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السياسات من أجل التغيري:

السياسات من أجل التغيري: العدد 4 / مارس ٢٠٢٠

إصدار مرصد حقوق الطفل - املجلس القومي للطفولة واألمومة

1- األطفال املرصيون املهاجرون: 

السياق العام

حامية األطفال 

املرصيني ضحايا 

االتجار بالبرش 

والهجرة غري 

الرشعية

النقاط الرئيسية

والنســاء 	  الرجــال  عــدد  ُقــدر   ،٢٠19 عــام  يف 
واألطفــال الذيــن توفــوا أو فقــدوا يف رحلــة عبــور 
البحــر األبيــض املتوســط الخطــرة بـــ 1,884 رجل 
ــن  ــن الوافدي ــن املهاجري ــن ب ــل، م ــرأة وطف وام

ــا. إىل أوروب

يهاجــر األطفال املرصيــون ســعياً إىل إيجاد أوضاع 	 
وظــروف اقتصاديــة أفضــل، وتعزيــز التعليــم، 
والوصــول إىل فــرص عمــل الئقــة، وهــو مــا ينبغي 
أن يكــون عــى رأس األولويــات لحاميــة األطفــال.

أو 	  النفســية  املعاملــة  ســوء  الطفــل  يواجــه 
إىل  الوصــول  عــى  القــدرة  وعــدم  البدنيــة، 
االحتياجــات األساســية، والرسقــة، بــل وحتــى 
املخاطــرة بحياتــه مــن خــال الخــروج يف رحــات 
محفوفــة باملخاطــر عــر البحــر األبيــض املتوســط. 
املرصيــن  األطفــال  ثلثــي  نحــو  أفــاد  وقــد 
إليــذاءات  تعرضــوا  بأنهــم   )%65( املهاجريــن 

نفســية و/أو بدنيــة عــى أيــدي املهربــن.

عندمــا يصــل الطفــل إىل وجهتــه، قــد يوضــع 	 
يف أماكــن االحتجــاز، وال يســتطيع الوصــول إىل 
أو يواجــه صعوبــة يف  احتياجاتــه ومتطلباتــه، 
الوصــول إليهــا، ومــن ثــم يتعــرض لاعتــداء 

والعنرصيــة. واالضطهــاد  اللفظــي 

األطفــال يف حــراك هــو مصطلــح شــامل يســتخدم لوصــف هــؤالء األطفــال 

ممــن هــم يف حالــة تنقــل بــن البلــدان املختلفــة، أو داخلهــا ألســباب متنوعــة، طوعــاً أو رغــاً 

عــن إرادتهــم، مــع الوالديــن أو غريهــم مــن مقدمــي الرعايــة أو بدونهــم. وهــذه التحــركات، 

ــد مــن االســتغالل  ــا أيضــاً قــد تعرضهــم لخطــر متزاي ــح لهــم فرصــاً، فإنه وإن كانــت قــد تتي

ــر  ــد م ــف. وتع ــال، أو العن ــاءة، أو اإله ــة واإلس ــوء املعامل ــي، أو س ــادي أو الجن االقتص

أحــد بلــدان املصــدر واملقصــد والعبــور للعديــد مــن األطفــال املهاجريــن. فحتــى فربايــر 2019، 

ــجلن  ــوء املس ــي اللج ــن وطالب ــن الالجئ ــف م ــي أل ــن مائت ــر م ــتضيف أك ــر تس ــت م كان

)254.726(، أكــر مــن نصفهــم مــن ســوريا1. وقــد اُعتــربت مــر محطــة توقــف بديلــة وأكــر 

ــض املتوســط، دخــل  ــق وســط البحــر األبي ــا2. فبالنســبة إىل الطري ــق إىل أوروب ــاً يف الطري أمان

ــا إىل أوروبــا عــن طريــق البحــر يف الفــرة مــا بــن ينايــر 2017  نحــو 124.711 مهاجــرًا والجئً

ــام  ــك خــالل ع ــود3، وذل ــل ومفق ــن قتي ــا ب ــم م ــن 2.873 منه ــالغ ع ــم اإلب ــارس 2018، ت وم

ــض  ــر األبي ــور البح ــة عب ــن يف رحل ــى واملفقودي ــدد القت ــرات إىل أن ع ــري التقدي 2017. وتش

ــا4. وعــى الرغــم مــن  املتوســط يف 2019 كان 1.884 مــن بــن املهاجريــن الوافديــن إىل أوروب

أن املهاجريــن املريــن ليســوا مــن بــن الجنســيات الرئيســية للهجــرة، فــإن األطفــال املريــن 

غــري املصحوبــن بذويهــم واملنفصلــن عنهــم كانــوا ميثلــون نحــو 8.6% مــن إجــايل الســكان يف 

ــو 52018. ــا يف يوني إيطالي

1 اجتاع مجموعة العمل املشركة بن الوكاالت )IAWG( )2020( محرض اجتاع مجموعة العمل املشركة بن الوكاالت. القاهرة.

2 املنظمة الدولية للهجرة )IOM(، الشباب املهاجرون، أغسطس 2017

3  املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن )UNHCR( الوضع يف وسط البحر املتوسط - االستئناف التكمييل من يناير - 

ديسمرب 2018

4 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن  )2020( أوروبا: القتى واملفقودون يف البحر. )تاريخ زيارة املوقع: 20 فرباير 2020(

ــن عنهــم يف  ــن بذويهــم واملنفصل ــر املتابعــة – األطفــال غــري املصحوب ــة )2018( تقري ــة االيطالي 5 وزارة العمــل والسياســات اإلجتاعي

ايطاليــا

فحتى فرباير 2019، كانت مرص تستضيف أكرث من

من الالجئني وطالبي اللجوء 

املسجلني، أكرث من

قادمون من
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6  اللجنــة الوطنيــة التنســيقية ملكافحــة ومنــع الهجــرة غــري الرشعيــة، واملجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان، املركــز القومــي للبحــوث االجتاعيــة والجنائيــة، الهجــرة غــري النظاميــة لألطفــال غــري املصحوبــن بذويهــم واملنفصلــن عنهــم 

يف املجتمــع املــري، 2016.

UNHCR  7 ويونيسف وIOM )2017( األطفال الالجئون واملهاجرون املصحوبن، غري املصحوبن، واملنفصلن عن ذويهم. ص3

IOM :األطفال املريون غري املصحوبن بذويهم: دراسة حالة عن الهجرة غري النظامية، القاهرة )IOM( 8 املنظمة الدولية للهجرة

9 اليونيسف، األطفال املريون غري املصحوبن بذويهم واملنفصلن عنهم يف إيطاليا، صقلية، مايو 2017.

2- ما هي خصائص األطفال املرصيني املهاجرين؟

شكل 1: طرق الهجرة الرئيسية وسط البحر األبيض املتوسط

 املصدر: رحلة مميتة لألطفال: طريق الهجرة وسط البحر األبيض املتوسط، يونيسف، فرباير 2017.

رحلة مميتة لألطفال
طريق الهجرة عبر وسط البحر األبيض المتوسط

اليونيسف – تنبيه حول األطفال    فبراير 2017 2

القاھرة
اإلسكندرية

تونس

تارانتو

أوغستا
تراباني

بورتو كاتانيا
بوزالو

الجزائرالمبيدوسا
الرباط

سبھا

تمنراست

أغاديز

مانديرا

الدار البيضاءورقلة

وھران

وجدة
طرابلس

داكار

أكرا
الجوس

جيبوتي

أديس أبابا

ليبيا

إيطاليا

النيجر

نيجيريا

السنغال

مالي

تشاد

غانا

غينيا
جامبيا

مصر

إريتريا
السودان

الصومال
ساحل 
العاج

طرق الھجرة عبر وســط البحر األبيض المتوســط

بالد المنشأ الرئيسية
بالد العبور الرئيسية

طريق الھجرة عبر وسط البحر األبيض المتوسط: حقائق سريعة
اعتباراً من سبتمبر 2016، تم تحديد ما يقّدر بنحو 256,000 مھاجر في ليبيا،1 منھم 28,031 من النساء   •

)11%( و23,102 من األطفال )9%(، حيث شّكل األطفال غير المصحوبين بذويھم 2 ثلث ھذه المجموعة. وُيعتقد 
أن األرقام الحقيقية أعلى من ذلك بثالث مرات على األقل.3

من بين 181,436 وافد وصلوا إلى إيطاليا في عام 2016 سالكين الطريق عبر وسط البحر األبيض المتوسط، كان   •
ھناك 28,223 من األطفال )حوالي %16(.4

تسعة من كل عشرة أطفال عبروا البحر األبيض المتوسط في العام الماضي كانوا غير مصحوبين بذويھم. تمّكن ما   •
مجموعه 25,846 طفل من العبور، وھذا ضعف العدد في العام السابق.5

لقي ما يقّدر بنحو 4,579 شخصاً حتفھم بعبورھم للبحر المتوسط بين ليبيا وإيطاليا في العام الماضي وحده، بينھم   •
أكثر من 700 طفل.6 

مالحظة: ال تعكس ھذه الخريطة أي موقف لليونيسف حول الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو ترسيم ألي حدود. 
 المصدر: مقتبسة من االتحاد األوروبي، مركز تنسيق استجابة للطوارئ )EERC(، أزمة الالجئين - طريق الھجرة عبر وسط البحر األبيض المتوسط: خريطة ECHO اليومية، 4 نوفمبر 2016، 

http://erccportal.jrc.ec.europa.eu/getdailymap/docId/1801 إىل أن الهجــرة غــري النظاميــة لألطفــال املريــن لوحظــت بقــوة يف الفئة )NCCPIM( وتشــري اللجنــة الوطنيــة التنســيقية ملكافحــة ومنــع الهجــرة غــري الرشعيــة يف مــر

العمريــة مــن 16 إىل 17 عامــاً، وهــي املرحلــة العمريــة بــن الطفولــة والبلــوغ، وتقــل أعــداد األطفــال املهاجريــن الذيــن تــراوح أعارهــم بــن 9 إىل 15 عامــاً 6. ويبــدو 

أن هــذا هــو الحــال أيضــاً بالنســبة لألطفــال املهاجريــن غــري املريــن، حيــث أن يف النصــف األول مــن عــام 2017 كان األوالد الذيــن تــراوح أعارهــم بــن 15 و 17 

عامــاً يشــكلون 93% مــن األطفــال غــري املصحوبــن بذويهــم واملنفصلــن عنهــم الذيــن وصلــوا إىل أوروبــا7. ويرجــع ذلــك إىل ضغــط األقــران، البحــث عــن فــرص عمــل، 

واحتــاالت معيشــة األرسة عــى نحــو أفضــل مــن جــراء التحويــالت املاليــة يف ضــوء التحديــات االقتصاديــة وســوء نوعيــة التعليــم الســائدة بشــكل خــاص يف املناطــق 

الريفية8.

تعد إيطاليا هي الوجهة الرئيسية للمرين، حيث تستضيف عدداً كبرياً من األطفال املرين. وقد أكد التقييم الصادر عن يونيسف بشأن 

األطفال املرين غري املصحوبن بذويهم واملنفصلن عنهم يف صقلية، إيطاليا عى العديد من الخصائص لهؤالء األطفال، واملوضحة أدناه:

تدين مستويات التعليم بن األطفال املهاجرين

ــا أن 9 مــن بــن كل 10 )91%( مــن األطفــال قــد التحقــوا بالفعــل باملدرســة يف مــر، 59% مــن هــؤالء  ــن إىل إيطالي ــم يونيســف لألطفــال املهاجري يُظهــر تقيي

ــة األطفــال قــد التحقــوا باملدرســة، إال أن مســتوى  ــم الثانــوي، و15% بالتعليــم االبتــدايئ. وعــى الرغــم مــن أن غالبي التحقــوا بالتعليــم املتوســط، و 28% بالتعلي

التعليــم لديهــم متــدين، حيــث أن 9% مــن األطفــال ال يســتطيعون القــراءة أو الكتابــة9. ورمبــا يكــون هــذا نتيجــًة لإلمكانــات املحــدودة املتاحــة للوصــول إىل التعليــم 

ذو الجــودة داخــل املناطــق التــي يعيشــون فيهــا )غالبــاً مــا تكــون نائيــة وريفيــة( أو كنتيجــة للتــرب مــن املدرســة لبــدء العمــل يف ســن مبكــرة.
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10 اليونيسف، األطفال املريون غري املصحوبن بذويهم واملنفصلن عنهم يف إيطاليا، صقلية، مايو 2017.

11  املبــادرات والدراســات املتعلقــة بالتعدديــة العرقيــة )ISMU( يف مفــرق طــرق. األطفــال غــري املصحوبــن واملنفصلــن عــن ذويهــم يف انتقالهــم إىل البلــوغ يف إيطاليــا. اليونيســف، املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن، 

املنظمــة الدوليــة للهجــرة، رومــا. ص 45-44

12   اسراتيجية اليونيسف بشأن األطفال املرين النازحن لألعوام 2022-2018

IOM :األطفال املريون غري املصحوبن بذويهم: دراسة حالة عن الهجرة غري النظامية، القاهرة )IOM( 13  املنظمة الدولية للهجرة

14  اليونيسف، األطفال املريون غري املصحوبن بذويهم واملنفصلن عنهم يف إيطاليا، صقلية، مايو 2017.

ــام األول  ــأيت يف املق ــذب، وي ــع والج ــل الدف ــن عوام ــدد م ــود ع ــو وج ــرة ه ــع وراء الهج إن الداف

هنــا البحــث عــن ظــروف معيشــية أفضــل. وغالبــاً مــا تكــون هــذه العوامــل متعــددة ومتشــابكة. 

إذ نجــد أنــه مــن بــن األســباب الرئيســية لهجــرة اآلالف مــن األطفــال املريــن غــري املصحوبــن 

بذويهــم واملنفصلــن عنهــم؛ الهــروب مــن الفقــر والتطلــع إىل تعليــم أفضــل والقــدرة عــى تلبيــة 

احتياجاتهــم األساســية.

©  UNICEF/Egypt2014/Pirozzi

عاملة األطفال تعد أيضاً سمة مشرتكة بن املهاجرين

تفيــد التقاريــر بــأن مــا يقــرب مــن ثلثــي األطفــال )59%( كانــوا يعملــون قبــل وصولهــم إىل إيطاليــا10. وقــد ذُكــر أن معظــم األعــال كانــت تتعلــق مبهــن إمــا يف 

قطــاع الزراعــة، أو النجــارة11. وقــد يــدل هــذا أيضــاً عــى محدوديــة الفــرص االقتصاديــة املتاحــة لألفــراد الذيــن يهاجــرون مــن املناطــق الريفيــة الفقــرية.

هجرة األطفال هي األعى يف املناطق الريفية الفقرة يف منطقة دلتا النيل

تقــع املحافظــات التــي ينحــدر منهــا معظــم األطفــال املريــن غــري املصحوبــن بذويهــم واملنفصلــن عنهــم واملهاجريــن يف املناطــق الريفيــة الفقــرية يف منطقــة 

دلتــا النيــل يف شــال البــالد، ال ســيا محافظــات الغربيــة والرشقيــة وكفــر الشــيخ والبحــرية، واملنوفيــة. عــالوًة عــى بعــض املناطــق يف صعيــد مــر مثــل محافظــات 

املنيــا والفيــوم وأســيوط12.

3- ملاذا يهاجر األطفال املرصيون؟

عوامل الدفع:

ــة  ــروف اقتصادي ــم يف ظ ــرة وأرسه ــر الهج ــون لخط ــال املعرض ــش األطف ــا يعي ــاً م غالب
ــا  ــة أجرته ــاً لدراس ــل. فوفق ــرص العم ــى ف ــول ع ــرص الحص ــة ف ــع محدودي ــيئة م س
املنظمــة الدوليــة للهجــرة بشــأن األطفــال غــري املصحوبــن بذويهــم واملنفصلــن عنهــم 
يف اليونــان، مــن بــن عينــة متــت مقابلتهــا، ذكــر 85% مــن هــؤالء األطفــال أن البحــث 
عــن فــرص عمــل كان هــو القــوة الدافعــة للهجــرة غــري الرشعيــة إىل أوروبــا13. ويؤكــد 
ــم  ــن بذويه ــري املصحوب ــال غ ــى األطف ــري ع ــذي أُج ــا وال ــف يف إيطالي ــم يونيس تقيي
واملنفصلــن عنهــم يف مراكــز االســتقبال املخصصــة لذلــك يف جميــع أنحــاء صقليــة عــى 
ــبب  ــر بس ــن مل ــال املغادري ــؤالء األطف ــن ه ــود 81 % م ــك بوج ــابهة، وذل ــة مش نتيج

ــة14. ــرص االقتصادي ــار إىل الف االفتق

سوء الظروف 

االقتصادية وفرص 

العمل املحدودة 
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16  اليونيسف، األطفال املريون غري املصحوبن بذويهم واملنفصلن عنهم يف إيطاليا، صقلية، مايو 2017.

17  الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ووزارة التضامن االجتاعي، واليونيسف، فهم الفقر متعدد األبعاد لألطفال يف مر، 2017

18  املصادر السابقة
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مــن بــن األســباب التــي تدفــع األطفــال إىل الهجــرة تــرّدي جــودة التعليــم، وهــو األمــر 
ــى  ــول ع ــة الحص ــق محدودي ــة. إذ تعي ــرص االقتصادي ــار إىل الف ــط باالفتق ــذي يرتب ال
ــرص العمــل خــارج القطــاع الزراعــي والعمــل املؤقــت.  ــد الوصــول إىل ف ــم الجي التعلي
ــرت  ــن ج ــم مم ــن عنه ــم واملنفصل ــن بذويه ــري املصحوب ــال غ ــث األطف ــاد ثل ــد أف وق
مقابلتهــم )32%( بــأن صعوبــة إىل الوصــول إىل الخدمــات التعليميــة تعــد مبثابــة أحــد 
ــة  ــف يف صقلي ــه يونيس ــذي أجرت ــم ال ــك التقيي ــد ذل ــرة. ويؤك ــددة للهج ــباب املح األس
حيــث يهاجــر أكــر مــن نصــف عــدد هــؤالء األطفــال )53%( بســبب محدوديــة الحصــول 

ــم15. عــى التعلي

وفقــاً للتقييــم الــذي أجرتــه يونيســف يف صقليــة، أفــاد طفــالن مــن بــن كل عــرشة أطفــال 
)22%( أنهــم يفتقــرون إىل الوصــول إىل االحتياجــات األساســية16، مبــا يف ذلــك الغــذاء واملــاء 
ــل  ــاه الطفــل، التحلي ــاً ملحوظــاً يف رف واملــأوى. وعــى الرغــم مــن أن مــر أحــرزت تقدم
الثانــوي لبيانــات الدخــل واإلنفــاق يف مــر يشــري إىل ان أكــر مــن 37% مــن األطفــال كانــوا 
يعيشــون تحــت خــط الفقــر يف 18/2017 وأن معــدالت فقــر األطفــال كانــت أعــى بكثــري 
يف املحافظــات الحدوديــة )57%( وريــف مــر العليــا )56%(. وطبقــاً لدراســة يونيســف عــن 
فقــر األطفــال متعــدد األبعــاد يف مــر، ال يــزال هنــاك 10 ماليــن طفــل يعانــون مــن الفقــر 
متعــدد األبعــاد يف مــر17. ويعتــرب الطفــل فقــرياً فقــراً متعــدد األبعــاد يف مــر عندمــا يحــرم 
بشــدة مــن بعديــن عــى األقــل مــن أبعــاد رفــاه الطفــل الثانيــة املتعلقــة بالدراســة، وهــي: 
ــاه، 2( الحصــول عــى خدمــات الــرف الصحــي، 3( الحصــول عــى  1( الحصــول عــى املي
املعلومــات، 4( ظــروف اإلســكان، 5( الصحــة، 6( التغذيــة، 7( التعليــم، 8( الحايــة18. وال تزال 
هنــاك عــدة تحديــات قامئــة تحــول دون إعــال حقــوق كل طفــل يف الحصــول عــى فرصــة 

عادلــة يف الحيــاة ويف تلبيــة احتياجاتــه االساســية.

فرص الحصول 

عىل التعليم 

وجودته

عدم توفر االحتياجات 

األساسية، مبا يف 

ذلك الغذاء واملاء 

واملأوى 

عــى الرغــم مــن أن الهجــرة تعــد اختيــاراً فرديــاً، ميكــن أن يكــون لألصدقــاء والعائلــة تأثــري 
ــاً. ويف  ــة وســيلة لدعــم األرسة مالي ــرب الطفــل مبثاب ــرار الطفــل بالهجــرة حــن يعت عــى ق
هــذا الشــأن تراوحــت نســبة األطفــال الذيــن ذكــروا أنهــم اتخــذوا قــرار الهجــرة بأنفســهم 
ــاذه  ــم اتخ ــم ت ــط أن قراره ــث )32%( فق ــر الثل ــن أن ذك ــن 91 %19 إىل 97 %20، يف ح م
مــن قبــل أرسهــم أو قــد تأثــر بــاألرسة بالفعــل، وتأثــر 9% مــن األطفــال باألصدقــاء. كــا 
ــرار  ــاذ الق ــهمون يف اتخ ــا يس ــرة إىل أوروب ــوا يف الهج ــن نجح ــن الذي ــال اآلخري أن األطف
ــرك  ــع ومح ــران كان داف ــط األق ــأن ضغ ــال )65%( ب ــي األطف ــاد ثلث ــث أف ــرة، حي بالهج

التخــاذ قرارهــم بالهجــرة21.

تأثري األصدقاء 

واألرسة واملعارف 

ممن نجحوا يف 

الهجرة 

عوامل الجذب:



وفقــاً لدراســة أجرتهــا املنظمــة الدوليــة للهجــرة، أفــاد مــا يقــرب مــن ثلثــي األطفــال )59%( الذيــن متــت مقابلتهــم يف اليونــان أن إمــدادات امليــاه عــى منت الســفينة 

كانــت شــحيحة، ومل تتوفــر ســوى كميــات صغــرية مــن الطعــام الصالــح لــألكل. باإلضافــة إىل ذلــك، أفــاد ثلثــي األطفــال )65%( أيضــاً أنهــم تعرضــوا لإليــذاء النفــي 

و/أو البــدين عــى أيــدي املهربــن، بينــا تعــرض أكــر مــن الثلــث )35%( لرقــة بعــض متعلقاتهــم. وإىل جانــب عــدم وجــود هــذه االحتياجــات األساســية، شــهد 

9 % منهــم وفــاة أحــد املهاجريــن اآلخريــن. وتشــمل عوامــل الخطــر األخــرى تعــرض األطفــال لظــروف قاســية يف البحــر مبــا يف ذلــك التعــرض لألمــواج ودرجــات 

الحــرارة البــاردة خــالل ســاعات الليــل مــا يــؤدي إىل انخفــاض درجــة حــرارة الجســم ويف بعــض األحيــان هبــوط حــرارة الجســم، األمــر الــذي يشــكل مخاطــر 

كبــرية عــى صحتهــم البدنيــة.

4- ما هي املخاطر التي يواجهها األطفال خالل رحلتهم؟

األطفال محرومون من احتياجاتهم األساسية ويواجهون عوامل تهدد حياتهم
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تلعــب منصــات وســائل التواصــل االجتاعــي دوراً رئيســياً يف تصويــر مســتوى املعيشــة 
الــذي يتمتــع بــه األطفــال املهاجــرون ليكونــوا مبثابــة قــدوة ومنــوذج يصــور مســتويات 
ــن  ــتخدم املتاجري ــك، يس ــى ذل ــالوًة ع ــل. ع ــق بالكام ــاً تتحق ــى وأحالم ــية أع معيش
ــوم  ــا. ويق ــرة إىل أوروب ــن بالهج ــراء املهاجري ــي إلغ ــل االجتاع ــائل التواص ــرش وس بالب
الوســطاء والســارسة بنــرش تفاصيــل االتصــال الخاصــة بهــم واألســعار والجــداول 

ــن. ــالء املحتمل ــول إىل العم ــي للوص ــل االجتاع ــات التواص ــى منص ــة ع الزمني

ــن  ــز باألم ــي تتمي ــا الت ــش يف أوروب ــرون إىل العي ــر املهاج ــل، ينظ ــاة أفض ــن حي ــاً ع بحث
االقتصــادي، والتنقــل بــن الطبقــات االجتاعيــة )الحركيــة االجتاعيــة(، والتعليــم الجيــد 
وفــرص العمــل. فوفقــاً لدراســة أجرتهــا املنظمــة الدوليــة للهجــرة، ينظــر 32% مــن األطفــال 
غــري املصحوبــن بذويهــم إىل أوروبــا عــى أنهــا فرصــة للحصــول عــى تعليــم إضــايف عــايل 
الجــودة، وهــو مــا قــد يُحرمــون منــه يف مــر. وميكــن أن تحــدث لهــم خيبــة أمــل كبــرية 
عندمــا ال تفــي نوعيــة الحيــاة املتصــورة بتوقعاتهــم، بالنظــر إىل مقــدار األمــوال واملدخرات 

األرسيــة املســتثمرة يف الرحلــة.

التطلع إىل مستوى 

معييش مرتفع يف 

أوروبا وذلك بتأثري 

من وسائل التواصل 

االجتامعي

التطلع نحو فرص 

عمل وتعليم عايل 

الجودة

شكل ٢: الصعوبات التي يواجهها األطفال غري املصحوبن بذويهم واملنفصلن عنهم خالل رحلتهم للهجرة

اإليذاء النفيس/البدين

االفتقار إىل الغذاء/املياه ….

االحتجاز

الرسقة

وفاة صديق

ضياع األوراق وتلفها

Value Axis

٠ ١٧٫٥ ٣٥ ٥٢٫٥ ٧٠

٣

٩

٣٥
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 املصدر: املنظمة الدولية للهجرة )IOM(، األطفال املريون املهاجرون غري املصحوبن بذويهم: دراسة حالة عن الهجرة غري النظامية.



5- ما هي أحوال األطفال وأوضاعهم حال وصولهم؟
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يفضــل األطفــال غــري املصحوبــن بذويهــم واملنفصلــن عنهــم البلــدان التــي يتمتعــون فيهــا بحقــوق وحايــة خاصــة، كــا هــو الحــال يف إيطاليــا، حيــث ال يســمح 

قانــون الهجــرة بطــرد الُقــّر، إال إذا اختــاروا ذلــك طواعيــًة، بخــالف الــدول األوروبيــة األخــرى. ومــع ذلــك، فــإن نظــم الهجــرة وحايــة الحــدود غالبــاً مــا تكــون 

غــري مســتعدة عــى نحــٍو كاٍف لضــان وجــود إجــراءات قانونيــة عادلــة لألطفــال. ويواجــه األطفــال مجموعــة مــن قضايــا الحايــة املحــددة، مبــا يف ذلــك وضعهــم 

يف أماكــن االحتجــاز، أو عــدم القــدرة أو الصعوبــة يف التواصــل بشــأن احتياجاتهــم ومتطلباتهــم، واإلســاءة اللفظيــة، والعنريــة. كل تلــك املســائل تضيــف املزيــد 

مــن الضغوطــات عــى األطفــال بــدالً مــن توفــري الحايــة لهــم عنــد االســتقبال. وفيــا يــيل بعــض الصعوبــات واملخاطــر التــي قــد يواجههــا األطفــال خــارج مراكــز 

الحايــة وداخلهــا22:

س

لالفتقار العام للمرتجمني الفوريني 

الذين يجيدون اللغة العربية 

واألخصائيني النفسيني تأثرياً كبرياً 

وجوهرياً عىل الُقرّص.

ال يستطيع بعض االطفال 

الحصول عىل معلومات 

عن وضعهم واالحتامالت 

املتاحة أمامهم.

يف بعض أماكن اإليواء 

ال يحصل األطفال إال عىل 

قطعة واحدة من املالبس 

األساسية وتكون يف 

حالة سيئة، ومن ثم يضطر 

الُقرّص إىل ارتداء نفس 

املالبس ملدة طويلة 

مام يرتتب عليه العديد 

من العواقب فيام يتعلق 

بنظافة الطفل الصحية.

قد يعمل االطفال خارج 

 املأوى دون إرادتهم 

يف ظل ظروف سيئة 

تتسم باالستغالل.

 الصعوبات 

واملخاطر التي قد 

يواجهها األطفال 

خارج مراكز الحامية 

وداخلها
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6- االستجابة

منــذ التصديــق عــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل، بذلــت الحكومــة املريــة جهــوداً كبــرية القامــة نظــام شــامل لحايــة الطفولــة. وقــد تضمــن قانــون الطفــل رقــم 126 

لســنة 2008 إنشــاء نظــام رائــد لحايــة الطفولــة يف مــر. كــا أدخــل الدســتور املــري املعتمــد يف عــام 2014 املــادة رقــم 80، واملعنيــة بحقــوق الطفــل، وهــي 

تتضمــن النــص عــى أن تســعى الدولــة إىل تحقيــق املصلحــة الفضــى لألطفــال يف جميــع التدابــري املتخــذة ضدهــم. ويف عــام 2014، أنشــأت الحكومــة املريــة اللجنــة 

الوطنيــة التنســيقية ملكافحــة ومنــع الهجــرة غــري الرشعيــة باعتبارهــا كيــان مشــرك بــن الــوزارات. وهــذا مــن شــأنه أن يجمــع بــن إحــدى وعرشيــن وزارة معنيــة 

بحقــوق اإلنســان، ووكاالت معنيــة بالطفــل واملــرأة، بهــدف تنســيق الجهــود الوطنيــة الراميــة إىل مكافحــة الهجــرة غــري الرشعيــة، والتوصيــة بترشيعــات وسياســات 

تهــدف إىل تعزيــز هــذه الجهــود. وتــم تكليــف اللجنــة بقيــادة الجهــود الحكوميــة ملنــع ومكافحــة الهجــرة غــري الرشعيــة إىل مــر وعربهــا ومنهــا. ومبوجــب املــادة 

الثالثــة مــن قانــون 82 لســنة 2016 الخــاص مبكافحــة الهجــرة غــري الرشعيــة وتهريــب املهاجريــن، تــم تحديــد املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة باعتبــاره املمثــل 

القانــوين ألرس األطفــال غــري املصحوبــن بذويهــم الذيــن ال ميكــن تحديــد أرسهــم أو ممثليهــم القانونيــن، وذلــك يف إطــار الجهــود املبذولــة والراميــة إىل مكافحــة الهجرة 

غــري الرشعيــة وتهريــب املهاجريــن. وعمليــاً، يَُكلــف املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة بــأن يكــون الــويص القانــوين عــى جميــع األطفــال غــري املصحوبــن، ســواء 

املريــن أو األجانــب عــى األرايض املريــة. ومــن النتائــج الرئيســية التــي توصلــت إليهــا فرقــة العمــل الوطنيــة املعنيــة باألطفــال يف حــراك، التــي يرأســها املجلــس 

القومــي للطفولــة واألمومــة، مبشــاركة يونيســف، هــي صياغــة وإعــداد الدليــل اإلجــرايئ لحايــة ومســاعدة األطفــال ملتمــي اللجــوء والالجئــن وضحايــا جرميتــي 

تهريــب املهاجريــن واإلتجــار بالبــرش. وإىل جانــب قانــون الطفــل، يقــدم كل مــن القانــون 82 لســنة 2016 بشــأن مكافحــة الهجــرة غــري الرشعيــة وتهريــب املهاجريــن، 

والدليــل االجــراىئ للتعامــل مــع األطفــال املعرضــن للخطــر، تدابــري بديلــة الحتجــاز األطفــال فيــا يتعلــق بالهجــرة. ويعــد املجلــس القومــي للطفولــة واألمومة الســلطة 

املكلفــة يف مــر بصياغــة السياســات والتخطيــط والتنســيق والرصــد وتقييــم أنشــطة كافــة أبعــاد رفــاه الطفــل.:

معالجة االحتياجات األساسية لألرس والصعوبات االقتصادية التي تواجهها. 1

نظــراً ألن الظــروف االقتصاديــة الســيئة تُعــد مــن بــن العوامــل التــي تضغــط عــى الطفــل وتدفعــه للهجــرة، فيجــب التصــدي لهــذه التحديــات مــن خــالل  	

توفــري الحايــة لــألرس املريــة املهمشــة، مبــا يف ذلــك األرس التــي لديهــا أطفــال معرضــون لخطــر القيــام بهجــرة غــري رشعيــة. ويهــدف أحــد عنــارص شــبكة 

األمــان االجتاعــي الوطنيــة وهــو برنامــج التحويــالت النقديــة املرشوطــة »تكافــل وكرامــة«، إىل حايــة الفقــراء واملســتضعفن، وتشــجيع االســتثار يف رأس 

املــال البــرشي. وال يســتطيع هــذا الربنامــج مــن خــالل تغطيتــه الواســعة أن يرتقــي باألوضــاع االقتصاديــة لــألرس ويحســن منهــا فحســب، بــل ميكــن اســتخدامه 

أيضــاً للتواصــل مــع هــؤالء الذيــن يفكــرون يف هجــرة أطفالهــم باعتبارهــا خيــاراً وارداً.
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توفر فرص العمل والتدريب عى املهارات الحياتية. ٢

ميكــن أن يقلــص االتفــاق الثنــايئ مــع البلــدان التــي تحتــاج إىل عالــة موســمية/منتظمة مــن خطــر الهجــرة غــري الرشعيــة عــن طريــق توفــري بدائــل أكــر أمنــاً  	

ورســميًة ملــن هــم يف الســن املناســب للعمــل. ومــن املمكــن أن يكــون التوصــل إىل بدائــل عمليــة وآمنــة وخلقهــا، إىل جانــب التعــاون مــع البلــدان املضيفــة، 

فّعــاالً كذلــك يف وضــع حــد الحتجــاز األطفــال املهاجريــن واملخاطــر التــي يتعرضــون لهــا طــوال الرحلــة.

ومــن أجــل منــع الشــباب املــري مــن التفكــري يف الهجــرة، ومــن إعــادة إدمــاج العائديــن عــى النحــو املناســب، يلــزم بــذل الجهــود لتحســن تحديــد املهــارات  	

والتوفيــق واملواءمــة بينهــا. وميكــن القيــام بذلــك عــن طريــق توفــري مهــارات التدريــب عــى املهــارات الحياتيــة، وفــرص التدريــب املهنــي للنــشء والشــباب 

لتزويــد مــن هــم يف ســن العمــل باملهــارات الالزمــة يف ســوق العمــل.

وضع وتطوير اسرتاتيجية لاتصاالت املعنية بالتغير االجتامعي والسلويك. 	

يواجــه الطفــل اإلســاءة النفســية والجســدية، واالفتقــار إىل الوصــول إىل االحتياجــات األساســية، والرقــة، بــل وحتــى خطــر املــوت أثنــاء رحلــة الهجــرة القاتلــة  	

ــة  ــة وظــروف االحتجــاز واملقصــد. كــا تســاعد اســراتيجية االتصــال املعني ــادة الوعــي بواقــع الهجــرة غــري الرشعي عــرب البحــر املتوســط. ويتطلــب هــذا زي

بالتغيــري االجتاعــي والســلويك عــى تحديــد نهــج واضــح ومتســق إزاء التغيــري االجتاعــي والســلويك فيــا يتعلــق بالهجــرة والتــرشد، مبــا يف ذلــك تبــادل الرســائل 

بشــأن االندمــاج االجتاعــي لالجئــن والعائديــن.

إذكاء الوعي بدور الوالدين فيام يتعلق مبخاطر الهجرة غر الرشعية. 4

غالبــاً مــا يتأثــر األطفــال بأقرانهــم الذيــن نجحــوا يف الوصــول إىل أوروبــا دون فهــم املخاطــر والصعوبــات التــي تصاحــب الهجــرة. وبالتــايل، يتطلــب هــذا وجــود  	

برامــج للربيــة اإليجابيــة تتنــاول منظــور الهجــرة لــألرس املريــة مــن أجــل التأثــري عــى قراراتهــم. وميكــن لالخصائيــن االجتاعيــن والعاملــن يف مجــال الصحــة 

ممــن يتواصلــون مــع األرس عــى نطــاق واســع، املســاعدة يف إذكاء الوعــي لــدى الوالديــن مبخاطــر الهجــرة غــري الرشعيــة، وبــدور الوالديــن يف دعــم أطفالهــم 

التخــاذ خيــارات مســتنرية.

تعزيز النظم الوطنية لحامية الطفولة. 5

يلــزم العمــل مــع البلــدان املضيفــة الرئيســية مــن أجــل املســاعدة عــى العــودة الطوعيــة لألطفــال غــري املصحوبــن بذويهــم وإعــادة إدماجهــم يف املجتمــع.  	

وال ينبغــي احتجــاز أي طفــل يف أي مــن أماكــن االحتجــاز التــي تــرض بصحتــه ورفاهــه وتقــوض منــوه. كــا ينبغــي البحــث عــن بدائــل عمليــة داخــل البلــدان 

املضيفــة لتحقيــق ترتيبــات العيــش الكريــم لهــؤالء األطفــال. وقــد تــم تكليــف اللجنــة التنســيقية الوطنيــة ملنــع ومكافحــة الهجــرة غــري الرشعيــة باالســتجابة 

لألطفــال املهاجريــن مــن خــالل تعزيــز قــدرة الســلطات الحكوميــة عــى توفــري رعايــة بديلــة لألطفــال املحتجزيــن واملفــرج عنهــم واألطفــال املريــن العائديــن. 

ويعمــل املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة عــى إنشــاء نظــام لحايــة الطفولــة يتســم بكونــه أكــر دقــة ومراعــاة وذلــك مــن أجــل االســتجابة الحتياجــات  	

األطفــال املهاجريــن وضحايــا االتجــار بالبــرش، حيــث يعــد خــط نجــدة الطفــل 16000 آليــة وطنيــة الســتقبال حــاالت األطفــال ضحايــا االتجــار بالبــرش والهجــرة 

غــري الرشعيــة وإدارة حاالتهــم وتقديــم الخدمــات الالزمــة لهــم، كــا تلعــب لجــان حايــة الطفولــة عــى مســتوى الحــّي/ املركــز واملحافظــة دوراً رائــداً لضــان 

أن يكــون األطفــال املهاجــرون وضحايــا االتجــار بالبــرش جــزءاً مــن مهــام وتكليفــات لجــان حايــة الطفولــة، وذلــك وفًقــا لقانــون الطفــل رقــم 126 لســنة 2008، 

الدليــل اإلجــرايئ لحايــة ومســاعدة األطفــال ملتمــي اللجــوء والالجئــن وضحايــا جرميتــي تهريــب املهاجريــن واالتجــار بالبــرش، ويتــم توفــري الدعــم لألطفــال 

العائديــن إىل مــر وذلــك مــن خــالل املتابعــة الدقيقــة لحاالتهــم، مبــا يف ذلــك جهــود مل شــمل األرسة. وقــد تــم بالفعــل تنفيــذ هــذا العمــل بنجــاح يف عــدد 

مــن املحافظــات منهــا أســوان ودميــاط. وميكــن توســيع نطــاق هــذا النمــوذج عــى املســتوى الوطنــي لدعــم األطفــال العائديــن.

إعداد الرامج املستنرة من خال البيانات املتوفرة يف الوقت املناسب واألدلة عالية الجودة. 6

مبــا أن اتجاهــات الهجــرة تتغــري باســتمرار، فــإن البيانــات الحديثــة واملســتكملة مطلوبــة لفهــم االتجاهــات والديناميــات واالحتياجــات الجديــدة يف تدفقــات  	

الهجــرة املختلطــة. وميكــن لالســتثارات يف البحــوث عاليــة الجــودة وجمــع البيانــات والتحليــل أن تــؤدي إىل بنــاء قاعــدة أقــوى مــن األدلــة إلثــراء تصميــم 

الربامــج ورصدهــا. ومــن أجــل تقديــم تخطيــط يســتند إىل األدلــة ورســم السياســات، مــن املهــم دراســة مالمــح األرس واألطفــال املهاجريــن، ومجــاالت الركيــز 

الرئيســية، ومســارات الهجــرة وأثرهــا. وينبغــي أن يقــرن ذلــك بالتصــدي للثغــرات يف املعلومــات املتعلقــة بتلــك القضيــة.


