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مقدِّمة
تمثِّل القاعدة القومية للدراسات عن مصر ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التي تتناول
موضوعات وبحوثا تتعلق بمجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية في مصر ،سواءً صدرت عن هيئات
أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية.
ونشرة القاعدة القومية للدراسات عن مصر هي شكل من أشكال اإلعالم الجاري ،تهدف إلى
إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامه.
وتصدر النشرة شهريا ،وتضم في كل عدد موضوعا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم
القرار والتنمية ،والموضوعات الهامة التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل جمهورية مصر
العربية.
وتحتوي النشرة في هذا العدد على ( )18بيان دراسة باللغة العربية ،و( )2دراسات باللغة
اإلنجليزية في موضوع الهجرة غير الشرعية ،والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خالل
الفترة من  2005حتى  ،2016وقد صدرت عن الجهات البحثية التالية :المركز الديموجرافي ،جامعة
حلوان ،المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،مجلس
الشورى ،م ركز دراسات الوحدة العربية ،معهد التخطيط القومي ،جامعة الكويت ،األكاديمية العربية
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ،النيابة العامة،
،International Organization for Migration

Partners in Development for Research,

.Consulting & Training
وقد تمَّ ترتيب الدراسات في النشرة ترتيبا هجائيا وفقا للعنوان ،مع تجاهل األلف والالم في
الترتيب ،وتضم النشرة في نهايتها كشَّاف ًا بأسماء المؤلفين مرتَّبا هجائيا وفقا السم المؤلف ،وترتبط
كل دراسة برقم مسلسل يحدد رقم التسجيلة بالنشرة.

تضم كل نتاج حب ثي حيصره املركز بشرط أن يتبع أسلوبًا علميًا ممنهجًا ويصل إىل عدد من النتائج والتوصيات سواء عُرض يف شكل دراسة حبثية أو أوراق مؤمترات أو مقااتت
حبثية أو غريها.
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وتشتمل البيانات الوصفية لكلِّ دراسة على العناصر التالية:

الرقم المسلسل
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنة النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

والجدير بالذكر أن جميع الدراسات الواردة في هذه النشررة متروفرةرة بمكتبرة مركرز المعلومرات
ودعم اتخاذ القرار لمن يُهمُّه االطالع عليها.

اإلدارة العامة للمكتبة
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الدراسات باللغة العربية
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1
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

أثر الهجرة الخارجية (غير الشرعية) على بعض األوضاع االجتماعية واالقتصرادية لسسرر الريفيرة
[المؤتمر السنوي السابع والثالثون للمركز الديموجرافي]2007 ،

علي فتحي أحمد
المركز الديموجرافي
2007
ملف إلكتروني
 38ص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تيارات الهجرر واتجاهاتهرا سروال للردول العر يرة أو ايج .يرة
وأيضا التعرف على عض خصائص المهاجرين ودوافعهم للمخرارر رالهجر رال ري يرر الةررعية
واآلثار االجتماعيرة واالتتصرادية المترت رة علرى هرذا ال.رول مرن الهجرر فضرا عرن المةراك التري
تواجههم في هجرتهم خاصة إلى الدول ايج .ية ونظرا ين هجر العمالة الريفية إلرى الخرارل لهرا
العديد من اآلثار االجتماعية واالتتصادية لرذل فر.حن صردد مةركلة لهرا تتثيراتهرا المتعردد علرى
مظاهر الحيا الريفية دلا من الفرد وايسر الريفية م.تهيا المجتمع الريفي وذل مما يجعلها من
الظواهر االجتماعية الجدير الدراسة للتعرف على أ عادها المختلفة

2
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

استخدام الجمعيات األهلية للحوار المجتمعي لتوعية الشباب بآثار الهجرة غير الشررعية [مجلرة
دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ،مج ،7ع ،30أبريل ]2011

ه ة أحمد ع د الل يف
جامعة حلوان
2011
ملف إلكتروني
ص ص 3273 – 3203
تعت ر الهجر ير الةرعية من المةركات الحراد التري يعراني م.هرا ايفرراد والردول ويهرف ورالهرا
عوام الضعف ال ةري واإلح اط والحاجة وضعف االنتمال الور.ي وتد تفاتمر هرذه الظراهر فري
اآلونة ايخير ومن ه.ا أخذت هذه الهضية مساحة واسعة من اهتمام الدولة والمجتمع مرن خرال
كافة ت اعاتر وعلرى رأسرها المجتمرع المردني وتهردف هرذه الدراسرة إلرى تحديرد مرد اعتمراد
الجمعيات ايهلية على الحوار المجتمعي في توعية الة اب آثار الهجرر يرر الةررعية والتوصر
إلى مهترح الستخدام هذه الجمعيات في ح المةكلة
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3
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

التجارب الدولية في مكافحة الهجرة غير المشرروعة [مجلرة حقروق حلروان للدراسرات القانونيرة
واالقتصادية ،ع ،24يونيو ]2011

محمد فتحي عيد
جامعة حلوان
2011
ملف إلكتروني
ص ص 515 – 468
لهد ازدادت في ايعوام الماضية حوادث ري المهاجرين ير الةرعيين و الر م مرن ذلر واصرل
عصا ات الهجر ير الةرعية جذب الة اب العر ري للهجرر إلرى الردول ايج .يرة والنتةرار هرذه
لحكومات الدول المصدر للمهاجرين وحكومات الدول التي تسرل
الظاهر أص ح الةغ الةا
إليها المهاجرون وي.صب موضول الدراسة على التجارب الدولية لمكافحرة الهجرر يرر المةرروعة
حيث ت.هسم إلى ثاثة أتسام ت.اول الهسم ايول ماهية الهجر ير الةرعية والعوامر الدافعرة
الرتكا ها وت.اول الهسم الثاني تجر ة جمهورية مصر العر ية واالستراتيجية المصرية لمكافحة هرذه
الظاهر وأخيرا تدا ير الةراكة العر ية والدولية لمكافحة ظاهر الهجر ير الةرعية

4
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

التحوالت االجتماعية وتناقضات الشخصية المصررية :تحليرل خطراب الحيراة اليوميرة [الشخصرية
المصرية فى عالم متغير :المؤتمر السنوي الثاني عشر 25 – 23 ،مايو  ،2010مج]1

علي جل ي
المركز الهومي لل حوث االجتماعية والج.ائية
2010
مؤتمر57681/
ص ص 441 – 389
استهدف هذه الدراسة رصد التحروالت فري الهريم االجتماعيرة والثهافيرة فري مصرر خرال الحهرب
ايخير والت.اتضات في تيم وأنماط سلوك الةخصرية المصررية والمهارنرة رين نمروذل الةخصرية
المصرية الفاعلية في مها ثهافة الفهلو ومواتف هذه الةخصية من العم والسرل ة والردين
كما عمل الدراسة على تت ع اتسال دائر الت.اتض في .يرة الةخصرية المصررية لتةرم ثهافرة
اله ش وال ل جة والتحاي والكةف عن مهاصد الةخصية المصرية والتوج نحرو إعرال المصرال
الخاصة وتعدد الهويات االجتماعية وكيف انعكس ذل على نمو الخ رر المصر.ع ممرثا فري ظرواهر
الهجر ير الةرعية واالتجار ال ةر والفساد.

5
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

التدابير واإلجراءات المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية [نردوة الهجررة غيرر الشررعية:
األبعاد األمنية واإلنسانية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية]2014 ،

مساعد ع د العاري شتيوي
جامعة نايف العر ية للعلوم ايم.ية
2014
ملف إلكتروني
 56ص
تةك تضية الهجر ير الةرعية أخ ر الهضايا االجتماعية التري ال ترزال ترؤري المجتمرع الردولي
وهي مةكلة شديد الحساسية لكونهرا تمرس جميرع شررائ المجتمرع الردولي حيرث أصر ح
ارتفع خر يانهرا إلرى فارة اإلنراث وترتتي
الظاهر ال تهتصر على الة اب وخاصة الذكور م.هم
أهمية الدراسة كمحاولة إللهال الضول على مفهوم الهجر ودوافعها وارت ارهرا الجريمرة الم.ظمرة
وذل هصد ال حث عن حلول موضوعية لتل الظاهر فضرا عرن سررد رتهم المحافظرات المصررية
المصدر للهجر ير الةرعية والتدا ير المصرية للتصدي لهذه الظاهر
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6
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

تصور مقترح في طريقة خدمة الجماعرة لمواجهرة مشركلة الهجررة غيرر الشررعية لردى الشرباب
[مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ،مج ،14ع ،36أبريل ]2014

أشرف ع ده ميخائي
جامعة حلوان
2014
ملف إلكتروني
ص ص 5391 – 5321
تعد الهجر ير الةرعية حلوال فردية خارل اإلرار الهرانوني لمةركلة ال الرة وترد تسر ب أضررارا
عديد تلحق مصال المجتمع حيث تعت ر أحد أساليب التسل الفردي أو الجماعي والتي تت لرب
التصدي لها لم ا لها من آثرار سرل ية علرى أمرن وسرامة الرورن فضرا عرن اآلثرار السرل ية علرى
االتتصاد الهومي وكرذا العاترات مرع دول الجروار وتهردف هرذه الدراسرة إلرى التعررف علرى مرد
معرفة الة اب مخارر الهجر ير الةرعية والتعرف على ايعمال التي ير رب الةر اب المهراجر
الهيام ها ودور أندية الة اب في مواجهة هذه المةكلة والتعرف علرى العوامر الدافعرة للهجرر
ير الةرعية والتوص إلى تصور مهترح في رريهة خدمة الجماعة لمواجهة هذه المةكلة

7
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

التقرير النهائي للجنة المشتركة من لجنة تنمية القروى البشررية واإلدارة المحليرة ومكترب لجنرة
الشؤون العربية والخارجية واألمن القومي عن موضوع الهجرة غير الشررعية [مجلرس الشرورى
دور االنعقاد العادي التاسع والعشرون]

مجلس الةور
مجلس الةور
2009
دراسات57495/
 95ص
تت.اول الدراسة حجم ظاهر الهجر ير الةرعية في مصرر والخصرائص الديموجرافيرة للمهراجرين
ير الةرعيين ثم تستعرض العوام والدوافع ورال هجرر الةر اب يرر الةرعية وتسرتعرض أيضرا
اآلثار وال.تائج المترت ة عليهرا والجهرود الم ذولرة فري الدولرة فري مواجهرة هرذه الظراهر وتتهردم
الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها :تكثيف الرتا ة على الم.افذ الةررعية و يرر الةررعية
وت.سيق الجهود ايم.ية والتعراون رين الجهرات المع.يرة مرن وزار الداخليرة وحررد الحردود و فرر
السواح في مواجهة الظاهر ومحاولة الهضال عليها.

8
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

الربيع العربي والهجرة غيرر القانونيرة فري البحرر األبريض المتوسرط [مجلرة المسرتقبل العربري،
ع ،433مارس ]2015

ع د الواحد أكمير
مركز دراسات الوحد العر ية
2015
ملف إلكتروني
ص ص 41 – 28
لهرد حاولر ال لردان المع.يرة – خصوصرا تلر التري تصرلها الهجرر يرر الهانونيرة – أن توفّرق فري
ين الخيرار
سياستها الرامية إلى الحد من وصول المهاجرين إلى الضفة الةمالية لل حر المتوس
ايم.ي والهانوني والت.موي وذل في إرار ما سمي ر(الت.مية المةتركة) ولكن هذا المفهوم لم
إن الهجر ير الهانونية تضاعف عرد مررات فري السر.وات ايخيرر
يحهق أي نتائج ملموسة
وت.اتش هذه الدراسة التةريعات والهوانين المتعلهة الهجر ير الهانونية في ال لدان المع.ية
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9
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

السياسة االجتماعية ومواجهرة الهجررة غيرر الشررعية :مؤشررات عامرة (قريرة تراطون نموذجرا)
[المؤتمر السنوي العاشر ،السياسة االجتماعية وتحقيق العدالة االجتماعية ،مج 29 – 26 ،2مايو
]2008

إيمان الةريف صفية ع د العزيز
المركز الهومي لل حوث االجتماعية والج.ائية
2008
مؤتمر53566/
ص ص 972 – 927
تهدف هذه الدراسة صفة أساسية إلى مح اولة التعررف علرى ظراهر الهجرر يرر الةررعية رين
الة اب المصري ومعرفة أس ا ها والدوافع إليها إلمكانيرة وضرع السياسرات الم.اسر ة لمواجهتهرا
كما تهدف إلى التعرف على عض أنماط وأساليب تهريب الة اب وال ري المت عة في الهجر يرر
الةرعية من خال ايرر ال.ظرية والتجر ة الميدانية في ترية تارون محافظة الفيروم وتعمر أيضرا
على الكةف عن العوام المجتمعية التي تؤدي إلرى انتةرار هرذه الظراهر ر رم مخاررهرا كمرا
تهدف إلى التعرف على مام وت ور اتجاهات الهجر ير الةرعية ين الة اب المصري والتعرف
علرى رى واتجاهرات المهراجرين يرر الةررعيين وتهيريمهم للظراهر ووجهرة نظررهم فري كيفيررة
معالجتها والحد من تزايدها.

11
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

سياسات التنمية البشرية كمدخل للحرد مرن الهجررة غيرر الشررعية [المرؤتمر السرنوي العاشرر،
السياسة االجتماعية وتحقيق العدالة االجتماعية ،مج 29 – 26 ،2مايو ]2008

مجد إمام
المركز الهومي لل حوث االجتماعية والج.ائية
2008
مؤتمر53566/
ص ص 925 – 891
تهدف الدراسة إلى التعرف على حجم ظاهر الهجر ير الةرعية فري مصرر وأسر ا ها ودوافعهرا
الرئيسة والعم على مساعد صانعى الهرار وواضعى السياسات في هذا الخصروص مرن خرال
تهررديم و لررور مرردخ وتررائي وعاجرري جديررد لمواجهررة الظرراهر مسررتمد مررن مفرراهيم الت.ميررة
ال ةرية.

11
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
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الشباب المصري والهجرة غير الشرعية [المجلة الجنائية القومية ،مج ،48ع ،1مارس ]2005

أحمد وهدان ايمان الةريف
المركز الهومي لل حوث االجتماعية والج.ائية
2005
د/المجلة الج.ائية الهومية
ص ص 105 – 87
شغل حركة الهجر ير الةرعية اهتمامات الحكومة والرأي العام فرى الفترر ايخيرر اعت ارهرا
واحد من المةكات المستحدثة ذات التداعيات ايم.ية واالتتصادية واالجتماعية ر والسياسرية
أيضا وتسعى هذه الدراسة إلى محاولة االتتراب من هرذه الظراهر صرور تمكرن مرن تةخيصرها
تةخيصا علميا وم.هجيرا دتيهرا مرن خرال رى عرض الخ ررال المتخصصرين والمع.يرين هرا حترى
يمكن وضع تصوُّر مائم لمواجهتها.

نشرة القاعدة القومية للدراسات :الهجرة غير الشرعية ،العدد الرابع والعشرون بعد المائة ،أكتوبر 2016

12
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

الشباب والهجرة غير الشرعية [سلسلة أوراق سكانية ،ع]2009 ،1

أيمن جعفر زهدي
معهد التخ ي الهومي المركز الديموجرافي
2009
مؤتمر54886/
ص ص 89 – 69
تعرض هذه الدراسة ظاهر ال هجر ير الةررعية وت ورهرا وأثرهرا علرى الةر اب المصرري و عرض
المداخ لمعالجة هذه ايزمة كما تهدم عرضا حول دور اإلعرام فري مكافحرة ظراهر الهجرر يرر
الةرعية وكذل ت.اول أوج التعاون ايورومتوسر ي وضررور االسرتفاد مرن االتفاتيرات الدوليرة
الموتعة ين مصر ودول االتحاد ايورو ي من أج تدريب الة اب ورفع تردراتهم حترى يتمك.روا مرن
االلتحاي سوي العم .
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العولمة والهجرة غير الشرعية في المجتمرع الريفري :دراسرة ميدانيرة [حوليرات ادداب والعلروم
االجتماعية بجامعة الكويت ،حولية ،32رقم]2011 ،344

محمد سعيد ع د المجيد وجدي شفيق ع د الل يف
جامعة الكوي
2011
ملف إلكتروني
ص ص 124 – 8
مستلة الهجر ير الةررعية اهتمامرا تويرا سر ب زيراد معردالتها صرور واضرحة خرال
اكتس
مرحلة العولمة وت ور تك.ولوجيا االتصاالت والمعلومات من ناحية و س ب زيراد عردد ضرحاياها مرن
دول الج.وب الفهير من ناحية أخر  .وتتسيسا على ذل تحاول الدراسة اكتةراف ترتثيرات العولمرة
على الهجر ير الةررعية فري المجتمرع الريفري الرذي شرهد معردالت متزايرد مرن الهجرر يرر
الةرعية س ب عوام عديد ومتداخلة
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الهجرة غير الشرعية لسطفال غير المصحوبين

يرر

المركز الهومي لل حوث االجتماعية والج.ائية اللج.ة الور.ية الت.سيهية لمكافحة وم.ع الهجر
الةرعية
المركز الهومي لل حوث االجتماعية والج.ائية
2016
دراسات61285/
 675ص
تعد ظاهر الهجر ير الةرعية لألرفال ير المصحو ين؛ ظاهر دخيلة تهدد سرامة وأمرن أ .ائ.را
وتجعلهم عرضة لك صور االستغال ونظرا لفداحة الثررو ال ةررية والماليرة التري ت.رتج مرن جررال
هذه الظاهر مع االستمرار في زياد معدالتها وفي ظ الوعي خ ور هرذا الظررف والخروف مرن
انتةاره تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على أ عاد ظاهر الهجرر يرر الةررعية لألرفرال يرر
المصحو ين (ايرفال الذين يتركون أورانهم من دون ذويهم) ورصد الواترع االتتصرادي واالجتمراعي
والخدمي للهر المصدر لها ما يساعد على تحديد عوامر الخ رر الكام.رة فري ال يارة الحاضر.ة
لهرذا السرلوك وتسررتهدف الدراسرة أيضرا استةررراف الحلرول واآلفراي المسررته لية للتعامر معهررا
ومواجهتها
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الهجرة غير الشرعية للشباب المصري

يرر

المركز الهومي لل حوث االجتماعية والج.ائية اللج.ة الور.ية الت.سيهية لمكافحة وم.ع الهجر
الةرعية المجلس الهومي لحهوي اإلنسان
المركز الهومي لل حوث االجتماعية والج.ائية
2016
دراسات61286/
 2مج
الهصير من مةكلة أضح ظاهر حكم تكرارها واسرتمرارها علرى
تعاني مصر م.ذ فتر ليس
الر م من الجهود ايم.ية المكثفة التي ت ذل في س ي الهضرال عليهرا وهري ظراهر الهجرر يرر
ها من أفعال إجرامية وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على حجرم واتجاهرات
الةرعية وما يرت
ت ور الهجر ير الةرعية في مصر والوتوف على المحافظرات ايكثرر تصرديرا لهرا والوتروف علرى
أ عا د هذه المةكلة والتعرف على مامحها واتجاهاتها وت ورها وأنماط وأساليب هذا الت ور
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الهجرة غير الشرعية :دراسة حالة جمهورية مصر العربية

هةام محمود هال عمر فؤاد فريد
ايكاديمية العر ية للعلوم والتك.ولوجيا وال.ه
2012
ملف إلكتروني
 13ص
تعد الهجر ير الةرعية ظاهر عالمية موجود في الكثيرر مرن دول العرالم فعلرى الرر م مرن أن
ه.اك إجماعا على أن أس اب ت.امي هذه الظاهر يرجع في ايساد إلى ال.رواحي االتتصرادية إال
أن ايوضال السيا سية واالجتماعية تلعرب هري ايخرر دورهرا فري ذلر ومرن الواضر أن ال لردان
ال ارد أو تل التي تةهد هجر ير شرعية هي دول تفتهر إلى الت.ميرة وتعراني مرن تلرة فررص
العم وانخفاض ايجور ومسرتويات المعيةرة وت.راتش هرذه الدراسرة تعريرف ظراهر الهجرر يرر
الةرعية وايس اب التي أدت إلى ازدياد هذه الظراهر صرور ك يرر وال رري المت عرة للمهرر ين
الدول اإلفريهية وخاصة مصر والعوام المساهمة في انتةرارها ومحاولرة وضرع التردا ير الكفيلرة
الهضال على هذه الظاهر
ال حري
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الهجرة غير المشروعة بين الدول العربية

يار فرنسيس
المركز العر ي لل حوث الهانونية والهضائية
2011
ملف إلكتروني
 17ص
تعت ر الظروف الحياتية والم.اخية هي التي تفرض على اإلنسان االنتهال المسرتمر مرن مكران إلرى
آخر وتعت رر أيضرا المجاعرة والفهرر والحررو ب و رايخص الحرروب ايهليرة كلهرا عوامر فرضر علرى
وتد تحول الهجرر يرر الةررعية م.رذ دايرة
اإلنسان الهجر من مور .إلى دول وم.ارق أخر
التسعي.يات و ةك تدريجي إلى عم م.ظم تةرف علي ش كات وت.ظيمات مختلفة وتعمرد فري
ن اي عملها إلى التحاي على الهانون واختراتر تتر الخسرائر الممك.رة وت.راتش هرذه الدراسرة
تعريف الهجر وتحديد أنوال المهراجرين يرر الةررعيين وعوامر ال ررد والجرذب ورال الهجرر يرر
الةرعية وأس ا ها و عض الحلول المهترحة للهضال على هذه الظاهر
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ورقة عمل عن الهجرة غير المشروعة بين الدول العربية

ال.يا ة العامة
ال.يا ة العامة
2011
ملف إلكتروني
 58ص
تعد الهجر ير الةرعية من الظواهر التي أص ح م.ةر كثافة في اآلونة ايخير و اتر ترؤري
المجتمع الدولي إذ أص ح ظاهر عالمية تعراني م.هرا الردول المتهدمرة وت.هسرم هرذه الدراسرة
إلى ثمانية محاور أوال تعريف الهجر ير الةرعية وأنواعها وت ورهرا وحجمهرا رين الردول العر يرة
وثانيا أس اب الهجر ير الةرعية ين الدول العر ية والعوامر المسراعد علرى انتةرارها وثالثرا
اآلثار المترت ة على هذه الظراهر ورا عرا روتوكرول مكافحرة تهريرب المهراجرين – عرن رريرق ال رر
وال حر والجو – المكم التفاتية ايمرم المتحرد لمكافحرة الجريمرة الم.ظمرة وخامسرا التةرريعات
المصرية التي تجرم ايفعال المتصلة الهجر ير الةرعية وسادسا أهم الجهود واإلجررالات التري
تهوم ال.يا ة العامة اتخاذها ةتن مكافحة هذه الظاهر وسا عا مهارنة ين الهجر ير الةررعية
وفها يحكام روتوكول مكافحة تهريب المهاجرين وجريمة اإلتجار ال ةرر وفهرا للهرانون المصرري 64
لس.ة  2010وأخيرا عض اآلليات المهترحة لمكافحة هذه الظاهر ين الدول العر ية
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Egyptian Unaccompanied Migrant Children: A Case Study on Irregular Migration

International Organization for Migration
International Organization for Migration
2016
Electronic file
Xi, 41 p.
This report provides a comprehensive assessment of the phenomenon of irregular
Egyptian child migration to Europe. Addressing the significant information gap on
the issue, and based on IOM counselling interviews in Egypt and Greece, this
report first provides insight into the modus operandi and characteristics of
smuggling networks operating from Egypt, and highlights the vulnerabilities of
children using the respective smuggling services to reach Europe. Subsequently,
the driving forces for irregular child migration from Egypt are analysed, before
elaborating on vulnerabilities of unaccompanied migrant children (UMCs) and
protection gaps upon arrival in the destination country, with particular reference
to the field assessment conducted in Greece.
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Strategies of Coping and Patterns of Accommodation of Irregular Egyptian
Migrants in Europe

Ayman Zohry
Partners in Development for Research, Consulting & Training
2009
Electronic file
21 p.
This paper presents an overview of ethnographic documentation of irregular
Egyptian migrant's strategies and patterns of accommodation in European
societies. Documentary evidence is drawn from Italy and France in the form of
short case studies of individuals who were previous and current irregular migrants
living in Europe. The migrants interviewed present low-income workers and few
middle-income technicians and professionals. Particular attention is given to the
differing socio-cultural conditions of the sending and receiving countries in order
to account for certain strategies of coping among Egyptian migrants.
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