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.DAFI Scholars in Egypt celebrating World Youth Day at the Greek Campus in Cairo

وفقًا لاستطالع رأي أجرتھ مؤسسة جالوب، یرغب أكثر من 750 ملیون شخص من جمیع أنحاء العالم في أن تتاح لھم فرصة مغادرة بلدانھم األصلیة واالنتقال إلى بلد جدید،
ولكن ماذا عن الالجئین الذین اضطروا إلى الفرار بسبب الحرب بحثًا عن األمان في بالد غیر بالدھم؟

على الرغم من أنھم جاءوا من بلدان مختلفة، إال أن خالد من السودان وعبد السالم من سوریا وخالد أحمد من الیمن تشاركوا نفس المصیر. حیث قضى الالجئون الشباب الثالثة
أیاًما ولیالي یحلمون بمستقبل مشرق في أوطانھم، وقد عملوا بكل جد لتحقیق ھدفھم، ولكن كانت الحرب شبًحا یطارد أحالمھم.

أجبروا على الرحیل من دیارھم وتركوا من دون خیار سوى السعي للحصول على الحمایة الدولیة خارج حدود أوطانھم، فقد ترك الثالثة – وھم قد أصبحوا أصدقاء اآلن-
ذكریاتھم وفروا إلى مصر طلبًا للحمایة.

لم یكن التعامل مع الواقع المریر أمًرا سھالً وكان البدء مرة اخرى في بلد جدید األكثر صعوبة بالنسبة للشباب الثالثة. لكنھم لم یملوا یوًما من السعي من أجل التفوق، وسرعان ما
تحول عملھم الشاق ومثابرتھم إلى نجاح باھر. فقد حصل خالد وعبد السالم وأحمد على منحة المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین للتعلیم العالي التي تقدمھا مبادرة ألبرت آینشتاین

األكادیمیة األلمانیة لالجئین (دافي).
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خالد من السودان
“في اللحظة التي أدركت أنني لن أستطیع تحمل الرسوم الدراسیة لمواصلة شھادة البكالوریوس في جامعة مصریة، بدأت كل أفكار المعاناة والیأس أن تتمكن مني. حتى أنني

فكرت في الھجرة على متن قارب إلى بلد آخر ألتمكن من مواصلة دراستي” ھكذا أوضح خالد ظروفھ قبل الحصول على المنحة، وأضاف قائالً: “لم أرغب أبًدا في المخاطرة
بحیاتي، لكنني شعرت بالعجز.“

نشأ خالد في مخیم دارفور وانتقل إلى الخرطوم في عام 2013 لبدء دراستھ الجامعیة. لكن في لیلة قاتمة، قُبض علیھ نتیجة للظروف غیر المستقرة في المدینة وتعثر طریقھ
األكادیمي.

توجھ إلى القاھرة مباشرة بعد إطالق سراحھ، وطلب الحمایة على أمل مواصلة دراساتھ. وھو األمر الذي لم یكن صعبًا مع منحة (دافي). یستكمل خالد حالیًا دراسة علم االقتصاد
ویأمل أن یلتحق في المستقبل بأحد برامج الماجستیر في حقوق اإلنسان من أجل الدعوة إلى عالم خاٍل من االضطھاد.

دافي ھو برنامج یعمل على تمكین الطالب الالجئین من خالل استكمال دراستھم في جامعات وكلیات في أكثر من 50 دولة لجوء. تغطي المنحة الرسوم الدراسیة والمواد الدراسیة
والمواد الغذائیة والنقل واإلقامة والبدالت األخرى التي قد یحتاجھا الطالب أثناء سنوات دراستھ.



عبد السالم من سوریا
یقول عبد السالم الذي فر من سوریا وجاء إلى مصر في عام 2013: “لقد غیّر برنامج (دافي) شخصیتي لدرجة أنني أصبحت أكثر اجتماعیًة، لم أعد أشعر بالخوف من

التجمعات وبدأت أجد نفسي مرة أخرى.“

القى عبد السالم بعض الصعوبات في التأقلم مع المجتمع والتعود على نظام التعلیم في مصر منذ أن ترك بلده، وكانت (دافي) ھي طوق النجاة الذي مكنھ من التعرف على
أشخاص جدد واالنخراط في أنشطة مختلفة، مما وسع دائرة أصدقائھ وطموحاتھ.

ال تقتصر المنحة على حصول الالجئین على فرص تعلیمیة وحسب، بل یتلقى الطالب الالجئون أیًضا الدعم النفسي واالجتماعي والدورات التحضیریة األكادیمیة ودروس اللغة.



منذ اللحظة األولى التي غادر فیھا منزلھ في الیمن وجاء إلى مصر في ینایر 2016، كان ألحمد أھدافاً واضحةً: دراسة الطب ومساعدة الناس. قدم أحمد جمیع أوراقھ إلى مكتب
التنسیق في القاھرة فور وصولھ إلى مصر، وتقدم بطلب للحصول على برنامج (دافي).

وتمكن خالد بتفوقھ ومثابرتھ من الحصول على المنحة في نفس العام وبدأ دراسة الطب في جامعة المنوفیة، لتكون فصالً جدیداً في حیاتھ. ویقول أحمد: “كنت محظوًظا باختیاري
في برنامج (دافي)، مما ساعدني على مواصلة دراستي واختصار قدر كبیر من المشوار الصعب تجاه تحقیق الذات والنجاح.“

وفقًا لتقریر مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین عن التعلیم لعام 2019، فإن 3% فقط من الالجئین في جمیع أنحاء العالم یتمكنون من الوصول إلى مرحلة التعلیم العالي،
مقارنة بـ 37% من الشباب في سن الجامعة .على مستوى العالم. وبالتالي، یلعب برنامج (دافي) دوًرا ال غنى عنھ في تضییق ھذه الفجوة

في مصر، تلقى 348 طالبًا الجئًا منًحا دراسیة من خالل برنامج (دافي) للعام الدراسي 2019/2020، مما ساعدھم في التغلب على العوائق التي تحول دون الوصول إلى التعلیم
العالي وإشباع شھیة متنامیة لتحقیق الذات.

مكنت منحة دافي، منذ إنشائھا في عام 1992، أكثر من 15،500 الجئ من الدراسة الجامعیة في 50 دولة لجوء. وقد دعمت المفوضیة خالل عام 2018 وحده، 6،866 الجئًا
شابًا للدراسة في 768 مؤسسة للتعلیم العالي من خالل برامج المنح الدراسیة ل (دافي) في عدة دول.
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