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 -STARTدعم استقرار اجملتمعات املعرضة خلطر اهلجرة وحتسني ادارة اهلجرة ومتكني التحوالت املرنة يف كل من مصر وتونس
وليبيا -تونس
يتكون اإلحتاد األورويب ) (UEمن  27دولة أعضاء قرروا ربط خرباهتم ومصادرهم ومصريهم معا وذلك بصورة تدرجيية .وخالل أكثر من
 50عاما ،استطاعوا إقامة منطقة مستقرة ودميقراطية ذات طابع تنموي مستدام مع احلفاظ على التنوع الثقايف والتسامح واحلرايت الفردية.
كما يلتزم اإلحتاد االورويب مبشاركة اجنازاته وقيمه مع الدول والشعوب خارج نطاق حدوده.
أتسست املنظمة الدولية للهجرة ( )OIMيف سنة  ، 1951وأصبحت اآلن املنممة الرئيسية املهتمة بقضااي اهلجرة .وتضم حاليا 146

من الدول األعضاء -من ضمنهم مصر وتونس وليبيا ،ابإلضافة إىل  13دولة بصفة املراق  .و خالل سنة  ،2011جتاوزت ميزانية برامج
املنممة  1.3بليون دوالر أمريكي واليت تساهم يف متويل حوايل  2700برانمج ،ولديها اكثر من  7.800فريقا عضوا منتشرين يف أكثر من
 100دولة .إن املنممة الدولية للهجرة ملتزمة يف الرتويج للهجرة اإلنسانية املنممة ورفع مستواها ملصلحة اجلميع .وهي تقوم بذلك من
خالل تقدمي خدمات ومشورة للحكومات واملهاجرين.

خلفية املشروع:
يف ديسمرب  ،2011وقعت املنممة الدولية للهجرة ()OIM
مع ممثلية اإلحتاد األورويب ) (UEبتونس اتفاقية تعاون أوكل من
خالهلا اإلحتاد األورويب للمنممة برانمج ملساعدة احلكومات يف
مصر وليبيا وتونس إلعداد المروف االولية املالئمة لدعم
املراحل اإلنتقالية وتعزيز النهوض املستدام وذلك مببلغ مجلي
قدره  9.9مليون يورو.
متخض هذا املشروع "دعم استقرار اجملتمعات املعرضة خلطر
اهلجرة وحتسني ادارة اهلجرة ومتكني التحوالت املرنة يف كل
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شهرا ،يف اعقاب أحداث سنة  2011يف مصر وليبيا وتونس
واليت خلًفت حتدايت معقدة متعلقة ابهلجرة داخل املنطقة
وكذلك فرصا جديدة ذات صلة ابهلجرة.

تقديرات

بحوالي  82000تونسيا عادوا الى وطنهم بسبب النزاع في ليبيا -وبذلك فقد

غالبيتهم مصدر رزقهم الوحيد.

يف تونس ،تنفذ املنممة الدولية للهجرة سلسلة من األنشطة ترمي لدعم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتحقيق االستقرار يف اجملتمعات املعرضة
خلطر اهلجرة ،مبا يف ذلك تلك اليت تعاين من ارتفاع معدالت البطالة ونقص فرص العمل و/أو اليت تسعى الستيعاب املهاجرين العائدين.
على وجه اخلصوص ،خططت املنممة الدولية للهجرة ملساعدة احلكومة التونسية يف تنفيذ تدابري حمددة لتحسني إدارة اجلوان املختلفة
للهجرة وتنشيط سوق العمل وذلك من خالل الرتكيز على املناطق األكثر تضررا من البطالة ووجود أعداد كبرية من املهاجرين التونسيني
العائدين .وجتدر اإلشارة إىل أن احلكومة التونسية سجلت أن األحداث يف ليبيا أدت إىل عودة  82000عامل تونسي مهاجر بليبيا،
ومعممهم يدعي أنه املعيل الوحيد لألسرة.
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اهداف املشروع يف تونس:
)1
)2
)3
)4

دعم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة التونسية لتحقيق االستقرار يف اجملتمعات املعرضة خلطر اهلجرة ،مبا يف ذلك تلك اليت تعاين من ارتفاع
معدالت البطالة ونقص فرص العمل و /أو تسعى الستيعاب املهاجرين العائدين.
تنمية قدرات املؤسسات الوطنية الفاعلة يف جمال اهلجرة وذلك من أجل حتسني إدارة تدفقات اهلجرة وتعزيز حقوق املهاجرين.
تعزيز التعاون بني الشركاء احلكوميني والغري احلكوميني ابلدول الثالث (تونس ومصر وليبيا) لتطوير قدراهتم على تقدمي مساعدة أفضل
للمهاجرين وملواجهة تدفقات اهلجرة مستقبال.
تسهيل النشر املؤقت يف ليبيا لعاملني تونسيني أخصائيني يف جمال الصحة تلبية لالحتياجات امللحة لسوق العمل يف ليبيا.

أنشطة املشروع يف تونس:

يف إطار حتقيق األهداف املرسومة ملشروع  ،STARTستعمل املنممة الدولية للهجرة على املساعدة على تعزيز القدرات التقنية للهياكل
احلكومية والغري احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدين على النطاق الوطين واجلهوي واحمللي  ،وذلك من خالل تنفيذ األنشطة التالية:
 .1دعم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة التونسية يف جمال تطوير التعاون عرب
احلدود مع ليبيا يف ما يتعلق إبدارة اهلجرة .ويف هذا الصدد ،ستعمل
املنممة الدولية للهجرة ،ابلتعاون مع السلطات التونسية والليبية على
تسهيل النشر املؤقت يف ليبيا لعمال تونسيني خمتصني يف جمال الصحة؛
 .2اجراء تقييم تشاركي لتحديد احتياجات اجملتمعات احمللية املعرضة خلطر
اهلجرة فيما يتعلق ابحلماية والنهوض االجتماعي واالقتصادي ،مع إيالء
اهتمام خاص لألشخاص األكثر تضررا بسب زايدة معدالت البطالة
وعودة املهاجرين التونسيني؛
 .3إطالق مبادرات حملية مجاعية ترمي أساسا خللق فرص للعمل قصد حتسني
مستوى املعيشة واخلدمات على النطاق احمللي وذلك من خالل رصد منح
دعم هلذه املبادرات؛
 .4توفري املساعدة التدريبية والتقنية لتنمية قدرات اجلهات الفاعلة (مجعيات أصحاب املشاريع الصغرية ،ومجعيات العائدين )...قصد
حتقيق التصرف واإلدارة األمثل هلذه املبادات احمللية؛

 -STARTدعم استقرار اجملتمعات املعرضة خلطر اهلجرة وحتسني ادارة اهلجرة ومتكني التحوالت املرنة يف كل من مصر
وتونس وليبيا -تونس
 .5تركيز موقع واب لتعزيز التبادل والتفاعل بني الشركاء احملليني ذات العالقة ابملبادرات يف جمال التنمية االجتماعية
واالقتصادية على النطاق احمللي وذلك قصد تطوير أفكارهم وفتح اجملال لتعزيز احلوار مع أصحاب املصلحة
احلكوميني والغري احلكوميني واجلهات املاحة والتونسيني ابخلارج يف إطار تدعيم هذه املبادرات؛
 .6تقدمي الدعم التقين للمؤسسات احلكومية وغري احلكومية وهياكل اجملتمع املدين قصد تطوير قدرات االستجابة
املتكاملة إلدارة تدفقات هجرة مجاعية مستقبلية على احلدود وذلك يف إطار املساعدة على اعداد سياسات مستقبلية
يف اجملال واعتمادا على املمارسات الناجحة اليت متت خالل سنة  2011على احلدود التونسية الليبية؛
 .7اعتبارا أبن البلدان الثالث املستهدفة تواجه حتدايت مشرتكة فيما يتعلق إبدارة احلدود ،تعمل املنممة الدولية للهجرة
على إنشاء فريق عمل تقين يتألف من كبار موظفي حكومات مصر وتونس وليبيا قصد تعزيز احلوار والتعاون لتوفري
محاية أفضل حلقوق املهاجرين ومكافحة اهلجرة غري النمامية؛
 .8تنمية التآزر بني أنشطة املشروع وغريها من املبادرات اليت تقوم هبا املنممة الدولية للهجرة ووكاالت األمم املتحدة يف
دعم عملية االنتعاش االقتصادي وتنشيط سوق العمل يف تونس.
للمزيد من املعلومات ،الرجاء اإلتصال ابلسيد فرنسيسكو كارًال أو السيدة نوال بلحاج التونسي من مكت
للهجرة يف تونس:
اهلاتف، +216 71 960 313 :الربيد

املنممة الدولية

االلكرتوين fcarella@iom.int:أو . ntounsi@iom.int
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الجهة التنفيذية -المنظمة الدولية للهجرة OIM

المنظمة الدولية للهجرة  -مكتب تونس

ممر بحيرة بورجي عدد  1053 ، 6البحيرة
الهاتف+216.71 86 03 21 :
الفاكس+216.71 96 23 85:

البريد االلكترونيiomtunis@iom.int:
موقع الوابwww.tn.iom.int :

