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مقدمة:

ملتقى السياسات العامة

موجز سياسات

اآلراء الواردة في هذه الورقة هي آراء المؤلفين و/أو المحررين وال تعكس سياسات أو وجهات نظر منظمة اليونيسيف أو الجامعة األمريكية بالقاهرة.
يتم نشر هذه األوراق لتشجيع مزيد من الحوار حول القضايا التي تؤثر على األطفال في مصر 

في محاولة إلكساب طالب الدراسات العليا خبرات صياغة حلول سياسية عملية

تناقش هذه الورقة قضية الهجرة غير النظامية لألطفال المصريين مع التركيز على األطفال غير المصحوبين بذويهم، حيث تقدم أوال نظرة 
على مظاهر تلك المشكلة في مصر والعوامل الرئيسية واألسباب وراء ظاهرة هجرة األطفال  غير المصحوبين بذويهم وتلقي الضوء على 
مخاطر تلك المشكلة، وبعدها يتم تحليل الجهود الفعلية المبذولة لحل هذه المشكلة مع توضيح سياسات الحكومة المصرية لخفض أعداد 

األطفال غير المصحوبين بذويهم، وتختم بتقديم التوصيات ودراسة كيفية حل هذه األزمة في المستقبل القريب.
إن النتيجة الرئيسية التي توصلت لها هذه الورقة هي أن هذه الظاهرة تتزايد في بعض المحافظات األكثر حرمانًا في البالد، وعلى الرغم 
من تنفيذ بعض أصحاب المصلحة لعدد من األنشطة المتعلقة بالقضية، ال تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد لمنع هذه الظاهرة من التفاقم، 
وأخيرا تتضمن توصيات ورقة السياسة: رفع مستوى الوعي لدى األطفال وعائالتهم وتقديم خدمات تعليمية جيدة وتوفير المعلومات ودعم 

سوق العمل لخلق المزيد من فرص العمل. 

كبير،  بشكل  المصري  المجتمع  في  لألطفال  الشرعية  غير  الهجرة  زادت   
وباإلرقام بلغت نسبة األطفال غير المصحوبين بذويهم ۲۸٪ من إجمالي عدد 
المهاجرين في عام ۲۰۱۱، وارتفعت إلى ٤۹٪ في عام ۲۰۱٤، ثم ٦٦٪ في 
عام ۲۰۱٦، وهناك أسباب عديدة لهذه األزمة، أهمها الفقر والبطالة وسعي 
المصحوبين  غير  لألطفال  رئيسية  فئات  ثالث  وهناك  أفضل،  لحياة  األسر 
والمنفصلين عن ذويهم، وتشمل الفئة األولى األطفال المنفصلين عن أسرهم أو 
المجتمع  يقوم  بأن  يُنصح  الفئة  لهذه  وبالنسبة  التنقل،  أثناء  الرعاية  مقدمي 
المدني والمنظمات الدولية والعاملون االجتماعيون بتنفيذ التدابير الالزمة في 
مراكز االستقبال والعبور لتحقيق لم شمل األسرة الفوري، وتشمل الفئة الثانية 
األطفال الذين بدأوا رحلتهم كأطفال غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم، 
ثم انتهى بهم المطاف بالسفر مع مجموعات أخرى من الناس، ويكون معظمهم 
تجنب  ويحاولون  سنة   ۱۷ و   ۱٤ بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  الذكور  من 
الفئة  الذين يدعون كونهم صغار، وتشمل  التسجيل في الجهات الرسمية، أو 

الثالثة األطفال الذين توقفت هجرتهم بسبب نقص الموارد.
تشكل قضية الهجرة غير الشرعية لألطفال الصغار في مصر تهديًدا خطيًرا، ليس فقط للبلدان الُمستقبلة، ولكن للبلدان المصدرة أيًضا. 

ومن الصعب تحديد حجم الهجرة غير الشرعية بسبب الطبيعة المعقدة لهذه الظاهرة.
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الجهود الفعلية المبذولة لحل هذه المشكلة:
وقد صرحت وزارة الخارجية المصرية أن عدد المصريين الذين حاولوا 
أكتوبر   ۲۷ من  الفترة  خالل  شرعية  غير  بطريقة  إيطاليا  إلى  الوصول 
۲۰۱۲ إلى ۲٥ سبتمبر ۲۰۱۳ بلغ ٤۷۱۱ من بينهم ۱۲۱٤ من القُّصر 

الذين تقل أعمارهم عن ۱۸ سنة.
ووفقًا لتقرير صادر عن المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية حول 
الهجرة غير الشرعية لألطفال غير المصحوبين بذويهم تم نشره في عام 
۲۰۱٦ فإن جميع المهاجرين غير الشرعيين غير المصحوبين بذويهم من 
الذكور؛ حيث بلغت نسبة األطفال ۹۹٫۹٪ وتتزايد في الفئة العمرية ۱٦ - 
۱۸ عاما (۷۳٫۲٪)، في حين أن هذه النسبة في الفئة العمرية ۱۲ - ۱٥ 

عاما تصل إلى ۲٥٫۲٪ من اإلجمالي.

ويُدرك عدد كبير من األطفال المهاجرين المصريين أن قواعد االتحاد األوروبي تسمح لألطفال غير المصحوبين بذويهم بالبقاء في الدولة، 
وتعترف بعض الدول األخرى بحق الطفل في اإلقامة مثل القانون اإليطالي.

لذلك اتخذت الحكومة مصريّة مجموعة من اإلجراءات تباينت ما بين التدابير التشريعية واإلجرائية، وتشمل التدابير التشريعية القانون رقم 
٦٤ لسنة ۲۰۱۰ والقانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱٦، في حين تشمل التدابيراإلجرائية إنشاء كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع 

االتجار في األفراد واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

 عدد األطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم الذين
تم إجراء المقابالت معهم وفقا لمحافظة األصل
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العوامل التى تشجع األطفال غير المصحوبين بذويهم على مغادرة مصر
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أثناء رحلة الهجرة يواجه األطفال غير المصحوبين بذويهم المهاجرون إلى أوروبا من مصر صدمة في صورة التعرض لمجموعة متنوعة 
من الضغوطات، حيث يواجهون أنواًعا مختلفة من العنف في بلدهم األم وأثناء رحلة الهجرة وبمجرد وصولهم إلى البلدان المضيفة، إذ ال 
يمكنهم العثور على مياه للشرب وعادةً ما تتوفر كميات صغيرة فقط من الطعام الصالح لألكل، وباإلضافة إلى ذلك قد يتعرضون لإليذاء اللفظي 

و/ أو البدني على أيدي المهربين، وقد تُسلب ممتلكاتهم.

والتعقيد في  التنوع  بذويهم متنوعة ومعقدة، ويتطلب هذا  المصحوبين  المهاجرين غير  المصريين  األطفال  لمشكلة  الرئيسية  األسباب  إن 
األسباب تدخالً استراتيجياً متعدد األبعاد في تناول القضية، ويُوصى بتطبيق أربعة أركان للتدخل وهي النهج الوقائي والنهج الحمائي ونهج 

المقاضاة ونهج الشراكة.

توصي هذه الورقة بإطالق حملة توعية في جميع أنحاء مصر مع التركيز بشكل خاص على المحافظات ذات أعلى معدالت لهجرة األطفال،على 
أن تستمر هذه الحملة ويتم تكرارها لفترة طويلة، يجب أن يكون كل من المجلس األعلى للطفولة واألمومة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة 
ومنع الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر ومنظمة اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة وبلدان البحر األبيض المتوسط من الجهات الفاعلة 
الرئيسية في هذا النشاط بقيادة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر، وذلك بهدف تغيير اآلراء 
التلفزيونية  القنوات  في  اإلعالمية  البيانات  خالل  من  معتقداتهم  تغيير  خالل  من  لألطفال  النظامية  غير  الهجرة  تجاه  واألسرية  الفردية 
المشكلة بشكل  تناول هذه  التلفزيونية  المعايير االجتماعية والسلوكية، ويمكن لألفالم والبرامج  لتناول  واإلذاعية،حيث يوجد حاجة ماسة 
مباشر أو غير مباشر وتداعياتها في السيناريوهات والنصوص، ويجب أن يتم تدريب قادة المجتمع - مثل األئمة في المساجد والكهنة في 
يناصر هؤالء  األطفال، وسوف  لهجرة  السلبية  بالنتائج  المجتمع  أفراد  تعريف  أجل  من  جيداً  تدريباً   - المدارس  في  والمدرسين  الكنائس 

األشخاص تغيير المفهوم الخاطئ المنتشر بأن الهجرة غير النظامية ستؤدي إلى حياة أفضل.

يُعد إتاحة الوصول إلى التعليم الجيد بشكل عادل خياًرا محوريًا، حيث يوجد حاجة ملحة لزيادة االستثمار في التعليم في المحافظات المستهدفة، 
ويعد بناء المدارس الجديدة وتوفير نظام تعليمي يستجيب لسوق العمل أمر بالغ األهمية، لذا يجب أن يتم تقديم مزيج من الفرص التعليمية 
وفرص العمل لجب األطفال للبقاء في مصر، وفي الوقت نفسه يجب أن يجد العائدون مكانًا في نظام التعليم، ومن أفضل طرق إعادة دمج 
العائدين أن يتم تسجيلهم في المدارس من أجل تزويدهم بالمهارات الالزمة لسوق العمل وإعادة تأهيلهم للمشاركة في المجتمع، ويعد هذا 

التعليم الجيد أساس بناء مجتمع قادر على رعاية األطفال به مستدام في تنميته.

مخاطر هذه المشكلة:

الخالصة والتوصيات

الصعوبات التى واجهت األطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم خالل رحلة هجرتهم غير النظامية
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فريق عمل ملتقى السياسات العامة:
المشرف العام: د. ليلى البرادعي - المشرف العام المشارك: د. شاهجهان بويان - مدير الملتقي: محمد قدري - منسق المشروع: وليد الديب

 policyhub@aucegypt.edu

ملتقى السياسات العامة هو مبادرة بدأت في كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة في أكتوبر ۲۰۱۷، وتهدف 
المبادرة إلى سد الفجوة في مجال بحوث السياسات من خالل تقديم اآللية التي يمكن بواسطتها العمل على صياغة 
األفكار الجيدة واإلجابات المنطقية والحلول الهادفة ومناقشتها وصقلها واختبار صحتها وعرضها على صانعي 
السياسات في شكل منظم شديد الوضوح ممتد األثر، وذلك بهدف حل المعضالت الحادة والمزمنة التي تعاني منها 

السياسات في مصر. 
تجمع  منتظم  بشكل  السياسات  عمل  فرق  تشكيل  فيها  يتم  عمل  وحدة  العامة  السياسات  ملتقى  يوفر 
تزويدهم  ليتم  المبدعين،  السياسات  محللي  وشباب  الخبرة  ذوي  من  السياسات  مجال  في  الباحثين/الموجهين 
إلى  والوصول  والمعرفة  العالقات  وشبكات  واألدوات  والمساحة  الجديدة  والخبرات  والتدريب  الالزمة  بالموارد 
الخبراء، وذلك بهدف تمكينهم من التوصل إلى حلول سليمة ودقيقة ومبدعة في مجال صياغة السياسات التي تتميز 

بإمكانية الدعوة إليها بشكل فعال وإيصالها لصانعي السياسات المعنيين ولعامة المواطنين. 
كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة

مبنى الجميل
policyhub@aucegypt.edu

تليفون:  ۲۰۲٦۱٥۳۳۲۳+
طريق الجامعة األمريكية بالقاهرة. ص ب: ۷٤. القاهرة الجديدة ۱۱۸۳٥. مصر

ملتقى السياسات العامة
عندما يجتمع البحث الدقيق مع اإلبداع

وتؤكد ورقة السياسات هذه على أهمية توفر وصحة المعلومات ومالءمة األبحاث المستندة إلى األدلة، ويجب أن يقوم برنامج العودة وإعادة 
الدمج على معرفة قوية وبحوث تم إجراءها بشكل جيد، وخاصة وفقا الحتياجات المجتمع،وتوصي هذه الورقة بزيادة هامش أبحاث السياسات 
في مجال األطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم وتقترح سياسات تهدف إلى مخاطبة مختلف أصحاب المصلحة، مع تقديم توصيات 
التنسيقية  الفاعلة المحورية مثل المجلس القومي للطفولة واألمومة واللجنة الوطنية  وخيارات من وجهات نظرهم، ويجب على الجهات 
لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر توفير قواعد بيانات متكاملة تجمع المعلومات واإلحصائيات والبحوث والرؤى المتاحة 

حول هذه الظاهرة وإتاحتها لجميع الباحثين ومراكز البحوث وصناع القرار من أجل تعزيز فعالية أنشطة التدخل.

يعد القطاع الخاص أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين فيما يتعلق بتمويل المشاريع التعليمية ودعم سوق العمل من خالل إنشاء فرص تجارية 
السياسة  واتجاه  الخاص  القطاع  جهود  بين  العالقة  وإدارة  للشركات  االجتماعية  المسؤولية  لتيسير  وحدة  إلنشاء  حاجة  جديدة،ويوجد 
االقتصادية في المحافظات المستهدفة، وسيؤدي إنشاء هذه الوحدة في الهيكل اإلداري للمحافظة تحت إشراف المحافظ إلى منحها سلطة إدارة 
الموارد المتاحة وفرصة تحقيق أقصى فائدة، وستتولي تلك الوحدات دعم الشركات الراغبة في مساعدة المجتمع في عملية إيجاد الطريق 
الصحيح والمستفيدين األكثر استحقاقا لمشروعاتها وبرامجها، وتتلخص المهام الرئيسية التي ستُكلف بها تلك الوحدات في تقييم الحاجات 

والتنسيق والدعوة والمناصرة وعملية مواءمة االختيارات.

يمكننا أن نعمل معا على مكافحة مشكلة األطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.


