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المقدمة والسياق

http://www.capmas.gov.eg 1

الالجئيــن  اســتضافة  العربيــة  تواصــل جمهوريــة مصــر 
الســوريين بســخاء، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود حــدود 
بريــة لهــا مــع ســوريا. وحتــى ديســمبر 2017، تــم تســجيل 
126,688 الجًئــا ســوريًً )منهــم 54,381 طفــاًل( لــدى 
الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة 
الشــروط  تطبيــق  واســتمر  مصــر.  فــي  )المفوضيــة( 
الخاصــة بالتأشــيرات والتــي ُفرضــت فــي يوليــو 2013 
سياســة  وتســمح  مصــر.  إلــى  الســوريين  دخــول  علــى 
الحكومــة بلــم شــمل األســر، وفــي عــام 2017، مــددت 
الحكومــة نطــاق تأشــيرات الدخــول ألقــارب الدرجــة األولــى 
ليشــمل أقــارب الدرجــة األولــى لالجئيــن الســوريين الذيــن 

يقيمــون فــي مصــر بالفعــل. 

وتعزز مصر إمكاناتها بكل وســيلة ممكنة لدعم الســكان 
الشــعب  بيــن  الذيــن يعيشــون علــى أراضيهــا  الســوريين 
المصــري بطريقــة متكاملــة، نظــًرا لعــدم وجــود مخيمــات 
لالجئيــن فــي مصــر، ويعيــش الالجئــون الســوريون فــي 
فــي جميــع  المصــري  المجتمــع  بيئــات حضريــة ضمــن 
أنحــاء القطــر المصــري، وتشــهد مناطــق القاهــرة الكبــرى 
واإلســكندرية ودميــاط وجــود النســبة األكبــر مــن هــؤالء 
الالجئيــن. وتمثــل مصــر نموذًجــا مهًمــا فيمــا يخــص بعــد 
الشــمول االجتماعــي. وتســتضيف مصــر حالًيــا نصــف 
مليــون مــن الســوريين والذيــن يتقاســمون الخدمــات العامــة 
المماثلــة  واالمتيــازات  والمــوارد  والصحــة  التعليــم  مثــل 
المقدمــة للمواطنيــن المصرييــن. يعتبــر هــذا األمــر تحدًيــا 
لمصــر التــي تواجــه بالفعــل وضًعــا اقتصادًيــا صعًبــا فــي 
الســنوات األخيــرة. وقــد اســتمر معــدل الفقــر فــي االرتفــاع 
منــذ عــام 2011، ليبلــغ 27,8 %، وظــل معــدل البطالــة 

مرتفًعــا بنســبة %12,5. 

واتخــذت رؤيــة مصــر 2030، التــي ُأطلقــت فــي عــام 
2016، مبــدأ التنميــة المســتدامة كإطــار عــام لتحســين 
جودة حياة ورفاهية المصريين الذين يعيشــون في مصر 
)95,8 مليــون نســمة أكتوبــر عــام 2017(. وتنطــوي 

أبعــاد رئيســية تركــز  رؤيــة مصــر 2030 علــى ثالثــة 
علــى الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة. وتعمــل 
الحكومــة علــى قيــادة الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى خلــق 
والنمــو  لالســتثمار  تحتيــة  بنيــة  نشــاء  واإ العمــل،  فــرص 

االقتصــادي، وتعزيــز كفــاءة المؤسســات الحكوميــة. 

إصالحــي  برنامــج  إطــالق  فــي  الحكومــة  شــرعت  كمــا 
اســتقرار  الســتعادة  حاســمة  تدابيــر  ونفــذت  طمــوح، 
االقتصــاد الكلــي مــن خــالل إصالحــات متعــددة بــدأت 
بالفعــل علــى االقتصــاد  الظهــور  فــي  اإليجابيــة  آثارهــا 
بســبب ازديــاد ثقــة الســوق. وعلــى الرغــم مــن ظهــور بــوادر 
الســتقرار الجنيــه المصــري، إال أن مســتويات التضخــم 
اســتمرت فــي االرتفــاع بشــكل غيــر مســبوق لتصــل إلــى 
األســعار  مؤشــر  وصــول  مــع   ،2017 فــي   %38,6
أغســطس  فــي   %34,86 إلــى  األساســية  االســتهالكية 
2017 فــي مقابــل 13,25% فــي الســنة التــي تســبقها 
بحســب تقريــر البنــك المركــزي المصــري. وقــد ســاهمت 
هــذه العوامــل فــي ارتفــاع تكاليــف المعيشــة بشــكل يؤثــر 
علــى حيــاة الضعفــاء والفقــراء، بمــا فــي ذلــك الالجئــون 
وملتمســو اللجــوء. باإلضافــة إلــى ذلــك، أثــر إلغــاء الدعــم 
الخــاص بعناصــر قطــاع الطاقــة )مثــل البنزيــن والبتــرول 
والديزل والكهرباء( على المصريين والالجئين وملتمســي 

اللجــوء علــى حــد ســواء. 

وفــي عــام 2012، صــدر مرســوم رئاســي ينــص علــى 
الخدمــات  مــن  الكاملــة  باالســتفادة  للســوريين  الســماح 
والمســاواة  والصحــة  التعليــم  مجالــي  فــي  الحكوميــة 
المواطنيــن  ومعاملــة  الســوريين  الالجئيــن  معاملــة  بيــن 
المصرييــن فــي هــذا الشــأن. باإلضافــة إلــى ذلــك، يســتفيد 
الســوريون أيًضــا مــن جميــع أشــكال الدعــم فــي قطاعــي 
النقــل والمــواد الغذائيــة المقدمــة مــن الدولــة للمواطنيــن 
المصرييــن. ويمثــل تقاســم هــذه الخدمــات وأشــكال الدعــم 
االقتصــاد  أمــام  إضافًيــا  تحدًيــا  الحكومــة  مــن  الُمقدمــة 
المصري. وبينما تؤدي مؤسسات الدولة دوًرا رئيسًيا في 

دعــم حمايــة الالجئيــن الســوريين وتعليمهــم واحتياجاتهــم 
الصحيــة، إال أنهــم يحتاجــون إلــى المزيــد مــن الدعــم فــي 
لــكل  تقديــم خدمــات أوســع نطاًقــا وأكثــر جــودة  صــورة 
مــن مجتمعــات الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة. وكذلــك 
تدعــو الحاجــة إلــى توســيع نطــاق الدعــم للنهــوض بفــرص 
بيــن الالجئيــن  الذاتــي  الــرزق وتحقيــق االكتفــاء  كســب 
الســوريين والمجتمعــات المصريــة، وذلــك بســبب الحالــة 

المدخــرات.  االقتصاديــة واســتنفاد 

وتتســم بيئــة الحمايــة فــي مصــر بأنهــا إيجابيــة، حيــث 
تســمح الحكومــة لالجئيــن وملتمســي اللجــوء المســجلين 
لــدى المفوضيــة بتنظيــم إقامتهــم وتمنــح تصاريــح إقامــة 
لمــدة ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد. وعلــى الرغــم مــن أن 
السياســات الحكوميــة ال تســمح بإعــادة الالجئيــن قســًرا 
إلــى ســوريا، تواصــل المفوضيــة حوارهــا مــع الحكومــة 
فــي  يرغبــون  الذيــن  بالســوريين  يتعلــق  فيمــا  المصريــة 

إقامتهــم.  تنظيــم 

وال تــزال بعــض التحديــات قائمــة أمــام الالجئيــن الســوريين 
مــن الرجــال والنســاء والفتيــان والفتيــات، بمــا فيهــا زيــادة 
وكســب  العمــل  فــرص  ومحدوديــة  المعيشــة  تكاليــف 
الرزق. وتشــمل هذه التحديات أيًضا اإلجراءات اإلدارية 
المفروضــة  والقيــود  اإلقامــة  علــى  للحصــول  المطولــة 
علــى تأشــيرات لــم الشــمل األســرة. وتســتمر المباحثــات 
مــن  الالجئيــن  جميــع  لتمكيــن  المصريــة  الحكومــة  مــع 
الحصــول علــى تصريــح إقامــة لســنة واحــدة بنــاًء علــى 
مســتنداتهم لــدى المفوضيــة )بــداًل مــن اإلقامــة الحاليــة 
التــي تنتهــي بعــد 6 أشــهر(، واعتمــاد سياســة مرنــة فيمــا 
يخــص تأشــيرات لــم شــمل األســرة وقــد تــم التعبيــر عــن 
ردود فعــل إيجابيــة مــن قبــل الحكومــة المصريــة فــي هــذا 
الصــدد. وتخضــع أســاليب التنفيــذ لحــوار مســتمر بيــن 

المصريــة والمفوضيــة. الحكومــة 
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جدول السكان

التقسيم حسب النوعاملجموعة السكانية 

20182019

مجموعات سكانية بحاجة

ملساعدة
السكان املستهدفون

مجموعات سكانية بحاجة

ملساعدة
السكان املستهدفون

الالجئون السوريون

36,800 36,800 38,300 38,300الرجال

 35,200 36,60035,200 36,600النساء

 28,000 29,10028,000 29,100الفتيان

 26,000 26,000 27,000 27,000الفتيات

131,000131,000126,000126,000املجموع الفرعي

أعضاءاملجتمعات املحلية 

املتأثرة

609,100111,100 609,100111,100الرجال

 569,300110,000 569,400110,000النساء

 721,38070,400 750,00070,400الفتيان

76,800 691,35076,800664,950الفتيات

2,619,850368,3002,564,730368,300املجموع الفرعي

الالجئون الفلسطينيون من 
سوريا 2

780780780780الرجال

840840840840النساء

410410410410الفتيان

450450450450الفتيات

2,4802,4802,4802,480املجموع الفرعي

2,753,330501,7802,693,210496,780املجموع الكيل

2 السكان ممن هم بحاجة إلى المساعدة هم السكان المستهدفون بالمشروع.

3 عدد السكان من الالجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدى المفوضية في مصر اعتباًرا من 30 ديسمبر 2017.

الســوريين،  الالجئيــن  اســتضافة  إلــى  باإلضافــة 
ــا وملتمــس لجــوء مــن  تســتضيف مصــر 92,524 الجًئ
واليمــن3.  والعــراق  الكبــرى  الصحــراء  جنــوب  أفريقيــا 
العــدد  مــن   %42,2 حالًيــا  الســكان  هــؤالء  ويمثــل 
اإلجمالــي لملتمســي اللجــوء والالجئيــن المســجلين لــدى 
المفوضيــة وهــو 219,212 فــي مصــر، بمــا فــي ذلــك 
 12,693 إثيوبــي،   14,452 ســوداني،   35,737

 6,663 الســودان،  جنــوب  مــن   10,077 إريتــري، 
ومــن  يمنــي   4,585 صومالــي،   6,647 عراقــي، 
المتوقــع أن تــزداد هــذه األعــداد. وفــي ينايــر 2017، 
العامــة  الصحــة  خدمــات  المصريــة  الحكومــة  وفــرت 
مــن  اللجــوء  والثانويــة( لالجئيــن وملتمســي  )األساســية 
المواطنيــن  مــع  المســاواة  قــدم  علــى  الجنســيات  جميــع 
علــى  الحكومــة  مــع  الشــركاء  ويعمــل  المصرييــن. 

وملتمســي  لالجئيــن  التعليميــة  الخدمــات  توفيــر  تعزيــز 
اللجــوء مــن الجنســيات األخــرى مثلمــا تــم ذلــك بنجــاح 
بالنســبة لالجئيــن الســوريين. وتلتــزم الحكومــة المصريــة 
الحصــول  فــي  المســاواة  بضمــان  المختلفــة  والــوكاالت 
اإلنســانية  والمســاعدات  والخدمــات  الحمايــة  علــى 
لــدى  المســجلين  واليمنييــن  والعراقييــن  لألفارقــة 

لمفوضيــة.  ا
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االحتياجات ونقاط الضعف واملستهدفون

المركــزي  الجهــاز  التــي جمعهــا  الرســمية  الفقــر  معــدل 
الفقــر  جانــب خريطــة  إلــى  واإلحصــاء  العامــة  للتعبئــة 
الســتهداف المجتمعــات األكثــر ضعًفــا مــن بيــن المناطــق 
وتركــز  الالجئيــن.  مــن  كبيــرة  أعــداًدا  تســتضيف  التــي 
الخطــة أيًضــا علــى العمــل مــع الجهــات الفاعلــة المحليــة 
والحكومــة مــن أجــل بنــاء قدراتهــا مــن أجــل فهــم أفضــل 
لالحتياجــات والتحديــات والفــرص فيمــا يتعلــق باســتضافة 

الالجئيــن. 

الالجئيــن  هــؤالء  عــن  المصريــة  المجتمعــات  تقــل  وال 
مــن حيــث االحتياجــات والضعــف، وذلــك مــع اســتمرار 
احتمالية وجود التحديات التي تواجه االقتصاد المصري 
خــالل 2018-2019. ورغــم أن جهــود الحكومــة فــي 
اإلصــالح ُيتوقــع أن تؤتــي ثمارهــا فــي االقتصــاد علــى 
المدييــن المتوســط والطويــل، ستســتمر الفئــات الضعيفــة 
مــن الســكان فــي مواجهــة بعــض التحديــات علــى المــدى 
لدعــم  اإلقليميــة  االســتجابة  خطــة  وتســتخدم  القصيــر. 
الالجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم بيانــات 

مــن بيــن الالجئيــن فــي مصــر، يواجــه كل مــن النســاء 
الســن  وكبــار  والشــباب  والمراهقيــن  والفتيــان  والفتيــات 
ذويهــم  عــن  والمنفصليــن  المصحوبيــن  غيــر  واألطفــال 
مخاطــر جمــة. وعلــى نفــس النحــو، يجــد األفــراد الضعفاء 
مــع  التكيــف  فــي  صعوبــة  المضيفــة  المجتمعــات  فــي 
المنافســة اإلضافيــة للحصــول علــى المــوارد المحــدودة. 

تحــت   2016 أبريــل  فــي  لألســر  ثــاٍن  تقييــم  وُأطلــق 
اســم تقييــم مواطــن ضعــف الالجئيــن فــي مصــر، وهــو 
عبــارة عــن دراســة اســتقصائية شــاملة متعــددة القطاعــات 
لجميــع األســر مــن الالجئيــن الســوريين فــي مصــر والتــي 
يبلــغ عددهــا 23,345 أســرة. وتشــمل النتائــج الرئيســية 
لهــذه الدراســة االســتقصائية انخفاًضــا فــي عــدد الســوريين 
ممــن يحملــون تصريــح إقامــة ســاري المفعــول، وزيــادة 
األطفــال  عمالــة  لألطفــال ضمــن  المئويــة  النســبة  فــي 
مــن 2,7% فــي عــام 2015 إلــى 7% فــي عــام 2016، 
باإلضافــة إلــى زيــادة طفيفــة فــي نســبة األطفــال الذيــن 
بعــام  المــدارس بشــكل منتظــم مقارنــة  إلــى  ال يذهبــون 
وجــود  وعــدم  التعليــم،  تكلفــة  الرتفــاع  نظــرًا   ،2015

المســتمرة. التســجيل  الالزمــة، ومشــكالت  المســتندات 

وفًقــا لنتائــج تقييــم مواطــن ضعــف الالجئيــن فــي مصــر، 
ارتفــع اإلنفــاق الشــهري للفــرد الواحــد بنســبة 20% فــي 
عــام 2016 ليشــكل الغــذاء واإليجــار 80% مــن مجمــوع 
النفقــات الشــهرية. وبغيــة ســد النواقــص فــي احتياجــات 
األســرة مــن التدفــق النقــدي، اضطــرت نســبة 86% مــن 
األســر إلــى اقتــراض المــال، ممــا أدى إلــى وقــوع نســبة 
إلــى  يدعــو  ومــا  الديــون.  فــي  األســر  تلــك  مــن   %73
مزيــد مــن القلــق أنــه ال يــزال هنالــك انخفــاض كبيــر فــي 
المدخــرات واألصــول بالمقارنــة بالســنوات الســابقة، ممــا 
يشــير إلــى اســتنزاف األســر لمواردهــا أثنــاء إقامتهــا فــي 
مصــر. وعموًمــا، تعانــي نســبة 51% مــن أســر الالجئيــن 
الســوريين مــن ضعــف شــديد، مــع توقــع وصــول النفقــات 
للفــرد الواحــد إلــى أقــل مــن نصــف الحــد األدنــى لســلة 
نســبة  وتعانــي  احتســابه.  تــم  الــذي   )MEB( النفقــات 
30% تقريًبــا مــن األســر مــن ضعــف شــديد، مــع توقــع 
وصــول نســبة النفقــات إلــى أقــل مــن الحــد األدنــى لســلة 

© املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مرص/ جونثان رشادالنفقــات.
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خطة االستجابة اإلقليمية لدعم الالجئني ومتكني املجتمعات املستضيفة لهم 2018-2019 | مرص

التوجه االسرتاتيجي وخطط االستجابة

تهدف خطة االستجابة اإلقليمية لدعم الالجئين وتمكين 
المجتمعــات المســتضيفة لهــم لعــام 2019-2018 فــي 
والنســاء  للرجــال  والدعــم  الحمايــة  تعزيــز  إلــى  مصــر 
الســوريين  الالجئيــن  مجتمــع  مــن  والفتيــات  والفتيــان 
والمجتمعــات المصريــة المتأثــرة. ويعمــل شــركاء خطــة 
االســتجابة اإلقليميــة لدعــم الالجئيــن وتمكيــن المجتمعــات 
المســتضيفة لهــم علــى دعــم مؤسســات الدولــة لتحســين 
الجهــود  واســتكمال  تدريجًيــا  الخدمــات  وتقديــم  الحمايــة 
التــي تبذلهــا الحكومــة عنــد اللــزوم. وســيتم دعــم الالجئيــن 
قطاعــي  فــي  المحليــة  الخدمــات  علــى  الحصــول  فــي 
تركيــز  عــدم  النهــج  هــذا  ويضمــن  والصحــة.  التعليــم 
االســتجابة علــى الالجئيــن الســوريين فقــط، بــل يراعــي 
اآلثــار األوســع نطاًقــا فــي مصــر كبلــٍد مضيــٍف أيًضــا.

وفــي قطــاع الحمايــة، تركــز خطــة االســتجابة اإلقليميــة 
لهــم  المســتضيفة  المجتمعــات  الالجئيــن وتمكيــن  لدعــم 
فــي مصــر علــى تعزيــز قــدرة النظــم الوطنيــة والمحليــة 
لتلبيــة احتياجــات الحمايــة الخاصــة بالالجئيــن  القائمــة 
علــى  التركيــز  مــع  المتأثــرة،  المحليــة  والمجتمعــات 
األطفال والمراهقين والشــباب. وســيركز تقديم الدعم وفًقا 
لمكــون الصمــود علــى دعــم التعــاون الوثيــق مــع الــوزارات 
والســلطات الوطنيــة المعنيــة لتعزيــز قدراتهــا مــن أجــل 
التعامــل بفاعليــة مــع تصاريــح اإلقامــة ووثائــق الحالــة 
وتوفيــر  الحــاالت  إدارة  وستســتمر  لالجئيــن.  المدنيــة 
الخدمــات المتعــددة القطاعــات إلــى جانــب حمــالت زيــادة 
وتحســين  بالحمايــة،  المتعلقــة  المســائل  بشــأن  الوعــي 
الوصــول الكامــل إلــى جميــع الخدمــات مــن خــالل إشــراك 
المتطوعيــن مــن المجتمــع المحلــي فــي نشــر المعلومــات 
وأنشطة الوقاية. وعالوة على ذلك، تظل األولوية لتقديم 
المشــورة القانونيــة وتنســيق الرصــد وتقديــم المســاعدة فيمــا 

يتعلــق بالالجئيــن المحتجزيــن. 

ضعًفــا  األكثــر  والفئــات  الالجئيــن  احتياجــات  ولتلبيــة 
مــن بيــن المجتمعــات المحليــة المتأثــرة، تركــز المســاعدة 

والتعليــم،  والصحــة،  الغــذاء  مجــاالت  فــي  المســتهدفة 
واالحتياجــات األساســية وســبل كســب الــرزق، إلــى جانــب 
التدخــالت المرتكــزة علــى المجتمــع المحلــي علــى تعزيــز 
التوعيــة وكذلــك نظــم تقديــم الخدمــات فــي المحافظــات 
جميــع  فــي  الصمــود  مكــون  يهــدف  تأثــًرا.  األكثــر 
قــدرات ومــوارد األفــراد واألســر  إلــى تعزيــز  القطاعــات 
والجماعــات والمجتمــع والدولــة بوجــه عــام للتعامــل مــع 
الضغــوط والصعوبــات الحاليــة والتعافــي منهمــا والتنبــؤ 
بصــورة أفضــل بالصدمــات والضغــوط المقبلــة والتخفيــف 
مــن حدتهــا مــن أجــل حمايــة مكاســب التنميــة الصعبــة 
مــن  كل  منهــا  يســتفيد  التــي  البرامــج  وتعــزز  المنــال. 
الالجئيــن والمجتمعــات المحليــة التعايــش الســلمي، كمــا 
تعمــل علــى توســيع نطــاق الحمايــة المجتمعيــة القائمــة 

لالجئيــن.

التعليمــي  النظــام  فــي  الالجئيــن  اندمــاج  تزايــد  ومــع 
اإلقليميــة  االســتجابة  خطــة  شــركاء  يعمــل  الوطنــي، 
لهــم  المســتضيفة  المجتمعــات  الالجئيــن وتمكيــن  لدعــم 
الفنــي  والتعليــم  والتعليــم  التربيــة  وزارة  نظــم  دعــم  علــى 
والتدريــب فــي المحافظــات وفــي المناطــق التــي تســتضيف 
التعليــم.  الالجئيــن الســوريين مــن أجــل تحســين نوعيــة 
والشــباب  األطفــال  احتياجــات  أيًضــا  الشــركاء  وســيلبي 
غيــر الملتحقيــن بالمــدارس مــن الالجئيــن والمجتمعــات 
تنميــة  خــالل  مــن  ســواء  حــد  علــى  المتأثــرة  المحليــة 
المهــارات الحياتيــة وزيــادة فــرص التدريــب المهنــي وتهيئــة 
المزيــد مــن األماكــن المالئمــة لألطفــال. وســيتم كذلــك 
الثانويــة  بالمــدارس  لاللتحــاق  للمراهقيــن  الدعــم  تقديــم 

الشــهادات.  علــى  والحصــول 

االســتجابة  شــركاء خطــة  يعمــل  الصحــة،  قطــاع  وفــي 
المجتمعــات  وتمكيــن  الالجئيــن  لدعــم  اإلقليميــة 
المســتضيفة لهــم مــع وزارة الصحــة والســكان علــى تعزيــز 
النظــم الصحيــة الوطنيــة القائمــة لتمكيــن الرجــال والنســاء، 
والفتيــان والفتيــات فــي المجتمعــات الســورية والمجتمعــات 

المحليــة المضيفــة مــن االســتفادة منهــا والحصــول علــى 
الخدمــات التــي تتســم بالجــودة علــى حــد ســواء. وســيتم 
ســد فجــوات محــددة فــي قــدرات التعامــل مــع األمــراض 
الرعايــة  مبانــي  فــي  المعديــة  غيــر  واألمــراض  العقليــة 
الصحيــة األوليــة مــن خــالل تعزيــز القــدرات وفــي إطــار 
البرنامــج الوطنــي الحالــي. وســيتم التركيــز بصفــة خاصــة 
والمستشــفيات  األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  مرافــق  علــى 
كبيــًرا  عــدًدا  تســتضيف  التــي  المناطــق  فــي  المختــارة 
مــن الالجئيــن. واتســاًقا مــع النهــج االســتراتيجي المتعــدد 
القطاعــات لخطــة االســتجابة اإلقليميــة لدعــم الالجئيــن 
تقديــم  ســُيدعم  لهــم،  المســتضيفة  المجتمعــات  وتمكيــن 
القســائم الغذائيــة والمســاعدة النقديــة مــن خــالل نهــج قائــم 
علــى التنميــة لتمكيــن األفــراد والمجتمعــات والمؤسســات. 
ويعالــج هــذا النهــج المتعــدد األوجــه األســباب الجذريــة 
ويحســن  الــذات  علــى  االعتمــاد  مــن  ويزيــد  للضعــف، 
االســتدامة، مــع الحــد مــن االعتمــاد علــى المســاعدات. 
لدعــم  اإلقليميــة  االســتجابة  خطــة  شــركاء  وينخــرط 
الالجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم فــي بنــاء 
إلــى  المســتند  النهــج  خــالل  مــن  الصمــود  علــى  القــدرة 
المناطــق، بحيــث يتــم اســتهداف المناطــق األكثــر تأثــًرا. 
المهــارات  تنميــة  علــى  مســتمر  بشــكل  التركيــز  وســيتم 
وريــادة األعمــال وتحســين فــرص الوصــول إلــى الوظائــف 
مدفوعــة األجــر. كمــا ســيتم تقديــم الدعــم لتعزيــز برامــج 
مخصصــة للشــباب لكســب الــرزق، مــع االرتبــاط الوثيــق 

الحمايــة والتعليــم.  بقطاعــي 

ويقــوم التخطيــط لعامــي 2018 و2019 علــى افتــراض 
أن جمهوريــة مصــر العربيــة ســوف تســتمر فــي اســتضافة 
وستســهل  الالجئيــن  حمايــة  ودعــم  الســوريين  الالجئيــن 
تنفيــذ األنشــطة مــن خــالل المنظمــات غيــر الحكوميــة 

الوطنيــة والدوليــة المســجلة.
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لدعــم  اإلقليميــة  االســتجابة  خطــة  شــركاء  ســيدعم 
الالجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم جهــود 
الحكومــة المتواصلــة الســتمرار الوصــول إلــى إجــراءات 
اللجــوء والحفــاظ علــى حيــز الحمايــة المالئــم. وعلــى وجــه 
الخصــوص، يعمــل شــركاء خطــة االســتجابة اإلقليميــة 
لهــم  المســتضيفة  المجتمعــات  وتمكيــن  الالجئيــن  لدعــم 
علــى دعــم سياســات اللجــوء التــي تقــدم اســتجابات شــاملة 
وتعاونيــة لجميــع األشــخاص الذيــن يلتمســون اللجــوء فــي 
بمــا  الســلطات،  قبــل  مــن  الهجــرة  إدارة  وتعزيــز  مصــر 
يضمــن أن يكــون مــن يحتاجــون إلــى الحمايــة الدوليــة 
قادريــن علــى الحصــول عليهــا والوصــول إلــى إجــراءات 
فــي  الجهــود  وســتتواصل  المناســبة.  والمســاعدة  اللجــوء 

ســنة،  لمــدة  اإلقامــة  تصريــح  تمديــد  حــول  التفــاوض 
والتحــول إلــى الالمركزيــة فــي اإلجــراءات اإلداريــة، ودعــم 
اللجــوء والالجئيــن.  لملتمســي  إصــدار وتجديــد اإلقامــة 

إلعــادة  الســوريين  الالجئيــن  تحديــد  عمليــة  تــزال  وال 
مــن  توطينهــم  إعــادة  إجــراءات  ومعالجــة  التوطيــن 
األولويــات. وتعتبــر إعــادة التوطيــن أداة حمايــة أساســية 
وهــي الحــل الدائــم المتوفــر حالًيــأ لالجئيــن الســوريين فــي 
مصــر. وتوضــح التقديــرات أن هنــاك حوالــي 13 ألــف 
الجــئ ســوري )10% مــن تعــداد الالجئيــن الســوريين فــي 
مصــر( بحاجــة إلــى إعــادة التوطيــن. وقــد أثــرت التغيــرات 
فــي حصــص إعــادة التوطيــن علــى عمليــة إعــادة التوطين 
خــارج مصــر فــي عــام 2017، ممــا أســفر عــن انخفــاض 

العــدد المســتهدف مبدئًيــا إلعــادة التوطيــن بمــا يجــاوز 
النصــف. 

بلــد  فــي  الواقــع  أرض  علــى  التطــورات  اســتمرار  ومــع 
المنشــأ والمناقشــات الدوليــة حــول ســوريا، قــد يقــل عــدد 
األشــخاص الذيــن يلتمســون اللجــوء والحمايــة الدوليــة فــي 
مصــر بمــرور الوقــت، وقــد تتنامــى الرغبــة فــي العــودة إلى 
ســوريا تدريجًيــا. كمــا ســيتم تعزيــز فهــم النوايــا والمخــاوف 
تحليــل  عــن  فضــاًل  ســوريا،  إلــى  بالعــودة  المتعلقــة 
بيــن شــركاء خطــة  فيمــا  المعلومــات  دارة  االتجاهــات واإ
االســتجابة اإلقليميــة لدعــم الالجئيــن وتمكيــن المجتمعــات 
ــة المعنيــة،  المســتضيفة لهــم وغيرهــا مــن الجهــات الفاعل

كجــزء مــن الجهــود المبذولــة فيمــا بيــن الــوكاالت.

اسرتاتيجية الحلول الدامئة

© املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مرص/ سكوت نيلسون
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خطة االستجابة اإلقليمية لدعم الالجئني ومتكني املجتمعات املستضيفة لهم 2018-2019 | مرص

الرشاكات وعمليات التنسيق

الخارجيــة،  بــوزارة  ممثلــة  المصريــة،  الحكومــة  تظــل 
وعمليــات  بالسياســات  يتعلــق  فيمــا  الرئيســي  النظيــر 
لدعــم  اإلقليميــة  االســتجابة  بخطــة  الخاصــة  التنســيق 
لهــم.  المســتضيفة  المجتمعــات  وتمكيــن  الالجئيــن 
خطــة  لشــركاء  للتنســيق  منتديــات  أربعــة  حالًيــا  وهنــاك 
االســتجابة اإلقليميــة لدعــم الالجئيــن وتمكيــن المجتمعــات 
المســتضيفة لهــم فــي مصــر، وهــي: فريــق األمــم المتحــدة 
بيــن  المشــترك  العامــل  والفريــق   )UNCT( القطــري 
بيــن  المشــترك  العامــل  والفريــق   ،)IAWG( الــوكاالت 

القطاعيــة. العمــل  وفــرق   )ISWG( القطاعــات 

أعلــى  هــو  الــوكاالت  بيــن  المشــترك  العامــل  الفريــق 
فــي  لالجئيــن  لالســتجابة  مســتخدم  تنســيقي  مســتوى 
مصــر. وعلــى هــذا المســتوى، يناقــش الشــركاء قضايــا 
السياســة والفجــوات الموجــودة فــي الحمايــة والبرامــج فيمــا 

الجنســيات.  جميــع  مــن  الالجئيــن  بمجتمعــات  يتعلــق 

فهــو  القطاعــات  بيــن  المشــترك  العامــل  الفريــق  أمــا 
بالعمليــات  معنــي  القطاعــات  بيــن  مشــترك  منتــدى 
مثــل  المختلفــة،  القطاعيــة  العاملــة  األفرقــة  يضــم  وهــو 
الحمايــة، والصحــة العامــة، والتعليــم، واألمــن الغذائــي، 
وكســب  النقديــة،  والتدخــالت  األساســية،  واالحتياجــات 
الــرزق، والتواصــل مــع المجتمعــات المحليــة. ويضطلــع 
هــذا الفريــق بتنســيق وتحديــد وتقييــم مواضيــع العمليــات 
المعنيــة لضمــان اتبــاع نهــج موحــد. يرفــع الفريــق العامــل 
المشــترك بيــن القطاعــات التقاريــر إلــى الفريــق العامــل 
مــن  األعلــى  المســتوى  كونــه  الــوكاالت  بيــن  المشــترك 
التنســيق فيمــا يخــص القــرارت السياســية والتوجيــه العــام. 

ولــدى كل فريــق قطاعــي عامــل مجموعــة محــددة مــن 
والجهــات  الحكومــة  وزارات  ذلــك  فــي  بمــا  الشــركاء، 

المانحــة والــوكاالت الدوليــة والمنظمــات الدوليــة والوطنيــة 
غيــر الحكوميــة المســجلة. ويعمــل ضمــن الفريــق العامــل 
المعنــي بالحمايــة فريقــان فرعيــان يعمــالن علــى تغطيــة 
مســألة حمايــة الطفــل والعنــف الجنســي والعنــف المبنــي 

 .)SGBV( علــى النــوع االجتماعــي

وبصفتهــا رئيــس الفريــق العامــل المشــترك بيــن الــوكاالت، 
تقــوم المفوضيــة الســامية بإبــالغ المنســق الحالــي وفريــق 
األمــم المتحــدة القطــري بالتطــورات الخاصــة بالالجئيــن 
وتقــدم معلومــات محدثــة عــن التنســيق فيمــا يخــص خطــة 
االســتجابة اإلقليميــة لدعــم الالجئيــن وتمكيــن المجتمعــات 
المســتضيفة لهــم، علــى أســاس منتظــم. ويســهل برنامــج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي )UNDP( التنســيق فيمــا يتعلــق 
بتيســير مكون الصمود وخطة االســتجابة اإلقليمية لدعم 

الالجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم.

العنف الجنسي 
والعنف المبني على 

النوع االجتماعي

الفريق العامل المعني 
بالتعليم

الفريق العامل المعني 
بالحماية

الفريق العامل المعني 
بالصحة

االحتياجات األساسية، 
األمن الغذائي، 
التدخالت النقدية

سبل كسب الرزق التواصل مع المجتمعات 
المحلية 

حماية 
األطفال

 )IAWG( الفريق العامل المشترك بين الوكاالت
 منتدى غير قطاعي يتعلق بالسياسات

)اجتماع الشركاء(

)ISWG( الفريق العامل المشترك بين القطاعات 
 منتدى قطاعي معني بالعمليات

)اجتماع القيادات المشتركة للقطاعات(
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إطار املساءلة

االســتجابة  خطــة  وشــركاء  المصريــة  الحكومــة  تلتــزم 
المجتمعــات  وتمكيــن  الالجئيــن  بدعــم  اإلقليميــة 
عــداد البرامــج بنــاًء علــى  المســتضيفة لهــم بالتخطيــط واإ
األدلــة. يكــون للمجتمعــات المتأثــرة ومجتمعــات الالجئيــن 
دور فــي جميــع مراحــل تصميــم البرامــج القطاعيــة وفــي 
أولوياتهــم  تحديــد  فــي  وكذلــك  والتنفيــذ،  التقييــم  عمليــة 
علــى  الحصــول  ويتــم  لهــا.  المناســبة  الحلــول  ووضــع 
مجموعــة  مناقشــات  خــالل  مــن  ومالحظاتهــم  آرائهــم 
الرســمية، وكذلــك  التركيــز واالســتطالعات والتقييمــات 
المجتمعيــة، وخــالل  المراكــز  فــي  االجتماعــات  خــالل 
الزيــارات  للتســجيل أو  الشــركاء  إلــى مكاتــب  الزيــارات 
خــالل  ومــن  المشــورة،  تقديــم  وجلســات  المنزليــة، 
يتعاملــون  الذيــن  بالمتطوعيــن  الخاصــة  التوصيــات 
مختلفــة  لقطاعــات  النهــج  هــذا  ويســمح  الالجئيــن  مــع 
النســاء والرجــال والفتيــان والفتيــات –  الســكان –  مــن 
بالحصــول علــى فرصــة لتقديــم وجهــات نظرهــم. كذلــك 
يتــم اســتخدام أدوات التواصــل المتبــادل، بمــا فــي ذلــك 
يســتطيع  واالجتماعيــة.  اإلعالميــة  القنــوات  مختلــف 
التمــاس  الشــكاوى  آليــة  إنشــاء  خــالل  مــن  الالجئــون 
اإلنصــاف فيمــا يخــص القــرارات المتخــذة بشــأن تقديــم 

المســاعدة. 

وتبقــى عمليــة مراقبــة ورصــد وتقييــم التدخــالت ضمــن 
وتمكيــن  الالجئيــن  لدعــم  اإلقليميــة  االســتجابة  خطــة 
يتــم  حيــث  هاًمــا  أمــًرا  لهــم  المســتضيفة  المجتمعــات 
مباشــرة  ومالحظــات  فعــل  ردود  علــى  الحصــول 
الميدانيــة  الزيــارات  عبــر  الالجئيــن  مجتمعــات  مــن 
ويتــم  المركــزة.  الجماعيــة  المناقشــات  فــي  شــراكهم  واإ
وضــع التقييمــات التشــاركية الســنوية فــي إطــار تعميــم 
مراعــاة منظــور العمــر والنــوع والتنــوع. يشــارك ممثلــو 
المجموعــات المختلفــة داخــل مجتمــع الالجئيــن فــي هــذه 
التقييمــات ويقدمــون المعلومــات عــن احتياجات الســكان، 
ويقدمــون  الالجئيــن  مجتمــع  داخــل  التكيــف  وآليــات 
االقتراحــات بشــأن التدخــالت المحتملــة. ويتــم الحصــول 

عبــر  المقدمــة  بالخدمــات  الخاصــة  المالحظــات  علــى 
منتظمــة  اجتماعــات  خــالل  المحلــي  المجتمــع  ممثلــي 
مــع الشــركاء. وتضمــن عمليــة المراقبــة مــا بعــد التوزيــع 
وتقيــس  النقديــة  المســاعدة  علــى  المســتفيدين  حصــول 
بتقييــم  أيضــًا  وتقــوم  المؤشــرات  إلــى  بالســتناد  التأثيــر 
رضــا الالجئيــن عــن مقــدم الخدمــة. يقــدم خــط الالجئيــن 
طريقــة منهجيــة لإلجابــة علــى استفســارات المســتفيدين 
بــكل كفــاءة وفاعليــة. حيــث يعمــل مســتقبلو المكالمــات 
الــرد علــى متوســط 750 مكالمــة  وعددهــم 15 علــى 
المســاعدة  بشــأن  باالستفســارات  يتعلــق  فيمــا  يومًيــا 
 ،)RSD( الالجــئ  حالــة  وتحديــد  والتســجيل  والحمايــة 

دائمــة. يجــاد حلــول  واإ

 ،Activity-Info مثــل  أدوات  اســتخدام  يســتمر 
عــن  الشــهرية  والتقاريــر  الصحيــة،  المعلومــات  ونظــام 
اإلقليميــة  االســتجابة  خطــة  شــركاء  قبــل  مــن  الحمايــة 
لدعــم الالجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم. 
تســجيل  الشــركاء  ســيواصل  و2019،   2018 فــي 
التــي  المؤشــرات واألنشــطة  حــول  الشــهرية  التحديثــات 
الــوكاالت  بيــن  المعلومــات  لوحــة  فــي  إدراجهــا  ســيتم 
الالجئيــن  لدعــم  اإلقليميــة  االســتجابة  بخطــة  الخاصــة 
وتعتبــر  لهــم  المســتضيفة  المجتمعــات  وتمكيــن 
Activity-Info أداة بيــن الــوكاالت المشــتركة إلعــداد 

التقاريــر عــن خطــة االســتجابة اإلقليميــة لدعــم الالجئيــن 
وســيتواصل  لهــم  المســتضيفة  المجتمعــات  وتمكيــن 
تغطــي  المقدمــة.  التقاريــر  نوعيــة  لضمــان  اســتخدامها 
التقاريــر اإلنجــازات الرئيســية فــي مجــال تقديــم المســاعدة 
الصمــود.  علــى  القــدرة  بنــاء  عــن  فضــال  اإلنســانية، 

ويلتــزم الشــركاء فــي مصــر بمنــع االســتغالل الجنســي 
المتحــدة  األمــم  موظفــي  قبــل  مــن  الجنســي  واإلعــداء 
بهــذا  النهــوض  علــى  ويعملــون  بهــا،  العامليــن  وغيــر 
والعمليــات  القطاعيــة  االســتراتيجيات  فــي  االلتــزام 
الموظفيــن  لكافــة  األمــر  هــذا  توضيــح  تــم  اليوميــة. 
والجمهــور. اللجــوء  وملتمســي  والالجئيــن  والشــركاء، 
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موجز االحتياجات المالية

املنظمة
مجموع يناير-ديسمرب 2019 )دوالر(مجموع يناير-ديسمرب 2018 )دوالر(

إجاميل امليزانيةمكون الصمود مكون اللجوءإجاميل امليزانيةمكون الصمود مكون اللجوء

)CRS( 4,508,273625,0005,133,2733,280,473437,5003,717,973هيئة اإلغاثة الكاثوليكية

)IOM( 97,000822,000919,00097,000872,000969,000املنظمة الدولية للهجرة

373,942971,6041,345,546405,0381,001,4531,406,491بالن انرتناشونال

)SCI( 2,030,0001,898,8783,928,8782,554,8391,975,8784,530,717هيئة إنقاذ الطفولة

)UNDP( 4,500,0004,500,000- 4,500,0004,500,000- برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

)UNFPA( 1,200,0001,400,5002,600,0001,370,0001,530,5002,900,000صندوق األمم املتحدة للسكان

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
)UNHCR(

42,464,34810,370,63552,834,98342,540,88510,333,15752,874,042

)UNICEF( 18,445,0007,310,00025,755,00020,147,5005,980,00026,127,500منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة

)WFP( 38,022,4001,311,80939,334,20938,022,4001,311,80939,334,209برنامج األغذية العاملي

)WHO( 400,0001,350,0001,750,000400,0001,350,0001,750,000منظمة الصحة العاملية

107,540,96330,560,426138,100,889108,818,13529,292,297138,109,932اإلجاميل

موجز االحتياجات املالية للدولة حسب املنظمة

القطاع
مجموع يناير-ديسمرب 2019 )دوالر(مجموع يناير-ديسمرب 2018 )دوالر(

إجاميل امليزانيةمكون الصمود مكون اللجوءإجاميل امليزانيةمكون الصمود مكون اللجوء

6,621,15025,424,965 18,582,6446,073,45424,656,09818,803,815الحامية

1,311,80939,334,209 39,334,20938,022,400 38,022,4001,311,809األمن الغذايئ

7,180,70619,413,556 12,232,850 13,557,2158,797,85722,355,072التعليم

6,863,6004,564,62011,428,2206,918,6004,454,42711,373,027الصحة العامة

9,724,20542,564,675 32,840,470 40,327,790 30,515,1049,812,686االحتياجات األساسية وسبل كسب الرزق

107,540,96330,560,426138,101,389108,818,13529,292,297138,110,432إجاميل االحتياجات

موجز االحتياجات املالية للبلد حسب القطاع
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القطاع
مجموع يناير-ديسمرب 2018 )دوالر(

مكون الصمود مكون اللجوء

29,100,00077,300,000التعليم

92,200,00026,400,000الصحة العامة

121,300,000103,700,000اإلجاميل

االحتياجات املالية للحكومة املرصية 
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استجابة قطاع

ــة ي لحام ا

.

الوكاالت الرائدة
 )UNHCR( القطاع الرئيسي: المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

اليونيسيف )الفريق الفرعي لحماية األطفال - رئاسة مشتركة(

هيئــة انقــاذ الطفولــة )SCI(، صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان )UNFPA(، المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الرشكاء املطالبون
)UNICEF( منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة ،)UNHCR( الالجئيــن

رشكاء آخرون
المجلــس العربــي للمحاكمــة العادلــة وحقــوق االنســان )ACSFT(، مؤسســة كاريتــاس الدوليــة، ومنظمــة كيــر الدوليــة، 
المؤسســة المصريــة لحقــوق الالجئيــن )EFRR(، المجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة )NCCM(، والمجلــس القومــي 

)NCW( للمــرأة

 األهداف

1. صــون إمكانيــة الدخــول إلــى األراضــي والحصــول علــى حــق اللجــوء والحقــوق األساســية والســعي نحــو تحديــد 
الحلــول الدائمــة.

2. الحــد مــن مخاطــر وآثــار العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي وتعزيــز إمكانيــة الوصــول إلــى 
خدمــات عاليــة الجــودة.

3. تعزيــز نظــم حمايــة الطفــل، وتحســين الوصــول العــادل لألطفــال والمراهقيــن والشــباب إلــى منظومــة عاليــة الجــودة 
للحمايــة.

4. تعزيــز آليــات التوعيــة ومشــاركة المجتمــع المحلــي، بهــدف تعزيــز التعايــش الســلمي بيــن الالجئيــن والمجتمعــات 
ــا.  المضيفــة، وكذلــك تحديــد وتلبيــة احتياجــات أشــد الفئــات ضعًف

2 )أ( مؤرش املساواة بني الجنسني

20182019االحتياجات املالية

 18,803,815 $ 18,582,644 $االحتياجات املالية ملكون اللجوء 

6,621,150 $6,073,454 $االحتياجات املالية ملكون الصمود 

25,424,965 $ 24,656,098 $إجاميل االحتياجات
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الوضع الحايل

ال تزال بيئة الحماية في مصر مستقرة في عام 2017. 
مصـر  إلـى  السـوريين  دخـول  تأشـيرة  اشـتراطات  وتبقـى 
النظامـي  غيـر  الدخـول  يسـتمر  لذلـك  ونتيجـة  سـارية، 
عبـر الحـدود البريـة مـع السـودان. بحلـول نهايـة سـبتمبر 
2017، سجلت المفوضية 15,196 وافد سوري جديد، 
منهـم 6,589 عبـروا مـن الحـدود السـودانية بطريقـة غيـر 
نظاميـة وعـادة مـا يتـم احتجـاز السـوريين الذيـن يصلـون 
حيـازة  أو  تأشـيرة،  علـى  الحصـول  دون  مصـر  إلـى 
مسـتندات سـارية المفعـول أو تصاريـح اإلقامـة المعتـادة. 
وعقـب المفاوضـات التـي أجرتهـا المفوضيـة مـع الحكومـة 
لهـم  والسـماح  المحتجزيـن  سـراح  إطـالق  تـم  المصريـة، 
المفوضيـة  مـع  التسـجيل  طريـق  عـن  إقامتهـم  بتنظيـم 
والحصـول علـى تصريـح اإلقامـة علـى وثائـق اللجـوء. 

اسـتمرار  خـالل  مـن  مصـر  فـي  الالجئيـن  دعـم  ويتـم 
والخدمـات  المفوضيـة،  لـدى  التسـجيل  إلـى  وصولهـم 
الحالـة  بشـأن  المشـورة  وتقديـم  القطاعـات،  المتعـددة 
إلـى  المسـتندة  الحمايـة  وأنشـطة  اإلقامـة  وحالـة  المدنيـة 
المجتمـع المحلـي. ويبقـى الحصـول علـى خدمـات عاليـة 
الجـودة خاصـة مـن قبـل الشـريحة األضعـف أمـًرا صعًبـا، 

وذلك بسبب تناثر الالجئين السوريين في القاهرة الكبرى 
المصريـة  الحكومـة  وتواصـل  ودميـاط.  واإلسـكندرية 
ضمـن  التوعيـة  أنشـطة  نطـاق  توسـيع  الخطـة  وشـركاء 
الحمايـة،  تقييـم مخاطـر  أجـل  مـن  الالجئيـن  مجتمعـات 
يقدمهـا  التـي  الخدمـات  مـن  واالسـتفادة  الوعـي،  وزيـادة 

الشـركاء.  جميـع 

التدخـالت  علـى  مؤخـًرا  المصريـة  الحكومـة  وقـد ركـزت 
لعـام  رقـم 82  القانـون  وأظهـر  الهجـرة.  بـإدارة  المتعلقـة 
وتهريـب  الشـرعية  غيـر  الهجـرة  »مكافحـة   2016
فـي  وتنفيـذه   ،2016 فـي  إقـراره  تـم  الـذي  المهاجريـن« 
المتعلقـة  الجوانـب  فـي  أوليـة  إيجابيـة  نتائـج   ،2017
هـذا  وبموجـب  الطفـل.  وحقـوق  الهجـرة  حـركات  بـإدارة 
واألمومـة  للطفولـة  القومـي  المجلـس  ُيمنـح  القانـون، 
غيـر  المهاجريـن  األطفـال  علـى  القانونيـة  الوصايـة 
وفـرض  ضحايـا.  يعتبـرون  الذيـن  بذويهـم  المصحوبيـن 
القانـون عقوبـات أشـد قسـوة علـى المهربيـن، خاصـة إذا 
تضمنـت المجموعـة المهاجـرة هجـرة غيـر نظاميـة أطفـااًل 
المهاجريـن  عـدد  انخفـض   ،2017 عـام  وفـي  ونسـاًء. 
غيـر النظامييـن مـن السـاحل الشـمالي المصـري بشـكل 

المفوضيـة 4,985 حالـة هجـرة  فبينمـا سـجلت  جـذري. 
عـام  فـي  المصريـة  غيـر  الجنسـيات  مـن  نظاميـة  غيـر 
ينايـر  بيـن  فقـط  حالـة   136 سـجلت  أنهـا  إال   ،2016
وسبتمبر عام 2017، وكان من بينهم 19 سوري. وفي 
الوقـت نفسـه، ُسـجلت زيـادة فـي عـدد المغادريـن بـًرا إلـى 
ليبيـا، ولكـن السـلطات قيـدت هـذه التحـركات. وتواصـل 
احتياجـات  تلبيـة  الخطـة  وشـركاء  المصريـة  الحكومـة 
المتضرريـن مـن الهجـرة المختلطـة، والعمـل علـى إيجـاد 

الحلـول. 

وتظـل إعـادة التوطيـن هـي الحـل الدائـم الرئيسـي المتوفـر 
حالًيـا لالجئيـن السـوريين فـي مصـر، ويعتبـر العمـل علـى 
تحديـد الرجـال والنسـاء والفتيـان والفتيـات إلعـادة التوطين 
ومعالجة إجراءات أعادة توطينهم أمًرا غاية في األهمية 
وتقدر نسـبة الالجئين السـوريين الذين هم بحاجة إلعادة 
التوطيـن بمـا ال يقـل عـن 10% مـن مجمـوع السـوريين 
المسـجلين، وهـو مـا يعـادل أكثـر مـن 13 ألـف الجـئ فـي 
مصـر تـم إعـادة توطيـن 762 الجـئ سـوري فقـط بيـن 

ينايـر وأكتوبـر عـام 2017.

© املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مرص/ جوناثان رشاد
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جدول السكان

التقسيم حسب النوعاملجموعة املستهدفة

20182019

مجموعات سكانية بحاجة

للمساعدة
السكان املستهدفون

مجموعات سكانية بحاجة

للمساعدة
السكان املستهدفون

الالجئون السوريون

38,30036,80036,800 38,300 الرجال

36,60036,60035,20035,200 النساء

 29,10029,10028,00028,000 الفتيان

27,00026,00026,000 27,000 الفتيات

131,000131,000126,000126,000 املجموع الفرعي

أعضاء املجتمعات املحلية 

املتأثرة

 10,600 10,600 10,900 10,900الرجال

 10,400 10,400 10,700 10,700النساء

 8,100 8,100 8,300 8,300الفتيان

 7,700 7,700 7,800 7,800الفتيات

37,70037,70036,80036,800املجموع الفرعي

235,000235,000240,000240,000املجموع الكيل

االحتياجات ونقاط الضعف واملستهدفون

تشير النتائج المستخلصة من التقييمات التشاركية إلى 
اتجاه متزايد من الضعف بين السكان، خاصة األطفال 
واآلباء العازبون، والنساء غير المتزوجات، وكبار السن 
ن نزوح الالجئين  ممن يصنفون كأشد الفئات ضعًفا. واإ
السوريين على مدى فترات طويلة أدى إلى تآكل الروابط 
األكثر  األفراد  بعض  تاركة  بينهم،  فيما  االجتماعية 
ضعًفا بدون أي دعم مجتمعي لطالما اعتمدوا عليه في 

السنوات الماضية. 

قد  التي  واالجتماعية  النفسية  القضايا  أصبحت  وقد 
تؤثر على األطفال من الالجئين السوريين أكثر تعقيدًا 

االستثمارات.  من  المزيد  يتطلب  مما  الجذور،  وعميقة 
المعرضين  األطفال  الحتياجات  االستجابة  تزال  ال 
المستهدفة  الخدمات  أولوية من خالل مواصلة  للخطر 
لجميع الفتيان والفتيات المعرضين للخطر، بما في ذلك 
السن  دون  واألزواج  ذويهم،  عن  المنفصلين  األطفال 
القانونية، واألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة. يتم 
تخصيص موارد كافية لخدمات حماية األطفال المستندة 
األساسية،  االحتياجات  لتلبية  المحلي  المجتمع  إلى 
فرصة  على  والحصول  والمجتمع  األسرة  دعم  وتعزيز 
للتعامل مع الحاالت المختلفة وتقديم المشورة، والزيارات 

العائلية والتدخل في الحاالت المالية الطارئة.

تحسنت عملية تسجيل الوالدة والزواج للسوريين المقيمين 
في مصر إلى حد كبير، ولكن بعض المسائل ال تزال 
أخرى،  أمور  بين  من  يشمل  وهذا  القلق.  على  تبعث 
في  أو  سوريا  في  الصادرة  الزواج  شهادات  مصادقة 
إصدار  وتأخر  مصر؛  في  العرفي  الزواج  حاالت 
شهادات الميالد لألطفال المولودين في مصر، إلى ما 
بعد اإلطار الزمني المحدد قانوًنا؛ واإلجراءات اإلدارية 

الروتينية المطولة. 
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لدعــم  اإلقليميــة  االســتجابة  خطــة  شــركاء  يواصــل 
 3RP لهــم المســتضيفة  المجتمعــات  الالجئيــن وتمكيــن 
دعمهــم لجهــود الحكومــة للحفــاظ علــى إمكانيــة حصــول 
الخدمــات  وتوفيــر  والحمايــة  اللجــوء  حــق  علــى  األفــراد 
بوجودهــم.  المتأثــرة  والمجتمعــات  الالجئيــن  مــن  لــكل 
وســتواصل المفوضيــة الســامية تســجيل وتوثيــق الالجئيــن 
القياســات  باســتخدام  و2019،   2018 فــي  الســوريين 
الحيويــة. فــي الوقــت نفســه، يبقــى تعزيــز القــدرات الوطنيــة 
فــي مجــال إصــدار مســتندات الحالــة المدنيــة لالجئيــن 
أولويــة، كمــا ســتتواصل الجهــود لتيســير عمليــة إصــدار 
ســنة واحــدة،  لمــدة  اإلقامــة وتمديدهــا  وتجديــد تصريــح 
وتنفيــذ نظــام تأشــيرة دخــول مــرن لالجئيــن الســوريين فــي 

ســياق لــم الشــمل 

واســتجابة لالحتياجــات الخاصــة لالجئيــن الســوريين مــن 
الفتيان والفتيات واآلباء واألمهات، بما في ذلك األطفال 
غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن أســرهم وغيرهــم مــن 
األطفــال المعرضيــن للخطــر، تتابــع الحكومــة المصريــة 
وشــركاء الخطــة تعزيــز تدخــالت الحمايــة علــى مســتوى 
النظــراء  مــع  أقــوى  روابــط  نشــاء  واإ المحلــي  المجتمــع 
الصعيــد  علــى  الطفــل  حمايــة  مجــال  فــي  الحكومييــن 
لتعزيــز  كبيــرة  جهــود  ســتبذل  كمــا  والوطنــي.  المحلــي 

ذلــك  فــي  بمــا  الجــودة،  عاليــة  خدمــات  إلــى  الوصــول 
مراكــز الشــباب العامــة، فضــاًل عــن تعزيــز المشــاركة مــع 
القائميــن علــى إنفــاذ القانــون فيمــا يخــص منــع االحتجــاز 

لحاالتــه. واالســتجابة 

األخيــرة  الســنوات  فــي  المصريــة  الحكومــة  وتبنــت 
اســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة 2015-

2020، والتــي وضعــت تحــت قيــادة المجلــس القومــي 
للمــرأة، والتــي تؤكــد علــى أن »قضايــا المــرأة ذات أولويــة 
قصــوى فــي جميــع المســتويات وفــي جميــع المجــاالت؛ 
وأن قضيــة العنــف ضــد المــرأة أولويــة رئيســية، ويجــب 
علــى  تأثيــره  وحقيقــة  االجتماعــي  تأثيرهــا  فــي  النظــر 
والوقايــة  التوعيــة  أنشــطة  وتســتمر  بأســره«  المجتمــع 
إلــى  المحلــي والتمكيــن  المجتمــع  القائــم علــى  والتدخــل 
وبالجــودة  المناســب  الوقــت  فــي  الحــاالت  إدارة  جانــب 
المطلوبــة، وتحقيــق اســتجابة متعــددة القطاعــات للناجيــن. 

تقديــم  الخطــة  وشــركاء  المصريــة  الحكومــة  وتواصــل 
اللجــوء  إدارة  سياســات  اعتمــاد  يخــص  فيمــا  الدعــم 
والهجــرة التــي تقــدم اســتجابات شــاملة، وضمــان التعــرف 
الدوليــة  الحمايــة  إلــى  المحتاجيــن  األفــراد  جميــع  علــى 
وتبقــى  المناســبة.  والمســاعدة  اللجــوء  علــى  وحصولهــم 

القانونيــة  المشــورة  وتقديــم  الحــدود  مراقبــة  مثــل  أمــور 
وتنســيق الوصــول إلــى المحتجزيــن وتقديــم المســاعدات 
المصريــة  الحكومــة  وتواصــل  األولويــات.  مــن  لهــم 
والقانونيــة  اإلنســانية  المســاعدة  تقديــم  الخطــة  وشــركاء 
والطبيــة والنفســية واالجتماعيــة للمحتجزيــن، مــع إيجــاد 
بدائــل عــن االحتجــاز ألولئــك الفاريــن مــن االضطهــاد، 

ذلــك األطفــال والنســاء.  فــي  بمــا 

تســتمر عمليــة تدريــب مســؤولي إنفــاذ القوانيــن ومســؤولي 
الهجــرة فيمــا يتعلــق بالحمايــة الدوليــة لالجئيــن وعلميــات 
والهجــرة  والتهريــب  بالبشــر  واالتجــار  البحريــة،  اإلنقــاذ 
المختلطــة. أيًضــا، يتــم تعزيــز عمليــات تحليــل االتجاهــات 
دارة المعلومــات فيمــا بيــن شــركاء الخطــة وغيرهــا مــن  واإ
الجهــات الفاعلــة المعنيــة كجــزء مــن الجهــود المشــتركة 
الحمايــة  علــى  التركيــز  يتــم  ســوف  الــوكاالت.  بيــن 
شــراك متطوعيــن مــن  المســتندة إلــى المجتمــع المحلــي واإ
المجتمــع المحلــي فــي أنشــطة الوقايــة وكذلــك فــي نشــر 
فــي  الوقايــة واالســتجابة  المتعلقــة بخدمــات  المعلومــات 
واعتمــادًا  الالجئيــن.  تســتضيف  التــي  المناطــق  جميــع 
علــى حصــص إعــادة التوطيــن المتوفــرة، تعتــزم المفوضية 
فــي مصــر تقديــم حــاالت تتــراوح مــن 2500 إلــى 3500 

الجــئ ســوري للنظــر فــي إعــادة توطينهــم. 

االتجاهات االسرتاتيجية وخطة االستجابة 

© املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مرص/ نادر عبده
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إطار املساءلة 

رئيسـية  أولويـة  الحمايـة  تدخـالت  وتقييـم  رصـد  يبقـى 
الالجئيـن  لدعـم  اإلقليميـة  االسـتجابة  خطـة  لشـركاء 
وتمكيـن المجتمعـات المسـتضيفة لهـم 3RP فـي 2018 
الميدانيـة  الزيـارات  عـدد  زيـادة  خـالل  مـن  و2019، 
مجموعـات  مناقشـات  خـالل  مـن  الالجئيـن  شـراك  واإ
وتحليـل  لالحتياجـات،  التشـاركية  والتقييمـات  التركيـز، 
إليهـا. ويواصـل  تـم التوصـل  التـي  الفعـل والنتائـج  ردود 
قطـاع الحمايـة تيسـير التواصـل المتبـادل بصفـة منظمـة 
مـع الالجئيـن والمجتمعـات المضيفـة المتأثـرة. ويتـم دعـم 
الثغـرات واالحتياجـات واألصـول والحلـول التـي تحددهـا 
دورة  فتـرة  طـوال  عليهـا  والبنـاء  المحليـة  المجتمعـات 
البرنامـج، وسـتتم مراعـاة أن تكـون األولويـات مرنـة لكـي 
تسـتوعب االقتراحـات المقدمـة مـن المجتمعـات المحليـة. 

وتهدف خطة االسـتجابة القطاعية إلى المسـاهمة بدرجة 
كبيـرة فـي المسـاواة بيـن الجنسـين، وتأخـذ فـي الحسـبان 

والتنـوع.  والنـوع  السـن  اعتبـارات 

رئيسـية  مواقـع  بمثابـة  االجتماعيـة  المراكـز  وسـتعمل 
خطـة  شـركاء  موظفـي  مـع  مباشـرة  للتفاعـل  لالجئيـن 
االسـتجابة اإلقليميـة لدعـم الالجئيـن وتمكيـن المجتمعـات 
معلومـات  علـى  والحصـول   3RP لهـم  المسـتضيفة 
بشـأن هـذه الخطـة بمـا يتعلـق بالتدخـالت والخدمـات مـن 
خـالل الملصقـات اإلعالنيـة ووسـائل اإلعـالم األخـرى. 
الحمايـة  اسـتجابة  وتعزيـز  الالجئيـن  قـدرات  ولتعزيـز 
المسـتدامة، سـيتم العمـل علـى زيـادة مشـاركة الالجئيـن 
فـي جميـع جوانـب تدخـالت الحمايـة بمـا فـي ذلـك تقييـم 

االحتياجـات والقـدرات ورسـم الخرائـط، والتدريـب لتعزيـز 
قـدرة االسـتجابة، ودعـم المبـادرات المجتمعيـة مـن أجـل 
توفيـر الحمايـة لهـم بمـا فـي ذلـك تحديـد األفـراد المعنييـن 
الفئـات  والدعـم ألكثـر  المرجعيـة  واإلحـاالت  بالمسـاعدة 

المعلومـات.  ونشـر  ضعًفـا 

اسـتخدام  الخطـة  وشـركاء  المصريـة  الحكومـة  تواصـل 
 Activation األدوات القائمـة للرصـد والتقييـم مثـل أداة
وكذلـك  واإلنجـازات،  النتائـج  فـي  المحـرز  التقـدم  لتقييـم 
إلعداد تقرير عن لوحة معلومات قطاع الحماية الشهرية 
والتقاريـر العاديـة حـول خطـة االسـتجابة اإلقليميـة لدعـم 

الالجئيـن وتمكيـن المجتمعـات المسـتضيفة لهـم. 

© املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مرص/ سكوت نيلسون
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)أ( مكون اللجوء

ت 
المخرجا

ت المخرج
مٔوشرا

ف 
الهد

الداللي 
للعام 
2018

ف 
الهد

الداللي 
للعام 
2019

ت المالية
المتطلبا

)دوالر أميريكي( 
ت المالية

المتطلبا
)دوالر أميريكي( 

س1: هل هذا الُمخرج 
يعزز و/أو يستخدم النظم 
المحلية في توفير السلع 
ت للمستفيدين من 

والخدما
البرنامج؟

س2: هل 
ضمن هذا 

يت
الُمخَرج شراكة 
مع المستجيبين 

المحليين؟

س3: هل 
يدعم هذا 
الُمخَرج 
االكتفاء 
الذاتي؟

س4: هل 
يساهم هذا 
الُمخَرج في 
دعم التماسك/
االستقرار 
المجتمعي؟

اإلجمالي 
لـ 2018

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2018

اإلجمالي
 لـ 2019

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2019

1-1 تحسين إمكانية الدخول إلى 
ت اللجوء، 

إلى إجراءا ضي وا
األرا

ض خطر اإلعادة القسرية، 
وتخفي

والحفاظ على مجال الحماية، 
واحترام الحقوق األساسية، مع 

صة للمرأة 
ت الخا

مراعاة االحتياجا

# من الالجئين وملتمسي اللجوء، بما في 
ت المراقبة، 

ذلك المحتجزون، والذين تح
صعيد 

ت مساعدتهم )على ال
والذين تم

اإلنساني والغذائي والطبي، واإلرشاد النفسي 
واالجتماعي( وتزويدهم بالمساعدة القانونية

1,000
700

1,88,071,8
348,071,80

1,973,525,00
397,352,50

4
4

1
2

صلوا 
# من الالجئين وملتمسي اللجوء ح

صة في مراكز 
ص

ت مخ
على مجموعة إعانا

االحتجاز 
700

710

1-2 تحسين جودة التسجيل 
ت وطريقة االحتفاظ بها

والطلبا

# من الالجئين وملتمسي اللجوء المسجلين 
صنفة 

ضية، والتي تتوفر بياناتهم م
مع المفو

ص 
ب العمر والمكان بما في ذلك فح

بحس
قزحية العين

123,033
131,000

2,681,076
268,107,60

2,670,288,00
267,028,80

4
4

1
2

1-3 تحديد حلول إعادة التوطين 
والحماية 

# من الالجئين السوريين المتقدمين إلعادة 
التوطين أو اللجوء اإلنساني في بلدان أخرى

1,500
1,500

420,358,79
42,035,88

416,763,00
41,676,30

4
4

1
2

# من المواد غير الغذائية المقدمة إلى 
الالجئين 

صول إلى 
1-4 تحسين الو

ف 
صا

المساعدة القانونية وسبل اإلن
بما في ذلك تعزيز التسجيل المدني، 

ووثائق الحالة المدنية

# من الالجئين وملتمسي اللجوء المحولين إلى 
صول على المساعدة

شركاء قانونيين للح
300

300
1,321,076,37

132,107,64
1,310,288,00

131,028,80
4

4
1

2

ج
ى املخر

ستو
ىل م

ت امليزانية ع
يل املتطلبا

ام
إج

6,303,229.16
790,322.92

6,370,864.00
837,086.40

ف 1
الهد

صول على حق اللجوء والحقوق األساسية والسعي نحو تحديد الحلول الدائمة.
ضي والح

صون إمكانية الدخول إلى األرا

س1: هل هذا الُمخرج يعزز 
و/أو يستخدم النظم المحلية 
ت 

في توفير السلع والخدما
للمستفيدين من البرنامج؟

ضمن 
س2: هل يت

هذا الُمخَرج شراكة مع 
المستجيبين المحليين؟

س3: هل يدعم هذا 
الُمخَرج االكتفاء 

الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في دعم 

التماسك/االستقرار 
المجتمعي؟

ف 1
مؤشر الهد

# من الالجئين المسجلين 
صلين على المساعدة 

والحا
ت 

بما في ذلك حاال
االحتجاز

س:
خط األسا

18,000
ف 

مؤشر الهد
 :2018

22,000
ف 2019: 

مؤشر الهد
26,000

الناتج من 1 إلى 5 
الناتج من 1 إلى 5 

الناتج من 1 إلى 5 
الناتج من 1 إلى 5 

ض عام الستجابة القطاع
جدول عر
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)أ( مكون اللجوء

ت 
المخرجا

ت المخرج
مٔوشرا

ف 
الهد

الداللي 
للعام 
2018

ف 
الهد

الداللي 
للعام 
2019

ت المالية
المتطلبا

)دوالر أميريكي( 
ت المالية

المتطلبا
)دوالر أميريكي( 

س1: هل هذا الُمخرج 
يعزز و/أو يستخدم النظم 
المحلية في توفير السلع 
ت للمستفيدين من 

والخدما
البرنامج؟

س2: هل 
ضمن هذا 

يت
الُمخَرج شراكة 
مع المستجيبين 

المحليين؟

س3: هل 
يدعم هذا 
الُمخَرج 
االكتفاء 
الذاتي؟

س4: هل 
يساهم هذا 
الُمخَرج في 
دعم التماسك/
االستقرار 
المجتمعي؟

اإلجمالي 
لـ 2018

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2018

اإلجمالي
 لـ 2019

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2019

1-1 تحسين إمكانية الدخول إلى 
ت اللجوء، 

إلى إجراءا ضي وا
األرا

ض خطر اإلعادة القسرية، 
وتخفي

والحفاظ على مجال الحماية، 
واحترام الحقوق األساسية، مع 

صة للمرأة 
ت الخا

مراعاة االحتياجا

# من الالجئين وملتمسي اللجوء، بما في 
ت المراقبة، 

ذلك المحتجزون، والذين تح
صعيد 

ت مساعدتهم )على ال
والذين تم

اإلنساني والغذائي والطبي، واإلرشاد النفسي 
واالجتماعي( وتزويدهم بالمساعدة القانونية

1,000
700

1,88,071,8
348,071,80

1,973,525,00
397,352,50

4
4

1
2

صلوا 
# من الالجئين وملتمسي اللجوء ح

صة في مراكز 
ص

ت مخ
على مجموعة إعانا

االحتجاز 
700

710

1-2 تحسين جودة التسجيل 
ت وطريقة االحتفاظ بها

والطلبا

# من الالجئين وملتمسي اللجوء المسجلين 
صنفة 

ضية، والتي تتوفر بياناتهم م
مع المفو

ص 
ب العمر والمكان بما في ذلك فح

بحس
قزحية العين

123,033
131,000

2,681,076
268,107,60

2,670,288,00
267,028,80

4
4

1
2

1-3 تحديد حلول إعادة التوطين 
والحماية 

# من الالجئين السوريين المتقدمين إلعادة 
التوطين أو اللجوء اإلنساني في بلدان أخرى

1,500
1,500

420,358,79
42,035,88

416,763,00
41,676,30

4
4

1
2

# من المواد غير الغذائية المقدمة إلى 
الالجئين 

صول إلى 
1-4 تحسين الو

ف 
صا

المساعدة القانونية وسبل اإلن
بما في ذلك تعزيز التسجيل المدني، 

ووثائق الحالة المدنية

# من الالجئين وملتمسي اللجوء المحولين إلى 
صول على المساعدة

شركاء قانونيين للح
300

300
1,321,076,37

132,107,64
1,310,288,00

131,028,80
4

4
1

2

ج
ى املخر

ستو
ىل م

ت امليزانية ع
يل املتطلبا

ام
إج

6,303,229.16
790,322.92

6,370,864.00
837,086.40

صمود
ب( مكون ال

(

ت 
المخرجا

ت المخرج
مٔوشرا

ف الداللي 
الهد

للعام 2018

ف 
الهد

الداللي للعام 
2019

ت المالية
المتطلبا

)دوالر أميريكي( 
ت المالية

المتطلبا
)دوالر أميريكي( 

س1: هل هذا الُمخرج يعزز 
و/أو يستخدم النظم المحلية 
ت 

في توفير السلع والخدما
للمستفيدين من البرنامج؟

س2: هل 
ضمن هذا 

يت
الُمخَرج شراكة 
مع المستجيبين 

المحليين؟

س3: هل يدعم 
هذا الُمخَرج 

االكتفاء الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في 
دعم التماسك/
االستقرار 
المجتمعي؟

اإلجمالي 
لـ 2018

ميزانية المراهقين/
ب لـ 2018

الشبا
اإلجمالي
 لـ 2019

ميزانية المراهقين/
ب لـ 2019

الشبا

1-5 تعزيز أنشطة الدعوة التي 
صول الالجئ على 

ف إلى ح
تهد

الحقوق

# أنشطة الدعوة التي 
صول 

ف إلى ح
تهد

 الالجئ على الحقوق 
7

8
1,080,717,58

108,071,76
1,073,525,32

107,352,53
3

3
3

3

1-6 تحسين قدرة الحكومة 
ت الهجرة 

صرية على إدارة تدفقا
الم

ب 
# أنشطة التدري

وتوفير الدعم التقني 
ت المحلية 

للسلطا
 والمجتمع المدني  

16
17

560,358,79
46,035,88

556,762,66
45,676,27

4
4

3
3

ت الميزانية على مستوى المخرج
إجمالي المتطلبا ا

 1,641,076 
 154,108 

 1,630,288 
 153,029 
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)أ( مكون اللجوء

ت 
املخرجا

ج
ت املخر

رشا
مٔو

يل 
ف الدال

الهد
للعام 2018

يل 
ف الدال

الهد
للعام 2019

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ج 
س1: هل هذا املُخر

ستخدم 
يعزز و/أو ي

يف توفري 
النظم املحلية 

ت 
سلع والخدما

ال
ن 

ن م
ستفيدي

للم
ج؟

الربنام

س2: هل 
ن هذا 

ضم
يت

رشاكة 
ج 

املُخَر
ني 

ستجيب
مع امل

ني؟
املحلي

س3: هل 
يدعم هذا 

ج 
املُخَر

االكتفاء 
يت؟

الذا

س4: هل 
ساهم هذا 

ي
يف 

ج 
املُخَر

ك/
امس

دعم الت
االستقرار 
ي؟

املجتمع

يل 
ام

اإلج
لـ 2018

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2018

يل
ام

اإلج
 لـ 2019

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2019

صول 
2-1 ارتفاع القدرة على و

ضعًفا بين السكان 
الالجئين واألكثر 

ت عالية الجودة فيما 
إلى خدما

ف 
ف الجنسي والعن

ص العن
يخ

المبني على النوع االجتماعي 
والحفاظ على السرية واألمان التام 

بما يالئم السن والنوع والتنوع

ف الجنسي 
# من الناجين من العن

ف المبني على النوع 
والعن

ت 
االجتماعي ممن يتلقون خدما

ت )على األقل 
متعددة القطاعا

ت اآلتية: القانونية 
أحد القطاعا

أو الطبية أو النفسية أو مأوى 
 

 
الطوارئ(

 980 

 )200 رجل،

 780 سيدة(

 970 

  )200 رجل،

 770 سيدة(

1,375,718
412,715

1,428,525
420,558

4
4

2
2

ف 
ف مخاطر العن

2-2 تخفي
ف المبني على النوع 

الجنسي والعن
االجتماعي والحد منه من خالل 

ت المجتمعية
المبادرا

صل 
ص الذين تم التو

# من األشخا
إليهم من خالل األنشطة المجتمعية 
ف المبني 

ف الجنسي والعن
حول العن

صدي له. 
 على النوع االجتماعي والت

9,300
9,600

1,005,000
325,000

1,120,000
356,250

4
4

2
2

ج
ى املخر

ستو
ىل م

ت امليزانية ع
يل املتطلبا

ام
إج

 2,380,718
 737,715 

 2,548,525
 776,808 

ف2
الهد

ت عالية الجودة وغير تمييزية.
صول إلى خدما

ف المبني على النوع االجتماعي وتعزيز إمكانية الو
ف الجنسي والعن

الحد من مخاطر وآثار العن
س1: هل هذا الُمخرج يعزز و/أو 
يستخدم النظم المحلية في توفير السلع 
والخدمات للمستفيدين من البرنامج؟

ضمن هذا 
س2: هل يت

الُمخَرج شراكة مع 
المستجيبين المحليين؟

س3: هل يدعم هذا 
الُمخرَج االكتفاء الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في دعم 
التماسك/االستقرار 

المجتمعي؟

ف 2
رش الهد

مؤ

ف الجنسي 
 نسبة )%( و عدد )#( الناجين من العن

ص 
ف المبني على النوع االجتماعي واألشخا

والعن
صلون على المشورة أو 

المعرضين للخطر الذين يح
المساعدة

س:
ط األسا

خ
 %100 

)960 فرد( 
ف 

رش الهد
مؤ

 :2018
%100 

)980 فرد( 
ف 

رش الهد
مؤ

 :2019
 %100 

)970 فرد(
الناتج من 1 إلى 5 

الناتج من 1 
إلى 5 

الناتج من 1 
إلى 5 

الناتج من 1 
إلى 5 

صمود
ب( مكون ال

(

ت 
املخرجا

ج
ت املخر

رشا
مٔو

ف 
الهد

يل 
الدال

للعام 2018

ف 
الهد

يل للعام 
الدال

2019

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ج 
س1: هل هذا املُخر

ستخدم 
يعزز و/أو ي

يف توفري 
النظم املحلية 

ت 
سلع والخدما

ال
ن 

ن م
ستفيدي

للم
ج؟

الربنام

س2: هل 
ن هذا 

ضم
يت

رشاكة 
ج 

املُخَر
ني 

ستجيب
مع امل

ني؟
املحلي

س3: هل 
يدعم هذا 

ج 
املُخَر

االكتفاء 
يت؟

الذا

س4: هل 
ساهم هذا 

ي
يف 

ج 
املُخَر

ك/
امس

دعم الت
االستقرار 
ي؟

املجتمع

يل 
ام

اإلج
لـ 2018

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2018

يل
ام

اإلج
 لـ 2019

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2019

ت الحكومية 
2-3 تقوية قدرة الخدما

ت 
وغير الحكومية في جميع القطاعا

ف المبني 
ف الجنسي والعن

لمنع العن
على النوع االجتماعي بفاعلية 

ت حدوثه
واالستجابة لحاال

ت الحكومية وغير 
# من الخدما

الحكومية التي تتلقى الدعم في 
ت  

 جميع القطاعا
60

60
350,000

-
350,000

-
4

4
2

2

ج
ى املخر

ستو
ىل م

ت امليزانية ع
يل املتطلبا

ام
إج

 350,000 
 - 

 350,000 
 - 
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)أ( مكون اللجوء

ت 
املخرجا

ج
ت املخر

رشا
مٔو

يل للعام 
ف الدال

الهد

2018

يل للعام 
ف الدال

الهد

2019

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ج يعزز و/أو 
س1: هل هذا املُخر

يف توفري 
ستخدم النظم املحلية 

ي

ن 
ستفيدي

ت للم
سلع والخدما

ال

ج؟
ن الربنام

م

ن 
ضم

س2: هل يت

رشاكة 
ج 

هذا املُخَر

ني 
ستجيب

مع امل

ني؟
املحلي

س3: هل يدعم 

ج االكتفاء 
هذا املُخَر

يت؟
الذا

ساهم 
س4: هل ي

يف دعم 
ج 

هذا املُخَر

ك/االستقرار 
امس

الت

ي؟
املجتمع

يل 
ام

اإلج

لـ 2018

ني/
ميزانية املراهق

ب لـ 2018
شبا

ال

يل
ام

اإلج

 لـ 2019

ميزانية 

ني/
املراهق

ب لـ 2019
شبا

ال

3-1 يستطيع كل من 
ب 

األطفال والمراهقون، والشبا
صول 

ت الو
واآلباء واألمها

ت حماية الطفل 
إلى هيئا

ت المحلية، 
في المجتمعا

صول على الدعم النفسي 
والح

صول إلى 
واالجتماعي والو
ت الحياتية

المهارا

ب المشارك 
# األطفال والمراهقين والشبا

ت 
في برامج الهيكلة واالستدامة والمهارا

الحياتية وبرامج حماية الطفل

 28,200 

 )14,100 ذكر ،

ى(
14,100 أنث

 28,200 

 )14,100 ذكر ،

ى(
14,100 أنث

2,770,359
915,108

2,740,359
897,108

4
4

2
2

# النساء والرجال المشاركين في برامج 
األبوة اإليجابية

10,800
10,600

ب 
# األطفال والمراهقين والشبا

المشاركين في األنشطة المجتمعية 
صة بحماية الطفل والدعم النفسي 

الخا
واالجتماعي

 42,300 

 )21,150 ذكر ،

ى(
21,150 أنث

 42,000 

 )21,000 ذكر ،

ى(
21,000 أنث

ت حماية 
3-2 تتوفر خدما

صة لألطفال 
ص

األطفال المتخ
ب

المراهقين والشبا

ب 
# األطفال والمراهقين والشبا

ضايا المتعددة 
المستفيدين من إدارة الق

ت
القطاعا

4,750
4,500

5,200,000
1,650,000

5,196,403
1,486,921

4
4

2
2

ب ممن 
# األطفال والمراهقين والشبا

يتلقون تمويل نقدي
13,050

13,100

ب من 
# األطفال والمراهقين والشبا

صة بما في ذلك 
ت الخا

ذوي االحتياجا
ذوي اإلعاقة يستفيدون من دعم حماية 

صة 
ص

األطفال المتخ

460
460

ج
ى املخر

ستو
ىل م

ت امليزانية ع
يل املتطلبا

ام
إج

 970,359, 
 2,565,108 

 7,936,762
 2,384,029

ف 3
الهد

ب إلى منظومة عالية الجودة للحماية.
صول العادل لألطفال والمراهقين والشبا

تعزيز نظم حماية الطفل، وتحسين الو

س1: هل هذا الُمخرج يعزز 
و/أو يستخدم النظم المحلية 
ت 

في توفير السلع والخدما
للمستفيدين من البرنامج؟

ضمن 
س2: هل يت

هذا الُمخَرج شراكة 
مع المستجيبين 

المحليين؟

س3: هل يدعم 
هذا الُمخَرج 

االكتفاء الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في 

دعم التماسك/
االستقرار 
المجتمعي؟

ف 3
مؤشر الهد

ب ممن 
نسبة )%( األطفال والمراهقين والشبا

ت ونظام 
صول إلى خدما

يستطيعون الو
 

 
حماية الطفل 

س:
خط األسا

%75
ف 

مؤشر الهد
 :2018

%85
ف 

مؤشر الهد
 :2019

%90
الناتج من 1 إلى 5 

الناتج من 1 إلى 5 
الناتج من 1 إلى 5 

الناتج من 1 إلى 5 



24

صمود
ب( مكون ال

(

ت 
املخرجا

ج
ت املخر

رشا
مٔو

يل 
ف الدال

الهد
للعام 2018

ف 
الهد

يل للعام 
الدال

2019

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ج 
س1: هل هذا املُخر

ستخدم 
يعزز و/أو ي

يف توفري 
النظم املحلية 

ت 
سلع والخدما

ال
ن 

ن م
ستفيدي

للم
ج؟

الربنام

س2: هل 
ن هذا 

ضم
يت

رشاكة 
ج 

املُخَر
ني 

ستجيب
مع امل

ني؟
املحلي

س3: هل يدعم 
ج 

هذا املُخَر
يت؟

االكتفاء الذا

ساهم 
س4: هل ي

يف 
ج 

هذا املُخَر
ك/

امس
دعم الت

االستقرار 
ي؟

املجتمع

يل 
ام

اإلج
لـ 2018

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2018

يل
ام

اإلج
 لـ 2019

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2019

3-3 زيادة وتنشيط قدرة 
ت الوطنية 

النظم واآلليا
والمحلية على االستجابة 

ت الالجئين وأطفال 
الحتياجا

ف 
ضي

المجتمع الم

ت الحكومية )بما 
# الهيئا

ت الرعاية 
في ذلك وحدا

صحية األولية ومراكز 
ال

ب ولجان حماية 
الشبا

الطفل( تم تعزيزها

149
149

2,070,000
162,000

2,040,000
144,000

4
4

3
2

ت 
# موظفي المؤسسا

الحكومية وغير الحكومية 
تم تدريبهم على حماية 

الطفل

1,500
1,500

# األطفال والمراهقين 
ت 

ب واآلباء واألمها
والشبا

ف ممن 
ضي

من المجتمع الم
ت 

صلون على خدما
يح

 
 

حماية الطفل

22,000
21,000

ج
ى املخر

ستو
ىل م

ت امليزانية ع
يل املتطلبا

ام
إج

 2,070,000 
 162,000 

 2,040,000 
 144,000 
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)أ( مكون اللجوء

ت 
المخرجا

ت المخرج
مٔوشرا

ف الداللي 
الهد

للعام 2018

ف 
الهد

الداللي للعام 
2019

ت المالية
المتطلبا

)دوالر أميريكي( 
ت المالية

المتطلبا
)دوالر أميريكي( 

س1: هل هذا الُمخرج 
يعزز و/أو يستخدم النظم 
المحلية في توفير السلع 
ت للمستفيدين من 

والخدما
البرنامج؟

ضمن 
س2: هل يت

هذا الُمخَرج شراكة 
مع المستجيبين 

المحليين؟

س3: هل يدعم هذا 
الُمخَرج االكتفاء 

الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في 
دعم التماسك/
االستقرار 
المجتمعي؟

اإلجمالي 
لـ 2018

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2018

اإلجمالي
 لـ 2019

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2019

4-1 زيادة تحديد الالجئين األشد 
ت 

إحالتهم إلى خدما ضعًفا وا
الحماية، بما في ذلك الدعم 

النفسي من خالل تعزيز الهياكل 
المجتمعية

ث( 
# األفراد )الذكور واإلنا

صول إلى 
ممن لديهم إمكانية الو

ت الحماية من خالل الهياكل 
خدما

المجتمعية واألماكن اآلمنة

22,700
22,700

955,358
324,143

946,763
322,205

4
4

4
3

# المتطوعين ومسؤولي التعبئة 
ث( 

المجتمعية )من الذكور واإلنا
الذين تم تدريبهم على تحديد 
ت 

ص ذوي االحتياجا
األشخا

ت
صة ونشر المعلوما

الخا

2,050
2,050

ت التشاركية، 
# إجراء التقييما

صة 
ت الخرائط الخا

وتقييما
ت المجتمعية

صول/القدرا
باأل

25
36

ت مع 
صاال

4-2 تعزيز االت
ت المحلية ودعم 

المجتمعا
ت بين الالجئين والسكان 

صاال
االت

ضيفين والمجتمع اإلنساني
الم

ص المستفيدين من أنشطة 
# األشخا

ت المعلوماتية
التوعية والدورا

13,000
16,000

486,764
176,706

500,000
180,000

3
3

3
4

4-3 تحسين التماسك االجتماعي 
عن طريق تعزيز اندماج النساء 

ت والرجال والفتيان من 
والفتيا

ضيفة
ت الم

الالجئين في المجتمعا

صل 
ص الذين تم التوا

# األشخا
معهم من خالل األنشطة التي تعزز 

ت 
إدماج الالجئين في المجتمعا

ضيفة
الم

3,846
3,958

486,216
144,486

500,901
152,360

3
3

3
4

ت الميزانية على مستوى المخرج
إجمالي المتطلبا ا

 1,928,338 
 645,335 

 1,947,664
 654,565 

ف 4
الهد

ضيفة، وكذلك تحديد وتلبية 
ت الم

ش السلمي بين الالجئين والمجتمعا
ف تعزيز التعاي

ت التوعية ومشاركة المجتمع المحلي، بهد
تعزيز آليا

ضعًفا. 
ت 

ت أشد الفئا
احتياجا

س1: هل هذا الُمخرج يعزز و/
أو يستخدم النظم المحلية في توفير 

ت للمستفيدين من 
السلع والخدما

البرنامج؟

ضمن 
س2: هل يت

هذا الُمخَرج شراكة مع 
المستجيبين المحليين؟

س3: هل يدعم هذا 
الُمخَرج االكتفاء 

الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في 

دعم التماسك/
االستقرار 
المجتمعي؟

ف 4
مؤشر الهد

ت المستندة إلى المجتمع المحلي أو من خالل 
# الالجئين الذين استفادوا من المراكز المجتمعية واألماكن اآلمنة أو تلقوا الدعم من خالل اآلليا

ث والرجال والنساء. 
ب من الذكور واإلنا

ت دعم المراهقين والشبا
مجموعا

س:
خط األسا

ف 2018: 
مؤشر الهد

ف 2019: 
مؤشر الهد

الناتج من 1 إلى 5 
الناتج من 1 إلى 5 

الناتج من 1 إلى 5 
الناتج من 1 إلى 5 
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صمود
ب( مكون ال

(

ت 
املخرجا

ج
ت املخر

رشا
مٔو

ف 
الهد

يل 
الدال

للعام 2018

ف 
الهد

يل 
الدال

للعام 2019

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ج 
س1: هل هذا املُخر

ستخدم 
يعزز و/أو ي

يف توفري 
النظم املحلية 

ت 
سلع والخدما

ال
ن 

ن م
ستفيدي

للم
ج؟

الربنام

س2: هل 
ن هذا 

ضم
يت

رشاكة 
ج 

املُخَر
ني 

ستجيب
مع امل

ني؟
املحلي

س3: هل يدعم 
ج 

هذا املُخَر
يت؟

االكتفاء الذا

ساهم 
س4: هل ي

يف 
ج 

هذا املُخَر
ك/

امس
دعم الت

االستقرار 
ي؟

املجتمع

يل 
ام

اإلج
لـ 2018

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2018

يل
ام

اإلج
 لـ 2019

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2019

4-4 تعزيز وتقوية التماسك 
االجتماعي، وعالقة النفع 

ش السلمي بين 
المتبادل والتعاي

ضيفة
ت الم

الالجئين والمجتمعا

ت المجتمعية 
# المساحا

الحكومية والمحلية المدعومة 
في مناطق تركز الالجئين

25
32

1,087,378
314,951

1,575,862
354,345

4
4

3
4

ص )الذكور 
# األشخا

صل 
ث( الذين تم التوا

واإلنا
معهم من خالل األنشطة 

التي تعزز إدماج الالجئين 
ضيفة

ت الم
في المجتمعا

1,777
2,025

ت 
# مشاريع دعم المجتمعا

)C
SP( المحلية

50
500

 4-5 تحسين تمكين المجتمع 
من خالل تعزيز اندماج النساء 

ب والمراهقين 
ت والشبا

والفتيا
من الالجئين في المجتمع 

ف
ضي

الم

ث )الفتيان 
# الذكور واإلنا

ت والنساء والرجال( 
والفتيا

ص 
صلوا على فر

ممن ح
ت الحياة 

للعمل ومهارا

600
580

495,000
201,250

495,000
201,250

4
4

3
4

ص )الذكور 
# األشخا

ت 
ث( الذين تم

واإلنا
توعيتهم من خالل أنشطة 

ف الجنسي 
ص العن

تخ
ف المبني على النوع 

والعن
صحة 

االجتماعي، وال
الجنسية واإلنجابية من خالل 

ت 
ت العمل والحمال

حلقا
ض المسرحية

والعرو

3,500
4,500

4-6 تعزيز والحفاظ على 
ت التوعية 

ت وآليا
نشر المعلوما

ت بين الالجئين 
صاال

لدعم االت
ضيفين والمجتمع 

والسكان الم
اإلنساني

ص )الذكور 
# من األشخا

ث( المستفيدين من 
واإلنا

ت 
أنشطة التوعية والدورا

اإلالمية

136,000
136,000

430,000
-

530,000
-

4
4

3
4

ج
ى املخر

ستو
ىل م

ت امليزانية ع
يل املتطلبا

ام
إج

 2,012,378 
 516,201 

 2,600,862 
 555,595 
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متطلبات القطاع املايل لكل منظمة

الوكالة/ المنظمة

المتطلبات المالية 2019 )دوالر أميريكي(المتطلبات المالية 2018 )دوالر أميريكي(

اإلجمالي مكون الصمودمكون اللجوء
اإلجماليمكون الصمودمكون اللجوءلـ 2018

 لـ 2019

المفوضية السامية لألمم المتحدة 
 11,479,965  2,066,150  9,413,815  11,541,099  2,078,454  9,462,644 لشؤون الالجئين

منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة 
 10,850,000  3,400,000  7,450,000  10,250,000  2,950,000  7,300,000 )يونيسيف( 

)CSI( 1,055,000  445,000  610,000  1,125,000  475,000  650,000 هيئة انقاذ الطفولة 

صندوق األمم المتحدة للسكان 
)UNFPA( 1,170,000  570,000  1,740,000  1,330,000  710,000  2,040,000 

18,582,6446,073,45424,656,09918,803,8156,621,15025,424,965اإلجمالي

المكون

المتطلبات المالية 2019 )دوالر أميريكي(المتطلبات المالية 2018 )دوالر أميريكي(

اإلجمالي 
لـ 2018

ميزانية المراهقين/
الشباب لـ 2018

اإلجمالي
 لـ 2019

ميزانية المراهقين/
الشباب لـ 2019

 4,652,488  18,803,815  4,738,481  18,582,644 مكون اللجوء

 852,624  6,621,150  832,309  6,073,454 مكون الصمود

 5,505,112  25,424,965  5,570,790  24,656,099 اإلجمالي

ملخص املتطلبات املالية للقطاع
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برنامج األغذية العالمي )WFP(الوكاالت الرائدة

برنامج األغذية العالمي )WFP(الرشكاء املطالبون

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )UNHCR(، األونروا )UNRWA(، اليونيسيف )UNICEF(، رشكاء آخرون
ومقدمــي الخدمــات المحليين

دعــم الوصــول إلــى الغــذاء وتوفيــر واســتهالك األغذيــة اآلمنــة والمتنوعــة لألســر الفقيــرة والضعيفــة المختــارة واألطفــال  األهداف
فــي المــدارس االبتدائيــة

1 مؤرش املساواة بني الجنسني

20182019االحتياجات املالية

38,022,400 $38,022,400 $االحتياجات املالية ملكون اللجوء 

1,311,809 $1,311,809 $االحتياجات املالية ملكون الصمود 

39,334,209 $39,334,209 $إجاميل االحتياجات

استجابة قطاع
األمن الغذايئ
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العــدد األكبــر مــن الالجئيــن الســوريين. مــن خــالل هــذا 
طالــب   300,000 مــن  يقــرب  مــا  يتلقــى  البرنامــج، 
ابتدائــي ضمــن 320 مدرســة قطــع بســكويت مغذيــة 
عاليــة الطاقــة والتــي يتــم صنعهــا محلًيــا بشــكل يومــي. 
ويســتفيد األطفــال بصفــة عامــة ســواء المصريــون أو 
وهــو  البرنامــج،  مــن  المــدارس  تلــك  فــي  الســوريون 
األمــر الــذي يعــزز التعايــش والتماســك االجتماعــي بيــن 

الالجئيــن والمجتمعــات المتأثــرة.

الوضع الحايل

مــن ســوريا فــي عــام 2013، وصلــت المبالــغ النقديــة إلــى 
140,210,140 دوالر أمريكي من خالل برنامج القسائم 
والنفقــات  المحليــة  األغذيــة  وشــراء  النقديــة  والتحويــالت 
المســاعدة  العالمــي  األغذيــة  برنامــج  ويقــدم  األخــرى5. 
وقســائم   ،)%90( إلكترونيــة  قســائم  خــالل  مــن  الغذائيــة 
ورقيــة )10%(، ممــا أدى إلــى تحســين الكفــاءة وتخفيــض 
تكاليــف االنتقــال لالجئيــن الذيــن كانــوا ســيضطرون إلــى 

الســفر للحصــول علــى القســائم. 

المدرســية  للتغذيــة  برنامــج  أكتوبــر 2015، وضــع  ومنــذ 
فــي المــدارس االبتدائيــة العامــة فــي المحافظــات التــي تضــم 

تعتبــر دولــة مصــر مســتوردة صافيــة لألغذيــة، ونتيجــة 
لذلــك تشــكل التقلبــات فــي احتياطــي العمــالت األجنبيــة 
وأســعار الصرف خطًرا على إمكانية وصول األشــخاص 
الضعفــاء إلــى الغــذاء. هــذا باإلضافــة إلــى ارتفــاع معــدل 
الغذائيــة  وغيــر  الغذائيــة  المــواد  أســعار  فــي  التضخــم 
نهــاك شــبكات الســالمة الوطنيــة بعــد أكثــر مــن ثــالث  واإ

ســنوات مــن التباطــؤ االقتصــادي. 

الالجئيــن  ضعــف  مواطــن  تقييــم  نتائــج  إلــى  واســتنادًا 
المانحــة  الجهــات  ومســاهمات   )EVAR( مصــر  فــي 
المتوفــرة، يســتهدف برنامــج األغذيــة العالمــي قــدره أكثــر 
مــن 72,000 مــن الرجــال والنســاء والفتيــان والفتيــات 
فــي  فلســطيني  عــن 2,480 الجــئ  الضعــاف، فضــاًل 
ومرســى  والمنصــورة،  ودميــاط،  واإلســكندرية،  القاهــرة، 

فــي عــام 2017. مطــروح، وذلــك كل شــهر 

شــكل  علــى  المســاعدة  المســتهدفون  الالجئــون  يتلقــى 
قســيمة غذائيــة شــهرية بقيمــة حوالــي 22 دوالر4 يمكــن 
فــي  تقــع  ســوبر ماركــت  يزيــد علــى 50  فيمــا  صرفهــا 
القســائم  برنامــج  يســاعد  فيهــا.  يقيمــون  التــي  المناطــق 
الغذائية على اســتعادة الشــعور بالكرامة والحياة الطبيعية 
عنــد الالجئيــن وذلــك بالســماح لهــم بشــراء األطعمــة التــي 
االســتهالكية  حاجاتهــم  تلبيــة  يتــم  وبذلــك  يختارونهــا 
الفرديــة واالحتياجــات الغذائيــة بشــكل أكثــر فاعليــة. وجــود 
البنيــة التحتيــة فــي مصــر واألســواق المحليــة، فضــاًل عــن 
الحضريــة  المناطــق  فــي  لالجئيــن  الجغرافــي  االنتشــار 
أدى إلــى اعتمــاد قســائم الغــذاء كطريقــة أساســية ضمــن 

مســاعدات برنامــج األغذيــة العالمــي. 

التــي  االقتصاديــة  التحديــات  الشــرائية  القســائم  تخفــف 
تواجــه الحكومــة والمجتمعــات المحليــة التــي تســتضيف 
النقديــة  أعــداًدا كبيــرة مــن الالجئيــن عــن طريــق ضــخ 
فــي االقتصــاد المحلــي. خــالل الفتــرة بيــن ينايــر وســبتمبر 
 13,6 العالمــي  األغذيــة  برنامــج  ضــخ   ،2017 عــام 
مليــون دوالر فــي اقتصــاد مصــر بمتوســط مبلــغ شــهري 
الغذائيــة.  القســائم  كقيمــة  أمريكــي  دوالر  مليــون   1,5
منــذ أن بــدأ برنامــج األغذيــة العالمــي مســاعدة الالجئيــن 

4 يتم تعديلها بصفة دورية وفًقا ألسعار السوق وسعر الصرف.
5 األرقام كما في سبتمبر 2017 وتغطي فترتي عمليات الطوارئ والعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش.
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خطة االستجابة اإلقليمية لدعم الالجئني ومتكني املجتمعات املستضيفة لهم 2018-2019 | مرص

جدول السكان

التقسيم حسب النوعالمجموعة المستهدفة
20182019

مجموعات سكانية بحاجة
لمساعدة

السكان المستهدفون
مجموعات سكانية بحاجة

لمساعدة
السكان المستهدفون

الالجئون السوريون

21,60036,80021,600 38,300الرجال

36,60021,60035,20021,600 النساء

17,60028,00017,600 29,100الفتيان

19,20026,00019,200 27,000الفتيات

131,00080,000126,00080,000المجموع الفرعي

أعضاءالمجتمعات المحلية 
المتأثرة

86,400 86,400517,500 517,500الرجال

86,400503,70086,400 503,700النساء

70,400 240,50070,400240,500الفتيان

76,800 224,00076,800224,000الفتيات

1,405,700320,0001,405,700320,000المجموع الفرعي

الالجئون الفلسطينيون من 
سوريا6

780780780780الرجال

840840840840النساء

410410410410الفتيان

450450450450الفتيات

2,4802,4802,4802,480المجموع الفرعي

1,539,180402,4801,534,180402,480المجموع الكلي

االحتياجات ونقاط الضعف واملستهدفون

6 السكان المحتاجون هم السكان المستهدفون بالمشروع.

مــا يزيــد علــى 74,000  تلقــى  المتوفــرة،  للمــوارد  وفًقــا 
مــن الرجــال والنســاء واألطفــال قســائم غذائيــة شــهرية فــي 
سبتمبر عام 2017. ونظًرا لزيادة الضعف واالحتياجات 
المحــددة مــن خــالل التقييمــات األخيــرة وعمليــات الرصــد، 
فــرد  إلــى 80,000  الغــذاء  قســائم  إيصــال عــدد  تقــرر 

فــي 2018 و2019 مــن مجمــوع الســوريين الــذي يبلــغ 
131,000 مســجلين لــدى المفوضيــة. وســتتوفر أرقــام 
تفصيليــة عــن درجــات الضعــف وانعــدام األمــن الغذائــي 
بعــد االنتهــاء مــن تقييــم مواطــن ضعــف الالجئيــن فــي 
أظهــر  نفســه،  الوقــت  فــي   .)EVAR(  2017 مصــر 

رصــد مــا بعــد التوزيــع للبرنامــج النقــدي غيــر المشــروط 
النقــد غيــر  مــن  كبيــر  قــدر  إنفــاق  الالجئيــن  لمفوضيــة 

المشــروط علــى الغــذاء كذلــك.
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يتبنــى قطــاع األمــن الغذائــي عــدة آليــات للتغذيــة المرتــدة 
لالجئيــن الســوريين، مثــل خــط هاتفــي ســاخن وصفحــة 
ميدانيــة  اســتقصائية  دراســات  تنظيــم  يتــم  فيســبوك. 
مخصصــة ومناقشــات مجموعــة التركيــز فيمــا يتعلــق بــأي 
تغييرات برنامجية. يتم استشــارة المســتفيدين والمجتمعات 
المتأثــرة فــي جميــع مراحــل تصميــم المشــاريع وتنفيذهــا، 
دوًمــا.  وواضحــة  محدثــة  معلومــات  علــى  ويحصلــون 
لمعالجــة ردود  اســتجابة فوريــة وفاعلــة  آليــات  تســتخدم 

بالمســتفيدين واألســئلة والشــكاوى.  الفعــل الخاصــة 

الغذائــي  األمــن  نتائــج  رصــد  أنشــطة  تعمــل  مــا  عــادة 
علــى مراقبــة كل مــن الالجئيــن الذيــن يتلقــون وال يتلقــون 
األمــن  حالــة  فــي  التغييــرات  إظهــار  ألجــل  المســاعدة 
الغذائــي. ويشــمل نظــام الرصــد المذكــور أدوات إلجــراء 
المســتفيدين  مــع  مركــزة  جماعيــة  ومناقشــات  مقابــالت 
مــن  اســتبعدوا  الذيــن  األشــخاص  مــع  وكذلــك  الحالييــن 

المســاعدة. 

االتجاهات االسرتاتيجية وخطة االستجابة

إطار املساءلة 

العمليــة  إلــى  العالمــي  األغذيــة  برنامــج  تحــول  مــع 
ســيركز  عــام 2017،  فــي  الممتــدة لإلغاثــة واإلنعــاش 
القطــاع علــى ضمــان األمــن الغذائــي وفــي الوقــت نفســه 
استكشــاف فــرص إيجــاد حلــول أكثــر اســتدامة مــن خــالل 
رأس المــال البشــري ودعــم ســبل العيــش علــى حــد ســواء 
للضعفــاء مــن الالجئيــن وأعضــاء المجتمــع المتأثــر. ومــع 
هــذا النهــج المــزدوج، يهــدف قطــاع األمــن الغذائــي إلــى 
االعتمــاد  وزيــادة  للضعــف  الجذريــة  األســباب  معالجــة 
مــن  تدريجًيــا  والحــد  االســتدامة  وتحســين  الــذات  علــى 

المســاعدة.  االعتمــاد علــى 

الســوريين  لالجئيــن  المباشــرة  المســاعدة  تتــاح  وســوف 
والمجتمعــات المحليــة المصريــة المضيفــة الضعيفــة عــن 
بشــراء  المقيــدة  النقديــة  اإللكترونيــة  التحويــالت  طريــق 
المــواد الغذائيــة المحــددة، فضــاًل عــن الوجبــات الســاخنة. 
ويعمــل قطــاع األمــن الغذائــي عــن كثــب مــع الشــركاء 
فــي مجــال الصحــة، وســوف يتــم دعــم النســاء الحوامــل 
مــواد  لشــراء  إلكترونيــة مشــروطة  بقســيمة  والمرضعــات 

غذائيــة معينــة تتمتــع بطاقــة عاليــة. ويرتبــط هــذا الدعــم 
تهــدف  المنتظمــة.  األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  بزيــارات 
األنشــطة إلــى تحســين الحالــة التغذويــة للنســاء وتوعيــة 
األمهــات بالتغذيــة الصحيــة وزيــادة التنــوع الغذائــي فــي 

المعنيــة. الجغرافيــة  المناطــق 

وعــالوة علــى ذلــك، يتــم تنفيــذ أنشــطة تغذويــة مدرســية 
لألطفــال مــن الالجئيــن الســوريين والمصرييــن الملتحقيــن 
فــي  اليوميــة  الوجبــات  وتهــدف  العامــة.  بالمــدارس 
المدرســة إلــى تشــجيع اآلبــاء علــى تســجيل أبنائهــم فــي 
المــدارس والمحافظــة علــى الحضــور بانتظــام فــي محاولــة 
لمكافحــة عمالــة األطفــال، والتأكــد مــن أن الجــوع ليــس 
عقبة في ســبيل تركيز الطالب. ومن المتوقع أن يســاهم 
التحصيــل العلمــي فــي إنجــاح مبــادرة »ال لضيــاع جيــل«. 
وتوفــر التغذيــة المدرســية مســاهمة هامــة فــي المخططــات 
الوطنيــة لشــبكات األمــان االجتماعــي، فضــاًل عــن كونهــا 
اســتثماًرا مســتداًما فــي رأس المــال البشــري. وتركــز برامــج 
الوجبــات المدرســية والتوعيــة المجتمعيــة علــى المواضيــع 

المتصلــة بالســياق، بمــا فــي ذلــك الحميــة الغذائيــة والتنــوع 
الغذائــي ومــرض الســكري وفقــر الــدم. 

العــادل  الوصــول  البرامــج  إعــداد  عمليــات  تضمــن 
إلــى فئــات محــددة مثــل النســاء، والشــباب، والمســنين، 
عــن  فضــاًل  الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي  واألشــخاص 
50% مــن اإلنــاث كحــد أدنــى مــن بيــن المســتفيدين مــن 

اإلغاثــة. أنشــطة 

ويواصــل قطــاع األمــن الغذائــي تعزيــز أنشــطة الصمــود 
األكثــر  المناطــق  فــي  الــرزق  كســب  فــرص  ودعــم 
والتدريــب  المهنــي  التدريــب  األنشــطة  وتشــمل  تأثــًرا. 
علــى ريــادة األعمــال باالســتناد إلــى احتياجــات الســوق 
لالجئيــن الســوريين والمصرييــن المســتضعفين )الشــباب 
والبالغيــن(، بالتزامــن مــع خدمــات التوظيــف ودعــم العمــل 
الحــر وأنشــطة در الدخــل فــي مرحلــة الحقــة، وســوف 
يتــم ربــط ذلــك بإمكانيــة الحصــول علــى تمويــل متناهــي 

المنــح. أو  الصغــر 

@copyright
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ض عام الستجابة القطاع
جدول عر

)أ( مكون اللجوء

ت 
المخرجا

ت المخرج
مٔوشرا

ف الداللي 
الهد

للعام 2018
ف الداللي للعام 

الهد
2019

ت المالية
المتطلبا

)دوالر أميريكي( 
ت المالية

المتطلبا
)دوالر أميريكي( 

س1: هل هذا الُمخرج 
يعزز و/أو يستخدم النظم 
المحلية في توفير السلع 
ت للمستفيدين من 

والخدما
البرنامج؟

س2: هل 
ضمن هذا 

يت
الُمخَرج شراكة 
مع المستجيبين 

المحليين؟

س3: هل يدعم 
هذا الُمخَرج 

االكتفاء الذاتي؟

س4: هل 
يساهم هذا 
الُمخَرج في 
دعم التماسك/
االستقرار 
المجتمعي؟

اإلجمالي 
لـ 2018

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2018

اإلجمالي
 لـ 2019

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2019

ت غذائية 
1-1 تقديم مساعدا

شهرية لالجئين األكثر 
احتياًجا

# عدد الرجال، والنساء، 
ت الذين تلقوا 

والفتيان، والفتيا
ت غذائية شهرية 

مساعدا
)قسائم شراء(

80,000
80,000

26,895,961
4,303,354

26,895,961
4,303,354

3
3

1
1

% قيمة قسائم الشراء التي تم 
صرفها من قبل المستفيدين 

المستهدفين
%90

%90

ت مدرسية 
1-2 توفير وجبا

مدعمة ومغذية يوميا في 
المدارس االبتدائية العامة 

ضور المرتفع 
ت الح

ذا
لالجئين

ت في 
# الفتيان والفتيا

صريون 
المدارس االبتدائية )الم

والسوريون( الذين يتلقون 
المساعدة الغذائية المدرسية 

صنة( 
)شرائط بلح مح

320,000
320,000

7,764,443
-

7,764,443
-

3
3

2
2

1-3 توفير الدعم الغذائى 
ت

للحوامل والمرضعا

ت 
% النساء الحوامل والمرضعا

مقارنة بالمخطط لهن والالتي 
استفدن من الدعم الغذائى 

ضور المنتظم 
من خالل الح

صحة 
ت الرقابة على 

لمجموعا
األم والطفل

%80
%80

3,361,996
-

3,361,996
-

3
3

2
2

ت الميزانية على مستوى المخرج
إجمالي المتطلبا ا

38,022,400
4,303,354

38,022,400
4,303,354

ف 1
الهد

ضعيفة واألطفال في المدارس االبتدائية
صول على األغذية اآلمنة والمغذية والمتنوعة لألسر الفقيرة وال

تعزيز ودعم الح

س1: هل هذا الُمخرج يعزز و/
أو يستخدم النظم المحلية في توفير 

ت للمستفيدين من 
السلع والخدما

البرنامج؟

ضمن 
س2: هل يت

هذا الُمخَرج شراكة مع 
المستجيبين المحليين؟

س3: هل يدعم هذا 
الُمخَرج االكتفاء الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في دعم 

التماسك/االستقرار 
المجتمعي؟

ف 1
مؤشر الهد

# عدد األفراد 
ضعفين الذين 

المست
يستفيدون من أنشطة 

البرنامج

س:
خط األسا

371,000
ف 

مؤشر الهد
 :2018

409,000
ف 

مؤشر الهد
 :2019

409,000
الناتج من 1 إلى 5 

الناتج من 1 إلى 5 
الناتج من 1 إلى 5 

الناتج من 1 إلى 5 
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صمود
ب( مكون ال

(

ت 
المخرجا

ت المخرج
مٔوشرا

ف الداللي 
الهد

للعام 2018
ف الداللي للعام 

الهد
2019

ت المالية
المتطلبا

)دوالر أميريكي( 
ت المالية

المتطلبا
)دوالر أميريكي( 

س1: هل هذا الُمخرج 
يعزز و/أو يستخدم النظم 
المحلية في توفير السلع 
ت للمستفيدين من 

والخدما
البرنامج؟

س2: هل 
ضمن هذا 

يت
الُمخَرج شراكة 
مع المستجيبين 

المحليين؟

س3: هل يدعم 
هذا الُمخَرج 

االكتفاء الذاتي؟

س4: هل 
يساهم هذا 
الُمخَرج في 
دعم التماسك/
االستقرار 
المجتمعي؟

اإلجمالي 
لـ 2018

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2018

اإلجمالي
 لـ 2019

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2019

ضاء 
1-4 توفير الغذاء ألع
مختارين من الالجئين 

ب 
ضيفين ألنشطة التدري

والم
ت المحددة

للمهارا

# األفراد الذين تم تدريبهم 
9,000

9,000

252,150
40,344

252,150
40,344

3
3

4
4

ت التي 
# أنشطة تعزيز القدرا

تم تقديمها
300

300

1-5 المساعدة الغذائية
صول المجتمعية/ 

من أجل األ
إعادة تأهيل البنية التحتية

# األفراد الذين
تم مساعدتهم في ترميم 

صول
صيانة وتحسين األ

و
ب السن والنوع

المجتمعية حس

9,000
9,000

997,462
159,594

997,462
159,594

3
3

4
4

1-6 تحسين اإلنتاجية 
والدخول عن طريق توفير 

صغيرة
ض ال

القرو

صلوا 
# المشاركين الذين ح

ض
على قرو

2,230
2,230

62,197
9,952

62,197
9,952

3
3

4
3

ت الميزانية على مستوى المخرج
إجمالي المتطلبا ا

1,311,809
209,889

1,311,809
209,889
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متطلبات القطاع املايل لكل منظمة

الوكالة/ المنظمة

المتطلبات المالية 2019 )دوالر أميريكي(المتطلبات المالية 2018 )دوالر أميريكي(

اإلجمالي لـ 2019مكون الصمودمكون اللجوءاإلجمالي لـ 2018مكون الصمودمكون اللجوء

)WFP( 39,334,209  1,311,809  38,022,400  39,334,209  1,311,809  38,022,400 برنامج األغذية العالمي 

 39,334,209  1,311,809  38,022,400  39,334,209  1,311,809  38,022,400 اإلجمالي

ملخص املتطلبات املالية للقطاع

المكون

المتطلبات المالية 2019 )دوالر أميريكي(المتطلبات المالية 2018 )دوالر أميريكي(

ميزانية المراهقين/اإلجمالي لـ 2018
ميزانية المراهقين/اإلجمالي لـ 2019الشباب لـ 2018

الشباب لـ 2019

 4,303,354  38,022,400  4,303,354  38,022,400 مكون اللجوء

 209,889  1,311,809  209,889  1,311,809 مكون الصمود

 4,513,243  39,334,209  4,513,243  39,334,209 اإلجمالي



36

>

© املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مرص/ سكوت نيلسون



  التعليم + 

37

خطة االستجابة اإلقليمية لدعم الالجئني ومتكني املجتمعات املستضيفة لهم 2018-2019 | مرص

+

الوكاالت الرائدة

 )UNHCR( القطاع الرئيسي: المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

)UNICEF( القيادة المشاركة: اليونيسيف

هيئــة اإلغاثــة الكاثوليكيــة )CRS(، هيئــة انقــاذ الطفولــة )CSI(، المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن الرشكاء املطالبون
)UNHCR(، اليونيســيف )UNICEF(، بالن انترناشــونال

وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي والتدريــب المصريــة، وزارة التعليــم العالــي، الرعايــة الدوليــة، مؤسســة فــرد، وبرنامــج رشكاء آخرون
)WFP( األغذيــة العالمــي

 األهداف

1. زيادة فرص الحصول على التعليم لألطفال والشباب المتضررين من األزمة.

2. زيادة جودة التعليم النظامي وغير النظامي داخل بيئة محمية. 

3. تعزيز قدرة نظام التعليم لتقديم استجابة تعليمية في الوقت المناسب وبطريقة منسقة ومستندة إلى األدلة.

2 )أ( مؤرش املساواة بني الجنسني

20182019االحتياجات املالية

12,232,850 $13,557,215 $االحتياجات املالية ملكون اللجوء 

7,180,706 $8,797,857 $االحتياجات املالية ملكون الصمود 

19,413,556 $22,355,072 $إجاميل االحتياجات

استجابة قطاع
التعليم 
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الوضع الحايل

الســوريين  الالجئيــن  منــح  المصريــة  الحكومــة  تواصــل 
الكامــل  الوصــول  حــق  والشــباب  والفتيــات  الفتيــان 
المواطنيــن  مــع  المســاواة  قــدم  علــى  الحكومــي  للتعليــم 
المصرييــن. وتــم تمديــد هــذه االمتيــازات لجميــع مراحــل 
الــدورة التعليميــة، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة الوصــول إلــى 
معاهــد  عــن  فضــاًل  والتقنــي،  المهنــي  التعليــم  مــدارس 
وكليــات التعليــم العالــي. وفيمــا يخــص الســنة األكاديميــة 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  أفــادت   ،2018/2017 عــام 
مــن 44,114  يقــرب  مــا  أن  والتدريــب  الفنــي  والتعليــم 
غيــر  أو  المســجلين  مــن ضمــن  ســواء  ســوري،  طالــب 
المــدارس  فــي  مســجلون  المفوضيــة،  لــدى  المســجلين 
الحكوميــة المصريــة، باإلضافــة إلــى 6,488 طالًبــا مــن 
الالجئيــن المســجلين فــي الجامعــات الحكوميــة المصريــة 
ومعاهــد التعليــم العالــي. وتســتمر مراكــز التعليــم الســورية 
التــي تضــم حوالــي 7,000 الجــئ مــن الفتيــان والفتيــات 
بالعمــل فــي المناطــق ذات الكثافــة العاليــة لالجئيــن مــن 

األطفــال. 

يســتمر قطــاع التعليــم بالعمــل مــع وزارة التربيــة والتعليــم 
المعنيــة  األخــرى  والســلطات  والتدريــب  الفنــي  والتعليــم 
لضمــان إمكانيــة وصــول الالجئيــن مــن الفتيــان والفتيــات 
الذيــن انتهــت صالحيــة تصاريــح اإلقامــة ألســرهم إلــى 
المــدارس. ويســتمر شــركاء خطــة االســتجابة اإلقليميــة 
لهــم  المســتضيفة  المجتمعــات  وتمكيــن  الالجئيــن  لدعــم 
بدعــم المــدارس العامــة لتعزيــز قدراتهــا علــى االســتجابة 
غيــر  واألطفــال  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  لألطفــال 
لتقديــم  وذلــك  ذويهــم  عــن  والمنفصليــن  المصحوبيــن 
لمعظــم  التعليــم  علــى  الحصــول  فــي  متعادلــة  فــرص 
الفتيــان والفتيــات الضعــاف. يتــم دعــم الطــالب الســوريين 
الالجئيــن مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة للوصــول إلــى 
المــدارس العامــة أو المــدارس الخاصــة المتخصصــة التي 
يحصــل  الصحيــة  والعنايــة  التربويــة  باحتياجاتهــم  تفــي 
هــؤالء األطفــال علــى منــح تعليميــة معــززة لتغطيــة الرســوم 
المدرســية وتكاليــف االنتقــال وغيــر ذلــك مــن الخدمــات 

المتخصصــة.

شــهادات  تقديــم  إشــتراط  العالــي  التعليــم  وتواصــل وزارة 
المــدارس الثانويــة لاللتحــاق بالكليــات والجامعــات وتقبــل 
الدبلــوم الســوري بغــض النظــر عــن ســنة الحصــول عليــه 
بشــرط ســداد رســم تســجيل عنــد االلتحــاق بالجامعــات. 
فــي ينايــر 2016، أصــدر وزيــر التعليــم العالــي مرســوًما 
علــى  حصلــوا  الذيــن  الســوريين  الالجئيــن  منــح  يحــدد 
شــهادات الدراســة الثانويــة مــن مــدارس مصريــة عامــة 
فقــط حــق االلتحــاق الجامعــات مثــل أقرانهــم المصرييــن7. 

األلمانيــة  األكاديميــة  اينشــتاين  ألبــرت  مبــادرة  توفــر 
لالجئيــن )DAFI( منــح دراســية للتعليــم العالــي. وتظهــر 
لتلبيــة  العالــي  التعليــم  فــرص  توســيع  إلــى  الحاجــة 
احتياجــات العــدد المتزايــد مــن خريجــي المــدارس الثانويــة 
والطلبــة. يحتــاج مــا يقــرب مــن حوالــي ألفــي طالــب مــن 
طــالب التعليــم العالــي إلــى مثــل هــذا الدعــم. بالنســبة لعــام 
مــن حوالــي  المفوضيــة طلبــات  تلقــت   ،2018/2017
منحــة   87 عــدد  يتوفــر  بينمــا  مؤهــل،  متقــدم   1,200

دراســية فقــط.

7 يدفع حملة الشهادات الممنوحة من سوريا نصف الرسوم، بينما يدفع حملة الشهادات الممنوحة من دول أخرى الرسوم كاملة.
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خطة االستجابة اإلقليمية لدعم الالجئني ومتكني املجتمعات املستضيفة لهم 2018-2019 | مرص

جدول السكان

األطفال مزيج من المدارس العامة والمدارس المجتمعية 
بغية اللحاق بالدروس. وذكر البعض أنهم قد تعرضوا 
لم  لكنهم  إضافية،  خصوصية  دروس  ألخذ  للضغط 
يكونوا قادرين على تحملها. وأكدت نتائج التقييم أيًضا، 

من  يعملون  المدرسة  سن  في  األطفال  من  عدًدا  أن 
المالي ألسرهم، مما يؤثر سلًبا على  الدعم  تقديم  أجل 

متابعتهم للدراسة. 

وفًقا لتقييم مواطن ضعف الالجئين في مصر، التحق 
تحت سن 18  السوريين  الالجئين  األطفال  من   %81
بالمدارس )82% من الفتيات و80% من الفتيان(. وفي 
حين أنه قد تم إحراز تقدم كبير نحو تحسين معدالت 
المتعلقة  الحواجز  بعض  تظل  بالمدارس،  االلتحاق 
التحديات  بعض  قائمة.  التعليم  ونوعية  بالوصول 
والموارد  الدراسية  الفصول  اكتظاظ  تمثل  الرئيسية 
والتي  الطويلة  والمسافات  اللهجات  وحواجز  المستنزفة 
تحدثت عنها األسر السورية وأفراد المجتمعات المحلية 
المتأثرة على حد سواء. وتشمل التحديات األخرى، عدم 
وجود مشاركة كافية ودعم من األخصائيين االجتماعيين 

لالجئين الضعفاء من األطفال والشباب. 

وركز التقييم التشاركي حول احتياجات الالجئين والذي 
والحماية  الوصول  على   2017 عام  أوائل  في  أجري 
التقييم  هذا  نتائج  وتظهر  التعليم.  خدمات  ونوعية 
في  التحديات  مواجهة  في  السوريين  األطفال  استمرار 
المدارس وفي الطريق إلى المدرسة. يستخدم العديد من 

االحتياجات ونقاط الضعف واملستهدفون

التقسيم حسب النوعالمجموعة المستهدفة
20182019

مجموعات سكانية بحاجة
لمساعدة

السكان المستهدفون
مجموعات سكانية بحاجة

لمساعدة
السكان المستهدفون

الالجئون السوريون

9,7009,4009,400 9,700الرجال

8,2008,2007,8007,800النساء

 25,00025,00024,04624,046الفتيان

23,04523,04522,16522,165الفتيات

65,94565,94563,41163,411المجموع الفرعي

أعضاء المجتمعات 
المحلية 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

1,691,35052,0001,586,33052,000المجموع الفرعي

1,757,295117,9451,649,741115,411المجموع الكلي
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االتجاهات االسرتاتيجية وخطة االستجابة 

إطار املساءلة 

يعتبــر التعليــم أمــًرا حاســًما لتعزيــز التماســك االجتماعــي 
وتوفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات الهامــة المنقــذة 
للحيــاة وتلبيــة االحتياجــات النفســية واالجتماعيــة وتوفيــر 
بيئــة مســتقرة وآمنــة ألولئــك الذيــن هــم فــي أمــس الحاجــة 
إليهــا. وتماشــًيا مــع هــدف التنميــة المســتدامة 4، يدعــم 
الالجئيــن  لدعــم  اإلقليميــة  االســتجابة  خطــة  شــركاء 
علــى  الحصــول  لهــم  المســتضيفة  المجتمعــات  وتمكيــن 
الجــودة التعليميــة والتربيــة الوقائيــة لالجئيــن الســوريين. 
وخالل مناقشات مجموعة التركيز في عام 2017، كان 
التعليــم مــن بيــن األولويــات العليــا لمجتمعــات الالجئيــن. 
يواصل شركاء خطة االستجابة اإلقليمية لدعم الالجئين 
وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم دعــم وزارة التربيــة 
والتعليم والتعليم الفني والتدريب في )1( تيسير الوصول 
العــادل إلــى التعليــم االبتدائــي والثانــوي لجميــع الالجئيــن 
الســوريين مــن الفتيــان والفتيــات والشــباب، )2( تحســين 
 نوعيــة التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي داخــل بيئــة محفــزة، 
و)3( تعزيــز قــدرة النظــام التعليمــي علــى تحقيــق اســتجابة 
المناســب.  الوقــت  وفــي  األدلــة  علــى  قائمــة  منســقة 
وسيشــمل ذلــك أيًضــا برنامــج للتدريــب التقنــي والمهنــي 
التعليــم  فــي  الشــباب  الالجئيــن  مــن   500 يســتهدف 
فــي  فنــي  بمعهــد  الطــالب  يلتحــق  وســوف  الثانــوي. 
القاهــرة والــذي يصــدر شــهادات معتــرف بهــا فــي بلــدان 
االتحــاد األوروبــي ومصــر. ومــن المتوقــع أن يتــم تيســير 

حصولهــم علــى فــرص العمــل المربــح بعــد ذلــك وتزويدهــم 
بالمهــارات الالزمــة إلعــادة بنــاء بلدهــم األصلــي بمجــرد 

أن تصبــح الظــروف مواتيــة للعــودة. 

ويلتــزم شــركاء خطــة االســتجابة اإلقليميــة لدعــم الالجئيــن 
وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم بدعــم وزارة التربيــة 
والتعليــم والتعليــم الفنــي والتدريــب للتعامــل مــع الضغــوط 
فــي المــدارس العامــة مــن خــالل التدخــالت التي تســتهدف 
الطــالب الســوريين والمصرييــن. ســيتم تجديــد وتحســين 
نشــاء 60 فصــل  الحكوميــة واإ للمــدارس  التحتيــة  البنيــة 
لريــاض األطفــال لتوفيــر فــرص التعليــم الهامــة فــي مرحلــة 
الطفولــة المبكــرة. ويعتبــر الدعــم المقــدم لفصــول ريــاض 
تعمــل  أن  المتوقــع  مــن  التــي  المبــادرات  أحــد  األطفــال 
علــى تخفيــض عــبء عمــل المــرأة والســماح لهــن بحضــور 
التدريبــات أو غيرهــا مــن األنشــطة االســتراتيجية. وســيتم 
تجهيــز حوالــي 1,500 فصــل دراســي بالنظــم التعليميــة 
الرقميــة الذكيــة باســتخدام نهــج مبتكــر لتحســين نوعيــة 
التعليــم، بالشــراكة مــع وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي 
والتدريــب ووزارة التخطيــط. أيًضــا، يســتمر شــركاء خطــة 
االســتجابة اإلقليميــة لدعــم الالجئيــن وتمكيــن المجتمعــات 
المســتضيفة لهــم فــي تدريــب األخصائييــن االجتماعييــن، 
الجهــود  ســياق  فــي  الالزمــة  الكتــب  والمعلميــن وتوفيــر 
ومســتويات  والكتابــة  القــراءة  تعليــم  تعزيــز  إلــى  الراميــة 

الحســاب لــدى األطفــال فــي مــدارس مختــارة. 

والفتيــات  الفتيــان  مــن  الســوريون  الالجئــون  يســتمر 
والشــباب بالحصــول علــى منــح تعليميــة عنــد االلتحــاق 
ثبــات الحضــور بانتظــام. وتســهم المنحــة فــي  بالمــدارس واإ
ســداد الرســوم المدرســية والــزي المدرســي وشــراء الكتــب 
واألدوات المكتبيــة ووســائل المواصــالت، لتســهيل عمليــة 
التعليــم. ســيتم تقديــم خدمــات تعليميــة مالئمــة الحتياجــات 
األطفــال غيــر الملتحقيــن بالمدرســة وأولئــك الذيــن لديهــم 
احتياجــات إضافيــة، بمــا فــي ذلــك برامــج عالجيــة تعمــل 
يتــم منــح دعــم إضافــي لألطفــال  التعلــم.  علــى تســريع 
القــادرة علــى ســداد الرســوم  مــن األســر المعدمــة غيــر 
المدرســية حتــى فــي ظــل المنحــة المقدمــة، وذلــك علــى 
خطــة  شــركاء  وســيقدم  حــدة.  علــى  حالــة  كل  أســاس 
االســتجابة اإلقليميــة لدعــم الالجئيــن وتمكيــن المجتمعــات 
المســتضيفة لهــم، خدمــة تعليميــة شــاملة للفتيــان والفتيــات 
الالجئيــن غيــر المصحوبيــن بذويهــم، فضــاًل عــن توفيــر 
برامــج تعليميــة مصممــة خصيًصــا، وزيــادة الحــد األقصــى 
أن  مــن  يمكنهــم  ممــا  األطفــال،  هــؤالء  لحمايــة  الــالزم 
يكونــوا أعضــاء فاعليــن فــي مجتمعاتهــم ويســهل علميــة 
انخراطهــم فــي ســوق العمــل الحقــًا. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
يتــم تقديــم فصــول دراســية لمحــو األميــة لــدى الكبــار والتــي 
تســتهدف األســر الســورية لمســاعدتهم فــي متابعــة عمليــة 

التعلــم ومنحهــم القــدرة علــى دعــم تعليــم أبنائهــم. 

يواصــل شــركاء التعليــم العمــل مــع وزارة التربيــة والتعليــم 
والتعليــم الفنــي والتدريــب، ووزارة التعليــم العالــي، وتعزيــز 
التعليــم  الالجئيــن. ويعتمــد شــركاء  مشــاركة مجتمعــات 
نهًجــا متعــدد الــوكاالت لمعالجــة االحتياجــات التعليميــة 
علــى  كذلــك  العمــل  يســتمر  بينمــا  الســوريين،  لالجئيــن 
بيــن  المســاواة  عــدم  مثــل  األساســية  المســائل  معالجــة 
الجنســين، والممارســات التمييزيــة والعنــف فــي المــدارس. 
ويواصل شركاء التعليم ضمن خطة االستجابة اإلقليمية 
لهــم  المســتضيفة  المجتمعــات  الالجئيــن وتمكيــن  لدعــم 
عمليــة توثيــق الممارســات الجيــدة وتعزيــز رصدهــا فــي 
المــدارس العامــة والمجتمعيــة لضمــان حصــول األطفــال 

علــى التعليــم الجيــد فــي بيئــة آمنــة للتعلــم. يتــم ترتيــب 
زيــارات للرصــد واجتماعــات دوريــة مشــتركة للمجتمعــات 
المحليــة فــي مصــر مــع مســؤولي وزارة التربيــة والتعليــم 
والتعليــم الفنــي والتدريــب ممــن يعملــون فــي المســتويات 

المركزيــة والمحليــة علــى حــد ســواء.

وتقييــم  االحتياجــات  تنســيق  التعليــم  شــركاء  ويواصــل 
القــدرات، فضــاًل عــن تغطيــة ورصــد اآلثــار، ممــا يضمــن 
الــالزم  التعليــم  علــى  والحصــول  شــاملة  دوريــة  متابعــة 
الســتخدامها  للــوكاالت  الالزمــة  والمعلومــات  والبيانــات 

االســتراتيجي. التخطيــط  فــي 

وفيمــا يتعلــق بالرصــد والتقييــم واإلبــالغ، يســتمر شــركاء 
وتمكيــن  الالجئيــن  لدعــم  اإلقليميــة  االســتجابة  خطــة 
المعلومــات  تبــادل  فــي  لهــم  المســتضيفة  المجتمعــات 
المعلومــات  إدارة  أدوات  تنفيــذ  وبــدء  اســتباقي  بشــكل 
بمــا فــي ذلــك التقييمــات المســتمرة والتغذيــة المرتــدة مــن 
عــداد  المجتمعــات المحليــة لضمــان إســتناد التخطيــط واإ
البرامــج إلــى األدلــة فضــاًل عــن إيجــاد صــالت مشــتركة 

القطاعــات. بيــن 
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ف 1
الهد

 
 

 
 

 
 

 
ب المتأثرين من األزمة للتعليم

صول األطفال والشبا
 زيادة و

س1: هل هذا الُمخرج 
يعزز و/أو يستخدم النظم 
المحلية في توفير السلع 

ت للمستفيدين من 
والخدما

البرنامج؟

ضمن 
س2: هل يت

هذا الُمخَرج شراكة 
مع المستجيبين 

المحليين؟

س3: هل يدعم 
هذا الُمخَرج 

االكتفاء الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في 

دعم التماسك/
االستقرار 
المجتمعي؟

ف 1
مؤشر الهد

ت 
# األطفال المسّجلين في المؤسسا

التعليمية
س:

خط األسا

 %85 
 40,840

طفل
ف 

مؤشر الهد
 :2018

 %90
 43,240

طفل

ف 
مؤشر الهد
 :2019

%93 
42,980 طفل

الناتج من 1 إلى 5 
الناتج من 1 

إلى 5 

الناتج من 1 

إلى 5 

الناتج من 1 

إلى 5 

ض عام الستجابة القطاع
جدول عر

)أ( مكون اللجوء

ت 
المخرجا

ت المخرج
مٔوشرا

ف الداللي 
الهد

للعام 2018
ف الداللي 

الهد
للعام 2019

ت المالية
المتطلبا

)دوالر أميريكي( 
ت المالية

المتطلبا
)دوالر أميريكي( 

س1: هل هذا الُمخرج 
يعزز و/أو يستخدم النظم 
المحلية في توفير السلع 
ت للمستفيدين 

والخدما
من البرنامج؟

س2: هل 
ضمن 

يت
هذا الُمخَرج 
شراكة مع 
المستجيبين 
المحليين؟

س3: هل 
يدعم هذا 
الُمخَرج 
االكتفاء 
الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في 
دعم التماسك/
االستقرار 
المجتمعي؟

اإلجمالي 
لـ 2018

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2018

اإلجمالي
 لـ 2019

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2019

صول شامل محّسن إلى التعليم 
1-1 و

)رسمي وغير رسمي( من قبل كّل 
ضمن 

ب 
األطفال، المراهقين والشبا

ب اإلعاقة 
ضعفا بسب

ت األكثر 
الفئا

، النوع، النزاع ، اللغة، السن، الفقر، 
ضايا حماية الطفل مثل الزواج 

وق
المبكر أو عمالة األطفال.

ت )3-17( ممن تلقوا 
# الفتيان والفتيا

منحا تعليمية 
 29,000 

 )14,500 ذكر، 
14,500 أنثى(

 27,500
 )13,750 ذكر، 
13,750 أنثى(

6,814,354
0

6,706,873
0

3
3

2
3

ت( ممن سّجلوا 
# األطفال )3-17 سنوا

في التعليم )رسمي وغير رسمي(

 48,045
 )5,300 ذكر، 
 5,400 أنثى(
ت: 

3-5 سنوا
 )19,000 ذكر، 
 18,345 أنثى(
5-17 سنة

 46,211 
 )5,300 ذكر، 
 5,220 أنثى(
ت: 

3-5 سنوا
 )18,000 ذكر، 
 17,692 أنثى(
5-17 سنة

ت تنمية الطفولة المبكرة المقدمة 
مجموعا
لألطفال

110
110

ضمان أن تكون 
1-2 برامج دعم ل

خدمات التعليم آمنة، وتتم بالتعاون مع 
ف الفاعلة المعنية بحماية الطفل، 

األطرا
ب المعلمين؛ ومعالجة 

ضّمن تدري
وتت

ف بين األطفال وتعزيز 
التنمر والعن

صة 
ص

التحديد واإلحالة للخدمات المتخ
ص األطفال المعرضين لخطر 

فيما يخ
ف الجنسي 

ف بما في ذلك العن
العن

ف القائم على النوع االجتماعي
والعن

# المدارس الحكومية والمجتمعية 
ت حماية الطفل لمنع 

المدعومة بآليا
ف

ومواجهة العن
200

260

1,545,240
100,000

1,744,904
100,000

3
3

2
3

# األطفال والمراهقين واآلباء الذين 
صول إلى برامج 

لديهم إمكانية الو
ت الدعم النفسي 

ش وخدما
التعاي

واالجتماعي في المدارس

 280( 560
ذكر، 
280 أنثى( 

700 
 )350 ذكر، 
350 أنثى(

صرة لدعم منح 
1-3 حشد جهود المنا

ت 
التعليم األعلى، مع أخذ اعتبارا

الحماية في الحسبان

# الشبان والمراهقين المستفيدين من 
المنح الدراسية في مرحلة التعليم العالي

600 
 )300 ذكر، 
300 أنثى(

650 
 )325 ذكر، 
350 أنثى(

177,620
177620

184,952
184,952

3
3

3
3

ت الميزانية على مستوى المخرج
إجمالي المتطلبا ا

 8,537,214 
 277,620 

 8,636,729 
 284,952 
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صمود
ب( مكون ال

(

ت 
المخرجا

ت المخرج
مٔوشرا

ف الداللي 
الهد

للعام 2018
ف الداللي 

الهد
للعام 2019

ت المالية
المتطلبا

)دوالر أميريكي( 
ت المالية

المتطلبا
)دوالر أميريكي( 

س1: هل هذا الُمخرج 
يعزز و/أو يستخدم النظم 
المحلية في توفير السلع 
ت للمستفيدين من 

والخدما
البرنامج؟

س2: هل 
ضمن هذا 

يت
الُمخَرج شراكة 
مع المستجيبين 

المحليين؟

س3: هل يدعم 
هذا الُمخَرج 

االكتفاء الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في 
دعم التماسك/
االستقرار 
المجتمعي؟

اإلجمالي 
لـ 2018

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2018

اإلجمالي
 لـ 2019

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2019

ت 
ت القدرا

1-4 تحسن
المادية للمدارس العامة 
إعادة  والمجتمعية )بناء وا

إنشاء المرافق  تأهيل وا
ضال 

التعليمية وأماكن التعلم ف
عن توفير مرافق تراعي 

الفوارق بين الجنسين(

# المدارس الحكومية التي 
جرى إعادة تأهيلها أو تطويرها 
أو تشييدها أو تزويدها بمرافق 

صحي 
صرف ال

المياه وال
صحية

والنظافة ال

956
887

2,399,682
-

2,291,397
-

3
3

3
3

ضة 
# تطوير هياكل الرو

وتشغيلها 
80

80

ت الحاسوب المنشأة 
# مختبرا

فى المدارس الحكومية 
1500

1500

# األطفال المتسربين من 
المدرسة الذين يستفيدون 

من أماكن التعلم المدعومة 
ت المجتمعية(

)المبادرا

4,330 
 )2,160 ذكر، 
2,170 أنثى(

4,330 
 )2,160 ذكر، 
2,170 أنثى(

1-5 إعطاء األولوية 
اللتحاق المراهقين في 

ب المهنيين 
التعليم والتدري

النظاميين وغير النظاميين، 
ت 

بما يتماشى مع السياسا
ت تعزيز 

الوطنية واستراتيجيا
ص 

ت مع القطاع الخا
الشراكا

ف 
ب والتوظي

ص التدري
لفر

ب )15-20 سنة( 
# الشبا

المسجلين في التعليم الفني 
والمهني الرسمي وغير الرسمي

 1,075 
 )545 ذكر، 
530 أنثى(

 1,075 

  )545 ذكر، 
530 أنثى(

954,503
60,000

954,503
60,000

3
3

3
3

ت الميزانية على مستوى المخرج
إجمالي المتطلبا ا

 3,354,185 
 60,000 

 3,245,900 
 60,000 
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)أ( مكون اللجوء

ت 
المخرجا

ت المخرج
مٔوشرا

ف الداللي 
الهد

للعام 2018
ف الداللي 

الهد
للعام 2019

ت المالية
المتطلبا

)دوالر أميريكي( 
ت المالية

المتطلبا
)دوالر أميريكي( 

س1: هل هذا الُمخرج 
يعزز و/أو يستخدم 
النظم المحلية في 

ت 
توفير السلع والخدما

للمستفيدين من البرنامج؟

س2: هل 
ضمن هذا 

يت
الُمخَرج شراكة 
مع المستجيبين 

المحليين؟

س3: هل يدعم 
هذا الُمخَرج 

االكتفاء الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في 
دعم التماسك/
االستقرار 
المجتمعي؟

اإلجمالي 
لـ 2018

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2018

اإلجمالي
 لـ 2019

ميزانية المراهقين/
ب لـ 2019

الشبا

2-1 توفير التطوير المهني 
ِّرين والعاملين  للمعلمين والميس

في المدرسة وتدريبهم على 
ت الوقائية والتفاعلية 

المنهجيا
التي تركز على الطفل 

# موظفي التعليم والمعلمين الذين 
تدّربوا

3,200 

 )1,500 ذكر، 

1,700 أنثى(

 3,000 

 )1,500 ذكر،

1,500 أنثى(

1,429,629
-

1,424,930
-

4
4

4
3

ب 
2-2 استفاد األطفال والشبا

ت 
والمراهقون من تعليم المهارا
الحياتية واألنشطة الترفيهية

ت( ممن 
# األطفال )5-17 سنوا

ت الحياة 
ت مهارا

استفادوا من نشاطا
في األماكن الرسمية

 1,340 

  )660 فتى، 

680 فتاة(

 1,704 

 )850 فتى، 

854 فتاة(

3,235,372
-

1,826,980
-

3
3

3
3

ت( ممن 
# األطفال )5-17 سنوا

ت الحياة 
ت مهارا

استفادوا من نشاطا
في األماكن غير الرسمية

 9,100

 )4,500 فتى، 

4,600 فتاة(

 8,200 

 )4,100 فتى، 

4,100 فتاة(

أطفال المدارس المستفيدون من 
س تقوية

درو

10,500 

 )5,250 فتى، 

5,250 فتاة(

10,500 

 )5,250 فتى، 

5,250 فتاة(

ت الميزانية على مستوى المخرج
إجمالي المتطلبا ا

 4,665,001 
 - 

 3,251,910 
 - 

ف 2
الهد

ضمن بيئة حمائية
تحسين نوعية التعليم الرسمي وغير الرسمي 

س1: هل هذا الُمخرج يعزز 
و/أو يستخدم النظم المحلية 
في توفير السلع والخدمات 
للمستفيدين من البرنامج؟

س2: هل 
ضمن هذا 

يت
الُمخَرج شراكة 

مع المستجيبين 
المحليين؟

س3: هل يدعم 
هذا الُمخَرج 

االكتفاء الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في 

دعم التماسك/
االستقرار 
المجتمعي؟

ف 2
مؤشر الهد

الطالب المستيفيدون فى 
المناطق المتأثرة

س:
خط األسا

%50
ف 

مؤشر الهد
 :2018

%70
ف 2019: 

مؤشر الهد
%80

الناتج من 1 إلى 5 
الناتج من 1 

إلى 5 

الناتج من 1 

إلى 5 

الناتج من 1 

إلى 5 
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صمود
ب( مكون ال

(

ت 
المخرجا

ت المخرج
مٔوشرا

ف الداللي 
الهد

للعام 2018
ف الداللي 

الهد
للعام 2019

ت المالية
المتطلبا

)دوالر أميريكي( 
ت المالية

المتطلبا
)دوالر أميريكي( 

س1: هل هذا الُمخرج 
يعزز و/أو يستخدم النظم 
المحلية في توفير السلع 
ت للمستفيدين من 

والخدما
البرنامج؟

س2: هل 
ضمن هذا 

يت
الُمخَرج شراكة 
مع المستجيبين 

المحليين؟

س3: هل يدعم 
هذا الُمخَرج 

االكتفاء الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في 
دعم التماسك/
االستقرار 
المجتمعي؟

اإلجمالي 
لـ 2018

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2018

اإلجمالي
 لـ 2019

ميزانية المراهقين/
ب لـ 2019

الشبا

ب 
2-3 شراء وتوزيع الكت

المدرسية والمواد التعليمية 
والتعلم، واللوازم المدرسية 

ب المدرسية(
)الحقائ

# األطفال )5-17 سنة(ممن 
ب المدرسية والمواد 

استلموا الكت
التعليمية

77,920 
 38,960( 

فتى، 
 

38,960 فتاة(

77,309 
 )38,654 فتى، 
38,655 فتاة(

5,253,354
-

3,013,766
-

3
3

3
3

ت( ممن 
# األطفال )5-17 سنوا
ب مدرسية

استلموا حقائ

1,650 
 )825 فتى، 
825 فتاة(

 880( 1,760
فتى، 
880 فتاة( 

2-4 تقديم دعم للمدرسين على 
هيئة موارد وحوافز

# موظفي التعليم والمعلمين الذين 
ت تعليمية 

صادر ومعدا
تسلموا م

ت إرشاد وتوجيه
وكتيبا

 400( 800
ذكر، 
400 أنثى( 

 400( 800
ذكر، 
400 أنثى( 

117,620
-

114,952
-

4
4

4
4

ت الميزانية على مستوى المخرج
إجمالي المتطلبا ا

 5,370,974 
 - 

 3,128,718 
 - 
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ف 3
الهد

ب
ت المناس

ت في الوق
ت نظام التعليم في االستجابة )المنسقة القائمة على األدلة( للمتطلبا

تقوية قدرا

س1: هل هذا الُمخرج يعزز و/
أو يستخدم النظم المحلية في توفير 

ت للمستفيدين من 
السلع والخدما

البرنامج؟

ضمن 
س2: هل يت

هذا الُمخَرج شراكة 
مع المستجيبين 

المحليين؟

س3: هل يدعم 
هذا الُمخَرج 

االكتفاء الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في دعم 

التماسك/االستقرار 
المجتمعي؟

ف 3
مؤشر الهد

# البرامج المطّبقة لتحسين جمع 
البيانات

س:
خط األسا

0
ف 

مؤشر الهد
 :2018

3 برامج
ف 2019: 

مؤشر الهد
5 برامج

الناتج من 1 إلى 5 
الناتج من 1 إلى 5 

الناتج من 1 إلى 5 
الناتج من 1 إلى 5 

صمود
ب( مكون ال

(

ت 
المخرجا

ت المخرج
مٔوشرا

ف الداللي 
الهد

للعام 2018
ف الداللي 

الهد
للعام 2019

ت المالية
المتطلبا

)دوالر أميريكي( 
ت المالية

المتطلبا
)دوالر أميريكي( 

س1: هل هذا الُمخرج 
يعزز و/أو يستخدم النظم 
المحلية في توفير السلع 
ت للمستفيدين من 

والخدما
البرنامج؟

س2: هل 
ضمن هذا 

يت
الُمخَرج شراكة 
مع المستجيبين 

المحليين؟

س3: هل يدعم 
هذا الُمخَرج 

االكتفاء الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في 
دعم التماسك/
االستقرار 
المجتمعي؟

اإلجمالي 
لـ 2018

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2018

اإلجمالي
 لـ 2019

ميزانية المراهقين/
ب لـ 2019

الشبا

ت 
3-4 تحسين جمع البيانا
المتعلقة بالتعليم الرسمي 

وغير الرسمي، بما في ذلك 
تتبع األطفال غير الملتحقين 

ت المدرسية 
بالمدرسة، والتقييما

)بما في ذلك التقييم السريع، 
ضع الخرائط التحليلية وتعميم 

و
ت المتعلقة بالالجئين 

جمع البيانا
ت إدارة العملية 

في نظم معلوما
 EM

IS التعليمية

ت 
ت لبناء قدرا

# عدد من المبادرا
إدارة  التعليم لقيادة وتنسيق وا

ومراقبة قطاع التعليم
121

300

72,698
-

806,088
-

4
4

3
4

س المدرسية و الحكم 
عدد المجال

على المستوى المدرسة و إنشاء 
جمعية اولياء األمور/المدرسين

500
300

ت الميزانية على مستوى المخرج
إجمالي المتطلبا ا

 72,698 
 - 

 806,088 
 - 

)أ( مكون اللجوء

ت 
المخرجا

ت المخرج
مٔوشرا

ف الداللي 
الهد

للعام 2018
ف الداللي 

الهد
للعام 2019

ت المالية
المتطلبا

)دوالر أميريكي( 
ت المالية

المتطلبا
)دوالر أميريكي( 

س1: هل هذا الُمخرج 
يعزز و/أو يستخدم النظم 
المحلية في توفير السلع 
ت للمستفيدين من 

والخدما
البرنامج؟

س2: هل 
ضمن هذا 

يت
الُمخَرج شراكة 
مع المستجيبين 

المحليين؟

س3: هل يدعم 
هذا الُمخَرج 

االكتفاء الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في 
دعم التماسك/
االستقرار 
المجتمعي؟

اإلجمالي 
لـ 2018

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2018

اإلجمالي
 لـ 2019

ميزانية المراهقين/
ب لـ 2019

الشبا

ت الفاعلة 
ب للجها

3-1 توفير التدري
ضع 

بالعملية التعليمية على و
ت والتخطيط والتنسيق في 

السياسا
صعيدين الوطني 

هذا القطاع على ال
ت الطوارئ وعلى 

والمحلي في سياقا
معايير INEE الدنيا )شبكة الطواريء 

ت في التعليم(
بين الوكاال

# العاملين بالتعليم ممن 
ت 

تدّربوا على منهجيا
ت

جمع البيانا

 200( 400

ذكر، 
200 أنثى( 

 125( 250

ذكر، 
 

125 أنثى( 

130,000
-

130,000
-

3
3

3
3

ضع برامج لتعزيز قدرة 
3-2 و

ت، في 
المدارس في جمع البيانا

ب 
التخطيط والعمل في إطار التأه
ت الطوارئ )إدارة مدرسية(

لحاال

# المدارس التي تم 
امدادها بأجهزة جمع 

ت تكنولوجيا 
بيانا

ت
صاال

ت واالت
المعلوما

25
20

225,000
-

214,211
-

3
3

3
3

ت الميزانية على مستوى المخرج
إجمالي المتطلبا ا

 355,000 
 - 

 344,211 
 - 
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متطلبات القطاع املايل لكل منظمة

الوكالة/ المنظمة

المتطلبات المالية 2019 )دوالر أميريكي(المتطلبات المالية 2018 )دوالر أميريكي(

اإلجمالي مكون الصمودمكون اللجوء
اإلجماليمكون الصمودمكون اللجوءلـ 2018

 لـ 2019

المفوضية السامية لألمم المتحدة 
5,420,0004,097,3439,517,3435,420,0004,086,5559,506,555لشؤون الالجئين

منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة 
 3,777,500  2,330,000  1,447,500  5,955,000  3,910,000  2,045,000 )يونيسيف( 

)CSI( 2,173,652  493,813  1,679,839  1,703,813  493,813  1,210,000 هيئة إنقاذ الطفولة 

)CRS( 3,280,473  -  3,280,473  4,508,273  -  4,508,273 هيئة اإلغاثه الكاثوليكية 

 675,376  270,338  405,038  670,643  296,701  373,942 بالن انترناشونال

 19,413,556  7,180,706  12,232,850  22,355,072  8,797,857  13,557,215 اإلجمالي

ملخص املتطلبات املالية للقطاع

المكون

المتطلبات المالية 2019 )دوالر أميريكي(المتطلبات المالية 2018 )دوالر أميريكي(

اإلجمالي 
لـ 2018

ميزانية المراهقين/
الشباب لـ 2018

اإلجمالي
 لـ 2019

ميزانية المراهقين/
الشباب لـ 2019

 284,952 10,405,870 277,620  13,557,215 مكون اللجوء

 60,000  7,180,706  60,000  8,797,857 مكون الصمود

 344,952 17,586,576 337,620  22,355,072 اإلجمالي



  التعليم + 
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© املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مرص/ فيبك موريا
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خطة االستجابة اإلقليمية لدعم الالجئني ومتكني املجتمعات املستضيفة لهم 2018-2019 | مرص

الصحة

,

الوكاالت الرائدة
 )UNHCR( برئاسة - المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

)WHO( الرئاسة المشاركة - منظمة الصحة العالمية

الرشكاء املطالبون
 ،)UNFPA( للســكان  المتحــدة  األمــم  )SCI(، صنــدوق  الطفولــة  إنقــاذ  هيئــة   ،)IOM( للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة 
 ،)UNICEF( منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة ،)UNHCR( المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن

)WHO( منظمــة الصحــة العالميــة

ــة تيــر دي زوم رشكاء آخرون وزارة الصحــة والســكان، مؤسســة كاريتــاس، جمعيــة مســجد د. مصطفــى محمــود، ابيســكو كيــر، هئي
مصــر، جمعيــة أطبــاء العالــم

 األهداف

الســوريين  الشــاملة والنوعيــة لالجئيــن  األوليــة  الصحيــة  للرعايــة  التمييــزي  المتســاوي وغيــر  الوصــول  1. تحســين 
المتأثــرة. المحليــة  والمجتمعــات 

2. تحســين المســاعدة المنقــذة للحيــاة مــن خــالل الرعايــة الصحيــة الثانويــة والثالثيــة األساســية لالجئيــن الســوريين فــي 
مصــر.

3. تعزيز قدرات خدمات الرعاية الصحية الوطنية لتوفير رعاية صحية جيدة في المحافظات األكثر تأثرًا.

4. تعزيز التوعية الصحية القائمة على المجتمعات.  

2 )أ( مؤرش املساواة بني الجنسني

20182019االحتياجات املالية

6,918,600 $6,863,600 $االحتياجات املالية ملكون اللجوء 

4,454,427 $4,564,620 $االحتياجات املالية ملكون الصمود 

11,373,027 $11,428,220 $إجاميل االحتياجات

استجابة قطاع
الصحة
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الوضع الحايل

في أعقاب قرار وزاري صدر في سبتمبر 2012، منح 
الرعاية  على  الحصول  حق  السوريين  الالجئين  جميع 
الصحية العامة، مما مكنهم من الحصول على الخدمات 
الصحية بتكاليف مماثلة لتي يدفعها الشعب المصري. 

وفي عام 2017، استمر دعم شركاء خطة االستجابة 
اإلقليمية لدعم الالجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة 
الصحية  الرعاية  خدمات  إلى  الوصول  إلمكانية  لهم 
األولية الشاملة من خالل وزارة الصحة والسكان، فضاًل 
عن المراكز الصحية غير الحكومية. وتعد وزارة الصحة 
الصحية  العامة  السياسة  عن  المسؤولة  هي  والسكان 
العامة.  الصحة  خدمات  توفير  عن  فضاًل  والسكانية، 

المرافق  من  واسعة  شبكة  إدارة  على  الوزارة  وتعمل 
لجميع  الشاملة  الصحية  الرعاية  تقدم  التي  الصحية 
أنها  حيث  كبير.  حد  إلى  مدعمة  بأسعار  المصريين 
تملك أكثر من 441 مستشفى و4,839 مركز رعاية 
الوزارة  تقدمها  التي  الخدمات  من  أولية، %80  صحية 
من   %20 على  المستخدم  رسوم  تطبيق  مع  مجانية، 

الخدمات المقدمة فقط. 

في عام 2017، تبنى شركاء خطة االستجابة اإلقليمية 
لهم  المستضيفة  المجتمعات  وتمكين  الالجئين  لدعم 
نهجًا استراتيجًيا لضمان توفير الرعاية الصحية الثانوية 
شبكة  خالل  من  السوريين  لالجئين  للحياة  والمنقذة 

المستشفيات  ذلك  في  بما  معظمها،  في  عامة  مرافق 
والصيدليات والمختبرات لضمان خدمة فاعلة من حيث 
متابعة  مع  منزلية  رعاية  برنامج  بدأت  وقد  التكلفة. 
الرعاية ما بعد الخروج من المستشفى والتي يقدمها سبعة 
من المتطوعين المدربين السوريين. وظل »اليونيسيف« 
و»هيئة انقاذ الطفولة« يؤديان دورًا رئيسًيا لدعم جهود 
التوعية في رفع مستوى الوعي بين السوريين من الرجال 
الخدمات  على  للحصول  والفتيات  والفتيان  والنساء 
التركيز  مع  المستهدفة،  المناطق  في  العامة  الصحية 
لألمهات  الشاملة  الرعاية  خدمات  على  خاص  بوجه 
والرعاية الصحية للطفل. تم تدريب ما يقرب من 205 

متدرب سوري للقيام بالتوعية الصحية. 

© املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مرص/ سكوت نيلسون
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الصحة

االحتياجات الصحية لعام 2016 ، أفادت التقارير بأن 
ربع األسر المعيشية التي شملتها الدراسة االستقصائية 
إلى مستشفى، حيث كانت في معظمها ضمن  تحتاج 
المرافق الخاصة بالجراحة وهي السبب الرئيسي للقبول. 
مدخرات  من  الرسوم  للسداد  الرئيسي  المصدر  وكان 
المفوضية  دعم  مخصصات  يليها  السورية،  األسر 
الخمس  سن  دون  األطفال  يحتاج  الصحية.  للرعاية 
معظم  ويتلقى  التطعيم  لرسوم  عالية  تغطية  سنوات 
أظهرت  وقد  العامة.  المرافق  في  التطعيم  األطفال 
السوريات  األمهات  غالبية  أن  االستقصائية  الدراسات 
تشارك في أيام التطعيم التي تقدمها الحكومة مع وجود 
حد أدنى من الحواجز للوصول، وأن المصدر الرئيسي 
للمعلومات حول الحمالت كان أفراد األسرة والجيران. 

جدول السكان

بزيارتها  أبلغت  امرأة(   90( الحوامل  من  حوالي %78 
ذلك  ومع  للوالدة،  السابقة  الرعاية  خدمات  تقدم  لعيادة 
بالمكان  معرفتها  عدم  ذكرت  سيدة(   25( منهن   %22
الزيارة  تغطية  عن  وعجزها  الطبية  للزيارة  المناسب 
الوالدات  ومعدل  الذهاب.  لعدم  رئيسي  كسبب  مالًيا 
القيصرية بين النساء السوريات مرتفع جدًا بنسبة 68,4 
للموجود  مماثل  معدل  وهو   - الوالدات  جميع  من   %
معدل  في  ارتفاع  يوجد  كذلك  المصري.  المجتمع  في 
مضاعفات الوالدة حيث أن 15,7% من الوالدات أدى 
بقاء  تتطلب  والتي  الوالدة  حديثي  مستشفى  دخول  إلى 

الطفل في المستشفى لمدة خمسة أيام في المتوسط.

لتقييم  ووفًقا  المستشفيات،  في  للرعاية  بالنسبة  أما 

ممن  مصر  إلى  يصلون  الذين  الالجئين  لدى  يكون 
األولية  الصحية  الرعاية  على  الحصول  إلى  يسعون 
خدمات  عن  مختلفة  وتوقعات  فهم  والثالثية  والثانوية 
دراسة  أجريت   ،2017 عام  في  الصحية.  الرعاية 
الصحية  الرعاية  على  الحصول  حول  استقصائية 
مصر  في  يعيشون  الذين  الالجئين  بين  بها  واالنتفاع 
أنفق  السوريين  الالجئين  نتيجتها أن 61% من  وكانت 
االستشارات  ذلك  في  بما  الصحية  الرعاية  على  المال 
والفحوصات واألدوية وغيرها من اإلمدادات الطبية في 
إلى  يصل  أسرة  نفقات  متوسط  مع  الماضي،  الشهر 
قد  منهم   %50 نسبة  بينما  دوالر(؛   41( جنيه   727
التمس الرعاية الصحية في عيادة خاصة أو مستشفى، 

ودفع متوسط 453 جنيه )26 دوالر(. 

االحتياجات ونقاط الضعف واملستهدفني

التقسيم حسب النوعالمجموعة المستهدفة
20182019

مجموعات سكانية بحاجة
لمساعدة

السكان المستهدفين
مجموعات سكانية بحاجة

لمساعدة
السكان المستهدفين

الالجئون السوريون

 36,800 38,30038,30036,800الرجال

36,60035,20035,200 36,600النساء

29,10028,00028,000 29,100الفتيان

27,00027,00026,00026,000الفتيات

131,000131,000126,000126,000المجموع الفرعي

أعضاء المجتمعات 
المحلية المتأثرة

99,300609,10099,300 609,100الرجال

569,40099,500569,40099,500النساء

254,00063,000254,00063,000الفتيان

253,20069,600253,20069,600الفتيات

1,685,700331,4001,685,700331,400المجموع الفرعي

1,816,700462,4001,811,700457,400المجموع الكلي

 8 مفوضية الالجئين، حول الحصول على الرعاية الصحية واالنتفاع بها فيما بين الالجئين السوريين – مصر.
 7 منظمة الصحة العالمية، 2016، تقييم االحتياجات الصحية لالجئين السوريين في مصر. منظمة الصحة العالمية.

10 اليونيسيف، 2015. مصدر معرفة الالجئين السوريين في مصر بشأن أيام التحصين الوطنية ضد شلل األطفال، اليونيسيف.
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االتجاهات االسرتاتيجية وخطة االستجابة 

إطار املساءلة 

قطاع  يهدف  المستدامة،  التنمية  أهداف  مع  تماشًيا 
الرفاهية  وتعزيز  صحية  حياة  ضمان  إلى  الصحة 
للجميع في كل األعمار. ويسعى شركاء خطة االستجابة 
اإلقليمية لدعم الالجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة 
على  قادرون  الالجئين  جميع  أن  من  التأكد  إلى  لهم 
بشكل  الجودة  عالية  صحية  خدمات  إلى  الوصول 
مستدام )األولية واألساسية - الثانوية/الثالثية(. وعالوة 
على ذلك، يعمل شركاء خطة االستجابة اإلقليمية لدعم 
على  لهم  المستضيفة  المجتمعات  وتمكين  الالجئين 
تعزيز النظم الصحية الوطنية القائمة مع التركيز بشكل 
المعدية،  غير  واألمراض  الطفل،  على صحة  أساسي 

والصحة العقلية والصحة اإلنجابية. 

للتأكد  والسكان  الصحة  الشركاء في دعم وزارة  يستمر 
الالجئين  خدمة  على  العامة  الصحة  مرافق  قدرة  من 
وذلك بتعزيز النظام الصحي الوطني، من خالل توسيع 
يتركز  التي  المناطق  المختارة، في  المرافق  قدرة  نطاق 

الالجئين  من  كال  تفيد  سوف  والتي  الالجئون،  فيها 
ومن  سواء.  حد  على  المتأثرة  المحلية  والمجتمعات 
أمس  في  الذين هم  أولئك  قدرة  ذلك  يعزز  أن  المتوقع 
الحاجة إلى الرعاية من بين فئات السكان للحصول على 

الرعاية الصحية العالية الجودة بشكل متساو. 

قبل  من  المقترحة  االستجابة  خطة  تركيز  يتواصل 
الصحة  أنشطة  على  الصحة  مجال  في  الشركاء 
الحصول على  تسهيل  ذلك  بما في  اإلنجابية والطفل، 
هذه الخدمات من قبل المراهقين. يتم تقديم منح نقدية 
والوالدة  الرعاية  إلى  الوصول  لضمان  للمرأة  مشروطة 
سوف  ذلك،  على  وعالوة  المستشفيات.  في  اآلمنة 
من  العالج  على  الالمركزية  تطبيق  على  التركيز  يتم 
مرافق  في  العقلية  والصحة  المعدية  غير  األمراض 
مختارة لوزارة الصحة والسكان في المناطق ذات التركيز 
دعم  استمرار  ضمان  إلى  باإلضافة  لالجئين،  العالي 

البرامج الحالية في مجال الرعاية الصحة الثانوية. 

الصحة  قطاع  سيكثف   ،2019-2018 عام  وفي 
بالصحة من  االهتمام  التأثير على سلوك  تركيزه على 
قبل الالجئين السوريين وتحويل السلوك نحو االستفادة 
الصحية  العيادات  من  بداًل  العامة  الصحة  مرافق  من 
الخاصة الباهظة الثمن. وهذا سيتحقق من خالل برامج 
دورًا  فيها  المتطوعون  يلعب  التي  المجتمعية  التوعية 
كسب  فرص  يوفر  أن  ُيتوقع  نهج  بالتالي  وهو  حيوًيا؛ 

الرزق للمتطوعين السوريين. 

األخرى،  القطاعات  مع  والتعاون  التنسيق  يتواصل 
تنفيذ  وفاعلية  كفاءة  لتحسين  الحماية،  قطاع  وبخاصة 
نظام اإلحالة فضاًل عن الوصول المتساوي وفي الوقت 
منح  يتواصل  الصحية.  الرعاية  مرافق  إلى  المناسب 
بإعاقات  المصابين  السوريين  والرجال  واألطفال  المرأة 
لتعزيز  نطاًقا  األوسع  الحماية  استراتيجية  في  األولوية 

وصولهم إلى خدمات الرعاية الصحية. 

يشــارك قطــاع الصحــة فــي نشــاط التوعيــة المجتمعيــة مــن 
أجل فهم اهتمامات واحتياجات الرجال والنســاء واألطفال 
مــن الســوريين وتحقيــق أقصــى قــدر مــن التغطيــة والخدمة. 
تعتبــر عمليــة تعزيــز األنشــطة الصحيــة المجتمعيــة جــزء 
أساســي مــن اســتجابة القطــاع الصحــي. يشــجع الشــركاء 
أيًضــا المجتمعــات المحليــة علــى توفيــر المالحظــات علــى 
نوعيــة وفاعليــة المســاعدة التــي يتلقونهــا، مــع األخــذ بعيــن 
االعتبــار النــوع والعمــر وتنــوع مصــادر تلــك المالحظــات 
الطبيــة  المســاعدة  الصحــة  مجــال  فــي  الشــركاء  يوفــر 
المباشرة لالجئين السوريين مما يضمن وجود آلية شكاوى 
موثقــة فــي أماكــن العمــل والعيــادات الصحيــة حيــث يكــون 
باســتطاعة الالجئيــن الوصــول إلــى آليــات مأمونــة وســريعة 
االســتجابة للتعامــل مــع الشــكاوى، ويشــمل ذلــك الشــكاوى 
المتعلقــة بســوء الســلوك واالتصــال ، والحواجــز اإلجرائيــة 
، والقــرارات الطبيــة ، وال يشــمل الشــكاوى المتعلقــة بنظــام 

الرعايــة الصحيــة الوطنــي.

يواصــل الشــركاء فــي القطــاع الصحــي إجــراء تقييــم منســق 
لالحتياجــات، فضــاًل عــن رصــد التغطيــة واألثــر توفــر 
الالزمــة  المعلومــات  والتحليــل  الدوريــة  المتابعــة  عمليــة 

© املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مرص/ سكوت نيلسون

تســتمر  الممارســات.  وتحســين  االســتراتيجي  للتخطيــط 
الصحيــة  الرعايــة  علــى  بالحصــول  الخاصــة  التقييمــات 

والدراســات االســتقصائية فــي كونهــا أدوات هامــة لقيــاس 
الوصــول واالســتفادة مــن الخدمــات الوطنيــة. 
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الصحة

ض عام الستجابة القطاع
جدول عر

)أ( مكون اللجوء

ت 
المخرجا

ت المخرج
مٔوشرا

ف الداللي 
الهد

للعام 2018
ف الداللي 

الهد
للعام 2019

ت المالية
المتطلبا

)دوالر أميريكي( 
ت المالية

المتطلبا
)دوالر أميريكي( 

س1: هل هذا الُمخرج يعزز 
و/أو يستخدم النظم المحلية 
ت 

في توفير السلع والخدما
للمستفيدين من البرنامج؟

ضمن 
س2: هل يت

هذا الُمخَرج شراكة 
مع المستجيبين 

المحليين؟

س3: هل يدعم 
هذا الُمخَرج 

االكتفاء الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في 
دعم التماسك/
االستقرار 
المجتمعي؟

اإلجمالي 
لـ 2018

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2018

اإلجمالي
 لـ 2019

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2019

1-1 توفير إستشارة طبية 
منتظمة في مرافق الرعاية 

صحية األولية
ال

صحة 
ت ال

# استشارا
ت 

ت الحادة التي ُقدم
للحاال

ت، النساء، الفتيان 
للفتيا

والرجال

61,500
56,350

1,137,370
-

1,097,370
-

4
4

3
3

ت سن 
# األطفال تح

الخامسة ممن تلقوا 
ت 

ت روتينية وخدما
تطعيما

مراقبة نمو

 10,000
 )51,000 ذكر، 
49,000 أنثى(

 9,000
 )4,590 ذكر، 
4,410 أنثى( 

ض 
1-2 توفير إدارة لألمرا

المزمنة غير المعدية

# المرضى الذين 
ت 

يستفيدون من خدما
ض 

تقديم أدوية األمرا
المزمنة

 2,805( 5,500
ذكر، 2,695 

أنثى(

 5,400
 )2,754 ذكر، 
2,646 أنثى(

985,700
-

1,035,700
-

4
4

3
3

صول للرعاية 
1-3 تأمين الو

صحية المتعلقة باألطفال 
ال

صحة اإلنجابية
ب وال

والشبا

ت متابعة الحمل
# إستشارا

3,700
3,300

1,189,280
305,000

1,199,280
305,000

4
4

3
3

ب الذين يستلمون 
# الشبا

صحة 
ت ال

ت واستشارا
خدما

الجنسية واإلنجابية )ذكور، 
ث(

إنا

 1,500( 5,000
ذكر، 
 

3,500 أنثى(

 5,000
 )1,500 ذكر، 
3,500 أنثى(

ص الذين يتلقون 
# األشخا

ت تحديد النسل
خدما

 2,295( 4,500
ذكر، 
 

2,205 أنثى(

 4,500
 )2,295 ذكر، 
2,205 أنثى(

ت الميزانية على مستوى المخرج
إجمالي المتطلبا ا

 3,312,350 
 305,000 

 3,332,350 
 305,000 

ف 1
الهد

ت المتأثرة
صحية األولية الشاملة والجيدة من قبل الالجئين السوريين والمجتمعا

صول المتساوي وغير التمييزي إلى الرعاية ال
الو

س1: هل هذا الُمخرج يعزز و/
أو يستخدم النظم المحلية في توفير 

ت للمستفيدين من 
السلع والخدما

البرنامج؟

ضمن 
س2: هل يت

هذا الُمخَرج شراكة 
مع المستجيبين 

المحليين؟

س3: هل يدعم هذا 
الُمخَرج االكتفاء 

الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في دعم 

التماسك/االستقرار 
المجتمعي؟

ف 1:
مؤشر الهد

صحة 
# مرافق / مراكز ال

األولية المدعومة لكّل 
10,000 الجىء في 

المناطق المتأثرة

س:
خط األسا

 مرفق 
صحة 

واحد 
عامة لكل 
 10,000

الجيء

ف 
مؤشر الهد
 :2018

15 مرفق 
عامةصحة 

ف 
مؤشر الهد
 :2019

15 مرفق 
صحة 
عامة 

الناتج من 1 إلى 5 
الناتج من 1 إلى 5 

الناتج من 1 إلى 5 
الناتج من 1 إلى 5 
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صمود
ب( مكون ال

(

ت 
المخرجا

ت المخرج
مٔوشرا

ف الداللي 
الهد

للعام 2018
ف الداللي 

الهد
للعام 2019

ت المالية
المتطلبا

)دوالر أميريكي( 
ت المالية

المتطلبا
)دوالر أميريكي( 

س1: هل هذا الُمخرج 
يعزز و/أو يستخدم النظم 
المحلية في توفير السلع 
ت للمستفيدين من 

والخدما
البرنامج؟

س2: هل 
ضمن هذا 

يت
الُمخَرج شراكة 
مع المستجيبين 

المحليين؟

س3: هل يدعم 
هذا الُمخَرج 

االكتفاء الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في 
دعم التماسك/
االستقرار 
المجتمعي؟

اإلجمالي 
لـ 2018

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2018

اإلجمالي
 لـ 2019

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2019

ت 
 1-4 تم دعم بناء قدرا

ب موّظفين ( مراكز 
)تدري

صحية األساسية 
الرعاية ال

العاّمة في المناطق المتأثرة 

 # التراكمي للمتدربين 
المشاركين في مراكز الرعاية 

صحية األولية
ال

975 
 )300 ذكر، 
675 أنثى(

 250( 820
ذكر، 
570 أنثى( 

192,380
 22,500

204,380
 22,500

4
4

3
3

# المشاركين المتدربين في 
ب

ت الشبا
عيادا

 100 )51 ذكر،
49 أنثى(

 51( 100
ذكر، 
49 أنثى( 

ت التطعيم 
 # موظفي حمال

الممتدة ممن تدربوا على 
ثة  ت المحدَّ

التعليما

 459( 900
ذكر، 
441 أنثى( 

 459( 900
ذكر، 
441 أنثى( 

1-5 جرى دعم تطبيق 
النموذج المتكامل للحفاظ 

على الطفل وتغذيته، وذلك 
في المناطق المتأثرة

صحة العاّمة التي 
 # مراكز ال

ف تطبيق 
جرى دعمها بهد

النموذج المتكامل للحفاظ على 
الطفل وتغذيته 

 70
 100

 470,000
-

 290,000
-

4
4

3
3

ت سن 
 # األطفال تح

ت 
الخامسة ممن تلقوا تطعيما

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(

ت سن 
 # األطفال تح

الخامسة ممن تلقوا تطعيما 
ت مراقبة النمو 

روتينيا وخدما

 2,040( 4,000
ذكر، 
 

1,960 أنثى(

 3,500
 )1,485 ذكر، 
1,715 أنثى(

ف عن 
ت الكش

1-6 خدما
صحة العقلية 

ض ال
أمرا

ض غير 
إدارتها واألمرا وا

صحية 
المعدية في الرعاية ال

األساسية 

صحة التي جرى 
 # مراكز ال

صحة 
تدعيمها لتكامل برامج ال

ض غير 
ت األمرا

العقلية وخدما
المعدية بالمناطق المتأثرة 

 35
 37

 755,950
-

 755,950
-

4
4

3
3

 # الموظفين الذين تلقوا تدريبا 
ت 

صحة العقلية وخدما
على ال

ض غير المعدية 
األمرا

بالمناطق المتأثرة 

 150 )75 ذكر،
 75 أنثى(

 50( 100
ذكر، 
50 أنثى( 

ت 
ت والتعليما

 # البرتوكوال
التي جرى تطويرها 

 1
 1

ت الميزانية على مستوى المخرج
إجمالي المتطلبا ا

 1,418,330
 22,500

 1,250,330
 22,500
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الصحة

ف 2
الهد

صر
ضرورية لالجئين السوريين في م

صحية الثانوية والثالثية ال
تحسين المساعدة المنِقذة للحياة عبر الرعاية ال

س1: هل هذا الُمخرج 
يعزز و/أو يستخدم 
النظم المحلية في 

ت 
توفير السلع والخدما

للمستفيدين من 
البرنامج؟

س2: هل 
ضمن هذا 

يت
الُمخَرج شراكة 

مع المستجيبين 
المحليين؟

س3: هل يدعم 
هذا الُمخَرج 

االكتفاء الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في 

دعم التماسك/
االستقرار 
المجتمعي؟

ف 2:
مؤشر الهد

ت المدعومة لكّل 
# المستشفيا

50,000 الجىء في المناطق 
المتأثرة

س:
خط األسا

 5
ت/ 

مستشفيا
 50,000

الجيء

ف 2018: 
مؤشر الهد

 15
مستشفى/ 
 50,000

الجيء

ف 2019: 
مؤشر الهد

 20
مستشفى/ 
 50,000

الجيء

الناتج من 1 إلى 5 
الناتج من 1 

إلى 5 

الناتج من 1 

إلى 5 

الناتج من 1 

الى 5 

)أ( مكون اللجوء

ت 
المخرجا

ت المخرج
مٔوشرا

ف الداللي 
الهد

للعام 2018
ف الداللي 

الهد
للعام 2019

ت المالية
المتطلبا

)دوالر أميريكي( 
ت المالية

المتطلبا
)دوالر أميريكي( 

س1: هل هذا الُمخرج يعزز 
و/أو يستخدم النظم المحلية 
ت 

في توفير السلع والخدما
للمستفيدين من البرنامج؟

ضمن 
س2: هل يت

هذا الُمخَرج شراكة 
مع المستجيبين 

المحليين؟

س3: هل يدعم 
هذا الُمخَرج 

االكتفاء الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في 
دعم التماسك/
االستقرار 
المجتمعي؟

اإلجمالي 
لـ 2018

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2018

اإلجمالي
 لـ 2019

ميزانية 
المراهقين/
ب لـ 

الشبا
2019

2-1 تقوية نظام اإلحالة 
للعناية الثانوية والثالثية 
ت 

بما في ذلك الخدما
صة

ص
المتخ

ت 
ت إلى خدما

# اإلحاال
صحية الثانوية 

العناية ال
ت والفتيان 

والثالثية للفتيا
والنساء والرجال

 31,020
 )15,820 ذكر، 
15,200 أنثى(

 30,800
 15,700(

ذكر، 
 

15,100 أنثى(
2,319,970

-
2,324,970

-
4

4
3

3

# المرضى الذين تلقوا 
ب 

صحية ثانوية بسب
رعاية 

تعرضهم لحالة طواريء 
صحية مهددة لحياتهم

 408( 800
ذكر،
 

 392 أنثى(

 331( 650
ذكر، 
319 أنثى( 

صول الرعاية 
ضمان و

 2-2
ت

صحية لذوي اإلعاقا
ال

ص 
# عدد االشخا

ذوي اإلعاقة ممن تلقوا 
ت طبية بالمراكز 

مساعدا

 204( 400
ذكر، 
196 أنثى( 

 173( 340
ذكر، 
167 أنثى( 

185,000
-

190,000
-

4
4

3
3

صول 
2-3 تحسين الو

إلى العناية المرّكزة الوليدية 
والوالدية الطارئة الفّعالة

# النساء الحوامل ممن 
ت مباشرة 

ضاعفا
لديهن م

مرتبطة بالوالدة وتلقين 
العالج في مراكز الرعاية 

صحية الثانوية
ال

210
250

321,900
-

326,900
-

4
4

3
3

ت الرعاية المركزة 
# وحدا
الوليدية

 100 )51 ذكر، 
49 أنثى(

 51( 100
ذكر، 
49 أنثى( 

ت الميزانية على مستوى المخرج
إجمالي المتطلبا ا

2,826,870
-

2,841,870
-
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صمود
ب( مكون ال

(

ت 
املخرجا

ج
ت املخر

رشا
مٔو

يل 
ف الدال

الهد
للعام 2018

يل 
ف الدال

الهد
للعام 2019

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ج 
س1: هل هذا املُخر

ستخدم النظم 
يعزز و/أو ي

سلع 
يف توفري ال

املحلية 
ن 

ستفيدي
ت للم

والخدما
ج؟

ن الربنام
م

س2: هل 
ن هذا 

ضم
يت

رشاكة 
ج 

املُخَر
ني 

ستجيب
مع امل

ني؟
املحلي

س3: هل 
يدعم هذا 

ج 
املُخَر

االكتفاء 
يت؟

الذا

ساهم 
س4: هل ي

يف 
ج 

هذا املُخَر
ك/

امس
دعم الت

االستقرار 
ي؟

املجتمع

يل 
ام

اإلج
لـ 2018

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2018

يل
ام

اإلج
 لـ 2019

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2019

ت 
2-4 تعزيز قدرا

العاملين في مراكز 
صحية الثالثية 

الرعاية ال
والثانوية والطارئة العاّمة

# موّظفي الرعاية 
صحية )نساء، رجال( 

ال
ممن تدّربوا في مراكز 
صحية ثانوية 

رعاية 
وثالثية

 530 )270 ذكر، 

ى(
260 أنث

 255( 500

ذكر، 
 

ى(
245 أنث

506,170
77,400

554,170
34,400

4
4

3
3

ت 
2-5 قدرة الجها

الحكومية وغير الحكومية 
صول 

على تعزيز الو
المحّسن، والسري واآلمن، 

صحية 
ت ال

للخدما
ف الجنسي 

المتعلقة بالعن
ف المبني على النوع 

والعن
االجتماعي

ت 
# المراكز التي دعم

ف الجنسي 
لمواجهة العن

ف المبني على 
والعن

النوع االجتماعي 
بالمناطق المتأثرة على 

ضل
نحو أف

52
52

243,595
-

263,595
-

4
4

3
3

ج
ى املخر

ستو
ىل م

ت امليزانية ع
يل املتطلبا

ام
إج

749,765
77,400

817,765
34,400
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الصحة

ف 3
الهد

ت األكثر تأثرًا
صحية الجيدة و غير التمييزية فى المحافظا

صحية الوطني المدعومة لتوفير الرعاية ال
ت نظام الرعاية ال

دعم خدما
س1: هل هذا الُمخرج يعزز و/أو يستخدم 
ت 

النظم المحلية في توفير السلع والخدما
للمستفيدين من البرنامج؟

ضمن هذا 
س2: هل يت

الُمخَرج شراكة مع 
المستجيبين المحليين؟

س3: هل يدعم هذا 
الُمخرَج االكتفاء الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في دعم 
التماسك/االستقرار 

المجتمعي؟

رش
مؤ

 
ف 3:

 الهد
ف 

صحية العاّمة المدعومة بهد
# مرافق الرعاية ال

ت
تحسين نوعية الخدما

س:
ط األسا

خ
95

ف 
رش الهد

مؤ
 :2018

200
ف 

رش الهد
مؤ

 :2019
200

الناتج من 1 إلى 5 
الناتج من 1 الى 5 

الناتج من 1 
إلى 5 

الناتج من 1 
إلى 5 

صمود
ب( مكون ال

(

ت 
املخرجا

ج
ت املخر

رشا
مٔو

يل 
ف الدال

الهد
للعام 2018

يل 
ف الدال

الهد
للعام 2019

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ج 
س1: هل هذا املُخر

ستخدم 
يعزز و/أو ي

يف توفري 
النظم املحلية 

ت 
سلع والخدما

ال
ن 

ن م
ستفيدي

للم
ج؟

الربنام

س2: هل 
ن هذا 

ضم
يت

رشاكة 
ج 

املُخَر
ني 

ستجيب
مع امل

ني؟
املحلي

س3: هل يدعم 
ج 

هذا املُخَر
يت؟

االكتفاء الذا

ساهم 
س4: هل ي

يف 
ج 

هذا املُخَر
ك/

امس
دعم الت

االستقرار 
ي؟

املجتمع

يل 
ام

اإلج
لـ 2018

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2018

يل
ام

اإلج
 لـ 2019

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2019

3-1 توحيد قياسي 
ت 

وتقوية نظام معلوما
صحة

ال

صحية العاّمة 
# المراكز ال

ت 
ت بنظام المعلوما

التي دعم
ضع 

H/ و
IS/EW

A
R

N
(

ط( 
الخرائ

35
35

 115,000
-

 120,000
-

4
4

4
3

# الموّظفين المتدّربين على 
ت في المراكز 

نظام المعلوما
المختارة

100 

 )51 ذكر،

ى(
49 أنث

75 

  )39 ذكر،

ى(
36 أنث

3-2 دعم عيني موجه 
صحية 

لمرافق الرعاية ال
العامة في المناطق 

المتأّثرة

صحية العاّمة 
# المراكز ال

ت
ت بمواد ومعدا

التي دعم
241

243

 1,957,977
 8,000

 1,965,784
 7,000

4
4

3
3

ب 
صديقة للشبا

# المراكز ال
ت

ت بمواد ومعدا
التي ُدعَم

8
7

# المناطق التي تستلم 
ت المجّددة 

المناهج والتعليما
 EPI لدعم

300
-

3-3 تزويد مرافق 
ت 

صحة العامة بخدما
ال

َّنة نوعية ُمحس

صحة العامة 
# مراكز ال

ت اللوحة النشيطة/ الفريق 
ذا

النشط الفاعل
4

6

 152,648
-

 208,648
-

4
4

3
3

# المتدربين على نموذج 
ف في المستوى 

اإلشرا
المركزي

8
14

# زيادة النسبة المئوية 
لزيارة الالجيء إلى المراكز 

ب رعاية 
المدعومة )لطل

صحية(

5
10

ج
ى املخر

ستو
ىل م

ت امليزانية ع
يل املتطلبا

ام
إج

 2,225,625
 8,000

 2,294,432
 7,000
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ف 4
الهد

ت
تعزيز التوعية القائمة على المجتمعا

س1: هل هذا الُمخرج يعزز و/أو يستخدم 
ت 

النظم المحلية في توفير السلع والخدما
للمستفيدين من البرنامج؟

ضمن هذا 
س2: هل يت

الُمخَرج شراكة مع 
المستجيبين المحليين؟

س3: هل يدعم هذا 
الُمخرَج االكتفاء الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في دعم 
التماسك/االستقرار 

المجتمعي؟

رش
مؤ

 
ف 4:

 الهد
ت المتأثرة المدعومة 

النسبة المئوية للمحافظا
صحية مجتمعية

بأنشطة 
س:

ط األسا
خ

%100
ف 

رش الهد
مؤ

 :2018
%100

ف 
رش الهد

مؤ
 :2019

%100
الناتج من 1 إلى 5 

الناتج من 1 
إلى 5 

الناتج من 1 
إلى 5 

الناتج من 1 
إلى 5 

)أ( مكون اللجوء

ت 
املخرجا

ج
ت املخر

رشا
مٔو

يل 
ف الدال

الهد
للعام 2018

يل 
ف الدال

الهد
للعام 2019

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ج 
س1: هل هذا املُخر

ستخدم النظم 
يعزز و/أو ي

سلع 
يف توفري ال

املحلية 
ن 

ستفيدي
ت للم

والخدما
ج؟

ن الربنام
م

س2: هل 
ن هذا 

ضم
يت

رشاكة 
ج 

املُخَر
ني 

ستجيب
مع امل

ني؟
املحلي

س3: هل 
يدعم هذا 

ج 
املُخَر

االكتفاء 
يت؟

الذا

ساهم 
س4: هل ي

يف 
ج 

هذا املُخَر
ك/

امس
دعم الت

االستقرار 
ي؟

املجتمع

يل 
ام

اإلج
لـ 2018

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2018

يل
ام

اإلج
 لـ 2019

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2019

4-1 توسيع وتقوية 
صحية 

الوعي التوعية ال
ت

القائمة على المجتمعا

ت التوعية 
# جلسا

صحية المجتمعية
ال

310
410

 554,380 
 25,000 

 644,380 
 35,000 

3
3

2
3

ت المنزلية 
# الزيارا

صحية
ض الرعاية ال

بغر
11,500

11,500

ج
ى املخر

ستو
ىل م

ت امليزانية ع
يل املتطلبا

ام
إج

 554,380 
 25,000 

 644,380 
 35,000 

صمود
ب( مكون ال

(

ت 
املخرجا

ج
ت املخر

رشا
مٔو

يل 
ف الدال

الهد
للعام 2018

يل 
ف الدال

الهد
للعام 2019

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ج 
س1: هل هذا املُخر

ستخدم النظم 
يعزز و/أو ي

سلع 
يف توفري ال

املحلية 
ن 

ستفيدي
ت للم

والخدما
ج؟

ن الربنام
م

س2: هل 
ن هذا 

ضم
يت

رشاكة 
ج 

املُخَر
ني 

ستجيب
مع امل

ني؟
املحلي

س3: هل 
يدعم هذا 

ج 
املُخَر

االكتفاء 
يت؟

الذا

ساهم 
س4: هل ي

يف 
ج 

هذا املُخَر
ك/

امس
دعم الت

االستقرار 
ي؟

املجتمع

يل 
ام

اإلج
لـ 2018

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2018

يل
ام

اإلج
 لـ 2019

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2019

ت 
4-2 تعزيــز القــدرا

فــي العمــل علــى التوعيــة 
صحيــة القائمــة علــى 

ال
ت فــي األماكــن 

المجتمعــا
ضريــة المتأثــرة بدعــم 

الح
ت 

ت والجها
مــن الــوزارا

المعنية

صحة 
# العاملين بال

المجتمعية الذين تدربوا 
صحية 

على الرعاية ال
األولية

885
885

 315,000
-

 405,000
-

4
4

3
3

ج
ى املخر

ستو
ىل م

ت امليزانية ع
يل املتطلبا

ام
إج

 315,000
-

 405,000
-
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خطة االستجابة اإلقليمية لدعم الالجئني ومتكني املجتمعات املستضيفة لهم 2018-2019 | مرص

الصحة

متطلبات القطاع املايل لكل منظمة

الوكالة/ املنظمة

املتطلبات املالية 2019 )دوالر أمريييك(املتطلبات املالية 2018 )دوالر أمريييك(

اإلجاميل مكون الصمودمكون اللجوء
اإلجاميلمكون الصمودمكون اللجوءلـ 2018

 لـ 2019

املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني

 4,366,600.00  1,414,120.38  5,780,720.38  4,366,600.00  1,406,927.38  5,773,527.38 

)WHO( 1,750,000.00  1,350,000.00  400,000.00  1,750,000.00  1,350,000.00  400,000.00 منظمة الصحة العاملية 

منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 
 2,000,000.00  250,000.00  1,750,000.00  2,250,000.00  450,000.00  1,800,000.00 )يونيسيف( 

صندوق األمم املتحدة للسكان 
)UNFPA( 30,000.00  830,500.00  860,500.00  40,000.00  820,500.00  860,500.00 

)CSI( 607,000.00  342,000.00  265,000.00  405,000.00  235,000.00  170,000.00 هيئة انقاذ الطفولة 

)IOM( 382,000.00  285,000.00  97,000.00  382,000.00  285,000.00  97,000.00 املنظمة الدولية للهجرة 

6,863,600.004,564,620.3811,428,220.386,918,600.004,454,427.3811,373,027.38اإلجاميل

ملخص املتطلبات املالية للقطاع

املكون

املتطلبات املالية 2019 )دوالر أمريييك(املتطلبات املالية 2018 )دوالر أمريييك(

اإلجاميل 
لـ 2018

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ 2018

اإلجاميل
 لـ 2019

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ 2019

 340,000  7,158,600.00  330,000  7,023,600.00 مكون اللجوء

 63,900  5,162,427.38  107,900  5,036,620.38 مكون الصمود

 403,900  12,321,027.38  437,900  12,060,220.38 اإلجاميل
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خطة االستجابة اإلقليمية لدعم الالجئني ومتكني املجتمعات املستضيفة لهم 2018-2019 | مرص

االحتياجات األساسية وسبل كسب العيش

9

الوكاالت الرائدة

برئاسة: المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )UNHCR( - مكون اللجوء

الرئاسة المشاركة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( - مكون الصمود

الرشكاء املطالبون
،)UNHCR( المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،)UNICEF( اليونيسيف ،)CRS( هيئة اإلغاثة الكاثوليكية 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP(، المنظمة الدولية للهجرة )IOM(، هيئة إنقاذ الطفولة )SCI(، بالن انترناشونال.

جهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة والمتناهيــة الصغــر )MSMEDA(، مؤسســة كاريتــاس مصــر، برنامــج رشكاء آخرون
)WFP( األغذيــة العالمــي

 األهداف

1. تقديم المساعدة في االحتياجات األساسية

2. تحسين االعتماد على الذات وسبل العيش المستدامة واآلمنة؛

3. تعزيز قدرات الشركاء المحليين لتقديم خدمات مستدامة لكسب الرزق وبناء مجتمعات قادرة على مواجهة األزمات.

1محدد النوع االجتامعي

20182019االحتياجات املالية
32,840,470 $30,515,104 $االحتياجات املالية ملكون اللجوء 
9,724,205 $9,812,686 $االحتياجات املالية ملكون الصمود 

42,564,675 $40,327,790 $إجاميل االحتياجات

استجابة قطاع
اإلحتياجات األساسية وسبل كسب الرزق
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الوضع الحايل

نهاية  في  والمالية  االقتصادية  اإلصالحات  دفعت 
2016 بالتضخم إلى ذروة تاريخية ليصل إلى %38,6، 
مما أدى إلى زيادة الضغوط على األسر المعيشية لتلبية 
السكان  ربع  من  يقرب  ما  ومع  األساسية.  احتياجاتهم 
يعيش تحت خط الفقر، وارتفاع معدل البطالة إلى %12، 
االقتصادية من  األوضاع  العمل وتحسين  تظل فرص 
األولويات الهامة للمستقبل في مصر. ومع ذلك، هناك 
اقتصادي  انتعاش  إمكانية حدوث  دالئل مشجعة على 
في مصر بما في ذلك زيادة الصادرات، وتجدد قطاع 
المحلي  الناتج  السياحة، مما يعكس زيادة طفيفة على 

اإلجمالي لينمو بنسبة 3,9% في عام 2017 . 

لعام  مصر  في  الالجئين  مواطن ضعف  تقييم  ويشير 
من   %89( السورية  األسر  من  أن %82  إلى   2016
تندرج  السامية،  المفوضية  لدى  المسجلين  األفراد( 

قادرة  غير  لذلك  وهي  الضعف،  شديدة  الفئات  ضمن 
الحياة الكريمة.  على توفير الحد األدنى من متطلبات 
في  نسبًيا  طفيف  تحسن  إلى  األمر  هذا  يشير  وبينما 
نتائج عام 2015 )87% من األسر المعيشية و%93 
هذه  إلى  ينظر  أن  ينبغي  التوالي(،  على  األفراد  من 
البيانات بدرجة من التفاؤل المشوب بالحذر: حيث تم 
بمبلغ   )MEB( الحد األدنى من اإلنفاق استخدام سلة 
وبالنظر  في عام 2016،  الضعف  لتقييم  592 جنيه 
إلى التضخم في نهاية عام 2016، يتوقع شركاء خطة 
االستجابة اإلقليمية لدعم الالجئين وتمكين المجتمعات 
المستضيفة لهم ازدياد نسبة الالجئين المصنفين ضمن 

الفئات الشديدة الضعف في عام 2017. 

تستمر  االقتصادية،  والضغوط  الفقر  ازدياد  ومع 
من  كبيرة  أعداًدا  تستضيف  التي  المحلية  المجتمعات 

لتلبية  كبيرة  تحديات  مواجهة  في  السوريين  الالجئين 
احتياجاتهم األساسية. ومع ذلك، يبقى أحد أهم العوامل 
إلى  الوصول  الالجئين:  إلى  بالنسبة  معلًقا  الحاسمة 
سوق العمل. يستمر تقييد وصول الالجئين إلى سوق 
القطاع  في  يعملون  منهم  وكثيرون  الرسمي،  العمل 
تخص  مخاطر  ارتفاع  إلى  يؤدي  مما  الرسمي  غير 
من  األمن.  بانعدام  وشعور  العمالة  ونقص  الحماية 
الناحية القانونية، يمكن لالجئين الوصول إلى الوظائف 
الرسمية عن طريق حصتهم المخصصة من اليد العاملة 
األجنبية بنسبة 10% ، ومع ذلك تبقى عملية الحصول 
المد  من  الرغم  على  مستعصية  العمل  تصاريح  على 
االقتصادي الهام الذي وفره الالجئون لالقتصاد الوطني 

المصري.

goo.gl/wyNev4 11
12 تقر المفوضية السامية لشؤون الالجئين بأن أولئك المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون الالجئين هم األكثر احتياًجا من بين 500,000 سوري يعيشون في مصر وفًقا للتقدير الحكومي.
13 نقص العمالة: هي الحالة التي يتم فيها توظيف األشخاص من قوة العمل بنظام يقل عن الدوام الكامل أو الوظائف المنتظمة أو في وظائف غير مناسبة لتدريبهم أو الحتياجاتهم االقتصادية

14 قانون حصة العمالة األجنبية في مصر رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم 227 لسنة 2007.

© املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مرص/ شون بلدوين
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االحتياجات األساسية وسبل كسب العيش

المهنية، بما في ذلك األطباء، والمهندسون والمعلمون. 
وتستمر القيم والممارسات الثقافية المتوارثة في تهميش 
قدرتها  تعوق  والتي  المنزل،  خارج  السورية  المرأة  دور 

على توليد الدخل هرًبا من الضائقة االقتصادية.

جدول السكان

تشير  عمل.  بدون  و%21  المؤقتة  العمالة  بقطاع 
دائم  بشكل  العاملين  الرجال  بين  النوعية  التحليالت 
العديد منهم غير راض عن وضعه  أو مؤقت إلى أن 
االجتماعي -االقتصادي واألعباء المالية التي يتكبدها، 
ولكن األهم من ذلك عدم قدرتهم على تحقيق طموحاتهم 

االحتياجات ونقاط الضعف واملستهدفون

التقسيم حسب النوعاملجموعة املستهدفة

20182019

مجموعات سكانية بحاجة

ملساعدة
السكان املستهدفون

مجموعات سكانية بحاجة

ملساعدة
السكان املستهدفون

الالجئون السوريون

 36,800 38,30038,30036,800الرجال

36,60035,20035,200 36,600النساء

29,10028,00028,000 29,100الفتيان

27,00027,00026,00026,000الفتيات

131,000131,000126,000126,000املجموع الفرعي

أعضاءاملجتمعات املحلية 

املتأثرة

99,300609,10099,300 609,100الرجال

569,40099,500569,40099,500النساء

254,00063,000254,00063,000الفتيان

253,20069,600253,20069,600الفتيات

1,685,700331,4001,685,700331,400املجموع الفرعي

1,816,700462,4001,811,700457,400املجموع الكيل

مصر  في  الالجئين  ضعف  مواطن  تقييم  نتائج  تبين 
عدم تحسن األوضاع االجتماعية-االقتصادية لالجئين 
بنسبة  الواحد  للفرد  الشهري  اإلنفاق  ارتفع  السوريين. 
20% في عام 2016 ليحتل كل من الغذاء واإليجار 
80% من مجموع النفقات الشهرية. وبغية سد النواقص 
في احتياجات األسرة من التدفق النقدي، اضطر %86 
فائدة عالية، مما  المال بنسبة  اقتراض  إلى  من األسر 
أدى إلى غرق 73% من تلك األسر في الديون. وال يزال 
هنالك انخفاض كبير في المدخرات واألصول بالمقارنة 
األسر  استنزاف  إلى  يشير  مما  السابقة،  السنوات  مع 
لجميع مواردها أثناء إقامتها في مصر. وكثير من تلك 
األسر ال يزال يعتمد على المساعدة، حيث يتلقى %52 
من السكان قسائم الطعام و40% يتلقى المساعدة النقدية 
دخل  مجموع  من   %59 نسبة  المساعدة  هذه  وتمثل 

األسرة المعيشية.

 ،EVAR ووفًقا لتقييم مواطن ضعف الالجئين في مصر
التحق 41% من الرجال بقطاع العمالة العادية، و%38 

© املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مرص/ سكوت نيلسون
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االتجاهات االسرتاتيجية وخطة االستجابة
تلبيــة  إلــى  للقطــاع  االســتراتيجية  االســتجابة  تهــدف 
األساســية  والحاجــات  االقتصــادي  التمكيــن  أهــداف 
والنســاء  الرجــال  مــن  واقتصاديــًا  اجتماعًيــا  للضعفــاء 
التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  حيــوي  أمــر  وهــو  الســوريين، 

لمســتدامة. ا

اعتمــاد  يبقــى  األساســية،  باالحتياجــات  يتعلــق  فيمــا 
المتعــدد  المفتــوح  النقــدي  الدعــم  علــى  الالجئيــن 
غيــر  لألطفــال  المخصــص  ذلــك  فــي  بمــا  األغــراض، 
هــذا  الموســمية.  النقديــة  والمنــح  بذويهــم،  المصحوبيــن 
باإلضافــة إلــى منــح التعليــم الترويجيــة ومنــح الصحــة 
ســلة  أســاس  علــى  النقديــة  المنــح  وتقــدم  اإلنجابيــة. 
المتكــررة  الغذائيــة  غيــر  والمــواد  األغذيــة  مــن  شــهرية 
)مثــل، الغــذاء واإليجــار والنقــل واالتصــاالت والصحــة 
الفوريــة  االحتياجــات  النقديــة  المنــح  تلبــي  العامــة(. 
مــن  الالجئيــن  لحمايــة  األصــول  بنــاء  علــى  وتســاعد 
قــدرة  تعكــس  المســتقبلية.  والضغوطــات  الصدمــات 
األساســية  االحتياجــات  إلــى  الوصــول  علــى  الالجئيــن 
جهــود النظــام الوطنــي للحمايــة االجتماعيــة الــذي يدعــم 
األســر المصريــة الضعيفــة والتــي تقــدر بحوالــي مــا يقــرب 
مــن 2 مليــون أســرة مســتفيدة )حوالــي 11 مليــون مواطــن 

الـــ 27(. المحافظــات  فــي  المناطــق  أفقــر  مــن 

ومــن الجلــّي أن عمليــة بنــاء بنيــة تحتيــة لســبل العيــش 

علــى  قائــم  نهــج  اتبــاع  تتطلــب  الطويــل  المــدى  علــى 
المرونــة والتكامــل لتعزيــز التمكيــن االقتصــادي لالجئيــن 
بتســهيل حصولهم على وظائف مأجورة أو أعمال حرة. 
يتــم اعتبــار الحــاالت التــي تعانــي مــن ضعــف محــدد، 
وتتلقــى اإلعانــات النقديــة العاديــة ضمــن نهــج الحمايــة 
الشــاملة. وبالتزامــن مــع مــا ذكــر، تقــدم المســاعدة التقنيــة 
والماليــة للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة لتوســيع نطــاق 
الفــرص المتاحــة لسلســلة القيمــة والنمــو الوظيفــي. يلتــزم 
الالجئيــن  لدعــم  اإلقليميــة  االســتجابة  خطــة  شــركاء 
وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم بالتأكــد مــن توافــق 
االســتراتيجي  واالتجــاه  الحكومــة  مــع سياســة  األنشــطة 

لشــركاء الصمــود.

المجتمعــات  مــع  شــراكة  إقامــة  فــي  الجهــود  وستســتمر 
المحليــة وتعزيــز قدراتهــا لفهــم االحتياجــات والتحديــات 
تدخــالت  وتصميــم  وتحســين  المحلييــن،  الســكان  مــن 
لبنــاء القــدرة علــى مواجهــة األزمــات وخلــق فــرص العمــل، 
ودعــم روح المبــادرة، وخدمــات تطويــر األعمــال. وهــذا 
يشــمل أيضــا األنشــطة التــي تهــدف إلــى تعزيــز اعتمــاد 
المجتمعــات المضيفــة ومجتمعــات الالجئيــن علــى الــذات 
وتعزيــز إمكانيــة حصولهــم علــى الخدمــات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة التــي بدورهــا تســاعد علــى تعزيــز التماســك 

االجتماعــي فــي المجتمعــات المســتهدفة.

ســينعكس تصميــم برمجــة معيشــة الالجئيــن الشــباب علــى 
المجتمــع  ودعــم  التعليــم  وقطاعــات  الحمايــة  مواضيــع 
للتحــدي  شــاملة  الســتجابة  الشــركاء  توفيــر  لضمــان 
المتمثــل فــي المراهقيــن والشــباب. يعمــل شــركاء خطــة 
االســتجابة اإلقليميــة لدعــم الالجئيــن وتمكيــن المجتمعــات 
لتنميــة  الدعــم  نطــاق  توســيع  علــى  لهــم  المســتضيفة 
تــؤوي  التــي  القطاعــات  مــن  مجموعــة  فــي  المهــارات 
الالجئيــن بمــا فــي ذلــك قطــاع الضيافــة وصناعــة األغذيــة 
والمشــروبات وخدمــات البيــع بالتجزئــة. وبتركيــز الجهــد 
علــى المجــاالت ذات المنافــع المتبادلــة، تظهــر إمكانيــة 
لزيــادة الروابــط بيــن مختلــف القطاعــات مثــل الســياحة 

المحلــي. الغذائــي  واإلنتــاج 

وأخيــرًا، ســيتم الســعى نحــو تحقيــق فاعليــة التكلفــة مــن 
قبــل شــركاء خطــة االســتجابة اإلقليميــة لدعــم الالجئيــن 
كان  حيثمــا  لهــم  المســتضيفة  المجتمعــات  وتمكيــن 
خصصــت  و2017،   2015 عــام  فــي  مناســبًا.  ذلــك 
األساســية  لالحتياجــات  موســمي  تمويــل  اليونيســيف 
للمفوضيــة الســامية فــي إطــار اســتراتيجية »العمــل كوحــدة 
المشــتريات  فــي  وفــورات  تحقيــق  يتيــح  ممــا  واحــدة«، 
والمــوارد البشــرية، والتمويــل، واألهــم مــن ذلــك، تنفيــذ نهــج 

.)HACT( النقديــة  للتحويــالت  منســق 

إطار املساءلة 
السكان  نحو  المساءلة  مبدأ  دمج  يستمر  سوف 
اإلقليمية  االستجابة  خطة  مراحل  جميع  في  الالجئين 
لهم،  المستضيفة  المجتمعات  وتمكين  الالجئين  لدعم 
العيش  سبل  على  بالتركيز  العاملة  األفرقة  التزام  مع 
وتلبية االحتياجات األساسية والتدخالت النقدية وتحسين 

االتصاالت المتبادلة.

كل  من  ممثلين  إشراك  تم  التخطيط،  عملية  بداية  منذ 
السلطات  عن  فضال  لالجئين،  السكانية  المستويات 
الوطنية والمحلية، والمنظمات المستندة إلى المجتمعات 
ألخذ  وذلك  السوق،  في  الفاعلة  والجهات  المحلية، 
القرارات  اتخاذ  في  االعتبار  بعين  وآرائهم  مخاوفهم 
وعملية التخطيط. كذلك سيعمل الشركاء من الوكاالت 

معالجة  لضمان  والمراجعة  للشكاوى  آلية  تطوير  على 
مخاوف المجتمع بطريقة فاعلة وفي الوقت المناسب.

وسيكون الحوار مع مجتمعات الالجئين عنصًرا حاسًما 
للشركاء ضمن قطاع الحاجات األساسية وسبل العيش 
من  المحلية  والمجتمعات  الالجئين  مع  الحوار  ويتم 
خالل اجتماعات المجتمع المحلي وسيتم إدراج آليات 
إعداد  مراحل  جميع  في  ومدخالتها  األفعال  ردود 
الالجئين  لجميع  كافية  معلومات  تقديم  سيتم  البرامج. 
وكذلك آليات إحالة مباشرة إلى قطاعات أخرى وسيتم 
يستطيع  المحتاجين.  من  لألفراد  الخدمات  كافة  بذل 
التماس  الشكاوى  آلية  إنشاء  خالل  من  الالجئون 
تقديم  بشأن  المتخذة  القرارات  يخص  فيما  اإلنصاف 

المساعدة بخصوص االحتياجات األساسية. 

يكفل القطاع عملية التنسيق والمساءلة عن طريق رصد 
وتقييم التقدم المحرز من خالل األفرقة العاملة القطاعية 
ضمن خطة االستجابة اإلقليمية لدعم الالجئين وتمكين 
المجتمعات المستضيفة لهم، على أساس شهري والتي 
ستوفرها الحكومة المصرية. وقد حدد القطاع مؤشرات 
األداء الرئيسية التي تمثل النتائج الرئيسية، والتي ستنشر 
لزم  حال  وفي  الشهرية.  المعلومات  لوحة  من  كجزء 
األمر، سيتم أيًضا عقد اجتماعات لفريق القطاع الفرعي 
القيمة،  للتركيز على نواتج معينة مثل تطوير سالسل 
األنشطة  لتنسيق  المهارات  على  والتدريب  والتعريب، 

ورصدها وتعزيز أوجه التآزر وأثرها. 

15 يقدم تكافل دعًما للدخل مشروًطا بذهاب األطفال الذين يبلغ عمرهم 6-18 سنة إلى المدرسة بنسبة 80 في المائة وبإجراء الفحوصات الطبية لألمهات واألطفال تحت عمر 6 سنين وبالحضور في فصول التغذية. يقدم كرامة دعًما غير مشروط للدخل إلى كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.
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خطة االستجابة اإلقليمية لدعم الالجئني ومتكني املجتمعات املستضيفة لهم 2018-2019 | مرص

االحتياجات األساسية وسبل كسب العيش

ض عام الستجابة القطاع
جدول عر

ف 1
الهد

ت األساسية 
تم توفير مساعدة االحتياجا

س1: هل هذا الُمخرج يعزز و/أو 
يستخدم النظم المحلية في توفير 
ت للمستفيدين من 

السلع والخدما
البرنامج؟

ضمن 
س2: هل يت

هذا الُمخَرج شراكة 
مع المستجيبين 

المحليين؟

س3: هل يدعم 
هذا الُمخَرج االكتفاء 

الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في دعم 
التماسك/االستقرار 

المجتمعي؟

رش
مؤ

 
ف 1:

 الهد

% من العوائل التي تديرها أنثي أو يديرها رجل 
صول للخدمات 

)MHH/FHH( قادره على الو
األساسية وااليفاء بحاجاتهم األساسية

س:
ط األسا

خ
 %35

)HH 11,000(
رش

مؤ
 

ف 2018:
 الهد

 %48 
)HH 15,400(

رش
مؤ

 
ف 2019:

 الهد
 19,400( %60

)HH
الناتج من 1 إلى 5 

الناتج من 1 
إلى 5 

الناتج من 1 
إلى 5 

الناتج من 1 
إلى 5 

)أ( مكون اللجوء

ت 
املخرجا

ج
ت املخر

رشا
مٔو

ف 
الهد

يل 
الدال

للعام 
2018

ف 
الهد

يل 
الدال

للعام 
2019

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ج 
س1: هل هذا املُخر

ستخدم 
يعزز و/أو ي

يف توفري 
النظم املحلية 

ت 
سلع والخدما

ال
ن 

ن م
ستفيدي

للم
ج؟

الربنام

س2: هل 
ن هذا 

ضم
يت

رشاكة 
ج 

املُخَر
ني 

ستجيب
مع امل

ني؟
املحلي

س3: هل 
يدعم هذا 

ج 
املُخَر

االكتفاء 
يت؟

الذا

ساهم 
س4: هل ي

يف دعم 
ج 

هذا املُخَر
ك/االستقرار 

امس
الت

ي؟
املجتمع

يل 
ام

اإلج
لـ 2018

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2018

يل
ام

اإلج
 لـ 2019

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2019

1-1 جرى منح مساعدة نقدية 
ض إلى أكثر 

متعددة األغرا
ضيفة 

الالجئين والمجتمعات الم
ضعفا

 )HH)MHH/FHH الالجيء #
الذي استلم مساعدة نقد متعددة 
ض بمعدل شهري )مؤشر 

األغرا
إقليمي(

 15,400 
 19,400 

 25,709,745.79
 2,570,974.58

 28,828,023.32
 2,882,802.33 

3
3

1
3

ت مساعدات الشتاء 
1-2 قدم

لالجئين السوريين خارج 
ت

المعسكرا

# العوائل التي تديرها أنثي أو 
 )M

HH/FHH( يديرها رجل
من تلقوا مساعدات الشتاء خارج 
ت )مؤشر إقليمي(

المعسكرا
 44,700 

 44,700 
 4,805,358.79 

 480,535.88 
 4,012,447.00 

 401,244.70 
3

3
1

2

ج
ى املخر

ستو
ىل م

ت امليزانية ع
يل املتطلبا

ام
إج

 30,515,105 
 3,051,510 

 32,840,470 
 3,284,047 
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ف 2:
الهد

ش المستدامان واآلمنان قد تحّسنان
اإلعتماد الذاتي وسبل العي

س1: هل هذا الُمخرج يعزز و/أو 
يستخدم النظم المحلية في توفير 
ت للمستفيدين من 

السلع والخدما
البرنامج؟

ضمن 
س2: هل يت

هذا الُمخَرج شراكة 
مع المستجيبين 

المحليين؟

س3: هل يدعم 
هذا الُمخَرج االكتفاء 

الذاتي؟

س4: هل 
يساهم هذا 
الُمخَرج في 

دعم التماسك/
االستقرار 
المجتمعي؟

رش
مؤ

 
ف 2:

 الهد

% من السكان المستهدفين )18-59 سنة( 
صلون على الحد األدنى لألجور 

ممن ي يح
ألكثر من 6 أشهر بالّسنة

س:
ط األسا

خ
 11200( %20

ص(
شخ

رش
مؤ

 
ف 2018:

 الهد
 24000( %40

ص(
شخ

رش
مؤ

 
ف 2019:

 الهد
 36000( %60

ص(
شخ

الناتج من 1 إلى 5 
الناتج من 1 

إلى 5 
الناتج من 1 

إلى 5 
الناتج من 
1 إلى 5 

صمود
ب( مكون ال

(

ت 
املخرجا

ج
ت املخر

رشا
مٔو

يل 
ف الدال

الهد
للعام 2018

يل 
ف الدال

الهد
للعام 2019

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ج 
س1: هل هذا املُخر

ستخدم 
يعزز و/أو ي

يف توفري 
النظم املحلية 

ت 
سلع والخدما

ال
ن 

ن م
ستفيدي

للم
ج؟

الربنام

س2: هل 
ن هذا 

ضم
يت

رشاكة 
ج 

املُخَر
ني 

ستجيب
مع امل

ني؟
املحلي

س3: هل 
يدعم هذا 

ج االكتفاء 
املُخَر

يت؟
الذا

ساهم 
س4: هل ي

يف 
ج 

هذا املُخَر
ك/

امس
دعم الت

االستقرار 
ي؟

املجتمع

يل 
ام

اإلج
لـ 2018

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2018

يل
ام

اإلج
 لـ 2019

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2019

ص 
ت فر

2-1 تحسن
ف

التوظي

ص الذين 
# األشخا

صول / 
لديهم الو

ف بأجر
المدخل للتوظي

 4,800( 9,150

رجل, 4,350 

ى(
أنث

 4,830( 9,195

ذكر، 4,365 

ى(
أنث

 4,935,924.45
 1,918,255.75

 4,879,786.00
 1,956,252.50

3
3

4
2 أو 3

ص الذين 
# األشخا

صول / 
لديهم الو

ف 
المدخل للتوظي

الذاتي

 1,659( 4,059

ذكر، 2,400 

ى(
أنث

 1,416( 3,216

ذكر، 1,800 

ى(
أنث

ت 
ت القدرا

2-2 تحسن
ت

والمهارا

ص الذين 
# األشخا

ض 
تلقوا تدريبا ألغرا

ش
سبل العي

 6,659( 13,638

ذكر، 6,979 

ى(
أنث

 6,846( 13,630

ى
ذكر، 6,784 أنث

 1,756,761.00
 398,312.00 

 724,359.00, 
 405,195.50 

3
3

4
2 أو 3

ض # 
متوسط انخفا

األيام المطلوبة لخلق 
العمل )تذكر سنويا في 
تقرير »دليل األعمال(

2
2

ج
ى املخر

ستو
ىل م

ت امليزانية ع
يل املتطلبا

ام
إج

 6,692,685 
 2,316,568 

 6,604,145 
 2,361,448 
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ف 3:
الهد

ت متكيفة ومرنة 
ش المستدامة وبناء مجتمعا

ت سبل العي
ت الشركاء المحلّيين على تزويد خدما

ت قدرا
تحسن

س1: هل هذا الُمخرج يعزز و/
أو يستخدم النظم المحلية في توفير 
ت للمستفيدين من 

السلع والخدما
البرنامج؟

ضمن هذا 
س2: هل يت

الُمخَرج شراكة مع 
المستجيبين المحليين؟

س3: هل يدعم هذا 
الُمخرَج االكتفاء الذاتي؟

س4: هل يساهم 
هذا الُمخَرج في 
دعم التماسك/

االستقرار 
المجتمعي؟

رش
مؤ

 
ف 3:

 الهد
# المدعومين من الحكومات المحلّية، البلديات والشركاء 

المحلّيين
س:

ط األسا
خ

0
رش

مؤ
 

ف 2018:
 الهد

5
رش

مؤ
 

ف 2019:
 الهد

5
الناتج من 1 إلى 5 

الناتج من 1 
إلى 5 

الناتج من 1 
إلى 5 

الناتج من 
1 إلى 5 

صمود
ب( مكون ال

(

ت 
املخرجا

ج
ت املخر

رشا
مٔو

يل 
ف الدال

الهد
للعام 2018

يل 
ف الدال

الهد
للعام 2019

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ت املالية
املتطلبا

يك( 
)دوالر أمريي

ج 
س1: هل هذا املُخر

ستخدم 
يعزز و/أو ي

يف توفري 
النظم املحلية 

ت 
سلع والخدما

ال
ن 

ن م
ستفيدي

للم
ج؟

الربنام

س2: هل 
ن هذا 

ضم
يت

رشاكة 
ج 

املُخَر
ني 

ستجيب
مع امل

ني؟
املحلي

س3: هل 
يدعم هذا 

ج االكتفاء 
املُخَر

يت؟
الذا

ساهم 
س4: هل ي

يف 
ج 

هذا املُخَر
ك/

امس
دعم الت

االستقرار 
ي؟

املجتمع

يل 
ام

اإلج
لـ 2018

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2018

يل
ام

اإلج
 لـ 2019

ميزانية 
ني/

املراهق
ب لـ 

شبا
ال

2019

ت 
3-1 تعززت قدرا

ت المحلّية، 
المؤسسا

ت 
ت معرفة حاال

وتحسن
ت 

اإلعالة والحاجا
ت 

األساسية في المجتمعا
ضيفة

الم

ت التدريبية 
# الدورا

المقدمة إلى الحكومة 
وموظفي القطاع العام

90
90

 3,120,000.00
 1,550,000.00

 3,120,000.00
 1,550,000.00

4
4

3
3

# ما تطور من 
المدن المحلّية وخطط 
التنمية المحلّية بشكل 
متبادل مع ذوي الشأن 

المحلّيين

10
10

 3-2 تعزيز التخطيط 
للتمكين خالل خطة 
االستجابة اإلقليمية 

لدعم الالجئين وتمكين 
ضيفة 

ت المست
المجتمعا

3R
P لهم

زيادة في # الشركاء 
ّص / 

المحلّيين )خا
عام( )يوثق في تقارير 

ف سنوية(
ص

ن

%10
%10

-
-

-
-

3
3

4
4

ج
ى املخر

ستو
ىل م

ت امليزانية ع
يل املتطلبا

ام
إج

 3,120,000 
 1,550,000 

 3,120,000 
 1,550,000 
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متطلبات القطاع املايل لكل منظمة

الوكالة/ المنظمة

المتطلبات المالية 2019 )دوالر أميريكي(المتطلبات المالية 2018 )دوالر أميريكي(

اإلجمالي مكون الصمودمكون اللجوء
اإلجماليمكون الصمودمكون اللجوءلـ 2018

 لـ 2019

المفوضية السامية لألمم المتحدة 
 26,113,995  2,773,525  23,340,470  25,995,822  2,780,718  23,215,104 لشؤون الالجئين

منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة 
 9,500,000  -  9,500,000  7,300,000  -  7,300,000 )يونيسيف( 

)CRS( 437,500  437,500  -  625,000  625,000  - هيئة اإلغاثه الكاثوليكية 

 731,115  731,115  -  674,903  674,903  - بالن انترناشونال

)CSI( 695,065  695,065  -  695,065  695,065  - هيئة انقاذ الطفولة 

 )IOM( 587,000  587,000  -  537,000  537,000  - المنظمة الدولية للهجرة 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
)UNDP( -  4,500,000  4,500,000  -  4,500,000  4,500,000 

 42,564,675  9,724,205  32,840,470  40,327,790  9,812,686  30,515,104 اإلجمالي

ملخص املتطلبات املالية للقطاع

المكون
المتطلبات المالية 2019 )دوالر أميريكي(المتطلبات المالية 2018 )دوالر أميريكي(

اإلجمالي 
لـ 2018

ميزانية المراهقين/
الشباب لـ 2018

اإلجمالي
 لـ 2019

ميزانية المراهقين/
الشباب لـ 2019

 3,284,047  32,840,470  3,051,510  30,515,104 مكون اللجوء

 3,911,448  9,724,205  3,866,568  9,812,686 مكون الصمود

 7,195,495  42,564,675  6,918,078  40,327,790 اإلجمالي
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3RPخطة االستجابة اإلقليمية لدعم الالجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم

ACSFTالمجلس العربي للمحاكمة العادلة وحقوق االنسان

ANCالرعاية السابقة للوالدة

CAPMASالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

CBO منظمة مجتمعية

CEMONCالعناية المركزة والطوارئ التوليدية ورعاية حديثي الوالدة

CRSهيئة اإلغاثة الكاثوليكية

DAFIمبادرة آلبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية الخاصة بالالجئين

EFRRالمؤسسة المصرية لحقوق الالجئين

EWARNشبكة اإلنذار المبكر واالستجابة

ECDالتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة

EGPالجنيه المصري

EPIبرنامج التحصين الموسع

EVARبحث أوضاع الالجئين السوريين في مصر

FCS نقاط االستهالك الغذائي

FHHأسرة تديرها أنثى

FSOMرصد نتائج األمن الغذائي

HACT نهج متسق للتحويالت النقدية

HHاألسرة المعيشية

HISنظام المعلومات الصحية

IAWG الفريق العامل المشترك بين الوكاالت

ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ICUوحدة العناية المركزة

IOM المنظمة الدولية للهجرة

ISWGالفريق العامل المشترك بين القطاعات

KGرياض األطفال

MEBسلة الحد األدنى من النفقات

MoHEوزارة التعليم العالي في مصر

MHHأسرة يعيلها رجل

االختصارات
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MSMEDA جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

MoETE وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب

MoFA وزارة الخارجية

MoHPوزارة الصحة والسكان

NCCMالمجلس القومي للطفولة واألمومة

NCDاألمراض غير المعدية

NCWالمجلس القومي للمرأة

NFIصنف غير غذائي

NGOالمنظمات غير الحكومية

PHCالرعاية الصحية األولية

PRRO العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

PSSالدعم النفسي واالجتماعي

PWDاألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

RSDتحديد وضع الالجئ

SCIهيئة انقاذ الطفولة

SGBVالعنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي

SMEالشركات الصغيرة والمتوسطة

SRHالصحة الجنسية واإلنجابية

UASCاألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم

UNCTفريق األمم المتحدة القطري

UNICEFمنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة

UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

UNHCR المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان

US$  دوالر أمريكي

WASHالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة

WFPبرنامج األغذية العالمي

WHOمنظمة الصحة العالمية
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