
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. وال يتغري حق األطفال يف 

السالمة والحامية عندما يتنقلون. 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 عدداً من األهداف األخرى 

للدول األعضاء بهدف ضامن حامية األطفال أثناء املتنقلني من الضعف والتمييز 

وكره األجانب: 

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

املبادئ الشاملة واملرتابطة – الفقرة رقم 15 )و( حقوق  	

اإلنسان: من خالل تنفيذ االتفاق العاملي، تضمن الدول األعضاء 
االحرتام الفعال لحامية حقوق اإلنسان وإعاملها لكل املهاجرين، 

برصف النظر عن وضعهم كمهاجرين، يف كافة مراحل دورة الهجرة. 

كام تؤكد مجدداً التزامها بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز مبا فيها 

العنرصية وكره األجانب والتعصب ضد املهاجرين وأرسهم.

الهدف 2: تقليص الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية  	

التي تضطر الناس إىل مغادرة بلدهم األصيل عن طريق 
االلتزام بخلق ظروف سياسية واقتصادية واجتامعية وبيئية مواتية 

للناس ليك يستطيعوا العيش حياة سلمية ومنتجة ومستدامة يف 

بلدهم وتحقيق تطلعاتهم الشخصية، مع ضامن أال يجربهم اليأس 

والبيئات املتدهورة عىل البحث عن سبل العيش يف مكان آخر من 

خالل اتخاذ طريق الهجرة غري النظامية.

الهدف 4: تيسري الحصول عىل الوثائق الشخصية، مثل  	
جوازات السفر والتأشريات، وضامن عدم التمييز بني األنظمة 

واملعايري ذات الصلة للحصول عىل هذه الوثائق، وذلك بإجراء 

مراجعة مراعية لنوع الجنس والعمر بهدف تفادي زيادة مخاطر 

التعرض للخطر طوال دورة الهجرة.

© UNICEF/IOM1

 موجـز 3   الضعــف والتمييــز 
وكـره األجانــب منظمة األمم املتحدة 

)اليونيسف(  للطفولـة 
“إنوتشينتي”  مركـز 

للبحـوث 2022-1

مكتب اليونيسف للبحوث - إينوشنتي

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 

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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الهدف 5: تعزيز توافر ومرونة وسائل الهجرة  	

النظامية التي تلتزم فيها الدول األعضاء بتكييف الخيارات 
واملسارات للهجرة النظامية بطريقة تحقق أفضل فرص للتعليم 

مع التمسك بالحق يف الحياة األرسية واالستجابة الحتياجات 

املهاجرين الذين يعيشون يف حالة من الضعف، بهدف توسيع 

وتنويع السبل املتاحة للهجرة اآلمنة والنظامية واملنتظمة. 

الهدف 7: معالجة أوجه الضعف يف الهجرة والحد  	

منها وأن تلتزم الدول األعضاء باالستجابة الحتياجات املهاجرين 
الذين يواجهون حاالت ضعف قد تنشأ عن الظروف التي 

يسافرون فيها أو الظروف التي يواجهونها يف موطنهم ويف بلدان 

املرور العابر والبلدان املقصودة، وذلك مبساعدتهم وحامية 

حقوقهم اإلنسانية، وفقا اللتزاماتنا مبوجب القانون الدويل. 

والتي تنص عىل االلتزام بدعم مصالح الطفل الفضىل يف جميع 

األوقات باعتبارها يف املقام األول يف الحاالت التي يتعلق فيها 

األمر باألطفال.

الهدف 11 - إدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة  	

ومنسقة، مبا يكفل إبالغ السلطات املسؤولة عن حامية الطفل 
عىل وجه الرسعة وتكليفها باملشاركة يف إجراءات تحديد مصالح 

الطفل الفضىل مبجرد أن يعرب طفل غري مصحوب أو منفصل عن 

ذويه حدوداً دولية وذلك ووفقاً للقانون الدويل، مبا يف ذلك عن 

طريق تدريب موظفي الحدود عىل حقوق الطفل واإلجراءات 

التي تراعي احتياجات األطفال، مثل تلك التي تساعد يف منع 

االنفصال األرسي ومل شمل األرس عندما يحدث االنفصال األرسي.

الهدف 17: القضاء عىل جميع أشكال التمييز وتعزيز  	

الخطاب العام املستند إىل األدلة من اجل التأثري عىل 

تصورات العامة عن الهجرة. وأن تلتزم الدول األعضاء 
بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز وإدانة ومكافحة أشكال 

التعبري عن العنرصية والتمييز العنرصي والعنف وكره األجانب 

وما يتعلق بذلك من التعصب ضد جميع املهاجرين وفقاً 

للقانون الدويل لحقوق اإلنسان. 
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تجـارب األطفـال املستمـدة من الضعـف والتمييـز وكـره األجـانب

 

أنهم غرباء ويتم دفعهم إىل هوامش املجتمع.  املهاجرين عىل  يُنظر إىل  ما  العاملي، كثرياً  الصعيد  وعىل 

وبينام أن الجنسية والعرق يشكالن عاملني رئيسيني يف كثري من األحيان يف استبعادهم، إال أن هذا 

أخرى، مثل الوضع االقتصادي، ميكن أن تكون عامالً مستبعد آخر.  البحث يرى أن أسباباً 

 

١٧٪ الفتيات
٧٪ الفتيان 

٪٢٣
قال أن السكان املحلي� كانوا يعاملونهم 

معاملة سيئة

وكانت النسبة مرتفعة ب� 

٪٢٦
ا�طفال 

عن 

٪٢٠
الشباب 

٣٨٪ الجنسية

٢١٪ الوضع االقتصادي والطبقي

١٨٪ العرق

١٦٪ ألنني مسافراً/ متنقل

١٤٪ اللغة 

١٣٪ العرق/ لون البرشة

١١٪ الجنس 

 الضعـف 
والتمييـز وكـره 

ا�جـانب

�اذا يشعروا أن السكان ا�حلي� 

يعاملونهم معاملة سيئة؟

السكان املحليني كانوا يعاملونهم  إنهم شعروا أن  قال واحد من كل أربعة من األطفال والشباب 

الرئييس  السبب  الطريقة. وكان  بهذه  ليشعروا  الشباب  أكرث عرضة من  كانوا  األطفال  معاملة سيئة، وأن 

جنسيتهم. هو  السيئة  املعاملة  بهذه  لشعورهم 

 ومن بني غري املواطنني، اعترب 57% أن جنسيتهم هي السبب يف سوء املعاملة. وبشكل عام، شعر %21 

معاملة  ملعاملتهم  املحليني  السكان  ِقبَل  من  االقتصادي  أو وضعهم  استغالل طبقتهم  تم  أنه  املجيبني  من 

التي جرت مقابلتهم فيها نفس  الدولة  الذين كانوا من مواطني  سيئة، وقد ذكر 46% من بني أولئك 

اليشء

للهجوم والرضب يف  باستمرار  “أتعرض 

الشوارع بسبب لون برشيت.” 

العمر  يبلغ من  السودان  )فتى من جنوب 

14 عاماً، مرص(

“لقد تعرضت للرضب واالعتداء مراراً 

السفر عندما كنت  وتكراراً من سمسار 

العنف يف  السودان...وواجهت نفس  يف 

قبل صاحب  من  السعودية  العربية  اململكة 

عميل. واالبن األكرب لصاحب عميل حاول 

أيضا اغتصايب مرتني. مل يكن هناك أحد 

تبلغ  إثيوبية  عائدة  مع  مقابلة  لحاميتي”. 

18 عاماً، مدينة اوصنا، األمم  من العمر 

2019 أغسطس  إثيوبيا،  الجنوبية، 
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بأنه  يشعرون  الذين  والشباب  األطفال  بعدد  يتعلق  فيام  الجنسني  بني  اختالفات ضئيلة  البحوث  أظهرت 

يتم معاملتهم معاملة سيئة بشكل عام أو األسباب التي أدت إىل حدوث ذلك، ومع ذلك، أشار عدد كبري 

الفتيان إىل أن نوع الجنس هو السبب يف سوء معاملتهم.  الفتيات عن  من 

األطفال  الذي يعيشه  الحي  الواقع  املهم فهم  الحقيقي، فمن  أو  املتصور  املعاملة  التمييز وسوء  ويف سياق 

الحالية، يف  بيئتهم  بالوحدة يف  أُجريت معهم مقابالت يشعرون  الذين  األطفال  والشباب. فكان نصف 

حني اعتقد 45% منهم أنهم قادرون عىل العثور عىل املساعدة إذا لزم األمر.

العمرية، بشأن هذا املؤرش.   الفئات  الفتيان والفتيات، أو بني مختلف  مل يكن هناك فرق يذكر بني 

بالوحدة، وبشكل عام قال ضعف عدد األطفال  العديد من األطفال غري املصحوبني يشعرون  وكان 

أن يجدوا  فيها مكان ميكنهم  فيها كانت منعزلة )63%( وليس  التي يعيشون  املنطقة  إن  غري املصحوبني 

فيه )%30(.. املساعدة 

“أشعر بعدم األمان هنا ألنني أخاف دامئا من 

 التعرض للهجوم والرضب كلام تركت بيتي.” 

)فتاة سودانية تبلغ من العمر 16 عاماً، مرص(

“أشعر دامئا بالوحدة، ألنني أعيش هنا حياة 

 منعزلة. فقد غادرت بلدي وتركت أمي ورايئ.” 

)فتى إريرتي يبلغ من العمر 17 عاماً، إثيوبيا(

٪٤٥
ممن كانوا يستطيعون إيجاد 

ا�ساعدة � ا�كان يعيشون فيه

ولكن

٪٥٠
كانوا يشعرون بالوحدة 

٪٦٣
كانوا يشعرون 

بالوحدة 

 من ال ٥٠٪ من 

األطفال الغ�املصحوب�

تصور الواقع الحي الذي يعيشونه
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توعية املسؤولني الحكوميني وتحسيسهم

 

املساعدة  ايجاد  أنهم يستطيعون  يعتقدون  أقلية من األطفال والشباب  أن  ويرجع جزء من سبب 

هو أن ثلثي األطفال قالوا إن السلطات ال تهتم باحتياجاتهم. وقد أجاب كل من األطفال غري 

الطريقة. وهناك نسبة مامثلة من  بهذه  الخصوص عن شعورهم  املصحوبني والشباب عىل وجه 

أيضاً. الطريقة  بهذه  الفتيان والفتيات عىل حد سواء قد شعروا 

 - الواقع  الحكوميني سوف يساعدونهم يف  املسؤولني  أن  املجيبني  من  قليل نسبياً  يعتقد عدد 

يعتقدون أن السلطات ــ مبا يف ذلك الرشطة ــ سوف  واألهم من ذلك أن العديد منهم تقريباً 

األذى. بهم  تلحق 

البعض  لبعضهم  يقولون  الرشطة  فكانت 

بذلك..  نستمتع  فقد  هنا،  هم  طاملا  أنه 

حدث  يشء  أسوأ  كان  عذريتي  ففقدان 

يل« 

العمر  من  يبلغ  رئييس  مخرب  مع  )مقابلة 

الصومال،  أرض  هرجيسا،  عاما،   20

.)2019 أبريل 

وكام قال أحد األخصائيني االجتامعيني، إن 

املسؤولني الحكوميني قد يستخدمون العنف 

ضد األطفال والشباب أيضاً؛

“باإلضافة إىل احتجازهم ُرغامً عنهم، فإنهم 

يعاملونهم معاملة سيئة أحياناً. لذا، فإنهم 

 يأتون بشعور سيئ من البداية.” 

مقابلة مع أخصايئ اجتامعي، الخرطوم، 

السودان، يناير 2020

“معظم أفراد املجتمع ومسؤويل األمن 

يصفونا بالوقاحة واللصوص وعدميي القيمة 

واملجرمني.” 

)فتى إثيويب يبلغ من العمر 15 عاماً يعيش يف 

الشوارع، إثيوبيا(.
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اآلثار املرتتبة عىل تجارب األطفال بالنسبة للسياسات واملوارد والخدمات:

الحامية  	 شبكات  تعزيز  يعد 

بالغ  أمر  هو  التمييز  ومكافحة 

إىل  البحث  نتائج  وتشري  األهمية. 

الدعم  لشبكات  املستقر  غري  الطابع 

والشباب  األطفال  ببعض  املحيطة 

تعزيز  إىل  الحاجة  وإىل  املهاجرين 

إذكاء  ذلك  يف  مبا  الوقائية،  بيئتهم 

وكره  التمييز  ومكافحة  العام  الوعي 

 األجانب. 

اجل  من  العاملي  )االتفاق   
والنظامية،  واملنظمة  اآلمنة  الهجرة 

)17 الهدف 

سواء  	  - املهاجرين  ضد  الوصم  يخلق 

 - مواطنني  غري  أو  مواطنني  كانوا 

الحامية  آليات  أمام  كبريا  عائقاً 

اتباع  طريق  عن  مكافحته  ويجب 

بد  ال  ولذلك،  الجوانب.  متعددة  نهج 

هذه  عىل  التغلب  يف  االستثامر  من 

حقوق  ترشيع  خالل  ومن  الحواجز. 

ذلك  يف  مبا  للمهاجرين،  اإلنسان 

خالل  من  والشباب  األطفال  حقوق 

الجهود  متضمناً  شامالً،  نهجاً  اتباع 

مع  الوعي  وإذكاء  بالتوعية  املتعلقة 

واملجتمعات  الحكوميني  املسؤولني 

حد  أدىن  إىل  التقليل  فيتم  املحلية، 

األجانب.  وكره  التمييز   من 

اآلمنة  للهجرة  العاملي  )مليثاق   
)11 الهدف  واملنتظمة،  والنظامية 

لدى  	 الضعف  أوجه  معالجة  ينبغي 

طريق  عن  فردية،  بصورة  األطفال 

وتقديم  الفضىل  مصالحهم  تقييم 

يخطط  وبينام  املناسبة.  الحلول 

إال  قدماً،  للميض  األطفال  من  العديد 

يتعني  أو  البقاء  آخرون يف  يرغب  انه 

مبكان  األهمية  ومن  البقاء.  عليهم 

للمصالح  تقييامت  إجراء  ضامن 

الحلول  إيجاد  عىل  تعمل  الفضىل 

األطفال  لجميع  واملناسبة  الدامئة 

كام  والضعفاء.  للخطر  املعرضني 

التنسيق  إىل  الحاجة  ذلك  يشمل 

لألطفال  الحدود  عرب  والحامية 

أو  اإلدماج  إعادة  أو  العائدين طوعاً 

قدماً.  امليض 

اجل  من  العاملي  االتفاق   

والنظامية،   واملنظمة  اآلمنة  الهجرة 

األهداف 5، 7، 11,23

الضعف  	 أوجه  معالجة  تتطلب 

غري  للهجرة  والتصدي  الهجرة  يف 

املنشأ  بلدان  يف  تدخالت  املأمونة 

والبلدان  العابر  املرور  وبلدان 

يكون  أنه  املقصودة.  ويف حني 

التنقل،  يف  الحق  والشباب  لألطفال 

أن تحسني  إىل  األدلة تشري  فإن 

يف  واالقتصادية  األمنية  الفرص 

العوامل  من  سيقلل  األصلية  بلدانهم 

للهجرة.  الدافعة 

املأمونة  غري  الهجرة  معالجة  وميكن 

التخاذ  أفضل  فرص  توفري  من خالل 

الوعي  وتوفري  املستنرية  القرارات 

املحتملة.  املخاطر  بشأن   واملعلومات 

اجل  من  العاملي  )االتفاق   

والنظامية،  واملنظمة  اآلمنة  الهجرة 

 )2 الهدف 

حقها  	 البلدان  متارس  وبينام 

أنه  إدارة حدودها، إال  السيادي يف 

مراعية  نُُهج  دامئا  متارس  أن  يجب 

ويشمل  والطفل.  اإلنسان  لحقوق 

والشباب  األطفال  وصاية  ذلك 

الوقت  يف  وإحالتهم  املستضعفني 

الطفل،  حامية  خدمات  إىل  املناسب 

أفراد حرس  توعية  إىل  باإلضافة 

الهجرة  وضباط  والرشطة  الحدود 

مهاراتهم.  وتنمية   وتدريبهم 

اجل  العاملي من  )االتفاق   .  
والنظامية،  واملنظمة  اآلمنة  الهجرة 

 )11 الهدف 
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 ملزيد من املعلومات، 

 يرجى أيضاً االطالع عىل:

املوجز املصاحب 1: تعزيز نظم حامية 

الطفل وإنهاء احتجاز األطفال املهاجرين 

واملوجز املصاحب 

املوجز املصاحب 2: الوصول إىل 

الخدمات األساسية واملوجز املصاحب 

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. ومن بني هؤالء.

وأفاد 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(. الضعف والتمييز وكراهية األجانب، 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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