــرارات وأفعــال مبنيــة علــى المعلومــات.

التقييــم النهائــي :عــادة مــا تجــرى التقييمــات
فــي نهايــة المشــروع للوقــوف علــى مــا إذا
كانــت األهــداف قــد تحققــت أم لــم تتحقــق
والســبب وراء ذلــك .وفــي كلتــا الحالتيــن هــو
التعــرف بعمــق علــى مــا يكــون قــد تــم بطريقــة
صحيحــة أو مــا يكــون قــد حــدث مــن أخطــاء
خــال عمليــة التنفيــذ.
ّ
وتعــد المعلومــات الناتجــة عــن التقييــم
النهائــي فــي غايــة األهميــة حيــث ّ
أنهــا:
تســاعد علــى اتخــاذ القــرار بشــأن تنفيــذ
مشــاريع وأنشــطة مماثلــة فــي المســتقبل.
اكتســاب معــارف هامــة تتعلــق بالمســائل
الناجحــة وغيــر الناجحــة واألســباب وراء كل
حالــة.

.1ضبط األهداف المنتظرة
 .2تحديد مؤشرات األداء
 .3تصميــم خطة متابعة
األداء
 .4جمع البيانات
 .5تحليل البيانات
 .6التقييم واستخدام
المعلومــات في اتخاذ القرار
لتوحيــد آليــات متابعــة وتقييــم نجــاح عمليــة
إعــادة ادمــاج ضحايــا اإلتجــار باألشــخاص،
وضعــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار
باألشــخاص أنمــوذج جــذاذة متابعــة وتقييــم
يمكــن اعتمادهــا مــن قبــل األطــراف المتدخلــة
فــي عمليــة ادمــاج الضحايــا حتــى يتســنى
لهــا التنســيق المباشــر والحينــي والــدوري
مــع الهيئــة فــي هــذا المجــال ،بمــا يضمــن
المراجعــة والتغييــر لبعــض المســائل والتدابيــر
واإلجــراءات المتعلقــة بالمشــروع الــذي
يهــدف إلدمــاج أو إعــادة ادمــاج الضحيــة كلمــا
اقتضــى األمــر ذلــك( .انظــر المرفــق عــدد ***
بالمالحــق)

قائمة المالحق
المرفق رقم :01
قائمــة المندوبيات الجهوية للتربية
المرفق رقم :02
قائمــة اإلدارات الجهويــة للتكويــن المهنــي
والتشــغيل وعناوينهــا وكيفيــة االتصــال بهــا
المرفق رقم :03
شروط وإجراءات االدماج المهني
المرفق رقم :04
قائمــة مراكــز التكويــن المهنــي العســكري
( )CAPالتابعــة لــوزارة الدفــاع الوطنــي
المرفق رقم : 05
شــروط واجــراءات الحصــول علــى قــروض
صغــر ى
المرفق رقم :06
برامج المســاعدة على التشغيل
المرفق رقم :07
شــروط وإجــراءات االدمــاج المدرســي
والترســيم بمدرســة الفرصــة الثانيــة
المرفق رقم :08
قائمــة الروابــط اإللكترونيــة لمراكــز التكويــن
المهنــي والتشــغيل علــى المســتوى الوطنــي
المرفق رقم :09
أنمــوذج جذاذة متابعة وتقييم

المرفق 01

قائمة المندوبيات
الجهوية للتربية
المندوبية الجهوية للتربية بأريانة
الهاتف 367 840 71:
الفاكس 675 840 71:
العنوان اإللكتروني dre.ariana@edunet.tn:
المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين
العنوان  - 1219 :القصرين
الهاتف 922 474 77:
الفاكس 098 473 77:
العنوان اإللكتروني dre.kasserine@edunet.:
tn
موقع واب www.dref-kasserine.edunet.tn :
المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان
العنوان :شارع فاس  - 3119القيروان
الهاتف 600 281 77:
الفاكس 960 281 77:
العنوان اإللكتروني dre.kairouane@edunet.:
tn
موقع واب www.dref-kairouan.edunet.tn :
المندوبية الجهوية للتربية بالكاف
العنوان :شارع المنجي سليم  - 7100الكاف
الهاتف 455 223 78:
الفاكس 708 223 78:
العنوان اإللكتروني dre.kef@edunet.tn:
موقع واب www.dref-kef.edunet.tn :
المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير
العنوان :نهج المغرب  - 5019المنستير
الهاتف 250 468 73:
الفاكس 577 462 73:
العنوان اإللكتروني dre.monastir@edunet.tn:
موقع واب www.dref-monastir.edunet.tn :

المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية
العنوان :شارع  2مارس  - 5100المهدية
الهاتف 732 692 73:
الفاكس 442 680 73:
العنوان اإللكتروني dre.mahdia@edunet.tn:
موقع واب www.reseaux.edunet.tn/pem :
المندوبية الجهوية للتربية بباجة
العنوان :شارع أبو القاسم الشابي - 9019
باجة
الهاتف 255 450 78:
الفاكس 466 452 78:
العنوان اإللكتروني dre.beja@edunet.tn:
موقع واب dref-beja.edunet.tn :
المندوبية الجهوية للتربية ببنزرت
العنوان :نهج اسطنبول  - 7000بنزرت
الهاتف 894 432 72:
الفاكس 958 432 72:
العنوان اإللكتروني dre.bizerte@edunet.tn:
المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس
العنوان  7:نهج مصر  - 2040رادس منجيل
الهاتف 764 441 71:
الفاكس 807 443 71:
العنوان اإللكتروني dre.benarous@edunet.tn:
موقع واب www.dref-ben-arous.edunet.tn :
المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين
العنوان :حي  7نوفمبر  - 3263تطاوين
الهاتف 300 870 75:
الفاكس 202 870 75:
العنوان اإللكتروني dre.tataouine@edunet.:
tn
موقع واب www.dref-tataouine.edunet.tn :
http://www.pm.gov.tn/pm/
 administration/listadministrationبوابة
رئاسة الحكومة

المرفق 02

قائمة اإلدارات الجهوية للتكوين المهني
والتشغيل

الهيــكل المشــرف :وزارة التكويــن المهنــي
والتشــغيل
الهيــكل :اإلداراة الجهويــة للتكويــن
المهنــي والتشــغيل ببــن عــروس
العنوان  ،56:شارع فرنسا  2013بن عروس
الهاتف 510 381 71:
الفاكس 120 381 71:
العنــوان اإللكترونــي dr.BenArous@mfpe.gov.:
tn
الهيــكل المشــرف :وزارة التكويــن المهنــي
والتشــغيل
الهيــكل :اإلداراة الجهويــة للتكويــن
المهنــي والتشــغيل بتونــس
العنوان  ،14:نهج العراق  1001تونس
الهاتف 389 789 71:
الفاكس 146 787 71:
العنوان اإللكتروني dr.tunis@mfpe.gov.tn:
الهيــكل المشــرف :وزارة التكويــن المهنــي
والتشــغيل
الهيــكل :اإلداراة الجهويــة للتكويــن
المهنــي والتشــغيل بجندوبــة
العنوان  9:شارع  9افريل  8100جندوبة
الهاتف 160 631 78:
الفاكس 928 600 78:
العنــوان اإللكترونــي dr.jendouba@mfpe.gov.:
tn
الهيــكل المشــرف :وزارة التكويــن المهنــي
والتشــغيل
الهيــكل :اإلداراة الجهويــة للتكويــن
المهنــي والتشــغيل بزغــوان
العنوان :نهج أحمد مبارك  1100زغوان

الهاتف 588 675 72:
العنــوان اإللكترونــي dr.zaghouan@mfpe.gov.:
tn
الهيــكل المشــرف :وزارة التكويــن المهنــي
والتشــغيل
الهيــكل :اإلداراة الجهويــة للتكويــن
المهنــي والتشــغيل بســليانة
العنوان :نهج خير الدين باشا  6100سليانة
الهاتف 580 872 78:
الفاكس 580 872 78:
العنوان اإللكتروني dr.siliana@mfpe.gov.tn:
الهيــكل المشــرف :وزارة التكويــن المهنــي
والتشــغيل
الهيــكل :اإلداراة الجهويــة للتكويــن
المهنــي والتشــغيل بسوســة
العنــوان :نهــج إبــن خلــدون  4003سوســة  -ص
ب 305
الهاتف 600 221 73:
الفاكس 601 221 73:
العنوان اإللكتروني dr.sousse@mfpe.gov.tn:
الهيــكل المشــرف :وزارة التكويــن المهنــي
والتشــغيل
الهيــكل :اإلداراة الجهويــة للتكويــن
المهنــي والتشــغيل بســيدي بوزيــد
العنــوان  51:شــارع الجمهوريــة  9100ســيدي
بوزيــد
الهاتف 545 633 76:
الفاكس 545 633 76:
العنــوان اإللكترونــي dr.sidibouzid@mfpe.:
gov.tn

الهيــكل المشــرف :وزارة التكويــن المهنــي
والتشــغيل
الهيــكل :اإلداراة الجهويــة للتكويــن
المهنــي والتشــغيل بصفاقــس
العنــوان  7:نهــج الشــيخ مقديــش 3024
صفا قــس
الهاتف 592 222 74:
الفاكس 950 298 74:
العنوان اإللكتروني dr.sfax@mfpe.gov.tn:
الهيــكل المشــرف :وزارة التكويــن المهنــي
والتشــغيل
الهيــكل :اإلداراة الجهويــة للتكويــن
المهنــي والتشــغيل بقفصــة
العنوان :نهج الرمان الدوالي  2100 -قفصة
الهاتف 346 228 76:
الفاكس 346 228 76:
العنوان اإللكتروني dr.gafsa@mfpe.gov.tn :
الهيــكل المشــرف :وزارة التكويــن المهنــي
والتشــغيل
الهيــكل :اإلداراة الجهويــة للتكويــن
المهنــي والتشــغيل بمنويــة
العنوان  5:نهج أبو طيب المتنبي منوبة
الهاتف 002 524 71:
العنــوان اإللكترونــي dr.manouba@mfpe.gov.:
tn
الهيــكل المشــرف :وزارة التكويــن المهنــي
والتشــغيل
الهيــكل :اإلداراة الجهويــة للتكويــن
المهنــي والتشــغيل بأريانــة
العنــوان  17:مكــرر نهــج أحمــد الخبثانــي حــي
النزهــه  2080أريانــة
الهاتف 696 717 71:
الفاكس 677 717 71:
العنوان اإللكتروني dr.ariana@mfpe.gov.tn:

الهيــكل المشــرف :وزارة التكويــن المهنــي
والتشــغيل
الهيــكل :اإلداراة الجهويــة للتكويــن
المهنــي والتشــغيل بالقصريــن
العنــوان :نهــج  7نوفمبــر صنــدوق بريــد رقــم
 1200 – 111القصريــن
الهاتف 366 475 77:
الفاكس 366 475 77:
العنــوان اإللكترونــي dr.kassrine@mfpe.gov.:
tn
الهيــكل المشــرف :وزارة التكويــن المهنــي
والتشــغيل
الهيــكل :اإلداراة الجهويــة للتكويــن
المهنــي والتشــغيل بالقيــروان
العنــوان  16:نهــج البيــت الحكمــة 3100
ا لقيــر و ا ن
الهاتف 876 230 77:
الفاكس 127 233 77:
العنــوان اإللكترونــي dr.kairouan@mfpe.gov.:
tn
الهيــكل المشــرف :وزارة التكويــن المهنــي
والتشــغيل
الهيــكل :اإلداراة الجهويــة للتكويــن
المهنــي والتشــغيل بالــكاف
العنوان :نهج طه حسين  7120الكاف
الهاتف 822 223 78:
الفاكس 822 223 78:
العنوان اإللكتروني dr.kef@mfpe.gov.tn:
الهيــكل المشــرف :وزارة التكويــن المهنــي
والتشــغيل
الهيــكل :اإلداراة الجهويــة للتكويــن
المهنــي والتشــغيل بالمنســتير
العنــوان :نهــج فطومــة بورقيبــة 5000
ا لمنســتير
الهاتف 866 461 73:
الفاكس 866 461 73:
العنــوان اإللكترونــي dr.monastir@mfpe.gov.:
tn

الهيــكل المشــرف :وزارة التكويــن المهنــي
والتشــغيل
الهيــكل :اإلداراة الجهويــة للتكويــن
المهنــي والتشــغيل بالمهديــة
العنــوان :نهــج البشــير صفــر  5100المهديــة
ص ب 24
الهاتف 421 696 73:
الفاكس 421 696 73:
العنــوان اإللكترونــي dr.mahdia@mfpe.gov.:
tn
الهيــكل المشــرف :وزارة التكويــن المهنــي
والتشــغيل
الهيــكل :اإلداراة الجهويــة للتكويــن
المهنــي والتشــغيل ببــاجة
العنوان :شارع الحبيب بورقيبة  9000باجة
الهاتف 177 456 78:
الفاكس 177 456 78:
العنوان اإللكتروني dr.beja@mfpe.gov.tn:
administration/listadministration
بوابة رئاسة الحكومة

المرفق 03

التسجيل بمراكز ّ
شروط واجراءات ّ
التكوين
المهني
فــي إطــار تعهــد متكامــل وتشــاركي ،يســاهم
الولــي القانونــي فــي
الشــخص المعنــي أو
ّ
اختيــار اإلختصــاص المطلــوب وفــي تكويــن
ملــف التســجيل بدعــم ومتابعــة مــن الهيئــة
شروط ّ
الترشح

االجراءات

• أن يكــون المترشــح
متحصــا علــى الجنســية
ا لتو نســية
• مــن األجانــب المقيميــن
بصفــة قانونيــا فــي تونــس
• مــن األجانــب المشــمولين
باتفاقيــات خاصــة

تقديــم الطلــب إلــى اإلدارة
الجهويــة للتكويــن المهنــي
والتشــغيل مــع ضــرورة
تحديــد الكفــاءة المطلوبــة
انظــر قائمــة اإلدارات
الجهويــة للتكويــن المهنــي
والتشــغيل بالمرفــق رقــم
 01بالمالحــق
* يتــم إعــام المرشــح
ّ
ويتحصــل
بنتائــج االختبــار
علــى شــهادة تثبــت كفاءتــه
المهنيــة خــال فتــرة ال
تتجــاوز ً 15
يومــا مــن تاريــخ
االختبــار

اجتــاز بنجــاح امتحانـ ًـا مهنيـ ًـا
فــي ّ
التخصــص المطلــوب
لــه مســتوى الســنة
السادســة أساســي منهــاة
ّ
الخاصة
ذوي الفئات

الوطنيــة لمكافحــة االتجــار باألشــخاص و (أو)
المنظمــة و (أو) الهيــكل العمومــي المعنــي
بإعــادة اإلدمــاج
الوثائق المطلوبة

شهادة ّ
التأهيل المهني

مدة ّ
ّ
التكوين

• شــهادة صــادرة عــن
ّ
مشــغل تثبــت مزاولــة
المهنــة لمــدة  3ســنوات أو
مــا يثبــت ممارســة النشــاط
الحرفــي.
• وثيقــة تثبــت التدريــب
فــي النشــاط الحرفــي
المعنــي (صــادرة عــن مركــز
تدريــب خــاص أو جمعيّ ــة).
• نســخة مــن بطاقــة اختبار الكفاءة المهنية
التعريــف الوطنيــة مــع
ضــرورة االســتظهار باألصــل.
• نســخة مــن جــواز الســفر
وبطاقــة اإلقامــة ســارية
المفعــول لألجانــب غيــر
المشــمولين باالتفاقيــات
الخاصــة ،مــع ضــرورة
اإلســتظهار باألصــل.

شهادة الكفاءة المهنية
أن يكــون المرشــح قــد
أكمــل دراســة الســنة
أساســي
التاســعة
وبالنســبة لشــروط الترشــح
التكويــن
بمنظومــة
المهنــي بالجيــش الوطنــي
يجــب أن يكــون المترشــح:
حامال للجنسية التونسية:
يبلــغ مــن العمــر  15إلــى 19
ســنة بالنســبة للمدنييــن
الذكــور.
مــن  15إلــى  24ســنة،
بالنســبة لإلنــاث والذكــور
الذيــن ســوّ وا وضعياتهــم
إزاء قانــون الخدمــة الوطنيــة

*تقديــم الطلــب إلــى االدارة
الجهويــة للتكويــن المهنــي
والتشــغيل
انظــر التوزيــع الجغرافــي
التدريــب
لمراكــز
والتخصصــات التــي تدرســها
بالمرفــق رقــم  02بالمالحــق
*فيمــا يتعلــق بمراكــز
التدريــب التــي تخضــع
إلشــراف الجيــش الوطنــي،
للمترشــحين
يمكــن
الذيــن يحملــون الجنســية
التونســية االتصــال بالمركــز
الــذي تــم اختيــاره مباشــرة
انظــر القائمــة بالمرفــق رقــم
 03بالمالحــق

المســتوى التعليمــي :مــن
الســنة التاســعة أساســي
منهــاة إلــى الثانيــة ثانــوي الهاتف المبسط1862 :
العنــوان :إدارة األفــراد
غيــر منهــاة
والتكويــن شــارع الحريــة
أو متحصــل علــى شــهادة  ،بوشوشــة  1010بــاردو
المهــارة فــي نفــس تو نــس
البريــد اإللكترونــيdefcab@ :
ا إل ختصــا ص .
اجتيــاز اإلختبــار النفســي defense.tn
والفحــص الطبــي.

شــهادة مدرســية تثبــت
المســتوى التعليمــي الســنة
مكتملــة
التاســعة
أساســي بطاقــة ســنة واحــدة بمــا فــي ذلــك
نســخة مــن
الوطنيــة مــع فتــرات التدريــب
التعريــف
ضــرورة االســتظهار باألصــل

شهادة تقني المهني

أن يكــون المترشــح حامــا
شــهادة الكفــاءة المهنيــة
أو أتـ ّـم الدراســة حتــى نهايــة
الســنة الثانيــة مــن التعليــم
الثانــوي

يجــب تســجيل الترشــح
حصريــا عــن طريــق
منظومــة التســجيل عــن
بعــد عبــر الموقــع الرســمي
للوكالــة التونســية للتكويــن
ا لمهنــي
*تقديــم الطلــب إلــى االدارة
الجهويــة للتكويــن المهنــي
والتشــغيل
انظــر التوزيــع الجغرافــي
التدريــب
لمراكــز
والتخصصــات المتوفــرة
بالمرفــق رقــم  04بالمالحــق

نســخة مــن بطاقــة
التعريــف الوطنيــة ،مــع
ضــرورة االســتظهار باألصــل
شــهادة مدرســية تثبــت سنتان
مســتوى الســنة الثانيــة مــن
التعليــم الثانــوي

شهادة تقني سامي

أن يكــون المترشــح متحصــا
علــى شــهادة البكالوريــا أو
شــهادة التقنــي المهنــي
(بشــروط مناظــرة
وحســب تقييــم نتائــج
التكويــن الســابق)

*تقديــم الطلــب إلــى إدارة
معهــد التدريــب الــذي تــم
اختيــاره
انظــر التوزيــع الجغرافــي
التدريــب
لمراكــز
والتخصصــات المتوفــرة
بالمرفــق عــدد  05بالمالحــق
* للمناظــرة ،ترســل ملفــات
الترشــح حصريــا عــن طريــق
البريــد المضمــون الوصــول
علــى العنــوان التالــي:
الوكالــة التونســية للتكويــن
المهنــي

مالحظــة هامــة :كل مترشــح وجــد صعوبــات
فــي التســجيل عــن بعــد ،يمكنــه اإلتصــال
بمصالــح الوكالــة التونســية للتكويــن المهنــي

شــهادة البكالوريــا أو
شــهادة التقنــي المهنــي
نســخة مــن بطاقــة
التعريــف الوطنيــة ،مــع
ضــرورة االســتظهار باألصــل
المطلوبــة
*الوثائــق
لمناظــرة «تقنــي مهنــي»:
اإلســتمارة التــي تســحببعــد الترســيم الوجوبــي
علــى موقــع الــواب الخــاص
التونســية
بالوكالــة
المهنــي.
للتكويــن
 نســخة مــن بطاقــة سنتانالوطنيــة
التعريــف
 نســخة مطابقــة لألصــلمــن شــهادة مؤهــل التقنــي
المهنــي ّ
منظــر أو شــهادة
نجــاح
 األصــل مــن الحوالــةالبريديــة بمبلــغ عشــرة
دنانيــر ( 10د) مودعــة
بالحســاب الجــاري البريــدي
باســم الوكالــة التونســية
للتكويــن المهنــي

عبــر البريــد اإللكترونــي:
reclamation.inscription@takwin.atfp.tn

التسجيل بمراكز ّ
شروط واجراءات ّ
التكوين
المهني العسكري
شروط ّ
الترشح

االجراءات

الوثائق المطلوبة

مدة ّ
ّ
التكوين

شهادة انتهاء التدريب المهني
تقديــم الطلــب عبــر البريــد
العــادي أو الحضــور مباشــرة
بالعنــوان التالــي :إدارة
األفــراد والتكويــن شــارع
الحريــة ،بوشوشــة 1010
بــاردو تونــس.
الهاتــف242/71 574 71:
221 574

أن يكــون المترشــح (ذكــور
وانــاث) مــن ذوي المســتوى انظــر قائمــة مراكــز التكويــن
العســطري
التعليمــي دون التاســعة المهنــي
بالمرفــق عــدد ***
أساســي،
بالمالحــق بالمرفــق رقــم 01
با لمال حــق
*يشــفع التدريــب بشــهادة
ختــم التدريــب المهنــي
مســلمة مــن طــرف
وزارة التكويــن المهنــي
و ا لتشــغيلر

مطلــب بإســم الســيد وزيــر
الدفــاع الوطنــي
 02نســخ مــن بطاقــة
الوطنيــة
التعريــف
 02مضامين والدة
سنتين
شهادة إقامة
ترخيــص الولــي معــرف بمعــدل أربعــة دورات فــي
باإلمضــاء لمــن ســنه دون
الســنة (جانفــي ،مــارس،
 18ســنة
نســخة مطابقــة لألصــل جــوان وســبتمبر)
مــن الشــهادة المدرســية أو
شــهادة حضــور
 04ضــروف متنبــرة تحميــل
عنــوان المترشــح
 04صور شمسية

شهادة المهارة
أأن يكــون المترشــح (ذكــور ***//***//
وانــاث) مــن ذوي المســتوى
التعليمــي الســنة السادســة يشــفع بشــهادة المؤهــل
منهــاة ودون التاســعة مــن التقنــي المهنــي مســلمة ***//***//
التعليــم األساســي حســب مــن قبــل وزارة التكويــن
المهنــي والتشــغيل.
االختصــاص

تسعة ( )9أشهر

شهادة تقني المهني
أن يكــون المترشــح (ذكــور
وانــاث) مــن ذوي المســتوى
التعليمــي الســنة التاســعة
أساســي منهــاة علــى األقــل

***//***//
يشــفع التكويــن بشــهادة
الكفــاءة المهنيــة مســلمة ***//***//
مــن قبــل وزارة التكويــن
المهنــي والتشــغيل

سنة واحدة
بمعــدل  4دورات فــي الســنة
(جانفــي – مــارس – جــوان –
ســبتمبر)

شهادة تقني سامي
أن يكــون المترشــح (ذكــور
وانــاث) مــن ذوي المســتوى
التعليمــي الســنة الثانيــة
ثانــوي منهــاة أو مــا يعادلها

يشــفع بشــهادة المؤهــل
التقنــي المهنــي
مســلمة ***//***//
مــن قبــل وزارة التكويــن
المهنــي والتشــغيل.

إمتيازات التكوين المهني بالجيش
منحة شهرية حسب المستوى
التمتــع بتعريفــة النقــل الخاصــة بالتالميــذ
بالنســبة للمدنييــن
الحصــول علــى شــهادة فــي االختصــاص

سنتان

معتــرف بهــا وطنيــا
مجانية العالج خالل فترة التربص
األولويــة فــي االنتــداب بالمــدارس العســكرية
واإلدمــاج فــي صفــوف الجيــش الوطنــي
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مراكز التكوين المهني العسكري ( )CAPالتابعة
لوزارة الدفاع الوطني

المركــز العســكري للتكويــن المهنــي
با لخر و بــة
لحامة محركات
عون صيانة األنظمة الميكانيكية
لحام مركب
مركب األسالك الكهربائية
مركب في كهرباء البناء
مشغل آالت األدوات
ميكانيكي محركات بحرية
مركز التكوين المهني بخليج الشعرة
لحامة محركات
عون صيانة األنظمة الميكانيكية
لحام مركب
مركب األسالك الكهربائية
مركب في كهرباء البناء
مشغل آالت األدوات
ميكانيكي محركات بحرية
المركــز العســكري للتكويــن المهنــي
بمنو بــة
البناء
عون مطبخ ومرطبات
مجهز حراري وصحي
مركب األسالك الكهربائية
مركب في كهرباء البناء
مركب مصلح في التبريد
نجار أليمنيوم و ب ف س
المركــز العســكري للتكــون المهنــي بــوادي
الليــل
البناء
عون مطبخ ومرطبات
مجهز حراري وصحي
مركب األسالك الكهربائية
مركب في كهرباء البناء
مركب مصلح في التبريد
نجار أليمنيوم و ب ف س

المركز العسكري للتكوين المهني بباجة
لحام مركب
مركب األسالك الكهربائية
مركب في كهرباء البناء
نجار أليمنيوم و ب ف س

المركــز العســكري للتكويــن المهنــي بفنــدق
الجديد
لحام مركب
مطال مرمم هياكل ودهن السيارات
ميكانيكي سيارات بنزين وديزل
المركــز العســكري للتكويــن المهنــي
بقفصــة
لحام مركب
مركب األسالك الكهربائية
مركب في كهرباء البناء
نجار أليمنيوم و ب ف س
المركــز العســكري للتكويــن المهنــي بقصــر
قفصــة
لحام مركب
مركب األسالك الكهربائية
مركب في كهرباء البناء
نجار أليمنيوم و ب ف س
مركــز التكويــن المهنــي بالقاعــدة الجويــة
بصفاقــس
مركب األسالك الكهربائية
مركب في كهرباء البناء
المركــز العســكري للتكويــن المهنــي
بقا بــس
سائق معدات الحضائر
ميكانيكي مصلح معدات الحضائر
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شروط واجراءات الحصول على قروض صغرى
يمكــن للهيئــة الوطنيــة لمكافحــة االتجــار
باألشــخاص التنســيق وتيســير إجــراءات
الحصــول علــى قــروض صغــرى لفائــدة الضحايــا

لبعــث المشــاريع وفقــا للبرامــج اإلجتماعيــة
المتاحــة والمؤسســات المانحــة وبمرافقــة
مــن قبــل الجمعيــات والمنظمــات المتدخلــة

برنامج «رائدة»
الهيكل المعني
وزارة المراة واألسرة وكبار
السن

التعريف بالبرنامج

شروط االنتفاع

برنامج ّ
موجه للنساء
يتمثل في إسناد قروض
يتم تسديدها دون فوائض
وبدون تمويل ذاتي.
تصل قيمة القرض إلى 10
آالف دینار مع مدة إمھال
تدوم  06أشهر.
كما يمكن لصاحبات
الشهائد الجامعية ومؤهل
التقني سامي الحصول
على قرض تترواح قيمته
بين الـ  10أالف دینار والـ100
ألف دینار
ّ
وتوفر وزارة المرأة واألسرة
والطفولة التمويل الذاتي
وهو ما يعادل  20%من
قیمة المشروع في شكل
قرض بدون فائض.

ّ
• أن يكون ّ
المترشحة
سن
بين  19و  59سنة
ّ
للمترشحة فكرة
• أن تكون
مشروع
• أن تكون المترشحة حاملة
لشھادة جامعية أو شهادة
تكوين مهني أو شهادة في
إثبات الكفاءة في میدان
المشروع

لمزيد االستفسار وايداع
الطلبات
االتصال بالمندوبية الجهوية
للمراة واألسرة وكبار السن
مرجع النظر الترابي

برنامج «حاجتي بيك»
الهيكل المعني
وزارة التكوين المهني
والتشغيل

التعريف بالبرنامج
برنامج موجه الصحاب
المشاريع بمناطق الجنوب
الشرقي والشمال الغربي
التونسي ،

شروط االنتفاع
صاحب أو صاحبة مشروع

لمزيد االستفسار وايداع
الطلبات
االتصال باالدارة الجهوية
للتكوين المهني والتشغيل
مرجع النظر الترابي

برنامج«مبادرون»
الهيكل المعني

التعريف بالبرنامج

مشروع ادماج اقتصادي
الوزارة المكلفة بالتكوين
المهني والتشغيل والوكالة للشباب يهدف إلى
الوطنية للتشغيل والعمل تحسين الفرص االقتصادية
للشباب األقل حظا من
المستقل
العاطلين عم العمل وذلك
من خالل توفير فرص
تشغيل لتمكينهم من
االندماج في الحياة المهنية
بالمؤسسات االقتصادية
او من بعث مشاريع خاصة
وزتشرف على تنفيذه وزارة
التكوين المهني والتشغيل
بالتعاون مع الوكالة
الوطنية للتشغيل والعمل
المستقل باإلضافة إلى
الوزارات المعنية ومنظمات
المجتمع المدني خالل فترة
 6سنوات ()2018-2024
بسبع واليات وهي :جندوبة
والقصرين والقيروان
ومنوبة وصفاقس وقبلي
وسليانة.

برنامج لــــTake-off
فهــو يهــدف إلــى تمويــل اكثــر مــن  4آالف
مشــروع إضافــي واحــداث اكثــر مــن  10آالف
موطــن شــغل ومرافقــة اكثــر مــن 2300
صاحــب مؤسســة وذلــك مــن خــال وضــع
آليــات لتمويــل مرافقــة تطــور المؤسســات
الصغــرى الناشــطة ولتوفيــر مرافقة تتماشــى و

شروط االنتفاع

لمزيد االستفسار وايداع
الطلبات

•الشباب العاطلين عن
العمل ّ
والذين تترواح
أعمارهم بين  18و  35سنة

االتصال باالدارة الجهوية
للتكوين المهني والتشغيل
مرجع النظر الترابي

خصوصيــات و حاجيــات المؤسســات ولتطويــر
نظــام ضمــان القــروض المســندة للمؤسســات
الصغــرى و متناهيــة الصغــر ولتنويــع العــرض
المالــي وفتــح المجــال لمتدخليــن جــدد
فــي مجــال تمويــل المؤسســات الصغــرى
ومتناهيــة الصغــر

برنامج «»Take-off
الهيكل المعني
الوزارة المكلفة بالتكوين
المهني والتشغيل

التعريف بالبرنامج

شروط االنتفاع

لمزيد االستفسار وايداع
الطلبات

يهدف إلى تمويل أكثر
من  4آالف مشروع إضافي
وإحداث أكثر من  10آالف
موطن شغل مرافقة
أكثر من  2300صاحب
مؤسسة وذلك من خالل
وضع آليات لتمويل مرافقة
تطور المؤسسات الصغرى
الناشطة و مرافقة تتماشى
و خصوصيات و حاجيات
المؤسسات ولتطوير نظام
ضمان القروض المسندة
للمؤسسات الصغرى و
متناهية الصغر ولتنويع
العرض المالي وفتح المجال
لمتدخلين جدد في مجال
تمويل المؤسسات الصغرى
ومتناهية الصغر

•الشباب العاطلين عن
العمل ّ
والذين تترواح
أعمارهم بين  18و  35سنة

االتصال باالدارة الجهوية
للتكوين المهني والتشغيل
مرجع النظر الترابي

برنامج «جيل جديد من الباعثين»
الهيكل المعني
الوزارة المكلفة بالتكوين
المهني والتشغيل

التعريف بالبرنامج

شروط االنتفاع

لمزيد االستفسار وايداع
الطلبات

يهدف إلى تمكين
المؤسسات الصغرى من
صفقات عمومية قيمتها
 762مليون دينا وذلك من
خالل مساعدة المؤسسات
الصغرى على الحصول
على الصفقات العمومية
وإدخال مرونة على طريقة
إسناد الصفقات العمومية
لضمان مشاركة أكبر
أكبر عدد من المؤسسات
الصغرى

•الشباب العاطلين عن
العمل ّ
والذين تترواح
أعمارهم بين  18و  35سنة

االتصال باالدارة الجهوية
للتكوين المهني والتشغيل
مرجع النظر الترابي

منظومة القروض الصغرى بالبنك التونسي للتضامن
الهيكل المعني
البنك التونسي للتضامن

التعريف بالبرنامج
تتراوح قيمتها بين 1000
دينار في  1999إلى 5000
دينار لألنشطة اإلنتاجية
ومن  300دينار إلى 1000
دينار في  2005لتحسين
الظروف المعيشية.

شروط االنتفاع
•الشباب

لمزيد االستفسار وايداع
الطلبات
االتصال بالبنك التونسي
للتضامن و/أو الجمعيات
المتعاقدة معه

برنامج «بعث موارد رزق للمعوقين المعوزين القادرين على العمل»
الهيكل المعني
وزارة الشؤون االجتماعية

التعريف بالبرنامج
برنامدج يهدف إلى تمويل
مشاريع صغرى لفائدة
حاملي اإلعاقة المنتمين
ألسر معوزة او أسر محدودة
الدخل

شروط االنتفاع

لمزيد االستفسار وايداع
الطلبات

•الشباب من حاملي اإلعاقة االتصال بالوحدة المحلية
للنهوض االجتماعي مرجع
والمنتمين ألسر معوزة
النظر الترابي
وأسر محدودة الدخل

برنامج «بعث مشاريع صغرى لفائدة الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج األمان االجتماعي
والقادرة على العمل للحساب الخاص»
الهيكل المعني
وزارة الشؤون االجتماعية

التعريف بالبرنامج
تمويل مشاريع فردية
وجماعية بعث مشاريع
صغرى لفائدة الفئات
الفقيرة المنتفعة ببرنامج
األمان االجتماعي والقادرة
على العمل للحساب
الخاص

شروط االنتفاع
•ان يكون المترشح منتفعا
بالمنحة المالية الشهرية
للبرنامج الوطني إلعانة
العائالت المعوزة او العالج
المجاني أو ّ
مسجال بقائمة
االنتظار الحد البرنامجين
•ان يكون رئيس األسرة
أو احد أفرادها قادرا على
العمل وعلى تسيير مشروع
•أن ال يقل ّ
سنه عن  18سنة
في تاريخ تقديم الملف

لمزيد االستفسار وايداع
الطلبات
الوحدة المحلية لنهوض
االجتماعي مرجع النظر
الترابي
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تضــع الــوزارة المكلفــة بالتكويــن المهنــي
والتشــغيل علــى ّ
ذمــة الباحثيــن عــن شــغل
العديــد مــن البرامــج واآلليــات الهادفــة إلــى
تحســين التشــغيلية وتيســير اإلندمــاج فــي
الحيــاة النشــيطة .وتهــدف هــذه البرامــج إلــى
تمكيــن الباحثيــن عــن موطــن شــغل مــن
اإلنتفــاع بتربّ صــات ّ
للتأهيــل المهنــي لتنميــة
ّ
مؤهالتهــم ومكتســباتهم المعرفيــة ّالتــي
تيســر عمليــة اإلندمــاج فــي ســوق ّ
ّ
الشــغل،
وذلــك مــن خــال ّ
التعــرّ ف علــى ظــروف العمــل
الحقيقيّ ــة وربــط شــبكة مــن العالقــات مــع
ّ
وتتمثــل هــذه البرامــج فــي:
المحيــط المهنــي.
برنامج عقد الكرامة :
يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تيســير إدمــاج
طالبــي الشــغل ألول مــرّ ة حاملــي الشــهادات
العليــا فــي الحيــاة المهنيــة وذلــك بإكســابهم
مؤهــات إضافيــة فــي عالقــة بحاجيــات
مؤسســات القطــاع الخــاص وتمكينهــم مــن
قــدرات تطبيقيــة موافقــة لمتطلبــات الوســط
الحقيقــي للعمــل.
تربّ صات اإلعداد للحياة المهنية:
يهــدف هــذا البرنامــج إلــى مســاعدة المنتفــع
بــه علــى اكتســاب مهــارات مهنيــة لتيســير
إدماجــه فــي الحيــاة النشــيطة.
عقــود إدمــاج حاملــي شــهادات التعليــم
العالــي
(ممــن تجــاوزت فتــرة بطالتهــم الســنتان )
 :يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تمكيــن المنتفــع
بــه مــن اكتســاب مؤهــات وقــدرات إضافيــة
وذلــك بتأهيلهــم بالتــداول بيــن مهنــة
بالمؤسســات الخاصــة وهيــاكل التكويــن
العموميــة أو الخاصــة طبقــا لمتطلبــات
مواطــن عمــل تتعهــد المؤسســة بانتدابهــم
فيهــا.

عقود ّ
التأهيل واإلدماج المهني
(لــذوي المســتويات دون التعليــم العالــي)
 :يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تمكيــن طالــب
الشــغل اكتســاب مؤهــات مهنيــة موافقــة
لمتطلبــات عــرض شــغل تقدمــت بــه مؤسســة
خاصــة وتعـ ّـذرت االســتجابة لــه لعــدم ّ
توفــر اليــد
العاملــة المطلوبــة فــي ســوق الشــغل.
عقــود إعــادة اإلدمــاج فــي الحيــاة النشــيطة
 :يهــدف هــذا البرنامــج إلــى إعــادة تأهيــل
ّ
لمتطلبــات
فاقــدي الشــغل لالســتجابة
ّ
بمؤسســات القطــاع
مواطــن عمــل مشــخصة
الخــاص وأصحــاب المهــن الحــرة.
برنامــج مرافقــة باعثــي المؤسســات
الصغــرى :
يهــدف البرنامــج إلــى مســاندة الراغبيــن فــي
بعــث مشــاريع صغــرى خــال مختلــف مراحــل
إنجــاز مشــاريعهم مــن خــال:
المســاعدة علــى إيجــاد فكــرة المشــروعووضــع مخطــط األعمــال،
البحــث عــن التمويــل وتمويــل المشــروعوالتكويــن،
مرافقــة ومتابعــة الباعثيــن خــال الســنتيناألوليتيــن مــن التركيــز الفعلــي للمشــروع،
التكفــل بجــزء مــن مقابــل الخدمــاتالموكلــة للهيــاكل العموميــة والتــي تســديها
المؤسســة الصغــرى لمــدة ال تتعــدى  3ســنوات
وإجــراء تربصــات تطبيقيــة بالمؤسســات
االقتصاديــة.
برنامج الخدمة المدنية التطوعيّ ة :
يهــدف برنامــج الخدمــة المدنيــة التطوعيــة
إلــى إعطــاء فرصــة لطالبــي الشــغل ألول
مــرة مــن حاملــي شــهادات التعليــم العالــي
للقيــام بنشــاط يمكنهــم مــن تطويــر قدرتهــم
وكفاءاتهــم واكتســاب ســلوكيات مهنيــة
خاصــة فــي مجــاالت التواصــل والعمــل
الجماعــي.

كمــا يهــدف البرنامــج إلــى تمكيــن المتربصيــن
مــن مرافقــة مشــخصة تيســر إدماجهــم فــي
الحيــاة النشــيطة ســواء فــي عمــل مؤجــر أو
االنتصــاب لحســابهم الخــاص.
كمــا يتوفــر موقــع واب الوكالــة الوطنيــة
للتشــغيل والعمــل المســتقل علــى جملــة مــن
الخدمــات الموجهــة لفائــدة:
الباحثيــن عــن شــغل ومنهــا خدمــة تقنيــاتّ
االطــاع علــى
البحــث عــن شــغل وخدمــة
عــروض ّ
الشــغل وتحميــل الســيرة ّ
الذاتيــة
لتمكيــن المؤسســات االقتصاديــة الرّ اغبــة فــي
االنتــداب مــن االطــاع عليهــا،
الراغبين في العمل المستقل،خدمــات خصوصيــة لفائــدة ذوي اإلحتياجــاتالخصوصيــة،
خدمــات لفائــدة المســرحين مــن المؤسســاتاالقتصادية
كمــا تشــرف وزارة المــرأة واألســرة وكبــار الســن
علــى مجموعــة مــن البرامــج اإلجتماعيــة الرامية
إلــى مســاعدة المــرأة علــى بعــث مشــروع حيــاة
ومرافقتهــا خــال مســاره مــن أجــل تمكينهــا
اقتصاديــا وتحقيــق اســتقالليتها الماديــة.
ومــن بيــن تلــك البرامــج :
برنامج «رائدة»:
يهــدف برنامــج دفــع المبــادرة االقتصاديــة
النســائية «رائــدة» ،الــذي يُ نجــز تحــت اشــراف
وزارة المــرأة واألســرة وكبــار الســن بالتعــاون
مــع البنــك التونســي للتضامــن ،إلــى التقليــص
مــن نســب البطالــة خاصــة لــدى حاملــي
الشــهائد العليــا ويســتهدف الراغبــات فــي
بعــث مشــاريع صغــرى ومتوســطة حرصــا
علــى الرفــع مــن تشــغيلية النســاء وتعزيــز
مســاهمتهن فــي الــدورة االقتصاديــة .ويقــوم
البرنامــج باألســاس علــى مرافقــة وتوجيــه
وتكويــن صاحبــات األفــكار فــي إعــداد ودراســة
المشــروع ،إلــى جانــب وضــع خــط تمويــل

عــن طريــق توفيــر قــروض بشــروط ميســرة
لتمويــل المشــاريع متناهيــة الصغــر والمشــارع
الصغــرى والمتوســطة ،ثــم وفــي مرحلــة أخيــرة
متابعــة وإســناد الباعثــات حتــى مرحلة اســتقرار
المشــروع.
برنامج ادماج الفتاة الريفية:
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شروط واجراءات الترسيم وإعادة الترسيم بمقاعد
الدراسة
التعليــم ،تتدخــل الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة
االتجــار باألشــخاص بالتنســيق مــع منــدوب
حمايــة الطفولــة و (أو) قاضــي األســرة
المختــص ترابيــا والهيــاكل المعنيــة بــوزارة
ّ
مجــددا بإحــدى المــدارس
التربيــة لترســيمه
اإلبتدائيــة أو اإلعداديــة أو المعاهــد الثانويــة
العموميــة.
كمــا يمكنهــا أن تتدخــل وحســب اإلمكانيــات
المتاحــة إلعــادة ترســيم الضحيــة الراشــدة
شروط ّ
الترشح
أن يكون الطفل قد انقطع حديثا
عن الدراسة (مدة أقصاها سنتين من
تاريخ االنقطاع)
أن ال يكون قد تجاوز سن  16سنة
أن ال يتجاوز السن  8أو  9سنوات
بالنسبة للذين لم يتم ترسيمهم
اطالقا

بمســار الدراســة بالمؤسســات التربويــة
الخاصــة بدعــم مــن مكونــات المجتمــع المدنــي
الولــي
وبمرافقــة مــن
ّ
الولــي ربــط الصلــة بالهيئــة
يتعيّ ــن علــى
ّ
الوطنيــة وبمنــدوب حمايــة الطفولــة المختــص
ترابيــا لمســاعدته فــي اعــداد الملــف ومتابعــة
إجــراءات إعــادة ترســيم ابنــه بمقاعــد الدراســة
لــدى الهيــاكل التابعــة لــوزارة التربيــة

االجراءات

الوثائق المطلوبة

مطلب باسم وزير التربية
تقديم الطلب إلى المندوبية الجهوية مضمون والدة الطفل
نسخة من بطاقة تعريف وطنية
للتربية
لولي الطفل
(غالبا ما يتم ذلك عن طريق مندوب
ّ
شهادة مدرسية تبيّ ن المستوى
حماية الطفولة)
التعليمي الذي انقطع منه الطفل
انظر قائمة المندوبيات الجهوية
تسلم من المؤسسة التربوية التي كان
للتربية بالمرفق رقم  ...بالمالحق
يدرس بها

شروط واجراءات الترسيم بمدرسة الفرصة الثانية
يــوكل لمدرســة الفرصــة الثانيــة مهــام
اســتقبال األطفــال المنقطعيــن عــن الدراســة
وتوجيههــم وتأهيلهــم وتقديــم المرافقــة
واإلحاطــة لهــم ،وذلــك قصــد تمكينهــم إمــا
مــن مواصلــة الدراســة بالمؤسســات التربويــة
التابعــة لــوزارة التربيــة أو االلتحــاق بمنظومــة
التكويــن المهنــي أو اإلعــداد لالندمــاج بســوق
شروط ّ
الترشح

األطفال الذين يتراوح سنهم بين 12
و  18سنة
األطفال الذين انقطعوا عن الدراسة
دون الحصول على شهادة مدرسية
تختم مرحلة تعليمية أو مؤهل تكوين

الشــغل وبالحيــاة النشــيطة.
تتولــى الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة االتجــار
باألشــخاص التنســيق مــع الهيــاكل التابعــة
لــوزارة التربيــة لتيســير إجــراءات تســجيل
الضحايــا وتمتيعهــم مــن خدمــات برنامــج
مدرســة الفرصــة الثانيــة

االجراءات

الوثائق المطلوبة

يمكن للمنقطعين عن الدراسة
القاطنين بواليات اقليم تونس
الكبرى (تونس ،اريانة ،بن عروس،
منوبة) والراغبين في االلتحاق بمدرسة
الفرصة الثانية بباب الخضراء بتونس
القيام بالتسجيل األولي عبر العنوان
االلكتروني التالي 2emechance.
education.tn

مطلب باسم وزير التربية
مضمون والدة الطفل
نسخة من بطاقة تعريف وطنية
لولي الطفل
ّ
شهادة مدرسية أو شهادة تكوين
تبيّ ن المستوى التعليمي للمترشح أو
تقديم الطلب إلى المندوبية الجهوية التدريب الذي تلقاه
للتربية
انظر قائمة المندوبيات الجهوية
للتربية بالمرفق رقم 7بالمالحق

ّ
تتكــون مدرســة الفرصــة الثانيــة
مالحظــة:
مــن فضاءيــن1:ـ الفضــاء ّ
األول يحمــل اســم
“معــاك” ويتولــى فيــه مختــص نفســي
واجتماعــي ومؤطريــن عمليــة اســتقبال
التالميــذ واالنصــات إليهــم وتحديــد حاجياتهــم
التعليميــة أو التكوينيــة أو المهنيــة ومــن
ثمــة توجيههــم حســب مالمــح تكوينهــم
وميوالتهــمّ ،إمــا للتكويــن المهنــي أو لالندمــاج
فــي ســوق الشــغل بالنســبة للبالغيــن 18
ســنة2 .ـ الفضــاء الثانــي أطلــق عليــه اســم
“انطلــق” ،ويتعلــق باســتئناف الدراســة ويؤمــن

ســنة تعليميــة تمتــد علــى  9أشــهر (هنــاك 10
أقســام مجهــزة بأجهــزة االعالميــة وبشــبكة
األنترنــات ،بطاقــة اســتيعاب تبلــغ  25تلميــذا
بــكل قســم) .ويعتمــد التدريــس علــى برامــج
افراديــة تتميــز بالبســاطة والليونــة وتحتــرم
خصوصيــات هــذه الفئــة مــن التالميــذ ،وذلــك
فــي مجــاالت اللغــات والرياضيــات والفيزيــاء
وغيرهــا مــن المــواد .ويتــم توزيــع التالميــذ بعــد
اجــراء اختبــارات تقييميــة تحــدد مســتواهم
التعليمــي.
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روابط الكترونية لقائمة مراكز التكوين المهني
على المستوى الوطني
 جندوبةJendouba
h t t p : / / w w w. f o r m a t i o n s . t n / c e n t r e de -for mat ion-Jendouba/Centr e -de F o r m a t i o n - e t- d -A p p r e n t i s s a ge - d e Jendouba.html
http://www.formations.tn/centre-deformation-Jendouba/Centre-de-la-JeuneFille-Rurale-de-Boussalem.html
http://www.formations.tn/centre-deformation-Jendouba/Centre-Sectoriel-deFormation-en-Techniques-Hotelieres-deTabarka.html
http://www.formations.tn/centre-deformation-Jendouba/Centre-Sectoriel-deFormation-en-Maintenance-Hoteliere-deTabarka.html
for mations.tn/centre-de-for mationJendouba/Ecole-Hoteliere-d-Ain-Draham.
html
 القيروانKairouan
http://www.formations.tn/centre-deformation-Kairouan/index.html
القصرينKasserine
h t t p : / / w w w. f o r m a t i o n s . t n / c e n t r e formation-professionnelle-KasserineTunisie.html

Ariana-Tunis-Manouba-Ben Arous
أريانة – تونس – منوبة – بنعروس
h t t p : / / w w w. f o r m a t i o n s . t n / c e n t r e formation-professionnelle-Ariana-Tunisie.
html
h t t p : / / w w w. f o r m a t i o n s . t n / c e n t r e formation-professionnelle-ManoubaTunisie.html
h t t p : / / w w w. f o r m a t i o n s . t n / c e n t r e formation-professionnelle-Tunis-Tunisie.
html
h t t p : / / w w w. f o r m a t i o n s . t n / c e n t r e formation-professionnelle-Ben-ArousTunisie.html
 باجةBeja
h t t p : / / w w w. f o r m a t i o n s . t n / c e n t r e formation-professionnelle-Beja-Tunisie.
html
Gabes قابس
h t t p : / / w w w. f o r m a t i o n s . t n / c e n t r e formation-professionnelle-Gabes-Tunisie.
html
 قفصةGafsa
h t t p : / / w w w. f o r m a t i o n s . t n / c e n t r e formation-professionnelle-Gafsa-Tunisie.
ht ml

 سليانةSiliana

 الكافEl Kef

http://www.formations.tn/centre-deformation-Silana/index.html

h t t p : / / w w w. f o r m a t i o n s . t n / c e n t r e formation-professionnelle-le-Kef-Tunisie.
html
 المهديةMahdia
h t t p : / / w w w. f o r m a t i o n s . t n / c e n t r e formation-professionnelle-Mahdia-Tunisie.
html

 سوسةSousse
h t t p : / / w w w. f o r m a t i o n s . t n / c e n t r e formation-professionnelle-Sousse-Tunisie.
html
 نطاوينTataouine
h t t p : / / w w w. f o r m a t i o n s . t n / c e n t r e formation-professionnelle-TataouineTunisie.html
 توزرTozeur
h t t p : / / w w w. f o r m a t i o n s . t n / c e n t r e formation-professionnelle-Tozeur-Tunisie.
html
 زغوانZaghouan
h t t p : / / w w w. f o r m a t i o n s . t n / c e n t r e formation-professionnelle-ZaghouanTunisie.html

 مدنينMedenine
h t t p : / / w w w. f o r m a t i o n s . t n / c e n t r e formation-professionnelle-MedenineTunisie.html
 المنستيرMonastir
h t t p : / / w w w. f o r m a t i o n s . t n / c e n t r e formation-professionnelle-MonastirTunisie.ht ml
 نابلNabeul
http://www.formations.tn/centre-deformation-Nabeul/index.html
 صفاقسSfax
h t t p : / / w w w. f o r m a t i o n s . t n / c e n t r e formation-professionnelle-Sfax-Tunisie.
html
 سيدي بوزيدSidi Bouzid
h t t p : / / w w w. f o r m a t i o n s . t n / c e n t r e formation-professionnelle-Sidi-BouzidTunisie.html
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جذاذة تقييم ومتابعة

لبرنامج مشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص
إطار الشراكة/التعاون
اتفاقية شراكة
توظيف موارد مالية
مجال آخر--------------------------------------------------
تاريخ بداية التعاون
)اليوم/الشهر/السنة( --/--/----

---------------------------------------------------------

محاور التعاون
)بصفة برقية(

--------------------------------------------------------التقييم المرحلي للتعاون
)مراحل تنفيذ التعاون(

المرحلة
1

2

3

األنشطة

)*( مدة اإلنجاز

انهاء االنجاز

1.1

نعم

ال

1.2

نعم

ال

1.3

نعم

ال

2.1

نعم

ال

2.2

نعم

ال

2.3

نعم

ال

3.1

نعم

ال

3.2

نعم

ال

3.3

نعم

ال

المالحظات

فريق التحرير :
السيدة روضة بيوض
السيد أحمد بالنصر
السيدة أحالم بالحاج
استشارة  :خبير مجلس
اوروبا في قضاء االحداث
السيد بيير-آالن دارد (سويسرا)
التنسيق :
مجلس أوروبا
السيد مهدي الرميلي
السيدة إيمان خليفة
المصادقة :
الهيئة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص
السيدة روضة العبيدي

تم تحرير هذه الوثيقة تحت إشراف
الهيئة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص
في إطار برنامج التعاون بين مجلس أوروبا واإلتحاد األوروبي
برنامج دعم الهيئات المستقلة في تونس
()PAII-T
مجلس أوروبا واإلتحاد األوروبي ال يتحمالن مسؤولية إستخدام
المعلومات الواردة بهذا النص
هذه الوثيقة مجانية

