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مقدمة
أســفر الــراع المدمــر يف اليمــن منــذ عــام  2015عــن أزمــة اقتصاديــة وإنســانية حــادة ورشد ماليــن اليمنيــن ،بقــي
أغلبهــم – حــوايل  3.65مليــون[[[ – داخــل اليمــن بينمــا نــزح العديــد إىل دول أخــرى ،مثــل مــر ،والســودان ،وجيبــويت،
واألردن ،ومالزييــا ،والصومــال؛ بح ًثــا عــن األمــان.
وبحســب الســفارة اليمنيــة يف القاهــرة ،يــرواح عــدد المقيمــن اليمنيــن يف مــر بــن  500ألــف و 700ألــف،
ً
ملحوظــا مقارنــة بعددهــم قبــل انــدالع احلــرب إذ كان يبلــغ حــوايل  70ألــف فقــط [[[.ولكــن
ويُعــد ذلــك ارتفا ًعــا
عــدد اليمنيــن المســجلني كالجئــن أو طالــي جلــوء مــع المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن
هــو  9,200فقــط [[[.تســتضيف مــر حــوايل  250ألــف طالــب جلــوء والئج مــن دول مختلفــة مســجلني لــدى
[[[
المفوضيــة.
لعبــت مــر ،تاريخيًّــا ،دو ًرا سياس ـيًّا بــارز ًا يف الشــؤون اليمنيــة .تتواجــد اجلاليــة اليمنيــة يف القاهــرة منــذ عقــود،
ارتفــع عــدد أفرادهــا بشــكل كبــر منــذ ثــورة  .1962ولكــن عــى الرغــم مــن هــذا التاريــخ المشــرك ،يكافــح الكثــر
مــن االلجئــن اليمنيــن يف مــر لتدبــر أمورهــم المعيشــية إذ يواجهــون صعوبــات اقتصاديــة يف ظــل قلــة فــرص
العمــل؛ ويعانــون لتغطيــة النفقــات الطبيــة والتعليميــة.
يســلّط هــذا التقريــر الضــوء عــى الظــروف االقتصاديــة والمعيشــية اللجئــن اليمنيــن يف مــر ،ويســتند إىل
مقابــات مــع حــوايل  20الجئًــا يمنيًّــا يف القاهــرة حــول التحديــات الــي يواجهونهــا واحتياجاتهــم والدعــم الــذي
يتلقونــه مــن المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن والمنظمــات اخلرييــة .اســتخدم التقريــر أســماء
مســتعارة جلميــع االلجئــن الذيــن أُجريــت معهــم مقابــات حلمايــة خصوصيتهــم .تقيــم الكاتبــة قبــول ،يمنيــة ،يف
القاهــرة منــذ عــام  ،2017وهــي أحــد األعضــاء المؤسســن لمبــادرة “مجتمــع وجــود” ،ويديرهــا يمنيــون لدعــم حقــوق
[[[
االلجئــن يف مــر.

 )1بيــان حقائــق اليمــن ،المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن ،أغســطس/آب https://reporting.unhcr.org/sites/default/ ،2020
files/UNHCR%20Yemen%20Fact%20Sheet%20-%20August%202020.pdf
 )2مقابلة الكاتبة مع بليغ المخاليف ،المتحدث باسم سفارة اليمن يف مرص ،القاهرة 6 ،أكتوبر/ترشين األول .2020
 )3بيــان حقائــق مــر ،المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن ،يوليو/تمــوز https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/ ،2020
UNHCR%20Egypt_Fact%20Sheet_July%202020.pdf
 )4المرجع نفسه.
 )5أســس عــدد مــن اليمنيــن مبــادرة "مجتمــع وجــود" يف القاهــرة يف يونيو/حزيــران  ،2019وتقــوم بتوزيــع ســال غذائيــة عــى االلجئــن وتوزيــع مســاعدات
ماليــة إلليجــار .كمــا تقــدم المبــادرة خدمــات الدعــم القانــوين والنفــي وغريهــا مــن اخلدمــات.
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عالقة تاريخية
اســتضافت مــر جاليــة يمنيــة عــى مــر الزمــن كونهــا ملتقــى طــرق تجــاري وثقــايف بــارز يف العالــم العــريب .تنامــت
أعــداد هــذه اجلاليــة ،الــي يقيــم معظــم أفرادهــا يف القاهــرة ،عقــب ثــورة شــمال اليمــن عــام  1962ضــد اإلمامــة والــي
دعمهــا الرئيــس المــري آنــذاك جمــال عبدالنــارص .تلقــى الكثــر مــن اليمنيــن التعليــم عــى يــد أســاتذة مرصيــن
يف اليمــن ،حيــث كان المنهــج المعتمــد هنــاك هــو المنهــج المــري حــى الثمانينيــات .كان لهــذه العوامــل التاريخيــة
را يف قــرار الكثــر مــن اليمنيــن الــزوح إىل مــر بعــد نشــوب الــراع احلــايل.
واالجتماعيــة دو ًرا كبـ ً
وحــى قبــل احلــرب ،كانــت مــر وجهــة الكثــر مــن اليمنيــن لتلقــي العــاج الطــي أو الدراســة أو الســياحة حيــث لــم
يحتــاج اليمنيــون إىل تأشــرة لدخــول البــاد ،وكان بوســعهم اإلقامــة بشــكل دائــم دون احلاجــة إىل احلصــول عىل ترصيح.
ولكــن بعــد أن شــنت الســعودية حملتهــا العســكرية ضــد جماعــة احلوثيــن المســلحة يف شــمال اليمــن نهايــة
مــارس/آذار  ،2015فرضــت مــر إجــراءات جديــدة وبــات عــى اليمنيــن الذيــن يريــدون الســفر إليهــا احلصــول عــى
تأشــرة دخــول ،كمــا يجــب عــى اليمنيــن الذيــن يريــدون البقــاء فيهــا احلصــول عــى ترصيــح إقامــة [[[.أُعفــي مــن
هــذه اإلجــراءات مــن كان دون الثامنــة عــر عا ًمــا ومــن يزيــد عــن اخلمســن [[[.وبموجــب هــذه التدابــر ،تمنــح مــر
[[[
اليمنيــن إقامــة لمــدة ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد بعــد فــرة مــن دخولهــم البــاد.
وحــى بعــد فــرض هــذه اإلجــراءات ،اســتمر اليمنيــون بالســفر إىل مــر بهــدف اإلقامــة هنــاك بشــكل عــام .وغالبًــا
مــا يدخــل اليمنيــون البــاد بتأشــرة للعــاج الطــي ،يُســتلزم احلصــول عليهــا تقريــر طــي صــادر عــن وزارة الصحــة
ووزارة اخلارجيــة يف احلكومــة اليمنيــة المعــرف بهــا دوليًّــا ،يؤكــد التقريــر احلاجــة لتلقــي الرعايــة الصحيــة خــارج
اليمــن [[[.ويف حــن أن بعــض اليمنيــن بحاجــة ماســة بالفعــل لهــذه الرعايــة الصحيــة يف المستشــفيات المجهــزة
بشــكل أفضــل مــن مستشــفيات اليمــن ،فــإن العديــد يحصلــون عــى التقريــر الطــي مــع أنهــم ليســوا بحاجــة لتلقــي
أي عــاج ،والهــدف تأمــن دخولهــم إىل البــاد .وفــور وصولهــم إىل مطــار القاهــرة وبحوزتهــم التقريــر ،يُمنحــون
ترصيــح الدخــول .وبعدهــا ،عليهــم الذهــاب إىل مجمــع المصــاحل احلكوميــة ،مجمــع العباســية ،بغضــون أســبوع
[[[1
للحصــول عــى ترصيــح اإلقامــة.
 )6مقابلــة الكاتبــة مــع بليــغ المخــايف ،المتحــدث باســم ســفارة اليمــن يف مــر ،القاهــرة 6 ،أكتوبر/ترشيــن األول  ،2020غــرت مــر إجــراءات الدخــول
لليمنيــن يف  26مــارس/آذار .2015
" )7ننــر نــص االتفــاق بــن مــر واليمــن بشــأن دخــول المواطنــن اليمنيــن إىل القاهــرة" ،المــروي 7 ،يوليو/تمــوز https://www.masrawy.com/ ،2015
news/news_publicaffairs/details/2015/7/7/615524/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A
A%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86 )8المرجع نفسه.
 )9مقابلــة الكاتبــة مــع موظــف يف مكتــب  ،Travels in the Northمكتــب ســفريات يف صنعــاء يرتــب إجــراءات الســفر بــن اليمــن وعــدد مــن الــدول العربيــة،
 8ســبتمرب/أيلول .2020
 )10مقابلــة الكاتبــة مــع نجيــب حســان ،رئيــس فريــق يمنيــون يف مــر ،مبــادرة يديرهــا يمنيــون تهــدف إىل نــر وعــي اجلاليــة اليمنيــة حــول اخلدمــات المتوفــرة
لهــم يف مــر 23 ،أكتوبر/ترشيــن األول .2020
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الكثــر مــن اليمنيــن الذيــن نزحــوا مــن احلــرب يســكنون يف مــر كمقيمــن بحوزتهــم تصاريــح إقامــة وليســوا
مســجلني كالجئــن أو طالــي جلــوء ألســباب عــدة؛ مثــل رغبتهــم االحتفــاظ بالقــدرة عــى العــودة إىل اليمــن مــى
شــاؤوا .أمــا المســجلون لــدى المفوضيــة الســامية لشــؤون االلجئــن ،فمعظمهــم مــن الطبقــة الفقــرة الــي تأمــل
باحلصــول عــى المســاعدة االقتصاديــة األساســية .ومــن اجلديــر بالذكــر أن المفوضيــة ال تجــري عمليــة تحديــد
اللجــوء لليمنيــن يف مــر بشــكل روتيــي إال إذا كانــت تنظــر يف إعــادة توطينهــم أو إذا كان ملفهــم بحاجــة إىل المزيــد
مــن التدقيــق [[1[،ولذلــك ،معظــم اليمنيــن المســجلني لــدى المفوضيــة يُصنفــون كطالــي جلــوء وليــس كالجئــن.
وألغــراض هــذا التقريــر ،يُشــار إىل جميــع اليمنيــن المســجلني لــدى المفوضيــة كالجئــن.
ينحــدر اليمنيــون المتواجــدون يف مــر مــن مختلــف أنحــاء اليمــن وينتمــون لطبقــات اجتماعيــة وخلفيــات ثقافيــة
مختلفــة ،ويســكن معظمهــم يف القاهــرة ،عــى اجلهــة الغربيــة مــن نهــر النيــل ،فيمــا يُعــرف رســميًّا باجلــزة ،وتحديـ ًدا
يف أحيــاء فيصــل وأرض اللــواء والمهندســن والــديق .كمــا تقطــن بعــض العائــات اليمنيــة يف مناطــق بعيــدة عــن
مركــز المدينــة ،مثــل مدينــة الســادس مــن أكتوبــر.
وباإلضافــة إىل اليمنيــن ،تســتضيف مــر الجئــن وطالــي جلــوء مســجلني لــدى المفوضيــة مــن  57دولــة أخــرى،
معظمهــم مــن ســوريا ،والســودان ،وجنــوب الســودان ،وإريرتيــا ،وإثيوبيــا [[1[.ويف مــر ،يتمتــع االلجئــون وطالبــو
[[[1
اللجــوء بحــق العمــل رشط احلصــول عــى ترصيــح عمــل مــن الصعــب احلصــول عليــه نظ ـرًا للعوائــق اإلداريــة.
كمــا بوســعهم احلصــول عــى الرعايــة الطبيــة يف المرافــق الصحيــة التابعــة للدولــة ولكــن بعــض اخلدمــات الطبيــة
تطلــب دفــع مبل ًغــا مــن المــال [[1[.كمــا يحــق لليمنيــن ولطالــي اللجــوء وااللجئــن مــن ســوريا والســودان وجنــوب
[[[1
الســودان الدراســة يف المــدارس احلكوميــة ويُعاملــون كالطــاب المرصيــن مــن حيــث الرســوم والتكاليــف.
أفــادت المفوضيــة يف فرباير/شــباط  2019أن عــدد االلجئــن وطالــي اللجــوء المســجلني يف مــر ازداد بنســبة
 % 24خــال العامــن الماضيــن [[1[.تزامــن هــذا مــع تحديــات عــى صعيــد التمويــل إذ أن عمليــات المفوضيــة يف
مــر لــم تتلــقَ ســوى  % 46مــن التمويــل االلزم عــام  [[1[.2019وبحلــول أغســطس/آب  ،2020لــم تتلــقَ المفوضيــة
 )11خطــة االســتجابة المرصيــة اللجئــن وطالــي اللجــوء مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن ،المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون
االلجئــنhttps://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36/2019/05/EgyptResponsePlan2019EN-1.pdf ،2019 ،
 )12المرجع نفسه.
 )13مراســلة عــر الربيــد االلكــروين مــع كريســتني بشــاي ،مســؤول العالقــات اخلارجيــة ،مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن – مــر 2 ،نوفمــر/
ترشيــن الثــاين .2020
 )14خطــة االســتجابة المرصيــة اللجئــن وطالــي اللجــوء مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن ،المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون
االلجئــنhttps://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36/2020/10/ERP2021EN.pdf ،2019 ،
 )15آيــات احلبــال" ،المــري اليــوم ترصــد أوضــاع المراكــز التعليميــة اللجئــن بالقاهــرة :خدمــات تعليميــة ونفســية ألطفــال االلجئــن وطالــى اللجــوء"،
المــري اليــوم 7 ،يناير/كانــون الثــاين https://www.almasryalyoum.com/news/details/1357761 ،2019
 % 80" )16مــن االلجئــن يف مــر يعيشــون يف أوضــاع إنســانية بائســة" ،أخبــار األمــم المتحــدة 28 ،فرباير/شــباط https://news.un.org/ar/sto� ،2019
ry/2019/02/1028002
 )17نظرة عامة عىل مرص  ،2019المفوضية السامية أللمم المتحدة لشؤون االلجئنيhttps://reporting.unhcr.org/node/2540?y=2019#year ،
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ســوى  % 35مــن التمويــل االلزم لعــام  [[1[.2020وقــال المفــوض الســامي أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن فيليبــو
غرانــدي إن ثمانيــة مــن أصــل  10الجئــن يف مــر “يعيشــون يف أوضــاع إنســانية بائســة ،وال يمكنهــم تلبيّــة أبســط
احتياجاتهــم ”.وأضــاف“ :يحتــاج هــؤالء االلجئــون إىل مســاعدة إنســانية كافيــة ويف الوقــت المناســب .ولكــن مــع
ذلــك ،فنحــن عاجــزون اآلن عــن تزويدهــم باالحتياجــات الرضوريــة أو المحافظــة عــى برامجنــا األساســية حلمايــة
[[[1
االلجئــن يف هــذا البلــد.

 )18تحديــث حــول التمويــل  ،2020مــر ،المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن 18 ،أغســطس/آب https://www.unhcr.org/eg/ ،2020
wp-content/uploads/sites/36/2020/08/Egypt-Funding-Update-18-August-2020.pdf
 % 80" )19يف مــر يعيشــون يف أوضــاع إنســانية بائســة" ،أخبــار األمــم المتحــدة 28 ،فرباير/شــباط https://news.un.org/ar/sto� ،2019
ry/2019/02/1028002
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المال بالكاد يكفي
تبلــغ معــدالت البطالــة يف أوســاط االلجئــن وطالــي اللجــوء يف مــر مســتويات مرتفعــة [[2[،بالمــوازاة مــع ارتفــاع
معــدل البطالــة يف مــر إىل  % 9.6خــال الربــع الثــاين مــن عــام  [[2[.2020أمــا نســبة البطالــة بــن أفارقــة جنــوب
[[[2
الصحــراء الكــرى وااللجئــن وطالــي اللجــوء العراقيــن واليمنيــن فبلــغ حــوايل  % 25خــال العــام .2018
يتوجــب عــى جميــع األجانــب يف مــر ،بمــن فيهــم االلجئــون ،احلصــول عــى تصاريــح عمــل مــن أجــل العمــل ،وهــي عمليــة
[[[2
مرهقــة ذات متطلبــات صارمــة [[2[.بالتــايل يعمــل االلجئــون وطالبــو اللجــوء يف الغالــب يف قطــاع االقتصــاد غري الرســمي.
معظــم االلجئــن اليمنيــن يف القاهــرة الذيــن يجــدون فــرص عمــل يعملــون بشــكل غــر رســمي يف أماكــن يديرهــا
يمنيــون ،مثــل المطاعــم أو مقاهــي الشيشــة ،ويعيــش العديــد منهــم يف ظــل ظــروف اقتصاديــة صعبــة تفاقمــت
نتيجــة جائحــة كورونــا ،كمــا يعــاين البعــض مــن الديــون المرتاكمــة وعــدم القــدرة عــى دفــع اإليجــار أو تأمــن
االحتياجــات األساســية ،وخاصــة األمهــات العازبــات ،وكبــار الســن ،واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
وبشــكل عــام ،تعيــش العائــات اليمنيــة الفقــرة يف أحيــاء القاهــرة المكتظــة والفقــرة ،يف حــن تنحــر األرس
الكبــرة يف شــقق ضيقــة كونهــا غــر قــادرة عــى تحمــل تكاليــف منــازل أكــر .صحيــح أن هــذه ُ
األرس ربمــا كانــت تعــاين
ً
أيضــا مــن صعوبــات اقتصاديــة يف اليمــن قبــل احلــرب إال أنهــا غالبًــا مــا كانــت تعيــش يف منــازل تمتلكهــا ،كمــا كانــت
قــادرة عــى العثــور عــى عمــل بشــكل أســهل .ولكــن ،يف مــر ،يفتقــد اليمنيــون شــبكة األمــان الــي يؤمنهــا المجتمــع
القــوي واألوارص العائليــة والقبليــة الــي غالبًــا مــا تســاعدهم يف التغلــب عــى الصعــاب الهائلــة الــي يواجهونهــا يف
وطنهــم األم ،مــا يخلــق معانــاة جديــدة يف بلــد جديــد.
وجــدت التقييمــات الــي أجرتهــا منظمــة كاريتــاس يف عــام  ،2018انخفــاض معــدالت إنفــاق األرس حلــوايل % 80
مــن االلجئــن وطالــي اللجــوء مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن ،إىل مــا دون احلــد األدىن لســلة إنفــاق
المفوضيــة [[2[،وهــي أحــد مــؤرشات الفقــر.
 )20نهــى الســبيعي" ،تعزيــز برامــج االلجئــن يف مــر" ،مبــادرة نســاء الــرق األوســط ،مركــز ويلســون 20 ،يونيو/حزيــران https://www.wilson� ،2019
center.org/blog-post/strengthening-egypts-refugee-programs-0
" )21ارتفــاع معــدل البطالــة يف مــر إىل  % 9.6يف الربــع الثــاين بســبب فــروس كورونــا  -اجلهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء" ،رويــرز 17 ،أغســطس/
آب https://www.reuters.com/article/egypt-economy-unemployment/egypts-unemployment-rate-rose-to-96-in-q2- ،2020
due-to-coronavirus-capmas-idUSC6N2F7014
 )22خطــة االســتجابة المرصيــة اللجئــن وطالــي اللجــوء مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن ،المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون
االلجئــنhttps://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36/2019/05/EgyptResponsePlan2019EN-1.pdf ،2019 ،
 )23المرجع نفسه.
 )24مراســلة عــر الربيــد االلكــروين مــع كريســتني بشــاي ،مســؤول العالقــات اخلارجيــة ،مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن – مــر 2 ،نوفمــر/
ترشيــن الثــاين .2020
 )25خطــة االســتجابة المرصيــة اللجئــن وطالــي اللجــوء مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن ،المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون
االلجئــنhttps://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36/2019/05/EgyptResponsePlan2019EN-1.pdf ،2019 ،
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يف كثــر مــن احلــاالت تقــرض العائــات اليمنيــة الــي تمــر بظــروف اقتصاديــة عصيبــة أمـ ً
ـوال مــن األصدقــاء واألقارب
لتغطيــة احتياجاتهــم أو لدفــع تكاليــف العــاج الطــي .كمــا يحصــل بعــض اليمنيــن عــى مســاعدة مــن فاعــي اخلــر
اليمنيــن يف مــر عــر التواصــل الشــخيص أو المبــادرات المحليــة ،مثــل مبــادرة “مجتمــع وجــود” الــي تعمــل فيهــا
الكاتبــة ،والــي لفتــت انتبــاه األثريــاء اليمنيــن إىل حــاالت المحتاجــن.
تحدثــت الكاتبــة مــع ســوزان ،وهــي شــابة مــن صنعــاء كانــت تعيــش مــع والديهــا وأشــقائها الثالثــة منــذ خمســة
أعــوام يف وضــع اقتصــادي صعــب يف يح فيصــل باجلــزة الــذي تقطنــه الطبقــة العاملــة [[2[.تعمــل ســوزان يف بيــع
البهــارات واحلنــاء إلعالــة أرستهــا ولكنهــا تقــول“ :بالــكاد نســتطيع احلصــول عــى الطعــام والــراب ،ونــاد ًرا مــا نــأكل
اللحــم أو الدجــاج” [[2[.كان أحــد أشــقائها يعمــل يف محــل مالبــس يملكــه ســوريون ويتقــاىض راتبًــا زهي ـ ًدا ،ممــا
ســاعد األرسة عــى دفــع اإليجــار ورشاء الرضوريــات األساســية ،لكنــه توقــف عــن العمــل يف بدايــة أزمــة جائحــة
كورونــا.
الئج يمــي آخــر يعيــش يف وضــع اقتصــادي صعــب هــو عبــد اللــه البالــغ مــن العمــر  54عا ًمــا مــن احلديــدة [[2[.يعيــش
عبــد اللــه يف القاهــرة منــذ أربــع ســنوات ،وحيـ ًدا يف ضــوايح المدينــة كــون اإليجــار هنــاك أقــل تكلفــة .قــال عبــد اللــه
إن صاحــب المــزل متفهــم ويســمح لــه بالتأخــر يف دفــع إيجــاره البالــغ حــوايل  64دوال ًرا أمريكيًّــا يف الشــهر[ [[2والــذي
[[[3
غالبًــا مــا يدفعــه مــن خــال تربعــات صغــرة مــن األصدقــاء والمجتمــع اليمــي يف القاهــرة.
جل لــدى المفوضيــة ولكنــه يتلقــى دع ًمــا محــدو ًدا عــى الرغــم مــن تدهــور حالتــه الصحيــة بســبب
عبداللــه مس ـ ّ
[[[3
الســكتة الدماغيــة الــي تع ـرّض لهــا قبــل  14عا ًمــا .قــال عبداللــه إن إجمــايل مــا تلقــاه هــو دفعتــن مــن رواتــب
الشــتاء مــن المفوضيــة بقيمــة  600جنيــه مــري لــكل دفعــة ،أي حــوايل  38دوال ًرا أمريكيًــا ،ودفعــة واحــدة
أخــرى تبلــغ حــوايل  6دوالرات أمريكيــة أثنــاء جائحــة كورونــا [[3[.اتصــل عبداللــه بالمنظمــات الرشيكــة للمفوضيــة
للمســاعدة يف دفــع إيجــاره أو فواتــر العــاج لكــن دون جــدوى“ .دائمــا مــا أذهــب إليهــم للمتابعــة ،حــى يتمكنــوا مــن
ـي أن أدفــع ثمــن تعريفــة ســيارات األجــرة
إعــادة تقييــم حالــي ومســاعديت .أنــا رجــل أبلــغ مــن العمــر  54عا ًمــا ،وعـ ّ
[[[3
ـي الســر بمفــردي .اللــه كريــم”.
وأن أجعلهــا تنتظــرين (أثنــاء انتظــاره يف مكتــب المنظمــة) فمــن الصعــب عـ ّ
عــى الرغــم مــن هــذه القصــص عــن الصعوبــات الــي يواجهونهــا ،إال أن بعــض االلجئــن اليمنيــن تمكنــوا مــن
إيجــاد وخلــق فــرص عمــل .بــدأت بعــض النســاء العمــل مــن منازلهــن ،كمصففــات شــعر أو عامــات يف الطبــخ
 )26مقابلة عرب الهاتف أجرتها الكاتبة مع الئج يمين يف القاهرة 11 ،يوليو/تموز .2020
 )27المرجع نفسه.
 )28مقابلة عرب الهاتف أجرتها الكاتبة مع الئج يمين يف القاهرة 27 ،يونيو/حزيران .2020
 )29مقابلة عرب الهاتف أجرتها الكاتبة مع الئج يمين يف القاهرة 7 ،أكتوبر/ترشين األول .2020
 )30مقابلة عرب الهاتف أجرتها الكاتبة مع الئج يمين يف القاهرة 27 ،يونيو/حزيران .2020
 )31المرجع نفسه.
 )32المرجع نفسه.
 )33المرجع نفسه.
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وتوصيــل الطعــام واحللويــات آللخريــن داخــل المجتمــع اليمــي ،وللمرصيــن ً
أيضــا .عــى ســبيل المثــال ،تهــاين ،امــرأة
يمنيــة مطلّقــة جــاءت إىل مــر عــام  2018وتعيــش مــع ابنتيهــا وشــقيقتها ،تصنــع المعجنــات يف مزنلهــا ،وتبيعــه
للحصــول عــى دخــل بســيط .تتلقــى تهــاين ً
أيضــا منحــة غذائيــة صغــرة مــن المفوضيــة لهــا وألطفالهــا .وعلقــت
عمــا تجنيــه مــن المعجنــات قائلــة“ :الدخــل بســيط ،لكنــه يســاعدين عــى االســتمرار”.
كمــا تقــوم نســاء أخريــات بامتهــان احلــرف اليدويــة مثــل صياغــة المجوهــرات ،وصنــع الســال واحلقائــب الصغــرة،
وكذلــك تركيــب العطــور والبخــور ،وغالبًــا مــا يجريــن عمليــات الــراء عــر اإلنرتنــت .تمكّــن بعــض الشــباب مــن
العثــور عــى وظائــف ،غالبًــا يف المطاعــم والمحــات التجاريــة ومقاهــي الشيشــة الــي يديرهــا يمنيــون .يعمــل عــدد
قليــل مــن اليمنيــن مــع المنظمــات اخلرييــة ،لكــن احلصــول عــى هــذا النــوع مــن العمــل صعــب؛ ألنــه يتطلــب خــرة
وطالقــة يف اللغــة اإلنجلزييــة.
تقــدم المفوضيــة والمنظمــات الرشيكــة لهــا المســاعدة الماليــة اللجئــن اليمنيــن ،مانحــة األولويــة للفئــات األكــر
ضع ًفــا ،مثــل األرس الــي تعيلهــا نســاء وكبــار الســن وذوي اإلعاقــات الطبيــة [[3[.كانــت مــر عــام  2018أحــد الــدول
المســتفيدة مــن أكــر عــر عمليــات تقديــم للمســاعدات النقديــة للمفوضيــة[ [[3وهــي معونــات تهــدف إىل تغطيــة
[[[3
نفقــات المعيشــة األساســية ،وتبلــغ حــوايل  115دوال ًرا أمريكيًّــا عــى األكــر شــهر يًّا لــكل أرسة.
وف ًقــا لمفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن ،فــإن قيــود التمويــل تعــي عــدم تلقــي بعــض المحتاجــن
المســاعدة الــي هــم بحاجــة إليهــا [[3[.فلــم يتلــقَ ســوى  % 21فقــط مــن االلجئــن وطالــي اللجــوء المســجلني يف
مــر مســاعدات نقديــة شــهرية يف عــام  ،2019كمــا أن المــوارد أكــر نــدرة نســبيًّا بالنســبة اللجئــن غــر الســوريني
مقارنــة بنظرائهــم الســوريني[ [[3وبحلــول خريــف عــام  ،2020كان  % 16مــن االلجئــن يف مــر يتلقــون مســاعدات
نقديــة شــهرية [[3[.باإلضافــة إىل ذلــك ،تقــدم المفوضيــة مســاعدة نقديــة خــال شــهور فصــل الشــتاء اللجئــن
[[[4
الضعفــاء.

 )34خطــة االســتجابة المرصيــة اللجئــن وطالــي اللجــوء مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن ،المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون
االلجئــنhttps://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36/2019/05/EgyptResponsePlan2019EN-1.pdf ،2019 ،
 )35تنفيــذ سياســة التدخــات القائمــة عــى النقــد للمفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن  ،2016-2019المفوضيــة الســامية أللمــم المتحدة
لشــؤون االلجئني ،أكتوبر/ترشين األول https://www.unhcr.org/5dde6f0d4 ،2019
 )36خطــة االســتجابة المرصيــة اللجئــن وطالــي اللجــوء مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن ،المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون
االلجئــنhttps://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36/2019/05/EgyptResponsePlan2019EN-1.pdf ،2019 ،
 )37احتياجــات مــر واالســتجابة لهــا ،االحتياجــات غــر الملبــاة ،2019 ،المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــنhttps://reporting.unhcr. ،
org/node/2540?y=2019#year
 )38المرجع نفسه.
 )39مراســلة عــر الربيــد االلكــروين مــع كريســتني بشــاي ،مســؤول العالقــات اخلارجيــة ،مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن – مــر 2 ،نوفمــر/
ترشيــن الثــاين .2020
 )40المرجع نفسه.
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التعليم المدرسي في بلد جديد
ســمحت احلكومــة المرصيــة منــذ عــام  2013أللطفــال اليمنيــن بالدراســة يف المــدارس المرصيــة مقابــل نفــس
الرســوم الــي يدفعهــا الطــاب المرصيــون [[4[.أمــا قبــل ذلــك ،لــم يكــن بإمــكان اليمنيــن الدراســة يف المــدارس
احلكوميــة المرصيــة إال يف حــال حصــل أحــد والديهــم عــى منحــة دراســية للدراســة يف إحــدى اجلامعــات احلكوميــة
المرصيــة [[4[.تأسســت أول مدرســة يمنيــة يف مــر عــام  ،2017وتســتضيف القاهــرة حاليًّــا ثــاث مــدارس يمنيــة
[[[4
جــا يمنيــة.
خاصــة ،تــدرس مناه ً
وعــى الرغــم مــن ذلــك ال يــزال عــدد كبــر مــن األطفــال اليمنيــن يف القاهــرة غــر مســجلني يف المــدارس [[4[.يعــود
ذلــك لعــدة أســباب .أحيانًــا ينســحب األطفــال مــن التعليــم لمســاعدة أرسهــم يف كســب المــال ،كمــا أن بعــض
العائــات غــر قــادرة عــى دفــع الرســوم المدرســية الــي تــراوح بــن  10دوالرات و 12دوال ًرا يف الســنة [[4[.تتمــز
العائــات اليمنيــة بكــر عــدد أفرادهــا وبالتــايل فــإن بعضهــم غــر قــادر عــى تحمــل تكاليــف إرســال جميــع أطفالــه
إىل المدرســة .أضــف إىل ذلــك انقطــاع تعليــم بعــض األطفــال بســبب احلــرب والســفر ،وعــدم عودتهــم إىل الدراســة
بعــد ذلــك؛ إمــا لعــدم رغبتهــم يف أن يكونــوا متأخريــن عــن أقرانهــم لمــدة عــام أو عامــن ،أو بســبب صعوبــات التنقــل
[[[4
يف احليــاة يف بلــد جديــد.
باإلضافــة إىل ذلــك ،فقــدت الكثــر مــن العائــات وثائــق مثــل شــهادات الميــاد وســجالت التعليــم يف اليمــن ،ممــا
حــال دون تســجيل أطفالهــم يف المــدارس .صحيــح أن الســفارة اليمنيــة يف مــر تصــدر شــهادات ميــاد جديــدة
لمواطنيهــا ،لكــن الســجالت المدرســية يجــب احلصــول عليهــا مــن اليمــن [[4[،وهــذه الوثائــق تُعــد من رشوط تســجيل
األطفــال اليمنيــن يف المــدارس المرصيــة.
 )41آيــات احلبــال" ،المــري اليــوم ترصــد أوضــاع المراكــز التعليميــة اللجئــن بالقاهــرة :خدمــات تعليميــة ونفســية ألطفــال االلجئــن وطالــى اللجــوء"،
المــري اليــوم 7 ،يناير/كانــون الثــاين https://www.almasryalyoum.com/news/details/1357761 ،2019
 )42مقابلــة عــر الهاتــف اجرتهــا الكاتبــة مــع عــارف العزيــزي ،قائــد اجلاليــة اليمنيــة يف مــر ورئيــس مبــادرة يمــن ســعيد ،جهــد محــي لدعــم اللجئــن14 ،
ســبتمرب/أيلول .2020
 )43المدارس اليمنية اخلاصة هي المدرسة اليمنية الدولية والمدرسة اليمنية احلديثة ومدرسة سبأ الدولية.
 )44خطــة االســتجابة المرصيــة اللجئــن وطالــي اللجــوء مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن ،المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون
االلجئــنhttps://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36/2019/05/EgyptResponsePlan2019EN-1.pdf ،2019 ،
" )45وزيــر التعليــم يعلــن عــن رســوم المــدارس احلكوميــة والفئــات المعفــاة منهــا" ،إيجيبــت إندبندنــت 12 ،ســبتمرب/أيلول https://egyptindepend� ،2019
ent.com/minister-of-education-issues-public-schools-fess-names-of-exempted-groups/#:~:text=Egypt's%20Minister%20
of%20Education%20Tarek,high%20school%20students%2C%20and%20LE170
 )46مقابلــة عــر الهاتــف اجرتهــا الكاتبــة مــع محمــد عاطــف ،مديــر مبــادرة محليــة بــإدارة يمنيــة تحــت اســم خــذ بيــدي فلــدي احلــق يف التعلــم يف مــر12 ،
أكتوبر/ترشيــن األول .2020
 )47مقابلــة عــر الهاتــف اجرتهــا الكاتبــة مــع عــارف العزيــزي ،قائــد اجلاليــة اليمنيــة يف مــر ورئيــس مبــادرة يمــن ســعيد ،جهــد محــي لدعــم اللجئــن14 ،
ســبتمرب/أيلول .2020
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أوضــح االلئج أبــو عــي أن اثنتــن مــن بناتــه لــم تتمكنــا مــن االســتمرار يف تعليمهمــا؛ ألنهمــا لــم تمتلــكا األوراق أو
شــهادات الميــاد المطلوبــة الللتحــاق بالمدرســة .وأضــاف أن الوثائــق احرتقــت خــال غــارة جويــة دمــرت مزنلهــم
[[[4
يف صنعــاء.
تعــاين إحــدى بنــات أبــو عــي مــن ضمــور دماغــي ،ولــم يتمكــن والدهــا مــن دفــع تكاليــف عالجهــا ،كمــا لــم يســتطع
دفــع تكاليــف معامــات الوثائــق اجلديــدة والرســوم المدرســية .قــال أبــو عــي“ :يــأيت الطعــام أو ًال .أدعــو اللــه أن
يتمكنــوا مــن الذهــاب إىل المدرســة ،ولكــن مــاذا أفعــل للحصــول عــى األوراق؟ مــن أيــن آيت بهــا؟ ليــس لدينــا المــال،
[[[4
وآمــل أن يعيننــا اللــه”.
تأخــر بعــض األطفــال اليمنيــن عــن الدراســة بســبب االنقطــاع عــن الدراســة نتيجــة احلــرب والســفر ،ويرفــض بعضهم
االلتحــاق بالمدرســة بســبب وصمــة العــار االجتماعيــة المتمثلــة يف الدراســة مــع زمــاء أصغــر سـنًا منهم.
ويف حــن يدفــع الطــاب اليمنيــون الملتحقــون بالمــدارس احلكوميــة المرصيــة نفس الرســوم الدراســية الــي يدفعها
الطــاب المرصيــون [[5[،إال أن اآلبــاء اليمنيــن غالبًــا مــا يواجهــون صعوبــة يف دفــع رســوم الــدروس اخلصوصيــة ،الــي
[[[5
أصبحــت جــز ًءا مه ًمــا مــن نظــام التعليــم المــري وغالبًــا مــا تُعــد رضورية للطــاب لمواكبــة دراســاتهم.
تُش ـكّل هــذه الــدروس اخلصوصيــة عبئًــا ماليًّــا إضافيًّــا عــى العائــات ،فعــى ســبيل المثــال ،قالــت أم عبدالرحمــن،
وهــي أم يمنيــة لثالثــة أطفــال مــن محافظــة تعــز ،إنهــا تتلقــى منحــة دراســية مــن هيئــة اإلغاثــة الكاثوليكيــة
يف مــر ،والــي توفــر التمويــل لرســوم تســجيل أطفالهــا يف كل فصــل درايس ،لكنهــا ال تكفــي لتغطيــة الرســوم
[[[5
الدراســية والكتــب وأقســاط الــدروس اخلصوصيــة.
قالــت أم عبدالرحمــن“ :التعليــم صعــب هنــا ،فــإذا لــم أدفــع مقابــل الــدروس اخلصوصيــة ،ســيصعّب المدرســون األمــر
عــى أطفــايل ،لذلــك يجــب أن أدفــع ”.مــا يــزال أوالدهــا يذهبــون إىل المدرســة ،ولكــن للقيــام بذلــك؛ بالــكاد تســتطيع
[[[5
هــذه األرسة الصغــرة التأقلــم مــع الظــروف ،وهــو الوضــع الــذي تعيشــه العديــد مــن العائــات اليمنيــة.
يلتحــق بعــض األطفــال اليمنيــن بمــدارس ســودانية أو ســورية ،وهــي أغــى مــن المــدارس احلكوميــة المرصيــة،
ولكنهــا ليســت باهظــة التكلفــة مثــل المــدارس اخلاصــة أو المــدارس اليمنيــة .تــدرّس المــدارس الســورية المنهــج
المــدريس المــري ويُمتحــن طالبهــا يف المــدارس المرصيــة ،أمــا الســودانية فتــدرّس المنهــج الســوداين .إذا اســتطاع
 )48مقابلة عرب الهاتف اجرتها الكاتبة مع الئج يمين مقيم يف القاهرة 30 ،يونيو/حزيران .2020
 )49المرجع نفسه.
 )50آيــات احلبــال" ،المــري اليــوم ترصــد أوضــاع المراكــز التعليميــة اللجئــن بالقاهــرة :خدمــات تعليميــة ونفســية ألطفــال االلجئــن وطالــى اللجــوء"،
المــري اليــوم 7 ،يناير/كانــون الثــاين https://www.almasryalyoum.com/news/details/1357761 ،2019
 )51خطــة االســتجابة المرصيــة اللجئــن وطالــي اللجــوء مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن ،المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون
االلجئــنhttps://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36/2019/05/EgyptResponsePlan2019EN-1.pdf ،2019 ،
 )52مقابلة عرب الهاتف اجرتها الكاتبة مع الئج يمين يف القاهرة 7 ،يوليو/تموز .2020
 )53المرجع نفسه.

13

الكفاح بعيدًا عن الوطن :الالجئون اليمنيون في القاهرة

االلجئــون اليمنيــون تحمــل تكاليــف ذلــك ،فقــد يســجلون أطفالهــم يف هــذه المــدارس ألنهــا أقــل ازدحا ًمــا مــن
المــدارس احلكوميــة المرصيــة.
خــال الســنوات األخــرة ،افتُتحــت ثــاث مــدارس يمنيــة يف مــر ،اثنتــان يف يح المهندســن وواحــدة يف يح الهــرم،
لكــن هــذه المــدارس غــر معتمــدة مــن قِبــل وزارة الرتبيــة والتعليــم المرصيــة ،ولكــن لديهــا اعتمــاد مــن وزارة الرتبيــة
والتعليــم يف اليمــن [[5[.بطبيعــة احلــال ،يجــد األطفــال اليمنيــون أنــه مــن األســهل أن يتأقلمــوا فيهــا؛ كــون المعلمــون
يمنيــون والمناهــج يمنيــة .لكــن هــذه المــدارس تكلّــف أكــر بكثــر مــن المــدارس احلكوميــة ،فالمــدارس اليمنيــة تُعــد
مــدارس خاصــة ،والمنظمــات اإلغاثيــة ال تقــدم مســاعدات ماليــة اللجئــن مــن أجــل دراســة أطفالهــم يف مــدارس
حــا دراســية أللرس اليمنيــة األكــر فق ـرًا للمســاعدة يف تكلفــة التعليــم ،لكــن تلــك
خاصــة .تقــدم هــذه المــدارس من ً
المنــح محــدودة العــدد.
أم صــاحل ،الجئــة يمنيــة وأم عزبــاء ســجلت ابنهــا يف مدرســة يمنيــة ،حصلــت عــى خصــم يف الرســوم الدراســية مــن
إدارة المدرســة ،لكنهــا لــم تعــد قــادرة عــى دفــع الرســوم المتبقيــة ،قالــت“ :لقــد ســجلت ابــي يف المدرســة ألنهــا
مدرســة يمنيــة ،فقــد أراد أن يكــون لــه زمــاء يمنيــون ،وقدمــت يل المدرســة خص ًمــا .لكـ ّـي اآلن ال أمتلــك المــال لدفــع
ـيتعي
ـي أن أدفــع الرســوم المتبقيــة حــى يتمكــن مــن مواصلــة الدراســة للفصــل الــدرايس الثــاين ،أو سـ ّ
تكاليفهــا ،وعـ ّ
[[[5
عليــه تــرك الدراســة”.
جــاءت خديجــة ،وهــي الجئــة تقطــن حاليًّــا يف أرض اللــواء ،إىل مــر يف أبريل/نيســان  2018لتلقــي العــاج الطــي
مــع أطفالهــا األربعــة وبقيّــت يف البــاد ،وهــي مســجلة لــدى المفوضيــة [[5[.تــرك جميع أطفــال خديجــة – اليت فقدت
زوجهــا يف اليمــن – المدرســة ألنهــا غــر قــادرة عــى دفــع الرســوم الدراســية وغريهــا مــن المصاريــف المدرســية ،مثل
الكتــب واألدوات المكتبيــة“ .ال توجــد أم ال تريــد ألطفالهــا الدراســة والعمــل لتحســن مســتقبلهم وحياتهــم .فعلــت
كل مــا بوســعي ،كل هــذا مــن أجلهــم .أنــا والدتهــم ،ووالدهــم ،وأختهــم ،وكل يشء .احلمــد للــه ولكــي لــم أســتطع
[[[5
دفــع رســومهم الدراســية”.
تُقــدم منــح دراســية مــن قِبــل المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن ومنظمــات أخــرى أللطفــال
[[[5
االلجئــن وتغطــي نحــو  % 40مــن رســومهم الدراســية [[5[.وتل ّقــى نحــو  48,400طفــل هــذه المنــح عــام .2019

 )54مقابلة عرب الهاتف اجرتها الكاتبة مع نادية العوايض ،مدير مدرسة سبأ الدولية 10 ،أكتوبر/ترشين األول .2020
 )55مقابلة عرب الهاتف اجرتها الكاتبة مع الئج يمين يف القاهرة 30 ،نوفمرب/ترشين الثاين .2019
 )56مقابلة عرب الهاتف اجرتها الكاتبة مع الئج يمين يف القاهرة 10 ،يوليو/تموز .2020
 )57المرجع نفسه.
 )58خطــة االســتجابة المرصيــة اللجئــن وطالــي اللجــوء مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن ،المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون
االلجئــنhttps://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36/2019/05/EgyptResponsePlan2019EN-1.pdf ،2019 ،
 )59اســتفاد  48,400طفــل مــن منــح التعليــم الــي تقدمهــا المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن عــام  ،2019مــر ،المفوضيــة الســامية
أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــنhttps://reporting.unhcr.org/egypt ،
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المستشفيات المصرية
بعــد ثــورة  26ســبتمرب عــام  ،1962بــدأ اليمنيــون يف الســفر إىل مــر لتلقــي الرعايــة الطبيــة بوتــرة مزتايــدة ،كان
األمــر عمليــة ســهلة نســبيًّا حيــث لــم تكــن مــر تطلــب تأشــرات لليمنيــن يف ذلــك الوقــت ،وكانــت ً
أيضــا أحــد
اخليــارات األرخــص للعــاج يف اخلــارج .كمــا كانــت مستشــفيات القاهــرة تقــدم رعايــة طبيــة أفضــل بشــكل عــام
مــن اليمــن.
اســتمر هــذا التقليــد خــال احلــرب ،حيــث يــأيت اليمنيــون إىل مــر لتلقــي العــاج مــن األمــراض المزمنــة ،مثــل
الرسطــان أو أمــراض الكبــد ،كــون المستشــفيات يف اليمــن ،الــي تعــاين مــن وضــع صعــب ،غــر مجهــزة لعالجهــا.
كمــا يقصــد اليمنيــون الذيــن أصيبــوا يف احلــرب والقتــال مستشــفيات القاهــرة للعــاج .يُعــد الســفر إىل مــر عــن
طريــق التأشــرة الطبيــة أحــد أكــر الطــرق شــيو ًعا بالنســبة لليمنيــن للوصــول إىل القاهــرة منــذ فــرض اإلجــراءات
اجلديــدة عــى اليمنيــن.
بعــد الوصــول إىل القاهــرة ،يســجل العديــد مــن اليمنيــن الذيــن يســعون للحصــول عــى الرعايــة الطبيــة لــدى
المفوضيــة؛ عــى أمــل أن تدفــع األمــم المتحــدة تكاليــف عالجهــم ،حيــث يتمتــع طالبــو اللجــوء وااللجئــون
بإمكانيــة الوصــول إىل الرعايــة الصحيــة احلكوميــة يف مــر ،لكــن ذلــك ليــس مجانيًّــا ،وقــد تكــون خدمــات مثــل
اجلراحــة والعــاج الكيميــايئ وغســيل الــكىل مكلفــة.
يقــول بعــض االلجئــن اليمنيــن الذيــن يحتاجــون إىل مســاعدة طبيــة لكــن ال يســتطيعون تحمــل تكاليفهــا ،إنهــم
غــر قادريــن عــى احلصــول عــى هــذه المســاعدة مــن المفوضيــة أو المنظمــات اخلرييــة .يف بعــض احلــاالت يفتقــر
االلجئــون إىل الوعــي أو المعرفــة بماهيــة المســاعدات المتاحــة لهــم أو ال يســتوفون المعايــر الموضوعــة مــن قبــل
منظمــات اإلغاثــة للتأهــل للحصــول عــى المســاعدة.
هربــت حنــان إىل القاهــرة عــام  2017مــع زوجهــا الــذي كان يحتــاج إىل عمليتــن جراحيتــن لمشــاكل يف اجلهــاز
الهضمــي [[6[.وســجل كليهمــا لــدى مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن ،لكنهــم يقولــون إنهــم ال يعرفــون
المنظمــة الــي يجــب التواصــل معهــا للحصــول عــى المســاعدة لدفــع تكاليــف العمليــات اجلراحيــة ،وبالتــايل
دفعــوا تكاليــف العــاج البالغــة نحــو  1,500دوالر أمريــي [[6[،يف وقــت الحــق ،أخــذ زوج حنــان ملفــه الطــي إىل
مكتــب كاريتــاس للحصــول عــى مســاعدة ماليــة لدفــع تكاليــف العــاج اإلضــايف ،ولكــن المقابلــة الــي كان مــن
المقــرر إجراؤهــا يف يونيو/حزيــران أُلغيــت بســبب مخــاوف مــن جائحــة كورونــا .يقــول الزوجــان إنهمــا لــم ينجحــا
[[[6
يف إعــادة جدولــة الموعــد.
 )60مقابلة عرب الهاتف اجرتها الكاتبة مع الئج يمين يف القاهرة 16 ،أكتوبر/ترشين األول .2020
 )61المرجع نفسه.
 )62المرجع نفسه.
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جلة لــدى المفوضيــة الســامية
أمــا صفــاء ،الجئــة يمنيــة مــن صنعــاء ،فقــد فـرّت إىل مــر عــام  2018وهــي مسـ ّ
أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن .تعــاين صفــاء مــن التهــاب المفاصــل الروماتويــدي المؤلــم لكنهــا ال تســتطيع
تحمــل تكاليــف الــدواء [[6[.قالــت إن المفوضيــة طلبــت منهــا التوجــه إىل كاريتــاس للحصــول عــى الدعــم الطــي،
لكــن كاريتــاس قالــت إنهــا ال تســتطيع مســاعدتها إذا كانــت ال تــزال قــادرة عــى المــي وال تســتخدم كــريس
[[[6
متحــرك.
يلجــأ بعــض االلجئــن اليمنيــن إىل طلــب المســاعدة مــن األفــراد ورجــال األعمــال اليمنيــن األثريــاء لدفــع تكاليــف
بعــض العالجــات مثــل العــاج الكيميــايئ ،يف حــن ال يتلقــى اآلخــرون العــاج الــذي يحتاجونــه عــى االطــاق
كونهــم ال يســتطيعون تحمــل تكاليفــه وال يمكنهــم العثــور عــى أي شــخص يدفــع تكاليفــه.
ومــع ذلــك فــإن المفوضيــة والمنظمــات الرشيكــة لهــا تمــأ فجــوة حيويــة يف احتياجــات الرعايــة الصحيــة
للعديــد مــن االلجئــن .عــى ســبيل المثــال توفــر كاريتــاس الرعايــة الصحيــة األوليــة اللجئــن مــن خــال العديــد
مــن العيــادات احلرضيــة [[6[،بينمــا تقــدم منظمــة إنقــاذ الطفولــة خدمــات رعايــة األمومــة والطفولــة وتســاعد
األطفــال يف احلصــول عــى الرعايــة الصحيــة [[6[.وتعمــل المفوضيــة عــى تحســن نظــام الرعايــة الصحيــة
احلكومــي المــري وجعلــه أكــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة اللجئــن وطالــي اللجــوء [[6[.ويقــدم برنامــج هيئــة
القديــس أنــدرو – وهــو برنامــج لدعــم االلجئــن يف كنيســة القديــس أنــدرو بوســط القاهــرة – اللجئــن المشــورة
[[[6
الطبيــة لمحاولــة مســاعدتهم عــى التواصــل مــع اجلهــات الــي تؤ ّمــن الدعــم الطــي الــذي يحتاجــون إليــه.
لكــن بالنســبة خلدمــات الرعايــة الصحيــة يجــب عــى االلجئــن المتابعــة مــع المنظمــات بأنفســهم ،وهــي عمليــة
بريوقراطيــة غالبًــا مــا تكــون مرهقــة ومتعبــة.
عــى ســبيل المثــال ،قــال فتــي ،وهــو الئج يمــي يبلــغ مــن العمــر  21عا ًمــا ويقيــم يف القاهــرة منــذ عــام ،2018
إنــه ســعى للحصــول عــى الدعــم مــن المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن ومنظمــة إنقــاذ
را كنيســة القديــس أنــدرو لمعاجلــة مشــاكل طبيــة ناجمــة عــن بــر ســاقه [[6[.وقــال
الطفولــة وكاريتــاس وأخ ـ ً

 )63مقابلة عرب الهاتف اجرتها الكاتبة مع الجئة يمنية يف القاهرة 20 ،أكتوبر/ترشين األول .2020
 )64المرجع نفسه.
 )65كاريتــاس مــر ،/https://www.caritas.org/where-caritas-work/middle-east-and-north-africa/egypt ،ومعلومــات لطالــي اللجــوء
وااللجئـين يف مـصر ،المفوضيـ�ة السـ�امية أللمـ�م المتحـ�دة لشـ�ؤون االلجئـين يف مـصر ،أبريل/نيسـ�ا ن https://www.refworld.org/pd� ،2013
fid/5267a1d9b.pdf
 )66ما نقوم به ،منظمة إنقاذ الطفولة ،مرصhttps://egypt.savethechildren.net/what-we-do،
 )67خطــة االســتجابة المرصيــة اللجئــن وطالــي اللجــوء مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن ،المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون
االلجئــنhttps://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36/2019/05/EgyptResponsePlan2019EN-1.pdf ،2019 ،
 )68اخلدمات النفسية ،هيئة القديس أندرو اللجئني/http://stars-egypt.org/ps ،
 )69مقابلة عرب الهاتف اجرتها الكاتبة مع الئج يمين يف القاهرة 16 ،أكتوبر/ترشين األول .2020
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إن منظمــة إنقــاذ الطفولــة أعطتــه طر ًفــا اصطناعيًــا عــام  ،2018وإن كاريتــاس قدمــت لــه دع ًمــا ماليًّــا قــدره 62
دوال ًرا أمريكيًّــا شــهر يًّا لفــرة محــدودة عــام  ،2019ومؤخـرًا ســاعدته كنيســة القديــس أنــدرو عــى التواصــل مــع
[[[7
طبيــب ،لكنــه مــا يــزال غــر قــادر عــى تحمــل تكاليــف العــاج الــذي يحتاجــه.
تقــدم بعــض المنظمــات الرشيكــة للمفوضيــة خدمــات الدعــم النفــي اللجئــن ،كمــا تفعــل ذلــك ً
أيضــا المبــادرات
المحليــة مثــل “مجتمــع وجــود” .بعــض االلجئــن اليمنيــن يســعون اللســتفادة مــن هــذه اخلدمــات ،ولكــن ليــس
مــن المعتــاد يف الثقافــة اليمنيــة طلــب هــذا النــوع مــن المســاعدة ،وبالتــايل مــا يــزال البعــض مــرد ًدا يف طلــب
هــذه اخلدمــات بســبب وصمــة العــار الســلبية.

 )70المرجع نفسه.
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رضا الالجئين عن الخدمات التي تقدمها مفوضية
األمم المتحدة لشؤون الالجئين
تبــن أنــه مــن الصعــب عليهــم معرفــة اخلدمــات المتاحــة لهــم وكيــف
بالنســبة اللجئــن اليمنيــن يف مــرّ ،
يســتفيدون منهــا ،فضـ ًـا عــن أن هــذا يســتغرق وقتًــا طويـ ًـا ً
أيضــا .أخــر بعــض االلجئــن اليمنيــن الكاتبــة أنهــم
وجــدوا أنفســهم ينتظــرون يف طوابــر لســاعات عــى أمــل تلقــي المســاعدة ،ليكتشــفوا يف النهايــة أنــه يجــب عليهــم
العــودة يف اليــوم التــايل ،أو أنهــم لــم يكــن لديهــم األوراق الصحيحــة المطلوبــة ،أو أنهــم غــر مؤهلــن للحصــول عــى
اخلدمــات المتاحــة .وقــد أدى ذلــك إىل خلــق حالــة مــن اإلحبــاط بــن العديــد مــن االلجئــن اليمنيــن تجــاه المفوضيــة
ومنظمــات اإلغاثــة بشــكل عــام.
أخــرت االلجئــة اليمنيــة ،أم فــاروق ،الكاتبــة عــن تجربــة زوجهــا يف محاولــة احلصــول عــى رعايــة طبيــة اللنــزالق
الغــرويف [[7[،إذ ذهــب إىل المستشــفى ،وقيــل لــه هنــاك إنــه يجــب عليــه تجديــد أوراقــه الطبيــة يف كاريتــاس لتلقــي
العــاج التكميــي ،وبعــد االنتظــار لعــدة ســاعات يف عيــادة كاريتــاس للحصــول عــى األوراق اجلديــدة ،قيــل لــه إن أوراقه
ســليمة وال تحتــاج إىل تجديــد[ [[7ولكنــه لــم يعــد إىل المستشــفى وال إىل عيــادة كاريتــاس بســبب انزعاجــه ممــا حــدث.
عــاوة عــى ذلــك ،يشــعر غالبيــة االلجئــن اليمنيــن يف مــر الذيــن تحدثــت معهــم الكاتبــة بــأن قضاياهــم ال
تؤخــذ عــى محمــل اجلــد مثــل قضايــا األفــراد مــن اجلنســيات األخــرى ،خاصــة االلجئــن الســوريني والســودانيني.
يف حــاالت نــادرة ،يُمنــح االلجئــون إعــادة توطــن دائمــة يف دول مثــل الواليــات المتحــدة ،وكنــدا ،والــدول األوروبيــة.
عــى الصعيــد العالمــي كان االلجئــون الســوريون والكونغوليــون واألفغــان والصوماليــون واإلريرتيــون مــن بــن
أكــر األشــخاص الذيــن أعــادت المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن توطينهــم عــام  .2019بينمــا
يف مــر ،كان معظــم االلجئــن المقدمــن إلعــادة التوطــن ســوريني وســودانيني وإريرتيــن [[7[.وأعيــد توطــن
 4آالف الئج فقــط مــن مــر عــام  2019وكان معظمهــم مــن الســوريني والســودانيني .مــن النــادر للغايــة أن
تقــدم المفوضيــة الســامية إعــادة التوطــن اللجئــن اليمنيــن ،وهــذا يضاعــف مــن الشــعور الســائد بينهــم مــن أن
محنتهــم يتــم التغــايض عنهــا .كمــا أن برامــج األمــم المتحــدة اللجئــن الســوريني أكــر مــن برامــج االلجئــن اآلخريــن
مجتمعــة [[7[،يف حــن أن الســوريني يشــكلون حــوايل نصــف عــدد االلجئــن يف مــر [[7[،وهــو مــا يــؤدي إىل عــدم
[[[7
المســاواة يف اخلدمــات المقدمــة لغــر الســوريني.
 )71مقابلة عرب الهاتف اجرتها الكاتبة مع الئج يمين يف القاهرة 17 ،أكتوبر/ترشين األول .2020
 )72المرجع نفسه.
" )73بيانــات إعــادة التوطــن" ،المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن يف مــر 24 ،نوفمرب/ترشيــن الثــاين https://www.unhcr.،2020
org/resettlement-data.html#_ga=2.228668316.1675819511.1606217908-1062629028.1604999992
 )74وزارة اخلارجيــة المرصيــة واألمــم المتحــدة يف مــر تطلقــان خطــط اســتجابة لدعــم االلجئــن وطالــي اللجــوء ،المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة
لشــؤون االلجئــن ،مــر 6 ،أكتوبر/ترشيــن األول https://www.unhcr.org/eg/16261-egyptian-mfa-un-in-egypt-launch-response- ،2020
plans-to-support-refugees-and-asylum-seekers.html
 )75ورقــة حقائــق المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن يف مــر ،ســبتمرب/أيلول https://reporting.unhcr.org/sites/default/ ،2020
files/UNHCR%20Egypt%20Fact%20Sheet%20-%20September%202020.pdf
 )76خطــة االســتجابة المرصيــة اللجئــن وطالــي اللجــوء مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن ،المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون
االلجئــنhttps://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36/2019/05/EgyptResponsePlan2019EN-1.pdf ،2019 ،
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التوصيات
توصيات للمجتمع الدويل
•الموافقــة عــى المزيــد مــن طلبــات إعــادة التوطــن اللجئــن ،والتأكــد مــن أن االختيــارات تســتند إىل احلاجــة إىل
احلمايــة الدوليــة ،بغــض النظــر عــن اجلنســية.
•زيادة التمويل للمفوضية يف مرص والتأكد من اإليفاء بالزتامات التمويل احلالية.

توصيات للمفوضية والمنظمات الدولية وغري الحكومية:
•زيادة الدعم المتاح اللجئني اليمنيني مع الرتكزي عىل المجاالت التالية:
○المســاعدة الماليــة لتغطيــة االحتياجــات مثــل نفقــات المعيشــة األساســية والعــاج الطــي
والرســوم المدرســية.
○دعــم ُســبل العيــش مثــل قــروض التمويــل األصغــر والتدريــب لدعــم المشــاريع الصغــرة الــي
يديرهــا االلجئــون واألعمــال التجاريــة مــن المــزل.
○خدمات احلماية اللجئني المعرضني للخطر.
○تقديم مِنح دراسية لمساعدة االلجئني اليمنيني يف الوصول إىل التعليم العايل.
•التأكد من أن معايري األهلية لتلقي المساعدة تشمل أولئك الذين هم يف أمس احلاجة إليها.
•ينبغــي عــى المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن أن تضمــن إدراج االلجئــن اليمنيــن
المحتاجــن إىل احلمايــة الدوليــة يف طلبــات إعــادة التوطــن يف دول ثالثــة.

توصيات لقادة ونشطاء الجالية اليمنية:
•القيــام بالمنــارصة مــن أجــل زيــادة االهتمــام الــدويل بمحنــة االلجئــن اليمنيــن يف مــر وزيــادة فــرص
المســاعدة وإعــادة توطينهــم.
•توعية االلجئني اليمنيني بحقوقهم وبرامج الدعم والمساعدة المتاحة لهم.
○يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال ورش العمــل الــي تقودهــا المبــادرات المحليــة وقــادة المجتمــع،
أو مــن خــال الفعاليــات الــي يــرح خاللهــا أعضــاء منظمــات اإلغاثــة اخلدمــات المتاحــة لمجتمع
االلجئــن اليمنيني.
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عـــن الكـــاتب
قبول العبيس هي رئيسة مؤسسة قرار إللعالم والتنمية المستدامة ،وهي منظمة مقرها
تعز تعمل عىل تعزيز دور اإلعالم اليمين والعمل عىل التنمية المستدامة .وهي عضو
مؤسس يف مجتمع وجود ،وهي مبادرة لمساعدة االلجئني اليمنيني يف مرص ،وهي ً
أيضا
عضوة يف مبادرة لمار الدولية ،أصوات السالم والتضامن النسوي .قبول هي أحد المشاركني
يف منتدى سالم اليمن.

مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية هــو مركــز أبحــاث
مســتقل يســعى إلــى إحــداث فــارق عبــر اإلنتــاج المعرفــي،
مــع تركيــز خــاص علــى اليمــن واإلقليــم المجــاور.
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