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املصاعب املخفية للقوى 
العاملة الغائبة عن األنظار 
الحياة االقتصادية لالجئين واملهاجرين في تونس 



إمكانية  لعدم  نظرا  واملهاجرين  الالجئين  مهارات  قيمة  من  التقليل  يتم  ما  كثيرا 
الوصول إلى سوق العمل الرسمي في تونس. وبالتالي، تظّل مساهماتهم في االقتصاد 

التون�سي وتنميته غير مرئية وغير معترف بها إلى حد كبير. 

ماهي أوضاعهم االقتصادية اليوم؟ في أي قطاعات يعملون ويساهمون في االقتصاد؟ 
حّسن حياتهم؟

ُ
ماهي نقاط ضعفهم املحّددة وما هي الحلول املمكنة التي من شأنها أن ت

تنطوي هذه الدراسة على:

ملحة محّدثة للوضع االقتصادي لالجئين واملهاجرين في تونس، بما في ذلك مدى إمكانية وصولهم 	 
إلى سوق العمل ومساهماتهم في االقتصاد املحلي والوطني.

توصيات موّجهة إلى السلطات التونسية )الوطنية واملحلية( واملنظمات الدولية واملجتمع املدني 	 
والباحثين.

أهم النتائج

الحق في العمل
صــادق تونــس علــى 

ُ
افتقــار تونــس إلــى التشــريعات التــي تحمــي كال مــن الحقــوق االقتصاديــة لالجئيــن واملهاجريــن ومعيشــتهم. لــم ت

االتفاقيــات الدوليــة للعمــال املهاجريــن وهــي تفتقــد أيضــا إلــى أحــكام مناســبة ضمــن اســتراتيجيتها الوطنيــة للهجــرة فيمــا يتعلــق بضمــان 

حقــوق العمــال املهاجريــن، ولــم ُيعتمــد إلــى حــد اآلن أي قانــون وطنــي خــاص باللجــوء. وفــي نفــس الوقــت، فــإن ديناميكيــات الهجــرة فــي 

قــة بحقــوق العمــل ومشــاركة الالجئيــن واملهاجريــن فــي االقتصــاد التون�ســي.
ّ
تونــس تتغّيــر خاصــة بالنظــر إلــى زيــادة األهميــة املتعل

النوع االجتماعي وأنواع التوظيف
هناك اختالف شــديد في الوصول إلى العمل وأنواع الوظائف حســب الجنس بالنســبة إلى الالجئين واملهاجرين في حين توظيفهم 

غالبــا مــا يكــون فــي القطــاع غيــر الرســمي. غالبــا مــا تحّدثــت النســاء علــى قيامهــن باألعمــال املنزليــة، فــي حيــن عّبــر الرجــال عــن عملهــم فــي 

البنــاء والزراعــة والصناعــة والتصنيــع. وقــد أشــار املخبــرون الرئيســيون إلــى أنــه مــن الصعــب علــى النســاء إيجــاد عمــل خاصــة فــي الجنــوب 

التون�ســي، حيــث أن معظــم فــرص العمــل ترتبــط بقطــاع البنــاء.

الطلبة والعمل غير الرسمي
كثيــرا مــا يتعّيــن علــى الطلبــة مــن بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء اللجــوء إلــى العمــل فــي القطــاع غيــر الرســمي لتغطيــة تكاليــف 

قّدمهــا املؤسســات التعليميــة غيــر مالئمــة لتغطيــة تكاليــف املعيشــة أو دفــع الرســوم الجامعيــة. 
ُ
معيشــتهم. غالبــا مــا تكــون املنــح التــي ت

ومــن  الطلبــة  مــن  العديــد  ُيجبــر  تونــس  فــي  قانونيــة  بصفــة  األجانــب  الطلبــة  توظيــف  إمكانيــة  عــدم  فــإن  األمــر،  هــذا  إلــى  وباإلضافــة 

املتخّرجيــن علــى العمــل فــي القطــاع غيــر الرســمي مثلهــم مثــل الالجئيــن واملهاجريــن اآلخريــن فــي تونــس، وغالبــا مــا تكــون هــذه الوظائــف غيــر 

مرتبطــة بمجــال دراســاتهم ومهاراتهــم.
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الوصول إلى الخدمات املصرفية
الغالبيــة الكبــرى مــن املســتجيبين عّبــروا عــن نقــص فــي الوصــول إلــى الخدمــات املصرفيــة. أشــار الالجئــون واملهاجــرون إلــى نقــص الوضــوح 

ــق بنــوع املســتندات التــي تطلبهــا املصــارف. وقــد أعــرب املخبــرون الرئيســيون عــن إجباريــة تقديــم بطاقــة إقامــة أو عقــد عمــل 
ّ
فيمــا يتعل

رســمي، وهــي متطلبــات تمنــع بعــض الالجئيــن وطالبــي اللجــوء واملهاجريــن غيــر النظامييــن مــن الوصــول إلــى الخدمــات املصرفيــة. 

الحواالت املالية
أغلــب املســتجيبين أشــاروا إلــى أن دخلهــم فــي تونــس ال يكفــي إلرســال الحــواالت املاليــة لعائالتهــم فــي بلدانهــم األصليــة. يعتمــد املســتجيبون 

لو خدمــات الهاتــف الجــوال.
ّ
ــره مشــغ

ّ
الذيــن ُيرســلون الحــواالت املاليــة إلــى اســتخدام نظــام ائتمــان علــى هواتفهــم الجوالــة يوف

املساهمات في التنمية
غالًبــا مــا تمــر مســاهمات الالجئيــن واملهاجريــن فــي االقتصــاد التون�ســي وتنميتــه دون أن يالحظهــا أحــد ، حيــث يشــارك معظمهــم فــي أنشــطة 

لــون يــدا عاملــة غالبــا 
ّ
التوظيــف غيــر الرســمية. يعمــل الالجئــون واملهاجــرون علــى ســد الثغــرات املوجــودة فــي العديــد مــن القطاعــات ويمث

ــب جهــدا بدنيــا وال تقت�ســي مهــارات عاليــة ضمــن القطــاع غيــر الرســمي. 
ّ
مــا تنشــط فــي وظائــف تتطل

 اقرؤا املزيد!
متوفر بكل من اللغات التالية 

)اإلنجليزية، الفرنسية، العربية(

أحــد املهاجريــن وزميلــه التون�ســي فــي العمــل يقومــان بترميــم 

فنــدق فــي الجنــوب التون�ســي.

جرجيس، تونس، 2 يونيو/جوان 2020. 
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https://mixedmigration.org/resource/hidden-hardship-of-an-unnoticed-workforce/


)MMC( عن مركز الهجرة املختلطة

العاملية  الشبكة  إفريقيا هو جزء من  )MMC( لشمال  املختلطة  الهجرة  مركز 

وعالية  املستقلة  للبيانات  رائًدا  مصدًرا  عّد 
ُ
ت والتي  املختلطة  الهجرة  ملركز 

مركز  ُيقّدم  املختلطة.  الهجرة  مجال  في  والخبرة  والتحليل  والبحث  الجودة 

الهجرة  بأنماط  ق 
ّ
يتعل فيما  والخبرة  األدلة  إفريقيا  لشمال  املختلطة  الهجرة 

وشرق  غرب  بلدان  من  خاصة  القادمين  لين 
ّ

املتنق األشخاص  وديناميكيات 

ل البلدان التي تحظى باالهتمام في هذا السياق في: الجزائر 
ّ
إفريقيا والذاهبين إلى بلدان شمال إفريقيا أو املاّرين عبرها. وتتمث

ومصر وليبيا، واملغرب والسودان وتونس. 

مركز الهجرة املختلطة )MMC( هو جزء من وتتم إدارته من املجلس الدانماركي لالجئين )DRC(. إن موقف مركز الهجرة املختلطة 

ال يعكس بالضرورة موقف املجلس الدانماركي لالجئين.

 )HBF( عن مؤسسة هاينريش باول

 للمنظورات واملشاريع الخضراء. املؤسسة تنتمي لحزب الخضر األملاني. وهي تعمل مع شركاء 
ً
عتبر مؤسسة هاينريش باول محفزا

ُ
ت

34 مكتًبا دولًيا، بما في ذلك مكتب تونس. تعمل املؤسسة من أجل بيئة سليمٍة ومستدامة  60 دولة ولديها حالًيا  في أكثر من 

لألجيال الحالية واملستقبلية وتدافع عن حقوق اإلنسان بما في ذلك حقوق املهاجرين والالجئين والنازحين داخلًيا. 

tn.boell.org :زوروا املوقع

@boell_tunis tn.boell info@tn.boell.org@hbstunis

املناصرة املشاركة السياسات والبرامج البحث والتحليل جمع البيانات

نظرة سريعة على مركز الهجرة 
املختلطة في تونس:

أكثر من 7000 مقابلة تم إجرائها
أكثر من 15 مراقب ميداني
أكثر من 20 موقع في تونس

@Mixed_MigrationMMCNorthAfrica

north-africa@mixedmigration.org

Mixed Migration Centre

mixedmigration.org/regions/north-africa :زوروا املوقع
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