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المقدمة والسياق
 تســتضيف مصــر 244,910 مــن ملتمســي اللجــوء والالجئيــن المســجلين
علمــًا الالجئيــن1،  لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة   لــدى 
 بــأن الالجئيــن الســوريين يشــكلون أكبــر نســبة )54%( فــي حيــن يمثــل
 الالجئــون وملتمســو اللجــوء مــن دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء2   والعــراق
 واليمــن )46%(. وتلتــزم المفوضيــة بتوفيــر فــرص متســاوية للحصــول
 علــى الحمايــة والخدمــات والمســاعدات اإلنســانية للســوريين واألفارقــة مــن
 جنــوب الصحــراء الكبــرى والعراقييــن واليمنييــن المســجلين لديهــا. وتهــدف
 الخطــة التــي تعــرف باســم »خطــة االســتجابة المصريــة« إلــى مواصلــة
 تلبيــة احتياجــات 136,000 مــن الالجئيــن وملتمســي اللجــوء فــي عــام
 2019، والقادميــن تحديــدًا مــن دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق
واليمن و50 بلدًا آخر، منهم 25,006 من ذوي االحتياجات الخاصة.

 وتظــل بيئــة الحمايــة لالجئيــن وملتمســي اللجــوء فــي مصــر مواتيــة، فقــد
الالجئيــن بوضــع  الخاصــة  عــام 1951  اتفاقيــة  علــى  مصــر   وقعــت 
 وبروتوكولهــا لعــام 1967 واتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة لعــام 1969
 التــي تحكــم المظاهــر الخاصــة بمشــكالت الالجئيــن فــي أفريقيــا. وفــي
 ظــل غيــاب التشــريعات واألنظمــة الوطنيــة بشــأن اللجــوء، تــم تكليــف
التســجيل جوانــب  بكافــة  الخاصــة  الوظيفيــة  بالمســئوليات   المفوضيــة 
وذلــك والالجئيــن  اللجــوء  لملتمســي  الالجــئ  وضــع  وتحديــد   والتوثيــق 
 بموجــب مذكــرة التفاهــم الصــادرة عــام 1954 التــي وقعــت عليهــا الحكومة
 المصريــة. وجديــر بالذكــر أن الحكومــة تتيــح لالجئيــن وملتمســي اللجــوء
 المســجلين لــدى المفوضيــة تنظيــم إقامتهــم وتمنحهــم تصاريــح إقامــة لمــدة
 ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد. و مــن أجــل مواجهــة التحــدي المتمثــل فــي
 عمليــة إصــدار التأشــيرات المطولــة التــي يواجههــا الالجئــون و ملتمســو
 اللجــوء، تقــوم الحكومــة المصريــة حالًيــا بإدخــال نظــام رقمنــة تصاريــح
 إصــدار التأشــيرات واإلقامــة، والتــي ســتدخل حيــز التنفيــذ بحلــول نهايــة
فــي فبرايــر 2017 وافقــت الحكومــة المصريــة علــى  عــام 2019. و 
 مقتــرح تقدمــت بــه المفوضيــة بتطبيــق الالمركزيــة الســتخراج التصاريــح
 خــارج القاهــرة، وفــي أكتوبــر 2017 قــررت الحكومــة زيــادة مــدة تصاريــح
 اإلقامــة إلــى ســنة، ولكــن لــم ينفــذ القــراران بعــد فــي انتظــار قيــام وزارة
أغســطس وفــي  اإلجــراءات.  إلنجــاز  رقمــي  نظــام  بتطبيــق   الداخليــة 
 2018 اســتحدثت وزارة الداخليــة تدابيــر جديــدة ســاهمت فــي تحســين
الدعــوة جهــود  ومازالــت  وتجديدهــا.  اإلقامــة  تصاريــح  إصــدار   عمليــة 
 مســتمرة مــع الحكومــة المصريــة لتمكيــن جميــع الالجئيــن مــن الحصــول
 علــى تصاريــح إقامــة لمــدة عــام واحــد بنــاًء علــى الوثائــق الصــادرة مــن

المفوضيــة التــي يقدمونهــا.

 وعلــى الرغــم مــن التغيــرات المســتمرة فــي الوضــع السياســي بالمنطقــة
ثيوبيــا المنعقــد فــي يوليــو 2018  ومؤتمــر القمــة للســالم بيــن إريتريــا واإ
أفريقيــا جنــوب العــدد اإلجمالــي لالجئيــن مــن دول  فــي   حدثــت زيــادة 
فــي مصــر، وتبرهــن علــى الباحثيــن عــن الحمايــة واألمــان   الصحــراء 

خــالل المســجلين  اللجــوء  وملتمســي  الالجئيــن  عــدد  فــي  الزيــادة   ذلــك 
 عــام 2018 حيــث بلــغ عددهــم 30,902 مــن المســجلين الجــدد منهــم
 مــا نســبته71% مــن دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن، هــذا
 باإلضافــة إلــى أن األحــداث األخيــرة التــي شــهدها الســودان قــد يكــون
 لهــا تداعيــات علــى تدفقــات الالجئيــن إلــى مصــر خــالل عــام 2019.
 ولوحظــت أيضــًا زيــادة فــي األعــداد اإلجماليــة لألطفــال غيــر المصحوبيــن
 والمنفصليــن عــن ذويهــم نتيجــة للتشــرد الناتــج عــن الصراعــات وعــدم
 االســتقرار السياســي وانعــدام األمــن المســتمرين فــي شــرق أفريقيــا ومنطقــة
 القــرن األفريقــي والعــراق واليمــن، علمــُا بأنهــم يأتــون بشــكل أساســي مــن
 إريتريــا والصومــال والســودان وجنــوب الســودان ومــن المتوقــع أن تتزايــد
 أعدادهــم. واعتبــارًا مــن ديســمبر 2018 تــم تســجيل 4176 طفــاًل مــن

غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم لــدى المفوضيــة.

قدراتهــا تعزيــز  فــي  المصريــة  الحكومــة  اســتمرار  مــن  الرغــم   وعلــى 
اللجــوء، وملتمســي  الالجئيــن  أعــداد  فــي  المســتمر  النمــو   الســتيعاب 
المعيشــة تكاليــف  وارتفــاع  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الظــروف   أدت 
 إلــى انخفــاض القــوة الشــرائية3  لألســر  وزيــادة حــدة مســتويات القابليــة
 للتأثــر، ممــا أدى إلــى عــدم قــدرة أســر الالجئيــن وملتمســي اللجــوء علــى
 تلبيــة احتياجاتهــم األساســية وبالتالــي زاد اعتمادهــم علــى المســاعدات
 اإلنســانية. وال تقتصــر معانــاة الالجئيــن وملتمســي اللجــوء علــى نــدرة
 الفــرص المتاحــة لكســب الــرزق، بــل تشــمل أيضــًا العقبــات التــي تحــول
 دون دمجهــم اجتماعيــًا مثــل عوائــق اللغــة وانعــدام فــرص الحصــول علــى

المســتدام. الرســمي   التعليــم 

 وعلــى الرغــم مــن أن مؤسســات الدولــة تــؤدي دورًا رئيســيًا فــي دعــم توفيــر
 الحمايــة والتعليــم واالحتياجــات الصحيــة، إال أنهــا تحتــاج إلــى الحصــول
 علــى مزيــد مــن الدعــم فــي تقديــم خدمــات أشــمل بجــودة عاليــة لالجئيــن
 والمجتمعــات المضيفــة، باإلضافــة إلــى وجــود حاجــة إلــى توســيع نطــاق
 الدعــم المقــدم لتوفيــر ســبل كســب الــرزق وتعزيــز االعتمــاد علــى النفــس
 بيــن الالجئيــن والمجتمعــات المحليــة فــي مصــر التــي مــن المرجــح أن
 تتعــرض لضغــط متزايــد خــالل عــام 2019 فــي ظــل اســتمرار الصعوبــات

االقتصاديــة فــي مصــر والتوتــر المتواصــل فــي البلــدان المجــاورة.

 وكان التمويــل المقــدم إلــى المؤسســات اإلنســانية التــي تدعــم ســكان دول
 أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن محــدودًا، ممــا أدى إلــى عــدم
 المســاواة فــي المســاعدات المقدمــة إلــى مختلــف فئــات الســكان الالجئيــن
 بمصــر، علمــًا بــأن خطــة االســتجابة لدعــم الالجئيــن وملتمســي اللجــوء
 من دول أفريقيا والعراق واليمن لعام 2018 حصلت على 22,5% فقط
 مــن التمويــل المطلــوب مــن النــداءات اإلنســانية. وقــد أدت هــذه المبالــغ
 إلــى تحقيــق فــارق إيجابــي ملحــوظ فــي تلبيــة احتياجــات الفئــات األكثــر
ــدًا فــي قطاعــات الحمايــة ــًا مــن الالجئيــن وملتمســي اللجــوء، تحدي  ضعف

1

2 

3

التقرير اإلحصائي الصادر عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، نوفمبر 2018

 اعتبارًا من ديسمبر 2018 سجلت المفوضية أعدادًا من الالجئين وملتمسي اللجوء تبلغ 41,771 من السودان )17,06%( و15,931 من إثيوبيا )6,5%( و15,442 من إريتريا و14,622 من جنوب  
 )السودان )5,97%( و8322 من اليمن )3,4%( و7164 من الصومال )2,93%( و6994 من العراق )2,86%( و1793 من جنسيات أخرى )%0,73

»البنك الدولي »مصر – اآلفاق االقتصادية – أكتوبر 2018  
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 والتعليم وســبل كســب الرزق. و يمثل عدم المســاواة في المســاعدة مســألة
 تهــم الحكومــة المصريــة حيــث إنهــا تضــع قيــوًدا علــى قــدرة الالجئيــن
 ملتمســي اللجــوء علــى الصمــود وتســبب ضغائــن وتوتــرات داخــل مجتمــع
 الالجئيــن ملتمســي اللجــوء. و تؤكــد الحكومــة المصريــة علــى الحاجــة
 إلــى تلبيــة احتياجــات جميــع الالجئيــن علــى قــدم المســاواة بموجــب مبــدأ
 »نهــج الالجــئ الواحــد«. أمــا فــي خطــة عــام 2019 تواصــل الحكومــة
الســامية )المفوضيــة  للدعــم  الطالبــة  الشــريكة  والمؤسســات   المصريــة 
 لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، وهيئــة إنقــاذ الطفولــة، وصنــدوق األمــم
 المتحــدة للســكان، ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف(، وهيئــة
 األمــم المتحــدة للمــرأة، وهيئــة كيــر الدوليــة، ومؤسســة جــذور، وبرنامــج
 الغــذاء العالمــي( توحيــد الجهــود لضمــان توفيــر الحمايــة المناســبة والحــد
 األدنى من الخدمات األساســية لهذه الفئات. ومن خالل الحصول على
 تمويــل إضافــي تســعى المفوضيــة وشــركاؤها إلــى زيــادة عــدد الالجئيــن
 وملتمســي اللجــوء المســتفيدين مــن الخدمــات وزيــادة الدعــم المقــدم إلــى

 الحكومــة المصريــة، تحديــدًا للمؤسســات التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم
ووزارة الصحــة التــي تخــدم الالجئيــن وملتمســي اللجــوء.

توفيــر إلــى  الحاجــة  اإلنســانية  المؤسســات  حــددت  عــام 2019   وفــي 
 53,7 مليــون دوالر أمريكــي لتوفيــر خدمــات كافيــة لعــدد 136,000
 الجــئ وملتمــس لجــوء مــن دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن
 يعيشــون فــي مصــر، علــى أن تشــمل مجــاالت التدخــل ذات األولويــة
 تحســين عمليــات التســجيل وتحديــد وضــع الالجــئ، والمســاعدات النقديــة
 الموجهــة المتعــددة األغــراض، وتعزيــز فــرص كســب الــرزق وتحســين
 إمكانيــة الوصــول إلــى حمايــة الطفــل والخدمــات االجتماعيــة والحمايــة
 المجتمعية واألمن الغذائي للفئات األكثر ضعفًا بين الالجئين وملتمسي
المجتمعــات فــي  االســتثمار  وشــركاؤها  المفوضيــة  وتواصــل   اللجــوء. 
 المحليــة والعمــل مــع الشــركاء والمؤسســات الوطنيــة لبنــاء القــدرة علــى

الصمــود  والمســاهمة فــي تعزيــز تنميــة المجتمــع المحلــي.

مؤشرات التخطيط السكاني لعام 2019

الالجئون وملتمسو اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء والعراقيون واليمنيون المسجلون لدى
 المفوضية في الفترة 2014-2018 )نهاية العام(

٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨

٥٣٣١٩

٦٢٩٨٣

٧٧٦٣٢

٩٢٥٢٤

١١٢٠٣٩

مؤشرات نهاية عام 2019 المجموعة المستهدفة بالتخطيط السكاني لعام 2019

52,000 الالجئون من دول أفريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن

84,000 ملتمســو اللجــوء مــن دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق 
واليمــن

136,000 اإلجمالي
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تصنيف حسب بلد المنشأ لجميع السكان النشطين اعتبارًا من 31 ديسمبر 2018

١٪

٣٪

٣٪

٣٪

٦٪

٦٪

٧٪

١٧٪

٥٤٪

جنسیات أخر�

العراق

الصومال

الیمن

جنوب السودان

إر�تر�ا

إثیو�یا

السودان

سور�ا

٪٦٠٪٥٠٪٤٠٪٣٠٪٢٠٪١٠٪٠

الجئة من السودان تتحدث مع أحد موظفي المفوضية في مقر المفوضية بالقاهرة.
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االحتياجات وأوجه الضعف واالستهداف
فــي مصــر يعيــش معظــم فئــات مــن الالجئيــن وملتمســي اللجــوء فــي 
المناطــق الحضريــة، حيــث يواجهــون تحديــات كثيــرة منهــا توافــر فــرص 
محــدودة لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية وعوائــق اللغــة. كمــا أنهــم يحصلــون 
علــى إقامــة لســتة أشــهر علــى بطاقــات الالجئيــن أو ملتمســي اللجــوء، 
ولكن تظل إجراءات التقدم للحصول على تصاريح اإلقامة واســتخراجها 
طويلــة ومكلفــة نســبيًا لالجئيــن وملتمســي اللجــوء الذيــن يســافرون إلــى 
الالجئيــن  مــن  معينــة  فئــات  تواجــه  وقــد  بعيــدة.  مناطــق  مــن  القاهــرة 
وملتمســي اللجــوء تحديــات أكبــر متعلقــة بالجوانــب االقتصاديــة والحمايــة، 
تحديــدًا األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم واألســر التــي 

ترأســها اإلنــاث وكبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

ويحظــى جميــع الالجئيــن وملتمســي اللجــوء فــي مصــر بإمكانيــة الوصــول 
إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة العامــة، ولكــن تظــل أمامهــم التحديــات 
المتعلقــة باللغــة واإلحــاالت والرعايــة الصحيــة الثانويــة والثالثيــة العاليــة 
التكلفــة، باإلضافــة إلــى تحديــات خاصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة أو 

ذوي االحتياجــات الخاصــة.

كمــا يتمتــع األطفــال الالجئــون مــن ســوريا والســودان وجنــوب الســودان 
واليمــن بإمكانيــة االلتحــاق بالتعليــم فــي المــدارس الحكوميــة بمصــر، أمــا 
الالجئــون مــن جنســيات أخــرى فيعتمــدون علــى المؤسســات التعليميــة 
الخاصــة أو غيــر الرســمية، وهنــاك الكثيــر مــن الالجئيــن الذيــن يلتحقــون 
بالمــدارس المجتمعيــة غيــر المشــمولة ضمــن نظــام التعليــم الرســمي وتقــدم 
شــهادات غيــر معتمــدة مــن وزارة التربيــة والتعليــم. وهنــاك عــدد أقــل مــن 
الالجئيــن يلتحقــون بمــدارس خاصــة بتكلفــة أعلــى ال تســتطيع الغالبيــة 
الكثيــر مــن  التحديــات ال يجــد  لتلــك  العظمــي منهــم تحملهــا. ونتيجــة 
األطفــال خيــارًا لاللتحــاق بالتعليــم العالــي، ممــا يســاهم فــي زيــادة عــدد 

األطفــال غيــر الملتحقيــن بالتعليــم علــى مســتوى التعليــم الثانــوي وهــو 
مــا يجعلهــم أكثــر عرضــة ألن يصبحــوا معرضيــن لمختلــف المخاطــر 

المتعلقــة بالحمايــة.

فضاًل عن ذلك، تحد العوائق المتعلقة باللغة من األنشطة التي يمارسها 
بعــض الالجئيــن وملتمســي اللجــوء مــن دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء 
اإلنجليزيــة.  وال  العربيــة  يتحــدث  ال  منهــم  الكثيــر  إن  إذ  مصــر،  فــي 
التحديــات االجتماعيــة  وهكــذا فإنهــم يتعرضــون لخطــر العزلــة وزيــادة 
واالقتصاديــة واالعتمــاد علــى أشــخاص يتحدثــون اللغــة لمســاعدتهم فــي 

التفاعــل اليومــي وتلبيــة احتياجاتهــم األساســية.

وباإلضافة إلى أنشطة التسجيل والتوثيق وتحديد وضع الالجئ، تهدف 
الذيــن  إفــادة األشــخاص  إلــى مســاعدة /  الخدمــات المتعلقــة بالحمايــة 
يحتاجــون إلــى حمايــة دوليــة، مــن خــالل تطبيــق برامــج خاصــة علــى 
بعــض الفئــات المســتضعفة مثــل الناجيــن مــن العنــف الجنســي والعنــف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي أو األطفــال المعرضيــن للخطــر. كمــا تتــاح 
إمكانيــة الوصــول إلــى التعليــم االبتدائــي والثانــوي لجميــع األطفــال فــي 
ســن المدرســة والمراهقيــن والشــباب، فــي حيــن أن الراغبيــن فــي االلتحــاق 
تدريــب  أو  المهــارات  فــي  تدريــب  علــى  الحصــول  أو  العالــي  بالتعليــم 
بنــاًء علــى احتياجاتهــم ومهاراتهــم. ويتــم  اســتهدافهم  يتــم  مهنــي وفنــي 
تيســير إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة األوليــة لكافــة الالجئيــن 
وملتمســي اللجــوء الذيــن يحتاجــون إلــى خدمــات الصحــة العامــة. ويتــم 
توجيــه المنــح النقديــة المتعــددة األغــراض وفقــًا لالحتياجــات االجتماعيــة 
واالقتصادية والحماية لألســر الالجئة، وســيتم قصر أنشــطة كســب ســبل 

الــرزق علــى شــرائح أصغــر مــن مجتمعــات الالجئيــن.

التوجه االستراتيجي وخطة االستجابة
مــن دول  اللجــوء  الالجئيــن وملتمســي  لدعــم  االســتجابة  تهــدف خطــة 
لعــام  مصــر  فــي  المقيميــن  واليمــن  والعــراق  الصحــراء  جنــوب  أفريقيــا 
أكبــر  بدرجــة  التركيــز  الفئاتمــع  هــذه  احتياجــات  تلبيــة  إلــى   2019
علــى الحمايــة )بمــا فــي ذلــك حمايــة الطفــل( والصحــة العامــة والتعليــم 
واألمــن الغذائــي واالحتياجــات األساســية وســبل كســب الــرزق. وتســتخدم 
التدخــالت المجتمعيــة لتعزيــز التوعيــة بيــن الالجئيــن وملتمســي اللجــوء.

ويواصــل مكتــب المفوضيــة بمصــر تســجيل ملتمســي اللجــوء والالجئيــن 
الوثائــق  صــدار  واإ واليمــن  والعــراق  الصحــراء  أفريقيــا جنــوب  مــن دول 
وتحديــد وضــع الالجــئ لهــم، باإلضافــة إلــى قيــادة الجهــود التــي تركــز 
علــى الحفــاظ علــى حيــز الحمايــة وتجنــب اإلعــادة القســرية وتحســين 
الحصــول علــى اللجــوء والحمايــة الفعالــة فــي مصــر. وفــي عــام 2019 
لجميــع  والتعليــم(  )الصحــة  الخدمــات  إلــى  الوصــول  تعميــم  ســيكون 

الالجئيــن مــن بيــن األولويــات الرئيســية، فضــاًل عــن تعزيــز الوقايــة مــن 
العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والتصــدي لــه 
وحمايــة الطفــل. كمــا يركــز الشــركاء علــى بنــاء القــدرة علــى التكيــف، 
والوقايــة مــن مخاطــر الحمايــة والتصــدي لهــا واالســتجابة الحتياجــات 

الالجئيــن وملتمســي اللجــوء، وتحليــل اتجاهــات الحمايــة وتوثيقهــا.

 وكمــا كان الحــال فــي الســنوات الســابقة ســتواصل المفوضيــة وشــركاؤها 
تقديــم المســاعدات لألشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى الحمايــة الدوليــة، بمــا 
فيهــم األشــخاص المحتجزيــن مــن خــالل تقديــم الدعــم القانونــي والمــادي 
والمشــورة. وســتنادي المؤسســات باإلفــراج عــن المحتجزيــن األشــد ضعفــًا 
الذيــن ألقــي القبــض عليهــم خــالل التنقــالت المختلطــة – تحديــدًا األطفــال 
يجــاد بدائــل لالحتجــاز. وستســتمر الجهــود لتســوية وضــع اإلقامــة  – واإ
لألشــخاص الذيــن دخلــوا مصــر بطريقــة غيــر نظاميــة وتيســير اســتخراج 
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تأشــيرات دخول لهم من أجل لم الشــمل. كما ســيتم تنفيذ أنشــطة خاصة 
تهــدف إلــى تعزيــز القــدرة علــى الصمــود واالعتمــاد علــى النفــس ورفــع 

الوعــي بشــأن المخاطــر المرتبطــة بالتنقــالت غيــر النظاميــة.

علــى  بنــاًء  عــام 2019  خــالل  الحمايــة  لتقديــم  التخطيــط  جــرى  وقــد 
اللجــوء  ملتمســي  اســتضافة  فــي  ستســتمر  مصــر  بــأن  االفتراضــات 
والالجئيــن وتقديــم الدعــم لحمايــة الالجئيــن وتســهيل تنفيــذ األنشــطة مــن 
األزمــات  اســتمرت  ذا  واإ والدوليــة.  الوطنيــة  األهليــة  المنظمــات  خــالل 
عالقــة فــي بلــدان المنشــأ خــالل عــام 2019، مــن المتوقــع أن تظــل أعــداد 
طلبــات اللجــوء المقدمــة مــن دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء مرتفعــة نســبيًا.

الســلطات  مــع  وثيــق  بشــكل  الحمايــة  مجــال  فــي  الشــركاء  وســيعمل 
المختصــة لدعــم زيــادة فــرص الحصــول علــى اللجــوء وتجنــب اإلعــادة 
القسرية وتسهيل إجراءات الحصول على اإلقامة. وستواصل المفوضية 
تقديــم الدعــم للحكومــة المصريــة مــن خــالل تســجيل الالجئيــن وتحديــد 
أوضاعهــم. كمــا تســتمر إدارة الحــاالت وحمايــة الطفــل والتصــدي للعنــف 
الجنســي والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس وتقديــم الخدمــات مــن خــالل 
مختلــف القطاعــات، فضــاًل عــن االســتعانة بمتطوعيــن مــن المجتمــع 

المحلــي للمشــاركة فــي نشــر المعلومــات وأنشــطة التصــدي.

وســيواصل الشــركاء فــي مجــال التعليــم دعــوة وزارة التربيــة والتعليــم إلــى 
ضمــان دمــج جميــع األطفــال الالجئيــن فــي المــدارس الحكوميــة بنجــاح، 
كمــا ســيكون تحســين قــدرات المعلميــن الذيــن يعملــون مــع الطلبــة مــن 
دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن مــن بيــن األولويــات. وســيتم 
تطبيــق برنامــج تجســير لضمــان وصــول األطفــال الالجئيــن بسالســة إلــى 
نظــام التعليــم الوطنــي. وتســتمر المنــح التعليميــة فــي دعــم أســر الالجئيــن 
لألطفــال  الدعــم  يقــدم  أن  علــى  التعليــم،  تكاليــف  تغطيــة  خــالل  مــن 
مناســبة الحتياجاتهــم.  بمــدارس  لاللتحــاق  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 
لتوفيــر  المانحــة  الحكومــات  مــع  الدعــوة  المفوضيــة جهــود  وســتواصل 

المزيــد مــن المنــح الدراســية لالجئيــن.

الوصــول  إمكانيــة  الشــركاء  ســيدعم  العامــة  الصحــة  قطــاع  فــي  أمــا 
لجميــع الالجئيــن وملتمســي اللجــوء ومواصلــة دمجهــم فــي مرافــق الرعايــة 
المفوضيــة ووزارة  بيــن  تفاهــم مبرمــة  العامــة بموجــب مذكــرة  الصحيــة 
الصحــة والســكان فــي عــام 2016، علــى أن يتــم ذلــك عــن طريــق تقديــم 

الدعــم لمرافــق صحيــة معينــة فــي المناطــق التــي توجــد بهــا أعــداد كبيــرة 
مــن الالجئيــن. كمــا تدعــم المفوضيــة وتتعــاون مــع الــوزارة لضمــان وصول 
الالجئيــن إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة العالجيــة والوقائيــة، وتســاهم 
أنشــطة رفــع الوعــي فــي إعــالم الالجئيــن بالخدمــات الصحيــة المتوفــرة مــن 
أجــل تحســين إمكانيــة وصولهــم إلــى الخدمــات العامــة واســتفادتهم منهــا. 
ويدعــم قطــاع الصحــة حصــول األطفــال علــى التحصينــات وحصــول 
الالجئيــن علــى الرعايــة الصحيــة اإلنجابيــة الشــاملة والرعايــة الصحيــة 
الثانويــة المنقــذة للحيــاة مــن خــالل نظــام إحالــة مركــزي ومعاييــر قياســية 

لضمــان تقديــم خدمــات متســاوية لجميــع الالجئيــن وملتمســي اللجــوء.

ويقــدم قطــاع الخدمــات األساســية الدعــم لالجئيــن األكثــر ضعفــًا مــن 
بأمــان  لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية  الناحيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والمســاهمة فــي حمايتهــم مــن المخاطــر واالســتغالل. ومــن ناحيــة أخــرى 
يركز قطاع سبل الرزق على تطوير المهارات وريادة األعمال وتحسين 
الحصــول علــى عمــل بأجــر. وستســتمر دعــوة األطــراف الفاعلــة ذات 
الصلــة لتمكيــن الســكان الالجئيــن مــن الحصــول علــى التوظيــف والتمويــل 
بهــدف تحســين الفــرص االقتصاديــة لجميــع فئــات الســكان وتعزيــز الترابــط 

االجتماعــي بيــن الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة.

العالمــي  الغــذاء  برنامــج  يتيــح  الغذائــي  األمــن  بقطــاع  يتعلــق  وفيمــا 
لالجئيــن وملتمســي اللجــوء الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي فــي 
مصــر إمكانيــة الوصــول إلــى الغــذاء المناســب. وباإلضافــة إلــى ضمــان 
توفيــر األمــن الغذائــي األساســي باســتمرار يقــدم البرنامــج أنشــطة بنــاء 
القــدرة علــى الصمــود لالجئيــن األكثــر ضعفــًا وأفــراد المجتمعــات المضيفــة 
لتطويــر ودعــم خطــط التوظيــف المختلفــة وفــرص كســب الــرزق التــي 
تعــزز االعتمــاد علــى النفــس. وتشــمل هــذه األنشــطة تحســين الحصــول 
علــى التدريــب المهنــي والمهــارات لالجئيــن وأفــراد المجتمعــات المضيفــة 
لتمكينهــم مــن االنتقــال تدريجيــًا مــن الحصــول علــى المســاعدة والدعــم 
المباشــرين إلــى االعتمــاد علــى أنفســهم. وبنــاًء علــى ذلــك تتــم معالجــة 
تحســين  مــن  المســتفيدون  ويتمكــن  للضعــف  األساســية  األســباب  أحــد 
اعتمادهــم علــى أنفســهم، واألهــم مــن ذلــك أن هــذا المنهــج سيســاهم فــي 
تعزيــز الترابــط االجتماعــي بيــن الســكان الذيــن يعيشــون فــي المناطــق 

المعرضــة للخطــر التــي يســكن بهــا الالجئــون أيضــًا.
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الجئون يشاركون في حدث لألشخاص ذوي اإلعاقة نظمته منظمة كاريتاس شريك 
المفوضية في مصر.
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الشراكات والتنسيق
تظــل الحكومــة المصريــة، والتــي تمثلهــا وزارة الخارجيــة، هــي النظيــر 
الرئيســي للسياســات والتنســيق، وتشــمل آليــات تنســيق الشــئون اإلنســانية 
فــي مجــال قضايــا الالجئيــن فــي مصــر الفريــق العامــل المشــترك بيــن 
الــوكاالت والفريــق العامــل المشــترك بيــن القطاعــات واألفرقــة القطاعيــة 

العاملــة.

ويعــد الفريــق العامــل المشــترك بيــن الــوكاالت الــذي ترأســه المفوضيــة 
أعلى مســتوى تنســيق يتولى االســتجابة الحتياجات الالجئين في مصر. 
وعلــى هــذا المســتوى يناقــش الشــركاء قضايــا السياســات والفجــوات فــي 
مجــاالت الحمايــة والبرامــج فيمــا يتعلــق بمجتمعــات الالجئيــن مــن كافــة 
الجنســيات. أمــا الفريــق العامــل المشــترك بيــن القطاعــات فهــو منتــدى 
تنفيــذي بيــن القطاعــات يجمــع األفرقــة العاملــة مــن مختلــف القطاعــات، 
بمــا فــي ذلــك قطــاع الحمايــة والصحــة العامــة والتعليــم واألمــن الغذائــي 
واالحتياجــات األساســية والتدخــالت القائمــة علــى النقديــة وســبل كســب 
العامــل  الفريــق  ويتولــى  المحليــة.  المجتمعــات  مــع  والتواصــل  الــرزق 
المشــترك بيــن القطاعــات مســئولية تنســيق وتحديــد وتقييــم الموضوعــات 
التنفيذيــة ذات الصلــة لضمــان تطبيــق منهــج تكوينــي وقياســي، ويرفــع 
تقاريــره إلــى الفريــق العامــل المشــترك بيــن الــوكاالت بوصفهــا مســتوى 

تنســيقي أعلــى التخــاذ قــرارات السياســات والتوجيــه العــام.

ويكــون لــكل فريــق عامــل مشــترك بيــن القطاعــات مجموعــة معينــة مــن 
الشــركاء منهــم الــوزارات والجهــات المانحــة والــوكاالت الدوليــة والجمعيــات 
األهليــة الدوليــة والوطنيــة. وينــدرج تحــت الفريــق العامــل المعنــي بالحمايــة 
ثالثة أفرقة عاملة فرعية تتولى حماية الطفل والتصدي للعنف الجنســي 

يجــاد حلــول دائمــة، إذ يركــز  والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي واإ
الفريــق العامــل الفرعــي المعنــي بالحلــول الدائمــة علــى إيجــاد حلــول دائمــة 
عــادة  لالجئيــن )تحديــدًا العــودة الطوعيــة إلــى الوطــن/ عــودة الالجئيــن( واإ

التوطيــن/ الســبل التكميليــة لقبولهــم بصــورة قانونيــة فــي بلــدان ثالثــة.

وتجتمــع كافــة األفرقــة العاملــة واألفرقــة العاملــة الفرعيــة التابعــة للقطاعات 
علــى أســاس شــهري، وتلتــزم الــوكاالت حســب الحاجــة بتكويــن فــرق عمــل 
تتولــى التركيــز علــى مخرجــات معينــة وتحســين أوجــه التــآزر واألثــر. 
وفيمــا يتعلــق بالمتابعــة والتقييــم واإلبــالغ يواصــل الشــركاء فــي هــذا النــداء 
تبــادل المعلومــات وطــرح أدوات إلدارة المعلومــات بمــا فيهــا التقييمــات 
التخطيــط  وضمــان  المحليــة  المجتمعــات  مــن  المســتمرة  والمالحظــات 
والبرمجــة القائمــة علــى األدلــة والروابــط بيــن القطاعــات المختلفــة. كمــا 
Activity-« يواصل الشركاء اإلبالغ عن المؤشرات من خالل برنامج

Info« لتوضيــح التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ األنشــطة.

وتلتــزم المفوضيــة بوصفهــا رئيســًا للفريــق العامــل المشــترك بيــن الــوكاالت 
بإطــالع المنســق المقيــم وفريــق األمــم المتحــدة القطــري بانتظــام علــى 
المتعلقــة  المعلومــات  وتحديــث  الالجئيــن  بقضايــا  الخاصــة  التطــورات 
بتنفيــذ الخطــة االســتجابة اإلقليميــة لدعــم االجئيــن و تمكيــن المجتمعــات 
المنتديــات  هــذه  وتضمــن  المصريــة.  االســتجابة  وخطــة  المســتضيفة 
تطبيــق مناهــج واســتجابات منســقة وتعاونيــة ومتكاملــة لتلبيــة احتياجــات 
الحمايــة وتقديــم المســاعدات اإلنســانية لالجئيــن والمجتمعــات المحليــة 

المســتضعفة التــي تتأثــر بالهجــرة المختلطــة فــي مصــر.
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إطار المساءلة
يواصــل الشــركاء فــي هــذا النــداء المشــاركة الفعالــة فــي مجــال توعيــة 
المجتمعــات المحليــة مــن أجــل فهــم شــواغل واحتياجــات الرجــال والنســاء 
واألوالد والبنــات القادميــن مــن خلفيــات مختلفــة مــن دول أفريقيــا جنــوب 
الصحــراء واليمــن والعــراق وتعظيــم التغطيــة وتقديــم الخدمــات. كمــا يتــم 
إشــراك الالجئيــن وملتمســي اللجــوء مــن خــالل عقــد لقــاءات مجتمعيــة 
جــراء  واإ معيــن  لقطــاع  التابعــة  التركيــز  مجموعــات  تضــم  ومناقشــات 
الــذي  الســنوي  التشــاركي  التقييــم  إلــى  باإلضافــة  ودراســات،  تقييمــات 

المفوضيــة. تجريــه 

مراحــل  كافــة  فــي  اللجــوء  وملتمســي  الالجئيــن  إشــراك  ذلــك  ويضمــن 
تصميــم البرامــج القطاعيــة وتقييمهــا وتنفيذهــا وتحديــد األولويــات والحلــول 
المناســبة، كمــا تضمــن الــوكاالت الشــريكة فــي كافــة القطاعــات معالجــة 
الشــواغل المجتمعيــة فــي الوقــت المناســب وبفاعليــة عــن طريــق آليــات 

الشــكاوى والتعليقــات.

ويركــز الفريــق العامــل المعنــي بالتواصــل مــع المجتمعــات المحليــة علــى 
تحليــل وتحديــد قنــوات فعالــة وعمليــة للتواصــل مــع الالجئيــن وملتمســي 
اللجــوء، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الفئــات األكثــر ضعفــًا، كمــا 
يســعى الفريق إلى تحســين التنســيق بين الشــركاء في تحديد االحتياجات 
والفجوات في المعلومات وتحسين آليات تقديم المالحظات المباشرة مع 
مجتمعــات الالجئيــن. ويشــمل ذلــك إعــالم المجتمعــات المحليــة المتأثــرة 
بالخدمــات وبرنامــج المســاعدة المتاحيــن ومطالبتهــم بإبــداء المالحظــات 
علــى جــودة الخدمــات والبرنامــج وجدواهــم بوصفهــم وســيلة للدمــج فــي 

عمليــات اتخــاذ القــرار والمشــاركة فــي تصميــم التدخــالت وتنفيذهــا. وبنــاًء 
عليــه يتــم دمــج الشــواغل المجتمعيــة فــي الخطــط والسياســات القطاعيــة.

وتعــد المراكــز المجتمعيــة مواقــع رئيســية يعتمــد عليهــا الالجئــون للحصــول 
علــى المعلومــات بشــأن التدخــالت والخدمــات المقدمــة مــن الــوكاالت 
المباشــر  والتفاعــل  الفيديــو  الملصقــات ومقاطــع  خــالل  مــن  اإلنســانية 

بانتظــام مــع العامليــن لــدى المفوضيــة وشــركائها.

ويقــدم خــط المســاعدة التابــع للمفوضيــة طريقــة منظمــة لإلجابــة بكفــاءة 
وفاعليــة عــن استفســارات المســتفيدين، وذلــك مــن خــالل االســتعانة بعشــرة 
موظفيــن للــرد علــى المكالمــات الهاتفيــة التــي يبلــغ عددهــا فــي المتوســط 
والحمايــة  المســاعدات  عــن  لالستفســار  شــهريًا  مكالمــة   20,000

يجــاد حلــول دائمــة. والتســجيل وتحديــد وضــع الالجــئ واإ

الفريــق  اجتماعــات  خــالل  مــن  المســتخلصة  المعرفــة  مشــاركة  وســتتم 
لضمــان  المعنيــة  األطــراف  مــع  أعــاله  المذكــورة  والمنصــات  العامــل 

المناســب. الوقــت  فــي  فعالــة  وشــفافية  ومســاءلة  اســتجابة  تحقيــق 

الجئة من السودان وأطفالها الثالثة في مقر المفوضية في مصر أثناء تسجيلهم.
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المتطلبات المالية حسب القطاع المقدم للمساعدة

المبلــغ اإلجمالــي )بالــدوالر األمريكــي( لعــام 
2019 القطاع

 10,765,158 الحماية

 11,578,006 التعليم

 3,815,031 الصحة

9,431,964 االحتياجات األساسية وسبل كسب الرزق

 18,091,346 األمن الغذائي

53,681,505 إجمالي الميزانية
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المتطلبات المالية حسب المنظمة الطالبة للدعم

متطلبات تمويل الحكومة المصرية بموجب خطة مصر لالستجابة لالجئين
وطالبي اللجوء من دول  أفريقيا والعراق واليمن 2019

المبلــغ اإلجمالــي )بالــدوالر األمريكــي( لعــام 
2019 الهيئة/ المنظمة

 4,448,500 اليونيسف

 18,091,346 برنامج الغذاء العالمي

 905,000 صندوق األمم المتحدة للسكان

 305,000 هيئة األمم المتحدة للمرأة

 25,071,717 لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة 
الالجئيــن

 1,800,000 هيئة إنقاذ الطفولة

 2,368,909 هيئة اإلغاثة الكاثوليكية

 691,033 هيئة كير الدولية

53,681,505 اإلجمالي

إجمالــي المتطلبــات مــن ينايــر إلــى ديســمبر 2019 
)دوالر أمريكــي(

القطاع

مكون اللجوء مكون الصمود

7,075,000 18,790,000 التعليم

 9,775,000 11,792,000 الصحة

41,075,000 15,000,000 االحتياجات االساسية وسبل كسب العيش 

3,500,000 3,500,000 الحماية

61,425,000 49,082,000
إجمالي االحتياجات

110,507,000
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الجئة من جنوب السودان تتقدم بطلب للحصول على منحة تعليمية ألحد أبنائها 
مقدمة من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين من خالل شريكها، هيئة 

اإلغاثة الكاثوليكية في القاهرة، مصر.
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قطاع الحماية

اعتبارًا من شهر ديسمبر 2018 سجلت المفوضية 112,039 ملتمس 
لجوء والجئًا من دول أفريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن )46% من 
إجمالــي الســكان الالجئيــن المســجلين( وهــو مــا يمثــل زيــادة كبيــرة مقارنــة 
بعــام 2017 والــذي تــم خاللــه تســجيل 92,524 الجئــًا وملتمــس لجــوء 
مــن الفئــات الســكانية الثالثــة4. وفيمــا يتعلــق بالفئــات المســجلة حاليــًا تــم 
تصنيفهــم مــن حيــث الســن والجنــس والتنــوع كمــا يلــي: الســكان األفارقــة 
الذيــن يشــكلون النســبة األكبــر منهــم )53,089 أنثــى و58,950 ذكــرًا(، 
مــن بينهــم 20,928 شــابًا )18-24 ســنة( و26,554 طفــاًل فــي ســن 
المدرســة و3474 طفــاًل مــن غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم 
)منهــم 2501 طفــل غيــر مصحــوب( و19,908 مــن األشــخاص ذوي 
اإلعاقــات المختلفــة. أمــا بالنســبة للســكان العراقييــن الذيــن طــال بقاؤهــم 
بينهــم 1015  أنثــى و3616 ذكــرًا(، مــن  فــي مصــر هنــاك )3378 
شــابًا )18-24 ســنة( و1636 طفــاًل فــي ســن المدرســة )6-17 ســنة( 
4 أطفــال منهــم غيــر مصحوبيــن ومنفصليــن عــن ذويهــم )طفــل واحــد 
مــن األطفــال األربعــة غيــر مصحــوب( و1019 مــن األشــخاص ذوي 
اإلعاقــات المختلفــة. وفيمــا يتعلــق بالســكان اليمنييــن وهــم الفئــة الســكانية 
األســرع نموًا بين الالجئين في مصر خالل عام 2018 هناك )4058 
أنثــى و4264 ذكــرًا( مــن بينهــم 1012 شــابًا )18-24 ســنة( و2178 
فــي ســن المدرســة و48 طفــاًل غيــر مصحــوب ومنفصــل عــن  طفــاًل 
ذويــه )منهــم 17 طفــاًل غيــر مصحــوب( و1655 مــن األشــخاص ذوي 
اإلعاقــات المختلفــة5. وتعكــس الزيــادة فــي أعــداد الفئــات الســكانية الثالثــة 
عــدم اســتقرار األوضــاع فــي بلدانهــم، علمــًا بــأن الكثيــر منهــم يدخلــون إلى 
مصــر بطــرق غيــر نظاميــة مــا يــؤدي إلــى اســتمرار الحاجــة إلــى رصــد 
بــراز الــدور ليتمكــن الشــركاء فــي  الحمايــة لالتجاهــات ورفــع الوعــي واإ
مجــال الحمايــة مــن الوصــول إلــى الســكان المحتاجيــن لتقديــم الدعــم لهــم.

ويخضع ملتمسو اللجوء من دول أفريقيا والعراق لتحديد وضع الالجئ. 
وتشــمل البلــدان األصليــة الرئيســية لملتمســي اللجــوء األفارقــة الســودان 
ريتريــا والصومــال. ووفقــًا للسياســة اإلقليميــة  ثيوبيــا واإ وجنــوب الســودان واإ
للمفوضيــة يتــم تســجيل المواطنيــن اليمنييــن ومنحهــم الوثائــق ولكنهــم ال 
يخضعــون لتحديــد وضــع الالجــئ إال إذا كان هنــاك إمكانيــة للنظــر فــي 

إعــادة توطينهــم أو إذا كان هنــاك معلومــات قــد تــؤدي إلــى اســتبعادهم 
ممــا يتطلــب المزيــد مــن الفحــص واإلثبــات.

ُيســتخرج  والمفوضيــة،  المصريــة  الحكومــة  بيــن  عليــه  اتفــق  وحســبما 
لجميــع ملتمســي اللجــوء بطاقــات صفــراء ســارية لمــدة ثمانيــة عشــر شــهرًا 
وترفــق بهــا تصاريــح اإلقامــة التــي تكــون ســارية لمــدة ســتة أشــهر قابلــة 
للتجديــد. أمــا ملتمســو اللجــوء الذيــن ال يقدمــون وثائــق إثبــات الهويــة وقــت 
التســجيل تســتخرج لهــم شــهادات ملتمســي اللجــوء التــي تؤكــد تســجيلهم 
لــدى المفوضيــة والتقــدم للحصــول علــى اللجــوء ولكنهــم ال يحصلــون علــى 
تصريــح إقامــة حتــى يخضعــوا لمقابــالت تحديــد وضــع الالجــئ ويتضــح 
أنهــم مؤهلــون للحصــول علــى الحمايــة الدوليــة. وتتخــذ تلــك اإلجــراءات 
كمحاولــة إلدارة التحــركات المختلطــة بشــكل أفضــل وتشــجيع ملتمســي 
اللجــوء علــى تقديــم أي وثائــق إلثبــات هوياتهــم للمســاعدة فــي التحقــق مــن 

صحــة طلــب اللجــوء المقــدم.

ويحصــل ملتمســو اللجــوء الذيــن يخضعــون لعمليــة تحديــد وضــع الالجــئ 
ويتضــح أنهــم مؤهلــون للحصــول علــى الحمايــة الدوليــة علــى بطاقــات 
زرقــاء. وجديــر بالذكــر أن مــدة النظــر فــي طلــب التســجيل وتحديــد وضــع 
الالجــئ تختلــف حســب الجنســية وفقــًا ألعــداد الوافديــن ولكنهــا تتــراوح فــي 
المتوســط بيــن أربعــة أشــهر للتســجيل وعاميــن كحــد أقصــى لتحديــد وضــع 
الالجــئ. ويتيــح التســجيل لالجئيــن وملتمســي اللجــوء تصحيــح أوضاعهــم 
فــي مصــر لتجنــب المخاطــر مثــل الترحيــل، ممــا يتيــح بشــكل أفضــل 

تحديــد األشــخاص الذيــن تعنــى بهــم المفوضيــة.

وهنــاك تدخــل آخــر مهــم مرتبــط بالوثائــق وهــو التســجيل المدنــي الــذي 
الميــالد وشــهادات  يشــمل تجهيــز الوثائــق واســتخراجها مثــل شــهادات 
الــزواج والطــالق وشــهادات الوفــاة وغيرهــا حســب االقتضــاء، وذلــك مــن 
خــالل الشــركاء المنفذيــن القانونييــن علــى المســتوى الوطنــي واآلليــات 
فــي  الدعــم  الشــركاء  هــؤالء  ويقــدم  المفوضيــة.  تطبقهــا  التــي  الهيكليــة 
الحصــول علــى الوثائــق والشــهادات المطلوبــة فــي حــال مواجهــة الالجئيــن 
وملتمســي اللجوء أي عوائق تحديدًا في حالة اســتخراج شــهادات الميالد 
والتــي تعــد مســألة حيويــة لضمــان توثيــق المواليــد وتجنــب األوضــاع التــي 

تعــد المفوضيــة هــي الهيئــة الرائــدة لقطــاع الحمايــة، ويشــمل إطــار التنســيق – مــن بيــن أفرقــة أخــرى – األفرقــة العاملــة الفرعيــة المعنيــة بحمايــة الطفــل 
يجــاد حلــول دائمــة. ويتــم إبــرام شــراكات والتعــاون مــع الحكومــة والمؤسســات  والتصــدي للعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي واإ
الشــقيقة لألمــم المتحــدة وشــركاء آخريــن فــي مجــال الحمايــة بوجــه عــام منهــم المجلــس القومــي للمــرأة، والمجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة، ومنظمــة 
األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف، والتــي تشــارك المفوضيــة فــي رئاســة الفريــق العامــل الفرعــي المعنــي بحمايــة الطفــل(، وصنــدوق األمــم المتحــدة 
للســكان، وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، وهيئــة إنقــاذ الطفولــة الدوليــة، وهيئــة كيــر الدوليــة، والمؤسســة المصريــة لحقــوق الالجئيــن، والمجلــس العربــي 

لدعــم المحاكمــة العادلــة وحقــوق اإلنســان.

الوضع الراهن
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االحتياجات وأوجه الضعف واالستهداف
 تواجــه الفئــات االفريقيــة عــددًا مــن التحديــات التــي قــد تــؤدي إلــى وجــود قيــود
 فــي حيــز الحمايــة فــي البيئــة التشــغيلية والتــي مــن بينهــا العوائــق المتعلقــة باللغــة
مكانيــة الوصــول إلــى بعــض الخدمــات و وجــود حــاالت العنــف  والثقافــة، واإ
 الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، وعــدم توفــر الوثائــق الثبوتيــة
 مــن بلــد المنشــأ بالنســبة للوافديــن الجــدد، والهيــاكل المجتمعيــة غيــر الموحــدة أو
 التــي ال تتســم بالقــوة الكافيــة لدعــم نفســها والتوجيــه نحــو االعتمــاد علــى النفــس،

باإلضافــة إلــى شــواغل بشــأن األمــن لبعــض الحــاالت الفرديــة.

 أمــا فيمــا يتعلــق بفئــات العراقييــن، تحديــدًا الذيــن دخلــوا إلــى مصــر بتأشــيرات
 ســياحية وطالبــوا الحقــًا بالحصــول علــى اللجــوء، يرتبــط أهــم شــواغل الحمايــة
 الجوهريــة بإمكانيــة الوصــول إلــى الوثائــق الالزمــة لتنظيــم إقامتهــم فــي مصــر
 واالســتفادة مــن مجموعــة الخدمــات المتوفــرة فــي البيئــة التشــغيلية. وقــد شــكل
 حصــول هــذه الفئــة علــى تصاريــح اإلقامــة وتجديدهــا تحديــًا، إذ تخضــع تلــك
 العمليــة للسياســات العامــة الخاصــة ببلــد اللجــوء. وقــد أدى عــدم قدرتهــم علــى

 تنظيــم إقامتهــم إلــى التأثيــر علــى حياتهــم اليوميــة فــي مصــر.

 ويشــكل فئــات اليمنيــون أعلــى معــدل متزايــد مــن الالجئيــن فــي مصــر لعــام
 2018، وهــو مــا يرجــع بدرجــة كبيــرة إلــى حالــة النــزاع الجاريــة فــي اليمــن.
 وتحتــاج هــذه الفئــة إلــى الدعــم المرتبــط بالمســاعدة تحديــدًا للوافديــن إلــى مصــر
بــدون مدخــرات أو يفتقــرون إلــى القــدرات الفرديــة لتحقيــق االكتفــاء الذاتــي.

 وعمومــًا يحتــاج بدرجــة كبيــرة معظــم ملتمســي اللجــوء والالجئيــن مــن دول أفريقيــا
فــي المســاعدة  إلــى  فــي مصــر  المفوضيــة  لــدى  المســجلين  واليمــن   والعــراق 
 المجــال النفســي واالجتماعــي والحمايــة وســبل كســب الــرزق. وعلــى الرغــم مــن
 أن المنظمــات الشــريكة فــي هــذا النــداء، و كذلــك الحكومــة المصريــة، تواصــل
 الدعــوة إلــى تحقيــق المســاواة لجميــع الالجئيــن فــي مصــر، مــا زال التفــاوت بيــن
 التمويــل المتوفــر للســوريين والتمويــل المتوفــر لالجئيــن مــن جنســيات أخــرى
 يمثــل تحديــًا. وقــد أثــرت الزيــادة فــي تكاليــف المعيشــة والتضخــم والظــروف
المفوضيــة قــدرة  علــى  التمويــل  ونقــص  الصعبــة  واالقتصاديــة   االجتماعيــة 
وشــركائها لدعــم الالجئيــن وملتمســي اللجــوء فــي تلبيــة احتياجاتهــم األساســية.

 ويظــل مــن بيــن األولويــات االســتجابة الحتياجــات البنــات واألوالد المســتضعفين
 مــن خــالل االســتمرار فــي تقديــم الخدمــات الموجهــة لجميــع األطفــال المعرضيــن
 للخطــر. ومــا زالــت الشــواغل المتعلقــة بالحمايــة لألطفــال الالجئيــن مــن دول
 أفريقيــا والعــراق واليمــن تتزايــد وتشــمل تحديــات فرديــة ماديــة وقانونيــة متعلقــة
 بالحمايــة والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس )يشــكل األفارقــة نســبة 89,1% مــن

1159 حالــة مســجلة خــالل عــام 2018(.

 وقــد تــم إبــالغ المفوضيــة وشــريكتها هيئــة كيــر الدوليــة خــالل عــام 2018
نــوع الجنــس القائــم علــى  للعنــف الجنســي والعنــف   بـــ 1231 حالــة تعــرض 

 مــن األفارقــة وجنســيات أخــرى، وهــو مــا يشــكل 81% مــن إجمالــي حــاالت
 العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي المبلــغ عنهــا خــالل عــام
 2018. وجــاء مــن بيــن الحــاالت المبلــغ عنهــا 696 حالــة اغتصــاب ]%56,5[
جســدي اعتــداء  حالــة  و155   ]%19,4[ جنســي  اعتــداء  حالــة   239  يليهــا 
زواج حالــة  و28   ]%8,9[ عاطفــي  نفســي/  إيــذاء  حالــة  و109   ]%12,6[ 
 قســري ]2,3%[ و4 حــاالت حرمــان مــن المــوارد ]0,3%[. وهنــاك 267 حالــة
 مــن إجمالــي الحــاالت تــم ارتكابهــا ضــد أطفــال )217 بنتــًا و50 ولــدًا( بنســبة
 21,7% مــن إجمالــي عــدد الناجيــن، مــن بينهــم 13 طفــاًل منفصــاًل عــن ذويــه
 و80 طفــاًل غيــر مصحــوب. ومــن بيــن إجمالــي حــاالت األطفــال هنــاك 107
 حالة اغتصاب ]40,1%[ يليها 97 حالة اعتداء جنسي ]36,3%[ و33 حالة
 إيــذاء نفســي ]12,4%[ و25 حالــة زواج قســري ]9,4%[ و5 حــاالت اعتــداء
 جســدي ]1,9%[، علمــًا بــأن الوحــدة المعنيــة بالعنــف الجنســي والعنــف القائــم
 علــى نــوع الجنــس هــي الجهــة التــي تولــت إثبــات هــذه الحــاالت وتقديــم المشــورة
فــي حــاالت بنســبة %28,3  الســابقة وجــود زيــادة   بشــأنها. وتوضــح األرقــام 
 العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس المبلــغ عنهــا مقارنــة بعــام

2017 وهــي نســبة متناســبة إلــى حــد مــا مــع مجمــل النمــو الســكاني.

 واعتبارًا من ديسمبر 2018 تم تسجيل 94,964 طفاًل لدى مكتب المفوضية
 بمصــر )39% مــن الســكان الالجئيــن وملتمســي اللجــوء( منهــم 59% ســوريين
 و41% )38,935( مــن دول أفريقيــا والعــراق واليمــن. ويبلــغ إجمالــي عــدد
 األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم 4176 طفــاًل منهــم 2638

طفــاًل غيــر مصحــوب و1538 طفــاًل منفصــاًل عــن ذويــه.

والمنفصليــن المصحوبيــن  غيــر  األطفــال  أعــداد  فــي  المســتمرة  الزيــادة   ومــع 
 عــن ذويهــم المســجلين لــدى مكتــب المفوضيــة، تظــل هــذه الفئــة هــي األكبــر
 بيــن األطفــال ملتمســي اللجــوء والالجئيــن والتــي ترتبــط بشــواغل خاصــة فــي
 مجــال الحمايــة. واعتبــارًا مــن ديســمبر 2018 بلــغ إجمالــي عــدد األطفــال غيــر
 المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 4176 طفاًل يبلغ معظمهم 15-17 عام.

 ويشــكل األطفــال غيــر المصحوبيــن نســبة 63% مــن إجمالــي األطفــال غيــر
 المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم، ويظــل األطفــال غيــر المصحوبيــن مــن
 إريتريــا )48%( هــم الشــريحة األكبــر بيــن إجمالــي األطفــال غيــر المصحوبيــن
يليهــم األطفــال غيــر الوافديــن منهــم خــالل عــام 2018،  أعــداد   مــع زيــادة 
 المصحوبيــن مــن إثيوبيــا )17%(. وعــادًة مــا يأتــي األطفــال المنفصلــون عــن
 ذويهــم بصحبــة أقاربهــم البالغيــن المســتضعفين والذيــن يحتاجــون إلــى توفيــر
 حمايــة إضافيــة. وفــي عــام 2018 ارتفــع عــدد األطفــال المنفصليــن عــن ذويهــم
 مــن جنــوب الســودان ليصبحــوا الفئــة األكبــر بيــن األطفــال المنفصليــن عــن
انخفضــت والذيــن  الســوريين  األطفــال  عــدد  متجاوزيــن   %41 بنســبة   ذويهــم 

نســبتهم إلــى %22.

قــد تــؤدي إلــى انعــدام الجنســية.

الدعــم  توفيــر  لالجئيــن  المقدمــة  األخــرى  المســاعدة  خدمــات  وتشــمل 
للوصــول إلــى المرافــق الصحيــة والتعليميــة ودعــم المســاعدة القانونيــة 
مــن  الناجيــن  ودعــم  الوعــي  ورفــع  لألطفــال  المتخصصــة  والخدمــات 
العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس والمبــادرات المجتمعيــة 
وتمكيــن  الموضوعــات  مــن  بعــدد  الوعــي  ورفــع  المعلومــات  لمشــاركة 

المجتمعــي. والترابــط  النفــس  علــى  االعتمــاد  المجتمعــات/ 

وباإلضافــة إلــى المســاعدة المباشــرة تشــمل اإلجــراءات األخــرى المتعلقــة 
بالحمايــة: تعزيــز قــدرات كافــة األطــراف المعنيــة، والتنســيق بيــن األطــراف 
وبعثــات  التوعيــة،  وأنشــطة  الوقايــة،  وجهــود  القطاعــات،  فــي  الفاعلــة 
ومتابعتهــم،  الشــركاء  ودعــم  النائيــة،  المناطــق  فــي  المتنقلــة  التســجيل 
ومشــاركة المســتفيدين فــي كافــة مراحــل دورات البرامــج الســنوية وهــي 

التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة واإلبــالغ والتقييــم والتقديــر. 
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االغتصاب
٪٥٦,٥

االعتداء الجنسي
٪١٩,٤

اإلیذاء العاطفي
/النفسي
٪٨,٩

الزواج القسر�
٪٢,٣

االعتداء الجسد�
٪١٢,٦

الحرمان من الموارد
٪٠,٣

حاالت العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس
التي أبلغ عنها الالجئين وطالبي اللجوء من أفريقيا وجنسيات أخرى

 ويتعــرض بدرجــة كبيــرة األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم
 إلــى اإليــذاء والعنــف وخطــر اللجــوء آلليــات تكيــف ســلبية، منهــا ترتيبــات العمــل
 االســتغاللية والــزواج المبكــر والعمــل بالجنــس كســبيل للبقــاء علــى قيــد الحيــاة.
 وفــي غيــاب مقــدم الرعايــة الرئيســي القانونــي عــادًة مــا يحتــاج هــؤالء األطفــال
 إلــى ترتيبــات رعايــة محســنة وآمنــة، لذلــك يجــب أن تتصــدى خدمــات الحمايــة
 والمســاعدة لمخاطــر الحمايــة منــذ أول اتصــال مــع األطفــال، ويشــمل ذلــك
 ترتيبــات رعايــة بديلــة آمنــة وحاميــة مــع مقدمــي رعايــة مؤهليــن ومدربيــن، ودعــم
النفســي واالجتماعــي المتخصصــة الدعــم   االحتياجــات األساســية، وخدمــات 
مكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة، والتعليــم وهــو  وغيــر المتخصصــة، واإ
 المجــال الــذي يضــع قيــودًا إضافيــة فيمــا يتعلــق بالحمايــة مــن خــالل عائــق

الوصــول إلــى التعليــم الرســمي المســتدام لألطفــال مــن جنســيات معينــة.

المــوارد نقــص  بســبب  كبيــرة  معوقــات  الالجئــون  اليمنيــون  األطفــال   ويواجــه 
تعقيــدًا وترســخًا ممــا أكثــر  التحديــات  الســنوات أصحبــت   المتاحــة. وبمــرور 
 يتطلــب ضــخ اســتثمارات أكبــر لتقديــم حلــول متكاملــة، كمــا يجــب تخصيــص
 مــوارد كافيــة لتنفيــذ األنشــطة التــي تديرهــا المجتمعــات المحليــة واألنشــطة التــي
 تركــز علــى المجتمعــات المحليــة فــي محاولــة لتعزيــز الدعــم المجتمعــي المقــدم
 لألســر، باإلضافــة إلــى تعميــم الوصــول إلــى الخدمــات المتخصصــة حســب
 الحاجــة. ويشــمل ذلــك طــرح مبــادرات موجهــة لالســتجابة لالحتياجــات الخاصــة
للنســاء والبنــات وتشــجيع تمكينهــن وحمايتهــن بمجتمعاتهــن األوســع نطاقــًا.

 ويمثــل الشــباب )18-24 ســنة( 18% مــن الســكان الالجئيــن المســجلين لــدى
 المفوضيــة بمصــر. وعــادًة مــا يلجــأ هــؤالء الشــباب إلــى آليــات تكيــف ســلبية

 فــي ظــل الفــرص المحــدودة للحصــول علــى ســبل مســتدامة وحاميــة لكســب
 الــرزق والتدريــب علــى المهــارات المهنيــة تحديــدًا لألطفــال الذيــن ينتقلــون إلــى
 مرحلــة البلــوغ، وتوفــر حلــول دائمــة محــدودة منهــا إمكانيــة الوصــول إلــى ســبل
مكانيــة الوصــول المقيــدة إلــى التعليــم الثانــوي والجامعــي. وتتفاقــم  تكميليــة، واإ
 هــذه الفجــوات فــي مجــال الحمايــة بســبب نقــص الدعــم والتوجيــه بالمجتمعــات
 التــي يعيــش بهــا الشــباب وانخفــاض احتمــال عودتهــم إلــى بلــدان المنشــأ فــي
 المســتقبل القريــب والتحديــات االقتصاديــة التــي يواجههــا البلــد المضيــف وعــدم

وجــود آفــاق للمســتقبل فــي مصــر.

 ومــع اســتمرار إحــكام الســيطرة علــى إدارة التحــركات المختلطــة بالمنطقــة، مــا
الصحــراء جنــوب  أفريقيــا  دول  مــن  والالجئيــن  اللجــوء  ملتمســي  بعــض   زال 
القبــض عليهــم لدخــول مصــر أو محاولــة مغادرتهــا بطــرق غيــر إلقــاء   يتــم 
 نظاميــة. ولذلــك تســتمر الحاجــة إلــى تقديــم المســاعدات الطارئــة واإلنســانية
نظاميــة، غيــر  بطــرق  الدخــول  أو  المغــادرة  بتهمــة  المحتجزيــن   لألشــخاص 
 بمــا فيهــم األطفــال، باإلضافــة إلــى الخدمــات القانونيــة والمشــورة التــي يقدمهــا
 الشــركاء فــي مجــال الحمايــة بعــد اإلفــراج عنهــم. وســيظل التركيــز علــى تعزيــز
 قــدرات الحكومــة الحاليــة علــى المســتويين المركــزي والمحلــي إلدارة الهجــرة غيــر
 النظاميــة بطريقــة مراعيــة للحمايــة بدرجــة أكبــر وبمــا يراعــي المعاييــر الدوليــة
 مثل خطة العمل المؤلفة من عشــر نقاط التي تتناول حماية الالجئين والهجرة
 المختلطــة الخاصــة بالمفوضيــة والتــي تقــدم التوجيــه بشــأن إدارة التحــركات غيــر
 النظاميــة وحمايــة احتياجــات الفئــات األكثــر ضعفــًا، ومنهــا األشــخاص الفاريــن

 مــن االضطهــاد والملتمســين للحمايــة الدوليــة.
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إر�تر�ا
٪٤٨

إثیو�یا
٪١٧

الصومال
٪١٦

السودان
٪١٠

سور�ا
٪٥

جنوب السودان
٪٣

الیمن
٪١

أخر�
٪٠

عدد األطفال غير المصحوبين المسجلين حسب الجنسية اعتبارًا من ديسمبر 2018

االغتصاب
٪٤٠,١

االعتداء الجنسي
٪٣٦,٢

اإلیذاء النفسي
٪١٢,٤

الزواج القسر�
٪٩,٤

االعتداء الجسد�
٪١,٩

حاالت العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ضد األطفال

2,638
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التوجه االستراتيجي وخطة االستجابة
تشمل األهداف الرئيسية لقطاع الحماية ما يلي:

يجاد الحلول، ومنها إعادة التوطين واإلعادة الطوعية أينما يكون ذلك ممكنًا عمليًا، والسبل التكميلية إليجاد حلول.. 1 تأمين الحصول على اللجوء واإ
تسجيل وتوثيق األشخاص الذين يحتاجون إلى الحصول على الحماية الدولية ودعم االستخدام االستراتيجي لتحديد وضع الالجئ.. 2
تحســين آليــات الحمايــة المجتمعيــة والتمكيــن والتوعيــة، بهــدف تعزيــز اإلدارة الذاتيــة والعالقــات المتجانســة بيــن الالجئيــن والمجتمعــات المحليــة المضيفــة . 3

وتحديــد وتلبيــة احتياجــات الفئــات األكثــر ضعفــًا بمــا فيهــم كبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
تعزيــز أنظمــة حمايــة الطفــل وضمــان توفيــر فــرص متســاوية لوصــول األطفــال والمراهقيــن والشــباب إلــى تدخــالت حمايــة الطفــل الجيــدة، تحديــدًا لألطفــال . 4

غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم.
تقليل مخاطر ونتائج العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وتحسين الوصول إلى الخدمات الجيدة.. 5

ويواصــل الشــركاء فــي مجــال المســاعدة اإلنســانية دعــم وتكميــل جهــود الحكومــة 
المصريــة لضمــان الحصــول علــى اللجــوء والحفــاظ علــى حيــز حمايــة مواتــي، 
اإلعــادة  عــدم  مبــدأ  تدعيــم  إلــى  الحاجــة  بشــأن  الدعــوة  جهــود  تســتمر  كمــا 
القســرية وضمــان الوصــول إلــى إجــراءات اللجــوء. ومــن ناحيــة أخــرى تســتمر 
لعــام واحــد ودعــم  اإلقامــة  مــدة تصاريــح  إلــى زيــادة  الدعــوة  فــي  المفوضيــة 
تطبيــق الالمركزيــة علــى إجــراءات تقديــم طلبــات اإلقامــة فــي الوقــت المناســب 
بمحافظــة اإلســكندرية. ويســتمر مــن بيــن األولويــات أيضــًا الوصــول إلــى التعليــم 
الحكومــي العالــي الجــودة وتســجيل المواليــد واســتخراج وثائــق الحالــة المدنيــة. 
وســيتم تحســين الجهــود الراميــة إلــى عقــد الشــراكات الموجهــة لتســهيل الحلــول 
مــن خــالل تقــدم الالجئيــن الذيــن يغــادرون مصــر إلجــراءات الخــروج مــن أجــل 

إعــادة توطينهــم أو أي ســبل قانونيــة أخــرى لقبولهــم.

الالجئيــن  جميــع  وتوثيــق  تســجيل   2019 عــام  خــالل  المفوضيــة  وتواصــل 
وملتمســي اللجــوء الذيــن يتوافــدون علــى مكاتبهــا بالقاهــرة واإلســكندرية. وتعــد 
القياســات الحيويــة مكونــًا أساســيًا فــي عمليــة التســجيل التــي تســاهم فــي تحقيــق 
علــى  المفوضيــة  تعتمــد  إذ  المفوضيــة،  بهــا  تقــوم  التــي  اإلجــراءات  نزاهــة 
الســجالت التــي يتــم تحديثهــا بانتظــام بوصفهــا أداة للحمايــة تتيــح بشــكل أفضــل 
تحديــد األشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى اللجــوء واحتياجاتهــم المتعلقــة بالحمايــة 
وتحســين توجيــه خدمــات المســاعدة والخدمــات المتخصصــة لالجئيــن وملتمســي 
تحديــث  فــي  القــدر  بنفــس  المفوضيــة  تســتمر  كمــا  ضعفــًا.  األكثــر  اللجــوء 
إجــراءات تحديــد وضــع الالجــئ لتتماشــى مــع اإلرشــادات الدوليــة اآلخــذة فــي 
واســتجابة  وكفــاءة  فاعليــة  أكثــر  جعلهــا  بهــدف  العمليــة  تلــك  بشــأن  التطــور 
الحتياجــات الحمايــة بطريقــة اســتراتيجية ويمكــن التنبــؤ بهــا بدرجــة أكبــر، وتكــون 

موحــدة علــى مســتوى المنطقــة ككل، وتؤثــر علــى مســتفيدين مماثليــن.

كمــا يســتمر التنســيق الوثيــق وتقديــم الدعــم للهيئــات الحكوميــة )تحديــدًا وزارة 
التضامــن  ووزارة  والتعليــم  التربيــة  ووزارة  والســكان  الصحــة  ووزارة  الخارجيــة 
االجتماعــي ووزارة الشــباب( واللجــان الوطنيــة )مثــل المجلــس القومــي للمــرأة 
والمجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة( والمجتمــع المدنــي وغيــره مــن األطــراف 
المعنيــة لتوجيــه دعــوة أكثــر فاعليــة لتحقيــق أعلــى جــودة وتوفيــر فــرص متكافئــة 
للحصــول علــى الحقــوق والخدمــات األساســية والتمتــع بهــا لالجئيــن مــن دول 
أفريقيــا والعــراق واليمــن. كمــا يظــل مــن بيــن األولويــات تعزيــز القــدرات الوطنيــة 
الســتخراج الوثائــق المدنيــة وتســهيل الحصــول علــى اإلقامــة لالجئيــن المقيميــن 
بمناطــق نائيــة، مــع االعتمــاد علــى آليــة التســجيل المتنقلــة كإجــراء تشــغيل موحــد 

تحديــدًا فــي مناطــق الســاحل الشــمالي.

وتواصــل المفوضيــة تقديــم الدعــم الفنــي والمــادي للحكومــة بشــأن تبنــي سياســات 
إلدارة اللجــوء والهجــرة التــي تقــدم اســتجابات متكاملــة وتعاونيــة وموجهــة نحــو 
الحلــول للمتأثريــن بالهجــرة غيــر النظاميــة، وهــو مــا يضمــن تحديــد األشــخاص 
الذيــن يحتاجــون إلــى الحمايــة الدوليــة وحصولهــم علــى اللجــوء وآليــات المســاعدة 
المناســبة. كمــا تســتمر المفوضيــة وشــركاؤها فــي مســاعدة الســلطات فــي تلبيــة 
مــن خــالل  ذلــك  فــي  بمــا  النظاميــة،  بالتحــركات غيــر  المتأثريــن  احتياجــات 
والنفســية  والطبيــة  والقانونيــة  اإلنســانية  والمســاعدة  مــواد غيــر غذائيــة  تقديــم 
واالجتماعيــة للمحتجزيــن، والتوصــل إلــى بدائــل لالحتجــاز لمــن يفــرون مــن 

االضطهــاد والفئــات المســتضعفة األخــرى، تحديــدًا األطفــال والنســاء.

ويظــل مــن بيــن أولويــات المفوضيــة رصــد الحمايــة والمشــورة القانونيــة وتنســيق 
إمكانيــة وصــول منظمــات المســاعدة اإلنســانية واإلغاثــة اإلنســانية للمحتجزيــن، 
حمايــة  بشــأن  والهجــرة  القانــون  إنفــاذ  لمســئولي  التدريــب  تقديــم  عــن  فضــاًل 
فــي البحــر واالتجــار بالبشــر والتهريــب والهجــرة  الالجئيــن الدولييــن واإلنقــاذ 

المختلطــة.

ويظــل أيضــًا مــن بيــن األولويــات دعــم تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة 
العنــف ضــد المــرأة واالســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن المــرأة، وهــو مــا يتطلــب 
تعاونــًا وثيقــًا مــع المجلــس القومــي للمــرأة وغيــره مــن الشــركاء المعنييــن. وســيتم 
خــالل عــام 2019 تحســين مبــادرات وقائيــة مبتكــرة وخدمــات اســتجابة منســقة 
وجيــدة، باإلضافــة إلــى تعزيــز قــدرات الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة علــى 
منــع العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس والتصــدي لهمــا، ودعــم 
السياســات  تعزيــز  مــع  جنــب  إلــى  جنبــًا  واقتصاديــًا  اجتماعيــًا  المــرأة  تمكيــن 

واآلليــات الوطنيــة.

ومــن أجــل االســتجابة لالحتياجــات الخاصــة لألطفــال الالجئيــن مــن دول أفريقيــا 
والعــراق واليمــن – بمــا فيهــم األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم 
وغيرهــم مــن األطفــال المعرضيــن للخطــر – وأهاليهــم، يواصــل الشــركاء فــي 
مجــال الحمايــة القيــام بــدور حيــوي فــي تنســيق جهــود األطــراف المعنيــة لتوفيــر 
خدمــات حمايــة جيــدة لجميــع األطفــال الالجئيــن والمراهقيــن والشــباب ومقدمــي 
الرعايــة المتضرريــن مــن التشــريد القســري. باإلضافــة إلــى دعــم اســتجابة كليــة 
وشــاملة ومســتدامة لتلبيــة احتياجاتهــم وتجنــب اللجــوء آلليــات تكيــف ضــارة. 
حالتهــا فــي الوقــت المناســب  وســيظل التركيــز مســتمرًا علــى تحديــد الحــاالت واإ
دارتهــا بشــكل جيــد، بمــا فــي ذلــك تقييــم وتحديــد مصالــح الطفــل الفضلــي.  واإ
ومــن بيــن المجــاالت األخــرى التــي تحظــى باألولويــة مبــادرات تعزيــز القــدرات، 
وتعزيــز بدائــل لترتيبــات الرعايــة بالتنســيق مــع المجتمعــات المحليــة والســلطات 
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والتدخــالت  اإلعاقــة،  ذوي  لألطفــال  متخصصــة  خدمــات  وتقديــم  المعنيــة، 
القائمــة علــى النقديــة، وتقديــم خدمــات حمايــة الطفــل المجتمعيــة، والدعــم النفســي 
واالجتماعــي المتخصــص، والــذي يشــمل المهــارات الحياتيــة وبرامــج التربيــة 
اإليجابيــة. وتنفيــذًا للمنهــج المجتمعــي القائــم علــى الحقــوق يواصــل الشــركاء 
فــي مجــال التنميــة زيــادة مشــاركتهم فــي مجتمعــات الالجئيــن المختلفــة لتعزيــز 

القــدرات المجتمعيــة علــى اإلدارة الذاتيــة.

وســيتم تقديــم تدريــب موجــه نحــو موضوعــات بعينهــا والدعــم المــادي والفنــي 
للمبــادرات التــي تطرحهــا المجتمعــات المحليــة لمســاعدتها بشــكل أفضــل علــى 
أنشــطة  الرئيســية  األهــداف  بيــن  مــن  ويظــل  الذاتــي.  الدعــم  علــى  االعتمــاد 
بشــأن  المعلومــات  ونشــر  المجتمعيــة  اللقــاءات  ومنهــا  المجتمعيــة،  التوعيــة 
الخدمــات المقدمــة لالجئيــن باإلضافــة إلــى الحــوار مــع المجتمعــات المحليــة 
حول الشــواغل المتعلقة بالحماية وكيفية معالجتها، وتعزيز الترابط االجتماعي 
بيــن الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة المتأثــرة. وســتظل هــذه الجهــود تحــت 

قيــادة المفوضيــة خــالل عــام 2019.

ويواصل الالجئون االستفادة من التخطيط المتعدد السنوات وتحديد األولويات 
لالســتخدام االســتراتيجي إلعــادة التوطيــن بوصفهــا أداة للحمايــة، ومــن المتوقــع 

أن يتقــدم أكثــر مــن 2000 الجــئ مــن دول أفريقيــا والعــراق واليمــن للنظــر فــي 
إعــادة توطينهــم خــالل عــام 2019. كمــا تســتمر الدعــوة إليجــاد ســبل/ حلــول 
العمــل، وســتجرى دراســات  التعليــم و/أو  تكميليــة أخــرى عــن طريــق خطــط 
اســتقصائية للتصــورات ومناقشــات مــع مجموعــات التركيــز علــى أســاس دوري 
يتــم ربطهــا باحتمــال العــودة إلــى البلــدان التــي تمــر بتغييــرات جذريــة إيجابيــة؛ 
مــن أجــل تقييــم المنــاخ والجاهزية/االســتعداد للعــودة، أينمــا ينطبــق ذلــك، علــى 
أســاس طوعــي. وفــي عــام 2018 حققــت بلــدان القــرن األفريقــي وهــي إثيوبيــا 
ريتريــا وجنــوب الســودان والصومــال تطــورات علــى المســتوى السياســي فــي  واإ
الزاويــة  تكــون حجــر  أن  يمكــن  والتــي  بينهــا  الموقعــة  الســالم  مواثيــق  شــكل 
لإلصالحــات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة بدرجــة تؤثــر/ قــد تؤثــر علــى 
اعتبــارات العــودة، وهــو مــا يتطلــب تولــي الشــركاء فــي مجــال الحمايــة إجــراء 
المتابعــة والتقديــر والتقييــم بانتظــام خــالل عــام 2019 إذ إن تلــك التغييــرات 

ســتؤثر علــى الديناميكيــات فــي البيئــة التشــغيلية.

ويعــد توقيــع االتفــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن فــي ديســمبر 2018 إنجــازًا بــارزًا 
آخــر قــد يــؤدي إلــى بعــض االعتبــارات والتغييــرات الجوهريــة فــي بيئــات اللجــوء 

بالكثيــر مــن البلــدان.
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الغاية المخرج الهدف

1,800 مــن ملتمســي اللجــوء والالجئيــن واألشــخاص الذيــن تــم اعتراضهــم خــالل 
والمســاعدات  القانونيــة  المعونــة  علــى  يحصلــون  المختلطــة  الهجــرة  تحــركات 
)اإلنســانية والغذائيــة والطبيــة والمــواد غيــر الغذائيــة والمشــورة النفســية واالجتماعيــة 

واالســتجابة فــي حــاالت الطــواري والمــأوى(
1-1 تحســين الحصــول علــى اللجــوء والحفــاظ 
علــى حيــز الحمايــة والحــد مــن خطــر اإلعــادة 

القســرية واحتــرام الحقــوق األساســية

الهدف 1:
تأمين الحصول 

على اللجوء وتحديد 
حلول تشمل إعادة 

التوطين والعودة 
الطوعية أينما كان 

ذلك ممكنًا عمليًا

27,200 من ملتمسي اللجوء يخضعون إلجراءات نوعية لتحديد وضع الالجئ

لــدى المفوضيــة تتوفــر  اللجــوء والالجئيــن المســجلين  112,039 مــن ملتمســي 
عنهــم بيانــات مصنفــة حســب الســن والموقــع، بمــا فيهــا مســح قزحيــة العيــن

عــداد الملفــات  1-2 تحســين جــودة التســجيل واإ
والحفــاظ عليهــا

أكثــر مــن 2,000 الجــئ تقدمــوا بطلــب إلعــادة التوطيــن أو الســماح بالدخــول 
ألســباب إنســانية لبلــدان ثالثــة

1-3 تحديــد الحلــول المتعلقــة بإعــادة التوطيــن 
والحمايــة

17 نشــاطًا تدريبيــًا وفــي مجــال تعزيــز القــدرات للمســئولين الحكومييــن فيمــا يتعلــق 
بتعزيــز الحمايــة الدوليــة لالجئيــن وحصولهــم علــى حقوقهــم األساســية وتداخلهــا مــع 

مجــاالت أخــرى ذات صلــة

1-4 تعزيــز أنشــطة الدعــوة و تعزيــز القــدرات 
علــى  الالجئيــن  حصــول  إلــى  تهــدف  التــي 

حقوقهــم

340 شــخصًا تــم تدريبهــم علــى تقديــم الدعــم الفنــي للســلطات المحليــة والمجتمــع 
المدنــي

1-5 تحســين قــدرات الحكومــة المصريــة علــى 
إدارة تدفقــات الهجــرة

63,300 شخص يتمتعون بإمكانية الحصول على خدمات الحماية 2-1 تحســين تحديــد الالجئيــن األكثــر ضعفــًا 
حالتهــم إلــى خدمــات الحمايــة، بمــا فــي ذلــك  واإ
طريــق  عــن  واالجتماعــي،  النفســي  الدعــم 

تحســين الهيــاكل المجتمعيــة

الهدف 2:
تحسين آليات 

الحماية المجتمعية 
والتمكين والتوعية 

من أجل تعزيز 
اإلدارة الذاتية 
وبناء عالقات 

متجانسة 
بين الالجئين 
والمجتمعات 

المضيفة وتحديد 
احتياجات الالجئين 
األكثر ضعفًا، بما 
فيهم كبار السن 
واألشخاص ذوي 
اإلعاقة، وتلبيتها

46 تقييمًا بالمشاركة وتدريبًا لرسم الخرائط المجتمعية تم إجراؤهم

32,500 شخص يستفيد من أنشطة التوعية والجلسات اإلعالمية
مــع  االتصــاالت  علــى  الحفــاظ   2-2
المجتمعــات المحليــة وتعزيزهــا لدعــم التواصل 
بالمجتمعــات  والســكان  الالجئيــن  بيــن 

اإلنســاني والمجتمــع  المضيفــة 

تدخــالت  تنفيــذ  خــالل  مــن  الدعــم  علــى  حصلــت  مجتمعيــة  مجموعــة   80
مجتمعيــة فــي مجــال الحمايــة اســتجابًة الحتياجــات األشــخاص المســتضعفين فــي 

المحليــة مجتمعاتهــم  االجتماعــي  الترابــط  وتعزيــز  تشــجيع   3-2
والعالقــات  المتبــادل  النفــع  ذات  والعالقــات 
والمجتمعــات  الالجئيــن  بيــن  المتجانســة 

لمضيفــة 12,300 شــخص تــم الوصــول إليهــم مــن خــالل أنشــطة تعــزز إنشــاء عالقــة ا
متجانســة بيــن الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة

خطة االستجابة في مجال الحماية
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الغاية المخرج الهدف

328 مرفقًا عامًا وهيئة حكومية تم تعزيز قدرتها
واآلليــات  األنظمــة  قــدرة  تعزيــز وزيــادة   1-3
الحتياجــات  لالســتجابة  والمحليــة  الوطنيــة 
بالمجتمعــات  واألطفــال  الالجئيــن  األطفــال 

لمضيفــة  ا الهدف 3:
تعزيز نظام حماية 

الطفل وضمان 
تحقيق المساواة في 

تغطية التدخالت 
النوعية في مجال 

حماية الطفل 
لألطفال والمراهقين 

والشباب، تحديدًا 
غير المصحوبين 
والمنفصلين عن 

ذويهم

1,445 مسؤواًل حكوميًا وموظفًا بالمنظمات األهلية تم تدريبهم في مجال حماية الطفل

16,300 طفــل ومراهــق وشــاب شــاركوا فــي الدعــم النفســي واالجتماعــي وخدمــات 
حمايــة الطفــل المجتمعيــة

7,150 طفاًل وشابًا يستفيدون من إدارة الحاالت على مستوى القطاعات المختلفة
الطفــل  حمايــة  خدمــات  توفيــر   2-3
والشــباب،  والمراهقيــن  لألطفــال  المتخصصــة 
عــن  والمنفصليــن  المصحوبيــن  غيــر  تحديــدًا 

ذويهــم

7,400 طفل ومراهق وشاب يحصلون على تدخالت نقدية

850 طفــاًل ومراهقــًا وشــابًا مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ومنهــم ذوي اإلعاقــة، 
يســتفيدون مــن الدعــم المتخصــص فــي مجــال حمايــة الطفــل

12,750 طفــاًل ومراهقــًا وشــابًا شــاركوا فــي برامــج الدعــم النفســي واالجتماعــي 
الهيكلــي والمســتدام والمهــارات الحياتيــة وحمايــة الطفــل

األطفــال  وصــول  إمكانيــة  توفيــر   3-3
الرعايــة  ومقدمــي  والشــباب  والمراهقيــن 
المجتمــع  الطفــل علــى مســتوى  إلــى حمايــة 
المحلــي والتدخــالت فــي مجــال الدعــم النفســي 

الحياتيــة والمهــارات  5,500 من مقدمي الرعاية اإلناث والذكور شاركوا في برامج التربية اإليجابيةواالجتماعــي 

3,124 مــن الناجيــن والمعرضيــن لخطــر العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى 
نــوع الجنــس يحصلــون علــى خدمــات فــي مختلــف القطاعــات )علــى األقــل قطــاع 
واحــد ممــا يلــي: القانونــي، الطبــي، النفســي واالجتماعــي، االســتجابة لحــاالت 

الطــواري، توفيــر مــأوى فــي حــاالت الطــوارئ(

الالجئيــن  حصــول  إمكانيــة  زيــادة   1-4
الســكان  بيــن  ضعفــًا  األكثــر  واألشــخاص 
المتأثريــن علــى خدمــات آمنــة وســرية وجيــدة 
القائــم  والعنــف  الجنســي  للعنــف  للتصــدي 
مختلــف  مســتوى  علــى  الجنــس  نــوع  علــى 
والجنــس  الســن  حســب  علــى  القطاعــات، 

والتنــوع

الهدف 4:
الحد من مخاطر 

وآثار العنف 
الجنسي والعنف 

القائم على 
النوع االجتماعي 

وتحسين الحصول 
على خدمات جيدة

13,700 شــخص تم الوصول إليهم من خالل أنشــطة يجريها المجتمع المحلي 
لمنــع العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس والتصــدي لــه

4-2 الحــد مــن المخاطــر المتعلقــة بالعنــف 
الجنــس  نــوع  علــى  القائــم  والعنــف  الجنســي 
التــي  المبــادرات  خــالل  مــن  وتقليصهــا 

المحلــي المجتمــع  يطرحهــا 

251 عــدد الخدمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة التــي تحصــل علــى الدعــم فــي 
جميــع القطاعــات

الحكوميــة  الخدمــات  قــدرات  تعزيــز   3-4
وغيــر الحكوميــة فــي جميــع القطاعــات لمنــع 
العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع  

لــه بفاعليــة أو الجنــس والتصــدي 

100 مقــدم خدمــات تــم تدريبهــم علــى القوانيــن ولوائــح الدولــة التــي تســتجيب 
للناجيــن مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس والخدمــات ذات 

الصلــة

4-4 تحســين السياســات واآلليــات المحليــة 
للتصــدى للعنــف الجنســي والعنــف القائــم على 

نــوع الجنــس وتوفيقهــا مــع المعاييــر الدوليــة

نــوع  علــى  القائــم  والعنــف  الجنســي  العنــف  لخطــر  معــرض  شــخص   7,700
التمكيــن فــرص  مــن  يســتفيد  الجنــس 

4-5 توفيــر فــرص للتمكيــن وزيــادة إمكانيــة 
حصــول المجتمعــات المعرضــة للخطــر علــى 
هــذه الفــرص عــن طريــق زيــادة الوعــي حــول 
التشــريعات الوطنيــة والممارســات والخدمــات 
الحاليــة ومنافــذ تقديــم الدعــم لضحايــا العنــف 

الجنســي والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس
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المبلغ اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( لعام 
2019 الهيئة/ المنظمة

 7,597,158 لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة 
الالجئيــن

 1,633,000 منظمة األمم المتحدة للطفولة

 905,000 صندوق األمم المتحدة للسكان

 325,000 هيئة إنقاذ الطفولة

305,000 هيئة األمم المتحدة للمرأة

 10,765,158 اإلجمالي

متطلبات تمويل الحكومة المصرية تحت قطاع الحماية

تؤمن مصر بأهمية الوصول إلى الخدمات الجيدة وغير التمييزية لجميع 
الالجئيــن، وكذلــك تقليــل خطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. 
لــذا، قــد تــم الشــروع فــي تنفيــذ مشــروع علــى مســتوى الدولــة لتعزيــز حمايــة 
األطفــال والنســاء مــن خــالل تحســين الوصــول إلــى الخدمــات األساســية 
والدعــم القانونــي والخدمــات المجتمعيــة. يقــوم المجلــس القومــي للطفولــة 
واألمومــة والمجلــس القومــي للمــرأة بعــدة مبــادرات فــي هــذا الصــدد بمــا 
فــي ذلــك حمــالت التوعيــة. تســعى مصــر إلــى تعزيــز التعايــش المتناغــم 

وبيــن  واليمــن  والعــراق  إفريقيــا  مــن  اللجــوء  ملتمســي  الالجئيــن و  بيــن 
المجتمعــات المضيفــة، باإلضافــة إلــى تلبيــة احتياجــات الفئــات األكثــر 
ضعًفــا، مــع إيــالء اهتمــام خــاص بألطفــال غيــر المصحوبين والمنفصلين 
عــن ذويهــم. تبلــغ المتطلبــات الماليــة فــي قطــاع الحمايــة 3,500,000 
دوالر أمريكــي لالجئيــن وطالبــي اللجــوء، ومقــدار مماثــل لتعزيــز الصمــود 

و تمكيــن المجتمعــات المضيفــة.

المتطلبات المالية لقطاع الحماية حسب المنظمة
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طالبة من جنوب السودان تحضر دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها في 
القاهرة، مصر لتسهيل انتقال الطالب إلى المدارس الحكومية المصرية.
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قطاع التعليم

تســتضيف مصــر غالبيــة مــن فئــات الالجئيــن الشــباب الذيــن يحتاجــون 
إلــى خدمــات تعليميــة مناســبة علــى كافــة المســتويات، فقــد واجــه غالبيــة 
الالجئيــن فــي مصــر حــاالت توقــف كثيــرة للدراســة فــي بلدانهــم األصليــة 
وأثنــاء نزوحهــم إلــى مصــر. وجديــر بالذكــر أن هنــاك الكثيــر مــن األطفــال 
والشــباب الالجئيــن مــن دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن 
غيــر مســجلين بمــدارس فــي مصــر نتيجــة لعــدد مــن العوامــل المؤثــرة، كمــا 
أن هنــاك بعــض األطفــال والشــباب اضطــروا إلــى التســرب مــن التعليــم 
قبــل القــدوم إلــى مصــر فــي حيــن أن هنــاك آخريــن تخلفــوا عــن دراســتهم 
نتيجــة للغيــاب لفتــرات طويلــة بســبب اضطــراب األوضــاع األمنيــة أو 
بلدانهــم األصليــة. وال يتوفــر  فــي  التشــرد داخليــًا  المــدارس أو  إغــالق 
للكثيــر منهــم ســوى قــدرات ضعيفــة لدعــم الحصــول علــى التعليــم فــي 

المنــازل وفــرص قليلــة للحصــول علــى فصــول تعويضيــة. 

وتعــد القيــود االقتصاديــة أحــد العوامــل التــي تســاهم فــي االنقطــاع عــن 
الدراســة، إذ عــادًة مــا يضطــر الطلبــة الالجئــون إلــى الدخــول إلــى مجــال 
العمل لدعم أنفســهم وتوفير االحتياجات األساســية ألســرهم أو المســاهمة 
فــي توفيرهــا. وعلــى الرغــم مــن ظــروف الفقــر العــام الــذي يعيــش فيهــا 
الالجئــون تســعى غالبيــة األســر بائســًة إلــى إيجــاد فــرص تعليــم ألطفالهــم 
الذين بلغوا ســن المدرســة، ومع ذلك فإنهم يواجهون عوائق أخرى ترتبط 
باإلطــار القانونــي المتعلــق بالتحفــظ الــذي أبدتــه مصــر بشــأن اتفاقيــة عــام 
1951 الخاصــة بوضــع الالجئيــن حــول إمكانيــة حصــول الالجئيــن علــى 
التعليــم الحكومــي. ومــا زال الالجئــون مــن بعــض الجنســيات – منهــم 
الســودانيون الذيــن قامــت الحكومــة المصريــة بتمديــد إمكانيــة حصولهــم 
علــى التعليــم الحكومــي وفقــًا التفــاق الحريــات األربــع المبــرم بيــن مصــر 
والســودان – يواجهــون صعوبــات كبيــرة فــي تقديــم الوثائــق التــي يطلبهــا 
مســئولو التعليــم، وهــي تصاريــح اإلقامــة الصــادرة مــن الحكومــة وشــهادات 
الميــالد وجــوازات ســفر ســارية و/أو وثائــق الهويــة الوطنيــة وشــهادات 
المدرســة األصليــة مــن بلــد المنشــأ وخطــاب مــن المفوضيــة. كل هــذه 
العراقيــل تعــوق الجهــود التــي يبذلونهــا لتعليــم أطفالهــم. تجــدر اإلشــارة إلــى 
أن وزارة التعليــم تمنــح حالًيــا إمكانيــة الوصــول إلــى التعليــم العــام لالجئيــن 

ملتمســي اللجــوء مــن المواطنيــن الســوريين والســودانيين واليمنييــن.

وعادًة ما يواجه الالجئون الذين يمكنهم الحصول على التعليم الحكومي 
اكتظــاظ  مثــل  المصريــون  التــي يواجههــا األطفــال  الصعوبــات  بعــض 
التعليميــة ومشــكالت مرتبطــة  المــواد  توافــر  بالطــالب وعــدم  الفصــول 
بجــودة التعليــم واالعتمــاد علــى الــدروس الخصوصيــة لســد الفجــوات فــي 
نظــام التعليــم، باإلضافــة إلــى أن هنــاك بعــض الالجئيــن الذيــن يواجهــون 
صعوبــة فــي التكيــف أو التأقلــم مــع اللهجــة المصريــة والمنهــج التعليمــي. 
ومــن ناحيــة أخــرى هنــاك الكثيــر مــن األطفــال الالجئيــن يعيشــون فــي 
مناطــق بعيــدة عــن المــدارس التــي يدرســون بهــا وهــو مــا يزيــد مخاطــر 
الحمايــة التــي يتعرضــون لهــا وبالتالــي يؤثــر علــى انتظامهــم فــي الدراســة. 
وتضطــر الغالبيــة العظمــى منهــم إلــى التحــرك مــن المنــازل فــي وقــت 
مبكــر مــن الصبــاح واســتقالل أكثــر مــن وســيلة مواصــالت للوصــول إلــى 

أقــرب مدرســة مجتمعيــة، ممــا يفــرض عليهــم أعبــاًء ماليــة إضافيــة. 

وللتصــدي للتحديــات المذكــورة فيمــا ســبق، قــام عــدد كبيــر مــن الجماعــات 
ويقــدم  الســوداني  المنهــج  تطبــق  مجتمعيــة  مــدارس  بإنشــاء  الدينيــة 
المــدارس  هــذه  زالــت  مــا  ولكــن  اإلنجليزيــة،  باللغــة  الــدروس  بعضهــا 
تواجــه نفــس المشــكالت التــي تواجههــا المــدارس الحكوميــة مــن حيــث 
اكتظــاظ الفصــول بالطــالب وتقديــم تعليــم منخفــض الجــودة. وفــي معظــم 
الحــاالت ال يتمكــن الكثيــر مــن األطفــال الذيــن يذهبــون إلــى تلــك المــدارس 
مــن الحصــول علــى شــهادات معتــرف بهــا لــدى الحكومــة المصريــة أو 
الســودانية. وفضــاًل عــن ذلــك تتســم أحيانــًا عمليــة التســجيل بالمــدارس 
التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم بالتعقيــد بالنســبة لالجئيــن الســودانيين، إذ 
يتطلــب األمــر تقديــم تصريــح اإلقامــة والوثائــق الالزمــة وغيرهــا مــن وثائــق 
الهويــة األخــرى، ولذلــك يتعــذر اســتمرار الكثيــر مــن األطفــال الســودانيين 
وغيرهــم مــن الالجئيــن مــن دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء فــي التعليــم 
بعــد انتهائهــم مــن المرحلــة االبتدائيــة وبالتالــي ال يمكنهــم الحصــول علــى 

التعليــم الجامعــي.

تتعــاون المفوضيــة مــع الشــركاء التالييــن فــي مجــال التعليــم: منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة وهيئــة اإلغاثــة الكاثوليكيــة وهيئــة إنقــاذ الطفولــة وهيئــة كيــر 
الدولية ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة ومجالس إدارة المدارس والجامعات الحكومية والخاصة في مصر.

الوضع الراهن
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االحتياجات وأوجه الضعف واالستهداف

كان هنــاك مــا يقــرب مــن 70 مدرســة مجتمعيــة مخصصــة لالجئيــن 
األفارقــة تعمــل خــالل العــام الدراســي 2018/2017 نجحــت فــي تقديــم 
التعليــم لـــ 15,000 طالــب وطالبــة مــن الالجئيــن، منهــم 26 مدرســة 
كانــت تســتضيف حوالــي 80% مــن جميــع الطــالب فــي ســن المدرســة 

لديهــم صفــة الالجــئ أو ملتمــس اللجــوء.

تقييــم  إجــراء  الكاثوليكيــة  اإلغاثــة  وهيئــة  المفوضيــة  اعتــادت  وقــد 
ماليــة  ســنة  كل  نهايــة  فــي  المجتمعيــة   المــدارس  جميــع  الحتياجــات 
لتحديــد احتياجاتهــا ووضــع خطــة بالتدخــالت المناســبة والميزانيــة الالزمــة 
للعــام الدراســي القــادم. وتحقيقــًا لهــذه المهمــة تــم تطويــر أداة تقييــم لضمــان 
االلتــزام بأفضــل الممارســات الدوليــة الخاصــة بالتعليــم وبيئــات التعلــم 
اآلمنــة التــي وضعتهــا المفوضيــة والشــبكة العالميــة لــوكاالت التعليــم فــي 
حــاالت الطــوارئ. ويتنــاول تقييــم المــدارس توافــر بيئــة ماديــة آمنــة للتعلــم 
بهــا ووضعهــا المالــي وأدائهــا فــي مجــال الحوكمــة. ويتخــذ غالبيــة هــذه 
المــدارس مــن شــقق صغيــرة مقــرًا لهــا وتوجــد فــي خمــس مناطــق رئيســية 
يتركــز بهــا الالجئــون فــي إقليــم القاهــرة الكبــرى كمــا يلــي: 32% فــي عيــن 
الشــمس )شــرق القاهــرة( و24% فــي مدينــة نصــر )شــمال شــرق القاهــرة( 
القاهــرة( و%8  المعــادي )جنــوب  فــي  البلــد و%16  فــي وســط  و%20 
فــي مدينــة الســادس مــن أكتوبــر )غــرب القاهــرة(، وعلــى الرغــم مــن أن 
معظــم هــذه المــدارس ليســت تابعــة لجهــة رســمية إال أن 36% منهــا يتبــع 

منظمــات أهليــة ومؤسســات دينيــة.

ووفقــًا آلخــر تقييــم للمــدارس المجتمعيــة )أجــري فــي عــام 2017( هنــاك 
67 مدرســة تقريبًا تطبق المنهج الســوداني للطالب الالجئين ومدرســتين 
فقــط تطبــق مناهــج أخــرى إلــى جانــب المنهــج الســوداني الــذي ينقســم 
إلــى 11 صفــًا باإلضافــة إلــى مرحلــة ريــاض األطفــال. ويحــق للطــالب 
بالصــف الثامــن والحــادي عشــر أداء االختبــارات الوطنيــة وفــي حــال 
نجاحهــم فيهــا يحصلــون علــى شــهادة معتمــدة مــن وزارتــي التعليــم بمصــر 
والســودان كجــزء مــن عمليــة إتمــام التعليــم. ويأتــي الطــالب المقيديــن بهــذه 
ثيوبيــا والصومــال  ريتريــا واإ المــدارس مــن الســودان وجنــوب الســودان واإ
وبلــدان أخــرى. ويعمــل بالمــدارس المجتمعيــة حوالــي 800 معلــم منهــم 

60% ذكــور مــع رصــد زيــادة مؤخــرًا فــي عــدد المعلمــات، وهــو مــا يمثــل 
نســبة  كانــت  إذ  الماضيــة  الثالثــة  بالســنوات  مقارنــًة  ملحوظــًا  تحســنًا 

المعلمــات أقــل مــن 30% مــن إجمالــي عــدد المعلميــن.

بالنــداء مواردهــم علــى دمــج  وتركــز المفوضيــة وشــركاؤها المتوجهيــن 
جميــع األطفــال الالجئيــن فــي نظــام التعليــم الوطنــي وتقديــم منــح تعليميــة 
لألطفــال المســتضعفين فــي ســن المدرســة ليتمكنــوا مــن ســداد المصاريــف 
الدراســية وشــراء الكتــب واألدوات المكتبيــة والــزي المدرســي واســتقالل 
وســائل مواصــالت آمنــة للذهــاب والعــودة إلــى المدرســة، علمــًا بــأن هــذه 
المنح التعليمية تغطي جزئيًا نسبة 40% من مصاريف الدراسة لألطفال 
الالجئيــن. ويجــب االهتمــام بشــكل خــاص بالتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة 
نشــاء فصــول لمرحلــة ريــاض األطفــال وتقديــم  المبكــرة مــن حيــث المــوارد واإ

التدريــب للمعلميــن وتطويــر المــواد ووســائل التدريــس ذات الصلــة.

ويلعــب الكثيــر مــن الشــباب الالجئيــن، خاصــًة غيــر المصحوبيــن أو 
المنفصليــن عــن ذويهــم، دورًا حيويــًا فــي المســاهمة فــي رفاههــم ورفــاه 
اآلخريــن ولكــن مــع ذلــك ال تحظــى قدراتهــم الحاليــة بالتقديــر الــالزم وال 
تســتمع آلرائهــم المجتمعــات المحليــة أو البلــدان المضيفــة أو فــي بعــض 
األحيــان المنظمــات اإلنســانية. وتدعــم أدلــة قويــة احتياجــات الشــباب 
المشــردين والقيــود التــي يواجهونهــا مــن أجــل تحســين أوضاعهــم الحاليــة 
وآمالهــم فــي إيجــاد حلــول طويلــة األجــل. وحيــث إن فئــة الشــباب تشــكل 
غالبيــة غيــر مرئيــة مــن الســكان الالجئيــن، لذلــك ال يؤثــر حرمــان ومنــع 
عــدد كبيــر منهــم مــن االلتحــاق بالتعليــم الجامعــي والحصــول علــى العمــل 
عليهــم بوصفهــم جيــاًل واحــدًا بــل يمتــد األثــر لألجيــال المســتقبلية ألبنائهم. 
وقــد أنشــأت مؤخــرًا المفوضيــة بالتعــاون مــع فريــق األمــم المتحــدة القطــري 
فــي مصــر فرقــة عمــل معنيــة بالشــباب يتولــى تيســيرها صنــدوق األمــم 
إســنادها  المتفــق علــى  وبنــاًء علــى االختصاصــات  للســكان،  المتحــدة 
لفرقــة العمــل مــن المقــرر أن تتولــى تلبيــة احتياجــات الشــباب والمراهقيــن 
فــي  الــوزارات المعنيــة  مــن خــالل منتــدى أكبــر بكثيــر وبالشــراكة مــع 
مصــر منهــا وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العالــي ووزارة الشــباب 

والرياضــة.
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الرؤية االستراتيجية وخطة االستجابة

تشمل األهداف الرئيسية لقطاع التعليم ما يلي:

1- زيادة إمكانية الحصول على التعليم لالجئين وملتمسي اللجوء في مصر عن طريق دمجهم في نظام المدارس الحكومية.

2- تحسين جودة التعليم الرسمي وغير الرسمي في بيئة حامية.

أفضــل  وتعميــم  تبنــي  إلــى  مصــر  فــي  التعليــم  قطــاع  شــركاء  يدعــو 
التربيــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  الناجحــة  والمناهــج  والنمــاذج  الممارســات 
المــدارس  إصــالح  علــى  بالتركيــز  المــدارس  إدارة  ومجالــس  والتعليــم 
والتعليــم الشــامل عــن طريــق االعتمــاد علــى التجــارب الســابقة والعالقــة 
مــع كافــة األطــراف المعنيــة. ويكــون الهــدف مــن ذلــك ضمــان الدمــج 
الناجــح لالجئيــن مــن دول أفريقيــا والعــراق واليمــن فــي نظــام المــدارس 
الوطنــي وهــو مــا يتحقــق مــن خــالل تعزيــز قــدرات المــدارس الحكوميــة فــي 
المناطــق التــي يوجــد بهــا أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن داخــل القاهــرة وفــي 
نطاقهــا وتطبيــق برنامــج متكامــل للتطويــر المهنــي للمعلميــن وتحســين 
قــدرات هيئــات التدريــس التــي تتعامــل مــع األطفــال الالجئيــن مــن دول 
أفريقيــا ودعــم نمــوذج إصــالح المــدارس الــذي يمكــن األطــراف المعنيــة 
مثــل المعلميــن والطــالب وأوليــاء األمــور وقــادة المجتمــع المحلــي مــن 
التعبيــر عــن شــواغلهم والمســاهمة فــي تحســين العمليــة التعليميــة فــي 
أحيائهــم، وهــو مــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى زيــادة معــدالت قيــد األطفــال 

الالجئيــن فــي التعليــم الرســمي. 

وتوجــه المفوضيــة الدعــوة لــوزارة التربيــة والتعليــم لدمــج الالجئيــن مــن دول 
أفريقيــا والعــراق واليمــن فــي نظــام المــدارس الحكوميــة المصــري، وقــد 
أدى ذلــك إلــى الســماح لالجئيــن اليمنييــن بالحصــول علــى التعليــم فــي 
المــدارس الحكوميــة علــى قــدم المســاواة مــع المواطنيــن المصرييــن للعــام 
الدراســي 2019/2018، مــع إمكانيــة تعميــم األمــر علــى الجنســيات 
األخــرى فــي المســتقبل القريــب وهــو مــا يتطلــب توجيــه الجهــود والمــوارد 
الخاصــة بالمفوضيــة وشــركائها إلــى تحســين قــدرات المــدارس الحكوميــة 
التــي يمكــن أن تســتقبل المزيــد مــن األطفــال. تجــدر اإلشــارة إلــى أن وزارة 
التعليــم تمنــح حالًيــا إمكانيــة الوصــول إلــى التعليــم العــام لالجئيــن وطالبــي 
اللجــوء مــن المواطنيــن الســوريين والســودانيين واليمنييــن. وخــالل عــام 
2019 تقــوم المفوضيــة وشــركاؤها برصــد المــدارس الموجــودة فــي نطــاق 
محافظــة القاهــرة والتــي تســعى إلــى تحســين قدراتهــا الماديــة ومســاعدة 
الحكومــة فــي بنــاء فصــول إضافيــة و/أو تجديــد المــدارس الحاليــة، كمــا 
يقــدم شــركاء قطــاع التعليــم التدريــب للمعلميــن ويتولــون إعــداد الطــالب 
الالجئيــن لدمجهــم بالكامــل فــي المــدارس عــن طريــق برامــج التجســير 

وبرامــج التعلــم الســريع. 

دول  مــن  الالجئيــن  المدرســة  ســن  فــي  والبنــات  األوالد  أســر  وتســتمر 
أفريقيــا والعــراق واليمــن فــي الحصــول علــى المنــح التعليميــة عنــد القيــد 

بالمــدارس واالنتظــام فــي الدراســة، علمــًا بــأن تلــك المنــح تســدد نســبة 
25% مــن المصروفــات الدراســية للمســاهمة فــي شــراء الــزي المدرســي 
والكتــب واألدوات المكتبيــة والمواصــالت لتســهيل عمليــة التعلــم عليهــم. 
والصــف  المدرســة  ونــوع  الدراســي  للعــام  وفقــًا  التعليميــة  المنــح  وتــوزع 
المقيــد بــه الطالــب، علــى أن يتــم تحديــد األطفــال المســتضعفين وغيــر 
الملتحقيــن بالتعليــم ويقــدم الدعــم لألطفــال ذوي االحتياجــات اإلضافيــة 
الكافــي  الدعــم  أجــل توفيــر  تقديــم مســاعدة خاصــة. ومــن  مــن خــالل 
ال  لهــم  المنحــة  تقديــم  مــن  بالرغــم  والذيــن  المعدمــة  باألســر  لألطفــال 
يمكنهــم التقــدم للدراســة، ســيحظى الطــالب المســتضعفين الذيــن ال يتمكــن 
آباؤهــم مــن ســداد المصروفــات الدراســية بإمكانيــة الحصــول علــى دعــم 
تعليــم  تقــدم فصــول  ذلــك  الحالــة. وفضــاًل عــن  إضافــي علــى حســب 
القــراءة والكتابــة والحســاب للكبــار لألســر األفريقيــة مــن أجــل مســاعدتهم 

فــي التعلــم مــدى الحيــاة ومســاعدتهم فــي دعــم تعليــم أطفالهــم.

ومــن ناحيــة أخــرى يقــدم الشــركاء خدمــات تعليــم متكاملــة لــألوالد والبنــات 
والشــباب غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم مــن خــالل برامــج 
تعليميــة مصممــة حســب الحاجــة لتعظيــم حيــز الحمايــة الخــاص بهــم 
فــي مجتمعاتهــم وتعزيــز  مــن أن يصبحــوا أعضــاء فاعليــن  وتمكينهــم 
عدادهــم للدخــول إلــى ســوق العمــل. كمــا يتوســع الشــركاء  ثقتهــم بنفســهم واإ
خــالل  مــن  والمراهقيــن  للشــباب  المقدمــة  المهنــي  التدريــب  برامــج  فــي 
الجهــات  مــن  وغيرهــا  االتحاديــة  ألمانيــا  مــع حكومــة  التعــاون  تعميــق 
المانحــة التــي تقــدم بالفعــل أكثــر مــن 350 منحــة دراســية فــي التعليــم 
العالــي لالجئيــن فــي مصــر مــن خــالل صنــدوق مبــادرة ألبــرت أينشــتاين 

.)DAFI( األكاديميــة األلمانيــة لصالــح الالجئيــن

ويعمــل شــركاء قطــاع التعليــم عــن كثــب مــع قطاعــات حمايــة الطفــل 
والتصــدي للعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس والصحــة 
العامــة وســبل كســب الــرزق لوضــع التعليــم بوصفــه نقطــة دخــول لتقديــم 
برنامــج  فــي  التوســع  وســيتم  بالحمايــة.  المتعلقــة  المطلوبــة  الخدمــات 
األحمــر  الهــالل  تنفــذه جمعيــة  والســالمة  الصحــة  مجــال  فــي  تدريبــي 
المصــري يســتهدف ألطفــال وأوليــاء األمــور والمعلميــن فــي المجتمعــات 
المحليــة والمــدارس الحكوميــة للوصــول إلــى مزيــد مــن األطفــال الالجئيــن 

مــن دول أفريقيــا والعــراق واليمــن وتمكينهــم.
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الغاية المخرج الهدف

4,600 طفــل )3-5 ســنوات، بنــات/ أوالد( تــم قيدهــم بنظــام الرعايــة والتعليــم فــي 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة والتعليــم مــا قبــل االبتدائــي

التعليــم  إلــى  الوصــول  تحســين   1-1
والمراهقيــن والشــباب  األطفــال  لجميــع 

الهدف 1:
زيــادة الحصــول علــى 
لالجئيــن  التعليــم 
اللجــوء  وملتمســي 
دمجهــم  خــالل  مــن 
المــدارس  نظــام  فــي 

ميــة لحكو ا

21,250 طفاًل )3-17 سنة، بنات/ أوالد( حصلوا على منح تعليمية

2,500 طفــل غيــر مصحــوب ومنفصــل عــن ذويــه )6-17 ســنة، بنــات/ أوالد( 
يحصلــون علــى منــح تعليميــة

300 طالب من ذوي االحتياجات الخاصة يحصلون على دعم تعليمي

250 معلمًا تم تدريبهم على اآلليات الوقائية والسلوك اإليجابي تحسين بيئات التعلم الحامية  2-1

1,270 طفــاًل )6-17 ســنة، بنــات/ أوالد( مقيديــن فــي برنامــج التعلــم الســريع أو 
برنامــج التجســير

تحســين الوصــول إلــى برامــج التعلــم   3-1
التجســير برامــج  أو  الســريع 

المــدارس الحكوميــة يحضــرون  فــي  بنــات/ أوالد(  700 طفــل )5-17 ســنة، 
تعويضيــة فصــواًل 

800 طفل )5-17 سنة، بنات/ أوالد( يحضرون فصول تقوية في اللغة

150 شابًا ومراهقًا يستفيدون من المنح الدراسية في التعليم العالي فــرص  علــى  الحصــول  تحســين   4-1
العالــي بالتعليــم  لاللتحــاق 

لألطفــال  المســتضيفة  المجتمعيــة  والمــدارس  الحكوميــة  المــدارس  عــدد   70
عليــه الحفــاظ  أو  بمســتواها  االرتقــاء  تــم  التــي  الالجئيــن 

للمــدارس  الماديــة  القــدرة  تحســين   5-1
التــي  المجتمعيــة  والمــدارس  الحكوميــة 
تســتضيف األطفــال الالجئيــن وتقديــم فصــول 

تجســير

1,500 معلم وعامل بالتعليم حصلوا على تدريب )ذكور/ إناث(
2-1 التطويــر المهنــي للمعلميــن والميســرين 
حاميــة  منهجيــات  فــي  التدريــس  وهيئــات 

الطفــل علــى  تركــز  وتفاعليــة 

الهدف 2:
جــودة  تحســين 
التعليــم فــي المدارس 
يرتادهــا  التــي 
الالجئــون  الطــالب 

اللــج وملتمســو 

2-2 شــراء وتوزيــع الكتــب المدرســية ومــواد 
التدريــس والتعلــم والمســتلزمات المدرســية

المهــارات  بنــات/ أوالد( يســتفيدون مــن أنشــطة  6,500 طفــل )5-17 ســنة، 
الحياتيــة التــي تجــرى فــي ســياقات رســمية

المهــارات  بنــات/ أوالد( يســتفيدون مــن أنشــطة  7,400 طفــل )5-24 ســنة، 
الحياتيــة التــي تجــرى فــي ســياقات رســمية وغيــر رســمية

310 شابًا مقيدين بمعاهد التعليم والتدريب الفني والمهني

تم تنفيذ برنامجين لتحسين عملية جمع البيانات

الخاصــة  البيانــات  جمــع  تحســين   4-2
فــي  بمــا  الرســمي،  وغيــر  الرســمي  بالتعليــم 
ذلــك متابعــة األطفــال غيــر الملتحقيــن بالتعليم 

المدرســية التقييمــات  جــراء  واإ

466 مــن األطــراف الفاعلــة فــي مجــال التعليــم )إنــاث/ ذكــور( تــم تدريبهــم علــى 
السياســات والتخطيــط وجمــع البيانــات والتنســيق بالقطــاع والحــد األدنــى لمعاييــر 

التعليــم الخاصــة بالشــبكة العالميــة لــوكاالت التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ

)غيــر  المطــورة  التعليميــة  األدوات  باســتخدام  للتقييــم  خضعــوا  طفــل   1,500
الرســمية(
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المبلغ اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( لعام 2019 الهيئة/ المنظمة

5,566,000 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

2,515,500 منظمة األمم المتحدة للطفولة

625,000 هيئة إنقاذ الطفولة الدولية

691,033 هيئة كير الدولية

2,181,409 هيئة اإلغاثة الكاثوليكية

11,578,942 اإلجمالي

متطلبات تمويل الحكومة المصرية تحت قطاعات التعليم والتعليم العالي

تولــي الحكومــة المصريــة أهميــة كبيــرة للتعليــم، حيــث مــن الضــروري 
توفيــر المزيــد مــن الفــرص لألجيــال القادمــة مــن أطفــال مصــر وكذلــك 
التماســك االجتماعــي واالندمــاج  اللجــوء مــم يعــزز  الالجئيــن وطالبــي 

األفضــل لالجئيــن فــي المجتمعــات المضيفــة.

يوجــد مــا يقــرب مــن 20 مليــون طالــب مســجلين فــي التعليــم العــام فــي 
مصــر. فــي اآلونــة األخيــرة، شــرعت مصــر فــي العديــد مــن اإلصالحــات 
لتحســين قطــاع التعليــم العــام فــي مرحلــة مــا قبــل الجامعــة مثــل تقليــص 
أحجــام الفصــول الدراســية، وتحســين جــودة المناهــج األكاديميــة. ومــع 
ذلــك، فإنــه توجــد تحديــات قائمــة مثــل تزايــد عــدد الطــالب فــي الســنة ســواء 
كانــوا مصرييــن أو الجئيــن وســط مــوارد شــحيحة. فقــد بلــغ إجمالــي عــدد 
األطفــال مــن إفريقيــا والعــراق واليمــن الملتحقيــن بالمــدارس الحكوميــة فــي 
المراحــل المختلفــة للتعليــم قبــل الجامعــي حوالــي 30000 طالــب، وهــذا 

العــدد مســتمر فــي االرتفــاع مــع األخــذ فــي االعتبــار الطبيعــة الطويلــة 
لألزمــات فــي هــذه البلــدان و التطــورات فــي الســودان. 

ال تــزال الحكومــة المصريــة ملتزمــة بتحســين التعليــم، وكذلــك ضمــان 
تقــدر  وبالتالــي،  المــدارس.  فــي  الالجئيــن  األطفــال  جميــع  تســجيل 
مصــر الحاجــة إلــى حوالــي 7 مالييــن دوالر أمريكــي للفتــرة 2019-
العربيــة  باللغــة  الناطقيــن  الالجئيــن  األطفــال  تســجيل  2020 لضمــان 
فــي المــدارس العامــة. يجــب أن يكــون تســجيل األطفــال غيــر الناطقيــن 
باللغــة العربيــة فــي مرحلــة مــا قبــل الجامعــة إمــا فــي المــدارس الخاصــة 
يتطلــب دعــم  اللغــوي.  التكيــف  تلقــي برامــج  بعــد  العامــة  المــدارس  أو 
قــدرة المجتمعــات المضيفــة التــي تتضمــن بنــاء فصــول دراســية ومــدارس 
جديــدة، وتطويــر مرافــق المــدارس، وتصميــم وطباعــة المــواد التعليميــة مــا 

أمريكــي دوالر  يقــارب 18،790،000 

المتطلبات المالية الالزمة لقطاع التعليم حسب الهيئة
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طفل الجئ يتلقى مساعدة طبية في عيادة شريك المفوضية، مصر الملجأ، في 
مصر.
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قطاع الصحة العامة

فــي أكتوبــر 2016 وقعــت المفوضيــة مذكــرة تفاهــم مــع وزارة الصحــة 
العامــة  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  فــي  التوســع  علــى  تنــص  والســكان 
لتشــمل جميــع الالجئيــن، وفــي عــام 2017 تــم دمــج الالجئيــن وملتمســي 
اللجــوء مــن جميــع الجنســيات رســميًا فــي نظــام الرعايــة الصحيــة األوليــة 
العامــة. وبنــاًء عليــه عمــل الشــركاء فــي مجــال الصحــة خــالل عامــي 
2017 و2018 لضمــان دمــج الالجئيــن وملتمســي اللجــوء بسالســة فــي 

نظــام الصحــة العامــة.

وعلــى الرغــم مــن تلــك الجهــود تظــل الخدمــات الصحيــة التــي تتحمــل 
التحديــات  بيــن  مــن  متواضعــة  بجــودة  تقــدم  والتــي  طاقتهــا  يفــوق  مــا 
الرئيســية فــي مصــر، فعلــى ســبيل المثــال ال تتوفــر جميــع برامــج مكافحــة 
األمــراض مثــل األمــراض غيــر المعديــة والصحــة النفســية فــي مســتوى 
الرعايــة الصحيــة األوليــة. لذلــك يواصــل الشــركاء مــن المنظمــات األهليــة 
ســد الفجــوة فــي الخدمــات الوطنيــة وتقديــم الرعايــة الصحيــة لالجئيــن 

وملتمســي اللجــوء مــن دول أفريقيــا والعــراق واليمــن.

وفــي عــام 2018 أبلــغ شــركاء الصحــة عــن تقديــم المشــورة فــي مجــال 
الرعايــة الصحيــة األوليــة لعــدد 55,488 مــن الســيدات والبنــات واألوالد 

والرجــال، بمــا فــي ذلــك القيــام بزيــارات متابعــة ألكثــر مــن 1200 مريــض 
بأمــراض مزمنــة و1582 استشــارة فــي مجــال الصحــة النفســية و5361 
استشــارة فــي فتــرة مــا قبــل الــوالدة. كمــا تلقــت 690 ســيدة منــح نقديــة 
لتغطيــة تكاليــف الرعايــة الالزمــة بعــد الــوالدة فــي مستشــفيات حكوميــة 
وتــم تقديــم الدعــم لـــ 3226 خدمــة مــن خدمــات الرعايــة الثانويــة والثالثيــة، 
بمــا فــي ذلــك 462 حالــة طــوارئ منقــذة للحيــاة و42 حالــة اســتقبال فــي 

مستشــفيات الصحــة النفســية.

ينفــق المصريــون 60-70% مــن تكاليــف خدمــات اإلحالــة إلــى الرعايــة 
ــًا  الصحيــة الثانويــة والثالثيــة مــن أموالهــم الخاصــة، وهــو مــا يشــكل عبئ
ماليــًا كبيــرًا عليهــم. ومــن خــالل تطبيــق منهــج الدمــج يواجــه الالجئــون 
نفــس الوضــع مــع عــدم التمتــع بالتأميــن الصحــي أو دعــم مــن الدولــة 
للمواطنيــن الفقــراء. وحاليــًا تقــدم المفوضيــة الدعــم المالــي لتوفيــر خدمــات 
الرعايــة الصحيــة األساســية الثانويــة والمنقــذة للحيــاة لالجئيــن وملتمســي 

اللجــوء.

تتعــاون المفوضيــة مــع الشــركاء التالييــن فــي قطــاع الصحــة العامــة: وزارة الصحــة والســكان وجمعيــة كاريتــاس مصــر وخدمــة الالجئيــن وهيئــة إنقــاذ 
الطفولــة الدوليــة.

الوضع الراهن
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االحتياجات وأوجه الضعف واالستهداف

يكــون لــدى الالجئيــن الوافديــن إلــى مصــر والســاعيين للحصــول علــى 
مختلفــة  وتوقعــات  فهــم  والثالثيــة  والثانويــة  األوليــة  الصحيــة  الرعايــة 
لخدمــات الرعايــة الصحيــة وأنمــاط متنوعــة إلمكانيــة الحصــول علــى تلــك 

الخدمــات واالســتفادة منهــا.

وقــد أجــرت المفوضيــة فــي عــام 2016 مســحًا لالســتفادة مــن إمكانيــة 
نتائجــه أن 39,2% مــن  الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة أظهــرت 
علــى  أمــوااًل  أنفقــوا  المســح  فــي  المشــمولة  والعراقيــة  األفريقيــة  األســر 
الرعايــة الصحيــة خــالل الشــهر الماضــي بمتوســط تكلفــة لــكل أســرة 373 
جنيهــًا مصريــًا. ومنــذ عــام 2017 أدى تخفيــض قيمــة الجنيــه المصــري 
إلــى زيــادة النفقــات علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة بنســبة 30-50% فــي 
ســعر األدويــة والتحاليــل المخبريــة، باإلضافــة إلــى تكاليــف التدخــالت 
التــي تجــرى فــي المستشــفيات الحقــًا. ووفقــًا للتقييمــات التشــاركية التــي 
عائقــًا  اللغــة  تعــد  و2018،   2017 عامــي  فــي  المفوضيــة  أجرتهــا 
رئيســيًا أمــام حصــول الســكان غيــر المتحدثيــن العربيــة علــى خدمــات 
الرعايــة الصحيــة، فضــاًل عــن العــبء المــادي ونقــص المعلومــات ذات 
الصلــة. ومــن ناحيــة أخــرى أظهــرت نتائــج المســح أن الالجئيــن مــن 
دول أفريقيــا والعــراق لديهــم معرفــة محــدودة بشــأن الخدمــات الصحيــة 
العائــق  أن  المســح  أبــرز  كمــا  المتوفــرة لالجئيــن،  المدعمــة والمجانيــة 
الرئيســي للحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة هــو عــدم القــدرة علــى 
ســداد رســوم المســتخدم، فهنــاك 70% ممــن تمــت إحالتهــم إلــى الخدمــات 

المتخصصــة قامــوا بدفــع مبالــغ إضافيــة مــن أموالهــم الخاصــة ســواء مــن 
األجــور أو القــروض أو الدعــم المجتمعــي، علــى الرغــم مــن خدمــات 
اإلحالــة فــي مجــال الرعايــة التــي تمولهــا المفوضيــة ويقدمهــا الشــركاء. 
وأشــار المســح أيضــًا إلــى أن 10% مــن أفــراد األســر المشــمولة بالمســح 
يعانــون مــن أمــراض مزمنــة مــن أبرزهــا ارتفــاع ضغــط الــدم وأمــراض 
الحوامــل  مــن  تقريبــًا  الســكري. وحصــل %87,5  وداء  مزمنــة  تنفســية 
تكاليــف  أن  إلــى  أشــاروا  الــوالدة، ولكنهــم  قبــل  الرعايــة  علــى خدمــات 
معظــم  وأجريــت  لهــن.  بالنســبة  تحديــًا  شــكلت  المرتفعــة  المواصــالت 
الــوالدات فــي مرافــق عامــة، فــي حيــن أن ربــع الــوالدات أجــري بمؤسســات 
خاصــة. وجــاء معــدل المضاعفــات التــي تصيــب المواليــد وتتطلــب بقــاء 

المولــود بالمستشــفى مرتفعــًا نســبيًا )%16,7(.

وأظهــرت نتائــج المســح الخــاص بالتغذيــة الــذي أجرتــه المفوضيــة علــى 
األطفــال والنســاء األفارقــة والعراقييــن فــي ســن اإلنجــاب6  أن التغطيــة 
للحصبــة  بالتطعيمــات لألطفــال تحــت خمــس ســنوات كانــت %74,3 
)الهدف > 95%( والتكميل بفيتامين أ 35,4% )الهدف > 90%(. كما 
أشــارت النتائــج إلــى انتشــار األنيميــا بيــن األطفــال فــي ســن 6-59 شــهرًا 
والنســاء غيــر الحوامــل فــي ســن اإلنجــاب )15-49 ســنة( بنســبة %76 
مــن الســكان المشــمولين بالمســح. وأوضحــت الدراســة وجــود حاجــة إلــى 
تحســين وضــع التغذيــة لألطفــال والنســاء فــي ســن اإلنجــاب الالجئيــن مــن 

دول أفريقيــا والعــراق عــن طريــق تعزيــز التدخــالت المتعــددة الجوانــب.

تم اإلعالن عن نتائج المسح في مايو 6.2016
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الرؤية االستراتيجية وخطة االستجابة

تدعــم المفوضيــة الدمــج الكامــل لجميــع الالجئيــن فــي نظــام الرعايــة الصحيــة الوطنــي، وهــو مــا يتطلــب تعزيــز النظــام الصحــي الوطنــي الحالــي عــن 
طريــق بنــاء القــدرات وتطويــر الخدمــات وتحســينها، بمــا فــي ذلــك تقديــم الدعــم للرعايــة الصحيــة األوليــة.

وتشمل األهداف الرئيسية الستجابة قطاع الصحة العامة ما يلي:

تحســين الوصــول المتكافــئ إلــى الرعايــة الصحيــة األوليــة المتكاملــة والجيــدة لالجئيــن مــن جميــع الجنســيات والمجتمعــات المضيفــة المتأثــرة فــي . 1
مصر؛

تعظيم المساعدة المنقذة للحياة من خالل الرعاية الصحية الثانوية والثالثية األساسية لجميع الالجئين في مصر؛. 2

دعم نظام الرعاية الصحية الوطني.. 3

يدعــم الشــركاء فــي مجــال الصحــة الالجئيــن فــي الحصــول علــى خدمــات 
الرعايــة الصحيــة األوليــة المتكاملــة والخدمــات الصحيــة الثانويــة والثالثيــة 

المنقــذة للحيــاة بهــدف تخفيــض معــدالت االعتــالل والوفيــات.

إلــى  الصحــة  قطــاع  يســعى  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مــع  وتماشــيًا 
ضمــان التمتــع بحيــاة صحيــة وتعزيــز الرفــاه لجميــع الفئــات العمريــة، 
ويســعى الشــركاء فــي مجــال الصحــة إلــى ضمــان حصــول الالجئيــن مــن 
دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن علــى حقهــم فــي الحصــول 
علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة الوقائيــة والعالجيــة بصــورة مســتدامة، 
كمــا يســاهمون فــي تعزيــز نظــام الصحــة الوطنــي مــن خــالل تقديــم الدعــم 
لـ 15 عيادة تابعة لوزارة الصحة والســكان مع التركيز على باقة موحدة 
واالهتمــام تحديــدًا بتقديــم رعايــة جيــدة أثنــاء الحمــل والرعايــة الصحيــة 
اإلنجابيــة وصحــة األطفــال والمراهقيــن والتحصينــات واألمــراض غيــر 

المعديــة.

وتلتــزم الــوكاالت التابعــة لقطــاع الصحــة بضمــان الوصــول إلــى الرعايــة 
الصحيــة اإلنجابيــة لالجئيــن، ويواصــل الشــركاء تقديــم المتابعــة أثنــاء فتــرة 
الحمــل واإلحــاالت إلــى المرافــق العامــة إلجــراء الــوالدة، باإلضافــة إلــى 
ضمــان تقديــم الرعايــة لألطفــال تحــت ســن خمــس ســنوات، بمــا فــي ذلــك 

متابعــة النمــو ودعــم التغذيــة.

المشــروط مخصــص  النقــدي  الدعــم  لتقديــم  برنامجــًا  المفوضيــة  وتنفــذ 
لجميــع الحوامــل للحصــول علــى الرعايــة لــوالدة آمنــة، ويســتمر الشــركاء 
التحصيــن  برامــج  إلــى  الالجئيــن  األطفــال  جميــع  وصــول  دعــم  فــي 
الموســعة وتحســين التشــخيص وعــالج األمــراض التــي تصيــب األطفــال.

حصــول  ضمــان  وشــركاؤها  المفوضيــة  تواصــل  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
األشــخاص المصابيــن بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية علــى مضــادات 

الفيروســات العكوســة، والحفاظ على اســتفادة الجميع من الكشــف النشــط 
فيــه مــع ضمــان اســتفادة  الســل والتوســع  بــداء  عــن حــاالت اإلصابــة 
الجميــع مــن خدمــات المشــورة واالختبــارات الطوعيــة والعــالج. ويســتمر 
تقديــم الدعــم والربــط بالبرامــج الوطنيــة لمكافحــة داء الســل وفيــروس نقــص 

المناعــة البشــرية.

وتســتمر المفوضيــة فــي دعــم خدمــات الرعايــة الصحيــة الثانويــة المنقــذة 
للحيــاة مــن خــالل نظــام واحــد لإلحالــة إلــى الرعايــة الصحيــة ومعاييــر 
موحــدة لضمــان تقديــم الخدمــات بشــكل متكافــئ لجميــع الالجئيــن بغــض 
النظــر عــن جنســيتهم. وقــد تــم تشــكيل لجنــة منفصلــة معنيــة باإلحالــة إلــى 

الرعايــة الصحيــة لتولــي الحــاالت المعقــدة.

ويقوم شــركاء قطاع الصحة بإشــراك مجتمع الالجئين من خالل نموذج 
مــن األقــران إلــى األقــران لرفــع الوعــي بشــأن الخدمــات الصحيــة المتوفــرة 
وتحســين الوصــول إلــى الخدمــات العامــة واالســتفادة منهــا ومصاحبتهــم 

إلــى المرافــق العامــة إذا تتطلــب األمــر ذلــك.

الالجئيــن  دمــج  وتأييــد  رصــد  المفوضيــة  تواصــل   2018 عــام  ومنــذ 
فــي برامــج التأميــن الصحــي االجتماعــي المســتحدثة والتــي مــن المقــرر 
تنفيذهــا خــالل عــام 2019. وســيتم التنســيق والتعــاون مــع القطاعــات 
األخــرى، تحديــدًا قطــاع الحمايــة وحمايــة الطفــل والتعليــم، للتنفيــذ الكــفء 
والفعــال لنظــام اإلحالــة والوصــول المتكافــئ وفــي الوقــت المناســب للرعايــة 
الجنســي  العنــف  مــن  للناجيــن  اإلكلينيكيــة  لــإلدارة  تحديــدًا  الصحيــة، 

والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس والعنــف واإليــذاء واالســتغالل.
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الغاية المخرج الهدف

43,530 استشــارة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة العامــة للبنــات والســيدات واألوالد 
والرجــال بمرافــق  بانتظــام  االستشــارات  تقديــم   1-1

األوليــة الصحيــة  الرعايــة 
الهدف 1:

تحسين الوصول 
المتكافئ إلى 

الرعاية الصحية 
األولية الشاملة 

والجيدة لالجئين من 
جميع الجنسيات 

والمجتمعات 
المضيفة المتأثرة في 

مصر

500 طفــل تحــت خمــس ســنوات يحصلــون علــى خدمــات تقويــة المناعــة ومتابعــة 
النمــو الروتينيــة

2,180 استشارة للرعاية قبل الوالدة تم تقديمها

1-2 ضمــان الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة 
اإلنجابيــة والرعايــة الصحيــة األساســية لألطفال 

والشــباب
350 شخصًا يحصلون على خدمات تنظيم األسرة

19 مرفقــًا عامــًا للرعايــة الصحيــة تــم دعمهــم لتنفيــذ نمــوذج متكامــل لبقــاء الطفــل 
ونمــوذج تغذيــة متكامــل

9,700 حالــة إحالــة لخدمــات الرعايــة الصحيــة الثانويــة والثالثيــة للبنــات والســيدات 
واألوالد والرجــال

الثانويــة  للرعايــة  اإلحالــة  نظــام  تعزيــز   1-2
والثالثيــة بمــا فــي ذلــك الخدمــات المتخصصــة

الهدف 2:
تعظيم المساعدة 

المنقذة للحياة من 
خالل الرعاية 

الصحية الثانوية 
والثالثية لجميع 

الالجئين في مصر

1000 مريــض حصلــوا علــى الرعايــة الصحيــة الثانويــة فــي حــاالت الطــوارئ 
المهــددة للحيــاة

100 ســيدة حامــل تعانــي مــن مضاعفــات مباشــرة لعمليــة التوليــد تــم التعامــل مــع 
حاالتهــن بالرعايــة الصحيــة الثانويــة 2-2 تحســين الوصــول إلــى الرعايــة المركــزة 

الفعالــة فــي حــاالت طــوارئ الــوالدة ورعايــة 
مــا قبــل الــوالدة

100 حالة تدخل وحدة العناية المركز في فترة ما قبل الوالدة

250 عــدد العامليــن المدربيــن فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة األوليــة التــي تحظــى 
بالدعــم 3-1 تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة فــي 

مرافــق الرعايــة الصحيــة العامــة

الهدف 3:
الرعايــة  نظــام  دعــم 

الوطنــي الصحيــة 

19 مرفقًا عامًا للرعاية الصحية األولية تم دعمهم )بالمعدات(

80 محاضرة لرفع الوعي الصحي المجتمعي تم تقديمها

الصحــي  الوعــي  وتعزيــز  توســيع   2-3
لمجتمعــي 50 متطوعًا مدربًا في مجال الصحة المجتمعيةا

4,000 زيارة منزلية لتقديم الرعاية
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اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( لعام 2019 الهيئة/ المنظمة

850,000 هيئة إنقاذ الطفولة

2,965,030 لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة 
الالجئيــن

3,815,030 اإلجمالي

متطلبات تمويل الحكومة المصرية تحت قطاع الصحة

يتــم توفيــر الخدمــات الصحيــة )الوقائيــة والعالجيــة( فــي مصــر مــن قبــل 
مختلــف مقدمــي الرعايــة الصحيــة و هــم وزارة الصحــة والســكان التــي 
توفــر حوالــي 40 فــي المائــة مــن الخدمــات الصحيــة المقدمــة للمجتمــع، 
و منظمــات التأميــن الصحــي المجانيــة للموظفيــن الحكومييــن ونقابــات 
العمــال وأطفــال المــدارس، وحديثــي الــوالدة، والتــي تغطــي حوالــي 50 
فــي المئــة مــن الســكان، أيضــَا الجامعــات والمؤسســات التعليميــة والبحثيــة 
التــي توفــر 10 فــي المئــة مــن الرعايــة الصحيــة، وأخيــرا القطــاع الخــاص 
الــذي يوفــر حوالــي 12 فــي المئــة مــن الخدمــات الصحيــة. و يمكــن ألي 
فــي نفــس  شــخص االتصــال بالعديــد مــن مقدمــي الخدمــات الصحيــة 

الوقــت. 

شــرعت مصــر مؤخــًرا فــي إصالحــات طموحــة للغايــة لتحســين جــودة 
قطــاع الرعايــة الصحيــة، بمــا فــي ذلــك تطويــر الرعايــة الصحيــة األوليــة 
تنظيــم األســرة، وتحســين برامــج رعايــة  والمجتمعيــة، وتعزيــز خدمــات 
األمومــة والطفولــة، وتعزيــز عــالج العنايــة المركــزة، وكذلــك زيــادة جهــود 
الوقايــة ومعالجــة االمــراض غيرالمعديــة. فــي هــذا الصــدد، وافــق البنــك 

الدولــي مؤخــًرا علــى دعــم الحكومــة المصريــة بمبلــغ 530 مليــون دوالر 
تســمح  أعــاله.  المذكــورة  الصحــي  القطــاع  لتنفيــذ إصالحــات  أمريكــي 
مثــل هــذه اإلصالحــات بتحســين جــودة الرعايــة الصحيــة األساســية فــي 
600 وحــدة صحيــة و 27 مستشــفى فــي 9 محافظــات، والتــي ال تخــدم 
المصرييــن فقــط بــل الالجئيــن أيًضــا. يتــم توفيــر التطعيمــات أيًضــا مجاًنــا 
فيهــم  بمــن  المواطنيــن  فــي مصــر والمواطنيــن وغيــر  لجميــع األطفــال 

الالجئينــن..

فــي ضــوء تزايــد عــدد الســكان فــي مصــر، وكذلــك تزايــد عــدد الالجئيــن، 
تواصــل مصــر طلــب الدعــم مــن أجــل توفيــر دعــم الرعايــة الصحيــة 
المصرييــن.  المواطنيــن  مــع  المســاواة  قــدم  علــى  المحتاجيــن  لالجئيــن 
ســيتطلب تمويــل الخدمــات الصحيــة المقدمــة حالًيــا لالجئيــن و ملتمســي 
اللجــوء وتوســيع الخدمــات إلــى مــا بعــد الخدمــات الوقائيــة 9،775،000 
تمكيــن  و  الصمــود  علــى  القــدرة  دعــم  أن  حيــن  فــي  أمريكــي،  دوالر 

أمريكــي. يتطلــب 11،792،000 دوالر  المضيفــة  المجتمعــات 

المتطلبات المالية لقطاع الصحة حسب المنظمة
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الجئة تتحدث مع أحد موظفي كاريتاس لالستفسار عن المساعدات النقدية للمفوضية 
في القاهرة، مصر.
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االحتياجات األساسية وسبل كسب الرزق

يتأثــر الالجئــون وملتمســو اللجــوء ســلبًا بالوضــع االقتصــادي القائــم فــي 
مصــر ويواجهــون بصــورة متزايــدة صعوبــات فــي إيجــاد ســبل لكســب 
الــرزق، وقــد تعــرض تحديــدًا الالجئــون مــن دول أفريقيــا والعــراق واليمــن 
للحرمــان أثنــاء محاوالتهــم للتغلــب علــى ظــروف المعيشــة القاســية ولــم 
يحصلــوا حتــى اآلن علــى االهتمــام الكافــي بباقــة االحتياجــات الخاصــة 
بهــم وملفــات أفــراد مجتمعــات الالجئيــن. ويعيــش الالجئــون مــن العــراق 
وأفريقيــا فــي أوضــاع طويلــة األمــد ممــا يتطلــب تســوية أوضــاع إقامتهــم 
فــي مصــر مــن خــالل الحصــول علــى خيــارات مســتدامة لكســب الــرزق، 
ولذلــك يظــل إيجــاد وظائــف وتحســين األوضــاع االقتصاديــة مــن بيــن 
أوليــات الالجئيــن مــن دول أفريقيــا والعــراق واليمــن، علمــًا بــأن المجتمعات 
المضيفــة لالجئيــن تعانــي علــى قــدم المســاواة مــن زيــادة الضغــوط علــى 
سبل كسب الرزق لديها. ويعمل الالجئون تحديدًا بأسواق العمل الكبرى 
غيــر الرســمية التــي يعمــل بهــا أكثــر مــن 48% مــن المصرييــن7، لذلــك 
يضطــر الالجئــون إلــى االتجــاه إلــى ســوق العمــل غيــر الرســمية حيــث 
يواجهــون العديــد مــن المخاطــر فــي مجــال الحمايــة والعمالــة الناقصــة 

وعــدم االســتقرار8. 

وفي أغســطس 2018 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
أن معــدل البطالــة فــي مصــر انخفــض إلــى 9,9% مقارنــًة بـــ %11,8 
فــي عــام 2017 9، إذ جــاء معــدل البطالــة فــي الحضــر حيــث يعيــش 
غالبيــة الالجئيــن 11,9% محققــًا انخفــاض مــن 13,6% فــي الربــع نفســه 
مــن عــام 2017 وســجل الشــباب أكبــر نســبة للبطالــة بلغــت %77,9 
للفئــة العمريــة 15-29 ســنة. ويظــل الالجئــون فــي وضــع حرمــان نســبي 
نظــرًا لعــدم إمكانيــة وصولهــم إلــى ســوق العمــل الرســمية )إال فــي حــال 
تطبيــق مبــدأ االســتعانة بالعمالــة األجنبيــة بنســبة 10% وهــو مــا يصعــب 

تحقيقــه(.

وللتصــدي لهــذه التحديــات تقــدم المفوضيــة المســاعدة النقديــة المتعــددة 
األغــراض غيــر المشــروطة ألســر الالجئيــن األكثــر ضعفــًا مــن دول 
أثــر  لتخفيــف  فــي محاولــة  أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن، 
بالمســاعدة  المســتهدفون  الالجئــون  ويتســم  الســلبية.  التكيــف  آليــات 
بتوفــر مصــادر دخــل منخفضــة للغايــة أو معدومــة ويفتقــرون إلــى الدعــم 
مثــل  أوجــه ضعــف معينــة  الكافــي ولديهــم  المجتمعــي  أو  االجتماعــي 
األســر التــي ترأســها اإلنــاث واألطفــال غيــر المصحوبيــن وكبــار الســن 
واألشــخاص المصابيــن بأمــراض خطيــرة أو األشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

ونتيجــة لنقــص التمويــل فــي عــام 2018 وعلــى مــر الســنوات اضطــرت 
المفوضيــة إلــى تحديــد تقديــم المنــح النقديــة غيــر المشــروطة لعــدد 3400 
من أســر الالجئين وملتمســي اللجوء المســتضعفين في المتوســط شــهريًا.

وتمثــل األســر التــي تحصــل علــى المنــح النقديــة الالجئيــن وملتمســي 
الســكان  بيــن  مــن  األولويــة  منحهــم  تــم  والذيــن  األكثــر ضعفــًا  اللجــوء 
المحرومين. وتجدر اإلشــارة إلى أن الحاجة إلى المســاعدة النقدية أكبر 
بكثيــر مــن التمويــل المتوفــر، علمــًا بــأن المبلــغ الــذي يتــم صرفــه يتــراوح 
مــن 600 إلــى 1800 جنيــه مصــري علــى حســب حجــم األســرة ومســتوى 
ضعفهــا وال يغطــي ســوى 30% مــن احتياجاتهــم األساســية دون االلتــزام 

بتقديــم دعــم مباشــر لتلبيــة احتياجاتهــم مــن األمــن الغذائــي.

اليونيســف  منظمــة  طــورت  فقــد  الموســمي  بالدعــم  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
والمفوضيــة برنامجــًا مشــتركًا لالســتعداد للشــتاء والــذي يشــمل صــرف 
الالجئيــن  لدعــم  الشــتاء  بدايــة فصــل  فــي  لمــرة واحــدة  نقديــة  مســاعدة 
المســتضعفين للتكيــف مــع انخفــاض درجــات الحــرارة. ومــن المقــرر خــالل 
عــام 2019 أن يدعــم التمويــل المقــدم مــن منظمــة اليونيســف جميــع 
األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم المســجلين بتحويــل 
لــكل طفــل )وهــو إجمالــي ســلة الحــد  نقــدي بقيمــة 56 دوالرًا أمريكيــًا 
األدنــى لإلنفــاق خــالل فصــل الشــتاء لالجئيــن فــي مصــر( ومبلــغ بقيمــة 
34 دوالرًا امريكيــًا لحوالــي 300 أســرة أفريقيــة مســتضعفة لديهــا أطفــال 
)تقريبــًا 60% مــن إجمالــي المســاعدة المقدمــة ضمــن ســلة الحــد األدنــى 
لإلنفــاق خــالل فصــل الشــتاء(، فــي حيــن تدعــم المفوضيــة باقــي الســكان 
الالجئيــن الذيــن يقــدر عددهــم بحوالــي 66,000 الجــئ وملتمــس لجــوء 
بمبلــغ 34 دوالرًا  واليمــن  والعــراق  الصحــراء  جنــوب  أفريقيــا  دول  مــن 

أمريكيــًا.

وباإلضافــة إلــى المنــح النقديــة غيــر المشــروطة تســتمر الجهــود لدعــم 
تقديــم  خــالل  مــن  واليمــن  والعــراق  أفريقيــا  دول  مــن  والنســاء  الرجــال 
التدريــب المهنــي وفصــول اللغــة وتوفيــر فــرص عمــل وتقديــم خدمــات 
تطويــر المشــروعات. ولكــن نتيجــة لتوافــر مبالــغ تمويــل محــدودة فــي 
مجــال ســبل كســب الــرزق علــى مــدار الســنوات الماضيــة، لــم يســتفيد 
مــن  واليمنييــن  والعراقييــن  األفارقــة  الالجئيــن  مــن  تقريبــًا   360 ســوى 
التدريــب، وحصــل 105 الجئــًا علــى وظائــف و125  أنــواع  مختلــف 
الجئــًا بــدأوا مشــروعاتهم الخاصــة، ليشــكل عددهــم اإلجمالــي أقــل مــن 

2% مــن الســكان فــي ســن العمــل )60-18(.

تتعــاون المفوضيــة مــع الشــركاء التالييــن فــي قطــاع االحتياجــات األساســية وكســب الــرزق: جمعيــة كاريتــاس مصــر وهيئــة اإلغاثــة الكاثوليكيــة وهيئــة األمــم المتحــدة 
للمــرأة ومنظمــة اليونيســف ومؤسســة جــذور. وتتوجــه هيئــة اإلغاثــة الكاثوليكيــة ومنظمــة اليونيســف والمفوضيــة بتوجيــه نــداء مشــترك لدعــم قطــاع االحتياجــات 
األساســية وســبل كســب الرزق في هذه الوثيقة، في حين تتولى جمعية كاريتاس مصر ومنظمة الخطة الدولية »بالن إنترناشــونال« تنفيذ مشــروعات المفوضية 

فــي هــذا المجــال خــالل عــام 2019.

الوضع الراهن

7

8 

9

 pdf.final2_2016_http://www.ulandssekretariatet.dk/sites/default/files/uploads/public/PDF/LMP/lmp_egypt

العمالة الناقصة: الوضع الذي يحصل فيه األشخاص ضمن القوى العاملة على وظائف أقل من الدوام الجزئي أو الوظائف الدائمة أو يحصلون على وظائف غير مالئمة الحتياجات التدريب أو االحتياجات 
االقتصادية الخاصة بهم.

http://www.egypttoday.com/Article/3/50084/Unemployment-rate-decreases-to-10-6-in-Q1-2018
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االحتياجات وأوجه الضعف واالستهداف

خــالل الفتــرة مــن مــارس إلــى مايــو 2018 أجــرت المفوضيــة مســحًا 
مرجعيــًا علــى عينــة مختــارة عشــوائيًا مــن الالجئيــن وملتمســي اللجــوء 
مــن إجمالــي الســكان، وأظهــرت النتائــج األوليــة أن الالجئيــن األفارقــة 
واليمنييــن والعراقييــن يمــرون بظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة عصيبــة. 
وكان مــن المشــكالت األبــرز التزاحــم إذ يتشــارك فــي المتوســط خمســة 
أفــراد فــي نفــس مــكان المعيشــة علــى الرغــم مــن أن متوســط حجــم األســرة 
يبلغ ثالثة أفراد. وهناك 60% من المستجيبين من هذه الفئات السكانية 
إيجــار  فــي شــقق مشــتركة مقابــل مبلــغ  فــي غــرف منفصلــة  يعيشــون 
1337 جنيهــًا مصريــًا فــي المتوســط شــهريًا. ومــن أجــل ســد الفجــوات فــي 
التدفــق النقــدي لألســر اضطــر 58% مــن األســر إلــى االقتــراض كوســيلة 
لتوليــد الدخــل، باإلضافــة إلــى االعتمــاد علــى اســتراتيجيات تكيــف ســلبية 
أخــرى – بالرغــم مــن انتشــارها بمعــدالت منخفضــة – ومنهــا اإلنفــاق مــن 
المدخــرات وبيــع األصــول وعمالــة األطفــال والتســول. وعمومــًا أشــارت 
نتائــج المســح إلــى عــدم قــدرة الغالبيــة العظمــى مــن المســتجيبين )%82( 

علــى تلبيــة الحــد األدنــى مــن احتياجاتهــم األساســية.

أمــا فيمــا يتعلــق بســبل كســب الــرزق، هنــاك 46% تقريبــًا مــن الســكان 
غيــر الســوريين المســجلين لــدى المفوضيــة حاصليــن علــى التعليــم الثانــوي 
أو التعليــم العالــي )الجامعــي أو مــا بعــد الجامعــي( ومنهــم 48% تقريبــًا 
لــم يلتحقــوا بالتعليــم علــى اإلطــالق أو تلقــوا تعليمــًا ابتدائيــًا فقــط10. هــذا 
والعراقييــن  األفارقــة  الالجئيــن  مــن  كبيــرة  شــريحة  أن  إلــى  باإلضافــة 

واليمنييــن )35%( أفــادوا بأنهــم ال يمتلكــون خبــرات ســابقة فــي مجــال 
العمــل )فــي الفئــات المتعلمــة وغيــر المتعلمــة( وهــو مــا يضــع عبئــًا كبيــرًا 
تقديــم  الوطنيــة ممــا يتطلــب  العمــل  فــي ســوق  البرامــج لدمجهــم  علــى 
التدريــب والمهــارات الشــخصية وغيــر ذلــك مــن الدعــم المقــدم لتطويــر 
القــدرات إلعــداد الالجئيــن للدخــول إلــى ســوق العمــل. وقــد تالحــظ أيضــًا 
أن الالجئيــن المتخصصيــن والحاصليــن علــى مســتوى متقــدم مــن التعليــم 
يواجهــون صعوبــات أخــرى فــي ســوق العمــل المصريــة مقارنــًة بأصحــاب 
الياقــات الزرقــاء والياقــات الرماديــة الذيــن تتوفــر أمامهــم خيــارات أكثــر. 
ويشــكل الحصــول علــى عمــل بوجــه عــام تحديــًا لالجئيــن األفارقــة الذيــن 
عــادًة مــا يتعرضــون لالســتغالل بســبب المواقــف التمييزيــة التــي تتخذهــا 
المجتمعــات المضيفــة ضدهــم وهــو مــا يــؤدي إلــى تهميشــهم. ويعمــل 
حيــث  المنزليــة  األعمــال  بقطــاع  األفريقيــات  الالجئــات  مــن  اآلالف 
يتعــرض بعضهــن لالعتــداء اللفظــي والبدنــي، كمــا يواجــه الكثيــر مــن 
الرجــال والشــباب والذيــن كثيــرًا مــا يكونــوا وافديــن حديثــًا إلــى مصــر، 
خيــارات وظائــف يوميــة دائمــة قــد تنطــوي علــى مخاطــر كبيــرة متعلقــة 

بالحمايــة.

ولذلــك تكــون هنــاك حاجــة ملحــة لتوفيــر مزيــد مــن التمويــل إليجــاد ســبل 
لكســب الــرزق، بمــا فــي ذلــك دورات معتمــدة للتدريــب المهنــي الموجــه 
نحــو الســوق وتحســين فــرص التســويق لــرواد األعمــال وبرامــج االدخــار 

المجتمعيــة وتقديــم التمويــل األولــي للمشــروعات الناشــئة المجديــة.

التقرير اإلحصائي للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، أكتوبر 102018
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الرؤية االستراتيجية وخطة االستجابة

تشمل أهداف البرامج المعنية باالحتياجات األساسية وسبل كسب الرزق ما يلي:

تقديم المساعدة للفئات األكثر ضعفًا لتلبية احتياجاتهم.. 1

تحسين االعتماد على النفس وسبل كسب الرزق اآلمنة.. 2

غيــر  النقديــة  بالمنــح  الدعــم  علــى  الحصــول  فــي  الالجئــون  ويســتمر 
المشــروطة والمنــح النقديــة الموســمية والتــي تعــَزز – أينمــا كان ذلــك 
الطفــل  وحمايــة  للتعليــم  مشــروطة  بمنــح   – للتطبيــق  وقابــاًل  ممكنــًا 
والخدمــات الصحيــة لــألم والطفــل، علمــًا بــأن المنــح النقديــة تحتســب 
علــى أســاس ســلة شــهرية مــن الســلع الغذائيــة وغيــر الغذائيــة المتكــررة 
إلــخ(  العامــة،  والصحــة  واالتصــال  والمواصــالت  واإليجــار  )األغذيــة 
والتــي تســاهم فــي تلبيــة االحتياجــات الفوريــة لالجئيــن ومســاعدتهم فــي 
بنــاء أصــول لتأمينهــم ضــد الصدمــات والضغــوط المســتقبلية. ويعكــس 
وصــول الالجئيــن إلــى االحتياجــات األساســية نظــام الحمايــة االجتماعيــة 
الوطنــي11 والــذي يدعــم مــا يقــرب مــن 1,5 مليــون أســرة مصريــة ضعيفــة. 
ويوجــه الشــركاء جهودهــم لضمــان تماشــي التدخــالت النقديــة مــع برامــج 
شــبكات األمــان االجتماعــي الوطنيــة الحاليــة مثــل برنامــج تكافــل وكرامــة، 
مــع الســعي لدمــج الالجئيــن ضمــن هــذه البرامــج علــى المــدى الطويــل.

ويواصــل الشــركاء استكشــاف خيــارات جديــدة مــع القطاعــات األخــرى 
والمؤسســات الوطنية واألكاديمية والقطاع الخاص بشــأن قضايا متنوعة 
منهــا توفيــق المناهــج لتطويــر برامــج للتدخــالت النقديــة؛ وتعزيــز التعلــم 
ومناهــج  والمشــاركة،  البيانــات  وتحليــل  االســتهداف،  بشــأن  المتبــادل 
المنصــات  مــن  واالســتفادة  شــكاويهم؛  ومعالجــة  المســتفيدين  اختيــار 
باســتخدام  األمــوال  نقــل  تجريــب  فيهــا  بمــا  النقديــة  لتوصيــل  الشــائعة 
النقديــة علــى  المســاعدات  أثــر  أدلــة علــى  الحيويــة؛ وجمــع  القياســات 

الحمايــة والنتائــج علــى مســتوى القطاعــات.

وســيحرص الشــركاء علــى تحقيــق كفــاءة مــن حيــث التكلفــة أينمــا يكــون 
ذلــك مناســبًا، ففــي عــام 2015 و2017 و2018 خصصــت منظمــة 
اليونيســف تمويــاًل لالحتياجــات األساســية الموســمية لصالــح المفوضيــة 
بموجــب إطــار »العمــل كمنظومــة واحــدة« االســتراتيجي ممــا أدى إلــى 
وجــود وفــورات فــي المشــتريات والمــوارد البشــرية والماليــة واألهــم مــن ذلــك 

تنفيــذ النهــج المنســق للتحويــالت النقديــة.

وستركز برامج سبل كسب الرزق في عام 2019 على تطوير المهارات 
وريــادة األعمــال وتحســين الوصــول إلــى الوظائــف مقابــل األجــر فــي ظــل 
اإلطــار الوطنــي الحالــي فــي مصــر، ويكــون مــن الضــروري االعتمــاد 
األخــالق  تراعــي  التــي  العمــل  فــرص  لتســهيل  متكامــل  منهــج  علــى 

والحمايــة. كمــا تخطــط المفوضيــة إلــى جمــع معلومــات حديثــة بشــأن 
الســكان األفارقــة واليمنييــن والعراقييــن لتطويــر برامــج أفضــل.

ويركــز مســار العمــل المدفــوع األجــر علــى بنــاء المهــارات المطلوبــة فــي 
ســوق العمــل وعلــى تيســير حصــول الالجئيــن وملتمســي اللجــوء علــى 
التوظيــف  إنشــاء ملفــات ألصحــاب األعمــال وشــركات  عمــل. وســيتم 
األعمــال  أصحــاب  ربــط  يتــم  أن  علــى  قانونيــة،  بصفــة  المســجلين 
والشــركات التــي تبــدي رؤى لظــروف عمــل الئقــة بالباحثيــن عــن عمــل 
مــن دول أفريقيــا واليمــن والعــراق. وســيتم التوســع فــي التدخــالت فــي 
قطاعــات معينــة مثــل معالجــة األغذيــة واألعمــال المنزليــة ضمــن إطــار 
للحمايــة. كمــا يقــدم الدعــم للمرتبــات وبرامــج تدريــب وتلمــذة لمــدة ســتة 
أشــهر بهــدف مســاعدة الالجئيــن وملتمســي اللجــوء فــي اكتســاب خبــرة 

وزيــادة قابليتهــم للتوظيــف.

ويواصــل الشــركاء فــي مجــال ســبل كســب الــرزق تقديــم الدعــم لالجئيــن 
لبــدء مشــروعاتهم الخاصــة، فضــاًل عــن تقديــم خدمــات التدريــب وتطويــر 
المشــروعات لالجئيــن المســتضعفين مــع تشــجيع إيجــاد حلــول مجتمعيــة 
لتوفيــر ســبل كســب الــرزق. وبالنســبة لــرواد األعمــال األكثــر قــدرة علــى 
البقــاء ســيتم توفيــر دعــم مخصــص لتطويــر المشــروعات وقنــوات تســويق 
تدخــالت  تقديــم  فــي  المفوضيــة  تســتمر  أخــرى  ناحيــة  ومــن  نظاميــة. 
فــي القطاعــات والمجــاالت بهــدف تطويــر المهــارات ودعــم التوظيــف 
والتســويق فــي عــدد مــن القطاعــات الحيويــة التــي تســتوعب الالجئيــن مثــل 
الضيافــة والخدمــات المنزليــة واألغذيــة والمشــروبات والبيــع بالتجزئــة. 
كمــا ســيتم تحســين الجهــود لتعزيــز دمــج الالجئيــن وملتمســي اللجــوء مــن 
دول أفريقيــا واليمــن والعــراق ضمــن منصــات الدعــم المحلــي، باإلضافــة 
إلــى تحســين والتوســع فــي خيــارات التوظيــف مــن خــالل عمليــة لتدقيــق 
أكثــر  خيــارات  فــي  الالجئيــن  اســتيعاب  أجــل ضمــان  مــن  االلتزامــات 
مصداقيــة. ويســعى الشــركاء إلــى تحقيــق االعتمــاد علــى الــذات وتوفيــر 
ســبل مســتدامة لكســب الرزق للمجتمعات المحلية ومجتمعات الالجئين، 
ومــن ثــم يولــون اهتمامــًا خاصــًا للســكان المســتضعفين مثــل األســر التــي 
ترأســها اإلنــاث والشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة. وســيتم تقديــم فصــول 
لتعلــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقيــن بهــا وتنفيذهــا بالتنســيق مــع قطاعــات 
فــي القطــاع  إلــى تيســير التوظيــف  أخــرى. ويواصــل الشــركاء الدعــوة 

الرســمي.

 يقدم برنامج تكافل دعمًا للدخل مشروط بانتظام األطفال 6-18 سنة في الدراسة بنسبة 80%، وبإجراء فحوصات طبية على األمهات واألطفال تحت 6 سنوات، وبحضور فصول تغذية.11
وعلى النقيض يقدم برنامج كرامة دعمًا غير مشروط للدخل لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.
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الغاية المخرج الهدف

11,018 الجئــًا وملتمــس لجــوء يحصلــون شــهريًا علــى مســاعدة نقديــة متعــددة 
األغــراض

المتعــددة  النقديــة  المســاعدة  تقديــم   1-1
ضعفــًا األكثــر  لالجئيــن  األغــراض 

الهدف 1:
توفير المساعدة 

لتوفير االحتياجات 
األساسية

5,703 الجئين وملتمسي لجوء يحصلون على الدعم الشتوي األكثــر  لالجئيــن  الشــتوي  الدعــم  تقديــم   2-1
ضعفــًا

150 شخصًا يحصلون على وظائف مدفوعة األجر
2-1 تحسين فرص التوظيف المتوفرة

الهدف 2:
تحسين االعتماد 

على الذات وتوفير 
سبل آمنة لكسب 

الرزق
200 شخص يحصلون على منح لبدء مشروعات

450 شخصًا يحصلون على تدريب ألغراض كسب الرزق 2-2 االرتقاء بمستوى الكفاءات والمهارات

االستجابة في قطاع االحتياجات األساسية وكسب الرزق

حالق يمني يمنح عميال مصريا قصة شعر في الدقي، القاهرة.
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اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( لعام 2019 الهيئة/ المنظمة

8,944,464 لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة 
الالجئيــن

300,000 منظمة اليونيسف

187,500 هيئة اإلغاثة الكاثوليكية

9,431,964 اإلجمالي

متطلبات تمويل الحكومة المصرية تحت قطاع االحتياجات االساسية و سبل كسب العيش

األساســية  االحتياجــات  توفيــر  بأهميــة  راســخا  إيمانــا  مصــر  تؤمــن 
للســكان، وخاصــة الشــباب والنســاء وإلتاحــة  فــرص عادلــة لتحســين ســبل 
العيــش. مــن خــالل التعــاون مــع الشــركاء الدولييــن، يمكــن توفيــر التدريــب 
المهنــي وغيرهــا مــن الخدمــات مــن قبــل أصحــاب المصلحــة الوطنييــن 
الذيــن سيســاعدون علــى توليــد دخــل لمجتمعــات الالجئيــن والمجتمعــات 

المضيفــة، ألن المســاعدات اإلنســانية ليســت كافيــة وغيــر مســتدامة.

ال يمكــن تنفيــذ مشــاريع تعزيــز الصمــود وســبل كســب العيــش فــي القاهــرة 
فــي محافظــات أخــرى ذات كثافــة عاليــة مــن الالجئيــن  بــل  فحســب، 
مثــل اإلســكندرية  لضمــان االســتفادة علــى المســتوى الوطنــي مــن هــذه 
المشــاريع، والحصــول علــي نتائــج مربحــة للجانبيــن والتــي ســتؤثر إيجاًبــا 
علــى نوعيــة حيــاة الالجئيــن و المجتمعــات المضيفــة. تشــير التقديــرات 
الغــرض  لهــذا  إلــى أن تخصيــص مبلــغ 9,000,000 دوالر أمريكــي 
لالجئيــن ملتمســي اللجــوء، ومبلــغ مســاٍو للقــدرة علــى التكيــف ســوف يدعــم 

النتيجــة المســتهدفة.

و قــد قدمــت الحكومــة المصريــة خطًطــا وأشــكااًل مختلفــة مــن اإلعانــات، 
بمــا فــي ذلــك دعــم قطــاع الطاقــة )البنزيــن، البنزيــن، الكهربــاء، إلــخ(، 
النقــل العــام، الميــاه، باإلضافــة إلــى بعــض العناصــر الغذائيــة األساســية 
اللجــوء  ملتمســو  الالجئــون و  يتمتــع  المجتمــع. و  مــن  لشــرائح معينــة 
إلــى  تصــل  الســلع  هــذه  تكلفــة  أن  ويقــدر  المدعومــة،  الســلع  بمعظــم 

أمريكــي. دوالر   20,000,000

نظــًرا لإلصالحــات األخيــرة  التــي تتخذهــا مصــر فــي اقتصادهــا بعــد 
مــن  العديــد  مصــر  خفضــت  الدولــي،  النقــد  حزمــة صفقــات صنــدوق 
إعاناتهــا للوقــود والكهربــاء، والتــي كان لهــا العديــد مــن التأثيــرات علــى 

الحيــاة اليوميــة للمصرييــن والالجئيــن علــى حــد ســواء. مــن المتوقــع إجــراء 
مزيــد مــن التخفيضــات فــي الدعــم فــي شــهر يونيــو 2019، ممــا ســيكون 

ــه تأثيــر ســلبي علــى الالجئيــن المقيميــن فــي مصــر. ل

فــإن   ،2018 عــام  فــي  الدولــي  للبنــك  التحتيــة  البنيــة  لتوقعــات  وفًقــا 
حوالــي 675  وتتطلــب  هائلــة،  التحتيــة  البنيــة  مــن  احتياجــات مصــر 
مليــار دوالر أمريكــي فــي االســتثمار خــالل العشــرين عاًمــا القادمــة لتلبيــة 
احتياجاتهــا مــن البنيــة التحتيــة. تشــمل بعــض القطاعــات الرئيســية فــي 
مصــر التــي تتطلــب البنيــة التحتيــة: الطاقــة )التوزيــع، توليــد الكهربــاء(، 
النقــل )النقــل متعــدد الوســائط والخدمــات اللوجســتية، توفيــر الموانــئ، 
)إمــدادات  الصحــي  والصــرف  الميــاه  والمطــارات(،  الحديديــة  الســكك 
الميــاه، الصــرف الصحــي لميــاه الصــرف الصحــي(، الزراعــة )القيمــة 
دارة مــوارد الميــاه  باإلضافــة إلــى ذلــك، تعزيــز كفــاءة سالســل القيمــة، واإ
واألراضــي المناســبة(. كل هــذه االحتياجــات مــن البنيــة التحتيــة تؤثــر 
علــى الحيــاة اليوميــة للمواطنيــن المصرييــن، وكذلــك الالجئيــن خاصــة 
فــي ضــوء اإلصالحــات االقتصاديــة فــي مصــر والضغــط المتوالــي علــى 

اقتصادهــا.

تتجــاوز تكلفــة اســتخدام وصيانــة البنيــة التحتيــة لالجئيــن مــن أفريقيــا 
والعــراق واليمــن 12,075,000 دوالر أمريكــي ســنوًيا. وبالتالــي، فــإن 
دعــم البنيــة التحتيــة فــي مصــر مــن أجــل توفيــر الخدمــات األساســية لــكل 
مــن الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة أمــر بالــغ األهميــة لضمــان نوعيــة 

معينــة مــن الحيــاة لالجئيــن وطالبــي اللجــوء.

المتطلبات المالية الالزمة حسب المنظمة
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الجئة من األورومو تقدم القهوة أثناء معرض لالجئات والمصريات تم تنظيمه في 
القاهرة.
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قطاع األمن الغذائي
تعــد مصــر أكثــر البلــدان ســكانًا فــي شــمال أفريقيــا والوطــن العربــي بعــدد 
ســكان يبلــغ 94,8 مليــون نســمة، وعلــى الرغــم مــن تصنيفهــا ضمــن 
البلــدان المتوســطة الدخــل تواجــه مصــر مجموعــة مــن التحديــات الطويلــة 
األمد في مجال التنمية وتحتل المركز 115 في مؤشــر التنمية البشــرية 
لعــام 2017 مــن إجمالــي 189 دولــة، وهنــاك تقريبــًا 28% مــن ســكانها 
مليــون  الفقــر وهنــاك %5,3 )4,7  تحــت خــط  دخــل  يحصلــون علــى 

نســمة( مــن الســكان يعيشــون فــي فقــر مدقــع.

ووفقــًا للمؤشــر العالمــي لألمــن الغذائــي الخــاص بوحــدة االســتخبارات 
التابعــة لمجموعــة اإليكونوميســت12  تتمتــع مصــر بمســتوى متوســط مــن 
األمــن الغذائــي، وعلــى الرغــم مــن أن مصــر تحتــل المركــز 61 مــن 113 
بلــدًا إال أنهــا أحــد البلــدان التــي شــهدت تغيــرًا ســلبيًا كبيــرًا ضمــن المؤشــر 
خــالل عــام 2018. وتظــل القــدرة علــى الدفــع وجــودة األغذيــة وســالمتها 
أن  حيــن  فــي  األغذيــة،  بتوافــر  مقارنــًة  إلحاحــًا  التحديــات  أكثــر  هــي 
مســح الدخــل واإلنفــاق واالســتهالك يشــير إلــى أن 15,9% مــن الســكان 
يصعــب عليهــم الحصــول علــى الغــذاء. ويظــل معــدل التضخــم المتزايــد 
فــي أســعار الســلع الغذائيــة وغيــر الغذائيــة والتقلبــات فــي احتياطيــات 
العمــالت األجنبيــة وتدهــور أســعار الصــرف يشــكل تهديــدًا للحصــول 
علــى الغــذاء لألشــخاص المســتضعفين نظــرًا ألن مصــر تعــد مســتوردًا 

صافيــًا لألغذيــة.

وفــي عــام 2016 طرحــت الحكومــة سلســلة مــن إصالحــات السياســات 
الجريئــة لمعالجــة أوجــه عــدم التــوازن الهيكلــي والمالــي وتعزيــز النمــو 
الناتــج  نمــو  معــدالت  فــي  زيــادة  تحقيــق  مــن  الرغــم  المســتدام. وعلــى 

متزايــد  عــبء  هنــاك  الماليــة،  األرصــدة  وتحســين  اإلجمالــي  المحلــي 
يفرضــه ارتفــاع تكاليــف المعيشــة خاصــًة للســكان األشــد فقــرًا واألكثــر 
ضعفــًا، بمــا فيهــم الالجئيــن الســوريين. وتشــير عمليــات المحــاكاة التــي 
أجراهــا البنــك الدولــي الســتجابات األســر القصيــرة األجــل لإلصالحــات 
فــي مجــال الطاقــة وضريبــة القيمــة المضيفــة أن معــدالت الفقــر يمكــن أن 

تزيــد خــالل الفتــرة 2017-2015.

وقــد ارتفــع معــدل التضخــم الســنوي فــي مؤشــر أســعار المســتهلك الكلــي 
بنســبة 34% خــالل شــهر يوليــو 2017، فــي حيــن حقــق مؤشــر أســعار 
 ،2017 أبريــل  شــهر  خــالل   %44 بنســبة  تاريخيــًا  ارتفاعــًا  األغذيــة 
ممــا أدى إلــى فــرض ضغــوط متزايــدة علــى األســر لتلبيــة احتياجاتهــم 
األساســية من الســلع الغذائية وغير الغذائية. كما يســاهم األثر التراكمي 
لإلصالحــات علــى معــدالت التضخــم منــذ عــام 2016 فــي إضافــة مزيــد 
مــن الضغــوط علــى الســكان المســتضعفين ومــن المحتمــل أيضــًا أنــه أدى 
إلــى تقليــص القــدرة الشــرائية لألســر بدرجــة أكبــر، للمجتمعــات المضيفــة 

والالجئيــن، تحديــدًا الالجئيــن الذيــن ال يحصلــون علــى مســاعدات.

للحمايــة  ضخمــًا  نظامــًا  الحكومــة  تنفــذ  التحديــات  لهــذه  وللتصــدي 
فيهــم  بمــا  المســتضعفين،  للســكان  األغذيــة  دعــم  يوفــر  االجتماعيــة 
الحوامــل والمرضعــات، وأطفــال المــدارس، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
وكبــار الســن. وحيــث إن شــبكات الســالمة الوطنيــة تعانــي مــن اإلرهــاق 
بعــد أكثــر مــن ثــالث ســنوات مــن التباطــؤ االقتصــادي، فإنهــا ال تســمح 

اللجــوء. حاليــًا بدمــج الالجئيــن وملتمســي 

الوضع الراهن

نظــرًا للبنيــة التحتيــة المتطــورة واألســواق المحليــة النشــطة فــي مصــر 
برنامــج  تبنــى  الحضريــة  المناطــق  فــي  لالجئيــن  الجغرافــي  واالنتشــار 
الغــذاء العالمــي تقديــم قســائم األغذيــة كوســيلة أساســية لتقديــم المســاعدة 
لالجئيــن فــي مصــر، فــي محاولــة لتخفيــف التحديــات االقتصاديــة التــي 
تواجههــا الحكومــة والمجتمعــات المضيفــة التــي تســتوعب أعــدادًا كبيــرة 

مــن الالجئيــن.

ويدعم حاليًا البرنامج أكثر من 75,000 الجئ سوري من خالل تقديم 
المســاعدة فــي شــكل قســائم أغذيــة شــهرية بقيمــة 22 دوالرًا امريكيــًا تقريبــًا 
يمكــن اســتردادها فــي 50 فرعــًا مــن فــروع المتاجــر الكبــرى الموجــودة 
بالمناطــق التــي يعيــش بهــا الالجئــون. وتســاهم خطــة تقديــم القســائم فــي 
اســتعادة الالجئين لشــكل حياتهم الطبيعي وشــعورهم بالكرامة عن طريق 
الســماح لهــم بشــراء األغذيــة التــي يفضلونهــا لتلبيــة احتياجــات االســتهالك 

والتغذيــة الفرديــة بفاعليــة أكبــر.

وقــد طــور مؤخــرًا مكتــب برنامــج الغــذاء العالمــي بمصــر خطــة اســتراتيجية 
ُقطريــة للفتــرة 2018-2023 بالتعــاون الوثيــق مــع الحكومــة المصريــة 
للنتيجــة االســتراتيجية 2 ضمــن  التنميــة. ووفقــًا  فــي مجــال  وشــركائها 

والمجتمعــات  المشــردين  والســكان  الالجئيــن  البرنامــج  يمكــن  الخطــة 
المضيفــة فــي مصــر الذيــن ال يتمتعــون باألمــن الغذائــي مــن الحصــول 
علــى كميــات مــن األغذيــة تكفيهــم طــوال العــام، وهــو مــا يســاهم فــي 
القضــاء علــى األســباب الجذريــة للضعــف وتحســين اعتمــاد المســتفيدين 
علــى أنفســهم ممــا يقلــل الحاجــة إلــى الحصــول علــى المســاعدات الدوليــة 
مــع مــرور الوقــت. واألهــم مــن ذلــك أن هــذا المنهــج بســاعد فــي تحســين 
الترابــط االجتماعــي بيــن الســكان الذيــن يعيشــون فــي المناطــق المعرضــة 
الالجئــون  يحصــل  ولــن  أيضــًا.  الالجئــون  بهــا  يعيــش  والتــي  للخطــر 
علــى قســائم أغذيــة غيــر مشــروطة فحســب بــل ســيحصلون أيضــًا علــى 
فرصــة لتحســين قدرتهــم علــى الصمــود اقتصاديــًا مــن خــالل بنــاء القــدرات 
الالزمــة للتوظيــف والمهــارات المهنيــة. كمــا يواصــل البرنامــج تقديــم دعــم 
التغذية للحوامل والمرضعات المســتضعفات لتحســين تغذيتهن وأحوالهن 
الصحيــة، وذلــك مــن خــالل تقديــم تحويــالت غذائيــة مشــروطة عــن طريــق 
القيــام بزيــارات منتظمــة إلــى مراكــز الصحــة العامــة للكشــف علــى الصحــة 
والعافيــة، والتــي يســتفيد مــن خاللهــا الالجئــون والمجتمعــات المضيفــة 

بالتثقيــف فــي مجــال التغذيــة ورفــع الوعــي. 

المساعدة المقدمة من برنامج الغذاء العالمي

أنشأت وحدة االستخبارات التابعة لمجموعة اإليكونوميست المؤشر العالمي لألمن الغذائي في عام 2012 كمقياس عالمي لوضع األمن الغذائي في 113 بلدًا.12
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أفريقيــا  دول  مــن  اللجــوء  وملتمســو  الالجئــون  اآلن  حتــى  يحظــى  ال 
واليمــن والعــراق فــي مصــر والبلــدان األخــرى بالمنطقــة باالهتمــام والدعــم 
الكافييــن. و تشــير الحكومــة المصريــة الــى وجــود خلــل فــي تخصيــص 
المســاعدات الغذائيــة بيــن الالجئيــن الســوريين وغيــر الســوريين وتؤكــد 
علــى الحاجــة إلــى اعتمــاد »نهــج الجــئ واحــد« لتلبيــة احتياجــات جميــع 
الالجئيــن، بصــرف النظــر عــن بلــدان المنشــأ بطريقــة متســاوية، ويســعى 
الســوريين  الالجئيــن  مســاعدة  إلــى  العالمــي  الغــذاء  برنامــج  باســتمرار 
منــذ بدايــة األزمــة فــي 2013 وبنــاًء علــى طلــب الحكومــة المصريــة، 
بتقديــم  البرنامــج  الممكــن حتــى اآلن أن يضطلــع  يكــن مــن  لــم  ولكــن 
المســاعدة الغذائيــة العامــة غيــر المشــروطة لالجئيــن وملتمســي اللجــوء 
مــن بلــدان المنشــأ أخــرى علــى الرغــم مــن أنهــم يعانــون مــن الضعــف علــى 
المســتويين االجتماعــي واالقتصــادي وانعــدام األمــن الغذائــي. وتســليمًا 
بالضعــف الشــديد الــذي تعانــي منــه تلــك الفئــات، يخطــط البرنامــج لتوجيــه 
نــداء بالتعــاون مــع المفوضيــة وشــركاء آخريــن للمجتمــع الدولــي مــن أجــل 
توفيــر التمويــل لتقديــم المســاعدات الغذائيــة لالجئيــن وملتمســي اللجــوء 

مــن دول أفريقيــا واليمــن والعــراق.

وتتولــى جمعيــة كاريتــاس الشــريكة للمفوضيــة تقييــم الوضــع االجتماعــي 
واالقتصــادي لالجئيــن وملتمســي اللجــوء مــن دول أفريقيــا واليمــن والعــراق 
مــن خــالل إجــراء مقابــالت منظمــة علــى مــدار العــام، إذ يتقصــى التقييــم 
البدنيــة  الديموغرافيــة، واإلعاقــة  الســمات  النواحــي ومنهــا  فــي مختلــف 
وغيــر البدنيــة، وظــروف المســكن ومســتوى المعيشــة، والعمالــة، ومصــادر 
الدخــل والديــون، وأنمــاط اإلنفــاق، وأنمــاط اســتهالك األغذيــة، وتبنــي 

آليــات تكيــف قاســية.

 2018 عــام  فــي  أجريــت  التــي  االســتقصائية  الدراســة  نتائــج  وتشــير 
إلــى معانــاة الالجئيــن وملتمســي اللجــوء مــن الضعــف علــى المســتويين 
االجتماعــي واالقتصــادي، فهنــاك أكثــر مــن 80% مــن األســر المشــمولة 
لتقديــر  وفقــًا  لإلنفــاق  األدنــى  الحــد  ســلة  عتبــة  تحــت  تقــع  بالدراســة 
المفوضيــة وهنــاك 37,5% مــن إجمالــي عــدد األســر ترأســها اإلنــاث. 
ويعيــش حوالــي 60% مــن األســر المشــمولة بالدراســة فــي منــازل مشــتركة 
)غــرف منفصلــة فــي نفــس الشــقة(، و16% مــن أربــاب األســر أمييــن 
و%38,1  فقــط  االبتدائــي  التعليــم  علــى  بنســبة 27% حصلــوا  مقارنــًة 
حصلــوا علــى التعليــم اإلعــدادي أو الثانــوي، أشــاروا جميعهــم إلــى فــرض 
قيــود متزايــدة علــى إمكانيــة إيجــاد فــرص عمــل فــي مصــر. ويتأكــد ذلــك 
مــن خــالل انتشــار البطالــة بيــن هــذه الفئــات والتــي تصــل إلــى %25,2 
فــي حيــن يعمــل 34,9% فــي وظائــف مؤقتــة أو غيــر نظاميــة. أمــا فيمــا 
يتعلق باســتهالك األغذية، ســجل 32% تقريبًا اســتهالكًا ضعيفًا أو حديًا 

لألغذيــة، أي وتيــرة ونمــط غيــر مقبوليــن الســتهالك الطعــام، باإلضافــة 
إلــى 33,4% يعانــون مــن انخفــاض تنــوع النظــام الغذائــي و49,3% لديهــم 
تنــوع متوســط فــي النظــام الغذائــي، وهــو مــا يشــير إلــى احتمــال وجــود 
فجوات في التغذية. ويشــير التقييم الكلي للحصول على األغذية، ســواء 
مــن حيــث االســتهالك الفعلــي للطعــام أو مــن حيــث القــدرات االقتصاديــة 
والقــدرة علــى التكيــف، إلــى أن 32,4% مــن األســر تعانــي مــن انعــدام 
األمــن الغذائــي )غالبــًا انعــدام األمــن الغذائــي بمعــدل متوســط(، فــي حيــن 
أن هنــاك 53,6% يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي. ومــن المهــم أيضــًا 
اإلشــارة إلــى أن الالجئيــن وملتمســي اللجــوء يعتمــدون بشــكل متزايــد علــى 
اســتراتيجيات التصــدي الســتهالك األغذيــة؛ فهنــاك 76,5% قللــوا عــدد 
الوجبــات التــي يتناولونهــا و76,4% قللــوا كميــات الوجبــات و36,7% مــن 
الكبــار يتناولــون كميــات أقــل ليوفــروا الطعــام ألطفالهــم و90% يســتهلكون 
أغذيــة أقــل تفضيــاًل أو بجــودة أقــل وتقريبــًا نصــف األســر تقتــرض الطعــام 

أو تقتــرض األمــوال لشــراء الطعــام.

ووفقًا لما تقدم هناك حاجة ملحة لتقديم دعم متكامل وفوري، مع ضرورة 
التركيــز بشــكل خــاص علــى تقديــم الدعــم للســلع الغذائيــة والتغذيــة، فضــاًل 
عــن توفيــر فــرص عمــل، تحديــدًا لالجئيــن األفارقــة الذيــن يكونــون عرضــة 
بدرجــة كبيــرة لالســتغالل. ففــي محاولــة لكســب رزقهــم، تعمــل اآلالف مــن 
الالجئــات األفريقيــات فــي قطــاع العمــل المنزلــي حيــث تعــرض البعــض 
يتعــرض  مــا  ذلــك، غالًبــا  إلــى  باإلضافــة  واللفظــي.  الجســدي  لإليــذاء 
الالجئــون الذكــور الوافــدون حديثًــا مــن المجتمعــات األفريقيــة فــي مصــر 
ــا والتــي قــد تنطــوي علــى مخاطــر خطيــرة  لخيــارات العمــل المؤقتــة يومًي
للحمايــة. وفًقــا لمــا ُذكــر أعــاله، هنــاك حاجــة ماســة إلــى دعــم شــامل 
وفــوري، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى توفيــر المســاعدات الغذائيــة 
والتغذويــة وكذلــك تأميــن فــرص كســب الــرزق لالجئيــن األفارقــة. و مــن 
أجــل الســماح لهــم بالوصــول إلــى وظائــف أفضــل وأكثــر أماًنــا فــي البلــد 
المســتضيف أو فــي بلــد المقصــد النهائــي )إن لــم يكــن فــي مصــر(، يجــب 
تحســين مهاراتهــم ومــن الضــروري أيضــًا توفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى 

المعلومــات حــول الوظائــف وســبل الحصــول علــى عمــل.

وبالتالــي هنــاك حاجــة لتوفيــر التمويــل لدعــم فــرص إيجــاد ســبل لكســب 
بمصــر،  المقيمــة  الجنســيات  مــن  اللجــوء  وملتمســي  لالجئيــن  الــرزق 
وتشــمل تلــك الفــرص المحتملــة التدريــب المهنــي المعتمــد الموجــه نحــو 
االدخــار  وبرامــج  األعمــال،  لــرواد  التســويق  فــرص  وتحســين  الســوق، 
لديهــا  لبــدء مشــروعات  التمويــل األولــي  المجتمعيــة، والحصــول علــى 

القــدرة علــى االســتمرار.
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يســعى برنامــج الغــذاء العالمــي إلــى تمكيــن الالجئيــن والســكان المشــردين مــن دول أفريقيــا والعــراق واليمــن الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي 
مــن الحصــول علــى غــذاء كاٍف طــوال العــام.

ويتحقق هذا الهدف من خالل المخرجات التالية:

يحصل الالجئون والسكان المشردون المستهدفون على المساعدات الغذائية لتلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية.	 

يحصــل الالجئــون والســكان المشــردون والمجتمعــات المضيفــة المســتهدفة علــى مســاعدة مشــروطة للمشــاركة فــي أنشــطة تنويــع ســبل كســب 	 
الــرزق ومصــادر الدخــل لتحســين القــدرة علــى التكيــف.

تحصــل الســيدات والبنــات الحوامــل والمرضعــات وأطفالهــن فــي عمــر 6-23 شــهرًا مــن الالجئيــن والســكان المشــردين والمجتمعــات المضيفــة 	 
علــى المســاعدة الغذائيــة لتلبيــة احتياجــات التغذيــة األساســية لهــن.

التدخــالت علــى توفيــر ســبل لمواجهــة األزمــات لدعــم الالجئيــن  تركــز 
الذيــن يعانــون مــن أوجــه الضعــف األكثــر ارتباطــًا بالنواحــي االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والحمايــة، علــى أن يتــم تزويدهــم بقســائم أغذيــة شــهرية غيــر 
مشروطة تضاف إليها – أينما يكون ذلك مناسبًا – مبالغ نقدية مشروطة 
للتدريــب علــى مهــارات التوظيــف والتدريــب المهنــي، باإلضافــة إلــى خدمــات 

صحــة المــرأة والطفــل للحوامــل والمرضعــات واألطفــال أقــل مــن ســنتين.

ويخطط برنامج الغذاء العالمي لتقديم المساعدة الغذائية لعدد 50,000 
الجــئ وملتمــس لجــوء فــي شــكل قســائم غذائيــة شــهرية غيــر مشــروطة 
بقيمــة 22 دوالرًا أمريكيــًا )علــى أن يتــم تعديــل هــذا المبلــغ بانتظــام وفقــًا 
ألسعار السوق وسعر الصرف المعمول به(، أي ما يعادل حاليًا 400 
جنيــه مصــري ويتوافــق مــع ســلة الحــد األدنــى لإلنفــاق الوطنيــة الحاليــة. 
وكمــا هــو الوضــع مــع الالجئيــن الســوريين، يســتطيع الالجئــون وملتمســو 
اللجوء من الجنســيات األخرى اســترداد قيمة المســاعدة الغذائية في أكثر 
مــن 50 متجــرًا تــم التعاقــد معهــم فــي المناطــق التــي يتركــز فيهــا غالبيــة 
الالجئيــن. وســتعتمد عمليــة االســتهداف علــى مؤشــرات الضعــف الناتجــة 
عن التقييمات الدورية للوضع االجتماعي واالقتصادي واألمن الغذائي، 
ويضمــن االســتهداف دمــج فئــات معينــة مــن المســتفيدين المســتضعفين 
مثــل األســر التــي ترأســها اإلنــاث والقصــر غيــر المصحوبيــن واألســر 
ذات االحتياجــات الخاصــة وكبــار الســن وغيرهــم، علــى أن يكــون %50 

علــى األقــل مــن المســتفيدين إناثــًا. 

الالجئيــن  مســاعدة  علــى  قدرتهــا  الغذائيــة  القســائم  خطــة  أثبتــت  وقــد 
وملتمســي اللجوء في اســتعادة شــكل حياتهم الطبيعي وشــعورهم بالكرامة 
عــن طريــق الســماح لهــم بشــراء األغذيــة التــي يختارونهــا وهــو مــا يلبــي 
احتياجاتهــم الفرديــة مــن االســتهالك والتغذيــة بفاعليــة أكبــر. وقــد ســاهم 
توفيــر هــذه المزايــا باإلضافــة إلــى التوزيــع الجغرافــي لالجئيــن تحديــدًا فــي 
المناطــق الحضريــة والبنيــة التحتيــة القائمــة واألســواق المحليــة النشــطة 
لتقديــم  الغذائيــة كوســيلة رئيســية  القســائم  تبنــي خطــة  فــي  فــي مصــر 

المســاعدة مــن برنامــج الغــذاء العالمــي.

كمــا ســيتم التوســع فــي المســاعدة الغذائيــة للحوامــل والمرضعــات التــي 
المضيفــة  والمجتمعــات  الســوريات  لالجئــات  بالفعــل  البرنامــج  يقدمهــا 

بالتعــاون مــع الحكومــة المصريــة، لتشــمل الالجئيــن وملتمســي اللجــوء 
غيــر الســوريين. ومــن المقــرر أن تســتفيد 6000 ســيدة ورضيــع بقســائم 
شــهرية مشــروطة ومحــددة القيمــة بمبلــغ 22 دوالرًا أمريكيــًا )400 جنيــه 
مصــري( لشــراء ســلع غذائيــة منتجــة محليــًا غنيــة بالطاقــة. وســيتم ربــط 
اســتحقاق المســاعدة بالزيــارات المنتظمــة للرعايــة الصحيــة األوليــة مــن 
أجــل تحســين التغذيــة ومســتويات الرعايــة قبــل الــوالدة والســابقة للــوالدة، 
والتــي تهــدف إلــى الوقايــة مــن ســوء التغذيــة المزمــن مــن خــالل منهــج 
متكامــل مــراع للتغذيــة والتدخــالت الخاصــة بالتغذيــة. وباإلضافــة إلــى 
القســائم الغذائيــة تحصــل األســر علــى محاضــرات للتثقيــف ورفــع الوعــي 
فــي مجــال التغذيــة والرفــاه بالعيــادات التــي تتــم زيارتهــا لتحقيــق تغييــر 

اجتماعــي وســلوكي.

وباإلضافــة إلــى ضمــان توفيــر األمــن الغذائــي األساســي باســتمرار، يقــدم 
البرنامــج لالجئيــن وأفــراد المجتمعــات المضيفــة األكثــر ضعفــًا أنشــطة 
لبناء القدرة على التكيف من أجل تعزيز ودعم مختلف خطط التوظيف 
وفــرص كســب الــرزق التــي تشــجع علــى االعتمــاد علــى النفــس، وتشــمل 
هــذه األنشــطة تحســين الوصــول إلــى التدريــب المهنــي والتدريــب علــى 
المهــارات لالجئيــن وأفــراد المجتمعــات المضيفــة لتمكينهــم مــن االنتقــال 
تدريجيــًا مــن الحصــول علــى المســاعدة والدعــم المباشــرين إلــى االعتمــاد 

علــى النفــس.

الدعــم  مشــروعات  مــع  الغذائــي  األمــن  قطــاع  أنشــطة  توفيــق  وســيتم 
المجتمعــي فــي مصــر )2018-2023( التــي تركــز علــى تعزيــز القــدرة 
الوطنية على معالجة األســباب الجذرية للتعرض النعدام األمن الغذائي 
وســوء التغذيــة مــع االســتجابة لالحتياجــات اإلنســانية. وباإلضافــة إلــى 
واألطــراف  الشــريكة  الــوكاالت  مــع  القطــاع  يتعــاون  اإلغاثــة  أنشــطة 
المعنيــة إلجــراء أنشــطة فــي مجــال تطويــر ســبل كســب الــرزق والمعرفــة 
والمهــارات التــي تعــزز االعتمــاد علــى النفــس. وســيتم التوســع فــي تلــك 
األنشــطة لتشــمل المجتمعــات المضيفــة بهــدف القضــاء علــى التفاوتــات 
وتحقيــق الترابــط االجتماعــي وضمــان توفيــر فــرص متكافئــة للحصــول 

علــى الغــذاء.

األنشطة الرئيسية
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مــن أكثــر الشــراكات االســتراتيجية التــي عقدهــا برنامــج الغــذاء العالمــي 
هــي شــراكته مــع الحكومــة المصريــة التــي تدعــم تمويــل أنشــطة البرنامــج 
وتنفيذهــا. وقــد أبــرم البرنامــج عــددًا مــن االتفاقــات للتعــاون مــع الهيئــات 
اســتراتيجي موحــد وتنفيــذ  بتوجــه  االلتــزام  الرئيســية لضمــان  الحكوميــة 
مشــترك. ومــن الشــركاء الحكومييــن للبرنامــج وزارة التضامــن االجتماعــي 
ووزارة  األراضــي  واســتصالح  الزراعــة  ووزارة  والتعليــم  التربيــة  ووزارة 
الصحــة والســكان ووزارة التمويــن والتجــارة الداخليــة وغيرهــم، باإلضافــة 
إلــى الــوكاالت الشــريكة لألمــم المتحــدة ومنهــا منظمــة اليونيســف التــي 
أبــرم معهــا البرنامــج اتفــاق تعــاون رســمي فــي مجــاالت مثــل حمايــة الطفــل 
والتعليــم والتغذيــة للمجموعــات المســتضعفة، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة 
والتــي يشــارك معهــا البرنامــج فــي قيــادة أجنــدة األمــم المتحــدة لألمــن 
الغذائــي فــي مصــر، وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بهــدف تحســين البرامــج 

التــي تــؤدي إلــى تغييــر المفاهيــم بشــأن النــوع االجتماعــي. كمــا يواصــل 
البرنامج التعاون مع المفوضية مع التركيز تحديدًا على قضايا الهجرة، 
علــى أن يتــم تحديــد مجــاالت تعــاون أخــرى مــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة 
ومنظمــة الصحــة العالميــة وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان وهيئــة األمــم 

المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة.

ويعتمــد البرنامــج علــى الشــراكات الناجحــة التــي عقدهــا مــع األطــراف 
الفاعلــة فــي القطــاع الخــاص لدعــم التدريــب المهنــي ونقــل المهارات الفنية 
ومهــارات تطويــر المشــروعات مــن أجــل تحســين نمــو القطــاع الخــاص 
وفــرص كســب الــرزق. ولتنفيــذ المســاعدة الغذائيــة للحوامــل والمرضعــات 

يتعــاون البرنامــج مــع وزارة الصحــة والســكان والعيــادات المجتمعيــة.

الشراكات
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الغاية المخرج الهدف

50,000 الجئ وملتمس لجوء يحصل على قسائم األغذية شهريًا
العامــة  الغذائيــة  المســاعدة  تقديــم   1-1
لتلبيــة  المســتهدفين  الالجئيــن  للســكان 

األساســية الغذائيــة  احتياجاتهــم 
الهدف 1:

المســاعدة  تقديــم 
لالجئيــن والمهاجريــن

6,000 ســيدة وبنــت حامــل ومرضعــة وأطفالهــن )فــي ســن 6-23 شــهرًا( يحصلــن 
علــى قســائم غذائيــة شــهريًا لتلبيــة احتياجــات التغذيــة الخاصــة بهــن

للنســاء  الغذائيــة  المســاعدة  تقديــم   2-1
والمرضعــات  الحوامــل  الالجئــات  والبنــات 

لهــن طفا وأ

علــى  والتدريــب  المهنــي  التدريــب  علــى  يحصلــون  مختاريــن  مشــارك   1,000
الحياتيــة المهــارات 

المشــاركة فــي أنشــطة تنويــع ســبل   3-1
كســب الــرزق ومصــادر الدخــل لتحســين فــرص 
التكيــف علــى  القــدرة  وتعزيــز  الــرزق  كســب 

اإلجمالي بالدوالر 
األمريكي الحصة اإلطعام

يوم/عام عدد المستفيدين النشاط

 13,200,000 0,73 360 المساعدة الغذائية العامة 50,000 

 1,584,000 0,73 360 الحوامل والمرضعات  6,000 

 29,040 0,16 180 التدريب المهني  1,000 

18,091,346 إجمالي احتياجات البرنامج

المتطلبات المالية الالزمة لبرنامج الغذاء العالمي حسب النشاط

استجابة قطاع األمن الغذائي
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المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق اإلنسان ACSFT

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء CAPMAS

الجمعيات المجتمعية CBAs

رعاية التوليد الشاملة في الحاالت الطارئة ورعاية الوليد CEMONC

حماية الطفل CP

الفريق العامل الفرعي المعني بحماية الطفل CPSWG

هيئة اإلغاثة الكاثوليكية CRS

مشروعات الدعم المجتمعية CSP

التواصل مع المجتمعات المحلية CwC

الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ECCE

المؤسسة المصرية لحقوق الالجئين EFRR

جنيه مصري EGP

برنامج التحصين الموسع EPI

جمعية الهالل األحمر المصري ERC

شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة لألوبئة EWARN

سوء التغذية الحاد الشامل GAM

الناتج المحلي اإلجمالي GDP

الحكومة المصرية GoE

المسح الخاص بالوصول إلى الخدمات الصحية واالستفادة منها HAUS

نظام المعلومات الصحية HIS

فيروس نقص المناعة البشرية HIV

الفريق العامل المشترك بين الوكاالت IAWG

وحدة العناية المركزة ICU

الحــد األدنــى لمعاييــر التعليــم الخاصــة بالشــبكة العالميــة لــوكاالت التعليــم فــي حــاالت 
الطــوارئ

INEE MS

المنظمة الدولية للهجرة IOM

الفريق العامل المشترك بين القطاعات ISWG

االختصارات
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وزارة التربية والتعليم MoE

وزارة التعليم العالي MoHE

وزارة الصحة والسكان MoHP

وزارة الشباب والرياضة MoYS

المجلس القومي للطفولة واألمومة NCCM

المجلس القومي للمرأة NCW

السلع غير الغذائية NFIs

الجمعيات األهلية NGO

الرعاية الصحية العامة PHC

الدعم النفسي واالجتماعي PSS

األشخاص ذوي اإلعاقة PWD

تحديد وضع الالجئ RSD

هيئة إنقاذ الطفولة الدولية SCI

العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس SGBV

إجراءات التشغيل الموحدة SOPs

األفرقة القطاعية العاملة SWGs

داء السل TB

االختصاصات ToRs

التعليم والتدريب الفني والمهني TVET

األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم UASC

صندوق األمم المتحدة للسكان UNFPA

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون المفوضين UNHCR

منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( UNICEF

دوالر أمريكي USD

برنامج الغذاء العالمي WFP
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تتدرب فرق تتألف من الجئين من جنسيات مختلفة استعدادا لنهائي بطولة كرة القدم 
للشباب الالجئين التي يستضيفها شريك التمكين المجتمعي للمفوضية، تير دي زوم.




