
1

©  UNICEF/UN062475/Kljajo

تقييم عامي 2019/2018

بشأن المساعدة 
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غير المصحوبين 
والمنفصلين عن 

ذويهم



2. نظرة عامة على البرنامج1. مقدمة
برامــج المســاعدة الشــتوية هــي برامــج تنفذهــا األمــم المتحــدة بغــرض دعــم الالجئيــن لمواجهة 
ظــروف الطقــس خــالل أشــهر الشــتاء األكثــر بــرودة. وقــد تــم تقديــم المســاعدة اإلغاثيــة 
ــة  ــتاء بقيم ــل الش ــا لفص ــاق الدني ــلة اإلنف ــى س ــتناًدا إل ــي 2018/ 2019 اس ــر لعام ــي مص ــتوية ف الش
قدرهــا 1000 جنيــه مصــري )بمــا يعــادل حوالــي 56 دوالًرا أمريكًيــا(، وذلــك بقصــد تلبيــة االحتياجــات 
األساســية اإلضافيــة والخاصــة بالمالبــس الشــخصية، واألغطيــة، وفواتيــر التدفئــة والكهربــاء فــي 
ــدة  ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــن المفوضي ــت كل م ــج أقام ــذا البرنام ــار ه ــي إط ــتاء. وف ــرة الش فت
لشــؤون الالجئيــن ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف( مبــادرة مشــتركة لمســاعدة 
3163 طفــاًل مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم فــي جميــع أنحــاء البــالد، 
ــد  ــع. وق ــت التوزي ــر وق ــي مص ــن ف ــال والموجودي ــؤالء األطف ــة ه ــادرة غالبي ــذه المب ــي ه وتغط
ــر  ــم أث ــدف تقيي ــك به ــتخدامه، وذل ــد واس ــأن إدارة النق ــي بش ــم كم ــراء تقيي ــع إج ــب التوزي أعق
البرنامــج، فضــًلا عــن إثــراء تصميمــه مــن أجــل التدخــالت التعاونيــة والمشــتركة المســتقبلية بيــن 

ــن. المنظمتي

2.1 سلة اإلنفاق الدنيا والمستهدفة
علــى مــر الســنين، ولتلبيــة االحتياجــات اإلضافيــة خــالل فصــل الشــتاء لالجئيــن وطالبــي اللجــوء 
ــة منهــم، وضعــت المفوضيــة الســامية لألمــم  فــي مصــر، والذيــن يمثــل األطفــال 40 فــي المائ

ــة. ــاعدة النقدي ــترًكا للمس ــا مش ــف برنامًج ــن واليونيس ــؤون الالجئي ــدة لش المتح

وفــي شــتاء 2018-2019، وضعــت المفوضيــة واليونيســف برنامًجــا مشــترًكا كان مــن المتوقــع لــه 
فــي البدايــة أن يســاعد 3800 طفــل مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم، و300 
أســرة مــن أســر الالجئيــن المســتضعفين والذيــن لديهــم أطفــال، وذلــك بمنحــة نقديــة قدرهــا 1000 
جنيــة مصــري، بمــا يعــادل كامــل ســلة اإلنفــاق الدنيــا الشــتوية المخصصــة لالجئيــن فــي مصــر. 
ــاف  ــة لألصن ــعار المبدئي ــن األس ــق م ــاس التحق ــى أس ــذه عل ــا ه ــاق الدني ــلة اإلنف ــبت س ــد ُحس وق
ــات  ــع بيان ــا بجم ــون، متبوًع ــا الالجئ ــي يبديه ــارات الت ــع الخي ــق م ــا يتف ــتوية، بم ــات الش والمتطلب
التســعير فــي مصــر. وقــد تــم تحديــد الفئــة المســتهدفة مــن خــالل قاعــدة بيانــات اإلحصائيــات 
التابعــة للمفوضيــة ProGres . وقــد تــم إدراج جميــع األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن 
ــر  ــتفيدين، األم ــة المس ــي قائم ــر 2018 ف ــن نوفمب ــاًرا م ــة اعتب ــدى المفوضي ــجلين ل ــم المس ذويه
الــذي أدى إلــى زيــادة الرقــم المســتهدف األولــي البالــغ 3800 طفــل. ففــي وقــت تحديــد الهويــة 
وإنشــاء القائمــة كان مــا مجموعــه 4097 طفــل مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن 
ذويهــم )3608 حالــة( مســجلين لــدى مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن. باإلضافــة إلــى 
ــج  ــن برنام ــزء م ــا كج ــال إلدراجه ــا أطف ــرة لديه ــه 300 أس ــا مجموع ــا م ــتهداف أيًض ــم اس ــك، ت ذل
لكلتــا  الجغرافــي  والتوزيــع  الجنســية  أدنــاه  الــواردان  الجــدوالن  ويبيــن  الشــتوية.  المســاعدة 

ــتهدفتين. ــن المس المجموعتي
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الجدول رقم 1: الجنسية والتوزيع الجغرافي لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المستهدفين

 جنوبالصومالإثيوبياإريتريا
 جنسياتسورياالسودانالسودان

المجموعأخرى

129415342494189136201725القاهرة 

12112093148334301485الجيزة

253571091696324السادس من أكتوبر

151891195157اإلسكندرية

364227151112حلوان

2695103القليوبية

15455الشرقية

3838دمياط

2632132السويس

217120الدقهلية

1414المنوفية

3232مناطق أخرى

1397502452560414708644097المجموع الكلي

»وضعت المفوضية واليونيسف برنامًجا 
مشترًكا كان من المتوقع له في البداية أن 

يساعد 3800 طفل من األطفال غير المصحوبين 
والمنفصلين عن ذويهم، و300 أسرة من أسر 

الالجئين المستضعفين والذين لديهم أطفال، 
وذلك بمنحة نقدية قدرها 1000 جنية مصري«

الجدول رقم 2: الجنسية والتوزيع الجغرافي لألسر المستهدفة

 جنوبالصومالإثيوبياإريتريا
 جنسياتالسودانالسودان

المجموعأخرى

66471154178القاهرة

15233151الجيزة

533745السادس من أكتوبر

12415123حلوان

123مناطق أخرى

2189542026300المجموع الكلي
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2.2 الحملة اإلعالمية
ــوازي  ــتركة، وبالت ــورة مش ــاالت بص ــة لالتص ــالة عام ــع رس ــم وض ت
مــع عمليــة إعــداد القائمــة، ُأطلقــت حملــة إعالميــة عــن تقديــم 
العربيــة  باللغــات  الملصقــات  وكانــت  الشــتوية.  المســاعدة 
والتيجرانيــة  والصوماليــة  واألورومــو  والفرنســية  واإلنجليزيــة 
ــق  ــن يح ــاعدات، وم ــه المس ــف من ــا تتأل ــح م ــرح وتوض ــت تش وكان
ــى  ــة عل ــت معروض ــّلمها وكان ــة تس ــا، وكيفي ــول عليه ــه الحص ل
الشــركاء.  مــن  وغيرهــا  المفوضيــة  مقــار  فــي  واســع  نطــاق 
كمــا ُنشــرت معلومــات بهــذا الشــأن علــى صفحــات التواصــل 
ــكل  ــبوك بش ــر )فيس ــي مص ــة ف ــة بالمفوضي ــي الخاص االجتماع
رئيســي(، وُأخطــر أيًضــا الشــركاء وأصحــاب المصلحــة اآلخــرون 
بالنقديــة  المعنيــة  العمــل  فــرق  خــالل  مــن  التوزيــع  بخطــة 
واالحتياجــات األساســية واالتصــاالت. عــالوة علــى ذلــك، كانــت 
مفوضيــة  بهــا  تضطلــع  التــي  المجتمعيــة  التوعيــة  أنشــطة 
األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن والشــركاء، ومكاتــب اإلعــالم 
ومراكــز االتصــال، التــي يحــدث فيهــا تفاعــل مباشــر مــع الالجئيــن 
ــر  ــتخدامها لنش ــم اس ــات ت ــا منص ــي أيض ــوء، ه ــي اللج وملتمس
المعلومــات عــن المســاعدة الشــتوية المقدمــة لألطفــال غيــر 

المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم.

2.3 خطة التوزيع وآليات التسليم
ــمبر  ــن 11 ديس ــرة م ــي الفت ــتوية ف ــاعدات الش ــع المس ــرى توزي ج
ــر 2019. وُاســتخدمت آليتــان رئيســيتان للتســليم  2018 وحتــى 31 يناي
ــة، إمــا بصــرف مبالــغ نقديــة مباشــرة  فــي توزيــع المنحــة النقدي
علــى األفــراد أو مــن خــالل بطاقــات الصــراف اآللــي المدفوعــة 
عــن  والمنفصليــن  المصحوبيــن  غيــر  لألطفــال  وذلــك  ســلًفا 
ــن  ــهرية م ــة ش ــاعدة نقدي ــل مس ــون بالفع ــن يتلق ــم مم ذويه
المفوضيــة، ومــن ثــم، فقــد ســبق لهــم إصــدار البطاقــة. حيــث 
ــى  ــة عل ــداع المنح ــم بإي ــة تخطره ــالة نصي ــال رس ــى األطف يتلق
ينايــر  نهايــة  قبــل  صرفهــا  بضــرورة  وتنصحهــم  بطاقاتهــم 
2019. ويمكــن لهــذه المجموعــة مــن متلقــي المنحــة باســتالم 
ــن  ــة م ــن 425 ماكين ــر م ــن أكث ــم م ــة له ــاعدات المخصص المس
ــع  ــي جمي ــكندرية ف ــك اإلس ــة لبن ــي التابع ــراف اآلل ــات الص ماكين
أجهــزة  مــع  البطاقــات  اســتخدام  يمكــن  كمــا  البــالد،  أنحــاء 

ــة. ــوم إضافي ــل رس ــن مقاب ــرى ولك ــي األخ ــراف اآلل الص

ــر  ــم غي ــن ذويه ــن ع ــن والمنفصلي ــر المصحوبي ــال غي ــا األطف أم
المشــاركين حالًيــا فــي برنامــج المســاعدة النقديــة الشــهرية، 
ــوا  ــد تلق ــي، فق ــراف اآلل ــات الص ــون بطاق ــك ال يمتلك ــة لذل ونتيج
مكاتــب  مــن  بهــم  الخاصــة  النقديــة  الشــتوية  المســاعدة 
مؤسســة كاريتــاس فــي القاهــرة، أو اإلســكندرية، أو دميــاط. حيث 
تــم إخطــار األطفــال عــن طريــق رســائل نصيــة بالتاريــخ والموعــد 
الصرافيــن  مــن  متخصــص  فريــق  وقــام  لالســتالم.  المحــدد 
بتوزيــع المنــح علــى األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن 
ــال  ــي مج ــن ف ــن عاملي ــن أخصائيي ــاندة م ــم ومس ــم، بدع ذويه
حمايــة الطفــل، وأخصائييــن اجتماعييــن، ومســاعدين مالييــن 
وذلــك للــرد علــى أي أســئلة أو شــواغل إضافيــة يطرحهــا األطفــال 
ومقدمــي الرعايــة لهــم. أمــا بالنســبة لألســر، فقــد تــم دفــع 
ــرة  ــري المنتش ــد المص ــب البري ــالل مكات ــن خ ــًدا م ــاعدة نق المس

ــرع. ــن 4200 ف ــا ع ــد فروعه ــي تزي ــالد والت ــاء الب ــع أنح ــي جمي ف

»بالنسبة لألسر، فقد تم 
دفع المساعدة نقًدا من 

خالل مكاتب البريد المصري 
المنتشرة في جميع أنحاء 

البالد والتي تزيد فروعها 
عن 4200 فرع«.

 مكتب 
البريد

2.4. نتائج البرنامج
ــة(  ــم )2780 حال ــن ذويه ــن ع ــن والمنفصلي ــر المصحوبي ــال غي ــن األطف ــاًل م ــه 3163 طف ــا مجموع ــم م ــم دع ــع، ت ــرة التوزي ــة فت ــول نهاي بحل
فــي جميــع أنحــاء البــالد، وهــو مــا يمثــل 77 فــي المائــة مــن مجمــوع األطفــال المســتهدفين مــن هــذه الفئــة. ومــن المقــرر إجــراء اســتعراض 
يتضمــن لمحــات عــن األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم والذيــن لــم يتســلموا المســاعدات المخطــط تســليمها لهــم 

خــالل الســنة.  

يتــراوح ســن غالبيــة هــؤالء األطفــال المدعوميــن بيــن 12 و 17 ســنة. أمــا مــن حيــث الجنســية، فــإن 40 فــي المائــة مــن المســتفيدين هــم مــن 
االريترييــن يليهــم مــن يحملــون جنســية جنــوب الســودان )15 فــي المائــة( واالثيوبيــون )12 فــي المائــة(.

الشكل رقم 1: توزيع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذين تلقوا المساعدة 
الشتوية حسب بلد المنشأ

إريتريا جنوب السودان إثيوبيا الصومال السودان سوريا اليمن بلدان وجنسيات  
أخرى 

٦٢٦

٣٢٤٣٣٠٣٧٣٣٨٧٤٧٤

١٬٢٤٣
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3257336491707إجمالي عدد األطفال

»بعــد قضــاء بعــض الوقــت فــي مصــر، تلقــت دراداتــو« 
بطاقــة صفــراء«، وهــي وثيقــة هويــة قانونيــة لطالبــي 
ــدة  ــم المتح ــة األم ــا مفوضي ــر تصدره ــي مص ــوء ف اللج
بإضفــاء  ولعائلتهــا  لهــا  وتســمح  الالجئيــن  لشــؤون 
الصفــة القانونيــة علــى إقامتهــم فــي مصــر والحصــول 
علــى تصريــح إقامــة، وهــي تمكنهــا مــن الحصــول علــى 
المســاعدات اإلنســانية مــن مختلــف الشــركاء العامليــن 
فــي المجــال اإلنســاني. وبمــرور الوقــت، بــدأت دراداتــو 
االلتقــاء بالجئيــن إثيوبييــن آخريــن، ومــن بينهــم ماجاراتــو 
البالــغ مــن العمــر 17 عاًمــا. وأصبحــوا أصدقــاء علــى الفــور.

وفــي أحــد األيــام ، تلقــى كل مــن دراداتــو وماجاراتــو 
رســالة نصيــة تحمــل أخبــارًا ســارة: فقــد أبلغتهم الرســالة 
ــاعدة  ــة للمس ــة إضافي ــاعدة نقدي ــيتلقان مس ــا س بأنهم
فصــل  خــالل  الجويــة  العوامــل  مــن  حمايتهمــا  فــي 
ــرارة  ــة الح ــض درج ــن أن تنخف ــر، يمك ــي مص ــتاء. فف الش
خــالل فصــل الشــتاء لتصــل إلــى 5-11 درجــة مئويــة، ممــا 
ــدفء«. ــى ال ــة عل ــائل المحافظ ــن وس ــد م ــب المزي يتطل

باإلضافة إلى ذلك، تم دعم ما مجموعه 292 أسرة من مجموع عدد األسر المستهدفة البالغ 300 أسرة. وكانت غالبية األسر 
من السودانيين )68٪( يليهم جنوب السودان )٪18(.

الشكل رقم 2: توزيع األسر التي تمت مساعدتها حسب بلد المنشأ

شــملت جميــع األســر المدعومــة أطفــااًل تقــل أعمارهــم عــن 18 ســنة، وبلــغ مجمــوع المســتفيدين مــن هــذه األســر 1707 طفــاًل. ويوضــح الجــدول أدنــاه 
الفئــات العمريــة لألطفــال المدعوميــن.

علــى وجــه اإلجمــال، تلقــى 59 فــي المائــة مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم المنحــة الشــتوية عــن طريــق بطاقــات الصــراف 
اآللــي، فــي حيــن تلقــى المســتفيدون الباقــون المحــددون )41 فــي المائــة( المبلــغ عــن طريــق النقــد المباشــر. وكمــا هــو مذكــور أعــاله، قامــت جميــع 

األســر المدعومــة بتســلم المنحــة الشــتوية عــن طريــق مكاتــب البريــد المصريــة. 

الجدول رقم 3: عدد األطفال في األسر التي تمت مساعدتها

Chart Title

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

السودان جنوب السودان إريتريا الصومال إثيوبيا جنسيات أخرى 

٢٨٩٢٠
٥٣

٢٠٠

Column3
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3. المنهجية
اســتخدمت عمليــة رصــد لمــا بعــد التوزيــع مــن خطوتيــن، تضمنــت إجــراء دراســة اســتقصائية لرصــد العمليــة 

ودراســة اســتقصائية لمــا بعــد اســتخدام المســاعدة واالســتفادة منهــا.

وقــد أجــرى جامعــو البيانــات كل مــن الدراســتين االســتقصائيتين باالســتعانة بالخبــرات الخاصــة بدراســة 
ــدة  ــم المتح ــة األم ــريك مفوضي ــا ش ــام به ــي ق ــل، والت ــاع الطف ــروف وأوض ــة لظ ــالت المراعي ــاالت والمقاب الح
لشــؤون الالجئيــن فــي مجــال حمايــة الطفــل )كاريتــاس( باســتخدام أداة جمــع البيانــات الميدانيــة Kobo علــى 
منصــة المفوضيــة.  وكان جمــع البيانــات فــي كلتــا المرحلتيــن قائًمــا علــى العمــل المكتبــي )98.7 فــي المائــة( 
بشــكل أساســي، باســتثناء حــاالت قليلــة جــرت فيهــا الدراســة االســتقصائية لألطفــال عــن طريــق المقابــالت 

ــة. المنزلي

غيــر  األطفــال  مــن  طفــل   167 مجموعــه  مــا  علــى  العمليــة  لرصــد  االســتقصائية  الدراســة  أجريــت  وقــد 
المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم تمــت مقابلتهــم مباشــرة بعــد تســلمهم المنحــة الشــتوية النقديــة، 
فــي حيــن أجريــت الدراســة االســتقصائية لمــا بعــد االســتفادة مــن المنحــة علــى مــا مجموعــه 230 طفــل مــن 

ــع.  ــن التوزي ــابيع م ــة أس ــد أربع ــال بع ــؤالء األطف ه

ويقــدم هــذا التقريــر نتائــج الدراســتين االســتقصائيتين مــع التركيــز علــى الدراســة االســتقصائية لمــا بعــد 
ــي: ــراز مايل ــع إب ــة، م ــن المنح ــتفادة م االس

السمات والخصائص األساسية لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، 	

استخدام المساعدة الشتوية المقدمة ومدى االستفادة منها، 	

المخاطر والمشاكل التي تم تحديدها والتعرف عليها من خالل المساعدة الشتوية. 	

ويخلــص التقريــر إلــى المجــاالت التــي تتطلــب التحســين ويتعيــن النظــر فيهــا لــدى وضــع البرامــج المســتقبلية 
واالســتنتاج العــام اســتناًدا إلــى نتائــج الدراســة االســتقصائية.

4. رصد العملية
ركــزت الخطــوة األولــى علــى رصــد العمليــة: فقــد الُتمســت آراء األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن 
ذويهــم أو مقدمــي الرعايــة لهــم بشــأن كفــاءة وســالمة العمليــة فــور تســلم المنحــة الشــتوية النقديــة. 
وشــارك فــي هــذه الدراســة االســتقصائية مــا مجموعــه 167 طفــل مــن هــؤالء األطفــال. وتشــير النتائــج إلــى 
ــر  ــاوف أو مخاط ــن أي مخ ــال ع ــؤالء األطف ــة ه ــغ غالبي ــم تبل ــع. ول ــة التوزي ــاءة عملي ــن كف ــام ع ــا الع الرض
ــا.  ــتالمها أو إنفاقه ــد اس ــزل بع ــى المن ــودة إل ــتوية، أو الع ــاعدة الش ــتالم المس ــاء اس ــالمة أثن ــق بالس تتعل

وأفــاد جميعهــم بأنهــم لــم يدفعــوا أي مبالــغ ماليــة مــن أجــل تلقــي هــذه المســاعدة النقديــة.

الشكل رقم 3: تصورات السالمة واألمان: هل تشعر بعدم األمان عندما....

تكون في طريقك لسحب 
األموال؟

تكون في طريقك إلنفاق 
األموال؟

تكون في طريق عودتك 
للمنزل ومعك األموال؟

هل احتجت إلى دفع نقود أو 
تقديم خدمات لتلقي النقود؟

٪٤
٪١٠

٪٨٧

ال أدرينعمال

٪٢
٪١٥

٪٨٣

ال أدرينعمال

٪٢
٪١٥

٪٨٣

ال أدرينعمال

٪٢
٪١٥

٪٨٣

ال أدرينعمال

٪٢
٪١٥

٪٨٣

ال أدرينعمال

٪٢

٪١٩

٪٧٨

ال أدرينعمال

nlnlbjhvnvnvnvnvn
vnvnvnjkbkjkjbkjb

kjb

٪١٠٠

ال
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5.1 الخصائص األساسية

5.1.1 النوع االجتماعي، والعمر، والجنسية

كان 71 فــي المائــة مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم الذيــن شــملتهم الدراســة 
االســتقصائية مــن الذكــور الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 12 و17 ســنة. ويقيــم  هــؤالء األطفــال فــي العديــد مــن 
ــن  ــي، وعي ــل، والدق ــر الني ــرور، وقص ــوالق الدك ــرم، وب ــا: اله ــرى، منه ــرة الكب ــاء القاه ــع أنح ــي جمي ــق ف المناط
شــمس. وشــملت الدراســة االســتقصائية الجئيــن مــن جنســيات مختلفــة، غالبيتهــم مــن االريترييــن )٪51( 

يليهــم ســودانيون )21٪( وصوماليــون )18٪( ومــن جنــوب الســودان )5٪( واثيوبيــون )4٪( ويمنيــون )٪1(.

5. دراسة استقصائية لما بعد 
استخدام المساعدة الشتوية 

واالستفادة منها

5.1.2 اإللمام بالقراءة والكتابة

مــن  الدراســة  شــملتهم  الذيــن  ذويهــم  عــن  والمنفصليــن  المصحوبيــن  غيــر  األطفــال  غالبيــة  كان 
المتحدثيــن باللغــة العربيــة )76 فــي المائــة(، 46 فــي المائــة منهــم قــادرون علــى القــراءة والكتابــة، ويلــي 

اللغــة العربيــة التيجرانيــة والصوماليــة، وكان أكثــر مــن نصفهــم قادريــن علــى القــراءة والكتابــة.

الشكل رقم 4: اللغات التي يتحدث بها األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، 
ويقرأونها ويكتبون بها

اللغات التي يتحدث بها األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم

اللغات التي يقرأها ويكتب بها األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم

Langauges Spoken by the UASC

٪٠٫٠٠

٪٢٠٫٠٠

٪٤٠٫٠٠

٪٦٠٫٠٠

٪٨٠٫٠٠

العربية التيجرانية الصومالية غير ذلك  
من اللغات 

اإلنجليزية األورومية األمهرية الفرنسية

٪٢٫٢١٪٠٫٨٨٪٠٫٤٤
٪١٧٫٧٠٪١٤٫٦٠٪١١٫٠٦

٪٣١٫٤٢

٪٧٦٫١١

Sales

Languages Read and Written by the UASC

العربية التيجرانية الصومالية غير ذلك من اللغات

٪٣٫٢٣

٪٢٣٫٦٨
٪٢٥٫٧٥٪٢٨٫٩٩

٪٥٣٫٦٢٪٥٥٫٢٦٪٥٨٫٠٦
٪٤٦٫١١

٪٣٨٫٧١

٪١٧٫٣٩٪٢١٫٠٥

٪٢٨٫١٤

نعم، أقرأ فقطنعم، أقرأ وأكتبال أقرأ وال اكتب
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5.1.3 مدة اإلقامة في بلد اللجوء

ــتقصائية  ــة االس ــملتهم الدراس ــن ش ــم الذي ــن ذويه ــن ع ــن والمنفصلي ــر المصحوبي ــال غي ــم األطف معظ
موجــودون فــي مصــر منــذ أقــل مــن عاميــن.

5.1.4 تصنيف األسر المعيشية لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 

تشــير الدراســة االســتقصائية لمــا بعــد االســتفادة مــن المســاعدة الشــتوية أن غالبيــة األطفــال غيــر 
المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم يتشــاركون اإلقامــة مــع آخريــن وذلــك علــى النحــو المبيــن فــي 

ــاه: ــكل أدن الش

الشكل رقم 5: مدة اإلقامة في مصر بالشهر 

الوصول إلى األسواق

ُســئل األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم الذيــن شــملتهم الدراســة االســتقصائية عمــا إذا كان بوســعهم العثــور علــى 
الســلع األساســية الالزمــة فــي األســواق بعــد الحصــول علــى المســاعدة الشــتوية، وأفــاد 91 فــي المائــة منهــم بأنهــم تمكنــوا مــن العثــور 
عليهــا، وأشــار 85 فــي المائــة مــن هــؤالء إلــى أنهــم وجــدوا النوعيــة والجــودة الصحيحــة، وأفــاد 44 فــي المائــة منهــم بزيــادة حــادة فــي 

أســعار المســتلزمات الضروريــة المختلفــة.

استراتيجيات التأقلم والتكيف )قبل الحصول على المساعدة الشتوية(

ــات  ــى آلي ــأون إل ــتقصائية يلج ــة االس ــملتهم الدراس ــن ش ــم الذي ــن ذويه ــن ع ــن والمنفصلي ــر المصحوبي ــال غي ــن األطف كان 81٪ م
متعــددة للتعامــل مــع الوضــع قبــل الحصــول علــى المســاعدة الشــتوية، حيــث أرجــأ 60٪ منهــم شــراء المالبــس الضروريــة، وخفــض 
ــات  ــة االحتياج ــات لتلبي ــذه النفق ــل 49٪ ه ــأوى، وقل ــات الم ــة احتياج ــاه لتلبي ــخصية والمي ــة الش ــذاء والنظاف ــى الغ ــات عل 53٪ النفق
الغذائيــة. وبشــكل عــام، كانــت اإلنــاث مــن هــؤالء األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم أكثــر ميــًلا للجــوء إلــى آليــات 

التأقلــم الســلبية، مقارنــة بالذكــور )88 فــي المائــة مقابــل 77 فــي المائــة(.

الشكل رقم 6: تصنيف األسر المعيشية لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 

5.2. استخدام المساعدة الشتوية واالستفادة منها
5.2.1. الوضع قبل المساعدة ونتائج االستخدام التالية:

أنماط اإلنفاق )استخدامات المساعدة الشتوية(
بعــد تلقــي المســاعدة، أفــاد 77 فــي المائــة مــن المســتجيبين أنهــم أنفقــوا المنحــة الشــتوية النقديــة كلهــا، وذكــر 72 فــي المائــة منهــم 

أن المالبــس واألحذيــة كانــت مــن أهــم بنــود اإلنفــاق. وكان نمــط اإلنفــاق مشــابًها لــكال الجنســين.

الشكل رقم 7: أعلى خمسة بنود لإلنفاق

Monthly duration in Egypt
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الجدول رقم 4: استراتيجيات التأقلم والتكيف

اإلجمالياستراتيجية التأقلم

60٪تأجيل شراء المالبس الضرورية

خفض اإلنفاق على مستلزمات النظافة الصحية، والمياه، ومستلزمات األطفال، والصحة، والتعليم 
53٪من أجل تلبية احتياجات المأوى لألسر

خفض اإلنفاق على مستلزمات النظافة الصحية، والمياه، ومستلزمات األطفال، والصحة، والتعليم 
49٪من أجل تلبية االحتياجات الغذائية المنزلية

41٪تخطي سداد أقساط الديون لتلبية احتياجات أخرى 

41٪تخطي دفع اإليجار لتلبية االحتياجات األخرى

40٪تخطي سداد مدفوعات المرافق لتلبية االحتياجات األخرى

38٪الحصول على قروض جديدة أو أموال مقترضة

35٪تأجيل زيارة الطبيب عند اإلصابة بالمرض

24٪طلب المال من الغرباء

23٪االنتقال إلى مأوى ذي مستوى وجودة أقل

أن يبدأ شخص لم يكن يعمل سابًقا في البحث عن وظيفة في مجال البيع أو العثور على وظيفة 
18٪في هذا المجال

17٪موارد الرزق / األصول اإلنتاجية لشراء الطعام أو السلع األساسية

15٪منع الطفل من الذهاب إلى المدرسة أو توقفه عن الذهاب إليها

24٪غير ذلك

5.2.2 نتائج المساعدة الشتوية
ــً علــى  ــرًا إيجابي ــرت تأثي ــة مــن المســتجيبين إلــى أن المســاعدة أث ــج المتوســطة األجــل، أشــار 70 فــي المائ فيمــا يتعلــق بالنتائ
ظــروف معيشــتهم إلــى حــد مــا، وذكــر 24 فــي المائــة منهــم أنهــا حســنت مــن ظــروف معيشــتهم بشــكل ملحــوظ. أمــا 
بالنســبة للعــبء المالــي، فقــد أفــاد 42 فــي المئــة بــأن المســاعدة الشــتوية قــد خففــت مــن العــبء المالــي لديهــم نســبًيا، 
وذكــر 24 فــي المئــة انهــا قلَّصــت ذلــك بشــكل كبيــر. باإلضافــة إلــى ذلــك، أبلــغ 62 فــي المئــة عــن حــدوث تحســن نســبي فــي 

مســتوى التوتــر والضغــوط لديهــم، وأفــاد 25 فــي المئــة عــن حــدوث تحســن كبيــر.

الشكل رقم 8: القوة الشرائية لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم

هل تمكنت من العثور على 
المستلزمات / الخدمات التي 

تحتاجها في السوق؟

هل تمكنت من العثور على 
الجودة المناسبة للمستلزمات 

/ الخدمات في األسواق؟

ومــع ذلــك، لــم يتمكــن غالبيــة المســتجيبين مــن تلبيــة احتياجاتهــم الملحــة باســتخدام المســاعدة الشــتوية، حيــث تمكــن 46 فــي المائــة 
منهــم مــن تلبيــة نصــف االحتياجــات فقــط، و36 فــي المائــة تمكنــوا مــن تلبيــة أقــل مــن ذلــك. 

وكانــت االحتياجــات غيــر الملبــاة التــي تمــت اإلفــادة عنهــا هــي: األغذيــة )60٪(، واإليجــار )57٪(، والمالبــس واألحذيــة )39٪(، واالنتقــاالت 
ووســائل المواصــالت )٪17(. 

Were you able to find the 
right quality of items/
services in the market?

نعم
٪٨٥

ال
٪٦

غالبًا
٪٦

ال أعلم
٪٣

Were you able to find the 
items/services you needed 

in the market?

نعم
٪٩١

ال
٪٣

غالبًا
٪٣

ال أعلم
٪٣
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 تكون في طريقك 
لسحب األموال؟

عدم تلبية االحتياجات بين األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم

الشكل رقم 9: قدرة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على تلبية االحتياجات 
األكثر إلحاًحا، أو عدم تلبيتهم لهذه االحتياجات

بشكل عام، إلى أي مدى يمكنك حالًيا تلبية احتياجاتك األكثر إلحاًحا؟

ــن  ــن ع ــن والمنفصلي ــر المصحوبي ــال غي ــن األطف ــور م ــبة للذك ــام بالنس ــكل ع ــى بش ــية أعل ــات األساس ــة االحتياج ــن تلبي ــز ع كان العج
ــة  ــى تلبي ــادرة عل ــر ق ــت غي ــال كان ــؤالء األطف ــن ه ــاث م ــن اإلن ــة م ــي المائ ــن أن 54 ف ــي حي ــاث. فف ــن اإلن ــم م ــة بنظرائه ــم، مقارًن ذويه
االحتياجــات الغذائيــة واإليجاريــة، لــم يتمكــن 66 فــي المائــة مــن الذكــور مــن تلبيــة االحتياجــات الغذائيــة و62 فــي المائــة عجــزوا عــن تلبيــة 

ــة(. ــل 38 بالمائ ــة مقاب احتياجــات اإليجــار. وبالمثــل، كان العجــز عــن تلبيــة احتياجــات المالبــس أعلــى بالنســبة للذكــور  )41 بالمائ

"نحن خمسة أشقاء نعيش مع عمتنا وأطفالها الخمسة. وندفع تقريًبا كل 
المال الذي نأخذه شهرًيا من كاريتاس في اإليجار، وعمتنا فقيرة للغاية، وال 

يمكنها مساعدتنا بأي شيء سوى الطعام في بعض األحيان كلما وجدت عمال".
وقد ذكر الطفل وإخوته األصغر سًنا أن المساعدة الشتوية كانت سبًبا في 

تحسين ظروفهم المعيشية نسبًيا، كما أنها خففت من العبء الملقى عليهم 
بعض الشيء، لكنهم قالوا "نحن نشعر بالجوع في معظم األحيان وال يوجد 

ضنا  لدينا ما يكفي من المالبس الرتداءها. كما أننا ال نذهب إلى المدرسة ألننا تعرَّ
للتنمر والتحرش من الغرباء أكثر من مرة في المدرسة وفي الشوارع ".

5.3. المخاطر والمشاكل
لــم تبلــغ أغلبيــة األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم الذيــن أجريــت معهــم مقابــالت خــالل الدراســة االســتقصائية 
الخاصــة برصــد العمليــة عــن أي مخــاوف أو مخاطــر تتعلــق بالســالمة أثنــاء اســتالم المســاعدة الشــتوية أو العــودة إلــى المنــزل عقــب 

ــاء إنفاقهــا. اســتالمها أو أثن

الشكل رقم 10: التصورات المتعلقة بالسالمة: هل شعرت بعدم األمان عندما 

تكون في طريق عودتك للمنزل 
ومعك األموال؟

 تكون في طريقك 
إلنفاق األموال؟

هل احتجت إلى دفع نقود أو تقديم 
خدمات لتلقي النقود؟

ومع ذلك، أفاد 
عدد متساٍو من 
المشاركين في 

الدراسة االستقصائية 
لما بعد االستخدام 

عن شعورهم 
بعدم األمان أو خطر 
التعرض ألذى مرتبط 
بالمساعدة النقدية، 
حيث أبلغ 71٪ منهم 

عن شعورهم بالخطر 
أو بعدم األمان عندما 

كانوا في طريقهم 
لسحب األموال، و٪62 
عند االحتفاظ بالمال 

في المنزل.

Overall, to what extent are you currently able to meet your most pressing needs?
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الشكل رقم 11: هل هناك شيء آخر جعلك تشعر بعدم األمان أو أنك معرض لخطر اإلصابة باألذى 
والضرر له عالقة بالمساعدة النقدية؟

الشكل رقم 12: هل هناك أي معلومات أخرى تود معرفتها بشأن المساعدة النقدية؟

الشكل رقم 13: كيف سمعت عن المساعدة النقدية؟

5.4 المساءلة أمام السكان المتضررين

5.4.1 الوصول إلى المعلومات
تبيــن الدراســة االســتقصائية لمــا بعــد االســتخدام واالســتفادة مــن المســاعدة الشــتوية  أن 52 فــي المائــة مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن 
والمنفصليــن عــن ذويهــم كانــوا مهتميــن بمعرفــة المزيــد عــن المســاعدة النقديــة، وأن 53 فــي المائــة منهــم راغبــون فــي الحصــول 
علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن موعــد التوزيــع وتوقيتــه ومكانــه؛ و 31 فــي المائــة منهــم يريــدون معرفــة معلومــات بشــأن المســاعدة 

القادمــة.

»حسام، سوري يبلغ من العمر 18 عاًما، جاء إلى مصر قبل عام 
وثالثة أشهر بوصفه أحد األطفال غير المصحوبين والمنفصلين 

عن ذويهم. ودخل البالد عبر السودان وأقام في البداية مع أحد 
أصدقائه لمدة 15 يوًما حتى بدأ العمل في الخياطة. كان يعمل 

في الخياطة في سوريا أيًضا فقد ترك المدرسة بسبب الحرب، 
وهو يكسب القليل من المال من عمله هذا، وهذا المال ال يكفي 

لتلبية احتياجاته األساسية مثل الغذاء أو اإليجار. ونصيحته ألي 
شخص يخطط للمجيء إلى مصر أن يقوم باالتصال بالمفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بمجرد وصوله للحصول 
على الدعم الالزم.«

5.4.2 حملة المساعدة الشتوية

تشــير الدراســة االســتقصائية كذلــك إلــى أن 37 فــي المائــة مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن 
عــن ذويهــم ســمعوا عــن المســاعدة الشــتوية مــن األقــارب أو الجيــران أو األصدقــاء، وأن ومــا يقــرب مــن 
30 فــي المائــة منهــم ســمعوا عنهــا مــن العامليــن بمفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وغيرهــا 
مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة. وقــد ســمع أقــل مــن ثالثــة فــي المائــة منهــم عــن المســاعدة عــن طريــق 

وســائل التواصــل االجتماعــي.

5.4.3  اإلبالغ عن الشكاوي والمالحظات

يعــرف 30 فــي المائــة مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم كيفيــة اإلبــالغ عــن 
الشــكاوى والمالحظــات بشــأن المســاعدة النقديــة، والطريقــة الشــائعة والمســتخدمة عــادة إمــا أن 
عــن طريــق مكتــب الشــكاوى أو عبــر صنــدوق الشــكاوى واالقتراحــات، وأفــاد غالبيتهــم بأنهــم يشــعرون 
ــم  ــة األم ــى مفوضي ــاعدة إل ــة بالمس ــات المتعلق ــكاوى والمالحظ ــن الش ــالغ ع ــد اإلب ــان عن ــة واألم بالراح

ــن. ــؤون الالجئي ــدة لش المتح

Did anything else make you feel unsafe or at risk of harm related to the cash assistance?

٪٠٫٠٠

٪٢٠٫٠٠

٪٤٠٫٠٠

٪٦٠٫٠٠

٪٨٠٫٠٠

في الطريق لسحب األموال مع االحتفاظ بالمال في المنزل في أثناء إنفاق المال غير ذلك  
(الشعور بخطر التعرض للسرقة)

٪٤٥٫٧١٪٤٧٫٢٢

٪٦١٫٧٦

٪٧١٫٤٣

مع االحتفاظ بالمال في المنزلفي الطريق لسحب األموال

غير ذلك  في أثناء إنفاق المال
(الشعور بخطر التعرض للسرقة)

How did you hear 
about the cash 
assistance?

عن طريق األقارب، والجيران ، واألصدقاء

عن طريق العاملين بمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وغيرها من المنظمات غير الحكومية

رسائل نصية

عند زيارة مكتب المساعدة واالستقبال

من لقاء الجالية

شبكات التواصل االجتماعي

غير ذلك

عن طريق القادة المحليين
٪٠٫٠٠ ٪١٠٫٠٠ ٪٢٠٫٠٠ ٪٣٠٫٠٠ ٪٤٠٫٠٠

٪٠٫٤٥

٪١٫٨٠

٪٢٫٢٥

٪٤٫٠٥

٪٥٫٤١

٪١٩٫٨٢

٪٢٩٫٧٣

٪٣٦٫٤٩
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الشكل رقم 14: هل تعرف كيف يمكنك اإلبالغ عن الشكاوى والمالحظات المتعلقة بالمساعدة 
النقدية المقدمة من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين؟

الشكل رقم 15: إذا كان باإلمكان بدء المساعدة مرة أخرى ، فماذا تفضل؟

5.4.4  الشكل واألسلوب المفضل لبرامج المساعدة الشتوية

أفــاد أكثــر مــن نصــف )52 بالمائــة( األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم أنهــم يفضلــون الجمــع بيــن النقــد 
ــط.  ــة فق ــاعدة النقدي ــون المس ــم يفضل ــم أنه ــة منه ــاد 46 بالمائ ــا أف ــرى، بينم ــرة أخ ــاعدة م ــدأت المس ــتلزمات إذا ب والمس
وفضــل واحــد بالمائــة فقــط المســتلزمات )الغذائيــة وغيــر الغذائيــة(. ويختلــف نمــط التفضيــل هــذا اختالًفــا كبيــًرا بيــن 
المســتجيبين مــن الذكــور واإلنــاث حيــث أن  63٪ مــن اإلنــاث فضلــت الجمــع بيــن النقــد والمســتلزمات علــى المســاعدة النقديــة 

مقارًنــة بـــ 48٪ مــن الذكــور.

6. النتائج الرئيسية والتوصيات 
واالستنتاجات

اســتنادا إلــى عينــة تتألــف مــن 230 طفــًلا مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم ممــن تلقــوا منحــة المســاعدة الشــتوية 
مــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف(، تبيــن أن المســاعدة 
الشــتوية كانــت ناجحــة فــي تحقيــق النتيجــة المباشــرة للبرنامــج نظــًرا ألن 72 فــي المائــة مــن هــؤالء األطفــال اســتخدموا المنحــة لشــراء 
مالبــس للتدفئــة، وأغلــب الظــن أن يكــون هــذا مــن شــأنه الحــد مــن مــن لجوئهــم إلــى آليــات التأقلــم والتكيــف الســلبية حيــث أن 60 فــي 

المائــة منهــم أفــادوا بتأجيــل شــراء المالبــس الالزمــة والضروريــة قبــل تلقــي هــذه المســاعدة.

كمــا يشــير التقريــر إلــى ســهولة وصــول األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم إلــى األســواق المصريــة، حيــث وجــدوا غالبيــة 
المســتلزمات بجــودة جيــدة علــى الرغــم مــن ارتفــاع األســعار الملحــوظ لمختلــف المســتلزمات.

غيــر أن غالبيــة المســتجيبين لــم يتمكنــوا مــن تلبيــة احتياجاتهــم الملحــة بشــكل كامــل باســتخدام المســاعدة الشــتوية، وكانــت أكثــر 
ــة(،  ــي المائ ــة )39 ف ــس واألحذي ــة(، والمالب ــي المائ ــار )57 ف ــة(، واإليج ــي المائ ــة )60 ف ــي: األغذي ــا ه ــغ عنه ــاة المبل ــر الملب ــات غي االحتياج
واالنتقــاالت ووســائل المواصــالت )17 فــي المائــة(. وربمــا يشــير ذلــك إلــى الحاجــة إلــى زيــادة قيمــة المســاعدة المقدمــة لتلبيــة االحتياجــات 
ــر  ــال غي ــؤالء األطف ــن ه ــة م ــي المائ ــن 50 ف ــر م ــل أكث ــك يفض ــى ذل ــة إل ــتاء. باإلضاف ــل الش ــي فص ــال ف ــن األطف ــة م ــذه الفئ ــة له الملح
المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم مــن الذيــن أجريــت معهــم مقابــالت الجمــع بيــن النقــد والمســتلزمات إذا بــدأت المســاعدة مــرة 

أخــرى.

ــاعدة  ــي المس ــي تلق ــة ف ــاكل فعلي ــدوث مش ــن ح ــاالت ع ــن الح ــة م ــغ أي حال ــم تبل ــاءلة، ل ــر المس ــع وتدابي ــاءة التوزي ــق بكف ــا يتعل فيم
الشــتوية أو ســحبها أو إنفاقهــا. ومــع ذلــك، يوصــى بإجــراء جلســات توعيــة لتعريــف األطفــال غيــر المصحوبيــن والمفصليــن عــن ذويهــم 
بشــأن المســاعدة وعمليــات التحصيــل النقــدي لهــا. ويمكــن أن تتضمــن الجلســات أيًضــا معلومــات عــن موعــد توزيــع  المســاعدة المقبلــة 
ــن  ــر المصحوبي ــال غي ــاج األطف ــك، يحت ــى ذل ــة إل ــال. باإلضاف ــن األطف ــدد م ــرزه ع ــذي أب ــو ال ــى النح ــك عل ــه، وذل ــع ومكان ــت التوزي وتوقي
والمفصليــن عــن ذويهــم إلــى أن يكونــوا علــى درايــة بآليــات تقديــم الشــكاوى والمالحظــات، ألن ثلــث المســتجيبين فقــط كانــوا قادريــن 
علــى تحديــد طريقــة تقديــم مثــل هــذه الشــكاوى والتعليقــات علــى المســاعدة بشــكل صحيــح. وتشــير الدراســة االســتقصائية كذلــك 
إلــى أن 37 بالمائــة مــن األطفــال قــد ســمعوا عــن المســاعدة الشــتوية عــن طريــق األقــارب والجيــران واألصدقــاء، ونحــو 30 بالمائــة ســمعوا 
عنهــا مــن موظفــي مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة األخــرى. وأقــل مــن ثالثــة بالمائــة ســمعوا 

عــن المســاعدة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي.

ــن  ــن ع ــن والمنفصلي ــر المصحوبي ــال غي ــى األطف ــدم إل ــم المق ــة للدع ــة األهمي ــكال البالغ ــد األش ــي أح ــتوية ه ــاعدة الش ــل المس وتظ
ذويهــم فــي مصــر. إذ تشــير النتائــج إلــى أن المســاعدة النقديــة للشــتاء: )أ( أثــرت تأثيــرًا إيجابيــً علــى ظــروف معيشــة هــؤالء األطفــال؛ )ب( 
خففــت مــن العــبء المالــي الملقــى عليهــم؛ )ج( حســنت مــن مســتويات الضغــوط والتوتــر لديهــم، و)د( ســاهمت فــي تلبيــة االحتياجــات 
التــي كانــت، لــوال هــذه المســاعدة، غيــر ذات أولويــة لديهــم ولكنهــا حاســمة خــالل فصــل الشــتاء -  وهــي المــأوى، والمالبــس واألحذيــة.

 If the assistance could be started again what 
would you prefer?

٪١

٪٤٦

٪٥٢

نقدية فقطالجمع بين النقد والمستلزمات
غير ذلكمستلزمات فقط (غذائية وغير غذائية)
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مكتب اليونيسف في مصر 
www.unicef.org/egypt
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المكتب القطري للمفوضية السامية 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في مصر
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