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By:  �اسمین الدمرداش في القاهرة، مصر | 11 یولیو 2019

على امتداد أحد ضفاف نهر النیل في قلب العاصمة المصر�ة القاهرة، �عمل مئات الش�اب معًا من أجل إزالة النفا�ات ال�الست���ة المتراكمة
على ش�ل جزر عائمة والتي تكدست في الم�اه الراكدة على جانب الضفة.

�عمل الالجئ السور� محمد، ال�الغ من العمر 50 عامًا، إلى جانب مجموعة من الش�ان، والعرق یتصبب من وجهه ف�ما �غوض في م�اه النهر
اللتقا� أك�اس التسوق المهملة وعلب العصیر المستهلكة.

�عد أن جاء بدا�ة لمرافقة ابنته وصد�قتها في رحلة استغرقت ساعتین من وٕالى المنزل، أعادت تجر�ة التنظیف المجتمعي هذه ذ�ر�ات طفولته
�القرب من دمش�، حیث دأبت عائلته مرتین في العام، برفقة المجتمع المحلي، على تنظیف نهر األعوج والذ� �ان یتدف� �القرب من منزلهم

جنوب العاصمة السور�ة.

و�وضح محمد، الذ� اضطر نتیجة للصراع لمغادرة بلده مع زوجته وأطفاله الخمسة في عام 2013 والقدوم إلى مصر، قائًال: “عادت لي نفس
المشاعر التي �انت تخالجني في سور�ا. خالل الصغر، �نت أشاهد والدّ� وهما ینظفان النهر. لقد �انا مثاًال �حتذ� و�نت آمل أن أنقل تلك

التجر�ة إلى أطفالي، لكن لسوء الح�، اضطررنا لمغادرة سور�ا وهم في سن م��رة جدًا”.

الجئون في مصر ینضمون لجهود المجتمع المحلي
لم�افحة التلوث في نهر النیل

من خالل العمل مع الس�ان المحلیین، �ساعد الجئون من خمس دول في إزالة أطنان من النفا�ات ال�الست���ة من ضفاف
نهر النیل في القاهرة و�عززون الروا�� مع المجتمع المحلي.

https://www.unhcr.org/eg/ar
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�ان محمد واحدًا من بین 50 متطوعًا من الالجئین من سور�ا والسودان وٕاثیو��ا والصومال وال�من والذین انضموا إلى 800 مصر� من الس�ان
المحلیین للمساعدة في تنظیف هذه المنطقة المزدحمة من نهر النیل. تستضیف مصر حال�ًا 247,499 من الالجئین وطالبي اللجوء المسجلین،

فر أكثر من نصفهم من النزاع السور� الذ� �سیر في عامه الثامن.

تم تنظ�م حملة التنظیف �م�ادرة مصر�ة تدعى VeryNile، تهدف إلى تعز�ز الوعي البیئي والحد من التلوث ال�الست��ي في النهر من خالل
التقا� النفا�ات والق�ام �أنشطة أخر� صد�قة للبیئة.

یخترق نهر النیل، والذ� �طل� عل�ه المصر�ون “شر�ان الح�اة” مساحات صحراو�ة من ال�الد امتدادًا من الجنوب إلى الشمال، وهو ما �حاف�
على مساحات من األراضي الخضراء الخص�ة على ضفاف النهر. �ما �عتبر النیل المصدر الرئ�سي لم�اه الشرب في مصر، حیث یوفر أكثر

من 90% من احت�اجات ال�الد.

لكن النمو الس�اني واالعتماد االقتصاد� المتزاید على النهر في البلدان الـ 11 التي تش�ل حوض النیل، یجهد موارده. وٕالى جانب تغیر المناخ،
�ش�ل التلوث تهدیدًا خطیرًا آخر للنظام اإل��ولوجي للنهر.

وقد دعمت المفوض�ة جهود التنظیف من خالل توفیر المعدات وحشد المتطوعین من مختلف مجتمعات الالجئین في مصر.

“من شأن ذلك أن �غیر تصورات الناس تجاهنا”
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�عمل الالجئان السودان�ان مودة وعمر، تحت ظالل “�و�ر� ع�اس” النتشال النفا�ات من الماء �استخدام مجرفة �الست���ة �بیرة. وقد أنشأ
الصد�قان، وهما في مقتبل العشر�نات من العمر، م�ادرة صغیرة لمساعدة الالجئین السودانیین اآلخر�ن على التواصل مع مجتمعاتهم المحل�ة.

ومن خالل االنضمام إلى جهود التخلص من النفا�ات إلى جانب الش�اب المصر�، �أمل عمر في أن ترسل مجهوداتهم رسالة إیجاب�ة حول
الالجئین. وقال: “من شأن ذلك أن �غیر تصورات الناس تجاهنا. الیوم، س�عود المتطوعون إلى منازلهم و�خبرون آ�ائهم �أن الجئین من بلدان

مختلفة مدوا ید العون لتنظیف النیل، وهذا س�غیر تصورهم لنا نحو األفضل”.

�النس�ة لسارة حسن، وهي مصر�ة تبلغ من العمر 34 عامًا، فقد �انت تجر�ة العمل جن�ًا إلى جنب مع الالجئین إیجاب�ة: “�انت هذه المرة
األولى التي أشارك فیها في نشا� �شارك ف�ه الالجئون. �مساعدتنا على تنظیف النیل، فقد حدوا من الضرر الذ� سیلح� بنا”.

�حلول نها�ة الیوم، تم�ن المتطوعون من إزالة 11.5 طنًا من النفا�ات من نهر النیل، لیتم جمعها على ش�ل أكوام ضخمة قبل نقلها إلى مر�ز
إلعادة التدو�ر في القاهرة. �اإلضافة إلى الفوائد التي تعود على البیئة، ساعد هذا النشا� على بناء التفاهم وصداقات جدیدة بین الالجئین وأفراد

المجتمعات المض�فة.

وقال محمد: “لقد قدمت مصر معروفًا �بیرًا لنا، وأردنا رد شيء من الجمیل لها”.

من خالل العمل مع الح�ومة المصر�ة وو�االت األمم المتحدة والشر�اء من المنظمات غیر الح�وم�ة، تساعد المفوض�ة الالجئین وطالبي اللجوء
في ال�الد على الوصول إلى الخدمات الحیو�ة �ما في ذلك الرعا�ة الصح�ة والتعل�م والتدر�ب المهني. وتعمل المفوض�ة أ�ضًا على تعز�ز

التماسك االجتماعي بین الالجئین والمجتمع المضیف �التعاون مع المؤسسات المحل�ة.

 شارك على الف�سبوك  شارك على تو�تر

 

“أردنا رد شيء من الجمیل”
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Follow Privacy
Policy

Privacy
Policy

UNHCR 2001-2019 ©

https://twitter.com/share?url=https://www.unhcr.org/eg/ar/13090-%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d9%86%d8%b6%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85.html&text=%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%D9%8A%D9%86%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%20%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB%20%D9%81%D9%8A%20%D9%86%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%20-&hashtags=unhcr
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.unhcr.org/eg/ar/13090-%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d9%86%d8%b6%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85.html
https://www.unhcr.org/eg/ar/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%a9
https://www.unhcr.org/eg/ar?page_id=12030
https://twitter.com/UNHCREgypt
https://facebook.com/UNHCREgypt
https://youtube.com/UNHCREgypt
https://instagram.com/UNHCREgypt
https://www.unhcr.org/privacy-policy.html
https://www.unhcr.org/privacy-policy.html

