
الدولــة املصرية وقضايا اللجوء والهجرة ... مدخل سياســاتي

1

1



الدولــة املصرية وقضايا اللجوء والهجرة ... مدخل سياســاتي

2

2

الدولة املصرية وقضايا اللجوء واهلجرة 
مدخل سياساتي

إعداد
نورهان نبيل

باحثة بوحدة السياسات العامة

 مراجعة
  عبدالناصر قنديل

نائب رئيس مركز جسور  للدراسات االستراتيجية

 



الدولــة املصرية وقضايا اللجوء والهجرة ... مدخل سياســاتي

3

3

الدولة المصرية وقضايا اللجوء والهجرة ... مدخل سياساتي

قضايا الهجرة ) الشرعية وغير الشرعية (
ُتعــد ظاهــرة الهجــرة مــن الظواهــر القديمــة فــي ظــل غيــاب مفهــوم الدولــة باســتثناء بعــض الكيانــات التــي 
ترتبــط بروابــط مشــتركة مــن اإلطــار التاريخــي، والتقــارب ـفـي العــادات والتقاليــد، أو روابــط الــدم، وروابــط 
طائفيــة أو أثنيــة أو لغويــة، وقــد كان لغيــاب الحــدود دور كبيــر فــي التنقــل، إال أنــه مــع ظهــور مفهــوم الدولــة 
والحــدود السياســية والجغرافيــة ومناطــق العبــور القانونيــة، اتخــذت الــدول التدابيــر لتقنيــن الهجــرة ضمــن 

قوانيــن وانظمــة خاصــة بهــا.

ولكــن منــذ نهايــة التســعينيات بــرزت ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية، وبــدأت تشــكل تهديــًدا خطيــًرا علــى دول 
المصــدر، وعـلـى دول العبــور، وعـلـى دول االســتقبال بشــكل يؤثــر وينعكــس عـلـى سياســات هــذه الــدول 
نتيجــة لفقــدان القــوة البشــرية لبلــدان المصــدر بالهجــرة أو المــوت، وفضــاًل عــن ذلــك ســطعت أزمة الالجئين 
نتيجــة االضطرابــات التــي شــهدتها منطقــة الشــرق األوســط منــذ عــام 2011، حيــث يهــرب الالجئــون مــن 
الحــروب األهليــة والمجاعــات والفقــر، ولكنهــم يتعرضــون خــالل رحلتهــم للوصــول إلــى دولــة اللجــوء إلــى كل 

أنــواع المعانــاة، فضــاًل عــن فقــدان العديــد منهــم لحياتهــم. 

ولذلــك تكتســب قضايــا المهاجريــن والالجئيــن أهميــة كبــرى فــي السياســة الخارجيــة المصريــة، خاصــة مــع 
ازديــاد أعــداد الالجئيــن مــع تفجــر الصراعــات الداخليــة عقــب أحــداث 2011، وارتفــاع معــدالت الهجــرة غيــر 
الشــرعية مــن جنــوب المتوســط إـلـى دول الشــمال، وعملــت مصــر عـلـى الحــد مــن الهجــرة غيــر الشــرعية 
وتعاملــت مــع قضايــا الالجئيــن مــن خــالل االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة، فضــاًل عــن محاولــة الوصــول 
لحلــول سياســية للصراعــات القائمــة فــي المنطقــة للحــد مــن تفاقــم هــذه القضايــا، إال أن التوصــل لحلــول 
لهــذه الصراعــات ليــس بســهل بســبب النزاعــات االهليــة فــي هــذه الصراعــات فضــاًل عــن التدخــالت الخارجيــة، 
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كمــا أن ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية وأن اســتطاعت الدولــة تحجيمهــا بشــكل كبيــر إال أن القضــاء عليهــا 
بشــكل نهائــي ســيحتاج المزيــد مــن الوقــت.

وـفـي ضــوء مــا ســبق، تهــدف الورقــة إـلـى معرفــة مــا هيــة الهجــرة وأنواعهــا والفــرق بيــن المهاجــر والالجــئ، 
ومــن ثــم التطــرق إلــى التعامــل المصــري مــع هــذه القضيــة الهامــة كدولــة مصــدر ومســتقبل، وهــل نجحــت 

مصــر فــي تحقيــق نتائــج جيــدة فــي هــذه القضيــة.

ماهية الهجرة وأنواعها وأسبابها والفرق بين المهاجرين والالجئين: 

تعنــي الهجــرة ـفـي علــم الديموغرافيــا الحركــة الســكانية، وهــي التــي ينتقــل فيهــا األفــراد والجماعــات مــن 
مكانهــم األصلــي الــذي يعيشــون فيــه، إلــى مــكان آخــر يعيشــوا فيــه ويعملــوا فيــه، وذلــك يتــم خــالل فتــرة 
زمنيــة معينــة، والمهاجــر هــو الشــخص الــذي يرغــب بالرحيــل مــن بلــده األصـلـي بكامــل حريتــه، ألســباب 
تتعلــق بالراحــة الشــخصية، ودون تدخــالت خارجيــة، ولديــه الحــق فــي تحديــد موعــد الذهــاب والعــودة، وهــذا 
ال يشــمل الالجئيــن، أو النازحيــن، أو غيرهــم؛ ممــن أُجبــروا علــى الهجــرة بشــكل قســري، ومغــادرة منازلهــم، 

وهنــاك أنــواع مختلفــة مــن الهجــرة بنــاء علــى تصنيفــات مختلفــة، وهــي تنقســم كاألتــي: 

أ. أنواع الهجرة من حيث القائم بالهجرة:

1. الهجــرة الفرديــة: هــي التــي تحمــل االفــراد منفرديــن قريًبــا أو بعيــًدا مــن أمكنــة ســكنهم االصليــة لالســباب 
التــي دفعتهــم للهجــرة.

2. الهجــرة األســرية: عندمــا يقــرر الفــرد المهاجــر عــدم العــودة إـلـى موطنــه األصـلـي واالســتقرار ـفـي مهجــره 
بصحبــة أســرته.

3. الهجــرة الجماعيــة: يشــترك فيهــا جملــة أفــراد أو أســر، وهــي غالًبــا مــا تنجــم عــن الكــوارث الطبيعيــة، وقــد 
تكــون بهــدف تحقيــق مشــروعات اقتصاديــة وتنمويــة وتخطيطيــة، وأحيانـًـا تنجم عــن الحروب واالضطرابات 

السياســية واألطماع االســتيطانية.

ب. أنواع الهجرة من حيث الكيفية:

1. الهجــرة العموديــة: يقصــد بهــا الهجــرة التــي يهــدف منهــا المهاجــر إلــى إحــداث تغييــر فــي مكانتــه االجتماعيــة 
أو االقتصاديــة أو كلتيهمــا، والســعى نحــو مــا يظنــه أفضــل.

2. الهجرة األفقية: يقصد بها تغيير مكان اإلقامة مع االحتفاظ بذات العمل. 

ج. أنواع الهجرة حسب بعد الزمن: 

كان  1. الهجــرة الدائمــة: يهــدف المهاجــر مــن ورائهــا إلــى االقامــة الدائمــة فــي المــكان الــذي يهاجــر إليــه، ســواء أ
هــذا المــكان فــي الداخــل أو الخــارج.
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2. الهجــرة المؤقتــة: ال يهــدف المهاجــر لالقامــة الدائمــة فــي المهجــر، حيــث يعــود إلــى موطنــه األصلــي بعــد مــدة 
الهجــرة التــي قــد تطــول أو تقصــر. 

د. أنواع الهجرة حسب منطقة الجذب: 

1. الهجــرة الداخليــة: هــي الهجــرة مــن مــكان لمــكان، داخــل حــدود الدولــة، بمعنــى ان ال يتــم االنتقــال خــارج 
الدولــة، ولكــن مــن محافظــة إلــى أخــرى، مثــل تلــك الهجــرة مــن المــدن أو الريــف إلــى الصحــاري مــن أجــل 
تعميرهــا ودب الحيــاة فيهــا، وتتميــز الهجــرة الداخليــة بأنهــا زهيــدة الثمــن بالنســبة للهجــرة الخارجيــة، فتعتبــر 
غيــر مكلفــة بمقارنتهــا بنظيرتهــا، وإذ أن الســفر يكــون لمســافات بســيطة وال يوجــد رســوم خــروج أو دخــول 

إلــى دولــه أخــرى، وتعــرف تلــك الهجــرة ببســاطتها وعــدم وجــود مشــكالت كثيــرة فيهــا.

كثــر أنــواع الهجــرة انتشــار،  2. الهجــرة الخارجيــة: هــي الهجــرة التــي تحــدث مــن دولــة إـلـى أخــرى، وهــي ا
وينــدرج تحتهــا الهجــرة الشــرعية مــن خــالل األوراق الرســمية وبشــكل رســمي أو الهجــرة غيــر الشــرعية، 
وقــد تكــون الهجــرة الخارجيــة دائمــة أو مؤقتــة، وتتصــف الهجــرة الخارجيــة بأنهــا ذات مســافة كبيــرة وطويلــة، 
فالمســافرون يقطعــون مســافات كبيــرة لكــي يصلــوا إلــى البــالد األخــرى، وقــد يقطــع مســافات ليــس بطويلــة 
جــًدا فقــد تصــل إلــى بعــض الكيلــو متــرات فقــط، حيــث إن المســافة ال تعتبــر عائــق ســواء كثــرت أو طولــت 
فــي الهجــرة الخارجيــة، بــل تســمى هجــرة خارجيــة وفًقــا للمنطقــة التــي تمــت الهجــرة لهــا، طالمــا هنــاك حــدود 
دوليــة فحتــى لــو تخطــى الفــرد خطــوة فــي دولــة أخــرى يعتبــر ذلــك ســفر وهجــرة خارجيــة، ويمكــن توضيــح 

الفــرق بيــن الهجــرة الشــرعية والهجــرة غيــر الشــرعية:

ــا،   الهجــرة الشــرعية: هــي الهجــرة التــي تحــدث تحــت إشــراف جهــات معتــرف فيهــا ومعتمــدة دولًي
وتتــم الهجــرة القانونيــة عــن طريــق التقــُدم بطلــب تأشــيرة مــن الدولــة المــراد الهجرة إليهــا، ويوجد نوعين من 
تأشــيرات الهجــرة؛ تأشــيرات الهجــرة المخصصــة، وتعطــى لألشــخاص الذيــن يرغبــون بالبقــاء بشــكل دائــم، 
وتعتبــر هــذه التأشــيرات محــدودة حيــث ُتــوزع بحســب كل بلــد، والنــوع الثانــي مــن التأشــيرات تأشــيرات غيــر 

المهاجريــن، وتمنــح للســياح، والطــالب، ورجــال األعمــال الذيــن هــم بحاجــة إلــى إقامــة مؤقتــة. 

الهجــرة غيــر الشــرعية: هــي الهجــرة خــارج المعاييــر التنظيميــة للدولــة المرســلة أو دولــة العبــور أو 
الدولــة المســتقبلة للمهاجريــن، ومــن وجهــة نظــر الدولــة المســتقبلة، فإنهــا تتضمــن الدخــول أو اإلقامــة أو 
العمــل بصــورة غيــر قانونيــة ـفـي البــالد، أمــا مــن وجهــة نظــر الدولــة المرســلة، فهــي تنطــوي عـلـى مخالفــة 
اللوائــح والقوانيــن فــي حــاالت مثــل قيــام الشــخص بعبــور الحــدود الدوليــة دون جــواز ســفر صالــح أو وثائــق 
ســفر أو غيــر مســتوفي الشــروط اإلداريــة لمغــادرة البــالد، ويرتبــط المصطلــح بحــاالت تهريــب المهاجريــن 
بطريقــة غيــر قانونيــة، لذلــك هنــاك عالقــة وطيــدة بيــن الهجــرة غيــر الشــرعية وتهريــب البشــر واالتجــار بهــم، 

وهــو إحــدى النتائــج الســلبية للهجــرة غيــر الشــرعية. 

فغالبيــة المهاجريــن غيــر الشــرعيين يلجــأون إلــى أباطــرة تهريــب البشــر لتنظيــم هروبهــم إلــى الــدول التــي 
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ــا باســتخدام  يرغبــون فــي االنتقــال والعيــش بهــا مقابــل مبالــغ ماليــة، فتقــوم عصابــات تهريــب البشــر غالًب
السنابك القديمة والقوارب ذات المولدات الكبيرة في اإلبحار من مناطق معينة بسواحل البحار متجهين 
إلــى المناطــق التــي يقصدونهــا، كمــا فــي حالــة اتجــاه الصومالييــن والســودانيين واإلثيوبييــن واإلريترييــن إلــى 

األراضــي الســعودية واليمنيــة، حيــث يتــم إنزالهــم عنــد المراســي البعيــدة عــن المنافــذ والنقــاط األمنيــة.

وُيعــد االتجــار بالبشــر، وبخاصــة النســاء واألطفــال، مســألة متعــددة الجوانــب ترتبــط عــادًة بتدفقــات الهجــرة 
المختلطــة، لتشــمل فئــات متعــددة مــن المهاجريــن، بمــن فيهــم الالجئــون وطالبــو اللجــوء والمهاجــرون 
االقتصاديــون وغيرهــم مــن أصنــاف المهاجريــن الذيــن يســافرون عــادًة بصفــة غيــر شــرعية مســتخدمين 

وســائل تنقــل مشــابهة، علــى الرغــم مــن تعــدد أســباب تنقلهــم. 

ويمكن تقسيم العوامل واألسباب التي أدت لجعل الناس يهاجرون لفئتين وهما: 

- عوامــل الدفــع: هــي العوامــل التــي تجعــل فكــرة العيــش فــي نفــس المــكان أمــر غيــر مرغــوب فيــه، وهــي قد 
ّــي المســتوى االقتصــادي والمعيشــي  تكــون عوامــل اقتصاديــة وتتمّثــل فــي البطالــة وانخفــاض األجــور وتدن
داخــل البلــدان الُمصــّدرة للمهاجريــن، إضافــة إـلـى األســباب االجتماعيــة المتمثلــة ـفـي ضعــف أو انعــدام 
الروابــط االجتماعيــة واألســرية، وكذلــك مشــكلة االنفجــار الســكاني ومــا تســببه مــن ارتفــاع أعــداد الســكان 

كالفقــر، والتلــّوث، ونقــص الميــاه.

- عوامــل الجــذب: هــذه العوامــل تكــون متواجــدة بالمــكان الــذي يرغــب المهاجــر باالنتقــال إليــه وهــي 
تســتطيع تشــجيع الشــخص علــى العيــش وتجعلــه أفضــل، وتتمّثــل فــي ارتفــاع أجــور العمــال فــي البلــد المــراد 
الهجــرة إليهــا، وارتفــاع المســتوى المعيشــي بهــا ووجــود خدمــات اجتماعيــة وصحيــة أفضــل مقارنــة بدولــة 

المهاجــر. 
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التعامل المصري مع القضية كمصدر وكمستقبل

كانــت مصــر قبــل الخمســينيات دولــة مســتقبلة للهجــرة وظهــر ذلــك فــي جوانــب عديــدة سياســية واقتصادية 
واجتماعيــة وثقافيــة، وبــدأت مصــر فــي تصديــر الهجــرة بعــد الخمســينيات وكانــت منظمــة فــي صــورة معلمين 
ومهندســين وأطبــاء لــدول الخليــج لتعميــره وهــذا يعكــس دور القــوى الناعمــة التــي كانــت تلعبــه مصــر، إلــى 

أن ظهــرت الهجــرة غيــر الشــرعية فــي التســعينات.

بلــغ إجمالــي عــدد المصرييــن فــي الخــارج وفًقــا لبيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، نحــو 9 
كــدت أن هــذا العــدد ال  مالييــن مصــري، إال أن وزيــرة الهجــرة وشــؤون المصرييــن بالخــارج »نبيلــة مكــرم«، أ

يعكــس الحقيقــة وهــو المســجل فقــط، لكــن يمكــن أن يصلــوا إلــى 14 مليــون مصــري فــي الخــارج.

ووفًقــا لمــا ســبق، يمكــن أعتبــار أن هنــاك ثــالث أنمــاط مــن الهجــرة ـفـي مصــر كدولــة مصــدر، وتتمثــل ـفـي 
الهجــرة القديمــة إلــى أوروبــا والواليــات المتحــدة والهجــرة المؤقتــة أو هجــرة العمــل والمتمثلــة فــي الخليــج، 
وتســتفيد مصــر مــن هــذه الهجــرة، فعلــى ســبيل المثــال بلغــت قيمــة تحويــالت المصرييــن بالخــارج خــالل 

الســنة الماليــة 2020-2021    نحــو 31 مليــار دوالر، ثــم تأتــي الهجــرة غيــر الشــرعية.

وباإلضافــة لمــا ســبق، تحولــت مصــر وفًقــا لموقعهــا الجغراـفـي واألوضــاع السياســية التــي تشــهدها عــدد 
مــن دول المنطقــة إلــى دولــة عبــور ومقصــد لالجئيــن، حيــث تســتضيف مصــر نحــو 6 مليــون الجــئ ومهاجــر 

يتمتعــون بمختلــف الخدمــات األساســية.

وتعمــل مصــر حالًيــا علــي عــالج التناقــض حــول مصالــح مصــر كدولــة مصــدر للمهاجريــن وفــي الوقــت نفســه 
مســتقبله للمهاجريــن، حيــث تعمــل عـلـي حــل هــذه اإلشــكالية بالتعــاون مــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة، 
ولذلــك ســيتم التطــرق إلــى التعامــل المصــري مــع قضيتــي الهجــرة غيــر الشــرعية والالجئيــن لمــا لهــم مــن 

أهميــة بالنســبة إلــى الدولــة المصريــة وللمجتمــع الدولــي ككل.
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أ. قضية الهجرة غير الشرعية:

كثــر المشــكالت التــي تــؤرق المجتمــع الدولــي، وهــي ظاهــرة  ُتعــد ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية واحــدة مــن أ
متعــددة األبعــاد حيــث يســهم فيهــا عوامــل اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة وســكانية، وُيعــد الدافــع 
الرئيســي فــي انتشــارها هــو تزايــد الضغــط علــى الهجــرة بشــكل عــام مــع ارتفــاع تكلفــة الهجــرة الشــرعية أو 

تطبيــق سياســات تحــد مــن هجــرة األشــخاص إلــى بــالد أخــرى بطريقــة قانونيــة.

تنامــت ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية ـفـي مصــر ـفـي مطلــع األلفيــة الجديــدة بســبب الظــروف االقتصاديــة 
الصعبــة والبطالــة حيــث أن المؤسســة التعليميــة كانــت ال يســتطيع تقديــم خريجيــن بكفــاءات تتماشــى 
مــع ســوق العمــل، فضــاًل عــن انخفــاض قيمــة العملــة المصريــة نظيــر عملــة الــدول التــي تجــذب المهاجريــن 
ممــا يمكنهــم مــن بنــاء ثــروة، وتزايــدت هــذه الظاهــرة عقــب أحــداث 25 ينايــر 2011 ومــا تالهــا بســبب 
االنفــالت األمنــي، وتتضاعفــت الهجــرات غيــر الشــرعية ـفـي ظــل الظــروف غيــر المســتقرة والصعبــة التــي 

مــرت بهــا ليبيــا علــى مــدار األعــوام األخيــرة حيــث باتــت مركــًزا للهجــرة، بســبب طبيعتهــا الجغرافيــة.

وتتعــدد أســاليب تهريــب المهاجريــن فــي مصــر مــا بيــن الهجــرة عــن طريــق القــوارب الخاصــة بالصيــد خاصــة 
فــي حــاالت الهجــرة إلــى اليونــان وإيطاليــا، ومــا بيــن الحصــول علــى تأشــيرات للســياحة ثــم البحــث عــن عمــل 
فــي الدولــة المســتقبلة، وأيًضــا تزويــر التأشــيرات وطلــب اللجــوء فــي الدولــة المســتقبلة، وُتعــد هجــرة القــوارب 
هــي األخطــر حيــث يلجــأ معظــم المهاجريــن إلــى الهــروب عبــر قــوارب الصيــد باعتبارهــا الوســيلة األرخــص 
واألســهل لعــدم اشــتراطها علــى تأشــيرة أو عقــد عمــل حيــث يتــم تهريــب راغبــي الهجــرة الغيــر مشــروعة مــن 
ســواحل مصــر إلــى قرابــة ســواحل دول أخــرى ويســتكمل بعدهــا المهاجريــن المســافة المتبقيــة إلــى ســاحل 

تلــك الدولــة ســباحة، ونتــج ذلــك العديــد مــن الحــوداث،

وفيما يلي بعض الحوادث خالل الـ15 سنة الماضية: 

ــة، وبعــد ذلــك  - عــام 2007: فــي نوفمبــر عــام 2007، لقــي نحــو 147 شــابًا غرقهــم قــرب الســواحل اإليطالّي
الحــادث بأيــام، غــرق مركــب آخــر قــرب جزيــرة كريــت اليونانيــة بالبحــر المتوســط وعلــى متنــه 100 شــاب.

- عــام 2008: ـفـى مطلــع العــام، غــرق قــارب يحمــل 20 شــخًصا، أثنــاء محاولتهــم الهجــرة غيــر الشــرعية 
لليونــان، والتــى قــد انطلقــت مــن مصــر، ومــن ثــم إـلـى تركيــا وعنــد تحركهــم للذهــاب إـلـى اليونــان لقــوا 
مصرعهــم غرًقــا، وشــهد نفــس العــام غــرق مركــب علــى متنــه 170 شــخص، لقــي 48 شــخًصا منهــم مصرعــه 

أثنــاء محاولتهــم الهجــرة بشــكل غيــر شــرعي إليطاليــا.

وفــى حــادث مأســاوى آخــر، غــرق قــارب فــي كفــر الشــيخ فــي حــادث لقــى علــى أثره 2 مــن المهاجرين مصرعهم 
بعــد مغــادرة المركــب ســواحل كفــر الشــيخ متجًهــا إلــى إيطاليــا، بينمــا فقــد 13 أخريــن ولــم ينجــو منهــم أحــدا، 
وفــي يونيــو مــن نفــس العــام غــرق مركــب يحمــل 40 شــابًا، ولقــوا مصرعهممــا عــدا شــخصان فقــط، فضــاًل 
عــن قــارب كان عـلـى متنــه 150 شــخًصا مــن بينهــم 50 مصريًــا، وتــم اعتبــار نحــو 100 شــخًصا ـفـي عــداد 

المفقوديــن.
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- عــام 2009: ـفـي مــارس عــام 2009 غــرق قــارب إنطلــق مــن ســواحل محافظــة كفــر الشــيخ، ولقــى 10 
أشــخاص مصرعهــم، فيمــا تــم القبــض عـلـى 24 آخريــن، وبعدهــا بأســبوع إنتشــرت أخبــار تفيــد بالقبــض 

عـلـى سمســار الهجــرة لذلــك القــارب.

- عــام 2010: ـفـى 3/30، طــاردت قــوة مــن حــرس الحــدود قاربيــن للصيــد ـفـى الميــاة اإلقليميــة المصريــة 
بمحافظــة كفــر الشــيخ، بعــد التنبــه إـلـى أنهمــا يحمــالن مهاجريــن غيــر شــرعيين إـلـى إيطاليــا، مــا أدى إـلـى 
غــرق القاربيــن، ووفــاة ثالثــة أشــخاص ممــن كانــوا علــى متنــه، بينمــا تــم إلقــاء القبــض علــى 38 آخريــن مــن 

الناجييــن.

 - عــام 2011: انتشــلت القــوات البحريــة المصريــة، جثاميــن 30 شــخًصا قبالــة ســواحل اإلســكندرية، لقــوا 
مصرعهــم بعــد تعطــل محــرك المركــب الــذي كان يقلهــم، نحــو جزيــرة صقليــة اإليطاليــة، وفــى نفــس العــام 
غــرق اثنيــن نتيجــه غــرق قــارب  قبالــة الســواحل الليبيــة نتيجــة محاولتهــم الهجــرة غيــر الشــرعية إليطاليــا، 
وبعدهــا تــم غــرق  قــارب آخــر يحمــل عـلـى متنــه 200 مهاجــًرا إـلـى أوروبــا، وـفـي يونيــو مــن العــام نفســه، 
أنقــذت القــوات البحريــة المصريــة 81 مواطًنــا قبــل تعرضهــم للغــرق علــى متــن مركــب للصيــد أمــام ســواحل 

اإلســكندرية فــي محاولــة للهجــرة غيــر الشــرعية إلــى إيطاليــا.

- عــام 2012: فــي أغســطس مــن عــام 2012، تعــرض قــارب صيــد مصــري للغــرق، كان يحمــل 40 شــخًصا، 
للهجــرة بشــكل غيــر شــرعي، أمــام الســواحل الليبيــة، بالبحــر المتوســط، حيــث لــم ينجــوا منهــم ســوى 

شــخص واحــد فقــط، وقــد ســلمت ليبيــا إلــى مصــر جثــث الضحايــا  مــن غــرق المركــب.

- عــام 2013: تمكنــت طائــرات للســالح الجــوي الليبــي ـفـي نوفمبــر مــن العثــور عـلـى 48 مهاجــًرا مصريًــا 
بشــكل غيــر شــرعي، بعــد أن فقــدوا بصحــراء شــرق ليبيــا، ولــم يتــم إنقــاذ ســوى 7 أشــخاص فقــط، وـفـي 
كتوبــر لقــي مــا ال يقــل عــن 12 شــخًصا حتفهــم، إثــر غــرق مركــب للهجــرة غيــر الشــرعية  العــام نفســه، فــى أ
بالســواحل الغربيــة بمدينــة اإلســكندرية، فيمــا تمكنــت القــوات البحريــة المصريــة مــن إنقــاذ 116 شــخًصا 
كــب التــى كانــت متوجهــة إـلـى ايطاليــا. بينهــم 40 ســوريًا و72 فلســطينًيا و4 مصرييــن، عـلـى إحــدى المرا

كثــر مــن 400  كــب التــى كان علــى  متنهــا أ - عــام 2014: فــي ســبتمبر مــن ذلــك العــام غرقــت إحــدى المرا
شــخص مــن المهاجريــن غيــر الشــرعيين ـفـى البحــر المتوســط، مــن جنســيات مختلفــة مــا بيــن مصريــة 
وفلســطينية وســودانية، وكان عــدد المصرييــن حوالــي 66 شــخًصا، مــن بينهــم أطفــال، وكان المركــب انطلــق 
مــن مينــاء دميــاط فــي مصــر، متجًهــا إلــى أوروبــا وقــام المهربــون بإغراقــه عمــًدا فــى عــرض البحــر، بعــد مشــادة 

مــع الــركاب، الذيــن رفضــوا إجبارهــم علــى تغييــر المركــب إلــى مركــب أخــر غيــر صالــح لإلبحــار .

- عــام 2015: ـفـي مايــو مــن ذلــك العــام غــرق 3 أشــخاص وأنقــذت الســلطات المصريــة 31 آخريــن كانــوا 
كــب، بينهــم 13 يحملــون الجنســّية الســورية، و15 ســودانًيا، و2 يحمــالن الجنســية  علــى متــن إحــدى المرا
كثــر مــن 56 شــخًصا  اإلريتريــة، ومصــري واحــد، أمــا فــى شــهر يوليــو، فقــد غــرق مركــب هجــرة أخــر علــى متنــه أ
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كتوبــر مــن نفــس العــام، أعلنــت القــوات المســلحة المصريــة انتشــال  ومعظمهــم مــن المصرييــن، وفــي25  أ
10 جثــث مــن البحــر المتوســط بمنطقــة البرلــس، وتــم إنقــاذ 25 أخريــن بعــد ســقوطهم ـفـي الميــاه أثنــاء 

ســفرهم فــي هجــرة غيــر شــرعّية علــى متــن مركــب صيــد.

- عــام 2016: ـفـي أبريــل عــام 2016 غــرق 12 شــخًصا عـلـى األقــل بينهــم 3 أطفــال، و3 ســيدات، وكان 
عـلـى متــن المركــب 105 شــخًصا مــن جنســيات مختلفــة، بينهــم 18 مصريًــا، و74 صومالًيــا، و11 ســوريًا، 
وســودانًيا، وآخــر فلســطينًيا، وفــي شــهر يونيــو، إنتشــلت القــوات البحريــة 31 شــخًصا مــن جنســيات مختلفــة، 
وعثــر عـلـى 9 جثــث متحللــة األجــزاء، بينهــا جثــة ســيدة مصريــة، وكان المركــب عـلـى متنــه 600 شــخص 
كثــر  بميــاه البحــر المتوســط، وفــي نفــس الشــهر غــرق 42 شــخًصا علــى األقــل بعــد انقــالب مركــب علــى متنــه أ
مــن 300 مهاجــر، وفــى ســبتمبر، غــرق قــارب برشــيد، حيــث أنتشــلت القــوات البحريــة المصريــة حوالــي 50 
كثــر مــن 150 مهاجــًرا، كمــا تــم انشــال عــدد كبيــر مــن الضحايــا، إلــى جانــب غــرق  شــخًصا، ونجحــت فــى إنقــاذ أ

مركــب أخــر قبالــة ســواحل كفــر الشــيخ. 

ومنــذ عــام 2016 وعقــب واقعــة مركــب المــوت برشــيد، شــددت مصــر الرقابــة عـلـى الســواحل، وأطلقــت 
االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية 2016-2026، وأدى تشــديد الرقابــة إلــى نتائــج جيــدة، 
لكــن أعــادت قضيــة غــرق قرابــة 70 شــخًصا فــي رحلــة هجــرة غيــر شــرعية انطلقــت مــن مصــر فــي اتجــاه ليبيــا، 

قاصــدة إيطاليــا، فــي ســبتمبر 2021، القضيــة إلــى الصــدارة. 

كبــر  أوضحــت دراســة بحثيــة للمركــز القومــي للبحــوث االجتماعيــة والجنائيــة، أن المحافظــات التــي تضــم أ
البحيــرة،  الغربيــة،  المنوفيــة،  القليوبيــة،  الدقهليــة،  الشــرقية،  الشــرعيين هــم  المهاجريــن غيــر  عــدد مــن 
كفــر الشــيخ، الفيــوم، أســيوط، األقصــر، والمنيــا، ووفًقــا إلحصائيــات اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الهجــرة غيــر 
الشــرعية واالتجــار بالبشــر، فــإن 58% مــن المهاجريــن غيــر الشــرعيين المصرييــن أطفــال دون الـــ18 عاًمــا، 

وفــي 2017 تــم تســجيل وفــاة 1773 شــخص بســبب الهجــرة غيــر الشــرعية.

عملــت مصــر خــالل الســنوات الماضيــة عـلـى مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية حرًصــا منهــا عـلـى أبناءهــا 
وانطالًقــا مــن اســتراتيجيتها الوطنيــة، وذلــك مــن خــالل معالجــة الخلــل وتحســين الوضــع الــذي يدفــع إلــى 
الهجــرة غيــر الشــرعية، فنجدهــا تعمــل علــى توفيــر فــرص العمــل مــن خــالل المشــروعات ومحاولــة رفــع 

االجــور، وتحســين وضــع األســر ـفـي القــرى.
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الجهود المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية على مختلف المستويات:
11. على المستوى المحلي: . على المستوى المحلي: 

بذلــت مصــر مجهــود كبيــر فــي الحــد مــن الهجــرة غيــر الشــرعية علــى المســتوى المحلــي مــن خــالل العمــل 
علــى عــدة محــاور، وذلــك كاألتــي: 

المحور التنموي: 

تعمــل مصــر ـفـي هــذا المحــور عـلـى توفيــر فــرص عمــل للشــباب أو توفيــر فــرص لهــم لاللتحــاق بســوق 
العمــل، وكذلــك االهتمــام بصعيــد مصــر والمناطــق المهملــة ومحاولــة الدولــة للوصــول إلــى نــوع مــن التــوازن 
ـفـي التنميــة اإلقليميــة بحيــث ال ينصــب كل االهتمــام عـلـى القاهــرة الكبــرى فقــط، ولذلــك دور هائــل ـفـي 
مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية ألن إيجــاد فــرص عمــل معنــاه دخــول فــرص مناســبة للمواطنيــن فــي األماكــن 
األكثــر فقــًرا واحتياًجــا، وبالتاـلـي لــن يكــون هنــاك داعــي للهجــرة غيــر الشــرعية للبحــث عــن مصــدر دخــل، 

وفيمــا يلــي أبــرز المبــادرات:

كــب النجــاة فــي ديســمبر 2019، والتــى ركــزت بشــكل  - أطلــق الرئيــس »عبــد الفتــاح السيســي« مبــادرة مرا
خاص على توفير فرص عمل مناســبة للشــباب بالقرى والمحافظات األكثر تصديًرا للهجرة غير الشــرعية، 
كــب النجــاة، تضمنت توعية  كمــا أن االســتراتيجية المتكاملــة التــى وضعتهــا وزارة الهجــرة لتنفيــذ مبــادرة مرا
المجتمــع بمخاطــر الهجــرة غيــر الشــرعية، وســبل الهجــرة اآلمنــة، باإلضافــة إلــى توفيــر البدائــل اإليجابيــة مــن 
تدريــب وفــرص عمــل وريــادة األعمــال للشــباب، فــى حيــن تــم تخصيــص 250 مليــون جنيــه بميزانيــة الدولــة 
2021 لدعــم تنفيــذ المبــادرة ـفـى 70 قريــة عـلـى مســتوى الجمهوريــة، هــذا وســاهمت المبــادرة ـفـى إطــالق 
مشــروعات بقيمــة 55 مليــون جنيــه، وكانــت أولــى فعاليــات المبــادرة فــي الفيــوم مــن خــالل 3 حمــالت لَطــرق 
األبــواب بإجمالــي 150 ألــف زيــارة، اســتهدفت 161 ألًفــا فــي 60 قريــة، وانطلقــت فعاليتهــا الثانيــة مــن البحيــرة 
كبــر المحافظــات المصــدرة للهجــرة غيــر الشــرعية، وتــم افتتــاح مركــز لتدريــب وتأهيــل  حيــث ُتعــد مــن أ
الشــباب بمنطقــة حــوش عيســى، تــم فيــه تدريبهــم وتوعيتهــم حــول ضــرورة العــزوف عــن تلــك الظاهــرة، 

وتوفيــر برامــج ثقافيــة ورياضيــة.

- أطلقــت وزارة التنميــة المحليــة بالتعــاون مــع اتحــاد الصناعــات المصريــة مبــادرة شــغلك ـفـي قريتــك 
بهــدف توفيــر قطــع األراضــي الالزمــة بعــدد مــن القــرى بالمحافظــات إلقامــة مجمعــات صناعيــة وإنتاجيــة 
لتنفيــذ مشــروعات يســتفيد منهــا أبنــاء تلــك القــرى، حيــث تهــدف إلــى توفيــر فــرص عمــل وتنميــة وتطويــر 
إنتــاج بتوفيــر منتجــات  للمشــروعات الحرفيــة ومتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة وتطويــر نظــم 

للســوق المصــري والتصديــر.

- تســتوعب مشــروعات البنيــة التحتيــة عــدد كبيــر مــن العمالــة ســواء الماهــرة أو شــبه الماهــرة للعمــل فــي 
هــذه المشــروعات.
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ووفًقا لخبراء أن:

- الجهود الســابقة تمت ترجمتها في التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء الخاص 
بتقرير البحث واالنفاق عن تراجع معدل الفقر من 32.5% إلى 29.7% والمســتهدف في خالل خطة التنمية 
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي عامهــا األخيــر 2022 أن يصــل معــدل الفقــر إلــى  28.5%، وهــذا المســتهدف يتــم 
تحقيقــه مــن خــالل التوســع فــي المشــروعات القوميــة خاصــة مــع إطــالق البرنامــج اإلصالحــي فــي المرحلــة 
الثانيــة االصالحــات الهيكليــة والتركيــز علــى الثــالث قطاعــات التــي تعــد الركائــز األساســية لعمليــة التنميــة 

قطــاع الصناعــة وقطــاع الزراعــة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. 

- الدولة المصرية خالل الموازنات الماضية الثالث تم مالحظة أن هناك نمو متزايد في حجم االستثمارات 
الحكوميــة والتــي يتــم ضخهــا فــي المشــروعات القوميــة وهــو يعطــي داللــة واضحــة أن السياســية العامــة 
للدولــة مســتهدفة زيــادة باســتمرار ـفـي حجــم هــذه االســتثمارات بحيــث يكــون هنــاك مشــروعات قوميــة 

تولــد فــرص عمــل تســتوعب الزيــادة الســكانية التــي تحــدث كل عــام.

- كان مــن المســتهدفات ـفـي خطــة التنميــة االقتصاديــة أن يتــم توفيــر 900 ألــف فرصــة عمــل ســنوية، 
والمشــروعات القوميــة  خــالل الســنوات الســبع الماضيــة وفــرت 5 مليــون فرصــة، وعــام 2020 وفــرت 
كثــر مــن مليــون و100 ألــف فرصــة عــام وهــي األرقــام الرســمية المعلنــة مــن الدولــة،  المشــروعات القوميــة أ
وبالتالــي يعنــي هــذا أن الدولــة تعــي أن نمــط الزيــادة الســكانية تســتوجب أن تعمــل فــي خطتهــا التنمويــة 

عـلـى إيجــاد مشــروعات تســتوعب هــذه الزيــادة وتوفــر فــرص العمــل المالئمــة لهــم.

كة  - القيــادة السياســية دائًمــا حريصــة علــى إيجــاد مســاحة للقطــاع الخــاص فــي زيــادة اســتثماراته والشــرا
مــع الحكومــة كــي يمكنهــا التوســع ـفـي مشــروعاتها وخطــوط االنتــاج وبالتاـلـي تولــد فــرص عمــل وهــو مــا 
جعــل الدولــة تقــدم العديــد مــن التســهيالت للقطــاع الخــاص والمســتثمرين؛ للتقليــل مــن تكاليــف االنشــطة 
االســتثمارية وتوفيــر دعــم واراضــي وتســهيل إجــراءات التراخيــص ودعمــه ـفـي حالــة رغبتــه ـفـي التصديــر، 
وبرنامــج دعــم الصــادرات مــن أحــد المحــركات التــي تســاعد القطــاع الخــاص التــي تزيــد مــن انتاجــه وفــي 

مقابــل هــذا يكــون محتــاج عمالــة يتــم توظيفهــا فــي خطــوط االنتــاج التــي يتــم التوســع فيهــا. 

وتســاهم هــذه العوامــل ـفـي تراجــع كبيــر ـفـي فكــرة أن يســعى المواطــن إـلـى الهجــرة غيــر الشــرعية خــارج 
البــالد، ألنــه طالمــا توافــرت االدوات التــي تســاعد فــي توفيــر حيــاة كريمــة للمواطنيــن، لــن يكــون هنــاك رغبــة 
فــي الهجــرة غيــر الشــرعية، وفضــاًل عــن الجهــود الســابقة فــإن مبــادرة »حيــاة كريمــة« ُتعــد مــن أهــم المبادرات 

التــي تســاهم فــي تحســين حيــاة المواطنيــن فــي القــرى. 

- المحــور التشــريعي: قبــل عــام 2016 لــم يكــن هنــاك تجريــم ـفـي القانــون الجناـئـي المصــري للمهاجريــن، 
وكان عندمــا يتــم القبــض علــى أي مهاجــر إمــا يطلــق ســراحه أو يتــم اعتقالــه لعــدم وجــود جريمــة محــددة 

فــي القانــون المصــري، ولكــن هــذا تــم تعديلــه مــن خــالل:
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- إصــدار القانــون رقــم 82 لعــام 2016، لــردع وتعنيــف جريمــة الهجــرة غيــر الشــرعية؛ إذ نــص القانــون فــي 
مادتــه السادســة علــى أن يعاقــب بالســجن وبغرامــة ال تقــل عــن خمســين ألــف جنيــه وال تزيــد علــى مائتــي 
كبــر كل مــن ارتكــب جريمــة تهريــب  ألــف جنيــه أو بغرامــة مســاوية لقيمــة مــا عــاد عليــه مــن نفــع أيهمــا أ
المهاجريــن أو الشــروع فيهــا أو توســط ـفـي ذلــك، والعقوبــة تكــون الســجن المشــدد وغرامــة ال تقــل عــن 
مائتــي ألــف جنيــه وال تزيــد علــى خمســمائة ألــف جنيــه أو غرامــة مســاوية لقيمــة مــا عــاد عليــه مــن نفــع 
كبــر، إذا كان الجانــي قــد أســس أو نظــم أو أدار جماعــة إجراميــة منظمــة ألغــراض تهريــب المهاجريــن  أيهمــا أ
أو تولــى قيــادة فيهــا أو كان أحــد أعضائهــا أو منضمــا إليهــا، أو إذا كانــت الجريمــة ذات طابــع عبــر وطنــي، وإذا 
كان مــن شــأن الجريمــة تهديــد حيــاة مــن يجــرى تهريبهــم مــن المهاجريــن أو تعريــض صحتهــم للخطــر، أو 

تمثــل معاملــة غيــر إنســانية أو مهينــة. 

- تــم تأســيس اللجنــة الوطنيــة التنســيقية لمكافحــة ومنــع الهجــرة غيــر الشــرعية واإلتجــار بالبشــر رســمًيا 
فــي 23 ينايــر 2017 بموجــب قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 192 لســنة 2017، وهــي لجنــة تابعــة لمجلــس 
الــوزراء، وتضــم 29 وزارة وهيئــة، بخــالف رئيــس اللجنــة واثنيــن مــن الخبــراء، وتختــص اللجنــة الوطنيــة 
بالعمــل علــى رفــع مســتوى الوعــي العــام بمخاطــر الهجــرة غيــر الشــرعية واإلتجــار بالبشــر، وتعمــل اللجنــة 
أيًضــا علــى تعبئــة المــوارد الالزمــة لدعــم جهــود مكافحــة تلــك القضايــا، ودعــم التنميــة كأســاس لمكافحــة 
الهجــرة غيــر الشــرعية واإلتجــار بالبشــر، وتوفيــر البدائــل االيجابيــة لفــرص العمــل فــي مصــر، ودعــم مســارات 

الهجــرة الشــرعية. 

- اســتحدثت مصــر نيابــة جديــدة متخصصــة فــي مكافحــة جرائــم »االتجــار بالبشــر والهجــرة غيــر الشــرعية، فــي 
ســبتمبر 2021، حيــث أن النائــب العــام أصــدر قــراًرا بإنشــاء نيابــات مكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر والهجــرة 

غيــر الشــرعية بمقــر كل نيابــة اســتئناف علــى مســتوى الجمهوريــة. 

- أقــر البرلمــان المصــري ـفـي فبرايــر 2022، بعــض التعديــالت عـلـى أحــكام قانــون مكافحــة الهجــرة غيــر 
كثــر حزًمــا فــي مواجهــة المهربيــن، حيــث وافــق المجلــس علــى اقتــراح حكومــي بتغليــظ  الشــرعية، لتصبــح أ
العقوبــة علــى األشــخاص المســؤولين عــن تهريــب المهاجريــن بطــرق غيــر شــرعية، حيــث يواجــه المهــرب أو 
الوســيط عقوبــة الســجن المشــدد، وغرامــة تصــل إلــى 500 ألــف جنيــة مصــري، وشــملت التعديــالت تشــديد 
العقوبــة فــي عــدة حــاالت، مــن بينهــا اســتغالل المهــرب وظيفتــه الحكوميــة فــي التهريــب، وكذلــك اســتخدام 
الســالح أو الترهيــب أو معاملــة مــن يحاولــون الهجــرة بطريقــة غيــر آدميــة، وأضــاف القانــون فئــة النســاء 
واألطفــال ومتحــدي اإلعاقــة ضمــن مــواده، حيــث إن تهريــب مصرييــن مــن تلــك الفئــات يعاقــب فاعلــه 
بالســجن المشــدد والغرامــة الماليــة أيًضــا، وبحســب مــواد القانــون المعدلــة، فــإن عــدد ســنوات الســجن 

والغرامــة الماليــة تتضاعــف فــي حالــة عــودة المهــرب إلــى نفــس الجريمــة مــرة أخــرى.
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المحور التعليمي:

كثــر مــن التخصصــات االعتياديــة التــي أصبحــت تخــرج  كبــر وأ أصبــح ســوق العمــل يحتــاج إلــى تخصصــات ا
فــي األعــوام الســابقة وال تجــد الوظائــف المالئمــة لهــا فيلجــأ الشــباب إلــى الهجــرة إليجــاد الوظائــف المالئمــة 
فــي الخــارج لعــدم توافرهــا فــي بلــده، ولذلــك تعمــل الدولــة علــى الموائمــة بيــن مفــردات ومخرجــات النظــام 
التعليمــي وبيــن احتياجــات ســوق العمــل فــي الوقــت الحالــي كــي ال يخــرج مالييــن الخريجيــن ال يجــدوا فــرص 
العمــل التــي تالئمهــم وبالتالــي ترتفــع معهــم نســبة البطالــة ويزيــد اإلقبــال علــى الهجــرة غيــر الشــرعية كبديــل 
إليجــاد فــرص العمــل، ويتضــح ذلــك مــن اهتمــام الدولــة بالتعليــم الفنــي وبإدخــال التكنولوجيــا فــي العمليــة 

التعليمية. 

- محــور التوعيــة اإلعالميــة: عملــت مصــر عـلـى جانــب التوعيــة اإلعالميــة، ـفـي التلفزيــون والصحافــة وعــن 
طريــق اللقــاءات والنــدوات، والحديــث مــع الشــباب عــن مخاطــر األمــر، لتوضــح أنهــا ســتقدم لهــم البدائــل 

وفــرص العمــل وســتقيم لهــم مشــاريع يمكنهــم مــن خاللهــا العمــل واإلنتــاج والكســب.

تتعــاون وزارة التضامــن ووزارة الهجــرة مــع الجمعيــات األهليــة فــي تدريــب الشــباب فــي القرى الفقيرة وإقامة 
المشــروعات التنمويــة لهــم، ليكونــوا مســاهمين فــي المجتمــع، وعمــل اجتماعــات عديــدة لتوضيــح التأثيــر 
الســلبي للهجــرة غيــر الشــرعية وفقــد األرواح، فضــاًل عــن التركيــز عـلـى غالبيــة األفــكار الخاصــة بالتطويــر 

وتعديــل الســلوك بالبنــاء علــى عــدم اإللقــاء بالنفــس فــي التهلكــة.

المحور األمني: 

أصبــح هنــاك نــوع مــن التشــديد والتدقيــق علــى حمايــة الحــدود المصريــة بعــد عــام 2013، كنــوع مــن حمايــة 
األمــن الوطنــي المصــري وهــو مــا منــح الســيطرة علــى الحــدود الشــمالية البحريــة وهــو مــا كان لــه دور فــي 

الحــد مــن الهجــرة غيــر الشــرعية.

2. على المستوى اإلقليمي:

إيمانًــا منهــا بأهميــة العمــل عـلـى المســتوى الجماعــي، تعاونــت مصــر مــع محطيهــا اإلقليمــي لمكافحــة 
الهجــرة غيــر الشــرعية، حيــث: 

- اســتضافت مصــر المؤتمــر اإلقليمــي الثاـنـي لمبــادرة االتحــاد اإلفريقــي والقــرن اإلفريقــي، بمدينــة شــرم 
الشــيخ، ـفـي ســبتمبر 2015، وتــم تقديــم مجموعــة مــن المشــاريع واألفــكار اإلفريقيــة للتنميــة، ومعالجــة 

األســباب الجذريــة للهجــرة غيــر الشــرعية.

- ترأســت مصــر واســتضافت بشــرم الشــيخ االجتمــاع الــوزاري الثاـنـي لمبــادرة االتحــاد اإلفريقــي والقــرن 
اإلفريقــي حــول اإلتجــار بالبشــر وتهريــب المهاجريــن ـفـي يونيــو 2016.
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- اســتضافت مصــر باألقصــر، ـفـي نوفمبــر 2017، المؤتمــر األول مــن نوعــه الــذي يضــم كافــة العمليــات 
التــي تتنــاول مســار الهجــرة بيــن إفريقيــا وأوروبــا، وركــز المؤتمــر علــى مكافحــة عمليــات تهريــب المهاجريــن 

واإلتجــار فــي البشــر، مــع التركيــز علــى األشــخاص القصــر بــدون مرافقيــن.

- اســتضافت مصــر المنتــدى اإلقليمــي األول لهيئــات التنســيق الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار بالبشــر وتهريــب 
المهاجريــن فــي إفريقيــا فــي نوفمبــر 2019.

- تــم إطــالق المكــون المصــري مــن مشــروع تفكيــك شــبكات اإلتجــار باألشــخاص وتهريــب المهاجريــن فــي 
شــمال إفريقيــا بالتعــاون مــن مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة فــي يوليــو 2020.

3. على المستوى الدولي: 

كانــت مصــر وجهــة ونقطــة عبــور مهمــة ألوروبــا منــذ أواخــر الثمانينيــات، إضافــة إلــى كونها مصــدًرا للمهاجرين 
أيًضــا، والتعــاون بيــن االتحــاد األوروبــي ومصــر فــي مجــال الهجــرة وإدارة الحــدود ليــس بجديــد، وقدمــت مصــر 
وأوروبــا تجربــة نموذجيــة ناجحــة ـفـي جهــود مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية التــي تعتبــر واحــدة مــن أهــم 

المشــكالت التــي تواجههــا أوروبــا، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

- شــاركت مصــر فــي إعــالن رومــا بشــأن »مبــادرة االتحــاد األوروبــي للهجــرة فــي القرن اإلفريقي« والتي ســميت 
بـــعملية الخرطــوم ـفـي نوفمبــر 2014 لمســاعدة دول القــرن ـفـي مكافحــة أســباب الهجــرة غيــر الشــرعية، 
ومناقشــة مســارات الهجــرة ومكافحــة اإلتجــار فــي البشــر وتهريــب المهاجريــن، إلــى جانــب مشــاركتها بفاعليــة 

فــي عمليــة التحضيــر والصياغــة فــي »قمــة فاليتــا« بمالطــا حــول الهجــرة غيــر الشــرعية فــي نوفمبــر 2015. 

- وقعت مصر في أغسطس 2016 اتفاقية مع ألمانيا للتعاون في مجال الهجرة، وتهدف اساًسا لمكافحة 
الهجــرة غيــر الشــرعية فــي اتجاهيــن اواًل تقديــم استشــارات للراغبيــن فــي الهجــرة إلــى المانيــا بشــكل قانونــي 
وثانًيــا وبالتــوازي مــع ذلــك دعــم الســلطات المصريــة لوجيســيًتا وتدريبًيــا للتصــدى لعمليــات التهريــب 

وتأميــن الحــدود والموانــى والمطــارات.

- أطلقــت مصــر وإيطاليــا عــام 2017، مبــادرة مشــتركة لتدريــب رجــال الشــرطة مــن 22 دولــة إفريقيــة علــى 
مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية.

كتوبــر 2018 اتفاقيــة مــع االتحــاد األوروـبـي لمكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية وتهريــب  - وقعــت مصــر ـفـي أ
األشــخاص واإلتجــار بالبشــر، وتضمنــت االتفاقيــة 7 مشــروعات ـفـي 15 محافظــة بقيمــة 60 مليــون يــورو، 

لمعالجــة األســباب الرئيســية المســببة لظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية.

- وقعــت مصــر وإيطاليــا برتوكــول مكافحــة الجريمــة والهجــرة غيــر الشــرعية فــي عــام 2018 ليتــم تجديده عام 
2020، بمــا يعكــس ثقــة أجهــزة األمــن اإليطاليــة واألوروبيــة بخبــرات األجهــزة المصريــة وإمكاناتهــا التدريبيــة، 
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وكذلــك تتعــاون مصــر وإيطاليــا فــي مجــال التدريــب والتأهيــل وتصديــر العمالــة المصريــة لســوق العمــل 
اإليطالــي بطريقــة شــرعية والئقــة، والتصــدي لعمليــات الهجــرة غيــر الشــرعية.

- اســتضافت مصــر ـفـي فبرايــر 2019، أول قمــة عربيــة أوروبيــة بيــن الجامعــة العربيــة واالتحــاد األوروـبـي 
لمناقشــة قضايــا الهجــرة.

- تــم عقــد عــدد مــن المشــاورات بيــن مصــر واالتحــاد األوروـبـي لبحــث أزمــة الهجــرة وســبل التصــدي لهــا؛ 
فكانــت جلســة المشــاورات األوـلـى ـفـي 17 ديســمبر 2017، وُعقــدت الجلســة الثانيــة ـفـي 25 يونيــو 2019، 
أمــا الجلســة الثالثــة فعقــدت ـفـي 15 نوفمبــر 2021، وتــم االتفــاق عـلـى بروتوكــوالت تعــاون مشــترك ذات 
طابــع اســتراتيجي لمكافحــة التهريــب واإلتجــار بالبشــر، ودعــم جهــود تعزيــز الهجــرة الشــرعية، والتأكيــد علــى 
الحاجــة لجــذب مزيــد مــن االســتثمارات وخلــق فــرص عمــل، بجانــب مســاهمات االتحــاد األوروبــي فــي توفيــر 

المعــدات الالزمــة فــي مجــال مكافحــة الهجــرة.

قضيــة الالجئيــن:

يمكــن التفرقــة بيــن المهاجريــن والالجئيــن، حيــث تــم االعتــراف بالفــارق المهــم بيــن الالجئيــن والمهاجريــن يمكــن التفرقــة بيــن المهاجريــن والالجئيــن، حيــث تــم االعتــراف بالفــارق المهــم بيــن الالجئيــن والمهاجريــن 
مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي إعــالن نيويــورك بشــأن الالجئيــن والمهاجريــن مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي إعــالن نيويــورك بشــأن الالجئيــن والمهاجريــن 20162016: : 

ــا مــن االضطهــاد أو التنكيــل  اللجــوء هــو صفــة قانونيــة قوامهــا حمايــة ُتمنــح لشــخص غــادر وطنــه خوًف
أو القتــل بســبب مواقفــه أو آرائــه السياســية أو جنســه أو دينــه، كمــا قــد ُيفــرض اللجــوء علــى النــاس فرًضــا 

نتيجــة حــرب أهليــة، أو غــزو عســكري أجنبــي، أو كارثــة طبيعيــة أو بيئيــة.
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ويعتبــر حــق اللجــوء تقليــًدا قديًمــا؛ إذ يمكــن إرجــاع أصولــه البعيــدة إلــى العهــد اإلغريقــي عندمــا كانــت الدولــة 
تمنحــه لمرتكبــي جرائــم معينــة، وـفـي العصــر الروماـنـي اعترفــت الســلطات بشــكل محــدود للغايــة بهــذا 
الحــق، كمــا شــهد مفهــوم اللجــوء شــيوًعا خــالل القــرون األولــى مــن التاريــخ المســيحي، وخاصــة القــرن الرابــع 
الميــالدي الــذي شــهد طفــرة كبــرى فــي حاالتــه مــع تواتــر لجــوء األشــخاص إلــى الكنائــس طلًبــا للحمايــة مــن 
اإلمبراطوريــة الرومانيــة، ومــع انتشــار ظاهــرة اللجــوء، عمــل رجــال الديــن المســيحي علــى اســتصدار قانــون 
للجــوء عــرف بقانــون »اللجــوء المســيحي«، ومــن يومهــا صــارت الكنيســة »مــالًذا آمًنــا« لــكل المضطهديــن 
والمنبوذين، ولها حرمة خاصة لكونها مكان عبادة، وفي القرون الوسطى، كان قانون »اللجوء المسيحي« 

يشــمل الحمايــة مــن المتابعــات المترتبــة علــى جرائــم الحــق العــام.

ويحتفــظ التاريــخ اإلســالمي بالهجــرة إلــى الحبشــة كأول عمليــة لجــوء جماعيــة ُدفــع إليهــا المســلمون هربـًـا 
بدينهــم مــن بطــش قــادة قريــش فــي مكــة.

وـفـي العصــر الحديــث؛ شــهدت أوروبــا ـفـي ثالثينيــات القــرن العشــرين موجــات لجــوء واســعة لليهــود مــن 
ألمانيــا والنمســا بســبب اضطهــاد النازيــة لهــم، وبعــد نكبــة 1948 ُشــرد الشــعب الفلســطيني بســبب فظائــع 
االحتــالل اإلســرائيلي فســلك دروب اللجــوء الطويلــة، كمــا دفــع الغــزو األمريكــي للعــراق عــام 2003 مالييــن 
العراقييــن إلــى اللجــوء فــي بلــدان الجــوار وأوروبــا والواليــات المتحــدة، وإثــر انــدالع الثــورة الســورية عــام 2011، 
هجــر مالييــن الســوريين مــن بلدهــم بســبب القمــع والحــرب، وامتــد بهــم طريــق اللجــوء إلــى أوروبــا، منتجيــن 

كبــر أزمــة لجــوء تشــهدها القــارة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. أ

إذا الالجــىء هــو الشــخص الــذي فــر مــن بلــده جــراء التعــرض النتهــاكات خطيــرة لحقوقــه اإلنســانية، حيــث 
تكــون المخاطــر التــي تهــدد ســالمته وحياتــه قــد بلغــت حــد اضطــراره إلــى أن يختــار المغــادرة وطلب الســالمة 
خــارج بــالده، ألن حكومــة بــالده غيــر قــادرة أو غيــر راغبــة فــي توفيــر الحمايــة لــه، ولالجــىء الحــق فــي التمتــع 

بالحمايــة الدوليــة. 

وطالــب اللجــوء هــو الشــخص الــذي غــادر بلــده ســعًيا وراء الحصــول علــى الحمايــة مــن االضهــاد واالنتهــاكات 
الخطيــرة لحقوقــه اإلنســانية فــي بلــد آخــر، ولكــن لــم يتــم االعتــراف بــه كالجــئ رســمًيا، وينتظــر البــت بشــأن 
طلبــه للجــوء، وطلــب اللجــوء حــق إنســاني وهــذا يعنــي أنــه ينبغــي الســماح لــكل شــخص بدخــول بلــد آخــر 

اللتمــاس اللجــوء. 

ووفًقا لما سبق يمكن تقسيم أنواع اللجوء كما يلي:

أ. اللجــوء اإلنســاني: ُيعــد اللجــوء اإلنســانى أشــهر أنــواع اللجــوء وهــو النــوع الــذي يمنــح لغالبيــة المتقدميــن 
كثــر انــواع  بطلبــات اللجــوء، فهــو ال يقتصــر عـلـى مجموعــة بعينهــا، وبالتاـلـي اللجــوء اإلنســاني هــو أشــهر وا

اللجــوء مــن حيــث عــدد األشــخاص الحاصليــن عليــه.
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أنــواع اللجــوء يمنــح للشــخصيات المشــهورة والقــادة المنشــقين عــن  نــوع مــن  ب. اللجــوء السياســى: 
اللجــوء ألســباب سياســية للنشــطاء السياســيين وغيرهــم مــن  حكوماتهــم أو جيوشــهم، كذلــك يمنــح 
الشــخصيات البــارزة، ويتميــز اللجــوء السياســى بعــدة مزايــا منهــا زيــادة المســاعدات الماليــة التــى تقدمهــا 
الدولــة لالجــئ السياســي، وتوفيــر الحمايــة والتأميــن لالجــئ خصوًصــا إذا كان الالجــئ شــخصية مســتهدفة، 

واألهــم مــن ذلــك هــو ســرعة الــرد علــى طلبــات اللجــوء السياســية ســواء بالقبــول أو الرفــض.

ج. اللجوء الديني: يكون بســبب تعرض الشــخص لإلضهاد الديني، أو بســبب اختالف المعتقدات الدينية 
بيــن أبنــاء الديــن نفســه، أو نتيجــة اختــالف الديــن بالكلية.

بتقديــم  الــدول  تكتفــي  وعــادة  الطبيعيــة  الكــوارث  بســبب  الغذاـئـي  اللجــوء  يمنــح  الغذاـئـي:  اللجــوء  د. 
المســاعدات للمتضرريــن مــن تلــك الــدول، وـفـي نفــس الســياق مــن يغــادر مــن الــدول التــي تعرضــت 
للكــوارث ويطلــب اللجــوء يتــم منحــه حــق اللجــوء اذا كانــت هنــاك حالــة انســانية ملحــة غيــر ذلــك عــادة يتــم 

ترحيــل طالــب اللجــوء لبلــده.

وفــي ضــوء مــا ســبق وبعــد التفرقــة بيــن مــن هــو المهاجــر ومــن هــو الالجــئ، يمكــن توضيــح التعامل المصري 
مــع هــذه القضيــة، حيــث أن مصــر مــن الــدول المعنيــة بصــورة أساســية بمســألة التدفقــات البشــرية، فهــي 

دولــة عبــور وتصديــر واســتقبال للمهاجريــن.

أنتجــت الصراعــات التــي تشــهدها المنطقــة العربيــة عــدد كبيــر مــن الالجئيــن وطالبــي اللجــوء، وأصبحــت 
كثر من 270.000 شــخًصا من طالبي اللجوء المســجلين  مصر مقصد لهوالء الالجئين، وتســتضيف مصر أ
والالجئيــن مــن 65 دولــة مختلفــة، غالبيتهــم مــن ســوريا تليهــا الســودان وجنــوب الســودان وإريتريــا وإثيوبيــا 
واليمــن والصومــال، واعتبــاًرا مــن 30 يونيــو 2021، كان عــدد الالجئيــن المســجلين لــدى المفوضيــة يتكــون 
مــن 133.568 الجًئــا مــن ســوريا و50.665 مــن الســودان و20.240 مــن جنــوب الســودان و20.174 مــن 
كثــر مــن 50  إريتريــا و15.671 مــن إثيوبيــا و9.404 مــن اليمــن و6.805 مــن العــراق و6.771 مــن الصومــال وأ

جنســية أخــرى.

وبالرغــم مــن اســتمرار تزايــد أعــداد الالجئيــن وطالبــى اللجــوء فــى مصــر، إال أنهــا حريصــة علــى تقديــم جميــع 
الخدمــات األساســية لهــم، 

ويتضح ذلك من خالل الجهود التي تقوم بها: 

1. على المستوى المحلي: 

يتمتــع الالجئيــن بالخدمــات األساســية أســوة بالمواطنيــن المصرييــن، حيــث يتمتــع الالجئــون وملتمســو 
اللجوء بحرية الحركة فى مصر على ضوء تبنى الدولة المصرية لسياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات 
كــز احتجــاز لالجئيــن أو طالبــى اللجــوء، فضــاًل عــن أنــه بالرغــم مــن أن مصــر مــن الــدول المتلقيــة ألقــل  أو مرا
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مســتويات التمويــل الخــاص بتغطيــة احتياجــات الالجئيــن، إال أنهــا مســتمرة فــى تقديــم جميــع الخدمــات 
األساســية والتــى يتمتــع بهــا المواطنــون المصريــون بمختلــف القطاعــات، وذلــك كاألتــي: 

- ـفـي مجــال الصحــة: نصــت الالئحــة التنفيذيــة لقانــون رقــم 2 لســنة 2018 الخــاص بالتأميــن الصحــى 
الشــامل علــى شــمول األجانــب المقيميــن فــى مصــر والالجئيــن فــى منظومــة التأميــن الصحــى الشــامل، كمــا 
تــم توســيع نطــاق العديــد مــن الحمــالت الصحيــة لتشــمل الالجئيــن وطالبــى اللجــوء، ومــن األمثلــة عـلـى 
هــذه الحمــالت حملــة 100 مليــون صحــة الكتشــاف وعــالج »فيــروس ســى« التهــاب الكبــد الوبائــى، وحملــة 

مكافحــة شــلل األطفــال، وحملــة الكشــف عــن الســمنة والتقــزم بيــن طــالب المــدارس االبتدائيــة.

- فــي مجــال التعليــم: اســتفادة األطفــال مــن الــدول العربيــة، والذيــن يتجــاوز عددهــم 65 ألــف طالــب، مــن 
الخدمــات التعليميــة وحــق االلتحــاق بالمــدارس الحكوميــة دون تفرقــة بينهــم وبيــن المواطنيــن المصرييــن، 
كمــا اتخــذت الحكومــة المصريــة قــراًرا بمــد الالجئيــن الســوريين بالحــق فــى الوصــول الكامــل والمجانى لنفس 

الخدمــات العامــة مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم العالــى واألساســى.

2. على المستوى اإلقليمي: 

حاولــت مصــر فــي حــدود اإلمكانيــات واإلدوات المتاحــة تقديــم الدعــم لالجئيــن علــى المســتوى اإلقليمــي، 
حيــث: 

- حرصــت مصــر خــالل عــام رئاســتها لالتحــاد اإلفريقــي عـلـى تقديــم اقتراحــات ملموســة وقابلــة للتنفيــذ 
حــول أوضــاع الالجئيــن بالمنتــدى العالمــي األول لالجئيــن ومنتــدى أســوان الدولــي للســالم والتنميــة، فضــاًل 
عــن انضمامهــا إلــى اتفاقيــة منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة التــي تحكــم الجوانــب المختلفــة لمشــاكل الالجئيــن 

فــي إفريقيــا لعــام 1969.

- قامــت مصــر بدعــم الجهــود المبذولــة فــي إطــار جامعــة الــدول العربيــة لدعــم قضايــا الالجئيــن، مــن خــالل 
ثــالث اســتراتيجيات، أولهــا االســتراتيجية العربيــة لحمايــة األطفــال الالجئيــن فــي ســياق اللجــوء فــي المنطقــة 
العربيــة والتــي تــم إطالقهــا ـفـي 2019، وثانيهــا االســتراتيجية العربيــة للحمايــة مــن العنــف الجنســي ـفـي 
ســياق اللجــوء والنــزوح، وثالثهــا االســتراتيجية العربيــة للوصــول إـلـى خدمــات الصحــة العامــة ـفـي ســياقي 

اللجــوء والنــزوح فــي المنطقــة العربيــة.

3. على المستوى الدولي: 

حاولت مصر االنخراط دولًيا في كل ما يساهم في حماية الالجئين، حيث: 

- انضمــت مصــر إلــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة الخاصــة بوضــع الالجئيــن لعــام 1951 والبروتوكــول االختيــاري 
كــد  لعــام 1967، إلــى جانــب دورهــا الفاعــل الــذي لعبتــه فــي التوصــل إلعــالن نيويــورك عــام 2016، والــذي أ

أهميــة دعــم اآلليــات الدوليــة القائمــة لتعزيــز حمايــة حقــوق الالجئيــن.
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- انضمــت مصــر إلــى الميثــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن الــذي اعتمدتــه األمــم المتحــدة فــي ديســمبر 2018، 
كمــا شــاركت بفعاليــة فــي المنتــدى العالمــي لالجئيــن الــذي عقــد ألول مــرة فــي جنيــف منتصــف ديســمبر 

.2019

وختاًمــا، يتضــح أن مصــر تبنــت سياســات ناجحــة وفاعلــة فــى تعاملهــا مــع ملــف 
الهجــرة غيــر الشــرعية وملــف الالجئيــن، فــى ظــل حرصهــا علــى االلتــزام بالمواثيــق 

الدوليــة، حيــث:

- نجحــت مصــر فــى وقــف تدفقــات الهجــرة غيــر الشــرعية وإحــكام عمليــات ضبــط الحــدود البريــة والبحريــة، 
ووضــع إطــار تشــريعي وطنــي لمكافحــة تهريــب المهاجريــن، وكانــت الدولــة المصريــة أعلنــت ـفـي فبرايــر 
2018 أنــه لــم تغــادر أي ســفينة هجــرة غيــر شــرعية مياههــا اإلقليميــة منــذ نهايــة عــام 2016، ومــا بعــد عــام 
2018 تــم رصــد محــاوالت قليلــة للهجــرة غيــر الشــرعية، واســتطاعت الدولــة المصريــة مجابهتهــا والتصــدي 
لهــا بالتعــاون مــع دول الجــوار، وكان الرئيــس »السيســي« القــى الضــوء علــى أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه 
كتوبــر 2021، مؤكــًدا  الدولــة المصريــة فــي محاربــة الهجــرة غيــر الشــرعية، خــالل قمــة فيشــجراد مــع مصــر فــي أ
الحاجــة إلــى مقاربــة مختلفــة للتعامــل مــع قضيــة الهجــرة غيــر الشــرعية، موضًحــا أن المقاربــة هــي توفيــر 
حيــاة كريمــة لمالييــن المصرييــن، فضــاًل عــن نقــل الصناعــة مــن الــدول المتقدمــة للــدول األخــرى وتوفيــر 

فــرص عمــل للشــباب.  

- ونتيجــة لهــذه الجهــود حصلــت مصــر عـلـى إشــادات دوليــة، وكان أبرزهــا: إشــادت المستشــارة األلمانيــة 
الســابقة »أنجيــال ميــركل« بالجهــود المبذولــة مــن قبــل مصــر ـفـى تأميــن حدودهــا البحريــة، ممــا ســاهم 
كــد مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي  فــى منــع حركــة الهجــرة مــن مصــر إلــى أوروبــا بشــكل شــبه تــام، فيمــا أ
بالمخدرات والجريمة أن مصر تمتلك إطاًرا تشــريعًيا شــاماًل لمكافحة االتجار بالبشــر وتهريب المهاجرين، 
حيــث تبنــت قانونًــا تأسســت علــى إثــره اللجنــة الوطنيــة التنســيقية لمكافحــة ومنــع الهجــرة غيــر الشــرعية 
كــد رئيــس الــوزراء اليونانــي  واالتجــار بالبشــر، إلــى جانــب قانــون آخــر يتعلــق باالتجــار بالبشــر، ومــن جانبــه، أ

»كيرياكــوس ميتســوتاكيس« علــى دور مصــر الهــام فــي وقــف تدفقــات الهجــرة مــن إفريقيــا إلــى أوروبــا.

- وعلــى الرغــم مــن هــذه الجهــود المصريــة فــي مكافحــة هــذه الظاهــرة، إال أن هنــاك مشــكلة عامــة، حيــث 
يعانــي العالــم نــدرة فــي البيانــات والمعلومــات الخاصــة بظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية، إذا هنــاك حاجــة لمزيــد 
كثــر دقــة مــن حيــث المصداقيــة والشــفافية فــي تــداول  مــن العمــل علــى إيجــاد بيانــات ومعلومــات تكــون أ

المعلومــات والبيانــات حــول الهجــرة غيــر الشــرعية للمســاعدة فــي المعالجــة الرشــيدة لهــذه الظاهــرة.

- اســتضافة مصــر أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن مــن مختلــف الجنســيات، وتعاملــت معهــم دون تمييــز 
ودمجتهــم ـفـي المجتمــع المصــري، مــع اســتفادتهم مــن كافــة الخدمــات األساســية واالجتماعيــة أســوة 
بالمواطنيــن المصرييــن، باإلضافــة إـلـى ضمــان حريــة حركتهــم وعــدم عزلهــم ـفـي مخيمــات أو معســكرات 

إيــواء.
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كــدت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة  - وفــي ضــوء هــذه الجهــود، نالــت مصــر إشــادرات دوليــة، حيــث أ
لشــؤون الالجئيــن أن بيئــة الحمايــة لالجئيــن فــي مصــر اتســمت باالســتقرار، وذلــك فــي ضــوء اســتمرار حســن 
ضيافــة الالجئيــن الســوريين مــن جانــب الحكومــة المصريــة، كمــا صــرح رئيــس بعثــة المنظمــة الدوليــة 
للهجــرة فــي مصــر »لــوران دي بويــك« بــأن مصــر تؤكــد دائًمــا علــى االهتمــام االســتثنائي وااللتــزام تجــاه كل من 
هــم موجــودون فــي مصــر، كمــا أشــاد الممثــل الســابق لمنظمــة الصحــة العالميــة فــي مصــر »جــون جبــور«، 

بــإدراج ضيــوف مصــر فــي حملــة 100 مليــون صحــة.
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