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لشؤون  افوضية  م  تسجل  املتحدة  ألمم 

اللجوء،  وتوثق  الالجئين   وطالبي  الالجئين 

وتسهل حصولهم على الحماية والخدمات  

 مثل الصحة والتعليم.األساسية، 

لشؤون   املتحدة  األمم  مفوضية  مكتب  يعد 

في   بعملية  الالجئين  يقوم  مكتب  أكبر  مصر 

. حوالي  تحديد وضع الالجئ على مستوى العالم

من جميع الالجئين وطالبي اللجوء في مصر    37%

 هم من األطفال. 

مصر   الجًئا    285،949تستضيف 

من   لجوء  يتواجد    دولة.  65وطالب 

في   اللجوء  وطالبي  الالجئين  معظم 

الحضرية   الكبرى  املناطق  بالقاهرة 

 والساحل الشمالي. 

   

 تعداد الالجئين وطالبي اللجوء في مصر 

  

 الحماية 
الالجئين في مصر بتسجيل تقوم املفوضية األمم املتحدة لشؤون   ▪

      .وتوثيق طالبي اللجوء والالجئين نيابة عن الحكومة املصرية

الحلول   ▪ إلى  الوصول  بإمكانية  اللجوء  وطالبو  الالجئون  يتمتع 

من   املفوضية  شركاء  خالل  من  القانونى  والتمثيل  القانونية 

 .املنظمات غير الحكومية

لإلفراج ع ▪ املحلية  السلطات  املفوضية    تدعو 
ً
إداريا املحتجزين  ن 

إلى وللوصول  باإلقامة،  تتعلق  مخالفات  األشخاص  بسبب 

الدولية الحماية  إلى  يحتاجون  قد  الذين  تقدم    .املحتجزين 

نفسًيا   ودعًما  خصيًصا  مصممة  مساعدة  وشركاؤها  املفوضية 

االجتماعي،   النوع  على  القائم  العنف  من  للناجين  واجتماعًيا 

شهد أو  عانوا  الذين  صدمات  وأولئك  أو  عنف  أو  صراعات،  وا 

 .نفسية

وتعطي   ▪ للطفل  الفضلى  املصلحة  تقييمات  املفوضية  تجري 

بذويهم   املصحوبين  غير  األطفال  ومساعدة  لحماية  األولوية 

وغيرهم من األطفال املعرضين للخطر في جميع البرامج من خالل  

  .أنشطة الوقاية واالستجابة والخدمات املتخصصة 

ذوي  تقدم   ▪ لألشخاص   
ً
موجها  

ً
دعما وشركاؤها  املفوضية 

والدعم  الفردية  الحاالت  إدارة  خالل  من  الخاصة  االحتياجات 

 النفس ي االجتماعي املجتمعي واالستجابة لحاالت الطوارئ.

 املساعدة 
العامة   ▪ الصحية  الرعاية  على  اللجوء  وطالبو  الالجئون  يحصل 

قدم   على  والطارئة  والثانوية  املواطنين  األولية  مع  املساواة 

 .املصريين 

الخدمات  ▪ جودة  لتحسين  الوطنية  الجهود  املفوضية  تدعم 

 عن املصريين في املناطق  
ً
الصحية لالجئين وطالبي اللجوء، فضال

 .التي تتركز فيها أعداد كبيرة من الالجئين 

املصابين   ▪ للمرض ى  الصحية  املساعدة  تقديم  املفوضية  تدعم 

 .إلى دعم الصحة النفسية والعقليةبأمراض مزمنة، باإلضافة 

تواصل املفوضية توفير التوعية واملعلومات حول جائحة كورونا،  ▪

بما في ذلك دعم التسجيل في منصة التطعيم الحكومية. باإلضافة  

إلى ذلك، يقدم املكتب لالجئين وطالبي اللجوء منًحا نقدية متعددة 

من الكورونا  استجابة  إطار  في  واحدة  ملرة  بداية األغراض  ذ 

 .الجائحة

تقدم املفوضية منًحا نقدية شهرية غير مشروطة لالجئين وطالبي   ▪

الحماية   توفير  أجل  من  احتياجا  األكثر  الفئات  من  اللجوء 

  .واملساعدة، وملنع الالجئين من اللجوء إلى آليات التأقلم الضارة

خطة   ▪ من  ت  2021/2022كجزء  الشتوية،   دعمللمساعدة 

من   أكثر  )  114،000املفوضية  بمنحة    70،000شخص  أسرة( 

 نقدية ملرة واحدة.
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 التمكين 
املفوضية منح تعليمية ألكثر    تقدم،  2021/2022للعام الدراس ي   ▪

واملجتمعية    48،000من   الحكومية،  املدارس  في  الجئ  طالب 

معززة  تعليمية  منح  تقديم  سيتم  ذلك،  إلى  باإلضافة  والخاصة. 

  400طفل غير مصحوب بذويه ومنفصل عن ذويه و  1700لحوالي  

  .طفل من ذوي االحتياجات الخاصة

نش ▪ توعية  ببرنامج  العمل  املفوضية  مع تواصل  للتواصل  ط 

اللجوء   وطالبي  الالجئين  املكتب  يزود  املحلية.  املجتمعات 

  .بمعلومات حول الخدمات التي تقدمها املفوضية وشركاؤها 

توفر املفوضية لالجئين وطالبي اللجوء املؤهلين التدريب والتوجيه   ▪

كسب   أنشطة  في  ملساعدتهم  األخرى  الدعم  وخدمات  واملشورة 

 الرزق املستدامة.

 

 ول الحل
في   ▪ التوطين  إعادة  مبادرات  من  جزًءا  مصر  تعد  ملوقعها،  نظًرا 

حالًيا  املكتب  يجري  املتوسط.  األبيض  البحر  ووسط    سوريا 

الضمانات  توفر  مع  التوطين  إلعادة  ُبعد  عن  مقابالت شخصية 

 الالزمة ملنع العدوى.

 

 

 العمل مع الشركاء

تتعاون املفوضية مع الحكومة املصرية من خالل وزارة الخارجية   ▪

عام   في  األخرى.  الوطنية  والهيئات  الوزارات  وكذلك  والتعاون 

املنفذين  2022 الشركاء  خالل  من  مصر  في  املفوضية  تعمل   ،

القديسين   جميع  كاتدرائية    ●   الدولية  كير  منظمة  ●التاليين: 

  املؤسسة   ●  ليكيةالكاثو   اإلغاثة  خدمات  ●  مصر  كاريتاس

  تير   ●طفل الدولية  ال  إنقاذ  منظمة  ●   الالجئين   لحقوق   املصرية

 األمم  وكالة  ●  املشاريع   لخدمات  املتحدة  األمم  مكتب  ●  زوم  دي

 .)انروا( ىاألدن الشرق  في  الفلسطينيين  وتشغيل إلغاثة املتحدة

 

 

 وجود املفوضية في مصر
  املكاتب طاقم العمل 

 مكتب في القاهرة  1 موظف دولي  46 

 مركز التسجيل بالجيزة  1 موظف مصري  246 

 باإلسكندرية  ميداني مكتب  1 

 

 

َم ملكتب مصر من قبل: ِّ
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 جهات االتصال التابعة ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين بمصر
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 نصات:      متابعوا املفوضية على  

للحصول على   ،كاريتاسشريك المفوضية، الالجئون السوريون يسجلون من خالل 
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