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يلتــزم مكتــب المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 
)UNHCR( بحمايــة األشــخاص الذيــن أجبــروا علــى الفرار من منازلهم بســبب 

ــن  ــة تحمــي حقــوق ورفــاه الالجئي ــزاع واالضطهــاد. المنظمــة العالمي الن
وطالبــي اللجــوء والنازحيــن داخــل بالدهــم. كمــا تمتلــك المنظمــة تفويضــا 
ــة  ــى المســتوى العالمــي، يعمــل بالمفوضي ــم عديمــي الجنســية. عل لدع

أكثــر مــن 16،700 موظفــا وتعمــل فــي 138 دولــة. 

74.79 مليون شخص محل اهتمام على المستوى العالمي
بنهاية عام 2018
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تســعى المفوضيــة جاهــدة لضمــان تمّكــن الجميــع مــن ممارســة حــق طلب 
اللجــوء وإيجــاد ملجــأ فــي دولــة أخــرى والعــودة إلــى الوطــن طواعيــة. مــن 
خــالل مســاعدة الالجئيــن علــى العــودة إلــى بالدهــم أو االســتقرار بشــكل 
دائــم فــي دولــة أخــرى، تســعى المنظمــة أيضــا إلــى إيجــاد حلــول دائمــة 

لمحنتهم.

تأسســت مفوضيــة األمــم المتحــدة لالجئيــن فــي عــام 1950 فــي أعقــاب 
الحــرب العالميــة الثانيــة. جهــود المفوضيــة يفرضهــا نظامهــا األساســي 
وتوّجههــا اتفاقيــة األمــم المتحــدة لعــام 1951 المتعلقــة بوضــع الالجئيــن 
والبروتوكــول الخــاص بهــا لعــام 1967. حتــى اآلن، هنــاك 148 دولــة طرفــا 
فــي اتفاقيــة عــام 1951 ذات الصلــة بوضــع الالجئيــن و / أو البروتوكــول 

الخــاص بهــا لعــام 1967.
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تخدمه المفوضية على المستوى العالمي؟
ألكثــر مــن نصــف قــرن، ســاعدت المفوضيــة مالييــن األشــخاص علــى بــدء حياتهــم مــن جديــد. 
يتضمــن هــؤالء األشــخاص الالجئيــن والعائديــن وعديمــي الجنســية النازحيــن داخليــا وطالبــي 

اللجــوء.

الالجئــون هــم أفــراد يفــّرون مــن النــزاع المســّلح أو االضطهــاد مــن خــالل عبــور الحــدود الدوليــة 
للبحــث عــن األمــان فــي دولــة أخــرى. وحيــث أن الالجئيــن معتــرف بهــم وتتعيــن حمايتهــم بموجــب 
القانــون الدولــي، فــإن لهــم الحــق فــي عــدم إعادتهــم إلــى األوضــاع التــي تكــون فيهــا حياتهــم 

وحرياتهــم ُمعرضــة للخطــر.

طالبــو اللجــوء هــم أفــراد يســعون للحصــول علــى الحمايــة الدوليــة، لكــن لــم يتــم بعــد تحديــد 
مطالبهــم الخاصــة بوضــع الالجئيــن.

الالجئــون العائــدون )العائــدون( هــم الجئــون ســابقون عــادوا إلــى بالدهــم األصليــة، إّمــا بشــكل 
تلقائــي أو بطريقــة منظمــة، لكــن لــم يتــم دمجهــم بالكامــل بعــد. عــادة مــا تتــم عمليــات اإلعــادة 

فقــط فــي ظــل ظــروف األمــان والكرامــة.

األشخاص النازحون داخليا يبحثون عن األمان في أجزاء أخرى من بالدهم.

عديمــي الجنســية ال يتــم االعتــراف بهــم رســميا كمواطنيــن مــن قبــل أي دولــة بموجــب 
ــة. حصلــت المفوضيــة علــى تفويــض عالمــي مــن  قانونهــا، وبالتالــي ال يحملــون جنســية أي دول
قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة مــن أجــل المســاهمة فــي منــع والحــد مــن حــاالت انعــدام 

ــة عديمــي الجنســية. الجنســية وحماي

مــــــــن
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الالجـئـيـن
بموجــب القانــون الدولــي، يتــم االعتــراف بالالجئيــن وحمايتهــم مــن خــالل العديــد مــن الصكــوك 
القانونيــة والتــي تشــمل اتفاقيــة الالجئيــن لعــام 1951 )وبروتوكولهــا لعــام 1967( الــذي يحــدد 
األشــخاص المؤهليــن للحصــول علــى وضــع الالجئيــن عــالوة علــى الحقــوق األساســية التــي 
ينبغــي للــدول أن تمنحهــا لهــؤالء األشــخاص. جنبــًا إلــى جنــب مــع اتفاقيــة منظمــة الوحــدة 
األفريقيــة )OAU( حــول الالجئيــن لعــام 1969، تعتبــر اتفاقيــة الالجئيــن لعــام 1951 حجــر الزاويــة فــي 
حمايــة الالجئيــن الجــدد. لقــد تــم دمــج مبادئهــا األساســية بشــكل فعــال فــي مختلــف القوانيــن 
والممارســات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة. أحــد المبــادئ األساســية المنصــوص عليهــا فــي 
ــن أو  ــدم طــرد الالجئي ــى ع ــص عل ــذي ين ــادة القســرية" ال ــدم اإلع ــدأ "ع ــي هــو مب ــون الدول القان

ــى أوضــاع قــد تتعــرض فيهــا حياتهــم وحرياتهــم للخطــر. إعادتهــم إل
ــة الالجئيــن هــو هــدف متعــدد األوجــه: فهــو يشــمل ضمــان عــدم إعادتهــم إلــى المخاطــر  حماي
التــي فــروا منهــا؛ الوصــول إلــى إجــراءات اللجــوء العادلــة والفعالــة؛ والتدابير التــي تؤكد حقوقهم 
اإلنســانية األساســية فــي العيــش بكرامــة وفــي أمــان مــع مســاعدتهم فــي إيجــاد حــل طويــل 
األجــل. وحيــث أن الــدول تتحمــل المســؤولية األساســية عــن هــذه الحمايــة، تعمــل المفوضيــة عــن 
كثــب مــع الحكومــات وتقــدم لهــا المشــورة والدعــم حســب الحاجــة مــن أجــل القيــام بمســؤولياتها.

الميثاق العالمي بشأن الالجئين

فــي 17 ديســمبر 2018، أقــرت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة الميثــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن، 
بعــد عاميــن مــن المشــاورات المكثفــة التــي قادتهــا المفوضيــة مــع الــدول األعضــاء والمنظمــات 

الدوليــة والالجئيــن والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والخبــراء. 

حــمـايـة
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ــن إطــار لتقاســم المســؤولية بشــكل منصــف  ــارة ع ــن" هــو عب ــاق العالمــي بشــأن الالجئي "الميث
ــه ال يمكــن الوصــول إلــى حــل مســتدام ألوضــاع الالجئيــن  ــه، مــع إدراك أن ــؤ ب ــر قابليــة للتنب وأكث
بــدون تعــاون دولــي. فهــو يوفــر مخططــا للحكومــات والمنظمــات العالميــة واألطــراف المعنيــة 
ــن الالجئيــن مــن  األخــرى لضمــان حصــول المجتمعــات الُمضيفــة علــى الدعــم الــذي تحتــاج إليــه وتمكُّ
عيــش حيــاة مثمــرة. يمثــل الميثــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن فرصــة فريــدة لتغييــر الطريقــة التــي 
يســتجيب بهــا العالــم ألوضــاع الالجئيــن، ممــا يعــود بالفائــدة علــى الالجئيــن والمجتمعــات التــي 

تســتضيفهم علــى حــد ســواء.  

الفرق بين الالجئين والمهاجرين

يتــم اســتخدام المصطلحــان "الجــئ" و "مهاجــر" بالتبــادل فــي وســائل اإلعــالم والخطــاب العــام. 
ومــع ذلــك، فــكل منهمــا يحمــل معنــى مختلــف تمامــا عــن اآلخــر. 

وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف قانونــي رســمي لمصطلــح "مهاجــر"، فغالبــا مــا ترتبــط 
الهجــرة بالســعي للحصــول علــى فــرص عمــل فــي الخــارج أو تعليــم أفضــل أو لــم شــمل األســرة. 
وفــي حيــن ال يمكــن لالجئيــن العــودة إلــى موطنهــم بأمــان، قــد ال يواجــه المهاجــرون مثــل هــذا 

ــون الحصــول علــى حمايــة حكوماتهــم.  العائــق ويواصل

ــدول تتعامــل  ــز بيــن الالجئيــن والمهاجريــن لهــو أمــر مهــم. فال بالنســبة للحكومــات، فــإن التميي
مــع المهاجريــن بموجــب قوانينهــا وعملياتهــا الخاصــة بالهجــرة؛ وفــي المقابــل، يتــم التعامــل مــع 
قضايــا الالجئيــن مــن خــالل قواعــد حمايــة الالجئيــن واللجــوء وفقــا للتشــريعات الوطنيــة والقانــون 
الدولــي. وحيــث أن الــدول تضطلــع بمســؤوليات محــددة تجــاه أي فــرد يطلــب اللجــوء إلــى أراضيهــا 

أو حدودهــا، تســاهم المفوضيــة مــن خــالل مســاعدة الــدول علــى الوفــاء بهــذه المســؤوليات.
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المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في مصر

تعمــل المفوضيــة فــي مصــر منــذ عــام 1954 بعــد أن وّقعــت حكومــة مصــر والمفوضيــة 
مذكــرة تفاهــم. فــي إطــار مذكــرة التفاهــم هــذه، تقــدم المفوضيــة خدمــات الحمايــة 
بمــا فــي ذلــك جميــع الجوانــب الخاصــة بالتســجيل والوثائــق وتحديــد وضــع الالجئيــن 
وإعــادة توطيــن األشــخاص المعنييــن. علــى مــدار أكثــر مــن ســتة عقــود، قــّدم المكتــب 
المســاعدة لألفــراد عديمــي الجنســية مــن أصــول أرمينيــة وأوروبيــة، وتــال ذلــك تدفقات 

كبيــرة مــن الالجئيــن األفارقــة والعراقييــن والســوريين فــي العقــود التاليــة.

في الوقت الحالي، يركز عملنا على:

ضمــان قــدرة طالبــي اللجــوء علــى التقــدم بطلــب الحصــول علــى الحمايــة والوصــول 
إليهــا؛

ــن  ــدرة الالجئي ــان ق ــة وضم ــة والتعليمي ــات الصحي ــى الخدم ــن إل ــم وصــول الالجئي دع
وطالبــي اللجــوء األكثــر احتياجــًا علــى تلبيــة احتياجاتهــم األساســية؛

رفع الوعي بمحنة الالجئين والدفاع عن حقوقهم وتنسيق الجهود لدعمهم.
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ســيـاق

تســتضيف مصــر أكثــر مــن 254،000 شــخصا مــن طالبــي اللجــوء المســجلين والالجئيــن مــن 56 دولــة 
مختلفــة، غالبيتهــم مــن ســوريا تليهــا الســودان وجنــوب الســودان وإريتريــا وإثيوبيــا واليمــن 

والصومــال.

فــي عــام 2012، بــدأ الســوريون الفاريــن مــن أراضيهــم التــي مزقتهــا الحــرب فــي طلــب اللجــوء إلــى 
مصــر. وبمــا أنهــم يمثلــون خلفيــات اجتماعيــة واقتصاديــة ودينيــة مختلفــة، ارتفــع عــدد الســوريين 
المســجلين لــدى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي مصــر بشــكل كبيــر 
مــن 12،800 فــي نهايــة عــام 2012 إلــى أكثــر مــن 130،000 شــخصا. نتيجــة لألزمــة الســورية، نقــوم اآلن 
بمســاعدة أكبــر عــدد مــن الالجئيــن وطالبــي اللجــوء المســجلين فــي التاريــخ. واســتجابة الحتياجــات 

التدفــق الكبيــر، أنشــأت المفوضيــة مكتبــا ميدانيــا فــي اإلســكندرية فــي ديســمبر 2013.

اللجوء
في مـصـر
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فــي الوقــت نفســه، تجــدد الصراعــات وانعــدام االســتقرار السياســي فــي شــرق إفريقيــا والقــرن 
األفريقــي وكذلــك االضطرابــات فــي العــراق واليمــن دفــع آالف األشــخاص مــن الســودان وجنــوب 
ــارا مــن 31 أغســطس 2020، كان  الســودان وإثيوبيــا والعــراق واليمــن إلــى اللجــوء إلــى مصــر. اعتب
عــدد الالجئيــن المســجلين لــدى المفوضيــة يتكــون مــن 130،047 الجئــا مــن ســوريا و49،290 مــن 
الســودان و19،814 مــن جنــوب الســودان و19،002 مــن إريتريــا و16،181 مــن إثيوبيــا و9،259 مــن اليمــن 

و6،824 مــن العــراق و6،755 مــن الصومــال وأكثــر مــن 1،000 فــرد مــن 49 جنســية أخــرى.

ــر فــي  ــد كبي ــى ح ــزون إل ــة فــي مصــر، ويترك ــة حضري ــوء فــي بيئ ــو اللج ــون وطالب ــش الالجئ يعي
ــك، فــي  ــع ذل ــدة مــدن فــي الســاحل الشــمالي. وم ــاط وع ــرى واإلســكندرية ودمي القاهــرة الكب
الســنوات األخيــرة، زادت الظــروف االقتصاديــة الصعبــة فــي مصــر بشــكل كبيــر مــن احتيــاج الالجئيــن 
وأفــراد المجتمــع الُمضيــف. ومــع افتقــار العديــد مــن الالجئيــن إلــى مصــدر دخــل ثابــت إلــى جانــب 
زيــادة التضخــم، تتــم تلبيــة االحتياجــات األساســية بالــكاد. التحديــات األخــرى تشــمل فــرص معيشــة 
محــدودة وحاجــز اللغــة الــذي يواجــه الالجئيــن غيــر الناطقيــن باللغــة العربيــة. كمــا يفتقــر البعــض 
إلــى التعليــم الرســمي المســتدام الــذي يمكــن أن يدعــم تطورهــم. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يعتمــد 
عــدد كبيــر مــن الالجئيــن وطالبــي اللجــوء على المســاعدات اإلنســانية لتلبية احتياجاتهم األساســية 

وتقديــم الدعــم الطبــي أو النفســي - االجتماعــي.
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دول المنشأ

سوريا
%50

السودان
%19

جنوب
السودان

%8
إريتريا
%7

إثيوبيا
%6

اليمن
%3

الصومال
%3

العراق
%3

أخرى
%1
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EGYPT

الخصائص السكانية )الديموغرافيا(

األســــر التــــي
ُيعيلهــا الرجال 

األســر التــي ُيعيلها 
السيدات 

سيدات رجال 

فــي  اللجــوء  وطالبــي  الالجئيــن  مــن 
ســتة مراكــز رئيســية فــي مصــر  %97 ُيقيم

+60 59 - 18 17 - 0

%64.1%35.9
%52%48

%59 %38%4
%3.4

%1.4

%77.4

%4.1

%9.3

%0.9
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التسجيل
تبــدأ الحمايــة الدوليــة لطالبــي اللجــوء والالجئيــن بالقبــول فــي بلــد اللجــوء والتســجيل والتوثيــق 
مــن قبــل الســلطات المحليــة أو المفوضيــة. تســجيل الالجئيــن وتحديــد هوياتهــم لهــو أمــر 
أساســي بالنســبة لألشــخاص المعنييــن وكذلــك الــدول لمعرفــة مــن وصــل وتســهيل الوصــول إلــى 
المســاعدة والحمايــة األساســيتين. يســمح ذلــك للمفوضيــة بتحديــد هــؤالء األفــراد الذيــن يعانــون 
مــن مخاطــر تتعلــق بالحمايــة أو ذوي االحتياجــات الخاصــة وكذلــك أولئــك ممــن هــم بحاجــة إلــى 

المســاعدة.

مــن خــالل إعــداد ســجل بوضعهــم، يســاعد التســجيل فــي حمايــة الالجئيــن مــن اإلعــادة القســرية 
واالعتقــال التعســفي واالحتجــاز. كمــا يعــد أداة حمايــة تســاعد علــى تحديــد أنســب الحلــول الدائمــة 

لمشــاكل الالجئيــن.

ــى مذكــرة  ــاًء عل ــة ُبن ــة التســجيل للمفوضي ــة بتفويــض عملي فــي مصــر، قامــت الحكومــة المصري
التفاهــم الموقعــة فــي عــام 1954. وعلــى مــدار الســنين، تطــورت عمليــة التســجيل لتواكــب 
أحــدث التطــورات العالميــة، وتشــمل اآلن جمــع البيانــات البيومتريــة مثــل مســح القزحيــة وبصمــات 
ــي  ــن وطالب ــات، يســمح التســجيل لالجئي ــى الخدم ــى تســهيل الوصــول إل ــع. وباإلضافــة إل األصاب
ــح إقامــة  ــى تصري ــرد التســجيل، يمكنهــم الحصــول عل ــم إقامتهــم فــي مصــر. بمج ــوء بتنظي اللج

ــالد. ــع أنحــاء الب ــة التنقــل فــي جمي ــذي يمنحهــم حري ــد وال ــل للتجدي قاب



24UNHCRمـــصـــر



UNHCR25مـــصـــر

)RSD( وضع الالجئين

مــن خاللهــا  تحــدد  التــي  اإلداريــة  أو  القانونيــة  العمليــة  هــو   )RSD( الالجئيــن  وضــع  تحديــد 
الحكومــات أو المفوضيــة مــا إذا كان الشــخص الــذي يســعى للوصــول إلــى الحمايــة الدوليــة يعتبــر 
الجئــا بموجــب القانــون الدولــي أو اإلقليمــي أو الوطنــي أم ال. غالبــا مــا يكــون تحديــد وضــع 
الالجئيــن خطــوة مهمــة للوصــول إلــى مجموعــة مــن الحقــوق، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن اإلعــادة 
القســرية. فــي مصــر، المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن لهــي مفوضــة مــن 

ــذ عــام 1954. قبــل الحكومــة المصريــة لتحديــد وضــع الالجئيــن من

علــى المســتوى العالمــي، تعمــل المفوضيــة عــن كثــب مــع الــدول لدعمهــا وتخويلهــا لالضطــالع 
بمســؤولية متزايــدة عــن تحديــد وضــع الالئجيــن مــع تحســين أنظمــة تحديــد وضــع الالجئيــن الخاصــة 
بهــا. وضمــن اإلطــار األوســع للميثــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة 
لألمــم المتحــدة بتاريــخ 17 ديســمبر 2018، ســتقوم المفوضيــة بإنشــاء فريــق دعــم قــدرات اللجــوء 

الــذي سيســاعد الــدول فــي إنشــاء أو تعزيــز نظــم اللجــوء الوطنيــة الخاصــة بهــا. 

تـحـديـد
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الحـلول

يعتبــر إيجــاد الحلــول التــي تمّكــن الالجئيــن مــن أن يعيشــوا حياتهــم بكرامــة وســالم جــزءا أساســيا 
مــن عملنــا، وقــد تشــمل تلــك الحلــول العــودة الطوعيــة إلــى الوطــن وإعــادة التوطيــن. 

عــادة مــا ُينظــر إلــى العــودة الطوعيــة إلــى الوطــن باعتبارهــا الحــل األفضــل علــى المــدى الطويــل 
مــن جانــب الالجئيــن أنفســهم وكذلــك مــن جانــب المجتمــع الدولــي. ولذلــك، فــإن العمــل اإلنســاني 
للمفوضيــة ســعيا وراء إيجــاد حلــول دائمــة لمشــاكل الالجئيــن لهــو موّجــه نحــو تمكيــن الالجــئ مــن 

ممارســة حــق العــودة إلــى بلــده بأمــان وكرامــة.

فــي الوقــت الحالــي، تعمــل المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي مصــر علــى 
تســهيل العــودة الطوعيــة إلــى مناطــق معينــة مــن الســودان وصوماليالنــد، وبالنســبة لألثيوبييــن، 
إلــى أديــس أبابــا. كمــا ُنجــري اســتطالعات للنوايــا واإلدراك مــع الالجئيــن الســوريين لقيــاس مــدى 

اهتمامهــم بالعــودة، وُنجهــز لعــودة الالجئيــن الســوريين المحتملــة فــي المســتقبل.

ــا بســبب اســتمرار الصــراع أو الحــروب أو  بالنســبة إلــى الالجئيــن الذيــن ال يســتطيعون العــودة إّم
االضطهــاد، تعتبــر إعــادة التوطيــن فــي دولــة أخــرى خيــارا بديــال. فإعــادة التوطيــن تنطــوي علــى 
اختيــار ونقــل الالجئيــن مــن دولــة طلبــوا فيهــا الحمايــة إلــى دولــة ثالثــة وافقــت علــى قبولهــم 
كالجئيــن وســتمنحهم وضــع اإلقامــة الدائمــة. يوفــر ذلــك لالجــئ المعــاد توطينــه وكذلــك أســرته 
/ أســرتها أو مــن يعولهــم / تعولهــم إمكانيــة الوصــول إلــى الحقــوق المدنيــة والسياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة المشــابهة لتلــك التــي يتمتــع بهــا المواطنــون. كمــا تحمــل 
ــد إعــادة  ــا متجنســا فــي بل ــح الالجــئ فــي النهايــة مواطن إعــادة التوطيــن معهــا فرصــة أن يصب

التوطيــن.

نحــدد الالجئيــن األكثــر احتياجــًا لغــرض إعــادة التوطيــن. منــذ عــام 2003، غــادر أكثــر مــن 27،000 الجئــا 
مــن مصــر إلــى دول إعــادة التوطيــن. فــي عــام 2016 وحــده، غــادر مصــر أكثــر مــن 4،035 الجئــا لغــرض 
إعــادة التوطيــن، ممــا يمثــل أكبــر عــدد مــن المغادريــن لغــرض إعــادة التوطيــن بالنســبة للمفوضيــة 
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي مصــر. تناشــد المفوضيــة الــدول الســتيعاب عــدد 

أكبــر مــن الالجئيــن ممــن هــم بحاجــة ماّســة إلــى الحمايــة بشــكل مســتمر. 

الدائــمـة
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الحـمـايـة
االســتالم والمشــاورة تســتقبل المفوضيــة فــي مصــر أكثــر مــن 1000 الجئــا وطالبــا للجــوء فــي 
مكاتبهــا كل يــوم عمــل. أحــد نقــاط التواصــل األولــى مــع المفوضيــة هــي مناطــق االســتقبال فــي 
القاهــرة الكبــرى واإلســكندرية. هنــاك، يقــدم موظفــو الحمايــة المشــورة لالجئيــن وطالبــي اللجــوء 

الذيــن يقصــدون المفوضيــة دون موعــد.

وبعيــدا عــن مناطــق االســتقبال فــي مكاتبنــا األربعــة، هنــاك عــدة طــرق أخــرى للوصــول إلــى 
المفوضيــة متاحــة أمــام الالجئيــن والتــي تتضمــن خطــوط معلومــات هاتفيــة داخليــة فــي القاهــرة 
واإلســكندرية. يقــوم موظفــو خطــوط المعلومــات الذيــن يبلــغ عددهــم 13 بالــرد علــى متوســط 750 
ــة  ــة والفرنســية واألمهري ــة والعربي ــا ويقدمــون المعلومــات بســبع لغــات )اإلنجليزي مكالمــة يومي
واألوروميــة والصوماليــة والتجرينيــة(. يتــم التواصــل بشــكل ثنائــي االتجــاه أيضــا مــن خــالل الزيــارات 
المنزليــة ومتطوعــي التواصــل مــع الالجئيــن ومناقشــات مجموعــات التركيــز ومنصــات التواصــل 

ــر، فيســبوك(.  ــا )تويت االجتماعــي الخاصــة بن

ــات منتظمــة  ــن خــالل اجتماع ــة م ــات المقدم ــول الخدم ــات ح ــى تعليق نســعى أيضــا للحصــول عل
مــع ممثلــي المجتمــع. المنظمــات غيــر الحكوميــة الشــريكة لنــا، والتــي تنفــذ جــزءا مــن أنشــطتنا، 
تمتلــك قنــوات اتصــال إضافيــة مــع مجتمــع الالجئيــن. فمكاتبهــا لديهــا آليــات النزاهــة فــي مكانهــا 
المناســب مثــل أنظمــة مكافحــة الغــش واســتالم الشــكاوى مــن أجــل االمتثــال التــام إلــى مبــادئ 

المفوضيــة وإرشــاداتها. 

خـدمـات
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حمايــة الطفــل يشــّكل األطفــال أكثــر مــن نصــف عــدد الالجئيــن فــي العالــم. الكثيــرون منهــم 
ســيقضون طفولتهــم بأكملهــا بعيــدا عــن منازلهــم وعــن عائالتهــم فــي بعــض األحيــان. فــي 
حــاالت األزمــات والتشــرد، يكــون األطفــال والمراهقــون والشــباب معرضيــن للخطــر علــى عــدة 
جبهــات: أشــكال مختلفــة مــن ســوء المعاملــة أو االنفصــال عــن مقدمــي الرعايــة أو اإلهمــال أو 
العنــف أو االســتغالل أو االتجــار أو التجنيــد العســكري. ولهــذا الســبب، تلتــزم المفوضيــة بضمــان 
حمايــة األطفــال مــن األذى وحمايــة حقوقهــم مــن خــالل توفيــر الدعــم النفســي االجتماعــي 

ــة. ــة والتنمي ــي الحماي ــة احتياجاتهــم الخاصــة فــي مجال والبرامــج المســتهدفة لتلبي

فــي مصــر، مــا يقــرب مــن 40 فــي المائــة مــن الالجئيــن وطالبــي اللجــوء المســجلين لهــم مــن 
ــرا مــن  ــا( أيضــا جــزءا كبي ــن 15 و24 عام ــراوح أعمارهــم مــا بي ــن تت األطفــال. يشــّكل الشــباب )الذي
المســجلين لــدى المفوضيــة. ال يــزال عــدد األطفــال األكثــر احتياجــا ممــن هــم بحاجــة إلــى حمايــة 
عاجلــة فــي ازديــاد. فغالبيــة هــذه المجموعــة المعرضــة للخطــر هــم مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن 
والمنفصليــن عــن أســرهم )حوالــي 4،000 طفــال حتــى اآلن( الذيــن فــروا مــن إثيوبيــا وإريتريــا 
والصومــال والســودان. المخاطــر النموذجيــة تشــمل اإلهمــال واالفتقــار إلــى الرعايــة البديلــة 
المناســبة والعنــف واالعتــداء الجســدي واللفظــي والعنــف الجنســي والجنســاني )SGBV( وعمــل 
األطفــال. نعمــل عــن كثــب مــع المجتمعــات لتقليــل هــذه المخاطــر واالســتجابة لهــا عــالوة علــى 

ــم خدمــات مخصصــة. تقدي

تقييمــات أفضــل المصالــح تعتبــر عناصــر أساســية لعمــل المفوضيــة العــام بشــأن حمايــة الطفــل. 
فهــي تشــّكل أداة تدخــل رئيســية فــي تحديــد ومعالجــة احتياجــات حمايــة الطفــل وضمــان اإلحالــة 
المنهجيــة لألطفــال للخدمــات التــي يحتاجونهــا. يشــمل ذلــك الدعــم النفســي - االجتماعــي 
والمســاعدة الماليــة وفــرص التعليــم وتتبــع األســرة والمتابعــة المكثفــة المقدمــة مــن قبــل 
شــركاء متخصصــون فــي مجــال حمايــة الطفــل وترتيبــات الرعايــة البديلــة التــي يدعمهــا الموجهــون 

المدربــون داخــل المجتمــع.
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العنــف الجنســي والجنســاني )SGBV( يشــير العنــف الجنســي والجنســاني )SGBV( إلــى 
أي فعــل يرتكــب ضــد إرادة الشــخص ويســتند إلــى المعاييــر الجنســانية وعالقــات القــوة غيــر 
المتكافئــة. يشــمل ذلــك النــوع مــن العنــف التهديــدات بالعنــف واإلكــراه. يمكــن أن يكــون هــذا 
العنــف ماديــا أو عاطفيــا أو نفســيا أو جنســيا بطبيعتــه، ويمكــن أن يتخــذ شــكل الحرمــان مــن 
المــوارد أو الوصــول إلــى الخدمــات. هــذا النــوع مــن العنــف ُيلحــق األذى بالنســاء والفتيــات والرجــال 

واألوالد. فالعنــف الجنســي والجنســاني يعــد انتهــاكا لحقــوق اإلنســان. 

فــي مصــر، تشــمل أنشــطتنا الوقائيــة ُنهــج مبتكــرة متعــددة القطاعــات بمــا فــي ذلــك األنشــطة 
المجتمعيــة وجلســات التوعيــة القانونيــة ومبــادرات تمكيــن المــرأة والعــالج بالفــن. فــي جميــع 
أنشــطة االســتجابة، يتــم توفيــر إدارة جــودة الحالــة بشــكل مســتمر بالنســبة للناجيــن مــن العنــف 

الجنســي والجنســاني المحدديــن. 

الحمايــة المجتمعيــة )CBP( تبنــت المفوضيــة نهــج الحمايــة المجتمعيــة )CBP( للعمل مع جميع 
األشــخاص الذيــن تخدمهــم علــى أســاس التشــاور والمشــاركة. يتضمــن نهــج الحمايــة المجتمعيــة 
مشــاركة المجتمعــات بشــكل هــادف وكبيــر فــي جميــع جوانــب البرامــج التــي تؤثــر عليهــا، ممــا يعــزز 
الــدور القيــادي للمجتمــع كقــوة دافعــة للتغييــر. لكــي تكــون قائمــة علــى المجتمــع حقــا، يجــب أن 
تشــمل البرامــج أشــخاصا مهّميــن بالنســبة للمفوضيــة فــي كل مرحلــة: فــي التقييــم والتشــخيص 
وتحديــد األولويــات والتصميــم والتنفيــذ والرصــد والتقييــم، مــع تطبيــق نهــج العمــر والجنــس 

والتنــوع لضمــان الشــمولية.

تشــمل اســتطالعاتنا وتقييماتنــا الرســمية تقييمــا تشــاركيا ســنويا تقــوم فيــه الفتيــات والفتيــان 
ــة مواكبتهــم  ــا بكيفي ــن احتياجاتهــم وإخبارن ــالغ ع ــال مــن جنســيات مختلفــة باإلب والنســاء والرج
للتحديــات وتقديــم اقتراحــات بشــأن التدخــالت المحتملــة مــن قبــل المفوضيــة. يتــم دمــج نتائــج هــذا 

التقييــم فــي عمليــة التخطيــط الخاصــة بنــا للعــام التالــي.
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تعمــل المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي مصــر عــن كثــب مــع مجتمعــات 
الالجئيــن وطالبــي اللجــوء لتعزيــز قدرتهــم علــى اإلدارة الذاتيــة. خــالل عــام 2018، تلقــى 197 عضــوا 
مــن أعضــاء مجتمــع الالجئيــن وأعضــاء المبــادرات التطوعيــة والمتطوعيــن فــي مجــال التوعيــة 
ــا علــى النهــج المجتمعــي للحمايــة فــي القاهــرة الكبــرى والســاحل الشــمالي. كمــا نقــوم  تدريب
بتنظيــم اجتماعــات للتواصــل مــع الالجئيــن وطالبــي اللجــوء فضــال عن الحــوار المجتمعي ومناقشــات 

مجموعــات التركيــز ورفــع الوعــي حــول الخدمــات التــي تقدمهــا المفوضيــة وشــركاؤنا.

األولويــة  ذات  التدخــالت  أحــد  والدعــم  القانونيــة  المســاعدة  تعــد  القانونيــة  المســاعدة 
للمفوضيــة. فــي مصــر، نقــدم المشــورة لالجئيــن وطالبــي اللجــوء بشــأن بيئــة الحمايــة فــي البــالد 
ونقــدم المســاعدة القانونيــة فــي المســائل المتعلقــة باإلقامــة والوصــول إلى الحقوق األساســية. 
وتماشــيا مــع ذلــك، ننظــم ورش عمــل لبنــاء القــدرات للمؤسســات الوطنيــة ووكالء إنفــاذ القانــون.

تقــوم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي مصــر بتســهيل عمليــة الحصــول 
علــى الوثائــق القانونيــة المتعلقــة باألحــوال المدنيــة لالجئيــن وطالبــي اللجــوء. فيتــم تقديــم 
ــة والحصــول علــى  المشــورة لهــم بشــأن التســجيل الخــاص باألحــوال المدنيــة والطــالق والحضان
الجنســية المصريــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ندعــم الالجئيــن وطالبــي اللجــوء للوصــول إلــى تســجيل 
المواليــد، وخاصــة فــي حــاالت الــزواج غيــر الموثــق بشــكل غيــر ســليم والتــزاوج المختلــط واألطفــال 

المولوديــن خــارج إطــار الــزواج.

نضمــن أيضــا التطبيــق الواجــب لإلجــراءات القانونيــة مــن خــالل دعــم الالجئيــن وطالبــي اللجــوء مــن 
ــر المســاعدة فــي  ــة. تتوف ــة والمدني ــات الجنائي ــك النزاع ــا فــي ذل ــة، بم ــراءات القانوني خــالل اإلج
حالــة االعتــداءات الجســدية مــع تقديــم تقاريــر الشــرطة وكذلــك فــي حــاالت االحتجــاز أو االعتقــال 

المتعلقــة بحــوادث الهجــرة غيــر القانونيــة.
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مع المجتمع

يعــد التواصــل مــع المجتمــع )CWC( مكّونــا أساســيا فــي عمليــات المفوضيــة ويشــّكل عنصــرا 
حاســما فــي مســؤوليتها عــن الســكان المتضرريــن.

يمكــن تعريــف التواصــل مــع المجتمــع علــى أنــه تدفــق متبــادل للمعلومــات بيــن الجهــات 
ــة الســامية لألمــم المتحــدة  ــن. بالنســبة للمفوضي ــة اإلنســانية واألشــخاص المعنيي الفاعل
لشــؤون الالجئيــن، هــذا يعنــي أن الالجئيــن وطالبــي اللجــوء ليــس لديهــم إمكانيــة الوصــول 
إلــى المعلومــات وخدمــات إنقــاذ الحيــاة مــن أجــل الحفــاظ علــى حمايتهــم فحســب، بــل 

أنهــم أيضــا جــزء مــن عمليــة صنــع القــرار التــي تؤثــر فــي النهايــة علــى حياتهــم.

لتحقيــق هــذه األهــداف، تســتخدم المفوضيــة قنــوات اتصــال مختلفــة للوصــول إلــى 
األشــخاص المعنييــن والحصــول علــى تعليقاتهــم. يسترشــد هــذا جزئيــا بالســياق الــذي 
تعمــل فيــه المفوضيــة فــي مصــر والــذي تشــمل ســماته الرئيســية عــددا كبيــرا مــن ســكان 
المــدن مــن الالجئيــن وطالبــي اللجــوء الذيــن يأتــون مــن حوالــي 58 دولــة وينتشــرون فــي 
جميــع أنحــاء المحافظــات المصريــة، كمــا يتشــكل مــن خــالل المعلومــات الــت يحتــاج إليهــا 

ــة لديهــم. ــوات االتصــال المفضل ــي اللجــوء وقن ــن وطالب الالجئي

التـواصـل
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قنوات االتصال التي تستخدمها المفوضية )والشركاء(:
أدوات الطباعة التقليدية: كتيبات المعلومات والنشرات والملصقات ذات العالمات التجارية.

مواقــع التواصــل االجتماعــي: هنــاك صفحتــان علــى الفيســبوك مخصصتــان لالجئيــن وطالبــي اللجوء 
ــي  ــات الرئيســية الســبع الت ــات باللغ ــات معلوم ــر. تقــدم هــذه الصفح ــات المجتمــع األكب ومجموع

يتحــدث بهــا أكبــر عــدد مــن الالجئيــن فــي مصــر.

الهواتــف المحمولــة: الرســائل النصيــة القصيــرة، باإلضافــة إلــى خدمــات الرســائل المجانيــة، مثــل 
الواتســاب، إلخ.

خــط المعلومــات الخــاص بالمفوضيــة فــي مصــر: فــي يوليــو 2015، تــم إطــالق خــط المعلومــات 
الــذي يتلقــى أكثــر مــن ألــف مكالمــة يوميــا مــن جميــع الالجئيــن فــي مصــر، مــع وجــود مترجميــن 

ــوم. ــن للغــات المحــددة كل ي متخصصي

جهــود التواصــل: تحتفــظ المفوضيــة ببرنامــج نشــط للتواصــل للتعامــل مــع مجتمعــات الالجئيــن 
ــاة مباشــرة  ــة قن وطالبــي اللجــوء. كل شــهر، يتــم عقــد اجتماعــات مجتمعيــة والتــي تكــون بمثاب
لتقديــم المعلومــات حــول الخدمــات المقدمــة مــن قبــل المفوضيــة والشــركاء وتلقــي التعليقــات.

مراكــز االســتقبال: تقــوم المفوضيــة بتشــغيل أربعــة مراكــز اســتقبال حيــث يقــدم موظفــو الخطــوط 
األماميــة بتلــك المراكــز بتقديــم المشــورة لالجئيــن وطالبــي اللجــوء ممــن لديهــم مخــاوف بشــأن 

التســجيل والمســاعدة والحمايــة.

قاعــدة المعرفــة )األســئلة األكثــر تــداوال(: للموظفيــن والشــركاء لإلجابــة علــى االستفســارات 
األساســية حــول خدمــات المفوضيــة.

مقاطــع الفيديــو: متوفــرة عبــر اإلنترنــت وفــي مناطــق االســتقبال. تــم إعدادهــا إلعــالم األشــخاص 
ــة حــول الخدمــات المتاحــة وتســليط الضــوء علــى قصــص الالجئيــن فــي  محــل اهتمــام المفوضي

مصــر.

لضمــان وصــول المعلومــات إلــى أكبــر عــدد مــن الســكان ممــن تهتــم بهــم، وخاصــة األكثــر احتياجــًا، 
تقــوم المفوضيــة باســتمرار بتقييــم اتصاالتهــا وتعليقاتهــا )بمــا فــي ذلــك التعليقــات واالقتراحــات 
والشــكاوى( عبــر خيــارات فائقــة ومنخفضــة التكنولوجيــا، اخــرى ال تعتمــد على التكنولوجيا لتحســين 

إمكانيــة الوصــول وقدرتهــا علــى تلقــي والــرد علــى ردود الفعــل الحساســة )وغيــر الحساســة(.
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د ول�ي �ج

أصبح الركض حالًيا شغف الالجئين الصوماليين بمجرد أن 
أصبحت هــذه الرياضة خياره الوحيد

علــى مــدى الســنوات الســت الماضيــة، وصــل جوليــد إلــى كل ركــن مــن أركان 
مصــر التــي تبّنتــه وذلــك بفضــل أرجلــه الطويلــة التــي حملتــه، وشــارك فــي 
ســباقات الماراثونــات وســباقات التحّمــل األخــرى فــي جميــع أنحــاء البــالد 

حيــث نمــت وازدادت مجموعــة جوائــزه مــن الميداليــات أكثــر فأكثــر.
وقال: "كلما أجري أشعر بالحرية، وأعيش حًرا في عالمي".

ــد؛ ففــي عــام  ــى التــي ركــض فيهــا جولي ولكــن هــذه ليســت المــرة األول
2007، فــّر مــن وطنــه الصومــال، خوًفــا علــى حياتــه بعــد أن قتلــت الميليشــيات 
والــده واســتمرت فــي نشــر الرعــب فــي الشــوارع كجــزء مــن الصــراع األهلــي 

المســتمر القائــم منــذ عقــود فــي البــالد. 
وغــادر الصومــال وحــده بمســاعدة صديــق والــده الراحــل، الــذي رتــب هجرتــه 

مــع المهربيــن لنقلــه عبــر الحــدود ومــن بعدهــا إلــى مصــر.
وفــي عــام 2012، عندمــا تحولــت أنظــار العالــم إلــى دورة األلعــاب األولمبيــة 
الصيفيــة فــي لنــدن، انصــب اهتمــام جوليــد علــى رياضــي واحــد علــى وجــه 
الخصــوص – وهــو عــّداء المســافات الطويلــة البريطانــي "مــو فــارح"، الــذي 

فــّر مــن أرض الصومــال كالجــئ عندمــا كان طفــاًل.
ومــن خــالل متابعتــه لفــارح الــذي حصــل علــى البطولــة األوليمبيــة لمرتيــن، 
فقــد أدى ذلــك إلــى إلهــام جوليــد باالنضمــام إلــى مجموعــة ركــض محليــة 
فــي القاهــرة، وهــي خطــوة مــن شــأنها تغييــر حياتــه بطــرق لــم يكــن 

يتوقعهــا.
وتذكــر جوليــد قائــاًل: "أخرجنــي الركــض مــن منزلــي والحــي الــذي أســكن فيه، 

ألول مــرة، ألننــي لــم أكــن أعــرف حتــى أحيــاء القاهــرة نفســها مــن قبــل".
الماراثــون  ســباقات  فــي  بالمشــاركات  حافــل  بســجل  يتمتــع  واليــوم، 
مثــل  بعيــدة  أماكــن  فــي  الحواجــز  وســباقات  العشــارية  والســباقات 

واإلســماعيلية. وأســوان  الشــيخ  وشــرم  اإلســكندرية 

اك �ش �ت

 أفــادت تشــاك قائلــًة: "لــم أشــعر أبًدا بأنني شــخص عديم 
الجنسية"،

"مصر وطني".
ولــدت فــي القاهــرة ألبويــن أرمينييــن، عندمــا هــرب والــد تشــاك البالــغ مــن 
العمــر 80 عاًمــا مــن اإلبــادة الجماعيــة لألرمــن وفــّر إلــى مصــر فــي عــام 
1915 واســتقر فيهــا وتــزوج وأنجــب طفليــن، ومــن خــالل تحــّول غيــر متوقــع 
لمصيرهــا، توفــي األب الشــاب فجــأة، تــارًكا وراءه أرملــة تبلــغ مــن العمــر 22 

عاًمــا وطفليــن.
وبعــد وفاتــه بوقــٍت قصيــر، تزوجــت والــدة تشــاك، وأرســلت تشــاك للعيــش 
مــع عمتهــا الخياطــة. وفــي ســن الثالثــة عشــر، تركــت المدرســة لمســاعدة 
أيًضــا خياطــة وتعاقــدت  عمتهــا فــي تغطيــة نفقاتهــا، وأصبحــت هــي 

للعمــل مــع عــدة مشــاغل خياطــة حتــى زواجهــا فــي عــام 1973.
كان زوج تشــاك ســائًقا أرمينًيــا يعمــل فــي الســفارة األســترالية. وقالــت 
تشــاك: "لقــد كان رجــاًل صالًحــا وُيقّدرنــي". وفــي عــام 1992، توفــي زوجهــا، 
تــارًكا تشــاك مــع ابنهمــا الوحيــد هاكــوب، الــذي يعيــش حالًيــا فــي إيطاليــا 
مــع زوجتــه وأطفالــه الثالثــة، ويعمــل مديــر مطعــم ويــزور والدتــه عــدة 

مــرات فــي الســنة.
عاشــت تشــاك طــوال حياتهــا فــي حــي مصــر الجديــدة )هليوبوليــس( الراقــي 
ــًة  ــة األرمنيــة. وتذكــرت تشــاك بفخــر قائل ــذي تعيــش فيــه معظــم الجالي ال
"اعتــدت أن أكــون عضــوا فــي جوقــة الكنيســة؛ وكنــت نشــطة للغايــة فــي 

مجتمعنــا".
ــذ عــام 1992، كانــت تشــاك تتلقــى المســاعدة الماليــة مــن المفوضيــة  ومن
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن كل ثالثــة أشــهر، حيــث أفــادت 
ــى  ــز عل ــدي ســقف فــوق رأســي وخب ــي، ل ــا قدمــوه ل ــى م "أشــكر هللا عل

مائدتــي".
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العطار اسم  �ج

مخــرج ســوري جمــع شــمل الالجئيــن والســكان المحلييــن 
عبــر الدرامــا

عندمــا تواصــل باســم العطــار البالــغ مــن العمــر 37 عاًمــا مــع المفوضيــة 
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي أواخــر عــام 2014، لــم يكــن 

ــذات. ــة اكتشــاف ال ــا أمامــه لرحل ــه ســيفتح باًب يتوقــع أن
ــاة  ــي فــي قن ــة مقــدم تلفزيون كان باســم يعمــل فــي ســوريا فــي وظيف
رســوم متحركــة عربيــة شــهيرة – "ســبيس تــون"، ولكــن مــع تطــورات األزمــة 

الســورية وجــد نفســه مجبــًرا علــى الفــرار.
ُيلحــق النــزوح القســري خســائر فادحــة باألشــخاص الذيــن يعيشــون فــي 
ــت أركــض  ــى لســانه: "كن ــاء عل ــث ج ــم يكــن باســم اســتثناًء، حي ــه، ول ظلمت
للنجــاة بحياتــي خــالل قصــف جــوي علــى مســقط رأســي عندمــا أصبــت فــي 

ــا وإعاقــة جزئيــة. ــة عذاًب ــه اإلصاب ــل كبدت رجلــي". ب
لــم يستســلم باســم لليــأس، وكان عازًمــا علــى استكشــاف فــرص أخــرى 
لكســب قــوت يومــه ودعــم أســرته بعــد أن اســتقر فــي مدينــة اإلســكندرية 

الســاحلية فــي مصــر فــي عــام 2013.
لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة  أعلنــت   ،2015 عــام  وفــي 
وطالبــي  لالجئيــن  المجتمعــي  التمكيــن  مشــروع  إطــالق  عــن  الالجئيــن 
اللجــوء، وهــذا المشــروع أتــاح إنشــاء مبــادرة باســم المجتمعيــة "الُرّحــل".

ــة  ــذات ومعالج ــن ال ــر ع ــن كأداة للتعبي ــى اســتخدام الف ــادرة عل ــزت المب رك
ــا  ــز العنصــري وقضاي ــي والتميي ــف المنزل ــة وخاصــة العن ــا االجتماعي القضاي
الفنانيــن،  مــن  فريــق  المبــادرة  وضمنــت  والتحــرش،  االجتماعــي  النــوع 

معظمهــم مــن الممثليــن المســرحيين، مــن جنســيات مختلفــة.
ــر عــن ســعادتهم بتلــك  ــد مــن الشــباب بالتعبي ــك قــام العدي ومــن خــالل ذل

ــا فــي حياتهــم. ــًرا لتصوراتهــم وفرًق ــت تغيي ــف أحدث ــادرة وكي المب
وأفــاد نــور البالــغ مــن العمــر 21 عاًمــا، أحــد الشــباب الُرّحــل: "لــم أقابــل العديــد 
ــدي  ــد أشــعر بالوحــدة بعــد اآلن فــي بل ــم أع ــل ل ــاء فحســب، ب مــن األصدق

بالتبنــي".

�ب ط�ي
خ
ال� ود�ي  �ج

فتــاة صغيــرة هربــت من ســوريا وخضعت لعمليــة جراحية 
فــي القاهــرة غيرت مســار حياتها 

عندمــا ُعرضــت صــورة جــودي الخطيــب البالغــة مــن العمــر تســع ســنوات فــي 
معــرض بالقاهــرة، لــم تتوقــع هــي وال عائلتهــا أن تتغيــر حياتهــا إلــى األبــد.

جــودي ســورية األصــل، كانــت هــي وعائلتهــا يعيشــون فــي شــقتهم فــي 
ــن  ــاء م ــام 2011 فــي ســقوط إن ــار حــدث فــي ع ــا تســبب انفج دمشــق عندم
المــاء المغلــي فــوق جــودي، أصابهــا بحــروق خطيــرة إلــى جانــب عــدم 
ــّرت األســرة مــن  ــام 2012، ف ــك ذراعهــا األيســر، وفــي ع ــى تحري قدرتهــا عل

ــن. ــان كالجئي ــن األم ــا ع ــى مصــر بحًث ــاءت إل الحــرب فــي ســوريا وج
وُصنفــت طبيعــة جروحهــا علــى أنهــا جراحــات تجميليــة، وبالتالــي ال يمكــن 
تغطيــة عالجهــا الطبــي مــن جانــب المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 

ــة. ــود الميزاني ــن بســبب قي لشــؤون الالجئي
وفــي معــرض صــور المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 
ــن  ــب صــور الجئي ــى جان ــم فــي عــام 2014 ُعرضــت صــورة جــودي إل ــذي ُأقي ال
آخريــن، وتواصــل زائــر، متأثــًرا جــًدا بقصــة جــودي، مــع الدكتــور عمــرو مبــروك 
دكتــور؛ أســتاذ جراحــات التجميــل فــي جامعــة عيــن شــمس والمفوضيــة 
ــة معالجــة  ــن للتأكــد مــن إمكاني الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئي
ــا  ــا، ووفًق ــروك علــى عــالج جــودي مجاًن ــور مب جــودي، وعندمــا وافــق الدكت
إلفــادة والــدة جــودي كانــت األســرة "ســعيدة للغايــة، وممتنــة، ومتفاجئــة، 

ــة، ومتلهفــة، وقلقــة". ومتفائل
وعنــد الفحــص األولــي، أبلــغ الدكتــور مبــروك، الــذي يتطــوع بتقديــم خدماتــه 
بانتظــام للمنظمــات الخيريــة، والــدي جــودي أن ابنتهمــا ســتحتاج فقــط إلــى 

عمليــة جراحيــة بســيطة، لكنــه أراد إجرائهــا فــي أقــرب وقــت ممكــن.
وأجــرى الدكتــور مبــروك عمليــة جراحيــة غيــر تجميليــة ووظيفيــة رأبيــة بهدف 
مســاعدة جــودي فــي تحريــك ذراعهــا اليســرى مــرة أخــرى، وكانــت العمليــة 
الجراحيــة ناجحــة وتــم فــك ُغــرز خياطــة الجراحــة لجــودي فــي أوائــل عــام 2015.
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عموس ا  �خ ��ي �ي �ت

هتفت الجئة سودانية: نحن مهمون أيًضا ! 
ــد مــن  ــن العدي ــا مــن بي ــر 31 عاًم ــزا عمــووس البالغــة مــن العم ــت تري كان
ــا عــن  ــوا مــع عائالتهــم إلــى مصــر بحًث ــن الســودانيين الذيــن وصل الالجئي

األمــان.
ــد  ــي وق ــال تعليمهــا العال ــن إكم ــم تتمكــن م ــن، ل وبالنســبة ألم لطفلي
كانــت الحيــاة مليئــة بالتحديــات فــي ظــل ظــروف عمــل زوجهــا، الــذي كان 

يعمــل بائًعــا متجــواًل فــي الشــوارع.
ومــع ذلــك، كانــت تيريــزا تتمتــع بقــوة داخليــة وروًحــا شــجاعة ال تستســلم 
أبــًدا. وإيماًنــا منهــا بــأن كل امــرأة لهــا أهميــة، شــاركت تيريــزا فــي 
تأســيس لجنــة للنســاء الســودانيات ومــن جنــوب الســودان حيــث يمكنهــن 

ــا. ــول مًع ــا التــي تتعلــق بهــن وإيجــاد الحل مناقشــة القضاي
وعلــى الرغــم مــن جهودهــن، ال تــزال تيريــزا وزميالتهــا يشــعرن بالعزلــة 
فــي مجتمعهــن وهــم بحاجــة إلــى مزيــد مــن الدعــم. فقــد تواصلــوا مــع 
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي عــام 2016 

ــا".  ــون أيًض ــن مهم ــات بســيطة: "نح ــالث كلم ــوا بث ــازم ونطق ــرار ح بق
ومــن خــالل العمــل عــن كثــب معهــم لبنــاء قدراتهــم وإشــراكهم فــي 
ــزا  ــة تيري ــون، قدمــت المفوضي األنشــطة المختلفــة التــي يقودهــا الالجئ
ربطهــم  تــم  حيــث  مجتمعــي  منتــدى  فــي  اآلخريــن  اللجنــة  وأعضــاء 
بمجموعــات مجتمعيــة أخــرى مــن جنســيات مختلفــة، وأطلــق المنتــدى 

العنــان لفــرص التواصــل لهــم ومحــى شــعورهم بالعزلــة.
ــة  ــزا متحمســة للتســجيل كطالب ــت تيري ــى المســتوى الشــخصي، كان وعل

ــم االجتمــاع. ــة اآلداب، قســم عل ــة فــي كلي جامعي
ــا الظــالم إلــى النــور ألنــه يظهــر لنــا  وقالــت: "فــي بعــض األحيــان يقودن
ــز  ــات فــي تعزي ــف ســاعدتها الصعوب ــا كي ــروي لن ــا"، وهــي ت ــدى قوتن م

المرونــة والصمــود، وتحقيــق أحالمهــا.

ماو�ي �خ �ج عادل 

بطــل المصارعــة الســوري يســاعد األطفــال الالجئيــن في 
تحقيــق أحالمهم

فــّر عــادل بزمــاوي البالــغ مــن العمــر 23 عاًمــا مــن ســوريا بعــد فتــرة وجيــزة 
مــن مشــاركته فــي بطولــة المصارعــة الوطنيــة، تــارًكا وراءه عائلتــه ودفــن 
ذكرياتــه القديمــة تحــت أنقــاض المبنــى الــذي تعــرض للقصــف، إلــى جانــب 

الشــهادات والميداليــات التــي فــاز بهــا بفخــر.
وفــي عــام 2012، وصــل إلــى مصــر حيــث كان مهتًمــا فقــط بالبحــث عــن األمــان 
وكســب قــوت يومــه ولــم شــمل عائلتــه. وفــي أواخــر عــام 2013، انضــم إليــه 

والديــه وإخوتــه أخيــًرا وانتقلــت العائلــة إلــى اإلســكندرية.
ــدأ عــادل استكشــاف الفــرص الســتئناف مســيرته  وبإلهــام مــن شــقيقه، ب
الرياضيــة. وعلــى الرغــم مــن أن عــادل لــم يتمكــن مــن المشــاركة فــي 
ــا وأن يــرد  البطــوالت الوطنيــة المصريــة، إال أنــه كان يحلــم بــأن يصبــح مدرًب

الجميــل لمجتمعــه.
وأفــاد قائــاًل: "شــعرت باإلحبــاط ألننــي لــم أســتطع شــق طريقــي مــرة 
أخــرى إلــى حلبــة المصارعــة كمتســابق، لكــن تحــول حلمــي إلــى العمــل مــع 

الالجئيــن األصغــر ســًنا واستكشــاف األبطــال منهــم".
لقــد كان لقــاء األبطــال الســابقين اآلخريــن الذيــن عاشــوا فــي اإلســكندرية 
ــزرع بــذور  ــا ب فــي عــام 2016 فصــاًل جديــًدا فــي حيــاة عــادل حيــث قامــوا مًع
ــت إلــى مركــز  ــة التــي تصّوروهــا لالجئيــن، والتــي تحول ــة الرياضي األكاديمي

رياضــي فــي أوائــل عــام 2017.
وبالنســبة لعــادل، كان هــذا مجــرد حلــم واحــد مــن بيــن العديــد مــن األحــالم 
التــي تمّكــن مــن تحقيقهــا وال يــزال يطمــح إلــى أن يصبــح بطــاًل أولمبًيــا وأن 

يتابــع تعليمــه المتخصــص فــي الرياضــة.
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وم م�ي داود 

مــن معســكر النــزوح الداخلــي إلــى أفضــل الجامعــات في 
مصــر: رحلــة الباحــث العلمــي مــن مبــادرة ألبــرت أينشــتاين 

األكاديميــة األلمانية لالجئين
ولــد داود مايــوم فــي جنــوب الســودان، وكان االبــن األصغــر بيــن ســبعة 
أشــقاء ومــلء اليــأس قلــب والدتهــم وفقــدت األمــل فــي حمايتهــم بعــد 

انــدالع الحــرب األهليــة الســودانية الثانيــة.
وفــي أوائــل التســعينيات، وصلــوا إلــى مخيــم "جبرونــا" للنازحيــن داخلًيــا 
بالقــرب مــن العاصمــة الســودانية الخرطــوم، حيــث مكثــوا قرابــة ثمانــي 

ســنوات.
وفــي ســن التاســعة، انتقلــت األســرة إلــى الخرطــوم حيــث تمّكــن داود مــن 
االلتحــاق بالمدرســة بانتظــام. وعلــى الرغــم مــن النكســات التــي واجههــا 
عندمــا كان طفــاًل إال أنهــا كانــت تعنــي لــه أنــه ســيتعين عليــه تعويــض 
ســنوات الدراســة الضائعــة، وتمّكــن مــن التخــّرج مــن المدرســة الثانويــة 

والتحــق بالجامعــة.
وقــال: "بصفتــي إنســاًنا، يعــد النــزوح هــو التجربــة األســوأ التــي واجهتهــا 
علــى اإلطــالق، فهــي التجربــة التــي يمكنهــا أن تفصــل الشــخص عــن 

أحبائــه". 
ومــع ذلــك، ففــي عامــه األول فــي الجامعــة، تعــرض داود للنــزوح القســري 
للمــرة الثانيــة، عندمــا اضطــر إلــى الفــرار مــن الســودان بحًثــا عــن األمــان 

فــي مصــر.
لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة  فتحــت   ،2012 عــام  وفــي 
الالجئيــن طلبــات االلتحــاق ببرنامــج المنــح الدراســية للتعليــم العالــي، مبــادرة 
إمكانيــة  ُتتيــح  والتــي  لالجئيــن،  األلمانيــة  األكاديميــة  أينشــتاين  ألبــرت 
االلتحــاق بالتعليــم العالــي للطــالب الالجئيــن فــي بلــد اللجــوء. وبعد سلســلة 
مــن المقابــالت، كان داود أحــد الالجئيــن الســبعة الذيــن حصلــوا علــى المنحــة 

الدراســية.
وفــي عــام 2016، حصــل علــى شــهادة مزدوجــة فــي االقتصــاد والقانــون مــن 
ــى درجــة الماجســتير  ــا دراســاته للحصــول عل ــع حالًي ــر، ويتاب جامعــة 6 أكتوب

فــي السياســة العامــة مــن الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة.

ور
، �خ �ت �ي

أمل، ر�ت
�، ا �ي ، ع�ج �خ �ي �س�ي حلا، �خ

االســتجابة  علــى  قدرتهــم  يثبتــن  ســوريات  الجئــات 
المجتمــع الحتياجــات 

مــن الــالزم ترتيــب القطــع المختلفــة إلكمــال لعبــة أحجيــة الصــور المقطعــة، 
وتكّلــف األمــر ســت نســاء ســوريات قويــات لبنــاء "غــٍد أفضــل" لمجتمعاتهــن.
فــي ســن مــا بيــن ثالثــة وعشــرين وثمانيــة وثالثيــن عاًمــا، أسســت حــال، 
ــادرة "بكــرة أحلــى" )غــًدا أفضــل(  ــور مب ــر، وأمــل، ورقيــة، ون ونرســيين، وعبي
لالســتجابة الحتياجــات مجتمعاتهــم، ومــن خــالل مراعــاة خلفياتهــن المتنوعة 
كأحــد المقومــات لديهــن، أدلــت هــذه المجموعــة مــن النســاء بخبراتهــن 

ــر. ــر فأكث لجعــل مبادرتهــن تزدهــر أكث
وتقــول رقيــة درويــش البالغــة مــن العمــر 31 عاًمــا "يتمتــع كل منــا بمهــارات 
مختلفــة، وبالتالــي نقّســم المســؤوليات وفًقــا لذلــك، ويمكــن لمــن لديهــم 
مهــارات فــي التدريــس تقديــم وعــرض الــدروس، فــي حيــن أن أولئــك الذيــن 
هــم جــزء مــن الشــبكات االجتماعيــة الواســعة يمكنهــم اإلشــراف علــى 

العالقــات الخارجيــة".
ومنــذ إنشــائها فــي عــام 2016، عملــت مبــادرة "بكــرة أحلــى" علــى تســهيل 
جلســات التوعيــة، وتوزيــع المســاعدة العينيــة علــى األســر األكثــر تهميًشــا 
ــروض  ــش، والق ــبل العي ــى كســب ُس ــب عل ــر التدري فــي مجتمعهــم، وتوفي

ــن بالمعــدات واإلمــدادات. ــرة، ودعــم رواد األعمــال الالجئي الصغي
التزاًمــا  األمــر منهــن  المبــادرة، فقــد تطلــب  تلــك  ولكونهــن مؤسســي 
وجهــوًدا متزامنــة للحفــاظ علــى اســتمرار المبــادرة وإضفــاء أثــر علــى حيــاة 

مــن يخدمونهــم.
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واإلدماج االقتصادي
بعــد الفــرار مــن الحــرب أو االضطهــاد، تعــد فــرص العمــل وكســب الــرزق واحــدة مــن الطــرق 
األكثــر فعاليــة بالنســبة لالجئيــن إلعــادة بنــاء حياتهــم بكرامــة وســالم. مــن خــالل العمــل اآلمــن، 
يمكــن لألشــخاص المجبريــن علــى الفــرار توفيــر االحتياجــات األساســية لعائالتهــم والحفــاظ علــى 
كرامتهــم والمســاهمة فــي المجتمــع وكل ذلــك يحقــق أهدافهــم الشــخصية. بهــذه الطريقــة، 
يتمتــع الالجئــون بفرصــة إثــراء مجتمعاتهــم بخبراتهــم ومهاراتهــم مــع االســتعداد لمســتقبل أكثــر 

إثمــارا.

تســاعد المفوضيــة الالجئيــن وطالبــي اللجــوء علــى إعالــة أنفســهم وأســرهم مــن خــالل تزويدهــم 
بالتدريــب ومســاعدتهم فــي إيجــاد ســوق لمهاراتهــم وســلعهم. يسترشــد العمــل فــي هــذا 
المجــال بالعديــد مــن المبــادئ األساســية وهــي – بشــكل رئيســي - الحمايــة والتنــوع واإلنصــاف 
والوصــول واالســتدامة. كمــا نعمــل علــى تشــجيع اإلدمــاج االقتصــادي ألولئــك الذيــن أجبــروا علــى 
الفــرار مــن منازلهــم مــن خــالل تأييــد حقهــم فــي العمــل وبنــاء ســبل عيشــهم مــن خــالل البرامــج 

الموجهــة نحــو الســوق.

سبل كسب الرزق
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التـعـلـيـم
التعليــم هــو جانــب حيــوي مــن العمــل الــذي تقــوم بــه المفوضيــة. يقــوي التعليــم – الــذي يعــد 
فعــاال فــي تعزيــز التماســك االجتماعــي، مرونــة المجتمــع ويمّكــن الالجئيــن مــن خــالل تزويدهــم 
بالمعرفــة والمهــارات الالزمــة للعيــش حيــاة منتجــة ومســتقلة. يقــدم التعليــم أيضــا "رأس المــال 
البشــري" الــالزم إلعــادة اإلعمــار والتنميــة االقتصاديــة لمناطق المنشــأ أو التوطين في المســتقبل.

الالجئــون فــي مصــر وغالبيتهــم مــن الشــباب – 33.5 فــي المائــة منهــم تتــراوح أعمارهــم مــا بين 3 
و17 عامــا - بحاجــة ماســة إلــى خدمــات تعليميــة مالئمــة. لتلبيــة هــذه االحتياجــات، تدعــو المفوضيــة 
ــي، يمكــن  ــة. فــي الوقــت الحال ــي اللجــوء فــي المــدارس الحكومي ــن وطالب ــى تســجيل الالجئي إل
لمواطنــي ســوريا والســودان وجنــوب الســودان واليمــن الوصــول إلــى النظــام التعليمــي الحكومــي 
علــى قــدم المســاواة مــع المصرييــن. وبالتــوازي وعلــى أســاس االحتياجــات التــي حددتهــا الحكومة 
المصريــة، تقــدم المفوضيــة تدريبــات للمعلميــن وتدعــم تجديــد المــدارس وتوريــد المعــدات واألثــاث 
وغيرهــا مــن الضروريــات لمســاعدة المرافــق المصريــة علــى اســتيعاب الالجئيــن. وعــالوة علــى ذلــك، 
ــب واألدوات  ــزي المدرســي والكت ــة للمســاهمة فــي الرســوم المدرســية وال ــا تعليمي نقــدم منح

المكتبيــة ووســائل النقــل. 
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الصـحـة
ضمــان الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة يعتبــر مكونــا رئيســيا ألنشــطة الحمايــة الخاصــة بالمفوضيــة 
والبرامــج. نشــجع نمــوذج التكامــل الــذي يمّكــن الالجئيــن وطالبــي اللجــوء مــن الوصــول إلــى الرعايــة 

الصحيــة األهليــة.

فــي مصــر، يركــز برنامــج الصحــة العامــة للمفوضيــة علــى الرعايــة الصحيــة األوليــة ويدعــم الرعايــة 
الصحيــة مــن المرتبتيــن الثانيــة والثالثــة والرعايــة الصحيــة المنقــذة للحيــاة. فــي عــام 2016، وقعــت 
وزارة الصحــة والســكان والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن مذكرتــي تفاهــم 
تمنحــان الالجئيــن وطالبــي اللجــوء مــن جميــع الجنســيات إمكانيــة وصــول متســاوية للرعايــة الصحية 

األوليــة والثانويــة والطــوارئ كمواطنيــن مصرييــن.

ــن  ــرة م ــدادا كبي ــي تســتضيف أع ــة فــي المناطــق الت ــة األولي ــق العام ــى المراف ــا عل ــز دعمن نرّك
الالجئيــن. مــن خــالل شــركائنا، نقــدم أيضــا الرعايــة الصحيــة للمرضــى الذيــن يعانــون مــن األمــراض 
المزمنــة ونقــدم الدعــم للصحــة النفســية االجتماعيــة والعقليــة والرعايــة الثانويــة ونظــام اإلحالــة 

لظــروف إنقــاذ حيــاة جميــع الالجئيــن.

ــة الجهــود  ــم المفوضي ــي اللجــوء، تدع ــن وطالب ــة مــن الالجئي فــي المناطــق ذات الكثافــة العالي
الوطنيــة لتحســين جــودة الخدمــات لتلبيــة احتياجــات الالجئيــن وكذلك احتياجات الســكان الُمضيفين. 

يســتتبع ذلــك تعزيــز النظــم الصحيــة الوطنيــة القائمــة مــن خــالل بنــاء القــدرات وتوفيــر المعــدات.
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النقدية
تســتخدم المفوضيــة النقــد لحمايــة ومســاعدة النــاس فــي جميــع مراحــل النــزوح. المســاعدات 
النقديــة )CBI( يمكــن اســتخدامها فــي أماكــن متنوعــة، شــريطة وجــود ســوق مســتقرة وطريقــة 
آمنــة لتوفيــر النقــد أو القســائم. المرونــة التــي توفرهــا المســاعدات النقديــة تجعلهــا شــكال مــن 
ــار  ــات واختي ــد األولوي ــى تحدي ــن القــدرة عل ــح الالجئي ــا يمن ــر كرامــة، مم أشــكال المســاعدة األكث
العناصــر التــي يحتاجــون إليهــا علــى الفــور. امتــالك الوســائل الالزمــة لتلبيــة االحتياجــات األساســية 
ــة األطفــال وإهمالهــم وانفصــال  ــاء وعمال ــس مــن أجــل البق ــل مــن ممارســة الجن يمكــن أن يقل
أفــراد العائــالت عــن بعضهــم البعــض والــزواج القســري وغيرهــا مــن أشــكال االســتغالل واإليــذاء.

فــي مصــر، يعــد الالجئــون وطالبــو اللجــوء مــن بيــن أكثــر فقــراء الحضــر احتياجــًا إذ أن لديهــم فــرص 
محــدودة لكســب الــرزق ويكافــح الكثيــر منهــم لتلبيــة احتياجاتهــم. يعيــش الالجئــون وطالبــو 
اللجــوء فــي المناطــق الحضريــة مــع إمكانيــة الوصــول إلــى األســواق والخدمــات، كمــا يفعــل أعضــاء 

المجتمعــات المحليــة.

تزويــد الالجئيــن بنقــد كاف يمّكنهــم مــن تلبيــة احتياجاتهــم مــع المســاهمة أيضــا فــي االقتصــاد 
المحلــي. فــي الوقــت الحالــي، يحصــل حوالــي 16 فــي المائــة مــن الالجئيــن فــي مصــر علــى منــح 
نقديــة شــهرية متعــددة األغــراض مــن خــالل مكاتــب البريــد المصــري وذلــك لتغطيــة نفقــات 

المعيشــة األساســية الخاصــة بهــم.

المساعدات
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وجامعة الدول العربية
اســتمرت منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا فــي مواجهــة مســتويات كبيــرة مــن النــزوح، 
وخاصــة علــى مــدار الســنوات الســبع الماضيــة. مــع وجــود النزاعــات فــي العــراق وســوريا واليمــن، 
تســتضيف المنطقــة العربيــة وحدهــا 53 فــي المائــة مــن الالجئيــن مــن جميــع أنحــاء العالــم و67 
ــة  ــزال الظــروف األمني ــم. ال ت ــاء العال ــع أنح ــي المشــردين قســرا مــن جمي ــة مــن إجمال فــي المائ
المتوتــرة جنبــا إلــى جنــب مــع االضطرابــات السياســية فــي أجزاء كثيرة من منطقة الشــرق األوســط 
ــا رئيســيا. مــن جانــب آخــر، أصبــح العديــد مــن دول المنطقــة نقــاط  وشــمال إفريقيــا تشــكل تحدي
عبــور مهمــة علــى طــول طــرق الهجــرة غيــر القانونيــة التــي يســتخدمها الالجئــون والمهاجــرون 

فــي "تدفقــات الهجــرة المختلطــة".

فــي هــذا الصــدد، تعمــل المفوضيــة عــن كثــب مــع جامعــة الــدول العربيــة والــدول األعضــاء فيهــا 
لتعزيــز مســاحة الحمايــة. تركــز الجهــود المشــتركة علــى تأييــد الوصــول إلــى الســالمة والحمايــة 
مــن اإلعــادة القســرية وتعزيــز التســجيل وتحديــد وضــع الالجئيــن وتعزيــز األطــر التشــريعية ومعالجة 
مخاطــر انعــدام الجنســية وضمــان الســالمة مــن العنــف واالســتغالل والعمــل علــى إيجــاد حلــول 
دائمــة، بمــا فــي ذلــك زيــادة جهــود إعــادة التوطيــن. تنظــم المفوضيــة وجامعــة الــدول العربيــة 
كذلــك اجتماعــات منتظمــة ودورات بنــاء القــدرات علــى المســتوى القطاعــي واإلقليمــي والــوزاري 
وعلــى مســتوى الخبــراء. الغــرض مــن هــذه الــدورات هــو تعزيــز الحــوار مــع الســلطات المعنيــة بشــأن 

الالجئيــن وتقديــم المســاعدة فــي تطويــر سياســاتها.

فــي عــام 2019،  تــم تحديــد األولويــات الرئيســية التــي يتعيــن علــى الــدول العربيــة التعهــد 
بهــا لتعزيــز حمايــة الالجئيــن فــي المنطقــة فــي ثــالث اســتراتيجيات؛ االســتراتيجية العربيــة 
ــم إطالقهــا فــي 2019،  ــة ت ــن فــي ســياق اللجــوء فــي المنطقــة العربي ــة األطفــال الالجئي لحماي
واالســتراتيجية العربيــة للوصــول إلــى خدمــات الصحــة العامــة فــي ســياقي اللجــوء والنــزوح فــي 
ــوء  ــف الجنســاني فــي ســياق اللج ــن العن ــة م ــة للحماي ــة، واالســتراتيجية العربي ــة العربي المنطق
ــدول  ــت ال ــام 2018، تبن ــم إعدادهــا. فــي ع ــا يت ــف الجنســي ضــد المــرأة حالي ــزوح، خاصــة العن والن
األعضــاء اإلعــالن العربــي بشــأن االنتمــاء والهويــة القانونيــة الــذي يهــدف إلــى المســاواة فــي 

ــدام الجنســية.  ــاالت انع ــرأة والرجــل إلنهــاء ح ــن الم حقــوق الجنســية بي

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين



50UNHCRمـــصـــر

وسط البلدكريم أتاسي، ممثل المفوضية في مصر ويسرا وأحمد حاتم

سارة عصامكندة علوشمحمد ممدوح وإنجي المقدمشيرين عرفة

قيس الشيخ نجيب ، عمرو سالمة ، ثريا إسماعيلبشرىلبلبة
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عن قضايا الالجئين
ــة مــن  ــح شــامل يغطــي مجموع ــة. الدعــوة مصطل ــوي مــن عمــل المفوضي ــزء حي الدعــوة هــي ج
األنشــطة المنســقة التــي تســعى إلــى ضمــان حمايــة األشــخاص الذيــن تهتــم بهــم المفوضيــة مــن 
خــالل تشــجيع التغييــرات التــي تجعــل السياســة أو الممارســة أو القانــون متمشــيا مــع المعاييــر 

الدوليــة.

فــي هــذا الصــدد، تســتخدم المفوضيــة أدوات دعــوة مختلفــة، بمــا فــي ذلــك حمــالت التوعيــة 
والوصــول إلــى وســائل اإلعــالم المحليــة والدوليــة وإنتــاج المحتــوى والفعاليــات العامــة والخاصــة. 
ُنقيــم أيضــا شــراكات مــع العديــد مــن الشــخصيات رفيعــة المســتوى بمــا فــي ذلــك نجــوم الســينما 
والُمضيفيــن التلفزيونييــن والرياضييــن المعروفيــن للجمهــور ونلتــزم بدعــم قضيــة الالجئيــن فــي 

كل منعطــف.

تســاهم هــذه الجهــود فــي تحقيــق هــدف الحمايــة األوســع نطاقــا والــذي يتمثــل فــي توعيــة 
الجمهــور بقضيــة الالجئيــن وتعزيــز قبــول األشــخاص المعنييــن بشــكل أكبــر مــن قبــل المجتمعــات 

المضيفــة ومكافحــة التمييــز والرهــاب مــن الغربــاء.

ورفع الوعي والدفاع
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عـمـر
  نـور



UNHCR53مـــصـــر

أورســيني لــــماركو  فيلــم 

ــن  ــة الثني ــة العصيب ــاول المحن مــا وراء المحيــط يتن
مــن الرياضييــن المصرييــن، عمــر ســمرة وعمــر نــور، خــالل 
ــام  ــة أي مشــاركتهما فــي تحــدي األطلســي. بعــد ثماني
الــذي  الغاضــب  بالبحــر  االثنــان  تفاجــأ  الســباق،  مــن 
انقــالب قاربهمــا، ممــا أطلــق معركــة مــن  إلــى  أدى 
أجــل البقــاء حيــث قاتــل الرياضيــان األمــواج العنيــدة. 
مــا بــدأ كمســعى برعايــة المفوضيــة الســامية لألمــم 
المتحــدة  األمــم  وبرنامــج  الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة 
المخاطــر  وعــرض  بالالجئيــن  الوعــي  لزيــادة  اإلنمائــي 
التــي يواجهونهــا عنــد عبــور البحــر المفتــوح ســعيا نحــو 
األمــان تصاعــد إلــى إحيــاء مخيــف وغيــر متوقــع بالكامــل 
لنفــس المخاطــر التــي تواجــه الالجئيــن المنقوليــن بحــرا. 
ســيتم عــرض الفيلــم الوثائقــي فــي النســخة الثالثــة مــن 

مهرجــان الجونــة الســينمائي.

ما وراء
المـــــــــــــــــــحــيـط

عـمـر
  سمرة
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النوايا الحسنة

الممثــل المصــري عــادل إمــام هــو نجــم كبيــر فــي العالــم العربــي والــذي بــدأ حياتــه المهنيــة 
كممثــل عــام 1966. منــذ ذلــك الحيــن، قــام ببطولــة أكثــر مــن 100 فيلــم و10 مســرحيات والعديــد مــن 
المسلســالت التلفزيونيــة التــي حظيــت بتقديــر كبيــر مــن قبــل الجمهــور العربــي. مــن بيــن أشــهر 
المشــاغبين"  "الزعيــم" و"مدرســة  "اإلرهــاب والكبــاب" و"اإلرهابــي". تعتبــر مســرحيتيه  أفالمــه 
كالســيكيات وال زالــت ُتعــرض علــى شاشــات التلفزيــون بعــد ســنوات مــن عرضهــا ألول مــرة. مــن 
المعــروف بشــكل عــام أن حياتــه المهنيــة تســاند الفقــراء والمهمشــين وتديــن التعصــب والتطــرف.

فــي ينايــر 2000، تــم تعييــن عــادل إمــام ســفيرا للنوايــا الحســنة مــن قبــل المفوضيــة )GWA( لرفــع 
الوعــي حــول الالجئيــن فــي الــدول الناطقــة باللغــة العربيــة. بعــد تعيينــه، ســاعد المفوضيــة علــى 
ــر فــي  ــن. ســاهم بشــكل كبي ــم الالجئي ــوارد القطــاع الخــاص لدع ــة م ــام وتعبئ ــادة الوعــي الع زي

االحتفــال الناجــح بالعديــد مــن األحــداث البــارزة للمفوضيــة مثــل الذكــرى الخمســين للمفوضيــة.

ــارة ميدانيــة إلــى اليمــن  ــا الحســنة مــن خــالل القيــام بزي ــدأ عــادل إمــام واجباتــه كســفير للنواي ب
وااللتقــاء بالالجئيــن والموظفيــن الميدانييــن التابعيــن للمفوضيــة فــي اليمــن فــي إبريــل 2000. فــي 
الســنوات التــي تلــت ذلــك، ســافر إلــى األردن وتونــس والعــراق وعمــان وســوريا والجزائــر واإلمــارات 
العربيــة المتحــدة حيــث اغتنــم كافــة الفــرص لزيــادة الوعــي حــول الالجئيــن وإطــالع وســائل اإلعــالم 
ــه مــع الالجئيــن حيــث  ــره، أعــرب عــادل إمــام عــن تضامن علــى أنشــطة المفوضيــة. علــى حــد تعبي

تحــدث إلــى جمهــور واســع فــي شــمال إفريقيــا والشــرق األوســط ومنطقــة الخليــج.

ــن  ــوم العالمــي لالجئي ــا رئيســيا فــي االحتفــال بالي ــادل إمــام متحدث ــرة، كان ع ــة األخي فــي اآلون
لعــام 2017 الــذي عقدتــه المفوضيــة فــي ســينما الزمالــك فــي مصــر. وفــي كلمتــه أمــام الجمهــور، 
ــا  قــال عــادل إمــام: "يجــب أال نقــف مكتوفــي األيــدي ونشــاهد المآســي تتصاعــد، بــل يجــب علين

جميعــا أن نمــد أيدينــا إلــى الالجئيــن فــي كل مــكان."

ســــفــيــر

عادل إمام
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UNITED LAWYERS

شركاء المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 2020
تعمــل المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن بشــكل وثيــق مــع الحكومــة المصريــة ووكاالت 

ــر الحمايــة والمســاعدة لطالبــي اللجــوء  ــر الحكوميــة الدوليــة والوطنيــة لتوفي األمــم المتحــدة والمنظمــات غي

والالجئيــن. تــم تنفيــذ جــزًءا مــن برامجنــا مــن خــالل الشــركاء التالييــن:
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CanadaDenmarkFinland

France

Italy European Union

Norway Netherlands

SwedenSwitzerland

United States of America

Ireland

Spain

دعــــم الـمـانـحــيـن
للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في مصر 2020

شكًرا لجميع البلدان والمنظمات والجهات المانحة الخاصة
على مساهماتهم الكريمة.
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فريق التحرير
وحدة العالقات الخارجية بمصر التابعة للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

تصميم الكتاب
www.ryakaufman.com | ريا كوفمان

النسخة العربية
بورتماتيك

صورة الغالف
بيدرو كوستا جوميز

المصورون
بيدرو كوستا جوميز

سكوت نيلسون
ديفيد ديجنر

حسام حورس
الطباعة

الطبعة األولى 2020

حقوق الطبع والنشر©المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين-مصر 2020 

الشكر لـ:
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Italy European UnionRDPP North Africa

شكر خاص لبرنامج التنمية اإلقليمية والحماية شمال إفريقيا
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