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لشؤون  افوضية  م  ��جل  املتحدة  ألمم 

ال�جوء،  وتوثق  الالجئ�ن   وطال�ي  الالجئ�ن 

و�سهل حصولهم ع�� ا�حماية وا�خدمات  

 مثل ال�حة والتعليم.األساسية، 

لشؤون   املتحدة  األمم  مفوضية  مكتب  �عد 

  �� �عملية  الالجئ�ن  يقوم  مكتب  أك��  مصر 

. حوا��  تحديد وضع الال�� ع�� مستوى العالم

من جميع الالجئ�ن وطال�ي ال�جوء �� مصر    ٪٣٧

 هم من األطفال. 

مصر   الجًئا    ٢٨٨٬٥٢٤�ستضيف 

من   �جوء  يتواجد    دولة.  ٦٠وطالب 

  �� ال�جوء  وطال�ي  الالجئ�ن  معظم 

ا�حضر�ة   الك��ى  املناطق  بالقاهرة 

 والساحل الشما��. 

   

 �عداد الالجئ�ن وطال�ي ال�جوء �� مصر 

  

 ا�حماية 
   الالجئ�ن �� مصر بت�جيل تقوم املفوضية األمم املتحدة لشؤون

      .وتوثيق طال�ي ال�جوء والالجئ�ن نيابة عن ا�ح�ومة املصر�ة

   ا�حلول إ��  الوصول  بإم�انية  ال�جوء  وطالبو  الالجئون  يتمتع 

والتمثيل   من    القانو�يالقانونية  املفوضية  شر�اء  خالل  من 

 .املنظمات غ�� ا�ح�ومية

   
ً
إدار�ا ا�حتجز�ن  لإلفراج عن  ا�حلية  السلطات  املفوضية  تدعو 

إ�� وللوصول  باإلقامة،  تتعلق  مخالفات  األ�خاص  �سبب 

الدولية ا�حماية  إ��  يحتاجون  قد  الذين  تقدم    .ا�حتجز�ن 

ودعًما خصيًصا  مصممة  مساعدة  وشر�اؤها  نفسًيا    املفوضية 

االجتما��،   النوع  ع��  القائم  العنف  من  للناج�ن  واجتماعًيا 

صدمات   أو  عنف  أو  صراعات،  شهدوا  أو  عانوا  الذين  وأولئك 

 .نفسية

   و�عطي للطفل  الفض��  املص�حة  تقييمات  املفوضية  تجري 

بذو��م   امل�حو��ن  غ��  األطفال  ومساعدة  �حماية  األولو�ة 

ر �� جميع ال��امج من خالل  وغ��هم من األطفال املعرض�ن ل�خط

  .أ�شطة الوقاية واالستجابة وا�خدمات املتخصصة 

   ذوي لأل�خاص   
ً
موجها  

ً
دعما وشر�اؤها  املفوضية  تقدم 

والدعم  الفردية  ا�حاالت  إدارة  خالل  من  ا�خاصة  االحتياجات 

 النف��ي االجتما�� ا�جتم�� واالستجابة �حاالت الطوارئ.

 املساعدة 
   ��ع ال�جوء  وطالبو  الالجئون  العامة  يحصل  ال�حية  الرعاية 

والطارئة   والثانو�ة  املواطن�ن  األولية  مع  املساواة  قدم  ع�� 

 .املصر��ن 

  ا�خدمات جودة  لتحس�ن  الوطنية  ا�جهود  املفوضية  تدعم 

 عن املصر��ن �� املناطق  
ً
ال�حية لالجئ�ن وطال�ي ال�جوء، فضال

 .كب��ة من الالجئ�ن ال�ي ت��كز ف��ا أعداد 

   املصاب�ن للمر��ى  ال�حية  املساعدة  تقديم  املفوضية  تدعم 

 .بأمراض مزمنة، باإلضافة إ�� دعم ال�حة النفسية والعقلية

  ،تواصل املفوضية توف�� التوعية واملعلومات حول جائحة �ورونا

 بما �� ذلك دعم الت�جيل �� منصة التطعيم ا�ح�ومية.  

 نق 
ً
دية شهر�ة غ�� مشروطة لالجئ�ن وطال�ي  تقدم املفوضية منحا

األ الفئات  من  ا�حماية    ك��ال�جوء  توف��  أجل  من   
ً
ضعفا

واملساعدة وملنع الالجئ�ن من ال�جوء إ�� آليات التأقلم الضارة. يتم 

متعددة   ١١٠٠٠مساعدة   نقدية  بمنح  شهرً�ا  املتوسط   �� أسرة 

 األغراض. 

 ١٣٠٠٠ف أك�� من  تقدم املفوضية منحة نقدية ملرة واحدة �س��د  

أسرة من الالجئ�ن وطال�ي ال�جوء الذين �عيشون تحت خط الفقر  

 الوط�ي وال يتلقون املساعدة النقدية الشهر�ة.

١٤٥٦٥٨

٥٨٢٣٧

٢٤٣٤٦

٢٢٤٠٨

١٥٨٢٤

٨١٥٤

٦٥٣٧

٧٤٦٠

سور�ا

السودان

جنوب السودان

إر���يا

إثيو�يا

اليمن

الصومال

أخرى 

   ٢٠٢٢   د�سم�� |  مــــــصر 

 
 
 



 �حيفة الوقائع
 

 
 

 التمك�ن 
   املفوضية منح �عليمية ألك��    تقدم،  ٢٠٢١/٢٠٢٢للعام الدرا��ي

وا�جتمعية    ٤٨،٠٠٠من   ا�ح�ومية،  املدارس   �� ال��  طالب 

معززة  �عليمية  منح  تقديم  سيتم  ذلك،  إ��  باإلضافة  وا�خاصة. 

  ٤٠٠طفل غ�� م�حوب بذو�ھ ومنفصل عن ذو�ھ و  ١٧٠٠�حوا��  

  .طفل من ذوي االحتياجات ا�خاصة

 ش� توعية  ب��نامج  العمل  املفوضية  مع تواصل  للتواصل  ط 

ال�جوء   وطال�ي  الالجئ�ن  املكتب  يزود  ا�حلية.  ا�جتمعات 

  .بمعلومات حول ا�خدمات ال�ي تقدمها املفوضية وشر�اؤها 

   توفر املفوضية لالجئ�ن وطال�ي ال�جوء املؤهل�ن التدر�ب والتوجيھ

كسب   أ�شطة   �� ملساعد��م  األخرى  الدعم  وخدمات  واملشورة 

 الرزق املستدامة.

 

 ول ا�حل
   �� التوط�ن  إعادة  مبادرات  من  جزًءا  مصر  �عد  ملوقعها،  نظًرا 

حالًيا  املكتب  يجري  املتوسط.  األبيض  البحر  ووسط    سور�ا 

عن   �خصية  الضمانات مقابالت  توفر  مع  التوط�ن  إلعادة  ُ�عد 

 الالزمة ملنع العدوى.

 

 

 

 

 العمل مع الشر�اء

   تتعاون املفوضية مع ا�ح�ومة املصر�ة من خالل وزارة ا�خارجية

عام    �� األخرى.  الوطنية  والهيئات  الوزارات  وكذلك  والتعاون 

املنفذين  ٢٠٢٢ الشر�اء  خالل  من  مصر   �� املفوضية  �عمل   ،

القد�س�ن   جميع  �اتدرائية    ●   الدولية  ك��  منظمة  ●التالي�ن: 
  املؤسسة   ●  ليكيةال�اثو   اإلغاثة  خدمات  ●  مصر  �ار�تاس

  ت��   ●طفل الدولية  ال  إنقاذ  منظمة  ●   الالجئ�ن   �حقوق   املصر�ة

 األمم  و�الة  ●  املشاريع   �خدمات  املتحدة  األمم  مكتب  ●  زوم  دي

 . نروا)أو ( ىاألد� الشرق  ��  الفلسطيني�ن  و�شغيل إلغاثة املتحدة

 

 

 وجود املفوضية �� مصر
  امل�اتب طاقم العمل 

 مكتب �� القاهرة  ١ موظف دو��  ٤٦ 

 مركز الت�جيل با�ج��ة  ١ موظف مصري  ٢٤٩ 

 باإلسكندر�ة  ميدا�ي مكتب  ١ 

 
 

َم ملكتب مصر من قبل:�عرب   ّدِ
ُ
ق الذي  للدعم  امتنا��ا  |   |   إيطاليا   املفوضية عن  األورو�ي  |  االتحاد  للتنمية  اليابان  ال��نامج اإلقلي�ي 

 | ا�جهات املانحة ا�خاصة    هولندا | وا�حماية شمال إفر�قيا | الواليات املتحدة األمر�كية

| أملانيا | أيرلندا |    | فنلندا �جي�ا | الدنمارك | فر�ساالنمسا | أس��اليا | بشكر خاص للمانح�ن الرئيسي�ن للمساهمات غ�� ا�خصصة:  

اليابان  إيطاليا    |  | | سويسرا  | السو�د  | الن�و�ج  |  | هولندا  املتحدة ال��يطانية   وأملانيا   وكندا   أس��اليامن  جهات مانحة خاصة  اململكة 

 والواليات املتحدة األمر�كية  والسو�د واململكة املتحدة ال��يطانية و�يطاليا واليابان و�ور�ا و�سبانيا 

 جهات االتصال التا�عة ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئ�ن بمصر

 وحدة اإلعالم والعالقات ا�خارجية

arecapi@unhcr.org     :٢١٤٨+   | رقم داخ��:  ٢٠٢٢٧٢٨٥٦٠٠هاتف 

 نصات:      متا�عوا املفوضية ع��  

أكتوبر   ٦مساعدة المفوض السامي للحمایة خالل زیارتھا للمبنى الرئیسي بمدینة 
 .ئون الالجئین/بیدرو كوستامفوضیة األمم المتحدة لش©

mailto:arecapi@unhcr.org

