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اللجنة  الظاهرة وهي  كيان مؤسيس حلل  بإنشاء  اهتامما خاصة  املرصية  احلكومة  أظهرت  الرشعية  اهلجرة غري  مع تصاعد ظاهرة 
الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع اهلجرة غري الرشعية، وعملت اللجنة منذ تأسيسها عىل وضع إطار ترشيعي خاص يعطى تعريف 
واضح جلريمة هتريب املهاجرين، فجاء قانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة اهلجرة غري الرشعية وهتريب املهاجرين، الذي ساعد 
أجهزة إنفاذ القانون عىل القضاء عىل شبكات التهريب، كام عملت اللجنة عىل حمورين إضافيني مها التوعية بمخاطر اهلجرة غري 
الرشعية والعمل عىل إصدار اسرتاتيجية وطنية ملكافحة اهلجرة غري الرشعية )2016-2026(، وهتدف اللجنة من هذه املحاور 

زيادة التعاون الدويل واإلقليمي للحد من ظاهرة اهلجرة غري الرشعية بعدما اكتسبت بعدا دوليا.

وصل عدد الالجئني يف العامل العريب عام 2015، إىل 5٫6 مليون الجئ يعيش معظمهم يف خميامت يف العديد من الدول العربية، 
وأصبحت املنطقة العربية التي متثل 5% من سكان العامل تنتج 57% من حجم مشكلة الالجئني يف العامل، ويعاين هؤالء الالجئني من 
نقص االحتياجات األساسية مثل نقص الرعاية الطبية وعدم وجود املسكن باإلضافة إىل الشعور بالعزلة والتهميش وعدم األمان. 
ويناقش املقال ثالث أفكار رئيسية؛ تتناول األوىل حجم األزمة يف املنطقة، أما الفكرة الثانية فرتكز عىل املشكالت التي يتعرض هلا 

الالجئون يف املنطقة العربية، ثم يتم إلقاء الضوء عىل جهود جامعة الدول العربية يف هذا امللف.

تكتسب قضايا اهلجرة والالجئني أمهية كربى يف السياسة اخلارجية املرصية، خاصة مع ازدياد أعداد الالجئني مع تفجر الرصاعات 
الشامل. وتعمل مرص  إىل دول  املتوسط  الرشعية من جنوب  العريب، وارتفاع معدالت اهلجرة غري  الربيع  ثورات  الداخلية عقب 
عىل احلد من اهلجرة غري الرشعية وقضايا الالجئني من خالل االتفاقيات الدولية واإلقليمية، فضال عن التوصل حللول سياسية 
بطء  ومنها   تواجه حتديات عديدة  أن مرص  إال  اجلهود  وبرغم هذه  القضايا،  تفاقم هذه  من  للحد  املنطقة  القائمة يف  للرصاعات 
هذه  حلل  املعامل  واضحة  مستقبلية  رؤية  وجود  يتطلب  الذى  األمر  الالجئني،  وضع  ينظم  قانون  وجود  وعدم  التنمية  عمليات 

املشكالت.

 مع تزايد أعداد الالجئني يف بلدان الرشق األوسط خاصة بعد احتدام الرصاع يف سوريا زادت تكلفة استضافة الالجئني عىل كافة الدول 
املستضيفة هلم، األمر الذى تطلب استحداث آلية جديدة لتمويل عبء استضافة الالجئني من خالل مؤمترات املانحني، أما مشاكل 
الالجئني السوريني أنفسهم فتتعدد ما بني إغالق احلدود مع الدول املجاورة هلم باإلضافة إىل إشكاليات املخيامت والبطالة وانتشار 
العاملة الرخيصة وتفاقم األمر إىل االجتار بالبرش واللجوء إىل اهلجرة الغري رشعية، األمر الذى يتطلب النظر إىل الالجئني بنظرة خمتلفة 
تسمح هلم بالتأقلم عىل املدى الطويل من خالل تغيري النظرة لالجئ كعبء عىل الدولة املضيفة، بل اعتباره فرصة تقدم مزايا اقتصادية 

إذا ما تم استثامرها بشكل جاد.

مرص من الدول اجلاذبة مللتميس اللجوء، وذلك إلتاحتها جمموعة من احلقوق القانونية واملدنية أفضل بكثري من دول أخرى، وإن 
عىل  زائدة  ضغوطا  سببت  قد  يناير   25 لثورة  التالية  السنوات  خالل  مرص  هبا  مرت  التي  والسياسية  االقتصادية  الظروف  كانت 
األوضاع املعيشية الصعبة لالجئني، إال أن تدفقات الالجئني مازالت مستمرة.  لذلك فإن حالة الالجئني يف مرص حتتاج إىل وجود 
كيان مؤسيس وطني قوى يتبنى إسرتاتيجية فاعلة للتعامل مع الالجئني ويقوم بمهمة التنسيق بني اجلهات املختلفة واملعنية بشئون 
الالجئني يف مرص. كام جيب أن توىل احلكومة واملحليات اهتامما أكرب باملجتمعات واملناطق املستضيفة لالجئني وتعمل عىل وضع 

الترشيعات واخلطط التنفيذية املناسبة للحد من التفاعالت الرصاعية بني الالجئني واملواطنني يف تلك املناطق.

تعد مرص بلد عبور لالجئني وملتميس اللجوء، خاصة الالجئني اإلريرتيني، واإلثيوبيني، والعراقيني، والصوماليني، والسودانيني، 
بالظروف  مرص  يف  اللجوء  وطالبي  الالجئني  وضع  ويتأثر  سوريا.  من  القادمون  الفلسطينيون  الالجئون  وكذلك  والسوريني، 
االجتامعية واالقتصادية الصعبة، وتشمل االرتفاع الكبري يف األسعار والتضخم، وقلة فرص التوظيف، والنظرة السلبية جلنسيات 
االجتار  باحلامية وهي  تتعلق  كبرية  إىل مشكلة  باإلضافة  السيايس،  االستقرار  عامة جراء عدم  بصفة  األمنية  البيئة  وتدهور  معينة، 

بالالجئني وملتميس اللجوء وهتريبهم من مرص وعن طريقها.
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ال������ت������ه������ج������ي������ر ال���������داخ���������ل���������ي ف����������ي م���������ص���������ر: ح���������ال���������ة ال��������ن��������وب��������ة امل�����������������������ص�����������������������ري�����������������������ة              ش���������ري���������ف م�������ح�������ي ال�������دي�������ن

االجتار بالبشر في مصر واملنطقة العربية                                                                                                                                                            نورا فخري أنور

الظروف االجتامعية واالقتصادية  تأتى بظالهلا عىل  العايل  السد  بناء  أثناء  للنوبيني  التي حدثت  الكربى  التهجري  تأثريات  مازالت 
النيل  النوبة عىل ضفاف  العايل ال يزال ملف إعادة توطني أهايل  السد  بناء  النوبيني، فمنذ االنتهاء من  والثقافية عىل اآلاللف من 
مفتوحا وعىل الرغم من أن اخلطاب الرسمي للدولة ازداد حرصًا من بعد الثورة يف 2011، عىل إبداء االحرتام والتقدير الكامل 
ملطالبات النوبيني واعتبارها مطالبات مرشوعة ومستحقة، إال أن كل ذلك مل ينعكس عىل األرض يف شكل خطوات وإجراءات 

ملموسة وإرادة حقيقية بالنسبة للنوبيني.

اكتسبت ظاهرة االجتار بالبرش بعدا دوليا بعد أن احتلت املركز الثاين بعد جتاريت األسلحة واملخدرات. ونظرًا خلطورة هذا النشاط، 
االتفاقيات  من  الكثري  أبرمت  حيث  كأولوية،  ووضعه  به  باالهتامم  احلكومية  وغري  احلكومية  الدولية  املنظامت  من  الكثري  قامت 
وقيادة  اإلنسان  كرامة  واحلفاظ عىل  الظاهرة  مكافحة هذه  إىل طرق  ذلك وصواًل  بالبرش،  االجتار  بمنع  اخلاصة  والربوتوكوالت 
املجتمع نحو النمو واالزدهار. وىف هذا السياق، سوف نسلط الضوء عىل التعريف بجريمة االجتار بالبرش وفقا للمواثيق الدولية، 
وأبرز صوره وأسبابه، وأهم مظاهره وتداعياته السلبية، وصوال للجهود الدولية واإلقليمية ملكافحته، انتهاء بأمهية تضافر جهود 

كافة مؤسسات الدولة احلكومية وغري احلكومية ملواجهة أسباب هذه الظاهرة اإلجرامية اخلطرية. 
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