
محيدة الّرايستقدمي
املديرة العامة للتعاون ادلويل يف جمال الهجرة

: المؤتمر اإلقليمي بشأن االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

تنفيذ االتفاق وأثره على السياسات في المنطقة العربية

الهجرة في تونسحوكمة

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون االجتماعية

دارة العامة للتعاون الدولي في مجال اله جرةاالإ
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«التشاركيةالحوكمة»سياسات قائمة على اال

.IIIدعامتها شراكة فاعلة: الهجرةحوكمة.



I-رينااللتزام بالمعايير الدولية وحماية حقوق المهاج



2014ادلس تور التونيس اجلديد -1

للمواطننيامحلايةكفلتبطريقةادلوليةوالعهوداملواثيقعلهيانصتاليتواحلرايتاحلقوقمجملاقرار▪

.(26الفصل)لس يايسااللجوءحقذكليفمباالتونس ية،ابلبالداملقمينيالأجانبوكذكلالتونس يني

ابلقضاء عىل، املتعلق 2018أأكتوبر23مؤرخ يف 2018لس نة 50الأسايس عدد القانـون -2

:العنرصيمجيع أأشاكل المتيزي 

بنياملساواةقيقوت البرشيةاذلاتلكرامةحاميةومظاهرهالعنرصيالمتيزيأأشاكلمجيععىلالقضاء▪

منعلهيااملصادقةادلوليواملعاهداتادلس تورلأحاكموفقاالواجباتوأأداءابحلقوقالمتتعيفالأفراد

.التونس يةامجلهوريةقبل



ابلقضاء ، املتعلق 2017أأوت 11مؤرخ يف 2017لس نة 58عدد القانون الأسايس -3

:  ضّد املرأأةعىل العنف 

اجلنسنيبنيالمتيزيأأساسعىلالقامئاملرأأةضدالعنفأأشاكللكعىلابلقضاءالكفيةلالتدابريوضع▪

تباعوذكلالإنسانية،الكرامةواحرتاماملساواةتقيقأأجلمن التصديىلعتقومشامةلمقاربةابإ

.مهبوالتعهدالضحاايوحاميةومعاقبهتممرتكبيهوتتبعابلوقايةأأشاكهلخملتلف

ابلأشخاصالاجتارمبنعمتعلق2016أأوت3يفاملؤرخ61عددالأسايسالقانون-4

:وماكحفته

ذكليفمباوالأطفالالنساءوخاصةالأشخاصلهايتعرضأأنميكناليتالاس تغاللأأشاكللكمنع▪

الاجتارحضاايوحاميةمهبالاجتارمبنعوماكحفهتاالتونس يةالبالدعىلوالوافدونالتونس يوناملهاجرون

.ومساعدهتمابلأشخاص



حداث الهيئة الوطنية ملاكحفة الاجتار ابلأشخاص-5 :اإ

آلياتواقرتاحوماكحفتهابلبرشالاجتارمنعاإىلهتدفوطنيةاسرتاتيجيةوضعهماهمابنيمن▪ الكفيةلال

جراءاتتطبيقجماليفاجلهودوتنس يقبتنفيذها آلياتالضحاايحاميةاإ .هتممساعدوأ

ربانمج احملدث  ل2019جانفي30املؤّرخ يف 2019لس نة 10القانون الأسايس عدد -6

:الأمان الاجامتعي 

ليهوالارتدادمنهواحلدّ الفقرمنالتوقّ يفاملسامهة▪ ىلالراميةاجلهودزوتعزيومساعدةوتوارثهاإ تقيقاإ

عىلوالعملادلخلحمدودةوالفئاتالفقريةللفئاتالكرميالعيشظروفوتوفريالاجامتعيةالعداةل

ىلهباالهنوض .والاجامتعيالاقتصاديادماهجمتأأمنيجانباإ

-

(8الفصل )مشل القانون الأجانب املقميني بتونس 



التونس ينييفتوظ لنشاطاخلاّصةاملؤسساتممارسةبتنظميمتعلّققانونمرشوع-7

ابخلارج

رساء ▪ طار قانوين متاكمل حيمي طالب الشغل واملؤسسة اخلاصة اإ املؤسسات للتوظيف، جترمياإ

.اخلاصة الناشطة خارج الإطار القانوين وتسليط عقوابت رادعة لها



II- ة  ومقاربة
ّ
دل

أ
«كيةالحوكمة التشار »سياسات قائمة على اال



عداد اسرتاتيجية وطنية يف جمال الهجرة والتونس يني ابخلارج-1 :اإ

وزارةأأعّدتوتنفيذا،اتصورالهجرةبس ياساتالهنوضملسائلالراعيالأفقياحلكويمالهيلكابعتبارها➢

الهيألكلكمبشاركةجابخلار والتونس ينيالهجرةجماليفوطنيةاسرتاتيجيةمرشوعالاجامتعيةالشؤون

.املديناجملمتعومكوانتالاجامتعيةوالأطرافامليدانيفاملتدخةل

:سرتاتيجية الالهدف العام ل

الهيألك،خمتلفبنيالتنس يقودمعاملواردوترش يدالرؤىتوحيد✓

دارةترش يد✓ التعسفية،اتاملامرسمناملهاجرينالعاملحاميةتعزيزعىلوالعملاملهاجرةالعامةلاليداإ

واملهاجرينخلارجابابلتونس ينيالأمرتعلقسواءللمهاجرينوالاجامتعيالاقتصاديالاندماجتقيق✓

.التونس يةالبالدعىلالوافدين



ية   :سرتاتيجية لالالقمي التأأسيس ّ

ىلوالعودةالهجرةعدمويفالهجرة،يفاحلقفردللك▪ .البالداإ

.المتيزييّةلإداريّةاالعقوابتأأوالتعّسفيّةوالقراراتالأجانبوكراهيةالعنرصيّةأأشاكلمجيعرفض▪

أأوالأصلأأوالسنّ أأواجلنسأأساسعىلمتيزيدونعائالهتم،وأأفراداملهاجرينوكرامةحقوقاحرتام▪

.املركز

ضافةابلأشخاصالاجّتارماكحفة▪ ىلاإ .الأخرىالاس تغاللأأشاكلاكفةاإ

دراج▪ .طنيّةالو الس ياساتمجيعيفالقطاعاتبنيمشرتاكموضوعاابعتبارهاالهجرةمسأأةلاإ

.واحمليلوالوطينالإقلميياملس توىعىلالهجرةجماليفالرش يدةاحلومكة▪

التونس ينياملهاجرينياتومجع تونسيفاملديناجملمتعمكّوانتمجيعمعوتشاركّ شاملدامئ،حوارتركزي▪

.ابخلارجاملقمينييف



:الأهداف الأساس ية لالسرتاتيجية

.الهجرةيفالترّصفجماليفالرش يدةاحلومكةتعزيز-1

.تونسوبنيبيهنمالعالقاتوتعزيزالتونس ينياملهاجرينومصاحلحقوقحامية-2

لوطينااملس توىعىلوالاقتصاديةالاجامتعيةالتمنيةيفالهجرةمسامهةتعزيز-3

.واحمليّل واجلهوي

.املنّظمةغريالهجرةومنعللتونس ينياملنّظمةالهجرةعىلالتشجيع-4

.تونسيفوالاّلجئنياللجوءوطاليبالعاملذكليفمبااملهاجرين،حقوقحامية-5



ة-2
ّ
دل

أ
:سياسات قائمة على اال

حداث املرصد الوطين للهجرة❖ أأفريل30، املؤرخ يف 2014لس نة 1930الأمر عدد ): اإ

2014  :)

وطنياهبااملتعلقةواملعطياتاملعلوماتومجعالهجرةواقعرصدهممةهلأأولكت

رساءوتوثيقهاوتليلهاتييهناعىلوالعملودوليا منمباالغرض،يفماتمعلو وقواعدبنوكواإ

والس ياساتاملواقفبلورةويفالهجرةمسأأةلمعجناعةبأأكرثالتعامليفيسامهأأنشأأنه

.ابجملالاملتصةل



ىلهتدفعلمّيةودراساتمسوحاتاجناز❖ لهجرةابالصةلذاتالس ياساتتوجيهاإ

طالق Tunisaالدوليةللهجرةالوطنيالمسحمشروعاإ Hims:
البحرقش وجنوبدولمعظميفالهجرةحولمسحيّةدراساتلإجنازومتوسطيالأوراملرشوعاإطاريفيندرج➢

ىلوهيدفاملتوسطالأبيض :اإ

عداد وتنفيذ ومتابعة  الس ياسات ال*  رساء نظام معلومات حول الهجرة بتونس ميكن من اإ وطنية يف جمال املسامهة يف اإ

الهجرة،

وأ اثرها وعالقة الهجرة ابلتمنية،وحركيهتادراسة أأشاكل الهجرة ادلولية وأأس باهبا ودوافعها * 

 يف جمال الهجرة وخاصة بني تصور املقارابت املالمئة يف ما يتعلق بربامج التعاون والرشاكة عىل املس توى الاقلميي وادلويل* 

.بدلان ضفيت املتوسط



III-اعلةدعامتها شراكة ف: ة الهجرةمحوك.



:  دمع التعاون ادلويل يف جمال الهجرة 

:  التعاون ادلويل الثنايئ -1

التفاقيات ادلولية يف جمال الهجرة * 

(2008س نة)نسافر معاملربماملتضامنةوالتمنيةالهجرةيفالتوافقيالترصفحولالإطاريالتفاق➢

.(2012س نة)السويرسيةالكنفدراليةمعالهجرةجماليفتعاوناتفاق➢

امجلهوريةحكومةبنيوالأمناملتضامنةوالتمنيةالتوافقيةالهجرةجماليفللتعاونتفامهمذكرة➢

.2018جويلية17بتارخيالبلجيكيةللمملكةالفيدراليةواحلكومةالتونس ية



:الاجامتعيالضامناتفاقيات*

قامةدولمعالاجامتعيالضامنجماليفثنائيةاتفاقية23➢ اوالتنفيذحزيلتدخابخلارجللتونس ينياإ

جراءاتواس تكاملالتفاوضبصدد شهرخاللالسويرسيةالفيدراليةاحلكومةمعأ خرهااملصادقة،اإ

.2019مارس

:  التعاون ادلويل املتعدد الاطراف -2

:التنقلأأجلمنللرشاكةاملشرتكالس يايسالإعالن*

أأساساالرشاكةهذهوهتدف.2014مارسشهرخاللالأورويبوالاتادالتونس يةامجلهوريةبنيمربم➢

ىل املشرتكرصفالتوتعزيزالتونس يةوامجلهوريةالأورويبالاتادبنيالأشخاصحركةتسهيلاإ

جراءاتتبس يطخاللمنوخاصةاحلالية،الهجرةلتدفقاتواملسؤول .التأأشرياتمنحاإ



والإقلمييةمع املنظامت ادلولية التعاون -3

منالعديدتنفيذابعةومتاجنازيفاملسامهةخاللمنوذكلوالإقلمييةادلوليةاملنظامتمعالتعاونتعزيز•

.هجرةلل الوطنيةابلسرتاتيجيةاملضمنةوالأولوايتتتوافقاليتواملشاريعالربامج

املشاركة يف املسارات ادلولية والإقلميية حول الهجرة-4

،«مسار الرابط» * 

،« مسار اخلرطوم»* 

واللّجوء،التشاورية العربية الإقلميية حول الهجرة العملية * 

الهجرة،حول 5+5احلوار * 

عداد التفاق العاملي من أأجل الهجرة ال منة واملنظمة الاخنراط *  .والنظاميةيف مسار اإ



:للتمنية املس تدامة 2030الاخنراط يف تقيق أأهداف الأجندة -5

وىاملس ترفيعالس يايسملنتدى)2019جويليةشهرخاللالوطينالاختياريالتقريرتقدمي➢

.(املتحدةللأمم

لفعاةلواال نيةالإجراءاتابختاذمبوجبهوتتعهد«8.7التحالف»يفرائدةكدوةلتونسالزتام➢

يشملاذلياصابلأشخوالاجتاراحلديثةللعبوديةحدّ وضعاجلربي،العملعىلللقضاء

.الأطفالمعلأأشاكلاكفةعىلوالقضاءاملهاجرين



:تعزيز الرّشاكة مع اجملمتع املدين وخمتلف الأطراف الاجامتعية -6

:ي العمل عىل ادراج الهجرة وحامية حقوق املهاجرين مضن أأولوايت مؤسسات احلوار الاجامتع

هيئة:(2017جويلية24يفاملؤرخ2017لس نة54عددالقانون):الاجامتعيللحوارالوطيناجمللس*

رساءعىلوتعملوانتظامهاس مترارهعىلوالسهرالاجامتعياحلوارتنظميتتوىل ودافعحمفزاجامتعيمناخاإ

.الالئقالعملشوطوضامنالاستامثر

تمتثل همامه ( أأوت3مؤرخ يف 2016لس نة 68القانون عدد ): اجمللس الوطين للتونس يني ابخلارج* 

:  الرئيس ية يف

بداء• منالاس تفادةس بلو ابخلارجاملقمينيابلتونس ينيالعنايةجماليفالوطنيةالس ياسةيفالرأأياإ

وكفاءاهتم،خرباهتم

التمنيةيفابخلارجاملقمينيينيالتونس  مسامهةتعزيزيفتسامهاليتوالرتتيبيةالترشيعيةالتدابرياقرتاح•

الشامةل،الوطنية

آلياتاقرتاح• .ابلوطناجلاليةروابطبتعزيزالكفيةلال




