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المستخلص
تعد الهجرة غٌر الشرعٌة ظاهرة عالمٌة موجودة فً كثٌر من دول العالم ،فعلى الرغم من أن هناك
تنامً هذه الظاهرة ٌرجع فً األساس إلى النواحً االقتصادٌة ،إال أن

إ جماع على أن أسباب

األوضاع السٌاسٌة واالجتماعٌة تلعب هً األخرى دورها

فً ذلك و من الواضح أن البلدان الطاردة أو تلك التً تشهد هجرة غٌر شرعٌة منها إلى بلدان أخرى ،هً دول تفتقر إلى التنمٌة
وتعانً من قلة فرص العمل ،و انخفاض األجور ومستوٌات المعٌشة ،وفضالً عن ذلك ،فإنها تعانً من البطالة التً ٌعانً من
وطأتها عدد كبٌر من السكان ،وخاصةً الشباب و منهم الحاصلٌن على مؤهالت جامعٌة.
للك فإن الهجرة غٌر الشرعٌة تعتبر رابع أكبر تجارة غٌرمشروعة فى العالم بعد
ذ
واإلتجار بالبشر حٌث تقدرعوائد ه ذا النشاط اإلجرامى بمالٌٌن الدوالرات سنوٌا،

تهرٌب السالح واإلتجارفى المخدرات

وتعد ه ذه الممارسة شكال من أشكال الجرٌمة

المنظمة عابرة الحدود التى اتسع نطاقها بشكل ملحوظ خالل الحقبة األخٌرة والتى ٌتم بمقتضاها سنوٌا نقل اآلالف من البشر عبر
الحدود الدولٌة أو داخل حدود الدول بغرض تهرٌب المهاجرٌن,

كما أنها تتسبب بموت اآلالف من المهاجرٌن غٌر الشرعٌٌن عند

محاولتهم اقتحام الحدود خاصة عن طرٌق البحر .
تناقش هذه الورقة البحثٌة تعرٌف ظاهرة الهجرة غٌر الشرعٌة واألسباب التى تؤدى إلى إزدٌاد هذه الظاهرة بصورة كبٌرة
والطرق المتبعة للمهربٌن بالدول األفرٌقٌة وخاصة مصر والعوامل المساهمة فى إنتشارها
المهربٌن والقضاء على هذه الظاهرة التً تؤثر سلب ا ً على تدفقات الهجرة الشرعٌة.

كما تتعرض لنزوح المهاجرٌن غٌر الشرعٌٌن

من بعض الدول األفرٌقٌة إلى مصر للهجرة أو اإلستعداد للهجرة إلى دول جنوب أوروبا.
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ووضع التدابٌر الكفٌلة بردع وقمع

الكلمات الدالة:
الدول المصدرة – دول المقصد  -الجرٌمة المنظمة – مكافحة الظاهرة
 - 1مقدمة :
تمثل الهجرة واحدة من أهم القضاٌا التً تحتل صدارة االهتمامات الوطنٌة والدولٌة فً الوقت الحالً ،كما أن
الهجرة غٌر الشرعٌة (أو السرٌة) تعتبر ظاهرة عالمٌة موجودة فً كثٌر من الدول ،والتً تحظى باهتمام كبٌر
فبالرغم من تعدد األسباب المؤدٌة إلى هذه

الظاهرة ،إال أن الدوافع االقتصادٌة تأتً فً مقدمة هذه األسباب.

وٌتضح ذلك من التباٌن الكبٌر فً المستوى االقتصادي بٌن البلدان المصدرة للمهاجرٌن ،والتً تشهد  -غالبًا -
افتقارا إلى عملٌات التنمٌة ،وقلة فرص العمل ،وانخفاض األجور ومستوٌات
ً

المعٌشة ،وما ٌقابله من ارتفاع

مستوى المعٌشة فى دول أخرى (ما ٌطلق علٌها دول المقصد)  ،والحاجة إلى األٌدي العاملة فً الدول المستقبلة
للمهاجرٌن ،فالفوارق االقتصادٌة بٌن البلدان المتقدمة والبلدان النامٌة ،وتدهور األوضاع األمنٌة واالقتصادٌة فً
العدٌد من دول العالم الثالث بعد أن تعثرت مشارٌع التنمٌة ،وتو اجد قضاٌا أقلٌات ونزاعات إقلٌمٌة ،إلى جانب
انتشار الفقر والبطالة وحدوث الكثٌر من الكوارث الطبٌعٌة

المتمثلة فً الزالزل والفٌضانات والجفاف أدت

جمٌعها إلى تنامى هذة الظاهرة.
بالنظر إلى دول شمال أفرٌقٌا وعلى وجه الخصوص جمهورٌة مصر العربٌة فقد تضافرت
لتصبح الهجرة الغٌر شرعٌة للشباب المصري بمثابة ظاهرة ،ولعل

عدة عوامل

أهمها ارتفاع مستوٌات الفقر وتدهور

األوضاع االقتصادٌة وتفشً البطالة وعدم توافر فرص عمل وفقدان الشباب األمل فً إٌجاد فرص العمل سواء
فً تخصصاتهم أو حتى فً غٌرها التً أصبح البحث عنها كالحلم الذي ٌلوح من بعٌد وال ٌستطٌع احد تداركه،
فقد زادت نسبة البطالة خالل األعوام الماضٌة ،حٌث وصلت إلى  % 10عام ، 2002وفً عام  2003زادت
النسبة إلى ، % 10.7وزادت عام  2010إلى أكثر من ( % 11من المتوقع أن تكون تخطت هذة النسبة عام
 ،) 2011لذلك فإن الشباب ٌتجه إلى الهجرة غٌر الشرعٌة  .باإلضافه إلى أنه قد اشتدت فً الفترة األخٌرة ردود
الفعل فً مصر بعد غرق وفقدان حوالً  147مصرًٌا فً مٌاه البحر المتوسط وقبالة السواحل اإلٌطالٌة تحدٌدًا؛
حٌث كشفت تلك الحادثة عن وجود عصابات لتسفٌر الشباب للخارج بطرٌقة غٌر شرعٌة بل وبطرٌقة أشبه
باالنتحار الجماعً فً ظل ضعف وقدم وتهالك السفن أو المراكب التً تحملهم.
على الرغم من أنه فً ضوء توقٌع اتفاقٌات الشراكة األورومتوسطٌة وسٌاسات الجوار ،فمن الضروري
تعمٌق الحوار والتشاور بٌن البلدان المصدرة للعمالة والبلدان المستقبلة لها حول أسباب ودوافع الهجرة ولٌس فقط
من باب القضاء على تٌارات الهجرة غٌر الشرعٌة ،وإنما وفق رؤٌة شمولٌة واضحة المعالم تساعد فً اتخاذ
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إجراءات تنموٌة حقٌقٌة تفتح المجال لشراكة حقٌقٌة تأخذ بعٌن االعتبار تشابك المصالح وتبادل المنافع بشكل
متوازن بٌن الطرفٌن المصري واألوروبً ،وفً إطار التطرق إلى موضوعات الهجرة والهجرة غٌر الشرعٌة.

 - 2تعريف وتاريخ الهجرة غير الشرعية
عرفت المجتمعات البشرٌة الهجرة منذ القدم حٌث ساهمت تلك الظاهرة فً تكوٌن الشعوب والدول كما
نعرفها اآلن ،فمنذ زمن بعٌد فكر اإلنسان فً االنتقال إلى مكان أخر سعٌا ً وراء مصادر المٌاه أو الزراعة ثم مع
تقدم العصور أصبحت الهجرة بحثا ً عن فرص الربح وحٌاة أفضل ،كما لعبت الحروب واالستعمارات دوراً هاما ً
فً نقل الفئات البشرٌة من مكان إلى آخر فقد عرف التارٌخ موجات من الهجرة بعضها إرادٌة واألخرى قسرٌة.

 1- 2تعريف الهجرة عموما ً:
تعرف الهجرة بصفة عامة والهجرة الدولٌة بصفة خاصة على أنها حركة األشخاص فً الوقت والزمن والتً
تؤدي إلى االنتقال من دول المصدر بحثا ً عن ظروف معٌشٌة أحسن سٌاسٌة ،أو اقتصادٌة أو اجتماعٌة فً الدول
المستقبلة للمهاجرٌن أو بتعرٌف آخر ٌمكن اعتبار الهجرة هً نزوح بعض األشخاص سواء بصورة فردٌة أو
على شكل تجمعات لالنتقال من مكان ٌعتبرة هؤالء األشخاص غٌر مناسب لهم للعٌش به إلى مكان آخر ٌرون
فٌه معٌشة أفضل سواء من الناحٌة االقتصادٌة أو السٌاسٌة وقد ٌلجأ هؤالء األشخاص للهجرة بطرٌقة شرعٌة أن
استطاعوا وإال سٌسلكون الهجرة بطرٌقة غٌر شرعٌة.

 2- 2تاريخ الهجرة:
الهجرة الدولٌة أي االنتقال من دولة إلى أخرى معروفة منذ القدٌم لكن بصورة أخرى غٌر التً نعرفها فً
وقتنا هذا ،ومن أهم المراحل التً عرفها تارٌخ الهجرة تجارة العبٌد التً قامت بنقل المالٌٌن من األفارقة إلى
العالم الجدٌد .حٌث عرفت هذه المرحلة بنزوج الشعوب إلى العالم الجدٌد وذلك لبناء حٌاة أفضل واستٌطان
أمرٌكا وهناك عدة عوامل ساهمت فً ذلك:
 الثورة الصناعٌة التً أحدثت فرق كبٌر فً التقدم بٌن مختلف الدول األوروبٌة.
 تطور وسائل النقل.
 التغٌرات الجغرافٌة.
الجدول رقم (ٌ ) 1وضح النسب المئوٌة ألعداد ضحاٌا تجارة العبٌد خالل الحقبة الماضٌة.
جدول رقم ( ) 1تقدٌرات بالنسبة المئوٌة لعدد ضحاٌا تجارة العبٌد «المجموع باآلالف من األفراد».
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التجارة العربية

التجارة عبر

البيـــــان

األطلسية

الشرقية

الصحراوية

1450- 650

-

54.4

40.0

1600- 1451

2.9

10.3

--

1700- 1601

14.0

9.5

60.0

1810- 1701

63.3

9.6

--

1870- 1811

19.8

16.2

--

المجموع %

100.00

100.0

100.00

9566.1

7450.0

4100.00

الخسائر

1688.1

1565.0

900.00

المجموع الذي انطلق

11254.2

9015.0

5000.0

مجموع أعداد الذٌن وصلوا على قٌد
الحٌاة

)Source: (B.Etemad, 2002

حٌث بعد عام  ، 1900غادر  41ملٌون أوروبً دولهم (مع العلم أن  33ملٌون منهم من برٌطانٌا إنجلترا،
أٌرلندا ،سكوتالندا ،إٌطالٌا ،المجر ،النمسا) إلى العالم الجدٌد.
جدول رقم ( ) 2تدفقات الهجرة إلى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة سنوٌا .

البيــــان
1850- 1846

الهجرة
القديمة
254300
4

الهجرة
الجديدة
2300

1870- 1866

308400

37400

1890- 1886

407200

330500

1910- 1906

322300

1114.300

Source: Histoire des populations d'Europe, 1997, vol. 2, p. 248.

فاكتشاف القارة األمرٌكٌة أدي إلى تدفقات الهجرة المستمرة ,فبعد التدفقات من الدول األوروبٌة الغنٌة جاءت
التدفقات من الدول اإلسكندنافٌة ودول الشمال األوروبً ،وبعد عام  1880عرفت أمرٌكا موجات من المهاجرٌن
نحو الجنوب «األرجنتٌن والبرازٌل» وشماالً إلى كندا.

 - 3الهجرة غير الشرعية :
عرفت السنوات األخٌرة تأزم األوضاع فً دول العالم الثالث من عدم االستقرار السٌاسً باإلضافة إلى
تدهور كل المجاالت السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة مما أدي إلى رغبة المالٌٌن من األشخاص فً االنتقال
إلى العالم المتقدم حٌث األوضاع مستقرة واألمن سائد ,وذلك بحثا ً عن حٌاة أفضل وعمل شرٌف إال أن الدول
المتقدمة عملت على بناء جدران حولها وتشددت فً إجراءات الهجرة وأصبح الدخول إلٌها أمراً فً بالغ
الصعوبة.
ونظراً إلى صعوبة الطرق الشرعٌة للدخول إلى الدول المتقدمة أتجه المهاجرٌن إلى شبكات تهرٌب
المهاجرٌن وأصبحوا ٌعبرون الصحراء والبحر فً ظروف خطٌرة معرضٌن أنفسهم لكثٌر من االعتداءات
والمعامالت غٌر اإلنسانٌة من طرف السلطات والمهربٌن نفسهم ،حٌث ٌموت اآلالف سنوٌا ً فً سعٌهم إلى حٌاة
أفضل.

 1- 3اإلتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
االتجار بالبشر وتهرٌب المهاجرٌن (الهجرة غٌر الشرعٌة) جرٌمتٌن مختلفتٌن ومستقلتٌن لكل واحدة سماتها
وخصائصها.

 تعريف االتجار بالبشر:
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ٌقصد باالتجار بالبشر تجنٌد أشخاص أو نقلهم أو تنقٌلهم أو إٌوائهم أواستقبالهم بواسطة التهدٌد بالقوة أو
استعمالها أو غٌر ذلك من أشكال القسر واالختطاف أو االحتٌال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة
استضعاف أو بإعطاء أو تلقً مبالغ مالٌة أو مزاٌا لنٌل موافقة شخص له سٌطرة على شخص أخر لغرض
االستغالل ٌشمل االستغالل كحد أدنً استغالل الغٌر أو سائر أشكال االستغالل الجنسً أو السخرة أو الخدمة
قسراً أو االسترقاق أو الممارسات الشبٌهة بالرق أو االستعباد أو نزع األعضاء البشرٌة.

 تعريف تهريب المهاجرين:
ٌقصد بتهرٌب المهاجرٌن تدبٌر الدخول غٌر المشروع ألحد األشخاص إلى دولة ال ٌكون ذلك الشخص من
مواطنٌها أو من المقٌمٌن الدائمٌن فٌها ،وذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة على منفعة مالٌة
أو منفعة مادٌة أخرى( .المادة  3من بروتوكول مكافحة تهرٌب المهاجرٌن عن طرٌق البر والبحر والجو المكمل
التفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة)
ٌقصد بتعبٌر «الدخول غٌر المشروع» عبور الحدود دون التقٌد بالشروط الالزمة للدخول المشروع إلى
الدولة المستقبلة.

 2- 3العوامل المساهمة فى إنتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية
قوام وأساس الهجرة غٌر الشرعٌة هو الرغبة فً حٌاة أفضل والفرار من الظروف الصعبة سواء كانت
ظروف اقتصادٌة أو سٌاسٌة التً تعرفها معظم دول العالم خاصة فً عصر العولمة والتكنولوجٌا ،كما تستجٌب
لطلب متزاٌد من الدول الصناعٌة الغنٌة للحصول على أٌدي عاملة رخٌصة ومطٌعة وأٌضا ً تقبل العمل فً بعض
المهن التً ال ٌرغب مواطنٌها من القٌام بها كالعمل فً المزارع والورشات وغٌرها من األعمال الشاقة ،ومن ثم
فهناك مجموعة من العوامل التً تؤثر على العرض والطلب علٌه وتشجع على نمو هذه الظاهرة بصورة مستمرة
حٌث تسبب فً ترك المالٌٌن من الرجال والنساء لدولهم بحثا عن الرزق وحٌاة أفضل وذلك رغم مخاطر السفر,
مما ٌجعل مكافحة هذه الجرٌمة أمرا فً بالغ الصعوبة ،وٌمكن تقسٌم هذه العوامل من وجهة نظر الباحث ٌن إلى
عوامل اقتصادٌة وسٌاسٌة وقانونٌة وعوامل اجتماعٌة.

أوال :عوامل إقتصادية
تبرز العوامل االقتصادٌة من خالل القراءات والشواهد لظاهرة الهجرة غٌر الشرعٌة على أنها عادة ما تكون
السبب الرئٌسً لتلك الظاهرة ,وهناك العدٌد من العوامل االقتصادٌة التً أدت إلى انتشار هذه الظاهرة ,وللتطرق
لهذه العوامل البد من البدء من العامل الرئٌسً الذي أدي إلى ظهورها والمتمثل فً العولمة.
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أ  -العولمة
تعنى العولمة إزالة الحدود اإلقتصادٌة والعلمٌة والمعرفٌة بٌن الدول لٌكون العالم أشبه ماٌكون بسوق واحد
تضم عدة أسواق ذات خصائص ومواصفات تعكس خصوصٌة أقالٌمها من ناحٌة ,كما تعكس المتطللبات التى
ٌفرضها التكامل اإلقتصادى العالمى من ناحٌة أخرى ,حٌث تقوم العولمة على إستخدام مبدأ تدمٌر البناء أى
تدمٌر القدٌم وبناء الجدٌد فى وقت واحد ,إعتمادا على السرعة الهائلة التى ٌتحرك بها رأس المال عابرا الحدود
ذهابا وإٌابا وتسارع التحوالت التكنولوجٌة والتطور السرٌع فى أسالٌب اإلدارة والتسوٌق وإتجاه معظم
المجتمعات إلى إعادة تنظٌم هٌاكلها ومؤسساتها لتتالئم مع كل هذة التطورات وتتأقلم مع هذة الشركات غٌر
المألوفة فى التحول والتطور( .عبد العظٌم) 2005 ,

ب -الفقر
وهو التحدى األكبر لشعوب العالم وفقا لتقارٌر برنامج األمم المتحدة للتنمٌة

 UNDPحالٌا أن  1ملٌار

و 300ملٌون شخص ٌعٌشون بأقل من  1دوالر ٌومٌا ,باإلضافة إلى أنه فى نهاٌة التسعٌنات كان

 % 85من

الدخل العالمى ملك  5/ 1سكان العالم ,و % 20من سكان العالم ٌستهلكون  % 90من ثروات العالم ( Cabral,
.) 2001

ت  -تطور وسائل اإلتصال
ساهم تطور وسائل اإلتصال فى سهولة نقل المعلومات وتحول العالم إلى قرٌة صغٌرة حٌث اصبح بإمكانٌة
كل شخص معرفة كٌفٌة العٌش فى دولة أخرى ومقارنتها بحالته ومن ثم ٌأمل فى الحصول على سبل الحٌاة
الرغدة فى مكان آخر حٌث أصبح الفقر والغنى غٌر بعٌدٌن.

ث  -النمو اإلقتصادى
ٌؤدى النمو اإلقتصادى إلى زٌادة الطلب على ٌد عاملة رخٌصة حٌث مع إزدٌاد معدالت النمو ٌزهد سكان
الدول الغنٌة فى شغل بعض الوظائف ذات المرتبات المنخفضة ,ومن ثم ٌتم البحث عن عمالة رخٌصة من الدول
الفقٌرة لشغل هذة الوظائف .كما تالحظ حالٌا إزدٌاد الطلب العالمى على العمالة غٌر القانونٌة والرخٌصة
والمستضعفة من قلٌلى الخبرة والكفاءة ,حٌث ال ٌبحث هؤالء عن تأمٌنات أو معاشات أو رعاٌة صحٌة
وإجتماعٌة مما أدى إلى تفضٌل تشغٌل األجانب الوافدون بطرٌقة غٌر شرعٌة (الكتبى.) 2008,

ثانيا :عوامل سياسية وقانونية
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النزاعات المسلحة :
إن النزاعات المسلحة وعدم االستقرار السٌاسً تشجع على هجرة الشعوب وذلك للفرار من العنف
والمالحقات العرقٌة ،والدٌنٌة ،والطبقٌة ،و القبلٌة ،وخٌر مثال عن ذلك األوضاع السائدة فً ألبانٌا .بمناقشة ما
ٌحدث فى مصر فى العقدٌن المنصرمٌن فإن مصر أصبحت دولة عبور للمهاجرٌن غٌر الشرعٌٌن من بعض
الدول األفرٌقٌة التى تجتاحها النزاعات السٌاسٌة وعملٌات التطهٌر العرقى بتلك الدول حٌث ٌغادر أبناء تلك
الدول فارٌن عبر الصحارى لٌصل بهم المطاف إلى األراضى المصرٌة ,ومنهم من ٌجد سبل العٌش بها خاصة
هؤالء النازحٌن من جنوب السودان فٌستقروا بمصر (بالنسبة لهؤالء تعتبر مصر دولة مقصد) كما ٌعمل البعض
اآلخر على محاولة عبور الحدود إلى إسرائٌل عبر سٌناء .كما ٌعمد البعض اآلخر إلى اإلنضمام إلى الشباب
المصرى ممن ٌحاولون عبور البحر للوصول إلى الساحل الجنوبى ألوروبا (خاصة إٌطالٌا وتركٌا) ,هؤالء عادة
ما ٌتعرضون إلى الخداع ممن ٌوهمونهم بتوصٌلهم إلى أوروبا ولكن عادة ما ٌكون مصٌر هؤالء المهاجرٌن إما
الغرق أو القبض علٌهم بواسطة رجال حرس السواحل بدول المقصد أو ٌفاجأ هؤالء المهاجرٌن غٌر الشرعٌٌن
بأنهم لم ٌغادروا السواحل المصرٌة على اإلطالق ولكن ٌتم إنزالهم على السواحل الغربٌة المصرٌة غٌر
المأهولة.
المراحل االنتقالية :
أن المراحل االنتقالٌة تتسم باالضطرابات السٌاسٌة واالقتصادٌة التى تتسبب فً انتشار الفقر وقلة الرقابة ,مما
ٌؤدي إلى ازدهار اإلجرام الذي ٌجد جوا ً مناسبا ً بعٌدا ً عن العقوبات نظراً للفوضى السائدة ،ومن بٌن األعمال
اإلجرامٌة التً تبلورت فً ظل هذه الظروف تهرٌب المهاجرٌن .ولعل الفترة التى تمر بها بعض الدول العربٌة
اآلن فٌما ٌعرف بالربٌع العربى سٌكون لها أثر كبٌر فى تنامى هذة الظاهرة حٌث قلت فرص العمل فى تلك
الدول ,باإلضافة إلى قلة الموارد نتٌجة لإلضرابات التى تعم تلك الدول ,كما أن فرص العمل المتاحة ألبناء تلك
الدول فى دول أخرى أصبحت نادرة جدا وتكاد تكون منعدمة حٌث تخشى الدول األخرى أن ٌحاول أبناء تلك
الدول لحق اللجوء السٌاسى حال تفاقمت األحوال السٌاسٌة لتلك الدول.

ثالثا :عوامل إجتماعية
أ  -انتشار األمية :
تساهم األمٌة فً انتشار الهجرة غٌر الشرعٌة وٌمكن القول أنها من بٌن األسباب األساسٌة حٌث األمٌة
تساوي عدم التأهٌل وبالتالً انعدام فرص العمل مما ٌؤدي إلى الرغبة فً الهجرة ،فٌما ٌخص األطفال ٌقدر عدد
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األطفال غٌر المسجلٌن فً المدارس بـ  121ملٌون على مستوى العالم واألغلبٌة إناثا ً  ،إن األطفال الذٌن ٌجدون
أنفسهم فً الشارع بعٌداً عن المدرسة ال ٌجدون سوى العمل أمامهم منذ صغرهم ،فهناك مناطق ال تتواجد فٌها
مدارس والبد من االنتقال عبر مسافات طوٌلة ،مما ٌجعل الكثٌر منهم ٌتخلى عن الدراسة خاصة اإلناث ،كما أن
العائالت تفضل تعلٌم الذكور وترك اإلناث لألعمال المنزلٌة وهذه األمٌة ال تمكن من الوصول إلى مناصب عمل
وأجور محترمة باإلضافة إلى نقص التكوٌن المهني.
ب  -عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين :
إن القٌم االجتماعٌة األبوٌة فً مختلف الدول النامٌة تعزز هٌمنة الذكور فً األسرة والمجتمع وأماكن العمل،
والحكومات ،وتتراوح تبعات االنحٌاز الراسخ الجذور إلى أحد الجنسٌن دون اآلخر بٌن تفضٌل البنٌن على البنات
وبٌن الخٌارات الشخصٌة والمهنٌة المحدودة للنساء ،حٌث تواجه أغلبٌة النساء تمٌزا ً قائما ً على النوع بشكل من
األشكال داخل األسرة وفً مكان العمل وفً المٌدان السٌاسً ،فبالفعل العادات والتقالٌد االجتماعٌة ال ترحم
المرأة فتجعلها مجرد آلة للعمل وحمل األطفال ورعاٌتهم.
أغلبٌة الفتٌات لم ٌتم تسجٌلهن فً المدارس بالدول الفقٌرة وذلك للبقاء فً البٌت للمساعدة وتولً

األشغال

المنزلٌة ،ولما ٌكبرن ٌتم تزوٌجهن وغالبا ً ما ٌكون ذلك رغما ً عنهن ،مما ٌجعل النساء ٌرغبن فً حٌاة أفضل
وٌقعن فً وعود المتاجرٌن الكاذبة ،كما أن المرأة ال ٌحق لها فً بعض الدول شغل نفس المناصب التى ٌشغلها
الرجل كما ال تحظى بنفس األجر مع أن لها نفس المؤهالت حٌث نقص الهٌاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة التً
تعطى للمرأة فرص مساوٌة فً سوق العمل أدي إلى زٌادة هجرة النساء(Cabral, 2001).
ت  -العنف ضد المرأة :
فً أغلبٌة دول العالم خاصة العالم الثالث تمثل ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة مقبولة ومنتشرة ،حٌث فً
بعض الدول ٌصل عدد النساء التً تعانً من سوء المعاملة الٌومٌة إلى

 ، % 50فما زالت فكرة دونٌة المرأة

سائدة فً الكثٌر من المجتمعات ,فالمرأة إنسان ضعٌف ال تصلح إال للوالدة واألشغال المنزلٌة والبد من
إخضاعها للطاعة ولو بالقوة ،مما ٌؤدي بالكثٌر من النساء إلى الفرار للخروج من هذا الجو من الرعب كما ٌؤدي
العنف إلى التفكك األسري وبالتالً ضٌاع األطفال وسهولة إغوائهم من طرف المتاجرٌن.

(La traite des

)êtres humains, 2004
فٌما سبق ٌتضح أن هناك عوامل عدٌدة أدت إلى انتشار ظاهرة الهجرة غٌر الشرعٌة بٌن الدول وأن هذه
العوامل تختلف باختالف الزمان والمكان ولكن النتٌجة فً النهاٌة واحدة لبعض األشخاص أو الجماعات التً
تلجأ إلى الطرق غٌر الشرعٌة للهروب من ظروف المعٌشة لتعٌش تحت وطأتها آملٌن فً الذهاب إلى مكان آخر
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ٌتصف بالحٌاة الهانئة غٌر مهتمٌن بما قد ٌتعرضون للقرصنة لبعض الجماعات اإلجرامٌة المنظمة الستغاللهم
للسفر بتلك الطرق غٌر القانونٌة ،كما قد ٌستمر هذا االستغالل بعد الوصول إلى دول المقصد فٌما عرف باالتجار
بالبشر.

 - 4دراسة حالة – جمهورية مصر العربية
تمثل جمهورٌة مصر العربٌة بسبب موقعها الجغرافى بقربها من الحدود الجنوبٌة لقارة أوروبا وحدودها
المشتركة مع إسرائٌل إحدى دول العبور ,كما أنها بسبب الكثافة السكانٌة والتى أدت إلى إنتشار البطالة بٌن
الشباب تعتبر إحدى الدول المصدرة للمهاجرٌن غٌر الشرعٌٌن من الشباب المصرٌٌن وبعض الجنسٌات األفرٌقٌة
األخرى .كما أن مصر ٌمكن إعتبارها دولة مقصد لبعض المهاجرٌن غٌر الشرعٌٌن القادمٌن من الدول األفرٌقٌة
خاصة هؤالء القادمون من السودان والذٌن قد ٌأتون إلى مصر للعبور ولكن بمساعدة بعض أقرانهم قد ٌستطٌعون
الحصول على وظٌفة فٌفضلون البقاء بمصر للعمل ومن ثم اإلقامة مستغلٌن فى ذلك أحٌانا التقارب اإلجتماعى.
ومن ثم فهناك اآلالف من المصرٌٌن والشباب القادم من بعض الدول األفرٌقٌة الذٌن ٌحاولون الوصول
بطرٌقة غٌر شرعٌة إلى السواحل األوروبٌة بالرغم من مشقة هذة الهجرة وآثارها الوخٌمة ,سواء الموت غرقا
أو السجن ,إال أن هناك إقباال كبٌرا من الشباب المصرى على الفرار من أرض الوطن إلى حٌث المجهول ,وهو
فرار من واقع بائس ظنه الشباب الخالص طالما ضاقت بالدهم علٌهم ,ولم ٌجدوا قوت قومهم ,ومن هنا بات
مشهد القوارب القدٌمة المتهالكة المكدسة بأعداد كبٌرة من راغبى الهجرة مشهد ٌتكرر فى مصر ,حٌث ٌستقل
هؤالء الشباب بعض هذة السفن للسفر بها إلى جنوب أوروبا (قبرص ,والٌونان ,وإٌطالٌا).
وفى ضوء تردى األوضاع اإلقتصادٌة والمعٌشٌة ,فقد ٌلجأ الشباب إلى السماسرة ومكاتب السفرٌات غٌر
القانونٌة ووسطاء الهجرة الذٌن ٌتفاضون من كل شاب ما ٌقرب من ثالثون ألف جنٌه مصرى للسفر ,وتنتشر
على الحدود مع لٌبٌا أو فى بعض محافظات الصعٌد عصابات للنصب على الشباب ,وتتقاضى منهم مبالغ طائلة
بدعوى توفٌر فرص عمل لهم فى أوروبا ثم ٌهربون بهذة األموال دون أن ٌحاسبهم أحد ,وتنتهى رحلتهم إما
بالموت أو السجن والترحٌل .وهناك طرٌقة أخرى لتهرٌب المهاجرٌب غٌر الشرعٌٌن ,وذلك بالتسلل عبر الطرق
البرٌة إلى لٌبٌا ,ومن ثم إلى إٌطالٌا ,أو عن طرٌق األردن ثم السفر إلى قبرص أو تركٌا أو الٌونان.

 - 5الدور المصرى فى مكافحة الهجرة غير الشرعية
نتٌجة لألخطار غٌر الشرعٌة ,وإستكماال للدور الذى تلعبه مصر فى مكافحة هذة الظاهرة فقد كان هناك
العدٌد من التحركات السٌاسٌة التى من شأنها العمل على الحد من تلك الظاهرة ,مثال على ذلك التعاون المثمر
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والبناء القائم بٌن مصر ومنظمة الهجرة الدولٌة فى مكافحة الهجرة غٌر الشرعٌة وخاصة اإلستراتٌجٌة التى
تبنتها الحكومة المصرٌة متمثلة فى وزارة القوة العاملة من أجل تسهٌل الهجرة الشرعٌة ودخول المهاجرٌن إلى
الدول المستقبلة لهم وتسهٌل حالتهم اإلجتماعٌة فى دول المهجر عن طرٌق دعم صالتهم الثقافٌة واإلجتماعٌة
واإلقتصادٌة بالوطن األم مصرٌ .تأتى ذلك بتبنى إستراتٌجٌة اإلستفادة من الموارد البشرٌة والمالٌة الناتجة عن
ظاهرة الهجرة الشرعٌة فى عملٌة التنمٌة فى البالد وبرنامج تطوٌر أداء عملٌات التدرٌب المهنى والذى ٌهدف
إلى إكساب العمالة المصرٌة الراغبة فى الهجرة إلى الخارج المهارات الالزمة إلى جانب مشروع الحملة القومٌة
اإلعالمٌة لتوعٌة الشباب المصرى بمخاطر الهجرة غٌر الشرعٌة والذى ٌهدف إلى الحد من ظاهرة الهجرة غٌر
الشرعٌة ,كما أن الهجرة الشرعٌة تمثل ظاهرة صحٌة ومصدرا لإلثراء اإلقتصادى واإلجتماعى لمختلف الدول
فى ضؤ اإلتفاقٌات مع الدول األخرى ,وذلك من خالل إنتقال األٌدى العاملة بحٌث ٌكون إنتقال الشباب المصرى
إنتقاال شرعٌا ٌحفظ حقوقه .كما امتد نشاط وزارة القوة العاملة بالتعاون مع مؤسسة التشغٌل الٌونانٌة بإفتتاح
وتشغٌل  6مكاتب لمعلومات وإستشارات الهجرة فى  6محافظات وهى األكثر تصدٌرا لظاهرة الهجرة غٌر
الشرعٌة وذلك لتوعٌة الشباب بالطرق واآللٌات الواجب إتباعها فى حالة الهجرة وقوانٌن دول المهجر والمهن
األكثر طلبا هناك.
باإلضافة إلى الحملة التى أطلقتها وزارة األسرة واإلسكان للحد من ظاهرة الهجرة غٌر الشرعٌة بعنوان
"الهجرة اآلمنة والبدائل اإلٌجابٌة للشباب المصرى" التى تتم بالتعاون مع إٌطالٌا ,وتهدف لزٌادة الوعى بمزاٌا
الهجرة الشرعٌة والتأكٌد على حقٌقة أن إكتساب المهارات المهنٌة واللغوٌة من شأنه تعزٌز فرص الشباب
المصرى داخل وطنهم وفى الخارج حٌث أن هذه الحملة تعد مرحلة تجرٌبٌة وتستهدف محافظة الفٌوم فى
أنشطتها ,حٌث تتركز بها ظاهرة الهجرة غٌر الشرعٌة إلٌطالٌا ومن المتوقع أن ٌتم تمدٌد الحملة فى نهاٌة األمر
إلى محافظات مصر األخرى ,وذلك بإنشاء مدرسة للتدرٌب المهنى والتعلٌم الفنى بقرٌة "تطون" بالفٌوم كنواة
للحد من تلك الظاهرة بتموٌل من إٌطالٌا ,هذا إلى جانب مساهمات العدٌد من الجهات والهٌئات ومؤسسات
المجتمع المدنى.
من جهة أخرى ,كان البد من اإلهتمام بالجانب األمنى والذى برز من خالل اإلتفاقٌة التى أبرمت بٌن
وزارتى الداخلٌة بمصر وإٌطالٌا بشأن الهجرة غٌر الشرعٌة وسبل مكافحتها حفاظا على أرواح الشباب الذٌن
ٌدفعون حٌاتهم ثمنا لهذة الظاهرة .تعد إٌطالٌا أول دولة أوروبٌة توقع معها مصر إتفاقٌة من هذا النوع حٌث
تتضمن تبادل المعلومات بٌن األجهزة األمنٌة فى الدولتٌن حول الهجرة غٌر الشرعٌة وجرائم اإلرهاب ومختلف
أشكال الجرٌمة المنظمة .أٌضا أكد وزٌر الداخلٌة اإلٌطالى أن توقٌع هذة اإلتفاقٌة ٌأتى من قناعة أكٌدة لدى دولته
بخطورة ظاهرة الهجرة غٌر الشرعٌة على أمن مصر وإٌطالٌا وتهدٌدها لحٌاة الضحاٌا الذٌن ٌدفعون أموالهم
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للنصابٌن ,وقد حدد المشرع المصرى نطاق العمل لمواجهة تلك الظاهرة والتى عرفها تحت بند اإلتجار بالبشر
قانون للحد والقضاء على تلك الظاهرة (ملحق رقم  ) 1والمعروف بقانون رقم  64لسنة  2010بشأن مكافحة
اإلتجار بالبشر .

الخالصة
ٌواجه المهاجرون غٌر الشرعٌٌن مخاطر عدٌدة أثناء الهجرة غٌر الشرعٌة وذلك إما عن طرٌق الموت أثناء
السفر فى حٌن أن الناجٌن من الموت ٌواجهون العقوبات إما بالحبس أو الترحٌل إلى دولهم مرة أخرى .كما تعتبر
هذة الظاهرة صادمة لحقوق اإلنسان مشٌنة للعالم فالمهاجرون جزء من الحل ولٌسوا المشكلة والٌجوز أن
ٌتحولوا إلى كبش فداء لمجموعة واسعة من األمراض اإلجتماعٌة والجشع وبالتالى ٌجب التعامل مع قضاٌا
الهجرة غٌر الشرعٌة بإعتبارها ظاهرة ولٌست مشكلة ألن الهجرة وإنتقال الناس من موطن آلخر بهدف العمل أو
غٌر ذلك الٌعتبر مشكلة كما أن حرٌة التنقل هى حق متاح لكل البشر والٌجوز تقٌٌدها ألسباب سٌاسٌة أو
إقتصادٌة أو إجتماعٌة وقد أكدت الكثٌر من التقارٌر الدولٌة لمنظمة العفو ومنظمة العمل الدولٌة عن أهمٌة تعزٌز
حقوق المهاجرٌن ووقف اإلنتهاكات التى ٌتعرضون لها وضرورة معالجة المشكالت التى أدت لتفاقم ظاهرة
الهجرة غٌر القانونٌة وتوفٌر الحماٌة لهم ,ولذلك ٌجب حماٌة حقوق الناجٌن منهم والذٌن ٌصلوا لبلدان المهجر
دون أوراق قانونٌة حٌث ٌتعرضون ألنواع شتى من القهر خاصة أنهم لن ٌتمكنوا من العودة مرة أخرى
ألوطانهم وٌجب مطالبة الحكومات بالتصدٌق على إتفاقٌة العمال المهاجرٌن ومطالبة الحكومات التى صدقت
على اإلتفاقٌة بتنفٌذ ما جاء بها لكفالة حقوق المهاجرٌن والجدٌر بالذكر أن اإلتفاقٌة أصدرتها األمم المتحدة عام
. 1990

التوصيات
ٌ - 1جب على كل الدول توفٌر الوسائل والمعدات لقوات حرس الحدود خاصة الدول التى تتمٌز بسواحل
طوٌلة مثل جمهورٌة مصر العربٌة والمملكة العربٌة السعودٌة وذلك بتقدٌم مساعدات ومٌزانٌات مرتفعة
وخاصة حماٌة وحراسة األماكن التى تتمٌز بأنها نقطة إنطالق لقوارب المهربٌن.
 - 2الوقاٌة تبقى دائما خٌر من العالج ,لذا على الدول القٌام بحمالت التوعٌة فى كل من دول المصدر
والعبور والمقصد وذلك إلعالم أكبر قدر ممكن من الشعب والشباب خاصة عن مخاطر الهجرة غٌر
الشرعٌة ,حتى ال ٌقع المهاجرون فى شراك المهربٌن والموت أثناء السفر .كما ٌجب عرض كل الطرق
والوسائل التى ٌستعملها المهربون لتجنٌد المهاجرٌن وضحاٌا اإلتجار بالبشر حتى ٌتمكن األفراد من أخذ
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حذرهم ,واإلستعانة بوسائل اإلعالم لتوعٌة أكبر قدر من األشخاص مع القٌام بدورات تدرٌبٌة فى
المؤسسات والمدارس.
 - 3البد أن تقوم الحكومات بمكافحة العنف ضد المرأة ومنح المرأة الحق فى التعلٌم والعمل والحصول على
أجر مماثل لألجر الذى ٌتقاضاه الرجل.
 - 4التنسٌق بٌن دول المقصد والدول المصدرة للمهاجرٌن للحد من صرامة الدخول إلٌها ,وفتح القنوات
المشروعة حتى ال ٌلجأ المهاجرون إلى شبكات التهرٌب.
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