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عىل  نفسها  تفرض  ظاهرة  الرشعية  غري  اهلجرة  أصبحت 
فهي  العام،  بالشأن  مهموم  مواطن  أي  وعىل  القرار  صانع 
األعداد  عن  املتالحقة  األخبار  خالل  من  االهتامم  جتذب 
حتديا  يمثلون  الذين  الرشعيني  غري  للمهاجرين  املتزايدة 
سياسيا وإنسانيا للدول املستقبلة هلم ونتيجة لألنباء الصادمة 
املتهالكة واجلثث  القوارب  املوت غرقا،وصور  عن حوادث 
امللقاة عىل الشواطئ، أو قصص ومآيس الباحثني عن األمل يف 
أرض الغربة. وإذا كانت املنظامت األممية قد تناولت األمر يف 
إطار عريض ومتشابك  يف ظل ما أسمته بالتدفقات املختلطة  
داخليا  والنازحني  الالجئني  تشمل  Mixed Flowsوالتي 
الرشعية  غري  اهلجرة  أبعاد  عىل  فقط  سنركز  إننا  إال  أيضا، 

وتداعياهتا عىل املستوى املحىل واإلقليمي والدويل.
واالجتامعية  االقتصادية  التحليالت  إىل  التطرق  وقبل 
والسياسية املرتبطة باملشكلة، علينا أن نستند إىل نقطة حمورية 
كيان  إنشاء  الرضوري  من  وكان  املؤسيس،  اإلطار  وهى  إال 
التحديات  مواجهة  يف  الدولة  سياسة  بتحديد  معنيًا  جديد 
وتذليل  الرشعية  غري  اهلجرة  ظاهرة  عن  النامجة  املتزايدة 
فجاء  اإلطار،  هذا  يف  تواجهنا  قد  بريوقراطية  معوقات  أية 
بإنشاء   ،2014 عام  مارس  يف  الوزراء  جملس  رئيس  قرار 
الرشعية   اهلجرة غري  التنسيقية ملكافحة ومنع  الوطنية  اللجنة 
 20 يضم  اعتبارية  شخصية  ذي  ككيان   ،)NCCPIM(
معنية  وطنية  وجمالس  وهيئات  وزارات  من   وطنية  جهة 
بمواجهة اهلجرة غري الرشعية، يتمتع بوالية واضحة لتنسيق 
التي  والعملياتية  القانونية  األسس  ووضع  الوطنية،  اجلهود 

سوف ترتكز عليها هذه اجلهود.
وتعترب اللجنة الوطنية1 كيانا حكوميا متفردا فهي ال تعتمد 

1- يستخدم مصطلح اللجنة الوطنية للتعبري عن اللجنة الوطنية 
التنسيقية ملكافحة اهلجرة غري الرشعية

عىل تواجد بريوقراطي عريض، وإنام جتعل من أمانتها الفنية 
عدد  عىل  يعتمد  والتنسيق   Networking للتشبيك  إطارا 
األجنبية،  اللغات  جييد  الذي  املؤهل  الشباب  من  حمدود 
وخرباء فنيني يتطوعون لتقديم خالصة خربهتم يف املجاالت 

القانونية واألمنية والدولية.
وقد تنبهت اللجنة الوطنية منذ البداية إىل احلاجة املتزايدة 
وضع  خالل  من  الترشيعي  الفراغ  يسد  وطني  ترشيع  لسن 
أجهزة  يعطي  بام  املهاجرين،  هتريب  جلريمة  واضح  تعريف 
من  بيد  للرضب  الالزمة  القانونية  األدوات  القانون  إنفاذ 
حديد عىل شبكات التهريب املنظمة والتأكد من عدم إفالهتم 
الشابة  أجيالنا  وتطلعات  بمصري  تالعبهم  بعد  العدالة  من 
مرشوع  وضع  إىل  الوطنية  اللجنة  فسارعت  للربح.  حتقيقًا 
الظاهرة،  هذه  مع  للتعامل  جديدة  آفاقا  يفتح  شامل  قانون 
املعنية  الوطنية  األطراف  كافة  مع  بالتعاون  صياغته  ومتت 
بروتوكول  رأسها  وعيل  الدولية،  مرص  اللتزامات  ووفقا 
والبحر  الرب  طريق  عن  املهاجرين  ملكافحة هتريب  بالريمو 
ومعايري  مبادئ  مع  يتفق  وبام  الطفل،  حقوق  واتفاقية  واجلو 
حقوق اإلنسان املتعارف عليها دوليا، وهو يقدم للمرة األوىل 
ويوفر  املهاجرين  هتريب  جلريمة  تعريفا  الوطني  الترشيع  يف 
الردع الالزم  ملعاقبة اجلناة من سامرسة وجتار املوت.  عنرص 
كام يوفر احلامية املطلوبة للمجني عليهم من املهاجرين سواء 

كانوا مرصيني أم أجانب.
غري  اهلجرة  مكافحة  بشأن   2016 لسنة   82 رقم  القانون 

الرشعية وهتريب املهاجرين:
تضمن القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة اهلجرة 
تناول  حيث  فصول  ستة  املهاجرين  وهتريب  الرشعية  غري 
للمصطلحات  الالزمة  الدقيقة  التعاريف  األول  الفصل 
املستخدمة يف القانون مثل هتريب املهاجرين واملهاجر املهرب 
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السفيرة نائلة جبر

ملكافحة  التنسيقية  الوطنية  اللجنة  رئيس 
الهجرة غير الشرعية
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اهلجرة واللجوء واالجتار بالبرش
واجلامعة اإلجرامية املنظمة واألركان القانونية هلا.  كام تضمن 
النص عيل عدم مسئولية املهاجر املهرب عن جريمة التهريب 
للطفولة  القومي  املجلس  واعتبار  برضائه  االعتداد  وعدم 
مل  الذين  املصحوبني  غري  لألطفال  القانوين  املمثل  ولألمومة 

يستدل عيل أرسهم.
 وتضمن الفصل الثاين املواد اخلاصة بالتجريم شاملة األفعال 
والعقوبات   - عليها  التحريض  أو  فيها  الرشوع  أو  املؤثمة 
االعتباري  الشخص  ومسئولية  ورشكائهم  ملرتكبيها  املقررة 
اجلنائية ومراعاة التدرج يف العقوبة تبعا للظروف املشددة التي 
إىل  تصل  والتي  عليها  املرتتبة  واآلثار  اجلريمة  وطبيعة  تتفق 
السجن املؤبد وغرامة ال تقل عن مائتي آلف جنيه وال تزيد عىل 
مخسامئة آلف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عىل اجلاين 
من نفع أهيام أكرب - كارتكاب اجلريمة  لغرض إرهايب وأخذا 
يف االعتبار حاالت تشديد العقاب املقررة دوليًا مثل كثرة عدد 
املهربني أو وفاة املهاجر املهرب أو إصابته، وهتريب األطفال 
اجلريمة  مرتكبي  تعدد  وحاالت  اإلعاقة  ذوي  أو  والنساء 
تضمن  كام  والفساد  السلطات  ومقاومة  القوة  واستخدام 
النص عيل أحوال اإلعفاء من العقاب. وتطرق الفصل الثالث 
املرصية  واألجهزة  القضائية  اجلهات  بني  الدويل  التعاون  إىل 
املعنية بمكافحة أنشطة وجرائم هتريب املهاجرين مع نظريهتا 
األجنبية، و أنه للجهات القضائية املرصية املختصة واألجنبية 
أن تطلب اختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتعقب أو ضبط 
أو جتميد األموال موضوع جرائم هتريب املهاجرين أو عائداهتا 

أو احلجز عليها. 
املناسبة  واملساعدة  احلامية  تدابري  الرابع  الفصل  وتضمن 
واملعاملة  احلياة  يف  كحقهم  املهربني  املهاجرين  حقوق  حلامية 
واملعنوية  اجلسدية  والسالمة  الصحية  والرعاية  اإلنسانية 
وتبصريهم  الشخصية  حرمتهم  عىل  واحلفاظ  والنفسية 
بحقوقهم يف املساعدة القانونية، مع إيالء اهتامم خاص للنساء 
باملمثل  االتصال  طلب  ب  املهرَّ للمهاجر  وأن  واألطفال 
لتلقى  بوضعه،  وإعالمه  لدولته  القنصيل  أو  الدبلومايس 
املساعدات املمكنة يف هذا الشأن وتكفل السلطات املختصة 
له ذلك وعيل أن تتوىل وزارة اخلارجية بالتنسيق مع السلطات 
للمهاجرين  اآلمنة  اإلعادة  تسهيل  األخرى  الدول  يف  املعنية 
جنسيتها  حيملون  أهنم  من  التأكد  بعد  بالدهم،  إىل  بني  املهرَّ
أو أهنم يقيمون هبا، أو أية دولة أخرى متى قبلت ذلك. وقد 
نص  الفصل اخلامس عيل إنشاء جلنة وطنية تنسيقية ملكافحة 
وطنية  كآلية  تعمل  البرش  يف  واالجتار  الرشعية  غري  اهلجرة 
دائمة و متخصصة وتستند يف تواجدها للقانون دعام لطبيعة 
الدولية واألممية  اختصاصاهتا وبحكم تواصلها مع األجهزة 

والدويل  الوطني  املستويني  عىل  بالتنسيق  ختتص  أن  وعيل 
ومنع  ملكافحة  املوضوعة  والربامج  واخلطط  السياسات  بني 
اهلجرة غري الرشعية واالجتار يف البرش وتقديم أوجه الرعاية 
إطار  يف  الشهود  ومحاية  املهربني  للمهاجرين  واخلدمات 
االلتزامات الدولية الناشئة عن االتفاقيات الدولية الثنائية أو 

متعددة األطراف النافذة يف مرص. 
املعنيتني  الوطنيتني  اللجنتني  دمج  قد  املرشع  أن  ويالحظ 
البرش  يف  واالجتار  الرشعية  غري  اهلجرة  من  كل  بمكافحة 
اجلرائم  من  باعتبارمها  اجلريمتني  بني  الرتابطية  للعالقة  نظرا 
املواطن  ألمن  هتديد  من  يمثالنه  وملا  الوطنية،  عرب  املنظمة 
اإلنسان  حلقوق  انتهاكهام  ذلك  إىل  أضف  املجتمع،  وأمان 
األساسية من سالمته اجلسدية واملعنوية إضافة إىل ما يمثالنه 
الفصل  تطرق  وأخريا  والعوز.  الضعف  حلالة  استغالل  من 
الرشعية  غري  اهلجرة  ملكافحة  صندوق  إنشاء  إىل  السادس 
االعتبارية  الشخصية  له  وتكون  والشهود  املهاجرين  ومحاية 
إدارة  العامة وموازنة خاصة عيل أن يكون للصندوق جملس 
برئاسة رئيس اللجنة ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل 
متويله  ومصادر  وموارده  اختصاصاته  وحتديد  إدارته  جملس 
قرار من رئيس جملس الوزراء وللصندوق أن يقبل التربعات 

واملنح واهلبات من اجلهات الوطنية واألجنبية. 
أن  قبل  املجتمعي  للحوار  القانون  مرشوع  تقديم  تم  وقد 
اعتامده  وتم   ،2015 نوفمرب  يف  الوزراء  جملس  عليه  يوافق 
بتاريخ  الرسمية  اجلريدة  يف  وصدر  الربملان  قبل  من  مؤخرا 
7 نوفمرب 2016 ليشكل، جنبا إىل جنب ،مع قانون مكافحة 
االجتار بالبرش الصادر يف عام 2010، حجر األساس القانوين 
هذا  ويعد  الرشعية.  غري  اهلجرة  لظاهرة  الوطنية  الستجابتنا 
يف  الرشعية  غري  اهلجرة  مكافحة  حول  قانون  أول  القانون 
منطقة الرشق األوسط وهو بمثابة نموذج رائد يمكن تكراره 

يف املنطقة وكذلك يف القارة اإلفريقية.
وىف ذات الوقت عكفت اللجنة الوطنية عىل مجع البيانات 
كنها من التعرف عىل صورة واضحة للمشكلة هبدف  التي متمُ
أهنا  إال  مواجهتها،  عىل  القادرة  والربامج  السياسات  وضع 
باعتبارنا نتعامل مع جريمة منظمة عرب  واجهت حتديا هائال 
وطنية يصعب حرصها بدقة، ولكن ذلك مل يمنع من العمل 
الدراسات  خالل  من  حمددة  م��ؤرشات  عىل  التعرف  عىل 
االجتامعية واالستطالعات امليدانية والتي تضمنت دراستني 
سنة(   35-18( للشباب  الرشعية  غري  اهلجرة  حول  األوىل 
باتت  التي  املصحوبني  غري  األطفال  هجرة  تتناول  والثانية 
التي تصل  املتزايدة منهم  ظاهرة تؤرق اجلميع نظرا لألعداد 

إىل إيطاليا وبدرجة أقل إىل اليونان.
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وإذا كنا اليوم عىل دراية باملسببات االجتامعية واالقتصادية 
  Push Factorsالرشعية غري  للهجرة  الدافعة  والنفسية 
 Pull العوامل اجلاذبة من اجلانب اآلخر للمتوسط  وكذلك 
املصدرة  املحافظات  بأهم  علم  عىل  أيضا  فإننا   ،Factors
راها وكذلك حمافظات اخلروج )أى  للهجرة غري الرشعية وقمُ
العبور( مما يمكننا من التحرك السليم يف إطار أنشطة وبرامج 

التوعية واملكافحة.
التوعية بمخاطر اهلجرة غري الرشعية والفرص البديلة:

وإذا حتدثنا عن التوعية فإن حتليل مضمون التناول اإلعالمي 
االعتبار  بعني  أخذها  علينا  يتعني  مهمة  نتائج  أبرز  للقضية 
أية محلة إعالمية عىل مستوى اجلمهورية، وهو ما  عند إعداد 
عليها  وافق  متكاملة  إعالمية  خطة  تصميم  عند  فيه  رشعنا 
إعداد  تشمل   ،2016 مايو  يف  الوزراء  جملس  رئيس  السيد 
موقع مستقل للجنة الوطنية وحتقيق تفاعل مبارش من خالل 
وسائل  استخدام  جانب  إىل  االجتامعي  التواصل  شبكات 
االتصال املرئية واملسموعة واملكتوبة يف كافة أرجاء اجلمهورية 
مع الرتكيز عىل التواصل مع الشباب واألطفال يف 14 حمافظة 
هي األكثر تصديرا للهجرة غري الرشعية مع حمافظات العبور 

للتعريف بمخاطر هذه الظاهرة واحللول البديلة.
تفاصيل عنارص  استكملت  الوطنية قد  اللجنة  وإذا كانت 
احلملة اإلعالمية إال أن املوارد املالية الالزمة لتنفيذها تتطلب 
دعم  إىل  باإلضافة  احلكومية  وغري  احلكومية  اجلهود  تضافر 
املتحدة ذات الصلة  الدولية ومنظامت األمم  املانحة  اجلهات 
بمكافحة اهلجرة غري الرشعية، وهو األمر الذي نعكف عىل 

تنظيمه يف املرحلة احلالية.
الرشعية  غري  اهلجرة  ملكافحة  الوطنية  اإلسرتاتيجية 

:)2026-2016(
تضمينها  يتم  أن  يتعني  األنشطة  هذه  أن  البيان  عن  غني 
بالفعل حيث تم إطالقها  يف إسرتاتيجية متكاملة وهو ما تم 
الوزراء.  جملس  رئيس  السيد  رعاية  حتت   2016 أكتوبر  يف 
رائدة  دولة  مرص  تكون  إن  عىل  اإلسرتاتيجية  رؤية  ترتكز 
توفر  متكاملة،  سياسة  هلا  الرشعية  غري  اهلجرة  مكافحة  يف 
الصلة،  ذات  الدولية  املواثيق  وحترتم  ملواطنيها  حاضنة  بيئة 
وتستهدف الشباب واألطفال واألرس والوافدين بشكل غري 
رشعي. تقوم اإلسرتاتيجية عىل عدة حماور هي: التوعية، بناء 
التنمية،  دعم  الترشيعي،  اإلطار  تفعيل  احلامية،  القدرات، 

والتعاون اإلقليمي والدويل. 
-2016( الوطنية  اإلسرتاتيجية  أن  بالذكر  واجلدير 
واهليئات  ال��وزارات  مجيع  خالل  من  إعدادها  تم   )2026

ملدة سنتني من شأهنا  باللجنة وتتضمن خطة عمل  األعضاء 
يمكن  التي  السلبية  والعنارص  اإلجيابية  العنارص  توضح  أن 
تضمنتها  التي  واألنشطة  الربامج  تنفيذ  تعرقل  أو  تمُساعد  أن 
اإلسرتاتيجية. وبالتايل فإننا نستطيع القول بأن اإلسرتاتيجية 
اخلاص  الضلع  أن  إال  األمهية  يف  تتشارك  أضالع  عدة  هلا 
بالتنمية من شأنه أن يمُمثل العنرص امللموس والقادر عىل إقناع 
الشباب بوجود بدائل لرحلة املوت وبأن احلل موجود هنا يف 
مرص، وأن مرص هي احلارض واملستقبل، ليس كشعار نرفعه يف 

احلملة اإلعالمية ولكن كواقع حقيقي.
جتارب  للشباب  نقدم  أن  يف  نأمل  جديد  عام  قدوم  ومع 
نوضح  أن  وعلينا  ثامرها  أعطت  كفاح  وقصص  ناجحة 
تفاصيل املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر التي تم ختصيص 
متى  األمل  شعاع  إن  تنفيذها.  أجل  من  جنيه  مليارات   7
اتضح يف األفق من شأنه أن ينري طرقًا أفضل لشباب مرص، 

وهذا هو دورنا وهذه هي مسئوليتنا.
التعاون اإلقليمي والدويل:

إن تزايد حجم ظاهرة اهلجرة غري الرشعية مؤخرا، إنام يأيت 
الرشق  يف  املضطرب  واألمني    السيايس  الوضع  خلفية  عىل 
مشاكل  يولد  متزايد  لضغط  املنطقة  تتعرض  حيث  األوسط، 
جنوب  لدول  ولكن  فحسب  ألوروب��ا  ليس  ديموغرافية، 
التي  الدول  هذه  من  واحدة  مرص  وتعترب  كذلك.  املتوسط 
تتحمل عبئا ماليا نتيجة استضافتها الكريمة ملاليني الالجئني 
واملهاجرين واجلدير بالذكر أن مرص منضمة إىل اتفاقية األمم 
الالجئني لسنة 1951 ولربوتوكوهلا  املتحدة اخلاصة بحقوق 
اإلقليمي  املكتب  تستضيف  كام   1967 لسنة  اإلض��ايف 
القاهرة. وعىل عكس الوضع السائد يف الدول  للمفوضية يف 
خميامت  يف  واملهاجرين  الالجئني  تسكني  يتم  ال  األخ��رى، 
كافة  يشاركوننا  جمتمعنا،  من  يتجزأ  ال  جزء  هم  بل  منفصلة، 
احلياة وحيصلون عيل اخلدمات االجتامعية األساسية  جوانب 

التي توفرها احلكومة للمواطنني املرصيني. 
غري  اهلجرة  لعمليات  عبور  نقطة  كذلك  مرص  وتعد 
عبئا  يضع  مما  اإلفريقية،  القارة  جنوب  من  القادمة  الرشعية 
الذي  القانون  ويتناول  للبالد.  املحدودة  املوارد  عىل  إضافيا 
فقط  ليس  البالد،  تواجه  التي  التحديات  مؤخرا  إقراره  تم 
باعتبارها بلد املنشأ، ولكن أيضا باعتبارها بلد املقصد، حيث 
يوفر القانون مجيع أنواع املساعدة للمهاجرين الذين يرغبون 
يف العودة الطوعية إىل بلداهنم، مع االحرتام الكامل حلقوقهم 
اإلنسانية. وسيتم إطالق صندوق خاص وفقا هلذا القانون، 
إلضفاء احلامية الالزمة عىل كل من املهاجرين والشهود الذين 

يقومون باإلبالغ عن جرائم التهريب. 
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اهلجرة واللجوء واالجتار بالبرش
من  العديد  أوروبا  إىل  اهلجرة  موجات  تزايد  سبب  وقد 
إمجايل  أن  من  الرغم  وعىل  الدول،  بعض  يف  االضطرابات 
حول  واملهاجرين  الالجئني  جمموع  من  أوروبا  تستقبله  ما 
جراء  بصدمة  أصيبت  أهنا  إال  منهم،    %6 يتخطى  ال  العامل 
إثرها  وعىل   ،2015 عام  شهدها  التي  البرشية  التدفقات 
حتولت اهلجرة إىل أولوية عاجلة ألسباب سياسية واجتامعية 
التي  للمخاطر  املجتمعية  والرؤية  األورويب  بالداخل  ترتبط 
ملواطنيها  العمل  وفرص  اهلوية  عىل  التدفقات  هذه  متثلها 
خاصة مع قرب إجراء االنتخابات يف هولندا وفرنسا وأملانيا 
   Xenophobia وتنامي شعبية اليمني يف ظل انتشار ظاهرة
)اخلوف من األجانب(. كام أنه من املتوقع نمو سكان إفريقيا 
بمقدار قد يصل إىل 2 مليار نسمة بحلول عام 2050، لذا، 
فإن عىل الدول األوروبية أن تتحمل مسئولية أكرب وأن تفكر 
األمن  حتقيق  عىل  العمل  عليها  جيب  إذا  الصندوق،  خارج 
واحلرص  وسوريا  كليبيا  الرصاعات  منطقة  يف  واالستقرار 
تراجع  من  تعانى  دول  يف  االقتصادية  األوضاع  حتسني  عىل 

معدالت النمو وإال ستتلقى طوفانا من النازحني.
وقد اختذت أوروبا عددا من اخلطوات يف هذا الشأن منها 
ما أفرزته قمة فاليتا يف نوفمرب 2015 )الذي شمل مسارا مجع 
أوروبا مع الدول األفريقية التي متثل مصدر وعبور املهاجرين 
باملساعدة  أوروبية  تعهدات  خالل  من  وذلك  أوروبا(  إىل 
آلية  خالل  من  اهلجرة،  لظاهرة  اجلذرية  األسباب  عالج  يف 
الصندوق األورويب لفاليتا بتمويل يصل إىل 1٫8 مليار يورو 
خالل  من  األورويب  االحتاد  دول  بني  التعاون  تعزيز  تم  كام 
نظام توزيع الالجئني وحتمل املسئولية اجلامعية وإنشاء وكالة 
احلدود وخفر السواحل باإلضافة إىل توقيع االتفاق مع تركيا 
يف فرباير 2016 والذي أسفر عن احلد من معدالت اهلجرة 

من خالل مسار البلقان. 
     هذا ويالحظ أن الدعم الدويل ليس كافيا للمساعدة يف 
استضافة  الدول يف  العديد من  تتحمله  الذي  العبء  ختفيف 
الرغم من أن مرص مل  املهاجرين. وعىل  املتزايدة من  األعداد 
حتصل فعليا حتى حينه عىل دعم مايل من صندوق فاليتا عىل 
خالف غريها من دول القارة اإلفريقية مثل السودان وإثيوبيا 
التي حصلت عىل خمصصات مهمة إال إننا عىل استعداد لتعزيز 

مشاركتنا مع اجلهات املانحة الدولية واملؤسسات املالية حتى 
التأثري  ذات  التنموية  للمشاريع  إضافية  موارد  تعبئة  يتم 
الرشعية يف  للهجرة غري  األكثر عرضة  الشباب  الفوري عىل 

مرص وغريها من الدول. 
وحدها  تكفي  قد  األمنية  اإلجراءات  أن  يتصور  من  أن 
غري  اهلجرة  بظاهرة  املرتبطة  اهليكلية  التحديات  ملواجهة 
الرشعية  هو واهم، فاملسألة أعقد بكثري من جمرد ضبط احلدود، 
كام أن تزايد النزعة احلامئية السائدة ببعض الدول الغربية لن 
حيل املشكلة، بل إن تبني إجراءات صارمة لن يؤدي إال ملزيد 
من الصعوبات والتحديات. فإذا أردنا اجتثاث هذه الظاهرة، 
فلزامًا علينا أن نتحمل املسئولية والعمل معا من أجل إقامة 
رشاكة مجاعية وصلبة تطرح حلوال مستديمة هلذه املشكلة مع 
هلذه  واإلنسانية  واالجتامعية  االقتصادية  األبعاد  عىل  الرتكيز 

املسألة دون إغفال احللول السياسية لبؤر النزاعات الدموية.
    هذا وتضع اللجنة الوطنية أولوية قصوى لتعزيز التعاون 
بشكل  تعمل  حيث  األفارقة  جرياننا  مع  سيام  ال  اإلقليمي، 
تدريبية  برامج  توفري  عىل  املرصية  اخلارجية  وزارة  مع  وثيق 
األفارقة  واملسئولني  للدبلوماسيني  القدرات  لبناء  وأخري 
احلدود.  وإدارة  محاية  عن  واملسئولني  العدالة  حتقيق  جمال  يف 
ونعتقد أن اللجنة الوطنية هي بمثابة نموذج مؤسيس يمكن 
لتبادل  مستعدون  ونحن  القارة،  أنحاء  مجيع  يف  تكراره 
أيضا  ومرص  الصدد.  هذا  يف  املامرسات  وأفضل  اخلربات 
طرف رئييس  يف إطار "عملية اخلرطوم" بني االحتاد األفريقي 
متواصل  حوار  إقامة  إىل  هيدف  والذي  األورويب،  واالحتاد 

بشأن اهلجرة غري الرشعية.
نميض  أن  ال��رضوري  من  أنه  إال  سهلة،  ليست  املهمة 
صعوبات.  من  نواجهه  مما  بالرغم  النهاية  حتى  طريقنا  يف 
واالضطالع  الوطنية،  مسئولياهتا  حتمل  يف  مرص  وستستمر 
ملكافحة  اجلارية  والدولية  اإلقليمية  اجلهود  إطار  يف  بدورها 
اهلجرة غري الرشعية حرصًا عىل أبنائنا وعىل سالمة اإلنسان 
بجميع أنحاء العامل. إن رؤيتنا يف هذا اإلطار تستند إىل نظرة 
إرادة والتزام سيايس سيمكننا من جماهبة  واقعية وتتالزم مع 

هذا التحدي.


