جائحة كوفيد  19وتطور النوايا الهجرية لدى األسر التونسية
زهير بن جنات
بين جوان و 20جويلية 2021
شمل

من خالل استبيان ومقابالت
مع

عائلة مشاركة

50 - 59

40 - 49

مجال ريفي

واليات

 60سنة فأكثر

ديسمبر 2021

من أفرادها

مجال حضري

 01المالمح العامة لمجتمع البحث

عمل ميداني
في

1/2

 18الى  29سنة

30 - 39

 02تحوّ الت األسرة التونسية في ظل الجائحة

من االفراد الذين اصيبوا تم تلقيهم للعالج في المنزل
وقد تعاملت االسرة مع الفيروس كما يلي
افراد االسرة ممن اصيب بفيروس كورونا
درجة تضامن االسرة مع المصاب بالفيروس
22,8
تضامنت الى حد ما

72,7
تضامنت كثيرا

من المستجوبين غيروا
نشاطهم المهني منذ بداية
الجائحة لألسباب التالية

من العائالت المستجوبة ال
تتمتع بمصدر دخل قار
وتتوزع مداخيلها كما يلي
تقييم تأثير الجائحة على الوضع المادي لألسرة
34,3
بقي مستقرا

 03-1في سياق الجائحة :أزمة االدماج االجتماعي

4,5
لم تتضامن

26,2
ساء

38,6
ساء كثيرا

نسب عدم الرضا حسب الوضع والفئة العمرية

االنخراط في الحياة العامة
1,8%
انخراط في جمعيات
12,6%
عمل تطوعي

من المستجوبين المتجوزين يرون أن
عالقتهم بأزواجهم ساءت كثيرا خالل
الجائحة

0,6%
انخراط في حزب سياسي

75%
غير منخرط تحت اي شكل
من اشكال الحياة العامة

غير راض بالمرة
على الظروف العامة للبالد
على الوضع االجتماعي
على الوضع االقتصادي
على الوضع السياسي
على الوضع الثقافي
على الوضع الصحي
 60سنة فأكثر

50 - 59

40 - 49

30 - 39

 18الى  29سنة

 2-03في سياق الجائحة :تطور النوايا الهجرية
2/2
التنقل في المجال الوطني

فقط من المستجوبين خاضوا تجربة
التنقل خارج البالد لمدة تفوق  3أشهر

لديهم افراد من االسرة أو اقارب
يقيمون خارج البالد
ويرى المستجوبون أن وضعية هؤالء
االقارب "ممتازة" بنسبة

محاوالت الهجرة قبل الجائحة و بعدها

نعم
ال
خارج الوالية االصلية
نعم
ال

خارج المعتمدية االصلية

المصاريف الجملية لمحاوالت الهجرة الفاشلة
تقدمت بمطلب تأشيرة ولم تحصل على الموافقة
حاولت تحرق وفشلت
حاولت الحصول على عقد عمل ولم تنجح
تحصلت على عقد عمل ولم تجد المال الكافي للسفر
اتصلت بمكتب للهجرة ثم تراجعت
غيره

التفكير في الهجرة
الهجرة موضوعا للنقاش العائلي أثناء الجائحة
ابدا

نادرا احيانا غالبا

دائما

تطور النوايا الهجرية حسب العمر

دائما
غالبا
احيانا
نادرا
ابدا

تحرق عن طريق البحر

العوامل المحفزة على الهجرة الى الخارج

الوسائل المزمع اعتمادها لتنفيذ المشروع الهجري

نسبة االجابة بـ"نعم بالتأكيد"

عمال بتجربة
ناجحة لصديق

مستقبل
افضل لألبناء

يأس من حالة البالد
ال ترى امكانية تغيير

االمور االمنية
افضل

تسافر الى بلد
ال تحتاج فيه الى
تأشيرة

الضغط العائلي
أقل

الظروف
االقتصادية
افضل

واقع الحريات
افضل

مستقبلك
مضمون
اكثر

تحرق عن
طريق البحر

تشتري عقد عمل
عن طريق اصدقاء
او اقارب

تتصل بمكتب
هجرة للحصول
على عقد عمل

تتقدم بمطلب
تأشيرة سياحية ثم
تحرق

بلدان الوجهة حسب اصحاب مشاريع هجرية
فرنسا
ايطاليا
كندا
المانيا
دول الخليج
الدول االسكندنافية

دراسة تحت اشراف المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،عضو الملتقى
العربي للحماية من كوفيد بتنسيق مبادرة االصالح العربي ودعم من من مركز بحوث
التنمية الدولية

% 28,9
15,5
13,5
12,7
7,8
7,4

