
البلدان  املتعددة  البحوث  نتائج  إىل  املوجزات  السلسلة من  تستند هذه 

القامئة عىل تجارب الهجرة املبارشة لـ 1,634 طفالً وشاباً من الذين 

www. الصومال وإثيوبيا والسودان ومرص1 )املتاحة عىل   يتنقلون بني 

unicef-irc.org/child-migration-hoa(. وتسلط هذه املوجزات 

القرارات عند  بها صانعي  التي ميكن أن يسرتشد  النتائج  الضوء عىل 

األهداف  مع  املتنقلني، متشياً  األطفال  املراعية الحتياجات  الحلول  وضع 

الهجرة اآلمنة  العاميل من أجل  الصلة املنصوص عليها يف االتفاق  ذات 

.)GCM( والنظامية  واملنظمة 

تحدد اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل حقوقاً لكل طفل يف الوالية القضائية 

ألي بلد دون متييز، بحيث يصبح جميع األطفال يف البلد  اصحاب حقوق3. 

ويستخدم األطفال واألرس الهجرة كاسرتاتيجية للتكيف عندما تضطرهم بيئتهم إىل 

التامس السالمة والحامية وسبل العيش يف أماكن أخرى

إن الهدف 15 من االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية 
ينص عىل أن الدول األعضاء تعمل عىل تيسري حصول الهاجرين عىل الخدمات 

األساسية. وقد وقعت البلدان التي أيدت آلية التعاون العاملي لضامن أن يتمكن 

جميع املهاجرين، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، من مامرسة حقوقهم 

اإلنسانية من خالل الوصول اآلمن إىل الخدمات األساسية وااللتزام كذلك بتعزيز 

نظم تقديم الخدمات الشاملة للمهاجرين.

كام يعمل االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية عىل تعزيز 

االلتزامات القانونية الدولية القامئة بشأن حقوق الطفل؛ ويتمسك مببدأ مصالح 

الطفل الفضىل يف جميع األوقات. وينص عىل مراعاة الطفل باعتباره أحد مبادئه 

1  تم جمع البيانات االساسية يف إثيوبيا والصومال والسودان. وتم جمع بيانات إضافية يف مرص، من خالل الوصول إىل األطفال عن طريق اليونيسف ورشكائها، باستخدام نفس املنهجية ملؤرشات محددة 

.’Harrowing Journeys: Children and Youth on the Move in the Mediterranean Sea, at risk of trafficking and exploitation‘ )2017( UNICEF & IOM  2 

file/Harrowing_Journeys_Children_and_youth_on_the_move_across_the_Mediterranean-ENG.pdf/49046/https://www.unicef.org/media

تحرتم الدول األطراف وتكفل الحقوق املنصوص عليها يف هذه االتفاقية لكل طفل يخضع لواليتها دون متييز من أي نوع، برصف النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو غري السيايس أو   3

 األصل القومي أو اإلثني أو االجتامعي أو املمتلكات أو اإلعاقة أو امليالد أو أي وضع آخر.
https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text

التوجيهية الشاملة واملرتابطة )االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة 

والنظامية، الفقرة 15 )ح((. وباإلضافة إىل ذلك، يتضمن االتفاق العاملي من اجل 

الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية عدداً من األهداف األخرى للدول األعضاء بهدف 

دعم وصول املهاجرين للخدمات األساسية، وأهمية إزالة الحواجز التي تعوق 

الوصول إىل تلك الخدمات:

يثبت هويتهم  	 املهاجرين ما  ضامن حيازة جميع   :4 الهدف 
الكافية.  ووثائق  القانونية 

الهجرة والحد منها، ومراعاة  	 معالجة أوجه الضعف يف   :7 الهدف 
الطفل وتزويد  الوطنية لحامية  النظم  املهاجرين يف  األطفال  إدراج 

بإمكانية  ذويهم  عن  واملنفصلني  املصحوبني  غري  املهاجرين  األطفال 

العقلية  الصحة  الصحية، مبا يف ذلك  الرعاية  الوصول إىل خدمات 

آرائهم يف  القانونية والحق يف االستامع إىل  والتعليم واملساعدة 

اإلجراءات اإلدارية والقضائية، وذلك من خالل تعيني ويص قانوين 

مختص ونزيه عىل وجه الرسعة.

إنقاذ األرواح و تنسيق الجهود الدولية بشأن  	  :8 الهدف 
املتمثل يف حامية  الرئييس  الهدف  ، وال سيام  املفقودين  املهاجرين 

الطرد الجامعي وضامن  الذي يدعم حظر  الحياة  حق املهاجرين يف 

قدرات  وتعزيز  الفردية  والتقييامت  القانونية  األصول  مراعاة 

املساعدة ذات  تقديم  اعتبار  االستقبال واملساعدة وضامن عدم 

غري مرشوعاً. أمراً  للمهاجرين  البحت  اإلنساين  الطابع 

الوصول إىل  املوجز 2 
 الخدمات األساسية

 

© UNICEF/IOM1

منظمة األمم املتحدة 
)اليونيسف(  للطفولـة 

“إنوتشينتي”  مركـز 
للبحـوث 2022-1

اآلمنة  الهجرة  أجل  العاملي من  االتفاق  لتنفيذ  األطفال  املراعية الحتياجات  الحلول  تقديم 
الهجرة يف  واملنظمة والنظامية )GCM(: األدلة املستمدة من تجارب األطفال والشباب يف مجال 

أفريقيا. األفريقي وشامل  القرن 

مكتب اليونيسف للبحوث - إينوشنتي

https://www.unicef-irc.org/child-migration-hoa
https://www.unicef-irc.org/child-migration-hoa
https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text
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األساسية  	 الخدمات  املهاجرين عىل  تيسري حصول   :15 الهدف 
النظر عن حالة الهجرة هو حق من حقوق اإلنسان  بغض 

الخدمات مبثابة متييز  تقديم  يكون  أال  التدابري لضامن  واتخاذ 

ضد املهاجرين عىل أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة 

أو الدين أو الرأي السيايس أو غري السيايس أو األصل القومي 

أو االجتامعي أو املمتلكات أو امليالد أو اإلعاقة أو غري ذلك 

األسباب. من 

تحقيق  	 واملجتمعات من  املهاجرين  16: متكني  الهدف 
الكاملني. االجتامعي  والتامسك  اإلدماج 

التمييز وتعزيز  	 أشكال  القضاء عىل جميع   :17 الهدف 
التأثري عىل  العام املستند إىل األدلة من اجل  الخطاب 

الهجرة. عن  العامة  التصورات 

العاملية  	 الدويل والرشاكات  التعاون  تعزيز   :23 الهدف 
لتعزيز  سيام  وال  والنظامية،  واملنظمة  األمنة  للهجرة  تحقيقا 

الرعاية املستمرة لألطفال يف أي  الحدود وتوفري  الحامية عرب 

للهجرة. رحلتهم  مراحل  من  مرحلة 

يف حني أن محدودية توافر الخدمات األساسية تعد مشكلة تواجه املجتمعات 

املحلية املضيفة واملهاجرة عىل حد سواء يف البلدان التي تقع عىل طول طرق 

الهجرة، يواجه األطفال والشباب املتنقلون تحديات إضافية. وقد خلص البحث 

إىل أن العديد من األطفال الذين يصنفون عىل أنهم “متنقلون” عاطلون عن 

التنقل بشكل غري إرادي: فهم كثرياً ما يكونوا عالقني ويف طي النسيان حتى ولو 

كانت نيتهم هي امليض إىل األمام. فهم ال ميلكون سوى خيارات قليلة لالنتقال 

إىل أماكن أخرى، كام انهم يواجهون العديد من الحواجز أمام االندماج املحيل 

وتسوية الوضع، وال يكون لديهم سوي القليل من الرغبة يف العودة إىل الوطن 

وذلك بسبب نفس املشاكل التي دفعتهم إىل مغادرة الوطن يف املقام األول - 

وهي حالة مل تزداد إال بسبب القيود املفروضة عىل الحركة نتيجة لالستجابات 

كوفيد-19 يف جميع أنحاء العامل. وعالوة عىل ذلك، أعربت األطفال والشباب 

عن درجة عالية من عدم الثقة يف السلطات، وبالتايل كثرياً ما يتجنبون إمكانية 

استخدام الخدمات املرتبطة بتلك السلطات. ويعترب تحسني توافر الخدمات، 

إىل جانب شموليتها ومالءمتها، عنرصان رضوريان لضامن وصول األطفال 

والشباب املتنقلني بصورة هادفة. 
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الحواجز التي تعوق استخدام الخدمات 

أنه إذا كان األطفال والشباب املنتقلون قادرين عىل استخدام الخدمات األساسية  ودرس  البحث  تناول 

الخدمات وتوافرها تعد مشكلة تواجه  الحواجز املحددة. ويف حني أن محدودية وجود  مجموعة من 

الهجرة، فإن األطفال  الواقعة عىل طريق  البلدان  املهاجرة واملضيفة عىل حد سواء يف  املحلية  املجتمعات 

املتعلقة  التحديات  وتشمل هذه  واستخدامها.  إليها  الوصول  يف  إضافية  تحديات  يواجهون  املتنقلني 

االعرتاف  وعدم  الوثائق  إىل  واالفتقار  والتكلفة/الرسوم  باللغة  املتعلقة  املسائل  الخدمات  باستخدام 

أفراد األرسة وكراه األجانب.  العمل/الكسب ورعاية  باملهارات/الشهادات والحاجة ذات األولوية إىل 

بالعجز  أشعر  بال طعام،  عائلتي  أرى  “عندما 

واليأس ... لذلك، بالرغم أنه كان يوجد 

مدرسة، ولكني مل أفكر أبداً يف الذهاب إىل 

هناك ألن ما يجب أن يأيت يف املرتبة األوىل هو 

الحياة.”  قيد   البقاء عىل 
إثيوبيا( 17 عاماً،  العمر  يبلغ من  )صبي صومايل 

الوثائق يف تيسري األهلية والوصول دور 
أقلية كبرية  الهوية، ولكن  املتنقلني شكل من أشكال وثائق  األطفال والشباب  يكون لدى معظم 

- ثالثة من كل عرشة تقريباً - مل يكون لديهم ذلك. كان هناك اختالف طفيف بني نسبة الفتيان 

الشباب.  الذين ليس لديهم وثائق أكرث من  الذين ليس لديهم وثائق، ولكن عدد األطفال  والفتيات 

. 

“أريد أن أذهب إىل املدرسة ولكن ليس لدي 

ترصيح إقامة كام أنني أخاف أن أذهب إىل 

هناك مبفردي. فأنا ال أشعر أبداً باألمان عندما 

أغادر املنزل بدون أمي “. )فتاة سودانية تبلغ 

من العمر 16 عاماً، مرص(

الوثائق وتعد األطفال غري املصحوبني هم األقل احتامالً المتالك 

النسبة الراغب� يف استخدام كل خدمة ولكن � يتمكنوا من ذلك

٣٧٪  املدرسة

٣٢٪  عاملة اجت�عية

٣٢٪  مساعدة قانونية

٢٩٪  بالغون يف املجتمع

٢٩٪  مستشارون

٢٣٪  املأوى / اإلقامة

٢٣٪  مركز صحي / مستشفى

١٩٪  حوالة مالية

١٩٪  البحث عن األرسة / � شملها

١٢٪  مرتجم

٪٢٣
غ¦ متوفر

٪٥٠
تكلفة

املدرسة

٪٣٤
ال أعرف كيف تستعمل

٪٥٠
غ¦ متوفر

عاملة اجت�عية
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يحتاجونها.  التي  الخدمات  إىل  الوصول  عىل  قادرين  غري  إنهم  وثائق  لديهم  ليس  الذين  األطفال  يقول  أن  األرجح   من 

السواء: عىل  املواطنني  وغري  املواطنني  عىل  ذلك  وينطبق 

Most children and young people on the move had some form of identi-
fication documents with them, but a significant minority – almost 3/10
– did not. There was little difference between the proportion of boys
and girls without documentation, but somewhat more children than
young people did not have documentation. 

Unaccompanied children were the least likely to have documentation.

٧٢٪
 من األطفال والشباب لديهم

نوع من الوثائق

٢٧٪
من األطفال والشباب ليس لديهم وثائق

٪٥٥
من األطفال غ� املصحوب� بذويهم ليس لديهم وثائق

٢٩٪ الفتيان

٣٣٪ ا�طفال

٣٣٪ اواطن�

٢٥٪ الفتيات 

٢٣٪ الشباب 

٢٣٪ غ� املواطن�

يتمكنوا  ومل  الوثائق  بعض  لديهم  الذين   النسبة 

من الوصول إىل الخدمة

الذين ال ميلكون وثائق والذين مل يتمكنوا  نسبة 

 من الوصول إىل الخدمة

%18 املأوى / اإلقامة املؤقتة%45

%29 مساعدة  قانونية%42

%31 املدرسة%50

%28 عامل  اجتامعي%43

%17 مركز صحي أو مستشفى%37
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الثقة يف السلطات والخدمات
فقد شعر 36% فقط من األطفال والشباب بأن املسؤولني الحكوميني أو رجال 

الرشطة قد يساعدونهم. وميكن اعتبار ارتفاع درجة عدم الثقة هي من أحد العوامل 

التي تحد من استخدام الخدمات. وبينام أن غالبية األطفال والشباب يعتقدون أن 

الجمعيات الخريية الدولية واملعلمني والزعامء الدينيني واألخصائيني االجتامعيني 

سوف يساعدونهم، إال أنه قد أجاب العديد من األطفال والشباب املنتقلون بأنهم 

ال يثقون بالسلطات واملؤسسات التي تهدف إىل توفري الرعاية والحامية والخدمات 

األساسية.

هل سيساعدك هؤ�ء ا�شخاص أو يؤذونك

٪٦٪٦٦ ٪٦٪٦١ ٪٥٪٦٠

٪٤٪٥٤ ٪٧٪٤٣ ٪١٥٪٣٦ ٪٢٧٪٣٥

آذي مساعدة

معلمون الجمعيات الخ�ية الدوليةقادة ديني

األخصائي� 

االجت�عي�

قادة املجتمع املسؤولون الحكوميون رشطة

الخدمات  إىل  الوصول  بالخدمات يسهل  الوعي 
وإىل جانب األهلية الترشيعية، حدد املجيبون عىل البحث أن الحواجز التي 

تعوف الوصول إىل الخدمات  تشمل مسائل الوجود املحدود )أو معرفة الوجود( 

واملعرفة بشأن كيفية الوصول إىل الخدمات، عىل سبيل املثال، عرب 50% من األطفال 

والشباب عن الحواجز التي تحول دون استخدام خدمات األخصائيني االجتامعيني 

وذلك بسبب عدم توافر  الخدمات، وكان 34% منهم ال يعرفون كيفية الوصول إىل 

األخصايئ االجتامعي

ومن شأن مسارات اإلحالة الشفافة إىل الخدمات ونرش الوعي لدى الذين يتحكمون يف الخدمات  أن 

إليها الوصول  وإمكانية  بالخدمات  الوعي  تيسري  تساعد عىل 
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تسليط الضوء 
التعليـم وااللتحـاق باملـدارس

 
أفاد اثنان تقريباً من بني كل خمسة من املجيبني إنهم أرادوا الذهاب إىل املدرسة 

ولكنهم مل يتمكنوا من ذلك - وهو أعىل مستوى من مستويات استبعاد جميع 

الخدمات أو األنواع الـ 10 للدعم التي تناولتها مواضيع البحث.

وتبني النتائج املتعلقة بفرص الحصول عىل التعليم بوضوح أن األطفال غالباً ما 

يواجهون حواجز متعددة. فكان العائق الرئييس أمام االلتحاق باملدرسة هو 

تكلفة الرسوم الدراسية: فقد قدم ضعف عدد الطالب هذا السبب مقارنة بأولئك 

الذين أبلغوا عن عدم توفر املدارس باعتباره الحاجز الرئييس. ومل ترتبط التكلفة 

كحاجز فحسب بالرسوم املدرسية، ولكن أيضاً بالتكاليف الثانوية: منها األموال 

املطلوبة لدفع مثن املواد املدرسية والزي املدريس و / أو وسيلة النقل. 

وتشري النتائج أيضاً إىل أن األطفال كثرياً ما يضطرون إىل اتخاذ قرار بني كسب 

العيش أو التعلم، وأولويات تكلفة الفرصة متنع األطفال من االلتحاق باملدرسة. 

وأفاد بعض األطفال أنهم ال يستطيعون الذهاب إىل املدرسة ألنهم ال يستطيعون 

تحمل إجازة من العمل إلعالة أنفسهم أو أرسهم مالياً. كام شعر آخرون منهم 

بالخوف الشديد من الذهاب إىل املدرسة نتيجة كره األجانب أو التمييز.

وكان 39% من األطفال الذين أُجريت معهم مقابالت قد ذهبوا إىل املدارس يف 

الشهر املايض. وكانت هناك اختالفات كبرية بني الفتيان )21%( والفتيات )%27(، 

ومل يكن هناك سوى 8% فقط من األطفال املجيبني غري املصحوبني قد ذهبوا إىل 

املدارس يف الشهر املايض

.

نسبة ا�طفال والشباب الذين ذهبوا 


إ� ا	درسة الشهر ا	ا

فكان العائق الرئي� أمام ا لتحاق با	درسة هو تكلفة 

الرسوم الدراسية: فقد قدم ضعف عدد الط�ب هذا السبب 

مقارنة بأولئك الذين أبلغوا عن عدم توفر ا	دارس باعتباره 

الحاجز الرئي�.

و� ترتبط التكلفة كحاجز فحسب بالرسوم املدرسية، ولكن 

أيضاً بالتكاليف الثانوية: منها األموال املطلوبة لدفع �ن 

ا	واد ا	درسية والزي ا	در¦ و / أو وسيلة النقل. 

وتش� النتائج أيضاً إىل أن األطفال كث�اً ما يضطرون إىل 

اتخاذ قرار ب» كسب العيش أو التعلم.

جميع الذين جرت مقابلتهم   ٪٢٤

الفتيان   ٪٢١

الفتيات    ٪٢٧

ا�طفال   ٪٣٩

الشباب    ٪١٣

ا�طفال الغ¸ ا	صحوب»    ٪٨  
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املخيامت الخدمات يف سياق 
كشف البحث أن األطفال والشباب الذين يعيشون يف املخيامت )وغالباً ما يفرتض 

أنها تعد أماكن يتم توافر أفضل الخدمات فيها من أجل األطفال املتنقلني(، وقد 

أبلغوا يف واقع األمر عن معدالت عالية من مجموعة من الخدمات غري امللباة 

مقارنة بأولئك الذين يعيشون خارج املخيامت )باستثناء املأوى/اإلقامة املؤقتة(.

عىل سبيل املثال، شعر 20% من املجيبني املوجودين يف بيئة خارج املخيامت 

بأنهم مستبعدون من استخدام الخدمات الصحية، ولكن هذا كان باملقارنة مع 

30% من املجيبني املوجودين داخل املخيامت، وكانت الفجوة أكرب من ذلك 

من حيث عدم القدرة عىل االلتحاق باملدرسة )فقد شعر 33% من املوجودين 

خارج املخيامت بانهم مستبعدون يف مقابل 45% من أولئك املوجودين داخل 

املخيامت( وأيضاً من استخدام خدمات األخصايئ االجتامعي )فكانت النسبة %29 

و41% عىل التوايل( .ويف حني أن الدراسة مل تكن مصممة ملواصلة استكشاف هذه 

االختالفات، وال سيام دراسة تصنيف مختلف املخيامت وغريها من الرتتيبات 

املعيشية، فمن الواضح أن األطفال الذين يعيشون داحل املخيامت يواجهون 

مجموعات محددة من الحواجز التي تحول دون الوصول إىل الخدمات هناك، يف 

حني أن توفري/إتاحة الخدمات يف تلك األماكن قد ميثل مشاكلة أيضاً. 

“أردت أن أتعلم، ولكن مل تكن توجد هناك مدرسة. باإلضافة إىل أنه مخيم وهو بعيد جداً عن كل يشء آخر”. 

)رجل إريرتي يبلغ من العمر 18 عاماً، السودان(
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 اآلثار املرتتبة عىل تجارب األطفال 

والخدمات: واملوارد  للسياسات  بالنسبة 

يعد اإلدماج يف النظم الوطنية لحامية الطفل عىل مستوى  	

الترشيعات والسياسات ليس سوى الخطوة األوىل نحو ضامن 

استفادة األطفال املنتقلني من الخدمات. كام أن توافر الخدمات 

املقدمة لتلبية احتياجات األطفال واستحقاقها وإمكانية الوصول 

إليها ومدى مالءمتها هي تعد اعتبارات ال تقل أهمية عن ذلك. 

وميكن أن يشكل إدماج األطفال املنتقلني يف النظم الوطنية لحامية 

الطفل فرصة لزيادة وتعزيز النظم والخدمات املقدمة لجميع 

 األطفال، بغض النظر عن جنسيتهم

 )االتفاق العاملي من اجل الهجرة اآلمنة واملنظمة 
والنظامية، األهداف 7 و16(.

يتطلب تيسري الوصول عىل الخدمات األساسية واستخدامها  	

تحليالً ودراسة دقيقني لجميع الحواجز ذات الصلة. ويف حني أن 

وجود املرافق والخدمات وتوافرها ميثل رشطاً أساسياً، فإن ضامن 

االستحقاق )باالستناد إىل الترشيعات الوطنية وحراس البوابة 

والعالقات والسياسات اإلقليمية( وفرص الوصول )من حيث فهم 

الحواجز التي تحول دون االستخدام من خالل البحوث التشاركية 

 مع األطفال والشباب( ال يقل أهمية عن ذلك.

 . )االتفاق العاملي من اجل الهجرة اآلمنة واملنظمة 
والنظامية، 4، 15، 17(

ينبغي تصميم نظم اإلحالة ومسارات الوصول إىل الخدمات  	

بطريقة تعمل عىل تيسري التعرف املبكر عىل األطفال غري 

املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، وتقديم الدعم يف الوقت 

املناسب من جانب املهنيني والسلطات املوثوق بها ويواجه 

األطفال القارصين غري املصحوبني تحديات خاصة يف الوصول إىل 

الخدمات. ويشكل تعيني ويص عىل الفور لألطفال غري املصحوبني 

واملنفصلني عن ذويهم أولوية من أجل تحويل نظام األطفال غري 

املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم من نظام إدارة الهجرة إىل نظام 

حامية الطفل وضامن وصولهم يف الوقت املناسب إىل املهنيني 

العاملني يف مجال الحامية والخدمات األساسية األخرى. وميكن أن 

تشكل الوصاية وإدارة حاالت العمل االجتامعي الفردية املقدمة 

لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم دوراً هاماً يف 

 معالجة الحواجز املتعلقة بالوصول إىل الخدمات األساسية. 

 )االتفاق العاملي من اجل الهجرة اآلمنة واملنظمة 
والنظامية، األهداف 7، 8، 15، 16، 23(.
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 ملزيد من املعلومات، 

 يرجى أيضاً االطالع عىل:

املوجز املصاحب 1: تعزيز نظم حامية 

الطفل وإنهاء احتجاز األطفال املهاجرين 

واملوجز املصاحب

3: الضعف والتمييز وكره األجانب.

املوجــز واملنهجيــة

تستند البيانات إىل املقابالت التي تُجرى وجهاً لوجه مع 1,634 طفل وشاب )الذين ترتاوح أعامرهم 

ما بني 14 و24 عاماً( والذين تم تصنيفهم عىل أنهم املتنقلون. وأجرت اليونيسف البحث يف الفرتة 

بني أبريل 2019 ويناير 2020 يف نقاط العينة من قبل محاورين مدربني يف جميع أنحاء مرص وإثيوبيا 

والصومال والسودان. وقد عكس املجيبون الطبيعة املختلطة للهجرة يف هذا الجزء من إفريقيا. وكان 

اثنان من بني كل خمسة )40%( من مواطني الدولة التي أُجريت معهم املقابلة فيها )بعد أن هاجروا 

أو عادوا أو ترشدوا قرساً داخل الدولة( وكان ثالثة من بني كل خمسة )60%( من غري املواطنني( يعرف 

“غري املواطنني  يأنهم االطفال املهاجرون مبا يف ذلك االطفال يف حالة نزوح داخيل، متت مقابلتهم 

بدون جنسية يف البلد املضيف(.  

وكان 57% من املجيبني من الذكور و43% من اإلناث. وكانت أعامر األغلبية ترتاوح ما بني 18 و24 عاماً 

)59%( والباقي )41%( تراوحت أعامرهم بني 14 و17 عاماً.

وأفاد معظم املجيبني )82%( أنهم ال زالوا يتنقلون ألنهم ليسوا يف منطقة موطنهم، باإلضافة إىل ذلك، 

وصف 17% منهم أنفسهم بأنهم عائدون، أي أنهم انتقلوا وعادوا إىل إقامتهم املعتادة يف األشهر الـ 12 

املاضية، وقال 1% إنهم ال يعرفون إجابة السؤال أو امتنعوا عن اإلجابة.

مكتب اليونيسف للبحوث – إينوشنتي

إن مكتب البحوث - إينوشنتي هو مركز البحوث املخصص 

لليونيسف. حيث يضطلع بالبحوث املتعلقة بالقضايا 

الناشئة أو الراهنة من أجل تقديم املعلومات الالزمة 

عن االتجاه والسياسة والربامج االسرتاتيجية لليونيسف 

ورشكائها، وتشكيل املناقشات العاملية بشأن حقوق الطفل 

وتنميته، وإرشاد جدول أعامل البحوث والسياسات العاملية 

لجميع األطفال، وخاصًة بالنسبة لألطفال األكرث ضعفاً.

إن املنشورات الخاصة مبكتب اليونيسف للبحوث –

إينوشنتي هي مساهامت يتم تقدميها يف املناقشة العاملية 

بشأن األطفال وقد ال تعكس بالرضورة سياسات اليونيسف 

أو نهجها.

هذه السلسلة من املوجزات البحثية هي مبادرة بني 

املكتب اإلقليمي لليونيسف يف الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا ومكتب اليونيسف للبحوث - إينوشنتي.

يتلقى مكتب اليونيسف للبحوث - إينوشنتي دعامً مالياً من 

حكومة إيطاليا، بينام يتم توفري التمويل ملشاريع محددة 

أيضاً من حكومات ومؤسسات دولية ومصادر خاصة أخرى، 

مبا يف ذلك اللجان الوطنية لليونيسف.

النتائج والتفسريات واالستنتاجات املعرب عنها يف هذه 

الورقة هي نتائج املؤلفني وال تعكس بالرضورة سياسات 

اليونيسف أو آرائها.

متت مراجعة هذا املوجز من قبل فريق داخيل تابع 

لليونيسف يتألف من موظفني ذوي خربة موضوعية أو 

منهجية.

مل يتم تحرير النص وفقاً ملعايري املنشورات الرسمية وال 

تتحمل اليونيسف أي مسؤولية عن األخطاء الواردة فيه.

ميكن استنساخ مقتطفات من هذا املنشور بحرية مع اإلقرار 

الواجب به. ينبغي توجيه طلبات استخدام أجزاء أكرب من 

املنشور أو املنشور بأكمله إىل وحدة االتصاالت عىل  الربيد 

.florence@unicef.org :اإللكرتوين

بالنسبة للقراء الراغبني يف االستشهاد بهذه الوثيقة، نقرتح 

النموذج التايل: أسالنشفييل، يت.، فيرش، آر.، كابالن، جيه.، 

سوبراهامنيان، آر.، بوينو، أو.، جيل، إم.، هوفيل، إل، جينوفيز، 

آي )2022(. إمكانية الوصول إىل الخدمات األساسية، مكتب 

اليونيسف للبحوث - إينوشنتي، فلورنسا.

ينبغي توجيه املراسالت إىل:

مكتب اليونيسف للبحوث - إينوشنتي فيا ديجيل ألفاين، 58

50121 فلورنسا، إيطاليا

www.unicef-irc.org 
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