
كّل ما أردُت فعلهُ هو أن أساعد أبي عبر الُمساهمة في «  –القاهرة 

النّفقات المترتّبة على زواج أختاي. إن لم يكن لدّي أخوات فتيات لما 

، كان من »كنُت ذهبُت على متن ذاَك القارب . هذا ما قاله طفٌل مصريٌّ

بين األطفال الُمهاجرين غير المصحوبين الذين تّم إنقاذهم في الّسادس 

 .5102والعشرين من شهر آب، أغسطس، 

مهاجًرا مصريًّا، في  081ففي ذاك اليوم تّم إنقاذ قارٍب حمَل على متنه 

جنوب جزيرة كريِت اليونانيّة. علًما اّن الغالبيّة العظمى على متن هذا 

القارب كانت من األطفال الُمهاجرين، األمُر الذي يعكُس اتّجاهًا متزايًدا 

من الهجرة غير النّظاميّة لألطفال المصريّين الُمهاجرين غير 

المصحوبين، وهو تزايٌد شهدته الُمنظّمة الدوليّة للهجرة في السنوات 

 الخمس األخيرة.

 5.112، بلغ عدُد األطفال الُمهاجرين غير المصحوبين 5102في العام 

ُمهاجٍر مصرّي وصلوا إلى الّشواطئ  2.1.2أطفاٍل ُمهاجرين من أصل 

بالمئة في العام  58بالمئة، ذلك بالُمقارنة بنسبة  .2اإليطاليّة، أي بنسبة 

. وتُعتبُر 5102. وقد استمّر هذا االتّجاه التّصاعدّي في العام 5100

مصر البلد المنشأ ذو أكبر نسبة أطفال ُمهاجرين غير مصحوبين من بين 

الُمهاجرين غير النّظاميّين، ُمقارنة مع كّل بلدان المنشأ األخرى، وفي 

، كانت مصر البلد األكثر إرسااًل لألطفال 5102شهر آب، أغسطس، 

طفًًل مصريًّا إلى  2.2الُمهاجرين غير المصحوبين، حيث وصل 

 الّشواطئ اإليطاليّة.

وبعد عمليّة اإلنقاذ، قام مكتُب الُمنظّمة الدوليّة للهجرة ُمباشرة بإرسال 

فريٍق من الخبراء لُمقابلة وُمساعدة هؤالء األطفال وغيرهم، وذلك في 

سّت مًلجئ آمنة لحمايتهم، في كّل من أثينا وفولوس وتسلونيكي. وقاَل 

األطفال بأنّهم بدأوا الّرحلة بحًرا من مدينة بلطيم المصريّة، ساعيَن 

الوصول إلى إيطاليا، بعد أن قاموا بالتّرتيب للدفع في أوروبا، أي عند 

الوصول. وذكر الكثير منهم وقوَع إساءات بدنيّة ولفظيّة قام بها 

 المهّربون، كما ذكروا قلّة الطّعام والماء طيلة فترة الّرحلة.

قاُل الكثير من هؤالء األطفال بأنّهم كانوا الُمعيلين الّرئيسيّين ألسرهم. 

 ، العديد من هؤالء األطفال كانوا قد أخذوا قرارهم بالهجرة بشكٍل ُمستقلٍّ

في حين قام اآلخرون باتّخاذ هذا القرار بالهجرة غير النّظاميّة بالتّنسيق 

مع أسرهم، إذ أنّهم لم يأملوا أو يروا أفقًا اقتصاديًّا ألنفسهم في 

ُمجتمعاتهم األصليّة. ونتيجة لبيئاتهم الفقيرة، كان ُمعظُم هؤالء األطفال 

 قد تركوا المدرسة وعملوا لُمساعدة أسرهم.

أّما بالنّسبة لألطفال الُمهاجرين غير المصحوبين الذين يرغبون بالعودة 

إلى الوطن، فإّن إجراءات تحديد المصلحة الفضلى للطفل قد تكون 

طويلة. واستجابة لمواطن الّضعف الّرئيسيّة لدى األطفال الُمهاجرين 

غير المصحوبين، قامت الُمنظّمة الدوليّة للهجرة بتنظيم ورشة عمٍل، 

، وذلك في العاصمة 5102أيلول، سبتمبر،  11و .5لمّدة يومين، 

مسؤواًل من الحكومة  22المصريّة القاهرة؛ حضر هذه الورشة 

المصريّة وممثّلون إعًلميّون، وتّمت ُمناقشة األطر القانونيّة الوطنيّة 

والدوليّة الخاّصة بحماية األطفال الُمهاجرين غير المصحوبين. تُمّكُن 

ورشة العمل هذه الحكومة المصريّة من وضع وترشيد اإلجراءات 

الّساعية لضمان أن تتّم االستجابة لًلحتياجات الضروريّة والُمستعجلة 

 للُمهاجرين الّضعفاء؛ بمن فيهم األطفال المهاجرين غير المصحوبين. 

وفي هذا اإلطار، رّحب ُمدير المكتب القُطرّي للُمنظّمة الدوليّة للهجرة 

في مصر، عمر طه، بقانون ُمكافحة تهريب الُمهاجرين الذي ُوِضَع 

مؤّخًرا، والذي تّمت صياغته بدعٍم من المكتب القطرّي للُمنظّمة الدوليّة 

للهجرة، وأقّرته مؤّخًرا اللجنة العليا لإلصًلح التشريعّي. وينتظر 

سيواصل القانون الجديد «القانون الجديد ُموافقة رئاسة مجلس الوزراء. 

تعزيز حماية الُمهاجرين غير النّظاميّين، وتمكين ُمًلحقة الُمهّربين بما 

 ».يتماشى مع المعايير الدوليّة

هذا ويقوُم مكتُب المنظمة الدوليّة للهجرة من خًلل برامجه باتّباع نهٍج 

شامٍل لُمعالجة الهجرة غير النّظاميّة، يتماشى هذا النّهُج مع خطّة 

استجابة الُمنظّمة الدوليّة للهجرة من أجل الُمتوّسط. وتتضّمُن األنشطة 

التي تقوم بها الُمنظّمة كًّلً من المأوى والّرعاية الّصحيّة، فضًًل عن 

الحلول الُمستدامة، إّما من خًلل اإلدماج المحلّي أو عبر الُمساعدة على 

العودة الطوعيّة وإعادة اإلدماج، األمر الذي يتطلّب تمويًًل إضافيًّا نظًرا 

لألعداد الكبيرة من األطفال المصريّين الُمهاجرين غير المصحوبين 

الذين يصلون إلى أوروبا. وفي موازاة ذلك، تعمُل بعثة المنظّمة على 

ُمعالجة دوافع الهجرة غير النّظاميّة عبر تعزيز فرص العمل وسبل 

  العيش للّشباب المصرّي.
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