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الممخص
إن اليجرة بصفة عامة تعني االنتقال إلى البحث عن فرص عمل أفضل في
مكان أو دول أخرى بقصد الحصول عمى فرصة استقرار جديدة لمدة بعيدة ،بيدف

تكوين الحياة األسرية ،تعد دراسة اليجرة كأحد العناصر النمو السكاني جزءاَ من حركة

الناس داخل حدود القومية وخارجيا وموطناَ رئيسياً وثابتاً في المجتمعات البشرية ،وكما

تحدث في بيان نتيجة ظروف األشخاص االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي

تدفعيم إلى التنقل وخاصة في القرن األخيرة ازدادت معدالت اليجرة الخارجة بنسب

عالية مقارنة بالفترات السابقة ،وأن مكافحة ىذه الظاىرة تتطمب جيوداَ دولية والوطنية
لمعالجة ىذه الظاىرة من خالل التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ،وبذلك أصبحت

تعد من القضايا التي تيم كافة دول األوروبية تحاول بحث عن وسائل األكثر نجاعة
لمراقبتيا ووقفيا خاصة بعد التزايد الكبير منذ القرن العشرينات.

الكممات المفتاحية :اليجرة ،اليجرة غير الشرعية ،اليجرة السرية ،التشريعات

الوطنية ،المواثيق الدولية.
ABSTRACT
Emigration generally means moving and looking for better
jobs in a particular place or in another country with the intention
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of living in the new place for a long time, this is for every person
who seeks to make a family. Emigration is one of the components
of population growth and part of the movement of people within
and beyond national borders, it is also a basic component for the
history of human societies. Emigration is a result of social,
political and economic conditions that have encouraged many
people to move. Foreign emigration rates have increased at a high
rate in the recent centuries. So the eradication of this phenomenon
requires international and national efforts, by the means of
legislation and international covenants. This phenomenon has
become an issue of concern to all EU countries which have been
trying to find more successful ways to monitoring and watching it.
Key words: emigration, illegal emigration, secret migration,
national legislation, international documents.
المقدمة
من المعروف أن قضية اليجرة ظاىرة من الظواىر االجتماعية التي وجدت بوجود
الخمقية ليا نوازع ذاتية ومجتمعية تربط باالنتماء إذ يسعى اإلنسان دائماَ لمتكيف مع
ظروف الطبيعة المحيطة بو بما يضمن لو سبل العيش الكريم ،لذا فقد كانت اليجرة

متبعة لو في تحقيق ذلك من خالل سعيو مع قوميو أو فصيمتو لتشكيل جماعات بيدف
الحفاظ عمى الكيان والوصول إلى أفضل عيش يحقق لممجموعة ما تبغي إليو ،لذا فقد

تضطر ىذه الجماعة إلى االنتقال من مكانيا األصمي إلى أماكن أخرى ،تيجر مناطقيا
لما عانت فييا من ىضم وامتيان وحرمان لمحقوق ،وظروف أخرى مرتبطة بالحياة
األفراد ،لذا تعد اليجرة ظاىرة ارتبطت باإلنسان منذ القدم إذ يسعى إلى الحفاظ عمى

وجوده وكيانو وأواصره في أماكن آمنة.

واليجرة تعني االنتقال من مكان إلى آخر لمعطيات ومسببات كثيرة قد تصطدم

بمعوقات عدة منيا ما يتعمق باالنتقال الجسمي المادي ومنيا ما يرتبط بقوانين الدول
وتشريعاتيا سيما بعد ظيور الدولة الحديثة ورسم معالم الحدود وما يطمق عميو بتجاوز

أو خرق السيادة .إذَا أن اليجرة قد تكون قانونية شرعية وذلك باعتماد السبل والوثائق
التي تنظميا وتقضييا تشريعات الدول المياجر منيا والييا ،وىذا النوع من اليجرة
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تحكمو القوانين وقد ال يثير أي إشكال قانوني يتطمب بحثو عدا تمك الجوانب المتعمقة

بيجرة الكفاءات وتأثيرىا عمى مستوى العممي في البمد المياجر منيا فضالَ عن الجوانب
اجتماعية والمالية ،وقد تكون اليجرة عمل غير قانوني ،إذ ينتقل األفراد إلى إقميم دولة

أخرى بشكل غير مشروع ألسباب عدة منيا قد تكون أمنية أو نتيجة لمظروف السياسية
والظروف المعيشية في الدولة ،فتقوم عوامل عمى اضطرار مجاميع سكانية من مغادرة

أماكن تواجدىم إلى أماكن أخرى ،وىذه العوامل قد تكون طبيعية يعجز اإلنسان عن

مواجيتيا أو قد تكون مادية .

وقد تكون ىذه العوامل المذكورة تجبر جماعات أو فئات اجتماعية لضعفيا من

اليروب إلى أماكن أخرى خوفاَ من القتل وامتيان أو تعرض أفرادىا لخطر جسيم،
فاليجرة غير الرسمية تتم عادة بشكل سري دون عمم السمطات الحكومية باجتياز حدود

الدولة والدخول في إقميم دولة أخرى عن طريق والمعابر الحدودية غير الرسمية وبدون
وثائق وتأشيرات أصولية .وعمى الرغم من أن أسباب اليجرة كانت تركز في الجوانب

االقتصادية كالفقر والحاجة ،إال أن األوضاع والحروب الداخمية قد طغت عمى تمك
األسباب ،حيث أخذ عامل العنف واالضطياد السياسي والفكري والعوامل األمنية تشكل

أسباباَ رئيسية النتشار ىذه ظاىرة ،لذا تعتبر ىذه اليجرة من أخطر مشاكل التي ال
تزال تؤرق مجتمع الدولي وتعاني بيا الكثير من الدول في ىذا العصر ،ألن مشكمة

حساسة في سياسات األمنية لمدول ،لكونيا تمس جميع شرائح المجتمع الدولي.

أوالَ :أهمية البحث:تمكن أىمية البحث كونو من المواضيع الجديرة والميمة عمى
المستوى العالمي ،إذ أصبحت مواضيع مطروحة في األروقة الدولية في نطاق
مساعداتيم الدولية ،لمعالجتيا سواء عمى مستوى الدول التي تعاني من ىذه المشكمة

بشكل فردي أو التعاون فيما بين الدول بشكل جماعي ،كما يأتي أىميتيا في بيان

ماى ية اليجرة

ودوافعيا وارتباطيا ،وذلك ييدف البحث عن التشريعات الوطنية

والمواثيق الدولية في معالجة موضوعي لتمك الظاىرة.

ثانياَ :أهداف البحث :جاءت ىذه الدراسة لتوضيح مسائل أساسية كالتعرف باليجرة
وبنوعيا العمني والسري ،إلى جانب بيان أسبابيا المساعي الدول لمعالجتيا عمى
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

711

الهجرة ضير الشرصية والجهود الدولية لمعالجتها

األصعدة العالمي والوطني ،واستعراض موقف بعض البمدان من ىذه المشكمة وكيفية

مواجيتيا ليا.

ثالثاَ :مشكمة البحث :لقد أصبحت اليجرة واحدة من أىم المواضيع البارزة التي تحتل
صدارة االىتمامات الدولية والوطنية في كثير من األجزاء في العالم في سنوات األخيرة،

وقامت العديد من الدول باتخاذ إجراءات احت ارزية من أجل الحد من ىذه الظاىرة
وآثارىا السمبية عمى مجتمعاتيا وال سيما اآلثار االقتصادية واالجتماعية ،كما تظير

مشكمة البحث في عدم االستجابة بعض الدول األوروبية والغربية لمواجيتيا والحد منيا،

وتتبع إشكالية البحث من محاولتيا الوقوف عمى أسباب ودوافع ومبررات ظاىرة ىذه

اليجرة ،كظاىرة تمتاز باالستم اررية الزمانية ألنيا " عمى مدار العام" وأيضاَ النتشارىا
المكاني في معظم دول العالم ،وفي ظل تباين الظروف واألوضاع المختمفة لمدول

مصدرة لميجرة.

سادساَ :هيكمية البحث :لغرض توضيح أكثر عن موضوع "اليجرة غير القانونية
والجيود الدولية لمعالجتيا" ،ارتأينا بتقسيميا عمى مبحثين ،تناولنا في المبحث األول

اليجرة ماىيتيا ،أنواعيا وأسباب دوافعيا ،وفي المبحث الثاني :الجيود الدولية
لمعالجتيا.

المبحث األول
الهجرة ماهيتها وأنواعها وأسباب دوافعها

تعتبر اليجرة بصفة العامة ظاىرة من الظواىر العالمية تمثل تيديد ألمن وسالمة
الفرد والمجتمع الدولي بأسره ،والعالم العربي واإلسالمي خاصة ،وأخذ ظاىرة اليجرة

وضعاَ ممي اَز في وسائل اإلعالم وفي النقاشات األممية والعالقات الدولية ،حتى أنيا

أصبح إحدى المشاكل الحساسة في السياسات األمنية لمدول في العام ،كما ليا دور

محوري ميم في دعم اإلثراء الحضاري والمتواصل المعرفي بين كافة مجتمعات العالم

إضافة إلى إسياميا وبشكل مؤثر في مجتمعات المختمفة طوائفيا وأعرافيا وجنسيتيا(.)1
(ُٚ -)1ظش :ػثذانمادس سصٚف انًخادي ،ٙانكفاءاخ انًٓاظشج تٔ ٍٛالغ انحال ٔحهى انؼٕدج ،دٕٚاٌ
انًطثٕػاخ انعايؼٛح ،انعضائش ،ط ،1111 ،1انعضائش ،ص.111
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وتباعاَ لذلك سنحاول في ىذا المبحث إلقاء الضوء عمى ماىية اليجرة وأنواعيا وأسباب

دوافعيا في مطمبين ،نبين في األول :تعريف اليجرة وأنواعيا ،وفي الثاني :نتحدث عن

عامل دوافعيا.

المطمب األول

تعريف الهجرة وأنواعها
إن ظاىرة اليجرة من الظواىر متعددة الجوانب والخمفيات واألبعاد ،التي التزال محل
خالف وجدل بين فقياء الدولي لعدم وجود مفيوم محدد مانع وجامع لميجرة ذلك
الختالف المقصود بيذا المفيوم من مجتمع آلخر ومن زمن آلخر وقد تناولو الفقياء

والمختصون في العديد من الدراسات والعموم بغية الوصول إلى مفيوم محدد مشترك،
لذلك قسم ىذا المطمب إلى فرعين وىي:

الفرع األول :مفهوم الهجرة بشكل عام :وضع الفقياء والمختصون العديد من التعاريف
لميجرة ،منيا ما ناقشيا الفقو ومنيا ما ىو قانوني ،لذا سنحاول التركيز عمى تعريف
اليجرة تباعاَ لموصول إلى صورة المشتركة تضم كل عناصرىا .ومن الضرورة تقسم ىذا

الفرع إلى ما يمي:

أوالَ :التعريف الفقهي لمهجرة :لقد جاء في الفقو عدة تعاريف لميجرة سنذكر بعضاَ منيا
فقد قالوا إن اليجرة ىي( حركة لخروج الناس من األرض الوافدة إلى األرض المستقبمة

وتأتي ما بعد الرغبة أو اإلبعاد)( .)1ومن ىذا نالحظ مدى التمييز بين كل من الدولة

المصدرة أو الدولة األم بالنسبة لممياجرين وبين الدولة المستقبمة ،وعرفت اليجرة
بأنيا(مغادرة الفرد إلقميم بمده نيائياَ إلى إقميم دولة أخرى ،وىذا يعني خروج الفرد من

موطنو بنية عدم الرجوع إليو)( .)2ونالحظ ىدفيا من ىذا اليجرة نية االستقرار في الدولة
الثانية وعدم الرجوع إلى الدولة األم نيائياَ.

(ُٚ -)1ظش :د.أحًذ ػثذهللا انًاضٔ ٙد َاظش أحًذ يُذٚم ،انٓعشج انذٔنٛح دساعح ف ٙإطاس انمإٌَ
انذٔن ٙانؼاو ،يعهح ظايؼح ذكشٚد نهحمٕق ،انغُح()1انًعهذ()1انؼذد()1انعضء( ،1112،)1ص.121
( -)1يحًٕد عاي ٙظُ ،ُّٛانمإٌَ انذٔن ٙانؼاو ،ط ،1يطثؼح نعُح انرأنٛف ٔانرشظًح ٔانُشش ،انماْشج،
 ،1391ص.111
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وىناك تعريف يركز عمى الغرض من اليجرة وال ييتم بأسباب وأنواع اليجرة وىو ما

عرفت بو اليجرة بأنيا( ىي عممية الحركة واالنتقال لتحقيق األغراض يياجر اإلنسان

من أجميا)( .)1وعرف اليجرة أيضاَ بأنيا( احتجاج ضد المساواة واحدى مظاىر نزوح
اإلنسان نحو الحياة الحرة الكريمة وتحديو لقسوة الطبيعة وقوى التسمط واالستغالل التي
تحرص باستمرار عمى حالة غير الموازن في األرض)( ،)2وعرف آخر بأنيا ( خروج

األفراد من موطنو إلى موطن أخرى بقصد اإلقامة الدائمة فييا ،فيي تتضمن ىجرة من

الدولة األصمية واتخاذ الموطن الجديد مق اَر وسكناَ دائماَ)( ،)3وليذا نالحظ أن الفقو قد

اعتمد عمى عدة معايير ميمة لميجرة منيا المعيار المكاني ويعني أنيا تغيير مكان
اإلقامة ،والبعض اآلخر اعتمد عمى معيار الزمان أي المدة الزمنية التي يقيم فييا،

واتخذ بعض الفقو معيا اَر آخر وىو الغاية الكامنة من تفكير وسموك شخص المياجر

مما ينعكس عمى موقفو ليترجم إلى سموك واضح عمى أرض الواقع يؤدي إلى اليجرة
مما تقدم يمكن القول أنو ال يمكن االعتماد عمى معيار واحد دون ذكر المعايير

األخرى ،ولذلك فقد وجد تعريف يجمع بين تمك المعايير وىو( االنتقال الفرد في دولة

األم إلى دولة آخر يسمى الدولة المستقبمة أو المضيفة بصفة مستمر فيو مخالفاَ
لقواعد المنظمة لميجرة بين الدول طبقاَ ألحكام والقوانين الدولية والداخمية)(.)4

ثانياَ :تعريف الهجرة من الناحية القانونية :وجدير بالذكر إلى أن فقياء القانون الدولي

عرفوا اليجرة بأنيا(مغادرة الفرد إلقميم موطنو بشكل نيائي إلى إقميم موطن آخر بنية

االقامة)( ،)5وعميو أن فقو القانون الدولي قد أعتد بقصد الفرد ،وعمى ذلك فإذا ترك الفرد
الموطن األصمي وبنية الرجوع إليو بعد أية فترة ما ،فال يعتبر ذلك من وجو نظر ىذا

الفقو ىجرة ،أما إذا اتجيت نيتو إلى اإلقامة في الدولة المياجر إلييا وعدم العودة إلى
(ُٚ -)1ظش :د.أحًذ ػثذهللا انًاضٔ ٙد.يُاظش أحًذ يُذٚم ،يظذس عاتك ،ص.121
(ُٚ -)1ظش :طانة ظاتش األحًذ ،انحٛاج االظرًاػٛح نهؼشال ٍٛٛف ٙانًٓعش ،ط ،1انًشكض انؼشالٙ
نهًؼهٕياخ ٔانذساعاخ ،انؼشاق ،تغذاد ،1113 ،ص.11
(ُٚ -)9ظش :د.طالغ انذَ ٍٚايك ،انٓعشج ٔانرضخى انغكأَ ٙانرًُٛح االلرظادٚح ف ٙيظش ،داس
انًؼاسف ،يظش ،1331 ،ص.19
(ُٚ -)1ظش :د.أحًذ ػثذهللا انًاضٔ ٙد  .يُاظش أحًذ يُذٚم ،يظذس عاتك ،ص.122
(ُٚ -)1ظش :طانة ظاتش األحًذ ،يظذس عاتك ،ص.11
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الموطن األصمي فتعتبر ىجرة .ويعرف بعض فقياء القانون اليجرة بأنو ((ىي انتقال

األفراد من دولة ألخرى لإلقامة الدائمة عمى أن يتم اتخاذ موطن الجديد مق اَر وسكناَ

مستديما))( .)1أما بخصوص التعريف القانوني لميجرة فإنو يركز عمى قصد أو نية الفرد

المياجر فإن لم تكن نيتو من المغادرة االستقرار في الدولة المياجر إلييا فإن ذلك ال
تعد ىجرة ،فاليجرة قانوناَ تعني مغادرة الفرد إلقميم دولتو واإلقامة في إقميم دولة أخرى
بشكل نيائي أي بنية اإلقامة وعدم العودة ،يعرف فقياء ( مغادرة الفرد إلقميم دولتو

نيائياَ إلى إقميم دولة أخرى)( ،)2إذاَ اليجرة ظاىرة جغرافية تعبر عن ديناميكية سكانية،
عمى شكل تنقل سكان من مكان إلى آخر ،وذلك بتغير مكان االستقرار االعتيادي لمفرد

وىي جزء الحركة العامة لمسكان.

أما بالنسبة الهجرة غير النظامية :وضعت عدة من التعاريف لميجرة غير الشرعية

من قبل الفقياء مختمفة من حيث األلفاظ ومتشابية من حيث المعنى ،قد عرفت بأنيا(

حالة اجتياز الفرد حدود الدولة معينة والدخول إلى دولة أخرى ،من دون سموك المعابر
والمنافذ المخصصة لذلك ومن دون احترام االجراءات االدارية لدخول حدود والخروج

منيا)( .)3وعرفت كذلك بأنيا( خروج األفراد من موطنو من غير المنافذ الشرعية

المخصصة لذلك ،أو من منفذ شرعي باستخدام وثائق لسفر مزورة)(.)4

وعرفت أيضاَ( ىي الدخول والخروج غير القانوني من والى إقميم دولة من قبل أفراد

أو جماعات من غير األماكن المحددة لذلك دون التقيد واالعتداء عمى الضوابط

والشروط الشرعية التي تفرضيا كل دولة في مجال تنقل األفراد) ( .)5وعرف أخي اَر بأنيا(

(ُٚ -)1ظش :د.ػثذ انهطٛف شٓاب صكشٚا ،ظاْشج انٓعشج انذٔنٛح ،دساعح ذحهٛهٛح نحشكح انٓعشج
األفشٚمٛح إنٗ دٔل االذحاد األٔسٔت ،ٙتحس يُشٕس ف ٙانًعهح انؼشالٛح نهؼهٕو االلرظادٚح ،انؼذد ()11
انغُح انغادعح ،1111 ،ص.3
(ُٚ -)1ظش :ساض ٙػًاسج نطٛف ،ظاْشج انٓعشج غٛش انششػٛح إنٗ أٔسٔتا ػثش تهذاٌ انًغشب
انؼشت ،ٙدساعح حانح نٛثٛا كذٔنح ػثٕس ،دساعح ٔطفٛح ذحهٛهٛح نألعثاب ٔاٜشاس ،سعانح ياظغرٛش،
أكادًٛٚح انذساعاخ انؼهٛا ،طشاتهظ ،1113 ،ص.92
(ُٚ -)9ظش :د.أحًذ ػثذهللا انًاضٔ ٙد.يُاظش أحًذ يُذٚم ،يظذس عاتك ،ص.121
(ُٚ -)1ظش :د .ػضخ حًذ انشٛش ،ُٙٛانًؼاْذاخ ٔانظكٕن ٔانًٕاشٛك انذٔنٛح ف ٙيعال يكافحح انٓعشج
غٛش انششػٛح ،ط ،1يطثؼح ظايؼح َاٚف انؼشتٛح نهؼهٕو األيُٛح ،انشٚاع ،1111 ،ص.111
(ُٚ -)1ظش :ساض ٙػًاسج يحًذ نطٛف ،يظذس عاتك ،ص.93
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تمك التي تتم س اَر ومن دون عمم السمطات المختصة أو الجيات الرسمية وخارجة عن

القانون واألعراف الدولية)(.)1

الفرع الثاني :أنواع الهجرة :تأخذ اليجرة أنواعاَ أو أشكاالَ عدة ،فتقسم الفقياء اليجرة

إلى قسمين أساسيين من حيث الموقف القانوني فيما إذا كان موقف المياجر سميماَ
مطابقاَ لمقوانين ذات الصمة أم مخالفاَ ليا ،أي مدى شرعية موقف المياجر فقسمت إلى

نوعين ىما اليجرة الشرعية أو غير الشرعية ،وسنتناول كل من ىاتين الصورتين عمى

النحو اآلتي:

النوع األ ول :الهجرة الشرعية(النظامية) :بشكل عام اليجرة النظامية عبارة عن "اليجرة
الشرعية تنتقل من دولتو إلى دولة أخرى بإذن قبول مسبق من دولة الراغب السفر
الييا" ،وبناء عمى ذلك

يستند ىذا النوع عمى المتطمبات واألعراف وقواعد شكمية

وموضوعية المعمول عمييا دولياَ والمستمزمات وفق كل قانون دولة عمى حدة :سوف
نذكر أىم من ىذه المتطمبات وىي:

أ -يجب أن يكون الفرد عندما يغادر دولتو إلى دولة أخرى أن يحمل وثيقة سفر ،وأن ال
يكون ممنوعاَ من مغادرة الدولة التي ينتمي إلييا ألسباب قانونية.

ب -يجوز قبل مغادرة الفرد من دولتو إلى دولة أخرى يأخذ مسبق إذن من دولة
الراغب السفر إلييا ،وبمعنى آخر يأخذ الفرد إذن شرعي مسبق من دولة راغب السفر

إلييا.

ث -يجب عمى دولة الراغب السفر إلييا أن يسيل إقامة ىذا الفرد طبقاَ لقوانينيا
وأنظمتيا المقررة والمسموحة دولياَ.

ت -الخضوع لقوانين الدولة التي دخميا وأنظمتيا بما فييا عدم تجاوز المدة المحددة
لإلقامة.

وارتباطاَ لذلك يتحقق مدى شرعية في عمم الدولة بذلك المواطن واتجاىو ومعرفو الدولة

الراغب التنقل ليا وفوده وليا دخولو واقامتو فييا .وقد عرفت اليجرة الرسمية بأنيا(( ىي

(ُٚ -)1ظش :د.يحًذ فرح ٙػثذ ،انرعاسب انذٔنٛح ف ٙيكافحح انٓعشج غٛش انششػٛح ،ط ،1يطثٕػاخ
ظايؼح َاٚف نهؼهٕو األيُٛح ،انشٚاع ،انغؼٕدٚح ،1111 ،ص.11
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التي تتم بموافقة وعمم سمطات كال بمدين بانتقال الفرد من موطن األم إلى الدولة

المياجر الييا))( .)1وكما عرفت اليجرة الرسمية في أكثر من موضوع إال إن التعريف
المناسب ليا ىو أنيا ( تعني الدخول إلى إقميم دولة أجنبية واإلقامة فييا وفقاَ لما تقضيو
القوانين المتعمقة باليجرة النافذة في الدولتين)(.)2

إذاَ اليجرة القانونية يحصل عمييا الفرد وفق االجراءات والتعميمات القانونية متعمقة

بانتقال الفرد من بمد إلى أخرى  .ويكون االنتقال بالوثائق المحددة والمستمزمات القانونية

لجواز سفر النافذة أو أية وثيقة أخرى تطمبيا قوانين الدولتين وكذلك حصولو عمى

تأشيرة الدخول إن كانت الدولة المستقبمة تتطمب ذلك قبل دخول أراضيا ،إذ أن ىناك

بعض الدول تمنح التأشيرة في المطارات أو عند دخول منافذىا الحدودية(.)3

النوع الثاني :الهجرة غير الشرعية :لقد مر اليجرة غير النظامية بمراحل مختمفة في

األدبيات القانونية أو مفردات األجنبية ،في بداية األمر يطمق عمييا اليجرة غير الموثقة،
تطور ىذا المفيوم ليصبح اليجرة غير الشرعية وبعد ذلك ارتبط ىذا المفيوم بمصطمح

األمن البشري ثم أخذ مصطمح اليجرة غير الشرعية يرتبط إلى حد كبير بمفيوم االتجار

البشري أو الجريمة غير الوطنية( ،)4وقد تأخذ مفيوما آخر وىو تيريب المياجرين (.)5

وتعرف منظمة األمم المتحدة بأنيا(دخول غير مقنن لفرد من دولة إلى أخرى عن

طريق البر أو الجو أو الحر ..وال يحمل ىذا الدخول أي شكل من تصاريح اإلقامة

الدائمة أو المؤقتة ،كما تعني عدم احترام المتطمبات الضرورية لعبور حدود الدولة)

()6

.

وليذه اليجرة العديد من اآلثار السمبية من بينيا اآلثار األمنية والسياسية ما ييدد سيادة

الدول المستقبمة ووجودىا الفعمي ،كما أن لميجرة آثا اَر اقتصادياَ خاصة لجية دول
(ُٚ -)1ظش :فائضج تكاسج ،آنٛاخ انرظذ٘ نهٓعشج غٛش انششػٛح ،سعانح ياظغرٛش ،كهٛح انحمٕق ٔانؼهٕو
انغٛاعٛح ،ظايؼح انحاض نخضش ،انعضائش ،1111 ،ص.11
(ُٚ -)1ظش :د.يحًٕد ػصًاٌ انحغٍ يحًذ َٕس ٔدٚ.اعش ػٕع انكشٚى انًثاسن ،انٓعشج غٛش
انًششٔػح ٔانعشًٚح ،داس انحايذ ،ط ،1111 ،1ػًاٌ ،ص.12
(ُٚ -)9ظش :د.أحًذ ػثذهللا انًاضٔ ٙدَ.اظش أحًذ يُذٚم ،يظذس عاتك ،ص.111
(ُٚ -)1ظش :فائضج تكاسج ،يظذس عاتك ،ص.11
(ُٚ -)1ظش :أحًذ سشاد عالو ،انٓعشج انغٛش انًششٔػح ف ٙانمإٌَ انًظش٘ ،دساعح ف ٙانمإٌَ انذٔنٙ
انخاص،ط ،1داس انُٓضح انؼشتٛح ،انماْشج ،1111 ،ص.1
(ُٚ-)1ظش:د.يحًٕدػصًاٌ انحغٍ يحًذ َٕس ٔدٚ.اعشػٕع ػثذانكشٚى انًثاسن،يظذس عاتك ،ص.11
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االرسال ،البد من أن نشير إلى آثار اجتماعية خطيرة ومتنوعة مترتبة عمى اليجرة،
ومن بينيا حالة دمج المياجرين ومدى صعوبات التي تواجيو والتكيف مع مجتمعيم

الجديد ،يزداد األمر تعقيداَ في حاالت ال يحمل المياجر السند القانوني لوجوده في البمد

ىاجر إلييا( ،)1وأمام تيديدات واآلثار السمبية المترتبة ،يصبح الزما عمى الدول األطراف
في منظمة األمم المتحدة التعاون لمكافحة اليجرة غير القانونية ،ويجد ذلك االلتزام سنده

القانوني في االتفاقيات الدولية الصادرة في عام  ،)2(1945وذلك فضالَ عن االلتزامات
القانونية الواردة في االتفاقيات الخاصة المعنية باليجرة( ،)3ويمكن تقسيميا طبقاَ لقواعد

القانون الدولي الخاص إلى نوعين:

النوع األول :عدم سماح الفرد لحمل وثيقة سفر وعدم تمتعو بإذن شرعي من قبل دولة
الراغب اليجرة إلييا ،يعني أن ىذا الشخص قد خرج من دولتو من غير األماكن المحددة
والمتعارف عميو دولياَ ،ودخل إقميم الدولة عن طريق غير شرعي ومتعارف عميو من

سمطات الدولة.

النوع الثاني :ويبدأ بأسموب غير أصولي كما في نوع األول ،إال أن ذلك الشخص يقوم
بترتيب وضعو طبقا لقوانين الدولية .وعمى الرغم من أن اليجرة عممية اختيارية يختارىا
الفرد بمحض إرادتو ليدف معين ( فرصة العمل ،أفضل الحياة ،إقامة) ولكن قد تكون

إجبارية في حاالت التي يكون الفرد مضط اَر لترك وطنو والنزوح إلى مكان آخر تحت
تيديد ( الحروب ،المذاىب المختمفة أو األنظمة االستبدادية أو انييار اقتصادي في

دولتو)(.)4

(ُٚ -)1ظش :د.أحًذ ػثذهللا انًاضٔ ٙد.يُاظش أحًذ يُذٚم ،يظذس عاتك ،ص.119
(-)1ذمشٚشانرًُٛح انثششٚح،نؼاو،1113انظادسػٍ يُظًح األيى انًرحذج،انثشَايط اإلًَائ ٙنأليى انًرحذج.
( -)9ذُض انفمشج انصانصح يٍ انًادج األٔنٗ ف ٙانًماطذ األيى انًرحذج " :ذحمٛك انرؼأٌ انذٔن ٙػهٗ حم
انًغائم انذٔنٛح راخ انظثغح االلرظادٚح ٔاالظرًاػٛح ٔانصمافٛح ٔاإلَغاَٛحُٚ ،ظش انًادج األٔنٗ يٍ
يٛصاق األيى انًرحذج.
(ُْ -)1ان يا ٚؼشف تانرٓعٛش انمغش٘ انز٘ ٚؼُ ٙإظثاس يعًٕػح يٍ انغكاٌ ذمٛى تظٕسج انمإََٛح
ػهٗ أساضٓٛا ػهٗ االَرمال إنٗ يُطمح أخشٖ ضًٍ انذٔنح َفغٓا أٔ خاسظٓا تُاء ػهٗ يُٓعٛح
ٔذخطٛظ ٔإششاف انذٔنح أٔ إحذٖ انعًاػاخ انراتؼح نٓا تمظذ انرطٓٛش  .نهًضٚذ ُٚظشٔ :نٛى َعٛة
ظٕسض ،يفٕٓو انعشائى ضذ اإلَغاَٛح ف ٙانمإٌَ انذٔن ،ٙيشكض دساعاخ انٕحذج انؼشتٛح ،ط،1
تٛشٔخ ،1111 ،ص.911
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المطمب الثاني
العوامل المؤدية لمهجرة

قبل أن نتطرق عن موقف الدول لمعالجة اليجرة والحد منيا ،سوف نبين األسباب
التي دفعت األفراد أو الشباب لميجرة الغير ،فمن بين العوامل التي تدفع األفراد لميجرة
نذكر أبرزىا منيا:

أوالَ :عوامل اقتصادية :تؤكد جميع المؤشرات واألبحاث العالمية والوطنية أن سبب

الرئيسي في اليجرة ومحاولة الفرد ترك دولو يرجع إلى األزمات المالية الدولية والوطنية

يؤدي إلى نزوح عدد كبير من األفراد والجماعات لالنتقال من دولتو إلى دولة أخرى،

وىي غالباَ ما تجعميم ال ييتمون بما إذا كانت ىجرتيم تتم بطرق وأساليب قانونية أم

غير قانونية ،ويساعد عمى ىذا عدم وجود الوظيفة داخل دولة ما يجعمو يقوم ببحث

عن فرص عمل أفضل في مكان أو في دول أخر ،وخاصة فئة األفراد المتعطل عن

العمل الذي يسعى إلى تكوين الحياة األسرية ،في ظل تنامي معدالت البطالة( .)1ومثال
عمى ذلك ما حصل في الدول العربية كإقميم كوردستان في العراق في القرن واحد

والعشرون ىاجروا كثير من الشباب مع عائمتو لتتيح ليم فرص العمل أو معيشتيم
أفضل في دول أخرى.

وتجدر باإلشارة إلى أن البطالة تؤدي إلى ىجرة أعداد كبيرة من السكان وخاصة

الشباب والحاصمين عمى مؤىالت عممية جامعية أو عالية من دولتيم لمبحث عن فرص

عمل ليم في دول أخرى وذلك لقمة أو انعدام فرص العمل ليم في دولتيم بسبب النمو

السكاني اليائل قياساَ مع السوق العمل المتوفر ،ىذا الضغط عمى سوق العمل يغذي "

النزوح إلى اليجرة " خاصة في صورتيا السرية ،فضال عمى أن بعض البمدان في ىذا
الجزء من العالم تعاني الفساد البنيوي عمى المستويات االقتصادية والسياسية( ،)2وىذا ما

(ُٚ -)1ظش :أحًذ سشاد عالو ،يظذس عاتك ،صٔ .1اعًاػٛم يحًذ أحًذ ،االعرخذاو انؼشت ٙنهؼًانح
انًظشٚح ،دساعح يماسَح ،داس انُٓضح انؼشتٛح ،انماْشج ،دٌٔ عُح طثغ ،ص.11
(ُٚ -)1ظش :يشلض ٔفاء ،أشش اَرمال لٕٖ انؼايهح إنٗ انخاسض ػهٗ انرًُٛح انظُاػٛح ،سعانح ياظغرٛش،
كهٛح اٜداب – ظايؼح انماْشج ،انماْشج ،1111 ،ص.111
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حدث فعال في العراق خاصة بعد سقوط النظام السابق واستولى الحكومة االتحادية

سمطتيا عمى العراق في عام . 2003

ثانياَ :العوامل النفسية :وجدير بالذكر أن العوامل النفسية من أىم األسباب المؤثرة عمى
ظاىرة اليجرة بصورة عامة وغير القانونية بصورة خاصة ،فكمما تعمقت عاطفة االرتباط

بالوطن واالرتباط باألىل يصعب اتخاذ قرار اليجرة ،عمى الرغم من أن األسرة في

بعض الحاالت قد تدفع بأبنائيا لميجرة عمداَ لتحسين مستوى الحياة ،وخاصة بعد غمبة
األسباب االقتصادية وقمة فرصة العمل وارتفاع األسعار ،وتمعب السمات والخصائص

النفسية لمفرد دو اَر ميمة في اتخاذ قرار عن اليجرة وخاصة السرية( ،)1كما ظير أكثر

الدوافع النفسية في إحساس الفرد باإلحباط في محاولة العيش بطريقة أفضل أو تحقيق

ذاتو من خالل العمل الذي يعمل بو ،أيضاَ تمثل المعاناة التي يعيش فييا الشباب والتي
تجعمو يغامر بحياتو في ىجرة وىو في وعي وادراك عمى خطورة اليجرة ،يدفع بالقول

أن ىناك أسباباَ تتخطى الثراء السريع ويمكن أن نشير ألىم تمك األسباب:

 -1الشعور بالغربة الناجمة عن عدم القدرة عمى تكيف مع المجتمع المحيط.
 -2الشعور باإلحباط والعزلة االجتماعية والرغبة في المغادرة لتحقيق ما يحمم بو.

 -3ضعف الرابطة األسرية بسبب القصور في التربية والتنشئة االجتماعية
وضعف شعور االرتباط بالمجتمع الذي نشأ فيو(.)2

ومن الجدير بالذكر التأكيد عمى األشكال التي تتخذىا اليجرة والتي تنطوي عمى

مجموعة متنوعة من األسباب والدوافع التي سبق أشرنا إلييا ،إال أن عمميات اليجرة ال
تحدث من فراغ ،بل تحددىا وتدفع إلييا سياقات اجتماعية وثقافية في االعتبار األول،

فاليجرة في مجمميا عبارة عن انتقال أو تحول من سياق أو موقف غير مرغوب فيو

إلى سياق وموقف آخر تتوافر فيو إمكانات تحقيق كل ىذه األمور ولو بدرجة بسيطة،

كما أن بعض األفراد دون غيرىم لدييم ميل لميجرة رغم تماثل ظروفيم مع غيرىم ،إذَا

(ُٚ -)1ظش :د.أحًذ ػثذهللا انًاضٔ ٙدَ.اظش أحًذ يُذٚم ،يظذس عاتك ،ص.131
(ُٚ -)1ظش :إًٚاٌ ششٚف ٔآخش ،ٍٚانغٛاعح االظرًاػٛح ٔانًٕاظٓح انٓعشج غٛش انششػٛح ،يؤششاخ
ػايح( لشٚح ذطٌٕٔ – يحافظح انفٕٛو ًَٕرظاَ) ٔسلح تحصٛح لذيد نهًؤذًش انغُٕ٘ انؼاشش ،انًشكض
انمٕي ٙنهثحٕز االظرًاػٛح ٔانعُائٛح ،انماسج ،ف ٙانفرشج  13-11يا.1111 ٕٚ
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ىناك أسباب أو خصائص موقفيو ترتبط بالسياق االجتماعي الذي يعيش فيو الفرد أو

الجماعة ،أي الموطن وىي ما يسمى بعوامل الطرد ،فضالَ عن عوامل الجذب المرتبطة
بالمكان الذي يرغب المياجر في اليجرة إليو(.)1

ثالثاَ :األسباب االجتماعية :من المعروف أن وسائل اإلعالم التي يشيدىا العالم دأبت

منذ عقود عمى رسم صورة متفائمة لممياجرين إلى أوروبا والى الغرب ،وبذلك جعمت
السكان حتى الفقراء منيم يستطيعون اقتناء اليوائيات التي تمكنيم من العيش عبر مئات

القنوات في عالم السحري ويقوي لدييم الرغبة في اليجرة( .)2ترتبط العوامل االجتماعية

لميجرة غير الشرعية ارتباطاَ وثيقاَ باألسباب االقتصادية ،حيث يرتبط نظام األسري
بأنماط اليجرة في مجالين مختمفين سكانياَ أحدىما يعرف زيادة السكان تصل إلى حد
العجز عن تمبية الطمب المحمي عمى العمل والسكن والخدمات االجتماعية .ويعرف

اآلخر انخفاضاَ في عدد السكان خاصة نسبة الشباب ،بالنسبة لدول شرق وجنوب

المتوسط ،فإن نموىا السكاني حسب تقدير منظمات األمم المتحدة مييأ لالرتفاع عمى

مدى العشرين العامة القادمة ،ففي عام  1997مثالَ قدر عدد السكان الدول المعطمة

عمى المتوسط بأكثر من ( )300مميون ،وسيصل عددىم إلى ما يقارب ( )500مميون

نسمة في عام  .)3(2025ىذا فضالَ عن فشل حل المشكالت االجتماعية المتمثمة في
الفقر والمجاعة والبطالة واألمراض ،حيث يتفانى في إبراز مظاىر الثراء من تمك

السيارات وشراء العقارات في ظل تغذية إعالمية واسعة لتك المظاىر ،وىذا ما يشجع

الكثير إلى خوض اليجرة كوسيمة تحقق طموحات ىؤالء المياجرين .إن ما يعرف
بنظرية ( الجذب والدفع) التي تفترض أن اليجرة ترجع إلى انعدام التوازن في الموارد

البشرية والطبيعية االقتصادية ،تدفع إلى اليجرة لمخارج وأخرى تجذبيم إلى مناطق

المقصد أو الوصول(.)4

(ُٚ -)1ظش :انًُظًح انذٔنٛح نهٓعشج ،لإٌَ انٓعشج انذٔن ،ٙلائًح تًظطهحاخ (يؼعى) انٓعشج ،انُاشش
انًُظًح انذٔنٛح نهٓعشج ،ظُٛف ، ،1111ص.11
(ُٚ -)1ظش :أحًذ يحًذ ْشاو انشٚظ ،االػالو ٔانٓعشج غٛش انششػٛح ،يظذس عاتك ،ص.11
(ُٚ -)9ظش :د.أحًذ ػثذهللا انًاضٔ ٙدَ.اظش أحًذ يُذٚم ،يظذس عاتك ،ص.113
(ُٚ -)1ظش :يشلض ٔفاء ،يظذس عاتك ،ص.191
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رابعاَ :األسباب السياسية واألمنية :تؤدي الصراعات السياسية الداخمية ونظم الحكم

الجائرة التي شيدتيا من المناطق العالم في أواخر من القرن العشرين إلى ىروب نسبة

كبيرة من المواطنين إلى الدول المجاورة األكثر ديمقراطية ،أو التي يشيع فييا اليدوء
والسالم ولكن الحروب الدولية والحروب األىمية تأتي عمى رأس قائمة األسباب السياسية

التي تؤدي إلى اليجرة إلى أي بمد آخر من حيث األمن واالستقرار ،فإذا لم يفتح ىذا
الدول حدوده ليؤالء المنكوبين الفرين من جحيم الحروب بطريقة مشروعة فال خيار

أماميم سوى انتقاليم بطريقة غير المشروعة ميما كانت العواقب ،ما تشيده وتموج بو

منطقة الشرق األوسط في ىذه اآلونة من االضطرابات والصراعات المسمحة داخل
بعض الدول العربية(العراق ،سوريا ،ليبيا ،اليمن) وكميا أمور تزيد من ظاىرة اليجرة
والالجئين .وباإلضافة إلى ذلك فيناك العوامل الداخمية السياسية عمى الصعيد المحمي
لكثير من الدول ،ما يدفع باألفراد إلى اليجرة ،حيث عدم االستقرار السياسي في بعض

الدول النامية التي تنعدم أو تضعف فييا الحريات العامة ،حيث تدفع بالكثيرين من
أصحاب الكفاءات العممية والمثقفين إلى ترك البالد والبحث عن طريق آخر في

حياتيم( ،)1فضالَ عن عدم االستقرار الداخمي عمى األوضاع المالية لمدول ما يجعل
الخمل في النشاطات اإلنتاجية تزداد معيا أوضاع المجتمع سوءاَ ،ولعل أبرز مثال
ىجرة أكثر من مميون من الصينيين الذين فروا عندما تحولت نظام الصين القديمة إلى

نظام الشيوعي ،وكذلك تدفق آالف الالجئين السياسيين إلى أوروبا الغربية وأمريكا

وأستراليا ،بعد طبقت دول شرق أوروبا في تطبيق مبادئ نظام شيوعي(.)2

المبحث الثاني
الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير القانونية

تقوم التشريعات الوطنية والدولية بسن قوانين وعقوبات لمحد من اليجرة ومحاربتيا
لذا سنحاول بيان موقف بعض التشريعات الوطنية لبعض الدول والقوانين الدولية،

لتوضيح أكثر نقسم ىذا المبحث عمى مطمبين ،سنتناول في المطمب األول :مكافحة
(ُٚ -)1ظش :د.أحًذ ػثذهللا انًاضٔ ،ٙدَ.اظش أحًذ يُذٚم ،يظذس عاتك ،صٔ 111يا تؼذْا.
(ُٚ -)1ظش :يشلض ٔفاء ،يظذس عاتك ،ص.12
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اليجرة غير القانونية من خالل النظم الداخمية لمدول ،وفي المطمب الثاني نخصص فيو

معالجتيا في المواثيق الدولية.

المطمب األول

مكافحة الهجرة من خالل تشريعات الداخمية لمدول
قد تباينت القوانين الوطنية لمكثير من الدول في معالجة اليجرة غير الشرعية وذلك

الختالف االىداف واالستراتيجيات المتبعة في الجوانب المختمفة ،وكان ىدف الدول في
المغرب العربي من سن تشريعاتيا ىو منع وتجريم اليجرة ومعاقبة مرتكبييا ومنظمييا،

أما بالنسبة لمدول األوروبية فركزت عمى حماية أمنيا واجتناب األزمات المختمفة منيا

االجتماعية واالقتصادية التي تسببيا ىذه الظاىرة عن طريق إعادة النظر في إجراءات

دخول األجانب واقامتيم وطرد المياجرين غير الشرعيين( .)1وسنتناول دراسة قوانين
لمكافحة ىذه اليجرة لبعض من الدول األوروبية والدول المغاربية وذلك ألسبقية ىذه

الدول في سن ىذه القوانين في الفرعين وىي:

الفرع األول :معالجة الهجرة غير الشرعية في قوانين بعض الدول األوروبية:

وجدير بالذكر إن الدول األوروبية سعت بكل جد عمى وضع خطوات وقوانين وآليات

أمنية لمحاولة منع اليجرة القادمة إلييا من البحر األبيض المتوسط ،وكان آخر ىذه
الخطوات ،مشروع قرار أوروبي بضرب قوارب المياجرين غير القانونين القادمين إلى

أوروبا وىذا المشروع سيحتاج إلى موافقة األمم المتحدة لمبدء بتنفيذه( .)2من أجل ذلك
سنتناول في ىذه األمور بيان موقف بعض دول األوروبية لمعالجة ىذه الظاىرة وذلك

ألسبقية ىذه الدول في سن ىذه القوانين وفق اآلتي:

 -1بريطانيا :اتخذت بريطانيا عدد من اإلجراءات التي تيدف إلى الحد من عدد
المياجرين إلييا تمثل أىميا في إصدارىا لقانون جديد في  10تشرين األول 2013
يضع العديد من القيود عمى المياجرين والالجئين ،وقد تضمن ىذا القانون العديد من
(ُٚ -)1ظش :ػًشٔ يغؼذ ػثذانؼظٛى ،ظشائى انٓعشج غٛش انششػٛح ،انماْشج ،ظايؼح طُطا ،كهٛح
انحمٕق ،1111 ،ص.11
(ُٚ -)1ظش :د.يحًذ سضا انرً ،ًٙٛانٓعشج غٛش انمإََٛح يٍ خالل انرششٚؼاخ انٕطُٛح ٔانًٕاشٛك
انذٔنٛح ،يعهح انغٛاعح ٔانمإٌَ ،انؼذد انشاتغ ،1111 ،ص.111
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البنود ،منيا أنو يجبر مالكي العقارات عمى التحقق من مواقف اليجرة الخاصة
بمستأجري عقاراتيم ،ويمنع المقيمين بشكل " غير العمني " من فتح حسابات مصرفية،

ويمنح لمسمطات البريطانية حق تفسير المجرمين األجانب إلى دوليم أوالَ ثم االستماع

إلى استئنافيم الحقاَ ،وبيذا أصبحت اليجرة قضية ساخنة في بريطانيا ،وذلك بالتزامن

من ارتفاع مستوى المعيشة بمبررات األزمة المالية األوروبية واجراءات حكومة
تقشفي( ،)1كما أطمقت أجيزة مراقبة الحدود البريطانية حممة دعاية تيدف لمنع تدفق
المياجرين غير القانونين الذين يتواجدون في ميناء( كاليو) الفرنسي من القدوم إلى

بريطانيا وتقوم بحممة عمى إقناع ىؤالء المياجرين بأن بريطانيا ليست مكاناَ جيداَ لإلقامة
فيو ،وأن الحياة ىناك صعبة ومميئة بالتحديات والعقبات ،ليذا فقد وقعت بريطانيا وفرنسا

اتفاقاَ لمتعامل مع أزمة مياجرين "غير الرسميين " في مدينة كاليو ،حيث قرر الجانبان
إقامة مركز لمتحكم والقيادة تديره جياز الشرطي بصفة مشترك(.)2

 -2فرنسا :أن دخول فرنسا في مجموعة االتحاد األوروبي وتغير المناخات االقتصادية
والسياسية في االطار العالمي شجيا إلى مزيد من التشدد في التعاطي مع ظاىرة اليجرة
السرية تحت تأثير جممة من االعتبارات ،ولضمان ذلك قامت الدولة الفرنسية بمراجعة
كاممة لنصوصيا القانونية وترتيباتيا اإلدارية متعمقة باليجرة مع خصوصية اليجرة لطمب

المجوء ،وتبعاَ لذلك أصدرت فرنسا مجمة قانونية تنظم دخول واقامة األجانب وحق

المجوء(.)3

جدير بالذكر ارتبط سن أسوأ قانون ىجرة في تاريخيا بتولي نيكوال ساركوزي منصب

وزير الداخمية وتوصل ساركوزي أن ىذه اليجرة تشكل مصدر توتر وتيديد في فرنسا،

ىذا ما دفعو إلى عرض مشروع قانون جديد لميجرة عمى البرلمان في 2006 /6 /17
عرف فيما بعد بقانون سار كوزي لميجرة وىو القانون رقم ( ،)2006 /911يقضي

بجمب العقول واألدمغة إلى فرنسا عبر القانون المختارة الذي سن في .)4(2006/7/24
(ُٚ -)1ظش :ػًشٔ يغؼذ ػثذانؼظٛى ،يظذس عاتك ،ص.11
(ُٚ -)1ظش :ساض ٙػًاسج نطٛف ،يظذس عاتك ،ص.11
(ُٚ -)9ظش :يحًٕد عاي ٙظُٛح ،يظذس عاتك،ص.111
(ُٚ -)1ظش :د.يحًذ سضا انرً ،ًٙٛيظذس عاتك ،ص.111
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وتجدر بالذكر قد جاءت القانون ( )2006 /911بتحديد مدة الحصول عمى تصريح

اإلقامة بعشر سنوات بدالَ من سنتين أو ثالثة سنوات لممتزوج من فرنسية أو متزوجة
من فرنسي ،وبما ىذا ىو الجانب اإليجابي الوحيد الذي أقره القانون لمصمحة المياجر،

وعند وصول ساركوزي إلى رئاسة فرنسا عام  2007قام باستحداث و ازرة لم تعيدىا
فرنسا من قبل أطمق عمييا اسم و ازرة اليجرة واالندماج واليوية الوطنية ،وتولى ىذه
الو ازرة " بريس ىوتفوا" اتيمت بعض الوزير بأنو وزير التطيير العرقي ،وىذا ما يجسد

فكرة نيكوال ساركوزي فيما يعرف باليجرة االنتقالية(.)1

الفرع الثاني :معالجة الهجرة غير القانونية في تشريعات دول المغاربية :من المعموم
بعد االنتقاد الشديد والضغط المتواصل الموجو إلى الدول المغرب العربي من قبل

الدول األوروبية لوقف والحد اليجرة السرية التي تم عبر أراضييا والتعاون في إيجاد
آلية والوسائل لمنع ىذه الظاىرة التي اعتبرتيا أوروبا حالة خطيرة قنبمة تيدد أمنيا
واقتصادىا ،وليذا قام دول المغرب العربي بسن قوانين وتشريعات جديدة لمكافحة

اليجرة غير الشرعية( .)2وجدير بالذكر كانت المممكة المغربية من بين الدول المغرب
العربي الميتمة بيذه حالة ألنيا أصبحت محطة عبور المياجرين.

فالمممكة المغربية اتخذت إجراءين قويين لتعزيز ىذه الترسانة من القوانين ،ويتعمق

األول منيما بإنشاء مديرية لشؤون اليجرة .والثاني يتعمق بمراقبة الحدود عمى مستوى

و ازرة الداخمية ومرصد اليجرة ،عسى ىذا أن يساىم في كبح الظاىرة الخطيرة(.)3
أما في الجزائر لم تكن ىناك تشريع

يعالج ظاىرة اليجرة غير الرسمية وأصبحت

دولة محطة عبور لممياجرين غير الشرعيين قادمين من مناطق أخرى ،إال أن أقر
حكومة الجزائري في  2008 /9/1مشروع قانون جديد " يجرم خروج غير قانوني من
أراضي وطني بعقوبة قد تصل إلى ( )6أشير حبساَ بالنسبة لممرشحين لميجرة ،وعقوبة

(ُٚ -)1ظش :ػصًاٌ انحغٍ يحًذ َٕس ،يظذس عاتك ،ص.111
(ُٚ -)1ظشٔ :اشك ػثذانكشٚى يحًٕد ،يٕلف االذحاد األٔسٔت ٙيٍ ظاْشج غٛش انششػٛح(اإلفشٚمٛح)،
ظايؼح ذكشٚد ،كهٛح انظٛذنح ،دٌٔ عُح طثغ ،ص.119
(ُٚ -)9ظش :أحًذ ػثذانؼضٚض األطفش ،انٓعشج غٛش انًششٔػح االَرشاس ٔاألشكال انًرثؼح ،انًكافحح
انٓعشج غٛش انًششٔػح ،ظايؼح َاٚف انؼشتٛح نهؼهٕو األيُٛح ،انشٚاع ،انغؼٕدٚح ،1111 ،ص.11
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بالسجن ( )10سنوات لمنظمي ىذه ظاىرة ،السيما في حالة إذا ما كان الضحايا قص اَر

أو في حالة تعرض المياجرين لممعاممة السيئة أو المينية ،وتزداد العقوبة شدة في حالة

ارتكاب الفعل الجرمي من قبل فرد يستفيد من تسييالت بحكم وظيفتو كأعوان األمن
وحرس السواحل والحدود . .الخ ،أو من قام بيذا العمل في ضوء مجموعة منتظمة أو

باستعمال األسمحة"( .)1بالرغم من عقد مؤتمر في الدول المغاربية حول منع ىذه

الظاىرة في عام  2018لم تواصموا قادة الدول إلى إيجاد طروق المناسبة لحد من

ىذه الظاىرة ولم يعالجيا القوانين الداخمية بصورة كاممة لوجود ثغرات كثيرة في

التشريعات ىذه الدول المغاربية وغيرىا ،لذلك نالحظ نسبة ليست القميمة من الناس

يتوجيون إلى الدول األوروبية خاصة بعد اندالع الثورة الربيعية عمى الدول العربية من
ضمنيا دولة العراق وسوريا بعد دخول حركة تنظيمية االسالمية بعنوان دولة الخالفة

االسالمية من أجل التوصل إلى أفضل فرصة لمعمل وحياة أحسن.
المطمب الثاني

جهود الدول لمعالجة الهجرة غير الشرعية في المواثيق الدولية
تقوم منظمة األمم المتحدة بالعديد من الجيود في مجال مكافحة الجريمة المنظمة
واليجرة السرية ،حيث أنشأت نظاماَ متكامالَ لمنع ىذه الظاىرة ،كما تقوم كافة

االستراتيجيات الحديثة لمكافحة ومعاقبة منظميا ،إال أن حقيقة األمر تظير أن ىناك

أجيزة ذات اختصاص أصيل في ىذا المجال ،وأجيزة أخرى ليا اختصاص عرضي

ومن أىم ىذه األجيزة ما يمي(.)2

أوالَ :لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية :وىي إحدى الييئات الفنية التابعة لممجمس

االقتصادي واالجتماعي ،وىي الجياز المنوط بو تقرير السياسات العامة في مجال منع
الجريمة والعدالة الجنائية ،وقد أوكل إلييا ميام عقد المؤتمرات الدولية لمنع الجريمة

ومعاممة المجرمين ،بيدف التوصل إلى أنجح الوسائل وأكثرىا فاعمية لمكافحة الظواىر

(ُٚ -)1ظش :دٔ.نٛى َعٛة ظٕسض ،يظذس عاتك ،ص.911
(ُٚ -)1ظش :يحًذ طثاغ عؼٛذ ،ظشًٚح ذٓشٚة انًٓاظش ( ٍٚدساعح يماسَح) ،سعانح دكرٕساِ ،ظايؼح
طالغ انذ ،ٍٚانؼشاق ،1111 ،ص.11
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اإلجرامية ،وتتشكل من ممثمي ( )40حكومة ،وتعقد دورتيا سنوياَ منذ عام ،1992
وىي تمثل الييكل المختص لممجمس االقتصادي واالجتماعي في مجال مكافحة

الجريمة(.)1

ثانياَ :بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو :أصدرت
منظمة األمم المتحدة بروتوكول مكافحة تيريب المياجرين المكمل التفاقية األمم

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية ،وقد احتوى ىذا البروتوكول عمى
مجموعة كبيرة من التدابير األمنية التي يجب عمى الدول األعضاء مراعاتيا لمواجية

اليجرة غير النظامية ،وأوجب بروتوكول عمى الدول األطراف تبادل المعمومات فيما

بينيا لمكافحة ومعالجة ىذه الظاىرة( .)2فضالَ عن القرار الصادر عن المؤتمر الحادي
والثالثين لمجنة الصميب األحمر واليالل األحمر الذي عقد في عام  ،2011وتضمن

دعوة الدول إلى التشاور بالمجنة الداخمية لميالل والصميب األحمر من أجل ضمان
وجود قوانين واجراءات تمكن األخيرة من الوصول الفعمي واألمني لجميع المياجرين(.)3

ثالثاَ :مؤتمرات األمم المتحدة لمنع الجريمة :تعد مؤتمرات األمم المتحدة لمنع الجريمة
والمعاممة المجرمين من أىم مؤشرات االىتمام الذي توليو منظمة والتي تعقد كل خمس
سنوات ،ونذكر من أبرز ىذه المؤتمرات ،وكانت ىذه المؤتمرات بمثابة المنتدبات الدولية

الرئيسية لتبادل المعمومات والخبرات ومقارنة ممارسات العدالة الجنائية ،وايجاد حمول
لمجريمة وتطوير السياسات الدولية اتجاه ىذه الظاىرة(.)4

(ٚ -)1اعش ػٕع انكشٚى ،انٓعشج غٛش انششػٛح ٔانعشًٚح انًُظًح ،انٓعشج غٛش انششػٛح ٔانعشًٚح
انًُظًح ،يشكض انذساعاخ ٔاألتحاز ،ظايؼح َاٚف نهؼهٕو األيُٛح،انشٚاع،انغؼٕدٚح ،1111 ،ص.11
(ُٚ -)1ظش :أحًذ يحًذ ْشاو انشٚظ ،يظذس عاتك ،ص.12
(ُٚ -)9ظش :د.ػثذ انؼاط ٙشر ،ٕ٘ٛػهى اظرًاع انغكاٌ ،داس انًؼشفح انعًاػٛح ،االعكُذس،1111 ،
ص.191
(ُٚ -)1ظش :أحًذ ػثذانؼضٚض األطفش ،يظذس عاتك ،ص.12
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الخاتمة
حاولت في ىذا البحث أن أتعرض قدر اإلمكان إلى موضوع "اليجرة غير الشرعية"،

وماىيتيا وأسبابيا ،ومن ثم تطرقنا إلى جيود الدول لمعالجتيا ،وثم وبيان مواقف بعض الدول
من ىذه الظاىرة ،وقد تبين فييا أىم النتائج والمقترحات:
أوالَ :االستنتاجات:

 -1أخذت اليجرة غير الشرعية أبعاداَ خطرة بعد ظيور شبكات منظمة لمجريمة وسط

المياجرين غير الشرعيين ،والدول األوروبية ليا دور في انتشار ىذه الظاىرة نتيجة لمسياسات

التي اتبعتيا لخدمة مصالحيا،لذا يجب أن تشترك دول ضفتي المتوسط مع الدول المشجعة في

رفع مستوى االقتصادي واالجتماعي لسكان الدول المرسمة واقامة مشروعات تنموية لتمك الدول
يكون من شأنيا خمق المزيد من فرص العمال.

 -2يتطمب تكثيف الجيود بين الدول اإلرسال والعبور واالستقبال األفراد غير الرسمين،
لتحمل مسؤولية اتخاذ تدابير مشتركة وغير انفرادية ،من أجل إيجاد الحمول المالئمة ليذه
المشكالت ،دون تباطؤ.

 -3وأصبح من الضروري محاولة إيجاد التوافق بين البعد األمني وسياسة التنمية بين الدول
األوروبية والمغاربية ،واتخاذ تدابير جماعية من أجل تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي لمدول

المرسمة لممياجرين عن طرق معالجة األسباب العميقة ما يسيم بصورة مباشرة في حد من
ظاىرة اليجرة غير النظامية.
ثانياَ :أهم التوصيات المقترحة:

 -1ضرورة إعادة تنقيح التشريعات العقابية الوطنية بما يكفل تشديد عقوبة عمى أعضاء
جماعات منظمة ،التي تنظم اليجرات غير الرسمية ،سواء قاموا بعممية النقل أو ساعدوا عمى

تنظيميا أو وفروا وسائل النقل ،وكذلك معاقبة كل من ساىم في ىذه الجريمة بحكم منصبو أو
سمطتو في أجيزة الحكومة .
 -2ضرورة تطبيق برامج التنمية ومحاربة ظاىرة اليجرة غير الشرعية ضمن استراتيجية بعيدة
مدى تتطمب إصالحات اقتصادية عميقة عمى مستوى الدول التي تشجع عمى اليجرة،

ومساىمة مادية عمى مستوى الدول المتقدمة والمستقبمة لممياجرين تؤدي إلى خمق فرص العمل

واحترام الكرامة اإلنسانية.
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المصادر
أوالَ :الكتب القانونية

-1

أحمد عبدالعزيز األصفر ،اليجرة غير المشروعة االنتشار واألشكال واألساليب المتبعة،

مكافحة اليجرة غير المشروعة ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ،الرياض. 2010 ،
-2

أحمد رشاد سالم ،اليجرة غير المشروعة في القانون المصري ،دراسة في القانون الدولي

الخاص،ط ،1دار النيضة العربية ،القاىرة.2011 ،

-3

اسماعيل محمد أحمد ،االستخدام العربي لمعمالة المصرية ،دراسة مقارنة ،دار النيضة

العربية ،القاىرة. 2008 ،
-4

السيد عبد العاطي الشتوي،عمم اجتماع السكان،دار المعرفة الجماعية ،االسكندرية.2000 ،

-5

د .صالح الدين نامق ،اليجرة والتضخم السكاني والتنمية االقتصادية في مصر ،دار

-6

طالب جابر األحمد ،الحياة االجتماعية لمعراقيين في الميجر ،ط ،2المركز العراقي

المعارف.1996 ،

لممعمومات والدراسات العراق ،بغداد.2009 ،
-7

عبدالقادر رزيف المخاديم ،الكفاءات المياجرين بين واقع الحال وحمم العودة ،ديوان

-8

د .عزت حمد الشيشاني ،المعاىدات والصكوك والمواثيق الدولية في مجال مكافحة اليجرة

المطبوعات الجامعة بالجزائر ،الطبعة األولى ،جزائر.2011 ،

غير الشرعية ،ط ،1مطبعة جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ،الرياض. 2010 ،
-9

عمرو مسعد العظيم،جرائم اليجرة غير الشرعية،القاىرة ،جامعة طنطا،كمية الحقوق.2014 ،

-10

د .محمد فتي عبد ،التجارب الدولية في مكافحة اليجرة غير الشرعية ط ،1مطبوعات

-11

محمود سامي جينة،القانون الدولي العام ،ط ،2مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،

جامعة نايف لمعموم األمنية ،الرياض. 2010 ،

القاىرة.1938،
-12
-13

محمود عثمان الحسن محمد نور،اليجرة غير الشرعية والجريمة ،ط ،1دار الحامد.2014 ،

وليم نجيب جورج ،مفيوم الجرائم ضد اإلنسانية في القانون الدولي اإلنساني ،مركز دراسات

الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت.2008 ،
-14

د .ياسر عوض الكريم ،اليجرة غير الشرعية الجريمة المنظمة ،مركز الدراسات واألبحاث،

جامعة نايف لمعموم األمنية ،الرياض.2008 ،
-15

المنظمة الدولية لميجرة ،قانون اليجرة الدولي ،قائمة بمصطمحات (معجم) اليجرة ،الناشر

المنظمة الدولية لميجرة ،جنيف.2004 ،
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ثانياَ :البحوث والرساالت:
-1

فائزة بكارة ،آليات التصدي لميجرة غير الشرعية ،رسالة ماجستير ،كمية الحقوق والعموم

السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،الجزائر.2012 ،

-2

محمد صباح سعيد ،جريمة تيريب المياجرين( دراسة مقارنة) ،رسالة دكتوراه ،جامعة صالح

الدين ،العراق.2002 ،
-3

راضي عمارة محمد لطيف ،ظاىرة اليجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر بمدان المغرب

العربي ،دراسة حالة ليبيا ،كدولة عبور ،دراسة وصفية تحميمية لألسباب واآلثار ،رسالة ماجستير،
أكاديمية الدراسات العميا ،طرابمس.2009 ،

-4

مرقص وفاء أثر انتقال قوى العاممة إلى الخارج عمى التنمية الصناعية ،رسالة ماجستير،

كمية اآلداب جامعة القاىرة ،القاىرة.2008 ،
-5

د  .أحمد عبداهلل الماضي ود .ناظر أحمد منديل ،اليجرة الدولية دراسة في اطار القانون

-6

د .عبدالمطيف شياب ذكريا ،ظاىرة اليجرة الدولية ،دراسة تحميمية ،لحركة اليجرة اإلفريقية

الدولي العام ،مجمة جامعة تكريت لمحقوق ،السنة( )1المجمد ( )1العدد ( )2الجزء(.2017 ،)1

إلى دول االتحاد األوروبي ،بحث منشور في المجمة العراقية لمعموم االقتصادية ،العدد (،)16
السنة(.2000 ،)6
-7

مايا خاطر ،الجريمة المنظمة العابرة الحدود الوطنية وسبل مكافحتيا ،بحث منشور في

-8

د .محمد رضا التميمي ،اليجرة غير القانونية من خالل التشريعات الوطنية والمواثق الدولية،

مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية ،المجمد (، )27العدد(. 2011،)3

مجمة السياسة والقانون ،العدد الرابع.2011 ،
-9

ايمان شريف واآلخرين ،السياسة االجتماعية والمواجية اليجرة غير الشرعية ،مؤشرات

عامة ( ،قرية تطوون – محافظة الفيوم -نموذجاَ) ورقة بحثية قدمت لممؤتمر السنوي العاشر ،المركز
القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية -القارة ،في الفترة  29 -26مايو .2008

-10

واثق عبدالكريم محمود ،موقف االتحاد األوروبي من ظاىرة غير الشرعية( األفريقية)،

جامعة تكريت ،كمية الصيدلة ،دون سنة طبع.
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