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 أبرز األحداث                  2018أكتوبر 

تونس ومكتبها الميداني في جرجيس، ولها تواجد أيضاً في  العاصمة تستمر المفوضية في العمل من مكتبها في

تقوم المفوضية بتسجيل طالبي اللجوء وتحديد وضع الالجئين في تونس، لضمان أن يتم تحديد صفاقس ومدنين. 

وتوثيق األشخاص المشمولين باختصاص المفوضية. هذا يمنع االعتقاالت التعسفية، أو االحتجاز، أو اإلعادة القسرية. 

 يال. لتي يتم جمعها ولمنع عمليات االحت، استخدمت المفوضية التسجيل البيومتري لتحسين نوعية البيانات ا2017منذ 

امرأة(، ليبلغ عدد األشخاص  113رجالً و 197طالب لجوء جديد ) 310، تم تسجيل 2018منذ يناير حتى أغسطس 

سوريا وساحل العاج وغينيا هم من  2018تم تسجيلهم في  منمعظم شخصاً.  1,048المشمولين برعاية المفوضية 

من األشخاص المشمولين برعاية المفوضية  %25جنسية أخرى. يعيش ما يقارب  16 ونيجيريا واليمن، إلى جانب

في واليات الوسط مثل قابس  %30في العاصمة تونس ونواحيها، بينما تقطن غالبيتهم في الجنوب. يعيش حوالي 

 الهالل األحمر التونسي. -ومأوى المفوضيةفي مدنين، حيث يقع مكتب جرجيس  %16وقفصة، ويعيش 

ولم يتم المصادقة بعد على مسودة القانون ، 1951تونس هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية الالجئين لسنة 

تدعو المفوضية إلى المصادقة عليه، إذ سيحفظ حقوق الالجئين وطالبي اللجوء في . 2016الوطني للجوء لسنة 

 إطار القانون التونسي. 

ين والمهاجرين الذين يتم إنقاذهم مازالت تونس تبدي تضامنها تجاه الالجئ

ماح لساالمفوضية بقرار الحكومة التونسية في يوليو، رحبت في البحر. 

كان  . لقدقد تم إنقاذهم من قبل سفينة تجارية تونسيةكان شخصاً  40بإنزال 

واألشخاص  5هذا قراراً منقذاً للحياة حيث ُسمح لطاقم السفينة ساروست 

في الوقت الحالي، وفي ظل غياب الذين تم إنقاذهم بالوصول إلى بر األمان. 

قانون للجوء، يتم التعامل مع حاالت الهجرة المختلطة وعمليات اإلنقاذ في 

األشخاص  توصيفتم . يموحدةالتشغيلية الجراءات البحر وفقاً لإل

المحددين، كما يتم تزويدهم بالمساعدات اإلنسانية وخدمات المشورة بشان 

إجراءات اللجوء المتبعة من خالل شراكات بين المفوضية والهالل األحمر 

 التونسي والمنظمة الدولية للهجرة. 

 استجابة المفوضية 

م تتدعم المفوضية السلطات والشركاء وذلك بتقديم أنشطة بناء القدرات.  

شخصاً، من بينهم قضاة ومحامون وأفراد من الشرطة وحرس  450 تدريب 

الحدود وصحفيون وأكاديميون، على موضوعات تشمل إطار اللجوء الوطني 

. كما ركزت أنشطة بناء القدرات 2018ومسائل الهجرة المختلطة في 

مة إلى قادة المنظمات غير الحكومية وموظفيها على المبادئ العامة المقد

 لقانون اللجوء وتعزيز قدرتهم على تقديم االستجابة اإلنسانية. 

في سياق  التوصيفحالة من أجل  628أحالت المفوضية  2018يناير منذ 

مة التونسي والمنظمن قبل المفوضية والهالل األحمر  توصيفهمثالثة أرباع األشخاص المحالين تم الهجرة المختلطة. 

 ر ثلثهم عن رغبتهم في طلب اللجوء. الدولية للهجرة، ولقد عب  

من األشخاص األكثر ضعفاً  46أسرة الجئة. كما استفاد  22، تم تقديم المساعدات النقدية إلى 2018حتى اآلن في 

من المساعدات النقدية الشهرية. إن برنامج المساعدة النقدية المؤقتة يعمل كدعم طارئ لالجئين من الفئات األكثر 

 . ذاتضعفاً والذين يتم دعمهم في ذات الوقت عبر فرص البرامج المدرة للدخل الهادفة إلى تعزيز االعتماد على ال

من ضمن هؤالء، قام تسعة بإنشاء مشاريع الجئاً.  82، دعم برنامج إدرار الدخل 2018خالل الستة أشهر األولى من 

بتوقيع أو تجديد أو الحصول على موافقة على عقود العمل من طرف وزارة التشغيل. كما قدمت  20قام صغيرة، كما 

ادي بما فيها التوظيف االعتي ن الحصول على أنشطة مدرة للدخلالمفوضية فرص التدريب المهني لالجئين ليتمكنوا م

 وتطوير المهارات الريادية الشخصية، مثل مركز يديره الالجئون يقدم خدمات رقمية كالتصوير والطباعة. 

على المساهمات المخصصة، باإلضافة إلى الجهات المانحة إيطاليا، االتحاد األوروبي، موناكو، سويسرا  :للجهات المانحةبشكر خاص  نتقدم

  على التمويل العام المخصص وغير المخصص المقدم إلى المفوضية على نطاق عالمي. 

 الرئيسية األرقام

األشخاص  1,048

المشمولون برعاية المفوضية، 

 متمثلين في: 

 الجئين مسجلين  909

 طالب لجوء  139

 
دول منشأ  5أكثر 

لألشخاص المشمولين 

 برعاية المفوضية 

 
 

 التمويل
   دوالر أمريكيمليون  5.7
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