
في خرق صارخ    ممنهجة ضد المهاجرين.ات  و ايقافات تعسفية  كراهية وعنرصية حمالت
 لحقوقهم.ن 

يوم   بروكسيل  في  االوروبية  األفريقية  القمة  في  قيس سعيد  الرئيس  خطب  هكذا  لألفارقة"    17"افريقيا 
. تفند الوقائع في تونس اليوم ما ذهب اليه الرئيس قيس سعيد حيث تنش المؤسسة االمنية  2022فيفري  

بالد التونسية" تستهدف  حملة تحت عنوان "تدعيم النسيج األمين والحد من ظاهرة اإلقامة غري الرشعية بال
مهاجر    في األيام األخرية أكرث من ثالثمائة المهاجرين.ات من جنوب الصحراء في تونس ويتكدس في االيام

  وكل من قدم للتضامن مع الموقوفني.ات  بمن فيهم من النساء واألطفال في مراكز اإليقاف  ومهاجرة
   .  دون احرتام لإلجراءات  ليتم إصدار بطاقات إيداع عىل اللون والهوية

 

المهاجرين.ات من جنوب   الذي يستهدف تحديدا  الكراهية والعنرصية  كما تغض الدولة الطرف عن خطاب 
الصحراء في تونس عىل الشبكات االجتماعية وفي بعض وسائل االعالم لتتحول اىل حمالت ميدانية بتسهيالت  

   .اسعة من السلط الجهويةو

 

مهاجرا بمن فيهم من الطلبة وغريهم حسب آخر   21.466يبلغ عدد المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس  
لإلحصاء الوطين  للمعهد  سنة    دراسة  العنرصي  2021صادرة  الخطاب  رسديات  المعطيات  هذه  تكذب   .

  .قائم عىل تضخيم وأمننة التعاطي مع وجود المهاجرين.ات في تونسوالتميزيي ال

  

يتم اإلبالغ يوميا عن انتهاكات عديدة لحقوق اإلنسان من إعادة قرسية فورية عىل الحدود تحت تهديد السالح 
   .ومصادرة الهواتف واالفتقار إىل المساعدة الطبية وسوء المعاملة والعنف فضال عن االيقافات

 

إشكالية الوضعية اإلدارية للماجرين.ات تحديا إنسانيا يتطلب استجابة تحرتم الحقوق وتدمج المقصيني  تطرح  
  1951ما تقوم به السلطات التونسية يناقض تعهداتها بموجب اتفاقية جنيف لعام   ال مقاربات امنية قمعية.

   .االفريقي لحقوق االنسان والشعوبوالميثاق  1957المتعلقة بالالجئني اليت صادقت عليها تونس سنة  

 

ساهمت سياسات تصدير الحدود األوروبية في تحويل تونس منذ سنوات اىل طرف فاعل ورئييس في مراقبة  
الطرق الهجرية في البحر األبيض المتوسط وخاصة اعرتاض قوارب المهاجرين خارج المياه اإلقليمية ونقلهم  

لتميزيية واالقصائية تجاه المهاجرين في دفع العديد منهم للفرار نحو اىل تونس كما تساهم سياسات الجزائر ا

http://www.migration.nat.tn/images/pdf/2021/rapport-enquete-nationale-migration-internationale-tunisia-hims.pdf


واقتصادي   سيايس  سياق  في  تونس  في  اإلنسانية  المهاجرين.ات  مأساة  السياسات  هذه  تعّمق  تونس. 
   .واجتماعي مأزوم

 

   :ان المنظمات والجمعيات الموقعة

م • المهاجرون  لها  يتعرض  اليت  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  السلطات  تندد  وتدعو  الصحراء  جنوب  ن 
والتدخل في حاالت  المهاجرين  إزاء  والتميزي والعنرصية  الكراهية  التصدي اىل خطاب  التونسية إىل 

   .الطوارئ لضمان كرامة وحقوق المهاجرين

بتنفيذ االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال   • دعوة الحكومة التونسية لالمتثال اللزتاماتها 
العمال المهاجري ولجنة  الشامل  الدوري  االستعراض  توصيات  وكذلك  الالجئني،  وحقوق  ن 

   .المهاجرين

   ندين بشدة عمليات الطرد التعسفي اليت تستهدف المهاجرين من جنوب الصحراء •

نعرب عن قلقنا العميق إزاء تهميش الفئات األكرث هشاشة بيننا وخاصة منها المهاجرين.ات في تونس   •
ال من االقصاء االجتماعي والذين يعيشون تحت وطأة الفقر، محرومني من العمل الذي يعانون أص

الالئق و من أي مورد لكسب قوتهم و وضعهم اإلداري يعّمق معاناتهم ويجعلهم يواجهون هم 
   .وعائالتهم تحديات ليس من الممكن تجاوزها دون تدخل شجاع من الحكومة لمساعدتهم

هاجرين.ات والحفاظ عىل كرامتهم وال بد للسلطات التونسية من نطالب بحماية وضمان حقوق الم •
وضع حد لالستغالل الذي يتعرضون له في العمل. اتخاذ هذه الخطوات سيعود بالنفع كذلك عىل 
سوق الشغل التونسية حيث يمثل المهاجرون.ات قوة مبتكرة بإمكانها ضخ الحيوية عىل االقتصاد 

   عىل قوانني وسياسات تشغيل صائبة تحرتم حقوق االنسانالوطين إذا ما اعتمد هذا األخري 

نجدد مطالبة الحكومة التونسية بتحمل هذه المسؤولية التاريخية وببذل أقىص الجهود لتنفيذ خطة   •
استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين عىل الرتاب التونيس بما يستجيب لمختلف النداءات  

دني وبما يلغي مخاوف المنظمات الوطنية والجمعيات اليت عربت عنها اليت توجه بها المجتمع الم
   .لسنوات واليت تتعلق باستغالل وبهشاشة وضع العمال غري النظاميني بتونس

يجعلها   • بما  واللجوء  بالهجرة  العالقة  ذات  القانونية  المنظومة  وتطوير  تحيني  رضورة  عىل  تؤكد 
وعىل   الدولية  للمعاير  وحماية تستجيب  االدماج  تضمن  للهجرة  وطنية  اسرتاتيجية  إطالق  أولوية 

   .الحقوق
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