ظاهرة الهجرة غير الشرعية
أن يفــوق عــدد التونســيني باخلــارج يف أفــق  1.6 ،2030مليــون
تتوقــع دراســة «تونــس ّ »2030
نســمة وميكــن أن يرتفــع حتــى مليونــي نســمة وهــو مــا ميثــل أكثــر مــن  %13.5مــن مجمــوع
ســكان البــاد.
أن تصبــح تونــس مســتقبلة للهجــرة بصفــة ملحوظــة ،رغــم أن املســار
كمــا تتوقــع نفــس الدراســة ّ
عقب أحداث  14جانفي  2011كان له تأثير على الوضع االجتماعي واالقتصادي والسياسي
أن هنــاك عديــد القطاعــات التــي تشــكو نقــص يف اليــد العاملــة (العمالــة
علــى تونــس ،واملفارقــة ّ
يف البنــاء ،الفالحــة ،اخلدمــات )...حيــث كان مــن املتوقــع أن يبلــغ عــدد العمالــة األجنبيــة 118
ألــف نســمة يف آفــق  2030وهــو مــا ميثــل  %2مــن الناشــطني بالبــاد.
وكان لتواتــر األحــداث مبنطقــة شــمال إفريقيــا (تونــس ،ليبيــا ،مصــر) خــال ســنة  2011تأثيــر
عكســي علــى الهجــرة اخلارجيــة مــن تونــس بطريقــة شــرعية لنتحــدث اليــوم عــن ظاهــرة الهجرة
غيــر الشــرعية أو الهجــرة الالنظاميــة أيــن ّ
مت تســجيل أكثــر مــن  930محاولــة الجتيــاز احلــدود
شــارك فيهــا حوالــي  20000تونســي وأكثــر مــن  4000أجنبــي مــن جنســيات افريقيــة وذلــك
بــن الفتــرة املمتــدة مــن  2011إلــى حــدود  2017مــع االشــارة أ ّنــه خــال خمــس ســنوات مــن
 1998إلــى  2003حــاول  38000حــارق الوصــول إلــى ايطاليــا ( 26ألــف تونســي وحوالــي
 12ألــف إفريقــي).
ومــا أكــد علــى ضــرورة االهتمــام بهــذه الظاهــرة تصاعــد موجــة الرحــات خــال شــهر اكتوبــر
 2017والتــي تخللتهــا حادثــة اصطــدام خافــرة اجليــش الوطنــي مــع أحــد املراكــب التــي كان
علــى متنهــا أكثــر مــن  80مهاجــر غيــر شــرعي والتــي خلفــت حوالــي  40ضحيــة وللغــرض مت
عقــد نــدوة مبقــر املعهــد التونســي للدراســات االســتراتيجية انبثقــت عنهــا توصيــات صــدرت
عــن كافــة األطــر املشــاركة وهــي أطــر أمنيــة واجتماعيــة وممثلــن عــن ســفارتي إيطاليــا ،أملانيــا
واملنظمــة الدوليــة للهجــرة.
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مت خــال النــدوة اإلشــارة إلــى البعــد اجليوسياســي لظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية باعتبارهــا
ظاهــرة عامليــة متواجــدة يف كل قــارات العالــم ،وباعتبارهــا عامــل تنميــة وضروريــة لالنتعــاش
االقتصــادي الدولــي واحمللــي مــن خــال اليــد العاملــة وهجــرة بعــض الكفــاءات وحتويــات
العملــة الصعبــة التــي ميكــن توفيرهــا إذا مــا مت تنظيــم عمليــة الهجــرة ضمــن اتفاقيــات منظمــة.
لكــن تبقــى الهجــرة غيــر الشــرعية ظاهــرة مــن ظواهــر الفوضــى واإلخــال باألمــن والتعــدي
علــى القانــون وعلــى التراتيــب حلمايــة أمــن الـ ّدول وضمــان التنقــل املنظــم أصبــح ضــرورة
متليــه عوملــة التعامــل والثقافــة واملعرفــة.
وال بـ ّد مــن أخــذ اجلانــب االنســاني واملأســاوي يف بعــض األحيــان للمهاجــر الذي يخاطــر بحياته
ركضــا وراء العيــش الكــرمي كمــا يعتقــد ،فاملهاجــر غيــر الشــرعي ليــس بالضــرورة مجــرم وال
منحــرف وهــو يف غالــب األحيــان مغـ ّرر بــه مبــا يــراه عبــر القنــوات التلفزيــة مــن رفــاه وسالســة
العيــش يف الــدول املتقدمــة وخاصــة منهــا أوروبــا.
بــأن مقاومــة الهجــرة الســرية هــي مســألة أمنيــة فقــط بــل هــي
ا ّنــه مــن اخلطــأ االعتقــاد ّ
كذلــك مســألة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وان معاجلتهــا تقــع علــى كاهــل دول الضفــة
اجلنوبيــة للبحــر املتوســط بالنســبة ألوروبــا بــل هــي مســؤولية مشــتركة ويتعــن التحــرك جنوبــا
وشــماال ملعاجلــة الهجــرة غيــر الشــرعية مبعاجلــة أســبابها العميقــة إلــى حــدود دول الســاحل
والصحــراء مصــدر تدفــق عــدد كبيــر مــن املهاجريــن الســريني الذيــن يشــكلون خطــرا علــى
بالدنــا وعلــى دول اجلــوار وعلــى أوروبــا بصفــة عا ّمــة.
وهــو مــا يســتوجب ضــرورة وضــع بلــدان الضفــة الشــمالية ملخططــات ناجعــة لتنميــة بلــدان
جوارهــا االســتراتيجي املغاربــي بعمقــه الصحــراوي كمــا فعلــت والزالــت تعمــل يف جوارهــا
االســتراتيجي يف أوروبــا الشــرقية ويف البلقــان.
أن مجلــس األمــن القومــي التونســي واصــل اهتمامــه بظاهــرة الهجــرة غيــر
جتــدر االشــارة ّ
الشــرعية مــن خــال جلســة عمــل يــوم  11أكتوبــر  2017بقصــر قرطــاج ّ
مت خاللــه مناقشــة
مشــروع االســتراتيجية الوطنيــة لتأمــن احلــدود كمــا ّ
مت اســتعراض اجلهــود التــي قامــت بهــا
وزارتــي الدفــاع والداخليــة يف مجــال مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية واحلــد مــن ظاهــرة
اجلرميــة املنظمــة يف احلــوض املتوســطي ،إلحبــاط محــاوالت الهجــرة غيــر الشــرعية وإنقــاذ
أرواح املئــات مــن املهاجريــن الســريني ،ويف هــذا اإلطــار أوصــى املجلــس بضــرورة دعــم آليــات
التعــاون والتنســيق اإلقليمــي والدولــي ملكافحــة هــذه الظاهــرة وتكاتــف جهــود جميــع أجهــزة
الدولــة للتعاطــي مــع أســبابها االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة.
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كمــا صـ ّرح الســيد محمــد الناصــر -رئيــس مجلــس النــواب -يــوم  30أكتوبــر  2017إثــر اللقــاء
الــذي جمعــه برئيــس البرملــان األوروبــي مبجلــس نــواب الشــعب يف تونــس إ ّنــه مــن املتو ّقــع
أن تصبــح عمليــات الهجــرة غيــر الشــرعية منظمــة ويف مســتوى حاجيــات البلــدان األوروبيــة
وباالتفــاق والتعــاون بــن الــ ّدول التــي ستســتقبل املهاجريــن والدولــة التونســية ســتضمن يف
هــؤالء الذيــن سيســافرون يف نطــاق الهجــرة.
ّ
املؤشرات واإلحصائيات املسجلة من  2011إلى حدود أكتوبر :2017
-

(مت حتليل املعطيات املوجودة باجلدول ضمن دراسة املعهد التونسي للدراسات االستراتيجية)
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هــذا وانبثقــت علــى جلســة العمــل املنعقــدة باملعهــد التونســي للدراســات االســتراتيجية توصيــات
حــول ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية نوردهــا كاآلتــي:
التوصيــات :
ّ
* توصيات املعهد التونسي للدراسات االستراتيجية:

 القيــام بحمــات حتسيســية لتوعيــة الشــباب والعائــات واملجتمــع بخطــورة هــذهالظاهــرة وتعميــم هــذه احلمــات علــى مســتوى املــدارس ،املعاهــد ،الكليــات واملصانــع،
ووســائل االعــام املرئيــة واملســموعة وصفحــات التواصــل االجتماعــي إلــى جانــب تفعيــل
دور املجتمــع املدنــي يف القيــام بأنشــطة اجتماعيــة حــول هــذه الظاهــرة.
 العمــل علــى اســتراتيجية لرفــع التأشــيرة املفروضــة علــى الشــباب الــذي يرغــب يفالهجــرة أو تســهيل عمليــة منحــه التأشــيرة وفــق ترتيبــات وشــروط ســهلة.
 العمــل علــى دعــم اســتراتيجية للهجــرة الشــرعية والترفيــع يف عدد املهاجريــن وانفتاحهمعلــى كل الـ ّدول األوروبيــة وبقيــة دول العالم.
 عقــد اتفاقيــات بــن الدولــة التونســية والشــركاء االيطاليــن لضمــان تد ّفــق املهاجريــنبصفــة شــرعية وهــو مــا سيســاعد علــى حتقيــق التنميــة ويقلــل مــن مخاطــر ظاهــرة الهجرة
غيــر الشــرعية علــى البلديــن مبــا يضمــن التنميــة واالســتقرار.
* توصيــات االطــراف املتداخلــة يف املجــال األمنــي( :امــن وطني-حــرس وطني-جيش البحر-امللحقني
األمنيــن لســفارة إيطاليــا وأملانيا)

 دعــم الشــباب ودعــم دور املنظمــات واملجتمــع املدنــي يف تأطيــر الشــباب لتحفيــز الشــعوربالوطنيــة وباالنتماء.
 تطوير مناهج التربية والتكوين والتشغيل. تدعيم العمليات الوقائية. إنشاء هيكل موحد يعنى بظاهرة الهجرة غير الشرعية. إيجاد حلول ملسألة التأشيرات.ظاهرة الهجرة غير الشرعية
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 برمجة حمالت وطنية لتحسيس الشباب مبخاطر الهجرة غير الشرعية. برمجة مؤمترات ومنتديات مع الدول املعنية بظاهرة الهجرة غير الشرعية. مراجعة القوانني املتعلّقة بالهجرة غير الشرعية. تعزيز التواجد األمني يف جزيرة قرقنة. وضع برامج مختصة يف املدارس للمساهمة يف دعم ثقة الشباب يف الدولة. تدعيم التعاون األمني بني تونس وايطاليا. وضــع اســتراتيجية مــع املنظمــات واملجتمــع املدنــي للقيــام بحمــات لتحذيــر الشــبابوالعائــات مــن مخاطــر الهجــرة غيــر الشــرعية.
 تدعيم املراقبة على احلدود. مراجعة القوانني املتعلّقة بالهجرة غير الشرعية. تطبيق القانون يف شأن املهاجر غير الشرعي. تطوير التبادل الثقايف بني تونس وأوروبا. تطوير التفكير اإلستراتيجي املشترك. التباحث حول اإلشكاليات املشتركة بني تونس وأملانيا. تطويــر التنســيق العملياتــي علــى املســتوى األمنــي ،خاصــة يف مجــال مقاومــة الشــبكاتاإلجراميــة املنظمــة لعمليــات الهجــرة غيــر الشــرعية.
 اقتراح تسهيل التأشيرات.* توصيات األطراف املتداخلة يف املجال االجتماعي:

 القيام بحمالت توعية وحتسيس يف املدارس واملنظمات. تدعيم القدرات خاصة يف اجلهات املهمشة إلدراجهم يف سوق الشغل. وضع برامج تكوين حتى يتمكن الشباب من خلق مشروعه اخلاص. القيام بدراسات تهم مالمح املهاجرين غير الشرعيني. إطالق تفكير شامل يف أفق .2030 تطويــر اجلهــات الرســمية جلهــاز ينســق بــن الهيــاكل االجتماعيــة التــي تعنــى بالهجــرةويجمــع املعطيــات واملعلومــات ويضــع السياســات الضروريــة لتنظيــم الهجــرة القائمــة
واخلارجــة للحــد مــن ســلبياتها.
 عــدم اغــاق أبــواب الهجــرة بالكامــل ســرية كانــت أم علنيــة ،إذ منعهــا الكامــل قــد يحــدثانفجــارا اجتماعيــا امــام تواصــل عــدم قــدرة االقتصــاد علــى اســتيعاب البطالــة وخاصــة
بطالــة الشــباب.
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 علــى اجلــوار األوروبــي أن يــدرك أن خطــر غلــق حــدود البــاد بالكامــل هــو خطــر علــىتونــس واملتوســط والفضــاء االوروبــي أال يعامــل املهاجــر الســري وكأنــه مقتــرف جرميــة مــا
لــم يكــن لــه صلــة باإلرهــاب وبالتهريــب االجرامــي بأنواعــه وأن يقــع انتقــاء القادريــن منهــم
للتأهيــل وإعدادهــم للهجــرة املنظمــة.
 العمــل علــى دعــم وتطويــر االتفاقيــات اخلاصــة بالهجــرة املنظمــة مــع دول االحتــاداألوروبــي.
 إحــداث جهــاز متوســطي يعنــى مبعاجلــة أســباب الهجــرة ووضــع سياســات وبرامــج للحــدمنها.
* توصيات ممثلي املنظمة الدولية للهجرة:

 دراسة ظاهرة الهجرة الغير شرعية وخاصة مالمح املهاجر غير الشرعي. إعتمــاد اســتراتيجية اتصــال لتدعيــم شــعور الشــباب التونســي والعائــات بالهويــةولتفــادي ظاهــرة العــود لــدى فئــة الشــباب اللذيــن حاولــوا الهجــرة ســابقا.
 فتح حوارات للشباب للتواصل معهم ولتحديد آفاقهم املستقبلية. فتــح حــوار بــن الــدول املعنيــة بظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية والقيــام باتفاقيــاتمعهــا ،واإلمضــاء علــى شــرعة دوليــة « عهــد « حــول الهجــرة وخلــق نظــام جديــد للشــراكة
والتضامــن الدولــي.
 حتقيــق اهــداف التنميــة الدائمــة «تونــس  »2030واإلقــرار بالهجــرة كآليــة الزمــة للتنميــةالدوليــة ،واحلــوار حــول الهجــرة والتنميــة يجــب ان يتجــاوز مرحلــة النقــاش إلــى احللــول
العمليــة طويلــة املــدى.
 مراجعة النصوص املتعلقة بالهجرة وسهولة احلركة والتنقل بني الدول. -ايجاد فرص هجرة شرعية للشباب الذي يسعى للهجرة غير الشرعية.
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