نشرة المفوضية

تونس
ماي 2019
تقوم المفوضية بتوفير الحماية والمساعدة
لألشخاص العائدين لها بالنظر كما تحدد
األشخاص الذين تنطبق عليهم صفة الالجئ و
خصوصا ً في السياق الحالي الذي يتسم
بظهور حركات الهجرة المختلطة.
كما تحتفظ بخطة طوارئ وتأهب

في حالة تدفق أعداد الجئين كبيرة من الدول
المجاورة.
كما تثمن المفوضية جهود االنقاذ البحري
الذي تقوم به السلطات التونسية واستجاباتها
االنسانية ،السيما السماح باالستضافة
المؤقتة للمنقذين.

تواصل المفوضية دعمها لجهود الدولة التونسية
من أجل إنشاء نظام وطني للجوء  ،و في اطار
ذلك تدعم بناء القدرات الوطنية في مجال حماية
الالجئين وطالبي اللجوء.

التمويل المطلوب (حتى  11جوان ) 2019

األشخاص الخاضعون لوالية المفوضية

 7.3مليون دوالر أمريكي

حسب بلدان األصل
المجموع1.917 :

الدعم المطلوب لعمليات المفوضية في تونس لسنة 2019
%24
تم تمويله
 1.7مليون
دوالر أمريكي

%76
فجوة التمويل
 5.6مليون دوالر
أمريكي

سوريا

1054

اخرى

315

ايريتريا

217

ساحل العاج

158
92

الصومال

81

السودان
(حتى  31ماي ) 2019

تواجد المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين:
1مكتب فرعي في تونس
 1مكتب ميداني في جرجيس
حضور ميداني في مدنين وصفاقس

الموظفين:
 32موظف وطني
 12موظف دولي

توزيع المعدات الغير غذائية خالل موسم الشتاء © UNHCR
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العمل مع الشركاء
تضمن المفوضية الحماية الدولية وتقديم المساعدة متعددة القطاعات الألشخاص الخاضعين لوالية المفوضية بالتعاون مع الحكومة التونسية .كما
تتعاون مع وكاالت األمم المتحدة والجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى من أجل ضمان حسن تنسيق عملية االستجابة و فعاليتها .يقوم الشركاء اآلتي
ذكرهم بتنفيذ أنشطة محددة في مجاالت مختلفة:



الهالل األحمر التونسي ) :(TRCتوصيف واستقبال الوافدين الجدد ،إدارة المبيت؛ تقديم المساعدة في قطاعات مختلفة
(المواد الغذائية وغير الغذائية ،القسائم النقدية)؛ دعم الرعاية الصحية وسداد تكاليفها؛ دعم التعليم.



المعهد العربي لحقوق اإلنسان ) :(IADHبناء القدرات و المناصرة في مجالي الحماية الدولية و قضايا اللجوء بما في
ذلك سياق الهجرة المختلطة .كما يتولى تقديم المساعدة القانونية.



الجمعية التونسية للتصرف والتوازن اإلجتماعي ) :(TAMSSتوفير سبل العيش ودعم النفاذ الى العمل ،بما في ذلك
التدريبات المهنية و المشاريع الصغرى الصغيرة و األعمال المدفوعة األجر.



المجلس التونسي لالجئين ) :(CTRالحماية والوقاية من العنف الجنسي و التمييز الجنسي ( ،)SGBVحماية الطفل،
الدعم النفسي و االجتماعي ،تقديم المساعدة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،تقديم المشورة واألنشطة الترفيهية في
سياق الهجرة المختلطة.

ان مفوضية االمم المتحددة لشؤون الالجئين عضو في فريق األمم المتحدة القطري في تونس ،وهي تساهم في أنشطة التخطيط و
التقارير الخاصة ببرنامج األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية .2020 – 2015

األنشطة الرئيسية
الحماية
 في ظل غياب قانون وطني للجوء ،تقوم المفوضية بتسجيل طالبي اللجوء ودراسة ملفّاتهم والقيام بعملية تحديد صفة الالجئ
في تونس ،لضمان تسجيل األشخاص الخاضعين لوالية المفوضية وامدادهم بالوثائق المطلوبة ،وهذا ما يحول دون تعرضهم
لإليقا التعسفي أو االحتجاز أو الرد القسري .في عام  ،2017أدخلت المفوضية نظام التسجيل البيومتري لتحسين جودة
البيانات التي يتم جمعها ومنع االحتيال.
 تواصل المفوضية بالتعاون مع شركائها من منظمات المجتمع المدني ،دعمها للحكومة التونسية لتقديم مشروع قانون اللجوء
الوطني إلى البرلمان من اجل المصادقة عليه .و تجدر االشارة ،أنه بنا ًء على طلب الحكومة ،قدمت المفوضية الدعم و التوجيه
الفني لمركز الدراسات القانونية والقضائية أثناء عملية صياغة مشروع القانون السابق ذكره.
 تدرب المفوضية موظفي إدارة الحدود واالجانب بوزارة الداخلية من أجل ضمان المامهم بقضايا اللجوء والحماية في سياق
الهجرة المختلطة .كثيرا ما تنقذ القوات البحرية التونسية القوارب المنكوبة على الساحل التونسي ،والتي تكون في أغلب االحيان
قد غادرت من ليبيا .باإلضافة إلى هذا ،يتم اعتراض مجموعات من المهاجرين والالجئين الذين يعبرون برا و بشكل غير
نظامي من تونس إلى ليبيا ومن ليبيا إلى تونس .تعمل المفوضية على ان يكون عمل إدارة الحدود واالجانب في كنف متطلبات
حماية االجئين وطالبي اللجوء.
 تعتمد المفوضية في تونس منهجا تشاركيا لتعزيز الحماية المجتمعية ،وبناء الروابط بين مختلف مقدمي الخدمات و ضمان حسن
التواصل مع الالجئين .من خالل عمل المجلس التونسي للالجئين على تطوير المساحات اآلمنة وتعزيز التواصل مع
المجتمعات المتضررة ،يمكن للمفوضية وجميع شركائها تحديد وإحالة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أو طالبي الحماية
الخاصة ،مثل الناجين من العنف الجنسي واألطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم.
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التعليم
 يتمتع الالجئين وطالبي اللجوء بإمكانية مزاولة تعليمهم في المدارس الحكومية .ولتيسير االلتحاق بالمدارس ،تقدم المفوضية
عن طريق شركاؤها المنح النقدية لمساعدة الوالدين على شراء الكتب والمستلزمات المدرسية .في بعض المناطق ،يتم تقديم
دروس مراجعة ودروس دعم في اللغة الفرنسية.

الصحة
 يمكن للالجئين وطالبي اللجوء االنتفاع بخدمات مرافق الرعاية الصحية األساسية على غرار المواطنين التونسيين .وتقوم
المفوضية ،من خالل شريكها الهالل األحمر التونسي ،بسداد تكاليف العالج وتكاليف األدوية التابعة للرعاية الصحية األساسية،
واألمراض المزمنة ،والتدخالت الطبية الطارئة المقدمة إلى الفئات األكثر ضعفا ً من الالجئين وطالبي اللجوء.

الدعم والتمكين المجتمعي والتعويل على الذات
تقوم المفوضية ،مع شريكها الجمعية التونسية للتصر والتوازن اإلجتماعي ) ،(TAMSSبتعزيز مبدأ التعويل على الذات و خلق
فرص أعمال مدرة للدخل لالجئين ،وذلك من خالل التدريبات المهنية المتخصصة ،و تكوين المشاريع الصغرى ،والتوظيف في
الشركات الخاصة.

الحلول
 تسعى المفوضية إليجاد حلول لالجئين مثل الرعاية الخاصة وجمع شمل األسرة والتجنيس .عندما تكون الظرو مناسبة ،
تسهل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين عملية العودة الطوعية .في حاالت أخرى ،تدعم المفوضية االندماج المؤقت
لالجئين في المجتمع واالقتصاد التونسي .تحدد مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين األشخاص الذين لديهم معايير حماية
خاصة ،وتدعم عمليات إعادة التوطين في بلدان أخرى كلما أمكن ذلك.

الجاهزية للطوارئ
 بنا ًء على طلب الحكومة التونسية أثناء الفترات التي شهدت تدفقا كبير من ليبيا  ،تولت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
منذ عام  2014تنسيق جهود التأهب المشتركة بين الوكاالت ،و ذلك بالتعاون الوثيق مع الحكومة والمنظمة الدولية للهجرة
والشركاء اآلخرين .بدأت عملية تحيين خطة الطوارئ التي طلبتها الحكومة في أوائل عام  .2019في الوقت الذي تقود فيه
الحكومة التونسية مشاورات داخلية ،شرعت وكاالت األمم المتحدة  -بقيادة مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمة
الدولية للهجرة في إعداد خطة طوارئ متعددة القطاعات.
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أهم األولويات لعام 2019
 دعم جهود الدولة التونسية من أجل اعتماد مشروع قانون اللجوء الوطني ،و ذلك من خالل بناء القدرات المستمر ،و السعي لنشر
ثقافة الممارسات الفضلى بين التونسيين.
 استمرار تحديد المالمح والتسجيل وتحديد وضع الالجئ من أجل تحديد األشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية في سياق الهجرة
المختلطة.
 تعزيز اعتماد الالجئين على أنفسهم من خالل دعم الوصول إلى سبل العيش والخدمات األساسية ،وكذلك إعطاء األولوية للمساعدة
المباشرة ألكثر الفئات ضعفا.

أهم التحديات لعام 2019
 في سنة  ،2016تمت صياغة مشروع وطني لحماية الالجئين وطالبي اللجوء في تونس ولكن لم يتم اعتماده رسميا الى اآلن.
 في الوقت الذي يمكن فيه لبعض الالجئين وطالبي اللجوء المطالبة بحقوقهم والتمتع بسبل العيش والخدمات األساسية (مثل الصحة
والتعليم) رغم غياب إطار قانوني داخلي شامل ،ال يزال العديد منهم يعيشون وضع اجتماعي و اقتصادي هش.
 تقع تونس في منطقة متأثرة بشكل كبير بتدفقات الهجرة المختلطة حيث يمكن أن تؤدي المواقف السياسية المتقلبة فيها إلى زيادة
تحركات األشخاص ،بما في ذلك التدفقات الكبيرة التي تحدث بسبب النزاعات في الدول المجاورة.
 ال يزال مكتب المفوضية في تونس يعاني من نقص شديد في التمويل ،حيث تم جمع  ٪23فقط من األموال المطلوبة لتغطية
االحتياجات األساسية لالجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من األشخاص الذي تعنى بهم المفوضية في .2019

العالقات الخارجية  /العالقات مع الجهات المانحة
شكراً على الدعم الذي قدمته الجهات المانحة لعمليات المفوضية في تونس لعام 2019
ايطاليا ( 2.2م) | سويسرا ( 0.4م ) | NA- EU RDPP -إيطاليا ( 0.3م) | موناكو ( 0.08م)
شكراً للجهات المانحة للمنح االقليمية الغير مخصصة في 2019
الجهات المانحة الخاصة أستراليا | الدنمارك | ألمانيا | مالطا | النرويج | هولندا | الجهات المانحة الخاصة جمهورية كوريا | الجهات المانحة
الخاصة إسبانيا | السويد | سويسرا | المملكة المتحدة
للتواصل:
كيارى ماريا كافلكانتي cavalcac@unhcr.org ،
سوار بوراويbouraoui@unhcr.org ،
أو عبر الرابط:
UNHCR Tunisia country page
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