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 موجز البحث
واإلقميمى والمحمى مع تركيز خاص عمى  : الواقع الدولىاليجرة المختمطة

 لألطفال المصريين اليجرة غير الشرعية 
 

ىجرة األطفاؿ مع ذوييـ أو غير  بخاصةو ، ظاىرة اليجرة المختمطة ييدؼ البحث إلى رصد وتحميؿ
، مف نواع الجديدة مف اليجرةىذه األ المصحوبيف وكيؼ تعامؿ المجتمع الدولى واإلقميمى والمحمى مع

  ذات العالقة بالظاىرة. ثـ الدوؿ ،ثارىا التى تيدد كياف األسرةآالوصوؿ إلى معالجتيا والحد مف  أجؿ
عمى المنيج المنظومى فى اعتمد البحث عمى الوصؼ والتحميؿ فى تناوؿ الموضوع، كما  اعتمدوقد 
  .وؿ الحموؿ والمعالجات الخاصة بياتنا

 :ىـ النتائج المستخمصةومف أ

مى نواعيا حظيت باىتماـ عالمى غير مسبوؽ، ووضعيا عأاليجرة المختمطة بمختمؼ  إف .ٔ
 جندة الدولية لرؤساء الدوؿ فى معظـ بمداف العالـاأل

 إلىتسعى الدوؿ  تحدياومازالت  التقديرات المتعمقة باليجرة المختمطة مازالت غير دقيقة، إف .ٕ
 تجاوزه

ييا بطرؽ إلروا رعايتيـ داخؿ البالد التى ىاج إلىتوجيو اىتماـ الدوؿ الطاردة لممياجريف  .ٖ
 اإلمكافبقدر  ضاعيـأو ، وتسوية نظاميةغير 

 
مواجية اليجرة  - طفاؿ المصرييفلأل الشرعية غير اليجرة - اليجرة المختمطة الكممات الدالة:

 قميمى والمحمى.اإلو  المختمطة عمى المستوى الدولى
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Abstract 

 
InternationalMixed Migration: ،Regional and local Reality with  

inorsMnaccompanied Uyptian igration of EgMllegal Ifocus on  

 
  

This Research aims at Monitoring and analyzing The Mixed Migration 

Phenomena، A New type of international migration including Illegal 

migration of unaccompanied minors. 

Studying types of dealing with mixed migration. And treatment of their 

effects especially that effect negatively both families and nations، 

whether the nations of origin، destination or transit. 

 

Methodology: The Research uses the descriptive and analytical approach 

in addition to the systems approach which deals with the different aspects 

of the phenomena، economically، socially and politically either on the 

domestic or the international level. Special attention has been made for 

the cooperation and coordination between all the interested parties. 

Important Conclusions: The Estimation of Mixed migration is still 

incorrect، a challenge that the governments try to overcome. 

Mixed migration became a principal subject on the international agenda، 

thus involving precedent interest on the global arena. 

Redirecting the international interest towards pushing the origin 

countries to make their utmost for solving the problems of potential 

immigrants domestically، thus encouraging them to stay in their nations.   

 

Key Wards: 

Mixed migration - Illegal migration of Egyptian unaccompanied minors - 

Confronting mixed migration at the international، regional and local levels. 
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 شكالفيرس األ
 

 عنوان الشكل
رقم 

 الصفحة
 (ٕ-ٔشكؿ )

 اىـ المسارات الخاصة باليجرة المختمطة
ٕٕ 

 (2-2شىً )

طٛر ػذد األطفبي غ١ر اٌّظحٛث١ٓ ػٍٟ ِطزٛٞ االرحبد األٚرٚثٟ ر

 2005 -2002رح خالي اٌفز

ٖ٘ 

 

 (2-3شىً )

ٚفمب ٌٍفئخ اٌؼّر٠خ ػٍٟ ِطزٛٞ  2005األطفبي غ١ر اٌّظحٛث١ٓ ػبَ 

 االرحبد

ٖ٘ 

  

 (2-4) شىً

 إ٠طب١ٌب اٌٝاٌّٙبعر٠ٓ غ١ر اٌشرػ١١ٓ  إعّبٌٟٔطجخ األطفبي ِٓ 

 

ٗ٘ 
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 :المقدمة
مف اليجرات المتعددة  اعنواأوضمت بداخميا  حديثاة المختمطة مف اليجرات التى انتشرت ر تعد اليج

 تضـو سياسى  لجوء وأاضطرارية  وأسواء ىجرة قسرية  نواعيـأىجرة الالجئيف بمختمؼ  :ومنيا
 .المصحوبيف غيرطفاؿ األىجرة حديثا وظير  ،اليجرة غير المنظمة وأاليجرة غير الشرعية  أيضا

جندة األووضعيا عمى  ،باىتماـ عالمى غير مسبوؽ اعياأنو اليجرة المختمطة بمختمؼ  قد حظيت
 الدولية لرؤساء الدوؿ فى معظـ بمداف العالـ.

 طفاؿاألىجرة و ، حيث تضـ بداخميا اليجرة غير الشرعية باحثة بدراستياالىتماـ ال اسببفقد كانت 
 .المصرييف غير الشرعية

يف الخاصة والتشدد فى القوانسياسة الحد مف اليجرة غير الشرعية وتأميف الحدود  أوربافنتيجة اتباع 
فظيرت ىجرة  - األصميبمده  إلىالبالغ  المستخدمة إعادة المياجر اإلجراءاتومف ىذه  - بذلؾ

طفاؿ األمى ذلؾ ع ؽعادة، الينطبإلايؽ سياسة نو فى حالة تطبأل ،مف الثامنة عشر األقؿ األطفاؿ
تشمؿ التعميـ  والتىلو، كميا  مع توفير سبؿ الرعاية ،إليياىاجر  التيفى البمد  مقيماويظؿ الطفؿ 

 مانيا. أليطاليا والسويد وفرنسا و إ :ومف ىذه الدوؿ التى تتبع ذلؾ ،لخإوالرعاية الصحية ...
رعايتيـ داخؿ  إلى ،اـ الدوؿ الطاردة لممياجريفتوجيو اىتم جؿأمف البحث بتمؾ اليجرة  ولذلؾ اىتـ

مكاف ومساعدتيـ عمى اإلر ضاعيـ بقدأو وتسوية  ،ميةبطرؽ غير نظا منياالبالد التى ىاجروا 
حتى  ،وضرورة باواج أصبحبؿ  ،طمباوذلؾ ليس  ،مستقرةالالتغمب عمى ظروفيـ القاسية وغير 

 ىابية عالمية.إر جريمة واستغالليـ فى منظمات لماليتعرضوا 
 :سوؼ يتناوؿ البحث ىذه المشكمة البحثية فى ثالثة فصوؿ وخاتمة مقسمة كالتالىو 

 .عو دبيات التى اىتمت بالموضألاو طار المنيجى لمبحث اإلويتناوؿ  :وؿاألالفصؿ 
مع سياسات المواجية الدولية  قميمىاإلو تناوؿ اليجرة المختمطة عمى المستوى الدولى  :الفصؿ الثانى

 .قميمية وانعكاس ذلؾ عمى مصرإلاو 
ى الدولة طفاؿ المصرييف غير الشرعية والجيود المبذولة عمى مستو األيتناوؿ ىجرة  :الفصؿ الثالث

 لمحد منيا.
 .واخيرا المراجع بالمغة العربية واالجنبية ،وممخص ىـ النتائج والتوصياتثـ خاتمة تضـ أ

، وقامت د. مجدة إماـ بإنجاز فقط وقد قامت د. سحر عبود بإعداد الفصؿ الثانى مف البحث  
 ورتو النيائية.كما قامت بإعداد البحث في صواىـ النتائج  والثالث والخاتمةالفصميف األوؿ 
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 بقةاطار المنيجى والدراسات الساإل :وللفصل األ ا

 
 تمييد

 
 شغمت نياإ كما ،وتغيرت الفئات المياجرة ،، وتغيرت أنماطيالقد تعددت أبعاد ظاىرة اليجرة

يا المؤتمرات لمف بنود األجندة الدولية التى تعقد  ا، وأصبحت بندالمجتمع الدولى بمختمؼ مستوياتو
 دور حوليا المفاوضات والمساومات الدولية.وت ،اخصيص

تقديرات  قد بمغتطبقا لإلحصائيات العالمية األخيرة والتقديرات الصادرة عف منظمة اليجرة العالمية و 
% مف ٖ.ٖمميوف مياجر، وىذا العدد يمثؿ  ٕٗٗىو  ٕ٘ٔٓعدد المياجريف العالمييف في عاـ 

  ٔ.تعداد سكاف العالـ بأكممو

، وىذا اليدر لو آثاره عمى بناء المجتمع لمطاقات والكفاءات الطازجة اىدر  ؿ"فاليجرة تمث 
 ٕ."وعمى األمػف االجتماعى ،النفسيةونمائو وعمى صحة إنسانو وعافيتو 

 تالعوامؿ الذى جعم عامال مفنواعيـ يعد أمف االجتماعى لمدوؿ التى تستقبؿ المياجريف بكافة واأل
 جندة الدولية.األاليجرة عمى 
ف الشباب عموما والشباب مف الكفاءات ىـ النسبة الغالبة إالشائع فى دراسات اليجرة  ومف

ىو ىجرة و  ،الجديدو اليجرة غير الشرعية، أما أ ٖشكاليا سواء اليجرة الدوليةأفى اليجرة بمختمؼ 
  ى مجتمع.أوىـ يمثموف بداية تشكيؿ الطاقات البشرية فى مستقبؿ  ،طفاؿاأل

قميمية فقط ا، فيى ليست نتاجكبة ومتعددة األبعادمر  طة ظاىرةالمختموتعد اليجرة   ،لعوامؿ محمية وا 
نما ىى نتاج ألبعاد عالميةو   فى انتشارىا ا رئيسيا، حيث لعبت الصراعات الدولية دور أيضا ا 

 .واستمرارىا

                                                 
 (0)  International Organizatiom   Migration (I.O.M) World Migration Report 2018.  

 200 ص 2005 ،ث١رٚد ،اٌّروس اٌضمبفٝ اٌؼرثٝ ،ض١ىٌٛٛع١خ االٔطبْ اٌّٙذٚر ،ِظطفٝ حغبزٜ (2)

٘غرح رأش اٌّبي اٌجشرٜ ٚأؼىبضزٙب ػٍٝ اٌز١ّٕخ فٝ  ،أظر ِغذح اِبَ " ،اٌىفبءاد ِٓ اٌشجبةِٓ اٌزفبط١ً ػٓ ٘غرح  ٌّس٠ذ -

 .2002 حاٌمِٛٝ، اٌمب٘راٌّغزّغ اٌّظرٜ: اٌٛالغ اٌرا٘ٓ ٚآفبق اٌّطزمجً، ِؼٙذ اٌزخط١ظ 
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ية تتأثر بشكؿ مباشر بعوامؿ داخم ،وتعد اليجرة الدولية ظاىرة ديموجرافية واجتماعية واقتصادية
وكذلؾ الظروؼ  ،ديناميكيات سوؽ العمؿ عمى المستوى الدولى :ومف أىـ ىذه العوامؿ ،وخارجية

 .السياسية سواء لمدوؿ المرسمة أو المستقبمة لميجرة
 
والجيود المبذولة  ،قميمية والمحميةاإلو بعادىا الدولية أتناوؿ البحث ظاىرة اليجرة المختمطة بكؿ وي

، وىى ظاىرة مصحوبيفالغير طفاؿ المصرييف األؿ البحث ىجرة يتناو ثـ  دوليا لمحد مف آثارىا،
 .رعيةش غيرجراءات المشددة التى تتخذ مع الكبار المياجريف ىجرة اإلجديدة ظيرت لتتجاوز 

الذى ييدؼ إلى التعرؼ عمى التغيرات الجديدة لظاىرة  ،ومف ىنا ظيرت مشكمة البحث
وىى اليجرة المختمطة  ،حيث ظير نوع جديد أضيؼ إلييا ،ىثورات الربيع العرب المختمطة بعداليجرة 

واإلقميمى  ،وكيؼ تعامؿ المجتمع الدولى ،وظاىرة ىجرة األطفاؿ مع ذوييـ أو غير المصحوبيف
ثارىا التى تيدد كياف األسرة ثـ الدولة آإلى معالجتيا والحد مف  الظاىرة، لموصوؿوالمحمى مع ىذه 

 اذبة أو التى تسمح بدخوؿ ىذه الفئات إلى حدودىا. ثـ الدولة الج ،)دولة المنشأ(

 :منو فو والمستفيدأىمية البحث 
  البحث مف البحوث الميمة التى تستيدؼ مساعدة صانع القرار فى التعامؿ مع الظواىر يعد

صبح الحؿ اليتعمؽ بالظروؼ السياسية أاالجتماعية الجديدة التى تعدت حدود الدوؿ، و 
، واتفاقيات دولية لعالج ىذه يادول ابؿ صار يتطمب تعاون ،لممدولةة واالقتصادية واالجتماعي

 .وطف أياليجرة المختمطة وىجرة االطفاؿ، الذيف يشكموا مستقبؿ  :ىمياأىر ومف الظوا
  يتناوؿ البحث ظاىرة اليجرة المختمطة بكؿ أبعادىا الدولية واإلقميمية والمحمية، والجيود

ثـ يركز البحث عمي ىجرة األطفاؿ المصرييف غير  المبذولة دوليا لمحد مف آثارىا،
المصحوبيف، وىى ظاىرة جديدة ظيرت لتتجاوز اإلجراءات المشددة التى تتخذ مع الكبار 
 .مف المياجريف غير الشرعييف، وسوؼ نرصد حجميا وخصائصيا والدوافع المؤدية إلييا

ف ىناؾ عصابات أل ،ايطاليإصبحت مشكمة داخؿ أيطاليا، إلى إطفاؿ األىجرة  :المثاؿ
الجنس والمخدرات، فكيؼ سيتعامؿ  :ىمياأطفاؿ فى مختمؼ الجرائـ و األتستغؿ ىؤالء 



(2661مذكرة خارجية رقم ) ىهد التخطيط القوممع -    

- 5 - 

 

صبحوا أف أبعد  ،وكيؼ سيتعامؿ المجتمع المصرى معيـ ،المشرع المصرى مع ىؤالء
 جراـ والجريمة.لإل امشروع

 
 مف االجتماعى،وزارة التضا ،وزارة الداخمية، وزارة الخارجية :ن من البحثوديالمستف 
 وزارةا القوى العاممة. 
 مومة والطفولةالمجمس القومى لأل 
 المركز القومى لمبحوث االجنماعية والجنائية 
 الجامعات والجيات البحثية المعنية بالموضوع 

 :أىداف البحث
بعد ثورات الربيع  انتشرتظاىرة اليجرة المختمطة التى  وتحميؿرصد  ييدؼ البحث إلى

كما ظيرت ايضا ظاىرة  ،لى ظاىرة اليجرة غير الشرعيةإنوع جديد أضيؼ  حيث ظير ،العربى
وكيؼ تعامؿ المجتمع الدولى واإلقميمى والمحمى مع  ،ىجرة األطفاؿ مع ذوييـ أو غير المصحوبيف

ثارىا التى تيدد كياف آجؿ الوصوؿ إلى معالجتيا والحد مف أمف  ،نواع الجديدة مف اليجرةاألىذه 
 ،أو التى تسمح بدخوؿ ىذه الفئات إلى حدودىا ،ثـ الدولة الجاذبة ،لة )دولة المنشأ(ثـ الدو  ،األسرة

  .مثؿ ليبيا ،يضاأو دوؿ المعبر 

  :ولتحقيق ىذه األىداف سوف تطرح مجموعة من التساؤالت ىى
 ؟أىـ خصائصيا وما ،اليجرة المختمطة ما 
  ؟غير الشرعية ىجرة األطفاؿما األبعاد الجديدة لظاىرة 
 ف ليـ؟ و ومف المشجع ؟ألسباب والدوافع ليجرة األطفاؿ غير المصحوبيفما ا 
 وىؿ اإلجراءات واالتفاقيات التى  ،ما موقؼ المجتمع الدولى واإلقميمى والمحمى مف الظاىرة

 تخذت سوؼ تحد منيا؟ ا
  ما دور المجتمع المحمى فى ذلؾ؟ 
 وما المداخؿ المقترحة ليا؟، ما موقؼ الجيات المعنية فى مصر 
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 :منيجية البحث
تتاثثر بشاكل  ،اليجرة الدولية ظاىرة ديموجرافية واجتماعية واقتصاادية ن بأكما نعمم  

ومان أىام ىاذه العوامال ديناميكياات ساوق العمال عماى  ،مباشر بعوامال داخمياة وخارجياة
 ،المستوى الدولى وكذلك الظروف السياسية ساواء لمادول المرسامة أو المساتقبمة لميجارة

نظرياة الطارد والجاذ   :قادمياأومان  ،تعدد النظريات التى تفسر ظااىرة اليجارةتوبالتالى 
ليجرة كنتيجاة لمتفاعال الكماا والجز اا االتى تفسر حركة نظرية النظم العالمية  :حدثياأو 

تشااير البنيااة الكميااة إلااا عواماال المؤسسااات ، و فااا البنيااة التااا تؤسااس عمييااا اليجاارات
ثرة ؤ مان العوامال الما صابحت عااماألتى ا الجتماعىوشبكات التواصل ا ،الواسعة النطاق

الذاتياة التاى اىتمات بالعوامال  لى نظرية التفاعمية الرمزياة،إضافة . باإلفى حركة اليجرة
ن السااموك البشاارى إ، "وتاارى لمفاارد فااى اتخاااذ قاارار اليجاارةبالبي ااة االجتماعيااة  المتااثثرة

يااة مساسااية لمتفاعاألماان الفكاارة فااراد وتكاألاالجتماعيااة بااين  ساسااو نتاااج اتصااال الرمااوزأ
نتاجاا  –ولاى األ ولكنيماا بالدرجاة  ل والاذات ليساا أمارا فطرياا وراثياان العقاإالرمزية، فاى 

 (0(".لمبي ة االجتماعية
 :إلى ثاثة أنواعقد قام بتقسيميا نظرية "دوركايم" ل اً وفقأما تفسير اليجرة 

ة فموك بسب  النزعة الفردية المتطر ويحدث ىذا الس :ليجرة السّرية وكونيا انتحار أنانىا -0
وينشث ىذا النوع من السموك نتيجة ضعف  ،وانفصال الفرد عن الثقافة التى يعيش فييا

حيث ال يجد المياجر السّرى من يسانده عندما  ،درجة التضامن االجتماعى داخل المجتمع
التى يحددىا  تحل بو أية مشكمة وبذلك تصبح اليجرة السّرية من االستراتيجيات الحيوية

 .لنفسو
وتحدث ىذه الحالة عندما يكون الفرد مرتبطًا ارتباطًا  :اليجرة السّرية وكونيا انتحار إيثارى -8

 .فكرة اليجرة غير الشرعيةبوثيقًا بجماعات أو أشخاص متشبعين 
 :: تحدث اليجرة السّرية فى ىذه الحالة عندماواالنومىاليجرة السّرية  -3

 .لثقافية واألخاقية فى المجتمعتنحل النظم االجتماعية وا -
 .المجتمع تضطر  الحياة السياسية واالقتصادية فى -

                                                 
االضىٕذر٠خ  اٌغبِؼ١خ، رفخإٌظر٠بد" ررعّخ ػذٌٝ اٌطّرٜ، دار اٌّؼ فرأه ١ٍ٠ٚبِس ِٚبر١ٌٓ ِبن شبْ، اٌطٍٛن االعراِٝ، (0)

 223,ص0336
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بين الطموح الشخصى وما ىو  ،ىّوة ثقافية تفصل بين األىداف وبين الوسا ل تحدث -
 (0) "متوفر فعًا.

بدايًة من مرحمة اتخاذ القرار والظروف االجتماعية  ،وبذلك يفسر دوركايم اليجرة
  ى دفعت الفرد التخاذ ىذا القرار.والثقافية الت

، حيث ظيرت فى ظل العولمة ،ولكن ظيرت االن بوضوح االبعاد العالمية لميجرة
والمجتمعات التى  ،مجموعة جديدة من النظريات حول اليجرة عبر الحدود الوطنية

أحد جوان  العولمة ىو التحسن السريع فى مجال تكنولوجيات  ،تكونت نتيجة ليا
مما سيل عمى المياجرين عمى نحو متزايد الحفاظ عمى عاقات  ،تصاالتالنقل واال 

كما سيل زيادة االنتقال الدا رى والمؤقت بشكل مّكن    .وثيقة مع مناطقيم األصمية
تربطيم بيا ارتباطات وعاقات  ،الناس من اليجرة المتكررة بيت منطقتين أو أكثر

قشات حول اليجرة المتخطية لمحدود وقد نشطت المنا ،اقتصادية واجتماعية وثقافية
( أكدوا Bach et.al. 1994الوطنية من خال أعمال قام بطرحيا باك وآخرون )

مع العواق  التى ستنتج  ،فييا أن فكرة تراجع أىمية الدول الوطنية آخذة فى البروز
 (3).بالنسبة لميوية الوطنية والسياسات الدولية وىو أمر ميم ،عنيا

 
بال  ؛حادياة التفسايرأاليجارة ليسات  مان االتجااه الاذى يارىالبحاث  فى ىاذا ننطمقو  

واالتجاااه الااذاتى )متخااذ قاارار  ،االتجاااه العااالمى فااى التفسااير :تنطمااق ماان ثاااث اتجاىااات
 .الطارد( )المجتمعواالتجاه المحمى  ،اليجرة(
  ت فى ضوء االتجاىا ،فى تناوؿ الموضوععتمد البحث عمى المنيج الوصفى والتحميمى اوقد

عتمد عمى المنيج المنظومى فى تناوؿ الحموؿ اكما  ،النظرية الثالثة السابؽ ذكرىما
 بعادىا االقتصاديةأالمنظومى يعالج الظاىرة مف كافة ف المنيج أل والمعالجات الخاصة بيا،

، مف خالؿ التعاوف والتنسيؽ بيف كؿ القطاعات المسئولة عف واالجتماعية والسياسية والدولية
  .لمشكمةمواجية ا

 

                                                 
 ،( إ١ّ٠ً دٚر وب٠ُ "لٛاػذ إٌّٙظ فٝ ػٍُ االعّٕبع "ررعّخ ِحٛد لبضُ ٚاٌط١ذ ِحّذ ثذٜٚ، اٌّروس اٌمِٛٝ ٌٍزرعّخ 0)

     0200،2000اٌؼذد    
  .2003 ،اٌّروس اٌمِٛٝ اٌمِٛٝ ٌٍزرعّخ، اٌمب٘رح ،( ضز١فٓ ِبرن "ػظر اٌٙغرح" ررعّخ ِٕٝ اٌذرٚثٝ 2)
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 :لمفاىيما

 المختمطة مفيوم اليجرة -1

وسػػػوؼ نبػػػدأ بمفيػػػـو اليجػػػرة  ، تحديػػػد المفػػػاىيـ التػػػى يتناوليػػػا البحػػػث،مػػػور المنيجيػػػة المعروفػػػةاألمػػػف 
اليجػػرة المختمطػػة ظيػػرت نتيجػػة  هف ىػػذإ، حيػػث نسػػبيا االيجػػرة المختمطػػة حػػديث مفيػػـو يعػػدو  المختمطػػة.

 .لفية الجديدةدايات األقميمية التى ظيرت فى بالصراعات اال
يترتػب عمػي ومػا  ،بشػكؿ كبيػر اعػدادىأنتيجػة تزايػد  ،قميمػي ومحمػيا  محؿ اىتماـ دولي و  تأصبح لكف

سػػػواء بالنسػػػبة لمػػػدوؿ المصػػػدرة أو  منيػػػة وسياسػػػية واقتصػػػادية واجتماعيػػػة متعػػػددةأذلػػػؾ مػػػف تػػػداعيات 
 .  المستقبمة أو العابرة

 نظاميػة،لواتضمف داخميا اليجػرة غيػر الشػرعية حيث ت ،اخرى بداخميأواليجرة المختمطة تضـ ىجرات 
طفػػػػػاؿ سػػػػػواء األيضػػػػػا ىجػػػػػرة أو  ،لخإسػػػػػباب سياسػػػػػية...ألكمػػػػػا تتضػػػػػمف الميػػػػػاجريف الالجئػػػػػيف نتيجػػػػػة 

 و غير المصحوبيف.أالمصحوبيف بذوييـ 
فػػراد فػػي ظػػروؼ مختمفػػة ولػػدوافع األمجموعػػة مػػف  :سػػتخدـ لوصػػؼ حقيقػػة بػػدأت منػػذ فتػػرة وىػػيا تكمػػ

ف ذوي يضػػػـ ميػػػاجر تنفػػػس المسػػػارات. و  :البػػػا مػػػا تيػػػاجر فػػػي اتجاىػػػات متماثمػػػة مسػػػتخدميفمتباينػػػة غ
المجػػوء والػػبعض االخػػر  فاضػػطر لميجػػرة نتيجػػة االضػػطياد ويمتمسػػو  متبانيػػة بعضػػيـخمفيػػات تاريخيػػة 

 )2(طار منظـ مف االستغالؿ.إف تحركاتو تتـ في إوالبعض ال يعرؼ  ،سباب اقتصاديةألتحرؾ 
 ما بيف الكيانات المختمفة،الخاصة باليجرة المختمطة  وتتعدد المفاىيـ

نيػا تحركػات سػكانية ميػاجرة تتسػـ بالتعقػد بأ :اليجرة المختمطة (IOM) منظمة اليجرة الدولية وتعرؼ 
 ،فيالالجئػػيف وطػػالبي المجػػوء والميػػاجريف االقتصػػادييف، يالميػػاجريف التقميػػد إلػػىألنيػػا تضػػـ باإلضػػافة 

 (3)المياجريف. وغيرىـ مف ف، وضحايا االتجار بالبشر يو مير  جريفمصحوبيف ومياوًقصر غير 

                                                 
))  رٛعذ ِفب١ُ٘ ِخزٍفخ ٌٍٙغرحاٌخبرع١خ ٚفمب ٌؼٍُ اٌطىبْ ٚػٍُ االعزّبع اٌٙغرح رؼٕٝ االٔزمبي ِٓ دٌٚخ اٌٝ اخرٜ ٌٍجحش ػٓ ٚضغ

  ٍُ اعزّبع اٌٙغرح ٚاٌطىبْػاٌؼس٠س اٌخض١رٞ  طبٌح ثٓ إثرا١ُ٘ ثٓ ػجذ -0.احزّبػٝ ٚالزظبدٜ افضً. ٌّس٠ذ ِٓ اٌزفظ١ً أظر

 2004ػٍُ اعزّبع اٌٙغرح  ،حّذٜ ػجذ اٌح١ّذ -2                                                                  

(1  ( Carling, Jørgen, Anne T. Gallagher und Christopher Horwood.“Beyond Definitions. Global migration 

and the smuggling-trafficking nexus.” RMMS Discussion Paper No. 2: Beyond Definitions, Regional 

Mixed Migration Secretariat (RMMS), Nairobi, November 2005 :0 .

www.regionalmms.org/images/DiscussionPapers/Beyond_Definitions.pdf. 

(2) R.Perruchoud and J. Redpath(eds),(2011),” Glossary on migration, International Migration Law No. 

25”, IOM,Geneva.P.3. 
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اليجػرة المختمطػة تمثػؿ ف إ ىتػر ف :(UNHCR)الالجئػيف مػـ المتحػدة لشػئوف لألما المفوضية السػامية أ
يػػـ ألن ،مػػف اليجػػرة يصػػعب فيػػو التفرقػػة بػػيف الميػػاجر والالجػػيء وغيػػر متجػػانس نمطػػا جديػػدا ومعقػػدا

  )2(.ف اختمفت طرؽ التعامؿ معيما وفقا لمقانوف الدوليا  نفس المسارات، و  فيسمكو 
نفػػػس الطػػػرؽ ووسػػػائؿ النقػػػؿ لموصػػػوؿ لدولػػػة  ىػػػذا ويسػػػتفيد الميػػػاجروف والالجئػػػوف بصػػػورة متزايػػػدة مػػػف

 ،المقصد، وغالبا ما تكوف ىذه التدفقات مف البشر غير قادرة عمي دخػوؿ دولػة المقصػد بشػكؿ قػانوني
وقػد  ،بحريػة خطيػرة وألػرحالت بريػة  يـنيوجيو المذيف  البشر ميربيفلذلؾ غالبا ما يستعينوف بخدمات 

 ال يستطيع المياجروف االستمرار عمي قيد الحياة خالؿ ىذه الرحمة.
)3( 

تمػػؾ التحركػػات  بأنيػػا المختمطػػةاليجػػرة  RMMS(3)قميميػػة المختمطػػة اإلبينمػػا تعػػرؼ سػػكرتارية اليجػػرة 
 الػػذيف] النظػػامييف غيػػر الميػػاجروففمػػنيـ البشػػر  التػػي تتضػػمف مجموعػػة متنوعػػة وغيػػر متجانسػػة مػػف

 بػػدافع فيتحركػػو  الػػذيف أو( االقتصػػاديوف الميػػاجروف) لالزدىػػار محتمػػؿ وأ حقيقػػي عجػػز مػػف يخرجػػوف
منظمػة  فػراداألتحركػات ىػؤالء  تكػوفمػا  وغالبػا. إلػخ اآلخريف، األسرة لـ شمؿ في والرغبة الطموحات،

 المجػوء يوممتمسػ فيالالجئػ إلػى. ىػذا باإلضػافة مسػتقؿ كؿبشػ وبعضػيـ قػد يتحػرؾ ،ويسيميا الميربوف
، الجنسػػػية عػػػديمي األشػػػخاص، و (الطػػػوعييف غيػػػر الميػػػاجريف) االتجػػػار ضػػػحاياو  ،(قسػػػرا الميػػػاجريف)

 األشػػػخاص مػػػف وغيػػػرىـ ذوييػػػـ عػػػف المنفصػػػميف واألطفػػػاؿ بػػػذوييـ المصػػػحوبيف غيػػػر صػػػرالقُ وأخيػػػرا، 
 .التنقؿ أثناء لمخطر المعرضيف

 النػازحيفتراقػب وتتعقػب تحركػات  RMMS أف الإ داخميػا، النػازحيف المختمطػة اليجػرة مؿوعادة ال تشػ
 محتمميف. فيمياجر باعتبارىـ  فريقياأل القرف منطقة في داخميا

اليػروب مػف العنػؼ والنزاعػات  :ومنيػا ،ليذه التيارات الجديػدة مػف الميػاجريف سباباألوتتعدد الدوافع و 
بسبب الخوؼ مػف االضػطياد الػديني  وأوىنداروس،  وكرانياأ إلىاف المسمحة مف سوريا وجنوب السود
                                                 

 0350 ٌؼبَ اٌالعئ١ٓ ارفبل١خ ٚثّٛعت االضطٙبد اٚ اٌّطحٍخ إٌساػبد ِٓ اٌفبر١٠ٓ األشخبص أُٔٙ ػٍٝ اٌالعئْٛ اٌذٌٟٚ اٌمبْٔٛ ٠ؼرف   (0)

 ثبٌٕطاجخ اِاب. ِٙاذدح ٚحر٠ابرُٙ ح١ابرُٙ ف١ٙب رىْٛ الٚضبع ٌٍالئغ١ٓ اٌمطر٠خ اإلػبدح ػذَ ثّجذأ اٌذٚي اٌذٌٟٚ اٌمبْٔٛ ٠ٍسَ 0361 ٚثرٚرٛوٌٛٙب

 اٌزحارن ٠خزابر اٌايٞ اٌشاخض أاٗ ػٍاٟ اٌّٙابعر ٠ؼرف ِب ٚغبٌجب ٌٍّٙبعر ٚدل١ك ِٛحذ رؼر٠ف ػٍٟ دٌٟٚ اعّبع ٠ٛعذ فال ِٙبعر ٌّظطٍح

 ٌٍاُ اٚ ٍا١ٌٍُزؼ فرطاخ اٚ ػّاً فرطاخ إ٠غابد خاالي ِآ ح١برٗ ٌزحط١ٓ ٌٚىٓ اٌّٛد اٚ ثبالضطٙبد اٌّجبشر اٌزٙذ٠ذ ثطجت ١ٌص اخرٞ ثالد ػٍٟ

 اٌز١ّس ٠ىْٛ ٚثبٌزبٌٟ. اخرٞ ِرح ٌجالدُ٘ ػٛدرُٙ اِبَ ػٛائك أٞ ٠ٛاعْٙٛ ال اٌّٙبعر٠ٓ فبْ ٌٍالعئ١ٓ ٚخالفب اخرٞ ألضجبة اٚ االضرح شًّ

 اٌٛط١ٕاخ ١ٓاٌماٛأ ضاٛء فاٟ ِؼابٍِزُٙ ٠ازُ اٌّٙابعر٠ٓ ث١ّٕاب اٌالعئ١ٓ ِغ اٌذٚي رؼبًِ رحذد اٌذ١ٌٚخ اٌمٛا١ٔٓ ح١ش ٘بِخ ٚاٌالعٟء اٌّٙبعر ث١ٓ

 .دٌٚخ ثىً اٌخبطخ

(2) UNHCR, UNHCR View Point: Regugee or Migrant which is right?”, July 11) 2016),”  available at: 

www.unhcr.org/en-us/news/latest/2016. 

 

١خ ٌٍٙغرح اٌّخزٍطخ وبضزغبثخ الحذ اٌزٛط١بد اٌزٟ ٔبدٞ ثٙب اٌّؤرّر اإلل١ٍّٟ حٛي اٌٙغرح اٌّخزٍطخ فٟ خ١ٍظ رُ أشبء اٌطىرربر٠خ اإلل١ٍّ (3)

. ٠ّٚىٓ اٌٙذف اٌؼبَ ٌٍطىرربر٠خ فٟ  رمذ٠ُ اٌذػُ ٌٍّؤضطبد ٚاٌغٙبد فٟ 2003ٚفٟ ع١جٛرٟ ػبَ  2002ػذْ ٚاٌيٞ أؼمذ فٟ ا١ٌّٓ ػبَ 

جشر  فٟ ر١براد اٌٙغرح اٌّخزٍطخ داخً ٚخبرط ٚػجر ٘يا اإلل١ٍُ. ٠ٚؤخي اٌذػُ اشىبي ِزؼذدح ِٕٙب اٌمرْ االفر٠مٟ ٌزحط١ٓ حّب٠خ ٚدػُ اٌ

 رٛف١ر اٌّؼٍِٛبد، اٌزح١ًٍ ٚاٌجحٛس، رط٠ٛر اٌط١بضبد، اٌذػُ ٚاٌزٕط١ك.

 ٌّس٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌطىرربر٠خ ِٚغبي ػٍّٙب ٠ّىٓ االطالع ػٍٟ اٌّٛلغ اٌرضّٟ ٌٙب:

http://www.regionalmms.org 

http://www.unhcr.org/en-us/news/latest/2016
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 زمػاتأ عنيػا تنتجػمينمار. وقد يكوف اليروب مف تغيرات بيئيػة حػادة  إلى االروىينجا الذيف فرو  :مثؿ
 :وييػاجر الػبعض بحثػا عػف عمػؿ مثػؿ ،حالة المياجريف مف الصوماؿ واثيوبيا :في الغذاء والمياه مثؿ

و مػػػػػف الصػػػػػيف لمينػػػػػد أندونيسػػػػػيا الػػػػػي دوؿ الخمػػػػػيج ا  د وباكسػػػػػتاف وبػػػػػنجالديش و ف مػػػػػف الينػػػػػو الميػػػػػاجر 
 )2(.والعكس

   Unaccompanied Minors  :طفال غير المصحوبيناألمفيوم  -ٕ
طفػػػاؿ غيػػػر األونبػػػدأ بمفيػػػـو  ،تحديػػػد المفػػػاىيـ التػػػى يتناوليػػػا البحػػػث ،مػػػف االمػػػور المنيجيػػػة المعروفػػػة

 ثـ تعريؼ الطفؿ غير المصحوب. ،قا لقانوف الطفؿوفتعريؼ الطفؿ والبد مف  ،وبيفحالمص
 :مفيـو الطفؿ
 :ولىاألؿ فى وثيقة حقوؽ الطفؿ المادة يعرؼ الطف

 عشػرف كػؿ مػف لػـ يبمػغ الثامنػة إ. وىػذا يعنػى عشػرف الطفؿ ىو كؿ مػف لػـ يبمػغ مػف العمػر الثامنػة إ
 مجتمع.سرة واليئيات التربوية والتعميمية والاألرعاية الوالديف و  لىإيحتاج 

 
فػى  مػف اتفاقيػة حقػوؽ الطفػؿ المؤرخػة (ٔ)األطفاؿ غير المصػحوبيف، حسػبما ورد فػي المػادة مفيـو  -

ىػػـ األطفػػاؿ الػػذيف انفصػػموا عػػف كػػال الوالػػديف أو غيػػرىـ مػػف األقػػارب وال يتمقػػوف  :ٜٜٛٔنػػوفمبر  ٕٓ
لطفػؿ ىػو كػؿ شػخص الرعاية مف أحد البالغيف ممػف يتحممػوف مسػئولياتيـ بحكػـ القػانوف أو العػرؼ. وا

 .عاًما ٛٔلـ يتجاوز 
و أجانػػػب األنيـ الرعايػػػا فػػػإ :فػػػى قػػػانوف اليجػػػرة غيػػػر المصػػػحوبيفصػػػر قُ طفػػػاؿ الاألمػػػا مفيػػػـو أ" -ٕ
قمػػيـ دولػػة غيػػر مصػػحوبيف إلػػى إ يصػػموف الػػذيف عشػػردوف سػػف الثامنػػة  الجنسػػية، وعػػديمشػػخاص األ

داخميف بشكؿ فعاؿ فػى  نيـ غيرإما وطال (،بشخص بالغ مسئوؿ عنيـ )سواء بحكـ القانوف أو العرؼ
و الػػذيف تركػػوا غيػػر المصػػحوبيف أويشػػمؿ القصػػر غيػػر المصػػحوبيف  ،رعايػػة مثػػؿ ىػػذا الشػػخص البػػالغ

طفػاؿ غيػر المصػحوبيف بػذوييـ عمػى انيػـ األراضى الدولػة. وبػذلؾ يتحػدد مفيػـو أبذوييـ بعد دخوليـ 
يـ راشد تقع عميو مسئولية ذلػؾ بحكػـ القػانوف ولئؾ الذيف انفصموا عف كال الوالديف واليقـو عمى رعايتأ
  (8)".و العرؼأ

 ؟ خيرةاألطفاؿ غير الشرعية فى اآلونة األلماذا ظيرت ىجرة  :ؿونتساء

                                                 
(1 ) United Nations Children's fund A child is a child: Protecting children on the move from violence, abuse 

and exploitation", UNICEF,May2017,". P.13.  

(2) I.O.M “Egyptian Unaccompanied Migrant Children, Case Study on irregular migratiom, cairo, 

2016.page1  
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ماـ أوربا فيما يتعمػؽ بػإدارة تػدفقات كبيػرة ومتزايػدة مػف الميػاجريف أفي مواجية التحديات المتعددة و نأل
صػػػدار إعديػػػدة لمواجيػػػة اليجػػػرة غيػػػر النظاميػػػة ومنيػػػا  والالجئػػػيف اتخػػػذت أوربػػػا إجػػػراءات وسياسػػػات

تشػػريعات صػػارمة ومتشػػددة الػػي الحػػد الػػذي تعتبػػر فيػػو الميػػاجر غيػػر النظػػامي مجػػـر وتعاقبػػو بػػالحبس 
 (0)إيطاليا(. )حالةبمده  إلىجبارا إوتجبره عمي العودة 

جرة غمب عمييا الطػابع مجموعة مف السياسات لمواجية الي أورباتبنت  فقد، التشريعات إلىباإلضافة  
األمنػػي، حيػػث ركػػزت عمػػى تشػػديد الرقابػػة عمػػى الحػػدود الخارجيػػة وتشػػغيؿ دوريػػات أمنيػػة فػػي البحػػر 

. وكذلؾ تعاونت مع دوؿ جنػوب المتوسػط التػي األوربيةالمتوسط لمنع تقدـ سفف المياجريف إلى القارة 
، لييػػػػاإتػػػػدفؽ موجػػػػات اليجػػػػرة  تعتبػػػػر مصػػػػدًرا وممػػػػًرا لمميػػػػاجريف لتشػػػػديد الرقابػػػػة عمػػػػى حػػػػدودىا ومنػػػػع

تعقػػب شػػبكات التيريػػب، واسػػتقباؿ الميػػاجريف الػػذيف تػػتـ إعػػادتيـ مػػرة أخػػرى فػػي مراكػػز باالضػػافة الػػى 
 (2)االحتجاز.

وتأميف الحدود والتشدد فػى القػوانيف الخاصػة  ،الحد مف اليجرة غير الشرعيةسياسة  ورباأفنتيجة اتباع 
ظيػػػرت ىجػػػرة ف ،صػػػمىاأل هبمػػػد الػػػىالبػػػالغ  الميػػػاجرإعػػػادة  :ومػػػف ىػػػذه االجػػػراءات المسػػػتخدمة ،بػػػذلؾ
مػػػى الينطبػػػؽ ذلػػػؾ ع ،يػػػؽ سياسػػػة االعػػػادةنػػػو فػػػى حالػػػة تطبأل قػػػؿ مػػػف الثامنػػػة عشػػػر سػػػنة،األطفػػػاؿ األ
التػػى تشػػمؿ  ،لػومػػع تػػوفير كػؿ سػػبؿ الرعايػػة  ،لييػاإفػػى البمػد الػػذى ىػػاجر  امقيمػػالطفػؿ طفػاؿ ويظػػؿ األ

 .  لمانياأوفرنسا و والسويد يطاليا إ :ف ىذه الدوؿ التى تتبع ذلؾوم وغيرىا،التعميـ والرعاية الصحية 
 السابقة التى تناولت الموضوع:الدراسات 

 اليجرة لألطفاؿ: طريؽ مميتة رحمة :طفاؿ بعنوافاألؼ بإعداد دراسة عف ىجرة يمنظمة اليونيسقامت 
 .ٕٚٔٓفبراير تنبيو حوؿ األطفاؿ،  –سيؼ يالمتوسط، منظمة اليون األبيض البحر وسط عبر

 فػي ؼياليونيسػ حيػث تعمػؿ ،الميػاجريف والنسػاء لألطفػاؿ يحػدث مػا قيػاس مواصػمةلالدراسػة ىػدفت 
 وتمبيػة التعمػيـ، عمى ومساعدتيـ لمحصوؿ العنؼ، مف األطفاؿ لحماية والمقصد والعبور المنشأ بمداف

 الفريػدة لمتجربػة جديػدة ؤىر  قػديـلت ذلؾ ىػدفت ىػذه الدراسػة النوعيػة عمى وبناءً  .األساسية احتياجاتيـ
 رحمػة مػف األطفػاؿ الميجػريف بشػكؿ غيػر شػرعي مػف سػواحؿ ليبيػا أثنػاء لمجموعػة محػددة نوعيػا مػف

وذلػؾ   .االحتجػاز مراكػز فػي تّمػت مقػابمتيـ مػف تجربػة ذلػؾ فػي بما عبورىـ البحر األبيض المتوسط،
 فػي واألطفػاؿ الميػاجريف نساءال حقوؽ عمى لمحفاظ الدعوة جيودىا فى ؼياليونيسطار مواصمة إفى 
 معػا: حممػة إطػار في تعاوف مذكرات ؼياليونيس معيا وّقعت التي البمديات الجيود تمؾ وشممت ليبيا،

                                                 
 ةٚاإلدار٠خ، اٌّغر٠ٛضف،،" اٌزشر٠ؼبد األٚرث١خ فٟ ِغبي اٌٙغرح: أضجب١ٔب، إ٠طب١ٌب، فرٔطب"، ِغٍخ إٌّبرح ٌٍذراضبد اٌمب١ٔٛٔخ  ُر٠( و0)

2006. 

 .(2006)ٚاٌذراضبد، ا٠ٌٛٙخ ْ اٌم١ُ اإلٔطب١ٔخ"، اٌّروس اٌؼرثٟ ٌٍجحٛس  ،صالص١خ االِٓ٘بٟٔ ض١ٍّبْ،" اٌط١بضبد األٚرث١خ رغبٖ اٌالعئ١ٓ: (2)
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 بتمويؿ ليبيا في القطري ؼياليونيس مكتب قاـ  .ٕ٘ٔٓأبريؿ عاـ  في أُطِمقت التي "األطفاؿ أجؿ مف
حجػـ  عمػى نافػذةَ  الدراسػة ىػذه لنػا تحػتف وقػد ،2016 عػاـ فػي لتقيػيـ االحتياجػات مسػحية دراسػة
 .التحدي

 نساء مع محادثات ليبيا تضّمنت في مياجريف مع مقابمة 122 عمى الدراسة اعتمدتىذا و 
 إلى نساء باإلضافة وريفية، حضرية مناطؽ في احتجاز خارج مراكز مقابمتيـ تمت وأطفاؿ

 وزارة إطار في (DCIM)  الشرعية اليجرة غير مكافحة وزارة تديرىا احتجاز مراكز في
 في مناطؽ مختمفة مف ابمد 12 مف مقابمتيـ تمت الذيف األشخاص جاء .الميبية الداخمية
 مقابالت IOCEA منظمة أجرت .الكبرى جنوب الصحراء أفريقيا، وشماؿ األوسط، الشرؽ

 تافتس جامعة مف وقاـ باحث ،2016 ومايو 2015 أكتوبر بيف الفترة في ليذه الدراسة
   .تونس العاصمة في 2016 لعاـ سبتمبر شير المعمومات خالؿ لتحصيؿ أساسية التبمقاب

 مّثؿ األطفاؿ. طفالً  40 و ،امرأة 82 بينيـ مف ،امشارك 122 النيائية العينة ضّمت
 الذيف األطفاؿ بعضو  ،جنسية 11 الدراسة ىذه خالؿ مقابمتيـ تمت الذيف المياجروف

 مقابمتيـ، تمت طفالً  40 بيف مف .رحالت اليجرة أثناء يبيال في ُوِلدوا مقابالت معيـ أجريت
 .اعام 17 و 10 بيف أعمارىـ تراوحت وقد مف اإلناث، 15 و الذكور مف 25 ىناؾ كاف

 :أفْ الدراسة  نتائجوكانت أىـ 
 المضايقة، أو لمعنؼ، تعّرضوا أنيـب مقابمتيـ تمت الذيف المياجريف األطفاؿ أرباع ثالثة ذكر
 .بالغيف أيدي عمى ءاالعتدا أو

 العنؼ مف أنيف عانيف مقابمتيف تمت الالتي النساء نصؼ مف يقارب ما ذكر 
 .الرحمة أثناء الجنسية اإلساءة أو الجنسي

 بيف، االعتماد عمى إلى اضطروا أنيـ إلى والنساء األطفاؿ معظـ أشار  مما الميرِّ
 وعّرضيـ "المغادرة عند دفعا" ترتيبات االستدانة وفؽ إلى منيـ الكثيريف ضطرا

 .واالتجار المعاممة واالختطاؼ لسوء
 عانى حيف العاطفية، في أو المفظية لإلساءات تعّرضوا نيـأب األطفاؿ معظـ أفاد 

 عف الفتيات أبمغت وقد .األخرى اإليذاء البدني أنواع أو الضرب مف نصفيـ حوالي
 .األوالد عنيا مما أبمغ أكثر اعتداء حاالت

 كاؼٍ  غذاءٍ  عمى مف الحصوؿ يتمّكنوا لـ أنيـب المياجريف ألطفاؿا مف العديد ذكر 
 ليبيا. إلى طريقيـ في كانوا بينما
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 مف ؼياليونيس التي تمكنت ليبيا بغرب احتجاز مراكز في المحتَجزات النساء أفادت 
 الصرؼ ورداءة التغذية، سوء :مثؿ قاسية لظروؼ بتعرضيف إلييا، الوصوؿ
 الصحية الرعاية عمى الحصوؿ مف وعدـ تمّكنيف الشديد، والتكّدس الصحي،
 .القانونية والمساعدة

 لدفع ليبيا في طويمة يعمموف فترات قضاء يتوقعوف أنيـب والنساء األطفاؿ معظـ قاؿ 
 إلى الذىاب أو األصمية بمدانيـ إلى إما لمعودة ،الرحمة مف التالية المحطة كمفة

 .أوربا في وجياتيـ
 تمت الذيف أرباع األشخاص ثالثة يمثمف والالتي (متزوجاتال النساء معظـ أف رغـ 

 .يفئورا األطفاؿ مف المزيد تركف فقد عمى األقؿ، واحدا طفال معيف جمبف )مقابمتيـ
  ،المركز القومي لمدراسات والبحوث اليجرة غير الشرعية لألطفاؿ غير المصحوبيف

 .ٕٙٔٓ والجنائية، القاىرةاالجتماعية 
 التعرؼ عمى أبعاد الظاىرة ورصد الواقع االقتصادي واالجتماعي الى  ىدفت الدراسة

والخدمي لمقرى المصدرة ليا بما يساعد عمى تحديد عوامؿ الخطر الكامنة في البيئة 
الحاضنة ليذا السموؾ، كما استيدفت استشراؼ الحموؿ واآلفاؽ المستقبمية لمتعامؿ 

  معيا ومواجيتيا.
 د عينة الدراسة مف األطفاؿ الذيف سبؽ وأف تـ تحدي دراسة ميدانية، مف خالؿ

سنة(، وقد تـ  ٛٔإلى  ٜخاضوا تجربة اليجرة غير الشرعية في الفئة العمرية )
اختيار العينة مف المحافظات التي أثبتت الدراسة الميدانية حوؿ اليجرة غير الشرعية 

ثقافة لمشباب بأنيا األكثر تصديرا لميجرة غير الشرعية، وذلؾ في ضوء انتشار 
اليجرة غير الشرعية بيا، فضال عف وجود معارؼ وأقارب وأصدقاء في ىذه 

 المحافظات تشجع وتساعد األطفاؿ عمى خوض ىذه التجربة.
 

  أىم النتا ج:
  بالنسبة لمخصائص الديموجرافية واالجتماعية واالقتصادية لألطفاؿ غير

إلى  ٙٔالفئة العمرية  أف الغالبية مف الذكور فيبالمصحوبيف، فقد أظيرت الدراسة 
سنة. وقد لوحظ ارتفاع نسبة  ٘ٔإلى  ٜسنة، وبنسبة أقؿ في الفئة العمرية مف  ٚٔ
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التسرب مف التعميـ فيما بينيـ، فضال عف ضعؼ المستوى التعميمي لموالديف الذيف 
 عادة ما يشتغموف بالقطاع الزراعي أو يمتينوف أعماال حرفية. 

  عينة الدراسة يعيشوف في أسر طبيعية، إال أف خمس عمى الرغـ مف أف ثالثة أرباع
 العينة عانوا مف سوء معاممة األىؿ مما أدى إلى سعييـ لميجرة. 

  المستوى االقتصادي واالجتماعي  ه لقياسؤ تـ بناأظير المؤشر اإلحصائي الذي
 يأتوف مف أسر متوسطة، وفي المقابؿ فقد أبرز أف غالبيتيـبالعينة ألسر أطفاؿ 

أطفاؿ العينة كانوا يعمموف قبيؿ قياميـ باليجرة بشكؿ غير شرعي،  أف ثمثب المؤثر
 وبعضيـ خرج إلى سوؽ العمؿ منذ سف السادسة.

  العظمى  الغالبية تأوضحوفيما يتعمؽ بمصادر استقاء المعمومات حوؿ اليجرة، فقد
مف المبحوثيف اعتمادىـ عمى االتصاؿ الشخصي مع األصدقاء واألقارب، مشيريف 

ى انحسار دور اإلعالـ الرسمي والييئات الحكومية مما أدى إلى انتشار أفكار إل
 مغموطة حوؿ ظروؼ المعيشة والعمؿ واألجور في دوؿ المقصد.

 تأتي  شةيإيجاد فرص عمؿ، وزيادة بدائؿ اليجرة بشكؿ شرعي، وتحسيف مستوى المع
 في مقدمة مطالب األطفاؿ محؿ العينة.

مقارنة، األمـ المتحدة،  أفريقيا: دراسة شماؿ في التنمية ستراتيجياتا  و  سياسات في اليجرة إشكالية .ٔ
 .ٕٗٔٓألفريقيا، المغرب،  االقتصادية األمـ المتحدة لمجنة التابع أفريقيا شماؿ مكتب
 

 داخؿ أفريقيا، بشماؿ الخاص الوضع تحديد في الدراسة ىذه مف الرئيسي اليدؼ يتمثؿ
 لمنتائج واستخداميا اليجرة لشكاليةإل والبرامج السياسات ةمراعا مدى وتحميؿ السياؽ القاري،

 الذي التقرير ييدؼ وبالتالي، .لميجرة منيجية مقاربة التخاذ السياسييف صناع القرار لتوعية
 اليجرة بيا إشكالية تراعى التي الكيفية عف المعرفة ونشر توثيؽ إلى الدراسة ىذه عف سينبثؽ

 يدؼت التنمية، حيث ستراتيجياتا  و  مخططات في لمراعاتيا مياااستخد يتعيف التي الكيفية أو
والجزائر،  تونس، :التالية البمداف في المتخذة السياسية القرارات مقارنة ودراسة إلى الدراسة

بحيث تكوف  ،باليجرة الصمة ذات الرىانات وتحميؿ وموريتانيا، والمغرب، ومصر، والسوداف،
 في اليجرة مراعاة في البمداف ليذه السياسي االلتزاـ مف الرفع لمحاولة أداة مرافعة أيضا

 :يمي ما تحقيؽ ىذا اليدؼ أيضا وسيتضمف  .االقتصادية واالجتماعية تنميتيا
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 أفريقيا شماؿ في وتحدياتيا اليجرة لمكاسب موجز تحميؿ. 
 والمخططات السياسات في لميجرة أفريقيا شماؿ بمداف مراعاة تحميؿ. 
 التنمية عممية في اليجرة لمراعاة جيدة ممارساتو  فعالة أدوات صياغة. 
 التخطيط مراحؿ جميع في اليجرة مسائؿ إلدراج السياسية والتوصيات الخيارات عرض 

 .أجؿ التنمية مف
 بما األمر ويتعمؽ .وثيقا ارتباطا مرتبطتاف أنيما إال بارزتيف مرحمتيف الدراسة عمى تمتوقد 
 :يمي

 :بالدراسة المعنية البمداف في اليجرة عف داراتاإلص األولى: استعراض المرحمة
 والماضي الحالي بالوضع المتعمقة الكتب لمراجع تحميال اإلصدارات استعراض يشمؿ

 كراىاتواإل الرئيسية اإلحصائية البيانات ويحدد والتنمية؛ اليجرة تدبير لسياسات وتشريعات
 .المستفادة الرئيسية إلى الدروس إضافة والقيود،
 التنمية. ستراتيجياتا  و  مخططات في اليجرة مراعاة الثانية: تقييـ ةالمرحم

 اليجرة مراعاة تقييـ لتيسير البمداف مختمؼ في باليجرة المكمفة لممؤسسات استبياف إرساؿ تـ
 لممنظمة اإلقميمية والمكاتب أفريقيا شماؿ مكتب وتولى .ستراتيجياتياا  و  التنمية في مخططات
 .االستبيانات مؿء بعتت ميمة الدولية لميجرة
 أىـ النتائج:

 اليجرة مفيـو مالءمٌة إلدراج األكثر ىو المستوى الوطني ف المستوىإ :لىإخمصت الدراسة 
 عمى األثر حيث مف الممموسة النتائج أكثر المستوى ىذا في التخطيط والتنمية؛ ويحقؽ

 .التنمية
الوطنية  ستراتيجياتاإل والتنمية جرةالي إدراج عممية تستمـز الدراسة، موضوع لمبمداف وبالنسبة
 :التالييف المؤسسيف المكونيف

 والتنمية لميجرة مؤسساتية بنية. 
 والتنمية اليجرة بشأف وطنية عمؿ خطة. 

 البمداف في الحكومية المؤسسات مختمؼ لدى تمت التي االستقصائية الدراسة أبرزت
 :وىي النقص، مكامف مف عددا المدروسة

 وىذا)موثوقة  مؤشرات عمى االعتماد تاحةإل اإلحصائية لبياناتوا المعمومات غياب 
 .) العراقيؿ أىـ أحد األرجح عمى
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 البمداف في اليجرة مراعاة أفّ  عمى الضوء تسميط مف االستقصائية الدراسة مّكنت 
 عمومية وتدابير تراتيجياتسإ تنفيذ يتـ بالفعؿ، .متناسقة غير آنية تتـ بطريقة الستة
 وتستخدـ .اليجرة أوجو مختمؼ تطرحيا التي لمتحديات لالستجابة ةاليجر  مجاؿ في

 ومناطؽ وقطاعات زمنية جداوؿ ذات لمتنمية، ةستراتيجياإل األطر مف العديد البمداف
 يسّيؿ ال مما المقاربات، انسجاـ غياب التخطيط آليات تعدد ويبرز .مختمفة جغرافية

 .العممية تنفيذ
 :التالية العناصر السنوات األخيرة عمى في الحكومية التدابير ارتكزت

 ىذه تفاقـ مف لمحد األوربياالتحاد  مع والتعاوف والبحرية البرية الحدود مراقبة تعزيز 
 الظاىرة.

 جراءات بتحسيف تسمح جديدة وطنية تشريعات سف  لطالبيو المجوء منح شروط وا 
 باستمرار. عددىا يتزايد التي ممفاتيـ ودراسة

 الدولية، واالتفاقيات المعاىدات العديد مف عمى األخيرة السنوات في المصادقة تمت 
 المياجريف. بحقوؽ الصمة تذا وبخاصة

 تركيز إلى تؤدي ما غالبا لمجدؿ، ومثيرة حساسة جد سياسية مسألة اليجرة تبقى 
 التنمية عمى التركيز مف بدال واإلنساني األمني البعد عمى والمالية الجيود التقنية

 البشرية.
 مسألة حوؿ استقباليـ ودوؿ ،المياجريفأصؿ  دوؿ بيف والحوار التعاوف يابغ 

 (.األوربيواالتحاد  بيف المغرب الموقعة التنقؿ شراكة )باستثناء والتنمية اليجرة
، رسالة ماجستير تأثير اليجرة غير الشرعية عمى القرية المصرية محمد إبراىيـ، مصطفى محمد .ٕ

 .ٕٗٔٓالمنصورة،  جامعة -ية اآلداب جتماع بكماالمقدمة لقسـ عمـ 

دراسة حالة عمى قرية  ” المصريةتناولت الدراسة موضوع تأثير اليجرة غير الشرعية عمى القرية 
لدراسة عمى منيج المسح اعتمدت ا وقد” ميت ناجي بمركز ميت غمر بمحافظة الدقيمية 

مر بمحافظة الدقيمية عف وأجريت ىذه الدراسة عمى قرية ميت ناجي بمركز ميت غ، االجتماعي
أداة البحث االجتماعي المتمثمة في استمارة االستبياف والتي أجريت عمى عينة مف  ستخداـاطريؽ 

مفردة( تمثؿ معظـ حاالت المياجريف غير الشرعييف سواء مف حيث السف  ٕٓٓالشباب بمغت )
 والمينة والمستوى التعميمي.
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زيادة أعداد المياجريف غير الشرعييف مف الشباب مف  :توصمت ليا الدراسةومن أىم النتا ج التى 
وقمة عمؿ الرغبة في الحصوؿ عمى فرصة  :أىـ أسباب اليجرة غير الشرعية وىي ومف ،قرية الدراسة

طريقة  ،الدخؿ وتحسيف ظروؼ المعيشة. كما بينت النتائج عوامؿ التشجيع عمى ىجرة المبحوثيف
ف المياجريف سافروا إلى الدوؿ األوربية ا  و  ،ف طريؽ السماسرةاليجرة السرية لممياجريف التي جاءت ع

 .عف طريؽ البحر رغبة في تحسيف معيشتيـ وتحقيؽ مستويات مادية مرتفعة مف ليبيا
 غير الشرعية،التدابير واإلجراءات المصرية لمكافحة ظاىرة اليجرة عبد العاطي شتيوي،  مساعد .ٖ

األمنية واإلنسانية، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، األبعاد  ،أوراؽ ندوة اليجرة غير الشرعية
 ، المممكة المغربية.ٕٗٔٓ

لقاء الضوء عمى مفيـو اليجرة ودوافعيا، وارتباطيا بالجريمة المنظمة، وذلؾ إلى إالدراسة  ىدفت
أىـ المحافظات المصرية المصدرة  عف سرد حموؿ موضوعية لتمؾ الظاىرة، فضالبقصد البحث عف 

 ة غير الشرعية والتدابير المصرية لمتصدي ليذه الظاىرة. لميجر 
 اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي. المنيج المستخدم:

 وقد أسفرت الدراسة عف عدد مف النتائج أىميا ما يمي:
  الدوؿ األوربية ليا دور في انتشار ظاىرة اليجرة غير الشرعية نتيجة لمسياسات التي اتبعتيا

 ي االعتبار األوؿ. لخدمة مصالحيا ف
  إيطاليا وفرنسا واليوناف ومصر  بخاصةو األوربية ضرورة التحرؾ والتعاوف الجاد بيف الدوؿ

 مف أجؿ إحداث تنمية مستدامة في مصر. 
  صعوبة تحديد حجـ ظاىرة اليجرة غير الشرعية، نظًرا لمطبيعة غير الرسمية التي تتـ بيا

غير مسجمة، وغالًبا ما تتفاوت التقديرات التي  العتبارىا ىجرة سرية وغير قانونية، فيي
تقدميا الجيات المختمفة ألعداد المياجريف غير الشرعييف، وذلؾ ألف ىناؾ أنماًطا وصوًرا 

 متعددة.
  باتت اليجرة غير الشرعية مف الظواىر الخطيرة التي تيدد أمف واستقرار الدوؿ المستقبمة

 لممياجريف غير الشرعييف.
  الدولي تعطي لمدوؿ الحؽ في تنظيـ حدودىا وممارسة سيادتيا اإلقميمية، بما قواعد القانوف

 يضمف سالمة أراضييا وأمنيا القومي.
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ودور  المشكالت التى تواجو أسر ضحايا اليجرة غير الشرعية ،عباس حسانيف ـعبد الكريؿ مأ  .ٗ
خدمة ، كمية الستيرماج، رسالة الخدمة االجتماعية فى التخفيؼ منيا مف منظور الممارسة العامة

 .ٕٓٔٓ ،أسيوط، جامعة جتماعيةاال
استيدفت الدراسة وصؼ وتحميؿ المشكالت التي تواجو أسر ضحايا اليجرة غير الشرعية، 
وذلؾ مف خالؿ جمع البيانات عف ىذه المشكالت وتحميميا ثـ استخالص النتائج، كما 

مارس عاـ والذي يعمؿ تستيدؼ الدراسة تحديد الدور الفعمي لألخصائي االجتماعي كم
بالتضامف االجتماعي في التخفيؼ مف المشكالت التي تواجو أسر ضحايا اليجرة غير 
الشرعية، والخروج بتصور مقترح لتفعيؿ دور الخدمة االجتماعية مف منظور الممارسة العامة 
بالتضامف االجتماعي في التخفيؼ مف المشكالت التي تواجو أسر ضحايا اليجرة غير 

 ية.الشرع
 اعتمدت الدراسة عمى منيج المسح االجتماعي بنوعيو:و 

 بف أو األخ(االلدييا )الزوج أو بالعينة العمدية المقصودة لألسر التي ُتوفى أو ُفقد  -ٔ
نتيجة ليجرتو غير الشرعية وذلؾ بمراكز محافظة أسيوط وبعض القرى التابعة ليا التي 

)أبنوب، ساحؿ سميـ،  :ىذه المراكز ىيتـ فييا الحصوؿ عمى ىذه النوعية مف األسر و 
 القوصية، منفموط، الغنايـ، ديروط، البداري، أسيوط، الفتح، أبوتيج(.

المسح االجتماعي الشامؿ لألخصائييف االجتماعييف العامميف بالتضامف االجتماعي  -ٕ
التي تـ فييا الحصوؿ عمى مثؿ ىذه  ابمراكز محافظة أسيوط وبعض القرى التابعة ليم

 بالفعؿ مع ىذه األسر. فيتعاممو وعية مف األسر ممف الن
قانونية، و اجتماعية، و أسرية، و نفسية، و ف ىناؾ مشكالت اقتصادية، إ :توصمت الدارسة إلىو 

قتصادية، االوصحية تعانى منيا أسر ضحايا اليجرة غير الشرعية، كما تعد األسباب 
ة ىى التى أدت بالضحايا لميجرة غير األسرية، والصحيو النفسية، و القانونية، و االجتماعية، و 

المقدمة لألسر مف قبؿ التضامف الشرعية، وىناؾ أوجو قصور في مستوي الخدمات 
معوقات تواجو األسر عند حصوليا عمى خدمات التضامف االجتماعى  وىناؾ ،جتماعياال

ت بيف متوسطى درجا افروقف ىناؾ ا  عدـ كفاية الخدمات المقدمة لألسرة، و  :ومف أكثرىا
الدور الفعمى والدور المتوقع لمعمؿ الذى يقـو بو األخصائى االجتماعى بالتضامف 

 جتماعي كممارساالىناؾ معوقات تواجو األخصائي و  ،جتماعى لدى المبحوثيف )األسر(اال
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المعوقات  :عاـ عند التخفيؼ مف مشكالت أسر ضحايا اليجرة غير الشرعية ومف أكثرىا
الدراسة إلي تصور مقترح لتفعيؿ دور  كما انتيت.  جتمعالقانونية، والتي ترجع لمم

جتماعي كممارس عاـ عند التخفيؼ مف مشكالت أسر ضحايا اليجرة غير االاألخصائي 
 الشرعية.

جتماعية والسياسية االاآلثار  بحث مقدـ فى ندوة: ،لمنظمةالشباب واليجرة غير ا ماـ،إ مجدة .٘
 والجمعيةكاديمية الدراسات العميا أعقدتيا  ،اإلفريقيةلميجرة الدولية عمى المجتمعات العربية و 

 .فى طرابمس بميبيا ٕٛٓٓيوليو  ٘ٔ – ٖٔجتماع فى الفترة مف االالعربية لعمـ 
إلى التعرؼ عمى حالة الشباب وحجـ ظاىرة اليػجرة غير الشرعية في مصر،  ةحثاالبىدفت 

وواضعي السياسات في  ،ي القراروأسبابػػػيا ودوافعيا الرئيسية، والعمؿ عمى مساعدة صانع
 .ىػػػػذا الخصوص

ومدخؿ  ،مدخؿ حقوؽ الشباب :مداخؿ لدراسة الظاىرة وىما ةواعتمد البحث عمى ثالث
 ومدخؿ التنمية البشرية. ،الصراع الثقافى

تـ وضع رؤية مستقبمية مقترحة لواقع الشباب العربى ومعالجة مشكالتو  ىـ النتائج:أومف 
 .اليجرة مف خالؿيمجأ لمخارج  حتى اللداخؿ وتمبية تطمعاتو با

 مصر بيف المسؤلية والواجب، مركز فى المنظمة بدير، أوربا واليجرة غير محمود وأسامة سامى .ٙ
 ، القاىرة.ٜٕٓٓاألرض، 
وطرؽ  ،تداعياتياو الدراسة لرصد حركة اليجرة غير المنظمة بيف مصر وأوربا  ىدفت

مة تتناوؿ أىمية الموضوع وجذوره التاريخية، ثـ مقد :أوليا :عالجيا مف خالؿ عدة فصوؿ
 فصوؿ تتناوؿ المحاور التالية: اذلؾ ثالث تال
  المواثيؽ الدولية ػ الدوافع واألسباب(. –ظاىرة اليجرة غير المنظمة )التعريؼ والحجـ 
 .أوربا العنصرية واليجرة غير المنظمة 
 حمـ شباب مصر وحتفيـ. ،اليجرة غير المنظمة 

راسة بتقديـ رؤية مستقبمية فى الخاتمة كمقترح لمتعامؿ مع قضية اليجرة غير وانتيت الد
دوؿ حوض البحر األبيض المتوسط خالؿ  ةالمنظمة بيف مصر وأوربا وبخاص

 المستقبؿ.
 اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التقريري. المنيج المستخدم:
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 عناصرىا في النقاط التالية: قدمت الدراسة رؤية مستقبمية وتتمخص أىـ  :أىم النتا ج
تقنيف أوضاع المصرييف المياجريف ىجرة غير منظمة بقدر ما تسمح بو ظروؼ الدوؿ  -

المستقبمة، وبما يخدـ األوضاع االقتصادية لكؿ مف دوؿ الميجر ودوؿ المنشأ، ومف 
 خالؿ آليات تعاوف فني وأمنى وقضائي وتشريعي، وفي إطار االحتراـ الكامؿ لحقوؽ

 اجريف.المي
توسيع دائرة االتفاقيات الثنائية واإلقميمية بيف مصر ودوؿ اإلتحاد األوربي والسعي  -

لموصوؿ إلى أفضؿ األطر التي تسيـ في استقرار أسواؽ العمؿ واليجرة في الدوؿ 
 األوربية.

ة تتولى وزارة القوى العاممة واليجرة بالتنسيؽ مع الوزارات والييئات المعنية إعداد العمال -
مف الدوؿ ىذه المطموبة والمناسبة لسوؽ العمؿ األوربي، مف خالؿ معرفة متطمبات 

 عمالة ليا.الالخبرات الالزمة لسد النقص في الكفاءات والقطاعات المطموب 
ضرورة التعاوف المشترؾ بيف وزارة القوى العاممة واليجرة ووزارة اإلعالـ المصرية لتنفيذ  -

 لتوعية الشباب المصري بمخاطر اليجرة غير المنظمة.مشروع حممة قومية إعالمية 
نحو رد شامؿ عمى تدفقات اليجرة المختمطة عبر  ،مـ المتحدة لشؤؤف الالجئيفاألمفوضية   .ٚ

 ،جنيؼ ،ٕٛٓٓيناير  ٖٔ- ٖٓمؤتمر  .ىجرة العبور حوؿ المتوسطحوؿ  الحوارالمتوسط، 
 .ٕٛٓٓسويسرا 

 التى يمكف تطبيقيا فى المستقبؿ، تحت مظمةنشطة المشتركة األ إلى طرحييدؼ المؤتمر 
 .حوؿ ىجرة العبور حوؿ المتوسط الحوار
ىو إعداد وثيقة عمؿ الدوؿ العربية واالوربية  :لييا المؤتمرإىـ النتائج التى توصؿ أومف 
يضا النسخة المجددة لمخريطة أدارة المشتركة لتدفقات اليجرة المختمطة، كما عرض اإلحوؿ 

صة بيجرة العبور عبر المتوسط وفيما يخص اليجرة عبر المتوسط توصؿ التفاعمية الخا
 :طة بأمف الوثائؽبمكانيات المرتاإل تعزيزلى إالمؤتمر 

 .التيريب بالبشرنشاء مراكز لمكافحة إ -
 .مكانيات االستقباؿ واالحتجازإتعزيز  -
 ،يا والبحر المتوسطفريقأالخريطة التفاعمية حوؿ طرؽ اليجرة غير المنتظمة وتدفقاتيا فى  -

 .والمنطقة المتوسطية
 لمتنمية.جؿ تسخير فوائد اليجرة أمف  وصوف صالت وصؿ بجماعات المياجريفنشاء إ -
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األبعاد  منيا ،بعادأالدراسات السابقة تناولت اليجرة المختمطة مف عدة اف  :ونستخمص مما سبق
 ضمت بعضالتى و  ،بيض المتوسطقميمية المتنوعة لميجرة غير الشرعية فى منطقة البحر األاإل

ير المنظمة والتعامؿ مع قضية اليجرة غ مف الدوؿ العربية بشماؿ أفريقيا، اوعدد البيانات عف مصر
 .دوؿ حوض البحر األبيض المتوسط خالؿ المستقبؿ صةوبخا وأوربابيف مصر 

جراءات المصرية التدابير واإلو  كما تناولت اليجرة غير الشرعية وارتباطيا بالجريمة المنظمة. 
وبعضيا تناوؿ التعرؼ عمى بعض تأثيرات اليجرة غير  ،لمكافحة ظاىرة اليجرة غير الشرعية

ودراسة حالة  فى المجتمع المصرى. وأىـ أسباب اليجرة غير الشرعية ،الشرعية عمى القرية المصرية
 يبيا.طفاؿ عبر البحر األبيض المتوسط انطالقا مف سواحؿ للألاليجرة غير الشرعية 

قميمية والمحمية مع التركيز عمى اإلبعادىا الدولية و أباليجرة المختمطة بكافة  سوؼ تيتـ ،ما دراستناأ
واىـ الدوافع االقتصادية واالجتماعية   الذيف يمثموا جزء مف المستقبؿ،طفاؿ المصرييف األىجرة 

 وعمىقت الراىف فى الو  العالجى سياسات الحد منيا عمى المستوى ،ثممف اجؿ الوصوؿ الى 
 .فى المستقبؿ الوقائىالمستوى 
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 واالقهيمى وسياساثانىاقع انذونى نهدزة انمختهطت: ا :انفصم انثاني

 ()انمىاخهت

 :تمييد
 

ال تعد اليجرة ظاىرة جديدة لكنيا نمػت بقػوة واتسػع نطاقيػا وزاد تعقػدىا فػي السػنوات األخيػرة.  أجبػرت 
الشػػػرعية الالجئػػػيف والميػػػاجريف ألسػػػباب مختمفػػػة عمػػػي القيػػػاـ  محدوديػػػة الخيػػػارات لميجػػػرة النظاميػػػة او

 برحالت سرية وغير منظمة ترتفع فييا المخاطرة لحد الموت اثناء رحمتيـ. 
تؤثر الزيادة في حجـ اليجػرة عمػي دوؿ المنشػأ والعبػور والػدوؿ المسػتقبمة؛ فػدوؿ العبػور ال تعػاني فقػط 

و تحػػديات قصػػيرة جػػالكنيػػا مثػػؿ الػػدوؿ المسػػتقبمة تو مػػف زيػػادة عػػدد األشػػخاص العػػابروف حػػدودىا فقػػط 
وطويمػػػػة االجػػػػؿ إلدارة واسػػػػتيعاب االعػػػػداد المتزايػػػػدة مػػػػف الالجئػػػػيف والميػػػػاجريف خاصػػػػة واف الصػػػػدمة 
الديموجغرافيػػة التػػي تتسػػبب فييػػا ىػػذه الزيػػادة تفػػرض ضػػغوطا عمػػي المػػوارد والمرافػػؽ العامػػة وتخفػػض 

رة وربما تدفع الػي عػدـ اسػتقرار امنػي وسياسػي ومجتمعػي االستثمار وتخفض أجور العمالة غير الماى
الوافػديف  مغػايرة وعالقػةأيضا. يضاؼ الي ما سبؽ التحديات المرتبطة باالندماج فػي مجتمػع لػو ثقافػة 

بالسػػػكاف األصػػػمييف المػػػذيف غالبػػػا ال يرحبػػػو بالوافػػػديف ممػػػا يضػػػع الحكومػػػات والمنظمػػػات الحقوقيػػػة بػػػؿ 
 ديدة ومعقدة.والمجتمع الدولي في تحديات ج

ض بعػض التقػديرات الدوليػة عػف حجميػا ااستعر  مف خالؿ اليجرة المختمطةحجـ ىذا الفصؿ عرض يو 
وفقا ألحدث البيانات المتاحة ثـ نتعرض لمشكمة البيانات الخاصة بقياس حجـ الظاىرة والي أي مػدي 

واجيتيػا بػالتركيز أصبحت مطروحة عمي اجندة المجتمػع الػدولي وأخيػرا السياسػات التػي تسػتخدـ فػي م
 عمي السياسات التي تبناىا االتحاد األوروبي.

 :فصؿيا القاط الرئيسية التي تناولوفيما يمي عرض لمن
 

 حجم اليجرة المختمطة: بعض التقديرات الدولية .0
 سياسات التعامل مع اليجرة المختمطة: الجيود الدولية .8
التركيز عماااا األطفاااال غيااار سياسااات االتحااااد األوروباااا لمتعامااال ماااع اليجااارة المختمطاااة بااا .3

 المصحوبين
 حجم اليجرة المختمطة: بعض التقديرات الدولية 

                                                 
 ػجٛد ضحر. د اٌفظً ٘ياثئػذاد  لبَ* 
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تتعدد الدوافع واالسباب لمتيارات الجديدة مف المياجريف ومنيا اليػروب مػف العنػؼ والنزاعػات المسػمحة 
مػػف سػػوريا وجنػػوب السػػوداف الػػي اوكرانيػػا وىنػػداروس، او بسػػبب الخػػوؼ مػػف االضػػطياد الػػديني مثػػؿ 

روىينجػػا الػػذيف فػػرو الػػي مينمػػار. وقػػد يكػػوف اليػػروب مػػف تغيػػرات بيئيػػة حػػادة نػػتج عنيػػا ازمػػات فػػي ال
الغػػػذاء والميػػػاه مثػػػؿ حالػػػة الميػػػاجريف مػػػف الصػػػوماؿ واثيوبيػػػا. وييػػػاجر الػػػبعض بحثػػػا عػػػف عمػػػؿ مثػػػؿ 

 ٔس.المياجريف مف اليند وباكستاف وبنجالديش واندونيسيا الي دوؿ الخميج او مف الصيف لميند والعك
 وتوضح الخريطة التالي اىـ المسارات الخاصة باليجرة المختمطة.

 
 (ٕ-ٔ)شكؿ رقـ 

 اىـ المسارات الخاصة باليجرة المختمطة.
 

 
 اٌّظذر: 

United Nations Children's fund (UNICEF)، (2017)،" A child is a child: Protecting 

children on the move from violence، abuse and exploitation"، UNICEF، May. P.13 

 
ومنيا يتضح تركز تحركات اليجػرة المختمطػة فػي دوؿ حػوض البحػر األبػيض المتوسػط، خمػيج عػدف، 

 (ٕ)ووسط أمريكا، ومنطقة الكاريبي، وجنوب شرؽ آسيا والبمقاف.
 وتعتبػػر تيػػارات اليجػػرة فػػي دوؿ حػػوض البحػػر األبػػيض المتوسػػط مػػف أكثػػر المنػػاطؽ التػػي تشػػيد اعمػػي

 معدالت لميجرة المختمطة وكذلؾ لموفيات والمفقوديف مف المياجريف.
 
 

                                                 
(1)United Nations Children's fund (UNICEF),(2017),"A child is a child:Protecting children on the 

move from violence, abuse and exploitation", UNICEF,May. P.13.  

(2)UNHCR.Mixed Migration.A 10-Point Plan of Action.www.unhcr.org/mixed-migration.html.       
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طبقػػا لمبيانػػات المتاحػػة مػػف منظمػػة اليجػػرة الدوليػػة اف مػػا يزيػػد عػػف مميػػوف ميػػاجر غيػػر نظػػامي دخػػؿ 
اغمػبيـ مػف شػرؽ ووسػط المتوسػط.  ٕٗٔٓفػي عػاـ  ألػؼ ٖٓٓمقابؿ اقؿ مػف  ٕ٘ٔٓأوروبا في عاـ 

نتيجػة االتفاقيػات التػي وقعيػا االتحػاد األوروبػي  ٕٙٔٓفػي  ألػؼ ٓٓٗ انخفضت االعداد الي اقؿ مف
 سواء مع تركيا لغمؽ طريؽ البمقاف في الشرؽ او االتفاقية مع المغرب في الغرب. 

 ٕٗٔٓمميػػوف عػػاـ  ٔ.ٔٔفػػي الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة بمػػغ عػػدد الميػػاجروف غيػػر النظػػاميف نحػػو 
 مف المكسيؾ. % منيـ ٕ٘مميوف أي ما يمثؿ  ٛ.٘نحو 

وبالتالي نالحظ اف اليجرة غيػر النظاميػة ظػاىرة عالميػة تتعمػؽ باالقتصػاديات الغنيػة والفقيػرة عمػي حػد 
سػػواء فينػػاؾ تحركػػات كبيػػرة تحػػدث عبػػر افريقيػػا وآسػػيا وامريكػػا الالتينيػػة اال انػػو ال تتػػوافر عنيػػا بيانػػات 

 دقيقة ترصد حجميا.
ميػاجر والجػيء  ألػؼ ٔٓٚٛ. مػف نحػو (ٔ)ر النظاميػة دوليػاغالبا األطفاؿ جػزء مػف تيػارات اليجػرة غيػ
 إيطاليػا عبػرأشخاص. وصػؿ  ٘بمعدؿ طفؿ مف كؿ  ٕ٘ٔٓوصؿ الي أوروبا عف طريؽ البحر عاـ 

%مػنيـ ٜٕ)% منيـ أطفاؿ ٓٔبما يمثؿ نحو  ألؼ ٘ٔمنيـ نحو  ألؼ ٖٗٔنحو  ٕ٘ٔٓالبحر عاـ 
 (ٕ).% مف نيجريا(ٚوماؿ، % مف الصٜ% مف مصر، ٔٔ% مف سوريا، ٖٔمف اريتريا، 

غالبا كانت مصر تعتبر معبرا بالنسبة لمميػاجريف األفارقػة المتجيػيف الػي إسػرائيؿ اال  ٕٙٔٓقبؿ عاـ 
لمحػػػد مػػػف اليجػػػرة غيػػػر النظاميػػػة إلييػػػا حػػػدت مػػػف  ٖٕٔٓاف اإلجػػػراءات التػػػي اتخػػػذتيا إسػػػرائيؿ منػػػذ 

ظيرت مصر كدولة معبر ىامػة لمقػادميف  التدفقات خالؿ األعواـ التالية. بخالؼ العبور الي إسرائيؿ،
نتيجػة لتػدىور األوضػاع األمنيػة  ٕٙٔٓمف دوؿ القرف االفريقي لعبور المتوسط متجييف ألوروبا عػاـ 

شػػػخص مػػػف جنسػػػيات  ألػػػؼ ٕٔوالسياسػػػية فػػػي ليبيػػػا.  وبالفعػػػؿ تمكنػػػت السػػػمطات المصػػػرية مػػػف منػػػع 
عػػاـ  ٗٔشػػخص بالسػػجف لمػػدة  ٙ٘ مختمفػػة مػػف دخػػوؿ او مغػػادرة البمػػد بشػػكؿ غيػػر نظػػامي. وعاقبػػت

. باإلضػافة الػي ٕ٘ٔٓعقب انقالب قارب في البحر المتوسط لترحيؿ االفػراد الػي أوروبػا فػي سػبتمبر 
شػػػػير أكتػػػػوبر  المصػػػػرية خػػػػالؿشػػػػخص مػػػػف الميػػػػاجريف غيػػػػر النظػػػػاميف عمػػػػي الحػػػػدود  ٓٗٗإيقػػػػاؼ 
ٕٓٔٚ.(ٖ) 

ميػػاجر بػػدأت  ٖٛٙعػػف غػػرؽ  وأسػػفر ٖٕٔٓمنػػذ غػػرؽ قػػاربيف قػػرب السػػواحؿ اإليطاليػػة فػػي أكتػػوبر 
منظمػػػة اليجػػػرة الدوليػػػة جمػػػع البيانػػػات عػػػف الميػػػاجريف المفقػػػوديف خػػػالؿ رحمػػػتيـ مػػػف خػػػالؿ مشػػػروع 

                                                 
اٌٙغرح غ١ر إٌظب١ِخ ػٓ رحروبد رحذس خبرط  اٌذ١ٌٚخ رؼجرٚفمب ٌّٕظّخ اٌٙغرح  ،ال ٠ٛعذ رؼر٠ف ػبٌّٟ ِٛحذ ٌٍٙغرح غ١ر إٌظب١ِخ(0)

 (IOM,2011)( ٌذٌٚخ إٌّشؤ، اٌّؼجر، اٌّمظذ. )اٌرض١ّخاألطر اٌزٕظ١ّ١خ اٌطج١ؼ١خ 

(2)IOM and UNCIF(2015),” Data Brief: Migration of Children to Europe”, November 30. 

(3)Regional Mixed Migration Secretariat & Danish Refugee Council,(2017),” Regional Mixed Migration in 

East Africa and Yemen in 2017: 1st Quarter Trend and Analysis. 
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Missing Migrants Project MMP ميػاجر عمػي  ٕٜٚٚ. وفقػا لبيانػات ىػذا المشػروع اف حػوالي
في العاـ السػابؽ.  % عف العدد ٕٙبما يمثؿ زيادة بنحو  ٕٙٔٓمستوي العالـ مات او فقد خالؿ عاـ 

 ٔ. ٕٙٔٓو ٕ٘ٔٓشيد طريؽ البحر المتوسط ما يقرب مف ثمثي الموتي والمفقوديف خالؿ عامي 
( اف عػػػدد الالجئػػػيف UNHCR) قػػػدرت مفوضػػػية األمػػػـ المتحػػػدة لشػػػئوف الالجئػػػيف ٕٙٔٓبنيايػػػة عػػػاـ 

ظػػروا مميػػوف شػػخص يحتػػاجوف الحمايػػة وينت ٛ.ٕمميػػوف بخػػالؼ نحػػو  ٘.ٕٕعمػػي مسػػتوي العػػالـ بمػػغ 
% مػف ٔ٘سػنة نحػو  ٛٔتقرير حالتيـ وىـ طالبي المجوء. يمثؿ األشػخاص المػذيف تقػؿ أعمػارىـ عػف 

 ٕاجمالي الالجئيف عمي مستوي العالـ.
 تحديات قياس الظاىرة

وتعػػػد ظػػػاىرة اليجػػػرة غيػػػر النظاميػػػة أو التحركػػػات التػػػي تحػػػدث خػػػارج األطػػػر التنظيميػػػة لمبمػػػد المرسػػػؿ 
ـ تعريفيػػػا وبطبيعتيػػػا الخاصػػػة غيػػػر قابمػػػة لمقيػػػاس الكمػػػي؛ وذلػػػؾ نظػػػرا والمسػػػتقبؿ وبمػػػد العبػػػور بحكػػػ

 irregular migrantلمصػعوبات التػي تتعمػؽ بتسػجيؿ كػؿ مػف مخزونػات الميػاجريف غيػر النظػامييف
stocks  -  حيػػث أف  -أعػػداد الميػػاجريف غيػػر النظػػامييف فػػي وقػػت معػػيف فػػي بمػػد أو منطقػػة معينػػة

ر المتكػػرر، وفقػػا لتشػػريعات البمػػداف التػػي تػػنظـ الػػدخوؿ والبقػػاء وضػػع السػػكاف يمكػػف أف يخضػػع لمتغييػػ
أو لألحػداث  -وعمؿ األجانب. وكذلؾ يعتبر التوثيػؽ الػدقيؽ لتػدفقات اليجػرة غيػر النظاميػة ،واإلقامة 

والعمميات التي تؤثر عمى حجـ وتركيبة مخزوف المياجريف غير النظامييف عمى مدى فترة مف الزمف( 
 تحديا كبيرا.

ؿ ىذه االحداث ليس فقط تدفقات المياجريف غير النظامييف وتدفقاتيـ الي الػداخؿ والػي الخػارج، وتشم
ولكف أيضا الناس الذيف ينتقموف داخؿ وخارج األطر غير النظامية فػي نفػس البمػد، واألحػداث الحيويػة 

غالبػا مػا تعتمػد )الوالدات والوفيات( ما بيف المياجريف غير النظامييف، والتػي يصػعب تتبعيػا جميعػا. و 
بيانػػات أو تقػػديرات مخزونػػات اليجػػرة غيػػر النظاميػػة وتػػدفقاتيا بشػػكؿ رئيسػػي عمػػى المصػػادر اإلداريػػة 
المتعمقػػػة بإنفػػػاذ تشػػػريعات اليجػػػرة والتػػػي تعكػػػس سياسػػػات وممارسػػػات مراقبػػػة اليجػػػرة أكثػػػر مػػػف كونيػػػا 

قػد يتغيػر سػريعا نتيجػة تعكس حقيقة وواقع الظاىرة.  ويزيد االمػر تعقيػدا اف وضػع الشػخص الميػاجر 
تغير الظروؼ او االطػر القانونيػة فعمػي سػبيؿ المثػاؿ، قػد يتحػوؿ الميػاجر النظػامي الػي ميػاجر غيػر 

في الدولة المستقبمة او العمؿ بالمخالفػة لشػروط التأشػيرة او البقػاء  التأشيرة وبقاؤهنظامي لمجرد انتياء 
 بعد رفض التماس المجوء.

                                                 
(1) http://missing =migrants.iom.int/about 

(2) IOM,(2018),” World Immigration Report”, IOM.P. 32 
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ت اليجػػرة مػػا بػػيف الػػدوؿ واخػػتالؼ القواعػػد المنظمػػة ليػػا وطػػرؽ جمػػع باإلضػػافة الػػي اخػػتالؼ سياسػػا
البيانػػات عػػف الميػػاجريف ممػػا يجعػػؿ مػػف الصػػعوبة إيجػػاد نظػػاـ متسػػؽ لرصػػد مخػػزوف وتػػدفقات اليجػػرة 
غيػػػر النظاميػػػة عالميػػػا. لػػػذلؾ قػػػد يقػػػـو بعػػػض المحممػػػوف بتقػػػدير حجػػػـ السػػػكاف مػػػف الميػػػاجريف غيػػػر 

عامػػػؿ معيػػػا بحػػػذر. وىػػػذا يعكػػػس جزئيػػػا صػػػعوبة تقػػػدير حجػػػـ ىػػػذه النظػػػاميف وىػػػذه تقػػػديرات ينبغػػػي الت
 ٔالظاىرة نتيجة عدـ النظامية وصعوبة الوصوؿ لمبيانات اإلدارية حوؿ وضع اليجرة.

كؿ ما سبؽ يعني اف الفيـ الحالي لحجـ وأبعاد ظاىرة اليجػرة غيػر النظاميػة والخصػائص االقتصػادية 
 تفتقره اغمب مناطؽ العالـ. واالجتماعية لممياجريف غير النظامييف امر

بػػػذلت جيػػػود عديػػػدة لتحسػػػيف اتاحػػػة وجػػػودة التقػػػديرات الخاصػػػة بػػػاليجرة غيػػػر النظاميػػػة ويعػػػد االتحػػػاد 
األوروبػػي صػػاحب الريػػادة فػػػي ىػػذا المجػػاؿ نظػػرا لمػػػا يواجيػػو مػػف زيػػادة فػػػي أعػػداد الميػػاجرييف غيػػػر 

 النظامييف لو عبر البحر المتوسط خاصة في السنوات األخيرة.
( بالتعػاوف مػع منظمػة اليجػرة الدوليػػة OECDمػؤخرا، نظمػت منظمػة التعػاوف االقتصػادي والتنميػػة )و  
(IOM المنتػػػػدي الػػػػدولي االوؿ إلحصػػػػاءات اليجػػػػرة خػػػػالؿ الفتػػػػرة )ٔ٘-ٔٙ  ببػػػػاريس.  ٕٛٔٓينػػػػاير

وسوؼ يعقد ىذا المنتدي بشكؿ دوري لتبادؿ المعمومات والخبرات فػي كافػة القضػايا المرتبطػة بػاليجرة 
 والتي تحسف مف الفيـ العالمي ليذه الظاىرة.

 
 .سياسات التعامل مع اليجرة المختمطة: الجيود الدولية3

تػػأتي القضػػايا الخاصػػة بػػاليجرة ومكافحػػة االتجػػار بالبشػػر محػػؿ اىتمػػاـ العديػػد مػػف المنظمػػات الدوليػػة 
ة والمنظمػػات المعنيػػة ومنيػػا األمػػـ المتحػػدة واليونيسػػيؼ ومنظمػػة اليجػػرة الدوليػػة ومنظمػػة العمػػؿ الدوليػػ

 بحقوؽ االنساف بكافة مستوياتيا اإلقميمية والدولية.
وأكػػد المجتمػػع اىتمامػػو بيػػذه القضػػايا عنػػدما ضػػمنيا فػػي األىػػداؼ الخاصػػة بالتنميػػة المسػػتدامة عػػاـ 

 Leavingعمي مبدأ عدـ تخمؼ أحد عف الركب"  ٖٕٓٓ. وقد بنيت أجندة التنمية المستدامة ٖٕٓٓ
no one behind " أي اف كرامػػػة الفػػػرد قيمػػػة أساسػػػية واف األىػػػداؼ والغايػػػات الخاصػػػة بالتنميػػػة

المسػػتدامة ينبغػػي اف تبمػػغ جميػػع الػػدوؿ والسػػكاف و كافػػة شػػرائح المجتمػػع وبالتػػالي يتطمػػب ترجمػػة ىػػذه 
االلتزامات الي أفعاؿ وجود بيانات تفصيمية خاصة عف الفئات الضعيفة ومنيا المياجروف والالجئوف. 

الميػاجريف غيػر النظػاميف معمومػات موثػوؽ فييػا وبيانػات تفصػيمية عػف ىػذه المجموعػات  يتطمب دعـ
خاصػػة فػػي ظػػؿ مػػا يتعػػرض لػػو الميػػاجريف غيػػر النظػػاميف مػػف المخػػاطر واالسػػتغالؿ وااليػػذاء اثنػػاء 

                                                 
(1( IOM(2018)," World Migration Report", P.20. 
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رحالتيـ بسبب وضعيـ غير القانوني وبالتػالي تظػؿ ىنػاؾ حاجػة لفيػـ أفضػؿ لممخػاطر التػي يواجييػا 
 ٔمكف دعميـ ومساعدتيـ بشكؿ فعاؿ.ىؤالء حتي ي

كمػػا ركػػز اليػػدؼ العاشػػر مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة عمػػي الحػػد مػػف انعػػداـ المسػػاواة داخػػؿ الػػدوؿ 
وفيما بينيا. وقد اعترؼ قادة العالـ بالمساىمة اإليجابية لميجرة الدولية فػي النمػو والتنميػة عمػى أسػاس 

ا بػػأف ىػػذه اليجػػرة تتطمػػب اسػػتجابات متسػػقة وشػػاممة. شػػامؿ لمجميػػع، عمػػى أنيػػـ فػػي الوقػػت نفسػػو سػػممو 
وعمى ىذا فقػد التزمػوا بالتعػاوف دوليػًا لتيسػير اليجػرة وتنقػؿ األشػخاص عمػى نحػو مػنظـ وآمػف ومنػتظـ 

   .ومتسـ بالمسؤولية مف خالؿ تنفيذ سياسات اليجرة المخطط ليا والتي تتسـ بحسف اإلدارة
ومنيػػا: منػػع االتجػػار بالبشػػر ذات الصػػمة بقضػػايا اليجػػرة و ى باإلضػػافة الػػي العديػػد مػػف الغايػػات األخػػر 

المسػاواة بػيف الجنسػيف وتمكػيف كػؿ النسػاء والفتيػات والغايػة الثانيػة التػي تػنص  الخامس تحقيػؽ اليدؼ
عمي القضاء عمي جميع  اشكاؿ العنػؼ ضػد جميػع النسػاء والفتيػات فػي المجػاليف العػاـ والخػاص بمػا 

 غالؿ الجنسي وغير ذلؾ مف انواع االستغالؿ في ذلؾ االتجار بالبشر واالست
واليػدؼ الثػػامف تعزيػز النمػػو االقتصػادي المطػػرد والشػامؿ لمجميػػع والمسػتداـ والعمالػػة الكاممػة والمنتجػػة 
وتػػوفير العمػػؿ الالئػػؽ لمجميػػع. والغايػػة السػػابعة التػػي تػػنص عمػػي اتخػػاذ تػػدابير فوريػػة وفعالػػة لضػػماف 

فػػػاؿ، والقضػػػاء عمػػػي السػػػخرة، وكػػػذلؾ انيػػػاء عمػػػؿ االطفػػػاؿ حظػػػر واستئصػػػاؿ أسػػػوأ اشػػػكاؿ عمػػػؿ االط
 بجميع اشكالو، بما في ذلؾ تجنيد االطفاؿ

مػػف اجػػؿ تحقيػػؽ التنميػػة  أحػػدواليػػدؼ السػػادس عشػػر تشػػجيع اقامػػة مجتمعػػات مسػػالمة ال ييمػػش فييػػا 
 المسػػػتدامة، واتاحػػػة امكانيػػػة وصػػػوؿ الجميػػػع الػػػي العدالػػػة، وبنػػػاء مؤسسػػػات فعالػػػة وخاضػػػعة لممسػػػاءلة
وشػػػػاممة لمجميػػػػع عمػػػػي جميػػػػع المسػػػػتويات. والغايػػػػة الثانيػػػػة التػػػػي تػػػػنص عمػػػػي إنيػػػػاء إسػػػػاءة المعاممػػػػة 

 واالستغالؿ واالتجار بالبشر وجميع اشكاؿ العنؼ ضد االطفاؿ وتعذيبيـ.
وكذلؾ تسعي خطة عمؿ اديس ابابا الصادرة عف مػؤتمر األمػـ المتحػدة الػدولي الثالػث لتمويػؿ التنميػة 

الي تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة مف خالؿ توفير التعميـ الجيد لجميػع  ٕ٘ٔٓمبر والصادرة في ديس
الفتيػػات والفتيػػاف بمػػا فػػي ذلػػؾ األطفػػاؿ الميػػاجريف والالجئػػيف والػػي مكافحػػة كراىيػػة األجانػػب وتيسػػير 

 ٕإدماج المياجريف، لذلؾ تضمنت العديد مف األىداؼ المرتبطة أيضا بقضايا اليجرة.
ر البيانات ضرورية لتقييـ الي أي مدي تيسر الدوؿ اليجرة مػف خػالؿ سياسػاتيا والػي أي وبالتالي تعتب

 ٖ.ٖٕٓٓمدي تمتـز بتحقيؽ األىداؼ العالمية لمتنمية المستدامة 
                                                 

  ( 1)United Nations,(2016),” The Sustainable Development Goals report 2016”, UN,Geneva.P.48. 
اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ، اٌذٚرح اٌزبضؼخ  ،اد٠ص اثبثب اٌظبدرح ػٓ اٌّؤرّر اٌذٌٟٚ اٌضبٌش ٌز٠ًّٛ اٌز١ّٕخ"(،" خطخ ػًّ 2005ُ اٌّزحذح، )ِاال2

 ٚاٌطزْٛ.

  ( 3)Ibid, P.30 
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وأخيػػرا تػػـ التأكيػػد عمػػي أىميػػة البيانػػات التفصػػيمية الخاصػػة بتػػدفقات اليجػػرة النظاميػػة وغيػػر النظاميػػة 
الالجئػػيف والميػػاجريف بشػػكؿ عػػاـ فػػي اعػػالف نيويػػورؾ الػػذي اعتمػػد فػػي واالتجػػار بالبشػػر واحتياجػػات 

. وبتوقيػع اعػالف ٕٙٔٓسػبتمبر  ٜٔالجمسة العامة رفيعة المستوي لمجمعية العامة لألمـ المتحػدة فػي 
الدوؿ الموقعة نفسيا في البدء بمفاوضات حػوؿ اتفػاؽ عػالمي مػف أجػؿ اليجػرة اآلمنػة  ألزمتنيويورؾ 

. وبالتالي يصبح مف الضروري توفير بيانات تفصيمية عف اليجرة حتي يمكف ٕٛٔٓوالمنظمة بحموؿ 
 ٔتقييـ سياسات الدوؿ المتعمقة باليجرة بعد توقيع االتفاؽ.

 8إعان نيويورك من أجل الاج ين والمياجرين
عمييػػا  وأطمقػػتتصػػدرت قضػػايا اليجػػرة العديػػد مػػف اجتماعػػات وقمػػـ األمػػـ المتحػػدة وجمعيتيػػا العامػػة 

األمػـ المتحػدة اعػالف  وأطمقػتـ في السنوات األخيرة الماضػية الات النزوح الكبرى التي شيدىا العحرك
 بشأف حركات النزوح الكبري لالجئيف والمياجريف. ٕٙٔٓنيويورؾ في سبتمبر 

استيؿ اإلعالف بالتركيز عمي ما يشيده العػالـ اليػـو مػف مسػتويات غيػر مسػبوقة مػف الحػراؾ البشػري. 
ويوجػد  .يعيشػوف اليػـو فػي بمػداف غيػر تمػؾ التػي ولػدوا فييػا أكبػر منػو فػي أي وقػت مضػى فعدد الػذيف

 ٕ٘ٔٓمياجروف في جميػع بمػداف العػالـ. وينتقػؿ معظميػـ دوف أي حػوادث. ووصػؿ عػددىـ فػي عػاـ 
ومػع ذلػؾ، فػإف  .مميوف مياجر، بمعػدؿ زيػادة أسػرع مػف معػدؿ زيػادة سػكاف العػالـ ٕٗٗإلى أكثر مف 

ماليػيف طالػب لجػػوء  ٖمميػوف الجػػ  و ٕٔا، مػػنيـ أكثػر مػف مميونػا مػػف النػازحيف قسػر  ٘ٙقرابػة ىنػاؾ 
 مميونا مف المشرديف داخميا. ٓٗوأكثر مف 

ورغـ أف اإلطار القانوني المػنظـ لمعاممػة الالجئػيف منفصػؿ عػف ذلػؾ الػذي يحكػـ معاممػة الميػاجريف، 
لعالميػػة. كمػػا تواجػػو كمتاىمػػا الكثيػػر مػػف فػػإف لكمتػػا الفئتػػيف نفػػس حقػػوؽ اإلنسػػاف والحريػػات األساسػػية ا

التحديات المشتركة ولدى كمتييمػا نقػاط ضػعؼ متماثمػة، مػف بينيػا تمػؾ التػي تكػوف فػي سػياؽ حركػات 
تجسػد عػددا مػف االعتبػارات، مػف بينيػػا: ل ‘‘حركػات النػزوح الكبػػرى ’’عبػارة الكبػرى. وتسػتخدـ  النػزوح

 ،تقبمة عمػػى االسػػتجابةوالجغرافػػي وقػػدرة الدولػػة المسػػوالسػػياؽ االقتصػػادي واالجتمػػاعي  ،عػػدد الوافػػديف
وح المفػػػػاج  أو الطويػػػػؿ األمػػػػد. غيػػػػر أف المصػػػػطمح ال يشػػػػمؿ، مػػػػثال، التػػػػدفقات النظاميػػػػة ز وآثػػػػار النػػػػ

تػدفقات مختمطػة مػف األشػخاص، ‘‘ وح الكبػرىز حركػات النػ’’د إلى آخر. وقػد تشػمؿ لممياجريف مف بم
حػػػوف ألسػػػباب مختمفػػػة ولكػػػنيـ قػػػد يسػػػتخدموف مسػػػارات نز نوا الجئػػػيف أو ميػػػاجريف، الػػػذيف يسػػػواء كػػػا
 متماثمة.

                                                 
 ٌالطالع ػٍٟ اػالْ ٠ٛ١ٔٛرن ِٓ أعً اٌّٙبعر٠ٓ ٚاٌالعئ١ٓ ٠ّىٓ اٌرعٛع اٌٟ:( 0)

https://refugeesmigrants.un.org/ar/ ٠ٛ١ٔٛرن-ػالْإ . 
 فظ١ً حٛي اػالْ ٠ٛ١ٔٛرن ٌالعئ١ٓ ٚاٌّٙبعر٠ٓ:ٌٍّس٠ذ ِٓ اٌز 2

  .،" اػالْ ٠ٛ١ٔٛرن ِٓ أعً اٌّٙبعر٠ٓ ٚاٌالعئ١ٓ"، اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ، اٌذٚرح اٌحبد٠خ ٚاٌطجؼ2006ْٛاألُِ اٌّزحذح، 
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نمائيػػػة ز لنػػػوحركػػػات ا وح الكبػػػرى لالجئػػػيف والميػػػاجريف ليػػػا تػػػداعيات سياسػػػية واقتصػػػادية واجتماعيػػػة وا 
نسانية ومتعمقػة بحقػوؽ اإلنسػاف تتخطػى كػؿ الحػدود الجغرافيػة. وىػي ظػواى ر عالميػة تسػتدعي اتبػاع وا 

ىػذه بمفردىػا.  النػزوحعالمية. وال يمكف لدولػة واحػدة أف تعػالج حركػات  إلى حموؿ وتحتاجعالمي نيج 
وتؤثر تمؾ الحركات تػأثيرا جػائرا عمػى البمػداف المجػاورة أو بمػداف العبػور، ومعظميػا بمػداف ناميػة. فيػي 
تحمػػػؿ قػػػدرات تمػػػؾ البمػػػداف فػػػي حػػػاالت كثيػػػرة فػػػوؽ طاقتيػػػا بكثيػػػر، ممػػػا يضػػػر بتماسػػػكيا االجتمػػػاعي 

. يضػػػاؼ إلػػػى ذلػػػؾ أف أزمػػػات الالجئػػػيف التػػػي يطػػػوؿ أمػػػدىا باتػػػت اآلف شػػػيئا نميتيػػػاوبتواالقتصػػػادي 
مألوفػػا، وباتػػت ليػػا انعكاسػػات طويمػػة األجػػؿ عمػػى الالجئػػيف أنفسػػيـ وعمػػى البمػػداف والمجتمعػػات التػػي 

 تستضيفيـ. ويمـز زيادة التعاوف الدولي لمساعدة البمداف والمجتمعات المستضيفة.
بدء الفوري في مفاوضات حكومية دولية تستيدؼ الوصوؿ الي اتفاؽ عالمي انتيي اعالف نيويورؾ بال

. ويحػدد ىػذا االتفػاؽ العػالمي مجموعػة مػف ٜٕٔٓبشأف اليجرة االمنة والمنظمة والقانونية خالؿ عػاـ 
المبػػادئ وااللتزامػػات والتفاىمػػات بػػيف الػػدوؿ األعضػػاء بشػػأف اليجػػرة الدوليػػة بجميػػع أبعادىػػا. وسػػوؼ 

ىاما فػي الحوكمػة العالميػة وتعزيػز التنسػيؽ بشػأف اليجػرة الدوليػة. وسػوؼ يعػرض إطػارا يسيـ إسياما 
وسوؼ يتناوؿ جميع جوانب اليجرة الدولية،  .لمتعاوف الدولي الشامؿ بشأف المياجريف والحراؾ البشري

انػب. بما في ذلؾ جوانب المساعدة اإلنسػانية واإلنمائيػة والمتعمقػة بحقػوؽ اإلنسػاف وغيػر ذلػؾ مػف الجو 
وخطػػة عمػػؿ أديػػس أبابػػا الصػػادرة عػػف  ٖٕٓٓوسػػوؼ يسترشػػد االتفػػاؽ بخطػػة التنميػػة المسػػتدامة لعػػاـ 

المؤتمر الدولي الثالث لتمويؿ التنميػة، ويسػتنير بػاإلعالف المنبثػؽ مػف الحػوار الرفيػع المسػتوى المعنػي 
 . ٖٕٔٓباليجرة الدولية والتنمية الذي اعتمد في تشريف األوؿ/أكتوبر 

 
 ات االتحاد األوروبا لمواجية اليجرة المختمطة مع التركيز عما ىجرة األطفال:.سياس4

قفزت سياسات اليجرة لتحتؿ األولوية عمػي أجنػدة االتحػاد األوروبػي؛ حيػث تعتبػر الػدوؿ األوروبيػة اف 
فػػي اليجػػرة غيػػر النظاميػػة خطػػرا مػػف عػػدة نػػواح، ولعػػدة اعتبػػارات، منيػػا مخػػاوؼ مػػف االخػػالؿ بالبنػػاء 

وغرافي وتيديػػػد السػػػكاف األصػػػمييف عمػػػي المػػػدي الطويػػػؿ، المخػػػاوؼ مػػػف التػػػداعيات االقتصػػػادية الػػػديم
وتأثيرىا عمي العمالة المحمية وانخفاض اجورىا وتأثيرىا السمبي عمي االستثمار والضػغط عمػي المػوارد 

 ٔوأخيرا المخاوؼ مف االخالؿ بالنواحي األمنية والمخاوؼ مف انتشار الجريمة واإلرىاب.
مواجيػػة التحػػديات المتعػػددة امػػاـ أوروبػػا فيمػػا يتعمػػؽ بػػإدارة تػػدفقات كبيػػرة ومتزايػػدة مػػف الميػػاجريف  فػػي

والالجئػػػيف اتخػػػذت أوروبػػػا إجػػػراءات وسياسػػػات عديػػػدة لمواجيػػػة اليجػػػرة غيػػػر النظاميػػػة ومنيػػػا اصػػػدار 
                                                 

ٌخ غ١ر ِٕشٛرح، ("، رضب5+5)(،" اٌٙغرح غ١ر اٌشرػ١خ ٚاٌؼاللبد ث١ٓ غرثٟ اٌّزٛضظ: دراضخ اٌزغّغ اإلل١ٍّٟ 2003)اٌحّرٟٚٔ، ١ٔٚطخ 0

 051و١ٍخ االلزظبد ٚاٌؼٍَٛ اٌط١بضخ عبِؼخ اٌمب٘رح، ِظر. ص 
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الحبس تشػػريعات صػػارمة ومتشػػددة الػػي الحػػد الػػذي تعتبػػر فيػػو الميػػاجر غيػػر النظػػامي مجػػـر وتعاقبػػو بػػ
 ٔإيطاليا(. )حالةوتجبره عمي العودة اجبارا الي بمده 

باإلضػػافة الػػي التشػػريعات تبنػػت أوروبػػا مجموعػػة مػػف السياسػػات لمواجيػػة اليجػػرة غمػػب عمييػػا الطػػابع  
األمنػػي، حيػػث ركػػزت عمػػى تشػػديد الرقابػػة عمػػى الحػػدود الخارجيػػة وتشػػغيؿ دوريػػات أمنيػػة فػػي البحػػر 

ريف إلػػى القػػارة األوروبيػػة. وكػػذلؾ تعاونػػت مػػع دوؿ جنػػوب المتوسػػط المتوسػػط لمنػػع تقػػدـ سػػفف الميػػاج
التػػي تعتبػػر مصػػدًرا وممػػًرا لمميػػاجريف لتشػػديد الرقابػػة عمػػى حػػدودىا ومنػػع تػػدفؽ موجػػات اليجػػرة الييػػا، 
فضػػػاًل عػػػف تعقػػػب شػػػبكات التيريػػػب، واسػػػتقباؿ الميػػػاجريف الػػػذيف تػػػتـ إعػػػادتيـ مػػػرة أخػػػرى فػػػي مراكػػػز 

 ٕاالحتجاز.
االتحػػاد األوروبػػي عػػف االجنػػدة األوروبيػػة فػػي مواجيػػة اليجػػرة والتػػي أصػػبحت  أعمػػف ٕ٘ٔٓوفػػي مػػايو 

 الرئيسي الستجابة االتحاد األوروبي لالزمة.  اإلطار
إجػػراءات فوريػػة وىػػي: زيػػادة التمويػػؿ والقػػدرات فػػي مجػػاؿ اإلنقػػاذ البحػػري، تحسػػيف  ٙتضػػمنت االجنػػدة 

ريف واالتجػػار فػػي البشػػر المػػنظـ، تبنػػي نظػػاـ جمػػع ومشػػاركة المعمومػػات عػػف شػػبكات تيريػػب الميػػاج
عػادة  طواريء مؤقت العادة تػوطيف الالجئػيف وطػالبي المجػوء الوروبػا، تطػوير نيػج مشػترؾ لمحمايػة وا 
التوطيف، العمؿ مع الدوؿ المرسمة لمعالجة اليجرة مف المنبع، مساندة دوؿ خط المواجيػة.  باإلضػافة 

طويمػػػػة االجػػػػؿ ومنيػػػػا: تقميػػػػؿ الحػػػػوافز لميجػػػػرة غيػػػػر  لػػػػذلؾ تضػػػػمنت االجنػػػػدة مجموعػػػػة مػػػػف االىػػػػداؼ
المنظمػػة، إصػػالح أنظمػػة وسياسػػات إدارة الحػػدود، تصػػميـ سياسػػة لجػػوء مشػػتركة، تنفيػػذ سياسػػة جديػػدة 

 ٖبشأف اليجرة النظامية.
  ٕ٘ٔٓأىـ عناصر االجندة األوروبية التي أعمنيا االتحاد األوروبي عاـ 

(، ٓٓٙ،٘ٔ)جػػة واضػػحة لمحمايػػة الدوليػػة مػػف ايطاليػػا الجػػ  بحا ٓٓٓ،ٕٓٔ. مقتػػرح عاجػػؿ بنقػػؿ ٔ
(. ستتـ عممية نقؿ ىؤالء طبقا لمفتاح توزيع إلزامي باسػتخداـ ٓٓٓ،ٗ٘) (، والمجرٓٓٗ،ٓ٘اليوناف )

% مػػػػف إجمػػػػالي النػػػػاتج  ٓٗ% مػػػػف عػػػػدد السػػػػكاف،  ٓٗمعػػػػايير موضػػػػوعية وقابمػػػػة لمقيػػػػاس الكمػػػػي )
% مػف نسػبة البطالػة(. باإلضػافة الػي  ٓٔبقة، و% مػف معػدؿ عػدد طمبػات المجػوء السػا ٓٔالمحمػي، 

 شخص بحاجة واضحة إلى حماية دولية مف ايطاليا ٓٓٓ،ٓٗمقترح اخر بنقؿ 
 شخص.  ٓٓٓ،ٓٙٔواليوناف إلى دوؿ أخرى في االتحاد األوروبي، وبذلؾ يرتفع المجموع إلى 

                                                 
 " اٌزشر٠ؼبد األٚرٚث١خ فٟ ِغبي اٌٙغرح: أضجب١ٔب، إ٠طب١ٌب، فرٔطب"، ِغٍخ إٌّبرح ٌٍذراضبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاإلدار٠خ، اٌّغرة٠ٛضف،ور٠ُ  0

(2006). 
 ا٠ٌٛٙخ ْ اٌم١ُ اإلٔطب١ٔخ"، اٌّروس اٌؼرثٟ ٌٍجحٛس ٚاٌذراضبد. ،صالص١خ االِٓ" اٌط١بضبد األٚرٚث١خ رغبٖ اٌالعئ١ٓ:  ٘بٟٔ ض١ٍّبْ، 2

(2006،) 
3European Commission,(2015),” An European Agenda on Migration”, EC Doc.com(2015)240,May. 
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و، باإلضػػافة لمػػا أعمنتػػو مميػػوف يػػور  ٓٛٚيػػتـ تمويػػؿ عمميػػة النقػػؿ مػػف موازنػػة االتحػػاد األوروبػػي بقيمػػة 
 اخريف في حاجة الي الحماية الدولية. ألؼ ٕٕالدوؿ مف التزاـ بنقؿ 

 
تقتػػػػرح  ،.قائمػػػػة أوروبيػػػػة موحػػػػدة لػػػػدوؿ المنشػػػػأ اآلمنػػػػة: اسػػػػتكماال لألجنػػػػدة األوروبيػػػػة حػػػػوؿ اليجػػػػرةٕ

القائمػػة المفوضػػية األوروبيػػة قػػانوف إلعػػالف قائمػػة أوروبيػػة موحػػدة لػػدوؿ المنشػػأ اآلمنػػة. ستسػػمح ىػػذه 
لمنظػػر بشػػكؿ أسػػرع فػػي طمبػػات المجػػوء مػػف مقػػدمي الطمبػػات القػػادميف مػػف دوؿ تعتبػػر آمنػػة فػػي نظػػر 

 الدوؿ األوروبية.
. جعؿ سياسة العودة أكثر فعالية: مف اجؿ تحسػيف سياسػات العػودة مػف الػدوؿ األعضػاء، أصػدرت ٖ

وقػدمت المفوضػية خطػة  المفوضية كتيب مشترؾ لمعودة وخطػة عمػؿ لالتحػاد األوروبػي حػوؿ العػودة.
عمػؿ تتضػمف إجػراءات فوريػػة واخػري متوسػطة االجػػؿ تتبعيػا الػدوؿ األعضػاء مػػف اجػؿ تعزيػز العػػودة 

 الطوعية وتقوية عممية تنفيذ أمر العودة، وتحسيف التشارؾ
)وكالػة االتحػاد األوروبػي لشػؤوف أمػف الحػدود الخارجيػة  Frontexبالمعمومات وتعزيز دور وتفويض 

اقامة نظاـ متكامؿ إلدارة العودة.لمدوؿ األعض  اء في االتحاد األوروبي( في عمميات العودة، و 
وبشكؿ مواز، تبنت المفوضية مجموعة مف الضػوابط وضػعت فػي كتيػب لمعػودة الػذي يمػنح السػمطات 
الوطنية المعنية تعميمات لعمميات إعادة الالجئيف الػذيف ال يوجػد لػدييـ الحػؽ فػي المكػوث فػي االتحػاد 

 روبي. وتستخدـ كأداة تدريب رئيسية في المعايير واإلجراءات لمخبراء.األو 
 . قواعد التوريد العاـ إلجراءات دعـ الالجئيف: يتوجب عمى الدوؿ األعضاء أف تمبي بشكؿٗ

كاؼ وسريع االحتياجات اآلنية لطالبي المجوء مف ناحية اإلسكاف والمؤف والخػدمات. بيػاف اليػـو يػوفر 
الوطنية واإلقميمية والمحمية حػوؿ كيفيػة ضػماف التقيػد بقػانوف االتحػاد األوروبػي عنػد اإلرشاد لمسمطات 

 توريد ىذه الخدمات بأسموب بسيط وسريع بعيدا عف البيروقراطية.
. معالجة البعد الخارجي ألزمة الالجئيف: البعد الخارجي يعتبر عنصرا رئيسيا فػي الجيػود لحػؿ ىػذه ٘

ايجػاد حمػوؿ سياسػية لمنزاعػات فػي األزمة. يتـ تخصػيص جيػود متجػدد ة لػدعـ المبػادرات الدبموماسػية و 
خاصػػة  –سػػوريا والعػػراؽ وليبيػػا. كمػػا يقػػـو االتحػػاد األوروبػػي بتػػوفير المسػػاعدة إلػػى السػػكاف فػػي سػػوريا 

أعداد مف الالجئيف مػف سػوريا،  أكبروتقديـ دعـ مالي إلى الدوؿ المجاورة التي تستضيؼ  –لمنازحيف 
 مميار يورو ليذا اليدؼ.  ٜ،ٖبناف وتركيا. وحتي اآلف، تـ توفير مثؿ األردف ول
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اتفاقيػػة فػػي ىػػذا الشػػأف  ٚٔ.محاربػػة الجريمػػة المنظمػػة المسػػؤولة عػػف تيريػػب األفػػراد وقػػد تػػـ توقيػػع ٙ
سيعمؿ االتحاد األوروبي أيضا عمى تعميؽ الحوارات عالية المستوى حوؿ اليجرة مع شػركاء رئيسػييف 

 ط والخرطـو مع الدوؿ اإلفريقية وعممية بودابست مع شرؽ ووسط آسيا.مثؿ عمميات الربا –
مميػػار يػػورو مػػف  ٛ،ٔ.صػػندوؽ ائتمػػاف لصػػالح أفريقيػػا: قامػػت المفوضػػية األوروبيػػة بتخصػػيص مبمػػغ ٚ

الموارد المالية الخاصة باالتحاد األوروبي مف اجؿ إقامة "صندوؽ ائتماف لمطوارئ لالستقرار ومعالجػة 
لميجػػػرة غيػػػر القانونيػػػة فػػػي أفريقيػػػا. سػػػتدعـ ىػػػذه المنػػػاطؽ مػػػف اجػػػؿ تطػػػوير فػػػرص  األسػػػباب الجذريػػػة

مميػار يػورو فػي  ٗ.ٕاقتصادية واجتماعية أفضػؿ وتطػوير سياسػات إدارة اليجػرة. ارتفعػت لتصػؿ الػي 
مميػػػػار يػػػػػورو  ٗٗبجانػػػػب الصػػػػندوؽ تبنػػػػػي االتحػػػػاد األوروبػػػػػي خطػػػػة اسػػػػتثمارية خارجيػػػػػة ب  ٕٚٔٓ

 ٔلالستثمار في افريقيا.
تواجو االجنػدة األوروبيػة لميجػرة تحػديات عديػدة تعػوؽ تنفيػذىا لعػؿ أىميػا عػدـ تػوافر اإلرادة السياسػية 
لػػػبعض الػػػدوؿ األوروبيػػػة ورفضػػػيا فكػػػرة تقاسػػػـ مسػػػئولية إدارة تػػػدفقات اليجػػػرة المختمطػػػة واالفتقػػػار الػػػي 

لجػػػداؿ داخػػػؿ التنسػػػيؽ الكامػػػؿ مػػػا بػػػيف الػػػدوؿ لتنفيػػػذ االجنػػػدة كاممػػػة خاصػػػة فػػػي الموضػػػوعات محػػػؿ ا
االتحاد واىميا إعادة توطيف الالجئيف بداية مف المفاوضات بيف االتحػاد األوروبػي وأعضػاؤه واالتحػاد 
األوروبي والػدوؿ األخػرى، وكػذلؾ نقػص التضػامف المؤسسػي بػيف االتحػاد األوروبػي وأعضػاؤه. واخيػرا 

 ٕتحاد األوروبي.التفاوت في تنفيذ وفرض القوانيف األوروبية الحالية ما بيف أعضاء اال
 
 ىجرة األطفال الا أوروبا وسياسات التعامل معيم:

إلػػي انػػو ال يوجػػد بيانػػات شػػاممة عػػف الميػػاجريف غيػػر النظػػاميف الوروبػػا خاصػػة عػػف  أشػػرناسػػبؽ واف 
طريؽ البر والجو النيا تحركػات غيػر نظاميػة يصػعب تتبعيػا وينطبػؽ نفػس االمػر عمػي بيانػات ىجػرة 

 أساسػي مػفبيانػات األطفػاؿ غيػر المصػحوبيف بشػكؿ  وبالتػالي تػأتييضػا. األطفاؿ غير المصحوبيف أ
خالؿ عدد التماسات المجوء المقدمة في دولة االسػتقباؿ وبالتػالي تعبػر عػف مالمػح االتجػاه العػاـ ليػذه 
الظػػاىرة وال تعكػػس بالضػػرورة صػػورة واقعيػػة دقيقػػة عػػف حجػػـ ىػػذه التػػدفقات خاصػػة واف أنظمػػة المجػػوء 

 ٖكوف تقيدية الي حد كبير او اف بعض األطفاؿ ال يقدمو التماس لجوء مف األساس.واجراءاتيا قد ت
 بعض التقديرات:

                                                 
(1( European Commission,(2017),” taking action on The Central Mediterranean route: managing Flows, 

Saving lives”, Malta Summit, February. 

 (2( Liska,Wittenberg,(2017),” Managing Mixed Migration: The Central Mediterranean Route to Europe”, 

International Peace Institute, April. 

(3)   UNHCR, UNICEF and IOM,(2017), Refugee and Migrant Children in Europe: Mid year overview of 

trends Jan- June 2017. 
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مميػوف  ٕ.ٔدولػة أوروبيػة بنحػو  ٕٖقدر اجمالي عدد طمبات المجوء المقدمة لنحػو  ٕٙٔٓخالؿ عاـ 
لػـ مػنيـ أطفػاؿ  ألػؼ ٓٓٗ.  نحػو ٖٕٔٓطمب لجوء ألوؿ مرة وىػو مػا يمثػؿ ثػالث أمثػاؿ العػدد عػاـ 

أي  ٖٕٔٓأمثػػاؿ عػػددىـ فػػي  وأربعػػة ٕٛٓٓأمثػػاؿ عػػددىـ فػػي  ٓٔعػػاـ وىػػو مػػا يعػػادؿ  ٛٔيتجػػاوزو 
مقابػػؿ طفػؿ واحػػد كػؿ خمسػػة  ٕٙٔٓبمعػدؿ طفػػؿ واحػد مػػف كػؿ ثالثػػة افػراد قػػدومو طمبػات لجػػوء عػاـ 

 .ٕٛٓٓعاـ افراد 
 ٕٙٔٓ عػػاـ ٘.ٙٔعػػدد الالجئػػيف بنحػػو  UNHCRقػػدرت مفوضػػية األمػػـ المتحػػدة لشػػئوف الالجئػػيف 

% مػػنيـ أطفػػػاؿ ٓ٘مميػػوف فػػػرد أي مػػا يمثػػػؿ  ٕ.ٛ. نحػػػو ٕٔٔٓمميػػوف فػػػرد عػػاـ  ٗ.ٓٔمقابػػؿ نحػػػو 
% مػػف األطفػػاؿ المػػذيف ٘ٚيف نحػػو سػػنة. وتظيػػر الخطػػورة فػػي اف عػػدد مػػنيـ غيػػر مصػػحوب ٛٔتحػػت 
 ٕٙٔٓعػاـ % ٕٜكانو منفصميف وغير مصحوبيف ارتفعت نسبتيـ الػي    ٕ٘ٔٓيطاليا عاـ اموا وص

أطفػػاؿ مػػف دوؿ اريتريػػا وجامبيػػا  ومعظميػػـ ٕٚٔٓدالتيا خػػالؿ الشػػيور االولػػي لعػػاـ وظمػػت عنػػد معػػ
 ٔونيجيريا ومصر. 

 :ٕٔٔٓ/ ٕٓٔٓبيانات  مقارنة ٕٙٔٓ/ ٕ٘ٔٓبيانات 
 ٕٙٔٓو ٕ٘ٔٓغير مصحوبيف ببالغيف( خالؿ عػامي ألطفاؿ المذيف يياجروف بمفردىـ )ارتفع عدد ا

 األوروبيػة أكبػرلمتحدة االمريكية والمكسػيؾ وكافػة الػدوؿ الواليات ا منطقتي حدودبشكؿ كبيرف شيدت 
 ىذه التحركات.

طفػؿ طمبػوا الجػوء  ألػؼ ٓٓٛطفؿ غير مصحوب ومنفصؿ عف االسػرة مػف اجمػالي  ألؼ ٕٓٓفنحو 
دولػة. اغمػب ىػؤؤالء األطفػاؿ اتجيػوا الػي الػدوؿ  ٓٛمػف  أكثػرفػي  ٕٙٔٓو ٕ٘ٔٓالي أوروبا عامي 

طفػػؿ اخػػر تػػـ القػػبض عمػػييـ عػػؿ الحػػدود مػػا بػػيف الواليػػات  ألػػؼ ٓٓٔاألوروبيػػة باإلضػػافة الػػي نحػػو 
. باإلضافة الي عدد آخػر محػدود فػي آسػيا ٕٙٔٓو   ٕ٘ٔٓخالؿ عاـ  والمكسيؾالمتحدة االمريكية 

وفقػػػا لمبيانػػػات  .يتحركػػػوف داخميػػػا عبػػػر حػػػدود دوؿ القػػػرف االفريقػػػي ألػػػؼ ٓٓٔوعػػػدد كبيػػػر يقػػػرب مػػػف 
 ٕعمي ليجرة األطفاؿ غير المصحوبيف يفوؽ ذلؾ كثيرا. فلاالمتاحة يتوقع اف يكوف العدد 

 
يوضح الجدوؿ التالي بعض بيانات ىجرة األطفاؿ غير المصحوبيف وفقا لعدد طمبػات المجػوء المقدمػة 

  ٕٚٔٓيونيو   -وفقا ألحدث بيانات متاحة عف الفترة يناير  ةفي بعض الدوؿ األوروبي
 

                                                 
 (1( United Nations High Commissioner for Refugees,(2017),” Mediterranean Situation’, UNHCR, Geneva, 

<http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean>, accessed 11 April 2017. 

(2( United Nations Children's fund (UNICEF),(2017), ibid.P.11. 
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 (8-0)رقم جدول 
 غير المصحوبين فا بعض الدول األوروبية  عدد األطفال المياجرين 

 8107يونيو  -الفترة يناير خال
 

 األطفاؿ المياجريف غير المصحوبيف عدد األطفاؿ المياجريف الدولة
 النسبة )%( العدد

 %ٖٜ ٙٓٗ.ٔٔ ٜٖٕ.ٕٔ ايطاليا
 %ٗٔ ٔٔٗ ٕٓٓ.ٖ اليوناف
 %ٖٚ ٔٓٔ ٕٓٚ بمغاريا
  غير متاح ٜٜ٘ اسبانيا

 المصدر:  
UNHCR، UNICEF and IOM،(2017)، Refugee and Migrant Children in Europe: Mid 

year overview of trends Jan- June 2017. 

يطاليػػػا واسػػػبانيا وبمغاريػػػا يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ اف اجمػػػالي عػػػدد األطفػػػاؿ الميػػػاجريف الػػػي اليو  قػػػد نػػػاف وا 
% أطفػاؿ غيػر ٕٚأي  ٜٛٔ.ٔٔمػنيـ  ٕٚٔٓطفػؿ خػالؿ النصػؼ األوؿ لعػاـ  ٕٗ٘.ٙٔوصؿ الي 

مصحوبيف او منفصميف عف اسرىـ. تركزت دوافع ىجػرة ىػؤالء األطفػاؿ عػف طريػؽ ممػر وسػط البحػر 
لمخػػاطر ومشػػاؽ الرحمػػة سػػبييف رئيسػػيييف وىمػػا الحصػػوؿ عمػػي فرصػػة تعمػػيـ جيػػد  المتوسػػط وتحمميػػـ

 األطفاؿ. واحتراـ حقوؽ االنساف وىذيف السبببيف ىما األكثر تاثيرا عمي قرارات ىؤالء
 تصنيؼ األطفاؿ غير المصحوبيف حسب النوع والعمر: 

يوضح الجدوؿ التالي التوزيع النػوعي والعمػري لألطفػاؿ غيػر المصػحوبيف فػي بعػض الػدوؿ األوروبيػة 
 وذلؾ عمي النحو التالي:
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 (ٕ-ٕ)رقـ جدوؿ 
 ةالتوزيع النوعي والعمري لألطفاؿ غير المصحوبيف في بعض الدوؿ األوروبي 

                                                                              )%( 

 التصنيؼ العمري التصنيؼ النوعي الدولة
 ٗ-ٓ نسبة الذكور نسبة االناث

 سنوات
 ٚٔ -٘ٔ سنة ٗٔ-٘

 ٛٔ ٛٙ ٗٔ ٜ٘ ٔٗ اليوناف سنة
 ٔ ٖٜ ٙ ٖٜ ٚ إيطاليا
 ٗ ٛٚ ٛٔ ٓٚ ٖٓ بمغاريا
 المصدر: 

UNHCR، UNICEF and IOM، (2017), Refugee and Migrant Children in 
Europe: Mid year overview of trends Jan- June 2017. 

سػػنة ىػػـ النسػػبة األكبػػر مػػف  ٗٔ-٘يتضػػح مػػف الجػػدوؿ اف الػػذكور واألطفػػاؿ فػػي الفئػػة العمريػػة مػػف  
 األطفاؿ المياجريف غير المصحوبيف.

 مضػػي وأعمػػفيف امػػر أعطػػاه االتحػػاد األوروبػػي اىتمػػاـ كبيػػر منػػذ عقػػد حمايػػة األطفػػاؿ غيػػر المصػػحوب
 ٕٓٔٓعف خطة عمؿ لحماية المياجريف غير البالغيف غير المصحوبيف والمنفصميف عف اسرىـ منػذ 

 وصػوؿ عػددكمي شامؿ لالسػتجابة لمتحػديات التػي واجييػا االتحػاد األوروبػي نتيجػة  إطاروتعد بمثابة 
أربعة مجاالت رئيسية يعمؿ عمييػا  تضمنت الخطةف غير المصحوبيف اليو. مف الياجريف غير البالغي

االتحػػاد األوروبػػي وىػػي جمػػع البيانػػات، وسياسػػات منػػع اليجػػرة غيػػر اآلمنػػة واالتجػػار وتيريػػب البشػػر، 
و الحمػوؿ الدائمػة لمتعامػؿ  ،وسياسات تتعمؽ باالستقباؿ وتقديـ الحماية عمي مسػتوي االتحػاد األوروبػي

 ٔألطفاؿ.مع ىؤالء ا
 جمع البيانات:

أكػػػدت خطػػػة العمػػػؿ األوروبيػػػة عمػػػي أىميػػػة الحاجػػػة الػػػي بيانػػػات شػػػاممة ودقيقػػػة عػػػف األطفػػػاؿ غيػػػر 
يجػاد الحمػوؿ الدائمػة ليػا والتأكػد مػف  المصحوبيف عمي مستوي الدوؿ حتي يتمكنوا مف تقييـ الظاىرة وا 

 اف السياسة المتبعة تمبي االحتياجات القائمة.

                                                 
(1) European Commission,(2010).” Action Plan on Unaccompanied Minors (2010 – 2014)”,COM(2010)213 

final. 
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فػػي زيػػادة الػػوعي بأىميػػة جمػػع وتبػػادؿ البيانػػات الكميػػة والنوعيػػة لكػػف مػػا زالػػت سػػاعدت خطػػة العمػػؿ 
ىنػػػاؾ حاجػػػة لمزيػػػد مػػػف الجيػػػود حتػػػي يػػػتـ رصػػػد وتتبػػػع تحركػػػات ومسػػػارات ىػػػؤالء األطفػػػاؿ بمختمػػػؼ 

 أوضاعيـ التنظيمية منذ لحظة وصوليـ وحتي لحظة استقرارىـ دوف اف يتـ فقد أحدىـ.
مػػف األعضػػاء مػػده بالبيانػػات  EuroStatاإلحصػػاءات األوروبيػػة  التشػػريعات األوروبيػػة تمكػػف مكتػػب 

الموجػػوديف بطػػرؽ غيػػر نظاميػػة بمػػا فػػييـ  المجػػوء وكػػذلؾالخاصػػة باألطفػػاؿ غيػػر المصػػحوبيف طػػالبي 
 ضحايا االتجار بالبشر.

( وفقا لبيانات مكتب اإلحصاءات األوروبي بمغ عػدد األطفػاؿ EU28عمي مستوي االتحاد األوروبي )
. يقػػدر عػػدد ٕٛٓٓطفػػؿ عػػاـ  ٜ٘ٙ.ٔٔمقابػػؿ نحػػو  ٕ٘ٔٓ طفػػؿ عػػاـ ٘ٙٗ.ٜٙحوبيف غيػػر المصػػ

% ٛ٘طفػػؿ بمػػا يمثػػؿ نحػػو  ألػػؼ ٜ.٘٘سػػنة  ٚٔ -ٙٔاالطفػػاؿ غيػػر المصػػحوبيف فػػي الفئػػة العمريػػة 
 كما يتضح مف الشكؿ. ٕ٘ٔٓعاـ مف اجمالي عدد االطفاؿ غير المصحوبيف 

 
 

 (ٕ-ٖشكؿ رقـ )                                           (ٕ-ٕ) رقـ  شكؿ
 
 

 المصدر:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylumandmanagedmigration/data/databa
sse. 

رطٛر ػذد األطفبي غ١ر اٌّظحٛث١ٓ ػٍٟ ِطزٛٞ االرحبد 

 2005 -2002األٚرٚثٟ خالي اٌفزرح 

 2005ػبَ  األطفبي غ١ر اٌّظحٛث١ٓ

ػٍٟ ِطزٛٞ االرحبد  ٚفمب ٌٍفئخ اٌؼّر٠خ

 األٚرٚثٟ 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylumandmanagedmigration/data/databasse
http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylumandmanagedmigration/data/databasse
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، بمػغ عػدد مقػدمي طمبػات المجػوء ٕٚٔٓس وفقا لتقرير مكتب اإلحصاءات األوروبية الصادر في مػار 
 ٓٗطفػؿ مػذكر نحػو  ألػؼ ٓ٘طفػؿ مػنيـ  ألػؼ ٙ٘نحػو  ٕٙٔٓمف األطفاؿ غيػر المصػحوبيف عػاـ 

سػػنة باإلضػػافة لػػذلؾ يقػػـو مكتػػب اإلحصػػاءات األوروبيػػة بجمػػع بيانػػات األطفػػاؿ  ٙٔمػػنيـ فػػوؽ  ألػػؼ
اء ألوؿ مػرة لألطفػاؿ ألسػباب غير المصحوبيف مف خالؿ تصاريح اإلقامة التي تمنحيا الدوؿ األعضػ

 اخري بخالؼ المجوء لكف ىذه المعمومات غير متوفرة عمي مستوي كافة الدوؿ األوروبية.
التصػاريح اصػدرتيا ايطاليػا  اي ثمثػيتصػريح  ٖ٘ٙٗتصريح فقػط نحػو ٖٕٗٙتـ تسجيؿ  ٕ٘ٔٓعاـ 

طفػػؿ ومػػف  (ٗٔ٘ٔوحػػدىا. اغمػػب ىػػذه التصػػاريح حصػػؿ عمييػػا اطفػػاؿ غيػػر مصػػحوبيف مػػف البانيػػا )
 ( طفؿ.ٙٚٓٔمصر )

مكتػػب االحصػػػاءات االوروبػػي يوجػػد العديػػػد مػػف الوكػػاالت االوروبيػػػة والشػػبكات والمنظمػػػات بخػػالؼ  
الدولية تجتيد لجمػع بيانػات تخػص الميػاجريف خاصػة االطفػاؿ غيػر المصػحوبيف ومنيػا شػبكة اليجػرة 

مػػػػػـ المتحػػػػػدة لشػػػػػئوف ( وكػػػػػذلؾ منظمػػػػػة اليجػػػػػرة الدوليػػػػػة واليونسػػػػػيؼ ومفوضػػػػػية االEMNاالوروبػػػػػي )
 الالجئيف.

 
   :ٔسياسات يتبناىا اإلتحاد األوروبى وسياسات أخرى نفذتيا دوؿ األعضاء

الخػػػاص بمكافحػػػة ىجػػػرة األطفػػػاؿ غيػػػر المصػػػحوبيف وحػػػدد ىػػػذا  اإلطػػػارأوؿ خطػػػوة تضػػػمنيا  ،المنػػػع
ى اإلطػػػار مجموعػػػة مػػػف اإلجػػػراءات ذات األولويػػػة عمػػػى مسػػػتوى اإلتحػػػاد األوروبػػػى ككػػػؿ وعمػػػى مسػػػتو 

  :الدوؿ فى أربعة مجاالت وىى
 ثةال)ب( العالقات مع الدوؿ الث    التمويؿ  ( أ)

 )ج( الحرب ضد تيريب المياجريف واإلتجار بالبشر. )د( التأشيرات والمعمومات
 
تػػـ تكثيػػػؼ اإلنفػػػاؽ عمػػػى حمػػالت التوعيػػػة ونشػػػر المعمومػػػات حػػوؿ المخػػػاطر التػػػى يواجييػػػا  التمويااال:

طفػػاؿ غيػػر المصػػحوبيف ليصػػموا أوروبػػا بطػػرؽ غيػػر رسػػمية خاصػػة الميػػاجر غيػػر النظػػامى خاصػػة األ
، أعمػػػف اإلتحػػػاد األوروبػػػى عػػػف حممتػػػيف فػػػى النيجػػػر وأثيوبيػػػا ٕٗٔٓفػػػى دوؿ المنشػػػأ والمعبػػػر.  فػػػى 

 والسوداف. 
تجػػار بالبشػػر وتعتبػػر دوؿ منشػػأ ومعبػػر رئيسػػية فػػى  االتحػػاد نشػػر  ،ٕ٘ٔٓوىػػى دوؿ تشػػيد تيريػػب وا 

العػػػودة اآلمنػػػة  ،تيػػػدؼ تمويػػػؿ إجػػػراءات لمتعامػػػؿ مػػػع الػػػدمج AMIF ظػػػؿدعػػػوة لتقػػػديـ مقترحػػػات فػػػى 
                                                 

(1( EU,(2017)," Commision Staff Working Document: Imlementation of the action plan on UAM(2010- 

2014)", Brussels, 12.4.2014. 
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لضػػػحايا اإلتجػػػار بالبشػػػر والتركيػػػز عمػػػى حمايػػػة األطفػػػاؿ وغيػػػر المصػػػحوبيف مػػػف كافػػػة أشػػػكاؿ القيػػػر 
 غيره(.  ،العمؿ ،)الجنسى

فػػػى ىػػػذا اإلطػػػار تػػػـ تمويػػػؿ مشػػػروعات فػػػى دوؿ عديػػػدة فكػػػاف حمايػػػة األطفػػػاؿ وتقميػػػؿ المخػػػاطر التػػػى 
أثيوبيػػػػا وكينيػػػػا أحػػػػد ىػػػػذه  ،ليػػػػا وتحسػػػػيف وحمايػػػػة الالجئػػػػيف وطػػػػالبى المجػػػػوء فػػػػى السػػػػودافيتعرضػػػػوف 

 مميار يورو. أى تمويؿ لمشروع إقميمى فى القرف االفريقى.  ٘المشروعات والذى تـ تمويمو بػ 
 مميار يورو.  ٜ،ٜوكذلؾ مشروع آخر لمتنمية اإلقميمية والحماية فى شماؿ أفريقيا بتكمفة 

اد األوروبي حاليًا األجندة العالمية لمنػع ومعالجػة اإلتجػار فػى البشػر وتيريػب الميػاجريف ويطبؽ اإلتح
 ٗوالتػػى تتضػػمف إجػػراءات مخصصػػة لألطفػػاؿ والميػػاجريف مػػف الفئػػات الضػػعيفة وىػػى مبػػادرة مػػدتيا 

. وىػػػػػي مبػػػػػادرة مشػػػػػتركة بػػػػػيف االتحػػػػػاد االوروبػػػػػي ومكتػػػػػب االمػػػػػـ المتحػػػػػدة ٜٕٔٓ – ٕ٘ٔٓسػػػػػنوات 
ريمػػة ويػػتـ تنفيػػذىا بمشػػاركة منظمػػة اليجػػرة الدوليػػة واليونيسػػيؼ. ويتوقػػع أف يغطػػى ىػػذا لممخػػدرات والج

 دولة إستراتيجية فى أفريقيا وآسيا وشرؽ أوروبا وأمريكا الالتينية.  ٘ٔالمشروع 
وييدؼ الي مسػاعدة الحكومػات والسػمطات الرسػمية ومنظمػات المجتمػع المػدني وضػحايا التيريػب فػى 

 ات وأىداؼ شاممة وطنية لمحاربة التيريب واإلتجار بالبشر. تطوير وتنفيذ إجراء
نفػػػذ خبػػػراء برنػػػامج "مواجيػػػة تػػػدفقات اليجػػػرة المختمطػػػة والػػػذى يطبػػػؽ بالتحػػػاور مػػػع  ،فػػػى شػػػرؽ أفريقيػػػا

المجمػػس األلمػػاني لمالجئػػيف وسػػكرتارية اليجػػرة المختمطػػة اإلقميميػػة وأحػػد أىػػـ أىدافػػو محاربػػة شػػبكات 
 اؿ تيريب المياجريف واإلتجار بالبشر. فى مج –الجريمة المنظمة 

 ،مصػػر ،كينيػػا ،إثيوبيػػا ،اريتريػػا ،فػػى دوؿ جيبيػػوتي ٜٕٔٓ – ٕٙٔٓيػػتـ تنفيػػذ المشػػروع خػػالؿ الفتػػرة  
السوداف. ىػذا باإلضػافة الػى تقػديـ دعػـ فنػى محػدد يسػتيدؼ تحسػيف تشػريعات الػدوؿ فيمػا  ،الصوماؿ

 .  يتعمؽ بجرائـ تيريب المياجريف واإلتجار بالبشر
 صندوق تمويل الفريقيا

ليساىـ فى تطبيؽ خطة العمؿ الخاصة  ٕ٘ٔٓتـ تنفيذ عدد مف المشاريع فى ظؿ ىذا الصندوؽ منذ 
باألطفػػػاؿ غيػػػر المصػػػحوبيف ويػػػتـ مػػػف خػػػالؿ ىػػػذا الصػػػندوؽ تمويػػػؿ مشػػػروعات عديػػػدة منيػػػا مشػػػروع 

"Better Migration Management  عمى مستوى إقميـ  ،مميوف يورو لتحسيف إدارة اليجرة ٙٗ" بػ
القرف األفريقي ومنح حماية خاصة لألطفاؿ المنفصميف وغير المصحوبيف الذيف وقعوا ضػحايا تيريػب 

 جيبوتي.  –الصوماؿ  –واتجار بالبشر. والبرنامج يستيدؼ دوؿ السوداف، اثيوبيا 
 & Regional Developmentمشػػاريع اخػػرى تنػػدرج تحػػت برنػػامج الحمايػػة والتنميػػة اإلقميميػػة" 

Protection Programme RDPP  أوغنػدا  –" ويطبػؽ فػى اثيوبيػا، وكينيػا والصػوماؿ والسػوداف
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ويستيدؼ حماية غير المصحوبيف وتقديـ حموؿ مبتكره ومستدامة لالجئيف والمجتمعػات المسػتقبمة ليػـ 
يػة مف خالؿ تمكينيـ مف الحصوؿ عمى حقوقيـ والوصوؿ لمخػدمات الرئيسػية.  فػى أوغنػدا يقػدـ الحما

فػػى أربػػع منػػاطؽ السػػتقباؿ الالجئػػيف وفػػى ىػػذه المنػػاطؽ يػػتـ تقػػديـ تعمػػيـ فنػػى ومينػػى لمشػػباب. وفػػى 
اإلرتيػػرييف لمتعمػػيـ األساسػػي. فػػى منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط ييػػتـ البرنػػامج  لالجئػػيفأثيوبيػػا يقػػدموا فػػرص 

 بحماية األطفاؿ مف صور التشغيؿ السيئة. 
مميػوف يػورو لػدعـ أعػادة دمػج  ٕٜنة تنموية شاممة بنحػو ، أعمف اإلتحاد األوربى عف معو ٕٙٔٓعاـ 

باكسػػتاف، ومػػف خػػالؿ ىػػذا الػػدعـ يػػتـ مسػػاعدة السػػمطات المحميػػة  ،العائػػديف فػػي أفغانسػػتاف، بػػنجالديش
عمى تبنى األطر السياسية المناسبة لتطوير سياسات اليجرة. ودمج الراجعيف مع التركيز عمػى الفئػات 

دعػػـ تعمػػيميـ أنشػػطة  ،ومػػف خاللػػو يػػتـ تقػػديـ مسػػاعدات بعػػد الوصػػوؿالضػػعيفة ومػػنيـ األطفػػاؿ.     
 لتوليد دخوؿ ليـ.  وفرصلتنمية مياراتيـ 

باإلضػػػافة لمشػػػاريع أخػػػرى تنفػػػذىا عبػػػر الػػػدوؿ.  مثػػػؿ مشػػػروع دعػػػـ التنسػػػيؽ وريػػػادة الحمايػػػة لألطفػػػاؿ 
ا المنظمػػة مميػػوف يػػورو وتنفػػذى ٕ٘.ٔالمعرضػػيف لخطػػر اإلتجػػار بيػػـ عػػف طريػػؽ خمػػيج عػػدف. بتكمفػػة 

 الدولية لميجرة.
 

 . الدعم األوروبى لمديمقراطية وحقوق اإلنسان
ويضػػـ مشػػروعات عديػػدة يػػدعـ مػػف خالليػػا اإلتحػػاد حقػػوؽ الالجئػػيف فػػى دوؿ أخػػرى مثػػؿ ليبيػػا ليحمػػى 
الالجئيف وطالبى المجوء وضحايا اإلتجار بالبشر القادميف مف نيجيريا، كذلؾ نفذت برامج مشابية فػي 

 ناف األردف.األردف ولب
تخصيص منحة مباشرة ؿ مفوضية األمـ المتحػدة لشػئوف الالجئػيف لمػدعـ الفنػى وبنػاء القػدرات عالميػًا 

 المكسيؾ.  ،ماليزيا ،يوغسالفيا ،العراؽ ،فى مجاالت حماية األطفاؿ وطالبى المجوء فى دوؿ أندونيسيا
يػات مشػاركة مػع المجتمػع اتفاق دعـ مباشر لممجتمع المدنى ورفع قدراتيـ مف خالؿ توقيػع ٕٙٔٓمنذ 
 دنى لدعمو فى القضايا محؿ اإلىتماـ. الم

 – ٕٗٔٓمميػػػار يػػػورو خػػػالؿ الفتػػػرة مػػػف  ٚ.ٔالتعمػػػيـ: يسػػػتيدؼ االتحػػػاد األوروبػػػي اف يسػػػتثمر نحػػػو 
تاحتو أماـ كؿ األطفاؿ في المناطؽ الميمشة في نحػو  ٕٕٓٓ  ٘ٗيخصصيـ لتحسيف جودة التعميـ وا 

عمو النظمة التعميـ في الدوؿ النامية بشكؿ عػاـ بيػدؼ احػداث طفػرة فػي اعػداد دولة. باالضافو الي د
 Global Partnership forونسػب األطفػاؿ الممتحقػيف بػالتعميـ مػف خػالؿ الشػراكة العالميػة لمتعمػيـ 
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education GPE  مميػػوف  ٖ٘ٚممػػوؿ لػػو ويسػػاىـ فيػػو بنحػػو  أكبػػروالػػذي يعػػد االتحػػاد األوروبػػي
 مف اجمالي التمويؿ ليذه الشراكة.% ٖٙيورو بما يمثؿ 

 ىذا باإلضافة إلى دعـ وتقوية أنظمة السجؿ المدنى واإلحصاءات األساسية فى الدوؿ األخرى. 
 التعاوف مع دوؿ ثالثو:

يعمػػؿ االتحػػاد األوروبػػي والػػدوؿ األعضػػاء فيػػو عمػػى دعػػـ القػػدرات فػػى الػػدوؿ الثالثػػة.  وىػػذا اإلطػػػار 
لالتحػػػاد األوروبػػػي. بيػػػدؼ التركيػػػز عمػػػى عػػػالج الجػػػذور وحمايػػػة أصػػػبح جػػػزء مػػػف السياسػػػة الخارجيػػػة 

 األوروبػػػي إطػػػارااألطفػػػاؿ وحفػػػظ حقػػػوؽ الالجئػػػيف ومواجيػػػة اإلتجػػػار بالبشػػػر. وبالفعػػػؿ وضػػػع االتحػػػاد 
 سياسيا وقانونيا شامال لمواجية ظاىرة االتجار بالبشر
 . (ٔ)طمبات الحصول عمى تثشيرة مقدمة لصالح األطفال

لمصحوبيف الذيف ال يمتمسوف المجوء يخضعوف لشروط الدخوؿ المطبقػة عمػى رعايػا أف األطفاؿ غير ا
الدوؿ األخرى الراغبيف فى الدخوؿ إلى االتحاد األوروبي، والتي تتضمف تأشيرة صػالحة ووثيقػة سػفر. 
وىنػػػاؾ بعػػػض الػػػدوؿ األعضػػػاء تػػػرفض دخػػػوؿ رعايػػػا الػػػدوؿ األخػػػرى الييػػػا بمػػػا فػػػييـ األطفػػػاؿ غيػػػر 

كمتػػا الحػػالتيف، فػػي حالػػة عػػدـ اسػػتيفاء الشػػروط او تقػػديـ طمبػػات لجػػوء تقػػـو البمػػد  المصػػحوبيف. وفػػي
بترحيػػؿ الطفػػؿ الػػي دولتػػو االصػػمية.  لكػػف قػػد نجػػد دوال أوروبيػػة تطبػػؽ سياسػػة خاصػػة باألطفػػاؿ غيػػر 
المصحوبيف والذيف لػـ يقػدموا طمبػات لجػوء بغػض النظػر عمػا إذا كػانوا يسػتوفوف شػروط الػدخوؿ. فػى 

اؿ غير المصحوبيف الذيف لـ يمتمسوا المجػوء وضػعيـ يتوقػؼ عمػى التشػريعات الوطنيػة فػى حالة األطف
 الدوؿ: 

أغمػػب دوؿ االتحػػاد تػػرفض دخػػوؿ رعايػػا الػػدوؿ الثالثػػة غيػػر المسػػتوفيف لمشػػروط حتػػى لػػو مػػنيـ أطفػػاؿ 
غيػر مصػػحوبيف وبعػض الػػدوؿ التػي ال تػػرفض دخػػوؿ ىػؤالء تحػػت ظػروؼ إنسػػانية بغػض النظػػر عػػف 

 إسبانيا. –إيطاليا  –المجر  –شروط الدخوؿ ومنيا بمغاريا  استيفاء
 فى ممارسات تسمح ببقاء األطفاؿ دوف أف يستوفوا شروط الدخوؿ ومنيـ: 

 في السويد: ال يتـ رفض دخوؿ ىؤالء األطفاؿ وال المطالبة بعودتيـ
بأولويػػة وبغػػض بػػدخوليـ وتحظػػى مصػػالح األطفػػاؿ دائمػػًا لػػدييا  يرلنػػدا: تسػػمح تشػػريعات اليجػػرةفػػي ا

 النظر عف إذا كاف لدييـ رغبة فى المجوء أـ ال

                                                 
(1( European Migration Network,(2015),” Policies, practices and data on unaccompanied minors in the EU 

Member States and Norway “, P.15.   
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فػػػي بريطانيػػػا: عمػػػى الػػػرغـ أف كافػػػة رعايػػػا الػػػدوؿ الثالثػػػة تخضػػػع لقػػػانوف اليجػػػرة لكػػػف األطفػػػاؿ غيػػػر 
المصحوبيف إذا كانوا فى خطر أو فى حاجة إلى حماية يتـ تقديـ الرعاية المناسبة ليـ مثػؿ التػى تقػدـ 

 .  ٔالبى الحماية الدولية.ألطفاؿ غير مصحوبيف ط
وفقػػًا لػػبعض التعػػديالت التػػى أجريػػت عمػػى التشػػريعات الخاصػػة بػػاليجرة والمجػػوء خػػالؿ الفتػػرة مػػف عػػاـ 

والتػػػػى فػػػػى ضػػػػوئيا ينبغػػػػى عمػػػػى األعضػػػػاء زيػػػػادة معػػػػايير الحمايػػػػة التػػػػى  ٖٕٔٓوحتػػػػي عػػػػاـ  ٕٔٔٓ
ؼ حمايػػػة دوليػػػة فػػػى يوجيوىػػػا لألطفػػػاؿ غيػػػر المصػػػحوبيف وغيػػػرىـ مػػػف الفئػػػات الضػػػعيفة التػػػى تسػػػتيد

 ٕاالتحاد األوربي. 
وتحديػػدًا فيمػػا يتعمػػؽ باألطفػػاؿ تػػـ تخصػػيص مػػواد ونصػػوص محػػددة فػػى التشػػريعات االوروبيػػة لػػدعـ 

مسػػػاعدتيـ فػػػى  ،االطفػػػاؿ غيػػػر المصػػػحوبيف ومػػػنحيـ حقػػػوؽ عديػػػدة منيػػػا الحػػػؽ فػػػى لػػػـ شػػػمؿ االسػػػرة
الحمايػة مػف االحتجػاز  ،ية والتعميميػةالى الخػدمات الصػح والوصوؿاإلقامة المناسبة  ،إجراءات المجوء

 التعسفي الذى ال ُيسمح بو إال فى ظروؼ استثنائية وال يجوز أبدًا احتجازىـ فى السجوف.    
رصػػدت إحػػدى الدراسػػات وجػػود تفػػاوت فػػى مسػػتوى الحمايػػة والمزايػػا التػػى يتمتػػع بيػػا األطفػػاؿ  

 –مجػػوء فػػى الحصػػوؿ عمػػى الخػػدمات غيػػر المصػػحوبيف ممتمسػػو المجػػوء وغيػػرىـ المػػذيف لػػـ يمتمسػػوا ال
فعمى سبيؿ المثاؿ بعػض الػدوؿ لػيس لػدييا ترتيبػات لموصػاية عمػى األطفػاؿ غيػر المصػحوبيف بػذوييـ 

 ٖخاصة بالنسبة لألطفاؿ غير ممتمسي المجوء. 
 

   :إعادة التوطيف
تػوطيف  والتى نص فييا عمى إعادة ٕ٘ٔٓفى ظؿ األجندة االوربية لميجرة التى تـ نشرىا فى سبتمبر 

فػػػرد مػػػف اليونػػػاف وايطاليػػػا وبعػػػض الػػػدوؿ األعضػػػاء المتػػػأثرة بأزمػػػة الالجئػػػيف خػػػالؿ أخػػػر  ألػػػؼ ٓٙٔ
عػػػاميف، فػػػى ظػػػؿ ىػػػذا القػػػرار تعطػػػى الػػػدوؿ المنفػػػذة األولويػػػة إلعػػػادة تػػػوطيف الفئػػػات الضػػػعيفة ومػػػنيـ 

 األطفاؿ غير المصحوبيف. 
 
   :ضمانات لألطفاؿ غير المصحوبيف فى اإلجراءات القانونية (ٔ)

                                                 
( 1( European Migration Network,(2015),ibid,P.16. 

(2)https://www.gov.uk/government/uploads/system%20/uploads/attachment_data/file/307867/Statutory_Gu

idance_-_Missing_from_care__3_.pdf 

(3) EU,(2017),ibid,P.32. 
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 ٖٕٓٓالصػادرة فػى نػوفمبر  2201/2003Council Regulation Noيعتبػر الئحػة المجمػس رقػـ 
التمثيػػػػؿ القػػػػانوني لألطفػػػػاؿ غيػػػػر  ،بمناسػػػػبة إطػػػػار قػػػػانونى لمتعامػػػػؿ مػػػػع القضػػػػايا المتعمقػػػػة بالوصػػػػاية

 المصحوبيف. 
وبالتػػالي فػػى معظػػـ الحػػاالت يكػػوف مػػف الضػػروري تعيػػيف وصػػى لألطفػػاؿ غيػػر المصػػحوبيف بخػػالؼ 

 لممثؿ القانونى ليـ. ا
   .الدعـ المالي المقدـ (ٕ)

إجراءات عديدة مرتبطة باألطفاؿ غير المصحوبيف يتـ تمويميا مف خالؿ اشتراؾ جيات أوربية عديػدة 
 فى التمويؿ. 

ومػف أمثمتيػػا مشػػروع نمػػوذجي "تحميػػؿ سياسػػات اسػتقباؿ وحمايػػة ودمػػج األطفػػاؿ غيػػر المصػػحوبيف فػػى 
وييػػػدؼ لممسػػػاىمة فػػػى تنفيػػػذ خطػػػة  ٕٗٔٓو  ٖٕٔٓاالتحػػػاد األوروبػػػى والػػػذى مولػػػو االتحػػػاد عػػػامي 

 .ٕٗٔٓ – ٕٓٔٓالعمؿ الخاصة باألطفاؿ غير المصحوبيف 
 

  :إيجاد الحمول الدا مة
باعتبارىػا حمػوؿ طويمػة األجػؿ  ٔروبي وأعضاءه عمى عػدة محػاور فػى خطػة العمػؿويعمؿ االتحاد األو 

Durable solution عػػادة دمػػج األطفػػاؿ غيػػر المصػػحوبيف فػػى بمػػدىـ  ،منيػػا تتبػػع االسػػرة والعػػودة وا 
 ٕاألصمي باإلضافة إلى حموؿ لتسير دمجيـ فى بمد اإلقامة أو إعادة توطينيـ.

األطفػاؿ المنفصػميف أو غيػر المصػحوبيف لػو تػأثير كبيػر وأساسػي  إيجاد أكثر الحموؿ اسػتدامة لمشػكمة
 وطويؿ المدى عمى مستقبؿ الطفؿ. 

ويأخػػذ فػػى   .ويتطمػػب ذلػػؾ التػػوازف الحػػذر مػػا بػػيف العديػػد مػػف العوامػػؿ وتػػدُخؿ عػػدة جيػػات وسػػمطات
 االعتبػػار وجيػػة نظػػر الطفػػؿ طبقػػًا لعمػػره ونضػػجو. لػػذلؾ إعػػداد تقريػػر مصػػير كػػؿ حالػػة يتطمػػب تقيػػيـ

 ظروؼ كؿ طفؿ 
 

باسػػتثناء بمجيكػػا فػػإف قػػػانوف  ،فػػى غالبيػػة الػػدوؿ الحمػػوؿ الدائمػػة غيػػر مدرجػػة فػػى التشػػريعات 
اليجرة لدييا تتضمف إجراءات إقامػة محػددة لألطفػاؿ غيػر المصػحوبيف وُيعػرؼ مجموعػة حمػوؿ دائمػة 

اإلقامػػة فػػى بمجيكػػا.  ،ةواإلعػػادة لمدولػػ ،مثػػؿ لػػـ شػػمؿ األسػػرة عنػػدما يكػػوف الوالػػديف لػػدييـ إقامػػة قانونيػػة

                                                 
(1) com (2010) 213 final. 

2) )   EU,(2017),ibid,P.60. 
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 ،المانيػػا ،كمػػا يوجػػد جيػػود عديػػدة تبػػذليا الػػدوؿ فػػى إعػػادة لػػـ شػػمؿ األسػػرة )المجػػر، بمجيكػػا، التشػػييد
 سموفاكيا(.  ،السويد ،أسبانيا ،ىولندا ،أيرلندا

باإلضافة إلى أف الدمج فى الدوؿ األعضاء يحظى أيضػًا بأىميػة فػى بمجيكػا والتشػيؾ، فرنسػا  
ويحتػػؿ أىميػػة كبيػػرة فػػى فنمنػػدا والمانيػػا وأسػػبانيا عنػػدما ال يكػػوف ىنػػاؾ إمكانيػػة مػػف لػػـ  وبولنػػدا والسػػويد

شػػمؿ األسػػرة والعػػودة. تتفػػاوت اإلجػػراءات واألطػػر الزمنيػػة لتحقيػػؽ أو تنفيػػذ ىػػذه الحمػػوؿ فقػػد تأخػػذ فػػى 
 ٔشيور فى المانيا.  ٙ – ٖشيور فى النرويج ومف  ٖالمتوسط 

 

                                                 
(1) European Migration Network, (2015),ibid,P.26. 
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 الفصل الثالث
 المصحوبين يجرة غير الشرعية لألطفال المصريين غيرالوضع الحالا لم

 
 :تمييدال

يشيد العالـ حاليا فترة مف الحراؾ البشري التي لـ ُتشيد منذ نياية الحرب العالمية الثانية. وتحديدا، 
، تمؾ التدفقات التي باو أور حركة تدفؽ العديد مف األفراد عبر الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا نحو 

، ومؤخرا بسبب العنؼ وعدـ االستقرار ٕٔٔٓخاصة بعد الربيع العربي في عاـ وبير زادت بشكؿ كب
ضافة لمفرص باإلعدـ انتظاـ مثؿ ىذه التدفقات فإف  ،السياسي في عدد مف دوؿ المنطقة. وعميو

 المتاحة الستغالؿ المياجريف يجعؿ األفراد المياجريف أكثر عرضة لمخطر مقارنة بالماضي.
تقديرات  قد بمغتت العالمية األخيرة والتقديرات الصادرة عف منظمة اليجرة العالمية طبقا لإلحصائياو 

% مف ٖ،ٖمميوف مياجر، وىذا العدد يمثؿ  ٕٗٗىو  ٕ٘ٔٓعدد المياجريف العالمييف في عاـ 
 (0)بأكممو. تعداد سكاف العالـ 

ة عمى المياجريف حصائيات المتاحاإلوعمى الرغـ مف صعوبة رصد ىذه التدفقات واقتصار معظـ 
جماال فقد إال أنو إبصفة نظامية وشرعية مضافا الييا بعض التقديرات عف المياجريف بصور أخري، 

في  شخص ٓٓٓ.ٓٓٔعف طريؽ البحر فقط  باو أور المياجريف والالجئيف الواصميف إلى  عدد تجاوز
 ورباألالواصميف  ، وىو الرقـ الذي يصؿ إلى أربعة أضعاؼ العدد اإلجمالي لممياجريفٕ٘ٔٓعاـ 
ىو و  ،مياجرا والجئا في البحر األبيض المتوسط ٜٜٖ٘توفي  ٕ٘ٔٓفي نفس العاـ  ،ٕٗٔٓلعاـ 

 .2ٕٗٔٓجمالي عدد وفيات المياجريف لعاـ إالرقـ الذي يتجاوز 
طار قد يكوف مفيوما أو مقبوال ىجرة الكبار/ البالغيف والعائالت بصغارىا مف األطفاؿ، اإلفى ىذا و 

نسبيا ظير  اجديدصحبة أحد أفراد العائمة البالغيف يعد أمرا  ودوف ،ياجر األطفاؿ منفرديفأما أف ي
ذ يقـو األطفاؿ إ ،جراء الحروب والفقر والكوارث ،كنتيجة لمحالة الصراعية التى يعيشيا العالـ مؤخرا

شخاص دوف سف الثمانية عشر عاما بالسفر في ىذه التدفقات البشرية بدوف والديف أو أحد األ
البالغيف لنفس األسباب التي تدفع البالغيف لميجرة. فبعض ىؤالء األطفاؿ قد يكونوف مف طالبي 

والعمالة  االتجار بالبشر مف الحرب أو االضطياد في بمدانيـ األصمية أو ضحايا الفاريف المجوء

                                                 
 (0)  International Organizatiom   Migration (I.O.M) World Migration Report 2018. p3.  

(2)International Organization for Migration (IOM), Egyptian Unaccompanied Migrant Children: A Case 

Study on Irregular Migration”, 2016, P. 13. 
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 ارصوف ،ف بحثًا عف حياة أفضؿيمياجر  وعمى الجانب اآلخر قد يكوف البعض منيـ ،القسرية
أسرىـ في الخارج، أو قد يفروف مف الظروؼ  أفضؿ ولـ الشمؿ مع اوتعميم ،اقتصادية أحسف

 المعيشية الميمشة في بمدانيـ.
% مف المياجريف الذيف ٕٓفأكثر مف  ،ويعتبر حجـ اليجرة غير الشرعية لألطفاؿ غير مسبوؽ

عدد األطفاؿ الذيف يعبروف فإف  ،ىـ مف األطفاؿ. وبحسب منظمة إنقاذ الطفولة أوربايصموف إلى 
يطاليا إوصؿ إلى شواطيء  ٕٙٔٓ. وفي عاـ ٕ٘ٔٓالبحر المتوسط قد ارتفع بنسبة الثمثيف مف عاـ 

% ٜٓطفؿ مياجر غير شرعي، وقد مثؿ األطفاؿ غير المصحوبيف بذوييـ  ٓٓٓ٘ٔوحدىا حوالي 
 .)0(مف ىؤالء األطفاؿ

األطفاؿ؟، التساؤؿ عف كيؼ يياجروف  سبب ىجرةفى بدء الظاىرة كاف التساؤؿ األكثر منطقية بعد 
يستطيع األطفاؿ اليجرة بدوف ذوييـ أو أي  أفلى إطار الشرعي؟ والواقع والدراسات تشير اإلخارج 

المجوء لشبكات التيريب حيث يتـ ذلؾ إما عف  غير شرعي عف طريؽ عنيـ بشكؿشخص مسؤوؿ 
مف الحدود الرسمية ولكف بتقديـ  ،ء األطفاؿخفاء األطفاؿ مف قبؿ الميربيف أو إدخاؿ ىؤالإطريؽ 

وثائؽ مزيفة لممسؤوليف. وبغض النظر عف الطريقة التي يياجر بيا األطفاؿ فإنيـ يعتبروف األفراد 
 ،أوربا األكثر عرضة لالستغالؿ واإلساءة عندما يعتمدوف عمى خدمات الميربيف لموصوؿ إلى

يتعرضوف لعوامؿ خطر مختمفة  ،جروف بدوف ذوييـخاصة أوالئؾ الذيف ييابف و و فاألطفاؿ المياجر 
 ؿ الجنسي.الستغالتتضمف سوء التغذية وا

حتؿ تف مصر إوال تعد مصر بمعزؿ عف ىذه الظاىرة الدولية، اال أنو يكاد يكوف مف المؤسؼ القوؿ 
وعمى مستوى دوؿ حوض ، اأوربلى إموقعا متقدما فى كونيا مصدرا ومعبرا لموجات ىجرة األطفاؿ 

مصر وليبيا يتنافساف عمى صدارة ىذه المشكمة، ففى الوقت الذى تعانى مصر  فإف ،المتوسط البحر
الجيود األمنية المبذولة مف أجؿ القضاء عمى  رغـو  ،عموما الشرعيةمنذ فترة مف مشكمة اليجرة غير 

اليجرة  غراءإىذه الظاىرة إال أنيا ما زالت في ازدياد بيف الشباب. ولكف الممحوظ في الفترة األخيرة 
غير الشرعية استطاع جذب انتباه األطفاؿ أيضا، فبدأت الظاىرة في االنتشار عمى مستوى 

أنيا ال تقـو بوالتي يعرؼ عنيا  األوربيةودفع األطفاؿ لميجرة لمدوؿ  ،المحافظات المصرية المختمفة
 .2طفاؿ إلى أوطانيـ األـاألرجاع إبترحيؿ أو 

                                                 
 .2ص  ،2006ِروس اٌٙغرح اٌّخزٍطخ، "ٔشرح اٌزٛعٙبد ٌشٙر أغططص"، ( 0)

 القاهرة ،المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية ،لالطفال غير المصحوبين الهجرة غير الشرعية ة هللا شعبان، "هب( 2)

  http://alalamelyoum.com/news/80594(، متوفر في: 00/2/2102) .2102
 

http://alalamelyoum.com/news/80594
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. فمنذ عاـ أوربااجريف إلى المي ألعداد األطفاؿ المصرييف ميااتجاىا متناىذا ويمكف مالحظة 
ذوييـ بيف المياجريف غير الشرعييف  وفداألطفاؿ المياجريف  ، تحتفظ مصر بأعمى نسبة مفٕٔٔٓ

 ٕٚٓٓذوييـ  دوفكاف عدد األطفاؿ المياجريف  ،ٕٗٔٓفي عاـ  ،أورباالبالغيف الذيف يصموف إلى 
% مف ٜٗوالذي يمثؿ حوالي  ،ا بشكؿ غير شرعي في إيطاليامصرًيا وصمو  ٜ٘ٓٗطفؿ مف أصؿ 

وقد ازدادت ىذه النسبة عف  ،إجمالي المياجريف المصرييف غير الشرعييف الذيف وصموا إلى إيطاليا
االتجاه التصاعدي في و ٝ فقط. ٕٛبمغت النسبة  ٕٔٔٓفعمى سبيؿ المثاؿ في عاـ  ،السنوات السابقة

% مف المياجريف المصرييف غير الشرعييف فوصؿ عددىـ إلى ٙٙ ، عندما مثؿ األطفاؿٕ٘ٔٓعاـ 
 .فشرعيغير  يفمياجر  ٕٓٔٙمف أصؿ  طفال ٔٔٚٔ

 
 

 المصدر:
International Organization for Migration (IOM)، Egyptian Unaccompanied Migrant 
Children: A Case Study on Irregular Migration”, 2016، P. 14. 

 
الواقع الفعمي لظاىرة اليجرة غير الشرعية لألطفاؿ  تحميؿ  الى  يدؼيف ىذا الفصؿ إلذلؾ ف

حصائية اإلنو يمقي الضوء عمى التقديرات إخاصة األطفاؿ غير المصحوبيف بذوييـ، فبالمصرييف و 
لمظاىرة و كيفية عمؿ شبكات التيريب أو ما يطمؽ عمييـ بالسماسرة وكذلؾ وضع ىؤالء األطفاؿ في 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

28% 49% 66%

 (ٖ-ٔ)شكؿ رقـ 
 يطالياإلى إنسبة األطفاؿ مف اجمالى المياجريف غير الشرعييف 
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أو التي يخرج منيا  ،المستقبمة ليـ، كما يحمؿ وضع المحافظات المصرية الطاردة لألطفاؿ الدوؿ
فإف ىذا  ،إضافة إلى ىذا ،أكبر عدد مف األطفاؿ باحثيف عف اليجرة بطرؽ غير نظامية أو شرعية

الفصؿ يتعرض لمعوامؿ والدوافع المؤدية لحدوث وتزايد انتشار ظاىرة اليجرة غير الشرعية بيف 
متضمنا طفاؿ المصرييف. وأخيرا يقدـ الفصؿ استعراضا لإلطار القانوني المعنى بيذه الظاىرة األ
 وسياسات الدولة والقوانيف المعنية. ستراتيجياتإ
 

 أوال: تقديرات ظاىرة اليجرة غير الشرعية لألطفال المصريين:
ومف ىذه الظواىر  ،حصائيات دقيقة لبعض الظواىر االجتماعيةإيجاد إإنو مف الصعوبة بمكاف 

اليجرة غير الشرعية بالتأكيد، كونيا عممية سرية وتتـ فى الخفاء ويحجـ الكثير مف األطراؼ ذوى 
لمبحوث االجتماعية  قوميدالء بمعمومات دقيقة حوليا، ومع ذلؾ فقد استطاع المركز الاإلالصمة عف 

قرية فى عشر محافظات  ٕٕيد شممت الجميورية وتـ تحد ٕٙٔٓوالجنائية في دراسة ميدانية لو في 
منيا بالوجو  ٚرئيسية تعتبر ىي المحافظات األكثر تصديرا لميجرة في مصر بما فييا ىجرة األطفاؿ،

 بالوجو القبمي والصعيد وىى كالتالي: ٖالبحري والدلتا و
 

 .الشرقية محافظة .0
ى تعتبر قرية ميت سييؿ مف أشير القرى المصرية التى شيدت ىجرات غير شرعية إل

إيطاليا وقبرص واليوناف وتركيا فى األعواـ الماضية، كنتيجة لحركات اليجرة غير 
الشرعية مف ىذه القرى لوحظ تغير فى ثقافة بعض القرى بعد عودة أبنائيا حيث تحولت 

 .(0)معظميا مف مجتمعات زراعية إلى مجتمعات استيالكية
 .الدقيمية محافظة .8

لألطفاؿ  األكثر تصديراالبدوى نبروه القريتيف  تعتبر قريتي بساط كريـ الديف ومنشأة
 المياجريف بدوف ذوييـ بمحافظة الدقيمية. 

 القميوبية. محافظة .3
 تعد قرية كفر الجماؿ ىى القرية األكثر تصديرا لألطفاؿ بمحافظة القميوبية.

 .المنوفية محافظة .4

                                                 
 .23-21، ص ص 2102"، الشرعية غير الهجرة ظاهرة لمكافحة المصرية واإلجراءات التدابير،" مساعدعبدالعاطي( 0)
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ميالنو آالؼ شاب يتركزوف تحديدا فى  ٘يصؿ عدد المياجريف مف قرية زنارة إلى 
 .(0)بإيطاليا

يمثؿ أبناء قرية ميت بدر حالوة أكبر جالية فى فرنسا، حيث يقوـ  :الغربية محافظة .٘
المياجروف بتحويؿ األمواؿ ألىميـ في القرية لبناء البيوت وشراء األراضى مما جعميا 

 .ٕمف أغنى قرى المحافظة
 ة غير الشرعية بالمحافظة. ر جأبناء كـو زمراف العيوف ىـ األكثر تجربة لمي :البحيرة محافظة .ٙ
تعتبر برج مغيزؿ والجزيرة الخضراء أشير مناطؽ اليجرة غير الشرعية  :الشيخ كفر محافظة .ٚ

حيث تقعا فى موقع مناسب عمى ساحؿ البحر المتوسط، وقد زادت تيارات اليجرة منيا 
دى تراجع أعماؿ الصيد فى تمؾ المنطقة إلى نقص أخاصة في وقت الثورة، فقد وب
ف الصياديف قد تفرغوا لمعمؿ إرص العمؿ، مما أدى إلى ىجرة أبنائيا، يضاؼ إلى ىذا ف

 .ٖمميوف جنيو ٕكسماسرة، حيث تتعدى أرباح الرحمة الواحدة 
ىا عمى ؤ قبؿ أبناأقرية تطوف تعتبر مف أكثر القرى عمى مستوى مصر التى  :الفيوم محافظة .ٛ

 .ٗد تركز أبناء ىذه القرية في إيطالياات، وقياليجرة غير الشرعية منذ نياية السبعين
ىا فى الوجو القبمى، ؤ تعتبر أسيوط مف أكثر المحافظات التى يياجر أبنا :أسيوط محافظة .ٜ

ف معظـ ىؤالء المياجريف إحيث يتجو معظميـ إلى إيطاليا عف طريؽ ليبيا كما 
ر يخرجوف تحديدا مف مركز أبنوب الذي يتميز بشكؿ عاـ بانخفاض ممحوظ في أعما

 .(5)المياجريف
مف األسكندرية  اتشتير قرية القرنة بيجرة أبنائيا الذي يتخذ مسار  :األقصر محافظة .ٓٔ

 .(ٙ)ومرسى مطروح ومنيا إلى ليبيا ثـ إلى إيطاليا وتركيا واليوناف

 
ومف حيث دوؿ المقصد التى يقبؿ عمييا األطفاؿ المياجروف غير شرعي تعتبر إيطاليا وقبرص  ىذا

 .(ٚ)ف مف تمؾ القرىو سا وتركيا ىي دوؿ المقصد الرئيسية التي يتوجو إلييا المياجر واليوناف وفرن
 

                                                 
 .23-21ص ص ٌّظذر اٌطبثك، ( ا0)

 .23-21ص ص ِطبػذ ػجذاٌؼبطٟ، (  2)

 melyoum.com/news/80594http://alala(، ِزٛفر فٟ: 00/2/2002، )2001ِظذر ضبثك، ٘جخ هللا شؼجبْ، ( 3)

 اٌّظذر اٌطبثك( 4)

 ٌّظذر اٌطبثك( ا5)

 اٌّظذر اٌطبثك( 6)
 .02-2، ص ص ، ِظر2006، اٌّروس اٌمِٟٛ ٌٍذراضبد ٚاٌجحٛس االعزّبػ١خ ٚاٌغٕبئ١خ، اٌٙغرح غ١ر اٌشرػ١خ ٌألطفبي غ١ر اٌّظحٛث1ٓ١

http://alalamelyoum.com/news/80594
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 ثانيا: الوضع التنموي لممحافظات الطاردة فا مصر:
المحافظات العشر المذكورة آنفا تعاني مف  فإ ٕ٘ٔٓيوضح تقرير التنمية البشرية المحمية لعاـ 

وي وارتفاع نسب البطالة واألمية مع تراجع معدالت ارتفاع معدالت الفقر ونسب اإلصابة بالفشؿ الكم
 .ٔالتنمية

أف ىذه المحافظات عانت لسنوات طويمة مف زيادة الفوارؽ االقتصادية بحيث ذكر التقرير 
وقد أدى ذلؾ لوقوع ىذه  ،واالجتماعية وتدنى مستوى الخدمات التعميمية والصحية والتنموية

قسيـ المتعارؼ عميو في التقارير الدولية، وذلؾ بسبب المحافظات في المستوى الثالث وفقا لمت
 .ٕانخفاض الناتج المحمى وانخفاض مستوى التعميـ في تمؾ المحافظات

 (3-0)رقم جدول 
 رساال لممياجرين إالمحافظات األكثر  حالة التنمية البشرية فى

 المحافظة
مؤشر التنمية 

البشرية 
8105* 

ترتي  المحافظة 
مؤشر الفقر ل وفقاً 

8106** 

نسبة 
 **الفقر

نسبة األمية 
 بين السكان

8107 *** 

نسبة السكان من 
إجمالا سكان 

 ***8107مصر 

معدل 
 **البطالة

تقع جميع  القميوبية
 فاالمحافظات 

ستوى الم
وفقًا  المتوسط

دليل التنمية ل
  البشرية 

ٕٓ ٔٗ.ٜ% ٕٖ.ٚ% ٘.ٜ% ٖٔ.ٚ% 
 %ٔ.٘ٔ %ٖ.٘ %ٗ.ٕٔ %ٙٔ ٙٔ الغربية
 %ٛ.ٖٔ %ٙ.ٚ %ٜ.ٕ٘ %٘ٔ ٜٔ الشرقية
 %ٕ.ٛ %٘.ٙ %ٜ.ٕٖ %ٕٗ ٔٔ البحيرة

 %ٚ.ٔٔ %٘.ٖ %٘.ٕٛ %ٕٓ ٕٔ كفر الشيخ
 %ٗ.ٛٔ %ٗ.٘ % ٕٓ %ٙ.ٔٔ ٕٔ اإلسكندرية

 %ٕ.ٕٔ %ٛ.ٖ %ٖٗ %٘.ٖٚ ٛ الفيوم
 %ٛ.ٕٔ %ٙ.ٗ %ٙ.ٖٗ %ٙٙ ٔ أسيوط
 %٘.ٕٔ %ٖ.ٔ %ٜ.ٕ٘ %ٔٗ ٚ األقصر
 %ٔ.ٔٔ %٘.ٗ %٘.ٕٕ %ٛ.٘ٔ ٚٔ المنوفية
 ٌج١بٔبد اٌّزبحخ ِٓ ِظبدر ِزؼذدح، ٟٚ٘:فٝ ضٛء ا ضخأػذ ٘يا اٌغذٚي ثّؼرفخ اٌجبح انمصذر:

 ، ِؼٙذ اٌزخط١ظ اٌم2005ِٟٛرمر٠ر اٌز١ّٕخ اٌجشر٠خ اٌّح١ٍخ، * 

 2006اٌغٙبز اٌّروسٞ ٌٍزؼجئخ ٚاالحظبء، ** 

 ،،2001َ ٌٍطىبْ ٚاإلضىبْ ٚإٌّشآد أُ٘ خظبئض ِٚؤشراد اٌزؼذاد اٌؼباٌغٙبز اٌّروسٞ ٌٍزؼجئخ ٚاالحظبء *** 

2001. 

                                                 
 ِٟٛ، ِؼٙذ اٌزخط١ظ اٌم2005رمر٠رِؤشر اٌز١ّٕخ اٌجشر٠خ اٌّح١ٍخ، ( 0)

 ٌّرعغ اٌطبثك( ا2)
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الكتمة السكانية حيث تتراوح الكثافة السكانية  ـجحتوسط ىذه المحافظات مف حيث  الحظومف الم

جمالى سكاف الجميورية طبقا لتعداد إ% مف  ٙ.ٚمحافظة الشرقية  :جمالية ليا فى أكبرىا وىىاإل
ف ىذه المحافظات إا يتضح مف الجدوؿ السابؽ %.  كمٖ.ٔاألقصر بنسبة  :لى أقميا وىىإ ٕٙٔٓ
المحافظات األكثر فقرا في مصر، حيث تضـ محافظة أسيوط والتي تعد المحافظة األفقر  تعد مف

ف نسبة األمية في بعض المحافظات المذكورة إ% مف سكانيا، كما ٓٙفي مصر بنسبة فقر تتعدى 
ف محافظات إير مف البيانات المتوفرة %(، حيث يظٛ.ٕ٘آنفا تتعدى المتوسط المحمي لألمية )

نسب األمية ىذه النسبة لتصؿ  افييمالشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والفيـو وأسيوط واألقصر تتعدى 
 % مف السكاف.ٙ.ٖٗفي أسيوط إلى 

 
فكمما انخفضت معدالت التنمية وارتفعت معدالت  ،األمر الذى يقدـ تفسيرا لمعالقة الوثيقة واالرتباط

انعكس ذلؾ بزيادة مضطرة فى أعداد األطفاؿ الراغبيف فى اليجرة والمقدميف عمييا بشكؿ غير  ،الفقر
حد  عمى والصغارموما لمكبار عـ لميجرة غير الشرعية عاألشرعي في غير انفصاؿ عف المنحنى 

 سواء.
 ثالثا: األسبا  والدوافع خمف ظاىرة اليجرة غير الشرعية لألطفال المصريين:

قباؿ المتزايد مف فئات األطفاؿ عمى االتجاه لميجرة غير الشرعية وفى غير صحبة اإلف تفسير إ
ف األمر يتشابو إاألىالى مف التعقيد بمكاف، يجعؿ فصؿ األسباب والدوافع ميمة معقدة ومع ذلؾ ف

ف المظمة الرئيسية ىي اليجرة غير إ :طفاؿ وبيف ىجرة البالغيف مف حيث أمريف: األوؿاألبيف ىجرة 
ف بتوجييات الكبار بغض النظر عف يف األطفاؿ غالبا ما يكونوف مدفوعإ :الثاني .عيةالشر 

 ونإوبناء عمى ىذا ف ،ىـ الذيف خاضوا التجرية ونجحواؤ صدقاأعيـ كما يشجاالصطحاب مف عدمو، 
 االقتصادية والنفسية واالجتماعية. كما يمي: مف الناحيةاألسباب والدوافع سوؼ نعرض 

 :ديتانذوافع االقتصا -2

ف ي% مف األطفاؿ المياجر ٘ٛف إبحسب دراسة لمنظمة اليجرة الدولية أوضحت النتائج 
% يأخذوف ٘ٙف إنقص فرص العمؿ في مصر، كما  ـبدوف ذوييـ بشكؿ غير شرعي يدفعي
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أنيـ ىاجروا بسبب ب% مف عينة الدراسة ٕٖالخطوة بسبب ضغط الزمالء عمييـ كما أجمع 
 .(0)نقص الخدمات ومنيا التعميـ

يعد البحث عف مصدر الدخؿ لتوفير حياة آمنة كريمة مف أىـ األسباب التي تدفع األفراد 
نحو االتجاه لميجرة غير الشرعية، إذ يؤدي ذلؾ بالمياجريف إلى ترؾ بمدىـ وىجرتيـ إلى 

ومع انخفاض مستوى المعيشة  أي مف الدوؿ التي يجدوف بيا فرص العمؿ لكسب الرزؽ.
مف الشباب واألطفاؿ إلى البحث عف فرص عمؿ أفضؿ في مكاف أو ودفع ذلؾ الكثيريف 

األساسية المتوفرة  .وىو ما تظيره معدالت الفقر المرتفعة وتدنى مستوى الخدماتٕدوؿ أخرى
 .فى المحافظات المصدرة لميجرة غير الشرعية لألطفاؿ المصرييف غير المصحوبيف

لممياجريف بالوضع الديموغرافي فييا، يرتبط الوضع االقتصادي في معظـ الدوؿ المرسمة و 
حيث يؤدي ارتفاع معدؿ النمو السكاني بصورة أكبر مف النمو في الدخؿ القومي إلى حدوث 

 الدوؿ. هعجز عند الدولة في الوفاء بمتطمبات مواطنييا ومصر مف ىذ
بيا  ركما ترتبط العوامؿ االقتصادية إلى حد كبير بالعوامؿ االجتماعية والتحوالت التي تم

 ومنيا مصر، حيث تؤدي بعض التحوالت االجتماعية إلى لألفراد ةمعظـ الدوؿ المصدر 
تزايد الضغوط االقتصادية وانخفاض مستوى المعيشة، كما قد تؤدي إلى تفاقـ األزمات في 

 -سواء لألطفاؿ أو الشباب  -مجاالت اإلسكاف والمرافؽ؛ لذلؾ فقد أصبحت اليجرة لمعمؿ 
 عممية ضرورية.

 زافيت:خذوافع انذيمىان -3

تعد الزيادة المطردة في عدد السكاف مف أىـ األسباب الدافعة لميجرة، ومصر مف الدوؿ 
ف المجتمع المصري مف المجتمعات إلى إضافة إمرتفعة النسبة فى معدالت النمو السكانى 

قتصادية. الشابة، حيث يوجد بيا وفرة في الموارد البشرية ومحدودية في الموارد الطبيعية واال
 ف ىذه الزيادة في عدد السكاف ال تتناسب مع الموارد االقتصادية المتاحة بمافإمع ذلؾ و 

يمثؿ ذلؾ إعاقة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية أيضا، ويقمؿ مف قدرة الدولة عمى إيجاد 
 .(ٖ)فرص عمؿ أفضؿ لمشباب

                                                 
(0  )IOM،  ،36، ص 2006ِظذر ضبثك. 

، اٌّروس اٌمِٟٛ ٌٍجحٛس 2006ٔطر٠ٓ اثرا١ُ٘ ٚآخرْٚ، "اٌٙغرح غ١ر اٌشرػ١خ ٌألطفبي غ١ر اٌّظحٛث١ٓ فٟ اٌّغزّغ اٌّظرٞ"، (  2)

 .4االعزّبػ١خ ٚاٌغٕبئ١خ، ص 

 .04، ص 2004ِظذر ضبثك، ِطبػذ ػجذاٌؼبطٟ، ( 3)
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اج إلى األيدي العاممة يجعؿ الفرصة أكبر أماـ الشباب لمسفر إلى الدوؿ التي تحتوذلؾ 
نو بحكـ المحددات الجغرافية إإلقامة التنمية االقتصادية بيا، مع قمة عدد السكاف بيا، لذلؾ ف

تاحة لمفرص مما يجذب المياجرييف إواألكثر  ،العجوز( ىى األقرب مكانيا ارةبا )القو ف أور إف
 خاصة مف البمداف ذات الكثافة السكانية العالية كمصر. وبإلييا 

 نذوافع االختماعيت:ا -4

قويا بالدوافع  ميجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطافإف الدوافع االجتماعية ل ،كما ذكرنا سابقا
االقتصادية، حيث يؤثر النظاـ االقتصادي والنظاـ األسري عمى المستوى المجتمعي والذي 

 بدوره بؤثر عمى قرار الفرد باليجرة غير الشرعية.
ظيور مشكمة البطالة، التي  يي ترتبت عمى االنفجار السكاني ىأحد النتائج الخطيرة الت

وفي ظؿ عدـ قدرة سوؽ  ،باتت تؤثر عمى األفراد مف جميع المستويات العممية والمينية
يجعؿ ىذا األمر األفراد يتجيوف إلى  ،العمؿ المحمي عمى مواكبة ىذه الطمبات عمى العمؿ
ف كاف في ظ  .(ٔ)روؼ صعبةطمب فرص العمؿ في الخارج حتى وا 

 إضافة إلى ىذا، فإف الفشؿ في حؿ المشكالت االجتماعية المتمثمة في الفقر واألمراض،
وأيضًا صورة النجاح االجتماعي الذي يظيره المياجر عند عودتو إلى بمده حيث يتفانى في 

وفي ظؿ تغذية إعالمية واسعة لتمؾ المظاىر يشجع ذلؾ الكثيريف عمى  ،إبراز مظاىر الثراء
  (ٕ).لتوجو إلى اليجرة غير الشرعية كوسيمة لتحقيؽ طموحاتيـ في االستقرار الماديا

 انذوافع اننفسيت: -5

واليجرة غير الشرعية بصفة  ،واحدة مف أىـ العوامؿ المؤثرة في ظاىرة اليجرة بصفة عامة
 كمما ،خاصة ىي العوامؿ النفسية، فكمما تعمقت عاطفة االرتباط بالوطف واالرتباط باألىؿ

فعمى الرغـ مف ىذا فإف األسرة في بعض الحاالت قد  ،أصبح مف الصعب اتخاذ قرار اليجرة
تدفع بأبنائيا لميجرة مف أجؿ تحسيف مستوى الحياة، كما تمعب السمات والخصائص النفسية 

 .(ٖ)خاصة في حالة اليجرة غير الشرعيةبلمفرد دوًرا بارًزا في اتخاذ قرار اليجرة و 
الشباب والتي تجعمو يغامر بحياتو في ىجرة غير شرعية وىو عمى وعي  يتضح لنا مف حالة

دراؾ باألخطار التي يتعرض ليا أثناء اليجرة،  أف ىناؾ أسباًبا تتخطى األسباب بوا 

                                                 
 .4ص  ،، ٔطر٠ٓ اثرا١ُ٘ ٚآخرِْٚظذر ضبثك(  0)

 .4ٌّظذر اٌطبثك، ص(ا2)

 .03-06ِظذر ضبثك، ِطبػذ ػجذاٌؼبطٟ، ص ص ( 3)
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االقتصادية وأىـ مف فكرة الحصوؿ عمى الماؿ ويمكف أف نشير ألىـ تمؾ الدوافع وذلؾ عمى 
 (ٔ)النحو التالي

بسبب عدـ القدرة عمى التكيؼ مع المجتمع المحيط بو مثؿ  الشعور باغتراب داخمي -ٔ
 .األسرة أو األصدقاء

 .الشعور باإلحباط والعزلة االجتماعية والتفكير الالعقالني وحب المغامرة -ٕ
ضعؼ االنتماء المجتمعي بسبب وجود خمؿ أو قصور في برامج التنشئة االجتماعية  -ٖ

 وضعؼ مؤسساتيا وأىميا المدرسة واألسرة.

دراؾ بتمؾ المخاطر التى ا  عمى وعى و  اعام ٛٔف كاف الشباب ممف ىـ فوؽ سف وا  ىذا 
ف إدراؾ مماثؿ ومف ثـ فا  ال أف األطفاؿ ليس لدييـ القدرة عمى تكويف وعى و إيتعرضوف ليا 

دلة بقدر ماىو فى أقراراتيـ بخوض غمار المخاطرة ليس محسوبا بمنطؽ أو مستندا عمى 
والطموح فى  ،ىؿ واألقارب واألقراف مف ناحيةدوائر األمر مدفوع بتشجيع مف مجمؿ األ

ف مثؿ ىذه النماذج التى إمحاكاة وتقميد نماذج ناجحة مف ناحية أخري، األصعب مف ذلؾ 
ربما تكوف مجرد حكايات غير ممموسة  ،ؽ عمى انيا ناجحة في اليجرة غير الشرعيةاتس

 تح الشيية ورفع ىيبة المخاطرة.غراء وفنما تستخدـ لإلا  وغير مرئية فى محيط األطفاؿ و 

                                                 
 .03-06ٌّظذر اٌطبثك، ص ص  ( ا0)
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 غير المصحوبين؟ نوالمصريرابعا: كيف يياجر األطفال 
 

، ماؿ أفريقيا نحو إيطاليا وأورباكانت معظـ اليجرات غير الشرعية تخرج مف ش ،خالؿ العقد الماضي
، ساسيةال تزاؿ نقطة االنطالؽ األ خاصة عبر األراضي الميبية والمصرية. وعمى الرغـ مف أف ليبيابو 

 إال أف الموقع الجغرافي لمصر يجعميا جزًء أساسًيا مف أعماؿ تيريب األفراد. 
والالجئيف بالقوارب مف  ، غادرت مجموعة مف المياجريفٕ٘ٔٓفي منتصؼ شير أغسطس مف عاـ 

مياجرا كانوا عمى  ٕٓٗ بيف إيطاليا، مفالشيخ، بيدؼ الوصوؿ إلى  مدينة بمطيـ بمحافظة كفر
 عمى مدار الرحمة، ،ف دوف ذوييـو ( أطفاؿ مياجر ٖٝٚ) ٕٖٔ مف بينيـو مصرًيا،  ٖٛٔ منيـ متنيا،

إلى القارب الرابع  عند الصعودو  ،استقمت مجموعة المياجريف مامجموعو أربعة قوارب بأحجاـ مختمفة
في النياية غرؽ  ،كاف الماء يتسرب إلى داخؿ بدف القارب الميتريء صالح لإلبحار، والذي كاف غير

نقاذ األطفاؿ بواسطة سفينة تجارية في جزيرة إارب في البحر، وأرسمت إشارة نجدة عبر ىاتؼ. تـ الق
 (ٔ)كريت، بعدىا تـ تسجيميـ في عدد مف المالجيء في اليوناف.

 
 شبكات تيري  األطفال فا مصر:

تغمب يتعيف عمى المياجريف االعتماد عمى خدمات الميربيف مف أجؿ ال ،مف أجؿ الوصوؿ إلى أوربا
لذلؾ، فإف العالقة بيف المياجريف والميربيف ىي إلى حد كبير  عمى الحواجز االجتماعية والسياسية.

ودوليا ُيعّرؼ تيريب  ،والتي تنتيي عند تبادؿ الخدمة مقابؿ الماؿ تشبو المعامالت التجارية العادية
منفعة  ةمالية أو أيعمى منفعة  ،أنو " تأميف الحصوؿ، بشكؿ مباشر أو غير مباشربالمياجريف 

مادية أخرى عف طريؽ الدخوؿ غير المشروع لشخص ما إلى دولة ال يكوف الشخص مف رعاياىا أو 
 ."(8)مقيـ دائـ فييا

توجد العديد مف الطرؽ والوسائؿ لمتواصؿ مع شبكات تيريب المياجريف في مصر. في المناطؽ 
ييؿ عممية اليجرة غير الشرعية. فعادة ما بتسة الريفية يقـو أحد الوسطاء أو مف يطمؽ عمييـ سمسار 

 فإما أف يقـو األشخاص ،يكوف ىذا الشخص معروًفا بشكؿ جيد مف قبؿ سكاف المنطقة المتواجد فييا

                                                 
 .03، صIOM ،2006ظذر ضبثك، ِ(  0)

(2 )UN General Assembly, Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and 
Air, Supplementingthe United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime, 15 November 2000. (6/2/2018) Available from: 
www.refworld.org/docid/479dee062.html. 

http://www.refworld.org/docid/479dee062.html
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رساليـ إليو مف قبؿ إباالتصاؿ مباشرة مع ىذا الوسيط أو يتـ  الراغبوف في اليجرة غير الشرعية
 .ٔاألصدقاء واألقارب

سكندرية وبمطيـ يقـو السماسرة بالتقرب مف األطفاؿ عالنية حتى يعرضوا اإل :في المدف الساحمية مثؿ
يقـو السماسرة بنشر بيانات االتصاؿ  ،عمييـ الذىاب في رحالت إلى إيطاليا. باإلضافة إلى ذلؾ

وسائؿ اإلعالـ االجتماعية لموصوؿ إلى العمالء  الخاصة بيـ، واألسعار والجداوؿ الزمنية عمى
األطفاؿ والكبار.  وفي الوقت الحالي، تتراوح أسعار اليجرة غير الشرعية إلى أوربا  المحتمميف مف
يطاليا مف  دوالر أمريكي  ٖٓٓ٘وبمعدؿ يبمغ حوالي ،ر أمريكيدوال ٓٓٓ٘دوالر إلى  ٖٓٓٓوا 

 .(8)لألطفاؿ المصرييف
 الفرد وموقع ارؼإف المبمغ الذي يدفعو كؿ فرد ال يعتمد فقط عمى العمر، ولكف أيًضا عمى دائرة مع

، في سوؽ تيريب األفراد إلى أورباومع وجود منافسة  ،وما إذا كاف يعرؼ الوسيط أـ ال داخؿ مصرم
مما يزيد مف  ،يعوض الميربوف النقص في األرباح عف طريؽ زيادة عدد الركاب عمى كؿ قارب

لمقدـ أو الدفع حيث تتعدد طرؽ الدفع فيما بيف الدفع ا، مخاطر اليجرة البحرية غير الشرعية
المشروط بوصوؿ الطفؿ آمنا أو الدفع الفوري أو عمى أقساط، أو الدفع العيني بتقديـ خدمات تسييؿ 

الدفع مقدما لمسماسرة أو وبينما يقـو المياجروف الكبار ب ،بحار أو جمع الزبائفاإلوتيسير عممية 
ات التيريب عند وصوؿ الطفؿ ، يقـو اآلباء أو األقارب بوضع ترتيبات لدفع تكاليؼ خدمالوسطاء

فيناؾ طرؽ أخرى لمدفع فقد أوضحت دراسة لمنظمة اليجرة  ،بأماف لمبمد المستقبمة لو. ومع ذلؾ
طفاؿ غير المصحوبيف يدفعوف عند وصوليـ لمدوؿ المستقبمة جزء مف راتبيـ األ% مف ٘ٔف إالدولية 

شيكات لدفع المبمغ عند  % منيـ يوقعوف عمى ضمانات أؤٕف إالشيري عند العمؿ في حيف 
ف : إفى ىذا المجاؿ، ربما األكثر ثباتا ىو ةوالحقيقة ال توجد قواعد ثابت وصوليـ لمدوؿ المستقبمة.

مف كؿ  رغـلقباؿ متزايد عمى اإعمييا  ،نيا ليست آمنة ومع األسؼا  ىذه المخاطرة ليست مجانية و 
 شيء.
ارب المياجريف عبر البحر األبيض بعض شبكات التيريب في مصر األطفاؿ لقيادة قو  تستغؿ

المتوسط. فيتـ استيداؼ األطفاؿ ما دوف الثمانية عشر عاما القادميف مف مناطؽ ساحمية بشكؿ 
غالبا ما يكوف لدييـ الخبرة في إصالح القوارب  خاص، وذلؾ ألف األطفاؿ مف ىذه المناطؽ

 استعداد لقيادة ىذه القوارب مقابؿ عمى فيـ ،فرصة لذلؾ يانيـ يرونإواإلبحار بيا أو قيادتيا، كما 

                                                 
، متوفر في: 2104"، المصريين لألطفال غيرالشرعية   ة  للهجر األمثل   الحل  شدوى ابراهيم،" ( 0)

egypt-children-immigration-https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/10/31/illegal  
 .24، ص IOM ،2006ِظذر ضبثك، ( 2)

https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/10/31/illegal-immigration-children-egypt
https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/10/31/illegal-immigration-children-egypt
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مع األطفاؿ المياجريف، فإف  ووفقًا لبعض المحاميف اإليطالييف العامميف ،إيطاليااليجرة المجانية إلى 
يكونوف مكمفيف بالمساعدة  مف األطفاؿ المصرييف ُيقبض عمييـ بالفعؿ. ىؤالء األطفاؿ اعددا متزايد

 ،سنة ٘ٔتمقي عقوبة السجف لمدة قد تصؿ إلى  ي مواجيةف مما يجعميـ عمى اليجرة غير الشرعية
 .(ٔ)وغرامات بمئات اآلالؼ مف الدوالرات األمريكية

غير أف األمر األكثر منيجية مف استخداـ األطفاؿ ىو استخداـ الصياديف حيث تعتمد شبكات 
كذلؾ لتوفير نشطتيـ في تيريب المياجريف غير الشرعييف، و أالتيريب عمى تعاوف الصياديف لتسييؿ 

بشراء سفف صيد قديمة  الميربوف القوارب الالزمة. فيتـ شراء القوارب الخشبية مف الصياديف ويقـو
 مما يؤدي لوضع المياجريف غير الشرعييف في خطر متزايد.

 
 خامسا: أحوال األطفال المصريين فا الدول المستقبمة ليم:

لدوؿ المستقبمة فقط، بؿ أو حدود ا  لى شواطإتنتيى رحمة اليجرة غير الشرعية بمجرد الوصوؿ ال 
الرحمة المحفوفة فى كؿ فصوليا بالمخاطر ودرجات عدـ اليقيف  همف المعاناة فى ىذ دجدي يبدأ فصؿ

ف وكالىما اف أساسياىناؾ مسار  المرتفعة، فبمجرد وصوؿ األطفاؿ المصرييف إلى أحد الدوؿ األوربية
ىو القدرة عمى التخفي  :المسار األوؿ :مة مع فارؽ التوقيتيصب فى النياية فى قبضة الدوؿ المستقب

و أقارب سابقيف دوف التعرض بأى حاؿ لمسمطات القانونية فى أيديف على متإواليروب والوصوؿ 
االستسالـ لمسمطات بحيث يتـ تسجيميـ بناء عمى األنظمة القانونية.  :الدولة،  والمسار الثاني

، يتـ نقميـ إلى مجموعة مف المالج  المختمفة في جميع أنحاء وبمجرد التحقؽ مف ىوية األطفاؿ
تحت االحتجاز الوقائي. وعمى الرغـ مف ىذا النظاـ  فبعض ىؤالء األطفاؿ يظموف ،البالد. ومع ذلؾ

إال أف المالجيء التي يذىب إلييا األطفاؿ لحيف التحقؽ مف وضعيـ لدييا عجز تمويمي فيظؿ 
 ماكف مييئة ليـ.ألوقائي لفترة أطوؿ حتى يتـ توفير وسائؿ انتقاؿ و األطفاؿ المصريوف في الحجز ا

بالتواصؿ مع موظفي السفارات  ،وأثناء وجود ىؤالء األطفاؿ يقـو المسؤولوف في الحجز الوقائي
نفاذ الوضع القانوني ليؤالء األطفاؿ إال أنو في بعض الحاالت يتـ أخذ إالمصرية في الدولة مف أجؿ 

طفاؿ وال يتـ الرد عمييـ أو إعادة أوراقيـ. مما يتسبب في زيادة قمؽ األثباتات ا  وراؽ اليوية و أ
  .أف الوثائؽ تمت مصادرتيا ألسباب أمنية أو إجراءات جنائيةباعتقادىـ  ومخاوؼ االطفاؿ بسبب

                                                 
International Organization for Migration (IOM), Egyptian Unaccompanied Migrant Children: A Case(0) 

 

 Study on Irregular Migration”, 2016pp28-30.  
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 االمغة العربية واألخصائييف النفسييف المدربيف جانب عمى جانب آخر يمثؿ االفتقار العاـ لمترجمي
 يتمكنوف مف إيصاؿ ، الؿ إلى المالج  الوقائية المختمفةوصوؿ األطفاذ فمن ،األطفاؿ ميعا يسمب

نيـ في المقابؿ ال يستطيعوف إأو رغبتيـ في العودة إلى موطنيـ. كما احتياجاتيـ أو خبراتيـ 
مكانياتيـ داخؿ البالد. مما يؤدي إلى خمؽ مستويات  الحصوؿ عمى معمومات حوؿ وضعيـ وا 

، فقد أنو عمى الرغـ مف نقص المترجميف األطفاؿ. إال مف اإلحباط والضيؽ بيف العديد مف مختمفة
 تمكنت بعض المالج  مف خمؽ جو مف التعاوف واأللفة.

ففي بعض  ية غير الغذائية،تفتقر جميع المالج  إلى التمويؿ لشراء المواد األساس ،إضافة إلى ىذا
بس أساسية واحدة فقط. وبالتالي يجب عمى األطفاؿ ارتداء ، يتـ تزويد األطفاؿ بقطعة مالالمالج 

ما يترتب عمى ذلؾ مف آثار عمى منفس المالبس بدوف غسميا عمى مدى فترة طويمة مف الزمف 
 ، لـ تكف أي مف المالج  لدييا موارد متاحة لدفع تكاليؼ المكالمات الياتفيةالمثؿنظافة األطفاؿ. وب

 في الخارج.
اليجرة الدولية تـ سؤاؿ األطفاؿ خالؿ المقابالت عما إذا كانوا يرغبوف في العودة وفي دراسة لمنظمة 

رغبتيـ في  أوضحوا % فقط مف األطفاؿ ٖٙفإف  ،إلى مصر، وعمى الرغـ مف كؿ ما سبؽ ذكره
أنيـ سيرجعوف إلى مصر فقط في حالة إذا فشمت خططيـ لمعيش  معظميـوأكد  ،العودة إلى الوطف
قارب أو معارؼ العائمة مف المياجريف السابقيف الذيف وفقوا لى أحد األإاالنضماـ في أوربا سواء ب

 أوضاعيـ القانونية فى البمد المستقبؿ أو مف خالؿ برامج حكومية فى حالة السف الصغيرة.
  

الشرعية  المصرية فا مواجية ظاىرة اليجرة غير سادسا: جيود الدولة
 :لألطفال غير المصحوبين

واضحا مف أجؿ مكافحة والقضاء عمى ظاىرة اليجرة غير الشرعية  مجيودا ة المصريةتبذؿ الحكوم
لألطفاؿ، حيث يتضح دور الدولة في األطر القانونية التي تضعيا مف أجؿ مكافحة الظاىرة وكذلؾ 
في المؤسسات أو اليياكؿ التي تنشئيا الدولة مف أجؿ التنسيؽ والقدرة عمى تنفيذ األطر القانونية 

عمى األداء العاـ ليذه اليياكؿ وقدرة الدولة عمى مالحظات  كؿ المطموب ومع ذلؾ تظؿ ىناؾبالش
طفاؿ غير لأل كظاىرة اليجرة غير الشرعية ،نفاذ القانوف فى مثؿ ىذه الظروؼ المعقدة لظاىرة مركبةإ

الييكمية  ب( .طار القانوني( اإلأ :ننا نستعرضإمعرض ىذا الموضوع ف المصحوبيف، وفى
وذلؾ  والخطوات المتخذة في سبيؿ مكافحة الظاىرة، ( المبادراتج .المعنية مؤسسات الحكوميةوال

 كما يمي: 
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 ودوره فى مكافحت انظاهزة اإلطار انقانىني انمتعهق بظاهزة هدزة األطفال بشكم غيز شزعي (أ 

 ؽ ألرواح الشبابازىإبسبب خطورة الوضع الخاص باليجرة غير الشرعية وما تتسبب فيو مف 
االتجار في البشر فقد قامت الدولة  :واألطفاؿ وكذلؾ تسببيا في حدوث جرائـ عدة مف ضمنيا

الخاص بتجريـ  ٕٓٔٓلسنة  ٗٙبإصادر القانوف رقـ  ٕٓٔٓبوضع إطار قانوني بدأتو في عاـ 
تبعتو بعد ذلؾ بقانوف مكافحة اليجرة غير الشرعية وتيريب الالجئيف أومكافحة االتجار بالبشر، ثـ 

 فإف مصر قد صادقت عمى اتفاقيات دولية متعمقة بحقوؽ الطفؿ ،. إضافة إلى ىذإ٘ٔٓعاـ  في
بؿ عدلت قانوف الطفؿ المصري حتى يتوافؽ مع ىذه االتفاقات والمعايير  ،ولـ تتوقؼ عند ىذا فقط

فاؿ الدولية. فيما يمي ذكر ألىـ القوانيف التي تنظـ القضايا المتعمقة باليجرة غير الشرعية لألط
 المصرييف سواء بشكؿ مباشر أو غير مباشر.

 
  المعنا بتجريم ومكافحة االتجار بالبشر: 8101لسنة  64القانون الصادر برقم 

بيدؼ تجريـ ومكافحة االتجار بالبشر، كأوؿ  ٕٓٔٓلسنة  ٗٙأصدر البرلماف المصري القانوف رقـ 
 . ٔعمؿ تشريعي مستقؿ ييدؼ لمتصدي ومكافحة ىذه الظاىرة

واليجرة غير الشرعية تمثالف بعض اإلشكاليات  ،ف جريمتي االتجار بالبشرإدير بالذكر ىنا الج
ف بعض الحاالت قد إاإلجرامية المتداخمة فيما بينيما وذلؾ بسبب التشابو في تعريؼ كؿ منيما، كما 

 حداثيا إلى اتجار في البشر. أتنشأ الجريمة كيجرة غير شرعية ثـ تنقمب بسبب 
أنو "ُيعد مرتكًبا لجريمة االتجار ب ٕٓٔٓلسنة  ٗٙصت المادة الثانية مف القانوف رقـ لذلؾ فقد ن

بالبشر كؿ مف يتعامؿ بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلؾ البيع أو العرض لمبيع أو الشراء 
خؿ أو الوعد بيما أو االستخداـ أو النقؿ أو التسميـ أو اإليواء أو االستقباؿ أو التسمـ سواء في دا

إذا تـ ذلؾ بواسطة استعماؿ القوة أو العنؼ أو التيديد بيما، أو  ،البالد أو عبر حدودىا الوطنية
بواسطة االختطاؼ أو االحتياؿ أو الخداع، أو استغالؿ السمطة، أو استغالؿ حالة الضعؼ أو 

خص عمى الحصوؿ عمى موافقة ش مالية أو مزايا مقابؿ ،الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تمقي مبالغ
إذا كاف التعامؿ بقصد االستغالؿ أًيا كانت  –وذلؾ كمو  –االتجار بشخص آخر لو سيطرة عميو 

صوره بما في ذلؾ االستغالؿ في أعماؿ الدعارة وسائر أشكاؿ االستغالؿ الجنسي، واستغالؿ 
ارسات الشبيية األطفاؿ في ذلؾ وفي المواد اإلباحية أو السخرة أو الخدمة قسًرا، أو االسترقاؽ أو المم

                                                 
 .30ص  ِظذر ضبثك، ِطبػذ ػجذاٌؼبطٟ، (0)



(2661مذكرة خارجية رقم ) ىهد التخطيط القوممع -    

- 68 - 

 

. فيتضح ٔبالرؽ أو االستعباد، أو التسوؿ، أو استئصاؿ األعضاء أو األنسجة البشرية، أو جزء منيا"
 غير الشرعية تمقائيا تحت الوضع الذي ينظمو ىذا القانوف. ج اليجرةانص المادة اندر مف 

ضاء المجني عميو عمى " ال ُيعتد بر  :إضافة إلى ىذا فقد نصت المادة الثالثة مف نفس القانوف عمى
االستغالؿ في أي صور االتجار بالبشر، متى استخدمت فييا أية وسيمة مف الوسائؿ المنصوص 

كما أضافت أنو" ال يشترط لتحقؽ االتجار بالطفؿ أو عديمي ٕ.( مف ىذا القانوفٕعمييا في المادة )
ميع األحواؿ برضائو أو برضاء األىمية استعماؿ أية وسيمة مف الوسائؿ المشار إلييا، وال يعتد في ج

 .ٖالمسئوؿ عنو أو متوليو"
العقوبات المختمفة وكذلؾ أوجو التعاوف الدولي في  ٕٓٔٓلسنة  ٗٙوقد وضحت مواد القانوف رقـ 

 مجاؿ مكافحة االتجار بالبشر واليجرة غير الشرعية.
 

  8105قانون مكافحة اليجرة غير الشرعية وتيري  الاج ين عام: 

وافؽ مجمس الوزراء عمى قرار رئيس الجميورية بإصدار قانوف مكافحة  ٕ٘ٔٓبر نوفم ٕ٘في 
عداد حممة إعالمية لتوعية المواطنيف بالمخاطر التى  ،اليجرة غير الشرعية وتيريب المياجريف وا 

 ىميا:أيتعرضوف ليا ونص مشروع القانوف عمى عدة نقاط 
 رة غير الشرعيةإنشاء المجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع اليج. 
 مع نظيراتيا  ،تعاوف الجيات القضائية واألمنية المصرية المعنية بمكافحة تيريب المياجريف

 .مف خالؿ تبادؿ المعمومات والمساعدات أو غيرىا مف الصور ،األجنبية
 أف يعاقب بالسجف  :ومنيا ،العقوبات الخاصة بجرائـ اليجرة غير الشرعية وتيريب المياجريف

كؿ مف ارتكب جريمة  ،ال تقؿ عف خمسيف ألؼ جنيو وال تجاوز مائتى ألؼ جنيو أو بغرامة
 .تيريب المياجريف أو الشروع فييا أو توسط فى ذلؾ

  تجاوز خمسمائة ألؼ تتكوف العقوبة بالسجف المشدد وغرامة ال تقؿ عف مائتى ألؼ جنيو وال
إجرامية منظمة ألغراض جنيو، وذلؾ ما إذا كاف الجانى قد أسس أو نظـ أو أدار جماعة 

 .ليا ييا أو كاف أحد أعضائيا أو منضماأو تولى قيادة ف ،تيريب المياجريف
                                                 

ٓ االطالع ػ١ٍٗ ِٓ اٌراثظ:  ( ٠ّى05/2/2002؛ )2000ٌؼبَ  64ٔض لبْٔٛ ِىبفحخ االرغبر ثبٌجشر رلُ ( 0)

https://manshurat.org/node/778 

 

 

https://manshurat.org/node/778
https://manshurat.org/node/778
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 فى حاالت وذلؾ ما إذا  ،يعاقب الجانى بالسجف المؤبد وغرامة ال تقؿ عف مائتى ألؼ جنيو
أو نتج  ،لغرض إرىابي أو تنفيذا ،جماعة إجرامية منظمةكانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة 

 وفاة المياجر أو إصابتو بعاىة مستديمة. عنيا
 المادة تمـز حيث غيرالشرعييف، لممياجريف والمساعدة الحماية تدابير الخامس الفصؿ ونظـ 

 الحياة في كحقيـ الميربيف المياجريف لحماية حقوؽ المناسبة التدابير بتوفير الدولة  25
 عمى والحفاظ والنفسية والمعنوية الجسدية والسالمة الصحية والرعاية اإلنسانية والمعاممة
 لمنساء خاص اىتماـ إيالء مع القانونية، المساعدة في بحقوقيـ وتبصيرىـ الشخصية حرمتيـ
 .واألطفاؿ

ىذه القوانيف تأتى ضمف إطار دولي يعمؿ عمى حماية حقوؽ الطفؿ يتمثؿ كما  نإىذا وجدير بالذكر 
 لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو. كما يمي:  فريقياألوالميثاؽ  ذكرنا سابقا في االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ

 
 :اتفاقية حقوق الطفل 

 واألكثر شموال، وىي النص القانوني الدولي الرئيسي ٜٜٛٔاعتمدت اتفاقية حقوؽ الطفؿ في عاـ 
المصرية عمى اتفاقية حقوؽ  الحكومة باألطفاؿ. وقد صدقت نساف الخاصةاإلفيما يتعمؽ بحقوؽ 

، مما خمؽ التزامات قانونية وقدـ تعريفا ممموسا عمى الحقوؽ بروتوكوالت المتعمقة بياوكافة الالطفؿ 
ري لمصؿ افطلوف اقان مةولحکدرت اص، أؾلذلی إباإلضافة  المنصوص عمييا في االتفاقية.

وؽ حقالتفاقية  فقاوؿ فطلوؽ احقف لضماوذلؾ  ٕٛٓٓ/ٕٙٔوف لقانؿ اخالف موعدلتو  ٜٜٙٔ/ٕٔ
 .(ٔ)مف تعيدات ؿ ومايتعمؽ بيافطلا

( في اتفاقية حقوؽ الطفؿ فيما يتعمؽ بمعاممة األطفاؿ غير ٕ٘ٓٓ)لسنة  ٙويفسر التعميؽ العاـ رقـ 
حيث يقر ىذا التعميؽ بأف األطفاؿ غير المصحوبيف  ،المصحوبيف والمنفصميف عف ذوييـ
 االعتداءمف االستغالؿ الجنسي و  ،األمور في مجموعة مف ،والمنفصميف يواجيوف مخاطر أكبر
ما ُيحـر األطفاؿ مف الحصوؿ عمى الغذاء والمأوى واإلسكاف  الجنسي واالحتجاز وغيره. وكثيرا

                                                 

 (
1

 ( International Organization for Migration (IOM), Egyptian Unaccompanied Migrant 

Children: A Case Study on Irregular Migration”, 2016. 
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والتعميـ والصحة وغيرىا مف الخدمات. الفتيات عمى وجو الخصوص عرضة لمعنؼ القائـ عمى نوع 
ات الدولة ف "التزامإف ىذا التعميؽ يوضح إبما في ذلؾ العنؼ المنزلي. واألىـ مف ذلؾ  ،الجنس

بما في ذلؾ بالنسبة ألولئؾ األطفاؿ الذيف يخضعوف  ،بموجب االتفاقية تنطبؽ داخؿ حدود الدولة
فإف التمتع بالحقوؽ المنصوص عمييا في  ،الدولة أثناء محاولتيـ دخوؿ إقميـ البمد. ولذلؾ شراؼأل

يجب أف تكوف ىذه وبالتالي  ،االتفاقية ال يقتصر عمى األطفاؿ الذيف ىـ مواطنوف في دولة ما
إذا لـ ينص عمى  -طفاؿ الالجئيف والمياجريف أبما في ذلؾ  -الحقوؽ متاحة لجميع األطفاؿ 
 .)ٔ(خالؼ ذلؾ صراحة في االتفاقية

 :الميثاق األفريقا لحقوق الطفل ورفاىيتو 

بير ينبغي عمى الدوؿ اتخاذ تدا :مف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو عمى ٖٕتؤكد المادة 
غير مصحوبيف كانوا أتضمف حصوؿ األطفاؿ الذيف يطمبوف المجوء أو الذيف يعتبروف الجئيف، سواء 

"تتعيد الدوؿ األطراؼ  :عمىٖٕعمى الحماية والمساعدة اإلنسانية. فقد نصت المادة  ،أو مصحوبيف
لتي يبذلونيا بالتعاوف مع المنظمات الدولية القائمة التي تحمي الالجئيف ومساعدتيـ في الجيود ا

وتتبع اآلباء أو غيرىـ مف األقارب أو األطفاؿ الالجئيف غير  ،لحماية ومساعدة ىذا الطفؿ
 . )ٕ(المصحوبيف بذوييـ

انهيكهيت وانمؤسساث انحكىميت انمعنيت بهدزة األطفال غيز انمصحىبين بشكم غيز شزعي  (ب 

 :في مصز ودورها فى مكافحت انظاهزة

، فمف ىذه طفاؿ بشكؿ غير شرعياألكومية التي ترتبط بمشكمة ىجرة تتعدد المؤسسات واليياكؿ الح
المجنة التنسيقية لمكافحة اليجرة غير  :المؤسسات ما يرتبط دوره بشكؿ مباشر مع القضية مثؿ

دوره في نشر التوعية بيف جموع المواطنيف  ينحصر ماالشرعية ووزارة اليجرة ووزارة الخارجية. ومنيا 
 والمجمس القومي لمطفولة واألمومة. األزىر الشريؼ :مثؿ

 :المجنة التنسيقية لمكافحة ومنع اليجرة غير الشرعية 

تشكمت المجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع اليجرة غير الشرعية بموجب قرار رئيس مجمس 
وتضـ المجنة في عضويتيا ممثميف عف  ٕٗٔٓمارس  ٜالصادر فى  ٕٗٔٓلسنة  ٖٓٛالوزراء رقـ 

الخارجية والدفاع والداخمية والعدؿ والقوي العاممة واليجرة والتضامف االجتماعي والتنمية  :راتوزا
                                                 

(1) I.O.M. ، Ibid  2006 ، P  32.  

( ٠ّىٓ االطالع ػ١ٍٗ ِٓ اٌراثظ: 05/2/2002ٔض ا١ٌّضبق األفر٠مٟ ٌحمٛق ٚفب١٘خ اٌطفً؛ )( 2)

http://www.arabccd.org/page/1307_فلالط_ورفاهية_لحقوق_اإلفريقى_الميثاق 

http://www.arabccd.org/page/1307_الميثاق_الإفريقى_لحقوق_ورفاهية_الطفل
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ف النيابة العامة ع ، وممثميفإلعالـ والشباب والرياضةالمحمية والتخطيط والتعاوف الدولي وا
مي لحقوؽ والمخابرات العامة والييئة العامة لالستعالمات والصندوؽ االجتماعي لمتنمية والمجمس القو 

اإلنساف والمجمس القومي لألمومة والطفولة والمركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية واثنيف مف 
 الخبراء يتـ ترشيحيما مف رئيس المجنة.

 المجنة عمي:وتعمؿ 

 .مكافحة ومنع اليجرة غير الشرعية تنسيؽ السياسات والجيود الحكومية في مجاؿ (ٔ
 .حكومية الممثمة فييا وسائر األطراؼ غير الحكوميةتتولي التنسيؽ بيف الجيات ال (8
 .تعمؿ كمرجعية استشارية لمسمطات والجيات والييئات الوطنية في ىذا المجاؿ (3

 ميما مف المجنة بعقد عدة اجتماعات تيدؼ إلى:  جزءوقد قامت مجموعة العمؿ القانونية التي تمثؿ 

لػػى مصػػر، التسػػمؿ، األطفػػاؿ القصػػر غيػػر اليجػػرة غيػػر الشػػرعية )مػػف إعػػداد مشػػروع قػػانوف مكافحػػة  -ٔ وا 
المصحوبيف( بيدؼ تنفيػذ االلتزامػات الناشػئة عػف انضػماـ مصػر لبروتوكػوؿ بػاليرمو الخػاص بتيريػب 
الميػػاجريف عػػف طريػػؽ البػػر والبحػػر المكمػػؿ التفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة الجريمػػة المنظمػػة عبػػر 

 .  ٔلمناسبةالوطنية وتحديد األفعاؿ المجرمة ووضع العقوبات ا
 إعداد دراسة ميدانية عف اليجرة غير الشرعية لممحافظات المصدرة لميجرة غير الشرعية.  -ٕ
 التعاوف مع أجيزة ووكاالت منظمة األمـ المتحدة وبخاصة المنظمة الدولية لميجرة.  -ٖ
 مشروع إنشاء صندوؽ لتعويض ضحايا اليجرة غير الشرعية.  -ٗ

 
 دور وزارة الخارجية 

 وأطػار مكافحػة اليجػرة غيػر الشػرعية لممصػرييف شػباب كػانوا إرجية بجديػة شػديدة فػي تعمؿ وزارة الخا
 يجابية مثؿ: اإلأطفاؿ وقد استطاعت الوزارة تحقيؽ عدد مف النتائج 

صػمة  الػذيف ليػـ ٕٗٔٓإعادة أكثر مف مائة طفؿ تحت سف الثمانيػة عشػر عامػا مػف اليونػاف فػي  -ٔ
لييا. باليجرة غير الشرعية وتيريب االتجار بال  بشر عبر مصر وا 

                                                 

(1) I.O.M. ،Ibid  2006 ، P  22.  
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التنسػػػيؽ مػػػع مختمػػػؼ الجيػػػات الوطنيػػػة المعنيػػػة لتوحيػػػد نقطػػػة االتصػػػاؿ مػػػع كافػػػة الجيػػػات غيػػػر  -ٕ
المصػػػػرية العاممػػػػة فػػػػي ىػػػػذا المجػػػػاؿ لتكػػػػوف عبػػػػر وزارة الخارجيػػػػة وفًقػػػػا التفاقيػػػػة فيينػػػػا واألعػػػػراؼ 

السػامية لشػؤوف المكتب اإلقميمي لمفوضػية األمػـ المتحػدة  :ويشمؿ ىذا بشكؿ خاص ،الدبموماسية
طبًقػػا التفػػاؽ وقػػع فػػي حينػػو مػػع  ٜٗ٘ٔ، ويتواجػػد بالقػػاىرة مػػف عػػاـ واحػػدة الالجئػػيف ويغطػػي دولػػة

الحكومػػة المصػػرية، وكػػذا مػػع المكتػػب اإلقميمػػي لممنظمػػة الدوليػػة لميجػػرة ويتواجػػد بالقػػاىرة منػػذ عػػاـ 
 دولة وفًقا التفاؽ موقع بيف الجانبيف في ىذا الشأف.  ٕٔويغطي 

رسػػػيخ التعػػػاوف القػػػائـ مػػػع المجتمػػػع الػػػدولي فػػػي إطػػػار مبػػػدأ تقاسػػػـ األعبػػػاء بػػػيف جميػػػع وأخيػػػرا ت  -ٖ
 األطراؼ الفاعمة.

  الدولة لميجرة وش ون المصريين بالخارج  وزارةدور 

تقـو وزارة الدولة لميجرة وشئوف المصرييف بالخارج بدور ميـ فى التوعية بمخاطر اليجرة غير 
 وزارة في ىذا الصدد ما يمي:بو ال تبرز ما قامأ، ومف عيةالشر 

وقصور  ،وضع الخطط لتنظيـ حمالت توعية وحوارات وندوات تثقيفية بمراكز الشباب والجامعات -ٔ
والعمؿ عمى توعية الشباب  ،الثقافة الجماىيرية بالمحافظات لمحاربة ظاىرة اليجرة غير الشرعية

لى وضع حموؿ لموقاية مف إ مكانية الوصوؿإ، بيدؼ نيةبمخاطرىا بالتنسيؽ مع الوزارات المع
 .مؾ الظاىرة والعمؿ عمى الحد منيات

التنسيؽ والتواصؿ مع وزارة التربية والتعميـ لوضع مادة دراسية أساسية فى مجاؿ السالمة  -ٕ
 والصحة المينية.

، الخارجالتعامؿ مع المياجر غير الشرعى بالتساوى مع المياجر الشرعى بمجرد وصولو إلى  -ٖ
المياجريف غير الشرعييف بتقنيف أوضاعيـ لتكوف الدولة عمى أرض صمبة  ومف ثـ تطالب جميع

 عند المطالبة بحقوقيـ. 
 إعادة تأىيؿ راغبي اليجرة مف خالؿ توفير التدريب الالـز ليـ. -ٗ
تـ توقيػع مػذكرة تفػاىـ مػع المنظمػة الدوليػة لميجػرة لتػوفير خػدمات ودعػـ اسػتقرار الميػاجريف غيػر  -٘

ج لتخفيػػػؼ الضػػػغوط االقتصػػػادية فػػػي المجتمعػػػات المعرضػػػة لمخطػػػر فػػػي الشػػػرعييف، بتنفيػػػذ برنػػػام
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مصػػػر لتػػػوفير خػػػدمات الػػػدعـ لمميػػػاجريف غيػػػر الشػػػرعييف، وبنػػػاء قػػػدرات الييئػػػات الحكوميػػػة ذات 
 الصمة لتمكينيـ مف توقع ومعالجة تحديات اليجرة.

 
 :دور المؤسسات الدينية الرسمية 

ة التصػػػدي ليػػػذه الظػػػاىرة، مػػػف خػػػالؿ اإلشػػػارة إلػػػى حػػػاوؿ األزىػػػر الشػػػريؼ ومعػػػو دار اإلفتػػػاء المصػػػري
المخػػػاطر التػػػي تمحػػػؽ بالميػػػاجر فػػػي نفسػػػو ومالػػػو. وبنػػػاء عمػػػى ىػػػذا يمكػػػف القػػػوؿ بأنػػػو يجػػػب تعظػػػيـ 
 ،االستفادة مف الدور الديني في مجاؿ الحد مف ظاىرة اليجرة غير الشرعية، مف خالؿ توعيػة الشػباب

 لنفس في التيمكة.وشرح قيـ الديف اإلسالمي التي تحـر إلقاء ا

 

 :دور المجمس القومى لمطفولة واألمومة 

 ٙينفذ المجمس القومي لمطفولة واألمومة برنامجا لمتوعية بمخاطر اليجرة غير الشػرعية لألطفػاؿ، فػي 
،  :محافظػػػػػػات ىػػػػي الغربيػػػػة والدقيميػػػػة وكفػػػػر الشػػػػيخ، بوصػػػػفيا مػػػػف أكثػػػػر و أسػػػػيوط، و البحيػػػػرة، و الفيػػػػـو

، غيػػر الشػػرعية لألطفػػاؿ، وطػػرح البػػدائؿ اإليجابيػػة لميجػػرة غيػػر الشػػرعيةالمحافظػػات تصػػديرا لميجػػرة 
ويتكوف البرنامج مف ورش عمؿ تتضمف التعريؼ بخطورة اليجرة غير الشرعية لألطفاؿ وكيفيػة إعػداد 
 ،بػػرامج ورسػػائؿ التوعيػػة بيػػدؼ خمػػؽ كػػوادر محميػػة قػػادرة عمػػى عمميػػة التوعيػػة بشػػكؿ أمثػػؿ ومتواصػػؿ

 اإليجابية ألسر األطفاؿ. وكذلؾ تقديـ البدائؿ

 انمبادراث وانخطىاث انمتخذة في سبيم مكافحت انظاهزة: (ج 

انطمقت بعض المبادرات والمساعي مف أجؿ رفع التوعية وتحقيؽ التعاوف الدولي مف أجؿ القضاء 
 طفاؿ ومف ضمف تمؾ المبادرات:األخاصة ىجرة بعمى اليجرة غير الشرعية بشكؿ عاـ و 

  ..حياتؾ.. ال لميجرة غير الشرعية( وىي الحممة التي أطمقتيا المجنة حممة )أىمؾ.. حممؾ
 واالتجار بالبشر والمنظمة الدولية لميجرة ،الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع اليجرة غير الشرعية

بمقر وزارة الخارجية، وىي عبارة عف حممة قومية إعالمية لمتوعية باليجرة غير الشرعية لمشباب 
وتيدؼ الحممة إلى توعية الشباب المصرى بمخاطر اليجرة غير الشرعية   .يفواألطفاؿ المصري

 (ٔ).وذلؾ باستخداـ وسائؿ اإلعالـ الرقمية والتقميدية لتحقيؽ أقصى قدر مف التأثير
                                                 

 ( ٠ّىٓ االطالع ػ١ٍٗ ِٓ اٌراثظ:5/2/2002)، الشرعية غير الهجرة بمخاطر للتوعية للقوميةالحملة  إطالق 0
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  تسعى وزارة العدؿ مف أجؿ إنشاء محكمة متخصصة لمحاكمة المتيميف فى قضايا االتجار
مصر مف أوائؿ دوؿ العالـ التى تجـر مرتكبى تمؾ وتعد  ،بالبشر واليجرة غير الشرعية

الظاىرة ومساعدة  تمؾ مواجيةجؿ أمف حيث يجب تضافر كؿ الجيود  ،مناسبة بعقوبات الجرائـ
 .خاصة كبار التجار منيـوبتجار بالبشر لممحاكمات العادلة االالضحايا وتقديـ مرتكبي جرائـ 

 نوفمبر  ٕٔو ٔٔى العاصمة المالطية فاليتا يومى القمة األفريقية األوربية لميجرة التى عقدت ف
ية والمنظمات الدولية بمشاركة قادة دوؿ االتحاد األوربى وعدد مف الدوؿ األفريق ٕ٘ٔٓ

يب المياجريف واالتجار ومكافحة تير  ، ووكاالت األمـ المتحدة العاممة فى مجاؿ اليجرةواإلقميمية
وتعزيز  ،الشرعية ة توسيع مسارات اليجرةكدت مصر فى بيانيا عمى أىميأحيث  ،فى البشر

وضرورة تحمؿ الدوؿ األوربية مسئولياتيا تجاه المياجريف الوافديف  ،الروابط بيف اليجرة والتنمية
وفتح المجاؿ أماـ استقداـ العمالة  ،إلييا. والعمؿ بجدية لتحقيؽ التنمية المستدامة فى أفريقيا

دوؿ األوربية اللتزاماتيا تجاه استضافة الالجئيف وبضرورة تنفيذ ال المياجرة مف أفريقيا،
 .الدولية ذات الصمة والمياجريف غير الشرعييف وفقا لمقوانيف واالتفاقيات

  المؤتمر اإلقميمي الثاني لمبادرة االتحاد األفريقي والقرف األفريقي حوؿ مكافحة االتجار في
، حيث عقد بمدينة شـر الشيخ في ”عممية الخرطـو“وتيريب المياجريف أو ما يعرؼ بػ  ،البشر

شير سبتمبر. وحرصت مصر عمى المساىمة النشطة في تنسيؽ وتعزيز الجيد اإلفريقي 
 لمتصدي لظاىرة تيريب المياجريف واالتجار بالبشر عبر بمورة خطط محددة لمتحرؾ إقميميا.

لعاصمة با ٕٗٔٓوكانت مصر مف أوائؿ الدوؿ التي أطمقت عممية الخرطـو في أكتوبر عاـ 
االتحاد األوربي  - كما ترأست االجتماع األوؿ لمجنة التسيير لمبادرة القرف األفريقي ،السودانية

 .)ٔ(بمدينة شـر الشيخ ٕ٘ٔٓحوؿ مسارات اليجرة فى إبريؿ 

                                                                                                                                                 
    

 ( ٠ّىٓ االطالع ػ١ٍٗ ِٓ اٌراثظ:5/2/2002)، 2006ػٍٟ اٌٍّظ، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌالضزؼالِبد،  0

http://sis.gov.eg/Story/011002?lang=ar 
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 :ىم النتا ج والتوصياتأ :الخاتمة
مسبوؽ،  ت باىتماـ عالمى غيرينواعيا حظأنستخمص مما سبؽ بأف اليجرة المختمطة بمختمؼ 

جندة الدولية لرؤساء الدوؿ فى معظـ بمداف العالـ.  وليذا سنتاوؿ النتائج األووضعيا عمى 
 قميمى ثـ المستوى المحمى.اإلو  الدولي والتوصيات عمى المستوى

 

 ميمى:قاإلوال: عمى المستوى الدولى و أ
  لييا بطرؽ غير إروا تى ىاجلى رعايتيـ داخؿ البالد الإتوجيو اىتماـ الدوؿ الطاردة لممياجريف

مى ظروفيـ القاسية والغير مكاف ومساعدتيـ عمى التغمب عاإلوضاعيـ قدر أ ، وتسويةةنظامي
لى الجريمة واستغالليـ إحتى اليتعرضوا  ،وضرورة اصبح واجبأبؿ  ؛، وذلؾ ليس طمبمستقرةال

 رىابية عالمية.إفى منظمات 
 حمالت  بعض البمداف العربية مؤخرا تأطمق، وقد تسوية أوضاع المياجريف غير النظامييف

سياسة لتوفير  ٖٕٔٓالمغرب في عاـ  تفاعتمد ،لتسوية أوضاع المياجريف غير النظامييف
حممة لتسوية أوضاع المياجريف،  ت، نظمٕٗٔٓوخالؿ عاـ  ،المزيد مف الحماية لموافديف إليو

جنسية،  ٘ٔٔمف طمبًا لمتسوية مف مياجريف مف أكثر  ٖٖٕٓٚفتمقت السمطات المغربية 
منيـ رخص إقامة لمدة سنة.  وتـ إنشاء مكتب لالجئيف والذيف ىـ بدوف  ٜٛٔٚٔفمنحت 
 .  ٕ٘ٔٓباشر التدقيؽ في القضايا في مارس  ،جنسية

 فرعية ُتعنى بتطبيؽ توصيات المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف، وكؿ منيا  لجاف ةكما ُشكمت أربع
؛ ٕٗٔٓتسوية األوضاع التي أطمقيا المغرب في عاـ اختصت بأحد المجاالت التالية: حممة 

والمجوء  ،وتسوية أوضاع الالجئيف؛ وتحديث األطر القانونية والمؤسسية الخاصة باليجرة
 ومكافحة االتجار باألشخاص؛ وتعزيز التعاوف اإلقميمي والدولي فيما يتعمؽ باليجرة. وفي أيموؿ/

الثالث سنوات المقبمة، تسعى إلى تحقيؽ أربعة  ستراتيجية لفترةإ، أطمؽ المغرب ٕٗٔٓسبتمبر 
 أىداؼ ىي:

  دمج المياجريف الذيف تمت تسوية أوضاعيـ؛ ومراجعة أطر العمؿ القضائي واإلجرائي؛ ومواءمة
دارة تدفقات اليجرة إطار العمؿ المؤسسي؛ و  وتـ إعداد  ،مبادئ حقوؽ اإلنساف إلى استناداا 

التجار باألشخاص، إال أف ىذه المشاريع لـ ُتعتمد بعد مشاريع قوانيف حوؿ المجوء واليجرة وا
كما وضعت الحكومة تدابير خاصة الستعراض أوضاع المياجريف  ،)لحيف إعداد ىذا التقرير(
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غير النظامييف كؿ حالة عمى حدة.  وقد تـ تحقيؽ تقدـ ممموس في اتجاه اعتماد النيج القائـ 
االلتزاـ  جداليجرة، ولكف ما زاؿ مف الصعب اعمى الحقوؽ لدى معالجة المسائؿ المتعمقة ب

ف معظـ المياجريف ا  عقود العمؿ، ال سيما و  :ببعض المعايير الدولية لتسوية األوضاع، ومنيا
 غير النظامييف يعمموف في القطاع غير النظامي.

 دامممكة العربية السعودية، وتمييوبالنظر إلى األعداد اليائمة لممياجريف غير النظامييف في ال 
وطنية محؿ لتطبيؽ برنامج نطاقات )يرجى النظر إلى القسـ المتعمؽ بإحالؿ القوى العاممة ال

منحت الحكومة السعودية في نيساف/أبريؿ  (،فى تقرير اليجرة والنزوح الحقا األجنبية الوارد
 فترة سماح مدتيا سبعة أشير لممياجريف غير النظامييف لتسوية أوضاعيـ. ٖٕٔٓ

 اح شممت فقط العماؿ المياجريف الذيف تغّيبوا عف العمؿ )ىروب( وأولئؾ الذيف فترة السم لكف
قامتيـ، فأعطتيـ الفرصة لتسوية أوضاعيـ إما مف خالؿ العودة إلى  انتيت رخص عمميـ وا 
العمؿ لدى مستخدميـ أو االنتقاؿ إلى وظيفة أخرى دوف الحاجة لمحصوؿ عمى إذف مف 

ف الذيف لـ يسووا أوضاعيـ قبؿ انتياء الميمة المحددة، مستخدميـ السابؽ.  أما المياجرو 
فوصمت عقوبتيـ إلى السجف سنتْيف، فضاًل عف ترحيميـ، وفرض غرامات عمييـ تصؿ 

 لاير سعودي. ٓٓٓٓٓٔإلى
  وقد أعفي المياجروف غير النظامييف الذيف غادروا البمد خالؿ فترة السماح، مف رسـو اإلقامة

رامات المرتبطة بانتياكات سابقة. إلى ذلؾ، لـ تحظر ىذه ورخص العمؿ وغيرىا مف الغ
اإلجراءات عودة ىؤالء المياجريف إلى المممكة في وقت الحؽ في حاؿ حصموا عمى تأشيرة 

 دخوؿ جديدة.
  أطمقت المممكة العربية السعودية حممة جديدة تستيدؼ المياجريف غير ٕ٘ٔٓوفي أوائؿ مارس ،

يف العمؿ أو اإلقامة، والمواطنيف الذيف يوظفونيـ أو يؤمنوف ليـ النظامييف الذيف انتيكوا قوان
المأوى. وقد ُفرضت عمى المياجريف غير النظامييف الذيف تـ توقيفيـ غرامات وصمت إلى 

 لاير سعودي إضافة إلى السجف والترحيؿ. ٓٓٓٓٓٔ
  التسعة  فخالؿ األشير ،ٖٕٔٓحممة ترحيؿ في عاـ وفي ُعماف، نفذت وزارة القوى العاممة

غير نظامي، بحسب المدير العاـ لمرعاية  مياجرا ٕٕٙٓٔعاـ، أوقفت السمطات األولى مف ال
 العمالية في وزارة القوى العاممة.

  تتراوح  لغرامات غير النظامييف تجنباوحثت الوزارة أصحاب العمؿ عمى وقؼ توظيؼ المياجريف
 لاير ُعماني. ٕٓٓٓو ٓٓٓٔبيف 
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 وبمداف المقصد في المنطقة العربية سمسمة مف اإلجراءات لمعالجة  ،أمعظـ بمداف المنش تاتخذ
األسباب الكامنة وراء اليجرة غير النظامية والنتائج المترتبة عمييا.  ومف المجدي اعتماد النيج 
القائـ عمى حقوؽ اإلنساف الذي بادر المغرب إلى انتياجو في حمالت تسوية أوضاع المياجريف 

وقد أظيرت  ،«مجرميف»الء ما زالوا يعامموف في حاالت عدة باعتبارىـ فيؤ  ،غير النظامييف
 الممارسات المتبعة خالؿ عمميات التوقيؼ واالحتجاز لحقوؽ ىؤالء المياجريف، كما عكست

 .يذه الممارساتلمسياسات المعتمدة لوالترحيؿ تجاىال 
 

 :المصريين طفالاألىجرة  فيما يخص وتوصياتنتا ج  :ثانيا
لقى التحميؿ السابؽ الضوء عمى ديناميكيات اليجرة والمعمومات المتاحة حوؿ نقاط الضعؼ بعد أف أ

كما يسمط التحميؿ الضوء عمى العوامؿ  ،شرعيواحتياجات األطفاؿ المصرييف المياجريف بشكؿ غير 
 تجاه نحو اليجرة غير الشرعية، وعوامؿطفاؿ لالاألاالجتماعية واالقتصادية المتنوعة التي تدفع 

الخطر التي يتعرض ليا األطفاؿ خالؿ رحمة اليجرة، وما يترتب عمى ذلؾ مف حاجة إلى استجابة 
محاور  3عمى بتوصيات تمتد  متكاممة ومتعددة التخصصات في الدوؿ المعنية. يختتـ ىذا التحميؿ

 .(ٔ)وىي الوقاية والحماية وتعزيز المقاضاة القانونيةأساسية 
 
 الوقاية -2

ارتفاع  فاالعمؿ عمى " ف نشير الى العالقة بيف اليجرة والفقر والتنميةأالبد  ،قايةقبؿ الحديث عف الو 
لمرحب بيـ التي تساعد عمى الحد مف اليجرة "غير ا ،ساسيةاألستراتيجية اإلالتنمية ىى  معدالت 

إلى المستوى الكافي لتقديـ صورة  ولكف المساعدة الدولية عموما، لـ ترتؽِ  ،"عمى المدى الطويؿ
ففى الواقع، كاف التوازف خالؿ ما يقرب مف ستة عقود مف اتباع  ،قيقية عف مشاكؿ التخمؼح

فعمى الرغـ، مف أف بعض الدوؿ تمكنت مف تحقيؽ نمو كبير إال أنو  ،سياسات التنمية غير إيجابي
فى ، توزيع الدخؿ الغنية اتساعا.  كما ازداد أيضاً بشكؿ عاـ، ازدادت الفجوة بيف الدوؿ الفقيرة و 

ما و الفقيرة. والجماىير  اليوة بيف النخب الثرية الجنوب جورا وظمما، بشكؿ غير منصؼ، موسعا
السكاني السريع والركود االقتصادي والتدىور البيئي وضعؼ الدوؿ والحكومات  زالت مشاكؿ النمو

التينية.  وانتياؾ حقوؽ اإلنساف تؤثر عمى العديد مف الدوؿ األفريقية واآلسيوية ودوؿ أمريكا ال
                                                 

 .52-45. ص ص 2006٘ب اٌظبدر ػٓ ِظر فٝ ررّذ االضزؼبٔخ ثزٛط١بد ِٕظّخ اٌٙغرح اٌذ١ٌٚخ ثزمر٠( 0)
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وعالوة عمى ذلؾ، أدت سيطرة الييئات المالية، مثؿ صندوؽ النقد الدولي، والبنؾ الدولي عمى العالـ 
 التى زودت مف التبعية وعدـ االستقرار، فى كثير مف دوؿ إلى الخضوع لسياسات اإلئتمانات

 (ٔ)الجنوب.
 

وتحتاج مثؿ ىذه  لمصرييف،ىناؾ حاجة لتدخالت وقائية لمتصدي لميجرة غير الشرعية لألطفاؿ ا
التدخالت إلى معالجة المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تعمؿ كقوى دافعة لميجرة 
غير الشرعيةلألطفاؿ في مصر بطريقة شاممة. كما تـ توضيحو سابقا، يجب أف تكوف المحافظات 

ىدفًا لتدخالت مصممة  المصرية ذات المعدالت المرتفعة إلرساؿ األطفاؿ غير المصحوبيف
 خصيًصا لمتعامؿ مع عوامؿ اليجرة غير الشرعية لألطفاؿ.

إف تعزيز جودة التعميـ، وأىميتو فيما يتعمؽ باحتياجات سوؽ العمؿ المحمية والدولية، أمر بالغ 
األىمية لتييئة الظروؼ المالئمة لمحراؾ االجتماعي المتصاعد والحصوؿ عمى فرص عمؿ أفضؿ. 

سات المختمفة أف ضعؼ التعميـ في المناطؽ الريفية في مصر يدفع األطفالممجوء إلى وتظير الدرا
اليجرة غير الشرعية. ولمعالجة ىذه المسألة، ينبغي توفير الدعـ التقني لممؤسسات التعميمية في 

عمى سبيؿ المثاؿ يمكف تعزيز  المناطؽ الريفية التي ترتفع فييا معدالت اليجرة غير الشرعية،
 ات المحمية عمى إجراء التدريب عمى الميارات واالستشارات الوظيفية. القدر 

مف أجؿ حصاد ثمار التعميـ المعزز بما يتماشى مع احتياجات السوؽ الحقيقية والمتزايدة، يجب دعـ 
فرص كسب الرزؽ وتحديد أولوياتيا في المحافظات ذات المعدالت المرتفعة لميجرة غير الشرعية 

خفيؼ عوامؿ الدفع االجتماعية واالقتصادية الدافعة لتحركاتيـ. ففي ىذا الصدد، لألطفاؿ مف أجؿ ت
يجب زيادة فرص العمؿ لتوفير عوامؿ مثبطة لعمؿ األطفاؿ، مع توفير فرص بديمة لكسب الرزؽ 
لمخريجيف الشباب. غير أف التدخالت في ىذا المجاؿ تتسـ بكثافة الموارد، وتتطمب تعبئة كبيرة 

 انب الحكومة المصرية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي. لمموارد مف ج
عمى جانب آخر يمكف استكشاؼ آلية تمويؿ مبتكرة في ىذا المجاؿ، بما في ذلؾ التمويؿ الجماعي، 
باإلضافة إلى ربط المصرييف بالخارج بالمجتمعات المحمية لتعزيز المشاريع االجتماعية واالستثمارات 

ادة تخفيؼ الضغوط مف قطاع التوظيؼ المحمي مف خالؿ دعـ القدرات ويمكف أيضا زي المحمية،
الحكومية لتحديد احتياجات أسواؽ العمؿ األجنبية وتخصيص التدريب الميني المدفوع بالطمب 

 .لمقطاعات المحددة

                                                 
 2003 ،ضز١فٓ ِبرن "ػظر اٌٙغرح " ررعّخ ِٕٝ اٌذرٚثٝ ( 0)
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إف الجمع بيف تحسيف جودة التعميـ والحصوؿ عميو مع توفير وجيات نظر لبدائؿ المعيشة اإليجابية 
 .مانة لحؽ الطفؿ في التنمية، تمشيا مع اتفاقية حقوؽ الطفؿيخدـ ض

 
 الحماية -3

يـ تأي شخص بالغ آخر في بمد غير جنسييحؽ لألطفاؿ الذيف ال يرافقيـ أحد الوالديف أو الوصي أو 
مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ، يتمتع الطفؿ  ٕٗالحصوؿ عمى حماية ومساعدة خاصتيف، ووفقًا لممادة 

القياـ بسرعة بتقييـ  الحكومةعمى يجب  ثـ، ٓمبأعمى مستوى ممكف بموغو". و"بالحؽ في التمتع 
تعرضيـ لمختمؼ الصدمات خالؿ رحمتيـ  ٓعوالتي تنتج  باألطفاؿلخاصة الضعؼ اجو أومعالجة و

 الخطرة. 
ويمثؿ الدعـ النفسي واالجتماعي أمر حيوي في ىذا الصدد لضماف إعادة التأىيؿ السريعة لألطفاؿ 

ضفاء سواء عن د الوصوؿ أوالعودة، وليذا الغرض، يجب تعزيز قدرات الدولة الستقباؿ األطفاؿ، وا 
الطابع المؤسسي عمى آلية اإلحالة في بمداف المنشأ والمقصد لتوفير خدمات الحماية األساسية، بما 

لة في ذلؾ المساعدة النفسية واالجتماعية والمأوى. واألىـ مف ذلؾ، يجب أف تشمؿ إجراءات اإلحا
 توفير حموؿ دائمة، لضماف رضاء رغبة الطفؿ في العودة إلى المنزؿ بسرعة.

وفي حالة األطفاؿ غير المصحوبيف بذوييـ، يجب تعييف وصي وممثؿ قانوني بسرعة لضماف احتراـ 
 مصمحة الطفؿ الفضمى. 

ج وعائالتيـ عمى مساعدة إعادة دم األطفاؿ إلى مصر، يجب أف يحصؿ رجوع األطفاؿ في حالة
مخصصة، بما في ذلؾ دعـ سبؿ العيش لمعالجة العوامؿ التي تتسبب في اليجرة غير الشرعية 

 .لألطفاؿ. كما ينبغي رصد وتقييـ تنفيذ برامج إعادة اإلدماج مف خالؿ البحوث والتقييـ المجتمعي
بالغ المسؤوليف فيما  وتوفير توقعات وىذا مف شأنو أف يسمح بتكييؼ البرامج عمى أساس الحاجة، وا 

األطفاؿ غير المصحوبيف  يتعمؽ بما يمي: )أ( عوامؿ الدفع الخاصة بظواىر اليجرة غير الشرعية مف
بذوييـ؛ )ب( طريقة تشغيؿ شبكات التيريب؛ )ج( القطاعات االقتصادية ذات إمكانات التوظيؼ 

ونية لحماية العالية وسالسؿ القيمة الرئيسية لتوفير بدائؿ سبؿ العيش المحمية؛ )د( األطر القان
 .المياجريف غير الشرعييف، بمف فييـ األطفاؿ المياجروف
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 تعزيز المقاضاة القانونية -4

وىي البمداف األصمية وبمداف العبور والبمداف -إف تعزيز المقاضاة في البالد المعنية باألمر 
ىو عنصر ال غنى عنو في مكافحة شبكات التيريب. في مصر يجب عمى الدولة -المستقبمة

الستجابة لخطر العدوى الجنائية بيف شبكات التيريب والتنظيـ اإلرىابي. وليذا الغرض، يجب وضع ا
تشريعات وطنية لمكافحة التيريب تتماشى مع المعايير الدولية. وبالتوازي مع ذلؾ، يجب عمى 

تفاقيات المشّرعيف مراجعة القوانيف والسياسات الوطنية المعنية باليجرة وحماية األطفاؿ مقابؿ اال
وااللتزامات الدولية واإلقميمية المتاحة. وىذا مف شأنو أف يضمف معاقبة األفراد المشاركيف في أنشطة 

 .وضماف حقوؽ واحتياجات األطفاؿ الميرَّبيف والمياجريف ،التيريب
 ٕ٘ٔٓكانت مصر أوؿ دولة في المنطقة قد أصدرت مشروع قانوف لمكافحة التيريب في نوفمبر 

يحتاج برنامج بناء -مف أجؿ ضماف تنفيذ التشريعات وتنفيذىا -س وزرائيا. ومع ذلؾ مف خالؿ مجم
 القدرات إلى إضفاء الطابع المؤسسي 

 ،يحتاج الشركاء الدوليوف إلى توفير التدريب المناسب ،لى جميع فروع إنفاذ القانوف. في غضوف ذلؾ
حقيؽ في شبكات التيريب والجرائـ، بما في ذلؾ تقنيات التحقيؽ المتخصصة. أما فيما يتعمؽ بالت

يتطمب التحقيؽ السميـ نيجا منسقا نيابة عف إنفاذ القانوف. ينبغي تيسير تبادؿ الزيارات مع الموظفيف 
المكمفيف بإنفاذ القانوف مف بمداف المنشأ والعبور والمقصد لتعزيز قنوات االتصاؿ والتعاوف لمكافحة 

 .الممارسات في مجاؿ حماية الطفؿ تيريب المياجريف، فضال عف تبادؿ أفضؿ
كما يتطمب التحقيؽ الفعاؿ في قضايا التيريب التعاوف بيف المحاكـ عمى جانبي البحر المتوسط. 
وبالنظر إلى حجـ الظاىرة وأىمية جمب المجرميف إلى العدالة، يتعيف عمى الحكومة المصرية إنشاء 

لعممو وزارة العدؿ حاليا. وباإلضافة إلى  التيريب وىو ما تسعى محاكـ متخصصة لتحقيقات وقضايا
ذلؾ، ومف أجؿ إقامة تعاوف فعاؿ بيف الدوؿ، ينبغي لمدوؿ أف تضفي الصبغة الرسمية عمى آليات 
تبادؿ المعمومات، بما في ذلؾ السجالت الجنائية وسجالت الشرطة، وسجالت المواليد والوفيات، 

ؿ المركبات والسفف، وسجالت حركة السفر وغيرىا، والتسجيالت العائمية، ومعمومات اإلقامة، وتسجي
وينبغي إضفاء الطابع الرسمي عمى ذلؾ كجزء مف مذكرات التفاىـ أو المعاىدات الثنائية أو متعددة 

 األطراؼ.
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 ممخص البحث
 الواقع الدولى واإلقميمى والمحمى  :اليجرة المختمطة

 يينمع تركيز خاص عمى اليجرة غير الشرعية لألطفال المصر 
 ممخص البحث

 
ثورات الربيع  بعدانتشرت ظاىرة اليجرة المختمطة التى  وتحميؿيدؼ البحث إلى رصد ي
ايضا ظاىرة ىجرة األطفاؿ مع ذوييـ أو غير  تكما ظير  ،ظاىرة اليجرةلأضيؼ  جديدكنوع العربى 

 ،اليجرةمف  وكيؼ تعامؿ المجتمع الدولى واإلقميمى والمحمى مع ىذه االنواع الجديدة ،المصحوبيف
مف اجؿ الوصوؿ إلى معالجتيا والحد مف أثارىا التى تيدد كياف األسرة ثـ الدولة )دولة المنشأ( ثـ 

وذلؾ   ليبيا.، مثؿ وايضا دوؿ المعبر ،ت إلى حدودىاالدولة الجاذبة أو التى تسمح بدخوؿ ىذه الفئا
األبعاد ، أىـ خصائصيااليجرة المختمطة و  عف التساؤالت مجموعة مف االجابة عمىمف خالؿ 
ومف  ع ليجرة األطفاؿ غير المصحوبيفاألسباب والدواف، الطفاؿ غير الشرعيةااىرة ىجرة الجديدة لظ

موقؼ المجتمع الدولى واإلقميمى والمحمى مف الظاىرة وىؿ اإلجراءات واالتفاقيات ؟، المشجعيف ليـ
ى مصر قؼ الجيات المعنية فمو ، و دور المجتمع المحمى فى ذلؾ، التى إتخذت سوؼ تحد منيا

 .والمداخؿ المقترحة ليا

فى ضوء ثالث اتجاىات  فى والتحميمى فى تناوؿ الموضوععتمد البحث عمى المنيج الوصا
المنيج المنظومى فى تناوؿ الحموؿ والمعالجات استند بصفة خاصة عمى  كما ،نظرية مفسرة لميجرة

واالجتماعية والسياسية  كافة ابعادىا االقتصاديةالمنيج يعالج الظاىرة مف ىذا ف أل الخاصة بيا،
حيث تناوؿ  .، مف خالؿ التعاوف والتنسيؽ بيف كؿ القطاعات المسئولة عف مواجية المشكمةوالدولية

 .مفيـو االطفاؿ غير المصحوبيف، و مفيـو اليجرة المختمطةالبحث مفيوميف رئيسييف وىما 
 صيات أىميا: خمص البحث الى مجموعة مف النتائج والتو قد و 
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 وضعيا عمى  تـو ت باىتماـ عالمى غير مسبوؽ، يأف اليجرة المختمطة بمختمؼ انواعيا حظ
 بمداف العالـ.  كثير مف لرؤساء الدوؿ فى أجندات 

  توجيو اىتماـ الدوؿ الطاردة لممياجريف الى رعايتيـ داخؿ البالد التى ىاجروا الييا بطرؽ غير
مكاف ومساعدتيـ عمى التغمب عمى ظروفيـ القاسية والغير وتسوية اوضاعيـ بقدر اال ،نظاميو
الجريمة عالـ يتعرضوا الى  حتى ال ،وضرورة اواجب أصبحطمب بؿ مجرد موذلؾ ليس  ،مستقرة

 استغالليـ فى منظمات ارىابية عالمية.كذا و 
 بعض البمداف العربية مؤخرًا حمالت  تأطمقوقد  .تسوية أوضاع المياجريف غير النظامييف

سياسة لتوفير  ٖٕٔٓالمغرب في عاـ  تتسوية أوضاع المياجريف غير النظامييف.  فاعتمدل
حممة لتسوية أوضاع المياجريف،  ت، نظمٕٗٔٓ.  وخالؿ عاـ االمزيد مف الحماية لموافديف إليي

جنسية،  ٘ٔٔطمبًا لمتسوية مف مياجريف مف أكثر مف  ٖٖٕٓٚفتمقت السمطات المغربية 
رخص إقامة لمدة سنة.  وتـ إنشاء مكتب لالجئيف والذيف ىـ بدوف منيـ  ٜٛٔٚٔفمنحت 

 .  ٕ٘ٔٓجنسية باشر التدقيؽ في القضايا في مارس 
كما ُشكمت أربع لجاف فرعية ُتعنى بتطبيؽ توصيات المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف، وكؿ منيا 

؛ ٕٗٔٓفي عاـ اختصت بأحد المجاالت التالية: حممة تسوية األوضاع التي أطمقيا المغرب 
وتسوية أوضاع الالجئيف؛ وتحديث األطر القانونية والمؤسسية الخاصة باليجرة والمجوء ومكافحة 
االتجار باألشخاص؛ وتعزيز التعاوف اإلقميمي والدولي فيما يتعمؽ باليجرة. وفي أيموؿ/سبتمبر 

يؽ أربعة أىداؼ ، أطمؽ المغرب استراتيجية لفترة الثالث سنوات المقبمة، تسعى إلى تحقٕٗٔٓ
 ىي:

دمج المياجريف الذيف تمت تسوية أوضاعيـ؛ ومراجعة أطر العمؿ القضائي واإلجرائي؛ ومواءمة 
دارة تدفقات اليجرة استنادًا إلى مبادئ حقوؽ اإلنساف. وتـ إعداد  إطار العمؿ المؤسسي؛ وا 

يع لـ ُتعتمد بعد مشاريع قوانيف حوؿ المجوء واليجرة واالتجار باألشخاص، إال أف ىذه المشار 
)لحيف إعداد ىذا التقرير(.  كما وضعت الحكومة تدابير خاصة الستعراض أوضاع المياجريف 
غير النظامييف كؿ حالة عمى حدة.  وقد تـ تحقيؽ تقدـ ممموس في اتجاه اعتماد النيج القائـ 

االلتزاـ  عمى الحقوؽ لدى معالجة المسائؿ المتعمقة باليجرة، ولكف ما زاؿ مف الصعب جداً 
ال سيما وأف معظـ المياجريف ة األوضاع، ومنيا عقود العمؿ، ببعض المعايير الدولية لتسوي

 غير النظامييف يعمموف في القطاع غير النظامي.
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  وبالنظر إلى األعداد اليائمة لممياجريف غير النظامييف في المممكة العربية السعودية، منحت
فترة سماح مدتيا سبعة أشير لممياجريف غير  ٖٕٔٓالحكومة السعودية في نيساف/أبريؿ 

 النظامييف لتسوية أوضاعيـ.
 

وقد أعفي المياجروف غير النظامييف الذيف غادروا البمد خالؿ فترة السماح، مف رسـو اإلقامة 
ورخص العمؿ وغيرىا مف الغرامات المرتبطة بانتياكات سابقة. إلى ذلؾ، لـ تحظر ىذه 

لمياجريف إلى المممكة في وقت الحؽ في حاؿ حصموا عمى تأشيرة اإلجراءات عودة ىؤالء ا
 دخوؿ جديدة.

 معظـ بمداف المنشأ وبمداف المقصد في المنطقة العربية سمسمة مف اإلجراءات لمعالجة  تاتخذ
األسباب الكامنة وراء اليجرة غير النظامية والنتائج المترتبة عمييا.  ومف المجدي اعتماد النيج 

قوؽ اإلنساف الذي بادر المغرب إلى انتياجو في حمالت تسوية أوضاع المياجريف القائـ عمى ح
وقد أظيرت «.  مجرميف»غير النظامييف.  فيؤالء ما زالوا يعامموف في حاالت عدة باعتبارىـ 

 يؤالء المياجريف، تجاىالوالترحيؿ لالممارسات المتبعة خالؿ عمميات التوقيؼ واالحتجاز 
 ف.لحقوؽ اإلنسا واضحا

 
الضوء عمى ديناميكيات اليجرة والمعمومات المتاحة حوؿ نقاط الضعؼ كما اىتـ البحث بالقاء 

واحتياجات األطفاؿ المصرييف المياجريف بشكؿ غير شرعي. كما يسمط التحميؿ الضوء عمى العوامؿ 
وعوامؿ  تجاه نحو اليجرة غير الشرعية،االجتماعية واالقتصادية المتنوعة التي تدفع االطفاؿ لال

الخطر التي يتعرض ليا األطفاؿ خالؿ رحمة اليجرة، وما يترتب عمى ذلؾ مف حاجة إلى استجابة 
 متكاممة ومتعددة التخصصات في الدوؿ المعنية. 
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 لمراجع ا
 

  :العربيةأوال: المراجع 
 

، نمية"ولي الثالث لتمويؿ التالمتحدة، " خطة عمؿ اديس ابابا الصادرة عف المؤتمر الد ـاالم .ٔ
 .ٕ٘ٔٓ الجمعية العامة، الدورة التاسعة والستوف

،" اعالف نيويورؾ مف أجؿ المياجريف والالجئيف"، الجمعية العامة، الدورة األمـ المتحدة .ٕ
 . ٕٙٔٓ الحادية والسبعوف

ودور  المشكالت التى تواجو أسر ضحايا اليجرة غير الشرعية ،عباس حسانيف ـعبد الكريؿ مأ .ٖ
، كمية ماجستير، رسالة ة فى التخفيؼ منيا مف منظور الممارسة العامةالخدمة االجتماعي

 .ٕٓٔٓ ،أسيوط، جامعة جتماعيةاالخدمة ال
إيميؿ دور كايـ " قواعد المنيج فى عمـ االجتماع " ترجمة محمود قاسـ والسيد محمد بدوى،  .ٗ

 المركز القومى لمترجمة د.ف .
 .ٕ٘ٔٓ القومي طالتخطي معيد ،المحمية، البشرية التنمية تقرير .٘
 .ٕ٘ٔٓتقرير اليجرة والتنمية والنزوح، منظمة اليجرة الدولية  .ٙ
 واإلسكاف لمسكاف العاـ التعداد ومؤشرات خصائص واالحصاء، أىـ لمتعبئة المركزي الجياز .ٚ

 .ٕٚٔٓواالحصاء،  لمتعبئة المركزي الجياز ،"والمنشآت 
مصر بيف المسؤلية والواجب،  ىف المنظمة بدير، أوربا واليجرة غير محمود وأسامة سامى .ٛ

 ، القاىرة.ٜٕٓٓاألرض،  مركز

 .ٖٕٔٓ ،، القاىرةترجمة منى الدروبى، المركز القومى لمترجمةستيفف مارؾ،"عصر اليجرة"،  .ٜ
لميجرةِ  األمثؿ الحؿُ ابراىيـ،" شدوى .ٓٔ لألطفاؿ الشرعية غير ُُ  متوفر ،ٕٙٔٓالمصرييف"،  ُِ

-https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/10/31/illegal :في
immigration-children-egypt 

 :في متوفر ،ٕٙٔٓلالستعالمات،  العامة الييئة الممط، عمي .ٔٔ
http://sis.gov.eg/Story/130914?lang=ar 

عدلى السمرى، دار  النظريات" ترجمة فرانؾ ويميامز ومارليف ماؾ شاف، السموؾ االجرامى، .ٕٔ
 .ٜٜٙٔاالسكندرية  الجامعية، المعرفة

http://sis.gov.eg/Story/130914?lang=ar
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كريـ يوسؼ" التشريعات األوروبية في مجاؿ اليجرة: أسبانيا، إيطاليا، فرنسا"، مجمة المنارة  .ٖٔ
 .ٕٙٔٓ لمدراسات القانونية واإلدارية، المغرب

ة ، رسالتأثير اليجرة غير الشرعية عمى القرية المصرية محمد إبراىيـ، مصطفى محمد .ٗٔ
 .ٕٗٔٓالمنصورة،  جامعة -جتماع بكمية اآلداب االمقدمة لقسـ عمـ ماجستير 

ىجرة رأس الماؿ البشرى وانعكاستيا عمى التنمية فى المجتمع المصرى: الواقع  ،مجدة اماـ " .٘ٔ
 .ٕٕٔٓالقاىرة  الراىف وآفاؽ المستقبؿ، معيد التخطيط القومى،

 :في متوفر ،ٕٚٔٓ"، الشرعييف غير لمياجريفا تصدير األكثر محافظات .ٙٔ
http://alalamelyoum.com/news/80594 

 " اليجرة غير الشرعية لمشباب المصرى " والجنائية االجتماعية مبحوثل القومي المركز .ٚٔ
 ٕٙٔٓالقاىرة  .والجنائية االجتماعيةالمركز القومى لمبحوث 

 غير ؿلألطفا غيرالشرعية والجنائية، اليجرة االجتماعية مبحوثل القومي المركز .ٛٔ
 ٕٙٔٓالقاىرة  .والجنائية االجتماعيةالمركز القومى لمبحوث  المصحوبيف،

 .ٕٙٔٓأغسطس"،  شيرت لاالتوجي المختمطة، "نشرة اليجرة مركز .ٜٔ
الشرعية"،  غير اليجرة ظاىرة لمكافحة المصرية واإلجراءات عبدالعاطي،" التدابير ساعدم .ٕٓ

ٕٓٔٗ. 

 .ٕ٘ٓٓ، بيروت ،المركز الثقافى العربى لميدور،، سيكولوجية االنساف امصطفى حجازى  .ٕٔ
عبر تدفقات اليجرة المختمطة نحو رد شامؿ عمى  ،مفوضية االمـ المتحدة لشؤؤف الالجئيف .ٕٕ

، جنيؼ، ٕٛٓٓيناير  ٖٔ- ٖٓ. مؤتمر المتوسط، الحوارحوؿ ىجرة العبور حوؿ المتوسط
  .سويسرا

 .ٕ٘ٔٓ ،عربية متغيرة منظمة اليجرة الدولية " اليجرة والنزوح والتنمية فى منطقة .ٖٕ
 –المتوسط األبيض البحر وسط عبر اليجرة لألطفاؿ: طريؽ مميتة منظمة اليونيسؼ، رحمة .ٕٗ

 .ٕٚٔٓتنبيو حوؿ األطفاؿ، فبراير 
 المجتمع في المصحوبيف غير لألطفاؿ الشرعية غير "اليجرة وآخروف، ابراىيـ نسريف .ٕ٘

 جنائيةوال االجتماعية لمبحوث القومي المركز ،ٕٙٔٓالمصري"، 
 ٕٙٔٓواالحصاء،  لمتعبئة المركزي نشرة احصائية، الجياز .ٕٙ
 الطفؿ؛ فاىيةر و  لحقوؽ األفريقي الميثاؽ نص .ٕٚ
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   http://www.arabccd.org/page/1307_ الميثاؽ_اإلفريقى_لحقوؽ_ورفاىية_الطفؿ. 
 ؛ٕٓٔٓلعاـ  ٗٙرقـ  بالبشر االتجار مكافحة قانوف نص .ٕٛ

https://manshurat.org/node/778  

اليوية والقيـ اإلنسانية"،  ،ثالثية االمفىاني سميماف،" السياسات األوروبية تجاه الالجئيف:  .ٜٕ
 .ٕٙٔٓ المركز العربي لمبحوث والدراسات.

ونيسة الحمروني،" اليجرة غير الشرعية والعالقات بيف غربي المتوسط: دراسة التجمع  .ٖٓ
("، رسالة غير منشورة، كمية االقتصاد والعمـو السياسة جامعة القاىرة، ٘+٘قميمي ) اإل

 . ٖٕٔٓ مصر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arabccd.org/page/1307_
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