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تعتبــر مصــر حالًيــا موطًنــا ألكثــر مــن 2١9.2١2 مــن ملتمســي اللجــوء 
والالجئيــن المســجلين، 42% منهــم مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى 
والعــراق واليمــن. وفــي حيــن ارتفعــت أعــداد الالجئيــن الســوريين القادميــن 
إلــى مصــر فــي الســنوات األخيــرة نتيجــة للحــرب فــي ســوريا، ظــل الالجئــون 

مــن أجــزاء أخــرى مــن العالــم فــي حاجــة إلــى الحمايــة والمســاعدة.

وعلــى مــدى العاميــن الماضييــن، ســجل أكثــر مــن 54.٦00 مــن األفارقــة 
لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة  لــدى  واليمنييــن  والعراقييــن 
الالجئيــن )المفوضيــة( فــي مصــر بســبب تجــدد الصراعــات واســتمرار عــدم 
االســتقرار السياســي وانعــدام األمــن فــي الشــرق والقــرن األفريقــي والعــراق 
 92.524 الالجئيــن  مجمــوع  بلــغ   ،20١٧ ديســمبر   3١ وفــي  واليمــن. 
شــخًصا، منهــم 35.٧3٧ ســودانًيا و١4.452 إثيوبًيــا و١2.٦93 إريترًيــا 
و١0.0٧٧ جنوب سوداني و٦.٦3٦ عراقًيا و٦.٦4٧ صومالًيا و4.585 

يمنًيــا وأكثــر مــن 50 جنســية أخــرى.

وقــد أدت الظــروف االقتصاديــة الصعبــة فــي مصــر إلــى تفاقــم مســتويات 
الضعــف فــي الســنوات األخيــرة إلــى حــد كبيــر. ونظــًرا إلــى أن الكثيريــن 
تنقصهــم المصــادر الثابتــة للدخــل، إلــى جانــب ارتفــاع التضخــم وانخفــاض 
قيمــة العملــة، ال يــكاد الفــرد يســتطيع تغطيــة االحتياجــات األساســية. أعــرب 
بالحمايــة  متعلقــة  مخــاوف  عــن  اللجــوء  وملتمســي  الالجئيــن  مــن  العديــد 
الــرزق، خاصــة  كســب  فــرص  محدوديــة  بشــأن  مخاوفهــم  إلــى  باإلضافــة 
بالنســبة للمراهقيــن، مــع وجــود الحواجــز اللغويــة. كمــا يفتقــر البعــض إلــى 
إمكانيــة الحصــول علــى التعليــم الرســمي المســتدام الــذي يمكــن أن يدعــم 
عمليــة تطويــر مهاراتهــم. ويعتمــد عــدد كبيــر مــن الالجئيــن وملتمســي اللجــوء 
األفارقــة والعراقييــن واليمنييــن علــى المســاعدات اإلنســانية لتلبيــة احتياجاتهــم 

األساســية والحصــول علــى الدعــم الطبــي أو النفســي واالجتماعــي.

ملخص تنفيذي
وملتمســي  الالجئيــن  تخــدم  أن  اإلنســانية  الــوكاالت  علــى  الصعــب  ومــن 
أن  المؤســف  ومــن  المانحيــن.  مــن  ســخي  دعــم  دون  فــي مصــر  اللجــوء 
الســكانية  المجموعــات  مــع  العاملــة  اإلنســانية  للــوكاالت  المقــدم  التمويــل 
الوافــدة مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى والعــراق واليمــن كان محــدوًدا 
مختلــف  إلــى  المقدمــة  المســاعدات  فــي  المســاواة  عــدم  إلــى  أدى  ممــا 
المجموعــات  لــدى غالبيــة هــذه  فــي مصــر. وال شــك أن  الالجئيــن  فئــات 
الســكانية احتياجــات نفســية واجتماعيــة وحاجــة للحمايــة والحصــول علــى 
مســاعدات لكســب الــرزق. وتواصــل الحكومــة المصريــة والمفوضيــة وهيئــة 
اإلغاثــة الكاثوليكيــة والمنظمــة الدوليــة للهجــرة ومصــر الملجــأ وهيئــة إنقــاذ 
الطفولــة وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة 
توفيــر  لضمــان  الجهــود  بــذل  العالمــي  األغذيــة  وبرنامــج  )اليونيســيف( 
الحمايــة الكافيــة والخدمــات األساســية الدنيــا لهــؤالء المجموعــات الســكانية.

الــوكاالت اإلنســانية الحاجــة اإلجماليــة بقيمــة 4١.8 مليــون  وقــد حــددت 
مــن  اللجــوء  وملتمســي  لالجئيــن  كافيــة  خدمــات  لتقديــم  أمريكــي  دوالر 
فــي  يعيشــون  الذيــن  واليمــن  والعــراق  الكبــرى  الصحــراء  جنــوب  أفريقيــا 
مصــر فــي عــام 20١8. وتشــمل مجــاالت التدخــل ذات األولويــة تعزيــز 
تحديــد وضــع الالجــئ )RSD(، والمســاعدات النقديــة المســتهدفة المتعــددة 
األغــراض، وتعزيــز فــرص كســب الــرزق، وتحســين فــرص الحصــول علــى 
حمايــة الطفــل، والخدمــات االجتماعيــة، والحمايــة المجتمعيــة. وســتواصل 
مــع  والعمــل  المحليــة  المجتمعــات  فــي  االســتثمار  والشــركاء  المفوضيــة 
الشــركاء والمؤسســات المحليــة لبنــاء القــدرة علــى التمكيــن والمســاهمة فــي 

المجتمعيــة. التنميــة  تعزيــز 
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المقدمة والسياق

مصر
جمهوريــة مصــر العربيــة واحــدة مــن البلــدان الموقعــة علــى اتفاقيــة عــام 1951 المتعلقــة بمركــز الالجئيــن وبروتوكولهــا لعــام 1967 واتفاقيــة منظمــة 
الوحــدة األفريقيــة لعــام 1969 التــي تنظــم جوانــب محــددة مــن قضايــا الالجئيــن فــي أفريقيــا. وبغيــاب التشــريع الوطنــي والنظــام الخــاص باللجــوء، تــم 
تكليــف المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن بالمســؤوليات الوظيفيــة عــن جميــع جوانــب تســجيل ملتمســي اللجــوء والالجئيــن ووثائقهــم 
وتحديــد وضعهــم، بموجــب مذكــرة التفاهــم المبرمــة مــع حكومــة مصــر عــام 1954. تمنــح الحكومــة الالجئيــن وملتمســي اللجــوء المســجلين لــدى 
المفوضيــة تصريــح إقامــة لمــدة ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد بموجــب قانــون األجانــب رقــم 89 لســنة 1960 المعــدل بالقانــون رقــم 88 لســنة 2005 

الــذي ينظــم اإلقامــة القانونيــة ودخــول األجانــب إلــى مصــر، بمــا فــي ذلــك ملتمســي اللجــوء والالجئيــن.

وفــي نهايــة عــام 20١٧، تــم تســجيل 2١9.2١2 مــن ملتمســي اللجــوء 
والالجئيــن لــدى المفوضيــة فــي مصــر. وينتمــي مــا مجموعــه 92.524 
الســودان  ذلــك  فــي  بمــا  الكبــرى،  الصحــراء  جنــوب  أفريقيــا  إلــى  منهــم 
)35.٧3٧( وإثيوبيــا )١4.452( وإريتريــا )١2.٦93( وجنــوب الســودان 
)١0.0٧٧( والصومــال )٦.٦4٧(، فضــاًل عــن العــراق )٦.٦٦3( اليمــن 

)4.585( و50 دولــة أخــرى.١

فــي عامــي 20١٦ و20١٧، تــم تســجيل أكثــر مــن 54.٦00 مــن األفارقــة 
والعراقييــن واليمنييــن الجــدد لــدى المفوضيــة فــي مصــر. ومــع النــزوح الناجــم 
عــن تجــدد الصراعــات واســتمرار عــدم االســتقرار السياســي وانعــدام األمــن 
فــي شــرق أفريقيــا والقــرن األفريقــي والعــراق واليمــن، فضــاًل عــن الحــركات 
غيــر النظاميــة فــي المنطقــة، زادت أعــداد الوافديــن الجــدد مــن األطفــال 
غيــر المصحوبيــن بذويهــم والمنفصليــن عنهــم الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
المصحوبيــن  غيــر  األطفــال  مجموعــات  معظــم  ويفــد  عاًمــا.  و١٧   ١5
بذويهــم مــن ملتمســي اللجــوء مــن إريتريــا والصومــال والســودان وجنــوب 
الســودان، ومن المتوقع أن يزداد العدد. وفي ديســمبر 20١٧، تم تســجيل 
3.٦95 طفــل مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم لــدى المفوضيــة، 

ــا مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى. وكان ثالثــة أرباعهــم تقريًب

خــالل الســنوات األخيــرة، واجهــت مصــر وضعــًا اقتصاديــًا صعبــًا. واســتمر 
معــدل الفقــر الوطنــي فــي الزيــادة منــذ عــام 20١١، حيــث انــدرج 2٧.8 فــي 
المائــة2 مــن الســكان إلــى مــا دون خــط الفقــر الوطنــي، فــي حيــن أن 22 
فــي المائــة يعيشــون بالقــرب مــن خــط الفقــر، و5.3 فــي المائــة يعتبــرون 

١ اعتبارا في 3١ ديسمبر 20١٧، ينتمي ٧05 الجئ وملتمس لجوء مسجل لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في مصر إلى بلدان أخرى غير سوريا أو بلدان أفريقية من جنوب الصحراء أو العراق أو اليمن. وهذه 

األعداد مدرجة في التعدادات الواردة في هذا التقرير.
)20١٧/١2/2١( http://bit.ly/2HU3YoY 2 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

)20١8/3/4( http://www.erfdataportal.com/index.php/catalog/129 3 خصائص األسر واألفراد وظروف السكن في مصر

)20١٧/١2/2١( www.capmas.gov.eg .4 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر

فقــراء للغايــة.3 كمــا أن معــدل البطالــة فــي مصــر ال يــزال مرتفعــا بنســبة ١2.5 
فــي المائــة.4

شــرعت الحكومــة فــي برنامــج إصــالح طمــوح، ونفــذت تدابيــر حاســمة الســتعادة 
اســتقرار االقتصــاد الكلــي مــن خــالل مختلــف اإلصالحــات التــي تظهــر بالفعــل 
تأثيــرًا إيجابيــًا علــى االقتصــاد مــع تزايــد ثقــة األســواق. علــى الرغــم مــن أن 
مســتويات  أن  إال  االســتقرار،  مــن  بــوادر  أظهــر   )EGP( المصــري  الجنيــه 
التضخــم كانــت كبيــرة فــي عــام 20١٧. هــذه العوامــل، باإلضافــة إلــى إلغــاء 
اإلعانــات علــى العناصــر فــي قطــاع الطاقــة )مثــل البنزيــن والبتــرول والديــزل 
والكهربــاء(، قــد أســهم إلــى حــد كبيــر فــي زيــادة تكاليــف المعيشــة التــي تؤثــر 

علــى حيــاة الضعفــاء والفقــراء، بمــا فــي ذلــك الالجئــون وملتمســو اللجــوء.

وقــد اســتمر تأثيــر هــذه التغييــرات االقتصاديــة باإلضافــة إلــى التمويــل المحــدود 
والعــراق  الكبــرى  الصحــراء  جنــوب  أفريقيــا  مــن  اللجــوء  وملتمســي  لالجئيــن 
ــا فــي  واليمــن. فالالجئيــن وملتمســي اللجــوء هــم مــن بيــن الفئــات األكثــر ضعًف
مصــر، وحتــى أولئــك الذيــن هــم مــن ذوي المهــارات، غالًبــا مــا يمتلكــون القليــل 
إلــى المســاعدة. ويتعــرض الالجئــون  فــي أمــس الحاجــة  مــن األصــول وهــم 
لمشــاكل تشــابه مشــاكل األســر الفقيــرة فــي المناطــق الحضريــة مــن المجتمــع 
المضيــف، باإلضافــة إلــى وضعهــم القانونــي حيــث تعــوق الحواجــز اإلداريــة 
الالجئيــن مــن الوصــول إلــى تصاريــح العمــل، وهــو مــا تســبب فــي ســعي األســر 
الالجئــة إليجــاد عمــل فــي ســوق العمــل غيــر الرســمي، حيــث قــد يواجهــون 

ظــروف عمــل غيــر آمنــة، علــى غــرار العمــال المصرييــن المحروميــن.
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فــي  الســكان  العاملــة مــع  الــوكاالت اإلنســانية  إلــى  المقــدم  التمويــل  وكان 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى والعــراق واليمــن محــدوًدا وأدى إلــى عــدم 
المســاواة فــي المســاعدة المقدمــة إلــى مختلــف فئــات الســكان الالجئيــن فــي 
مصــر. غيــر أن حكومــة مصــر والــوكاالت الشــريكة مــن خــالل هــذه الخطــة 
يواصلــون جهودهــم لضمــان توفيــر الحمايــة الكافيــة والخدمــات األساســية 
الدنيــا لهــؤالء الســكان فــي ظــل قيــود التمويــل. وبتمويــل إضافــي، تهــدف 
المفوضيــة والشــركاء إلــى زيــادة عــدد ملتمســي اللجــوء الذيــن يســتفيدون مــن 
الخدمــات، فضــاًل عــن زيــادة الدعــم المقــدم إلــى الحكومــة المصريــة، وال ســيما 

المؤسســات التابعــة لوزارتــي التعليــم والصحــة اللتــان تخدمــان الالجئيــن 
وملتمســي اللجــوء. وتشــمل مجــاالت التدخــل ذات األولويــة تعزيــز عمليــة 
تحديــد وضــع الالجــئ )RSD(، والمســاعدات النقديــة المســتهدفة المتعــددة 
األغــراض، وتعزيــز فــرص كســب الــرزق وتحســين فــرص الحصــول علــى 
حمايــة الطفــل، والخدمــات االجتماعيــة، والحمايــة المجتمعيــة. وســيواصل 
مــع  والعمــل  المحليــة  المجتمعــات  فــي  االســتثمار  المناشــدين  الشــركاء 
الشــركاء والمؤسســات المحليــة لبنــاء القــدرة علــى التمكيــن والمســاهمة فــي 

تعزيــز التنميــة المجتمعيــة.
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يحصــل الالجئــون وملتمســو اللجــوء فــي مصــر علــى إقامــة لمــدة ســتة أشــهر 
فقــط تختــم علــى بطاقــات اللجــوء أو بطاقــات ملتمســي اللجــوء. ومــع ذلــك، 
ال تــزال إجــراءات الحصــول علــى اإلقامــة مطولــة ومكلفــة بالنســبة ألولئــك 
الذيــن يضطــرون للســفر إلــى القاهــرة مــن المناطــق النائيــة. وقــد تواجــه فئــات 
محــددة مــن بيــن الالجئيــن وملتمســي اللجــوء تحديــات أكبــر علــى الصعيــد 
االقتصــادي وصعيــد الحمايــة، ال ســيما األطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم 
وذوي  والمســنين،  النســاء،  تعولهــا  التــي  والعائــالت  عنهــم،  والمنفصليــن 

الخاصــة. االحتياجــات 

جميــع الالجئيــن وملتمســي اللجــوء فــي مصــر لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى 
مــن  تحديــات  هنــاك  تظــل  ذلــك،  العامــة. ومــع  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات 
حيــث اللغــة، واإلحالــة، وتكلفــة الرعايــة الصحيــة الثانويــة والثالثيــة. وهنالــك 
أيًضــا تحديــات خاصــة لألشــخاص المصابيــن بإعاقــات أو ذوي االحتياجــات 

الخاصــة.

يحصــل األطفــال الالجئــون الســوريون والســودانيون علــى التعليــم فــي المــدارس 
بمــا  الجنســيات األخــرى،  مــن  الالجئــون  يعتمــد  بينمــا  فــي مصــر.  العامــة 
فــي ذلــك العراقيــون واليمنيــون والصوماليــون واإلثيوبيــون واإلريتريــون علــى 
إلــى  العديــد منهــم  التعليــم الخــاص أو غيــر الرســمي. وينتســب  مؤسســات 
مــدارس مجتمعيــة خاصــة بالالجئيــن، والتــي تعتبــر بدورهــا خــارج نظــام التعليــم 
الرســمي، وتمنــح شــهادات غيــر معتمــدة مــن وزارة التربيــة والتعليــم. ويقــل 
عــدد الالجئيــن الملتحقيــن المــدارس الخاصــة األكثــر تكلفــة حيــث ال يســتطيع 
الكثيــرون تحملهــا. ونتيجــة لهــذه التحديــات، ال يــرى الكثيــر مــن األطفــال 
أمامهــم أي خيــار يشــجع علــى االلتحــاق بالتعليــم العالــي، ممــا يســهم بــدوره 

فــي زيــادة عــدد األطفــال المتســربين مــن المــدارس فــي المرحلــة الثانويــة. وهــذا 
يجعلهــم أكثــر عرضــة لمخاطــر الحمايــة.

 وتقيــد الحواجــز اللغويــة أيًضــا أنشــطة بعــض الالجئيــن وملتمســي اللجــوء مــن 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى فــي مصــر. فالكثيــر منهــم ال يتكلمــون اللغــة 
العربيــة، ومعظمهــم ال يتحدثــون اإلنجليزيــة أيًضــا، ممــا يجعلهــم تحــت خطــر 
العزلــة، والتحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة، واالعتمــاد علــى النــاس الذيــن 

يتكلمــون اللغــة لمســاعدتهم فــي احتياجاتهــم اليوميــة.

وتتفــاوت عمليــة اســتهداف االســتجابة اإلنســانية بيــن القطاعــات. وتهــدف 
الخدمــات المتعلقــة بالحمايــة إلــى إفــادة جميــع المحتاجيــن للحمايــة الدوليــة، 
مــع وضــع برامــج محــددة لفئــات ضعيفــة معينــة مثــل الناجيــن مــن العنــف 
المعرضيــن  األطفــال  أو  االجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  والعنــف  الجنســي 
للخطــر. وقــد تــم دعــم عمليــة حصــول جميــع األطفــال والمراهقيــن والشــباب 
فــي ســن الدراســة علــى التعليــم االبتدائــي والثانــوي، بينمــا يتــم اســتهداف األفــراد 
الذيــن يرغبــون فــي االلتحــاق بالتعليــم العالــي أو التدريــب علــى المهــارات أو 
التدريــب المهنــي والتقنــي بنــاء علــى احتياجاتهــم وأدائهــم. ويســهل الحصــول 
علــى الخدمــات الصحيــة األوليــة لجميــع الالجئيــن وملتمســي اللجــوء الذيــن 
يحتاجــون إلــى خدمــات الصحــة العامــة. فــي الوقــت نفســه، وضعــت إجــراءات 
تشــغيل موحــدة لضمــان الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة الثانويــة. ويتــم منــح 
المنــح النقديــة المتعــددة األغــراض وفًقــا لالحتياجــات االجتماعيــة واالقتصاديــة 
واحتياجات الحماية لألســر الالجئة. وفيما يتعلق بســبل كســب الرزق، تجدر 
اإلشــارة إلــى أن الدعــم يقتصــر علــى أجــزاء أصغــر مــن مجتمــع الالجئيــن.

فــي مصــر، يعيــش أغلبيــة المجموعــات الســكانية مــن ملتمســي اللجــوء والالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة أو شــبه الحضريــة. حيــث يواجهــون تحديــات 
مختلفــة بمــا فــي ذلــك محدوديــة الفــرص لتلبيــة االحتياجــات األساســية، فضــاًل عــن الحواجــز اللغويــة.

االحتياجات ونقاط الضعف والمستهدفون
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االتجاه االستراتيجي وخطط االستجابة

وســتواصل المفوضيــة قيــادة الجهــود التــي تركــز علــى الحفــاظ علــى حيــز 
الحمايــة، ومنــع اإلعــادة القســرية، وتعزيــز الوصــول إلــى إجــراءات اللجــوء 
والحمايــة الفاعلــة فــي مصــر. وفــي عــام 20١8، ســيكون تعميــم الوصــول إلــى 
الخدمــات )الصحيــة والتعليميــة( لجميــع الالجئيــن مــن األولويــات الرئيســية، 
إلــى جانــب تعزيــز الوقايــة مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي والتصــدي لــه، وحمايــة الطفــل. وســيركز الشــركاء أيًضــا علــى 

بنــاء القــدرات، وعلــى تحليــل وتوثيــق اتجاهــات الحمايــة.

مســاعدة  والشــركاء  المفوضيــة  ســتواصل  الســابقة،  الســنوات  غــرار  وعلــى 
المحتاجيــن إلــى الحمايــة الدوليــة، مــن خــالل الدعــم القانونــي والمــادي وتقديــم 
المشــورة، بمــن فيهــم المحتجــزون. وســتدعو الــوكاالت أيًضــا إلــى إطــالق 
ســراح المحتجزيــن الشــديدي الضعــف المقبــوض عليهــم فــي ســياق للهجــرة 
المختلطــة، وال ســيما األطفــال، وتوفيــر بدائــل لالحتجــاز. وستســتمر الجهــود 
فيمــا يتعلــق بالتنظيــم علــى إقامــة أولئــك الذيــن دخلــوا مصــر بصــورة غيــر 
قانونيــة وبشــأن تيســير الحصــول علــى تأشــيرة لــم الشــمل. وســتنفذ أنشــطة 
محــددة تهــدف إلــى تعزيــز القــدرة علــى الصمــود واالعتمــاد علــى الــذات وزيــادة 

الوعــي بالمخاطــر المرتبطــة بالحــركات غيــر النظاميــة.

افتراضــات:  عــدة  أســاس  علــى  لعــام 20١8  للحمايــة  التخطيــط  ويجــري   
اللجــوء  ملتمســي  اســتضافة  فــي  ستســتمر  العربيــة  مصــر  جمهوريــة  أن 
والالجئيــن؛ ســتواصل دعــم حمايــة الالجئيــن؛ وستســهل تنفيــذ األنشــطة مــن 
خــالل المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة. ومــن المفتــرض اســتمرار 
األزمــات بــال حــل فــي بلــدان منشــأ الالجئيــن. ومــن المتوقــع أن تظــل طلبــات 

اللجــوء التــي تصــل مــن أفارقــة جنــوب الصحــراء الكبــرى مرتفعــة.

وســيعمل شــركاء الحمايــة عــن كثــب مــع الســلطات مــن أجــل توفيــر تحســين 
إلــى  الوصــول  تيســير  اللجــوء، فضــاًل عــن  إجــراءات علــى  إلــى  الوصــول 
تقديــم  المفوضيــة  وســتواصل  القســرية.  اإلعــادة  ومنــع  اإلقامــة  إجــراءات 
الدعــم لحكومــة مصــر مــن خــالل تســجيل الالجئيــن وعمليــات تحديــد وضــع 
الالجــئ يــن. وستســتمر إدارة الحــاالت، وحمايــة الطفــل واالســتجابة للعنــف 
الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي، فضــاًل عــن توفيــر الخدمــات 
المتعــددة القطاعــات، وإشــراك المتطوعيــن مــن المجتمــع المحلــي فــي أنشــطة 

نشــر المعلومــات والوقايــة.

ويهــدف االتجــاه االســتراتيجي وخطــة االســتجابة لعــام 2018 إلــى تلبيــة احتياجــات المجموعــات الســكانية مــن الالجئيــن وملتمســي اللجــوء مــن أفريقيــا 
جنــوب الصحــراء الكبــرى والعــراق واليمــن المقيميــن فــي مصــر. وســوف يكــون هنــاك تركيــز قــوي علــى الحمايــة بمــا فــي ذلــك حمايــة الطفــل والصحــة 

العامــة والتعليــم واالحتياجــات األساســية وســبل كســب الــرزق، إلــى جانــب التدخــالت المجتمعيــة لتعزيــز التواصــل.

وسيواصل شركاء التعليم دعواهم مع وزارة التربية والتعليم لضمان االندماج 
الناجــح لالجئيــن األفارقــة فــي المــدارس الحكوميــة المصريــة. وســيكون تعزيــز 
قــدرة المعلميــن الذيــن يعملــون مــع الطــالب األفارقــة والعراقييــن واليمنييــن 
أيًضــا مــن األولويــات الرئيســية. وسينشــأ برنامــج تجســير لضمــان وصــول 
األطفــال الالجئيــن إلــى نظــام التعليــم الوطنــي علــى نحــو ســلس. وســتواصل 
المنــح التعليميــة دعــم األســر األفريقيــة والعراقيــة واليمنيــة فــي تغطيــة تكاليــف 
إلــى  التعليــم. وســيتم دعــم األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة للوصــول 
المــدارس المناســبة علــى أســاس إمكاناتهــم. وســتواصل المفوضيــة جهودهــا 
العالــي  التعليــم  بمنــح  يتعلــق  فيمــا  المانحــة  الحكومــات  مــع  دعواهــا  فــي 

لالجئيــن.

إمكانيــة وصــول جميــع  الشــركاء  ســيدعم  العامــة،  الصحــة  قطــاع  وفــي   
وفًقــا  إدماجهــم  وزيــادة  العامــة  الصحيــة  الرعايــة  مرافــق  إلــى  الالجئيــن 
لمذكــرة التفاهــم الموقعــة مــع وزارة الصحــة والســكان. وســوف يتــم هــذا مــن 
خــالل توفيــر الدعــم لمرافــق مختــارة فــي المناطــق ذات الكثافــة العاليــة مــن 
الالجئيــن. كمــا ســتدعم المفوضيــة وتتعــاون مــع وزارة الصحــة واإلســكان 
العالجيــة  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  علــى  الالجئيــن  حصــول  لضمــان 
والوقائيــة. وســتفيد أنشــطة التوعيــة بالالجئيــن األفارقــة والعراقييــن واليمنييــن 
فــي إطالعهــم علــى الخدمــات الصحيــة المتاحــة مــن أجــل تعزيــز الوصــول 
إلــى الخدمــات العامــة واســتخدامها. وســيدعم القطــاع الصحــي أيًضــا إمكانيــة 
الصحيــة  الرعايــة  علــى  والحصــول  لألطفــال،  التطعيــم  علــى  الحصــول 
اإلنجابيــة الشــاملة لالجئيــن، والرعايــة الصحيــة الثانويــة المنقــذة للحيــاة مــن 
خــالل نظــام اإلحالــة المركــزي والمعاييــر الموحــدة لضمــان تقديــم خدمــات 

منصفــة لجميــع الالجئيــن وملتمســي اللجــوء.

 وســيوفر قطــاع االحتياجــات األساســية الدعــم ألشــد الالجئيــن ضعًفــا مــن 
الناحيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن خــالل نهــج مســتهدف لتحســين قدرتهــم 
علــى أن يكونــوا أعضــاء فاعليــن فــي المجتمــع المحلــي وأن يحصلــوا علــى 
الخدمــات األساســية بأمــان وبكرامــة. وســيركز قطــاع كســب الــرزق علــى 
تنميــة المهــارات، وتنظيــم المشــاريع، وتحســين فــرص الحصــول علــى عمــل. 
أجــل حصــول  مــن  الصلــة  الفاعلــة ذات  الجهــات  مــع  الدعــوة  وستســتمر 
الالجئيــن بشــكل رســمي علــى فــرص العمــل والتمويــل، األمــر الــذي مــن 
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المتوقــع أن يــؤدي بــدوره إلــى تحســين الفــرص االقتصاديــة لجميــع الفئــات 
الســكانية وتعزيــز التماســك االجتماعــي بيــن الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة.

 وقــد أصبــح ضمــان الروابــط بيــن القطاعــات وخاصــة بيــن التعليــم والعنــف 
واالحتياجــات  والصحــة  االجتماعــي  النــوع  علــى  المبنــي  والعنــف  الجنســي 

األساســية وســبل كســب الرزق أمًرا حيوًيا على نحو متزايد لتلبية احتياجات 
الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة المتأثــرة، وتعزيــز التماســك االجتماعــي.
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الشراكات وعمليات التنسيق

تظــل الحكومــة المصريــة، ممثلــة بــوزارة الخارجيــة، النظيــر الرئيســي فيمــا يتعلــق بالسياســات وعمليــات التنســيق الخاصــة بخطــة االســتجابة اإلقليميــة 
لدعــم الالجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم. وهنــاك عــدة منتديــات لتنســيق آليــات االســتجابة اإلنســانية لدعــم الالجئينــم فــي مصــر، وهــي: 

الفريــق العامــل المشــترك بيــن الــوكاالت، والفريــق العامــل المشــترك بيــن القطاعــات وفــرق العمــل القطاعيــة.

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

الالجئيــن مــن جميــع الجنســيات.

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

العــام.

ولــدى كل فريــق قطاعــي عامــل مجموعــة محــددة مــن الشــركاء، بمــا فــي ذلــك 
وزارات الحكومــة والجهــات المانحــة والــوكاالت الدوليــة والمنظمــات الدوليــة 
والوطنيــة غيــر الحكوميــة. تعمــل هــذه المجموعــات كمجموعــات عمــل تقنيــة 
مشــتركة بيــن الــوكاالت لالســتجابة لالجئيــن والتمكيــن لهــم فــي مصــر. وفــي 
إطار الفريق العامل المعني بالحماية، هناك فريقان عامالن فرعيان يغطيان 
حمايــة الطفــل والعنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي. 
لتحســين  المحليــة  المجتمعــات  مــع  للتواصــل  فريــق عمــل  تشــكيل  تــم  وقــد 
التنســيق فيمــا يتعلــق بالتواصــل والمشــاركة مــع ملتمســي اللجــوء والالجئيــن 
فــي  للمفوضيــة  الميدانــي  المكتــب  يــرأس  المضيفــة.  المجتمعــات  وأعضــاء 
اإلســكندرية اجتماًعــا شــهرًيا لفريــق العمــل العامــل المعنــي باالحتجــاز يتكــون 
مــن الــوكاالت والشــركاء العامليــن فــي الســاحل الشــمالي لتنســيق المســاعدة 
اإلنســانية لالجئيــن والمهاجريــن المحتجزيــن بســبب خروجهــم غيــر الشــرعي 

عــن طريــق البحــر ومناقشــة السياســات والتحديــات والثغــرات.

وتضمــن هــذه المنتديــات نهًجــا واســتجابات منســقة وتعاونيــة وشــاملة لتلبيــة 
احتياجــات الحمايــة الدوليــة وتقديــم المســاعدات اإلنســانية لالجئيــن وكذلــك 

األشــخاص المتضرريــن مــن الهجــرة المختلطــة فــي مصــر.
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إطار المساءلة

يواصــل الشــركاء فــي هــذا الشــأن المشــاركة بنشــاط فــي التوعيــة المجتمعيــة لفهــم مخــاوف واحتياجــات الرجــال والنســاء والفتيــان والفتيــات مــن أفريقيــا 
جنــوب الصحــراء الكبــرى واليمــن والعــراق، وتحقيــق أقصــى قــدر مــن التغطيــة وتقديــم الخدمــات. وســيجري إشــراك الالجئيــن وملتمســي اللجــوء مــن خــالل 
اجتماعــات مجتمعيــة ومناقشــات جماعيــة مركــزة خاصــة بقطاعــات محــددة وتقييمــات ودراســات، وكذلــك مــن خــالل التقييــم التشــاركي الســنوي للمفوضيــة. 
وستشــمل الــوكاالت الشــريكة فــي جميــع القطاعــات أيضــا آليــات للشــكاوى واالســتعراض لضمــان معالجــة المخــاوف المجتمعيــة فــي الوقــت المناســب 

وبطريقــة فاعلــة.
وســيضمن ذلــك إشــراك الالجئيــن وملتمســي اللجــوء فــي جميــع مراحــل تصميــم 
البرامــج القطاعيــة وتقييمهــا وتنفيذهــا وكذلــك فــي تحديــد أولوياتهــا وتحديــد 
مواقــع  بمثابــة  أيضــا  المجتمعيــة  المراكــز  لهــا. وســتكون  المناســبة  الحلــول 
رئيســية لالجئيــن للحصــول علــى معلومــات عــن تدخــالت الــوكاالت اإلنســانية 
وغيرهــا مــن التدخــالت والخدمــات مــن خــالل الملصقــات وأشــرطة الفيديــو 

والتفاعــل المباشــر المنتظــم مــع موظفــي المفوضيــة والشــركاء.

المحليــة علــى  المجتمعــات  مــع  باالتصــال  المعنــي  العامــل  الفريــق  ويركــز 
تحليــل وتحديــد قنــوات االتصــال الفاعلــة والممكنــة لالجئيــن وملتمســي اللجــوء، 
ــا. وتهــدف إلــى تعزيــز التنســيق بيــن  مــع التركيــز علــى الفئــات األكثــر ضعًف
الشــركاء فــي تحديــد االحتياجــات والثغــرات فــي مجــال المعلومــات وتحســين 
آليــات التقييــم مــع مجتمــع الالجئيــن. ويشــمل ذلــك إعــالم المجتمعــات المتأثــرة 
بالخدمــات المتاحــة وبرنامــج المســاعدة وطلــب التغذيــة المرتــدة بشــأن جودتهــا 
وأهميتهــا كوســيلة إلدراجهــا فــي عمليــات صنــع القــرار والمشــاركة فــي تصميــم 
منهــا  تعانــي  التــي  المخــاوف  اســتخدام  يتــم  ذلــك،  بعــد  التدخــالت.  وتنفيــذ 

المجتمعــات المحليــة فــي الخطــط والسياســات القطاعيــة.

يقــدم خــط معلومــات المفوضيــة طريقــة منهجيــة لإلجابــة علــى استفســارات 
المســتفيدين بــكل كفــاءة وفاعليــة. حيــث يعمــل مســتقبلو المكالمــات وعددهــم 

١2 علــى الــرد علــى متوســط ٧50 مكالمــة يومًيــا فيمــا يتعلــق باالستفســارات 
بشــأن المســاعدة والحماية والتســجيل وتحديد وضع الالجئ )RSD(، وإيجاد 
اإلنجليزيــة،  لغــات:  بســبع  لالجئيــن  المســاعدة  تقديــم  ويتــم  دائمــة.  حلــول 

العربيــة، الفرنســية، األمهريــة، أورومــو، والتيغرانيــة والصوماليــة.

وتجتمــع جميــع الفــرق العاملــة القطاعيــة والفــرق العاملــة الفرعيــة علــى أســاس 
شــهري. وستشــكل الــوكاالت، إذا لــزم األمــر، فــرق عمــل للتركيــز علــى نواتــج 
محــددة، وتعزيــز أوجــه التــآزر واألثــر. فيمــا يتعلــق بالرصــد والتقييــم واإلبــالغ، 
يســتمر الشــركاء المشــاركين فــي هــذه الخطــة فــي دعــم الالجئيــن وتمكيــن 
المجتمعــات المســتضيفة لهــم فــي تبــادل المعلومــات بشــكل مســبق وبــدء تنفيــذ 
أدوات إدارة المعلومــات بمــا فــي ذلــك التقييمــات المســتمرة والتغذيــة المرتــدة 
علــى  قائمــة  وبرمجــة  تخطيــط  حــدوث  لضمــان  المحليــة  المجتمعــات  مــن 
 ActivityInfo .األدلــة فضــاًل عــن إيجــاد صــالت مشــتركة بيــن القطاعــات
هــي األداة المســتخدمة للشــركاء المموليــن مــن المفوضيــة لملتمســي اللجــوء 
اســتخدامها  فــي  والالجئيــن األفارقــة والعراقييــن واليمنييــن، وســوف تســتمر 

لضمــان جــودة التقاريــر.

وســيتم تقاســم المعرفــة التــي يتــم توليدهــا مــن خــالل هــذا اإلطــار لضمــان 
المســاءلة والشــفافية. المناســب، وتحقيــق  الوقــت  فــي  اســتجابة فاعلــة 
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قطاع 
الحماية

بحلــول نهايــة ديســمبر 20١٧، بلــغ عــدد ملتمســي اللجــوء والالجئيــن األفارقــة 
بعــدد  مقارنــة  المفوضيــة 92.524،  لــدى  المســجلين  واليمنييــن  والعراقييــن 
٧٧.3٦2 بحلول نهاية عام 20١٦، و٦2.983 بحلول نهاية عام 20١5، 
و53.3١9 بحلــول نهايــة عــام 20١4. وينتشــر الالجئــون فــي جميــع أنحــاء 
مصــر بمــا فــي ذلــك المناطــق النائيــة وتعيــش األغلبيــة العظمــى منهــم فــي 
القاهــرة الكبــرى )9٦%(. حوالــي 4١% مــن جميــع األســر األفريقيــة واليمنيــة 
اللجــوء  ملتمســي  جميــع  مــن   %29 نســبة  بينمــا  نســاء،  تعولهــا  والعراقيــة 
والالجئيــن هــم مــن األطفــال. تســجل المفوضيــة وتديــر 5٧ جنســية لملتمســي 
اللجــوء مــن أجــل تحديــد وضــع الالجــئ. وينتمــي أكبــر عــدد مــن الالجئيــن 
إلــى أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى )الســودان وإثيوبيــا وجنــوب الســودان 
ويمثــل  واليمــن(.  )العــراق  األوســط  والشــرق  وغيرهــا(  وإريتريــا  والصومــال 

مقدمــو الطلبــات الســودانيون 39% مــن مجمــوع ملتمســي اللجــوء.

وتســجل المفوضيــة ملتمســي اللجــوء الذيــن يفــدون إلــى مكاتبهــا فــي القاهــرة 
واإلســكندرية للحصــول علــى الحمايــة الدوليــة. وعنــد التســجيل، يحصــل أي 
ملتمــس لجــوء فــوق ســن ١2 علــى بطاقــة مــن المفوضيــة )يشــار إليهــا عــادة 
باســم "البطاقــة الصفــراء"(. وبمجــرد االعتــراف بهــم كالجئيــن بعــد إجــراءات 
تحديــد وضــع الالجــئ، يتــم إصــدار بطاقــة الجــئ )تســمى أيًضــا "البطاقــة 
الزرقــاء"(. أمــا ملتمســي اللجــوء غيــر الموثقيــن الذيــن ال يســتطيعون إثبــات 
هويتهــم، فيحصلــون علــى شــهادة ملتمــس لجــوء. ويســتخدم ملتمســو اللجــوء 
والالجئــون بطاقــات المفوضيــة الخاصــة بهــم للحصــول علــى تصاريــح إقامــة 

فــي مصــر.

وبمــا أن إقامــة الالجئيــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى والعــراق واليمــن 
فــي مصــر قــد تســتمر لعــدة ســنوات، فــإن شــركاء الحمايــة يدعمونهــم بخدمــات 
متعــددة القطاعــات وبالمشــورة القانونيــة وأنشــطة الحمايــة المجتمعيــة. يبلــغ 
بعــض الالجئيــن عــن حــوادث تتعلــق بالحمايــة الماديــة والقانونيــة والتحديــات 
فــي الوصــول إلــى التوثيــق المدنــي وتســجيل المواليــد والحصــول علــى اإلقامــة 
والتعليــم والصحــة، وعليــه يتــم مســاعدتهم علــى أســاس فــردي مــن خــالل تقديــم 
المشــورة فــي مجــال الحمايــة. وعلــى الرغــم مــن أن الالجئيــن وملتمســي اللجــوء 
يحــق لهــم الحصــول علــى ســبل انتصــاف قانونيــة، يواجــه البعــض صعوبــات 
معرفتهــم  لعــدم  نتيجــة  أو  اللغويــة  الحواجــز  بســبب  إليهــا  الوصــول  فــي 
وأثنــاء عمليــة  لهــم.  المتاحــة  القانونيــة  االنتصــاف  بســبل  أو  باســتحقاقاتهم 
ذوي  لالجئيــن  الحمايــة  الحتياجــات  خــاص  اهتمــام  يولــى  المشــورة،  تقديــم 
االحتياجــات الخاصــة الذيــن مــن المرجــح أن يواجهــوا االســتبعاد االجتماعــي 

والتعــرض للعنــف واالســتغالل والحرمــان مــن الرعايــة األســرية.

وال يزال التسجيل المدني لالجئين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يشكل 
تدخــاًل ذا أولويــة، وال ســيما الوصــول إلــى إجــراءات تســجيل المواليــد. ويتعلــق 
ذلــك بصفــة خاصــة باألطفــال المولوديــن فــي ظــروف معينــة أو فــي المناطــق 
توثيــق زواج والديهــم. ويعمــل  يمكــن  الذيــن ال  الريفيــة والنائيــة، واألطفــال 
شــركاء الحمايــة علــى توســيع لتحديــد هــذه الحــاالت ومســاعدتها، بمــا فــي 
ذلــك الكشــف المبكــر عــن الحــاالت مــن خــالل الشــركاء والمجتمعــات المحليــة 
ألجــل تقديــم المشــورة فــي وقــت مبكــر ومعالجــة تســجيل حــاالت الــوالدة. منــذ 
عــام 20١5، أســفرت الجهــود التــي شــملت المعلومــات الجماهيريــة وبنــاء 
القــدرات والتدريــب وأنشــطة التوعيــة للمؤسســات الوطنيــة عــن خفــض عــدد 
الحــاالت التــي لــم تحصــل علــى وثائــق مدنيــة عنــد الــوالدة؛ وبالتالــي التقليــل 
مــن خطــر انعــدام الجنســية وتمكيــن ملتمســي اللجــوء والالجئيــن المعنييــن مــن 

الحصــول علــى الخدمــات، وال ســيما الصحــة والتعليــم.

وباســتمرار تنــوع وانتشــار عــدد الالجئيــن بشــكل خــاص داخــل القاهــرة الكبــرى، 
فــإن تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة ونشــر المعلومــات بشــكل فاعــل علــى وجــه 
الخصــوص لألشــخاص المعرضيــن للخطــر والنســاء والفتيــات اللواتــي تتقيــد 
حركتهــن بســبب مخاوفهــم المتعلقــة بالحمايــة أو الضغــط المجتمعــي ال يــزال 
يشــكل تحديــًا. ويتــم تنــاول ذلــك مــن خــالل دعــم المجتمعــات المحليــة لمســاعدة 
أنفســهم وتحديــد القضايــا المثيــرة للقلــق حتــى يمكــن إبــالغ شــركاء الحمايــة بهــا.

وقــد ســاهم فقــدان األمــل فــي إيجــاد حــل للوضــع فــي بلــد الالجئيــن األصلــي، 
إلــى جانــب عــدم وجــود مســتقبل واضــح فــي مصــر، بمــا فــي ذلــك محدوديــة 
التعليــم العالــي وفــرص العمــل، وعــدم كفايــة المســاعدات اإلنســانية لتلبيــة 
والوضــع  والتضخــم،  المعيشــة  تكاليــف  وزيــادة  األساســية،  االحتياجــات 
االقتصــادي المتدهــور، فــي زيــادة حــاالت الخــروج غيــر النظامــي لالجئيــن 
والمهاجريــن عــن طريــق البحــر فــي عــام 20١٦. وفــي عــام 20١٧، شــهدت 
حالــة الخــروج غيــر النظامــي لالجئيــن والمهاجريــن مــن الســاحل الشــمالي 
لمصــر تغيــًرا جذرًيــا، فــإن عــدد األفــراد األجانــب الذيــن ألقــي القبــض عليهــم 
واحتجــزوا لهــذا الســبب انخفــض بدرجــة كبيــرة. وفــي الفتــرة مــن ينايــر إلــى 
ديســمبر 20١٧، ألقــي القبــض علــى ١3٦ شــخص، أي ٧5% منهــم فــي 
عــام 20١8، مــن المتوقــع أن يبقــى حجــم الهجــرة غيــر النظاميــة مــن الســاحل 

الشــمالي مماثــاًل لحجمهــا فــي عــام 20١٧.

وال يــزال تعزيــز القــدرات الوطنيــة لحمايــة الطفولــة فضــالًَ عــن الوقايــة مــن 
العنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي أولوية رئيسية لشركاء 
الحمايــة فــي مصــر. وفــي عــام 20١٧، تــم تدعيــم االســتجابة المشــتركة بيــن 
الــوكاالت مــن خــالل تحديــد األولويــات الرئيســية واســتعراض مســار اإلحــاالت 
المبســط المشــترك بيــن الــوكاالت. وقــام الفريــق العامــل القطاعــي الفرعــي 

ــة مــع كل  ــة وتعمــل بالشــراكة الوثيق ــدة لقطــاع الحماي ــة الرائ ــة( هــي الوكال ــن )المفوضي ــم المتحــدة لشــؤون الالجئي ــة الســامية لألم ــر المفوضي تعتب
مــن منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( والمنظمــة الدوليــة للهجــرة وهيئــة إنقــاذ الطفولــة وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان والمجلــس 
العربــي لدعــم المحاكمــات العادلــة وحقــوق اإلنســان، ومؤسســة كاريتــاس مصــر، ومنظمــة كيــر الدوليــة، ومصــر الملجــأ، والمجلــس القومــي للطفولــة 

واألمومــة، والمجلــس القومــي للمــرأة.
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المعنــي بالعنــف الجنســي الــذي تقــوده المفوضيــة بوضــع إجــراءات التشــغيل 
الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت لمنــع العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى 
النــوع االجتماعــي واالســتجابة لــه فــي عــام 20١8، ممــا يضمــن اســتجابة 

وإدارة جيــدة للقضايــا بيــن القطاعــات فــي الوقــت المناســب.

الــذي ترأســه  الطفــل  المعنــي بحمايــة  الفرعــي  العامــل  الفريــق  ومــن خــالل 
الحــاالت  وإدارة  التنســيق  آليــات  تعزيــز  جــرى  واليونيســيف،  المفوضيــة 
اســتناًدا إلــى إجــراءات التشــغيل الموحــدة المشــتركة، ورســم الخرائــط المكملــة 
للخدمــات، وكفلــت مواءمــة نهــج ومعاييــر حمايــة الطفــل فيمــا بيــن الجهــات 
الحمايــة. ويشــكل األطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم  فــي مجــال  الفاعلــة 
والمنفصليــن عنهــم، مــن القــرن األفريقــي علــى وجــه الخصــوص، واحــدة مــن 
أكبــر مجموعــات األطفــال الالجئيــن وملتمســي اللجــوء الذيــن لديهــم مخــاوف 
تخــص الحمايــة فــي مصــر خــالل الســنوات الثــالث الماضيــة. وبحلــول نهايــة 
عــام 20١٧، ســجل عــدد 3.٦95 طفــل مــن االطفــال غيــر المصحوبيــن 
بذويهــم والمنفصليــن عنهــم فــي المفوضيــة، منهــم 2.٦8٦ مــن أفريقيــا جنــوب 
الصحــراء الكبــرى والعــراق واليمــن. وقــد تــم تحســين الوصــول إلــى إجــراءات 
لمعالجــة  المناســب  الوقــت  فــي  الفضلــى  المصلحــة  لتحديــد  الجــودة  عاليــة 
االحتياجــات المتزايــدة بحيــث يســتفيد أكثــر مــن 2.500 طفــل مباشــرة مــن 
عمليــة تحديــد المصلحــة الفضلــى خــالل عــام 20١٧. ومــن بيــن التدخــالت 
الرئيســية األخــرى المســاعدات النقديــة للتخفيــف مــن مخاطــر الحمايــة وعمــل 
معســكرات للمهــارات الحياتيــة، واألنشــطة الترفيهيــة. وفــي مــوازاة ذلــك، تــم 
تطويــر برامــج لبنــاء القــدرات لتعزيــز مهــارات ومعــارف وممارســات الجهــات 
الوطنيــة  اللجــان  مثــل  الطفــل،  بحمايــة  المعنيــة  والدوليــة  الوطنيــة  الفاعلــة 
ودميــاط  اإلســكندرية  فــي  المحليــة  المجتمعيــة  والجمعيــات  الطفــل  لحمايــة 

والقاهــرة الكبــرى.

وفــي إطــار رئاســة الفريــق العامــل المشــترك بيــن الــوكاالت، شــكلت فرقــة 
عمــل مشــتركة بيــن الــوكاالت لألطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم فــي مصــر 
فــي أغســطس 20١٧، فــي ضــوء تزايــد أعــداد الوافديــن الجــدد مــن األطفــال 
غيــر المصحوبيــن بذويهــم فــي مصــر. وكان الهــدف هــو معالجــة الثغــرات 
القائمــة فــي مجــال الحمايــة لهــذه الفئــة الضعيفــة مــن األطفــال وتحديــد الدعــم 
المنســق للمســاعدة مــن جانــب جميــع الشــركاء لضمــان تقديــم المســاعدة فــي 
الوقــت المناســب لجميــع األطفــال الضعفــاء غيــر المصحوبيــن وبهــذه الطريقــة 
يتــم التخفيــف مــن مخاطــر حمايتهــم. وقــد أتمــت فرقــة العمــل وضــع خريطــة 
للمســاعدة المقدمــة مــن جميــع المنظمــات غيــر الحكوميــة المســجلة، وكفلــت 
فــي إطــار الفريــق العامــل الفرعــي المعنــي بحمايــة الطفــل وضــع خطــة اتصــال 
لضمــان تعميــم المعلومــات المتعلقــة بالخدمــات المتاحــة ونقــاط الدخــول علــى 

نطــاق واســع فــي المجتمعــات المحليــة.

وقــد تــم تنفيــذ أنشــطة التوعيــة فــي المناطــق الحضريــة لالجئيــن مــن النســاء 
والرجــال والفتيــان والفتيــات وكذلــك المجتمعــات المضيفــة المتأثــرة مــن خــالل 

قنــوات مختلفــة بمــا فــي ذلــك مــن خــالل اجتماعــات مجتمعيــة منتظمــة، وإنشــاء 
مراكــز مجتمعيــة، وخــط االتصــال بمكتــب المفوضيــة فــي مصــر، والرســائل 
النصية القصيرة ووسائل اإلعالم االجتماعية. واستمرت مشاريع المجتمعات 
المحليــة بهــدف تعزيــز القــدرات الوطنيــة وتعزيــز التعايــش بيــن الالجئيــن الذيــن 

يعيشــون فــي المجتمــع المحلــي والمجتمعــات المضيفــة المتأثــرة.

المختلطــة  بالهجــرة  المتأثريــن  احتياجــات  تلبيــة  الحمايــة  شــركاء  ويواصــل 
وتحديــد الحلــول. وقــد قامــت المفوضيــة والشــركاء بزيــارة لمرافــق االحتجــاز 
فــي الســاحل الشــمالي لتوفيــر األغذيــة والمــواد غيــر الغذائيــة، ومســتلزمات 
االجتماعــي.  والنفســي  والقانونــي  الطبــي  الدعــم  إلــى  باإلضافــة  النظافــة، 
وعقــب اإلفــراج عــن المحتجزيــن، يتــم توفيــر الخدمــات القانونيــة واالستشــارية 
فــي القاهــرة واإلســكندرية والمحافظــات األخــرى لهــم. وقــد ســمح للمفوضيــة 
باســتخدام ماســحات القزحيــة فــي مراكــز االحتجــاز علــى الســاحل الشــمالي 
حيــث ألقــي القبــض علــى األفــراد بســبب هجرتهــم غيــر النظاميــة للتحقــق مــن 

حالــة تســجيل المفوضيــة علــى الفــور وتســهيل اإلفــراج عنهــم.

وباإلضافــة إلــى االحتجــاز المتعلــق بالحــوادث البحريــة، تواصــل المفوضيــة 
تلقــي تقاريــر عــن القبــض علــى رعايــا أجانــب حاولــوا عبــور الحــدود البريــة مــن 
الســلوم إلــى ليبيــا. ووفًقــا للمعلومــات الــواردة، ألقــي القبــض علــى 385 مواطــن 
مــن الرعايــا األجانــب خــالل عــام 20١٧، منهــم 9٦% مــن مواطنــي البلــدان 
األفريقيــة الواقعــة جنــوب الصحــراء الكبــرى. وأطلــق ســراح جميــع األشــخاص 
المقبــوض عليهــم والمســجلين لــدى المفوضيــة فــي مصــر وســمح لهــم بتنظيــم 
إقامتهــم. وال يــزال الوصــول إلــى مراكــز االحتجــاز فــي الســلوم ومطــروح يشــكل 
تحدًيــا، حيــث ســتواصل المفوضيــة دعواهــا فــي الحصــول علــى معلومــات عــن 

االعتقــاالت والمحتجزيــن فــي هــذا المجــال.

الحــدود  علــى  المعتقليــن  عــدد  النظامــي، زاد  غيــر  بالدخــول  يتعلــق  وفيمــا 
وتــم  أجنبــي  نحــو 400  علــى  القبــض  ألقــي  وقــد  زيــادة طفيفــة.  الجنوبيــة 
احتجازهــم فــي عــام 20١٧، ومعظمهــم مــن الســودانيين. وفــي عــام 20١8، 
ال يتوقــع حــدوث أي زيــادة. ولألســف ال تتوفــر للمفوضيــة إمكانيــة الوصــول 
إلــى مرافــق االحتجــاز فــي المــدن الواقعــة علــى الحــدود الجنوبيــة؛ ومــع ذلــك، 
ســتواصل المفوضيــة دعواهــا للوصــول إلــى المحتجزيــن لتقييــم حاجتهــم إلــى 

الحمايــة الدوليــة.

وال تــزال عمليــة إعــادة التوطيــن أداة حمايــة لتلبيــة احتياجــات الحمايــة للســكان 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء  بلــدان  مــن  الالجئيــن  بعــض  فــي مصــر. يواجــه 
الكبــرى تحديــات فــي مجــال الحمايــة فــي مصــر، وخاصــة لألســر التــي تعيلهــا 
النســاء والتــي قــد تواجــه مخاطــر إضافيــة علــى أســاس النــوع االجتماعــي. 
وفــي عــام 20١٧، قدمــت المفوضيــة حــاالت تتعلــق بـــ ١.395 الجًئــا أفريقًيــا 
وعراقًيــا ويمنًيــا للنظــر فــي إعــادة توطينهــم، وتقــرر توطيــن 99٧ الجًئــا منهــم.
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وتظــل األولويــة لالســتجابة الحتياجــات المســتضعفين مــن الفتيــات والفتيــان 
من خالل مواصلة الخدمات المســتهدفة لجميع األطفال المعرضين للخطر. 
وتتعــدد المخــاوف الخاصــة بحمايــة األطفــال الالجئيــن مــن أفريقيــا جنــوب 
الصحــراء الكبــرى، والعراقييــن، واليمنييــن، وتشــمل تحديــات الحمايــة الماديــة 
والقانونيــة. وموضــوع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي؛ وعــدم الحصــول 

علــى التعليــم الرســمي المســتدام لبعــض الجنســيات؛ وفــرص كســب الــرزق 
الصحيــة  والرعايــة  قريًبــا؛  عاًمــا  ســيبلغون ١8  الذيــن  للمراهقيــن  المحــدودة 
المكلفــة الثانويــة والثالثيــة؛ والحواجــز اللغويــة لغيــر الناطقيــن باللغــة العربيــة. 
وممــا يزيــد مــن حــدة هــذه المخــاوف االفتقــار إلــى الدعــم داخــل مجتمعــات 
الالجئيــن أنفســهم، وفقــدان األمــل فــي إمكانيــة العــودة إلــى بلدهــم األصلــي، 

والتحديــات االقتصاديــة للبلــد المضيــف.

ويلــزم زيــادة تعزيــز قــدرة الشــركاء فــي مجــال حمايــة الطفــل والنظــم الوطنيــة 
لحمايــة الطفــل مــن أجــل معالجــة اســتمرار وصــول األطفــال الالجئيــن مــن 
شــرق أفريقيــا والقــرن األفريقــي. وتدعــو الحاجــة إلــى اإلمعــان فــي دراســة آثــار 
الوضع اإلنســاني على المراهقين والشــباب المتأثرين الذين يمثلون ١8% من 
الالجئيــن المســجلين لــدى المفوضيــة فــي مصــر، وخطــر اللجــوء إلــى آليــات 

التكيــف الســلبية.

كبيــرة  قيــوًدا  األفارقــة والعراقيــون واليمنيــون  الالجئــون  وقــد واجــه األطفــال 
بســبب الموارد المحدودة، وعلى مر الســنين، أصبحت التحديات أكثر تعقيًدا 
وعمقــًا، ممــا يتطلــب مزيــًدا مــن االســتثمار. ويلــزم تخصيــص مــوارد كافيــة 
لخدمــات حمايــة الطفــل المجتمعيــة للمســاعدة فــي تلبيــة االحتياجــات األساســية 
الخدمــات  علــى  الحصــول  وتيســير  واألســري  المجتمعــي  الدعــم  وتعزيــز 
المتخصصــة. وســتوضع مبــادرات مســتهدفة لالســتجابة لالحتياجــات المحــددة 

للنســاء والفتيــات ولتعزيــز تمكينهــن وحمايتهــن.

جنــوب  أفريقيــا  بلــدان  مــن  والالجئيــن  اللجــوء  ملتمســي  بعــض  يــزال  وال 
بســبب دخولهــم أو محاولتهــم مغــادرة مصــر  الكبــرى محتجزيــن  الصحــراء 
بطريقــة غيــر نظاميــة. وهنــاك حاجــة مســتمرة إلــى تقديــم المســاعدة الطارئــة 
مغادرتهــم  بســبب  عليهــم  القبــض  ألقــي  الذيــن  األشــخاص  إلــى  واإلنســانية 
أو دخولهــم بصــورة غيــر شــرعية، بمــن فيهــم األطفــال، فضــاًل عــن تقديــم 
خدمــات قانونيــة وخدمــات استشــارية لــدى اإلفــراج عنهــم مــن جانــب شــركاء 
الحمايــة. وســيظل التركيــز منصًبــا علــى دعــم القــدرات الحكوميــة القائمــة علــى 
المســتويين المركــزي والمحلــي لمعالجــة الحــركات غيــر النظاميــة واحتياجــات 
الحمايــة ألشــد الفئــات ضعفــًا بمــن فيهــم أولئــك الذيــن يفــرون مــن االضطهــاد.

إن غالبيــة ملتمســي اللجــوء والالجئيــن األفارقــة والعراقييــن واليمنييــن المســجلين لــدى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي مصــر 
لديهــم احتياجــات كبيــرة فــي مجــال الرعايــة النفســية واالجتماعيــة والحمايــة والمســاعدة فــي ســبل كســب الــرزق. ويواصــل الشــركاء فــي هــذه الخطــة 
الدعــوة إلــى تحقيــق اإلنصــاف لجميــع الالجئيــن فــي مصــر، ومــع ذلــك ال يــزال هنــاك تفــاوت فــي التمويــل المتــاح للســوريين والالجئيــن مــن جنســيات 
أخــرى. وقــد أثــرت زيــادة تكاليــف المعيشــة والتضخــم والظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة الصعبــة وقيــود التمويــل علــى قــدرة المفوضيــة والشــركاء علــى 

تلبيــة االحتياجــات األساســية ألعــداد متزايــدة مــن القادميــن مــن القــرن األفريقــي إلــى مصــر.

االحتياجات ونقاط الضعف والمستهدفون
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االتجاهات االستراتيجية وخطة االستجابة

وســتدعم الــوكاالت اإلنســانية الشــريكة الجهــود المتواصلــة التــي تبذلهــا الحكومــة المصريــة للحفــاظ علــى إمكانيــة الوصــول إلــى إجــراءات اللجــوء وحيــز 
الحمايــة. وستســتمر جهــود المفوضيــة فــي دعواهــا حــول مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية وفــرص الوصــول إلــى إجــراءات اللجــوء، كمــا ســتدعم المفوضيــة 
تنفيــذ تمديــد صالحيــة تصاريــح اإلقامــة الممنوحــة لملتمســي اللجــوء والالجئيــن مــن ســتة أشــهر إلــى ســنة واحــدة، فضــاًل عــن التحــول إلــى الالمركزيــة 
ــة  ــات الرئيســية. وســتواصل المفوضي ــد أيًضــا مــن األولوي ــد وتســجيل الموالي ــم العــام والجي ــى التعلي فــي إجــراءات طلــب اإلقامــة. وســيظل الحصــول عل

وشــركاؤها تســهيل إجــراءات خــروج الالجئيــن المغادريــن مــن مصــر إلعــادة التوطيــن أو غيــر ذلــك مــن اإلجــراءات الشــرعية.

 وتتمثل األهداف الرئيسية لقطاع الحماية:

١- الوصول إلى إجراءات اللجوء، وتحديد الحلول، بما في ذلك إعادة التوطين والعودة الطوعية، كلما كان ذلك ممكنًا.

2- تعزيــز آليــات الحمايــة والتمكيــن والتوعيــة المجتمعيــة، بهــدف تعزيــز اإلدارة الذاتيــة والعالقــات المتناغمــة بيــن الالجئيــن والمجتمعــات المحليــة 
المضيفــة، وتحديــد ومعالجــة احتياجــات أشــد الفئــات ضعًفــا، بمــن فيهــم كبــار الســن واألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة.

3- تعزيــز نظــام حمايــة الطفــل، وضمــان الوصــول المنصــف لألطفــال والمراهقيــن والشــباب إلــى التدخــالت الالزمــة لحمايتهــم، وال ســيما لألطفــال غيــر 
المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم.

4- تقليل مخاطر وعواقب العنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي وتعزيز الوصول إلى الخدمات الجيدة. 

وفــي عــام 20١8، ســتواصل المفوضيــة تســجيل وتوثيــق جميــع الالجئيــن 
وملتمســي اللجــوء الذيــن يقصــدون مكاتبهــا فــي القاهــرة واإلســكندرية. وتشــكل 
القياســات الحيويــة عنصــًرا أساســًيا فــي عمليــة التســجيل التــي تســهم فــي نزاهــة 
إجــراءات المفوضيــة. وتســتخدم المفوضيــة التســجيل المحــدث بانتظــام كأداة 
للحمايــة، ممــا يتيــح تحديــد احتياجــات الحمايــة علــى نحــو أفضــل وتعزيــز 
اســتهداف المســاعدة والخدمــات المتخصصــة ألكثــر الالجئيــن ضعًفــا. وزادت 
المفوضيــة مــن كفــاءة منهجيتهــا فــي مجــال معالجــة تحديــد وضــع الالجــئ 
فــي عامــي 20١4 و20١5، وعملــت فــي عــام 20١٦ علــى دمــج خطــوات 
تســجيله وإجراءاتــه مــن أجــل تخفيــض اإلطــار الزمنــي لمعالجــة عــدد متزايــد 
مــن طلبــات اللجــوء. ونتيجــة لذلــك، وفــي نهايــة عــام 20١٧، تتــم معالجــة 
المتقدميــن  مــن  واإلريتريــة  اليمنيــة  باســتثناء  الرئيســية4  المجموعــات  كافــة 
بموجــب هــذا اإلجــراء المدمــج. ويســتلزم هــذا التغييــر اإلجرائــي زيــادة كبيــرة 
فــي عــدد الموظفيــن فــي عــام 20١٧ و20١8 لضمــان المعالجــة المتوازيــة 

للحــاالت المســجلة مســبقًا والحــاالت المســجلة حديًثــا علــى حــد ســواء،

سيســتمر التنســيق الوثيــق مــع الســلطات الحكوميــة ودعمهــا، وال ســيما وزارة 
الخارجيــة والصحــة والســكان والتعليــم، إلــى جانــب الدعــم المقــدم إلــى الشــبكات 
داخــل المجتمــع المدنــي وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين، مــن أجــل زيــادة 

والوصــول  الجــودة  مــن  مســتوى  أفضــل  تحقيــق  أجــل  مــن  الدعــوة  فاعليــة 
المتســاوي إلــى الحقــوق والخدمــات لالجئيــن مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى، 
والعراقييــن، واليمنييــن. وســيظل تعزيــز القــدرات الوطنيــة علــى إصــدار الوثائــق 
المدنيــة وتيســير وصــول الالجئيــن المقيميــن فــي المناطــق النائيــة إلــى اإلقامــة 

مــن األولويــات أيًضــا. 

وفــي ظــل قيــادة المفوضيــة، يواصــل الشــركاء فــي مجــال الحمايــة بالمثــل 
تقديــم الدعــم التقنــي والمــادي للحكومــة مــن أجــل اعتمــاد سياســات إدارة اللجــوء 
والهجــرة التــي توفــر اســتجابات شــاملة وتعاونيــة وموجهــة نحــو إيجــاد الحلــول 
للمتضرريــن مــن الهجــرة غيــر النظاميــة، وتحديــد مــن هــم بحاجــة إلــى الحمايــة 
الدوليــة وضمــان وصولهــم إلــى إجــراءات اللجــوء وآليــات المســاعدة المناســبة. 
ويواصــل الشــركاء أيًضــا مســاعدة الســلطات علــى تلبيــة احتياجــات المتأثريــن 
مــن الحــركات غيــر النظاميــة، بمــا فــي ذلــك توفيــر المــواد غيــر الغذائيــة، 
فضاًل عن تقديم المســاعدة اإلنســانية والقانونية والطبية والنفســية االجتماعية 
مــن  الفاريــن  هــؤالء  الحتجــاز  بدائــل  إيجــاد  مــع  المحتجزيــن،  لألشــخاص 

االضطهــاد والفئــات الضعيفــة األخــرى، وال ســيما األطفــال والنســاء.

ويظــل رصــد الحمايــة وتقديــم المشــورة القانونيــة وتنســيق وصــول المســاعدات 
اإلنســانية والمســاعدة إلــى المحتجزيــن أولويــة بالنســبة للمفوضيــة فضــاًل عــن 

4 يخضع السوريون لمقابلة تحديد الوضع فقط بهدف المضي قدما في عملية إعادة التوطين.
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تدريــب موظفــي إنفــاذ القانــون والهجــرة علــى حمايــة الالجئيــن الدولييــن واإلنقــاذ 
فــي البحــر وحــاالت االتجــار بالبشــر والتهريــب والهجــرة المختلطــة.

المــرأة  ضــد  العنــف  لمكافحــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  تنفيــذ  دعــم  ويبقــى 
تعاوًنــا  تشــمل  التــي  األولويــات  مــن  المــرأة  لتمكيــن  الوطنيــة  واالســتراتيجية 
وثيًقــا مــع المجلــس القومــي للمــرأة والشــركاء اآلخريــن ذوي الصلــة. وســيتم 
عــام  فــي  المنســقة  االســتجابة  وخدمــات  المبتكــرة  الوقايــة  مبــادرات  تعزيــز 
20١8، فضــاًل عــن الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز القــدرات الحكوميــة وغيــر 
الحكوميــة للوقايــة مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
واالســتجابة لهــا، ودعــم التمكيــن االجتماعــي واالقتصــادي للمــرأة مــع تعزيــز 

أيضــًا الوطنيــة  السياســات واآلليــات 

ولالســتجابة لالحتياجــات الخاصــة باألطفــال الالجئيــن مــن أفريقيــا جنــوب 
الصحــراء الكبــرى والعراقييــن واليمنييــن وذويهــم، بمــن فيهــم األطفــال غيــر 
المصحوبيــن مــن ملتمســي اللجــوء، واألطفــال المعرضيــن للخطــر، يواصــل 
شــركاء الحمايــة القيــام بــدور حيــوي فــي تنســيق جهــود أصحــاب المصلحــة 
لتوفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى توفيــر خدمــات عاليــة الجــودة لحمايــة األطفــال 
لجميــع األطفــال والمراهقيــن والشــباب ومقدمــي الرعايــة المتأثريــن بالتهجيــر 
القســري. هــذا باإلضافــة إلــى دعــم اســتجابة كليــة وشــاملة ومســتدامة لتلبيــة 
تحديــد  علــى  التركيــز  يبقــى  الضــارة.  المواجهــة  آليــات  ومنــع  احتياجاتهــم 
الحــاالت وإحالتهــا فــي الوقــت المناســب، بمــا فــي ذلــك تقييــم الفائــدة األفضــل 
األولويــة  ذات  األخــرى  المجــاالت  ستشــمل  الفضلــى.  المصلحــة  وتحديــد 

مــع  بالتنســيق  البديلــة  الرعايــة  ترتيبــات  وتعزيــز  القــدرات،  دعــم  مبــادرات 
المجتمعــات المحليــة والســلطات، وتوفيــر الخدمــات المتخصصــة لألطفــال 
ذوي االحتياجــات الخاصــة، والتدخــالت النقديــة، وتوفيــر خدمــات مجتمعيــة 
ذلــك  فــي  بمــا  المتخصــص،  االجتماعــي  النفســي  والدعــم  الطفــل،  لحمايــة 
علــى  القائــم  النهــج  وبتنفيــذ  اإليجابيــة.  األبــوة  وبرامــج  الحياتيــة  المهــارات 
المجتمــع المحلــي، ســيواصل شــركاء الحمايــة زيــادة المشــاركة مــع مختلــف 
مجتمعــات الالجئيــن مــن أجــل تعزيــز قــدرات المجتمعــات المحليــة علــى اإلدارة 
الذاتيــة. وعلــى نحــو مــا بدأتــه المفوضيــة فــي الســنوات الثــالث الماضيــة، ســيتم 
اســتكمال التدريــب والدعــم المــادي والتقنــي للمبــادرات المجتمعيــة. وال تــزال 
أنشــطة التوعيــة المجتمعيــة، بمــا فــي ذلــك االجتماعــات المجتمعيــة ونشــر 
المعلومــات عــن الخدمــات المقدمــة إلــى الالجئيــن، فضــاًل عــن الحــوار مــع 
المجتمعــات المحليــة بشــأن شــواغلها المتعلقــة بالحمايــة وكيفيــة حلهــا، هدفــا 
رئيســًيا، فضــاًل عــن تعزيــز التماســك االجتماعــي بيــن الالجئيــن والمســتضيفين 
قيــادة هــذه الجهــود  فــي  المفوضيــة  المجتمــع. وستســتمر  المتأثريــن ضمــن 

طــوال عــام 20١8.

وتحديــد  الســنوات  المتعــدد  التخطيــط  مــن  االســتفادة  الالجئــون  يواصــل 
األولويــات لالســتخدام االســتراتيجي إلعــادة التوطيــن كأداة للحمايــة. ومــن 
المتوقــع أن يتــم تقديــم عــدد 3 آالف حالــة لجــوء مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء 
الكبــرى والعــراق واليمــن للنظــر فــي أمــر إعــادة توطينهــم فــي عــام 20١8.
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استجابة الحماية المخططة
 

الهدف
 

النتائج
 

رؤية الهدف
 

ويتم تقديم المساعدة القانونية وغيرها (المساعدات اإلنسانية والغذائية 
والطبية والمواد غير الغذائية والمشورة النفسية واالجتماعية واالستجابة 

لحاالت الطوارئ أو المأوى) لعدد 
٢٧٠٠
 

ملتمس لجوء والجئ من 
ضهم في حركات الهجرة المختلطة.

الذين تم اعترا
 

١.١
 

ض خطر 
تم تحسين الوصول إلى حق اللجوء، وتخفي

 الطرد، والحفاظ على مجال الحماية، واحترام الحقوق األساسية

الهدف (
١

 :(
  

حق الحصول على اللجوء، وتحديد الحلول، بما في ذلك 
إعادة التوطين والعودة الطوعية، كلما كان ذلك ممكنًا. 

 

يتلقى عدد 
٩٠٠

 
ص الذين تم 

الجئ وملتمس لجوء واألشخا
ضهم في حركات الهجرة المختلطة، مجموعة مساعدات أولية في 

اعترا
مراكز االحتجاز

 

ضع 
يخ

١٤,٠٠٠
 

ملتمس لجوء إلجراءات تحديد وضع الالجئ
 

تدريب 
٥ 

ضعف لدى األفراد الذين تم 
من أفراد المجتمع لتقييم أوجه ال

ضمن االحتجاز
ضهم خالل حركات الهجرة المختلطة ووضعوا 

اعترا
 

٩٤,٥٠٠
 

من الالجئين وملتمسي اللجوء المسجلين مع مفوضية 
صنفة بحسب العمر والمكان 

شؤون الالجئين، والتي تتوفر بياناتهم م
ص قزحية العين.

بما في ذلك فح
 

٢.١
 

تحسين جودة التسجيل والطلبات وطريقة االحتفاظ بها
 

دعم
 

١,٥٠٠
 

ضعيف
ص 

شخ
 

موقوف
 

في حركات الهجرة المختلطة 
ب

تنسيق
م 

 ع
المفوضية

 

٣,٠٠٠
 

من الالجئين المتقدمين إلعادة التوطين أو اللجوء اإلنساني 
في بلدان أخرى

 
٣.١

 
تحديد حلول إعادة التوطين والحماية
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الهدف
 

النتائج
 

رؤية الهدف
 

١٥,٧٠٠
 

صول على خدمات الحماية
فرد استطاعوا الح

  

١.٢
 

زيادة تحديد خدمات الحماية، بما في ذلك الدعم النفسي 
ضعًفا من خالل تعزيز الهياكل المجتمعية

 لالجئين األكثر 

الهدف (
٢:(

  
تعزيز آليات 

التوعية
 

ومشاركة
 

المجتمع
 

المحلي
، بهدف تعزيز 

ش 
التعاي

السلمي
 

بين الالجئين والمجتمعات المضيفة، و 
كذلك 

تحديد و 
تلبية
 

احتياجات أشد الفئات ضعًفا، بمن فيهم كبار 
ص ذوي االحتياجات الخاصة.  

السن واألشخا
 

١,٥٥٠
 

من 
المتطوعين ومسؤولي التعبئة

 
المجتمع

ية الذين
 

تم 
صة ونشر 

ص ذوي االحتياجات الخا
تدريبهم على تحديد األشخا

المعلومات
 

٢٥
 

تقييم تشاركي، وعمليات رسم خرائط مجتمعية
 

٨,٠٠٠
 

ص المستفيدين من أنشطة التوعية والدورات 
المعلوماتية من األشخا

 

٢.٢
 

صاالت مع المجتمعات المحلية ودعم 
تعزيز االت

ضيفين والمجتمع 
صاالت بين الالجئين والسكان الم

االت
 اإلنساني

٣٠
 

مجموعة
 

مجتمعية مدعومة لتطبيق تدخالت الحماية المستندة 
ضعفاء في 

ص ال
إلى المجتمع المحلي واالستجابة الحتياجات األشخا

مجتمعاتهم
 

٣.٢
ت 

حسين 
التماسك االجتماعي، والعالقة المتبادلة والتعايش 

ضيفة
  السلمي بين الالجئين والمجتمعات الم

اشم
ةكر 

 
١,٤٠٠

 
ضمن األنشطة التي تعزز 

ص 
شخ

إدماج
 

الالجئين 
في 

ضيفة
المجتمعات الم
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الهدف
 

النتائج
 

رؤية الهدف
 

تعزيز عدد 
١٢٣
 

مرفق عام وهيئة حكومية 
 

١.٣
 

زيادة وتنشيط قدرة النظم واآلليات الوطنية والمحلية 
ضيف

  لالستجابة الحتياجات الالجئين وأطفال المجتمع الم

الهدف (
٣:(

  
تعزيز نظام حماية الطفل، وضمان الوصول المنصف لألطفال 

والمراهقين والشباب إلى التدخالت الالزمة لحمايتهم، وال 
سيما لألطفال غير المصحوبين 

بذويهم 
والمنفصلين عنهم.

 

تدريب 
١,٣٠٠

 
ضمن المنظمات المعنية 

موظف حكومي وموظف 
بحماية الطفل

 

٧,٠٠٠
 

من األطفال والمراهقين والشباب واآلباء واألمهات من 
صلون على خدمات حماية الطفل

ضيف ممن يح
المجتمع الم

 

١,٩٤٠
 

من األطفال والمراهقين والشباب المستفيدين من إدارة 
ضايا المتعددة القطاعات

الق
 

٢.٣
 

صة لألطفال 
ص
تتوفر خدمات حماية األطفال المتخ

والمراهقين والشباب 
صحوبين من 

ص األطفال غير الم
وباألخ

 ملتمسي اللجوء
٢,٩٠٠
 

من األطفال والمراهقين والشباب ممن يتلقون تمويل نقدي  
 

٣٥٠
 

صة 
من األطفال والمراهقين والشباب من ذوي االحتياجات الخا

بما في ذلك ذوي اإلعاقة يستفيدون من دعم حماية األطفال 
صة

ص
المتخ

 

٥,٧٠٠
 

طفل ومراهق وشاب مشارك في برامج الهيكلة واالستدامة 
والمهارات الحياتية وبرامج حماية الطفل

 
٣.٣

 
يستطيع كل من األطفال والمراهقون، والشباب واآلباء 
واألمهات الوصول إلى هيئات حماية الطفل في المجتمعات 

صول على الدعم النفسي واالجتماعي والوصول 
المحلية، والح

إلى المهار 
ات الحياتية

 
١,٦٥٠
 

من النساء والرجال المشاركين في برامج األبوة اإليجابية
 

٨,٥٠٠
 

من األطفال والمراهقين والشباب المشاركين في األنشطة 
صة بحماية الطفل والدعم النفسي واالجتماعي

المجتمعية الخا
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الهدف
 

النتائج
 

رؤية الهدف
 

١,٠١٠
 

من الناجين من العنف الجنسي والعنف المبني على النوع 
االجتماعي ممن يتلقون خدمات متعددة القطاعات (على األقل أحد 

القطاعات اآلتية: القانونية
 

أو الطبية أو النفسية
 

أو االستجابة للطوارئ 
أو مأوى الطوارئ)

 

١.٤
 

ارتفاع القدرة على وصول 
ضعًفا بين 

الالجئين واألكثر 
ص العنف الجنسي 

السكان إلى خدمات عالية الجودة فيما يخ
والعنف المبني على النوع االجتماعي والحفاظ على السرية 

 واألمان التام بما يالئم السن والجنس والتنوع

الهدف (
٤:(

  
الحد من

 
مخاطر و 

آثار
 

النوع االجتماعي وتعزيز العنف الجنسي والعنف المبني على 
إمكانية 

الوصول إلى الخدمات 
عالية 

الج
و 

دة.
 

٩,١٥٠
 

ص الذين تم التوصل إليهم من خالل األنشطة 
من األشخا

المجتمعية حول العنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي 
صدي له.

والت
 

٢.٤
 

تخفيف مخاطر العنف الجنسي 
والعنف المبني على النوع 

 االجتماعي والحد منه من خالل المبادرات المجتمعية

١٨٠
 

من الخدمات الحكومية وغير الحكومية التي تتلقى الدعم في 
جميع القطاعات

 
٣.٤

 
تقوية قدرة الخدمات الحكومية وغير ال

حكومية في جميع 
القطاعات لمنع

 
العنف الجنسي والعنف المبني على النوع 

االجتماعي
 

بفاعلية واالستجابة لحاالت حدوثه
  

٢٢٠
 

صحية المدربين على البروتوكول الطبي 
من مقدمي الخدمات ال

ص بالعنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي
الخا

 

تدريب 
٥٠
 

من مقدمي الخدمات على قوانين الدولة وأنظمتها التي 
تستجيب للناجين من العنف الجنسي والعنف المبني على النوع 

صلة
االجتماعي والخدمات ذات ال

 

٤.٤
 

تعزيز السياسات الوطنية واآلليات لمعالجة العنف 
الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي بالتماشي مع 

 المعايير الدولية

١٠,٥٧٠
 

ص المعرضين لخطر العنف الجنسي والعنف 
من األشخا

ص التمكين
  المبني على النوع االجتماعي يستفيدون من فر

٥.٤
 

صول المجتمعات المحلية 
ص للتمكين وح

إيجاد فر
المعرضة للخطر من خالل زيادة الوعي حول التشريعات 

صة بالعنف الجنسي والعنف المبني على النوع 
الوطنية الخا

االجت
ماعي وممارساته والخدمات القائمة ومنافذها
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المتطلبات المالية

 الوكالة / المنظمة ٢٠١٨(بالدوالر األمريكي) لعام اإلجمالي 

 المنظمة الدولية للهجرة ٢٤١,٣٠٠

 منظمة أنقذوا األطفال ٦٠٨,٥٠٠

 صندوق األمم المتحدة للسكان ١,٥٥٥,٥٠٠

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ٤,٨٢٨,٣٩٣

 صندوق األمم المتحدة للطفولة ٢,٣٣٠,٠٠٠

 اإلجمالي ٩,٥٦٣,٦٩٣
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 +
الوضع الراهن

تســتضيف مصــر عــدًدا كبيــًرا مــن الالجئيــن الشــباب الذيــن يحتاجــون إلــى 
خدمــات التعليــم الكافــي علــى جميــع المســتويات. شــهد غالبيــة الالجئيــن فــي 
مصــر اضطرابــات كبيــرة فيمــا يخــص متابعــة التعليــم فــي بلدانهــم األصليــة 
والشــباب  األطفــال  مــن  كثيــر  الحًقــا.  مصــر  إلــى  انتقالهــم  أثنــاء  وكذلــك 
الالجئيــن األفارقــة والعراقييــن واليمنييــن هــم مــن غيــر المســجلين فــي مــدارس 
مصــر بســبب عوامــل متعــددة. وقــد تــرك بعضهــم المدرســة قبــل مجيئهــم إلــى 
مصــر، بينمــا تخلــف آخــرون عــن دراســتهم بعــد فتــرات طويلــة مــن الغيــاب 
بســبب انعــدام األمــن أو إغــالق مدارســهم أو تشــريدهم فــي بلدهــم األصلــي. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، يعانــي الكثيــرون مــن ضعــف الدعــم المتوفــر فــي مجــال 

ــة فــرص الحصــول علــى التعليــم التعويضــي. التعليــم داخــل المنــزل وقل

وفــي مصــر، تعتبــر القيــود االقتصاديــة مــن بيــن العوامــل المســاهمة فــي تــرب 
بعــض الطــالب الالجئيــن وملتمســي اللجــوء مــن التعليــم. وغالًبــا مــا يضطــرون 
إلــى دخــول ســوق العمــل إلعالــة أنفســهم واإلســهام فــي تغطيــة االحتياجــات 
األساســية ألســرهم. وعلــى الرغــم مــن حالــة الفقــر العــام الــذي يعانــي منــه 
الالجئــون، فــإن العديــد مــن األســر تحــاول إيجــاد فــرص تعليميــة ألطفالهــم 

فــي ســن الدراســة.

يحصل الالجئون الســوريون والســودانيون على التعليم العام الممنوح لهم من 
قبــل وزارة التربيــة والتعليــم. غيــر أن جنســيات أخــرى مثــل العراقييــن واليمنييــن 
والالجئيــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى ال تــزال غيــر قــادرة علــى 
تســجيل أطفالهــا فــي المــدارس العامــة بســبب الحواجــز القانونيــة المتصلــة 
باإلطــار القانونــي فيمــا يتعلــق بتحفــظ مصــر علــى اتفاقيــة جنيــف لالجئيــن 
لعــام ١95١ بشــأن وصــول الالجئيــن إلــى التعليــم العــام. وتعمــل المفوضيــة 
عــن كثــب مــع وزيــر التعليــم لتيســير وصــول جميــع الطــالب الالجئيــن إلــى 
التنميــة  أهــداف  خطــة  فــي  شــريك  المصريــة  الحكومــة  العامــة.  المــدارس 
المســتدامة لعــام 2030، ويهــدف شــركاء التعليــم إلــى اإلســهام بشــكل خــاص 
فــي تحقيــق الهــدف 4 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلــق بالحصــول علــى 

التعليــم الشــامل للجميــع.

فــي الوقــت نفســه، يواجــه الالجئــون المســجلون فــي المــدارس العامــة نفــس 
الصعوبــات التــي يواجههــا األطفــال المصريــون، مثــل االكتظــاظ فــي الصفــوف 
الدراســية، ونقــص المــواد التعليميــة، ونوعيــة التعليــم، واالعتمــاد علــى الــدروس 
الخصوصيــة للتعويــض عــن الثغــرات فــي نظــام التعليــم. كمــا يواجــه العديــد من 

األطفــال الالجئيــن صعوبــات فــي التكيــف مــع اللهجــة والمناهــج المصريــة. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، يعيــش الكثيــر مــن الالجئيــن بعيــًدا عــن المــدارس التــي 
يحضرونهــا؛ فعليهــم أن يغــادروا فــي وقــت مبكــر جــًدا مــن الصبــاح وأن يأخــذوا 
أكثــر مــن وســيلة نقــل عــام للوصــول إلــى أقــرب مدرســة. وهــذا يخلــق أعبــاء 
ماليــة إضافيــة، ويزيــد مــن مخاطــر الحمايــة ويؤثــر علــى االلتحــاق بالمــدارس.

توفر وزارة التعليم إمكانية التقدم لالمتحان النهائي بالنسبة ألولئك المسجلين 
فــي المــدارس الحكوميــة المصريــة، إال أن عمليــة التســجيل تشــكل تحدًيــا 
لالجئيــن حيــث أنهــا تتطلــب تصاريــح إقامــة وتقديــم المســتندات ومختلــف 
إثباتــات الهويــة األخــرى. ونتيجــة لذلــك، ال يســتطيع العديــد مــن األطفــال 
الســودانيين وغيرهــم مــن الالجئيــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى التقــدم 

إلــى مــا بعــد التعليــم االبتدائــي ممــا يعرقــل طريقهــم إلــى التعليــم العالــي.

وبــدأ مــا مجموعــه ٧0 مدرســة مجتمعيــة لالجئيــن الســودانيين خــالل العــام 
الدراســي 20١8/20١٧ بتوفيــر التعليــم لمــا يقــرب مــن 000 ١3 مــن الفتيــان 
والفتيــات الالجئيــن. واســتضافت 2٦ مدرســة مــن هــذه المــدارس مــا يقــرب 
مــن 80% مــن الطــالب الذيــن فــي ســن االلتحــاق بالمــدارس مــن الالجئيــن 
وملتمســي اللجــوء. وقــد دعمــت المفوضيــة هــذه المــدارس لمــا يقــرب مــن ١5 
عاًمــا، بمــا فــي ذلــك طباعــة الكتــب الخاصــة بالمناهــج، وتوفيــر منــح التعليــم 
لألطفــال، وبنــاء القــدرات لموظفــي التعليــم واإلدارة، فضــاًل عــن المســاعدة 
الماليــة الســنوية لعــدد مختــار مــن المــدارس لمســاعدتهم علــى دفــع اإليجــار 

وتغطيــة النفقــات المرتبطــة.

وتتبــع مــدارس مجتمــع الالجئيــن التــي أنشــأتها الطوائــف ذات الطابــع الدينــي 
المناهــج الوطنيــة الســودانية، وبعضهــا يقــدم دروســا فــي اللغــة اإلنجليزيــة. 
العامــة مــن  المــدارس  فــي  المــدارس تواجــه مشــاكل مماثلــة  غيــر أن هــذه 
حيــث االكتظــاظ. وال يســتطيع األطفــال الســودانيون الذيــن يلتحقــون بمــدارس 
المجتمــع المحلــي، فــي معظــم الحــاالت، الحصــول علــى شــهادات تعتــرف بهــا 
الحكومــة المصريــة أو الســودانية. فقــط الذيــن يتقدمــون لالمتحانــات الوطنيــة 
الســودانية وينجحــون فــي االمتحانــات النهائيــة )49% مــن الطــالب(، يمكــن 
أن ينتســبوا للجامعــات الحكوميــة فــي مصــر، وأقــل مــن نصفهــم يذهبــون فــي 

وقــت الحــق إلــى الجامعــات فــي مصــر.

وفــي أكتوبــر 20١٦، اجتمــع المفــوض الســامي للمفوضيــة مــع وزيــر التربيــة 
المصري للدعوة إلى إشراك جميع الالجئين األفارقة والعراقيين واليمنيين في 
نظــام المــدارس الحكوميــة المصريــة. وفــي عــام 20١٧، واصلــت المفوضيــة 

إن الشــركاء العامليــن فــي قطــاع التعليــم مــع المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن هــم منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(، 
وهيئــة اإلغاثــة الكاثوليكيــة )CRS(، وهيئــة إنقــاذ الطفولــة، وبرنامــج األغذيــة العالمــي، ووزارة التربيــة والتعليــم، ووزارة التعليــم العالــي، ووزارة الشــباب 

والرياضــة، ومجالــس المــدارس والجامعــات. وتشــترك المفوضيــة واليونيســيف فــي رئاســة مجموعــة العمــل الخاصــة بالتعليــم

قطاع
التعليم
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أكثــر مــن 23.600 طفــل أفريقــي مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى ومــن العراقييــن واليمنييــن فــي ســن 5 - 17 ســنة ومــا يقــرب مــن ربعهــم لــم يلتحقــوا 
أبــدا بالمدرســة. ويشــمل ذلــك 39% مــن األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 3 و6 ســنوات؛ 13% تتــراوح أعمارهــم بيــن 7 و12 ســنة؛ و23% أعمارهــم 
بيــن 13-17 ســنة. وعلــى الرغــم مــن رغبــة األســر عــادة فــي توفيــر فــرص تعليميــة لألطفــال، يواجــه الكثيــرون صعوبــات يوميــة فــي تلبيــة احتياجاتهــم 

األساســية. وغالًبــا مــا ال يتمكنــون مــن دفــع ثمــن الكتــب واألدوات المدرســية والــزي الرســمي والنقــل إلــى المدرســة.

وتعتبــر األســر الالجئــة األفريقيــة التــي لديهــا أطفــال فــي ســن المدرســة مــن 
أكثــر الالجئيــن ضعًفــا فــي مصــر. وتعيــش األغلبيــة فــي مناطــق مكتظــة 
بالســكان فــي القاهــرة وحولهــا، حيــث تتوفــر أماكــن إقامــة بأســعار معقولــة 
لإليجــار. وغالبــًا مــا تفتقــر هــذه المواقــع إلــى فــرص التعليــم المجديــة وتحــد مــن 
فــرص عمــل الوالديــن ضمــن المنطقــة أو فــي وظائــف أخــرى مــن شــأنها أن 

تســمح لهــم برعايــة أطفالهــم بعــد المدرســة.

فــي حيــن تلتــزم حكومــة مصــر بتحقيــق مبــدأ اســتفادة الجميــع ببرنامــج التغذيــة 
المدرســية، منــذ شــهر أكتوبــر 20١5 ، يعضــض برنامــج األغذيــة العالمــي 
الجهــود الوطنيــة مــن خــالل برنامــج للتغذيــة المدرســية فــي المــدارس االبتدائيــة 
الحكوميــة فــي المحافظــات التــي يقيــم فيهــا معظــم الالجئيــن. ومــع ذلــك، حتــى 
فــي 320  يســتفيد 300.000 طفــل مصــري وســوري الجــئ  بينمــا  اآلن، 
مدرســة ابتدائيــة عامــة مــن برنامــج التغذيــة هــذا، إال أن الطــالب األفارقــة 
الوقــت  وفــي  منــه.  يســتفيدون  والعراقييــن ال  واليمنييــن،  الصحــراء،  جنــوب 
نفســه، كشــفت نتائــج دراســة التغذيــة لألطفــال والنســاء فــي ســن االنجــاب 
التغذيــة  التــي أجرتهــا المفوضيــة عــن أن معــدل ســوء  األفارقــة والعراقييــن 
العالمــي الحــاد يبلــغ ٧ فــي المائــة ، ومعــدل التقــزم يبلــغ بنســبة 5 فــي المائــة 
لألطفــال والمراهقيــن بيــن 5 ســنوات و١9 ســنة. ولذلــك تظــل االحتياجــات 

الغذائيــة لهــذه الفئــة الســكانية عاليــة.

ومــن بيــن األطفــال األكثــر ضعًفــا فــي ســن الدراســة حوالــي ١50 فتــى وفتــاة 
غيــر  األطفــال  مــن   2.٦00 مــن  وأكثــر  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  مــن 

االحتياجات ونقاط الضعف والمستهدفون

دعوتهــا فــي هــذا الصــدد مــع رد إيجابــي مــن وزارة التعليــم. وعــززت المفوضيــة 
أيًضــا عمليــة بنــاء القدرامــن خــالل توفيــر أنظمــة فصــول ذكيــة لدعــم وزارة 
التعليــم فــي تحســين نوعيــة التعليــم المقــدم فــي المــدارس الحكوميــة المســتهدفة. 

ويقــوم شــركاء التعليــم تحديــد المــدارس الحكوميــة فــي األحيــاء ذات التركيــزات 
العاليــة لالجئيــن بحثــا عــن إمكانيــة تعزيــز القــدرات ومســاعدة الحكومــة فــي 

بنــاء فصــول دراســية أو مــدارس إضافيــة.

المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم الذيــن يرغبــون فــي مواصلــة تعليمهــم. 
وكثيــًرا مــا يعانــي األطفــال مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة والشــباب غيــر 
المصحوبيــن الذيــن ال يحضــرون برامــج تعليميــة بــدوام كامــل مــن تأثيــرات 
هائلــة علــى حياتهــم. فهــم يفتقــرون إلــى الفــرص للتفاعــل مــع الشــباب اآلخرين، 
وبالتالــي فــإن العديــد منهــم ال يتمتعــون بهيــاكل الدعــم والمهــارات الحياتيــة 
التــي تســاعدهم، بمجــرد بلوغهــم ســن الرشــد، علــى العيــش بشــكل مســتقل 
وتأميــن وظيفــة. وفــي المقابــل، غالًبــا مــا يبنــي األطفــال غيــر المصحوبيــن 
المــدارس شــبكات دعــم مــن األصدقــاء والمعلميــن واإلدارييــن  فــي  بذويهــم 
يمكنهــم االعتمــاد عليهــا عندمــا يواجهــون مشــاكل. وكان العديــد مــن القصــر 
غيــر المصحوبيــن بذويهــم خــارج المدرســة لســنوات قبــل أن تتــاح لهــم فرصــة 
االلتحــاق بالتعليــم مــرة أخــرى، كمــا أنهــم قــد يســجلون أحياًنــا فــي صفــوف ال 

تتناســب مــع أعمارهــم.

وتعتبــر مســتويات التســرب مــن التعليــم مرتفعــة عندمــا يتعلــق األمــر بالمدرســة 
الثانويــة، والفــرص المتاحــة للحصــول علــى التدريــب التقنــي والمهنــي، فضــاًل 
عــن التعليــم العالــي لالجئيــن وملتمســي اللجــوء الذيــن ال يســتطيعون الوصــول 
إليــه ممــن هــم مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى والعــراق واليمــن. وهــذا 
يعنــي أن قــدرات الالجئيــن الشــباب غالًبــا مــا تكــون مهملــة أو غيــر مكتشــفة، 
األمــر الــذي يحــد بــدوره مــن فــرص كســب الــرزق وإيجــاد حلــول طويلــة األمــد.

5 مسح المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بعنوان "الوصول إلى التعليم بين أطفال الالجئين الذين يعيشون في مصر، 20١٧"، باستخدام بيانات سبتمبر 20١٧.
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االتجاه االستراتيجي وخطة االستجابة

ســيدعم شــركاء قطــاع التعليــم فــي مصــر إدمــاج الالجئيــن األفارقــة والعراقييــن واليمنييــن فــي نظــام المــدارس العامــة والخاصــة، بالتعــاون الوثيــق مــع 
وزارة التربيــة والتعليــم، ومجالــس المــدارس )جمعيــة اآلبــاء والمعلميــن(. وســيتحقق ذلــك مــن خــالل تعزيــز المــدارس العامــة فــي المناطــق ذات التركيــزات 
العاليــة لالجئيــن. وســيوفر شــركاء التعليــم برنامجــًا شــاماًل للمعلميــن العامليــن مــع الطــالب الالجئيــن مــع التركيــز علــى الدعــم النفســي واالجتماعــي، 
وتعزيــز قــدرات المعلميــن والجوانــب التربويــة للتعليــم. وفــي الوقــت نفســه، ســيتم دعــم الطــالب الالجئيــن ليتــم إدماجهــم بشــكل كامــل فــي المــدارس العامــة 

مــن خــالل وصــل وتســريع برامــج التعلــم والتخلــص مــن الفجــوات 

وقد حدد الشركاء في قطاع التعليم األهداف الرئيسية التالية:

١- زيادة فرص الحصول على التعليم لالجئين وملتمسي اللجوء من خالل تعميمها في نظام المدارس العامة.

2- تحسين جودة التعليم في المدارس التي يحضرها الالجئون وملتمسو اللجوء.

وفــي عــام 20١8، تهــدف المفوضيــة إلــى إدم مــا يقــرب مــن ١3.500 طفــل 
الجــئ فــي ســن الدراســة فــي المــدارس الحكوميــة المصريــة. أكثــر مــن 8.000 
مــن األطفــال المســتهدفين هــم الجئــون ســودانيون وملتمســو لجــوء، ممــن تــم 
منحهــم حــق الوصــول إلــى المــدارس العامــة، وحوالــي 5.500 طفــل الجــئ 

مــن بلــدان أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى.

وكخطــوة أولــى، ســتقوم المفوضيــة واليونيســيف وهيئــة إنقــاذ الطفولــة وهيئــة 
تقييــم  بإجــراء  والتعليــم  التربيــة  وزارة  مــع  باالشــتراك  الكاثوليكيــة،  اإلغاثــة 
شــامل لالحتياجــات للمــدارس الحكوميــة فــي المناطــق ذات الكثافــة العاليــة 
لألطفــال األفارقــة والعراقييــن والالجئيــن اليمنييــن. وســتحدد نتائــج هــذا التقييــم 
القــدرة االســتيعابية للمــدارس وحاجتهــا إلــى توفيــر مســاحة إضافيــة وتدريــب 
الموظفيــن. وسيســاعد ذلــك شــركاء التعليــم علــى وضــع خطــة واضحــة للتنفيــذ 

وتزويــد األســر الالجئــة بمعلومــات دقيقــة عــن التحــاق أطفالهــم.

فــي  تســجيلهم  قبــل  الدعــم  إلــى  المســتهدفون  الالجئــون  األطفــال  ســيحتاج 
مــن  التهــرب  مخاطــر  وتقليــل  ناجــح  انتقــال  لضمــان  الحكوميــة  المــدارس 
التعليــم. وســيتم تقديــم هــذا الدعــم مــن خــالل برنامــج شــامل لســد الفجــوات 
والثغــرات. وسيشــمل أيضــا دروًســا مكثفــة للغــات )خاصــة لغيــر الناطقيــن 
باللغــة العربيــة / اإلنجليزيــة(، ودعــم الدراســة لمســاعدة األطفــال علــى فهــم 

أفضــل. بشــكل  إليهــا  المصريــة والوصــول  الدراســية  المناهــج 

وستســتمر أيًضا أســر الفتيان والفتيات والشــباب األفارقة والعراقيين واليمنيين 
فــي الحصــول علــى منــح التعليــم عنــد االلتحــاق والحضــور المنتظــم. وستســاهم 
المنحــة فــي الرســوم المدرســية والــزي الرســمي والكتــب واألدوات المدرســية 
والنقــل. وتــوزع منحــة التعليــم وفًقــا لنــوع المدرســة ودرجــة الطالــب. وســيتم 
دعــم ذوي  بالمــدارس، وســيتم  الملتحقيــن  الضعفــاء وغيــر  األطفــال  تحديــد 
المســاعدة الخاصــة. كمــا ســيتم توفيــر  االحتياجــات اإلضافيــة مــن خــالل 
فصــول لتعليــم القــراءة والكتابــة والحســاب لــدى األســر األفريقيــة لمســاعدتها 

ــاة. ــم مــدى الحي فــي التعل

قــد يواجــه األطفــال بيئــات صعبــة فــي المــدارس الحكوميــة المصريــة، بمــا فــي 
ذلــك التمييــز والتحــرش بأشــكال مختلفــة. وقــد يعانــون أيًضــا فــي التعامــل مــع 
االنتقــال مــن البيئــة المألوفــة فــي المــدارس المجتمعيــة حيــث يحصلــون علــى 
التعليــم باللغــة األم مــن قبــل المعلميــن مــن نفــس الخلفيــة والعــرق. وسيســعى 
شــركاء التعليــم بنشــاط إلــى الحصــول علــى الدعــم مــن مســؤولي وزارة التعليــم، 
علــى الصعيديــن المحلــي والمركــزي، لضمــان حمايــة األطفــال علــى نحو ســليم 
والحصــول علــى الدعــم المناســب. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ســيعمل الشــركاء 
العاملــون فــي مجــال حمايــة الطفــل عــن كثــب مــع هــؤالء األطفــال لضمــان 
تلبيــة احتياجاتهــم المختلفــة فــي الوقــت المناســب والوفــاء بهــا علــى نحــو ســليم.

المدرســة، يمكــن  القائــم علــى  أيًضــا نموذجــًا لإلصــالح  الشــركاء  وســيدعم 
عــن  التعبيــر  مــن  واآلبــاء  والمعلميــن  الطــالب  مثــل  المصلحــة  أصحــاب 
شــواغلهم والمســاهمة فــي تحســين عمليــة التعليــم. ومــن المتوقــع أن يــؤدي ذلــك 
إلــى زيــادة معــدالت التحــاق األطفــال الالجئيــن بالتعليــم النظامــي واســتبقائهم 

فيهــا.

وســيوفر شــركاء التعليم خدمة تعليمية شــاملة للفتيان والفتيات الالجئين غير 
المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم، مــن خــالل برامــج تعليميــة مصممــة 
خصيًصــا، مــن أجــل زيــادة قدرتهــم علــى الحمايــة إلــى أقصــى حــد وتمكينهــم 
مــن أن يكونــوا أعضــاء فاعليــن فــي مجتمعاتهــم المحليــة. كمــا ســيقوم الشــركاء 
إلــى تعميــق  المهنــي للشــباب والمراهقيــن والســعي  التدريــب  بتوســيع برامــج 

التعــاون مــع الحكومــات للحصــول علــى فــرص التعليــم العالــي.

بمــا  القطاعــات األخــرى،  مــع  بشــكل وثيــق  التعليــم  ويعمــل شــركاء قطــاع 
النــوع  المبنــي علــى  ذلــك حمايــة األطفــال، والعنــف الجنســي والعنــف  فــي 
االجتماعــي، والصحــة العامــة وســبل كســب الــرزق حيــث يتــم جعــل التعليــم 
برنامــج  توســيع  وســيتم  بالحمايــة.  المتعلقــة  الخدمــات  لتقديــم  البــدء  نقطــة 
التدريــب علــى الصحــة والســالمة الــذي ينفــذه الهــالل األحمــر المصــري الــذي 
يســتهدف األطفــال وأوليــاء أمورهــم ومعلميهــم فــي المجتمــع والمــدارس العامــة 
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للوصــول إلــى المزيــد مــن األطفــال األفارقــة والعراقييــن واليمنييــن الالجئيــن 
وتمكينهــم.

وتعمــل الــوكاالت الخاصــة بقطــاع التعليــم بالشــراكة مــع وزارة التعليــم لتحقيــق 
الهدف المحدد لجدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 المتعلق بالتعليم 
الشــامل والمنصــف للجميــع. وســيتحقق ذلــك مــن خــالل األنشــطة الراميــة إلــى 
تعزيــز إدمــاج الطــالب الالجئيــن فــي المــدارس العامــة، فضــاًل عــن بنــاء 
القــدرات لمــدارس وزارة التعليــم والموظفيــن العامليــن مــع األطفــال الالجئيــن 
فــي ســن الدراسة.بتوســيع برامــج التدريــب المهنــي للشــباب والمراهقيــن والســعي 

إلــى تعميــق التعــاون مــع الحكومــات للحصــول علــى فــرص التعليــم العالــي.

للوجبات  الوطني  البرنامــج  العالمــي  األغذيــة  برنامــج  يعضــض  وسوف 
المدرسية مع التركيــزعلى ضمان وصــول الفئــات المســتضعفة مــن الالجئيــن 
والعراقييــن  الصحــراء  جنــوب  األفارقــة  اإلنــاث  وخاصــة  اللجــوء  وطالبــي 
واليمنييــن للتعليــم. ويخطــط برنامــج األغذيــة العالمــي لتقديــم بســكويت محصــن 

عالــي الطاقــة ومنتــج محلًيــا إلــى ١5000 طالــب بصفــة يوميــة.

والحضور،  التسجيل  علــى  الطــالب  المدرسية  الوجبات  برنامج  ويشجع 
والمجتمعات  الالجئين  بين  االجتماعي  والتماسك  السلمي  التعايش  ويعزز 
المضيفة. مــن الخطــط لــه إجــراء تدخــالت تكميليــة لتحســين تغذيــة أطفــال 
المــدارس مــن خــالل تدريــب المعلميــن وإثــراء جهــود التوعيــة الغذائيــة. کذلك، 

سيدعم البرنامج الشرکاء الحکوميين لتعزيز قدرة النظــم التقنية في الجهود 
الرامية إلی تحسين البرنامج الوطني للوجبات المدرسية. ومــن المتوقــع أن 
تســاهم هــذه التدخــالت فــي دعــم مبــادرة »ال لضيــاع جيــل« وضمــان حصــول 

األطفــال علــى الغــذاء الكافــي والمغــذي أثنــاء دراســتهم بالمدرســة.

ويقــوم شــركاء قطــاع التعليــم بالتنســيق لفعاليــات مــن خــالل مجموعــات العمــل 
الخاصــة بالتعليــم ويعمــل بشــكل وثيــق مــع القطاعــات األخــرى، بمــا فــي ذلــك 
حمايــة األطفــال، والعنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي، 
والصحــة العامــة وســبل كســب الــرزق حيــث يتــم جعــل التعليــم نقطــة البــدء 
لتقديــم الخدمــات المتعلقــة بالحمايــة. وســيتم توســيع برنامــج التدريــب علــى 
الــذي يســتهدف  المصــري  الهــالل األحمــر  ينفــذه  الــذي  الصحــة والســالمة 
األطفــال وأوليــاء أمورهــم ومعلميهــم فــي المجتمــع والمــدارس العامــة للوصــول 
إلــى المزيــد مــن األطفــال األفارقــة والعراقييــن واليمنييــن الالجئيــن وتمكينهــم.

وتعمــل الــوكاالت الخاصــة بقطــاع التعليــم بالشــراكة مــع وزارة التعليــم لتحقيــق 
المتعلــق  لعــام 2030  المســتدامة  التنميــة  أعمــال  لجــدول  المحــدد  الهــدف 
بالتعليــم الشــامل والمنصــف للجميــع. وســيتحقق ذلــك مــن خــالل األنشــطة 
الراميــة إلــى تعزيــز إدمــاج الطــالب الالجئيــن فــي المــدارس العامــة، فضــاًل 
عــن بنــاء القــدرات لمــدارس وزارة التعليــم والموظفيــن العامليــن مــع األطفــال 

الالجئيــن فــي ســن الدراســة.
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المتطلبات المالية

اإلجمالي (بالدوالر األمريكي) 
 الوكالة / المنظمة ٢٠١٨لعام 

 اإلغاثة الكاثوليكية هيئة ٩٩٣,٦٨٦

 ةلو ذ الطفانقإ هيئة ٦٢٥,٠٠٠

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ٤,٧٤٤,٢٥٨

 األمم المتحدة للطفولة منظمة ٥٣٠,٠٠٠

 برنامج األغذية العالمي ٣٤٣,٣٧٠

 اإلجمالي ٧,٢٣٦,٣١٤
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يذكــر أن وزارة الصحــة والســكان هــي المســؤولة عــن السياســة العامــة الصحيــة 
والســكانية، فضاًل عن توفير خدمات الصحة العامة. وافق البرلمان المصري 
مؤخــًرا علــى قانــون لضمــان التأميــن الصحــي الشــامل، وســيجري بــدء تنفيــذه 

تدريجًيا.

الصحــة  وزارة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  المفوضيــة  وقعــت  أكتوبــر 20١٦،  وفــي 
والســكان، تــم بموجبهــا توســيع نطــاق الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة 
العامــة لتشــمل جميــع الالجئيــن. وهــذا يعنــي أن يتــم توفيــر خدمــات الرعايــة 
الصحيــة األوليــة الوقائيــة العامــة لجميــع الالجئيــن وملتمســي اللجــوء فــي مصــر 
بمســتويات مســاوية للمصرييــن. وفــي عيــادات الرعايــة الصحيــة األوليــة التابعــة 
لــوزارة الصحــة والســكان، تقــدم خدمــات الرعايــة الصحيــة الوقائيــة مجاًنــا، كمــا 

تســري رســوم استشــارة رمزيــة علــى االستشــارات العالجيــة

وفــي ينايــر 20١٧، أصــدرت وزارة الصحــة والســكان مذكــرة إلــى ١5 مرفــق 
للرعايــة الصحيــة األوليــة لضمــان وصــول الالجئيــن وملتمســي اللجــوء األفارقــة 
والعراقييــن. أثنــاء إجــراء تقييــم تشــاركي أجــرى فــي فبرايــر عــام 20١٧، أظهــر 
الناطقــون بغيــر العربيــة بيــن أوســاط الالجئيــن محدوديــة الوعــي لديهــم حــول 
العمليــة واإلطــار الزمنــي لالندمــاج فــي نظــام الصحــة العامــة. وأعربــوا أيًضــا 
عن عدم اليقين بشأن المرافق التي سيتمكنون من الوصول إليها والخوف من 
التمييــز المحتمــل. ونتيجــة لذلــك، عمــل الشــركاء مــن قطــاع الصحــة طــوال عــام 

ــة للهجــرة، ووزارة الصحــة  ــة أســماؤهم ضمــن قطــاع الصحــة العامــة: منظمــة كاريتــاس مصــر، والمنظمــة الدولي ــة مــع الشــركاء التالي تعمــل المفوضي
ــة )اليونيســيف(. ــة، ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفول ــاذ الطفول ــة إنق والســكان، ومصــر الملجــأ، وهيئ

قطاع
الصحة العامة

٦ "اآلثار الكارثية والمفقرة لإلنفاق الصحي الشخصي: دليل جديد من مصر" أحمد شكري رشاد، مصباح فتحي شرف، قسم االقتصاد، كلية التجارة، مصر 2 فيليبس - جامعة ماربورغ، ماربورغ، ألمانيا.

20١٧ لضمــان إدمــاج ســلس لهــذه الفئــات الســكانية فــي نظــام الصحــة العامــة. الوضع الراهن
وخــالل الفتــرة االنتقاليــة، واصــل الشــركاء مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة تقديــم 
الخدمــات لالجئيــن األفارقــة والعراقييــن واليمنييــن وملتمســي اللجــوء. ويزمــع 
 )HAUS( اســتطالع آخر يخص الوصول إلى خدمات الصحة واســتخدامها
بدايــة عــام 20١8، لتقييــم النهــوض بعمليــة تعميــم مراعــاة وتحديــد ومعالجــة أي 

عقبات.

 43.928 عــن  الصحــة  قطــاع  مــن  الشــركاء  أبلــغ   ،20١٧ نوفمبــر  وفــي 
استشــارة للرعايــة الصحيــة األوليــة للنســاء والفتيــات والفتيــان والرجــال، بمــا فــي 
ذلــك زيــارات متابعــة ألكثــر مــن ١.2٦٦ مريــض مصــاب بأمــراض مزمنــة 
و2.543 استشــارة فــي مجــال الصحــة العقليــة. حدثــت مجموعــة نقــاش تصــل 
إلــى 8.2٧2. كمــا تلقــت 830 امــرأة منًحــا نقديــة لتغطيــة تكاليــف العــالج داخــل 
المستشــفيات العامة، وتم تقديم الدعم لعدد ٧.9١٦ حالة من خدمات الرعاية 
الثانويــة والثالثيــة، بمــا فــي ذلــك 533 حالــة طــوارئ إلنقــاذ األرواح و١20 حالــة 

استشــفاء نفســي.

بالنســبة للمصرييــن، مــا يتــراوح بيــن ٦0 و٧0% مــن تكاليــف خدمــات اإلحالــة 
إلــى الرعايــة الصحيــة الثانويــة والثالثيــة هــي نفقــات شــخصية٦ ، وهــو مــا يعتبــر 
عبئــا باهــظ التكلفــة. وينطبــق نفــس الشــيء علــى غيــر المصرييــن الذيــن ال 
يشــملهم التأميــن أو الدعــم المدعــوم مــن الدولــة للمواطنيــن الفقــراء غيــر المؤمــن 
عليهــم. وتدعــم المفوضيــة توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة الثانويــة واألساســية 

المنقــذة للحيــاة.
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يكــون لــدى الالجئيــن الذيــن يصلــون إلــى مصــر ممــن يســعون إلــى الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة األوليــة والثانويــة والثالثيــة فهــم وتوقعــات مختلفــة 
ــى أن  ــة عــام 2016 إل ــج الدراســة التــي أجريــت فــي نهاي ــوع أنمــاط الوصــول واالســتخدام وتشــير نتائ ــة، فضــاًل عــن تن ــة الصحي عــن خدمــات الرعاي
39.2% مــن األســر األفريقيــة والعراقيــة التــي شــملتها الدراســة، أنفقــت علــى الرعايــة الصحيــة فــي الشــهر الســابق، وبلــغ متوســط تكلفــة األســرة 373 
جنيــه مصــري. وقــد أدى انخفــاض قيمــة الجنيــه المصــري إلــى ارتفــاع النفقــات المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة، مــع ارتفــاع أســعار األدويــة والتحاليــل 
ــا لقائمــة األدويــة الصــادرة عــن وزارة الصحــة والســكان فــي ينايــر 2017 أمــا  المخبريــة وتدخــالت المستشــفيات بنســبة تتــراوح بيــن 30 و50%، وفًق
بالنســبة للســكان غيــر الناطقيــن باللغــة العربيــة، فــإن اللغــة تشــكل عقبــة وعائــق إضافــي أمــام الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، وفًقــا للتقييمــات 

التشــاركية التــي أجريــت فــي عــام 2017.

وأظهــرت نتائــج الدراســة أيًضــا أن الالجئيــن األفارقــة والعراقييــن لديهــم معرفــة 
محــدودة بالخدمــات الصحيــة المدعومــة والمجانيــة المتاحــة لالجئيــن. وأبــرز 
االســتطالع أن العائــق الرئيســي أمــام الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة هــو 
إحالــة  تلقــوا  الذيــن  مــن  الرســوم؛ كان علــى ٧0%  دفــع  القــدرة علــى  عــدم 
للخدمــات المتخصصــة أن يدفعــوا مبالــغ إضافيــة مــن نقودهــم الشــخصية، مــن 
خــالل األجــور والقــروض والدعــم المجتمعــي، علــى الرغــم مــن أن خدمــات 

الرعايــة ممولــة مــن المفوضيــة مــن خــالل الشــركاء.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، كشــف التقييــم أن ١0% مــن أفــراد األســرة الذيــن شــملهم 
االســتقصاء يعانون من أمراض مزمنة، مع ارتفاع ضغط الدم وأمراض الجهاز 
التنفســي المزمنــة والســكري كأمــراض تتــرأس القائمــة. وتلقــى نحــو ٧.5% مــن 
الحوامل خدمات الرعاية السابقة للوالدة؛ بيد أنهم أفادوا بأن ارتفاع تكاليف النقل 
كانت تشــكل تحدًيا. وقد وقعت معظم الوالدات في مستشــفيات عامة، في حين 
حــدث ربعهــا فــي مستشــفيات خاصــة. وكان معــدل المضاعفــات الوالديــة مرتفًعــا 

نســبًيا )١٦.٧%( وهــو مــا تطلــب رعايــة طبيــة للمولــود فــي المستشــفى.

االحتياجات ونقاط الضعف والمستهدفون

وكشــفت نتائــج الدراســة االســتقصائية التــي أجرتهــا المفوضيــة عــن التغذيــة 
لألطفال األفريقيين والعراقيين والنســاء في ســن اإلنجاب٧ أن تغطية التطعيم 
بلغــت ٧4.3% للحصبــة )الهــدف ≤ 95%( ومكمــالت فيتاميــن ألــف %35.4 
الدراســة االســتقصائية عــن وجــود ســوء  )الهــدف ≤ 90%(. كمــا أظهــرت 
تغذية حاد في العالم بنســبة ٧% ومعدل التقزم بنســبة ١0% لألطفال الرضع 
واألطفال الصغار بين ٦ أشــهر و59 شــهًرا و5% لألطفال والمراهقين الذين 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و١9 ســنة. وعــالوة علــى ذلــك، وجــد أن نســبة أنتشــار 
فقــر الــدم بيــن األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ٦ أشــهر و59 شــهر وفــي 
النســاء غيــر الحوامــل فــي ســن اإلنجــاب )١5-49 ســنة( ٧٦% مــن العينــة 
المدروســة وأبــرز االســتطالع الحاجــة إلــى تحســين النظــام الغذائــي لألطفــال 
والنســاء مــن الالجئيــن األفارقــة والعراقييــن فــي ســن اإلنجــاب، مــن خــالل 

تعزيــز التدخــالت المتعــددة األوجــه.

٧ نتائج المسح الصادرة في أيار/مايو 20١٦. 
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وتماشــًيا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة، يهــدف قطــاع الصحــة إلــى ضمــان 
حيــاة صحيــة وتعزيــز الرفاهيــة للجميــع فــي كل اإلعمــار. ويســعى شــركاء 
قطــاع الصحــة إلــى ضمــان حصــول الالجئيــن مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى 
والعــراق واليمــن علــى حقهــم بصــورة مســتدامة فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة 
الوقائيــة والعالجيــة. وعــالوة علــى ذلــك، يعمــل الشــركاء علــى تعزيــز نظــام 
الصحــة الوطنــي القائــم؛ ودعــم ١5عيــادة تابعــة لــوزارة الصحــة والســكان، 
مــع التركيــز علــى مجموعــة موحــدة باألخــص علــى نوعيــة الرعايــة الســابقة 
للــوالدة والرعايــة فــي مجــال الصحــة اإلنجابيــة، وصحــة األطفــال والمراهقيــن، 
والتطعيــم واألمــراض غيــر المعديــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ســتدعم المفوضيــة 
للتأكــد مــن أن جميــع الالجئيــن  المنظمــات  خمســة مراكــز صحيــة تديرهــا 

قــادرون علــى الوصــول إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة.

الصحيــة  الرعايــة  إلــى  الوصــول  الصحــة  قطــاع  فــي  الــوكاالت  وســتكفل 
فــي توفيــر خدمــات  اإلنجابيــة الشــاملة لالجئيــن. ســوف يواصــل الشــركاء 
متابعــة الحمــل واإلحــاالت ضمــن المرافــق العامــة وكفالــة الرعايــة لألطفــال 
التــي تقــل أعمارهــم عــن خمــس ســنوات، بمــا فــي ذلــك دعــم التغذيــة ورصــد 

النمــو.

قطــاع الصحــة ســيعمل أيًضــا علــى ضمــان وصــول الالجئيــن فــي الوقــت 
األطفــال  صغــار  اســتهداف  ســيما  ال  الغذائيــة،  التدخــالت  إلــى  المناســب 
ورعايتهــم، والنســاء الحوامــل والمرضعــات، وغيرهــم مــن الفئــات الضعيفــة. 
وقــد تــم إنشــاء برنامــج مشــروط للدعــم علــى أســاس النقديــة لجميــع الحوامــل 

للحصــول علــى رعايــة الــوالدة فــي المستشــفى.

وعــالوة علــى ذلــك، يدعــم الشــركاء وصــول جميــع األطفــال الالجئيــن لبرامــج 
التطعيــم الموســع والتشــخيص المحّســن والعــالج ألمــراض الطفولــة. وســتدعم 

االتجاه االستراتيجي وخطة االستجابة

يدعــم شــركاء قطــاع الصحــة الالجئيــن للوصــول إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة الشــاملة، والخدمــات الصحيــة الثانويــة والطارئــة المنقــذة للحيــاة 
األساســية للحــد مــن معــدالت االعتــالل والوفيــات.

وتتمثل األهداف الرئيسية الستجابة قطاع الصحة العامة:

١- تحسين الوصول المتساوي للرعاية الصحية األولية الشاملة والنوعية لالجئين من جميع الجنسيات والمجتمعات المحلية المضيفة المتأثرة.

2- تحسين المساعدة المنقذة للحياة من خالل الرعاية الصحية الثانوية والثالثية األساسية لالجئين في مصر.

3 - يتم اعتماد نظام الرعاية الصحية الوطنية.

المفوضيــة واليونيســيف وزارة الصحــة والســكان فــي تعزيــز برامــج التطعيــم 
الموســع لتحســين فــرص حصــول جميــع األطفــال فــي مصــر علــى الخدمــة 

بغــض النظــر عــن وضعهــم.

وفــي عــام 20١8، ســيواصل الشــركاء فــي مجــال الصحــة ضمــان الحصــول 
علــى األدويــة المضــادة للفيروســات لألشــخاص المصابيــن بفيــروس نقــص 
المناعــة البشــرية، وســيحافظون علــى إمكانيــة الوصــول الشــامل إلــى حــاالت 
اإلصابــة بالســل وتوســيع نطاقهــا، مــع ضمــان حصــول الجميــع علــى المشــورة 
برامــج  مــع  روابــط  وإقامــة  دعــم  وســتواصل  الطوعــي.  والعــالج  واالختبــار 

فيــروس نقــص المناعــة البشــرية والســل الوطنيــة.

الثانويــة المنقــذة للحيــاة مــن  وســتواصل المفوضيــة دعــم الرعايــة الصحيــة 
خدمــات  تقديــم  لضمــان  موحــدة  ومعاييــر  المرجعيــة  الرعايــة  نظــام  خــالل 
منصفــة لجميــع الالجئيــن بصــرف النظــر عــن جنســيتهم. فــي عــام 20١٧، 

أنشــئت لجنــة رعايــة مرجعيــة مســتقلة الســتعراض الحــاالت المعقــدة.

وســيقوم الشــركاء فــي قطــاع الصحــة بإشــراك مجتمــع الالجئيــن مــن خــالل 
نمــوذج لنشــر الوعــي بتوافــر الخدمــات الصحيــة، وتعزيــز إمكانيــة الوصــول 
إلــى الخدمــات العامــة واســتخدامها، وكذلــك مرافقتهــم إلــى المرافــق عنــد اللــزوم. 
يتواصــل التنســيق والتعــاون مــع القطاعــات األخــرى، وبخاصــة قطــاع حمايــة 
األطفــال والتعليــم، لتحســين كفــاءة وفاعليــة تنفيــذ آليــة التقييــم فضــاًل عــن 
إلــى مرافــق الرعايــة الصحيــة،  الوقــت المناســب  المتســاوي وفــي  الوصــول 
خاصــة فيمــا يخــص اإلدارة الســريرية للناجيــن مــن العنــف الجنســي والعنــف 

المبنــي علــى النــوع االجتماعــي واإلســاءة واالســتغالل
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9
االحتياجات األساسية 

وسبل كسب الرزق

دفعــت اإلصالحــات االقتصاديــة والماليــة فــي نهايــة عــام 20١٦ التضخــم 
إلــى ذروة تاريخيــة فــي يونيــو 20١٧، ممــا أدى إلــى زيــادة الضغــوط علــى 
األســر لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية. وبمــا أن أكثــر مــن ربــع الســكان يعيشــون 
تحــت خــط الفقــر الوطنــي، فضــال عــن معــدل بطالــة يبلــغ ١2.5 فــي المائــة، 
علــى  يظــالن  االقتصاديــة  الظــروف  وتحســين  العمــل  فــرص  توفيــر  فــإن 
فــي االقتصــاد،  التحســن الواضــح  الدولــة. علــى الرغــم مــن  رأس أولويــات 
ال تــزال مصــر تواجــه تحديــات كبيــرة تشــمل الفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي 
وســوء التغذيــة والتفــاوت المكانــي واالجتماعــي وعــدم المســاواة بيــن الجنســين 

والتدهــور البيئــي.

وال يــزال ارتفــاع التضخــم فــي أســعار المــواد الغذائيــة وغيــر الغذائيــة والتقلبــات 
فــي احتياطيــات العمــالت األجنبيــة وتدهــور أســعار الصــرف يشــكل خطــرًا 
علــى إمكانيــة الوصــول إلــى الغــذاء بالنســبة لألشــخاص األشــد حاجــة حيــث 
أن مصــر مســتوردة صافيــة للغــذاء. يوضــح مؤشــر األمــن الغذائــي الــذي 
طورتــه وحــدة االســتخبارات االقتصاديــة أن مصــر معتدلــة مــن حيــث األمــن 
 )DHS( الغذائــي، فــي حيــن أظهــر المســح الصحــي الوطنــي الديموغرافــي
للحصــول علــى  مــن تحديــات  يعانــون  الســكان  مــن  المائــة  فــي  أن ١5.9 
الغــذاء. ولمواجهــة هــذه التحديــات، تنفــذ الحكومــة نظــام حمايــة اجتماعيــة 
كبيــر يقــدم إعانــات غذائيــة للســكان األشــد حاجــة، بمــن فيهــم النســاء الحوامــل 
والمرضعــات وأطفــال المــدارس واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والمســنين. ومــع 
ذلــك، فــإن شــبكات األمــان الوطنيــة منهكــة بعــد أكثــر مــن ثــالث ســنوات مــن 
التباطــؤ االقتصــادي وهــي ال تســمح فــي الوقــت الحالــي بانضمــام الالجئيــن 
وطالبــي اللجــوء فــي إطــار مخططــات الحمايــة االجتماعيــة الوطنيــة. ومــع 
ذلــك، هنــاك عالمــات مشــجعة علــى االنتعــاش االقتصــادي فــي مصــر بمــا فــي 
ذلــك زيــادة الصــادرات الخارجيــة، وعــودة قطــاع الســياحة، ممــا يعكــس زيــادة 
متوقعــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 5 فــي المائــة فــي 20١8. ١١

المشــروطة  غيــر  األغــراض  المتعــددة  النقديــة  المســاعدة  المفوضيــة  وتقــدم 
ألســر الالجئيــن األفارقــة والعراقيــة واليمنيــة مــن أشــد الفئــات ضعًفــا، ضمــن 
سلســلة جهودهــا للتخفيــف مــن حــدة آليــات التعامــل. فاألشــخاص المختــارون 

الوضع الراهن

تعمــل المفوضيــة مــع الشــركاء التاليــة أســماؤهم ضمــن قطــاع االحتياجــات األساســية وســبل كســب الــرزق: مؤسســة كاريتــاس مصــر، وهيئــة اإلغاثــة 
الكاثوليكيــة )CRS( وبــالن الدوليــة. فــي حيــن أن هيئــة اإلغاثــة الكاثوليكيــة والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن تناشــد للحصــول 
علــى دعــم االحتياجــات األساســية وقطــاع المعيشــة فــي هــذا المســتند، كاريتــاس مصــر وبــالن الدوليــة ســتنفذ االحتياجــات األساســية للمفوضيــة ومشــاريع 

كســب الــرزق فــي عــام 2018.

الدعــم  إلــى  لديهــم مصــادر دخــل منخفضــة جــدا أو معدومــة أو يفتقــرون 
االجتماعــي أو المجتمعــي الكافــي ولديهــم مواطــن ضعــف محــددة مثــل األســر 
المعيشــية التــي ترأســها نســاء واألطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم والمســنين 
واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن حــاالت طبيــة خطيــرة أو إعاقــات. ونظــًرا 
لعــدم كفايــة التمويــل، اضطــرت المفوضيــة إلــى الحــد مــن تقديــم منــح نقديــة 
غيــر مشــروطة لمتوســط شــهري قــدره 3.500 أســرة مــن الالجئيــن الضعفــاء 

وملتمســي اللجــوء، شــملت 9.١00 شــخص فــي عــام 20١٧.

األســر المعيشــية التــي دعمــت بالمنــح النقديــة تمثــل أشــد الفئــات ضعًفــا، وهــم 
األولويــة مــن نســبة ســكان محروميــن أصــاًل. الحاجــة إلــى المســاعدة النقديــة 
أكبــر بكثيــر مــن التمويــل المتــاح. األمــوال التــي صرفــت تتــراوح بيــن ٦00 
جنيــه إلــى ١.800، تبعــًا لحجــم ومســتوى الضعــف لألســرة، وتغطــي فقــط 
حوالــي 40% مــن احتياجاتهــم األساســية بــدون دعــم مباشــر لتلبيــة احتياجــات 
األمــن الغذائــي. يتــم تقديــم منــح الصحــة اإلنجابيــة والتعليــم بواســطة الشــركاء 

إلــى القطاعــات المعنيــة للســكان المســتهدفين.

فــي شــتاء 20١8/20١٧، وضعــت اليونيســيف والمفوضيــة برنامجــًا مشــتركًا 
لمعونــات فصــل الشــتاء، بمــا فــي ذلــك المســاعدة النقديــة لمــرة واحــدة التــي تــم 
صرفهــا فــي بدايــة فصــل الشــتاء. ومــن خــالل المبلــغ اإلضافــي الــذي تقدمــه 
اليونيســف، غطــت المنحــة النقديــة أســرا وأطفــاال أكثــر مــن الذيــن فــي حاجــة 
إلــى المعونــة الشــتوية وأيضــا غطــت كامــل ســلة اإلنفــاق الدنيــا لالجئيــن فــي 
مصــر )34 دوالرا أمريكيــا(. وفــي المجمــوع، تــم اســتهداف 2٦.5٧3 مــن 
الالجئيــن وملتمســي اللجــوء العراقييــن واليمنييــن واألفريقييــن جنــوب الصحــراء. 

باإلضافــة إلــى المنــح النقديــة غيــر المشــروطة، تتواصــل الجهــود لدعــم الرجــال 
والنســاء مــن أفريقيــا والعــراق واليمــن مــن خــالل التدريــب المهنــي، وإنشــاء 
التجاريــة.  األعمــال  تنميــة  خدمــات  وتوفيــر  والتوظيــف،  دراســية،  فصــول 
ومــع ذلــك، نظــرًا لمحدوديــة تمويــل ســبل كســب الــرزق علــى مــدى العاميــن 
الماضييــن، لــم يحصــل ســوى عــدد قليــل مــن المشــاركين، بحــدود 3٦0 الجــئ 
أفريقــي وعراقــي ويمنــي علــى أنــواع مختلفــة مــن التدريــب. تــم توفيــر ١05 
وظائــف، و١25 مــن الالجئيــن بــدؤوا أعمالهــم التجاريــة الخاصــة. ويشــكل 

العــدد اإلجمالــي أقــل مــن 2% مــن الســكان فــي ســن العمــل )١8-٦0(.

١0 المسح الصحي الوطني الديموغرافي 20١4، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

١١ البنك الدولي، اآلفاق االقتصادية العالمية، تحليل الشرق األوسط وشمال أفريقيا، يونيو 20١٧، ص. 9٦. 



مــن الـلــجـــــوء  ومــلـتـمـ�ســي  لـالجـــــئـيـن 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق واليمن

2018

مصر  استجابة  خطة 

48

االحتياجات ونقاط الضعف والمستهدفون

يتــم تقييــم الحالــة االجتماعية-االقتصاديــة لالجئيــن األفارقــة واليمنيــة والعراقيــة مــن قبــل كاريتــاس، شــريك المفوضيــة، ومــن خــالل المقابــالت المنظمــة 
التــي تجــري علــى مــدار الســنة. التقييــم يتطلــع إلــى نســبة اإلعالــة، والحالــة االقتصاديــة واإلســكان، فضــاًل عــن حمايــة مواطــن الضعــف.

ووفًقــا لهــذه التقديــرات، كان ثلــث األفارقــة والعراقييــن واليمنييــن الذيــن حصلــوا 
علــى مســاعدة نقديــة فــي عــام 20١٧ مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن أو 
تمــت  التــي  األســر  مــن   %24 حوالــي  ذويهــم.  عــن  المنفصليــن  األطفــال 
إلــى مســاعدة مؤقتــة  فقــط احتــاج ٧% منهــم  مســاعدتها يرأســها أب أو أم 
لكونهــم معرضيــن لخطــر التشــرد. 5% مــن هــؤالء الذيــن يتلقــون المســاعدة 
النقديــة كانــت تزيــد أعمارهــم عــن ٦0 عامــًا ولهــم احتياجــات محــددة ولــم يكــن 

لديهــم أي مــن أفــراد األســرة لتقديــم الدعــم.

بغيــة التخفيــف مــن اللجــوء إلــى آليــات التعامــل الســلبية، تــم منــح منحــة نقديــة 
ألولئــك الذيــن يعتبــرون شــديدي الضعــف يتحــدد المبلــغ المدفــوع بمســتوى 
الضعــف وحجــم األســرة المعيشــية. وعلــى الرغــم مــن هــذا الدعــم، ال تــزال 
تكلفــة المعيشــة فــي مصــر مرتفعــة، والمنــح غيــر المشــروطة تشــكل حوالــي 
40% فقــط مــن احتياجاتهــم األساســية. وقــد أدى االنخفــاض األخيــر فــي قيمــة 

الجنيــه المصــري إلــى زيــادة احتياجــات البقــاء لهــؤالء الســكان.

فيمــا يتعلــق بالمســاعدة الغذائيــة، ال يــزال برنامــج األمــم المتحــدة الغذائــي 
يســاعد الالجئيــن مــن ســوريا منــذ بدايــة األزمــة فــي عــام 20١3، بنــاء علــى 
طلــب حكومــة مصــر. ومــع ذلــك، لــم يكــن مــن الممكــن حتــى اآلن تقديــم 
مســاعدة غذائيــة عامــة غيــر مشــروطة لالجئيــن وطالبــي اللجــوء مــن بلــدان 
المنشــأ األخــرى مثــل البلــدان األفريقيــة الواقعــة جنــوب الصحــراء الكبــرى، 

اليمــن والعــراق.

فــي  المفوضيــة،  بيانــات  لقاعــدة  ووفًقــا  الــرزق،  كســب  بســبل  يتعلــق  فيمــا 
ديســمبر 20١٧، 23.5% مــن الســكان لــم يحصلــوا علــى أي نــوع مــن التعليــم 
الرســمي، 25% أتمــوا التعليــم االبتدائــي و3٧.5% أتمــوا الثانــوي. حوالــي %9 
مــن الســكان التحقــوا بالجامعــة والتعليــم مــا بعــد الجامعــي. ويالحــظ أن حوالــي 
53% مــن الســكان الالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة بيــن )١8-٦0 ســنة( 

كانــوا بــال خبــرة عمــل ســابقة.

عرضــة  يعتبــرون  الذيــن  األفارقــة  لالجئيــن  تحدًيــا  العمالــة  تأميــن  ويمثــل 
لالســتغالل. بســبب مواجهــة التحديــات اإلداريــة فــي الحصــول علــى تصاريــح 
العمــل الرســمية فــي مصــر، فــإن غالبيــة الالجئيــن وملتمســي اللجــوء يعملــون 
فــي القطــاع غيــر الرســمي. يعمــل اآلالف مــن الالجئيــن األفارقــة النســاء فــي 
قطــاع العمــل المنزلــي حيــث يتعــرض البعــض منهــم لالعتــداءات اللفظيــة 
والجســدية. يضطــر العديــد مــن الرجــال والشــباب، وكثيــٌر مــن القادميــن حديًثــا 
قــد  والتــي  المؤقــت  اليومــي  العمــل  بيــن خيــارات  التنقــل  إلــى  إلــى مصــر، 
تنطــوي علــى مخاطــر تتعلــق بالحمايــة. ويعتبــر الوصــول إلــى المعلومــات 

وإلــى أفضــل ســبل العمــل حاجــة أساســية ال غنــى عنهــا.

وكمــا هــو الحــال بالنســبة للمســاعدات النقديــة، هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن 
التمويــل لفــرص كســب الــرزق، بمــا فــي ذلــك التدريــب المهنــي المعتمــد علــى 
االدخــار  وبرامــج  المشــاريع،  التســويق ألصحــاب  فــرص  وتعزيــز  الســوق، 
القائمــة علــى المجتمــع المحلــي، والتمويــل مــن أجــل بــدء األعمــال التجاريــة 

القابلــة لالســتمرار.
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ســيظل الدعــم مركــًزا علــى الالجئيــن األكثــر ضعًفــا علــى الصعيــد االجتماعي-االقتصــادي وصعيــد الحمايــة. وســيتم دعــم هــؤالء الالجئيــن بمنــح نقديــة 
غيــر مشــروطة، والقســائم الغذائيــة الشــهرية، تمنــح عنــد االقتضــاء مــع منــح مشــروطة للتعليــم، وكذلــك خدمــات األمومــة وصحــة الطفــل.

أهداف برنامج االحتياجات األساسية وسبل كسب الرزق:

 ١- تقديم المساعدة إلى الفئات األكثر ضعًفا لتلبية االحتياجات األساسية؛

 2- تحسين االعتماد على الذات وتأمين سبل كسب الرزق المستدامة واآلمنة.

فيمــا يتعلــق باالحتياجــات األساســية، يبقــى اعتمــاد الالجئيــن علــى الدعــم 
النقــدي المفتــوح متعــدد األغــراض، بمــا فــي ذلــك المخصــص لألطفــال غيــر 
المصحوبيــن بذويهــم، والمنــح النقديــة الموســمية. هــذا باإلضافــة إلــى منــح 
التعليم الترويجية ومنح الصحة اإلنجابية. وحتى اآلن، ُيســمح بالتمويل فقط 
عــن طريــق تقديــم منــح نقديــة اســتنادًا إلــى حســاب الســلة الشــهرية مــن المــواد 
غير الغذائية المتكررة )أي اإليجار، النقل، االتصاالت، النظافة(. ولضمان 
تلبيــة االحتياجــات الغذائيــة والتغذيــة الفرديــة علــى نحــو أكثــر فاعليــة، ســوف 
يلتمــس التمويــل لتوفيــر منحــة أعلــى مــن المنحــة النقديــة. أيًضــا، اعتمــادًا علــى 
التمويــل المتوفــر، ســتقدم المفوضيــة واليونيســيف مشــتركين خطــة دعــم خــاص 
بفصــل الشــتاء للفئــات األكثــر ضعًفــا. وهــو مســاعدة نقديــة تقــدم لمــرة واحــدة 

ويتــم إنفاقهــا فــي بدايــة فصــل الشــتاء.

يخطــط برنامــج األغذيــة العالمــي لتوفيــر المســاعدة الغذائيــة لـــ20.000 الجــئ 
وملتمــس لجــوء ممــن هــم بحاجــة إلــى مســاعدة ويتلقــى المســتهدفون المســاعدة 
علــى شــكل قســيمة غذائيــة شــهرية بقيمــة حوالــي 22 دوالر )يتــم تعديلهــا 
بصفــة دوريــة وفًقــا ألســعار الســوق وســعر الصــرف( ويمكــن صرفهــا فيمــا 
يزيــد علــى 50 ســوبر ماركــت تقــع فــي المناطــق التــي يقيمــون فيهــا. وسوف 
يستند االستهداف إلی مؤشرات الضعف الناتجة عن تقييمات ضعف األمن 
الغذائي االجتماعي واالقتصادي الدوري. وعلــى غــرار التدخــالت األخــرى، 
يعتمد تقديم المســاعدات الغذائية على مســتوى مســاهمات المانحين المتاحة.

بالكرامــة والحيــاة  الشــعور  اســتعادة  الغذائيــة علــى  القســائم  برنامــج  يســاعد 
الطبيعيــة عنــد الالجئيــن وذلــك بالســماح لهــم بشــراء األطعمــة التــي يختارونهــا 
وبذلــك يتــم تلبيــة حاجاتهــم االســتهالكية الفرديــة واالحتياجــات الغذائيــة بشــكل 
أكثــر فاعليــة. وجــود البنيــة التحتيــة فــي مصــر واألســواق المحليــة، فضــال عــن 
االنتشــار الجغرافــي لالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة أدى إلــى اعتمــاد قســائم 

الغــذاء كطريقــة أساســية ضمــن مســاعدات برنامــج األغذيــة العالمــي.

باإلضافــة إلــى ذلــك، ســيتم تنفيــذ المســاعدات الغذائيــة التــي يقدمهــا البرنامــج 
للنســاء الحوامــل والمرضعــات بالتشــاور مــع نظرائهــن فــي مجــال الصحــة 
والتعــاون مــع عيــادات مختــارة مــن القطــاع الخــاص مــن خــالل توفيــر قســائم 
قيمــة مشــروطة بقيمــة 22 دوالر أمريكــي )400 جنيــه مصــري( لشــراء المــواد 

اســتحقاقات  ترتبــط  ســوف  محلًيــا.  المنتجــة  العاليــة  الطاقــة  ذات  الغذائيــة 
المســاعدة بزيــارات الرعايــة الصحيــة األوليــة المنتظمــة بهــدف تحســين التغذيــة 

ومســتويات الرعايــة الســابقة للوضــع.

المهــارات،  تنميــة  فــي 20١8 علــى  الــرزق  ســبل كســب  برنامــج  وســيركز 
ويلــزم  بأجــر.  عمــل  علــى  الحصــول  فــرص  وتحســين  المشــاريع،  وتنظيــم 
اتبــاع نهــج مناســب لتســهيل فــرص العمــل التــي تتمتــع باالحتــرام والحمايــة. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، تخطــط المفوضيــة لجمــع المعلومــات المحدثــة حــول 

الســكان األفارقــة واليمنييــن والعراقييــن للحصــول علــى برمجــة أفضــل.

ويركــز مســار التوظيــف علــى بنــاء المهــارات المطلوبــة فــي ســوق العمــل 
وتســهيل وصــول الالجئيــن وملتمســي اللجــوء إلــى الوظائــف. وســيتم عــرض 
الوظائــف المتاحــة فــي الشــركات ووكاالت التوظيــف المســجلة قانوًنــا، وســيتم 
ربــط الباحثيــن عــن فرصــة عمــل كريمــة مــن أفريقيــا واليمــن والعــراق بأصحــاب 
تلــك الوظائــف. ســيتم توســيع التدخــالت فــي قطاعــات محــددة، مثــل تجهيــز 
األغذيــة وقطــاع العمــل المنزلــي، ضمــن إطــار الحمايــة. يتــم توفيــر إعانــات 
الرواتــب والتدريــب أثنــاء العمــل لمــدة ســتة أشــهر والخضــوع لبرامــج التلمــذة 

الصناعيــة، لمســاعدة النــاس علــى اكتســاب الخبــرة وزيــادة فــرص العمــل.

بــدء  فــي  الــرزق دعــم الالجئيــن  فــي قطــاع ســبل كســب  يواصــل الشــركاء 
األعمــال  تنميــة  وخدمــات  التدريــب  وتوفيــر  الخاصــة،  التجاريــة  أعمالهــم 
التجاريــة للفئــات الضعيفــة مــن الالجئيــن بينمــا تشــجع الحلــول المســتندة إلــى 
المجتمــع المحلــي فــي كســب الــرزق الجماعــي. وســيتم دعــم تطويــر األعمــال 
المصممــة خصيًصــا ودعــم قنــوات التســويق المنظمــة للحصــول علــى فــرص 
عمــل أكثــر اســتدامة. وســوف تواصــل المفوضيــة تقديــم التدخــالت القطاعيــة 
والمســتندة إلــى المجــال الــذي يحقــق تنميــة المهــارات والعمالــة ودعــم التســويق 
فــي مجموعــة مــن القطاعــات المســتدامة والمالئمــة لالجئيــن مثــل الضيافــة 
بالتجزئــة.  البيــع  وقطاعــات  والمشــروبات،  واألغذيــة  المنزليــة،  والخدمــات 
ســوف تتعــزز الجهــود الراميــة لتشــجيع إدراج الالجئيــن األفارقــة واليمنييــن 
والعراقييــن وملتمســي اللجــوء فــي منصــات الدعــم المحليــة، كذلــك فيمــا يتعلــق 

بتحســين وتوســيع شــبكات األعمــال الحــرة ووصولهــم إلــى األســواق.
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ســيضطلع  األساســي،  الغذائــي  األمــن  اســتمرار  ضمــان  إلــى  وباإلضافــة 
البرنامــج أيضــا لدعــم أنشــطة تنميــة المعــارف والمهــارات التــي تعــزز فــرص 
كســب الــرزق وتعــزز االعتمــاد علــى الــذات. وســيتم توفيــر المســاعدة المباشــرة 
لالجئيــن وطالبــي اللجــوء المختاريــن مــن خــالل التحويــالت النقديــة فــي حالــة 

الحضــور الكامــل وإكمــال الــدورات التدريبيــة المتخصصــة.

سيســعى جميع الشــركاء في قطاع دعم كســب الرزق دعم األنشــطة التي من 
شــأنها تعضيــض االعتمــاد علــى الــذات وســبل العيــش المســتدامة للمجتمعــات 

التماســك  وتحقيــق  التفاوتــات  علــى  القضــاء  بهــدف  والالجئيــن  المضيفــة 
االجتماعــي بشــكل أفضــل وضمــان الوصــول المتكافــئ إلــى خيــارات الغــذاء 
والمعيشــة، وبالتالــي إيــالء اهتمــام خــاص للفئــات الضعيفــة مــن الســكان مثــل 
األســر التــي تعولهــا النســاء، وفئــة الشــباب وذوو االحتياجــات الخاصــة. يتــم 
تقديــم برنامــج لتعلــم اللغــة لغيــر الناطقيــن بهــا وتنفيــذه بالتنســيق مــع القطاعــات 
األخــرى. يواصــل الشــركاء فــي القطــاع دعواهــم إلــى تيســير العمــل الرســمي.
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المتطلبات المالية

اإلجمالي (بالدوالر األمريكي) 
 الوكالة / المنظمة ٢٠١٨لعام 

 اإلغاثة الكاثوليكية هيئة ١٨٧,٥٠٠

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ١٠,٠٠٩,٦٣٩

 األمم المتحدة للطفولة منظمة ٢,٠٠٠,٠٠٠

 برنامج األغذية العالمي ٩,٠٢٠,٤٢٧

 اإلجمالي ٢١,٢١٧,٥٦٦
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االختصارات
المجلس العربي للمحاكمة العادلة وحقوق االنسان ACSFT

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء CAPMAS

الجمعيات األهلية CBAs

العناية المركزة والطوارئ التوليدية ورعاية حديثي الوالدة CEMONC

حماية األطفال CP

الفريق العامل الفرعي لحماية األطفال CPSWG

هيئة اإلغاثة الكاثوليكية CRS

مشاريع دعم المجتمعات المحلية CSP

التواصل مع المجتمعات المحلية CwC

رعاية الطفولة المبكرة والتعليم ECCE

مؤسسة مصر لحقوق الالجئين EFRR

الجنيه المصري EGP

برنامج التطعيم الموسع EPI

جمعية الهالل األحمر المصري ERC

اإلنذار المبكر وشبكة االستجابة EWARN

سوء التغذية الحاد الشامل GAM

الناتج المحلي اإلجمالي GDP

حكومة مصر GoE

استطالع حول القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية واستخدامها HAUS

نظام المعلومات الصحية HIS

فيروس نقص المناعة البشرية HIV

الفريق العامل المشترك بين الوكاالت IAWG

وحدة العناية المركزة ICU

الشبكة العالمية لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ INEE MS

المنظمة الدولية للهجرة IOM

الفريق العامل المشترك بين القطاعات ISWG

وزارة التربية والتعليم MoE

وزارة التعليم العالي في مصر MoHE

وزارة الصحة والسكان MoHP

وزارة الشباب والرياضة MoYS

المجلس القومي للطفولة واألمومة NCCM

المجلس القومي للمرأة NCW

بند غير غذائي NFIs

المنظمات غير الحكومية NGO

رعاية الصحة العامة PHC

الدعم النفسي واالجتماعي PSS

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة PWD

االختصارات
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االختصارات
تحديد وضع الالجئ RSD

هيئة إنقاذ الطفولة SCI

العنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي SGBV

إجراءات التشغيل الموحدة SOPs

الفرق العاملة القطاعية SWGs

السل TB

االختصاصات ToRs

التعليم والتدريب التقني والمهني TVET

األطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم UASC

صندوق األمم المتحدة للسكان UNFPA

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين UNHCR

منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة UNICEF

دوالر أمريكي USD

برنامج األغذية العالمي WFP
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