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ق لســيا ا و مــة  لمقد ا
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خطة استجابة مصر  2020

ق1 لســيا ا و مــة  لمقد ا

اللجــوء  طالبــي  مــن   254,726 لعــدد  موطًنــا  مصــر  تعــد 

لألمــم  الســامية  المفوضيــة  لــدى  المســجلين  والالجئيــن 

المتحــدة لشــؤون الالجئيــن اعتبــاًرا مــن 31 ديســمبر 2019 

ــر )%51(،  ــو األكب ــوريين ه ــن الس ــدد الالجئي ــزال ع ــا ال ي . بينم

ــي  ــي اللجــوء ف ــن وطالب ــرب مــن نصــف الالجئي ــا يق إال إن م

مصــر قادميــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن 

)49%(. يُدعــم الالجئيــن الســوريين مــن خــالل الخطــة اإلقليميــة 
ــار  ــي إط ــات. ف ــة األزم ــى مواجه ــدرة ع ــز الق ــن وتعزي لالجئي

الجهــود المبذولــة لضمــان المســاواة فــي تقديــم خدمــات 

ــوء  ــي اللج ــن وطالب ــانية لالجئي ــاعدات اإلنس ــة والمس الحماي

ــق  ــيات، أطل ــع الجنس ــن جمي ــر م ــي مص ــون ف ــن يعيش الذي

شــركاء األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة نــداًء 

قطريًــا تكميلًيــا. تهــدف خطــة االســتجابة هــذه -المعروفــة 

باســم »خطــة االســتجابة المصريــة«- إىل االســتمرار فــي تلبيــة 

ــا وطالــب لجــوء مــن 57 بلــد منشــأ،  احتياجــات 125,516 الجًئ

وحُــدد مــن بينهــم 24,406 شــخًصا مــن ذوي االحتياجــات 

ــة. الخاص

ــة عــام 1951 الخاصــة  ــدول الموقعــة عــى اتفاقي مصــر مــن ال

ــة منظمــة  ــام 1967، واتفاقي ــا لع ــن، وبروتوكوله بوضــع الالجئي

الوحــدة األفريقيــة لعــام 1969 التــي تحكــم جوانــب معينــة 

مــن قضايــا الالجئيــن فــي أفريقيــا. فــي عــام 2020، تظــل بيئــة 

ــة يســودها  ــي مصــر بيئ ــي اللجــوء ف ــن وطالب ــة لالجئي الحماي

التســامح. فــي ظــل غيــاب التشــريع والنظــام الوطنــي للجــوء، 

ــب التســجيل  ــع جوان ــة لجمي ُفوضــت المســؤوليات الوظيفي

والتوثيــق وتحديــد وضــع الالجــئ إىل المفوضيــة الســامية 

ــم  ــرة التفاه ــب مذك ــن بموج ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح لألم

لعــام 1954 الموقعــة مــع الحكومــة المصريــة. تســمح الحكومــة 

لالجئيــن وطالبــي اللجــوء المســجلين لــدى المفوضيــة بتســوية 

ــة  ــة لمــدة ســتة أشــهر قابل ــح إقام ــم تصاري ــم وتمنحه إقامته

للتجديــد. ومــع ذلــك، ال تــزال العمليــة الطويلــة للحصــول 

ــد  ــرًا للعدي ــا كبي ــل تحديً ــده تمث ــة وتجدي ــح اإلقام ــى تصري ع

ــة  ــت وزارة الداخلي ــذا، أدخل ــوء. ل ــي اللج ــن وطالب ــن الالجئي م

ــو  ــي يولي ــة. ف ــات ذات الصل ــين العملي ــدة لتحس ــر جدي تدابي

2019، انتقلــت الســلطات إىل مكتــب إدارة الهجــرة والجنســية 

الجديــد لتحســين إجــراءات تجهيــز تصاريــح اإلقامــة وتبــع 

ذلــك رقمنــة إصــدار التأشــيرات وتصاريــح اإلقامــة فــي نهايــة 

ــن  ــة لتمكي ــام 2019. تتواصــل الدعــوة مــع الحكومــة المصري ع

جميــع الالجئيــن وطالبــي اللجــوء مــن الحصــول عــى تصريــح 

إقامــة لمــدة عــام بنــاًء عــى وثائــق المفوضيــة الســامية لألمــم 

ــن. ــؤون الالجئي ــدة لش المتح

كان هنــاك ارتفــاع ملحــوظ فــي إجمالــي عــدد الالجئيــن الذيــن 

التمســوا الحمايــة واألمــان مــن مصــر. وتنعكــس هــذه الزيــادة 

فــي عــدد الالجئيــن وطالبــي اللجــوء المســجلين فــي عــام 2019 

ــا  ــن أفريقي ــم م ــًدا، 80% منه ــجياًل جدي ــغ 25,047 تس ــذي بل وال

ــن  ــم ع ــزوح الناج ــع الن ــن. م ــراق واليم ــراء والع ــوب الصح جن

النزاعــات وعــدم االســتقرار السياســي المســتمر وانعــدام األمن 

فــي شــرق أفريقيــا والقــرن األفريقــي والعــراق واليمــن، لوحــظ 

أيًضــا زيــادة فــي العــدد اإلجمالــي لألطفــال غيــر المصحوبيــن 

والمنفصليــن عــن ذويهــم. وهــؤالء األطفــال قادمــون بشــكل 

ــاًرا  ــودان. اعتب ــوب الس ــودان وجن ــا والس ــن إريتري ــي م أساس

ــر  ــال غي ــن األطف ــل م ــجل 4855 طف ــمبر 2019، ُس ــن ديس م

المفوضيــة  لــدى  ذويهــم  عــن  والمنفصليــن  المصحوبيــن 

الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، ومــن المتوقــع أن 

ترتفــع هــذه األعــداد.

بينمــا تواصــل الحكومــة المصريــة توســيع قدراتهــا الســتضافة 

العــدد المتزايــد مــن الالجئيــن وطالبــي اللجــوء، أدت الظــروف 

االجتماعيــة واالقتصاديــة الصعبــة والزيــادات فــي تكلفــة 

المعيشــة إىل خفــض القوة الشــرائية لألســر وتفاقم مســتويات 

االحتيــاج، ممــا أســفر عــن عــدم قــدرة أســر الالجئيــن وطالبــي 

اللجــوء عى تلبيــة احتياجاتهم األساســية بالتالــي زاد اعتمادهم 

عــى المســاعدة اإلنســانية. ال يعانــي الالجئــون وطالبــو اللجــوء 

مــن فــرص كســب العيــش المحــدودة فحســب، بــل يواجهــون 

أيًضــا عقبــات أمــام اإلدمــاج االجتماعــي مثــل الحواجــز اللغويــة 

وعــدم الحصــول عــى التعليــم الرســمي المســتدام.

ــم  ــي دع ــة دوًرا رئيســًيا ف ــن تلعــب مؤسســات الدول ــي حي ف

حمايــة الالجئيــن وتعليمهــم وتلبيــة احتياجاتهــم الصحيــة، 

فإنهــا تحتــاج إىل مزيــد مــن الدعــم فــي توفيــر خدمات واســعة 

ــات  ــن والمجتمع ــن الالجئي ــكل م ــودة ل ــة الج ــاق وعالي النط

ــاق  ــيع نط ــة لتوس ــاك حاج ــك، هن ــة إىل ذل ــة. إضاف المضيف

الدعــم ليشــمل تعزيــز ســبل العيــش واالعتمــاد عــى الــذات 

بيــن الالجئيــن والمصرييــن، الذيــن مــن المحتمــل أن يواجهــوا 

ضغوًطــا متزايــدة فــي عــام 2020 مــع اســتمرار الصعوبــات 

االقتصاديــة فــي مصــر والتوتــرات المســتمرة فــي الــدول 

ــاورة. المج

كان تمويــل الــوكاالت اإلنســانية التــي تعمــل عــى دعم ســكان 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعراقييــن واليمنييــن محــدوًدا، 

وأدى إىل عــدم المســاواة فــي المســاعدة المقدمــة لمختلــف 

المصريــة  الحكومــة  تؤكــد  مصــر.  فــي  الالجئيــن  فئــات 

والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن عــى 

أهميــة تلبيــة احتياجــات جميــع الالجئيــن عــى قــدم المســاواة 

بموجــب مبــدأ »نهــج الالجــئ الواحــد«. ومــع ذلــك، فــإن خطــة 

ــا  ــن أفريقي ــوء م ــي اللج ــن وطالب ــام 2019 لالجئي ــتجابة لع االس

جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن لــم تتلــق ســوى 42.6% مــن 

ــل المنشــود. التموي

ومــع ذلــك، فقــد أحدثــت هــذه األمــوال فرًقــا إيجابًيــا ملحوًظــا 

فــي تلبيــة احتياجــات الالجئيــن وطالبــي اللجــوء األكثــر ضعًفــا، 

وســبل  األساســية  االحتياجــات  قطاعــات  فــي  ســيما  ال 

العيــش والتعليــم واألمــن الغذائــي. فــي خطــة عــام 2020، 

ــدة  ــريكة المناش ــوكاالت الش ــة وال ــة المصري ــل الحكوم تواص

المتحــدة لشــؤون الالجئيــن،  )المفوضيــة الســامية لألمــم 
ومنظمــة  للمــرأة،  المتحــدة  األمــم  وهيئــة  واليونيســيف، 

للســكان،  المتحــدة  األمــم  وصنــدوق  العالميــة،  الصحــة 

وبرنامــج األغذيــة العالمــي، وهيئــة كيــر الدوليــة، وهيئــة اإلغاثــة 

توحيــد  جــذور(  ومؤسســة  بوســكو،  والــدون  الكاثوليكيــة، 

ــى مــن  ــة والحــد األدن ــة الكافي ــر الحماي الجهــود لضمــان توفي

ــل  ــالل التموي ــن خ ــكان. م ــؤالء الس ــية له ــات األساس الخدم

زيــادة عــدد  المفوضيــة وشــركاؤها إىل  تهــدف  اإلضافــي، 

الالجئيــن وطالبــي اللجــوء الذيــن يســتفيدون مــن المســاعدة 

ــة، وال  ــة المصري ــم الحكوم ــادة دع ــك إىل زي ــات وكذل والخدم

ــي  ــة الت ــم والصح ــي التعلي ــة لوزارت ــات التابع ــيما المؤسس س

ــوء. ــي اللج ــن وطالب ــدم الالجئي تخ
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ــة  ــة إجمالي ــانية حاج ــوكاالت اإلنس ــددت ال ــام 2020، ح ــي ع ف

قدرهــا 89.6 مليــون دوالر أمريكــي لتوفيــر خدمــات كافيــة 

ر بـــ 146,500 الجــئ وطالــب لجــوء مــن أفريقيــا جنــوب  لمــا يُقــدَّ

الصحــراء والعــراق واليمــن الذيــن يعيشــون فــي مصــر. تشــمل 

مجــاالت التدخــل ذات األولويــة تحســين عمليــات التســجيل 

وتحديــد وضــع الالجــئ، والمســاعدة النقديــة المســتهدفة 

المتعــددة األغــراض، وتعزيــز فــرص كســب العيــش، والوقايــة 

ــين  ــه، وتحس ــدي ل ــاني والتص ــي والجنس ــف الجنس ــن العن م

االجتماعيــة،  والخدمــات  الطفــل،  حمايــة  إىل  الوصــول 

األكثــر  للفئــات  الغذائــي  واألمــن  المجتمعيــة،  والحمايــة 

ــة  ــي اللجــوء. تواصــل المفوضي ــن وطالب ــن الالجئي ــا بي احتياًج

وشــركاؤها االســتثمار فــي المجتمعــات والعمــل مــع الشــركاء 

والمؤسســات الوطنيــة لبنــاء القــدرة عــى التكيف والمســاهمة 

ــة المجتمــع. ــز تنمي ــي تعزي ف

أرقام التخطيط السكاني لعام 2021/2020

2021* 2020* 2019 فئات التخطيط السكاني

الجئ من أفريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن 50,000 57,200 67,800

طالب لجوء من أفريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن 77,000 89,300 96,200

اإلجمالي 127,000 146,500 164,000

المناطــق  فــي  اللجــوء  الالجئيــن وطالبــي  أغلبيــة  يعيــش 

الحضريــة بمصــر، حيــث يواجهــون تحديــات مختلفــة تشــمل 

ــك  ــية، وكذل ــم األساس ــة احتياجاته ــدودة لتلبي ــرص المح الف

الحواجــز اللغويــة. يتمتــع الالجئــون وطالبــو اللجــوء فــي مصــر 

بإقامــة لمــدة ســتة أشــهر عــى بطاقــات الالجئيــن أو طالبــي 

اللجــوء الخاصــة بهــم. ومــع ذلــك، فــإن إجــراءات الوصــول إىل 

ــة  ــة ومكلف ــزال طويل ــا ال ت ــول عليه ــة والحص ــح اإلقام تصاري

نســبًيا لمــن يضطــرون للســفر إىل القاهــرة مــن المناطــق 

النائيــة. كمــا قــد تواجــه فئــات محــددة مــن الالجئيــن وطالبــي 

اللجــوء تحديــات اقتصاديــة وتحديــات حمايــة كبيرة، وال ســيما 

األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم واألســر 

المعيشــية التــي تعيلهــا النســاء وكبــار الســن واألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة.

يتمتــع جميــع الالجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي مصــر بإمكانيــة 

الحصــول عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة العامــة. ومــع ذلــك، 

ال تــزال هنــاك تحديــات مــن حيــث اللغــة واإلحــاالت والرعايــة 

ــات  ــا تحدي ــاك أيًض ــة. هن ــة المكلف ــة والثالثي ــة الثانوي الصحي

محــددة يواجههــا األشــخاص ذوو اإلعاقــة أو ذوو االحتياجــات 

الخاصــة.

ــن  ــون الســوريون والســودانيون والذي يحصــل األطفــال الالجئ

ــي  ــم ف ــى التعلي ــون ع ــودان واليمني ــوب الس ــن جن ــون م يأت

المــدارس الحكوميــة بمصــر. ويعتمــد الالجئــون وطالبــو اللجوء 

مــن الجنســيات األخــرى عــى مؤسســات التعليــم الخاصــة أو 

غيــر الرســمية إذ ال يمكنهــم الحصــول عــى التعليــم الحكومــي، 

كمــا يلتحــق العديــد منهــم بمــدارس الالجئيــن المحليــة التــي 

تقــع خــارج نظــام التعليــم الرســمي وتقــدم شــهادات غيــر 

ــة. يلتحــق عــدد  ــم المصري ــة والتعلي معتمــدة مــن وزارة التربي

قليــل مــن الالجئيــن فــي المــدارس الخاصــة التــي ال تســتطيع 

الغالبيــة العظمــى تحمــل تكلفتهــا. نتيجــة لهــذه التحديــات، ال 

ــم  ــار لمتابعــة التعلي ــد مــن األطفــال أي خي يكــون أمــام العدي

ــر  ــال غي ــدد األطف ــادة ع ــي زي ــدوره ف ــاهم ب ــا يس ــي مم العال

الملتحقيــن بالمــدارس عــى مســتوى المــدارس الثانويــة 

ويجعلهــم عرضــة بشــكل متزايــد لمخاطــر الحمايــة المختلفــة.

إضافــة إىل ذلــك، تحــد الحواجــز اللغويــة مــن أنشــطة بعــض 

الالجئيــن وطالبــي اللجــوء مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء 

العربيــة وال  اللغــة  يتحدثــون  فــي مصــر؛ ألن غالبيتهــم ال 

اللغــة اإلنجليزيــة. بالتالــي، هنــاك خطــر التعــرض للعزلــة، 

وزيــادة التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة، واالعتمــاد عــى 

األشــخاص الذيــن يتحدثــون اللغــة لمســاعدتهم فــي التفاعــل 

اليومــي وتلبيــة االحتياجــات األساســية.

 *تستند األرقام المتوقعة إىل تحليل اتجاهات التسجيل

ف ا ســتهد ال ا و لضعــف  ا طــن  ا مو و ت  جــا حتيا ال ا
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تهــدف خطــة االســتجابة لعــام 2020 لالجئيــن وطالبــي اللجــوء 

ــن  ــن المقيمي ــراق واليم ــراء والع ــوب الصح ــا جن ــن أفريقي م

ــز  ــة احتياجــات هــؤالء الســكان مــع التركي فــي مصــر إىل تلبي

بقــوة عــى الحمايــة )بمــا فــي ذلــك حمايــة الطفــل(، والصحــة 

العامــة، والتعليــم، واألمــن الغذائــي، واالحتياجــات األساســية، 

التدخــالت المجتمعيــة لتعزيــز  العيــش. تســتخدم  وســبل 

ــي اللجــوء. ــن وطالب ــن الالجئي التواصــل بي

تواصــل المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئين 

فــي مصــر تســجيل وضــع الالجــئ لطالبــي اللجــوء والالجئيــن 

مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن وتوثيقــه 

وإجــراءه، وســتواصل قيــادة الجهــود المبذولــة التــي تركــز عــى 

الحفــاظ عــى حيــز الحمايــة، ومنــع اإلعــادة القســرية، وتعزيــز 

الحصــول عــى حــق اللجــوء والحمايــة الفعالــة فــي مصــر. فــي 

عــام 2020، يكــون تعميــم الوصــول إىل الخدمــات )الصحــة 

والتعليــم( لجميــع الالجئيــن وطالبــي اللجــوء إحــدى األولويــات 

الرئيســية إىل جانــب تعزيــز الوقايــة مــن العنــف الجنســي 

ــة األطفــال. ــه وحماي والجنســاني والتصــدي ل

ــع  ــاء القــدرة عــى التكيــف، ومن ــا عــى بن ــز الشــركاء أيًض يرك

اللجــوء  وطالبــي  الالجئيــن  واحتياجــات  الحمايــة  مخاطــر 

والتصــدي لهــا، وتحليــل اتجاهــات الحمايــة وتوثيقهــا.

كمــا حــدث فــي الســنوات الســابقة، تواصــل المفوضيــة 

الحمايــة  إىل  المحتاجيــن  األشــخاص  وشــركاؤها مســاعدة 

ــم الدعــم  ــة -بمــن فيهــم المحتجــزون- مــن خــالل تقدي الدولي

القانونــي والمــادي واالستشــاري. وتدعــو الــوكاالت إىل إطــالق 

ســراح المحتجزيــن المحاصريــن فــي التحــركات المختلطــة 

ــل  ــا تتواص ــاز. كم ــل لالحتج ــاد بدائ ــال- وإيج ــة األطف -وخاص

الجهــود المبذولــة فيمــا يتعلــق بتســوية إقامــة أولئــك الذيــن 

ــهيل  ــق بتس ــا يتعل ــرعي وفيم ــر ش ــكل غي ــر بش ــوا مص دخل

تأشــيرة لــم شــمل األســرة، وتنفــذ أنشــطة محــددة تهــدف إىل 

تعزيــز المرونــة واالعتمــاد عــى الــذات وزيــادة الوعــي بالمخاطر 

ــرعية. ــر الش ــركات غي ــة بالتح المرتبط

تتعــاون المفوضيــة والــوكاالت المشــاركة بفاعلية مــع الالجئين 

ــع  ــة م ــال المختلف ــوات االتص ــالل قن ــن خ ــوء م ــي اللج وطالب

المجتمعــات، والتــي تدعــم آليــة تعمــل فــي اتجاهيــن لتبــادل 

الــردود ومشــاركتهم كجــزء مــن إطــار المســاءلة للســكان 

أن  الــوكاالت  تضمــن  نفســه،  الوقــت  فــي  المتضرريــن. 

اآلليــات المجتمعيــة المتوافقــة لإلبــالغ عــن حــوادث الســالمة 

ــودة.   ــتراتيجي موج ــي االس ــتغالل الجنس و/ أو االس

تنفــذ خطــة الحمايــة لعــام 2020 عــى أســاس االفتراضــات 

اســتضافة  فــي  ستســتمر  العربيــة  مصــر  جمهوريــة  بــأن 

طالبــي اللجــوء والالجئيــن، وســتواصل دعــم حمايــة الالجئيــن، 

غيــر  المنظمــات  مــن خــالل  األنشــطة  تنفيــذ  وستســهل 

ــد  ــي بل ــات ف ــت النزاع ــة. إذا ظل ــة والدولي ــة الوطني الحكومي

المنشــأ دون حلــول طــوال عــام 2020، فمــن المتوقــع أن تظــل 

طلبــات اللجــوء مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء مرتفعــة نســبًيا.  

يعمــل شــركاء الحمايــة عــن كثــب مــع الســلطات لدعــم 

الحصــول عــى اللجــوء بشــكل أكبــر، ومنــع اإلعــادة القســرية، 

ــل  ــة. تواص ــراءات اإلقام ــى إج ــول ع ــهيل الحص ــك تس وكذل

ــجيل  ــات تس ــي عملي ــة ف ــة المصري ــم الحكوم ــة دع المفوضي

الحالــة  إدارة  وتســتمر  الالجــئ،  وضــع  وتحديــد  الالجئيــن 

ــاني،  ــي والجنس ــف الجنس ــتجابة للعن ــل واالس ــة الطف وحماي

ــك  ــم الخدمــات المتعــددة القطاعــات، وكذل فضــالً عــن تقدي

إشــراك المتطوعيــن مــن المجتمــع فــي نشــر المعلومــات 

ــة. ــطة الوقاي وأنش

ــم  ــة والتعلي ــع وزارة التربي ــوة م ــم الدع ــركاء التعلي ــل ش يواص

المــدارس  الالجئيــن إىل  األطفــال  لضمــان دخــول جميــع 

الحكوميــة المصريــة وإدماجهــم بشــكل ناجــح. كمــا ســيحظى 

الطــالب  مــع  يعملــون  الذيــن  المعلميــن  قــدرات  تعزيــز 

القادميــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن 

ــة.  ُوضــع برنامــج انتقالــي لضمــان االنتقــال الســلس  باألولوي

لألطفــال الالجئيــن مــن المــدارس المجتمعيــة غيــر الرســمية 

إىل نظــام التعليــم الوطنــي، وستســتمر منــح التعليــم فــي 

دعــم عائــالت الالجئيــن عــن طريــق تغطيــة تكاليــف التعليــم. 

ســُيدعم األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة للوصــول إىل 

المــدارس المناســبة التــي تلبــي احتياجاتهــم، وســتواصل 

ــود  ــذه جه ــتجابة ه ــة االس ــب خط ــدة بموج ــوكاالت المناش ال

الدعــوة مــع الحكومــات المانحــة لتعبئــة منــح التعليــم العالــي 

ــن.   لالجئي

ــع  ــول جمي ــركاء وص ــم الش ــة، يدع ــة العام ــاع الصح ــي قط ف

الالجئيــن وطالبــي اللجــوء إىل مرافــق الرعايــة الصحيــة العامــة 

وإدماجهــم بشــكل أكبــر وفًقــا لمذكــرة التفاهــم الموقعــة بيــن 

الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة 

ووزارة الصحــة والســكان فــي عــام 2016، وذلــك مــن خــالل 

توفيــر الدعــم للمرافــق الصحيــة المختــارة فــي المناطــق ذات 

الكثافــة العاليــة مــن الالجئيــن. تدعــم المفوضيــة وزارة الصحــة 

ــى  ــن ع ــول الالجئي ــان حص ــا لضم ــاون معه ــكان وتتع والس

خدمــات الرعايــة الصحيــة العالجيــة والوقائيــة. تعمــل أنشــطة 

التوعيــة عــى إعــالم الالجئيــن بالخدمــات الصحيــة المتاحة من 

أجــل تعزيــز الوصــول إىل الخدمــات العامــة واالســتفادة منهــا 

مــن جانبهــم. كمــا يدعــم قطــاع الصحــة حصــول األطفــال عــى 

ــاملة  ــة الش ــة اإلنجابي ــة الصحي ــة، والرعاي ــات الالزم التطعيم

لالجئيــن، والرعايــة الصحيــة الثانويــة المنقــذة للحيــاة مــن 

ــم  ــر موحــدة لضمــان تقدي ــزي ومعايي ــة مرك خــالل نظــام إحال

ــوء. ــي اللج ــن وطالب ــع الالجئي ــة لجمي ــات عادل خدم

ــر  ــن األكث ــم لالجئي ــية الدع ــات األساس ــاع االحتياج ــدم قط يق

ــم األساســية  ــة احتياجاته ــا لتلبي ــا واقتصاديً ــا اجتماعًي احتياًج

ــر  ــرض للمخاط ــن التع ــم م ــي حمايته ــاهمة ف ــان، والمس بأم

واالســتغالل. يركــز قطــاع كســب الــرزق عــى تنميــة المهــارات 

وريــادة األعمــال وتحســين الحصــول عــى العمــل بأجــر. 

ــول  ــة لحص ــة ذات الصل ــات الفاعل ــع الجه ــوة م ــتمر الدع تس

ــك  ــمي، وذل ــكل رس ــل بش ــف والتموي ــى التوظي ــن ع الالجئي

بهــدف تحســين الفــرص االقتصاديــة لجميــع فئــات الســكان 

ــات  ــن والمجتمع ــن الالجئي ــي بي ــك االجتماع ــز التماس وتعزي

ــة. المضيف

فــي إطــار قطــاع األمــن الغذائــي، يُمكّــن برنامــج األغذيــة 

العالمــي الالجئيــن وطالبــي اللجــوء الذيــن يعانــون مــن انعــدام 

األمــن الغذائــي فــي مصــر مــن الحصــول عــى الغــذاء بشــكل 

بة ســتجا ال ا خطــة  و تيجي  ا ســتر ال ا ّجــه  لتو ا
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كافــي. إضافــة إىل ضمــان اســتمرار األمــن الغذائــي األساســي، 

يوفــر البرنامــج لالجئيــن األكثــر احتياًجــا وأفــراد المجتمــع 

ــات  ــف مخطط ــم مختل ــز ودع ــة لتعزي ــطة مرن ــف أنش المضي

تعــزز االعتمــاد  التــي  العيــش  التوظيــف وفــرص كســب 

عــى الــذات. تشــمل هــذه األنشــطة تعزيــز حصــول الالجئيــن 

وأفــراد المجتمــع المضيــف عــى التدريــب المهنــي والتدريــب 

عــى المهــارات، بدايــة مــن المســاعدة المباشــرة والدعــم إىل 

ــباب  ــد األس ــج أح ــك، تُعال ــة لذل ــذات. نتيج ــى ال ــاد ع االعتم

ــى  ــم ع ــتفيدون اعتماده ــزز المس ــاج ويع ــة وراء االحتي الكامن

ــك  ــزز التماس ــج يع ــذا النه ــك أن ه ــن ذل ــم م ــهم، واأله أنفس

االجتماعــي بيــن الســكان الذيــن يعيشــون فــي المناطــق 

ــا. ــون أيًض ــم الالجئ ــث يقي ــر حي ــة للخط المعرض

تظــل الحكومــة المصريــة -التــي تمثلهــا وزارة الخارجيــة- النظير 

التنســيق  آليــات  تتمثــل  والتنســيق.  للسياســة  الرئيســي 

اإلنســاني بشــأن قضايــا الالجئيــن فــي مصــر فــي فريــق 

ــق العمــل المشــترك  ــوكاالت، وفري العمــل المشــترك بيــن ال

ــة. ــل القطاعي ــرق العم ــات، وف ــن القطاع بي

-
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لتنســيق ا و ت  كا ا لشــر ا

ــه  ــذي ترأس ــوكاالت -ال ــن ال ــترك بي ــل المش ــق العم ــد فري يع

المفوضيــة- منســًقا عــى أعــى مســتوى ويســتخدم لمواجهــة 

ــش  ــتوى، يناق ــذا المس ــى ه ــر. وع ــي مص ــن ف ــة الالجئي أزم

الشــركاء قضايــا السياســات، وفجــوات الحمايــة والبرامــج 

ــع  ــن جمي ــن م ــات الالجئي ــق بمجتمع ــا يتعل ــات فيم والتحدي

ــو  ــات ه ــن القطاع ــترك بي ــل المش ــق العم ــيات. فري الجنس

بيــن  يجمــع  القطاعــات  بيــن  تشــغيلي مشــترك  منتــدى 

ــة، والصحــة  ــل: الحماي ــة المختلفــة، مث فــرق العمــل القطاعي

العامــة، والتعليــم، واألمــن الغذائــي، واالحتياجــات األساســية، 

مــع  والتواصــل  العيــش،  وســبل  النقديــة،  والمســاعدات 

المجتمعــات. ُكلــف فريــق العمــل المشــترك بيــن القطاعــات 

بتنســيق الموضوعــات التشــغيلية ذات الصلــة وتحديدهــا 

ــق  ــاع نهــج تكوينــي وموحــد. يقــدم فري وتقييمهــا لضمــان اتب

ــل  ــق العم ــر إىل فري ــات تقري ــن القطاع ــترك بي ــل المش العم

مــن  عالــي  مســتوى  بوصفــه  الــوكاالت  بيــن  المشــترك 

ــام. ــه الع ــة والتوجي ــرارات السياس ــاذ ق ــيق التخ التنس

لــكل فريــق عمــل قطاعــي مجموعــة محــددة مــن الشــركاء، بما 

فــي ذلــك: الــوزارات الحكوميــة، والجهــات المانحــة، والوكاالت 

الدوليــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والوطنيــة. 

ــرق عمــل  ــالث ف ــة، أنشــأت ث ــق عمــل الحماي ــي إطــار فري ف

فرعيــة لتغطيــة حمايــة الطفــل والعنــف الجنســي والجنســاني 

والحلــول الدائمــة. تركــز فــرق العمــل الفرعيــة للحلــول الدائمــة 

بشــكل أساســي عــى العــودة الطوعيــة/ عــودة الالجئيــن 

وإعــادة توطينهــم/ المســارات التكميليــة للقبــول القانونــي فــي 

البلــدان الثالثــة.

تجتمــع جميــع فــرق العمــل القطاعيــة وفــرق العمــل الفرعيــة 

عــى أســاس شــهري. وإذا لــزم األمــر، تشــكل الــوكاالت فــرق 

عمــل للتركيــز عــى النواتــج المحــددة وتعزيــز التــآزر والتأثيــر. 

فيمــا يتعلــق بالرصــد والتقييــم واإلبــالغ، يســتمر الشــركاء 

ــر أدوات إدارة  ــات ونش ــادل المعلوم ــي تب ــداء ف ــذا الن ــي ه ف

المعلومــات -بمــا فــي ذلــك التقييمــات المســتمرة ومالحظات 

المجتمعــات المحليــة- لضمــان التخطيــط والبرمجــة القائمــة 

ــر القطاعــات. يســتمر الشــركاء فــي  ــط عب ــة والرواب عــى األدل

اإلبــالغ عــن المؤشــرات مــن خــالل معلومــات النشــاط لتعكس 

التقــدم المحــرز نحــو تنفيــذ األنشــطة.

تقــوم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 

ــوكاالت-  ــن ال ــترك بي ــل المش ــق العم ــس فري ــا رئي -بوصفه

ــري  ــدة القط ــم المتح ــق األم ــم وفري ــق المقي ــة المنس بإحاط

ــن، وتقــدم مســتجدات  ــا الالجئي بالتطــورات المتعلقــة بقضاي

بشــأن تنفيــذ الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة عــى 

ــة عــى أســاس  ــة األزمــات وخطــة االســتجابة المصري مواجه

منتظــم. تضمــن هــذه المنتديــات وجــود مناهــج واســتجابات 

الحمايــة  احتياجــات  لتلبيــة  وشــاملة  وتعاونيــة  منســقة 

وتقديــم المســاعدة اإلنســانية لالجئيــن، وكذلــك المجتمعــات 

ــر. ــي مص ــة ف ــركات المختلط ــرة بالتح ــتضعفة المتأث المس
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يواصــل الشــركاء فــي هــذا النــداء التعــاون بفاعليــة عــى 

الرجــال  واحتياجــات  شــواغل  لفهــم  المجتمعيــة  التوعيــة 

والنســاء والفتيــان والفتيــات القادميــن مــن دول مختلفــة مــن 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء واليمــن والعــراق، وتعظيــم التغطيــة، 

ــي اللجــوء  ــن وطالب ــر الخدمــات. يجــري إشــراك الالجئي وتوفي

مــن خــالل االجتماعــات المجتمعيــة، ومناقشــات مجموعــات 

ــات،  ــات، والدراس ــن، والتقييم ــاع معي ــة بقط ــز الخاص التركي

ــة. ــم التشــاركي الســنوي للمفوضي ــك مــن خــالل التقيي وكذل

يضمــن ذلــك مشــاركة الالجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي جميــع 

القطاعيــة وتقييمهــا وتنفيذهــا،  البرامــج  مراحــل تصميــم 

وكذلــك فــي تحديــد أولوياتهــم وتحديــد الحلــول المناســبة. كما 

ــة  ــات معالج ــع القطاع ــي جمي ــريكة ف ــوكاالت الش ــن ال تضم

وبطريقــة  المناســب  الوقــت  فــي  المجتمعيــة  الشــواغل 

فعالــة مــن خــالل آليــات الشــكاوى والمراجعــة، بمــا فــي ذلــك 

ــتراتيجي. ــي االس ــتغالل الجنس ــال واالس ــوادث االحتي ح

ــل  ــى تحلي ــات ع ــع المجتمع ــل م ــل التواص ــق عم ــز فري يرك

ــن  ــع الالجئي ــة م ــة والمجدي ــال الفعال ــوات االتص ــد قن وتحدي

األكثــر  بالفئــات  الشــديد  االهتمــام  مــع  اللجــوء،  وطالبــي 

احتياًجــا، ويهــدف إىل تعزيــز التنســيق بيــن الشــركاء فــي 

ــات  ــين آلي ــرات، وتحس ــات والثغ ــات المعلوم ــد احتياج تحدي

ــك  ــمل ذل ــن. ويش ــع الالجئي ــع مجتم ــرة م ــات المباش التعقيب

إبــالغ المجتمعــات المتضــررة بالخدمــات المتاحــة وبرامــج 

المســاعدة وطلــب مالحظــات بشــأن جودتهــا وأهميتهــا. 

بالتالــي، يهــدف الشــركاء إىل دمــج الالجئيــن وطالبــي اللجــوء 

بشــكل فعــال فــي عمليــات صنــع القــرار وإشــراكهم فــي 

ــواغل  ــال ش ــري إدخ ــه، يج ــا. وعلي ــالت وتنفيذه ــع التدخ وض

المجتمعــات المحليــة فــي خطــط القطــاع وسياســاته.

تعمــل المراكــز المجتمعيــة بوصفهــا مواقــع رئيســية لالجئيــن 

اإلنســانية  الــوكاالت  تدخــالت  بشــأن  المعلومــات  لتلقــي 

وخدماتهــا مــن خــالل الملصقــات، ومقاطــع الفيديــو، والتفاعل 

المباشــر المنتظــم مــع موظفــي الــوكاالت المناشــدة بموجــب 

خطــة االســتجابة هــذه.  

يوفــر خــط المعلومــات الخــاص بالمفوضيــة طريقــة منهجيــة 

لإلجابــة عــى استفســارات المســتفيدين بكفــاءة وفاعليــة. 

يتلقــى عشــرة مــن مســتقبلي المكالمــات حوالــي 20,000 مكالمة 

المســاعدة  بشــأن  باالستفســارات  يتعلــق  فيمــا  شــهرية 

والحمايــة والتســجيل وتحديــد وضــع الالجــئ والحلــول الدائمة.

تُشــارك المعرفــة الناتجــة عــن اجتماعــات فريــق العمــل 

والمنصــات المذكــورة عاليــه مــع أصحــاب المصلحــة؛ لضمــان 

الوقــت  فــي  والشــفافية  والمســاءلة  الفعالــة  االســتجابة 

المناســب. 

لة ء ــا لمس ا ر  ــا ط إ
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المـقـدمـة

المتطلبات المالية حسب قطاع المساعدة

المتطلبات المالية حسب الوكالة المناشدة

متطلبات الميزانية المكونة لالجئين
القطاع

2021 2020

31,140,348 29,244,231 االحتياجات األساسية وسبل العيش 

14,066,849 12,917,281 التعليم  

21,311,116 21,311,116 األمن الغذائي  

7,836,835 7,903,095 الصحة  

25,216,323 18,205,056 الحماية  

99,571,471 89,580,779 اإلجمالي 

متطلبات الميزانية المكونة لالجئين
الوكالة

2021 2020

7,844,426 7,199,260 منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(

58,694,117 50,409,078 )UNHCR( المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

1,425,000 1,280,000 )SCI( هيئة انقاذ الطفولة الدولية 

4,409,812 4,311,224 )CRS( هيئة اإلغاثة الكاثوليكية 

280,000 280,000
  هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 )هيئة األمم المتحدة للمرأة(

21,311,116 21,311,116 )WFP( برنامج األغذية العالمي 

725,000 800,000 )WHO( منظمة الصحة العالمية 

1,932,000 1,673,000 )UNFPA( صندوق األمم المتحدة للسكان 

2,500,000 2,000,000 )ILO( منظمة العمل الدولية 

450,000 317,101  الدون بوسكو

99,571,471 89,580,779 اإلجمالي 
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خطة استجابة مصر  2020



9

الحـمـايـة
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خطة استجابة مصر  2020

يــة2 لحما ا

تتعــاون الــوكاالت فــي قطــاع الحمايــة مــن خــالل فريــق عمــل الحمايــة، وكذلــك فــرق العمــل الفرعيــة التــي تركــز عــى حمايــة 

ــوكاالت الشــقيقة  ــن وال ــات الشــركاء الحكوميي ــول الدائمــة. تضــم هــذه المنتدي ــف الجنســي والجنســاني والحل الطفــل والعن

ــس  ــرأة )NCW(، والمجل ــي للم ــس القوم ــم: المجل ــا فيه ــام، بم ــكل ع ــن بش ــة اآلخري ــركاء الحماي ــدة وش ــم المتح ــة لألم التابع

ــل  ــق العم ــارك لفري ــس المش ــف، الرئي ــة )اليونيس ــدة للطفول ــم المتح ــة األم ــة )NCCM(، ومنظم ــة واألموم ــي للطفول القوم

ــة  ــدوق األمــم المتحــدة للســكان )UNFPA(، ومنظمــة األمــم المتحــدة للمــرأة )هيئ ــة الطفــل(، وصن القطاعــي الخــاص بحماي

األمــم المتحــدة للمــرأة(، وهيئــة انقــاذ الطفولــة الدوليــة )SCI(، وهيئــة كيــر الدوليــة، والمؤسســة المصريــة لحقــوق الالجئيــن 

)EFRR(، ومنظمــة أطبــاء بــال حــدود )MSF(، وكاريتــاس، ومنظمــة أرض اإلنســان )TdH(، والهيئــات التمثيليــة لســفارات الــدول 
المختــارة، وغيرهــا.

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الوكاالت الرائدة

 اليونيسف، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وهيئة اإلغاثة الكاثوليكية، وهيئة األمم

المتحدة للمرأة، وهيئة انقاذ الطفولة الدولية
الشركاء المناشدون

الشركاء اآلخرون

الحصول عى اللجوء وتحديد الحلول، بما في ذلك إعادة التوطين والعودة الطوعية كلما   .1

كان ذلك مجديًا إىل جانب مسارات الحلول التكميلية.

تعزيز آليات الحماية المجتمعية والتمكين والتوعية بهدف تعزيز اإلدارة الذاتية   .2

والعالقات المتناغمة بين الالجئين والمجتمعات المضيفة، وتحديد احتياجات الفئات 

األكثر احتياًجا وتلبيتها، بما في ذلك كبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة.

تعزيز أنظمة حماية الطفل وضمان حصول األطفال والمراهقين والشباب عى تدخالت   .3

حماية الطفل الجيدة، وخاصة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.

تقليل مخاطر وعواقب العنف الجنسي والجنساني وتعزيز الحصول عى الخدمات   .4

الجيدة.

األهداف العامة

2021 2020 المتطلبات المالية 

25,216,322.67 18,205,055.82
إجمالي المتطلبات المالية

 )بالدوالر األمريكي(
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الحـمـايـة

لألمــم  الســامية  المفوضيــة  ســجلت   ،2019 ديســمبر  فــي 

125,516 الجــئ  مــا مجموعــه  الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة 

ــوع  ــن مجم ــي )49% م ــي ويمن ــي وعراق ــوء أفريق ــب لج وطال

الســكان الالجئيــن فــي مصــر( وهــي بمثابــة زيــادة كبيــرة 

ــوع  ــة. فيمــا يلــي تصنيــف العمــر والن عــن الســنوات الماضي

والتنــوع مــن بيــن الســكان المســجلين:

تأتــي مجموعــة مكونــة مــن 125,516 الجــئ وطالــب لجــوء مــن 

دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء )59,954 امــرأة وفتــاة، و63,457 

ــودان  ــوب الس ــودان وجن ــن الس ــم م ــى(، ومعظمه ــل وفت رج

مــن  المجموعــة  تتألــف  والصومــال.  وإريتريــا  وإثيوبيــا 

الســكان الذيــن طــال لجوؤهــم، وكذلــك مــن الوافديــن الجــدد. 

ــراء،  ــوب الصح ــا جن ــكان دول أفريقي ــوع س ــن مجم ــن بي وم

ــاك 22,602 مــن الشــباب )مــا بيــن 18 و24 ســنة( و33,009  هن

ــنة( و4236  ــن 5 إىل 17 س ــا بي ــة )م ــن الدراس ــي س ــل ف طف

ــم  ــن ذويه ــن ع ــن والمنفصلي ــر المصحوبي ــال غي ــن األطف م

)3098 منهــم غيــر مصحوبيــن( و24,407 مــن األشــخاص ذوي 
ــة. ــات الخاص االحتياج

غالًبــا مــا يعيــش الســكان العراقيــون فــي حالــة لجــوء طويلــة 

ــى.  ــاًل وفت ــاة و3462 رج ــرأة وفت ــم 3260 ام ــن بينه ــد، وم األم

مــن بيــن مجمــوع الســكان العراقييــن المســجلين، يوجــد 965 

مــن الشــباب و1645 طفــل فــي ســن الدراســة وســبعة أطفــال 

غيــر مصحوبيــن ومنفصليــن عــن ذويهــم )منهــم طفــل واحــد 

غيــر مصحــوب( و1079 مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ــاة  ــاك 4545 امــرأة وفت ــن، هن ــق بالســكان اليمنيي فيمــا يتعل

يوجــد  الســكان،  هــؤالء  بيــن  ومــن  وفتــى.  رجــل  و4587 

1138 مــن الشــباب و2686 طفــل فــي ســن الدراســة و54 

ــم  ــن ذويه ــن ع ــن والمنفصلي ــر المصحوبي ــال غي ــن األطف م

ــن  ــن( و1862 م ــر المصحوبي ــال غي ــن األطف ــم 18 م ــا فيه )بم
األشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

يعكــس االرتفــاع الملحــوظ فــي األعداد بيــن هــذه المجموعات 

الســكانية الثــالث إىل حــد كبيــر الظــروف غيــر المســتقرة فــي 

ــة.  ــاد الفردي ــاءات االضطه ــب ادع ــة إىل جان ــم األصلي بلدانه

ــكل  ــر بش ــوء إىل مص ــي اللج ــن وطالب ــة الالجئي ــل غالبي يدخ

غيــر شــرعي عبــر الحــدود الجنوبيــة مــع الســودان، وهــذا يؤكــد 

الحاجــة المســتمرة إىل رصــد اتجاهــات الحمايــة وكذلــك 

أهميــة تمكــن شــركاء الحمايــة مــن الوصــول إىل الســكان 

وتقديــم الدعــم لهــم، وبالتالــي اســتكمال الخدمــات الوطنيــة.

ــو اللجــوء األفارقــة والعراقيــون لمقابــالت  بينمــا يخضــع طالب

ــد وضــع الالجــئ العــام  ــد وضــع الالجــئ، ال يجــري تحدي تحدي

للمواطنيــن اليمنييــن بمــا يتماشــى مــع توجيهــات السياســة 

للمفوضيــة. ومــع ذلــك، يجــري تحديــد وضــع  اإلقليميــة 

الالجــئ لليمنييــن عنــد النظــر فــي إمكانيــة إعــادة توطينهــم أو 

إذا كان لديهــم ملفــات شــخصية يحتمــل اســتبعادها، والتــي 

ــا. ــًدا تفصيلًي ــا وتحدي ــب فحًص تتطل

وفًقــا لالتفاقيــة المبرمــة بيــن الحكومــة المصريــة والمفوضيــة 

الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، يســتمر إصــدار 

بطاقــات طالبــي اللجــوء )»البطاقــات الصفــراء«( التــي تكــون 

ســارية لمــدة 18 شــهر لجميــع طالبــي اللجــوء الذيــن يســجلون 

ــرف  ــمية معت ــة رس ــق هوي ــتخدام وثائ ــة باس ــدى المفوضي ل

بهــا. تصــدر شــهادات »الورقــة البيضــاء« لطالبــي اللجــوء 

ــد  ــجيل. تؤك ــاء التس ــة أثن ــق هوي ــون أي وثائ ــن ال يقدم الذي

هــذه الوثائــق أن طالــب اللجــوء قــد ُســجل لــدى المفوضيــة 

وقــدم طلــب لجــوء. ومــع ذلــك، ال تصــدر الحكومــة المصريــة 

تصاريــح إقامــة لحاملــي األوراق البيضــاء حتــى يخضعــوا 

ــون  ــد أنهــم مؤهل ــم تأكي ــد وضــع الالجــئ ويت ــالت تحدي لمقاب

ــا  ــي ســياق التحــركات المختلطــة، عندم ــة. ف ــة الدولي للحماي

ــبيل  ــى س ــق )ع ــم الوثائ ــن تقدي ــوء م ــو اللج ــن طالب ال يتمك

ــجيل  ــة التس ــة أو أنظم ــة الدول ــاب حماي ــبب غي ــال، بس المث

ــد المنشــأ(، تتحقــق المفوضيــة  ــة فــي بل ــر العامل ــي غي المدن

ــد  ــة لتحدي ــالت متعمق ــراء مقاب ــالل إج ــن خ ــم م ــن هويته م

وضــع الالجــئ.

وفًقــا لسياســة المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون 

ــد  ــتراتيجي لتحدي ــتخدام االس ــأن االس ــة بش ــن المتبع الالجئي

وضــع الالجــئ، تُســتخدم طرائــق تجهيــز متباينــة للفئــات 

االعتــراف  معــدل  أســاس  عــى  الســكان  مــن  المختلفــة 

ومتوســط درجــة تعقيــد المطالبــة.

ــذ عمليــة تســجيل مدمجــة/ تحديــد وضــع الالجــئ للســكان  تُنفَّ

الذيــن يتمتعــون بمعــدل اعتــراف عــاٍل -مثــل طالبــي اللجــوء 

تُجــرى  أنــه  يعنــي  الســودان- ممــا  إريتريــا وجنــوب  مــن 

مقابــالت التســجيل وتحديــد وضــع الالجــئ فــي اليــوم نفســه 

ــرة االنتظــار أقــل مــن أربعــة أشــهر. مــع إبقــاء متوســط فت

ــن،  ــن العراقيي ــل: المواطني ــرى -مث ــيات األخ ــجل الجنس تس

تخضــع  ثــم  والســودانيين-  واإلثيوبييــن،  والصومالييــن، 

إلجــراءات تحديــد وضــع الالجــئ االعتياديــة. يســاعد التســجيل 

ــن  ــوء والالجئي ــي اللج ــم طالب ــي دع ــئ ف ــع الالج ــد وض وتحدي

-بلــد  فــي مصــر  وإقامتهــم  القانونيــة  أوضاعهــم  لتســوية 

اللجــوء- كمــا يســاعد فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا تقديــم 

وثائــق الهويــة مطلوبًــا للحصــول عــى الخدمــات االجتماعيــة 

ــل. ــل المحتم ــاالت الترحي ــي ح ــرق ف ــداث ف وإح

فــي البيئــات التشــغيلية حيــث يدخــل غالبيــة طالبــي اللجــوء 

الدولــة بطريقــة غيــر شــرعية وحيــث يقتصــر وجــود  إىل 

ــرة  ــإن مناص ــط، ف ــكندرية فق ــرة واإلس ــي القاه ــة ف المفوضي

التحــركات  فــي  المحاصريــن  المحتمليــن  اللجــوء  طالبــي 

المختلطــة أمــر بالــغ األهميــة؛ ألنــه يســمح لهــم بتلقــي الدعــم 

ــة.  ــع المفوضي ــل م ــن التواص ــد م ــوا بع ــم يتمكن ــو ل ــى ل حت

إضافــة إىل ذلــك، ال يــزال توســيع وجــود المفوضيــة فــي 

والالجئــون  اللجــوء  طالبــو  فيهــا  يُحتجــز  التــي  المناطــق 

ــًما. ــرًا حاس ــا أم ــول إليه والوص

يســتفيد الالجئــون فــي مصــر مــن حــق توثيــق األحــوال 

مثــل:  الوثائــق،  وإصــدار  تجهيــز  ذلــك  ويشــمل  المدنيــة 

الــزواج  الحضانــة، وشــهادات  الميــالد، ووثائــق  شــهادات 

والطــالق، وشــهادات الوفــاة، وغيرهــا حســب االقتضــاء مــن 

خــالل الشــركاء القانونييــن الوطنييــن واآلليــات الهيكليــة. 

فيمــا يتعلــق بتعزيــز دعــم الحمايــة، ســتكون هنــاك حاجــة إىل 

بــذل المزيــد مــن الجهود للتغلــب عــى العقبــات البيروقراطية 

التــي تــؤدي فــي بعــض األحيــان إىل التأخــر فــي إصــدار 

الوثائــق. ســيؤدي تســلُّم الالجئيــن وطالبــي اللجــوء لوثائقهــم 

فــي الوقــت المناســب وبطريقــة فعالــة إىل حصولهــم الفــوري 

التمتــع  وبالتالــي  وثائــق،  تتطلــب  التــي  الخدمــات  عــى 

الوضع الحالي
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بحقوقهــم. إضافــة إىل ذلــك، ســيدعو الشــركاء إىل زيــادة 

االعتــراف بوثائــق المفوضيــة/ اللجــوء فــي مصــر لضمــان 

ــة  ــر الدولي ــة والمعايي ــة الضروري ــات الحماي ــك بضمان التمس

ــوء. ــأن اللج بش

ــدم  ــي تق ــرى الت ــة األخ ــاعدة التكميلي ــات المس ــمل خدم تش

لالجئيــن الدعــم للوصــول إىل المرافــق الصحيــة والتعليميــة، 

ودعــم المســاعدة القانونيــة، والخدمــات المتخصصــة الخاصــة 

باألطفــال، ودعــم الناجيــن مــن العنــف الجنســي والجنســاني 

وخلــق الوعــي بشــأن هــذا الموضــوع، ورعايــة األشــخاص ذوي 

ــار الســن، واالهتمــام بالصحــة النفســية والدعــم  ــة وكب اإلعاق

النفســي االجتماعــي لألشــخاص المتضرريــن مــن التحديــات 

ــة  ــة ذات الصل ــادرات المجتمعي ــزوح، والمب ــا الن ــي يطرحه الت

عــى  االعتمــاد  المجتمــع/  وتمكيــن  المعلومــات،  بنشــر 

ــذات، واألنشــطة المرتبطــة بتماســك المجتمــع. ال

يوفــر شــركاء الحمايــة كذلــك بنــاء القــدرات لمختلــف أصحاب 

ــجيل  ــات التس ــة، وبعث ــة والتوعي ــطة الوقاي ــة، وأنش المصلح

المتنقلــة إىل المناطــق النائيــة. يشــارك الالجئــون وطالبــو 

اللجــوء فــي جميــع مراحــل أنشــطة الحمايــة، أي: مراحــل 

ــم،  ــر، والتقيي ــم التقاري ــد، وتقدي ــذ، والرص ــط، والتنفي التخطي

ــم. والتقوي

المصريــــة  الحكومــــة  بيــــن  عليــــه  اتفــــق  وحســــبما 

والمفوضيــــة، يســتخرج لجميـــع ملتمســـي اللجـــوء بطاقـــات 

صفـراء سـارية لمـدة ثمانيـة عشـر شـهرا وترفـق بهـا تصاريـح 

اإلقامة التـــي تكـــون سـارية لمـدة سـتة أشـهر قابلـة للتجديـد. 

أمـــا ملتمســـو اللجـوء الذيـن ال يقدمـون وثائـق إثبـات الهويـة 

ــي  ــهادات ملتمســ ــم شــ ــتخرج لهــ ــجيل تســ ــت التســ وقـ

اللجــــوء التــــي تؤكــــد تســجيلهم لـــدى المفوضيـــة والتقـدم 

للحصـــول علـــى اللجـــوء ولكنهـــم ال يحصلـــون علـــى تصريـــح 

إقامـــة حتـى يخضعـوا لمقابالت تحديـد وضـع الالجئ ويتضـح 

أنهـــم مؤهلـون للحصـــول علـى الحمايـة الدوليـة. وتتخـذ تلـك 

اإلجــراءات كمحاولــــة إلدارة التحــــركات المختلطــــة بشــــكل 

أفضــــل وتشــــجيع ملتمســي اللجـوء علـــى تقديـم أي وثائـق 

إثبات هوياتهـــم للمســـاعدة فـــي التحقـــق مـــن صحـة طلـب 

اللجـــوء المقـدم.

ويحصـــل ملتمســـو اللجـــوء الذيـن يخضعـــون لعمليـة تحديـد 

وضـــع الالجــئ ويتضــــح أنهــــم مؤهلــــون للحصــــول علــــى 

الحمايــــة الدوليــــة علــــى بطاقــات زرقـاء. وجديـــر بالذكـر أن 

مـــدة النظـــر فـــي طلـــب التســـجيل وتحديـــد وضـــع  الالجــئ 

ــا  ــن ولكنهـ ــداد الوافديـ ــا ألعـ ــف حســب الجنســية وفق تختل

تتـــراوح فـــي المتوسـط بيـن أربعـة أشـــهر للتسـجيل وعاميـن 

ــجيل  ــح التسـ ــئ. ويتيـ ــع الالج ــد وضـ ــى لتحديـ ــد أقصـ كحـ

لالجئين وملتمســـي اللجـــوء تصحيـــح أوضاعهـــم فــي مصــر 

لتجنــــب المخاطــــر مثــــل الترحيــــل، ممــــا يتيــــح بشــــكل 

أفضــــل تحديـــد األشــخاص الذيـــن تعنـــى بهـــم المفوضيـــة.

ــو  ــق وهــ ــط بالوثائــ ــم مرتبــ ــر مهــ ــل آخــ ــاك تدخــ وهنــ

التســــجيل المدنــــي الــــذي يشــــمل تجهيــــز الوثائــــق 

واســــتخراجها مثــــل شــــهادات الميــالد وشــــهادات الـــزواج 

والطـــالق وشـــهادات الوفـاة وغيرهـا حسـب االقتضاء، وذلـك 

مـن خــالل الشــركاء المنفذيــن القانونييــن علــى المســتوى 

الوطنــــي واآلليات الهيكليــــة. ويقــدم هؤالء الشــركاء الدعــم 

فــي الحصـول علـى الوثائـق والشـهادات المطلوبـة فـي حـال 

مواجهـــة الالجئيــن وملتمســـي اللجــوء أي عوائــق تحديــدا فــي 

حالة اســـتخراج شـــهادات الميالد والتـــي تعـد مســـألة حيويـة 

لضمـــان توثيـــق المواليـــد وتجنـــب األوضاع التـــي قـد تـؤدي 

ــدام الجنسـية. إلـى انعـ

وتشــــمل خدمــــات المســــاعدة األخــرى المقدمــــة لالجئيــن 

الصحيــــة  المرافــــق  إلــــى  للوصــــول  الدعــــم  توفيــــر 

والتعليميــــة ودعــــم المســــاعدة القانونيــــة والخدمــــات 

المتخصصــــة لألطفال ورفــــع الوعــــي ودعــــم الناجيــن مــن 

العنـــف الجنســـي والعنـــف القائـــم علـــى النـــوع والمبـادرات 

المجتمعيـــة لمشــــاركة المعلومــــات ورفــــع الوعــــي بعــــدد 

مــــن الموضوعــات وتمكيــــن المجتمعــــات/ االعتماد علــى 

النفــــس والترابــــط المجتمعــــي.

ــراءات  ــمل اإلج ــرة تشـ ــاعدة المباشـ ــى المسـ ــة إلـ وباإلضاف

األخــرى المتعلقـــة بالحمايـــة: تعزيـــز قـــدرات كافـــة األطــراف 

المعنيـة، والتنسـيق بيـن األطراف الفاعلــة فــي القطاعــات، 

وجهــــود الوقايــــة، وأنشــــطة التوعيــة، وبعثــــات التســجيل 

الشــــركاء  ودعــــم  النائيــــة،  المناطــــق  فــــي  المتنقلــــة 

ومتابعتهــــم، ومشــــاركة المســــتفيدين فــي كافــــة مراحــل 

دورات البرامــــج الســــنوية وهــــي التخطيــــط والتنفيــــذ 

ــر. ــم والتقديــ ــالغ والتقييــ ــة واإلب والمتابعــ
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ــن  ــر م ــدد كبي ــد ع ــراء، يوج ــوب الصح ــكان جن ــن س ــن بي م

األطفــال غيــر المصحوبيــن الذيــن يحتاجــون إىل خدمــات 

الحمايــة والمســاعدة الكافيــة. يواجــه الســكان األفارقــة عــدًدا 

البيئــة  فــي  الحمايــة  حيــز  عــى  المفروضــة  القيــود  مــن 

التشــغيلية، بمــا فــي ذلــك: الحواجــز اللغويــة والثقافيــة، 

ــكل  ــة بش ــر القوي ــدة أو غي ــر الموح ــة غي ــاكل المجتمعي والهي

كاف لدعــم الــذات ودفــع العمــل نحــو االعتمــاد عــى الــذات، 

وحــاالت العنــف الجنســي والجنســاني وخاصــة فــي إطــار 

ــز العنصــري  ــر الرســمية، وحــاالت التميي ــات العمــل غي ترتيب

واالجتماعــي. كمــا تقتصــر بعــض الخدمــات عــى المواطنيــن 

ورعايــا البلــدان الثالثــة األخــرى المشــروعة، عى ســبيل المثال 

فــي مجــال التعليــم. تشــمل التحديــات األخــرى االفتقــار إىل 

ــم المســاعدة المرتبطــة بشــكل أساســي  ــد تقدي المســاواة عن

بتوزيــع القســائم الغذائيــة، ونقــص الوثائــق مــن بلــد المنشــأ 

ــدد.   ــن الج ــن الوافدي ــد م للعدي

بالنســبة للســكان العراقييــن، كانــت فجــوة الحمايــة الرئيســية 

تتعلــق بالحصــول عــى الوثائــق لتســوية إقامتهــم فــي مصــر 

المتاحــة فــي  الخدمــات  والحصــول عــى مجموعــة مــن 

البيئــة التشــغيلية، وينطبــق هــذا بشــكل خــاص عــى أولئــك 

ــوء  ــوا باللج ــياحية وطالب ــيرات س ــة بتأش ــوا الدول ــن دخل الذي

ــح اإلقامــة  ــود للحصــول عــى تصاري فيمــا بعــد. ُفرضــت قي

ــة  ــة الوطني ــت للسياس ــة وخضع ــذه المجموع ــا له وتجديده

ــن  ــدد م ــاء ع ــإن بق ــك، ف ــة لذل ــوء. نتيج ــد اللج ــة ببل الخاص

ــر  ــون لخط ــم معرض ــرعي وه ــر ش ــر غي ــي مص ــن ف العراقيي

الذيــن  العقــارات  بعــض أصحــاب  يتــردد  كمــا  الترحيــل. 

يدركــون هــذا الوضــع فــي تأجيــر ممتلكاتهــم لهــذه المجموعــة 

المعينــة، وأماكــن اإلقامــة الوحيــدة المتاحــة لهــم تكــون فــي 

ــة.    ــة للغاي ــيئة ومكلف ــة س حال

كان عــدد الســكان اليمنييــن األســرع نمــًوا بيــن عــدد الالجئيــن 

فــي مصــر فــي عــام 2018، ولكــن بــدًءا مــن عــام 2019 انعكــس 

ــع  ــد. وم ــئ جدي ــن 800 الج ــل م ــجيل أق ــع تس ــاه م ــذا االتج ه

وقــد  اليمــن مضطربًــا  فــي  النــزاع  يــزال وضــع  ال  ذلــك، 

ــون  ــد يك ــي، ق ــر. بالتال ــع أكث ــم الوض ــة إىل تفاق أدت المجاع

انخفــاض أرقــام التســجيل مرتبًطــا بالصعوبــات التــي يواجههــا 

ــي  ــا. ف ــر ودخوله ــفر إىل مص ــي الس ــون ف ــون اليمني المواطن

البيئــة التشــغيلية، يـُـدرج اليمنيــون فــي المجتمــع بشــكل جيــد 

ــم المســاعدة  ــار الحاجــة إىل دع ــون إظه ــم يواصل نســبًيا لكنه

التكميليــة، اســتناًدا إىل حقيقــة أن عــدًدا منهــم وصــل البــالد 

ــي. ــاء الذات ــة عــى االكتف ــدرة فردي دون مدخــرات أو ق

إن غالبيــة طالبــي اللجــوء والالجئيــن األفارقــة والعراقييــن 

لألمــم  الســامية  المفوضيــة  لــدى  المســجلين  واليمنييــن 

المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي مصــر لديهــم احتياجــات 

ــرزق،  ــب ال ــي كس ــاعدة ف ــة ومس ــة وحماي ــية واجتماعي نفس

ــادة مواطــن  ــد عــى مــر الســنين مــع مالحظــة زي والتــي تتزاي

الضعــف.

ال تــزال االســتجابة الحتياجــات الفتيــات والفتيــان األكثــر 

ــع  ــتهدفة لجمي ــات المس ــتمرار الخدم ــالل اس ــن خ ــا م ضعًف

األطفــال المعرضيــن للخطــر تشــكل األولويــة القصــوى. تتزايــد 

مخــاوف حمايــة األطفــال الالجئيــن مــن أفريقيــا جنــوب 

الصحــراء والعــراق واليمــن، وتشــمل قضايــا مثــل األمــن 

ــة. ــة القانوني ــة بالحماي ــات المتعلق ــردي والتحدي ــادي الف الم

ــم  ــة ت ــن 1312 حال ــن بي ــاني، م ــف الجنس ــق بالعن ــا يتعل فيم

اإلبــالغ عنهــا وتســجيلها فــي األشــهر العشــرة األوىل مــن عــام 

2019، 90% مــن الناجيــن كانــوا مواطنيــن أفارقة. في شــهر أكتوبر 

ــة  ــع منظم ــيق م ــة -بالتنس ــتجابت المفوضي ــده، اس 2019 وح

كيــر الدوليــة- إىل 142 حالــة مــن حــاالت العنــف الجنســي 

ــن  ــات و10.6% م ــاء والفتي ــن النس ــا 89.4% م ــاني، منه والجنس

الرجــال والفتيــان. ال يــزال االغتصــاب هــو أكثــر الجرائــم المبلــغ 

عنهــا مــن بيــن جميــع حــوادث العنــف الجنســي والجنســاني. 

فــي أكتوبــر 2019، أُبلــغ عــن 85 حادثــة اغتصــاب ممــا يشــكل 

60.7% مــن إجمالــي حــوادث العنــف الجنســي والجنســاني 

ــي  ــداء جنس ــة إىل 30 اعت ــهر، إضاف ــي الش ــا ف ــغ عنه ــي أُبل الت

ــال  ــكَّل األطف ــية. ش ــداءات نفس ــدي و6 اعت ــداء جس و18 اعت

21.1% مــن الناجيــن مــع ارتــكاب 30 حادثــة ضدهــم )23 فتــاة و7 

فتيــان(. مــن بيــن إجمالــي الحــوادث المرتكبــة ضــد األطفــال، 

كان هنــاك 16 حالــة اغتصــاب و10 اعتــداءات جنســية واعتداءين 

ــن جســديين. عاطفييــن واعتداءي

فيمــا يتعلــق باألطفــال فــي ديســمبر 2019، مــن بيــن 254,726 

الجًئــا وطالــب لجــوء مســجلين لــدى المفوضيــة، 83,612 

)33%( منهــم كانــوا مــن األطفــال ومــن بينهــم 55% كانــوا 
مواطنيــن ســوريين، بينمــا 45% )44,457( مــن أصــول أفريقيــة 

وعراقيــة ويمنيــة. بلــغ العــدد اإلجمالــي لجميــع األطفــال غيــر 

ــة 4855  ــي العملي ــم ف ــن ذويه ــن ع ــن والمنفصلي المصحوبي

ــة  ــب المئوي ــى النس ــون أع ــال اإلريتري ــكل األطف ــل. يش طف

ــم )%48  ــن ذويه ــن ع ــن والمنفصلي ــر المصحوبي ــال غي لألطف

مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن و35% مــن األطفــال غيــر 

المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم(، ويشــكل الفتيــان 

غالبيــة األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم 

ــن و%49  ــر المصحوبي ــال غي ــن األطف ــور 69% م ــل الذك إذ يمث

ــم.   ــن ذويه ــن ع ــال المنفصلي ــن األطف م

ــة  ــة لحماي ــة الوطني ــل واألنظم ــة الطف ــركاء حماي ــل ش يواص

القــدرات  وتعزيــز  تدخالتهــم  لبــدء  الدعــم  طلــب  الطفــل 

للســكان  والمحــددة  المتزايــدة  لالحتياجــات  لالســتجابة 

المعنييــن. تشــمل المجــاالت الرئيســية، مــن بيــن أمــور أخرى: 

الحاجــة إىل دعــم الوافديــن الجــدد وحصولهــم عــى الخدمــات، 

ومســاكن الطــوارئ، ودعــم االحتياجــات األساســية، والحصــول 

عــى التعليــم والخدمــات الصحيــة، وترتيبــات الرعايــة البديلــة.

والشــباب  المراهقيــن  عــى  اإلنســاني  الوضــع  تأثيــر  إن 

المتضرريــن وخطــر اللجــوء إىل آليــات التأقلــم الســلبية بحاجــة 

ــز  ــب الحاج ــدي. يتطل ــم والتص ــن التقيي ــد م ــا إىل المزي أيًض

األساســي أمــام الحصــول عــى تعليــم رســمي مســتدام لبعض 

الجنســيات، ومحدوديــة فــرص كســب العيــش لألطفــال األكبر 

ــة  ــة الصحي ــا، والرعاي ــن 18 عاًم ــم ع ــد أعماره ــن تزي ــًنا الذي س

الثانويــة والثالثيــة المكلفــة، اهتماًمــا خاًصــا وإجــراءات تصــدي 

مخصصــة. تتفاقــم هــذه الشــواغل بســبب االفتقــار إىل الدعــم 

داخــل مجتمعاتهــم، وعــدم القــدرة عــى األمــل أو الثقــة فــي 

إمكانيــة العــودة المحتملــة إىل بلدانهــم األصليــة فــي أي وقــت 

ــف  ــد المضي ــة للبل ــات االقتصادي ــن التحدي ــالً ع ــب، فض قري

وغيــاب المســتقبل الملحــوظ فــي مصــر بصــرف النظــر عــن 

أي جهــود فرديــة تبــذل للتخفيــف مــن تبعيــة اللجــوء.

يعانــي الالجئــون مــن أفريقيــا والعــراق واليمــن أيًضــا مــن قيود 

كبيــرة بســبب محدوديــة المــوارد، وعــى مــر الســنين أصبحت 

ــتثمارات  ــب اس ــا يتطل ــا مم ــًدا وعمًق ــر تعقي ــات أكث التحدي

استهداف االحتياجات ومواطن الضعف
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كبيــرة الحجــم. هنــاك حاجــة إىل تخصيــص مــوارد كافيــة 

لألنشــطة التــي تركــز عــى المجتمــع المحلــي والموجهــة إليــه 

فــي محاولــة لتعزيــز دعــم المجتمــع واألســرة، ودعــم الملكيــة، 

وكذلــك تبســيط الوصــول إىل الخدمــات المتخصصــة حســب 

المســتهدفة  للمبــادرات  الدعــوة  تطويــر  يلــزم  االقتضــاء. 

والفتيــات،  للشــابات  المحــددة  لالحتياجــات  لالســتجابة 

ولتعزيــز تمكينهــن وحمايتهــن داخــل مجتمعاتهــن األوســع 

ــا.   نطاًق

يشــكل األشــخاص ذوو اإلعاقــة وكبــار الســن واألشــخاص ذوو 

ــراد  ــن األف ــرى م ــة أخ ــة مجموع ــة الخاص ــات الفردي االحتياج

الضعفــاء الذيــن يحتاجــون إىل عنايــة خاصــة. مــع انهيــار 

ــزوح، يتعــرض  ــاء الن ــة أثن ــة التقليدي ــاكل الدعــم المجتمعي هي

هــؤالء األفــراد لخطــر متزايــد نتيجــة اإلهمــال وســوء المعاملــة 

ــات  ــى الخدم ــول ع ــات للحص ــون تحدي ــتغالل ويواجه واالس

والدعــم الضرورييــن بســبب محدوديــة حركتهــم. يمكــن أن 

ــة  ــم الخاص ــة باحتياجاته ــة المرتبط ــة االجتماعي ــؤدي الوصم ت

ــر ســلًبا  ــي يمكــن أن تؤث ــة الت ــد بالعزل ــا إىل شــعور متزاي أيًض

ــي اللجــوء. ــي ف ــم النفســي والعاطف عــى رفهه

مــع تشــديد اللوائــح المتعلقــة بالتحــركات المختلطــة فــي 

المنطقــة، يتعــرض عــدد مــن طالبــي اللجــوء والالجئيــن مــن 

ــم  ــبب دخوله ــاز بس ــر االحتج ــراء لخط ــوب الصح ــا جن أفريقي

ــة  ــرعية. نتيج ــر ش ــة غي ــا بطريق ــم مغادرته ــر أو محاولته مص

لذلــك، هنــاك حاجــة مســتمرة لتوفيــر المســاعدة الطارئــة 

واإلنســانية للمعتقليــن بســبب مغادرتهــم أو دخولهــم بشــكل 

غيــر قانونــي -بمــن فيهــم األطفــال- وكذلــك توفيــر الخدمــات 

ــراحهم. ــالق س ــد إط ــارية عن ــة واالستش القانوني

الحكوميــة  القــدرات  بنــاء  عــى  منصًبــا  التركيــز  ســيظل 

ــرة  ــي إلدارة الهج ــزي والمحل ــتويين المرك ــى المس ــة ع الحالي

ــك  ــع التمس ــة، م ــاة للحماي ــر مراع ــة أكث ــرعية بطريق ــر الش غي

ــل  ــة العم ــك خط ــى ذل ــة ع ــن األمثل ــة. وم ــر الدولي بالمعايي

التــي تقــدم إرشــادات حــول إدارة  المكونــة مــن 10 نقــاط 

ــر  ــات األكث ــة احتياجــات الفئ ــر الشــرعية وحماي التحــركات غي

احتياًجــا، وتشــمل األشــخاص الفاريــن مــن االضطهــاد وطالبي 

الحمايــة الدوليــة.

نهايــة  المتنوعــة  األشــكال  ذات  الدائمــة  الحلــول  تشــكل 

 2020 عامــي  فــي  بالحمايــة.  المتعلقــة  التدخــالت  جميــع 

ــد  ــم التعه ــي ت ــات الت ــى االلتزام ــز ع ــتمر التركي و2021، سيس

بهــا بموجــب الميثــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن والتأكيــد 

عــى جميــع عمليــات اللجــوء/ طلــب اللجــوء لضمــان أن 

المبــدأ المتفــق عليــه لتقاســم األعبــاء والمســؤوليات بشــكل 

عــادل سيحســن االســتجابة العالميــة لحــاالت الالجئيــن مــن 

ــدول والمجتمعــات التــي ترحــب  ــر دعــم أقــوى لل خــالل توفي

ــة  ــائل الالزم ــه بالوس ــت نفس ــي الوق ــم ف ــن وتزوده بالالجئي

ــادة  ــذات. كمــا تهــدف إىل زي ــر اعتمــاًدا عــى ال ليصبحــوا أكث

ــا وغيرهــا مــن  فــرص إعــادة التوطيــن لالجئيــن األكثــر احتياًج

المســارات القانونيــة للقبــول فــي البلــدان الثالثــة اآلمنــة 

ــة، والمنــح الدراســية  -مثــل لــم شــمل األســرة، وتنقــل العمال

التعليميــة- وكذلــك لتحســين الظــروف فــي بلــدان منشــأ 

الالجئيــن.
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يســتمر الشــركاء فــي المجــال اإلنســاني فــي دعــم جهــود 

عــى  الحصــول  لضمــان  وتكميلهــا  المصريــة  الحكومــة 

اللجــوء والحفــاظ عــى حيــز الحمايــة المواتيــة، وتتواصــل 

جهــود المناصــرة بشــأن الحاجــة إىل دعــم مبــدأ عــدم اإلعــادة 

القســرية وضمــان الوصــول إىل إجــراءات اللجــوء. إضافــة 

إقامــة  تصاريــح  تأميــن  إىل  بالحاجــة  والتزاًمــا  ذلــك  إىل 

ــم  ــوة والدع ــتمرار الدع ــزم اس ــن، يل ــوء والالجئي ــي اللج لطالب

ــح  ــة مــدة تصري ــة بهــدف إطال الملموســين للحكومــة المصري

ــة  ــة مــن ســتة أشــهر إىل عــام واحــد وال مركزي اإلقامــة الحالي

ــكندرية.  ــرة واإلس ــارج القاه ــة إىل خ ــح اإلقام ــراءات تصري إج

ــجيل  ــد وتس ــي والجي ــم الحكوم ــى التعلي ــول ع ــل الحص يظ

المواليــد وتوثيــق األحــوال المدنيــة مــن األولويــات القصــوى. 

ــول  ــهيل الحل ــة لتس ــراكة الموجه ــاعي الش ــز مس ــن تعزي يمك

لالجئيــن  الخــروج  إجــراءات  طلبــات  تقديــم  خــالل  مــن 

المغادريــن مصــر إلعــادة التوطيــن أو تحســين المســارات 

القانونيــة األخــرى للقبــول.

ــع  ــق جمي ــجيل وتوثي ــة تس ــل المفوضي ــام 2020، تواص ــي ع ف

ــي  ــا ف ــون إىل مكاتبه ــن يتجه ــوء الذي ــي اللج ــن وطالب الالجئي

القاهــرة واإلســكندرية. تعــد القياســات الحيويــة مكونًا أساســًيا 

ــراءات  ــل إج ــي تكام ــاهم ف ــي تس ــجيل الت ــة التس ــي عملي ف

المفوضيــة. تســتخدم المفوضيــة التســجيل المحــدث بانتظــام 

كأداة حمايــة، ممــا يســمح بتحديــد أفضــل لألشــخاص الذيــن 

ــاعدة  ــتهداف المس ــز اس ــة وتعزي ــة خاص ــون إىل حماي يحتاج

والخدمــات المتخصصــة لالجئيــن وطالبــي اللجــوء األكثــر 

احتياًجــا. وبالمثــل، تواصــل المفوضيــة تحديــث إجراءاتهــا 

ــال  ــل االمتث ــن أج ــئ م ــع الالج ــد وض ــز تحدي ــة بتجهي الخاص

للتوجيهــات الدوليــة المتطــورة بشــأن العمليــة بهــدف جعلهــا 

أكثــر فاعليــة وكفــاءة واســتجابة الحتياجــات الحمايــة بطريقــة 

أكثــر اســتراتيجية ويمكــن التنبــؤ بهــا ومتســقة عبــر المنطقــة.

يســتمر التنســيق الوثيــق مــع الســلطات الحكوميــة ودعمهــا، 

وال ســيما وزارة الخارجيــة، ووزارة الصحــة والســكان، ووزارة 

التربيــة والتعليــم، ووزارة التضامــن والشــؤون االجتماعيــة، 

إىل جانــب اللجــان الوطنيــة األخــرى، مثــل: المجلــس القومــي 

وكذلــك  واألمومــة  للطفولــة  القومــي  والمجلــس  للمــرأة، 

المدنــي  المجتمــع  داخــل  اآلخريــن  المصلحــة  أصحــاب 

وخارجــه، وذلــك للدعــوة بشــكل أكثــر فاعليــة لتحســين الجودة 

وحصــول الالجئيــن األفارقــة والعراقييــن واليمنييــن عــى 

ــم  ــم واحتياجاته ــع بحقوقه ــاِو والتمت ــكل متس ــات بش الخدم

األساســية. يشــكل تعزيــز القــدرات الوطنيــة إلصــدار الوثائــق 

المدنيــة وتيســير الحصــول عــى اإلقامــة لالجئيــن الذيــن 

يعيشــون فــي المناطــق النائيــة أولويــة أيًضــا، مــع التســجيل 

المتنقــل كإجــراء تشــغيلي قياســي ال ســيما فــي مناطــق 

ــمالي. ــاحل الش الس

ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــادة المفوضي ــت قي تح

الالجئيــن، يواصــل شــركاء الحمايــة بالمثــل تقديــم الدعــم 

الفنــي والمــادي للحكومــة مــن أجــل اعتمــاد سياســات إدارة 

اللجــوء والهجــرة التــي توفــر اســتجابات شــاملة وتعاونيــة 

موجهــة نحــو الحلــول للمتضرريــن مــن الهجــرة غيــر الشــرعية، 

ممــا يضمــن تحديــد أولئــك المحتاجيــن إىل الحمايــة الدوليــة 

ووصولهــم إىل إجــراءات اللجــوء وآليــات المســاعدة المناســبة. 

تلبيــة  فــي  الســلطات  مســاعدة  أيًضــا  الشــركاء  يواصــل 

ــا  ــرعية، بم ــر الش ــركات غي ــن التح ــن م ــات المتضرري احتياج

فــي ذلــك توفيــر المــواد غيــر الغذائيــة فضــالً عــن المســاعدة 

االجتماعيــة  والنفســية  والطبيــة  والقانونيــة  اإلنســانية 

لألشــخاص المحتجزيــن، مــع استكشــاف بدائــل الحتجــاز 

الضعيفــة  والفئــات  االضطهــاد  مــن  الفاريــن  األشــخاص 

ــاء. ــال والنس ــة األطف ــرى، وخاص األخ

تمثــل مراقبــة الحمايــة وتقديــم المشــورة القانونيــة والوصــول 

اإلنســاني المنســق إىل المحتجزيــن ومســاعدتهم أولويــة أخرى 

ــاذ  ــؤولي إنف ــب مس ــة إىل تدري ــة، إضاف ــركاء الحماي ــدى ش ل

ــاذ  ــن واإلنق ــة لالجئي ــة الدولي ــى الحماي ــرة ع ــون والهج القان

فــي البحــر واالتجــار بالبشــر والتهريــب والتحــركات المختلطــة.

ــف  ــة العن ــة لمكافح ــتراتيجية الوطني ــذ االس ــم تنفي ــل دع يظ

ــة  ــرأة أولوي ــن الم ــة لتمكي ــتراتيجية الوطني ــرأة واالس ــد الم ض

ويشــمل التعــاون الوثيــق مــع المجلــس القومــي للمــرأة 

الوقايــة  مبــادرات  المعنييــن. ســتعزز  اآلخريــن  والشــركاء 

المبتكــرة وخدمــات االســتجابة المنســقة العاليــة الجــودة فــي 

عــام 2020، إضافــة إىل الجهــود المبذولــة لتعزيــز القــدرات 

الحكوميــة وغيــر الحكوميــة للوقايــة مــن العنــف الجنســي 

االجتماعــي  التمكيــن  ودعــم  لــه  والتصــدي  والجنســاني 

واآلليــات  السياســات  تعزيــز  مــع  للمــرأة  واالقتصــادي 

الوطنيــة.

لألطفــال  المحــددة  لالحتياجــات  االســتجابة  أجــل  مــن 

ــم  ــاء أموره ــن وأولي ــن واليمنيي ــة والعراقيي ــن األفارق الالجئي

ــن  ــن ع ــن والمنفصلي ــر المصحوبي ــال غي ــم األطف ــن فيه -بم

يســتمر  للخطــر-  المعرضيــن  اآلخريــن  واألطفــال  ذويهــم 

ــود  ــيق جه ــي تنس ــوي ف ــب دور حي ــي لع ــة ف ــركاء الحماي ش

ــع الالجئيــن مــن األطفــال  أصحــاب المصلحــة لحصــول جمي

ــن  ــن م ــة المتضرري ــي الرعاي ــباب ومقدم ــن والش والمراهقي

النــزوح القســري عــى خدمــات الحمايــة الجيــدة، إضافــة إىل 

دعــم االســتجابة المتكاملــة والشــاملة والمســتدامة لتلبيــة 

احتياجاتهــم ومنــع آليــات التكيــف الضــارة. يظــل التركيــز 

منصًبــا باســتمرار عــى تحديــد الحــاالت وإحالتهــا فــي الوقــت 

المناســب وتوفيــر إدارة حالــة جيــدة، بمــا فــي ذلــك تقييمــات 

المصلحــة الفضــى وتحديدهــا. تغطــي مجــاالت األولويــة 

ــة  ــات الرعاي ــز ترتيب ــدرات، وتعزي ــاء الق ــادرات بن ــرى مب األخ

البديلــة بالتنســيق مــع المجتمعــات والســلطات، وتوفيــر 

ــالت  ــة، والتدخ ــال ذوي اإلعاق ــة لألطف ــات المتخصص الخدم

النقديــة، وتوفيــر خدمــات حمايــة الطفــل المجتمعيــة والدعــم 

ــك: المهــارات  النفســي االجتماعــي المتخصــص بمــا فــي ذل

أنشــطة  إىل  إضافــة  اإليجابيــة،  التربيــة  وبرامــج  الحياتيــة 

ــذات المخصصــة لألطفــال والشــباب. مــن  االعتمــاد عــى ال

خــالل تنفيــذ النهــج المجتمعــي القائــم عــى الحقــوق، يســتمر 

شــركاء الحمايــة فــي زيــادة المشــاركة مــع مجتمعــات الالجئين 

ــة.   ــى اإلدارة الذاتي ــع ع ــدرة المجتم ــز ق ــة لتعزي المختلف

يتــم توفيــر التدريــب الموجــه نحــو الموضوعــات والدعــم 

المــادي والفنــي للمبــادرات التــي يقودهــا/ يديرهــا المجتمــع 

ــاءة  لمســاعدتهم فــي الدعــم الذاتــي، وكذلــك المســاهمة البن

التوعيــة  أنشــطة  تظــل  بهــم.  الخــاص  اللجــوء  بلــد  فــي 

ــة ونشــر  ــات المجتمعي ــك االجتماع ــي ذل ــا ف ــة -بم المجتمعي

وكذلــك  لالجئيــن  المقدمــة  الخدمــات  حــول  المعلومــات 

الحــوار مــع المجتمعــات بشــأن مخاوفهــم المتعلقــة بالحمايــة 

وكيفيــة حلهــا- هدًفــا رئيســًيا. تكــون الدعــوة مع وزارة الشــباب 

مراكــز  إىل  الوصــول  إمكانيــة  الالجئيــن  لمنــح  والرياضــة 

الشــباب الوطنيــة وبرامجهــم بشــروط مماثلــة لتلــك الخاصــة 

الرؤية االستراتيجية وخطة االستجابة
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لتمكيــن  اســتراتيجًيا  توجًهــا  المضيــف،  المجتمــع  بأفــراد 

ــي  ــك االجتماع ــز التماس ــن تعزي ــالً ع ــن فض ــباب الالجئي الش

بيــن الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة المتضــررة. ستســتمر 

ــام 2020. ــوال ع ــود ط ــذه الجه ــادة ه ــي قي ــة ف المفوضي

كمــا يســتمر تقديــم الدعــم النفســي واالجتماعــي لألشــخاص 

العامليــن  مــن  مدربــة  شــبكات  خــالل  مــن  المنكوبيــن 

المتطوعيــن مــن الالجئيــن. تُلبَّــى احتياجــات األشــخاص ذوي 

ــم  ــر له ــادف يوف ــل ه ــالل تدخ ــن خ ــن م ــار الس ــة وكب اإلعاق

ــم إىل  ــم، وإحاالته ــودة حياته ــين ج ــة لتحس ــاعدات مادي مس

مقدمــي خدمــات متخصصيــن للعــالج التأهيلي والمســاعدات 

ذات الصلــة، إضافــة إىل تنظيــم أنشــطة اجتماعيــة وترفيهيــة 

ــم. ــن عزلته ــم م ــدف إىل إخراجه ــة ته منتظم

ــدد  ــط المتع ــن التخطي ــتفادة م ــي االس ــون ف ــتمر الالجئ يس

الســنوات وتحديــد األولويــات لالســتخدام االســتراتيجي إلعادة 

التوطيــن كأداة حمايــة. مــن بيــن حصــة العمل المقــدرة بـ 4500 

حالــة مــن مصــر، مــن المتوقــع أن يتقــدم 3000 الجــئ أفريقــي 

ــام 2020.  ــي ع ــن ف ــادة التوطي ــي إع ــر ف ــي للنظ ــي ويمن وعراق

وتســتمر الدعــوة إىل مســارات الحلــول التكميليــة األخــرى 

مــن خــالل لــم شــمل األســرة واتبــاع مخططــات التعليــم و/ أو 

العمــل. كمــا تُجــرى اســتبيانات بشــأن التصورات ومناقشــات 

مجموعــات التركيــز عــى أســاس دوري، والتــي تكــون مرتبطــة 

ــة  ــرات إيجابي ــر بتغي ــي تم ــدول الت ــة إىل ال ــودة المحتمل بالع

ــد  ــاخ واالســتعداد للعــودة عن ــم المن أساســية مــن أجــل تقيي

االقتضــاء، عــى أســاس طوعــي. فــي عــام 2019، ســجلت 

دول القــرن األفريقــي وإثيوبيــا وإريتريــا وجنــوب الســودان 

والصومــال بعــض التطــورات السياســية فــي شــكل اتفاقيــات 

سياســية  إصالحــات  إىل  يــؤدي  قــد  ممــا  موقعــة  ســالم 

ــد  ــة ق ــا إىل درج ــة إليه ــتد الحاج ــة تش ــة واجتماعي واقتصادي

تؤثــر عــى االعتبــارات فــي المقابــل، والتــي ســتحتاج إىل 

مراقبتهــا وتقييمهــا وتقويمهــا طــوال عــام 2020 مــن قبــل 

ــى  ــرات ع ــذه التغيي ــر ه ــن، إذ تؤث ــة المتنوعي ــركاء الحماي ش

ــة فــي المســتقبل. ــة التشــغيل الفوري ــات فــي بيئ الديناميكي

فــي عــام 2019، أدى إطــالق المفوضيــة للمنتــدى العالمــي 

لالجئيــن -الممثــل عــى المســتوى الــوزاري العالمــي- إىل 

ــر  ــن تدابي ــالن ع ــا واإلع ــل مًع ــي للعم ــع الدول ــد المجتم حش

جريئــة جديــدة مــن أجــل:  

تخفيــف الضغوط عى الدول المضيفة.  •

تعزيز اعتماد الالجئين عى أنفســهم.   •

توســيع نطاق الوصول إىل حلول البلدان الثالثة.  •

دعم الظروف في بلدان المنشــأ للعودة بأمان وكرامة.  •

وقــد تــم ذلك مــن خالل اإلعــالن عــن التعهدات والمســاهمات 

ــدول  ــت ال ــي دع ــدة الت ــات الجي ــادل الممارس ــرة، وتب المؤث

ــة فــي التنميــة والقطــاع الخــاص  والالجئيــن والجهــات الفاعل

المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  المتحــدة  األمــم  وكيانــات 

واألكاديمييــن والقــادة الدينييــن -مــن بيــن آخريــن- إىل لعــب 

دور مهــم فــي هــذا الصــدد. وكان الالجئــون أنفســهم فــي 

طليعــة االســتعدادات للمنتــدى وشــاركوا واستشــاروا طــوال 

الوقــت.

ــة  ــة بمثاب ــتجابة المصري ــة االس ــع خط ــراكة م ــون دور الش يك

ــى  ــه ع ــددة عالي ــداف المح ــق األه ــة لتحقي ــة ديناميكي منص

المســتوى التشــغيلي، وســوف يقطــع تحقيقهــا شــوًطا طويــالً 

ــوة  ــق فج ــز تضيي ــدين بتعزي ــركاء المناش ــام الش ــان قي لضم

ــي اللجــوء  ــن وطالب ــف جنســيات الالجئي ــن مختل ــل بي التموي

ــج الالجــئ الواحــد«  ــق »نه ــراب مــن تحقي ــي مصــر، واالقت ف

لضمــان المســاواة بيــن الالجئيــن مــن جميــع الجنســيات فــي 

الحصــول عــى الحمايــة والخدمــات وعــدم إغفــال أي شــخص.
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هدف 2021 هدف 2020 المخرجات الهدف العام

تزويد 1850 من طالبي اللجوء 

والالجئين واألشخاص الذين 

تم اعتراضهم في التحركات 

المختلطة بالمعاونة والمساعدة 

القانونية )اإلنسانية، والغذائية، 

والطبية، والمواد غير الغذائية، 

واالستشارات النفسية 

واالجتماعية، واالستجابة لحاالت 

الطوارئ أو المأوى(

تزويد 1800 من طالبي اللجوء 

والالجئين واألشخاص الذين 

تم اعتراضهم في التحركات 

المختلطة بالمعاونة والمساعدة 

القانونية )اإلنسانية، والغذائية، 

والطبية، والمواد غير الغذائية، 

واالستشارات النفسية 

واالجتماعية، واالستجابة لحاالت 

الطوارئ أو المأوى(

1-1 تحسين الحصول عى اللجوء، 

والحفاظ عى حيز الحماية، 

وتقليل مخاطر اإلعادة القسرية، 

واحترام الحقوق األساسية

الهدف العام األول:

الحصول عى اللجوء وتحديد 

الحلول، بما في ذلك إعادة 

التوطين والعودة الطوعية كلما 

كان ذلك مجديًا

خضوع 28,000 طالب لجوء 

إلجراءات تحديد وضع الالجئ 

العالية الجودة

خضوع 27,200 طالب لجوء 

إلجراءات تحديد وضع الالجئ 

العالية الجودة.

1-2 تحسين جودة التسجيل 

وتحديد السمات والحفاظ عليها

140,000 طالب لجوء والجئ 

مسجلين لدى المفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون 

الالجئين، والذين تتوفر بياناتهم 

التفصيلية بحسب العمر 

والموقع ويتحقق منها عن طريق 

مسح قزحية العين

130,000 طالب لجوء والجئ 

مسجلين لدى المفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون 

الالجئين، والذين تتوفر بياناتهم 

التفصيلية بحسب العمر 

والموقع ويتحقق منها عن طريق 

مسح قزحية العين

تقدم 3500 الجئ إلعادة التوطين 

أو القبول اإلنساني في الدول 

الثالثة

تقدم 3000 الجئ إلعادة التوطين 

أو القبول اإلنساني في الدول 

الثالثة

1-3 تحديد حلول إعادة التوطين 

والحماية

إجراء 26 تدريًبا ونشاًطا لبناء 

قدرات المسؤولين الحكوميين 

فيما يتعلق بتعزيز الحماية 

الدولية لالجئين وحصولهم عى 

حقوقهم األساسية والمجاالت 

األخرى ذات الصلة. إضافة إىل 

ذلك، تُجرى األنشطة مع كبار 

المسؤولين في سياق تطوير 

قانون وطني للجوء ونظام اللجوء

إجراء 25 تدريًبا ونشاًطا لبناء 

قدرات المسؤولين الحكوميين 

فيما يتعلق بتعزيز الحماية 

الدولية لالجئين وحصولهم عى 

حقوقهم األساسية والمجاالت 

األخرى ذات الصلة. إضافة إىل 

ذلك، تُجرى األنشطة مع كبار 

المسؤولين في سياق تطوير 

قانون وطني للجوء ونظام اللجوء

1-4 تعزيز أنشطة الدعوة وبناء 

القدرات التي تهدف إىل حصول 

الالجئين عى حقوقهم

تدريب 600 شخًصا، بما في ذلك 

تقديم الدعم الفني للسلطات 

المحلية والمجتمع المدني  

تدريب 550 شخًصا، بما في ذلك 

تقديم الدعم الفني للسلطات 

المحلية والمجتمع المدني

1-5 تحسين قدرة الحكومة 

المصرية عى إدارة تدفقات 

الهجرة

 تدابير الحماية المخطط لها
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حصول 66,590 فرد عى خدمات 

الحماية

حصول 65,800 فرد عى خدمات 

الحماية 2-1 تعزيز تحديد الهوية واإلحالة 

إىل خدمات الحماية، بما في 

ذلك الدعم النفسي واالجتماعي 

لالجئين األكثر احتياًجا من خالل 

الهياكل المجتمعية الهدف العام الثاني:

تعزيز آليات الحماية المجتمعية 

والتمكين والتوعية بهدف 

تعزيز اإلدارة الذاتية والعالقات 

المتناغمة بين الالجئين 

والمجتمعات المضيفة، وتحديد 

احتياجات الفئات األكثر احتياًجا 

وتلبيتها، بما في ذلك كبار السن 

واألشخاص ذوو اإلعاقة

إجراء 45 تقييًما تشاركًيا وتمارين 

رسم خرائط المجتمع

إجراء 42 تقييًما تشاركًيا وتمارين 

رسم خرائط المجتمع

استفادة 22,600 شخص من 

أنشطة التوعية والدورات 

اإلعالمية

استفادة 22,000 شخص من 

أنشطة التوعية والدورات 

اإلعالمية

2-2 الحفاظ عى االتصاالت مع 

المجتمعات المحلية وتعزيزها 

لدعم االتصال بين الالجئين 

والسكان المضيفين والمجتمع 

اإلنساني

دعم 9 مجموعات مجتمعية من 

خالل تقديم تدخالت الحماية 

المجتمعية التي تلبي احتياجات 

األشخاص المعرضين للخطر في 

مجتمعاتهم

دعم 5 مجموعات مجتمعية من 

خالل تقديم تدخالت الحماية 

المجتمعية التي تلبي احتياجات 

األشخاص المعرضين للخطر في 

مجتمعاتهم

2-3 تعزيز وتقوية التماسك 

االجتماعي والعالقات المفيدة 

والمتناغمة المتبادلة بين 

الالجئين والمجتمعات المضيفة

 تعزيز 380 من المرافق العامة 

والهيئات الحكومية

 تعزيز 328 من المرافق العامة 

والهيئات الحكومية

3-1 تعزيز وزيادة قدرة النظم 

واآلليات الوطنية والمحلية 

عى تلبية احتياجات األطفال 

الالجئين وأطفال المجتمعات 

المضيفة

الهدف العام الثالث:

تعزيز أنظمة حماية الطفل 

وضمان حصول األطفال 

والمراهقين والشباب عى 

تدخالت حماية الطفل 

الجيدة، وخاصة لألطفال غير 

المصحوبين والمنفصلين عن 

ذويهم

تدريب 1710 من المسؤولين 

الحكوميين وموظفي المنظمات 

غير الحكومية عى حماية الطفل

 تدريب 1455 من المسؤولين 

الحكوميين وموظفي المنظمات 

غير الحكومية عى حماية الطفل

مشاركة 2300 طفل ومراهق 

وشاب في خدمات الدعم 

النفسي واالجتماعي المجتمعية 

وحماية الطفل

مشاركة 1750 طفل ومراهق 

وشاب في خدمات الدعم 

النفسي واالجتماعي المجتمعية 

وحماية الطفل

تعزيز 20 منظمة مجتمعية 

ومرافق التعلم الخاصة

تعزيز 99 منظمة مجتمعية 

ومرافق التعلم الخاصة

تدريب 50 موظف في 

المنظمات المجتمعية ومرافق 

التعلم الخاصة عى حماية 

الطفل

تدريب 248 موظف في 

المنظمات المجتمعية ومرافق 

التعلم الخاصة عى حماية 

الطفل
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استفادة 4600 طفل ومراهق 

وشاب من إدارة الحاالت 

المتعددة القطاعات

استفادة 4000 طفل ومراهق 

وشاب من إدارة الحاالت 

المتعددة القطاعات

3-2 توفر خدمات حماية 

الطفل المتخصصة لألطفال 

والمراهقين والشباب، وال 

سيما األطفال غير المصحوبين 

والمنفصلين عن ذويهم

تسلُّم 3900 طفل ومراهق وشاب 

التدخالت النقدية  

تسلُّم 3700 طفل ومراهق وشاب 

التدخالت النقدية  

استفادة 350 طفالً ومراهًقا 

وشابًا من ذوي االحتياجات 

الخاصة وذوي اإلعاقة من الدعم 

المتخصص لحماية الطفل

استفادة 350 طفالً ومراهًقا 

وشابًا من ذوي االحتياجات 

الخاصة وذوي اإلعاقة من الدعم 

المتخصص لحماية الطفل

مشاركة 9470 من األطفال 

والمراهقين والشباب في برامج 

الدعم النفسي واالجتماعي 

المنظمة والمستمرة وبرامج 

المهارات الحياتية وحماية 

الطفل

مشاركة 9455 من األطفال 

والمراهقين والشباب في برامج 

الدعم النفسي واالجتماعي 

المنظمة والمستمرة وبرامج 

المهارات الحياتية وحماية 

الطفل

3-3 تمتع األطفال والمراهقين 

والشباب ومقدمي الرعاية 

بإمكانية الحصول عى حماية 

الطفل المجتمعية وتدخالت 

الدعم النفسي واالجتماعي 

مشاركة 5500 من مقدمي الرعاية والمهارات الحياتية

من اإلناث والذكور في برامج 

التربية اإليجابية

مشاركة 5500 من مقدمي الرعاية 

من اإلناث والذكور في برامج 

التربية اإليجابية

حصول 3350 من الناجين من 

العنف الجنسي والجنساني عى 

الخدمات المتعددة القطاعات 

)عى األقل خدمة واحدة مما 
يلي: الخدمات القانونية، أو 

الطبية، أو النفسية االجتماعية، 

أو االستجابة لحاالت الطوارئ أو 

المأوى في حاالت الطوارئ(

حصول 3124 من الناجين من 

العنف الجنسي والجنساني عى 

الخدمات المتعددة القطاعات 

)عى األقل خدمة واحدة مما 
يلي: الخدمات القانونية، أو 

الطبية، أو النفسية االجتماعية، 

أو االستجابة لحاالت الطوارئ أو 

المأوى في حاالت الطوارئ( 

 4-1 زيادة حصول الالجئين 

والفئات األكثر احتياًجا من 

بين السكان المتضررين عى 

الخدمات اآلمنة والسرية 

والعالية الجودة المتعددة 

القطاعات في مجال العنف 

الجنسي والجنساني، والتي 

تتوافق مع العمر والنوع والتنوع

الهدف العام الرابع:

تقليل مخاطر وعواقب العنف 

الجنسي والجنساني وتعزيز 

الحصول عى الخدمات الجيدة

الوصول إىل 5540 شخًصا من 

خالل أنشطة الوقاية من العنف 

الجنسي والجنساني والتصدي 

له، والتي يقودها المجتمع 

المحلي

الوصول إىل 5350 شخًصا من 

خالل أنشطة الوقاية من العنف 

الجنسي والجنساني والتصدي 

له، والتي يقودها المجتمع 

المحلي

4-2 التخفيف من مخاطر العنف 

الجنسي والجنساني والحد منها 

من خالل المبادرات التي يقودها 

المجتمع

145 خدمة حكومية وغير 

حكومية تتلقى الدعم في جميع 

القطاعات

122 خدمة حكومية وغير 

حكومية تتلقى الدعم في جميع 

القطاعات
4-3 تعزيز قدرة الخدمات 

الحكومية وغير الحكومية في 

جميع القطاعات لمنع العنف 

الجنسي والجنساني والتصدي له 

بشكل فعال
تدريب 100 من مقدمي الخدمات 

الصحية عى البروتوكول الطبي 

للعنف الجنسي والجنساني

تدريب 75 من مقدمي الخدمات 

الصحية عى البروتوكول الطبي 

للعنف الجنسي والجنساني

تدريب 120 من مقدمي الخدمات 

عى قوانين ولوائح الدولة التي 

تستجيب للناجين من العنف 

الجنسي والجنساني والخدمات 

ذات الصلة

تدريب 100 من مقدمي الخدمات 

عى قوانين ولوائح الدولة التي 

تستجيب للناجين من العنف 

الجنسي والجنساني والخدمات 

ذات الصلة

 4-4 تعزيز السياسات واآلليات 

الوطنية التي تتصدى للعنف 

الجنسي والجنساني وجعلها 

متماشية مع المعايير الدولية
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المتطلبات المالية لقطاع الحماية

 اإلجمالي )بالدوالر
األمريكي( 2021

 اإلجمالي )بالدوالر
األمريكي( 2020 الوكالة/المنظمة 

20,109,661,530 13,473,499,950 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

2,980,000,000 2,530,000,000 اليونيسف

992,000,000 873,000,000  صندوق األمم المتحدة للسكان

114,661,170 308,555,870 هيئة اإلغاثة الكاثوليكية

140,000,000 140,000,000 هيئة األمم المتحدة للمرأة

880,000 880,000 هيئة انقاذ الطفولة الدولية

25,216,322.67 18,205,055.82 اإلجمالي 

استفادة 1000 من األشخاص 

المعرضة لخطر العنف الجنسي 

والجنساني من فرص التمكين

استفادة 950 من األشخاص 

المعرضة لخطر العنف الجنسي 

والجنساني من فرص التمكين

4-5 تعزيز فرص التمكين وزيادة 

إمكانية الوصول إىل المجتمعات 

المعرضة للخطر من خالل زيادة 

الوعي بالتشريعات والممارسات 

الوطنية المتعلقة بالعنف 

الجنسي والجنساني والخدمات 

القائمة والمنافذ
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ــة3 م لعا ا ــة  لصح ا ع  ــا قط

تدعــم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ومنظمــة الصحــة العالميــة 

بالتنســيق الوثيــق مــع وزارة الصحــة والســكان -بصفتهــا مقــدم الرعايــة الصحيــة العامــة الرئيســي فــي مصــر- حصــول الالجئيــن 

وطالبــي اللجــوء عــى الخدمــات الصحيــة فــي مصــر، وذلــك بالتعــاون الوثيــق مــع كاريتــاس مصــر وخدمــة الالجئيــن وهيئــة 

انقــاذ الطفولــة الدوليــة.

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الوكاالت الرائدة

منظمة الصحة العالمية، وصندوق األمم المتحدة للسكان، واليونيسف الشركاء المناشدون

كاريتاس مصر، وخدمة الالجئين، وهيئة انقاذ الطفولة الدولية الشركاء اآلخرون

تحسين المساواة في حصول الالجئين من جميع الجنسيات والمجتمعات المضيفة . 1

المتضررة في مصر عى الرعاية الصحية األولية الشاملة والجيدة.

تحسين المساعدة المنقذة للحياة من خالل الرعاية الصحية الثانوية والثالثية األساسية . 2

لجميع الالجئين في مصر.

دعم نظام الرعاية الصحية الوطني.. 3

األهداف العامة

2021 2020 المتطلبات المالية 

7,836,835.48 7,903,095.22
إجمالي المتطلبات المالية

 )بالدوالر األمريكي(
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يتمتــع الالجئــون وطالبــو اللجــوء فــي مصــر بإمكانيــة الحصــول 

عــى الخدمــات الصحيــة عــى قــدم المســاواة مــع المجتمــع 

المضيــف، وذلــك بنــاًء عــى مذكــرة تفاهــم وقعتهــا وزارة 

المتحــدة  لألمــم  الســامية  والمفوضيــة  والســكان  الصحــة 

لشــؤون الالجئيــن فــي عــام 2016 والتــي تتيــح لالجئيــن وطالبــي 

عــى  الحصــول  إمكانيــة  الجنســيات  جميــع  مــن  اللجــوء 

الخدمــات الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك رعايــة اإلحالــة األوليــة 

ــف  ــبب التكالي ــك بس ــع ذل ــوارئ.  وم ــاالت الط ــة وح والثانوي

ــض  ــر بع ــى توفي ــدودة ع ــدرة المح ــدة والق ــرة المتكب المباش

ــة،  ــة العام ــق الصح ــي مراف ــية ف ــة األساس ــات الصحي الخدم

لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة  واصلــت 

الدعــم  تقديــم  الصحــة  قطــاع  فــي  وشــركاؤها  الالجئيــن 

لألشــخاص محــل االهتمــام الخــاص للتمتــع بخدمــات الرعايــة 

الصحيــة األوليــة واإلحالــة. اعتمــدت مصــر القانــون رقــم 

2 لعــام 2018 بشــأن إصــدار قانــون نظــام التأميــن الصحــي 

ــامل  ــي الش ــن الصح ــى أن التأمي ــص ع ــذي ين ــامل، وال الش

فــي مصــر قابــل للتوســيع ليشــمل الالجئيــن الذيــن يمكنهــم 

التمتــع بخدمــات التأميــن الصحــي مــن خــالل خطــط التأميــن 

المصممــة لهــذا الغــرض بيــن أصحــاب المصلحــة المعنييــن. 

عــالوة عــى ذلــك فــي مــارس 2019، أُدرج الالجئــون مــن جميــع 

ــون  ــة »100 ملي ــة -حمل ــية وطني ــادرة رئاس ــي مب ــيات ف الجنس

صحــة«- والتــي وفــرت فحــص التهــاب الكبــد الوبائــي وعالجــه 

ــة الشــاملة. ُســجلت هــذه  ــة الصحي ــز التغطي كجــزء مــن تعزي

المبــادرة الوطنيــة فــي خطــة العمــل العالميــة لمنظمــة الصحــة 

العالميــة مــن أجــل دعــم الحيــاة الصحيــة والرفــاه مــن خــالل 

ــة  ــة المســتدامة نحــو التغطي ــز مســرعات أهــداف التنمي تعزي

الصحيــة العالميــة بحلــول عــام 2030. ومــع ذلــك، يواجــه 

ــدة نتيجــة  ــات متزاي ــة فــي مصــر تحدي ــة الطبي مقدمــو الرعاي

ــة فــي المستشــفيات. ــة وتكاليــف الرعاي ــادة أســعار األدوي زي

وإزاء هــذه الخلفيــة تســعى جميــع األهــداف العامــة المدرجــة 

فــي خطــة االســتجابة هــذه إىل تمكيــن الالجئيــن فــي المناطــق 

مــن  المتضــررة  والمجتمعــات  اللجــوء  وطالبــي  الحضريــة 

الحصــول عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة الفعالــة 

ــة  ــق بصح ــا يتعل ــا فيم ــتفادة منه ــة واالس ــث التكلف ــن حي م

الصحيــة  والرعايــة  واألمهــات،  والمراهقيــن،  األطفــال، 

ــة،  ــا إىل جنــب مــع األمــراض المزمن ــة، جنًب ــة والعقلي اإلنجابي

والحــاالت الطارئــة، وإدارة رعايــة اإلحالــة.

بالتالــي، فــإن األنشــطة الموضحــة فــي هــذه الخطــة ســتخفف 

ــي  ــن وطالب ــية لالجئي ــة األساس ــة الصحي ــف الرعاي ــن تكالي م

اللجــوء مــع تعزيــز الحيــاة الصحيــة والرفــاه.

الوضع الحالي

ــة الســامية  ــع للمفوضي ــا التاب قــّدر تقييــم ســلة اإلنفــاق الدني

ــي %73  ــن لعــام 2018 أن حوال لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئي

مــن الالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة و59% مــن األســر 

العراقيــة ضعفــاء مــن الناحيــة االقتصاديــة وغيــر قادريــن عــى 

ــر  تلبيــة احتياجاتهــم األساســية. عــالوة عــى ذلــك فــي نوفمب

2018، أجــرت المفوضيــة اســتبيان الوصــول إىل الخدمــات 

ــادت %52.4  ــرة، أف ــدد 496 أس ــا لع ــتفادة منه ــة واالس الصحي

مــن األســر التــي شــملها االســتبيان أنــه فــي الشــهر الســابق 

لالســتبيان أنفقــوا أمــواالً عــى الرعايــة الصحيــة بمــا فــي ذلــك 

االستشــارات والفحوصــات واألدويــة وغيرهــا مــن اللــوازم 

الطبيــة. بمتوســط 252 جنيًهــا مصريـًـا، مثلــت نفقــات الرعايــة 

ــر إنفــاق لألســر )10.7%( بعــد الطعــام )%31(  الصحيــة ثالــث أكب

ــار )%30(. واإليج

كمــا كشــفت نتائــج اســتبيان الوصــول إىل الخدمــات الصحيــة 

ــة  ــى الرعاي ــر ع ــاق األس ــن إنف ــا أن 30.4% م ــتفادة منه واالس

الصحيــة يعتمــد بالكامــل عــى أجورهــم لتغطيــة اإلنفــاق 

ــد  ــا 10.4% يعتم ــراض بينم ــى االقت ــد ع ــي و28.5% يعتم الصح

عــى مزيــج مــن كالهمــا، وأن أعــى نفقــات الرعايــة الصحيــة 

ــة )46%(، ويليهــا التشــخيص )21%(. كشــف  كانــت عــى األدوي

ــن  ــدن أنه ــل أف ــاء الحوام ــن النس ــا أن 82% م ــتبيان أيًض االس

ــة  ــرة حملهــن وأن الغالبي ــاء فت ــوالدة أثن ــل ال ــة قب ــن رعاي تلقي

ــن أن %18  ــي حي ــارات، ف ــع زي ــن أرب ــر م ــن ألكث )76.9%( خضع
مــن النســاء الحوامــل الالتــي شــملهن االســتبيان لــم يتلقيــن 

رعايــة قبــل الــوالدة بســبب عــدم قدرتهــم عــى دفــع الرســوم 

)45%( وعــدم معرفتهــم لألماكــن المناســبة لتقديــم الرعايــة 
.)%40(

ــك، كشــف اســتبيان الوصــول إىل الخدمــات  عــالوة عــى ذل

الصحيــة واالســتفادة منهــا الــذي أُجــري فــي نوفمبــر 2018 أن 

20.3% مــن أفــراد األســرة أبلغــوا عــن إصابتهــم بأمــراض مزمنــة 

ــيوًعا  ــر ش ــة األكث ــراض المزمن ــت األم ــا، وكان ت طبًي ــخصَّ ُش

ــاز  ــات الجه ــة، واضطراب ــة الهيكلي ــات العضلي ــي: االضطراب ه

الهضمــي، وارتفــاع ضغــط الــدم، وداء الســكري، وأمــراض 

واألمــراض  القلــب،  وأمــراض  المزمــن،  الرئــوي  االنســداد 

العصبيــة )30.1% و19.9% و19.5% و16% و15% و8.9% و8.9% عــى 

ــي(. التوال

وإزاء هــذه الخلفية لمواطــن الضعف االجتماعيــة واالقتصادية، 

ــة  ــة الطبي ــم خدمــات الرعاي يهــدف القطــاع الصحــي إىل تقدي

الالزمــة مــن خــالل االســتجابة لالجئيــن، والحصــول عــى 

ــكل  ــا بش ــتفادة منه ــة واالس ــة الالزم ــة الطبي ــات الرعاي خدم

ــة  ــوزارة الصح ــة ل ــة التابع ــة الصحي ــق الرعاي ــي مراف ــال ف فع

ــكان. والس

االحتياجات ومواطن الضعف واالستهداف
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تضمــن الــوكاالت المناشــدة فــي قطــاع الصحــة تحســين 

والتأهيليــة؛  والعالجيــة  والتعزيزيــة  الوقائيــة  الرعايــة 

للمســاهمة فــي تمتــع الالجئيــن وطالبــي اللجــوء وأفــراد 

ــاع  ــالل اتب ــن خ ــدة م ــة جي ــاة صحي ــف بحي ــع المضي المجتم

نظــام صحــي معــزز ومــرن.

ــوزارة  ــة ل ــة التابع ــة األولي ــة الصحي ــق الرعاي ــم مراف يظــل دع

ــز نهــج صحــة األســرة فــي المناطــق  الصحــة والســكان لتعزي

المتضــررة توجًهــا اســتراتيجًيا. مــن المحتمــل أن ترتبــط هــذه 

ــا  ــي مصــر، بم ــن الصحــي الشــامل ف ــق بنظــام التأمي المراف

فــي ذلــك فــي المحافظــات التــي يقيــم فيهــا الالجئــون 

ــل االتجــاه االســتراتيجي اآلخــر لعامــي  ــو اللجــوء. يتمث وطالب

2020 و2021 فــي تعزيــز الصحــة النفســية والدعــم النفســي 

ــة  ــة العالمي ــة الصح ــتجابة منظم ــن اس ــزء م ــي كج االجتماع

لفجــوة الصحــة النفســية، والتــي ســتنفذ فــي مرافــق الرعايــة 

الصحيــة األوليــة التابعــة لــوزارة الصحــة والســكان وعــى 

مســتوى المنظمــات غيــر الحكوميــة. بالنســبة لألنشــطة ذات 

الصلــة، ســتتبع الــوكاالت نهجًــا شــاماًل للصحــة النفســية 

ــي. ــي االجتماع ــم النفس والدع

ــة  ــق الرعاي ــي مراف ــة ف ــر المعدي ــراض غي ــج األم ــكل دم يش

ــا اســتراتيجًيا رئيســًيا  ــوزارة الصحــة اتجاًه ــة ب ــة األولي الصحي

اللجــوء  وطالبــي  الالجئيــن  اندمــاج  تحقيــق  نحــو  آخــر 

والمجتمــع المضيــف بشــكل عــادل فــي أنظمــة الرعايــة 

الصحيــة الوطنيــة الفعالــة مــن حيــث التكلفــة والمســتدامة، 

وهــذا جــزء مــن خطــة العمــل العالميــة لمنظمــة الصحــة 

العالميــة ومســرّع أهــداف التنميــة المســتدامة بشــأن الرعايــة 

الصحيــة األوليــة.

ــة  ــازات الصحي ــج واإلنج ــز النتائ ــة تعزي ــاع الصح ــل قط يواص

المتعلقــة برعايــة صحــة األم والطفــل، ويوســع حزمــة الرعايــة 

خدمــات  اســتراتيجي  بشــكل  لتشــمل  األوليــة  الصحيــة 

الصحــة الجنســية واإلنجابيــة للشــباب والمراهقيــن كجــزء 

ــاه. ــة والرف ــاة الصحي ــز الحي ــن تعزي م

واألمــن  األساســية  االحتياجــات  قطاعــي  مــع  بالتعــاون 

ــة  ــات التغذي ــم خدم ــة تقدي ــاع الصح ــن قط ــي، يضم الغذائ

ــع  ــة الرض ــات وتغذي ــل والمرضع ــات الحوام ــية لألمه الرئيس

ورعايــة الطفولــة المبكــرة وتنميتهــا بشــكل منصــف بيــن 

الالجئيــن وطالبــي اللجــوء والمجتمــع المضيــف.

ال تــزال برامــج الرعايــة الصحيــة المجتمعيــة وبرامــج التوعيــة 

ــن  ــن الالجئي ــة م ــة المجتمعي ــو الصح ــا متطوع ــي ينفذه الت

ــا اســتراتيجًيا. وعــى القــدر نفســه مــن األهميــة  تمثــل توجًه

يكــون بنــاء قــدرات مرافــق الرعايــة الصحيــة األوليــة التابعــة 

التمــاس  ســلوكيات  لتعزيــز  والســكان؛  الصحــة  لــوزارة 

الخدمــات الصحيــة، والحصــول عــى حزمــة خدمــات الرعايــة 

ــب  ــرص كس ــر ف ــع توفي ــة م ــوزارة الصح ــة ب ــة األولي الصحي

العيــش للمتطوعيــن.

تُعطــى األولويــة أيًضــا لالجئيــن وطالبــي اللجــوء مــن النســاء 

ــات  ــن إعاق ــون م ــن يعان ــان الذي ــات والفتي ــال والفتي والرج

ــن  ــاني ضم ــي والجنس ــف الجنس ــن العن ــن م ــك الناجي وكذل

ــي  ــاج ف ــز اإلدم ــا؛ لتعزي ــع نطاًق ــة األوس ــتراتيجية الحماي اس

مــع  التنســيق  متابعــة  يجــري  التمييــز.  وعــدم  المجتمــع 

ــة،  ــة الصحي ــى الرعاي ــول ع ــين الحص ــة لتحس ــاع الحماي قط

ــي  ــف الجنس ــن العن ــن م ــريري للناجي ــر الس ــيما التدبي وال س

والجنســاني.

ــة الجــودة  ــم البرامــج العالي كمــا يواصــل قطــاع الصحــة تقدي

والقابلــة للتحقيــق عــى النحــو األمثــل لالجئيــن وطالبــي 

ــة  ــات المضيف ــا للمجتمع ــة أيًض ــون متاح ــي تك ــوء، والت اللج

ــورة. ــددة والمتط ــة المح ــاءلة الوطني ــر المس ــن أط ضم

التابعــة  المناشــدة  الــوكاالت  تنخــرط  ذلــك،  عــى  عــالوة 

للقطــاع الصحــي وشــركاؤها التنفيذيــون بفاعليــة فــي التوعيــة 

اللجــوء  المجتمعيــة؛ لمعرفــة مخــاوف الالجئيــن وطالبــي 

بشــأن الخدمــات الصحيــة والفجــوات واالحتياجــات الالزمــة 

ــوارد  ــدود الم ــي ح ــات ف ــم الخدم ــة وتقدي ــين التغطي لتحس

المتاحــة. كمــا يجــري تعزيــز االســتجابة الصحيــة المجتمعيــة 

مــن خــالل إشــراك المجتمعــات واألفــراد -بوصفهــم أصحــاب 

ــاركية  ــات التش ــط التقييم ــن تخطي ــزًءا م ــوا ج ــوق- ليكون حق

ــع  ــي جمي ــن ف ــد ممك ــى ح ــراكهم إىل أقص ــم وإش الحتياجاته

تنفيــذه  ومتابعــة  المشــروع  تصميــم  مــن  بــدًءا  األعمــال 

وتقييمــه مقابــل المســاعدة التــي تقــدم مــن خــالل نهــج 

الســن  الحقــوق، وتعميــم مراعــاة منظــورات  قائــم عــى 

ــام  ــاءلة أم ــية للمس ــادئ األساس ــوع، والمب ــانية والتن والجنس

الســكان المتضرريــن.

ــن  ــركاء الذي ــن الش ــاءلة، يضم ــب المس ــق بجوان ــا يتعل فيم

ــة الشــكاوى  ــة آللي ــة اإلدارة الفعال يقدمــون المســاعدة الطبي

بحيــث يتمكــن الالجئــون مــن الوصــول إىل اآلليــات اآلمنــة 

ــكاوى. ــة الش ــتجابة لمعالج ــريعة االس والس

يواصــل شــركاء قطــاع الصحــة أيًضــا إجــراء تقييمــات منســقة 

لالحتياجــات وتقويمهــا إضافــة إىل تغطيــة األثــر ورصــده؛ 

لضمــان المتابعــة الدوريــة، والحصــول عــى المعلومــات 

ــة  ــة القائم ــتراتيجي والبرمج ــط االس ــة للتخطي ــة الالزم الطبي

عــى األدلــة. يظــل اســتخدام أنظمــة المعلومــات الصحيــة من 

ــتبيانات  ــات واس ــات االحتياج ــك تقييم ــركاء وكذل ــل الش قب

الوصــول إىل الخدمــات الصحيــة واالســتفادة منهــا، مــن 

ــا  ــة فيم ــات الصحي ــر الخدم ــاس تأثي ــية لقي األدوات الرئيس

يتعلــق بالحــد مــن األمــراض واإلعاقــات ومؤشــرات الوفيــات.   

 الرؤية االستراتيجية وخطة االستجابة



25

الصـحـة

استجابة قطاع الصحة

هدف 2021 هدف 2020 المخرجات الهدف العام

تقديم 40.000 استشارة رعاية 

صحية عامة دقيقة للفتيات 

والنساء والفتيان والرجال )2400 

ذكور – 19,600 إناث(

تقديم 40,000 استشارة رعاية 

صحية عامة دقيقة للفتيات 

والنساء والفتيان والرجال )20,400 

ذكور – 19,600 إناث(

1-1 تقديم االستشارات المنتظمة 

في مرافق الرعاية الصحية 

األولية

الهدف العام األول:

تحسين المساواة في حصول 

الالجئين من جميع الجنسيات 

والمجتمعات المضيفة 

المتضررة في مصر عى الرعاية 

الصحية األولية الشاملة والجيدة

تقديم 95000 استشارة صحية 

أولية لـلرعاية قبل الوالدة 

ولألطفال دون سن الخامسة 

فيما يتعلق بالتطعيمات 

الروتينية وخدمات مراقبة النمو 

وتعزيزه )47,000 ذكور – 48,000 

إناث(  

تقديم 95,000 استشارة صحية 

أولية لـلرعاية قبل الوالدة 

ولألطفال دون سن الخامسة 

فيما يتعلق بالتطعيمات 

الروتينية وخدمات مراقبة النمو 

وتعزيزه )47,000 ذكور – 48,000 

إناث(  

تقديم 14,600 استشارة فيما 

يخص الرعاية قبل الوالدة

تقديم 14,600 استشارة فيما 

يخص الرعاية قبل الوالدة

1-2 ضمان الحصول عى 

الرعاية الصحية األساسية في 

مجال اإلنجاب وصحة األطفال 

والشباب

تلقي 5400 شخص لخدمات 

تنظيم األسرة )5200 إناث، 200 

ذكور(

تلقي 5400 شخص لخدمات 

تنظيم األسرة )5200 إناث، 200 

ذكور(

دعم 205 من مرافق الرعاية 

الصحية العامة لتنفيذ نموذج 

متكامل لبقاء الطفل ونموذج 

غذائي متكامل

دعم 205 من مرافق الرعاية 

الصحية العامة لتنفيذ نموذج 

متكامل لبقاء الطفل ونموذج 

غذائي متكامل

9000 إحالة إىل خدمات الرعاية 

الصحية الثانوية والثالثية 

للفتيات والنساء والفتيان 

والرجال )4590 ذكور، 4410 إناث(

9000 إحالة إىل خدمات الرعاية 

الصحية الثانوية والثالثية 

للفتيات والنساء والفتيان 

والرجال )4590 ذكور، 4410 إناث(
2-1 تعزيز نظام اإلحالة للرعاية 

الثانوية والثالثية بما في ذلك 

الخدمات المتخصصة

الهدف العام الثاني:

حسين المساعدة المنقذة للحياة 

من خالل الرعاية الصحية الثانوية 

والثالثية األساسية لجميع 

الالجئين في مصر

 تلقى 1200 مريًضا للرعاية 

الصحية الثانوية في حاالت 

الطوارئ التي تهدد الحياة )584 

ذكور، 616 إناث(

تلقى 1150 مريًضا للرعاية الصحية 

الثانوية في حاالت الطوارئ التي 

تهدد الحياة )648 ذكور، 502 

إناث(

إدارة 300 امرأة حامل تعاني من 

مضاعفات الوالدة المباشرة في 

الرعاية الصحية الثانوية

إدارة 300 امرأة حامل تعاني من 

مضاعفات الوالدة المباشرة في 

الرعاية الصحية الثانوية
 2-2 تعزيز الوصول إىل رعاية 

التوليد والرعاية المركزة لحديثي 

الوالدة في حاالت الطوارئ 
دخول 120 حالة إىل وحدة العناية 

المركزة لحديثي الوالدة )61 ذكور، 

59 إناث(

دخول 100 حالة إىل وحدة العناية 

المركزة لحديثي الوالدة )51 ذكور، 

49 إناث(
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تدريب 500 موظف في مرافق 

الرعاية الصحية األولية المدعومة 

)180 ذكور، 320 إناث(

تدريب 500 موظف في مرافق 

الرعاية الصحية األولية المدعومة 

)180 ذكور، 320 إناث(

3-1 تحسين جودة الخدمات 

المقدمة في مرافق الرعاية 

الصحية األولية

الهدف العام الثالث:

دعم نظام الرعاية الصحية 

الوطني

دعم 27 من مرافق الرعاية 

الصحية األولية العامة 

)بالمعدات(

دعم 27 من مرافق الرعاية 

الصحية األولية العامة 

)بالمعدات(

3-2 تحسين جودة الخدمات 

المقدمة في الطوارئ العامة 

ومرافق الرعاية الصحية الثانوية 

والثالثية

دعم 50 من مرافق الرعاية 

الصحية األولية العامة بنظام 

المعلومات

 دعم 50 من مرافق الرعاية 

الصحية األولية العامة بنظام 

المعلومات

تدريب 200 موظف في مرافق 

الرعاية الصحية الثانوية/ الثالثية 

المدعومة )100 ذكور، 100 إناث(

تدريب 200 موظف في مرافق 

الرعاية الصحية الثانوية/ الثالثية 

المدعومة )100 ذكور، 100 إناث(

دعم 20 من مرافق الرعاية 

الصحية الثانوية العامة 

)بالمعدات(

دعم 20 من مرافق الرعاية 

الصحية الثانوية العامة 

)بالمعدات(

إجراء 96 جلسة توعية صحية 

مجتمعية

إجراء 96 جلسة توعية صحية 

مجتمعية

3-3 توسيع نطاق الوعي الصحي 

المجتمعي وتعزيزه
تدريب 455 متطوًعا صحًيا 

مجتمعًيا )70 ذكور، 385 إناث(

تدريب 455 متطوًعا صحًيا 

مجتمعًيا )70 ذكور، 385 إناث(

3250 زيارة منزلية 3250 زيارة منزلية

المتطلبات المالية لقطاع الصحة

 متطلبات التمويل 
لعام 2021

 متطلبات التمويل لعام
2020 الوكالة/المنظمة 

5,571,835.48  5,508,095.22 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

940,000 صندوق األمم المتحدة للسكان

725,000  800,000 منظمة الصحة العالمية

600,000 795,000 اليونيسف

7,836,835.48 7,903,095.22 اإلجمالي 
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لتعليــم4 ا ع  قطــا

تعمــل المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن مــع الشــركاء التالييــن فــي قطــاع التعليــم: منظمــة األمــم المتحدة 

ــة  ــة اإلغاث ــة، وهيئ ــباب والرياض ــي، ووزارة الش ــم العال ــة والتعلي ــم، ووزارة التربي ــة والتعلي ــف(، ووزارة التربي ــة )اليونيس للطفول

الكاثوليكيــة، وهيئــة انقــاذ الطفولــة الدوليــة، ومجالــس المــدارس، والجامعــات الحكوميــة والخاصــة فــي مصــر.

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الوكاالت الرائدة

اليونيسف، وهيئة اإلغاثة الكاثوليكية، وهيئة انقاذ الطفولة الدولية الشركاء المناشدون

الشركاء اآلخرون

زيادة فرص حصول الالجئين وطالبي اللجوء عى التعليم من خالل دمجهم في نظام . 1

المدارس الحكومية.

تحسين جودة التعليم في المدارس التي يرتادها الطالب الالجئون وطالبو اللجوء.. 2

األهداف العامة

2021 2020 المتطلبات المالية 

14,066,849 12,917,281
إجمالي المتطلبات المالية

 )بالدوالر األمريكي(
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غالًبــا مــا تســتضيف مصــر مجموعــة مــن الالجئيــن الشــباب 

الذيــن يحتاجــون إىل الخدمــات التعليميــة المناســبة عــى 

جميــع المســتويات. لقــد عانــى غالبيــة الالجئيــن فــي مصر من 

اضطرابــات كبيــرة فــي تعليمهــم فــي بلدهــم األصلــي وخــالل 

نزوحهــم الالحــق إىل مصــر. لــم يلتحــق العديــد مــن األطفــال 

ــراق  ــراء والع ــوب الصح ــا جن ــن أفريقي ــن م ــباب الالجئي والش

واليمــن بالمــدارس فــي مصــر، ويرجــع ذلــك إىل العوامــل 

التاليــة: تــرك بعضهــم المدرســة قبــل القــدوم إىل مصــر، بينمــا 

تخلــف البعــض اآلخــر عــن دراســتهم بعــد فتــرات طويلــة مــن 

الغيــاب بســبب انعــدام األمــن أو إغــالق مدارســهم أو النــزوح 

ــة،  ــة بالحماي ــرى متعلق ــباب أخ ــي أو ألس ــم األصل ــن بلده م

ــر منهــم مــن ضعــف قــدرات الدعــم التعليمــي  ــي الكثي ويعان

ــة الفــرص لتلقــي التعليــم العالجــي. داخــل منازلهــم وقل

تجريهــا  التــي  المختلفــة  التشــاركية  التقييمــات  تشــير 

المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن بشــكل 

ســنوي فــي بدايــة كل ســنة ماليــة إىل أن القيــود االقتصاديــة 

هــي أحــد العوامــل التــي تســهم فــي التوقــف عــن الدراســة. 

غالًبــا مــا يضطــر الطــالب الالجئــون لالنضمــام إىل القــوى 

تقديــم  فــي  المســاهمة  وأيًضــا  أنفســهم  إلعالــة  العاملــة 

االحتياجــات األساســية ألســرهم. ومــع ذلــك عــى الرغــم مــن 

الفقــر العــام الــذي يعانــي منــه الالجئــون، إال إن معظــم األســر 

ــون  ــن يكون ــا الذي ــم ألطفاله حريصــة عــى إيجــاد فرصــة تعلي

ــة. ــن الدراس ــي س ف

فــي إطــار خطــة االســتجابة هــذه، بالنســبة لبعــض الجنســيات 

-األطفــال الســودانيون والقادمــون مــن جنــوب الســودان 

واليمنيــون- مــددت الحكومــة المصريــة فــرص الحصــول 

ــات  ــه صعوب ــر تواج ــزال األس ــك، ال ت ــع ذل ــم. وم ــى التعلي ع

كبيــرة فــي تقديــم الوثائــق المطلوبــة لاللتحــاق بالمــدارس 

الحكوميــة، وتشــمل هــذه الوثائــق تصاريــح اإلقامــة الصــادرة 

مــن الحكومــة، وشــهادات الميــالد، وجــوازات الســفر الســارية، 

ــة  ــة األصلي ــهادات المدرس ــة، وش ــة الوطني ــق الهوي و/ أو وثائ

مــن بلــد المنشــأ، وخطــاب مــن المفوضيــة. جميــع هــذه 

ــم. ــم أطفاله ــة لتعلي ــم المبذول ــق جهوده ــات تعي الصعوب

فــي الوقــت نفســه، غالًبــا مــا يواجــه الالجئــون الذيــن يمكنهــم 

ــل  ــم مث ــات -مثله ــي صعوب ــم الحكوم ــى التعلي ــول ع الحص

األطفــال المصرييــن- مــن حيــث ازدحــام الفصــول الدراســية، 

بجــودة  المتعلقــة  والمســائل  التعليميــة،  المــواد  ونقــص 

التعليــم، واالعتمــاد عــى الــدروس الخصوصيــة لتعويــض 

ــد  ــه العدي ــا يواج ــم. كم ــام التعلي ــا نظ ــي يمثله ــوات الت الفج

مــن الالجئيــن صعوبــات فــي التكيــف أو التأقلــم مــع اللهجــة 

ــة. ــج المصري والمناه

ورًدا عــى التحديــات المذكــورة عاليــه، أنشــأ العديــد مــن 

ــذه  ــع ه ــة. تتب ــدارس مجتمعي ــراد م ــة واألف ــات الديني الجماع

المــدارس المنهــج الوطنــي الســوداني، وبعضهــا يقــدم دروًســا 

باللغــة اإلنجليزيــة. ومــع ذلــك، تواجه هــذه المدارس مشــكالت 

مماثلــة للمــدارس الحكوميــة مــن حيــث االزدحــام وجــودة 

التعليــم، وفــي بعــض األحيــان تعانــي مــن االفتقــار إىل آليــات 

ــًدا. ــم جي ــال ورعايته ــة األطف ــي تضمــن حماي ــة الت الحماي

فــي معظــم الحــاالت، ال يســتطيع األطفــال الملتحقــون بهــذه 

ــل  ــن قب ــا م ــرف به ــهادات معت ــى ش ــول ع ــدارس الحص الم

الحكومــة المصريــة أو الحكومــة الســودانية. ونتيجــة لذلــك، ال 

يمكــن لهــؤالء األطفــال التقــدم بعــد مرحلــة التعليــم االبتدائــي 

وال يســتطيعون الحصــول عــى التعليــم العالــي.

إضافــة إىل ذلــك، يعيــش العديــد من األطفــال الالجئيــن بعيًدا 

عــن المــدارس التــي يرتادونهــا ممــا يزيــد مــن مخاطــر حمايتهم 

ــة  ــادر الغالبي ــر عــى معــدل حضورهــم إىل المدرســة. تغ ويؤث

العظمــى فــي وقــت مبكــر جــًدا مــن الصبــاح وتســتقل أكثــر 

مــن وســيلة نقــل عــام للوصــول إىل أقــرب مدرســة مجتمعيــة، 

ممــا يخلــق عبًئــا مالًيــا إضافًيــا عــى أســرة فقيــرة بالفعــل.

الوضع الحالي
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تجــاوز العــدد اإلجمالــي لمــدارس المجتمــع األفريقــي العاملــة 

ــا  ــع م ــة، م ــة مجتمعي ــي 2019/ 2020 )72( مدرس ــام الدراس للع

يقــرب مــن 20,000 الجــئ مــن الفتيــان والفتيــات الذيــن يتلقــون 

المــدارس  )26( مدرســة مــن هــذه  تعليمهــم. تســتضيف 

ــوء  ــي اللج ــن أو طالب ــالب الالجئي ــع الط ــن جمي ــي 80% م حوال

الذيــن يكونــون فــي ســن الدراســة، وتغطيهــا خطــة االســتجابة 

هــذه.

حتــى العــام الدراســي 2017، أجــرت المفوضيــة الســامية لألمــم 

المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وهيئــة اإلغاثــة الكاثوليكيــة تقييًمــا 

ــة  ــي نهاي ــة ف ــدارس المجتمعي ــع الم ــات جمي ــنويًا الحتياج س

ــط للتدخــالت  ــم والتخطي ــد احتياجاته ــة؛ لتحدي كل ســنة مالي

ــت أداة  ــي. ُوضع ــام التال ــة للع ــات الميزاني ــبة ومتطلب المناس

التقييــم هــذه لضمــان اتبــاع أفضــل الممارســات الدوليــة 

ــة  ــا المفوضي ــي وضعته ــة الت ــم اآلمن ــات التعل ــم وبيئ للتعلي

والشــبكة الدوليــة للتعليــم فــي حــاالت الطــوارئ. تنــاول تقييــم 

المــدارس وجــود بيئــة تعليميــة آمنــة، ودراســة وضعهــا المالــي 

ــة  ــدارس المجتمعي ــذه الم ــم ه ــغل معظ ــا اإلداري. تش وأدائه

شــقق صغيــرة وتقــع فــي خمســة مناطــق رئيســية فــي القاهرة 

الكبــرى، وال ينتمــي العديــد منهــا إىل أي منظمــة رســمية و%36 

ــات  ــة والمنظم ــر الحكومي ــات غي ــون إىل المنظم ــط ينتم فق

الدينيــة.

ــا  ــإن م ــة، ف ــري للمــدارس المجتمعي ــم أُج ــر تقيي بحســب آخ

ــت تــدرس  يقــرب مــن 67 مدرســة مــن المــدارس التــي ُقيمَّ

11 صًفــا دراســًيا،  تنقســم إىل  والتــي  الســودانية  المناهــج 

ــاك مدرســتان فقــط  ــاض األطفــال. هن ــة ري إضافــة إىل مرحل

ــودانية.  ــج الس ــب المناه ــرى إىل جان ــج األخ ــان المناه تدرس

يحــق للطــالب المســجلين فــي الصــف الثامــن والصــف 

الحــادي عشــر التقــدم لالمتحــان الوطنــي الســوداني عنــد دفــع 

رســوم االمتحــان التــي تتــراوح بيــن 150 دوالًرا أمريكًيــا لالجئيــن 

الســودانيين و250 دوالًرا أمريكًيــا لجميــع الطــالب اآلخرين. عند 

اجتيــاز هــذا االمتحــان، يحصــل الطــالب عــى شــهادة معتمــدة 

مــن وزارتــي التعليــم المصريــة والســودانية كجــزء مــن عمليــة 

إكمــال الدراســة. تشــمل جنســيات الطــالب المســجلين فــي 

ــا،  ــا، وإثيوبي ــودان، وإريتري ــوب الس ــودان، وجن ــدارس الس الم

والصومــال، والجنســيات األخــرى. يعمــل حوالــي 800 معلــم في 

المــدارس المجتمعيــة، 60% منهــم مــن الذكــور. ومــع ذلــك، لقد 

ارتفــع عــدد المعلمــات مؤخــرًا وهــو تقــدم ملحــوظ مقارنــة بمــا 

كان عليــه الوضــع قبــل ثــالث ســنوات حيــث مثلــت النســاء 

ــة  ــة المصري ــذت الحكوم ــن. اتخ ــن المعلمي ــن 40% م ــل م أق

مؤخــرًا موقًفــا يتمثــل فــي دمــج األطفــال الالجئيــن فــي 

مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم، وحظــر المــدارس المجتمعيــة 

ألنهــا ال تنــدرج ضمــن أي فئــة مــن فئــات المــدارس المعتــرف 

بهــا بموجــب القانــون المصــري.

ــال  ــع األطف ــج جمي ــا لدم ــركاؤها موارده ــة وش ــز المفوضي ترك

األفارقــة الالجئيــن فــي نظــام التعليــم الوطنــي مــن خــالل 

برنامــج انتقالــي مخطــط جيــًدا، واألنشــطة الالمنهجيــة، وتعليم 

ــن  ــدارس والموظفي ــة بالم ــدرات الخاص ــاء الق ــة، وبن المواطن

الذيــن يســتضيفون األطفــال الالجئيــن. كمــا تــزود األســر األكثر 

ــح  ــوارد ومن ــدارس بم ــي الم ــال ف ــا أطف ــي لديه ــا الت احتياًج

تعليميــة لدفــع الرســوم المدرســية، واألدوات المكتبيــة، والــزي 

الرســمي، والنقــل اآلمــن مــن المدرســة وإليهــا. وسيســتهدف 

ــالل  ــن خ ــت م ــض الوق ــة لبع ــوا المدرس ــن ترك ــال الذي األطف

التعلــم الســريع والبرامــج اللغويــة إىل جانــب الــدورات الفنيــة 

والمهنيــة؛ لمســاعدتهم فــي االندمــاج فــي الفصــول الدراســية 

ــا أو إلعدادهــم لســوق العمــل. الحًق

ــباب  ــيما الش ــن -وال س ــباب الالجئي ــن الش ــد م ــب العدي يلع

غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن ذويهــم- دوًرا مهًمــا 

للغايــة فــي المســاهمة فــي رفاههــم الخــاص ورفــاه اآلخريــن. 

ومــع ذلــك، فــي كثيــر مــن األحيــان ال يُعتــرف بقدراتهــم 

ــي  ــة أو ف ــدول المضيف ــم أو ال ــتمع مجتمعاته ــة وال تس الحالي

بعــض األحيــان الــوكاالت اإلنســانية إىل وجهــات نظرهــم. 

ــة القاطعــة مســألة احتياجــات الشــباب النازحيــن  تدعــم األدل

وآمالهــم  أوضاعهــم  لتحســين  يواجهونهــا  التــي  والقيــود 

ــر  ــة غي ــباب أغلبي ــل الش ــدى. يمث ــة الم ــول الطويل ــي الحل ف

ــي يجــري حرمانهــم ومنعهــم مــن  ــن بالتال ــن الالجئي ــة بي مرئي

التعليــم الجامعــي والتوظيــف، وهــذا ال يؤثــر عــى جيــل 

ــي  ــم ف ــال أطفاله ــا إىل أجي ــل أيًض ــل ينتق ــب، ب ــد فحس واح

المســتقبل. أسســت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 

لشــؤون الالجئيــن بالتعــاون مــع فريــق األمــم المتحــدة الُقطري 

فــي مصــر فريــق عمــل تابــع لألمــم المتحــدة ومعنــي بالشــباب 

بفضــل صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، ويهــدف إىل تلبيــة 

ــع  ــدى أوس ــالل منت ــن خ ــن م ــباب والمراهقي ــات الش احتياج

بكثيــر وبالشــراكة مــع الــوزارات المصريــة المعنيــة، مثــل: وزارة 

ــي. ــم العال ــم، ووزارة التعلي ــة والتعلي التربي

االحتياجات ومواطن الضعف واالستهداف
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التـعـلـيـم

ــي  ــوة إىل تبن ــر الدع ــي مص ــم ف ــاع التعلي ــركاء قط ــل ش يواص

والتعليــم  التربيــة  وزارة  مــع  وتعميمهــا  الحمايــة  مناهــج 

ومجالــس المــدارس، مــع التركيــز عــى اإلصــالح القائــم عــى 

المــدارس والتعليــم الشــامل باالعتمــاد عــى الخبــرة الســابقة 

ــر  ــع أصحــاب المصلحــة. يهــدف هــذا األم ــة مــع جمي والعالق

ــوب  ــا جن ــن أفريقي ــن م ــح لالجئي ــاج الناج ــان االندم إىل ضم

الصحــراء والعــراق فــي نظــام المــدارس الحكوميــة، ويتحقــق 

مــن خــالل تمكيــن المــدارس الحكوميــة فــي المناطــق التــي 

ــا،  ــرة وحوله ــي القاه ــن ف ــن الالجئي ــر م ــدد كبي ــا ع ــز فيه يترك

وتوظيــف برنامــج تطويــر مهنــي شــامل للمعلميــن، وتحســين 

األطفــال  مــع  يعملــون  الذيــن  المــدارس  موظفــي  قــدرة 

القائــم عــى  نمــوذج اإلصــالح  األفارقــة، ودعــم  الالجئيــن 

المدرســة الــذي يمكِّــن أصحــاب المصلحــة -مثــل: المعلميــن 

ــادة  ــور وق ــاء األم ــن وأولي ــن االجتماعيي ــالب واألخصائيي والط

المجتمــع- مــن التعبيــر عــن مخاوفهــم والمســاهمة فــي 

تحســين عمليــة الحمايــة والتعليــم فــي مناطقهــم ممــا يــؤدي 

ــتبقائهم  ــن واس ــال الالجئي ــاق األطف ــدالت التح ــادة مع إىل زي

ــمي. ــم الرس ــي التعلي ف

ــوب  ــا جن ــن أفريقي ــن م ــول الالجئي ــة وص ــدم إمكاني ــرًا لع نظ

أوائــل  فــي  الحكوميــة،  المــدارس  إىل  والعــراق  الصحــراء 

ــؤون  ــامي لش ــدة الس ــم المتح ــوض األم ــى مف ــام 2019، التق ع

ــا إىل إدراج  ــري ودع ــم المص ــة والتعلي ــر التربي ــن بوزي الالجئي

المــدارس  الالجئيــن األفارقــة والعراقييــن واليمنييــن فــي 

ــي 2018/ 2019  ــام الدراس ــن الع ــة م ــة. وبداي ــة الحكومي المصري

ومــا بعــده، ُمنــح الالجئــون اليمنيــون حــق االلتحــاق بالمدارس 

ــن.  ــن المصريي ــع المواطني ــاواة م ــدم المس ــى ق ــة ع الحكومي

ــي  ــة ف ــتمر المفوضي ــرى، تس ــيات األخ ــبة للجنس ــا بالنس أم

ــوزارة  ــة ل ــي المــدارس التابع ــن أجــل تســجيلهم ف الضغــط م

ــود  ــذه جه ــجيل ه ــات التس ــب ترتيب ــم. تتطل ــة والتعلي التربي

المفوضيــة وشــركاء التعليــم والمــوارد لتعزيــز قــدرة المــدارس 

ــام  ــي ع ــن. ف ــااًل إضافيي ــتقبل أطف ــد تس ــي ق ــة الت الحكومي

التابعــة  التعليميــة  لألبنيــة  العامــة  الهيئــة  سترســم   ،2020

ــط لهــذه  ــة والشــركاء خرائ ــم والمفوضي ــة والتعلي ــوزارة التربي ل

المــدارس فــي جميــع أنحــاء القاهــرة بحًثــا عــن إمكانيــة تعزيــز 

القــدرة الماديــة ومســاعدة الحكومــة فــي بنــاء فصــول دراســية 

إضافيــة أو ترميــم المــدارس الحاليــة. كمــا ســيوفر شــركاء 

قطــاع التعليــم تدريًبــا للمعلميــن وســيعّدون الطــالب الالجئيــن 

لالندمــاج فــي هــذه المــدارس بشــكل كامــل مــن خــالل برنامــج 

ــارع.  ــل ومتس ــي متواص تعليم

تســتمر أســر الالجئيــن األفارقــة والعراقييــن واليمنييــن التــي 

لديهــا فتيــان وفتيــات وشــباب فــي ســن الدارســة فــي تلقــي 

المنــح التعليميــة عنــد التســجيل والحضــور المنتظــم، كمــا أن 

هــذه المنــح تســاهم فــي الرســوم المدرســية والــزي المدرســي 

ــة  ــهيل عملي ــالت لتس ــة والمواص ــب واألدوات المكتبي والكت

التعلــم. تــوزَّع المنــح التعليميــة حســب العــام الدراســي ونــوع 

المدرســة والصــف الدراســي للطالــب. يُحــدد األطفــال األكثــر 

ــن  ــر الملتحقيــن بالمــدارس، ويُدعــم أولئــك الذي ــا وغي احتياًج

لديهــم احتياجــات إضافيــة مــن خــالل تقديــم المســاعدة 

الخاصــة. مــن أجــل توفيــر الدعــم الكافــي لألطفــال مــن األســر 

ــن عــى االلتحــاق بالمــدارس حتــى مــع  ــر القادري المعــوزة غي

ــن ال  ــا -الذي ــر احتياًج ــالب األكث ــن للط ــة، يمك ــح المقدم المن

ــى  ــول ع ــية- الحص ــوم المدرس ــع الرس ــم دف ــتطيع آباؤه يس

ــر  ــا توفَّ ــدة. كم ــى ح ــة ع ــاس كل حال ــى أس ــي ع ــم إضاف دع

فصــول تعليــم القــراءة والكتابــة والحســاب لألســر األفريقيــة؛ 

لمســاعدتهم فــي التعلــم مــدى الحيــاة ومســاعدتهم فــي دعــم 

تعليــم أطفالهــم.

ــات  ــان والفتي ــاملة للفتي ــة ش ــة تعليمي ــركاء خدم ــدم الش يق

والشــباب الالجئيــن غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن 

ــا  ــة خصيًص ــة المصمم ــج التعليمي ــالل البرام ــن خ ــم م ذويه

ــة الخــاص بهــم، وتمكينهــم مــن أن  ــز الحماي ــادة حي لهــم؛ لزي

يكونــوا أعضــاء نشــطين فــي مجتمعاتهــم، وتعزيــز ثقتهــم 

بأنفســهم، وإعدادهــم لســوق العمــل حيــث يمكنهــم فــي 

نهايــة المطــاف كســر الحلقــة المفرغــة مــن الفقــر. كمــا يوســع 

الشــركاء نطــاق برامــج التدريــب المهنــي للشــباب والمراهقيــن 

مــن خــالل التعــاون العميــق مــع الحكومــة الفيدراليــة األلمانيــة 

والجهــات المانحــة األخــرى التــي تقــدم بالفعــل أكثــر مــن 350 

منحــة دراســية للتعليــم العالــي لالجئيــن فــي مصــر فــي إطــار 

ــن. ــة لالجئي ــة األلماني ــتاين األكاديمي ــرت أينش ــادرة ألب مب

ــات  ــع قطاع ــق م ــكل وثي ــم بش ــاع التعلي ــركاء قط ــل ش يعم

حمايــة الطفــل والعنــف الجنســي والجنســاني والصحــة العامــة 

ــم  ــل التعلي ــى جع ــز ع ــب التركي ــث ينص ــش حي ــبل العي وس

نقطــة الدخــول لتقديــم هــذه الخدمــات الالزمــة المتعلقــة 

بالحمايــة. يجــري توســيع نطــاق برنامــج التدريــب عــى الصحــة 

والســالمة الــذي ينفــذه الهــالل األحمــر المصــري، ويســتهدف 

األطفــال وأوليــاء أمورهــم ومعلميهــم فــي المجتمــع وفــي 

األطفــال  مــن  المزيــد  إىل  للوصــول  الحكوميــة  المــدارس 

ــم. ــن وتمكينه ــن واليمنيي ــة والعراقيي ــن األفارق الالجئي

التوّجهات االستراتيجية وخطة االستجابة
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خطة استجابة مصر  2020

استجابة قطاع التعليم

أهداف 2021 أهداف 2020 المخرجات الهدف العام

تسجيل 7260 طفل )5-3 

سنوات، فتيات/ فتيان( في 

الرعاية والتربية في مرحلة 

الطفولة المبكرة والتعليم قبل 

االبتدائي

تسجيل 6600 طفل )5-3 

سنوات، فتيات/ فتيان( في 

الرعاية والتربية في مرحلة 

الطفولة المبكرة والتعليم قبل 

االبتدائي

1-1 تحسين حصول جميع 

األطفال والشباب والمراهقين 

عى التعليم الشامل

الهدف العام األول:

زيادة فرص حصول الالجئين 

وطالبي اللجوء عى التعليم من 

خالل دمجهم في نظام المدارس 

الحكومية

حصول 27،775 طفل )17-3 

سنة، فتيات/ فتيان( عى المنح 

التعليمية

حصول 25،250 طفل )17-3 

سنة، فتيات/ فتيان( عى المنح 

التعليمية

حصول 3300 طفل من األطفال 

غير المصحوبين والمنفصلين 

عن ذويهم )6-17 سنة، فتيات/ 

فتيان( عى المنح التعليمية

حصول 3000 طفل من األطفال 

غير المصحوبين والمنفصلين 

عن ذويهم )6-17 سنة، فتيات/ 

فتيان( عى المنح التعليمية

حصول 350 طالًبا من ذوي 

االحتياجات الخاصة عى الدعم 

التعليمي

حصول 350 طالًبا من ذوي 

االحتياجات الخاصة عى الدعم 

التعليمي

تدريب 500 معلم عى آليات 

الحماية والتأديب اإليجابي

تدريب 500 معلم عى آليات 

الحماية والتأديب اإليجابي

1-2 تحسين بيئات التعلم 

الوقائية

تسجيل 2500 )6-17 سنة، 

فتيات/ فتيان( في برنامج التعلُّم 

السريع أو البرنامج االنتقالي

تسجيل 2500 )6-17 سنة، 

فتيات/ فتيان( في برنامج التعلُّم 

السريع أو البرنامج االنتقالي

1-3 تحسين الوصول إىل برنامج 

التعلًّم السريع أو البرنامج 

االنتقالي

تزويد 1870 طفل )5-17 سنة، 

فتيات/ فتيان( في المدارس 

الحكومية بالفصول التعويضية

 تزويد 1700 طفل )5-17 سنة، 

فتيات/ فتيان( في المدارس 

الحكومية بالفصول التعويضية

تزويد 1100 طفل )5-17 سنة، 

فتيات/ فتيان( بالدروس اللغوية

تزويد 1000 طفل )5-17 سنة، 

فتيات/ فتيان( بالدروس اللغوية

استفادة 150 شابًا ومراهًقا من 

منح التعليم العالي

استفادة 150 شابًا ومراهًقا من 

منح التعليم العالي

 1-4 تحسين الوصول إىل فرص 

التعليم العالي

تحسين 120 من المدارس 

الحكومية والمجتمعية التي 

تستضيف األطفال الالجئين 

والحفاظ عليها

تحسين 120 من المدارس 

الحكومية والمجتمعية التي 

تستضيف األطفال الالجئين 

والحفاظ عليها

1-5 تحسين القدرات المادية 

للمدارس الحكومية والمجتمعية 

التي تستضيف األطفال 

الالجئين، وإقامة الفصول 

االنتقالية
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التـعـلـيـم

تدريب 5000 معلم وموظف 

تعليمي )ذكور/ إناث(

تدريب 5000 معلم وموظف 

تعليمي )ذكور/ إناث(

2-1 توفير التطوير المهني 

للمعلمين والميسرين وطاقم 

المدرسة فيما يخص المنهجيات 

التي تركز عى الطفل 

والمنهجيات الوقائية والتفاعلية

الهدف العام الثاني:

تحسين جودة التعليم في 

المدارس التي يرتادها الطالب 

الالجئون وطالبو اللجوء

حصول 1500 معلم وموظف 

تعليمي عى الموارد التعليمية 

واألدوات واإلرشادات

حصول 1500 معلم وموظف 

تعليمي عى الموارد التعليمية 

واألدوات واإلرشادات

2-2 شراء الكتب المدرسية 

ومواد التدريس والتعلُّم واللوازم 

المدرسية وتوزيعها

حصول 12,100 طالب )3-17 سنة( 

عى المواد واللوازم المدرسية

حصول 11,000 طالب )3-17 سنة( 

عى المواد واللوازم المدرسية

حصول 5500 طفل )5-17 سنة، 

فتيان/ فتيات( عى الكتب 

المدرسية

حصول 5000 طفل )5-17 سنة، 

فتيان/ فتيات( عى الكتب 

المدرسية

استفادة 11,000 طفل )17-5 

سنة، فتيات/ فتيان( من تعلُّم 

المهارات الحياتية والمواطنة 

واألنشطة في البيئات الرسمية

استفادة 10,000 طفل )17-5 

سنة، فتيات/ فتيان( من تعلُّم 

المهارات الحياتية والمواطنة 

واألنشطة في البيئات الرسمية

2-3 استفادة األطفال والشباب 

والمراهقون من التعليم الفني 

والتدريب المهني وتعلُّم 

المهارات الحياتية واألنشطة 

الترفيهية

استفادة 6640 شاب )24-15 

سنة، فتيات/ فتيان( من أنشطة 

المهارات الحياتية في البيئات 

الرسمية وغير الرسمية

استفادة 6400 شاب )15-24 سنة، 

فتيات/ فتيان( من أنشطة 

المهارات الحياتية في البيئات 

الرسمية وغير الرسمية

التحاق 440 شاب في معاهد 

التعليم الفني والتدريب المهني

التحاق 400 شاب في معاهد 

التعليم الفني والتدريب المهني

تنفيذ 5 برامج لتعزيز جمع 

البيانات

تنفيذ 5 برامج لتعزيز جمع 

البيانات

2-4 تحسين جمع البيانات 

المتعلقة بالتعليم الرسمي 

وغير الرسمي، بما في ذلك: 

تتبع األطفال غير الملتحقين 

بالمدارس، والتقييمات 

المدرسية

تدريب 500 جهة فاعلة في 

مجال التعليم )إناث/ ذكور( 

عى السياسات، والتخطيط، 

وجمع البيانات، والتنسيق بين 

القطاعات، والمعايير الدنيا 

للشبكة الدولية للتعليم في 

حاالت الطوارئ

تدريب 500 جهة فاعلة في 

مجال التعليم )إناث/ ذكور( 

عى السياسات، والتخطيط، 

وجمع البيانات، والتنسيق بين 

القطاعات، والمعايير الدنيا 

للشبكة الدولية للتعليم في 

حاالت الطوارئ

تقييم 1500 طفل ملتحق )بتعليم 

غير رسمي( بانتظام وتزويدهم 

بالدعم النفسي االجتماعي 

واللوازم المدرسية

تقييم 1500 طفل ملتحق )بتعليم 

غير رسمي( بانتظام وتزويدهم 

بالدعم النفسي االجتماعي 

واللوازم المدرسية
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المتطلبات المالية لقطاع التعليم

 اإلجمالي )بالدوالر
األمريكي( 2021

 اإلجمالي )بالدوالر
األمريكي( 2020 الوكالة/المنظمة 

5,652,900 5,623,146 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

3,968,074 3,274,260 اليونيسف

545,000 400,000 هيئة انقاذ الطفولة الدولية

3,900,875 3,619,875 هيئة اإلغاثة الكاثوليكية

14,066,849 12,917,281 اإلجمالي 
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ــية 5 ــات األساس باالحتياج ــة  المتعلق ــتجابة   االس
العيش وســبل كســب        

ــة العمــل  ــش: اليونيســف، ومنظم ــي قطــاع االحتياجــات األساســية وســبل العي ــن ف ــع الشــركاء التاليي ــة م تعمــل المفوضي

ــر. ــاس مص ــكو، وكاريت ــة، ودون بوس ــة الكاثوليكي ــات اإلغاث ــرأة، وخدم ــدة للم ــم المتح ــة األم ــة، وهيئ الدولي

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الوكاالت الرائدة

 اليونيسف، ومنظمة العمل الدولية، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وهيئة اإلغاثة الكاثوليكية،

والدون بوسكو
الشركاء المناشدون

كاريتاس مصر الشركاء اآلخرون

المساعدة في توفير االحتياجات األساسية.. 1

تحسين االعتماد عى الذات وسبل كسب العيش المستدامة واآلمنة.. 2

تعزيز قدرات الشركاء المحليين لتقديم خدمات سبل العيش المستدامة وبناء . 3

مجتمعات قادرة عى الصمود.

األهداف العامة

2021 2020 المتطلبات المالية 

31,140,348 29,244,231.00
إجمالي المتطلبات المالية

 )بالدوالر األمريكي(
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ــي  ــاز الوطن ــا الجه ــي أجراه ــر الت ــرات الفق تشــير أحــدث تقدي

لإلحصــاء -الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء- إىل أن 

ثلــث المصرييــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر الوطنــي. اتُخذت 

العديــد مــن التدابيــر عــى المســتوى الوطنــي لحمايــة الفئــات 

ــرة،  ــة األخي ــة واالقتصادي ــرات االجتماعي ــرًرا بالتغي ــر تض األكث

ومــن بينهــا: االلتحــاق ببرامــج شــبكات األمــان الوطنيــة 

)تكافــل وكرامــة(، وتخصيــص إعانــات غذائيــة عاليــة، وزيــادة 
الحــد األدنــى لألجــور والمعاشــات لحمايــة الطبقــة الوســطى.

خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة، تمكــن االقتصــاد المصــري 

مــن االســتقرار والحفــاظ عــى نمــوه عــى مســتوى االقتصــاد 

الكلــي1. انخفــض معــدل التضخــم فــي الدولــة إىل أدنــى 

ــر 2019  ــي أكتوب ــغ 2.4% ف ــنوات، إذ بل ــر س ــذ عش ــتوى من مس

مقارنــة بـــ 17.5% فــي أكتوبــر 2018. ســجلت الدولــة أعــى معدل 

تضخــم فــي عــام 2017 بنســبة 23.54%2. كمــا شــهدت البطالــة 

ظهــوًرا مماثــالً مــرة أخــرى مــن خــالل تقديــر حوالــي 2.2 مليــون 

مصــري عاطــل عــن العمــل فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2019 

ــى  ــام 2018(، ع ــن ع ــث م ــع الثال ــي الرب ــن 9.9 ف )أي 7.5% م
الرغــم مــن انخفــاض معــدل المشــاركة فــي القــوى العاملــة3.

ــول  ــم الحص ــوء يمكنه ــي اللج ــن وطالب ــن أن الالجئي ــي حي ف

عــى الوظائــف الرســمية بموجــب حصــة 10% مــن العمالــة 

https://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview   1
https://www.france24.com/en/20191109-egypt-s-inflation-lowest-in-nearly-a-decade   2

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/355945/Business/Economy/Egypts-unemployment-goes-up-by--in-Q-.aspx   3

األجنبيــة، إال إنهــم غالًبــا مــا يشــاركون فــي ســوق العمــل 

غيــر الرســمي حيــث يتــم إيــواء العديــد مــن المصرييــن. لقــد 

احتفــظ الســوق غيــر الرســمي فــي مصــر بقدرتــه عــى توريــد 

ــمَّ  ــة، ومــن ث ــارات العمــل فــي قطاعــات معين الوظائــف وخي

كان لــه طبيعــة متقلبــة وغيــر مؤكــدة لألشــخاص الذيــن يقــدم 

ــات.    ــم الخدم له

يشــكل الالجئــون وطالبــو اللجــوء مــن أفريقيــا جنــوب الصحراء 

ــر،  ــي مص ــن ف ــن المقيمي ــن الالجئي ــراق 49% م ــن والع واليم

وهــم مرتكــزون فــي اتجاهــات التشــتت أكثــر مــن الســوريين؛ 

ــل  ــرى وقلي ــا فــي منطقــة القاهــرة الكب ألنهــم يتواجــدون غالًب

ــر مــن النســاء  منهــم فــي اإلســكندرية ومــن بينهــم عــدد كبي

والرجــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24 ســنة. مــن بيــن 

هــؤالء الشــباب، أفــاد حوالــي 10,000 طالــب لجــوء والجــئ مــن 

الذكــور واإلنــاث بأنهــم طــالب.

ــام الســكانية اتجاهيــن متناقضيــن: فــي حيــن أن  تظهــر األرق

مجموعــة كبيــرة لــم تحصــل عــى التعليــم وال تتمتــع بالخبــرة 

العمليــة، فــإن المجموعــة األخــرى تتلقــى التعليــم العالــي 

وتتنقــل للتفــاوض عــى ســوق العمــل وهــذا مــا تؤكــده 

حقيقــة أن أكثــر مــن 9000 امــرأة فــوق 18 عاًمــا قــد أبلغــن عــن 

ــر. ــن إىل مص ــل قدومه ــل قب ــرة العم ــابهن خب اكتس

الوضع الحالي
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ــدة  ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــرت المفوضي ــام 2019، أج ــي ع ف

ــالل  ــن خ ــف م ــن الضع ــات لمواط ــن تقييم ــؤون الالجئي لش

ــتويات  ــن مس ــرة م ــادل 9715 أس ــا يع ــة لم ــارات المنزلي الزي

مختلفــة مــن الرعايــة االجتماعيــة. لقــد شــمل تقييــم مواطــن 

)تضــم 162 مقاطعــة( مــع  الضعــف مجمــوع 24 محافظــة 

إجــراء مقابــالت لمــا يعــادل 19 مــن الالجئيــن وطالبــي اللجــوء 

المســجلين لــدى المفوضيــة. جمــع االســتبيان بيانــات حــول 

والحصــول  البيولوجيــة،  البيانــات  تشــمل:  جوانــب،  عــدة 

ــح اإلقامــة، والدخــل والنفقــات، والمشــاركة فــي  عــى تصاري

األنشــطة المجتمعيــة، ومســتوى التعليــم والتوظيــف، وغيرها.

تشــير النتائــج األوليــة إىل وجــود مســتويات ضعف أعــى لهذه 

الفئــات الســكانية عبــر القطاعــات المتعــددة، وأشــارت غالبيــة 

ــة  ــح إقام ــم تصاري ــس لديه ــه لي ــتجيبة إىل أن ــات المس الجه

ــح إقامــة ســارية.  ــازة 26% منهــم فقــط لتصاري ســارية مــع حي

يكــون الالجئــون عرضــة لالعتقــال فــي حــال عــدم إضفــاء 

ــع الرســمي عــى وضعهــم القانونــي. عــالوة عــى ذلــك،  الطاب

ــا  ــا مصريً ــدره 2830 جنيًه ــجل متوســط دخــل ق ــن ُس ــي حي ف

ــوا،  ــن قيم ــكان الذي ــع الس ــهريًا لجمي ــا( ش )172 دوالًرا أمريكًي
كان متوســط دخــل الالجئيــن مــن هــذه الجنســيات أقــل بكثيــر 

ــا(. ــا )118 دوالًرا أمريكًي ــا مصريً ــن 1951 جنيًه م

لوحــظ االزدحــام أيًضــا فيمــا يتعلــق بالســكن، إذ يتقاســم مــا 

ــدة  ــية واح ــاحة معيش ــرة مس ــكل أس ــخاص ل ــه 6 أش مجموع

داخــل متوســط مســاحة 49 م2 مقارنــة بالمتوســط العــام لعــدد 

5 أشــخاص لــكل 65 م2 مــن المســاحة المعيشــية. 

تشــمل التحديــات الرئيســية التــي تواجــه هــذه الفئــة الســكانية 

ــا  ــة )30%(، يليه ــف المعيش ــاع تكالي ــم- ارتف ــى التقيي ــاًء ع -بن

 .)%26( األمــن  والســالمة/   ،)%26( الســكن  عــى  الحصــول 

ــاع الالجئيــن مــن هــذه الجنســيات  يواجــه أكثــر مــن ثالثــة أرب

صعوبــات فــي تلبيــة احتياجاتهــم األساســية ويعتمــدون عــى 

المســاعدات اإلنســانية. ومــع ذلــك، يتلقــى أقــل مــن %15 

منهــم المســاعدة النقديــة اإلنســانية الشــهرية ويتلقــى %20 

منهــم القســائم الغذائيــة. هنــاك حاجــة إىل تقديــم المزيــد 

ــب  ــكان، وتجن ــن الس ــة م ــذه الفئ ــاندة ه ــم؛ لمس ــن الدع م

لجوئهــا إىل اســتراتيجيات التأقلــم الضــارة لتلبيــة احتياجاتهــا 

ــا. ــر إلحاًح ــية األكث األساس

أدى انخــراط الالجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي ســوق العمــل غيــر 

الرســمي وفــي بعــض الوظائــف غيــر المســتقرة إىل تعرضهــم 

لمخاطــر متعــددة تتعلــق بالحمايــة والمخاطــر االجتماعيــة. 

أفــاد الالجئــون وطالبــو اللجــوء األفارقــة واليمنيــون والعراقيــون 

ــن  ــل )م ــارات األفض ــي الخي ــاركة ف ــم للمش ــرورة تمكينه بض

خــالل تنميــة المهــارات والتعليــم الموجــه نحــو الســوق(. 

الوســيط  برامــج  إىل  يفتقــرون  فإنهــم  ذلــك،  إىل  إضافــة 

ــور  ــى األج ــم ع ــهل حصوله ــي تس ــتنيرة الت ــة والمس الموثوق

وفــرص العمــل الحــر. بنــاًء عــى التقييــم التشــاركي لعــام 2019، 

ــى احتياجــات ســبل كســب العيــش تحديــًدا للشــباب  لــم تُلبَّ

)خاصــة أولئــك الذيــن لــم يحصلــوا عــى التعليــم وال يتمتعــوا 
ــن  ــاء والمتعلمي ــن والنس ــابقة( والمتخصصي ــل س ــرة عم بخب

ــة عــن مواقــف  ــون األفارق ــغ الالجئ ــن عــن العمــل. أبل الباحثي

ــة. ــب وتمييزي ــة لألجان معادي

الدعــم  تقديــم  مصــر  فــي  اإلنســانية  االســتجابة  تحــاول 

الــذي يتماشــى مــع مبــادرة تكافــل وكرامــة. يواجــه ثالثــة 

ــة  ــي تلبي ــات ف ــيات صعوب ــذه الجنس ــن ه ــن م ــاع الالجئي أرب

المســاعدات  عــى  ويعتمــدون  األساســية  احتياجاتهــم 

اإلنســانية، ومــن بيــن هــؤالء الســكان يتلقــى 15% منهــم 

ــم  ــى 20% منه ــهرية، ويتلق ــانية الش ــة اإلنس ــاعدة النقدي المس

الغذائيــة. القســائم 

أدى انخــراط الالجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي ســوق العمــل غيــر 

الرســمي وفــي بعــض الوظائــف غيــر المســتقرة إىل تعرضهــم 

لمخاطــر متعــددة تتعلــق بالحمايــة والمخاطــر االجتماعيــة. 

أفــاد الالجئــون وطالبــو اللجــوء األفارقــة واليمنيــون والعراقيــون 

ــن  ــل )م ــارات األفض ــي الخي ــاركة ف ــم للمش ــرورة تمكينه بض

خــالل تنميــة المهــارات والتعليــم الموجــه نحــو الســوق(. 

الوســيط  برامــج  إىل  يفتقــرون  فإنهــم  ذلــك،  إىل  إضافــة 

ــور  ــى األج ــم ع ــهل حصوله ــي تس ــتنيرة الت ــة والمس الموثوق

وفــرص العمــل الحــر. بنــاًء عــى التقييــم التشــاركي لعــام 2019، 

ــى احتياجــات ســبل كســب العيــش تحديــًدا للشــباب  لــم تُلبَّ

)خاصــة أولئــك الذيــن لــم يحصلــوا عــى التعليــم وال يتمتعــوا 
ــن  ــاء والمتعلمي ــن والنس ــابقة( والمتخصصي ــل س ــرة عم بخب

ــة عــن مواقــف  ــون األفارق ــغ الالجئ ــن عــن العمــل. أبل الباحثي

ــة. ــب وتمييزي ــة لألجان معادي

ــاعدات  ــتهداف للمس ــة واالس ــد األهلي ــة تحدي ــى طريق تتماش

النقديــة اإلنســانية مــع النظــام الوطنــي، ونفذهــا الشــركاء فــي 

مصــر منــذ أبريــل 2019. تعكــس عتبــات مواطــن الضعــف 

المســتخدمة مــن قبــل القطــاع خطــوط الفقــر الوطنيــة التــي 

ــرًا،  ــد فق ــات األش ــي: الفئ ــية، وه ــات رئيس ــع فئ ــمل أرب تش

والفئــات الفقيــرة، والفئــات شــبه الفقيــرة، والفئــات غيــر 

ــالت  ــكان والتدخ ــة الس ــات تجزئ ــذه العتب ــهل ه ــرة. تس الفقي

ــي  ــاء التدريج ــك: )أ( اإلنه ــي ذل ــا ف ــن بم ــتهدفة لالجئي المس

ــبه  ــم »ش ــى أنه ــن ع ــك المصنفي ــة ألولئ ــاعدة المقدم للمس

ــؤالء  ــروج ه ــة، )ب( خ ــش المرن ــب العي ــرص كس ــراء« لف فق

الذيــن ظلــوا عــى النقــد لفتــرة طويلــة مــن الزمــن مــن 

الدائمــة  الحلــول  فــي  النظــر  و)ج(  النقديــة،  المســاعدات 

ألولئــك المعرضيــن لمخاطــر متزايــدة والذيــن تكــون قدرتهــم 

ــدة. ــة بش ــة ضعيف ــوى العامل ــي الق ــاركة ف ــى المش ع

االحتياجات ومواطن الضعف واالستهداف
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ــداف  ــة أه ــاع إىل تلبي ــتراتيجية للقط ــتجابة االس ــدف االس ته

واالحتياجــات  الســوق  القائــم عــى  االقتصــادي  التمكيــن 

ــا  ــا واقتصاديً األساســية لالجئيــن المعرضيــن للخطــر اجتماعًي

ــن. ــراق واليم ــراء والع ــوب الصح ــا جن ــن أفريقي ــن م القادمي

يواصــل القطــاع تحديــد ودعــم الالجئيــن وطالبــي اللجــوء األكثر 

احتياًجــا مــن خــالل دعــم ســبل العيــش وتســهيل العمــل بأجــر 

ــاء  ــة لبن ــود المبذول ــار الجه ــي إط ــك ف ــدرات، وذل ــة الق وتنمي

قــدرة أســر الالجئيــن عــى الصمــود ضــد الصدمــات والضغوط 

ــة  ــال التجاري ــدء األعم ــة لب ــح النقدي ــدم المن ــة. تق االقتصادي

أو توســيعها وتكــون مصحوبــة بالتوجيــه التجــاري والدعــم 

التوجيهــي. عــالوة عــى ذلــك مــن أجــل ضمــان النتائــج القوية، 

يجــري اســتكمال هــذا الدعــم بإمكانيــة الحصــول الحاليــة عــى 

خدمــات الصحــة العامــة والتعليــم إىل جانــب أنــواع المســاعدة 

ــي،  ــب المهن ــم، والتدري ــح التعلي ــك: من ــي ذل ــا ف ــرى، بم األخ

ومنــح ســبل العيــش، وخدمــات صحــة األم والطفــل حســب 

االقتضــاء. كمــا يجــري متابعــة دعــم الحمايــة المخصــص 

ــدة. ألولئــك المعرضيــن للمخاطــر المتزاي

اآلمنــة  العيــش  ســبل  دعــم  أن  نــدرك  أن  المهــم  مــن 

ــل  ــي محتم ــر إيجاب ــه تأثي ــر ل ــي مص ــن ف ــتدامة لالجئي والمس

عــى المجتمــع الــذي يســتضيف الالجئيــن بشــكل عــام. يعــد 

تقديــم مبــادرات التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة المتكاملــة 

التــي تلبــي االحتياجــات االجتماعيــة مــع إنشــاء ســبل العيــش 

المتنوعــة والمتجاوبــة أمــرًا حاســًما. بالتالــي، مــن المهــم ربــط 

ســبل عيــش الالجئيــن بإطــار تحديــد أولويــات أهــداف التنميــة 

المســتدامة ذات الصلــة والتــآزر بينهــا وبين الحكومــة المصرية 

ــركاء. ــدة والش ــم المتح ووكاالت األم

ــبل  ــم س ــة لدع ــود المبذول ــون الجه ــا أن تك ــم أيًض ــن المه م

عيــش الالجئيــن متضافــرة ومتشــابكة مــن خــالل جهــود 

ــر  ــف المنظمــات غي ــن مختل ــة بي التنســيق المنظمــة والفعال

الحكوميــة الشــريكة. ســُينظر فــي الحــاالت ذات مواطــن 

ــن  ــاوزوا س ــن تج ــباب الذي ــة الش ــة، وخاص ــف الخاص الضع

الطفولــة والنســاء ومتلقيــي المنــح النقديــة االعتياديــة بموجب 

نهــج شــامل قائــم عــى الحمايــة. وفــي الوقت نفســه، ســتقدم 

ــر  ــة الصغ ــات المتناهي ــة للمؤسس ــة والمالي ــاعدة الفني المس

والصغيــرة والمتوســطة »الجاهــزة للعمــل« لتوســيع نطــاق 

ــف. ــو الوظائ ــة ونم ــلة القيم ــة لسلس ــرص المتاح الف

مــع  المتاحــة  الســبل  استكشــاف  أيًضــا  القطــاع  يواصــل 

واألكاديميــة  الوطنيــة  والمؤسســات  األخــرى  القطاعــات 

ــك:  والقطــاع الخــاص بشــأن مختلــف المســائل، بمــا فــي ذل

ــم  ــز التعلُّ ــة، وتعزي ــالت النقدي ــة التدخ ــج لبرمج ــيق الُنُه تنس

المتبــادل بشــأن االســتهداف وتحديــد المســتفيدين ونُُهــج 

معالجــة الشــكاوى، واســتخدام المنصــات الشــائعة للدفــع 

ــتخدام  ــلُّم باس ــد التس ــع عن ــمل الدف ــي تش ــلُّم الت ــد التس عن

المقاييــس الحيويــة، وبنــاء األدلــة عــى تأثيــر المســاعدة 

النقديــة عــى الحمايــة والنتائــج القطاعيــة.    

ــة  ــي الخط ــدة ف ــم المتح ــركاء األم ــعى ش ــوف يس ــرًا، س أخي

ــات  ــة األزم ــى مواجه ــدرة ع ــز الق ــن وتعزي ــة لالجئي اإلقليمي

ــد االقتضــاء. فــي الســنوات  إىل تحقيــق كفــاءة التكاليــف عن

تمويــاًل  المفوضيــة  إىل  اليونيســف  خصصــت  الســابقة، 

موســمًيا لالحتياجــات األساســية بموجــب اإلطار االســتراتيجي 

ــي  ــورات ف ــق وف ــا ســمح بتحقي ــان واحــد«، مم »العمــل ككي

ــق  ــهل تحقي ــل، وس ــرية والتموي ــوارد البش ــتريات والم المش

البيــان المشــترك لرؤســاء مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 

الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  والمفوضيــة 

ــاعدات  ــأن المس ــف بش ــي واليونيس ــة العالم ــج األغذي وبرنام

ــمبر 2018.   ــي ديس ــة ف النقدي

التوّجهات االستراتيجية وخطة االستجابة

االستجابة المتعلقة باالحتياجات األساسية وسبل كسب العيش

هدف 2021 هدف 2020 المخرجات الهدف العام

حصول 23،677 أسرة الجئ 

)أسرة معيشية يعيلها ذكر/ 
أسرة معيشية تعيلها أنثى( عى 

المساعدة النقدية المتعددة 

األغراض عى أساس شهري 

)المؤشر اإلقليمي(

حصول 22،178 أسرة الجئ 

)أسرة معيشية يعيلها ذكر/ 
أسرة معيشية تعيلها أنثى( عى 

المساعدة النقدية المتعددة 

األغراض عى أساس شهري 

)المؤشر اإلقليمي(

1-1 تقديم المساعدة النقدية 

المتعددة األغراض لالجئين 

األكثر احتياًجا والمجتمعات 

المضيفة

الهدف العام األول:

المساعدة في توفير االحتياجات 

األساسية

حصول 21،514 أسرة )أسرة 

معيشية يعيلها ذكر/ أسرة 

معيشية تعيلها أنثى( تعيش 

خارج المخيمات عى الدعم 

لالستعداد لفصل الشتاء 

)المؤشر اإلقليمي(

حصول 21،514 أسرة )أسرة 

معيشية يعيلها ذكر/ أسرة 

معيشية تعيلها أنثى( تعيش 

خارج المخيمات عى الدعم 

لالستعداد لفصل الشتاء 

)المؤشر اإلقليمي(
1-2 تقديم الدعم لالجئين 

السوريين الموجودين خارج 

المخيمات لالستعداد لفصل 

الشتاء
حصول 3389 طفل الجئ عى 

المساعدة النقدية في فصل 

الشتاء عى أساس شهري 

)زيادة(

حصول 3100 طفل الجئ عى 

المساعدة النقدية في فصل 

الشتاء عى أساس شهري 

)زيادة(
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حصول 1930 شخًصا عى فرصة 

العمل بأجر )50% إناث، 50% ذكور(

حصول 1050 شخًصا عى فرصة 

العمل بأجر )50% إناث، 50% ذكور(

2-1 تعزيز فرص العمل
الهدف العام الثاني:

تحسين االعتماد عى الذات 

وسبل كسب العيش المستدامة 

واآلمنة

حصول 1480 شخًصا عى فرصة 

العمل الحر )50% إناث، 50% ذكور(

حصول 720 شخًصا عى فرصة 

العمل الحر )50% إناث، 50% ذكور(

تدريب 1390 شخًصا ألغراض 

كسب الرزق )50% إناث، %50 

ذكور(

تدريب 1190 شخًصا ألغراض 

كسب الرزق )50% إناث، %50 

ذكور(

2-2 تعزيز القدرات والمهارات

عدد الدورات التدريبية المقدمة 

للمسؤولين الحكوميين 

والموظفين العموميين )%50 

إناث، 50% ذكور(

توفير 50 تدريًبا للمسؤولين 

الحكوميين والموظفين 

العموميين )50% إناث، 50% ذكور(

3-1 تعزيز قدرات الشركاء 

المحليين الهدف العام الثالث:

تعزيز قدرات الشركاء المحليين 

لتقديم خدمات سبل العيش 

المستدامة وبناء مجتمعات 

قادرة عى الصمود

تنفيذ تدخلين من تدخالت سبل 

عيش المجتمع )البنية التحتية/ 

الخدمات(

تنفيذ تدخل واحد من تدخالت 

سبل عيش المجتمع )البنية 

التحتية/ الخدمات(

3-2 دعم سبل عيش المجتمع 

والتنمية المحلية

المتطلبات المالية لالحتياجات األساسية وسبل كسب العيش

اإلجمالي )بالدوالر 
األمريكي( 2021

اإلجمالي )بالدوالر 
األمريكي( 2020 الوكالة/المنظمة 

296,352 600,000.00 منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(

27,359,720 25,804,337.00 )UNHCR( المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

- - )SCI( هيئة انقاذ الطفولة الدولية 

394,276 382,793.00 )CRS( هيئة اإلغاثة الكاثوليكية

140,000 140,000.00
  هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 )هيئة األمم المتحدة للمرأة(

- - )WFP( برنامج األغذية العالمي 

- - )WHO( منظمة الصحة العالمية

- - )UNFPA( صندوق األمم المتحدة للسكان

2,500,000 2,000,000.00 )ILO( منظمة العمل الدولية

450,000 317,101.00  الدون بوسكو

31,140,348 29,244,231.00  اإلجمالي
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ئــي6 ا لغذ ا مــن  أل ا  

ــا للمؤشــر العالمــي للجــوع لعــام 2018، تعانــي مصــر مــن  وفًق

مســتوى معتــدل مــن الجــوع إذ تحتــل المرتبــة رقــم 61 من بين 

119 دولــة. تظــل القــدرة عــى تحمــل التكاليــف وجــودة األغذيــة 

وســالمتها مــن أكثــر التحديــات إلحاًحــا، إذ تواصــل مصــر 

ــر مــن نصــف ســلعها  ــة ألكث االعتمــاد عــى األســواق العالمي

ــر  ــد آخ ــق متزاي ــدر قل ــة مص ــوء التغذي ــكل س ــية. يش األساس

للصحــة العامــة إىل جانــب العــبء المــزدوج لنقــص التغذيــة، 

ــات  ــك: ارتفــاع معــدالت التقــزم، ونقــص المغذي بمــا فــي ذل

ــة  ــوء النظاف ــبب س ــمنة. بس ــوزن، والس ــادة ال ــة، وزي الدقيق

الصحيــة والتعليــم والوعــي اإليجابــي باســتهالك الغــذاء، فــإن 

ــراوح أعمارهــم  ــن تت ــال الذي ــن األطف ــة بي عــبء ســوء التغذي

بيــن 6-23 شــهرًا والمراهقيــن والنســاء فــي ســن اإلنجــاب ال 

يــزال يتفاقــم.

مــع زيــادة عــدد الالجئيــن فــي مصــر، مــن المتوقــع أن يســتمر 

معــدالت  عــى  االقتصاديــة  لإلصالحــات  التراكمــي  األثــر 

التضخــم فــي تقليــص القدرة الشــرائية لألســر فــي المجتمعات 

يتلقــون  ال  الذيــن  أولئــك  وخاصــة  ولالجئيــن،  المضيفــة 

المســاعدات اإلنســانية. عــالوة عــى ذلــك، ال يــزال عــدم وجــود 

ــام  ــي الع ــار القانون ــارية واإلط ــة الس ــة القانوني ــح اإلقام تصاري

ــركات  ــص الش ــل وتراخي ــح العم ــق تصاري ــذي يعي ــائد ال الس

ــن فــي مصــر. ــن الالجئي ــق بي يشــكل مصــدر قل

انطالًقــا مــن إيماننا الراســخ بــأن التكامــل اإلقليمي واالســتقرار 

واالزدهــار مــن الشــروط األساســية لتحقيــق أهــداف التنميــة 

المســتدامة لعــام 2030، يتعــاون برنامــج األغذيــة العالمــي 

بالشــراكة مــع الحكومــة المصريــة مــع شــركاء التنميــة اآلخريــن 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي لوضــع نهــج شــامل ومــرن 

والمجتمعــات  الالجئيــن  ودعــم  الحمايــة  لتعزيــز  وتنفيــذه 

المضيفــة المتضــررة، مــع التركيــز عــى تلبيــة احتياجــات 

الغــذاء والصحــة والتعليــم وســبل العيــش وبالتالــي المســاهمة 

ــر. ــبعة عش ــتدامة الس ــة المس ــداف التنمي ــع أه ــي جمي ف

الوضع الحالي

تؤثــر التغيــرات االقتصاديــة الهيكليــة األخيــرة فــي مصــر 

ــي  ــن وطالب ــاة الالجئي ــب حي ــع جوان ــى جمي ــر ع ــكل كبي بش

اللجــوء مثلهــم مثــل الســكان المصرييــن. لقــد أدت الظــروف 

االجتماعيــة واالقتصاديــة الصعبــة والزيــادات فــي تكلفــة 

وتفاقــم  لألســر  الشــرائية  القــوة  انخفــاض  إىل  المعيشــة 

ــات  ــد االختالف ــل أح ــك، يتمث ــع ذل ــف. وم ــتويات الضع مس

الحمايــة  حــزم  عــى  المصرييــن  حصــول  فــي  الرئيســية 

ــار  ــن آث ــف م ــة للتخفي ــتخدمها الحكوم ــي تس ــة الت االجتماعي

ــة  ــل وكرام ــل تكاف ــة -مث ــي الدول ــة ف ــات االقتصادي اإلصالح

وغيرهــا مــن المبــادرات- فــي حيــن أن الالجئيــن وطالبــي 

ــم. ــذا الدع ــى ه ــول ع ــن للحص ــر مؤهلي ــوء غي اللج

لقــد أســفر عــن ذلــك عــدم قــدرة أســر الالجئيــن وطالبــي اللجوء 

ــي زاد  ــية، بالتال ــتهالكية األساس ــم االس ــة احتياجاته ــى تلبي ع

اعتمادهــم عــى المســاعدات الغذائيــة. فــي هــذا الصــدد، 

مــن خــالل المخــرج االســتراتيجي الثانــي للخطــة االســتراتيجية 

القطريــة لبرنامــج األغذيــة العالمــي فــي مصــر 2023-2018، 

احتياجــات  تلبيــة  فــي  العالمــي  األغذيــة  برنامــج  يســاعد 

الالجئيــن الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي والســكان 

النازحيــن والمجتمعــات المضيفــة فــي مصــر مــن خــالل 

ــنة.   ــدار الس ــى م ــي ع ــذاء الكاف ــى الغ ــول ع الحص

األكثــر  لالجئيــن  المتزايــدة  االحتياجــات  تلبيــة  أجــل  مــن 

ــاًرا  ــر -اعتب ــي مص ــي ف ــة العالم ــج األغذي ــدأ برنام ــا، ب احتياًج

مــن مايــو 2019- فــي تنفيــذ »سياســة الالجــئ الواحــد« لتشــمل 

ــون مــن انعــدام األمــن  ــا والذيــن يعان الالجئيــن األكثــر احتياًج

ــة  ــة التحتي ــيتهم. أدت البني ــن جنس ــر ع ــض النظ ــي بغ الغذائ

المتطــورة واألســواق المحليــة العاملــة فــي مصــر وكذلــك 

االنتشــار الجغرافــي لالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة إىل 

ــه  ــة بوصف ــة العالمــي للقســائم الغذائي ــاد برنامــج األغذي اعتم

ــة. ــي الدول ــن ف ــاعدة الالجئي ــية لمس ــة األساس الطريق

بشــكل عــام، يدعــم برنامــج األغذيــة العالمــي حوالــي 117,000 من 

الالجئيــن األكثــر احتياًجــا والمجتمعــات المضيفــة مــن خــالل 

نشــاطين رئيســيين لإلغاثــة وســبل العيــش. تشــمل التدخالت 

اســتهداف 78,000 الجــئ مــن ســوريا و25,000 الجــئ مــن ســبعة 

ــم  ــة، ودع ــة العام ــاعدة الغذائي ــالل المس ــن خ ــرى م دول أخ

التغذيــة لعــدد 8000 امــرأة حامــل ومرضعــة، وبنــاء القــدرة عــى 

التكيــف )الغــذاء مقابــل التدريــب( لعــدد 6000 الجــئ وفــرد مــن 

المجتمــع المضيــف.

ــاني،  ــال اإلنس ــي المج ــة ف ــاب المصلح ــع أصح ــيق م بالتنس

ــة  ــة العام ــاعدة الغذائي ــي المس ــة العالم ــج األغذي ــدم برنام يق

ــة  التــي يحصــل مــن خاللهــا كل الجــئ عــى القســائم الغذائي

ــن 50  ــتردادها م ــن اس ــي يمك ــهريًا( الت ــه ش ــدة )400 جني المقي

متجــرًا متعاقــًدا مــع برنامــج األغذيــة العالمــي فــي جميــع أنحــاء 

ــاس  ــتعادة اإلحس ــي اس ــيمة ف ــة القس ــاعد طريق ــة. تس الدول

ــالل  ــن خ ــن م ــاة الالجئي ــي حي ــة ف ــة والكرام ــاة الطبيعي بالحي

الســماح لهــم بشــراء المــواد الغذائيــة التــي يختارونهــا، وبالتالي 

مســاعدتهم فــي تلبيــة احتياجاتهــم الغذائيــة واالســتهالكية 

بشــكل أكثــر كفــاءة.

عــى  لالجئيــن  العالمــي  األغذيــة  برنامــج  مســاعدة  تركــز 

ضمــان األمــن الغذائــي، بينمــا تستكشــف فــي الوقــت نفســه 

إمكانيــات إيجــاد حلــول أكثــر اســتدامة مــن خــالل رأس المــال 

ــن الضعفــاء  ــكل مــن الالجئي البشــري ودعــم ســبل العيــش ل

الشــقين،  ذي  النهــج  وبهــذا  المضيــف.  المجتمــع  وأفــراد 

األســباب  معالجــة  إىل  العالمــي  األغذيــة  برنامــج  يهــدف 

ــادة االعتمــاد  الجذريــة لمواطــن الضعــف بشــكل أفضــل، وزي

عــى الــذات، وتحســين االســتدامة، والتقليــل التدريجــي مــن 

ــاعدة. ــى المس ــاد ع االعتم

المساعدة التي يقدمها برنامج األغذية العالمي
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حتــى اآلن فــي مصــر والعديــد مــن الــدول األخــرى فــي 

المنطقــة، لــم يحظــى الالجئــون وطالبــو اللجــوء األفارقــة 

واليمنيــون والعراقيــون االهتمــام والدعــم الالزميــن. عــى 

ــذ  ــي تنفي ــدأ ف ــد ب ــي ق ــة العالم ــج األغذي ــن أن برنام ــم م الرغ

»سياســة الالجــئ الواحــد«، فمــن الواضــح أن احتياجــات هؤالء 

الالجئيــن ال تــزال كبيــرة. وإدراًكا لمواطــن ضعفهــم الشــديدة، 

يعتــزم برنامــج األغذيــة العالمــي إىل جانب المفوضية الســامية 

لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن والشــركاء اآلخريــن مناشــدة 

ــيع  ــي لتوس ــل إضاف ــى تموي ــول ع ــي للحص ــع الدول المجتم

نطــاق مســاعدته الغذائيــة لتصــل عــى األقــل إىل 50,000 الجــئ 

ــي. ــي وعراق ــي ويمن ــوء أفريق ــب لج وطال

االجتماعــي  الوضــع  المفوضيــة-  كاريتــاس -شــريكة  تقيــم 

ــن  ــة واليمنيي ــوء األفارق ــي اللج ــن وطالب ــادي لالجئي واالقتص

والعراقييــن مــن خــالل إجــراء المقابــالت المنظمــة التــي تتــم 

ــة  ــب المختلف ــي الجوان ــم ف ــث التقيي ــام. يبح ــدار الع ــى م ع

التــي تشــمل الســمات الديموغرافيــة، واإلعاقــة الجســدية 

ــة،  ــتويات المعيش ــكان ومس ــروف اإلس ــدية، وظ ــر الجس وغي

والتوظيــف، ومصــادر الدخــل والديــون، وأنمــاط اإلنفــاق، 

اســتراتيجيات  تبنــي  وكذلــك  الغــذاء،  اســتهالك  وأنمــاط 

التأقلــم الشــديدة.  

أشــارت نتائــج اســتبيان التقييــم لعــام 2018 إىل الضعــف 

ــة  ــوء األفارق ــي اللج ــن وطالب ــادي لالجئي ــي واالقتص االجتماع

ــر مــن 80% مــن األســر التــي  واليمنييــن والعراقييــن. يقــع أكث

ــا  ــاق الدني ــلة اإلنف ــة س ــا دون عتب ــتبيان إىل م ــملها االس ش

ــت  ــر كان ــع األس ــن جمي ــة، و37.5% م ــا المفوضي ــي قدرته الت

تعولهــا اإلنــاث. ويعيــش حوالــي 60% مــن األســر التــي شــملها 

االســتبيان فــي منــازل مشــتركة )غــرف منفصلــة فــي الشــقة 

نفســها(، فــي حيــن كان حوالــي 16% مــن أربــاب األســر أمييــن 

ــوا  ــط و38.1% حصل ــي فق ــم االبتدائ ــى التعلي ــوا ع و27% حصل

ــود  ــير إىل القي ــا يش ــوي مم ــدادي أو الثان ــم اإلع ــى التعلي ع

ــر.  ــي مص ــل ف ــة عم ــاد فرص ــى إيج ــة ع ــدة المفروض المتزاي

وهــذا مــا يؤكــده ارتفــاع معــدل انتشــار البطالــة بينهــم والــذي 

ــت  ــاس مؤق ــى أس ــل 34.9% ع ــا يعم ــع إىل 25.2%، بينم ارتف

أو عرضــي. فيمــا يتعلــق باســتهالك الغــذاء، يعانــي مــا يقــرب 

ــدودي،  ــف أو الح ــي الضعي ــتهالك الغذائ ــن االس ــن 32% م م

ــر ونمــط غيــر مقبــول للوجبــات الغذائيــة. إضافــة إىل  أي توات

ذلــك، كان لــدى 33.4% تنــوع غذائــي منخفــض و49.3% لديهــم 

تنــوع غذائــي معتــدل، ممــا يشــير إىل احتمــال وجــود فجــوات 

غذائيــة. لقــد أظهــر التقييــم العــام للحصــول عــى الغــذاء 

-ســواء مــن حيــث االســتهالك الغذائــي الفعلــي أو مــن حيــث 

القــدرة االقتصاديــة والقــدرة عــى التكيــف- أن 32.4% مــن 

ــي  ــا تعان ــي )معظمه ــن الغذائ ــدام األم ــن انع ــي م ــر تعان األس

نســبًيا(، بينمــا 53.6% معرضيــن النعــدام األمــن الغذائــي. 

مــن المهــم مالحظــة أن الالجئيــن وطالبــي اللجــوء يعتمــدون 

ــد عــى اســتراتيجيات التكيــف عــى اســتهالك  بشــكل متزاي

خفضــوا  و%76.4  الوجبــات،  عــدد  خفضــوا   %76.5 الغــذاء؛ 

حصــص الوجبــات، و36.7% مــن البالغيــن يأكلــون أقــل إلطعام 

أطفالهــم، وحوالــي 90% يســتهلكون أغذيــة أقــل تفضيــال أو 

نوعيــة رديئــة مــن الطعــام فــي حيــن أن مــا يقــرب مــن نصــف 

ــام. ــام أو المــال لشــراء الطع ــرض الطع ــا تقت األســر إم

كمــا ورد عاليــه، هنــاك حاجــة ملحــة لتوســيع نطــاق المســاعدة 

ــى  ــاص ع ــز الخ ــا والتركي ــر احتياًج ــات األكث ــل إىل الفئ لتص

توفيــر الدعــم الغذائــي إىل جانــب تأميــن فــرص العمــل، 

خاصــة لالجئيــن األفارقــة المعرضيــن بشــدة لالســتغالل.

نظــرًا للتحديــات اإلداريــة للحصــول عــى تصاريــح العمــل 

الرســمية فــي مصــر، يعمــل معظــم الالجئيــن وطالبــي اللجــوء 

فــي القطــاع غيــر الرســمي. وهــذا هــو الحــال تحديــًدا لالجئيــن 

ــة  ــف تمييزي ــم لمواق ــد منه ــرض العدي ــد يتع ــة، إذ ق األفارق

والتــي يمكــن أن تــؤدي إىل تهميشــهم وســوء معاملتهــم. 

عــى عكــس الالجئــات الســوريات، تعمــل آالف الالجئــات 

تعــرض  حيــث  المنزلــي  العمــل  قطــاع  فــي  األفريقيــات 

ــد  ــل العدي ــدية. يحص ــة والجس ــداءات اللفظي ــن لالعت بعضه

مــن الرجــال والشــباب القادميــن مــن الــدول األفريقيــة عــى 

أجــور يوميــة مقابــل وظائــف مؤقتــة قصيــرة األجــل.  فــي كثيــر 

مــن األحيــان، قــد ال يمتلــك الالجئــون مجموعــات المهــارات 

ــل  ــن عم ــم بتأمي ــمح له ــأنها أن تس ــن ش ــي م ــة الت المطلوب

آمــن وطويــل األجــل، وعــالوة عــى ذلــك يفتقــر الالجئــون إىل 

ــات. ــات والمعلوم ــول إىل البيان ــة الوص إمكاني

ــب  ــرص كس ــم ف ــل لدع ــة للتموي ــة ملح ــاك حاج ــه، هن وعلي

واليمنييــن  األفارقــة  اللجــوء  وطالبــي  لالجئيــن  العيــش 

والعراقييــن الذيــن يعيشــون فــي مصــر. تشــمل هــذه الفــرص 

المحتملــة التدريــب المهنــي المعتمــد الموجــه نحــو الســوق، 

المعــززة ألصحــاب المشــاريع، وبرامــج  التســويق  وفــرص 

ــدء  ــي لب ــل األول ــة، والحصــول عــى التموي ــار المجتمعي االدخ

ــة.  ــة الحيوي ــال التجاري األعم

االحتياجات ومواطن الضعف واالستهداف
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تركــز تدخــالت برنامــج األغذيــة العالمــي عــى تقديم االســتجابة 

ــر  ــكل كبي ــن بش ــن المعرضي ــم الالجئي ــات لدع ــة لألزم الالزم

إىل  يحتاجــون  والذيــن  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  لألزمــات 

ــة  ــن القســائم الغذائي ــة. يقــدم البرنامــج لهــؤالء الالجئي الحماي

ــاء-  ــد االقتض ــا -عن ــاف عليه ــروطة ويُض ــر المش ــهرية غي الش

ــول  ــي الحص ــاعدهم ف ــي تس ــروطة الت ــة المش ــغ النقدي المبال

أنــه ســيعمل  المهنيــة، كمــا  الوظائــف والتدريبــات  عــى 

ــل  ــاء الحوام ــل للنس ــة األم والطف ــات صح ــر خدم ــى توفي ع

ــن. ــن عامي ــم ع ــل أعماره ــن تق ــال الذي ــات واألطف والمرضع

يخطــط برنامــج األغذيــة العالمــي إىل توســيع نطــاق خدمــات 

ــي المقدمــة فــي شــكل قســائم غذائيــة شــهرية  الدعــم الغذائ

غيــر مشــروطة تبلــغ حوالــي 23 دوالًرا أمريكًيــا )تُعــدَّل بشــكل 

الســائدة(  الصــرف  وأســعار  الســوق  ألســعار  وفًقــا  دوري 

لتشــمل عــى األقــل 50,000 الجــئ وطالــب لجــوء مــن الفئــات 

األكثــر احتياًجــا. يعــادل هــذا المبلــغ 400 جنيــه مصــري ويتوافق 

مــع ســلة اإلنفــاق الدنيــا الوطنيــة الحاليــة. وعــى غــرار الوضــع 

القائــم للتعامــل مــع الالجئيــن الســوريين، ســيتمكن الالجئــون 

وطالبــو اللجــوء مــن الجنســيات األخــرى مــن الحصــول عــى 

مســاعداتهم الغذائيــة التــي يجدونهــا فــي أكثــر مــن 50 متجــر 

محــدد ومتعاقــد معــه، وتقــع هــذه المتاجــر فــي المناطــق التي 

يقيــم فيهــا معظــم الالجئيــن. تســتند عمليــة اختيــار مســتحقي 

ــات  ــن التقييم ــتنتجة م ــاج المس ــرات االحتي ــم إىل مؤش الدع

الدوريــة لمواطــن ضعف األمــن الغذائــي والضعــف االجتماعي 

ــد مســتحقي الدعــم  ــة تحدي واالقتصــادي. كمــا تحــرص عملي

الغذائــي عــى إدراج الفئــات األكثــر احتياًجــا، مثــل: األســر 

التــي تعيلهــا اإلنــاث، والقصــر غيــر المصحوبيــن، واألســر ذات 

االحتياجــات الخاصــة، وكبــار الســن.

عــالوًة عــى ذلــك، يجــري توســيع نطــاق المســاعدات الغذائيــة 

التــي يقدمهــا برنامــج األغذيــة العالمــي للنســاء الحوامــل 

ــة  ــع الحكوم ــاون م ــل بالتع ــدم بالفع ــي تُق ــات -والت والمرضع

المجتمــع  ألفــراد  وكذلــك  الســوريين  لالجئيــن  المصريــة 

اللجــوء مــن غيــر  الالجئيــن وطالبــي  المضيــف- لتشــمل 

الســوريين. تســتفيد حوالــي 6000 امــرأة ورضيــع مــن القســيمة 

الشــهرية التــي تبلــغ قيمتهــا 23 دوالًرا أمريكًيــا )400 جنيــه 

مصــري( الســتخدامها فــي شــراء المــواد الغذائيــة العاليــة 

ــا. يتوقــف اســتحقاق المســاعدة عــى  الطاقــة الُمنَتجــة محلًي

ذهــاب النســاء إىل زيــارات منتظمــة لتلقــي الرعايــة الصحيــة 

األوليــة التــي تهــدف إىل تحســين مســتوى التغذيــة والرعايــة 

ــن األمهــات. تعمــل هــذه المســاعدات عــى  ــوالدة بي ــل ال قب

ــر  ــة المزمــن مــن خــالل توفي ــة النســاء مــن ســوء التغذي وقاي

نهــج متكامــل مــن التدخــالت المتعلقــة تحديــًدا بالتغذيــة 

ــة،  ــائم الغذائي ــم القس ــب تقدي ــا. وإىل جان ــي احتياجاته وتراع

ــدم  ــالمة وتُق ــة والس ــن التغذي ــات ع ــالت بمعلوم ــزود العائ تُ

جلســات توعيــة داخــل العيــادات المحليــة، ممــا يســاعد عــى 

ــلوكي. ــي والس ــر االجتماع ــق التغيي تحقي

إضافــة إىل ضمــان االســتمرار فــي تقديــم األغذيــة األساســية، 

احتياًجــا  األكثــر  لالجئيــن  العالمــي  األغذيــة  برنامــج  يوفــر 

أنشــطة لبنــاء القــدرة عــى التكيــف والتأقلــم مــن أجــل تعزيــز 

ودعــم مختلــف مخططــات التوظيــف وفــرص كســب العيــش 

ــن  ــذات. تتضم ــى ال ــاد ع ــجيع االعتم ــى تش ــل ع ــي تعم الت

هــذه األنشــطة تحســين فــرص التحــاق الالجئيــن وأفــراد 

ــب  ــج التدري ــة وبرام ــات المهني ــف بالتدريب ــع المضي المجتم

ــن  ــا م ــروج تدريجًي ــي الخ ــاعدهم ف ــي تس ــارات الت ــى المه ع

حيــز االعتمــاد عــى المســاعدات المباشــرة إىل االعتمــاد 

عــى أنفســهم. عــالوًة عــى ذلــك، يجــري توســيع نطــاق هــذه 

األنشــطة لتشــمل المجتمعــات المضيفــة بهــدف القضــاء عى 

أوجــه التفــاوت وتحقيــق قــدر أكبــر مــن التماســك االجتماعــي 

ــذاء.  ــى الغ ــول ع ــي الحص ــاواة ف ــان المس وضم

التوّجهات االستراتيجية وخطة االستجابة

ــتراتيجية  ــراكات االس ــر الش ــن أكث ــة م ــة المصري ــد الحكوم تَُع

ــل  ــوارد وتعم ــه الم ــدم ل ــا تق ــي؛ ألنه ــة العالم ــج األغذي لبرنام

عــى تنفيــذ أنشــطته. لقــد وقــع البرنامــج عــدة اتفاقيــات 

للتعــاون مــع الهيئــات الحكوميــة الرئيســية لضمــان التوجيــه 

بيــن  المشــترك، ومــن  والتنفيــذ  المشــترك  االســتراتيجي 

هــؤالء الشــركاء: وزارة التضامــن االجتماعــي، ووزارة التربيــة 

والتعليــم، ووزارة الزراعــة واســتصالح األراضــي، ووزارة الصحــة 

والســكان، ووزارة التمويــن.

غيــر  المنظمــات  مــع  العالمــي  األغذيــة  برنامــج  يعمــل 

الحكوميــة المحليــة لمــا تقدمــه مــن مســاعدات غذائيــة عامــة 

وتدريبــات مهنيــة وأنشــطة لتعزيــز ســبل العيــش، إذ تســاعد 

المنظمــات غيــر الحكوميــة البرنامــج فــي تحديــد المســتفيدين 

والوصــول لهــم وتقديــم المســاعدات إليهــم. مــن خــالل وضــع 

ــي  ــة العالم ــج األغذي ــية لبرنام ــراكة المؤسس ــتراتيجية الش اس

ــل  ــار، يعم ــي االعتب ــدة ف ــم المتح ــد األداء« لألم ــج »توحي ونه

البرنامــج بشــكل وثيــق مــع وكاالت األمــم المتحــدة الشــقيقة، 

مثــل: منظمــة األغذيــة والزراعــة، وهيئــة األمــم المتحــدة 

للمــرأة، واليونيســيف عــى تحقيــق التــآزر والتأثيــر عــى نطــاق 

واســع. كمــا يواصــل البرنامــج تعاونــه مــع المفوضيــة الســامية 

ــا  ــى قضاي ــز ع ــع التركي ــن م ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح لألم

الهجــرة. ويُحــدد المزيــد مــن مجــاالت التعــاون مــع المنظمــة 

الدوليــة للهجــرة، ومنظمــة الصحــة العالميــة، وصنــدوق األمــم 

المتحــدة للســكان، وهيئــة األمــم المتحــدة للمســاواة بيــن 

ــن المــرأة. الجنســين وتمكي

عــالوة عــى ذلــك، يتعــاون برنامــج األغذيــة العالمــي مــع 

ــة  ــات األكاديمي ــاص والمؤسس ــاع الخ ــركاء القط ــف ش مختل

الستكشــاف االبتــكارات المحتملــة مــن أجــل تعزيــز التدخــالت 

المســتدامة لدعــم الالجئيــن مــن الفئــات األكثــر احتياًجــا فــي 

ــف. ــة والتوظي ــات الصحي ــي والخدم ــن الغذائ ــال األم مج

الشراكات
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األمن الغذائي

استجابة قطاع األمن الغذائي

المتطلبات المالية لبرنامج األغذية العالمي حسب النشاط

اإلجمالي بالدوالر 
األمريكي )2021(

اإلجمالي بالدوالر 
األمريكي )2020(

الحصة/ اليوم
أيام/ سنوات 

التغذية
المستفيدون النشاط

14,881,875 14,881,875 0.83 360 50,000 المساعدة الغذائية العامة

1,785,825 1,785,825 0.83 360 6,000 النساء الحوامل والمرضعات

595,275 595,275 0.83 180  4,000 التدريب المهني

17,262,975 17,262,975 إجمالي التحويل النقدي

2,747,462 2,747,462 التكلفة التشغيلية

1,300,678 1,300,678 تكاليف الدعم غير المباشرة

21,311,116 21,311,116
 التكلفة اإلجمالية

لبرنامج األغذية العالمي

الهدف المخرجات الهدف العام

حصول 50,000 الجئ وطالب لجوء عى القسائم 

الغذائية عى أساس شهري

1-1 تقديم المساعدة الغذائية العامة إىل السكان 

الالجئين المستهدفين لتلبية احتياجاتهم الغذائية 

األساسية

الهدف العام األول:

تقديم المساعدة لالجئين 

والمهاجرين من أفريقيا والدول 

األخرى

حصول 6000 امرأة وفتاة حامل ومرضعة وأطفالهن 

)6-23 شهرًا( عى القسائم الغذائية عى أساس 
شهري لتلبية احتياجاتهم  الغذائية األساسية

1-2 تقديم المساعدة الغذائية لالجئات من النساء 

والفتيات الحوامل والمرضعات وأطفالهن

حصول 4000 مشارك مختار عى التدريب المهني 

والتدريب عى المهارات الحياتية

1-3 الوصول إىل أنشطة تنويع سبل العيش 

والدخل لتعزيز فرص كسب العيش وتعزيز القدرة 

عى التكيف  
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