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 اإلطار العام 

لت  أصبحت  العوملة،  عن  ناجمة  تغييرات  من  العالم  يشهده  ما  ظّل  املفي  والالجئين حركات  بالغ هاجرين  تأثير  اللجوء  األوضاع    وطالبي  مختلف  على 

ت بين كافة الدول في للمسؤوليا  اوتقاسموثيقا ودائما    اتعاون  بوهو ما يتطل والثقافية العاملية وعلى مسار العالقات الدولية،  االقتصادية واالجتماعية 

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

بحماية   املتصلة  والتحديات  الفرص  تطرح عديد  األبعاد،  متعددة  باعتبارها مسألة  املهاجرينواإلقليمية،  لجميع  األساسية  والحريات  بغض   الحقوق 

 أو انتماءاتهم أو دياناتهم أو مواقعهم. النظر عن وضعهم

بمناسبة املؤتمر الحكومي الدولي املنعقد ه  عتمادالذي لم تتردد بالدنا في التصويت ال   واملنظمة والنظامية  هنا تكمن أهمية امليثاق العاملي للهجرة اآلمنة و  

الف التجارب والتحديات ، باعتباره إطارا لتحفيز التعاون املشترك في مختلف أبعاد الهجرة وأداة مرنة تراعي اخت2018ديسمبر    11و  10بمراكش يومي  

 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  

باعتبا املهاجرين،  على  واالقتصادية  االجتماعية  لتداعياتها  للتصدي  ب   مليثاقا   أن  رالدوليين  اإلقر يهتم  مع  للمجتمعات،  املشروعة  املخاوف  ر ا معالجة 

 عنها.بالتغيرات السكانية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تشهدها تلك املجتمعات والتي قد تكون لها عواقب على الهجرة أو ناجمة 
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تقدمت   الجائحة،  هذه  ملجابهة  موحدة  عاملية  مقاربة  اعتماد  بضرورة  القرار ووعيا  األمن  مجلس  بإصدار  توجت  فرنسا،  اليها  انضمت  بمبادرة  تونس 

رقم   كوفيد    2532األممي  جائحة  الداع2020جويلية    1بتاريخ  19حول  والسلم   ي،  األمن  على  الجائحة  هذه  انعكاسات  من  للحد  إنسانية  هدنة  إلى 

 الدوليين. 

وزراء الخارجية العرب ملقترح   ب ، استجا2020سبتمبر    9امعة الدول العربية بتاريخ  ملجلس ج  154وفي نفس السياق وبمناسبة انعقاد الدورة العادية   

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

 ضيفهم املنطقة العربية. لألعداد الهامة لالجئين واملهاجرين اللذين تست

يعيشون في الخارج ويساهمون بصفة فعالة في التنمية  % من مجموع السكان    12حوالي    لهجرة خاصة وأنهذا وتولي البالد التونسية عناية فائقة مللف ا 

 إلى أرض  عودتهم ل اقامتهم بالخارج أو إثرسواء خال واستثماراتهم املكتسبة ومهاراتهم كفاءاتهم  وتوظيف املالية التحويالت  خالل االقتصادية لتونس من

 الوطن.  

  للتنمية  الخماس ي  واالجتماعية للبالد باملخطط  االقتصادية  في التنمية   وإدراكا للدور الهام الذي تضطلع به الهجرة في التنمية، تم ادراج محور الهجرة

 في  كفاءتهم  بالخارج واالستفادة من فعالة للتونسيينال شاركة  املدون    العمل على تذليل الصعوبات التي من شأنها أن تحول وذلك من خالل    2016-2020

 التكنولوجيا واستقطاب االستثمارات إضافة إلى دعم اإلعالم االقتصادي والتعريف بمناخ وفرص االستثمارات في تونس. نقل

حيث لم تعد تونس دولة   ،ألة الهجرة في تونس بعدا أعمقاتخذت مسالتطورات السياسية التي شهدتها بلدان الجوار إثر الثورات العربية،    باعتبارو 

 وفق مقاربة التطرق للمسألة  ا بما يمكن منالهجرة تصورا وتنفيذ  ةالنهوض بسياسالتفكير في  مما حّتم  فقط بل وكذلك بلد استقبال للمهاجرين،   منشأ
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تهد شمولية،  مختلفإلى    فأكثر  بين  التنسيق  ودعم  املوارد  وترشيد  الرؤى  املجال  توحيد  في  املتدخلة  على   الهياكل  أو  الحكومي  املستوى  على  سواء 

 مستوى املجتمع املدني أو في مجال الشراكة مع القطاع الخاص.

و الرسمي، من  كما يتجلى اهتمام تونس بالهجرة من خالل انخراطها في أهم املسارات الدولية واإلقليمية املتصلة باملجال سواء على املستوى التحضيري أ 

العاملي   وفي العملية التشاورية العربية حول الهجرة واللجوء وأعمال املنتدى   5+5لك مشاركتها في مساري الرباط والخرطوم وفي حوار الهجرة والتنمية  ذ

   .لهجرة والتنمية ل

ب      تونس  التزمت  التوجه  أهداف األجندة  وتجسيما لنفس  املستدامة  2030تحقيق  عات  واستجابتها  هابشمولّيت  منها  إيمانا  للتنمية 
ّ
 العالم  شعوب   لتطل

تقديم التقرير االختياري الوطني  في هذا الصدد تولت و  .والتكنولوجي واالجتماعي  االقتصادي  والتقدم وتحقيق الكرامة اإلنسانية املساواة من مزيد لبلوغ

 ية املستدامة.حول التنم ملنتدى السياس ي رفيع املستوى لألمم املتحدةبمناسبة ا  2019خالل شهر جويلية 

من خالل عضويتها في   اإلفريقيلتزامها الكامل بالتعاون  ، وذلك تجسيدا التحت شعار "أفريقيا التي نريد"  ،2063كما انخرطت تونس في أجندة افريقيا  

االفريقية مثل االقليمية  الفضاءات  لعديد  وانتمائها  القارية  الحر  التبادل  املشتركة   منطقة  أ لدول  السوق  واملجموعة    OMESACفريقياشرق وجنوب 

 . ECOWASاالقتصادية لدول غرب افريقيا 

، حيث نظمت بالتعاون مع املنظمة الدولية  العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية  مليثاقمسار إعداد ا   تونس بشكل فعال في  هذا وشاركت 

إقليمي غير  2018للهجرة استشارة وطنية للغرض خالل شهر ماي  دولة وعن االتحاد   17ن عن  يممثلبمشاركة    2018جويلية  5و4رسمي يومي    وحوار 

 املدني.  األوروبي والبرملان اإلفريقي ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة واملنظمات الدولية ومنظمات املجتمع  
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اضافة إلى ،  2018فيفري    20  بتاريخبنيويورك  ها  منذ انطالق  البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بنيويورك في الدورات التفاوضية السّت كما ساهمت  

التن املخطط  اعداد  وفي  اإلفريقي  واالتحاد  العربية  الدول  جامعة  مستوى  على  امليثاق  من  واالفريقي  العربي  املوقف  صياغة  في  تونس  فيذي مشاركة 

 . 2022-2020لالتحاد االفريقي املتعلق بتنفيذ امليثاق للفترة 

في الهجرة  بتداعيات  االهتمام   ووعيا  ذات  الهجرة  قضايا  في  املواقف  وتوحيد  العربية  الدول  بين  والتعاون  الحوار  تعزيز  وبضرورة  العربية  املنطقة 

تي تشترك في املشترك، تحرص تونس على املشاركة في مختلف التظاهرات واالجتماعات التي تنظمها مجموعة العمل املعنية بالهجرة في املنطقة العربية ال

انخراطها في عملية   من لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، املنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية، إلى جانب  رئاستها كل 

 التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء منذ اطالقها.

وعي ملتابعة تنفيذ امليثاق واستجابة لدعوة مجموعة العمل املعنية بالهجرة الدولية في املنطقة العرب
ّ
ت البالد التونسية إعداد التقرير الوطني الط

ّ
ية، تول

الوطني، وذلك وفق مقاربة تشاركية ضّمت مختلف لتقييم التقدم املحرز على املستوى    منة واملنظمة والّنظامية، الذي يهدفاآل   هجرةالعاملي من أجل ال

هدفا من بين أهداف امليثاق، مبوبة    13مكتب املنظمة الدولية للهجرة بتونس. وتم التركيز في صياغته على  االطراف املعنية بمسألة الهجرة وبالتعاون مع  

 في املحاور الخمسة التالية: 

 الهجرة، تعزيز السياسات القائمة على األدلة والتخطيط في مجال  .1

 ، النهوض بالهجرة املنظمة وحماية حقوق العمال املهاجرين .2

 ،ملنظمةالحد من الهجرة غير ا  .3

 ، تعزيز مساهمة املهاجرين في التنمية .4

 .تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة .5
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 والنظامية والمنظمة اآلمنة   الهجرة أجل من   العالمي الميثاق  تنفيذ   متابعة جدول

 برامج مستقبلية  مشاريع وبرامج قيد اإلنجاز  املحاور 

 : األول املحور 

تعزيز السياسات  

ى القائمة عل

األدلة والتخطيط  

 في مجال الهجرة 

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

 األدلة

 تعزيز السياسات املتصلة بالهجرة:  ❖

 .2020-2016تناول محور الهجرة في إطار مخطط التنمية  ✓

بالخارج) ✓ والتونسيين  للهجرة  الوطنية  االستراتيجية  مشروع  وفقا 2020-2016اعداد   )

محاور    5ملقاربة تشاركية جمعت مختلف الهياكل املتدخلة في مجال الهجرة وترتكز على  

الحقوق   على  والحفاظ  الهجرة  تثمين  إلى  التونسية  البالد  خاللها  من  تسعى  أساسية 

 األساسية للمهاجرين: 

 تعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال التصّرف في الهجرة.  .1

 جرين التونسيين وتعزيز العالقات بينهم وبين تونس. حماية حقوق ومصالح املها .2

الوطني   .3 املستوى  على  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  في  الهجرة  مساهمة  تعزيز 

ي. والجهوي 
ّ
 واملحل

لجنة   - تركيز  على  العمل  جاري 

األكاديمية للشبكة  حول   وطنية 

افريقيا  شمال  في  الهجرة 

NAMAN    تتكون من ممثلين عن

وباحثين   وطنية  هياكل 

الهجرة   في  مختصين  وأكاديميين 

وانتاج  تطوير  على  سيعملون 

خالل  من  انجاز   املعارف 

املتصلة   والبحوث  الدراسات 

 . بالهجرة

استكمال إرساء نظام معلوماتي   -

مجال   في  ومتكامل  مندمج 

 الهجرة.

الوطنية    - الوكالة  تسعى 
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مة.  .4
ّ
مة للتونسيين ومنع الهجرة غير املنظ

ّ
 التشجيع على الهجرة املنظ

 والالجئين في تونس.  حماية حقوق املهاجرين، بما في ذلك العمال وطالبي اللجوء .5

  سوق  لتنشيط الحوكمة آليات تركيز إلى بصدد اعداد استراتيجية وطنية للتشغيل: تهدف ✓

 تكافؤ  مبدأ   وضمان  الجهات  بين  االجتماعّية  الفوارق   من  للّتقليص  حلول   وإيجاد  الشغل

  واإلدارية  التشريعية  اإلجراءات  لتبسيط   العملية  الحلول   إيجاد  إلى  الفرص،إضافة

الوطني  مالئم  مناخ  توفير   على  يساعد  بما  اوتنظيمه  بإحداث  يسمح  والدولي   لالستثمار 

 .مستوياته بمختلف   الشباب لفائدة الشغل مواطن

    العاملة التونسية بالخارج دلتوظيف الي تّم تخصيص جزء من االستراتيجية. 

الخاّصة إرساء   ✓ للمبادرة  الوطنية  الى  االستراتيجية  تهدف  الهيك  :  العوامل  لية  تقليص 

 .السلبية التي من شأنها أن تدفع األشخاص إلى مغادرة بلدهم األصلي

 تحسين املعارف حول الهجرة:    ❖

للهجرة   ✓ الوطني  املرصد  عدد  إحداث  األمر  في    2014لسنة    1930بمقتض ى    30املؤرخ 

وجمع    ، 2014أفريل   الهجرة  واقع  رصد  الصعيدويتولى  على  بها  املتصلة    ين املعطيات 

بما   آفاقها  الهجرة واستشراف  والدراسات حول  البحوث  والدولي وتحليلها وانجاز  الوطني 

املواقف   بلورة  وفي  الهجرة  مسألة  مع  نجاعة  بأكثر  التعامل  في  يساهم  أن  شأنه  من 

إلى  املستقل  والعمل  للتشغيل 

بيني   تبادل  منظومة  إرساء 

بين مختلف األطراف  للمعلومات 

بما  الهجرة  مجال  في  املتدخلة 

التقاطعات  انجاز  من  يمكن 

 ملطلوبة بصورة فورية. ا 
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 والسياسات املتصلة باملجال.

دف إلى املساهمة في إرساء نظام معلومات  يه:    "  Tunisia Himsإطالق املسح امليداني "   ✓

حول الهجرة في تونس ويمثل آلية اساسية إلعداد وتنفيذ ومتابعة االستراتيجيات الوطنية  

وعالقة   املجال  في وآثارها  وحركيتها  ودوافعها  وأسبابها  الدولية  الهجرة  أشكال  ودراسة 

شراكة   اتفاقية  توقيع  تّم  اإلطار،  هذا  وفي  بالتنمية.  الوطني  الهجرة  املرصد  بين  ثالثية 

الهجرة سياسات  لتطوير  الدولي  واملركز  لإلحصاء  الوطني  واملعهد  وأّن    ،للهجرة  علما 

لل املخصصة  العاملية    مسحاالستمارات  الصحية  الجائحة  وتأثيرات  يتالءم  بما  عّدلت 

 . 19يد فكو 

دف إلى تهوهي    NAMANالشبكة األكاديمية حول الهجرة في شمال افريقيا  االنخراط في   ✓

إفريقيا  في شمال  الهجرة  تعزيز سياسات  بغية  واملعطيات  والبحوث  املعارف  ونشر  انتاج 

 والنهوض بالهجرة اآلمنة واملنظمة في املنطقة. 

بالتعاون بين املعهد الوطني للشغل والدراسات    تنظيم "املدرسة الصيفية حول الهجرة" ✓

للهجرة الدولية  واملنظمة  حول امل  تعميق  بهدف  االجتماعية    الرئيسية   القضايا  عارف 

 . التي تطرحها وبالتحديات بالهجرة املتعلقة

الدولية" ✓ الهجرة  في  "البحث  اختصاص  ماجستير  للشغل    احداث  الوطني  املعهد  صلب 

 والدراسات االجتماعية.
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االحصائيات ✓ مجال  في  العاملة  اإلطارات  قدرات  وخاّصة    بناء  بالهجرة  العالقة  ذات 

الوطن باملعهد  الّتحليل  العاملين  مجال  في  وذلك  للهجرة  الوطني  واملرصد  لإلحصاء  ي 

إطار ح في  املعطيات  وإدارة  اإلحصائية  التطبيقات  مع  والتعامل  وترشيد  وكاإلحصائي  مة 

 التصّرف في قطاع الهجرة.

وهو عبارة عن    STATA عبر اقتناء املرصد الوطني للهجرة لبرنامج إحصائي   دعم لوجستي   ✓

وت إلدارة  برمجية  واالنحدارات  حزمة  واملحاكاة  والرسومات  االحصائية  البيانات  حليل 

 والبرمجة.  

املعلوماتية ✓ املنظومة  العاملة:    تحسين  اليد  حول    جردلهجرة  املعطيات  جمع  أنظمة 

العاملة   اليد  هجرة  إلحصائيات  التوجيهية  املبادئ  وفق  التونسية  العاملة  اليد  هجرة 

خبراء احصائيات العمل املنعقد بجنيف في أكتوبر  العشرين لالدولي  املتبناة خالل املؤتمر  

 تفعيل أهّم توصياتها.على العمل  ي جار في هذا اإلطار إنجاز دراسة خالل  ، من2018

باألشخاصتتولى   ✓ االتجار  ملكافحة  الوطنية  خالل  الهيئة  من  البيانات،  التي   قاعدة 

باالتجا املتعلقة  واإلحصائيات  والبيانات  املعطيات  جمع  وذلك أحدثتها،  باألشخاص  ر 

 بالتعاون مع املصالح والهياكل العمومية املختّصة. 

لألجانب   ✓ العمل  تراخيص  منح  خدمة  قبل  رقمنة  من  بوزارة  الاملسندة  التكوين  املكلفة 

تطوير من  يمكن  بما  والتشغيل  بيانات    املنهي  تقدقاعدة  تخّول  الغرض  املعلومات    يمفي 
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  .الدقيقة عن بعد في حين وقتها

ل ✓ والتشغيل  تتوفر  املنهي  بالتكوين  املكلفة  الوزارة  عمليات دى  حول  إحصائية  معطيات 

بالخارج بالخارج    التشغيل  للتوظيف  الخاصة  املؤسسات  طريق  عن  سنويا  املنجزة 

 باعتبارها الجهة املكلفة بإسنادها تراخيص املمارسة.  

لإلحصاء   ✓ الوطني  املجلس  صلب  عمل  مجموعة  إرساء  اإلحصائيابصدد  ت  ملعالجة 

توكل لها مهمة تحديد احتياجات املوارد البشرية في املجال  ساملتعلقة بهجرة اليد العاملة  

تكون  سوالعمل على تطوير البرامج اإلحصائية وخلق آليات لتحسين التنسيق املؤسساتي و 

الجهات الفاعلة وتسهيل عملية   مطالبة بتقديم وتبادل املعطيات االحصائية بين مختلف

 دارية واإلحصائية. جرد املصادر اإل 

  تجميع وتبويب مختلف املعلومات واملعطيات اإلحصائية  بصدد  للهجرة  الوطني  املرصد ✓

 املتوفرة لدى الهياكل واملؤسسات الرسمية. 

 من ذلك:  تطوير الّدراسات ذات الصلة بالهجرة ✓

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

 األجيال الجديدة للهجرة بفرنسا"، دراسة حول " -

 دراسة حول "تحليل أفضل املبادرات لتعبئة املهاجرين واآلليات الكفيلة لنقلها"، -
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 دراسة حول " املمارسات الجيدة في تعبئة الجالية التونسية املقيمة بالخارج "، -

الصحة   - مجاالت  في  وعائالتهم  للمهاجرين  االجتماعية  الحقوق  مؤشرات  حول  دراسة 

 عليم والعمل الالئق،والت

 دراسة كمية حول العاملين األجانب في القطاعين املنظم وغير املنظم في تونس، -

 دراسة كمية حول تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي واحتياجات الليبيين في تونس،  -

 دراسة حول الكفاءات التونسية املقيمة بالخارج،  -

 التونس ي،  دراسة حول تأثير الهجرة الدولية على االقتصاد -

 دراسة حول منظومة هجرة اليد العاملة التونسية، -

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

واالجتماعية  والديموغرافية  الجغرافية  املالمح  تحديد  خالل  من  املناسبة  والتعبئة 

 ،واالقتصادية للجالية التونسية املقيمة في إيطاليا 

 دراسة حول معادلة الشهائد العلمية،  -

 دراسة تقييمية لبرامج إعادة إدماج التونسيين العائدين،  -

 بصدد اعداد دراسة حول الهجرة غير النظامية.  -
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واللجوءإعداد   ✓ بالهجرة  خاّص  ذات    معجم  واملصطلحات  املفاهيم  توحيد  الى  يهدف 

املتد قبل مختلف  لغة موحدة من  استعمال  الهجرة الّصلة والحرص على  في مجال  خلين 

واللجوء في تونس، وفق السياق الوطني والتفاعل مع الحركية التي يشهدها مجالي الهجرة 

 .لجوءالو 

 Recueilعلى املستوى الوطني  مدونة تجّمع النصوص القانونية املتعلقة بالهجرةإعداد   ✓

des textes juridiques tunisiens relatifs à la migration 

اتعمل   ✓ باألشخاص  الهيئة  االتجار  ملكافحة  والدراسات على  لوطنية  البحوث    دعم 

ضوء  على  باألشخاص  باإلتجار  العالقة  ذات  للمجاالت  املنظمة  التشريعات  لتحديث 

لهذه  التصدي  في  الدولة  برامج  تنفيذ  يحقق  بما  املمارسات  وأفضل  الدولية  املعايير 

إنجازه التي تم  الدراسات  تّم نشر عدد من  بالتنسيق مع جمعية محامون الظاهرة. وقد  ا 

 بال حدود ومنظمة تونس أرض اللجوء.
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 : تقديم معلومات دقيقة في حين وقتها في جميع مراحل الهجرة3الهدف 

 إرساء استراتيجية تواصلية خاّصة بالهجرة  ❖

تهدف إلى    بلورة استراتيجية تواصلية شاملة لفائدة الجالية التونسية املقيمة بالخارج ✓

ال سياسات  وتنفيذ  تطوير  مجال  في  الوطنية  القدرات  وإلى دعم  الهجرة  مجال  في  دولة 

الجالية وانتظاراها.   لتطلعات  املستهدفة وفقا  للفئات  التواصلية  التحديات  تحديد جملة 

دراسة  و  إعداد  اإلطار  هذا  في  تتضمن  بتّم  الجالية"  مع  االتصال  "استراتيجية  عنوان 

في  اتصالي  مخطط  وتقدم  بالخارج  التونسيين  مع  الروابط  تعزيز  إلى  تهدف  مقترحات 

 غرض. ال

واملهاجرين ✓ الهجرة  قضايا  مع  التعامل  حول  للّصحفي  دليل  ونشر  خّصص    اعداد 

تعزيز   أجل  من  وذلك  واألدلة  الدولي  القانون  إلى  استنادا  للهجرة  اإلعالمية  للتغطية 

 التغطية اإلعالمية لظاهرة الهجرة.

للهجرة   ✓ اإلعالمية  املعالجة  حول  القدرات  التعزيز  املنظمات  مع  بالتعاون  دولية  وذلك 

 العاملة في املجال.
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 تطوير املنصات االلكترونية الخاّصة بالهجرة: ❖

خّصصت لنشر املعلومات    (www.bledi.gov.tnتّم إرساء "بوابة التونسيين بالخارج" ) ✓

 واملعطيات املتعلقة بالخدمات املوّجهة للّتونسيين بالخارج واملهاجرين في تونس. 

بوزارة  ال  تعتمد ✓ املنهاملكلفة  والتشغيلالتكوين     كلّيا  ي 
ّ
الخط على  الخدمات  بالنسبة    على 

 .رقمنة ترخيص العملبتونس من خالل  لتأشيرات عمل األجانب

الدولية ✓ الهجرة  إحصائية حول  وبيانات  معلومات  بوابة  للهجرة   تركيز  الوطني  باملرصد 

 تهّم التونسيين بالخارج واملهاجرين املتواجدين في البالد التونسية. 

ن املوقع   ✓
ّ
من االطالع على عروض الشغل   االلكتروني للوكالة التونسية للتعاون الفنييمك

املتاحة بالخارج بالنسبة للمترشحين للعمل في إطار التعاون الفني ومن متابعة ملفاتهم كما  

 يمكن املشغلين من االطالع على السير الذاتية للمترشحين. 

املستقلتعتمد   ✓ والعمل  للتشغيل  الوطنية  التشغيل  حالي  الوكالة  عمليات  متابعة  في  ا 

على   الدوليبالخارج  بالتشغيل  الخاص  ومؤكدة    موقعها  حينية  معطيات  يوفر  والذي 

 حول فرص التشغيل املتاحة وقواعد السّير الذاتية الخاصة بطالبي الشغل.

معطيات تهم  على الحصول على أكثر  الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل  تعمل   ✓

الشغ طالب  بالخارج  وضعية  للعمل  املنتدب  التونسيين  ل  ديوان  مع  بالتنسيق  وذلك 

بالخارج بما يمكن من متابعة وضعيته الشغلية في محيطه الجديد. وتّم في هذا اإلطار ابرام 
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خالل   املجال  في  املعطيات  لتبادل  بالخارج  التونسيين  ديوان  مع  إطارية  شراكة  اتفاقية 

 . 2020شهر جويلية 

لجمع وتحليل املعطيات ونشر    موقع واب املرصد الوطني للهجرةإحداث مكتبة رقمية ب  ✓

 الدراسات املعّدة في مجال الهجرة.

 تطوير البوابة اإللكترونية لديوان التونسيين بالخارج.  ✓

جالية"   ✓ "منظومة  تطوير  على  العمل  الدبلوماسية  جاري  املراكز  ببعض  حاليا  املعتمدة 

 والقنصلية بالخارج. 

 :  الثانياملحور 

نهوض بالهجرة ال

املنظمة وحماية 

حقوق العمال  

 املهاجرين

افر ومرونة وسائل الهجرة النظامية 5الهدف   : تعزيز تو

حقوق  إلى  تستند  شاملة  مقاربة  ضمن  الهجرة  موضوع  معالجة  على  التونسية  البالد  تعمل 

تن اجراءات  وتسهيل  النظامية  غير  الهجرة  مكافحة  بين  توازن  ايجاد  على  والعمل  قل االنسان 

 األشخاص وتعزيز قنوات الهجرة املنظمة وذلك من خالل:

 في مجال الهجرة ثنائية ابرام اتفاقيات دولية ❖

أبرمت البالد التونسية اتفاقيات مع عديد الدول بهدف تعزيز التصرف التوافقي في الهجرة من  

بالخارج الشغل  سوق  إلى  النفاذ  وتسهيل  األشخاص  تنقل  تيسير  د  ،خالل  عن  فضال  عم هذا 

 برامج التنمية املتضامنة من ذلك: 

تعزيز التعاون الثنائي من خالل   -

اتفاقيات   إبرام  على  العمل 

جديدة في مجال الهجرة والتنمية  

املستقطبة   الدول  مع  املتضامنة 

 للجالية التونسية. 

االتحاد   - مع  التفاوض  مواصلة 

إعادة  اتفاقي  بشأن  األوروبي 

إجراءات  وتسهيل  القبول 

 .الحصول على التأشيرات
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  1964واملغرب سنة    1963والجزائر سنة    1961اتفاقيات االستيطان بين تونس وليبيا سنة   •

 . 1966والنيجر سنة 

والتنمية   • الهجرة  في  التوافقي  التصرف  حول  الفرنسية  الجمهورية  مع  اإلطاري  االتفاق 

سنة   امله2008املتضامنة  الشبان  تبادل  يشمل  الذي  االتفاق ،  ملقتضيات  وفقا  نيين 

 . 2003التونس ي الفرنس ي حول تبادل الشبان املهنيين املبرم سنة 

واتفاق حول تبادل    ،2012اتفاق تعاون في مجال الهجرة مع الكونفدرالية السويسرية سنة   •

 برم في نفس السنة. مالشبان املهنيين 

الت • بالتنقل،  املتعلقة  املفاوضات  املشترك حول  الجلسة  مجال  محضر  في  التوافقي  صرف 

الجمهورية   حكومة  بين  املتضامنة  والتنمية  الطوعية  العودة  وحكومة الهجرة،    التونسية 

 . 2017الجمهورية الفدرالية األملانية سنة  

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

 . 2018الية للمملكة البلجيكية سنة الجمهورية التونسية والحكومة الفيدر 

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

تنقل األشخاص وتعزيز التصرف املشترك واملسؤول في تدفقات الهجرة من خالل تبسيط  

 إجراءات الحصول على التأشيرات بين االتحاد األوروبي وتونس.  

  مل سنة  تجسيما  منذ  الشروع  تّم  الشراكة،  بإعالن  ورد  بشأن   2016ا  التفاوض  في 

دعم   - إلى  السعي  مواصلة 

مختلف   مع  الدولي  التعاون 

املنظمات   ومع  الدوليين  الشركاء 

الهجرة  الفاعلة في مجال  الدولية 

تضمن حقوق   الى مقاربةاستنادا  

من   وذلك  املهاجرين،  ومصالح 

خالل املساهمة في انجاز ومتابعة  

البرامج  من  العديد  تنفيذ 

تتوافق واألولويات   التي  واملشاريع 

 .ةالوطني 

العمل على استكشاف وجهات  -

جديدة للعمل: افريقيا، الشرق  

 األوسط، آسيا، أمريكا، كندا.

دورات تدريبية  تّمت برمجة  -

لفائدة الهياكل املتدخلة للتوجيه  

واالحاطة ببعض الفئات من 

 . الهاجرين
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 مشروع اتفاق تسهيل الحصول على التأشيرات ومشروع اتفاق إعادة القبول.

 ابرام اتفاقيات ثنائية في مجال هجرة اليد العاملة ❖

أورو  بلدان  مع  العاملة  اليد  هجرة  مجال  في  ثنائية  اتفاقيات  الستينيات  منذ  تونس  بية  أبرمت 

املهاجرين.  للعمال  األساسية  الحقوق  والحفاظ على  املنظمة  بالهجرة  النهوض  إلى  تهدف  وعربية 

 كما تهدف هذه االتفاقيات إلى ضبط التزامات كال الطرفين تجاه العمال املهاجرين:

القطري  • التونس ي  إبرامالتعاون  التونسيين    :  العمال  استخدام  لتنظيم  إضافي  برتوكول 

وهو بروتوكول متمم التفاق تنظيم استخدام العمال التونسيين املبرم  ،  2010بقطر سنة  

 .  20/11/1981في 

الكندي • التونس ي  اقتصادية  التعاون  مؤسسات  مع  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات  ابرام   :

 بكندا:   الفرنكفونيةبالعديد من املقاطعات 

- Quebec International   .التي تعنى بالتنمية االقتصادية بمدينة كيبيك 

 Drummondvilleللتنمية االقتصادية بمدينة  SDEDمؤسسة  -

    التونس ي الفني  التعاون  لدعم  باملغرب  الكيبيك  لحكومة  الهجرة  مكتب  مع  التعاون 

 الكندي في مجال التوظيف بالخارج. 

    في تنظيم تظاهرة "الوجهة كندا "  2010الشروع منذ سنةDESTINATION  CANADA   "
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بتو  كندا  سفارة  مع  عديد بالتعاون  في  مختصة  تونسية  كفاءات  انتداب  بهدف   نس، 

 االختصاصات.

األملاني:   • التونس ي  للتشغيل  التعاون  الوطنية  الوكالة  بين  ثنائية  تعاون  اتفاقية  إمضاء 

بتاريخ   للتشغيل  األملانية  الفدرالية  والوكالة  املستقل  النتداب    2013جويلية    23والعمل 

  هذه االتفاقية إلى تيسير ولوج الكفاءات التونسية طبية التونسية. وتهدف  الاإلطارات شبه  

 سوق الشغل األملانية.  فياختصاصات التمريض والرعاية الصحية في 

املالطي: • التونس ي  تونس    التعاون  مالطاأمضت  الوقتي    وجمهورية  »التشغيل  اتفاق حول 

 .  2019فيفري  05للتونسيين بمالطا واملالطيين بتونس« بتاريخ 

 ابرام مذكرة تفاهم مع برنامج التعاون عبر الحدود. اإليطالي: التعاون التونس ي •

    بين الهجرة  مجال  في  تعاون  اتفاق  ابرام  بهدف  اإليطالي  الجانب  مع  التفاوض  بصدد 

 البلدين. 

املكلفة   تقوم  :بالخارج  للتشغيل  السنوي   املنتدى  تنظيم ❖   املنهي   بالتكوين  الوزارة 

  على   الهجرة  في  الراغبين  اطالع  بغاية  بالخارج  للتشغيل  السنوي   املنتدى   بتنظيم  والتشغيل

 . الدولية الشغل عروض وعلى  النظامية الهجرة مسالك

  للتشغيل   الوطنية   الوكالة   تعمل  :بالخارج  املتاحة  التشغيل  فرص  حول   االعالم  تكثيف ❖

 موقع   على  بالخارج  املتاحة  التشغيل  فرص  حول   االعالم  تكثيف  على  املستقل  والعمل
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 . املستقل والعمل مكاتب التشغيل  شبكة وعلى الدولي  الوكالة

 : تطوير برامج التعاون الدولي التي تدعم الهجرة املنظمة ❖

عديد   انجاز  الدوليين  الشركاء  مع  بالتعاون  الهجرة  مجال  في  املتدخلة  الوطنية  الهياكل  تولت 

يد العاملة. وتّم  البرامج واملشاريع الهادفة إلى النهوض بالهجرة املنظمة وإلى تعزيز حوكمة هجرة ال

 في هذا اإلطار: 

الدائرية ✓ الهجرة  مبادرات  في    تطوير  التونسية  الحكومة  مجهودات  تعزيز  إلى  تهدف  التي 

الحّد من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب وذلك عبر تمكينهم من اكتساب تجربة  

ادماجهم في    بدول أوروبية على غرار إيطاليا وبلجيكا وسويسرا بما يساهم في تطوير فرص

 سوق الشغل التونسية. 

املهنية ✓ للهجرة  املرشحين  التونسيين  لفائدة  دليل  تتعلق    إعداد  معطيات  على  يحتوي 

وبولونيا   والسويد  وفرنسا  وبلجيكا  وإيطاليا  أملانيا  دول:  سبعة  نحو  العاملة  اليد  بهجرة 

العامل اليد  هجرة  مجال  في  املتدخلة  الهياكل  مختلف  الدليل  ويوضح  للدول  وكندا.  ة 

 املعنية واإلجراءات الواجب اتباعها للحصول على التأشيرة.  

بالخارج" ✓ "التوظيف  منتدى  الوكالة    2019جوان    12بتاريخ    تنظيم  مع  بالتعاون 

تنظيم   خالله  تّم  املستقل،  والعمل  للتشغيل  الوطنية  والوكالة  الفني  للتعاون  التونسية 

بع بالخارج  مشغلة  مؤسسات  ممثلي  جمعت  التونسيين  مقابالت  املترشحين  من  دد 



 

22 

 

 الراغبين في الهجرة قصد تمكينهم من العمل بالخارج.

بهدف تعزيز   دعم قدرات الهياكل الوطنية املختصة في التصرف في هجرة اليد العاملة ✓

جديدة أسواق  واستشراف  بالخارج  التونسيين  توظيف  مجال  في  ذلك  قدراتهم  من   ،

تشغي مكتب  بكل  للتشغيل  مستشارين  العمل  تكليف  منظمة  مع  بالتعاون  وتكوينهم  ل 

 الدولية حول فرص وآليات الهجرة النظامية ومخاطر الهجرة غير النظامية. 

التوقيع    إرساء منظومة تمكن من رقمنة خدمة تصريح العمل ✓ من خالل االعتماد على 

 اإللكتروني بالنسبة لألجانب الراغبين في العمل بتونس. 

 .دمة للعمال املهاجرينانجاز خارطة للخدمات املقبصدد  ✓

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

 ق الالئ

العمل   ومعايير  يتالءم  بما  العمل  في  حقوقهم  ودعم  العمال  لحماية  بالغة  أهمية  بالدنا  تولي 

 الدولية، وهو ما يتجلى من خالل:

الدولية: ✓ العمل  منظمة  اتفاقيات  على  صادقت    املصادقة  التي  االتفاقيات  عدد  ارتفع 

 العمل،  في   ألساسيةا   بالحقوق   بما في ذلك تلك املتعلقةاتفاقية    65عليها تونس إلى حدود  

يجعل بالدنا من أهم الدول اإلفريقية والعربية من حيث عدد االتفاقيات املصادق    وهو ما

الشروع في انجاز دراسة جدوى  -

على   تونس  مصادقة  حول 

عدد  97وعدد  143االتفاقيتين 

 .بشأن العمال املهاجرين

تعمل الوكالة الوطنية للتشغيل    -

والعمل املستقل في إطار مشاريع  

منظمة   مع  تربطها  التي  التعاون 

مواصلة ا  على  الدولية  لعمل 
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 عليها وااللتزام بها وتعديل التشريعات الشغلية بما يتوافق ومقتضياتها. 

بتاريخ   • أساس ي  قانون  مشروع  على  على   2020أوت    06املصادقة  باملوافقة  يتعلق 

بشأن تفقد الشغل في القطاع   129لتونسية إلى االتفاقية رقم  انضمام الجمهورية ا 

العمل   اتفاقيات  على  املصادقة  أتمت  قد  التونسية  البالد  تكون  وبذلك  الفالحي. 

 الدولية األربعة املتعلقة بالحوكمة. 

الجمهورية   • انضمام  على  باملوافقة  يتعلق  أساس ي  قانون  مشروع  على  املصادقة 

رق االتفاقية  إلى  املهنية    187م  التونسية  والسالمة  للصحة  الترويجي  اإلطار  بشأن 

 التي من شأنها أن تعزز مقومات بيئة العمل. 

في إطار السعي إلى تحقيق األهداف التنموية   ":8.7التزام تونس كدولة رائدة في "التحالف  ✓

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

وتعهدت بموجبه باتخاذ اإلجراءات اآلنية والفعالة للقضاء على العمل الجبري ولوضع حد  

للعبودية الحديثة واالتجار بالبشر الذي يشمل املهاجرين، والقضاء على كافة أشكال عمل  

والعمل   للجميع،  الالئق  العمل   " الثامن  التنموي  الهدف  تحقيق  بغاية  وذلك  األطفال، 

 النمو االقتصادي املتصل واملشترك".الكامل واملنتج و 

: انخرطت تونس في الجهود الرامية إبرام مذكرة اتفاق حول برنامج العمل الالئق بتونس✓

للفترة   لتونس  الالئق  العمل  ''برنامج  توقيـع  الصدد  هذا  في  وتّم  الالئق،  العمل  تكريس  إلى 

في  التشغيل  مستشاري  تكوين 

مجاالت التوظيف العادل وآليات 

من  األشخاص  وحماية  التوقي 

النظامية   غير  الهجرة  مخاطر 

دورات   برمجة  خالل  من  وذلك 

قبل   تنجز  املجال  في  تكوينية 

 . 2020موفى سنة 



 

24 

 

ية الثالثة واملدير العام  بجنيـف، بين األطـراف االجتماع  2017جويلية    21'' في  2017-2022

يبرز حرص  بالغة حيث  أهمية  الوثيقة  هذه  على  التوقيع  ويكتس ي  الدولية.  العمل  ملنظمة 

الثالثي.    االجتماعي  للحوار  توليها  التي  واملكانة  الدولية  العمل  معايير  احترام  على  تونس 

منظمة العمل  وتتضمن هذه الوثيقة أولويات التعاون والشراكة بين الجمهورية التونسية و 

الثالثية وذلك بإشراف لجنة قيادة تضم    2022-2017الدولية للفترة   العمل  لتنفيذ خطة 

 األطراف االجتماعية.

والعّمال  ✓ املحليين  العمال  بين  املعاملة  في  املساواة  التونس ي  الشغل  تشريع  تكريس 

الع  يضمن :املهاجرين حقوق  في  واملساواة  التمييز  عدم  مبدأ  التونس ي  لجميع  القانون  مل 

الواجبات  لنفس  ويخضع  الحقوق  بنفس  األجنبي  العامل  يتمتع  حيث  املهاجرين  العمال 

 الناجمة عن العالقات الشغلية املنطبقة على العامل التونس ي.  

عدد  ✓ اإلستثمار   في    2016لسنة    71قانون  الى   2016سبتمبر    30املؤرخ  يهدف  والذي 

باالستثمار املؤ  النهوض  احداث  على  انتداب  والتشجيع  من  املؤسسات  ن 
ّ
ويمك سسات 

في حدود   األجنبية  الجنسية  املؤسسة    %  30إطارات من ذوي  الجملي إلطارات  العدد  من 

وذلك الى نهاية السنة الثالثة من تاريخ التكوين القانوني للمؤسسة أو من تاريخ دخولها طور  

ابتداء من    %10النشاط الفعلي حسب اختيار املؤسسة، وتخفض هذه النسبة وجوبا الى  

إطارات من ذوي   4السنة الرابعة من هذا التاريخ .وفي كل الحاالت يمكن للمؤسسة انتداب  
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 .الجنسية األجنبية

 تنظيم قطاع الوساطة في مجال التوظيف بالخارج:  ✓

مؤسسات   • تعاطي  ترخيص  منح  وإجراءات  وصيغ  شروط  بضبط  املتعلق  القانون 

بالخارج   التوظيف  مجال  في  ألنشطة  هذه  2010سنة  لخاصة  عمل  تقنين  يندرج   :

غير  التواجد  من  الشغل  طالبي  وحماية  الوساطة  قطاع  تنظيم  إطار  في  املؤسسات 

 .القانوني لبعض املكاتب الناشطة في مجال التوظيف بالخارج

مراجعة القانون املنظم لقطاع الوساطة في مجال التوظيف بالخارج الصادر سنة   •

القطاع  :  2010 وضعية  تشخيص  مؤسسات بعد  عّدة  مواصلة  أثبتت  التي  الحالية 

الحصول على ترخيص قانوني تحت مسميات متعددة، مرتكبة   النشاط دون  ممارسة 

اعداد تّم  الهجرة،  في  الراغبين  الشغل  لطالبي  أضرار  في  تسببت  مشروع    تجاوزات 

التونسيين   توظيف  لنشاط  الخاصة  املؤسسات  ممارسة  بتنظيم  يتعلق  قانون 

 حول أربعة أهداف رئيسية:  يتمحور  بالخارج

بتمكين   .1 اإلدارية  العقوبات  دائرة  بتوسيع  املكلفة  من  الوزارة  والتشغيل  املنهي  التكوين 

عد سحب الترخيص أو تلك  ببطريقة قانونية    اءالغلق الفوري للمؤسسات الناشطة سو 

رارات الناشطة بطريقة غير قانونية وتمكين الوزارة من االستعانة بالقوة العامة لتنفيذ ق

 الغلق. 
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بمنح   .2 بالخارج وذلك  التوظيف  بنشاط  املتعلقة  الجرائم  الرقابة وتقص ي  تدعيم منظومة 

 التكوين املنهي والتشغيل صالحيات الضابطة العدلية. املكلفة بوزارة الأعوان مؤهلين من 

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

 ج. التوظيف بالخار 

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

سنوات سجن وخطايا   5العقاب على كل ما ترتكبه من جرائم، وتصل هذه العقوبات إلى  

 ن ألف دينار. يمالية تقدر بعشر 

وص في إطار مأسسة الحوار االجتماعي املنصإحداث املجلس الوطني للحوار االجتماعي:  ✓

املؤرخ    2017لسنة    54، تم إصدار القانون عدد  2013عليه بالعقد االجتماعي املبرم سنة  

واملتعلق بإحداث املجلس الوطني للحوار االجتماعي وضبط مشموالته    2017جويلية    24في  

االجتماعي  الحوار  وإدارة  تنظيم  بالخصوص  يتولى  استشاري  مجلس  وهو  تسييره.  وكيفية 

ومضا أبعاده  في بمختلف  وجوبا  املجلس  يستشار  كما  االجتماعي.  بالعقد  الواردة  مينه 

 مشاريع القوانين واألوامر ذات العالقة بالشغل والعالقات املهنية والحماية االجتماعية.  

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

بقضايا   االجتماعيين  الشركاء  تحسيس  املهاجرين ملزيد  العمال  وبحقوق  عموما  الهجرة 

 بصفة خاصة. 
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الالئق  ✓ العمل  تكريس  إلى  تهدف  التي  الدوليين  الشركاء  مع  بالتعاون  البرامج  عديد    انجاز 

 .للعمال املهاجرين

  التشغيل   لفرص  مناقشتها  خالل  املستقل  والعمل  للتشغيل   الوطنية   الوكالة   تحرص ✓

  بين  امليز   أشكال  كل   تفادي   على  للعموم   لعرضا   نشر  وقبل   األجانب  املشغلين   مع   بالخارج

 في  املنتدبين  حقوق   تضمن  التي   املعطيات  كل   على  العمل  عقد  ينص   أن  وعلى  الجنسين

 كما تعمل على: .وحريتهم  كرامتهم  وتحفظ الالئق العمل

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

مخاطر من  املتاحة    التوقي  التواصل  آليات  مختلف  عبر  النظامية  غير  الهجرة 

 )مطويات، فيديو تحسيس ي، حصص إعالم...(. 

دورات تدريبية حول املبادئ التوجيهية والعملية ملنظمة العمل الدولية تتعلق    تنظيم -

 بالتوظيف املنصف واألخالقي وباملنظومة الدولية للتوظيف العادل.

نماذتنظيم   - حول  تفكير  تعزيز  ورشات  أجل  من  املهاجرين  للعمال  الشغل  عقود  ج 

   النظام الحمائي لهم. 
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بادل باملهارات واملؤهالت  : االستثمار في تنمية املهارات وتيسير االعتراف املت18الهدف 

 والكفاءات 

 والكفاءاتتنمية املهارات   ❖

العالي:   ✓ التعليم  برامج  تطوير  في مجال  في مجال االستثمار  االستثمار  على  تونس  عملت 

التونسية   العالي  التعليم  املهارات مما جعل شهادات  وتنمية  العالي  التعليم  برامج  تطوير 

الهندسة   اختصاصات  في  خاصة  بها  التكنولوجية  معترف  والصناعات  والصحة  والطب 

 واالتصال وغيرها... 

كما    ✓ الدولية  الشغل  بسوق  مرتفعة  اندماج  بنسب  االختصاصات  هذه  خريجي  يتمتع 

دخول  بتأشيرات  جلهم  األوروبية    سنوات  3تفوق    يحظى  البلدان  مختلف  غرار إلى  على 

 فرنسا وأملانيا. 

املنهي:   ✓ التكوين  منظومة  تطو تطوير  على  كل  العمل  في  املنهي  التكوين  منظومة  ير 

االتفاقيات   - ابرام  الثنائية  دعم 

بالشهائد   االعتراف  تخول  التي 

 العلمية بصفة آلية. 

والبحث   - العالي  التعليم  وزارة 

بصدد   وكالة  العلمي  احداث 

واستقبال  إلعالم  وطنية 

الدوليين الطلبة  وذلك    وتوجيه 

االستقبال  ظروف  لتحسين 

في  والدراسة  واإلدماج  واإلقامة 

 تونس.  
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خر  جعل  مما  الناجحة  الدولية  والتجارب  املعايير  باعتماد  واملجاالت  جي ياالختصاصات 

املنظومة تفوق  ب   يحظون   هذه  والدولية  التونسية  الشغل  بسوق  مرتفعة  اندماج  نسبة 

80% . 

وامل  ✓ األجانب  املستثمرين  في جلب  تونس  في  املنهي  التكوين  منظومة  نجاح  ؤسسات أسهم 

 املتعددة الجنسيات كما أسهم في االعتراف بكفاءاتهم في مختلف بلدان العالم.

املهنيين: ✓ الشبان  تبادل  اتفاقيات  بين    ابرام  من  الشغل  طالبي  االتفاقيات  هذه  ن 
ّ
تمك

وتطوير   معارفهم  تدعيم  من  مهنية  أو  علمية  على شهادات  املحرزين  التونسيين  الشبان 

واكتساب   املهنية  العودة آفاقهم  ثّم  باالتفاق  املضبوطة  للشروط  وفقا  بالخارج  تجربة 

هذا   في  وتّم  التونس ي.  االقتصادي  النسيج  في  التونس ي    إبرام:   اإلطارلالندماج  االتفاق 

سنة   املهنيين  الشبان  تبادل  حول  سنة    2003الفرنس ي  السويسري  التونس ي  واالتفاق 

2012  . 

تمكين املنتفعين من اكتساب تجربة بالخارج    التي تهدف إلى  تطوير برامج الهجرة الدائرية ✓

بما يساهم في تنمية معارفهم واكسابهم مهارات مهنية جديدة وتطوير فرص ادماجهم في  

 سوق الشغل التونسية. 

على   ✓ العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  الدوليينتعمل  الطلبة  استقطاب  في   تعزيز 

ل  الجامعية من خالل فتح أطر جديدة  الطلبة  املنظومة  برنامج قبول  لتسجيل على غرار 
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هذا   انطلق  وقد  دراسية  معاليم  دفع  مقابل  التونسية  العمومية  بالجامعات  الدوليين 

الجامعية   السنة  منذ  والتنظيمية    2019-2018البرنامج  الترتيبية  النصوص  اصدار  وتم 

 . 2020و  2019خالل سنتي 

ن برامج التعاون الثنائي مع البلدان  تضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة م ✓

الصديقة والشقيقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وفي هذا اإلطار يتم االتفاق 

  تفاهم أو برامج تنفيذية   تبروتوكوال   و  اتفاقيات إطاريةمع الشركاء األجانب عن طريق  

البحث العلمي  و تمكن من وضع أسس وخطوط عريضة للتعاون في مجال التعليم العالي  

آلياتها حركية الطلبة  ز  تعاون مشتركة من ابر   برامج  في اطار  على العمل  من خالل االتفاق

والبحث   العالي  التعليم  ومؤسسات  الجامعات  بين  والتقني  اإلداري  والطاقم  واألساتذة 

وهو ما يجعل حركية الطلبة في االتجاهين سواء من العلمي التونسية ونظيراتها األجنبية.  

تتولى    أو فنية  أو  مشتركة  ولجان  عملية  وبرامج  قانونية  أطر  من خالل  مقننة  تونس  إلى 

 عملية املتابعة والتقييم.   

✓ ( الكفاءات  وإشهاد  للمهن  مراكز  وإشهاد    :2016سنة    (4Cاحداث  املهن  مراكز  تهدف 

في   املساهمة  إلى  التكنولوجية  للدراسات  العليا  واملعاهد  بالجامعات  املحدثة  الكفاءات 

الطلبة   لدى  املبادرة  ثقافة  وتطوير  إشهادها  وتسهيل  الكفاءات  وتنمية  التشغيلية  دعم 

تؤمنها. وتشكل   التي  أنشطة اإلعالم والتوجيه والتكوين  العالي من خالل  التعليم  وخريجي 

 على:عمل تهذه املراكز حلقة وصل بين طالبي الشغل واحتياجات املشغلين للكفاءات و 
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الشغل    - طالبي  تتعلق  مساعدة  أنشطة  تنظيم  خالل  من  عليه  واملحافظة  شغل  إيجاد  على 

الجماعي  والعمل  التواصل  في  التقنية  غير  واملهارات  الكفاءات  وتطوير  العمل  عن  بالبحث 

 واملبادرة.

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

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

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

في   التشغيل  وزيارات  املهنية  والندوات  املهنية  املسارات  كورشات  الشغل  وطالبي  املشغلين 

 املؤسسات الجامعية... 

م  - املشغلين  استفادة  والتكوين  تيسير  املهنية  بالترقية  واملتعلقة  الجامعة  تؤمنها  التي  البرامج  ن 

 املستمر وتطوير املهارات. 

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

 . العلمي

 االعتراف املتبادل باملهارات واملؤهالت والكفاءات  ❖

ى تطوير آليات التقييم واالعتراف باملهارات واملؤهالت لطالبي الشغل من  تعمل البالد التونسية عل 

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

يمكن االعتراف إرساء آلية تخول االعتراف بالشهائد العلمية املتحصل عليها بالخارج:   ✓
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الهجرة   مسار  خالل  عليها  املتحصل  أو بالشهائد  العمومية  املؤسسات  عن  والصادرة 

اإلقامة، من خالل اصدار شهادة معادلة من   ببلد  املختصة  السلطات  لدى  بها  املعترف 

 قبل: 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة للشهائد العليا األجنبية، *

 وزارة التكوين املنهي والتشغيل بالنسبة لشهائد التكوين املنهي األجنبية. *

آليا بموجب بعض االتفاقيات الثنائية او استنادا الى النصوص القانونية    تتم املعادلة مكن أن  وي

 الصادرة للغرض.

العملية ✓ الشهائد  على  املصادقة  من  تمكن  إجراءات  لفائدة  وضع  مسداة  خدمة   :

 الراغبين في العمل أو الدراسة بالخارج. 

ق  تبسيط اإلجراءات املتعلقة باملصادقة على الشهائد العلمية ✓
ّ
: إقرار إجراء جديد يتعل

بتعويض   بالخارج وذلك  العمل  أو  الدراسة  في  للراغبين  العلمية  الشهائد  باملصادقة على 

 . QR codeاإلمضاء اليدوي على الشهائد الوطنية بالختم االلكتروني  

يخول االطار القانوني التونس ي  فاءات املهنية:  إمكانية الحصول على شهادات اثبات الك ✓

على   يتحصلوا  أن  املضبوطة  الشروط  لديهم  تتوفر  الذين  لتثمينللمترشحين   شهادة 

املهنية في    خبرتهم  بالخارج  للعمل  االنتقال  أو  الصغرى  املشاريع  بعث  مجال  في  السيما 

 مختلف االنشطة التي تستوجب ممارستها كفاءة مهنية. 
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إلى اتفاقية اليونسكو العاملية لالعتراف بمؤهالت  لتونسية على االنضمام  تعمل البالد ا  ✓

العالي   يوم  التعليم  االربعين  دورته  في  العام  اليونسكو  مؤتمر  اعتمدها  نوفمبر    25التي 

. وتهدف هذه االتفاقية التي شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مختلف  2019

إل ومناقشتها  إعدادها  والباحثين  مراحل  واملدرسين  للطلبة  األكاديمي  الحراك  تيسير  ى 

شفافة   آليات  وترسيخ  العالي  التعليم  مجال  في  الدولي  التعاون  ودعم  الشغل  وطالبي 

 وعادلة وغير مقصية لتقييم مؤهالت األفراد. 

والكفاءات ✓ باملهارات  املتبادل  االعتراف  إلى  الهادفة  البرامج  من  دعم  اعداد    بينها: 

ل االعتراف بالشهادات تهدف إلى تقييم اآلليات الحالية لالعتراف باملؤهالت  استشارة حو 

 والنظر في املبادرات والعقبات والحلول املمكنة. 

والكفاءات   ✓ باملهارات  املتبادل  االعتراف  حول  تدريبية  بدورات  مع القيام  خصوصا 

 البلدان التي تربطهم بتونس اتفاقيات ثنائية. 

تحويل  22الهدف   أجل  من  آليات  إنشاء  االجتماعي :  الضمان  استحقاقات 

 واالستحقاقات املكتسبة 

تسعى الدولة التونسية من خالل االتفاقيات الدولية إلى تدعيم التعاون الدولي في مجال التغطية  

عموما ومع البلدان التي تتواجد فيها الجالية التونسية بصفة خاصة، وكذلك من خالل مالءمة 

بما يستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج وبما ينسجم مع   األنظمة القانونية للضمان االجتماعي

اتفاقيات   - ابرام  على  العمل 

الضمان  مجال  في  جديدة 

االجتماعي مع دول مستقبلة لليد  

 العاملة التونسية. 

العمل على مراجعة االتفاقيات   -
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 ظروف اقامتهم.

واملتعددة   ❖ الثنائية  الدولية  االتفاقيات  إطار  في  املهاجرين  العمال  حقوق  حماية 

 األطراف 

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

 االجتماعي. 

اتفاقية( مع أهم البلدان   23ية ثنائية في مجال الضمان االجتماعي )ابرام عّدة اتفاقيات دول ✓

بلجيكيا،   اسبانيا،  أملانيا،  إيطاليا،  )فرنسا،  التونسية  العاملة  لليد  املشغلة  األوروبية 

العربية خاصة   البلدان  بلغاريا( وبعض  التشيك،  البرتغال،  النمسا،  هولندا، لوكسمبورغ، 

 يبيا، موريتانيا ومصر( املغاربية )املغرب، الجزائر، ل

 . 1992التوقيع على اتفاقية الضمان االجتماعي بين دول اتحاد املغرب العربي سنة   ✓

سنة   ✓ األوروبي  االتحاد  مع  الشراكة  اتفاقية  األوروبي    1995ابرام  املجلس  قرار  وصدور 

اد  منها، والذي يمكن مواطني البلدان املرتبطة باتفاقية شراكة مع االتح  65املطبق للفصل  

الضمان  مجال  في  حقوقهم  جميع  من  دوله  احدى  في  قانونية  بصفة  واملقيمين  األوروبي، 

 االجتماعي. 

   تغطي هذه االتفاقيات املنافع األساسية التي تخولها أنظمة الضمان االجتماعي كالتأمين

بما  منتظمة  بصورة  املبرمة 

قد   التي  املستجدات  مع  يتالءم 

الوطني   الصعيد  على  تطرأ 

 .والدولي
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 على املرض واملنح العائلية والجرايات وحوادث الشغل واألمراض املهنية. 

الت ✓ تدعيم  إطار  منهم،  في  الحق  وأولي  بالخارج  التونسيين  العمال  لفائدة  االجتماعية  غطية 

تعزيز رصيد  وعلى    تحيين االتفاقيات الثنائية السارية املفعول تعمل البالد التونسية على  

االجتماعي للضمان  الثنائية  التفاوض    االتفاقيات  في  الدخول  خالل  دول من  أخرى   مع 

 .اقيات جديدةتستقبل يد عاملة تونسية إلبرام اتف

 حماية حقوق العمال املهاجرين في إطار األنظمة القانونية للضمان االجتماعي  ❖

بالخارج:   ✓ التونسية  العملة  األمرنظام  بمقتض ى    10  في  املؤرخ  1989  لسنة  107  عدد  تم 

بالخارج   التونسيين  العملة  على  االجتماعي  الضمان  أنظمة  بسحب  واملتعلق  1989  جانفي

اختياري  نظام  مع    احداث  تربطها  ال  ببلدان  املشتغلين  بالخارج  التونسيين  العملة  لفائدة 

األجراء  غير  بالخارج  التونسيين  العملة  االجتماعي. وكذلك  للضمان  ثنائية  اتفاقيات  تونس 

 الذين ال تنسحب عليهم بعض االتفاقيات الثنائية املبرمة في املجال )ليبيا(. 

التعاون  ✓ إطار  في  االجتماعية  التغطية  ألعوان الفني:    نظام  العام  األساس ي  للنظام  طبقا 

اعتبار   يتم  االدارية،  الصبغة  ذات  العمومية  واملؤسسات  املحلية  والجماعات  الدولة 

الفني لضمان مختلف حقوقهم  للتعاون  التونسية  الوكالة  الفنيين ملحقين لدى  املتعاونين 

  1879يات األمر عدد  بما في ذلك حقوقهم في مجال الضمان االجتماعي، وذلك وفقا ملقتض

واملتعلق بالتغطية االجتماعية لألعوان العموميين   2007جويلية    23املؤرخ في    2007لسنة  
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 املوضوعين في حالة الحاق للعمل في نطاق التعاون الفني. 

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

  24املؤرخ في    2003لسنة    16اصدار القانون عدد  اصة:  تسوية فترات عدم املباشرة الخ ✓

املتعلق بتسوية فترات عدم املباشرة الخاصة إزاء أنظمة الضمان االجتماعي    2003فيفري  

االدارية    الصبغة  ذات  العمومية  واملؤسسات  املحلية  والجماعات  الدولة  والذي يمكن أعوان

و  ادارية  صبغة  تكتس ي  ال  التي  العمومية  على  واملؤسسات  االحالة  عند  الوطنية،  الشركات 

أنظمة   بمختلف  املخولة  واملنافع  بالخدمات  االنتفاع  مواصلة  من  الخاصة،  املباشرة  عدم 

 الضمان االجتماعي التي ينتمون إليها في تاريخ االحالة على عدم املباشرة الخاصة. 

بالخارج: ✓ التونسية  الدولة  ممثلي  لفائدة  الصحية  للتغطية  الخاص  ملت ش   النظام 

التغطية الصحية األعوان العموميون املباشرون لوظائفهم بالخارج وذلك من خالل اصدار  

في   املؤرخ  سنة    1992مارس    16األمر  تنقيحه  تّم  نظام    2009والذي  بضبط  واملتعلق 

الوطني   بالصندوق  واملنخرطين  بالخارج  لوظائفهم  املباشرين  لألعوان  االجتماعية  الحيطة 

 جتماعية وبالصندوق الوطني للضمان االجتماعي. للتقاعد والحيطة اال 
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 :  الثالث املحور 

الحد من الهجرة  

 نظمةغير امل

إلى 2الهدف   الناس  تضطر  التي  السلبية  الهيكلية  والعوامل  افع  الدو تقليص   :

 مغادرة بلدهم األصلي

املرتفعة   ✓ البشرية  التنمية  ر 
ّ
مؤش ذات  البلدان  قائمة  ضمن  تونس  تقرير تصنيف  وفق 

ي يتناول أهم  2019ة اإلنمائي لسنة  للتنمية البشرية الّصادر عن برنامج األمم املتحد
ّ
، الذ

 املواضيع واالتجاهات والسياسات اإلنمائية بالتحاليل واألدلة. 

السلبية   ✓ وانعكاساتها  املنظمة  غير  الهجرة  من  الحّد  على  عديد    بتعزيزالعمل  مع  التعاون 

األوروبية   وخاصة  خاللالدول  على    من  ثنائيةا التوقيع  بعض    تفاقيات  ومراجعة  جديدة 

ما  املنظمة،  الهجرة  بهدف دعم  الجارية  االتفاقيات  عالتفاقيات   الحرص على تضمين هذه 

خصوصية  أ  املتضامنة  تتعلقحكاما  للهجرة    بالتنمية  الحقيقية  األسباب  ملعالجة  وذلك 

اختصاصاتهم ومستوياتهم   بمختلف  الشغل  بطالبي  اإلحاطة  البطالة من خالل  من  والحد 

مؤّج  بعمل  إدماجهم  عبر  الخاّص    تمويلو  أر  العلمية  لحسابهم  من أ مشاريع  تمكينهم  و 
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 تكوين منهي او تكميلي. 

تبذل تونس جهودا كبيرة الحتضان األشقاء الليبيين رغم ما يكلفها ذلك على املستوى األمني   ✓

 واالقتصادي واالجتماعي وتحرص دائما على حمايتهم واحترام حقوقهم.

اللي  ✓ لألزمة  إيجاد حل  أهمية  تونس على  اعتبارا  تؤكد  العميقة، وذلك  أسبابها  بية ومعالجة 

وتعتبر   هناك،  األوضاع  وتردي  اللجوء  وطالبي  املهاجرين  عدد  تزايد  بين  الوثيق  لالرتباط 

غير   الهجرة  ظاهرة  من  للحد  الرئيس ي  املفتاح  يمثل  ليبيا  في  االستقرار  تحقيق  أن  تونس 

املهاجر  الكبيرة من  النسبة  أن  باعتبار  باملتوسط  إلى  النظامية  التي تصل  اللجوء  ين وطالبي 

 الضفة الشمالية للمتوسط تمّر عبر التراب الليبي. 

في    2020لسنة    30القانون عدد   ✓ ق  2020جوان    30املؤرخ 
ّ
االجتماعي  املتعل باالقتصاد 

وقيم    :والتضامني االقتصادية  الجدوى  متطلبات  بين  التوازن  من  كّل  تحقيق  إلى  يهدف 

االجتماعي   والتضامن  وهيكلةالتطوع  للثروة  العادل  والتوزيع  االجتماعية   والعدالة 

جودة   وتحسين  واالجتماعي  االقتصادي  الرفاه  تحقيق  إلى  باإلضافة  املنظم  غير  االقتصاد 

 .الحياة

املحدث لبرنامج األمان    2019جانفي    30املؤّرخ في   2019لسنة    10القانون األساس ي عدد   ✓

التوقيّ   :االجتماعي في  املساهمة  الى  وتوارثه    يهدف  إليه  واالرتداد  منه  والحّد  الفقر  من 

العيش   ظروف  وتوفير  االجتماعية  العدالة  تحقيق  إلى  الرامية  الجهود  وتعزيز  ومساعدة 
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تأمين   جانب  إلى  بها  النهوض  على  والعمل  الدخل  والفئات محدودة  الفقيرة  للفئات  الكريم 

واالجتماعي االقتصادي  القانون   .ادماجهم  امل  ويشمل  قانونية األجانب  بصفة   قيمين 

املعاملة باملثل ومراعاة االتفاقيات الدولية في هذا   أ بالبالد التونسية وذلك على أساس مبد

 .املجال

مكافحة االقتصاد    لىإ يهدف  املتعلق بنظام املبادر الذاتي:    2020لسنة    33املرسوم عدد   ✓

املنظم الإ تسهيل  عبر    غير  ف املجاالت  في مختلف    ناشطيندماج كل  القطاع بصفة  في  ردية 

ومسدي  املنظم ومهنيين  حرفيين  من  الشبان  بالباعثين  االحاطة  مزيد  إلى  يهدف  كما   .

املشاريع، بعث  في  ومرافقتهم  النظام  خدمات  املرسوم  هذا    الذاتي   باملبادر  الخاص  ويحدد 

 . واالجتماعي الجبائي املستوى  على عليه املحمولة والواجبات له  املخولة االمتيازات وضبط

املستدامةاال  ✓ التنمية  برنامج  في  في  2030) أجندة  (نخراط  فعال  بشكل  تونس  ساهمت   :

، السيما من خالل تنظيم مشاورات وطنية  2030تحديد وبلورة أهداف التنمية املستدامة  

في   واملشاركة  املفتوح"   املفاوضاتواسعة  العمل  "فريق  ضمن  خاصة  الدولية  الحكومية 

   .حول أهداف التنمية املستدامة

لسنة   ✓ الطوعي  الوطني  تقريرها  تونس  تنفيذ    الذي   2019أعدت  في  الحاصل  التقدم  يبرز 

 املجاالت.  مختلفأهداف التنمية املستدامة في 

املجال   ✓ جاذبية  تحسين  على  الفالحية   تقوم :الّريفبيالعمل  باالستثمارات  النهوض  وكالة 
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ال لفائدةبدعم  لالستثمار  مالئم  مناخ  توفير  إلى  الرامية  للمناطق    برامج  املنتمي  الشباب 

 : عبراملعرضة أكثر للهجرة الغير نظامية وذلك  الريفية 

 دورات تكوينية في املهارات الشخصية، تنظيم  ✓

 مرافقين مختصين في بعث املشاريع الفالحية،توفير  ✓

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

 األولي والخدمات املرتبطة بهما. الفالحة والتحويل

 : تعزيز التدابير عبر الوطنية ملكافحة تهريب املهاجرين9الهدف 

 املصادقة على االتفاقيات الدولية املتعلقة بمكافحة تهريب املهاجرين:   ✓

مكافحة   • وبروتوكول  الوطنية  عبر  املنظمة  الجريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية 

 طريق البر والبحر والجّو. تهريب املهاجرين عن 

 تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة تهريب املهاجرين   ✓

ة الطوارئ املشتركة التونسية •
ّ
األممية في حال تدفق جماعي إلى تونس  -إعداد خط

الليبي التراب  واملهاجرين(  من  املخاطر :  )الالجئين  من  التوقي  الى  ة 
ّ
الخط تهدف 

إل الجماعي  التدفق  نتيجة  الوافدين املتوقعة  إلدارة  االستعداد  من  وتمكّن  تونس  ى 

وتطويق التداعيات األمنية واملالية في صورة حدوث موجات هجرة استثنائية وذلك  
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ووفقا  واإلقليميين،  الدوليين  والشركاء  األممية  الهياكل  مع  والتنسيق  بالتعاون 

 لاللتزامات الدولية للجانب التونس ي. 

ظا • ملكافحة  الدولي  التعاون  خاللتعزيز  من  املهاجرين  تهريب  التعاون   دعم   هرة 

 اللوجستي واملعلوماتي. 

 حول مخاطر التهريب  تحسيس وال والدعم الفني بناء القدرات ✓

 دعم قدرات الجيش الوطني في مجال مراقبة الحدود.   •

والتهريب  • اإلرهاب  ملكافحة  التونسية  للحدود  اإللكترونية  املراقبة  منظومة  دعم 

 .ملجال للتمكن من التعامل مع التقنيات العسكرية الحديثةوتكوين العسكريين في ا 

تنظيم دورات تدريبية لألعوان املكلفين بحراسة الحدود من أجل التعريف بظاهرة  •

 . تهريب املهاجرين وكيفية االحاطة بضحاياها

تهريب   • بظاهرة  النظامية  غير  الهجرة  ترابط  حول  تحسيسية  بأنشطة  القيام 

 املهاجرين.

ا  • النشاط  األ نشر  مجال  في  الوطني  الحرس  لوحدات  ومقاومة  لسنوي  العام  من 

التهريب واالجتياز بموقع البيانات املفتوحة لوزارة الداخلية التونسية )عدد عمليات  

التهريب املحبطة، عدد عمليات االجتياز املحبطة بّرا وبحرا، عدد املجتازين الذين تم  
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 ضبطهم...(. 

 ص ومكافحته والقضاء عليه في سياق الهجرة الدولية: منع االتجار باألشخا10الهدف 

االتجار   ✓ بمكافحة  املتصلة  واإلقليمية  الدولية  االتفاقيات  على   باألشخاص املصادقة 

وقمع   ةوخاص ملنع  االختياري  وبروتوكولها  املنظمة  الجريمة  ملكافحة  األممية  االتفاقية 

 ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاّصة النساء واألطفال، 

 التشريع التونس ي واآلليات املتعلقة بمنع االتجار باألشخاص ومكافحته: ير تطو  ✓

عدد   • األساس ي  في    61القانون  باألشخاص    2016أوت    3املؤرخ  جار 
ّ
االت بمنع  املتعلق 

األشخاص   يهدف  :ومكافحته لها  يتعرض  أن  يمكن  التي  االستغالل  أشكال  كل  منع  إلى 

ن على البالد التونسية ومكافحتها ين الوافدير وخاصة النساء واألطفال بمن في ذلك املهاج

ب االتجار  بالبشربمنع  االتجار  دعم    هضحاياة  وحماي  ضحايا  إلى  يهدف  كما  ومساعدتهم، 

الدولية   االتفاقيات  إطار  في  بالبشر  االتجار  منع  مكافحة  مجال  في  الدولي  التعاون 

 واإلقليمية والثنائية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية. 

تونس إع • في  ومكافحته  باألشخاص  االتجار  منع  قانون  حول  دليل  تيسير    داد  أجل  من 

وهو موّجه لكافة املستفيدين والراغبين في    ، 2016لسنة    61تطبيق القانون األساس ي عدد  

المعرفة   التعريف  هذه  قصد  املحامين  استخدامها  بو   بهاظاهرة وخصوصا  املراد  األدوات 
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 .تهاملكافح

ق بالقضاء على    2018أكتوبر    23مؤرخ في    2018لسنة    50دد  القانـون األساس ي ع •
ّ
املتعل

العنصري  التمييز  أشكال  إلىجميع  يهدف  العنصري  ال  :  التمييز  أشكال  جميع  على  قضاء 

ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين األفراد في التمتع بالحقوق 

وامل الدستور  ألحكام  وفقا  الواجبات  قبل وأداء  من  عليها  املصادق  الدولية  عاهدات 

 الجمهورية التونسية. 

، املتعلق بالقضاء على 2017أوت    11مؤرخ في    2017لسنة    58القانون األساس ي عدد   •

التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد    يهدف  :العنف ضّد املرأة إلى وضع 

أج من  الجنسين  بين  التمييز  أساس  على  القائم  الكرامة  املرأة  واحترام  املساواة  تحقيق  ل 

اإلنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي ملختلف أشكاله بالوقاية وتتبع  

 مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم. 

بالخارج   • التوظيف  مجال  في  الوساطة  قطاع  الفوضوي  تنظيم  التواجد  إلى  للتصدي 

غ بصفة  املتدخلين  قايلبعض  إعداد  ر  خالل  من  قانون نونية  بتنظيم    مشروع  يتعلق 

بالخارج   التونسيين  توظيف  لنشاط  الخاصة  املؤسسات  نشاط    يهدف ممارسة  تنظيم  إلى 

مؤسسات التوظيف بالخارج من أجل حماية حقوق طالبي الشغل بالخارج من كل عمليات 

ويتضمن  .الوهمية  التحيل واالبتزاز، وملكافحة كل التجاوزات والجرائم من طرف الشركات  

القانون   بالتشغيل إحداث مشروع  املكلفة  بالوزارة  د 
ّ
تفق نشاط    سلك  مراقبة  يتولى 
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املرتكبة   لها ومعاينة املخالفات  ص 
ّ
بالخارج املرخ التونسيين  الخاّصة لتوظيف  املؤسسات 

كما تشمل رقابة سلك التفقد املؤسسات واألشخاص الناشطين دون الحصول  ،من طرفها

 نوني من قبل وزارة االشراف.على ترخيص قا

بما يضمن العمل الالئق لعملة املنازل   مشروع قانون بهدف تنظيم العمل املنزليتم اعداد   ✓

طبقا للدستور واملعايير الدولية املصادق عليها، من خالل ضبط شروط تشغيل    دون تمييز

والت  املراقبة  آليات  وتحديد  املؤجر  والتزامات  والتزاماتهم  املنازل  والعقوبات عملة  فقد 

 املنطبقة في صورة مخالفة أحكامه.

باألشخاص  إحداث   ✓ االتجار  ملكافحة  الوطنية  استراتيجية    :الهيئة  وضع  مهامها  بين  من 

وطنية واقتراح اآلليات الكفيلة بتنفيذها وتنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية 

 وفي هذا اإلطار تولت الهيئة:  الضحايا وآليات مساعدتهم.

املمتدة  إ - للفترة  باألشخاص  االتجار  ملكافحة  وطنية  استراتيجية    2023-  2018عداد 

إلى  و  خالل تهدف  من  باألشخاص  االتجار  ظاهرة  مع  التعاطي  في  شمولية  مقاربة  إرساء 

اآلليات   وإيجاد  والدولي  الوطني  املستويين  على  املتدخلين  مختلف  بين  الجهود  تنسيق 

يات واالحصائيات املتعلقة بهذه الظاهرة وإحداث قاعدة املناسبة لجمع البيانات واملعط

بيانات بهدف استغاللها  إلنجاز املهام املوكولة للهيئة بما في ذلك تنسيق الجهود في مجال 

 آليات املساعدة للضحايا.   تطبيق إجراءات الحماية و
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    يجية األربعة  املجاالت االسترات وطنية ملكافحة االتجار باألشخاصالستراتيجية كّرست اال

 املتفق عليها دوليا وهي: الوقاية، الحماية، التتبعات والتعاون.    

الهيئة - نشاط  حول  سنوي  تقرير  اآل  إعداد  لتطوير  اقتراحاتها  وجوبا  ليات  يتضمن 

تتّم إحالته إلى رئيس الحكومة ونشره الوطنية للوقاية من االتجار باألشخاص ومكافحته  

إصدا للعموم للهيئة  يمكن  كما  وبرامجها.  .  نشاطها  حول  بالغات  يوم  و ر  تحديد    23تم 

لغاء  إلوطني  اليوم  كتاريخ قار لنشر التقرير ويتزامن هذا التاريخ مع الجانفي من كّل سنة  

 بتونس.  العبوديةالرّق و 

 لية الوطنية لتوجيه وإحالة ضحايا االتجار باألشخاص. إرساء اآل -

باألشخا - االتجار  لضحايا  التداوي  مجانية  عدد    صتأمين  األساس ي  للقانون    61وفقا 

انتظار    2016لسنة   في  الدولية  واملنظمات  العمومية  الصحة  وزارة  مع  بالتنسيق  وذلك 

العمومية   االستشفائية  باملؤسسات  التداوي  بمجانية  املتعلق  الحكومي  األمر  صدور 

 .  حقهم في رفع دعوة قضائية وتأمين

 . فحة االتجار باألشخاصإحداث هيئة استشارية صلب الهيئة الوطنية ملكا -

 أخضر لفائدة ضحايا االتجار باألشخاص.  -
ّ
 وضع خط

التحسيسية    - الحمالت  طريق  عن  باألشخاص  االتجار  بمخاطر  االجتماعي  الوعي  نشر 

( بمناسبة اليوم العاملي ملكافحة االتجار باألشخاص القلب األزرقحملة  الهيئة ل  تنظيم)

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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 والبرامج الثقافية والتربوية وتنظيم املؤتمرات والندوات وإصدار النشريات واألدلة.

في   - والدولي  الوطني  الصعيدين  على  التكوين  برامج  على  واشرافها  تدريبية  دورات  تنظيم 

 املجاالت ذات العالقة بنشاطها.

األبحاث (  وطني  وحرس  شرطة)  الجمهورية   تراب  بكامل  األمنية   الوحدات  مع  تنسيق ال -   في 

 أّي   تقديم   في  او  بغاء  او  دعارة  أعمال  في  شخص   توريط)   الجنس ي  باالستغالل  املتعلقة

  والتشغيل  اإلباحية  املشاهد  في  االستغالل  ذلك  في  بما  الجنسية   الخدمات  من  أخرى   أنواع

 في  طفل  استخدام)  بالرّق   الشبيهة  واملمارسات  طفاللأل   االقتصادي   واالستغالل  القسري 

 (. إجرامية أنشطة

  خاّصة،  وبصفة  املعنية   الجهات   بتمكين  وذلك   املجال  في  املتدخلين  مختلف  قدرات   تعزيز -

 االجتماعيين  واالخصائيين   الطفولة   حماية  ومندوبي  الشغل  ومتفقدي   التجاريين  الناقلين

  والسفر   الهوية  ووثائق  واألجانب  الحدود  ة بمراقب  املكلفة  واملصالح  والنفسانيين

 .عنها واإلبالغ باألشخاص  االتجار عمليات ترّصد من  واإلقامة، والتأشيرات

 تبادل،   زيارات  في  املشاركة  خالل  من  ودوليا  وإقليميا  وطنيا  الشراكات  وبناء  التعاون   تعزيز -

  املعرفة  وتبادل  ن للتعاو   تدريبية   دورات  عمل،  ورشات   إقليمية،  منتديات   دراسية،  زيارات

 . املهاجرين  وتهريب باألشخاص االتجار مكافحة حول 

ومضات تحسيسية موجهة للعموم   الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقلطورت   ✓



 

47 

 

حول طرق التوقي من مظاهر االتجار بالبشر. ومن املنتظر أن يتّم ادراج هذه الومضات 

 جتماعي.على موقع الوكالة الدولي وعلى شبكة التواصل اال 

 في  ساهم  إجراء  وهو  النظاميين   غير  املهاجرين  إنقاذ  على   الوطني  الدفاع  وزارة  تعمل ✓

 .باألشخاص االتجار شبكات في الوقوع من  حمايتهم

 

 

 

بصورة  21الهدف   دخولهم  بإعادة  والسماح  املهاجرين  عودة  تيسير  على  التعاون   :

 ما آمنة تصون كرامتهم، وكذلك إعادة إدماجهم إدماجا مستدا 

 من الدستور التونس ي حق العودة إلى أرض الوطن. 25يضمن الفصل  ✓

 اعادة قبول املهاجرين املقيمين بصفة غير قانونية  .1

ال ✓ القبول دعم  إعادة  مجال  في  األوروبية  وخاصة  الدول  عديد  مع  تتضمن  تعاون   :

ودا تتعلق  االتفاقيات الثنائية املبرمة في مجال الهجرة )فرنسا وسويسرا وبلجيكا وأملانيا( بن

االتفاقيات  هذه  وتحدد  قانونية.  غير  بصفة  املقيمين  التونسيين  املهاجرين  قبول  بإعادة 

االجراءات الواجب اتباعها عند إعادة القبول بما يضمن عودة املهاجرين في ظروف تحفظ  

الدول  - دعوة  على  العمل 

األوروبي  االتحاد  في  األعضاء 

الوطنية   اآللية  في  لالنخراط 

للعودة وإعادة اإلدماج "تونسنا"،  

  تمويل   مصادر   تنويع  بهدف

 الفرصة  وإعطاء  العودة  مشاريع

 املهاجرين  من  ممكن   عدد  ألكبر 

 هذه   بخدمات  لالنتفاع  العائدين

 اآللية. 
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 .كرامتهم وذلك التزاما باملواثيق الدولية لحقوق االنسان

سنة   ✓ منذ  التفاوض    2016االنطالق  تونس  في  بين  القبول  إعادة  اتفاق  مشروع  بشأن 

بين   املبرم  التنقل  أجل  من  الشراكة  بإعالن  ورد  ملا  تجسيما  وذلك  األوروبي  واالتحاد 

 الطرفين.  

 إعادة ادماج املهاجرين التونسيين العائدين .2

العائدين ✓ التونسيين  املهاجرين  إدماج  إعادة  مجال  في  الدولي  التعاون  تتضمن  دعم   :

ال االجتماعي واالقتصادي  االتفاقيات  باإلدماج  تتعلق  بنودا  الهجرة  في مجال  املبرمة  ثنائية 

 غرض من ذلك: للللمهاجرين التونسيين العائدين وذلك عبر وضع آليات 

طوعية • بصفة  العائدين  املهاجرين  إدماج  وإعادة  للعودة  الفرنسية  تهدف  اآللية   :

سنة   منذ  احداثها  تّم  التي  اآللية  ت  2008هذه  إثر  حول  على  اإلطاري  االتفاق  وقيع 

تحت   الفرنسية،  الجمهورية  مع  املتضامنة  والتنمية  الهجرة  في  التوافقي  التصرف 

الطوعية   العودة  على  التشجيع  إلى  واالدماج،  للهجرة  الفرنس ي  الديوان  إشراف 

تقديم  من خالل  العودة  في  والراغبين  قانونية  غير  بصفة  بفرنسا  املقيمين  للتونسيين 

مالي إعادة  مساعدات  في  يساهم  بما  صغيرة  مشاريع  بعث  من  تمكنهم  لفائدتهم  ة 

 ادماجهم داخل مجتمعاتهم األصلية.  

   تّم في هذا اإلطار ابرام اتفاق حول إعادة االدماج بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل

لآللية   - موحد  نموذج  تركيز 

بين   األمثل  التنسيق  يضمن 

للعودة  البرامج األوروبية  مختلف 

وذلك   اإلدماج  وإعادة  الطوعية 

دعم   ونجاعة  ديمومتها  بهدف 

 تدخلها. 

لآللية   - جديدة  فروع  احداث 

املنتفعين   من  الخدمات  لتقريب 

ب واملتواجدين  املناطق  املحتملين 

 الداخلية.  
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العائدين  ومرافقة  بغاية متابعة    2014املستقل والديوان الفرنس ي للهجرة واالدماج سنة  

 فرنسا واسنادهم مساعدات مالية تمكنهم من التمويل األولي ملشاريعهم. من

    امضاء ملحق تكميلي التفاق إعادة االدماج بين الوكالة الوطنية للتشغيل    2016تّم سنة

والعمل املستقل والديوان الفرنس ي للهجرة واالدماج يهدف إلى تقديم مساعدة اجتماعية 

 عائالتهم.للمهاجرين العائدين من فرنسا ول

االدماج: • وإعادة  الطوعية  للعودة  السويسرية  مع    اآللية  املبرم  االتفاق  تضمن 

تهّم   العودة  على  باملساعدة  خاصة  أحكاما  الهجرة  مجال  في  السويسرية  الكونفدرالية 

الكنفدرالية   وتتكفل  لطلباتهم.  االستجابة  تتّم  لم  الذين  جوء، 
ّ
الل طالبي  باألساس 

العودة مع دفع مساعدة مالية تسمح لألشخاص املعنيين  السويسرية بمصاريف رحلة  

نهم من إعادة اإلدماج في وطنهم. 
ّ
 ببعث مشاريع فردية أو جماعية تمك

  : 2017سنة    ملاني لإلعالم حول الهجرة والتشغيل واالندماجانشاء املركز التونس ي األ  •

والراغبين في  يعّد هذا املركز فضاء مفتوحا الستقبال الوافدين عليه من طالبي الشغل  

 العمل بأملانيا والعائدين الى تونس والراغبين في االنتصاب للحساب الخاص. 

ر عملية ادماج املهاجرين يسي : بهدف تاعداد خارطة طريق وطنية للعودة وإعادة االدماج ✓

التونسيين العائدين، تّم اعداد خارطة طريق وطنية للعودة وإعادة االدماج على إثر تنظيم  

ور  من  )سلسلة  العمل  ومكونات    9شات  الوطنية  الهياكل  عديد  بمشاركة  عمل(  ورشات 
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ألهم الخدمات    مفصال  اخارطة شرحالتتضمن  و املجتمع املدني املتدخلة في مجال الهجرة.  

التي يمكن أن يتمتع بها املهاجر العائد في شتى املجاالت االجتماعية واالقتصادية باإلضافة  

 الخدمات.إلى أهم الهياكل التي تؤمن هذه 

 اآللية الوطنية للعودة وإعادة االدماج "تونسنا": ✓

تّم احداث آلية وطنية للعودة وإعادة االدماج صلب ديوان التونسيين بالخارج بهدف  •

العائدين   التونسيين  للمهاجرين  واالجتماعي  االقتصادي  اإلدماج  الدول  من  إعادة 

ا وسويسرا( وتأمين مرافقتهم طيلة  املنخرطة في اآللية )فرنسا وبلجيكا وأملاني  األوروبية

املدني   املجتمع  في  والفاعلين  املعنية  السلط  مع  الوثيق  بالتعاون  وذلك  العودة  مسار 

 التونس ي. 

واملتابعة   • واالعالم  واالرشاد  التوجيه  غرار  على  الخدمات  من  جملة  اآللية  تؤمن 

ساعدات املالية  واملرافقة وغيرها من الخدمات، باإلضافة إلى تقديم ثالث أنواع من امل 

مساعدة اجتماعية، مساعدة   تتوافق مع االحتياجات الخصوصية لكل مهاجر عائد:

 للبحث عن شغل ومساعدة لبعث مشروع. 

لآللية • فروع  ثالث  التونسيين    تركيز  لديوان  التابعة  الجهوية  املندوبيات  بمقرات 

امل من  الخدمات  وتقريب  فاعلية  أكثر  وجعلها  عملها  دعم  بهدف  هاجرين بالخارج 

 املتواجدين باملناطق الداخلية. 
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عمل   • فريق  اآللية  على  ديوان    task forceيشرف  من  كل  عن  ممثلين  من  يتكون 

العامة   والهيئة  املستقل  والعمل  للتشغيل  الوطنية  والوكالة  بالخارج  التونسيين 

  .للنهوض االجتماعي

    جويلية شهر  خالل  اإلطار  هذا  في  شراكة    2020تّم  اتفاقية  ديوان ابرام  بين   إطارية 

املستقل تهدف إلى تنسيق الجهود    والعمل  للتشغيل   الوطنية   والوكالة  بالخارج  التونسيين

في   العائدين  للمهاجرين  واالقتصادي  االجتماعي  االدماج  من  يمكن  بما  املؤسستين  بين 

 مجالي العمل املؤجر واملستقل. 

إعاد ✓ حول  األطراف  ومتعددة  الثنائية  املشاريع  عديد  املهاجرينة  تنفيذ  التونسيين    ادماج 

 العائدين بالتعاون مع الشركاء الدوليين. 

 : الرابعاملحور 

تعزيز مساهمة  

املهاجرين في  

 التنمية 

في 19الهدف   الكاملة  املساهمة  على  واملغتربين  املهاجرين  تساعد  ظروف  خلق   :

 التنمية املستدامة في جميع البلدان 

 مشاركة التونسيين بالخارج في الحياة السياسية العامة دعم  ❖

إن املشاركة السياسية للتونسيين بالخارج تمثل جزءا :  طنيةاملشاركة في االنتخابات الو  •

التونس ي   الدستور  لكافة الحقوق والواجبات، حيث يضمن  هاما من املواطنة الضامنة 

 الحق االنتخابي وحق الترشح لالنتخابات الوطنية لفائدة التونسيين بالخارج.

اإلعالمي   - الجانب  تطوير  مزيد 

والتواصلي مع الجالية باستعمال 

االلكترونية   االتصال  وسائل 

الحديثة التي تأخذ بعين االعتبار 

التعليمية   الجالية  خصوصيات 

 .وانتظاراتهاوالثقافية والعمرية 

الدبلوماسية   - وتطوير  دعم 
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الشعب:   • نواب  مجلس  صلب  بالخارج  التونسيين  شؤون  لجنة  اللجنةتاحداث    تولى 

التونسية    متابعة بالجالية  املتعلقة  واالجتماعية  واالقتصادية  التشريعية  الجوانب 

 .بالخارج، إضافة لكل املسائل املتعلقة بحماية مصالحهم وحقوقهم

بالخارج سنة   • املقيمين  للتونسيين  وطني  مجلس  يتولى  2016احداث  استشاري  هيكل   :

مج في  الوطنية  السياسة  في  الرأي  يستشار  ابداء  كما  بالخارج.  بالتونسيين  العناية  ال 

 النصوص التشريعية والترتيبية وفي االتفاقيات واملعاهدات الدولية   وجوبا في كل مشاريع

 . جاري العمل على استكمال تركيزه.املراد ابرامها املتعلقة بالتونسيين بالخارج

 لبالد التونسية:تعبئة التونسيين املقيمين بالخارج وتشجيعهم على االستثمار با ❖

يهدف هذا القانون إلى   تعلق بقانون االستثمار:وامل  2016سبتمبر    30ؤرخ في  امل  القانون  •

لفائدة  الحوافز  من  جملة  إقرار  خالل  من  التونسية  بالبالد  االستثمار  على  التشجيع 

 املستثمرين التونسيين واألجانب.

يمنح التشريع    :ملقيمين بالخارجاقرار جملة من االمتيازات الجبائية لفائدة التونسيين ا •

التونس ي جملة من االمتيازات الجبائية لفائدة للتونسيين املقيمين بالخارج والراغبين في  

  2013نوفمبر    18املؤرخ في    2013لسنة    4632االستثمار في بلدهم. ويضبط األمر عدد  

في إطار إنجاز   شروط وطرق منح االمتيازات الجبائية لفائدة التونسيين املقيمين بالخارج

 مشاريع أو املساهمة فيها. 

و  التظاهرات   تنظيماالقتصادية 

املردودية  ذات    االقتصادية 

جلب  على  القادرة  العالية 

 االستثمارات التونسية واألجنبية. 

مفتوحة  - أيام  تنظيم  سيتم 

املقيمين  التونسيين  لفائدة 

التحسيس   بهدف  بالخارج 

الواعدة  املجاالت  حول  واالعالم 

املالية   واالمتيازات  لالستثمار 

القانون  يخولها  التي  والجبائية 

 لفائدتهم.

املتعلقة    - اإلجراءات  تبسيط 

في   التونسية  الجالية  بمساهمة 

في   تّم  الوطني:  التنموي  املجهود 

قانون   ملشروع  اإلعداد  إطار 

لسنة   وضمن   2021املالية 

والتونسيين   الهجرة  "برنامج 
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هذا القانون إلى وضع   يهدف :املتعلق باملؤسسات الناشئة  2018لسنة    20القانون عدد   •

إطار محفز لبعث وتطوير مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على االبتكار والتجديد واعتماد 

ا  على  تنافسية  وقدرة  عالية  مضافة  قيمة  وتحقق  الحديثة  ملستويين  التكنولوجيات 

 . الوطني والدولي

إلى    يهدف:  التمويل التشاركي املتعلق ب   2020أوت  6مؤرخ في    2020لسنة    37عدد    قانون  •

خالل  من  األعمال  ريادة  ودعم  واملبتكرة  الناشئة  املشاريع  لتمويل  جديدة  آلية  إرساء 

في   بالخارج،  التونسية  الجالية  مدخرات  ذلك  في  بما  الشخصية،  املدخرات  توظيف 

 املشاريع.  تمويل

 2020-2016 إدراج مكون الهجرة ضمن املخطط الخماس ي للتنمية •

التنمية:   • في  التونسية  الجالية  مساهمة  لدعم  عمل  خطة  اعداد اعداد  وفقا   هاتّم 

ومكونات   الهجرة  مجال  في  املتدخلة  الوطنية  الهياكل  مختلف  جمعت  تشاركية  ملقاربة 

ورشات من  سلسلة  تنظيم  إثر  على  املدني  عديد    املجتمع  مناقشة  خاللها  تّم  العمل 

 .وتعبئة االدخار وغيرها تصديراملواضيع ذات الصلة على غرار النهوض باالستثمار وال

املشاريع • بعث  في  الراغبين  بالخارج  املقيمين  التونسيين  وإرشاد  وكالة  تأطير  تتولى   :

مشاري إلنجاز  التونسية  الجالية  ومساندة  االحاطة  والتجديد  بالصناعة  في  النهوض  ع 

للتمتع   وارشادهم  تأطيرهم  خالل  من  بالصناعة  املتصلة  والخدمات  الصناعة  قطاعي 

مجموعة  ادراج  اقتراح  بالخارج" 

من   التي  الجبائية  األحكام  من 

شأنها تبسيط اإلجراءات املتعلقة  

في   التونسية  الجالية  بمساهمة 

 د التنموي الوطني. املجهو 

التونسيين    - تشريك  دعم 

التعاون  شراكات  في  بالخارج 

في   مساهمتهم  وتعزيز  الالمركزي 

لجهاتهم   التنموي  املسار  دفع 

 األصلية. 

بمقر    - إستثنائية  خلية  إرساء 

باالستثمار   النهوض  وكالة 

الخبرات   لفائدة  الخارجي 

بالخارج   املقيمة  التونسية 

(Cellule des CTEs). 

حول    سنوي   إجتماعجة  رمب  -
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 باالمتيازات الجبائية التي يخولها القانون التونس ي. 

الهادف إلى احتضان ومرافقة باعثي املشاريع  "املهاجرين من أجل التنمية"   إطالق برنامج •

 في   بعث مشاريع متجددة ومبتكرةمن بين التونسيين املقيمين بالخارج حتى يتمكنوا من  

 تونس. وسيتم خالل البرنامج:

 ،استقطاب الكفاءات التونسية املقيمة بالخارج -

 تكوين ومرافقة باعثي املشاريع، -

 احداث مؤسسات متجددة،  -

 تركيز هياكل مرافقة على املستوى املركزي والجهوي. -

ظيم اللقاءات معهم  وتن  قاعدة بيانات حول الكفاءات التونسية املقيمة بالخارجوضع   •

 في طور االعداد. ومساعدتهم على تصور وبعث املشاريع

يتولى ديوان التونسيين بالخارج تنظيم ندوة رجال األعمال التونسيين املقيمين بالخارج:   •

وبفرص   والحوافز  املستجدات  بآخر  األعمال  رجال  تعريف  بهدف  الندوة  هذه  تنظيم 

 قابلة لإلنجاز في تونس. االستثمار املتاحة وأفكار املشاريع ال

الوطني   • االقتصادي  النسيج  في  املهاجرين  ادماج  إلى  تهدف  التي  املبادرات  عديد  تنفيذ 

 وحثهم على االستثمار في البالد التونسية وخلق مواطن الشغل. 

الكفا لفائدة  ت ءا االستثمار 

األعمال    التونسية  ورجال 

دعم  بهدف  الخارج  في  املقيمين 

بينهم  التواصل  آليات  وتثمين 

باالستثمار   النهوض  وكالة  وبين 

 الخارجي.

متنقل    - عرض  وتنظيم  برمجة 

Road Show   البلدان ببعض 

باألساس   يستهدف  األوروبية 

والكفاءا  األعمال  ت أصحاب 

بين   من  املحتملين  واملستثمرين 

بالخارج املقيمين   التونسيين 

بالتنسيق   تحديدهم  يتم  الذين 

بالخارج   الوكالة  مكاتب  مع 

البعثات   مع  وبالتعاون 

ببلدان  التونسية  الدبلوماسية 

حثهم  بهدف  وذلك   االعتماد، 
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االستثماري   • النشاط  حركية  في  الفعالة  للمشاركة  بالخارج  التونسيين  إستقطاب 

 االستثمار الخارجي التي تسعى إلى:الوطني من قبل وكالة النهوض ب

إ   أفضل الخدمات  ءإسدا   - خالل أزمة   (Cellule de Crise)تدبير األزمات    حداث خليةمن خالل 

ب تعنى  الدعم  وحدة  وحدتين:  من  متكونة  كورونا  مع  جائحة  السريع  التعامل  املؤسسات  ضمان 

م ديمومتها  تهّدد  صعوبات  واجهت  والتي  تونس  في  الناشطة  ودعم األجنبية  ولتيسير  جهة  ن 

الوطن من أرض  في  بالخارج  التونسيين  ومعالجة   الدائم  االتصال خالل استثمارات  والشخص ي 

ل من جهة أخرى. ووحدة اتصال هدفها التعريف بالتدابير املالية والجبائية لدعم  
ّ
طلبات التدخ

 املشغلين والتواصل بشأن إجراءات املسؤولية االجتماعية للشركات، 

ال األعمال التونسيين املقيمين بالخارج من املعطيات الضرورية املحينة ذات العالقة  تمكين رج  -

باالستثمار، بما من شأنه أن يمكنهم من لعب دورهم الريادي كسفراء اقتصاديين لدى أوساط 

 االعمال ببلدان اإلقامة، 

بالخارج وتشريكهم في مختلف االجتما  - الوكالة  املهاجرين عبر مكاتب  عات والندوات استقطاب 

ذات العالقة باالستثمار التي يتّم تنظيمها في بلدان االعتماد، وذلك من خالل الحضور البّناء أو 

 املشاركة كمتدخلين بارزين فيها، 

من  - واالستفادة  للمشاركة  بالخارج  املقيمين  التونسيين  األعمال  رجال    التبادل  لقاءات  دعوة 

ألعمال األجانب ما من شأنه أن يوّسع مجاالت االختيار  رجال ا   معتعددة القطاعات  املشراكة  وال

مشاريع   بعث  على  وتحسيسهم 

 استثمارية في تونس. 
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 يفتح آفاقا رحبة لفرص شراكة استثمارية جديدة،وأن هم أمام 

للتونسيين بالخارج وتكريمهم خالل مختلف  االطالع على بعض  - الناجحة  التجارب االستثمارية 

 الفعاليات التي تنظمها الوكالة داخل تونس أو خارجها.

مخ  - مع  على  التنسيق  تعمل  دائمة  استراتيجية  تواصل  شبكة  في شكل  العاملية  املنظمات  تلف 

 تشريك الخبرات التونسية في استشراف فرص استثمارية في تونس. 

 

 تعزيز دور املرأة التونسية املهاجرة في دفع التنمية بتونس ❖

املوفق   • باملهجر  املقيمة  التونسية  للمرأة  وطني  يوم  سنة:    09لـ  إقرار  كل  من  عّد  يأوت 

االحتفال بهذه املناسبة فرصة لتثمين دور النساء التونسيات املقيمات بالخارج باختالف  

االجتماعية  الحياة  في  واملساهمة  الخارج  في  بتونس  التعريف  في  املهنية  مساراتهن 

والثقافي  االقتصادي  والتبادل  التعاون  سبل  وتطوير  لبلدهن  والسياسية  واالقتصادية 

 متهن. والعلمي مع بلدان إقا

بالدنا”:    إطالق • في  “نستمثروا  بعنوان  نموذجي  احداث مشروع  تسهيل  الى  يهدف 

 التونسيات املقيمات بالخارج ملشاريعهن االستثمارية في تونس. 

توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن والهيئة التونسية   •

فائدة املرأة التونسية املقيمة بالخارج بهدف وذلك في مجال التأطير واإلحاطة للالستثمار  
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 تشجيعها على االستثمار في تونس. 

 تبسيط االجراءات وتقريب الخدمات االدارية  ❖

املشاريع   ببعث  املتعلقة  االدارية  االجراءات  وتسهيل  تبسيط  على  التونسية  البالد  تعمل 

 :عديد االليات منها رواالستثمار وعلى مزيد تقريب الخدمات من الجالية التونسية وذلك عب

بالخارج:   • للتونسيين  املوحد  الشباك  الجالية  احداث  أفراد  من  الخدمة  تقريب  بهدف 

الخدمة  على  الحصول  آجال  وتقليص  الوطن،  أرض  إلى  عودتها  عند  بالخارج  التونسية 

دراسة  و  مدة  وإيجاز  مشاريعهم  إطالق  على  ومساعدتهم  االستثمار  في  الراغبين  توجيه 

تم بالخارج سنة  ت  امللفات،  التونسيين  ديوان  أهم   يجمع  2013ركيز شباك موحد صلب 

 بالخارج. الهياكل واألطراف املعنية بالخدمات املوجهة للجالية التونسية  

بالخارج   • للتونسيين  املوجهة  اإلدارية  للخدمات  االفتراض ي  الصالون   Forumتنظيم 

Bledi:   جويلية  تّم شهر  م  2020  خالل  الثانية  النسخة  االفتراض ي  تنظيم  الصالون  ن 

إلى   وصولهم  قبل  بالخارج  التونسيون  يحتاجها  التي  واملعلومات  املعطيات  توفير  بهدف 

هيكال    20بمشاركة حوالي    فيها، وذلكتسهيل اإلجراءات اإلدارية والتسريع    وأرض الوطن  

الصلة   في مجاالت ذات  الخدمات  أهم مسدي  من مؤسسات حكومية وغير حكومية من 

ا  والضمان بالخدمات  والسياحة  النقل  غرار  على  بالخارج  التونسية  للجالية  ملقدمة 

   االجتماعي واالستثمار والقطاع املالي واالجتماعي.
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 ادراج الهجرة ضمن التنمية املحلية  ❖

على أنه من بين صالحيات الجماعات املحلية   2018تنص مجلة الجماعات املحلية املعتمدة سنة  

 ين التونسيين بالخارج.وضع برامج لإلحاطة باملهاجر 

املجال   في  املتدخلة  الوطنية  الهياكل  مع  الوثيق  بالتعاون  املحلية  السلط  تعمل  اإلطار  هذا  وفي 

 على:

املحلية • التنمية  لدعم  التونسية  للجالية  واآلليات  اإلمكانيات  تعمل    تسخير  ذلك  من 

يا وتقنيا والبحث  وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية على دعم املؤسسات الفالحية ماد

على األسواق في الخارج. كما تعمل على التعريف بفرص االستثمار في القطاعات الواعدة  

 وذات القيمة املضافة العالية. 

املحلية • التنمية  الهجرة ضمن مخطط  ادراج  بأهمية  املحلية  السلط  في  تحسيس  تّم   :

التنمية    مخططات  ة ضمنانجاز مبادرة نموذجية تهدف إلى تعزيز ادراج الهجر هذا اإلطار  

الهجرة املحلية   حول  عمل  خطة  اعداد  إلى  أفضت  صفاقس  والية  من  املحرس  بجهة 

 والتنمية الخاصة بالجهة وذلك بالتشاور مع أبناء املنطقة املقيمين بالخارج. 

  التجربة النموذجية بمناطق ترابية أخرى. تكرار هذهجاري العمل 

املحليين • الفاعلين  قدرات  حول وذلك    تدعيم  لفائدتهم  تدريبية  دورات  تنظيم  عبر 
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 موضوع الهجرة والتنمية. 

بين مدن تونسي • في شتى املجاالت  التعاون الالمركزي  ن  ونظيراتها األجنبية  ةتعزيز 
ّ
تمك  :

مع   تنموية  مشاريع  وانجاز  تعاون  اتفاقيات  ابرام  من  البلديات  املحلية  الجماعات  مجلة 

 بلوماسية.  نظيراتها بدول تربطها بتونس عالقات دي

   مجال في  بالخارج  املقيمين  التونسيين  "تشريك  حول  دراسة  إعداد  اإلطار  هذا  في  وتّم 

التعاون الالمركزي" تهدف إلى اقتراح اآلليات الكفيلة بدعم تشريك التونسيين بالخارج في  

األصلية   لجهاتهم  التنموي  املسار  دفع  في  مساهمتهم  وتعزيز  الالمركزي  التعاون  شراكات 

 تقديم توصيات في الغرض جاري العمل على تفعيلها.وإلى 

املزدوج:   • الفضاء  بمهمات  بفرنسا،  القيام  خاصة  بالخارج،  لقاءات  تنظيم  خالل  من 

التونسية   الجمعيات  من  وبعدد  التونسية  بالجالية  املحلية  السلط  عن  ممثلين  جمعت 

مساهمتهم في    الناشطة باملهجر بهدف التباحث معهم حول انتظاراتهم وحول سبل تعزيز 

 األصلية. معاضدة املجهودات التنموية لجهاتهم 

ندوات جهوية   • بالخارج   لالستثمار:تنظيم  التونسيين  لديوان  الجهوية  املندوبيات  تنظم 

لفائدة   املمنوحة  الجبائية  باالمتيازات  التعريف  بهدف  لالستثمار  جهوية  ندوات  سنويا 

 . نساالستثمار بتو تشجيعهم على و التونسيين بالخارج 
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أقل كلفة، : تشجيع إرسال التح20الهدف   ويالت املالية بوسائل أسرع وأكثر أمانا و

 وتيسير االندماج املالي للمهاجرين

املالية:   ✓ التحويالت  على  املستوجبة  املعاليم  من  لسنة  اإلعفاء  املالية  قانون  إطار  في  تّم 

املواطنين    2020 قبل  من  املجراة  األموال  تحويل  عمليات  بإعفاء  يتعلق  فصل  ادراج 

ج من جميع املعاليم املستوجبة. وسيحدد سقف التحويالت املتمتعة بهذا التونسيين بالخار 

 اإلعفاء وتراتيب تنفيذها بمقتض ى أمر. 

املالية ✓ ووزارة  الفالحي  الوطني  البنك  بين  اتفاقية  أوت    توقيع  شهر  تمكن    2020خالل 

بنسبة   الصعبة،  بالعملة  التونسية  بالبنوك  حسابات  فتح  من  بالخارج  التونسية  الجالية 

حدود   في  الوطني    2فائدة  البنك  ووضع  التونس ي.  بالدينار  تكون  أن  على  سنويا،  باملائة 

الفالحي بمقتض ى هذه االتفاقية، جهازا لفتح الحسابات عن بعد، مصحوبة بحزمة خدمات 

 بنكية إلكترونية حديثة. 

تونسية:   ✓ بنوك  مع  اتفاقيات شراكة  تونسية  توقيع  بنوك  مع  اتفاقيات شراكة  توقيع  تّم 

التحويالت   بالخارج وتقليص كلفة  التونسيين املقيمين  البنكية من  بهدف تقريب الخدمات 

املالية فضال عن تشجيع الجالية على االستثمار في وطنهم األم من خالل تمكينهم من عديد 

 االمتيازات من ذلك: 

 ، 2017اتفاقية شراكة بين ديوان التونسيين بالخارج و"التجاري بنك" سنة  -

بديلة    - حلول  عن  البحث 

من   األموال  تحويل  لعمليات 

تتيحها   التي  الفرص  خالل 

وخاصة  الحديثة  التكنولوجيات 

آلية الدفع اإللكتروني باستعمال 

 الهواتف الجوالة.

مؤسسات  - مع  شراكات  عقد 

جودة   وتحسين  بالخارج  بنكية 

 ات البنكية. الخدم

الخدمات    - على  التشجيع 

 البنكية عن بعد. 

تنظيم ندوات وملتقيات سنوية    -

تحويالت   تنمية  على  تشجع 

 مدخرات التونسيين بالخارج.
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 . 2017راكة بين ديوان التونسيين بالخارج و"بنك االسكان" سنة  اتفاقية ش -

 : الخامساملحور 

تعزيز التعاون  

الدولي في مجال 

 الهجرة 

اآلمنة  23الهدف   للهجرة  تحقيقا  العاملية  والشراكات  الدولي  التعاون  تعزيز   :

 ظمة والنظامية واملن

تعزيز  • بهدف  الدول  عديد  مع  الهجرة  مجال  في  الثنائية  االتفاقيات  عديد  على  التوقيع 

واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  رافدا  تكون  حّتى  الهجرة  في  التوافقي  التصرف 

غير   الهجرة  من  الحّد  على  والعمل  املهاجرين  حقوق  حماية  على  التأكيد  مع  والثقافية، 

 ساتها السلبية.  املنظمة وانعكا

تهدف إلى تسهيل تنقل    2014إبرام شراكة من أجل التنقل مع االتحاد األوروبي في مارس   •

األشخاص بين االتحاد األوروبي وتونس، فضال عن تعزيز التصرف املشترك واملسؤول في  

 تدفقات الهجرة من خالل تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات. 

امل • مع  والشراكة  التعاون  من  دعم  الهجرة  مجال  في  الفاعلة  واإلقليمية  الدولية  نظمات 

لشؤون   السامية  املفوضية  للهجرة،  الدولية  املنظمة  الدولية،  العمل  منظمة  ذلك 

الهجرة، سياسات  لتطوير  الدولي  املركز  العربية  الالجئين،  العمل  ويتجلى  ... منظمة 

يت التي  والفعاليات  التظاهرات  في  املشاركة  خالل  من  املجال التعاون  في  تنظيمها  م 

 واملساهمة في تنفيذ عديد البرامج واملشاريع املتصلة بالهجرة.
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األجندة   • أهداف  تحقيق  في  التونسية    2030االنخراط  البالد  تولت  املستدامة:  للتنمية 

جويلية   شهر  خالل  الوطني  االختياري  التقرير  رفيع    2019تقديم  السياس ي  للمنتدى 

 بصدد اعداد النسخة الثانية من التقرير. وهي ، املستوى لألمم املتحدة

 ،2063االنخراط في تحقيق أهداف األجندة اإلفريقية  •

 املسارات الدولية واإلقليمية املتصلة بالهجرة من ذلك:  أهم املشاركة في •

جوء،  -
ّ
 العملية التشاورية العربية اإلقليمية حول الهجرة والل

 العربية، باملنطقة  الدولية ةبالهجر   املعنية العمل مجموعة أشغال في املشاركة -

 مسار الرباط، -

 ،مسار الخرطوم -

 حول الهجرة، 5+5الحوار  -

 والتنمية.  للهجرة العاملي املنتدى  أشغال في املشاركة -
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