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 املقدمة:  -1

القضااي اليت حتتل صدارة الاهامتمات الوطنية  متثل الهجرة غري الرشعية اإحدى أ مه

قلميية ووطنية تس توجب  وادلولية يف الوقت احلايل. وتطرح هذه الظاهرة حتدايت عاملية واإ

جياد احللول لهذه الظاهرة ملا لها من  دلول عىل ا أ اثر داخلية عىل اجملمتع وخارجيةالبحث واإ

 جيب اتهتا  س ياسة دولية تترت  فاها وابلتايل ,ل املهاجرين الرسيني"املس هتدفة" من قب

ذا علمنا أ ّن الهجرة غري الرشعية ومعلّيات هتريب البرش حتقق  مجيع ادّلول املعنية خاّصة اإ

دولر ترشف علاها ش باكت اإجرامية يتجاوز بعضها  مليار 400من أ رابحا تصل اإىل أ كرث 

قلميي  اب املهاجر بطريقة جتارية ك هنم تتعامل مع الت بوالعاملي النتاط احملّّل اإىل النتاط الإ

 أ موال اإضافية أ و بضاعة يف خمازن سيمت اطالقها يف الوقت املناسب.

هذا وميكن تعريف الهجرة الرسية بصفة عاّمة بأ هنا انتقال خشص او مجموعة من ال شخاص 

من بدل اإىل بدل أ خر للبحث عن الكسب والعيش والعمل بصفة غري قانونية وابلنس بة لعمل 

تعرف بأ هنا الانتقال فرداّي أ و جامعّيا من ماكن اإىل أ خر حبثا عن وضع أ فضل  نالساك

 اجامتعّيا أ و اقتصاداّي أ و دينيّا او س ياس يا.

وتنترش هذه الظاهرة يف الولايت املتحدة وأ مرياك الالتينية والاحتاد ال ورويب ويف افريقيا 

 كام برزت هذه الظاهرة ببالدان ويف املغرب العريب.

 اترخي ظاهرة الهجرة غري الرشعية: -2

 من ايطاليا ابجتاه تونس املرحةل ال وىل: -

نة اكنت تونس هدفا للمهاجرين غري الرشعيني القادمني من ايطاليا عرب س   20ل كرث من 

س تقالل ادلاخّل لبالدان سيس يليا, خاصة منذ انطالق احلرب العاملية الثانية اإىل حدود الا

هذه ليست بطرفة امنا حقيقة ل ّن ظاهرة الهجرة غري الرشعية داخل  , 1954س نة 
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املتوسط اكنت من التامل يف اجتاه اجلنوب خالل ال ربعينات وامخلسينات ولعّل عديد 

  Aujourd’huiاملقالت الصادرة يف تكل الفرتة تثبت ذكل عىل غرار مقال جريدة 

 به أ ّن عدد املهاجرين غري الرشعينيورد  واذلي 1953نومفرب  27بتارخي الصادرة الفرنس ية 

عرب املتوسط مرورا بسيس يليا للوصول للوطن القبّل هرواب لكم  250من ايطاليا يقطعون 

  من املوت والسجن.

   �                            

Aujourd'hui
          

   �                           

La dépêche tunisienne
          

الوضعية يف أ واسط القرن املا 

 

 :04/08/1947كام ورد بأ حد الصحف التونس ية الصادرة ابللغة الفرنس ية بتارخي 

 للمهاجرين" أ ن الوطن القبّل هو املالذ ال من La dépêche Tunisienneجريدة  " -

أ ّن بغري الرشعيني القادمني من مرس يليا, ومل يقترص اخلرب عىل ذكل فقط بل أ شار 

يقاف حوايل  هؤلء املهاجرين غري الرشعني  بعض من 30عدد املهاجرين مرتفعا وانّه مّت اإ

يطاليا.  القادمني من اإ
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 من تونس ابجتاه ايطاليا :املرحةل الثانية -

ثر ن هذه الظاهرة املرحةل مل تك ففي تكل ة الهجرة تطّورات عّدةالاس تقالل عرفت ظاهر  اإ

اإىل حدود س نة  والهجرة غري الرشعيةموجودة وابلتايل سنتعّرض اإىل خمتلف مراحل الهجرة 

2017. 

  أ ين اكنت ادلول ال وروبية ل تزال حباجة اإىل اليد العامةل من دول  :1985قبل

, حيث اكنت الوهجة الرئيس ية للتونس يني يه فرنسا خاصة منذ جنوب املتوّسط

الس تينات حلاجة الاقتصاد الفرنيس ليد عامةل غري خمتّصة اإضافة اإىل أ ّن فرنسا اكنت 

الثقايف الفرتكفوين اذلي اخنرطت تس هتوي العديد من ال جيال املهاجرة نظرا للتوجه 

 ادلوةل وعدد كبري من النخب. فيه

يطاليا  1986)يف س نة  :1995و 1985 بني مّت فرض التّأ شرية عىل التونس يني لدلخول اإىل اإ

 (. 1990مت تطبيق هذا القانون برصامة س نة و

متزيت هذه الفرتة ببداية ظهور التناقضات املرتبطة ابملهاجرين الرشعيني )تكوين 

عائالت وارتفاع اعدادمه( ومزامحهتم أ بناء البدل عىل مس توى العامةل مقابل تزايد رغبة 

أ بناء دول جنوب حوض املتوسط يف الهجرة. ووافق ذكل دخول اتفاقية ش نغن
1
 

 1995ولكسمبورغ وهولندا حزي التنفيذ يف جوان  املوقّعة بني لك من فرنسا وأ ملانيا

لتحاق اس بانيا والربتغال...  مث اإ

 

 

                                                           
1
  

بدخول )بلجيكيا, فرنسا, أ ملانيا, السويد, هولندا,  1995مارس  26ومّت تنفيذها بصفة جدية يف  1985جوان  14وقّعها بعض البدلان ال وروبية يف  اتفاقية ش نغن

دول من غري ال عضاء يف الاحتاد ال ورويب. 4دوةل بيهنا  26الربتغال, اس بانيا(وتضّم 
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 :2011اإىل  1995من  

هذه املرحةل أ خذت طابعا أ منّيا صارما ابلنس بة للس ياسة ال وروبية عرب تنفيذ 

مقررات "القانون اجلديد للهجرة" وتفعيل التفاقيات واملعاهدات, مقابل الزتام دول 

 املتوسط ابلتفاقيات وبتطبيق القانون برصامة.جنوب 

 :اإىل ال ن 2011من 

أ لف تونيس ااّبن الثورة وهو ما شّّك صدمة لبالدان  20متزّيت هبجرة أ كرث من 

يطاليا وفرنسا مّث ل ورواب بصفة عاّمة.  ولدلول ال وروبية وهتديدا لّك من اإ

سواء ابلنس بة  2017الل وما جيلب الانتباه هو عودة هذه الظاهرة بقّوة خاّصة خ

للت باب التونيس )تغري املعايري القدمية عىل مس توى السن واجلنس واملس توى 

العلمي وادّلوافع..( اإضافة اإىل املهاجرين غري الرشعيني من دول الساحل والصحراء 

دول  خطرا عىل تونس وعىل احلايلسواء عرب تونس أ و عرب ليبيا ومعوما ميثل الوضع 

 شامل املتوسط وعىل أ ورواب بصفة عاّمة.دول و  اجلوار 

 قومن خالل ما س ب

عادة تتخيص ظاهرة الهجرة غري الرشعّية اجلغرايف والاجامتعي  والبحث يف ادلافع جيب اإ

اإضافة اإىل ادلوافع النفس ية واملعنوية لظاهرة " احلرقة" كام تسمى يف ال وساط  والاقتصادي

 قراءةاجليوس يايس لظاهرة الهجرة غري الرشعية و البحث يف البعد , املهمتة ابلظاهرة

الاحصائيات واملؤّشات حول هذه الظاهرة حىت نتبني حقيقة اخملاطر اجلديدة والهتديدات 

أ و تكل اليت ترفع من منسوب  ودول اجلوار اليت ميكن رصدها سواء تكل اليت هتّم بالدان

 الهتديدات عىل ادّلول ال وروبية.
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سرتاتيجية الوطنية ملاكحفة ظاهرة الهجرة غري الرشعية من خالل س نتبني كذكل مالمح الا

اخنراط تونس يف التفاقيات والقوانني ووضع برامج للحد من الظاهرة. وللغرض مّت عقد 

ورشة معل مغلقة بني ال طراف املتداخةل لهذه الظاهرة مبقر املعهد التونيس لدلراسات 

 2017أ كتوبر 26الاسرتاتيجية يوم 
2
اخملتّصة والوزارات والعسكرية  ال منيةمجع املصاحل  

املعنية اإىل جانب حضور ممثلني عن سفارة ايطاليا, أ ملانيا ومنظمة الهجرة ادلولية وبعض 

قها تباعا ملغلقة توصيات مّت تبويهبا وسنسو ممثّل اجملمتع املدين, حيث انبثقت عن الورشة ا

ثر هناي  ة ورشة العمل.بنفس الطريقة اليت مّت اس تعراضها اإ

 ئل املس تعمةلمعلية الهجرة غري الرشعية: املراحل والوسا -3

 مراحل معلية الهجرة غري الرشعية: - أ  

متتد معلية الهجرة غري الرشعية اإىل عّدة مراحل, فاملهاجر غري الرشعي أ و " احلارق" كام 

اذلي يصّور للمهاجرين  للقيام هبذه العملية وهو اخمليال اقرار أ خذ ييسّمى يف العامية املغاربية 

 غري الرشعيني بأ ن أ ورواب س تكون احلّل واجلنّة املوعودة.

اإعالن خرب قرار احلارق يقابه عرض من أ حد وسطاء الت باكت املنظمة من خالل " 

" داخل ال وساط املهمتّة والساعية للقيام هبذه العملية, وبعد استيفاء معلية العرض احلرقة

احلارقني  جتميعدينار( يقع  8000اإىل  3000المي املس توجبة )من والطلب والتفاق حول املع

لنقل العمويم أ و وسائل نقل ة طرق من بيهنا وسائل اويمّت نقلهم عرب عدّ يف مجموعات صغرية 

عادة جتميعهميقع  خاصة مثّ  عادة  اإ ّل أ ّن هذه العملية عرفت تغريات يف ال ونة ال خرية ل ّن اإ اإ

البحر يف العمليات النوعية من خالل اس تعامل بعض املراكب  التجميع ميكن أ ن تقع داخل

                                                           
 
 

2 
 

.2017أ كتوبر  26انعقدت هذه اجللسة مبقر املعهد بتارخي 
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الصغرية لنقل " احلارقني" اإىل أ حد املراكب الراس ية يف ال عامق, لتمّت معلية انطالق " 

يطالية يف أ غلب ال حيان.  احلرقة" يف اجتاه السواحل الإ

 الوسائل املس تعمةل : - ب

املواين وسائل وأ ليات حبرية تتضّمن اكمل الرشيط الساحّل داخل وخار   تنترش عىل

ة ويه عبارة عن قوارب خت بة وزوارق نس بة مهنا وسائل خار  ال طر والرتاتيب القانوني

مطاطية غالبا ما تكون غري صاحلة لالإحبار وتنعدم فاها مقّومات السالمة, فبعض القوارب 

ها يف معليات الهجرة حّبارا يقع اس تغالل  13اإىل  6من اخملصصة للصيد واليت عادة ما تتسع 

وهو ما يفقدها توازهنا ابلبحر وتتعرض اإىل الانقالب حارق"   " 100 الرسية وتنقل حوايل

 وال عطال وابلتايل حدوث " الاكرثة".

كام أ ّن غياب الكفاءة واحلرفية للقامئني بأ عامل الّراّبن سبب أ خر من أ س باب الكوارث يف 

 باطهجل أ كرثمه ابملياكنيك واصالح أ عىل اإ  معليات الهجرة غري الرشعية, ابلضافة

 احملراكت.....

أ ية عالمات خارجية تّدل عىل  اإىل ذكل فاّن بعض هذه الوسائل املس تعمةل ل حتملاإضافة 

 )راية وطنية, امس املركب, رمقه, ميناء التسجيل, ال ضواء...( هويهتا

س تعامل أ حد " احلارقني" ومن أ طرف ما مّت تسجيل يف معليات الهجرة غري الرشعية هو  اإ

ّل أ ّن مكيات احملروقات  Jetskiلــ من مدينة قليبية للوصول اإىل جزيرة " بنتالراي" اإ

"Mélange للوصول اإىل اجلزيرة )اكن ذكل منذ  كن اكفيةتا مل " اذلي مّت اس تعمامله

  س نتني(.

للقيام بعملية  كام مّت تسجيل اس تغالل الت باب " احلارق" اإىل املواين البحرية التجارية

الهجرة غري الرشعية سواء ابلتسلل داخل السفن, حبمك نتاطها التجاري ببالدان من خالل 
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عّدة طرق من بيهنا اس تعامل احلاوايت اضافة اإىل تسجيل حالت من حماولت التسلل 

 داخل س يارات املهاجرين العائدين اإىل السواحل ال وروبية واملقميني بصفة ّشعية.
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 :الهجرة غري الرشعية دوافع -4

 : دوافع جغرافية

لكم شواطئ رملية, وما ل يعلمه  500لكم مهنا  1300واحل التونس ية عىل مسافة سمتتّد ال 

جزيرة, وتبلغ مساحة املياه  50عدد كبري من التونس يني أ ن عدد اجلزر التونس ية يتجاوز 

مياه داخلية, حبر وتتكّون من )  2لكم 98000اخلاضعة للس يادة التونس ية حوايل 

قلميي)فضاءات خاضعة للس يادة( منطقة م  منطقيت صيد خالصة جرف  02امخة, عدد تاإ

قاري ومنطقة اقتصادية خالصة )فضاءات خاضعة للولية(, أ ّما ابلنس بة ل عايل البحار 

 )فهيي فضاءات حبرية دولية(.

الايطايل  قرب تونس من السواحل الايطالية وخاصة مهنا املناطق الواقعة ابجلنوب

ملبادوزة وسيس يليا وبنتالراي جعل الت باكت املنظمة لعمليات " احلرقة" تتبع يف خمططاهتا 

 أ غلب املساكل التالية: 

 

 حمور الوطن القبّل والتامل

  

 ميل حبري 104        بزنرت        سيس يليا

  ميل حبري 84قليبية        سيس يليا        

 ميل حبري        41         قليبيا        بنتالراي

 حمور منطقة الساحل واجلنوب

 ميل حبري 67        ملبادوزة املهدية     

 ميل حبري 83  ملبادوزة        اللوزة    

 ميل حبري 68  ملبادوزة قرقنة      
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 ميل حبري 124  احملرس     ملبادوزة

 ميل حبري 140  ملبادوزة       جرجيس    

 يف حني تبعد ملبادوزة عىل السواحل الليبية كام يّل: 

 

 حمور السواحل الليبية

 ميل حبري 160زوارة        مبادوزة       

  ميل حبري 170مبادوزة       طرباطة     

 ميل حبري 165مبادوزة        طرابلس    

 
 

هو ما يفرّس احلوادث ال لمية  اّن بعد املسافة بني السواحل الليبية وجزيرة ملبادوزة

اليت حتدث يف هذه املساكل البحرية ابلنظر اإىل ال ليات املس تعمةل, يف حني أ ّن قرب 

الايطالية جيعل من املساكل التونس ية أ كرث أ ماان وقراب السواحل التونس ية من اجلزر 

ة بطريقة وجيعل من بالدان مس هتدفة من قبل املهاجرين غري الرشعيني والقادمني ال فارق
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يطالية وخاصة ال فارقة من دول الساحل عبّشعية ليكون بدل  ور اإىل السواحل الإ

 .عرب ليبيا أ و اجلزائر القادمنيو والصحراء 

 :دوافع اجامتعية اقتصادية

تبنّي من خالل دراسة أ جنزها املنتدى التونيس للحقوق الاقتصادية والاجامتعية
3
ابلتعاون  

شاب  1168ت لمن منظمة " روزا لكسمبورغ" )منظمة أ ملانية لها فرع يف تونس( مش

س نة, ارتفاع الرغبة يف الهجرة ولو بطريقة غري  34س نة  18رتاوح اعامرمه بني تونيس ت

ّشعية دلى عدد كبري من الت باب التونيس, ومن بني ال س باب املؤدية لرغبة هؤلء 

 الرشعية جند:الت باب يف الهجرة غري 

وتضخم جحم  تدهور املؤّشات االاقتصادية الرمسية مع ارتفاع نسب الفقر والبطاةل -

  ادلاخّل اخلام.ادليون مقارنة ابلناجت

العزوف عن املتاركة يف احلياة الس ياس ية واملدنية وقد ظهر ذكل حسب معليات سرب  -

الانتخاابت احمللية  الس ياس يني واملتاركة يفء اخملتلفة, حول منسوب الثقة يف ال را

 ونوااي التصويت وغريها.

املنتدى حول ظاهرة الهجرة غري الرشعية يف تونس نتبني كذكل من خالل دراسة أ جنزها 

عىل اس تعداد للقيام هبجرة غري  % 31من الت باب يرغبون يف الهجرة مهنم   %54.6أ ن 

 ّشعية, وهو ما يدل عىل رغبة هؤلء الت باب اإىل اجياد حلول فردية.

 2016س نة  *مّت اعامتد مؤّشات ادلراسة اليت أ جنزها املنتدى التونيس للحقوق الإقتصادية

 ابعتبارها تعمتد تغري موضوعي وجّدي للواقع الاقتصادي والاجامتعي التونيس.

                                                           
3
 .صادية والاجامتعيةمّت اعامتد معطيات دراسة املنتدى التونيس للحقوق الاقتصادية والاجامتعية لتضمهنا معطيات واحضة تتضّمن تتخيص موضوعي للمعطيات الاقت  
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تتري اإىل  2017ذكل فان مؤّشات الوضع العام خالل الثالثية الثالثة من س نة اضافة اإىل 

س نة  4960تطور منسوب الاحتجاجات الاجامتعية يف لك املناطق حيث تطّورت من 

 احتجا . 8000أ كرث من  2017لتبلغ اإىل حدود سبمترب  2016س نة  9532اإىل  2015

ّن الوضع الاجامتعي والاقتصادي بصفة عامة اكن  هل تأ ثري عىل الوضع النفيس واملعنوي اإ

ي بصفة خاصة والعنف بصفة نايم ظاهرة العنف احلض للتونيس وهو ما يفرّس كذكل ت 

 عاّمة.

 :دوافع نفس ية / معنوية

 مّت عىل مس توى املعهد التونيس لدلراسات الاسرتاتيجية القيام بدراسة ميدانية
4
لظاهرة  

يمّت عن عتوائية او  للبحث امليداين وهو اختيار مل هجرة غري الرشعية ومّت اختاذ جمالنيال 

اعتباط حيث مّت اختيار ريف هجة املهدية ) توفرت يف هجة املهدية مجةل من املعطيات 

غرق هماجرين من هجة املهدية, جمال  –املوضوعية اليت رحجهتا ل ّن تكون جمال للبحث 

الية( هذه العوامل أ هلت اجلهة ريفي وقروي كبري قرب اجلهة جغرافيا من السواحل الايط

لمتثل ما يعرف يف العلوم الاجامتعية ابلتجربة اجلاهزة, وقد مشلت هذه التجربة مع ما 

شااب وقع تسجيل جل حماداثهتم عىل أ ةل تسجيل )مع احرتام اخلصوصية  30يقارب 

 والهوايت(.

ث اعامتدا عىل مجةل للبح )يح التضامن ودوار هيرش( ميداان كام وقع يف مرحةل اثنية اختيار

من العوامل املوضوعية امهها الرغبة يف مقارنة اجملال الريفي والقروي ابجملال احلضي املدين 

وما متثهل هذه ال حياء من عوامل هتميش حضي انجت عن غياب التخطيط العمراين املنظم 

لهذين احليني نتيجة الريبة اليت يبدهيا  للّ وتنايم الكثافة الساكنية. ورمغ "عرس" التس

الساكن متاش يا مع ثقافة "احليطة واحلذر" اليت متزّي النسق الثقايف الفرعي ل غلب القاطنني 
                                                           

4
 لتضامن.مّت القيام بدراسة ميدانية وحتيني معطياهتا عىل مس توى املعهد التونيس لدلراسات الاسرتاتيجية مشلت منطقيت املهدية ودوار هيرش ويح ا  
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( اذلي La Société souterraineفاّن فريق البحث متكّن من دخول اجملمتع التحيت ) 

دمة الاجامتعية اذلين أ عوان اخليقبع خلف اجملمتع الرمسي من خالل الاس تعانة ببعض 

ينسجون عالقات وطيدة مع العديد من العائالت, اإضافة اإىل الاس تعانة ببعض الطلبة 

 شااب. 30القاطنني ابجلهة, حيث مت التحادث مع ما يقارب 

) مّت اعامتد احملاداثت املباّشة, املالحظة عىل عني املاكن: ابلعامتد عىل تقنيات البحث 

ئيات( مّت حتديد مجةل أ خرى من ال س باب الاجامتعية والاقتصادية حتليل الواثئق, الاحصا

ذا اخنرطت يف س ياقات اجامتعية حمددة دافعة وضاغطة  ل تعدّ   النفس ية وخاصة ّل اإ اإ

واس تعدادات نفس ية دقيقة تكون عوامل هميأ ة لالخنراط يف ظاهرة الهجرة غري الرشعية, 

 من أ مّهمها:

 29من ريف املهدية و 20تبنّي من خالل البحث امليداين ) : الانقطاع املدريس املبكّر - أ  

من يح التضامن ودوار هيرش ممن مشلهم البحث( انقطعوا مبكّرا عن ادلراسة وهو ما سلهبم 

ن حّل بديل خار  القدرة عىل المتيزي وعقلنة ال ش ياء وجعلهم ينخرطون يف هممة البحث ع

 ل الهجرة غري الرشعية.السواحل الاايطالية من خال احلدود وابلتحديد

البطاةل, حيث تدفع البطاةل جّل الت باب  يعانونحاةل ممن مشلهم البحث  58: البطاةل - ب

يتسّم ابلهتاشة  اسعيف ظل الفراغ الثقايف وغياب أ ّي شّك حلياة مجعياتية يف واقع ريفي و 

نّه الاجامتعية والاقتصادية اإىل الادمان عىل الكحول, اخملدرات, تنايم ظاهرة العنف , معوما اإ

الس ياق الاجامتعي العام اذلي يتحّر  فيه الفاعل )التاب احلارق( واذلي حيدد سلواكته 

وترّصفاته ورؤاه, وهو ما يتّّك ضغط عىل الت باب املذكور ابجتاه البحث عن حل " حسري" 

 و"جذري" من خالهل يس تطيعون حتقيق نقةل نوعية يف مس توى معاملهتم.

س تطاع املهاجرون أ ن يجة للهجرة بفرعاها الرشعي وغري الرشعي : نت الاجامتعي عالتصدّ  - ت اإ

يغريوا من مالمح دّشهتم وقرامه ومنازهلم وسط الل حياء التعبية, فقذ غريوا منط املسكن 
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فاهتا بذكل اإىل " فئة " جتلب الانتباه يف حلولها وترحالها ويف ترص وحتّولوا واللباس وال لك, 

 املادي وال ديب وذكل عىل النحو التايل:  واس تطاعوا احتاكر الرأ سامليني

 يف جمال رأ س املال املادي: 

اس تطاع املهاجرون فتح حساابت تتداولها أ لسن ش باب القرى وال حياء التعبية  -

 أ بناء القرى وال حياء مّمن مل يسافروا.ومتكنوا من بناء فيالت حديثة عىل خالف 

 .قميةوعقارات  هاّمة أ را  ّشاءاس تطاع املهاجرون من  -

جلب املهاجرون معهم بعض الس يارات والتاحنات اخلفيفة اإىل جانب التجارة يف السلع  -

 اليت جيلبوهنا معهم.

 يف جمال رأ س املال الرمزي:

اس تطاع املهاجرون أ ن يقميوا ش بكة عالقات مع " النافذين" يف اجلهة وحتّول بعضهم  -

 عىل مصادر هاّمة للنفوذ الإجامتعي. اإىل وساطات لقضاء احلاجات واحسوذوا

متكن بعض املهاجرون من مصاهرة بعض العائالت الكربى خاصة يف الوسط الريفي  -

 ومن الزوا   من صاحبات التهادات العليا خاصة يف ال حياء التعبية.

جازاهتم  وابلإضافة اإىل السلو  التفاخرى والاس تفزازي للمهاجرين أ ثناء عودهتم يف اإ

ذكل يفرس التصدع العميق والتعور ابلإحباط دلى بقية الت باب ويقوي الس نوية لك 

 الرغبة دلهيم يف ركوب البحر والهجرة سواء بطريقة ّشعية أ و غري ّشعية.

معوما اس تطاعت الهجرة القانونية مهنا أ و غري القانونية أ ن تعيد صياغة السمل/ الرتاتب 

ة القوم" يقة( يف بعض ال وساط " عل الاجامتعي اذلي مبقتضاه أ صبح املهاجرون ) احلرا

 التهاداتاجلدد وهو ما أ صاب بعض الت باب العاطل واحلامل ابلصدمة وحىت أ حصاب 
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ارتقاء املهاجر )احلارق( يف السمل الاجامتعي احملّل مناصب تصعب  يالحظونالعليا اذلي 

طريق ال مضن وقد أ دى العديد من اذلين مشلهم البحث امليداين " أ ّن العىل العديد مهنم, 

تقاء ابملس توى املعييش ن روحو( واملقصود بذكل طبعا الار وال رسع لبناء اذلات ) يكو

 الهجرة غري الرشعية. والاجامتعي ه ومتكل عالمات النجاح

 ثقافة فرعية: استرشاء    - ث

هّنا ثقافة الهروب: ت anti cultureيه يف حقيقة ال مر ثقافة مضادة )  جع عىل الرحيل ت( اإ

    وتر  البالد ل هلها, وتتغذى هذعه الثقافة من ال شاكل املتعددة للتطفل الاجامتعي 

(le parasitisme social .الرحب غري املرشوع, املتاريع املت بوهة الوساطات... اخل : )

يه مفردات, "الفصعة" اإن استرشاء ثقافة الهروب تكل تفرز قاموسا متداول, تتواجد ف 

ذا اكن حارقون ريف املهدية يتبنون اسرتاتيجية مبنية عىل احملااكة من أ جل و "الهربة" اخل اإ

وذ  القفزة " حنرق ابش نقفز اإحداث نقةل نوعية يف وضعيهتم الاجامتعية من خالل من

برويح", فان حاريق يح التضامن ودوار هيرش يتبنون استنادا اإىل تكل الثقافة 

نقاذ اسرتاتيجية مغايرة تاكد تك اذلات " حنرق ابش ننقذ رويح" ويه ون مبنية عىل مبدأ  اإ

ىل اإحداث نقةل نوعية عىل املس توى املادي وما  اسرتاتيجية ل تطمح ابدلرجة ال وىل اإ

يس تتبع ذكل من اس تحقاقات رمزية ) الهيبة واجلاه والتنفيذ...( بل تقوم بدرجة أ وىل عىل 

أ ساسا ) الرسقة, العنف, اخملدرات, هتريب اذلات خت ية السقوط يف عامل اجلرمية 

الاغتصاب...( حتت وطأ ة ما كنا وصفناه سابقا ابلهتميش الاجامتعي وما ينجر عنه من 

قصاءات متعددة.  اإ

 :تورم اخمليال  -  

يف جل العلوم الإنسانية مجةل الصور والمتثيالت اليت يفيد اخمليال معوما كام هو متداول 

تغذي مساكل الإدرا  وتتّك رؤيتنا لذلات وال خر والعامل بقطع النظر عن درجة عقالنية 

تكل الصور. وعىل هذا النحو فان خميال الت باب احلارق تتكّدس فيه صور وخيالت 

هّنا ا جنة الضفة ال خرى, اإ وأ وهام متعددة ترمس صورة غري عقالنية عن أ ورواب جتعل مهن
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أ ورواب املال وامجلال ومنهتيى احلرية وهذه الصورة تدمعها حاكايت املهاجرين العائدين وصور 

لتحاق هبذا العامل الومهي امجليل.  الهوائيات والس يا . ذلكل يرص الت باب عىل احلرقان لالإ

والاجامتعية والنفس ية اإىل  اليوم نعيش مرحةل املرور من الهجرة ذات ادلوافع الإقتصادية

مرحةل مأ سسة جرمية الهجرة الرشعية وهذا يطرح فرضيات حول تتبيك العصاابت 

واملنظامت اجرامية عرب املتوسط واليت اكن لها ادلور الرئييس يف أ زمة الهجرة الكثيفة من 

يطالية أ لبانية ومن يوغسالف  يا سواحل تركيا, اإىل اليوانن حيث تبني جليا دور مافيات اإ

 السابقة ومالطا واليت لوحظ يف املّدة ال خرية دورها عىل مقربة من سواحلنا.

من التونس يني ان  36من خالل  دراسة ميدانية حول ظاهرة الهجرة غري الرشعية  اعترب

من التونس يني دلهيم احدا من  29الت باب هل احلق يف الهجرة غري الرشعية كام ان 

 الرشعية اىل اورواب . رياقارهبم شار  يف معلية الهجرة غ

 

 :2017اإىل حدود أ كتوبر  2011املؤّّشات والإحصاايت املسجةل من  -5

% من  27اما ابلنس بة لتحمل املسؤولية حول ظاهرة الهجرة غري الرشعية,حيمل  

%ان ادلوةل يه اليت تتحمل  48التونس يني مسؤولية ذكل اىل العائالت يف حني يعترب

%من التونس يني الت باب  24ذه التجربة يف حني حيمل مسؤولية اقدام الت باب عىل ه

 احلارق مسؤوليته يف ذكل . 

اىل حدود  2011كام مت حتيني املعطيات املتعلقة بعدد العمليات احملبطة من س نة 

,اضافة اىل ضبط عدد التونس يني و الاجانب وجنس ياهتم ,اذلين مت  2017اكتوير

قة غري قانونية سواء من املنافذ احلدودية  ايقافهم عند حماولهتم اجتياز احلدود بطري

الرمسية اواملنافذ البحرية العمومية, كام مت كذكل ضبط عدد التونس يني اذلين متكنوا من 



17 
 ظاهرة الهجرة غري الرشعية -2017أ كتوبر  –املعهد التونيس لدلراسات الاسرتاتيجية 

,  2017اىل حدود شهر اكتوبر  2011الوصول اىل السواحل الايطالية منذ س نة 

 نس تعرضها يف اجلدول التايل :

 

 

 اإن ما يالحظ من خالل املعطيات
5
طة باملوجودة يف اجلدول ارتفاع نس بة العمليات احمل  

ابلنس بة للمجتازين اذلين مّت ايقافهم   %270و 2016مقارنة بــ  2017س نة  % 250 اإىل

 .2016مقارنة بــ  2017س نة 

                                                           
5
 تفاق مع ال طراف احلارضة عىل نرشها.مّت اعامتد هذه املعطيات والإحصائيات احملينة خالل ورشة العمل املغلقة ومّت الإ   

 الس نة

عدد 

العمليات 

 احملبطة

 احملتازجني عدد 

 

اذلين التونس يني 

يقافهم  مت اإ

عدد احملتازين 

ال جانب اذلين 

يقافهم  مّت اإ

عدد اجملتازين 

 اىلالذلين وصلوا 

يطالي  ااإ

عدد التونس يني 

اجملتازين عرب املواين 

 التجارية

عدد التونس يني 

اجملتازين عبد املنافذ 

 الرمسية ابس تعامل

 واثئق مدلسة

2011 283 6399 1196 26710   

2012 85 975 255 2147   

2013 63 586 534 759   

2014 73 692 499 1525   

2015 71 889 922 842 672 153 

2016 102 938 97 1100 1261 234 

2017 253 2443 30 5031 1815 184 

اجملموع 

خالل 

07 

 س نوات

 03اجملموع خالل  38114 3533 12922 930

 3748س نوات 

 03 اجملموع خالل

 571س نوات 
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ىل حدود شهر اكتوبر  ولايت  10توزعت معليات الهجرة غري الرشعية بني  2017واإ

تونس ية ساحلية لتتصّدر ولية صفاقس القامئة وخاصة جزيرة قرقنة يف العمليات اليت مّت 

 11س )جريجمعلية(  24معلية( بزنرت ) 34معلية( مّت ولية انبل )حوايل  62) اإحباطها 

رتفاع وترية معلية( .... وما يالحظ ابلنس بة للتوزيع الزمين لعمليات الهجرة الرشعية احملبطة اإ
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نطالقا من شهر أ وت  حوايل معلية ليمّت اإحباط  36حيث مّت اإحباط  2017هذه العمليات اإ

 .2017معلية حىت شهر أ كتوبر  78معلية خالل شهر سبمترب و 69
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يقافهم منكام مّت تسجيل ارتفاع نس بة ال جانب  اإىل  2016س نة  %9.3 اجملتازين اذلين مّت اإ

اإىل حدود شهر أ كتوبر ومن أ برز اجلنس يات الافريقية اليت شاركت  2017س نة   12.4%

 .يف هذه العمليات )نيجرياي, ساحل العا , اجلزائر...(

س نة,  41 تتجاوز أ عامرمه  %3يقافهم فاّن اإ وابلنس بة للرشاحئ العمرية للمجتازين اذلين مّت  

بني اجملتازين من  عدد من ال طفالس نة ويف هذه الرشحية مّت ضبط  20و 15بني   14%

من اجملتازين ترتاوح اعامرمه  %67س نة يف حني نس بة  40و 31بني   %16مّت تسجيل 

س نة لتبقى الفئة التابة من أ كرث الفئات العمرية املتاركة يف معليات الهجرة  30و 21بني 

 الرسية

 

مّت القيام ابس تبيان )مع الاشارة أ نّه  %96واذلكور من نسب اجملتازين   %4الاانث ومتثل 

 .(عن رغبهتن يف املتاركة يف معليات الهجرة الرسية الفئاتمن  %41حيث عرّبت 
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اإىل  1998غّرة أ وت تتري اإحصائيات وزارة ادلاخلية انّه مّت خالل الفرتة املمتدة من  -

حارقا  38229س نوات( اإحباط حماولت تسلل قام هبا  05) حوايل  2003ماي 

أ جنبيا(.  12014تونس يا و 26215)


 

يطالية  بلغوالتونس يني اذلين اإن عدد  جدا مقارنة ابجلنس يات  منخفضاالسواحل الإ

أ شهر ال وىل من س نة  09ال خرى, عىل املهاجرين اإىل أ ورواب عرب املتوسط خالل 

( من ساحل العا  8857( من غينيا )16622)نيجرياي قدموا أ ساسا من  2017

يطاليا مرورا  (8263) وترتيب اجلنس ية التونس ية يف عالقة جبنس يات القادمني اإىل اإ

ن ما يفرس ارتفاع عدد ال فارقة اجملتازين اإىل  16بليبيا بطرق غري ّشعية يأ يت يف املرتبة  اإ

يطالية عرب ليبيا هو اتساع احلدود الليبية وكرثة املساكل الصحراوية املؤدية  السواحل الإ

اإىل ليبيا عرب الساحل والصحراء والوضع ال من الهش يف ليبيا اإضافة اإىل تلكفة معلية 

( ويقابهل س يطرة وحدات اجليش دينار لييب 1000الهجرة الرسية من ليبيا حوايل )
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ية ت أ  املت الهتديداتواحلرس الوطين التونيس عىل املنظومة احلدودية ببالدان أ مام تنايم 

الرشقية والغربية لبالدان اإضافة اإىل ارتفاع تلكفة الهجرة الرسية والغربية  ابحلدودمن 

دينار  8000و 3000لبالدان اإضافة اإىل ارتفاع تلكفة الهجرة الرسية من بالدان )بني 

 تونيس(.

 البعد اجليوس يايس لظاهرة الهجرة غري الرشعية: -6

والاحصائية والاجامتعية املتعلقة مبسأ ةل الهجرة غري  بعد أ ن اس تعرضنا اجلوانب العملياتية

 عىل هذه املسأ ةل من الناحية اجليوس ياس ية. جيب تسليط الضوءالرشعية يف تونس, 

 . الهجرة الرسية ظاهرة عامليةأ  

ل بد من التذكري أ ّول أ ن هذه الظاهرة ليست خاصة بتونس بل يه ظاهرة عاملية متواجدة 

نذ التارخي القدمي كام جيدر التذكري اثنيا بأ ن اإحصائيات ال مم املتحدة يف لك قارات العامل وم 

مليون نسمة وأ ّن ذكل العدد يبلغ  200تفيذ بأ ن عدد املهاجرين يف العامل بلغ  2005لس نة 

مليون, وأ ّن جّل ذكل العدد مه من قبيل الهجرة غري الرشعية ول  250اليوم ما يقارب 

ال مرييك ترامب بناء جدار عازل بني الولايت املتحدة  أ دّل عىل ذكل من قرار الرئيس

واملكس يك. وكذكل يكون من املفيد التذكر بأ ن بؤر الهجرة غري الرشعية يف العامل عديدة 

 ومن أ مهها:

 الوسطى واملكس يك يف اجتاه أ مرياك التاملية )الولايت املتحدة وكندا(. أ مرياك -

فريقيا يف اجتاه أ ورواب -  اإ

 جتاه دول اخلليججنوب أ س يا يف ا -

 الرشق ال وسط وأ س يا الوسطى يف اجتاه الاحتاد ال ورويب وروس يا -

 ّشيق أ س يا يف اجتاه أ سرتاليا والولايت املتحدة. -
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 . الهجرة عامل تمنية ورضورية لنتعاش الاقتصاد ادلويلب

جيابياهتا جيابية وسلبيات وأ ن اإ أ كرث من سلبياهتا. فهيي  للهجرة غري ّشعية اكنت أ و منظمة اإ

تفيد املهاجر وعائلته وبالده حيث أ هنا عامل تمنية همم ابلنس بة للبدلان املصدرة مبا تدربه من 

حتويالت من العمةل الصعبة ومبا توفره غالبا للمهاجر من توازن مادي وأ ديب ومن فرص 

عوبة الاندما  التدر  يف سمل الكفاءة والاختصاص ولك ذكل رمغ سلبياهتا املتأ تية من ص

 يف اجملمتع املس تقبل للهجرة وما ميكن أ ن حيدثه ذكل من هتميش اجامتعي وهتتيش أ مين.

ويف املقابل فاإن للهجرة )وحىت الرسية مهنا( وقع اإجيايب عىل التمنية يف بدلان الإس تقبال مبا 

غل فاها يوفر املهاجرون الرسيون من يد عامةل زهيدة املهن يف ميادين عديدة ل يرغب ابلت

أ حصاب البالد. وذلكل جند عديد القطاعات اكلفالحة, والبناء, والعمل البدلي والاجامتعي 

عامة,يؤجرون املهاجرين وحىت يوفرون هلم رسيّة الوجود. وتتري بعض الإحصائيات اإىل 

 من منوها الس نوي. %10أ ن املهاجرين يسامهون يف بعض البدلان ال وروبية بنس بة 

 الهجرة غري الرشعية: . مقاومةت

رمغ ما لها من بعض الإجيابيات تبقى الهجرة غري الرشعية ظاهرة من ظواهر الفوىض 

والإخالل ابل من والتعدي عىل القانون وعىل الرتاتيب املنجرة عنه محلاية أ من البدلان 

من  وضامن التنقل املنظم اذلي أ صبحت متليه عوملة التعامل والثقافة واملعرفة. ولكن لبد

وراء  ركضاأ ساوي يف بعض ال حيان للمهاجر اذلي اخاطر حبياته املأ خذ اجلانب الإنساين و 

العيش الكرمي فاملهاجر غري الرشعي ليس ابلضورة جمرم ول منحرف وهو يف غالب 

دلول املتقدمة ش يف ايال حيان مغرور مبا يراه عرب القنوات التلفزية من رفاه وسالسة الع 

 اب.وخاصة مهنا أ ورو

من اخلطاإ الإعتقاد بأ ن مقاومة الهجرة الرسية يه مسأ ةل أ منية فقط, بل يه كذكل  انه

مسأ ةل س ياس ية واقتصادية واجامتعية ومعاجلهتا تقع عىل اكهل دول الضفة اجلنوبية للبحر 

املتوسط ابلنس بة ل ورواب وأ ّن خط ادلفاع ضد تدفق املهاجرين ل يقع يف جنوب املتوسط 

يف ضفافه التاملية, ول يكفي أ ن تقول أ ورواب "تعيني دول الضفة الغربية  بل هو ابل حرى
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لصد تدفق املهاجرين" بل يتعني التحر  ملعاجلة متّك الهجرة مبعاجلة أ س باهبا العميقة يف 

ويف دول املغرب اليت تعرف  عدد كبري من املهاجرينبدلان الساحل والصحراء مصدر 

عادة بناء متالك التمنية, بوضع برامج تمنو  ية, اقتصادية واجامتعية لإعانة ادلول الفاشةل واإ

ادلوةل وسط نفوذها واستئصال الفساد فاها. وميكن أ ن يكون ذكل مضن خطة تعاون ثاليث 

بني الضفة التاملية للمتوسط والضفة الغربية وبدلان الساحل والصحراء يف نطاق احلوار 

ل املغاربية لها من اخلربة الس ياس ية والقيادية , القامئ يف احلوض الغريب للمتوسط. فادلو 5+5

 والكفاءات الضورية للحومكة الفاعةل لو توفرت لها الإماكنيات املادية.

فعىل بدلان الضفة التاملية أ ن تضع خمططات انجعة لتمنية بدلان جوارها الاسرتاتيجي 

جي يف أ ورواب املغاريب بعمقه الصحراوي كام فعلت ولزالت تعمل يف جوارها الاسرتاتي

 .الرشقية ويف البلقان

 مالمح الاسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة ظاهرة الهجرة غري الرشعية: -7

اهامتمه بظاهرة الهجرة غري  2017شهر أ كتوبر جملس ال من القويم التونيس خالل واصل 

خالهل مناقتة بقرص قرطا  مّت  2017أ كتوبر  11الرشعية من خالل جلسة معل يوم 

الاسرتاتيجية الوطنية لتأ مني احلدود كام مّت اس تعراض اجلهود اليت قامت هبا مرشوع 

وزاريت ادلفاع وادلاخلية يف جمال ماكحفة الهجرة غري الرشعية واحلد من ظاهرة اجلرمية 

نقاذ أ رواح املئات لإحباط حماولت  ,املنظمة يف  احلوض املتوسطي الهجرة غري الرشعية واإ

طار أ وىص اجمللس بضورة دمع أ ليات التعاون ويف هذا الإ  من املهاجرين الرسيني,

قلميي وادلويل ملاكحفة هذه الظاهرة وتاكتف هجود مجيع أ هجزة ادلوةل للتعاطي  والتنس يق الإ

 .مع أ س باهبا الاجامتعية والاقتصادية والثقافية

اكحفة وبصفة عامة فان السلطات التونس ية تتبع منذ فرتة اسرتاتيجية متعددة ال بعاد مل

 الهجرة غري الرشعية وتتجىل معاملها خاصة من خالل:
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  :البعد الترشيعي ملاكحفة الهجرة غري الرشعية 

واذلي مّت  3/2/2004املؤّرخ يف  6تتجىل معامله من خالل القانون ال سايس عدد  -

 14/5/1975املؤّرخ يف  40مبقتضاه تنقيح بعض الفصول الواردة ابلقانون عدد 

فصال اإىل ذات القانون, اذلي  18)واملتعلّق جبوازات السفر وواثئق السفر( مع اإضافة 

يات الهجرة غري الرشعية مع توس يع دائرة ضّمن عقوابت زجرية رادعة ملنظمي معل ت

 التجرمي لتتمل لّك من أ رشد أ و دبّر أ و سهّل أ و ساعد أ و توّسط أ و نّظم بأ يّة وس يةل

دخول خشص اإىل الرتاب التونيس أ و مغادرته خلسة سواء  -ولو دون مقابل –اكنت 

)جديد( أ قر  44من نقاط العبور املعمتدة من قبل املسافرين أ و غريها, علام وأ ّن الفصل 

ذ نتج عن اجلرمية  50عاما مع خطية قدرها  15عقااب ابلسجن يصل اإىل  أ لف دينارا اإ

لاها سقوط بدين  دخاهلم اإىل الرتاب التونيس أ و اإخراهجم منه املتار اإ لل شخاص الواقع اإ

عاما مع خطية قدرها  20, هذا ويرتفع العقاب اإىل السّجن مّدة  %20تفوق نس بة 

لاهم.أ لف دينارا اإ  100  ذا نتج عن ذات اجلرمية موت ال شخاص السالف التعّرض اإ

 .2016اإصدار قانون ماكحفة الاجتار ابلبرش يف أ وت  -

 بصدد الاتهتاء من مرشوع قانون اللجوء. -

متام جمةل  2004جانفي  20مؤرخ يف  2004لس نة  3قانون عدد  - متعلق بتنقيح واإ

 التجارة البحرية.

يتعلق ابملوافقة عىل بروتوكول  2003جانفي  21مؤرخ يف  2003لس نة  06قانون عدد  -

ال مم املتحدة  لتفاقيةماكحفة هتريب املهاجرين عن طريق الرّب والبحر واجلّو املمكل 

 ملاكحفة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.
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تفاقية  صادقة عىليتعلق ابمل 1985أ فريل  24مؤرخ يف  1985لس نة  06قانون عدد  - اإ

 ال مم املتحدة لقانون البحار.

صدار جمةل املواين  2009جويلية  08مؤرخ يف  2009لس نة  48قانون عدد  - يتعلق ابإ

 البحرية.

متام جمةل التنظمي  2004جانفي  20مؤرخ يف  2004لس نة  4قانون عدد  - يتعلق بتنقيح واإ

 الإداري للمالحة البحرية.

 (solas) 74/78برشية يف البحار التفاقية ادلولية لسالمة ال رواح ال  -

نقاذ يف البحر لعام  -  (SAR) 1979التفاقية ادلولية للبحث والإ

تفاقية ادلولية لالإعالم لس نة  -  .1989الإ

 

  أ ين ينطلق مهنا أ غلببعد اجامتعي هيدف اإىل مزيد تمنية ما يعرف ابملناطق املهّمتة 

 املهاجرين غري الرشعيني التونس يني وذكل من خالل:

تّفاقيات مع البدلان ال وروبية للرتفيع يف حّصة تونس يف ما اخّص عقود العمل  - برام اإ اإ

طار الهجرة الرشعية )حسب الرشوط ايل ضبطها قانون  اخملصّصة للتونس يني يف اإ

 الهجرة ال ورويب(.

ثر  2017أ كتوبر  30يوم  -رئيس جملس النواب–ويف هذا الإطار رّصح محمد النارص  اإ

نّه من املتوقّع اللقاء اذلي مج عه برئيس الربملان ال ورويب مبجلس نواب التعب يف تونس اإ

أ ن تصبح معليات الهجرة غري الرشعية منظمة ويف مس توى حاجيات البدلان ال وروبية 

تفا املهاجرين وادلوةل التونس ية س تضمن يف  ق والتعاون بني ادّلول اليت ستس تقبلوابلإ

 رة.هؤلء اذلين سيسافرون يف نطاق الهج
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اجلبائية  والامتيازاتبتكل املناطق مع تقدمي التسهيالت الإدارية  الاستامثرتتجيع  -

قامة متاريع بتكل املناطق.  للمستمثرين التونس يني وال جانب اذلين يعزتمون اإ

لاها ابعتبارها ّشطا رضوراي ل ي  حتسني وتطوير البنية التحتية ابملناطق - املتار اإ

 .استامثريمرشوع 

واملتوسطة هبدف توفري أ كرث ما ميكن من فرص تفعيل أ ليات متويل املؤسسات الصغرى  -

 العمل.

 

 *البعد ال مين:

الربيّة والبحرية عاّمة تبقى ابل ساس من متمولت وزارة  احلدود أ ّن منظومة مراقبة 

ادّلاخلية ووزارة ادلفاع من خالل وحدات احلرس الوطين واجليش الوطين ومن خالل 

 الانتتار عىل طور احلدود الربية والبحرية وابلتنس يق مع بقية املنظومات ال منية.

جلهود عن طريق املصاحل املعنية حبامية كام تتوىل الإدارة العاّمة لل من الوطين معاضدة هذه ا

احلدود الربية والبحرية من خالل ماكحفة ظاهرة الهجرة غري الرشعية عىل مس توى املعابر 

احلدودية لك ذكل يؤكّد وجود اسرتاتيجية أ منية محلاية احلدود البحرية والربية من ادلاخل 

 ومن اخلار .

صالحاتذلكل مّت القيام  تاء الإدارة العامة للحدود الربية والبحرية هيلكية من خالل ان  ابإ

عىل مرشوع احداث الادارة العامة للحدود وال جانب ابلإدارة  والإمضاءللحرس الوطين 

 اإىل جانب اختاذ مجةل من الاجراءات تمتثّل يف: ,العاّمة لل من الوطين
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التجارية مع احاكم تتديد املراقبة بّرا وحبّرا وعىل املواين وعىل البواخر الراس ية ابملواين  -

 اجراءات التفتيش ال مين وادليواين.

 تتديد املراقبة عىل واثئق السفر -

مراقبة احلدود الربية والبحرية ابس تعامل الوسائل التقنية والتنس يق مع اجلانب  -

 ال ورويب وخاصة الإيطايل, الفرنيس يف لك طارئ.

 من خالل التعاون ادلويل: غري الرشعيةماكحفة الهجرة *

عادة القبول  أ ن برام اتفاق مع الاحتاد ال ورويب خبصوص اإ ادلوةل التونس ية بصدد دراسة اإ

وتسهيل احلصول عىل التأ شرية )التنقل( مبا سيسامه يف تقليص عدد املهاجرين غري 

 (2016الرشعيني ) مت الرشوع يف املفاوضات منذ أ كتوبر 

تفاقيات ثنائية بني ادلوةل التونس ية  وبعض البدلان ال وروبية ) عىل غرار مّت التوقيع عىل اإ

يطاليا, أ ملانيا, سويرسا.....( لإعادة قبول التونس يني ) ل س امي أ مام موجة تدفق املهاجرين  اإ

يطاليا وأ ملانيا خاصة( والتعاون الفين من خالل  غري الرشعيني خالل الفرتة ال خرية عىل اإ

 الهجرة غري الرشعية.اكحفة تبادل التجارب واخلربات وادلمع ابلتجهزيات املتطورة مل
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لورشة معل مغلقة حول ظاهرة الهجرة غري الرشعية ابملعهد التونيس  نبثقةالتوصيات امل  -8

لدلراسات الاسرتاتيجية:
6

 

   جيش -حرس وطين-توصيات الاطراف املتداخةل يف اجملال الامين :)امن وطين

  امللحقني الامنيني لسفارة ايطاليا و املانيا(-البحر

 للتعور لتحفزي دمع الت باب ودمع دور املنظامت واجملمتع املدين يف تأ طري الت بابـ 

 ابلنامتء.و ابلوطنية

 ـ تطوير مناجه الرتبية والتكوين والتتغيل.

 ـ تدعمي العمليات الوقائية .

نتاء هيّك موحد يعىن بظاهرة الهجرة غري الرشعية.  ـ اإ

 ـ اإجياد حلول ملسأ ةل التأ شريات.

 الت وطنية لتحسيس الت باب مبخاطر الهجرة غري الرشعية .ـ برجمة مح

 ـ برجمة مؤمترات ومنتدايت مع ادلول املعنية بظاهرة الهجرة غري الرشعية.

 ـ جترمي املهاجرين غري الرشعيني من خالل نصوص قانونية مع تتديد العقوبة يف شأ هنم .

 تعزيز التواجد ال مين يف جزيرة قرقنة. -

  املتداخةل يف اجملال الاجامتعي :توصيات الاطراف 

 ـ القيام حبمالت توعية وحتسيس يف املدارس واملنظامت . 

                                                           
6
 املغلقة كام تضمنت توصيات اجلهات ال منية توصيات تقنية ذات طابع معليايت مّت توجاهها للجهات اخملتّصة. اجللسة عرض التوصيات كام وردت خالل متّ   
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 ـ تدعمي القدرات خاصة يف اجلهات املهمتة لإدراهجم يف سوق التغل. 

 ـ وضع برامج تكوين حىت يمتكن الت باب من خلق مرشوعه اخلاص.  

 ـ القيام بدراسات هتم مالمح املهاجرين غري الرشعيني.  

 . 2030ـ اإطالق تفكري شامل يف أ فق  

وجيمع  الاجامتعية اليت تعىن ابلهجرة تطوير اجلهات الرمسية جلهاز ينسق بني الهيالك -

املعطيات واملعلومات ويضع الس ياسات الضورية لتنظمي الهجرة القامئة واخلارجة للحد من 

 ا.سلبياهت

ذ منعها الاكمل قد حيدث  - عدم اغالق أ بواب الهجرة ابلاكمل رسية اكنت أ م علنية, اإ

انفجارا اجامتعيا امام تواصل عدم قدرة الاقتصاد عىل استيعاب البطاةل وخاصة بطاةل 

 الت باب.

عىل اجلوار ال ورويب أ ن يدر  أ ن خطر غلق حدود البالد ابلاكمل هو خطر عىل تونس  -

ما مل يكن هل  جرميةفضاء الاورويب أ ن ل يعامل املهاجر الرسي وك نه مقرتف واملتوسط وال

عدادمه  بأ نواعهصةل ابلإرهاب وابلهتريب الاجرايم  وأ ن يقع انتقاء القادرين مهنم للتأ هيل واإ

 للهجرة املنظمة.

 العمل عىل دمع وتطوير التفاقيات اخلاصة ابلهجرة املنظمة مع دول الاحتاد ال ورويب. -

 اإحداث هجاز متوسطي يعىن مبعاجلة أ س باب الهجرة ووضع س ياسات وبرامج للحد مهنا. -

  7سفارة ايطاليا و فرنسا:توصيات ممثّل 

 ـ وضع برامج خمتصة يف املدارس للمسامهة يف دمع ثقة الت باب يف ادلوةل.
                                                           

7
عامتدها كام يه.   لّ أ نّه مّت اإ  ابلرمغ من تباين بعض التوصيات اإ
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 التعاون ال مين بني تونس وايطاليا. تدعميـ 

اسرتاتيجية مع املنظامت واجملمتع املدين للقيام حبمالت لتحذير الت باب والعائالت ـ وضع 

 من خماطر الهجرة غري الرشعية .

 ـ تدعمي املراقبة عىل احلدود.

 ـ تتديد العقوابت عىل مرتكيب الهجرة غري الرشعية.

 بًا.مذن ـ عدم اعتبار املهاجر غري الرشعي حضية وتطبيق القانون يف شأ نه ابعتباره 

 ـ دراسة ظاهرة الهجرة الغري ّشعية وخاصة مالمح املهاجر غري الرشعي.

ـ اإعامتد اسرتاتيجية اتصال لتدعمي شعور الت باب التونيس ابلهوية ولتفادي ظاهرة العود  

 دلى فئة الت باب الذلين حاولوا الهجرة سابقا.

 ـ فتح حوارات للت باب للتواصل معهم ولتحديد افاقهم املس تقبلية .

ـ فتح حوار بني ادلول املعنية بظاهرة الهجرة غري الرشعية والقيام ابتفاقيات معها, والإمضاء 

 عىل ّشعة دولية " عهد " حول الهجرة وخلق نظام جديد للرشاكة و التضامن ادلويل.

ابلهجرة ك لية للتمنية ادلولية,  والإقرار"  2030تونس ـ حتقيق اهداف التمنية ادلامئة "

واحلوار حول الهجرة والتمنية جيب ان يتجاوز مرحةل النقاش اإىل احللول العملية طويةل 

 املدى.

 ادلول.ـ مراجعة النصوص املتعلقة ابلهجرة وسهوةل احلركة والتنقل بني 

 ـ اجياد فرص جهرة ّشعية للت باب اذلي يسعى للهجرة غري الرشعية. 

 وأ ورواب.تبادل الثقايف بني تونس ـ تطوير ال 

 املترت .ـ تطوير التفكري الإسرتاتيجي 

 ـ التباحث  حول الاشاكليات املترتكة بني تونس وأ ملانيا.

, خاصة يف جمال مقاومة الت باكت يق العمليايت عىل املس توى ال مينـ تطوير التنس  

 الإجرامية املنظمة لعمليات الهجرة غري الرشعية.


