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 تونس 

  2020 أوت 

 
 يتوافددا الئونددوا ووددللجو اللىددو  الدد 

تدددونش لشدددسي منيادددق  ددد  الشدددر  

األوسدددج وو دددور الودددررا  وال دددرا 

األفري ددقي يوددي  م مبددل رجرالجددر أو 

الىددددو   الجلددددااا المىددددلومة و  لدددد  

ضددددم  تراددددلت البىددددرة الم تل ددددة 

الجرددر والجددر  دد  و لدد  وردد  وريدد  

 .ليجيل

ال  ددل   شددرو   تددونش لمددا لددل تمتمددا 

 للىدددددو  و لددددد ل  تج ددددد الدددددوو ق 

المفوضدددية السيدددلا الوتيدددا الماددد و  

ردد   وددرا  التاددىيي وترايددا وضدد  

الوضدددد   ياددددل لي (يRSDالئودددد   

واتقتوددل     الايلسددق واتوتمددلرق

 فددق الرددا  دد  تددوفير غيددر الماددت ر

 تلو  لمم ل

امدددددل  يالئوندددددي  وودددددللجق اللىدددددو  

تددددددددا وم الوضدددددددد  األ  ددددددددق أا 

او  المىددددلومة  فددددق الدددد والايلسددددق 

مسددددد  أا لمدددددل فدددددق  لددددد  ليجيدددددل  ي

شددد ل  لأليددد     لددد  تددداف  اجيدددر 

الددددد ي  يرتدددددلووا  لددددد  الرمليدددددة 

 والمالراة الاوليةي

  
 األش ل  ال لضمي  لوتية المفوضية 

  حسب بلدان األصل
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  ليوا  وتم أ ريسق12,3

تونش   فق ممليلت المفوضيةلالم لور  الارل  

 

   

 

      
 :  فيروس كورونا في تونس 

 
ات  ت تونش تاالير صلم ة للرا     نتشلم الفيروس فق وقت  جسر   لمنةً للااا أخرى فللم   ة   مل ا ى  ل  ضبوم را  قليي    تلتت     

  لمس  ل  شبر ووااي   تللة(    شبر  1,000الماوى  تول  

ووة    الماوى التق أ ت  ل   متفل  الرلتت  ل   وواا سىي  متفل  فق را  الرلتت المرلية و   27لس  لما  رل ة فتح الراو  الاولية يو  

فق سجتمجري 15,000أاثر      

أوت  ثي ووور  متاا  السمل لت فق ومي   26أرل ت الرسو ة التوناية ر  المايا    اتورا ت الوقلنية الىاياة والتق  خلت تيز ال فل  يو   

  الجئ     ال لمجيو قا اثجتت رملية التر ي  التق اورتبل المفوضية المليل الش وا   ايل  ختجلم سلجق للفيروس قجي الاخو   لاأل لا  المل ة وت 

الئوني  فق نبلية شبر آفريي الفلمو األثر اإلقتول   الممي  والمثير ألز ة فيروس اومونل رل  األش ل  ال ي  ترت تملية المفوضية فق 

  تسلليف اإليىلم والغ ا  وأ وية والرلولت األسلسية  ون راً ل ل  تل توسي  ن ل   %   بل ارل وا أنبل غير قل مي  رل   ف  70تونش  تيث أا 

المالراات ال  اية تت  تغ ق تلويلت أاجر را     الئوني  ووللجق اللىو  ضمفل  الرل    ل  ولنب توزي   وا  ت  يف و تم يل و  رلنلت  

ت الئوني يغ انية   ا ة    الاولة والمىتم  المانق رل  را     رلنئ  

يو   ل  ولنب   14للل اجة لئش ل  ال ي  يولوا  ل  تونش فق  ولم تررالت سسلنية   تل ة  يتل ن لبل لوفة تل لنية للرىر الورق لماة 

  ورا  فرصي 

فق  واق   خ وو سلخ ة واياة وتل تمزيز تضوم المفوضية  5تل توسي  ن ل   تولتت المفوضية    الئوني  فق تونش   تيث تل  نشل  

  التواصي اإلوتملرقيامل تل توفير ومي  وسلني الوقلية الورية فق اي المئو  التق تاير ل المفوضية  و تىام اإلشلمة لأا المفوضية  رمت

  الرسو ة التوناية فق ترلبل ضا الفيروس رجر التجر  لواتاات  سسلا الئوني  لفرص الزانري  فق الماتشفيلت ورز  الرلتت 
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 الشرال      الممي
 

 المفوضية لوتية ال لضمي  لألش ل تضم  المفوضية الرملية الاولية وت ايل المالراة  تما ة ال  لرلت 

  وزامة الش وا    وزامة الورة وزامة الترلية والتمليلا  سونلتبل و  تلف  التونايةلللتملوا    الرسو ة 

التشغيي والتسوي  المب ق تت  تتمس     توفير الر و  األسلسية   وزامة    وزامة المرأة اإلوتملرية

  وال ا لت الضرومية للئوني  وتت  تتمس     ا  لوبل فق الجرا ج اإلقتول يةي

امل ت ا  المفوضية      سالت الاولة فق وبلت   تلفة    الجئ   أ مبل الى ور تيث يووا أاجر را  

     الئوني  ووللجق اللىو ي

الم  مة الاولية للبىرة     للإلضلفة  ل   ل  تثم  المفوضية  الناة البينلت األخرى لأل ل المتراة    لي بل

ة ستىللات ضملا تا  ت اي  رملية    أوي لرنل ج الغ ا  المللمق-اليونيايف      مة الورة المللمية  و

 : ىلتت   تلفة  را ة فقلت في  أنش ة  تق  ار لي ي و  الشرال  اآلو فملليتبل

 

قضليل   ورملية الاولية  الالم لصرة فق  ىللق    ل ل  ال امات و  : (IADH)اإلنسان  لحقوق  العربي  المعهد ▪

 ي لنونيةالمالراة ال ي امل يتول  ت ايلالم تل ةالتاف لت الاسلنية اللىو  لمل فق  ل  سيل  

 

  لوصو ا سجي سجي الميش و رل توفير : (TAMSS)الجمعية التونسية للتصرف والتوازن اإلجتماعي ▪

 األرمل  المافورة األوري   و  الوغرى المشلمي  والممي  لمل فق  ل  التاميجلت المب ية  ال 

 

  المالراات  اإلست جل     امة المأوى,  الوافاي  الىا رايا صفةت :(CTR)لالجئين  لتونسيا المجلس ▪

     امة الرلتت الفر ية والرملية ن ايةيي(  رل الررلية الورية   الراات    تماة ال  لرلت  وا  غ انية

الارل ال فاق    تملية ال في   (SGBV   قالى االتمييز    الرملية والوقلية    الم ف الى اق و  المىتممق

واألنش ة الترفيبية  ت ايل المشومة  ت ايل المالراة لألش ل   و  اتتتيلولت ال لصة  اتوتملرقو 

 الم تل ةي تاف لت البىرةفق سيل  

 

تال ل فق   امل ال  ر  فق تونش المتراة األ ل فري  رضو  ق ات ل المترا ة لش وا الئوني   فوضية

تال ل فق و ي 2025-2021اإلنملنية  لمالراةأنش ة الت  يج و الت لمير ال لصة لجرنل ج األ ل المتراة ل

 ي2025-2021 ولم التملوا ال   سيشسي أسلس تملوا األ ل المتراة    الرسو ة التوناية خئ  الفترة    وض 

 

  الايل  المل : 
لمعالجة   التونسية   وقعت اتفاقية مع الحكومة  2011بعد الحرب الجزائرية، وفي عام  1963أثبتت المفوضية وجودها في تونس عام 

التدفقات   انطلقتالعدد الكبير من الالجئين وطالبي اللجوء القادمين من ليبيا. مع استمرار األزمة الليبية في التأثير على المنطقة ، 

.  2019لى زيادة ثالثة أضعاف الالجئين المسجلين وطالبي اللجوء بحلول عام  ، مما أدى إ  2018السكانية المختلطة بحلول نهاية عام  

وفي الوقت نفسه، تستضيف تونس الالجئين وطالبي اللجوء الفارين من النزاعات عبر الشرق األوسط ، بشكل رئيسي من سوريا  

 والعراق واليمن وفلسطين. 

ثر شمولية  وإنصافًا في تونس، في المقام األول كوسيلة لحل التحديات  الى مجتمع أك هرت أصوات تدعوا ظ  2011إثر ثورة ليبيا عام 

، ومن بين األولويات لتحقيق خطة   2020-2016السياسية واالقتصادية الحالية هذه الحاجة هي في صميم خطة التنمية الحكومية 

2030 . 

على ضمان حقوق اإلنسان وتحقيق اإلدماج االجتماعي  تتماشى أنشطة المفوضية مع هذه األهداف ، بهدف إنشاء نظام حماية وطني قادر   

 واالقتصادي لالجئين وطالبي اللجوء. 
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 الرنياية األنش ة

 الحماية

 والقيام ملفّاتهم ودراسة اللجوء طالبي بتسجيل المفوضية ت و  للىو   وو ق قلنوا غيلر ظي فق ▪

المفوضية  اىلي    لوتية  ال لضمي   األش ل   أا يسوا  لضملا  تونش   في  الالجئ    صفة  تحديد بعملية

ي ال ار     الر     أو  اتتتىلز  أو  التمافق  لإلي لف  تمرضبل  وا  يرو    ل  و  ا  الم لولة   و تل لي  للوثلن 

 و     الجيلنلت التق يتل وممبل  وو ة  لتراي   الجيو تر   التاىيي  ن ل   المفوضية   رتمات   2017  رل   فق

  ياتتتيل 

 لت ايل يةتوناالرسو ة للمبل  ر  المىتم  المانق    ملت    نبلالمفوضية لللتملوا    شرالتواصي  ▪

ل لً  رل  ولب أنه    اتشلمة   تىام  وي  رليه  المول قة  اوي     ل  الجرلملا  الوطني    مشروع قانون اللجوء

ال لنونية وال ضلنية أث ل  رملية صيلغة  مراز الاماسلت  لالف ق    الارل و التوويهالرسو ة  قا ت المفوضية  

  شرو  ال لنوا الالل   ارهي

   أوي ضملا  لمل بل  موظفي إدارة الحدود واالجانب بوزارة الداخلية ت  ل المفوضية تاميجلت لفلناة ▪

 التوناية الجررية ال وات ت    اثيرا  لي المختلطةتدفقات الهجرة  سياق في والحماية اللجوء ل ضليل

  للإلضلفةي ليجيل    غل مت قا فق أغلب اتتيلا تسوا والتق التوناق  الالتي رل  الم سولة ال وامر

ن ل ق الراو    غير  لشسي  و لرا يمجروا  ال ي   والئوني   المبلوري        ىمورلت  ارتراض  يتل    ا    ل 

ا ف   فق  واتولنب  الراو     امة  رميرل  أا يسوا    المفوضية  تمميي  التوناية الليجية  فق ائ اإلتىل ي (

  ياللىو  ووللجق اتوني  تملية  ت لجلت

   ا ق   تلف لي  الروالج ول ل   المجتمعية الحماية لتمزيز تشلمايل   بىل تونش فق المفوضية تمتما ▪

  رل   المىلش التوناق لئوني يممي شري  المفوضية ي الئوني      التواصي تا  ضملا و ال ا لت

 األش ل  المتضرمة    أوي التمرف رل  المىتمملت    التواصي  وتمزيز اآل  ة المالتلت ت وير

 غير واألوفل  الى اق الم ف    ال لوي   ثي الممرضي  لل  ر  أو ال لصة  اإلتتيلولت  و 

 ي ويبل ر  الم فولي  أو المورولي 

(  IADH  الممبا المرلق لر و  اإلنالا  ي ا  شري  المفوضية الال ية لأل ل المتراة لش وا الئوني    ▪

لارل الئوني  ووللجق اللىو  ال ي  ي لجوا المالراة  و يضم  ووو  تمثيي قلنونقالمشومة ال لنونية 

 يال لنونية

 

  التعليم

الرضوم للترفي     ناب    لتاانق والثلنو ياإل   األوفل   زاولة تمليمبل  اللىو     ق  و وللجيئونمس  لي ▪

ت ا   فوضية األ ل المتراة لش وا الئوني  وشرالؤ ل   ًرل تمليمية لمرة واتاة لل ئر   المامسق

 شرا  الستب واللواز  المامسيةي  وليل  رل امال مة لمالراة األ

 

 الصحة

 المواو ي  غرام رل  األسلسية الورية الررلية  راف اتنتفل  ل ا لت  اللىو  ووللجق لئوني  يمس  ▪

األ وية   و  المئج  تسلليف  لااا المىلش التوناق لئوني      شريسبل  خئ       المفوضية   وت و ي  التونايي 

 ضمفلً   األاثر  للفنلت  ال لمنة  ال جية  والتاخئت  المز  ة   واأل راض  األسلسية   الورية  لللررلية  ال لصة

 ياللىو  ووللجق الئوني    

 

 ة األمن الغذائي والتغذي

  قالنل أسجورية لشرا  ال مل  والموا  األخرى  آو فق الم  يمواالمو وللجق اللىو  يتل   الئونوا

ا  الراات ن اية  تما ة األغراض لارل تلجية اتتتيلولت والتق ي تلمونبلي يتل   لمض الئون

 األسلسيةي

  المأوى والمواد غير الغذائية

 ي لفلتبل  ماسة أث ل  المئو  فق الم قتة اإلقل ة ت  والئوني  اللىو  ل للجق 
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 الذات على والتعويل  المجتمعي التمكين

  الىممية التوناية للتورف والتوازا اإلوتملرق شريسبل    المفوضية  ت و(TAMSS) ، لتمزيز 

 المب ية  التاميجلت خئ      و ل  لئوني   للاخي  امة  رمي فر  خل   و ال ات رل  التمويي  جاأ

  ي ال لصة الشرالت فق والتوظيف الوغرى  المشلمي  تسوي  و المت ووة 

 الدائمة الحلول

  ل  أو ا ل   أ س  المل أخرى للااا فق التووي  لئوني     خئ   رل ة تلو  إليىل  المفوضية تام 

  األ ل   فوضية تابي  ئنمة  ال روف تسوا ر ا لي والتى يش األسرة شمي ووم  توفير الارل ال ل  

 لئوني   الم قت  اتنا لج  المفوضية  تارل  أخرى    تلتت  فقي  ال ورية  المو ة  رملية  الئوني   لش وا  المتراة

 ي التوناق واإلقتول  المىتم  فق

 

 للطوارئ التأهب لحالة

    لئوني  و المبلوري     ليجيل   تولت ل لً  رل  ولب الرسو ة التوناية و فق  ولم التأ ب لراوث تاف

و لللتملوا الوثي     الرسو ة والم  مة الاولية   2014 فوضية األ ل المتراة لش وا الئوني      رل   

للبىرة والشرال  اآلخري  ت اي  وبو  التأ ب المشتراة لي  الوالتت  لاأت رملية تريي  خ ة 

و أسفرت ر  وض  خ ة ووامئ  تما ة  2019   وال وامئ التق ولجتبل الرسو ة فق أواني رل

 يال  لرلت

 2020 لمل  األولويلتأ ل 
 

 ا ل ل  خئ     ل   و الوو ق  اللىو  قلنوا  شرو  رتمل    رل وبو  الاولة التوناية    أوي ▪

 ل شر ث لفة المملمسلت الفضل ي   الامق و  لل اماترالماتم

 الاولية الرملية  ل ال ي   ل لرلوة   األش ل  ترايا أوي    الئو  وض  وترايا التاىيي ستمراما ▪

 الم تل ةيبىرة تاف لت السيل   فق

 األسلسية  وال ا لت الميش سجي  ل  الوصو   رل خئ     أنفابل رل  الئوني  رتمل   تمزيز ▪

 .ضمفل الفنلت ألاثر المجلشرة  للمالراة األولوية  ر ل  وا ل 

 2020 لمل  الترايلتأ ل 
 

  وو ق لرملية ال لنونق فق الجئ  رل  ال لنوا ال للتشري يول    ىلش ال وار التوناق المسلف للل

اقتول     والئوني  ووللجق اللىو  فق وض  قلنونق واوتملرق    يىمي   مل  لما  الئوني  ووللجق اللىو 

  شي

 و  و  ل ت سيمل ليجيلي لمىلومة  األوضل  الايلسية واأل  ية فق الجلااا ات لب تتأثر تونش لشسي اجير ل

  راو ة فق تونشيالتق تمتجر  اتستيملرولقة زيل ة الوافاي  الىا  تتراى لشاة يىمي 
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  را  وللجق اللىو  ال ي    امل يتزايا الىا  تشسي ترايًل ألراا  الوافاي   موة استيملر المأوىت ي

    تمزيز صفوف الموظفي ي   رل  الرغل  واريا ترايا صفة الئو  ي ت روا

 المانحة  الجهات مع العالقات/  الخارجية العالقات

 2020لممليلت المفوضية فق تونش لمل   شسر خل  للملنري  لارمبل الم وص

ص او  األ ل  |سويارا  | RDPP NA – EU  | هولندا | موناكو  | لوكسمبورج |  إيطاليا  |اإلترل  األومولق

   الوتيلت المتراة األ ريسيةالمتراة اتستنملنق المتما  الشرال | 

  2020لعمليات المفوضية في تونس لعام  غير المخصص شكر خاص للمانحين للدعمهم

ا اا | الانملمك | فرنال | ألملنيل | الىبلت الملنرة ال لصة ألملنيل | أيرل اا |  ي لليل الىبلت الملنرة ال لصة أستراليل | 

| الىبلت الملنرة ال لصة  ي لليل | الىبلت الملنرة ال لصة اليلللا |  ول اا | ال رويج | الىبلت الملنرة ال لصة  

يا | سويارا | المملسة المتراة |الىبلت الملنرة لىمبومية اوميل |  سجلنيل | الىبلت الملنرة ال لصة  سجلنيل | الاو

 ال لصة المملسة المتراة | الىبلت الملنرة ال لصة الوتيلت المتراة األ ريسية | الوتيلت المتراة األ ريسية

 :  للتواصل

 cavalcac@unhcr.org   Associate Reporting Officer   كافلكانتي  ماريا كيارى

  houimli@unhcr.org  Snr. Reporting/PI Associate  إكرام الهويملي

 

   : الرابط عبر أو

UNHCR Tunisia country page https://data2.unhcr.org/en/country/tun 

  موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك أو عبر

https://www.facebook.com/pg/UNHCRTunisie/about/?ref=page_internal   
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