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المقدمة والســياق

التقرير اإلحصائى للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين – يناير 2019
انخفــض معــدل البطالــة فــى مصــر مــن 11,3% فــى الربــع األول مــن 2017 إلــى 10,6% فــى الربــع األول مــن عــام 2018، وفقــاً لإلحصائيــات الــواردة عــن الجهــاز المركــزى 

للتعبئــة العامــة واإلحصــاء.
http://bit.ly/2TDFFFu ”2018 البنك الدولى “التوقعات االقتصادية فى مصر - أكتوبر

https://bit.ly/2uy3pLZ
البنك الدولى “التوقعات االقتصادية فى مصر - أكتوبر 2018”

عدد الالجئين وطالبى اللجوء المسجلين لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين فى مصر حتى 30 سبتمبر 2018.
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ــد  ــن و ملتمســي اللجــوء، فق ــد مقصــد لالجئي مصــر بل
ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــجلت المفوضي س
ــى ديســمبر 2018، وجــود  ــي مصــر، حت ــن ف الالجئي
اللجــوء1،  ملتمســي  و  الالجئيــن  مــن   244,910
وتواصــل مصــر اســتضافة مجموعــة متنوعــة مــن 
هاتيــن الفئتيــن، تضــم 58 جنســية مختلفــة، ويظــل 
الالجئــون الســوريون هــم الشــريحة األكبــر بيــن جميــع 
الجنســيات، وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود حــدود 
ــغ عــدد  ــد بل ــن مصــر وســوريا، فق ــة مشــتركة بي بري
الســوريين فيهــا 132,871 )54% مــن إجمالــى عــدد 
بينهــم 55,328  اللجــوء(، مــن  الالجئيــن وطالبــى 
طفــالً )42% مــن إجمالــى عــدد الالجئيــن الســوريين(، 
ــام 2018،  ــى ديســمبر ع ــر حت ــن يناي ــرة م ــى الفت وف
ــورياً. ــاً س ــول 8,866 مواطن ــة دخ ــجلت المفوضي س

ــى  ــوء ف ــى اللج ــن وطالب ــة لالجئي ــة الحماي ــل بيئ وتظ
مصــر مواتيــة، و علــى الرغــم مــن اإلبقــاء علــى 
شــروط تأشــيرة الدخــول التــي فرضتهــا مصــر علــى 
ــر  ــدد كبي ــزال ع ــو 2013 ، ال ي ــي يولي ــوريين ف الس
منهــم يدخــل مصــر بعــدة طــرق، بمــا فــى ذلــك، علــى 
أســاس لــم شــمل األســرة، وتســمح الحكومــة المصريــة 
لالجئيــن وطالبــى اللجــوء المســجلين لــدى المفوضيــة 
ــة  ــح لإلقام ــم تصاري ــم، وتمنحه بتســوية وضــع إقامته
ــى  ــد، وعل ــة للتجدي ــهر قابل ــتة أش ــا س ــرة صالحيته فت
الرغــم مــن ذلــك، واجهــت الفئتــان تحديــاً كبيــراً؛ وهــو 
طــول عمليــة الحصــول علــى هــذه التصاريــح )التــى ال 
تتعــدى فتــرة صالحيتهــا ســتة أشــهر( وتجديدهــا، وفــى 
فبرايــر عــام 2017، وافقــت الحكومــة المصريــة علــى 
ــى  ــة عل ــاء الالمركزي ــة بإضف ــه المفوضي ــراح قدمت اقت
هــذه العمليــة؛ بحيــث يمكــن إصــدار التصاريــح خــارج 
الحكومــة  قــررت  أكتوبــر 2017،  وفــى  القاهــرة، 
ــة لســنة واحــدة،  ــح اإلقام ــرة تصاري ــد فت ــة م المصري
إال أنــه لــم يتــم تنفيــذ أى مــن القراريــن حتــى اآلن فــى 
انتظــار قيــام وزارة الداخليــة برقمنــة اإلجــراءات، وقــد 
ــدة تهــدف  ــوزارة مؤخــراً إجــراءات جدي اســتحدثت ال
إلــى تحســين عمليــة منــح هــذه التصاريــح وتجديدهــا، 
ــع  ــن جمي ــة لتمكي ــة المصري وتتواصــل دعــوة الحكوم
الالجئيــن مــن الحصــول علــى تصريــح إقامــة صالــح 
لمــدة ســنة اســتناداً لوثائــق اللجــوء التــى يحملونهــا 
والصــادرة عــن المفوضيــة، وعلــى الرغــم مــن أن 
ــادة  ــأى إع ــمح ب ــة ال تس ــة المصري ــات الحكوم سياس
قســرية إلــى ســوريا، فــإن المفوضيــة تواصــل حوارهــا 
ــالد بصــورة  ــوا الب ــن دخل معهــا بشــأن الســوريين الذي

غيــر نظاميــة وتأمــل فــى تســوية وضــع إقامتهــم.

ويعيــش الالجئــون الســوريون فــى مصــر فــى المناطــق 
ــع المصــري  ــع المجتم ــب م ــى جن ــا إل ــة جنًب الحضري
ــع أنحــاء البــالد، ويتركــزون بشــكل أساســى  فــى جمي
اإلســكندرية  ومحافظتــى  الكبــرى  القاهــرة  فــى 
ودميــاط، وبموجــب القــرار الرئاســى الصــادر فــى 
عــام 2012 أصبــح لالجئيــن الســوريين الحــق فــى 
علــى  والحصــول  الحكوميــة  بالمــدارس  االلتحــاق 
الخدمــات الصحيــة علــى قــدم المســاواة مــع المواطنيــن 
ــوريون  ــتفيد الس ــك، يس ــى ذل ــالوة عل ــن، ع المصريي
ــة  ــى توفرهــا الدول ــة أشــكال الدعــم الت أيضــاً مــن كاف
لمواطنيهــا فــى قطاعــى المواصــالت والغــذاء، ويمثــل 
ــازات – ســواء الحصــول  ــى هــذه االمتي حصولهــم عل
علــى الخدمــات العامــة أو تمتعهــم بالدعــم الــذى توفــره 
ــى االقتصــاد المصــرى،  ــاً عل ــأً إضافي الحكومــة – عب
والــذى كان وال يــزال يواجــه تحديــات علــى مــدى 
ثلــث  كان   2015 عــام  ففــى  األخيــرة،  الســنوات 
ــير  ــر، وتش ــة الفق ــش دون عتب ــاً يعي ــن تقريب المصريي
وضــع  فــى  منهــم  آخــر  ثلــث  أن  إلــى  التقديــرات 
ضعيــف، وعلــى الرغــم مــن أن معــدل البطالــة قــد بــدأ 
ــغ %40,5  ــإن معــدل التوظيــف بل ــاض2، ف ــى االنخف ف
فــى عــام 2016 )17,6% مــن النســاء(، حيــث تعمــل 
شــريحة عريضــة مــن هــذه فــى العمــل غير الرســمى3. 
ــة 2030«  ــت مصــر »رؤي ــام 2016، أطلق ــى ع وف
التــى تتبــع األهــداف اإلنمائيــة المســتدامة كإطــار عــام 
لتحســين حيــاة الســكان المتزايديــن وتحقيــق رفاهيتهــم 
)96,3 مليــون نســمة فــى عــام 2018 4(، ولذلــك 
شــرعت الحكومــة فــى برنامــج طمــوح لإلصــالح 
واتخــذت تدابيــر حاســمة إلعــادة االســتقرار لالقتصــاد 
الكلــى، كان لهــا أثــراً إيجابيــاً علــى االقتصــاد، إذ 
فــى  التضخــم  الســوق. واســتمر  فــى  الثقــة  تــزداد 
االنحســار فــى النصــف األول مــن عــام 2018، وعلــى 
ــادة  ــن زي ــرة م ــة األخي ــإن الجول ــك، ف ــن ذل ــم م الرغ
أســعار الطاقــة فــى شــهر يونيــو أدت إلــى زيــادة فــى 
التضخــم وصلــت إلــى 14% فــى المتوســط، وقــد أثــر 
اســتمرار ارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات األساســية 
ــى األســر المعيشــية، وال ســيما أســر  ــرا ســلبياً عل تأثي

ــة. ــات الضعيف الفئ

وتؤثــر التغيــرات االقتصاديــة الهيكليــة فــى مصــر 
تأثيــراً بالغــاً علــى كافــة جوانــب حياة الالجئيــن وطالبى 
ــة  ــة االجتماعي ــد أدت الظــروف االقتصادي اللجــوء، فق
الصعبــة وارتفــاع تكاليــف المعيشــة إلــى انخفــاض 
تفاقــم  وإلــى  المعيشــية5،  لألســر  الشــرائية  القــوة 
ــن  ــز الالجئي ــى عج ــا أدى إل ــف، مم ــتويات الضع مس

و ملتمســي اللجــوء عــن الحصــول علــى االحتياجــات 
األساســية ألســرهم، ومــن ثــم، زاد اعتمادهــم علــى 

المســاعدات اإلنســانية.

وفــى هــذا الســياق، تمثــل أنشــطة تعزيــز القــدرة علــى 
الصمــود أهميــة بالغــة فــى دعــم جهــود الحكومــة 
الصحيــة  الخدمــات  تقديــم  مجــال  فــى  المصريــة 
قــدرات  وتعزيــز  الســوريين،  لالجئيــن  والتعليميــة 
ــب  ــة الطل ــتيعاب وتلبي ــى اس ــة عل ــات الوطني المؤسس

المتزايــد علــى الخدمــات العامــة.

وعلــى الرغــم مــن أن مؤسســات الدولــة تضطلــع بــدور 
ــة  ــوريين وتلبي ــن الس ــة الالجئي ــم حماي ــى دع ــارز ف ب
احتياجاتهــم الصحيــة والتعليميــة، فــإن هــذه المؤسســات 
فــى حاجــة إلــى مزيــد مــن الدعــم لتقديــم خدمــات أشــمل 
ــد  ــى ح ــة عل ــات المضيف ــن والمجتمع ــل لالجئي وأفض
ســواء، عــالوة علــى ذلــك، البــد مــن زيــادة الدعــم فــى 
ــى  ــاء الذات ــش واالكتف ــز ســبل كســب العي مجــال تعزي
فيمــا بيــن الالجئيــن والمجتمعــات المصريــة، التــى مــن 
ــرة  ــى فت ــوط ف ــن الضغ ــداً م ــه مزي ــل أن تواج المحتم

العاميــن المقبليــن.

وتســتضيف مصــر، إلــى جانــب الالجئيــن الســوريين، 
مــن  والالجئيــن  اللجــوء  طالبــى  مــن   105885
ــا جنوبــى الصحــراء والعــراق واليمــن6،  ــدان أفريقي بل
ويمثــل هــؤالء الســكان حاليــاً 45% مــن إجمالــى عــدد 
الالجئيــن وطالبــى اللجــوء المســجلين لــدى المفوضيــة 
)237389( فــى مصــر، بمــا فــى ذلــك، 38980 
مواطــن ســودانى )16%(، و15444 مواطــن أثيوبــى 
ــرى )6%(، و13616  )6%(، و14770 مواطــن أريت
مــن  و23075   ،)%6( ســودانى  جنــوب  مواطــن 

ــن(.  ــراق واليم ــال والع ــرى )الصوم ــيات أخ جنس

وتلتــزم الحكومــة المصريــة والهيئــات التابعــة لهــا 
الحمايــة  علــى  الحصــول  فــى  اإلنصــاف  بضمــان 
لألفارقــة  اإلنســانية  والمســاعدات  والخدمــات 
والعراقييــن واليمنييــن المســجلين لــدى المفوضيــة، 
وقــد قــام ثمانيــة مــن الشــركاء فــى المناشــدة، بالتعــاون 
مــع الحكومــة المصريــة، بإطــالق »خطــة االســتجابة 
الحتياجــات الالجئيــن وطالبــى اللجــوء مــن بلــدان 
أفريقيــا جنوبــى الصحــراء والعــراق واليمــن«، وذلــك 
كجــزء مــن الدعــوة لنهــج الالجــئ الواحــد فــى مصــر، 
ــة احتياجــات  ــة تلبي ــى مواصل وتهــدف هــذه الخطــة إل
مــا يربــو عــن 105 ألــف مــن الالجئيــن وطالبــى 
اللجــوء، تحديــداً مــن بلــدان أفريقيــا جنوبــى الصحــراء 
وكذلــك مــن العــراق واليمــن و50 بلــد آخــر، بمتطلبات 

تمويليــة تبلــغ 41,8 مليــون دوالر أمريكــى.

http://bit.ly/2TDFFFu
https://bit.ly/2uy3pLZ
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جدول السكان – األرقام المدرجة فى الخطة*

 أ- الفئة السكانية
20192020

السكان المستهدفونالسكان المحتاجونالسكان المستهدفونالسكان المحتاجون

الالجئون السوريون

43,60043,60043,90043,900رجال

40,30040,30040,60040,600نساء

31,00031,00031,20031,200فتيان

29,10029,10029,30029,300فتيات

144.000144,000145,000145,000اإلجمالى الفرعى

أفراد المجتمع المحلي المتأثرة  

609,11099,300609,11099,300رجال

604,01599,500604,01599,500نساء

750,00063,000721,38063,000فتيان

691,35069,600664,95069,600فتيات

2,654,475331,4002,599,455331,400اإلجمالى الفرعى

2,798,475475,4002,744,455476,400اإلجمالى الكلى

مالحظــة: * تمثــل أعــداد الســكان الــواردة فــى هــذه الوثيقــة األعــداد المتوقعــة لألشــخاص الذيــن تعنــي بهــم المفوضيــة والمجتمعــات المضيفــة المتأثــرة فــى الفتــرة 2019 - 2020، و أفــراد المجتمــع المحلــي 
المتأثــرة هــم األكثــر ضعفــاً بالمجتمعــات المضيفــة.
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االحتياجات 
وجوانــب الضعف
األهداف وتحديد 

الصورة:
مفوضية الالجئين/سكوت نيلسون

ــب  ــي مكت ــي 11 ديســمبر 2017 ف ــة تســجيل ف ــو ينتظــر مقابل ــع وه ــه الرضي ــل ابن أب الجــئ ســوري يحم
ــي القاهــرة ، مصــر. ــك ف ــة الزمال ــي منطق ــن ف ــم المتحــدة لشــؤون الالجئي ــة الســامية لألم المفوضي

تظــل مســتويات الضعــف بيــن الالجئيــن الســوريين فى 
مصــر مرتفعــة، وعلــى الرغــم مــن أنهــم يعانــون مــن 
ــية  ــر المعيش ــا األس ــى منه ــى تعان ــات الت ــس التحدي نف
ــم  ــة، فإنه ــات المضيف ــى المجتمع ــرة ف ــة الفقي الحضري
ــى،  ــم القانون ــبب وضعه ــر بس ــات أكث ــون تحدي يواجه
ــت  ــى الوق ــة ف ــى اإلقام ــك، الحصــول عل ــى ذل ــا ف بم
المطولــة  اإلداريــة  اإلجــراءات  بســبب  المناســب، 
العيــش  كســب  وفــرص  بالمركزيــة،  تتســم  والتــى 
ــيمة دون  ــة الجس ــات اإلداري ــدودة، وتحــول العقب المح
ــؤدى بأســر  ــا ي ــل، مم ــح العم ــى تصاري الحصــول عل
الالجئيــن وطالبــى اللجــوء إلــى االســتعانة بفــرص 
ــى بعــض  ــون ف ــد تك ــى ق ــر الرســمية، والت ــل غي العم
ــل  ــتغالل ب ــى االس ــة عل ــة وقائم ــر مأمون ــان غي األحي
ومحفوفــة بالمخاطــر، كمــا تتضمــن القــوى العاملــة 
ــن يتســربون مــن المــدارس مــن  ــال، الذي أيضــاً األطف
أجــل مســاعدة أســرهم فــى توفير دخل مناســب، وتشــير 
الغالبيــة العظمــى مــن الالجئيــن وطالبــى اللجــوء إلــى 
ــد  ــية أح ــات األساس ــر االحتياج ــى توفي ــدرة عل أن الق

ــى مصــر. ــا ف ــى يواجهونه ــات الت ــر التحدي أكب

وتبيــن البيانــات المســتمدة مــن »تقييــم جوانــب الضعف 
ــذى أجــرى فــى عــام  ــن فــى مصــر«، ال ــدى الالجئي ل
2017، أن 85% مــن الالجئيــن الســوريين المســجلين 
غيــر قادريــن علــى توفيــر احتياجاتهــم األساســية، 
ــى  ــر إل ــر تضط ــن األس ــك، 64% م ــى ذل ــالوة عل ع
اللجــوء إلــى آليــات ســلبية للتأقلــم كوســيلة لتوليــد 
الدخــل، وذلــك مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــا األساســية، 
ــام  ــة بع ــا 5% مقارن ــادة قدره ــبة زي ــذه النس ــل ه وتمث
ــر،  ــذه األس ــن ه ــبة 79% م ــارت نس ــد أش 2016، وق
تحتــاج  أنهــا  إلــى  الســلبية،  لآلليــات  لجــأت  التــى 
لالقتــراض مــن أجــل البقــاء، وتزيــد هــذه النســبة بنســبة 

ــام 2016. ــى ع ــا ف ــن مثيلته 11% ع

بتحريــر  المصريــة  الحكومــة  قــرار  أعقــب  وقــد 
ــة  ــادة هائل ــر 2016، زي ــى نوفمب ــه المصــرى ف الجني
ــة  ــلع الغذائي ــك، الس ــى ذل ــا ف ــش، بم ــف العي ــى تكالي ف
ــات  ــول الفئ ــة حص ــن صعوب ــا زاد م ــات، مم والخدم
ــا  ــا األساســية، كم ــى احتياجاته ــة عل الســكانية الضعيف
أدت زيــادة أســعار البنزيــن والكهربــاء فى عــام 2018 
إلــى تســارع وتيــرة التضخــم، ممــا زاد الوضــع ســوءاً.

ــر  ــوء األكث ــى اللج ــن وطالب ــم الالجئي ــل دع ــن أج وم
ضعفــا والتخفيــف مــن االســتعانة بآليــات ســلبية للتأقلــم، 
تــم فــى النصــف األول مــن عــام 2018، تزويــد عــدد 
10737 أســرة ســورية )44513 شــخص، وهــو مــا 

يعــادل 34% مــن إجمالــى عــدد الالجئيــن الســوريين( 
اســتناداً  مشــروطة،  غيــر  شــهرية  نقديــة  بمنــح 
لمجموعــة مــن معاييــر الحمايــة والمعاييــر االجتماعيــة 
»الرصــد  لبيانــات  ووفقــاً  األخــرى،  واالقتصاديــة 
ــة  ــواالت النقدي ــذه الح ــتخدام ه ــم اس ــع« ت ــد التوزي بع
فــى  بمــا  لالجئيــن،  المختلفــة  االحتياجــات  لتوفيــر 
ــاء  ــاه والكهرب ــق )المي ــذاء والمــأوى والمراف ــك، الغ ذل
مواءمــة  ضــرورة  المفوضيــة  وتــرى  والغــاز(، 
البرنامــج مــع البرنامــج الوطنــى للحمايــة االجتماعيــة، 
ــان  ــة، لضم ــة المصري ــذه الحكوم ــع بتنفي ــى تضطل الت
اســتدامة المســاعدات، وتســتهدف المســاعدات الغذائيــة 
ــن  ــن 77500 شــخص م ــرب م ــا يق ــى المتوســط م ف
الالجئيــن الســوريين الضعفــاء )59% مــن إجمالــى 
مايــو  شــهر  ومنــذ  الســوريين(،  الالجئيــن  عــدد 
ــل  ــات الحوام ــن األمه ــر م ــدد كبي 2018، يحصــل ع
 10( والمصريــات  الســوريات  مــن  والمرضعــات 
ــن أجــل تحســين  ــة م ــى مســاعدات غذائي آالف أم( عل

مدخولهــن الغذائــى.

وتواجــه فئــات معينــة مــن الالجئيــن مخاطــر إضافيــة، 
ــان  ــات والفتي ــاء والفتي ــى النس ــات ف ــذه الفئ ــل ه وتتمث
ــر  ــال غي ــن واألطف ــار الس ــباب وكب ــن والش والمراهقي
المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم واألشــخاص 
فــى  الضعفــاء  األفــراد  يجــد  كمــا  اإلعاقــة،  ذوى 
ــم مــع  ــة بالغــة فــى التأقل المجتمعــات المضيفــة صعوب

ــدودة. ــوارد المح ــبب الم ــة بس ــن المنافس ــد م المزي

ــورية  ــة الس ــد لألزم ــة األم ــة الطويل ــى الطبيع وتقتض
القــدرة علــى  تعزيــز  فــى  االســتثمار  مــن  المزيــد 
الصمــود، وتواصــل كل مــن المفوضيــة الســامية لألمــم 
ــدة  ــم المتح ــج األم ــن وبرنام ــؤون الالجئي ــدة لش المتح
وتعزيــز  المحليــة  المؤسســات  مشــاركة  اإلنمائــى، 
المحلييــن  الســكان  احتياجــات  فهــم  علــى  قدراتهــا 

وتحدياتهــم، لتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن تدخــالت بناء 
القــدرة علــى الصمود فى مختلــف القطاعات، ويواصل 
الشــركاء فــى خطــة االســتجابة اإلقليميــة لالجئيــن 
ــات  ــم للمؤسس ــود دعمه ــى الصم ــدرة عل ــز الق وتعزي
ــيناً  ــات تحس ــم الخدم ــة وتقدي ــين الحماي ــة لتحس الوطني
ــزم  ــا ل ــة اســتكمال جهــود الحكومــة كلم ــاً، بغي تدريجي
ــن  ــم م ــى الدع ــاً عل ــون حالي ــر، ويحصــل الالجئ األم
أجــل الحصــول علــى الخدمــات الوطنيــة فــى قطاعــى 
التعليــم والصحــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ستســاعد 
أنشــطة االســتثمار فــى تعزيــز القــدرة علــى الصمــود 
علــى تعزيــز قــدرات المؤسســات الوطنيــة المثقلــة 
باألعبــاء، مــن أجــل تقديــم خدمــات كافيــة وجيــدة لعــدد 
ــن. ــن المصريي ــك المواطني ــن وكذل ــن الالجئي ــر م أكب

إن جوانــب ضعــف المجتمــع المضيــف واحتياجاتــه 
ــى  ــيما ف ــن، وال س ــدى الالجئي ــا ل ــن مثيلته ــل ع ال تق
ظــل احتمــال أن يواجــه االقتصــاد المصــرى تحديــات 
ــى الرغــم  ــرة 2019 - 2020، وعل ــى الفت مســتمرة ف
مــن أنــه مــن المتوقــع أن تنعكــس الجهــود التــى تبذلهــا 
الحكومــة مــن أجــل اإلصــالح بصــورة إيجابيــة علــى 
االقتصــاد علــى المــدى المتوســط أو الطويــل، ســتظل 
ــرة  ــات خطي ــه تحدي ــة تواج ــكانية الضعيف ــات الس الفئ
علــى المــدى القصيــر، وســتواصل »خطــة االســتجابة 
ــود-  ــى الصم ــدرة عل ــز الق ــن وتعزي ــة لالجئي اإلقليمي
بالبيانــات  االســتعانة  لالســتجابة«  مصــر  خطــة 
الجهــاز  عــن  الصــادرة  الفقــر  لمعــدل  الرســمية 
المركــزى للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، إلــى جانــب 
خريطــة الفقــر؛ الســتهداف المجتمعــات األكثــر ضعفــاً 
بيــن المناطــق التــى تــأوى أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن، 
كمــا ســتؤكد علــى العمــل مــع األطــراف الفاعلــة 
ــن  ــدرات م ــز الق ــة تعزي ــة لمواصل ــة والحكوم المحلي
ــرص  ــات والف ــم أفضــل لالحتياجــات والتحدي أجــل فه

ذات الصلــة باســتضافة الالجئيــن. 
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التوجه
االستراتيجى

وخطط االســتجابة
ــن  ــة لالجئي ــة اإلقليمي ــدف خطــة االســتجابة القطري ته
القــدرة علــى الصمــود لمصــر 2019 –  وتعزيــز 
ــدة  ــى المناش ــركاء ف ــود الش ــة جه ــى مواصل 2020 إل
ودعــم  الســوريين  لالجئيــن  الحمايــة  تعزيــز  فــى 
ضعفــا،  األكثــر  المضيفــة  والمجتمعــات  الالجئيــن 
ــة  ــى خطــة االســتجابة اإلقليمي وســيواصل الشــركاء ف
دعــم  الصمــود  علــى  القــدرة  وتعزيــز  لالجئيــن 
ــم الخدمــات  ــة وتقدي ــة لتحســين الحماي مؤسســات الدول
ــا  ــة كلم ــود الحكوم ــتكمال جه ــاً، واس ــيناً تدريجي تحس
دعــم  ســيتم  ذلــك،  مــع  وبالتــوازى  األمــر،  لــزم 
الالجئيــن مــن بلــدان المنشــأ األخــرى مــن خــالل 
أدوات االســتجابة األخــرى للحصــول علــى الخدمــات 
الوطنيــة فــى قطاعــى التعليــم والصحــة، وســيكفل هــذا 
النهــج عــدم تركيــز االســتجابة حصريــاً علــى الالجئيــن 
ــع  ــار األوس ــا اآلث ــى اعتباره ــذ ف ــل تأخ ــوريين، ب الس

نطاقــاً علــى مصــر باعتبارهــا بلــد مضيــف. 

وفــى مجــال الحمايــة، تركــز الخطــة علــى تعزيــز 
قــدرة األنظمــة الوطنيــة والمحليــة القائمــة علــى تلبيــة 
احتياجــات الحمايــة لالجئيــن والمجتمعــات المتأثــرة 
األطفــال  علــى  التركيــز  مــع  لهــا،  واالســتجابة 
والمراهقيــن والشــباب، تمشــياً مــع مبــادرة »ال لضيــاع 
ــال  ــي المج ــا الشــركاء ف ــى يدعــو إليه ــل«، الت أى جي
القطــاع  ذاتــه، ســيواصل  الوقــت  اإلنســانى، وفــى 
تقديــم الخدمــات الموازيــة لحمايــة احتياجــات الالجئيــن 
لهــا،  واالســتجابة  متزايــدة  لمخاطــر  المعرضيــن 
وســيواصل الدعــم المقــدم فــى إطــار مكون القــدرة على 
الصمــود التأكيــد علــى التعــاون الوثيــق مــع الــوزارات 

المعنيــة والهيئــات الوطنيــة لبنــاء قــدرات اإلدارات 
ــة االحتياجــات الملحــة  ــن تلبي ــا م ــة لتمكينه ذات الصل
ــراء  ــتمر إج ــة، وسيس ــات المضيف ــن والمجتمع لالجئي
ــات  ــددة القطاع ــات متع ــم الخدم ــاالت وتقدي إدارة الح
المســائل  بشــأن  الوعــى  لرفــع  حمــالت  وإطــالق 
ــى  ــل عل ــق الحصــول األمث ــة ولتحقي ــة بالحماي المتعلق
كافــة الخدمــات، وذلــك مــن خــالل إشــراك المتطوعيــن 
المجتمعييــن مــن أجــل نشــر المعلومــات وتنفيــذ أنشــطة 
الوقايــة، عــالوة علــى ذلــك، ســتظل المشــورة القانونيــة 
والرصــد المنســق وتقديــم المســاعدة لالجئيــن علــى 

األولويــات. رأس 

ــاً  ــر ضعف ــات األكث ــن والفئ ــة احتياجــات الالجئي ولتلبي
فيمــا بيــن المجتمعــات المضيفــة المتأثــرة، ســتركز 
المســاعدات المســتهدفة علــى الغــذاء والصحــة والتعليــم 
واالحتياجــات األساســية وتوفيــر ســبل كســب العيــش، 
إلــى جانــب التدخــالت المجتمعيــة الراميــة إلــى تعزيــز 
التواصــل مــع أنظمــة تقديــم الخدمــات فــى المحافظــات 
ــون  ــعى مك ــة، ويس ــذه األنظم ــم ه ــراً ودع ــر تأث األكث
ــى  ــات، إل ــع القطاع ــى جمي ــود، ف ــى الصم ــدرة عل الق
تعزيــز قــدرات ومــوارد األفــراد واألســر والمجتمعــات 
المحليــة والمجتمــع والدولــة ككل، للتأقلــم مــع الضغــوط 
الحاليــة والتنبــؤ بالصدمــات والضغــوط فــى المســتقبل 
ــى نحــو أفضــل، مــن أجــل  والتخفيــف مــن حدتهــا عل
ــى تحققــت بشــق األنفــس،  ــة الت ــة مكاســب التنمي حماي
ــن  ــى كل م ــع عل ــود بالنف ــى تع ــج الت ــتعمل البرام وس
الالجئيــن والمجتمعــات المحليــة علــى تعزيــز التعايــش 
ــة  ــة المجتمعي ــك توســيع نطــاق الحماي المتناغــم، وكذل

القائمــة لالجئيــن.

التعليــم  نظــام  فــى  الالجئيــن  اندمــاج  تزايــد  ومــع 
الوطنــى، ســيقدم شــركاء الخطــة مزيــد مــن الدعــم 
ــى المحافظــات والمناطــق  ــم ف ــة والتعلي ــوزارة التربي ل

التــى تســتضيف الالجئيــن لتحســين جــودة التعليــم، 
وســيواصل الشــركاء أيضــاً تلبيــة احتياجــات األطفــال 
مــن  ســواء  بالمــدارس  الملتحقيــن  غيــر  والشــباب 
الالجئيــن أو مــن المجتمعــات المتأثــرة، وذلــك مــن 
الحياتيــة  المهــارات  تنميــة  فــرص  زيــادة  خــالل 
والتدريــب المهنــى، وتوفيــر المزيــد مــن األماكــن 
الصديقــة للطفــل، وســيحصل المراهقــون علــى مزيــد 
ــة والحصــول  ــدارس الثانوي ــن الدعــم لاللتحــاق بالم م
ــم مــا  ــة. ويظــل التعلي علــى شــهادة إتمــام هــذه المرحل
ــة  ــاق بالجامع ــة االلتح ــة وإمكاني ــة الثانوي ــد المرحل بع

ــماً.  ــراً حاس أم

وفــى قطــاع الصحــة، ســيعمل الشــركاء فــى خطــة 
ــى  ــدرة عل ــز الق ــن وتعزي ــة لالجئي ــتجابة اإلقليمي االس
الصمــود علــى نحــو وثيق مــع وزارة الصحة والســكان 
ــة القائمــة  ــة الوطني ــز األنظمــة الصحي مــن أجــل تعزي
لتيســير الحصــول علــى هــذا النــوع مــن الخدمــات 
وضمــان جودتهــا ســواء للســوريين أو المجتمعــات 
فــى  محــددة  ثغــرات  معالجــة  وســيتم  المضيفــة، 
الصحــة العقليــة واألمــراض غيــر الســارية فــى أطــر 
الرعايــة الصحيــة األوليــة، مــن خــالل بنــاء القــدرات 
وفــى إطــار البرنامــج الوطنــى القائــم، وســيتم التركيــز 
ــق  ــن مراف ــارة م ــة مخت ــى مجموع ــاص عل ــكل خ بش
ــة فــى المناطــق  ــة األولي ــة الصحي ومستشــفيات الرعاي

ــن. ــن الالجئي ــراً م ــدداً كبي ــأوى ع ــى ت الت

بيــن  المشــترك  االســتراتيجى  النهــج  مــع  واتســاقا 
لالجئيــن  اإلقليميــة  االســتجابة  لخطــة  القطاعــات 
وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود، سيســتكمل تقديــم 
قســائم األغذيــة والمســاعدات النقديــة باتبــاع نهج موجه 
نحــو التنميــة لبنــاء القــدرة علــى الصمــود لــدى األفــراد 
النهــج  هــذا  وســيعالج  والمؤسســات،  والمجتمعــات 
المتعــدد األوجــه األســباب الجذريــة لجوانــب الضعــف، 
ويزيــد مــن االكتفــاء الذاتــى، ويحســن االســتدامة التــى 
تحــد مــن االعتمــاد علــى المســاعدات، وسيشــارك 
ــى الصمــود مــن  ــدرة عل ــاء الق ــى بن شــركاء الخطــة ف
ــتهدف  ــى أســاس المناطــق، تس ــة عل ــج قائم خــالل ُنُه
األحيــاء األكثــر تأثــراً، وســيتم التركيــز بصفة مســتمرة 
علــى تطويــر المهــارات وتنظيم المشــروعات وتحســين 
ــم  ــيتم تقدي ــر، وس ــل بأج ــى عم ــة الحصــول عل إمكاني
ــر ســبل كســب  ــة بتوفي ــز البرامــج المعني الدعــم لتعزي
ــة  ــى الحماي ــة بقطاع ــة الصل ــباب، والوثيق ــش للش العي

ــم. والتعلي

ويجــرى التخطيــط للفترة 2019 - 2020 على أســاس 
العربيــة ســتواصل  افتــراض أن جمهوريــة مصــر 
حمايتهــم،  ودعــم  الســوريين  الالجئيــن  اســتضافة 
وستيســر تنفيــذ األنشــطة مــن خــالل المنظمــات غيــر 

ــة. ــة والدولي ــة الوطني الحكومي



8

تيجية استرا
الحلول 
الدائمة

المتواصلــة  الحكومــة  يدعــم شــركاء خطــة جهــود 
ــوء  ــز اللج ــى حي ــة الحصــول عل ــى إمكاني ــاظ عل للحف
ســيواصلون  الخصــوص،  والحمايــة، وعلــى وجــه 
ــع  ــر لجمي ــى توف ــوء، الت ــات اللج ــم لسياس ــم الدع تقدي
مصــر  فــى  اللجــوء  يطلبــون  الذيــن  األشــخاص 
اســتجابات شــاملة تعاونيــة موجهــة نحــو الحلــول، 
ولتعزيــز إدارة الســلطات للهجــرة واللجــوء، بمــا يكفــل 
تحديــد خصائــص هــؤالء الذيــن يحتاجــون للحمايــة 
الدوليــة وحصولهــم علــى اللجــوء وعلــى المســاعدة 

المالئمــة.

ويظــل تحديــد خصائــص الالجئيــن وعمليــة إعــادة 
توطينهــم مــن األولويــات، وعلــى الرغــم مــن أن إعــادة 
التوطيــن قــد انخفضــت للنصــف تقريبــاً فــى عــام 
2018، فإنهــا ال تــزال أداة ضروريــة للحمايــة مــن 
منطلــق مشــاركة المجتمعــات المضيفــة فى المســؤولية، 
ــى أرض  ــة عل ــق القائم ــور الحقائ ــتمر تط ــا يس وبينم
ــأن  ــة بش ــات الدولي ــل والمناقش ــد األص ــى بل ــع ف الواق
ســوريا، قــد ينخفــض عــدد األشــخاص الذيــن يســعون 
للحصــول علــى اللجــوء والحمايــة الدوليــة بمــرور 
الطوعيــة  بالعــودة  االهتمــام  يــزداد  وقــد  الوقــت، 
لســوريا تدريجيــاً فــى الفتــرة 2019 - 2020 ، وســيتم 
ــا والشــواغل المتعلقــة بالعــودة إلــى  تعزيــز فهــم النواي
ســوريا، وكذلــك تحليــل االتجاهــات وإدارة المعلومــات 
ــراف  ــن األط ــركاء الخطــة وغيرهــم م ــن ش فيمــا بي
ــود المشــتركة  ــن الجه ــة، كجــزء م ــة ذات الصل الفاعل

ــوكاالت.  ــن ال بي

تــدرب مدربــة لالجئيــن الســوريين والفسيفســاء العديــد مــن الفتيــات الســوريات الالجئــات علــى القيــام بفنــون حرفيــة مــن الفسيفســاء فــي مركــز 
مجتمــع العجمــي فــي العجمــي ، مصــر.
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الشراكات
لتنسيق وا

الصورة:
مفوضية الالجئين/سكوت نيلسون

وزارة  فــى  ممثلــة  المصريــة،  الحكومــة  تظــل 
ــا يخــص سياســات  ــة، الشــريك الرئيســى فيم الخارجي
وتنســيق خطــة االســتجابة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز 
ــاً أربــع منتديــات  القــدرة علــى الصمــود، ويوجــد حالي
للتنســيق للشــركاء فــى الخطــة فــى مصــر، وهــم: 
العامــل  القطــرى، والفريــق  المتحــدة  فريــق األمــم 
المشــترك بيــن الــوكاالت، والفريــق العامــل المشــترك 

بيــن القطاعــات، واألفرقــة القطاعيــة العاملــة. 

والفريــق العامــل المشــترك بيــن الــوكاالت هــو أعلــى 
لالســتجابة  بهــا  يســتعان  التــى  التنســيق  مســتويات 
ــش  ــذا المســتوى، يناق ــى ه ــى مصــر، وعل ــن ف لالجئي
والحمايــة  بالسياســات  المتعلقــة  المســائل  الشــركاء 
بمجتمعــات  يتعلــق  فيمــا  البرامــج،  فــى  والثغــرات 
الالجئيــن مــن جميــع الجنســيات، أمــا الفريــق العامــل 
المشــترك بيــن القطاعــات، فهــو منتــدى تنفيــذى يضــم 
المعنيــة  أى  العاملــة،  القطاعيــة  األفرقــة  مختلــف 
واألمــن  والتعليــم،  العامــة،  والصحــة  بالحمايــة، 
والتدخــالت  األساســية،  واالحتياجــات  الغذائــى، 
النقديــة، وســبل كســب  المســاعدات  إلــى  المســتندة 
العيــش، والتواصــل مــع المجتمعــات، وهــو مخــول 
بتنســيق الموضوعــات التنفيذيــة ذات الصلــة وتحديدهــا 
وتقييمهــا؛ لضمــان اتبــاع نهــج تكوينــى موحــد، ويرفــع 
الفريــق العامــل المشــترك بيــن القطاعــات التقاريــر إلى 
ــاره  ــوكاالت، باعتب ــن ال ــترك بي ــل المش ــق العام الفري
ــرارات ذات  ــق بالق ــا يتعل ــى للتنســيق فيم مســتوى أعل

الصلــة بالسياســات والتوجيــه العــام. 

لــه  العاملــة  القطاعيــة  األفرقــة  مــن  فريــق  وكل 
ــى  ــا ف ــه، بم ــة مــن الشــركاء خاصــة ب مجموعــة معين
ذلــك الــوزارات والجهــات المانحــة والــوكاالت الدوليــة 
ــد  ــة، وق ــة والوطني ــة الدولي ــر الحكومي والمنظمــات غي
ــة  ــت مظل ــة تح ــة فرعي ــة عامل ــة أفرق ــاء ثالث ــم إنش ت
ــة  ــة »حماي ــة، لتغطي ــى بالحماي ــل المعن ــق العام الفري
الطفــل«، و«العنــف الجنســى والعنــف القائــم علــى 
ــق  ــول الدائمــة«. والفري ــوع االجتماعــى«، و«الحل الن
ــول الدائمــة هــو فريــق  العامــل الفرعــى المعنــى بالحل
ــول  ــى الحل ــوكاالت، يركــز عل ــن ال عامــل مشــترك بي
الدائمــة لالجئيــن، وفــى المقــام األول العــودة/ اإلعــادة 
المســارات  التوطيــن/  وإعــادة  لالجئيــن،  الطوعيــة 
التكميليــة للقبــول القانونــى فــى بلــدان ثالثــة، ومــن 
أبــرز إنجــازات هــذا الفريــق العامــل إجــراء دراســات 
ــن خــالل اســتطالعات  ــا )م ــة للنواي اســتقصائية دوري
لقيــاس  المركــزة(،  الجماعيــة  والمناقشــات  الــرأى 
بشــأن  الســوريين  الالجئيــن  تصــورات  وتحليــل 
ــدة  ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــدم المفوضي ــم، وتق عودته
لشــؤون الالجئيــن، باعتبارهــا رئيســة الفريــق العامــل 
ــم  ــق المقي ــات للمنس ــوكاالت، إحاط ــن ال ــترك بي المش
ــورات  ــأن التط ــرى، بش ــدة القط ــم المتح ــق األم وفري
ــا الالجئيــن، وتقــدم تحديثــات بشــأن تنســيق  فــى قضاي
ــدرة  ــز الق ــن وتعزي ــة لالجئي ــتجابة اإلقليمي خطــة االس
علــى الصمــود بصفــة دوريــة، وييســر برنامــج األمــم 
المتحــدة اإلنمائــى التنســيق فيمــا يتعلــق بمكــون القــدرة 

ــود  ــى الصم عل
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إطار المســاءلة

الصورة:
مفوضية الالجئين/ بيدرو كوستا جوميز

الجئ سوري يتقدم بطلب للحصول على تدخالت نقدية من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين من أجل التعليم.

يلتــزم الشــركاء فــى خطة االســتجابة اإلقليميــة لالجئين 
وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود بالتخطيــط ووضــع 
البرامــج اســتناداً إلــى األدلــة، وستشــارك المجتمعــات 
المتأثــرة وتجمعــات الالجئيــن فــى كافة مراحــل تصميم 
البرامــج وتقييمهــا وتنفيذهــا، وكذلــك تحديــد أولوياتهــا 
ــى  ــيتم الحصــول عل ــة، وس ــول المالئم ــة الحل وصياغ
ــة  ــات الجماعي ــالل المناقش ــن خ ــم م ــم وتعقيباته آرائه
الرســمية،  االســتقصائية  والدراســات  المركــزة، 
ــد  ــى تنعق ــات الت ــاء االجتماع ــك أثن ــات، وكذل والتقييم
بالمراكــز المجتمعيــة والزيــارات إلــى مكاتب الشــركاء 
ــة،  ــارات المنزلي ــورة، والزي ــب المش ــجيل أو طل للتس
ــال  ــى مج ــون ف ــا المتطوع ــوم به ــى يق ــاالت الت واإلح
التواصــل مــع الالجئيــن، إلــى جانــب أدوات التواصــل 
ــة  ــوات اإلعالمي ــف القن ــك مختل ــى ذل ــا ف ــادل، بم المتب
االجتماعيــة، ويمكــن لالجئيــن، مــن خــالل وضــع 
آليــة لتجميــع التعقيبــات وتقديــم الشــكاوى، االنتصــاف 
مــن القــرارات التــى تتخــذ بشــأن المســاعدات المقدمــة 

ــية. ــة االحتياجــات األساس لتلبي

ويتــم إجــراء تقييمــات تشــاركية ســنوية فــى إطــار 
يتعلــق بتعميــم مراعــاة الســن والنــوع االجتماعــى 
فــى  المختلفــة  الفئــات  ممثلــو  ويشــارك  والتنــوع، 
مجتمــع الالجئيــن فــى هــذا التقييــم ويقدمــون معلومــات 
فــى  التأقلــم  وآليــات  الســكان  احتياجــات  بشــأن 
التدخــالت  بشــأن  اقتراحــات  ويقدمــون  مجتمعهــم، 
الممكنــة، ويقــدم ممثلــو المجتمعــات تعقيباتهــم وآرائهــم 
بشــأن الخدمــات المقدمــة مــن ممثلــى المجتمعــات فــى 
اجتماعــات دوريــة مــع الشــركاء، ويضمــن »الرصــد 
بعــد التوزيــع« حصــول المســتفيدين علــى المســاعدات 
ــا  ــى ضــوء المؤشــرات، كم ــر ف ــس األث ــة، ويقي النقدي
يقيــم مــدى رضــاء الالجئيــن عــن مقــدم الخدمــة، 
ويوفــر خــط المعلومــات الخــاص بالمفوضيــة طريقــة 
ــاءة  ــتفيدين بكف ــارات المس ــى استفس ــرد عل ــة لل منظم
بالــرد  أفــراد   10 يضــم  فريــق  يقــوم  إذ  وفعاليــة، 
علــى 20 ألــف مكالمــة شــهرياً فــى المتوســط، بشــأن 
ــجيل  ــة والتس ــاعدات والحماي ــن المس ــارات ع االستفس

ــة. ــول الدائم ــئ والحل ــة الالج ــد صف وتحدي

وفــى الفتــرة 2019 - 2020، ســُيطلب مــن الشــركاء 
إعــداد تقاريــر شــهرية عــن المؤشــرات واألنشــطة 
ــة  ــة خط ــات متابع ــى لوح ــا ف ــتمر إدراجه ــى سيس الت
ــى  ــدرة عل ــز الق ــن وتعزي ــة لالجئي ــتجابة اإلقليمي االس
الصمــود المشــتركة بيــن الــوكاالت، مــع التركيــز علــى 

ــر. رصــد األث
 

ومعلومــات األنشــطة )Activity-Info( هــى األداة 
المشــتركة بيــن الــوكاالت إلعــداد التقاريــر بشــأن 
ــدرة  ــز الق ــن وتعزي ــة لالجئي ــتجابة اإلقليمي خطــة االس
علــى الصمــود، وسيســتمر اســتخدامها لضمــان جــودة 
إعــداد التقاريــر، وســتغطى التقاريــر أبــرز اإلنجــازات 
فــى تقديــم المســاعدات اإلنســانية وكذلــك بنــاء القــدرة 

ــى الصمــود.  عل
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ملخص المتطلبات المالية القطرية حسب الوكالة

ملخــص المتطلبــات المالية

الوكالة

إجمالى الفترة يناير – ديسمبر 2020 )بالدوالر األمريكى(إجمالى الفترة يناير – ديسمبر 2019 )بالدوالر األمريكى(

مكون الصمود مكون اللجوءإجمالى الميزانيةمكون الصمودمكون اللجوء
الميزانيةإجمالى 

للطفولــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة 
)UNICEF (9.610.000 2,500,000  12,110,000  10,314,296  2,700,000  3,014,296 

المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 
 )UNHCR( ــن  4,702,255  8,803,838  75,898,416  79,085,000  8,766,313 70.318.686لشــؤون الالجئي

 )SCI( 3,362,000  1,532,000  1,830,000  3,774,000  1,587,000 2.187.000هيئة إنقاذ الطفولة 

 )CRS(  3,680,027  650,849  3,029,178  3,645,438  650,402 2.995.036هيئة اإلغاثة الكاثوليكية 

 784,200  360,000  424,200  686,200  300,000 386.200مؤسسة فرد

 UN( ــرأة ــدة للم ــم المتح ــة األم هيئ
)WOMEN290.000 440,000  730,000  215,000  505,000  720,000 

)PLAN( 1,762,898  1,126,045  636,854  1,656,458  1,019,605 636.854بالن إنترناشيونال 

اإلنمائــى   المتحــدة  األمــم  برنامــج 
 )UNDP (- 5,000,000  5,000,000  -    5,000,000  5,000,000 

مصــر  الدوليــة  كيــر  هيئــة 
)C A R E (907.064 436,232  1,343,296  999,449  480,663  1,480,112 

 )ERC( 550,000    -  550,000  550,000    - 550.000الهالل األحمر المصرى 

)WFP( 51,469,871  12,515,138  38,954,733  49,475,423  11,945,920 37.529.503برنامج األغذية العالمى 

  )WHO( 1,750,000  1,350,000  400,000  1,750,000  1,350,000 400.000منظمة الصحة العالمية 

للســكان  المتحــدة  األمــم  صنــدوق 
)UNFPA (575.000 1,330,500  1,905,500  715,000  1,350,500  2,065,500 

 )IOM( 382,000  285,000  97,000  382,000  285,000 97.000المنظمة الدولية للهجرة 

 170,723,159  36,659,033 134,064,126 162,093,315 35,610,972 126.482.343إجمالي المتطلبات
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إجمالى الفترة يناير – ديسمبر 2020 )بالدوالر األمريكى(إجمالى الفترة يناير – ديسمبر 2019 )بالدوالر األمريكى(

إجمالى الميزانيةمكون الصمودمكون اللجوءإجمالى الميزانيةمكون الصمودمكون اللجوءالقطاع

االحتياجات األساسية 
 66,293,320  8,972,902  57,320,417  60,287,828  8,741,462  51,546,365 وسبل كسب العيش

 20,025,531  7,674,350  12,351,181  20,373,626  7,554,473  12,819,154 التعليم

 51,469,871  12,515,138  38,954,733  49,475,423  11,945,920  37,529,503 األمن الغذائى

 11,374,448  4,305,848  7,068,600  11,024,449  4,205,849  6,818,600 الصحة

 21,559,989  3,190,794  18,369,195  20,931,989  3,163,268  17,768,721 الحماية

 170,723,159  36,659,033  34,064,126  162,093,315 35,610,972  126,482,343 إجمالي المتطلبات

2019 )بالدوالر األمريكي(

اإلجماليمكون الصمودمكون اللجوءالقطاع

13,165,00012,380,00025,545,000التعليم

28,000,000-28,000,000التعليم  العالي

45,000,00050,000,00095,000,000الصحة

2,400,000617,0003,017,000الحماية

88,565,00062,997,000151,562,000إجمالي المتطلبات

ملخص المتطلبات المالية القطرية حسب القطاع

المتطلبات المالية لجمهورية مصر العربية وفقا للقطاع
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2019 )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالىمكون الصمودمكون اللجوءالوزارة/ الهيئة

13,165,00012,380,00025,545,000وزارة التربية والتعليم

28,000,000-28,000,000وزارة التعليم العالى

45,000,00050,000,00095,000,000وزارة الصحة والسكان

2,400,000-2,400,000المجلس القومى للمرأة

المجلس القومى للطفولة 
617,000617,000-واألمومة

88,565,00062,997,000151,562,000اإلجمالى

المتطلبات المالية لجمهورية مصر العربية وفقا لألطراف المعنية المصرية:

أب الجــئ ســوري يحمــل ابنــه الرضيــع وهــو ينتظــر مقابلــة تســجيل فــي 11 ديســمبر 2017 فــي مكتــب المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 
لشــؤون الالجئيــن فــي منطقــة الزمالــك فــي القاهــرة، مصــر.

الصورة:
مفوضية الالجئين/ سكوت نيلسون
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مفوضية الالجئين/ بيدرو كوستا جوميز
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مصــر | الخطــة اإلقليميــة لالجئين وتعزيــز القدرة على مواجهة األزمات 2020-2019

رئيس القطاع: المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالوكاالت الرئيسية
اليونيسيف )الفريق العامل الفرعى المعنى بحماية الطفل – رئيس مشارك(

المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(، هيئــة الشركاء فى المناشدة
األمــم المتحــدة للمــرأة، هيئــة إنقــاذ الطفولــة، صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان

شركاء آخرون
المجلــس العربــي لدعــم المحاكمــة العادلــة وحقــوق اإلنســان،  مؤسســة كاريتــاس، تعاونيــة المســاعدة واإلغاثة 
فــى كل مــكان - منظمــة كيــر، المؤسســة المصريــة لحقــوق الالجئيــن، المجلــس القومــى للطفولــة واألمومــة، 

المجلــس القومــى للمــرأة

األهداف

ــول دائمــة  ــوق األساســية وإيجــاد حل ــى اللجــوء والحق ــى األراضــى والحصــول عل ضمــان الوصــول إل  -1
متنوعــة؛

الحــد مــن مخاطــر العنــف الجنســى والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــى وآثــاره، وتعزيــز الحصــول   -2
علــى خدمــات جيــدة غيــر تمييزيــة؛

ــى  ــول عل ــى الحص ــباب ف ــن والش ــال والمراهقي ــرص األطف ــين ف ــل وتحس ــة الطف ــة حماي ــز أنظم تعزي  -3
ــل.  ــة الطف ــدة لحماي ــالت جي تدخ

ــن  ــن الالجئي ــا بي ــش المتناغــم فيم ــز التعاي ــة، بهــدف تعزي ــة والتوعي ــات المشــاركة المجتمعي ــز آلي تعزي  -4
ــا. ــاً وتلبيته ــر ضعف ــتفيدة األكث ــات المس ــات الفئ ــد احتياج ــك تحدي ــة، وكذل ــات المضيف والمجتمع

20192020المتطلبات المالية

23,761,861 دوالر أمريكى23,111,407 دوالر أمريكىالمتطلبات المالية لالجئين

3,190,794 دوالر أمريكى3,163,268 دوالر أمريكىالمتطلبات المالية لمكون الصمود

إجمالى المتطلبات المالية لخطة 
االستجابة اإلقليمية لالجئين وتعزيز 

القدرة على الصمود 
26,952,655 دوالر أمريكى26,274,675 دوالر أمريكى

اســتجابة قطــاع الحماية 
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الصورة:
مفوضية الالجئين/ سكوت نيلسون

يعمل موظفو المفوضية على مساعدة الالجئين السوريين خالل عملية التحقق الخاصة بالمفوضية..

الراهن الوضع 

ــى  ــاملة ف ــة الش ــة الحماي ــت بيئ ــام 2018، ظل ــى ع ف
مصــر مســتقرة، كمــا واصلــت الحكومــة المصريــة 
اســتضافتها الكريمــة لالجئيــن الســوريين، وعلى الرغم 
ــول  ــة للحص ــروط التنظيمي ــت الش ــا زال ــك، م ــن ذل م
علــى تأشــيرة الدخــول قائمــة، وحتــى ســبتمبر 2018 
كانــت المفوضيــة قــد ســجلت مــا مجموعــه 131504 
ســورياً )مــا يعــادل 55% مــن إجمالــى عــدد الالجئيــن 
فــى مصــر(، مــن بينهــم 6788 مســجلين حديثــاً، وقــد 
وفــد 1379 منهــم إلــى مصــر عبــر المعبــر الحــدودى 
ــدان  ــر بل ــن عب ــد 176 آخري ــا وف ــودان، بينم ــع الس م
ــى  ــا ف ــوا إم ــى المســجلين الجــدد فكان ــا باق أخــرى، أم
عيــن المــكان أو قدمــوا عبــر نقــاط مختلفــة، ويبلــغ عــدد 
اإلنــاث 63392 مــن إجمالــى الالجئيــن الســوريين 
)حوالــى 48%، تقــع الغالبيــة العظمــى منهــن فــى الفئــة 
العمريــة 18-59 ســنة(، بينمــا يبلــغ عــدد الذكــور 
68112 )52% تقريبــاً(، وفــى بعــض األحيــان يتــم 
ــدون  ــى مصــر ب ــدون إل ــن يف ــوريين الذي ــاز الس احتج
تأشــيرات أو وثائــق قانونيــة أو تصاريــح إقامــة، وهــو 
مــا يحــدث مــع كافــة الوافديــن إليهــا بطــرق غيــر 
قانونيــة، ممــا يســتلزم دعــوة الحكومــة المصريــة مــن 
قبــل المفوضيــة لإلفــراج عنهــم، وهــو التعــاون الــذى 
ظــل عنصــراً أساســياً لصــون معاييــر الحمايــة الدوليــة 

ــا.  ــالد وتطبيقه بالب

ويحظــى الالجئــون فــى مصــر بالدعــم فــى مجــال 
التســجيل المتواصــل؛ والحصــول علــى الخدمــات مــن 
قطاعــات متعــددة )عبــر الــوكاالت وواليــات الشــركاء 
ــداً المشــاركة  ــا، وتحدي ــن وردواهن ــى المناشــدة، الذي ف
فــى األنشــطة المتعلقــة باألطفــال والنــوع االجتماعــى(؛ 
ــة  ــة المجتمعي وتحديــد صفــة الالجــئ؛ وأنشــطة الحماي
)التــى تتبــع كافــة ُنُهــج الحمايــة الموحــدة، مثــل: النهــج 
المراعــى للســن والنــوع االجتماعــى والتنــوع، والنهــج 
المرتكــز علــى المجتمــع المحلــى، وكذلــك، النهــج 
القائــم علــى الحقــوق(، ويتــم رفــع وعــى الالجئيــن 
ــد  ــى بل ــئ ف ــة الالج ــة بصف ــات المتعلق ــأن االلتزام بش
اللجــوء، كمــا يحصلــون علــى المشــورة بشــأن أهميــة 
بطلــب  التقــدم  وضــرورة  المدنيــة،  الحالــة  وثائــق 
الحصــول علــى تصريــح اإلقامــة وتجديــده فــى الموعــد 
المحــدد لذلــك، وتوافــر خدمــات الدعــم القانونــى، ومــع 
انتشــار الالجئيــن الســوريين فــى إقليــم القاهــرة الكبــرى 
ومحافظتــى اإلســكندرية ودميــاط، يشــكل الحصــول 
علــى خدمــات جيــدة تحديــاً كبيــراً، وال ســيما بيــن 
ــاء، ويواصــل شــركاء الخطــة توســيع  ــراد الضعف األف
نطــاق أنشــطة التواصــل مــع تجمعــات الالجئيــن، 
ــن  ــم م ــا لديه ــر وم ــن مخاط ــون م ــا يواجه ــر م لتقدي
بشــأن  الوعــى  ولرفــع  الحمايــة،  بشــأن  شــواغل 
ــادة  ــع الشــركاء وزي ــم جمي ــا له ــى يقدمه ــات الت الخدم
االنتفــاع بهــا علــى نحــو متواصــل، ويعمــل جميــع 
ــع  ــب م ــى جن ــاً إل ــاواة جنب ــدم المس ــى ق ــركاء عل الش

مؤسســات الحكومــة المصريــة )مثــل المجلــس القومــى 
واألمومــة(،  للطفولــة  القومــى  والمجلــس  للمــرأة، 
ــة  ــجلة بصف ــة المس ــر الحكومي ــات غي ــك المنظم وكذل
قانونيــة )علــى ســبيل المثــال: هيئــة تيــر ديــزوم(، 

ــة.  ــداف العام ــذه األه ــوغ ه لبل

ــة سياســة إدارة التحــركات  وتنتهــج الحكومــة المصري
الهجــرة علــى نحــو  إدارة  إلــى  تهــدف  المختلطــة، 
الدوليــة  الحــدود  الهجــرة عبــر  أفضــل، وال ســيما 
ــرد أى بالغــات  ــم ت ــى عــام 2018، ل ــالد، وف ــع الب م
رســمية عــن قــوارب حاولــت عبــور البحــر المتوســط 
ومنــه إلــى أوروبــا، كمــا تــم إحــكام الحركــة عبــر 
الليبيــة مــن مصــر، وال يــزال المهربــون  الحــدود 
واألطــراف  المتجريــن  مــن   – كشــفهم  يتــم  الذيــن 
ــب  ــات بموج ــون لعقوب ــة - يخضع ــة ذات الصل الفاعل
ــى  القانــون الصــادر فــى ســنة 2016، ويجــرى – عل
نحــو متزايــد - ســد كافــة الثغــرات المتعلقــة بهــذه 
االنتهــاكات فــى إطــار تدابيــر أمنيــة وطنيــة أوســع 
التنســيقية  الوطنيــة  اللجنــة  عــززت  وقــد  نطاقــاً، 
لمكافحــة ومنــع الهجــرة غيــر الشــرعية واالتجــار 
بالبشــر، بالشــراكة مــع بعــض المنظمــات الدوليــة 
والبلــدان المانحــة، أنشــطة الدعــوة بشــأن العبــور غيــر 
اآلمــن، كمــا عقــدت عــدد مــن الــدورات التدريبيــة 
بشــأن موضوعــات متنوعــة تتعلــق بالهجــرة، فــى 
جميــع أنحــاء البــالد ولمختلــف األطــراف المعنيــة، 
القضائييــن  المســؤولين  الخصــوص  وجــه  وعلــى 

والمســؤولين عــن إنفــاذ القوانيــن. 

وفيمــا يتعلــق بالحلــول الدائمــة، ســيظل إعــادة التوطيــن 
وتيســير المســارات التكميليــة القانونيــة علــى رأس 
األولويــات فــى عــام 2019، والحمايــة هــى القــوة 
الدافعــة وراء عمليــة تحديــد هويــة الســوريين وإعــادة 
توطينهــم، مــع منــح األولويــة لمــن يحتاجــون إلــى 
حمايــة معــززة، وكذلــك األســر التــى تعانــى مــن 
جوانــب الضعــف االقتصــادى الحــادة فــى مصــر، 
ــئ  ــى اآلن، خضــع 1326 الج ــام 2018 حت ــى ع وف
ــة،  ــدان مختلف ــبعة بل ــى س ــن ف ــادة التوطي ســورى إلع
وغــادر 705 آخــرون إلعــادة التوطيــن فــى ســت 
ــتقبلت  ــى اس ــدان الت ــى رأس البل ــة، وعل ــدان مختلف بل
ــدة،  ــة المتح ــر: المملك ــن مص ــوريين م ــن الس الالجئي
وكنــدا، والســويد، والبرتغــال، عــالوة علــى ذلــك، 
فعلــى ضــوء الوضــع المتغيــر فــى ســوريا واالهتمــام 
اآلن  يجــرى  الطوعيــة،  بالعــودة  المتزايــد  الدولــى 
ــودة  رصــد تصــورات الســوريين ونواياهــم بشــأن الع
ــام 2018،  ــى ع ــا، فف ــدى له ــط التمهي ــك التخطي وكذل
أجــرت المفوضيــة دراســتين اســتقصائيتين للنوايــا، 
األولــى فــى شــهر مايــو والثانيــة فــى شــهر يوليــو، وقــد 
عكســت نتائــج الدراســتين رغبــة 78% مــن الســوريين 
ــا  ــام، بينم ــن األي ــوم م ــى ي ــى ســوريا ف ــودة إل ــى الع ف
أبــدى 4% منهــم رغبتــه فــى العــودة خــالل االثنــى 
عشــر شــهراً المقبلــة، وفــى عــام 2019، ستســتمر 
ــا وتحليلهــا، ولكــن ســيمنح الســوريون  دراســات النواي
الذيــن اختــاروا تنظيــم عودتهــم بأنفســهم دعمــاً إضافيــاً، 
الظــروف  توافــر  بمجــرد  العــودة،  عمليــة  لتيســير 

ــبة.  المناس
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مصــر | الخطــة اإلقليميــة لالجئين وتعزيــز القدرة على مواجهة األزمات 2020-2019

جدول السكان

االحتياجــات وجوانب الضعف
األهداف وتحديد 

الفئة السكانية
20192020

السكان المستهدفونالسكان المحتاجونالسكان المستهدفونالسكان المحتاجون

الالجئون السوريون

 43,900  43,900  43,600  43,600 رجال

 40,600  40,600  40,300  40,300 نساء

 31,200  31,200  31,000  31,000 فتيان

 29,300  29,300  29,100  29,100 فتيات

 145,000  144,000  144,000 اإلجمالى الفرعي

أفراد المجتمع المحلي المتأثرة  

 12,600  12,600  12,600  12,600 رجال

 12,000  12,000  11,900  11,900 نساء

 9,000  9,000  9,000  9,000 فتيان

 8,700  8,700  8,600  8,600 فتيات

 42,300  42,100  42,100 اإلجمالى الفرعي

 187,300  186,100  186,100 اإلجمالى الكلى

ــع  ــرة م ــة مباش ــالت شــخصية روتيني ــراء مقاب ــم إج ت
ــراء  ــك إج ــة، وكذل ــر الحماي ــد مخاط ــن لتحدي الالجئي
ــاس  ــى أس ــزة عل ــة مرك ــة مواضيعي ــات جماعي مناقش
الســن والنــوع االجتماعــى والتنــوع، مقترنــة بتدخــالت 
موجــة  كلــه  ذلــك  ويظهــر  المجتمعيــة،  التواصــل 
الســوريين  بيــن  فيمــا  للضعــف  للتعــرض  متزايــدة 
واألطفــال  النســاء  ســيما  وال  الفئــات،  جميــع  مــن 
ــم  ــدة إقامته ــا زادت م ــة، كلم واألشــخاص ذوى اإلعاق
ــرات، أو  ــن مدخ ــم م ــا كان لديه ــد م ــوء ونف ــى اللج ف
ــى  ــة ف ــر صعوب ــم أكث ــم بالنســبة له ــات التأقل ــت آلي بات
ظــل الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة المتغيــرة فــى 
البيئــة العمليــة، وعلــى الرغــم مــن االحتفــاظ بقــدر مــن 
التماســك المجتمعــى إلــى حــد مــا، يشــير الســكان إلــى 
أن هــذا التماســك آخــذ فــى التناقــص، وذلــك ألنــه علــى 
ــر  ــاح، وال يتوف ــة كف ــى حال ــع ف ــات الجمي ــدو ب ــا يب م
ســوى عــدد قليــل جــداً مــن األشــخاص هــم المتاحــون 
ــور  ــال ف ــه الح ــا كان علي ــاً لم ــم المســاعدة، خالف لتقدي

ــم. قدومه
 

ــى  ــة الت ــية واالجتماعي ــائل النفس ــور المس ــتمر تده اس
ــى  ــوريين عل ــن الس ــال الالجئي ــراراً بأطف ــت أض ألحق
ــا  ــاً، مم ــداً وعمق ــر تعقي ــت أكث ــنوات، إذ بات ــدى الس م

ــداً،  ــول أم ــاعدات أط ــر ومس ــتثمارات أكب ــب اس يتطل
الضعفــاء  األطفــال  الحتياجــات  االســتجابة  وتظــل 
ــم  ــتمرار تقدي ــالل اس ــن خ ــات، م ــى رأس األولوي عل
الخدمــات التــى تســتهدف جميــع الفتيــان والفتيــات 
ــر  ــال غي ــك، األطف ــى ذل ــا ف ــر، بم ــن للخط المعرضي
واألزواج  ذويهــم،  عــن  والمنفصليــن  المصطحبيــن 
اإلعاقــة،  ذوى  واألطفــال  القانونيــة،  الســن  دون 
ويتطلــب األمــر بصفــة مســتمرة تخصيــص مــوارد 
كافيــة لتقديــم الخدمــات المجتمعيــة لحمايــة الطفــل، 
لتلبيــة االحتياجــات األساســية )فــى المقــام األول إيجــار 
ــاً  ــا ارتفاع ــت تكاليفه ــى ارتفع ــذاء – الت ــكن والغ المس
واألســرى،  المجتمعــى  الدعــم  ولتعزيــز  هائــالً(، 
ــورة  ــاالت والمش ــات إدارة الح ــى خدم والحصــول عل
إلــى  المســتندة  والتدخــالت  األســرية  والزيــارات 

المســاعدات النقديــة فــى حــاالت الطــوارئ. 

ال تــزال أســر الالجئيــن الســوريين التــى تعيلهــا المــرأة 
ــع أنحــاء  ــى جمي ــى ف ــن الغذائ ــدام األم ــى مــن انع تعان
المنطقــة، وتواجــه النســاء والفتيــات شــواغل اســتثنائية 
حــادة فيمــا يتعلــق بالحمايــة، تعــزى فــى المقــام األول 
ومــن  الجنســين،  بيــن  المســاواة  عــدم  أوجــه  إلــى 
األولويــات تقديــم المســاعدات اإلنســانية واإلنمائيــة 

طويلــة األمــد، األكثــر اســتجابة الحتياجــات النســاء 
والفتيــات، وزيــادة دورهــن ومســؤولياتهن القياديــة، 
وكذلــك االســتعانة بالتخطيــط والميزنــة المراعييــن 
لزيــادة  أساســية  كأدوات  الجنســين،  بيــن  للفــوارق 
اإلنفــاق والمســاءلة والشــمول علــى مســتوى المجتمــع، 
وبالمثــل، فــإن تلبيــة احتياجــات المــرأة مــن خــالل 
زيــادة فــرص كســب العيــش، مقترنــاً بتوفيــر خدمــات 
لتعزيــز  العدالــة  قطــاع  ودعــم  الشــاملة،  الحمايــة 
المســاءلة بشــأن العنــف ضــد المــرأة، تظــل أمــوراً 

ــة. ــة األهمي بالغ

شــهدت العقبــات التــى يواجههــا الســوريون المقيمــون 
فــى مصــر فــى تســجيل المواليــد والــزواج تحســناً 
كبيــراً، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ال تــزال هنــاك أمــور 
ــور  ــن أم ــن ضم ــا، م ــن بينه ــق، م ــرة للقل ــة مثي معين
ــى ســوريا  ــزواج الصــادرة ف ــود ال ــق عق أخــرى، توثي
أو عقــود الــزواج العرفــى فــى مصــر؛ والتأخيــر فــى 
فــى  المولوديــن  األطفــال  ميــالد  شــهادات  إصــدار 
ــدده  ــذى يح ــى ال ــار الزمن ــد اإلط ــا بع ــى م ــر، إل مص

القانــون؛ واإلجــراءات اإلداريــة المطولــة. 
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التوجهات االســتراتيجية
وخطة االســتجابة 

 2019 للفتــرة  التمويــل  تقديــم  بنــداء  يتعلــق  فيمــا 
-2020، ســيواصل الشــركاء فــى خطــة االســتجابة 
اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود 
المحافظــة  إلــى  الراميــة  الحكومــة  لجهــود  دعمهــم 
علــى إمكانيــة الحصــول علــى حيــز اللجــوء والحمايــة، 
وكذلــك تقديــم الخدمــات لالجئين والمجتمعــات المضيفة 
الســوريين  لالجئيــن  تســجيل  وسيســتمر  المتأثــرة، 
)مــع  البيومتــرى  باالســتدالل  باالســتعانة  وتوثيقهــم 
التوقــع بإدخــال تحســينات علــى األنظمــة والعمليــات(، 
تعزيــز  المســاواة،  قــدم  علــى  ذلــك،  وســيتضمن 
الوطنيــة علــى نحــو متواصــل، لتطويــر  القــدرات 
األطــر القانونيــة التعديــالت الهيكليــة ذات الصلــة فــى 
إصــدار وثائــق الحالــة المدنيــة، كأولويــة أساســية فــى 
»حملــة أنــا أنتمــى«، وســيتم اســتدامة وتعزيــز الجهــود 
المتواصلــة التــى تبذلهــا الحكومــة المصريــة مــن أجــل 
ــة،  ــح اإلقام ــد تصاري ــى إصــدار وتجدي تحســين عمليت
وذلــك بهــدف مطابقــة االســتجابة مــع الطلــب المتزايــد 
لالجئيــن فــى هــذا الجانــب، وكذلــك بلــوغ النتائــج 
طويلــة األجــل المتوقعــة لزيــادة مــدة ســريان تصاريــح 
اإلقامــة وإضفــاء الالمركزيــة علــى عمليتــى إصدارهــا 
وتجديدهــا، وهــو مــا وافقــت عليــه الحكومــة المصريــة 
بالفعــل مــن حيــث المبــدأ، وســيتم أيضــاً توجيــه مزيــد 
مبــادرات  المصريــة بشــأن  للحكومــة  الدعــوة  مــن 
اللجــوء وتدخــالت الحمايــة المختلفــة األخــرى، الراميــة 

ــوء.  ــز اللج ــير إدارة حي ــى تيس إل

االســتجابة  أجــل  مــن  الخطــة،  شــركاء  وســيقوم 
ــن  ــاء م ــات واآلب ــان والفتي ــددة للفتي ــات المح لالحتياج
ــر  ــال غي ــك، األطف ــى ذل ــا ف ــوريين، بم ــن الس الالجئي
ــن عــن ذويهــم وغيرهــم مــن  ــن والمنفصلي المصطحبي
األطفــال المعرضيــن للخطــر، باالضطــالع بتدخــالت 
ــى وتعزيزهــا،  ــى مســتوى المجتمــع المحل ــة عل للحماي
ــى  ــن ف ــراء الحكوميي ــع النظ ــوى م ــط أق ــة رواب وإقام
المحلــى  الصعيديــن  علــى  الطفــل،  حمايــة  مجــال 
والوطنــى، وســتبذل جهــوداً مــن أجــل تعزيــز الحصول 
ــدة، بمــا فــى ذلــك، مراكــز الشــباب  علــى خدمــات جي
الوطنيــة العامــة، وكذلــك لتعزيــز االندمــاج فــى آليــات 
إنفــاذ القانــون، بشــأن الوصــول إلــى مرافــق االحتجــاز 
وبدائــل االحتجاز، وال ســيما بالنســبة لألطفال، والهدف 
مــن ذلــك، هــو دعــم الهيــاكل المجتمعيــة، التــى يمكــن 
أن تســتوعب، علــى نحــو مســؤول، مســؤوليات توفيــر 
الرعايــة لألطفــال، وســيكون أيضــا تكويــن فرقــة عمــل 
اســتراتيجية لألطفــال المتنقليــن، بتوجيــه مــن المجلــس 
القومــى للطفولــة واألمومــة، جنبــاً إلــى جنــب مــع دعــم 
الشــركاء فــى المناشــدة )اليونيســيف والمنظمــة الدوليــة 
ــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون  للهجــرة والمفوضي

ــة. ــز ذات األولوي ــادرات التركي ــن مب ــن(، م الالجئي

ــرة  ــى الســنوات األخي ــة ف ــة المصري ــدت الحكوم اعتم
ــرأة  ــف ضــد الم ــة العن ــة لمكافح ــتراتيجية الوطني االس
2015 – 2020، التــى وضعــت تحــت قيــادة المجلــس 

ــرأة ذات  ــا الم ــد أن »قضاي ــا يؤك ــرأة، مم ــى للم القوم
أولويــة قصــوى علــى كافــة األصعــدة وفــى كافــة 
األولويــات  مــن  المــرأة  ضــد  فالعنــف  المجــاالت؛ 
أنــه  وحقيقــة  االجتماعــى  ألثــره  نظــراً  الرئيســية، 
ــراء  ــيتواصل إج ــه«، وس ــع بأكمل ــى المجتم ــر عل يؤث
التقييمــات الجنســانية عبــر القطاعــات، ورفــع الوعــى، 
والوقايــة، واألنشــطة المجتمعيــة وأنشــطة التمكيــن، 
وفــى  جيــدة  إدارة  الحــاالت  إدارة  مــع  باالقتــران 
الوقــت المناســب، واالســتجابة المتعــددة القطاعــات 
ــع  للناجيــن، وهــى األنشــطة التــى ســيضطلع بهــا جمي
الشــركاء فــى المناشــدة، جنبــاً إلــى جنــب مــع نظرائهــم 

الوطنييــن. 

ــن  ــم م ــم الدع ــة أيضــاً تقدي ــركاء الخط ــيواصل ش وس
ــى  أجــل اعتمــاد سياســات إدارة اللجــوء والهجــرة، الت
توفــر اســتجابات شــاملة وتضمــن تحديــد مــن يحتاجــون 
ــوء  ــى اللج ــم عل ــن حصوله ــة، وتضم ــة الدولي للحماي
الحــدود  رصــد  وســيظل  المالئمــة،  والمســاعدات 
والمشــورة القانونيــة والوصــول اإلنســانى المنســق 
للمحتجزيــن ومســاعدتهم، مــن األولويــات، وســيواصل 
شــركاء الخطــة تقديــم المســاعدات اإلنســانية والقانونيــة 
فــى  للمحتجزيــن  واالجتماعيــة  والنفســية  والطبيــة 
لبدائــل  للتوصــل  الســعى  مــع  االحتجــاز،  مرافــق 
لالحتجــاز للفاريــن مــن االضطهــاد، بمــا فــى ذلــك 
األطفــال والنســاء، وفــى نفــس الوقــت، إعــادة توجيــه 
الفئــات، التــى ليســت فــى حاجــة للحمايــة الدوليــة، 
ــن  ــى اللجــوء الذي ــك طالب ــة، ويتضمــن ذل ــوات بديل لقن
لــم يفلحــوا فــي الحصــول علــى وضــع اللجــوء، الذيــن 
يمكــن توجيههــم للحصــول علــى دعــم بديــل مــن 
وكاالت مثــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة، وســيكون 
ــل  ــى ظ ــات ف ــراء مناقش ــذا اإلدراك إج ــن ه ــزء م ج
ــة، مــع  إطــار شــراكة األمــم المتحــدة مــن أجــل التنمي
الفريــق العامــل المعنــي بالهجــرة المختلطــة التابــع 
ــام 2019. ــى ع ــرى، ف ــدة القط ــم المتح ــق األم لفري

سيســتمر تدريــب مســؤولى إنفــاذ القانــون والهجــرة 
ــر  ــى البح ــاذ ف ــن واإلنق ــة لالجئي ــة الدولي ــى الحماي عل
واإلتجــار بالبشــر والتهريــب والهجــرة المختلطــة، كمــا 
ســيتم تعزيــز تحليــل االتجاهــات وإدارة المعلومــات 
بيــن شــركاء الخطــة وغيرهــم مــن األطــراف الفاعلــة 
ذات الصلــة، وذلــك كجــزء مــن الجهــود المشــتركة 
بيــن الــوكاالت، وســتكون الحمايــة المجتمعيــة موضــع 
تركيــز، وسيشــارك المتطوعــون المجتمعيــون فــى 
المعلومــات  نشــر  فــى  وكذلــك  الوقايــة،  أنشــطة 
كافــة  فــى  واالســتجابة  الوقايــة  بخدمــات  المتعلقــة 
ــب  ــزم مكت ــن، ويعت ــى تســتضيف الالجئي المناطــق الت
المفوضيــة بمصــر، اعتمــاداً علــى الحصــص المعينــة 
إلعــادة التوطيــن، عــرض 2500 حالــة مــن الالجئيــن 
الســوريين للنظــر فــى عمليــة إعــادة التوطيــن، وحوالى 
300 حالــة للتدريــب المهنــى/ وتطويــر المهــارات 

ــة.  التعليمي
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إطار المســاءلة

الصورة:
مفوضية الالجئين/ سكوت نيلسون

يقوم موظف المفوضية، عمر دياب، بتسهيل التسجيل لعائلة الجئة 
سورية في اإلسكندرية.

ــم  ــة وتقيي ــة شــركاء الخطــة بمتابع ــوم كاف يجــب أن يق
تدخــالت الحمايــة كجــزء ال يتجــزأ مــن بــدء تنفيــذ 
للفتــرة 2019 -2020، وســيتضمن  البرنامــج ككل 
ذلــك، مــن ضمــن أمــور أخــرى، الزيــارات الميدانيــة 
مــع  المباشــر  التواصــل  والمفاجئــة،  االعتياديــة 
ــن خــالل  ــك م ــى ذل ــا ف ــن بشــتى الوســائل، بم الالجئي
المقابــالت الفرديــة، والمناقشــات الجماعيــة المركــزة، 
وتحليــل التعقيبــات والنتائــج، وإجــراء تقييــم جنســانى، 
ــة لجميــع  ــة التدخــالت لالحتياجــات الفعلي لضمــان تلبي
فئــات الالجئيــن، وســيخضع أيضــاً الشــركاء الداعميــن 
ألنشــطة التنفيــذ لمتابعــة دقيقــة، وســيكون لهــم خطــط 
عمــل محــددة قبــل إطــالق األنشــطة، وســيتم تقييــم 

ــط. ــذه الخط ــاً له األداء وفق

 وسيســتمر قطــاع الحمايــة فــى التواصــل المتبــادل 
المنظــم )تلقــى المعلومــات وتبادلهــا( مــع الالجئيــن 
ــة  ــاءات عام ــى لق ــرة، ف ــة المتأث ــات المضيف والمجتمع
ــج  ــدى دورة البرنام ــى م ــيتم عل حســب المناطــق، وس
والحلــول  واألصــول  واالحتياجــات  الثغــرات  دعــم 
التــى تحددهــا المجتمعــات واالســتفادة منهــا، وســتكون 
األولويــات مــن المرونــة بحيــث تســتجيب القتراحــات 
وقــد  المتغيــرة.  احتياجاتهــم  وتلبــى  المجتمعــات 
ُوِضــَع تصميــم خطــة االســتجابة الخاصــة بالقطــاع 
بحيــث تســهم إســهاماً فعــاالً فــى تحقيــق المســاواة 
بيــن الجنســين، وتراعــى اعتبــارات الســن والنــوع 
ــتجتمع  ــك، س ــى ذل ــوع، وعــالوة عل االجتماعــى والتن
وكالــة،  كل  فــى  للقطــاع  التابعــة  التنســيق  جهــات 
باإلضافــة إلــى شــركائهم المنفذيــن، حســب االقتضــاء، 
ــاع  ــاء اجتم ــك أثن ــل، وذل ــى األق ــهر عل ــى الش ــرة ف م
ــز  ــى تعزي ــة، ســعياً إل ــى بالحماي ــق العامــل المعن الفري
جهــود التنســيق ودعمهــا، وســيتم الحقــاً التشــجيع علــى 
ــاء،  ــب االقتض ــرة، حس ــة مباش ــات ثنائي ــد اجتماع عق

لمناقشــة النتائــج. 

ســتعمل المراكــز المجتمعيــة كمواقــع أساســية لالجئيــن 
للتواصــل المباشــر مــع العامليــن التابعيــن للشــركاء فــى 
الخطــة وتلقــى المعلومــات بشــأن التدخــالت والخدمــات 
ذات الصلــة بالخطــة، مــن خــالل الملصقــات وغيرهــا 
ــدرات  ــز ق ــة، ومــن أجــل تعزي مــن الوســائل اإلعالمي
للحمايــة،  المســتدامة  الالجئيــن وتعزيــز االســتجابة 
ــب تدخــالت  ــع جوان ــادة مشــاركتهم فــى جمي ســيتم زي
الحمايــة، بمــا فــى ذلــك، تقييــم القــدرات واالحتياجــات، 
والتدريــب علــى تعزيــز القــدرة علــى االســتجابة، ودعم 
الحمايــة  احتياجــات  لتلبيــة  المجتمعيــة؛  المبــادرات 
الخاصــة بهــم، بمــا فــى ذلــك، تحديــد الخصائــص 
واإلحالــة وتقديــم الدعــم للفئــات األكثــر ضعفــاً ونشــر 
ــع الوعــى  ــى رف ــيتم التشــجيع عل ــا س ــات، كم المعلوم
بــأدوار المجتمعــات فــى االســتجابة المجتمعيــة، ســعياً 
إلــى جعــل جميــع التدخــالت مســتدامة قــدر اإلمــكان، 
إلــى جانــب دعــم اإلشــراف مــن جانــب المجتمعــات.

الخطــة  وشــركاء  المصريــة  الحكومــة  وســتواصل 
االســتعانة بــأدوات المتابعــة والتقييــم القائمــة، مثــل 
لتقييــم   )Activity-Info( األنشــطة«  »معلومــات 
التقــدم المحــرز فــى تحقيــق النتائــج واإلنجــازات، 
وكذلــك إعــداد التقاريــر علــى لوحــة المتابعــة الشــهرية 
ــيتم  ــة، وس ــة للخط ــر الدوري ــة والتقاري ــاع الحماي لقط
أيضــاً اإلعــالن عــن تنفيــذ برنامــج تقديــم المســاعدات 
وخدمــات الهجــرة لالجئيــن، لمــا قــد يضيفــه ذلــك 
مــن أوجــه التكامــل لمتطلبــات التنســيق والشــفافية 

والمســاءلة لفــرادى الشــركاء. 
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أ- مكون الالجئين

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2018

هدف المؤشر 
للعام 2019

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

*2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

*2020

1.1 تم تحسين الوصول إلى 
األراضي واللجوء فيها، والحفاظ 

على نطاق الحماية، وتخفيض خطر 
اإلعادة القسرية، واحترام الحقوق 
األساسية، مع مراعاة االحتياجات 

الخاصة للمرأة  

# من األشخاص المشمولين باختصاص المفوضية، 
بما في ذلك المحتجزون، تمت متابعتهم، ومساعدتهم 
)على الصعيد اإلنساني، والغذائي، والطبي، ومن 
خالل تقديم المواد غير الغذائية، واإلرشاد النفسي 

واالجتماعي(، وتزويدهم بالمساعدة القانونية

700700

2,178,5252,178,525

# من األشخاص المشمولين باختصاص المفوضية 
حصلوا على حقائب اللوازم الصحية النسائية في 

مراكز االحتجاز
610560

1.2  تم تحسين مستوى جودة تسجيل 
الالجئين وتحديد مواصفاتهم والحفاظ 

على هذا المستوى

# من األشخاص المشمولين باختصاص المفوضية، 
والذين تتوفر بياناتهم مصنفة بحسب العمر والمكان 

بما في ذلك فحص قزحية العين، قد سجلوا لدى 
المفوضية

144,000145,000674,948674,948

1.3  تم تحديد حلول إعادة التوطين 
والحماية

# من الالجئين السوريين المتقدمين إلعادة التوطين 
2,5002,500أو اللجوء اإلنساني في بلدان أخرى

1024,9481,024,948

# من المواد غير الغذائية المقدمة إلى الالجئين

1.4  تم تحسين الوصول إلى 
المساعدة القانونية وسبل اإلنتصاف 
القانونية بما في ذلك تعزيز التسجيل 

المدني، ووثائق الحالة المدنية

1,310,2881,310,288
# من األشخاص المشمولين باختصاص المفوضية 

المحولين إلى شركاء قانونيين للحصول على 
المساعدة 

300300

149,0605,188,709إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج 

ضمان الحق في الدخول إلى األراضي والحصول على اللجوء والحقوق األساسية وتطبيق حلول دائمة ومتنوعةالهدف 1 :

# من الالجئين المسجلين والحاصلين على المساعدة بما في الهدف الداللي  1: 
ذلك حاالت االحتجاز

خّط 
هدف المؤشر الموضوعي للعام -األساس:

 هدف المؤشر الموضوعي للعام -2019:
 :2020-

ب- مكون المرونة

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2018

هدف المؤشر 
للعام 2019

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

*2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

*2020

1.5 تعزيز أنشطة المؤازرة وبناء 
القدرات التي تهدف إلى حصول 

الالجئ على الحقوق

# تعزيز أنشطة بناء القدرات التي تهدف إلى 
18181,113,5251,113,525حصول الالجئ على الحقوق

1.6 تحسين قدرة الحكومة المصرية 
على إدارة تدفقات الهجرة  

# من التدريب وتوفير الدعم التقني للسلطات المحلية 
والمجتمع المدني

1,113,5251,113,525إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج 

جدول االســتعراض العام
الســتجابة القطاع 
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ب- مكون المرونة

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2019

هدف المؤشر 
للعام 2020

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

*2020

2.3 تم تقوية قدرة الخدمات 
الحكومية وغير الحكومية في جميع 

القطاعات لتحقيق المنع الفاعل 
واالستجابة لحاالت العنف الجنسي 
والعنف المبني على النوع االجتماعي

# من الخدمات الحكومية وغير الحكومية التي تتلقى 
7675120,000120,000الدعم في جميع القطاعات

 120,000  120,000 إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج 

أ- مكون الالجئين

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2019

هدف المؤشر 
للعام 2020

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2018
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019

2.1 ارتفاع القدرة على وصول 
الالجئين واألكثر ضعًفا بين السكان 

المتأثرين إلى خدمات عالية الجودة فيما 
يخص العنف الجنسي والعنف المبني 
على النوع االجتماعي وذلك على 

مستوى قطاعات متعددة ومع الحفاظ 
على السرية واألمان التام بما يالئم 

السن والجنس والتنوع

# من الناجين من العنف الجنسي والعنف المبني 
على النوع االجتماعي ممن يتلقون خدمات متعددة 

القطاعات )على األقل أحد القطاعات اآلتية: 
القانونية أو الطبية أو النفسية أو مأوى الطوارئ(

9801,080194,007199,007

2.2 تخفيف مخاطر العنف الجنسي 
والعنف المبني على النوع االجتماعي 

والحد منها من خالل المبادرات 
المجتمعية

# من األشخاص الذين تم الوصول إليهم من 
خالل األنشطة المجتمعية المعنية بمنع العنف 
الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي 

والتصدي له.

8,00010,000838,467893,467

- 1,092,474 -1,032,474إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج 

الحد من مخاطر وآثار العنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي وتعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات عالية الجودة وغير تمييزية الهدف 2 :

الهدف الداللي  2: 
% من الناجين من العنف الجنسي والعنف المبني على 
النوع االجتماعي واألشخاص المعرضين للخطر الذين 

يحصلون على المشورة أو المساعدة

خّط 
 هدف المؤشر الموضوعي للعام -األساس: 

:2019-
 هدف المؤشر 

الموضوعي للعام 
 :2020

-
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أ- مكون الالجئين

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2019

هدف المؤشر 
للعام 2020

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2020

3.1 يستطيع كل من األطفال 
والمراهقون، والشباب واآلباء 
واألمهات الوصول إلى هيئات 

حماية الطفل في المجتمعات المحلية، 
والحصول على الدعم النفسي 

واالجتماعي والوصول إلى المهارات 
الحياتية

# من األطفال والمراهقين والشباب يشاركون 
في برامج منظمة ومستدامة معنية بالدعم النفسي 
واالجتماعي والمهارات الحياتية وحماية الطفل

43,50053,500

3,975,3594,510,359 # من النساء والرجال المشاركين في برامج األبوة 
15,60020,600اإليجابية 

# من األطفال والمراهقين والشباب المشاركين في 
األنشطة المجتمعية الخاصة بحماية الطفل والدعم 

النفسي واالجتماعي
42,00050,000

3.2 تتوفر خدمات حماية األطفال 
المتخصصة لألطفال والمراهقين 

والشباب

# من األطفال والمراهقين والشباب المستفيدين من 
6,7507,750إدارة القضايا المتعددة القطاعات

1,387,1151,437,115
# من األطفال والمراهقين والشباب ممن يتلقون 

3,2003,250تمويل نقدي 

# من األطفال والمراهقين والشباب من ذوي 
االحتياجات الخاصة بما في ذلك ذوي اإلعاقة 
يستفيدون من دعم حماية األطفال المتخصصة

820800

 5,947,474  5,362,474 إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج 

تعزيز نظم حماية الطفل، وتحسين الوصول العادل لألطفال والمراهقين والشباب إلى تدخالت عالية الجودة لحماية الطفلالهدف 3 :

% من األطفال والمراهقين والشباب ممن يستطيعون الهدف الداللي  3: 
الوصول إلى نظام وخدمات عالية الجودة لحماية الطفل

خّط 
هدف المؤشر الموضوعي للعام -األساس:

 هدف المؤشر الموضوعي للعام -2019:
 :2020-

ب- مكون المرونة

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2018

هدف المؤشر 
للعام 2019

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

*2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

*2020

3.3 زيادة وتنشيط قدرة النظم 
واآلليات الوطنية والمحلية لالستجابة 
الحتياجات الالجئين وأطفال المجتمع 

المضيف 

# من الهيئات الحكومية )بما في ذلك وحدات 
الرعاية الصحية األولية ومراكز الشباب ولجان 

حماية الطفل( تم تعزيزها وتنشيطها
131171

620,000620,000

# من موظفي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
1,0151,025تم تدريبهم على حماية الطفل

# من األطفال والمراهقين والشباب واآلباء 
واألمهات من المجتمع المضيف ممن يحصلون على 

خدمات حماية الطفل
25,00030,000

620,000620,000إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج 
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أ- مكون الالجئين

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2019

هدف المؤشر 
للعام 2020

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2020

4.1 زيادة تحديد األشخاص الذين 
يحتاجون إلى خدمات الحماية 

وإحالتهم لها، بما يشمل الدعم النفسي 
لالجئين األكثر ضعًفا من خالل 

تعزيز الهياكل المجتمعية

# من األفراد )الذكور واإلناث( ممن لديهم إمكانية 
الوصول إلى خدمات الحماية من خالل الهياكل 

المجتمعية واألماكن اآلمنة
40,57542,575

1,747,5381,740,538 # من أصحاب التأثير والمحركين في المجتمع 
والمتطوعين )من الذكور واإلناث( تم تدريبهم على 
تحديد األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، وقنوات 

اإلحالة، ونشر المعلومات

2,2002,210

# إجراء التقييمات التشاركية، والتقييمات الخاصة 
2827بتحديد األصول/القدرات المجتمعية

4.2 تعزيز االتصاالت مع 
المجتمعات المحلية والحفاظ عليها 

لدعم التواصل بين الالجئين والسكان 
المضيفين ومجتمع المساعدة اإلنسانية

# من األشخاص المستفيدين من أنشطة التوعية 
50050040,00040,000والدورات المعلوماتية

4.3 تحسين التماسك االجتماعي عن 
طريق تعزيز اندماج النساء والفتيات 
والرجال والفتيان من الالجئين في 

المجتمعات المضيفة   

# من األشخاص الذين تم التواصل معهم من خالل 
األنشطة التي تعزز إدماج الالجئين في المجتمعات 

المضيفة
15015050,00050,000

 1,830,538  1,837,538 إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج 

تعزيز آليات االتصال ومشاركة المجتمع المحلي، بهدف تعزيز التعايش السلمي بين الالجئين والمجتمعات المضيفة، وكذلك تحديد وتلبية احتياجات أشد الفئات ضعًفا.الهدف 4 :

الهدف الداللي  4: 
# من الالجئين الذين استطاعوا الوصول إلى المراكز المجتمعية واألماكن 
اآلمنة أو تلقوا الدعم من خالل اآلليات المستندة إلى المجتمع المحلي أو من 

خالل جماعات الدعم التي تضم المراهقين والمراهقات، والشباب والشابات، 
والرجال والنساء.

خّط 
-األساس:

هدف المؤشر 
الموضوعي للعام 

:2019
-

 هدف المؤشر 
الموضوعي للعام 

 :2020
-

ب- مكون المرونة

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2018

هدف المؤشر 
للعام 2019

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2020

4.4 تعزيز وتقوية التماسك 
االجتماعي، والعالقة المتبادلة 
والتعايش السلمي بين الالجئين 

والمجتمعات المضيفة

# من المساحات الحكومية والمحلية المدعومة في 
1212مناطق تركز الالجئين

245,538245,538 # من األشخاص )الذكور واإلناث( الذين تم 
التواصل معهم من خالل األنشطة التي تعزز إدماج 

الالجئين في المجتمعات المضيفة

# من مشاريع دعم المجتمعات المحلية 

 4.5 تحسين تمكين المجتمع من 
خالل تعزيز اندماج النساء والفتيات 
والشباب والمراهقين من الالجئين في 

المجتمع المضيف

# عدد الذكور واإلناث )الفتيان والفتيات والنساء 
والرجال( ممن حصلوا على فرص تزيد من قدرتهم 

على الحصول على عمل وفرص تعلم مهارات 
حياتية   

250250

200,000200,000 # من األشخاص )الذكور آند اإلناث( الذين تم 
الوصول إليهم من قبل أنشطة تخص العنف الجنسي 

والعنف المبني على النوع االجتماعي، والصحة 
الجنسية واإلنجابية من خالل ورش العمل والحمالت 

والعروض المسرحية.

550550

4.6 تعزيز والحفاظ على نشر 
المعلومات وآليات الوصول لدعم 
االتصاالت بين الالجئين والسكان 

المضيفين والمجتمع اإلنساني

# من األشخاص )الذكور واإلناث( المستفيدين من 
25025030,00030,000أنشطة التوعية والدورات المعلوماتية

 475,538  475,538 إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج 
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اسم المشروع:
القيــادة والتمكيــن وإتاحــة فــرص الحصول 

والحمايــة فــى االســتجابة لألزمات 

الوكالة المنفذة:
هيئة األمم المتحدة للمرأة
والمجلس القومى للمرأة

عن المشروع:
يهــدف هــذا المشــروع إلــى تمكيــن النســاء النازحات 
ــان  ــة واألم ــز الحماي ــاً وتعزي ــات اقتصادي والضعيف
المجتمعــات  فــى  النازحــات  والفتيــات  للنســاء 

المضيفــة.

اسم المشروع:
ــة -  المجلــس القومــى لألمومــة والطفول

مكــون حقــوق الطفــل

الوكالة المنفذة:
المجلس القومى لألمومة والطفولة

عن المشروع:
ــم  ــى تحســين نظــام تقدي يهــدف هــذا المشــروع إل
تقديــم خدمــات  أجــل  مــن  الخدمــات ودعمــه، 
ــن  ــد م ــدد المتزاي ــات الع ــة احتياج ــل، وتلبي أفض

أبنــاء الالجئيــن.

متطلبــات الحكومــة المصرية في 
قطــاع الحماية

التوجيهات االستراتيجية وخطة االستجابة:

اسم المشروع:
ــرة  ــار والهج ــن اإلتج ــال م ــة األطف حماي

ــة  ــر النظامي غي

الوكالة المنفذة:
المجلس القومى لألمومة والطفولة

عن المشروع:
يهــدف هــذا المشــروع إلــى تعزيــز نظــام الحماية، 
لالجئيــن،  المبكــر  الوصــول  معالجــة  عنــد 
ــر  ــال غي ــة باألطف ــائل المتعلق ــم، والمس وتوطينه
الداخليــة  وزارة  مــع  والتنســيق  المصاحبيــن، 

ومكتــب النائــب العــام.

المجموع من يناير- ديسمبر 2019 )بالدوالر األمريكي(حسب الوزارة

اإلجمالىالقدرة على الصمودالالجئونالوزارة/ الوكالة

2.400,000-2.400,000المجلس القومى للمرأة

المجلــس القومــى للطفولــة 
617.000617.000-واألمومة

ــز الوصــول  ــى تعزي ــة عل ــة المصري ــل الحكوم - تعم
للضيــوف  تمييزيــة  وغيــر  جيــدة  خدمــات  إلــى 
الســوريين ، وكذلــك تقليــل مخاطــر وتأثيــر العنــف 

القائــم علــى النــوع االجتماعــي.

ــن  ــم بي ــش المتناغ ــز التعاي ــى تعزي ــعى مصــر إل - تس
الالجئيــن الســوريين والمجتمعــات المضيفــة ، وكذلــك 

ــا. ــر ضعف ــات األكث ــة احتياجــات الفئ تلبي

- تهــدف مصــر إلــى تعزيــز نظــم حمايــة الطفــل ، 
و  والشــباب  لألطفــال  العــادل  الوصــول  وتحســين 

حمايــة الطفــل.
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متطلبات الميزانية لعام 2020متطلبات الميزانية لعام 2019

مكون الصمودمكون اللجوءالوكالة/ المنظمة
اإلجمالى لعام 

2019 )بالدوالر 
األمريكى(

اإلجمالى لعام 2020 مكون الصمودمكون اللجوء
)بالدوالر األمريكى(

 5,535,000  600,000  4,935,000  4,900,000  600,000  4,300,000 اليونيسيف

المفوضية السامية لألمم 
 18,697,655  1,465,794  17,231,861  18,697,675  1,428,268  17,269,407 المتحدة لشؤون الالجئين

 1,175,000  470,000  705,000  1,217,000  500,000  717,000 هيئة إنقاذ الطفولة

هيئة األمم المتحدة 
 340,000  125,000  215,000  415,000  125,000  290,000 للمرأة

صندوق األمم المتحدة 
 1,205,000  530,000  675,000  1,045,000  510,000  535,000 للسكان

 26,952,655  3,190,794  23,761,861 26,274,675 3,163,268  23,111,407 اإلجمالى

المجموع من يناير- ديسمبر 2019 )بالدوالر األمريكي(حسب القطاع

اإلجمالىالقدرة على الصمودالالجئونالقطاع

2.400,000617.0003.017.000الحماية

ــات المالية  المتطلب
المتطلبات المالية للحكومة المصرية فى قطاع الحماية حسب القطاع:

الصورة:
مفوضية الالجئين/ سكوت نيلسون

أطفال الجئون سوريون من مركز الفرد للتعليم ، يهرولون قبل التدريب على 
أرض مدرسة بريطانية دولية خاصة في السادس من أكتوبر في مصر.
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الصورة:
مفوضية الالجئين/ سكوت نيلسون
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اســتجابة قطــاع األمن الغذائى 

برنامج الغذاء العالمىالوكاالت الرئيسية

برنامج الغذاء العالمىالشركاء في المناشدة

شركاء آخرون
التضامــن االجتماعــى بمصــر،  الفنــى ووزارة الصحــة والســكان ووزارة  التعليــم والتعليــم  وزارة 
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن 

ــون. ــة المحلي ــو الخدم ــيف، مقدم ــروا(، اليونيس ــى )األون ــرق األدن ــى الش ــطينيين ف الفلس

ــات األهداف ــن والمجتمع ــكان النازحي ــن والس ــن الالجئي ــى، م ــن الغذائ ــدام األم ــن انع ــون م ــن يعان ــول م حص
ــنة. ــدار الس ــى م ــى عل ــذاء الكاف ــى الغ ــى مصــر، عل ــة ف المضيف

1مؤشر المساواة بين الجنسين

20192020المتطلبات المالية

38,954,732 دوالر أمريكي37,529,503 دوالر أمريكيالمتطلبات المالية لالجئين

المتطلبات المالية لتعزيز القدرة على 
12,515,138 دوالر أمريكي11,945,921 دوالر أمريكيالصمود

إجمالى المتطلبات المالية لخطة 
االستجابة اإلقليمية لالجئين وتعزيز 

القدرة على الصمود 2016
51,469,870 دوالر أمريكي49,475,424 دوالر أمريكي
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الدراسة االستقصائية الربع سنوية للعمل - الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
تخضع للتعديل بصفة دورية وفقاً لألسعار السوقية السائدة وسعر التحويل

األرقام حتى سبتمبر 2017، وتغطى فترة “عمليات الطوارئ” وفترة “العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش”

7
8
9

الراهن  الوضع 

الصورة:
مفوضية الالجئين/ سكوت نيلسون

بائعون من الالجئين السوريين يقدمون الطعام الذي أعدوه في 
مناسبة لالحتفال بمبادرات الالجئين في اإلسكندرية، مصر.

مصــر هــى أكبــر دولــة آهلــة بالســكان فــى شــمال 
إفريقيــا والوطــن العربــى، إذ يبلــغ عــدد ســكانها 94,8 
ــة  ــى الرغــم مــن أن مصــر مصنف مليــون نســمة، وعل
مــن البلــدان متوســطة الدخــل، فإنهــا تواجــه مجموعــة 
مــن التحديــات اإلنمائيــة طويلــة األمــد، وتحتــل المرتبة 
111 فــى مؤشــر التنميــة البشــرية، ويعيــش مــا يقــرب 
مــن 28% مــن ســكانها تحــت خــط الفقــر، بينمــا تقــدر 
ــى %5,3  ــع بحوال ــر مدق ــى فق ــون ف ــن يعيش ــبة م نس

ــون نســمة(.  )4,7 ملي

ويبيــن مؤشــر األمــن الغذائــى الــذى وضعتــه »وحــدة 
اســتخبارات اإليكونوميســت« أن مصــر تنعــم باألمــن 
ــل  ــن المســح األســرى للدخ ــا يبي ــبياً، بينم ــى نس الغذائ
مــن   %15,9 أن   2015 واالســتهالك  واإلنفــاق 
الســكان يجــدون صعوبــة فــى الحصــول علــى الغــذاء، 
ــن  ــة م ــة مجموع ــت الحكوم ــام 2016، أطلق ــى ع وف
اإلصالحــات السياســية الجريئــة لمعالجــة االختــالالت 
الهيكليــة والماليــة وتعزيــز النمــو المســتدام، وعلــى 
الناتــج  نمــو  معــدالت  فــى  االرتفــاع  مــن  الرغــم 
ــة،  ــى األرصــدة المالي ــن ف ــى والتحس ــى اإلجمال المحل
ــف المعيشــة،  ــاع تكالي ــن ارتف ــداً م ــاً متزاي ــاك عبئ فهن
وال ســيما لــدى الفئــات الســكانية األكثــر فقــراُ واألكثــر 
ضعفــاً، بمــا فــى ذلــك، الالجئيــن الســوريين. وقــد 
ــى  ــتهالك إل ــعار االس ــى مؤشــر أس ــم ف ــع التضخ ارتف
ــى  ــا وصــل التضخــم ف ــو 2017، بينم ــى يولي 35% ف

مؤشــر أســعار الغــذاء إلــى ذروة غيــر مســبوقة )%44( 
فــى أبريــل 2017، ممــا أدى إلــى زيــادة الضغــوط 
علــى األســر المعيشــية فــى تلبيــة احتياجاتهــا األساســية 
مــن الســلع الغذائيــة وغيــر الغذائيــة 7. وقــد انخفضــت 
مؤخــراً معــدالت التضخــم الســنوية فــى مؤشــر أســعار 
 %13,6 إلــى  الغــذاء  أســعار  ومؤشــر  االســتهالك 
و11,5% علــى التوالــى )أغســطس 2018(، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك، فــال تــزال اآلثــار المتراكمــة للزيــادة 
التراكميــة فــى األســعار منــذ عــام 2016 تفــرض 
مزيــداً مــن الضغــوط علــى الفئــات الســكانية الضعيفــة.

تقييــم مواطــن الضعــف لالجئيــن  لنتائــج  واســتناداً 
برنامــج  اســتهدف  المتاحــة،  المانحيــن  ومســاهمات 
ألــف فــى المتوســط  العالمــى شــهرياً 77  األغذيــة 
ــاً، مــن الرجــال والنســاء  مــن الســوريين األكثــر ضعف
مــن  مــن 2900  يقــرب  ومــا  والفتيــات،  والفتيــان 
واإلســكندرية  القاهــرة  فــى  الفلســطينيين  الالجئيــن 
ودميــاط والمنصــورة ومرســى مطــروح، فــى عــام 

.2018

فــى  المســاعدات  المســتهدفون  الالجئــون  ويتلقــى 
ــى  ــا حوال ــغ قيمته ــة شــهرية، تبل صــورة قســائم غذائي
22 دوالر أمريكــي 8، يمكنهــم صرفهــا فــى 50 فــرع 
مــن فــروع المجمعــات التجاريــة الكبــرى فــى مصــر، 
المنتشــرة فــى المناطــق التــى يقيــم فيهــا الالجئيــن، 

ويتيــح نظــام القســائم لالجئيــن اســتعادة اإلحســاس 
بالحيــاة الطبيعيــة والكرامــة، إذ يمنحهــم فرصــة شــراء 

ــا.  ــى يختارونه ــة الت األطعم

تقديــم  العالمــى  األغذيــة  برنامــج  بــدأ  أن  ومنــذ 
المســاعدات لالجئيــن الســوريين فــى عــام 2013، 
ُيقــدر النقــد الــذى تــم ضخــه فــى االقتصــاد بمبلــغ 155 
ــون دوالر أمريكــى، مــن خــالل برنامــج القســائم،  ملي
والتحويــالت النقديــة، وشــراء األغذيــة محليــاً، وغيرها 
مــن النفقــات 9. ويقــدم البرنامــج المســاعدات الغذائيــة 
والقســائم   )%90( اإللكترونيــة  القســائم  خــالل  مــن 
ويجنــب  الكفــاءة  يحســن  ممــا   ،)%10( الورقيــة 
ــك،  ــى ذل ــالوة عل ــف المواصــالت، ع ــن تكالي الالجئي
منــذ شــهر أكتوبــر 2015، تــم تنفيــد برنامــج للوجبــات 
المدرســية فــى المــدارس االبتدائيــة العامــة، التــى تضــم 
الجئيــن ســوريين فــى أربــع محافظــات، ومــن خــالل 
هــذا التدخــل، يحصــل مــا يقــرب مــن 436 ألــف 
ــاً  ــة يومي ــدارس االبتدائي ــل ســورى ومصــرى بالم طف
علــى بســكويت )منتــج محليــاً( ذو قيمــة غذائيــة عاليــة 
وغنــى بالطاقــة، ويهــدف المشــروع إلــى زيــادة فــرص 
األطفــال الســوريين والمصرييــن علــى حــد ســواء 
ــر  ــى مص ــام ف ــم الع ــام التعلي ــى نظ ــول إل ــى الوص ف
ــتراتيجية  ــى اس ــهم ف ــم يس ــن ث ــه، وم ــم علي ومواظبته

»ال لضيــاع جيــل«.
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مصــر | الخطــة اإلقليميــة لالجئين وتعزيــز القدرة على مواجهة األزمات 2020-2019

 جدول السكان

الفئة السكانية 
20192020

السكان المستهدفونالسكان المحتاجونالسكان المستهدفون10 السكان المحتاجون

الالجئون السوريون

38,30031,00038,30031,000رجال

36,60028,00036,60028,000نساء

29,10021,00029,10021,000فتيان

27,00020,00027,00020,000فتيات

131,000100,000131,000100,000اإلجمالى الفرعى

المحلــي  المجتمــع  أفــراد 
ة   ثــر لمتأ ا

3,0003,0003,0003,000رجال

5,0005,0005,0005,000نساء

202,500202,500202,500202,500فتيان

247,500247,500247,500247,500فتيات

458,000458,000458,000458,000اإلجمالى الفرعى

مــن  الفلســطينيون  الالجئــون 
وجــد( )إن  ســوريا 

899 899 899 899 رجال

986 986 986 986 نساء

464 464 464 464 فتيان

551 551 551 551 فتيات

2,9002,9002,9002,900اإلجمالى الفرعى

602,120571,120648,142617,142اإلجمالى الكلى

االحتياجــات وجوانب الضعف
 واألهداف

10   األعمــدة المخصصــة للســكان المســتهدفين هــى للمســتفيدين المباشــرين فقــط عنــد توافــر أعــداد دقيقــة، وإن كان لديــك تقديــرات للمســتفيدين المباشــرين بشــأن بنــاء القــدرات علــى الصمــود )أى: دعــم األنظمــة، وبنــاء قــدرات المؤسســات، 
ومــا إلــى ذلــك(، يرجــى إضافتهــا فــى الجــزء الســردى التالــى وليــس فــى الجــدول 

ــى  ــوريين« ف ــن الس ــف لالجئي ــب الضع ــم جوان »تقيي
مصــر فــى عــام 2017، هــو امتــداد للبيانــات المجمعــة 
مــن قبــل )2014 – 2016(، وهــو بمثابــة دراســة 
ــى مســتوى  ــددة القطاعــات عل اســتقصائية شــاملة متع
األســر المعيشــية، تســتند إلــى البيانــات المجمعــة مســبقاً 
بالتعــاون بيــن برنامــج األغذيــة العالمــى والمفوضيــة، 
ويبيــن النهــج الموحــد لمؤشــرات اإلبــالغ عــن األمــن 
الالجئيــن  مــن   %51 مــن  يقــرب  مــا  أن  الغذائــى 
الســوريين ينعمــون باألمــن الغذائــى، أمــا الباقيــن فإمــا 
أنهــم يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــى أو معرضيــن 

لــه. 

ــى  وبشــكل عــام، ارتفعــت نســبة األســر المعيشــية الت
ــى مــن 40,7% فــى عــام 2016،  تنعــم باألمــن الغذائ

إلــى 51,4% فــى عــام 2017، فــى حيــن يعانــى %5,3 
مــن انعــدام األمــن الغذائــى، و43,4% معرضيــن لــه، 
وتــزداد قابليــة التعــرض النعــدام األمــن الغذائــى فيمــا 
بيــن الالجئيــن الســوريين فــى كل مــن اإلســكندرية 
ودميــاط )56% و 52% علــى التوالــى( مقارنــة بإقليــم 

القاهــرة الكبــرى.

تــم حســاب درجــات اســتهالك الغــذاء للمســتفيدين 
وغيــر المســتفيدين مــن برنامــج األغذيــة العالمــى علــى 
حــد ســواء، وأظهــرت النتائــج أن الغالبيــة العظمــى 
مــن الالجئيــن، الذيــن تلقــوا مســاعدات مــن البرنامــج، 
ــذاء  ــتهالك الغ ــى اس ــة ف ــة مقبول ــى درج ــوا عل حصل
)92,7%( مقارنــة بالدرجــة التــى حصــل عليهــا هــؤالء 
الذيــن لــم يتلقــوا هــذه المســاعدات )76,1%(، وبالمثــل، 

فمــن المرجــح، أن يتمتــع الالجئــون بنظــام غذائــى 
أكثــر تنوعــاً، إذ أن 10,2% فقــط مــن الالجئيــن الذيــن 
تلقــوا مســاعدات مــن البرنامــج يتمتعــون بتنــوع غدائــى 
ــبة %27,1  ــذه النس ــغ ه ــا تبل ــض/ متوســط، بينم منخف
بيــن الالجئيــن الذيــن لــم يتلقــوا هــذه المســاعدات، 
واضطــر معظــم الالجئيــن مــن الفئتيــن - الذيــن تلقــوا 
المســاعدات والذيــن لــم يتلقوهــا - التخــاذ اســتراتيجيات 
ســلبية للتأقلــم لتوفيــر الحــد األدنــى مــن احتياجاتهــم مــن 
الغــذاء )62,5% و 73,2% علــى التوالــى(، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك، فــإن الالجئيــن الذيــن لــم يتلقــوا هــذه 
ــم  ــات التأقل ــى آلي ــر اعتمــاداً عل ــوا أكث المســاعدات كان
مــع الشــدة )67,8%( مقارنــة بالذين تلقوهــا )%56,4(.
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التوجهات االســتراتيجية
وخطة االســتجابة

الخطــة  فــى   2 االســتراتيجية  النتيجــة  إطــار  فــى 
األغذيــة  برنامــج  ســيكفل  القطريــة،  االســتراتيجية 
ــن  ــدام األم ــن انع ــون م ــن يعان ــن الذي ــى لالجئي العالم
الغذائــى، والفئــات الســكانية النازحــة، والمجتمعــات 
ــى  ــذاء الكاف ــى الغ ــى مصــر الحصــول عل ــة ف المضيف
علــى مــدار الســنة، ونتيجــة لذلــك، ســيتم معالجــة 
أســباب الضعــف الكامنــة، وســيقوم المســتفيدون بتعزيز 
قدرتهــم علــى االعتمــاد علــى الــذات، ممــا ســيؤدى إلــى 
ــرور  ــة بم ــاعدات الدولي ــى المس ــم عل ــض اعتماده خف
ــج ســيعزز  ــذا النه ــإن ه ــك، ف ــن ذل ــم م ــت، واأله الوق
ــة  ــات الســكانية المختلف ــن الفئ التماســك االجتماعــى بي
التــى تعيــش فــى المناطــق المعرضــة للخطــر، والتــى 

ــاً. ــوريون أيض ــون الس ــا الالجئ ــش فيه يعي

الغذائيــة  المســاعدات  تقديــم  إلــى  الخطــة  وتهــدف 
المباشــرة فــى عــام 2019 لمــا يربــو علــى 100 ألــف 
ــاء المســتهدفين، مــن  ــن الســوريين الضعف مــن الالجئي
خــالل تقديــم تحويــالت نقديــة غيــر مشــروطة فــى 
صــورة قســائم تصــرف شــهرياً، ممــا يتيــح للمســتفيدين 
شــراء األطعمــة المختلفــة، عــالوة علــى ذلــك، ســيتم، 
مــن  وغيرهــم  الصحييــن  الشــركاء  مــع  بالتعــاون 
الغذائيــة  التحويــالت  تقديــم  المعنيــة،  األطــراف 
المشــروطة، لدعــم االحتياجــات الغذائيــة لعــدد 8000 
ســيدة ســورية ومصريــة مــن الحوامــل والمرضعــات، 
وذلــك لتحســين اســتهالك الطعــام، وتنــوع الغــذاء، 
والحالــة التغذويــة لهــن وألطفالهــن الرضــع، وهــذه 
ــوع  ــهرياً للخض ــن ش ــروطة بحضوره ــاعدة مش المس

ــال. ــص األطف ــوالدة أو لفح ــل ال ــا قب ــات م لفحوص

ســيقدم برنامــج األغذيــة العالمــى  لالجئيــن الســوريين 
ــا أنشــطة  ــر ضعف ــة األكث ــات المضيف ــراد المجتمع وأف
ــز ودعــم  ــك لتعزي ــى الصمــود، وذل ــدرة عل ــز الق تعزي
برامــج القابليــة للتوظيــف، وفــرص كســب العيــش، مما 
يعــزز االعتمــاد علــى الــذات، وتتضمــن هــذه األنشــطة 
المهنــى  التدريــب  علــى  الحصــول  فــرص  زيــادة 
والتدريــب علــى المهــارات لالجئيــن الســوريين وأفــراد 
ــاً  ــروج تدريجي ــح الخ ــا يتي ــة، مم ــات المضيف المجتمع
مــن قائمــة المســاعدات المباشــرة ودعــم االعتمــاد علــى 
الــذات، وســتضمن المســاعدات الغذائيــة إدمــاج فئــات 
معينــة مــن المســتفيدين الضعفــاء، وستســتهدف أنشــطة 
ــاث،  ــتفيدين اإلن ــن المس ــل م ــى األق ــة 50% عل اإلغاث
وعــالوة علــى ذلــك، ســيكفل تنفيــذ األنشــطة المســاواة 
ــار الســن وذوى  ــباب وكب ــات والش ــاء والفتي ــن النس بي
ــطة  ــة أنش ــول لكاف ــى الوص ــة، ف ــات الخاص االحتياج

اإلغاثــة وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود. 

مــن  كجــزء  العالمــى،  األغذيــة  برنامــج  ســيتولى 
ــع  البرنامــج الوطنــى للتغذيــة المدرســية، الــذى تضطل

بإدارتــه وزارة التضامــن االجتماعــى ووزارة التربيــة 
بالتمــر ذو  البســكويت  مــن  تقديــم عبــوة  والتعليــم، 
ــى  ــوم الدراس ــاء الي ــاً أثن ــة يومي ــة العالي ــة الغذائي القيم
لحوالــى 500 ألــف طفــل ســورى وغيــر ســورى فــى 
المرحلــة االبتدائيــة ومــا قبــل االبتدائيــة فــى المــدارس 
ــكندرية  ــرة واإلس ــات )القاه ــع محافظ ــى أرب ــة ف العام
ودميــاط والقليوبيــة(، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى 
الالجئيــن الســوريين، وســيدعم قطــاع األمــن الغذائــى، 
مــن خــالل هــذه التدخــالت المدرســية، تحســين إمكانيــة 
ــم  ــات التعلي ــى خدم ــوريين عل ــن الس ــول الالجئي حص
التــى تقدمهــا الحكومــة المصريــة، ويســهم القطــاع 
ــن  ــل«، م ــاع أى جي ــتراتيجية »ال لضي ــى اس أيضــاً ف
خــالل زيــادة إمكانيــة بقــاء هــؤالء األطفــال فــى نظــام 
ــع أن تدعــم تدخــالت المشــروع  ــن المتوق ــم، وم التعلي
ــات  ــن والمجتمع ــن الالجئي ــة بي ــات إيجابي ــق عالق خل
المضيفــة، وتســهم التغذيــة إســهاما كبيــراً فــى الخطــط 
الوطنيــة لشــبكة األمــان االجتماعــى وكذلــك االســتثمار 

ــال البشــرى. ــى رأس الم المســتدام ف

ســيتم مواءمــة أنشــطة قطــاع األمــن الغذائــى مــع 
 2018( لمصــر  القطريــة  االســتراتيجية  الخطــة 
ــة  ــدرة الوطني ــز الق ــى تعزي ــى تركــز عل -2023(، الت
إمكانيــة  وراء  الكامنــة  األســباب  معالجــة  علــى 
التعــرض النعــدام األمــن الغذائــى وســوء التغذيــة، مــع 
ــه،  ــت ذات ــى الوق ــانية ف ــات اإلنس ــتجابة لالحتياج االس
وإلــى جانــب أنشــطة اإلغاثــة، ســيضطلع القطــاع 
بتنفيــذ أنشــطة تتعلــق بتوفيــر ســبل العيــش وتنميــة 
المعرفــة والمهــارات، والتــى مــن شــأنها أن تعــزز 
االعتمــاد علــى الــذات، وســيتم التوســع فــى نطــاق هــذه 
ــة  ــة إزال ــة، بغي ــات المضيف ــمل المجتمع ــطة لتش األنش
ــد مــن التماســك االجتماعــى  ــق المزي ــات وتحقي التفاوت

وضمــان المســاواة فــى الحصــول علــى الغــذاء. 
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والــوكاالت  العالمــى  األغذيــة  برنامــج  يعتمــد 
تعقيبــات  وجمــع  للمســاءلة  آليــات  عــدة  الشــريكة 
فــى  الكفــاءة  الســوريين، وذلــك لضمــان  الالجئيــن 
تقديــم المســاعدات الغذائيــة، مــع االلتــزام بمعاييــر 
الحمايــة  بشــأن  العالميــة  اإلنســانية  المســاعدات 
والشــمول  المشــاركة  فــى  والمســاواة  والكرامــة 
ــع  ــال، تتب ــى ســبيل المث ــن الجنســين، عل والمســاواة بي
أفرقــة المتابعــة والتقييــم التابعــة للبرنامــج خطــة متفــق 
عليهــا تعتمــد علــى النتائــج، ويقــوم مســاعدو موظفــى 
الرصــد الميدانــى بعمليــة مســتمرة بصفة دوريــة، وهى 
رصــد المخرجــات والنتائــج، مــن خــالل زيــارة مواقــع 
التوزيــع وتجــار التجزئــة والعيــادات الصحيــة وأماكــن 
التدريــب، وإجــراء المناقشــات الجماعيــة المركــزة 
ورصــد اإلشــراف مــن خــالل قوائــم مرجعيــة، عــالوة 
علــى ذلــك، هنــاك خــط ســاخن داخلــى وصفحــة علــى 
ــان  ــبوك” مخصص ــى “فيس ــل االجتماع ــع التواص موق
ــالغ  ــة واإلب ــائل المختلف ــارات والمس ــق االستفس لتوثي
عنهــا، كمــا يوجــد فــى كافــة مواقــع التوزيــع صناديــق 
للشــكاوى، وهنــاك نظــام لتوثيــق اســتجابة برنامــج 
فــى  بالتنفيــذ  المتعلقــة  للمســائل  العالمــى   األغذيــة 

ــا. حينه

ُتَنَظــم بصــورة متكــررة جلســات لتوعيــة الجمهــور 
ومناقشــته فيمــا يتعلــق بتغييــر البرامــج، إذ تجــرى 
المجتمعييــن  والقــادة  المســتفيدين  مــع  تشــاورات 
كافــة  فــى  الشــريكة  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات 
لضمــان  وتنفيذهــا،  المشــروعات  تصميــم  مراحــل 
تلبيــة احتياجــات المجتمعــات وشــعورها بالمشــاركة 
فــى البرامــج وملكيتهــا، وتجمــع نتائــج الدراســات 
ــى  ــن الغذائ ــج األم ــد نتائ ــة برص ــتقصائية المعني االس
ــى  ــة األمــن الغذائ ــك لرصــد حال ــة منتظمــة، وذل بصف
لــدى المســتفيدين الذيــن حصلــوا علــى المســاعدات 
ــوا عليهــا، وتجمــع البيانــات  ــم يحصل ــة بالذيــن ل مقارن
الكميــة والنوعيــة ويتــم التحقــق مــن صحتهــا وتبادلهــا 
مــع كافــة األطــراف المعنيــة ذات الصلــة لالســتعانة بها 

فــى اتخــاذ القــرارات االســتراتيجية والتنفيذيــة. 

إطار المســاءلة

الصورة:
مفوضية الالجئين/ سكوت نيلسون

بائعون من الالجئين السوريين يقدمون الطعام الذي أعدوه في حدث مشترك بين المفوضية 
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وكاريتاس باإلسكندرية، مصر.
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جدول االســتعراض العام
الســتجابة القطاع 

أ- مكون الالجئين

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2018

هدف المؤشر 
للعام 2019

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2020

1.1 يحصل الالجئون المستهدفون 
والمهجرون  على المساعدات 

الغذائية من أجل تلبية احتياجاتهم 
الغذائية األساسية

عدد النساء والرجال والفتيان والفتيات الذين يتلقون 
 11,751,790  36,383,251  11,321,830  35,052,104 77,000100,000تحويالت غذائية/ نقدية/ قسائم سلع

النسبة المئوية إلجمالي قيمة القسائم )معبر عنها 
بالطعام/ النقد( التي تم صرفها من قبل المستفيدين 

المستهدفين
%90%90

 2.1 النساء والفتيات الحوامل 
والمرضعات وأطفالهن الذين تتراوح 

أعمارهم بين 6 و 23 شهًرا من 
الالجئين والمهجرين والمجتمعات 
المضيفة يتلقون المساعدة الغذائية 
من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية 

األساسية

عدد النساء الالتي يتلقين تحويالت غذائية/ نقدية/ 
   -  2,571,482    -  2,477,399 80008,000قسائم سلع

 23,755,782  50,958,725  22,771,228  48,978,901 إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج 

ب- مكون المرونة

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2018

هدف المؤشر 
للعام 2019

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2020

3.1 يتلقى الالجئون المستهدفون 
والمهجرون والمجتمعات المضيفة 
مساعدة مرهونة بمشاركتهم في 

أنشطة سبل العيش وتنويع مصادر 
الدخل من أجل تحسين قدرتهم على 

الصمود والمرونة

1,2001,200عدد األشخاص المدربين

 292,137  298,999 

6060عدد أنشطة تنمية القدرات المقدمة

عدد النساء والرجال والفتيان والفتيات الذين يتلقون 
 212,147  204,385 6,0006,000تحويالت غذائية/ نقدية/ قسائم سلع

4.1 يتلقى أطفال المدارس وجبات 
خفيفة مغذية كل يوم يذهبون فيه إلى 
المدرسة لتشجيعهم على الحضور 

واستكمال احتياجاتهم الغذائية 
األساسية

عدد الفتيان والفتيات الذين يتلقون يومًيا وجبات 
 12,003,992 12,003,992  11,449,398  11,449,398 420,000500,000خفيفة في المدرسة

 12,003,992  12,515,138  11,449,398 11,945,920إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج 

حصول الالجئين الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمهجرين والمجتمعات المضيفة في مصر على الغذاء الكافي على مدار العام.الهدف 1:

خّط عدد الالجئين الضعفاء الذين يستفيدون من أنشطة البرنامجالهدف الداللي 1: 
هدف المؤشر الموضوعي للعام 91,000األساس:

 هدف المؤشر الموضوعي للعام 2019100,000:
 :2020100,000
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متطلبات الميزانية لعام 2020متطلبات الميزانية لعام 2019حسب الوكالة

الوكالة 
مكون القدرة على مكون الالجئينالمنظمة

الصمود
اإلجمالى لعام 2019
مكون القدرة على مكون الالجئين)بالدوالر األمريكى(

الصمود
اإلجمالى لعام 2020 
)بالدوالر األمريكى(

برنامج 
األغذية 
العالمى 

 37,529,503 11,945,920 49,475,423 38,954,733 12,515,138  51,469,871 

 51,469,871  12,515,138  38,954,733  49,475,423  11,945,920 37,529,503 اإلجمالى

لمتطلبات  ا
لية  لما ا
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الصورة:
مفوضية الالجئين/ سكوت نيلسون
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بة استجا
قطــاع التعليم 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )رئيس( واليونيسيف )رئيس مشارك( الوكاالت الرئيسية

المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، اليونيســيف، الهــالل األحمــر المصــرى، منظمــة الشركاء فى المناشدة
كيــر، هيئــة اإلغاثــة الكاثوليكيــة، مؤسســة فــرد، بــالن إنترناشــيونال، هيئــة إنقــاذ الطفولــة 

وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالى، برنامج األغذية العالمى، المنظمات المجتمعيةشركاء آخرون

األهداف

1- زيادة إمكانية الحصول على التعليم لألطفال المتضررين من األزمة
2- تحسين جودة التعليم النظامى وغير النظامى في ظل بيئة توفر لهم الحماية

3- تعزيز قدرة النظام التعليمى لتقديم استجابة فى مجال التعليم منسقة ومستندة إلى األدلة وفى الوقت 
المناسب.

1أمؤشر المساواة بين الجنسين

20192020المتطلبات المالية

12,351,181 دوالر أمريكي12,819,154 دوالر أمريكيالمتطلبات المالية لالجئين

المتطلبات المالية لتعزيز القدرة على 
7,674,350 دوالر أمريكي7,554,473 دوالر أمريكيالصمود

إجمالى المتطلبات المالية لخطة 
االستجابة اإلقليمية لالجئين وتعزيز 

القدرة على الصمود 2016

20,025,531 دوالر أمريكي20,373,626 دوالر أمريكي
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الراهن الوضع 

الصورة:
مفوضية الالجئين/ أحمد محسن

يعبر األطفال الالجئون السوريون في سن المدرسة عن مشاعرهم تجاه بلدهم األم خالل أنشطة ترفيهية-.

تواصــل وزارة التربيــة والتعليــم المصرية – على مدار 
الســنوات الســت الماضيــة – منــح الالجئين الســوريين، 
مــن الفتيــان والفتيــات والمراهقيــن والشــباب، الوصــول 
الكامــل للتعليــم العــام، علــى قــدم المســاواة مــع أقرانهــم 
ــة  ــرار الســخى كاف ــذا الق ــن، ويغطــى ه ــن المصريي م
مراحــل التعليــم، بمــا فــى ذلــك، إمكانيــة االلتحــاق 
بالمــدارس المهنيــة والفنيــة، وكذلــك الكليــات والمعاهــد 
العليــا، وفــى الســنة الدراســية 2019/2018، أشــارت 
الــوزارة إلــى أن حوالــى 42300 طالــب ســورى، 
مــن المســجلين وغيــر المســجلين لــدى المفوضيــة 
علــى حــد ســواء، قيــدوا بالمــدارس العامــة المصريــة، 
وعــالوة علــى ذلــك، يتلقــى مــا يقــرب مــن 7300 مــن 
ــم  ــز التعلي ــى مراك ــم ف ــم تعليمه ــن وبناته ــاء الالجئي أبن
المجتمعيــة الســورية التــى تــم إنشــاؤها لهــم، وتوظــف 
هــذه المراكــز المدرســين الســوريين، الذيــن - لــوال 
هــذه المراكــز - مــا وجــدوا فرصــة لكســب العيــش فــى 
ــع  ــل م ــم العم ــكان آخــر، ويواصــل قطــاع التعلي أى م
ــة؛  ــة المصري ــركاء الحكوم ــن ش ــا م ــوزارة وغيره ال
لضمــان أن أبنــاء الالجئيــن وبناتهــم، الذيــن انتهــت 
صالحيــة تصاريــح اإلقامــة الخاصــة بأســرهم، قــد 
ــوا مــن االلتحــاق بالمــدارس بأســرع مــا يمكــن. تمكن

 
يقيــد  العالــى،  التعليــم  وزارة  إلحصــاءات  ووفقــاً 
ــنوياً  ــن س ــباب الالجئي ــن ش ــن 6500 م ــرب م ــا يق م

العليــا الحكوميــة المصريــة،  بالجامعــات والمعاهــد 
وتشــترط الــوزارة حصولهــم علــى شــهادات إتمــام 
والجامعــات،  بالكليــات  لاللتحــاق  الثانــوى  التعليــم 
وتواصــل قبــول الشــهادات الســورية بغــض النظــر 
عــن ســنة الحصــول عليهــا، شــريطة دفــع رســوم عنــد 

التســجيل لاللتحــاق بهــذه الجامعــات.

وعلــى مــدى الســنوات الســت الماضيــة، نجــح شــركاء 
الخطــة فــى تحســين إمكانيــة الوصــول للمــدراس العامة 
عــن طريــق دعــم الــوزارة فــى بنــاء فصــول إضافيــة 
وإعــادة إصــالح المــدارس وتجديدهــا، وتوفيــر المــواد 
والمســتلزمات التعليميــة المختلفــة، بمــا فــى ذلــك، 
الكتــب  وطباعــة  المعلومــات،  تكنولوجيــا  أجهــزة 
المدرســية للمراحــل األولــى مــن التعليــم، وتجهيــز 
الفصــول الدراســية بأحــدث األنظمــة الرقميــة للفصــول 
بمعامــل  المــدارس  تجهيــز  جانــب  إلــى  الذكيــة، 
جــودة  ولتحســين  المصــادر.  وغــرف  الكمبيوتــر 
ــة  ــات تدريبي ــدة جلس ــة ع ــركاء الخط ــد ش ــم عق التعلي
لتعزيــز  والمدرســين  االجتماعييــن  لألخصائييــن 
المهــارات التربويــة لــدى المدرســين التابعيــن للــوزارة 
ــادة  ــة، وزي ــدارس المجتمعي ــن بالم والمدرســين العاملي
وأطفــال  الالجئيــن  ألطفــال  المتــاح  الحمايــة  حيــز 
المجتمــع المضيــف ألقصــى قــدر ممكــن، وقــد اســتفاد 
والمــدارس  العامــة  بالمــدارس  الملتحقيــن  األطفــال 

المجتمعيــة المســتهدفة، مــن الخدمــات األخــرى، مثــل 
الدعــم النفســى واالجتماعــى والتدريــب علــى المهارات 

الحياتيــة واألنشــطة الالصفيــة. 

البــالد  فــى  الحالــى  االقتصــادى  للوضــع  ونظــراً 
والخطــة الطموحــة التــى وضعتهــا الحكومــة المصريــة 
لتحديــث التعليــم وإصالحــه، تعانــى مــوارد وزارة 
التربيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العالــى مــن ضغــوط 
شــديدة، ومــن ثــم، فمــن أجــل دعــم الســلطات المصريــة 
المســاعدات  مــن  المســتوى  هــذا  تقديــم  الســتدامة 
لألطفــال والشــباب الالجئيــن، مــن خــالل نظــام التعليــم 
العــام، يتعيــن علــى شــركاء الخطــة والجهــات المانحــة 
فــى  والمشــاركة  للتضامــن  ملموســة  بــوادر  إبــداء 

ــاء. ــل األعب تحم

والســتدامة إمكانيــة وصــول الالجئيــن فــى مصــر 
إلــى مــدارس التعليــم العــام، مــن التعليــم األساســى 
ــن  ــد م ــة المزي ــع الحكوم ــوى، تتوق ــم الثان ــى التعلي حت
ــة  ــة الطفول ــى مرحل ــة ف ــم والرعاي ــات للتعلي االحتياج
الثانــوى،  والتعليــم  األساســى،  والتعليــم  المبكــرة، 

والتعليــم العالــى.
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جدول السكان

الفئة السكانية
20192020

السكان المستهدفونالسكان المحتاجونالسكان المستهدفون السكان المحتاجون

الالجئون السوريون

11,79011,79011,87011,870الرجال

8,8408,8408,9008,900النساء

26,54026,54026,72026,720الفتيان

24,77024,77024,95024,950الفتيات

71,94071,94072,44072,440اإلجمالى الفرعى

أفراد المجتمع المحلي 
المتأثرة  

  1,000 1,000100,000 125,000الرجال

  1,000 100,000  125,0001,000النساء

 750,00025,000721,38025,000الفتيان

25,000  664,950 691,35025,000الفتيات

1,691,35052,0001,586,33052,000اإلجمالى الفرعى

1,763,290123,9401,658,770124,440اإلجمالى الكلى

االحتياجــات وجوانب الضعف
األهداف وتحديد 

ــى تحســين  ــدم ملحــوظ ف ــن إحــراز تق ــى الرغــم م عل
معــدالت االلتحــاق بالتعليــم، إذ وصــل إلــى %89 - 
ــى  ــرة الت ــة األخي ــتقصائية الداخلي ــة االس ــاً للدراس وفق
ــاك  ــزال هن ــال ي ــام 2018 – ف ــة ع ــا المفوضي أجرته
بعــض العقبــات التــى تتعلــق بالوصــول للتعليــم، ففــى 
ينايــر 2018، أجــرت المفوضيــة دراســة اســتقصائية 
ــملت  ــدارس، وش ــن بالم ــر الملتحقي ــال غي ــن األطف ع
هــذه الدراســة مــا يربــو عــن 569 أســرة مــن األســر 
الدراســة  ســن  فــى  أطفــال  لديهــا  التــى  الســورية 
ــن  ــاع المتعلمي ــة وراء امتن ــباب الجذري ــددت األس وح
الصغــار عــن الذهــاب إلــى المدرســة أو التســرب 
منهــا فــى مرحلــة مبكــرة، وتبيــن نتائــج هــذه الدراســة 
أن 11% مــن أطفــال الالجئيــن الســوريين ال يقيــدوا 
بالمــدارس وال يذهبــوا إلــى المدرســة ســوى ثــالث 
مــرات فــى األســبوع، ويعــزى ذلــك إلــى الفقــر العــام 
وعمــل األطفــال، وبســبب الحالــة االقتصاديــة الراهنــة 
فــى البــالد وارتفــاع أســعار الســلع االســتهالكية، هنــاك 
ــل  ــن أج ــن يناضــل م ــر الالجئي ــن أس ــد م ــدد متزاي ع
تغطيــة تكاليــف المعيشــة اليوميــة وتكاليــف التعليــم 

ــرة.  ــر المباش ــرة وغي المباش

ومــن بيــن التحديــات الجســيمة التــى أشــارت إليهــا 
األســر الســورية وكذلــك أفــراد المجتمعــات المتأثــرة، 
وال ســيما النســاء والفتيــات، اكتظاظ الفصول الدراســية 
باألطفــال، والمــوارد المســتنفدة، وعائــق اللهجــة، وُبعــد 
المــدارس، وهنــاك أيضــاً تحديــات أخــرى تتضمــن 
االجتماعييــن  األخصائييــن  مشــاركة  إلــى  االفتقــار 
ــات  ــان والفتي ــباب والفتي ــة للش ــم بصــورة كافي ودعمه
الالجئيــن الضعفــاء، وكذلــك تعــرض التالميــذ للعقــاب 
البدنــى فــى المــدارس وغيــره مــن أشــكال العنــف 

ــرى. األخ

ــى  ــم العال ــر 2016، أصــدرت وزارة التعلي ــى يناي وف
قــراراً ينــص علــى أن الالجئيــن الســوريين الذيــن 
حصلــوا علــى شــهادة إتمــام المرحلــة الثانويــة مــن 
ــن  ــط الذي ــم فق ــى مصــر ه ــة ف ــدارس العام إحــدى الم
قــدم  علــى  بالجامعــات  االلتحــاق  فــى  الحــق  لهــم 
المســاواة مــع أقرانهــم مــن المصرييــن، أمــا الذيــن 
فيتعيــن  الشــهادة مــن ســوريا  حصلــوا علــى هــذه 
عليهــم دفــع 50% مــن قيمــة رســوم الدراســة للطالــب 
األجنبــى، والتــى تزيــد عــن 2500 دوالر أمريكــى 

ســنوياً، كمــا أن جميــع الحاصليــن علــى هــذه الشــهادة 
مــن خــارج مصــر أو ســوريا فيتعيــن عليهــم دفــع قيمــة 
رســوم الدراســة للطلبــة غيــر المصرييــن بالكامــل 
ســنوياً، ويتطلــب األمــر زيــادة فــرص التعليــم العالــى 
المــدارس  مــن خريجــى  المتزايــد  العــدد  لمواجهــة 
الثانويــة، ووفقــاً ألعــداد المتقدميــن بطلبــات للحصــول 
علــى منــح دراســية للتعليــم العالــى، فــإن 2000 طالــب 
تقريبــاً مــن طلبــة هــذه المرحلــة فــى حاجــة إلــى هــذا 
الدراســية  الســنة  فــى  للمقبوليــن  وبالنســبة  الدعــم، 
2019/2018، تلقــى شــركاء الخطــة مــا يقــرب مــن 
1500 طلــب مــن المتقدميــن المؤهليــن، بينمــا 28 فقــط 
)24 فــى مبــادرة ألبــرت أينشــتاين األلمانيــة األكاديميــة 
لصالــح الالجئيــن و4 فــى الجامعــة المصريــة اليابانيــة 
علــى  القــادرون  هــم  منهــم  والتكنولوجيــا(  للعلــوم 

ــح.  ــة المن ــن أنظم ــذا النظــام م ــن ه ــتفادة م االس
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التوجهات االســتراتيجية
وخطة االســتجابة

ســيواصل شــركاء الخطــة دعمهــم لــوزارة التربيــة 
ــى  ــك مــن أجــل )1( تيســير المســاواة ف ــم، وذل والتعلي
الحصــول علــى فــرص التعليــم والرعايــة فــى مرحلــة 
والتعليــم  األساســى،  والتعليــم  المبكــرة،  الطفولــة 
الثانــوى لجميــع الفتيــات والفتيــان والشــباب الالجئيــن، 
ــر لهــم  ــة توف ــى ظــل بيئ ــم ف )2( تحســين جــودة التعلي
ــم  ــى لتقدي ــام التعليم ــدرة النظ ــز ق ــة، )3( تعزي الحماي
اســتجابة فــى مجــال التعليــم منســقة ومســتندة إلــى األدلة 
وفــى الوقــت المناســب. ويركــز شــركاء الخطــة، علــى 
وجــه الخصــوص، علــى التعليــم فــى مرحلــة الطفولــة 
المبكــرة وكذلــك المســائل المتعلقــة بالشــباب، وســيكون 
بالتدخــالت، تمشــياً مــع الخطــط  كالهمــا مســتهدفاً 
الوطنيــة المصريــة، التــى تتضمــن تفاصيلهــا التزامــات 
الرئيــس المصــرى بالشــباب وإصــالح قطــاع التعليــم.

وهنــاك مــا يقــرب مــن 51 ألــف مــن الفتيــان والفتيــات 
للحصــول  المســتهدفون  هــم  الالجئيــن  والشــباب 
ــات  ــى المدرســة وإثب ــد ف ــد القي ــة عن ــح تعليمي ــى من عل
الرســوم  فــى  المنحــة  بانتظــام، وتســاهم  الحضــور 
واألدوات  والكتــب  المدرســى  والــزى  المدرســية 
لتيســير  وذلــك  المواصــالت،  وتكاليــف  المدرســية 
ــاً للســنة الدراســية  عمليــة التعلــم، وتــوزع المنحــة وفق
ونــوع المدرســة والصــف الدراســى، وســيقدم دعــم 
ــى(  ــن 100 -147 دوالر امريك ــراوح بي ــى )يت إضاف
ــزة  ــوزة، عاج ــر مع ــى أس ــون إل ــن ينتم ــال الذي لألطف
عــن دفــع الرســوم المدرســية لهــم حتــى مــع حصولهــم 
علــى المنحــة، علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة، 
ــال  ــد األطف ــم لتحدي ــة جهوده ــركاء الخط ــيكثف ش وس
غيــر الملتحقيــن بالمــدارس وتزويدهــم ببرامــج التعلــم 

التعويضــى والمعجــل. 

ــة  ــدارس العام ــم الم ــون بدع ــة ملتزم ــركاء الخط وش
ــم  ــى التعلي ــى الحصــول عل ــاوية ف ــرص متس ــم ف لتقدي
ــال  ــيما األطف ــاً، وال س ــر ضعف ــان األكث ــات والفتي للفتي
ذوى االحتياجــات الخاصــة واألطفــال غيــر المصاحبين 
ــن خــالل  ــك م ــق ذل ــم، ويتحق ــن ذويه ــن ع والمنفصلي
برنامــج طمــوح للشــمول، يهــدف إلــى تعميــم مراعــاة 
وميســورة  مســتدامة  بطريقــة  الضعيفــة  الفئــات 
التكلفــة، عــالوة علــى ذلــك، ســيتلقى الفتيــان والفتيــات 
الســوريين ذوى اإلعاقــة دعــم للوصــول إلــى المــدارس 
الشــاملة الموجــودة فــى مناطــق إقامتهــم، والتــى تلبــى 

احتياجاتهــم فــى مجالــى التعليــم والرعايــة، وســيحصل 
ــة  ــة خاصــة لتغطي ــح تعليمي ــى من ــال عل ــؤالء األطف ه
الرســوم المدرســية وتكاليــف المواصــالت وغيرهــا 

ــات المخصصــة. ــن الخدم م

والتعليــم  التربيــة  وزارة  الخطــة  شــركاء  وســيدعو 
ــج  ــاذج والُنُه ــم أفضــل الممارســات والنم ــى وتعمي لتبن
الناجحــة، التــى تركــز علــى إصــالح المــدارس ونظــام 
ــى  ــن بنجــاح ف ــان دمــج الالجئي ــم الشــامل؛ لضم التعلي
المــدارس العامــة، وســيتحقق ذلــك مــن خــالل تعزيــز 
ــز  ــى يترك ــودة بالمناطــق الت ــدارس الموج ــدرات الم ق
ــج  ــق برنام ــرة، وتطبي ــوريين بكث ــن الس ــا الالجئي فيه
شــامل للتطويــر المهنــى للمعلميــن، وتحســين قــدرة 
العامليــن بالمــدارس، ودعــم نمــوذج إصــالح المدارس، 
المدرســين  مثــل  المعنيــة،  لألطــراف  يتيــح  الــذى 
واألخصائييــن االجتماعييــن والطلبــة وأوليــاء األمــور 
والقــادة المجتمعييــن، عــرض آرائهــم ويمنحهــم فرصــة 
لتحســين العمليــة التعليميــة فــى األحيــاء التــى يعيشــون 
فيهــا، وســتعود هــذه األنشــطة بالنفــع علــى أطفــال 
الالجئيــن وأطفــال المجتمعــات المضيفــة علــى حــد 
ــة  ــة طويل ــا اإلنمائي ســواء، وســتعزز التعايــش والمزاي

ــى. ــد الوطن ــى الصعي ــد عل األم

القــدرات،  لبنــاء  ماديــة  تدخــالت  تنفيــذ  وســيتم 
فيمــا يتعلــق بتشــييد الفصــول الدراســية وتجديدهــا 
وتطويرهــا، وتوفيــر مرافــق الميــاه وخدمــات الصــرف 
العامــة  بالمــدارس  الصحيــة  والنظافــة  الصحــى 
ــة  ــم وطباع ــيتم تصمي ــى، وس ــاث إضاف ــا بأث وتزويده
المــواد التعليميــة والكتــب الدراســية الالزمــة لألطفــال 
ــز  ــة؛ لتعزي ــة االبتدائي ــة والمرحل ــة الحضان ــى مرحل ف
التحفيــز المبكــر لهــم، وكذلــك تحســين مســتوياتهم فــى 
اإللمــام بالقــراءة والكتابــة والحســاب فــى المرافــق 
شــركاء  ويعمــل  المختــارة.  والمــدارس  التعليميــة 
الخطــة عــن كثــب مــع قطــاع الحمايــة، بمــا فــى ذلــك، 
ــل والصحــة العامــة  ــة الطف ــة وحماي ــة المجتمعي الحماي
وســبل العيــش والشــركاء؛ لضمــان أن المــدارس توفــر 
لألطفــال بيئــة للتعلــم مأمونــة ومواتيــة، وسيســتفيد 
ــن  ــة م ــات المضيف ــال المجتمع ــن وأطف ــال الالجئي أطف
المهــارات  بشــأن  تنعقــد  التــى  التثقيفيــة  الجلســات 
ــود  ــى الصم ــم عل ــاء قدراته ــة، لبن ــة والمواطن الحياتي

وتعزيــز التماســك االجتماعــى.

بنــاء  تدخــالت  إجــراء  الخطــة  شــركاء  يواصــل 
القــدرات لدعــم المــدارس المجتمعيــة الســورية فــى 
ــن 7200  ــرب م ــا يق ــا م ــى يحضــر فيه مصــر، والت
مــن الفتيــان والفتيــات الســوريين فصــوالً غيــر رســمية 
وتعويضيــة، وتطبــق المناهــج المصريــة، ويتيــح هــذا 
النهــج المبتكــر للطلبــة الســوريين التعلــم فــى بيئــة 
ــى  ــون عل ــم يحصل ــا أنه ــاً، كم ــة ثقافي ــة ومألوف مأمون
االعتمــاد المصــرى إن اجتــازوا االمتحانــات الوطنيــة.

ويقــدم شــركاء الخطــة خدمــات شــاملة لدعــم التعليــم، 
للفتيــان والفتيــات الالجئيــن غيــر المصحوبيــن، وكذلــك 
برامــج للتعليــم والتدريــب الفنــى والمهنــى وبرامــج 
التعليــم األخــرى المعــدة حســب الطلــب، بمــا فــى 
ذلــك، المنــح التعليميــة وزيــادة حيــز الحمايــة المقدمــة 
ــراد  لهــم ألقصــى حــد ممكــن، وتمكينهــم ليصبحــوا أف
فاعليــن فــى مجتمعاتهــم، وإعدادهــم لســوق العمــل. 
عــالوة علــى ذلــك، فمــن منطلــق أن الشــباب الالجئيــن 
ــات للحصــول  ــد مــن التحدي ــوا يواجهــون العدي مــا زال
علــى التعليــم مــن مصــادر خارجيــة، ســيتم فــى الفتــرة 
2019 - 2020 تنفيــذ برنامــج معــد خصيصــاً لتعليــم 
ــد  ــم الدعــم النفســى واالجتماعــى، وعق الشــباب، وتقدي
دورات فنيــة ومهنيــة قصيــرة األجــل ومتوســطة األجــل 
وكذلــك أنشــطة ترفيهيــة، لترســيخ جــذور الشــباب 
الالجئيــن فــى مصــر، وســيتم تنفيــذ مشــروع »التعليــم 
مــن أجــل التوظيــف« فــى مجــال التدريــب الفنــى 
ــوزارة  ــى ب ــم الفن ــع إدارة التعلي ــاون م ــى، بالتع والمهن
مــن  كبيــر  منــه عــدد  ليســتفيد  والتعليــم،   التربيــة 
الشــباب الالجئيــن – الذكــور واإلنــاث - الذيــن يســعون 
لدخــول ســوق العمــل. وتواصــل »مبــادرة ألبــرت 
الالجئيــن«  لصالــح  األكاديميــة  األلمانيــة  أينشــتاين 
ــوى  ــم مــا بعــد الثان ــى التعلي ــح المســتدامة ف ــم المن تقدي
لجميــع الشــباب الالجئيــن، عــالوة علــى ذلــك، قدمــت 
الحكومــة اليابانيــة فــى هــذا العــام الدراســى أربــع منــح 
للدراســة فــى »الجامعــة المصريــة اليابانيــة للعلــوم 
ــرج العــرب  ــة ب ــى منطق ــع ف ــى تق ــا«، الت والتكنولوجي

باإلســكندرية.
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إطار المســاءلة 

أطفال سوريون يحضرون إلى روضة أطفال في اإلسكندرية، والتي أسسها الجئ السوري بمساعدة من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.

ــة  ســيواصل شــركاء الخطــة عملهــم مــع وزارة التربي
والتعليــم ووزارة التعليــم العالــى وتعزيــز االندمــاج فــى 

تجمعــات الالجئيــن.

الــوكاالت،  متعــدد  نهجــاً  الخطــة  شــركاء  ويتبنــى 
الســوريين،  لالجئيــن  التعليميــة  االحتياجــات  لتلبيــة 
ــية،  ــائل أساس ــه، لمس ــت ذات ــى الوق ــدى، ف ــع التص م
والممارســات  الجنســين  بيــن  المســاواة  عــدم  مثــل 
التمييزيــة والعنــف فــى المــدارس، وســيواصل شــركاء 
الخطــة توثيــق الممارســات الجيــدة، وتعزيــز رصدهــم 

ــال  ــان أن األطف ــة؛ لضم ــة والمجتمعي ــدارس العام للم
ــى  ــودة ف ــن الج ــة م ــة عالي ــى درج ــاً عل ــون تعليم يتلق
مشــتركة  زيــارات  وســُتنَظم  مأمونــة،  تعلــم  بيئــة 
ــى  ــات ف ــة للمجتمع للرصــد وســتعقد اجتماعــات دوري
وزارة  مــن  المســؤولين  مــع  مصــر  أنحــاء  جميــع 
التربيــة والتعليــم علــى المســتويين المركــزى والمحلــى.

ــقة  ــات منس ــراء تقييم ــة إج ــركاء الخط ــيواصل ش وس
التغطيــة  رصــد  وكذلــك  والقــدرات،  لالحتياجــات 
ــى  ــة والحصــول عل ــر، لضمــان المتابعــة الدوري واألث

ــة  ــم الالزم ــة بالتعلي ــات ذات الصل ــات والمعلوم البيان
للــوكاالت لتســتعين بهــا فــى تخطيطهــا االســتراتيجى.

وفيمــا يتعلــق بالرصــد والتقييــم وإعــداد التقاريــر، 
ســيواصل شــركاء الخطــة تبــادل المعلومــات اســتباقياً، 
وإطــالق أدوات إدارة المعلومــات، بمــا فــى ذلــك، 
ــات  ــن المجتمع ــات م ــع التعقيب ــات وجم إجــراء التقييم
علــى نحــو متواصــل؛ لضمــان التخطيــط ووضــع 
البرامــج اســتناداً إلــى األدلــة، وضمــان إقامــة الروابــط 

ــات. ــن القطاع ــا بي فيم

الصورة:
مفوضية الالجئين/ سكوت نيلسون
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جدول االســتعراض العام
الســتجابة القطاع 

أ- مكون الالجئين

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2019

هدف المؤشر 
للعام 2020

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2020

1.1  وصول شامل محّسن إلى 
التعليم )رسمي وغير رسمي( 

من قبل كّل األطفال، والمراهقين 
والشباب ضمن الفئات األكثر ضعفا 

بسبب اإلعاقة ، النوع، النزاع ، 
اللغة، السن، الفقر، وقضايا حماية 

الطفل مثل الزواج أو عمالة األطفال 
المبّكرة؛

# الفتيان والفتيات )3-17 سنة( ممن تلقوا منًحا 
تعليمية

               51,310
24,770 فتاة، 
و26,540 فتى 

                  51,670
24,950 فتاة، 
و26,720 فتى 

6,163,835200,0007,098,942200,000

# األطفال )فتيان وفتيات، 3-17 سنة( ممن سّجلوا 
في التعليم )رسمي وغير رسمي(

                 51,310
24,770 فتاة، 
و26,540 فتى

                  51,670
24,950 فتاة، 
و26,720 فتى 

# مجموعات تطوير الطفولة المبكرة المقدمة 
10,00010,000لألطفال

# األطفال )فتيان وفتيات، 3-17 سنة( ممن تلقوا 
إمدادات ولوازم تعليمية )في التعليم الرسمي وغير 

الرسمي(

                        6,540
3,270 فتى، 
و3,270 فتاة

                   6,000
3,000 فتى، 
و3,000 فتاة

2.1 برامج دعم لضمان خدمات 
تعليم آمنة، وتتم بالتعاون مع العاملين 

بحماية الطفل، وتتضّمن تدريب 
المعلمين، ودعم وزارة التعليم في 

تأسيس وفرض عمليات منع العقاب 
البدني في المدارس؛ ومعالجة 

التنمر والعنف بين األطفال وتعزيز 
تحديد الحاالت وإحالتها للخدمات 
المخصصة لألطفال المعرضين 

لخطر العنف بما في ذلك العنف القائم 
على النوع االجتماعي

# المدارس الحكومية والمجتمعية المدعومة بآليات 
180200حماية الطفل لمنع العنف ومواجهته والتصدي للتنمر 

3,073,36350,0002,920,96670,000
# األطفال والمراهقين واآلباء واألمهات الذين لديهم 
إمكانية الوصول إلى برامج التعايش وخدمات الدعم 

النفسي واالجتماعي في المدارس

                           15,000
7,500 ذكر، 
و7,500 أنثى

                           15,000
7,500 ذكر، 
و7,500 أنثى

# الشباب والمراهقين المستفيدين من المنح الدراسية 
في مرحلة التعليم العالي

                            700
350 ذكر، و350 

أنثى

                          650
325 ذكر، 
و325 أنثى

3.1 حشد جهود المناصرة والدعم 
لتقديم ِمَنح التعليم العالي للشباب، مع 
أخذ اعتبارات الحماية في الحسبان. 
)فكر في إعادة الصياغة بما يتماشى 

مع المؤشر( 

# الشباب والمراهقين المستفيدين من فصول تعليم 
اللغات

                        2,400
1,300 ذكر، و 

1,100 أنثى

                        2,400
1,300 ذكر، 
و1,100 أنثى

1,215,49420,0001,119,14120,000

 290,000  11,139,049  270,000  10,452,692 إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج

 زيادة وصول األطفال والشباب المتأثرين من األزمة للتعليمالهدف 1:

خّط #  األطفال المسّجلين في المؤسسات التعليميةالهدف الداللي 1: 
األساس:

85% من 
26,540 فتى 
و24,770 فتاة

هدف المؤشر الموضوعي للعام 
:2019

90% من 
26,540 فتى 
و24,770 فتاة

 هدف المؤشر الموضوعي للعام 
 :2020

93% من 26,540 
فتى و24,770 فتاة

ب- مكون المرونة

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2019

هدف المؤشر 
للعام 2020

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2020

4.1 تحسنت القدرات المادية 
للمدارس العامة والمجتمعية )بناء 

وإعادة تأهيل وإنشاء المرافق 
التعليمية وأماكن التعلم فضاًل عن 

توفير مرافق للمياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية تراعي 

الفوارق بين الجنسين(

# الفصول في المدارس العامة والمجتمعية التي أعيد 
تأهيلها، وتم تحسنيها، وبناؤها، أو زودت بمرافق للمياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية تراعي الفوارق 

بين الجنسين

1000 فصاًل 
في 55 مدرسة

900 فصاًل في 
50 مدرسة

3,940,96650,0002,738,69850,000

# هياكل الروضة التي طورت والمستفيدة من تدخالت 
7575بناء القدرات، والحوكمة، وتديب الموظفين

# المدارس العامة التي تستفيد من تدخالت الصحة 
والسالمة، والتدريب على التأهب لحاالت الطوارئ 

واإلخالء 
100100

# األطفال، ال سيما المتسربين من المدرسة، الذين 
يستفيدون من أماكن التعلم المدعومة )المبادرات 

المجتمعية( وتدريب المواطنة

                      4,330
2,160فتى، 
2,170 فتاة

                4,330
2160 فتى، 
2,170 فتاة

5.1 ترتيب األولويات اللتحاق 
المراهقين في التعليم المهني النظامي 
وغير النظامي والتدريب، بما يتماشى 
مع السياسات واالستراتيجيات الوطنية 
وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص 
لتوفير فرص التدريب والتوظيف  

# الشباب )15-20 سنة( المسجلين في التعليم الفني 
والمهني الرسمي وغير الرسمي والدورات التدريبية

                         1,500
800 ذكر، 
700 أنثى

                         1,500
800 ذكر، 
700 أنثى

566,00035,000639,03735,000

 85,000  3,377,736  85,000  4,506,966 إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج
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أ- مكون الالجئين

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2019

هدف المؤشر 
للعام 2020

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2020

1.2 توفير التطوير المهني للمعلمين 
رين والعاملين في المدرسة  والميسِّ
وتدريبهم على المنهجيات الوقائية 
والتفاعلية التي تركز على الطفل 

األطفال )5-17 سنة، فتيات/ فتيان( المستفيدين من 
أنشطة مهارات الحياة وأنشطة المواطنة في األماكن 

غير الرسمية

               5,200
2,500 ذكر، 
2,700 أنثى

                       5,000
2,500 ذكر، 
2,500 أنثى

1,172,737300001,153,46730,000

2.2  استفاد األطفال والشباب 
والمراهقون من تعليم المهارات 

الحياتية واألنشطة الترفيهية

# األطفال )فتيان وفتيات، 3-17 سنة( ممن سّجلوا 
في التعليم )رسمي وغير رسمي(

                        1340
660 فتى، 680 

فتاة

               1704
850 فتى، 854 

فتاة

685,67550,0002,787,53650,000 # مجموعات تطوير الطفولة المبكرة المقدمة 
لألطفال

                      10,500
5,250فتى، 
5,250 فتاة

              10,500
5,250فتى، 
5,250 فتاة

2.2  استفاد األطفال والشباب والمراهقون من تعليم 
المهارات الحياتية واألنشطة الترفيهية

             9,100
4,500فتى، 
4,600 فتاة

8,200
4,100فتى، 
4,100 فتاة

 80,000  3,941,003  80,000  1,858,412 إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج

تحسين نوعية التعليم الرسمي وغير الرسمي ضمن بيئة تعلم حمائية/وقائية      الهدف 2:

خّط % و# الطالب المستيفيدون فى المناطق المتأثرةالهدف الداللي 2: 
األساس:

50%   من 
26,540 فتى 
و24,770 فتاة

هدف المؤشر الموضوعي للعام 
:2019

70%    من 
26,540 فتى 
و24,770 فتاة

 هدف المؤشر الموضوعي للعام 
 :2020

80%   من 
26,540 فتى 
و24,770 فتاة

ب- مكون المرونة

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2019

هدف المؤشر 
للعام 2020

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2020

3.2 شراء وتوزيع الكتب المدرسية 
والمواد التدريسية والتعليمية، 
واللوازم المدرسية )الحقائب 
المدرسية، ومجموعة أدوات 

"المدرسة في علبة"(

# األطفال )5-17 سنة( ممن استلموا الكتب 
المدرسية، والمواد التعليمية، والحقائب المدرسية

                   5190
2595 فتى, 
2595 فتاة

                   5190
2595 فتى, 
2595 فتاة

1,044,41680,0001,006,26580,000

# المعلمين واألخصائيين االجتماعيين المدربين 
على سياسات حماية الطفل والتأديب اإليجابي

                     3000
1500أنثى,  

1500 ذكر

                   3000
1500أنثى, ذكر 

1500

4.2 دعم معلمي المدارس العامة 
والمجتمعية وتدريبهم وتزويدهم 

بالموارد والحوافز

# موظفي التعليم والمعلمين الذين تسلموا مصادر 
ومعدات تعليمية وكتيبات إرشاد وتوجيه

                             800
400 معلم, 400 

معلمة

                             800
400 معلم, 
400معلمة

1,946,459

 80,000  1,006,265  80,000  2,990,875 إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج
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أ- مكون الالجئين

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2019

هدف المؤشر 
للعام 2020

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2020

1.3 توفير التدريب للجهات الفاعلة 
بالعملية التعليمية وذلك على وضع 
السياسات والتخطيط والتنسيق في 
هذا القطاع على الصعيدين الوطني 
والمحلي في سياقات الطوارئ وعلى 

المعايير الدنيا للشبكة المشتركة 
لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ 

)INEE(

# من المعلمين والموظفين اإلداريين التابعين لوزارة 
التربية والتعليم تدربوا على منهجيات جمع البيانات  

                           400
200ذكر،  
200أنثى 

                         250
125ذكر، 
125أنثى 

57,39588,590

2.3 وضع برامج لتعزيز قدرة 
المدارس في جمع البيانات، 

والتخطيط، والعمل في إطار التأهب 
لحاالت الطوارئ )إدارة مدرسية(

# المدارس التي تم تزويدها بأجهزة جمع بيانات 
252057,395قائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 88,590  114,790 إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج

تقوية قدرات نظام التعليم في االستجابة )المنسقة القائمة على األدلة( للمتطلبات في الوقت المناسبالهدف 3 :

خّط # البرامج المطّبقة لتحسين جمع البيانات الهدف الداللي3: 
هدف المؤشر الموضوعي للعام 0األساس:

 هدف المؤشر الموضوعي للعام 3 برامج2019:
5 برامج2020: 

ب- مكون المرونة

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2019

هدف المؤشر 
للعام 2020

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2020

3.3 تحسين جمع البيانات المتعلقة 
بالتعليم الرسمي وغير الرسمي، بما 

في ذلك تتبع األطفال خارج المدرسة، 
والتقييمات المدرسية )بما في ذلك 
التقييم السريع، وتعيينات التحليلية، 

وتعميم جمع البيانات المتعلقة 
بالالجئين في نظم معلومات إدارة 

)EMIS العملية التعليمية

# المبادرات لبناء قدرات الهيئات التعليمية لقيادة 
500500وتنسيق وإدارة ومراقبة قطاع التعليم

89,211139,211

# المجالس المدرسية والحكم على المستوى 
المدرسي وجمعيات أولياء األمور/المدرسين التي 

تم إنشاؤها
300300

 139,211  89,211 إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج
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فتاة الجئة سورية تحضر فصاًل في مدرسة حكومية مصرية.

الصورة:
مفوضية الالجئين/بيدرو كوستا جوميز
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متطلبــات الحكومــة المصرية في 
قطاعــي التعليــم والتعليــم العالي

المجموع يناير-ديسمبر 2019 )بالدوالر األمريكي(حسب القطاع

اإلجمالىالقدرة على الصمودالالجئونالقطاع

13,165,00012,380,00025,545,000التعليم

28,000,000-28,000,000التعليم العالى

53,545,000--المجموع

الوضع الحالي:

الضيــوف  منــح  المصريــة  الحكومــة  تواصــل   -
الحــق   - المصرييــن  مــع  بالمســاواة  الســوريين 
للحصــول علــى جميــع مراحــل التعليــم العــام ، بمــا فــي 
ذلــك المــدارس المهنيــة والتقنيــة ، وكذلــك أكاديميــات 

العالــي والجامعــات. التعليــم  ومعاهــد 

- مصــر لديهــا أعلــى معــدالت التحــاق المواطنيــن 
الســوريين فــي المنطقــة. فبنــاًء علــى األرقــام الحديثــة 
الصــادرة عــن وزارة التربيــة والتعليــم ، فــإن عــدد 
ــوف  ــع الصف ــي جمي ــجلين ف ــوريين المس الطــالب الس
ــم  ــف منه ــب ، 32 أل ــف طال ــن 44 أل ــر م ــوق أكث يف
مســجلون فــي مــدارس حكوميــة مجانيــة والباقــي فــي 

ــم. ــا وزارة التعلي ــرف عليه ــة تش ــدارس خاص م

ــن  ــة 8 ماليي ــة المصري ــت هــذه الجهــود الحكوم - كلف
ــا  دوالر أمريكــي ســنوًيا )حوالــي 250 دوالًرا أمريكًي
لــكل طالــب( ، لمجــرد تقديــم الخدمــة ، وليــس بمــا فــي 
ذلــك تكاليــف البنيــة التحتيــة مثــل الفصــول الدراســية ، 

والمســاحة المطلوبــة ورواتــب المدرســين.

التعليــم  وزارة  احصائيــات  احــدث  إلــى  اســتناًدا   -
العالــي، يتجــاوز إجمالــي عــدد الطــالب الســوريين 
ــب،  ــة 6500 طال ــات المصري ــي الجامع ــجلين ف المس
ــون دوالر  ــي 28 ملي ــنوية حوال ــة الس ــة الميزاني بتكلف

)حوالــي 4300 دوالر لــكل طالــب(.

 التوجيهات االستراتيجية وخطة االستجابة:

ــي.  ــك االجتماع ــز التماس ــم لتعزي ــر حاس ــم أم - التعلي
إنــه مــن بيــن األولويــات العليــا لالجئيــن والمجتمعــات 

المضيفــة علــى حــد ســواء.

الكبيــرة مــن الطــالب الســوريين  - تمثــل األعــداد 
وأكاديميــات  المصريــة  المــدارس  فــي  المســجلين 
ومعاهــد التعليــم العالــي ضغًطــا إضافًيــا علــى المدارس 
والجامعــات العامــة ، والتــي تواجــه بالفعــل العديــد مــن 
التحديــات بســبب األعــداد الكبيــرة مــن الطــالب التــي 
ــام  ــدرات النظ ــاوز الق ــاالت ، تتج ــن الح ــر م ــي كثي ف

ــاح. ــي المت التعليم

الطــالب  أثــر  والتعليــم  التربيــة  وزارة  درســت   -
الســوريين الالجئيــن وأكــدت بالتالــي أن قطــاع التعليــم 

ــة: ــاالت التالي ــي المج ــوري ف ــم ف ــى دع ــاج إل يحت

االستجابة لمكون الالجئين:

- العمــل فــي المدرســة بعــد الظهــر فــي 200 مدرســة 
منتشــرة فــي 12 محافظــة مصريــة ، والتــي تســتضيف 
ــز  ــك لتعزي ــب ســوري ، وذل ــف طال ــن 20 أل ــر م أكث
اســتيعاب  علــى  المــدارس  لهــذه  المحــدودة  القــدرة 
لهــذا  التقديريــة  التكلفــة  تبلــغ  الســوريين.  الطــالب 

المشــروع حوالــي 4 مالييــن دوالر أمريكــي.

- إنشــاء 10 فصــول دراســية متنقلــة بالقــرب مــن 10 
مــدارس تســتضيف أكبــر عــدد مــن الطــالب الســوريين 
فــي محافظتــي الجيــزة واإلســكندرية لتقاســم عــبء 
الكثافــة مــع هــذه المــدارس. ســيكلف المشــروع حوالــي 

نصــف مليــون دوالر أمريكــي.

- توفيــر احتياجــات الطــالب بمــا فــي ذلــك الكتــب 
والرســوم المدرســية لحوالــي 32000 طالــب مســجل 
فــي المــدارس الحكوميــة ، والتــي تبلــغ حوالــي 8 

مالييــن دوالر أمريكــي.

بأجهــزة  ســوري  ثانــوي  طالــب   950 تزويــد   -
تعليمهــم  لمتابعــة  الالزمــة  المعلومــات  تكنولوجيــا 
ــغ  ــوي المصــري. تبل ــا للنظــام الثان ــم ، وفًق وامتحاناته
العلمــي  المحتــوى  ذلــك  فــي  بمــا  المقــدرة  التكلفــة 

أمريكــي. دوالر   665.000

االستجابة لمكون الصمود:

ــي  ــرة ف ــة منتش ــة عام ــدرات 166 مدرس ــين ق - تحس
طالــب   20,000 حوالــي  تســتضيف  محافظــة   12
ــراء  ــين ش ــة التحس ــمل عملي ــر. تش ــي مص ــوري ف س
 ، المختلفــة  التعليميــة  واألدوات   ، الطــالب  مكاتــب 
ــي  ــذا المشــروع حوال ــر. ســيكلف ه ــزة الكمبيوت وأجه

9.5 مليــون دوالر أمريكــي.

- البــدء فــي برنامــج تدريبــي لبنــاء القــدرات بيــن 
ــي 8 آالف  ــي ف ــي اجتماع ــدرس وأخصائ ــف م 24 أل
ــن  ــع الطــالب المصريي ــع جمي ــون م ــة ، يتعامل مدرس
والســوريين. تقــدر التكلفــة بـــ 2.88 مليــون دوالر 

أمريكــي.

- فــي هــذا الســياق ، يقــدر إجمالــي متطلبــات التمويــل 
لقطــاع التعليــم بحوالــي 25.5 مليــون دوالر أمريكــي. 
بينمــا هنــاك حاجــة إلــى مبلــغ إضافــي قــدره 28 مليــون 
دوالر لدعــم ميزانيــة قطــاع التعليــم العالــي المصــري ، 
حيــث يتــم تســجيل 6500 طالــب ســوري فــي مختلــف 

الجامعــات الحكوميــة.



التعليم

45

مصــر | الخطــة اإلقليميــة لالجئين وتعزيــز القدرة على مواجهة األزمات 2020-2019

ــات المالية المتطلب

متطلبات التمويل للعام 2020متطلبات التمويل للعام 2019حسب الوكالة

مكون الصمودمكون اللجوءالوكالة/المنظمة
اإلجمالى لعام 

2019 )بالدوالر 
األمريكى(

اإلجمالى لعام 2020 مكون الصمودمكون اللجوء
)بالدوالر األمريكى(

 3,372,500  1,750,000  1,622,500  3,560,000  1,650,000 1,910,000 اليونيسف

المفوضية السامية لألمم 
 8,783,768  4,554,768  4,229,000  8,783,768  4,554,768 4,229,000 المتحدة لشؤون الالجئين

 880,000  20,000  860,000  1,250,000  45,000 1,205,000 هيئة إنقاذ الطفولة 

 3,359,195  330,017  3,029,178  3,324,606  329,570  2,995,036 هيئة اإلغاثة الكاثوليكية 

 424,200  -    424,200  386,200  -    386,200 مؤسسة فرد

 1,175,756  538,903  636,854  1,175,756  538,903  636,854 بالن إنترناشيونال

 1,480,112  480,663  999,449  1,343,296  436,232  907,064 منظمة كير 

 550,000  -    550,000  550,000  -    550,000 الهالل األحمر المصرى

 20,025,531  7,674,350 12,351,181 20,373,626  7,554,473  12,819,154 اإلجمالى
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الصورة:
مفوضية الالجئين/ سكوت نيلسون
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بة استجا
قطــاع الصحة 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين - رئيسالوكاالت الرئيسية

ــة الشركاء فى المناشدة ــيف، المنظم ــة، اليونيس ــة العالمي ــة الصح ــن، منظم ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس المفوضي
ــة ــاذ الطفول ــة إنق ــكان، هيئ ــدة للس ــم المتح ــدوق األم ــرة، صن ــة للهج الدولي

مؤسسة كاريتاس، مؤسسة Episcocare، تير ديزوم، مؤسسة مرسالشركاء آخرون

األهداف

1- تحسين المساواة فى حصول الالجئين السوريين والمجتمعات المتأثرة فى مصر على رعاية صحية 
أولية جيدة وشاملة

2- تقديم أقصى قدر ممكن من المساعدات المنقذة للحياة، من خالل تعزيز الرعاية الصحية األساسية 
الثانوية وما بعد الثانوية )الثالثة( لالجئين السوريين في مصر

3- دعم قدرات خدمات الرعاية الصحية الوطنية لتقديم رعاية صحية جيدة وغير تمييزية فى المحافظات 
األكثر تأثراً.

4- تعزيز التوعية الصحية المجتمعية

2أمؤشر المساواة بين الجنسين

20192020المتطلبات المالية

7,068,600.00 دوالر أمريكي6,818,600.00 دوالر أمريكيالمتطلبات المالية لالجئين

المتطلبات المالية لتعزيز القدرة على 
4,305,848.48 دوالر أمريكي 4,215,848.48 دوالر أمريكيالصمود

إجمالى المتطلبات المالية لخطة 
االستجابة اإلقليمية لالجئين وتعزيز 

القدرة على الصمود 
11,374,448.48 دوالر أمريكي11,034,448.48 دوالر أمريكي
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الراهن الوضع 

ــم  ــى تقدي ــة ف ــاع الصح ــتمر قط ــام 2018، اس ــى ع ف
الدعــم لضمــان إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات 
الصحيــة األوليــة الشــاملة، مــن خــالل عــدد مــن 
والمراكــز  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  الشــركاء 
الصحيــة التابعــة لــوزارة الصحــة، ويرتبــط نظــام 
الرعايــة الصحيــة فــى مصــر بعــدد كبيــر مــن الكيانــات 
ــم  ــل وتقدي ــى اإلدارة والتموي ــارك ف ــى تش ــة، الت العام
ــؤولة  ــى المس ــكان ه ــة والس ــة، ووزارة الصح الرعاي
وكذلــك  والســكان،  للصحــة  العامــة  السياســة  عــن 
تقديــم خدمــات الصحــة العامــة، ويشــارك فــى النظــام 
الصحــى الوطنــى فــى مصــر العديــد مــن مقدمــى 
ووكالء  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  مــن  الخدمــة 
التمويــل، ومــن ثــم، فهــو يتولــى اإلشــراف علــى 
عمــل شــبكة واســعة مــن المرافــق الصحيــة، التــى 
تقــدم رعايــة صحيــة شــاملة لكافــة المصرييــن بأســعار 
مدعومــة دعمــاً كبيــراً، وعلــى الرغــم مــن هــذا الدعــم، 
ووفقــاً لدراســة اســتقصائية أجرتهــا المفوضيــة فــى 
ــى أن االســتعانة  عــام 2017 ، تشــير اإلحصــاءات إل
ــل  ــوزارة يظ ــة لل ــة التابع ــادات الخارجي ــق العي بمراف
ــرون -  ــل الكثي ــا يمي ــراً، بينم ــاً كبي ــاً انخفاض منخفض
ــن  ــع والالجئي ــى المجتم ــرة ف ــات الفقي ــن الفئ ــى بي حت
ــة التابعــة  ــى االســتعانة بمرافــق الخدمــات الصحي - إل

ــاص. ــاع الخ للقط

للمفوضيــة  العالميــة  الحضريــة  السياســة  وتدعــو 
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن إلــى إدمــاج 
الالجئيــن فــى النظــام الصحــى الوطنــى، كاســتراتيجية 
مســتدامة لضمــان الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، 
ســبتمبر  فــى  الصــادر  الــوزارى  القــرار  وعقــب 
2012، تمتــع جميــع الالجئيــن الســوريين تدريجيــا 

ــى  ــى الخدمــات العامــة ف ــى الحصــول عل بالمســاواة ف
ــة بنفــس التكلفــة التــى  مجــال الرعايــة الصحيــة األولي
ــاد  ــى أغســطس 2018، أف ــون، وحت يتحملهــا المصري
الشــركاء الصحيــون بإجــراء 87619 استشــارة طبيــة 
فــى مجــال الرعايــة الصحيــة األوليــة للنســاء والفتيــات 
ــارة  ــك، 35397 زي ــى ذل ــا ف ــال، بم ــان والرج والفتي
تتعلــق باألمــراض غيــر الســارية، 667 استشــارة 
 2299 وحصــل  العقليــة،  بالصحــة  تتعلــق  طبيــة 
ــة ومــا  ــة الثانوي ــة الصحي ــى الرعاي الجــئ ســورى عل
بعــد الثانويــة أو أى منهمــا، بمــا فــى ذلــك 359 حالــة 
ــى  ــاة. عــالوة عل ــذة للحي ــن حــاالت الطــوارئ المنق م
ذلــك، بلــغ إجمالــى عــدد االستشــارات الطبيــة مــا قبــل 
الــوالدة 853 حالــة، وعــدد حــاالت الــوالدة 33 حالــة 
حتــى اآلن فــى عــام 2018، باإلضافــة إلــى ذلــك، 
تلقــى 17277 طفــل ســورى تحــت ســن الخامســة 

ــو. ــد النم ــات رص ــة وخدم ــات الروتيني التحصين

ــة  ــات اإلحال ــة خدم ــن تكلف ــن المصريي ــع 60% م ويدف
أموالهــم  مــن  الثانويــة  الصحيــة  الرعايــة  لتلقــى 
الخاصــة، ويعتبــر ذلــك عبًئــا باهــظ التكلفــة، والوضــع 
مماثــل بالنســبة لغيــر المصرييــن، الذيــن أشــاروا إلــى 
ــا وزارة  ــى تقدمه ــات الت ــى الخدم ــرة ف ــرات الكبي الثغ
الصحــة فــى هــذا الجانــب، ومــن أجــل المســاهمة فــى 
ســد هــذه الثغــرات، تدعــم المفوضيــة تقديــم الخدمــات 
المنقــذة  والخدمــات  الضروريــة  الثانويــة  الصحيــة 
للحيــاة، بمــا فــى ذلــك، خدمــات الرعايــة الصحيــة فــى 
الحــاالت المهــددة للحيــاة، ومــن أجــل دعــم حــق النســاء 
ــة  ــت المفوضي ــة، أطلق ــوالدة المأمون ــى ال ــل ف الحوام
برنامــج رائــد للمســاعدة النقديــة، يقــدم مســاعدة نقديــة 
للــوالدة تغطــى تكلفتهــا فــى المرافــق الصحيــة العامــة، 

والبرنامــج مــزود بتدابيــر إضافيــة للتشــجيع علــى 
ــدل  ــض مع ــة، وخف ــة العام ــق الصحي ــاع بالمراف االنتف
النســاء  اســتهداف  وضمــان  القيصريــة،  الــوالدات 
األكثــر ضعفــاً، وحتــى أغســطس 2018، تلقــت 100 

ــوالدة. ــة لل ــاعدة النقدي ــة المس ــورية مؤهل ــيدة س س

ــاً  ــة نهج ــدت المفوضي ــة عــام 2017، اعتم ــذ بداي ومن
ــة  ــات اإلحال ــم خدم ــان تقدي ــة لضم ــتراتيجياً لإلحال اس
ــذة  ــة والمنق ــة الثانوي ــة الصحي ــى الرعاي للحصــول عل
للحيــاة لالجئيــن الســوريين مــن خــالل شــبكة مــن 
المرافــق الصحيــة العامــة فعالــة مــن حيــث التكاليــف، 
ــات والمعامــل،  ــك، المستشــفيات والصيدلي ــى ذل ــا ف بم
ــات  ــى الخدم ــإن الحصــول عل ــك، ف ــى ذل وعــالوة عل
الطبيــة المتخصصــة فــى الحــاالت المعقــدة أو الحرجة، 
ــة  ــة الدموي ــب واألوعي ــراض القل ــات أم ــل مضاعف مث
أو عــالج الســرطان، يتكلــف تكاليــف باهظــة، وال 
ــف  ــل التكالي ــى التشــخيص وتحلي ــى اســتناداً إل ــَدم إل ُتق
ــة االســتثنائية  ــة مســتقلة للرعاي ــى لجن ــد، وتتول والفوائ

ــك. ــد ذل تحدي

وفــى أماكــن أخــرى، واصلــت اليونيســيف والمفوضيــة 
ــى  ــارز ف ــدور ب ــالع ب ــة االضط ــاذ الطفول ــة إنق وهيئ
الوعــى  رفــع  إلــى  الراميــة  التوعيــة  جهــود  دعــم 
ــق  ــى مراف ــا إل ــير وصوله ــورية لتيس ــر الس ــن األس بي
الرعايــة الصحيــة العامــة فــى المناطــق المســتهدفة 
ــن  ــن العاملي ــدد 214 م ــى ع ــد تلق ــا، وق ــاع به واالنتف
الذيــن حصلــوا  الســوريين،  المجتمعييــن  الصحييــن 
ــذ  ــى تنفي ــب عل ــن قطــاع الصحــة، تدري ــى دعــم م عل

ــى. ــع الوع ــطة رف أنش
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مصــر | الخطــة اإلقليميــة لالجئين وتعزيــز القدرة على مواجهة األزمات 2020-2019

جدول السكان

الفئة السكانية
20192020

السكان المستهدفونالسكان المحتاجونالسكان المستهدفون15السكان المحتاجون

الالجئون السوريون

 43,900  43,900  43,600 43,600 رجال

 40,600  40,600  40,300 40,300 نساء

 31,200  31,200  31,000 31,000 فتيان

 29,300  29,300  29,100 29,100 فتيات

 145,000  145,000 144,000 144,000اإلجمالى الفرعى

أفراد المجتمع المحلي المتأثرة  

609,11099,300609,11099,300رجال

604,01599,500604,01599,500نساء

254,00063,000254,00063,000فتيان

253,20069,600253,20069,600فتيات

1,864,325331,4001,685,700331,400اإلجمالى الكلى

15 األعمــدة المخصصــة للســكان المســتهدفين هــى للمســتفيدين المباشــرين فقــط عنــد توافــر أعــداد دقيقــة، وإن كان لديــك تقديــرات للمســتفيدين المباشــرين بشــأن بنــاء القــدرات علــى الصمــود )أى: دعــم األنظمــة، 

وبنــاء قــدرات المؤسســات، ومــا إلــى ذلــك(، يرجــى إضافتهــا فــى الجــزء الســردى التالــى وليــس فــى الجــدول

االحتياجــات وجوانب الضعف
األهداف وتحديد 

  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين – مكتب مصر - تقرير التقييم االجتماعى واالقتصادى - أبريل 2016  
اآلثــار الكارثيــة المفقــرة لإلنفــاق علــى الصحــة مــن المــال الخــاص: دليــل جديــد مــن مصــر - »أحمــد شــكرى رشــاد« و »مصبــاح فتحــى شــرف«- المجلــة االقتصاديــة 

األمريكيــة - 2015
  منظمة الصحة العالمية 2016 – تقييم االحتياجات الصحية لالجئين السوريين فى مصر – منظمة الصحة العالمية

  اليونيسيف – 2015 – مصدر معرفة الالجئين السوريين فى مصر بأيام التحصين الوطنية ضد شلل األطفال - اليونيسيف

11
12

13
14

الالجئــون الذيــن وفــدوا إلــى مصــر والذيــن يلتمســون 
ــم  ــم مفاهي ــة، لديه ــة والثانوي ــة األولي ــة الصحي الرعاي
ــة.  ــة الصحي ــات الرعاي ــة بشــأن خدم ــات مختلف وتوقع
ــة بمصــر  ــب المفوضي ــام 2017 أجــرى مكت ــى ع وف
علــى  الحصــول  بشــأن  االســتقصائية  الدراســة 
ــت هــذه  ــد أجري ــة، وق ــة الصحي ــاع مــن الرعاي واالنتف
ــملت 506  ــوائية ش ــة عش ــة تمثيلي ــى عين ــة عل الدراس
أســرة مــن أســر الالجئيــن الســوريين، الذيــن يعيشــون 
فــى مصــر، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن %61,5 
الرعايــة  علــى  أنفقــوا  الســوريين  الالجئيــن  مــن 
الصحيــة، بمــا فــى ذلــك، االستشــارات والفحــوص 
واألدويــة وغيرهــا مــن المســتلزمات الطبيــة، فــى 
الماضــى، حوالــى 727,2 جنيهــا مصريــا  الشــهر 
ــدة  ــرة الواح ــى( لألس ــادل 41,2 دوالر أمريك ــا يع )م
فــى المتوســط، بينمــا 49,7% منهــم، الذيــن لجــأوا 
إلــى العيــادات أو المستشــفيات الخاصــة للحصــول 
علــى الرعايــة الصحيــة، اضطــروا إلــى دفــع 453,3 
ــى(،  ــادل 25,7 دوالر أمريك ــا يع ــا )م ــا مصري جنيه
ــم لجوانــب الضعــف  وفــى أماكــن أخــرى، أظهــر تقيي
أجرتــه المفوضيــة فــى الفتــرة 2015 – 2016 11، أن 
ــل %10  ــى الصحــة مث ــن الســوريين عل ــاق الالجئي إنف

ــم.   ــى إنفاقه ــن إجمال م

أبلغــن  الحوامــل  الســيدات  مــن   %78,3 وحوالــى 
قبــل  مــا  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  بزيــارات 
أيــن  إلــى  معرفتهــن  عــدم  إلــى  وأشــرن  الــوالدة، 
ــوم كان  ــع الرس ــن دف ــن ع ــى أن عجزه ــن وإل يتوجه
هــو الســبب الرئيســى وراء عــدم ذهابهــن. ومعــدل 
ــن الســيدات الســوريات، مثلهــن  ــة بي ــوالدة القيصري ال
أن  إذ  للغايــة،  مرتفــع  المصريــات،  أقرانهــن  مثــل 
68,4% منهــن كانــت والدتهــن قيصريــة، وكان معــدل 
مضاعفــات مــا بعــد الــوالدة مرتفعــاً، إذ أن حوالــى 
15,7% مــن حــاالت الــوالدة أدت إلــى دخــول المواليــد 
ــدة 5  ــه لم ــاء ب ــم البق ــت حالته ــى المستشــفى، وتطلب إل
أيــام فــى المتوســط، ودفــع 1950 جنيهــا مصريــا فــى 

المتوســط )مــا يعــادل 110,5 دوالر أمريكــى(.

مــن ناحيــة أخــرى، عنــد النظــر فــى الوضــع الوطنــى، 
بــات اإلنفــاق مــن المــال الخاص هو الوســيلة األساســية 
للحصــول علــى الرعايــة الصحيــة فــى مصــر، ووفقــاً 
للحســابات الصحيــة الوطنيــة، فــى عــام 2008، بلغــت 
نســبة اإلنفــاق مــن المــال الخــاص 60% مــن إجمالــى 
اإلنفــاق علــى الصحــة فــى مصــر، وأظهــرت دراســة 
حديثــة أجريــت فــى عــام 2015، أن اإلنفــاق علــى 
ــرة  ــة مفق ــار كارثي ــه آث ــال الخــاص ل الصحــة مــن الم

فــى مصــر12.

لتقييــم  وفيمــا يتعلــق بالرعايــة المتخصصــة، وفقــاً 
ــة  ــه منظم ــذى أجرت ــة 2016، ال ــات الصحي االحتياج
الصحــة العالميــة 13، أبلــغ 25% مــن األســر التــى 
شــملها التقييــم بدخــول المستشــفى، وكان دخولهــم إلــى 
ــة خاصــة، وكان الســبب األساســى هــو  ــق صحي مراف
إجــراء جراحــات، وتكفلــت األســر بنفقــات العــالج 
مــن مالهــا الخــاص، ثــم حصلــت علــى دعــم للرعايــة 

ــة.  ــن المفوضي ــة م الصحي

وفيمــا يتعلــق بصحــة الطفــل، مــن بيــن األطفــال تحــت 
ــا  ــى أجرته ــن شــملتهم الدراســة الت ســن الخامســة الذي
ــوا  ــن تلق ــبة الذي ــت نس ــة، كان ــة العالمي ــة الصح منظم
هــذه  تلقــوا  األطفــال  ومعظــم  عاليــة،  التحصينــات 
التحصينــات فــى مرافــق صحيــة عامــة، وقــد أظهــرت 
دراســات اســتقصائية أجرتهــا اليونيســيف14 أن الغالبيــة 
ــام  العظمــى مــن األمهــات الســوريات يشــاركن فــى أي
التحصيــن الوطنيــة، دون عقبــات تذكــر فــى الوصــول 
علــى  لحصولهــن  الرئيســى  المصــدر  وأن  لذلــك، 
ــراد  معلومــات عــن هــذه الحمــالت كان مــن خــالل أف

ــران. ــرة والجي األس
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التوجهات االســتراتيجية
وخطة االســتجابة

يهــدف قطــاع الصحــة إلــى تلبيــة احتياجــات الالجئيــن 
والمجتمعــات المتأثــرة، إلــى جانــب هــدف عــام؛ وهــو 
الحــد مــن معــدالت االعتــالل والوفيــات وضمــان 
ــى  ــم ف ــال حقه ــى إعم ــن عل ــن قادري ــة الالجئي أن كاف

ــة. ــات الصحي ــى الخدم ــول عل الحص

وتســعى االســتراتيجية إلــى تحقيــق تــوازن بيــن تعزيــز 
ــال  ــى مج ــدة ف ــات جي ــم خدم ــة وتقدي ــة الصحي األنظم
ــن  ــذوى االحتياجــات الملحــة، وم ــة ل ــة الصحي الرعاي

ثــم، ركــزت علــى المحوريــن التالييــن:

 أ( دعــم الوصــول والتغطيــة العادليــن المســتدامين، 
ــة  ــى مجــال الرعاي ــدة ف ــم خدمــات جي مــن خــالل تقدي

الصحيــة )األوليــة واألساســية الثانويــة(.

 ب( دعــم األنظمــة الصحيــة الوطنيــة القائمــة، مــع 
التركيــز بشــكل خــاص علــى المكونــات الرئيســية، مثل 
ــة  ــارية والصح ــر الس ــراض غي ــل واألم ــة الطف صح
التوعيــة  العقليــة والصحــة اإلنجابيــة، مــع تعزيــز 
الصحيــة لــدى المجتمعــات المحليــة، فــى الوقــت ذاتــه.

ويظــل دعــم قطــاع الصحــة لــوزارة الصحــة فــى تنفيــذ 
نهــج صحــة األســرة فــى المناطــق المختارة علــى رأس 
ــال  ــى مج ــة ف ــاق التغطي ــيع نط ــع توس ــات، م األولوي
الخدمــات الصحيــة، وســيتم معالجــة ثغــرات بعينهــا فى 
ــة  ــة العقلي ــات الصح ــتجابة الحتياج ــى االس ــدرة عل الق
ســياق  فــى  ومتابعتهــا  الســارية  غيــر  واألمــراض 
الرعايــة األوليــة، وذلــك مــن خــالل بنــاء القــدرات 
ــى  ــق الت ــى المناط ــج ف ــذ البرنام ــاق تنفي ــيع نط وتوس

ــن. ــتضيف الالجئي تس

وســيواصل الشــركاء الصحيــون تركيــز اســتجابتهم 
علــى أنشــطة صحــة األم والطفــل، بمــا فــى ذلــك 
إمكانيــة حصــول المراهقيــن علــى هــذه الخدمــات، 
وســيكفل القطــاع، مــن خــالل التعــاون الوثيــق مــع 
قطــاع األمــن الغذائــى، إتاحــة الخدمــات التغذويــة 
ــك  ــات، وكذل ــل والمرضع ــيدات الحوام ــية للس األساس

بقــاء األطفــال.

وفــى الفتــرة 2019- 2020، ســيكثف قطــاع الصحــة 
الذيــن  الســوريين،  الالجئيــن  علــى  للتأثيــر  عملــه 
ــاع  ــى االنتف ــول إل ــة، للتح ــة الصحي ــون الرعاي يلتمس
بالمرافــق الصحيــة العامــة، بــدالً من العيــادات الخاصة 
باهظــة التكاليــف، وســيتحقق ذلــك مــن خــالل برامــج 
التوعيــة المجتمعيــة، التــى ســيضطلع فيهــا المتطوعون 
الســوريون فــى مجــال صحــة المجتمــع بــدور حيــوى، 
ولضمــان تمتــع المرافــق الصحيــة العامــة بالقــدرة 

علــى تقديــم الخدمــات لالجئيــن، ســيدعم الشــركاء 
ــز النظــام الصحــى، مــن خــالل  وزارة الصحــة لتعزي
زيــادة قــدرة المرافــق الصحيــة المختــارة، التــى ســينتفع 
بهــا الالجئــون والمجتمعــات المحيطــة، وســيعزز ذلــك 
فرصــة ذوى االحتياجــات الملحــة، مــن كال الفئتيــن مــن 
الســكان علــى حــد ســواء، فــى الحصــول علــى رعايــة 

ــة. ــر تمييزي ــة وغي ــدة وعادل ــة جي صحي

النســاء  مــن  اإلعاقــات  لــذوى  األولويــة  وســتعطى 
الناجيــن  وكذلــك  والفتيــان،  والفتيــات  والرجــال 
مــن العنــف الجنســى والعنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــى، وذلــك فــي إطــار اســتراتيجية أوســع 
للحمايــة، تهــدف إلــى تعزيــز الشــمول المجتمعــى وعدم 
التمييــز، وعــالوة علــى ذلــك، ســيتواصل التعــاون 
والتنســيق مــع القطاعــات األخــرى، وال ســيما قطــاع 
ــاءة  ــان أقصــى درجــات الكف ــن أجــل ضم ــة، م الحماي
والفعاليــة فــى تنفيــذ نظــام اإلحالــة، وكذلــك الوصــول 
العــادل للرعايــة الصحيــة فــى الوقــت المناســب، وعلــى 
وجــه الخصــوص، فيمــا يتعلــق بــاإلدارة الســريرية 
ــى  ــم عل ــف القائ ــى والعن ــف الجنس ــن العن ــن م للناجي
النــوع االجتماعــى وصــور العنــف األخــرى واإليــذاء 

واالســتغالل.  
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إطار المســاءلة

الجئ سوري يعيش في اإلسكندرية يرتدي حذاءاً طبياً لحماية قدمه من حالة مرض 
سكري خطيرة.

الصورة:
مفوضية الالجئين/ بيدرو كوستا جوميز

تتمثــل مشــاركة القطــاع فــى تقديــم برامــج عاليــة 
الجــودة بصفــة مســتمرة، وأن يكــون مســؤوالً أمــام 

الالجئيــن.

ــيطة فــى التواصــل  ــارك القطــاع مشــاركة نش وسيش
المجتمعــي لفهــم شــواغل الســوريين واحتياجاتهــم، 
وتحقيــق أقصــى قــدر مــن التغطيــة وتقديــم الخدمــات. 
وتعزيــز االســتجابة الصحيــة المجتمعيــة مــن األهــداف 
الرئيســية الســتجابة قطــاع الصحــة، وذلــك مــن خــالل 
تشــجيع المجتمعــات واألشــخاص ومنحهــم الفرصــة 
ــودة  ــن ج ــم ع ــتوى رضائه ــن مس ــات ع ــم تعقيب لتقدي
المســاعدات وفعاليتهــا، مــع توجيــه اهتمــام خــاص 
للنــوع االجتماعــى والســن والتنــوع فيمــا بيــن الفئــات 

ــات. ــذه التعقيب ــتقدم ه ــى س الت

يقدمــون  الذيــن  الصحيــون،  الشــركاء  وســيضمن 
ــة  ــر آلي ــن الســوريين، تواف ــة لالجئي المســاعدات الطبي
لتقديــم الشــكاوى فــى مقارهــم وفــى العيــادات الصحيــة، 
حتــى يتوافــر لالجئيــن آليــات مأمونــة و متجاوبــة 

ــكاوى. ــع الش ــل م للتعام

وســيواصل شــركاء قطــاع الصحــة إجــراء التقديــرات 
رصــد  وكذلــك  لالحتياجــات،  المنســقة  والتقييمــات 
الدوريــة  المتابعــة  لضمــان  واألثــر،  التغطيــة 
والحصــول علــى المعلومــات الطبيــة الالزمــة للتخطيط 
االســتراتيجى وتحســين الممارســات. وســيظل اســتخدام 
الشــركاء للمعلومــات الصحيــة، واســتعانتهم بتقييمــات 
للدراســات  الوصــول  ذلــك  فــى  بمــا  االحتياجــات، 
الرصــد  أدوات  مــن  بهــا،  واالنتفــاع  االســتقصائية 
المهمــة لقيــاس الوصــول للخدمــات الوطنيــة واالنتفــاع 

ــا. به
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جدول االســتعراض العام
الســتجابة القطاع 

أ- مكون الالجئين

هدف المؤشر للعام مؤشرات المخرجالمخرجات  
2019

هدف المؤشر للعام 
2020

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 
2019

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019

اإلجمالي لـ 
2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2020

1.1  توفير إستشارة طبية 
منتظمة  في مرافق الرعاية 

الصحية األولية

# استشارات الرعاية الصحية األولية أو الحادة )الوجيزة( 
61,50056,350التي قُدمت للفتيات، النساء، الفتيان والرجال.

1,847,3701,997,370
# األطفال تحت سن الخامسة ممن تلقوا تطعيمات روتينية 

وخدمات مراقبة نمو

                                10,000
 )51,000 ذكر, 
49,000 أنثى(

                         9,000
 )4,590 ذكر, 
4,410 أنثى( 

2.1 1.2 توفير إدارة 
لألمراض المزمنة غير 

المعدية

# المرضى الذين يستفيدون من خدمات أدوية األمراض 
المزمنة

                                5,500
)2,805 ذكر, 2,695 

أنثى(

                          5,400
 )2,754 ذكر, 
2,646 أنثى(

1,035,7001,035,700

3.1 تأمين الوصول 
للرعاية الصحية المتعلقة 

باألطفال والشباب والصحة 
الجنسية واإلنجابية

3,7003,300# إستشارات متابعة الحمل

349,280305,000449,280305,000
# الشباب الذين يستلمون خدمات واستشارات الصحة الجنسية 

واإلنجابية )ذكور، إناث(

                           5,000"
 )1,500 ذكر, 
3,500 أنثى("

                           5,000
 )1,500 ذكر, 
3,500 أنثى(

#  األشخاص الذين يستلمون خدمات تحديد نسل
                                   4,500

 )2,295 ذكر, 
2,205 أنثى(

                                  4,500
 )2,295 ذكر, 
2,205 أنثى(

 305,000  3,482,350  305,000  3,232,350 إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج

ب- مكون المرونة

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2019

هدف المؤشر 
للعام 2020

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2020

 4.1 تم دعم بناء قدرات )تدريب 
موّظفين ( مراكز الرعاية الصحية 

األولية العاّمة  

 # المشاركين في التدريب التراكمي في مرافق 
الرعاية الصحية األولية )الرعاية السابقة للوالدة 

وتحديد النسل والقبالة( 

                              875
 )250 ذكر, 
625 أنثى(

                            750
 )250 ذكر, 
500 أنثى(

 204,38022,500204,38022,500 # المشاركين المتدربين في عيادات الشباب
                          100

 )51 ذكر,
49 أنثى(

                                100
 )51 ذكر, 
49 أنثى(

 # موظفي حمالت التطعيم الممتدة ممن تدربوا على 
ثة  التعليمات المحدَّ

                         820
 )409 ذكر, 
411  أنثى(

                              750
 )359 ذكر, 
391  أنثى(

5.1  جرى دعم تطبيق النموذج 
المتكامل للحفاظ على الطفل وتغذيته، 

وذلك في المناطق المتأثرة

 # مراكز الرعاية الصحية األولية العاّمة التي جرى 
دعمها بهدف تطبيق النموذج المتكامل للحفاظ على 

الطفل وتغذيته 
 70 100

 290,000390,000  # األطفال تحت سن الخامسة ممن تلقوا تطعيمات 
ضد شلل األطفال خالل أيام التطعيم الوطنية 

           15,000,000
 7,650,000(

ذكر, 7350,000 
أنثى(

                 15,000,000
 7,650,000(

ذكر, 7350,000 
أنثى(

 # األطفال تحت سن الخامسة ممن تلقوا تطعيما 
روتينيا وخدمات مراقبة النمو 

                       4,000
 )2,040 ذكر, 
1,960 أنثى(

                         3,500
 )1,485 ذكر, 
1,715 أنثى(

 6.1 تكامل الكشف عن وإدارة 
الصحة العقلية  واألمراض غير 
المعدية والخدمات اإلدارية في 

الرعاية الصحية األولية  

 # مراكز الصحة التي جرى تدعيمها لتكامل برامج 
الصحة العقلية وخدمات األمراض غير المعدية 

بالمناطق المتأثرة  
 35 37

755,950755,950  # الموظفين الذين تلقوا تدريبا على الصحة العقلية 
وإدارة األمراض غير المعدية  

                          150
 )75 ذكر,
 75 أنثى(

                             100
 )50 ذكر, 
50 أنثى(

1 1  #  البرتوكوالت والتعليمات التي جرى تطويرها 

1,250,33022,5001,350,33022,500إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج

تحسين الوصول المتساوي وغير التمييزي إلى الرعاية الصحية األولية الشاملة والجيدة لالجئين السوريين والمجتمعات المتأثرةالهدف 1:

# مرافق / مراكز الصحة األولية المدعومة لكّل الهدف الداللي 1: 
10,000 الجىء في المناطق المتأثرة

خّط 
األساس:

مرفق رعاية صحية 
أولية واحد لكل  
10,000 الجيء

هدف المؤشر الموضوعي للعام 
:2019

16 مرفق رعاية 
صحية أولية 

 هدف المؤشر الموضوعي للعام 
 :2020

16 مرفق رعاية 
صحية أولية 
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أ- مكون الالجئين

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2019

هدف المؤشر 
للعام 2020

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2020

1.2 تقوية نظام اإلحالة للعناية 
الثانوية والثالثية بما يشمل الخدمات 

المتخصصة

# اإلحاالت إلى خدمات العناية الصحية الثانوية 
والثالثية للفتيات والفتيان والنساء والرجال

                     31,020
 )15,820 ذكر, 
15,200 أنثى

                        30,800 
 )15,700 ذكر, 
15,100 أنثى(

2,324,9702,324,970
# المرضى الذين تلقوا رعاية صحية ثانوية بسبب 

تعرضهم لحالة طواريء صحية مهددة لحياتهم

                         800
 )408 ذكر,
 392 أنثى(

                             650
 )331 ذكر, 
319 أنثى(

2.2 ضمان وصول الرعاية الصحية 
لذوي اإلعاقات

# عدد االشخاص ذوي اإلعاقة ممن تلقوا مساعدات 
طبية بالمراكز 

                           400
 )204 ذكر, 
196 أنثى(

                             340
 )173 ذكر, 
167 أنثى(

190,000190,000

3.2 تحسين الوصول إلى العناية 
المرّكزة الوليدية والوالدية الطارئة 

الفّعالة

# النساء الحاومل ممن لديهن مضاعفات مباشرة 
مرتبطة بالوالدة وتلقين العالج في مراكز الرعاية 

الصحية الثانوية
210250

326,900326,900

# االستقباالت في وحدات الرعاية المركزة الوليدية
                         100

 )51 ذكر, 
49 أنثى(

                             100
 )51 ذكر, 
49 أنثى(

 2,841,870  2,841,870 إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج

ب- مكون المرونة

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2019

هدف المؤشر 
للعام 2020

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2020

4.2 توفير بناء قدرات العاملين 
في مراكز الرعاية الصحية الثالثية 

والثانوية والطارئة العاّمة

# موّظفي الرعاية الصحية )نساء، رجال( ممن 
تدّربوا في مراكز رعاية صحية ثانوية وثالثية

                         530
 )270 ذكر, 
260 أنثى(

                             500
 )255 ذكر, 
245 أنثى(

511,17077,400511,17077,400

5.2 قدرة الجهات الحكومية وغير 
الحكومية على تعزيز الوصول 

المحّسن، والسري واآلمن، للخدمات 
الصحية المتعلقة بالعنف القائم على 

النوع االجتماعي

# عدد المراكز التي دعمت لمواجهة أقوى للعنف 
5252263,595263,595القائم على النوع االجتماعي بالمناطق المتأثرة

774,76577,400774,76577,400إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج

تحسين المساعدة المنِقذة للحياة عبر الرعاية الصحية الثانوية والثالثية الضرورية لالجئين السوريين       الهدف 2:

# المستشفيات المدعومة لكّل 50,000 الجىء الهدف الداللي 2: 
في المناطق المتأثرة

خّط 
األساس:

5 مستشفى / 
50,000 الجيء

هدف المؤشر الموضوعي للعام 
:2019

15 مستشفى 
 50,000 /

الجيء

 هدف المؤشر الموضوعي للعام 
 :2020

20 مستشفى / 
50,000 الجيء
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أ- مكون الالجئين

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2019

هدف المؤشر 
للعام 2020

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2020

1.3  توحيد قياسي وتقوية 
HIS/« لمنظومة معلومات الصحة
EWARN/Mapping« )نظام 
معلومات الصحة/ شبكة اإلنذار 

المبكر واالستجابة/ رسم الخرائط( 

# المراكز الصحية العاّمة التي دعمت بنظام 
 )HIS/EWARN/Mapping( 3535المعلومات

 120,000 120,000
#  الموّظفين المتدّربين على نظام المعلومات في 

المراكز المختارة

                          100
 )51  ذكر, 
49  أنثى(

75 
    )39 ذكر,
 36 أنثى(

2.3 دعم عيني موجه لمرافق 
الرعاية الصحية العامة في المناطق 

المتأّثرة

# المراكز الصحية العاّمة التي دعمت بمواد 
241243ومعدات. 

 1,717,205 8,000 1,717,205 8,000 # المراكز الصديقة للشباب التي ُدعَمت بمواد 
87ومعدات. 

# المناطق التي تستلم المناهج والتعليمات المجّددة 
300لدعم برامج التطعيم الممتد   

3.3 تزويد مرافق الرعاية الصحية 
األولية العامة بخدمات ذات نوعية 

نة ُمحسَّ

# المتدربين على نموذج اإلشراف في المستوى 
814المركزي

 70,648 70,648
# زيادة النسبة المئوية في زيارة الالجيء إلى 

510المراكز المدعومة )لطلب رعاية صحية(

8,000 1,907,853 8,000 1,907,853 إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج

دعم خدمات الرعاية الصحية الوطنية لتوفير الرعاية الصحية الجيدة وغير التمييزية في المحافظات األكثر تضرًرا    الهدف 3:

# مرافق الرعاية الصحية العاّمة المدعومة الهدف الداللي 3: 
بهدف تحسين نوعية الخدمات

خّط 
هدف المؤشر الموضوعي للعام 95األساس:

 هدف المؤشر الموضوعي للعام 2019200:
 :2020200
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أ- مكون الالجئين

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2019

هدف المؤشر 
للعام 2020

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2020

1.4 توسيع وتقوية الوعي الصحي 
المجتمعي

270350# جلسات التوعية الصحية المجتمعية

 414,380  25,000  414,380  25,000 

5,5005,500# الزيارات المنزلية بغرض الرعاية الصحية

 25,000  414,380  25,000  414,380 إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج

تعزيز الوعي المجتمعي        الهدف 4:

الهدف الداللي4: 
النسبة المئوية للمحافظات المتأثرة المدعومة 

خّط بأنشطة صحية مجتمعية  
هدف المؤشر الموضوعي للعام 100%األساس:

 هدف المؤشر الموضوعي للعام 2019%100:
 :2020%100

ب- مكون المرونة

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2019

هدف المؤشر 
للعام 2020

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2020

2.4 تقوية بناء القدرات في العمل 
والتوعية مجتمعّي األساس في 
األماكن الحضرية المتأثرة مع 

دعم الوزارات والجهات المختصة 
والمعنية

# العاملين بالصحة المجتمعية الذين تدربوا على 
165,000 165,000 845825الرعاية الصحية األولية

0 165,000 0 165,000 إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج
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متطلبــات الحكومــة المصرية 
فــي قطاع الصحة

المجموع من يناير - ديسمبر 2019 )بالدوالر األمركي(حسب الوزارة

اإلجمالىالقدرة على الصمودالالجئونالوزارة/ الوكالة

45,000,00050,000,00095,000,000وزارة الصحة والسكان

الوضع الحالي:

يتــم منــح جميــع الســوريين  - منــذ عــام 2012 ، 
ــة العامــة  ــة الصحي الحــق الكامــل فــي خدمــات الرعاي
بالمســاواة مــع المواطنيــن المصرييــن. تديــر وزارة 
الصحــة شــبكة كبيــرة مــن المرافــق الصحيــة بمــا 
ــر مــن 530 مستشــفى و 5200 مركــز  ــك أكث ــي ذل ف
للرعايــة الصحيــة األوليــة تقــدم رعايــة صحيــة شــاملة 
ســواء  حــد  علــى  والســوريين  المصرييــن  لجميــع 

ــة. ــوم للغاي ــدل مدع بمع

- مــا يقــرب مــن 80 % مــن خدمــات الــوزارة مجانيــة ، 
مــع تطبيــق رســوم المرضــى علــى عشــرين فــي المئــة 

فقــط مــن الخدمــات المقدمــة.

- بلــغ إجمالــي حصــة الســوريين مــن الدعــم الحكومــي 
المصــري فــي القطــاع الصحــي حوالــي 115 مليــون 
دوالر أمريكــي ســنوًيا )وفًقــا للمعاييــر الدوليــة لتوفيــر 
خدمــة الرعايــة الصحيــة المتاحــة( ، مــع حصــول 
ــة  ــة والثانوي ــات األولي ــى العالج ــا إل ــوريين مجان الس

ــات الطــوارئ. ــة وعالج والثالثي

ــر قطــاع  ــة لتطوي ــة المصري ــود الحكوم ــت جه - تمكن
الرعايــة الصحيــة مــن تقليــص الفجــوة بيــن احتياجاتنــا 
الحاليــة مــن المســاعدات الدوليــة والتــي تقــدر بحوالــي 
95 مليــون دوالر أمريكــي لعــام 2019 ، وبيــن رقــم 
ــون دوالر أمريكــي  ــغ 115 ملي ــة البال ــر الدولي المعايي

ســنوًيا.

التوجيهات االستراتيجية وخطة االستجابة:

- للتأكــد مــن أن مرافــق الصحــة العامــة لديهــا القــدرة 
الســوريين ، تحتــاج وزارة  الالجئيــن  علــى خدمــة 
المرافــق  لتعزيــز  الدعــم  إلــى  والســكان  الصحــة 
المســتهدفة للنظــام الصحــي الوطنــي مــن خــالل توســيع 
قــدرات المرافــق المختــارة فــي المناطــق ذات الكثافــة 
ــن  ــن الالجئي ــتفيد كال م ــي س ــة ، والت ــورية العالي الس

ــواء. ــد س ــى ح ــرة عل ــات المتأث والمجتمع

مشــروًعا   67 والســكان  الصحــة  وزارة  تقتــرح   -
للرعايــة  ومركــًزا  مستشــفى   67 قــدرات  لتعزيــز 
الصحيــة ، موزعــة علــى 9 محافظــات تســتضيف 
)القاهــرة  مصــر  فــي  الســوريين  الســكان  معظــم 
والجيــزة واإلســكندرية والقليوبيــة والشــرقية، ودميــاط 

بورســعيد(.  ، االســماعيلية   ، الدقهليــة   ،

ــة  ــة الصحي ــدم هــذه المستشــفيات ومراكــز الرعاي - تق
خدمــات طبيــة شــاملة ألكثــر مــن نصــف مليــون 
ــة  ــغ التكلف ــر. تبل ــي مص ــون ف ــوري يعيش ــن س مواط
اإلجماليــة المقــدرة للمشــروعات المقترحــة حوالــي 95 

مليــون دوالر أمريكــي. 

ــام  ــة ألقس ــدات الالزم ــراء المع ــاريع ش ــمل المش - تش
ــة المركــزة  ــة المركــزة والحــروق ووحــدة العناي العناي
الصحيــة  الفــرق  قــدرات  وبنــاء  والوليــد  للكليــة 
)األطبــاء والممرضــات والصيادلــة وقــادة الريــف( 
، وتنظيــم قوافــل الرعايــة الصحيــة اإلنجابيــة التــي 

تســتهدف الالجئيــن ، وتوفيــر التدخــل المبكــر وخدمات 
العــالج الطبيعــي للطــالب ذوي االحتياجــات الخاصــة 
ــي  ــة الت ــة األولي ــة الصحي ــز الرعاي ــض مراك ــي بع ف

ــوريين. ــن الس ــدم الالجئي تخ

- تهــدف المشــروعات المقترحــة إلــى تعزيــز خدمــات 
الرعايــة الصحيــة فــي اإلدارات التــي لهــا تأثيــر مباشــر 
علــى إنقــاذ الحيــاة فــي حــاالت الطــوارئ الحرجــة 
والحــاالت التــي تتطلــب عنايــة خاصــة ، وتوفيــر 
مجموعــة مــن األجهــزة ذات األهميــة الطبيــة القصــوى 
، وتعزيــز الوصــول إلــى خدمــات الطــوارئ ورعايــة 
الطــوارئ علــى مســتوى عالمــي وذلــك إلنقــاذ المزيــد 
مــن األرواح ، باإلضافــة إلــى زيــادة الوعــي الصحــي 
بتنظيــم األســرة والرعايــة الصحيــة اإلنجابيــة وتطويــر 
ــة  ــرق الرعاي ــة لف ــة والعملي ــة والعلمي ــارات التقني المه

الصحيــة األوليــة.
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ــات المالية  المتطلب

متطلبات الميزانية لعام 2020متطلبات الميزانية لعام 2019حسب الوكالة

اإلجمالى لعام 2019مكون الصمودمكون اللجوءالوكالة/ المنظمة
اإلجمالى لعام 2020 مكون الصمودمكون اللجوء)بالدوالر األمريكى(

)بالدوالر األمريكى(

 2,350,000  350,000  2,000,000  2,000,000  250,000  1,750,000 اليونيسيف

المفوضية السامية لألمم 
 5,424,948  1,158,348  4,266,600  5,424,949  1,158,349  4,266,600 المتحدة لشؤون الالجئين

 607,000  342,000  265,000  607,000  342,000  265,000 هيئة إنقاذ الطفولة

 1,750,000  1,350,000  400,000  1,750,000  1,350,000  400,000 منظمة الصحة العالمية 

صندوق األمم المتحدة 
 860,500  820,500  40,000  860,500  820,500  40,000 للسكان

 382,000  285,000  97,000  382,000  285,000  97,000 المنظمة الدولية للهجرة

 11,374,448  4,305,848  7,068,600  11,024,449  4,205,849  6,818,600 اإلجمالى
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الصورة:
مفوضية الالجئين/ حسام حورس
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االســتجابة لالحتياجات األساســية 
وســبل كسب العيش 

رئيس القطاع: المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )الالجئون(الوكاالت الرئيسية
الرئيس المشارك: برنامج األمم المتحدة اإلنمائى )القدرة على الصمود(

الشركاء فى المناشدة
هيئــة اإلغاثــة الكاثوليكيــة، اليونيســيف، المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، برنامــج األمــم 
ــالن  ــى ، ب ــذاء العالم ــج الغ ــة، برنام ــاذ الطفول ــة انق ــرأة، هيئ ــدة للم ــم المتح ــة األم ــى، هيئ ــدة اإلنمائ المتح

ــيونال انترناش

مؤسسة كاريتاس مصر، مؤسسة فرد، وكالة  تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطةشركاء آخرون

األهداف
1- تقديم المساعدات للحصول على االحتياجات األساسية

2- تحسين االعتماد على الذات وتوفير سبل كسب العيش المستدامة والمأمونة
3- تعزيز قدرات الشركاء المحليين لتقديم خدمات مستدامة لسبل كسب العيش وبناء مجتمعات قادرة على 

الصمود. 

1مؤشر المساواة بين الجنسين

20192020المتطلبات المالية

57.320.417  دوالر أمريكى51.546.365  دوالر أمريكىالمتطلبات المالية لالجئين

المتطلبات المالية لتعزيز القدرة على 
8.972.902  دوالر أمريكى8.741.462  دوالر أمريكىالصمود

إجمالى المتطلبات المالية لخطة 
االستجابة اإلقليمية لالجئين وتعزيز 

القدرة على الصمود 2016
66.293.320  دوالر أمريكى60.287.828 دوالر أمريكى
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http://bit.ly/2vUpc1n
  البطالة المقنعة: هى الحالة التى يعمل فيها األشخاص فى وظائف أقل من الدوام الكامل أو الوظائف المنتظمة، أو فى وظائف غير مناسبة لمستواهم 

المهنى أو احتياجاتهم االقتصادية
 خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على الصمود 2018 – 2109 – مصر – ص 63

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين - جوانب تقييم جوانب الضعف لدى الالجئين فى مصر 2016 – الرابط: 
http://bit.ly/2JgdsPw

http://bit.ly/2WFDNtd - ص 36 استناداً إلى متوسط اإلنفاق الشهرى لألسرة المعيشية خالل الشهور الثالثة السابقة للمقابالت.

16
17
18
19

20
21

الراهن الوضع 

ــوط  ــى مصــر يتعرضــون لضغ ــون ف ــزال الالجئ ال ي
ألن  وذلــك  األساســية،  احتياجاتهــم  لتلبيــة  متزايــدة 
البــالد  فــى  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التحــوالت 
االقتصــادي  الوضــع  تدهــور  زيــادة  إلــى  أدت  قــد 
للفقــراء، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد أدى تعويــم 
الجنيــه المصــرى فــى نهايــة عــام 2016 إلــى انتعــاش 
ــارة  ــى التج ــى قطاع ــاً، ف ــادى، وإن كان تدريجي اقتص
ــى  ــادرات، إل ــادة الص ــد زي ــد أدى عائ ــياحة، وق والس
جانــب القــروض الجديــدة مــن صنــدوق النقــد الدولــى، 
النقــد  احتياطــى  إلــى زيــادة  والمصــادر األخــرى، 
األجنبــى بالبــالد ، وفــى عــام 2017، انخفــض معــدل 
البطالــة فــى مصــر إلــى 11,8%، مقارنــة بنظيــره 
فــى عــام 2016 )12,5%( ، ويظــل توفيــر الوظائــف 
ــات  ــى رأس أولوي ــة عل وتحســين الظــروف االقتصادي

خطــط مصــر لالنعــاش ومســتقبلها.

وتعانــى المجتمعــات المضيفــة لالجئيــن، وال ســيما 
التــى تــأوى عــددا كبيــرا منهــم، علــى قــدم المســاواة، 
ــش،  ــب العي ــبل كس ــى س ــدة عل ــوط المتزاي ــن الضغ م
وااللتحــاق بالعمــل فــى ســوق العمــل غيــر الرســمى، 
ــن16،  ــن المصريي ــن 48% م ــر م ــه أكث ــل ب ــذى يعم ال
ــى وضــع صعــب نســبياً،  ــون ف ــم يظــل الالجئ ومــن ث
ألنهــم ال يســتطيعون الوصــول لســوق العمــل الرســمى 
ــة  ــة األجنبي ــى إطــار حصــة العمال ــك ف )إال إذا كان ذل
ــا(،  ــول عليه ــب الحص ــى يصع ــغ 10% والت ــى تبل الت
ــف  ــل بســوق التوظي ــاوض للعم ــى التف ويضطــرون إل
غيــر الرســمى، حيــث يواجهــون العديــد مــن المخاطــر 
وانعــدام  المقنعــة  والبطالــة  بالحمايــة،  المتعلقــة 

االســتقرار.17

منخفضــة إلــى حــد كبيــر )12%(19. إذ أن 1,6% فقــط 
ــل )18 -59(  ــن العم ــي س ــوريات ف ــاء الس ــن النس م
هــن الالتــى حصلــن علــى عمــل بــدوام كامــل20، 
ــن  ــم ع ــن للتقيي ــى خضع ــيدات الالت ــت الس ــد أعرب وق
تفضيلهــن لفــرص العمــل مــن المنــزل، وذلــك ألن 
ــاركتهن  ــول دون مش ــلبية تح ــة س ــم ثقافي ــاك مفاهي هن

ــزل.  ــارج المن ــل خ ــى ســوق العم ــة ف الكامل

فــى  القطاعــات  مــن  عــدد  فــى  الالجئــون  ويعمــل 
ــرص  ــف ف ــن، تختل ــات الالجئي ــالف فئ مصــر، وباخت
العمــل وأنواعــه، فقــد شــغل عــدد هائــل مــن الالجئيــن 
الســوريين وظائــف فــى قطاعــات المبيعــات والخدمــات 
واألغذيــة والمنســوجات، أمــا الالجئيــن الســوريين 
ــن  ــر م ــدر كبي ــى ق ــن عل ــؤالء الحاصلي ــباب، وه الش
التعليــم والذيــن لديهم مهــارات مهنية عاليــة، فقد وجدوا 
صعوبــة فــى الحصــول علــى عمــل فــى المجــاالت التى 
يمكــن أن تســتفيد مــن مهاراتهــم اســتفادة كاملــة، وتعمل 
الغالبيــة العظمــى مــن الالجئيــن الســوريين، مثلهــم مثــل 
الكثيــر مــن المواطنيــن المصرييــن، فــى ســوق العمــل 
ــر  ــل غي ــن أن العم ــم م ــى الرغ ــمى، وعل ــر الرس غي
الرســمى يمكــن أن يكــون متســماً بالمرونــة ويســتوعب 
تدفقــات كبيــرة مــن العامليــن بســرعة، فإنــه أيضاً يتســم 
ــة  ــن الحماي ــر للعاملي ــه ال يوف ــتقرار، ألن ــدام االس بانع

الكافيــة وغالبــاً مــا يــؤدى إلــى البطالــة المقنعــة.

ــى الحصــول  ــدة ف ــات العدي ــن التحدي ــم م ــى الرغ وعل
الســوريين  فــإن 51% مــن الالجئيــن  علــى عمــل، 
نشــيطين  كانــوا  ســنة(   60-18( العمــل  ســن  فــى 
ــوا أى  ــم مارس ــا ألنه ــام 2017، إم ــى ع ــاً ف اقتصادي
ــوا عــن عمــل  شــكل مــن أشــكال العمــل أو ألنهــم بحث
الســوريين  الالجئيــن  حثيثــاً، ويعيــش معظــم  بحثــاً 
ــاك  ــك، فهن ــن ذل ــم م ــى الرغ ــر، وعل ــط الفق ــت خ تح
ــات   ــاب المؤسس ــك أصح ــى ذل ــا ف ــم، بم ــرون منه آخ
ــون  ــطة، يعمل ــرة والمتوس ــر والصغي ــة الصغ المتناهي
بشــكل جيــد فــي مصــر، بــل ويوفــرون فــرص عمــل 
للمصرييــن والالجئيــن، ووفقــاً للتقاريــر الصــادرة عــن 
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــى فــى عــام 2017، 
فــإن المشــروعات التــى يمتلكهــا الســوريون ازدهــرت، 
وبلــغ حجــم اســتثماراتها فــى االقتصــاد المصــرى مــا 
يقــرب مــن 800 مليــون دوالر أمريكــى بحلــول عــام 

.2017

ووفقــاً لنتائــج »تقييــم جوانــب الضعــف لــدى الالجئيــن 
فــى مصــر« الــذى أجــراه مكتــب المفوضيــة بمصــر، 
أفــاد 41% مــن الرجــال الســوريين بأنهــم حصلــوا 
علــى عمــل منتظــم، و38% منهــم حصلــوا علــى عمــل 
ــى أى عمــل18،  ــوا عل ــم يحصل مؤقــت، و21% منهــم ل
ــم  ــًرا منه ــدًدا كبي ــة أن ع ــالت النوعي ــرت التحلي وأظه
ــه ،  ــم ذات ــاً للتقيي ــة ، ووفق ــة المقنع ــن البطال ــى م يعان
فــإن نســبة المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة الســورية 

الصورة:
مفوضية الالجئين/ بيدرو كوستا جوميز

الجئ سوري يدير متجرا للفواكه والخضروات في العجمي ، اإلسكندرية.
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مصــر | الخطــة اإلقليميــة لالجئين وتعزيــز القدرة على مواجهة األزمات 2020-2019

جدول السكان

الفئة السكانية
20192020

السكان المستهدفونالسكان المحتاجونالسكان المستهدفونالسكان المحتاجون

الالجئون السوريون

 43,900  43,900  43,600  43,600 رجال

 40,600  40,600  40,300  40,300 نساء

 31,200  31,200  31,000  31,000 فتيان

 29,300  29,300  29,100  29,100 فتيات

 145,000  144,000  144,000 144,000اإلجمالى الفرعى 

أفراد المجتمع المحلي 
المتأثرة  

 12,600  12,600  12,600  12,600 رجال

 12,000  12,000  11,900  11,900 نساء

 9,000  9,000  9,000  9,000 فتيان

 8,700  8,700  8,600  8,600 فتيات

 42,300  42,100  42,100 31,300اإلجمالى الفرعى 

 187,300  186,100  186,100 175,300اإلجمالى الكلى

االحتياجــات وجوانب الضعف
األهداف وتحديد 

ــن  ــدى الالجئي ــب الضعــف ل ــم جوان ــج »تقيي ــن نتائ تبي
ــة  ــام 2017، أن الظــروف االجتماعي ــى مصــر« لع ف
واالقتصاديــة لالجئيــن الســوريين لــم تشــهد تحســناً 
ــاداً  ملحوظــاً ، فقــد ازداد إنفــاق األســر المعيشــية ازدي
هائــالً فــى عــام 2017 عــن مثيلــه فــى العــام الســابق، 
إذ بلــغ متوســط اإلنفــاق الشــهرى 931 جنيهــا مصريــا 
للفــرد ، وهــو مــا يمثــل 40% زيــادة عــن اإلنفــاق 
جنيهــا مصريــا   661( عــام 2016  فــى  الشــهرى 
ــه  ــن مثيل ــادة ع ــل 70% زي ــرد(، ويمث ــكل ف ــهرياً ل ش

ــام 2015. ــى ع ف

ولســد الثغــرات فــى التدفقــات النقدية لألســر المعيشــية، 
اضطــرت هــذه األســر إلــى اللجــوء إلــى آليــات ســلبية 
للتأقلــم كوســيلة لتوليــد الدخــل فــى عــام 2017، بزيــادة 
ــأ %79  ــد لج ــام 2016، وق ــى ع ــا ف ــا 5% عنه قدره

مــن هــذه األســر إلــى االقتــراض، بزيــادة قدرهــا 
ــو  ــق، ه ــارة للقل ــر إث ــى 2016، واألكث ــا ف 11% عنه
االنخفــاض الشــديد فــى المدخــرات واألصــول مقارنــة 
باألعــوام الســابقة، وهــو مــا يبيــن أن األســر المعيشــية 

تســتنفد مواردهــا أثنــاء إقامتهــا فــى مصــر.

ويعتبــر ثلثــا أســر الالجئيــن الســوريين فــى حالــة 
بطالــة مؤقتــة أو طويلــة األمــد، لــذا ال يــزال عــدد 
ــة وقســائم  ــى المســاعدات النقدي ــر منهــم يعتمــد عل كبي
األغذيــة، إذ يتلقــى 58% منهــا قســائم التغذيــة، ويتلقــى 
36% منهــا المســاعدات النقديــة مــن برنامــج األغذيــة 
ــى حــد كبيــر  ــى، وإل ــى التوال ــة عل العالمــى والمفوضي
ال تــزال احتياجــات كســب العيــش للشــباب والمهنييــن 
ــب  ــم تل ــن عــن وظائــف ل ــن الباحثي والنســاء والمتعلمي
بعــد، ممــا دفــع عــدد كبيــر منهــم إلــى العمــل فــى 

ــأن ظــروف  ــادوا ب ــم، وأف ــن كفاءاته ــى م ــف أدن وظائ
ينتهجــون  الذيــن  أمــا  لهــم،  العمــل غيــر مرضيــة 
مســار العمــل الحــر، فيظــل وضعهــم مضطربــا وغيــر 
مســتقر، ألنهــم ال يســتطيعون الوصــول إال إلــى عــدد 
ــن  ــون م ــم يعان ــا أنه ــوات الســوقية، كم ــن القن ــل م قلي
ضعــف القــوة الشــرائية )تقييــم االحتياجــات - 2017(

ويجــرى تحديــث آليــة االســتهداف للمســاعدات المقدمــة 
إلدراج  لالجئيــن،  األساســية  االحتياجــات  لتلبيــة 
الممارســات الجيــدة فــى الحمايــة االجتماعيــة )االختبار 
بالوســائل غيــر المباشــرة(، وســيتم تجريبهــا بــدءاً مــن 
ــج  ــط نه ــيتم رب ــام 2018، وس ــى ع ــر ف ــع األخي الرب
االســتهداف المراعــى للحمايــة باســتراتيجيات خــروج 
واضحــة، مثــل االعتبــارات المتعلقــة بســبل كســب 

ــة. ــول الدائم ــش أو الحل العي
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ــة للخطــة، مــن خــالل مكــون  ــن القطاعــات المختلف بي
الخدمــات )الصحــة، والتعليــم، .... الــخ(، أمــا الحــاالت 
ــف، وال  ــن الضع ــة م ــب معين ــن جوان ــى م ــى تعان الت
ــة،  ــة الدوري ــح النقدي ــى المن ــى تتلق ســيما النســاء، والت
ســيتم مراعاتهــا فــى إطــار نهــج شــامل قائــم علــى 

ــة. ــاس الحماي أس

عــالوة علــى ذلــك، فــإن مطابقــة فــرص العمــل وتنميــة 
المهــارات وتمييزهــا، ســيؤدى دوراً مهمــاً فــى ضمــان 
تحســين إمكانيــة وصــول كل مــن الالجئيــن وأفــراد 
ــن  ــم، ويمك ــل القائ ــوق العم ــة لس ــات المضيف المجتمع
تحقيــق ذلــك مــن خــالل الروابــط والتنســيق مــع القطاع 
الخــاص واألطــراف الفاعلــة فــى مجــال التنميــة، ومــن 
ــة  ــوق المحلي ــى الس ــرات ف ــن الثغ ــتفادة م ــالل االس خ

علــى نحــو متواصــل.

والماليــة  الفنيــة  المســاعدات  ســتقدم  وبالتــوازى، 
للمؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة 
لتوســيع نطاقهــا، وسيســعى شــركاء الخطــة لزيــادة 
ــات  ــز المنص ــل تعزي ــن أج ــم م ــن دع ــه م ــا يقدمون م
ســيتم  كمــا  األســواق،  إلــى  والوصــول  الســوقية 
ــية  ــة الرئيس ــراف الفاعل ــع األط ــة الصــالت م مواصل
فــى مجــال التنميــة فــى مجــال التوظيــف/ التنميــة فــى 
مصــر وتزويدهــم بالمزيــد مــن الدعــم، ويتضمــن ذلــك 
وكالــة تنميــة المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 
التمويــل  ومؤسســة  الدولــى  والبنــك  والمتوســطة، 
الدوليــة و الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي وغيرهــم 
مــن األطــراف الفاعلــة، ويجــرى استكشــاف الخيــارات 
المتاحــة لإلدمــاج المالــى لالجئيــن مــن خــالل األطراف 

ــة. ــة ذات الصل الفاعل

دروس  هنــاك  ســيكون  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى 
مســتفادة قيمــة يمكــن اســتخالصها مــن فهــم الصــالت 
بيــن االحتياجــات األساســية وســبل كســب العيــش، وال 
ــات  ــم الفئ ــة لمعظ ــبل المتاح ــق بالس ــا يتعل ــيما، فيم س
لخيــارات  الوصــول  لتحســين  الضعيفــة  المســتفيدة 

ــش.  ــب العي ــة لكس مجدي

وأخيــراً، سيســعى شــركاء الخطــة التابعيــن لألمــم 
المتحــدة لتحقيــق الفعاليــة مــن حيــث التكلفــة، عنــد 
االقتضــاء، ففــى األعــوام 2015 و2017 و2018، 
خصصــت اليونيســيف تمويــالً لالحتياجــات األساســية 
ــتراتيجى  ــة بموجــب اإلطــار االس ــمية للمفوضي الموس
ــى  ــورات ف ــق وف ــت تحقي ــد”، وأتاح ــغيل الموح “للتش
الشــراء والمــوارد البشــرية والتمويــل، واألهــم مــن 

ــة. ــالت النقدي ــق للتحوي ــج المنس ــذ النه ــك، تنفي ذل

التوجهات االســتراتيجية
وخطة االســتجابة

يقــدم “تكافــل” دعــم للدخــل مشــروط بمواظبــة األطفــال فــى الفئــة العمريــة 6-18 علــى الدراســة )نســبة حضــور 80%(، وإجــراء الفحوصــات الطبيــة 
لألمهــات واألطفــال دون ســن السادســة، وحضــور الــدورات الدراســية المتعلقــة بالتغذيــة، وعلــى النقيــض، يقــدم “كرامــة” دعــم للدخــل غيــر مشــروط 

لكبــار الســن وذوى اإلعاقــة.

22

لتلبيــة  للقطــاع  االســتراتيجية  االســتجابة  تهــدف 
االحتياجــات األساســية لالجئيــن الســوريين الضعفــاء، 
وفــى الوقــت ذاتــه تلبيــة االحتياجــات الســوقية ذات 
ــن  ــن والمهاجري ــادى لالجئي ــاج االقتص ــة باإلدم الصل
والمجتمعــات المضيفــة، وسيســتمر دعــم الالجئيــن 
والموســمية،  المشــروطة  غيــر  النقديــة  بالمنــح 
ــى  ــح المشــروطة ف ــد االقتضــاء، بالمن ــم، عن وتزويده
مجــال التعليــم وحمايــة الطفــل، وكذلــك خدمــات صحــة 
األم والطفــل. وُتحســب المنــح النقديــة علــى أســاس 
ســلة شــهرية للســلع الغذائيــة وغيــر الغذائيــة المتكــررة 
المواصــالت  وتكاليــف  المســكن  وإيجــار  )الغــذاء 
واالتصــاالت والنظافــة الصحيــة ومــا إلــى ذلــك(، 
العاجلــة  االحتياجــات  هــذه  النقديــة  المنــح  وتســد 
وتســاعد الالجئيــن علــى تكويــن أصــول لحمايتهــم 
ــس  ــتقبل، ويعك ــى المس ــوط ف ــات والضغ ــن الصدم م
حصــول الالجئيــن علــى احتياجاتهــم األساســية النظــام 
الوطنــى للحمايــة االجتماعيــة22، الــذى يدعــم مــا يقــرب 
ــيوجه  ــة، وس ــة ضعيف ــرة مصري ــون أس ــن 1,5 ملي م
ــة  ــالت النقدي ــة التدخ ــان مواءم ــوده لضم ــاع جه القط
مــع البرامــج الوطنيــة لشــبكة األمــان االجتماعــى فــى 
ــل  ــن أج ــة”، م ــل وكرام ــج “تكاف ــل برنام ــر، مث مص
ــل  ــدف طوي ــج، كه ــذا البرنام ــى ه ــن ف إدراج الالجئي

ــد. األم

وســيواصل القطــاع أيضــاَ اكتشــاف ســبل التعــاون 
الوطنيــة  والمؤسســات  األخــرى،  القطاعــات  مــع 
مســائل  بشــأن  الخــاص  والقطــاع  واألكاديميــة، 
ــج  ــع برام ــج م ــة الُنُه ــك، مواءم ــى ذل ــا ف ــة، بم مختلف
المتبادلــة  االســتفادة  وتعزيــز  النقديــة؛  التدخــالت 
بشــأن تحديــد األهــداف وتحليــل البيانــات وتبادلهــا 
واختيــار المســتفيدين ونهــج جبــر الضــرر؛ واالنتفــاع 
ببرامــج تقديــم المســاعدات النقديــة، بمــا فــى ذلــك، 
أســاس  علــى  النقديــة  المســاعدات  تقديــم  تجريــب 
االســتدالل البيومتــرى؛ وبنــاء قاعــدة لألدلــة بشــأن 
أثــر المســاعدات النقديــة علــى الحمايــة والنتائــج التــى 

القطاعــات. إليهــا  تتوصــل 

ويتطلــب بنــاء ســبل طويلــة األمــد لكســب العيــش 
قائمــاً علــى أســاس القــدرة علــى الصمــود،  نهجــاً 
ــن خــالل  ــاً، م ــن اقتصادي ــن الالجئي ــك لدعــم تمكي وذل
ــر اســتدامة للعمــل  ــى فــرص أكث تيســير حصولهــم عل
الحــر أو العمــل بأجــر، وســيتضمن ذلــك برامــج النقــد 
مقابــل العمــل إليجــاد وظائــف طارئــة لألشــخاص 
والمجتمعــات المضيفــة، مــع تعزيــز البنيــة التحتيــة 
والخدمــات المجتمعيــة، فــى الوقــت ذاتــه، لالجئيــن 
هــذا  وسيســتفيد  ســواء،  حــد  علــى  والمصرييــن 
البرنامــج مــن أوجــه التــآزر والصــالت المشــتركة فيمــا 
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الصورة:
مفوضية الالجئين/ بيدرو كوستا جوميز

إطار المســاءلة  
ــع  ــى جمي ــن ف ــام الالجئي سيســتمر إدمــاج المســاءلة أم
مراحــل برامــج الخطــة، مــع التــزام األفرقــة القطاعيــة 

العاملــة مجتمعــة بتحســين التواصــل المتبــادل.

الالجئيــن،  مجتمعــات  مــع  التشــاورات  وســتكون 
مــن النســاء والفتيــات والرجــال والفتيــان، عنصــًرا 
االحتياجــات  تلبيــة  مجــال  فــى  للشــركاء  أساســًيا 
األساســية وســبل كســب العيــش، وســيتم إدراجهــا فــى 
التخطيــط والتنفيــذ، وســتجرى مشــاورات  عمليتــى 
ــى حــد  ــة عل ــراد المجتمعــات المحلي ــن وأف مــع الالجئي
ســواء، بمــا فــى ذلــك النســاء والفتيــات والرجــال 
ــاع  ــد اجتماعــات واتب ــك مــن خــالل عق ــان، وذل والفتي
ــة  ــات كافي ــتقدم معلوم ــات، وس ــع التعقيب ــات لتجمي آلي
ــع  ــن لجمي ــدى الالجئي ــف ل ــب الضع ــم جوان ــن تقيي ع
الالجئيــن، وتوفيــر آليــات مباشــرة لإلحالــة للقطاعــات 
وســيوفر  للمحتاجيــن.  الخدمــات  وســُتقدم  األخــرى 
شــركاء الخطــة أيضــاً آليــات للشــكاوى واالســتعراض؛ 
لضمــان معالجــة شــواغل المجتمعــات المحليــة بطريقــة 

ــب.     ــت المناس ــى الوق ــة وف فعال

وســيكفل القطــاع التنســيق والمســاءلة عــن طريــق 
خــالل  مــن  المحــرز،  للتقــدم  والتقييــم  المتابعــة 
الخطــة،  إطــار  فــى  العاملــة  القطاعيــة  األفرقــة 
ــى ســتجتمع شــهرياً، وســيحدد القطــاع مؤشــرات  والت
األداء الرئيســية، التــى تمثــل مجــاالت المخرجــات 
لوحــات  مــن  كجــزء  ســتصدر  والتــى  األساســية، 
المتابعــة الشــهرية، وســيواصل الشــركاء االســتفادة 
مــن “نظــام إدارة المعلومــات” ومنصــة “معلومــات 
األنشــطة” )Activity-Info(؛ لرصــد التقــدم المحــرز 
فــى اإلطــار الشــامل للمتابعــة والتقييــم، بمــا فــى ذلــك، 
النــوع  حســب  الصلــة  ذات  المخرجــات  تصنيــف 
االجتماعــى والبعــد الجغرافــى والســن، وســيواصل 
الشــركاء أيضــاً االســتعانة بنظــام معلومــات مســاعدات 
ــن  ــدم لالجئي ــى تق ــاعدات الت ــجيل المس ــن، لتس الالجئي
ازدواجيــة  تجنــب  ســيكفل  النظــام  وهــذا  وتتبعهــا، 
فــى  المقدمــة  المســاعدات  الجهــود ويعــزز تنســيق 
ــا. وإذا اقتضــى األمــر، ســتعقد  ــا بينه القطاعــات وفيم
الــوكاالت أيضــاً اجتماعــات لألفرقــة الفرعيــة، تركــز 
ــم  ــل القي ــر سالس ــل تطوي ــة مث ــات معين ــى مخرج عل
واألقلمــة والتدريــب علــى المهــارات، مــن أجــل زيــادة 
ــر. ــآزر واألث ــز الت تنســيق أنشــطتها ورصدهــا؛ لتعزي

الجئ سوري يحصل على المساعدة النقدية الشهرية للمفوضية في مكتب بريد في مدينة 6 أكتوبر في القاهرة.
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جدول االســتعراض العام
الســتجابة القطاع 

أ- مكون الالجئين

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2019

هدف المؤشر 
للعام 2020

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2020

1.1 جرى منح مساعدة نقدية 
متعددة األغراض إلى أكثر الالجئين 

والمجتمعات المضيفة ضعًفا

# أسرة الجئة )أسر يعيلها ذكر/ أسر تعيلها أنثى( 
استلمت مساعدة نقد متعددة األغراض بمعدل شهري 

)مؤشر إقليمي(
 27,925  29,150  40,650,559.21  6,097,583.88  46,470,123.65  6,970,518.55 

2.1  قدمت مساعدات الشتاء لالجئين 
السوريين خارج المعسكرات

# من األسر )أسر يعيلها ذكر/ أسر تعيلها أنثى( 
تلقوا مساعدات الشتاء خارج المعسكرات )مؤشر 

إقليمي(
 21,220  21,370  5,403,120.00  787,968.00  5,949,562.50  867,825.00 

3.1 تمت متابعة التدخالت النقدية 
 22,500.00  150,000.00  22,500.00  150,000.00 # مبادرة للمتابعة/ التقييم تم إجراؤهاالمجراة وتقييمها

 7,860,844  52,569,686  6,908,052  46,203,679 إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج

ب- مكون المرونة

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2019

هدف المؤشر 
للعام 2020

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2020

2.1 تحسنت فرص التوظيف

# األشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول للتوظيف 
7,6597,689بأجر

 7,164,499.12  1,227,854.91  7,230,308.12  1,239,434.91 

# األشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول للتوظيف 
2,5272,667الذاتي

# األشخاص الذين تمت تنمية قدراتهم وتلقوا تدريًبا 2.2 تحسنت القدرات والمهارات
 358,186.14  1,545,914.36  338,123.14  1,445,283.36 9,2429,402ألغراض سبل العيش

 1,597,621  8,776,222  1,565,978  8,609,782 إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج

تم توفير مساعدة االحتياجات األساسية        الهدف 1:

الهدف الداللي 1: 
% من األسر )أسر يعيلها ذكر/ أسر تعيلها أنثى( 
قادر على الوصول للخدمات األساسية وااليفاء 

بحاجاتهم األساسية

خّط 
األساس:

 11,000( %35
أسرة(

هدف المؤشر الموضوعي للعام 
 هدف المؤشر الموضوعي للعام 2019%75:

 :2020%75

اإلعتماد الذاتي وسبل العيش المستدام واآلمن قد تحّسنتالهدف 2 :

الهدف الداللي 2: 
% من السكان المستهدفين )18-59 سنة( ممن ي 
يحصلون على الحد األدنى لألجور ألكثر من 6 

أشهر بالّسنة

خّط 
هدف المؤشر الموضوعي للعام 24%األساس:

 هدف المؤشر الموضوعي للعام 2019%42:
 :2020%60
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تبيع الالجئة السورية أميرة، مجموعة متنوعة من المجوهرات والمالبس والحرف اليدوية الخاصة بعيد الميالد المجيد المنزلية الصنع على 
طاولة في بازار العطالت، تحت رعاية شريك المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 9 ديسمبر 2017 في كاتدرائية القديسين 
في حي الزمالك في القاهرة، مصر. يعتمد الكثير من الالجئين الحرفيين على البازارات الموسمية مثل هذا البازار، لتسويق سلعهم المنزلية 

الصنع إلى مجموعة أكبر من المشترين.

الصورة:
مفوضية الالجئين/ سكوت نيلسون

ب- مكون المرونة

هدف المؤشر مؤشرات المخرجالمخرجات  
للعام 2019

هدف المؤشر 
للعام 2020

المتطلب الميزاني )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي لـ 2019
ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2019
اإلجمالي لـ 2020

ميزانية الشباب 
والمراهقين للعام 

2020

تعززت قدرات الشركاء المحليين 
على توفير سبل العيش للمجتمعات 

المحلية ودعم التنمية المحلية

# الدورات التدريبية المقدمة إلى الحكومة وموظفي 
11القطاع العام

 121,680.00  12,168.00  186,680.00  18,668.00 
# من تدخالت توفير سبل العيش )البنية التحتية/ 

2222الخدمات( للمجتمعات المحلية تم تنفيذها

دعم التخطيط في مجال المرونة 
في إطار الخطة اإلقليمية لالجئين 

وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات

زاد حجم برامج المرونة الممولة

100001000100001000
زيادة في #  الشركاء المحلّيين )خاّص / عام( 

22)يوثق في تقارير نصف سنوية(

 19,668  196,680  13,168  131,680 إجمالي المتطلبات الميزانية على مستوى المخرج

تحسنت قدرات الشركاء المحلّيين على تزويد خدمات سبل العيش المستدامة وبناء مجتمعات متكيفة ومرنة    الهدف 3 :

# المدعومين من الحكومات المحلّية، البلديات الهدف الداللي 3: 
والشركاء المحلّيين

خّط 
هدف المؤشر الموضوعي للعام 1األساس:

 هدف المؤشر الموضوعي للعام 20195:
 :20208
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ــات المالية  المتطلب

متطلبات الميزانية لعام 2020متطلبات الميزانية لعام 2019حسب الوكالة

مكون الصمودمكون اللجوءالوكالة/ المنظمة 
اإلجمالى لعام 

2019 )بالدوالر 
األمريكى(

اإلجمالى لعام 2020 مكون الصمودمكون اللجوء
)بالدوالر األمريكى(

 1,806,796    -  1,806,796  1,650,000    -  1,650,000 اليونيسيف

المفوضية السامية 
لألمم المتحدة لشؤون 

الالجئين
 44,553,679  1,624,928  46,178,608  50,762,890  1,624,928  52,387,819 

 700,000  700,000    -  700,000  700,000    - هيئة إنقاذ الطفولة

 320,832  320,832    -  320,832  320,832    - هيئة اإلغاثة الكاثوليكية 

 360,000  360,000    -  300,000  300,000    - مؤسسة فرد

هيئة األمم المتحدة 
 380,000  380,000    -  315,000  315,000    - للمرأة

 587,142  587,142    -  480,702  480,702    - بالن انترناشيونال

برنامج األمم المتحدة 
 5,000,000  5,000,000    -  5,000,000  5,000,000    - اإلنمائى

 61,542,589  8,972,902 52,569,686 54,945,142  8,741,462  46,203,679 اإلجمالى

المجموع من يناير - ديسمبر 2019 )بالدوالر 
األمركي(
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االختصارات
3RP
ACSFT
AMU
ANC
CAPMAS
CBO
CEMONC
CRS
DAFI
EFRR
EWARN
ECD
EGP
EPI
EVAR
FCS 
FHH
FSOM
HACT
HH
HIS
IAWG
ICT
ICU
IOM
ISWG
KG
MEB
MoHE
MHH
MoE
MoFA
MoHP
MSME
NCCM
NCD
NCW
NGO
PHC
PRRO
PWD
RSD
SCI
SGBV
SME
SRH
UASC
UNCT
UNICEF
UNDP
UNHCR
UNFPA
US$ 
WASH
WFP
WHO

الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 
المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق اإلنسان

اتحاد األطباء العرب
رعاية ما قبل الوالدة 

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
منظمة مجتمعية

الرعاية التوليدية الطارئة الشاملة والعناية المركزة لحديثى الوالدة 
هيئة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 

مبادرة ألبرت أينشتاين األلمانية األكاديمية لصالح الالجئين
المؤسسة المصرية لحقوق الالجئين

 شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة
النماء فى مرحلة الطفولة المبكرة

الجنيه المصرى
البرنامج الموسع للتحصين

تقييم جوانب الضعف لدى الالجئين فى مصر
درجة استهالك الغذاء

أسرة معيشية تعيلها امرأة
رصد نتائج األمن الغذائى

النهج المنسق في التحويالت النقدية 
األسرة المعيشية

نظام المعلومات الصحية
الفريق العامل المشترك بين الوكاالت

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وحدة العناية المركزة

المنظمة الدولية للهجرة
الفريق العامل المشترك بين القطاعات

مرحلة الحضانة
الحد األدنى لسلة النفقات

وزارة التعليم العالى المصرية
أسرة معيشية يعولها رجل 

وزارة التربية والتعليم
وزارة الخارجية

وزارة الصحة والسكان
وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

المجلس القومى لألمومة والطفولة
مرض غير سار

المجلس القومى للمرأة
منظمة غير حكومية

الرعاية الصحية األولية
العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

األشخاص ذوى اإلعاقة
تحديد صفة الالجئ

التحالف الدولى إلنقاذ الطفولة
العنف الجنسى والعنف القائم على النوع االجتماعى

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الصحة الجنسية واإلنجابية

األطفال غير المصطحبين والمنفصلين عن ذويهم
فريق األمم المتحدة القطرى

منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(
برنامج األمم المتحدة اإلنمائى

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
صندوق األمم المتحدة للسكان

الدوالر األمريكى
توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

برنامج األغذية العالمى 
منظمة الصحة العالمية
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