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ملحة عامة

عندما   ،2013 عام  منذ  حراك"  يف  "األطفال  مع  العمل  عىل  مرص  يونيسف  منظمة  دأبت 
أرس  من  لألطفال  املتزايدة  لالحتياجات  لالستجابة  برامجها  مواءمة  إىل  املنظمة  ٌدفعت 
النازحني واملجتمعات املضيقة األكرث احتياجاً، مع قدوم الالجئني السوريني إىل مرص. الوالية 
يف  األطفال  جميع  مع  تعمل  تجعلها  األطفال  حقوق  لحامية  ليونيسف  املنوطة  الفريدة 

حراك، بغض النظر عن جنسياتهم أو وضعهم القانوين أو وضعهم كالجئني.

االحتياجات  وتلبية  التكيف  عىل  القدرة  عىل  يركز  نهجاً  مرص  يف  يونيسف  برنامج  ويتبنى 
اإلنسانية املستمرة لالجئني واملهاجرين واملجتمعات املضيفة األكرث احتياجاَ.

الضعيفة  الفئات  احتياجات  تلبية  عىل  املرصية  الحكومة  قدرة  لبناء  الربنامج  ُصِمم  وقد 
الالجئني  دمج  إىل  الرامية  الحكومة  جهود  الربنامج  ويدعم  الخدمات،  تقديم  خالل  من 
وطالبي حق اللجوء يف املجتمعات املرصية، فبدالً من مخيامت الالجئني، فإنهم يندمجون يف 
املجتمعات املرصية ويتنقلون بحرية يف أنحاء البالد، ويحصلون عىل التعليم العام وخدمات 

الرعاية الصحية األولية عىل قدم املساواة مع املواطنني املرصيني.

هو  واألمومة-  للطفولة  القومي  املجلس  مع  بالرشاكة  مرص  يف  يونيسف  منظمة  وتعمل 
الجهة الحكومية الرئيسية املعنية باملسائل املتعلقة بحقوق الطفل- ومع الجهات الحكومية 

األخرى، للقيام مبا ييل:

النظامية، 	  غري  بالهجرة  املرتبطة  املخاطر  لتقليل  الطفل،  لحامية  الوطنية  اآلليات  تعزيز 
مبا يف ذلك، األطفال يف حراك إىل مرص أو داخلها أو منها.

بناء القدرات الوطنية عىل املدى الطويل لتلبية االحتياجات املعقدة ألطفال الالجئني أو 	 
املهاجرين أو املرصيني األكرث ضعفاَ.

والصحة، 	  التعليم  سيام  وال  الحكومية،  وغري  الحكومية  األساسية  الخدمات  تقديم  دعم 
الضعيفة. السكانية  للفئات 

احتياجاَ، 	  األكرث  واملرصيني  واملهاجرين  لالجئني  العاجلة  اإلنسانية  االحتياجات  تلبية 
يف  املجتمعية  والجهود  والتوعية  املناسبة،  اإلنسانية  التدخالت  خالل  من  بدعمهم 

قطاعات حامية الطفل والصحة والتعليم.

بني  كرهاً،  أو  طوعاً  شتى،  ألسباب  يتنقلون  الذين  األطفال  لوصف  يستخدم  شامل،  مصطلح  حراك"  يف  1"األطفال 

البلدان أو داخلها، مع آبائهم أو غريهم من مقدمي الرعاية أو بدونهم، والذين قد يتيح لهم االنتقال فرصاً جديدة، 

ولكنه يف الوقت نفسه قد يعرضهم لالستغالل أو اإليذاء أو اإلهامل أو العنف االقتصادي أو الجنيس - الفريق العامل 

املشرتك بني الوكاالت املعني باألطفال يف حراك
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لجميع  بالنسبة  النظامية  غري  املختلطة  والهجرة  البرش  وتهريب  باألطفال  اإلتجار  يتداخل  ما  وكثرياً   
األطفال املتنقلني إىل مرص أو داخلها أو منها.
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يف  مرص  يف  واملهاجرين  الالجئني  غالبية  يعيش 
مبختلف  العشوائية  املناطق  يف  مستأجرة  مساكن 
املراكز  من  وغريها  الكربى  القاهرة  إقليم  أنحاء 
الحرضية، مام أدى إىل استمرار مستويات الضعف 
يف  املتدهورة  االقتصادية  باألوضاع  تأثرت  التي 
السلع  أسعار  الهائلة يف  الزيادة  ذلك،  مبا يف  مرص، 
أيضاً  األطفال  ويواجه  األساسية،  والخدمات 
مبا  لهم،  بالحامية  املتعلقة  املسائل  من  مجموعة 
يف ذلك، العوائق أمام الحصول عىل اإلقامة والبقاء 
اآلمن، وخطر االحتجاز والرتحيل والتمييز والتحرش 

املتعلقة  الشديدة  واملخاطر  العامة،  األماكن  يف 
والجنيس،  البدين  والعنف  اإلجرامية  باألعامل 
بالنسبة لألطفال غري املتحدثني  اللغة  وكذلك عائق 
الرعاية  ترتيبات  إىل  واالفتقار  العربية،  باللغة 
والتأخري  املصحوبني،  غري  لألطفال  البديلة  الرسمية 
الصحية  والرعاية  الطارئة  الرعاية  عىل  الحصول  يف 
والعديد  التكاليف،  الباهظة  والثالثية  الثانوية 
صدمات،  من  عانوا  وأرسهم  األطفال  هؤالء  من 
يف  يجعلهم  مام  هائل،  ضغط  تحت  ويعيشون 

حاجة إىل دعم نفيس-اجتامعي.
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 املجاالت الرئيسية للتعاون بني يونيسف

واملجلس القومي للطفولة واألمومة

السياسات الوطنية وفرقة العمل الوطنية املعنية باألطفال يف حراك 

تعزيز النظم وبناء القدرات

تفعيل لجان حامية الطفل

خط نجدة الطفل

واألمومة  للطفولة  القومي  واملجلس  يونيسف  تعمل 
النظام  تعزيز  أجل  الوطني من  الصعيد  يف رشاكة عىل 
حامية  خدمات  توفري  لضامن  الطفل؛  لحامية  الوطني 
 - االحتياجات  وتلبية  الوقاية  آليات   – للطفل  شاملة 
وذلك لجميع األطفال يف كافة أنحاء مرص، مبا يف ذلك، 
يونيسف  عملت  وقد  واملهاجرين،  الالجئني  أطفال 
واألمومة يف وضع  للطفولة  القومي  املجلس  دعم  عىل 
مبا  الوطنية،  املوحدة  التشغيل  إجراءات  وتطبيق 
والالجئني  املهاجرين  بأطفال  خاص  ملحق  ذلك،  يف 

واألطفال ضحايا اإلتجار. 

للطفولة  القومي  املجلس  قام   ،2018 عام  بداية  يف 
يف  األطفال  لدعم  وطنية  عمل  فرقة  بإنشاء  واألمومة 
لهذه  الفني  الدعم  بتقديم  يونيسف  تقوم  الحراك. 
لتنسيق  املعنية  األطراف  الفريق  هذا  ويشارك  الفرقة. 
الجهود وتبادل املعلومات وتبني نهج وأدوات مشرتكة 
لألطفال  والعاجلة  العملية  االستجابات  تنفيذ  لضامن 
املصحوبني  غري  األطفال  عىل  الرتكيز  مع  حراك،  يف 
الفني  الدعم  الفريق  أعضاء  ويقدم  واملنفصلني، 
من  الصلة،  ذات  الوطنية  الجهات  من  وغريه  للمجلس 

املرصي،  املجتمع  يف  واملهاجرين  الالجئني  اندماج  مع 
وحصولهم عىل الرعاية الصحية األولية والتعليم العام، 
قدرة  تعزيز  األجل  طويلة  العاجلة  األهمية  من  بات 
الضعيفة،  الفئات  احتياجات هذه  تلبية  الحكومة عىل 
القدرات  وبناء  النظم  تعزيز  عىل  الرتكيز  خالل  ومن 
اإلنسانية  االحتياجات  لتلبية  أساسية  كمكونات 
الحكومية  وغري  الحكومية  الجهات  ستصبح  العاجلة، 

واألمومة  للطفولة  القومي  املجلس  يونيسف مع  تعمل 
من أجل معالجة مسألة عدم وجود آلية تنفيذية موحدة 
لحامية الطفل يف مرص، حسب التعريف الوارد يف قانون 
الطفل، من خالل وضع منوذج مؤسيس لتحديد املحاور 
الرئيسية للنظام الوطني لحامية الطفل؛ مثل نظام إدارة 
حامية  مجال  يف  االجتامعية  العاملة  والقوة  الحاالت 
الطفل. ومن أجل تحقيق ذلك، تعمل يونيسف واملجلس 
القومي للطفولة واألمومة يف رشاكة لتأسيس لجان حامية 
األحياء  مستوى  عىل  دورها  وتعزيز  وتفعيلها  الطفل 
أو  الحالة  لحامية  الالزم  اتخاذ  حيث  من  واملحافظات، 
جميع  يفيد  مام  إلدارتها،  املالمئة  القنوات  إىل  واحالتها 

األطفال املعرضني للخطر يف جميع أنحاء مرص.

تدعم يونيسف املجلس القومي للطفولة واألمومة من 
 ،»16000« الطفل  لنجدة  الوطني  الخط  تعزيز  أجل 
وهو  وتسجيلها،  األطفال  شكاوى  لتلقي  آلية  وهو 
جميع  يف  واإلهامل  واإليذاء  العنف  من  الحامية  يوفر 
املعنية  الوزارات  مع  الرشاكة  خالل  من  البالد،  أنحاء 
املجال،  هذا  يف  العاملة  الحكومية  غري  واملنظامت 

الطفل  الطفل وآليات حامية  أجل تفعيل لجان حامية 
تلبية  أجل  من  مرص،  محافظات  جميع  يف  األخرى 
عن  النظر  بغض  الضعفاء  األطفال  كافة  احتياجات 
والحقوق  لالحتياجات  الواجبة  املراعاة  مع  وضعهم، 
والالجئني  اللجوء  حق  وطالبي  باملهاجرين  الخاصة 

مبوجب الصكوك القانونية الدولية. 

املجلس  مع  بالتعاون  يونيسف  تعمل  ذلك،  عن  فضالً 
القومي للطفولة واألمومة من أجل منع االحتجاز ودعم 
املجلس  بني  الجهود،  وتهدف  املحتجزين،  األطفال 
العام  النائب  ومكتب  االجتامعي  التضامن  ووزارة 
لالحتجاز  بدائل  إليجاد  الدعوة  إىل  الداخلية،  ووزارة 
املعتقلني  لألطفال  للرعاية  بديلة  خيارات  وتحديد 
وضع  وسيتم  النظامية،  غري  الهجرة  محاولتهم  بسبب 
بني  فيام  بالتشاور  محددة،  قطرية  توجيهية  مبادئ 
الضحايا  األطفال  مع  للتعامل  املعنية،  األطراف  جميع 
يف  مبا  والحامية،  للرعاية  املحتاجني  واألطفال  والشهود 
ذلك، أطفال املهاجرين، وتعمل يونيسف بالتعاون مع 
املجلس القومي للطفولة واألمومة للدعوة لإلفراج عن 

املحتجزين من أطفال املهاجرين والالجئني.

أقدر عىل االستجابة للصدمات والضغوط يف املستقبل، 
مبا يف ذلك، التحديات االجتامعية واالقتصادية الوطنية 

وتدفقات مزيد من الالجئني من املنطقة مستقبالَ. 

عىل  الرتكيز  املوحدة  التشغيل  إجراءات  تتضمن  أخرياً، 
بالهجرة  يتعلق  فيام  اإلحالة،  وقنوات  الحاالت  إدارة 

واإلتجار والالجئني. 

العاملة يف مجال  القوة  قدرة  تعزيز  التفعيل  ويتضمن 
عىل  الطفل  حامية  لجان  ذلك،  يف  مبا  الطفل،  حامية 
العاملني  وكذلك  األحياء،  مستوى  وعىل  العام  املستوى 
االجتامعيني  واألخصائيني  الطفل  نجدة  خط  عىل 
 ،2018 عام  ويف  االجتامعي.  التضامن  لوزارة  التابعني 
تلقى أكرث من 800 من العاملني يف مجال حامية الطفل 
التشغيل  إجراءات  القدرات عىل  لبناء  تدريبية  دورات 
املوحدة إلدارة الحاالت، وقنوات اإلحالة وتقديم الدعم 
القانونية  النفيس االجتامعي لألطفال، وعىل اإلجراءات 

املوحدة لضحايا العنف. 

النظام لحامية  ومن أجل تعزيز فاعلية واستدامة هذا 
املؤسيس  الطابع  إضفاء  تم  للخطر،  املعرضني  األطفال 
املجلس  إدارة وإرشاف  األطفال تحت  نجدة  عىل خط 
ورشكاء  املحلية  اإلدارة  ووحدات  املحافظات  ومكاتب 

املجتمع املدين وقطاع الرشكات واملنظامت الدولية. 
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الخدمات املشرتكة بني القطاعات املقدمة للطفل

نهج املجلس القومي للطفولة واألمومة يف التصدي لإلتجار باألطفال

والرشكاء  الحكومة  مع  يونيسف  عملت   ،2018 عام  يف 
من املنظامت غري الحكومية لتصل إىل أكرث من 76 ألف 
من األطفال والنشء والشباب بالدعم النفيس االجتامعي 
املهارات  وبرامج  الطفل،  حامية  وبتدخالت  املستدام، 
الحياتية، بينام تلقى أكرث من مثانية آالف طفل خدمات 
ضد  العنف  وملنع  القطاعات.  متعددة  الحاالت  إدارة 
األطفال يف املنازل وتحسني العالقات األرسية، شارك أكرث 
من 15 ألف من اآلباء واألمهات يف برامج الرتبية اإليجابية، 
املرصيني  األطفال  آباء  اإليجابية  الرتبية  برنامج  ويدعم 
تزويدهم  خالل  من  والالجئني،  املهاجرين  وأطفال 
مبهارات الرتبية اإليجابية وكذلك بناء معارفهم ليصبحوا 
وزيادة  ألطفالهم  والحامية  الرعاية  تقديم  قادرين عىل 
مثابرتهم يف ظل صعوبة الظروف. وتقدم يونيسف، من 
واألمومة  للطفولة  القومي  املجلس  مع  الرشاكة  خالل 
االجتامعي  النفيس  الدعم  والسكان،  الصحة  ووزارة 
املرصيني  األطفال  وكذلك  وأرسهم،  املهاجرين  ألطفال 
من املجتمعات املضيفة األكرث احتياجاَ، ويتضمن برنامج 
تقديم  مثل  ترفيهية،  أنشطة  االجتامعي  النفيس  الدعم 
لألطفال  اإلنجليزية  اللغة  أو  الكمبيوتر  تعلم  دروس 
الصغار )من سن صفر – 5 سنوات( واملهارات الحياتية 

للمراهقني حتى سن 20 عاماً. 

أيضاً  يتضمن  النطاق  واسع  موضوع  حراك  يف  األطفال 
ضحايا اإلتجار باألطفال، ويف هذا السياق، اتخذ املجلس 
القومي للطفولة واألمومة خطوات بارزة ملكافحة اإلتجار 
اإلتجار  منع  وحدة  إنشاء  خالل  من  مرص،  يف  باألطفال 
باألطفال، وتتضمن األنشطة الرئيسية لهذه الوحدة ما ييل:

وضع قاعدة بيانات عن مشكلة زواج الفتيات األطفال 	 

مع 	  بالتعاون  الطفلة،  زواج  ملنع  أنشطة  تنفيذ 
القرى  يف  الريفيات،  والرائدات  األهلية  الجمعيات 

املستهدفة.

مع  التعاون  خالل  من  يونيسف،  منظمة  ومتكنت 
تقديم  من  الحكومية،  غري  واملنظامت  املرصية  الهيئات 
أطفال  من  طفل  آالف  تسعة  من  ألكرث  تعليمية  منح 
الالجئني واملهاجرين، لدعم تقييدهم يف مرحلة التعليم 
قبل االبتدايئ يف العام الدرايس 2018 – 2019، فضالً عن 
يونيسف يف مرص ورشكائها حوايل  منظمة  زودت  ذلك، 
 65 وجهزت  والقصص،  املدرسية  بالكتب  طفل   2500
التعليمية،  باللوازم  الحضانة  مرحلة  فصول  من  فصالً 
 15800 استفاد  ذلك،  عىل  عالوة  مدرساً،   771 ودربت 
طفالً من أطفال الالجئني واملجتمعات املضيفة من تعليم 
املهارات الحياتية، ومن خالل الدعم املقدم من منظمة 

وقدمت يونيسف، بالرشاكة مع وزارة التعليم والتعليم 
الفني، الدعم لعدد 113 مدرسة عامة، من أجل:

االبتدائية 	  املدارس  يف  الطفل  لحامية  نظم  وضع 
العامة ملنع العنف واالستجابة له؛

ولجان 	  املدارس  يف  الطفل  حامية  لجان  تفعيل 
الرتبية  بوزارة  وربطها  األحياء  يف  الطفل  حامية 

والتعليم يف املناطق املختارة؛

وسائل 	  لتنفيذ  باملدارس  العاملني  قدرات  بناء 
عىل  اآلباء  حصول  وتعزيز  اإليجابية،  التهذيب 
االجتامعي،  النفيس  والدعم  املجتمعية  الحامية 
اإليجابية  الرتبية  مجال  قدراتهم يف  بناء  من خالل 

وتعزيز الرابطة بني أولياء األمور واملعلمني؛

واألطفال، 	  لآلباء  االجتامعي  النفيس  الدعم  تقديم 
يف  السلمي  والتعايش  االجتامعي  الدمج  وتعزيز 

املجتمعات. 

نظام  يف  واملهاجرين  الالجئني  أطفال  دمج  أجل  من 
املدرسني والطلبة  أن  يونيسف  الرسمي، تضمن  التعليم 
نظام  يف  الجاري  التحول  من  يستفيدون  املستهدفني 
التعليم  وزارة  مع  بالتعاون   "2.0 "التعليم  التعليم: 

والتعليم الفني. 

القانونية واالجتامعية للضحايا	  تقديم املساندة 

للباحثــني	  اإلنرتنــت  عــىل  موقــع   إطــالق 
اإلصــدارات  يتضمــن   :child-trafficking.org

باألطفــال. باإلتجــار  املعنيــة  والتقاريــر 

اإلتجار 	  ضحايا  تأهيل  إلعادة   FACE مركز  إنشاء 
بالبرش من الذكور مبدينة السالم

يونيسف يف مرص، متكنت وزارة التعليم والتعليم الفني 
من إجراء عملية إعادة التأهيل لعدد 428 من العامة يف 
ست محافظات؛ لضامن توفري بيئة مالمئة للتعلم ألطفال 

الالجئني واملجتمعات املضيفة.

والسكان،  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  يونيسف،  تعمل 
عىل تعزيز قدرة 80 وحدة من وحدات الرعاية الصحية 
تدخالت حامية  لتقديم  وذلك  محافظة،   19 األولية، يف 
الطفل كجزء من زيارات الرعاية الصحية األولية الروتينية 
عىل مستوى املجتمع، وتقدم التدخالت من خالل نوادي 

األرسة املنشأة داخل وحدات الرعاية الصحية األولية.

األطفال يف حراك يف مرص
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