FACT SHEET

تونس
سبتمبر 2019
تقوم المفوضية بتوفير الحماية
والمساعدة لالجئين و طالبي اللجوء بما
في ذلك الوافدين في اطار تدفقات
الهجرة المختلطة.
كما تدعم المفوضية جهود التأهب
لحاالت الطوارئ في حالة تدفق أعداد
كبيرة من الالجئين من الدول المجاورة.

تدعم المفوضية جهود االنقاذ البحري الذي تقوم
به السلطات التونسية واستجاباتها االنسانية،
السيما السماح باالستضافة المؤقتة للمنقذين.
إضافة إلى استجابتها اإلنسانية و سماحها
بإنزال المهاجرين و الالجئين الى البر.

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.

األشخاص الخاضعين لوالية المفوضية

التمويل المطلوب (حتى  2أكتوبر ) 2019

حسب بلدان األصل

 7.8مليون دوالر أمريكي

المجموع 2.729 :

الدعم المطلوب لعمليات المفوضية في تونس
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حتى  30سبتمبر 2019

تواجد المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين:
الموظفين:
 73موظف محلي
 12موظف دولي

المكاتب:
 1مكتب رئيسي في تونس
 1مكتب ميداني في جرجيس
حضور ميداني في مدنين وصفاقس
الجئة سورية أنشأت مشروعها الخاص في نابل بفضل برنامج المفوضية لتوفير سبل
العيش الذي تم تنفيذه بالشراكة مع  ADRAسنة © UNHCR2018 -
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العمل مع الشركاء
تضمن المفوضية الحماية الدولية وتقديم المساعدة متعددة القطاعات لألشخاص 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:


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



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



المجلس التونسي لالجئين ) :(CTRتحديد صفة الوافدين الجدد ،الحماية 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 تدفقات الهجرة المختلطة.

إن مفوضية االمم المتحددة لشؤون الالجئين عضو في فريق األمم المتحدة القطري في تونس كما 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 أن يكون األشخاص الخاضعين لوالية المفوضية مسجلين و حاملين للوثائق المطلوبة ،وهذا ما يحول دون
تعرضهم لإليقا التعسفي أو االحتجاز أو الرد القسري .في عام  ،2017إعتمدت 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.
 تنظم المفوضية تدريبات لفائدة موظفي إدارة الحدود واالجانب بوزارة الداخلية من أجل ضمان إلمامهم بقضايا اللجوء والحماية
في سياق تدفقات 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 الحدود التونسية الليبية (في كال اإلتجاهين) .تعمل المفوضية على أن 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 .يعمل شريك المفوضية المجلس التونسي لالجئين على تطوير المساحات اآلمنة وتعزيز التواصل
مع المجتمعات المتضررة من أجل التعر على األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة أو المعرضين للخطر ،مثل الناجين من
العنف الجنسي واألطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم.
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 يقدم شريك المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،المعهد العربي لحقوق اإلنسان ( ،)IADHالمشورة القانونية و
يضمن وجود تمثيل قانوني لدعم الالجئين وطالبي اللجوء الذين يطلبون المساعدة القانونية.

التعليم
 يمكن لالجئين و طالبي اللجوء من األطفال مزاولة تعليمهم اإلبتدائي والثانوي .للترفيع من نسب الحضور المدرسي ،تقدم
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وشركاؤها من ًحا تعليمية لمرة واحدة للطالب كمساهمة لمساعدة األولياء على شراء
الكتب واللوازم المدرسية.

الصحة
 يمكن لالجئين وطالبي اللجوء االنتفاع بخدمات مرافق الرعاية الصحية األساسية على غرار المواطنين التونسيين .وتقوم
المفوضية ،من خالل شريكها المجلس التونسي لالجئين ،بسداد تكاليف العالج و األدوية الخاصة بالرعاية الصحية األساسية،
واألمراض المزمنة ،والتدخالت الطبية الطارئة للفئات األكثر ضعفا ً من الالجئين وطالبي اللجوء.

األمن الغذائي والتغذية
 يتلقى الالجئون و طالبي اللجوء المقيمون في المآوي قسائم أسبوعية لشراء الطعام والمواد األخرى التي يختارونها .يتلقى
بعض الالجئون مساعدات نقدية متعددة األغراض لدعم تلبية االحتياجات األساسية.

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

الحلول الدائمة
 تسعى المفوضية إليجاد حلول لالجئين من خالل إعادة التوطين في بلدان أخرى كلما أمكن ذلك أو كذلك توفير الدعم الخاص
وجمع شمل األسرة والتجنيس .عندما تكون الظرو مالئمة ،تسهل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين عملية العودة
الطوعية .في حاالت أخرى ،تدعم المفوضية االندماج المؤقت لالجئين في المجتمع واإلقتصاد التونسي.

التأهب لحالة للطوارئ
 بنا ًء على طلب الحكومة التونسية و في إطار التأهب لحدوث تدفق لالجئين و المهاجرين من ليبيا ،تولت مفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين منذ عام  2014و بالتعاون الوثيق مع الحكومة والمنظمة الدولية للهجرة والشركاء اآلخرين تنسيق جهود
التأهب المشتركة بين الوكاالت ،بدأت عملية تحيين خطة الطوارئ التي طلبتها الحكومة في أوائل عام و 2019و أسفرت عن
وضع خطة طوارئ متعددة القطاعات.
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أهم األولويات لعام 2019
 دعم جهود الدولة التونسية من أجل إعتماد مشروع قانون اللجوء الوطني ،و ذلك من خالل بناء القدرات المستمر ،و السعي لنشر
ثقافة الممارسات الفضلى.
 استمرار التسجيل وتحديد وضع الالجئ من أجل تحديد األشخاص الذين هم بحاجة إلى الحماية الدولية في سياق تدفقات الهجرة
المختلطة.
 تعزيز إعتماد الالجئين على أنفسهم من خالل دعم الوصول إلى سبل العيش والخدمات األساسية ،وكذلك إعطاء األولوية للمساعدة
المباشرة ألكثر الفئات ضعفا.

أهم التحديات لعام 2019
 لم يصادق مجلس النواب التونسي المكلف بالتشريع القانوني في البالد على القانون الوطني لحماية الالجئين وطالبي اللجوء بعد،
مما يجعل الالجئين وطالبي اللجوء في وضع قانوني واجتماعي و اقتصادي هش.
 تتأثر تونس بشكل كبير بتقلب األوضاع السياسية واألمنية في البلدان المجاورة ،ال سيما ليبيا .و هو ما يجعل زيادة الوافدين الجدد
تتحدى بشدة طاقة االستيعاب التي تعتبر محدودة في تونس.
 تظل درجة استيعاب المأوى ألعداد الوافدين الجدد تشكل تحديًا كما يتزايد عدد طالبي اللجوء الذين ينتظرون مواعيد تحديد صفة
الالجئ ،على الرغم من تعزيز صفو الموظفين.

العالقات الخارجية  /العالقات مع الجهات المانحة
شكر خاص للمانحين للدعمهم مخصص الغرض لعمليات المفوضية في تونس لعام 2019

ايطاليا ( 2.2م) | الواليات المتحدة األمريكية ( 0.6م) | سويسرا ( 0.4م) | هولندا ( 0.3م) |
) | )RDPP NA - EU (0.3 Mلوكسمبورغ ( 0.2م) | موناكو ( 0.08م)
شكراً ألهم المانحين للدعم غير مخصص الغرض في 2019

الجهات المانحة الخاصة أستراليا | الدنمارك | فرنسا | ألمانيا | الجهات المانحة الخاصة ألمانيا | ايرلندا | الجهات المانحة الخاصة
إيطاليا | الجهات المانحة الخاصة اليابان | الكويت | مالطا | النرويج | هولندا | الجهات المانحة الخاصة جمهورية كوريا | الجهات
المانحة الخاصة إسبانيا | السويد | الجهات المانحة الخاصة السويد | سويسرا | المملكة المتحدة | الواليات المتحدة االمريكيه
للتواصل:
كيارى ماريا كافلكانتي Associate Reporting Officer ، cavalcac@unhcr.org ،
سوار بوراويExecutive Associate ، bouraoui@unhcr.org ،
أو عبر الرابط:
UNHCR Tunisia country page
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