
 

 

 

 

 التقرير الوطني الطوعي

 الةبملي من أجل الهجرة اآلمن  واملنظم  والنظبمي  االتفبقتنفيذ تبعة  مل

 

 

 

 

         

 2022أفريل                  

 

 الجمهورية التونسية

   



 



1 

 

 هرســـــــــــــــــــــالف

 4 ..........................................................................................................الةبم اإلطبر 

 10 .....القبئم  على األدل  والتخطيط في مجبل الهجرة........املحور األول: تةزيز السيبسبت 

 على القائمة للسياسات كأساس ومصنفة دقيقة بيانات واستخدام جمع: 1 الهدف

 10 .............................................................................................األدلة....................................

 16 .....الهجرة.................. مراحل جميع في وقتها حين في دقيقة معلومات تقديم: 3 الهدف

 19 ................................املحور الثبني: النهوض ببلهجرة املنظم  وحمبي  حقوق املهبجرين

 19 .....................................................املحور الفرعي األول: النهوض ببلهجرة املنظم 

 19 ......كافية ووثائق القانونية هويتهم يثبت بما املهاجرين جميع حيازة ضمان: 4 الهدف

 22 ...............................النظامية............... الهجرة وسائل ومرونة توافر تعزيز: 5 الهدف

 الفرز  أجل من الهجرة إجراءات في التنبؤ على والقدرة اليقين تعزيز: 12 الهدف

 27 ...............................................................................مناسب نحو على واإلحالة والتقييم

 واملؤهالت باملهارات املتبادل االعتراف وتيسير هاراتامل تنمية في االستثمار: 18 الهدف

 31 .....................................................................................................................والكفاءات

 36 ....................................................املحور الفرعي الثبني: حمبي  حقوق املهبجرين

  العمل تكفل التي الظروف وضمان واألخالقي، املنصف التوظيف تيسير: 6 الهدف



2 

 

 36 ..............................................................................................................................الالئق

 41 ..............................................منها والحد الهجرة في الضعف أوجه معالجة: 7 الهدف

 51 ..الهجرة دورة امتداد على القنصلي والتعاون  واملساعدة الحماية تعزيز: 14 الهدف

 51 ....................................األساسية الخدمات على املهاجرين حصول  تيسير: 15 الهدف

 االجتماعي والتماسك االندماج تحقيق من واملجتمعات يناملهاجر  تمكين: 16 الهدف

 63 ........................................................................................................................الكاملين

 إلى املستند العام الخطاب وتعزيز التمييز أشكال جميع على القضاء: 17 الهدف

 69 ...........................................الهجرة عن العاّمة تصوراتال على التأثير أجل من األدلة

 االجتماعي الضمان استحقاقات تحويل أجل من آليات إنشاء: 22 الهدف

 72 ..........املكتسبة...................................................................................... واالستحقاقات

 75 ..........................................................لنظبمي ا حور الثبل:: احح  من الهجرة ير  امل

 مغادرة إلى الناس تضطر التي السلبية الهيكلية والعوامل الدوافع تقليص: 2 الهدف

 75 .............................................................األصلي.................................................. بلدهم

 79  ............املفقودين املهاجرين بشأن الدولية الجهود وتنسيق األرواح إنقاذ: 8 الهدف

 80 املهاجرين................................ تهريب ملكافحة الوطنية عبر التدابير تعزيز: 9 الهدف

 الهجرة سياق في عليه والقضاء ومكافحته باألشخاص اراالتج منع: 10 الهدف

 82 ........الدولية......................................................................................................................



3 

 

 87 ...........................................ومنسقة وآمنة متكاملة بطريقة الحدود إدارة: 11 الهدف

 إيجاد على والعمل أخير، كمالذ إال املهاجرين احتجاز إلى اللجوء عدم: 13 الهدف

 88 .................................................................................................................................بدائل

 آمنة بصورة دخولهم بإعادة والسماح املهاجرين عودة تيسير على عاون الت: 21 الهدف

 89 ......................مستداما..................... إدماجا إدماجهم إعادة وكذلك كرامتهم، تصون 

 92 ...................................................املحور الراعع: تةزيز مسبهم  املهبجرين في التنمي 

 التنمية في الكاملة املساهمة على واملغتربين املهاجرين تساعد ظروف خلق: 19 فالهد

 92 ...........................................................................................البلدان جميع في املستدامة

 كلفة، وأقل أمانا وأكثر أسرع بوسائل املالية التحويالت إرسال تشجيع: 20 الهدف

 101 للمهاجرين................................................................................... املالي االندماج وتيسير

 102 ..............................................املحور احخبمس: تةزيز التةبون ال ولي في مجبل الهجرة

 واملنظمة اآلمنة للهجرة تحقيقا العاملية راكاتوالش الدولي التعاون  تعزيز: 23 الهدف

 102 ...............................والنظامية......................................................................................

 

 

 

 



4 

 

 اإلطار العام

وطالبي اللجوء تأثير بالغ على مختلف األوضاع االقتصادية  والالجئين في ظّل ما يشهده العالم من تغييرات ناجمة عن العوملة، أصبح لتحركات املهاجرين

وهو ما يتطلب تعاونا وثيقا ودائما وتقاسما للمسؤوليات بين كافة الدول في مجال  واالجتماعية والثقافية العاملية وعلى مسار العالقات الدولية.

تحظى باهتمام متزايد على مستوى الحوارات والنقاشات الدولية واإلقليمية،  لذلك ما انفكت الهجرة .التصرف في الهجرة كظاهرة دولية معقدة

ن باعتبارها مسألة متعددة األبعاد، تطرح عديد الفرص والتحديات املتصلة بحماية الحقوق والحريات األساسية لجميع املهاجرين بغض النظر ع

 وضعهم أو انتماءاتهم أو دياناتهم أو مواقعهم.

ر ة االتفاق العاملي للهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية الذي لم تتردد الجمهورية التونسية في التصويت العتماده بمناسبة انعقاد املؤتموهنا تكمن أهمي 

ف ، باعتباره إطارا لتحفيز التعاون املشترك في مختلف أبعاد الهجرة وأداة مرنة تراعي اختال 2018ديسمبر  11و 10الحكومي الدولي بمراكش يومي 

 التجارب والتحديات من بلد آلخر ومن منطقة ألخرى.

التي تمثل تحديا عامليا يستوجب مزيد تظافر الجهود وتعزيز التضامن والتعاون  19وتبرز هذه األهمية خاصة في ظل تفش ي الجائحة الصحية كوفيد 

التفاق يهتم بمعالجة املخاوف املشروعة للمجتمعات، مع اإلقرار ا الدوليين للتصدي لتداعياتها االجتماعية واالقتصادية على املهاجرين، باعتبار أن

 عنها.بالتغيرات الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تشهدها تلك املجتمعات والتي قد تكون لها عواقب على الهجرة أو ناجمة 

تونس بمبادرة انضمت إليها فرنسا، توجت بإصدار مجلس األمن القرار  ووعيا بضرورة اعتماد مقاربة عاملية موحدة ملجابهة هذه الجائحة، تقدمت

 ، الداعي إلى هدنة إنسانية للحد من انعكاسات هذه الجائحة على األمن والسلم الدوليين.2020في غرة جويلية  19حول جائحة كوفيد  2532األممي رقم 
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، استجاب وزراء الخارجية العرب ملقترح 2020سبتمبر  9امعة الدول العربية بتاريخ ملجلس ج 154وفي نفس السياق وبمناسبة انعقاد الدورة العادية  

نزاعات تونس املتعلق باعتماد القرار األممي سابق الذكر كأحد مرجعيات العمل العربي املشترك، ال سيما في ظل ما تعيشه بعض الدول العربية من 

 تستضيفهم املنطقة. وبالنظر لألعداد الهامة لالجئين واملهاجرين اللذين

من مجموع السكان يعيشون في الخارج ويساهمون بصفة فعالة في التنمية  % 13تولي البالد التونسية عناية فائقة مللف الهجرة خاصة وأن حوالي 

بالخارج أو إثر عودتهم إلى أرض  االقتصادية لتونس من خالل التحويالت املالية وتوظيف كفاءاتهم ومهاراتهم املكتسبة واستثماراتهم سواء خالل اقامتهم

 الوطن. 

ه باملخطط وإدراكا للدور الهام الذي تضطلع به الهجرة في التنمية، تم ادراج محور الهجرة في السياسات االقتصادية واالجتماعية للبالد عبر تضمين

حول دون املشاركة الفعالة للتونسيين بالخارج وذلك من خالل العمل على تذليل الصعوبات التي من شأنها أن ت 2020-2016الخماس ي للتنمية 

 تهم في نقل التكنولوجيا واستقطاب االستثمارات إضافة إلى دعم اإلعالم االقتصادي والتعريف بمناخ وفرص االستثمار في تونس.اواالستفادة من كفاء

وهو ما حّتم التفكير في  مسألة الهجرة في تونس بعدا أعمقبالنظر للتطورات السياسية التي شهدتها بلدان الجوار إثر الثورات العربية، اكتست  و

ن من التطرق للمسألة
ّ
أكثر شمولية، تهدف إلى توحيد الرؤى وترشيد املوارد ودعم التنسيق  وفق مقاربة النهوض بسياسة الهجرة تصورا وتنفيذا بما يمك

في مجال الشراكة مع القطاع املجتمع املدني أو املنظمات الوطنية و لى مستوى بين مختلف الهياكل املتدخلة في املجال سواء على املستوى الحكومي أو ع

 .  الخاص

مي، من كما يتجلى اهتمام تونس بالهجرة من خالل انخراطها في أهم املسارات الدولية واإلقليمية ذات الصلة سواء على املستوى التحضيري أو الرس

حول االقليمية العربية  وفي عملية التشاور  5+5حوار الهجرة والتنمية  في، حول الهجرة ة الفاالتقم في،ذلك مشاركتها في مساري الرباط والخرطوم 

فريقيا ا، تحت شعار "2063انخرطت تونس في أجندة افريقيا وإيمانا بأهمية امتدادها القاري،  الهجرة واللجوء وأعمال املنتدى العاملي للهجرة والتنمية.
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لتزامها الكامل بالتعاون اإلفريقي من خالل عضويتها في منطقة التبادل الحر القارية وانتمائها لعديد الفضاءات االقليمية التي نريد"، وذلك تجسيدا ال

 . ECOWASواملجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا   OMESACالسوق املشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا  االفريقية مثل

عات شعوب العالم  2030دنا بتحقيق أهداف األجندة وتجسيما لنفس التوجه، التزمت بال     
ّ
للتنمية املستدامة إيمانا منها بشمولّيتها واستجابتها لتطل

وطني الطوعي لبلوغ مزيد من املساواة وتحقيق الكرامة اإلنسانية والتقدم االقتصادي والتكنولوجي واالجتماعي. وتولت في هذا الصدد تقديم التقرير ال

كما تولت اعداد تقريرها   املنتدى السياس ي رفيع املستوى لألمم املتحدة حول التنمية املستدامة.انعقاد بمناسبة  2019ويلية األول خالل شهر ج

باملسؤولية  ومتسم ومنتظم وآمن منظم نحو على األشخاص وتنقل الهجرة املتعلقة بتيسير  10من الهدف  7 الغايةتضمن الوطني الطوعي الثاني الذي 

 املهاجرون. العمال فيهم بمن العمال، لجميع واألمن السالمة توفر عمل بيئات وإيجاد العمال حقوق  املتعلقة بحماية 8من الهدف  8غاية وكذلك ال

 كزاملر  أصدره دولة وفقا لتقرير 52في تحقيق أهداف التنمية املستدامة من ضمن  الفريقياعلى املستوى وقد احتلت البالد التونسية املرتبة األولى 

املرتبة حيث حصلت على   2019ترتيبها في التقرير السابق لسنة مع باملقارنة تقدما بذلك ، مسجلة2020 لسنة املستدامة التنمية ألهداف اإلفريقي

 .الثانية

بالتعاون مع املنظمة شاركت البالد التونسية بشكل فعال في مسار إعداد االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية، حيث نظمت 

دولة وعن  17بمشاركة ممثلين عن  2018جويلية  5و 4وحوار إقليمي غير رسمي يومي  2018الدولية للهجرة استشارة وطنية للغرض خالل شهر ماي 

 االتحاد األوروبي والبرملان اإلفريقي ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة واملنظمات الدولية ومكونات املجتمع املدني. 

، اضافة إلى 2018فيفري  20كما ساهمت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بنيويورك في الدورات التفاوضية السّت منذ انطالقها بنيويورك بتاريخ 

التنفيذي مشاركة تونس في صياغة املوقف العربي واالفريقي من االتفاق على مستوى جامعة الدول العربية واالتحاد اإلفريقي وفي اعداد املخطط 

 .2022-2020لالتحاد االفريقي املتعلق بتنفيذ االتفاق للفترة 
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الهتمام ووعيا بتداعيات الهجرة في املنطقة العربية وبضرورة تعزيز الحوار والتعاون بين الدول العربية وتوحيد املواقف في قضايا الهجرة ذات ا

لجنة األمم  التي تنظمها في مختلف التظاهرات واالجتماعات  و ول الهجرة واللجوءعملية التشاور العربية حبشكل فعال في  تشارك تونساملشترك، 

الجهات باملنطقة العربية،  وشبكة األمم املتحدة للهجرة جامعة الدول العربية مع  الشتراكبااملتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

 بالتعاون مع عديد املنظمات الفاعلة في مجال الهجرة. وذلك تفاق العاملي في املنطقة العربية املكلفة بتنسيق املراجعة اإلقليمية لتنفيذ اال

وعي ملتابعة تنفيذ االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والّنظامية يغطي اإلطارفي هذا 
ّ
هدف من  13، تّم في مرحلة أولى، إعداد تقرير وطني ط

وتّم عرض نتائج  ي خمس محاور رئيسية، وذلك وفقا ملقاربة تشاركية ضّمت مختلف األطراف املعنية بمسألة الهجرة في تونس.بين أهدف االتفاق مبوبة ف

، وخالل الندوة املتعلقة 2021فيفري  25و 24خالل انعقاد املؤتمر االقليمي الستعراض االتفاق في املنطقة العربية بتاريخ في مناسبة اولى هذا التقرير 

 .2021سبتمبر  01أوت و 31اجعة االفريقية لتنفيذ االتفاق امللتئمة بتاريخ باملر 

ومكونات املجتمع املدني ولتيسير  وطنية للصبغة األفقية التي يكتسيها ملف الهجرة وتعدد األطراف املتدخلة من هياكل حكومية ومنظمات بالنظرو 

يضم عديد  2021فريق عمل في أفريل تنسيق بين مختلف األطراف املعنية، تّم ارساء عملية متابعة تنفيذ االتفاق على املستوى الوطني وتأمين ال

 . الفاعلين تشرف على أعماله نقطة االتصال الفنية )االدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة، وزارة الشؤون االجتماعية(

درات الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، صياغة التوصيات واقتراح وتتمثل أهم مهام الفريق في تعميم املعرفة بخصوص االتفاق، تنمية ق

 ظمة.التعديالت فيما يتعلق باألنشطة املضمنة بخطة العمل، هذا فضال عن ضمان تبادل املعطيات واملعلومات املتعلقة بتنفيذ االتفاق بصفة منت

نص على أهمية وضع الخطط الوطنية لتنفيذ االتفاق، تّم ي ذيمتابعة التنفيذ والوتفعيال ملقتضيات االتفاق العاملي للهجرة وخاصة في جزئه املتعلق ب

تتضمن عديد   2022الى أكتوبر  2021للفترة املمتدة من أكتوبر خط  عمل اعتماد . 2021أكتوبر  08املنعقد بتاريخ لفريق العمل  األول االجتماع خالل 

املنظمة الدولية  نم تّم الشروع في تنفيذها بمشاركة الهياكل الوطنية الفاعلة في املجال وبدعموقد رة األنشطة ذات العالقة بتنفيذ االتفاق العاملي للهج

 للهجرة.
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 العاملية املنصة بمثابة سيكون  والذي، 2022 ماي 20الى  17الفترة من وفي إطار االستعداد ملنتدى استعراض الهجرة الدولية املزمع عقده خالل 

 كلالتقرير الوطني الطوعي ليغطي نسخة محينة من   تم اعداد  االتفاق، أهداف مختلف تنفيذ في املحرز  التقدم ومشاركة اقشةملن الرئيسية الحكومية

يعكس ما يمثل بذلك اطارا شامال لو املتبقية(  10املضمنة بالنسخة االولى من التقرير وإضافة  االهداف  13)تحيين االهداف  23الـأهداف االتفاق 

 من تقدم وتطور في املجال. حققته تونس

على املستوى الدولي شبكة األمم املتحدة للهجرة  التي نظمتهاالبالد التونسية على املشاركة في أهم الجلسات والحوارات  تحرصوفي نفس السياق، 

جامعة الدول  افريقيا،األوسط وشمال مكتب املنظمة الدولية للهجرة االقليمي للشرق  بالشراكة بينمستوى املنطقة العربية  وخاصة علىواإلقليمي 

التي  واللجوء الهجرة حول  االقليمية العربية التشاور اجتماعات عملية عالوة على العربية ولجنة األمم املتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي اسيا، 

 . استعراض الهجرة الدولية للهجرة واالستعداد ملنتدى االتفاق العامليملتابعة تنفيذ  خصصت
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 والنظامية والمنظمة اآلمنة الهجرة أجل من العالمي االتفاق تنفيذ متابعة جدول

 برامج مستقبلي  وبرامج قي  اإلنجبز اجراءات املحبور 

 : األول املحور 

تةزيز 

السيبسبت 

القبئم  على 

األدل  

والتخطيط في 

 مجبل الهجرة 

 سبس للسيبسبت القبئم  على األدل : جمع واستخ ام بيبنبت دقيق  ومصنف  كأ1اله ف 

 :تةزيز السيبسبت املتصل  ببلهجرة 

  2020-2016تناول محور الهجرة في إطار مخطط التنمية. 

  التي تستند ، 2035بصدد اعداد الخطوط املرجعية واألشغال التحضيرية إلنجاز رؤية تونس

الذي انطلقت  2025-2023وكذلك املخطط الثالثي  ،باألساس إلى أهداف التنمية املستدامة

وفي هذا الصدد انطلقت اشغال اللجنة القطاعية وزارة االقتصاد والتخطيط، اشغاله تحت اشراف 

 .بالخارج نللهجرة والتونسيي

  تنظيم استشارة وطنية موسعة  من خاللالعمل على تحيين مشروع االستراتيجية الوطنية للهجرة

 واملنظمات الدولية.  الهياكل ىلد

 تهدف إلى تركيز آليات الحوكمة لتنشيط سوق الشغل  :استراتيجية وطنية للتشغيل عمشرو  اعداد

إضافة إلى  وإيجاد حلول للّتقليص من الفوارق االجتماعّية بين الجهات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص،

إيجاد الحلول العملية لتبسيط اإلجراءات التشريعية واإلدارية وتنظيمها بما يساعد على توفير مناخ 

 .الئم لالستثمار الوطني والدولي يسمح بإحداث مواطن الشغل لفائدة الشباب بمختلف مستوياتهم

استكمال إرساء نظام  -

معلوماتي مندمج 

ومتكامل في مجال 

 الهجرة.

تسعى الوكالة الوطنية  -

للتشغيل والعمل 

املستقل إلى إرساء 

منظومة تبادل بيني 

للمعلومات بين مختلف 

األطراف املتدخلة في 

مجال الهجرة بما يمكن 

انجاز التقاطعات  من

 املطلوبة بصورة فورية.
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   لتوظيف الي  الةبمل  التونسي  ببحخبرجتّم تخصيص جزء من االستراتيجية. 

  تهدف الى تقليص العوامل الهيكلية السلبية التي  :االست اتيجي  الوطني  للمببدرة احخبّص إرساء

 تدفع األشخاص إلى مغادرة بلدهم األصلي.من شأنها أن 

   :تحسرن املةبرف حول الهجرة 

  2014أفريل  30املؤرخ في  2014لسنة  1930بمقتض ى األمر عدد إح اث املرص  الوطني للهجرة ،

يدين الوطني والدولي وتحليلها وانجاز ويتولى رصد واقع الهجرة وجمع املعطيات املتصلة بها على الصع

البحوث والدراسات حول الهجرة واستشراف آفاقها بما من شأنه أن يساهم في التعامل بأكثر نجاعة 

 مع مسألة الهجرة وفي بلورة املواقف والسياسات املتصلة باملجال.

 حول الهجرة  املسح املي اني  "Tunisia Hims " ء نظام معلومات حول : يهدف إلى املساهمة في إرسا

ساسية إلعداد وتنفيذ ومتابعة االستراتيجيات الوطنية في املجال ودراسة أرة في تونس ويمثل آلية الهج

 أشكال الهجرة الدولية وأسبابها ودوافعها وحركيتها وآثارها وعالقة الهجرة بالتنمية. 

  فئات من املهاجرين:  4يات تهم احصائ : تقديم2022ديسمبر  07ائج املسح بتاريخ تّم االعالن عن نت

 املهاجر الحالي، املهاجر العائد، الغير مهاجر واملهاجر األجنبي املقيم بتونس.

  حسب املحاور فرق عمل  خالل تركيزمن جاري العمل على استغالل نتائج املسح الوطني حول الهجرة 

 .زها للغرضاملراد انجا نتدياتاملورشات و التقارير، الدراسات، ال بحوث،ال لتحديد

  الشبك  األكبديمي  حول الهجرة في شمبل افريقيب االنخراط فيNAMAN تهدف إلى انتاج ونشر  التي
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املعارف والبحوث واملعطيات بغية تعزيز سياسات الهجرة في شمال إفريقيا والنهوض بالهجرة اآلمنة 

 واملنظمة في املنطقة.

   هجرة في شمال افريقيا حول ال تركيز لجنة وطنية للشبكة األكاديمية تّمNAMAN  تتكون من ممثلين

تطوير وانتاج املعارف من خالل انجاز لعن هياكل وطنية وباحثين وأكاديميين مختصين في الهجرة 

 يتولى املرصد الوطني للهجرة كتابتها. ،بالهجرةالدراسات والبحوث املتصلة 

 "د الوطني للشغل والدراسات االجتماعية بالتعاون بين املعه تنظيم "امل رس  الصيفي  حول الهجرة

بهدف تعميق املعارف حول القضايا الرئيسية املتعلقة بالهجرة وبالتحديات  واملنظمة الدولية للهجرة

 التي تطرحها.

   صلب املعهد الوطني للشغل  اختصبص "البح: في الهجرة ال ولي "بح: اح اث مبجستر

 والدراسات االجتماعية.

 حول الهجرة من قبل الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص وإدراجها  اعداد وحدة تكوينية

 ضمن كل الدورات التكوينية التي تشرف على تنظيمها.

  يتضمن محور خاص بالهجرة والهجرة غير النظامية. 2018انجاز مسح وطني حول الشباب سنة 

  وخاّصة العاملين باملعهد  بلهجرةاالحصبئيبت ذات الةالق  ببنبء ق رات اإلطبرات الةبمل  في مجبل

الوطني لإلحصاء واملرصد الوطني للهجرة وذلك في مجال الّتحليل اإلحصائي والتعامل مع التطبيقات 

 اإلحصائية وإدارة املعطيات في إطار حوكمة وترشيد التصّرف في قطاع الهجرة.
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  عبر اقتناء املرصد الوطني للهجرة لبرنامج إحصائي  دعم لوجستي STATA  وهو عبارة عن حزمة

 برمجية إلدارة وتحليل البيانات االحصائية والرسومات واملحاكاة واالنحدارات والبرمجة. 

  : جرد أنظمة جمع املعطيات حول هجرة اليد تحسرن املنظوم  املةلومبتي  لهجرة الي  الةبمل

تبناة خالل املؤتمر الدولي العاملة التونسية وفق املبادئ التوجيهية إلحصائيات هجرة اليد العاملة امل

، من خالل إنجاز دراسة في هذا 2018العشرين لخبراء احصائيات العمل املنعقد بجنيف في أكتوبر 

 اإلطار جاري العمل على تفعيل أهّم توصياتها.

 الهيئة الوطنية من قبل  ببألشخبص ببإلتجبر  املتةلق  واإلحصبئيبت والبيبنبت املةطيبت جمع

التي أحدثتها، وذلك بالتعاون مع املصالح  قبع ة البيبنبتباألشخاص، من خالل  ملكافحة االتجار

 والهياكل العمومية املختّصة. 

  املسندة من قبل الوزارة املكلفة بالتكوين املنهي والتشغيل رقمن  خ م  منح تراخيص الةمل لألجبنب

  الدقيقة عن بعد في حين وقتها.املعلومات  في الغرض تخّول تقديمقبع ة بيبنبت  بما يمكن من تطوير

  مةطيبت إحصبئي  حول عمليبت التشغيل تتوفر لدى الوزارة املكلفة بالتكوين املنهي والتشغيل

املنجزة سنويا عن طريق املؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج باعتبارها الجهة املكلفة  ببحخبرج

 بإسنادها تراخيص املمارسة. 

 إضبف  جنسي  األجنبي املنتفع ببحخ م  الصحي كل الصحية عبر تنقيح استمارة التسجيل بالهيا 

 Dossier Médical في إطار مشروع رقمنة امللفات الطبية "عوضا عن "جنسية غير تونسية

Informatisé  نظم املعلومات الصحية إلتاحة جمع بيانات دقيقة  في تقويةنها أن تساهم شأوالتي من
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 وموثوقة.

 ملعالجة اإلحصائيات املتعلقة بهجرة اليد ملجلس الوطني لإلحصبء إرسبء مجموع  عمل صلب ا

العاملة ستوكل لها مهمة تحديد احتياجات املوارد البشرية في املجال والعمل على تطوير البرامج 

اإلحصائية وخلق آليات لتحسين التنسيق املؤسساتي وستكون مطالبة بتقديم وتبادل املعطيات 

 ات الفاعلة وتسهيل عملية جرد املصادر اإلدارية واإلحصائية.الجه االحصائية بين مختلف

   ابرام اتفاقية عمل بين املرصد الوطني للهجرة واملجلس الوطني لإلحصاء من أجل بعث فريق عمل

 االختصاصات للعمل في مجال الهجرة. مؤسساتي متعدد

 من ذلك: تطوير الّ راسبت ذات الصل  ببلهجرة 

 ،“ع املعطيات االحصائية حول هجرة اليد العاملة دراسة حول "جرد أنظمة جم -

 دراسة حول "األجيال الجديدة للهجرة بفرنسا"، -

 دراسة حول "تحليل أفضل املبادرات لتعبئة املهاجرين واآلليات الكفيلة لنقلها"، -

 دراسة حول " املمارسات الجيدة في تعبئة الجالية التونسية املقيمة بالخارج "، -

لحقوق االجتماعية للمهاجرين وعائالتهم في مجاالت الصحة والتعليم والعمل دراسة حول مؤشرات ا -

 الالئق،

 دراسة كمية حول العاملين األجانب في القطاعين املنظم وغير املنظم في تونس، -
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 دراسة كمية حول تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي واحتياجات الليبيين في تونس، -

 قيمة بالخارج،دراسة حول الكفاءات التونسية امل -

 دراسة حول تأثير الهجرة الدولية على االقتصاد التونس ي، -

 دراسة حول منظومة هجرة اليد العاملة التونسية، -

دراسة حول احصاء التونسيين املقيمين في إيطاليا من أجل تطوير استراتيجية االتصال والتعبئة  -

الجتماعية واالقتصادية للجالية املناسبة من خالل تحديد املالمح الجغرافية والديموغرافية وا

 التونسية املقيمة في إيطاليا،

 دراسة حول معادلة الشهائد العلمية، -

 دراسة تقييمية لبرامج إعادة إدماج التونسيين العائدين، -

اعداد تقرير حول تعامل وسائل االعالم مع موضوع الهجرة غير النظامية من قبل املرصد الوطني  -

 للهجرة.

ة كيفية حول االتجار باألشخاص في إطار الهجرة املختلطة من قبل الهيئة برمجة إعداد دراس -

 الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص.

  التشريعات املنظمة للمجاالت ذات تعمل وزارة العدل على تنشيط البحوث والدراسات لتحديث

 العالقة باإلتجار بالبشر على ضوء املعايير الدولية وأفضل املمارسات.
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  لى توحيد املفاهيم واملصطلحات ذات الّصلة والحرص إيهدف  عجم خبّص ببلهجرة واللجوءمإعداد

الهجرة واللجوء في تونس، وفق  يعلى استعمال لغة موحدة من قبل مختلف املتدخلين في مجال

 .السياق الوطني والتفاعل مع الحركية التي يشهدها مجالي الهجرة واللجوء

  على املستوى الوطني بنوني  املتةلق  ببلهجرةم ون  تجّمع النصوص القإعدادRecueil des textes 

juridiques tunisiens relatifs à la migration 

  لتحديث  دعم البحوث وال راسبتعلى الهيئ  الوطني  ملكبفح  االتجبر ببألشخبص تعمل

الدولية وأفضل  التشريعات املنظمة للمجاالت ذات العالقة باإلتجار باألشخاص على ضوء املعايير

املمارسات بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة. وقد تّم نشر عدد من الدراسات 

 التي تم إنجازها بالتنسيق مع جمعية محامون بال حدود ومنظمة تونس أرض اللجوء.

 النظامية عند  ستتولى وزارة الشباب والرياضة انجاز تقرير سنوي حول ظاهرتي الهجرة النظامية وغير

 (.2022-2021الشباب من خالل الصحافة املكتوبة )

 : تق يم مةلومبت دقيق  في حرن وقتهب في جميع مراحل الهجرة3اله ف 

 إرسبء است اتيجي  تواصلي  خبّص  ببلهجرة 

 دعم تهدف إلى  بلورة است اتيجي  تواصلي  شبمل  لفبئ ة احجبلي  التونسي  املقيم  ببحخبرج

ر وتنفيذ سياسات الدولة في مجال الهجرة وإلى تحديد جملة القدرات الوطنية في مجال تطوي

تّم في هذا اإلطار إعداد التحديات التواصلية للفئات املستهدفة وفقا لتطلعات الجالية وانتظاراها. و 
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دراسة بعنوان "استراتيجية االتصال مع الجالية" تتضمن مقترحات تهدف إلى تعزيز الروابط مع 

 مخطط اتصالي في الغرض. التونسيين بالخارج وتقدم

  خّصص للتغطية  حول التةبمل مع قضبيب الهجرة والمهبجريناع اد ونشر دليل للّصحفي

اإلعالمية للهجرة استنادا إلى القانون الدولي واألدلة وذلك من أجل تعزيز التغطية اإلعالمية لظاهرة 

 الهجرة.

  اون مع املنظمات الدولية العاملة في وذلك بالتعتةزيز الق رات حول املةبحج  اإلعالمي  للهجرة

 املجال.

 :تطوير املنصبت االلكت وني  احخبّص  ببلهجرة 

 إرسبء بص د ( "بواب  التونسيرن ببحخبرج"www.bledi.gov.tn)  خّصصت لنشر املعلومات

 واملعطيات املتعلقة بالخدمات املوّجهة للّتونسيين بالخارج واملهاجرين في تونس.

 تعتمد الوزارة امل 
ّ
لتأشر ات عمل بالنسبة  كلفة بالتكوين املنهي والتشغيل كلّيا على الخدمات على الخط

 .رقمن  ترخيص الةملبتونس من خالل  األجبنب

  في تونس صلب املرصد الوطني  نظبم مةلومبت وطني متطور ومن مج في مجبل الهجرةبصدد تركيز

ل منصة جامعة ملختلف إحصائيات ال ، والذيللهجرة
ّ
هجرة واملؤشرات املتعلقة بها وفقا سوف يمث

من االتفاقات مع بعض الهياكل العمومية  وتّم ابرام مجموعة للمقاييس الوطنية والدولية املعتمدة.

 خرى املنتجة واملجمعة للبيانات االحصائية حول الهجرة.األ 
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 ن املوقع االلكت وني للوكبل  التونسي  للتةبون الفني
ّ
شغل املتاحة من االطالع على عروض ال يمك

بالخارج بالنسبة للمترشحين للعمل في إطار التعاون الفني ومن متابعة ملفاتهم كما يمكن املشغلين من 

 االطالع على السير الذاتية للمترشحين.

  حاليا في متابعة عمليات التشغيل بالخارج على  الوكبل  الوطني  للتشغيل والةمل املستقلتعتمد

والذي يوفر معطيات حينية ومؤكدة حول فرص التشغيل املتاحة  وليموقةهب احخبص ببلتشغيل ال 

 وقواعد السّير الذاتية الخاصة بطالبي الشغل.

  مةطيبت تهم وضةي  على الحصول على أكثر الوكبل  الوطني  للتشغيل والةمل املستقل تعمل

بما يمكن من  وذلك بالتنسيق مع ديوان التونسيين بالخارجطبلب الشغل املنت ب للةمل ببحخبرج 

متابعة وضعيته الشغلية في محيطه الجديد. وتّم في هذا اإلطار ابرام اتفاقية شراكة إطارية مع ديوان 

 .2020التونسيين بالخارج لتبادل املعطيات في املجال خالل شهر جويلية 

  يتضمن منّصة إليداع موقع إلكت وني خبص ببلهيئ  الوطني  ملكبفح  االتجبر ببألشخبصإرساء 

 االشعارات دون الزامية االعالم بالهوية.

 لجمع وتحليل املعطيات ونشر الدراسات  إح اث مكتب  رقمي  بموقع واب املرص  الوطني للهجرة

 املعّدة في مجال الهجرة.

 .تطوير البواب  اإللكت وني  ل يوان التونسيرن ببحخبرج 

  " املراكز الدبلوماسية والقنصلية املعتمدة حاليا ببعض جبري الةمل على تطوير "منظوم  جبلي
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 بالخارج.

 : الثبنياملحور 

النهوض 

ببلهجرة 

املنظم  

وحمبي  حقوق 

 املهبجرين

 املحور الفرعي األول: النهوض ببلهجرة املنظم 

 : ضمبن حيبزة جميع املهبجرين بمب يثبت هويتهم القبنوني  ووثبئق كبفي 4اله ف 

 التونسيرن ببحخبرج 

 الد التونسية على الدفاع عن حقوق وكرامة كافة التونسيين املقيمين بالخارج من منطلق حرص الب

وتمتين صلتهم بالوطن وتشريكهم في املسار التنموي للبالد، تعمل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة 

 والتونسيين بالخارج على:

 القانونية  إرساء منظومة متكاملة للعمل القنصلي بكل أبعاده تستند إلى جملة من األدوات

 واإلمكانيات اللوجستية واملوارد البشرية. 

  تعصير آليات العمل اإلداري واالرتقاء بمستوى املوارد البشرية من أجل ضمان التحسين الدائم

لجودة الخدمات املسداة للتونسيين املقيمين بالخارج وتعزيز اإلحاطة بهم وتنويع قنوات الّتواصل 

 معهم. 

 دم خدمات سريعة وذات جودة عالية باالستفادة من آليات اإلدارة إرساء مراكز قنصلية تق

اإللكترونية في إطار منظور شامل يهدف إلى ضمان الحقوق االقتصادية واالجتماعّية للتونسيين 

 أينما استقروا في الخارج وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية املتدخلة. 
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 مة لفائدة التونسيين بالخارج إلى:تنقسم الخدمات القنصلية املقد 

 ...العمليات القنصلية: الترسيم القنصلي، الخدمات املتعلقة بجوازات السفر، التأشيرة 

 ...الحالة املدنية: ابرام الزواج، ترسيم الوالدات والوفاة، التعريف باإلمضاء 

  ج، ترحيل الخدمات االجتماعية: الخالفات الزوجية، تركات التونسيين املتوفين بالخار

 الجثامين، البحث لفائدة العائالت...

   تتولى البعثات الديبلوماسية التونسية ترسيم التونسيين املقيمين بالخارج بدائرتهم القنصلية وتسليمهم

بطاقات ترسيم في الغرض وذلك باالعتماد على منظومة "جالية". ووفقا للمنشور الصادر عن وزارة 

ونسيين بالخارج، يعتبر الترسيم القنصلي إجباري بالنسبة إلى كل الشؤون الخارجية والهجرة والت

 املواطنين التونسيين الوافدين على بلدان االعتماد مع نية اإلقامة بها.

 األجانب واملهاجرين التونس ي املهاجر تعترض التي اإلشكاليات تتولى وزارة التشغيل والتكوين املنهي معالجة 

 واإلقامة. والدخول  العمل تراخيص على بالحصول  املتعلقة وخاصة الهجرة دورة امتداد على بتونس

 األجبنب في تونس 

  تسلم البعثات الديبلوماسية والقنصليات التونسية املنتصبة ببلدان االعتماد تأشيرات الدخول

للبالد التونسية بالنسبة لألشخاص الذين يستوجب عليهم االستظهار بهذه الوثائق لدخول التراب 

 والتي تحدد أجل وشروط اإلقامة في تونس.التونس ي 

  وقتية أو عادية( لألجانب الراغبين في اإلقامة  بطبقبت إقبم تسلم السلط التونسية املختصة(
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 بتونس وفقا للتشريع الجاري به العمل.

  لألجانب الراغبين في العمل بتونس تبعا للتشريع تراخيص عمل تسند وزارة التشغيل والتكوين املنهي

 ول به في املجال.املعم

 التي يقومون بها:الشغل في إطار حمالت املراقبة  يتولى متفقدو 

م من التثبت من  -
ّ
حيازة العمال األجانب للوثائق القانونية واملتمثلة في عقد شغل مطابق ومسل

  طرف الوزارة املكلفة بالتشغيل ومؤشر عليها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

على بطاقة إقامة تحمل عبارة "يسمح له تعاطي عمل مأجور التثبت من حصول العامل  -

 بالبالد التونسية".

مراقبة السجالت التي يتعين على املؤجرين حملها وتسجيل املعطيات املتعلقة باألجانب في  -

 ساعة من تشغيلهم.  48أجل ال يتجاوز 

 كل عامل أجنبي من قبل  ضرورة اعالم الوزارة املكلفة بالتشغيل بمغادرةنص التشريع التونس ي على ي

 املؤجر.

   تسليط عقوبات على املؤجر في حالة مخالفته تطبيق القوانين املتعلقة بتشغيل األجانب 

 تسجيل أبنائهم املولودين بالتراب التونس ي بدفاتر الحالة  يمكن لضحايا االتجار باألشخاص األجانب

ملسموح بها للتسجيل أو عدم توفر وثيقة املدنية التونسية، وفي صورة تعذر ذلك بسبب تجاوز املدة ا

هوية لدى األم تتولى الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص تأمين املرافقة القانونية من أجل 
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 تسوية الوضعية بالتعاون مع املنظمات الدولية واملجتمع املدني.

افر ومرون  وسبئل الهجرة النظبمي 5اله ف   : تةزيز تو

تونسية على معالجة موضوع الهجرة ضمن مقاربة شاملة تستند إلى حقوق االنسان والعمل تعمل البالد ال

على ايجاد توازن بين مكافحة الهجرة غير النظامية وتسهيل اجراءات تنقل األشخاص وتعزيز قنوات الهجرة 

 املنظمة وذلك من خالل:

 ابرام اتفبقيبت دولي  ثنبئي  في مجبل الهجرة 

نسية اتفاقيات مع عديد الدول بهدف تعزيز التصرف التوافقي في الهجرة من خالل تيسير أبرمت البالد التو  

تنقل األشخاص وتسهيل النفاذ إلى سوق الشغل بالخارج، هذا فضال عن دعم برامج التنمية املتضامنة من 

 ذلك:

  والنيجر  1964واملغرب سنة  1963والجزائر سنة  1961اتفاقيات االستيطان بين تونس وليبيا سنة

 .1966سنة 

  االتفاق اإلطاري مع الجمهورية الفرنسية حول التصرف التوافقي في الهجرة والتنمية املتضامنة سنة

، الذي يشمل تبادل الشبان املهنيين وفقا ملقتضيات االتفاق التونس ي الفرنس ي حول تبادل 2008

 .2003الشبان املهنيين املبرم سنة 

 واتفاق حول تبادل الشبان 2012ع الكونفدرالية السويسرية سنة اتفاق تعاون في مجال الهجرة م ،

 املهنيين مبرم في نفس السنة.

تعزيز التعاون الثنائي  -

من خالل العمل على 

إبرام اتفاقيات جديدة 

في مجال الهجرة 

والتنمية املتضامنة مع 

الدول املستقطبة 

 للجالية التونسية.

مواصلة السعي إلى  -

دعم التعاون الدولي مع 

مختلف الشركاء 

الدوليين ومع املنظمات 

لة في الدولية الفاع

مجال الهجرة استنادا 

تضمن  الى مقاربة

حقوق ومصالح 

املهاجرين، وذلك من 
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  ،محضر الجلسة املشترك حول املفاوضات املتعلقة بالتنقل، التصرف التوافقي في مجال الهجرة

الية العودة الطوعية والتنمية املتضامنة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفدر 

 .2017األملانية سنة 

  مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الهجرة التوافقية والتنمية املتضامنة واألمن بين حكومة الجمهورية

 .2018التونسية والحكومة الفيدرالية للمملكة البلجيكية سنة 

  نقل يهدف إلى تسهيل ت 2014إبرام اتفاق شراكة من أجل التنقل مع االتحاد األوروبي في مارس

األشخاص وتعزيز التصرف املشترك واملسؤول في تدفقات الهجرة من خالل تبسيط إجراءات الحصول 

 على التأشيرات بين االتحاد األوروبي وتونس. 

   في التفاوض بشأن مشروع اتفاق  2016تجسيما ملا ورد بإعالن الشراكة، تّم الشروع منذ سنة

 إعادة القبول.تسهيل الحصول على التأشيرات ومشروع اتفاق 

  ابرام اتفبقيبت ثنبئي  في مجبل هجرة الي  الةبمل 

أبرمت تونس اتفاقيات ثنائية في مجال هجرة اليد العاملة مع بلدان أوروبية وعربية تهدف إلى النهوض 

بالهجرة املنظمة والحفاظ على الحقوق األساسية للعمال املهاجرين. كما تهدف هذه االتفاقيات إلى ضبط 

 ت كال الطرفين تجاه العمال املهاجرين:التزاما

  برتوكول إضافي لتنظيم استخدام العمال التونسيين بقطر سنة  : إبرامالتةبون التونس ي القطري

 . 20/11/1981، وهو بروتوكول متمم التفاق تنظيم استخدام العمال التونسيين املبرم في 2010

خالل املساهمة في 

انجاز ومتابعة تنفيذ 

العديد من البرامج 

واملشاريع التي تتوافق 

 .واألولويات الوطنية

العمل على استكشاف  -

وجهات جديدة للعمل: 

افريقيا، الشرق 

األوسط، آسيا، أمريكا، 

 كندا.
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 اهم مع مؤسسات اقتصادية بالعديد من : ابرام اتفاقيات ومذكرات تفالتةبون التونس ي الكن ي

 بكندا: الفرنكوفونيةاملقاطعات 

- Quebec International .التي تعنى بالتنمية االقتصادية بمدينة كيبيك 

 Drummondvilleللتنمية االقتصادية بمدينة  SDEDمؤسسة  -

  كندي في مجال التعاون مع مكتب الهجرة لحكومة الكيبيك باملغرب لدعم التعاون الفني التونس ي ال

 التوظيف بالخارج.

   في تنظيم تظاهرة "الوجهة كندا " 2010الشروع منذ سنةDESTINATION  CANADA بالتعاون مع  "

 سفارة كندا بتونس، بهدف  انتداب كفاءات تونسية مختصة في عديد االختصاصات.

  :ية للتشغيل والعمل املستقل إمضاء اتفاقية تعاون ثنائية بين الوكالة الوطنالتةبون التونس ي األملبني

النتداب اإلطارات شبه الطبية التونسية.  2013جويلية  23والوكالة الفدرالية األملانية للتشغيل بتاريخ 

وتهدف هذه االتفاقية إلى تيسير ولوج الكفاءات التونسية في اختصاصات التمريض والرعاية الصحية 

 في سوق الشغل األملانية.

 التشغيل الوقتي للتونسيين »أمضت تونس وجمهورية مالطا اتفاق حول  لطي:التةبون التونس ي املب

 . 2019فيفري  05بتاريخ « بمالطا واملالطيين بتونس

 :بصدد التفاوض مع الجانب اإليطالي بهدف ابرام اتفاق تعاون في مجال  التةبون التونس ي اإليطبلي

 الهجرة بين البلدين.
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 تقوم الوزارة املكلفة بالتكوين املنهي والتشغيل بتنظيم  برج:تنظيم املنت ى السنوي للتشغيل ببحخ

املنتدى السنوي للتشغيل بالخارج بغاية اطالع الراغبين في الهجرة على مسالك الهجرة النظامية وعلى 

 عروض الشغل الدولية.

 تعمل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل  :تكثيف االعالم حول فرص التشغيل املتبح  ببحخبرج

ستقل على تكثيف االعالم حول فرص التشغيل املتاحة بالخارج على موقع الوكالة الدولي وعلى امل

 شبكة مكاتب التشغيل والعمل املستقل.

  : تطوير برامج التةبون ال ولي التي ت عم الهجرة املنظم 

يد البرامج واملشاريع تولت الهياكل الوطنية املتدخلة في مجال الهجرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين انجاز عد

 الهادفة إلى النهوض بالهجرة املنظمة وإلى تعزيز حوكمة هجرة اليد العاملة. وتّم في هذا اإلطار: 

  التي تهدف إلى تعزيز مجهودات الحكومة التونسية في الحّد من  تطوير مببدرات الهجرة ال ائري

كتساب تجربة بدول أوروبية على ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب وذلك عبر تمكينهم من ا

 غرار إيطاليا وبلجيكا وسويسرا بما يساهم في تطوير فرص ادماجهم في سوق الشغل التونسية.

  يحتوي على معطيات تتعلق بهجرة اليد  إع اد دليل لفبئ ة التونسيرن املرشحرن للهجرة املهني

ويد وبولونيا وكندا. ويوضح الدليل العاملة نحو سبعة دول: أملانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والس

مختلف الهياكل املتدخلة في مجال هجرة اليد العاملة للدول املعنية واإلجراءات الواجب اتباعها 

 للحصول على التأشيرة. 
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 "بالتعاون مع الوكالة التونسية للتعاون  2019جوان  12بتاريخ  تنظيم منت ى "التوظيف ببحخبرج

تشغيل والعمل املستقل، تّم خالله تنظيم مقابالت جمعت ممثلي الفني والوكالة الوطنية لل

مؤسسات مشغلة بالخارج بعدد من املترشحين التونسيين الراغبين في الهجرة قصد تمكينهم من 

 العمل بالخارج.

  بهدف تعزيز قدراتهم في  دعم ق رات الهيبكل الوطني  املختص  في التصرف في هجرة الي  الةبمل

ونسيين بالخارج واستشراف أسواق جديدة، من ذلك تكليف مستشارين للتشغيل مجال توظيف الت

بكل مكتب تشغيل وتكوينهم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول فرص وآليات الهجرة النظامية 

 ومخاطر الهجرة غير النظامية.

 إللكتروني من خالل االعتماد على التوقيع ا إرسبء منظوم  تمكن من رقمن  خ م  تصريح الةمل

 بالنسبة لألجانب الراغبين في العمل بتونس.

 للتنقل برامج وضع عبر بالخارج التشغيل فرص استغالل والعمل على الهجرة تعزيز حوكمة 

 لياتآ وتعزيز األوروبي االتحاد ودول  افريقيا شمال بلدان بين التعاون  اطار في واملنظم القبنوني

 اليد لهجرة الدولية العمل ومعايير االنسان حقوق  مبادئ عم بما يتماش ى املهاجرين لاالعم حماية

 املعنية واملؤسسات للجهات املؤسساتية القدرات وبناء الهجرة إدارة وتحسين العاملة

  انت اب الكفبءات األجنبي  دون تطبيق مب أ األولوي  للمواطنرن 

 تطبيق بدون  األجنبية الكفاءات انتداب املنتصبة بتونس للمؤسسات تخول  قانونية نصوص اصدار 
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  من ذلك: التونسيين للمواطنين األولوية مبدا

 .االستثمار املتعلق بقانون  2016 سبتمبر 30 في في املؤرخ 2016 لسنة 71 عدد قانون ال -

 .املحروقات املتعلق بمجلة 1999 اوت 17 في املؤرخ 1999 لسنة 93 عدد قانون ال -

 .املناجم مجلة بإصدار يتعلق 2003 افريل 28 في مؤرخ 2003 لسنة 30 عدد قانون ال -

: تةزيز اليقرن والق رة على التنبؤ في إجراءات الهجرة من أجل الفرز والتقييم واإلحبل  على 12اله ف 

 نحو منبسب

  تةصر  احخ مبت القنصلي 

  مة للعمل
ّ
تسعى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى تحيين الّنصوص املنظ

 داري.القنصلي ومراجعتها وتعصير آلّيات العمل اإل 

  تحرص الوزارة على إرساء مراكز قنصلّية عصرّية تقدم خدمات سريعة وذات جودة عالية لالستفادة

من آلّيات اإلدارة اإللكترونّية في إطار منظور شامل يهدف إلى ضمان الحقوق االقتصادّية 

 واالجتماعّية للّتونسّيين أينما استقّروا في الخارج.

 خدمات االدارية على الخط:تقدم املصالح القنصلية عديد ال 

 حجز موعد، -

 www.etatcivil.gov.tnالخدمات املتعلقة بالحالة املدنية  -

 

http://www.etatcivil.gov.tn/
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  b3.interieur.gov.tn 3استخراج بطاقة عدد  -

 دمات يتضمن املوقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج شرح مفصل للخ

القنصلية بما في ذلك الخدمات املتعلقة باستخراج وتجديد جوازات السفر وبمنح التأشيرات: تحميل 

 مطبوعات على الخط، قائمة في الوثائق املطلوبة ومكان ايداع امللفات.

  تنظيم ندوة سنوية لرؤساء البعثات الديبلوماسية الدائمة والقنصلية وذلك للنظر في واقع العمل

ي على املستويين الثنائي ومتعدد األطراف وسبل تطويره بما يستجيب لألولويات الوطنية الدبلوماس 

 ولتطلعات الجالية التونسية من حيث الخدمات املقدمة.

  النهوض ببحخ مبت املق م  من قبل ديوان التونسيرن ببحخبرج 

 رامج تعليم اللغة يمكن املوقع اإللكتروني لديوان التونسيين بالخارج من التسجيل عن بعد في ب

 العربية كما يقدم فكرة عن الخدمات التي يقدمها وشروط االنتفاع بها.

  تلعب وسائل التواصل االجتماعي للمندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج وامللحقين

مع الجالية التونسية بالخارج  الديبلوماسية بالخارج دورا هاما في التواصلاالجتماعيين والبعثات 

 وتقديم معلومات حينية لفائدتهم واطالعهم على املستجدات التي تهمهم في شتى امليادين.

  املحاور ذات العالقة  االجتماعيين شملت عديدتكوينية عن بعد لفائدة امللحقين  اتتنظيم دور

امج بالتونسيين بالخارج وباملسائل املتصلة بالهجرة بهدف تحسين قدراتهم وأدائهم وذلك في إطار البرن

 . 2021-2020التكويني الذي تّم وضعه لفائدتهم بعنوان سنتي 
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  تونس تصغي ملواطنيها "  2021ديسمبر  10إطالق منصة رقمية من قبل ديوان التونسيين بالخارج في

ويندرج تركيز هذه بالخارج" من أجل مزيد اإلحاطة بمشاغل الجالية التونسية املقيمة باملهجر. 

م استشارة حول تقييم الجالية التونسية لنوعية الخدمات املسداة إليهم من التطبيقة في إطار تنظي

 قبل الديوان.

 األجبنب في تونس 

  يوضح املوقع االلكتروني لإلرشاد واالتصال اإلداريSICAD  التابع لرئاسة الحكومة شروط االنتفاع

ى بطاقة إقامة لألجانب في والوثائق املطلوبة واملراحل املتبعة ومختلف األطراف املتدخلة للحصول عل

 كما يضع على ذمتهم مطبوعات على الخط خاصة بطلب التأشيرة أو ببطاقة اإلقامة. ،تونس

 الوزارة واب بموقع وادراجه األجانب بتشغيل الخاص الدليل اعداد www.emploi.gov.tn 

  البلدية بصدد اعداد منصة جديدة للتصرف في تسجيل األجانب املزمع تركيزها بمركز الشرطة

باملرس ى بتونس بهدف اصدار تصاريح اإلقامة للمهاجرين املقيمين في البلدية املذكورة. ومن املنتظر 

أن تساهم هذه املنصة في تعزيز أمن منظومة التصرف في الوثائق وأن تساهم في خلق منظومة أكثر 

لبهم ومراحل تقدمها نجاعة وشفافة إلصدار تصاريح اإلقامة. كما ستمكن املهاجرين من متابعة مطا

  طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 ل لفائدة اليد العاملة تسند وزارة التشغيل والتكوين املنهي في إطار املهام املوكولة إليها تراخيص عم

، ويتّم تيسير الحصول على الخدمة عبر منظومة الخدمة على الخط الخاصة بتشغيل اليد األجنبية
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 بر موقع واب الوزارة.عالعاملة األجنبية بتونس 

 في مجبل االتجبر ببألشخبص 

  تولت الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص بالشراكة مع عديد الوزارات واملنظمات الوطنية

والدولية تنظيم دورات تدريبية وتكوين مكونين بهدف تعزيز قدرات كافة املتدخلين من أجل ضمان 

قوات األمن ومكافحته )ملتعلق بمنع االتجار باألشخاص تطبيق واسع وسليم للقانون األساس ي ا

 الداخلي، وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة األسرة واملرأة والطفولة وكبار السن...(.

 املتوقعة غير األزمات إدارة لها تتيح طوارئ  خطة باألشخاص اإلتجار ملكافحة الوطنية الهيئة وضعت 

 .لها التعرض يمكن التي للصعوبات دادواالستع ملتطلباتها االستجابة وتحسين

 .اعداد وحدة تدريبية حول جرائم االتجار باألشخاص بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة 

  من قبل الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص بتاريخ "اآللي  الوطني  إلحبل  الضحبيب" اطالق

التجار وكشف هويتهم ومرافقتهم وإحالتهم إلى . وتتيح هذه اآللية التعرف على ضحايا ا15/12/2021

 الخدمات الالزمة والحماية التي تناسب احتياجاتهم.

  ،اصدار املبادئ التوجيهية الكفيلة بالتعرف على ضحايا االتجار باألشخاص وتوفير املساعدة الالزمة

 من ذلك:

د االعالم إصدار حقيبة بيداغوجية حول "جرائم االتجار باألطفال" بالتعاون مع مرص -

 والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل واملنظمة الدولية للهجرة،  
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 دليل إجرائي لفائدة أعوان الضابطة العدلية، -

يقدم القواعد السلوكية  دليل التدخالت األولوية لفائدة ضحايا االتجار باألشخاص الذي -

تراعي خصوصية الضحايا  ومبادئ التدخل في عملية التعهد بضحايا االتجار وفقا ملقاربة

والتعامل معهم دون تمييز. ويتضمن الدليل األسس األولية ملرافقة الضحايا في عملية 

 االدماج.

 اعداد وثيقة "جواز الحقوق" ووثيقة "بطاقة الحقوق" لضحايا االتجار باألشخاص، -

التعرف اصدار قائمة املؤشرات الخاصة بأعوان الضابطة العدلية املتعلقة برصد الجرائم و  -

 على الضحايا،

 regard sur la traiteنشر مجلة خاصة بظاهرة االتجار باألشخاص كجريمة عبر وطنية " -

transnationale des êtres humains en Tunisie 

 : االستثمبر في تنمي  املهبرات وتيسر  االعت اف املتببدل ببملهبرات واملؤهالت والكفبءات18اله ف 

  كفبءاتتنمي  املهبرات وال 

  :عملت تونس على االستثمار في مجال تطوير برامج االستثمبر في مجبل تطوير برامج التةليم الةبلي

التعليم العالي وتنمية املهارات مما جعل شهادات التعليم العالي التونسية معترف بها خاصة في 

 اختصاصات الهندسة والطب والصحة والصناعات التكنولوجية واالتصال وغيرها...

   يتمتع خريجي هذه االختصاصات بنسب اندماج مرتفعة بسوق الشغل الدولية كما يحظى جلهم

 االتفاقيات ابرام دعم -

 تخول  التي الثنائية

 بالشهائد االعتراف

 .آلية بصفة العلمية

 العالي التعليم وزارة -

 بصدد العلمي والبحث
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 سنوات إلى مختلف البلدان األوروبية على غرار فرنسا وأملانيا. 3بتأشيرات دخول تفوق 

  :العمل على تطوير منظومة التكوين املنهي في كل االختصاصات تطوير منظوم  التكوين املنهي

عتماد املعايير والتجارب الدولية الناجحة مما جعل خريجي هذه املنظومة يحظون بنسبة واملجاالت با

 .%80اندماج مرتفعة بسوق الشغل التونسية والدولية تفوق 

   ساهم نجاح منظومة التكوين املنهي في تونس في جلب املستثمرين األجانب واملؤسسات املتعددة

 م في مختلف بلدان العالم.الجنسيات كما ساهم في االعتراف بكفاءاته

 :ن هذه االتفاقيات طالبي الشغل من بين الشبان  ابرام اتفبقيبت تببدل الشببن املهنيرن
ّ
تمك

التونسيين املحرزين على شهادات علمية أو مهنية من تدعيم معارفهم وتطوير آفاقهم املهنية 

لالندماج في النسيج  واكتساب تجربة بالخارج وفقا للشروط املضبوطة باالتفاق ثّم العودة

االتفاق التونس ي الفرنس ي حول تبادل الشبان املهنيين  االقتصادي التونس ي. وتّم في هذا اإلطار إبرام:

 . 2012واالتفاق التونس ي السويسري سنة  2003سنة 

  التي تهدف إلى تمكين املنتفعين من اكتساب تجربة بالخارج بما يساهم  تطوير برامج الهجرة ال ائري

 تنمية معارفهم واكسابهم مهارات مهنية جديدة وتطوير فرص ادماجهم في سوق الشغل التونسية.في 

  في املنظومة  تةزيز استقطبب الطلب  ال وليرنتعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على

الجامعية من خالل فتح أطر جديدة للتسجيل على غرار برنامج قبول الطلبة الدوليين بالجامعات 

-2018العمومية التونسية مقابل دفع معاليم دراسية وقد انطلق هذا البرنامج منذ السنة الجامعية 

 وطنية وكالة احداث

 واستقبال إلعالم

 الدوليين الطلبة وتوجيه

 ظروف لتحسين وذلك

 واإلقامة االستقبال

 في والدراسة واإلدماج

 .تونس



33 

 

 .2020و 2019وتم اصدار النصوص الترتيبية والتنظيمية خالل سنتي  2019

  تضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من برامج التعاون الثنائي مع البلدان الصديقة

مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وفي هذا اإلطار يتم االتفاق مع الشركاء األجانب والشقيقة في 

تمكن من وضع أسس وخطوط  و بروتوكوالت تفبهم أو برامج تنفيذي  اتفبقيبت إطبري عن طريق 

عريضة للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خالل االتفاق على العمل في اطار برامج 

اون مشتركة من ابرز آلياتها حركية الطلبة واألساتذة والطاقم اإلداري والتقني بين الجامعات تع

ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التونسية ونظيراتها األجنبية. وهو ما يجعل حركية الطلبة 

مشتركة أو في االتجاهين سواء من أو إلى تونس مقننة من خالل أطر قانونية وبرامج عملية ولجان 

 فنية تتولى عملية املتابعة والتقييم.  

 ( 4اح اث مراكز للمهن وإشهبد الكفبءاتC)   تهدف مراكز املهن وإشهاد الكفاءات 2016سن :

املحدثة بالجامعات واملعاهد العليا للدراسات التكنولوجية إلى املساهمة في دعم التشغيلية وتنمية 

فة املبادرة لدى الطلبة وخريجي التعليم العالي من خالل الكفاءات وتسهيل إشهادها وتطوير ثقا

أنشطة اإلعالم والتوجيه والتكوين التي تؤمنها. وتشكل هذه املراكز حلقة وصل بين طالبي الشغل 

 واحتياجات املشغلين للكفاءات وتعمل على:

مساعدة طالبي الشغل على إيجاد شغل واملحافظة عليه من خالل تنظيم أنشطة تتعلق  -

لبحث عن العمل وتطوير الكفاءات واملهارات غير التقنية في التواصل والعمل الجماعي با

 واملبادرة.



34 

 

تمكين املشغلين من التعرف على عروض التكوين وعلى طالبي الشغل والتربصات والتواصل  -

معهم والتفاعل مع املدرسين الجامعيين بهدف تحسين إعداد الطلبة لسوق الشغل من خالل 

ر الذاتية، ورصد فرص التربص أو التكوين بالتداول، وتنظيم تظاهرات تجمع توفير السي

املشغلين وطالبي الشغل كورشات املسارات املهنية والندوات املهنية وزيارات التشغيل في 

 املؤسسات الجامعية...

كوين تيسير استفادة املشغلين من البرامج التي تؤمنها الجامعة واملتعلقة بالترقية املهنية والت -

 املستمر وتطوير املهارات.

توفير فرص التدريب والتكوين املستمر لفائدة قدماء خريجي مؤسسات التعليم العالي  -

 والبحث العلمي.

  االعت اف املتببدل ببملهبرات واملؤهالت والكفبءات 

ل من أجل تعمل البالد التونسية على تطوير آليات التقييم واالعتراف باملهارات واملؤهالت لطالبي الشغ

 اعدادهم للحصول على فرص شغل بتونس أو بالخارج. وتّم في هذا اإلطار:

 التي تم اعتمادها  املصبدق  على االتفبقي  الةبملي  لالعت اف ببملؤهالت املتةلق  ببلتةليم الةبلي

الل وذلك من خ 2019خالل املؤتمر العام ملنظمة اليونسكو في دورته األربعين املنعقد في شهر أكتوبر 

. وتهدف هذه االتفاقية  2021جويلية   19واملؤرخ في  2021لسنة  34صدور القانون األساس ي عدد 

التي شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مختلف مراحل اعدادها ومناقشتها إلى تيسير 

في مجال التعليم  الحراك األكاديمي للطلبة واملدرسين والباحثين وطالبي الشغل ودعم التعاون الدولي
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 .العالي وترسيخ آليات شفافة وعادلة وغير مقصية لتقييم مؤهالت األفراد

  :يمكن االعتراف بالشهائد إرسبء آلي  تخول االعت اف ببلشهبئ  الةلمي  املتحصل عليهب ببحخبرج

طات املتحصل عليها خالل مسار الهجرة والصادرة عن املؤسسات العمومية أو املعترف بها لدى السل

 املختصة ببلد اإلقامة، من خالل اصدار شهادة معادلة من قبل:

 ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة للشهائد العليا األجنبية 

 .وزارة التكوين املنهي والتشغيل بالنسبة لشهائد التكوين املنهي األجنبية 

تنادا الى النصوص القانونية الصادرة ويمكن أن تتم املعادلة بموجب بعض االتفاقيات الثنائية او اس

 للغرض.

   خدمة مسداة لفائدة الراغبين في  :الةلمي اعتمبد إجراءات تمكن من املصبدق  على الشهبئ

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذه الخدمة في الوقت الراهن( )تؤمنالعمل والدراسة بالخارج 

 لى الشهبئ  الةلمي تبسيط اإلجراءات املتةلق  ببملصبدق  ع : 

 .لتعويض اإلمضاء اليدوي على الشهائد الوطنية QR Codeالشروع في اعتماد الختم اإللكتروني  -

والشروع  األجنبية العامة الوثائق على التصديق شرط بحذف املتعلقة الهاي اتفاقية إلى االنضمام -

 .2019منذ غرة مارس  Apostille" األبوستي" نظام اعتماد في

 القانوني التونس ي للمترشحين  اإلطاريخول مكبني  اححصول على شهبدات اثببت الكفبءات املهني : إ

السيما في  شهبدة لتثمرن خب تهم املهني الذين تتوفر لديهم الشروط املضبوطة أن يتحصلوا على 
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مارستها مجال بعث املشاريع الصغرى أو االنتقال للعمل بالخارج في مختلف االنشطة التي تستوجب م

 كفاءة مهنية.

 من بينها اعداد استشارة حول دعم الب امج الهبدف  إلى االعت اف املتببدل ببملهبرات والكفبءات :

االعتراف بالشهادات تهدف إلى تقييم اآلليات الحالية لالعتراف باملؤهالت والنظر في املبادرات 

 والعقبات والحلول املمكنة.

 خصوصا مع البلدان التي ت اف املتببدل ببملهبرات والكفبءات القيبم ب ورات ت ريبي  حول االع

 تربطهم بتونس اتفاقيات ثنائية.

 املحور الفرعي الثبني: حمبي  حقوق املهبجرين

 : تيسر  التوظيف املنصف واألخالقي، وضمبن الظروف التي تكفل الةمل الالئق6اله ف 

بما يتالءم ومعايير العمل الدولية، وهو ما تولي بالدنا أهمية بالغة لحماية العمال ودعم حقوقهم في العمل 

 يتجلى من خالل:

 : ارتفع عدد االتفاقيات التي صادقت عليها تونس إلى  املصبدق  على اتفبقيبت منظم  الةمل ال ولي

وهو ما يجعل بالدنا من أهم  اتفاقية بما في ذلك تلك املتعلقة بالحقوق األساسية في العمل، 65حدود 

العربية من حيث عدد االتفاقيات املصادق عليها وااللتزام بها وتعديل التشريعات الدول اإلفريقية و 

 الشغلية بما يتوافق ومقتضياتها. 

  يتعلق باملوافقة على انضمام  2020أوت  06املصادقة على مشروع قانون أساس ي بتاريخ
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حي. وبذلك بشأن تفقد الشغل في القطاع الفال 129الجمهورية التونسية إلى االتفاقية رقم 

تكون البالد التونسية قد أتمت املصادقة على اتفاقيات العمل الدولية األربعة املتعلقة 

 بالحوكمة.

  املصادقة على مشروع قانون أساس ي يتعلق باملوافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى

ها أن تعزز بشأن اإلطار الترويجي للصحة والسالمة املهنية التي من شأن 187االتفاقية رقم 

 مقومات بيئة العمل.

 143اعداد دراسة جدوى حول مصادقة تونس على اتفاقيات منظمة العمل الدولية عدد 

بشأن العمال املهاجرين واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين  97وعدد

 (.1990وأفراد أسرهم )

  السعي إلى تحقيق األهداف التنموية ألجندة في إطار  ":8.7التزام تونس ك ول  رائ ة في "التحبلف

"، وتعهدت بموجبه 8.7للتنمية املستدامة، عبرت تونس على التزامها كدولة رائدة في "التحالف  2030

باتخاذ اإلجراءات اآلنية والفعالة للقضاء على العمل الجبري ولوضع حد للعبودية الحديثة واالتجار 

اء على كافة أشكال عمل األطفال، وذلك بغاية تحقيق الهدف بالبشر الذي يشمل املهاجرين، والقض

 التنموي الثامن " العمل الالئق للجميع، والعمل الكامل واملنتج والنمو االقتصادي املتصل واملشترك".

انخرطت تونس في الجهود الرامية إلى تكريس إبرام مذكرة اتفبق حول برنبمج الةمل الالئق بتونس :

 21'' في 2022-2017في هذا الصدد توقيـع ''برنامج العمل الالئق لتونس للفترة  العمل الالئق، وتّم 

بجنيـف، بين األطـراف االجتماعية الثالثة واملدير العام ملنظمة العمل الدولية. ويكتس ي  2017جويلية 
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التوقيع على هذه الوثيقة أهمية بالغة حيث يبرز حرص تونس على احترام معايير العمل الدولية 

املكانة التي توليها للحوار االجتماعي الثالثي.  وتتضمن هذه الوثيقة أولويات التعاون والشراكة بين و 

لتنفيذ خطة العمل الثالثية وذلك  2022-2017الجمهورية التونسية ومنظمة العمل الدولية للفترة 

 بإشراف لجنة قيادة تضم األطراف االجتماعية.

يضمن  :واة في املةبمل  برن الةمبل املحليرن والةّمبل املهبجرينتكريس تشريع الشغل التونس ي املسب

القانون التونس ي مبدأ عدم التمييز واملساواة في حقوق العمل لجميع العمال املهاجرين حيث يتمتع 

العامل األجنبي بنفس الحقوق ويخضع لنفس الواجبات الناجمة عن العالقات الشغلية املنطبقة على 

 العامل التونس ي. 

   بما يضمن الحق في العمل الالئق دون 2021 اص ار القبنون املتةلق بتنظيم الةمل املنزلي سن :

تمييز مع احترام الكرامة اإلنسانية لعامالت وعمال املنازل طبقا للدستور واالتفاقيات الدولية 

املصادق عليها. وينسحب هذا القانون على كل شخص طبيعي مهما كانت جنسيته يقوم بصفة 

مسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مرتبطة باملنزل أو باألسرة تحت رقابة وإدارة مؤجر واحد أو عدة 

 .مؤجرين مقابل أجر كيفما كانت طريقة خالصه ودوريته

 والذي يهدف الى النهوض باالستثمار 2016سبتمب   30املؤرخ في  2016لسن   71ع د  االستثمبر قبنون 

ن املؤسسات من انتداب إطارات من ذوي الجنسية األجنبية في والتشجيع على احداث املؤس
ّ
سات ويمك

من العدد الجملي إلطارات املؤسسة وذلك الى نهاية السنة الثالثة من تاريخ التكوين  % 30حدود 

القانوني للمؤسسة أو من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي حسب اختيار املؤسسة، وتخفض هذه 
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ابتداء من السنة الرابعة من هذا التاريخ .وفي كل الحاالت يمكن للمؤسسة  %10النسبة وجوبا الى 

 .إطارات من ذوي الجنسية األجنبية 4انتداب 

  :تنظيم قطبع الوسبط  في مجبل التوظيف ببحخبرج 

   القبنون املتةلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات منح ترخيص تةبطي مؤسسبت خبص

: يندرج تقنين عمل هذه املؤسسات في إطار 2010سن  ألنشط  في مجبل التوظيف ببحخبرج ل

تنظيم قطاع الوساطة وحماية طالبي الشغل من التواجد غير القانوني لبعض املكاتب الناشطة في 

 .مجال التوظيف بالخارج

   بعد : 2010مراجة  القبنون املنظم لقطبع الوسبط  في مجبل التوظيف ببحخبرج الصبدر سن

لحالية التي أثبتت مواصلة عّدة مؤسسات ممارسة النشاط دون تشخيص وضعية القطاع ا

الحصول على ترخيص قانوني تحت مسميات متعددة، مرتكبة تجاوزات تسببت في أضرار لطالبي 

مشروع قبنون يتةلق بتنظيم ممبرس  املؤسسبت احخبص   الشغل الراغبين في الهجرة، تّم اعداد

 حول أربعة أهداف رئيسية:يتمحور  لنشبط توظيف التونسيرن ببحخبرج

توسيع دائرة العقوبات اإلدارية بتمكين الوزارة املكلفة بالتكوين املنهي والتشغيل من الغلق الفوري  .1

للمؤسسات الناشطة سواء بطريقة قانونية بعد سحب الترخيص أو تلك الناشطة بطريقة غير 

 ارات الغلق.قانونية وتمكين الوزارة من االستعانة بالقوة العامة لتنفيذ قر 

تدعيم منظومة الرقابة وتقص ي الجرائم املتعلقة بنشاط التوظيف بالخارج وذلك بمنح أعوان  .2
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 مؤهلين من الوزارة املكلفة بالتكوين املنهي والتشغيل صالحيات الضابطة العدلية.

 .دعم املنظومة الردعية بعقوبات جزائية تسلط على مرتكبي املخالفات في مجال التوظيف بالخارج  .3

تجريم املؤسسات الناشطة بطريقة غير قانونية وتسليط عقوبات رادعة عليها وتشديد العقاب على  .4

سنوات سجن وخطايا مالية تقدر بعشرين ألف  5كل ما ترتكبه من جرائم، وتصل هذه العقوبات إلى 

 دينار.

 :ص عليه بالعقد في إطار مأسسة الحوار االجتماعي املنصو إح اث املجلس الوطني للحوار االجتمبعي

 2017جويلية  24املؤرخ في  2017لسنة  54، تم إصدار القانون عدد 2013االجتماعي املبرم سنة 

واملتعلق بإحداث املجلس الوطني للحوار االجتماعي وضبط مشموالته وكيفية تسييره. وهو مجلس 

ينه الواردة بالعقد استشاري يتولى بالخصوص تنظيم وإدارة الحوار االجتماعي بمختلف أبعاده ومضام

االجتماعي. كما يستشار املجلس وجوبا في مشاريع القوانين واألوامر ذات العالقة بالشغل والعالقات 

 املهنية والحماية االجتماعية. 

   جاري العمل على ادراج مكون الهجرة ضمن برامج املجلس الوطني للحوار االجتماعي ملزيد تحسيس

 لهجرة عموما وبحقوق العمال املهاجرين بصفة خاصة.الشركاء االجتماعيين بقضايا ا

 حول  لالتفاق التقليدية تونس ي للصناعة والتجارة والصناعاتبمشاركة االتحاد ال عمل ورشة تنظيم 

 16 يوم االجتماعي الحوار ولوياتأ ضمن املهاجرين حقوق  دماجا تهدف إلى طريق طةاعداد خار 

 .بتونس 2019 جويلية
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  ئق للعمال بالتعاون مع الشركاء الدوليين التي تهدف إلى تكريس العمل الال انجاز عديد البرامج

 عمليات أثناء املمكنة التجاوزات من الحد خالل من وذلك ،وضمان االنتداب العادل املهاجرين

 الفعال والتنظيم للهجرة منةآ بدائل إيجاد عبر للعامل، األساسية الحقوق  انتهاكات ومن التوظيف

 .والخاصة العامة يلالتشغ لوكاالت

  تحرص الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل خالل مناقشتها لفرص التشغيل بالخارج مع

املشغلين األجانب وقبل نشر العرض للعموم على تفادي كل أشكال امليز بين الجنسين وعلى أن ينص 

وتحفظ كرامتهم وحريتهم. عقد العمل على كل املعطيات التي تضمن حقوق املنتدبين في العمل الالئق 

 كما تعمل على:

تكثيف االعالم حول املبادئ العامة للتوظيف العادل وحقوق العمال املهاجرين وطرق التوقي من  -

مخاطر الهجرة غير النظامية عبر مختلف آليات التواصل املتاحة )مطويات، فيديو تحسيس ي، 

 حصص إعالم...(.

يهية والعملية ملنظمة العمل الدولية تتعلق بالتوظيف تنظيم دورات تدريبية حول املبادئ التوج -

 املنصف واألخالقي وباملنظومة الدولية للتوظيف العادل.

تنظيم ورشات تفكير حول نماذج عقود الشغل للعمال املهاجرين من أجل تعزيز النظام الحمائي  -

 لهم. 

  : مةبحج  أوجه الضةف في الهجرة واحح  منهب7اله ف 
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 ملنظوم  ال ولي  ححقوق االنسبناالنخراط في ا 

 التي نصت عليها املواثيق والعهود الدولية  يضمن ال ستور التونس ي مجمل اححقوق واححريبت

 لحماية للمواطنين التونسيين وكذلك األجانب املقيمين بالبالد التونسية.

 الدولية  ات: املصادقة على معظم االتفاقياالنخراط في املنظوم  األممي  ححمبي  حقوق اإلنسبن

 . املتعلقة بحقوق اإلنسان

 :امليثاق اإلفريقي لحقوق  من ذلك املصبدق  على االتفبقيبت االقليمي  املتةلق  بحقوق االنسبن

 اإلنسان والشعوب وبروتوكوله بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.

  بنوني  ومؤسسبتي  ححمبي  تركرز منظوم  قفي  2011شرعت البالد التونسية خاصة منذ سنة

يمها وذلك من خالل العمل على . وعملت على تسريع وتيرة تعزيزها وتدعوتةزيز حقوق اإلنسبن

مة التشريعات الوطنية في مجال حقوق اإلنسان مع نظيرتها الدولية، فضال عن إحداث أجهزة ءمال

 نسان على غرار:حكومية وهيئات وطنية مستقلة متخصصة في مجال حماية وتعزيز حقوق اإل

 29اصدار القانون األساس ي املتعلق بإحداث هيئة حقوق االنسان )هيئة دستورية( املؤرخ في  -

 ،2018أكتوبر 

احداث "مصالح العالقة مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدني وحقوق االنسان" تحت  -

 اشراف رئاسة الحكومة،

 ،ية التونسيةالداخل احداث ادارة عامة لحقوق االنسان صلب وزارة -
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احداث لجنة وطنية ملالئمة النصوص القانونية ذات العالقة بحقوق االنسان مع أحكام  -

ديسمبر  24الدستور ومع االتفاقيات الدولية املصادق عليها بمقتض ى األمر الحكومي املؤرخ في 

 :تكلف خاصة بـ 2019

 املالئمة مع  ضبط خارطة النصوص القانونية املتعلقة بحقوق االنسان التي تتطلب

 أحكام الدستور ومع االلتزامات املنبثقة عن االتفاقيات الدولية املصادق عليها،

 ،اقتراح مراجعة النصوص القانونية وتنقيحها 

  ابداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات العالقة بحقوق

 االنسان والتي تحال عليها وجوبا،

 ببألشخبص تجبر اححقوق املخول  لضحبيب اال 

 الذي يهدف إلى منع 2016سنة  سن القبنون األسبس ي املتةلق بمنع االتجبر ببألشخبص ومكبفحته ،

ومكافحتها من  النسبء واألطفبلكل أشكال االستغالل التي يمكن أن يتعرض لها األشخاص وخاصة 

 .وحمبي  ضحبيبهب ومسبع تهمخالل الوقاية منها وزجر مرتكبيها 

  الضحبيب  االعتببر سناالخذ عةرن بعدة حقوق ومساعدات مع  باألشخاص االتجبرضحبيب يتمتع

 :وجنسهم وحبجيبتهم احخصوصي 

  املساعدة الطبية الالزمة لضمان التعافي الجسدي والنفساني، مع مجانية العالج باملؤسسات

 االستشفائية العمومية،
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 لحياة االجتماعية )مساعدات املساعدة االجتماعية الضرورية لتيسير اعادة ادماجهم في ا

 مالية، التكوين أو التدريب املنهي، املساعدة على بعث مشروع(،

  الحق في اإليواء بالتنسيق مع الهياكل الحكومية )وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة األسرة

 واملرأة والطفولة وكبار السن( واملنظمات والجمعيات ذات العالقة،

 حصول على التعويض املناسب عن األضرار الالحقة بهم،الحق في تسوية الوضعية وال 

 ،الحق في االرشاد حول األحكام املنظمة لإلجراءات القضائية االدارية 

  املدنية أو الجزائية  القضائيةاالجراءات الحق في الحصول على االعانة العدلية ملباشرة

 املتعلقة بهم.

 الحق في املرافقة القانونية من قبل محامي ومترجم، 

 ،التمتع باإلقامة املؤقتة والتمديد فيها 

  التمتع بفترة تفكير وتعافي مدتها شهر قابلة للتجديد مرة واحدة مع منع الترحيل خالل تلك

 الفترة،

  .املساعدة على العودة الطوعية وإعادة االدماج بالبلد األصلي بالتنسيق مع املنظمات الدولية

جاوزوا مدة االقامة املصرح بها الحق في اإلعفاء من وتبعا لذلك ينتفع ضحايا االتجار ممن ت

خطايا املعاليم القنصلية املترتبة عن تجاوز مّدة اإلقامة بالتراب التونس ي وذلك بناء على 

 توجيه مطلب من قبل الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص إلى مصالح وزارة املالية. 



45 

 

 من قبل الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص بتاريخ  "اآللي  الوطني  إلحبل  الضحبيب" إطالق

. وتتيح هذه اآللية التعرف على ضحايا االتجار وكشف هويتهم ومرافقتهم وتوجيههم إلى 15/12/2021

 الخدمات والحماية التي تناسب احتياجاتهم. 

 األطفبل املهبجرين 

 طبقة على األطفال التونسيين ذلك أّن يخضع األطفال األجانب عموما إلى نفس تدابير الحماية املن

القانون التونس ي ال يمّيز بين الطفل التونس ي والطفل األجنبي إذ يتمتع جميعهم بنفس الحقوق 

وتدابير الحماية ذاتها )كالحماية من االستغالل وعدم االحتجاز وإعمال مبدأ وحدة العائلة والرعاية 

( والنفاذ لجميع الخدمات املتاحة بالدولة والجنسية والصحة وفي الهويةالبديلة والحق في التعليم 

القوانين الوطنية واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل و  التونسية واملضمونة بالدستور التونس ي

 وبروتوكوالتها.

  تهدف هذه الخطة إلى وضع التصورات 2020-2017خط  وطني  ملكبفح  عمل األطفبل اعداد :

حد من التحاق األطفال بسوق العمل قبل السن القانوني املسموح به، واآلليات العملية الكفيلة بال

 والدفع نحو تحقيق حماية فعلية بما يكفل لهم طفولة متوازنة.

 في وذلك  2021سنة  بالخارج التونسيين ديوان برئاسة "املنتزعرن لألطفبل الفني  اللجن " تفةيل

ممثلين عن وزارات  اللجنة تضمو . ملهاجرةل الفضلى وحماية األسر اإطار الحفاظ على مصالح الطف

الشؤون االجتماعية والعدل واملرأة واألسرة والطفولة وكبار السن واملرصد الوطني للهجرة. وتتولى 
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 اللجنة دراسة الوضعيات الواردة بتقارير السادة امللحقين االجتماعيين للمتابعة والتدخل.

  من مجلة حماية  20وفقا للفصل  كأطفال مهددين ماألطفبل املهبجرين ير  املصحوبرن بذويهيعامل

الطفل "فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي" وتتخذ لفائدتهم جميع التدابير واإلجراءات 

 الخاصة بحماية الطفل الفاقد للسند العائلي.

  بـ: ببألشخبص األطفبل املهبجرين ير  املصحوبرن ضحبيب االتجبر يتمتع 

 توفرة في املجال الصحي )تعهد نفس ي وطبي(،جميع الخدمات امل 

  الحق في اإليواء املؤقت باملؤسسات االجتماعية املتوفرة إلى حين تسوية وضعياتهم القانونية

بالتنسيق بين مختلف األطراف املتدخلة )الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص، 

 مندوب حماية الطفولة وقاض ي األسرة(،

 طوعية إلى املوطن األصلي بمرافقة من الهياكل املعنية مع إعادة ادماجه الحق في العودة ال

 بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة.

  خالل البحث الحق في حضور مترجم ومحامي وأخصائي نفس ي أثناء اجراءات التقاض ي

 وخالل جميع مراحل التقاض ي، االبتدائي

 ،الحق في اإلعانة العدلية 

  صدور حكم بات.الحق في التعويض بعد 

 تناولت عديد املواضيع املتعلقة  2021باليوم العاملي للطفل خالل نوفمبر  تنظيم ندوة لالحتفال
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مقترحات في  تونس وتوجت اشغالها بتقديم فيبتعزيز الحماية واملساعدة املقدمة لألطفال املهاجرين 

  :الغرض

 سيةوالولوج للخدمات األسا من املأوى املهاجرين  تمكين األطفال. 

 للتدخل تقييم األدوار واملسؤوليات لكافة األطراف املتداخلة من أجل تركيز منظومة ناجعة 

  .االجراءاتوتطوير 

  تقديم دعم فني للسلطات التونسية املعنية بحماية الطفولة من أجل تطوير إجراءات عملية

املستقبلة، وذلك تركيز منظومة رعاية األطفال املهاجرين غير املصحوبين من قبل العائالت ل

من خالل تنظيم تدريب لفائدة العائالت، القيام بزيارات مراقبة دورية واملتابعة والتوجيه 

 ملصالح الطفولة املعنية.

 حمبي  املرأة ضحي  الةنف 

 الهادف إلى وضع التدابير  2017سنة  اص ار القبنون املتةلق ببلقضبء على الةنف ض  املرأة

القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل  كبل الةنف ض  املرأةببلقضبء على كل أشالكفيلة 

تحقيق املساواة واحترام الكرامة اإلنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي ملختلف 

 أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.

   القانون كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنس ي أو اقتصادي يشمل العنف ضد املرأة على معنى هذا

ضد املرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفس ي أو 
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 التهديد بهذا االعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق 
ً
جنس ي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضا

 أو الخاصة.والحريات، سواء في الحياة العامة 

 :تتمتع املرأة ضحية العنف واألطفال املقيمون معها بالحقوق التالية 

 :التعهد واإلحاطة والتي وتشمل الخدمات التالية 

 االستقبال، االستماع / اإلصغاء، التوجيه، االرشاد واملرافقة، -

 اإلحاطة النفسية والصحية، -

 اإلحاطة االجتماعية واإليواء، -

 دي واالجتماعي،التأهيل/اإلدماج االقتصا -

  الحماية القانونية املناسبة لطبيعة العنف املمارس ضدها بما يكفل أمنها وسالمتها وحرمتها

الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية 

 وقضائية.

 ت التقاض ي والخدمات النفاذ إلى املعلومة واإلرشاد القانوني حول األحكام املنظمة إلجراءا

 املتاحة،

 ،التمتع وجوبا باإلعانة العدلية 

  التعويض العادل لضحايا العنف في صورة استحالة التنفيذ على املسؤول عنه وتحل الدولة
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 محل الضحايا في استخالص املبالغ التي وقع صرفها،

 العنف. وتقدم هذه مراكز إيواء وقبول وتوجيه في عدد من الجهات لفائدة النساء ضحايا  7حداث إ

املراكز خدمات تساعدهن على إعادة الـتأهيل كاإلنصات والرعاية الطبية والنفسية واالجتماعية 

 باإلضافة إلى التوجيه القانوني واملرافقة القضائية واالدماج االجتماعي.

 تنظيم الةمل املنزلي 

 مل املنزلي بما يضمن الحق تنظيم الع ، بهدف2021سنة  قبنون يتةلق بتنظيم الةمل املنزليصدار إ

مع احترام الكرامة اإلنسانية لعامالت وعمال املنازل طبقا للدستور  دون تميرزفي العمل الالئق 

وينسحب هذا القبنون على كل شخص طبيعي مهمب كبنت واالتفاقيات الدولية املصادق عليها. 

ل أو باألسرة تحت رقابة وإدارة يقوم بصفة مسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مرتبطة باملنز  جنسيته

 مؤجر واحد أو عدة مؤجرين مقابل أجر كيفما كانت طريقة خالصه ودوريته.

   يحدد القانون شروط تشغيل عمال وعامالت املنازل وآليات املراقبة والتفقد والعقوبات املترتبة عن

 املخالفات دون تمييز على أساس الجنسية.

 نزلي ورفع املخالفات املتعلقة بتطبيق هذا القانون ألعوان تفقدية تعهد مهمة مراقبة ظروف العمل امل

الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي املختصين ترابيا، كل في حدود اختصاصه، 

 ويمارسونها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 يتعلق بتشغيل  تسلط عقوبات سجنية وخطايا مالية ملخالفي مقتضيات هذا القانون وخاصة فيما



50 

 

 األطفال أو التوسط في التشغيل في العمل املنزلي أو تعطيل عملية مراقبة ظروف العمل املنزلي...

    اححق في ع م التميرز وع م التةرض للتةذيب 

 املتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز  ، وفقا للقانون األساس يالتميرز الةنصري  يتمتع ضحايا

 ، بالحقوق التالية:2018العنصري الصادر سنة 

 ،اإلحاطة الصحية والنفسية واالجتماعية 

 .الحماية القانونية وفق التشريع الجاري به العمل 

  تعويض قضائي عادل ومتناسب مع األضرار املادية واملعنوية الالحقة بهم جراء التمييز

 العنصري.

 وتضبعف ييز العنصري، تسليط عقوبة سجنية وخطية مالية على مرتكبي األفعال املتضمنة للتم

بسبب التقدم في السن  الضحي  في حبل  استضةبفأو إذا كانت  احخطي  إذا كبنت الضحي  طفال

 .أو الهجرة أو اللجوءأو اإلعاقة أو الحمل الظاهر 

  أو غيره، حيث تحمي الدولة كرامة الذات  اححق في ع م التةرض للتةذيبيضمن الدستور التونس ي

 وتمنع التعذيب املعنوي واملادي. وال تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.  البشرية وحرمة الجسد،

  21املؤّرخ في  43بمقتض ى القانون األساس ي عدد  الهيئ  الوطني  للوقبي  من التةذيبإحداث 

وهي آلية وطنية للوقاية من التعذيب، ولها والية موّسعة على جميع أماكن االحتجاز بما  2013أكتوبر 

إيواء الالجئين وطالبي اللجوء ومراكز املهاجرين ومراكز الحجز الصحي ومناطق العبور في ذلك مراكز 
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 في املطارات واملوانئ ومراكز التأديب والوسائل املستخدمة لنقل األشخاص املحرومين من حريتهم.

 : تةزيز اححمبي  واملسبع ة والتةبون القنصلي على امت اد دورة الهجرة14اله ف 

 بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة  2019فيفري  20ية بتاريخ ابرام اتفاق

الشؤون االجتماعية وديوان التونسيين بالخارج حول بعث مكاتب مشتركة للخدمات القنصلية 

واالجتماعية لفائدة الجالية التونسية املقيمة بالخارج لتقريب الخدمات وضمان سرعة التدخل 

 .الخدماتوجودة 

 ـ :ب املنهي والتكوين التشغيل وزارة تقوم 

 تقدموا الذين التونسيين ملفات تابعةمل الخارجية الشؤون وزارة مع والتعاون  التنسيق 

 اطار في واإلقامة والدخول  العمل تأشيرات على للحصول  األجنبية القنصلية للمصالح

 تونس بين املشتركة لقنصليةا اللجان انعقاد ثرإ خاصة وذلك الهجرة وبرامج اتفاقيات

 .البلدان ومختلف

 املنهي والتكوين التشغيل بوزارة بالهجرة املعنية الفنية املصالح بين املتواصل التنسيق 

 .وقطر وسويسرا فرنسا غرار على ثنائية دولية اتفاقيات بها تربطها التي األجنبية ونظيراتها

 

 األسبسي  : تيسر  حصول املهبجرين على احخ مبت15اله ف 

 احخ مبت الصحي  .1
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  مب أ اححق في الصح 

 :من الدستور التونس ي على أن  38ينص الفصل  اححق في الصح  مكفول ببل ستور التونس ي

الصحة حق لكل انسان، كما تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفير 

 االمكانيات الضرورية لضمان السالمة وجودة الخدمات الصحية.

 على أنه لكل شخص املتةلق ببلتنظيم الصحي ينص  1991جويلي   29املؤرخ في  63قبنون ع د ال

الحق في حماية صحته في أحسن الظروف املمكنة. كما أنه يحث الهياكل واملؤسسات الصحية 

العمومية والخاصة على أن تعمل في ظروف تضمن الحقوق األساسية للذات البشرية وسالمة 

 ؤون إلى خدمتها.املرض ى الذين يلج

  التغطي  الصحي 

  يتمتع العمال األجانب وفقا للتشريع التونس ي في مجال الشغل بنفس الحقوق ويخضعون لنفس

 الواجبات الناجمة عن العالقة الشغلية واملنطبقة على العامل التونس ي. 

  اطهم في يتمتع العمال األجانب املتواجدون بتونس بصفة قانونية بالتغطية الصحية بموجب انخر

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وعلى املؤجر اجبارية التصريح لدى املصالح املعنية.

 املنافع األساسية  تغطي االتفاقيات الثنائية املبرمة مع عديد الدول في مجال الضمان االجتماعي

ت وحوادث التي تخولها أنظمة الضمان االجتماعي كالتأمين على املرض واملنح العائلية والجرايا

 الشغل واألمراض املهنية.



53 

 

  شروط  2003كما تّم تنقيحه سنة  1992مارس  23املؤرخ في  1992لسنة  631يضبط األمر عدد

 االنتفاع بنظام الضمان االجتماعي للطلبة:

الطلبة األجانب املرسمين بمؤسسات التعليم العالي العمومية: يمكن لهم التمتع بالتغطية  -

تطبق على الطلبة تربط  اتفاقية ثنائية في مجال الضمان االجتماعيالصحية في حالة وجود 

 بلدانهم مع البالد التونسية أو في صورة انتفاعهم بمنحة جامعية من الحكومة التونسية.

  ونسية عديد االتفاقيات الثنائية في مجال الضمان االجتماعي والتي تطبق كذلك على أبرمت البالد الت

الطلبة الذين يزاولون دراستهم بتونس على غرار: فرنسا، بلجيكا، أملانيا، املغرب، الجزائر، 

، 1992لكسمبورغ، البرتغال، اتفاقية الضمان االجتماعي بين دول اتحاد املغرب العربي املوقعة سنة 

 اقية في مجال الضمان االجتماعي مع موريتانيا خاصة بالطلبة. اتف

  بتوفير  2017يتعهد القانون األساس ي املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة الصادر سنة

 املساعدة االجتماعية والصحية والنفسية الضرورية لضحايا العنف.

  املصالح والهياكل املعنية على توفير تعمل الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص بالتنسيق مع

املساعدة الطبية الالزمة لضمان التعافي الجسدي والنفساني لضحايا االتجار باألشخاص الذين 

هم في حاجة إلى ذلك. ويتمتع الضحايا عند االقتضاء بمجانية العالج والتداوي بالهياكل الصحية 

 العمومية.

 لوافدين على تونس في إطار املتابعة املستمرة للوضعية تأمين التغطية الصحية لفائدة للتالميذ ا

بلدان شقيقة )ليبيا، سوريا...( الوبائية باملؤسسات التربوية على إثر إقامة عائالت وافدة من 
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 05إقبالهم على ترسيم أبنائهم باملؤسسات التربوية التونسية الخاصة والعمومية)املنشور عدد و 

طية الصحية للتالميذ الوافدين على تونس والالجئين من البلدان واملتعلق بالتغ 2015املؤرخ سنة 

 الشقيقة(. 

  واملتعلق بالقضاء  2018يتمتع ضحايا التمييز العنصري بموجب القانون األساس ي الصادر سنة

على جميع أشكال التمييز العنصري باإلحاطة الصحية والنفسية واالجتماعية املناسبة لطبيعة 

مارس ضدهم بما يكفل أمنهم وسالمتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية التمييز العنصري امل

 وكرامتهم.

 ( وذلك في إطار تعزيز قدرات 2021بصدد انجاز برنامج تكوين املكونين في مجال صحة املهاجرين )

سبل حصول املهاجرين على خدمات الرعاية الصحية  أجل تحسينالعاملين بقطاع الصحة من 

ملواضيع التي يشملها التكوين في املفاهيم العامة للهجرة، القوانين وضمان جودتها. وتتمثل ا

واإلجراءات املعمول بها، الصحة الجنسية واإلنجابية، الصحة النفسية، االمراض املعدية، 

 االمراض غير املعدية....

 .دعم املستشفيات باملناطق الحدودية بالتجهيزات 

 للمهاجرين وتنظيم دورات تدريبية في عديد  تطوير وحدات حول الولوج إلى الخدمات الصحية

 املناطق.

  نظبم الةالج في إطبر اتفبقيبت ثنبئي  خبص  مع عةض ال ول األجنبي 

   1996ماي 05يضمن اتفاق التعاون املمض ى بين وزارة الصحة التونسية ونظيرتها البولونية في 
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طبية املجانية في املستشفيات لألطراف املتعاقدة على أساس مبدأ املعاملة باملثل املساعدة ال

 العمومية في حالة املرض لفئات محددة باالتفاق أثناء اقامتهم بالبلد املضيف.

  املتعلق بمجانية العالج ألعضاء البعثة الديبلوماسية  1998أوت  5املؤرخ في  73منشور عدد

سات الصحية في إطار العمانية بتونس: تبادل العالج املجاني ألعضاء البعثات الديبلوماسية باملؤس

 عالقات التعاون بين الجمهورية التونسية وسلطنة عمان.

  الوقبي  من األمراض السبري 

 قانون لل قرار مبدأ عدم التمييز في املعاملة في مجال الوقاية من األمراض السارية أو معالجتها وفقاإ

 (.1)الفصل  2007حه سنة املتعلق باألمراض السارية مثلما تّم تنقي 1992جويلية  27املؤرخ في 

 احخ مبت االجتمبعي  .2

  العمل بالتنسيق مع املصالح والهياكل املعنية على توفير املساعدة االجتماعية الضرورية لضحايا

 االتجار باألشخاص لتيسير إعادة إدماجهم في الحياة االجتماعية.

 حايا العنف. وتقدم هذه مراكز إيواء وقبول وتوجيه في عدد من الجهات لفائدة النساء ض 7حداث إ

املراكز خدمات تساعدهن على إعادة الـتأهيل كاإلنصات والرعاية الطبية والنفسية واالجتماعية 

 قضائية واالدماج االجتماعي.الباإلضافة إلى التوجيه القانوني واملرافقة 

 يتمتع املهاجرون الذين يتم توجيههم إلى مؤسسات الرعاية االجتماعية بمختلف الخدمات 

األساسية سواء فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية أو بخدمات االحاطة االجتماعية والتعهد 
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النفس ي واإليواء الظرفي بمراكز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي إلى حين تسوية وضعياتهم بالتنسيق 

قسمين مهاجر م 157قبول  2021مع األطراف املعنية. وقد تّم خالل التسعة األشهر األولى من سنة 

 بين أطفال وكهول:

 طفل في مركز الرعاية االجتماعية لألطفال بتونس، 57 -

 وضعية بين أطفال وشبان بمركز االحاطة والتوجيه االجتماعي بتونس، 24 -

 طفل بمركز االحاطة والتوجيه االجتماعي بصفاقس، 26 -

 أطفال بمركز االحاطة والتوجيه االجتماعي بسوسة، 09 -

 التوجيه االجتماعي بصفاقس.شاب بمركز االحاطة و  41 -

 والتكوين املنهي التةليم .3

  الزامية التعليم إلى سن السادسة عشر مكفول بالدستور التونس ي، كما تضمن الدولة الحق في

 التعليم العمومي املجاني بكامل مراحله.

  حدثت خصيصا من
ُ
بعث مدرسة تونس الدولية وهي مؤّسسة عمومّية للتعليم تقدم برامج تعليمية أ

أجل استيعاب أبناء التونسيين الذين باشروا جزء من تعليمهم بالخارج قبل العودة إلى تونس وأبناء 

عائالتهم للعمل بالخارج لفترة محددة. كما و الديبلوماسيين الذين يكونون عادة مدعوين للسفر 

 تستوعب هذه املدرسة أبناء األجانب املقيمين بتونس.

 بهدف دعم التعليم الذاتي عبر استغالل ما تتيحه  اللغة العربيةلتعليم  بعث املدرسة االفتراضية
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االتصال. وتقدم هذه املدرسة االفتراضية دروسا في تعليم اللغة العربية لفائدة أبناء  تتكنولوجيا

 الجالية التونسية بالخارج.

  ظاهرتي تنفيذ برنامج العمل االجتماعي في الوسط املدرس ي الذي يهدف إلى املساهمة في الحد من

االخفاق املدرس ي واالنقطاع املبكر عن الدراسة وكل مظاهر سوء التكيف املدرس ي لفائدة التالميذ 

دون استثناء أو حصر بما في ذلك اإلحاطة بالتالميذ من أبناء املهاجرين املقيمين بتونس وبالتالميذ 

 من أبناء التونسيين بالخارج الذين يواجهون مشكالت مدرسية.

  أبناء أسر التونسيين في الخارج وفئة املهاجرين ضمن تقارير العمل االجتماعي املدرس ي.دراج فئة إ 

  تمكين أبناء املهاجرين والالجئين املتواجدين بتونس أو من لهم بطاقة لجوء من متابعة تكوين منهي مع

ر في مراعاة طاقة االستيعاب باالختصاص املطلوب ومراعاة الشروط القانونية التي يجب أن تتوف

 طالب التكوين كاملستوى التعليمي.

 تشغيل األجبنب بتونس .4

  يضبط التشريع التونس ي شروط استخدام اليد العاملة األجنبية بتونس مع مراعاة االتفاقيات املبرمة

مع البلدان األجنبية واألحكام القانونية الخاصة. وتتولى الوزارة املكلفة بالتشغيل دراسة امللفات 

 العاملة األجنبية وتأشير العقود املعنية والقيام باملراقبة وباملتابعة في هذا املجال.املتعلقة باليد 

 يام بحمالت ملراقبة تشغيل األجانب وشروط استخدامهم بالبالد التونسية الشغل الق ويتولى متفقد

 نية الخاصة.مع مراعاة االتفاقيات املبرمة بين الجمهورية التونسية والبلدان األجنبية واألحكام القانو 
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  االنخراط في االتحبد الةبم التونس ي للشغليحق للعمال األجانب بقطع النظر عن جنسياتهم 

 .2020ديسمبر  02بمقتض ى قرار األمين العام لالتحاد بتاريخ 

 (2020اححجر الصحي الةبم سن   )خالل19احخ مبت املق م  خالل األزم  الصحي  كوفي   .5

  ببحخبرج متبعة  أوضبع احجبلي  التونسي 

متابعة أوضاع الجالية التونسية بالخارج واالحاطة بهم وتعزيز التواصل معهم خالل جائحة كورونا،  بهدف

 اتخذت الحكومة التونسية عديد االجراءات من أهمها:

احداث اللجنة الوطنية ملتابعة الحجر الصحي الشامل وملف التونسيين العالقين في الخارج،  -

ن الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أوكلت لها مهمة دراسة تحت اشراف وزارة الشؤو 

 عمليات اإلجالء بالتشاور مع مختلف الهياكل املعنية.

مواصلة تأمين السفارات والقنصليات التونسية بالخارج للخدمات املوجهة للجالية دون انقطاع  -

 خالل األزمة الصحية.

قنصلية في الخارج تعمل على مدار الساعة من أجل تركيز خاليا أزمة بالبعثات الدبلوماسية وال -

استدامة التواصل مع التونسيين في الخارج وتحديد حاجياتهم وتنسيق عمليات إجالء التونسيين 

 العالقين بالخارج.

إجالء التونسيين العالقين بالخارج وتأمين عودتهم بالتنسيق التام بين مختلف الهياكل املعنية  -

 ماسية التونسية بالخارج. وخاصة البعثات الدبلو 
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لعب امللحقين االجتماعيين دور هام في عمليات االجالء وخاصة من خالل تحديد قائمات  -

العائدين ملختلف الرحالت فضال عن التواصل الدائم مع الجالية التونسية خالل األزمة وتوفير 

 املعلومات الضرورية لفائدتهم.

تونسيين بالخارج بترخيص من رئاسة الحكومة بدفن تكفل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة وال -

جثامين التونسيين املتوفين في الخارج في مقابر إسالمية، وذلك بصفة استثنائية إلى حين انتهاء 

 أزمة كورونا بسبب إجراءات غلق الحدود وتوقف الرحالت الجوية في معظم دول العالم.

ن العربية والفرنسية تحت عنوان "طمني احداث صفحة على شبكة التواصل االجتماعي باللغتي -

عليك" وذلك بهدف التواصل املستمر مع الجالية التونسية املقيمة بإيطاليا ومتابعة أوضاعها 

 الصحية وتوفير املعلومة املفيدة خالل تلك الظروف االستثنائية.

ائدة تخصيص جزء من ميزانية ديوان التونسيين بالخارج لتقديم مساعدات مالية وعينية لف -

التونسيين بالخارج وخاصة الفئات الهشة كالطلبة غير املنتفعين بمنح جامعية واملهاجرين غير 

 النظاميين.

تقديم املساعدات املالية والعينية للتونسيين في الخارج بعد دراسة وضعياتهم االجتماعية  -

لتعاون الوثيق مع بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية وامللحقين االجتماعيين وذلك با

 الجمعيات التونسية الناشطة باملهجر التي تولت حصر عدد مستحقي هذه املساعدات.

اعدة بعض الفئات ملس 2020قام ديوان التونسيين بالخارج بتقديم مساعدات مالية خالل سنة  -

 مواجهة تداعيات تفش ي فيروس كورونا . بالخارج علىاملقيمين الهشة و الطلبة 



60 

 

 دول. 10على العمال املهاجرين في  19 أزمة كوفيدة حول آثار انجاز دراس -

 اجراءات لفبئ ة املهبجرين املتواج ين بتونس 

للحد من  األجبنب املتواج ين بتونساتخذت الحكومة التونسية حزمة من االجراءات االجتماعية لفائدة 

 األساسية:تداعيات فيروس كورونا، وحرصت على أن تضمن لهم املستلزمات الحياتية 

 إقرار تعليق احتساب اآلجال القانونية لإلقامة بتونس. -

إقرار تعليق احتساب آجال انقضاء تأشيرة الدخول للبالد التونسية والتمديد فيها وما يترتب عن  -

 ،ذلك من آثار مالية إلى غاية انقضاء املوجب

 دعوة مالكي العقارات إلى تأجيل خالص معاليم الكراء املستوجبة.  -

م مساعدات عينية ومالية لفائدتهم بالتعاون مع االتحاد التونس ي للتضامن االجتماعي تقدي -

ضبط في الغرض مع الجمعيات املعنية. 
ُ
 ومنظمات املجتمع املدني وفقا لقائمات ت

 تسهيل عمل الجمعيات التي تساهم في اإلحاطة باألجانب بتونس،  -

لهيئات الدستورية واملجتمع املدني بهدف إحداث لجنة صلب وزارة حقوق االنسان والعالقة مع ا -

متابعة األوضاع االنسانية لألجانب املقيمين بتونس من طلبة والجئين وطالبي لجوء ومهاجرين 

 نظاميين وغير نظاميين، ملواجهة اآلثار السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا املستجد.

اع األجانب بتونس. ومكنت هذه املنصة ملتابعة أوض www.aide-covid19.tnإطالق منصة رقمية  -

من تلقي طلبات املساعدة الصادرة عن هذه الشريحة من املهاجرين وتلقي عروض التبّرعات 
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واملساعدات املالية والعينّية التي يمكن أن يقدمها األشخاص الطبيعيون وأصحاب املؤّسسات 

 االقتصادّية في هذا اإلطار.

عدات مالية وعينية من منتجات غذائية ومستلزمات النظافة بادرت بعض البلديات بتقديم مسا  -

لفائدة الجاليات األكثر تضررا من جائحة كورونا املتواجدة بتونس على اختالف وضعياتهم 

 القانونية. 

القيام بالحمالت التحسيسية والتوعوية للمهاجرين املتواجدين بتونس وتعزيز التدابير الحمائية  -

 الوقائية لفائدتهم. 

ومن أجل تأمين ظروف استقبال طيبة للطلبة  19-إطار مجابهة تداعيات فيروس كوفيد في -

عملت وزارة التعليم العالي والبحث  ،2021-2020الدوليين الجدد في مستهل السنة الجامعية 

العلمي بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة على التكفل بمصاريف فترة الحجر الصحي اإلجباري 

التحاليل املستوجبة لتقص ي الفيروس املذكور التي يخضع لها كل الوافدين على  وكذلك تأمين

التراب التونس ي وذلك لفائدة الطلبة الدوليين املمنوحين من قبل الدولة التونسية والذي تجاوز 

   .طالب دولي منتفع بهذا االجراء 400عددهم 

ألشخاص خالل الجائحة الصحية وضع خطة طوارئ من قبل الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار با -

 تتيح لها إدارة األزمات الغير متوقعة واالستجابة واالستعداد لتخطي الصعوبات في حالة وجودها.

 املدني املجتمع مع بالتعاون  والصناعات التقليدية والتجارة للصناعة التونس ي االتحاد قيام -

 فريلأ في 19 كوفيد جائحة بسبب الصحي الحجر ابان املهاجرين من عدد لفائدة إعانات توزيعب
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 .2020 وماي

 " تنفيذ الب نبمج الوطني "عزيم 

  19يندرج البرنامج الوطني "عزيمة" في إطار املساهمة في الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كوفيد .

تحت اشراف مصالح العالقة مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدني  2020انطلق تنفيذه في مارس 

وزارات ومركز "إفادة" للجمعيات وعدد من منظمات املجتمع املدني  10النسان بالشراكة مع وحقوق ا

 الوطني والدولي. 

 تهماوضعي كانت مهما تونس على والوافدين والالجئين هاجرينللم املوجه ،وتّم خالل البرنامج 

 القيام بما يلي: القانونية،

 حي لوزارة الصحة،التوعية والتحسيس بضرورة احترام البروتوكول الص 

  الجائحة،القيام بحمالت ميدانية لتوزيع وسائل الوقاية وحماية الفئات الهشة من تداعيات 

  ديسمبر  25املشاركة في الحملة الوطنية للتلقيح تبعا لقرار السيد وزير الصحة املؤرخ في

 نا.املتعلق بإحداث لجنة فنية لقيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورو  2020

 .وضع رقم نداء اخضر مجاني إلرشاد وتوجيه املواطنين في عالقة بفيروس كورونا 

  تنظيم دورات تكوينية عن بعد لفائدة املهاجرين حول "تقنيات التواصل" لتوجيههم وتأطيرهم

 للتسجيل في منظومة التلقيح،
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 .تأمين دورة تكوينية حول املحتوى العلمي للتلقيح لفائدة املهاجرين بتونس 

   لفبئ ة املهبجرين املتواج ين بتونس 19مجبني  التلقيح ض  فر وس كوفي 

اقرار مجانية التلقيح لفائدة املهاجرين املقيمين بتونس ضمن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، 

 .EVAX.TN بالتلقيحوتّم تخصيص فضاء خاص بهم لتمكينهم من التسجيل على املنصة الرقمية الخاصة 

 : تمكرن املهبجرين واملجتمةبت من تحقيق االن مبج والتمبسك االجتمبعي الكبملرن16اله ف 

  االحبط  ببلتونسيرن ببحخبرج واححفبظ على الهوي 

  الرعبي  االجتمبعي  املوجه  للجبلي  التونسي  ببحخبرج:. 1

 االجتماعية والرعاية التأطير برامج وتنفيذ ضبط ليتولى 1988 سنة بالخارج التونسيين ديوان احداث 

زم الدعم وتقديم اإلقامة بلدان في وعائالتهم املهاجرين لفائدة والثقافية
ّ
 الهوّية على للحفاظ الال

 :يلي بما القيام الخصوص بهذا ويتولى. اإلقامة ببلدان والحقوق 

  العمل على حماية حقوق ومكتسبات التونسيين ببلدان اإلقامة والدفاع عن مصالحهم

 رامتهم مع تيسير اندماجهم الفاعل واإليجابي في مجتمعات اإلقامـة.وصيانة ك

 :تقوم هذه الشبكة بدور أساس ي في توفير  اح اث شبك  ملحقرن اجتمبعيرن ببحخبرج

املساعدة الالزمة للجالية التونسية بالخارج املتمثلة في التغطية االجتماعية ومعالجة 

تعترض أفراد الجالية على الصعيد املنهي والصحي الخالفات العائلية وتذليل الصعوبات التي 
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 اإلداري فضال عن اإلرشاد والتوجيه.القانوني و و 

 ملعاضدة دور امللحق االجتماعي في  ح اث سلك االخصبئي االجتمبعي املسبع  ببحخبرجإ

مجال عمله )معالجة املسائل ذات الصلة بالخالفات الزوجية والنزاعات العائلية، القيام 

ت ميدانية للعائالت التونسية بالخارج قصد الحفاظ على تماسك األسرة وتدعيم صلتها بزيارا

 (.بالوطن

 وتؤمن  ،بالخارجبأهم املدن التي تستقبل الجالية التونسية ح اث مراكز اجتمبعي  وثقبفي  إ

. كما تؤدي خدمات متعددة لفائدة تهمفية ورياضية وتربوية لفائدهذه الفضاءات أنشطة ثقا

سرة بهدف مساعدتها على االندماج ببلد االقامة، فضال عن تقديم خدمات اإلحاطة األ 

االجتماعية لفائدة فئات معينة من الجالية التونسية )على غرار الطلبة، املرأة، املسنين 

 واملتقاعدين(.

 يعهد الديوان إلى مصالحه الجهوية التي املن وبيبت احجهوي  ل يوان التونسيرن ببحخبرج :

قة بالجالية وباألسر  الجمهورية بالتدخلأغلب مناطق  تغطي
ّ
في مختلف املجاالت املتعل

املتبّقية بأرض الوطن في إطار السهر على متابعة أوضاعها واإلحاطة بها وإعانتها على تجاوز 

 بعض الصعوبات.

 وزارة األسرة  تّم في اطار برنامج اإلحاطة باألسر املهاجرة واملتبقين بأرض الوطن الذي تتولى تنفيذه

واملرأة والطفولة وكبار السن تنظيم حلقات توعوية وتحسيس حول اندماج املهاجرين التونسيين 

ببلدان اإلقامة وتعزيز انتمائهم لوطنهم، كما تم اقتراح اطالق منصة الكترونية للتواصل والتفاعل 
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 التونسيين بالخارج. مباشرة معاالجتماعي وتنظيم لقاءات تفاعلية 

 إلحبط  الثقبفي  املوجه  للجبلي  التونسي  ببحخبرج. ا2

  حرص ديوان التونسيين بالخارج على مزيد العمل على تعزيز اإلحاطة الثقافية بالجالية التونسية

بالخارج بما يسهم في تعميق صلتهم بالوطن ومساعدتهم على التمسك بمقومات هويتهم وتيسير 

 بالخصوص: منها نذكر لفائدتها وأنشطة برامج ل توفيراندماجهم بمجتمعات اإلقامة وذلك من خال

 العطل بمناسبة للهجرة الجديدة األجيال لفائدة والدراسية االستطالعية الرحالت -

 .والجامعية املدرسية

 في الراغبين للهجرة الجديدة األجيال من العالي التعليم طلبة لفائدة الصيفية الجامعة -

غ في مكتسباتهم تحسين أو تعلم
ّ
غات بورقيبة بمعهد العربية ةالل

ّ
 .الحية لل

 واستطالعية وثقافية وترفيهية تربوية برامج على وتشتمل الصيفية العودة خالل املصائف -

غة دروس إلى باإلضافة
ّ
 تتراوح ممن للهجرة الجديدة األجيال أبناء لفائدة العربية الل

 سنة. 14و 9 بين أعمارهم

غة في الصيفية الدروس -
ّ
 العطلة لقضاء يعودون  الذين األطفال ائدةلف العربية الل

 .بتونس الصيفية

غة تعليم -
ّ
 جانب إلى الوطنية هويتها في الجديدة األجيال تجذير بهدف بأوروبا العربية الل

 وإحداث التربوية املنظومة في العائدين إدماج إعادة لتيسير الدولّية تونس مدرسة بعث
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 .طروق وإيطاليا ليبيا من بكّل  تونسّية مدارس

تؤمن فضاءات دار التونس ي عديد األنشطة الثقافية والتربوية والرياضية لفائدة الجالية  -

التونسية ببلدان االقامة. وتتمثل هذه األنشطة في ورشات عمل موجهة للشباب واملرأة 

باإلضافة إلى االحتفال باملناسبات الدينية والوطنية وإقامة دروس توعوية وتحسيسية 

 امليادين. وتكوينية في شتى

  بالتعاون بين وزارة الشؤون  2018سنة  تنظيم ال ورة األولى أليبم قرطبج الثقبفي  لإلب اع املهجري

الثقافية ووزارة الشؤون االجتماعية بمدينة الثقافة بتونس. وتعد هذه التظاهرة فرصة لتثمين وإبراز 

ا في مختلف املجاالت الفنية لدى البعد الثقافي واإلبداعي للجالية التونسية بالخارج والتعريف به

 التونسيين في الداخل.

 تن 
ّ
ة للسينما التونسية بالشراكة مع جمعية التونسيين خريجي سيظيم الدورة األولى من مهرجان عل

ذلك لفائدة الجالية التونسية بلندن و  2021 سبتمبر 26و 25يومي  ATUGEاملدارس العليا ببريطانيا 

 ينمائية التونسية.بعرض مجموعة من األفالم الس

 دمبج األجبنب في تونسإ 

 .يكفل الدستور التونس ي حرية املعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية 

  املصادقة على جل املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان والتي تضمنت أحكاما تحمي حرية الدين

 واملعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
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 أسيس الجمعيات واالنضمام إليها والنشاط في إطارها لكل شخص يضمن القانون التونس ي حرية ت

طبيعي، تونس ي أو أجنبي مقيم في تونس. كما يضمن للجمعية حق إقامة االجتماعات والتظاهرات 

مؤرخ في  2011لسنة  88واملؤتمرات وورشات العمل وجميع األنشطة املدنية األخرى )املرسوم عدد 

 الجمعيات(. املتعلق بتنظيم 2011سبتمبر  24

  تعمل وزارة الشؤون الثقافية على تنفيذ جملة من البرامج الرامية الى ادماج الجالية املهاجرة في

األنشطة الثقافية خاصة بالجهات التي تعرف تواجدا مكثفا للجالية الوافدة على تونس على غرار 

 والية مدنين من خالل:

 ملوسيقية وكذلك من خالل مواكبة هذه املشاركة في تقديم العروض الثقافية خاصة منها ا

 الفئة للعديد من األنشطة الثقافية.

  العمل على مزيد ادماج الجالية املهاجرة في الفعل الثقافي بتمكينهم من الفضاءات التي تخول

 .لهم ممارسة هواياتهم أو عرضها

 مية عرض ومناقشة عدة أفالم سينمائية تعالج موضوع الهجرة وخاصة الهجرة غير النظا

 على غرار الوثائقي " ولدك راجل".

  ادراج فئة املهاجرين الوافدين على تونس ضمن الفئات التي تستهدفها التظاهرات الثقافية

الكبرى على غرار أيام قرطاج السينمائية أو أيام قرطاج املسرحية من أجل تنمية اندماجهم 

 .الثقافي

  لهجرة واملهاجرين ملزيد تسليط الضوء على تشجيع االنتاجات الثقافية التي تتناول مواضيع ا
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 .وقبول االخرمعاناتهم ولنشر ثقافة التسامح 

  في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف إلى تسهيل اندماج الطالب الدولي

 األملانية وجمعية Konrad-Adenauer-Stiftungالجديد، أعدت الوزارة بالتعاون مع مؤسسة 

الطلبة واملتربصين األفارقة بتونس دليل الطالب الدولي الذي يتضمن معلومات مفيدة عن الحياة 

الطالبية بتونس، وميثاق يحتوي على أهم واجبات وحقوق الطالب الدولي بتونس. وتم وضع هذه 

ين املحامل في صيغ مختلفة ورقية وإلكترونية على ذمة جميع الطلبة الدوليين املترشحين والدارس

 بالجامعات التونسية. 

 وتونس وصفاقس وجندوبة ونابل ومدنين لسوسة الجهوية االتحاديات في" املهاجر فضاء" بعث 

 .املعنية الهياكل مع مشاكلهم فّض  على ومساعدتهم وارشادهم املهاجرين العّمال بقبول  تعنى الكبرى 

 قبل االتحاد من الصحراء نوبج إفريقيا دول  من املهاجرين العمال مع اللقاءات من سلسلة تنظيم 

 حول  سوسة بمدينة 2021 نوفمبر 07 يوم تكويني لقاء تنظيم غرار على للشغل، التونس ي العام

 .خارجها أو عملهم مواطن داخل كان أن سواء العمال هؤالء لها يتعرض التي واملشاكل املصاعب

 حقوق  حول  للشغل التونس ي العام لالتحاد املنتسبين للنقابيين موّجه وتكويني توعوي  برنامج نجازإ 

 (.كورونا جائحة خالل خاصة) معهم والتضامن مساعدتهم على وحثهم املهاجرين العمال

 من انطالقا للشغل التونس ي العام االتحاد هيكلة في خاص بقسم بالخارج والتونسيين الهجرة إفراد 

 .2022 فيفري  18 -17- 16 بتاريخ صفاقس في املنعقد 25 عدد املؤتمر

 ودعم قدراتهم وبناء الشغل سوق  في االندماج على املهاجرين مساعدة تطوير مبادرات تهدف إلى 
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 مواجهة خالل من املنشأ بلدان إلى العبور  بلدان من للعائدين الدعم وتقديم الطوعية العودة

 .االجتماعي والتماسك والحوار الحقوق  ثقافة وتعزيز واالقتصادية االجتماعية التحديات

: القضبء على جميع أشكبل التميرز وتةزيز احخطبب الةبم املستن  إلى األدل  من أجل التأثر  17ه ف ال

 على تصورات الةبّم  عن الهجرة

  منع التميرز الةنصري 

 :صادقت تونس على عديد االتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع التمييز العنصري 

 ييز العنصري،االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التم -

 االتفاقية الدولية لقمع جريمة امليز العنصري والقضاء عليها، -

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة والبروتكول االختياري لالتفاقية. -

  استكمال املنظومة التشريعية الوطنية الخاصة بمناهضة العنصرية والقضاء على مختلف  إطارفي

 23مؤرخ في  2018لسن   50اص ار القبنـون األسبس ي ع د  ي، تّم اشكال التمييز العنصر 

 ، املتةلق ببلقضبء على جميع أشكبل التميرز الةنصري.2018أكتوبر

   يهدف هذا القانون األساس ي إلى تجسيد املبادئ الكونية لحقوق االنسان وكافة مقتضيات الدستور

تعددية الثقافية، كما يعكس تمسك السياسة املتعلقة بترسيخ قيم التضامن واالحترام والتسامح وال

التشريعية العامة للبالد التونسية باحترام وتفعيل مقتضيات االتفاقية الدولية للقضاء على جميع 

أشكال التمييز العنصري وكذلك تطبيقا للتوصية الصادرة عن اللجنة الدولية للقضاء على التمييز 
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لدورية الثالث عشر إلى السابع عشر لتونس واملتعلقة العنصري في خصوص مالحظتها على التقارير ا

باعتماد تشريعات مستقلة بشأن جرائم التمييز العنصري قصد اإليفاء بالتزاماتها الدولية في مجال 

 حقوق االنسان.

  اللجن  املتعلق بكيفية إحداث  2021أفريل  7مؤرخ في  2021لسنة  203صدور األمر الحكومي عدد

 وضبط مشموالتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها لتميرز الةنصري الوطني  ملنبهض  ا

 وتركيبتها. وستتولى اللجنة القيام بما يلي:

تصور واقتراح االستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال  -

الوزارات  التمييز العنصري واستبعاد القوالب النمطية العنصرية بالتنسيق والتعاون مع

 والهياكل املعنية في نطاق مخططات التنمية.

اقتراح خطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع مظاهر وممارسات التمييز العنصري  -

والتصدي لها ومكافحة ممارسات التمييز في شتى القطاعات وخاصة التربية والرياضة 

لتسامح وقبول اآلخر والصحة والثقافة واإلعالم والعمل على نشر ثقافة املساواة وا

 والتعايش معا.

التنسيق بين مختلف املتدخلين في مجال مناهضة التمييز العنصري والتعاون مع اآلليات  -

 الوطنية العاملة في املجال.

 تمييز أي دون  بالخارج للتوظيف املترشحين كافة معاملة على 2010 لسنة 1948 عدد األمر ينص 
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 .بالخارج للتوظيف الخاصة املؤسسات طرف من طبيعته كانت مهما

  نظمت وزارة األسرة واملرأة والطفولة وكبار السن أيام تحسيسية موجهة للناشطين في املجتمع املدني

 حول مواضيع تتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املهاجرين.

 املسبواة برن احجنسرن 

 جنسين وضمان تكافؤ الفرص يكرس الدستور التونس ي القضاء على جميع أشكال التمييز بين ال

بينهما وخاّصة في االنتفاع بفرص العمل والقضاء على العنف ضد املرأة كإحدى أبرز مظاهر التمييز 

 ضدها.

 تكرس املساواة بين الجنسين. املصادقة على مجمل االتفاقيات الدولية التي 

 ببلقضبء على املتةلق  2017أوت  11مؤرخ في  2017لسن   58ص ار القبنون األسبس ي ع د إ

وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد املرأة القائم على الةنف ضّ  املرأة: 

، وذلك بإتباع تحقيق املسبواة واحت ام الكرام  اإلنسبني أساس التمييز بين الجنسين من أجل 

بتهم وحماية مقاربة شاملة تقوم على التصدي ملختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاق

 الضحايا والتعهد بهم.

  يكرس تشريع الشغل التونس ي عدم التمييز واملساواة بين الجنسين من خالل التنصيص في مجلة

الشغل على مبدأ عدم التمييز بين الرجل واملرأة في تطبيق أحكام املجلة والتي تغطي كافة جوانب 

 .الشغل كاالنتداب والتأجير وظروف العمل وفسخ عقد الشغل
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  تحرص مصالح االدارة العامة لتفقدية الشغل عند القيام بمهامها في مجال العملة األجانب على

بشأن املساواة في األجر وعدم التمييز في  111وعدد  100تطبيق االتفاقيتين األساسيتين عدد 

 .العمل على غرار العملة املحليين االستخدام واملهنة وتمتيعهم بكامل حقوقهم األساسية في

  تحرص الهيئة العامة للشغل والعالقات املهنية على تشريك متفقدي الشغل في الدورات التكوينية

املنظمة من قبل الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص وذلك لتعميق معرفتهم حول القانون 

تدخلة األساس ي املتعلق باإلتجار باألشخاص ومكافحته والعمل على التنسيق مع بقية الهياكل امل

لحماية العمال األجانب الذين هم في وضعيات قانونية وعدم التمييز بينهم وبين العمال املتواجدين في 

  هشة.وضعيات 

 : إنشبء آليبت من أجل تحويل استحقبقبت الضمبن االجتمبعي واالستحقبقبت املكتسب 22اله ف 

يم التعاون الدولي في مجال التغطية عموما ومع تسعى الدولة التونسية من خالل االتفاقيات الدولية إلى تدع

البلدان التي تتواجد فيها الجالية التونسية بصفة خاصة، وكذلك من خالل مالءمة األنظمة القانونية 

 للضمان االجتماعي بما يستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج وبما ينسجم مع ظروف اقامتهم.

 تفبقيبت ال ولي  الثنبئي  واملتة دة األطرافحمبي  حقوق الةمبل املهبجرين في إطبر اال 

 .املصادقة على جل املواثيق واتفاقيات العمل الدولية التي كرست الحق في الضمان االجتماعي 

  أهم البلدان األوروبية  ( معاتفاقية 24ثنائية في مجال الضمان االجتماعي )ابرام عّدة اتفاقيات دولية

فرنسا، إيطاليا، أملانيا، اسبانيا، بلجيكيا، هولندا، لوكسمبورغ، املشغلة لليد العاملة التونسية )

العمل على ابرام  -

اتفاقيات جديدة في 

مجال الضمان 

االجتماعي مع دول 

مستقبلة لليد العاملة 

 التونسية.

العمل على مراجعة  -

مة االتفاقيات املبر 

بصورة منتظمة بما 
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( وبعض البلدان العربية خاصة املغاربية )املغرب، صربيا، ، سويسراالنمسا، البرتغال، التشيك، بلغاريا

 (.رالجزائر، ليبيا، موريتانيا ومص

 1992نة التوقيع على اتفاقية الضمان االجتماعي بين دول اتحاد املغرب العربي س. 

  مواصلة العمل على تدعيم التغطية االجتماعية لفائدة العمال التونسيين بالخارج وأولي الحق منهم من

خالل تحيين االتفاقيات الثنائية في مجال الضمان االجتماعي وتعزيز رصيد االتفاقيات املبرمة من 

 خالل:

 مراجعة االتفاقيات سارية املفعول: املغرب، ليبيا، بلجيكا. -

 مام االجراءات العملية لتنفيذ االتفاقيات الجديدة املبرمة )مصر(.ات -

 مواصلة التفاوض قصد ابرام اتفاقيات جديدة )اليونان، رومانيا، موريتانيا(. -

 .مقاطعة الكيبيكو  ة لإلمضاء: كندااتفاقيات جاهز  -

  ي املطبق للفصل وصدور قرار املجلس األوروب 1995ابرام اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي سنة

منها، والذي يمكن مواطني البلدان املرتبطة باتفاقية شراكة مع االتحاد األوروبي، واملقيمين بصفة  65

 قانونية في احدى دوله من جميع حقوقهم في مجال الضمان االجتماعي.

  ى املرض تغطي هذه االتفاقيات املنافع األساسية التي تخولها أنظمة الضمان االجتماعي كالتأمين عل

 واملنح العائلية والجرايات وحوادث الشغل واألمراض املهنية.

  في إطار تدعيم التغطية االجتماعية لفائدة العمال التونسيين بالخارج وأولي الحق منهم، تعمل البالد

يتالءم مع املستجدات 

التي قد تطرأ على 

الصعيد الوطني 

 والدولي.
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تةزيز رصي  االتفبقيبت الثنبئي  وعلى  تحيرن االتفبقيبت الثنبئي  السبري  املفةول التونسية على 

من خالل الدخول في التفاوض مع دول أخرى تستقبل يد عاملة تونسية إلبرام  االجتمبعي للضمبن

 .اتفاقيات جديدة

 حمبي  حقوق الةمبل املهبجرين في إطبر األنظم  القبنوني  للضمبن االجتمبعي 

  :1989جانفي  10املؤرخ في  1989لسنة  107تم بمقتض ى األمر عدد نظبم الةمل  التونسي  ببحخبرج 

ملتعلق بسحب أنظمة الضمان االجتماعي على العملة التونسيين بالخارج احداث نظام اختياري وا

لفائدة العملة التونسيين بالخارج املشتغلين ببلدان ال تربطها مع تونس اتفاقيات ثنائية للضمان 

فاقيات االجتماعي. وكذلك العملة التونسيين بالخارج غير األجراء الذين ال تنسحب عليهم بعض االت

 الثنائية املبرمة في املجال )ليبيا(.

  :طبقا للنظام األساس ي العام ألعوان الدولة نظبم التغطي  االجتمبعي  في إطبر التةبون الفني

والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية، يتم اعتبار املتعاونين الفنيين ملحقين 

فني لضمان مختلف حقوقهم بما في ذلك حقوقهم في مجال الضمان لدى الوكالة التونسية للتعاون ال

واملتعلق  2007جويلية  23املؤرخ في  2007لسنة  1879االجتماعي، وذلك وفقا ملقتضيات األمر عدد 

 بالتغطية االجتماعية لألعوان العموميين املوضوعين في حالة الحاق للعمل في نطاق التعاون الفني.

  عة هذا النظام نحو مزيد تبسيطه وتحسين الخدمات املسداة.جاري العمل على مراج 

  : 2003فيفري  24املؤرخ في  2003لسنة  16اصدار القانون عدد تسوي  فت ات ع م املببشرة احخبص 

املتعلق بتسوية فترات عدم املباشرة الخاصة إزاء أنظمة الضمان االجتماعي والذي يمكن أعوان الدولة 
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ؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية واملؤسسات العمومية التي ال تكتس ي والجماعات املحلية وامل

صبغة ادارية والشركات الوطنية، عند االحالة على عدم املباشرة الخاصة، من مواصلة االنتفاع 

بالخدمات واملنافع املخولة بمختلف أنظمة الضمان االجتماعي التي ينتمون إليها في تاريخ االحالة على 

 باشرة الخاصة.عدم امل

 :شملت التغطية الصحية  النظبم احخبص للتغطي  الصحي  لفبئ ة ممثلي ال ول  التونسي  ببحخبرج

مارس  16األعوان العموميون املباشرون لوظائفهم بالخارج وذلك من خالل اصدار األمر املؤرخ في 

لألعوان املباشرين  واملتعلق بضبط نظام الحيطة االجتماعية 2009والذي تّم تنقيحه سنة  1992

لوظائفهم بالخارج واملنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية وبالصندوق الوطني 

 للضمان االجتماعي.

 : الثبل:املحور 

احح  من 

الهجرة ير  

 نظبمي ال

افع والةوامل الهيكلي  السلبي  التي تضطر النبس إلى مغبدرة بل هم األصلي2اله ف   : تقليص ال و

 عكاساتها السلبية بتعزيز التعاون مع عديد الدول وخاصة العمل على الحّد من الهجرة غير املنظمة وان

األوروبية من خالل التوقيع على اتفاقيات ثنائية جديدة ومراجعة بعض االتفاقيات الجارية بهدف دعم 

ببلتنمي  الهجرة املنظمة، مع الحرص على تضمين هذه االتفاقيات أحكاما خصوصية تتعلق 

حقيقية للهجرة والحد من البطالة من خالل اإلحاطة بطالبي وذلك ملعالجة األسباب ال املتضبمن 

الشغل بمختلف اختصاصاتهم ومستوياتهم العلمية عبر إدماجهم بعمل مؤّجر أو تمويل مشاريع 

 لحسابهم الخاّص أو تمكينهم من تكوين منهي او تكميلي.

 اإليطالي ن التونس ي حول برنامج التعاو  2021مضاء مذكرة تفاهم مع الحكومة اإليطالية في جوان إ
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مكافحة الهجرة غير النظامية ال سيما من خالل برامج التنمية الجهوية باملناطق ب املتعلق 2021-2023

ضبط املشاريع التي من شأنها أن تساهم في التنمية بالجهات بالتشارك  اإلطارالداخلية. سيتم في هذا 

 .األطراف املعنية مع مختلف

  ق 2020جوان  30املؤرخ في  2020لسن   30القبنون ع د
ّ
 ببالقتصبد االجتمبعي والتضبمني: املتةل

يهدف إلى تحقيق كّل من التوازن بين متطلبات الجدوى االقتصادية وقيم التطوع والتضامن االجتماعي 

االقتصاد غير املنظم باإلضافة إلى تحقيق الرفاه  والعدالة االجتماعية والتوزيع العادل للثروة وهيكلة

 .ادي واالجتماعي وتحسين جودة الحياةاالقتص

  املح ث لب نبمج األمبن االجتمبعي: 2019جبنفي  30املؤّرخ في  2019لسن   10القبنون األسبس ي ع د 

يهدف الى املساهمة في التوقّي من الفقر والحّد منه واالرتداد إليه وتوارثه ومساعدة وتعزيز الجهود 

وتوفير ظروف العيش الكريم للفئات الفقيرة والفئات محدودة  الرامية إلى تحقيق العدالة االجتماعية

ويشمل القبنون  .الدخل والعمل على النهوض بها إلى جانب تأمين ادماجهم االقتصادي واالجتماعي

بالبالد التونسية وذلك على أساس مبدأ املعاملة باملثل ومراعاة  األجبنب املقيمرن بصف  قبنوني 

 .ذا املجالاالتفاقيات الدولية في ه

  يهدف إلى مكافحة االقتصاد غير املنظم املتةلق بنظبم املببدر الذاتي:  2020لسن   33املرسوم ع د

عبر تسهيل إدماج كل الناشطين في مختلف املجاالت بصفة فردية في القطاع املنظم. كما يهدف إلى 

 تهم في بعث املشاريع،مزيد االحاطة بالباعثين الشبان من حرفيين ومهنيين ومسدي خدمات ومرافق

ويحدد هذا املرسوم النظام الخاص باملبادر الذاتي وضبط االمتيازات املخولة له والواجبات املحمولة 
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 عليه على املستوى الجبائي واالجتماعي.

  ساهمت تونس بشكل فعال في تحديد وبلورة 2030) أجندة (االنخراط في برنبمج التنمي  املست ام :

، السيما من خالل تنظيم مشاورات وطنية واسعة واملشاركة في 2030ستدامة أهداف التنمية امل

  .املفاوضات الحكومية الدولية خاصة ضمن "فريق العمل املفتوح" حول أهداف التنمية املستدامة

 2019 جويلية شهر خالل حول تنفيذ أهداف التنمية املستدامة األول  الطوعي الوطني التقرير تقديم 

 .  املستدامة التنمية حول  املتحدة لألمم املستوى  رفيع السياس ي املنتدى دانعقا بمناسبة

 وتنقل الهجرة بتيسير املتعلقة، 10من الهدف  7 الغاية شمل الذي الثاني الطوعي الوطني التقرير اعداد 

 املتعلقة ،8من الهدف  8 الغاية وكذلك باملسؤولية ومتسم ومنتظم وآمن منظم نحو على األشخاص

 العمال فيهم بمن العمال، لجميع واألمن السالمة توفر عمل بيئات وإيجاد العمال حقوق  ةبحماي

 .املهاجرون

  من املستدامة التنمية أهداف تحقيق في افريقيا األولى املرتبة من خالله التونسية البالد احتلت 

  .2020 نةلس املستدامة التنمية ألهداف اإلفريقي املركز أصدره لتقرير وفقا دولة 52 ضمن

 تنميةلل املتحدة مماأل  برنامج في التقليدية والصناعات والتجارة للصناعة التونس ي االتحاد انخراط 

بالنظر للدور الهام الذي تلعبه الهجرة في تحقيق  2020 ديسمبر 10 بتاريخ 2030 أجندة املستدامة

  أهداف التنمية املستدامة.

  الهادف إلى  2021 لسنة 57 عدد الحكومي األمر بمقتض ى الفرص  الثبني م رس  عة: برنبمج
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سنة واملنقطعين عن الدراسة عبر  18و 12أعمارهم بين  يتراوحتقديم الدعم للمراهقين الذين 

أو متابعة تكوين منهي، وذلك  العادية تمكينهم إما العودة إلى املدرسة ودراسة برامج قريبة من البرامج

 فرص خلقو  التنموي  النموذج في الدراسة عن املنقطعين من هاّمةال شريحةهذه ال تأهيل فبهد

 .الشغل سوق  في إدماجهم أجل من تكوينال وبرامج

 وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية بدعم البرامج  تقوم :الةمل على تحسرن جبذبي  املجبل الّريفبي

لريفية املعرضة أكثر للهجرة الرامية إلى توفير مناخ مالئم لالستثمار لفائدة الشباب املنتمي للمناطق ا

 الغير نظامية وذلك عبر:

 تنظيم دورات تكوينية في املهارات الشخصية، -

 توفير مرافقين مختصين في بعث املشاريع الفالحية، -

تنظيم حمالت تحسيسية للشباب العائد من الخارج واالحاطة بهم لبعث مشاريع في مجال  -

 بهما. الفالحة والتحويل األولي والخدمات املرتبطة

  بسلبيات الهجرة غير  : عبر التحسيسالسلبيةالتحسيس بمخاطر الهجرة غير النظامية وانعكاساتها

من  حلول البديلة إلدماج هذه الفئةالتقديم و النظامية وضرورة التصدي النعكاساتها السلبية 

 املهنية.في الحياة  املهاجرين

 ي إطار برنامج "اإلحاطة باألسر املهاجرة واملتبقيين تعمل وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن ف

 علىببعض الواليات ذات الكثافة املهجرية  2019بأرض الوطن" الذي انطلقت في تنفيذه منذ سنة 

وأدلة السلوكات املحفوفة باملخاطر باعتماد معلقات ومطويات التحسيس والتوعية حول الهجرة و 
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و املبيتات أالشباب وبدور الفضاءات الراجعة بالنظر للوزارة الشباب بو سر األ فراد أمختلف  لفائدة

وعلى إكسابهم املعارف الالزمة حول الهجرة  طفال باملدارس واملعاهدواأل  و الجامعاتأالجامعية 

 املنظمة والحقوق التي يمكن اكتسابها.

 رة غير النظامية تنفيذ برنامج االندماج االجتماعي واالقتصادي للشباب املعرضين لخطر معاودة الهج

ضعفة من خالل التدريب على املهارات املطلوبة في سوق الشغل من قبل وزارة املرأة املستوالفئات 

 واألسرة والطفولة وكبار السن.

 غير الهجرة مقاومة حلول  من تعد والتي املنهي التكوين على لإلقبال الشبان تشجيع تطوير برامج 

 .النظامية

 املعرضين للشباب واالقتصادي االجتماعي االندماج إعادة فرص حسينت إلى تنفيذ مبادرات تهدف 

 في املطلوبة املهارات على همتدريب خالل من األخرى، الضعيفة والفئات النظامية، غير الهجرة لخطر

 .غرار مشروع "حلمة" على العمل سوق 

  ين: إنقبذ األرواح وتنسيق احجهود ال ولي  عشأن املهبجرين املفقود8اله ف 

 بين من ،2012 سبتمبر11 في املؤرخ 1860 عدد مراأل  بمقتض ى للهجرة استشارية فنية لجنة حداثإ 

 . املفقودين ملف مهامها

 باتجاه النظامية غير الهجرة جراء من املفقودين التونسيين ملف بمتابعة مكلفة لجنةحداث إ 

 .2015 جوان 4 في املؤرخ ةاالجتماعي الشؤون وزيرمن  قرار بمقتض ى اإليطالية السواحل
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 هامة وبمجهودات الالزمة اللوجستية االمكانيات بتسخير الوطني والدفاع الداخلية وزارتا تقوم 

 وتقديم خلسة الحدود املجتازين األشخاص أرواح وانقاذ النظامية غير الهجرة محاوالت إلحباط

 .املخاطر مختلف من وحمايتهم لهم املساعدة

  املعدات بدعم من اللجنة زات و دعمهما بالتجهيطب الشرعي بصفاقس وقابس و قسمي الإعادة تهيئة

 (.2021-2020األحمر)الدولية للصليب 

  توحيد تقارير الطب الشرعي لجمع بيانات ما بعد الوفاة وما قبل الوفاة عن املهاجرين املفقودين

ل والبيئة )املرحلة األولى بدعم من اللجنة الدولية للصليب األحمر ومشاركة وزارات الداخلية والعد

 (.2023-2022املرحلة الثانية من املشروع ) وسيتم انجاز (. 2021-2020للمشروع 

  تخصيص مقبرة بمدينة جرجيس أطلق عليها اسم "حديقة افريقيا" لدفن جثث املهاجرين الذين

 لقوا حتفهم عند محاولتهم عبور البحر األبيض املتوسط نحو أوروبا.

  الحرس البحري التونس ي في مجال البحث وانقاذ األشخاص املفقودين في البحر العمل على دعم

الدولية ملجابهة العدد املتزايد لعمليات اإلنقاذ وتحسين القدرات في هذا  املواثيق عليه ملا تنصوفقا 

 املجال وتلبية احتياجات من يتم إنقاذهم في البحر.

 فح  تهريب املهبجرين: تةزيز الت ابر  عب  الوطني  ملكب9اله ف 

  :املصبدق  على االتفبقيبت ال ولي  املتةلق  بمكبفح  تهريب املهبجرين 

 تفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية وبروتوكول مكافحة تهريب إ
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 املهاجرين عن طريق البر والبحر والجّو.

 ن تةزيز التةبون ال ولي في مجبل مكبفح  تهريب املهبجري 

  الطوارئ املشت ك  التونسي  
ّ
األممي  في حبل ت فق جمبعي إلى تونس من الت اب -إع اد خط

ة الى التوقي من املخاطر املتوقعة نتيجة التدفق  الليبي
ّ
)الالجئين واملهاجرين(: تهدف الخط

ة في الجماعي إلى تونس وتمكّن من االستعداد إلدارة الوافدين وتطويق التداعيات األمنية واملالي

صورة حدوث موجات هجرة استثنائية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهياكل األممية والشركاء 

 الدوليين واإلقليميين، ووفقا لاللتزامات الدولية للجانب التونس ي.

  تعزيز التعاون الدولي ملكافحة ظاهرة تهريب املهاجرين من خالل دعم التعاون اللوجستي

 واملعلوماتي.

  وال عم الفني والتحسيس حول مخبطر التهريببنبء الق رات 

  .دعم قدرات الجيش الوطني في مجال مراقبة الحدود 

  دعم منظومة املراقبة اإللكترونية للحدود التونسية ملكافحة اإلرهاب والتهريب وتكوين

 .العسكريين في املجال للتمكن من التعامل مع التقنيات العسكرية الحديثة

 ألعوان املكلفين بحراسة الحدود من أجل التعريف بظاهرة تهريب تنظيم دورات تدريبية ل

 املهاجرين وكيفية االحاطة بضحاياها.
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 .القيام بأنشطة تحسيسية حول ترابط الهجرة غير النظامية بظاهرة تهريب املهاجرين 

  نشر النشاط السنوي لوحدات الحرس الوطني في مجال األمن العام ومقاومة التهريب واالجتياز

قع البيانات املفتوحة لوزارة الداخلية التونسية )عدد عمليات التهريب املحبطة، عدد بمو 

 عمليات االجتياز املحبطة بّرا وبحرا، عدد املجتازين الذين تم ضبطهم...(.

  14املؤرخ في  40واملتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد  2004فيفري  3املؤرخ في  6شدد القانون عدد 

 أو سّهل أو دّبر أو أرشد من لق بجوازات السفر ووثائق السفر، العقوبات على كلواملتع 1975ماي 

م أو توّسط أو ساعد
ّ
 أو التونس ي التراب إلى شخص دخول  مقابل، دون  ولو كانت، وسيلة بأّي  نظ

 غيرها. من أو العبور  نقاط من جّوا، أو بحرا أو برا ذلك تّم  سواء خلسة مغادرته

 بر ببألشخبص ومكبفحته والقضبء عليه في سيبق الهجرة ال ولي : منع االتج10اله ف 

 وخاصة  املصبدق  على االتفبقيبت ال ولي  واإلقليمي  املتصل  بمكبفح  االتجبر ببألشخبص

االتفاقية األممية ملكافحة الجريمة املنظمة وبروتوكولها االختياري ملنع وقمع ومعاقبة االتجار 

 طفال،باألشخاص وبخاّصة النساء واأل 

  التشريع التونس ي واآلليبت املتةلق  بمنع االتجبر ببألشخبص ومكبفحته: تطوير 

  جبر ببألشخبص ومكبفحته: 2016أوت  3املؤرخ في  61القبنون األسبس ي ع د
ّ
 املتةلق بمنع االت

يهدف إلى منع كل أشكال االستغالل التي يمكن أن يتعرض لها األشخاص وخاصة النساء واألطفال 

ذلك املهاجرين الوافدين على البالد التونسية ومكافحتها بمنع االتجار بضحايا االتجار بالبشر بمن في 
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وحماية ضحاياه ومساعدتهم، كما يهدف إلى دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة منع االتجار بالبشر 

 تونسية.في إطار االتفاقيات الدولية واإلقليمية والثنائية التي صادقت عليها الجمهورية ال

 من أجل تيسير تطبيق القانون  إع اد دليل حول قبنون منع االتجبر ببألشخبص ومكبفحته في تونس

، وهو موّجه لكافة املستفيدين والراغبين في معرفة هذه الظاهرة 2016لسنة  61األساس ي عدد 

 .وخصوصا املحامين قصد التعريف بها وباألدوات املراد استخدامها ملكافحتها

  ق ببلقضبء على جميع  2018أكتوبر  23مؤرخ في  2018لسن   50األسبس ي ع د  القبنـون
ّ
املتةل

: يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية أشكبل التميرز الةنصري 

لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين األفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا ألحكام 

 دستور واملعاهدات الدولية املصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.ال

  املتةلق ببلقضبء على الةنف ضّ  2017أوت  11مؤرخ في  2017لسن   58القبنون األسبس ي ع د ،

يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد املرأة القائم على أساس  املرأة:

نسين من أجل تحقيق املساواة واحترام الكرامة اإلنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة التمييز بين الج

 تقوم على التصدي ملختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.

  للتصدي إلى التواجد الفوضوي لبعض املتدخلين تنظيم قطبع الوسبط  في مجبل التوظيف ببحخبرج

يتعلق بتنظيم ممارسة املؤسسات الخاصة لنشاط  مشروع قبنون صفة غير قانونية من خالل إعداد ب

توظيف التونسيين بالخارج يهدف إلى تنظيم نشاط مؤسسات التوظيف بالخارج من أجل حماية 

حقوق طالبي الشغل بالخارج من كل عمليات التحيل واالبتزاز، وملكافحة كل التجاوزات والجرائم من 
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  ببلوزارة املكلف  ببلتشغيل إح اثف الشركات الوهمية .ويتضمن مشروع القانون طر 
ّ
 سلك تفق

ص لها ومعاينة املخالفات 
ّ
يتولى مراقبة نشاط املؤسسات الخاّصة لتوظيف التونسيين بالخارج املرخ

املرتكبة من طرفها،كما تشمل رقابة سلك التفقد املؤسسات واألشخاص الناشطين دون الحصول 

 ى ترخيص قانوني من قبل وزارة االشراف.عل

  طبقا  دون تميرزبما يضمن العمل الالئق لعملة املنازل  تنظيم الةمل املنزليب تةلقيقبنون سن

للدستور واملعايير الدولية املصادق عليها، من خالل ضبط شروط تشغيل عملة املنازل والتزاماتهم 

 فقد والعقوبات املنطبقة في صورة مخالفة أحكامه.والتزامات املؤجر وتحديد آليات املراقبة والت

  من بين مهامها وضع استراتيجية وطنية واقتراح  الهيئ  الوطني  ملكبفح  االتجبر ببألشخبص: إح اث

اآلليات الكفيلة بتنفيذها وتنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية الضحايا وآليات 

 مساعدتهم. وفي هذا اإلطار تولت الهيئة:

وتهدف إلى إرساء  2023- 2018إع اد است اتيجي  وطني  ملكبفح  االتجبر ببألشخبص للفت ة  -

مقاربة شمولية في التعاطي مع ظاهرة االتجار باألشخاص من خالل تنسيق الجهود بين مختلف 

املتدخلين على املستويين الوطني والدولي وإيجاد اآلليات املناسبة لجمع البيانات واملعطيات 

حصائيات املتعلقة بهذه الظاهرة وإحداث قاعدة بيانات بهدف استغاللها  إلنجاز املهام املوكولة واال 

 آليات املساعدة للضحايا.  للهيئة بما في ذلك تنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات الحماية و

    ربعة املتفق كّرست االستراتيجية الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص املجاالت االستراتيجية األ

 عليها دوليا وهي: الوقاية، الحماية، التتبعات والتعاون.   
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التنسيق مع الوحدات األمنية بكامل تراب الجمهورية )شرطة وحرس وطنيين( األبحاث في مجال  -

 .االستغالل الجنس ي واالستغالل االقتصادي لألطفال واملمارسات الشبيهة بالرق 

يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير اآلليات الوطنية للوقاية  إع اد تقرير سنوي حول نشبط الهيئ  -

من االتجار باألشخاص ومكافحته تتّم إحالته إلى رئيس الحكومة ونشره للعموم. كما يمكن للهيئة 

جانفي من كّل سنة كتاريخ قار لنشر  23إصدار بالغات حول نشاطها وبرامجها. تم تحديد يوم 

 اليوم الوطني إللغاء الرّق والعبودية بتونس. التقرير ويتزامن هذا التاريخ مع

 إرسبء اآللي  الوطني  لتوجيه وإحبل  ضحبيب االتجبر ببألشخبص. -

 2016لسنة  61وفقا للقانون األساس ي عدد  تأمرن مجبني  الت اوي لضحبيب االتجبر ببألشخبص -

األمر الحكومي  وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العمومية واملنظمات الدولية في انتظار صدور 

 . حقهم في رفع دعوة قضبئي  املتعلق بمجانية التداوي باملؤسسات االستشفائية العمومية وتأمين

 .إح اث هيئ  استشبري  صلب الهيئ  الوطني  ملكبفح  االتجبر ببألشخبص -

 أخضر لفبئ ة ضحبيب االتجبر ببألشخبص.  -
ّ
 وضع خط

الهيئة  تنظيمعن طريق اححمالت التحسيسي   ) نشر الوعي االجتمبعي بمخبطر االتجبر ببألشخبص -

بمناسبة اليوم العاملي ملكافحة االتجار باألشخاص( والبرامج الثقافية والتربوية  حملة القلب األزرقل

 الداخلية باملناطق التوعية الوسائط توزيعو  ندوات وإصدار النشريات واألدلةوتنظيم املؤتمرات وال

كما تّم عرض فيلم "خوك باعك" حول تأثير االتجار بالبشر  .االعالمية واملنشورات التونسية للبالد

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXVM4EMe1IICxIjKWnAEJS0pzGiWuL9FejTu3nWU7LJ5NmAntwL1KN--ozOIEYIna11pEoZArJ93bzbSjEGdtYAkd7JgaHXHmnNS0J_t92W7nCWzzoIyJb_51bQrKS3koSZZ_jZfNlIkNaYqlEteCseGN1b2Fi4i4trJMT-Lihqow&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXVM4EMe1IICxIjKWnAEJS0pzGiWuL9FejTu3nWU7LJ5NmAntwL1KN--ozOIEYIna11pEoZArJ93bzbSjEGdtYAkd7JgaHXHmnNS0J_t92W7nCWzzoIyJb_51bQrKS3koSZZ_jZfNlIkNaYqlEteCseGN1b2Fi4i4trJMT-Lihqow&__tn__=*NK-R
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 على الصحة النفسية للضحايا.

والدولي في املجاالت ذات تنظيم دورات تدريبية واشرافها على برامج التكوين على الصعيدين الوطني  -

 العالقة بنشاطها.

 تنظيم دورات تدريبية لفائدة الصحفيين بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. -

تنسيق مع الوحدات األمنية بكامل تراب الجمهورية )شرطة وحرس وطني( في األبحاث املتعلقة ال -

و في تقديم أّي أنواع أخرى من أبغاء  وأجنس ي )توريط شخص في أعمال دعارة باالستغالل ال

الخدمات الجنسية بما في ذلك االستغالل في املشاهد اإلباحية والتشغيل القسري واالستغالل 

 االقتصادي لألطفال واملمارسات الشبيهة بالرّق )استخدام طفل في أنشطة إجرامية(.

عنية وبصفة خاّصة، الناقلين تعزيز قدرات مختلف املتدخلين في املجال وذلك بتمكين الجهات امل -

التجاريين ومتفقدي الشغل ومندوبي حماية الطفولة واالخصائيين االجتماعيين والنفسانيين 

واملصالح املكلفة بمراقبة الحدود واألجانب ووثائق الهوية والسفر والتأشيرات واإلقامة، من ترّصد 

 عمليات االتجار باألشخاص واإلبالغ عنها.

ناء الشراكات وطنيا وإقليميا ودوليا من خالل املشاركة في زيارات تبادل، زيارات تعزيز التعاون وب -

دراسية، منتديات إقليمية، ورشات عمل، دورات تدريبية للتعاون وتبادل املعرفة حول مكافحة 

 االتجار باألشخاص وتهريب املهاجرين.

دولة الكوت ديفوار وعلى ابرام تفاقية إطارية بين الجمهورية التونسية و إبرام إتعمل الهيئة على  -
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 مذكرة تفاهم بين تونس والهند في مجال "منع االتجار بالبشر وخصوصا النساء واألطفال".

  جانفي من كل سنة يوم وطني إللغاء الرق والعبودية. 23تحديد يوم 

  ومضات تحسيسية موجهة للعموم حول طرق  الوكبل  الوطني  للتشغيل والةمل املستقلطورت

من مظاهر االتجار بالبشر. ومن املنتظر أن يتّم ادراج هذه الومضات على موقع الوكالة الدولي  التوقي

 وعلى شبكة التواصل االجتماعي.

  تعمل وزارة الدفاع الوطني على إنقاذ املهاجرين غير النظاميين وهو إجراء ساهم في حمايتهم من

 الوقوع في شبكات االتجار باألشخاص.

 ة احح ود بطريق  متكبمل  وآمن  ومنسق : إدار 11اله ف 

 على عليها التأشير تّم  من قبل وزارة الدفاع الوطني احح ود لتأمرن وطني  است اتيجي  ع ادإ 

: أساسية محاور  4 على االستراتيجية هذه وترتكز .2017 ديسمبر 15 بتاريخ الجمهورية رئاسة مستوى 

 .القدرات وتطوير الردّ  املراقبة، الوقاية،

  غير الهجرة يخص ما في املعابر مستوى  على الطارئة للمتغيرات استجابة االستراتيجية هذه تبرتع 

 عمال وذلك املبرمة االتفاقيات حيث من واإلقليمية الدولية تونس التزامات وتقوم على النظامية.

 االنسان. حقوق  واحترام باملثل املعاملة بمبدأ

    شركاء الدوليين للمساهمة في تفعيل االستراتيجية الوطنية تنفيذ عديد املبادرات املمولة من ال

 لتأمين الحدود، والتي تهدف إلى: 

 



88 

 

 .الحدودية العبور  لنقاط الداخلية التكوينية القدرة دعم -

 يخص ما في ودقيقة آنية بطريقة التواصل للتمكن من املعلوماتية القدرة تطوير دعم -

 .املعابر على األمنية الوضعية

 . الديوانية اإلجراءات تسهيل أجل من التونسية الديوانة دعم -

 ". Border Event Tracker" بتطبيق الحدودية وتجهيز املراكز تحيين -

 tests" الفنية واالختبارات"  Smart Gate نظام" الستعمال الالزمة املعدات شراء -

techniques  "ّم وت والجنوب بالشمال الحدودية نقاط العبور  مستوى  على اتاملمر  في 

 .التطبيق هذا استخدام لحسن بالديوانة العاملين تكوين

 : ع م اللجوء إلى احتجبز املهبجرين إال كمالذ أخر ، والةمل على إيجبد ب ائل13اله ف 

  يتم إيواء املهاجرين غير النظاميين الذين يتّم انتشالهم من البحر من قبل السلطات التونسية

عليها الهالل األحمر التونس ي واملفوضية السامية لشؤون  املختصة بمراكز إيواء وقتية تشرف

 تقديم الخدمات األساسية لفائدتهم. االستيعاب، ويتّم وذلك في حدود طاقة الالجئين 

 التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية االجتماعي والتوجيه اإلحاطة فة ظرفية بمراكزإيواء املهاجرين بص 

 الرعايةمع تمتيعهم بالخدمات األساسية: املعنية  األطراف مع بالتنسيق وضعياتهم تسوية حين إلى

 .النفس ي والتعهد االجتماعية االحاطة ،الصحية

 

 



89 

 

: التةبون على تيسر  عودة املهبجرين والسمبح بإعبدة دخولهم بصورة آمن  تصون كرامتهم، 21اله ف 

 وكذلك إعبدة إدمبجهم إدمبجب مست امب

  التونس ي حق العودة إلى أرض الوطن. من الدستور  25يضمن الفصل 

 عبدة قبول املهبجرين املقيمرن بصف  ير  قبنوني إ .1

 تتضمن االتفاقيات الثنائية تةبون مع ع ي  ال ول وخبص  األوروبي  في مجبل إعبدة القبول دعم ال :

جرين املبرمة في مجال الهجرة )فرنسا وسويسرا وبلجيكا وأملانيا( بنودا تتعلق بإعادة قبول املها

التونسيين املقيمين بصفة غير قانونية. وتحدد هذه االتفاقيات االجراءات الواجب اتباعها عند إعادة 

القبول بما يضمن عودة املهاجرين في ظروف تحفظ كرامتهم وذلك التزاما باملواثيق الدولية لحقوق 

 .االنسان

  ول بين تونس واالتحاد األوروبي في التفاوض بشأن مشروع اتفاق إعادة القب 2016االنطالق منذ سنة

 وذلك تجسيما ملا ورد بإعالن الشراكة من أجل التنقل املبرم بين الطرفين. 

 إعبدة ادمبج املهبجرين التونسيرن الةبئ ين .2

 تتضمن االتفاقيات دعم التةبون ال ولي في مجبل إعبدة إدمبج املهبجرين التونسيرن الةبئ ين :

رة بنودا تتعلق باإلدماج االجتماعي واالقتصادي للمهاجرين التونسيين الثنائية املبرمة في مجال الهج

 العائدين وذلك عبر وضع آليات للغرض من ذلك:

  تهدف هذه اآللية التي اآللي  الفرنسي  للةودة وإعبدة إدمبج املهبجرين الةبئ ين بصف  طوعي :

العمل على دعوة  -

الدول األعضاء في 

االتحاد األوروبي 

لالنخراط في اآللية 

الوطنية للعودة وإعادة 

اإلدماج "تونسنا"، 

 مصادر تنويع بهدف

 العودة مشاريع تمويل

 ألكبر الفرصة وإعطاء

 من ممكن عدد

 العائدين املهاجرين

 هذه بخدمات لالنتفاع

 اآللية.

تركيز نموذج موحد  -

لآللية يضمن التنسيق 

األمثل بين مختلف 

البرامج األوروبية للعودة 
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تصرف التوافقي في الهجرة على إثر توقيع االتفاق اإلطاري حول ال 2008تّم احداثها منذ سنة 

والتنمية املتضامنة مع الجمهورية الفرنسية، تحت إشراف الديوان الفرنس ي للهجرة واالدماج، إلى 

التشجيع على العودة الطوعية للتونسيين املقيمين بفرنسا بصفة غير قانونية والراغبين في العودة 

اريع صغيرة بما يساهم في إعادة من خالل تقديم مساعدات مالية لفائدتهم تمكنهم من بعث مش

 دماجهم داخل مجتمعاتهم األصلية. إ

   تّم في هذا اإلطار ابرام اتفاق حول إعادة االدماج بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل

بغاية متابعة ومرافقة العائدين من فرنسا واسنادهم  2014والديوان الفرنس ي للهجرة واالدماج سنة 

 ية تمكنهم من التمويل األولي ملشاريعهم.مساعدات مال

   امضاء ملحق تكميلي التفاق إعادة االدماج بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل  2016تّم سنة

املستقل والديوان الفرنس ي للهجرة واالدماج يهدف إلى تقديم مساعدة اجتماعية للمهاجرين 

 العائدين من فرنسا ولعائالتهم.

   تضمن االتفاق املبرم مع الكونفدرالية  للةودة الطوعي  وإعبدة االدمبج:اآللي  السويسري

جوء، 
ّ
السويسرية في مجال الهجرة أحكاما خاصة باملساعدة على العودة تهّم باألساس طالبي الل

الذين لم تتّم االستجابة لطلباتهم. وتتكفل الكنفدرالية السويسرية بمصاريف رحلة العودة مع دفع 

نهم من إعادة مساعدة مالية 
ّ
تسمح لألشخاص املعنيين ببعث مشاريع فردية أو جماعية تمك

 اإلدماج في وطنهم.

 يعّد هذا 2017سنة  انشبء املركز التونس ي األملبني لإلعالم حول الهجرة والتشغيل واالن مبج :

الطوعية وإعادة 

اإلدماج وذلك بهدف 

 ونجاعة ديمومتها دعم

 تدخلها.

احداث فروع جديدة  -

لآللية لتقريب الخدمات 

من املنتفعين املحتملين 

واملتواجدين باملناطق 

 الداخلية. 
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 املركز فضاء مفتوحا الستقبال الوافدين عليه من طالبي الشغل والراغبين في العمل بأملانيا

 والعائدين الى تونس والراغبين في االنتصاب للحساب الخاص.

 بهدف تيسير عملية ادماج املهاجرين التونسيين اع اد خبرط  طريق وطني  للةودة وإعبدة االدمبج :

العائدين، تّم اعداد خارطة طريق وطنية للعودة وإعادة االدماج على إثر تنظيم سلسلة من ورشات 

اركة عديد الهياكل الوطنية ومكونات املجتمع املدني املتدخلة في مجال ورشات عمل( بمش 9العمل )

تتضمن الخارطة شرحا مفصال ألهم الخدمات التي يمكن أن يتمتع بها املهاجر العائد في شتى و الهجرة. 

 املجاالت االجتماعية واالقتصادية باإلضافة إلى أهم الهياكل التي تؤمن هذه الخدمات.

 ودة وإعبدة االدمبج "تونسنب":اآللي  الوطني  للة 

  تّم احداث آلية وطنية للعودة وإعادة االدماج صلب ديوان التونسيين بالخارج بهدف إعادة

املنخرطة في  الدول األوروبيةمن اإلدماج االقتصادي واالجتماعي للمهاجرين التونسيين العائدين 

هم طيلة مسار العودة وذلك بالتعاون مرافقت ( وتأمينيسرا)فرنسا وبلجيكا وأملانيا وسو  اآللية

 الوثيق مع السلط املعنية والفاعلين في املجتمع املدني التونس ي.

  تؤمن اآللية جملة من الخدمات على غرار التوجيه واالرشاد واالعالم واملتابعة واملرافقة وغيرها

ع االحتياجات من الخدمات، باإلضافة إلى تقديم ثالث أنواع من املساعدات املالية تتوافق م

مساعدة اجتماعية، مساعدة للبحث عن شغل ومساعدة لبعث  الخصوصية لكل مهاجر عائد:

 مشروع.
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 بمقرات املندوبيات الجهوية التابعة لديوان التونسيين بالخارج بهدف دعم  تركيز فروع لآللية

 داخلية.عملها وجعلها أكثر فاعلية وتقريب الخدمات من املهاجرين املتواجدين باملناطق ال

  يشرف على اآللية فريق عملtask force  يتكون من ممثلين عن كل من ديوان التونسيين بالخارج

  .والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل والهيئة العامة للنهوض االجتماعي

   لخارج ابرام اتفاقية شراكة إطارية بين ديوان التونسيين با 2020تّم في هذا اإلطار خالل شهر جويلية

والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل تهدف إلى تنسيق الجهود بين املؤسستين بما يمكن من 

 االدماج االجتماعي واالقتصادي للمهاجرين العائدين في مجالي العمل املؤجر واملستقل.

 لعائدين تنفيذ عديد املشاريع الثنائية ومتعددة األطراف حول إعادة ادماج املهاجرين التونسيين ا

 بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

 : لراععااملحور 

تةزيز مسبهم  

املهبجرين في 

 التنمي 

: خلق ظروف تسبع  املهبجرين واملغت برن على املسبهم  الكبمل  في التنمي  املست ام  في 19اله ف 

 جميع البل ان

  دعم مشبرك  التونسيرن ببحخبرج في اححيبة السيبسي  الةبم 

  تونسيين بالخارج تمثل جزءا هاما من إن املشاركة السياسية لل: املشبرك  في االنتخبببت الوطني

املواطنة الضامنة لكافة الحقوق والواجبات، حيث يضمن الدستور التونس ي الحق االنتخابي وحق 

 الترشح لالنتخابات الوطنية لفائدة التونسيين بالخارج.

 متابعة الجوانب  تتولى اللجنةح اث حجن  شؤون التونسيرن ببحخبرج صلب مجلس نواب الشةب: إ

مزيد تطوير الجانب  -

اإلعالمي والتواصلي مع 

الجالية باستعمال 

وسائل االتصال 

االلكترونية الحديثة 

التي تأخذ بعين االعتبار 

خصوصيات الجالية 
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تشريعية واالقتصادية واالجتماعية املتعلقة بالجالية التونسية بالخارج، إضافة لكل املسائل ال

 .وحقوقهماملتعلقة بحماية مصالحهم 

 وبضبط مشموالته  مجلس وطني للتونسيرن املقيمرن ببحخبرج سن القبنون املتةلق بإح اث

ء الرأي في السياسة الوطنية في هيكل استشاري يتولى ابداوهو : 2016سن   وتركيبته وطرق تسير ه

النصوص التشريعية  مجال العناية بالتونسيين بالخارج. كما يستشار وجوبا في كل مشاريع

املتعلقة بالتونسيين بالخارج املراد ابرامها. جاري  والترتيبية وفي االتفاقيات واملعاهدات الدولية

 العمل على استكمال تركيزه.

 بحخبرج وتشجيةهم على االستثمبر ببلبالد التونسي :تةبئ  التونسيرن املقيمرن ب 

  يهدف هذا القانون إلى التشجيع  واملتةلق بقبنون االستثمبر: 2016سبتمب   30القبنون املؤرخ في

على االستثمار بالبالد التونسية من خالل إقرار جملة من الحوافز لفائدة املستثمرين التونسيين 

 واألجانب.

 يمنح التشريع التونس ي بزات احجببئي  لفبئ ة التونسيرن املقيمرن ببحخبرجاقرار جمل  من االمتي :

جملة من االمتيازات الجبائية لفائدة للتونسيين املقيمين بالخارج والراغبين في االستثمار في بلدهم. 

شروط وطرق منح االمتيازات  2013نوفمبر  18املؤرخ في  2013لسنة  4632ويضبط األمر عدد 

 فائدة التونسيين املقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو املساهمة فيها. الجبائية ل

  هذا القانون إلى وضع إطار محفز  يهدف :املتةلق ببملؤسسبت النبشئ  2018لسن   20القبنون ع د

لبعث وتطوير مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على االبتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة 

التعليمية والثقافية 

 .وانتظاراتهاوالعمرية 

دعم وتطوير  -

الدبلوماسية 

 تنظيماالقتصادية و 

التظاهرات االقتصادية 

ذات املردودية العالية 

القادرة على جلب 

االستثمارات التونسية 

 واألجنبية.

دعم تشريك  -

التونسيين بالخارج في 

شراكات التعاون 

الالمركزي وتعزيز 

مساهمتهم في دفع 

املسار التنموي لجهاتهم 

 األصلية.
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 مضافة عالية وقدرة تنافسية على املستويين الوطني والدولي. وتحقق قيمة

  يهدف إلى إرساء آلية بلتمويل التشبركياملتةلق ب 2020أوت 6مؤرخ في  2020لسن   37قبنون ع د :

جديدة لتمويل املشاريع الناشئة واملبتكرة ودعم ريادة األعمال من خالل توظيف املدخرات 

 جالية التونسية بالخارج، في تمويل املشاريع.الشخصية، بما في ذلك مدخرات ال

  ( التونسيين املقيمين بالخارج امتياز التسجيل باملعلوم 28)الفصل  2022منح قانون املالية لسنة

 .املعدة ملمارسة نشاط اقتصادي املبنيةالقار إلقتناءاتهم بالعملة األجنبية للعقارات 

  2020- 2016 الخماس ياملخطط  منذت التنمي  بخططمإدراج مكون الهجرة ضمن. 

 تّم اعدادها وفقا ملقاربة تشاركية ع اد خط  عمل ل عم مسبهم  احجبلي  التونسي  في التنمي : إ

جمعت مختلف الهياكل الوطنية املتدخلة في مجال الهجرة ومكونات املجتمع املدني على إثر تنظيم 

غرار النهوض سلسلة من ورشات العمل تّم خاللها مناقشة عديد املواضيع ذات الصلة على 

 .باالستثمار والتصدير وتعبئة االدخار وغيرها

 تتولى وكالة النهوض بالصناعة تأطر  وإرشبد التونسيرن املقيمرن ببحخبرج الرايبرن في عة: املشبريع :

والتجديد االحاطة ومساندة الجالية التونسية إلنجاز مشاريع في قطاعي الصناعة والخدمات 

تأطيرهم وارشادهم للتمتع باالمتيازات الجبائية التي يخولها القانون املتصلة بالصناعة من خالل 

 التونس ي.

 الهادف إلى احتضان ومرافقة باعثي املشاريع من بين  "املهبجرين من أجل التنمي " إطالق برنبمج

التونسيين املقيمين بالخارج حتى يتمكنوا من بعث مشاريع متجددة ومبتكرة في تونس. وسيتم خالل 

إرساء خلية إستثنائية  -

بمقر وكالة النهوض 

باالستثمار الخارجي 

ت لفائدة الخبرا

التونسية املقيمة 

 Cellule des)بالخارج 

CTEs). 

 سنوي  إجتماعرمجة ب -

حول االستثمار لفائدة 

 التونسيةت ءاالكفا

املقيمين ورجال األعمال 

في الخارج بهدف دعم 

وتثمين آليات التواصل 

بينهم وبين وكالة النهوض 

 باالستثمار الخارجي.

برمجة وتنظيم عرض  -

 Road Showمتنقل 
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 مج:البرنا

 ،الكفاءات التونسية املقيمة بالخارج ستقطابا -

 تكوين ومرافقة باعثي املشاريع، -

 حداث مؤسسات متجددة،إ -

 تركيز هياكل مرافقة على املستوى املركزي والجهوي. -

 وتنظيم اللقاءات معهم ومساعدتهم  وضع قبع ة بيبنبت حول الكفبءات التونسي  املقيم  ببحخبرج

 ي طور االعداد.على تصور وبعث املشاريع ف

  :يتولى ديوان التونسيين بالخارج تنظيم هذه تنظيم ن وة رجبل األعمبل التونسيرن املقيمرن ببحخبرج

الندوة بهدف تعريف رجال األعمال بآخر املستجدات والحوافز وبفرص االستثمار املتاحة وأفكار 

 املشاريع القابلة لإلنجاز في تونس.

 ن بالخارج تحت شعار " نحو مقاربة جديدة النخراط الجالية تنظيم املنتدى السنوي للتونسيي

التونسية بالخارج في املجهود التنموي" بمشاركة عدد من التونسيين املقيمين بالخارج من بين 

املنتخبين املحليين في املجالس البلدية ببلدان أوروبية و ممثلين عن بعض البلديات بتونس و ذلك 

ية  بالخارج في التنمية الجهوية و لدفع تجربة االندماج لتعزيز الشراكة تثمينا لدور الجالية التونس

املتكافئة و تشريكهم في خلق مبادرات جديدة لتطوير اشكال التعاون  والدفع نحو خلق مشاريع 

توأمة بين مدنهم االصلية ومدن اإلقامة وتم خالل املنتدى امضاء اتفاقيات شراكة و تعاون في 

لدان ببعض الب

األوروبية يستهدف 

باألساس أصحاب 

األعمال والكفاءات 

واملستثمرين املحتملين 

من بين التونسيين 

الذين  املقيمين بالخارج

يتم تحديدهم بالتنسيق 

مع مكاتب الوكالة 

بالخارج وبالتعاون مع 

البعثات الدبلوماسية 

التونسية ببلدان 

االعتماد، وذلك بهدف 

وتحسيسهم على  حثهم

ريع استثمارية بعث مشا

 في تونس.
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 جهوية و املحلية.مجاالت التنمية ال

  تنفيذ عديد املبادرات التي تهدف إلى ادماج املهاجرين في النسيج االقتصادي الوطني وحثهم على

 االستثمار في البالد التونسية وخلق مواطن الشغل.

 التونسيين بالخارج للمشاركة الفعالة في حركية النشاط االستثماري الوطني من قبل وكالة  استقطاب

 مار الخارجي التي تسعى إلى:النهوض باالستث

خالل أزمة  (Cellule de Crise)إسداء أفضل الخدمات من خالل إحداث خلية تدبير األزمات  -

جائحة كورونا متكونة من وحدتين: وحدة الدعم تعنى بضمان التعامل السريع مع املؤسسات 

تيسير ودعم األجنبية الناشطة في تونس والتي واجهت صعوبات تهّدد ديمومتها من جهة ول

والشخص ي ومعالجة  الدائم االتصال خالل استثمارات التونسيين بالخارج في أرض الوطن من

ل من جهة أخرى. ووحدة اتصال هدفها التعريف بالتدابير املالية والجبائية لدعم 
ّ
طلبات التدخ

 املشغلين والتواصل بشأن إجراءات املسؤولية االجتماعية للشركات،

التونسيين املقيمين بالخارج من املعطيات الضرورية املحينة ذات العالقة  تمكين رجال األعمال -

باالستثمار، بما من شأنه أن يمكنهم من لعب دورهم الريادي كسفراء اقتصاديين لدى أوساط 

 االعمال ببلدان اإلقامة،

 استقطاب املهاجرين عبر مكاتب الوكالة بالخارج وتشريكهم في مختلف االجتماعات والندوات -

ذات العالقة باالستثمار التي يتّم تنظيمها في بلدان االعتماد، وذلك من خالل الحضور البّناء أو 
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 املشاركة كمتدخلين بارزين فيها،

دعوة رجال األعمال التونسيين املقيمين بالخارج للمشاركة واالستفادة من لقاءات التبادل  -

ما من شأنه أن يوّسع مجاالت االختيار  والشراكة املتعددة القطاعات مع رجال األعمال األجانب

 أمامهم وأن يفتح آفاقا رحبة لفرص شراكة استثمارية جديدة،

التجارب االستثمارية الناجحة للتونسيين بالخارج وتكريمهم خالل مختلف  االطالع على بعض -

 الفعاليات التي تنظمها الوكالة داخل تونس أو خارجها.

ية في شكل شبكة تواصل استراتيجية دائمة تعمل على التنسيق مع مختلف املنظمات العامل -

 استشراف فرص استثمارية في تونس. تشريك الخبرات التونسية في

تعمل وزارة األسرة واملرأة والطفولة وكبار السن على تنظيم ملتقيات حول فرص االستثمار  -

على ربط الصلة  تشجيع املهاجرينواالمتيازات املمنوحة بالتعاون مع الهياكل املختصة بهدف 

، كما تولت إعداد جذاذات فنية حول فرص بوطنهم وأسرهم وتعزيز ثقافة االستثمار لديهم

 .االستثمار واالمتيازات والحوافز املمكنة بواليات سيدي بوزيد ومدنين وسوسة

 تةزيز دور املرأة التونسي  املهبجرة في دفع التنمي  بتونس 

 يعّد االحتفال بهذه أوت من كل سن :  09قيم  ببملهجر املوفق لـ إقرار يوم وطني للمرأة التونسي  امل

املناسبة فرصة لتثمين دور النساء التونسيات املقيمات بالخارج باختالف مساراتهن املهنية في 

التعريف بتونس في الخارج واملساهمة في الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية لبلدهن وتطوير 
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 ادل االقتصادي والثقافي والعلمي مع بلدان إقامتهن.سبل التعاون والتب

  يهدف الى تسهيل احداث التونسيات املقيمات ”: نستمث وا في بالدنب“إطالق مشروع نموذجي عةنوان

 بالخارج ملشاريعهن االستثمارية في تونس.

 لالستثمبر توقيع اتفبقي  شراك  برن وزارة املرأة واألسرة والطفول  وكببر السن والهيئ  التونسي  

وذلك في مجال التأطير واإلحاطة لفائدة املرأة التونسية املقيمة بالخارج بهدف تشجيعها على 

 االستثمار في تونس.

  تبسيط االجراءات وتقريب احخ مبت االداري 

د تعمل البالد التونسية على تبسيط وتسهيل االجراءات االدارية املتعلقة ببعث املشاريع واالستثمار وعلى مزي

 تقريب الخدمات من الجالية التونسية وذلك عبر عديد االليات منها:

 بهدف تقريب الخدمة من أفراد الجالية التونسية ح اث الشببك املوح  للتونسيرن ببحخبرج: إ

بالخارج عند عودتها إلى أرض الوطن، وتقليص آجال الحصول على الخدمة وتوجيه الراغبين في 

الق مشاريعهم وإيجاز مدة دراسة امللفات، تم تركيز شباك موحد االستثمار ومساعدتهم على إط

يجمع أهم الهياكل واألطراف املعنية بالخدمات املوجهة  2013صلب ديوان التونسيين بالخارج سنة 

 للجالية التونسية بالخارج.

 للخ مبت اإلداري  املوجه  للتونسيرن ببحخبرج  السنوي  تنظيم الصبلون االفت اض يForum Bledi 

بهدف توفير املعطيات واملعلومات التي يحتاجها التونسيون  :(2021)النسخ  الثبلث  جويلي  

بمشاركة تسهيل اإلجراءات اإلدارية والتسريع فيها، وذلك خارج قبل وصولهم إلى أرض الوطن و بال
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من أهم مسدي الخدمات في مجاالت ذات الصلة بالخدمات  الهياكل الحكومية والغير حكومية

قدمة للجالية التونسية بالخارج على غرار النقل والسياحة والضمان االجتماعي واالستثمار امل

 والقطاع املالي واالجتماعي.

 املحلي و  احجهوي  التنمي دراج الهجرة ضمن إ 

 2018 لسنة 29 عدد األساس ي القانون  بمقتض ى الصادرة املحلية الجماعات مجلة من 297 الفصل نص

 السلطة مع محلية كجماعات الجهات بين املشتركة صالحياتال بين من أنه على 2018 ماي 9 في املؤرخ

 ان على املجلة نفس من 321 الفصل نص كما بالخارج والتونسيين بالهجرة تعنى مخططات وضع املركزية

 الخصوص وجه على بالتداول  ويتعهد فيها والبت الجهوية الشؤون بتصريف مبدئيا يختص الجهوي  املجلس

  بالخارج. وبالتونسيين بالهجرة املتعلقة بينها الشؤون من املسائل عديدب

 وفي هذا اإلطار تعمل السلط املحلية بالتعاون الوثيق مع الهياكل الوطنية املتدخلة في املجال على:

  من ذلك تعمل وكالة النهوض  تسخر  اإلمكبنيبت واآلليبت للجبلي  التونسي  ل عم التنمي  املحلي

ستثمارات الفالحية على دعم املؤسسات الفالحية ماديا وتقنيا والبحث على األسواق في الخارج. باال 

 كما تعمل على التعريف بفرص االستثمار في القطاعات الواعدة وذات القيمة املضافة العالية.

 لى انجاز مبادرة نموذجية تهدف إ: تّم في هذا اإلطار املحلي  التنمي  مخطط ضمن الهجرة راجدإ

بجهة املحرس من والية صفاقس أفضت إلى تعزيز ادراج الهجرة ضمن مخططات التنمية املحلية 

اعداد خطة عمل حول الهجرة والتنمية الخاصة بالجهة وذلك بالتشاور مع أبناء املنطقة املقيمين 

 بالخارج.
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  تكرار هذه التجربة النموذجية بمناطق ترابية أخرى. تّم 

 وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية لفائدتهم حول موضوع الهجرة  ملحليرنت عيم ق رات الفبعلرن ا

 والتنمية.

  ن مجلة تةزيز التةبون الالمركزي في شتى املجبالت برن م ن تونسي  ونظر اتهب األجنبي
ّ
: تمك

الجماعات املحلية البلديات من ابرام اتفاقيات تعاون وانجاز مشاريع تنموية مع نظيراتها بدول تربطها 

 ونس عالقات ديبلوماسية. بت

   وتّم في هذا اإلطار إعداد دراسة حول "تشريك التونسيين املقيمين بالخارج في مجال التعاون

الالمركزي" تهدف إلى اقتراح اآلليات الكفيلة بدعم تشريك التونسيين بالخارج في شراكات التعاون 

األصلية وإلى تقديم توصيات في الغرض الالمركزي وتعزيز مساهمتهم في دفع املسار التنموي لجهاتهم 

 جاري العمل على تفعيلها.

  :من خالل تنظيم لقاءات بالخارج، خاصة بفرنسا، جمعت ممثلين القيبم بمهمبت الفضبء املزدوج

عن السلط املحلية بالجالية التونسية وبعدد من الجمعيات التونسية الناشطة باملهجر بهدف 

حول سبل تعزيز مساهمتهم في معاضدة املجهودات التنموية التباحث معهم حول انتظاراتهم و 

 لجهاتهم األصلية.

  :تنظم املندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج سنويا ندوات تنظيم ن وات جهوي  لالستثمبر

جهوية لالستثمار بهدف التعريف باالمتيازات الجبائية املمنوحة لفائدة التونسيين بالخارج 
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 االستثمار بتونس.وتشجيعهم على 

أقل كلف ، وتيسر  االن مبج املبلي 20اله ف  : تشجيع إرسبل التحويالت املبلي  بوسبئل أسرع وأكث  أمبنب و

 للمهبجرين

  تمكن الجالية  2020خالل شهر أوت  توقيع اتفبقي  برن البنك الوطني الفالحي ووزارة املبلي

باملائة  2ك التونسية بالعملة الصعبة، بنسبة فائدة في حدود التونسية بالخارج من فتح حسابات بالبنو 

سنويا، على أن تكون بالدينار التونس ي. ووضع البنك الوطني الفالحي بمقتض ى هذه االتفاقية، جهازا 

 لفتح الحسابات عن بعد، مصحوبة بحزمة خدمات بنكية إلكترونية حديثة.

  : يع اتفاقيات شراكة مع بنوك تونسية بهدف تقريب تّم توقتوقيع اتفبقيبت شراك  مع بنوك تونسي

الخدمات البنكية من التونسيين املقيمين بالخارج وتقليص كلفة التحويالت املالية فضال عن تشجيع 

 الجالية على االستثمار في وطنهم األم من خالل تمكينهم من عديد االمتيازات من ذلك:

 ،2017"التجاري بنك" سنة اتفاقية شراكة بين ديوان التونسيين بالخارج و -

 .2017اتفاقية شراكة بين ديوان التونسيين بالخارج و"بنك االسكان" سنة  -

 

 

 

عقد شراكات مع  -

مؤسسات بنكية 

بالخارج وتحسين جودة 

 الخدمات البنكية.

التشجيع على  -

الخدمات البنكية عن 

 بعد.

تنظيم ندوات  -

وملتقيات سنوية تشجع 

على تنمية تحويالت 

التونسيين مدخرات 

 بالخارج.
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املحور 

 :احخبمس

تةزيز التةبون 

ال ولي في مجبل 

 الهجرة

 : تةزيز التةبون ال ولي والشراكبت الةبملي  تحقيقب للهجرة اآلمن  واملنظم  والنظبمي 23اله ف 

  التوقيع على عديد االتفاقيات الثنائية في مجال الهجرة مع عديد الدول بهدف تعزيز التصرف

الهجرة حّتى تكون رافدا للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مع التأكيد على  التوافقي في

 حماية حقوق املهاجرين والعمل على الحّد من الهجرة غير املنظمة وانعكاساتها السلبية. 

  تهدف إلى تسهيل تنقل األشخاص  2014إبرام شراكة من أجل التنقل مع االتحاد األوروبي في مارس

تحاد األوروبي وتونس، فضال عن تعزيز التصرف املشترك واملسؤول في تدفقات الهجرة من بين اال

 .يط إجراءات الحصول على التأشيراتخالل تبس

  اقرار اعتماد محور التصرف في الهجرة والتنقل من أولويات التعاون بين تونس واالتحاد واألوروبي

 .2027-2021بين الطرفين للفترة  وذلك في إطار البرمجة املتعددة السنوات للتعاون 

 مضاء مذكرة تفاهم مع الحكومة اإليطالية حول برنامج التعاون إ ،2021ن تم خالل شهر جوا

املتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية ال سيما من خالل برامج  2023-2021التونس ي اإليطالي 

اركي مع مختلف األطراف املعنية، التنمية الجهوية باملناطق الداخلية حيث سيتم، في إطار تمش ي تش

 .النظاميةضبط املشاريع التي من شأنها أن تساهم في التنمية بالجهات وتحد من ظاهرة الهجرة غير 

  دعم التعاون والشراكة مع املنظمات الدولية واإلقليمية الفاعلة في مجال الهجرة من ذلك منظمة

ة السامية لشؤون الالجئين، املركز الدولي لتطوير العمل الدولية، املنظمة الدولية للهجرة، املفوضي

ويتجلى التعاون من خالل املشاركة في التظاهرات ... سياسات الهجرة، منظمة العمل العربية
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 والفعاليات التي يتم تنظيمها في املجال واملساهمة في تنفيذ عديد البرامج واملشاريع املتصلة بالهجرة.

 للتنمية املستدامة: تولت البالد التونسية تقديم التقرير  2030دة االنخراط في تحقيق أهداف األجن

كما  املتحدة،للمنتدى السياس ي رفيع املستوى لألمم  2019االختياري الوطني خالل شهر جويلية 

    .10من الهدف  7تولت اعداد تقريرها الوطني الطوعي الثاني الذي شمل الغاية 

  2063فريقية االنخراط في تحقيق أهداف األجندة اإل، 

 :املشاركة في أهم املسارات الدولية واإلقليمية املتصلة بالهجرة من ذلك 

جوء، -
ّ
 العملية التشاورية العربية اإلقليمية حول الهجرة والل

 املشاركة في أشغال مجموعة العمل املعنية بالهجرة الدولية باملنطقة العربية، -

 مسار الرباط، -

 مسار الخرطوم، -

 هجرة،حول ال 5+5الحوار  -

 املشاركة في أشغال املنتدى العاملي للهجرة والتنمية. -

في املنتدى االقليمي للتعاون وتبادل املعرفة  باألشخاصة الوطنية ملكافحة االتجار الهيئمشاركة  -

وتهريب املهاجرين في الدول  بين اللجان الوطنية التنسيقية املعنية بمكافحة االتجار بالبشر

 مرات الهجرة عبر منطقتي وسط البحر األبيض املتوسط.االفريقية الواقعة على م



104 

 

وتهريب املهاجرين  باألشخاصاملشاركة في مؤتمر االنتربول العاملي السابع ملكافحة االتجار  -

 .2019املنعقد سنة 



 

 


