
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 
2.)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 حقوق4. 

ويستخدم األطفال واألرس الهجرة كاسرتاتيجية للتكيف عندما تضطرهم بيئتهم إىل 

التامس السالمة والحامية وسبل العيش يف أماكن أخرى.

ال يتغيـر حـق األطفـال يف السالمـة والحمـاية عندمـا يتنقلـون.

كام يعمل االتفاق العاملي من اجل 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 

التوجيهية املشرتكة )االتفاق العاملي من اجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية ، 

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

واملنظمة والنظامية عددا من األهداف األخرى للدول األعضاء بهدف دعم تعزيز 

نظم حامية الطفل وإنهاء احتجاز األطفال املهاجرين:

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

https://migrationnetwork.un.org/global-compact-migration-follow-and-review  3

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   4

 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

3: تقديم معلومات دقيقة يف حني وقتها يف  	 الهدف 

املعلومات  توفري  الرتكيز عىل  وال سيام  الهجرة،  جميع مراحل 
الهجرة،  الهجرة وعىل طول طرق  للمهاجرين يف جميع مراحل 

إىل خيارات  املهاجرين  تحيل  أن  بإمكانها  للمعلومات  مراكز  وإنشاء 

الجنساين. وللمنظور  الطفل  الحتجاجات  املراعية  الدعم 

الهجرة والحد منها،  	 7: معالجة أوجه الضعف يف  الهدف 
الوطنية  النظم  املهاجرين يف  األطفال  الرتكيز عىل محاسبة  وال سيام 

الحدود وحامية األطفال غري املصحوبني  الطفل واألطر عرب  لحامية 

ذويهم. عن  واملنفصلني 

الدولية بشأن  	 الجهود  إنقاذ األرواح وتنسيق   :8 الهدف 

املتمثل يف  الرئييس  الهدف  وال سيام   ، املفقودين  املهاجرين 
الجامعي  الطرد  الذي يدعم حظر  الحياة  املهاجرين يف  حامية حق 

وتعزيز  الفردية  والتقييامت  القانونية  األصول  مراعاة  وضامن 

املساعدة  تقديم  اعتبار  االستقبال واملساعدة وضامن عدم  قدرات 

غري مرشوعاً. أمراً  للمهاجرين  البحت  اإلنساين  الطابع  ذات 

تهريب  	 الوطنية ملكافحة  التدابري عرب  تعزيز   :9 الهدف 

للتعاون  بروتوكوالت  الرتكيز عىل وضع  وال سيام  املهاجرين، 
الجنساين. للمنظور  ومراعية  االطفال  الحتياجات  مراعية 

موجـز 1   تعـزيــز نظـم حاميـة 
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اآلمنة  الهجرة  أجل  العاميل 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 
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https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text
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باألشخاص ومكافحته  	 االتجار  منع   :10 الهدف 

وال سيام  الدولية،  الهجرة  والقضاء عليه يف سياق 
االتجار وحاميتهم، مبن  الرتكيز عىل دعم تحديد هوية ضحايا 

التوعية. يف  واالستثامر  والفتيان،  الفتيات  فيهم 

الحدود بطريقة متكاملة وآمنة  	 إدارة   :11 الهدف 

الحدود  الرتكيز عىل كفالة إدارة  وال سيام  ومنسقة، 
االطفال. احتياجات  تراعي  التي  وسياسته 

التنبؤ يف  	 اليقني والقدرة علىي  12: تعزيز  الهدف 

والتقييم واإلحالة   الفرز  الهجرة من أجل  إجراءات 

وال سيام الرتكيز عىل إجراءات الهجرة  عىل نحو مناسب، 
واحتياجات  الجنساين  للمنظور  مراعية  لإلحالة  آليات  وإنشاء 

االطفال.

املهاجرين  	 احتجاز  إلىى  اللجوء  13: عدم  الهدف 

إال كمالذ أخري ،والعمل عىل إيجاد بدائل، وال سيام 
لالحتجاز  املجتمعية  البدائل  من  مجموعة  توافر  عىل  الرتكيز 

يف سياقات عدم االحتجاز، واحرتام حقوق األطفال يف الحياة 

األرسية والوحدة األرسية.

والتعاون  	 واملساعدة  الحامية  تعزيز   :14 الهدف 

الهجرة )مع كفالة  امتداد دورة  القنصيل عىل 

وال  اللجوء(،  تلتمس  التي  الضامنات لألطفال واألرس 
املساعدة  لتقديم  القنصلية  القدرات  تعزيز  عىل  الرتكيز  سيام 

للمواطنني  استجابتها  من  كجزء  االطفال  الحتياجات  املراعية 

يف حاالت الضعف.

الدويل والرشاكات  	 التعاون  23: تعزيز  الهدف 

واملنتظمة،  والنظامية  األمنة  للهجرة  تحقيقا  العاملية 
املستمرة  الرعاية  الحدود وتوفري  الحامية عرب  لتعزيز  وال سيام 

للهجرة. لألطفال يف أي مرحلة من مراحل رحلتهم 

املتنقلني  لألطفال  بيئة حامية  يزال ضامن  العملية، ال  الناحية  ومن 

بالنسبة  تجربة خطرية  الهجرة  تشكل  أن  كبرياً، وميكن  تحديا  يشكل 

لألطفال. ويقدم هذا املوجز، الذي يسلط الضوء عىل أهم األدلة 

من املمكن  أفكاراً  البحوث األوسع نطاقا،  الصلة ملستقاة من  ذات 

التي تسرتشد  السياسات والربامج  أن تساعد يف صوغ وتنفيذ 

املتنقلني. والشباب  األطفال  وتطلعات  باحتياجات 
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 قضـايـا الحمـايـة الـرئيسيــة
تجـربة األطفـال أثنـاء تنقلهـم

املصاحبيــن  األطفــال 

5   كام حددها املستجيبون

الذين شملهم االستطالع مع شخص ما.  83٪ من األطفال والشباب  سافر 

غري أن 50٪ فقط من أولئك الذين سافروا مع أشخاص آخرين كانوا بصحبة 

أرسهم، وسافر 36٪ منهم مع األصدقاء و26٪ مع أفراد من املجتمع. 

أما بقية األطفال فقد سافروا بطريقة بالغة الخطورة: حيث سافر 3/1 األطفال مع 

أشخاص ال يعرفونهم، وسافر 8٪ منهم مع ُمهربني.5. وهذا باإلضافة إىل 16٪ من 

الذين سافروا مبفردهم. ومن املرجح أن يواجه األطفال الذين ينتقلون مبفردهم أو 

 مع شبكات غري مألوفة مزيدا من الضعف واملخاطر.

جاء املهرب لياًل وأوضح أن الوصول إىل الحدود مع ليبيا سيستغرق 24 ساعة.. وقاموا 

بأشياء  املختلفون  املهربون  يخربك  التنفس.  من  الناس  بعض  يتمكن  ومل  بغطاء  بتغطيتنا 

بالقرب من  تهرب. فكنا  أن  يريدون منك  مختلفة، ولكنهم جميعاً يكذبون عليك ألنهم ال 

الحدود مع مرص. 

الصومال( عائد،  )شاب صومايل 

ا��ار التي عانوا منها منذ 
مغادرتهم ا�نزل

٣٠٪ تم احتجازهم 

٢١٪ اج�وا ع� العمل

٣٩٪ اصيبوا

٥٥٪ شعروا بالخوف

املهربني  مع  التجربة 
ورغم أن نسبة ضئيلة )8٪( سافرت مع ُمهرب، فإن املزيد من األطفال قد استخدموا مهرب ملساعدتهم 

النظر بشأن ما إذا كان املُهرب شخصاً “صالحاً” )٪43(  التخطيط لرحلتهم )19٪(. وكانت وجهات  يف 

بأنهم يستفيدون من  العديد من األطفال يشعرون  “سيئاً” )40٪( مختلطة، مام يشري إىل أن  أو شخصاً 

املهربني حتى يف الحاالت التي ميكن أن يزيد فيها هذا من املخاطر والرضر.

٪١٦
سافروا وحدهم

٪٨٣
 سافروا مع آخرين

�فردهم يتحركون  الذين  األطفال 

املحتمل  من  مألوفة  غ�  شبكات  مع  أو 

متزايد ومخاطًرا  ضعًفا  يواجه  أن 

٪٣٢
ناس ال يعرفونهم

٪٨
املهربون

معروف

٪٥٠
عائلة

٪٣٦
أصدقاء 

٪٢٦
اعضاء املجتمع

  غ� معروف*

*قد تضيف إىل اك¬ من ١٠٠٪ حيث ممكن للمستجيب¨ اختيار اجابات متعددة
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“لن أنىس أبداً ما واجهته يف رحلتي. واألسوأ 

من هذا كله، انهم أجربونا عىل العمل يف 

مزارع خاصة دون أي مقابل مادي مثل 

العبيد. ومل يكن هناك أي أحد لحاميتك.“ 

17 عاماً،  العمر  يبلغ من  إثيويب  )عائد 

إثيوبيا(

واالستغالل العنف  مخاطر 
الذين أُجريت معهم مقابالت يشعرون بالخوف )إما من شخص يعرفونه أو  وكان أكرث من نصف هؤالء 

الحيوانات الربية(، وكان أربعة من كل عرشة أشخاص قد أصيبوا بأذى جسدي )إما من جانب شخص 

يعرفونه أو شخص غريب(. وأُجرب شخص واحد تقريباً من بني كل خمسة أشخاص من الذين أُجريت 

موطنهم.  مغادرة  منذ  العمل  مقابالت عىل  معهم 

والبقاء الهجرة  بني  الخطورة  نسبة  تصور 
الهجرة ليست  أنه من املهم مالحظة أن  يتنقلون؛ غري  العديد من األطفال والشباب األذى عندما  يواجه 

أو أفضل من البقاء يف الوطن. ما يُنظر إليها عىل أنها خيار أكرث أماناً  كلها خطرية، وأن الهجرة كثرياً 
“ال ميكن للناس يف إريرتيا أن يتصوروا 

العسكرية.  الخدمة  بسبب  هناك  مستقباًل 

أشياًء سيئة،  وحتى عندما كنت طفاًل، ترى 

بالحكومة.“ تثق  مام يجعلك هذا ال 

 )صبي إريرتي يبلغ من العمر 17 عاماً، 

السودان(

مل أدرس، لذلك أجربين والدي عىل الذهاب إىل العمل كل يوم وكان يرضبني أحياناً إذا 

رفضت. وكانت حيايت مع عائلتي هناك جحيامً ال يطاق.” 

17 عاماً، الخرطوم، السودان( العمر  )فتاة من جنوب السودان تبلغ من 

والفتيان الفتيات  هجرة  تجارب 

كان الفتيان أقل ثقة بالخدمات/الدعم، وال سيام املسؤولون   	

  ومن املرجح أن يكون الفتيان هم األكرث عرضة لألذى الجسدي منذ مغادرتهم 	

 لوطنهم وأن يكونوا قد تعرضوا لالحتجاز

ارتفاع نسبة الفتيان عن نسبة الفتيات الذين يسافرون مبفردهم 	

عندما يسافر الفتيان مع اآلخرين، فهم األكرث عرضة من الفتيات للسفر مع األصدقاء بدال من األرسة 	

عدد الفتيان الذين تعرضوا لتجارب سلبية عىل الحدود أكرب من عدد الفتيات 	

قالت نسبة كبرية من الفتيات أنهن شعرن بالخوف منذ أن غادرن وطنهم 	
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الحــدود يعبــرون  الذيــن  األطفــال 

6   وحيثام ال تصل النسب املئوية إىل 100٪، فإن هذا قد يكون راجعاً إىل عملية التقريب أو الردود املتعددة أو استبعاد ردود “ال أعرف”

االستقصائية  الدراسة  شملتهم  الذين  والشباب  األطفال  غالبية  فقد عربت 

رحلتهم.  الدولية كجزء من  الحدود 

بتزايد املخاطر. وعادة ما ينظر األطفال  الحدود  ومن املمكن أن يرتبط عبور 

والشباب إىل الحدود عىل أنها نقاط يف رحلة الهجرة، وهم من الذين يشعرون 
السلطات.6  الدعم من  إىل  ويفتقرون  بالوحدة 

وكان العديد من األشخاص يشعرون بعدم األمان يف عبور الحدود، وخاصة 

الحدود غري الرسمية: فقد وصف 77٪ من هؤالء الذين عربوا الحدود غري 

البالغة  األشخاص  بكثري من نسبة  آمنة. وهي نسبة أعىل  بأنها غري  الرسمية 

العينة.  العبور الحدودية الرسمية غري آمنة. ويف هذه  الذين قالوا إن   ٪28

الفتيان  الذين تعرضوا لتجارب سلبية عىل الحدود أكرب من عدد  كان عدد 

بأنهم وحيدون وغري آمنني. الفتيات، وكان من األرجح أن يصفوهم 

“تم اعتقايل مرتني، وخالل محاولتي األوىل ]لعبور الحدود[ مل أتلق أي يشء يسء ولكن خالل محاولتي الثانية تم اعتقايل ورضيب. ويف وقت الحق، تم 

إطالق رساحي بكفالة. وكانت رحلتنا صعبة ومخاطرة. وكنا نسافر سرياً عىل األقدام. وكان الجو مظلامً جداً. ونتيجة لذلك، كنا نسقط وننهض بني الحني 

واآلخر. وكان هناك ضباع يف طريقنا. وباإلضافة إىل ذلك، كان علينا أن نتوخى الحذر يف عدم إلقاء القبض علينا من ِقَبل رجال األمن “

إثيوبيا(. إريرتي،  )شاب 

٪٧٠
من املستجيب� عربوا حدوًدا دولية 

(سواء رسمية أو غ� رسمية)

٪٣١
 كن أجد املساعدة 

يف مكان ما

٪٥٩
وحيد

٪٤٤
غ� آمن

٪٤٦
آمن

٪٦٤
السلطات � 

تهتم �

٪٢٠
اهتمت 

السلطات �

٪٧٧
ع�وا حدود

غ� رسمية ُوصفت 
بأنها غ� آمنة

٪٢٨
ع�وا حدود 
رسمية ُوصفت 
بأنها غ� آمنة
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تسليط الضوء 
حرمــان األطفــال املتنقليــن من الحريـة  

الحرية  الحرمان من  االستقصائية أحد أشكال  الدراسة  الذين شملتهم  أكرث من ربع األطفال  َشهد 

احتاملية  السلطات ضعف  ِقبَل  األطفال من  احتجاز  احتاملية  أثناء رحلتهم. وكان  ما  يف مرحلة 

ِقبَل أشخاص آخرين )مبا يف ذلك أولئك الذين قاموا برتتيب سفرهم(.  ومن بني  احتجازهم من 

هؤالء األطفال، تم احتجاز طفل واحد من بني كل خمسة أطفال تقريباً عىل الحدود، وأفاد ٪12 

أثناء  السلطات  ِقبل  احتجازهم من  تم  قد  بأنهم  االستقصائية  الدراسة  الذين شملتهم  األطفال  من 

الفضىل عىل اإلطالق. الطفل  املهاجرين ال يخدم مصالح  الرغم من أن احتجاز  للهجرة عىل  رحلتهم 

أو جهات  الحرية من جانب أشخاص  للحرمان من  أيضاً  يتعرضون  املتنقلني  أن األطفال  وحقيقة 

بالحامية. تتعلق  إىل مخاطر شديدة وشواغل  الحكومات، تشري  فاعلة غري 

الفتيات والفتيان عىل السواء من املمكن أن يتعرضوا إىل الحرمان من الحرية، فقد  ويف حني أن 

أبلغ عدد أكرب من الفتيان عن احتجازهم عىل الحدود أو يف أماكن أخرى أثناء رحالتهم إىل 

الهجرة.  

من تم احتجازهم وأين؟

الحدود احتجزوا عىل  احتجزوا يف أي وقت أثناء رحلة هجرتهم 

جميع املستجيبني 

الذكور 

اإلناث 

األطفال

الشباب 

 األطفال غري املصحوبني 
واملنفصلني عن ذويهم

٪٢٠
احتجزوا عىل الحدود

٪١٢
احتجزوا من قبل السلطات

٪٦
احتجزوا من قبل آخرون

٪19

٪22

٪16

٪17

٪21

٪23

٪30

٪36

٪22

٪27

٪32

٪45
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ثقـة األطفـال يف الخدمـات واملؤسسـات

 
يثقون  ال  االستقصائية  الدراسة  الذين شملتهم  املنتقلون  والشباب  األطفال  كان 

األساسية.  والخدمات  والحامية  الرعاية  لتوفري  املصممة  واملؤسسات  املهنيني  يف 

الدولية واملدرسني  الخريية  الجمعيات  أن  يعتقدون  املجيبني  غالبية  أن  ويف حني 

غري  كانوا  فإنهم  سيساعدونهم،  االجتامعيني  واألخصائيني  الدينيني  والزعامء 

املهم أن األطفال والشباب قد حددوا املسؤولني  مقتنعني بذلك جميعاً. ومن 

تقديم  توقعاً يف  األقل  الذين هم  املهنيني  باعتبارهم  والرشطة  الحكوميني 

اآلخرين.  باملهنيني  مقارنتهم  عند  املساعدة، 

هل سيساعدك هؤ�ء ا�شخاص أو يؤذونك

٪٦٪٦٦ ٪٦٪٦١ ٪٥٪٦٠

معلمون الجمعيات الخ�ية الدوليةقادة ديني

٪٤٪٥٤

األخصائي� 

االجت�عي�

٪٧٪٤٣

قادة املجتمع

٪١٥٪٣٦

املسؤولون الحكوميون

٪٢٧٪٣٥

رشطة

آذي مساعدة

ال ميكـن لنظـم حاميـة الطفــل أن تكـون فعـالـة إال عنـدمـا يثـق بهـا األطفـال 
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اآلثار املرتتبة عىل تجارب األطفال بالنسبة للسياسات واملوارد والخدمات:

ميكن تحسني الثقة يف الخدمات إذا  	

تم اختيار املهنيني وتدريبهم عىل أن 

يكونوا مراعني الحتياجات األطفال. 

ويحق لألطفال الحصول عىل الحامية 

أينام كانوا وبرصف النظر عن وضعهم 

كمهاجرين. ومن الرضوري أن يحظى 

األطفال بالثقة يف السلطات ومقدمي 

الخدمات ليك يلتمسوا املساعدة يف 

معالجة العديد من الشواغل املبلغ 

عنها واملتعلقة بحامية األطفال. 

وينبغي تقديم املزيد من الخدمات 

عن طريق املهنيني واملؤسسات التي 

يثق بها األطفال - مثل املعلمني 

واألخصائيني االجتامعيني والزعامء 

الدينيني. وينبغي إدماج األخصائيني 

االجتامعيني الذين تم تحديدهم عىل 

أنهم يتمتعون مبستوى عاِل نسبياً من 

الثقة بني األطفال - وميثلون أيضاً قوة 

عاملة مهمة لحامية األطفال تضطلع 

بدور إدارة الحاالت الفردية لألطفال 

- يف هياكل إدارة الحدود وإنفاذ 

القانون. وستعمل الصالت القوية بني 

إدارة الحدود وإنفاذ القانون وخدمات 

حامية الطفل عىل ضامن توافر 

األخصائيني االجتامعيني بسهولة لدعم 

 إدارة حاالت األطفال. 

  )أهداف االتفاق العاملي من 
 
 
 

 اجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية 
)12 ،11 ،7

تعد خدمات الحامية عىل طول  	

طرق الهجرة وعمليات مكافحة 

االتجار باألطفال وتهريبهم عنارص 

بالغة األهمية للخفض من مخاطر 

الحامية. وكثرياً ما ينظر إىل املُهربني 

عىل أنهم حامية ومتكني من جانب 

األطفال والشباب املتنقلني، وال 

سيام يف حالة عدم وجود املسارات 

القانونية للهجرة واملعلومات املتعلقة 

بالخيارات وطرق التامس الدعم قبل 

رحلة الهجرة وأثناءها. ويعد إمكانية 

الوصول إىل الخدمات الوقائية واملزودة 

بالعدد املناسب من املوظفني ومراكز 

املعلومات عىل طول طرق الهجرة هو 

أمر رضوري ملساعدة األطفال والشباب 

يف حاالت الهجرة الخطرة. وينبغي 

لجهود مكافحة االتجار باألشخاص 

وتهريبهم أن تحرتم حقوق األطفال 

والشباب املتنقلني، كام ينبغي أن تخلق 

جذباً وقائياً نحو املعابر الحدودية 

الرسمية األقل خطورة، وأن تعمل عىل 

التشجيع عىل سلوك طلب املساعدة 

 عند الحاجة. .  

  )أهداف االتفاق العاملي 
 
 
 

من اجل الهجرة اآلمنة واملنظمة 

والنظامية3، 7، 8، 9، 10، 12(

إنه من الرضوري إدارة الحدود املراعية  	

الحتياجات االطفال من أجل حاميتهم 

عىل نحو أفضل. ومن الرضوري أن 

توفر إدارة الحدود الحامية باإلضافة 

إىل األمان. ويتعني عىل مراكز الدخول 

أن تكون مالمئة لألطفال: فالبد من 

أن يكون املوظفون مهرة ومدربني 

عىل التعامل مع األطفال وأن يكونوا 

مزودين مبهنيني مزودين بالتدريب 

واإلجراءات واآلليات التي تسمح 

بحامية األطفال، وخاصة أولئك الذين 

ينتقلون مبفردهم أو يف أوضاع محفوفة 

 باملخاطر.

  )أهداف االتفاق العاملي 
 
 
 

من اجل الهجرة اآلمنة واملنظمة 

والنظامية11,12, 23(

ينبغي إنهاء احتجاز األطفال ألغراض  	

الهجرةـ، كام ينبغي حامية األطفال 

من جميع أشكال الحرمان من الحرية. 

وهناك حلول تعمل عىل ذلك. وعىل 

الرغم من الجهود الجارية إلنهاء 

هذه املامرسة، فال يزال األطفال 

املتنقلون محتجزين، مام يشري إىل أنه 

ال يزال يتعني القيام باملزيد. وينبغي 

االستعاضة عن االحتجاز من جانب 

السلطات الحكومية بخيارات مناسبة 

للرعاية واالستقبال، كام ينبغي تقييم 

حاالت األطفال كل عىل حدة لتحديد 

الخيارات القامئة عىل أساس مصالح 

الطفل الفضىل. وتشري األدلة إىل أن 

االحتجاز من جانب سلطات الهجرة 

وإنفاذ القانون ما هو إال شكل من 

أشكال الحرمان التي يواجهها األطفال 

املتنقلني لحريتهم. ويشكل احتجاز 

األطفال عىل يد كيانات غري حكومية أو 

ُمهربني أو جهات فاعلة أخرى مصدر 

قلق ذا اهمية كبرية ويدعو إىل مزيد 

من الحامية ومنع الجرمية وتدابري 

 االستجابة عىل طول طرق الهجرة. 

  )أهداف االتفاق العاملي من 
 
 
 

اجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية 

.)9,13,14

 	  يلزم الجمع بني اإلجراءات الوطنية

 والتعاون عرب الحدود ملعالجة العديد

 من الشواغل املتعلقة بحامية الطفل.

 ويلزم إنشاء آليات للتعاون عرب الحدود

 بشأن طرق الهجرة و/أو تعزيزها،

 بالنظر إىل اعتبارات محددة ومالمئة

 لألطفال ومراعية للمنظور ملعالجة

 أوجه ضعف واحتياجات األطفال

 والشباب املتنقلني. ويتطلب إنهاء

 احتجاز األطفال وحامية األطفال الذين

 يتحركون مبفردهم وإيجاد حلول

 مناسبة فورية وطويلة األجل لرعايتهم

 والتصدي ملخاطر االتجار والتهريب

 وحامية الضحايا، تعاوناً فعاالً عرب

 الحدود، مبا يف ذلك الحامية واملساعدة

 .القنصلية

 
 
 
 

 أهداف االتفاق العاملي من( 

 اجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية

23 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7(
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 ملزيد من املعلومات، 

 يرجى أيضاً االطالع عىل:

املوجز املصاحب 2: الوصول إىل 

 الخدمات األساسية 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. 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.

أفاد معظم املجيبني )82٪( أنهم ال زالوا يتنقلون ألنهم ليسوا يف 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(. تعزيز أنظمة حامية الطفل وإنهاء احتجاز 

األطفال املهاجرين، 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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