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 .1اإطار العام لاستراتيجية الوطنية للهجرة

_________________________________________
ما انف ّكت ظاهرة اهجرة ظى باهتمام متزايد على مستوى ا وااا وال قاشا الدولية ما ها
من تأثر على الت مية الشاملة للدول.
وتبعا لذلك أصبح يُ ظر إ اهجرة كمكون هام من مكونا الت مية ااقتصادية وااجتماعية
بفضل امساما امت ّوعة للمهاجرين على ختلف امستويا  ،الدولية ،الوط يّة واحليّة.
وإدااكا م ها هذ التح ّديا  ،أطلقت تونس م ذ س ة  2012سلسلة من ا وااا حول مسالة
اهجرةّ ،توجت بصياغة نسخة أو لإسراتيجية الوط ية للهجرة ،مّت بعد ذلك مراجعتها ي
ماسي للت مية ااقتصادية وااجتماعيّة
م اسبة أو س ة  ،2015تزام ا مع إعداد امخطط ا
ّ
( ،)2016 -2020وبتعاون وثيق مع الشركاا الوط يّن ومثلي اجتمع امدي ي تونس وي ا ااج
والشركاا الدوليّن.
وي إطاا ا رص على اأخذ بعن ااعتباا التحديا والفرص ا ديدة ،مّت مراجعة
مرة ثانية س ة  2017من خال ااعتماد على مقاابة تشااكيّة
ااسراتيجية الوط ية للهجرة ّ
موسعة .وهكذا مّ ي شهر جويلية  2017ت ظيم استشااة مختلف الشركاا الوط يّن والدوليّن،
ّ
مكونا اجتمع امدي داخل تونس وخااجها وذوو ا رة من ا الية التونسيّة امقيمة
ما ي ذلك ّ
با ااج.
صيغة ا الية لإسراتيجية الوط ية للهجرة بعن ااعتباا اأولويّا
وباإضافة إ ذلك ،تأخذ ال ّ
الي م ديدها ي امخطط ا ماسي ،واسيما تلك امتعلقة مسامة اهجرة ي عملية الت مية.
كما هدف إ أن تكون إطااا مرجعيّا إاساا حوكمة اشيدة لظاهرة اهجرة ومختلف ف ا
امهاجرين (التونسيّون امقيمون با ااج ،امهاجرون ،طالبو اللجوا والاج ون).
Ϯ
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وتو اإسراتيجية الوط ية للهجرة اهتماما خاصا للتونسيّن امقيمن با ااج وذلك من خال
ضمان الدفاع عن حقوقهم ومصا هم وإشراكهم بشكل فعال ي التحوا السياسية
نص عليها دستوا ا مهواية الثانية،
وااقتصادية للباد ،است ادا إ مبادئ حقوق اإنسان الي ّ
وااتفاقيا وامعاهدا امتعلقة باهجرة الي صادقت عليها تونس .وبالفعل ،تأخذ اإسراتيجية
الوط ية للهجرة بعن ااعتباا أمية الثّقل امتزايد للجالية امقيمة با ااج (والي مثّل أكثر من
 %10من جموع السكان ،مع معدل مو يتزايد بوترة أسرع حوا أابع مرا من جموع السكان
تلّ تطلعاها وانتظاااها الفرديّة وا ماعيّة الي تلف حسب
على امستوى الوطي)؛ كما ّ
مسااا اهجرة ا اصة ها.
مدعوة بشكل خاص إ امسامة ي ب اا تونس ما بعد الثواة من خال دعم
إ ّن ا الية التونسية ّ
امباداا ااقتصادية وااجتماعية والثقافية والربويّة ا ديدة.
و دا اإشااة إ إن تونس أصبحت م ذ س وا مقصدا للمهاجرين ،وبلد وا لطالّ اللجوا
الفااين من ال زاعا وا روب .واغم حداثة ا ق ي اللجوا ي تونس وعدم وجود إطاا قانوي
م ظّم له ّإا أ ّن مقتضيا الفصل  26من دستوا ا مهواية الثانية قد ضم ته بشكل ي سجم مع
ااتفاقيا الدولية الي وقّعت عليها تونس عما مبدأ احرام حقوق اإنسان (التمسك بالقيم
اإنسانية وبامبادئ الكونية العليا قوق اإنسان :الفقرة  3من توط ة دستوا .)2014
وترمي ااسراتيجة الوط ية للهجرة لاستفادة أكثر ما مكن من اإمكانيا الي تتيحها اهجرة
من خال ابطها بالت مية والتشجيع على اهجرة ام ظّمة الي تضمن حقوق امهاجر و ميها
(التونسيون امقيمون با ااج كما امهاجرون الوافدون) وتأخذ بعن ااعتباا امسا ل امتعلّقة بالّوع
ااجتماعي ،وامساواة والت ّوع.

ااستراتيجية ال طنية لل جرة  -ج يلية 7

-

________________________________________

المؤسسة لاستراتيجية الوطنية للهجرة
 .2القيم والمبادئ
ّ
ت بثق ااسراتيجية الوط ية للهجرة من إاادة سياديّة ومستقلّة للجمهواية التونسية ي إياا
ااهتمام للقضايا امرتبطة باهجرة .وهي تعكس مقاابة شاملة ومتعددة اأبعاد ترتكز على احرام
ا قوق اأساسية لأفراد من أجل قيق الت مية والدمقراطية والسلم ااجتماعي.
التأسيسية التالية:
وتست د كذلك على القيم
ّ
 ا وكمة الرشيدة ي جال اهجرة على امستوى اإقليمي والوطي واحلي ي إطاا مقاابة
معززة باعتماد العقد ااجتماعي بن ميع اأطراف
تشااكية ،شاملة ومتعددة القطاعا
ّ
امتدخلة؛
 لكل فرد ا ق ي اهجرة ،وي عدم اهجرة والعودة إ الباد.
السن أو
 احرام حقوق وكرامة امهاجرين وأفراد عا اهم ،دون مييز على مستوى ا س أو ّ
اأصل أو امركز ،مع الركيز على مسألة ال وع ااجتماعي.
 تعزيز دوا ومسامة التونسين امقيمن با ااج ي الت مية ااجتماعية والثقافية وااقتصادية
تشجع على ويل خراهم ومهاااهم
ي تونس ،وذلك من خال اعتماد سياسا وآليا
ّ
امكتسبة ي ا ااج وااعراف ها ي ميع قطاعا اأنشطة.
 الت سيق والتعاون بن اأطراف امتدخلة ي مسألة اهجرة ما يتماشى مع امعاهدا
وااتفاقيا الدولية الي صادقت عليها ا مهواية التونسية.
مكونا
كي مع ميع ّ
 تركيز حواا دا م ،شامل وتشاا ّ
امهاجرين التونسين ي ا ااج.

اجتمع امدي ي تونس ومعيا

 مكافحة اا اا بالبشر إضافة إ ميع أشكال ااستغال اأخرى
التعسفيّة أو العقوبا اإداايّة
 افض ميع أشكال الع صريّة وكراهية اأجانب والقرااا
ّ
التمييزيّة.
 إدااج مسألة اهجرة باعتبااها موضوعا مشركا بن القطاعا ي ميع السياسا الوط يّة.
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 .3بيئة مناسبة لتنفيذ اإستراتيجية الوطنية للهجرة

________________________________________
◊ اؤية إسراتيجية مدعومة معطيا

إحصا ية دقيقة ومعمقة تعتمد على مسوحا

ودااسا

علميّة هدف إ توجيه السياسا ذا الصلة باهجرة؛
◊ عقد اجتماعي شامل وتشااكي بن ختلف الشركاا؛
◊ مقاابة متع ّددة القطاعا تربط بن سياسا اهجرة والسياسا الوط ية اأخرى (ما ي ذلك
تلك امتعلقة بالتشغيل والتكوين امهي ،والصحة ،والبي ة ،وااستثماا ،وامسا ل ااجتماعية)...؛
تعهد بالتّوعية والتّكوين ي امسا ل ذا الصلة باهجرة؛
يتم ّ
◊ اأس مال بشري ّ
◊ ثقافة امتابعة والتقييم الدا م والشامل.
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 .4أهداف ااستراتيجية الوطنية للهجرة

التصرف في الهجرة
 1.4تعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال
ّ
يرمي هذا اهدف إ إاساا ت اسق مستمرة ي حسن التصرف ي اهجرة بن ختلف الوزااا ،
وامؤسسا الوط ية واجتمع امدي ي تونس وي ا ااج وغرها من اهياكل الدولية امكلّفة
بالتعامل مع امسا ل ذا الصلة .ويست د تركيز حوكمة متماسكة ي جال اهجرة إ إطاا
مؤسساي وت ظيمي فعال مدعوم بلج ة وزاايّة مشركة وفرق عمل متعددة ااختصاصا مكلّفة
بت فيذ اإسراتيجية.
التصرف ي ظاهرة اهجرة على ما يلي:
ويرتكز تعزيز ا وكمة ي جال ّ
● التعزيز امؤسسي من أجل حوكمة أفضل؛
● تطوير امعااف امتصلة باهجرة؛
● الّهوض بالتخطيط ااسراتيجي؛
● تعزيز قداا امؤسسا واموااد البشرية.
 2.4حماية حقوق ومصالح المهاجرين التونسيين وتعزيز العاقات بينهم وبين تونس
إ ّن الغاية من هذا اهدف ااسراتيجي هي ضمان ماية أفضل قوق امهاجرين التونسين
ومصا هم وتوفر ا دما الضرواية لفا دهم ولفا دة عا اهم بااعتماد على امؤسسا
الوط ية ومسامة اجتمع امدي ي تونس وا ااج (توفر امعلوما ؛ تدايس اللغة العربية؛ التّعريف
بالثقافة الوط ية؛ تيسر ا دما اإدااية امطلوبة)...
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ولتعزيز العاقا بن التونسين امقيمن با ااج من ناحية وبي هم وبن تونس من ناحية ثانية،
الروحيّة لأجيال ا ديدة للهجرة ،و سن فرص
تعمل اإسراتيجية على تعزيز الروابط الثقافية و ّ
ا صول على ختلف ا دما لفا دهم ولفا دة عا اهم.
ويتمحوا هذا اهدف حول الع اصر التالية:
● ماية حقوقهم موجب ااتفاقا الدبلوماسية؛
● سن ا دما امق ّدمة؛
● تعزيز صواة تونس؛
● توثيق الصلة بن التونسين من اأجيال ا ديدة للهجرة وبن تونس.
 3.4تعزيز مساهمة الهجرة في التنمية ااجتماعية وااقتصادية على المستوى الوطني
والجهوي والمحلّي
تقر ااسراتيجية الوط ية للهجرة باااتباط الوثيق بن امسا ل امتّصلة باهجرة والت مية ما يتميز به
ّ
امهاجرون من مرونة ي التكيّف علهم فاعلن أساسين ي اجهود الت موي على امستوى الوطي
وا هوي واحلي ،سواا كان ذلك ي بلدان اإقامة أو ي تونس .ولاستفادة من اهجرة بشكل
أفضل وتشجيع الت مية على كافة امستويا  ،فإ ّن السلطا التونسية تسعى إ تعزيز نشر
امعلوما امتعلقة بفرص ااستثماا وتبادل ا را وامهااا ....
كزي بن السلطا احلية التونسية ونظراها اأج بية
كما مكن تشجيع مباداا التعاون الامر ّ
أين يقيم امهاجرون التونسيّون وذلك لتعزيز جهود الت مية احلية وا هوية.
تقوم عملية مسامة امهاجرين ي الت مية ااجتماعية وااقتصادية ي تونس على ما يلي:
● اااتقاا مشااكة امهاجرين ي الت مية ااجتماعية وااقتصادية ي تونس؛
● دعم دوا ا ماعا احلية ي تعب ة وتشجيع مسامة امهاجرين ي الت مية ا هوية
واحلية؛
● ال هوض بالتعاون الامركزي بن السلطا احلية التونسية واأج بية.
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 4.4التشجيع على الهجرة المنظّمة للتونسيين ومنع الهجرة غير المنظّمة
يرمي هذا اهدف با صوص إ توفر امعلوما ذا الصلة بسوق الشغل الدو وذلك من
وسيتم
أجل ضمان إدماج أفضل للمرشحن احتملن للهجرة ي سوق الشغل ي بلد اإقامة.
ّ
دعم عملية استكشاف فرص العمل ي ا ااج بت شيط وسطاا التشغيل ي القطاعن العام
التوجه على
وا اص سواا كان ذلك ي تونس أو ي البلدان امستضيفة .وا جب أن يؤثّر هذا ّ
توازن سوق الشغل ي تونس على مستوى عدد وكفااة امهااا الازمة لت مية الباد.
سيتم بذل جهودا أخرى مقاومة شبكا اا اا بالبشر وذلك بفضل
وباإضافة إ ذلكّ ،
التعاون بن القطاعا والت سيق اإقليمي مع بقية دول ا واا.
ويست د تشجيع اهجرة ام ظّمة للتونسين وم ع اهجرة غر ام ظّمة على:
● استكشاف اأسواق بال سبة إ اليد العاملة التونسية؛
● ماية حقوق العمال التونسيّن امهاجرين ي إطاا ااتفاقيا الدبلوماسيّة؛
● التوعية وااتصال حول خاطر اهجرة غر ام ظّمة.
 5.4حماية حقوق المهاجرين ،بما في ذلك العمال وطالبو اللجوء والاجئون في تونس
وسيتم إياا اهتمام
تعرف تونس حقوق امهاجرين وتضمُها ،بغض ال ظر عن مركزهم ووضعهم
ّ
خاصة من خال مقاابة تضمن مراعاة قضايا ال وع
خاص حماية الف ا اهشة من امهاجرين ّ
ااجتماعي ،وتتصدى إ أنواع التشغيل اهش امخالف للصيغ القانونية.
وماشيا مع اوح الفصل  26من الدستوا الذي يعرف با ق ي اللجوا السياسي ،سيتم بذل
تكرس حقوق طالّ اللجوا والاج ن.
ا هود من أجل وضع دعامة تشريعية ّ
وسيعمل هذا اهدف على:
● تطوير و ديث التشريعا امتعلقة باهجرة وماية حقوق امهاجرين؛
● ليل خصا ص امهاجرين وطالّ اللجوا؛
● مكافحة هريب امهاجرين واا اا بالبشر.
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 .5مراحل تنفيذ اإستراتيجية الوطنية للهجرة

_______________________________________
يرتكز ت فيذ اإسراتيجية الوط ية للهجرة على ا طوا التالية:
- 1.5

تمت مراجعتها (جويلية )2017
تقديم الوثيقة التي ّ

- 2.5

المصادقة على وثيقة ااستراتيجية الوطنية للهجرة من طرف الحكومة؛

 – 3.5وضع سياسة اتصالية حول اإستراتيجية الوطنية للهجرة
 - 4.5إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لتنفيذ ااستراتيجية الوطنية للهجرة
 - 5.5تكوين فرق عمل حسب محاور اإستراتيجية؛
 - 6.5وضع خطة عمل في إطار مقاربة تشاركية و متكاملة؛
 - 7.5تنفيذ خطة العمل المعتمدة
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