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 البحث فريق
 

 اـــــــــامـع اـــمشرف دادىـــالبغ مــإبراهی نـنسر�. د.أ

 اــــذیـتنفی اــمشرف داردو�ــــــ رـــنـصــ ـةـــحـیــسم .د.أ

 واـــــــــــــــــــــــــــــضـــــع انـــشعب ىـطام�س محمـود. د.أ

 واـــــــــــــــــــــــــــــضـــــع ـانــــــــــــز�ـ ـدــــــــــمحم ةــــــــاتــشح. د

 واـــــــــــــــــــــــــــــضـــــع حـــــــــــــالـــص دــــــأحـمــ ـــرـــیـــعب. د

 واـــــــــــــــــــــــــــــضـــــع  ـاســـــــــــــــإلی ىــــــــــــحــتـف رامـــــإك. د

 اــــــیـفن راـــــسكرتی ـرى ـــــــــــــشـــالع رـــابــــص ـدهــــبــعأ.

 اـــإدار� راـسكرتی اهرــعبدالظ دىــــمج اءــأسم.أ
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 مقدمة
لما لها من آثار  ،ول العالم والمنظمات الدولیةدشغلت الهجرة غیر الشرعیة اهتمامات الكثیر من 

وانعكاسات على الهیكل االقتصادى واالجتماعى والثقافى ألى مجتمع وعلى التر�یبة السكانیة 
 �اعتبارها من المشكالت المستحدثة ذات التداعیات األمنیة.

الهجرة غیر الشرعیة وأصبحت ظاهرة  ةفترة لیست �القصیرة من مشكلوتعانى مصر منذ 
حكم تكرارها واستمرارها رغم الجهود األمنیة التى تبذل فى سبیل القضاء علیها وخاصة هجرة �

و�دأت  على الهجرة غیر الشرعیة �ظاللهارضت األطفال فولكن فى اآلونة اآلخیرة  ،الشباب
تنتشر على مستوى المحافظات المصدرة للهجرة غیر الشرعیة ور�ما یرجع ذلك التدفق إلى 

 .ال ترحل األطفال أنها معرفتهم عن الدول األور�یة
وتتولى التصدى لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة لألطفال غیر المصحو�ین فى المجتمع 

 من �قرار جرة غیر الشرعیة التى تم إنشاؤهاالمصرى اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع اله
 على تعتمد الوقا�ة وأن �الوقا�ة، تبدأ المكافحة أن و�اعتبار ،٢٠١٤ مارس فى الوزراء رئیس
 �أنماطها المختلفة واأل�عاد هجرةال وضعیات حول العلمیة البحوث و�جراء المعلومات جمع

 المر�ز مع �التعاون  اللجنة قرار �ان و�ناء على ذلك .تفرزها التى والتقالید واألعراف وتوز�عاتها
 الشرعیة غیر الهجرة ظاهرة حول متكاملة دراسة إلعداد والجنائیة االجتماعیة للبحوث القومى

 والتحد�ات الراهنة المستجدات ظل فى خاصة المصرى، المجتمع فى غیر المصحو�ین طفاللأل
 التنموى  النهج بین الدمج من تنطلق متكاملة صورة رسم فى �سهم �ما المنطقة؛ بها تمر التى

 .الجر�مة لتلك �ضحا�ا األطفال بروز مع خاصة الحقوقى والنهج
وقد تصدرت دراستنا لهذه الظاهرة رصدًا وتحلیًال للوقوف على جوانبها المختلفة والتعرف 

ء األطفال لهذه الخبرة على األسباب الفاعلة فیها واآلثار المترتبة علیها وخبرة السفر وتقییم هؤال
ن جل تحقیق فهم شامل �مكن المسئولیوذلك من أ ،ودور الجهات المختلفة لمواجهة هذه الظاهرة

 عن صناعة القرار من التوصل إلى حلول نهائیة للمشكلة.

 :
ً
 أهداف الدراسةأوال

 إلى تحقیق األهداف التالیة: وفى هذا اإلطار سعت الدراسة
 فال غیر المصحو�ین فى مصر.لألط ظاهرة الهجرة غیر الشرعیةالتعرف على أ�عاد  -١
نتشر فیها الهجرة غیر الشرعیة ترصد الواقع االقتصادى واالجتماعى والخدمى للقرى التى  -٢

 للتعرف على عوامل الخطورة الكامنة فى البیئة الحاضنة لهذا السلوك. غیر المصحو�ین لألطفال
 غیر الشرعیة لألطفال. رصد أسباب اإلقدام على الهجرة -٣
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استجالء الحلول وآفاق المستقبل من خالل آراء األطراف المختلفة ولتحقیق هذه األهداف تم  -٤
 ر الشرعیة لألطفال غیر المصحو�ین.االعتماد على تعر�ف إجرائى للهجرة غی

ا: 
ً
 جمتمع الدراسةثاني

لشرعیة من الفئة العمر�ة تم تحدید عینة الدراسة من األطفال الذى سبق لهم الهجرة غیر ا
خبرة  ىسنة وقد تم إجراء الدراسة المیدانیة �مشار�ة فر�ق �حثى ذ ١٨سنوات إلى أقل من ٩

وقد تم اختیار عشرة محافظات إلجراء هذه الدراسة تغطى الوجهین  ،سا�قة فى �حوث المر�ز
البحرى والقبلى �جمهور�ة مصر العر�یة وهى المحافظات األكثر تصدیرًا للهجرة غیر الشرعیة 

 وهى:

 :البحرى الوجه -أ

 .الشرقیة محافظة -۱
 .الدقهلیة محافظة -۲
 .القلیو�یة محافظة -۳
 .المنوفیة محافظة -٤
 .الغر�یة محافظة -٥
 .البحیرة محافظة -٦
 .الشیخ �فر محافظة -۷

 :القبلى الوجه -ب
 .الفیوم محافظة -۸
 .أسیوط محافظة -۹
 .األقصر محافظة -۱۰

و�عد االنتهاء من تحدید المحافظات سعت هیئة البحث إلى تحدید القرى األكثر تصدیرًا  
التى تم  نفسها للهجرة غیر الشرعیة لألطفال غیر المصحو�ین وقد یرجع إلى أنها المحافظات

سحب عینة الشباب منها إلى انتشار ثقافة الهجرة من جانب و�لى وجود معارف أصدقاء وأقارب 
 تساعد هؤالء األطفال على الهجرة وهذه القرى هى على النحو التالى:

الدین  -�ساط �ر�م -نبروه(محافظة الدقهلیة  )،میت سهیل -جابر(میت  محافظة الشرقیة
 الغر�یةمحافظة  )،زنارة( المنوفیةمحافظة  )،كفر الجمال(محافظة القلیو�یة )، میت الكرماء

محافظة �فر  )،كوم زمران العیون ( البحیرةمحافظة )، بنا أبو صیر -دیلشان -كفر �الالباب(
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 أسیوطمحافظة  )،تطون ( الفیوممحافظة  )،الجز�رة الخضراء -البرلس -زلیبرج مغ( الشیخ
 ).الضبعیة( األقصرمحافظة  )،أبنوب(

ا: 
ً
 اجلدول الزمىن للدراسةثالث

تم اإلعداد للدراسة منذ بدایتها حیث تم تحدید العینة والنطاق الجغرافى للعمل المیدانى وتم إعداد 
 أدوات الدراسة وهى على النحو التالى:

 االستبیان. -
 دلیل المقابلة. -
 االختبارات النفسیة. -
التجر�ة االستطالعیة  االختیار المبدئى �محافظة الفیوم إجراءوقد تم �عد تحدید األدوات/  

تجارب الثبات والصدق. وتم �عد ذلك تدر�ب مشرفى و�احثى  �اإلضافة إلىالختیار األدوات 
 .المیدان تدر�با مكثفا لمدة أسبوع وقد تم إعداد دلیل إرشادى للباحثین المیدانیین

ى وجمع البیانات من المحافظات العشر األكثر قام الباحثون المیدانیون �العمل المیدان 
و�عد االنتهاء من  ٢٥/٨/٢٠١٥حتى  ١/٦/٢٠١٥تصدیرًا للهجرة غیر الشرعیة خالل الفترة من 

العمل المیدانى قام فر�ق اإلحصاء �المر�ز �المراجعة المكتبیة و�دخال البیانات على الحاسب 
 یل اإلحصائى.اآللى ومراجعتها تم إعداد البیانات لمرحلة التحل

ا: 
ً
 نتائج الدراسةرابع

 هجرة غري شرعية هاجرينطفال امللأل واالقتصادية واالجتماعية اخلصائص الدميوجرافية - ١

یتضح من خالل الدراسة المیدانیة أن أبرز خصائص عینة األطفال الذین خاضوا تجر�ة الهجرة 
 غیر الشرعیة هى:

 فى مصر حتى اآلن. غیر الشرعیة هى ظاهرة ذ�ور�ة األطفالهجرة  •
 ١٧ حتىسنة  ١٦من المهاجر ینتمون إلى الفئة العمر�ة  األطفالالغالبیة العظمى من  •

 .سنة أقل من الفئة السا�قة ١٥-٩والفئة العمر�ة من  سنة
ظلها على الحالة  سنة) ١٨إلى أقل من ٩فرضت الفئة العمر�ة لعینة الدراسة ( •

 ،من عینة الدراسةالعظمى  الغالبیة فئة من لم �سبق لهم الزواج  فشكلت  ؛االجتماعیة
 .القانونیة السن قبلوذلك  المتزوجین من نسبة �الحظ وجود و 

و�عد  االقتصاد�ة األسبابو�رجع إلى  العینة أطفالارتفاع معدل التسرب من التعلیم بین  •
تجر�ة الهجرة غیر خوض من العوامل المشجعة على األسباب االقتصاد�ة)  -(التسرب
 الشرعیة.
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 ضعف المستوى التعلیمى للوالدین. •
الحرفیة، بینما  واألعمالالزراعیة،  األعمالالمهن السائدة آل�اء أطفال العینة هى فى  •

 �عملن. معظم أمهات أطفال العینة ال
الذى  األطفالأكثر من ثالثة أر�اع یعیش ف والروا�ط األسر�ة �األوضاعفیما یتعلق  •

من خمس العینة  وقد عانى، واألخوات واألم األبهم المكونة من العینة فى أسر هم شملت
 سوء معاملة األهل مما أدى إلى نفورهم وسعیهم للهجرة.

، فالغالبیة العظمى من المهاجر�ن �النسبة للظروف المعیشیة للمهاجر�ن قبل الهجرة •
�أنه مسكن "كو�س" أو . وقد وصفوا حالة المسكن ألسرهم�قطنون بیوتا ملكا  األطفال

لمرافق األساسیة من �هر�اء، ومیاه شرب، صرف �ا ق. أما فیما یتعلا"كو�س إلى حد م"
 �انت متوافرة بنسب مختلفة أقلها الصرف الصحى. ، فقدصحى

من خالل المؤشر یتضح ف فیما یتعلق �المستوى االجتماعى االقتصادى ألسرة الطفل، •
لعینة االجتماعى أن المستوى االقتصادى ه لقیاس هذا المستوى، ؤ حصائى الذى تم بنااإل

 .وهناك البعض منهم فى مستوى منخفض اقتصاد�ا واجتماعیا متوسطالدراسة 
 مقبل قیامه ون عمل� فى العینة �انوا األطفال فثلثاللمهاجر�ن  فیما یتعلق �الحالة العملیة •

 �الهجرة.
 العواملالمبكر إلى  و�رجع الخروجدسة، السا سنعند  العمل سوق  إلى همخروجو  •

 .ه ال �كفى احتیاجاتهمنوأن األجر الذى یتقاضو  قتصاد�ةاال

 املصحوبني أسباب اهلجرة غري الشرعية لألطفال غري - ٢
أن الفئة العمر�ة  والمالحظمن األسباب والدوافع المشجعة على الهجرة غیر الشرعیة  هناك عدد

سنة وهى أكثر الفئات إقباال من المستوى  ١٢-٧من األطفال المستهدفة للسفر من الفئة العمر�ة 

االجتماعى االقتصادى المرتفع و�لیها المستوى المتوسط فالمنخفض وظهرت محافظة أسیوط 

ة من الوجه مؤ�دة على هذه المرحلة وظهر �شكل جلى الوجه القبلى أكثر تأكید على هذه الفئ

 البحرى.

تى تدفع األطفال للهجرة غیر الشرعیة الفى مقدمة األسباب  األسباب االقتصاد�ةجاءت  •
حیث أكدت غالبیة عینة الدراسة على أن فلوس بره �تیر وهى بذلك تمثل عوامل جذب 

تحسین المعیشة منها  آخرى للسفر حتى ولو �طر�قة غیر مشروعة �اإلضافة إلى متغیرات 
 .رص أحسن للعملتوافر فو 
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عدم وجود رعا�ة لألطفال وعدم االهتمام بهم �اإلضافة إلى سوء : عوامل اجتماعیة •
أر�ب و أعمل سكن لعائلتى و والخناقات والتسرب من التعلیم  تكال�ثرة المشو المعاملة 

 سیارة الزواج.
 علىفقد ترجع إلى أن الظروف األسر�ة المتدنیة هى التى أجبرتهم  األسباب األسر�ة: •

 لهجرة وعدم القدرة على تلبیة احتیاجاتهم األساسیة والحاجة إلى المال �غرض الزواج.ا
المستقبلة  دولالوارتفاعها فى  صدرةالمدول الفى  تناقص وتدهور فرص وأوضاع العمل •

 ز�ادة البطالة التى تز�د من نسب الفقر.�اإلضافة إلى 
انتشار ثقافة الهجرة غیر الشرعیة فى القرى محل الدراسة حیث  :منها و�ةیالظروف البن •

ى الهجرة غیر إلأهل القر�ة  فع�شكل أو �آخر على قرار اتخاذ قرار السفر وتد تؤثر
 الشرعیة.

ودفع أبنائهم للسفر للتغلب على  تشجیع السیاق األسرى على الهجرة غیر الشرعیة •
 تحسین المعیشة وتكو�ن النفس.حیث أكدت غالبیة العینة أن من أسباب السفر و  ،المعاش

من الصعب فصل األسباب �عضها عن �عض وهناك عوامل مساعدة على انتشار 
یلعب اإلعالم دورا �ارزا من حیث تصو�ر سحر البالد الغنیة وتحقیق  ، حیثالهجرة غیر الشرعیة

نفطیة والقاعدة لمنى الذى تنعم �ه الدول التى تتمتع �الثروات ا�اإلضافة إلى االستقرار األ ،األحالم
المالیة والسواق الحرة وتحول �عض البلدان إلى تجمع للشر�ات الكبرى االقتصاد�ة والدعا�ة 

 السیاحیة للحیاة المرفهة.
 ،فیها قرایبى"عر�یة منها الغیر اختیار الدولة : أما عن أسباب اختیار دولة المقصد •

 ."مابترحلش األطفال ،�تیر فیها فرص عمل  ،السفر إلیها هلةهى البلد س ،فلوسها �تیر

 ظروفه ومالبساته ..السفر – ٣
 یتعرض األطفال غیر المصحو�ین خالل رحلة السفر للعدید من االنتهاكات التى تشكل مساساً 

�د نتائج الدراسة على ذلك تؤ وفى  �حقوق الطفل المقررة وفقًا للمواثیق الدولیة والقوانین الوطنیة،
 ما یلى:
غیر المصحو�ین �كون فى جماعات وقد �صل عددها إلى  األطفالالصورة الغالبة لهجرة  •

عادة ما �سافر الطفل غیر و  حسب إفادة �عض أفراد عینة الدراسة، طفالً  ٢٥٠
مجاورة، وقـد ال البالدأو من  االتى ینتمى إلیه البلدةمن  هالمصحوب مع �عض أقران

، وأحیانًا �صاحب فیكون مصاحبًا له فى رحلة السفر الطفل �خوض التجر�ة �عض أقارب
 ، وهناك حاالتله مراحل الرحلة السمسار أو مندوب الطفل غیر المصحوب فى �عض

 هجرة فرد�ة. قلیلة
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ة الوسیلة السائدة فى الهجرة غیر الشرعی المر�ب �عد هوأن أكدت غالبیة عینة الدراسة  •
ها أن دول المقصد الجماعیة لألطفال غیر المصحو�ین، و�عود ذلك إلى عدة عوامل من

الشمالى للبحر األبیض المتوسط وأحد وسائل الوصول إلیها عبور  توجد فى االتجاه
البحر المتوسط، وفى هذه الوسیلة �مكن التخفى عن أعین السلطات فى �ال الدولتین 

لجهود التى تبذلها السلطات المختصة على السواحل المصدر والمقصد، على الرغم من ا
المصر�ة، نظرًا لطول الساحل وتعدد وسائل التخفى والتهر�ب �المقارنة بوسیلة الطیران فى 

من إجراءات  اتخاذه�عض الحاالت الفرد�ة، حیث �كون األمر أكثر صعو�ة مع ما یتم 
من العائدات  اً ر مز�دفى المطارات، ومن ناحیة أخرى، �ضمن السفر عن طر�ق البح

المهاجر�ن غیر المصحو�ین تفوق طاقة  األطفالحیث یتم دفع أعداد �بیرة من  ؛للمهر�ین
 المر�ب.

 األطفال لها التى یتعرضالهجرة غیر الشرعیة جسامة مخاطر أ�انت عینة الدراسة عن  •
غیر المصحو�ین والتى قــد تصل إلى حد تعر�ض حیاتهم لخطر الموت فى �ثیر من 
األحیان نتیجة ر�و�هم مر�ب غیر صالحة فى عرض البحر و�حمولة تفوق طاقتها ودون 

بهم فى البحر یتالطمون األمواج حتى  اإللقاءطعام �اف وممارسة العنف علیهم، ثم 
فتنتهى حیاته عند هذا الحد، و�ذلك تنتهك  ،�صلوا إلى الساحل ومنهم من ال �ستطع

 األماكنحیث یتم وضعهم فى أماكن تخز�ن األشیاء، بل فى �عض  ؛كرامتهم اإلنسانیة
 التى تعرضهم ألخطار �بیرة على حیاتهم مثل وضعهم فى ثالجة المر�ب أو الشاحنة.

 خماطر اهلجرة غري الشرعية - ٤
حیث  ؛مخاطرها�أوضحت النتائج معرفة األطفال غیر المصحو�ین �الهجرة غیر الشرعیة  •

أوضحت الغالبیة العظمى منهم معرفتهم �الهجرة غیر الشرعیة واآلثار المترتبة علیها 
 واعتقادهم أن الهجرة غیر الشرعیة ألور�ا لیست سهلة.

 -عملیات النصب غیر المصحو�ین لبعض  األطفالتعرض  عنكما �شفت الدراسة  •
حیث تستغل �عض العصا�ات اإلجرامیة سعى  -حسبما أفاد �عض أفراد عینة الدراسة 

ن �آمالهم وطموحاتهم منها، و�قوم أولئك یإلى خوض تجر�ة الهجرة مدفوع األطفالالء ؤ ه
عن طر�ق خداعهم هم وذو�هم بزعم  األطفالهؤالء  على أموال �االستیالءالمجرمون 

�أنهم ضحیة لعملیة  األطفالثم �فاجأ أولئك  ،هر�بهم إلى دولة المقصدالقیام �عملیة ت
 نصب.

على الرغم من أن الهجرة غیر الشرعیة لألطفال غیر المصحو�ین تجرى �استخدام طرق  •
، وسعى نفسها ق لسا�قة لمن یر�د السفر �الطر ن نقل الخبرات افإ وأسالیب غیر قانونیة،
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والعبور  تى تتخذها السلطات فى دول المصدرالتدابیر الالمهر�ین الدائم إلى التكیف مع 
والمقصد، أدى إلى استطاعة الكثیر من المهاجر�ن غیر الشرعیین بلوغ هدفهم �الوصول 

 إلى دولة المقصد.
المصر�ة عن ضبط العدید من حاالت الهجرة غیر الشرعیة، و�نقاذ  األمنیةجهود التبلورت  •

من الغرق، ومع ذلك ال تزال مكافحة هذه الظاهرة  غیر المصحو�ین األطفالالكثیر من 
 فى حاجة إلى المز�د من الجهود، والتنسیق بین الجهات المعنیة.

 مصادر املعلومات حول اهلجرة - ٥
وحول مصادر المعلومات الخاصة بدول الهجرة أوضحت الغالبیة العظمى من المبحوثین 
اعتمادهم على االتصال الشخصى من خالل األصدقاء واألقارب وانحسار دور اإلعالم الرسمى 
والصحافة والهیئات الحكومیة والسفارات مما یؤدى إلى انتشار األفكار المغلوطة حول ظروف 

ألجور فى دول المقصد. و�ناء على ذلك فإن معظم تیارات الهجرة إلى أور�ا ما المعیشة والعمل وا
البعض هى إال تیارات عائلیة تنتمى فى الغالب إلى تجمع من القرى واألسر التى �ساعد �عضها 

إال أن نتائج  ،الطرق المتاحة �غض النظر عن قانونیة هذه الطرق  على الهجرة إلى أور�ا �كل
 وضحت أ�ضا أهمیة سماسرة السفر فى تسهیل هجرة هؤالء الشباب.المسح المیدانى أ

 فى أماكن االحتجاز األطفالوضع  - ٦

، و�مكن طفل فى مكان االحتجازستكشاف �عض مالمح وضع الالى عوقد ر�زت الدراسة أ�ضًا 
 :اآلتىفى  إلیهاالنتائج التى تم التوصل  إجمال

القبض على الطفل من أو جاء القبض على الطفل من قبل حرس الحدود �مجرد الوصول  •
قد تقدم  األطفالالبعض من  أن إال، الطفل الحتجازه قبل الشرطة �أبرز صور القبض على

هم ؤ زمال األطفال�البعض من  ى، ووشجره�عدما ضاق �ه الحال فى بالد مه للشرطةبنفسه 
 .علیهملقاء القبض إتم  ىو�التال

هناك حاالت �ثیرة  أن إالفى مر�ز مجهز لالحتجاز فى مقدمة استجا�ات العینة  اإلیداعاء ج •
 .تم احتجازها �مراكز للشرطة والبعض �مدارس

 لألطفالبرزت استجا�ات عدم وجود تقسیم  ،�مقر االحتجاز األطفالعن طر�قة تقسیم و  •
السن،  أساس ىالتقسیم عل أندت أور ن �انت هناك استجا�ات �ثیرة �، و حتجاز�مقرات اال
 .النوع أساسن التقسیم �ان على أ� أفاد األقلوالبعض 

هو طفل و  ١٠٠قل من أ�مقرات االحتجاز بین  األطفال أعداد�باینت االستجا�ات المتعلقة ت •
 ى.أخر طفل فأكثر فى استجا�ات  ١٠٠، والغالب على االستجا�ات
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 األطفال�ابرز استجا�ات العینة فیما یتعلق �التصرف مع  لإلیواءاء الوضع فى مر�ز ج •
 األطفالمن  قلیالً  اً عدد أن إالمصر، إلى نه تم ترحیله أالبعض قد ذ�ر  أن إال�االحتجاز، 

 .قرات االحتجازمن م بهر�ه أفاد
ن �، و ملة �انت طیبةن المعاأالغالبیة � أفادتالمعاملة داخل مقرات االحتجاز  أسلوبعن و  •

 .حد �بیرإلى ن التعامل �ان سیئا ألبعض �ا أفاد
 .أل�ام ن الغلبة �انت للحجزأ إال ،شهورو أ�ام تباینت مدد االحتجاز بین ساعات و  •
فترات یتم فیها تقد�م �عض الرعا�ة  إالفترات االحتجاز لیست  أن�الحظ �شكل عام و  •

فترة یتم  إالمن طرف خفى لیست  أنهاال إ ،�ة �الطفل وتقد�م الغذاء والكساءالصحیة والعنا
، ومن ناحیة یل الباقین، من ناحیةللبقاء وترح األفضلالختیار  لألطفالبها الفرز واالنتخاب 

یتم فیها جمع استدالالت �املة حول �یفیة الوصول وجمع المعلومات عن شبكات  أخرى 
 .تلك الشبكات مامألمنافذ المختلفة اتهر�ب المهاجر�ن وطرق الهجرة لسد 

 السعى حنو السعادة عرب اهلروب من اإلطار الرمسى - ٧
غیر  األطفالمن أن غالبیة من ینجحون فى الوصول إلى دولة المهجر أظهرت النتائج  •

ى �شكل غیر شرعى ممن قننوا هناك جالیات من المهاجر�ن القدام مستقبلهتالمصحو�ین 
 یتجاوزون  �ستقبلهم أحد من الأو معارف و�لد�ات، وأن نسبة  ما أقاربإوضعهم، وهم 

 .الناجحین فى الوصول المهاجر�ن ثلث
وجود مأوى بدیل إلى  یواء یرجع نجاحهمفى البقاء خارج مر�ز اإلن غالبیة من ینجحون إ •

أو  ،أن السمسار الذى تولى السفر جهز لهم مكان إقامة أقار�هم أولدى  اإلقامةیتمثل فى 
�جدوا مأوى ال تتجاوز لم المطاردین الذین  بلد�ات، وأن نسبةالمعارف و ال �قیمون لدى

 .األطفالعشر الواصلین من 
الذین نجحوا فى الوصول حتى الذین سافروا  األطفال أن غالبیة المهاجر�نأثبتت النتائج  •

مسبق �فرص عمل محددة بدول المهجر �قبلون �كثیر من األعمال الحرفیة  ارتباطدون 
نسبیًا عما �ان  أو األعمال التى ال تحتاج ألیدى عاملة ماهرة ولكن �مقابل مادى مرتفع

فى و  مصر�ا جنیهاألف  ٦٥قد �صل إلى  �مكنهم الحصول علیه لو �قوا فى مصر والذى
 .شهر�ل  ف جنیها مصر�اآال خمسةالمتوسط 

ساعات إلى  ٧تتجاوز فى غالبیة الحاالت الـ أوضح تحلیل النتائج أن ساعات األطفال  •
بدول المهجر فى فیما �قارب  األطفاللجهد  ساعة عمل، وأن هناك استغالالً  ١٤أقل من 

 ساعة عمل. ١٤الناجحین فى الوصول �عملون ما �جاوز الـ األطفالثلث المهاجر�ن من 
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، ألن المعاملة ال تقل عن ثالث سنواتمدة  أطفال العینة قضوا أن غالبیةأظهرت النتائج  •
بدول المهجر �ما یرون جیدة سواء فى مكان العمل أو السكن. إال أنهم �فضلون العودة 

 �عد تكو�ن أنفسهم إلى بالدهم.
المهاجر�ن ممن عرض علیهم القیام �أعمال  األطفالمن  هناك ندرة أن وجد من التحلیل  •

غیر مشروعة سواًء �ان فى العمل �الدعارة أو تجارة السالح أو غیرها من صور 
 .فى العمل غیر المشروع األطفال استغالل

 ،من الوضع غیر الرسمى حالة األطفال المهاجر�نتحو�ل  �سرأو  سهولة تاتضح •
الناجحین  األطفالوقد أوضح ذلك ثلث  ،م أطفاالً فقط �ونه یاً قانون اً مظهر  و�كساب إقامتهم

�ونهم ما زالوا فى حدود تلك السن  ما یثبت تقد�مبینما الثلث اآلخر قام ب، فى الوصول
 إلى الجهات الرسمیة.

 بني الرعاية واإلساءة اإليواءالطفل فى مراكز  - ٨

�حدث لألطفال المصر�ین المهاجر�ن �طرق غیر شرعیة فى مراكز ر�زت الدراسة هنا على ما 
مثل االحتیاجات األساسیة مأكل، ومشرب، ورعا�ة  وسائل المعیشة الضرور�ةتوفر اإلیواء و�یفیة 

هم فى مر�ز ستغالل باال�ممارسة  األطفالطبیة، وتعلیمیة ومهنیة، وغیرها و�لى أى حد �قر 
أو أثناء الشكوى من أمراض قبل ها، و ب األطفالصور االستغالل التى تمارس على اإلیواء؟، و 
علیهم، ومدى السماح  الضرورة دعنالدورى، و توفر الكشف الطبى ، و مر�ز اإلیواءالتواجد �

یواء من حیث الفترة المسموح بها و�یفیة اإل التواجد �مراكز أثناء همتصال �أهللألطفال �اال
 تائج هذا القسم من البحث عن:االتصال. وأسفرت ن

فى أماكن االحتجاز وتباینًا فیما �قدم إلى  اً اختلفت النسب �شكل یوحى �أن هناك اختالف •
حیث وجد أن أبناء الوجه البحرى المحتجز�ن �قرون بنسب  ،اإلعاشةالمحتجز�ن من مواد 

أبناء الوجه بتوفر تلك الخدمات، بینما نجد تلك النسب متدنیة عن المحتجز�ن من عالیة 
 ى.القبل

للتعلیم، وعن نوعیة  اً وعن مدى توفر التعلیم للمحتجز�ن، یبین لنا النتائج أن هناك توفر  •
 لتعلیم لغة البلد ، والتعلیم المهنى. اً التعلیم المقدم، نجد توفر 

، �عدم السماح لهم األطفالوعن سماح القائمین �االحتجاز �العمل للمحتجز�ن أقر أبناء  •
 إال أن هناك نسبة أقرت �السماح لهم �العمل.�العمل، 

وعن نوعیة العمل المسموح �ه للمحتجز�ن، فقد أظهرت النتائج السماح لمهن: السباكة،  •
 والنجارة، والعمل فى طائفة المعمار.
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محتجزًا  بتراوح ساعات العمل بین (أقل  ١١٥من أصل  ٣٤أظهرت النتائج إقرار عدد  •
 ٧ساعة عمل) و�دا أن ساعات العمل أقل من  ١٤-٧ساعات إلى متوسط   ٧من 

 ساعات هى األقل فى نسب اإلقرار لدى العدید من األبناء.
هى األكثر فى مستو�ات دخول  هجنی ١٠٠٠وتبین أن فئات الدخل األقل من  •

المحتجز�ن، وتقل النسبة �لما زادت المبالغ المتحصلة والتى قد تصل فى الفئة الثالثة 
 شهر�ًا. هجنی ٩٠٠٠التى تصل إلى 

لألهل  واإلرسالاالدخار  صرف فى الدخول تتساوى فیه نسبتایبدو من النتائج أن الت •
و�اقى النسب لالستخدام الشخصى، و�دل على متا�عة األهل للطفل فى مراحل هجرته 

مع مجموعة من المعارف فى الخارج لتیسیر اتصاله بهم مما �جعله  اً وأن هناك تشبیك
 صل علیه من العمل المسموح �ه ألهله.حیبادر �إعطاء ما ت

المحتجز�ن بوجوده  األطفالوحول وجود استغالل لألطفال �مراكز اإلیواء فقد تباین إقرار  •
حیث أقروا بوجود استغالل �صور متعددة داخل  ،٪٥٧٬٩بین أبناء الوجه القبلى بنسبة 

جود تلك األشكال عدم و �٪ من أطفال الوجه البحرى من ٨٩٬٦مراكز اإلیواء، بینما أقر 
 من االستغالل.

، فقد دلت النتائج على تعرض األبناء لكل األطفالوعن صور االستغالل التى أقر بها  •
لسخرة واالستعباد، والمنع من لضرب واإلهانة، والذل واإلهانة، والتعذیب والعنف، وامن ا

 األكل، والعمل بدون مقابل.
تلجأ للشكوى للمسئول عن مر�ز اإلیواء بنسبة أكبر یلیه  األطفالو�ظهر من النتائج أن  •

٪، وعندما تسد أمامه القنوات فإنه ٧٤أى ما مجموعه  ،الضا�ط المسئول عن المر�ز
 یلجأ ألحد رجال حقوق الطفل، أو أحد الزائر�ن، أو �فضل عدم الذهاب ألحد.

ى �انت للمعاملة أما عن االستجا�ة لتك الشكاوى فیبدو أن االستجا�ة األكبر للشكو  •
للشكوى، ثم حاول �خرجهم من  ئاألسوأ والضرب واإلهانة، تلیها التجاهل وعدم عمل ش

اإلیواء مع عمل تصر�ح �اإلقامة ثم تأتى استجا�ات الذهاب للمدیر، عدم الذهاب 
للشكوى، والمعاملة الحسنة والتى تم الترحیل على أثرها، و�لها بنسبة واحدة. والنتیجة 

ن الشكوى �انت فى معظمها لنفس األفراد المتحكمین فى إحیث  ؛جة �بیرةمنطقیة بدر 
 مر�ز اإلیواء.

فقد أوضحت النتائج أن هناك سماحًا  اإلیواءوحول التدر�ب على المهن والحرف �مر�ز  •
 للمحتجز�ن �التدر�ب على �عض المهن بنسب �بیرة.

، الخدمةالفئات التالیة:ومن حیث طبیعة المهن التى تم التدر�ب علیها فقد تمثلت فى  •
أعمال المطاعم والبیتزا تلیها  ]، وغیرهامعلقة أسقفنجارة،  ،بناء ،أعمال المعمار [محارة
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أعمال ، والمیكانیكا، ثم تأتى أعمال الطباعة، فأعمال السیاحة والفندقة، ثم والمكرونة
 .التجارة

، لعدد ست ساعاتتائج أنها قد تصل ومن حیث ساعات العمل المسموح بها أظهرت الن •
قل النسب لعدد الساعات أوتلیها لسبع ساعات عمل، ثم تلیها ثمان ساعات عمل، وتأتى 

ساعة. وأقر بها طفل واحد، واألمر الواضح هنا قلة أعداد المسموح لهم �العمل إذ  ١٤
 طفًال. ٣٤بلغت 

ن أمن أمراض قبل دخولهم مر�ز اإلیواء، تبین لنا النتائج  األطفالو�شأن شكوى  •
 بنسب غالبة أنهم لم �عانوا من أمراض قبل دخول مر�ز اإلیواء.أقروا  األطفال

فقد أوضحت لنا النتائج  ،أما �شأن الشكوى من أمراض معینة �عد دخولهم مراكز اإلیواء •
 إقرار الغالبیة من المحتجز�ن �عدم معاناتهم من أمراض �عد دخولهم اإلیواء.

داخل مراكز اإلیواء أوضحت النتائج أن  األطفالوعن وجود طبیب للكشف الطبى على  •
 .األطفالعلى وجود طبیب �كشف عن  األطفالهناك اتفاقًا بین 

فترات االتصال  �األهل مكفول بدرجة �بیرة، وعن وأظهرت النتائج أن السماح �االتصال •
بوجود فترات متقار�ة لالتصال �األهل تراوحت  األطفال�األهل أوضحت النتائج إقرار 

 .اً ین فترات أقل من سبعة أ�ام، و فترات من سبعة أ�ام ألقل من أر�عة عشرة یومب
وتشیر النتائج إلى أن الوسیلة األكثر اتصاًال �انت وسیلة االتصال التلیفونى، وتأتى  •

نترنت بنسب أقل، وفى النها�ة بنسب قلیلة جدًا تأتى وسیلة الوسیلة الثانیة عن طر�ق اإل
 ر أحد المعارف.التراسل �الخطا�ات عب

 الرتحيل وتقييم التجربة - ٩
فیما سبق تعرضنا لتقییم تجر�ة الهجرة غیر الشرعیة لألطفال المصر�ین و�انت أهم النتائج 

 التى ظهرت لنا من تقییمهم لتجر�تهم:
یومًا، وأن  ٤٥طفًال) لم یتجاوزوا مدة االحتجاز البالغة ٤٤٪ من العینة البالغ عددها (٦٨ •

 ،٪ من العینة٣٢طفًال بنسبة  ١٤ لىبز�ادة مدة اإلیواء عن تلك الفترة لم یز�دوا عمن قال 
ر ونصف الشهر. و�النظر للشكل أشهوأقصى مدة ذ�رت من طفل واحد و�لغت خمسة 

٪، ثم األ�ام ٣٨٪ تلیها األسابیع بنسبة ٣٩یتضح لنا أن أكبر مدة �انت الشهور بنسبة 
 ٪.٢٣و�لغت 

تخدامًا فى الترحیل �انت الطائرات �حكم التواجد فى أورو�ا وقت أن الوسیلة األكثر اس •
إال أنها ال تخلوا من استخدام المراكب فى مرات قلیلة، وعن طر�ق الصلیب  ،االحتجاز
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بین وسیلة االنتقال أو التواصل مع الحكومة المصر�ة �ممثلیها القناصل تاألحمر ولم 
 وغیرهم فى بلدان المهجر.

المتغیرات، فقد حظوا فى تجر�تهم لها الغلبة حسب  األطفالابیة التى رآها أن النواتج اإل�ج •
، مع نسب قلیلة للجوانب السلبیة المتمثلة ةبتكو�ن مبالغ مالیة، تلیها المرور �خبرات جدید

 فى محاصرة الدیون.
٪ یرغبون ٣٦٬٣أن غالبیة أبناء الوجه البحرى یرفضون إعادة التجر�ة مرة أخرى مقابل  •

٪ من أبناء الوجه القبلى أكدوا رغبتهم ٨٣٬٨، فى حین نجد أن هانفسار التجر�ة فى تكر 
 .هانفس ٪ ال یرغبون فى تكرار التجر�ة١٦٬٢فى تكرار التجر�ة، مقابل 

٪ من عینة ٥٠مرة أخرى مما �قرب من  هانفس هناك إصرار �بیر لمحاولة التجر�ة •
المدروسة، سواء �ان التبر�ر المقدم �قوم على تفضیل أسلوب الحیاة فى الغرب  األطفال

أو الیأس من إ�جاد طرق بدیلة للسفر فى بالدهم، و�مكانیة جمع أموال �طر�قة سر�عة، 
حتى ولو �انت شاقة، ترجح االتجاه القائل �الرغبة فى إعادة التجر�ة مرة أخرى، فضال 

حولهم، وما �جدونه من سخر�ة وشعور �الدونیة إذا لم  عن الضغوط التى �جدونها فیمن
 �قدموا على المخاطرة القتناص فرص الثراء والمكانة فى مجتمعه.

، أو مة ظروفهم الصحیةءفى عدم مال تمثلت أسباب عدم الرغبة فى تكرار التجر�ة •
 الستقرار الطفل فى بیئته، أو لمن استطاع الحصول على إقامة شرعیة فى الخارج وهو

 نوع من االستقرار أ�ضًا، سواء �الداخل أو الخارج أى وفقوا أوضاعهم داخلیًا وخارجیًا.
�معرفتهم  األطفالومن حیث المعرفة بوجود قوانین تمنع السفر �طر�ق غیر رسمى، أقر  •

 بوجود قوانین تمنع السفر �طر�ق غیر رسمى.
المعرفة من و اإلعالم، تمثلت وسائل المعرفة للقوانین فى التجر�ة الشخصیة، ووسائل  •

معرفة التى اعتمد علیها األبناء الاألصحاب واألقارب، و�انت القراءة العامة أقل مصادر 
 ن.و المهاجر 

هناك دعوة صر�حة للسفر �الطرق غیر الشرعیة، والدعوة للتجر�ب والصبر والتخطیط  •
ء الوجه لغیرهم  خاصة من أبنا األطفالالجید لتالفى المخاطر فى نصائح المهاجر�ن 

 القبلى.
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 أدوار اجلهات وإسرتاتيجية املواجهة - ١٠

 قد �شفت النتائج عن اآلتى:
فى اختیار  األطفالجاءت الدولة التى ال توفر للطفل الحیاة وال الشغل �أبرز استجا�ات  •

ولیته عن السفر بهذه الطر�قة لرغبته فى ئقر �مسأقد  األطفالالغالبیة، لكن البعض من 
 .ن عن سفره بهذه الطر�قةو األهل هم المسئول أنالحیاة األفضل، وذ�ر البعض 

غالبیة العینة وجود اتصاالت من قبل الحكومة عقب عودتهم من رحلة السفر، فى  أنكرت •
 بوجود اتصال من موظف حكومي عقب العودة. األطفالقلة من  أقرتحین 

 من المسئولین الحكومیین، األطفالمعرفة من قام �االتصال بتلك القلة من وفى سبیل  •
فى نصف استجا�ات من قالوا  ىقسم الشرطة �أت أنجاءت االستجا�ات لتكشف عن 

حد من الصحة، حد من  وهى: �االتصال، فى حین ظهرت �عض الجهات على استحیاء
 .ةیارجیة، حد من جمعیة أهلحد من وزارة الخ ة،یون االجتماعئوالش بتوع التأمینات

جاد إ�برزت عدة مطالب لألطفال لكى ال �كرروا السفر بهذه الطر�قة، جاء على رأسها  •
فرص عمل، دخل �و�س، وطالب البعض بتسهیل الهجرة الشرعیة، وذ�ر البعض مطلب 

ذ�رت  األطفالنسبة من  إن إالقدر أتجوز، أ�كون عندى بیت، والبعض طلب إنى  أن
 حس إنى إنسان.أمطلب، إنى 

مواجهة الهجرة غیر المشروعة  أنوهذه المطالب تكشف �ما ال یدع مجاال للشك 
فى المستقبل المأمول  األطفالتكون من خالل برامج تنمو�ة حقیقیة تلبى احتیاجات  إنمالألطفال 

وتستثمره فى سبیل  من تمیز ى الطفل المصر  �كشف عما �متلكه ى م عصر یمن خالل برامج تعل
ه، بدال من یولیاتها فى وطن ینتمون إلئاألجیال الجدیدة لتحمل مس و�عدادمصر فى تطو�ر الحیاة 

 وهو األمر الذى دفعهم للهرب بهذه الطر�قة المهلكة. ،سد منافذ األمل أمامهم
 و�عادةمن خالل التخلص من الفساد الجاثم على الوطن منذ عقود  إالوال یتأتى �ل ذلك 

النظر فى �ثیر من المؤسسات والكوادر والبرامج والنظم والتشر�عات، لالنطالقة الجدیدة للوطن 
 .یةیر علمایإلعادة بناء الوطن وفق معى �مشروع قوم

تلعب دورا فى التعامل مع المشكلة  أنعن الجهات التى �مكن  األطفالعند سؤال  وأخیرا •
�العینة من خالل أفادتهم  األطفال�صورة ناجحة، عكست االستجا�ات وعیا �بیرا لغالبیة 

ن القضیة تتطلب تضافر عدة جهات مجتمعة، فى حین ذ�ر البعض منهم جهات أ�
 .ة والقوى العاملة والخارجیةیون االجتماعئ�عینها، وهى الشرطة والمحلیات والش

 أنة جهة فى مواجهة المشكلة، وهى رؤ�ة مؤداها �نه ال دور ألأحین ذ�ر البعض  فى
 ة جهود.�یتم حلها من خالل بذل أ أنالمشكلة أكثر تعقیدا من 
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ا: 
ً
 التوصياتخامس
ضرورة عقد اتفاقیات عمل ثنائیة بین الدول المصدرة للعمالة، وتلك التى تحتاج لعمالة  •

والطلب فى سوق العمل الدولى، وتوافر أطر إنسانیة آمنة موسمیة، وفقًا لقانون العرض 
ومنظمة لهجرة تلبى االحتیاجات، وتحقق أعلى مستو�ات الفائدة من الهجرة، لكل من 

 الدول المرسلة والدول المستقبلة.
ضرورة تطبیق برامج التنمیة، التى تحقق فرص العمل وفرص �سب العیش والرزق، فى  •

 الدول المرسلة للمهاجر�ن.
ضرورة إجراء البحوث والدراسات فیما یتعلق �جعل الهجرة عنصرًا أساسیًا فى الخطط  •

الوطنیة للتنمیة الشاملة، والهادفة إلى الحد من الفقر وتوفیر فرص العمل.  اإلستراتیجیة
و�مكن االستفادة من الشراكة الحقیقیة بین الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع 

سیاسات و�رامج الهجرة، مع ضرورة تعز�ز القدرات الحكومیة  المدنى، عند صیاغة
 لمواجهة المشكالت المترتبة على الهجرة، وخاصة الهجرة غیر المشروعة.

ینبغى أال تمنع اإلجراءات المتخذة للحد من الهجرة غیر الشرعیة، الالجئین من الوصول  •
بین حاالت اللجوء وحاالت  إلى الدولة، التى یرغبون فى اللجوء إلیها. وهنا یلزم الفصل

الهجرة غیر المشروعة؛ ألن إعادة الالجئین قسرًا إلى بلدانهم، على أنهم مهاجرون غیر 
شرعیین سیعرض حر�اتهم لالنتهاك وحیاتهم للخطر. وتنص مبادئ وقوانین اللجوء 

وجیهة تجعلهم �خشون السیاسى على ضرورة حما�ة الالجئین، عند وجود أسباب 
ب العرق أو الدین أو الجنس، أو انتمائهم إلى فئة اجتماعیة معینة، أو االضطهاد �سب

 اعتناقهم رأ�ًا سیاسیًا مختلفًا.
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