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 ة ـــمقدمال

 حزمةو  ،التجنوبالشمال و بين قتصاد  اإلتجتماعي و اإلتفاوت ال التي كرستاإلقتصادية  تداعيات العولمة إن
ألوضاع اعن ، نهيك عولمة التجريمة واإلتتجار بالبشرو  ،ها اإلتحاد األوروبيذإتخاالتي الرادعة ات السياس
غفال اإلستدامة اإلتجتماعية و  ،وتآكل األمن اإلنسانيبمنطقة الساحل والصحراء  األمنية اإلقتصادية نماط األوا 

توفر فرص  ومستدامة برامج تنموية متنوعة، وعتجزها عن تحديث الحكومات الوطنية تهتجهاتنالتي التقليدية 
قصور إدار  ذو هي إذن الهتجرة السرية  .كل هذا وغيره أنتج الهتجرة السرية؛ للفرد من حياة كريمةؤ وت  عمل 

الهتجرة و  .النتيتجة ال تقييدب اسباأل تقييمي عيد ستدعي أن تبدول المنشأ، بيئية و إتجتماعية  ،إقتصاديةبعاد أ
 هي السمة البارزةة يللهتجرة السر  1المرأة كضحيةصورة و . ماهي إال أحد إفرازات هذا القصورالسرية للمرأة 

تعميق إال أن  .، وذلك بسبب إستغاللها من قبل أصحاب األعمال أو من قبل الشبكات اإلتجراميةذه الظاهرةهل
من خالل التحويالت المالية قيام المرأة المهاتجرة  علىإيتجابيات تنطو   ي برزهذه الظاهرة  فيالبحث 

 .اإلقتصادية_ عية ااإلتجتم في عملية التنمية مفيدبدور واإلتجتماعية 
اإلهتمام والتركيز المعنية والمنظمات الدولية واإلقليمية والمحلية دول تدعو الدراسة حكومات الوعليه 
بتكار والتنسيق في  توحيد الرؤىالقضية و على هذه  صون خلق مناخ صحي يتسهم في  تدخالتالتجهود وا 

 .لها العيش الكريمحقق ييبرز مساهمتها في التنمية و للمرأة كرامتها و 

                                                
1
شخص أُصيب بضرر بدني أو عقلي أو معاناة نفسية أو خسارة إقتصادية، أو الحرمان بدرجة : عرفت الجمعية العامة لألمم المتحدة الضحية بأنها 

. الممارسات الواعدة والتحديات وتوصيات عملية: جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني .UNODC .4102. كبيرة من التمتع بحقوقهم األساسية
 .3ص األمم المتحدة، :  نيويورك
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 المشكلة البحثية .1

هتجرة المرأة بشكل عام إحتلت مكانة متدنية من التهميش واإلهمال سواء على الصعيد الدولي واألقليمي 
تتتجه الدراسة إلى محاولة وبالتالي . السرية للمرأة بمنطقة الساحل والصحراءهتجرة والمحلي، فما بالك بظاهرة ال

ماهي األسباب التي دفعت بالمرأة بمنطقة الساحل والصحراء للهتجرة ( 1) :سئلة التاليةألااإلتجابة على 
مواقف منظمة ماهي ( 3) ؟السرية الهتجرة بمتجالالتي تتعرض لها المرأة األمنية األخطار ما ( 2) السرية؟

  تتجمع دول الساحل والصحراء إزاء الهتجرة السرية للمرأة؟
 

 الهدف من الدراسة  .2

بمنطقة  وهي الهتجرة السرية للمرأة أالتسليط الضوء على أحد أهم القضايا المعاصرة  إلىالدراسة  تهدف
قتصادية و و  ةثار إنسانيلما لها من أ ،بات من الضرور  اإلهتمام بهاالتي و  الساحل والصحراء  .ةمتجتمعيا 

 
 الدراسةب مفاهيم أساسية .3

أما العوامل اإلقتصادية واإلتجتماعية والبيئية، الذ  يرتكز على هتجرة الأعتمدت الدراسة على مصطلح  
وأعتمدت . الهتجرة ومصطلح اللتجوء السياسية واألمنية فلم يتم التطرق اليها تتجنبًا لل بس بين مصطلح العوامل

 .مصطلح الهتجرة غير الشرعية الدراسة على مصطلح الهتجرة السرية ألنه أوسع وأقل معيارية من
  

  البحث محدوديات .4
 تطرقت التي العربية باللغة المقاالتو الكتب والتقارير  من العديد بوتجود اإلقرار من بد ال العلمية لألمانة
 التيالدراسات  قلة نالحظ حيث الدراسات،هذه تناولتها  التيالزاوية  في اإلشكال يبقى لكن الهتجرة، لظاهرة
ات زيار ومن خالل ال .خاصة بمنطقة الساحل والصحراء ر النوع اإلتجتماعيو للهتجرة السرية من منظ تطرقت

عدم  لوحظ ،ليبيا -بمدينة طرابلسالمهتمة بشؤون المهاتجرين غير الشرعيين  ،عدة منظمات محليةنية لاميدال
ل المراسالت تحتو  واإل بأرشفة وتوثيق البياناتاإلهتمام  على إما حصائيات حول الظاهرة محل الدراسة، وتج 

الى لم تتحصل توبال .يواء المخصص لهنعدد النساء الموتجودات بمراكز اإل أوعدد الوفيات الغارقين بالبحر 
الشبكات  بعضفي مقابالت مفتوحة مع لطرحها  نهائيةممت نصف ص  ألسئلة عملية على إيتجابات  الدراسة

 .ة المرأة السريةر الفاعلة بهتج
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 اإلطار النظري للهجرة: المبحث األول .5

 

 الهجرة مفهوم  1.5

الهتجرة . وكان التنقل دائمًا تجزءًا من التاريخ البشر  وعاماًل محددًا له. منذ فتجر اإلنسانية كان الناس يهاتجرون
لى كل مكان ومازالت  وتجدت وستبقى مادام تجزء من البشرية يعاني من الفقر والتهميش في كل زمان وا 

نعدام المساواة واألمن؛  ِإنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم اْلَمََلِئَكُة َظاِلِمي َأنُفِسِهْم َقاُلوا ِفيَم ُكنُتْم َقاُلوا ُكنَّا : )تعالىقال اهلل وا 
فالهتجرة إذن من سنن الحياة لدرء  .1(ا أََلْم َتُكْن َأْرُض اللَِّه َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفيَهاُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اأْلَْرِض َقاُلو 

لى ، إمنوأ   والبحث عن عيش كريموالكوارث الطبيعية الصدمات اإلتجتماعية تتجنب و كالفقر والتجوع المخاطر 
 . وغير ذلك 3لمهاتجرينلوحقوق اإلنسان  2تجانب كونها حق أقرته المواثيق الدولية كحرية التنقل

 أخرى إلى أرض من جالخرو في اللغة أسم من فعل هتجر يهتجر هتجرًا، أو المهاتجرة وهي " ةالهتجر "ولفظ 
وأصل المهاتجر عند العرب  .أو العلم أو أ  منفعة أخرى الرزق وراء اً سعي أخرى إلى أرض من نتقالاإل أو

  .4من بدو  أو حضر  أو سكن بلدًا آخر فهو مهاتجرخروج البدو  من باديته إلى المدن، وكل من فارق بلده 
و أ فرد  شكل في كان سواء آخر إلى مكان من الشخص نتقالإ لىع عبارة أنها على الهتجرة تعرفو 
يف على األسباب التي ويركز هذا التعر ، 5فضلأبحثًا عن وضع  بيئية ،تجتماعيةإ ،قتصاديةإ ألسباب تجماعي

فرد من  نتقالإتعرف الهتجرة بأنها و  .تجتماعي في مقدمتهاالعامل اإلقتصاد  واإل ويضع ،نتقالتحفز على اإل
 إلى مكان من للعيش نتقالاإل الهتجرةعنى ت كما. و دائمةأرض الى أ خرى مع نية اإلقامة بها بصفة مؤقتة أ

 عامالً  كانت وحديثاً  ديماً ت قتجرااله أن نعلم أن وينبغي . 6 ةمعين لفترة التجديد المكان في البقاء نية مع آخر
 تعد أنها فيخارتجية  أو كانت داخلية سواء الهتجرة ظاهرة أهمية وتكمن  ،البشر  التجنس وتقدم تطور في مهماً 

تبعًا لنوعين الهتجرة ويمكن تعريف  .7العالم في دولة أية في السكان حتجم في ةالمؤثر  ةاألساسيأحد العناصر 
 :التاليين

                                                
1
 .79، أية (النساء)، سورة القران الكريم 

2
 UN  .4112. International Migration Report 2003 , . Department of Economic and Social Affairs :  نيويورك. 

Department of Economic and Social Affairs, Population Division, PP.1-74.  
3
 .222 – 1األمم المتحدة، الصفحات :  جنيف. لحقوق اإلنسان األساسيةالدولية  المعاهدات .2006. مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 
4
  http://www.almaany.com. ، معجم عربي عربيمعجم المعاني الجامع 
 
5

 .2الجامعة المغاربية، ص:  طرابلس. الهجرة غير الشرعية الى اوروبا عبر بلدان المغرب العربي .4101. علي الحوات
6
 .12، ص جامعة محمد خيضر بسكره:  لجزائرا. واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور االمن االنساني .4104.ساعد رشيد 
7
 .دار المعرفة الجامعية:  يةاالسكندر. علم اجتماع السكان .4104. علي عبدالرزاق الجلبي د راجعيللمز 
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بداخل والعكس صحيح  لى المدينةو من الريف إأأ خرى لى إينة مدهتجرة من هي الو  :يةداخلالهتجرة ال (1
تطلب تأشيرات أو أذونات ، وهذا النوع من الهتجرة ال ي1 للدولة الواحدةوالسياسية الحدود التجغرافية 

وحسب إحصائيات  .نتقال من منطقة إلى أخرى داخل الحدود التجغرافية للدولة الواحدةمسبقة لإل
  .2بالعالم مليون مهاتجر داخلي 021ثمة ف   2112الدولية لعام منظمة العمل 

 ر فيها الفرد أو التجماعة الحدودعب  فهي التي ي   ،خرىأ  لى إمن دولة الهتجرة   أ :خارتجيةالهتجرة ال (2
 التنمية تقرير. التجغرافية والسياسية من دولة معينة إلى دولة أخرى بهدف اإلقامة الدائمة أو المؤقتة

 عبر الحدود البشر  التحرك : "أنها على الخارتجية أو الدولية الهتجرة عرف؛ 3 2112لعام  البشرية
على  لمهاتجرير أيضا تعريف لالتقر  وذكر ".ةالمعتاد اإلقامة بلد في تغيير عنه ينتجم والذ  الدولية

 أو منطقة إلى بالتحرك أو الدولية، الحدود ألحد بالعبور إما المعتاد إقامته محل غير الذ  الفرد" :أنه
المفوضية السامية لألمم المتحدة ذكرت و ". إليه ينتمي الذ  المنشأ البلد داخل أخرى بلدية أو مقاطعة

المهاتجر أن هناك فرق بين مصطلح ؛ 21124على موقعها بشبكة اإلنترنيت عام  لشئون الألتجئين
  :لكل منهماالتالي  التعريفبين المصطلحين بتقديم المفوضية الفرق  وبينت. الالتجئ ومصطلح
وغالبًا ما يكون وضعه خطرًا ويعيش . من الصراع المسلح أو االضطهاد رفا شخص :وه الالتجئ

في ظروف ال ت حتمل تدفعه إلى عبور الحدود الوطنية بحثًا عن األمان في الدول المتجاورة، وبالتالي 
 . يحصل على المساعدة من الدول والمفوضية ومنظمات أخرى" التجئكـ"دوليًا  يتم االعتراف به

نتقال ليس بسبب تهديد مباشر باالضطهاد أو الموت، بل لتحسين إلا إختار شخص" :المهاتجر هو
حياته بشكل أساسي من خالل إيتجاد العمل أو في بعض الحاالت من أتجل التعليم أو لّم شمل العائلة 

  ."أو أسباب أخرى

إعتمدت الدراسة على تعريف ولهذا . أن العوامل هي التي تحدد الفرق بين المصطلحينتضح مما سبق وي
سياسية واألمنية فلم يتم أما األسباب ال. لإلنتقالوالبيئية المهاتجر التي تدفعه العوامل اإلقتصادية واإلتجتماعية 

 . ليها تتجنبًا لل بس بين المصطلحينالتطرق إ
                                                

1
. دراسة مقارنة بين الواليات المتحدة األمريكية، كندا وفرنسا: إدارة سياسة الهجرة وعالقتها بصناعة القرار المحلي .4104. نجيب سويعدي 

 .21، ص رباح ورقلةجامعة قاصدي م:  الجزائر
2
 .3، ص http://www.ilo.org:  مكان غير معروف. مبادرة االستخدام العادل .4102. منظمة العمل الدولية 
3
 UNDP .4112.  11، ص نيويورك. قابلية التنقل البشري والتنمية: التغلب على الحواجز: 2007تقرير التنمية البشرية. 
4
 UNHCR .4102.  جئينالسامة لألمم المتحدة لشئون الال المفوضية:  جنيف. وجه نظر المفوضية: الجي أم مهاجر ايهما األصح. 
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وتقدر  ،زدادت معدالت الهتجرة الخارتجية بنسب عالية مقارنة بالفترات السابقةإرين وخالل العقدين األخي
، كما تقدر معدالت مليوناً  122في بالد غير بلدانهم بنحو  عدد الذين يقيمون حالياً  منظمة الهتجرة العالمية

نتهت إللفترة التي %  2.1مقارنة بنحو بالقرن الحالي %  2.2الزيادة السنوية لتيارات الهتجرة الخارتجية بنحو 
أ   مهاتجر مليون 232لى إوحده وصلت معدالت الهتجرة الخارتجية  2113وبعام  1.بنهاية القرن العشرين

و أ شرعيةهتجرة بدورها الى قسمين تنقسم  والهتجرة الخارتجية. 2من سكان العالم%  3.2 تهنسبما يشكلون 
  .السريةما يطلق عليها بالهتجرة  أو الشرعيةوهتجرة غير  ،منظمة بموتجب قوانين معدة لهذا الغرض

 
 نظريات الهجرة 2.5

على  قادر واضحنظر  متكامل أو نموذج إطار وتجود  عدمبالهتجرة دراسة ظاهرة تتميز األدبيات الخاصة ب
سهامات المقدمة في هذا المتجال تمثل نظريات ونماذج تجزيئية تقترب من ظاهرة إلفا ،ظاهرة الهتجرةتفسير 

وتج ل هذه األدبيات تعد العوامل اإلقتصادية واإلتجتماعية والبيئية العوامل  .3من أبعاد مختلفةالهتجرة ولكن 
 يقوانين أرنست رافنستين المفسرة للهتجرة التي نشرها بورقتين بحثيتين عام  .الرئيسية في ديناميكات الهتجرة

في تفسير ظاهرة إلقتصاد  تعتمد على العامل اأول نظرية صنفت ك" قوانين الهتجرة"بعنوان  1882و 1882
ها رافنستين بناء لتحليله لبعض شملت هاتين الورقتين على بعض التوتجهات العامة التي الحظ. 4الهتجرة
 : 5لى مايليوقد ل خصت هذه القواعد إ تعداد السكانبيانات 

 .من أهم العومل المؤدية للهتجرةالسيئة كالفقر العوامل اإلقتصادية  (1
 . ويقل إحتمال الهتجرة كلما بعدت المسافةالمركز  إلىمن المحيط تتتجه معظم تيارات الهتجرة  (2
 .قصيرةالالهتجرة أكثر مياًل لإلنخراط في تدفقات النساء  (3

بل إقتصرت على  ،لقد القت هذه القواعد الكثير من اإلنتقادات لكونها لم تقدم إطارًا عامًا يفسر ظاهرة الهتجرة
المؤدية كما أهملت العوامل اإلتجتماعية والبيئية األخرى . والمختلفةطة ذكر تجملة من المالحظات الغير متراب

                                                
1
 .219ص  ،4دفاتر السياسة والقانون، المجلد : الهجرة غير القانونية من خالل التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية .4100. محمد رضا التميمي 
2
الهجرة الدولية والتنمية، إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة، : التقرير االقليمي للهجرة الدولية العربية .4102. جامعة الدول العربية 

 . 1، ص جامعة الدول العربية : القاهرة
3
 .21، ص الهجرة النسائية بين دول البحر المتوسط واالتحاد االوروبي. 4104.  4يوروميد للهجرة  
4
 .187 -1الصفحات . مصدر سابق .4104. 4يوروميد للهجرة  
5
 .19، ص الدولي غرب أسيا وشمال أفريقيا مجلس السكان:  مصر. مقدمة في علم السكان وتطبيقاته .4101. مجلس السكان الدولي 
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وبعد قرن من الزمن من قواعد رافنستين تجاءت . المترتبة على الهتجرةواآلثار  ،توتجهات المهاتجرو  ،للهتجرة
الدفع "أشار افريت لي في نظريته التي أسماها نظرية  .1لتقدم تفسيرًا للهتجرة 1211نظرية افريت لي عام 

إلى أن الهتجرة هي عبارة عن تفاعل أربعة عوامل أساسية يرتبط العاملين األول والثاني بدول " والتجذب
المصدر ودول اإلستقبال، أما العامل الثالث مرتبط بالعوائق والموانع الوسيطة التي تواتجه الفرد أثناء الهتجرة 

 2لى العوامل الشخصية كمستوى التعليم والمعرفةع التغيرات اإلقتصادية باإلضافة إريقة مباشرة مبط وتفاعله
 .والتي سيتم الحديث عنها بالفقرة التالية

 
 نظرية الدفع والجذب  5.2.1

الصة الموازنة بين العوامل خل صت نظرية الدفع والتجذب لصاحبها افيرت لي في أن قرار الفرد بالهتجرة هو خ  
اإليتجابية والسلبية في كل من البلد المصدر والبلد المستقبل مع األخذ باإلعتبار العوامل الشخصية للمهاتجر 

ن الهتجرة محكومة بعامل إقتصاد  وهو إهذه النظرية  وتؤكد .أو العوائق التي تقابله أثناء عملية الهتجرة
لى إاألفراد  قتصادية السيئة كالبطالة والفقرإلساسي والرئيسي في الهتجرة، حيث تدفع الظروف االمحرك األ

فالعالقة بين بيئة الدفع . 3لى دول توفر لهم فرص عمل وتنتشلهم من الفقرإترك بلدانهم األصلية منتجذبين 
بين العائد يدفعها ويتجذبها الفارق “ التطور االقتصاد ب”ة وبيئة التجذب المتمثل“ القصور االقتصاد ب”ة المتمثل

 . ل ظروف كل من سوق العمل الحالي أو األسواق األخرىوالتكلفة في ظ
وأقامت ، للسوقالطلب والعرض إطار قانون لهتجرة في تفسيرًا ل 1212نظرية تورادو كما وضعت 

تتجذب الفوارق في األ تجور أن النظرية وترى هذه . عالقة بين تطور هتجرة العمل والتطور اإلقتصاد 
تحليل مقارب وهو . 4لوذلك بهدف زيادة الدخ أعلىالمهاتجرين لعرض خدماتهم في مناطق تدفع أتجور 

المبني على  الريعيأن القطاع  ىير  حيثالتفاوت بين القطاع التقليد  والقطاع الحديث، لتحليل المبني على ل
يمتلك فائضًا من األيد  العاملة يمثل العرض األساسي للعمل، في حين أن الزراعة وتصدير مواد الخام 

يستوعب هذا الفائض بتجذب تلك األيد  العاملة من خالل عرض أتجور المبني على التنوع القطاع الحديث 

                                                
1
 .19،  ص الدولي غرب أسيا وشمال أفريقيا مجلس السكان:  مصر. مقدمة في علم السكان وتطبيقاته .4101. مجلس السكان الدولي 
2
 .21بسكره، ص  جامعة محمد خيضر: الجزائرواقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور االمن االنساني، . 4104 .ساعد رشيد 
3
 .19، ص مصدر سابق .4101. مجلس السكان الدولي 
4
 .21، ص الهجرة النسائية بين دول البحر المتوسط واالتحاد االوروبي. 4104 .4يوروميد للهجرة  
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تستمر طالما لم يتم إنهاء هذا وال شك أن تدفقات الهتجرة سوف . 1أعلى من التي يدفعها القطاع التقليد 
  .ودول اإلستقبال نشأفي كل من دول المالتقليد  والحديث ين بين القطاعالهيكلي ختالف اإل

. في سوق العمل ولكن من وتجهة نظر مختلفة الطلب والعرضنظرية على وهناك تفسيرات أ خرى تؤكد 
 تزايد)الديمغرافية لدول اإلتحاد األوروبي  ةتركيبال في تغّيرات تجذرية إذ يؤكد بعض المهتمين على وتجود

 بعض في المتوّقع العتجز سدّ  تستهدف سياسات تباعإ تستلزم ، التي(الفئة العمرية لكبار السن معدالت
هذا  وهناك مؤشرات تجعلت بعض المحللين يؤكدون. 2 الهتجرة تدفق من بمزيد السماحة و قتصادياإل المتجاالت

ع مليون عامل أ  تراتج 11اإلتحاد األوروبي سيستجل فقدان  2121العامل؛ فهناك دراسات تبين أن مع عام 
نخفاض حصيلة  العمل ةقو  نكماشى هبوط النمو اإلقتصاد  وا  إل يؤد  ما ،3قوة العملبما يعادل ثلث  وا 

 211.8فيهم المهاتجرين إزداد من وروبي بما ات أ خرى إن عدد سكان اإلتحاد األ  كما تؤكد إحصائي. الضرائب
، بمعنى أخر إذا إستتنينا المهاتجرين تصبح 2112ماليين نسمة خالل مطلع عام  218.1ماليين نسمة الى 
ولكي تغطي أوروبا العتجز في  . 4خالل نفس العام %  1.10ألف نسمة ا  بنسبة  211الزيادة في أوروبا 

، 1212بحلول عام  نسمةمليون  22 حواليالمزيد من المهاتجرين سوق العمل المحلي فهي بحاتجة الى 
غير مهرة  ع مالطلب على سوق الطلب على العمل بأوروبا ينقسم الى و  .21115 عام مليون 220وبنحو 

على  والقسم األخر طلببأعمال متدنية األتجر ال يرغب نظرائهم من أهالي دول اإلستقبال القيام بها،  تقوم
أما عوامل العرض التي ت حفز الفرد على الهتجرة تتمثل في محيط  .6عاليةومؤهالت ذو  مهارات  ع مال

 :  7التجذب في أوروبا الذ  يوفر شروط عمل وعروض مغرية مثل

 التميز في مناخ مالئم إلبراز القدرات، ( 1)
  روح التبار  والمنافسة،( 2)
    .وغير ذلكأ فق الترقي في العمل وتحفيزات الرواتب  (3)
 

                                                
1
 .22، ص الهجرة النسائية بين دول البحر المتوسط واالتحاد االوروبي. 4104 .4يوروميد للهجرة  
2

 .2بل العربي، ص المستق:  القاهرة. اإلشكاليات الكبرى واالستراتيجيات والمستجّدات: االتحاد األوروبي وقضايا الهجرة .2114. محمد مطاوع 
3
 .1ص لوم االقتصادية السوريِة، جمعية الع:  دمشق. هجرة الكفاءات وأثرها على التنمية اإلقتصادية .4101. نبيل مرزوق 
4
 www.aljazeera.net: المهاجرين على التركيبة السكانية والمقدرة االقتصادية لكل بلد عربييتوقف قبول  .4102. صباح نعوش 
5
 http://www.alittihad.ae:  مكان غير معروف. أوروبا والحاجة للمهاجرين .4102. ليونيد بيرشيدسكي 
6
 UNFPA .4112.  9ص  لمتحدة لالسكان،صندوق االمم ا:  نيويورك. النساء والهجرة الدولية, عبور الى االمل :  2002حالة سكان العالم. 
7
 .32ص  مكتب شمال أفريقيا،: اللجنة اإلقتصادية بأفريقيا:  نيويورك. الهجرة الدولية والتنمية في شمال أفريقيا .4112. األمم المتحدة 
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 نظرية الطرد والجذب 2.2.1

 تجعلتساعد في  ستقبالواإل المنشأالتي تتميز بها دول الطرد والتجذب  يعتقد مناصر  هذه النظرية إن بيئة
 وتتمثل. 1وتتنوع عوامل الطرد بين بسيطة وقوية وبنائية. رخآلمن مكان  تفكر وتقرر الهتجرة واإلنتقال األفراد
 عوامل أّما ،اإلقصاء والتهميشو  ر وعدم توفر السكن المالئم والمرافق األساسيةالفق في البسيطة الطرد عوامل
نتشار األمراض الطبيعية الكوارث في فتتتجلى القّوية الطرد  عوامل، و 2إدراة األزماتفي تجهوزية الوعدم  وا 
وكون الفرد يسعى دومًا  .األخرى والموارد الغذاء ى حصة الفرد منعل وأثره السكاني كالنمو بنائيةال الطرد

يعتقد أن توفر األمن واإلستقرار والحصول المهاتجر فسرته والبحث عن عيش كريم له وأل   تجودة الحياةتحسين ل
 .المقصديتجده في دول متحصنًا ضد الفقر وضد المرض سكن ورعاية صحية وتعليم و عمل و على 

 
 اإلجتماعية المهاجرين شبكات نظرية  5.2.1

تجتماعية بين المهاتجرين الشخصية واإلبأنها متجموعة من الروابط  تجتماعيةالمهاتجرين اإل شبكاتنظرية  تعرف
مكن اإلعتماد عليها لتسهيل الدخول والعمل بدول ضمن شبكة من اإللتزامات المتبادلة التي ي   والغير مهاتجرين

 تجوهرية األسرية المؤسسة تظل الهتجرة، ظاهرة تفسير فياإلتجتماعية  كاتبالش بنظرية يتصل وفيما .3المقصد
 أكثر اً ر دو  للمهاتجر ماعيإلتجتا المال أسر  يلعب،  إذ راتجدرات المهق وتنمية الهتجرة على التحفيز في تجوهرية
قرار الهتجرة اليتم بشكل فرد  ولكن يأخذ شكل العقد المبرم بين المهاتجر ف. 4 النقد المال س أر  من أهمية

قامته يقدمها المهاتجر في مقابل إلتزامات  كوعائلته التي ساندته وذل تتجاه العائلة التي ساهمت في سفره وا 
لتحسين دخل األسرة وتقليل ال يخضع لمصالح فردية ولكن ومن هذا المنظور قد يصبح قرار الهتجرة . بالخارج

ب حسا على أساسي بشكل يقوم ال الهتجرةرار ق كما أن . تعرضها للمخاطر عن طريق تنوع مواردها
 يستطيعون الذين األشخاص توفر مدى عن تجمعها تم التي المعلومات على ولكن ،عقالني صرف تصاد إق

من ذو  الخبرة المهاتجرة تمثل  يلشخصاتصال إلاف. نتقالهع مراحل إتجمي خالل ونفسًيا مادًيا المهاتجر دعم
 من تسمح االتجتماعية الفاعلة شبكاتال أن امك .بدول المقصد ستخدامه لتسهيل الحركةإيمكن  هاماً  مورداً 

                                                
1
  .21ص جامعة محمد خيضر بسكره، :  الجزائرواقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور االمن االنساني،  .4104 .ساعد رشيد 
2
المفوضية السامية لالمم :  مكان غير معروف. بيان الفريق العالمي المعني بالهجرة بشأن أثر التغير المناخي على الهجرة .UNHCR .4104راجع  

 .4 -1الصفحات . 2012شئون الالجئين، المتحدة ل
3
 Michael Spittel  .0221. Testing Network Theory through an Analysis of Migration from Mexico to the 

United States .United States   : University of Wisconsin-Madison .No. 99-01, Pages 1- 6.  
4
  .27 -29فحات ص، 2012. الهجرة النسائية بين دول البحر المتوسط واالتحاد االوروبي .4يوروميد للهجرة راجع أيضا  
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مواصالت نقل أمنة توفير على سبيل المثال  المهاتجرين عن والتكاليف المخاطر تقليل في تهار تأثي خالل
 كانت كلما وهكذا. من منظورهم الخاص تعادل إتجتماعي هايتحيزون إلسكانهم بمناطق بكما  ،عمل وتوفير
 .الهتجرةتيار  وزاد التكاليف نخفضتإ اكلم متطورةاإلتجتماعية  الهتجرة شبكة

  
  لمرأةاهجرة : المبحث الثاني .6

 .1في العالممليون مهاتجر  232البالغ من متجموع المهاتجرين الدوليين  % 28تصل نسبة النساء المهاتجرات 

والمنظمات  الوطنية الحكوماتفي تجدول أعمال همال بالتهميش واإلإتسمت قضية هتجرة المرأة ومع هذا 
الهتجرة تفسير ظاهرة المهتمين بقضايا الهتجرة كان تج ل تركيزهم على ل وحظ إن  كما ،2الدوليةاالقليمية و 

 واالعتبارات الهتجرة عن المنشورة ث والدراساتاألبحا تميلو ؛ النوعوالعوامل المؤدية لها أكثر من تركيزهم على 
 اً غالب أنفسهن يتجدنفالمهاتجرات . نبالمهاتجري مقارنة المهاتجرات تواتجه التي القيود على التركيز إلى التجنسانية

 تقليدية نسائية مهن في وعزلهن، 3لالعم سوق إلى وصولهن إمكانية وعدم ؛ننمائه من تحد أوضاع في
المهاتجرات بطريقة غير شرعية إذ تتجعلهن عرضة لإلستغالل المتزايد من قبل أصحاب وخاصًة  األتجر متدنية
 تعرضهن فرص زديادا  و  ،المزارع أوأو عاملة في المصانع  نادلة وأأو ممرضة، في المنازل،  كعامالت العمل
ومع هذا ال يتجب أن ننكر الدور  .4لرضة للمتاتجرة والتهريب واإلستغالويصبحن ع   التجنسي؛ ستغالللإل

وهذا في دول المنشأ  اإليتجابي والمساهمة الفعالة لهتجرة المرأة في تحسين المستوى اإلقتصاد  واإلتجتماعي
 . بالفقرة التاليةماسيتم تناوله 

 
 اإلجتماعية هجرة المرأة والتحويالت المالية و 1.6

في التغير ودورها المرأة المهاتجرة . 5 تؤثر الهتجرة في التنمية بطريقة غير بادية للعيان بشكل واضح أحياناً 
وذلك ؛ 6اإلتجتماعي واإلقتصاد  أ خذ بشكل قاصر نسبيًا سواء على الصعيد الدولي أو اإلقليمي أو المحلي

ثارها اإليتجابية والسلبية على لنظريات المفسرة ألسباب الهتجرة وأألن المهتمين بدراسات الهتجرة ركزوا على ا

                                                
1
 .1ص  األمم المتحدة،:  نيويورك. اإلعالن المنبثق عن الحوار الرفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية .4102. األمم المتحدة 
2
 UNFPA .4112.  1ص  لمتحدة لالسكان،صندوق االمم ا:  نيويورك. النساء والهجرة الدولية, عبور الى االمل :  2002حالة سكان العالم. 
3
 .78ص  ،مصدر سابق .4102. األمم المتحدة 
4
 .21 - 1واإلجتماعي، الصفحات المجلس اإلقتصادي :  نيويورك. العمال المهاجرون: فئات محددة من الجماعات واألفراد .4112. األمم المتحدة 
5
 .17ص  األمم المتحدة،:  نيوورك. الهجرة الدولية والتنمية: العولمة واإلعتماد المتبادل .4112 .األمم المتحدة 
6
 UNFPA .4112. مصدر سابق. 
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يتزايد إهتمام الحكومات والمؤسسات مؤخرًا بدأ  نولك. 1التجهات الفاعلة أكثر من تركيزهم على المهاتجر نفسه
. الت اإلتجتماعية واإلقتصادية على دول المنشأ والمقصدالمترتبة من التحوياإليتجابية الدولية والمحلية لألثار 

 في وفعالة إيتجابية مساهمة تساهم أن يمكن التي الهامة األدوات إحدى أنها على لتحويالته اذهل ينظرإذ 
 تمكنها التي المحفزة الحكومية والسياسات المناسبة البيئة توافرت ما دول المنشأ والمقصد إذا قتصادياتإ تنمية
 المالية التدفقات أهم أحد كونها في التنمية على وأثرها المالية تالتحويال أهمية وتتمثل  .2ورالد هذا أداء من
 األتجنبية، المعونات تدفقات حتجم المهاتجرين تحويالت تدفقات حتجم يفوق حيث أتجمع، العالم مستوى على
  .3المباشر األتجنبي ستثماراإل تدفقات بعد الحتجم حيث من مباشرة وتأتى

 اإلبالغ، نظامبها  يعلم وال باليد تنقل أو رسمية عمليات غير خالل من تتمالمالية  التحويالت أن بماو 
تبلغ ضعف قيمة  التقديرات هذه نإ و من التوقعات المذكورة أكبر الحقيقي التحويالت حتجم بأن يعتقد فإنه

من قبل المهاتجرين رتجال ونساء لدول شمال اإلستداللية التحويالت المالية وصلت قيمة . 4 التحويالت الفعلية
 .6مليار دوالر 31وبأفريقيا تجنوب الصحراء حوالي  5مليار دوالر 22فقط حوالي  2112شمال أفريقيا لعام 

ستطاع  . 7 2111مغربي أن يفلتوا من الفقر بفعل القوة المتأتية من التحويالت المالية بعام مليون  1.2وا 
رها دو ي و الكل االقتصاد مستوى علىلتحويالت المالية  اإليتجابية ثارحول األ 2112وفي دراسة أتجريت عام 

 فييؤد  %  11بنحو  الرسمية التحويالت زيادة أن أكدت حيث المنشأ الدول في الفقر حدة تخفيف في
من المهاتجرات من %  12وهناك دراسة أخرى نشرت أن . 8% 3.2ي بحوال الفقر حدة تخفيف إلى المتوسط

على إقامة غانا النساء الفقيرات بوطنهن  ويق من بمساعدة، 9ببناء منازل في بلدانهن األصلغانا قاموا 
 ت ن فق ما وكثيرا المعيشية األسر دخل تعزز ت المالية بشكل عاموالتحويال. 10مشروعات متناهية في الصغر

 لدفع أيضا وتستخدم ة،المعمر  السلع وعلى المالبسو  والسكنلغذاء ا مثل األساسية، المعيشية االحتياتجات على
  .والتعليم الصحة تكاليف

                                                
1
 .31ص  ،البحر المتوسط واالتحاد االوروبيالهجرة النسائية بين دول  .4104. 4يوروميد للهجرة  
2
 .12ص  األمم المتحدة،:  نيوورك. الهجرة الدولية والتنمية: العولمة واإلعتماد المتبادل .4112 .المتحدة األمم 
3
الهجرة الدولية والتنمية، إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة، : التقرير االقليمي للهجرة الدولية العربية .4102. جامعة الدول العربية 

 . 27، ص الدول العربيةجامعة :  القاهرة
4
 .94ص  ،مصدر سابق .4112 .األمم المتحدة 

5
 The World Bank  .2113 . Working for a World Free of Poverty .Washington   : The World Bank. 

6
 .1ص  البنك الدولي،: واشنطن. 2012إرتفاع التحويالت النقدية إلى البلدان النامية في عام  .4104. البنك الدولي 
7
 UNFPA .4112.  12ص  لمتحدة لالسكان ،صندوق االمم ا:  نيويورك. النساء والهجرة الدولية, عبور الى االمل :  2002حالة سكان العالم. 
8
 .27ص  ،مصدر سابق. 4102. جامعة الدول العربية 
9
 UNFPA .4112. 27ص  ،مصدر سابق . 
10
 UNFPA .4112. 30ص  ،مصدر سابق . 
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. التحويالت اإلتجتماعية والمتمثلة في األفكار والمهارات والمعلومات والمعارف والقيم وأنماط السلوكأما 
دها األصل يمكن أن تكون عامل تغيير سياسي للى بباإلتصال مع متجتمعها أو بعودتها إفالمرأة المهاتجرة 

تجتماعي  ن يلى تحسلخارج أراء ومعارف يمكن أن تفضي إتكتسب المرأة العائدة من ا وعادتًا ما. وثقافيوا 
  .في دول المنشأ وضع المرأة 
نما التجانب اإلتجتماعي واإلقتصاد على هتجرة المرأة تقتصر دراسة ظاهرة ال يتجب أن وأخيرًا   فقط وا 

صل والتجهود والمهنية والنفسية والثقافية التى تركتها ببلد األقتراب أكثر من حياتها الشخصية والعائلية يتجب اإل
 .ستقبالفي بلد اإلنمط التجديد عادة ترتيب حياتها التجديدة لتالئم الإلالتي تبذلها 

 
 هجرة المرأة واإلهتمام الدولي  2.6

إال  ،مؤتمراتمنذ القرن الماضي تناولت الحكومات والمنظمات الدولية واإلقليمية قضية هتجرة المرأة في عدة 
وفي أولى . ، وربما يفسر ذلك لحداثة هذه الظاهرةالهتجرة السرية للمرأةإنها في المقابل لم تعالج بوضوح 

عام  211طلبت التجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها هتمام بالتنمية واإلعتبارات التجنسانية خطوات اإل
المرأة والتنمية مركزًا على الحركة  العالمية حول دور حول المرأة والتنمية تحديث الدراسة الميدانية 1222

 حول للسكان المتحدة األمم صندوق به قام الذ  التقرير عكس وي .1الدولية للتعدادات السكانية وخاصة النساء
 هتجرة بقضية هتماماإلبداية  النسائية هتجرةل كامل على البشك خصص والذ  21112 السكان حالة حول
 أن يمكن التي التدابيرفالمتجتمع الدول ما فتئ في إتخاذ  ،وهذا ال ينفي التجهود التي بذلت قبل ذلك .المرأة

( سيداو) القضاء على تجميع أشكال التمييز ضد المرأة كإتفاقية( 1) :وضع المرأة المهاتجرة ن وتعالجحست  
بتجميع أشكاله ومكافحة اإلتتجار تدابير لوضع حد للتمييز ضد المرأة الالدول بأن تتخذ ت لزم  والتي 1281

ستغاللها في البغاء لى تغيرات في إأن الهتجرة أدت  أشار الىالذ   1222منهاج عمل بكين ( 2)؛ 3بالمرأة وا 
ن المهاتجرات يصبحن ضحايا للكوارث البيئية . أعباء إضافية على عاتق المرأة تهياكل األسرة ووضع وا 

 2111 إتفاقية األمم المتحدة( 3) ؛4الل التجنسي واإلقتصاد وأكثر عرضة لألمراض المعدية ولشتى اإلستغ
تهدف لتعزيز التعاون الدولي في متجال التجريمة العابرة لدول من أتجل ردع ومحاربة أنشطة التجماعات إذ 

                                                
1
 .8ص  ،البحر المتوسط واالتحاد االوروبيالهجرة النسائية بين دول  .4104. 4للهجرة يوروميد  
2
 UNFPA .4112.  31ص  لمتحدة لالسكان،صندوق االمم ا:  نيويورك. النساء والهجرة الدولية, عبور الى االمل :  2002حالة سكان العالم. 
3
 .7ص األمم المتحدة، :  نيوورك. إتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة .0222. األمم المتحدةللمزيد أنظر  
4
 222 - 1األمم المتحدة، الصفحات :  جنيف. المعاهدات الدولية األساسية .4112. مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان أنظر للمزيد 
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تجبارهم على العمل في الدعارة أو  وخاصةاإلتجرامية المنظمة في متجال تهريب المهاتجرين  النساء واألطفال وا 
تفاقية الدولية لحماية إلا وضعتبينما ( 2)؛ 1ه بالرقياإلسترقاق أو الممارسات الشبو ًا، أقسر العمل الس خرة أو 

بما فيهم النساء )حقوق العمال المهاتجرين وأفراد أسرهم  2113بعام حقوق العمال المهاتجرين وأفراد أسرهم 
 رفيع المستوىالحوار ويعد ال( 2) ؛2قتصادية أو إتجتماعية أو ثقافية أو مدنيةإسواء كانت حقوق ( المهاتجرات

بشأن الهتجرة الدولية والتنمية فرصة إلدراج النوع اإلتجتماعي بموضوع  2111عام  أتجرته األمم المتحدة الذ 
صدرت  2118وبعام ( 1) ؛الهتجرة واإلعتراف الصريح بحقوق المرأة كإنسان وبضرورة المساواة بين التجنسين

ن توفر في دورهتا الثانيـة والـثالثين، توصـية عامـة بـشأ التمييز ضد المرأةالمعنية بالقضاء على اللتجنة عن 
 ؛3العامالت المهاتجرات، ممن قد يواتجهن خطر إساءة المعاملة أو التمييز الحماية لتجميع النساء، بمن فيهن

الخاصة  على ضرورة معالتجة الحالة 2113بعام حوار رفيع المستوى أتجرته األمم المتحدة بينما يؤكد ( 0)
إدمـاج المنظـور التجنـساني في الـسياسات، وتعزيـز  رتخـاذ تـدابيإللنساء والفتيات المهاتجرات وضـعفهن ب

تتجار باألشخاص والتمييز القـوانين والمؤسـسات والـبرامج الوطنية لمكافحة العنف التجنساني، بما في ذلك اإل
ات في تجميع القطاعات، بمن فيهن العامالت في ضدهم، ووضع تدابير مناسبة لحمايـة العـامالت المهاتجر 

 .4المنازل
 
 لهجرة السريةاإلطار النظري ل: المبحث الثالث .7

 

 مفهوم الهجرة السرية 1.7

 عّدة مع المصطلح ذاهرادف ويت". السرية"و لفظ " ةالهتجر "ن؛ لفظ لفظي من بٌ مركالسرية مصطلٌح  الهتجرة
. 5" يةة السر الهتجر  "و " الهتجرة غير الشرعية"، "الهتجرة غير النظامية"، "الهتجرة غير القانونية: "نهام تسميات

فمصطلح . وأعتمدت الدراسة على مصطلح الهتجرة السرية ألنه أوسع وأقل معيارية من المصطلحات األخرى
تهريب  : للمهاتجرين، فمثالً  الهتجرة غير الشرعية مثاًل مصطلح قانوني ال يعكس التتجارب والخبرات السابقة

هوم فمو  .6المواد الغذائية يكون غير قانوني ولكنه شرعي ومقبول إتجتماعيًا في حاالت األزمات والمتجاعة 

                                                
1
 .103ص  األمم المتحدة،:  نيوورك. الهجرة الدولية والتنمية: العولمة واإلعتماد المتبادل .4112 .األمم المتحدةللمزيد أنظر  
2
 .األمم المتحدة:  جنيف. المعاهدات الدولية األساسية .4112. مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان أنظر للمزيد 
3
 .األمم المتحدة:  نيويورك. بشأن العامالت المهاجرات 22التوصية العامة رقم  .CEDAW .4111للمزيد أنظر  
4
 .3ص  األمم المتحدة،:  نيويورك. اإلعالن المنبثق عن الحوار الرفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية .4102. األمم المتحدة للمزيد أنظر 
5
 .71، ص جامعة باجي مختار: للهجرة غير الشرعية في الجزائرة معالجة الصحافة الوطني .4101. حمزة قدة 
6
 .109، ص جامعة الحاج لخضر: التحديات والرهانات: األفريقية  البعد األمني الجزائري في منطقة الساحل والصحراء .4101. ظريف شاكر 
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تجب و و . شرعي تبقى غير واضحة الحدود بين الشرعي وغيرحيث أن  ،ر الغموضييثالهتجرة غير الشرعية 
ر بالذكر، إن معظم يوالتجد. 1أو غير شرعي رسمي يز بين الدخول الشرعي والرسمي والبقاء غيريالتم

بذلك أبقت الدراسة على تسمية الهتجرة غير الشرعية و  تتداول مصطلح الهتجرة غير الشرعية،التعريفات الحالية 
 :فقط  بالتعريفات المعترف بها دولياً 
خالل سفره  المهاتجر بموتجبها يكون هي التي : "رفت الهتجرة غير الشرعية بأنهاعمنظمة العمل الدولية 

قليمية أو تنافي اإلو  الدولية تفاقياتإلا تحددها خالل إقامته أو عمله مخالف للشروط التي أوأو عند وصوله 
  :إلىالدولية  العمل مةمنظحسب  غير الشرعيينوص نف المهاتجرين ، 2"التشريع الوطني

 .المفروضة الرقابة من وخلسة قانونية غير بطرق الحدود يعبرون الذين األشخاص -
 مرخص غير بعمل بالقيام سواء العقد هذا لفوناويخ عقد، بموتجب العمل لهم رّخص الذين األشخاص -

 .المحلي القانون عليه يعاقب عمل أو له،
 إقامتهم دةم يتخطون ثم إقامة رخيصتوب قانونية بصفة ما دولة إقليم يدخلون الذين األشخاص -

 .ةقانوني غير وضعية في ويصبحون

 إلى تجوال أو البحر أو برال طريق عن دخول كل ي صبغ الهتجرة غير الشرعية على األوروبي مثالً  تحاداإل
 من أو المنظمة، التجريمة شبكات بمساعدة أو مزّورة وثائق بواسطة قانونية غير بطريقة عضو دولة إقليم
 تأشيرة على بالحصول السلطات موافقة خالل من قانونية بطريقة األوروبي الفضاء منطقة إلى الدخول خالل
تعرف بينما  .3السلطات موافقة دون فيبقون  الزيارة غرض تغيير أو المحددة، الفترة قضاءإند بع البقاء ثم ومن

رى عن طريق البر دخول غير مقنن لفرد من دولة إلى أ خ: "غير الشرعية بأنهامنظمة األمم المتحدة الهتجرة 
أ  شكل من تصاريح اإلقامة الدائمة أو المؤقتة، كما تعني عدم  ، وال يحمل هذا الدخولأو التجو أو البحر

 . 4"إحترام المتطلبات الضرورية لعبور حدود الدولة 

                                                
1
 .102، ص جامعة الحاج لخضر: التحديات والرهانات: األفريقية  البعد األمني الجزائري في منطقة الساحل والصحراء .4101. ظريف شاكر 
2
 .184، ص 12مجلة الواحات للبحوث والدراسات، :  ردمد. المهاجر الجزائري من فاعل اقتصادي الى مهاجر غير شرعي .4104. حفيظة قباطي 
3
  .11ص جامعة محمد خيضر بسكره، : االنسانيالجزائر من منظور االمن واقع الهجرة غير الشرعية في  .4104 .ساعد رشيد 
4
 .9، صالهجرة غير الشرعية االبعاد االمنية واالنسانية. التدابير واالجراءات المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية .4102.مساعد شتيوي 
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 دخول تنظيم في بها المعمول والتشريعات القوانين مخالفة ه؛معنا فيغير الشرعية الهتجرة يدل  مفهوم إذن 
 يلتزم ال الذ  المهاتجر" :هوغير الشرعي  مهاتجروال ما، لدولة السياد  اإلقليم إلى األتجانبيا الرعا

قامة بدخول والخاصة بها المتواتجد الدولة قبل من الموضوعة والشروط بااللتزامات  .1" باألتجان وا 
د من دولة إلى للحدو  راً عابللفرد  حركة كل : على أنها السرية لهتجرةتعريف لالدراسة ضع توبالتالي 

 التجريمة شبكات بمساعدةو وبدون إحترام الشروط المطلوبة لعبور حدود دولة ما، بشكل غير قانوني  دولة
 . مزّورة وثائقوبدون وثائق أو ب المنظمة

 .بالبشر تتجارإلاعن بعض الظواهر ذات الصلة كزها يمكن تميوبناء على تحديد مفهوم الهتجرة السرية 
 وعليه. ةمادي منفعة تحقيق أو لربح كسًبافراد األ لنق على يشتمل تجرمٌ  كالهماتتجار بالبشر الهتجرة السرية واإل

مهاتجر سرًا حرية اإلرادة بعد عبور الحدود، وتنقطع يكون لل التهريب حالة في نهما، إبينه ختالفاإل نيكم  
هي مصدر  ة التهريب التي يدفعها المهاتجر السر وأتجر  لى مقصدهلته بشبكات التهريب بمتجرد وصوله إص

وبذلك فإن واإلسترقاق،  الس خرةفالمهاتجر يصبح في وضع أما في حالة اإلتتجار بالبشر . الربح لهذه الشبكات
تجرام عمال التهريب واإلأفي مصدر الربح في حالة اإلتتجار بالبشر يتأتى من عوائد إستغالل الضحايا 

 .2الحدود عبور بعد حتى ة بين الضحية والشبكةمستمر  العالقة قىوتب والبغاءواالرهاب 
 

   المفسر لظاهرة الهجرة السرية والسوسيولوجي السيكولوجي  التصور 2.6

وتجهة نظر بعض علماء  من السريةفي تفسيره لظاهرة الهتجرة ( النفسي)لوتجي يكو الس التحليل يعتمد
 النفس الذين يفسرونها بأنها راتجعة لدوافع نفسية تكون وليدة البطالة والفراغ الذ  يعاني منه الشباب

نه، 3والفتيات د لديه حالة من عدم ستمرار حياته األمر الذ  ولّ فقد تجزء من حاتجاته الضرورية إل وا 
مما يسبب له  فتقدهاإزان من خالل إشباع الحاتجات التي تإلن يسعى تجاهدًا إلى تحقيق حالة اتزاإلا

وهذه . مكان أخرعن حياة أفضل في  ، وهو ما يدفعه للهتجرة بحثاً 4كتئاب النفسيحالة من الضيق واإل
تجعلت الشباب يهاتجر بطرق غير مشروعة، كالحيل التي النفسية  اآللياتالظاهرة ما هي إال تتجليات 

موذج السيئ ومن هذه الحيل اإلزاحة وهى دفع الن. مشكلة ماالتي يستخدمها الفرد للهروب من الدفاعية 
                                                

1
 .32، ص  الجزائر. 2011 - 1771البعد األمني للهجرة غير الشرعية في إطار العالقات األورو مغاربية  .4100. فايزة ختو 
2
  .17ص  جامعة محمد خيضر بسكره،: الجزائر من منظور االمن االنسانيواقع الهجرة غير الشرعية في  .4104 .ساعد رشيد 
3
  .، الحوار المتمدنhttp://www.ahewar.org: الهجرة السرية الحراقةالمقاربة السيكولوجية لظاهرة  .4111. ابراهيم عياش 
4
 مركز الدراسات والبحوت،: األمنيةجامعة نايف العربية للعلوم  ،المغرب سيكولوجية الهجرة غير المشروعة قراءة في .4102. خالد الكردي 

 .29ص
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تجل تبرير تصرفاته أ، ومن إزاء نفسه ّونهايئة التي كالصورة الس أوفي هذه الحالة التخلص من البطالة و 
ويلقى بنفسه إلى  ةيالسر أ  أن الشاب عندما يسعى للهتجرة  .يعتمد على التبرير ىخر أ   آليةيلتجئ إلى 

من المشكلة فيكون  يستعمل مبررات متعددة هروباً  ،التهلكة أو يقع في دائرة المحظور في القانون
أن يكون بلديه طموح  عن الرزق وأن في حاتجة ماسة إلى المال وأنه سافر بحثاً  إنهالتبرير بهذا الشكل 

هذه الحيل الدفاعية تستخدم من الناحية النفسية من و  .تجتماعيإلثل زمالئه في المستوى الماد  وام
قد إستعان عياش و  .التغلب على الصراع النفسي والخروج من دائرة اإلحباط الذ  يعيشه أتجل

 ( 1201_  1218) نظرية العالم األمريكي أبراهام ماسلوب مافي تحليله 2(2112)الكرد  و  1(2118)
نظرية للنظام النوعي ماسلو قترح إحيث  ،للفرد والنفسية تجتماعيةالبيولوتجية، اإل اتجاتحالالتي درست 

من األدنى إلى األعلى على شكل هرميي  هرمياً  اعتبر رغبات الفرد تنمو تتابعياً و . الحاتجاتلتطور 
 . تصاعد 

ين هو ب ر بط بالتباين والتناقض مالظاهرة الهتجرة السرية  (اإلتجتماعي) أما التحليل السوسيولوتجي
ويتأثر هذا التناقض عن  ،متجموعة من أفراد هذا المتجتمع أن يكون رغبةموتجود في المتجتمع، وبين 

 :3طريق

نفالت في ضبط القواعد من يصاحبها ومااإلتجتماعية  البيئة ضغوط -  والروابط تفكك أسر  وا 
 منخفضة اتجتماعية بيئات في يعيشون المهاتجرين أن صورة في ميدانًيا ذلك االتجتماعية، وينعكس

ي وبالمقابل مايرونه بالضفة األخرى من إغراءات تتجذبهم تجتماعإلوا قتصاد إلا المستويين
 .4 لتحقيق حلمهم بتحسين وضعيتهم المعيشية

 عدم بسبب، و رادهالمتجتمع ألف وضعها التي المشروعة واألهداف الوسائل بين التوازن إختالل -
 ما االضطرابات حدوث إلى متعددة حاالت في يؤد  ة لتحقيق األهدافالوظيفي الفرص توافر
 .المتجتمعي التماسك إضعاف إلى بدوره يؤد 

                                                
1
  .، الحوار المتمدنhttp://www.ahewar.org: السرية الحراقةالمقاربة السيكولوجية لظاهرة الهجرة  .4111. ابراهيم عياش راجع 
2
، مركز الدراسات والبحوت: األمنيةجامعة نايف العربية للعلوم  ،المغرب سيكولوجية الهجرة غير المشروعة قراءة في .4102. خالد الكردي راجع 

 .31 – 1 الصفحات
3
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 اذنفصال الفرد عن ثقافته التى نشأ عليها ولضعف درتجة التضامن االتجتماعي داخل المتجتمع إل -
  مشكلة فتصبح الهتجرة أحد رض ألاليتجد المهاتجر من يسانده عندما يتعفي بعض الحاالت 

عندما يكون الفرد مرتبط بأشخاص السرية وتبرز فكرة الهتجرة . هم خياراته التي يحددها لنفسهأو 
 .فكرةنفس المتشبعين ب

وطنه، والهتجرة السرية تنشأ بتأثير تجتماعي الذ  يظهره المهاتجر عند عودته إلى إلصورة النتجاح ا -
دورًا في تحريك الدوافع الذاتية ويندفع  ووسائل التواصلوسائل اإلعالم نموذج يحتذى به وتلعب 

 .الفرد بقوة التقليد لممارسة هذا السلوك

 منطقة الساحل والصحراء ماهي : الرابعالمبحث  .8

تقع بين الصحراء ، ذات طابع بيئي متتجانس في كثير من خواصه تجافةعرف الساحل بأنه منطقة شبه 
 ،لى موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، النيتجرغربًا من السنغال إالكبرى في الشمال والسافان في التجنوب ويمتد 

ن شمال فتحتل التجزء األكبر م وتسمى الصحراء الكبرىأما الصحراء . تشاد، السودان حتي أثيوبيا شرقاً 
لمالي وتشاد موريتانيا، النيتجر، ليبيا، ومصر تم مناطق تجنوب المغرب وتونس والتجزء الشمالي أفريقيا، 
بتعدد  الساحل والصحراء منطقة تميزتو . 1إريتريا إلى موريتانيا منوالصحراء  الساحل منطقة وتمتد .والسودان

منطقة محورية في وتعتبر  ،ألقى بضالله على البناء اإلتجتماعي في المنطقة ومتنوع عرقي وثقافي كبير
العالقات والتفاعالت بين أفريقيا االستوائية وشمال أفريقيا، كما بين أفريقيا والمشرق العربي وحوض البحر 

 ومالي وليبيا والتجزائر وتشاد فاسو بوركينا عبر تمر التي التاريخية التتجارية الطرق وتشكل .2األبيض المتوسط
وممرًا للهتجرات السرية ة واإلتجرامي اإلرهابية الشبكات لخطر عرضة األكثر ناألماك روالنيتج وموريتانيا

  .3عليها السيطرة يصعبو  قاسية فتضاريسها
من عظم تقدمًا ملحوظًا على الرغم حققت بعض دول الساحل والصحراء  وعلينا أن ن نوه هنا أن

حول  ،4الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2112ويكشف تقرير التنمية البشرية لعام . التحديات
لأللفية الخاص بالمنطقة أن ثمانية من بين أفضل عشرة بلدان أداء على صعيد ة يتحقيق األهداف اإلنمائ

                                                
1
 .37 ص الحاج لخضر،جامعة : التحديات والرهانات: األفريقية  البعد األمني الجزائري في منطقة الساحل والصحراء .4101. ظريف شاكر 
2
 .الجزيرة مركز دراسات: ما الساحل والصحراء؟ منطقة الساحل والصحراء التحديات واالفاق المستقبلية .4102. سعد الدين العثماني 
3
 .2، ص االمم المتحدة:  نيويورك. تقرير االمين العام عن الحالة في منطقة الساحل .4102. االمم المتحدة 
 
4

 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي : نيويورك. بناء المنعة لدرء المخاطر : المضي في التقدم . 2014تقرير التنمية البشرية  .UNDP .4102 راجع
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ن معدل البطالة اإلتجمالي تراتجع خالل العقد الماضي ولكنه مازال من أعلى  ،يق األهداف تقع بالمنطقةقتح وا 
كما . سنوياً  % 2بأكثر من  2112 – 2113ت السنوا خاللرتفعت توقعات النمو أو  .المعدالت بالعالم

 % 28من  للفرد في اليوم دوالر 1.22الفقر، إذ انخفضت نسبة من يعيشون على أقل من  معدالتتراتجعت 
 هائلة أمام تجهود التنمية تحدياتهناك التحسن  اوبالرغم من هذ . 21111عام  % 28إلى نحو  1221عام 

الفقر المتعدد األبعاد، وال تقتصر المرتبة الثانية عالميًا من تحتل منطقة ال تزال ماف .بمنطقة الساحل والصحراء
تبلغ ، اذ 2التعليمو  الصحةالحرمان من  منهامعاناة الفقراء على النقص في الدخل، إذ يتخذ الفقر أبعاد متعددة 

مليون من النساء  381ويعيش قرابة ، 21123لعام  نيمن متجموع العامل%  21.0نسبة الفقراء العاملين 
 ،4في اليوممن الدخل الذ  يتجنى من العمل دوالر  1.22 طفال في أفريقيا تجنوب الصحراء علىاألوالرتجال و 

%  23بوركينافاسو  : الريفية على الثوالي والمناطقفي المناطق الحضرية المتعدد األبعاد وتصل نسبة الفقر 
مثل تمبكتو بعض المناطق  أما التعليم فشابه عدم اإلستدامة ففي. 5% 21و %  21النيتجير  ؛%  22و 

. 21136بعام  ة والتشريد القسر وضاع الغير مستقر من المدارس مغلقًا بسبب األ % 23مازال مانسبته وغاو 
وبموريتانيا %   22كما أن نسبة االمية مرتفعة في بعض دول المنطقة حيت تصل بالنيتجر الى . 21136
  .7من متجموع السكان%  83الى 

من السكان الريفيين في تجنوب الصحراء الكبرى يعتمدون %  83إلى أن  2112لعام تشير التقديرات 
كما  ،8موارد األراضي في المنطقة متدهورة حالياً من %  21على األراضي في كسب عيشهم، في حين أن 

والضغوط السكانية وطرق  ، والفيضانات،والتصحر التجفاف نوباتتواتجه المنطقة ظواهر مناخية متطرفة مثل 
تدني سبل الحصول على و ، 9من تأثيرات قاسية على األمن الغذائي بما صاحب ذلك إستخدام األراضي

وتؤكد إحصائيات . 211310عام  لماليين نسمة في منطقة الساح 11الغذائي لقرابة إلى إنعدام األمن  غذاءال
في متجموع بلدان المنطقة، % 11بنحو  2113و 2111معدالت سوء التغذية زادت بين عامي  أ خرى إن

                                                
1
 . 24ص البنك الدولي، :  واشنطن. 2013التقرير السنوي : تعزيز الرخاء المشترك: دقعالمإنهاء الفقر  .4102. البنك الدولي 
2
 UNDP .4102.  22ص برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، :  نيويورك. تقدم بشري في عالم متنوع: نهضة الجنوب: 2013تقرير التنمية البشرية. 

UNDP 
3

 . 24، صبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي : نيويورك ،بناء المنعة لدرء المخاطر: قدم المضي في الت. 2014تقرير التنمية البشرية  .4102. 
4
 IFAD .4104. 22ص ق الدولي للتنمية الزراعية، الصندو:  ايطاليا. 2011تقرير سنوي : تمكين السكان الريفين الفقراء من الثغلب على الفقر. 

UNDP 
5

 . 90، ص مصدر سابق .4102. 
6
 .2، ص 2013االمم المتحدة، :  نيويورك. تقرير االمين العام عن الحالة في منطقة الساحل .4102. االمم المتحدة 
7
 .مركز الجزيرة لدراسات:  ير معروفمكان غ. تنسيق في ظل التعقيدات: تجمع الساحل الخماسي .4102. الحسين الشيخ العلوي 
8
 FAO .4102. االغذية والزراعة لالمم منظمة :  ايطاليا. الحفاظ عليها ضروري لتحقيق األمن الغذائي ومستقبلنا المستدام: التربة مورد غير متجدد

 .3ص المتحدة، 
9
 IPPC .4112.  82صالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، :  جنيف . تحليل الجوانب اإلقليمية لتغير المناخ وموارد المياه. 
10
 . 24ص ، مصدر سابق .4102. البنك الدولي 
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تقرير األمم المتحدة عن الحالة بمنطقة وحسب  ؛1يتجرفي أتجزاء من تشاد وموريتانيا والن% 12وزادت بنحو 
 يقل ال ما فإن ،2112 عام في المحاصيل تحسن ومن الغزيرة األمطار من الرغمعلى  أن ، بين2احلالس
 ماليين 2 حوالي ويواتجه يالغذائ األمن نعدامإ من يعانون يزالون ال منطقةال في شخص مليون   11.4عن
  .الحاد التغذية سوء خطر الخامسة سن دون طفل

لى تجانب إ لى الشمالالمهاتجرين من التجنوب إ تدفق زيادةالكامنة وراء سباب تفسر هذه األرقام األ وقد
الساحل في منطقة  المهاتجرينفإن عدد  2112حسب إحصائيات عام ف. التغير الديمغرافي بالمنطقةعامل 

مليون، تشاد  1.2نيتجيريا  :دول هي 2مليون يتوزعون على  3.2إلى  مليون  1.1من والصحراء إرتفع 
 22ف، والسنغال أل 28ف، موريتانيا أل 123، النيتجر ألف 302، الكاميرون  ألف 211، مالي ألف 022

   .3فأل 11ف، غمبيا أل 33ف، بوركينافاسو أل
 

 طرق ومنافذ الهجرة السرية بمنطقة الساحل والصحراء 2.7

 الممر هذا ستغاللإ تمو  ،لها ممراً ه مصدرًا للهتجرة و من تجعل ل والصحراءالساح لمنطقة ستراتيتجياإل الموقع إن
 الضفة في تقع التي األوربية الدول حتىل ب فحسب المنطقة لدول ليس القومي باألمن تمس ألغراض
ة والذ  يصل تقريبًا االفريقيدمين من القارة قان مهاتجريال تجل أو معظم نإ .4المتوسط األبيض للبحر الشمالية
ريا، السنغال، غامبيا، مالي، غانا، ينيتج من تجمهورية الكونغو، سيراليون، ليبيريا، 5 تجنسية 22الى تقريبًا 

 عدة إلى شهر من تمتد قد رحلة في والصحراء الساحل منطقة يعبرون ،النيتجر، السودان، الكاميرون وغيرها
وخالل هذه الرحلة يقيم المهاتجرون لفترة معينة بمدن محلية لدول العبور وذلك للعمل وتحصيل . سنوات

الكاميرون، نيتجيريا وموريتانيا المغرب، األموال إستعدادًا للمرحلة القادمة وعادتًا ماتكون ليبيا، التجزائر، 
 :نحو شمال أفريقيا للصحراء الكبرى ة التجنوبيةالبري الحدود المهاتجرين يتجتازو . 6المناطق المفضلة للمهاتجرين

 الخاصةالتفتيش من قبل رتجال الحدود  أوعبر مناطق ال تخظع للرقابة  التجزائر والمغرب ،ليبيا :أفريقيا

                                                
1
 .الجزيرة مركز دراسات: منطقة الساحل والصحراء التحديات واالفاق المستقبليةما الساحل والصحراء؟  .4102. سعد الدين العثماني 
2
 .4، ص االمم المتحدة:  نيويورك. تقرير االمين العام عن الحالة في منطقة الساحل .4102. االمم المتحدةراجع  
3
 .www.moheet.com: (قنبلة موقوتة)في الساحل الشرقي مليون مهجر  3.1 .4102. باباكار ججوستينه نداي 
4
 .10، ص جامعة ورقلة:  الجزائر. صراعات قديمة وتحديات جديدة: منطقة الساحل اإلفريقي .4102. كاهي مبروك 
5
 .14 ، صمصدر سابق .4102. كاهي مبروك 
6
 .112، ص الحاج لخضر جامعة: التحديات والرهانات: األفريقية  البعد األمني الجزائري في منطقة الساحل والصحراء .4101. ظريف شاكر 
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 يسلكها التي والممرات بالمنافذدراية  لهمشبكات التهريب من  مع بالتواطؤو  الكبيرة ومساحتها لشساعتها
  .1 السريون المهاتجرون

هذه البلدة . (أغاديس)غاديزأ منطقةالنيتجر فى  من شمالأ تبدللمهاتجر المعروفة العبور  محاورحد أن إ
. وأقاليم ومناطق أخرىل للمهاتجرين من دول و غاديز نقطة وصأ وتعد ،كطريق عبور للهتجرة معروفة تاريخياً 

التجنوب في  غاتلى إتوتجه يتجزء منهم : فى ترتيب رحلة المهاتجرينشبكات التهريب بداء ت هذه المدينةومن 
لى إذلك يتوتجهون ومن بعد بالتجزائر  ست شمالي غرب أغاديرالليبيا والتجزء األخر يتوتجه نحو تمنر  الغربي

 .2 طنتجة بالمغربوأخرون يواصلون الطريق نحو  المدن الساحلية شماالً 
فقط  لى هذا المكان ليسإتى أوي ،هو مدينة الكفرة فى التجنوب الشرقى لليبيا األخرمحور الهتجرة 

راضى عبر األ( ريترياأ ،ثيوبياأ ،الصومال)يضا من دول القرن االفريقى أبل ، مهاتجرى دول شبه الصحراء
ومن مدينة ، ستخدام هذا الطريق من قبل مهاتجرين من باكستان وبنغالديشإتم  ةخير ونة األوفى األ. السودانية

الرحلة باستخدام قوارب إتمام وبعد ذلك يقومون ب ،تجدابياا  و  لى الشمال نحو بنغازىإه المهاتجرين الكفرة يتوتج
 .3ةيطالية وصقليلى مالطا والتجزر اإلإمتتجهة 

لى من مالي إوعبر التجزائر أغلب المهاتجرن يسلكون ممرات من ساحل العاج نحو غانا والسنغال و 
اليات وكذلك الو  ،التجزائرلى غرداية والعاصمة نراست ومن ثمة التوتجه إالنيتجر واإلستقرار لفترة معينة بوالية تم

 الغربية الشمالية المناطق إلى ينتقلون وبعدها ،ومستغانم وعين تموشنت وتلمسانالشمالية الغربية كاوهران 
األراضي المغربية بمساعدة شبكات التهريب نحو المناطق الساحلية  إلى يتسللون حيث ة مغنيةمنطق وخاصة

 .4لى السواحل األسبانيةوبعدها ينطلقون لياًل إ ،ر والطنتجةالمغربية بمدينتي الناظو 
ساحل الالمتميز على شاطئ البحر األبيض المتوسط و والتجزائر والمغرب ليبيا  كل من قربيعتبر 

 .رتجعل منهم دول عبو  ،المشتركة مع العديد من الدول العربية واألفريقية م، وحدودهاتكيلومتر ال فالألالممتد 
نتفاضات اإل –وبدرتجة أقل  –في ليبيا  2111العسكرية التي حدثت في  - أدت تطورات األزمة السياسية كما

الغامض الوضع . 5ءمن منطقة الساحل والصحرا ريزء كبفي تونس ومصر، إلى تفاقم المخاطر األمنية في تج
                                                

1
 LMCIBM  .4102.  Crime and Trafficking in the Sahelo-Saharan Region: Trends and Routes .Tripoli    :

Enhancing Operational Land Border Secur ity Cooperation in the Saharan Regin Conferenc. 
2
 .108 ص ،جامعة الحاج لخضر: التحديات والرهانات: األفريقية  الساحل والصحراء البعد األمني الجزائري في منطقة .4101. ظريف شاكر 

3
 LMCIBM  .4102. Op.cit. Page 18. 

4
  .30ص ، جامعة محمد خيضر بسكره: الجزائر من منظور االمن االنسانيواقع الهجرة غير الشرعية في  .4104.ساعد رشيد 
5
 .10ص :  الرباط المغرب. تحليل تحديات التنمية واألولويات إلعادة إطالق عملية التكامل االقليمي .4102. األمم المتحدة 
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إلى  الليبية عبر األراضي والسواحل السرييننتقال المهاتجرين إللتقى ومركز م   هاتجعل منالغامض في ليبيا 
 .1بشكل يفوق كل من التجزائر والمغرب دول أوروبا

الكة تعبر والمته الصغيرةمازالت القوارب  وصعوبات مخاطر من ة السريةالهتجر  يكتنف مّما وبالرغم
حد شاريين الهتجرة السرية إليها ويسمى الطريق االزرق ألى أوروبا شبه يوميًا وهو البحر األبيض المتوسط إ

وكان لسياسات التي إتخدتها دول اإلتحاد األوروبي . لى أوروبالنقل المهاتجرين من شمال أفريقيا إويستخدم 
شنغن والتي تسمح لحامل تأشيرة  1222من يونيو  التي دخلت حيز التطبيق بدءً معاهدة أمستردام تطبيق ك

، وزيادة نشاط الشبكات تحاد الموقعة على هذه االتفاقية بالمرور في أراضي بقية الدولاإلأ  دولة من دول 
أدى إلى تحول الهتجرات الشرعية الموافقة للقوانين اإلتجرامية في ظل الوضع الراهن بدول الساحل والصحراء 

سامية المفوضية المن قبل  2112عام المعلنة حصائيات اإلوحسب . سريةالمسطرة بين الدول إلى هتجرات 
ألف  311بيض المتوسط تخطى لى أن عدد المهاتجرين الذين عبروا البحر األإئين تجئون الاللألمم المتحدة لش

. 2شخص حتفهم خالل نفس العام 3211ولقى  2112في عام مهاتجر ألف  212مرتفعًا من  2112لعام 
 821في البحر المتوسط، أ  بمعدل  ألف مهاتجر غرقاً  10األخيرة توفي  على مدى السنوات العشرينو 

 .3ًا شخصا سنوي
  

 بمنطقة الساحل والصحراءللمرأة  سباب الهجرة السريةأ 2.8

عتراف بتواتجدها وتأثيرها في ظاهرة الهتجرة، ولكن إلع المرأة للهتجرة ال يكون فقط باإن رصد أسباب ودواف
  من زاوية نظرها ألدوافع التي تكون على عالقة مباشرة بالمرأة التماس اواقع و اليتم ذلك بتقدير  أنيفترض 

 العوامل الداخليةإن . هتجرةاتها وأسبابها التي دفعتها للكأنثى، ما يعني تقدير وتجهة نظر المرأة وخصوصي
كمرتجعية أولية  انفسهتفرض تتجابة للطلب العالمي على خدماتها خارتجية كإسالعوامل وال ،بدول المنشأ

بمنطقة الساحل  هتجرة المرأةقضية حول مبتكرة حل وآليات عادة تنشيط نماذج السياسات إلواضعوا ل
 :ها في األتييمكن إتجمالحسب اإلطالع على الدراسات السابقة تي والوالصحراء 

                                                
1
 .http://www.almusallh.ly الهجرة غير الشرعية بين المعاناة والحلول، .4102. المبروك سليم جليد 
2
 . 2011ألف مهاجر عبرو المتوسط  300 .4102. العربية 
3
 . مركز دراسات الجزيرة: ما الساحل والصحراء؟ منطقة الساحل والصحراء التحديات واالفاق المستقبلية .4102 .سعد الدين العثماني 
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  البحث عن الوظائف لكسب الرزق هو أحد أسباب . تجورألتدني امع والفقر إرتفاع نسبة البطالة
سبة ن أعدها اإلتحاد األفريقي بخصوص معدالت البطالة بأفريقيا وصلتحسب وثيقة . 1الهتجرة

قة تجنوب الصحراء بينما بلغت نسبتها بمنط ،2% 12 الى بمنطقة شمال أفريقيالدى النساء البطالة 
ن مايزيد عن %.  12حوالي   يعملنمن المدارس الئي يتسربن لاالبنات و  النساءمن %  11وا 

 .3دخلهن الشخصيالقطاع أ  تحسن لواليصاحب هذا  ؛والرعي بالقطاع الزراعي
 وصعوبة الوصول إلى الموارد النظامية،  التمييز واإلقصاء من المشاركة في أسواق األعمال

وغالبًا ما تكون قروض النساء أقل من قروض الرتجال، حتى عندما تكون األنشطة واحدة، ، 4المنتتجة
وبالمقابل ترتفع مستويات  .5البرامج التي تمول القروض الكبيرةوالنساء غير ممثالت تمثيال كافيًا في 

  .6شيالمشاركة في القطاع غير النظامي لتأمين لقمة الع
 والزعماء  وسلطة الزوج سلطة األبتواتجه المرأة من المؤسسات اإلتجتماعية، إذ التجنساني لتمييز ا

والتمييز في  ؛منها الزواج المبكر عليها وتفرض الكثير من القيودتها حريالتي تحد من  الدينيين
 . 7الختانممارسات ضارة كعملية  ايرتكب ضده، و إليذاء والعنفوتتعرض المرأة ل. ثالميرا

 القتل المرتبط : فالتجرائم المباشرة تشمل. 8رإما بشكل مباشر أو غير مباش تجنسانيلقتل بدافع ا
تفٍش وفيات بسبب : التجرائم غير المباشرة فتشمل أما .10فالقتل بإسم الشر و أ ؛9ةبالسحر والشعوذ

وفيات األمهات بسبب و  ؛11ةومرض فقدان المناع والكوليرا المالرياإيبوال و  :مثل معديةض الألمراا
والوفيات الناتجمة عن ، ات األمهاتيمعدل وفرفع لى يؤد  إمما خدمات الصحة اإلنتجابية السوء 

 .12رباإلتتجار بالبشممارسات ضارة؛ والوفيات المرتبطة 
 

                                                
1
 UNFPA .4102.  صندوق األمم المتحدة لسكان: ون والشباب وتغيير صورة المستقبلالمراهق: بليون 1,8قوة : 2014حالة سكان العالم . 
2
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3
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4
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5
 .9، ص مصدر سابق .4112. جاكلين أشبي، وآخرون 
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8
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  الهجرةجال بمالهواجس األمنية ة للمرأة ويالهجرة السر 3.8

والزعماء بسبب السياسات التمييزية واإلقصاء والسلطة األبوية والقبلية  السريةالهتجرة  قنواتقد تتخذ المرأة 
لمختلف أنواع  وهذا يتجعلها عرضة .1المترسخة في النسيج اإلتجتماعي والثقافي في بلدها األصلالدينيين 

والقادمة من أسرة   والمرأة األمية والغير ماهرة. 2وضحايا لشبكات اإلتتجار بالبشر المعامالت غير اإلنسانية
من خطار ألوتتراوح ا .3لإلستغاللتفتقر للقدرة على حماية نفسها وتكون أكثر عرضة للمخاطر و ثقيلة بالديون 

كالزواج التتجار   في أعمال غير قانونية وغير أخالقية ةيحالض ستغاللإمن الرق الحديث المتمثل في 
لى إستغالل المستخدمات بالخدمة إ وترويج المخدرات والتتجنيد للقيام بأعمال إرهابية أو إتجرامية البغاءو 

متجال الهتجرة مشاق ومخاطر ل المرأة المهاتجرة سراً  تحملعلينا أن ال نغفل عن و  .الموسميةالخدمية و و  المنزلية
وفي ظروف يمكن أن تتجعلها عرضة  ،ويستمر لعدة أيام أو سنوات ف الكيلومتراتيتتجاوز طوله اآل الذ 

عتالل في الصحة  حتمال تعرضها للموت لألمراض المعدية وا  والغذاء أو  في الصحراء نتيتجة نقص المياهوا 
بمراكز إيواء الحتجز بعد كل هذه المشاق والمخاطر إما  األمر اوأحيانًا ينتهي به ،في مقصورات الشاحنات

  .المنشألى دول إ ستقبال وترحيلهال اإلالطرد من دو  في دول العبور أوالمهاتجرات 
نتقال ك وتحمل مشاق الطريق والغربة واإلن المرأة قادرة على التحر أي ميدان الهتجرة أيضًا يبدو ف
السلبية التي تحدث بعض الظواهر لى ن نعمق الدراسة ونسلط الضوء عأتها، لكن علينا و مع عائلأبمفردها 

 بالبشرتتجار غير الشرعي واإلاإلستتجالب  إن، 2112إذ أكد تقرير لألمم المتحدة عام  ،تنقلها أثناء
 كما. 4السريةخرة تتعلق بحاالت محددة تصبح المهاتجرات متورطات فيها في حاالت الهتجرة سترقاق والس  واإل

ات اإلتتجار أحد الوسائل التي تستخدمها شبكظاهرة زواج الطريق، وهي تجود حديثة عن و دراسة أظهرت 
أو  من تجنوب الصحراء الى المغرب، إما بغرض اإلتتجار بها أما بيبيعها لرتجل آخر بالبشر لنقل المهاتجرات

يل خلالمرأة إتخاذ وتتمثل هذه الظاهرة في . ستغاللها بالخدمة المتزلية وغيرهابيعها ألحد أصحاب األعمال إل
ي يوفرها لها تقع المرأة فريسة خرين ومقابل الحماية التطريق بدعوة حمايتها من إعتداء األيرافقها في ال

 .5دميتهاأنتهاك حقوقها و ا  بها و  واإلتتجارستغالل لإلو طماعه أل

                                                
1
 UNFPA .4112.  31ص  لمتحدة لالسكان،صندوق االمم ا:  نيويورك. النساء والهجرة الدولية, عبور الى االمل :  2002حالة سكان العالم. 
2
 .23 ص.12ص ، جامعة الحاج لخضر:  باتنة. آليات التصدي للهجرة غير الشرعية .4104. فايزة بركان 
3
 UNDP .4102.  38ص برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، : نيويورك. بناء المنعة لدرء المخاطر: المضي في التقدم . 2014تقرير التنمية البشرية . 

4
 .14ص المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي، :  نيويورك. العمال المهاجرون: فئات محددة من الجماعات واألفراد .4112. األمم المتحدة 
5
 .2011، زواج الطريق المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، تاريخ الدخول  www.youm7.comيمكن اإلطالع على الرابط  
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وممارسات أصحاب األعمال العامل الرئيسي الذ  يؤثر بدول المقصد تعتبر السياسات الحكومية كما 
ها تتعرض لتمييز ولشروط ورغم وتجود الطلب على المرأة المهاتجرة إال إن. في أنواع المهن التي تقوم بها المرأة

ن كانت من أصحاب المؤهالت  نتهاكاتإللعمل تعسفية و  وخاصة المتحصلة على مستوى تعليم متدني، وا 
قطاع إما في على اإلشتغال بالخدمة المنزلية، والعمل في توظيفها  قتصريو  ،افال يتم اإلعتراف به مهاراتوال

هذه تتسم بإنخفاض أتجور  غالبًا ماو  خالقيةأقانونية وغير  أعمال غيرعلى ممارسة تتجبر  وأالخدمات، 
 . 1النوعية من األعمال

 
  (ص.س)قضية تشغل منظمة تجمع دول الهجرة السرية للمرأة  4.8

حزمة باإليتجابية إزاء الهتجرة السرية، وتبنى التتجمع  2ل والصحراءالساح دول منظمة تتجمع إتسمت سياسات 
 لتحدياتستمرارها واإسباب الكامنة وراء الهتجرة السرية واألمعالتجة  إلى الراميةية اإلصالح من اإلتجراءات

ة لتتجمع دول الساحل والصحراء التي عقدت بأنتجامينا ستتنائيأوصت القمة اإلإذ  ؛والتنمية بالحوكمة المتعلقة
ذلك تشتجيع المبادرة السياسية وك، 3(ص.س)من لفضاء إستراتيتجية التنمية واألبإعداد  2113عام 
وهي أداة لحل المسائل الشائكة  ،دول المعنيةالمن والتنمية في لضمان وتعزيز األ قتصادية والثقافيةواإل

رهاب ومواتجهة رهانات الهتجرة السرية وحقوق المرأة من التطرف والعنف واإلاب و كوقاية الشب ؛بالمنطقة
ستراتيتجية التي تم إعتمادها على مستوى الخبراء أولى التتجمع وفي إطار هذه اإل. المهاتجرين وحرية التنقل

بل  زمات عبر تعزيز قدرات المرأة والشباب ليس في حل النزاعاتمرأة ويؤكد أن حل كل األام خاص بالإهتم
  على مبدأ تمكين المرأة سياسيًا أ من والتنمية، كما يدافع التتجمعكافة أشكال الحلول المتعلقة باأل في

ستراتيتجيات كتها بإعداد السياسات التتجارية وا  قتصاديًا ومشار مواقع صنع القرار وكذلك تمكينها إلى الوصول إ
ه  رصد لها مبلغ وقدر أطلق تتجمع دول الساحل والصحراء مبادرة لدعم المشاريع الصغيرة كما  .التصدير

إتفاقية التعاون التي أ برمت بين تتجمع دول الساحل  وتهدف .ةمانة العاممن ميزانية األ مليون ونصف دوالر
تجاد آلية مشتركة لتعاون من أتجل يإلى إ ،21124فاسو  ببوركيناوالمنظمة الدولية للهتجرة ( ص.س)والصحراء 

                                                
1
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2
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تعزيز الحوار اإلقليمي حول مسائل الهتجرة، ومكافحة الهتجرة السرية واإلتتجار بالتجنس البشر  ولتشتجيع الهتجرة 
  .(ص.س)الشرعية والمنظمة وتشتجيع المهاتجرين في تنمية فضاء 

      
 آليات الحلوالنتائج  :الهجرة السرية:  الخامسالمبحث  .9

 

 النتائج  1.9

 .األنماط اإلقتصادية واإلتجتماعية والثقافية السائدة بالمنطقة السبب في إرتفاع وثيرة الهتجرة السرية - أ
 .تواتجه المرأة المهاتجرة في متجال الهتجرة أخطار هائلة تدل على عدم وتجود فرص كافية للهتجرة بأمان - ب
ذاالمرأة المهاتجرة،  ومؤهالت بمهارات عترافاإل عدم - ت  بحاتجزغير شرعي و بدخول  ذلك قترنأ   ما وا 

 .ينتهي األمر بها للقيام بأعمال منزلية أو موسمية أو غير قانونية اللغة،
أدوار إيتجابية تلعبها التحويالت المالية واإلتجتماعية يقابلها مواقف سلبية من واضعوا السياسات بدول  - ث

 . المنشأ
 
 آليات الحل  2.9

بين دول الساحل ى الشراكة الحقيقية لى مستو إقليمي وترتقي تعاون اإلستراتيتجية شاملة تؤكد روح الإبناء إن 
ت تعصف ومواتجهة التحديات التي بات ،ونبذ الخالفات التي ال تخدم المنطقةالتجهود لتظافر والصحراء تحتاج 

للمخاطر الكامنة وراء عدم اإلستقرار لتصد   ؛مع تنسيق التعاون البينيناء ثبها وتهدد التجميع دون إست
نتشار  عادة تقييم اإلدراة البيئية واإلقتصادية و تجرامية وتتجفيف منابع دعم الشبكات اإلرهاب التجريمة واإلوا  ا 

وتقترح الدراسة حزمة من اآلليات التي قد تحد من ظاهرة  .الهتجرة السريةواإلتجتماعية بدول المنطقة للحد من 
 :الهتجرة السرية 

ومشاركة القطاع الخاص واألفراد في دعم برامج اإلصالح اإلقتصاد  وتنوع هيكل الصادرات  .1
تنموية  من أهمية قصوى في تحقيق برامج كل هذالما ل رسم السياسات والخطط اإلقتصادية

 . بالمنطقةويعالج الفقر ونمو إقتصاد  حقيقي يحسن من معدالت التوظف  مستدامة
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موعة من اإلتجراءات السياسية والقانونية على المستوى القطاع العام أ  رصد متج: ترشيد الهتجرة .2
والقطاع الخاص ت مكن دول المنطقة من تتجاوز المشاكل المرتبطة بالهتجرة، على سبيل المثال 
إستقطاب وتجلب اإلستثمارات األتجنبية كثيفة العمل إلى الدول كثيفة الهتجرة وتدريب مواطنيها بما 

 . وغيرهاوبناء القدرات المحلي وتطوير األتجهزة اإلدارية وتبادل المعرفة ويتالئم وحاتجات السوق 
إن إختيار فعل شيء معين يعني في أ  . هي أعلى قيمة للفرصة المفقودة: 1ةتكلفة الهتجرة البديل .3

ترتجع وتكاليفه وتحديد أهم خيار بديل وقيمته المتوقعة  .2نفس الوقت إختيار عدم فعل شيء آخر
وهي شيء ذاتي موتجود بذهن متخذ  سلوب المفاضلةأ  مستخدمًا  القرار فقط للشخص صاحب

يارات محددة المعالم نتيتجة لتركز الفرص أخذ شكل ثالهتجرة تمن الدراسة إن  بين  وكما ت  . القرار
في توفر و ختالفات بين المناطق قرار الهتجرة يتزايد مع تزايد اإل فإتخاذ. في مناطق معينة المتاحة

لقرار البقاء أو وقياس التكاليف  يتيح للمهاتجر فرصة المفاضلة بين المناطقبما فرص العمل 
ذا و . الهتجرة تعرض أ تجور  بتجذ مراكزتجادة وخلقت تنموية  نماذجدول الساحل والصحراء  تبنتا 
من فإن المهاتجر أو نفسية،  نقديةنتقال سواء كانت هذه التكلفة دم فيها تكلفة اإلتنعو  عادلة

  .وهو البديل المضحى به قرار الهتجرة تاركاً  المناطقمحيط العمل في البقاء و يختار المتوقع أن 
 الظروف تحسينالمواطن و  حقوقتعزيز اإلستدامة اإلتجتماعية داخل دول األعضاء، التأكيد على  .2

من  تجتماعيةاإل الفوارق من والحد ،والتعليم وتوفير سكن الئق، واإلهتمام بالبنية التحتية الصحية
 والحوارفي إتخاذ القرار  المشاركة مفهوم وتعزيز د،الفسا مكافحةو  ،فرص عملخالل خلق 
 .وحرية التعبير

مراكز نشاء ا  و البحث العلمي على دول األعضاء تشتجيع صنع السياسات المبنية على األدلة و  .2
عداد دراساتلسرية بتجمع البيانات واألدلة حول ظاهرة الهتجرة اعنى ت  بحثية  تقيم أثار وأبحات  وا 

  .بدول المنشأاإلقتصادية _ اإلتجتماعية  التنميةالهتجرة على 
تجتماعياً  قتصادياً إتمكين المرأة  .1 تفعيل المبادرة التي أطلقها تتجمع الساحل والصحراء لدعم : وا 

، دوالر من ميزانية االمانة العامةمليون ونصف  لصغيرة والتي رصد لها مبلغ وقدرهالمشاريع ا
                                                

1
تعني القيمة المضحى بها مقابل الحصول على عائد أكثر أهمية؛ أي قيمة أحسن إختيار  :لنظرية اإلقتصاديةفكرة تكلفة الفرصة البديلة باتطويع ل 

 ".الهجرة"أو " البقاء"واالختيار المتروك هنا مقصود به إما قرار . متروك
2
. الطبعة العربية. سلطان المحمد السلطان[ المحرر]. األختيار العام والخاص: اإلقتصاد الجرئي  .0212. جيمس جوارتني و ريتشارد ستروب 

 .40ص دار المريخ للنشر، :  الرياض
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ستثمارها بطرق أفضل لتعظيم  التحويالت المالية واإلتجتماعيةنتفاع من اإللى باإلضافة إ وا 
 .اإلقتصادية_ المنفعة لها وزيادة مساهمتها في التنمية اإلتجتماعية 

 والبحث عن وسائل كمصرف الساحل والصحراء قليمية اإل أومحلية المصارف ال تعزيز دور
طرة على مواردها المالية يمن السبمنطقة الساحل والصحراء لمهاتجرات العائدات ا ت مكنأوثق 
على خلق أعمال مبتكرة مدرة للدخل تحفزهن على المرأة  القدرات الوظيفية وتشتجيع لتنمية

 .بدول االستقبالوالسعي ورائها خلق فرص عمل بدول المنشأ بداًل من طلبها 
لوعي لرفع اتنظيم ورش عمل وندوات بمنظمات المتجتمع المدني بالدول األعضاء تعزيز دور  .0

هتجرة ل واإليتجابية ثيرات السلبيةأبتسليط الضوء على التعالمية الشعبي ومطالبة المؤسسات اإل
؛ والتركيز علي النقاط والمتجتمعسرة عليها وعلى األ  تجتماعية قتصادية واإلالمرأة على الحياة اإل

 :التالية كأمثلة

 سر  الذ  تسببه هتجرة المرأة لتفكك األ  تجتماعي وااإلنحالل الثقافي واإل. 
 التداخل الثقافي ومزايا الحفاظ علي الهوية الوطنيةندماج و اإل. 
  األمنة وفوائدها والخطوات الالزمة لهاالهتجرة الشرعية.  
 الربط بين هتجرة المرأة والتنمية. 

التمييز واإلقصاء عراف السائدة كسسات المتجتمع المدني في تغيير األؤ تعزيز دور التعليم وم .8
وزيادة الوعي بمدى خطورة تناول بعض القيم المفروضة باسم الدين ثارًة وباسم العرف والعنف 

وتعزيز الثقة والمشاركة والشعور لدرء النزاعات غرس ثقافة التسامح وبناء السالم و ثارة اخرى 
لتزام من على مبدأ اإل نصاف والعدالة واإلحتواء التي تبنيلى سياسات اإلإن السعي إ .باإلنتماء

وبفاعلية ك المتجتمعي وتتجعل المتجتمع قادر يعمق التماسرأس المال اإلتجتماعي و التجميع يقو  
  . تجتماعيةصدمات اإللعلى التصد  ل

العمل و وروبي فضاء الساحل والصحراء والفضاء األع التكامل والتعاون بين شتجيالتجوار التجغرافي  .2
تتجفيف فضاء خالي من اإلرهاب و خلق الشرعية المنظمة و  على إيتجاد مبادرات لتشتجيع الهتجرة

  .واإلسلحةالمخدرات البشر و تتجار باإلالحد من إستغالل المرأة و التجريمة و منابع الشبكات 
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المزيد من الدعم تقديم ل لتجهد مكثف وتجاد من قبل األطراف الدوليةعبور دول التحتاج  .11
يتجاد  الهتجرة السرية ظاهرة مواتجهة  علىتساعد هذه الدول  ةومنصف ةعادل وسيلةوالمشورة وا 

 .غير متجحفة ومكلفةتكون وبنفس الوقت 
 

 الخاتمة  .11

 معًا، العبورودول  دول اإلنطالقخصائص الساحل والصحراء تتجتمع فيها  منطقةلى أن خل صت الدراسة إ
للن ظم اإلقتصادية القائمة التقليدية األنماط  ؛تبين أن هناك أسباب حادة بالمنطقة دفعت بالمرأة للهتجرة منهاو 

قصاء المرأة في  ،والتي في متجملها غير منصفة في توزيع الثروات وموارد العيش الوصول للموارد اإلنتاتجية وا 
لتمييز على المستوى لعنف واعراف والقيم الثقافية السائدة كالأل معاناة المرأةو  .المشاركة في إتخاذ القرارو 

باإلضافة الى قصور الحكومات المحلية واألقليمية في وضع خطة أمنية مشتركة  ،األ سر  والمتجتمعي
كما إتضح من الدراسة أن هناك  .من إستغالل المرأة واإلتتجار بهالتتجفيف منابع الشبكات اإلتجرامية والحد 

تجتماعية لهتجرة المرأة ولكن ال توتجد بيانات تفصيلية  المرأة  توضح مدى مساهمةتجوانب إيتجابية إقتصادية وا 
ضرورة تبني منهج شامل بالتنسيق مع التجهات الفاعلة ي عنى بالورقة توصي و . في التنميةمنطقة الالمهاتجرة ب

  .سرة والمتجتمععلى األ  اإليتجابية والسلبية السرية للمرأة وتأثيراتها بدراسة األسباب والتحديات والمخاطر للهتجرة 
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 :حراءصل والحللمرأة بمنطقة السا السرية في ظاهرة الهجرةوأدوارها المختلفة الفاعلة  لجهاتا: ملحق

 اإلحتماالت األدوار الفاعلة الشبكات
 ؟المرأة هتجرة من مالهدف المرأة

 ؟ المهاتجرة المرأة له تطمح الذ  ما
 سريًا؟ الهتجرة على تقدم المرأة تتجعل التي االسباب ماهي
   ؟ سرياً  المهاتجرة المرأة تواتجه التي والتهديدات العوائق ماهي
 االستقبال؟ دول في عمل على الحصول في صعوبة المرأة تواتجه هل
 الدولية؟ والمواثيق القوانين لها كفلتها التي بحقوها ووعي دراية على المرأة هل

 السرية؟ الهتجرة التجل المرأة تقدمها التي التضحيات ماهي
  سريًا؟ المهاتجرة المرأة تمتلكها التي المؤهالت ماهي
  هدفها؟ تحقيق في المهاتجرة المرأة نتجحت هل
 التنقل؟ حرية وهو حقوقها من لحق انتهاكاً  ذلك يعد هل الهتجرة من المرأة منعت اذا
  المحلية؟ حكوميةلل الكلية السياسات ام المرأة لتمكين عثرة حتجر والتقاليد العادات هل

 السائدة والبيئية واالقتصادية واالجتماعية الثقافية الظروف
  ،بالحقول وعامَلت ، الليلية المَلهي ، منازل يممستخد
  .المخدرات وتجارة واالجرام واالرهاب الدعارة شبكات
 نجاح وقصص نماذج
  مهرة غير – بيوت ربات – طَلب

 ومنصفة شاملة المهاجر لحقوق دولية واتفاقيات مواثيق
  ..اإللزام لدرجة تصل ال ولكن

 المراة؟ لهتجرة الدافعة والعوامل االسباب بدراسة قامت هل االنطَلق دولة
 التجهد؟ من المزيد ببذل الحكومات نطالب حتى الحياة اوتجه بكل استقرار هناك هل
 ؟دولهن ميزانية عتجز صالح في تنصب للمهاتجرة المالية والتحويالت المساعدات هل
 للمرأة؟ السرية الهتجرة من للحد حلول ايتجاد في تجادة المحلية الحكومات هل
 النساء؟ هتجرة من الحد أو لتقليل تنموية برامج المحلية الحكومات اعدت ماذا
 ؟ المهاتجرة بالمرأة المعنية التجهات قبل من واتصال متابعة هناك هل
  االصل؟ لبلد عودتها حال في سرياً  المهاتجرة المراة تحمي وقوانين حقوق هناك هل

 يقدم لم بالمقابل ولكن المنشأ دول اقتصاديات تحسين
 .عودتهن لتشجيع تنموية برامج اي لهن الوطن
 !باإلهمال تتسم لكنها مبادرات هناك

 

 ؟للمرأة السرية الهتجرة لمواتجهة العدة أعدت العبور دول هل العبور دول
 سريًا؟ المهاتجرة المرأة مع العبور دول يتعامل كيف

 واالستعدادات قليلة االمكانياتو  باهظة والتكاليف كبير الثقل
 بسيطة
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 الدول؟ لهذه تقديمها يمكن التي الدعم أشكال ما
 السرية؟ الهتجرة من مستفيد طرف العبور دور هل
 والتنمية؟ المرأة و الهتجرة تخص دولية ومواثيق اتفاقيات على موقعه العبور دول هل

 لهن؟ تصل المهاتجرة للمرأة المقدمة المساعدات أن نضمن كيف
  ور؟العب دول تتحملها التي التكاليف حتجم ماهي
 مواطناتها؟ ايرتجاع في التعاون في تتخادل المنشأ دول لماذا

 الصحية االمور ابسط فيها تتوفر ال اإليواء مراكز
 .واالنسانية

 القابعات بالنساء المنشأ دول قبل من اهتمام عدم
 .لدولهم بإرجاعهم االكثرات وعدم بمراكزاإليواء

 دول
 االستقبال

  المهاتجرة هوية لمعرفة األمني المسئول يتبعها التي الطريقة ماهي
 (االستقبال بدول العمل سوق عرض) االستقبال دول قبل من المهاتجرة المرأة على طلب هناك هل العالقة
 تجرة؟المها للمرأة المستقبلة الدولة تقدمها التي الضمانات ماهي
 ؟وابنائها للمرأة المستقبلة الدولة توفرها صحي وتأمين رعاية هناك هل
 المستقبلة؟ للدولة االقتصادية الحياة في المهاتجرة المرأة مساهمة مدى ما

 االنطالق؟ بدول تجدتو  ال مزايا من االستقبال دول دمهتق مالذ 
 الهتجرة؟ من للحد المنطقة دول كرستها التي االمنية الحلول ونتجاع فاعلية مامدى

 يتحصلن التي والمزايا العمل بسوق نسبي وعلم احاطة على
 .االستقبال بدول بها المعمول القوانين وفق عليها

 اليها؟ يصلن كيف او التهريب لشبكات المهاتجرة المرأة تصل كيف التهريب شبكات
  لها؟ المهربين شبكات واستغالل المرتفعة الهتجرة تكاليف المهاتجرة المرأة تتحمل لماذا
 واالنطالق؟ االستقبال بدول حتى منتشرة ام العبور بدول فقط موتجودة التهريب شبكات هل

 ؟ للمرأة  االرهابية والتجماعات التهريب شبكات وبيع استغالل من نحد كيف
 ؟النساء بتهريب الضالعين التهريب شبكات على عقوبات بفرض الخاصة القوانين فاعلية مامدى
 الهتجرة؟ على النساء لتشتجيع التهريب شبكات تتخذها التي واالشكال الصور ماهي
 ينتشرون؟ وكيف يتمركزون أين

 الجيران – القبيلة) االجتماعي المال رأس شبكات طريق عن
 (االسرة - االقارب –

 (العرق – واللغة – الدين) يربطهم
 .العبور بدول ترتفع تم منخفظة تبدأ الهجرة كلفة

 
 الهجرة استمرار يعني وجودهم

 


