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فى حقىق بنها أكدوا أن : الهجرة غير الشرعيت تدمر أحالم 

 الشباب
 

  
ير الشرعية واثارىا والذى المشاركين فى مؤتمر اليجرة غأوصى 
السيد / مس كمية الحقوق جامعة بنيا وافتتحو الدكتور نظمتو أ

ة المناخ العام لفيم رئيس الجامعة بتييئ - يوسف القاضى 
نسانية والعمل عمى  قتصادية وا  ظاىرة اليجرة غير الشرعية باعتبارىا أزمة إجتماعية وا 

فقر دى ليذه المشكمة وكذلك بمواجية األسباب المؤدية لحودثيا كالصياغة حمول بعيدة الم
طاقات البشر تباع سياسة تنموية وطنية تستفيد من والبطالة والحروب والكوارث وا  

                                                                                                      .ات والموارد األوليةيواإلمكان

  

كما طالب المشاركين بعقد المزيد من الندوات الوطنية لدراسة اليجرة غير الشرعية 
ن القانونيين ورجال اإلعالم والمجتمع المدنى والوزارات المعنية بالظاىرة بمشاركة الباحثي

يجاد خطة إستراتيجية  مثل الداخمية والخارجية والدفاع والعمل والتضامن اإلجتماعى وا 
لمتشغيل بإشتراك كل القطاعات االقتصادية ) القطاع العام والقطاع الخاص( لخمق وظائف 

                              .فكير في اليجرة غير الشرعيةدائمة لمشباب والتخمى عن الت
ن المؤتمر أوصى أيضا عميد كمية الحقوق ورئيس المؤتمر أ -السيد فوده  /وقال الدكتور

بتفعيل دور اإلعالم لكونو األداة المحركة لممشاعر والروح والقيم الوطنية مما يتطمب منو 
براز خطورتيا وتوعية الشباب من مغبة الوقوع في  تناول تمك القضية بصورة إيجابية وا 

مصيدة اليجرة غير الشرعية وذلك بفتح النقاش أمام المتخصصين لوضع الحمول لمحد من 
                                                              .تنامى آثار تمك الظاىرة

وأشار فوده الى ان التوصيات تضمنت أيضا ضرورة تنسيق التعاون األمني بين مصر 
ة في تسييل والدول األوروبية المعنية وتبادل المعمومات لتفكيك الشبكات واألطر العامم
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اليجرة غير الشرعية عبر الحدود مع تحديث القوانين الالزمة لردع شبكات التيريب والنقل 
                                                                        .البرية والبحرية

وتشجيع اإلستثمارات في المشروعات متناىية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
التي من شأنيا توفير فرص العمل الالئقة الدائمة والمنتجة وضع آليات وطنية في مصر 
إلستقطاب العاممين بالخارج ومدخراتيم لممشاركة في المشروعات اإلستثمارية سعيا وراء 

تيدف لتحقيق األمن اإلنسانى واإلرتقاء بو   اإلستفادة منيا في إنشاء مشروعات وطنية
.وتحسين مستوياتو   

عادة غير الشرعية من خالل إىرة اليجرة ىمية معالجة ظالى أإ  / القاضىلفت الدكتورو 
  .النظر فى التشريعات الحالية وتشديد العقوبة عمى الذين يتاجرون بأحالم الشباب

ن الدول المستقبمة لممياجرين غير طئا لميجرة خارج البالد باعتبار أوأكد ان ىناك فيما خا
لى اليجرة بينما ىم فى هلل عمى األرض من وجية نظر الذين يسعون إالشرعيين تمثل جنة ا

يجاد فرص عمل وكذلك يتعرضون إلالح تخاذ قيقة يواجيون مشكالت كبيرة فى اإلقامة وا 
قرارات قانونية من قبل السمطات فى البالد التى يياجرون الييا باعتبارىم ال يتمتعون 

                                            .        بإقامة غير شرعية داخل ىذه البالد
        

 


