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المحتويات جدول 

ة. توفر المنظمة الدولية للهجرة المعلومات   قامت المنظمة الدولية للهجرة بجمع المعلومات بعناية كب�ي
. ومع ذلك، ال تستطيع المنظمة الدولية للهجرة أن تكون مسؤولة عن صحة  األفضل وبكل ضم�ي

 المعلومات المقدمة. عالوة عىل ذلك، لن تكون المنظمة الدولية للهجرة مسؤولة عن أية استنتاجات يتم
ي يتم استخالصها من المعلومات المقدمة من قبل المنظمة الدولية للهجرة. التوصل إليها أو أية نتائج، وال�ت



 الرعاية الصحية۱۱ الرعاية الصحية

المعلومات العامة
الذين  ن  المواطن�ي لجميع  يمكن  دستورًيا، 
يقّدمون وثيقة هوّية الحصول عىل خدمات 
القطاع  ويتكّون  تونس.  ي 

�ن الّصّحية  الّرعاية 
عاّمة  مؤّسسات  من   ّ الّتونسي  ّ الّصحي
ب�ن  العاّمة  المؤّسسات  وتشمل  وخاّصة. 
 ، ّ الّتونسي اب  ال�تّ جميع  ي 

�ن متواجدة  تحتّية 
حيث  من  مستويات  ثالثة  إىل  وتنقسم 

الخدمات:
ي تعزيز 	 

المستوى األّول: يتمّثل هدفه �ن
من  األولّية  والّرعاية  والوقاية  الّصّحة 
خالل مراكز الّرعاية الّصّحية األساسّية 
وهياكل  الوسيطة،  والمراكز   ،)CSSB(
والعمران  لألرسة   ّ ي الوط�ن المكتب 
والمستشفيات   )ONFP( ّي  الب�ش

ّية.
ّ
المحل

ن 	  ي تأم�ي
: يتمّثل هدفه �ن ي

المستوى الّثا�ن
خالل  من  متخّصصة  صّحّية  رعاية 

المستشفيات الجهوّية.
الّرعاية 	  ضمان  الثالث:  المستوى 

التخّصص  شديدة  للحاالت  الّصّحّية 
من   ّ

الجامعي والّتعليم   ّ العلمي والبحث 
خالل المستشفيات الجامعّية.

يعات  للّت�ش وفًقا  العمل،  أرباب  يعت�ب 
الّعمال  جميع  بتسجيل  ن  ملزم�ي الوطنّية، 
االجتماعي  للّضمان   ّ ي الوط�ن الّصندوق  ي 

�ن
عىل  ن  للتأم�ي  ّ ي الوط�ن والّصندوق   )CNSS(ّ
العمل  عقد  ويسمح   .)CNAM( المرض 
الّضمان  خدمات  من  باالستفادة  للعامل 
الخدمات  عىل  والحصول   ّ

االجتماعي
الخاّصة.  أو  العاّمة  المؤّسسات  ي 

�ن الّصّحّية 
ي تونس العديد 

وبالّتوازي مع ذلك، يوجد �ن
يمكن  ي  وال�ت الخاّصة،  ن  التأم�ي كات  رسش من 

الوصول إليها من خالل هذا الّرابط:

https://www.cga.gov.tn/index
php?id=148&L=0

 ّ ي الوط�ن الّصندوق  ي 
�ن االنخراط  ويسمح 

بالوصول  ن  للمواطن�ي المرض  عىل  ن  للّتأم�ي
العاّمة  الّصحّية،  الّرعاية  إىل جميع خدمات 
ي 

ن �ن المسّجل�ي الخاّصة. وبالّنسبة ألولئك  أو 
ن عىل المرض، فإّنه  ّ للّتأم�ي ي الّصندوق الوط�ن
الّرعاية  خدمات  إىل  وصولهم  تسهيل  يتّم 
الّصحّية العاّمة، ويقومون، اعتماًدا عىل نوع 
ال  فقط  رادعة  رسوم  بدفع  إّما  انخراطهم، 
أو  يورو(،   1،2( تونسّيا  ديناًرا   4،5 تتجاوز 
جاع تكلفة الخدمات.  يتم تمكينهم من اس�ت
ن عىل المرض  ّ للّتأم�ي ي ويقوم الّصندوق الوط�ن
مصاريف  بتسوية  الخاّصة،  المصّحات  ي 

�ن
عملّيات وعالجات محّددة. وال يزال بإمكان 
الوصول  إمكانّية  لديهم  ليس  الذين  أولئك 
المرض  عىل  ن  للّتأم�ي  ّ ي الوط�ن الّصندوق  إىل 
الّصّحية  الّرعاية  خدمات  من  االستفادة 
ّ للرسوم البالغ  ولكن يدفعون المبلغ اإلجماىلي

10 دنان�ي تونسّية )3 يورو(.
وزارة  تحّددهم  الذين  ن  للمواطن�ي يمكن  كما 
وسائل  لديهم  مّمن  االجتماعّية  الّشؤون 
دخولهم  أو  قبولهم  تكاليف  لدفع  محدودة 
مساعدة  برنامج  إىل  الوصول  المستش�ن 
الّطبية  »المساعدة  الّصّحية  الّرعاية 
المجانّية« )AMG(.وتقّدم برامج المساعدة 
االستشفاء  أو  العالج  إّما  المجانّية  الّطبية 
المخفضة  الّتعريفات  أو   )AMG1( ّ ي

المجا�ن
 .)AMG2(

ضمان  إىل  وطنّية  برامج  أربعة  وتهدف 
وكذلك  ة  الخط�ي األمراض  من  الوقاية 
ّ والّرعاية الّصحّية والعالج.  ي

الفحص المجا�ن
تطعيم  للّتلقيح  الوطنّية  الخّطة  وتضمن 
ي 

�ن بالمجان  ن  الّتونسّي�ي األطفال  جميع 

وعالوة  العاّمة.  الّصّحية  الّرعاية  مؤّسسات 
عىل ذلك، تغّطي الخطط الوطّنية لمكافحة 
والّسّل  ّية  الب�ش المناعة  نقص  وس  ف�ي
والمالريا بالكامل نفقات فحص وعالج هذه 

األمراض.
ي 

ن �ن من ناحية أخرى، أنشأ مكتب التونسي�ي
اإلدماج  إلعادة  وطنّية  )OTE(آلّية  الخارج 
ودعم  مساعدة  أجل  من  »تونسنا«  تسّم 
واالقتصادّي   ّ

االجتماعي اإلدماج  إعادة 
ن العائدين من الخارج. وتعّد ألمانيا،  للّتونسّي�ي
لتونس  يكا  رسش أخرى،  وهياكل  دول  ن  ب�ي من 
لمستشاري  »تونسنا«.ويمكن  آلّية  إطار  ي 

�ن
ن  الّتونسي�ي المهاجرين  مساعدة  اآللّية 
 ّ ي ي الّصندوق الوط�ن

العائدين عىل الّتسجيل �ن
والّصندوق   )CNSS(  ّ

االجتماعي للّضمان 
أو   ،)CNAM( المرض  ن عىل  للتأم�ي  ّ ي الوط�ن
ي فيهما، وبالّتاىلي االستفادة 

اكهم �ن تمديد اش�ت
المرافق  .توافر  الّصّحّية  الّرعاية  دف�ت  من 

الّطبّية واألطّباء:
ن  تتوفر المرافق الّطبية واألطّباء من القطاع�ي
ي العديد من المدن والبلدات 

العاّم والخاّص �ن
ين.  والع�ش األربــع  تونس  واليات  جميع  ي 

�ن
من  طبيب  عىل  العثور  ن  للمواطن�ي ويمكن 

ونّية: خالل المواقع اإللك�ت
www.annuaire-medical-tunisie.com

www.monguide-medical.com
www.med.tn

استخدام  أيًضا  يمكن  ذلك،  عىل  وعالوة 
أرقام الهواتف الّتالية:

 	 Allo Docteur(: 71 780( ألو دكتور
000 / 71 781 000

الّطبية 	  المساعدة  خدمات  الّطوارئ: 
 SAMU: 190 الطارئة

أطّباء الّنجدة: 71 744 215	 

 	 725  71 )الّنجدة(:  اإلسعاف  سّيارة 
555

ي المرافق الّطبية
القبول �ف

يحملون  الذين  المر�ن  جميع  قبول  يمكن 
ويحتاج  الطّبية.  المرافق  ي 

�ن هوية  وثيقة 
المر�ن إىل الّرجوع إىل المستوى األول من 
المرافق الّطبية، كما هو مذكور أعاله. ومن 
إىل مستوى  الهياكل  هناك، ستوجههم هذه 
االحتياجات.  حسب  الخدمات  من  أعىل 
بالقرب من  ن  المقيم�ي كما يمكن لألشخاص 
 ) ي

الّثا�ن الجهوّية)المستوى  المستشفيات 
ط أن يكون لديهم  الّرجوع إىل هؤالء أّواًل ب�ش
ويمكن  االستعجالّية.  الحاالت  ي 

�ن أو  موعد 
االستعجالّية،  األقسام  إىل  الوصول  للجميع 

ح�ت بدون وثيقة هوّية.

توافر األدوية وتكاليفها
ي 

�ن عاّم  بشكل  رة 
ّ
متوف األدوية  أنواع  جميع 

إاّل  نقص،  وجود  لوحظ  أّنه  ومع  تونس. 
اعتباره ظاهرة متكّررة. ويمكن  أّنه ال يمكن 
العثور عىل الّصيدلّيات داخل المستشفيات 
ن  المنخرط�ي األشخاص  لجميع  يمكن  حيث 
المرض  عىل  ن  للتأم�ي  ّ ي الوط�ن الّصندوق  ي 

�ن
العثور عىل  أيًضا  اء األدوية، ولكن يمكن  رسش
ي 

�ن األحياء  جميع  ي 
�ن الخاّصة  الّصيدلّيات 

األدوية  وتعّد  والّريفية.  ّية  الح�ن المناطق 
ي 

�ن األخرى  بالّدول  مقارنة  نسبّيا،  رخيصة 
األدوية  وتعّد  والّريفية.  ّية  الح�ن المنطقة 
ي 

�ن األخرى  بالّدول  مقارنة  نسبّيا،  رخيصة 
العاّم   ّ الّصّحي ن  الّتأم�ي يغّطي  كما  المنطقة. 
جاعها  جزئًيا أو كلّيا تكاليف الّدواء أو يتّم اس�ت

اعتماًدا عىل »حالة« الّشخص المنخرط. 



۱ الرعاية الصحية
المعلومات  من  مزيد  عىل  االّطالع  ويمكن 

هنا:
https://documents.banqumondiale.org/
fr/publication/documents-reports/do-
cumentdetail/687831472236995453/
assistance-technique-de-la-banque-
mondiale-sur-le-financement-de-la-
sante-en-tunisie-etude-sur-l-assistance-
-medicale

gratuite

وس كورونا معلومات عاّمة عن مرض ف�ي
وس  ف�ي بشأن  مواطنيها  بإبالغ  تونس  تقوم 
ووسائل   ّ الّرسمي الموقع  خالل  من  كورونا 
الّصّحة.  لوزارة  الّتابعة   ّ

االجتماعي الّتواصل 
 ّ أساسي بشكل  المعلومات  ون�ش  إنتاج  ويتّم 
وتتمّثل  والفرنسّية.  العربّية  ن  غت�ي

ّ
بالل

وضعتها  ي  ال�ت المساعدة  الهاتفّية  الخطوط 
ن  المواطن�ي ذّمة  عىل  الّتونسّية  الحكومة 
 101 و80   190 ي 

�ن كورونا  وس  ف�ي حول 
استخدامها  ن  للمواطن�ي يمكن  ي  919،وال�ت
إىل  لإلشارة  أو  معلومات  عىل  للحصول 
االختبارات  إجراء  ويمكن  وس.  الف�ي أعراض 
ديناًرا   25 مقابل  الّصيدلّيات  من  الّ�يعة 
الحصول  يمكن  أو  يورو(،   7.5( تونسّيا 
بخطوط  االّتصال  طريق  عن  مجاًنا  عليها 
وتقوم  الّصّحة.  لوزارة  الّتابعة  المساعدة 
اختبارات  بإجراء  أيًضا  الخاّصة  المعامل 
المتسلسل )PCR(، ولكن  البوليمراز  تفاعل 
من 170  اوح  ت�ت )حيث  بكث�ي  أعىل  تكلفتها 
إىل 180 ديناًرا تونسًيا، أي من 50 إىل 55 

يورو(.
منّصة  إنشاء  تّم  بالّتلقيح،  ق 

ّ
يتعل وفيما 

ن  للمواطن�ي يمكن  إيفاكس)evax.tn( حيث 

)المهاجرين(  األجانب  وكذلك  ن  الّتونسّي�ي
لتلقيحهم.  موعد  عىل  للحصول  الّتسجيل 
 3.4 من  أك�ث  تلقيح  اآلن  حّد  إىل  تّم  وقد 

ّ بشكل كامل. مليون تونسي

الوصول للعائدين
األهلية واملتطلبات:

إثبات  أو  عمل  ترصيح  عىل  الحاصلني  للتّونسيّني  ميكن 

للّضامن  الوطنّي  الّصندوق  إىل   الوصول  توظيف 

عىل  للتأمني  الوطنّي  والّصندوق   )CNSS( االجتامعّي 

بالخارج  املقيمني  للتّونسيّني  وميكن   .)CNAM( املرض 

التّونسيّني  ديوان  مكاتب  من  مكتب  بأقرب  االتّصال 

الوطنيّة  اآلليّة  حول  معلومات  عىل  للحصول  بالخارج 

»تونسنا«، ومدى أهليّتهم لحصول إىل خدماتها.

إجراءات التسجيل:

املوقع  يف  التّسجيل  حول  معلومات  عىل  العثور  تيمكن 

http:// املرض:  عىل  للتّأمني  الوطنّي  للّصندوق  الرّسمّي 

ديوان  ملكاتب  وميكن   ،www.cnam.nat.tn/qf.jsp

مبنى  أقرب  إىل  العائدين  إحالة  أيًضا  بالخارج  التّونسيّني 

حيث ميكن ملستشاري »تونسنا« دعم إجراءات التّسجيل.

املستندات املطلوبة:

بأقرب مكتب من مكاتب  اتّصل  أو  الرّابط أعاله  : راجع 

ديوان التّونسينّي بالخارج.

 سوق العمل والتوظيف٢

معلومات عامة عن سوق العمل
ي من 

الّربــع الثا�ن ي 
بناًء عىل مسح الّتشغيل �ن

ي  الوط�ن المعهد  أجراه  الذي    ،2021 عام 
ي 

�ن المشاركة  معّدل  ُيقّدر   ،)INS( لإلحصاء 
للّرجال و28.6٪  بـ 66.5٪  العاملة  القوى 
تقريًبا  مستقّرا  البطالة  معّدل  وظّل  للّنساء. 
الّربــع  ي 

�ن  17.8٪ )مقابل   17.9٪ عند 
 ،2021 عام  من  ي 

الثا�ن الّربــع  ي 
و�ن األّول(. 

تطّور معّدل البطالة عىل الّنحو التاىلي )حسب 
الجنس(: زيادة 0.4 نقطة للّرجال وانخفاض 
إىل  الّتواىلي  عىل  ليصل  للّنساء  نقطة   0.2
ن  ٪15.4 و٪23.6. وتبلغ نسبة البطالة ب�ي
ن 15-25  اوح أعمارهم ب�ي الّشباب )الذين ت�ت
بنسبة  المعّدل  هذا  ويقّدر   .41.7٪ سنة( 
ويش�ي  للّنساء.  و40.4٪  للّرجال   42.3٪
المسح إىل أّن أعىل معدالت البطالة تتواجد 
تونس.  من  والجنوبّية  الغربّية  المناطق  ي 

�ن
ومقارنة بالوضع قبل جائحة كورونا، زادت 
ي من عام 2019بشكل 

ي الّربــع الثا�ن
البطالة �ن

 ّ الفالحي الّنشاط  ذات  المناطق  ي 
�ن كب�ي 

نقاط(   +10( ي  الغر�ب الّشمال  الغالب:  ي 
�ن

ي )4.6+ نقاط(. وعىل الّرغم  والوسط الغر�ب
من كونها ليست مرتفعة، فقد لوحظت هذه 
بوجود  ن  ّ تتم�ي ي  ال�ت المناطق  ي 

�ن أيًضا  الّزيادة 
الّشمال  بالّسياحة:  ق 

ّ
متعل  ّ خدمي نشاط 

ي 
�ت ال�شّ والوّسط  نقطة(   +1.2(  ّ ي

�ت ال�شّ
الّتشغيل  لمسح  ووفًقا  نقطة(.   +3.6(
للّربــع  لإلحصاء  ي  الوط�ن المعهد  أجراه  الذي 
الّسكان  توزيــــع  فإّن  الّرابع من عام 2020،  
عىل  القطاع  حسب  شغل  عىل  ن  الحاصل�ي
الخدمات،  قطاع  ي 

�ن  52.8٪  : التاىلي الّنحو 
ي 

�ن التصنيع،و16٪  قطاع  ي 
�ن  17.9٪

قطاع  ي 
�ن و13.3٪   ، الّصناعي غ�ي  القطاع 

الّزراعة وصيد األسماك.

ي 
من جهة أخرى، تّم تحديد األجر األد�ن  �ن

تونس بـ 429.312 ديناًرا تونسًيا شهرًيا مقابل 
األسبوع،و365.732  ي 

�ن عمل  ساعة   48
ي 

�ن عمل  ساعة   40 مقابل  شهرًيا  ديناًرا 
. و16.512 دينارا  األسبوع للقطاع الّصناعي
بمنحة  وتستكمل  ن  الّزراعي�ي للعّمال  يومّيا 

الّنقل والمخّصصات العائلّية.
ي لإلحصاء: راجع المعهد الوط�ن

http://www.ins.tn/node/1331 
http://www.ins.tn/sites/de- :الملّف 
fault/files/publication/pdf/Note%20

Emploi%202T2021.pdf

البحث عن عمل
A- المستقّل والعمّل  الّتشغيل  وكالة  )تقوم 

قة 
ّ
المتعل الحكومة  سياسة  بتنفيذ   )NETI

ن عن  بالّنهوض بالّتشغيل ومساعدة الباحث�ي
ي الحصول عىل المعلومات والمعرفة 

العمل �ن
ّ وريادة 

ي
ي تعّزز الّتطوير الوظي�ن والكفاءات ال�ت

 . ّ ي المه�ن والّتكامل  الّتشغيل  وقابلّية  األعمال 
ي 

�ن مكتب   110 خالل  من  الوكالة  وتعمل 
المهن  مراكز  ر 

ّ
وتوف البالد.  أنحاء  جميع 

الطاّلب  لجميع    )»4C«(الكفاءات وإشهاد 
ّ إمكانّية الحصول عىل  ي التّعليم العاىلي وخّريحب
والمساعدة  والّشهادات  والّتدريب  المشورة 
ي  ال�ت الوظائف  إىل  ّشح  وال�ت البحث  ي 

�ن
توجد  كما   . ن الخّريج�ي مهارات  مع  تتناسب 
أيًضا العديد من المنّصات الخاّصة لمطابقة 

نت.  الوظائف ع�ب اإلن�ت



سوق العمل والتوظيف ٢
ملّفهم  إنشاء  عمل  عن  ن  للباحث�ي ويمكن 
والذي يحتوي عىل  نت  اإلن�ت ّ ع�ب  الّشخصي
وتفاصيل  بهم،  الخاّصة  االّتصال  جهات 
ن�ش  كات  لل�شّ ويمكن  األخرى.  الّتوظيف 
ن  المرّشح�ي عن  والبحث  الّشاغرة  الوظائف 

ي مواقع أشهرها:
�ن

 Tanitjobs )https://www.tanitjobs.com/(,
Keejob )https://www.keejob.com/(, Op-
tioncarrière )https://www.optioncar-
riere.tn/( and http://www.emploi.nat.

tn/fo/Fr/global.php

ف عن العمل مساعدة العاطل�ي
والعمّل  للّتشغيل  الوطنّية  الوكالة  تقّدم 
عمل  عن  ن  للباحث�ي تسمح  برامج  المستقّل 
أجل  من  بالّتدريبات  بالقيام  الّشباب  من 

تطوير المهارات والكفاءات المهنّية وضمان 
. وهناك ثالثة برامج متاحة  ّ ي اندماجهم المه�ن
ن  المهنّي�ي كات لتشجيعهم عىل توظيف  ّ لل�ش
عقد  المهنّية،  للحياة  إعدادا  )عقد  الّشباب 

كرامة...(.

مزيد من الّتعليم والّتدريب
AT- ّ ي المه�ن للّتكوين  الّتونسّية  )الوكالة 

جميع  ي 
�ن للّتدريب  مركًزا   136 لديها    )FP

دورة   372 من  أك�ث  وتقّدم  تونس،  أنحاء 
من  مختلفة  أنواًعا  وتقّدم  قطاًعا،   12 ي 

�ن
)BTS(، شهادة  ي سامي الّشهادات: شهادة تق�ن
ف)BTP(، وشهادة الكفاءة المهنّية  ي مح�ت ف�ن

 .)CAP(
http://www.atfp.tn/index.php/ar

معلومات عاّمة عن اإلسكان
دينار  تونس 700  ي 

�ن اإليجار  متوّسط  يبلغ 
أو  لشّقة  يورو،  يعادل 213  ما  أي   ، ّ تونسي
ي 

�ن مربًعا  ا  ً م�ت  85 بمساحة  مفروش  ل  ن م�ن
منطقة عادّية. وال تمّثل هذه األسعار مرجعا 
الّشمالية  العاصمة  ضواحي  مثل  مناطق  ي 

�ن
مشابه  سكن  ي 

و�ن أعىل.  اإليجارات  حيث 
الّتدفئة  تكلفة  تبلغ  أعاله،  المذكور  ن 

ّ
للسك

شهرّيا   ّ تونسي دينار   200 والغاز  والكهرباء 
عىل  وعرض  طلب  وهناك  يورو(.   61(
ي كّل من المناطق الّريفّية 

خيارات اإلسكان �ن
ّية. والح�ن

البحث عن سكن
هم  تونس  ي 

�ن سكن  عىل  العثور  ميّ�و 
)سمارسة(  ون 

ّ
المستقل العقارّيون  الوكالء 

عىل  وعالوة  العقارّية.  والمكاتب  كات  ّ وال�ش
ذلك، من الّشائع أن يتّم ن�ش شقق لإليجار 
mitu- و ،tayara.tn ي مواقع الويب مثل

 �ن
أو   ،tunisie-annonce.com و   ،la.tn
 Location / ي مجموعات فايسبوك مثل

�ن
Via/vieTuni- و ،Colocation Tunisie

ها. sie وغ�ي
https://www.tayara.tn/ads/c/Im-
/ mobilier?price=0,1000000
https://immobilier.mitula.tn/lo-
cation-maison-tunis
http://www.tunisie-annonce.
com/AnnoncesImmobilier.
asp?rech_cod_rub=101&rech_
cod_typ=10101

المنح االجتماعّية لإلسكان
ي تونس.

ال توجد منح اجتماعية للّسكن �ن

الوصول للعائدين
يف  املساعدة  »تونسنا«  آليّة  تقّدم  والّشوط:  األهلية 

إىل  املحتاجني  أملانيا  من  العائدين  للتّونسيّني  اإلسكان 

سكن، اعتامًدا عىل حدود متويلها. وعالوة عىل ذلك، هناك 

الّدوليّة  املنظّمة  مع  بالتّعاون  املالجئ  تديران  جمعيّتان 

العازبات  األّمهات  للعائدين وخاّصة  للهجرة حيث ميكن 

حالة  يف  إليها  الرّجوع  أطفال  لديهّن  الاليّت  الّضعيفات 

احتياجهم للّسكن.

إجراءات التّسجيل: عىل العائدين الذين يجدون أنفسهم 

وجمعيّة  »بيتي«  بجمعيّة  االتّصال  سكن  إىل  حاجة  يف 

»أمل«. وتوجد تفاصيل االتّصال بها يف نهاية هذه الوثيقة.

تزويد  إىل  العائدون  سيحتاج  املطلوبة:  املستندات 

تثبت  ووثيقة  بهم  الخاّصة  الهويّة  ببطاقة  الجمعيّات 

وضعهم الّضعيف. 

Photo: Unsplash 2019/ Taha Loukil

الوصول للعائدين
اإلدماج  إلعادة  الوطنية  اآلليّة  تنظّم  والّشوط:  األهليّة 

»تونسنا« بالتّعاون مع الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمّل 

اإلدماج  إعادة  برامج  حول  إعالميّة  جلسات  املستقّل 

والتّوجيه املهنّي لفائدة العائدين التّونسيني. وتهدف هذه 

أنفسهم  لتجهيز  التّونسيّني  العائدين  دعم  إىل  الجلسات 

بشكل أفضل للبحث عن وظائف يف تونس.

استشارة  العائدين  للتّونسيّني  ميكن  التّسجيل:  إجراءات 

أقرب مكتب من مكاتب ديوان التّونسيّني بالخارج بشأن 

اإلدماج  إلعادة  »تونسنا«  آليّة  تقّدمها  التي  املساعدة 

املهنّي

املستندات املطلوبة: عىل الّنحو الوارد أعاله.

السكن٣

Photo: Unsplash 2020/ Aleksandr  Sali



ن اإلجتماعي التأم�ي ن اإلجتماعي٤٤ التأم�ي

نظام الّرعاية االجتماعّية
 ّ الّتونسي االجتماعّية  الحماية  نظام  يتكّون 
للعّمال،   ّ

اجتماعي ن  تأم�ي مخّططات  من 
ن  الّنشط�ي لغ�ي  اجتماعّية  مساعدة  وبرامج 
ي 

�ن لالنخراط  ن  المؤّهل�ي غ�ي  ن  والعامل�ي
نظام  ويحتوي   . ّ

االجتماعي ن  الّتأم�ي أنظمة 
مساهمة  عنارص  عىل  االجتماعّية  الحماية 
تمويل  ويتّم  اكات.  االش�ت عىل  قائمة  وغ�ي 
ّ من مساهمات أصحاب 

الّضمان االجتماعي
تمويل  يتّم  ذلك،  ومع   . ن والموّظف�ي العمل 
الّدولة  انية  ن م�ي من  االجتماعّية  المساعدات 
عات  ّ والت�ب واألفراد،   ّ ي

المد�ن والمجتمع 
كات والمؤّسسات والّصناديق اإلقليمّية  وال�شّ
والعالمّية. ويتم ضمان الّتحويالت االجتماعّية 
المؤّسسات  وتتمّثل  الّدولة.  انّية  ن م�ي من 
ن  الّتأم�ي تدير  ي  ال�ت الّرئيسّية  الوطنّية 
الّصندوق  ي 

�ن تونس  ي 
�ن للعّمال   ّ

االجتماعي
)CNSS(وهو  ّ

االجتماعي للّضمان   ّ ي الوط�ن
ن  والّتونسي�ي الخاّص  للقطاع  مخّصص 
 ّ ي الوط�ن والّصندوق  بالخارج،  ن  العامل�ي
 )CNRPS( االجتماعّية  والحيطة  للّتقاعد  
ن  للّتأم�ي  ّ ي الوط�ن والّصندوق  العاّم  للقطاع 
لكّل  ن  المخّصص�ي  )CNAM( المرض  عىل 
ن العاّم والخاّص. وتغّطي برامج  من القطاع�ي
ن بالخارج  ّ العّمال الّتونسي�ي

ن االجتماعي تأم�ي
ّ
ال

ن  الّتأم�ي ويشمل  المهاجرين.  العّمال  وكذلك 
والّصحة،  العمل،  وأمراض  حوادث  ضّد 
الّتقاعد. وتشمل برامج  واألمومة، وجرايات 
المالّية،  المساعدات  االجتماعّية  المساعدة 

والّرعاية الّصحّية، والمنح العائلّية.
نظام جرايات الّتقاعد:

المجموع أحد ع�ش نظاًما مختلًفا  ي 
يوجد �ن

للّتقاعد حسب الفرع وطبيعة الّنشاط. ويتّم 
نظام  أساس  عىل  الّتقاعد  جراية  احتساب 

جرايات الّتقاعد
المجموع أحد ع�ش نظاًما مختلًفا  ي 

يوجد �ن
الّنشاط.  وطبيعة  الفرع  حسب  للّتقاعد 
أساس  عىل  الّتقاعد  جراية  احتساب  ويتّم 
بينما  العاّم،  القطاع  ي 

ن �ن للعامل�ي أعىل راتب 
ي القطاع الخاّص عىل أساس 

يتّم احتسابه �ن
الماضية.  الع�ش  الّسنوات  أجور  متوّسط 
ي  ثل�ث لّتقاعد  لجرايات  األد�ن  الحّد  ويعادل 
ي القطاع العاّم 

ن �ن الحّد األد�ن ألجور العامل�ي
ال  أّنه  ن  ح�ي ي 

�ن بأجر،   ّ الفالحي غ�ي  والقطاع 
ي المائة للعّمال غ�ي المأجورين. 

يتجاوز 30 �ن
قائم  ن  تأم�ي شكل  ي 

�ن الّتقاعد  جرايات  ي 
وتأ�ت

فئات  ذلك  من  وتستث�ن  اكات،  االش�ت عىل 
ن  ن ورّبات البيوت والعاطل�ي مثل غ�ي الّنشط�ي
عن العمل. ومن جهة أخرى، يتّم احتساب 
ي  ي الخارج وال�ت

ي تّم إنجازها �ن مدد العمل ال�ت
ات  اكات كما لو كانت ف�ت أّدت إىل دفع االش�ت

ي تونس.
تّم إنجازها �ن

الوصول للعائدين
األدىن  الّدخل  الخمس  تغطية  ميكن  والّشوط:  األهلية 

لسّكان تونس، والذين يعيش معظمهم تحت خّط الفقر، 

من خالل برامج املساعدة االجتامعيّة.

إجراءات التّسجيل: التّسجيل مبارشة لدى املؤّسسة املكلّفة 

أو من خالل وسيط املمثلني الّدبلوماسيني أو القنصليّني أو 

املمثّلني الّدامئني للتّونسينّي يف الخارج.

املستندات املطلوبة: ال توجد معلومات متوفّرة.

الوصول للعائدين
مؤّهلني  يكونوا  ليك  التّونيّس،  يحتاج  والّشوط:  األهلية 

للتقّدم بطلب للحصول عىل نظام جرايات التّقاعد، إىل:

أن يكون عمره 60 عاًما عىل األقّل بالّنسبة للعاملني 	 

بأجر، و65 عاًما للعاملني لحسابهم الخاّص،

أن يكون لديه 120 شهرًا عىل األقّل من املساهامت،	 

التوقّف عن أّي نشاط مهني خاضع ألنظمة الّضامن 	 

االجتامعّي.

إجراءات التّسجيل: التّسجيل مبارشة لدى املؤّسسة املكلّفة 

أو من خالل وسيط املمثلني الّدبلوماسيني أو القنصليّني أو 

املمثّلني الّدامئني للتّونسينّي يف الخارج.

الفئات الّضعيفة
يستحّق األشخاص ذوو اإلعاقة معاش إعاقة 
 . ّ

المرجعي الّدخل  بنسبة ٪30 من متوّسط 
إعاقة  يتّم إصدار بطاقة  وعالوة عىل ذلك، 
الّرعاية  خدمات  من  االستفادة  لهم  تتيح 

الّصحية مجاًنا أو بتكلفة منخفضة.

الوصول للعائدين
األهلية والّشوط: يجب عىل املستحّق الذي يتقّدم بطلب 

لجراية العجز البديّن أن:

عىل 	  قدرته  يف   2/3 بنسبة  عجز  من  يعاين  يكون 

العمل أو الكسب )إعاقة غري مهنية(،

له 	  يحّق  وال  عاًما   60 من  أقّل  عمره  يكون  أن 

الحصول عىل جراية الّشيخوخة،

إكامل فرتة سابقة من 60 شهرًا من االشرتاكات )ال 	 

يوجد رشط يف حالة وقوع حادث غري مهنّي إذا كان 

بإمكان املؤّمن عليه إثبات تسجيله(.

للعائدين  أيضا  متاح  اإلعاقة  بطاقة  عىل  الحصول  طلب 

التّونسيّني.

املؤّسسة  لدى  مبارشة  التّسجيل  التّسجيل:  إجراءات 

ديوان  مكاتب  من  مكتب  بأقرب  االتّصال  أو  املسؤولة 

سيقوم  اإلعاقة،  لبطاقة  وبالّنسبة  بالخارج.  التّونسينّي 

إىل  العائدين  بإحالة  بالخارج  التّونسيّني  ديوان  مكتب 

ملّفهم  إعداد  يف  سيساعدهم  الذي  »تونسنا«  مستشار 

إلرساله إىل وزارة الّشؤون االجتامعيّة التّونسيّة.

طبيّة  شهادة  للوزارة،  رسمّي  طلب  املطلوبة:  املستندات 

)عىل منوذج محّدد( من قبل طبيب تثبت اإلعاقة، ونسخة 

من بطاقة التّعريف الوطنيّة.

Photo: Unsplash 2019/ Taha Loukiel



نظام التعليم٥ نظام التعليم ٥

معلومات عامة
أربعة  ي 

ي تونس �ن
الّتعليم �ن تنظيم نظام  يتّم 

)قبل   ّ المدرسي الّتعليم قبل  أّوال  مستويات: 
 ّ األساسي الّتعليم  وثانيا  سنوات(،   6 سن 
سّت  من  ف 

ّ
ويتأل سنوات(،   6 من  )بداية 

وثالث  االبتدائّية  المدرسة  ي 
�ن سنوات 

ي المدرسة اإلعدادّية، وثالثا الّتعليم 
سنوات �ن

أربعة سنوات  منها  الثانوّي )من 15 سنة(، 
الّتعليم  ا  وأخ�ي ورابعا  الثانوّية،  المدرسة  ي 

�ن
 16 سّن  ح�تّ  إلزامّيا  الّتعليم  ويعت�ب   . ّ العاىلي
ي 

ي الماّدة 39 من دستور 2014. و�ن
كما ورد �ن

ي تونس 
عام 2018، وصل عدد المدارس �ن

ي  الوط�ن للمعهد  وفًقا  مدرسة،   4500 إىل 
لإلحصاء )INS(.منها ما يقرب من ٪10 هي 
مؤّسسات تعليم خاّصة. وقد ارتفع عددها 

. ي
ي تونس خالل العقد الما�ن

بشكل كب�ي �ن
/أيلول وينتهي  ي سبتم�ب

ّ �ن يبدأ العام الّدراسي
هي  الّتعليم  ولغة  جوان/يونيو.  شهر  ي 

�ن
تدريس  يتّم  لكن  أساسا.  العربية  غة 

ّ
الل

الّسنة  من  بداية  ّية  ن واإلنجل�ي الفرنسّية 
الثالثة من المرحلة االبتدائّية كلغات أجنبّية 
الّتعليم  ي 

�ن أيًضا  غالًبا  غتان 
ّ
الل تستخدم  كما 

مدارس  إىل  الّتعليم  نظام  وينقسم   . ّ العاىلي
الّناطقة  المدارس  أّن  كما  وخاّصة.  عاّمة 
رعاية  ر 

ّ
وتتوف تونس.  ي 

�ن راسخة  بالفرنسّية 
االبتدائّية  المدارس  ألطفال  اليوم  طوال 
ي 

�ن تكون  ما  عادة  ولكن  األطفال  ورياض 
المدارس ورياض األطفال الخاّصة.

الّتكلفة والقروض والّرواتب
الّثالثة  للمستويات   ّ ي

مجا�ن العاّم  الّتعليم 
األوىل. وتعّد أسعار الكتب محمّية بموجب 
من  اوح  ي�ت وهو   ،2002 لعام   80 القانون 
يورو(.   2.5 إىل   1( تونسّية  دنان�ي   8 إىل   4

الوصول للعائدين
وقروًضا  منًحا  »تونسنا«  آليّة  تقّدم  والّشوط:  األهلية 

الدراسيّة  املنح  عىل  للحصول  األهليّة  وتخضع  تعليميّة. 

وإن  الطالب.  أرسة  دخل  ملستوى  التّعليمية  والقروض 

 60 بني  ترتاوح  الدراسية  املنح  مبالغ  فإّن  ذلك،  أمكن 

ديناًرا تونسيًا )18 يورو( و250 ديناًرا تونسيًا )76 يورو( 

مبلغ  استخدام  العايّل. وميكن  التّعليم  دورة  اعتامًدا عىل 

أّي نفقات يفّضلها الطالب. وعادة  املال املمنوح لتغطية 

ما تكون القروض أعىل بني 600 دينار تونيّس )180 يورو( 

إىل 1400 دينار تونيّس )427 يورو(.

إجراءات التّسجيل: يتّم وصف إجراءات التّسجيل للطالّب 

املسّجلني حديثًا يف الرّابط التّايل: 

https://www.ooun.rnu.tn/web/fr/bourse.html

يف  املستندات  عىل  العثور  ميكن  املطلوبة:  املستندات 

الرّابط املشرتك أعاله.

 50 إىل  تصل  مالّية  مساعدة  ّضمان  ويتم 
ديناًرا تونسًيا )16 يورو( لألرس ذات الموارد 
من  المدرسّية  وازم 

ّ
الل اء  ل�ش المحدودة 

العام  بداية  ي 
�ن وتوزيعها  اليونيسف  قبل 

تعتمد   ، ّ العاىلي للّتعليم  وبالّنسبة   . ّ الّدراسي
الّرسوم الدراسّية للقطاع العاّم عىل الّدورات 
 200 إىل  يورو(   3( دنان�ي   10 من  اوح  وت�ت
الطالب  يدفع  ما  وعادة  يورو(.   61( دينار 
رسوًما  الخاّصة  المؤّسسات  ي 

�ن ن  المسّجل�ي
أعىل. كما يتّم تقديم منح حكومّية للطالب 
، وخاّصة للطاّلب من األرس  ّ ي الّتعليم العاىلي

�ن
الحكومة  ر 

ّ
وتوف المنخفض.  الّدخل  ذات 

ي 
�ن تقّدم  ي  ال�ت والوجبات  اإلقامة  أيًضا 

الّضمان  مطاعم الجامعة. ويمكن لصناديق 
يجب عىل  ولكن  قروض،  إسناد   ّ

االجتماعي
الطاّلب سدادها بمجّرد تخّرجهم.

هادات األجنبّية
ّ

الموافقة والّتحقق من الش
اعتماًدا  األجنبّية  بالّدرجات  اف  االع�ت يتّم 
ومحتوى  الّدراسة  وسنوات  الّتسجيل  عىل 
ويمكن  معّينة.  تقييم  وإجراءات  المنهج 
اإلجراءات  إيجاد  ن  المهتّم�ي لألشخاص 
هذه  ي 

�ن بشهاداتهم  اف  لالع�ت المختلفة 
بية والّتعليم: الّصفحة من موقع وزارة ال�تّ

http://www.mes.tn/page.
php?code_menu=172&code_

menu_parent=170

Photo: Unsplash 2020 Engin Akyurt



أأطفال والرّضع ٦

الوضع العاّم لألطفال والّرضع

الوالدين  عاتق  عىل  تقع  للّدستور،  وفًقا 
الّطفل  كرامة  ضمان  مسؤولّية  والّدولة 
وصّحته ورعايته وتعليمه. ومع ذلك، فإّن 
للوالدين  واالقتصادّي   ّ

االجتماعي الوضع 
حقوقه  إىل  الّطفل  وصول  عىل  ر 

ّ
يؤث

المياه،  الّصّحة،  )الّتغذية،  األساسّية 
للّسالمة  تهديد  ي حالة وجود 

و�ن الّسكن(. 
ي 

لقا�ن يمكن  للّطفل،  والعقلّية  الجسدّية 
الّطفل  لحماية  العاّم  والمندوب  األرسة 
التّ�ف وفًقا لقانون حماية الّطفل واّتخاذ 
حسب  لحمايتهم،  الاّلزمة  اإلجراءات 

الحالة.

ي 
ال�ت الحكومّية(  )غ�ي  الفاعلة  الجهات 

تتعامل مع رفاه األطفال وحقوقهم

هي  ورفاههم  األطفال  حقوق  حماية  إّن 
الفاعلة  الجهات  مختلف  اختصاص  من 
تونس.  ي 

�ن الحكومّية  وغ�ي  الحكومّية 
المرأة  شؤون  وزارة  فإّن  بدء،  ذي  وبادئ 
الهيئة  هي  السّن  وكبار  والّطفل  واألرسة 
ق برفاه األطفال 

ّ
اإلدارية الرئيسّية فيما يتعل

اف الوزارة،  وحقوقهم. ثّم نجد، تحت إرسش
ي 

الطفل، وقا�ن لحماية   ّ ي الوط�ن المندوب 
لحماية   ّ ي الوط�ن المعهد  وكذلك  األرسة 
ف عىل  الّطفل كجهات فاعلة رئيسّية ت�ش

حماية وتعزيز حقوق الطفل ورفاهّيته.

الفاعلة  الجهات  عن  الّنظر  وب�ف 
المنّظمات  من  العديد  تعمل  الوطنّية، 
الّدولّية وغ�ي الحكومّية عىل تحقيق نفس 
األمم  هيئة  اليونيسف  وتعّد  الهدف. 
تعزيز  عىل  تعمل  ي  ال�ت الّرئيسّية  المّتحدة 

الّصّحة  مجاالت  ي 
�ن األطفال  ورفاه  حقوق 

تونس  ي 
�ن تعمل  كما  تونس.  ي 

�ن والّتعليم 
منّظمات غ�ي حكومية وطنّية ودولّية مثل: 
 Save the( تونس  الّطفولة  إنقاذ  منّظمة 
 SOS( قرى األطفال ،)Children Tunisia
Villages d’Enfants(، الجمعّية الّتونسّية 
 Association( الّطفل  حقوق  عن  للّدفاع 
 Tunisienne de défense des droits
de l’enfant(، جمعّية أمل لألرسة والّطفل 
 Association Amal pour la famille(
تونس  ي 

�ن الّطفل  صوت   ،)et l’enfant
وطفل،   ،)Voix de l’enfant Tunisia(

)Un Enfant, des sourires( ابتسامات

Photo: IOM 2011/ Renato Fogal

ّ ي ّ الوط�ن ن الّصحي صندوق الّتأم�ي
ّ ن صحي تأم�ي

12 شارع أبو حامد الغزاىلي
ير ن مونبل�ي

تونس 1073
:الّرقم األخ�ن

http://www.cnam.nat.tn/index.jsp

أنقذ األطفال
ة منّظمة غ�ي حكومّي

الث، مب�ن ث ة رقم 1-3، الطابق ال  شّق
العمارة زمّرد،  بورصة، ،C ال ال  شارع 

ة 2، 1053 ة 2، البح�ي حدائق البح�ي
http://w w w.savethechi ldren.

org%20/

صوت الطفل تونس
ارة البحرية من ر، أمام ال ّ سطح جاب  حي

�ي ة، 5000 المنست ّي الوطن
)+216( 95 189 227
)+216( 73 447 770

contact@voixdelenfant-monastir.
org

info@voixdelenfant-monastir.org

ي ي�ت ب
ة منّظمة غ�ي حكومّي

شارع محمد عىلي جناح 10
تونس 1002

beity.tunisie@gmail.com
https://beity-tunisie.org/

 

قاعد والحيطة ّت ل ي ل ّصندوق الوط�ن  ال
ة االجتماعّي

،شارع محمد الخامس6
تونس1002

)+216( 71341100
http://www.cnrps.nat.tn/

ّ ونسي ّت الهالل األحمر ال
ة منّظمة غ�ي حكومّي

ا19 شارع أنجل�ت
تونس 1000

)+216( 71325572
)+216( 71320630

contact@croissant-rouge.tn
https://www.croissant-rouge.
tn/?fbclid=IwAR29Y1K1F Y4Yl -
NR6E8EsQPBc9i71gnukOdlVd8UN-

hnt7zqbb_mxiwfGhf6o

ّدفاع عن حقوق ل ة ل ونسي ّت ة ال  الجمعي
الطفل

شارع م� الفايات تونس 18
)+216(71 288 382

http://www.enfant.tn/

جمعية أمل لألرسة والطفل
ة الطفل والمرأة حماي

يمان 10 شارع سل
بلفدير ال

تونس1095 
)+216( 71 286 372

amalpourlafamille@hotmail.fr
 

كاريتاس
منّظمة غ�ي حكومّية

شارع الجزائر 4
تونس 1000

)+216( 71338638
)+216( 36111052

caritasmig@gmail.com
h tt p s : / / w w w . c a r i t a s . o r g /
ou-nous-trouver/moyen-orient-
e t - a f r i q u e - d u - n o r d - m o n a /

tunisie/?lang=fr

ّ
ضمان االجتماعي

ّ
ي لل الّصندوق الوط�ن

ّ
الّضمان االجتماعي

ي49 شارع الّطيب المه�ي
تونس1002

)+216( 71796744
https://www.cnss.tn/fr

قرى األطفال
ئة – 1057 قمرت – تونس ي ب شارع ال

parrainage.enfants@sos-tunisie.org
+ )216( 71919911

http://sosve.tn/

بتسم طفل ي
انة ة –أري ان مركز أري

)+216( 54 158 585
asso.ueds@gmail.com

أمعلومات اإلتصال وروابط مفيدة٧



نقاط هامة ٨

قبل العودة
كوفيد 19

 يحتاج العائدون وكذلك جميع المسافرين
ن إىل تونس باستثناء األطفال دون  القادم�ي
تفاعل اختبار  إجراء  إىل  عاًما   12  سن 
المتسلسل ّ )PCR( البوليمراز  ي  سل�ب
قبل إجراؤه  تّم  قد  يكون  وس كورونا   لـف�ي
األوىل. رحلتهم  من  ساعة   72 من   أقّل 
الهوّية وثائق  فإّن  ذلك،  عىل   وعالوة 
لكّل ألمانيا  ي 

الّتعليم �ن تثبت  ي  ال�ت  والوثائق 
 من المهاجرين وأطفالهم وكذلك شهادات

ورّية بقة رصن
ّ
.العمل من الوظائف السا

بعد العودة
كوفيد 19

قاح
ّ
 ُيطلب من المسافرين الذين لم يتلّقوا الل

ي
�ن اإللزاّمي  الّصّحي  الحجر  دخول   بالكامل 

سبعة لمّدة  الحكومة  من  معتمد   فندق 
 أّيام عند وصولهم إىل تونس؛ يستث�ن من
ن بالكامل  هذا المطلب األشخاص الملقح�ي
بالعزل ُينصح   المسافرين إىل تونس ولكن 

ي مسكن خاّص لمّدة 10 أّيام
ّ �ن ي

ا�ت
ّ

.الذ

Photo: Unsplash 2020/ Nathashia Shukla




