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فيروس كورونا في تونس:
اب اكتشلف بء حللة لدفيربس كو بنل ف تونك ف  2ل س 2020م لغت بزا ة الل ة سميًل و كثر  1000حللة اتشرة ف ومي
ن ل الجئ م بيعا نل ف بقت ج ر نشجيل ً ف تونك ل نة للابء األخرى ف الماع ةم ت إقرا إورا اا صل ة إل عل االنتشل م مل ثر ش م
وا بوو ت ل ير ركاة و
كجيرول التا م ب الافلن لشجم العيشص صجح الوض يمثم ت ايًل تزاياًا للاشجة لئوني بوللج اللىو ول الرر
ُ
ا االختجل اا الت ورا لا كلنت ايىل ية لفيربس كو بنلص بف ل ً آلخر وملية تل عة وريت ول  1345سرة لئوني بوللج اللىو م ول ا
للاخمص
 %57.5عرضوا لةعر اإلخئ شجب ن ص الموا م ف حي لغ  85%اا و افت ل
بضعت المفوضية واة تاا ير لت ييف الةا لا الوض الشري المتعو بلضملا استمرا ية العممم مل ف نل ت اي المش ب ة و عا بإ ا ة
ال لالا ب ومليلا المتل عة باست جلء الوافاي ص ت توسي نعل التواصم المىتمعلا ف ومي ن ل تونكم إنشل خمشة خعوو ىلنية
األشةلذ المعايي ص ت بض تاا ير الل ة الوقلاية ف المجيتلا الت
واياة بتعزيز اللا التواصم االوتملو لضملا التواصم ف اتىل ي
تاير ل المفوضيةم مل ف نل تعاير المجلن م بتوفير لواز اللرف الل م بررف العزء م كمل ت توفير وجيب للولوج اليه واا ال لوةص ت
الئوني بوللج اللىو ضعفل ال لء لإلضلفة ال توزي كيلس لموا الابلفة الموا
توسي نعل المشلواة الا اية حت تشمم وا كجر
الغبااية الت بفرتال ال و ة ب ابملا المىتم المان ول سر الئوني ص لإلضلفة ال نل م ت توزي ىموولا الابلفة م بكبل ىموولا
الموا الغبااية ال و ية بالمىتم المان ول سر الئوني ص تىا اإلشل ة ال ا المفوضية ومت ال و ة للوقلية انتشل العابى ف راف
الرولية الل ية خئء التجر وحااا س اية ء لف ص الوافاي ف المشتشفيلاص
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العمم

الشركل

تضم المفوضية ال ملية الابلية بت اي المشلواة تعا ة ال علولا لألشةلذ الةلضعي لوالية المفوضية
للتعلبا ال و ة التونشية ومختلف مكوناتها كوزارة التربية والتعليم  ،وزارة الصحة  ،وزارة الشؤون
اإلجتماعية ،وزارة المرأة ،وزارة التشغيل والتكوين المهني  ,حتى تتمكن من توفير الحقوق األساسية
والخدمات الضرورية للالجئين وحتى تتمكن من ادماجهم في البرامج اإلقتصادية
كما تنسق المفوضية مع مؤسسات الدولة في جهات مختلفة من البالد ،أهمها الجنوب حيث يوجد أكبر عدد
من الالجئين وطالبي اللجوءص
باإلضافة إلى ذالك تثمن المفوضية مساندة الهيئات األخرى لألمم المتحدة من بينها المنظمة الدولية للهجرة
اليونيسيف  ،منظمة الصحة العالمية ،و-برنامج الغذاء العالمي من أجل ضمان حسن تنسيق عملية االستجابة
ب فعلليتالص كما ي و الشركل اآلت نكر تافيب نشعة ا ة ف ىلالا ةتلفة:
▪

المعهد العربي لحقوق اإلنسان ) :(IADHال ال ا اا ب المالصرة ف ىلل ال ملية الابلية ب قضليل
اللىو مل ف نل سيل التاف لا الش لنية المةتلعةص كمل يتول ت اي المشلواة ال لنونيةص

▪

الجمعية التونسية للتصرف والتوازن اإلجتماعي ) :(TAMSSتوفير سجم العيش ب و سجم الوصوء
ال العممم مل ف نل التا يجلا المااية ب المشل ي اللغرى ب األوملء المافووة األورص

▪

المجلس التونسي لالجئين ) :(CTRت ايا صفة الوافاي الىا م اإلستقبال ،إدارة المأوى  ،المساعدات
متعدة القطاعات(مواد غذائية  ،مساعدات نقدية )..دعم الرعاية الصحية  ،إدارة الحاالت الفردية والحماية
المجتمعي ,ال ملية بالوقلية العاف الىاش ب التمييز الىاش ()SGBVم حملية العفمم الاو الافش
ب االوتملو م ت اي المشلواة لألشةلذ نبغ االحتيلولا الةلصةم ت اي المشو ة باألنشعة الترفياية
ف سيل تاف لا الاىرة المةتلعةص

وضو فري األ المت اة ال عرغ ف تونك كمل تشل ف
فوضية اال المت ا ة لشربا الئوني
نشعة التةعين ب الت ل ير الةلصة جرنل ج األ المت اة للمشلواة اإلنملاية 2025-2021ص ب تشل ف
بض إول التعلبا البغ سيش م سلس تعلبا األ المت اة ال و ة التونشية خئء الفترة 2025-2021ص

الشيل العل :
أثبتت المفوضية وجودها في تونس عام  1963بعد الحرب الجزائرية ،وفي عام  2011وقعت اتفاقية مع الحكومة التونسية لمعالجة
العدد الكبير من الالجئين وطالبي اللجوء القادمين من ليبيا .مع استمرار األزمة الليبية في التأثير على المنطقة  ،انطلقت التدفقات
السكانية المختلطة بحلول نهاية عام  ، 2018مما أدى إلى زيادة ثالثة أضعاف الالجئين المسجلين وطالبي اللجوء بحلول عام .2019
وفي الوقت نفسه ،تستضيف تونس الالجئين وطالبي اللجوء الفارين من النزاعات عبر الشرق األوسط  ،بشكل رئيسي من سوريا
والعراق واليمن وفلسطين.
إثر ثورة ليبيا عام  2011ظهرت أصوات تدعوا الى مجتمع أكثر شمولية وإنصافًا في تونس ،في المقام األول كوسيلة لحل التحديات
السياسية واالقتصادية الحالية هذه الحاجة هي في صميم خطة التنمية الحكومية  ، 2020-2016ومن بين األولويات لتحقيق خطة
.2030
تتماشى أنشطة المفوضية مع هذه األهداف  ،بهدف إنشاء نظام حماية وطني قادر على ضمان حقوق اإلنسان وتحقيق اإلدماج االجتماعي
واالقتصادي لالجئين وطالبي اللجوء.

األنشعة الرايشية
الحماية
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ف ظم ريلء قلنوا بوا للىو م ت و المفوضية بتسجيل طالبي اللجوء ودراسة ملفّاتهم والقيام
بعملية تحديد صفة الالجئ في تونكم لضملا ا ي وا األشةلذ الةلضعي لوالية المفوضية شىلي
ب حل لي للوثلا المعلو ةم ب با ل ي وء با تعرضا لإلي لف التعشف ب االحتىلز ب الر ال شرغص
ف ول 2017م إوتماا المفوضية نبل التشىيم الجيو ترغ لت شي وو ة الجيلنلا الت يت ومعال ب ا
االحتيلءص
ابملا المىتم المان م ومال لل و ة التونشية لت اي
تواصم المفوضية للتعلبا شركلاال
مشروع قانون اللجوء الوطني إل الجرلملا اوم الملل قة وليهص ب تىا االشل ةم نه ال ً ول ولب
ال و ةم قا ت المفوضية الاو ب التوويه الفا لمركز الا اسلا ال لنونية بال ضلاية ثال وملية صيلرة
شرب ال لنوا الشل نكرهص
وم ضملا إلمل ا
تاب المفوضية تا يجلا لفلااة موظفي إدارة الحدود واالجانب بوزارة الداخلية
ضليل اللجوء والحماية في سياق تدفقات الهجرة المختلطةص كثيرا ل تا ب ال واا الج رية التونشية
ليجيلص لإلضلفة
ال وا ء الما و ة ول الشلحم التونش م بالت ت وا ف رلب االحيلا قا رل ا
إل بام يت اوتراض ىموولا المالوري بالئوني البي يعجربا را ب ش م رير نبل ال اب
التونشية الليجية (ف كئ اإلتىل ي )ص تعمم المفوضية ول ا ي وا ومم إ ا ة ال اب باالولنب ف كاف
تعلجلا حملية االوني بوللج اللىو ص
تعتما المفوضية ف تونك ااىل تشل كيل لتعزيز الحماية المجتمعيةم ب ال الربا ن ي ةتلف ا
الئوني ص يعمم شري المفوضية المىلك التونش لئوني ول
الةا لا ب ضملا حش التواصم
وم التعرف ول األشةلذ
تعوير المشلحلا اآل اة بتعزيز التواصم المىتمعلا المتضر ة
العاف الىاش باألوفلء رير
نبغ اإلحتيلولا الةلصة ب المعرضي للةعرم ثم الالوي
المل و ي ب المافللي و نبيا ص
ي ا شري المفوضية الشل ية لأل المت اة لشربا الئوني م المعاا العر ل و اإلنشلا ()IADHم
المشو ة ال لنونية ب يضم بوو تمثيم قلنون لاو الئوني بوللج اللىو البي يعلجوا المشلواة
ال لنونيةص

▪

▪

▪

▪

▪

التعليم
▪

نشب ال ضو
األوفلء زابلة تعليما اإل تااا بالثلنوغص للترفي
يم لئوني ب وللج اللىو
الما س م ت ا فوضية األ المت اة لشربا الئوني بشركلؤ ل ا ً ل تعليمية لمرة باحاة للعئء
كمشل مة لمشلواة األبليل ول شرا ال تب باللواز الما سيةص

الصحة
▪

يم لئوني بوللج اللىو االنتفل ةا لا راف الرولية الل ية األسلسية ول ررا المواواي
التونشيي ص بت و المفوضيةم خئء شري ال المىلك التونش لئوني م شاا ت لليف العئج ب األ بية
الةلصة للرولية الل ية األسلسيةم باأل راض المز اةم بالتاخئا العجية العل اة للفنلا األكثر ضعفل ً
الئوني بوللج اللىو ص

األمن الغذائي والتغذية


يتل الئونوا ب وللج اللىو الم يموا ف المآبغ قشلا سجووية لشرا الععل بالموا األخرى
عض الئونوا شلوااا ن اية تعا ة األرراض لاو تلجية االحتيلولا
الت يةتل بنالص يتل
األسلسيةص

المأوى والمواد غير الغذائية


لعللج اللىو بالئوني ح اإلقل ة المرقتة ف المئو

ثال

اسة لفلتا ص

التمكين المجتمعي والتعويل على الذات
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شري ال الىمعية التونشية للتلرف بالتوازا اإلوتملو ) ،(TAMSSتعزيز
ت و المفوضيةم
خئء التا يجلا المااية
جا التعويم ول الباا ب خل فرذ ومم ا ة للاخم لئوني م بنل
المتةللةم ب ت وي المشل ي اللغرىم بالتوظيف ف الشركلا الةلصةص
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الحلول الدائمة


نل ب كبل
خئء إول ة التووي ف لااا خرى كلمل
تشع المفوضية إليىل حلوء لئوني
توفير الاو الةلذ بوم شمم األسرة بالتىايكص واا ل ت وا البربف ئامةم تشام فوضية األ
المت اة لشربا الئوني وملية العو ة العوويةص ف حلالا خرىم تاو المفوضية االنا لج المرقت لئوني
ف المىتم باإلقتلل التونش ص

التأهب لحالة للطوارئ


ليجيلم تولت
ال ً ول ولب ال و ة التونشية ب ف إول التأ ب ل ابث تاف لئوني ب المالوري
ال و ة بالمابمة الابلية
فوضية األ المت اة لشربا الئوني اب ول  2014ب للتعلبا الوثي
للاىرة بالشركل اآلخري تاشي واو التأ ب المشتركة ي الوكلالام ا ا وملية ت يي خعة
العوا ئ الت ولجتال ال و ة ف باام ول ب 2019ب سفرا و بض خعة ووا ئ تعا ة
ال علولاص

األبلويلا لعل 2020
وم إوتمل شرب قلنوا اللىو الووا م ب نل
▪ و واو الابلة التونشية
المشتمرلل ا اام ب الشع لاشر ث لفة الممل سلا الفضل ص
▪ استمرا التشىيم بت ايا بض الئو
ف سيل تاف لا الاىرة المةتلعةص

وم ت ايا األشةلذ البي

خئء ال ا

لوة إل ال ملية الابلية

خئء و الوصوء إل سجم العيش بالةا لا األسلسيةم
▪ تعزيز إوتمل الئوني ول نفشا
بكبل إوعل األبلوية للمشلواة المجلشرة ألكثر الفنلا ضعفل.

الت ايلا لعل 2020
ىلك الاواء التونش الم لف للتشري ال لنون ف الجئ ول ال لنوا الووا ل ملية
 ل يلل
الئوني بوللج اللىو عام مل يىعم الئوني بوللج اللىو ف بض قلنون باوتملو ب اقتلل غ
شص
 تتأثر تونك ش م كجير ت لب األبضل الشيلسية باأل اية ف الجلااا المىلب ةم ال سيمل ليجيلص ب و ل
يىعم زيل ة الوافاي الىا تت اى شاة ولقة االستيعلء الت تعتجر اب ة ف تونكص
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 تبم وة استيعلء المأبى ألواا الوافاي الىا تش م ت ايًل كمل يتزايا وا وللج اللىو البي
تعزيز صفوف الموظفي ص
ياتبربا واويا ت ايا صفة الئو م ول الرر

العالقات الخارجية  /العالقات مع الجهات المانحة
ش ر خلذ للملن ي للاوما ةلص الغرض لعمليلا المفوضية ف تونك لعل 2020
اإلت ل األب ب | إيطاليا | لوكسمبورج | موناكو | هولندا |  | RDPP NA – EUسويشرا | برنامج األغذية
العالمي
بفضل الجهات المانحة الرئيسية لألموال المخصصة وغير المخصصة في عام 2020
الىالا الملن ة الةلصة ستراليل | كااا | الانمل ك | لملنيل | والا لن ة خلصة لملنيل | يرلااا | والا لن ة خلصة
اليل لا | ولااا | الاربيج | الىالا الملن ة الةلصة لىماو ية كو يل | الىالا الملن ة الةلصة إسجلنيل | الشويا |
سويشرا | الممل ة المت اة والا لن ة خلصة الواليلا المت اة | الواليلا المت اة اال ري ية.
للتواصل:
كيارى ماريا كافلكانتي م  cavalcac@unhcr.orgم Associate Reporting Officer
سوار بوراويم  bouraoui@unhcr.orgم Executive Associate
أو عبر الرابط:
UNHCR Tunisia country page https://data2.unhcr.org/en/country/tun

أو عبر موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك
https://www.facebook.com/pg/UNHCRTunisie/about/?ref=page_internal
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