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ملف الهجرة ا لخاص بمدينة تونس وورقة الأولو يات اللذين تم ّت صياغتهما في إطار
ّ
تجمع هذه الوثيقة بين

مشروع الهجرة بين المدن المتوسطية .يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تحسين حوكمة الهجرة على مستوى

المدينة ،ضمن شبكة من المدن في أورو با ومنطقة جنوب المتوسط .للمز يد من المعلومات ،يمكن الاطلاع على

الرابط التاليwww.icmpd.org/ mc2cm :

لمحة عا مّة ()2014
تونس هي عاصمة ا لجمهور ية التونسية والبلدية الأكثر اكتظاظا ً
الإطار السياسي والإداري

م  15معتمدية هي :باب البحر،
بالسكان في ولاية تونس .تض ّ
باب سو يقة ،حيّ ا لخضراء ،جبل ا لجلود ،الكبار ية ،المنزه،

العمران ،العمران الأعلى ،الوردية ،التحر ير ،الزهور ،ا لحراير ية،
المدينة ،السيجومي وسيدي البشير

عدد السكان
نسبة سكان مدينة تونس من

إجمالي عدد السكان في البلاد
نسبة المهاجر ين الوافدين إلى ولاية
تونس من السكّان على المستوى

ا لو طني

٦٣٨ ٨٤٥
% 8,6

%18

إطار الهجرة

تؤدي مدينة تونس دورا ً هاما ً في ديناميات الهجرة الوطنية ،الداخلية منها وا لخارجية.
�لكنّ المدينة تفقد جاذبيتها في عيون التونسيين :فيعتبر صافي الهجرة الداخلية فيها سلبيا ً (  62642وافدا ً بين

ن ظاهرة المغادرة تطال المعتمديات كافة ً .أما
 2014-2009مقابل  91791مغادرا ً) ،مع الإشارة إلى أ ّ

الولايات الأخرى التي تشكّل جزءا ً من مدينة تونس ا�لكبرى (أر يانة ،بن عروس ومنو بة) ،فيبدو أ نّها تجذب

الأ شخاص المتنقّلين داخليا ً الذين يتنقّلون ما بين المركز والمحيط .فلما كانت الأنشطة الاقتصادية لمدينة تونس قد

ن اختيار الأ شخاص
انتقلت إلى خارج المدينة في التسعينيات والعقد الأول من القرن ا لحادي والعشر ين ،يبدو أ ّ
للمعتمدية التي سيقيمون فيها بات يعتمد على مدى وجودها في محيط المدينة وليس في مركزها.

في ما يتعلق بالهجرة الدولية ،تستقبل ولاية تونس وتونس ا�لكبرى على التوالي أكثر من  %18و  %40من

المهاجر ين المقيمين في الأراضي التونسية .بين  2009و ،2014ترك ّزت تدفقات الأ شخاص الوافدين من ا لخارج
ل أوسع في تونس ا�لكبرى (.)%48
(أي التونسيين العائدين والمهاجر ين) في ولاية تونس (  )%25.7و بشك ٍ

على مستوى المدينة ،كشفت بيانات التعداد العام للسكان والسكنى  ،2014في ما يتعلق بعدد المغتر بين

ن صافي الهجرة ا لخارجية للمعتمديات ا لخمس عشرة
ل معتمدية (  ،)2014-2009أ ّ
والمهاجر ين الوافدين في ك ّ
كلها هو إ يجابي .فبخلاف تدفقات الهجرة الداخلية ،جذبت تونس ،في تلك الفترة ،من المهاجر ين الوافدين

ن معظم المهاجر ين الوافدين ،وعددهم  ،4791كانوا قد
أكثر مما صدّرت من مغتر بين .و تجدر الإشارة إلى أ ّ

وصلوا إلى العاصمة لإ يجاد وظيفة ،أو الالتحاق بأسرهم ،أو متابعة دراستهم .في هذا الإطار ،أصدر مكتب

الهجرة واليد العاملة الأجنبية  %45من الشهادات تقر يبا ً وأكثر من  %38من عقود العمل في مدينة تونس
بين  2014و  ،2016مما يعكس أهمية مكانة العاصمة في ظاهرة الهجرة في تونس.

وضع الهجرة الوافدة

ليس العدد الإجمالي للمهاجر ين في مدينة تونس بمعروف .أما على المستوى الوطني ،فقد كشف التعداد

ن السكّان الأجانب يضمّون أكثر ية ً من ا لجزائر يين ،والليبيين ،والفرنسيين،
العام للسكان والسكنى  2014أ ّ
والمغار بة ،والإ يطاليين� .لكنّ أرقام التعداد المتعلقة بالمهاجر ين الذين استقروا في مدينة تونس تشمل الفترة

الممتدة من  2009إلى  .2014وقد احتسب التعداد  4791مهاجرا ً ،أي  %33من المهاجر ين الذين وصلوا إلى
ا لجمهور ية التونسية في الفترة نفسها ( 14350شخصا ً) ،معظمهم من ليبيا وفرنسا و بعض بلدان أفر يقيا ما دون

الصحراء .يطغى على هذه الهجرة الطابع الذكوري ( %57من الرجال مقابل  %43من النساء) .وهم يستقرون

1

ل أساسي في المعتمديات الميسورة الواقعة على تخوم المدينة ،لا سيما المنزه وحي ا لخضراء و باب البحر.
بشك ٍ

ن  %40من
وفي حين تنقص البيانات على المستوى المحلي ،تفيد تلك التي تم ّ جمعها على المستوى الوطني أ ّ

ل (أكثر من %40
المهاجر ين المتواجدين في تلك الفترة كانوا بين  20و 35سنة .أما مستواهم التعليمي ،فعا ٍ

منهم تابعوا دراسات عليا) ،حيث بلغت نسبة غير المتعلّمين  %3فقط (مقابل  %19للتونسيين) .على المستوى

الوطني أيضا ً ،لم يتجاوز معدّل المهاجر ين الممارسين عملا ً في تلك الفترة  ،%36في حين بلغ معدّل البطالة بين

الأ شخاص القادر ين على العمل ( %6مقابل  %15للتونسيين تقر يبا ً).

في العام  ،2014احتسبت مفوضية الأمم المت ّحدة السامية لشؤون اللاجئين المسؤولة عن تسجيل عدد

اللاجئين وملتمسي اللجوء في مدينة تونس وجود  116لاجئا ً و  427ملتمس لجوء (أي  %48من الإجمالي
الوطني) ،معظمهم من مواطني سور يا وساحل العاج.

سياسة الهجرة المحلية

ليست بلدية تونس مسؤولة ً عن المسائل المتعلقة بالهجرة ،بل تقوم السلطات المركز ية بصياغة هذه السياسات

وتطبيقها .و يعتبر كاتب الدولة المكل ّف بالهجرة والتونسيين با لخارج مسؤولا ً عن استراتيجية الهجرة الوطنية ،في
ل
حين تشارك مؤسسات أخرى في مختلف جوانب حوكمة الهجرة .تجدر الإشارة إلى أ ّ
ن البلدية تتدخل ،بشك ٍ

خاص  ،في أر بعة محاور أساسية بالنسبة لمواطني المدينة ،هي المحور الاجتماعي ،والثقافي ،والشباب والطفولة،
ّ

تصب في مصلحة
ّ
والتوسّ ع ا لحضري .فتصوغ البلدية ،في إطار إدارتها اليومية لهذه المسائل ،إجراءات
المهاجر ين (الداخليين وا لخارجيين) من دون تخطيط مسبق.

ضمن إطار مشروع الهجرة بين المدن المتوسطية ،حدّدت مجموعة أ صحاب الشأن في تونس (ومنهم ممثلون عن

البلدية ،وقطاع ا لجمعيات والمنظّمات غير الر بحية ،وإدارات الدولة اللامركز ية) الأولو يات التالية لتحسين

حوكمة الهجرة في المدينة:
.1

.2

الوصول إلى المعلومات
الدراية المالية

.3

أنشطة اجتماعية دا مجة

.5

الاستقلالية الاقتصادية للمهاجر ين

.4

تعليم اللغات
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ا لحكومة المحلية
تدير برامج

عدة مساعدة للسكّان الضعفاء ،ومنهم

المهاجر ين ،بالتنسيق مع المعتمديات عندما تدعو ا لحاجة:

•مساعدات مالية للأسر المحتاجة (تستفيد  400أسرة
تقر يبا ً من مساعدة شهر ية)

إدارة الثقافة ،والطفولة ،والشباب ،والر ياضة والشؤون الاجتماعية:

•مساعدات مالية وتسديد الإ يجار لبعض الأسر
الإدارة الفرعية للشؤون الاجتماعية

بانتظار انتقالها إلى سكن آخر

•مساعدات مالية شهر ية للعمّال في ورش البناء

•مساعدات مالية منتظمة للأسر في مناسبات معي ّنة،
مثلا ً خلال شهر رمضان أو انطلاق العام الدراسي

•مساعدات استثنائية تشمل ا لحوادث والأمراض

كانت هناك إدارة اجتماعية طبية للحالات الطارئة تعمل

حتى العام  ،2012قبل أن تقفل أبوابها نظرا ً لعدم توف ّر
ا لإ مكا نيا ت

ل عام أكثر من ألفي
•تدير  15حضانة تستقبل ك ّ
طفل ،منهم أطفال المهاجر ين

الإدارة الفرعية للطفولة والشباب
والر ياضة

•تدير

فسحتين /فضاءين للطفولة والشباب هما :فضاء

المنتصر ية وفضاء العقبة

•تقترح أنشطة ترفيهية ونزهات ورحلات للشر يحة
الضعيفة من الشباب

•تدعم  33جمعية ر ياضية وتدير ملاعب ومعدّات
ر ياضية في الأحياء وتضعها بتصرّف ا لجميع

الإدارة الفرعية للشؤون الثقافية

تدير المساحات الثقافية وأبرز معالم الثقافة في المدينة

(المسرح البلدي ،مركز المعارض الفنية ،المكتبات البلدية

إلخ).
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ا لحكومة المحلية
تتدخل إداراتها المركز ية والمعتمديات ا لخمس عشرة في

المسائل المتعلقة بـ:
المعتمدية البلدية التي تؤدي وظائف

المجلس البلدي

•ا لحالة المدنية

•نظافة المدينة ،والإنارة ،والطرقات

•المساحات ا لخضراء وا لحدائق العامة
•الصحة والنظافة الشخصية

•التوسّ ع ا لحضري ورخص البناء
•تطب ّق خطة تنظيم م ُدني لمدينة تونس
إدارة التهيئة الترابية

•تدير المناطق ا لحضر ية في المدينة
•تمنح رخص البناء

•تتحقّق من مدى شرعية المباني

تنتشر هذه المراكز في تونس العاصمة وثلاث مناطق

أخرى (هي صفاقس ،وا�لكيف ،ومدنين) منذ كانون

الأول/ديسمبر  ،2013وهي تمنح المواطنين التونسيين

المغادر ين والعائدين ،فضلا ً عن الأجانب في تونس قدرة
مراكز موارد المهاجر ين

الوصول إلى المعلومات (عبر اللقاءات والموقع الإ�لكتروني

ل حالة
والمقابلات) فضلا ً عن مساعدة شخصية بحسب ك ّ

أنشئت ضمن إطار مشروع «تطو ير مراكز الموارد وخدمات

المعلومات المتوف ّرة عبر الإنترنت للمهاجر ين» الذي نفّذته
المنظّمة الدولية للهجرة ،بالشراكة مع ديوان التونسيين
با لخارج والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
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منظمات المجتمع المدني الناشطة محليا ً في مجالات الهجرة والدمج

(بما فيها جمعيات المهاجر ين)

تهدف إلى تطو ير قدرات التدخل على الأرض والمدافعة
بيت ا لحقوق والمهاجر ين

عن مجتمع مدني تونسي ناشط في مجال الدفاع عن حقوق

المهاجر ين واللاجئين ،والمشاركة في نشوء نقاش عام حول

MAISON DES DROITS

مسائل الهجرة في تونس ،يكون قائما ً على الديمقراطية

( )MDM

لتوفير الموارد حول الهجرة ،ومكانا ً لتنظيم اللقاءات ،كما

ET DES MIGRANTS

والوعي والتفكير

المتر ي ّث .فتحت المنظّمة في تونس فسحة ً

تنفّذ دورات تكو ينية للمجتمع المدني ،ولقاءات ومناقشات

حول الهجرة في المنطقة المتوسطية

تونس أرض اللجوء
TERRE D’ASILE TUNISIE

فرع جمعية «فرنسا أرض اللجوء» في تونس .تدعم ا لجمعية

تطو ير المجتمع المدني التونسي في المجالات المتعلقة بالهجرة

واللجوء ،بحيث تتمكّن منظّمات المجتمع المدني ،تدر يجيا ً،
من معا لجة هذه المسائل

جمعية الطلبة والمتدرجين الأفر يقيين

في تونس

L›ASSOCIATION DES

ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES
AFRICAINS EN TUNISIE
( )AESAT

مختبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
LABORATOIRE DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
( )LAB’ESS

تعمل من أجل إنشاء منصّ ة جامعة للطلبة والمتد رّجين

الأفر يقيين ،ود مجهم في المجتمع المدني ،من خلال مساعدة
الطلاب الذين يواجهون صعو بات وإعلاء قيمة الثقافات
الأفر يقية في الأراضي التونسية

يعمل على ترسيخ قدرات ا لجمعيات التونسية وتطبيق

المشار يع الاجتماعية من خلال تقديم المشورة ،والتكو ين،
و ا لتشبيك
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الهلال الأحمر التونسي
LE CROISSANT ROUGE TUNISIEN

يعمل ضمن أراضي مدينة تونس بالشراكة مع مفوضية

الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية

للهجرة من أجل توفير المساعدة في حالات الطوارئ
(المساكن وخدمات الرعاية) للمهاجر ين واللاجئين

ا لمحتا جين
ا لجمعية التونسية للدعم الأسرة
ASSOCIATION TUNISIENNE DE
SOUTIEN À LA FAMILLE
« »YESSRINE
()ATSF

تدعم الأسر الضعيفة والأ شخاص الضعفاء ،لا سيّما

بات مدرسية .أنشأت خلية
الأطفال الذين يواجهون صعو ٍ

دعم مدرسي ،تقدّم خدمات متابعة نفسية واجتماعية،
ومشار يع لمساعدة النساء العاز بات وتمكينهنّ من س ّد

احتياجات أطفالهنّ  .تقترح أيضا ً أنشطة لتحسين مستوى

المساكن والمدارس في تونس العاصمة و مختلف أ نحاء البلاد

التنسيق والتعاون على مستوى المدينة ،وعلى الصعيدين ا لجهوي والوطني

تت ّبع مدينة تونس ثقافة العمل الدامج بالتعاون مع المجتمع المدني ،وقد تعاونت مع جمعيات عدّة في إطار برامج

اجتماعية وثقافية� .لكنّ هذه العلاقات توق ّفت منذ اندلاع الثورة عام  ،2011وتسعى المدينة اليوم إلى

إعادة إطلاق هذه الممارسات بناء ً على قواعد جديدة.
تقوم البلدية بالتنسيق بين المؤسسات من أجل تطبيق أنشطتها ا لحالية ،فضلا ً عن برا مجها ومشار يعها .يجري

هذا التنسيق أولا ً مع ولاية تونس ،ثم مع مجموعة الوزارات والإدارات المركز ية وا لجهو ية الممثلة في المدينة.

التعاون الدولي

منذ الاستقلال ،طو ّرت بلدية تونس عدّة أنشطة للتعاون الدولي ،ضمن إطار مشار يع التوأمة والتعاون مع

رابطات دولية للمدن .وتشارك المدينة في لقاءات تبادل بين البعثات ،ومؤتمرات دولية ،ودورات تكو ين
و بناء لقدرات العاملين في البلدية في مختلف مجالات ا لحوكمة المحلية والأنشطة الثقافية والاجتماعية.

تونس عضو في عدّة شبكات منها شبكة المدن الساحلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ،وشبكة مدن التعل ّم
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التابعة لليونسيكو ،والمرصد الدولي لرؤساء البلديات من أجل العيش المشترك ،وهي تترأس لجنة ا لحوار بين

الثقافات والسلام .ضمن إطار علاقات التعاون الدولي ،تنسج الإدارة الفرعية للطفولة والشباب والر ياضة
علاقات تبادل من أجل الشباب مع عدّة بلدان (إسبانيا ،وفرنسا ،وتركيا ،وا لجزائر ،وإيطاليا ،والمغرب،

والأردن إلخ .).في هذه المناسبة ،شارك مسؤولون وموظّ فون في البلدية في دورات تكو ينية لتعز يز قدراتهم.

فضلا ً عن ذلك ،تنسّق الإدارة الفرعية للشؤون الثقافية مع مراكز ثقافية في بلدان صديقة بشأن تنفيذ أنشطة

ثقافية في الأحياء والساحات العامة.
يعتبر مشروع الهجرة بين المدن المتوسطية الذي ُأ ع ّد في إطاره هذا الملف عن الهجرة في تونس أ وّل مشروعٍ
يتناول حوكمة الهجرة في المناطق ا لحضر ية في المدن المشاركة.
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مدى تمتع المهاجر ين بحقوق الإنسان ووصولهم إلى ا لخدمات ،والمهام ذات الصلة للسلطات المحلية
التعليم والتكو ين المهني
اختصاص البلدية

كلا

التوظيف ور يادة الأعمال
كلا

الصحة والشؤون الاجتماعية
نعم

كلا

إدارة الثقافة والطفولة والشباب والر ياضة والشؤون الاجتماعية:

المؤسسة المسؤولة

.1

السياسات العامة المحلية المتعلقة
با لمها جر ين

.1

.2

ا لحماية من التمييز

المشاركة السياسية والدمج في عمليات صنع القرار على
المستوى المحلي

ا لسكن

كلا

نعم
الإدارة العامة للتنظيم المدني والبناء وإعادة التأهيل

الإدارة الفرعية للشؤون الاجتماعية

الإدارة الفرعية للطفولة والشباب والر ياضة

1تدير المدينة برامج عدة مساعدة للسكّان الضعفاء في المدينة،

أعدّت المدينة مشروع «الوكالات» (  )2013 -1991لمعا لجة

نسّقت المدينة في الماضي مع منظّمات المجتمع المدني (خاصة

حوالى  3000أسرة تونسية ( 15ألف شخص تقر يبا ً) في 600

بمشاركة الدوائر عندما تدعو ا لحاجة إلى ذلك.

جمعية «شمس» بشأن المسائل المتعلقة بالصحة ،وجمعية «نادي
ليونز» لتعليم الأطفال من الأحياء الفقيرة ،وجمعية العمل

الاجتماعي في تونس من أجل مساعدة التونسيين المقيمين في

بات عدة)
ا لخارج العائدين والذين يواجهون صعو ٍ
.2

2تدير المدينة حضانات للأطفال تابعة للبلدية و برامج عامة

.1

1استفاد السكّان المهاجرون المقيمون في مختلف المعتمديات من

مكتظ في مدينة تونس العتيقة ،بعد استقرار
ّ
تدهور مجم ّع سكني
مسكن جماعي إثر هجرتها من الأر ياف.

وقد طو ّرت بلدية تونس برنامج تدخل من أجل:
•إ يواء الأسر المقيمة في الوكالات المهدّدة بالانهيار

•ترميم المباني العامة وا لخاصة واقتراح مساكن جديدة

•إعادة تخصيص المباني العامة لأنشطة اجتماعية وثقافية
•تشجيع أ صحاب العقارات ا لخاصة على ترميم مبانيهم من
خلال منح قروض بشروط مؤاتية والتدخل مباشر ة ً في

ا لحالات الطارئة
دمج المهاجر ين

عملها ،لا سيّما الأنشطة المنفّذة بالشراكة مع ا لجمعيات المحلية
والتي تستهدف الفئات الاجتماعية الضعيفة.

تعتبر إدارة ا لخدمات الاجتماعية التابعة لمدينة تونس ناشطة

خاص في الوسط التار يخي لتونس العاصمة ،حيث يوف ّر
ّ
ل
بشك ٍ

خدماته للسكّان المهاجر ين ذوي الوضع غير النظامي والمتر دّي،

لا سيّما في مجموعتين من الدوائر :المدينة ،باب البحر ،باب

السو يقة ،و باب ا لخضراء (حيث يتواجد مهاجرون من ا لجزائر
وأفر يقيا جنوب الصحراء) وحيّ التحر ير وحيّ ابن خلدون
(مهاجرون من ليبيا وسور يا)

.2
ملا حظا ت

2تدير المدينة حضانات للأطفال تابعة للبلدية و برامج عامة

مشروع «الوكالات» هو مبادرة بلدية لم يتم ّ إنشاؤها في إطار

السياسة الوطنية للهجرة .مع ذلك ،ساهم في استقبال الأسر

التونسية المحتاجة التي سبق وقامت بهجرة داخلية (ر يفية/

ل أفضل من خلال تحسين
ل أساسي) ود مجها بشك ٍ
حضر ية بشك ٍ
مستوى معيشتها في تونس العاصمة

المركز الدولي لتطو ير سياسات الهجرة (  ،)ICMPDمنظّمة المدن وا لحكومات المحلية المت ّحدة ( ،)UCLG

و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشر ية  -موئل الأمم المتحدة ( )UN - HABITAT
WWW.ICMPD.ORG/MC2CM

ل
جميع ا لحقوق محفوظة .لا يجوز إعادة إصدار أيّ جزء من هذا ا�لكتي ّب ،أو نسخه ،أو نقله ،بأيّ شك ٍ

أو وسيلة ،سواء أكانت إ�لكترونية أم ميكانيكية ،بما في ذلك النسخ ،أو التسجيل ،أو تخز ينه في أنظمة

تخز ين البيانات واسترجاعها من دون ا لحصول على إذن مسبق من أ صحاب التأليف والنشر.

تم ّ إصدار هذا ا�لكتي ّب بمساعدة الا تحاد الأورو بي ( )EUوالوكالة السو يسر ية للتنمية والتعاون ( .)SDC
ل من الأشكال أنه
تقع مسؤولية مضمون ا�لكتي ّب على المؤل ّفين وحدهم ،ولا يمكن الاعتبار بأيّ شك ٍ

يعكس وجهة نظر الا تحاد الأورو بي أو الوكالة السو يسر ية للتنمية والتعاون.

بتمو يل مشترك من

بتمو يل مشترك من الا تحاد الاورو بي

من تنفيذ

