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تقـديـر وشـكـر
مل تكــن هــذه الدراســة لتــر النــور أبــدا لــو مل تشــهد مشــاركة واســعة جلميــع الفاعلــن 
املســتجوبن الذيــن مل يبخلــوا باملعلومــات الــي لديهــم عــن الظاهــرة املعقــدة لتدفقــات 
اهلجــرة يف املنطقــة. وهبــذه املناســبة، تــود صاحبــة هــذا العمــل أن تتقــدم بأمســى عبارات 
الشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاهم فيــه، والســيما، كل أعضــاء احلكومــة الذيــن شــاركوا 
ــن،  يف املقابــات، ومجيــع املنظمــات، وجممــوع موظفيهــا الذيــن قدمــوا خدمــات للمهاجري
واملنظمــة الدوليــة للهجــرة، ومجيــع العاملــن باملفوضيــة العليــا لألمــم املتحــدة لشــؤون 

الاجئــن بالــدول الثــاث، وأيضــا كل املهاجريــن الذيــن أدلــوا بتجارهبــم الشــخصية.

ــن ســامهوا يف هــذه الدراســة،  ــكل األشــخاص الذي ــرب املؤلفــة عــن امتناهنــا ل كمــا وتٌع
ــس. ــة للهجــرة مبصــر، واملغــرب، وتون وخاصــة موظفــي املنظمــة الدولي
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ــط  ــس فق ــع لي ــذا راج ــد. وه ــا املعق ــال أفريقيا بطابعه ــرة يف مش ــم تدفقات اهلج تتس
ــي  ــذب ال ــع واجل ــل الدف ــوع عوام ــة وتن ــن اجله ــن القادمن م ــاف املهاجري ــدد أصن إىل تع
وتوقعاهتــم  أنفســهم  املهاجريــن  أهــداف  وإىل  اهلجــرة،  مســارات  وتغــري  حتكمهــم، 
وخططهــم بإالضافــة إىل االختافــات االقتصاديــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة الــي توجــد 
بــن دول املنطقــة، بــل أيضــا إىل عاملــن أخريــن صعــدا مــن حــدة هــذا التعقــد ويتمثــان 
يف موقعهــا اجلغــرايف الــذي جيعلهــا تتوســط كل مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء وأوروبــا مــن 
ــريب يف 2011.  ــع الع ــدالع الربي ــد ان ــيما، بع ــزة، ال س ــية املتمي ــا السياس ــة، ووضعيته جه
إذ شــهدت املنطقــة حتــرك مئــات اآلالف مــن األشــخاص خــال الســنوات القليلــة األخــرية 

ألغــراض خمتلفــة ولغايــات متعــددة. 

ــم  ــد عبوره ــم، وبل ــن، ووجهته ــل املهاجري ــل أص ــن قبي ــات م ــام  مبعلوم ــن اإلمل ــن املمك وم
لرصــد التحــركات الــي تشــهدها البلــدان الثــاث املشــمولة هبــذا البحــث وهــي مصــر، 
واملغــرب، وتونــس. وعلــى العمــوم، تُعــد كلهــا بلــدان املقصــد بصفــة »غــري قانونية«. وكانــت 
كل مــن مصــر واملغــرب بلــدا »عبــور« لكنهمــا ســرعان مــا حتــوال إىل بلــدي »مقصــد« نظــرا 
ألهنمــا يشــهدان جزئيــا قــدوم العمالــة املهاجــرة، خصوصــا، وأن العابريــن هبمــا مــن فئــة 
ــن غــري النظاميــن، وطالــيب اللجــوء السياســي، والاجئــن عجــزوا عــن مواصلــة  املهاجري
طريقهــم حنو أوروبــا وبالتــايل، وجــدوا أنفســهم مرغمــن علــى البقــاء هنــاك. وخــال العقــد 
األخــري متيــزت اهلجــرة يف تونــس هبجــرة ســكاهنا، مــن جهــة، وقــدوم املهاجريــن النظاميــن، 
مــن جهــة أخــرى، وذلك منــذ 2003، إمــا هبــدف العمــل عنــد البنــك اإلفريقــي للتنميــة أو 
ألغــراض الدراســة باجلامعــات التونســية. غــري أن الســنوات الثــاث األخــرية شــهدت وفــود 
ــن يشــعرون بعــدم  ــس، الســيما، األشــخاص الذي ــن إىل تون ــن املهاجري ــاف خمتلفــة م أصن
االســتقرار بالبلــدان املجــاورة كليبيــا وســوريا أو هــؤالء الذيــن يأتــون عــرب قــوارب  بدائية مــن 

ليبيــا.
مــن الصعــب احلصــول علــى أرقــام مضبوطــة حــول عــدد املهاجريــن يف مصــر، إذ تتــراوح 
ــؤون  ــدة الش ــم املتح ــدر إدارة األم ــخصا. وتُق ــن 250000 و8000000 ش ــا ب ــرات م التقدي
ــة واالجتماعيــة أعدادهــم يف مصــر بنحــو 250000 أجنــيب خــال 2010 )األمــم  االقتصادي
ــن يف مصــر  املتحــدة 2009(. وحســب األرقــام األخــرية، تتكــون شــرحية كبــرية مــن املهاجري
ــن  ــات اهلجــرة يف مصــر تتصــف يف معظمهــا بالاجئــن الفاري ــك أن بني مــن الاجئــن ذل
مــن الصــراع احلاصــل يف بلــدان مثــل إريتريــا والعــراق والصومــال والســودان ومؤخــرا ليبيــا 
وســوريا أيضــا. أمامعطيــات املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن فتشــري 
ــنة  ــر س ــغ 109419 مهاج ــد بل ــي يف البل ــوء السياس ــيب اللج ــن وطال ــدد الاجئ إىل أن ع

ــل إىل 179762 يف 2013.  ــن 92588 يف 2002 ليص ــم م ــع عدده ــد ارتف 2010. وق

أمــا يف املغــرب، فتُبــن تقديــرات وزارة الداخليــة بــأن عــدد املهاجريــن غــري الشــرعين يتــراوح 

0. مـوجـز
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ــن  ــا م ــرا ب 608 الجئ ــراف مؤخ ــك، مت االعت ــة إىل ذل ــرا. باإلضاف ــن 25000 و40000 مهاج ب
طــرف احلكومــة املغربيــة، علــى إثــر التغــريات الــي طــرأت علــى سياســة اهلجــرة. 

مــن جهتهــا، شــهدت تونــس تصاعــدا يف اهلجــرة عنــد انــدالع األزمــة الليبيــة يف مطلــع 
عــام 2011 والــي فــر علــى إثرهــا حــوايل 350000 شــخصا يف غضــون شــهور قليلــة مبــن 
ــدالع  ــن بلــغ عددهــم 97000. وقبيــل ان ــدون إىل أرض الوطــن والذي فيهــم التونســيون العائ
ــن  ــن م ــن الطــاب املنحدري ــس يتألفــون م ــرون يف تون ــا كان الســكان املهاج ــة يف ليبي األزم
جنــوب الصحــراء )وتــراوح جمموعهــم بــن 8000 و10000 طالــب مهاجــر( وموظفــي بنــك 
ــم يف  ــرهم وخدمه ــن بأس ــخصا مصحوب ــم 960 ش ــدم منه ــن ق ــي الذي ــة األفريق التنمي
ــر 2014، أنقــذ احلــرس  ــة فرباي الفتــرة املمتــدة بــن 2003 و2004. خــال عــام 2013 وإىل غاي
البحــري التونســي ســتة قــوارب، حتمــل علــى متنهــا 844 شــخصا، كانــوا حياولــون العبــور 

إىل إيطاليــا قدومــا مــن ليبيــا عــرب الطريــق البحــري.  
وختتــار خمتلــف جمموعــات املهاجريــن الــي تٌشــكل التدفقــات املعقــدة لظاهــرة اهلجــرة يف 
املنطقــة مســاراهتا للهجــرة إىل بلــدان مشــال أفريقيــا بنــاء علــى عوامــل خمتلفــة، ومنهــا 
مثــا البلــد األصلــي الــذي ينحــدر منــه املهاجــر، وِوجهتــه، واإلمكانــات املتاحــة لــه مــن أجــل 
ــه الشــرائية  ــام إمــا هبجــرة شــرعية أو ســرية )طبقــا لشــروط الدخــول(، وكــذا قدرت القي
ــا،  ــا، وإثيوبي ــن إريتري ــدون م ــرون الواف ــلك املهاج ــوم، يس ــى العم ــة. وعل ــن الرحل ــع مث لدف
ــار  ــمى »مس ــت مس ــروف حت ــار املع ــودان املس ــذا الس ــودان، وك ــوب الس ــال، وجن والصوم
ــة الوصــول إىل مصــر  ــة« بغي اهلجــرة عــرب اجلــزء الشــمايل الشــرقي مــن القــارة اإلفريقي
ــا  ــر بينم ــق مص ــن طري ــا ع ــرائيل أو أوروب ــا أو إس ــوص، أو ليبي ــه اخلص ــى وج ــرة عل )والقاه
يُســتخدم »مســار اهلجــرة عــرب اجلــزء الشــمايل الغــريب مــن القــارة اإلفريقيــة« أساســا مــن 
قبــل املهاجريــن النازحــن مــن بلــدان مثــل، مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، كــوت ديفــوار، 

ــا. ــر أو تونــس أو ليبيــا أو أوروب ــا للوصــول إىل املغــرب أو اجلزائ غينيــا، مــايل، نيجريي
ــو اللجــوء، نفــس  ــون، وطالب ــدان الثــاث، يواجــه املهاجــرون غــري النظاميــن، والاجئ يف البل
املصاعــب عنــد حماولتهــم الولــوج إىل اخلدمــات العمومية األساســية كالتعليــم، والصحة، 
والتشــغيل، والعدالــة. ومــن حســن حــظ الاجئــن وطالــيب اللجــوء أهنــم يتمكنــون مــن 
ــم  ــا هل ــي توفره ــة ال ــات املدعوم ــن اخلدم ــتفادة م ــب باالس ــع الصع ــذا الوض ــاوز ه جت
املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن يف حــن متنــع املعيقــات القانونيــة 
ــات  ــذه املعيق ــب ه ــة. وإىل جان ــة والتعليمي ــات الصحي ــوج إىل اخلدم ــن الول ــن م املهاجري
ــل،  ــات األساســية مث ــن إىل اخلدم ــوج املهاجري ــام ول ــل أخــرى تقــف حاجــزا أم ــاك عوام هن
ــى  ــري عل ــي تس ــة ال ــة الوطني ــام باألنظم ــدام اإلمل ــة، وانع ــة واللغوي ــات الثقافي االختاف
ــا  ــا توجهــوا إليه ــة م ــدي الســلطة يف حال ــوع يف أي ــن الوق ــم والصحــة، واخلــوف م التعلي
طلبــا هلــذه اخلدمــات )خصوصــا عندمــا يتعلــق األمــر مبهاجريــن غــري شــرعين(، واخلشــية 

ــز العنصــري.  ــم بالعــار أو املي مــن التوصي



 8

وإىل جانــب ذلــك، ال يســتطيع املهاجــرون غــري النظاميــن والاجئــون وطالبــو اللجــوء 
ــى عقــد عمــل وهــذا األمــر  ــرون عل ــوا يتوف ــوج إىل ســوق العمــل إال إذا كان السياســي الول
غريمتــاح عــادة إال يف حــال تعســر وجــود مواطــن ملــلء الوظيفــة الشــاغرة. ومتنعهــم مثــل 
هــذه الظــروف الــي يعيشــوهنا مــن االســترزاق والولــوج إىل اخلدمــات املــؤداة عنهــا. وتتمثــل 
مصــادر الدخــل الرئيســية للمهاجريــن يف الرواتــب املحصلــة مقابــل العمــل غــري املنظــم 
ــا  ــة. أم ــاء أو الصدق ــرة أو األصدق ــاء األس ــاعدة أعض ــات أو مس ــاع اخلدم ــاء أو قط يف البن
بشــأن إمكانيــة وصوهلــم إىل العدالــة فهــي األخــرى حمــدودة. ويعتــرب اإلجــرام هــو املشــكل 
الرئيســي واملثــري للجــدل الــذي حيــد مــن ممارســة احلقــوق يف البلــدان الثــاث علــى حــد ســواء 
والــذي يتســبب يف خــوف املهاجريــن غــري النظاميــن مــن التبليــغ عــن األفعــال اإلجراميــة 
الــي يقعــون ضحيــة هلــا )ومنهــا انتهــاك احلقــوق يف مواقــع العمــل، واالجتــار باألشــخاص، 

ــل.  ــداء اجلنســي( خشــية أن يتعرضــوا للترحي واالعت

وحتــد هــذه احلواجــز مــن اندمــاج املهاجــر يف املجتمــع نظــرا ألنــه يتعــذر عليــه الولــوج إىل 
ــري  ــز العنص ــا، للمي ــم، عموم ــذي يعرضه ــيء ال ــة، الش ــة املحلي ــاءات االجتماعي الفض
وانتهــاك احلقــوق. إضافــة إىل ذلــك، هنــاك خماطــر معينــة تتعلــق باهلجــرة مثــل االحتيــال 
واالجتــار يف األشــخاص الــي جتعــل املهاجريــن أكثــر ضعفــا، ويبــدو أن هــذه املخاطــر تــزداد 

تــرددا.

وتُجــرب هــذه الوضعيــة حكومــات البلــدان الثــاث علــى رفــع حتــدي تدبــري تدفقــات اهلجــرة 
ــري  ــي جي ــية ال ــريات السياس ــض التغي ــاك بع ــة هن ــا. مث ــن يف جمتمعاهت ــاج املهاجري وإدم
ــة  ــع الوضعي ــف م ــة بالتكي ــام يف املنطق ــذي ق ــد ال ــو البل ــرب ه ــا، إن املغ ــا حالي إجنازه
اجلديــدة،  ذلــك أنــه موضــوع مسلســل تغيــري شــامل يف سياســته جتــاه اهلجــرة. يف مصــر 
وتونــس، يتــم بــذل بعــض اجلهــود مــن أجــل تدبــري ســياق اهلجــرة يف هذيــن البلديــن،  غــري أن 
الوضعيــة السياســية جتعــل هــذا التغــري يســري بوتــرية بطيئــة. ويف هذا الســياق اجلديــد، بات 
احلــوار ضروريــا لضمــان تبــادل املعلومــات بــن البلــدان ولفهــم ظاهــرة اهلجــرة يف املنطقــة 
بشــكل أفضــل وبالتــايل، إجيــاد إجابــات مبدعــة ومشــتركة لتدبــري تدفقــات اهلجــرة. ذلــك أن 
تعــدد أوجــه التشــابه بــن البلــدان الثــاث فيمــا خيــص ظاهــرة اهلجــرة والتحديــات املرتبطــة 

هبــا يعــين إمكانيــة تطويــر مقاربــة مشــتركة تعــود بالنفــع علــى اجلميــع.
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1. مقــدمــة
إن حتــركات الســكان موجــودة منــذ بدايــة تاريــخ البشــرية، وبعد قــرون مــن التغــريات والتقدم 
البشــري، ال تــزال اهلجــرة لتكــون ظاهــرة مازمــة للبشــر.. وعلــى الرغــم مــن تغــري أســباب 
اهلجــرة وطــرق حدوثهــا، فــإن انتقــال األشــخاص مــن مــكان آلخــر الزال متواصــا. وتعتقــد 
املنظمــة الدوليــة للهجــرة بــأن املهاجــر واملجتمــع علــى حــد ســواء ينتفعــان مــن اهلجــرة 
اإلنســانية املنظمــة. ومــن هــذا املنطلــق، يُمكــن أن يُنظــر إىل اهلجــرة كظاهــرة تســتوجب 
التدبــري وليــس كمشــكل ينبغــي البحــث عــن حــل لــه. أي مــا مفــاده تدبــري الظاهــرة بشــكل 
يضمــن حقــوق املهاجريــن وجيعــل منهــا ميــزة ينتفــع منهــا املهاجــرون واملجتمعــات معــا. 
وهــذا هــو التحــدي الــذي ســتواجهه احلكومــات واملنظمــات احلكوميــة واملجتمعــات علــى 

الصعيــد العاملــي. 

تتأثــر منطقــة مشــال أفريقيــا بشــكل كبــري حبــركات االنتقــال هاتــه بالنظــر إىل موقعهــا 
اجلغــرايف القريــب مــن أوروبــا وتارخيهــا السياســي واالجتماعــي. ويف الوقــت الراهــن، تشــهد 
املنطقــة، يف ظــل األحــداث الــي اندلعــت، منــذ 2011، يف العــامل العــريب، والزالــت قائمــة 
ــركات  ــراء، ح ــوب الصح ــها دول جن ــي تعيش ــة ال ــروف احلالي ــذا الظ ــذا، وك ــا ه إىل يومن
ســكانية كثيفــة وتنقــات غــري مســبوقة. ولعــل أهــم مــا مييــز هــذه احلــركات والتدفقــات 
ــا  ــوع أهــداف اهلجــرة. كم ــع واجلــذب وتن ــل الدف ــا املركــب بفعــل تعــدد عوام هــو طابعه
وناحــظ بــأن حركــة اهلجــرة تضــم مهاجريــن يصعــب تصنيفهــم ضمــن أنــواع املهاجريــن 
ــا  ــي وضحاي ــوء السياس ــيب اللج ــن وطال ــن والاجئ ــن االقتصادي ــن )كاملهاجري التقليدي
ــن  ــن واملهاجري ــن غــري املصحوب ــن واألطفــال املهاجري ــب املهاجري االجتــار باألشــخاص وهتري
عــرب القــوارب واملهاجريــن ألســباب بيئيــة، إخل(. ويف حــن الزالــت هــذه البلــدان تُعــد منطقــة 

عبــور وتصديــر للهجــرة فإهنــا أخــذت تنمــو كقبلــة للمهاجريــن أيضــا.

ــة،  ــة واملنظم ــرة اآلمن ــبل اهلج ــاب س ــام غي ــذا، وأم ــرة ه ــياق اهلج ــابك س ــل تش يف ظ
يصبــح املهاجــر، عمومــا، عرضــة لاســتغال واالبتــزاز علــى يــد املهربــن وجتــار البشــر وجيــد 
صعوبــات شــى للولــوج إىل اخلدمــات األساســية واالســترزاق عنــد عبــوره منطقــة مشــال 
ــذي  ــر الســليب هلــذا االســتغال ال ــا أو قدومــه إليهــا أو نزوحــه منهــا. ويظهــر األث أفريقي
يتعــرض إليــه املهاجــرون والاجئــون وطالبــو اللجــوء علــى مــن القــوارب الــي يركبوهنــا، 
إىل جانــب حــاالت الوفــاة الــي تســجل بــن صفوفهــم، جليــا يف فشــلهم يف الوصــول إىل 

ــة األخــرية. ــرة اخلضــراء يف الســنوات القليل المبيدوســا أو ســاحل اجلزي

وبالتعــاون مــع احلكومــات يف مصــر، واملغــرب، وتونــس، تســهر املنظمــة الدوليــة للهجريــة 
علــى إعــداد مشــروع حــول »متكــن احلكومــات مــن أجــل معاجلــة تدفقــات اهلجــرة ومحايــة  
املهاجريــن العابريــن ملنطقــة مشــال أفريقيــا أو القادمــن إليهــا أو النازحــن منهــا« بدعــم 
مــن صنــدوق التنميــة التابــع إىل املنظمــة الدوليــة للهجــرة ويــروم هــذا املشــروع اإلحاطــة 

بديناميكيــات وحتديــات الظاهــرة املعقــدة لتدفقــات اهلجــرة يف املنطقــة ومعاجلتهــا. 
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تتمحــور صياغــة هــذا البحــث حــول هــدف رئيســي أال وهــو تعزيــز املعرفــة خبصــوص هــذه 
ــال  ــن يف مش ــن العالق ــش املهاجري ــروف عي ــة بظ ــياقها، واإلحاط ــد س ــات، وحتدي التدفق
أفريقيــا أو املغادريــن منهــا، وطبيعــة الضعــف الــي يعانــون منهــا، وماضيهــم، مــع التركيــز 
علــى بلــدان مصــر واملغــرب وتونــس حيــث أُجــري البحــث. وبالنظــر إىل عــدم اســتقرار الوضع 
يف ليبيــا يف الوقــت الراهــن، فقــد مــر جتميــع املعلومــات عــرب قنــوات إلكترونيــة، كمــا جــرت 

املقابــات مــع األشــخاص الرئيســين بواســطة خدمــة املكاملــات اهلاتفيــة اجلماعيــة1. 

ــذي  ــوي ال ــوار اجله ــدة للح ــث كقاع ــا البح ــص إليه ــي خل ــج ال ــتخدام النتائ ــع اس ويتوق
ســيعقد بــن بلــدان املنشــأ والعبــور واملقصــد مــن أجــل تــدارس مجاعــي ملقاربــات إبداعيــة 
مــن شــأهنا أن تقــدم حلــوال ملعاجلــة تدفقــات اهلجــرة املختلطــة، وتعزيــز اهلجــرة 
النظاميــة، وتوفــري إجابــة متناســقة مــع التحديــات الناشــئة، مــع مراعــاة حقــوق املهاجــر 
ــذات  ــت بال ــاث. ويكتســي صــدور هــذا البحــث يف هــذا التوقي ــدان املســتهدفة الث يف البل
أمهيــة قصــوى، ليــس فقــط بســبب ارتفــاع حاجــة املهاجريــن إىل احلمايــة يف ظــل تواصــل 
سلســلة التنقــات غــري املنتظمــة، بــل أيضــا ألنــه يعــرب عــن حاجــات بلــدان املنشــأ وبلــدان 
العبــور وبلــدان املقصــد ، مكمــاً بذلــك مــا حصــده املجلــس األورويب مــن أجوبــة مؤخــرا2. 

أجُنــز هــذا البحــث حتــت رعايــة املكتــب اجلهــوي للشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا للمنظمــة 
الدوليــة للهجــرة الــذي أنشــأ مؤخــرا فريــق عمــل معــين بتنســيق شــؤون اهلجــرة بشــرق 
ــلة  ــة يف سلس ــال املربجم ــن األعم ــة م ــن جمموع ــن ب ــدا م ــد واح ــا، ويُع أفريقيا ومشاهل
البحــوث حــول تدفقــات اهلجــرة يف املنطقــة والــي هتــدف مجيعهــا إىل تزويــد الشــركاء 
التنمويــن علــى الصعيديــن الــدويل والوطــين باملعلومــات الازمــة عــن تدفقــات اهلجــرة غري 
النظاميــة وضعــف أوضــاع املهاجريــن بغيــة إقامــة مرافعــات ودعمهــا وتطويــر السياســات 

وبرجمتهــا )منظمــة اهلجــرة الدوليــة، 2012(. 

بشــرق  اهلجــرة  شــؤون  بتنســيق  املعنيــة  العمــل  فرقــة  أهــداف  مــع  ومتاشــيا 
أفريقيا ومشاهلــا، سنتقاســم نتائــج هــذا البحــث والتوصيــات املرافقــة لــه مــع صانعــي 
سياســات اهلجــرة يف كل مــن املغــرب وتونــس ومصــر لتمكينهــم مــن صياغــة سياســات 
ــن  ــن حــدة اســتغال املهاجري ــري م ــص إىل حــد كب ــة تتوخــى التقلي ــدة وبرامــج حديث جدي
واالنتهــاكات وعمليــات االجتــار الواقعــة علــى طــول مســار اهلجــرة يف هــذه البلــدان الثــاث 

ــع. ــا الواس ويف حميطه

ــى  ــر عل ــرف أكث ــروم التع ــاملة ت ــة ش ــة اجتماعي ــى مقارب ــث عل ــذا البح ــى ه ــد إنب ولق
العوامــل املختلفــة املؤثــرة يف حــركات اهلجــرة وظــروف عيــش املهاجريــن يف كل بلــد. وهكذا، 
يكــون الســياق العــام للهجــرة قــد خضــع لتحليــل شــامل، آخــذا بعــن االعتبــار عوامــل 
ــة،  ــة القانوني ــية، والوضعي ــس، واجلنس ــوع اجلن ــة، ون ــة العمري ــة بالفئ ــف املرتبط الضع
والظــروف الصحيــة، وكيفيــة ارتباطهــا ببعضهــا. واعتمــدت هــذه املقاربــة الشــاملة علــى

 1 تعذر إقحام اجلزائر يف الدراسة لعدم توفر املنظمة الدولية للهجرة على مكتب هبا وبالتايل، ليس هلا حضور رمسي 
يف البلد.

 2 على إثر املأساة اليت أصابت المبيدوسا يف أكتوبر 2013 عندما لقي أزيد من 35 مهاجرا حتفهم أثناء حماولتهم 
بلوغ إيطاليا انطالقا من ليبيا، أُحدثت فرقة العمل املعنية بالشؤون املتوسطية هبدف دعم السياسات والوسائل 

.)2014 europ.eu( األوروبية على األمدين القصري واملتوسط
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ــة  ــن جهــات حكومي ــن خمتلفــن )ســواء م ــن مصــادر شــى وفاعل ــة م  التقــاط املعلوم
ــد  ــتخدمت العدي ــهم( واس ــن أنفس ــن املهاجري ــة أو م ــات مدني ــة أو مجعي ــري حكومي أو غ
ــق ذات  ــة وثائ ــي )مراجع ــث االجتماع ــدان البح ــا يف مي ــول هب ــات املعم ــن األدوات والدعام م
صلــة، وجمموعــات التركيــز، واســتمارات، ومقابــات، وقصــص حيــاة( للحصــول علــى نظــرة 

ــة عــن املواضيــع واملشــاكل القائمــة3.  متوازن

يتطــرق هــذا البحــث يف جزئــه األول إىل تعريــف أهــم املفاهيــم الــي تضمنهــا هــذا األخــري 
بينمــا يســلط اجلــزء الثــاين منــه الضــوء علــى العوامــل املتشــابكة الــي تطبــع ظاهــرة 
اهلجــرة يف املنطقــة وكــذا عــدد مــن املعطيــات اإلحصائيــة الــي ختــص اهلجــرة يف كل بلــد. 
أمــا اجلــزء الثالــث فيتنــاول أهــم اخلاصــات والنتائــج الــي جــاء هبــا هــذا البحــث معتمــدا 

يف ذلــك علــى مقاربــة مقارنــة بــن النقــاط التاليــة: 

مسارات اهلجرة   .i

اإلطارات القانونية والسياسية   .ii

شروط ولوج املهاجر إىل اخلدمات واالندماج   .iii

عوامل الضعف الرئيسية  .iv

شبكات اإلجرام الرئيسية يف تدفقات اهلجرة  .v

مقدمــو اخلدمــات للمهاجريــن يف كل بلــد واجلهــات املاحنــة الختــاذ إجــراءات يف   .vi
قضايــا اهلجــرة

إجابات مبتكرة  .vii

ــات واملجتمــع  ــى احلكوم ــات عل ــن التوصي ــة م ــذا العمــل جمموع ــرح ه ــام، يقت ــي اخلت وفـ
ــن.  ــوق املهاجري ــاة حق ــع مراع ــرة م ــات اهلج ــري تدفق ــة لتدب ــات الدولي ــدين واملنظم امل

 3 أنظر امللحق رقم 1 لالطالع على منهجية البحث بشكل مفصل 
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2. مفاهيم وتعاريف
طالب اللجوء السياسي   ·

هــو الشــخص الــذي يتقــدم بطلــب األمــان مــن بلــد غــري بلــده بســبب اضطهــاد 
ــا  ــا مل ــئ طبق ــة الج ــى صف ــه عل ــرار حبصول ــدور ق ــر ص ــديد مث ينتظ ــرر ش أو ض
ــخص  ــى الش ــليب، عل ــرار س ــدور ق ــة ص ــا. يف حال ــا ووطني ــه دولي ــول ب ــو معم ه
ــة  ــن يف وضعي ــري مواط ــر غ ــل أي مهاج ــا يُرح ــل كم ــد يُرح ــد وإال ق ــادر البل أن يغ
ــى إذن باإلقامــة علــى أســاس  ــة أو غــري شــرعية ماعــدا إذا حصــل عل غــري نظامي

ــرة، 2011 أ(. ــة للهج ــة الدولي ــا )املنظم ــانية أو غريه ــارات إنس اعتب

العودة الطوعية المدعومة وإعادة اإلدماج  ·
ــة وإعــادة اإلدمــاج  ــة واللوجيســتيكية واملالي ــل يف برنامــج املســاعدة اإلداري وتتمث
الــذي تقدمــه املنظمــة الدوليــة للهجــرة لفائــدة طالــيب اللجــوء الذيــن رفضــت 
طلباهتــم وضحايــا االجتــار باألشــخاص واملهاجريــن العالقــن واملواطنــن ذوي 
ــاء يف  ــن يف البق ــري الراغب ــن أو غ ــري القادري ــن غ ــن املهاجري ــم م ــاءة وغريه الكف
البلــد املضيــف والذيــن يرغبــون يف العــودة طوعــا إىل بلداهنــم األصليــة )املنظمــة 

ــرة، 2011 أ(. ــة للهج الدولي

الظاهرة المعقدة لتدفقات الهجرة   ·
ويف ذلــك إشــارة إىل الطبيعــة املعقــدة لعمليــة اهلجــرة بســبب توافــد أشــكال 
ــن  ــار واملهاجري ــا االجت ــوء وضحاي ــيب اللج ــم طال ــن تض ــن املهاجري ــة م خمتلف
ــن  ــم أو املفروق ــن بذويه ــري املصحوب ــن غ ــال املهاجري ــن واألطف ــن واملهرب العالق
ــن  ــة أو املعنف ــة خاص ــة صحي ــدون يف وضعي ــن يوج ــخاص الذي ــم واألش عنه
جنســيا أو بدنيــا أو نفســيا )مبــا يف ذلــك العنــف املبــين علــى النــوع( وكــذا األفــراد 
الراغبــن يف االلتحــاق بأســرهم. وقــد تضــم أيضــا العمــال أو املهاجريــن لدواعــي 

ــرة، 2013 أ(. ــة للهج ــة الدولي ــة )املنظم بيئي

ينبــين التكويــن املعقــد لتدفقــات اهلجــرة علــى اختــاف أســباب اهلجــرة. كانــت 
ــن  ــا للمهاجري ــد يف تصنيفه ــدي تعتم ــام التقلي ــية يف النظ ــة السياس األنظم
علــى أمنــاط خاصــة وتعتقــد بوجــود دافــع واحــد حيركهــم. لكــن غالبــا مــا تكــون 
ــش  ــوارد العي ــن م ــث ع ــل، البح ــدا مث ــببا واح ــس س ــدة ولي ــباب ع ــرة أس للهج
ــم  ــي والتعلي ــمل العائل ــاد ومل الش ــات واالضطه ــن الصراع ــرار م ــان والف واألم
ــان هــري، 2011(.  ــدان أخــرى وغــريه )ف ــى بل ــاة أفضــل والتعــرف عل والبحــث عــن حي
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بلد المقصد   ·
البلــد الــذي يعتــرب قبلــة للمهاجريــن )ســواء تعلــق األمــر هبجــرة نظاميــة أو غــري 

نظاميــة( )املنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2011 أ(.

مهاجر اقتصادي  ·
كل شــخص يغــادر مــكان إقامتــه االعتياديــة لاســتقرار خــارج وطنــه األصلــي مــن 
ــه. يســتعمل هــذا اللفــظ  أجــل حتســن ظــروف عيشــه والرفــع مــن جــودة حيات
للتفرقــة بــن هــذا النــوع مــن املهاجريــن وبــن الاجئــن اهلاربــن مــن االضطهــاد 
وكــذا للداللــة علــى كل مــن حيــاول الدخــول إىل بلــد مــا دون إذن قانــوين و/أو باتبــاع 
ــه. وقــد يطلــق هــذا اللفــظ أيضــا  مســطرة اللجــوء السياســي دون ســبب وجي
ــة  ــي ألغــراض العمــل )املنظمــة الدولي ــده األصل ــذي يغــادر بل ــى الشــخص ال عل

للهجــرة، 2011 أ(.

تدفقات أفقية  ·
ــة  ــل منطق ــة داخ ــرة الواقع ــة اهلج ــات األفقي ــد بالتدفق ــث، يقص ــذا البح يف ه

ــوريا.  ــة كس ــدان العربي ــن البل ــن م ــن القادم ــق املهاجري ــا أو تدف ــال أفريقي مش

مهاجر غير نظامي  ·
ــدة  ــت م ــذي انته ــا أو ال ــد م ــول إىل بل ــروط الدخ ــرق ش ــذي خي ــخص ال ــو الش ه
صاحيــة تأشــريته أو الــذي يوجــد يف وضعيــة غــري قانونيــة يف بلــد العبــور أو بلــد 
االســتقبال. ويدخــل يف هــذا اإلطــار علــى ســبيل املثــال ال احلصــر األشــخاص الذيــن 
يدخلــون إىل بلــد العبــور أو بلــد االســتقبال بطريقــة قانونيــة ويقيمــون مــدة أطــول 
ممــا كان مســموح بــه هلــم أو الذيــن اســتلموا عمــا بــدون التوفــر علــى إذن بالعمل 
)ويســمى أيضــا باملهاجــر الســري/غري املوثــق أو مهاجــر يف وضعيــة غــري نظاميــة(. 
يفضــل اســتخدام لفــظ غــري نظامــي عوضــا عــن »غــري شــرعي« ألن هــذا األخــري 
ــه ينفــي عــن املهاجــر إنســانيته  ــرى البعــض أن حيمــل تأويــا ذا داللــة إجراميــة وي

)املنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2011 أ(.
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مهاجر/مهاجرون  ·
يســتخدم هــذا اللفــظ عنــد األمــم املتحــدة للداللــة علــى األفــراد الذيــن أقامــوا 
يف بلــد أجنــيب ملــدة تفــوق الســنة بغــض النظــر عــن املســببات )طوعيــة كانــت أم 
غــري طوعيــة( والوســائل املســتخدمة يف اهلجــرة )نظاميــة أم غــري نظاميــة(. وهــذا 
التعريــف ال جيــري علــى املســافرين ملــدة قصــرية كالســواح أو رجــال األعمــال بينمــا 
ينطبــق علــى بعــض الفئــات مــن املهاجريــن املقيمــن ملــدة قصــرية مثــل، العمــال 
الفاحــن املومسيــن الذيــن يســافرون لفتــرة قصــرية مــن أجــل العمــل يف غــرس أو 

حصــاد املنتوجــات الزراعيــة )املنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2011 أ(.

ــن  ــون ضم ــن يتنقل ــخاص الذي ــر كل األش ــة مهاج ــراد بلفظ ــل، ي ــذا العم يف ه
ــا االجتــار  ســياق تدفقــات اهلجــرة مبــا يف ذلــك طالــيب اللجــوء والاجئــن وضحاي
واملهاجريــن املهربــن والعالقــن واملهاجريــن االقتصاديــن واألطفــال غــري املصحوبن 
ــذه  ــن ه ــل ضم ــن. وال يدخ ــري النظامي ــن غ ــم واملهاجري ــن ذويه ــن( ع )واملفروق

ــون.  ــرون النظامي ــة املهاج املجموع

الهجرة  ·
ــة أو داخــل  وتعــين تنقــل شــخص مــا أو جمموعــة مــا ســواء عــرب احلــدود الدولي
دولــة مــا. هــي عبــارة عــن حتــرك ســكاين يفــوق أي نــوع مــن التحــركات الســكانية 
ــخاص  ــن واألش ــرة الاجئ ــم هج ــا وتض ــكيلتها أو دوافعه ــا أو تش ــا كان أمده أي
ــا يف  ــرى مب ــراض أخ ــون ألغ ــخاص املتنقل ــون واألش ــرون االقتصادي ــن واملهاج املرحل

ــة للهجــرة، 2011 أ(. ــي )املنظمــة الدولي ــك التجمــع العائل ذل

مسار الهجرة  ·
ــدان  ــة إىل بل ــم األصلي ــن بلداهن ــداء م ــن ابت ــدن املهاجري ــن ل ــع م ــار املتب املس

املقصــد املقصــودة. 

نظام الهجرة   ·
مابوكوجنــي )1970( هــو مبتــدع مفهــوم نظــام اهلجــرة باعتبــاره جمموعــة 
ــات  ــر والســلع واخلدم ــات البش ــا بفعــل تدفق ــا بينه ــن مرتبطــة فيم ــن األماك م
ــن هــذه األماكــن مبــا يف ذلــك  ــادل ب ــة التب واملعلومــات تُســهم يف تســهيل عملي

ــاس، 2010 أ(. ــرة )دو ه ــهيل اهلج تس
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شمال أفريقيا  ·
ــدان:  ــتة بل ــم س ــة تض ــاره منطق ــا باعتب ــال أفريقي ــدة مش ــم املتح ــرف األم تع
ــى  ــث عل ــذا البح ــز ه ــس. ويرك ــودان، وتون ــرب، والس ــا، واملغ ــر، وليبي ــر، ومص اجلزائ

ــس.  ــرب وتون ــر واملغ ــي مص ــا وه ــن ضمنه ــاث دول م ث

بلد المنشأ  ·
هــو البلــد األصلــي أو الــذي يعتــرب مصــدرا لتدفقــات اهلجــرة )نظاميــة كانــت أم 

غــري نظاميــة( )املنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2011 أ(.

عوامل الدفع وعوامل الجذب   ·
غالبــا مــا يتــم حتليــل اهلجــرة علــى أســاس »منــوذج الدفــع واجلــذب« الــذي يــدرس 
ــة  ــل املرتبط ــا العوام ــه )ومنه ــادرة وطن ــان إىل مغ ــع اإلنس ــي تدف ــل ال العوام
ــه حنــو  ــة أو االجتماعيــة أو السياســة( والعوامــل الــي جتذب باملشــاكل االقتصادي
بلــد املقصــد )املنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2011 أ(. ومتيــل هــذه العوامــل إىل عــدم 
ــة الســببية  ــة وانعــدام العاق االســتقرار بالنظــر إىل طبيعتهــا املتغــرية واملتنوع

فيهــا. 

منح صفة الجئ   ·
ــة الســامية لألمــم  ــات و/أو املفوضي ــى تطبيقــه الوالي ــاك نظــام )تســهر عل هن
ــا  ــخص م ــئ لش ــة الج ــح صف ــة من ــدد إمكاني ــن( يُح ــؤون الاجئ ــدة لش املتح

ــرة، 2011 أ(. ــة للهج ــة الدولي ــين )املنظم ــدويل والوط ــون ال ــا للقان طبق

الجئ   ·
ــة  ــذي حيمــل جنســيته بســبب خمــاوف حقيقي ــد ال شــخص »يوجــد خــارج البل
مــن اضطهــاد قائــم علــى العــرق، الديــن، اجلنســية، انتمائــه إىل طائفــة اجتماعيــة 
ــب يف  ــري راغ ــاوف غ ــذه املخ ــبب ه ــادر، أو بس ــري ق ــي، وغ ــة أو ذات رأي سياس معين
االعتمــاد علــى محايــة دولتــه أو العــودة لبلــده« )معاهــدة تتعلــق بوضــع الاجئــن، 

الفصــل 1أ.2 معــدل بواســطة بروتوكــول 1967(.
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مهاجر نظامي  ·
هو مهاجر دخل إىل بلد ما بطريقة قانونية وأقام هبا وفقا ملعايري الدخول. 

إعادة التوطين  ·
وتعــين إعــادة توطــن األشــخاص )الاجئــون واملشــردون وغريهــم( يف بيئــة أو 
منطقــة جغرافيــة أخــرى وعــادة يف بلــد ثالــث. يف ســياق التعامــل مــع الاجئــن 
تعــين نقــل الاجئــن مــن بلــد قِدمــوا إليــه طالبــا اللجــوء يف بلــد آخــر وافــق علــى 
ــا مــا مينــح اللجــوء السياســي هلــؤالء أو تســوى وضعيتهــم  اســتقباهلم. غالب
مبنحهــم حقوقــا لإلقامــة ملــدة طويلــة ويف معظــم احلــاالت تكــون لديهــم فرصــة 

ــة للهجــرة، 2011 أ(. ــس )املنظمــة الدولي للتجني

تحرك ثانوي   ·
أي عندمــا يتحــرك األشــخاص الذيــن لديهــم محايــة مــن لــدن املفوضية الســامية 
لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن يف أحــد البلــدان إىل بلــد آخــر أو عندمــا يتنقــل 

طالبــو اللجــوء السياســي بــن عــدد مــن البلــدان )فــان هــري، 2011(.

األطفال المبعدين عن أهاليهم   ·
هــم األطفــال الذيــن افترقــوا عــن والديهــم أو القيمون علــى شــؤوهنم أو كافلوهم 
القانونيــن أو العرفيــن وليــس بالضــرورة أقرباؤهــم. ويدخــل ضمــن هــذه الفئــة 
ــن  ــدين )الفصــل األول م ــة الراش ــراد العائل ــن بأحــد أف ــال املصحوب أيضــا األطف

اتفاقيــة حقــوق الطفــل املؤرخــة يف 20 نوفمــرب 1989(. 

نظام الجنس-النوع   ·
يــراد بنظــام اجلنــس –النــوع جممــوع العاقــات الــي توجــد بــن النســاء والرجــال 
يف جمتمــع مــا. يقــوم هــذا النظــام بتحليــل هــذه العاقــات علــى ضــوء منطــق 
ــن  ــا م ــن انطاق ــخاص خمتلف ــة ألش ــح أدوارا خمتلف ــذي مين ــلطة/القوة ال الس
موقعهــم إمــا كأشــخاص ثانويــن أو كأصحــاب ســلطة علــى مرؤوســيهم )أكيــار 

ــيا، ت. 2008(.  كارس
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التهريب  ·
ــادي أو  ــدل م ــل ب ــا، مقاب ــخص م ــرعي لش ــري الش ــول غ ــهيل الدخ ــين تس ويع
ــة  ــق اإلقام ــه ح ــس ل ــا لي ــد م ــرة، إىل بل ــري مباش ــرة أو غ ــة مباش ــوي بطريق معن
فيــه كمواطــن أو مقيــم دائــم )الفصــل 3 )أ(، بروتوكــول األمــم املتحــدة ملكافحــة 
هتريــب املهاجريــن بــرا أو حبــرا أو جــوا، والداعــم التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة 

ــة، 2000(.  ــة املنظمــة عــرب الوطني اجلرمي

شخص عديم الجنسية  ·
يطلــق هــذا املصطلــح علــى الشــخص الــذي ال تعتــربه أيــة دولــة مواطنــا فيهــا 
مبقتضــى تشــريعاهتا ألنــه ال يتوفــر علــى احلقــوق الــي متنحــه صفــة املواطنــة: 
ــة الدبلوماســية لدولــة مــا، انعــدام حــق اإلقامــة يف بلــد اإلقامــة وانعــدام  احلماي
ــخاص  ــع األش ــأن وض ــة بش ــل 1، اتفاقي ــفر )الفص ــة الس ــودة يف حال ــق الع ح

ــية، 1954(.  ــي اجلنس عدمي

االتجار باألشخاص  ·
ــطة  ــتقباهلم بواس ــم أو اس ــم أو إيواؤه ــم أو تنقيله ــخاص أو نقله ــد أش جتني
ــك مــن أشــكال القســر أو االختطــاف  ــد بالقــوة أو اســتعماهلا أو غــري ذل التهدي
ــتضعاف، أو  ــة اس ــتغال حال ــلطة أو اس ــتغال الس ــداع أو اس ــال أو اخل أو االحتي
بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى 
شــخص آخــر لغــرض االســتغال )الفصــل 3، بروتوكــول األمــم املتحــدة ملكافحــة 
ــار  ــيما االجت ــه والس ــن ب ــة العامل ــه ومعاقب ــاء علي ــخاص والقض ــار باألش االجت
بالنســاء واألطفــال املكملــة والداعمــة التفاقيــة األمــم املتحــدة املتعلقــة مبحاربــة 

ــة، 2000(. ــة املنظم اجلرمي

بلد العبور   ·
هــو البلــد الــذي يشــهد حركــة علــى صعيــد تدفقــات اهلجــرة )النظاميــة أو غــري 
ــة للهجــرة، 2011 أ(. هــذا املصطلــح مبهــم شــيئا  ــة( )املنظمــة الدولي النظامي
ــا  ــد م ــنوات يف بل ــل الس ــهر ب ــن األش ــد م ــون العدي ــد يقض ــن ق ــا ألن املهاجري م
يف انتظــار فرصــة للعبــور )انتظــار تنظيــم الرحــات املواليــة أو الفشــل يف املــرور 
ــح  ــة، يصب ــة العملي ــن الناحي ــة، وم ــذه احلال ــل ه ــرية ...إخل(. يف مث ــة س بطريق

ــور بلــد مقصــد حبكــم الواقــع. ــد عب ــذي كان يف األصــل بل ــد ال البل
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األطفال غير المصحوبين بذويهم  ·
هــم األطفــال دون ســن الرشــد غــري املصحوبــن بأحــد الوالديــن أو كافــل أو قيــم أو 
شــخص راشــد جيــوز لــه مبقتضــى القانــون أو العــرف االهتمــام بشــؤوهنم. وهــؤالء 
يشــكلون عــادة حتديــا بالنســبة إىل املســؤولن عــن مراقبــة احلــدود ألن االحتجــازات 
أو املمارســات املعمــول هبــا يف حــق األشــخاص الراشــدين غــري املوثقــن ال تســري 

علــى القاصريــن )املنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2013 ب(.

تدفقات عمودية  ·
يســتخدم هــذا املصطلــح يف هــذا البحــث للحديــث عــن تدفقــات املهاجريــن حنــو 

مشــال أفريقــا أو أوروبــا انطاقــا مــن بلــدان جنــوب الصحــراء.

التأشيرة  ·
عبــارة عــن مصادقــة أو تظهــري مــن قبــل الســلطات املختصــة لبلــد مــا علــى جواز 
الســفر أو مســتند التعريــف الشــخصي لشــخص غــري مواطــن يرغــب يف الدخــول 
أو مغــادرة أو عبــور أراضــي البلــد. وتــدل التأشــرية علــى أن الســلطة املاحنــة هلــا 
تــرى بــأن صاحــب اجلــواز أو املســتند أعــاه يقــع، يف وقــت منــح التأشــرية، ضمــن 
فئــة األشــخاص غــري املواطنــن املســموح هلــم بالدخــول أو مغــادرة أو عبــور بلدهــا 
ــد  ــول إىل بل ــروط الدخ ــرية ش ــدد التأش ــه.  وحت ــا في ــول هب ــن املعم ــا للقوان طبق
مــا. وعلــى الصعيــد الــدويل، جيــري اآلن االنتقــال إىل اعتمــاد طــرق منــح التأشــرية 
املقــروءة آليــا املطابقــة ملعايــري املنظمــة الدوليــة للطــريان املــدين، واملطبوعــة علــى 

بطاقــات حتتــوي علــى ميــزات الســامة )املنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2011 أ(.



19

3. أفريقيا الشمالية: 
منطقة هجرة  معقدة

1.3  نظــرة عامـة
 عندمــا نتحــدث عن اهلجــرة يف مشــال أفريقيا، فــإن مــا يتــم اســتحضاره يف دواخلنا هــي 
تلكــم الصــورة املنتشــرة علــى نطــاق واســع لذلــك املهاجــر املنحــدر مــن جنــوب الصحــراء،  
والــذي يصــل إىل الشــواطئ األوروبيــة علــى مــن زوارق مهتــرءة، هربــا مــن البــؤس الــذي كان 
ــرة يف  ــات اهلج ــد تدفق ــري أن تعقي ــارة. غ ــتقرار يف الق ــاوال االس ــده  وحم ــه يف بل ــش في يعي
أفريقيــا الشــمالية وبشــكل أكــرب يف املنطقــة املتوســطية تتجــاوز هــذه الفكــرة املبســطة 
ــة  ــرب  طبيع ــرة،  وتعت ــات اهلج ــف منظوم ــا تتقارب خمتل ــال أفريقي ــي مش ــذرة. فف واملح
ــع واجلــذب متنوعــة ومتغــرية،  كمــا هــو الشــأن بالنســبة ملســارات اهلجــرة  عوامــل الدف
وأهــداف املهاجريــن وتطلعاهتــم وخططهــم. ويلعــب أيضــا التصنيــف املتنــوع للمهاجريــن  
الذيــن يتنقلــون داخــل املنطقــة، واالختافــات  السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة دورا يف 

هيكلــة وطبيعــة  تدفقــات املهاجريــن بشــمال أفريقيــا.

ــا جنــوب  ــن أفريقي ــا بتواجدهــا مــا ب ــة لشــمال أفريقي ــة اجلغرافي وقــد نتــج عــن الوضعي
الصحــراء مــن جهــة وأوروبــا مــن جهــة أخــرى، عــاوة علــى وضعيتهــا السياســية اخلاصــة، 
وال ســيما بعــد الربيــع العــريب ســنة 2011، تدفقــات هجــرة يف مشــال أفريقيــا ذات طبيعــة 
أكثــر تعقيــدا.  وقــد غــادر مئــات اآلالف مــن األشــخاص داخــل أو جتــاه أو انطاقــا مــن املنطقة 
خــال الســنوات األخــرية، وذلــك ألغــراض متعــددة والحتياجــات خمتلفــة. فحســب منظمــة 
ــنة  ــلح س ــزناع املس ــاء ال ــا أثن ــن ليبي ــخصا م ــوايل 800000 ش ــرب ح ــة ه ــرة الدولي اهلج
ــبة 30 يف  ــر بنس ــم إىل مص ــافر معظمه ــرة2011 ب(. س ــة للهج ــة الدولي 2011 )املنظم
املائــة وتونــس بنســبة 23 يف املائــة4 وإىل بلــدان أخــرى مــن دول اجلــوار مثــل تشــاد ونيجرييــا 
ــوايل 58000 إىل  ــل ح ــر، ووص ــس ومص ــا إىل تون ــون الليبيون أساس ــه الاجئ ــر. وتوج واجلزائ
ــا  ــا وإيطالي ــن 2013(، و27000 إىل مالط ــوث الاجئ ــبانية لغ ــة اإلس ــة )اللجن ــدان أوروبي بل
)املنظمــة الدوليــة للهجــرة2011ب(. ويف الوقــت نفســه، تســبب الــزناع املســلح يف ســوريا يف 
نــزوح حــوايل 2298000 الجــئ ســوري منــذ بدايــة الصــراع ســنة 2011 )خطــة االســتجابة 

4  وتشري املعطيات، يف احلالتني، إىل العائدين سواء من فئة املواطنني أو املنتمني إىل بلد ثالث.
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اإلقليميــة للاجئــن الســورين 2013(. نــزح معظمهــم حنــو دول اجلــوار مثــل األردن وتركيــا 
ولبنــان والعــراق، غــري أن عــددا كبــريا منهم اختــار مكانــا آمنــا يف مشــال أفريقيــا. وحســب 
ــجل يف  ــن املس ــدد الاجئ ــإن ع ــن ف ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس املفوضي
ــوايل 127486 و  ــم ح ــن بينه ــل إىل  144625 م ــع ليص ــنة 2013،  ارتف ــا س ــال أفريقي مش
ــري  ــوريا 2013(. غ ــورين، س ــن الس ــة لاجئ ــتجابة اإلقليمي ــة االس ــر )خط ــدون مبص يتواج
ــة  ــدى املفوضي ــجلن ل ــري مس ــم غ ــا ه ــال أفريقي ــورين يف مش ــن الس ــة الاجئ أن غالبي

ــن5. الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئ

ــروا  ــد غام ــرا ق ــوايل 45000 مهاج ــإن ح ــة ف ــرة الدولي ــة اهلج ــات منظم ــب معطي فحس
ــنة 2013،  ــا س ــا ومالط ــول إىل إيطالي ــط للوص ــض املتوس ــر األبي ــرض البح ــم يف ع حبياهت
وهــو أكــرب عــدد منــذ ســنة 2008 باســتثناء ســنة 2011 )بــاغ صحفــي صــادر عــن منظمــة 
اهلجــرة الدوليــة  ســنة 2014(، وكان عــدد الاجئــن وطالــيب اللجــوء السياســي ضمنهــم 
مهمــا،  32000 حســب معطيــات املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن 
ــدة(،  ــم املتح ــة لألم ــانية التابع ــار اإلنس ــات واألخب ــن للتحلي ــبكة إيري ــن 2013( )ش )إيري
واألمرنفســه بالنســبة للقاصريــن غرياملصحوبــن، إذ كان عددهــم يقدر حبوايل 5200 حســب 
منظمــة اهلجــرة الدوليــة. وحســب معطيــات الوكالــة األوروبيــة لتدبــري التعــاون العملــي 
ــن  ــن الذي ــدد املهاجري ــإن ع ــاد األورويب، ف ــاء يف اللتح ــدول األعض ــة لل ــدود اخلارجي ــى احل عل
حياولــون الوصــول إىل أوروبــا عــرب اجتيــاز احلــدود بشــكل غــري قانــوين مــن الســواحل 
املتوســطية الوســطى والغربيــة قــد ارتفــع ســنة 2013، ليصــل إىل أعلــى مســتوى لــه منــذ 
ــد  ــرة، بع ــة اهلج ــاء حماول ــم أثن ــن مت إيقافه ــن الذي ــدد املهاجري ــب ع ــس سنوات، حس مخ
االرتفــاع املفاجــئ لعــدد املوقوفــن بعــد ثــورات الربيــع العــريب ســنة 2011 يف تونــس وليبيــا، 
ــة أقــل  اخنفــض عــدد املوقوفن ســنة 2012 إىل حــوايل 16776 مهاجــرا موقوفــا، 74 يف املائ
مــن العــدد املســجل ســنة 2011 عندمــا وصــل عــدد األشــخاص الذيــن مت اعتراضهــم إىل 
66933 )الوكالــة األوروبيــة لتدبــري التعــاون العملــي علــى احلــدود اخلارجيــة للــدول األعضــاء 
ــاد إىل االرتفــاع ســنة 2013 ليصــل إىل  ــن ع يف اإلحتــاد األورويب2013(.  غــري أن عــدد املوقوف
42618 موقوفــا خــال الثاثيــة الثالثــة مــن الســنة فقــط. شــكل الســوريون واإليريترييــون 
والصوماليــون والنيجرييــون معظــم الواصلــن إىل الشــواطئ اإليطاليــة )الوكالــة األوروبيــة 

لتدبــري التعــاون العملــي علــى احلــدود اخلارجيــة للــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب2014(.

وينتــج عــن غيــاب وســائل آمنــة ومنتظمــة للهجــرة داخــل املنطقــة ويف اجتــاه أوروبــا  ارتفــاع 
ــا، وال ســيما خطــر التعــرض  ــن حنــو أوروب نســبة اخلطــر املرتبطــة مبحــاوالت ســفر املهاجري
أو اخلــرق املمنهــج حلقوقهــم )RMMS 2012(، وأدى تصديــر  أو االنتهــاك  لاســتغال 
السياســة األوربيــة يف جمــال التحكــم يف  احلــدود وضبطهــا منــذ ســنة 1990 إىل ارتفــاع 
حــدة هــذه الوضعيــة إذ أن بلــدان مشــال أفريقيــا تعرضــت لضغــوط ملراقبــة اهلجــرة غــري 
ــز أودعــم  ــل تعامــل جتــاري ممي ــن مقاب ــات إلعــادة املهاجري ــى اتفاقي ــع عل ــة وللتوقي القانوني
مــايل أو رخــص عمــل )DE HAAS 2008(. وتعتــرب أعــداد الغرقــى يف البحــر خــال الســنوات 
ــة  ــرة الدولي ــة اهلج ــات منظم ــب معطي ــة. فحس ــا مفجع ــاص أرقام ــكل خ ــرية  بش األخ
ومصــادر أخــرى  للمعلومــات، فــإن العــدد يقــدر حبــوايل 20000 شــخصا قضــوا يف البحــر 

 5 معلومات ُمحصل عليها أثناء إجراء املقابالت يف مصر يف نوفمرب 2013.
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ــر صحفــي 2013(. ــة، تقري ــذ 19936 )منظمــة العمــل الدولي األبيــض املتوســط من

ــة والتجــار  ــار أيضــا عــدد الطلب ــب التدفقــات األخــرية، يتعــن األخــذ بعــن االعتب وإىل جان
ــذ  عشــرات العقــود.  ــا من ــون إىل مشــال أفريقي ــن يصل ــن الاجئــن الذي والعمــال املهاجري
وتشــري املعطيــات املتوفــرة بــأن حــوايل  65000 إىل 120000 إفريقــي مــن جنــوب الصحــراء 
ــا بوصفهــا  ــدان املغاربيــة )DE HASS 2008(.  وقــد كان دور ليبي يدخــل كل ســنة إىل البل
بلــد مقصــد مهمــا بشــكل خــاص بســبب حاجتهــا الدائمــة للعمــال املهاجريــن7. ونتيجــة 
لذلــك يوجــد داخــل البلــد عــدد كبــري مــن العمــال العاملــن وأســرهم وهــم منحــدرون مــن 

تشــاد والســودان والنيجــر.

ويف ســياق تدفقــات املهاجريــن يبــدوا أن لــكل بلد علــى حــدة ظواهــره اخلاصــة بــه يف جمــال 
ــن.  ــري املصحوب ــباب واألطفال غ ــبة للش ــأن بالنس ــو الش ــا ه ــة، كم ــرة املتخصص اهلج
بلداهنــم  يف  للشــباب  اإلمكانيات املتاحــة  غيــاب  يف  املعطــى  هــذا  تفســري  وميكــن 
األصلية ومنذجــة » احللــم األورويب«  والقيــود املفروضــة علــى تأشــرية الفيــزا بالنســبة 
ــى رخصــة  ــة  إلجــراءات حصــول عل ــدول األوربي ــدوا أن جمــرد تســهيل ال ــن.  ويب للمهاجري
 HEND ( اإلقامــة للمهاجريــن مــن صنــف األطفــال غــري املصحوبــن يعتــرب عامــل جــذب

 .)A. F. H. 2010

وعندمــا نتأمــل البلــدان الــي تســتهدفها هــذه الدراســة، وال ســيما مصــر واملغــرب 
وتونــس، ميكننــا أن نشــهد  حتــركات اجتــاه وعــرب وانطاقــا مــن هــذه البلــدان. ولكــن، تعتــرب 
ــا بلــدا عبــور  هــذه البلــدان أساســا “بلــدان مقصــد حبكــم الواقــع«، فمصــر واملغــرب كان
ليتحــوال إىل بلــدي مقصــد مــن جهــة، نظــرا لوصــول عمــال مهاجريــن،  ولكــن وعلــى وجــه 
اخلصــوص بســبب املهاجريــن يف وضعيــة غــري قانونيــة، وطالــيب جلــوء والجئــن غــري قادريــن 
ــى البقــاء يف  ــن عل ــايل جيــدون أنفســهم جمربي ــا، وبالت ــة طريقهــم حنــو أوروب ــى مواصل عل
ــس وخــال العشــرية األخــرية،  اتســمت ظاهــرة اهلجــرة هبجــرة  ــن.  ويف تون ــن البلدي هذي
الســاكنة املحليــة ووصــول مهاجريــن يف وضعيــة قانونيــة للعمــل لــدى البنــك اإلفريقــي 
ــاث  ــه، وخــال الســنوات الث ــذ ســنة 2003، أو للدراســة يف اجلامعــات. غــري أن ــة من للتنمي
األخــرية،  بــدأت أنــواع أخــرى مــن املهاجريــن تصــل إىل البلــد،  خصوصــا أولئــك الذيــن يفــرون 
ــة  ــوارب بدائي ــوريا،  أو يف ق ــا وس ــل ليبي ــوار مث ــدان اجل ــتقرار يف بل ــدم االس ــة ع ــن وضعي م
انطاقــا مــن ليبيــا. وبصفــة عامــة، فــإن معظــم املهاجريــن ال يعتــربون مصــر أو املغــرب أو 
تونــس بلــدان مقصــد، ألن الظــروف املعيشــية الــي جيدوهــا هنــاك ال تســتجيب لتطلعاهتم 
والــي رمسوهــا يف مشــروع هجرهتــم، ويظــل خيــار االســتمرار يف مســار اهلجــرة بالنســبة 

ملعظمهــم أمــرا حاضــرا. 

 6 عند اللجوء إىل البيانات اإلحصائية نرتكب خطر التقليل  من أمهية األحداث املميتة اليت تترك وراءها عائالت 
مكلومة جراء فقداهنا ألحد أفرادها وتترك يتامى وأرامل. يف أغلب األحوال، يفقدون أجساد ذويهم وال يستطيعون 

دفنها.
 7 باتت اهلجرة يف ليبيا غري نظامية وتتزايد نسبها يوما بعد يوم كنتيجة لنظامها التقييدي للهجرة، خصوصا منذ 

إحداث قانون 99/2010. 
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»بلدان مقصــد  البلــدان  هــذه  اعتبــار  ميكــن  التطبيقيــة،  النظــر  وجهــة  ومــن 
البقــاء فيهــا ســنوات  إىل  األحيــان  املهاجــرون يف غالــب  إذ يضطــر  الواقــع«،  حبكــم 
الشــمالية  أمريــكا  أو  أوروبــا  صــوب  القانونيــة  اهلجــرة  الســتحالة  نظــرا  عديــدة 
الصعوبــات  و/أو  لاجئــن(  بالنســبة  اإلدمــاج  أو  فيــزا  تأشــرية  علــى  احلصــول  )عــرب 
 واملخاطــر الــي يواجهوهنا بعبورهــم للبحــر األبيــض املتوســط  بشــكل غــري قانــوين.

وتُجــرب هــذه الوضعيــة حكومــات البلــدان الثــاث علــى رفــع حتــدي تدبــري تدفقــات اهلجــرة 
ــري  ــي جي ــية ال ــريات السياس ــض التغي ــاك بع ــة هن ــا. مث ــن يف جمتمعاهت ــاج املهاجري وإدم
ــة  ــع الوضعي ــف م ــة بالتكي ــام يف املنطق ــذي ق ــد ال ــو البل ــرب ه ــا. إن املغ ــا حالي إجنازه
اجلديــدة،  ذلــك أنــه موضــوع مسلســل تغيــري شــامل يف سياســته جتــاه اهلجــرة، يف حــن أن 
الوضعيــة السياســية يف كل مــن تونــس ومصــر جتعــل مــن هــذا التغــري أبطــأ، ولكــن هنــاك 

جهــود يتــم بذهلــا مــن أجــل التعامــل بشــكل أفضــل مــع ســياق اهلجــرة اجلديــد.
وعلــى مســتوى أعلــى، ميكــن تصنيــف التدفقــات يف املنطقــة عــرب تقســيمها إىل  حتــركات 
عموديــة وأفقيــة،  األوىل هتــم تدفقــات أشــخاص قادمن مــن اجلنوب ) بلــدان أفريقيــا الغربية 
ــة الكونغــو الدميوقراطيــة أوغينيــا كوناكــري أوســاحل العــاج  ـ مثــل الكامــريون أومجهوري
ــل  ــا الشــرقية مث ــدان أفريقي ــال أو مــن بل ــا أو الســينغال( على ســبيل املث أومــايل أونيجريي
)إيريترييــا وإثيوبيــا والصومــال وجنــوب الســودان والســودان( ، ويتوجهــون إمــا صوب مشــال 
أفريقيــا أو البلــدان املتوســطية  مثــل )إيطاليــا و إســبانيا باعتبارهــا بوابــة لولــوج أوروبــا(.  
ــل  ــون داخ ــن ينتقل ــخاص الدي ــات األش ــم تدفق ــا هت ــة فإهن ــركات األفقي ــبة للتح وبالنس
املنطقــة ـ قادمــن باخلصــوص مــن بلــدان املنطقــة حيــث تعتــرب الوضعيــة السياســية أو/

واالقتصاديــة هشــة، ويتوجهــون صــوب بلــدان أخــرى مــن املنطقــة )خصوصــا مــن ليبيــا 
أو ســوريا جتــاه مصــر وتونــس( ، ولكــن للعمــل هنــاك أيضــا )مــن مصــر إىل ليبيــا واجلزائــر  
ــن  ــن الذي ــركات املهاجري ــا حت ــة أيض ــركات األفقي ــمل التح ــا(. وتش ــس إىل ليبي ــن تون وم
يتنقلــون مــن بلــد إىل آخــر، علــى ســبيل املثــال، مــن املغــرب إىل ليبيــا للبحــث عــن ســبيل 

ــا.  أفضــل للوصــول إىل أوروب

ــات  ــرب تدفق ــر ع ــا أن مي ــا أو أســرة م ــه، ميكــن ملشــروع اهلجــرة اخلــاص بشــخص م ــد أن بي
ــاذج  ــة لنم ــة التحليلي ــإن القيم ــايل، ف ــري. وبالت ــط تتغ ــارات واخلط ــث أن املس ــة حي خمتلف
ــد  ــن أن تتواج ــدودة )DE HAAS 2010b(، وميك ــون حم ــن أن تك ــذب ميك ــع واجل ــل الدف عوام
عوامــل دفــع وجــذب بشــكل متزامــن، نظــرا ألن عــدم املســاواة و الفقــر والزناعــات املســلحة 
ــن  ــكل م ــأي ش ــا ب ــن ال ميكنه ــوع  ولك ــرة أن تتن ــع اهلج ــن لدواف ــن، وميك ــا تتزام ــا م غالب
ــل  ــمل العوام ــي تش ــياقية وال ــروف الس ــن الظ ــة م ــرا ملجموع ــلخ، نظ ــكال أن تنس األش
النفســية  مثــل اخلــوف واألمــل والتطلعــات الــي تؤثــر يف مســألة اختــاذ مثــل هــذه القــرارات.
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2.3 الهـجرة فـي مصـر 
والمغـرب وتـونـس

1.2.3 هجرة المواطنين
   

أفريقيــا حــركات هجــرة مهمــة، وال ســيما خــال ســنوات  بلــدان مشــال  شــهدت 
ــن  ــدد املصري ــكل ع ــاث،  يش ــدان الث ــة يف البل ــات احلكومي ــب املعطي ــعينات. وحس التس
واملغاربــة والتونســين املقيمــن يف اخلــارج وبشــكل تناســيب مــا نســبته 8 يف املائــة و11 يف 
املائــة و12يف املائــة8 مــن جممــوع الســكان. ويقيــم معظــم املغاربــة والتونســين املقيمــن 
يف اخلــارج يف بلــدان أوروبيــة، بينمــا يتواجــد املصريــون بشــكل أكــرب داخــل البلــدان العربيــة 
مثــل اململكــة العربيــة الســعودية. وال ميكــن اعتبــار حيــاة عــدد مهــم مــن مواطــين مشــال 
ــرق  ــرض خل ــار  التع ــون ألخط ــم معرض ــهلة، وه ــاة س ــتقبال حي ــدان االس ــا يف بل أفريقي
 )FRA 2012(. ــي ــاج االجتماع ــات يف اإلندم ــا صعوب ــدون عموم ــية وجي ــم األساس  حقوقه

 ففــي احلالــة املصريــة، تتفــاوت املعطيــات املحصــل عليهــا ســواء مــن املصــادر احلكوميــة أو 
مــن البلــدان  الــي يقيــم فيهــا املصريــون بشــكل كبــري. فقــد مــر عــدد املصريــن املغتربــن 
املقيمــن يف املهجــر مــن 2736729 يف ســنة 2000 ) منظمــة اهلجــرة الدوليــة، 2010(  إىل 
ــوع  ــن جمم ــة م ــوايل 8 ىف املائ ــل ح ــا ميث ــو م ــنة MPC, 2013( 2011(، وه 6.475.517 س
 ،)MPC 2013(  ــرة ــات اهلج ــز دراس ــكاين ملرك ــداد  الس ــب التع ــن، وحس ــكان. ولك الس
ــتقبلة  ــدان املس ــاءات البل ــكان وإحص ــجل الس ــازل وس ــتقصاء يف املن ــات االس ــإن عملي ف
قــدرت العــدد اإلمجــايل للمصريــن يف اخلــارج حبــوايل 2093758 )أي 3 يف املائــة مــن جممــوع 
الســكان(. معظمهــم مــن الرجــال )64 يف املائــة( ويعيشــون يف بلــدان عربيــة )حــوايل 33 يف 
املائــة يف اململكــة العربيــة الســعودية و12 يف املائــة يف ليبيــا(، ومهــا البلــدان اللــذان طاملــا 
ــن  ــن املصري ــبة للمهاجري ــتقبال بالنس ــاس لاس ــدان األس ــدي البل ــكل تقلي ــكا وبش ش
ــن  ــيوية يف هذي ــة األس ــد العامل ــي للي ــرض املتنام ــإن الع ــك ف ــى ذل ــاوة عل ــن. وع العامل
البلديــن ونســبة البطالــة املرتفعــة يف مصــر قــد ســامها أيضــا يف ظهــور موجــة هجــرة 

مصريــة كبــرية حنــو أوروبــا.

 8 اعتمدت املؤلفة يف حتديدها هلذه األرقام على املعطيات املشار إليها يف نفس الفقرة.
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الجدول 1.  عدد المهاجرين المصريين في بلدان 
المقصد الرئيسية حسب معطيات بلدان المقصد 

 والقنصليات المصرية في بلدان المقصد 

 إحصائيات صادرة عن
بلدان المقصد 2011

 إحصائيات صادرة عن معهد
سياسات الهجرة 2009 بلد الوجهة

1,015,124 1,300,000 اململكة العربية السعودية

332,600 2,000,000 ليبيا

162,232 635,000 الواليات املتحدة

112,392 525,000 األردن

1,622,348 4,460,000 املجموع

2013  MPC : املصدر 

الجدول 2.  عدد المهاجرين المصريين في الخارج 
 حسب اإلحصاءات القنصلية المصرية )2000(

النسبة المائوية العدد الوجهة
33.70% 923,600 اململكة العربية السعودية

12.20% 332,600 ليبيا

8.30% 226,850 األردن

7% 190,550 الكويت

3.50% 95,000 اإلمارات العربيةاملتحدة

2.40% 65,629 العراق

0.90% 25,000 قطر

0.80% 22,000 ميين

0.50% 15,000 عمان

0.50% 12,500 لبنان

0.10% 4,000 البحرين
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69.90% 1,912,729 إمجايل املهاجرين يف الدول العربية

11.60% 318,000 الواليات املتحدة

4% 110,000 كندا

3.30% 90,000 إيطاليا

2.60% 70,000 أستراليا

2.20% 60,000 اليونان

1.50% 40,000 هولندا

1.30% 36,000 فرنسا

1.30% 35,000 اململكة املتحدة

0.90% 25,000 أملانيا

0.50% 14,000 سويسرا

0.50% 14,000 النمسا

0.40% 12,000 إسبانيا

30.10% 824,000 إمجايل املهاجرين يف الدول غري العربية

املصدر:كامباس/ CAMPAS(، 2001 منشور يف وثائق املنظمة الدولية للهجرة، 2010

وحســب وزارة الداخليــة املغربيــة، فــإن حــوايل  11 يف املائــة مــن الســاكنة املغربيــة تعيــش 
يف اخلــارج. وقــد مــر هــذا الرقــم مــن 1662870 ســنة 1998 إىل 2549215 ســنة 2002، وإىل 
3556213 ســنة 2011. أغلبهــم )84 يف املائــة( يعيــش يف بلــدان أوروبيــة، وال ســيما فرنســا 
وإســبانيا . )CMW 2012( ورغــم أن عــدد املغاربــة املقيمــن يف بلــدان إفريقيــة وعربيــة هــو 
رقــم غــري مهــم مــن حيــث النســبة املئويــة، فإنــه وخــال الســنوات األخــرية، قــد مت إعــادة 
أكثــر مــن 20000 مغربيــا بســبب وضعيــة عــدم االســتقرار يف بلــدان مثــل ليبيــا وتونــس 

ومصــر والكــوت ديفــوار(. املعاهــدة املتعلقــة بالعمالــة املهاجــرة 2012.
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 الجدول3. المغاربة المقيمون في الخارج 2011.

النسبة المائوية الوجهة
84% جمموع املهاجرين إىل البلدان األوروبية

36% فرنسا

17% إسبانيا

12% إيطاليا

10% بلجيكا

10% هولندا

4% أملانيا

7% جمموع املهاجرين إىل البلدان العربية

4% أمريكا

،2012 CMW: املصدر 

حســب وزارة الشــؤون اخلارجيــة التونســية فإنــه قــد مت حصــر عــدد املهاجريــن التونســين 
باخلــارج يف 698208 ســنة 2000 و1223271 يف 2012، أي حــوايل 12 يف املائــة مــن الســاكنة 
ــجل  ــن س ــة، يف ح ــوايل 4,8 يف املائ ــم حب ــذا الرق ــع ه ــها، ارتف ــرة نفس ــية. ويف الفت التونس
عــدد الســاكنة التونســية منــوا بنســبة 1  يف املائــة، وهــو مــا يثــري أمهيــة حــركات اهلجــرة 
ــش يف  ــة( وتعي ــال ) أي 68,8 يف املائ ــن الرج ــن م ــة املهاجري ــرب غالبي ــد. وتعت ــرية يف البل األخ
فرنســا )أكثــر مــن 50 يف املائــة(، ولكــن عــدد التونســين يف بلــدان املغــرب العــريب )أساســا 
ــا( يعتــرب أيضــا مهمــا، إذ بلــغ 91584 شــخصا حســب البنــك األفريقــي للتنميــة  يف ليبي
ومنظمــة اهلجــرة الدوليــة 2012(. ومؤخــرا، لوحــظ توافــد املهاجريــن التونســين إىل بلــدان 

اخلليــج العــريب وتركيــا ولبنــان، وكــذا حضــور مرتفــع للنســاء يف هــذا التدفــق9.

وغــداة ســقوط نظــام زيــن العابديــن بــن علــي، ركب أزيــد مــن 25000 تونســيا البحــر  بغرض 
ــرهم و/  ــاق بأس ــل أو االلتح ــى عم ــور عل ــل يف العث ــم األم ــة حيذوه ــري القانوني ــرة غ اهلج
ــا. ورغــم مراقبــة الســلطات التونســية للحــدود، وهــو مــا ترجــم يف  أو أصدقائهــم يف أرورب
نســبة اخلــروج الضعيفــة مــن البلــد، فــإن مراقبــة احلــدود قــد تقلصــت ظرفيــا، ممــا جنــم 
ــري إىل  ــا يش ــو م ــنة 2011، وه ــر س ــوا البح ــن ركب ــين الذي ــدد التونس ــاع يف ع ــه ارتف عن

ــة ظــروف اهلجــرة. ــا كانــت صعوب اســتمرار وجــود عوامــل اجلــذب أي

 9 معلومات حمصل عليها من املقابالت اليت أجريت يف تونس يف نوفمرب 2013.
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الجدول 4. التونسيون المقيمون بالخارج
النسبة المائوية العدد الوجهة
84.40% 1,032,412 جمموع املهاجرين يف البلدان األوروبية

54.70% 668,668  فرنسا

15.40% 189,092 إيطاليا

7.10% 86,601 أملانيا

7.20% 88,051 بلدان أوروبية أخرى

7.50% 91,584 جمموع املهاجرين يف البلدان املغاربية

4.90% 59,911 جمموع املهاجرين يف البلدان العربية

3.20% 39,364 بلدان أخرى

100% 1,311,322 املجموع

املصدر: وزارة الشؤون اخلارجية التونسية

3 .2.2 بلـــدان أصبحـــت 
قبلـــة للمهاجريـــن بحكم 

الواقـــع 
ــع  ــذا راج ــا وه ــة مبحدودتيه ــن يف املنطق ــدد املهاجري ــأن ع ــرة بش ــاءات املتوف ــز اإلحص تتمي
ــات غــري متطــورة. هــذا،  ــا قواعــد بيان ــات والعتماده ــع املعطي ــة جتمي لعــدم انتظــام عملي
وتوحــي طبيعــة اهلجــرة بالطبيعــة غــري املنتظمــة لعمليــة العبــور علــى احلــدود ممــا حيــول 
دون حصولنــا علــى معلومــات مضبوطــة عــن عــدد األشــخاص الذيــن يصلــون إىل مشــال 
أفريقيــا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ميكننــا أن نؤكــد بــأن نســب املغــادرة تفــوق نســب الدخــول. 
ويســاعدنا حتليــل املعطيــات علــى مــدى فتــرة طويلــة مــن الزمــن يف احلصــول علــى معلومات 
عــن االجتاهــات العامــة لتدفقــات اهلجــرة، واإلملــام مبــا حيــدث يف كل بلــد علــى حــدة، وبالتــايل، 
فهــم املنحــى الــذي تأخــذه هــذه االجتاهــات. ونظــرا الختــاط التدفقــات، ســتمكننا الدراســة 

العامــة لعــدد الاجئــن مــن تقديــر االجتاهــات العامــة يف املنطقــة. 

ــجل  ــن، س ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــات املفوضي ــدة البيان ــب قاع حس
ــدان. ليــس هــذا  ــع البل ــن 2000 و2012 يف مجي عــدد الاجئــن وطالــيب اللجــوء ارتفاعــا ب
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فحســب، بــل إن تقديــرات املنظمــات غــري احلكوميــة واحلكومــات، وكــذا انتشــار املهاجريــن 
ــاط، وطنجــة، والقاهــرة حيــث أخــذوا  بشــكل ملحــوظ، وظاهــر للعيــان يف مــدن مثــل الرب
يشــكلون جــزءا مهمــا مــن النســيج الســكاين، كلهــا عوامــل تــدل علــى االرتفــاع احلاصــل 

علــى مســتوى عــدد املهاجريــن يف هــذه البلــدان. 

1.2.2.3 مــصــر
هنــاك عــدة عوامــل تلتقــي يف بنيــة اهلجــرة وتدفقاهتــا يف مصــر. وهــذا مــا جيعــل اهلجــرة 
ــار موقعهــا  ــا بعــن االعتب ــا أخذن ــزداد هــذا الوضــع تعقــدا إذا م ظاهــرة معقدةمبصــر . وي
اجلغــرايف وحالــة عــدم االســتقرار الســائدة يف الشــرق األوســط والقــرن األفريقــي )هامفريــس، 

ر. 2013(. 

ــى  ــر وح ــن يف مص ــدد املهاجري ــوص ع ــة خبص ــام دقيق ــى أرق ــول عل ــب احلص ــن الصع م
التقديــرات املتوفــرة يبــدو أهنــا غــري موثــوق هبــا إذ يتــراوح بــن 250000 و8000000 )باتــون 
ــن  ــح ب ــم يتأرج ــذا الرق ــأن ه ــدان ب ــذا املي ــون يف ه ــون املرموق ــرى الباحث ــا ي و.، 2011( بينم
ــي أرقــام أكثــر  دقــة )باتــون و.، 2011(. وحســب  250000 و500000 )باتــون و.، 2011( وه
ــة واالجتماعيــة باألمــم املتحــدة، بلــغ عــدد األجانــب يف  تقييــم قســم الشــؤون االقتصادي

ــدة 2009(.  ــم املتح ــاء 250000 )األم ــنة 2010 زه ــر س مص

ــرة  ــاكنة املهاج ــم الس ــون معظ ــا، تتك ــول إليه ــن الوص ــى أمك ــام  ال ــر األرق ــب آخ حس
ــراق  ــا والع ــل إريتري ــدان مث ــة ببل ــات القائم ــن الصراع ــن م ــن الفاري ــن الاجئ ــر م يف مص
ــة  ــات املفوضي ــا مؤخــرا. حســب معطي ــة إىل ســوريا وليبي ــال والســودان باإلضاف والصوم
ــا  ــغ 109419 الجئ ــا يبل ــر م ــل إىل مص ــن وص ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم الس
ــن 92588 يف 2002 إىل 179762 يف 2013. ــدد م ــذا الع ــع ه ــوء يف 2010. وارتف ــب اللج وطال

رسم بياني رقم 1 . عدد الالجئين وطالبي اللجوء في مصر. 

املصدر: قاعدة البيانات لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئن، لسنة 2013
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ــؤون  ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــن املفوضي ــادرة ع ــة الص ــات الرمسي ــب البيان حس
الاجئــن لســنة 2013، يتكــون الاجئــون يف مصــر مــن الســورين )128468(  ويليهــا 
الســودانيون )13203( مث الصوماليــون)6359(  مث العراقيــون )5536(10. يشــكل الرجــال 51 يف 
املائــة )21 يف املائــة أطفــال و30 يف املائــة راشــدون( والنســاء 49 يف املائــة )20 يف املائــة منهــن 

ــة راشــدات(.  أطفــاال و29 يف املائ

جدول رقم 5. الالجئون وطالبو اللجوء في مصر حسب البلد 
لسنة 2013

الالجئون طالبو اللجوء بلد المنشأ
298 1,494 جنوب السودان

128,468 0 سوريا

13,203 13,135 سودان

6,359 1,739 الصومال

5,536 1,445 العراق

1,302 1,520 إريتريا

1,033 2,026 أثيوبيا

1,379 829 بلدان أخرى

املصدر: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئن، لسنة 2013

يشــكل الاجئــون الســوريون أكــرب عــدد مــن الاجئــن يف مصــر. واعتبــارا مــن شــهر ديســمرب 
لســنة 2013، حتــدد عــدد الاجئــن الســورين يف مصــر يف 128468 حســب املعطيــات 
الرمسيــة للمفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن. وهــي معطيــات متيــل 
حنــو تقليــل عــدد الاجئــن غــري املســجلن، إذ مــن املتوقــع أن تكــون األرقــام احلقيقيــة أعلــى 
ــة الســامية  ــة واملفوضي ــري )يصــل عــدد الســورين يف مصــر وفقــا للحكومــة املصري بكث
لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن حــوايل 30000011(. ويبــدو أن  هــذه األرقــام قــد اخنفضــت 
ىفي الفتــرة األخــرية. . مــع ذلــك، ســجل عــدد الاجئــن الســورين املســجلن صعــودا بــن 
ــن  ــن املقيم ــى أن الاجئ ــدل عل ــذا ي ــل إىل 137726 وه ــر 2014 ليص ــمرب 2013 وفرباي ديس
يف مصــر الزالــوا يســجلون أنفســهم مــن أجــل احلصــول إمــا علــى وضــع قانــوين يف البــاد 

أوخدمــات احلمايــة الــي توفرهــا املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن.

 10 بغض النظر عن الالجئني، يوجد يف هذا البلد عدد كبري من الالجئني الفلسطينيني )70000( وهم رمسيا حتت 
وصاية أونروا وليس املفوضية السامية إال أن منظمة أونروا ليس هلا متثيلية يف هذا البلد. 

 11 تضم هذه املجموعة الالجئني الفلسطينيني الذين استقروا بسوريا وال يتوفرون على إمكانية التسجيل لدى أورنوا 
ألهنا غري ممثلة أصال يف هذا البلد.
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أدت األزمــة يف ليبيــا إىل حــدوث حــركات كبــرية يف اهلجــرة الســيما بــن 20 فربايــر و 3 نوفمــرب 
2011، وال زال األمــر كذلــك إىل اليــوم. ووفقــا لبيانــات املنظمــة الدوليــة للهجــرة وصــل أكثــر 
مــن 263554 شــخصا مــن ليبيــا إىل مصــر، مبــا يف ذلــك 173873 مصريــا )أي مــا معدلــه 
66 يف املائــة( و89681 مــن فئــة املنتمــن إىل بلــد ثالــث )34 يف املائــة(. علــى إثــر ذلــك، ُفتــح 
خميــم الســلوم لاجئــن منــذ ثــاث ســنوات والزال نشــيطا هلــذا اليــوم. ويتألــف ســكان 
املخيــم حاليــا مــن 596 الجئــا معظمهــم مــن الســودان )558(. ومــن املتوقــع أن يُغلــق هــذا 

املخيــم يف أغســطس 2014.

ــة الســامية لألمــم  ــل املفوضي ــن )املســجلن مــن قب ــيب اللجــوء أو الاجئ ــب طال إىل جان
ــات  ــاد إال أن البيان ــن يف الب ــن املهاجري ــواع م ــدة أن ــاك ع ــن(، هن ــؤون الاجئ ــدة لش املتح
املتوفــرة للباحثــن غــري دقيقــة وقليلــة. ونذكــر منهــم: أ( العمــال املهاجــرون النظامييــون، 
ــة  ــي ج( الطلب ــري الرمس ــاع غ ــون يف القط ــن العامل ــن ولك ــري النظامي ــرون غ ب( املهاج
ــوا  ــاب قدم ــدرس ط ــث ي ــر حي ــة األزه ــة كجامع ــات املصري ــة يف اجلامع ــون للدراس القادم
مــن البلــدان مثــل الســنغال ومــايل وإندونيســيا، د( املهاجــرون الذيــن اختــاروا مصــر كبلــد 
عبــور بغيــة مواصلــة اهلجــرة إىل أوروبــا عــرب البحــر األبيــض املتوســط   أو عــن طريــق ليبيــا 
ــن  ــذا م ــربى وك ــراء الك ــوب الصح ــرب جن ــدان غ ــن بل ــم م ــأيت معظمه ــرائيل. وي أو إىل إس
ــل  ــن رُفضــت طلباهتــم مــن قب ــو اللجــوء الذي ــوب الصحــراء الكــربى12، ه( طالب شــرق جن
املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن )معظمهــم مــن جنــوب الســودان13( 
؛ و( الاجئــون الذيــن اســتقروا يف البلــد لكــن مل يتقدمــوا بطلــب املســاعدة مــن املفوضيــة 
)معظمهــم مــن الســودانين14 والاجئون الســورين الذين مل يشــرعوا يف تســجيل أنفســهم 

لدى املفوضية حى النصف الثاين من سنة 2013(.

ويف مصــر، خيتلــف املهاجــرون باختــاف جنســيتهم. وعمومــا، يهاجــر اإلريتريــون واإلثيوبيــون 
فــرادى دون اصطحــاب أســرهم ومعظمهــم مــن الرجــال العــزاب والنســاء العازبــات، مبــا يف 
ذلــك عــدد كبــري مــن األطفــال غــري املصحوبــن بذويهــم خصوصــا اإلريتريــن الفاريــن مــن 
التجنيــد العســكري بينمــا يهاجــر الســوريون والســودانيون مصحوبــن بأســرهم الســيما 

األطفــال واملســنن15.

 12 جمموعات خمتلطة من املهاجرين النازحني من السودان وجنوب السودان وإريتريون وإثيوبيون وأحيانا من الصومال 
حياولون جتاوز احلدود اجلنوبية املصرية بطريقة غري منتظمة لكنهم غالبا ما يتم إيقافهم بواسطة السلطات املصرية. 

سبق للمنظمة الدولية للهجرة أن منحت مساعدهتا ملا يقارب 559 مهاجرا مت اعتقاهلم بني أبريل 2013 وأكتوبر 2013 
ومعظمهم من السودان )367( وإريتريا )132(.

 13 ُقبيل استقالل جنوب السودان، كان مواطنوه حيصلون على صفة الجئ من املفوضية إال أن هذه الوضعية تغريت 
منذ إرساء قواعد اتفاق السالم الشامل بني مشال البلد وجنوبه يف 2004.

14 حاربت حركة حترير الشعب السوداين/العسكر – اجلزء الشمايل )SPLM-N/SPLA-N( القوات العسكرية 
السودانية وملشيات قوات الدفاع الشعبية املوالية هلا 

15 معلومات حمصل عليها من املقابالت اليت أجريت يف مصر يف نوفمرب 2013.
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ويتركــز معظــم الســكان املهاجريــن يف القاهــرة حيــث توجــد املراكــز التابعــة للمفوضيــة 
ــات  ــة )منظم ــات املحلي ــة واجلمعي ــري احلكومي ــات غ ــرة واملنظم ــة للهج ــة الدولي واملنظم
املجتمــع املــدين( وغريهــا مــن الــوكاالت الــي تُعــى بتقــدمي الدعــم. نظــرا الرتفــاع تكاليــف 
ــن  ــع املصري ــب م ــا إىل جن ــاء جنب ــر األحي ــون يف أفق ــش الاجئ ــة، يعي ــش يف العاصم العي
ــرة  ــارج القاه ــرى خ ــية أخ ــة رئيس ــق حضري ــش يف مناط ــرون العي ــار آخ ــراء. واخت ــل ث األق
ــزة ألن فــرص العثــور علــى عمــل هنــاك أســهل والســكن أرخــص  مثــل اإلســكندرية واجلي
نســبيا. ويتركــز الســوريون يف املحافظــات املتوســطية األصغــر باإلســكندرية واإلمساعيليــة 
ودميــاط مثــا بســبب اخنفــاض كلفــة العيــش هبــم أو بســبب توفرهــم علــى معــارف هنــاك 
أو لوجــود إمكانيــات أفضــل للعثــور علــى شــغل )أنقــذوا األطفــال، 2013(. وياحــظ أيضــا 

انتشــار الســودانين يف جنــوب مصــر نظــرا لعامــل القــرب اجلغــرايف مــن بلدهــم16.

ــركاء  ــع الش ــاون م ــن، وبتع ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــوم املفوضي  تق
ــن املســجلن مبجموعــة مــن اخلدمــات، إال أن  ــيب اللجــوء والاجئ ــد طال ــى تزوي املنفذين،عل
ــة  ــش الصعب ــروف العي ــا ظ ــي تفرضه ــات ال ــر إىل التحدي ــتمر بالنظ ــؤالء تس ــاة ه معان
ويرجــع ذلــك أساســا إىل الصعوبــات الــي يواجهوهنــا دومــا حبثــا عــن لقمــة العيــش. أمــا 
ــر  ــى أكث ــية تبق ــات األساس ــن اخلدم ــتفادهتم م ــة اس ــن فإمكاني ــري املوثق ــن غ املهاجري
حمدوديــة  . وأحدثــت ريــاح التغيــري، الــي طبعــت املشــهد السياســي يف عــام 2011 مث يف عــام 
2013 إىل جانــب األزمــة االقتصاديــة الســائدة، حالــة مــن عــدم االســتقرار ممــا يؤثــر ســلبا 

.)FIC، 2012( ــن ــية للمهاجري ــروف املعيش ــى الظ عل

2.2.2.3 المغرب 
هنــاك أدلــة تفيــد بــأن املغــرب أصبــح بلــد مقصــد لعــدد كبــري مــن املهاجريــن )النظاميــن 
وغــري النظاميــن( وعلــى رأســها األرقــام الــي يف حــوزة وزارة الداخليــة. وحســب هــذه األخرية، 
ــم يف  ــش معظمه ــرب 75147 يف 2010 ويعي ــام يف املغ ــن بانتظ ــب املقيم ــدد األجان ــغ ع بل
ــل إىل  ــام يف 2012 لتص ــذه األرق ــت ه ــاط )10166(. وارتفع ــاء )21121( والرب ــدار البيض ال
79241، ويف الوقــت نفســه، ارتفعــت تراخيــص العمــل مــن 6236 يف عــام 2004 إىل 8972 يف 
عــام CMW، 2012( 2011(. نــزح معظــم هــؤالء املهاجــرون مــن الــدول األوروبيــة )خاصــة 
فرنســا( والــدول العربيــة )خاصــة اجلزائــر(. وتتشــكل جمموعــة أخــرى كبــرية مــن املهاجريــن 
مــن الطــاب جنــوب الصحراويــن. وفقــا لــوزارة التعليــم العــايل املغربيــة، التحــق، يف عــام 

.)ENSSUP 2011( 2011، حنــو 8127 طالــب أجنــيب باجلامعــات املغربيــة

ــة  ــويل األولوي ــاد، إال أن املغــرب ي ــة واقــع معــاش يف الب ــى الرغــم مــن أن اهلجــرة العادي عل
للهجــرة غــري الشــرعية مــن بلــدان غــرب أفريقيــا. ويقــدر عــدد املهاجريــن غــري الشــرعين 
يف املغــرب بــن 25000 و40000 وفقــا إلحصائيــات وزارة الداخليــة. وهــم يتمركــزون يف املــدن 
ــة الناظــور  ــن احلــدود، وخاص ــرب م ــة، وبالق ــاط، وطنج ــاء، والرب ــدار البيض ــل ال ــربى مث الك

16  معلومات حمصل عليها من املقابالت اليت أجريت يف مصر يف نوفمرب 2013.
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ــات خــارج املــدار احلضــاري. ووجــدة حيــث يعيشــون يف املخيمــات املقامــة يف الغاب

وفقــا لدراســة ميدانيــة أجريــت مــن لــدنAMERM يف عــام 2007 ونشــرت يف عــام 2008، 
فــإن معظــم املهاجريــن نازحــون مــن نيجرييــا )بنســبة 15.7 يف املائــة( ومــايل ) 13.1 يف املائــة( 
ــوت  ــة( والك ــة )10.4 يف املائ ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة( ومجهوري ــنغال )12.8 يف املائ والس
ديفــوار ) 9.2 يف املائــة( وغالبيتهــم مــن الذكــور )79.7 يف املائــة( وتتــراوح فئتهــم العمريــة 

.)AMERM ، 2008 ( )ــة بــن 26 و 35 ســنة بــن 17 و 47 ســنة )66.1 يف املائ

رســم بيانــي رقــم 2. المهاجــرون غيــر النظامييــن فــي المغــرب 
حســب الجنســية

 AMERM ، 2008 :املصدر

ــة يف  ــل احلكومــة املغربي ــرف هبــم مــن قب ــاد واملعت ــن املســجلن يف الب ــدد عــدد الاجئ ُح
ــدد  ــإن ع ــن، ف ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــات املفوضي ــا لبيان 608. ووفق
ــخصا.  ــن 60 و100 ش ــنويا ب ــراوح س ــن يت ــادة التوط ــن إع ــتفيدون م ــن يس ــن الذي الاجئ
ويُؤثـِـر معظمهــم البقــاء يف املغــرب لعــدة ســنوات )وأحيانــا يــدوم ُمقامهــم حــى 14 ســنة( 

يف انتظــار توفــر إمكانيــة اســتفادهتم مــن إعــادة التوطــن.
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جــدول رقــم 6. الالجئــون وطالبــو اللجــوء فــي المغــرب حســب بلــد 
المنشــأ لســنة 2013

المجموع
الالجئون طالوي اللجوء بلد المنشأ

289 427 كوت ديفوار
121 475 مجهورية الكونغو الدميقراطية
101 20 العراق
37 13 فلسطن
15 311 الكامريون
9 18 السنغال
5 85 الكونغو – برازافيل
5 605 نيجرييا
0 846 سوريا
0 481 مايل
3 67 مجهورية أفريقيا الوسطى
3 60 السودان
4 100 غينيا

16 364 بلدان أخرى )أقل من 5(
608 3872 املجموع

املصدر: املعطيات الرمسية للمفوضية )اتصال شخصي(

جــدول رقــم 7. الالجئــون وطالبــو اللجــوء فــي المغــرب حســب 
العمريــة )2013(  والفئــة  النــوع 

المجموع النوع القاصرون الراشدون
326 إناث 78 248 الاجئون
282 ذكور 77 205

1260 إناث 303 957 طالبو اللجوء
2612 ذكور 448 2164

املصدر: املعطيات الرمسية للمفوضية )اتصال شخصي(

ــا  ــيان مه ــان رئيس ــا عام ــل فيه ــري ويتداخ ــكل كب ــن بش ــش املهاجري ــروف عي ــف ظ ختتل
الوضــع اإلداري للمهاجــر وبلــده األصلــي. ففيمــا مل تســجل أي ماحظــات مــن لــدن 
املهاجريــن النظاميــن القادمــن مــن البلــدان األوروبيــة بشــأن املشــاكل الــي قــد تعتــرض 
طريقهــم عنــد الولــوج إىل اخلدمــات أو اإلندمــاج، ياحــظ بــأن الطــاب القادمــن مــن جنــوب 
ــد  ــم ق ــة، لكنه ــن جه ــات، م ــى اخلدم ــول عل ــن احلص ــون م ــد يتمكن ــربى ق ــراء الك الصح
ــز، مــن جهــة أخــرى، كمــا جــاء ذكــر  ــات يف اإلدمــاج أو يتعرضــون للتميي يواجهــون صعوب
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ذلــك يف املقابــات الــي أجريــت مــع اجلهــات الفاعلــة الرئيســية. أمــا الفئــة األكثــر ضعفــا 
فهــي تتكــون مــن املهاجريــن الذيــن يوجــدون يف وضعيــة إداريــة غــري نظاميــة كمــا هــو احلــال 
بالنســبة إىل الاجئــن وطالــيب اللجــوء الذيــن يفتقــرون إىل اخلدمــات العامــة مثــل الصحــة 
ــد يتعرضــوا  ــه، وق ــن مــن أجــل كســب العيــش وضمــان دميومت ــون األمري ــم، ويعان والتعلي
ــه  ــى وج ــدود، وعل ــن احل ــرب م ــش بالق ــروف العي ــن ظ ــا ع ــة. أم ــلوكيات عنصري ــا لس أيض
ــة  ــون يف الغاب ــن يعيش ــا إذ أن املهاجري ــم بصعوبته ــور فتتس ــدة والناظ ــوص يف وج اخلص

ــان، يتعرضــون للعنــف اجلســدي واجلنســي والنفســي ــب األحي ــدون ســكن، ويف غال ب
.)MSF 2013(

ــراب املغــريب. وهــي  ــى الت ــة عل ــرة طويل ــا موجــودة بانتظــام ولفت الســاكنة الســورية دائم
ــرون أعمــاال حــرة. يف  ــا مــا يدي ــا وغالب متيــل إىل العمــل يف التجــارة بطريقــة منتظمــة إداري
اآلونــة األخــرية، لوحــظ نــزوح العديــد مــن الاجئــن الســورين إىل املغــرب، فاريــن مــن احلــروب 
ــاء وطنهــم املقيمــن يف  ــرب املعلومــات املحصــل عليهــا مــن أبن ــة يف بلدهــم، إذ تعت األهلي
ــتقرارا يف  ــر اس ــد األكث ــاره البل ــري باعتب ــذا األخ ــن ه ــم ع ــي لديه ــة ال ــذا الرؤي ــرب وك املغ
املنطقــة عوامــل جاذبــة للســورين الفاريــن مــن الصــراع. يف املغــرب، تَســجل لــدى املفوضية 
الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن مــا يقــارب 950 ســوريا لطلــب اللجــوء. ومنــذ 
ينايــر 2013 )مــع توقــف ملــدة قصــرية يف خريــف 2013( توقفــت املفوضيــة الســامية لألمــم 
املتحــدة لشــؤون الاجئينعــن تســجيل طالــيب اللجــوء الســورين اجلــدد بطلب مــن احلكومة 
ــم  ــبقا ومنحه ــجلن مس ــة املس ــوية وضعي ــة تس ــدء عملي ــن ب ــم م ــة لتمكينه املغربي
محايــة مؤقتــة قبــل اســتئناف تســجيل حــاالت جديــدة. إال أن هــذا الوضــع منــع الاجئــن 
ــم.  ــة حلمايته ــري وطني ــاب أي تداب ــة يف غي ــة الدولي ــن احلماي ــتفادة م ــن االس ــورين م الس
وهــذا يؤثــر ســلبا علــى إمكانيــة حصوهلــم علــى اخلدمــات األساســية17 متامــا كمــا حــدث 
خــال 2013 عندمــا مل تتمكــن املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن مــن 
تســجيلهم لنفــس الســبب وأدى، يف اآلونــة األخــرية، إىل طــرد جمموعــة منهــم وإرســاهلم 

إىل تركيــا18.

ــوق  ــز التس ــول مراك ــم ح ــول معظمه ــول إذ يتج ــى التس ــم عل ــري منه ــدد كب ــش ع يعي
واملســاجد. وفقــا ملقابــات أجريــت معهــم، يبــدو أهنــم ذووا أصــول كرديــة وليــس لديهــم أي 
تواصــل مــع املجتمعــات املحليــة الســورية املقيمــة يف البــاد19. أمــا هــؤالء الذيــن لديهــم 
ــع أو القطــاع الزراعــي أو التجــارة  ــون إمــا يف املطاعــم أو املصان معــارف شــخصية، فيعمل

وينتشــرون يف مجيــع أحنــاء البــاد.

 17 معلومات حمصل عليها من املقابالت اليت أجريت يف املغرب يف أكتوبر 2013.

 18 معلومات حمصل عليها من املقابالت اليت أجريت مع املفوضية يف مارس 2014.

 19 معلومات حمصل عليها من املقابالت اليت أجريت يف املغرب يف نوفمرب 2013.
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3.2.2.3 تــونــس
ــول  ــرة ح ــات املتوف ــا املعطي ــا قارن ــا. وإذا م ــد بتنوعه ــذا البل ــرة يف ه ــة اهلج ــز بني تتمي
املهاجريــن يف تونــس مــع بلــدان أخرى،نســتنتج بــأن عــدد املهاجريــن قليــل. لكــن إذا مــا أخذنــا 
ــبة  ــأن نس ــظ ب ــمة(، ناح ــوايل 000 11000 نس ــاد )ح ــكان الب ــوع س ــار جمم ــن االعتب بع

ــن. ــا بتعــداد الليبي ــا قمن ــة، خصوصــا، إذا م ــن منهــم عالي املهاجري

ــام 2011،  ــل ع ــة يف أوائ ــة الليبي ــدالع األزم ــد ان ــرة عن ــدا يف اهلج ــس تصاع ــهدت تون ش
الــي فــر علــى إثرهــا مــا يناهــز 350000 ليبيـًـا يف بضعــة أشــهر، مبــا يف ذلــك 97000 عائــد 
تونســي. وتقــدر الســلطات التونســية أن حــوايل 1000000 مــن حاملــي اجلنســية الليبيــة 

ــا يف البــاد، خاصــة، يف نواحــي مدنــن  صفاقــس. يقيمــون حالي

قبــل األزمــة يف ليبيــا، كانــت تدفقــات اهلجــرة يف البــاد تتألــف أساســا مــن طــاب جنــوب 
صحراويــن وعمــال مهاجريــن مــن مشــال أفريقيــا. لكــن منــذ عــام 2003، انضــاف إليهــم 
ــة  ــب األفارق ــاب األجان ــة الط ــرات رابط ــب تقدي ــي. حس ــة األفريق ــك التنمي ــو بن موظف
واملتطوعــن يف تونــس يقيــم يف تونــس حــوايل8000 إىل 1000020 طالبــا مــن جنــوب الصحراء 
وهــم مســجلن يف اجلامعــات احلكوميــة واخلاصــة. أمــا موظفــو بنــك التنميــة األفريقــي، 
فقِدمــوا إىل تونــس عقــب إخائهــم مــن الكــوت ديفــوار بعــد إعــان حــاالت الطــوارئ عامــي 
2003 و2004 وجــراء قــرار نقلهــم إىل تونــس الــي شــهدت وصــول أكثــر مــن 960 موظفــا 

مبؤهــات عاليــة مصحوبــن بذويهــم وخدمهــم )بوبكــري، H. ومازيــا، س.2005(21.
إىل جانــب الطــاب جنــوب صحراويــن وموظفــي بنــك التنميــة األفريقــي، ياحــظ، منــذ عدة 
ســنوات حــى اآلن، وجــود عــدد كبــري مــن املهاجريــن القادمــن مــن البلــدان املغاربيــة األخــرى. 
حســب األرقــام املرصــودة مــن قبــل املعهــد الوطــين لإلحصــاء )الــي جــاء ذكرهــا يف بلحــاج 
ــم  ــام 2004 ) 9610منه ــاد يف ع ــرا يف الب ــن 35200 مهاج ــر م ــجل أكث ــري، أ.2009( ُس زك
جزائريــون و6363 مــن املغاربــة(. وعرفــت البــاد قــدوم اإليطاليــون واألســيويون بأعــداد مهمــة 

أيضــا ) 4612 و 2408 علــى التــوايل(.

ــا يف عــام 2011  ــي اندلعــت يف ليبي ــر األزمــة ال ــى إث ــن عل ــم شوشــة للاجئ افتتــح خمي
واســتفاد مــن إعــادة التوطــن )بالبلــدان الشــمالية مثــل الواليــات املتحــدة والســويد وأملانيــا 
وغريهــا( أكثــر مــن 3350 الجئــا قدمــوا فــرارا مــن الصراعــات املندلعــة يف ليبيــا. هــذا، وقــد 
ســاعدت املنظمــة الدوليــة للهجــرة 116000 مهاجــرا، متكنــوا مــن االســتفادة مــن برنامــج 
»AVRR« املتعلــق بالعــودة الطوعيــة إىل بلداهنــم األصليــة. لكــن هــذا املخيــم ســرعان 
ــن و  ــن الاجئ ــوايل 540 م ــر ح ــد انتش ــن، كان ق ــك احل ــو 2013. ويف ذل ــق يف يوني ــا أغل م
طالــيب اللجــوء يف جنــوب البــاد، 162 منهــم ينتظــرون إعــادة توطينهــم. ومتكــن 19 مــن 

20  معلومات حمصل عليها من املقابالت اليت أجريت يف تونس يف نوفمرب 2013.

 21 يف هناية سنة 2013، عاد البنك اإلفريقي للتنمية إىل الكوت ديفوار، وهذا األمر كان له تأثري على حضور املهاجرين 
يف تونس.
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بــن جممــوع طالــيب اللجــوء الذيــن رفضــت طلباهتــم يف عــام 2013 مــن االســتفادة مــن 
برنامــج »AVRR« التابــع للمنظمــة الدوليــة للهجــرة، واحلصــول علــى مســاعدة للعــودة 
طوعــا إىل بلداهنــم بينمــا فشــل بقيــة الاجئــن ضمــن نفــس املجموعــة يف االســتفادة مــن 
برنامــج إعــادة التوطــن هــذا ألهنــم وصلــوا إىل البــاد بعــد انتهــاء العمليــة واليرغبــون يف 
البقــاء يف تونــس بالرغــم مــن احلــل املقــدم هلــم مــن املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة 
لشــؤون الاجئــن واحلكومــة التونســية واملتمثــل يف منحهــم تراخيــص اإلقامــة. وآثــر هــؤالء 
االعتصــام بالقــرب مــن مكتــب املفوضيــة يف تونــس وحلــد اآلن مل يُقتــرح أي حــل لوضعهــم.

يقــدر عــدد الســورين الذيــن دخلــوا البــاد بصــورة غــري نظاميــة مــن احلــدود اجلزائريــة، فــرارا 
مــن الــزناع القائــم يف بادهــم مبــا يناهــز 10000 شــخصا، ســجل 299 فقــط منهــم لــدى 
املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن يف عــام 2013. وينتشــرون يف القــريوان 

وتونــس وسوســة وصفاقــس22.

الجـدول رقـم 8. الالجـئـون وطــالـبو اللـجـوء فـي تونـس
 في عــام 2013

المجموع
طالبو اللجوءبلد المنشأ الالجئون

13 129 الصومال

40 143 السودان

16 52 العراق

64 71 إريتريا

30 39 بلدان أخرى

6 45 فلسطن

29 22 أثيوبيا

1 20 اجلزائر

0 13 تشاد

197 14 كوت ديفوار

245 4 اجلمهورية العربية السورية

651 552 املجموع

املصدر: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئن 2014

 22 معلومات حمصل عليها من املقابالت اليت أجريت يف تونس يف نوفمرب 2013.
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الجــدول رقـم 9. الالجئـون وطالبـو اللجـوء فـي تونـس في
عـام 2013 حسـب النـوع والفئـة العـمريـة

المجموع  القاصرون الراشدون
383 123 260 إناث
820 161 659 ذكور

املصدر: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئن 2014

خــال عــام 2013 وإىل غايــة فربايــر 2014، أنقــذ احلــرس البحــري التونســي ســتة قــوارب حتمل 
علــى متنهــا 844 مهاجــرا كانــوا حياولــون العبــور إىل إيطاليــا قدومــا مــن ليبيــا عــرب الطريــق 
البحــري )املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن 2014(.  عــاد بعضهــم إىل 
 ، »AVRR« ليبيــا طواعيــة بينمــا اســتفاد غريهــم مــن برنامــج املنظمــة الدوليــة للهجــرة
والزال آخــرون يقيمــون يف البلــد يف انتظــار اقتــراح حلــول لوضعهــم. كان جممــوع املهاجريــن 
 »AVRR« ــا ــطة برناجمه ــرة يف 2013 بواس ــة للهج ــة الدولي ــاعدهتم املنظم ــن س الذي
للمســاعدة اإلنســانية يتألــف مــن 152 مهاجــرا مــن الذكــور و16 مــن اإلنــاث، معظمهــم 
نيجرييــون )74 ذكــور و15 إنــاث( والبقيــة كانــوا ينتمــون إىل بلــدان أفريقيــة أخــرى )29 مــن 
غامبيــا و24 مــن املغــرب و12 مــن غانــا( وبلــدان أســيوية )4 أفــراد مــن الباكســتان وفــرد واحــد 
مــن نيبــال(. ويعتــرب اختــاف جنســيات املهاجــرون القادمــون يف القــوارب دليــا واضحــا علــى 
اختــاط تدفقاهتــم وتعقدهــا يف الوقــت الراهــن، كمــا تُبــن هــذه االختافــات يف اجلنســيات 

كيفيــة انقســامهم إىل جمموعــات عنــد عبورهــم أو خــال مغادرهتــم. 

ــن  ــن الذي ــن جنــوب صحراوي ــور )كمــا هــو احلــال بالنســبة إىل املهاجري بشــأن هجــرة العب
ــن  ــم م ــى الرغ ــة. عل ــاق هام ــة انط ــس نقط ــد تون ــاحل األورويب( ال تع ــوغ الس ــون بل حياول
أننــا ال نتوفــر علــى أرقــام صحيحــة بشــأن أعــداد املــارون بالبلــد، إالأنــه ميكــن القــول بوجــود 
ــددا  ــين أن ع ــذا يع ــاحل، وه ــى الس ــة عل ــديد املراقب ــم وبتش ــول دون مغادرهت ــات حت صعوب
قليــا فقــط مــن املهاجريــن يــزنح إىل تونــس مــن أجــل إكمــال الرحلــة حنــو أوروبــا )فرونســوا 

ــو، 2012(.  كريب

ومقارنــة مــع باقــي أنــواع املهاجريــن، ميكــن تصنيــف الاجئــون وطالــيب اللجــوء واألطفــال 
املهاجريــن غــري املصحوبــن واألمهــات العازبــات واملهاجــرون الذيــن أنقــذوا يف عــرض البحــر 
بعــد مغادرهتــم ليبيــا بالفئــات األضعــف )تبــن وجــود ضحايــا االجتــار بينهــم(. وعمومــا، 
ــد  ــبيلهم عن ــرض س ــي تعت ــل ال ــة بالعراقي ــاكل مرتبط ــن مش ــع املهاجري ــه مجي يواج
حماولــة تصحيــح وضعهــم القانــوين أو احلصــول علــى تراخيــص اإلقامــة وهــذا يــؤدي هبــم 
إىل الوقــوع يف وضعيــة غــري نظاميــة بعــد أن كانــوا يف وضعيــة نظاميــة إذ غالبــا مــا ينتهــي 
هبــم احلــال بتجــاوز مــدة اإلقامــة املرخــص هلــم هبــا يف بلــد مــا دون النجــاح يف متديدهــا. 
وهــذا حبــد ذاتــه يشــكل عرقلــة أمــام ولوجهــم للخدمــات الصحيــة والتعليــم ويعرضهــم 
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للعقوبــات يف حــال ثبــت جتاوزهــم ملــدة اإلقامــة املرخــص هلــم هبــا يف البلــد املعــين. ومــن 
جهــة أخــرى، قــد تعرضهــم اهلجــرة غــري النظاميــة إىل عقوبــات حبســية الســيما يف حــال 
ــد  ــد املعــين بطريقــة غــري شــرعية. كمــا صــرح املســتجوبون بأهنــم ق دخوهلــم إىل البل

يتعرضــون أحيانــا للتمييــز العنصــري بســبب العــرق.

4. مسارات الهجرة 
ختتــار خمتلــف جمموعــات املهاجريــن الــي تشــكل حركــة اهلجــرة املركبــة الــي تعرفهــا 
املنطقــة أن تســلك طريقهــا اخلــاص للوصــول إىل بلــدان مشــال أفريقيــا بالنظــر إىل عوامــل 
خمتلفــة، مــن بينهــا بلــد املنشــأ ووجهتهــم واإلمكانيــات املتاحــة للقيــام هبجــرة شــرعية 

)حســب شــروط الدخــول( وكــذا قدرهتــم املاليــة علــى أداء كلفــة رحاهتــم.

ــوب  ــال، وجن ــا، والصوم ــا، وإثيوبي ــن إيرتريي ــدون م ــرون الواف ــلك املهاج ــوم، يس ــى العم وعل
ــمايل  ــزء الش ــرب اجل ــرة ع ــار اهلج ــم »مس ــه إس ــق علي ــا يطل ــودان م ــذا الس ــودان، وك الس
الشــرقي مــن القــارة اإلفريقيــة«، بغيــة الوصــول إىل مصــر )والقاهــرة علــى وجــه اخلصوص( 
أو ليبيــا أو إســرائيل أو أوروبــا عــن طريــق مصــر. كمــا تســتخدم »مســار اهلجــرة عــرب اجلــزء 
الشــمايل الغــريب مــن القــارة اإلفريقيــة« أساســا مــن قبــل املهاجريــن القادمــن مــن بلــدان 
مثــل، مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والكــوت ديفــوار وغينيــا ومــايل ونيجرييــا للوصــول 

إىل املغــرب أو اجلزائــر أو تونــس أو ليبيــا أو للوصــول إىل أوروبــا.

أمــا املهاجــرون املنحــدرون مــن دول عربيــة أخــرى فيســتقلون الطائــرة مباشــرة إىل وجهتهــم 
إن كانــوا يتوفــرون علــى وثائــق وال حيتاجــون إىل تأشــرية لدخــول بلــد مــا، أو يصلــون بصفــة 
ــى املســارات والطــرق املذكــورة أعــاه ويتابعــون رحلتهــم بعــد  ــا عل شــرعية إىل نقطــة م
ــرة أوال  ذلــك بطريقــة ســرية. فالســوريون املتوجهــون إىل املغــرب أو تونــس يســتقلون الطائ
إىل اجلزائــر انطاقــا مــن دمشــق أو مــن بلــدان أخــرى كاألردن أو تركيــا ومــن متّ يدخلــون املغــرب 
أو تونــس بطريقــة غــري نظاميــة، متبعــن بذلــك نفــس املســار الــذي يســلكه املهاجــرون مــن 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء.

يف الســنوات األخــرية، شــرع املهاجــرون املنحــدرون مــن البلــدان األســيوية كباكســتان 
وبنغــادش يف القــدوم إىل دول مشــال أفريقيــا عــرب املســارات الصحراويــة )دي هــاس، 2008(. 
وهكــذا، ارتفــع عــدد األســيوين الذيــن انضمــوا إىل صفــوف األفارقــة الذيــن يعــربون مالطــا 
واجلــزر اإليطاليــة، رغــم أن عــدد املهاجريــن مــن بلــدان أفريقيــا جنــوب الصحــراء يظــل أكثــر، 
إذ عــادة مــا يفــد هــؤالء إىل بلــدان مشــال أفريقيــا بواســطة الطائــرة نظــرا لتمكنهــم مــن 

الولــوج إليهــا يف أغلــب األحيــان بصفتهــم ســياحا.
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ناحــظ أن عــدد املســارات ال ميكــن إحصــاؤه، ولكــن مت حتديــد بعــض النقــاط كمراكــز ربــط 
تتشــعب منهــا املســارات، وهــو مــا ميكــن لنــا اســتنتاجه مــن اللقــاءات الــي مت إجراؤهــا وممــا 
متــت اإلشــارة إليــه يف دراســات أخــرى )مسايــن الشــر، 2010 ؛ دي هــاس، 2008؛ رابطة النســاء 
عــرب العــامل 2005(. علــى مســتوى املســار الغــريب، يعــرب معظــم املهاجريــن أغاديــس حيــث 
يتفــرع املســار حنــو ســبها يف ليبيــا )وأحيانــا عــن طريــق جانــت يف اجلزائــر( أو تامنراســت يف 
اجلزائــر. وينتقلــون مــن هــذه األخــرية إىل مشــال املغــرب إىل حيــث يلجــون احلــدود عــرب وجــدة، 
بعــد متضيــة بعــض الوقــت يف مغنيــة الــي يوجــد هبــا خميــم ســري أقيــم بالقــرب مــن 
ــور احلــدود. فيمــا يصــل مهاجــرون  ــون أفضــل حلظــة لعب ــث يترقب احلــدود مــع املغــرب حي
آخــرون، خصوصــا أولئــك القادمــون مــن الســنغال، إىل جنــوب البــاد، علــى مســتوى احلــدود 
مــع موريتانيــا، نظــرا لكوهنــم يتوفــرون علــى إمكانيــة العبــور دون تأشــرية. وتتميــز حركــة 
اهلجــرة عــرب تونــس بقلــة عــدد الوافديــن ألن معظــم املهاجريــن يصلــون مباشــرة علــى من 
الطائــرة بــرا عــرب ليبيــا )الســيما خــال فتــرة األزمــة( أو حبــرا )إذ يتــم إنقاذهــم مــن القــوارب 

الــي حياولــون بواســطتها بلــوغ الســواحل اإليطاليــة(.

ــخاص  ــاء لألش ــة التق ــوم نقط ــكل اخلرط ــرقي، تش ــمايل الش ــار الش ــتوى املس ــى مس عل
القادمــن مــن بلــدان اجلنــوب، إذ يلجــون عربهــا مصــر عــرب غزالــة مث إىل شــرق العوينــات الــي 
تتواجــد غــرب أســوان. وهكــذا يصــري بإمكاهنــم مواصلــة رحلتهــم حنــو القاهــرة أو إســرائيل 

عــن طريــق ســيناء أو ليبيــا عــرب اجلنــوب.

و يلــج املهاجــرون املنحــدرون مــن منطقــة القــرن اإلفريقــي وغــرب أفريقيــا إىل ليبيــا بصــورة 
ــر )DRC، 2013( مــن خــال  رئيســية عــرب جنــوب مصــر، الســودان، تشــاد، النيجــر أواجلزائ
ــه  ــى مســار آخــر يعــرب من ــد مت مؤخــرا التعــرف عل ــرة للصحــراء. وق ــة العاب املســارات الربي
املهاجــرون القادمــون مــن القاهــرة للوصــول إىل ليبيــا عــرب الســلوم باحلــدود الشــمالية23.

ال توجــد أي صلــة بــن املســارات الغربيــة واملســارات الشــرقية. ويعــد املســار الشــرقي أكثــر 
ــا  ــن يســافرون عربه ــث عــدد األشــخاص الذي ــع املســار الغــريب مــن حي ــة م ــة مقارن حركي
بالنظــر إىل عــدد املهاجريــن املســتقرين يف كل بلــد. وتشــكل ليبيــا صلــة الوصــل الوحيــدة 
ــاء  ــا يف البق ــن إم ــن الراغب ــا املهاجري ــذب حالي ــد جي ــون البل ــرا لك ــارات نظ ــذه املس ــن ه ب
والبحــث عــن فــرص أو الوصــول إىل أوروبــا. هــذا ويســاهم عــدم توفــر آليــات مائمــة إلدارة 
ــة  ــي الليبي ــوج األراض ــهيل ول ــون يف تس ــا املهرب ــوم هب ــي يق ــات ال ــذا العملي ــدود وك احل

.)DRC،2013(

وميكــن حلركــة ومســارات اهلجــرة أن تتغــري فجــأة بســبب أوضــاع البلــدان األصليــة 
للمهاجريــن أو بســبب تعديــل القوانــن ذات الصلــة. فالصــراع يف ســوريا يتســبب يف رحيــل 
مئــات اآلالف مــن مواطــين البلــد الذيــن يســلكون طرقــا جديــدة للدخــول إىل املغــرب وتونــس. 
وعلــى مــدى األشــهر القليلــة املاضيــة، كشــف مهنيــو املنظمــة الدوليــة للهجــرة وغريهــا 
مــن املنظمــات اإلنســانية عــن حتــول طــرق اهلجــرة مبصــر وهــو مــا أكدتــه كذلــك التقاريــر 
 Humphris الصــادرة مؤخــرا حــول طــرق اهلجــرة إىل أوروبا )شــبكة األنبــاء اإلنســانية 2013؛
R.، 2013؛ املنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2013c(. وفيمــا عــرف املســار الشــرقي املــؤدي نـــحو

 23 معلومات حمصل عليها من مقابالت غري حكومية أجريت يف مصر يف نوفمرب 2013. 
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ــا املســار الغــريب املمتــد عــرب احلــدود   إســرائيل حركيــة يف الســنوات األخــرية، أصبــح حالي
ــن  ــث عــدد املهاجري ــة مــن حي ــر أمهي ــا أكث ــة مــع ليبي ــة ملصــر حنــو احلــدود الغربي اجلنوبي
ــول يف  ــذا التح ــاز ه ــن إيع ــا. و يكم ــا أو أوروب ــول إىل ليبي ــلكونه للوص ــن يس ــن الذي واملهرب
تدفــق اهلجــرة مــن منطقــة القــرن األفريقــي إىل عــدة أســباب، مــن بينهــا إنشــاء الســياج 
علــى طــول احلــدود اإلســرائيلية مــع مصــر و احلــدود الســعودية مــع اليمــن وتغيــري سياســات 
اهلجــرة يف إســرائيل و قــرار ترحيــل مجيــع املهاجريــن الذيــن ال يتوفــرون علــى وثائــق رمسيــة 

إىل أوغنــدا، عــاوة علــى اعتقــال مــا يســمى »باملتســللن« الذيــن حياولــون عبــور احلــدود.

و يشــمل تصنيــف الطــرق املعروضــة هنــا تلــك الــي متتد مــن البلــدان األصليــة للمهاجرين 
حنــو إســبانيا وإيطاليــا. وميكــن اعتبــار مجيــع البلــدان الــي توجــد علــى طــول املســار بلــدان 
منشــأ أو عبــور أو بلــدان مقصــد أو كلهــا معــا يف آن واحــد. كمــا جيــوز تصنيفهــا يف بعــض 
احلــاالت »بلــدان وجهيــة فعليــة« )عندمــا يســتحيل مواصلــة الســفر لفتــرة طويلــة مــن 
الزمــن بســبب العوائــق املاديــة أو االقتصاديــة(. و ميكــن اعتبــار تونــس، علــى ســبيل املثــال، 
ــن مــن دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء وبعــض  بلــد مقصــد بالنســبة إىل الطلبــة املنحدري
العمــال املهاجريــن أو طالــيب اللجــوء الفاريــن مــن الكــوت ديفــوار فيمــا تظــل بلــد منشــأ 
بالنســبة إىل التونســين الراغبــن يف الوصــول إىل أوروبــا. أمــا بالنســبة إىل املغــرب ومصــر، 
فبالرغــم مــن متســك املهاجريــن برغبتهــم يف إمتــام طريقهــم إىل أوروبــا أو أمريــكا الشــمالية، 
فــإن ظروفــا صعبــة حتــول دون ذلــك لتصبــح هذه البلــدان  مقصــد فعليــة بالنســبة إليهم. 
ويســري نفــس الشــيء علــى أوروبــا، إذ ميكــن اعتبــار دول مثــل إســبانيا وإيطاليــا كــدول عبــور 

مبــا أن املهاجريــن يســعون يف هنايــة املطــاف إىل الوصــول إىل بلــدان أوروبــا الشــمالية24.

و يتعــرض املهاجــرون يف طــرق اهلجــرة لصعوبــات مجــة بالنظــر لكوهنــم يســتغرقون يف 
 Planes-Boissac V.,( أغلــب األحيــان الكثــري مــن الوقــت للوصــول إىل وجهتهــم النهائيــة
André M., Guillet S. and Sammakia N., 2010( هــذا وتضــاف إىل الظــروف جــد الســيئة 
بالوســائل غــري النظاميــة الــي يتــم اللجــوء إليهــا للدخــول إىل بعــض البلــدان بطريقــة 
ســرية. وعندمــا يســتحيل الدخــول الشــرعي إىل البلــدان، يرتفــع احتمــال جلــوء املهاجريــن إىل 
التهريــب واالجتــار يف املــواد غــري املشــروعة واالختطــاف والفســاد والعنــف ممــا يشــكل خطــرا 

علــى حقوقهــم وصحتهــم البدنيــة والعقليــة وكــذا حياهتــم.

ــال  ــدان مش ــة إىل بل ــتغرق الرحل ــد تس ــر. فق ــار آلخ ــن مس ــة م ــص الرحل ــف خصائ و ختتل
أفريقيــا عــدة ســنوات. إذ يســتقر املهاجــرون خاهلــا يف مراكــز اهلجــرة مــن أجــل العمــل يف 
القطــاع غــري املهيــكل )يف األنشــطة التجاريــة غالبــا( و ادخــار املــال لتمويــل كلفــة املراحــل 
املواليــة مــن الســفر. و تعــد شــاحنات البيــك أب عــادة وســيلة تنقــل املهاجريــن الرئيســية 
ــرقي  ــمال الش ــار الش ــتوى مس ــى مس ــرون عل ــتقل املهاج ــا يس ــريب فيم ــار الغ ــى املس عل

عــادة ســيارات النــد كــروزر واحلافــات املزدمحــة.

 24 معلومات حمصل عليها من مقابالت أجريت يف مصر واملغرب وتونس يف أكتوبر ونوفمرب 2013.
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كمــا ختتلــف كلفــة الرحلــة حســب نوعيــة وســيلة النقــل املســتخدمة وعــدد األشــخاص 
املســافرين والقــدرة علــى التفــاوض مــع املهربــن أو الرشــاوى املدفوعــة. وتبلــغ كلفــة الرحلة 
ــغ حــوايل 70  ــس إىل متنراســت حــوايل 90 دوالرا25، فيمــا تبل ــى املســار الغــريب مــن أغادي عل
دوالر26 مــن متنراســت إىل مغنيــة، حســب وســيلة النقــل. ويتــم إمتــام بعــض أجــزاء الرحلــة 
بــرا، كمــا هــو احلــال بالنســبة إىل الرحلــة اىل وجــدة انطاقــا مــن مغنيــة.  وتتــراوح كلفــة 

عبــور احلــدود إىل وجــدة مــا بــن 20 و 60 دوالرا27.

ويعــد االســتغال والعنــف يف املســار الغــريب ممارســات شــائعة. وتوجــد علــى هــذا املســار 
ــون  ــوص واملجرم ــد اللص ــث يترص ــون حي ــن القان ــة ع ــرب خارج ــي تعت ــق ال ــض املناط بع
ــاء  ــل أعض ــن قب ــلطة م ــتغال الس ــود اس ــك، يس ــى ذل ــاوة عل ــن. ع ــات املهاجري مجاع
الشــرطة املفســدين والقــوات العســكرية لبلــدان العبــورويف معظــم احلــاالت، قــد يصبــح 
املهاجــرون ضحايــا االعتــداء اجلســدي أو اجلنســي أو مهــا معــا. وقــد تتعــرض بصفــة عامــة 
ــارب  ــوا جت ــن أن يعيش ــا ميك ــر، كم ــة، للخط ــة أو العقلي ــواء البدني ــن، س ــة املهاجري صح
ــن  ــاء األخصائي ــة واألطب ــات الصحي ــوج إىل اخلدم ــات الول ــل إمكاني ــن تظ ــة، يف ح صادم

حمــدودة جــدا.

ويف املســار الشــمايل الشــرقي، مييــل املهاجرون الســودانيون إىل الســفر مباشــرة مــن اخلرطوم 
ــا  ــن إريتري ــدرون م ــرون املنح ــا املهاج ــم. أم ــوم وجهته ــى العم ــكل عل ــي تش ــا ال إىل ليبي
والصومــال، فعــادة مــا يقضــون بضعــة أشــهر أو ســنوات يف الســودان حيــث يشــتغلون مــن 
أجــل كســب املــال ألول مــرة منــذ غــادروا منازهلــم. فيمــا مييــل املهاجــرون مــن إثيوبيــا إىل 
التوجــه مباشــرة اىل اخلرطــوم، وهــي الرحلــة الــي تســتغرق منهــم يومــن أو ثاثــة. وتشــكل 

اخلرطــوم املركــز الرئيســي يف املســار الشــرقي حيــث يلتقــي املهاجــرون باملهربــن.

ــريب  ــدو أن مه ــا. ويب ــا تقريب ــن 10 إىل 15 يوم ــا م ــوم إىل ليبي ــن اخلرط ــة م ــتغرق الرحل تس
املهاجريــن حنــو احلــدود املتامخــة ملصــر ســودانين، أمــا أولئــك الذيــن ينقلــون املهاجريــن حنــو 
ليبيــا فهــم ليبيــون. و تتــراوح تكلفــة هــذا التنقــل عــادة مــع أحــد املهربــن مــا بــن 3000 و 
3500 دوالر للشــخص الواحــد مــن املجموعــة الــي متكــث بعدهــا يف ليبيــا، وتظــل يف البــاد 
ــا  ــور بدوره ــة عب ــرية كنقط ــذه األخ ــه إىل ه ــا أو تتوج ــو إيطالي ــور حن ــة عب ــا نقط باعتباره
لكــن حنــو مشــال أوروبــا. وعلــى العمــوم يســافر املهاجــرون مبعيــة رفقــاء )أزواج، أصدقــاء، أخ 
وأخــت، إخل.( وغالبــا مــا تكــون النســاء يف صحبــة األقــارب. أمــا بالنســبة إىل الســودانين 
ــف  ــراوح مصاري ــن يف الذهــاب إىل إســرائيل، فتت ــرة والراغب ــن القاه ــن القادمــن م واإلرتريي

.)2013d ،رحلتهــم بــن 500 و3000 دوالر )املنظمــة الدوليــة للهجــرة
ومبجــرد الوصــول، يدفــع املهاجــر أو شــخص مــا حيمــل النقــود وينتظــره يف الوجهــة مصاريف 
الرحلــة. وعندمــا يتعــذر علــى املهاجريــن األداء عنــد بلــوغ الوجهــة، فقــد يصبحــون ضحايــا 
ــع  ــون أســرهم بدف ــب املهرب لاجتــار أو العنــف. كمــا ميكــن أن يتعرضــوا لاختطــاف ويطال

فديــة28. و إىل جانــب خطــر الوقــوع ضحيــة لاجتــار، كمــا هــو موضــح يف البــاب الســابع،
 25 ال تعكس هذه األرقام املبالغ املؤداة لشبكات االجتار باألشخاص بل تلك املدفوعة من أجل التنقل.

 26 نفس الفكرة.
 27 معلومات حمصل عليها من مقابالت أجريت يف املغرب يف  ديسمرب 2013.

 28 شرع يف حتديد بعض هذه احلاالت مؤخرا ووصل اثنان من بينها إىل مكتب املنظمة الدولية للهجرة يف القاهرة يف 
األشهر األخرية من 2013.
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ــادل إطــاق  ــون وتب ــي ميارســها املهرب ــداءات ال ــة  باالعت ــط املخاطــر الرئيســية للرحل  ترتب
الرصــاص بــن الشــرطة وهــؤالء املهربــن كــذا املخاطــر الــي تنطــوي عليهــا وســائل النقــل 

املســتخدمة.

ــمال  ــيين فـــي شـ ــرة الرئيسـ ــاري الهجـ الجـــدول 10. خصائـــص مسـ
ــا. أفريقيـ

المخاطر الرئيسة الكلفةوسائل النقلمراكز االلتقاءالمسار

اهلجــرة  مســار 
 - مشــال  عــرب 

أفريقيــا غــرب 

النيجــر   - أغاديــس 
اجلزائــر متانراســت- 

جانت- اجلزائر
سبها- ليبيا

وجدة – املغرب

العنف اجلسدي واجلنسي 200 دوالرشاحنات ثقيلة
التعرض لاجتار

املحفوفــة  النقــل  وســائل 
ملخاطــر با

املوت

اهلجــرة  مســار 
 - مشــال  عــرب 

أفريقيــا شــرق 

اخلرطوم- السودان
شرق العوينات- مصر

أسوان- مصر
القاهرة- مصر
سيناء- مصر

- الندكروزر
-حافات

 3500 – 3000
دوالر

التعرض لاجتار
االختطاف

العنف
املحفوفــة  النقــل  وســائل 

ملخاطــر با
املوت

5. اإلطار القانوني
ــدان مــن خــال املعاهــدات  ــوين املنظــم لتدفقــات اهلجــرة يف هــذه البل حيــدد اإلطــار القان
الدوليــة والربوتوكــوالت وكــذا االتفاقيــات الــي وقعتهــا الدولــة والقوانــن الوطنيــة املتعلقة 
بدخــول وإقامــة األجانــب واهلجــرة غــري النظاميــة واهلجــرة وولــوج املهاجريــن إىل اخلدمــات 
األساســية. كمــا خيضــع هــذا اإلطــار إىل االتفاقيــات الثنائيــة مــع دول أخــرى كتلــك املوقعــة 

مــع االحتــاد األورويب أو االتفــاق الــذي جيمــع مصــر والســودان.

1.5 المعاهدات الدولية
ــن والربوتوكــول امللحــق هبــا ســنة 291967  ــة 1951 املتعلقــة بوضــع الاجئ ــرب اتفاقي تعت
ــنة  ــرهم30 س ــراد أس ــن وأف ــال املهاجري ــع العم ــوق مجي ــة حق ــة حلماي ــة الدولي واالتفاقي

 29 الوثيقة القانونية الرئيسية اليت تعرف باألشخاص الالجئني وحقوقهم وااللتزامات القانونية للدول. وقد ألغى 
بروتوكول 1967القيود اجلغرافية والزمنية على االتفاقية.

 30 الوثائق القانونية الرئيسية اليت تنظم محاية العمال املهاجرين وأسرهم.
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ــع  ــد وقعــت مجي ــا اهلجــرة 1990. وق ــي تنظــم قضاي ــة األساســية ال املعاهــدات الدولي
ــع  ــا مل توق ــا31 فيم ــت عليه ــن و صادق ــة بالاجئ ــة اخلاص ــى االتفاقي ــاث عل ــدول الث ال
ــت  ــت وصادق ــك وقع ــى ذل ــاوة عل ــن33.32 ع ــال املهاجري ــة بالعم ــة املتعلق ــس االتفاقي تون
ــة )2000(  ــرب الوطني ــة املنظمــة ع ــة اجلرمي ــدة ملكافح ــم املتح ــة األم ــاث اتفاقي ــدول الث ال

ــن34. ــب املهاجري ــخاص وهتري ــار باألش ــة االجت ــة مبكافح ــو املتعلق ــوالت بالريم وبروتوك

الجـــدول رقـــم 11 . قائمـــة االتفاقيـــات الدوليـــة الرئيســـية 
المهاجريـــن. بحقـــوق  المتعلقـــة 

االتفاقية
تاريخ المصادقة

تونسالمغربمصر
198119561957اتفاقية 1951 اخلاصة بوضع الاجئن

اتفاقيــة 1954 اخلاصــة بوضــع األشــخاص عدميــي اجلنســية 
واتفاقيــة عــام 1961 بشــأن خفــض حــاالت انعــدام اجلنســية

غــري مصــادق 
عليهــا

مصــادق  غــري 
عليهــا

2000

التمييــز  أشــكال  مجيــع  علــى  للقضــاء  الدوليــة  االتفاقيــة 
 1965 لســنة  العنصــري 

196719701967

العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية لســنة 
ــة  ــة واالجتماعي ــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصادي 1966 والعهــد ال

والثقافيــة لســنة 1966

198219791969

اجلوانــب  حتكــم  الــي  اإلفريقيــة  الوحــدة  منظمــة  اتفاقيــة 
1969 أفريقيــا  يف  الاجئــن  مبشــكات  املختلفــة 

1989ال تطبق1980

اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة لســنة 
1979

198119931985

اتفاقيــة ملناهضــة التعذيــب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو 
1984 لســنة  املهينــة  أو  الاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة 

198619931988

199019931992اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989

االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهاجريــن وأفــراد 
أســرهم لســنة 1990

غري مصادق 19931993
عليها

بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة 
ــة  ــدة ملكافح ــم املتح ــة األم ــل التفاقي ــال، املكم ــاء واألطف النس

اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة لســنة 2003

200420112003

ــاق العــريب حلقــوق اإلنســان، مت  ــة، امليث ــدول العربي 1994 جامعــة ال
ــه عــام 2004 تعديل

مل تتم 
املصادقة

مل تتم 
املصادقة

مل تتم 
املصادقة

املصدر: جمموعة معاهدات األمم املتحدة و اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب لسنة 2013

 31 عندمــا توقــع دولــة اتفاقيــة مــا فإهنــا تعــرب عــن رغبتهــا يف أن تصبــح عضــوا فيهــا. وتعــد املصادقــة التزامــا قانونيــا بتطبيــق 
االتفاقيــة املوقعــة.

32  تتهيأ احلكومة اجلديدة للتوقيع أثناء التحرير.

33  عــالوة علــى ذلــك، تطبــق مجيــع اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة الــيت وقعتهــا الــدول علــى املهاجريــن كمــا أهنــا حتيــل علــى 
مجيــع األشــخاص بغــض النظــر عــن جنســيتهم ووضعيتهــم اإلداريــة يف البــالد. وتشــمل هــذه االتفاقيــات محايــة األجــور.

ــرب  ــة ع ــة املنظم ــة اجلرمي ــة 2000 ملكافح ــتكمال اتفاقي ــل اس ــن أج ــوالت م ــة بروتوك ــنة 2003  ثالث ــدة س ــم املتح ــدت األم 34  اعتم
الوطنيــة وهــي : 1( بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص وخباصــة النســاء واألطفــال؛ 2( بروتوكــول مكافحــة هتريــب 

ــة واالجتــار هبــا املهاجريــن عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو ؛ 3( بروتوكــول مكافحــة صنــع األســلحة الناري
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علــى الرغــم مــن التوقيــع واملصادقــة علــى هــذه املعاهــدات، مــا زال التنفيــذ الفعلــي جلميــع 
االتفاقيــات الدوليــة يطــرح حتديــات بالنســبة إىل مجيــع البلــدان. ويف الواقــع، مل تضــع هــذه 
الــدول قوانــن تؤطــر اللجــوء، لــذا أصبحــت املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون 
ــعى إىل  ــن يس ــئ مل ــة الج ــح وضعي ــوء ومن ــات اللج ــة طلب ــن معاجل ــؤولة ع ــن مس الاجئ
احلصــول عليهــا، بــدل حكومــات البلــدان املســتهدفة بذلــك. بالنســبة إىل املغــرب، بــدأ هــذا 
الوضــع يتغــري يف شــتنرب 2013 حينمــا قــررت احلكومــة ســن سياســة جديــدة للهجــرة كمــا 
ســنبن معاملهــا الحقــا. ويرتقــب أن تتــوىل احلكومــة املغربيــة مســؤولية معاجلــة طلبــات 

اللجــوء بعــد انقضــاء فتــرة أوليــة واعتمــاد قانــون تنظيــم اللجــوء.

ــص  ــون تراخي ــؤالء حيمل ــإن ه ــن، ف ــة للاجئ ــة القانوني ــري الوضعي ــق بتوف ــا يتعل ــا فيم أم
ــة  ــراف املفوضي ــد اعت ــة، بع ــلطات املصري ــم الس ــث متنحه ــرب، حبي ــر واملغ ــة يف مص إقام
ــة وال  ــة اإلقام ــة رخص ــراء مبثاب ــة صف ــن، بطاق ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم الس
ــرية  ــريعية األخ ــات التش ــت التعدي ــد مكن ــرب، فق ــا يف املغ ــل. أم ــق يف العم ــم احل متنحه
الاجئــن مــن الشــروع يف عمليــة تســوية وضعيتهــم مــن أجــل احلصــول علــى تراخيــص 
إقامــة يف حــن أهنــم كانــوا يعــدون مهاجريــن يف وضعيــة إداريــة غــري نظاميــة، وهــو األمــر 
الــذي مــازال قائمــا يف تونــس. ورغــم أن أيــا مــن الــدول الثــاث مل تعــرب عــن حتفظــات بشــأن 
ــوج إىل  ــات يف الول ــدون صعوب ــؤالء جي ــازال ه ــن، م ــة الاجئ ــن اتفاقي ــن 17 و 1835 م املادت
العمــل. أمــا بالنســبة للولــوج إىل اخلدمــات، والــي تظــل بدورهــا حمــدودة، تتحفــظ مصــر 
لوحدهــا علــى املــواد 20، 22، 23 و36.24 وينجــم عــن القيــود القانونيــة وغريهــا مــن التحديــات 
الــي تطــرح أمــام تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة الــي صادقــت عليهــا البلــدان املســتهدفة يف 
إضعــاف كبــري لوضعيــة الاجئــن وطالــيب اللجــوء37. ومــع ذلــك، جيــري حاليــا إعــداد قانــون 

جديــد للجــوء يف كل مــن املغــرب وتونــس.

ــى  ــراف عل ــع لإلش ــة تتب ــداث آلي ــن، مت إح ــال املهاجري ــة العم ــذ اتفاقي ــص تنفي ــا خي فيم
تنفيذهــا مــن قبــل الــدول األعضــاء. وإىل غايــة اآلن، وحــده املغــرب، مــن بــن الــدول الثاثــة، 
ــب  ــوز 2012. وحس ــن يف يولي ــال املهاجري ــة العم ــار جلن ــى أنظ ــوب عل ــر املطل ــرض التقري ع
ــا  ــي أخذهت ــن ال ــال املهاجري ــوق العم ــان حق ــأن ضم ــات بش ــاد حتدي ــه الب ــر، تواج التقري
ــة  ــة )جلن ــم والعدال ــة والتعلي ــل والصح ــن والعم ــق يف األم ــار كاحل ــن االعتب ــة بع االتفاقي

ــن، 2012(. ــال املهاجري العم

ــرب  ــاد املغ ــياق إحت ــى س ــق عل ــي تنطب ــات ال ــوان يف االتفاقي ــس عض ــرب وتون ــا أن املغ كم
العــريب، والــي تنــص علــى حريــة تنقــل مواطــين هــذه الــدول بــن كل مــن اجلزائــر وليبيــا 
واملغــرب وتونــس وكــذا ولوجهــم املتكافــئ إىل الشــغل. إال أن  تفعيــل االتفــاق يطــرح حتديــا 
مســتمرا كمــا يواجــه املهاجــرون مــن هــذه البلــدان مشــاكل أحيانــا عنــد التقــدم بطلــب 
للحصــول علــى اإلقامــة وتراخيــص العمــل بســبب رفــض طلباهتــم مــن قبــل الســلطات 

 35 تتعلق املادة 17 بالعمل مبقابل واملادة 18 بالتشغيل الذايت.
 36 تتعلق املادة 20 من هذا القانون بتقنني النظم فيما تتعلق املادة 22 بالتعليم العمومي و املادة 23 بالدعم العمومي 

و املادة 24  بتشريعات العمل والضمان االجتماعي.

 37 معلومات حمصل عليها من مقابالت أجريت يف مصر يف نونرب 2013.
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الوطنيــة يف كل بلــد مــن هــذه البلــدان38.

2.5 القوانيــن الوطنيــة 
ــرة ــة بالهج المتعلق

علــى العمــوم، تركــز القوانــن الوطنيــة املتعلقــة باهلجــرة يف هــذه البلــدان الثــاث 
املســتهدفة علــى مراقبــة دخــول األشــخاص وإقامتهــم وخروجهــم وتنبــين أساســا علــى 
مقاربــة أمنيــة. كمــا متيــل إىل التركيــز علــى مكافحــة اهلجــرة غــري النظاميــة مــن خــال 
ــذه  ــب ه ــق أغل ــاكات. وتتعل ــدة انته ــة ع ــة يف مواجه ــات صارم ــى عقوب ــص عل التنصي
القوانــن بالدخــول غــري النظامــي إىل أراضــي هــذه الــدول وكــذا اخلــروج غــري النظامــي )حــى 
فيمــا تعلــق األمــر مبواطــين هــذه الــدول كمــا هــو احلــال يف تونــس(، أو عــدم التوفــر علــى 
الوثائــق املناســبة، الشــيء الــذي يعاقــب عليــه يف بعــض احلــاالت بــأداء غرامــة أو بالســجن أو 
مهــا معــا، كمــا هــو احلــال يف تونــس )بانــس- بواســاك ف.، أندريــه م.، كيليــه س. ومساكيــا 
ن.، 2010( . وقــد صــدرت هــذه القوانــن مــع مطلــع القــرن 21 )392003 يف املغــرب و 402004 
ــة  ــات األوروبي ــز احلكوم ــدى تركي ــى م ــوء عل ــلط الض ــر( و تس ــس و 200541 يف مص يف تون
علــى اهلجــرة غــري النظاميــة مــن بلــدان مشــال أفريقيــا إىل أوروبــا كمــا يتضــح مــن خــال 
ــز  ــة املتعلقــة باهلجــرة واللجــوء و إدارة احلــدود. وقــد أدمــج هــذا التركي السياســة األوروبي
علــى اهلجــرة غــري النظاميــة يف اإلطــار العــام لسياســة التعــاون الثنائــي الــي ينهجهــا 
ــات  ــذا االتفاقي ــاون وك ــة والتع ــوار األوروبي ــة اجل ــلونة و سياس ــة برش ــاد األورويب )عملي االحت
الثنائيــة حــول إعــادة قبــول املواطنــن وغريهــم مــن املهاجريــن بعــد مغــادرة البلــد( ، )تقريــر 

ــا ن.، 2010(. ــه س. ومساكي ــه م.، كيلي ــاك ف.، أندري ــس بواس DCR، 2013 و بان

يتــم احتجــاز املهاجريــن غــري الشــرعين وضحايــا االجتــار وطالــيب اللجــوء وكــذا الاجئــن يف 
كل مــن البلــدان الثاثــة، وهــو مــا يشــكل واحــدا مــن أكثــر اجلوانــب املثــرية للجــدل فيمــا 
ــم  ــة تت ــة املصري ــر احلكوم ــة نظ ــن وجه ــر IDC، 2013(. م ــرة )تقري ــون اهلج ــق بقان يتعل
ــري  ــن غ ــرض املهاجري ــم ع ــى: يت ــا يل ــا مل ــر وفق ــواردة إىل مص ــة ال ــات الربي ــة التدفق معامل
الشــرعين علــى النيابــة العامــة ويتــم اختــاذ اإلجــراءات القضائيــة حياهلــم وفقــا مل ينــص 
ــة  ــا االجتــار باألشــخاص مــن طــرف الســلطات القضائي ــع قضاي ــون، ويتــم تتب ــه القان علي
املختصةحســب قانــون 64/2010،  وهــذا قــد يســتغرق منهــم عــدة أشــهر للعثــور علــى 
وســائل متكنهــم مــن دفــع مثــن تذكــرة العــودة – وهــي مهمــة صعبــة بالنســبة إىل العديــد 
منهــم. هــذا وال يشــكل الرجــوع اخليــار األمثــل دومــا: إذ يقــدم بعــض املهاجريــن مــن بلــدان 

 38 معلومات حمصل عليها من مقابالت أجريت يف تونس يف نونرب 2013.
 39 قانون رقم 03-02 يتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية واهلجرة النظامية وغري النظامية.

 40 مرسوم قانون 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة األجانب يف أراضي اجلمهورية العربية املتحدة ورحيلهم عنها.
 41 قانون 88/2005 حول دخول وإقامة وكذا خروج األجانب واملنبثق عن القانون األصلي 89/1960.
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ــن.  ــبة إىل اإلرتريي ــال بالنس ــو احل ــا ه ــق، كم ــر حمق ــة خلط ــم معرض ــون حياهت ــث تك حي
ــا  ــع، فإهن ــن الوض ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــدرك املفوضي ــا ت وعندم
تدعــم ولــوج األشــخاص املعنيــن )الاجئــون وطالبــو اللجــوء( إال أن هــذه اإلمكانيــة تظــل 

ــدودة للغاية42.  حم

وينــص القانــون املغــريب بتفصيــل علــى إجــراءات االعتقــال اإلداري )الفترة القصــوى لاعتقال 
واحلــق يف االســتفادة مــن خدمــات حمــام واملراقبــة الدوريــة للقاضــي وكــذا احلــق يف الدفــاع، 
إخل.( وكيفيــات ترحيــل املهاجريــن غــري النظاميــن إىل أوطاهنــم أو طردهــم عنــد احلــدود إن 
أمكــن ذلــك )بانــس بواســاك ف.، أندريــه م.، كيليــه س. ومساكيــا ن.، 2010(. بالرغــم مــن 
ذلــك، نقــل املهاجــرون، علــى مــدى الســنوات املاضيــة، إىل احلــدود يف خــرق ســافر للتشــريعات 
الوطنيــة كمــا ذكــر تقريــر املجلــس الوطــين حلقــوق اإلنســان باملغــرب )2013( واألشــخاص 
الذيــن أجريــت معهــم املقابــات. وكمــا أوضــح املجلــس الوطــين حلقــوق اإلنســان باملغــرب 
ــم  ــوائي وطرده ــم العش ــرطة واعتقاهل ــل الش ــن قب ــن م ــاد املهاجري )2013(، كان اضطه
شــائعا حــى وقــت قريــب، يف مدينــي وجــدة والناظــور، )أي دون أخــذ احلــاالت اخلاصــة بعــن 

االعتبــار مثــل وضــع الاجــئ واحلمــل والســن والظــروف الصحيــة، إخل.(:

ــن يف  ــاف املهاجري ــة وإيق ــة اهلوي ــة ملراقب ــات منتظم ــدود مح ــة احل ــديد مراقب ــق تش »راف
خمتلــف املراكــز احلضريــة أو يف الغابــات املحيطــة بالثغريــن املحتلــن ســبتة ومليليــة، تلتها 
عمليــات ترحيــل صــوب احلــدود اجلزائريــة أو املوريتانيــة. لقــد خلــف هــذه احلمــات العديــد 
ــن،  ــف الاجئ ــة )توقي ــري نظامي ــة غ ــن يف وضعي ــوق املهاجري ــاكات حق ــاالت النته ــن ح م
ــوق  ــين حلق ــس الوط ــي إخل.(«. )املجل ــم قضائ ــل دون حك ــة، الترحي ــوء املعامل ــف وس العن

ــرب، 2013:3(. ــان باملغ اإلنس

ال توجــد يف املغــرب مراكــز العتقــال املهاجريــن، كمــا أنــه حســب املعطيــات احلكوميــة، مل 
ــه، حســب  ــة لألشــخاص. إال أن ــة غــري النظامي ــة بســبب الوضعي ــات جنائي تســجل عقوب
ــات  ــون يف الغاب ــن يعيش ــن الذي ــل املهاجري ــتجوبن، مت نق ــخاص املس ــض األش ــهادات بع ش
ــدة  ــور ووج ــن الناظ ــرب م ــد بالق ــة تتواج ــز خمتلف ــة مراك ــف 2013، إىل ثاث ــال صي خ
ــام. هــذا و التزمــت احلكومــة املغربيــة باحتــرام حقــوق املهاجريــن  واعتقلــوا فيهــا لعــدة أي
ــن إىل احلــدود خــال  كقاعــدة أساســية لسياســة اهلجــرة وبالتــايل مل يتــم نقــل املهاجري
ــرب  ــن املغ ــمالية م ــق الش ــيما يف املناط ــة ال س ــات قائم ــل التحدي ــة. وتظ ــهر املاضي األش
حيــث يعتقــل، يف معظــم األحيــان، املهاجــرون الذيــن حياولــون الوصــول إىل أوروبــا عــرب حــدود 
ســبتة ومليليــة فيتــم نقلهــم إىل وســط وجنــوب املغــرب خاصــة إىل مدينــي الربــاط والــدار 

البيضــاء.

ــال  ــن االعتق ــن ره ــري النظامي ــن غ ــع املهاجرب ــم وض ــان يت ــن األحي ــري م ــس يف كث  يف تون
للكشــف عــن هويتهــم مث إعادهتــم إىل بلدهــم، يف 13 مركــزا لإليــواء ويطلــق عليها تســمية 
ــص  ــد ن ــس. وق ــوب تون ــة، جن ــز يف الوردي ــم مرك ــع أه ــه«، ويق ــتقبال والتوجي ــز االس »مراك
ــة إذ تشــمل غرامــات وأحكامــا  ــات املتعلقــة باهلجــرة غــري النظامي ــى العقوب ــون عل القان

 42 معلومات حمصل عليها من مقابالت أجريت يف مصر يف نونرب 2013.
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ســجنية. فيمــا مل ينــص أي قانــون علــى إجــراءات االعتقــال والترحيــل. ولقــد ورد علــى لســان 
ــامي  ــوض الس ــدة للمف ــم املتح ــب األم ــن ومكت ــوق املهاجري ــف حبق ــاص املكل ــوث اخل املبع
حلقــوق اإلنســان أن هــذه تدابــري غــري واضحــة وقــد تكــون متنافيــة مــع مبــدأ التناســب يف 

القانــون.

ــن يف البشــر وأولئــك  ــن واملتاجري ــن املهرب ــة ب ــدان الثاث ــن الوطنيــة يف البل ال تفــرق القوان
الذيــن يقدمــون مســاعدة إنســانية للمهاجريــن لكوهنــا تعاقــب أي أحــد يســاعد أي 
شــخص علــى دخــول البــاد أو املكــوث فيهــا أو مغادرهتــا بصفــة غــري نظاميــة.  وبالنســبة 
ــة  ــم 64( مبتابع ــون رق ــر )القان ــار يف البش ــة االجت ــون ملكافح ــود قان ــمح وج ــر، يس إىل مص
املتاجريــن وتوفــري احلمايــة لضحايــا االجتــار يف البشــر، رغــم أن تطبيقــه مــا زال يطــرح حتديــا. 
ــات القائمــة مــن  ــل، فيمــا تظــل اآللي ــون مماث أمــا املغــرب وتونــس فهمــا بصــدد إعــداد قان

ــة واملتابعــة القضائيــة حمــدودة جــدا. أجــل الوقاي

وعلــى العمــوم، تتأثــر األطــر القانونيــة املتعلقــة باهلجــرة يف البلــدان الثاثــة املســتهدفة 
ــا  ــكل ضغط ــا يش ــو م ــاد األوريب، وه ــارج االحت ــدود خ ــة احل ــام األورويب ملراقب ــق النظ بتطبي
ــر إىل  ــرة وتفتق ــأن اهلج ــدا بش ــة ج ــن صارم ــق قوان ــا لتطبي ــال أفريقي ــدان مش ــى بل عل
ــات  ــر توجيه ــه تطوي ــذي مت في ــت ال ــاس، 2008(. يف الوق ــن )دي ه ــوق املهاجري ــة حق محاي
يتعلــق مبراقبــة اهلجــرة، تفتقــر البلــدان املســتهدفة إىل قوانــن تتعلــق باإلدمــاج القانــوين 
ــوج  ــع ول ــاالت، خيض ــم احل ــن. ويف معظ ــايف للمهاجري ــذا الثق ــي وك ــادي واالجتماع واالقتص
املهاجريــن إىل الصحــة والتعليــم والعدالــة والعمــل إىل تنظيــم حــركات اهلجــرة، ممــا يعــين 
أساســا هضــم حقــوق أغلــب املهاجريــن، خاصــة أكثرهــم ضعفــا. ومــع ذلــك، توجــد بعــض 

ــادرات الــي ســيتم مناقشــتها يف الفصــول املواليــة. الربامــج واملب

والتغيــرات  الهجــرة   3.5
األخيــرة السياســية 

1.3.5 مــصــر
 تتعامــل احلكومــة املصريــة مــع كل مــن اجلاليــة املصريــة يف اخلــارج واجلماعــات املهاجــرة 
يف البلــد. وعلــى مــدى بضعــة أشــهر األخــرية، أطلقــت العديــد مــن املشــاريع بــن احلكومــة 
املصريــة واملنظمــة الدوليــة للهجــرة بغيــة إدمــاج اجلاليــة املصريــة يف اخلــارج يف مشــاريع 
ــرة.  ــاص للهج ــون خ ــداد قان ــا إلع ــة حالي ــود جاري ــاك جه ــا أن هن ــة. كم ــة الداخلي التنمي
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أمــا فيمــا خيــص االجتــار يف البشــر، تشــتغل احلكومــة مــع شــركائها علــى تنفيــذ القانــون 
ــة  ــة حبماي ــوم احلكوم ــون، تق ــذا القان ــار ه ــنة 2010. ويف إط ــه س ــة علي ــد املصادق 64 بع
ــت  ــك، أحدث ــى ذل ــا االجتــار يف البشــر مراعــاة  لربوتوكــول بالريمــو. عــاوة عل حقــوق ضحاي
ــها  ــة ترأس ــة وطني ــة إحال ــرة آلي ــة للهج ــة الدولي ــن املنظم ــم م ــة، بدع ــة املصري احلكوم
جلنــة التنســيق الوطنيــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص تضــم عــددا مــن الــوزارات واهليئــات 
ــاء  ــة كإنش ــورات هام ــدوث تط ــة إىل ح ــذه اللجن ــغال ه ــة.. وأدت أش ــة املختص احلكومي
ــا االجتــار فضــا عــن تعيــن مستشــفى عمومــي لتوفــري  مــأوى للنســاء واألطفــال ضحاي
ــة  ــع احلكوم ــا م ــرة عمله ــة للهج ــة الدولي ــل املنظم ــؤالء. وتواص ــة هل ــة الصحي الرعاي
املصريــة لتعزيــز القــدرات يف جمــاالت املتابعــة واحلمايــة والوقايــة مــن االجتــار باألشــخاص. 
كمــا شــاركت احلكومــة يف حــوارات بشــأن اهلجــرة والتنميــة بدعــم مــن املنظمــة الدوليــة 
للهجــرة. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص تعمــل 
علــى وضــع قانــون جديــد بشــأن اهلجــرة غــري النظاميــة وقــد مت إنشــاء جلنــة عليــا للهجــرة 

مــن أجــل تنفيــذ السياســات املتعلقــة باملصريــن املغتربــن.
 

2.3.5 المغرب
ــاد  ــهد الب ــرى. إذ تش ــريعية أخ ــريات تش ــنة 2011 تغ ــتورية لس ــات الدس ــت التعدي رافق
ــة  ــكل أولوي ــت تش ــي أصبح ــرة ال ــة اهلج ــتوى سياس ــى مس ــا عل ــوال عميق ــا حت حالي
منــذ شــتنرب 2013 عندمــا أصــدر املجلــس الوطــين حلقــوق اإلنســان تقريــرا حــول الظــروف 
املعيشــية للمهاجريــن والاجئــن يف املغــرب. واســتنادا إىل املعلومــات الــي توصــل إليهــا، 
ــة إىل تســجيل  ــة املغربي ــن وشــركاء الدول ــة و الفاعلــن اجلمعوي دعــا الســلطات العمومي
ــترك  ــكل مش ــل بش ــار والعم ــن االعتب ــامل بع ــهدها الع ــي يش ــتجدات ال ــذه املس »... ه
ــة للحقــوق  ــة يف جمــال اهلجــرة ضامن ــة فعلي ــذ سياســة عمومي ــورة وتنفي مــن أجــل بل
ومرتكــزة علــى التعــاون الــدويل وقائمــة علــى إدمــاج املجتمــع املــدين. فمــن خــال رفــع هــذا 
التحــدي، ميكــن للمغــرب أن يشــكل منوذجــا حيتــذى للعديــد مــن دول اجلنــوب الــي تواجــه 
إشــكاليات« )املجلــس الوطــين حلقــوق اإلنســان، 2013: 3(. بعــد نشــر هــذا التقريــر، طلــب 
امللــك حممــد الســادس مــن احلكومــة بلــورة وتنفيــذ سياســة جديــدة للهجــرة تنبــين علــى 

ــة حقــوق اإلنســان. ــز ومحاي تعزي

ــة  ــذ هــذه اإلصاحــات وهــي: 1( جلن ــع جلــان مــن أجــل تنفي ــت إىل حــد اآلن، أرب ولقــد أحدث
لتعديــل القوانــن الوطنيــة املتعلقــة باهلجــرة مــن أجــل ماءمتهــا مــع االتفاقيــات الدوليــة 
الــي وقعهــا املغــرب. حلــد اآلن، متــت بلــورة ثــاث مشــاريع تتعلــق ب: اللجــوء، واالجتار بالبشــر، 
واهلجــرة، 2( اللجنــة املخصصــة للتحقــق مــن ملفــات الاجئــن املعتــرف هبــم مــن قبــل 
املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن مــن أجــل تســوية وضعيتهــم )ممــا 
أســفر عنــه االعتــراف ب608 الجئــا مــن قبــل احلكومــة املغربيــة وإصــدار تراخيــص اإلقامــة(، 
3( جلنــة للتســوية االســتثنائية للمهاجريــن )متتــد عمليــة التســوية مــن 1 ينايــر إىل
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 دجنــرب 2014(، و 4( جلنــة االستشــارة الدبلوماســية مــن أجــل التعــاون مــع شــركاء دوليــن 
آخريــن يف تنفيــذ السياســة اجلديــدة. باإلضافــة إىل ذلــك، أصبحــت الــوزارة املكلفــة باملغاربة 
املقيمــن باخلــارج مكلفــة بشــؤون اهلجــرة وبالتــايل تغــريت تســميتها إىل »الــوزارة املكلفــة 

باملغاربــة املقيمــن باخلــارج وشــؤون اهلجــرة«.

يف شــهر مــارس 2014، نظمــت احلكومــة واملنظمــة الدوليــة للهجــرة نــدوة خبصــوص اندماج 
املهاجريــن يف املغــرب وعقــدت خاهلــا ورشــات عمــل خمتلفــة مــن أجــل صياغــة توصيــات 
ــة  ــوج إىل الرعاي ــري الول ــال تيس ــن خ ــن م ــاج املهاجري ــى اندم ــع عل ــود بالنف ــن أن تع ميك
الصحيــة والتعليــم والعمــل والعدالــة و اندماجهــم يف املســتويات االجتماعيــة والثقافيــة 
واللغويــة. ومتثــل هــذه املبــادرة خطــوة هامــة إلحــداث سياســة تدعــم إدمــاج املهاجريــن يف 
املجتمــع املضيــف يف املنطقــة. ويف نفــس الســياق، فــإن املشــاريع الــي نفذهتــا وزارة العــدل 
بالتعــاون مــع املنظمــة الدوليــة للهجــرة وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــن أجــل حتســن 

الولــوج إىل العدالــة لضحايــا االجتــار ، تعتــرب أيضــا أساســية هلــذه التغيــريات.

فيمــا خيــص اهلجــرة والتنميــة، فــإن احلكومــة املغربيــة واملنظمــة الدوليــة للهجــرة تعمــان 
معــا علــى عــدد مــن املشــاريع الــي هتــدف إىل تعزيــز الروابــط اإلجيابيــة بــن اهلجــرة )ســواء 

املغاربــة املقيمــن يف اخلــارج واملهاجريــن يف املغــرب( والتنميــة.

3.3.5 تونس
اكتســت اهلجــرة أمهيــة أكــرب يف السياســة التونســية بعــد الثــورة خاصــة فيمــا يتعلــق 
ــت  ــي أجري ــراع ال ــات االقت ــر عملي ــرة األوىل، إث ــب، للم ــد انتخ ــارج. وق ــين يف اخل بالتونس
ــة  ــة الوطني ــان )اجلمعي ــا يف الربمل ــوا نواب ــارج ليكون ــون باخل ــيون املقيم ــورة، التونس ــد الث بع
التأسيســية( ) ه. بوبكــري، 2013(. باإلضافــة إىل ذلــك، حيتــوي الدســتور اجلديــد، الــذي متــت 
ــر 2014، علــى عــدة مــواد تدعــم مبــدأ مشوليــة حقــوق اإلنســان  املصادقــة عليــه يف يناي
ــي  ــادة 2.4 ال ــك امل ــا يف ذل ــية، مب ــي التونس ــن يف األراض ــب واملواطن ــن األجان ــز ب دون متيي
تنــص علــى حريــة التنقــل داخــل البلــد واحلــق يف املغــادرة و العــودة حبريــة ) فرانســوا كريبــو، 
2012( . وخــال هــذه الفتــرة أحــدث منصــب كاتــب الدولــة املكلــف باهلجــرة و التونســين 
باخلــارج. ولكنــه حــل بعــد انتخابــات ينايــر 2014 ومت إحــداث إدارة عامــة تابعــة لوزارة الشــؤون 
االجتماعيــة مســؤولة عــن شــؤون اهلجــرة يف البــاد. كمــا يوجــد مشــروع إلنشــاء جملــس 
أعلــى للهجــرة يف تونــس ميثــل ثلثيــه مهاجــرون تونســيون يعيشــون يف اخلــارج فيمــا ميثــل 
الثلــث مــن قبــل أشــخاص يعينهــم رئيــس اجلمهوريــة ورئيــس احلكومــة. عــاوة علــى ذلــك 

أحدثــت الدولــة مرصــدا وطنيــا للهجــرة يف ينايــر 2014.

ــم  ــا وكاالت األم ــة تدعمه ــادرة حكومي ــس« مب ــرة يف تون ــاج اهلج ــروع »إدم ــرب مش ويعت
ــى  ــر عل ــا يؤش ــي مم ــدة اإلمنائ ــم املتح ــج األم ــرة وبرنام ــة للهج ــة الدولي ــدة كاملنظم املتح
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اهتمــام احلكومــة هبــذه القضيــة. وعــاوة علــى ذلــك، أحــدث مكتــب التونســين املهاجريــن 
والوكالــة الوطنيــة للتشــغيل والعمــل املســتقل، يف إطــار مشــروع متولــه املنظمــة الدوليــة 
ــة »مراكــز اإلعــام حــول املهاجريــن« إلطــاع العمــوم علــى شــروط اهلجــرة  للهجــرة، ثاث
ــب  ــن األجان ــذا املهاجري ــس، وك ــودة إىل تون ــادرة أو الع ــن يف املغ ــك الراغب ــبة إىل أولئ بالنس

ــس. املقيمــن يف تون

ــة يف جمملهــا تشــهد عمليــة انتقــال تتجلــى مــن خــال  ــدان الثاث ومــن الواضــح أن البل
ــن  ــى املهاجري ــر عل ــد يؤث ــا ق ــرة، مم ــة باهلج ــاهتا املتعلق ــى سياس ــات عل ــال تعدي إدخ
وحقوقهــم حبــدة أكــرب أو أقــل. وهكــذا اخنرطــت مصــر وتونــس يف عمليــة انتقــال سياســي 
منــذ ســنة 2011 وتأخــذ الدولتــان بعــن االعتبــار املبــادرات املتعلقــة باهلجــرة والــي مــن 
شــأهنا أن تؤثــر يف القوانــن ذات الصلــة. إال أن هــذه التعديــات ال تنفــذ علــى املــدى القصــري. 
ويقــوم املغــرب بــدوره بإدخــال تعديــات عميقــة علــى سياســته حــول اهلجــرة وســتنتهي 

هــذه العمليــة يف األشــهر القليلــة املقبلــة.
ــع املعقــد لتدفــق اهلجــرة حنــو  ــة للطاب ــى ماءمــة األطــر القانوني ــات عل تســاعد التعدي
املنطقــة. وميكــن أن تشــكل  احلــوارات الدوليــة كمسلســل الربــاط، فرقــة العمــل املعنيــة 
بتنســيق شــؤون اهلجــرة بشــرق أفريقيــا ومشاهلــا أو احلــوار الرفيــع املســتوى بشــأن اهلجرة 
ــر  ــة لتطوي ــة أرضي ــرة والتنمي ــول اهلج ــي ح ــدى العامل ــداث املنت ــة وإح ــة والتنمي الدولي
ــدة للهجــرة  ــدويل علــى الســياقات اجلدي ــون ال ــات املاءمــة هــذه بغيــة تطبيــق القان عملي
ــات  ــداث اتفاقي ــد إح ــا يع ــن. كم ــوق املهاجري ــة حق ــع محاي ــل م ــكل أفض ــي بش والتعاط
ــذا  ــات. ه ــذه التحدي ــدي هل ــدة للتص ــوة محي ــة خط ــة مبثاب ــن دول املنطق ــتركة ب مش
ويتطلــب طابــع العوملــة الــذي يطغــى علــى اهلجــرة وتدفقاهتــا إجــراء حــوار مفتــوح بــن 
بلــدان املنشــأ والعبــور و املقصــد وكــذا تعزيــز أرضيــة مشــتركة بــن البلــدان يف املنطقــة 
ــة  ــص مماثل ــم خبصائ ــا تتس ــة يف جممله ــدان الثاث ــرة يف البل ــرة اهلج ــون ظاه ــرا لك نظ

ــان. ــب األحي ــة يف أغل ومتقاطع

6. الولــوج إلــى الخدمــات 
األساســية واالندمــاج
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1.6 الـــــولـــوج إلـــى 
الخدمات األســاســـية

يواجــه املهاجــرون غــري النظاميــن والاجئــون وطالبــو اللجــوء السياســي معيقــات للولــوج 
إىل اخلدمــات األساســية كالتعليــم والصحــة والعمــل والقضــاء يف البلــدان الثاثــة 
ــوع اخلدمــات  ــى ن ــف احلــاالت فيمــا بينهــا، وهــذا يتوقــف عل ــك، ختتل يف جمملهــا. ومــع ذل

ــا. ــوج إليه ــون الول ــن حياول ــن الذي ــن املهاجري ــس وس ــية وجن ــل كجنس والعوام

تقــدم املنظمــة الدوليــة للهجــرة مســاعدة طبيــة مباشــرة للمهاجريــن األكثر اســتضعافا، 
مبــا يف ذلــك ضحايــا االجتــار يف البشــر، وتأخــذ يف كثــري مــن األحيــان كل حالــة علــى حــدة. 
ومتنــح املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن، بدورهــا، الاجئــن وطالــيب 
ــت  ــك الزال ــم ذل ــن رغ ــن، ولك ــركائها املنفذي ــال ش ــن خ ــهيات م ــي تس ــوء السياس اللج
ــي، إىل  ــري نظام ــع غ ــك يف وض ــيما أولئ ــرون، وال س ــع املهاج ــر مجي ــة إذيفتق ــز قائم احلواج
ــكل  ــور بش ــي تتده ــهم ال ــودة عيش ــى ج ــر عل ــا يؤث ــية، مم ــات األساس ــوج إىل اخلدم الول
ملحــوظ. كمــا حتــد هــذه احلواجــز مــن اندمــاج املهاجريــن يف املجتمــع نظــرا لعــدم متكنهــم 
مــن إشــراك أنفســهم يف فضــاءات التنشــئة االجتماعيــة املحليــة كاملــدارس عندمــا يتعلــق 
ــر  ــاين املهاج ــوال، يع ــن. ويف كل األح ــبة إىل البالغ ــل بالنس ــط العم ــال وحمي ــر باألطف األم
يف مشــال أفريقيــا مــن مســتوى مــن التمييــز يهــدد حقوقــه اإلنســانية حســب مــا أكــده 

ــع األشــخاص املســتجوبن. مجي

1.1.6 الــولــوج
إلى التعــــــلـــيـــم

ــوج  ــن الســودانين والســورين43 وحدهــم بول ــا لألطفــال املهاجري يف مصــر، يســمح رمسي
ــع  ــبة إىل مجي ــدودا بالنس ــدارس حم ــاق بامل ــل االلتح ــك، يظ ــع ذل ــة. وم ــدارس العمومي امل
املهاجريــن، وخاصــة أولئــك املنحدريــن مــن عائــات ال تســتطيع حتمــل مصاريــف التعليــم 
اخلــاص. ويســاهم عامــان أساســيان يف عــدم التحــاق املهاجريــن باملــدارس يف مصــر. أوهلمــا 
أنــه غالبــا مــا يعتــرب أوليــاء األســر املهاجــرة املكــوث يف مصــر مؤقتــا معتقديــن أنــه بإمــكان 

 43 مسح مرسوم رئاسي للسوريني سنة 2012 بالولوج إىل نظام التعليم املصري باستثناء السوريني ذوي األصل 
الفلسطيين. وأعلنت احلكومة احلالية، اليت نصبت يف يونيو 2013، أن تطبيق املرسوم سيسري أيضا على السنة 

الدراسية املقبلة )ر. ماير، و س. الريبو، 2013(. أما بالنسبة إىل السودان، فتستند هذه احلالة إىل اتفاق ثنائي بني البلدين.
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ــكل  ــة تش ــذه الوضعي ــة. إن ه ــم النهائي ــد وجهته ــتهم يف بل ــة دراس ــم مواصل أطفاهل
حاجــزا للولــوج إىل التعليــم.

ــؤون  ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــل املفوضي ــن قب ــم م ــرف هب ــون املعت ــاول الاجئ حي
ــري  ــدارس االزه ــدروز وم ــانت ان ــي وس ــل اإلفريق ــة كاألم ــدارس املجتمعي ــوج امل ــن ول الاجئ
يف الشــيخ زايــد )مركــز فينســتاين الــدويل2012(. وتتبــع عــادة هــذه املــدارس، الــي تعــرف 
ــودانية إال  ــج الس ــة، املناه ــري حكومي ــات غ ــا منظم ــن« و تدعمه ــدارس الاجئ ــم »م باس
أهنــا ال تؤهــل الطلبــة لولــوج التعليــم العــايل يف مصــر. و يؤثــر هــذا العامــل علــى متثــل 
قيمــة التعليــم لــدى الوالديــن )ر. مايــر، و س. الريبــو، 2013(. يف خمتلــف املجموعــات الــي 
ركــز عليهــا مركــز فينســتاين الــدويل FIC يف دراســته »ســبل عيــش الاجئــن يف املناطــق 
احلضريــة : حتديــد فــرص الربامــج » )2012(، ذكــر بعــض املشــاركن مشــاكل أخــرى تتعلــق 
هبــذه املــدارس علــى غــرار »لوائــح االنتظــار الطويلــة لولــوج الاجئــن إىل املــدارس - خاصــة 
احلضانــة، وصعوبــات يف تغطيــة املصاريــف الدراســية و البعــد عــن املــدارس« )مركــز 
ــؤدي  ــد ي ــن ق ــة لاجئ ــدارس منفصل ــص م ــا أن ختصي ــدويل 2012،27( . كم ــتاين ال فينس
ــس  ــؤدي إىل تكري ــن ي ــزل املهاجري ــث إن ع ــاج حي ــتوى االندم ــى مس ــرية عل ــاكل كب إىل مش
االنقســامات يف املجتمــع بــن املواطنــن واألجانــب ممــا حيــول دون تعلمهــم للغــة و الثقافــة 

ــد مــن التهميــش. ــة وجيعلهــم عرضــة ملزي املحلي

كمــا تنظــم املنظمــات غــري احلكوميــة، بتعــاون مــع املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة 
لشــؤون الاجئــن، دورات لتعلــم مهــارات املعلوميــات والتلحيــم والتنظيــف وتعلــم الترمجة. 
ويف نفــس الدراســة الــي قــام هبــا مركــز فينســتاين الــدويل، حيــث اســتجوب مهاجــرون 
ــب مكنهــم مــن اكتســاب مهــارات  ــدورات فأوضحــوا أن التدري ــا يف هــذه ال يتلقــون تكوين
قــد تســاعدهم يف العثــور علــى وظائــف يف بلداهنــم األصــل أو بلــد وجهتهــم املســتقبلية. 
ــدويل ،  ــتاين ال ــز فينس ــر )مرك ــل مبص ــاد عم ــكلة يف إجي ــوا مش ــك، واجه ــن ذل ــم م وبالرغ
ــدورات  ــت دون تلقيهــم ال ــي حال ــدم األشــخاص املســتجوبون األســباب ال 2012(. هــذا وق
التدريبيــة املتاحــة أو اســتمرارهم يف التعلــم وتتجلــى يف: الصعوبــات املاليــة؛ ضيــق الوقــت 
)صعوبــات يف التوفيــق بــن العمــل والواجبــات األســرية وتعليــم آخــر(؛ عــدم توفــر املعلومات؛ 
غيــاب االســتعداد النفســي للقيــام بذلــك، و؛ االعتقــاد بــأن هــذه الــدورات ال توفــر مهــارات 
مــن شــأهنا الرفــع مــن حظــوظ إجيــاد عمــل أثنــاء تواجدهــم يف مصــر )مركــز فينســتاين 

ــدويل ، 2012(. ال

ــة  ــم يف اآلون ــوج إىل التعلي ــن الول ــال املهاجري ــكان األطف ــح بإم ــد أصب ــرب، فق ــا يف املغ أم
األخــرية بفضــل املرســوم الــذي نشــرته وزارة التربيــة الوطنيــة يف شــتنرب 2013. وقبــل هــذا 
ــهيل  ــن بتس ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــوم املفوضي ــت تق ــخ، كان التاري
الولــوج إىل املــدارس مــن خــال تقــدمي الئحــة لألطفــال املهاجريــن )أعدهتــا الوكالــة 
ومنظمــات غــري حكوميــة أخــرى( إىل قطــاع التعليــم يف املنطقــة لضمــان قبــول األطفــال 
ــاء.  ــدار البيض ــن يف ال ــاط و 25 آخري ــدارس بالرب ــل يف امل ــج 100 طف ــوع، أدم ــا. ويف املجم هب
ولكــن مــازال تنفيــذ املرســوم اجلديــد يواجــه بعــض التحديــات املرتبطــة بتبــادل املعلومــات 
بــن اآلبــاء واملــدارس لنشــر الوعــي حــول القاعــدة اجلديــدة ونــوع املبــادرات املتخــذة لتطبيقها 
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علــى مســتوى الربامــج الدراســية لضمــان إدمــاج مائــم ألطفــال جــدد كمــا أوصــت بذلــك 
املنظمــات غــري احلكوميــة العاملــة يف املجــال44. وينبغــي أن تؤخــذ قضايــا املاءمــة واالندمــاج 
الــي حددهتــا هــذه املنظمــات بعــن االعتبــار لتعزيــز ولــوج األطفــال إىل املــدارس و ضمــان 

حقهــم يف التعليــم.

ــدارس،  ــال بامل ــاق األطف ــة بالتح ــية املرتبط ــا الرئيس ــد القضاي ــة أح ــز اللغ ــل حاج ويظ
فبالرغــم مــن كــون األطفــال يتحدثــون اللهجــة املغربيــة، فهــم مطالبــون أيضــا بااللتحــاق 
ــة  ــن اللغ ــاء م ــن اآلب ــدم متك ــإن ع ــك، ف ــى ذل ــاوة عل ــة. وع ــة العربي ــم اللغ ــام تعلي بأقس
ــى  ــن املدرســن وحيــول دون قدرهتــم عل ــرض حــدوث مشــكلة يف التواصــل بينهــم وب يفت

ــية. ــم املدرس ــاز واجباهت ــاء إجن ــم أثن ــاعدة أبنائه مس

كمــا ميكــن أن تؤثــر مواقــف اآلبــاء إزاء تعليــم أبنائهــم علــى مــدى إدراكهــم لقيمــة التعلــم 
ظنــا منهــم أن املغــرب ليــس ســوى بلــد عبــور لتحقيــق مشــروع هجرهتــم حــى وإن جتــاوزت 
ــن  مــدة اإلقامــة يف البــاد 5 ســنوات. وتتجلــى العوامــل األخــرى الــي ميكــن أن تثبــط أبوي
ــة  ــدروس التربي ــاري ل ــور اإلجب ــة يف احلض ــم إىل املدرس ــال أطفاهل ــن إرس ــلمن ع ــري مس غ
ــار يف  ــن االعتب ــا بع ــم أخذه ــو مل يت ــى ول ــي )ح ــم العموم ــام التعلي ــامية يف نظ اإلس
ــز، عــدا عــن  ــذ والتميي ــة والنب ــن( وختوفهــم مــن العنصري ــة للمهاجري الســجات األكادميي
صعوبــات مرتبطــة بالنظــم القانونيــة واإلداريــة وتأديــة املصاريــف الدراســية )غالبــا 
بالنســبة إىل اآلبــاء واألمهــات مــن لديهــم أكثــر مــن طفــل واحــد( وكــذا مشــاكل يف النظــام 

التعليمــي املغــريب كالفصــول املكتظــة وعــدم تواجــد برنامــج شــامل.

أمــا يف تونــس، فيقتصــر ولــوج األطفــال املهاجريــن إىل املــدارس علــى أولئــك احلائزيــن علــى 
تراخيــص اإلقامــة، وبالتــايل يســتحيل تســجيل املهاجريــن غــري النظاميــن يف املــدارس. هــذا 
ــدة  ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــة )املفوضي ــدارس العمومي ــوج امل ــن ول ــاء الاجئ ــن ألبن وميك
لشــؤون الاجئــن، 2013a( بفضــل التوصــل إىل اتفــاق بــن هــذه األخــرية واحلكومــة 
ــوا  ــن درس ــون الذي ــال الاجئ ــج األطف ــا يل ــة. كم ــم شوش ــاق خمي ــد إغ ــية بع التونس
الفرنســية يف بلداهنــم األصليــة إىل املدرســة الدوليــة يف تونــس التابعــة يف إدارهتــا لــوزارة 
التعليــم. وبالرغــم مــن ذلــك مــا تــزال إمكانيــة تســجيل مجيــع أبنــاء املهاجريــن يف املــدارس 

ــدة. ــا أمــام احلكومــة اجلدي ــا حقيقي تطــرح حتدي

كمــا قــد يواجــه الطلبــة األجانــب املســجلن يف اجلامعــات العموميــة واخلاصــة يف البــاد 
ــراءات  ــتغرق اإلج ــا تس ــم. وأحيان ــة اخلاصــة هب ــص اإلقام ــى تراخي ــاكل للحصــول عل مش
ــايل يفــرض  ــة وبالت ــة غــري نظامي ــاد بكيفي ــا ممــا يضطرهــم إىل اإلقامــة يف الب ــا طوي وقت

ــاد. ــوا يف مغــادرة الب عليهــم دفــع غرامــة إن رغب

ــبة إىل  ــا بالنس ــة، حتدي ــدان الثاث ــل البل ــم يف جمم ــوج إىل التعلي ــكل الول ــام، يش ويف اخلت
ــاكل  ــى املش ــي. وتتجل ــوء السياس ــيب اللج ــن وطال ــن والاجئ ــري النظامي ــن غ املهاجري
ــق  ــة الــي مت حتديدهــا يف هــذا الشــأن كاآليت ؛ 1( عــدم توفرهــم علــى وثائ الرئيســية الثاث

 44 معلومات حمصل عليها من مقابالت أجريت يف املغرب يف أكتوبر 2013.
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ــة، 2(  ــدارس العمومي ــجيل يف امل ــة للتس ــتوى اإلجــراءات اإلداري ــى مس ــا عل ــا عائق باعتباره
ــدارس، لكوهنــم  ــاء يف امل ــة إىل تســجيل األبن ــن إلعطــاء األولوي ــدى الوالدي ــز ل انعــدام احلاف
يعتــربون بقاءهــم يف البــاد مؤقتــا ويترقبــون عمليــة إعــادة التوطــن أو متابعــة رحلتهــم إىل 
أوروبــا أو دول الشــمال األخــرى مــن أجــل القيــام بذلــك45، 3( التحديــات الــي تواجــه نظــم 
التعليــم الوطنيــة ممــا يؤثــر علــى املهاجريــن واملواطنــن علــى حــد الســواء ويشــكل حواجــز 

ــن يف الفصــول الدراســية46. أمــام إدمــاج األطفــال املهاجري

2.1.6 الـــــولـــوج
إلـــى الصــحـــــة

يصعــب، بصفــة عامــة، الولــوج إىل النظــم الصحيــة الوطنيــة يف جممــل البلــدان 
ــبة  ــر بالنس ــف األم ــا خيتل ــة. فيم ــري نظامي ــة غ ــن يف وضعي ــبة إىل املهاجري ــة بالنس الثاث
إىل الاجئــن وطالــيب اللجــوء السياســي، إذ تتغلــب املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة 
ــة الصحيــة مــن خــال شــركائها  ــات بتوفــري الرعاي لشــؤون الاجئــن علــى هــذه الصعوب
ــن. ومــن  ــك األشــخاص املعني ــة مســتهدفة بذل ــدين واملؤسســات العمومي يف املجتمــع امل
شــأن التعديــات التشــريعية احلاليــة أن متكــن مــن تســهيل ولــوج املهاجريــن إىل اخلدمــات 

ــرب. ــة يف املغ الصحي

وعلــى العمــوم، تكــون احلالــة الصحيــة للمهاجرين جيــدة مبــا أن معظمهم شــباب يتمتعون 
بصحــة جيــدة ممــا يؤهلهــم إىل الشــروع يف رحلــة هجــرة طويلــة. ومــع ذلــك، تعتــرض العديد 
منهــم مشــاكل جســدية ونفســية نامجــة عــن ظــروف العيــش غــري املســتقرة يف البلــدان 
املضيفــة والصدمــات الــي عانوهــا بقســوة أثنــاء رحلــة اهلجــرة )أ. كاريــون و أ. خــري الديــن 
وك. كوسكســو، 2013؛ منظمــة أطبــاء بــا حــدود، 2013؛ مركــز فينســتاين الــدويل، 2012(. 
ــة  ــدان املضيف ــة يف البل ــية الصعب ــم املعيش ــع ظروفه ــن أن ترف ــك، ميك ــة إىل ذل باإلضاف
ــل  ــة مث ــراض املعدي ــض األم ــار بع ــدة انتش ــن ح ــة م ــج الوقاي ــوج برام ــام ول ــات أم واملعيق

الســل واألمــراض املنقولــة جنســيا.

اتفــق األشــخاص املســتجوبون يف جممــل البلــدان الثاثــة حــول طبيعــة اخلدمات األساســية 
الــي يطلبهــا املهاجــرون ويتعلــق األمــر باملراقبــة قبــل الــوالدة وأثناءهــا وكــذا بعدهــا وبرامج 
التلقيــح  لفائــدة األطفــال وتوفــري الرعايــة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة 
كارتفــاع ضغــط الــدم واالضطرابــات النفســية والعقليــة وكــذا مشــاكل مرتبطــة بالعنــف 
اجلنســي واإلعاقــة )خاصــة يف حالــة املهاجريــن الفاريــن مــن نــزاع مســلح كمــا حــدث مــع 

الســورين الذيــن وصلــوا مصــر مؤخــرا(.

 45 معلومات حمصل عليها من استجوابات أجريت يف مصر و املغرب وتونس يف أكتوبر ونونرب 2013.

 46 معلومات حمصل عليها من استجوابات أجريت يف مصر و املغرب وتونس يف أكتوبر ونونرب 2013.
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يف مصــر، يتوجــب علــى املهاجريــن غــري النظاميــن أن يتكلفــوا بتغطيــة تكاليــف الرعايــة 
الصحيــة اخلاصــة هبــم. هــذا وتوفــر املنظمــة الدوليــة للهجــرة مســاعدة طبيــة مباشــرة 
للمهاجريــن األكثــر ضعفــا، مبــا يف ذلــك ضحايــا االجتــار يف األشــخاص كمــا تدعــم املفوضية 
الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن تكاليــف الرعايــة الصحيــة لاجئــن وطالــيب 
ــوص  ــة خبص ــة املصري ــل احلكوم ــن قب ــة م ــات املربم ــن االتفاقي ــي. و متك ــوء السياس اللج
الرعايــا الســورين والســودانين مــن ولــوج هــؤالء إىل الرعايــة الطبيــة حبيــث تســمح هلــم 

بــأداء نفــس الســعر املطبــق علــى املصريــن.
ويف املغــرب، ومبــا أن االســتفادة مــن هــذه اخلدمــات ال تتطلــب ترخيــص إقامــة، يلــج املهاجــرون 
إىل الرعايــة الصحيــة علــى قــدم املســاواة مــع املواطنــن. وتقــدم اخلدمــات الصحيــة مــن 
ــة  ــة والثالث ــة الثاني ــن الدرج ــات م ــح اخلدم ــا ال متن ــا فيم ــخص جمان ــة األوىل ألي ش الدرج
دون مقابــل ســوى لألشــخاص املســتفيدين مــن تأمــن صحــي )عمــال نظاميــن وموظفــي 
اخلدمــة املدنيــة ومتقاعديــن، إخل(. ومنــذ ســنة 2011، خيضــع الفقــراء مــن املغاربــة الذيــن ال 
يســتطيعون التوفــر علــى تأمــن لنظــام املســاعدة الصحيــة وبالتــايل ميكنهــم االســتفادة 
جمانــا مــن اخلدمــات الصحيــة مــن الدرجــة الثانيــة والثالثــة. ونظــرا لعــدم إمكانيــة ولــوج 
ــة ســواء  ــات الطبي ــة اخلدم ــذا النظــام، فإهنــم ال يســتفيدون مــن جماني ــن إىل ه املهاجري
كانــت مــن الدرجــة الثانيــة أو الثالثــة إال إن كانــوا يعانــون مــن أمــراض معديــة مثــل الســل 
ــري  ــات غ ــل املنظم ــاالت، تتكف ــذه احل ــم ه ــبة. ويف معظ ــة املكتس ــص املناع ــريوس نق أو ف
احلكوميــة باملصاريــف الطبيــة للمهاجريــن )أ. كاريــون لوبيــز،  أ. خــري الديــن وك. كوسكســو، 

.)2013

أمــا يف تونــس، يشــبه الوضــع املغــرب. إذ يلــج األجانــب والتونســيون إىل الرعايــة الصحيــة 
ــوج  ــمح  بالول ــة ال يس ــري جماني ــات غ ــت اخلدم ــا إذا كان ــة م ــاواة، ويف حال ــدم املس ــى ق عل
إليهــا جمانــا أو بتســعرية خمفضــة ســوى للمواطنــن املحتاجــن وشــركائهم و أطفاهلــم 
ــة  ــة الدولي ــة واملنظم ــة املحلي ــري احلكومي ــات غ ــر املنظم ــا توف ــا. كم ــم قانون ــرف هب املعت
ــن غــري النظاميــن خاصــة األكثــر ضعفــا  ــة الصحيــة للمهاجري للهجــرة خدمــات الرعاي
منهــم )األطفــال املهاجــرون غــري املصحوبــن واملهاجــرون الذيــن تقطعــت هبــم الســبل و 
ــة  ــع املؤسســات العمومي ــات م ــا االجتــار يف األشــخاص، إخل.( . ولقــد أبرمــت اتفاقي ضحاي
مــن أجــل توفــري هــذه املســاعدة، إال أن تنفيذهــا مــا زال يطــرح حتديــا. كمــا تقــدم املفوضيــة 
الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن خدمــات الرعايــة الصحيــة لألشــخاص املعنيــن 
ــؤون  ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــة )املفوضي ــة العمومي ــاع الصح ــع قط ــاون م بتع
الاجئــن، 2013a( . فيمــا تــزال العديــد مــن املستشــفيات متــرددة يف اســتقبال املهاجرين غري 
النظاميــن؛ وعــاوة علــى ذلــك، يلــزم القانــون الوطــين مجيــع املؤسســات العموميــة بإبــاغ 
الشــرطة لــدى تقدميهــا املســاعدة للمهاجريــن غــري النظاميــن، مبــا يف ذلــك املستشــفيات، 

ممــا يــردع املهاجريــن عــن اللجــوء إىل هــذه اخلدمــات.

مــن خــال مــا ســبق، توجــد حواجــز إضافيــة بالنســبة إىل الرعايــة الصحيــة للمهاجريــن يف 
جممــل البلــدان الثاثــة. إذ ترتبــط، كمــا هــو الشــأن يف حالــة التعليــم، بظــروف املهاجريــن 
ــب  ــل أغل ــذا، تتمث ــة. وهك ــة الوطني ــة الصحي ــة الرعاي ــا أنظم ــي تواجهه ــات ال والتحدي
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العوائــق الشــائعة الــي يواجههــا املهاجــرون عنــد ســعيهم للولــوج إىل خدمــات الرعايــة 
الصحيــة حســب مــا أشــار إليــه األشــخاص املســتجوبون يف:1( احلواجــز اللغويــة؛ 2( اجلهــل 
بكيفيــة عمــل نظــام الرعايــة الصحيــة؛3( عــدم التوفــر علــى وثائــق رمسيــة ممــا حيــد مــن 
الولــوج إىل أنظمــة الرعايــة الصحيــة؛ 4( ختــوف املهاجريــن غــري النظاميــن مــن االعتقــال 
عنــد اللجــوء إىل املؤسســات العموميــة؛ 5( صعوبــات يف تأديــة مصاريــف التنقــل للوصــول 
إىل مؤسســات الرعايــة الصحيــة خاصــة يف املــدن الكــربى مثــل القاهــرة والــدار البيضــاء؛ 
6( التبايــن االجتماعــي والثقــايف بــن األطبــاء واملرضــى؛ 7( اخلــوف مــن األحــكام النمطيــة 

وامليــز.

3.1.6 الولوج إلى العمل
يعتمــد الولــوج إىل العمــل إىل حــد كبــري، علــى الوضعيــة القانونيــة للمهاجريــن وتوفرهــم 
علــى رخصــة عمــل يف البــاد الــي يقيمــون فيهــا. ويف جممــل البلــدان الثاثــة، ال ميكــن أن 
ــروا  ــي إال إذا توف ــوء السياس ــو اللج ــون وطالب ــن والاجئ ــري النظامي ــرون غ ــتغل املهاج يش
علــى عقــد قانــوين، وحيــدث هــذا األمــر فقــط عندمــا يتعــذر شــغل مواطــن ملنصــب معــن. 
ممــا يصعــب علــى املهاجريــن إجيــاد ســبل للعيــش والولــوج إىل خدمــات تتطلــب األداء كمــا 
ــكل  ــري املهي ــل غ ــه العم ــذي حيقق ــول ال ــكل املدخ ــذا يش ــل. وهك ــن قب ــك م ــري إىل ذل أش
واإلعانــات الــي متنحهــا األســرة واألصدقــاء والصدقــة مصــادر رئيســية للدخــل بالنســبة 
ــض  ــأ بع ــدويل ، 2012(. ويلج ــتاين ال ــز فينس ــتون، 2013؛ مرك ــن )ل.ج. جونس إىل املهاجري
ــتفحلة  ــرة مس ــذه الظاه ــكل، وه ــري املهي ــاع غ ــي يف القط ــل املومس ــن إىل العم املهاجري
ــن نظــرا لكــون  ــرة يف دول مثــل املغــرب ومصــر وليســت حكــرا علــى العمــال املهاجري بكث
مواطــين هــذه البلــدان يعملــون أيضــا يف نفــس القطــاع. ورغــم أن العمــل غــري املهيــكل 
ــوء  ــة لس ــر عرض ــم أكث ــه جيعله ــل، إال أن ــكال الدخ ــن أش ــكا م ــن ش ــب للمهاجري جيل
ــا ال  ــوين، كم ــد قان ــب عق ــة مبوج ــى محاي ــرون عل ــم ال يتوف ــا أهن ــتغال مب ــة واالس املعامل
تســاهم مردوديتهــم يف هــذا القطــاع مباشــرة يف حتقيــق مداخيــل ضريبيــة للبلــد املضيــف.

يف مصــر، يلجــأ املهاجــرون ســواء الذكــور أو اإلنــاث إىل العمــل يف قطــاع اخلدمــات47. إذ غالبــا 
ــات أطفــال  ــة ومربي ــن والنســاء كعامــات نظاف ــا يعمــل الرجــال كســائقن وحــراس أم م
ــب )مركــز  األســر املنحــدرة مــن الطبقتــن املتوســطة والغنيــة مبصــر وكــذا بعــض األجان
فينســتاين الــدويل، 2012(. وال حيمــي قانــون الشــغل املصــري العمــال يف البيــوت -املواطنــن 
واألجانــب علــى حــد ســواء- والذيــن يعــدون األكثــر عرضــة لاســتغال )املبــادرة املصريــة 
ــع فيمــا يعمــل  ــد مــن الرجــال يف املصان للحقــوق الشــخصية 2010(. كمــا يعمــل العدي
أولئــك الذيــن يتوفــرون علــى مســتوى تعليمــي عــال لــدى املنظمــات غــري احلكومية. وحســب 
جمموعــات الاجئــن الــي ركــز عليهــا مركــز فاينشــتاين الــدويل يف القاهــرة، تتجلــى بعــض 
العوائــق الــي حتــول دون العثــور علــى وظيفــة يف: »عــدم القــدرة علــى العثــور علــى وظيفــة 
مقابــل راتــب تنافســي، نظــرا لعــدم رغبــة املصريــن يف توظيــف أجانــب، و انعــدام القــدرة 

 47 معلومات حمصل عليها من مقابالت أجريت يف مصر يف نونرب 2013.
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اجلســدية أو النفســية علــى العمــل وانعــدام توفــر وثائــق للشــروع يف صفقــة جتاريــة وترقــب 
عمليــة إعــادة التوطــن« )مركــز فينســتاين الــدويل ، 2012 :28(. إضافــة إىل الرواتــب، 
يتعيــش املهاجــرون مــن التحويــات الــي يرســلها أفــراد أســرهم القاطنــن يف املهجــر )خارج 
بلداهنــم األصليــة( ومــن الدعــم املــادي الــذي تقدمــه هلــم املنظمــات مــن مســاعدات ومــن 

املــوارد الــي توفرهــا جمموعــات املهاجريــن  )مركــز فينســتاين الــدويل، 2012(.
 

ــال  ــدن كعم ــون يف امل ــن يعيش ــن الذي ــن املهاجري ــور م ــتغل الذك ــا يش ــا م ــرب، غالب يف املغ
ــأ  ــار. وتلج ــنغالين، كتج ــة الس ــرون، خاص ــل آخ ــا يعم ــي. فيم ــاع الفاح ــاء أو يف القط بن
النســاء إىل العمــل كخادمــات يف املنــازل. كمــا يعتمــد املهاجــرون علــى األمــوال الــي حتوهلــا 
أســرهم والصدقــة خصوصــا أولئــك الذيــن يعيشــون يف الغابــات والذيــن ال ميكنهــم الولــوج 

إىل وظائــف.
ليــس مــن الســهل العثــور علــى عمــل بالنســبة للمهاجريــن يف املغــرب، كمــا ميكــن اعتبــار 
ظــروف العمــل اســتغاال يف بعــض احلــاالت. ويشــكل حجــز جــوازات الســفر وتــدين الرواتــب و 
عــدم التوصــل هبــا جــزءا مــن املشــاكل الــي يواجههــا املهاجــرون48. هــذا ويســتفيد بعــض 
ــن  ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــه املفوضي ــج وضعت ــن برنام ــن م الاجئ
للنهــوض بتنفيــذ األنشــطة املــذرة للدخــل بتعــاون مــع اجلمعيــة املغربيــة لدعــم املقاولــة 
ــة  ــاكلة مقاول ــى ش ــة عل ــاريعهم  اخلاص ــاء مش ــن إنش ــن م ــن الاجئ ــرى، إذ ميك الصغ

ــة و حاقــن وطباخــن، إخل. صغــرى كصانعــي أحذي
ــى  ــم عل ــن منه ــى احلاصل ــر عل ــن ستيس ــاع املهاجري ــوية أوض ــة تس ــإن عملي ــايل ف وبالت
ــراءات  ــة اإلج ــة مباءم ــت احلكوم ــد التزم ــل. وق ــوج إىل عم ــة الول ــة اخلاص ــص اإلقام تراخي
احلاليــة ليتمكــن املهاجــرون مــن الولــوج إىل عمــل دون احلاجــة إىل وســيلة تثبــت عــدم تواجــد 

مواطــن للقيــام بنفــس العمــل.

ــة، املطاعــم، إخل(،  ــات )املحــات التجاري ــس، فيعمــل املهاجــرون يف قطــاع اخلدم ــا يف تون أم
والصناعــة الســياحية )نادلــة، بســتاين، عاملــة نظافــة، إخل.( كتجــار أو عمــال بنــاء. وتقبــل 
ــف  ــرب وظائ ــي تعت ــرى فه ــة أخ ــال مزنلي ــت أو أعم ــؤون البي ــري ش ــى تدب ــرة عل ــاء بكث النس
ــر  ــس، ويؤكــد تقري ــى عمــل يف تون ــور عل شــائعة يف صفوفهــن49. ليــس مــن الســهل العث
حــول دراســة تتعلــق بــاستراتيجية مراعاة العمر واجلنــس والتنوع أجنزهتــا املفوضيــة 
ــون عــن  ــس عاطل ــن يف تون ــن أن معظــم الاجئ الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئ
ــار  ــن اعتب ــن، 2013b(. وميك ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــل )املفوضي العم
ظــروف العمــل، يف بعــض احلــاالت، اســتغالية ويتعــرض املهاجــرون للتهديــد مــن قبــل أربــاب 

العمــل إذا هــم اشــتكوا مــن هــذه الظــروف.

 48 معلومات حمصل عليها من مقابالت أجريت يف املغرب يف أكتوبر2013.
 49 معلومات حمصل عليها من مقابالت أجريت يف تونس يف نونرب 2013.
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4.1.6 الـــولــوج
إلــى القضــاء

يطــرح ولــوج املهاجريــن إىل القضــاء واحــدا مــن أكــرب التحديــات الــي تواجههــا احلكومــات 
واملجتمــع املــدين واملنظمــات الدوليــة يف جممــل البلــدان املســتهدفة. ويعتــرب جتــرمي اهلجــرة 
ــن  ــد م ــا حت ــدل لكوهن ــرية للج ــة ومث ــة جوهري ــة قضي ــدان الثاث ــة يف البل ــري النظامي غ
ممارســة احلقــوق. ونظــرا العتبــار اهلجــرة غــري النظاميــة عمــا إجراميــا، يتخــوف املهاجــرون 
ــر أو  ــار يف البش ــل أو االجت ــتغال يف العم ــل االس ــاكات )مث ــا االنته ــن ضحاي ــري النظامي غ
االعتــداءات اجلنســية( مــن التبليــغ عنهــا لتفــادي ترحيلهــم50. علــى ســبيل املثــال، يف حالــة 
ــة  ــاوية للضحي ــة متس ــاء ومعامل ــع إىل القض ــوج اجلمي ــى ول ــون عل ــص القان ــرب، ين املغ
بغــض النظــر عــن الوضــع اإلداري. ومــع ذلــك، فــإن الولــوج الفعــال للمهاجريــن إىل القضــاء 

صعــب وتوجــد عراقيــل متعــددة كمــا هــو مذكــور يف املقابــات ويتــم شــرحه الحقــا51.

رغــم أن احلكومــات تبــذل بعــض اجلهــود بتعــاون مــع الشــركاء يف املجتمــع املــدين واملنظمــة 
ــج  ــبة إىل الربنام ــال بالنس ــو احل ــا ه ــا )كم ــذه القضاي ــع ه ــل م ــرة للتعام ــة للهج الدولي
ــة العامــة  ــب املحامــن والقضــاة وأعضــاء النياب اخلــاص مبكافحــة االجتــار يف البشــر وتدري
للنهــوض بولــوج املهاجريــن إىل القضــاء بغــض النظــر عــن ]عــدم توفرهــم[ علــى وثائــق(، 
فــإن الواقــع خمتلــف إذ ال يشــعر املهاجــرون باحلمايــة عنــد تعرضهــم للجرميــة وال يلجــؤون  
ــود  ــذه اجله ــي هل ــذ احلقيق ــح أن التنفي ــذا اتض ــة52. وهك ــدان املضيف ــاء يف البل إىل القض

ــن اإلقليمــي واملحلــي. ــا، ال ســيما علــى الصعيدي يشــكل حتدي

وإىل جانــب العوائــق الشــكلية، هنــاك عوامــل أخــرى حتــول دون ولــوج املهاجريــن إىل القضــاء 
كحواجــز اللغــة والتواصــل )بالرغــم مــن أن القانــون ينــص علــى احلــق يف اســتعمال مترجــم 
عندمــا يكــون الشــخص املعــين باملتابعــة القضائيــة ال يتحــدث أو يشــتبه أنــه ال ميكــن أن 
يفهــم، كمــا هــو احلــال املغــرب(، وعــدم اإلملــام بكيفيــة عمــل نظــام القضــاء يف البلــدان 
املضيفــة هلــم. وذكــر مسايــن الشــري حاجــزا آخــر )2010( يتجلــى يف »احلظــر الثقــايف لنقــل 
الزناعــات والصراعــات الــي حتــدث داخــل املجتمــع نفســه إىل الفضــاء اخلارجــي العــام )البلد 
املضيــف(، أو مــع جمتمعــات أجنبيــة أخــرى )مجاعــات املهاجريــن(« )س. الشــري، 2010:53(. 
وكمــا تأكــد مــن خــال لقــاءات مــع املهاجريــن، عندمــا ينشــب صــراع يف صفــوف مجاعــات 
ــا مــا يكــون الزعمــاء مســؤولن عــن التعاطــي معهــا  ــن املجتمعــات، غالب ــن أو ب املهاجري
والتوصــل إىل حلــول بشــأهنا. وحيتــرم كل فــرد يف اجلماعــة هــذا اإلجــراء رغــم التشــكيك يف 

›إنصــاف‹ القــرار، كمــا هــو احلــال بالنســبة إىل النســاء ضحايــا العنــف اجلنســي.

 50 معلومات حمصل عليها من مقابالت أجريت يف مصر واملغرب وتونس يف أكتوبر ونونرب 2013.
51معلومات حمصل عليها من مقابالت أجريت يف املغرب  يف أكتوبر ونونرب 2013.

 52 معلومات حمصل عليها من استجوابات أجريت يف مصر واملغرب وتونس يف أكتوبر و نونرب 2013.
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2.6 اإلدماج االجتماعي
تكمــن أحــد أهــم الطــرق الرئيســية لتحليــل قــدرة البلــد علــى اســتضافة املهاجريــن وإدارة 
ــكل  ــه يش ــن لكون ــي للمهاجري ــاج االجتماع ــتوى االندم ــاس مس ــرة يف قي ــات اهلج تدفق
ــاالت  ــد املج ــى صعي ــي عل ــع املحل ــن واملجتم ــن املهاجري ــة ب ــات املتبادل ــا للتفاع مقياس
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة. ومتيــل املجتمعــات الــي تشــهد عمليــات اهلجــرة 
ــاد  ــن واالقتص ــي واألم ــتقرار الداخل ــدا لاس ــم هتدي ــب إىل بلداهن ــول األجان ــار دخ إىل اعتب
والعمــل والثقافــة. هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى، قــد يعتــرب املهاجــرون االندمــاج مــع 
ــى  ــاوة عل ــة. وع ــذا ومهي ــة وك ــق حقيقي ــبب عوائ ــا بس ــف صعب ــد املضي ــين البل مواط
ختوفهــم مــن فقــدان العناصــر املكونــة للهويــة اخلاصــة هبــم )اللغــة والثقافــة والديــن، 
ــاوف  ــم خم ــف. وتترج ــد املضي ــم يف البل ــول دون اندماجه ــع أن حت ــذه املوان ــن هل إخل.( ميك
املجتمعــات ›املضيفــة‹ و‹الوافــدة‹ إىل نبــذ متبــادل، ولــو دون وعــي، الشــيء الــذي ميكــن أن 
يظهــر جليــا نوعــا مــا حســب بعــض العوامــل كاملســتوى التعليمــي للفــرد و االطــاع علــى 
ــن  ــريف ب ــايف واملع ــادل الثق ــة التب ــم ترقي ــا تت ــرى. إذ عندم ــخصية أخ ــارب ش ــات و جت ثقاف
ــة(  ــات خمتلف ــن ثقاف ــاره تعايشــا و مزجيــا ب ــايف )باعتب ــح التداخــل الثق األشــخاص، يصب

ــة. ــة حقيقي إمكاني
ــن يف  ــي للمهاجري ــاج االجتماع ــإن االندم ــث، ف ــاء البح ــتقاة أثن ــات املس ــب املعلوم وحس
ــز« يف  ــد اســتخدمت كلمــة »متيي ــا. وق ــا يكــون واقع ــة هــو أبعــد م ــدان الثاث جممــل البل
معظــم االســتجوابات عنــد طــرح الســؤال بشــأن هــذه القضيــة. إذ أعــرب كل مــن املهاجرين 
ــري.  ــز عنص ــا مي ــم ضحاي ــن كوهن ــرب ع ــراء والع ــوب الصح ــا جن ــن أفريقي ــن م املنحدري
ــا  ــن االســتقبال، كم ــق حبس ــا يتعل ــة فيم ــرب باخليب ــون الع ــعر الاجئ ــوم، يش ــى العم وعل
ذكــر ذلــك، خــال االســتجوابات، األشــخاص العاملــون بصفــة مباشــرة مــع هــذه الفئــة53. 

ويف مصر، كثريا ما مت اإلباغ عن أعمال عدائية جتاه الاجئن السورين.

ويف الدراســة الــي أجرهتــا اجلمعيــة املغربيــة للدراســات واألحبــاث حــول اهلجرة ســنة 2009 
ــا  ــة ومهاجــري أفريقي ــن املغارب ــات ب )علمــي مشيشــي ح و خشــاين،م 2009( حــول العاق
جنــوب الصحــراء، أكــد 49 ٪ مــن املغاربــة املســتجوبن أن لديهــم اتصــال أو عاقــات أو مهــا 
معــا هبــؤالء املهاجريــن و يتقبــل 63 ٪ منهــم فكــرة العيــش معهــم يف نفــس احلــي. ولكــن، 
ــة  ــردود اإلجيابي ــت ال ــن، كان ــع املهاجري ــكن م ــاركة الس ــق مبش ــؤال املتعل ــرح الس ــد ط عن
حمــدودة حيــث أعــرب 30 ٪ فقــط عــن انفتاحهــم علــى هــذا الســيناريو. ومــن بــن أســباب 
رفــض الوضعيــة املذكــورة، هنــاك العنصريــة الــي أفصــح ٪2.3 فقــط مــن املســتجوبن 
عنهــا والديــن بنســبة 20 ٪ وعــادات العيــش مبعــدل 40 ٪ وكــذا األمــن بنســبة 33 ٪. وأشــار 
ــرت   ــرطة. وذك ــع الش ــاكل م ــب املش ــراض وجتن ــن األم ــم م ــتجوبن ختوفه ــن املس 14 ٪ م
أســباب أخــرى مثــل انعــدام النظافــة والضوضــاء بنســبة 42 ٪ ممــا يــربز تواجــد كليشــيهات 
وتعصبــات. وعنــد احلديــث عــن إمكانيــة الــزواج  مبهاجــر إفريقــي جنــوب الصحــراء، أجــاب 
23.9 ٪ فقــط مــن األشــخاص املســتجوبن بالقبــول. وتكمــن األســباب الرئيســية لرفــض 
هــذا االحتمــال يف اجلنســية )٪79( والديــن )٪68( )ح.، علمــي مشيشــي وم.، خشــاين، 2009(.

 53



 60

وحســب املؤلفــن، مل تؤكــد الدراســة علــى نطــاق واســع الفكــرة العامــة بشــأن العنصريــة 
يف املغــرب، ممــا يــدل علــى وجــود تبايــن شاســع بــن متثــل التمييــز الــذي حتــدث عنــه املهاجرون 
وتصــورات املغاربــة لســلوكهم التمييــزي ونبذهــم للغــري. ويف كلتــا احلالتــن، حــددت بعــض 

البيانــات يف الدراســة حــاالت اعتــداء لفظــي وجســدي مباشــر.

ووفقــا للدراســة، تصبــح املواقــف إزاء العاقــات مــع الغــري أقــل إجيابيــة كلمــا كانــت العاقة 
ــة  أكثــر محيميــة. ولــدى الســؤال عــن إمكانيــة العيــش يف نفــس املنطقــة، كانــت األجوب
ــن أو  ــة مــع تلــك املتعلقــة بإمكانيــة تقاســم مــزنل مــع املهاجري اإلجيابيــة مرتفعــة مقارن
الــزواج منهــم. وقــد يكــون االندمــاج ممكنــا بالنســبة إىل املهاجريــن الذيــن يقطنــون يف املــدن، 
ولكــن كمــا ذكــر، يعيــش العديــد منهــم يف الغابــات ممــا حيــد مــن إمكانيــة التفاعــل مــع 

املجتمــع املحلــي.

أمــا يف مصــر، يتجــه املصريــون األقــل ثــراء واملهاجــرون حنــو العيــش يف جمتمعــات خمتلطــة 
يف القاهــرة، وكمــا ذكــر يف االســتجوابات، قــد يشــعر بعــض املصريــن بتحفــظ إزاء وجــود 
هــذه الفئــة مــن الســكان األجانــب يف فضاءاهتــم التقليديــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بتقبــل 
املهاجريــن وتســهيل اخلدمــات املقدمــة هلــم بشــكل حصــري. ويعــد هــذا العــامل مشــتركا 
بــن البلــدان الناميــة حيــث ينجــم عــن حمدوديــة القــدرات املاليــة علــى صــراع احلكومــات 
مــن أجــل ضمــان اخلدمــات األساســية للســاكنة التابعــة هلــم. ويف هــذا الســياق، تلقــى 
الربامــج اخلاصــة الــي تســتهدف املهاجريــن صــدى ســلبيا لــدى الســكان املحليــن، كمــا 

ذكــر يف اســتجوابات خمتلفــة أجريــت يف جممــل البلــدان الثاثــة.

ــاع  ــد األوض ــن تعقي ــي م ــع املحل ــل املجتم ــة داخ ــبكات اجتماعي ــة ش ــدام إقام ــد انع ويزي
ــون  ــي حيتاج ــوارد ال ــن امل ــد م ــوج إىل العدي ــة الول ــرا لصعوب ــن نظ ــية للمهاجري املعيش
إليهــا. وهــذا ال يؤثــر فقــط علــى وضعيتهــم االقتصاديــة والولــوج إىل اخلدمــات األساســية 
)وهــي حمــدودة جــدا كمــا ذكــر( بــل أيضــا علــى حالتهــم النفســية ورفاهيتهــم اخلاصــة. 
ويعتــرب دعــم املجتمــع مصــدر رفاهيــة  للمهاجريــن لكوهنــم يتقامســون هويــة اجتماعيــة 
وثقافيــة مشــتركة. ويف معظــم احلــاالت، يشــكل املجتمــع أيضــا مصــدرا أساســيا للدعــم 
املــايل عنــد احلاجــة. وهــذا أمــر قائــم يف املجتمعــات ذات الشــرائح العريضــة، كمــا هــو احلــال 
ــة،  ــن يعيشــون يف حمن ــن الذي ــث يقــل عــدد املهاجري ــس حي ــا يف تون يف املغــرب ومصــر. أم
فتشــكل العزلــة صعوبــة مضافــة )املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن، 
2013b(. وبالتــايل فاحلاجــة ماســة إىل دعــم املجتمــع خاصــة يف حالــة األطفــال املهاجريــن 
غــري املصحوبــن واملهاجريــن الذيــن يعيشــون وحدهــم، وهــم يشــكلون أكــرب نســبة مئويــة.

ــا  ــا وغالب ــي يواجهوهن ــاكات ال ــز واالنته ــن التميي ــة ع ــرق خمتلف ــرون بط ــرب املهاج وأع
ــة  ــوء املعامل ــن س ــر م ــاء أكث ــاين النس ــة تع ــة عام ــهم، وبصف ــى جنس ــف عل ــا تتوق م
واملضايقــات. ويتــم اللجــوء بانتظــام إىل العنــف القائــم علــى النــوع )اجلنســي(  كوســيلة 

ــرأة. ــتغال امل الس
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ويعتــرب التعليــم أحــد أهــم عناصــر االندمــاج يف املجتمعــات لكون املــدارس تشــكل فضاءات 
للتنشــئة االجتماعيــة والتبــادل والتفاعــل بــن األطفــال. لــذا حتــول القيــود املفروضــة علــى 
الولــوج إىل التعليــم دون اندمــاج القاصريــن وخلــق جمتمــع يتميــز بتداخــل ثقافــات خمتلفة 
والــي تشــكل جــزءا منــه، إذ ميكــن ولــوج املــدارس مــن خلــق شــبكات وعاقــات شــخصية 
ــة.  ــة اجلماعي ــاج والرفاهي ــتويات االندم ــن مس ــع م ــايل الرف ــو‹ وبالت ــف‹ و‹مدع ــن ›مضي ب
ــدويل يف  ــتاين ال ــز فينس ــا مرك ــي أجراه ــوارات ال ــرة يف احل ــذه الفك ــن ه ــري ع ــد مت التعب وق
مصــر، حيــث اندمــج الاجئــون بشــكل أفضــل  يف اجلامعــات املصريــة الــي يدرســون هبــا. 
كمــا أكــد مجيــع الطلبــة املنحدريــن مــن الســودان وجنوبــه الذيــن شــاركوا يف الدراســة أن 
عاقاهتــم بالطلبــة اآلخريــن جيــدة ولديهــم أصدقــاء يف اجلامعــات الــي يتلقــون تعليمهــم 

فيهــا )مركــز فينســتاين الــدويل ، 2012(.
ــج  ــات حــول اهلجــرة والتروي ــة لنشــر املعلوم ــذا وتشــكل وســائل اإلعــام وســيلة هام ه
لتفاعــل الثقافــات. وتســاهم وســائل اإلعــام مــن خــال الصــورة الــي تعطيها عــن اهلجرة 
واملهاجريــن يف مشــال أفريقيــا، ســواء كانــت ›إجيابيــة‹ أو ›ســلبية‹، علــى االندمــاج والعاقــات 
بــن املجتمعــات )أي أن صــورة إجيابيــة عــن املهاجريــن يف وســائل اإلعــام قــد تــؤدي إىل اندماج 
ــل  ــس ال متي ــرب وتون ــر واملغ ــام يف مص ــائل اإلع ــدو أن وس ــح(. ويب ــس صحي ــايب والعك إجي
حاليــا إىل نشــر رســائل عادلــة حــول اهلجــرة كمــا يشــيع اســتخدام الصــور النمطيــة عــن 
املهاجريــن واجلوانــب الســلبية للهجــرة، ويبقــى اســتخدام الصــور النمطيــة عــن املهاجريــن 
ــة  ــة بالعمال ــدة املتعلق ــن املعاه ــر ع ــائعا. ويف تقري ــرة ش ــلبية للهج ــب الس ــذا اجلوان وك
املهاجــرة حــول املغــرب خبصــوص تطبيــق اتفاقيــة حقــوق املهاجريــن، مت التعبــري عــن هــذا 
اجلانــب كمــا أعربــت اللجنــة عــن عــدم ارتياحهــا لنشــر مظاهــر التمييــز والعنصريــة مــن 
خــال وســائل اإلعــام )املعاهــدة املتعلقــة بالعمالــة املهاجــرة، 2012(. ومــع ذلــك ، يبــدو أن 
املعلومــات املتعلقــة باهلجــرة يف البــاد أصبحــت أكثــر إنصافــا منــذ الشــروع يف التعديــات 

القانونيــة يف شــتنرب 542013.

و تظهــر احلقائــق حــول الوضــع احلــايل أن املجتمــع املــدين واملنظمــات الدوليــة واحلكومــات 
يواجهــون حتديــا كبــريا مــن أجــل ضمــان اندمــاج أفضــل للمهاجريــن يف البلــدان املســتهدفة 
مــن خــال إنشــاء )وتيســري الولــوج إىل( فضــاءات التبــادل )العمــل واملــدارس واألحيــاء( الــي 
ميكــن أن يســتفيد منهــا يف هنايــة املطــاف كل مــن املهاجريــن واملجتمعــات املحليــة. وقــد مت 
بــذل بعــض اجلهــود املتعلقــة باإلدمــاج كمــا هــو الشــأن باملغــرب، حيــث يتــم حاليــا إعــداد 
مشــروع جديــد للقانــون اجلنائــي املغــريب، والــذي جيــرم بشــكل صريــح الكراهيــة والعنصرية. 
وباإلضافــة إىل ذلــك، قامــت منظمــات املجتمــع املــدين حبملــة ضــد العنصريــة خــال 2014 

أطلــق عليهــا »إمســي ليــس عــزي« )مامسيتيــش عــزي(.

هــذا وحتولــت وضعيــة البلــدان يف املنطقــة يف وقــت قصــري مــن دول مصــدرة للهجــرة إىل 
ــات بشــأن  مســتقطبة هلــا. بالتــايل فمــن غــري املســتغرب أن جمملهــا يواجــه حاليــا حتدي
اإلدمــاج القانــوين واالجتماعــي والثقــايف للوافديــن اجلــدد عليهــا. ويتوجــب علــى هــذه الــدول 
أساســا تعزيــز وتطويــر سياســات اإلدمــاج علــى مجيــع املســتويات لضمــان محايــة حقــوق 

املهاجريــن وجتنــب نشــوء وضعيــات غــري حمتملــة تــؤدي إىل خلــق جمتمعــات موازيــة.
 54 معلومات حمصل عليها من استجوابات أجريت يف املغرب يف أكتوبر و نونرب 2013.
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وينبغــي تعزيــز احلــوار بــن البلــدان وكــذا بــن احلكومــات واملجتمــع املــدين واملهاجريــن ملاءمــة 
السياســات يف املنطقــة مــع الوضــع اجلديــد ومعاجلــة املشــاكل علــى غــرار الصعوبــات الــي 
تواجــه احلكومــات يف ضمــان اخلدمــات األساســية للســكان املحليــن ممــا ميكــن أن يــؤدي إىل 
ــداول  ــر ت ــن. كمــا ميكــن أن يؤث رفــض املواطنــن الربامــج اخلاصــة الــي تســتهدف املهاجري
املفاهيــم املشــتركة بشــأن »الطبيعــة املؤقتــة« للمهاجريــن بــن كل مــن الســكان الوافدين 
واملضيفــن يف املنطقــة ســلبا علــى االندمــاج. وبالتــايل، يعتــرب إشــراك املهاجريــن كفاعلــن 
يف هــذه احلــوارات مســألة جوهريــة لتكريــس االندمــاج. كمــا ميكــن لعمليــات اإلدمــاج هــذه 
ــن  ــن واملهاجري ــدى املواطن ــي ل ــي الوع ــن تنام ــتفيد م ــاث أن تس ــدان الث ــل البل يف جمم
وكــذا التعــاون والتنســيق بــن احلكومــات واملجتمــع املــدين مــن أجــل العثــور علــى إجابــات 

مشــتركة ووضــع اهلجــرة يف صلــب خطــط وبرامــج التنميــة. 

7. عـوامـل الضـعـف 
الرئـيسـية

عــاوة علــى الوضعيــة القانونيــة وحالــة الضعــف الــي تؤثــر علــى املهاجريــن ككل، مــن 
املهــم تســجيل تنــوع هــذه املجموعــات وتشــكلها مــن شــرحية واســعة مــن األفراد. وتتســم 
ــس  ــع نف ــؤون إىل قط ــن يلج ــن الذي ــؤالء املهاجري ــاف ه ــدد واخت ــدة بتع ــات املعق التدفق
ــل، إخل.(  ــن العم ــا ع ــرون حبث ــون واملهاج ــة والاجئ ــباب اقتصادي ــرون ألس ــارات )املهاج املس
يطــرح كل منهــا ظروفــا جــد خمتلفــة تأثــر علــى أوضاعهــم املعيشــية وعلــى ولوجهــم إىل 

اخلدمــات وممارســتهم حلقوقهــم.

ــة كل شــخص  ــى وضعي ــر عل ــي ميكــن أن تؤث ــه مــن العناصــر ال ــاك عــدد ال حصــر ل هن
ــد املضيــف وتواجــد شــبكات  ــة إىل اهلجــرة وطــول مــدة اإلقامــة يف البل كاألســباب املؤدي
مســتقرة والتمكــن مــن الولــوج إىل العمــل والوضعيــة االقتصاديــة ومســتويات التعلــم، أو 
اإلملــام ببعــض احلــرف واحلالــة االجتماعيــة، أو عوامل شــخصية أخــرى مرتبطة بالشــخصية 
واملهــارات القياديــة، إخل. غــري أن هنــاك أربعــة عوامــل ضعــف معينــة تتمظهــر مــن خــال 
تأثريهــا الكبــري علــى جتــارب مجيــع املهاجريــن؛ 1( اجلنســية )تأثــريات اللغــة والديــن والثقافــة 
ــة(؛ 3(  ــة والعقلي ــى القــدرات البدني ــريات عل ــة )تأث واملظهــر اخلارجــي(؛ 2( الظــروف الصحي

اجلنــس )تأثــريات تبــادل أدوار النــوع( و4( الســن )تأثــريات مســتويات االســتقالية(.
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1.7 الجنسية
ــرا  ــن نظ ــبة إىل املهاجري ــف بالنس ــل الضع ــن عوام ــا م ــية عام ــكل اجلنس ــن أن تش ميك
لتأثريهــا يف ربــط العاقــات بــن الســكان املحليــن واملهاجريــن. واســتنادا إىل عناصــر مثــل 
اللغــة والثقافــة والديــن والعاقــات الثنائيــة بــن الــدول، تســاهم هــذه العاقــة يف تســهيل 
اندمــاج املهاجريــن يف جمتمــع بلــد املقصــد أو جعلــه أصعــب. وعندمــا يشــاطر املهاجــرون 
الســكان املحليــن بعــض العناصــر مثــل اللغــة والديــن، يســهل االندمــاج وخلــق رأس املــال 
ــات  ــدان ذات خلفي ــن بل ــن م ــن املنحدري ــة املهاجري ــع وضعي ــة م ــا مقارن االجتماعــي عموم
ثقافيــة ودينيــة ولغويــة خمتلفــة جــدا. وميكــن أيضــا لاختافــات اجلســدية إثــارة األحــكام 

النمطيــة والتمييــز، فيمــا يســهل تشــابه املامــح عمليــة االندمــاج.

ويف حالــة البلــدان الثــاث املســتهدفة، مت التوصــل مــن خــال االســتجوابات إىل أن االندمــاج 
يســهل أكثــر بالنســبة إىل املهاجريــن املســلمن والناطقــن باللغــة العربيــة. كمــا يســهل 
حتديــد املجتمــع املضيــف للقواســم املشــتركة مــع املهاجريــن القادمــن اجلــدد تقبــل هــؤالء 
الذيــن ختــول هلــم مقدرهتــم علــى اســتيعاب ثقافــة البلــد املضيــف الولــوج إىل املعلومــات 
واملــوارد. ومــع ذلــك، تكــون عمليــة اإلدمــاج غالبــا صعبــة ومعقــدة، كمــا هــو احلال بالنســبة 

إىل الســورين يف مصــر.

يف مصــر تتصــف جمتمعــات املهاجريــن بالتنــوع، حيــث توجــد اختافــات ثقافيــة عميقــة 
ــدان  ــة لبل ــروف اخلاص ــة إىل الظ ــا. وباإلضاف ــة بينه ــؤدي إىل التفرق ــا ي ــيات، مم ــن اجلنس ب
املنشــئأ والعاقــات الثنائيــة الــي جتمعهــا باحلكومــة املصريــة، تؤثــر الثقافــة والديــن واللغة 
بشــكل كبــري علــى »فــرص إجنــاح« املهاجريــن لعمليتهــم يف مصــر. فيمــا يكــون االندمــاج 
عمومــا أســهل بالنســبة إىل املهاجريــن الســودانين لكوهنــم يتقامســون اللغــة والثقافــة 
والتاريــخ املشــترك مــع مصــر )خاصــة يف اجلنــوب، حيــث يتقاطــع الســكان املصريــون مــع 
الســودانين يف الكثــري مــن القواســم املشــتركة(، كمــا يســهل االندمــاج بفضــل العاقــات 
الثنائيــة بــن مصــر والســودان الــي تســمح هلــم بالولــوج إىل الصحــة والتعليــم علــى 

ســبيل املثــال. 

يف حالــة إثيوبيــا، تســتمر اخلافــات العرقيــة بــن أورومــو وأمهــرة يف التســبب بانقســامات 
ــبب  ــة بس ــتضعفن للغاي ــون مس ــرب اإلريتري ــر. ويعت ــن يف مص ــات املهاجري ــن جمموع ب
الوضــع السياســي يف بلدهــم55، ممــا يؤثــر عليهــم أيضــا حــى عنــد إقامتهــم يف مصــر، بــل 
إهنــم يتخوفــون مــن االقتــراب مــن الســفارة اإلريتريــة وبالتــايل النضــال مــن أجــل احلصــول 
علــى جــواز ســفر أو وثائــق أخــرى، مبــا يف ذلــك وثائــق اهلويــة. ونتيجــة لذلــك، فــإن الغالبيــة 
ــورين،  ــبة إىل الس ــر. وبالنس ــي يف مص ــوء السياس ــب اللج ــن تطل ــن اإلريتري ــى م العظم
فقــد أثــرت الظــروف يف بلدهــم األصلــي والوضــع السياســي القائــم حاليــا يف مصــر علــى 

قدرهتــم علــى االندمــاج.
 55 نظام عسكري ال يسمح بإقامة أي فضاء سياسي للمعارضة و االنشقاق وواجب اخلدمة العسكرية إىل أجل غري 

مسمى يف ظل ظروف قاسية والفقر وانعدام الفرص االقتصادية يف البالد وراء هروب مئات اآلالف من الشباب من 
اريتريا )جمموعة األزمات الدولية، 2010(.
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علــى مســتوى االندمــاج، يواجــه املهاجــرون القادمــون مــن البلــدان الناطقــة باللغــة 
اإلجنليزيــة حنــو املغــرب وتونــس مشــاكل أكثــر مــن أولئــك املنحدريــن مــن البلــدان الناطقــة 
بالفرنســية، نظــرا لصعوبــة التواصــل مــع املجتمــع املحلــي. إذ ميكــن للغــة مشــتركة أن 
تؤثــر إجيابــا علــى إدمــاج املهاجريــن يف املجتمعــات املضيفــة، فيمــا يشــكل غياهبــا حاجــزا 
كبــريا. وعلــى ســبيل املثــال، يف املغــرب، وفقــا لدراســات حــول مراقبــة فــريوس نقــص املناعــة 
البشــرية الســلوكية والبيولوجيــة املتكاملــة للمهاجريــن غــري النظاميــن يف الربــاط، أجنزهــا 
ــن  ــل ٪35.4 مــن املهاجريــن الفرنكوفوني ــة، يعم ــوزارة الصح ــتون )2013( ل ل. ج. جونس
ــن  ــن الناطق ــر ٪34.9 م ــة. وذك ــن باإلجنليزي ــن الناطق ــع ٪28.8 م ــة م ــة مقارن يف العاصم
ــة تشــكل املصــدر الرئيســي للدخــل فيمــا تظــل هــذه النســبة يف  ــة أن الصدق باإلجنليزي
ــوج إىل  ــق بالول ــا يتعل ــن. وفيم ــبة إىل املهاجريــن الفرنكوفوني ــط بالنس ــدود ٪3.5 فق ح
الرعايــة الصحيــة، تلقــى ٪47.3 مــن الســكان املهاجريــن الفرنكوفونيــن رعايــة طبيــة منــذ 
دخوهلــم إىل املغــرب باملقارنــة مــع ٪33 مــن املهاجريــن الناطقــن باللغــة اإلجنليزيــة )ل. ج. 

ــتون، 2013(. جونس

2.7 الظـروف الصـحيـة
ــد  ــد املقص ــهم يف بل ــروف عيش ــى ظ ــر عل ــن أن تؤث ــة للمهاجري ــروف الصحي ــن للظ ميك
ألســباب خمتلفــة. أوال، قــد تشــكل  صعوبــات الولــوج إىل نظــام الرعايــة الصحيــة هتديــدا 
حليــاة املهاجريــن الذيــن يعانــون مــن مشــاكل صحيــة وال ســيما األمــراض اخلطــرية. ثانيــا، 
حتــد الظــروف الصحيــة الســيئة مــن قدرهتــم علــى الولــوج إىل العمــل، وبالتــايل إجياد ســبل 
العيــش املســتدامة. ثالثــا، قــد يواجــه املهاجــرون الذيــن يعانــون إعاقــات جســدية مشــاكل 
حتــد مــن قدرهتــم علــى الســفر ممــا يقلــل مــن إمكانيــات ولــوج العمــل فتتضــرر حياهتــم 
االجتماعيــة وبالتــايل قدرهتــم علــى االندمــاج االجتماعــي. رابعــا، يصبــح املهاجــرون الذيــن 
يعانــون مــن أمــراض معديــة أكثــر عرضــة للتمييــز املباشــر والتهميــش االجتماعــي، كمــا 
هــو احلــال بالنســبة إىل املهاجريــن احلاملــن لفــريوس نقــص املناعــة البشــرية56. وأخــريا، حتــد 
االضطرابــات العقليــة و املشــاكل النفســية مــن قــدرة املهاجريــن الذيــن يعانــون منهــا مــن 
احلصــول علــى وظيفــة ممــا جيعلهــم ضحايــا األحــكام النمطيــة. وعلــى العمــوم، ميكــن أن 

تــؤدي املشــاكل الصحيــة إىل املزيــد مــن التمييــز و إذكاء حالــة الضحيــة لــدى املهاجــر.

 56 يف مصر، يعاقب القانون املهاجرين يف وضعية غري نظامية والطلبة أو السياح احلاملني لفريوس نقص املناعة 
البشرية ويسمح بترحيلهم. ومع ذلك، مل يتم أي ترحيل هلذا السبب يف 2013



65

3.7 النــوع
يشــكل جنــس الرجــل أو املــرأة واحــدا مــن أهــم العوامــل الــي تؤثــر علــى مشــروع اهلجــرة 
ــع  ــة الطاب ــذي يتســم هبيمن ــوع اجلنــس – ال ــه. وينعكــس التصــور العــام لنظــام ن بأكمل
الذكــوري الــذي يتمظهــر مــن خــال وضــع حواجــز أمــام املــرأة للولــوج إىل املــوارد االقتصاديــة 
واالجتماعيــة -  علــى طــول عمليــة اهلجــرة. ويــؤدي التوزيــع التقليــدي علــى مســتوى أدوار 
اجلنســن، الــي تنســب املســؤوليات اإلجنابيــة إىل النســاء و العمــل املــذر للدخــل إىل الرجــل، 
إىل اختافــات يف التعليــم واالســتقال املــادي ورأس املــال االجتماعــي والــي تكــون عمومــا 
أقــل بالنســبة إىل النســاء مقارنــة مــع الرجــال. وتعمــق هــذه االختافــات العنــف املمنهــج 
ــي  ــادي والسياس ــي واالقتص ــاج االجتماع ــن اإلدم ــد م ــوع وحت ــى الن ــين عل ــر املنب واملباش
والقانــوين للمــرأة يف البلــد األصــل )س. الشــري،2010؛ اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال 
التمييــز ضــد املــرأة 26  إعــان 2008(. ونتيجــة لذلــك، ميكــن لعــدم املســاواة بــن اجلنســن 
أن تكــون مبثابــة عوامــل حمفــزة للنســاء علــى اختــاذ قــرارات اهلجــرة، واألهــم مــن ذلــك، أهنــا 

تؤثــر علــى الطريقــة الــي ينهجنهــا للقيــام بذلــك.

يف معظــم احلــاالت، تغــادر النســاء البــاد صحبــة رجــل أو صحبــة أطفاهلــن. وتوفــر هلــن 
هــذه الرفقــة احلمايــة مــن االعتــداءات لكــون  تواجــد فــرد مــن العائلــة أو األطفــال يثبــط 
املجرمــن عــن االعتــداء علــى النســاء57. وحيــدث هــذا يف كل مــن الطــرق اإلفريقيــة الشــمالية 
ــد ســجلت  ــف وق ــع دائمــا العن ــإن وجــود الرفقــة ال مين ــك، ف ــة. ومــع ذل الشــرقية و الغربي
حــاالت ضــد مجاعــة بأكملهــا يف طريــق الســفر. وتكــون النســاء خصوصــا عرضــة، علــى 
ــي  ــدي واجلنس ــي واجلس ــف اللفظ ــن العن ــة م ــواع خمتلف ــن أن ــاة م ــة، للمعان ــول الرحل ط
ــوات األمــن  ــراد ق ــور واملقصــد  وكــذا أف ــدان العب ــات يف بل ــذي متارســه العصاب أساســا وال
ومهاجريــن ذكــور آخريــن أو أفــراد مــن ســكان البلــد املضيــف ) منظمــة أطبــاء بــا حــدود ، 
ــا ن.، 2010؛ الرابطــة العامليــة  ــه م.، كيليــه س. ومساكي 2008 ؛ بانــس- بواســاك ف.، أندري
للنســاء ، 2010(. وكثــريا مــا يســتخدم العنــف لفــرض الســيطرة واهليمنــة علــى النســاء 
كمــا مت تســجيل مقايضتهــن خبدمــات جنســية مــن أجــل عبــور احلــدود، أو بالغــذاء واملــاء 

خال الرحلة وخاصة يف املسار الغريب )س. الشري، 2010(.

ــتجوبت 130  ــث اس ــنة 2010، حي ــاء س ــة للنس ــة العاملي ــا الرابط ــة أجنزهت ــب دراس حس
امــرأة مهاجــرة مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء يف املغــرب واســبانيا، أشــرن إىل تواجــد ذكــر 
مبثابــة »رفيــق رحلــة« يســتخدم  كإجــراء محايــة مــن قبــل النســاء. و ميكــن هلــذا الرجــل 
ــة  ــك، ال تقــدم هــذه احلماي ــايل إنقــاذ حياهتــن. ومــع ذل ــن، وبالت محايتهــن مــن رجــال آخري
جمانــا وتدفــع مقابــل إتاحــة عاقــة جنســية لــه والقيــام بأعمــال مزنليــة )س. الشــري، 2010؛ 

ــان و ب. مجــال، 2008(. ــة للنســاء ، 2010؛ ج. فريدم الرابطــة العاملي

 57 معلومات حمصل عليها من استجوابات أجريت يف مصر واملغرب وتونس يف أكتوبر و نونرب 2013.
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ــى  ــرا عل ــريا مباش ــاء تأث ــه النس ــاين من ــذي تع ــي ال ــف اجلنس ــر العن ــاع مؤش ــف ارتف وخيل
ــف اجلنســي يصــرن  ــوايت تعرضــن للعن ــث أن النســاء الل ــة حي ــة اإلجنابي الظــروف الصحي
ــة  ــة العاملي ــه )الرابط ــوب في ــري املرغ ــل غ ــيا واحلم ــة جنس ــراض املنقول ــة لألم ــر عرض أكث
للنســاء، 2010(. عــاوة علــى ذلــك، ميكــن أن تتدهــور حالتهــن النفســية والعقليــة بشــكل 
كبــري. ومــن بــن املشــاكل النفســية الــي تتعرضــن هلــا ضحايــا العنــف اجلنســي، مت حتديــد 
اضطرابــات يف النــوم والشــعور بالذنــب واخلجــل والقلــق واالكتئــاب، ممــا ميكــن أن يــؤدي إىل 
ــذا  ــري ه ــا يس ــا م ــري، 2010(. وغالب ــي )س. الش ــار الفعل ــار أو إىل االنتح ــري يف االنتح التفك
ــع  ــل املجتم ــن قب ــذ م ــة والنب ــة االجتماعي ــع العزل ــب م ــا إىل جن ــي جنب ــف النفس الضع

ــان عــن فقــدان عذريتهــن. ــذي ينتــج يف معظــم األحي واإلحســاس بالعــار ال

وتســتمر حالــة الضعــف اخلــاص الــي تعــاين منــه النســاء العازبــات لــدى وصوهلــن إىل بلــد 
املقصــد إذ يعانــن مــن حواجــز أمــام الولــوج إىل عــدد متنــوع مــن املهــن، اللــوايت عــادة مــا 
يكــن مضطــرات إىل االختيــار بــن نوعــن مــن الوظائــف؛ إمــا العمــل يف البيــوت أو الدعــارة. 
وقــد تصبــح العامــات يف املنــازل ضحايــا انتهــاكات مثــل االســتغال والتحــرش اجلنســي 
 Save -ــة أنقــذوا األطفــال ــو، 2013؛ مجعي ــر و س. الريب واجلســدي )س. الشــري، 2010؛ ر. ماي
the children، 2013(. وتصبــح هــذه احلــاالت خطــرية علــى اخلصــوص عندمــا يتعلــق األمــر 
ــك،  ــدا ذل ــال Save the children 2013(. ع ــذوا األطف ــة أنق ــرات )مجعي ــات القاص بالفتي
تعــاين عامــات اجلنــس مــن العزلــة والنبــذ مــن قبــل املجتمــع مبــا أن الدعــارة فعــل ال يقبلــه  

املجتمــع )مركــز فينســتاين الــدويل، 2012(.

وهنــاك عنصــر مهــم مييــز نظــام النــوع يف عمليــة اهلجــرة ويتجلــى يف إمكانيــة تغيــري هــذا 
النظــام مــن خــال جتربــة اهلجــرة. وقــد حــدت األدوار الــي تنســب إىل النســاء واملنحصــرة 
ــة  ــاة اخلاص ــاءات احلي ــة بفض ــن االجتماعي ــطتهن وعاقاهت ــن أنش ــاب م ــا يف  اإلجن تقليدي
)املــزنل واألســرة املقربــة واألصدقــاء(. وتــدل عمليــة اهلجــرة علــى انفتــاح هــذا الفضــاء و 
اندمــاج النســاء يف الفضــاءات العامــة كمــا يتضــح بشــكل ملمــوس مــن خــال ســفرهن 
و تعرفهــن علــى أنــاس آخريــن وكــذا دول أخــرى. وميكــن تعزيــز هــذا التحــول يف بلــد املقصــد 
لكــون احليــاة اجلديــدة املتاحــة للمــرأة خمتلفــة جذريــا عــن الســابقة. ويتمثــل هــذا الوضــع 
بشــدة يف حالــة الاجئــات يف مصــر. ويســمح عثــور النســاء علــى عمــل كخادمــات يف املنــازل 
كأقصــى إمكانيــة مــن جعــل معــدالت التوظيــف مرتفعــة يف صفــوف النســاء أكثــر مــن 
الرجــال. ويف احلــاالت الــي تعمــل فيهــا املــرأة خــارج البيــت ويظــل الرجــل يف املــزنل، تتغــري 
األدوار الــي تقــوم هبــا املــرأة والرجــل داخــل البيــوت واملجتمعــات وكــذا العاقــات. و متثــل 

هــذه احلــاالت التغيــري الــذي طــرأ علــى نظــام النــوع. 

ويعتــرب الولــوج إىل العمــل خــارج املــزنل أحــد مصــادر القــوة الرئيســية بالنســبة إىل النســاء 
يف مجيــع أحنــاء العــامل، كمــا يرفــع مــن اســتقاهلن املــايل والــذايت. و يتضــح هــذا األمــر 
أكثــر يف حالــة املهاجــرات العازبــات. أمــا بالنســبة إىل النســاء املتزوجــات، فغالبــا مــا يقــرر 
الــزوج بشــأن كيفيــة صرفــه رغــم ســعيهن إىل كســبه بأنفســهن. وميكــن أن تــؤدي تقويــة 
وضعيــة  املــرأة أمــام عــدم رغبــة بعــض الرجــال يف تقبــل الوضــع اجلديــد إىل عــدم اســتقرار 
العاقــة واحتمــال ممارســة عنــف قائــم علــى النــوع58. كمــا قــد ال تتقبــل املــرأة أن تصبــح 

 58 معلومات حمصل عليها من استجوابات أجريت يف مصر يف نونرب 2013.
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معيلــة بســبب توليهــا دورا جديــدا مل تكــن تتوقعــه ممــا ميكــن أن يســبب التوتــر والتعاســة. 
وهــذا، يف كثــري مــن األحيــان، هــو حــال النســاء يف املجتمعــات العربيــة حيــث يتضــح فصــل 

األدوار بــن النســاء والرجــال جبــاء )FIC، 1012؛ محايــة األطفــال، 2013(.

ــا مــن متييــز آخــر قائــم علــى  وفيمــا يتعلــق باندماجهــن يف املجتمــع، تعــاين النســاء أحيان
ــون  ــرات واملهني ــاء املهاج ــرزت النس ــت، أب ــي أجري ــتجوابات ال ــم االس ــي معظ ــوع. فف الن
العاملــون يف املجــال التمييــز الزائــد الــذي تعانيــه خاصــة النســاء املنحــدرات مــن أفريقيــا 
ــرة  ــى الفك ــه عل ــزء من ــين يف ج ــذي ينب ــة، وال ــدان الثاث ــل البل ــراء يف جمم ــوب الصح جن

ــري، 2010(. ــود )س. الش ــاء الس ــارة النس ــط بدع ــي ترتب ــة ال النمطي

4.7 الســــن
يشــكل الســن بــدوره عامــل ضعــف كبــري. إذ يكــون األطفــال املهاجــرون غــري املصحوبــن 
واملنفصلــن عــن ذويهــم عرضــة بشــكل خــاص النتهــاك حقوقهــم أثنــاء عمليــة اهلجــرة. 
ــة يف 20  ــل املربم ــوق الطف ــة حبق ــة املتعلق ــا يف االتفاقي ــوص عليه ــري املنص ــا أن التداب كم
نونــرب 1989 حلمايــة حقــوق األطفــال تشــمل االلتــزام بتطويــر التشــريعات الوطنيــة وإنشــاء 
اهليــاكل اإلداريــة وإجنــاز أحبــاث و مجــع بيانــات وكــذا توفــري تدريــب شــامل حــول القضيــة 
يف كل مــن البلــدان املوقعــة )القانــون الــدويل حــول اهلجــرة،2011(. وينبغــي أن تشــمل هــذه 
ــة  ــال محاي ــة يف جم ــا اخلاص ــوين و أمهيته ــا الك ــرا لطابعه ــال نظ ــع األطف ــري مجي التداب
حقــوق األطفــال غــري املصحوبــن واملنفصلــن عــن ذويهــم. ويذكــر مــن بــن الشــروط الــي 
نــص عليهــا القانــون الــدويل حــول اهلجــرة حلمايــة األطفــال املهاجريــن: ترتيبــات اإلقامــة 
ــة  ــة ملعاجل ــة والعملي ــري القانوني ــة ؛ التداب ــة الصحي ــد والرعاي ــم اجلي ــوج إىل التعلي ؛ الول
ــداث  ــاز األح ــتحالة احتج ــن ؛ اس ــري املصحوب ــن غ ــال املهاجري ــدى األطف ــن ل ــف مع ضع
ــا  ــل وفق ــى العم ــن عل ــال القادري ــبة إىل األطف ــة بالنس ــروف مائم ــل يف ظ ــن ؛ العم اجلاحن
ــال  ــع األطف ــون م ــن يتعامل ــن الذي ــب للموظف ــص تدري ــذا ختصي ــة؛ وك ــن الوطني للقوان

ــدويل حــول اهلجــرة، 2011(. ــون ال ــن )القان ــن غــري املصحوب املهاجري

ومــا يــزال تطبيــق هــذه التدابــري يطــرح حتديــا بالنســبة إىل حكومــات جممــل البلــدان الثاثة، 
هــذا، وال تؤخــذ االحتياجــات اخلاصــة لألطفــال املهاجريــن غــري املصحوبــن بعــن االعتبار.

وبشــكل عــام، يتــم التعامــل معهــم علــى أســاس كوهنــم أشــخاصا راشــدين وخصوصــا 
عندمــا يتعلــق األمــر بالولــوج إىل اخلدمــات األساســية. وعــاوة علــى ذلــك، ال تطبــق التدابــري 
ــل، حســبما أكــدت منظمــات حقــوق اإلنســان  ــال والترحي ــات االعتق ــاء عملي ــة أثن الوقائي

.)IDC، 2013( علــى نطــاق واســع، وخاصــة يف املغــرب ومصــر
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ــة  ــة الذاتي ــدىن احلماي ــة إىل ت ــات، باإلضاف ــل املؤسس ــن قب ــة م ــري احلماي ــدام توف ــدل انع وي
ــة  ــة خاص ــون بصف ــؤالء معرض ــى أن ه ــن عل ــري املصحوب ــن غ ــال املهاجري ــزل األطف وع
للمخاطــر املرتبطــة باهلجــرة. وعــاوة علــى ذلــك، قــد يعانــون مــن جتــارب مؤملــة تزيــد مــن 
مشــاعر اليــأس واالكتئــاب )كــون وجتيــا، 2012 املشــار إليهمــا يف ر. مايــر وس. الريبــو، 2013(. 
ووفقــا لكــون وجتيــا )2012(، ميكــن أن تكــون هــذه التجــارب ذات صلــة بفقــدان أفــراد األســرة، 
وصعوبــات ماضيــة يف بلــدان املنشــأ مثــل الصراعــات واآلمــال العريضــة يف حيــاة أفضــل 
يف بلــدان املقصــد والــي مل تتحقــق بســبب التعــرض لصعوبــات أثنــاء عمليــة اهلجــرة.

ويف مصــر، غالبــا مــا يكــون األطفــال املهاجريــن غــري املصحوبــن يف ظــروف صحيــة ســيئة 
ــى املســتوى النفســي أو مــن  ــا عل ــي تظهــر أحيان ــات ال ــة والصدم بســبب ســوء التغذي
ــات  ــدم؛ اضطراب ــر ال ــر؛ فق ــداع؛ األرق؛ آالم الظه ــل، الص ــدي مث ــأمل جس ــعور ب ــال الش خ
ــو، 2013(.  ــر وس. الريب ــي )ر. ماي ــاز اهلضم ــاكل يف اجله ــة؛ ومش ــالك البولي ــي / املس الكل
وميكــن إســقاط هــذه املشــاكل علــى دول أخــرى مبــا أن األطفــال املهاجريــن غــري املصحوبــن 
يعانــون مــن نفــس الظــروف اهلشــة ورمبــا قــد واجهــوا صدمــات مماثلــة. وأكــدت املقابــات 
الــي أجريــت يف تونــس واملغــرب مــع األطفــال املهاجريــن غــري املصحوبــن هــذه الفرضيــة 
كمــا أعــرب كل منهــم عــن الشــعور بالوحــدة وفقــدان األمــل بشــأن مســتقبلهم وعــدم 

قدرهتــم علــى التعاطــي مــع وضعيتهــم املتعثــرة الراهنــة.

ــم  ــوج إىل التعلي ــتحالة الول ــن إىل أن اس ــري املصحوب ــرون غ ــال املهاج ــار األطف ــا أش كم
ــزداد تفاقــم العزلــة وانعــدام الفــرص  والعمــل تتســبب يف الوضعيــة الــي يعيشــوهنا. وي
ــوج إىل املــدارس كمــا أهنــم ال يشــاركون عمومــا يف األنشــطة غــري  مــن خــال تقييــد الول
الرمسيــة والترفيهيــة. وغالبــا مــا يبــدون اهتمامهــم بالعمــل أكثــر مــن الدراســة مــن أجــل 

ــه. ــن علــى احلصــول علي تلبيــة احتياجاهتــم األساســية، رغــم أهنــم غــري قادري

ــة  ــة الدولي ــدة املنظم ــا لفائ ــي أجرياه ــة ال ــو )2013 ( يف الدراس ــر وس. الريب ــار ر. ماي وأش
ــة  ــطة اليومي ــى األنش ــر عل ــل يؤث ــن كعام ــامة واألم ــق بالس ــاوف تتعل ــرة إىل خم للهج
لألطفــال. وترتبــط املخاطــر الــي يلحظهــا األطفــال  بالوضــع األمــين بشــكل عــام، 
وخاصــة يف املناطــق واألحيــاء الفقــرية، حيــث يعيــش األطفــال املهاجــرون غــري املصحوبــن 

ــؤالء. ــه إىل ه ــز املوج ــف والتميي ــذا العن وك

ــر املخــاوف الــي تتعلــق بالســامة وخلــق بيئــة مــن عــدم الثقــة، املشــار إليهــا  كمــا تؤث
يف مقابــات أجريــت يف املغــرب، علــى الفتيــات خصوصــا لكوهنــا حتــد مــن قدرهتــن علــى 
ــال  ــد األطف ــي ض ــف اجلنس ــاالت العن ــث ح ــداء. وتبع ــرض لاعت ــن التع ــا م ــل ختوف التنق
ــى  ــن عل ــري املصحوب ــرون غ ــال املهاج ــد األطف ــوص ض ــه اخلص ــى وج ــام وعل ــكل ع بش
القلــق بشــكل خــاص، كمــا أن آليــات احلمايــة اخلاصــة هبــم غــري متوفــرة )منظمــة أنقــذوا 

ــال، 2013(. األطف

ــن. ويف  ــا لدعــم املهاجري كمــا ســلف الذكــر، ميكــن للمجتمعــات أن تشــكل مصــدرا هام
ــب ر.  ــر، حس ــك، ال يوف ــع ذل ــوى. وم ــة قص ــع دورا ذا أمهي ــب املجتم ــال، يلع ــة األطف حال
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مايــر وس. الريبــو )2013(، هــذا الدعــم دومــا ويفتقــر األطفــال يف بعــض األحيــان إىل فــرص 
ــرق  ــؤالء يف ف ــة هل ــاركة املتدني ــدل املش ــر، ت ــي مص ــف. فف ــع املضي ــاج يف املجتم لاندم
املجتمــع علــى انعــدام توفــري هــذا الدعــم مــن قبــل املجتمــع. ويف املغــرب وتونــس، ترتبــط 
بعــض العوامــل الــي حتــد مــن إدمــاج األطفــال املهاجــرون غــري املصحوبــن يف املجتمعــات 
املضيفــة بتواجــد عــدد كبــري مــن مواطــين البلــد قــرب األطفــال أو نقــص املــوارد مــن خــال 

ــة59. ــبكات املجتمعي الش

وهكــذا تؤثــر جممــوع عوامــل اهلشاشــة والضعــف، وكــذا الصدمــات، وانتهــاكات حقــوق 
األطفــال املهاجريــن غــري املصحوبــن، عــاوة علــى غيــاب حلــول مســتدمية وتدابــري احلمايــة 
لألطفــال، ســلبا علــى تقدمهــم ورفاهيتهــم. ففــي مصــر، ميكــن أن يشــكل هــذا الوضــع 
عامــا جاذبــا لألطفــال املهاجريــن غــري املصحوبــن للتوجــه حنــو أوروبــا بطريقــة غــري نظامية 
)ر. مايــر وس. الريبــو 2013(. وقــد أصبحــت هجــرة القاصريــن الذيــن يغــادرون مباشــرة مــن 
الســاحل املصــري أو القــرى الليبيــة عــرب الســاحل ظاهــرة متناميــة علــى مــدى الســنوات 
القليلــة املاضيــة. ويبعــث هــذا الوضــع علــى القلــق، ليــس فقــط بالنســبة إىل األطفــال 
املهاجريــن غــري املصحوبــن املنحدريــن مــن منطقــة القــرن األفريقــي، بــل أيضــا إىل الشــباب 

املصريــن الذيــن يعيشــون يف املناطــق الفقــرية )أ.ف. هنــد حافــظ، 2010(.

8. دور الشبكات 
اإلجرامية في تدفق 

الهجرة
ــراد كل  ــاف وانف ــرة باخت ــروع اهلج ــبة ملش ــذب بالنس ــع واجل ــل الدف ــف عوام ــدد وختتل تتع
شــخص خبلفيتــه وســياقه.  مــن املحتمــل أن يواجــه املهاجــرون ذوو اخلصائــص املشــتركة 
)عوامــل ضعيفــة مثــل العمــر واجلنــس واجلنســية وعوامــل الدفــع واجلــذب( بعــض التجــارب 
ــبكات  ــة بالش ــة مرتبط ــر معين ــص إىل خماط ــذه اخلصائ ــض ه ــؤدي بع ــد ي ــاهبة. ق املتش
اإلجراميــة الــي تســتفيد مــن ظــروف اهلجــرة. لقــد أظهــرت نتيجــة األحبــاث أن العديــد مــن 
املهاجريــن أصبحــوا ضحايــا االحتيــال واجلرائم وسلســلة مــن االنتهاكات اخلطــرية حلقوقهم 
مــن قبــل هاتــه الشــبكات. جنــد مــن بينهــا؛ أ( شــباب غــرب أفريقيــا الذيــن يطمحــون إيل أن 
ــازل  ــات يف املن ــا االجتــار كخادم ــدم؛ ب( النســاء اآلســيويات ضحاي يصبحــوا العــيب كــرة ق
ــري  ــارة مث د( النســاء والشــباب اإلريت ــا االجتــار ألغــراض الدع ــات ضحاي ؛ج( النســاء النيجريي
ــن ذوي  ــن يتــم اختطافهــم واالجتــار هبــم. إن عــرض هــذه احلــاالت ال يعــين أن املهاجري اللذي

 59 معلومات حمصل عليها من استجوابات أجريت يف املغرب وتونس يف أكتوبر و نونرب 2013.
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خصائــص خمتلفــة ال يعانــون مــن نفــس نقــاط الضعــف و/أو التجــاوزات، كمــا ال يعــين أن 
مجيــع املهاجريــن مــن نفــس اجلنســيات والفئــة العمريــة ونفــس اجلنــس يتعرضــون لنفــس 

املشــاكل.

1.8 ظاهرة العبي 
كرة القدم )واالحتيال 

المرتبط بذلك(
ــة أن » ظاهــرة العــيب كــرة  ــدان املســتهدفة الثاث ــي مت إجنازهــا يف البل أظهــرت األحبــاث ال
ــة  ــن القانوني ــباب )دون الس ــع الش ــي تدف ــتركة ال ــل املش ــن العوام ــن ب ــد م ــدم » تع الق
ــا  ــن خاهل ــجع م ــكارا تش ــبكات أف ــذه الش ــى ه ــرة. تتب ــان( إىل اهلج ــن األحي ــري م يف كث
اهلجــرة ومتجــد عربهــا العــيب كــرة القــدم باعتبارهــم شــخصيات غنيــة ومشــهورة )مثــل 
كريســتيانو رونالــدو وميســي( الذيــن حيظــون بشــعبية كبــرية مــن قبــل الشــباب األفارقــة 
ــن  ــا، لك ــا تافه ــة عام ــرة ألول وهل ــذه الفك ــرب ه ــد تعت ــة. ق ــاة مماثل ــون حبي ــن حيلم الذي
املعلومــات الــي مت مجعهــا خــال األحبــاث أظهــرت أن هــذا هــو العنصــر األساســي الــذي 
ــم  ــل يت ــو مماث ــى حن ــة. وعل ــرة يف املنطق ــوم اهلج ــة مفه ــد دراس ــار عن ــن االعتب ــذ بع يؤخ
التمجيــد باإللــدورادو األورويب )دي هــاس، 2008( الــذي يؤثــر علــى الكثــري مــن املهاجريــن، يبــدو 
أن »حلــم العــب كــرة القــدم« أصبــح  يلعــب دورا هامــا خاصــة لــدى شــباب غــرب أفريقيــا. 
ــري إىل أن  ــاث تش ــرة إال أن األحب ــري متوف ــة غ ــة الدقيق ــات اإلحصائي ــن أن املعلوم ــم م بالرغ
مغــادرة العديــد مــن الشــباب ملنازهلــم أضحــى األمــل ليصبحــوا مــن أشــهر العــيب كــرة 

ــر شــهرة يف العــامل. القــدم أو االنضمــام إىل الفــرق األكث
ــة،  ــدان الثاث ــرة يف البل ــة للهج ــة الدولي ــو املنظم ــا موظف ــي حدده ــاالت ال ــا للح وفق
فــإن معظــم هــؤالء الشــباب يتوافــدون مــن بلــدان غــرب أفريقيــا60 علــى ســبيل املثــال، يف 
مصــر بلــغ عــدد املهاجريــن القادمــن مــن غــرب أفريقيــا نســبة ضئيلــة باملقارنــة مــع عــدد 
ــا. خــال برنامــج »املســاعدة  ــي تنتمــي لشــرق أفريقي ــن مــن جنســيات أخــرى ال املهاجري
علــى العــودة الطوعيــة وإعــادة اإلدمــاج« ســنة  2013-2012 متــت مســاعدة 19 مشــاركا من 
أصــل 116 مــن غــرب أفريقيــا ينتمــون إىل فئــة »العــيب كــرة القــدم«.  أظهــرت االســتجوابات 
ــض  ــدم«  أن البع ــرة ق ــيب ك ــول  32 »الع ــرة ح ــة للهج ــة الدولي ــا املنظم ــت هب ــي قام ال
منهــم الزال ينتظــر احلصــول علــى املســاعدة إبــان مجــع البيانــات. مــن خــال االســتجوابات 
مــع هــؤالء الاعبــن مت جــرد 21 العبــا مل يتمكنــوا مــن احلصــول علــى املســاعدة يف مصــر 
خــال الفتــرة 2013-2012. هــذا وقــد بلــغ عــدد احلــاالت الــي أحيطــت هبــا علمــا املنظمــة 

60  متت مالحظة هذه الظاهرة من خالل عدسة )الربنامج التجرييب للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة اإلدماج(. 
مل يتم إجراء استمارات معمقة من طرف املنظمة الدولية للهجرة مع املهاجرين الذين ينتمون إىل نفس احلالة 
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ــنة  ــن 22 و 23 س ــا ب ــاالت م ــذه احل ــر ه ــط   عم ــغ متوس ــة ويبل ــرة 53 حال ــة للهج الدولي
وتنحــدر جنســياهتم مــن الــدول التاليــة : الكامــريون، الســنغال، ســاحل العــاج وغانــا.

ــا  ميكــن تقســيم هــذه احلــاالت إىل قســمن خمتلفــن. أوال، مغــادرة الشــباب منازهلــم حبث
عــن فــرص لكــي يصبحــوا العــيب كــرة قــدم يف بلــدان يعتربوهنــا بلــدان عبــور)دول مشــال 
أفريقيــا(، بعــد ذلــك جنــد البلــدان الــي تتواجــد فيهــا األنديــة الرائــدة يف كــرة القــدم )أوروبــا، 
يف احلــاالت الــي مت حتديدهــا يف املغــرب وتونــس، ويف الغالــب دول اخلليــج يف احلــاالت الــي مت 
حتديدهــا يف مصــر(. ينطــوي الســيناريو الثــاين علــى االتصــال بشــخص يف البلــد األصلــي 
الــذي يقــدم للشــباب عقــد العــيب كــرة القــدم يف مشــال أفريقيــا )بالنســبة لشــباب جنوب 
الصحــراء( أو يف البلــدان العربيــة بالشــرق األوســط )بالنســبة للشــباب املصريــن(. لوضــع 
اللمســات األخــرية علــى العقــد قــد يصــل املبلــغ الــذي جيــب دفعــه إىل 6000 دوالرا فيمــا 
قــد يكــون العقــد إمــا خدعــة أو أن مدتــه قــد تســتغرق أقــل مــن الــي مت الوعــد هبــا. عنــد 
وصــول األطفــال إىل بلــد العبــور أو البلــد املضيــف غالبــا مــا جيــدون أنفســهم دون مســاعدة 

ودون أي اتصــال مــع الشــخص الــذي قــام بإرســاهلم.

قــد يعــاين الشــباب ضحايــا هــذا االحتيــال العديــد مــن املشــاكل إثــر هــذه التجربــة.  لقــد 
مت العثــور يف تونــس علــى بعــض القاصريــن الذيــن مت حبســهم يف املنــازل بعــد أن تقطعــت 
ــم إىل  ــار، يرافقه ــل يف املط ــتقبلهم وكي ــا يس ــادة م ــر، ع ــاد. يف مص ــبل يف الب ــم الس هب
الفنــدق مث خيتفــي. أحيانــا أخــرى يقــوم الوكيــل بشــراء حصــص تدريبيــة مــن الفــرق حينهــا 
قــد تتــم األمــور علــى النحــو اخلاطــئ  مــع الفريــق مث ينتهــي كل شــيء. مــن بــن 32 شــابا 
مت حتديدهــم صــرح 14 العبــا أن الــوكاء قامــوا خبداعهــم. بعضهــم أضحــى مــن املهاجريــن 
الذيــن تقطعــت هبــم الســبل كمــا أن الولــوج للبلــد املضيــف بصــورة قانونيــة )احلصــول 
علــى تأشــرية مــن الســفارة( قــد ال يســاهم يف توفــري املــوارد الازمــة هلــؤالء الشــباب مــن 
ــس جيــب  ــر تنتهــي تأشــرياهتم )بالنســبة لتون ــة األم أجــل العــودة إىل منازهلــم، ويف هناي
ــن يهاجــرون  ــا مل ــرة خاف ــى مــن الطائ ــاد(. يصــل معظمهــم عل ــادرة الب ــة ملغ ــع غرام دف
ــا  ــدان أخــرى بشــمال أفريقي ــد جيــرب البعــض منهــم حظــه يف بل ــل. ق دون االتصــال بوكي
مثــل ليبيــا، املغــرب، تونــس وكذلــك إثيوبيــا أو اإلمــارات العربيــة املتحــدة، كمــا هــو احلــال 

بالنســبة لثمــان حــاالت مــن أصــل 32 حالــة مت حتديدهــا يف مصــر.
يف كلتــا احلالتــن، مييــل الشــباب واألطفــال الصغــار إىل احلصــول علــى الدعــم املعنــوي واملايل 
مــن قبــل أســرهم ويعتــرب مشــروع اهلجــرة مشــروع كل العائلــة الــي قــد تســتفيد منــه. 
يعــرض املهاجــرون الذيــن يســافرون مبفردهــم أنفســهم للمخاطــر خــال عمليــة اهلجــرة، 
ــر مغادرهتــم ملنازهلــم  ــق قاســية إث حيــث يواجهــون عنــد وصوهلــم إىل وجهاهتــم حقائ
ــات لتحقيــق احللــم الكــروي. إن فشــل مشــروع اهلجــرة األوليــة قــد  وكذلــك عــدة صعوب
ال مينعهــم بالضــرورة مــن متابعــة أحامهــم. أعلــن أكثــر مــن نصــف مــن بــن 28 شــابا 
مت اســتجواهبم يف مصــر عــن املوضــوع أهنــم علــى اســتعداد للحفــاظ علــى لعــب كــرة 
ــى الســفر إىل  ــد يســاعدوهنم عل ــن ق ــوكاء الذي ــون عــن ال ــد يبحث القــدم يف القاهــرة وق

اخلــارج. 
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2.8 االتجار باألشخاص
ــية  ــروف املعيش ــة وللظ ــة، للتنمي ــرا للصح ــخاص مدم ــار باألش ــري االجت ــح تأث ــد يصب ق
ــذي يســتوجب املعاجلــة  ــا، وقــد جيســد انتهــاكا خطــريا حلقــوق اإلنســان، األمــر ال للضحاي
ــا و مقاضــاة املهربــن. إن عــدم وجــود آليــات احلمايــة والقــدرات  مــن أجــل محايــة الضحاي

ــة. ــة تام ــا دون وقاي ــرك الضحاي ــا يت ــا م ــب غالب ــة التهري ــية ملكافح املؤسس
بصفــة عامــة، يبــدو أن االجتــار باألشــخاص ارتفــع علــى مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة 
ــدد  ــس، إن ع ــات فرونتك ــا   » ملعطي ــاالت. وفق ــن احل ــد م ــي املزي ــف عل ــري الكش ــث جي حي
ــا يف  ــدان مشــال أفريقي ــا )معظمهــم عــرب بل ــن مت الكشــف عنهــم يف أوروب ــا الذي الضحاي
ــار  ــين أن االجت ــذا يع ــي 2008 و2009. ه ــن عام ــبة 27٪ ب ــع بنس ــاك( ارتف ــم إىل هن طريقه
ــن  ــرف ع ــتخدمة للتع ــا  أن األدوات املس ــح أيض ــا يوض ــاع  مم ــك يف ارتف ــخاص  كذل باألش

ــس 2011(. ــح )فرونتك ــر واض ــرة أم ــي بالظاه ــتمر وأن الوع ــور مس ــا يف تط الضحاي
ــا االجتــار  إن طبيعــة اجلرميــة جتعــل مــن املســتحيل معرفــة العــدد الدقيــق لضحاي
باألشــخاص يف مشــال أفريقيــا وكــذا نســبة املهاجريــن الذيــن هــم ضحايــا 
لشــبكات االجتــار، ومــن املرجــح أن يكــون العــدد أعلــى بكثــري مــن ذلــك الــذي حددتــه 
املنظمــة الدوليــة للهجــرة وغريهــا مــن اجلهــات. مــن الواضــح تواجــد عاقــة بــن 
ــك الشــبكات  ــن الضــروري دراســة تل ــات م ــذا ب ــة واهلجــرة، ل الشــبكات اإلجرامي
للتمكــن مــن معرفــة أســباب تدفقــات اهلجــرة حنــو البلــدان املتقدمــة. بالرغــم مــن 
ذلــك ال جيــب النظــر إيل أن معظــم املهاجريــن ترتبــط هجرهتــم باالجتــار باألشــخاص 

ــة(. ــا أو كأعضــاء ينتمــون إىل شــبكات إجرامي )ســواء كضحاي

1.2.8 البـيــانــات 
اإلحصــائـية 

ــا االجتــار بالبشــر، كمــا ســبق ذكــره. ومــع  ال توجــد معطيــات رمسيــة بشــأن عــدد ضحاي
ذلــك توفــر بيانــات املنظمــة الدوليــة للهجــرة بعــض املعلومــات األساســية املتعلقــة هبــذه 
الظاهــرة. وفقــا ملعطيــات املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف الــدول الثــاث املســتهدفة هنــاك 
262 مــن عــدد الضحايــا الذيــن متكنــوا مــن احلصــول علــى املســاعدة يف مصــر خــال ســنة 
2013، 61 يف املغــرب خــال ســنة 2013 و14 يف تونــس خــال ســني 2012 و2013 . معظــم 

الضحايــا يف البلــدان الثاثــة هــم مــن النســاء.



73

الجـــدول 12. الضحايـــا الذيـــن حددتهـــم المنظمـــة الدوليـــة 
للهجـــرة فـــي ســـنة 2013 فـــي مصـــر، المغـــرب وتونـــس.

السن الجنس
≥18البلد 18≥ ذكر أنثى المجموع

209 53 126 136 262 مصر
60 1 1 60 61 المغرب
12 2 2 12 14 تونس

 يف مصــر، معظــم شــبكات االجتــار باألشــخاص واخلطــف كانــت تتعلــق بالنســاء 
والشــباب اإلريتــري الاجئــن يف املخيمــات الســودانية الذيــن يتــم االجتــار هبــم عــرب مصــر 
حيــث يصبحــون ضحايــا جلميــع أنــواع االنتهــاكات مــن جانــب العصابــات اإلجراميــة مــن 
ــن  ــراج ع ــل اإلف ــن أج ــة م ــة بفدي ــال للمطالب ــم االتص ــرة أن يت ــراد األس ــدى أف ــائع ل الش
الضحيــة. بلــغ عــدد األشــخاص الذيــن متــت مســاعدهتم يف عــام 2013 مــن طــرف املنظمــة 
الدوليــة للهجــرة والذيــن مت اســتغاهلم مثــل الرقيــق 162 شــخصا، إضافــة إىل ارتفــاع مــا 
جمموعــه 117 ضحيــة متــت أيضــا مســاعدهتم مــن طــرف املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف 
عــام 2012. احلالــة  الثانيــة  وهــي األكثــر شــيوعا يف مصــر ختــص خادمــات املنــازل اللــوايت 
يتــم جلبهــن مــن ســريانكا، الفلبــن وإندونيســيا والــي تشــبه احلــاالت الــي مت الكشــف 
عنهــا يف املغــرب. قامــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة بالقاهــرة مبســاعدة مــا جمموعــه 50 

حالــة يف ســنة 2013، معظمهــن مــن أصــول أندونيســية.
ــبكات  ــا ش ــات ضحاي ــاء النيجريي ــا بالنس ــن غالب ــار باملهاجري ــط االجت ــرب، يرتب يف املغ
االجتــار باألشــخاص ألغــراض الدعــارة الــي تعمــل مــن خــال البلــد األصــل وبلــدان العبــور 
ــا( )كارلــن.ج )J.Carling( 2006(. قامــت  ــدا إيطالي ــا وحتدي وبعــض الوجهــات )أساســا أوروب
ــودة إىل  ــل الع ــن أج ــر م ــار بالبش ــة لاجت ــاعدة 61 ضحي ــرة مبس ــة للهج ــة الدولي املنظم
ديارهــم ومازالــت هنــاك 94٪ لديهــم نفــس احلالــة.  احلالــة الثانيــة ختــص  النســاء اآلتيــات 
مــن الفلبــن وأندونيســيا اللــوايت يتــم اســتغاهلن كخادمــات يف املنــازل )قامــت املنظمــة 
الدوليــة للهجــرة يف عــام 2013 بالكشــف علــى 6٪ مــن الضحايــا(. ال يعتــرب االجتــار 
ــات  ــاء املغربي ــتغال النس ــاالت اس ــا ح ــد أيض ــل توج ــب ب ــى األجان ــرا عل ــخاص حك باألش
ــري  ــا إىل )كل ــر أيض ــة، أنظ ــة أو األوروبي ــدول العربي ــارة بال ــازل أو يف الدع ــات يف    املن كخادم
ــة  ــات إحصائي ــر بيان ــورد( إت.أل autierL Claire - 2009 )al.et.)Coord(. ال تتوف ــي )ك لوتي
ــار  ــبكات االجت ــن ش ــف ع ــات يف الكش ــك للصعوب ــا وكذل ــرا لطبيعته ــرة نظ ــول الظاه ح
باألشــخاص والتحديــات الــي تواجههــا املؤسســات يف الكشــف عــن األســباب والوقايــة مث 

ــة مــن هــذه الظاهــرة. احلماي
ــات )حــددت املنظمــة الدوليــة  يف تونــس، يرتبــط األمــر أيضــا باالجتــار بالنســاء النيجريي
للهجــرة 9 حــاالت مــن بــن 1414 حالــة(.  مــن الضــروري أن ناحــظ أن 7 مــن بــن 9 حــاالت 
لاجتــار بالنســاء النيجرييــات مت حتديدهــا خــال برنامــج »املســاعدة علــى العــودة الطوعيــة 
وإعــادة اإلدمــاج« مــن أجــل مســاعدة املئــات مــن املهاجــرات اللــوايت تقطعــت هبــن الســبل 
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يف عــرض البحــر يف طريقهــن مــن ليبيــا إىل إيطاليــا وذلــك بعــد أن مت االجتــار هبــن يف العمــل 
ــتغاهلن يف  ــم اس ــد يت ــاء ق ــؤالء النس ــأن ه ــي ب ــة توح ــا أدل ــاك أيض ــا. هن ــزنيل يف ليبي امل
ــة للهجــرة، 2013س.(. تشــمل حــاالت أخــرى  ــا )املنظمــة الدولي ــارة بإيطالي شــبكات الدع
الكشــف عــن الفتيــات الصغــريات مــن جنــوب الصحــراء اللــوايت يتــم اســتغاهلن 
ــن  ــا م ــن أيض ــم حرماهن ــا يت ــفر61 كم ــوازات الس ــن ج ــن م ــازل وحرماهن ــات يف املن كخادم
العطــل وعــدم الســماح هلــن حــى مبغــادرة مــزنل رب العمــل. لقــد مت الكشــف عــن بعــض 
احلــاالت للنســاء التونســيات اللــوايت يتــم اســتغاهلن جنســيا يف بلــدان أخــرى مثــل لبنــان. 
يف مثــل هــذه احلــاالت يتــم الســفر بطريقــة منظمــة ولكــن عنــد وصوهلــن يتــم االحتفــاظ 
جبــوازات ســفرهن لتجنــب هــروب الضحيــة )املنظمــة الدوليــة للهجــرة، ي2013س(. ال توجد 
ــاالت.  ــه احل ــبة هات ــى نس ــرف عل ــة للتع ــادر رمسي ــن مص ــة م ــات إحصائي ــرب بيان يف املغ
تعتــرب نســبة االجتــار باألشــخاص ضئيلــة يف تونــس مقارنــة مــع املغــرب ومصــر ويرجــع ذلــك 

أساســا إىل  قلــة عــدد املهاجريــن نســبيا واختــاف احلــاالت مــن بلــد آلخــر.

2.2.8 الحاالت 
والظروف المشتركة 

1.2.2.8 االتجار 
باألشحاص في الطريق 

الشمال الشرقي
ــرا  ــاص نظ ــكل خ ــر بش ــة للمخاط ــن عرض ــر الاجئ ــن أكث ــون م ــون االريتري ــرب الاجئ يعت
ــن  ــا ع ــم حبث ــن بلده ــن م ــن اإلريتري ــات اآلالف م ــر مئ ــد ف ــم. لق ــة يف بلده ــاع املزري لألوض
ــت  ــن حت ــات الاجئ ــد خميم ــث توج ــودان حي ــا والس ــل إثيوبي ــاورة مث ــة يف دول جم احلماي
محايــة املفوضيــة العليــا لألماملتحــدة لشــؤون الاجئــن. تعتــرب الظــروف املعيشــية 
الصعبــة يف املخيمــات وضعــف الفــرص املتاحــة لســكاهنا مــن بــن العوامــل الــي تدفــع 
61 بالرغم من حتديد امرأة أخرى من الفلبني من طرف املنظمة الدولية للهجرة، إال أن يف الوقت الراهن ال ميكن القول ما 

إذا كان هذا النوع من االستغالل هو السائد يف البالد. 
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ــرم الشــروط املتفــق  ــا مــا ال حتت ــن. غالب ــة اهلجــرة مــرورا باملهرب ــام مبحاول بالشــباب للقي
عليهــا للرحلــة حيــث يتــم إجــراء تغيــريات يف األتعــاب )مبالــغ أعلــى مــن املتفــق عليهــا يف 
البدايــة(، هكــذا يعــاين املهاجــرون مــن االنتهــاكات والعنــف واالســتغال ممــا حيــول طبيعــة 
جتربــة اهلجــرة مــن التهريــب إىل االجتــار باألشــخاص )املنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2013.د(.

إن معظــم احلــاالت الــي يتــم اإلبــاغ عنهــا والــي مت حتديدهــا يف مصــر )80٪( مت اختطافهــا 
ــرة، 2013.د(  ــة للهج ــة الدولي ــن )املنظم ــم الاجئ ــن خمي ــرب م ــودان بالق ــرق الس ــن ش م
ــا، إثيوبيــا، الســودان ومصــر )منظمــة  مــن طــرف اجلماعــات اإلجراميــة الــي تعمــل بإريتري
العفــو الدوليــة 2013(62. يتــم نقــل الضحايــا وبيعهــم مــن جمموعــة إىل أخــرى فيمــا يتــم 

احتجازهم هناك يتم االتصال بأسرهم وهتديدهم بدفع فدية مقابل حريتهم.
 R.Humphris(( ــس،ر ــن 16000 و 40000 دوالرا )هامفري ــا ب ــة م ــغ الفدي ــراوح مبل ــد يت ق
2013 ومنظمــة العفــو الدوليــة 2013(. إن مجــع هــذه املبالــغ املهمــة ليــس باألمــر اهلــن 
مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن أســر الضحايــا تنتمــي للطبقــة الفقــرية عامــة وبالتــايل ميكــن 
ــية  ــادر الرئيس ــم.  إن املص ــراء حريته ــم ش ــل أن يت ــهر قب ــدة أش ــا لع ــاظ بالضحاي االحتف
ألمــوال هــذه العائــات هــي التحويــات املاليــة مــن أفــراد األســرة املتواجديــن بأوروبــا 

ــدين. ــع امل ــامهات املجتم ومس
ــددا  ــا ع ــد أيض ــن جن ــن اإلريتري ــص املواطن ــا خت ــاف الضحاي ــاالت اختط ــم ح ــع أن معظ م
كبــريا مــن الضحايــا اإلثيوبيــن. عــادة مــا يتــم هتريــب هــذه احلــاالت لكــي ينتهــي هبــا األمــر 
باالجتــار باألشــخاص. لــكل مــن اجلنســيات الســابقة الذكــر جتــارب متشــاهبة. خــال ســنة 
2013، 52٪ مــن جممــوع الضحايــا الــي قامــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة مبســاعدهتم يف 

القاهــرة إريتريــون و41٪ هــم إثيوبيــون.
لقــد أثبتــت مجيــع الدراســات والتقاريــر الــي تتطــرق ملســألة االجتــار باألشــخاص يف ســيناء 
أن الضحايــا يعانــون مــن العنــف الشــديد واملعاملــة الاإنســانية أثنــاء الرحلــة وأثنــاء انتظار 
الفديــة ليتــم دفــع  املــال مــن طــرف أســرهم. إضافــة إىل الضــرب بشــى الوســائل مثــل 
الساســل املعدنيــة والعصــي والســياط؛ جنــد أيضــا احلــرق بالســجائر واألجســام املعدنيــة، 
ــكب  ــة، س ــرات طويل ــة لفت ــاع ملتوي ــقف يف أوض ــن الس ــق م ــاخن، التعلي ــاط الس املط
البزنيــن علــى أجســادهم ووضعهــا علــى النــار، إجبارهــم علــى الوقــوف لفتــرات طويلــة مــن 
الزمــن يف حــرارة الصحــراء، الصدمــات الكهربائيــة، وغالبــا مــا يتــم أيضــا اغتصــاب الرجــال 
والنســاء علــى حــد ســواء، وطــرق أخــرى للعنــف اجلنســي )منظمــة العفــو الدوليــة،2013؛ 

.)R.Humphris( 2013(املنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2013.هامفريــس،ر

ــة أو الفــرار( غالبــا مــا يتــم ذلــك  ــا )بســبب دفــع الفدي عندمــا يتــم اإلفــراج عــن الضحاي
يف أســوأ الظــروف. مــن الســيناريوهات املحتملــة جنــد: اإلصابــات واآلثــار الصحيــة املترتبــة 
عــن جتربــة قاســية )ســوء التغذيــة، اجلفــاف، حــروق اجللــد واملشــاكل الناجتــة عــن العنــف 

ــة للهجــرة، 2013د(. اجلنســي– خاصــة بالنســبة للنســاء( ) املنظمــة الدولي

62 وقد تسبب تدهور األوضاع األمنية ارتفاعا يف عمليات اخلطف يف السنوات القليلة املاضية. وفقا لبيانات املفوضية 
فقد مت اختطاف 396 شخصا يف شرق السودان يف عام 2012 )املنظمة الدولية للهجرة، 2013 د( 
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2.2.2.8 االتجار 
بالنساء النيجيريات 

ألغراض الدعارة 
غالبــا مــا يعتــرب ضحايــا االجتــار بالنســبة لاســتغال اجلنســي ذوي حــاالت مماثلــة : النســاء 
ــن  ــدرن م ــوايت تنح ــة والل ــة ضعيف ــتويات تعليمي ــدو( ذات مس ــن  إي ــا م ــات )غالب النيجريي
 al.et.)Coord( autierL( )لوتيــي، ســي. )كــورد .J.Carling( 2009( أســر فقــرية )كارلينــج ،ج

. )Claire( 2009
يتــم تعقــب الفتيــات يف جمتمعاهتــن عــن طريــق املهــرب الــذي يقيــم عاقــة مــع الضحيــة 
ويكســب ثقتهــا ليوفــر هلــا إمكانيــة الذهــاب إىل أوروبــا مــن أجــل احلصــول علــى وظيفــة. 
ــي  ــا ال تع ــارة فإهن ــل يف الدع ــد تعم ــا ق ــك بأهن ــاالت ش ــض احل ــاة يف بع ــى إذا راود الفت ح
الظــروف الــي ســيتم خاهلــا ذلــك. عندمــا تقبــل النســاء، يتــم وضعهــن يف اتصــال مــع 
ــا  »الســيدة« الــي عــادة مــا تكــون ذات موقــع مهــم داخــل الشــبكة اإلجراميــة يف نيجريي
الــي قــد تعمــل أيضــا بوصفهــا راعيــة للرحلــة )كارلينــج ،ج )J.Carling( 2006(. تتــراوح 
تكاليــف الســفر الفعليــة للوصــول إىل أوروبــا مــن 1500 إىل 12000 دوالرا وفقــا ملعلومــات 
 Coord((.(،)لوتيــي، ســي.)كورد .J.Carling( 2006( ،مــن مصــادر خمتلفــة )كارلينــج ،ج
ــن  ــرة أو ع ــتخدمة )بالطائ ــل املس ــيلة النق ــى وس ــادا عل ــك اعتم C.autierL( 2009.( وذل
طريــق الــرب( ومتطلبــات تزويــر الوثائــق. عــادة مــا يتــم اســتخدام الطــرق الربيــة مــن طــرف 
ــق الــي يســلكها  ــا وهــي نفــس الطري ــن للوصــول إىل مشــال أفريقي ــن النيجريي املهاجري
املهاجــرون غــري الشــرعين مــن الطريــق الغربيــة ومــع ذلــك فــإن النســاء أنفســهن يقدمــن 
ــا  مبالــغ أعلــى بكثــري والــي تتــراوح بــن 40000 و 100000 دوالرا مقابــل ممــر آمــن إىل أوروب
)كارلينــج ،ج، )J.Carling( 2006(.غالبــا مــا يتــم وعــد النســاء بإعــادة تســديد املبالــغ مــن 
ــس  ــان لي ــن األحي ــري م ــة. يف كث ــة األصلي ــد الديني ــع للتقالي ــك كمرج ــن« وذل ــل »أوه قب
فقــط الضحيــة مــن يســدد املبلــغ ولكــن األســرة أيضــا الــي تقــوم بدورهــا بتوقيــع العقــد 

 .)J.Carling( 2006( ،كارلينــج،ج(
حينهــا تصبــح الفتــاة ملــكا للشــبكة حــى يتــم تســديد الديــون مــن خــال االســتغال 
ــد  ــتمر يف البل ــرب ويس ــل املغ ــور مث ــدان العب ــرب بل ــة وع ــال الرحل ــدأ خ ــذي يب ــي ال اجلنس
املضيــف. عندمــا ترفــض النســاء حينهــا يتعرضــن إىل انتهــاكات جســدية وجنســية وغريها 
مــن الضــرب واملعاملــة الاإنســانية وعــادة مــا جيــربن علــى ممارســة الدعــارة بأنفســهن كل 
ــاء إىل  ــرض النس ــخصية. إن تع ــامتهن الش ــن وس ــدد صحته ــرة هت ــروف مدم ــوم يف ظ ي
احلمــل هــو أمــر شــائع حينهــا بإمكاهنــن التوقــف عــن العمــل خــال األشــهر األوىل ومــع 
 Coord(.C.autierL().ــاري يبقــى ســائدا أيضــا )لوتيــي، ســي.)كورد ذلــك فاإلجهــاض اإلجب
2009(. تســتمر املعانــاة طــوال التجربــة إىل أن يتــم تســديد الديــون والــي تســتغرق عــادة 
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مــا بــن 3 و 5 ســنوات.
  

ــة  ــاط أو يف الغاب ــة الدارالبيضــاء والرب ــازل مبدين ــم االحتفــاظ بالنســاء يف املن يف املغــرب، يت
 Coord((.().ــي، ســي.)كورد ــس )شــريمان( )لوتي ــة الرئي ــة الناظــور ووجــدة حتــت مراقب مبدين
  )S.Laacher( 2010( ( وهــو الرجــل  املســؤول عــن »محايتهــن« )الشــري، إس.C.autierL 2009
طــوال الرحلــة والوصــي أساســا علــى الضحايــا. تعيــش النســاء يف الشــقق الــي تضــم 30 
أو 40 شــخصا وينتظــرن إىل أن حيــن الوقــت املناســب للرحيــل إىل أوروبــا أو يتــم بيعهــن إىل 
 .)Coord( .C.autierL( 2009(()شــبكات أخــرى تتميــز بنفــس اخلصائــص )لوتيــي، ســي)كورد
يف حــن انتظــار حلظــة الوصــول فإهنــن يضطــررن إىل الدعــارة أو التســول يف شــوارع املــدن 

برفقــة األطفــال )أطفاهلــن، أو أطفــال غريهــن مــن الضحايــا(. 

عــادة مــا يتــم اخلــروج مــن الشــبكة بعــد دفــع الديــون أو اعتقــال املهربــن أو االتصــال مــع 
منظمــة إنســانية تقــوم بالكشــف عــن الضحايــا )الشــري، إس )S.Laacher( 2010(. يعتــرب 
ــع  ــن الدواف ــن ب ــه م ــول علي ــى احلص ــن عل ــزم املهرب ــون وع ــديد الدي ــين لتس ــد الدي العه
الــي متنــع النســاء مــن مغــادرة وضعيــة االســتغال )رابطــة املــرأة الدوليــة، 2010(. يعتــرب 
الترقــي داخــل الشــبكة لتصبــح النســاء »الســيدة« مــن بــن اخليــارات األكثــر شــيوعا مــن 
قبــل النســاء بعــد تســديد الديــون. مث يبــدأ الشــروع يف جتنيــد نســاء أخريــات مث تغيــري أدوارهــن 
ــج ،ج،  ــى اســتمرار الشــبكة )كارلين ــك مــن أجــل احلفــاظ عل ــة وذل ــة إىل مهرب مــن ضحي

.)J.Carling( 2006(

3.2.2.8 االتجار 
بالنساء اآلسيويات في 

األشغال المنزلية
متثــل النســاء اللــوايت مت اســتغاهلن يف األشــغال املزنليــة والــي قامــت املنظمــة الدوليــة 
للهجــرة مبســاعدهتن يف مصــر واملغــرب حــاالت متشــاهبة للضحايــا اللــوايت مت اســتغاهلن 
مــن طــرف شــبكات االجتــار باألشــخاص. عــادة مــا تكــون الضحايــا نســاء يبحثــن عــن فــرص 
عمــل يف مشــال أفريقيــا ويتصلــن بــوكاالت العمــل علــى شــبكة االنترنــت. يتــم تعيينهــن 
مــن قبــل الرجــل الــذي يقــدم هلــن راتــب يصــل إىل 1300 دوالر شــهريا يف املغــرب )لوتيــي، 
ســي.)كورد.())Coord( .C.autierL( 2009( ويتــراوح بن 200 و300 دوالرا يف مصر63. بالنســبة 
إىل تونــس مت الكشــف عــن امــرأة آســيوية واحــدة فقــط )مــن الفلبــن( مــن طــرف املنظمــة 

63معلومات مت مجعها من سجل الضحايا للمنظمة الدولية للهجرة.
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الدوليــة للهجــرة يف الســنوات األخــرية. وبالرغــم مــن ذلــك وفقــا لقنصليــات مــن دول مثــل 
الفلبــن وإندونيســيا مــن املمكــن تواجــد اآلالف مــن النســاء اآلســيويات املهاجــرات مــن اجــل 
العمــل يف املنــازل بتونــس، ال تتوفــر الكثــري مــن املعلومــات حــول ظــروف عملهــن وحالتهــن 

املدنيــة. 
ميكــن للنســاء اآلســيويات أن تلــج الــدول الثــاث دون تأشــرية أو مــع تأشــرية ســياحية وبالتايل 
بإمكاهنــم الوصــول إىل هاتــه البلــدان كســائحات. مبجــرد وصوهلــن إىل وجهتهــن والشــروع 
يف العمــل يتــم أخــذ جــوازات ســفرهن كمــا ختتلــف ظــروف العمــل علــى مــا مت االتفــاق عليه 
ســابقا. يعمــل هــؤالء النســوة مــن دون احلصــول علــى رواتبهــن ويتــم إخبارهــن مــن طــرف 
ــف  ــي تكلفــت بتكالي ــة ال ــات الوكال ــزام بتســديد واجب ــة العمــل أن عليهــن االلت رب/ رب
ســفرهن. يســتغرق املعــدل الزمــين يف مصــر حلصــول الضحايــا علــى رواتبهــن 30 شــهرا 
كمــا أن املبلــغ الــذي يتــم احلصــول عليــه الحقــا هــو أقــل بكثــري ممــا كان متفــق عليــه يف 

بدايــة األمــر.
بشــكل عــام، يصبــح النســاء ضحايــا هلــذا النــوع مــن االجتــار بشــى أنــواع االنتهــاكات، 
كســاعات العمــل اإلضافيــة، الســكن وظــروف املعيشــة الســيئة، االحتجــاز يف املــزنل دون 
إمكانيــة مغادرتــه و/  أو العنــف اجلســدي والنفســي واجلنســي64 . تكمــن العوامــل الرئيســية 
الــي جتعــل مــن الصعــب علــى النســاء اإلبــاغ عن هــذا االســتغال والــي تســمح لصاحب 
العمــل الســيطرة علــى العامــات يف؛ الوضــع اإلداري غــري الســليم للضحيــة بعــد انتهــاء 
ــأن  ــات بش ــرف احلكوم ــن ط ــة م ــل مث الرقاب ــد العم ــود عق ــدم وج ــياحية، ع ــريهتا الس تأش
ــة  ــة والثقافي ــز اللغوي ــن و/أو احلواج ــودة إىل وطنه ــال للع ــود امل ــدم وج ــل، وع ــروف العم ظ

.)Coord(.C.autierL( 2009(().ــي.)كورد ــي، س )لوتي

4.2.2.8 االتــجـــار 
باألطــفـال 

ــبكات  ــورط ش ــبانية إىل ت ــة اإلس ــارت الصحاف ــة أش ــة املاضي ــهر القليل ــدى األش ــى م عل
ــار  ــراء يف االجت ــوب الصح ــن  جن ــن م ــتغل املهاجري ــي تس ــرب ال ــودة يف املغ ــب املوج التهري
باألطفــال. إن األخبــار الــواردة خــال األشــهر القليلــة املاضيــة يف جريــدة »إلبايــس« )2013 
ــر أمــن املظــامل اإلســبانية يف عــام 2012، »االجتــار باألشــخاص يف إســبانيا:  Pais lE( وتقري
الضحايــا اخلفايــا«، يســلطان الضــوء علــى وصــول النســاء إىل إســبانيا إىل إحــدى الشــركات 
ومــن املفتــرض أهنــن برفقــة أطفاهلــن ويف الواقــع يتــم اســتخدام هــؤالء األطفــال 
»كجــوازات ســفر65. تشــري املعلومــات أيضــا إىل اختطــاف األطفــال من طــرف شــبكات االجتار 
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.)Pais lE( 2013( باألسخاص إلجبار األمهات املهاجرات على ممارسة الدعارة )إلبايس
ــة  ــة الدولي ــي)C.autierL( للمنظم ــقته لوتيي.س ــر نس ــع تقري ــات م ــذه املعلوم ــن ه تتزام
ــتجابات يف  ــياق واالس ــل الس ــة«، حتلي ــدود الوطني ــرب احل ــخاص ع ــار باألش ــرة »االجت للهج
املغــرب« )2009(، يف اإلشــارة إىل احلــاالت املمكنــة الــي تعمــل مــن خاهلــا شــبكات االجتــار 
ــم  ــرقة أعضائه ــي أو لس ــتغال اجلنس ــراض االس ــال ألغ ــع األطف ــف وبي ــخاص خلط باألش
)لوتيــي ســي.)كورد.()Coord( .C.autierL( 2009(. خــال األحبــاث بالقــرب مــن احلــدود مــع 
اســبانيا، ذكــرت النســاء اســتخدام األطفــال كجــوازات ســفر مــن خــال شــبكات االجتــار 
باألشــخاص النيجرييــة وحــى إمكانيــة تعرضهــم لاجتــار مــن طــرف شــبكات تبــين دوليــة 
غــري مشــروعة66. إن ارتفــاع عــدد األطفــال الذيــن ولدوا خــال العبور وعلــى الألراضــي املغربية 
ــد مــن األطفــال  ــرك العدي ــات يف احلصــول علــى شــهادات امليــاد يت باإلضافــة إىل الصعوب
املهاجريــن دون هويــات رمسيــة ودون محايــة متامــا ضــد هــذا النــوع مــن االجتــار واالنتهــاكات. 
ــدى  ــز م ــل متيي ــن أج ــدود م ــق احل ــتوى مناط ــى مس ــاث عل ــن األحب ــد م ــاز املزي ــن إجن ــد م الب
أمهيــة املعلومــات املقدمــة، وكيــف وأيــن تعمــل هــذه الشــبكات.  هلــذا البــد مــن تســهيل 

احلــوار واالســتجابة املشــتركة مــن طــرف مجيــع البلــدان يف املنطقــة.

9. مقدمو الخدمات 
والجهات المانحة

1.9 مقدمو الخدمات 
عندمــا يتــم احلديــث عــن مقدمــي اخلدمــات، نعــين بذلــك مجيــع املنظمــات الــي لديهــا 
ــوء  ــيب اللج ــن وطال ــوق الاجئ ــز حق ــية وتعزي ــروف املعيش ــن الظ ــدف إىل حتس ــج هت برام
ــرة أو  ــة اهلج ــال وقاي ــة يف جم ــات العامل ــا املنظم ــرعين.  أم ــري الش ــن غ ــك املهاجري وكذل
ــى مقدمــي  ــة فهــي غــري واردة. للتعــرف عل ــن العادي ــن ومنظمــات املهاجري إدمــاج املهاجري
اخلدمــات يف كل بلــد مت أخــذ ثاثــة أنــواع مــن اجلهــات الفاعلــة يف االعتبــار: املنظمــات غــري 

ــة.  ــة الدولي ــة واجلهــات الفاعل ــة واملنظمــات املجتمعي ــة املحلي احلكومي
تضــم املجموعــة غــري احلكوميــة مجيــع املنظمــات املدنيــة ســواء كانــت دوليــة أو وطنيــة 
و الــي هتــدف إىل تعزيــز حقــوق املهاجريــن وحتســن ظروفهــم املعيشــية. بعضهــا يشــكل 
ــاك،  ــزة هن ــة املتمرك ــات الدولي ــن املنظم ــارة ع ــد أو عب ــي للبل ــع املحل ــن املجتم ــزءا م ج
والبعــض اآلخــر يشــمل املنظمــات املجتمعيــة الــي أسســها املهاجــرون. متلــك املنظمــات 
املجتمعيــة قــدرة عاليــة علــى التوعيــة داخــل جمتمــع املهاجريــن وغالبــا مــا تعتــرب مبثابــة 

66 معلومات حمصل عليها من استجوابات أجريت يف املغرب يف نونرب 2013.
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نقطــة اتصــال بــن املهاجريــن وغريهــم مــن مقدمــي اخلدمــات. عــادة مــا ال تتوفــر املنظمــات 
املحليــة الــي تســتهدف الســكان املحليــن علــى برامــج تركــز علــى املهاجريــن. مــن املهــم 
ــم  ــدمي الدع ــا وتق ــن حوهل ــن م ــن املهاجري ــارب ب ــز التق ــس يف تعزي ــظ دور الكنائ أن ناح

اإلنســاين )مــا حيــدث أحيانــا يف حالــة مــن الضعــف الشــديد( عــرب مراحــل. 
يتــم وصــف وكاالت األمــم املتحــدة الــي تعمــل مباشــرة مــع املهاجريــن كفاعلــن دوليــن. 
ــا  ــة العلي ــة للهجــرة67 واملفوضي ــوكاالت املتخصصــة يف اهلجــرة هــي: املنظمــة الدولي ال
ــؤون  ــدة لش ــم املتح ــا لألم ــة العلي ــت املفوضي ــن68. كلف ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح لألم
الاجئــن حبمايــة الاجئــن وطالــيب اللجــوء واألشــخاص دون حقــوق مدنيــة. تعمــل املنظمــة 
ــري  ــون وغ ــرون النظامي ــك املهاج ــا يف ذل ــام مب ــكل ع ــن بش ــع املهاجري ــرة م ــة للهج الدولي
النظاميــن بغــض النظــر عــن األســباب الــي دفعتهــم للهجــرة. جنــد وكاالت األمــم املتحــدة 
ــر األنشــطة يف جمــال اهلجــرة غــري املباشــرة ولكنهــا ال  ــى تطوي ــي تعمــل عل األخــرى ال

تعتــرب مــن مقدمــي اخلدمــات للمهاجريــن الــي ســبق ذكرهــا.
يســتند التعيــن ملقدمــي اخلدمــات الذيــن مت ذكرهــم يف هــذا البحــث علــى مراجعــة الوثائــق 
وحتليــل الشــبكات. تعمــل املفوضيــة العليــا لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن واملنظمــة 
الدوليــة للهجــرة عــادة بالتعــاون مــع املنظمــات غــري احلكوميــة واملنظمــات املجتمعيــة مــن 
أجــل تنفيــذ براجمهــا للاجئــن و/أو للمهاجريــن. بفضــل حتليــل دليــل املنظمــات العاملــة 
ــل  ــات وحتلي ــذه اجله ــال هب ــفر االتص ــد أس ــات. لق ــذه اخلدم ــي ه ــد مقدم ــم مت حتدي معه
شــبكات شــركائهم عــن مجــع املعلومــات الناجحــة عــن عــدد كبــري مــن املنظمــات. بالرغــم 
مــن ذلــك ليــس مــن املتوقــع أن تكــون القائمــة شــاملة للمنظمــات واملعلومــات املتعلقــة 
ــذه  ــد. يف ه ــن بعي ــرة أو م ــن مباش ــع املهاجري ــل م ــي تعم ــات ال ــن املنظم ــا م ــا وغريه هب
ــن وفقــا لقدراهتــم يف  الوثيقــة، ســيتم النظــر إىل مقدمــي اخلدمــات الرئيســية للمهاجري

جمــال التوعيــة.
تقــوم هــده اجلهــات الفاعلــة الســابقة الذكــر مبجموعــة مــن األنشــطة املتنوعــة واملوســعة، 
ــا لنشــاط كل منظمــة، كمــا أهنــا تعمــل  ــا دقيق ــك فمــن الصعــب أن جنــد تصنيف ولذل
ــه  ــن هلات ــك ميك ــة إىل ذل ــة. باإلضاف ــاالت املختلف ــن املج ــد م ــان يف العدي ــض األحي يف بع
ــر. تركــز  ــزا أكث ــذي جيعــل تصنيفهــا ممي ــر ال ــات خمتلفــة، األم املنظمــات أن تســتهدف فئ
ــا  ــايل وفق ــف كالت ــة تصن ــطة املختلف ــن األنش ــات م ــت جمموع ــا يف س ــات عمله املنظم
لألنشــطة األكثــر شــيوعا وهــي: الرعايــة الصحيــة، والتعليــم، واملســاعدة اإلنســانية ودعــم 
ســبل كســب العيــش، والعدالــة، واملرافعــة وبنــاء القــدرات. مت وصــف أهــداف وأنشــطة كل 

جمــال يف اجلــدول 13.

67 املنظمة الدولية للهجرة ملتزمة باملبدأ القائم على أساس أن اهلجرة املنظمة تعود بالنفع على املهاجرين واملجتمع. 
بصفتها هيئة حكومية دولية، تعمل املنظمة الدولية للهجرة مع شركائها يف

 املجتمع الدويل باملساعدة على مواجهة التحديات التشغيلية للهجرة؛ تعزيز فهم قضايا اهلجرة؛ تشجيع التنمية 
 http://www.iom.int. http://www.iom.int االجتماعية واالقتصادية من خالل اهلجرة واحلفاظ على كرامة

ملعرفة املزيد عن املنظمة الدولية للهجرة زوروا موقعها على شبكة  اإلنسان والعيش الكرمي للمهاجرين 

68 مت تعيني املنظمة لقيادة العمل الدويل والتنسيق حلماية الالجئني وحل مشاكلهم يف مجيع أحناء العامل. هدفها 
األساسي هو محاية حقوق الالجئني وضمان العيش الكرمي هلم. تسعى املنظمة جاهدة لضمان حق التماس كل 
شخص اللجوء والعثور على ملجأ آمن يف دولة أخرى، مع خيار العودة الطوعية إىل الديار وكذلك اإلدماج املحلي أو 

إعادة التوطني يف بلد ثالث. كما متلك احلق يف مساعدة األشخاص دون جنسية. ملعرفة املزيد عن تعمل مفوضية األمم 
http://www.unhcr.org. http://www.unhcr.org  .املتحدة العليا لشؤون الالجئني زوروا موقعها على شبكة االنترنت

http://www.bosla-egypt.info
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الجـــدول 13. األهـــداف واألنشـــطة التـــي تـــم تنفيذهـــا مـــن طـــرف 
مقدمـــي الخدمـــات.

 الرعاية الصحية:  تسهيل ولوج املهاجرين إىل خدمات الرعاية الصحية لألمراض اجلسدية
والنفسية

الوقاية، الكشف وعاج األمراض
 الدعم النفسي

 الدعم املايل لواجبات الرعاية الطبية

التعليم: تسهيل ولوج املهاجرين إىل التعليم الرمسي وغري الرمسي

 الدعم املايل لواجبات التعليم
 دورات تدريبية يف اللغة

التكوين املهين
إدارة املدارس لاجئن )فقط بالنسبة ملصر(

رفع الوعي عند الوالدين

 الدعم، املساعدة وسبل العيش: حتسن الوضع االقتصادي للمهاجرين من خال تسهيل احلصول
على السكن أو العمل أو األنشطة االقتصادية األخرى

 توزيع املواد الغذائية و املابس
األنشطة املدرة للدخل

املساعدة املالية لألشخاص رهن االحتجاز
 توفري املأوى للمهاجرين )ضحايا االجتار باألشخاص واملهاجرين يف حمنة، اخل ...(•

العدالة: تسهيل ولوج املهاجرين إىل العدالة وتعزيز املساواة يف املعاملة بن املواطنن واملهاجرين
الدعم القانوين للمهاجرين الذين حيتاجون لتسوية أوضاعهم

دعم للاجئن وطاليب اللجوء من خال إجراءات املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الاجئن
...رصد مشاكل املهاجرين اإلدارية: الزواج وشهادات املياد، اخل

 دعم للمهاجرين الذين حيتاجون للذهاب إىل الشرطة لإلباغ عن سرقة أو عن العنف أو غريها من
 االنتهاكات الي تلحق هبم

املرافعة: تعزيز حقوق املهاجرين على املستوى السياسي
سؤال حول اإلدارة السياسية

املشاركة يف وضع جدول األعمال للقضايا ذات صلة بذلك
 اقتراح حلول سياسية

تسهيل مساحات للمناقشة العامة
بناء القدرات: حتسن قدرات املنظمات

 دعم وتعزيز القدرات العملية واإلدارية للمنظمات غري احلكومية ومنظمات املهاجرين
 دورات تدريبية يف التسيري التقين واملايل
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إن عــدد املنظمــات الــي تقــدم اخلدمــات للمهاجريــن مرتفــع خصوصــا يف مصــر واملغــرب 
كمــا تتــم أنشــطتها يف كثــري مــن املجــاالت املختلفــة. بالرغــم مــن ذلــك تبقــى ميزانيتهــا 
ــري مــن  ــة للوصــول إىل عــدد كب ــل قدرهتــا احلقيقي يف معظــم احلــاالت حمــدودة والــي متث
ــري كبــري  ــن. مــع أن األنشــطة الــي تقــوم هبــا املنظمــات غــري احلكوميــة هلــا تأث املهاجري
ــول احلقيقيــة حلالتهــم  ــذا فاحلل ــاة املســتفيدين إال أن احتياجاهتــم تبقــى واســعة ل يف حي
تتطلــب تغيــريات سياســة. ال تســتطيع املنظمــات غــري احلكوميــة توفــري مجيــع اخلدمــات 
ــة قدراهتــا وبالتــايل لــن تتمكــن مــن تقــدمي حلــول دائمــة.  ــة للمهاجريــن ملحدودي الضروري
ترتبــط التحديــات الرئيســية الــي تواجههــا هــذه املنظمــات مبتانتهــا وباســتمرارها كوهنــا 
تعتمــد علــى األمــوال اخلارجيــة، توظيــف العمــال املؤهلــن )تعتــرب اهلجــرة ظاهــرة حديثــة 
ــن  ــق م ــة للتدقي ــات االجتماعي ــج الدراس ــر مناه ــك تفتق ــا لذل ــال أفريقي ــدان مش يف بل
حيــث ظاهــرة اهلجــرة والدراســات بــن الثقافــات( وعــدم وجــود التنســيق بــن املنظمــات 
) كاريــون لوبيــز،أ)A.opezL Carrion(. خــري الديــن،أ. 2013؛ مركــز فينســتاين الــدويل 2012 

وبوبراكــي،ح.Kousseksouk( .)2013. ( كسيكســو،أ

1.1.9 مــصــر
ــدد  ــإن ع ــه ف ــس وعلي ــرب وتون ــه يف املغ ــري من ــى بكث ــر أعل ــن يف مص ــدد املهاجري ــرب ع يعت
املنظمــات الــي تقــدم اخلدمــات للمهاجريــن يضــل أعلــى يف مصــر. كشــفت دراســة حديثة 
ــدويل )2012( عــن 442 منظمــة يف البــاد تتكلــف  ــت مــن طــرف مركــز فينســتاين ال أجري
ــن. تتركــز معظــم هــذه  بســبل العيــش البشــري، 77 منهــا لديهــا برامــج حمــددة لاجئ
ــوي يف اإلســكندرية  ــزة مــع تواجــد ثان املنظمــات ىفي وســط مصــر، خاصــة القاهــرة واجلي
ــرى  ــاالت أخ ــطتها يف جم ــر أنش ــوم بتطوي ــرى تق ــات أخ ــاك منظم ــا. هن ــة الدلت ومنطق
ــذي  ــة )Bosla(«69 ال ــع »بوصل ــر موق ــادي. يوف ــم االقتص ــم أو الدع ــة، التعلي ــل الصح مث
تعينــه املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف القاهــرة، معلومــات مفصلــة عــن اخلدمــات املتوفــرة 

ــن يف مصــر مــن طــرف هــذه املنظمــات. للمهاجري
يتــم ســرد املنظمــات الرئيســية الــي مت حتديدهــا يف اجلــدول 14 وميكــن العثــور علــى 
أوصافهــا يف امللحــق 2. تعتــرب املنظمــات ذات القــدرات الكبــرية مــن بــن الشــركاء املنفذيــن  
للمنظمــة الدوليــة للهجــرة واملفوضيــة العليــا لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن، ويقومون 
باجنــاز أنشــطة خمتلفــة وفقــا للفئــات املســتهدفة واحتياجاهتــا علــى النحــو الــذي حددتــه 
املنظمــات الدوليــة )علــى ســبيل املثــال، الاجئــون عامــة مقابــل الاجئــن الســورين الذيــن 
وصلــوا مؤخــرا وبأعــداد كبــرية(. إن عــدد املنظمــات يف مصــر الــي ختتــص يف جمــال دعــم 

املهاجريــن حمــدود جــدا، لقــد مت التعــرف علــى 6 فقــط.
يف مصــر، يتميــز مقدمــو اخلدمــات بشــكل رئيســي بدورهــم كشــركاء للمفوضيــة العليــا 
ــات  ــدم املنظم ــة. تق ــات املجتمعي ــم للمنظم ــن ودعمه ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح لألم

69 مت مجع املعلومات يف املقابالت اليت أجريت يف مصر واملغرب وتونس يف أكتوبر ونوفمرب2013 
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املجتمعيــة جمموعــة مــن اخلدمــات )أقســام اللغــة، معلومــات عــن اإلجــراءات القانونيــة، 
املســاعدة يف احلصــول علــى اخلدمــات األساســية، ورشــات العمــل وغريهــا( حــى لــو كانــت 
ــبة   ــا بالنس ــب دورا حامس ــن أن تلع ــا ميك ــدودة كم ــوارد حم ــا م ــل وهل ــر إىل التموي تفتق
ــن  ــا م ــيق بينهم ــال يف التنس ــذا املج ــة يف ه ــة العامل ــري احلكومي ــات الغ ــركاء املنظم لش

ــن. ــري اخلدمــات للمهاجري أجــل توف

ــرب  ــه يف املغ ــت علي ــا كان ــرب مم ــون أك ــر إىل أن تك ــة يف مص ــري احلكومي ــات غ ــل املنظم متي
وتونــس كوهنــا تتوفــر علــى عــدد أكــرب مــن املوظفــن ممــا ميكنهــا مــن الوصــول إىل عــدد 
أكــرب مــن املســتفيدين70.  يواجــه عمــل هــذه املنظمــات بعــض املشــاكل )مبــا يف ذلــك تعليــق 

ــن غــري النظاميــن.  ــد الدفــاع عــن املهاجري األنشــطة( عن
ــة  ــرة واملفوضي ــة للهج ــة الدولي ــل املنظم ــة إىل عم ــة باإلضاف ــات الدولي ــوم املنظم تق
العليــا لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن وبرنامــج التغذيــة العاملــي واليونيســيف بأنشــطة 
ــة  ــاءات ترفيهي ــق فض ــرة وخل ــاعدة املباش ــك املس ــا يف ذل ــورين مب ــن الس ــة للاجئ موجه

ــال. لألطف

الجدول 14. قائمة المنظمات في مصر

قائمة المنظمات في مصر

اجلمعية الثقافية أبشري

مركز األمل اإلفريقي للتعليم 

املجلس العريب لدعم املحاكمة العادلة

العرب الطيبون

)Caritas(كاريتاس

اخلدمات الكاثوليكية لإلغاثة  

املؤسســـة املصريـــة حلقـــوق الاجئـــن وملســـاعدة الاجئـــن مـــن أفريقيـــا والشـــرق 
األوســـط 

املركز القانوين املصري

املبادرة املصرية للتنمية

70 بعد حماولة املهاجرين دخول املدن اإلسبانية ، سبتة ومليلية، سنة 2005  من خالل القفز فوق السياج احلدودي، 
اشتدت املعارك بني املهاجرين والشرطة اإلسبانية واملغربية  مما تسبب يف وفاة 14 مهاجرا. بعد هذه األحداث مت تأسيس 

العديد من منظمات املهاجرين ومقدمي اخلدمات. 
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املبادرة املصرية للحقوق الشخصية - املبادرة املصرية

مركز الندمي للعاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

مؤسسة الاجئن اإلثيوبين يف مصر

)FARD فارد(

اإلغاثة اإلسامية يف مجيع أحناء العامل

مجعية النوبة للتنمية

جبال النوبة

أورومو للمساعدة الذاتية للاجئن- مصر 

اخلدمات النفسية واالجتماعية و معهد التدريب يف القاهرة 

 )RESELA( ريسيا

انقاذ األطفال

سوا

شبكة سينا

اجلمعية الصومالية للمرأة والطفل 

تنمية املجتمع الصومايل يف حدائق املعايل

أبناء اجلمعية اخلريية الفراء

كورد وفان أبناء 

خدمات الاجئن »سانت أندرو«

 )Surial GAD(سوريال كاد

جملس التضامن

 Bosla 2013 املصدر: بوسا
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2.1.9 المغرب
ــة  ــل يف بداي ــن العم ــات للمهاجري ــدم خدم ــي تق ــات ال ــم املنظم ــدأت معظ ــرب، ب يف املغ
القــرن احلــادي والعشــرين يف الوقــت الــذي أصبحــت فيــه تدفقــات اهلجــرة يف البــاد أكثــر 
ــا 28 منظمــة تعمــل مباشــرة  ــن71. توجــد حالي عــددا وازدادت احتياجــات الســكان املهاجري
ــن، بعضهــا موجــود يف أجــزاء متعــددة يف البــاد باإلضافــة إىل 43 مت توزيعهــا  مــع املهاجري
علــى البــاد بشــكل غــري متكافــئ : توجــد 19 منهــا يف الربــاط، 5 يف الــدار البيضــاء، 6 يف 
طنجــة، 3 يف الناظــور، 6 يف وجــدة و4 يف فــاس )كاريــون لوبيــز أ، خــري الديــن أ، وكسيكســوأ 
2013(. هتــدف معظــم أنشــطتها لدعــم املهاجريــن مــع تكلفــة الرعايــة الصحيــة )األدويــة 
ــع املابــس، الدعــم  والتحليــات، املستشــفيات وغريهــا(؛ دعــم ســبل كســب العيــش )توزي
مــع تكلفــة الســكن بالنســبة للقضايــا األكثــر إحلاحــا وتنفيــذ األنشــطة املــدرة للدخــل(؛ 
ــد  ــدارس العامــة( والتأيي ــوج األطفــال إىل امل ــم املهــين وول ــارات التعلي ــز خي ــم )تعزي التعلي
ــة  ــن إىل الرعاي ــوج املهاجري ــز ول ــن، تعزي ــوق املهاجري ــاكات حق ــة انته ــر وإدان ــداد التقاري )إع
الصحيــة والتعليــم(. كانــت إجــراءات اإلنصــاف أولويــة هلــذه املنظمــات والــي قــد أثــرت 

عــن التغــريات يف السياســة الــي تقودهــا الدولــة حاليــا.
ــرب.  ــن يف املغ ــات للمهاجري ــدم خدم ــي تق ــة ال ــات املحلي ــن املنظم ــد م ــد العدي ال تتواج
مــن بــن األســباب لذلــك، عــدم توفرهــا عــن معلومــات حــول منظمــات اهلجــرة يف البــاد، 
العوائــق اللغويــة، وســوء فهــم الشــروط القانونيــة للمهاجريــن مــن أجــل توفــري اخلدمــات 
هلــم، وميزانيــات حمــدودة مث ضــرورة توفــر الوثائــق لكــي يتمكــن املهاجريــن مــن االســتفادة 

مــن اخلدمــات، اخل...72 
مــن بــن وكاالت األمــم املتحــدة الــي تعمــل بشــكل مباشــر مــع املهاجريــن يف البــاد جنــد 
املنظمــة الدوليــة للهجــرة واملفوضيــة العليــا لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن. الوكالــة 
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة و«أنومــن )UNWOMEN(« يعمــان بشــكل غــري مباشــر مــع 
ــة الصحيــة  ــن مــن خــال املشــاريع الــي هتــدف إىل تســهيل ولوجهــم إىل الرعاي املهاجري

والعدالــة.
لقــد ســاهم صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان يف متويــل األحبــاث الــي تديرهــا العديــد مــن 
ــرض أن  ــن املفت ــي م ــا يف املغــرب ومصــر وال ــة حالي املؤسســات خبصــوص اهلجــرة الدولي
ــدان البحــر األبيــض املتوســط   خبصــوص اهلجــرة، اهلجــرة والعــودة،  ــات يف بل جتمــع البيان
اهلجــرة اإلجباريــة، نوايــا اهلجــرة، اهلجــرة والعمــل، هجــرة األدمغــة واهلجــرة غــري 

ــا. ــة، وغريه النظامي

71 معلومات مت مجعها خالل مقابالت يف املغرب سنة 2013. 
72 بالرغم من أن ضحايا العنف هم من النساء عامة إال أننا جند أيضا ضحايا من الرجال وخاصة القاصرين منهم مما 

يدعو إىل توفري الرعاية الصحية. 
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الجدول 15. قائمة المنظمات في المغرب

قائمة المنظمات في المغرب
مجعية اللقاء املتوسطي للهجرة والتنمية )TAM( طام-  )SAM(  سام- )CAM( كام   – 

)Caritas( كاريتاس

مركز متكن للمهاجرين

جلنة املساعدة الدولية 

اجلمعية املغربية لرعاية األطفال يف وضعية صعبة 

عمل حاالت الطوارئ

مجعية حماربة السيدا  

Délégation des migrations دلكاسيون دي ميكراسيون 

منظمة أفريقيا ملكافحة اإليدز 

اجلمعية املغربية لدعم وتشجيع األعمال الصغرية 

مؤسسة الشرق والغرب  

املنظمة الدميقراطية للعمال املهاجرين يف املغرب 

مجعية النساء من أجل املساواة والدميقراطية

رابطة تسليط الضوء على اهلجرة غري الشرعية يف املغرب العريب 

صوت النساء

جملس املهاجرين من جنوب الصحراء الكربى يف املغرب

جمموعة املجتمعات الواقعة جنوب الصحراء الكربى يف املغرب

مجعية »كزابراطا )Casabarata( » للتنمية البشرية

جمموعة مكافحة العنصرية لإلنصاف ودعم األجانب واملهاجرين 

مجعية مستقبل أفضل ألطفالنا 

اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان 

بدائل منتدى املغرب 

املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان 

الصداقة والتضامن

مجعية الريف حلقوق اإلنسان 

مجعية بين سناسن للثقافة، والتنمية والتضامن
املصدر : )كاريون لوبيزأ.،  خري الدينأ.،. وكسيكسوأ.(
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3.1.9 تونس
ــر يف  ــري مباش ــر أو غ ــكل مباش ــل بش ــي تعم ــات ال ــم املنظم ــيس معظ ــس، مت تأس يف تون
ــن علــي. مل تكــن املنظمــات الوحيــدة الــي تعمــل  جمــال اهلجــرة بعــد ســقوط نظــام ب
يف جمــال اهلجــرة قبــل الثــورة متخصصــة يف هــذا املجــال ومشلــت اهلجــرة يف جدوهلــا 
أشــكاال غــري منظمــة. مــن بــن هــذه املنظمــات جنــد: )الرابطــة التونســية حلقــوق اإلنســان(، 
)االحتــاد العــام التونســي للشــغل(، )اجلمعيــة التونســية للنســاء الدميقراطيــات(، )مجعيــة 
ــري،ح.  ــرى(  )بوبك ــة أخ ــا ثقافي ــم وقضاي ــة(، )التعلي ــث والتنمي ــيات للبح ــاء التونس النس

 .)2013
وقــد مت حتديــد مــا جمموعــه 13 منظمــة تعمــل حاليــا مــع املهاجريــن يتــم تعيــن 
ــة  ــرب املنظمــة الدولي ــف يف شوشــة. تعت معظمهــا يف العاصمــة وتتواجــد بشــكل ضعي
ــة  ــر الفاعل ــن العناص ــن م ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــا لألم ــة العلي ــرة واملفوضي للهج
ــة  ــة واحلكوم ــري احلكومي ــات غ ــن املنظم ــا وب ــيق بينه ــا أن التنس ــاد كم ــة يف الب واهلام
ــي  ــال احلقوق ــل يف املج ــاد تعم ــدة يف الب ــات املتواج ــم املنظم ــار. معظ ــن االعتب ــذ بع يأخ
ــل  ــم التعام ــي يت ــة ال ــن، الطريق ــوق املهاجري ــس وحق ــدة يف تون ــرة اجلدي ــة اهلج )سياس
ــن اختفــوا يف عــرض البحــر وغريهــا(  ــة أو التونســيون الذي هبــا مــع اهلجــرة غــري النظامي
)بوبكــري، ح.2013(. فقــط ثاثــة مــن بينهــا تقــدم خدمــات مباشــرة للمهاجريــن بالتعــاون 
مــع املنظمــة الدوليــة للهجــرة واملفوضيــة العليــا لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن وهــي: 

ــامل. ــرب الع ــامية ع ــة اإلس ــي،وكريتاس)CARlTAS( واإلغاث ــر التونس ــال األمح اهل

الجدول16. قائمة المنظمات في تونس

قائمة المنظمات في تونس
املعهد العريب حلقوق اإلنسان 

املادة 13 
مجعية الطلبة األفارقة واملتطوعن يف تونس 

  Caritas-كاريتاس
CIMADE- سيماد 

الشبكة األورو متوسطية حلقوق اإلنسان
فرنسا »تري دزيل«- -  بيت حقوق املهاجرين يف تونس

اإلغاثة اإلسامية عرب العامل 
اجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات 

املجلس التونسي لشؤون الاجئن واملهاجرين 
املنتدى التونسي للحقوق االجتماعية واالقتصادية 

الرابطة التونسية حلقوق اإلنسان 
اهلال األمحر التونسي
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2.9 المانـحون
غالبــا مــا يتــم متويــل العمــل الــذي تقــوم بــه املنظمــات املذكــورة يف الفقــرة 1.8 يف البلــدان 
الثاثــة واملنظمــة الدوليــة للهجــرة واملفوضيــة العليــا لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئن من 
طــرف اجلهــات الدوليــة اخلارجيــة الــي تعطــي األولويــة للهجــرة كقضيــة بالغــة األمهيــة 
يف جــداول أعماهلــا وسياســاهتا )علــى ســبيل املثــال، االحتــاد األورويب أو الوكالــة السويســرية 
ــات عملهــا مكافحــة االجتــار  ــن أولوي ــة والتعــاون(. كمــا جنــد جهــات تضــع مــن ب للتنمي
ــر  ــذي يوف ــخاص ال ــار باألش ــة االجت ــد ومكافح ــي لرص ــب األمريك ــل، املكت ــخاص، مث باألش
ــية  ــة الرئيس ــات املاحن ــن اجله ــن ب ــة. م ــذه القضي ــة هب ــاريع املتعلق ــم املش ــم ملعظ الدع

الــي مت حتديدهــا يف كل بلــد جنــد:

الجدول 17. الجهات المانحة الرئيسية في كل بلد

الجهات المانـحة الرئيسية في كل بلد
المغرب تونس مصر

ااحلكومة اهلولندية
االحتاد األورويب

احلكومة األملانية
 صندوق التنمية للمنظمة الدولية

 للهجرة

 احلكومة اإليطالية
 الوكالة السويسرية للتنمية

 والتعاون

 االحتاد األورويب
 احلكومة األملانية

 صندوق التنمية للمنظمة الدولية
 للهجرة

 احلكومة اإليطالية
    املكتب األمريكي لرصد ومكافحة االجتار

 باألشخاص
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 

 االحتاد األورويب

 احلكومة الفنلندية
 احلكومة األملانية

 املكتب األمريكي لشؤون املخدرات
 الدولية وإنفاذ القانون

 احلكومة اإليطالية

 املكتب األمريكي لرصد ومكافحة االجتار
باألشخاص

الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
املصدر: مقابات أجريت خال البحوث يف مصر، واملغرب وتونس يف أكتوبر ونوفمرب 2013.
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10.اإلجابات المبتكرة 
إن مشــهد اهلجــرة يف مشــال أفريقيــا كمــا هــو موضــح يف هــذه الوثيقــة يســلط الضــوء 
ــع  ــات واملجتم ــرف احلكوم ــن ط ــرة م ــة باهلج ــات املتعلق ــة التحدي ــة ملواجه ــى احلاج عل
املــدين واملنظمــات الدوليــة ، وذلــك هبــدف ضمــان حقــوق املهاجريــن وتدبــري مائــم لتدفقــات 
اهلجــرة. حتتــاج  اإلجــراءات واملبــادرات اجلديــدة الفعالــة، املســتمرة واملؤثــرة )ســواء مــن حيــث 
ــد مــن التفكــري لتنفيذهــا. علــى  ــن الــي مت الوصــول إليــه أو تأثــريه( إىل املزي عــدد املهاجري
الرغــم مــن اختــاف ســياقات اهلجــرة يف البلــدان املســتهدفة جنــد حتديــات مشــتركة حتتــاج 
البلــدان الثاثــة إىل مواجهتهــا. مــن املمكــن أن متثــل مراجعــة ردود الفعــل هلــذه التحديــات 

يف كل بلــد إىل خطــوة أوىل جيــدة إلعــادة النظــر يف السياســات واملبــادرات يف املنطقــة. 
غالبــا مــا تكــون االســتجابات جيــدة ويضــل تأثريهــا كبــريا علــى حيــاة املهاجريــن نتيجــة 
ــا  ــت ظــروف تنفيذه ــو كان ــة حــى ل ــف اجلهــات الفاعل ــي تقــوم هبــا خمتل اإلجــراءات ال
ــات يف الوصــول  ــة والصعوب ــات القانوني ــة املحــدودة، والعقب ــة دائمــا )امليزاني ليســت مواتي
إىل الســكان املســتهدفن، اخل...(. مت اعتبــار بعــض املبــادرات واملمارســات إجيابيــة مــن خــال 
املقابــات الــي أجريــت وذلــك لطبيعتهــا املبتكــرة وارتفــاع معــدالت النجــاح. يذكــر الشــكل 

1 تســعة مــن بــن هــذه االســتجابات املبتكــرة. 

• المناهج اإلقليمية
ــرة  ــة للهج ــة الدولي ــل املنظم ــة عم ــاط وفرق ــج الرب ــل منه ــة مث ــج اإلقليمي ــل املناه متث
اســتجابات مبتكــرة لتنســيق وتوفــري اســتجابة مشــتركة للتحديــات الكثــرية يف املنطقــة. 
تعتــرب اهلجــرة قضيــة دوليــة حتتــاج الســتجابات دوليــة منســقة بــن البلــدان األصليــة، 
وبلــدان العبــور وبلــدان االســتقبال مــن أجــل حتقيــق احتــرام أكــرب حلقــوق املهاجريــن 

ــة. ــامهتهم يف التنمي ومس
كمــا مت التأكيــد خــال االجتمــاع التنســيقي العاشــر للهجــرة الدوليــة، فــإن قضايــا معقــدة 
ــة  ــتدامة، واحلماي ــودة املس ــرة، والع ــأن اهلج ــة بش ــات املوثق ــع البيان ــل مج ــة مث وحساس
االجتماعيــة علــى الصعيديــن الوطــين والــدويل، وإدمــاج املهاجريــن، وسياســة التأشــريات، 
واهلجــرة غــري النظاميــة، والســجل املــدين، والفئــات الســكانية الضعيفــة )النســاء 
ــة،  ــة يف التنمي ــامهة اجلالي ــة ومس ــق األمني ــن(، والوثائ ــري املرافق ــرون غ ــال املهاج واألطف

ــدة، 2012(.  ــم املتح ــة )األم ــغ األمهي ــري دويل بال ــترك وتفك ــج مش ــاج إىل هن حتت

• التغيرات السياسة في المغرب
تعتــرب التغــريات يف السياســات الــي حتــدث يف املغــرب بعــد تقريــر املجلــس الوطــين حلقــوق 
ــذ  ــامهت يف تنفي ــث س ــرة يف املنطقــة حي ــتجابة مبتك ــة اس اإلنســان والتعليمــات امللكي
هنــج قائــم علــى احلقــوق عــرب سياســة اهلجــرة بالبــاد. نتيجــة هلــذه التغيــريات مت بالفعــل 
تنفيــذ بعــض اإلجــراءات الــي أوضحــت االحتــرام املتزايــد حلقــوق املهاجريــن، جنــد مــن بينهــا: 
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عمليــة التســوية القانونيــة، تنظيــم ورش عمــل بشــأن السياســة اجلديــدة للهجــرة، إنشــاء 
ــليم  ــاد وتس ــة يف الب ــة الصحي ــات الرعاي ــن إىل خدم ــوج املهاجري ــز ول ــل لتعزي ــة عم خط
بطاقــات الاجئــن هــي بعــض اإلجــراءات الــي نفــذت بالفعــل نتيجــة للتغيــريات مــن أجــل 

ابــراز االحتــرام املتزايــد حلقــوق املهاجريــن.

• حماية الضحايا في مصر 
يف مصــر، تقــوم  إجــراءات التشــغيل املوحــدة بتقــدمي الدعــم للضحايــا مــن خــال تســهيل 
ولوجهــم خلدمــة احلالــة املدنيــة، واملــأوى، وتقــدمي املشــورة والرعايــة الطبيــة. يتــم تنســيق 
إجــراءات العمــل املوحــدة مــن قبــل املنظمــة الدوليــة للهجــرة واملفوضيــة العليــا لألمــم 
املتحــدة لشــؤون الاجئــن ويتــم تنفيذهــا بالتعــاون مــع وزارات الداخليــة، والعــدل والصحــة، 
واملجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة واملنظمــات املجتمعيــة )معهــد التدريــب النفســي 
ــن  ــن م ــن- ملســاعدة الاجئ ــة حلقــوق الاجئ ــرة، واملؤسســة املصري واالجتماعــي يف القاه
 .»)CARITAS( أفريقيــا والشــرق األوســط، ومنظمــة أطباء با حــدود ومؤسســة و«كريتــاس

تشــمل هــذه اإلجــراءات :  

1 • خدمــة الطــوارئ الــي تقدمهــا املنظمــة الدوليــة للهجــرة، ووزارة الصحــة، واملجلــس 
ــب النفســي واالجتماعــي يف القاهــرة: يقــوم  ــة واألمومــة ومعهــد التدري القومــي للطفول
معهــد التدريــب النفســي واالجتماعــي يف القاهــرة مبعاجلــة املجتمــع باإلضافــة إىل املــأوى 
يف حــاالت الطــوارئ بالنســبة للذكــور. توفــر املنظمــة الدوليــة للهجــرة املســاعدة الطبيــة 
واالجتماعيــة خــال الشــهرين األولــن بالتعــاون مــع وزارة الصحــة وتوفــر املــأوى للضحايــا 

اإلينــاث بالتنســيق وبالتعــاون مــع املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة.

2 • بعــد حتديــد وضــع الاجئــن يتــم تســجيل الضحايــا باملفوضيــة العليــا لألمــم املتحــدة 
ــات  ــن اخلدم ــتفادة م ــم االس ــول هل ــا خي ــوء مم ــيب اللج ــم طال ــن باعتباره ــؤون الاجئ لش
االجتماعيــة والطبيــة واحلمايــة املقدمــة مــن خــال شــبكة الــوكاالت للشــركاء املنفذيــن. 
توفــر املؤسســة املصريــة حلقــوق الاجئــن- مســاعدة الاجئــن بأفريقيــا والشــرق األوســط 
- واملؤسســة املصريــة حلقــوق الاجئــن املســاعدة القانونيــة للضحايــا الذيــن مت تســجيلهم 

باملفوضيــة العليــا لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن.
3 • يتــم توفــري املســاعدات املاليــة مــن طــرف املنظمــة الدوليــة للهجــرة، املفوضيــة العليــا 
ــدة  ــدة 12 شــهرا وهــي امل ــاس )CARITAS(« مل ــن و«كريت لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئ

الــي مــن املتوقــع أن يعتمــد الضحايــا خاهلــا  علــى أنفســهم.

• مبادرات خاصة لضحايا العنف القائم على أساس الجنس 
ــرة يف  ــة اهلج ــل عملي ــوال مراح ــس ط ــاس اجلن ــى أس ــم عل ــف القائ ــرات العن ــل مؤش متث
ــاة وحقــوق النســاء واألطفــال. تراعــي اإلجــراءات  ــا حلي ــدا حقيقي ــدان املســتقبلة هتدي البل
الــي يتــم القيــام هبــا يف هــذا اإلطــار الوضــع احلســاس واخلــاص بالنســاء ضحايــا العنــف 
القائــم علــى أســاس اجلنــس )ال ســيما العنــف اجلنســي( كمــا تعــد مــن األعمــال اجليــدة 
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ــد  ــيما عن ــداءات الس ــى االعت ــب عل ــاء يف التغل ــم النس ــا تدع ــرة ألهن ــتجابات املبتك واالس
ــا73. ــن يف مداخاهت ــة اجلنس مقارب

يعتــرب إدراج العنــف القائــم علــى أســاس اجلنــس كعامــل الضعــف يف برامــج خاصــة حلماية 
املهاجريــن كاســتجابة مبتكــرة وفعالــة. جنــد ثاثــة عوامــل مــن أبرزها:

ــاري،  ــم اإلجب ــاث، العق ــان اإلن ــاب، خت ــي )االغتص ــف اجلنس ــا العن ــل ضحاي ــارات جتع •اعتب
حظــر اإلجهــاض وغريهــا( مؤهلــن للحصــول علــى وضــع الاجئــن مــن طــرف املفوضيــة 
ــة  ــرد ذكــر هــذا بوضــوح يف اتفاقي ــه ي ــن، لرغــم أن ــا لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئ العلي

ــام 1951. ع
ــس عامــل ضعــف مــن أجــل تســهيل  ــى أســاس اجلن ــم عل ــف القائ ــة العن • كــون ضحي

ــن خــارج مصــر. ــادة توطــن الاجئ إع
• برامــج املنظمــات املجتمعيــة الــي تشــجع علــى الكشــف عــن احلــاالت وتوفــري الدعــم 

ــا العنــف يف املغــرب ويف مصــر. النفســي للنســاء ضحاي

• بناء القدرات للمؤسسات المحلية في تونس
تعمــل املفوضيــة العليــا لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن يف تونــس بالتعــاون مــع وزاريت 
الصحــة والتعليــم مــن أجــل ضمــان ولــوج الاجئــن وطالــيب اللجــوء إىل اخلدمــات 
األساســية مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة. علــى الرغــم مــن أن بعــض التحديــات ال تــزال 
ــوج الفعلــي إىل اخلدمــات وحتســن قــدرات النظــام العــام  موجــودة بالنســبة لضمــان الول
والتنســيق بــن اجلهــات الفاعلــة وتعزيــز هــذه املؤسســات مــن خــال توفــري األدويــة وغريهــا 
ــات  ــك مؤسس ــدارس وكذل ــوج إىل امل ــة بالول ــم شوش ــي خمي ــواد مت الســماح لاجئ ــن امل م
الرعايــة الصحيــة يف املنطقــة. ال يقتصــر حتســن اخلدمــات املقدمــة مــن طــرف املفوضيــة 
العليــا لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن علــى الاجئــن فقــط بــل يهــم أيضــا الشــعب 

ــه. التونســي بأكمل

• الالجئون في المغرب واألنشطة المدرة للدخل
يعتــرب الولــوج إىل ســوق الشــغل والتوظيــف الــذايت مــن أجــل احلصــول علــى ســبل العيــش 
وكذلــك القــدرة علــى الولــوج إىل اخلدمــات األساســية جــزءا أساســيا يف إدمــاج املهاجريــن 
ــزز التكامــل االقتصــادي  ــي تع ــرب األنشــطة ال ــايل تعت داخــل املجتمعــات املضيفــة. وبالت
للمهاجريــن مــن األعمــال اجليــدة. تقــدم املفوضيــة العليــا لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن 
ــت  ــة والــي كان ــدان املســتهدفة الثاث ــب املهــين للاجئــن وطالــيب اللجــوء يف البل التدري
ــة  ــزال احلصــول علــى فــرص العمــل مبثاب ــة يف حتســن جمموعــة مــن مهاراهتــم. ال ي فعال
حتــد وذلــك بســبب الوضــع اإلداري للفئــات املســتهدفة مــن طــرف املفوضيــة العليــا لألمــم 

املتحــدة لشــؤون الاجئــن الــي ال تســمح بالعمــل يف ظــروف قانونيــة.
تعتــرب املفوضيــة العليــا لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن املغــرب املكتــب الوحيــد الــذي 
ــل  ــم و تأهي ــة لدع ــة املغربي ــع اجلمعي ــراكة م ــل بش ــدرة للدخ ــطة امل ــج األنش ــزز برنام يع

73 معلومات مت مجعها يف مقابالت يف املغرب خالل نوفمرب 2013.  
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املقــاوالت الصغــرى. أكــدت اجلهــات الفاعلــة مبــا يف ذلــك الاجئــون املســتفيدون مــن 
الربنامــج علــى جنــاح هــذه املؤسســات يف تشــجيع إنشــاء املشــاريع اجليــدة الــي تناســب 
احتياجــات الاجئــن. متكــن الاجئــون مــن خــال حتقيــق هــذه األنشــطة االقتصاديــة 
ــة إىل املهــارات  ــذي حيســن جــودة حياهتــم باإلضاف ــش الشــيء ال مــن كســب ســبل العي
الشــخصية واالجتماعيــة الــي حســنت مســتوى عيشــهم واندماجهــم االجتماعــي74. إن 
توســيع األنشــطة املــدرة للدخــل جلميــع املهاجريــن )ليــس فقــط الاجئــؤن( تعتــرب وســيلة 
ــت  ــا بين ــة كم ــدان املضيف ــكان يف البل ــؤالء الس ــية هل ــروف املعيش ــن الظ ــدة لتحس جي

ــن باملغــرب. ــة الاجئ ــك حال ذل

• المـرافــعـة
تعتــرب منظمــات املجتمــع املــدين العاملــة يف جمــال اهلجــرة والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان 
ــن  ــغ ع ــي تبل ــة ال ــطة املرافع ــذ أنش ــدا يف تنفي ــطة ج ــس ناش ــرب وتون ــة يف املغ خاص
انتهــاكات حقــوق املهاجريــن وتشــجع التغيــري يف سياســات اهلجــرة حلمايــة هــذه احلقــوق. 
ــن  ــن ب ــرار م ــاع الق ــرة لصن ــة املباش ــاالت واملقارب ــر املق ــات، ونش ــوث، واخلطاب ــرب البح تعت
املبــادرات الــي اختذهتــا هــذه املنظمــات. تعتــرب املرافعــة الــي تشــجع االلتــزام املــدين والعمل 
اجلماعــي ذات أمهيــة خاصــة عندمــا تفتقــر الســاكنة املعنيــة إىل رؤيــة واضحــة بســبب 
الصعوبــات يف الوصــول إىل عــدة شــبكات واالندمــاج يف املجــاالت السياســية واالقتصاديــة 

واالجتماعيــة للبلــد املضيــف، كمــا هــو احلــال بالنســبة للمهاجريــن.

إن املرافعــة اتــذي تقــوم هبــا منظمــات املجتمع املــدين باإلضافة إىل عمــل املنظمــات الدولية 
ــرة  ــة للهج ــة الدولي ــن واملنظم ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــا لألم ــة العلي ــل املفوضي مث
واملؤسســات املســتقلة مثــل املجلــس الوطــين حلقــوق اإلنســان يف املغــرب، تلعــب دورا هامــا 
يف التغــريات السياســية اإلجيابيــة يف املغــرب بشــأن اهلجــرة. لقــد ذكــر يف االســتجوابات مــن 
طــرف خمتلــف اجلهــات الفاعلــة أن مناصــرة املنظمــات غــري احلكوميــة علــى مدى الســنوات 
املاضيــة أثــرت يف كتابــة تقريــر املجلــس الوطــين حلقــوق اإلنســان يف املغــرب والــي أســفرت 
بدورهــا عــن التعليمــات امللكيــة75. يف تونــس ومصــر، يضــل أثــر هــذه املرافعــة غــري واضــح. 
وبالرغــم مــن ذلــك، تعتــرب املرافعــةم مــن طــرف املجتمــع املــدين الــذي ميثــل املهاجريــن أداة 

جيــدة لتحقيــق تغيــريات تشــريعية وسياســية تســاعد علــى ضمــان حقــوق املهاجريــن.

• الشبكات
لقــد أبــرز التعــاون بــن املنظمــات إجيابيتــه لســببن رئيســين. أوال، تضاعــف أثــر أنشــطة 
شــبكات املنظمــات فيمــا خيــص املرافعــة حيــث يتــم تبــادل املعلومــات علــى نطــاق أوســع 
كمــا أن توزيعهــا أصبــح أكثــر فعاليــة. ثانيــا، إن اخلدمــات الــي توفرهــا الشــبكات خــال 
نظــام اإلحالــة للمســتفيدين، مكنــت مــن حتســن التواصــل مــع املجتمــع وكــذا فعاليــة 

74 معلومات مت مجعها خالل مقابالت يف املغرب يف نوفمرب2013 
75 مجعية حماربة داء السيدا، مجعية مستقبل أفضل ألطفالنا، جلنة املساعدة الدولية، مباراة ولوج مركز التكوين 

يف اخلدمات االجتماعية للقوات املسلحة، كريتاس )CARITTS( املغرب، مؤسسة الشرق والغرب، املجموعة املناهضة 
 .)Tdh( أرض الرجال ،)SAM( للعنصرية للمساعدة والدفاع عن األجانب واملهاجرين ، أم البنني، سام
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وكفــاءة األنشــطة وأثرهــا علــى الظــروف املعيشــية للســاكنة املســتفيدة.
ــة  ــن11 منظم ــون م ــي تتك ــرب ال ــن” يف املغ ــة املهاجري ــت “أرضي ــد لعب ــال، لق كأول مث
عضــوا إضافــة إىل عــدد مــن املنظمــات املراقبــة76 )املنظمــة الدوليــة للهجــرة واملفوضيــة 
العليــا لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن، والوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة، وبعــض 
اقطاعــات احلكوميــة، وغريهــا( دورا ملحوظــا يف األثــر اإلجيــايب ألنشــطة املرافعــة. لقــد مســح 
ــن يف املغــرب،  ــن هــذه املنظمــات جبمــع وتقاســم املعــارف عــن وضــع املهاجري التنســيق ب
ــاهم  ــك، س ــة إىل ذل ــح. باإلضاف ــكل واض ــا بش ــى حالي ــري تتجل ــة للتغي ــق ديناميكي وخل
هــذا التعــاون بــن املنظمــات غــري احلكوميــة إىل حتســن نوعيــة وفعاليــة اخلدمــات املقدمــة 
للمهاجريــن كمــا تركــز كل منظمــة علــى العمــل وســد الفجــوات يف جمــال خربهتــا. لقــد 
ــة  ــن منظم ــتفيدين م ــن املس ــة املهاجري ــل إحال ــات، مث ــض التحدي ــات بع ــت املنظم واجه

ــات الشــخصية.  ــة للبيان ــك إىل احلــق يف اخلصوصي ألخــرى ويرجــع ذل
ــدة  ــم املتح ــرة ووكاالت األم ــة للهج ــة الدولي ــن املنظم ــة ب ــام اإلحال ــد نظ ــر، يع يف مص
واملنظمــات غــري احلكوميــة وممنظمــات املجتمــع املــدين هــو األكثــر تطــورا. تعمــل املفوضيــة 
العليــا لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن بالتنســيق بــن اجلهــات الفاعلــة وشــركائها مــن 
املنظمــات غــري احلكوميــة مــن أجــل توزيــع املســاعدات. لقــد كان لذلــك تأثــري إجيــايب علــى 
احلــاالت الــي تنطــوي علــى الاجئــن وطالــيب اللجــوء ولكــن مــع انقطــاع التمويــل تنقطــع 
أيضــا هــذه اخلدمــات ممــا أدى إىل احلاجــة لزيــادة ربــط االتصــال مللــئ فجــوات اخلدمــات الــي 
يتــم تقدميهــا. يتــم التنســيق أيضــا حتــت إطــار “جمموعــة الــوكاالت املشــتركة العاملــة 
مــن أجــل ضحيــة االجتــار باألشــخاص” الــي يتــم تنســيقها مــن طــرف املنظمــة الدوليــة 
للهجــرة واملفوضيــة العليــا لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن مــن أجــل توفــري احلمايــة يف 

حــاالت الطــوارئ وتقــدمي املســاعدة لضحايــا االجتــار باألشــخاص.  
يف تونــس، تتميــز الشــبكات بالتعــاون الوثيــق فيمــا بينهــا، خصوصــا يف حــاالت الطــوارئ 
ــة مســتويات؛  ــى ثاث ــة عل ــن األطــراف الفاعل ــاذ البحــري(، وب ــة واإلنق ــة الليبي ــل األزم )مث
احلكومــة )وزارة الداخليــة ووزارة الشــؤون االجتماعيــة(، املنظمــات الدوليــة )املنظمــة الدولية 
ــع  ــات املجتم ــن( ومنظم ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــا لألم ــة العلي ــرة- واملفوضي للهج
ــوء  ــا أرض اللج ــامل، فرنس ــرب الع ــامية ع ــة اإلس ــي، اإلغاث ــر التونس ــال األمح ــدين )اهل امل
ــل  ــد حتي ــاذ البحــري، ق ــة اإلنق ــفوية(. يف حال ــة والصحــة الش ــة لإلعاق ــة الدولي » واجلمعي
وزارة الداخليــة قضايــا املهاجريــن للمفوضيــة العليــا لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن أو 
ــي تقدمهــا  ــة للهجــرة مــن أجــل دفعهــم لاســتفادة مــن اخلدمــات ال للمنظمــة الدولي
ــن  ــال املهاجري ــة األطف ــدين )محاي ــع امل ــات املجتم ــع مؤسس ــراكة م ــار الش ــم يف إط هل
غــري املرافقــن، منــح وضــع الجــئ أو«املســاعدة علــى العــودة الطوعيــة وإعــادة  اإلدمــاج« 
ــن  ــن م ــص الاجئ ــا خي ــم(. فيم ــا إىل بلداهن ــودة طوع ــون يف الع ــن يرغب ــخاص الذي لألش
خميــم شوشــة الذيــن تشــرف عليهــم املفوضيــة العليــا لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن 
وشــركائها مــن املجتمــع املــدين، فتحــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة »املســاعدة علــى العودة 
ــة. فيمــا  ــن الراغبــن يف العــودة إىل بلداهنــم األصلي ــة وإعــادة اإلدمــاج« للمهاجري الطوعي
ــا لألمــم املتحــدة لشــؤون  ــن املفوضيــة العلي خيــص توفــري اخلدمــات، عرفــت الشــراكات ب
الاجئــن واملؤسســات العامــة جناحــا مهمــا يف تعزيــز إدمــاج الاجئــن يف املناطــق احلضريــة 

والرفــع مــن مســتوياهتم يف االعتمــاد عــن أنفســهم.
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ــاث  ــدول الث ــم يف ال ــق مقاباهت ــن طري ــوكاالت ع ــن ال ــا ب ــيق فيم ــرز التنس ــا أب ــريا م وكث
باعتبارهــا عامــا إجيابيــا يف توفــري االســتجابة الســريعة والفعالــة حلمايــة حقــوق املهاجريــن. 
ــات  ــن اجله ــات ب ــادل املعلوم ــاون وتب ــرة والتع ــات املباش ــات واملاحظ ــامهت املقاب ــد س لق
ــات  ــرار اخلدم ــدم تك ــة يف ع ــات املختلف ــدرات املنظم ــداف وق ــع األدوار لأله ــة وتوزي الفاعل
ومسحــت مبــلء الفجــوات يف اخلدمــات املقدمــة. كمــا ســاهم إنشــاء املنصــات كفضــاءات 
للتنســيق يف فعاليــة هــذه اإلســتراتيجية. ميثــل التعــاون بــن احلكومــة، املنظمــات الدوليــة 

ــات اهلجــرة. واملجتمــع املــدين مبــادرة إجيابيــة جــدا لتحســن إدارة حتدي

• منظمات المجتمع المدني
يعتــرب إنشــاء املنظمــات الــي كوهنــا املهاجــرون مــن أجــل الدفــاع عــن حقوقهــم ممارســة 
جيــدة ألهنــا تقــوي اشــتراك املهاجريــن يف املجتمعــات املحليــة والعمــل املــدين الدميقراطــي 
ــك  ــد املضيــف. باإلضافــة إىل ذل ــث اندماجهــم يف البل ــل خطــوة مهمــة مــن حي كمــا متث
ختلــق مســاحة أساســية للمهاجريــن لتبــادل املعلومــات واخلــربات ودعــم بعضهــم البعــض. 
حنــن يف أمــس احلاجــة إىل منظمــات املجتمــع املــدين ملســامهتها القيمــة يف أعمــال املنظمات 

األخــرى بالنســبة لســياق اهلجــرة.
عــادة مــا ينفــذ مقدمــو اخلدمــات، خاصــة يف مصــر، أنشــطتهم بالتعــاون مــع منظمــات 
املجتمــع املــدين ومتطوعــن مــن املجتمــع املحلــي. يعتــرب ذلــك مــن أهــم العناصــر لضمــان 
الوصــول إىل الســاكنة املســتفيدة وانتشــار أوســع للخدمــات. يعمــل هــذا التعــاون علــى 
تقويــة قــدرات منظمــات املجتمــع املــدين كمــا يعتــرب أمــرا ضروريــا يشــجع علــى املشــاركة 
ــري  ــة وذات تأث ــر فعالي ــات أكث ــان خدم ــتفيدة لضم ــاكنة املس ــب الس ــن جان ــطة م النش

ــن. إجيلــيب لتحســن الظــروف املعيشــية للمهاجري
يعتــرب إدراج منظمــات املجتمــع املــدين يف عمليــات صنــع القــرار فيمــا يتعلــق بتوفــري اخلدمات 
واحلصــول علــى االســتجابات، التقييمــات واالقتراحــات مــن بــن االحتمــاالت األخــرى الــي 

تقدمهــا الشــراكات مــع منظمــات املجتمــع املــدين الــي يتــم اعتبارهــا دائمــا إجيابيــة.
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11. استنــتاجـــات 
وتــوصــــيــــات

يرتبط تعقيد تدفق اهلجرة يف مشال أفريقيا بتنوع طبيعة املهاجرين الذين ينتقلون إىل 
وعرب ومن املنطقة، وباالنتقال من اهلجرة الداخلية إىل اهلجرة اخلارجية يف فترة وجيزة من 
الزمن، وكذا بتغيري وضعهم السياسي خال السنوات القليلة املاضية تشري الدالئل إىل 
أن ديناميكة اهلجرة على شكلها احلايل يف املنطقة سوف تبقى على ما هي عليه، نظرا 

ألن األوضاع غري املستقرة يف دول أفريقيا جنوب الصحراء املؤدية إىل نقص كبري يف الفرص 
للسكان ال تتحسن، وألن املناخ السياسي الذي ميز معظم الدول العربية من املرجح أن ميتد 
على مدى األشهر أو السنوات القادمة، ويف كلتا احلالتن، فإن االستقرار والتنمية قد ال يؤديان 
بالضرورة إىل تقليص حركة اهلجرة، ومن املرجح أن يؤدي اإلقاع التنموي يف الدول األقل منوا 

إىل إقاع اهلجرة الداخلية، نظرا ألن االمكانات والتطلعات الي تزيد التنمية البشرية ترتبط 
.( De Haas، b 2006 دي هاس) عموما مبستويات أعلى للهجرة الداخلية واخلارجية

إن الواقــع احلــايل للهجــرة يف املنطقــة يعــين بأنــه ينبغــي علــى الــدول أن تتصــدى للتحديات 
املرتبطــة هبــا، والــي تتجلــى يف تدبــري طبيعــة التدفــق املعقــدة ومحايــة حقــوق املهاجريــن 

ودجمهــم يف املجتمــع.
ويف خضــم هــذا الســياق اجلديــد أضحــى احلــوار اإلقليمــي أمــرا ال بــد منــه مــن أجــل خلــق 
منــاخ يتيــح الفرصــة لتبــادل املعلومــات بــن البلــدان ولفهــم أفضــل لظاهــرة اهلجــرة يف 
املنطقــة، وهــذا مــا قــد يــؤدي إىل بلــورة ســبل مبتكــرة ومشــتركة لتدبــري تدفقــات اهلجــرة 
ــة  ــنوات القليل ــدود الس ــت وإىل ح ــتهدفة كان ــة املس ــدول الثاث ــل. إن ال ــو أفض ــى حن عل
املاضيــة بلدانــا مصــدرة للمهاجريــن، وعلــى هــذا األســاس كانــت تنهــج سياســات وبرامــج 
ــا يف  ــوق مواطنيه ــة حق ــرة ومحاي ــن اهلج ــد م ــل احل ــن أج ــع، م ــذا الواق ــع ه ــجم م تنس
ــن، ويف إطــار مشــاركتها  ــن العائدي بلــدان االســتقبال، وكذلــك دعــم إعــادة إدمــاج املهاجري
يف احلــوارات اإلقليميــة مثــل »حــوار الربــاط« أواحلــوار املتوســطي للهجــرة ببلــدان العبــور« 
فــإن تلــك الــدول الــي شــهدت حتــوال يف ســياق اهلجــرة مــن دول مصــدرة وبلــدان العبــور إىل 
مســتقبلة للهجــرة يف حاجــة إىل تعديــل سياســاهتا وفقــا للواقــع اجلديــد، فأوجــه التشــابه 
يف ظاهــرة اهلجــرة ومــا يرتبــط هبــا مــن حتديــات يف البلــدان الثاثــة يعــين أن هنــج مقاربــة 

مشــتركة ســوف تكــون هلــا نتائــج إجيابيــة للجميــع.

 MTF-( ميكــن لـــمجموعة تنســيق اهلجــرة يف املســار الشــرقي للهجــرة ومشــال أفريقيــا
NOAH( الــي أسســت مؤخــرا علــى »طريــق اهلجــرة بشــمال شــرق أفريقيــا« أن تكــون 
فضــاءا مناســبا لتظافــر جهــود الــدول، وفضــاء ملضاعفــة أســس احلــوار بــن الــدول املصدرة 
واملســتقبلة ودول العبــور. إن تبــادل املعلومــات والتحليــل املشــترك هلــا ميكن أن تســاعد على 
انســجام السياســات املتبعــة باملنطقــة، وتعزيــز التعــاون عنــد مواجهــة نفــس التحديــات 
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ــن  ــتفادة م ــف االس ــرة وضع ــة اهلج ــتغال عمال ــخاص، واس ــار يف األش ــا كاالجت والقضاي
ــن وضعــف سياســة اإلدمــاج لصــاحل القادمــن  اخلدمــات األساســية بالنســبة للمهاجري
اجلــدد، وعلــى هــذا األســاس، يصبــح مفيــدا بالنســبة لــكل الفاعلــن، خصوصــا إذا مل تكــن 
هــذه التجربــة منغلقــة، بــل منفتحــة علــى كل الــدول الــي تعــرف نفــس تدفقــات اهلجــرة 
ــن  ســواء كانــت دول عبــور أو مصــدرة أو مســتقبلة، وكــذا علــى املجتمــع املــدين واملهاجري
املحليــن، كمــا أن املنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة اهلجــرة الدوليــة  )IOM( واملفوضيــة 

العليــا للاجئــن)UNHCR(  ميكــن أن تلعــب دورا أساســيا يف مسلســل احلــوار.

وألجــل هــذه الغايــة، نقــدم هنــا توصيــات علــى شــكل اقتراحــات لبلــورة أســس التعامــل 
مــع حتديــات تدفقــات اهلجــرة املعقــدة يف مشــال أفريقيــا كمــا تبينــه هــذه الدراســة.

ــى اقتراحــات الفاعلــن  ــى املعلومــات املجمعــة وحتليلهــا وعل ــات عل تســتند هــذه التوصي
املســتجوبن وماحظاهتــم. ولقــد مت تقدميهــا وفــق منظــور الفاعلــن املســؤولن عــن 
ــه  ــا »توجي ــدي هل ــب التص ــي جي ــات ال ــم التحدي ــذا أه ــع، وك ــى أرض الواق ــا عل تطبيقه
السياســات، والولــوج إىل اخلدمــات األساســية  واالندمــاج االجتماعــي واالجتــار باألشــخاص«.

1. التوصيات بشأن توجيه السياسات بالنسبة لـ:
أ. الحكومات

ــامهة  ــة ومس ــل اإلجيابي ــار العوام ــن االعتب ــات بع ــذ السياس ــن أن تأخ ــد م التأك  ·
اهلجــرة يف التنميــة بالبــاد، كمــا أن إدمــاج اهلجــرة يف خمططــات وبرامــج 
التنميــة مــن شــأنه أن يســاعد علــى حتســن حصــول املهاجريــن علــى اخلدمــات.

تكييــف القانــون الوطــين املتعلــق بقضايــا اهلجــرة مــع القانــون الــدويل  والعمــل   ·
علــى وقــف أى ممارســات تتعــارض مــع مبــدأ التناســب بــن اجلرميــة والعقوبــة 

تسريع التغيريات يف التشريعات اجلارية حاليا.  ·

تكييــف السياســات الــي ترتكــز علــى حقــوق املهاجريــن مــن أجــل ضمــان ولــوج   ·
املهاجريــن إىل العدالــة والصحــة والتعليــم، وفقــا للقانــون الــدويل واحتــرام حقــوق 

ــان. اإلنس

تبــين تدابــري خاصــة حلمايــة الفئــات األكثــر ضعفــا بشــكل خــاص مثــل النســاء   ·
السياســات.  املرافقــن يف  غــري  واألطفــال 

وضع آليات لتطوير التعاون اإلقليمي يف جمال تدبري اهلجرة.  ·

تعزيــز احلــوار علــى مســتوى مشــال أفريقيــا بشــأن التحديــات املشــتركة للهجــرة   ·
يف هــذه البلــدان، والتفــاوض علــى اتفاقيــات مــع االحتــاد األورويب.

ــام  ــن نظ ــروج لتحس ــول واخل ــذ الدخ ــة ىف مناف ــلطات الوطني ــدرات الس ــز ق تعزي  ·
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مجــع البيانــات وحتليلهــا فيمــا خيــص اهلجــرة، مــن أجــل اخلصــول علــى بيانــات 
إحصائيــة أفضــل وفهــم التدفقــات املعقــدة للهجــرة تشــمل اجلنــس والســن.

حتســن وضــع نظــام جلمــع البيانــات وحتليلهــا، للحصــول علــى بيانــات ذات   ·
الدوليــة. املنظمــات  مــن  بدعــم  مصداقيــة 

ب. المنظمات الدولية:
دعــم احلكومــات الوطنيــة يف عمليــة تغيــري السياســات مــن أجــل تبــين مقاربــة   ·

قائمــة علــى احلقــوق.

ــروج يف  ــول واخل ــذ الدخ ــة مناف ــذ  آلي ــة ىف تنفي ــلطات الوطني ــدرات الس ــز ق تعزي  ·
مجيــع الــدول مــن أجــل اكتشــاف أولئــك الذيــن هــم يف حاجــة إىل احلمايــة، مــع 

ضمــان اســتقبال مناســب للمهاجريــن يلــيب احتياجاهتــم األساســية.

حتســن مجــع البيانــات املتعلقــة بعــدد املســتفيدين مــن اخلدمــات املقدمــة   ·
أخــرى. متغــريات  إىل  باإلضافــة  والســن  اجلنــس  تشــمل  والــي  للمهاجريــن، 

ج. المجتمع المدني:
ــة حقــوق  ــق أفضــل السياســات بشــأن اهلجــرة حلماي املرافعــة مــن أجــل ىحتقي  ·

واحلكومــات. املــدين  املجتمــع  بــن  بنــاء  املهاجريــن، خللــق حــوار 

ــك اجلنــس والســن  ــات، مبــا يف ذل ــن إىل البيان إضافــة اخلدمــات املقدمــة للمهاجري  ·
أخــرى. متغــريات  إىل  باإلضافــة 

2. التوصيــات المتعلقــة بولــوج المهاجريــن إلــى الخدمــات 
الرعايــة الصحيــة والتعليــم والعدالــة والعمــل.

أ. الحكومات
تعزيــز قــدرة موّظفــي أجهــزة إنفــاذ القانــون مــن أجل زيــادة ضمــان تنفيــذ القوانن   ·
ــن. ــات للمهاجري ــدمي اخلدم ــد تق ــز عن ــدم التميي ــدأ ع ــان مب ــل ضم ــن أج ــدة وم اجلدي

ــي حتــدث  ــن ال ــدة للمهاجري ــات اجلدي ــوالدات والوفي ــة تســجيل ال تســهيل عملي  ·
داخــل البلــد.

ــة  ــري جه ــل توف ــن أج ــرة م ــول اهلج ــات ح ــوارد والبيان ــع امل ــز لتجمي ــاء مراك إنش  ·
مرجعيــة للمهاجريــن يســاهم يف الرفــع مــن جــودة و  املعلومــات للســاكنة 

واملســؤوليات. احلقــوق  وكــذا  املتوفــرة،  اخلدمــات  فيمــا خيــص  املســتفيدة 
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ــربات  ــادل اخل ــن وتب ــة للمهاجري ــات املقدم ــأن اخلدم ــي بش ــاون اإلقليم ــز التع تعزي  ·
املجــال. هــذا  يف  املمارســات  أفضــل  حــول  واملعلومــات 

خلــق أو حتســن سياســات شــاملة ومناهــج وأســاليب تدريــس يف املــدارس   ·
العموميــة تســاعد علــى إدمــاج املهاجريــن بشــكل أفضــل يف املــدارس لتحســن 

املســتضيفة. بالــدول  التاميــذ  مــع  عاقاهتــم 

ب. المنظمات الدولية:
دعــم محــات التوعيــة ىف دول العبــور والــدول املصــدرة واملســتضيفة للمهاجريــن    ·

حــول مســألة اهلجــرة وظروفهــا وحتدياهتــا بشــمال أفريقيــا.

ــن  ــل حتس ــن أج ــدرات م ــن الق ــة وحتس ــوارد املالي ــة امل ــات يف تعبئ ــم احلكوم دع  ·
األساســية. اخلدمــات  إىل  املهاجريــن  وصــول 

ج. الحكومات، المنظمات الدولية، المجتمع المدني:
حتســن أو خلــق برامــج دراســية حــول قضايــا اهلجــرة، خصوصــا باجلامعــات الــي   ·
متنــح شــهادات يف علــم االجتمــاع والعمــل االجتماعــي وعلــم النفــس أو القانــون، 
ــا. ــرة منه ــدان اهلج ــل يف مي ــي تعم ــات ال ــة واملنظم ــي احلكوم ــتفادة موظف واس

االســتمرار يف تعزيــز الربامــج اخلدماتيــة لفائــدة املهاجريــن، خصوصــا تقــدمي   ·
ــة  ــة الصحي ــكن والرعاي ــً كالس ــر ضعف ــن األكث ــانية للمهاجري ــات اإلنس اخلدم
ــية... إن  ــات النفس ــة ود اخلدم ــق املحروم ــة يف املناط ــات الصحي ــة واحلم العاجل
توفــري الســكن »واملــأوى« لفائــدة ضحايــا االجتــار واملهاجريــن األكثــر ضعفــً بتونــس 

ــة. ــة خاص ــب أمهي ــرب يكتس واملغ

ــن  ــوين للمهاجري ــع القان ــف وللوض ــاالت الضع ــب حل ــد مناس ــن حتدي ــد م التأك  ·
الحتياجاهتــم. مناســبة  إحالــة  لضمــان 

ــودة  ــول ج ــات ح ــذه اخلدم ــن ه ــتفيدة م ــات املس ــن الفئ ــل م ــاس ردود الفع التم  ·
إليهــا. املقدمــة  اخلدمــات  عــن  رضاهــا  ودرجــة 

ــً  ــل وفق ــل والعم ــدرة للدخ ــطة امل ــو األنش ــين حن ــب امله ــتوى التدري ــه مس توجي  ·
املســتفيدين. املهاجريــن  ملهــارات 

تشــجيع مشــاركة املهاجريــن يف بلــورة املبــادرات مــن أجــل تلبيــة حاجاهتــم وذلــك   ·
ــة،  ــن. يف النهاي ــن إجيابي ــل فاعل ــلبين ب ــن س ــوا فاعل ــم ليس ــاس أهن ــى أس عل
ــدين. ــع امل ــات املجتم ــاركة منظم ــدرات ومش ــاء الق ــة بن ــة إىل تقوي ــاك حاج هن

ــري  ــات غ ــة واملنظم ــات الدولي ــة واملنظم ــات احلكومي ــن اهليئ ــراكة ب ــز الش تعزي  ·
للمهاجريــن. اخلدمــات  تقــدمي  يف  املنخرطــة  احلكوميــة 
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بيــن  االجتماعــي  باالندمــاج  المتعلقــة  التوصيــات    .3
المضيفــة والمجتمعــات  المهاجريــن 

أ. الحكومات، المنظمات الدولية، المجتمع المدني:
ــى  ــز عل ــدروس، جيــب التركي ــن، ويف هــذه ال ــدة املهاجري تقــدمي دروس يف اللغــة لفائ  ·

املســتضيفة. للبلــدان  الثقافيــة  اجلوانــب 

تطويــر األنشــطة املتعلقــة بالتبــادل الثقــايف يف املــدارس ويف املناطــق الــي يتركــز   ·
املهاجــرون. فيهــا 

تشجيع املهاجرين على االخنراط يف املنظمات املحلية.  ·

تعزيز التعاون والشراكة بن منظمات املجتمع املدين بالدول املستضيفة.  ·

ــرة  ــن اهلج ــات ع ــر املعلوم ــة نش ــام بأمهي ــة واإلع ــدى الصحاف ــي ل ــز الوع تعزي  ·
والعنصريــة. النمطيــة  اخلطابــات  اســتعمال  وخطــورة  بنــاءة،  بطريقــة 

4. توصيات حول االتجار باألشخاص
أ. الحكومات

تقويــة املاحقــة القضائيــة وتعزيــز التعــاون القضائــي يف هــذا املجــال مــن أجــل   ·
املجرمــن. العقوبــات ضــد  وتعزيــز  الضحايــا  محايــة 

ــرب  ــة املغ ــار يف حال ــة االجت ــون مكافح ــى قان ــة عل ــل املصادق ــن أج ــة م املرافع  ·
تنفيــذه. لضمــان  آليــات  ووضــع  وتونــس، 

ب. المنظمات الدولية
رفــع الوعــى يف البلــدان املصــدرة للهجــرة حــول االجتــار باألشــخاص وكيفيــة جتنــب   ·

ــه. ــة ب املخاطــر املرتبط

تكثيف الألحباث العلمية حول قضية  االجتار باألطفال.  ·

ــز التعــاون بــن بلــدان املنشــأ والعبــور واملقصــد مــن أجــل التصــدي لاجتــار  تعزي  ·
املنطقــة. يف  بالبشــر 
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ج. المجتمع المدني
تعزيــز بنــاء اإلمكانيــات للكشــف عــن ضحايــا االجتــار باألشــخاص وتوفــري اخلدمــات   ·

واالســتجابة املناســبة هلــم بالتنســيق مــع احلكومــات.

د. الحكومات، المنظمات الدولية، المجتمع المدني:
دعــم الســلطات الوطنيــة ىف تنفيــذ و/أو تعزيــز اجــراءات اإلحالــة مــن أجــل تقــدمي   ·

باألشــخاص. االجتــار  املســاعدة لضحايــا 

12. بيبليوغرافيا 
)قائمة المراجع(  

البنــك اإلفريقــي للتنميــة واملنظمــة الدوليــة للهجــرة 2012: هجــرة التونســين   ·
ــة  ــة واملنظم ــي للتنمي ــك اإلفريق ــتقبل. البن ــات واملس ــة والتحدي ــا، احلرك إىل ليبي

ــس. ــرة، تون ــة للهج الدولي

أغــزارم، س. كويســادا، بوتيشــلر، أ 2012 املهاجريــن واألزمــة جتربــة املنظمــة الدوليــة   ·
للهجــرة ليبيــا، املنظمــة الدوليــة للهجــرة 

أغويار غارسيا، ت 2008 النظام يف احلركات النسائي أمنيس رقم 8.  ·

علمــي مشيشــي وكشــاين حممــد 2009، املغاربــة املهاجــرون مــن أفريقيــا جنــوزب   ·
الصحــراء، أيــة عاقــة؟ اجلمعيــة املغربيــة للدراســة والبحــث حلــو اهلجــرات.

أالتــاي ALTAI لاستشــارة للمفوضيــة العليــا لاجئــن التابعــة هليئــة األمــم   ·
ــد  ــرق: حتدي ــرق الط ــا يف مفت ــرة املختلطة-ليبي ــس 2013، »اهلج ــدة بطرابل املتح

ــة«. ــورة الليبي ــد الث ــا بع ــرة وم ــباب اهلج ــرة وأس ــرق اهلج ط

أغيــار، غارســيا، ت . )2008( نظــام النــوع االجتماعــي يف احلــركات النســائية، رقــم   ·
8

اجلمعيــة املغربيــة للدراســات والبحــث حــول اهلجــرة )AMERM( 2008، هجــرة   ·
اجتماعي-اقتصــادي، منشــورات  باملغــرب: حتليــل  الصحــراء  أفريقيــا جنــوب 

اجلمعيــة املغربيــة للدراســات والبحــث حــول اهلجــرات، الربــاط. املغــرب.

منظمــة العفــو الدوليــة 2013، مصــر/ الســودان: الاجئــون والباحثــون عــن   ·
ــة  ــل الفدي ــن اج ــاف م ــي واالختط ــل الوحش ــه التعام ــي يف وج ــوء السياس اللج
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الدوليــة. واالجتــار يف البشــر، منظمــة العفــو 

بلحــاج زكــري أ 2009 هجــرة العبــور يف تونــس: املعطيــات احلاليــة وتقــدم البحــث   ·
يف هــذا املجــال.

بنجامــع، م. وبنعاشــور، س 2013 الترافــع مــن أجــل إصــاح القانــون املتعلــق   ·
واللجــوء. للهجــرة  تونــس  مركــز  تونــس،  يف  واجلنســية  واملهاجريــن  باحلقــوق 

 MPC ــرة ــز اهلج ــس، مرك ــة يف تون ــرة الدولي ــورة واهلج ــري، هـــ 2013، الث بوبك  ·
مركــز سياســة اهلجــرة، التقريــر حــول البحــث، تقريــر البحــث للمركــز 04/2013، 

باديــا فييســوالنا، ســان ســومينيكودي فيســويل، فريانــزا.

بوبكــري، هـــ. ومازيــا، س 2005 تونــس بــن العبــور واهلجــرة: سياســات اهلجــرة   ·
العاصمــة تونــس  يف  األفارقــة  املهاجريــن  اســتقبال  وظــروف 

كارلينــغ،ج 2006، اهلجــرة واالجتــار وهتريــب البشــر مــن نيجرييــا إىل أوروبــا، املنظمة   ·
ــرة. ــة للهج الدولي

كاريــون لوبيــز، أ وخــري الديــن، أ. وكوسكيســوك 2013، خريطــة الفاعلــن املتدخلــن   ·
يف جمــال احلمايــة املختلطــة لفائــدة املهاجريــن باملغــرب، وزارة الصحــة باملغــرب و 

ــة. ــة الدولي ــدة للتنمي ــات املتح ــة الوالي وكال

ــن يف  ــة الاجئ ــن )CEAR( 2013 وضعي ــاعدة الاجئ ــبانية ملس ــة اإلس ·   اللجن
للمســاعدة. اإلســبانية  اللجنــة   ،2013 تقريــر  إســبانيا، 

املعاهــدة مــن أجــل العمــال املهاجريــن، 2012، فحــص التقاريــر املقدمــة مــن طــرف   ·
ــر املعاهــدة األوىل، والــي  الــدول األطــراف يف جمــال تطبيــق الفصــل 73 مــن تقري

ــرب. ــنة 2004، املغ ــتقدم س س

املجلــس الوطــين حلقــوق اإلنســان باملغــرب 2013 تقريــر موضوعــايت حــول وضعيــة   ·
املهاجريــن والاجئــن يف املغــرب – الربــاط- املغــرب.

دي هــاس، هـــ. 2010 ب، العبــور واهلجــرة: حبــث نظــري وجتريــيب حــول دوافــع اهلجرة   ·
الدوليــة، معهــد اهلجــرة الدوليــة، جامعــة أوكســفورد.

دي هــاس، هـــ 2006. نظــام اهلجــرة يف مشــال أفريقيــا: تطــور وحتــول عاقتهــا مــع   ·
التنميــة، ترمجــة لويــس مــوران كويــروز، »جملــة اهلجــرة والتنميــة«.

دي هــاس، هـــ 2008 اهلجــرة غــري النظاميــة مــن أفريقيا الغربيــة إىل املغــرب العريب   ·
ــرة  ــة للهج ــة الدولي ــة - املنظم ــات احلديث ــول التوجه ــة ح ــاد األورويب: ملح واالحت

ــف. جني

ــة  ــة«، جمل ــة نظري ــرة« »رؤي ــة للهج ــة الداخلي ــاس، هـــ 2010أ: »الديناميك دي ه  ·
.1587  617-  :36 واهلجــرة،  اإلثنيــة  الدراســات 
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مجهوريــة الكونغــو الدميوقراطيــة 2013 »خناطــر حبياتنــا مــن اجــل لقمــة عيــش«   ·
ــه دراســة يف جملــس الاجئــن الدامناركــي املختلطــة  نتائــج البحــث الــذي قــام ب

ــا. بليبي

ــرزت يف حــوض البحــر األبيــض  ــي ب ــة ال فارغيــس، ب 2008 »النمــاذج الدميوغرافي  ·
اهلجــرة. سياســة  عهــد   2030 افــق  يف  اهلجــرة  علــى  وتداعياهتــا  املتوســط 

ــة:  ــدويل  )FIC( 2012 معيشــة الاجئــن يف املناطــق احلضري مركــز فينســتاين ال  ·
ــة فريدمــان  ــدويل وكلي ــد برامــج الفــرص، مصــر منوذجــا، مركــز فينشــتن ال حتدي
لعلــوم التغذيــة والسياســة، جامعــة تافتــس بوســطون، الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة.

ــن يف  ــية للمهاجري ــوق األساس ــية 2011 احلق ــوق األساس ــة للحق ــة األوربي الوكال  ·
وضعيــة غــري نظاميــة مــن خــال التقريــر املقــارن لاحتــاد االوريب. الوكالــة االوربيــة 

ــية. ــوق األساس حلق

ــن،  ــرر اخلــاص حــول حقــوق اإلنســان للمهاجري ــر املق ــو 2012، تقري فرانســوا كريب  ·
.2012 يونيــو   3-8 بتونــس  مهمتــه  يف  كريبــو  فرانســوا 

ــة  ــات يف املنطق ــرات والاجئ ــد املهاج ــف ض ــال، ج2008: العن ــان، ج. ومج فريدم  ·
ــبكة  ــرب. الش ــر واملغ ــا ومص ــا وإيطالي ــة حــاالت فرنس ــطية: دراس األورومتوس

اإلنســان. حلقــوق  املتوســطية 

األوربيــة إلدارة  الوكالــة  البشــر،  FRONTEX، 2011 نظــرة حــول االجتــار يف   ·
األوريب. االحتــاد  يف  االعضــاء  للــدول  اخلارجيــة  احلــدود  علــى  العلمــي  التنســيق 

ــة إلدارة  ــة االوربي ــل الســنوي للمخاطــر 2013، الوكال FRONTEX 2013 التحلي  ·
االوريب االحتــاد  للــدول األعضــاء يف  اخلارجيــة  احلــدود  العلمــي علــى  التنســيق 

جمموعــه املســاعدة والدفــاع عــن االجانــب واملهاجريــن )GADEM( 2009، التقريــر   ·
املتعلــق بتطبيــق املغــرب للمعاهــدة الدوليــة حلمايــة حقــوق كل العمــال املهاجرين 
ــن. ــب املهاجري ــة األجان ــة ومرافق ــة حلماي ــة العنصري ــة مكافح ــرهم. جمموع وأس

ــة  ــري قانوني ــرة الغ ــاص؟ اهلج ــار أم خ ــوت: انتح ــة امل ــد، أ، ف، هـــ 2010 رحل هن  ·
لألطفــال غــري املرافقــن مــن مصــر إىل إيطاليــا، رســالة ماســتر’ مركــز الدراســات 

حــول اهلجــرة والاجئــن.

هامفريــس، ر، 2013: الاجئــون والرشــايدة:  االجتــار والتهريــب البشــري مــن إيرتريــا   ·
إىل الســودان ومصــر قضايــا جديــدة يف البحــث حــول الاجئــن، مقــال رقــم 254، 
ــم. ــيات والتقيي ــل السياس ــة حتلي ــن، جمموع ــا لاجئ ــة العلي ــف: املفوضي جني

املجموعــة الدوليــة لألزمــات ICG 2010 إريتريــا: الدولــة املحاصــرة، التقريــر   ·
لازمــات. الدوليــة  املجموعــات   ،163 رقــم  اإلفريقــي 

معهــد الدميوقراطيــة والتعــاون )IDC( 2013  مبنطقــة الشــرق األوســط ومشــال   ·
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ــن  ــال املهاجري ــول اعتق ــث ح ــوي 2013 البح ــل اجله ــة العم ــر ورش ــا: تقري أفريقي
والبدائــل لاعتقــال يف منطقــة الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا 19 و 20 نونــرب 

عمــان – األردن.

قانــون اهلجــرة الــدويل IML( )2011 معلومــات حــول محايــة األطفــال املهاجريــن   ·
الغــري مرافقــن، قانــون اهلجــرة الــدويل )IML( املنظمــة الدوليــة للهجــرة.

املنظمــة الدوليــة للهجــرة: دراســة حــول حركيــة اجلاليــة املصريــة، تطويــر   ·
القاهــرة. التنميــة  إمكانيــات 

املنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2011 ب االســتجابة اإلنســانية لألزمــة الليبيــة: تقريــر   ·
فربايــر ديســمرب 2011، جنيــف.

املنظمــة الدوليــة  للهجــرة 2012، ملحــة عــن تقريــر رقــم 26 حــول الشــرق   ·
األوســط ومشــال أفريقيــا، املتعلــق بتدفقــات اهلجــرة غــري النظاميــة الــي تكــرس 
حقــوق املهاجريــن عــرب طريــق، اهلجــرة بشــرق أفريقيــا ومشــال أفريقيــا، موجــود 
http :www.iom.int filles lives sites iom files country does Jom flash- :يف
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املنظمــة الدوليــة  للهجــرة 2013 أ حــول تدفقــات اهلجــرة املعقــدة الــي تكــرس   ·
.21/10/2013 مناقشــة  الوســطى:  املتوســطية  الطريــق  عــرب  املهاجريــن  حقــوق 

املنظمــة الدوليــة  للهجــرة 2013 ب األطفــال املهاجــرون املنظمــة الدوليــة    ·
جنيــف  - للهجــرة 

املنظمــة الدوليــة للهجــرة 2013 ج دراســة حــول االجتــار يف األشــخاص يف تونــس   ·
للهجــرة. الدوليــة  املنظمــة  واملظاهــر،  احلــدود  تتنــاول 

املنظمــة الدوليــة للهجــرة 2013 د، تقييــم شــامل حــول االجتــار باألشــخاص   ·
ــى  ــز عل ــع التركي ــرقية، م ــرة الش ــق اهلج ــول طري ــى ط ــن عل ــن واإلثيوبي اإلريتري

شــبه جزيــرة ســيناء، املنظمــة الدوليــة  للهجــرة.

املنظمــة الدوليــة للهجــرة. الوثائــق الداخليــة، تقريــر ورشــة عمــل حــول سياســة   ·
اهلجــرة، والــي انعقــدت يف 13 و 14 نوفمــرب 2013 طرابلــس ليبيــا.

إمساعيل إ.. أعادة تنسيق املساعدات اإلنسانية لاجئن يف مصر  ·

جاكوبســون، ك، والنــدو،ل 2013  املطلــب الثنائــي الــازم يف البحــث العلمــي   ·
حــول الاجئــن: اعتبــارات منهجيــة وأخاقيــة يف إطــار العلــوم االجتماعيــة حــول 
ــتس  ــد ماساشوس ــتس: معه ــم 19، ماساشوس ــة رق ــرية« مقال ــرة القس اهلج

للتكنولوجيــا.

جونســتون ل.ج 2013 مراقبــة ســلوكية وبيولوجيــا مندجمــة لــداء األيــدز، دراســات   ·
اســتقصائية املغــرب 2013، الوضعيــة اإلداريــة للمهاجريــن غــري النظاميــن 
مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء يف املديريــة املغربيــة لألوبئــة ومكافحــة األمــراض. 
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ــة ــدان املناع ــة داء فق ــين ملكافح ــج الوط الربنام

كامنــان، 2011 املســؤولية املشــتركة يف مصــر اجلديــدة: اســتراتيجية محايــة   ·
الاجئــن. مركــز الدراســات حــول اهلجــرة والاجئــن - اجلامعــة األمريكيــة 

بالقاهــرة.

لعشــري، س. 2010 العنــف املمــارس علــى النســاء خــال رحلتهــن الســرية: اجلزائــر   ·
ــر السياســات  ــة األمــم املتحــدة لاجئــن، تطوي وفرنســا وإســبانيا واملغــرب، وكال

وتقييــم اخلدمــات، مقــال رقــم 188.

لوتيــي، س( منســق )، ســرحان ف.و.ن الزيــن،  2009 اإلجتــار يف البشــر العابــر للحــدود   ·
ــرة ووزارة  ــة للهج ــه الدولي ــة. املنظم ــة املغربي ــل األجوب ــة وحتلي ــة احلالي الوضعي

ــة. ــدل املغربي الع

ــال  ــره واإلعتق ــس واهلج ــاء  يف : ) CEI (  اجلن ــكميا، م 2013   النس ــز اس ماتيني  ·
Lumigrante.. I+D+ i

ــن يف  ــري املرافق ــن غ ــال املهاجري ــامل لألطف ــم ش ــو، س. 2013 تقيي ــري، ر.واليب ماي  ·
القاهــرة للهجــرة  الدوليــة  املنظمــة  مصــر 

ماتزيــا، س 2009 العوملــة الطابيــة، املغــرب العــريب بــن الشــمال واجلنــوب   ·
KARTHALA IRMC

MPC، 2013 معطيــات حــول اهلجــرة يف مصــر مركــز سياســة اهلجــرة روبــرت   ·
األوريب اجلامعــي  املعهــد  املتقدمــة،  للدراســات  شــومان 

أطبــاء بــا حــدود، 2013 العنــف واهلشاشــة واهلجرة،عالقــون علــى أبــواب أوروبــا،   ·
تقريــر حــول املهاجريــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء يف وضعيــة غــري قانونيــة باملغــرب.

باتــون، و 2011.التنميــة وحركيتهــا: اهلجــرة والتنميــة يف مصــر، املنظمــة الدوليــة    ·
للهجــرة، القاهــرة.

ــا، ن 2010، دراســة حــول اهلجــرة  ــي، س. ومساكي ــدري غيي ــان بواســاك، ف, وأن ب  ·
اإلنســان. حلقــوق  األورومتوســطية  الشــبكة  العــريب،  املغــرب  بــدول  واللجــوء 

·  األمانــة اجلهويــة للهجــرة املختلطــة ) RMMS(  2012 مســتقبل اهلجــرة 
العامليــة، ســيناريوهات الستكشــاف مســتقبل اهلجــرة يف القــرن اإلفريقــي 

واليمــن.

محايــة األطفــال، 2013 تقريــر حــول تقييــم احلاجيــات امللحــة لاجئــن الســورين   ·
القاهــرة.

كتابــة الدولــة للمهاجريــن واجلاليــة التونســية باخلــارج )SETEM( 2013 مــن أجــل   ·
خطــة وطنيــة حــول اهلجــرة واجلاليــة التونســية يف اخلــارج.
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سبانيش أمبودمسان )2012( »االجتار يف البشر إسبانيا: الضحايا اخلفايا«.  ·

األمــم املتحــدة  )2012( : مداخــات املركــز الــدويل لتطويــر سياســات اهلجــرة يف   ·
االجتمــاع التنســيقي حــول اهلجــرة الدوليــة، مديريــة الســكان شــعبة االقتصــاد 
والشــؤون االجتماعيــة باألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة 10-9 فربايــر 2012 

ــورك. نيوي

األمــم املتحــدة )2013(: جنــاح اهلجــرة: جــدول مــن 8 نقــط مــن أجــل العمــل. حــوار   ·
.)A68/190( مــن مســتوى رفيــع حــول اهلجــرة والتنميــة، تقريــر األمــن العــام

املفوضية العليا لاجئن )أ2013(: معطيات واقعية، تونس، أكتوبر 2013.  ·

املفوضيــة العليــا لاجئــن )ب2013( تقريــر إدمــاج معايري الســن والنــوع االجتماعي   ·
:AGDM  دراســة أوضــاع الاجئــن املعتــرف هبــم مــن طــرف املفوضيــة يف تونــس 

خــارج خميــم سوســة.

املفوضية العليا لاجئن )2013C( معطيات واقعية القاهرة ديسمرب 2013.  ·

املفوضية العليا لاجئن )2014( معطيات واقعية تونس، فرباير 2014.  ·

فان هري،ن. )2011( اهلجرة املختلطة: حتديات اهلجرة جبامعة أكسفورد.  ·

شبكات النساء عرب العامل )2010(: حقوق النساء املهاجرات، واقع خفي.  ·

الـقــوانـيـن
»ســيداو »)CEDAW(ِ التوصيــة العامــة رقــم 26 حــول النســاء املهاجــرات   ·

.2008 ديســمرب   )5( العامــات 

االتفاقية املتعلقة حبقوق الطفل، 20 نونرب 1989.  ·

االتفاقية املتعلقة بأوضاع الاجئن لعام 1951.  ·

اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة باألشخاص با جنسية 1954.  ·

ــرب والبحــر  ــق ال ــن عــن طري ــب املهاجري بروتوكــول األمــم املتحــدة ملناهضــة هتري  ·
واجلــو املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة العابــرة للحدود 

.2000

ــاء  ــة النس ــخاص وخاص ــار باألش ــة االجت ــع ومعاقب ــدة ملن ــم املتح ــول األم بروتوك  ·
.2000 املنظمــة  اجلرميــة  ملكافحــة  املتحــدة  األمــم  التفاقيــة  املكمــل  واألطفــال 
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المواقع اإللكترونية
اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، متوفر على:

http://www.achpr.org/instruments/refugee-convention/ratification/ 26-01-2014

الغول، أ )2013( هل حيرض اإلعام املصري على الكراهية ضد الفلسطينين متوفر على 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/07/egypt-media-incitement

palestinians.html# )26-01/2014(

)BOSLA 2013(: توجيه أملهاجرين متوفر على
http://www.bosla-egypt.info 11-12-2013

املبادرة املصرية للحقوق الشخصية 2010 متوفر على:
 http://eipr.org/en/report/2010/03/06/635/638 )23-12-2013(

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر )املغرب( 2009، متوفر على:
.http://www.enssup.gov.ma/index.php/statistiques/statistiques-universitaires

)23-12-2013(

EUROPEA.EU بيان صحفي قاعدة البيانات متوفر على:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1199_en.htm. )22-01-2014(

املنظمة الدولية للهجرة )2013(: نعي ضحايا سفينة المبيدوزا، بيان املندوبية ألعامة متوفر
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/

pbn-2013/pbn-listing/iom-mourns-lampedusa-shipwreck-v.html. )10-12-2013

 موقع املنظمة الدولية للهجرة 2014، املهاجرون خياطرون حبياهتم يف البحر األبيض املتوسط    45000 
يف عام 2013، متوفر على:

https://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing- 
notes/pbn-2014/pbn-listing/migrants-risking-lives-in-medite.html. 28-01-2014

ايرين: شبكة األخبار اإلنسانية والتحليل مكتب األمم املتحدة للشؤون أإلنسانية متوفر على:
http://www.irinnews.org. 13-12-2013 

اهلجرة يف مرحلة انتقالية 2013، متوفر على:
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13. المـــلـــحــــق
1.13 المـنهـجـيـة

اســتندت املنهجيــة املعتمــدة يف  هــذا البحــث علــى األدوات النوعيــة للبحــوث االجتماعيــة 
مــن أجــل احلصــول علــى معلومــات دقيقــة حــول تدفقــات اهلجــرة وخصائصهــا الرئيســية 
ــات اإلحصائيــة مــن أجــل احتســاب  ــا. وأويل اهتمــام خــاص جلميــع البيان يف مشــال أفريقي
ــك  ــتهدف، وكذل ــد مس ــتقرون يف كل بل ــربون أو يس ــن يع ــن الذي ــدد املهاجري ــط ع متوس
ــة يف هــذا  ــاف مــن األدوات املتداول ــاس حجــم حاجياهتــم. ومت اســتعمال مخســة أصن لقي
النــوع مــن البحــث: اســتعراض املصــادر الثانويــة للمعلومــات واملقابــات وكذلــك جمموعــات 

التركيــز و بعــض التجــارب الواقعيــة.
ــرة  ــات املتوف ــن املعطي ــتفادة م ــل االس ــن أج ــق م ــن الوثائ ــد م ــتعراض العدي ــد مت اس لق
ــات إحصائيــة حــول العــدد والنــوع  ــى بيان ــا واحلصــول عل حــول اهلجــرة يف مشــال أفريقي
ــي مت  ــية ال ــق الرئيس ــتهدف. الوثائ ــد مس ــن يف كل بل ــل املهاجري ــن وأص ــي وس االجتماع

ــي كاآليت: ــا ه ــتعراضها ومراجعته اس
االتفاقيــات الدوليــة الــي وقعهــا البلــد املعــين، القوانــن والسياســات املتعلقــة بقضايــا 
اهلجــرة، مشــاريع وبرامــج احلكومــة وكذلــك التقاريــر والدراســات الــي مت إجنازهــا يف مشــال 
أفريقيــا حــول اهلجــرة وســلوك املهاجريــن وكذلــك تدفــق اهلجــرة باإلضافــة إىل البيانــات 
ــا لألمــم املتحــدة  ــة العلي ــة للهجــرة واملفوضي ــات واملنظمــة الدولي ــة للحكوم اإلحصائي

لاجئــن.
مــن أجــل احلصــول علــى املعلومــات مــن ممثلــي احلكومــات ووكاالت األمــم املتحــدة مــن قبيل 
ــبه  ــدة ش ــات عدي ــت مقاب ــن، أجري ــا لاجئ ــة العلي ــرة واملفوضي ــة للهج ــة الدولي املنظم
منظمــة مــع أهــم مقدمــي اخلدمــات، مت كذلــك مجــع املعلومــات مــن املهاجريــن أنفســهم 
ــن  ــا م ــل عليه ــات املتحص ــك باملعلوم ــم كل ذل ــا مت تطعي ــة، كم ــارب واقعي ــال جت ــن خ م

ســجات احلــاالت املجهولــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة.
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بصفــة إمجاليــة مت اســتجواب ســتة ممثلــن عــن احلكومــة و10 مقدمــي خدمــات و23 مــن 
ــن  ــة للهجــرة. أمــا خبصــوص املهاجري ــن واملنظمــة الدولي ــا لاجئ ــة العلي عمــال املفوضي
أنفســهم، فقــد أجريــت املقابــات يف كل مــن املغــرب وتونــس. فيمــا خيــص املغــرب شــارك 
5 رجــال وامرأتــان وثاثــة أطفــال مهاجريــن غــري مرافقــن يف البحــث امليــداين فيمــا شــارك 
ــزام بالســرية وعــدم  ــس، ومت االلت ــاث نســاء وطفــل غــري مصحــوب واحــد يف تون رجــان وث
ــم يف كل  ــم وموافقته ــن رضاه ــربوا ع ــن ع ــاركن الذي ــاغ املش ــا مت إب ــة كم ــف اهلوي كش

ــات. املقاب

محدودية البحث
ــذر  ــك تع ــة لذل ــية يف املنطق ــروف السياس ــث بالظ ــذا البح ــذ ه ــة تنفي ــط حمدودي ترتب
ــد،  ــن احلكوميــن يف مصــر بســبب الســياق السياســي يف هــذا البل االجتمــاع مــع الفاعل
كمــا تعــذر لقــاء املهاجريــن ومدمــين املخــدرات يف القاهــرة بســبب االحتجاجــات يف الشــوارع 

الــي يســتحيل التنقــل فيهــا.
ــة  ــرا ألمهي ــر نظ ــد آخ ــة حت ــذا مبثاب ــث وه ــا يف البح ــا بإدراجه ــع يف ليبي ــمح الوض ومل يس
ــى  ــول عل ــك مت احلص ــع ذل ــرة م ــدة للهج ــات املعق ــث التدفق ــن حي ــة م ــا يف املنطق ليبي
املعطيــات املتعلقــة بليبيــا مــن اجــل فهــم أفضــل للســياق العاملــي للهجــرة مــن خــال 
ــن مــع املنظمــة  ــق ســكايب مــع العامل ــات عــن طري ــة واملقاب اســتعمال املصــادر الثانوي

ــا. ــرة بليبي ــة للهج الدولي
ــداين،  ــث املي ــاز البح ــاء إجن ــرة أثن ــة اهلج ــول يف سياس ــض التح ــاك بع ــرب كان هن يف املغ
ونفتــرض أن تكــون بعــض التغــريات قــد حدثــت علــى اإلطــار القانــوين يف املغــرب بعــد نشــر 
هــذا التقريــر، تنطبــق نفــس احلالــة علــى تونــس ومصــر اللتــن تعيشــان حاليــا تغــريات يف 

ــية. ــا السياس أنظمته
اعتبــارا لــكل هــذه العوامــل واعتبــارا لكــون احليــز الزمــين املتــاح هلــذا البحــث ال يســمح 
ــاهلا  ــتبيانات وإرس ــم االس ــدة، مت تصمي ــى ح ــد عل ــات يف كل بل ــي اخلدم ــارة كل مقدم بزي
إلكترونيــا إىل مقدمــي اخلدمــات ملنظمــات غــري حكوميــة يف مصــر، وليبيــا، واملغــرب وتونــس، 
للحصــول علــى املعلومــات الدقيقــة مــن أكــرب عــدد منهــم، لألســف مل يــأت الــرد إال مــن 

عــدد قليــل مــن هــذه املنظمــات.
علــى الرغــم مــن هــذه القيــود، مت احلصــول علــى مــا يكفــي مــن املعلومــات الدقيقــة مــن 
خــال مراجعــة العديــد مــن الدراســات املتعلقــة بالســكان املهاجريــن والــي مت إجنازهــا يف 
البلــدان الثاثــة. إضافــة إىل ذلــك مت اســتغال ســجات املقابــات املجهولــة للمســتفيدين 

مــن خدمــة املنظمــة الدوليــة للهجــرة كمصــادر أوليــة للمعلومــات.



109

2.13 وصـف مقدمــي 
الخـــدمــات

1.2.13. مصر
تعريف المنطقةإسم المنطقة

منظمــة جمتمعيــة توفــر دورات تدريبيــة و ورشــات عمــل وتعــزز التبــادل اجلمعية الثقافية »أبشر«
الثقــايف

ــل أرض الطيبن ــن أج ــنة 2006 م ــن س ــز أرض الطيب ــوداين مرك ــباب الس ــس الش أس
تقــدمي دورات تعليميــة لألطفــال البالغــن ومســاعدهتم ماديــا يف بعــض 

احلــاالت

تعمــل كاريتــاس مصــر مــع عــدد مــن الشــركاء الدوليــن )/OIMكاريتاس
UNHCR( علــى برامــج املســاعدة االجتماعيــة، كمــا هتتــم باألطفــال 
والنســاء والاجئــن ودوي الصعوبــات البدنيــة والتعليميــة ومدمــين 
ــك يف  ــاس كذل ــل كاريت ــدز. تعم ــدوى االي ــدده ع ــن هت ــدرات وكل م املخ

ــش. ــب العي ــبل كس ــم س ــم ودع ــة، التعلي ــة الصحي ــال العناي جم

مدرســة للمهاجريــن توفــر فــرص التعليــم لألطفــال مــن جنــوب صحــراء مركز ااألمل اإلفريقي للتعليم
مصر

ــيب املجلس العريب للمحاكمة العادلة ــن وطال ــز حقــوق الاجئ ــس هــو تعزي اهلــدف الرئيســي هلــذا املجل
ــى  ــاء عل ــة بن ــة ومنصف ــات عادل ــال حماكم ــن خ ــر م ــوء يف مص اللج
القوانــن الوطنيــة والدوليــة. يوفــر املجلــس احلمايــة واملســاعدة القانونيــة 

ــا لاجئــن لاجئــن يف إطــار شــراكته مــع املنظمــة العلي

ــذ خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ــا تنف ــة كم ــات املحلي ــم املنظم ــكندرية وتدع ــا يف اإلس ــد مقره يوج
انشــطة املشــاركة املدنيــة للشــباب وتســاعد علــى خلــق الفــرص 
االقتصاديــة للنســاء والفئــات املهشــمة األخــرى. توفــر اجلمعيــة كذلــك 

ــر ــار يف البش ــا االجت ــة إىل ضحاي ــن إضاف ــم للاجئ التعلي

 - الاجئــن  حلقــوق  املصريــة  املؤسســة 
مســاعدة الجئــي أفريقيــا والشــرق األوســط

)AMERA(

منظمــة غــري حكوميــة تقــدم املســاعدة القانونيــة لاجئــن واملهاجريــن 
واملعتقلــن أو ضحايــا اإلجــرام. AMERA مصــر منظمــة رائــدة يف جمــال 
ــي  ــم النفس ــة والدع ــاعدة القانوني ــري املس ــوم بتوف ــن تق ــوق الاجئ حق

واالجتماعــي لاجئــن يف القاهــرة ومصــر ككل.

املبــادرة املصريــة للحقــوق الشــخصية منظمــة بــدأت انشــطتها ســنة املبادرة املصرية حلقوق اإلنسان
2006 وعملــت علــى تعزيــز ومحايــة احلقــوق واحلريــات األساســية يف 
مصــر مــن خــال البحــث واملرافعــة والتقاضــي يف ميــدان احلريــات املدنيــة 
وكــذا العدالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان 

والعدالــة اجلنائيــة
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ــة املبادرة املصرية  للتنمية ــة واالقتصادي ــز احلقــوق االجتماعي ــروم تعزي ــة ت منظمــة غــري حكومي
أفــراد  العدالــة جلميــع  الدميوقراطيــة وضمــان  املمارســات  وانتشــار 
املجتمــع. هلــذه الغايــة تنفــذ املنظمــة برامــج التعليــم والتدريــب علــى 

ــة ــة املدني ــان والتربي ــوق اإلنس حق

منظمة مصرية حملية تعى بتعزيز حقوق اإلنساناملركز املصري للقانون

هتــدف هــذه املنظمــة املجتمعيــة لشــؤون الاجئــن اإلثيوبيــن إىل خلــق اجلالية اإلثيوبية  يف مصر
ــد مــن الفهــم املتبــادل والتســامح داخــل اجلاليــة اإلثيوبيــة، وتقــدم  مزي
املنظمــة بعــض املســاعدة يف جمــال الرعايــة الصحيــة واملــأوى والســكن 
لضحايــا االجتــار يف البشــر كمــا توفــر املــواد التعليميــة لألطفــال ودورات 

تدريبيــة ألفــراد اجلاليــة بالتعــاون مــع مقدمــي خدمــات آخريــن

FARD ــاع عــن حقــوق فارد ــة لدعــم حقــوق اإلنســان والدف ــة حملي منظمــة مصري
ــن املهاجري

تديــر هــذه املنظمــة مشــاريع التكويــن املهــين للشــباب و توفــر الرعايــة اإلغاثة اإلسامية حول العامل
الصحيــة والتعليــم لألطفــال دوي االحتياجــات اخلاصــة وأســرهم

ــا  ــري وإعــادة تأهيــل ضحاي مركــز النــدمي لتدب
العنــف

منظمــة مصريــة مســتقلة توفــر التأهيــل الســيكولوجي والدعــم 
ــين  ــف املب ــا العن ــر وضحاي ــار يف البش ــا االجت ــوين لضحاي ــيب والقان الط
علــى النــوع االجتماعــي يف مشــال البــاد، كمــا تعمــل املنظمــة يف 
النشــر واحلمــات التعبويــة ملختلــف القطاعــات املجتمعيــة ضــد هــذه 

املمارســات.

ــة مجعية النوبة للتنمية ــة ودورات تكويني ــر خدمــات احلضان ــة ســودانية توف منظمــة جمتمعي
ــة ــة واإلجنليزي ــن العربي للبالغــن يف اللغت

ــة  رابطة جبال نوبة الدولية ــة النوب ــاء مجاع ــاعدة اعض ــو مس ــة ه ــي للمنظم ــدف الرئيس اهل
ــة  ــاعدة الطارئ ــورة واملس ــرة املنش ــم لألس ــال الدع ــن خ ــرة م يف القاه

ــكن( ــذاء، س ــن ) غ لاجئ

مجعيــة املســاعدة الذاتيــة أورومــو لاجئــن 
ــر( )OSRA  - مص

ــيب  ــن وطال ــوق الاجئ ــن حق ــاع ع ــدف إىل الدف ــجلة هت ــة مس مجعي
اللجــوء يف مصــر مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى جاليــة أورمــو. توفــر 
ــى  ــتفيدين عل ــاعدة املس ــة ملس ــة واإلجنليزي ــا يف العربي ــة دروس اجلمعي

ــرة. ــهم يف القاه ــبل عيش ــن س حتس

معهــد التدريــب علــى اخلدمــات االجتماعيــة 
) )PSTIC والنفســية القاهــرة

يوفــر املعهــد عــددا مــن اخلدمــات االجتماعيــة والنفســية واإلحالــة وكــذا 
ــك  ــرة، ميتل ــوء يف القاه ــيب اللج ــن وطال ــرى لاجئ ــات أخ ــكان وإعان اإلس
املركــز كذلــك فريقــا للتدخــل يف حالــة الطــوارئ يف اإلســكندرية ودميــاط 

وعبــور.
يوفــر املركــز كذلــك اإلشــراف والتدريــب والدعــم لشــبكة مــن املتدخلــن 
االجتماعيــن والنفســانين دوي التكويــن العــايل )PSW( الذيــن هــم 
ــة  ــري حكومي ــات غ ــة ومنظم ــيات خمتلف ــن جنس ــون م ــم الجئ بدوره

ــدة. عدي

يســاعد امللجــأ كا مــن الســودانين وأفارقــة آخريــن يف مصــر ويوفــر هلــم ملجأ مصر
اخلدمــات الطبيــة ودعــم األســرة والتعليــم تيســريا لســبل عيشــهم.

توفــر مجعيــة رســالة الدعــم االجتماعــي واملــايل لاجئــن يف الشــمال يف رسالة
إطــار شــراكتها مــع املفوضيــة األمميــة لاجئــن.

ــه يف سوا ــن مهمت ــد نســاء ســودانيات وتكم ــى ي ــز عل ــذا املرك مت تأســيس ه
ــة  ــاعدة الطبي ــى املس ــول عل ــن يف احلص ــن واملهاجري ــاعدة الاجئ مس

ــوارئ ــة الط ــة يف حال ــم واإلغاث والتعلي
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تتــوىل هــذه املنظمــة تنفيــذ مشــاريع لصــاحل االطفــال الســورين بنــاء  إغاثة األطفال
ــم والصحــة والعنــف  ــة شــاملة تتضمــن التعلي ــة جغرافي ــى مقارب عل
املبــين علــى النــوع االجتماعــي وكذلــك محايــة األطفــال الســورين وغــري 

الســورين يف منظمــة كيلــو 4.5

واألطفــال  للنســاء  الصوماليــة  اجلمعيــة 
)SAFWAC (

هتــدف هــذه املنظمــة املجتمعيــة إىل حتســن أوضــاع النســاء واألطفــال 
يف القاهــرة. هلــذا الغــرض توفــر املنظمــة دورات تدريبيــة لتطويــر مهــارات 

هــؤالء النســاء واألطفــال.

حدائــق  يف  الصوماليــة  اجلاليــة  تنميــة 
املعــايل

توفــر املنظمــة مســاحة آمنــة مــن اجــل الدعــم والتعليــم واالســترخاء 
ــم  ــة بالتعلي ــطة املنظم ــط انش ــن. ترتب ــارا أو بالغ ــن صغ للصومالي
ــدرس  ــور لتم ــاء االم ــم ألولي ــدم الدع ــا تق ــة كم ــارات الفني ــر امله وتطوي

ــم. أبنائه

توفــر اجلمعيــة التعليــم والدعــم النفســي واالجتماعــي لاجئــن وطالــيب خدمات الاجئن القديس أندرو
اللجــوء واملهاجريــن املســتضعفن يف القاهــرة.

تســعى الشــبكة إىل محايــة الاجئــن مــن خــال تزويدهــم بالضروريــات شبكة سيناء
كالغــذاء والــدواء واملابــس. تركــز الشــبكة علــى املناطــق االقــل خدمــة يف 

القاهــرة كمــا تعــزز التبــادل الثقــايف بــن املصريــن والاجئــن.

يعــى املركــز باجلاليــة الســودانية القادمــة مــن دارفــور إىل مصــر إذ يوفــر أبناء مجعية الفراء اخلريية
ــورة  ــة واملش ــؤون الصحي ــر يف الش ــم األس ــا يدع ــة كم ــطة تربوي أنش

ــة. ــطة الثقافي ــة واألنش القانوني

ــى أبناء كوردفان ــب عل ــال التدري ــن خ ــر م ــودانية يف مص ــة الس ــم اجلالي ــز لدع مرك
علــوم احلاســوب والوعــي الصحــي، يدعــم املركــز كذلــك ذوي االحتياجــات 
اخلاصــة مــن خــال املوســيقى والرســم مــن أجــل حلحلــة مشــاكلهم.

SURIAL GADمنظمة مصرية حملية تعى بتعزيز حقوق اإلنسان

شــبكة مســتقلة وغــري سياســية تتكــون مــن شــبكات املجتمــع املــدين جملس التضامن
وتعمــل علــى حتســن أوضــاع الاجئــن وتعايشــهم مــع املصريــن مــن 

خــال التواصــل وتنســيق اجلهــود

BOSLA املصدر: موقع

2.2.13. المغرب
إسم المنظمة                                              تعريف المنظمة                            

مجعية اللقاء املتوسطي للهجرة والتنمية 
)ARMID(

توفر اجلمعية الي يوجد مقرها مبدينة طنجة اخلدمات االجتماعية 
األساسية وكذلك املساعدة القانونية للمهاجرين

كاريتاس 
CAM- SAM- TAM

متتلك كاريتاس ثاثة مراكز يف املغرب )الدار البيضاء، الرباط، طنجة( حيث 
يتم تقدمي اخلدمات التالية للمهاجرين: االستقبال اللرعاية االجتماعية 

والرعاية الصحية وكذلك التعليم.

مركز متكن املهاجرين )أم البنن – أرض 
الرجال(

تتوىل تدبري هذا املركز كل من مجعية أم البنن ومجعية أرض الرجال 
بإسبانيا يف إطار مشروع حيمل نفس االسم ويهدف إىل مساعدة النساء 

واألطفال املهاجرين باملغرب من خال حتسن فرص حصوهلم على الرعاية 
الصحية والتعليم والعدالة.
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تقوم اللجنة بتوفري اخلدمة الشموسية للكنيسة الربوتيستانتية يف جلنة املساعدة الدولية
املغرب يف املدن الي يتواجد هبا املهاجرون بكافة تعمل اللجنة يف جمال 

الدعم الصحي وحتسن سبل عيش املهاجرين.

اجلمعية املغربية لألطفال يف وضعية صعبة 
)AMANSD(

منظمة اجتماعية إنسانية تعى حبماية األطفال واألسر واجلاليات 
االجنبية املقيمة يف إقليم طنجة.

مؤسسة خريية تقدم املساعدات واإلغاثة للفقراء يف املغرب من قبيل العمل الطارئ
الرعاية الصحية لاجئن وطاليب اللجوء يف إطار شراكتها مع املفوضية 

العليا لاجئن.

)ALCS( هتتم هذه اجلمعية مبحاربة عدوى فقدان املناعة واملرافعة. تتوفر اجلمعية مجعية حماربة السيدا
على 28 مركزا و19 مكتبا للمعلومات والفحص املجهول، وهتدف 

اجلمعية أساسا إىل الوقاية من السيدا واحلصول على العاج والرعاية 
واملرافعة للمصابن بفقدان املناعة مغاربة كانوا أو أجانب، توفر اجلمعية 

كذلك الدعم النفسي للمهاجرين ضحايا العنف اجلنسي يف املغرب.

اعتمادا على أبرشية طنجة املغربية تعمل اجلمعية على حتسن الصحة وفد اهلجرة
البدنية والعقلية والظروف املعيشية للمهاجرين املقيمن يف إقليم 

الناظور.

)OPALS( يكمن اهلدف الرئيسي هلذه املنظمة يف حماربة اإليدز من خال مشاريع املنظمة اإلفريقية ملحاربة اإليدز
للوصول إىل املهاجرين من اجل الوقاية وتيسري ولوج العاج للمصابن.

اجلمعية املغربية لدعم وتأهيل املقاوالت 
)AMAPPE( الصغرى

تعمل اجلمعية من أجل حماربة الفقر من خال االندماج االقتصادي 
واالجتماعي وتنمية الفقراء. تنفذ اجلمعية صنفن هامن من األنشطة:

إنشاء وتطوير االنشطة االقتصادية  -1
تعزيز قدرات الفاعلن يف جمال التنمية املحلية وذلك   -2

بشراكة مع املفوضية العليا للمهاجرين

)FOO( تسعى املؤسسة لتوفري هياكل وبنيات حيث ميكن التعلم واللعب مؤسسة الشرق والغرب
واملشاركة يف أفقر مناطق البلد، وعملت املؤسسة منذ سنة 2007 

بشراكة مع املفوضية العليا لتحسن فرص ولوج التعليم للمهاجرين.

املنظمة الدميقراطية للعمال املهاجرين 
)ODTI( باملغرب

النقابة الوحيدة املمثلة للمهاجرين غري النظامين يف مشال أفريقيا، 
تعمل هذه النقابة ارتباطا باملنظمة الدميقراطية للعمال )ODT( من 

اجل الدفاع عن ظروف عمل املهاجرين وأسرهم وكذلك من أجل تسهيل 
ولوجهم إىل الرعاية الصحية والتعليم والعدالة

بتعاون مع املنظمة الدميقراطية للعمال املهاجرين حتاول هذه اجلمعية مجعية النساء للمساواة  والدميقراطية
التكفل خبدمات معينة للنساء من اجل حتسن ظروف عملهن وكذلك 

توفري الصحة والتعليم.

مجعية النور للهجرة غري الشرعية يف املغرب 
)ALECMA(

تعى هذه اجلمعية بأوضاع العمال املهاجرين يف املغرب من خال تسهيل 
السكن والرعاية الصحية والتعليم بتعاون مع مجعيات غري حكومية 

دولية كما تندد باالنتهاكات الي تطال حقوق العمال املهاجرين.

منظمة نسائية ترافع من أجل حتسن ولوج النساء  والقاصرين إىل صوت النساء
الرعاية الصحية والتعليم و االنشطة املدرة للدخل

جملس املهاجرين من جنوب الصحراء يف 
املغرب

بتعاون مع منظمات أخرى للهجرة، برافع املجلس من أجل احترام حقوق 
املهاجرين

مجعية تعى بشؤون العمال املهاجرين من أجل تعزيز حقوقهم والدفاع جمموعة جاليات جنوب الصحراء يف املغرب
عنها وحماربة الظلم ضدهم.

عملت اجلمعية منذ 2008 على ما يلي:مجعية كاساباراطا للتنمية البشرية
1-البيئة، 2- التكافل االجتماعي، 3- الرياضة والثقافة والتعليم 

والتوعية كما تشجع اجلمعية إشراك املهاجرين يف مجيع 
انشطتها.
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املجموعة املناهضة للعنصرية للمساعدة 
)GADEM( والدفاع عن األجانب واملهاجرين

تساهم اجلمعية يف التنفيذ الفعلي حلقوق االجانب واملهاجرين من خال 
املرافعة واحلماية القانونية وتعزيز االنشطة الثقافية املشتركة.

مجعية مستقبل أفضل ألطفالنا 
)AMANE(

تتوىل اجلمعية خصوصا حماربة العنف اجلنسي ضد االطفال املغاربة 
واملهاجرين على السواء.

)AMDH( مجعية تعمل على احلفاظ على كرامة اإلنسان واحترام مجيع حقوق اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان
اإلنسان وإدراجها وتعزيزها

)FMAS( يهدف املنتدى إىل محاية وتعزيز احلقوق االقتصادية والسياسية منتدى بديل املغرب
واالجتماعية واملدنية والثقافية للجماعات  واألفراد دون متييز عرقي أو اثين 

او لغوي او ديين أو اجنيب

)OMDH( تعى املنظمة بتعزيز ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات الفردية واجلماعية املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان
األساسية دون متييز بناء على التشريعات الدولية.

هدفها األساسي هو دعم املهاجرين وضحايا الزناعات والقمع وانتهاكات مجعية الصداقة والتضامن
حقوق اإلنسان

منظمة مقرها يف الناظور تدعو الحترام حقوق اإلنسان يف الباد.مجعية الريف حلقوق اإلنسان

مجعية بين زناسن للثقافة والتنمية 
)ABCDS( والتضامن

تروم اجلمعية الدفاع عن حقوق املغاربة واملهاجرين وفقا لاتفاقيات 
الدولية، كما توفر كذلك املساعدة القانونية ملن هم يف حمنة.

املصدر: كاربون لوبيز، أ  .خري الدين و كوسكسو.ك.2013.

3.2.13. تـونــس
تعريف المنظمةإسم المنظمة

هدفها األساس هو الدفاع عن حقوق املرأة يف تونساجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات

مجعية الطلبة األفارقة واملتطوعن يف 
)AESAT( تونس

مت تأسيس هذه اجلمعية من طرف الطلبة القادمن من جنوب الصحراء 
ومتطوعن تونسين من اجل دعم وتوحيد ودمج الطلبة األفارقة يف تونس 

وتعزيز ثقافتهم

تستمد هذه املنظمة امسها من املادة 13 من إعان حقوق اإلنسان، وترافع املادة 13
من أجل حرية التنقل للمهاجرين

تعمل كاريتاس تونس من أجل دعم املنظمات غري احلكومية التونسية كاريتاس
العاملة يف ميادين التعليم ورعاية ذوي االحتياجات اخلاصة واملسنن. كما 

تدعم النساء املستضعفات والتنمية القروية. بدأت املنظمة عملها خال 
السنة املاضية

)CIMADE( تقدم هذه اجلمعية التضامن الفعلي للمهاجرين وطاليب اللجوء بتعاون صيماد
مع منظمات أخرى يف البلدان النامية تدعم أنشطتها يف جمال تعزيز حقوق 

املهاجرين.

املجلس التونسي لشؤون الاجئن 
)CETUMA( واملهاجرين

منظمة علمية تونسية غري رحبية خمتصة يف إجناز البحوث املتعلقة بشؤون 
اهلجرة.

املنتدى التونسي للحقوق االقتصادية 
)FTDES( واالجتماعية
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)CRT( تنتمي هذه املنظمة إىل احلركة الدولية للصليب واهلال االمحرين وتنجز اهلال االمحر التونسي
عملها يف تونس بشراكة مع املنظمة الدولية للهجرة )OIM( لتقدمي 

اإلعانات الطارئة للمهاجرين والاجئن يف حمنة ) سكن، رعاية صحية(

فرنسا أرض اللجوء –بيت حقوق املهاجرين 
يف تونس

فرنسا - أرض اللجوء مجعية للتضامن الفرنسي تقدم العون والدعم 
لطاليب اللجوء بالدفاع عن حقهم يف اللجوء إىل فرنسا. على مدى األشهر 
القليلة املاضية بدأت تنفذ أنشطتها يف تونس حيث بلورت مشروعا لدعم 

املنظمات املحلية العاملة يف جمال الدفاع عن حقوق املهاجرين.

اهلدف الرئيسي للرابطة هو تعزيز ودعم حقوق اإلنسان يف تونس كما دعم الرابطة التونسية حلقوق اإلنسان
حقوق املهاجرين

)IRW( تعمل املنظمة بشراكة مع املفوضية العليا لاجئن لتقدمي اخلدمات اإلغاثة اإلسامية عرب العامل
الضرورية لاجئن من خميم سوسة وجنوب الباد

)AIHR( منظمة عربية غري حكومية مستقلة يوجد مقرها يف تونس وهدفها املعهد العريب حلقوق اإلنسان
األساسي هو تعزيز حقوق اإلنسان

تتكون الشبكة من أكثر من 80 مجعية حقوقية ومؤسسات وافراد كما الشبكة األورومتوسطية حلقوق اإلنسان
متتلك مقراهتا يف 30 دولة يف املنطقة األورومتوسطية مبا يف ذلك تونس. تعزز 

هذه املنظمة مبادئ حقوق اإلنسان وقيمة احلوار والتعاون داخل وعرب احلدود

املصدر: مقابات أجريت خال البحث امليداين يف تونس يف نوفمرب 2013

   



بـدعـم مـن: 

تتســم تدفقــات اهلجــرة يف مشــال أفريقيــا بطابعهــا املعقــد. وهــذا راجــع ليــس 
ــذب  ــع واجل ــل الدف ــوع عوام ــة وتن ــن اجله ــن م ــن القادم ــاف املهاجري ــدد أصن ــط إىل تع فق
ــم  ــهم وتوقعاهت ــن أنفس ــداف املهاجري ــرة، وإىل أه ــارات اهلج ــري مس ــم، وتغ ــي حتكمه ال
وخططهــم بإالضافــة إىل االختافــات االقتصاديــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة الــي توجــد 
بــن دول املنطقــة، بــل أيضــا إىل عاملــن أخريــن صعــدا مــن حــدة هــذا التعقــد ويتمثــان 
يف موقعهــا اجلغــرايف الــذي جيعلهــا تتوســط كل مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء وأوروبــا مــن 
ــريب يف 2011.  ــع الع ــدالع الربي ــد ان ــيما، بع ــزة، ال س ــية املتمي ــا السياس ــة، ووضعيته جه
إذ شــهدت املنطقــة حتــرك مئــات اآلالف مــن األشــخاص خــال الســنوات القليلــة األخــرية 

ــددة.  ــات متع ــة ولغاي ــراض خمتلف ألغ

 
... وختتــار خمتلــف جمموعــات املهاجريــن الــي تٌشــكل التدفقــات املعقــدة لظاهــرة اهلجــرة 
ــة،  ــل خمتلف ــى عوام ــاء عل ــا بن ــال أفريقي ــدان مش ــرة إىل بل ــاراهتا للهج ــة مس يف املنطق
ومنهــا مثــا البلــد األصلــي الــذي ينحــدر منــه املهاجــر، وِوجهتــه، واإلمكانــات املتاحــة لــه 
ــه  ــام إمــا هبجــرة شــرعية أو ســرية )طبقــا لشــروط الدخــول(، وكــذا قدرت مــن أجــل القي

الشــرائية لدفــع مثــن الرحلــة...

 
ــرة  ــرة اهلج ــم ظاه ــدان ولفه ــن البل ــات ب ــادل املعلوم ــان تب ــا لضم ــوار ضروري ــات احل ... ب
ــات  ــري تدفق ــتركة لتدب ــة ومش ــات مبدع ــاد إجاب ــايل، إجي ــل وبالت ــكل أفض ــة بش يف املنطق
اهلجــرة. ذلــك أن تعــدد أوجــه التشــابه بــن البلــدان الثــاث فيمــا خيــص ظاهــرة اهلجــرة 
ــى  ــة مشــتركة تعــود بالنفــع عل ــر مقارب ــة تطوي ــات املرتبطــة هبــا يعــين إمكاني والتحدي

ــع. اجلمي


