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 تونس 

 2021 سبتمبر 

 
تونس   يتوافد الالجئون وطالبو اللجوء الى

بشكل رئيسي من الشرق األوسط وجنوب  

يصل  األفريقي.  والقرن  الصحراء 

الجو أو  عبرالبر  البلدان   معظمهم  من 

الهجرة  ذلك ضمن حركات  و  المجاورة 

طريق   عن  من  المختلطة  والبر  البحر 

 والجزائر. وإلى ليبيا

تعتمد  بعد   لم  النظام مشروع    تونس 

تبقىالوطني   بذلك  و  المفوضية   للجوء 

إجراء  عن  المسؤول  الوحيد  الكيان 

الالجئ  وضع  وتحديد  التسجيل 

(RSD.)  االجتماعي  يساهم   الوضع 

المستقر الحد من   واالقتصادي غير  في 

 حلول لمعظم  توفير

اللجوء  وطالبي  وتتعاون    .الالجئين 

السلطات  مع  وثيقا  تعاونا  المفوضية 

و   الالجئين  لتمكين  والمحلية  الوطنية 

ا األساسية طالبي  الخدمات  من  للجوء 

اجتماعيا   إدماجهم  واالجتماعية وضمان 

 واقتصاديا.

  
 األشخاص الخاضعين لوالية المفوضية 

  حسب بلدان األصل
 

  

 8.854المجموع:

 

 2021 سبتمبر 30حتى 

 )2021 سبتمبر  28حتى  (التمويل المطلوب    

 مليون دوالر أمريكي 9.6
تونس في المفوضيةعمليات لالمطلوب  الدعم  

 

   

 

      
 :  فيروس كورونا في تونس 

- األمر الذي جعل تونس واحدة من أكثر البلدان تأثرا بحاالت تفشي  كوفيد، 2021في أشهر صيف  19-بفيروس كوفيدتسارع نسق العدوى 

التجول الليلي، والحد من التحركات، و الحجر الصحي  في أفريقيا. اعتمدت الحكومة التونسية تدابير وقائية عامة بما في ذلك حظر    19

إلى   لقاحماليين جرعة   8من    أكثرتم تطعيم  حيث    النسق خالل أشهرالصيف  ارعمع تس  2021مارس    13الموجه. بدأت حملة التلقيح يوم  

  .2021 سبتمبر 30حدود 

تنسيق أنشطة المفوضية للمناصرة ودعم تسجيل الالجئين وطالبي تم ادماج الالجئين و طالبي اللجوء والمهاجرين في حمالت التلقيح بفضل  

  .الجئ وطالب لجوء إلى حد اآلن 164تلقيح  مما ساهم في  اللجوء في منصة التسجيل من أجل تلقي التلقيح

والمؤسسات الحكومية  ، واصلت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في تونس دعمها لهياكل الرعاية الصحية باإلضافة لذلك

حتى   36والسلطات المحلية والمجتمع المدني من خالل توزيع مواد النظافة والمواد الطبية، فضالً عن تركيب وحدات سكنية لالجئين )

صل  توسيع نطاق الدعم النفسي واالجتماعي والتوا  و  عبر الهاتف  و  خدمات الحماية عن بعد  عتمادإ  ،  اآلن( لفحص المرضى في المستشفيات

وقع كما  ،الفايس بوكصفحات باالضافة الى ساعة و 24على مدار  تعمل خمسة خطوط  تسخيرمع المجتمعات في جميع أنحاء تونس، مع 

مجموعة من معدات النظافة ومعدات الحماية   7500توزيع أكثر من  و  التي تديرها المفوضية     بيتاتفي الم  ةمتخصص  إطارات طبية  تجنيد

 على الالجئين وطالبي اللجوء. 2020/2021الشخصية في 
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 الشركاء  مع العمل
 

 المفوضية  لوالية  الخاضعين لألشخاصتضمن المفوضية الحماية الدولية وتقديم المساعدة متعددة القطاعات  

الشؤون وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة  ك مكوناتها ومختلف    التونسيةبالتعاون مع الحكومة  

، وزارة المرأة، وزارة التشغيل والتكوين المهني حتى تتمكن من توفير الحقوق األساسية والخدمات  اإلجتماعية

  الضرورية للالجئين وحتى تتمكن من ادماجهم في البرامج اإلقتصادية.

يوجد أكبر  الجنوب حيث  جهة  كما تنسق المفوضية مع مؤسسات الدولة في جهات مختلفة من البالد، أهمها  

  عدد من الالجئين وطالبي اللجوء.

المنظمة الدولية للهجرة،    باإلضافة إلى ذلك تثمن المفوضية مساندة الهيئات األخرى لألمم المتحدة من بينها

ة و ستجاباال   ضمان حسن تنسيق عملية  من أجل  برنامج الغذاء العالمي-اليونيسيف، منظمة الصحة العالمية ،و

 :محددة في مجاالت مختلفةبتنفيذ أنشطة  تي ذكرهملشركاء اآل. يقوم افعاليتها

 

قضايا   وحماية الدولية  الالمناصرة في مجالي    بناء القدرات و  : (IADH)اإلنسان  لحقوق  العربي  المعهد ▪

 .قانونيةالمساعدة ال . كما يتولى تقديمالمختلطةالتدفقات السكانية اللجوء بما في ذلك سياق 

 

 أنشطة توفير سبل العيش واإلعتماد  : (TAMSS)التونسية للتصرف والتوازن اإلجتماعيالجمعية   ▪

لضمان بأجر  وعمل  تكوين  مهني  من  ذلك  في  بما  للعمل،  الوصول  سبل  دعم  جانب  الذات،إلى   على 

 .اإلجتماعي واإلقتصادي اإلندماج

الجدد  :(CTR)لالجئين    لتونسيا  المجلس ▪ الوافدين  المأوىاإلستقبال, تحديد صفة  إدارة  المساعدات   ،   ،

 ، إدارة الحاالت الفردية والحماية ، مساعدات نقدية..( دعم الرعاية الصحية متعدة القطاعات)مواد غذائية

الدعم النفسي    ،حماية الطفل  ،(SGBV)   يالجنسالتمييز    الحماية والوقاية من العنف الجنسي و  المجتمعي

واألنشطة الترفيهية    تقديم المشورة  ،تقديم المساعدة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة  ،االجتماعيو  

 المختلطة. تدفقات الهجرةفي سياق 

 

 مفوضية  االمم  المتحددة  لشؤون  الالجئين هي عضو  في  فريق  األمم  المتحدة القطري  في  تونس  الذي سيساهم لفترة الخمس  السنوات 

 . القادمة في وضع إطار  العمل الذي  يشكل أساس  تعاون األمم  المتحدة مع  الحكومة التونسية خالل  الفترة 2021 – 2025

 

  السياق العام: 
ساعدة  لم التونسية   وقعت اتفاقية مع الحكومة   2011بعد الحرب الجزائرية، وفي عام  1963أثبتت المفوضية وجودها في تونس عام 

شهدت المفوضية بتونس تزايد لعدد الوافدين الجدد من    ،2018منذ نهاية سنة    الالجئين وطالبي اللجوء القادمين من ليبيا.دد كبير من  ع

دخلوا تونس عن طريق الجو    ، حيث ملحوظة  بسفة  فورييبن تزايد عدد الوافدين من االي  ،2020غرب وقرن إفريقيا. و إبتداًء من سنة  

الدولية الحماية  بالمفوضية طالبين  ثم اتصلوا  المدة ثالث أشهر  تأشيرة سياحية  تونس    .  وحصلوا على  نفسه، تستضيف  الوقت  وفي 

 من سوريا والعراق واليمن وفلسطين.  خاصة الالجئين وطالبي اللجوء الفارين من النزاعات عبر الشرق األوسط ، 

كوسيلة لحل التحديات السياسية    أوال الى مجتمع أكثر شمولية  وإنصافًا في تونس،    هرت أصوات تدعواظ  2011م  إثر ثورة ليبيا عا

 . 2030، ومن بين األولويات لتحقيق خطة 2020-2016خطة التنمية الحكومية  لب في ص ثم لكونهاواالقتصادية الحالية 

إنشاء نظام حماية وطني قادرعلى ضمان حقوق اإلنسان وتحقيق    من خالل العمل على تتماشى أنشطة المفوضية مع هذه األهداف،   

 اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لالجئين وطالبي اللجوء. 
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 الرئيسية األنشطة

 الحماية

  والقيام   ملفّاتهم  ودراسة  اللجوء  طالبي  بتسجيل  المفوضية  تقوم  للجوء،  وطني  قانون  غياب  ظل  في ▪

المفوضية مسجلين   لوالية  الخاضعين  األشخاص   أن يكون  لضمان  تونس،  في   الالجئ    صفة  تحديد بعملية

. القسري    الرد    أو  االحتجاز  أو  التعسفي  لإليقاف  تعرضهم دون  يحول  ما  وهذا  المطلوبة،  و حاملين للوثائق

  ومنع   البيانات التي يتم جمعها  جودة  لتحسين  البيومتري  التسجيل  نظام  المفوضية  إعتمدت  ،2017  عام  في

  .االحتيال

، وكالء الدولة، المجتمع المدني،  من البرلمان تنظم المفوضية تدريبات وبرامج بناء قدرات لفائدة أعضاء ▪

 بإلضافة الى.  اللجوء والحماية الدولية من أجل ضمان إلمامهم بقضايا الصحافيين، المحامين، والقضاة 

ذلك، تقوم مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بتدريب القوات البحرية التونسية وشرطة الحدود على  

 في كنف متطلبات حماية االجئين وطالبي اللجوء. مبادئ الحماية في سياق تدفقات الهجرة المختلطة

 

الالجئين و طالبي اللجوء قامت المفوضية بإعداد وتوقيع دليل إلجراءات اإلحالة والتنسيق فيما يتعلق ب ▪

 .الذين نجوا من انتهاكات حقوق اإلنسان بالتعاون مع السلطات الوطنية التونسية لحقوق اإلنسان

 

 مقدمي  مختلف بين الروابط وبناء ، المجتمعية الحماية لتعزيز تشاركيا منهجا  تونس  في المفوضية تعتمد ▪

  على   المجلس التونسي لالجئينيعمل شريك المفوضية  .  الالجئين   مع  التواصل  حسن   ضمان  و  الخدمات

 األشخاص  المتضررة من أجل التعرف على   المجتمعات  مع  التواصل   وتعزيز  اآلمنة  المساحات  تطوير

للخطر،  أو  الخاصة  اإلحتياجات   ذوي  غير  واألطفال  الجنسي   العنف  من  الناجين  مثل   المعرضين 

 . ذويهم عن المنفصلين أو المصحوبين

(، IADHشريك المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ، المعهد العربي لحقوق اإلنسان ) يقدم   ▪

لدعم الالجئين وطالبي اللجوء الذين يطلبون المساعدة   و يضمن وجود تمثيل قانونيالمشورة القانونية  

 ومدنين. وتوجد وحدات المساعدة القانونية في تونس ،صفاقس، سوسة، جرجيس  .القانونية

 

بشأن المسائل   للمساهمة في البحوث والمناقشات القانونيةوتتعاون المفوضية مع عدة مؤسسات أكاديمية   ▪

المتصلة باللجوء والتشريد القسري وانعدام الجنسية. وعالوة على ذلك ، طور شريك المفوضية المعهد  

العلمية والتحريرية بشأن الحماية الدولية باللغة  لتجميع البحوث   (asile.tn) العربي لشؤون االنسان بوابة 

 .العربية

  التعليم

الحضور للترفيع من نسب    .بتدائي والثانوياإلمزاولة تعليمهم  من األطفال  اللجوء    ين و طالبيالجئ مكن لي ▪

للطالب   ،المدرسي واحدة  لمرة  تعليمية  منًحا  الالجئين وشركاؤها  لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية  تقدم 

 شراء الكتب واللوازم المدرسية.  ولياء علىكمساهمة لمساعدة األ

 الصحة

بخدمات    اللجوء  وطالبي  لالجئين  يمكن ▪ وشريكها  الصحية  الرعاية   مرافقاالنتفاع  المفوضية  وتقدم   .

التونسي لالجئين الدعم إلى طالبي اللجوء والالجئين المستضعفين بتسديد النفقات الطبية واألدوية المجلس  

المتعلقة بالرعاية الصحية األولية األساسية ، األمراض المزمنة ، والتدخالت الطبية الطارئة. ومن خالل 

لمعوقين و حاملي األمراض االتفاقية مع وزارة الشؤون االجتماعية ، يمكن لالجئين و طالبي اللجوء ا

 .المزمنة الوصول إلى نظم الحماية الوطنية المخصصة في البداية لخدمة المواطنين فقط

 ة األمن الغذائي والتغذي

   الم  قيمونالمو طالبي اللجوء  يتلقى الالجئون قسائم أسبوعية لشراء الطعام والمواد األخرى   آويفي 

الالجئ بعض  يتلقى  يختارونها.  االحتياجات  ن  والتي  تلبية  لدعم  األغراض  متعددة  نقدية  مساعدات 

 األساسية. 
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  المأوى والمواد غير الغذائية

 ملفاتهم دراسة أثناء مراكز اإلقامة في المؤقتة اإلقامة حق والالجئين اللجوء لطالبي. 

 

 الذات  على والتعويل  المجتمعي التمكين

 التونسية للتصرف والتوازن اإلجتماعي  شريكها   مع  المفوضية،  تقوم  بتعزيز  ، (TAMSS)الجمعية 

 المهنية   التدريبات  خالل  من  وذلك  لالجئين،   للدخل   مدرة   عمل  فرص  خلق  و   الذات  على  التعويل  مبدأ

  . الخاصة الشركات في والتوظيف الصغرى، المشاريع تكوين و المتخصصة،

  وتعمل المفوضية على إدماج الالجئين وملتمسي اللجوء اجتماعيا واقتصاديا، مما يعزز التنسيق فيما

 بين السلطات.

 للطوارئ التأهب لحالة

   المهاجرين من لالجئين و  تدفق  لحدوث  التأهب  إطار  في  التونسية و  الحكومة  ليبيا،  بناًء على طلب 

و بالتعاون الوثيق مع الحكومة والمنظمة   2014تولت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين منذ عام  

وبالرغم من ذلك، لم    .الدولية للهجرة والشركاء اآلخرين تنسيق جهود التأهب المشتركة بين الوكاالت

 .ة كتدبير الحتواء الوباءبسبب إغالق الحدود البري  2020يسجل أي تدفق كبير من ليبيا خالل عام  

 .وضلت المفوضية تعمل على تعزيز قدرة الحكومة التونسية على السيطرة على نقاط الدخول الحدودية 
 

 2021 لعام أهم األولويات
 

  السعي إلى إبرام اتفاقات مع الوزارات الرئيسية تسمح بوصول األشخاص المعنيين إلى الخدمات العامة ▪

الدولة   و أجل دعم جهود    بناءال   خالل   منذلك    و  الوطني،  اللجوء  قانون  مشروع  عتمادإ  التونسية من 

 لنشر ثقافة الممارسات الفضلى.   السعي و ،رللقدراتالمستم

  الدولية   الحماية   إلىالذين هم بحاجة    األشخاص  تحديد  أجل  من  الالجئ  صفة  وتحديد  التسجيل  ستمرارا ▪

 واتباع حلول مثل إعادة التوطين والمسارات التكميلية. المختلطة.هجرة تدفقات السياق  في

 وكذلك  األساسية،  والخدمات  العيش  سبل  إلى  الوصول  دعم  خالل  من  أنفسهم  على  الالجئين  إعتماد  تعزيز ▪

 .ضعفا الفئات ألكثر المباشرة للمساعدة األولوية إعطاء

 2021 لعام التحدياتأهم 
 

التونسي   ▪ النواب  مجلس  يصادق  بلم  على    التشريعالمكلف  البالد  في  الالقانوني  لحماية القانون  وطني 

اقتصادي    والالجئين وطالبي اللجوء في وضع قانوني واجتماعي    يجعل، مما  بعد  الالجئين وطالبي اللجوء

 هش.

و هو ما  ال سيما ليبيا.  لمجاورة،  األوضاع السياسية واألمنية في البلدان اتقلب  تتأثر تونس بشكل كبير ب ▪

  محدودة في تونس.التي تعتبر  االستيعابطاقة زيادة الوافدين الجدد تتحدى بشدة يجعل 

المأوىدرجة  تظل   ▪ الوافدين  استيعاب  تحديًا  ألعداد  تشكل  يتزايد  الجدد  الذين    كما  اللجوء  طالبي  عدد 

 من تعزيز صفوف الموظفين. ، على الرغم مواعيد تحديد صفة الالجئ ينتظرون

من  السكانية  التحركات  ▪ إلى  المختلطة  الضغط    تونس  و  المفوضيةتواصل  قدرات  عدد  على  إن   .

وتحديد   التسجيل  ينتظرون  الذين  فيالالجئ    صفةاألشخاص  ينفك  تعزيز  ا  ال  من  الرغم  ،على  زدياد 

 .صفوف الموظفين
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 المانحة  الجهات مع العالقات/  الخارجية العالقات

 2021 لسنةلعمليات المفوضية في تونس  شكر خاص للمانحين لدعمهم المخصص      

 ا االتحاد األوروبي | سويسر -   RDPP NAموناكو | هولندا |  لكسمبورغ Iالنمسا | االتحاد األوروبي | 

 

 2021 لسنة و المخصص جزئيا المخصص غير دعمهم مانحين الرئيسيين للل شكرا

 الجهات المانحة الخاصة ألستراليا /بلجيكا /الدانمرك/فرنسا/ألمانيا/ الجهات المانحة الخاصة ألمانيا/ أيرلندا/ إيطاليا

 الجهات المانحة الخاصة إليطاليا/ اليابان/ الجهات المانحة الخاصة لليابان/ هولندا/ النرويج/ الجهات المانحة الخاصة 

 المانحة الخاصة إلسبانيا  /السويد/ الجهات المانحة الخاصة للسويد/ سويسرا  /المملكة الجهات /لجمهورية كوريا

 المتحدة األمريكية الواليات /المتحدة

 

 :  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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