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األطفال املتنقلون :األطفال املصريون املهاجرون غري املصحوبني بذويهم

املوجز التنفيذي
ً
معرتفا به م��ن تدفقات اهلج��رة العاملية واملختلطة
األطف��ال يف الوق��ت احلال��ي أصبحوا يش��كلون جز ًءا
احلالي��ة وخاص��ة يف البلدان النامية ،وتعترب ه��ذه اهلجرة ً
ً
جديدا من جماالت االهتمام والرتكيز
جمال
بس��بب خماطره��ا لي��س فق��ط عل��ى األطف��ال ولك��ن ً
أيض��ا عل��ى اجملتم��ع بأس��ره ،ل��ذا متي��ل املناقش��ات
األكادميي��ة ويف جم��ال السياس��ات إىل أن األطفال ميثلون ضحايا س��لبيني لالس��تغالل ،وقد يش��مل ذلك
حاالت اإلجتار واإلكراه على التنقل والعمل يف أوضاع اس��تغاللية ،فاهلجرة هي إحدى الس��مات املؤملة
لشواطيء البحر األبيض املتوسط ،وقد جذبت انتباه الرأي العام ّ
نظرا لكونها مشكلة حساسة للغاية
لألطف��ال الضحاي��ا ،وق��د أصبح��ت ه��ذه األزمة ظاه��رة ال تتعلق فقط بالش��باب ولكن ً
أيض��ا باألطفال
الذي��ن ميكن تصنيفه��م بأنهم «غري املصحوبني بذويهم».
زادت حتركات األطفال غري النظامية من الشرق األوسط إىل أوروبا عرب البحر األبيض املتوسط بعد
الربيع العربي ،وهو ما حدث كمحاولة لتجنب ويالت احلرب واملشاكل االقتصادية.
تناق��ش ه��ذه الورق��ة قضي��ة األطف��ال املصري�ين غري املصحوب�ين بذويه��م ،وتع��رض أوال نظرة على
مظاه��ر تل��ك املش��كلة يف مص��ر والعوام��ل الرئيس��ية واألس��باب املعلق��ة بظاه��رة هج��رة األطف��ال غري
املصحوب�ين بذويه��م ،كم��ا تلقي الضوء على خماطر تلك املش��كلة ،وبعدها يتم حتليل اجلهود الفعلية
املبذول��ة حل��ل ه��ذه املش��كلة م��ع توضي��ح سياس��ات احلكوم��ة املصري��ة خلف��ض أع��داد األطف��ال غ�ير
املصحوبني بذويهم ،وختتم بتقديم التوصيات حول كيفية حل هذه األزمة يف املس��تقبل القريب.
وتعد النتيجة الرئيسية اليت توصلت هلا هذه الورقة هي أن هذه الظاهرة تتزايد يف بعض احملافظات
ً
حرمان��ا يف الب�لاد ،وعل��ى الرغ��م م��ن اختاذ عدد م��ن اإلجراءات م��ن جانب األط��راف الفاعلة
األكث��ر
الرئيس��ية يف ه��ذه القضي��ة ،ال ت��زال هن��اك حاج��ة إىل ب��ذل املزي��د ملنع حت��ول هذه الظاه��رة إىل منط
منتشر بني األطفال املصريني ،لذا تقدم الورقة أربعة أساليب للتدخل :وهي النهج الوقائي والنهج
احلمائي ونهج املقاضاة ونهج الش��راكة ،ويف كل من هذه النهوج يتم حتليل بدائل السياس��ات ،وأخ ًريا
ُتتت��م الورق��ة بتوصي��ات تش��مل :أهمية رفع مس��توى الوعي ل��دى األطفال وعائالته��م واحلاجة إىل
تقدي��م خدم��ات تعليمي��ة جيدة وتوفري املعلومات ودعم س��وق العمل خلل��ق املزيد من فرص العمل.

الكلمات املفتاحية:
األطفال غري املصحوبني بذويهم ،مصر ،اهلجرة غري النظامية ،السياسات العامة ،األطفال املتنقلون.
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مقدمة

مقدمة:
يف اآلونة األخرية زادت اهلجرة غري النظامية لألطفال من مصر بشكل كبري ،وخاصة بعد ثورة يناير
 ،2011حيث يشري تقرير املنظمة الدولية للهجرة لعام  2016إىل أن مصر تعد من بني أكرب الدول املساهمة
يف ه��ذا الن��وع م��ن اهلج��رة ،وباإلرق��ام ،بلغت نس��بة األطف��ال غري املصحوب�ين بذويه��م  ٪28من إمجالي
عدد املهاجرين يف عام  ،2011وارتفعت إىل  ٪49يف عام  ،2014ثم إىل  ٪66يف عام  ،2016حيث توجد أس��باب
كث�يرة لقضي��ة األطف��ال املهاجري��ن غ�ير املصحوبني بذويهم يف مصر؛ وتعد األس��باب األكث��ر تأثريا هي
الفقر والبطالة والسعي حلياة أفضل،وقد مت وضع اسرتاتيجيات للتعامل مع األزمة من خالل التعامل
املباشر مع مساسرة القوارب والتحدث إىل الشباب وتأمني احلدود وإتاحة الوصول إىل التعليم واخلدمات
الصحية وحتس�ين اجلودة الش��املة هلذه اخلدمات ،وتدعو هذه االس�تراتيجيات ً
أيضا إىل برامج محاية
تهدف إىل نشر الوعي مبخاطر اهلجرة غري الشرعية ونشر برامج التوعية تلك يف مجيع أحناء اجملتمع
املصري وخاصة يف املناطق الريفية (املنظمة الدولية للهجرة.)2016 ،
قام املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية بإجراء دراسة بالتعاون مع وزارة اخلارجية حتت
عن��وان« :اهلج��رة غري الش��رعية لألطف��ال غري املصحوبني بذويهم»وقد أوضح��ت أن مجيع املهاجرين
غري املصحوبني بذويهم من الذكور؛ حيث بلغت نس��بة األطفال منهم  ،٪99.9وتتزايد هذه النس��بة
يف الفئ��ة العمري��ة  18 – 16عام��ا ( ،)٪73.2يف ح�ين أن ه��ذه النس��بة يف الفئ��ة العمري��ة  15-12عاما تصل
أيضا أن األطفال غري املصحوبني بذويهم ً
إىل  .٪25.2وتوضح النس��ب ً
عادة ما يتس��ربون من التعليم،
كما تش�ير الدراس��ة إىل أن ضعف املس��توى التعليمي للوالدين وأميتهما يعد س��ب ًبا هلذه الظاهرة ،حيث
يبل��غ مع��دل األمي��ة ب�ين آباء وأمهات األطف��ال غري املصحوبني بذويهم  ،٪59.3وقد كش��فت الدراس��ة
ً
أيضا أن ثالثة أرباع األطفال يعيشون مع أسرهم ،وعلى الرغم من هذه العالقة الواضحة  ،إال أن ٪17
من األطفال يعانون من مش��اكل مع والديهم ،كما هرب مخس��ة يف املائة من العينة من منازهلم أثناء
حياتهم بس��بب مش��اكل عائلية (املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية.)2016،
ي��درك ع��دد كب�ير من األطفال املهاجرين املصري�ين أن قواعد االحتاد األوروبي تس��مح لألطفال غري
املصحوب�ين بذويه��م بالبق��اء يف دول��ة الوصول ،وتع�ترف بعض الدول األخرى حب��ق الطفل يف اإلقامة
مثل القانون اإليطالي ،لذا يقوم معظم األطفال بتسليم أنفسهم للشرطة لعلمهم أن هذا سيؤدي إىل
اس��تمرار حياتهم رمبا يف ظل ظروف أفضل بطريقة منظمة ودون مالحقة قضائية ،وقد تبني يف
إحدى الدراسات أن أكثر من  ٪50.3من األطفال لديهم إصرار كبري على تكرار جتربة أقرانهم ألنهم
ً
أيضا لديهم أس��باب لليأس (جريدة اليوم السابع).
أمرا ش� ً
حي��اول األطف��ال إجي��اد ط��رق بديلة للس��فر ومجع األموال بس��رعة حتى ل��و كان ذلك ً
�اقا ،وقد
تب�ين أن م��ا يق��رب م��ن  %٦٨من األطف��ال الذين مشلتهم العين��ة يرون أن ظاهرة هج��رة األطفال غري
النظامي��ة ترج��ع إىل أن الب�لاد ال توف��ر العم��ل م��ن البداي��ة ،يليه��ا رغبتهم الش��خصية يف حياة أفضل
بنس��بة ( %24.3جريدة اليوم الس��ابع).
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األطفال املتنقلون :األطفال املصريون املهاجرون غري املصحوبني بذويهم

تعريف األطفال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم:
يت��م تعري��ف الطف��ل املهاج��ر غ�ير املصح��وب بذوي��ه أو القاص��ر غ�ير املصح��وب بذويه بأن��ه أي طفل
عم��ره أق��ل م��ن ً 18
عام��ا خيت��ار االنتقال م��ن املنزل والعي��ش يف وجهة خمتلف��ة دون أح��د الوالدين أو
الوص��ي البال��غ ،وه��و م��ا يش��مل ً
أيض��ا األطف��ال الذين يدخل��ون أي بل��د بطريقة غ�ير قانوني��ة  -وفقا
للتعري��ف ال��وارد أع�لاه  -ألنه��م يفتق��رون إىل الوض��ع القانوني لدخ��ول بلد العبور أو بلد االس��تقبال،
ويتم تعريف األطفال غري املصحوبني بذويهم على النحو احملدد يف املادة  1من اتفاقية حقوق الطفل
بأنه��م األطف��ال الذي��ن انفصل��وا ع��ن كل م��ن الوالدين واألق��ارب اآلخري��ن وال يتم رعايته��م من قبل
شخص بالغ (اليونيسف ،)2014 ،وباإلضافة إىل ذلك ،يتم تعريف األطفال املنفصلني عن ذويهم وفقا
للتعري��ف ال��وارد يف امل��ادة  1م��ن االتفاقي��ة املذك��ورة بأنهم األطف��ال الذين انفصلوا ع��ن كال األبوين أو
عن الش��خص املس��ؤول قانونا أو عرفا عن تقديم الرعاية األولية هلم ولكن دون االنفصال بالضرورة
ع��ن أقربائه��م اآلخرين ،وبالتالي قد يش��مل هؤالء األطفال الذين يرافقه��م أفراد بالغون آخرون من
األس��رة (بوابة بيان��ات اهلجرة.)2018 ،
ووفق��ا للجن��ة األم��م املتحدة حلقوق الطفل يتم تعريف القاص��ر أو الطفل غري املصحوب بذويه بأنه
من انفصل عن كال الوالدين ،كما تعرف اللجنة األطفال املنفصلني عن ذويهم بأنهم «األطفال الذين
انفصلوا عن كال األبوين أو عن الشخص املسؤول قانونا أو عرفا عن تقديم الرعاية األولية هلم ولكن
دون االنفص��ال بالض��رورة ع��ن أقربائه��م اآلخري��ن» ،وتطب��ق ه��ذه اللجن��ة ً
أيض��ا ه��ذا التعري��ف على
األطف��ال غ�ير املصحوب�ين واملنفصل�ين عن ذويه��م الذين جيدون أنفس��هم خارج بلد جنس��يتهم (مبا
يتوافق مع املادة  )7أو خارج بلد إقامتهم املعتادة إذا كانوا بال جنسية «(جلنة حقوق الطفل.)2013 ،
يت��م النظ��ر إىل ه��ذا املفهوم بش��كل خمتلف من جانب كل من الدولة املرس��لة والدولة املس��تقبلة ،ألنه
من منظور الدولة املس��تقبلة جيب على األفراد الدخول بش��كل قانوني جبواز س��فر وتأش�يرة س��ارية
املفعول وال جيوز هلم اإلقامة أو العمل بش��كل غري نظامي ،أما من وجهة نظر الدولة املرس��لة ينبغي
أن يكون لألش��خاص التابعني لواليتها القضائية وثائق س��فر صاحلة وأن يلتزموا بقوانينها من أجل
مغادرة البالد.
إن انتق��ال األطف��ال بش��كل غ�ير نظام��ي ُيطلق عليه عدة مس��ميات مث��ل األطف��ال املتنقلني واهلجرة
غري الش��رعية واهلجرة غري النظامية ،وكلها مس��ميات تش�ير إىل األطفال الذين يتنقلون بني البلدان
بصحب��ة مقدم��ي الرعاي��ة أو دونه��م ،وهو ما حيدث لعدة أس��باب؛ فهم يعتق��دون أن اهلجرة هي احلل
الوحي��د للتغل��ب عل��ى مش��اكلهم اليت قد توف��ر هلم فرص معيش��ية أفضل؛ وبالتال��ي يبذلون قصارى
جهدهم للهجرة بشكل شرعي أو غري شرعي ،إال أن هذا النوع من اهلجرة ً
دائما ما يضعهم يف مواقف
صعبة مثل زيادة خطر االس��تغالل االقتصادي أو اجلنس��ي أو س��وء املعاملة أو اإلهمال أو العنف.
يوج��د ث�لاث فئات رئيس��ية لألطفال غ�ير املصحوبني بذويه��م واملنفصلني عن ذويه��م؛ الفئة األوىل

6

مظاهر مشكلة األطفال املتنقلون

هم األطفال املنفصلون عن عائلتهم أو القائمني على رعايتهم خالل التنقل ،وينبغي أن حيظى هذا
الن��وع بإمكاني��ة الوص��ول إىل اجملتم��ع املدن��ي واملنظم��ات الدولي��ة واألخصائي�ين االجتماعيني حتى
يتم اختاذ اإلجراءات يف مراكز االس��تقبال والعبور للس��ماح بلم مشل األس��رة بش��كل فوري ،أما الفئة
الثاني��ة فتش��مل :األطفال الذي��ن بدأوا رحلتهم كأطفال غري مصحوب�ين بذويهم أو منفصلني عنهم
ويس��افرون حاليا مع جمموعات من األش��خاص ،ويكون معظمهم من الذكور الذين ترتاوح أعمارهم
ب�ين  14و  17س��نة وحياول��ون جتن��ب التس��جيل يف اجله��ات الرمسي��ة أو َّ
يدع��ون كونه��م ش��باب بالغ�ين،
والفئ��ة الثالث��ة هي :األطف��ال الذين توقفت هجرتهم بس��بب نقص املوارد.
هناك ً
أيضا فئة األطفال غري املصحوبني بذويهم طاليب اللجوء :وهم األطفال الذين يطلبون اللجوء
بأنفس��هم والذي��ن انفصل��وا ع��ن والديهم وال يتلق��ون الرعاية من قبل أحد البالغ�ين الذي يتوىل تلك
املسؤولية مبوجب القانون أو العرف ،ويف الوقت نفسه فإن الطفل املهاجر غري املصحوب بذويه الذي
ال يطل��ب اللج��وء ه��و أي طف��ل ال يطل��ب اللج��وء ألن أس��باب وج��وده يف بل��د جدي��د ال ترتبط بالس��عي
للحص��ول عل��ى احلماي��ة أو ألن��ه ق��د ال حيم��ل وثائ��ق أو ألن��ه مل يتم نصح��ه حباجته إىل القي��ام بذلك،
وقد يكون قد انفصل عن كال الوالدين وال يتم االعتناء به من قبل شخص بالغ يتوىل تلك املسؤولية
مبوج��ب القان��ون أو العرف (هريتس رعاية األطفال.)2018 ،

مظاهر مشكلة األطفال املتنقلون:
ش��هد العامل يف الوقت احلالي فرتة من احلراك البش��ري مل يش��هدها منذ نهاية احلرب العاملية الثانية،
فبع��د الربي��ع العرب��ي يف ع��ام  2011زادت التدفق��ات م��ن الش��رق األوس��ط ومش��ال إفريقي��ا حن��و أوروبا
بش��كل كب�ير بس��بب زي��ادة العنف وعدم االس��تقرار السياس��ي يف ليبي��ا واجلمهورية العربية الس��ورية
واليم��ن عل��ى س��بيل املث��ال ال احلصر ،حيث بلغ عدد التح��ركات غري النظامي��ة  1,000,000تقريبا يف
ع��ام  ،2015وه��و رق��م يص��ل إىل أربع��ة أضع��اف العدد اإلمجالي لع��ام ( 2014طريق اهلجرة وس��ط البحر
األبي��ض املتوس��ط ،)2017 ،ويعتم��د األطف��ال املهاجرون غري املصحوبني بذويه��م على عدة طرق غري
قانونية للهجرة إىل بلدان أخرى مثل :اللجوء خلدمات شبكات التهريب أو التخفي مبساعدة العاملني
يف اإلجتار بالبش��ر أو الدخول عرب احلدود بش��كل غري ش��رعي.
ً
تهديدا خط� ً
يرا ،ليس فق��ط للبلدان
تش��كل قضي��ة اهلج��رة غ�ير الش��رعية لألطف��ال الصغار يف مص��ر
ً
املستقبلة ،ولكن للبلدان املرسلة ً
ختفيفا
أيضا ،وهناك اعتقاد سائد بأن هجرة هؤالء األطفال تعترب
للع��بء الواق��ع عل��ى الدول��ة ومؤسس��اتها لتوف�ير اخلدم��ات األساس��ية (التعلي��م  -الصح��ة  -اإلس��كان -
وغريه��ا) ،لك��ن ه��ذا ليس هو احلال ً
دائما ،ويتضاعف التهديد إذا ما مت تنفيذ عملية اهلجرة مبوافقة
عاما أم� ً�را ً
األس��رة ال�تي تعترب س��فر األطفال الذين ت�تراوح أعمارهم بني  14و ً 16
مفيدا :أوال لتخفيف
ع��بء توف�ير املعيش��ة لألطف��ال ع��ن الوالدين ويف مواجهة ارتفاع مس��تمر يف أس��عار الس��لع األساس��ية،
والفائ��دة الثاني��ة ه��ي أن ه��ؤالء األطف��ال ب� ً
�دال م��ن أن يكون��وا ً
عبئ��ا عل��ى الوالدين يصبح��ون مصدر
دخل حيسن ظروف معيشة األسرة من خالل التحويالت املالية ،وتكون هذه التحويالت هي املصدر
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الرئيس��ي لدخ��ل األس��رة خاص��ة يف املناط��ق الريفي��ة حي��ث توجد زي��ادة كبرية يف عدد أفراد األس��رة
وتك��ون الزراع��ة ه��ي املهن��ة الرئيس��ية ،إال أن كل ه��ذه الفوائ��د ال�تي ق��د تب��دو جذابة على مس��توى
األس��رة والف��رد ميك��ن أن جتل��ب الكث�ير م��ن املخاط��ر والعي��وب لتل��ك العائ�لات يف حالة فش��ل االبن يف
رحلت��ه ،وللبل��د ال��ذي ق��د يعاني من هجرة الكف��اءات ،أو زيادة الوفيات بس��بب التحركات الس��رية.

حجم مشكلة املصريني املهاجرين غري املصحوبني بذويهم:
ُ
يصعب حتديد حجم مشكلة اهلجرة غري الشرعية بسبب طبيعة هذه الظاهرة ووضع املهاجرين غري
الشرعيني الذي قد يتباين ً
أوال بني األشخاص الذين يدخلون بشكل غري قانوني إىل الدول املستقبلة
ً
وثانيا بني األش��خاص الذي��ن يدخلون دول
ويكون��ون غ�ير مؤهل�ين للحص��ول على الوض��ع القانوني،
االس��تقبال بش��كل قانوني ويبقون هناك بعد انتهاء إقامتهم القانونية ،وثالثا بني األش��خاص الذين
يعملون بش��كل غري قانوني أثناء مدة اإلقامة املسموح بها.
وقد صرحت وزارة اخلارجية املصرية أن عدد املصريني الذين حاولوا الوصول إىل إيطاليا بطريقة
غري شرعية خالل الفرتة من  27أكتوبر  2012حتى  25سبتمرب  2013بلغ  4711مصريا من بينهم 1214
من ُ
الق ّصر الذين تقل أعمارهم عن  18سنة ،وتشري بيانات اجمللس القومي للطفولة واألمومة إىل أن
أعلى معدالت للهجرة غري الش��رعية يف مصر تكون بني ُ
الق ّصر ،حيث جتاوزت  %41من إمجالي عدد
املهاجرين ً
وفقا لتقديرات عام .2014
وق��د كش��فت املنظم��ة الدولي��ة للهج��رة ً
أيض��ا أن مص��ر احتل��ت مرتب��ة متقدمة يف جم��ال اهلجرة غري
الش��رعية لألطف��ال ع��ن طري��ق البح��ر خ�لال الف�ترة م��ن  2011إىل  ،2016وس��جلت إحص��اءات املنظمة
يف ع��ام  2014هج��رة  2007طف��ل م��ن مص��ر إىل إيطاليا وحدها ،وبش��كل إمجالي هاج��ر ً 1711
طفال غري
مصحوب�ين بذويه��م خالل تل��ك الفرتة (مش��روع االحتجاز الدول��ي.)2018 ،
وق��د أك��دت وزي��رة اهلجرة وش��ؤون املصري�ين باخلارج نبيلة مك��رم على خطورة هذه املش��كلة وذلك
على هامش مش��اركتها يف مؤمتر اقتصادي بعنوان «مصر ً
أوال مع الش��باب» يف  21نوفمرب  ،2016وقالت
أن مص��ر حتت��ل املرتب��ة األوىل ب�ين دول العامل يف اهلجرة غري الش��رعية ،وتعت�بر احملافظات ذات أعلى
مع��دالت للمهاجرين غري الش��رعيني هي كفر الش��يخ والغربية والفيوم.

اجلهود املصرية ملكافحة اهلجرة غري الشرعية:
اختذت احلكومة مصر ّية جمموعة من اإلجراءات للتعامل مع جرمية اهلجرة غري الش��رعية تباينت
ما بني التدابري التشريعية واإلجرائية ،وكان من أهمهاً :
أوال :التدابري التشريعية مبا يف ذلك إصدار
الدول��ة لع��دد م��ن القوانني اجلديدة لتجريم اهلجرة غري الش��رعية وفرض عقوب��ات على مرتكبيها،
وهو ما يشمل )1 :قانون رقم  64لسنة  2010بشأن مكافحة االجتار بالبشر )2 ،القانون رقم  82لسنة
 2016بش��أن اهلجرة غري الش��رعية وتهريب املهاجرين ،ثانيا :تش��مل التدابرياإلجرائية جمموعة من
السياس��ات واإلج��راءات ال�تي تتبناه��ا الدول��ة م��ن أجل وقف اهلجرة غري الش��رعية وتش��مل )1 :إنش��اء
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عوامل الطرد واجلذب لألطفال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم

اللجن��ة الوطني��ة التنس��يقية ملكافح��ة ومن��ع االجت��ار يف األف��راد مبوجب أح��كام املادة  28م��ن القانون
رق��م  64لس��نة  2010ومقره��ا وزارة الع��دل )2( ،إنش��اء اللجن��ة الوطني��ة التنس��يقية ملكافح��ة ومن��ع
اهلج��رة غ�ير الش��رعية ،مبوجب قرار رئي��س جملس الوزراء رقم 380لس��نة  2014واليت تضم ممثلني
عن مجيع اجلهات واهليئات الوطنية ذات الصلة ،ومقرها وزارة اخلارجية )3( ،وضع لوائح وقواعد
صارمة بالتنسيق مع بعض القنصليات األجنبية للتحقق من الوثائق املزورة املقدمة ممن يرغبون
يف الس��فر إىل اخلارج ،والتنس��يق مع حرس احلدود للس��يطرة على التس��لل غري املش��روع عرب احلدود،
وباإلضاف��ة إىل ذل��ك مت ب��ذل جه��ود مكثف��ة للس��يطرة عل��ى العناص��ر النش��طة يف جم��ال اهلج��رة غ�ير
الش��رعية )4 ،تنظيم الكثري من برامج التوعية بهدف توعية الش��باب واألس��ر مبخاطر اهلجرة غري
الش��رعية ،خاص��ة يف احملافظ��ات ال�تي حتتل املرتبة األوىل يف هذا الص��دد (ماجاال.)2017 ،

عوامل الطرد واجلذب لألطفال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم:
ش��كلت املع��دالت املتزاي��دة لألطف��ال املهاجري��ن غ�ير املصحوب�ين بذويه��م عالمة ممي��زة يف تدفقات
اهلجرة الدولية األخرية ،وال تتعلق املشكلة فقط باالحتاد األوروبي؛ حيث يصل األطفال املهاجرون
غ�ير املصحوب�ين بذويه��م بأع��داد متزاي��دة إىل بل��دان أمريكا الوس��طى والوالي��ات املتحدة (سيس��يليا
وكريستا .)2017 ،وبالتالي ختتلف األسباب احملفزة للهجرة من سياق إىل آخر ،ووفقا لتقرير «املشكلة
العاملية املتعلقة باألطفال واملراهقني املهاجرين غري املصحوبني وحقوق اإلنسان» الصادر عن جملس
حقوق اإلنسان ،يهاجر األفراد ألسباب خمتلفة متعددة الطبقات تتباين وفقا للبلد األصل واخللفيات
االجتماعي��ة االقتصادي��ة والثقافي��ة ،ويكون لدى بعض األطف��ال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم
احلاف��ز لطل��ب اللجوء يف الدول املس��تقبلة ،بينما يس��عى آخرون فق��ط إىل االندماج يف اجملتمع املضيف
الكتس��اب ف��رص اقتصادي��ة أفضل (اللجنة الوطنية التنس��يقية ملكافحة ومنع اهلجرة غري الش��رعية
واالجتار بالبشر.)2018 ،
تتضمن األس��باب العامة واملش�تركة للهجرة اليت وردت يف األدبيات س��وء األحوال املعيشية وحمدودية
الوصول إىل التعليم وندرة الفرص االقتصادية والعنف (سيس��يليا وكريس��تا.)2017 ،
وبالنس��بة ملص��ر تؤث��ر بعض العوامل ذات الصل��ة أكثر من غريهاً ،
فوفقا للتقيي��م الذي قام بإجرائه
مبادرة ريتش ومنظمة اليونيسيف حول هوية األطفال الذين يهاجرون من مصر إىل إيطاليا يوجد
العدي��د م��ن عوام��ل الط��رد ،إذ احت��ل ع��دم الوص��ول إىل الف��رص االقتصادية املرتب��ة األوىل بني تلك
العوام��ل بف��ارق كب�ير ،حي��ث ش��كل  ٪81من اإلجابات ال�تي قدمها األطفال ،وج��اء حمدودية الوصول
إىل التعليم يف املرتبة الثانية بنسبة  ،٪53وباإلضافة إىل ذلك بلغت نسبة من أشاروا إىل قلة أساسيات
املعيشة  ،%22بينما جاء االضطهاد ألسباب سياسية أو دينية بنسبة  ،%9لذا ميكن استنتاج أن عوامل
الط��رد اخلاص��ة باألطفال املهاجرين املصريني غ�ير املصحوبني بذويهم تكون معظمها مادية ،وذلك
على النقيض من عوامل الطرد املتعلقة بالعنف يف أمريكا الوس��طى.
وبالنس��بة لعوام��ل اجل��ذب ال�تي تش��جع اهلج��رة إىل البل��دان املضيف��ة حي��دد التقري��ر مخس��ة عوام��ل
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رئيس��ية ،ش��كلت الفرص االقتصادية األفضل  ٪63من اإلجابات وهو ما يعكس عامل اجلذب األكثر
انتشا ًرا بني املهاجرين ،ويأتي احلصول على تعليم أفضل يف املرتبة الثانية بنسبة  ،٪53وعالوة على
ً
عامال ً
مهما حيث أشار  ٪25من املستجيبني إىل ذلك كعامل
ذلك شكل وجود العائلة يف وجهة اهلجرة
جذب لدولة الوجهة املضيفة ،كما أشار  %9إىل وجود األصدقاء يف وجهة اهلجرة؛ وهو ما يعكس تأثري
ضغط األقران كعامل حمفز ،وأخرياً جاء احرتام حقوق اإلنس��ان بنس��بة  ٪6من اإلجابات.
جيب أن تتعامل احلكومات مع قضية األطفال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم من خالل معاجلة
الدواف��ع الرئيس��ية هل��ذه الظاه��رة ،ويف احلالة املصرية تتمثل األس��باب الرئيس��ية اليت تش��جع هجرة
ُ
الق َّصر غري املصحوبني بذويهم يف عدم توفر فرص اقتصادية وحمدودية الوصول إىل التعليم وعدم
وج��ود ضروري��ات املعيش��ة ،وجي��ب على احلكومة العمل على إتاحة الفرص للش��باب وخاصة يف املدن
والبل��دات املس��ؤولة ع��ن األع��داد املرتفع��ة م��ن الش��باب املهاجري��ن ،وباإلضافة إىل ذلك جي��ب أن تعمل
احلكوم��ة بالتع��اون م��ع ال��دول املس��تقبلة إلتاح��ة ط��رق قانوني��ة للهجرة ملنع الش��باب م��ن اللجوء إىل
الطرق غري القانونية واملهربني ،وتعد محالت التوعية عنصرا هاما يف اس��تجابة احلكومة ملواجهة
ضغ��وط األق��ران يف بع��ض املناطق ،وق��د نفذت احلكومة املصري��ة بالفعل بعض اخلط��وات القانونية
واإلجرائي��ة ملكافح��ة هذه الظاهرة (املنظم��ة الدولية للهجرة.)2016 ،
وق��د كثف��ت الس��لطات املصري��ة محلته��ا عل��ى اهلج��رة غ�ير الش��رعية من��ذ ع��ام  ،2016وأدى ع��دد من
القوان�ين واالتفاقي��ات احمللي��ة م��ع ال��دول األوروبي��ة إىل تش��كيل أمن��اط هج��رة الالجئ�ين عل��ى مدى
السنوات القليلة املاضية ،وهو ما يشمل قانون مكافحة تهريب البشر الذي صدر يف عام  2016والذي
فرض ألول مرة عقوبات على املهربني يف حني عمل على محاية حقوق املهاجرين ،وقد سبق ذلك
بعامني إنش��اء اللجنة الوطنية التنس��يقية ملكافحة ومنع اهلجرة غري الش��رعية وذلك بهدف مكافحة
اهلج��رة غ�ير النظامي��ة وزيادة الوعي بهذه القضية (نيلس��ن .)2018 ،

إجن��ازات مت حتقيقه��ا يف مكافح��ة مش��كلة األطف��ال املهاجرين غ�ير املصحوبني
بذويهم
هناك العديد من املنظمات اليت أجرت دراسات حبثية وجتريبية فيما يتعلق باألطفال املهاجرين غري
املصحوب�ين بذويه��م مثل منظمة اليونيس��ف واجمللس القومي للطفول��ة واألمومة واللجنة الوطنية
التنس��يقية ملكافحة ومنع اهلجرة غري الش��رعية واالجتار بالبش��ر واملنظمة الدولية للهجرة والعديد
من الدراسات األكادميية الفردية األخرى يف اجلامعات ،كما ُتصدر منظمة اليونيسف تقريراً سنويا
ع��ن األطف��ال املصري�ين م��ع الرتكي��ز عل��ى األطف��ال املهاجرين غ�ير املصحوب�ين بذويه��م ،وللمنظمة
الدولية للهجرة العديد من املكاتب اليت تس��اعد األطفال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم ،ولديها
ً
أيضا مش��اريع تقدم املساعدة هلم.
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تت��وىل اللجن��ة الوطني��ة التنس��يقية ملكافح��ة ومن��ع اهلج��رة غ�ير الش��رعية واالجت��ار بالبش��ر مهم��ة
االستجابة إىل قضية األطفال املتنقلني من خالل تعزيز قدرة السلطات احلكومية على توفري الرعاية
البديلة للمحتجزين واملفرج عنهم واملصريني العائدين (اجمللس القومي للطفولة واألمومة.)2018 ،
وقد قام املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية بإجراء دراسة بالتعاون مع وزارة اخلارجية
حول ظاهرة «اهلجرة غري الشرعية لألطفال غري املصحوبني بذويهم» ،وقد هدفت الدراسة إىل طرح
العدي��د م��ن ط��رق اإلص�لاح عل��ى املخطط�ين للمس��اعدة يف الس��يطرة عل��ى ه��ذه الظاه��رة من خالل
حتديد اخلصائص الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية لألطفال املهاجرين ،وقد اختار املركز
العينة يف الفئة العمرية ما بني  9و ً 18
عاما واليت لديها خصائص األش��خاص الذين يهاجرون بش��كل
غري شرعي ،وقد بلغ إمجالي عدد املشاركني ً 980
طفل مت اختيارهم من  10حمافظات :وهي الغربية
والش��رقية واملنوفية والدقهلية وكفر الش��يخ والقليوبية والبحرية والفيوم وأس��يوط واألقصر ،وقد
قدم��ت الدراس��ة ع��د ًدا م��ن التوصي��ات حت��ت عن��وان «اس�تراتيجية املواجهة» ليس��تخدمها املس��ؤولون
لوض��ع سياس��ات واس�تراتيجيات خمتلف��ة ملواجهة ه��ذه الظاه��رة ،أوال حتتاج مواجهة ه��ذا اخلطر إىل
اس�تراتيجية تتعامل مع ثالثة أطراف رئيس��ية :وهي السماس��رة والش��باب وحرس احلدود ،وهناك
ً
أيضا حاجة كبرية لتحسني جودة مدخالت العملية التعليمية ورفع مستوى التعليم الفردي (امللط،
.)2018
م��ن أج��ل معاجلة هذه املش��كلة يف املس��تقبل تض��ع اللجنة الوطنية التنس��يقية ملكافح��ة ومنع اهلجرة
غري الش��رعية واالجتار بالبش��ر هذا امللف يف إطار اس�تراتيجيتها القادمة ( )2018-2016ملكافحة اهلجرة
غ�ير الش��رعية ،إذ ترغ��ب يف ضم��ان حي��اة كرمي��ة لألطف��ال وأس��رهم ،ل��ذا س��تواصل اللجن��ة تنفي��ذ
مح�لات التوعية.
يعم��ل اجملل��س القوم��ي للطفول��ة واألموم��ة عل��ى وض��ع نظ��ام حلماي��ة الطف��ل يك��ون أكث��ر مراع� ً
�اة
الحتياجات األطفال املتنقلني ،وجيب أن تلعب جلان محاية الطفل على مس��توى املراكز واحملافظات
دو ًرا قيادي��ا يف ضم��ان إدارج األطف��ال املهاج��رون والالجئ��ون ضم��ن مس��ؤوليتها ،وذلك ً
وفق��ا لقانون
الطفل واإلجراءات التشغيلية املوحدة على املستوى الوطين بشأن التعامل مع احلاالت ،وجيب توفري
الدع��م لألطف��ال العائدي��ن إىل مص��ر واملتابع��ة الدقيق��ة حلاالتهم مب��ا يف ذلك جهود مل مشل األس��رة،
 .وق��د مت بالفع��ل تنفي��ذ ذل��ك بنج��اح يف ع��دد م��ن احملافظات مشلت أس��وان ودمي��اط ،وميكن تعميم
النم��وذج على املس��توى الوطين لدعم األطفال العائدين (اجملل��س القومي للطفولة واألمومة.)2018 ،

خماطر مشكلة األطفال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم:
أثن��اء رحل��ة اهلج��رة ،يواج��ه األطفال غري املصحوبني بذويهم املهاج��رون إىل أوروبا من مصر صدمة
يف ص��ورة التع��رض جملموع��ة متنوع��ة م��ن الضغوط��ات ،وال�تي ق��د تش��مل التع��رض إىل ع��دة أش��كال
م��ن العن��ف ،فق��د يواجه��ون ً
أنواع��ا خمتلفة من العن��ف يف بلده��م األم وأثناء رحلة اهلج��رة أو مبجرد
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وصوهل��م إىل البل��دان املضيف��ة ،وق��د ال ميكنه��م العثور على مياه للش��رب وتوفر كمي��ات صغرية فقط
م��ن الطع��ام الص��احل لألكل ،وباإلضافة إىل ذلك قد يتعرضون لإليذاء اللفظي و /أو البدني على أيدي
املهربني ،وقد ُتس��لب ممتلكاتهم ،وإىل جانب نقص االحتياجات األساس��ية قد يش��هدون وفاة مهاجر
آخر ،وتش��مل عوامل اخلطر األخرى تعرض األطفال لظروف قاس��ية يف البحر ،مبا يف ذلك التعرض
لألمواج ودرجات احلرارة الباردة خالل ساعات الليل مما يؤدي إىل اخنفاض درجة حرارة اجلسم ويف
بعض األحيان اإلصابة بهبوط حاد يف حرارة اجلسم ،إىل جانب خماطر كبرية على صحتهم اجلسدية
(اجمللس القوم��ي للطفولة واألمومة.)2018 ،
الصعوبات التى واجهت األطفال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم
خالل رحلة هجرتهم غري النظامية

املصدر :املنظمة الدولية للهجرة ،األطفال املصريون املهاجرون غري املصحوبني بذويهم :دراسة حالة عن اهلجرة غري النظامية.

ً
يواج��ه األطف��ال املهاج��رون املصري��ون غ�ير املصحوب�ين بذويه��م ق��دراً
هائ�لا م��ن املخاط��ر تش��مل
احتجازه��م يف مراك��ز االحتج��از أو صعوب��ة أو ع��دم الق��درة عل��ى التعب�ير ع��ن احتياجاته��م بس��بب
احلواج��ز اللغوي��ة واإلس��اءة اللفظي��ة والعنصري��ة ،ومن أب��رز الصعوب��ات واملخاطر اليت ق��د يواجهها
األطف��ال س��واء خ��ارج أو داخ��ل مراف��ق احلماي��ة (املنظم��ة الدولي��ة للهج��رةً :)2016 ،
أوال يكون لنقص
ً
املرتمجني إىل العربية وعلماء النفس املدربني تأثري أساسي على ُ
وثانيا يكون بعض األطفال
الق ّصر،
غ�ير قادري��ن عل��ى احلص��ول على معلوم��ات حول وضعهم واخلي��ارات املتاحة هلمً ،
وثالث��ا يتم تزويد
األطفال يف بعض املالجئ بقطعة مالبس أساسية واحدة فقط تكون حالتها سيئة ،وبناء عليه يكون
عل��ى األطف��ال ارت��داء املالبس نفس��ها على مدى فرتة طويلة من الزمن وم��ا يرتتب على ذلك من آثار
س��لبية عل��ى صح��ة الطف��ل ،ورابعا ق��د يعمل األطفال خ��ارج امللجأ ضد إرادتهم يف ظل ظروف س��يئة
واس��تغاللية (اجملل��س القومي للطفول��ة واألمومة.)2018 ،
يوج��د بع��ض الربام��ج أو التدخ�لات ملن��ع العن��ف مت تصميمه��ا خصيص��ا هل��ؤالء األطف��ال ،بع��ض
االس�تراتيجيات املخت��ارة مس��تمدة يف املق��ام األول م��ن احل��زم التقني��ة ملن��ع العنف ،وال�تي متثل أفضل
األدل��ة املتاح��ة فيم��ا يتعل��ق بأس��اليب من��ع العنف ضد األطف��ال أو احلد منه يف س��ياق أمشل ،وتش��مل
اقرتاح��ات للبل��دان احمللي��ة والدولي��ة واملنخفض��ة واملتوس��طة الدخل ،وتن��درج هذه االس�تراتيجيات
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حتت أنشطة الوقاية والتدخل اليت تستهدف مجيع مستويات االيكولوجيا االجتماعية وهي :الفرد
والعالق��ة واجملتم��ع احملل��ي واجملتمع ككل.
ميث��ل األطف��ال غ�ير املصحوب�ين بذويهم فئة مس��تضعفة ،لي��س فقط ألنهم يعيش��ون يف وضع صعب
نس��ب ًيا بوصفه��م الجئ�ين ُق ّص��ر يعيش��ون يف بلد آخ��ر ،ولكنهم يواجه��ون ً
أيضا خماطر أخرى بس��بب
غياب والديهم مثل التجارب املؤملة أو االس��تغالل أو س��وء املعاملة ،وبالتالي قد قد يهدد ذلك رفاههم
العاطف��ي مما يؤدي إىل مش��اكل عاطفية وس��لوكية خطرية (ديرلوين وب��روكارت.)2008 ،

بدائل السياسات:
تع��د مش��كلة األطف��ال غري املصحوب�ين بذويهم املهاجرين من مصر ظاهرة هام��ة ً
نظرا للعدد الكبري
م��ن احملافظ��ات واملناط��ق املتض��ررة منها ،وال تزال السياس��ات يف هذا اجمل��ال يف مرحلة البداية وجيب
حتس��ينها فيما يتعلق بعملية حتليل األس��باب والتداعيات وبدائل السياس��ات املوجودة حتى اآلن.
يوج��د اثن��ان م��ن التحدي��ات الرئيس��ية ال�تي تواج��ه إص��دار سياس��ة فعال��ة وواقعية ملعاجلة مش��كلة
األطفال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم يف مصر ،فمن ناحية يكمن التحدي األول يف التعامل مع
عوام��ل الط��رد ،مث��ل قلة ف��رص العمل واخنفاض مس��توى اخلدمات التعليمية ،وم��ن ناحية أخرى
تلع��ب عوام��ل اجل��ذب مثل ف��رص العمل األفضل واملعيش��ة ذات اجلودة املرتفع��ة دو ًرا كب ًريا ً
أيضا.
بتقيي��م الوض��ع الدميوغرايف واالقتصادي يف احملافظات املس��تهدفة وعوامل الطرد واجلذب لألطفال
املهاجرين يف مصر وحتليل اجلهود واألنش��طة العامة اليت تنفذها خمتلف الس��لطات املس��ؤولة يتبني
وجود العديد من البدائل والقرارات اليت جيب اختاذها ،إال أنه  -ألغراض ورقة السياسات واألولويات
ال�تي ميك��ن أن تس��اعد يف ختفي��ف تداعي��ات ه��ذه الظاه��رة  -مت تقس��يم خي��ارات السياس��ات إىل أرب��ع
فئ��ات قطاعي��ة :وهي اخليارات الوقائية واخلي��ارات احلمائية وخيارات املقاضاة وخيارات الش��راكة،
ويس��تند ه��ذا التصني��ف القطاع��ي إىل إط��ار املنظم��ة الدولي��ة للهجرة يف تقري��ر هلا بعن��وان «األطفال
املهاج��رون املصري��ون غ�ير املصحوبني بذويهم» (املنظمة الدولي��ة للهجرة.)2016 ،
يع��د اهل��دف الع��ام للخيارات هو من��ع اهلجرة غري النظامية لألطفال املصري�ين من خالل زيادة وعي
اجملتم��ع باملخاط��ر ال�تي يواجهه��ا األطف��ال يف رحلتهم عرب البحر األبيض املتوس��ط وبع��د الوصول إىل
السواحل األوروبية.

البدائل الوقائية:
ال شك أن النهج الوقائي للتدخل يف قضية األطفال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم جيب أن يكون
األكثر أهمية على قائمة أولويات احلكومة وخاصة مع استعداد صناع القرار ملكافحة هذه الظاهرة.
يع��د الوض��ع االقتص��ادي الضعي��ف للعائالت الريفي��ة أحد العوامل امللحة اليت تدفع األس��ر إىل إرس��ال
أطفاهل��ا إىل البح��ر إلجي��اد ف��رص أفضل ،ومن امله��م للغاية محاية العائالت األق��ل حظا وإجياد طريقة
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منتظم��ة لتوف�ير التغطي��ة هل��م م��ن خ�لال برام��ج الدع��م الوطني��ة مث��ل برام��ج التحوي��ل النق��دي
املشروط تكافل وكرامة ،وسيكون هذا البديل من شأنه منع إجبار بعض األسر لبعض األطفال على
اهلجرة ،وس��يعمل دمج األس��ر يف ش��بكة األمان االجتماعي على تشجيعهم على االستفادة من الفرص
املتاح��ة يف بلدهم.
جيب تعزيز وزيادة الفرص احملدودة يف سوق العمل لتسمح بدخول عمال جدد من احملافظات اليت
تعان��ي م��ن األعداد الكبرية من األطفال املهاجرين ،وجيب أن يتماش��ى ه��ذا اخليار مع تزويد األطفال
واملراهق�ين مبه��ارات حياتي��ة وعملي��ة لتمكينه��م ليكون��وا عماال جيدي��ن يف جمتمعاته��م ويف النظام
االقتصادي احمللي ،وميكن أن يشمل هذا اخليار ً
أيضا تشجيع الشركات متعددة اجلنسيات على القيام
بواجبها يف مس��اعدة اجملتمع الذي تعمل به.
وفيم��ا يتعل��ق بالف��رص املتاح��ة يف س��وق العمل ،جي��ب على احملافظ��ات اليت ترتفع فيها نس��بة هجرة
األطف��ال وض��ع اس�تراتيجيات إلعط��اء األطفال بدائل آمن��ة متثل حافز هلم للبق��اء يف قريتهم.
جي��ب إنش��اء وح��دات إداري��ة لتس��هيل أعم��ال املس��ؤولية االجتماعية للش��ركات داخل اهلي��كل اإلداري
للمحافظ��ات ،وجي��ب أن تت��وىل تل��ك الوح��دات دع��م الش��ركات الراغبة يف مس��اعدة اجملتم��ع يف عملية
إجياد الطريق القانوني للعمل واملس��تفيدين األكثر اس��تحقاقا ملش��روعاتها وبراجمها ،وتتلخص املهام
الرئيس��ية اليت س� ُ�تكلف بها تلك الوحدات يف تقييم احلاجات والتنس��يق والدعوة واملناصرة وعملية
مواءم��ة االختي��ارات ،وميك��ن هلذه الوحدات ً
أيضا التخطيط حلم�لات التمويل اجلماعي باإلضافة إىل
رب��ط املصري�ين باخلارج باجملتمع��ات احمللية يف الوطن.
عل��ى الرغ��م م��ن أن القضية تتعلق باألطفال املصريني وس�لامتهم ،إال أنه جي��ب توعية العائلة بأكملها
 وحت��ى اجملتم��ع بأس��ره  -مب��دى بش��اعة الرحل��ة عرب البح��ر ومدى صعوب��ة الوصول بنج��اح إىل أي منالس��واحل األوروبي��ة ،حي��ث جيب التوعية بظروف املالجئ اليت يتم فيها احتج��از األطفال املهاجرون
لف�ترة طويل��ة وإمكانية تعرضهم لس��وء املعاملة واإلي��ذاء ،وجيب تغيري النظرة اليت تعزز من االعتقاد
بأن هذه «رحلة األقوياء والطموحني» ،ألن الرحلة غري يسرية على اجلميع ،وميكن االستفادة من وسائل
اإلعالم التقليدية ووسائل التواصل االجتماعي يف تنفيذ اسرتاتيجية فعالة للوصول إىل عدد هائل من
أفراد اجملتمع ،وباإلضافة إىل ذلك ،جيب أن يتم توعية قادة اجملتمع مثل األئمة يف املساجد والقساوسة يف
الكنائس واملدرسني يف املدارس واألخصائيني االجتماعيني والعاملني يف اجملال الصحي ،وبالتوازي مع
رفع الوعي باجملتمع ،جيب تقديم برنامج مكثف لرفع الوعي للوالدين وأفراد األسرة ،إذ حيتاج الوالدان
إىل استيعاب املخاطر اليت تواجه أطفاهلم عندما يذهبون يف رحلة عرب اجملهول.
وعل��ى اجلان��ب اآلخ��ر ،يع��د التعلي��م أحد أكثر الط��رق فعالية ملن��ع اهلجرة غري النظامي��ة ،حيث يعد
حتس�ين ج��ودة التعلي��م وتعزي��ز صلت��ه مبتطلبات س��وق العمل أم� ً�را بالغ األهمي��ة ،وللتعلي��م فوائد
متعددة يف حل هذه املش��كلة ويعمل كحلقة يف سلس��لة إىل جانب خيارات السياس��ة الوقائية األخرى،
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وجيب البدء من املدارس واملرافق التعليمية ،حيث ينبغي أن تبدأ عملية التحسني يف سن مبكرة من
خالل اإللزام واحلوافز  -يف الوقت نفس��ه  -من جانب ش��بكات الدعم االجتماعي لتش��جيع األس��ر على
إرس��ال أطفاهلم إىل املدرس��ة ً
بدال من إرس��اهلم إىل البحر ،ويعترب إنش��اء املدارس اجملتمعية أمرا مفيدا،
حي��ث ميك��ن للط�لاب تلقي التعلي��م املهين فيها وزيادة مهاراتهم ،خاصة إذا كانت أنش��طة املس��ؤولية
االجتماعية للش��ركات تشارك يف إنشائها.
جيب إجراء البحوث الدقيقة اليت تستند إىل األدلة ،وهناك حاجة إىل حتليل الكمية املتزايدة بشكل
كب�ير م��ن البيان��ات عن ظاه��رة اهلجرة والقضايا ذات الصلة ضمن دراس��ات دقيقة ،وس��يكون حتليل
اإلحصائيات احلالية اجلديدة وعالقاتها من شأنه تقديم نظرة قيمة لكيفية حل املشكلة باستخدام
األدوات األكث��ر مالءم��ة ،حي��ث يعد بناء قاعدة بيانات ش��املة للجوان��ب الدميوغرافية واالقتصادية
واالجتماعي��ة والتش��ريعية والثقافي��ة لقضي��ة هج��رة األطف��ال غ�ير النظامي��ة أم� ً�را ضروريا وليس
ترف��ا ،وملواجه��ة ه��ذا التح��دي ينبغي على كل حمافظة تش��جيع مراكز البح��وث القائمة على الرتكيز
عل��ى ه��ذه القضي��ة ،باإلضافة إىل إنش��اء مراكز فكرية متخصصة يف حالة ع��دم وجود قدرات كافية.
تهدف مجيع اخلطوات يف النهج الوقائي إىل منع الظاهرة من احلدوث من خالل حتسني جودة احلياة
يف املناطق املس��تهدفة ،وهناك عوامل مهمة قد تس��اعد يف حتقيق هذا اهلدف مثل (اللجنة الوطنية
التنس��يقية ملكافحة ومنع اهلجرة غري الش��رعية واالجتار بالبشر( )2016 ،منظمة اليونيسيف)2017 ،
(املنظمة الدولية للهجرة:)2016 ،
• بناء قاعدة بيانات شاملة للحاالت واألحداث ذات الصلة حبيث تشمل احلقائق الدميوغرافية
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة والتش��ريعية والثقافي��ة ذات الصل��ة بالقضي��ة واملناطق املس��تهدفة،
وس��يؤدي ذلك إىل تش��جيع األنش��طة البحثية اليت تستند إىل األدلة ودعم اختاذ القرار وفقا هلا.

• إنش��اء وح��دة إداري��ة عل��ى أس��اس املواطن��ة لتيس�ير أنش��طة املس��ؤولية االجتماعي��ة
للشركات اليت تنفذها الشركات متعددة اجلنسيات وستكون مهمة هذه الوحدة اإلدارية يف
كل حمافظ��ة مس��تهدفة مؤام��ة فرص العم��ل مع املس��تفيدين احملتملني.
• التنس��يق مع برنامج الدعم الوطين تكافل وكرامة لتش��جيع األس��ر على إرس��ال أطفاهلم
إىل املدرس��ة ً
بدال من إرساهلم إىل البحر.
• تصمي��م برنام��ج وط�ني لرف��ع الوع��ي باس��تخدام وس��ائل اإلع�لام املتاحة وقنوات وس��ائل
التواص��ل االجتماع��ي ،وجي��ب دعوة أب��رز مقدمي الربام��ج احلوارية وجنوم الس��ينما وكرة القدم
وق��ادة الفكر للمش��اركة يف محل��ة توعية.
• تش��جيع املش��روعات اجلديدة واملش��روعات كثيفة العمالة وتدريب الش��باب على مهارات
العم��ل ومس��اعدتهم عل��ى الوص��ول إىل ع��امل ري��ادة األعمال ،وهو ما س��يعزز من الفرص يف س��وق
العمل.
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وبالتال��ي س��يعمل النه��ج الوقائ��ي م��ع خي��ارات السياس��ة املقرتح��ة يف ه��ذه الورق��ة على إنش��اء قاعدة
دفاعية متكاملة ومتكني اجملتمع من تكوين حصانة ضد الفهم اخلاطيء والقوالب النمطية للهجرة
إىل البل��دان األوروبي��ة ،عل��ى أن يت��م ه��ذا بالت��وازي م��ع ج��ودة التعلي��م الذي يش��كل حجر األس��اس يف
التدخالت التنموية ،إذ س��يعمل التعليم على توعية األطفال الذين يكربون بأن الس��فر إىل اخلارج ال
يعين بالض��رورة حياة أفضل.
وعلى اجلانب اآلخر س��يعمل إنش��اء الوحدة املقرتحة يف كل حمافظة مس��تهدفة على تيس�ير التفاعل
بني االحتياجات احلقيقية اجملتمع واملوارد احلقيقية املتاحة من جانب الشركات وأصحاب املصلحة
اآلخرين ،وس��يؤدي هذا التنس��يق إىل خلق املزيد من فرص العمل وتقليل الرغبة يف املغادرة لنقص
فرص العمل.
ويدع��م حزم��ة خي��ارات السياس��ة الوقائي��ة تل��ك كل م��ن اإلرادة السياس��ية واخلط��ة االس�تراتيجية
رفاه��ة الطف��ل يف مص��ر ،إال أن��ه يوجد بعض الصعوبات يف تغيري اهلي��كل احلكومي عن طريق إضافة
وح��دة إداري��ة يف كل حمافظة لتيس�ير أنش��طة املس��ؤولية االجتماعية للش��ركات ،حي��ث يصعب ً
أيضا
الوصول إىل أسر بأكملها وتغيري طريقة تفكريهم فيما يتعلق بهجرة أطفاهلم ،كما أن ضعف التواصل
ونقص التعاون ميثالن نقطة ضعف يف هذه احلزمة ألنها ميكن أن تسبب سوء الفهم وإضاعة الوقت
واجلهود.

البدائل احلمائية:
ميك��ن للنه��ج احلمائ��ي أن يلع��ب دوراً مس��اعداً يف مكافح��ة اهلج��رة غ�ير النظامية لألطف��ال املصريني
واالندم��اج يف نهاي��ة املط��اف مع النه��ج الوقائي ،ويهدف هذا النهج إىل ع�لاج وتقليل تداعيات اهلجرة
غ�ير النظامية على األطفال وأس��رهم.
أوال ي��ؤدي من��ح األطف��ال املهاجري��ن غ�ير النظامي�ين فرص��ة للع��ودة إىل منازهل��م إىل محايته��م م��ن
التع��رض لإلي��ذاء والضي��اع يف جمتمع��ات ال ترحب بهم ،وجيب أن يتم تصميم برنامج بش��كل متقن
بالتعاون بني مصر والدول املضيفة ملساعدة األطفال على العودة وإعادة اإلندماج مع أسرهم ،وهذا
الن��وع م��ن برام��ج املس��اعدة يف العودة الطوع ّية وإع��ادة اإلندماج  -وهو أحد برام��ج املنظمة الدولية
للهج��رة باألس��اس  -ي��ؤدي إىل احلماي��ة من اإلصابة باألمراض واملخاطر امله��ددة للحياة ،وجيب أن تبدأ
برام��ج املس��اعدة يف الع��ودة الطوع ّي��ة وإع��ادة اإلندم��اج باتفاق لتأمني ظ��روف معيش��ية الئقة أثناء
رحلة العودة.
جيب أن يعمل كل من اجمللس القومي للطفولة واألمومة واللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع
اهلجرة غري الش��رعية واالجتار بالبش��ر وجلنة محاية الطفل يف احملافظات ً
معا لتعزيز آليات احلماية
القائمة وإنش��اء برنامج املس��اعدة يف العودة الطوع ّية وإعادة اإلندماج لألطفال املصريني املهاجرين
غري النظاميني ،على أن تشمل هذه الربامج عالج األطفال الذين مت إنقاذهم من الصدمات وتقديم
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الدعم النفسي واالجتماعي من أجل إعادة تأهيلهم بأمان.
ترى ورقة السياسات هذه أن املنظمة الدولية للهجرة هي إحدى أصحاب املصلحة الرئيسيني اليت توفر
برناجما مس� ً
ً
�اعدا لعودة املهاجرين غري الش��رعيني وإعادة إدماجهم ،وخاصة األطفال غري املصحوبني
بذويهم ،ويكون الوضع املثالي لتنفيذ برامج املساعدة يف العودة الطوع ّية وإعادة اإلندماج من خالل
التخطي��ط لتقيي��م حقيقي لالحتياجات للعائدين وأس��رهم الذين يلعب��ون دورا هاما يف عملية إعادة
اإلدم��اج ،وهن��اك العدي��د م��ن االحتياج��ات املتوقعة اليت ميكن تلبيته��ا من أجل إع��ادة إاحلاق األطفال
العائدي��ن بالنظ��ام التعليم��ي وه��ي :تقديم برام��ج التدريب املهين ال�تي تليب احتياجات س��وق العمل،
وتش��جيع الش��ركات اجلديدة وريادة األعمال ،وتوفري فرص العمل املناس��بة للعائدين وأفراد أسرهم.
يع��د رص��د وتقيي��م اجله��ود اليت ته��دف إىل دعم العائدي��ن وحماوالتهم إلع��ادة االندماج خيا ًرا أساس� ًيا
للسياس��ة ،وجي��ب أن يصاح��ب عملي��ة تنفي��ذ برنام��ج املس��اعدة يف الع��ودة الطوع ّي��ة وإع��ادة اإلندم��اج
اس��تمرار إجراء األحباث وحتليل البيانات لوضع مؤش��رات ملموس��ة للتنفيذ والنواتج اليت يسفر عنها،
وبالتالي سيتم بناء معرفة ُ َ
م ّدثة حول هذه الظاهرة وعناصرها ،مثل عوامل الطرد للطفل املهاجر
غري املصحوب بذويه وحجم وقوة شبكات التهريب وعوامل اجلذب وإمكانية إعادة دمج الطفل العائد.
جي��ب أن يس��تند النه��ج احلمائ��ي  -ال��ذي يه��دف يف األص��ل إىل ختفي��ف تداعي��ات ظاه��رة اهلج��رة غ�ير
النظامي��ة  -إىل برنام��ج وط�ني لعودة وإع��ادة إدماج األطفال الذين يهاجرون بش��كل غري نظامي من
خالل اإلجراءات الضرورية التالية (اللجنةالوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع اهلجرة غري الشرعية
واالجت��ار بالبش��ر( )2016،منظم��ة اليونيس��يف( )2017 ،املنظمة الدولي��ة للهجرة:)2016 ،
• تعزيز نظام آليات احلماية خاصة بالنسبة لألطفال يف احلجر الصحي ألي بلد أوروبي.
• تقدي��م الدع��م النفس��ي واالجتماعي املالئ��م لألطفال الذين يت��م إنقاذهم وعائالتهم
م��ن أجل إعادة تأهيلهم وإعداده��م لربنامج إعادة االندماج.
• ضمان فرصة إعادة االلتحاق بالتعليم لألطفال يف سن التعليم اإللزامي.
• تقدي��م التعلي��م والتدري��ب امله�ني للعائدي��ن املس��تعدين للعم��ل وألفراد أس��رهم لتش��جيع
االجتاه حن��و الش��ركات العائلية.
• تش��جيع املش��روعات واملؤسس��ات التجارية اجلديدة يف احملافظة املس��تهدفة إلتاحة املزيد
من فرص العمل.
وكنتيجة للنهج احلمائي وأنشطته املتعددة ستكون هناك فرصة لألطفال املشاركون بالفعل يف اهلجرة
غ�ير النظامي��ة ،حي��ث يتيح هلم رؤية فرصة للعودة ويش��جعهم على تغيري مصريه��م ،وجيب أن تقوم
األنشطة اليت تهدف إىل محاية األطفال املعرضني خلطر اهلجرة غري النظامية بتنبيه األسر وتشجيعهم
على إعادة أطفاهلم ،باإلضافة إىل منع املرشح احملتمل للهجرة غري النظامية من النظر للهجرة كخيار.
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بدائل املقاضاة:
يشكل اإلطار التشريعي جانب هام للسيطرة على مثل هذه القضية متعددة األبعاد ،وبإلقاء نظرة
س��ريعة على العوامل الرئيس��ية اليت تؤثر على قرار الس��فر بش��كل غري ش��رعي عرب البحر ميكننا أن
ن��رى س��بب أهمية القانون ،حيث تش��مل هذه األس��باب أفراد األس��رة واألقران واملهرب�ين واملهاجرين
الذي��ن ينجح��ون يف الوص��ول إىل وجهته��م ،وجيب وض��ع قوانني مكافحة التهريب اس��تنا ًدا إىل ظروف
حقيقية على أن تفي يف الوقت نفسه باملعايري الدولية واالحتياجات احمللية ،وتعد الدعوة إىل إصدار
املزي��د م��ن القوان�ين للتعام��ل مع هذه املش��كلة ً
أمرا ضرور ًي��ا ،ومن ناحية أخرى جي��ب على أصحاب
املصلح��ة املهتم�ين ،مث��ل املش��رعني والربملاني�ين ومجاع��ات الضغ��ط ومنظم��ات حق��وق املهاجري��ن
مراجعة السياس��ات احلالية مبا يتماش��ى مع حقوق الطفل ورفاهه.
وقد صدر قانون ملكافحة التهريب يف عام  ،2016حيث قدمته احلكومة املصرية يف نوفمرب  2015إىل الربملان،
ومؤخ��را مت إص��دار الالئح��ة التنفيذي��ة هل��ذا القان��ون يف ع��ام  ،2018وعلى الرغم م��ن أن ذلك يعد خطوة
جيدة حنو منع اهلجرة غري النظامية ،ال يزال هناك حاجة إىل مزيد من العمل لتطوير الكفاءات واملوارد
الالزمة إلنفاذ القانون بشكل فعال ،لذا يعد بناء القدرات أحد املتطلبات األساسية إلنفاذ القانون ،وتعد
برامج بناء القدرات اليت تتم بالتعاون بني املؤسسات احمللية واملنظمات الدولية الطريقة الصحيحة لنقل
اخلربات ورفع مستوى أداء املوظفني احلكوميني ،وميكن أن تشمل برامج بناء القدرات تبادل الزيارات مع
دول جهة الوصول ومصر وتبادل أفضل املمارسات يف جمال مكافحة هجرة األطفال.
جي��ب مقاض��اة املهرب�ين وأي م��ن الش��بكات املتعاونة معهم وتطبي��ق عقوبات ش��ديدة عليهم ،وجيب
زي��ادة العقوب��ة ألي ف��رد يش��ارك يف أنش��طة التهري��ب ،حي��ث يش��كل مساس��رة اهلج��رة غري الش��رعية
خط��راً ،وس��وف متنعه��م حماكمته��م م��ن جذب مزي��د من الضحاي��ا ،وأخ ًريا سيش��مل نظ��ام العقوبات
معاقب��ة اآلب��اء الذي��ن يرس��لون أطفاهل��م يف رحلة خطرية ع�بر البحر.
وحتى يتم تناول هذا النهج يوجد عدد من اإلجراءات الواضحة اليت جيب متابعتها (اللجنة الوطنية
التنس��يقية ملكافحة ومنع اهلجرة غري الش��رعية واالجتار بالبش��ر( )2016،منظمة اليونيسيف)2017 ،
(املنظمة الدولية للهجرة:)2016 ،
• بن��اء الق��درات يف جم��ال إنفاذ القانون من خ�لال الزيارات وال��دورات التدريبية للموظفني
احلكوميني ورجال الش��رطة والقضاة وغريهم من األخصائيني االجتماعيني الذين سيش��اركون
يف إنفاذ القانون ولوائحه.
• إص��دار اللوائ��ح والق��رارات الوزارية الداعمة م��ن أجل فرض عقوب��ات للقانون بالطريقة
الصحيحة.
• التأكيد على مسؤولية الوالدين واجلرمية الذي سيتم اتهامهم بها إذا اشرتكوا يف هجرة طفلهم،
وباإلضافة إىل ذلك جيب اإلعالن عن العقوبات يف قضايا حقيقية كدليل على جدية القانون.
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إن إنف��اذ القان��ون والئحت��ه التنفيذية  -ع�لاوة على إضافة املزيد من اللوائح والقرارات  -سيس��تكمل
اإلط��ار التش��ريعي ال�لازم ملعاجل��ة املش��كلة ،وم��ن ناحي��ة أخرى س��يعمل تعزي��ز قدرات املش��اركني يف
التنفي��ذ عل��ى وض��ع القانون يف املكانة املناس��بة يف ظل مس��ؤوليات وأوجه مس��اءلة واضحة.

بدائل الشراكة:
تف��رض الطبيع��ة املتداخل��ة لظاه��رة األطف��ال املهاجرين من مص��ر غري املصحوب�ين بذويهم التزاما
عل��ى األط��راف املعني��ة بالتعاون وخاصة بني احلكومة املصرية ونظرياتها يف بلدان املقصد باإلضافة
إىل املنظم��ات اإلقليمي��ة والدولي��ة املعني��ة حبماي��ة الطف��ل وحق��وق املهاجرين ،لذلك جي��ب أن تكون
أولوية تلك األطراف إنش��اء منوذج ش��راكة متكامل.
جي��ب أن تق��وم الش��راكة يف قضية األطفال املهاجرين م��ن مصر غري املصحوبني بذويهم على التفكري
والتخطي��ط االس�تراتيجي ،وهن��اك حاج��ة إىل خي��ار سياس��ة يق��وم بصياغ��ة من��وذج ش��راكة ً
وفق��ا
الس�تراتيجية تتداخ��ل خبي��ارات السياس��ة األخرى ،فمن الواضح أن أح��د اجلوانب لن ينجح يف العمل
بش��كل منفصل عن اجلهات الفاعلة األخرى ،وس��تعمل اس�تراتيجية الش��راكة اليت يتم التخطيط هلا
بش��كل جي��د ويش�ترك يف وضعه��ا مجيع األطراف املعنية على تيس�ير العمل مع��ا وحتقيق أقصى قدر
م��ن نواتج جه��ود مكافحة الظاهرة.
وال ش��ك أن إب��رام اتفاق��ات التع��اون ومذك��رات التفاه��م عل��ى مجي��ع مس��تويات الش��راكة بطريق��ة
اسرتاتيجية أمر هام ويعد أحد املتطلبات األساسية ،ويتوىل كل من اجمللس القومي للطفولة واألمومة
واللجن��ة الوطني��ة التنس��يقية ملكافح��ة ومن��ع اهلج��رة غري الش��رعية واالجتار بالبش��ر يف مصر مهمة
التوقيع على اتفاقيات اجلهات الفاعلة األخرى ومذكرات التفاهم على مجيع املستويات ً
وأيضا وضع
خط��ط حم��ددة األولوي��ة لتطبيق تلك االتفاقيات ،وجيب أن تت��م هذه االتفاقيات يف ضوء االتفاقيات
الدولي��ة ،وبالتأكي��د ستس��تفيد مصر م��ن هذه االتفاقات خاصة يف اكتس��اب اخل�برات ،وحتديدا فيما
يتعل��ق بالدع��م الف�ني يف ختطيط وتنفيذ برام��ج فعالة للغاية حلل املش��كلة ومعاجلة تداعياتها.
وتع��د اتفاقي��ات إدارة احل��دود م��ع دول البحراألبي��ض املتوس��ط واح��دة م��ن الف��رص اجلي��دة لعق��د
اتفاقي��ات تع��اون ثنائي��ة يك��ون م��ن ش��أنها مس��اعدة مص��ر يف خف��ض ع��دد األطف��ال املهاجري��ن غري
املصحوب�ين بذويه��م ،وخاص��ة م��ع دول املقص��د الرئيس��ية مث��ل إيطالي��ا واليون��ان.
ويع��د تب��ادل املعلوم��ات واحلقائ��ق اإلحصائي��ة حول الظاه��رة بني األط��راف الفاعلة الرئيس��ية أحد
أش��كال الش��راكات اإلس�تراتيجية ال�تي ينبغي أن جتريها مص��ر بانتظام ،ويتضمن ه��ذا التبادل بعض
الس��جالت الرمسية حول اجلرائم يف احملافظات املس��تهدفة وعدد الس��كان وحالة البطالة وغريها من
املعلوم��ات واألف��كار ذات الصل��ة ال�تي ميكن اس��تخدامها يف عملية صنع الق��رار والتخطيط والتنفيذ.
يوج��د مش��اكل متك��ررة وأمن��اط خطرية جلذب األطفال الس��تغالل مدخرات عائالتهم يف الس��فر مع
املهرب�ين ،ل��ذا تظه��ر احلاج��ة إىل إنش��اء قاع��دة بيان��ات ش��املة لتغطية ه��ذه التفاصي��ل املعقدة على
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أن تتس��م باملرونة الكافية لتش��مل التفاصيل الكاملة من مجيع اجلهات الفاعلة الرئيس��ية والش��ركاء
املعنيني ،وبالتالي تعد أفضل طريقة إلنشاء قاعدة البيانات الشاملة تلك هي التعاون بني احلكومة
املصرية و /أو اجمللس القومي للطفولة واألمومة واللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع اهلجرة
غري الش��رعية واالجتار بالبش��ر واملنظمات الدولية واإلقليمية والس��لطات األخرى يف بلدان املقصد.
حت��ى يت��م تنفي��ذ نه��ج الش��راكة يعت�بر ما يلي ش��رطا أساس��يا (اللجنة الوطني��ة التنس��يقية ملكافحة
ومن��ع اهلج��رة غري الش��رعية واالجتار بالبش��ر( )2016،منظم��ة اليونيس��يف( )2017 ،املنظمة الدولية
للهج��رة:)2016 ،
• وض��ع خط��ة اس�تراتيجية للش��راكة عل��ى امل��دى الطوي��ل ،وه��و ما يش��مل اتفاقي��ات إدارة
احلدود مع مجيع الدول اجملاورة اليت جيب أن يتم فيها إيضاح التعاون لعودة األطفال املهاجرين
غ�ير املصحوبني بذويهم.
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اخلالصة والتوصيات

اخلالصة والتوصيات:
إن األس��باب الرئيس��ية ملشكلة األطفال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم يف مصر متنوعة ومعقدة،
ً
ً
اس�تراتيجيا متع��دد األبع��اد يف تن��اول املش��كالت
تدخ�لا
ويتطل��ب ه��ذا التن��وع والتعقي��د يف األس��باب
االقتصادية االجتماعية ذات الصلة ،وقد وضحت هذه الورقة نهج يضم أربعة أركان لتشمل جمموعة
م��ن احلل��ول البديل��ة يف صورة خطط مرحلي��ة ،وتتلخص األركان األربعة للتدخ��ل يف النهج الوقائي
والنهج احلمائي ونهج املقاضاة ونهج الش��راكة ،وتتس��م اخليارات البديلة ً
أيضا بالتنوع والتباين من
حي��ث األهمي��ة واجل��دوى ،ل��ذا حتى يتم التوص��ل إىل طريق��ة موضوعية لتقييم جمموع��ة البدائل
كامل� ً�ة وتقدي��م التوصي��ات املناس��بة ،مت إج��راء حتلي��ل ( )PASTELلتقيي��م كل خي��ار وصالحيت��ه
وج��دواه من الناحية السياس��ية واإلداري��ة واالجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية والتش��ريعية.
وتوص��ي ه��ذه الورق��ة بإط�لاق محل��ة توعي��ة يف مجي��ع أحن��اء مص��ر م��ع الرتكي��ز بش��كل خ��اص على
احملافظ��ات ذات أعل��ى مع��دالت هلج��رة األطف��ال ،عل��ى أن تس��تمر ه��ذه احلمل��ة ويت��م تكراره��ا لف�ترة
طويل��ة ،وجي��ب أن يك��ون كل م��ن اجملل��س األعل��ى للطفول��ة واألموم��ة و اللجن��ة الوطني��ة التنس��يقية
ملكافحة ومنع اهلجرة غري الشرعية واالجتار بالبشر ومنظمة اليونيسيف واملنظمة الدولية للهجرة
وبلدان البحر األبيض املتوسط من اجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا النشاط بقيادة اللجنة الوطنية
التنسيقية ملكافحة ومنع اهلجرة غري الشرعية واالجتار بالبشر ،وميكن أن يتضمن ذلك هدف تغيري
آراء الف��رد واألس��رة جت��اه اهلج��رة غ�ير النظامي��ة لألطف��ال ع��ن طريق تغي�ير معتقداته��م من خالل
البيان��ات اإلعالمي��ة يف القن��وات التلفزيوني��ة واإلذاعي��ة ،حي��ث يوجد حاجة ماس��ة لتن��اول املعايري
االجتماعية والسلوكية ،وميكن لألفالم والربامج التلفزيونية تناول هذه املشكلة وتداعياتها بشكل
مباشر أو غري مباشر يف السيناريوهات والنصوص ،وجيب أن يتم تدريب قادة اجملتمع تدريبا جيدا
مثل األئمة يف املس��اجد والقساوس��ة يف الكنائس واملدرس�ين يف املدارس من أجل تعريف أفراد اجملتمع
بالنتائج الس��لبية هلجرة األطفال ،وس��وف يناصر هؤالء األش��خاص تغيري املفهوم اخلاطئ املنتشر بأن
اهلج��رة غري النظامية س��تؤدي إىل حياة أفضل.
ُيع��د إتاح��ة الوصول إىل التعليم اجليد بش��كل عادل خيا ًرا حمور ًي��ا ،حيث توجد حاجة ملحة لزيادة
االس��تثمار يف التعلي��م يف احملافظ��ات املس��تهدفة ،ويع��د بن��اء امل��دارس اجلدي��دة وتوفري نظ��ام تعليمي
يستجيب لسوق العمل أمر بالغ األهمية ،لذا جيب أن يتم توفري مزيج من الفرص التعليمية وفرص
العمل جلذب األطفال للبقاء يف مصر ،ويف الوقت نفسه جيب أن جيد العائدون ً
مكانا يف نظام التعليم،
وم��ن أفض��ل ط��رق إع��ادة دم��ج العائدين أن يت��م تس��جيلهم يف املدارس م��ن أجل تزويده��م باملهارات
الالزم��ة لس��وق العم��ل وإع��ادة تأهيله��م للمش��اركة يف اجملتم��ع ،ويع��د ه��ذا التعليم اجليد أس��اس بناء
جمتم��ع ق��ادر على رعاية األطفال به ومس��تدام يف تنميته.
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وتؤك��د ورقة السياس��ات ه��ذه على أهمية توفر وصحة املعلومات وكفاية األحباث املس��تندة إىل األدلة،
وجيب أن يقوم برنامج العودة وإعادة اإلندماج على معرفة قوية وحبوث مت إجراءها بش��كل متقن،
وخاص��ة وفق��ا الحتياج��ات اجملتمع ،وتوصي هذه السياس��ة بزيادة هامش أحباث السياس��ات يف جمال
األطف��ال املهاجري��ن غ�ير املصحوب�ين بذويه��م وتق�ترح سياس��ات ته��دف إىل خماطبة خمتل��ف أصحاب
املصلح��ة ،م��ع تقدي��م توصيات وخيارات م��ن وجهات نظرهم ،وجيب على اجله��ات الفاعلة احملورية
مث��ل اجملل��س القوم��ي للطفول��ة واألموم��ة واللجن��ة الوطني��ة التنس��يقية ملكافحة ومن��ع اهلجرة غري
الش��رعية واالجت��ار بالبش��ر توف�ير قواعد بيان��ات متكاملة جتم��ع املعلومات واإلحصائي��ات والبحوث
وال��رؤى املتاح��ة ح��ول ه��ذه الظاهرة وإتاحتها جلمي��ع الباحثني ومراكز البح��وث وصناع القرار من
أج��ل تعزيز فعالية أنش��طة التدخل.
يعد القطاع اخلاص أحد أصحاب املصلحة الرئيسيني من زاوية متويل املشاريع التعليمية ودعم سوق
العمل من خالل إنش��اء فرص جتارية جديدة ،وهناك حاجة إلنش��اء وحدة إدارية لتيس�ير املسؤولية
االجتماعي��ة للش��ركات وإدارة العالق��ة ب�ين جه��ود القط��اع اخل��اص واجت��اه السياس��ة االقتصادي��ة يف
احملافظات املستهدفة ،وسيؤدي إنشاء هذه الوحدة اإلدارية يف اهليكل اإلداري للمحافظة حتت إشراف
احملاف��ظ إىل منحه��ا س��لطة إدارة امل��وارد املتاح��ة وفرصة حتقي��ق أقصى فائدة ،وجي��ب أن تتولي تلك
الوحدات دعم الش��ركات الراغبة يف مس��اعدة اجملتمع يف عملية إجياد الطريق الصحيح واملس��تفيدين
األكثر اس��تحقاقا ملش��روعاتها وبراجمها ،وتتلخص املهام الرئيس��ية اليت س� ُ�تكلف بها تلك الوحدات يف
تقييم احلاجات والتنسيق والدعوة واملناصرة وعملية مواءمة االختيارات ،وسيتم حتقيق خطوات
س��ريعة وإجيابية يف مكافحة مش��كلة األطفال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم يف مصر من خالل
تنفي��ذ حزمة التدخالت املقرتحة.
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