
٢٠٢١سبتم��  -يوليو 
جائحة   املفوضية   ال�وروناخالل  قامت 

  �� السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ�ن 

توصيل   طرق  بتكييف  مع   أ�شط��ا،مصر 

الضرور�ة   املساعدة  تقديم   �� االستمرار 

 ودعم ا�حماية. 

�عد املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ�ن  

مصر أك�� مكتب لتحديد وضع الال�� ع�� مستوى  ��  

ال�جوء  العالم. وطال�ي  الالجئ�ن  معظم    ��   يتواجد 

 بالقاهرة الك��ى والساحل الشما��.  املناطق ا�حضر�ة

مصر   وطالب   ٢٦٦٧٢٦�ستضيف  الجًئا 

   دولة. ٦٣�جوء من 

من   يقرب  الالجئ�ن    %٣٧ما  جميع  من 

 .وطال�ي ال�جوء �� مصر هم من األطفال

 �عداد الالجئ�ن وطال�ي ال�جوء �� مصر 

 _______________________________________________

 دول املنشأ  - الالجئون وطالبو ال�جوء

املؤشرات 
الرئيسية  

شهر�ة  أ نقدية  منًحا  تلقت  متعددة سرة 

 ٢٠٢١األغراض �� الر�ع الثالث من عام 

______________________________________________ __________

من األطفال غ�� امل�حو��ن واملنفصل�ن عن  

السامية   املفوضية  لدى  ��جيل  تم  ذو��م 

 ٢٠٢١لألمم املتحدة لشؤون الالجئ�ن �� مصر ح�ى ��اية سبتم��  

______________________________________________ __________

  ٢٠٢١إ�� دول إعادة التوط�ن �� عام  واال�� غادر 

  ٢٠٢١ح�ى ��اية سبتم�� 

_____________________________ _________________ ___________

 ) ٢٠٢١أكتو�ر  ٥حالة التمو�ل (

أمر��يمليون دوالر  ١٢٦٬٥
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 النقاط الرئيسية

جائحة   بداية  ومنذ  الثانية  نجحت   ،ال�وروناللسنة 

املصر�ة للسماح ألطفال   التعليماملفوضية �� دعوة وزارة 

املدارس  ��الالجئ�ن   وثائق  من    ،سن  لد��م  ليس  الذين 

سار�ة إقامة  تصار�ح  أو  املفوضية  من  املدارس    ،سار�ة   �� بالت�جيل 

الوزارة.   عل��ا  �شرف  ال�ي  وا�خاصة  يوليو  ا�حكومية  أصدر   ،٢٠٢١�� 

أنحاء  جميع   �� التعليم  م�اتب  جميع  إ��  توج��ات  والتعليم  ال��بية  وز�ر 

املدارس  �� الالجئ�ن  األطفال  ��جيل  إ��  إلرشادهم  حالة    ��ى  ح�  ،البالد 

 الصالحية.   ان��اء

الثالث الر�ع  مناملفوضية    ركزت   ،��    ��دف موارد    املز�د 

كسب   سبل  قطاع   �� الذا�ي  التوظيف  أ�شطة  توسيع 

من    أجلمن    ،الرزق جائحةأالتخفيف  ع��    كورونا  ثر 

احتياجا��م   تلبية  ع��  الالجئ�ن  وقدرة  التجار�ة  واألعمال  التوظيف 

التوسع   وشمل  من األساسية.  واإلسكندر�ة   �ل  القاهرة   �� املستفيدين 

املوارد   استخدام  تم  كما  الشما��.  بالساحل  أخرى  ومحافظات  ودمياط 

اإلضافية لدعم األعمال التجار�ة ا�جديدة ال�ي �عمل بالفعل ولك��ا بحاجة  

 إ�� التوسع من حيث األصول ورأس املال واملوارد البشر�ة. 

للمفوضية   التا�عون  ال�حة  الالجئ�ن  يواصل شر�اء  دعم 

عملية    �� املساعدة  إ��  يحتاجون  الذين  ال�جوء  وطال�ي 

ع�� موقع وزارة   لتلقى لقاح كوروناالت�جيل ع�� اإلن��نت 

والس�ان األ�خاص    .ال�حة  يواجهها  ال�ي  الرئيسية  التحديات  تتعلق 

اإلن��نت.  إ��  الوصول   �� التحديات  أو  اللغو�ة  با�حواجز  االهتمام  محل 

، ساعد الشر�اء ال�حيون التا�عون للمفوضية ما  ٢٠٢١بحلول سبتم��  

و من    ٣٧٦مجموعھ   وزارة   ال�جوء  طال�ي الالجئ�ن  موقع  ع��  للت�جيل 

والس�ان.   بي��م    وتلقىال�حة  لقاح    ١٢٥من   تلقوا  ٢١(قط  ف�خًصا 

تم تطعيمهم بال�امل). �ستند األرقام املذ�ورة أعاله    ١٠٤وجرع��م األو��  

تقدم  والس�ان  ال�حة  وزارة  ألن  فقط  املفوضية  شر�اء  من  تقار�ر  إ�� 

 تقار�ر 
ً
و�التا�� ال تتوفر بيانات مفصلة   ،فقط  عن املواطن�ن وغ�� املواطن�ن   ا

 عن الالجئ�ن / طال�ي ال�جوء. 

هو واحد من أك��    ،عاًما  ٥٩ال�� سوري يبلغ من العمر    ،رفعت ز�ادة

  ،COVIDال�� وطالب �جوء �� جميع أنحاء مصر تلقوا لقاح    ٣٠٠من  

ل�ح�ومة الوط�ي  اللقاح  إطالق  السن   ، �عد  لكبار  األولو�ة  إعطاء  مع 

واألفراد الذين �عانون من أمراض مزمنة. بما �� ذلك الالجئ�ن وطال�ي  

لش املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  لدى  امل�جل�ن  ؤون ال�جوء 

 الالجئ�ن. 

كنت م��دًدا �� البداية، لكن �عد أسابيع قليلة من �عافيي من عدوى  “

    ١٩-�وفيد
ً
الشديدة ال�ي أثرت �ش�ل خط�� ع�� �ح�ي وتركت�ي عاطال

 �� فرصة لتلقي  
ً
عن العمل ملدة شهر، �جلت نف��ي وعائل�ي بأكملها أمال

ذا أصبت بھ  اللقاح، فال يوجد احتمالية أن أ�عا�� من هذا الف��وس إ

 .مجدًدا،” أو�ح ز�ادة أسباب سعيھ ل�حصول ع�� اللقاح هو وأسرتھ

وقد تم تأكيد موعد تلقي ز�ادة وزوجتھ �� خالل أسابيع، حيث وصلت  

يقيمون   الذي  ال��   �� التطعيم  مركز  إ��  وتوجهوا  هاتفية  رسالة  لهم 

 دقيقة، تلقى الزوجان أول تطعيم مجا�ي لهما.  ٣٠فيھ، و�� أقل من 

مع و  املساواة  قدم  ع��  الطبية  ا�خدمات  الالجئ�ن  تلقي  جانب   ���

وطال�ي   الالجئ�ن  تضم�ن  أيًضا  فيتم  املبادرات    ال�جوءاملصر��ن،   ��

مليون �حة” ال�ي ��دف   ١٠٠ال�حية الوطنية ا�ختلفة مثل حملة “

إ�� اكتشاف والقضاء ع�� ال��اب الكبد الو�ائي ��ي �� مصر بحلول عام  

إ�٢٠٢٣ هذا  ال�ي ؛  األطفال  شلل  مل�افحة  الوطنية  ا�حمالت  جانب   �

، انطالق حملة الكشف  
ً
�س��دف األطفال ح�ى سن ا�خامسة؛ ومؤخرا

  �� الوالدة  السمع �حدي�ي  ضعف  ��   ١،٣٤٦املبكر عن  منشأة �حية 

 .جميع أنحاء مصر

 رفعت ز�ادة يتلقى لقاح �وفيد                                         | الصورة بواسطة سل�ى سالم 
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 ة ــايــم ــحــ ال   

  و�جراءاتبب جائحة كورونا  �س  ةامل��اكم  ا�ختلفة  من طلبات الت�جيل  االن��اءلها ع��  عمواصلت املفوضية �� مصر    الثالث،خالل الر�ع 

  ٢٩،٤٠٦حالة (  ١٤،٦٢٦  إ��تلفة  تقديم أ�شطة ��جيل مختم    ،٢٠٢١من    الثالثالر�ع    ��.  ٢٠٢١فو النصف األول من    اتخاذهاتم    ال�ي   ا�حماية

�� عام  فرد (ا�جموع   (٥٢،٧٨٩:  ٢٠٢١    / �� ذلك    ١٢١،٢٠٠حالة  بما  (  ١،١٤٤  ل  ��جيل جديدفرد)،  دات وتجديد مستنفرد)،    ٢،٤٢٢حالة 

 واإلر���يون والسودانيون    األ�خاص السور�ون   فرد). و�ان   ١،٣٢٢حالة (  ٤٩٨ألخرى لبالت الت�جيل اامق  إتمام  و  فرد)،  ٢٥،٦٦٢حالة (  ١٢،٩٨٤ل

 .خدماتل�من ب�ن املتلقي�ن الرئيسي�ن 

الهاتفخالل  استقبالها من  يتم  ا�حاالت ال�ي    ةبناًء ع�� إحال  واصلت املفوضية إجراء أ�شطة ا�حماية واالستقبال واالستشارة،  ٢٠٢١عام    خالل 

احتياجا   ��األكوطال�ي ال�جوء    لالجئ�ن التحديد السريع  . وقد مكنت هذه األ�شطة املفوضية من  مسبق  بدون موعد  قابالتوال��يد اإللك��و�ي وامل

 وتزو�دهم باملساعدة وا�حماية وا�حلول الدائمة، حسب الضرورة.

 ،٩٠ من بي��م ٨٢٠: ٢٠٢١وطالب �جوء من خالل شر�اء قانوني�ن (ا�جموع �� عام  �ال� ٢٣٠لـ  القانو�يقدمت املفوضية الدعم �� الر�ع الثالث  

و �  ٧٣٠سورً�ا؛  أخرى).  جنسيات  والسلطات   شملمن  الشرطة  أمام  والتمثيل  املواليد،  بت�جيل  املتعلقة  ا�خدمات  مختلف  القانو�ي  الدعم 

 عن الن�اعات األسر�ة. القضائية �� ا�حوادث املتعلقة بالعنف القائم 
ً
 ع�� النوع االجتما�� واالعتداءات ا�جسدية األخرى، فضال

��الثالث، أجر�ت  تواصل املفوضية إجراء مقابالت �خصية عن ُ�عد لتحديد وضع الال الر�ع   �� مقابلة لتحديد وضع الال�� لطال�ي   ٨٨٨. 

. عالوة ع�� ذلك، مع تطبيق تداب�� التباعد االجتما�� والسالمة )فرد  ٥،٠٢٢لة /  مقاب  ٢،٧١٠:  ٢٠٢١فرًدا (ا�جموع لعام    ١٥٦٤ال�جوء، بما �� ذلك  

فرًدا غ�� قادر�ن أو غ�� راغب�ن �� إجراء املقابالت عن ُ�عد. خالل هذه الف��ة، تم االن��اء من  ٧٠مقابلة �خصية عاجلة مع  ٢٨املناسبة، تم إجراء 

 فرد).  ٥٢٤٦قرار /  ٣١٥٦:  ٢٠٢١فرد (ا�جموع لعام  ١٢٧٢شملت ما مجموعھ  الال��،قرار تحديد وضع  ٨٢٦

  فرد) لتحديد وضع الال��    ١،٥٦٤مقابلة (  ٨٨٨تواصل املفوضية إجراء مقابالت �خصية عن ُ�عد لتحديد وضع الال��. �� الر�ع الثالث، أجر�ت

مع تطبيق التداب�� الالزمة للتباعد االجتما�� وضمان سالمة  فرد). عالوة ع�� ذلك،  ٥،٠٢٢مقابلة / ٢،٧١٠:  ٢٠٢١لطال�ي ال�جوء، (ا�جموع لعام 

قرار  ٨٢٦فرًدا من الغ�� قادر�ن أو غ�� راغب�ن �� إجراء املقابالت عن ُ�عد. كما تم االن��اء من   ٧٠مقابلة �خصية عاجلة مع  ٢٨ا�جميع، تم إجراء 

 فرد ٥،٢٤٦قراًرا /  ٣،١٥٦: ٢٠٢١فرًدا (ا�جموع لعام  ١،٢٧٢تحديد وضع الال��، شملت ما مجموعھ 
ً
 .) ا

  الثالث، تم ��جيل الر�ع  تلقي اإلحاالت لألطفال غ�� امل�حو��ن واملنفصل�ن عن ذو��م. و��   ��  
ً
�خًصا من    ٢٣٠كما استمرت املفوضية أيضا

سبتم��    ٣٠و امل��ايدة. واعتباًرا من  األطفال غ�� امل�حو��ن ببالغ�ن، �عد أن تم متا�عة ملفا��م �ش�ل عاجل نظًرا الحتياجات ا�حماية العاجلة أ

  ١،٣٥٤سورً�ا و  ٥٨، م��م  ١،٤١٢  ٢٠٢١، و�ذلك أصبح العدد اإلجما�� لعام  طالًبا من األطفال غ�� امل�حو��ن ببالغ�ن  ٤،١٣٤، تم ��جيل  ٢٠٢١

 من جنسيات أخرى. 

امل م�اتب   �� األرض  ع��  التواجد  ز�ادة  مع  قائمة  األساسية  الطفل  حماية  خدمات  ا�حاالت  ظلت  جميع  ملعا�جة  الشر�اء  وم�اتب  فوضية 

ا من األطفال غ�� امل�حو��ن ببالغ�ن. �ستمر إجراء تقييم مص�حة الطفل الفض�� (
ً
�جلة حديث

ُ
و�دارة ا�حاالت، واإلرشاد   )،BIAsالعاجلة امل

وعن ال�خصية  املقابالت  مختلط:  ن�ج  خالل  من  واالستشارة  واالجتما��  النف��ي  والدعم  ال�حة    ا�جتم��،  تداب��  تطبيق  ضمان  مع  �عد، 

 والسالمة �ش�ل م����. ظلت األ�شطة الضرور�ة مثل املساعدة املالية لألطفال غ�� امل�حو��ن كما ��، مع حصول األطفال املؤهل�ن ع�� منح 

م وتحديد مص�حة الطفل الفض��  ال�ي �شمل تقيي -�� الر�ع الثالث، تم اتخاذ إجراءات املص�حة الفض�� مساعدة ملدة شهر�ن �� مرة واحدة. 

وكذلك األطفال امل�حو��ن الذين طفل من الالجئ�ن وطال�ي ال�جوء. وهذا �شمل تحديد املصا�ح الفض�� لألطفال غ�� امل�حو��ن    ٤٤٠لـ    -

 من جنسيات أخرى).   ١،١٧٠سوري و ٥٢: م��م ١،٢٢٢هو  ٢٠٢١يواجهون سوء املعاملة أو اإلهمال أو العنف أو االستغالل (ا�جموع �� عام  

  ظف�ن العامل�ن با�جال  ا�جلس القومي للطفولة واألمومة للمو ، قامت املفوضية بتيس�� دورة تدر�بية باالش��اك مع  ٢٠٢١خالل شهر أغسطس

 . وركز التدر�ب ع�� إدارة ا�حاالت املتقدمة �حماية الطفل. النف��ي واالجتما�� والقانو�ي الذين �عملون �� ا�خط الوط�ي ملساعدة الطفل

  فرص سبل كسب الرزق.العنف القائم ع�� النوع االجتما�� ال يزالون يتأثرون بمحدودية الوصول إ��  تؤكد املفوضية وشر�اؤها أن الناج�ن من 

من الناج�ن    ٤٨ناٍج من جنسيات مختلفة، �� ح�ن تم تقديم خدمات إدارة ا�حاالت إ��    ٤٦٦وخالل الر�ع الثالث، استجابت املفوضية وشر�كها لـ  

لعام   (اإلجما��  االجتما��  النوع  ع��  القائم  العنف  إ��  ١،٦٧١:  ٢٠٢١من  السكن  مساعدات  تقديم  وتم  الق  ١٨٤).  ب�ن  واإلسكندر�ة فرد  اهرة 

 فرد.)   ٦٨٣: ٢٠٢١(اإلجما�� لعام 

۳
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  الثالث، شارك الر�ع  النفسية االجتماعية  ال�� وطالب �جوء    ٦٠٧��  النفس واملساعدة  والدفاع عن  املبكر  الزواج  �� جلسات توعية حول 

 عن جلسات التوعية القانونية
ً
 �� عام    األساسية وال�حة ا�جنسية واإلنجابية، فضال

ً
فرد). �ش�� التقار�ر الواردة من   ٢،٣٤٧:  ٢٠٢١(إجماال

 هذه ا�جلسات االف��اضية إ�� األثر اإليجا�ي ع�� املشارك�ن من النساء والرجال والفتيات والفتيان.  

  ،دف رفع مستوى الو�� حول  أجرت املفوضية العديد من الدورات التدر�بية حول العنف القائم ع�� النوع االجتما��خالل نفس الف��ة�� ،

ت ل�جهات مسارات اإلحالة ا�خاصة بالعنف القائم ع�� النوع االجتما�� واملبادئ التوج��ية إلدارة ا�حالة. كما نظمت املفوضية جلسة لبناء القدرا

ا�جنسيةالشر�كة،   امليول  ومزدو��  املث��  ا�جتمع  أعضاء  مع  العمل  ع��  ال��ك��     واملتحول�ن مع 
ً
صفات  وح جنسيا ام�� 

 +)  LGBTIQ.  (وغ��هم ا�جنسية امليول  ومتعددي ا�جنس�ن

  ،العام الثالث من  الر�ع  مساعدة  ��  ا�حاالت  ٩٩٢تمت  إدارة   �� ا�خاصة  االحتياجات  ذوي  من  لعام    �خص  فرد).    ٤،٠٠٤:  ٢٠٢١(اإلجما�� 

رسالة    ١،٥١٨امل��ايدة خالل جائحة ال�ورونا كما شمل التواصل    من خالل قنوات االتصالحالة خدمات متا�عة    ١٢١باإلضافة إ�� ذلك، تلقت  

 غ�� سوري).   ١،٠٨٥سوري و  ٦٩٧م�املة هاتفية ( ١،٧٨٢و WhatsAppنصية قص��ة ع�� 

ا لشما��، استمر تحديد األ�خاص ذوي االحتياجات ا�خاصة من خالل اإلحاالت واالجتماعات ا�جتمعية االف��اضية  �� اإلسكندر�ة والساحل 

فرد بجلسات إعادة التأهيل، واألجهزة املساعدة، واملعدات الطبية، واالستشارات، والدعم   ٤٢٨والتواصل. خالل الف��ة املشمولة بالتقر�ر، تم دعم  

 فرد).   ١،٣٢٥: ٢٠٢١جموع �� عام النف��ي واالجتما�� (ا�

٥٤من كبار السن من ذوي االحتياجات ا�خاصة (  ١٠٥ع�� اإلن��نت اس��دفت  نف��ي  جلسة دعم    ١٢تم إجراء    ،خالل الف��ة نفسها    
ً
امرأة)   ٥١ورجال

 الرعاية  حتياجات ا�خاصة ومقدمياال من كبار السن واأل�خاص ذوي    ٣٢٢جلسة دعم اجتما�� لـ    ٣٨:  ٢٠٢١ومقدمي الرعاية لهم (ا�جموع �� عام  

 ). لهم

٩٩٢ ٨٨٨ ٢٣٠ ٢٩٤٠٦ 
تم تجه�� األفراد أل�شطة الت�جيل  

 ا�ختلفة 

حصل الالجئون وطالبو ال�جوء  

 ع�� دعم قانو�ي 

مقابالت تحديد وضع الال�� مع  

 طال�ي ال�جوء 

الحتياجات ا�خاصة  �خص من ذوي ا

 تلقوا خدمات  

 �ا�جتم�  ن�تمكال  

الثالث الر�ع  املفوضية    ،��  ملناقشة    ١١نظمت   
ً
اجتماعا

وتحديد   ،وال�حة  ،مثل الت�جيل، وا�حماية   موضوعات

والتعليم الال��،  الرزق  ، وضع  كسب    خط و   ،وسبل 

اجتماًعا). وحضر �ل من    ٢٥:  ٢٠٢١املعلومات (ا�جموع ��  

من قادة ا�جتمع وممث��  ٤٠هذه االجتماعات ما يقرب من 

 من القاهرة واإلسكندر�ة. ا�جتمعات

كذلك املفوضية  ا�جتمع   ٢١بتدر�ب    قامت  قادة  من 

عام    �� من    ٨٥وسورً�ا    ١٨م��م    ،١٠٣:  ٢٠٢١(ا�جموع 

والتكيف    مهارات ا�حماية ا�جتمعيةجنسيات أخرى) ع��  

 .جائحة �وروناخالل 

  ��إ تقديم    ذلك،باإلضافة  تدر�بية  ٥٥تم    ٥٠إ��    جلسة 

� مجتمعية  ومبادرة  والقاهرة    شملمجموعة  القاهرة 

  ٣٦جلسة تدر�بية لـ    ١٦٦:  ٢٠٢١الذي تم تنفيذه من خالل شر�ك املفوضية (إجما��    "مشروع تمك�ن و�عبئة موارد ا�جتمع"الك��ى كجزء من  

 . ٢٠٢٠مجموعة مجتمعية). تم تصميم جلسات التدر�ب لتقديم الدعم الف�ي للمجموعات ال�ي شاركت �� تدر�ب بناء القدرات �� عام 

بالتقر�ر الف��ة املشمولة  افدين السور��ن ا�جدد  أجرت املفوضية دراسة استقصائية سريعة  ،خالل  البيانات عن الو   اتجاهات لفهم    �جمع 

 ع�� الهاتف  ٣٠تمت مقابلة    فقد ومخاطر ا�حماية �ش�ل أفضل.  
ً
 جديدا

ً
ز�ادة تدفق السور��ن الوافدين إ�� مصر خالل   ، وأكدت الدراسةوافدا

TDH فعالية ر�اضية مع شر�ك املفوضية هيئة   ��شباب الالجئ�ن    

٤

 مستجدات المفوضیة > یولیو – سبتمبر ۲۰۲۱



�� ��

مايو    ،٢٠٢١عام   شهر  �عد  وأكدت  ٢٠٢١خاصة  الذ  النتائج.  الذ�ور  السوري  الشباب  ب�ن  أن  أعمارهم  ت��اوح  �ش�ل   ،عاًما  ٣٠و   ١٧ين  وال�ي 

  .�غادرون منازلهم من أجل تجنب التجنيد �� ا�جيش أو �سبب الظروف املعيشية الصعبة نتيجة ا�حرب ،مجموعة كب��ة من هؤالء الوافدين

 ��ع ا�حفاظ  املفوضية  تواصل 

ثنائية   واملشاركة اتصاالت  االتجاه 

خالل  من  ا�جتمعات  مع  اليومية 

الهاتفية الرسائل  أك��    مجموعات  مع 

ا�جتمع  ١٣٠من   قادة  وأجرت   اتمن 

لتلقي  امل�املات  من  منتظمة  جوالت 

ا�جتمع قادة  من   ات التحديثات 

ا�جتمع.   احتياجات  من  �� والتحقق 

الن�اهة (الش�اوى واالحتيال)، وحماية الطفل، والتعليم، واإلقامة واالحتجاز، وسبل كسب  ، تم عقد خمس جلسات ركزت ع��  الر�ع الثالث

ألف مشاهدة، و�انت تتناول القضايا ال�ي تث��ها مجتمعات الالجئ�ن �ش�ل متكرر من خالل منصات    ١٢٠. وصلت ا�جلسات إ�� إجما��  الرزق

 وسائل التواصل االجتما�� التا�عة للمفوضية �� مصر.  

��  مركز دمياط بينما استقبل    ،)فرد  ٧٦٩:  ٢٠٢١خالل الف��ة املشمولة بالتقر�ر (إجما��    زائر  ٣٩٢  مركز ال�ج�ي ا�جتم��استقبل    ،اإلسكندر�ة 

ذلكفرد  ٦٤٤:  ٢٠٢١(إجما��    زائر  ١٨٧  ا�جتم�� إ��  باإلضافة  الالجئ�نواصل    ،).  توعية  متطو��  تحديد    فر�ق  ع��  العمل  باإلسكندر�ة 

مجتمعا��م  �� االف��اضية  التوعية  خدمات  وتنفيذ  واإلحاالت  املتاحة    ومشاركة  االحتياجات  ا�خدمات  حول  الالجئ�ن املعلومات    ،�جتمعات 

ا   الو�اء.جلسات توعية حول الوقاية من  جائحة ال�ورونا، كما تم عقد  �سبب    طرق تلقي ا�خدماتوالتغي��ات ��   عقد فر�ق    ،لر�ع الثالثخالل 

 فرد).   ٩٣٢جلسة حضرها  ١٥٧: ٢٠٢١فرًدا (إجما��  ٤١٦جلسة حضرها  ٦٥�� اإلسكندر�ة  املتطوع�ن 

 ٥٧٩ ألف ١٢٠،٧ ٥٥ ١١
لقاء مجتم�� حول مواضيع مختلفة  

  ،ال�حة ،ا�حماية ،الت�جيل مثل(

 إ�خ.)  ،تحديد وضع الال��

  الالجئ�نتدر�بية �جموعات  ةدور 

 �� القاهرة واإلسكندر�ة  

عدد املشاهدات �� جلسات األسئلة  

واألجو�ة املباشرة نصف الشهر�ة 

  ع�� الفيسبوك 

زوار مركزي ال�ج�ي باإلسكندر�ة  

 .طمركز دميا

ال�حة   

مثل خدمات الطوارئ املنقذة ل�حياة  األساسيةضمان الوصول املستمر إ�� ا�خدمات ال�حية    ، من خالل شر�ا��ا ال�حي�ن   ، فوضيةواصلت امل ، 

�عانون من حاالت مزمنة الذين  للمر��ى  باألدو�ة  املنتظم  املعقدة  ،واإلمداد  ا�حمل  لالجئ�ن   ، و�دارة حاالت  العقلية  ال�حة   عن خدمات 
ً
فضال

تقديم ا�خدمات ال�حية مع االل��ام الصارم    )SCIوال�جوء. واصل الشر�اء ال�حيون للمفوضية �ار�تاس مصر ومنظمة إنقاذ الطفولة الدولية (

 بإجراءات ا�حماية من العدوى وم�افح��ا.

  شر� وشر�اؤها  املفوضية  من  واصلت  الوقاية  كورونارسائل  التواصل   جائحة  ووسائل  املادية،  االجتماعات  خالل  من  الالجئ�ن  �جتمعات 

 وامل�املات الهاتفية.  ،�ن واملتطوع�ن ال�حي�ن ا�جتمعي ،االجتما��، واملشاورات الفردية

��الثالث  و وشر�اؤها    ،الر�ع  املفوضية  األساسية  واصلت  الثانو�ة  ال�حية  الرعاية  خدمات  اإلنقاذتقديم  إ��    وخدمات  الطوارئ  حاالت   ��

  ٥١،٠٢٥:  ٢٠٢١استشارة رعاية �حية أولية لالجئ�ن وطال�ي ال�جوء (ا�جموع �� عام    ١٣،٨٤٨تم تقديم  وقد  .  �� مصرالالجئ�ن وطال�ي ال�جوء  

  فرد). ٨،٥٤١: ٢٠٢١إحالة إ�� الرعاية ال�حية الثانو�ة والثالثية لالجئ�ن وطال�ي ال�جوء (ا�جموع �� عام   ٣،١٧٢تم إجراء  ، عالوة ع�� ذلك فرد).

   �حياة وعالج املر��ى الذين �عانون من حاالت طبية مزمنة حرجة. �شمل هذه اإلحاالت حاالت الطوارئ ال�ي ��دد ا

بالتقر�ر املشمولة  الف��ة  إجراء    ،خالل  ال�حة  ١٠،٢٨٢تم  لتعز�ز  هاتفية  والز�ارات    م�املة  لوجھ   
ً
وجها العادية  التوعية  جلسات  محل  لتحل 

انتقال    ،املن�لية العالمات واألعراض وطرق  �شأن  املستفيدين  ا�جتمع    ،ورونا�لتثقيف وتوعية  أفراد  أسئلة يطرحها  أي   عن اإلجابة ع�� 
ً
فضال

 ملعا�جة األساط�� والشائعات واملعلومات املضللة املتداولة �� ا�جتمع.

 املشار�ات  التعليقات  املشاهدات  الوصول  املوضوع

جلسة عن الن�اهة (الش�اوى 

 واالحتيال)

٦١ ١،٠٤٦ ١٦،٣٠٠ ٣٥،٨٠٠ 

 ٦٩ ٨٩١ ٢٠،٢٠٠ ٤٣،٨٠٠ حماية الطفل 

 ١٥٢ ٧٨٩ ٢٦،١٠٠ ٥٩،٧٠٠ التعليم

 ٢٣٢ ٢،٣٤٥ ٣٠،٨٠٠ ٨٥،٤٠٠ إصدار اإلقامات واالحتجاز 

 ١٠٧ ١،٤٩٢ ٢٧،٣٠٠ ٥٦،٤٥٠ منح التعليم وسبل كسب الرزق 

٥
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 التعليم    

 يت�ون التقسيم  ٢٠٢٢-٢٠٢١طالًبا ل�حصول ع�� منحة التعليم األساسية للعام الدرا��ي    ٢٩،٥٣٧تم ��جيل    ،خالل الف��ة املشمولة بالتقر�ر .

 من جنسيات أخرى   ١٥،٧٤٤، وفتاة)   ١٣٠ف�ى و  ١٥٤(  طالب عرا��  ٢٨٤و  ،فتاة)  ٦٨١١  ى ف�  ٦٩٨٢طالًبا سوري (   ١٣٧٩٣الطال�ي ع�� النحو التا��:  

  ٣٧٤  ،إر���ي   ٢،٢٢٧  ،جنوب السودان   من  ٣،٣٧٢سودا�ي،    ٨،٧٨١  ،. من ا�جنسيات األخرى ٢٠٢١فتاة) �� ��اية سبتم��    ٧،٨١٤ف�ى و  ٧،٩٣٠(

�عليم    منحةفتاة) ��    ٦٣وف�ى    ١١١(  طالب سوري  ١٧٤تم ��جيل   ،من جنسيات أخرى. باإلضافة إ�� ذلك  ٥٥يم�ي، و   ٥٢٠ ،إثيو�ي  ٢٨٣  ،صوما��

فتاة) �� نفس املنحة خالل الف��ة املشمولة بالتقر�ر. باإلضافة   ٥٢وف�ى    ١٢٠غ�� سوري (   طالب  ١٧٢ا تم ��جيل  بينم  ،االحتياجات ا�خاصة  لذوي 

. ومن ب�ن  منحة التعليم لألطفال املنفصل�ن عن ذو��مفتاة) ل�حصول ع��    ٧٥ف�ى و  ٨١(  طالب  ١٥٦أجرى شر�ك املفوضية مقابالت مع    ،إ�� ذلك

 لة مع طالب �� اإلسكندر�ة ودمياط. مقاب ٤٨أجر�ت  ،هذه املقابالت

  إناث) للعام الدرا��ي  ٤٩و٪ ذ�ور  ٥١(  باحث  ٣٣٠تم دعم    ،أل��ت أينشتاين األ�اديمية األملانية لالجئ�ن  لـمبادرةاملنح الدراسية  كجزء من برنامج ٪

 . ٢٠٢١�� د�سم��  باحث ١٣بينما من املتوقع تخرج  ،خالل الف��ة املشمولة بالتقر�ر باحث ١١٩تخرج   ،٣٣٠أصل  ومن. ٢٠٢٠/٢٠٢١

١١٩ ٢٩،٥٣٧ ١٠،٢٨٢ ١٣،٨٤٨ 
استشارات الرعاية ال�حية  تمام إ

 األولية

الطالب امل�جل�ن ملنحة التعليم للعام   �حية وعو�ةم�املات ت 

 ٢٠٢٢-٢٠٢١الدرا��ي  

أل��ت  خر��� برنامج املنح الدراسية 

 أينشتاين

 االحتياجات األساسية واالعتماد ع�� الذات  
  فرد).    ٤٠،٠٢٩(   ١١،١٨٢  ٢٠٢١�� سبتم��    املساعدة النقدية متعددة األغراضبلغ العدد اإلجما�� لعائالت الالجئ�ن وطال�ي ال�جوء الذين تلقوا

جهم يتم توف�� املساعدة الشهر�ة �ل شهر�ن من خالل مكتب ال��يد املصري لالجئ�ن وطال�ي ال�جوء الذين ثبت أ��م مؤهلون وفًقا ملستوى احتيا

 املستنتج من خالل اختبارات قياس مستوى الدخل الغ�� مباشرة.  

٤٠٦حيث تمت مقابلة عينة من    متا�عة وتقييم ما �عد التوزيع ل��نامج املساعدة النقدية متعددة األغراضن  خالل الر�ع الثالث، تم االن��اء م 

) أن  ٪٤٦٪ من السودان، وجنوب السودان، و�ر���يا، والصومال وغ��هم. أفاد ما يقرب من نصف املستجيب�ن (٣٣٪ م��م سور�ون و٦٧مستفيد،  

  ٪٦٦مساعد��م ع�� اإليجار، و  ٪٦٨م يكن �ل احتياجا��م ذات األولو�ة. وفًقا لردود املستفيدين، أنفق  املساعدة مكن��م من �غطية معظم، إن ل

ع�� املرافق أو الفوات��. باإلضافة إ�� ذلك، تظهر النتائج أن املساعدة    ٪ ٢٥أنفقوها ع�� الرعاية ال�حية، بينما أنفقها    ٪٣٤أنفقوها ع�� الطعام و

من   قللت  عام  �ش�ل  أفاد  النقدية  ذلك،  ومع  األسر.  تواجهها  ال�ي  املالية  واألعباء  التوتر  من    ٪٩٦مشاعر  واحدة  إ��  ل�جوء  اضطرارهم  إ�� 

��اض اس��اتيجيات التكيف السلبية، مثل تقليل اإلنفاق ع�� االحتياجات األساسية األخرى لشراء الطعام، وعدم دفع اإليجار لشراء الطعام، واق

 االحتياجات الغذائية. األموال من الغر�اء لتلبية 

احتياًجا  وكجزء األك��  ال�جوء  وطال�ي  الالجئ�ن  الس��داف  املستمرة  العملية  نقاط    ، من  لتقييم  مقابالت  الثالث  الر�ع   �� املفوضية  أجرت 

 بما �� ذلك املساعدة الشتو�ة القادمة.  ،أسرة لتحديد األهلية �� برامج املساعدة النقدية ا�ختلفة ٥،٥٠٦مع  الضعف

 ١٥  �� الر�ع الثالث، واصلت املفوضية �� مصر تقديم النقد ل�حماية لألطفال غ�� امل�حو��ن واملنفصل�ن عن ذو��م الذين ت��اوح أعمارهم ب�ن  

  من األطفال غ�� امل�حو��ن واملنفصل�ن عن ذو��م  ١،٧٣٤عاًما من خالل م�اتب ال��يد املصري. خالل الف��ة املشمولة بالتقر�ر، تم دعم    ١٨و

حالة) بالنقد ل�حماية �عد تقييم مصا�ح الطفل الفض��. �سمح هذه املساعدة لألطفال غ�� امل�حو��ن ببالغ�ن بدفع إيجارهم وشراء   ١،٥٦٦(

غ��  طفال  الطعام و�غطية الت�اليف الضرور�ة األخرى عند ظهورها، مما يقلل من ا�حاجة إ�� ال�جوء إ�� آليات التكيف السلبية. بلغ إجما�� عدد األ 

 سورً�ا ( ٢٢امل�حو��ن واملراهق�ن املدعوم�ن من خالل مكتب ال��يد املصري 
ً
حالة).  ٢،٤٧٨طفل من جنسيات أخرى ( ٢،٦٨٢حالة) و ٢٠طفال

  ع  خالل الر   .ا�جائحةمنذ بداية   االستجابة للكوروناتقدم املفوضية لالجئ�ن وطال�ي ال�جوء منحة نقدية متعددة األغراض ملرة واحدة �� إطار�

و�ذلك يرتفع العدد اإلجما�� لألسر   نتيجة لل�ورونا.) منح مساعدات نقدية  فرد  ٧،٨٩٥عائلة من الالجئ�ن وطال�ي ال�جوء (  ٢،٣٥٣تلقت    ،الثالث

اقبة ما �عد التوزيع  ،خالل نفس الف��ة  فرد).  ١٤،٩٤٤(   ٤،٥٧٢إ��    ٢٠٢١منذ بداية عام    ال�ورونااملدعومة بمنحة   مع عينة   تم إجراء عملية مر

بأ��م قادرون ع�� �غطية معظم    ٪ ٧٧أفاد    ،ملرة واحدة مع نتائج إيجابية. من ب�ن املستفيدين الذين شملهم االستطالع   املنحة من    مستفيد  ١٩٣من  

عيشية أيًضا.  مع تحس�ن ظروفهم امل  ،أن املنحة قللت العبء املا�� ع�� أسرهم ومستو�ات التوتر  ٪١٠٠وقال    ،أو جميع احتياجا��م ذات األولو�ة

  ،ن ذلك أفاد معظم املستجيب�ن أ��م قادرون ع�� تحمل ت�اليف السلع أو ا�خدمات ال�ي لم ي�ونوا قادر�ن ع�� تحملها قبل استالم املنحة. األهم م
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، بكميات أك�� من الطعام بأ��م قادرون ع�� تزو�د أسرهم ٪٤٢أفاد  ،أ��م �انوا قادر�ن ع�� دفع اإليجار وتجنب الطرد من من�لهم. أخ�ً�ا  ٪٦٤ذكر 

 أفضل. ت�اليف الرعاية ال�حية وا�خدمات الطبية الالزمة �ش�لإ��م �انوا قادر�ن ع�� �غطية   ٪٢٢وقال 

 ا�حلول الدائمة  
كما واصلت املفوضية  ١،٨٢٥: ٢٠٢١(ا�جموع �� عام  ال�� وطالب �جوء من مصر إلعادة توطي��م �� سبع دول  ٩٩١، غادر خالل الر�ع الثالث .(

 تنفيذ أساليب إجراء املقابالت ال�خصية عن �عد، لتعز�ز إعادة التوط�ن �� مصر.  

  للعودة الطوعية من تلقت املفوضية إحاالت ذاتية  بالتقر�ر،  الف��ة املشمولة  (  ٨خالل  الف��ة نفسها، عاد    ١٧حاالت  سوري    ١٠٤فردا). خالل 

سورً�ا إ�� دول ثالثة. �� هذا الصدد، نفذت املفوضية ا�جولة السادسة من استطالعات الرأي والنوايا اإلقليمية   ٣٧ا إ�� سور�ا بينما غادر  طوعيً 

ام �� ع  ٪٤لقياس التفضيالت املستقبلية لالجئ�ن السور��ن. �� مصر، انخفض عدد األ�خاص الذين أبدوا نية العودة �� العام املقبل من حوا��  

 . و�رجع هذا االنخفاض إ�� تدهور الوضع االجتما�� واالقتصادي �� سور�ا من ب�ن أسباب أخرى.  ٢٠٢١فقط �� عام  ٪١إ��  ٢٠١٩

 برامج تنمية القدرات ال�ي ��دف إ�� �عز�ز وطالب �جوء من  ال��  ٢٣١مصر��ن و ٨ال�� سوري و  ٢٦٨استفاد  ،خالل الف��ة املشمولة بالتقر�ر  

(ا�جموع �� عام   الرزقمهارا��م �� ا�حصول ع�� فرص كسب سبل  

سوري  ٤٦٢:  ٢٠٢١ جنسيات   ال��  ٤٦٥و  ال��  من  �جوء  وطالب 

أيًضا    ).أخرى  و   ٦١١(   �خص  ١،١٧٧تلقى  و  ٣٩سوري    ٥٢٧مصري 

أخرى)    ال�� جنسيات  من  �جوء  �شأن وطالب  واملشورة  التوجيھ 

(ا�جموع �� عام  االس��اتيجيات والن�ج لتعظيم فرص سوق العمل  

ال�� وطالب �جوء    ١،٥٤٥مصري و ١٠٧ال�� سوري و ١،٢١٨:  ٢٠٢١

أخرى).   جنسيات  الثالث  ،أخ�ً�امن  الر�ع  مجموعھ    ،��  ما    ٥١تمكن 

) أخ  ١٨و سورً�ا    ٣٣�خًصا  جنسيات  و/من  رى)  من  توسيعبدأ   أو 

ا�خاصة التجار�ة  عام    أعمالهم   �� سورً�ا   ٥٩:  ٢٠٢١(ا�جموع  الجًئا 

ذلك  الجًئا  ٢٢و إ��  باإلضافة  أخرى).  من جنسيات  �جوء  تم  ،وطالب 

وطالب �جوء من جنسيات أخرى   ال��  ١٠٣و  ومصري سورً�ا    ٢٨دعم  

وطالب �جوء من جنسيات أخرى).  ال�� ٢٩٧مصرً�ا و ٢١و الجًئا سورً�ا  ٤٩:  ٢٠٢١(ا�جموع �� عام  إقامة روابط مع سوق العمل�� 

٤،٠٦٠ ٤٠،٠٢٩ ٧،٨٩٥ ١،٧٣٤ 
اطفال غ�� امل�حو��ن واملنفصل�ن  

عن ذو��م حصلوا ع�� مساعدة  

 نقدية ل�حماية

تم حصولهم ع�� مساعدة نقدية 

 لتعامل مع جائحة الكورونا ل

تم حصولهم ع�� مساعدة النقدية  

 متعددة األغراض 

نقاط التحصيل النقدي ملكتب  

 ال��يد املصري 

٨ ٥١ ١،١٧٧ ٩١١ 
ال�� وطالب �جوء غادروا إ�� دول 

 إعادة التوط�ن

إرشادات �شأن اس��اتيجيات   واتلق

 كسب الرزق �عظيم فرص 

 تلقوا الدعم لبدأ أو توسيع  
ً
�خصا

 أعمالهم ا�خاصة 

 شر�اء متخصصون للمفوضية 

 االسكندر�ة -�شر  يسيد �� �� سودا�يمخ�� 
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 �عمل املفوضية بالشراكة مع:
��  عام  ٢٠٢١،  تتعاون املفوضية مع ا�ح�ومة املصر�ة من خالل وزار�يا��ارجية والتعاون الدو �� وكذلك الوزاراتوالهيئات الوطنية األخرى.  

�� عام ٢٠٢١، �عمل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئ�ن  ��مصر من خالل الشر�اء املنفذين التالي�ن: �اتدرائية جميع القد�س�ن |  منظمة ك ��  

الدولية  | �ار�تاس  مصر  |  خدمات  اإلغاثة  ال�اثوليكية |    املؤسسة   املصر�ة  ��قوق   الالجئ�ن   |   منظمة  إنقاذ  الطفولة  الدولية  |  هيئة ت�� دي  

زوم   |  مكتب األمم املتحدة ��دمات املشاريع  |  متطوعو األمم املتحدة .  

 معلومات مالية 

 . ٢٠٢١أكتو�ر  ٥دوالر أمر��ي اعتباًرا من مليون  ٥٢٫٧بلغ إجما�� املساهمات امل�جلة للعملية 

�ح�ومات واملؤسسات التالية لعمل املفوضية �� مصر: ا�الذي قدمتھ  عرب املفوضية عن امتنا��ا للدعم 

) | مؤسسة ساو�رس للتنمية  RDDP NAاالتحاد األورو�ي | أملانيا | إيطاليا | اليابان | هولندا | برنامج التنمية وا�حماية اإلقلي�ي لشمال إفر�قيا (

 | ا�جهات املانحة ا�خاصة األخرى  UNIQLOاالجتماعية | مؤسسة فودافون اململكة املتحدة | الواليات املتحدة األمر�كية | 

  :شكر خاص للمانح�ن الرئيسي�ن للمساهمات غ�� ا�خصصة

| إيطاليا | ا�جهات املانحة ا�خاصة اليابان | ا�جهات املانحة ا�خاصة جمهور�ة  ب�جي�ا | الدنمارك | فر�سا | أيرلندا الن�و�ج | ا�جهات املانحة ا�خاصة  

 الواليات املتحدة األمر�كية | أيرلندا | ب�جي�ا | السو�د | سويسراا�خاصة | �ور�ا | ا�جهات املانحة ا�خاصة السو�د | ا�جهات املانحة 

 التواصل جهات 

وحدة اإلعالم والعالقات ا�خارجية :arecapi@unhcr.org 

الهامة:  الروابط 

o :االستجابة اإلقليمية لالجئ�ن �� سور�اdata2.unhcr.org/en/situations/syria

o :االستجابة الطارئة للمفوضية لالجئ�ن وال�جرة �� البحر األبيض املتوسطdata2.unhcr.org/en/situations/Mediterranean

UNHCREgypt unhcr.org/eg
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