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 ملخص 

يهدف هذا البحث إىل التعرف على ظاهرة اهلجرة غري الشرعية ومسؤولية اجملتمع الدويل جتاه  
الشرعية. ولقد اتبع الباحث  هذه الظاهرة، وكذلك يهدف إىل بيان أسباب ودوافع ومربرات اهلجرة غري  

الشرعية. ولقد توصل   املتعلقة مباهية اهلجرة غري  املقارن الستقراء املصادر  املنهج االستقرائي واملنهج 
اليت   واملراحل  الشرعية  للهجرة غري  التارخيي  التطور  بينها: معرفة  من  النتائج  من  العديد  إىل  الباحث 

ا بعد احلرب العاملية الثانية وصوالا إىل مرحلة تشجيع اهلجرة  تعرضت هلا اهلجرة غري الشرعية منذ بدايته
اهلجرة   مرحلة وقف  إىل  الدول وصوالا  هذه  التنمية يف  أهداف  لتحقيق  األوروبية  الدول  من جانب 

 . اهلجرة غري الشرعية . اجملتمع الدويل .إسهامات : الكلمات املفتاحية . وحماربتها

 

Abstract 

This paper aims to identify illegal immigration phenomenon and 

the responsibility of the international community towards it. It also aims 

to identify the causes, motivations, and justifications of illegal 

immigration. The researcher used both an inductive approach and a 

comparative approach by drawing upon the literature related to illegal 

immigration. The researcher found several results, which include: 

knowing the historical evolution of illegal immigration, and the 

chronological development of illegal immigration since it started after the 

second world war until European countries started promoting it for their 

own development plans, and finally, the stage of putting an end to and  

fighiting  agaisnt  illegal immigration.  

Keywords: Islamic governance, Islamic finance, Algeria, 

Malaysia 
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 املقدمة 
لقد بذل اجملتمع الدويل العديد من اجلهود من أجل مكافحة اهلجرة غري الشرعية. حيث 
إن هذه الظاهرة برزت بشكل كبري كأبرز املشاكل اليت تواجه الدول األوروبية ودول أمريكا 
الشمالية فإنه جتدر اإلشارة  إىل أن اهلجرة غري الشرعية ظاهرة حتتاج إىل تضافر كافة جهود 

ل مزيد من التضحيات اليت من شأهنا أن تعزز أمن هذه الدول وسيادهتا من الدول وبذ 
 انتهاك السيادة الوطنية. 

وابلتايل فقد بذلت األمم املتحدة كأبرز املنظمات الدولية وجملس األمن الدويل 
والسلم  األمن  حفظ  أجل  ومن  الشرعية  غري  اهلجرة  مكافحة  أجل  من  مضنية  جهوداا 

 الدوليني. 

 بحث أهداف ال
 األهداف التالية:  إىل حتقيقهذه الدراسة   تسعى

 . التعرف على ماهية اهلجرة غري الشرعية يف إطار القانون الدويل والعالقات الدولية-1

 أمهية البحث 
 : تتجلى أمهية البحث يف

كون اهلجرة غري الشرعية موضوعاا اهتمت به مجيع األوساط والقوى السياسية حول - 1
أي الوطنية يف جمال العامل، حيث يكشف  الدولية ابلسيادة  العالقات  ضاا عن مدى أتثر 

 . مكافحة اهلجرة غري الشرعية

 منهج البحث 
 نظراا لطبيعة البحث سوف يعتمد الباحث على املناهج التالية:

االستقرائي-1 العلمية، املنهج  البحث  ملادة  الرئيسية  املصادر  الستقراء  الباحث  يتبعه   :
 . التابعة املتعلقة مباهية اهلجرة غري الشرعيةواملصادر  



 362 إسهامات اجملتمع الدويل يف مكافحة ظاهرة اهلجرة غري الشرعية

 املطلب األول: االتفاقيات واملواثيق الدولية بشأن ظاهرة اهلجرة غري الشرعية 
تعترب دول االحتاد األورويب ودول أمريكا الشمالية من أبرز الدول اليت تكون الوجهة األوىل 
للمهاجرين غري الشرعيني سواء القادمني من آسيا أو من أفريقيا أو من أمريكا اجلنوبية. 
املهاجرين غري  لتهريب  البحرية  احلدود  طول  البشر ابستغالل  مهريب  بعض  يقوم  حيث 

حصول هؤالء املهربني على مبالغ نقدية مقابل هتريبهم عن طريق البحر    الشرعيني مقابل
إىل املوانئ األوروبية. يقوم هؤالء املهربون ابستخدام سفن قدمية قد تبدو متهالكة وغري 
صاحلة لإلحبار حيث إن املهاجرين غري الشرعيني من جهة أخرى يعانون من نقص يف 

ملهم قد ال تكون يف الغالب مؤهلة للسفر لقدمها األغذية وكذلك فإن هذه السفن اليت حت
 أو لعيوب فنية جوهرية فيها مما يعرض هذه السفن للغرق يف عرض البحار. 

وابلرغم من أن السلطات األوروبية تبذل جهوداا مضنية من أجل مراقبة وكشف 
من  العديد  أنه جنح  إال  السواحل  قوات خفر  من خالل  الشرعية  اهلجرة غري  عمليات 

هاجرين غري الشرعيني يف الوصول إىل املوانئ األوروبية األمر الذي يعترب من وجهة نظر امل
 فقهاء القانون الدويل والعالقات الدولية انتهاكاا لسيادة الدول املستقبلة. 

ومن جانب آخر فإن جريدة أملوندو األسبانية قد ذكرت أن العديد من األفارقة 
إىل املوانئ األوروبية  إال أن هناك املزيد من األفارقة يرغبون ميوتون نتيجة غرقهم قبل وصوهلم  

أن  الدولية  العالقات  خرباء  من  العديد  ويرجع  أخرى،  مرة  الدول  تلك  إىل  السفر  يف 
املنظمات الدولية بدأت تتدارك أمهية وخطورة ظاهرة اهلجرة غري الشرعية، حيث إن الفجوة 

ا بني  والثقافية  واالجتماعية  املهاجرين االقتصادية  تدفع  املصدرة  والدول  املستقبلة  لدول 
اليائسني من تغيري أوضاعهم املعيشية يف بلداهنم األصلية  إىل مواجهة خماطر املوت واهلالك 

 .(Bachir, 1999) مقابل الوصول إىل شواطئ الدول األوروبية
 دور األمم املتحدة يف مكافحة اهلجرة غري الشرعية -أ

دة يف الرتكيز على املهمة الرئيسية  أال وهي ضرورة مكافحة جرمية لقد بدأت األمم املتح
اتفاقية األمم املتحدة  اتفاقية يف هذا الصدد أال وهي  هتريب البشر حيث أصدرت أول 
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ملكافحة اجلرمية املنظمة وتعمل هذه االتفاقية  على تفعيل سبل التعاون بني كافة الدول مبا 
املنظم اجلرمية  على  ابلقضاء  ينبغي يسمح  اليت  اجلرائم  أبرز  من  البشر  هتريب  واعتبار  ة 

 مكافحتها. 
وتعمل هذه االتفاقية  على حظر كافة أنواع التعاون مع العصاابت اإلجرامية مع 
ضرورة مالحقتها أمنياا ومصادرة عوائدها املادية وجتميد حساابهتم املصرفية مع ضرورة سري 

ن أجل منع غسيل األموال وتفعيل املالحقات العدالة ومكافحة الفساد وضرورة الرتكيز م
األمنية هلؤالء املهربني واحتجازهم وتسليمهم إىل العدالة مع التعاون بشأن التعرف على 
األساليب اجلديدة اليت يتبعها هؤالء املهربون من أجل إقناع املهاجرين غري الشرعيني ابلسفر 

 وعن املبالغ املتفق عليها يف هذا الصدد. 
استمرار حتليل املعلومات وتبادل املعلومات بني كافة األجهزة األمنية    مع ضرورة 

يف تلك الدول هبدف كشف املزيد من شبكات املهربني واكتشاف الطرق اليت يتحايلون 
 هبا على البشر من أجل احلصول على املال. 

بة ولقد أحلقت األمم املتحدة  هذه االتفاقية بربوتوكولني أال ومها بروتكول معاق
االجتار ابألشخاص وخاصة األطفال والنساء، وكذلك بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين 
عن طريق كافة املنافذ اجلوية والربية والبحرية. ولقد مت التصديق على هذا الربوتوكول يف 

تشرين الثاين وذلك يف الدورة اخلامسة والعشرين   15م من شهر نوفمرب املوافق  2000عام  
القرا رقم  مبوجب  املتحدة  25ر  لألمم  العامة  اجلمعية  قرارات  -Al-Umam Al)  من 

Muttahidah, 2000). 

ولقد لفت هذا الربوتوكول إىل ضرورة مراعاة اجلوانب االقتصادية للدول املتقدمة 
وأن املهاجرين هلم دور هام وحيوي يف تنفيذ مهام وخطط التنمية الشاملة يف تلك الدول 

مة املهاجرين غري الشرعيني عن طريق الربامج التنموية اليت تبذل وأنه ميكن ختفيف حدة أز 
فيها الدول املتقدمة جهوداا حثيثة مع الدول الفقرية من أجل دعم الفقراء حيت ال تتعرض 

 حياة هؤالء املهاجرين إىل اهلالك.
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وابلتايل فإن هذا الربوتوكول يعمل بشكل خاص وفعال من أجل التخلص من 
القانونية يف اهلجرة مع الرتكيز على اجلوانب اإلجيابية اليت جتنيها الدول املتقدمة الوسائل غري  

من وصول املهاجر إىل ما يصبو إليه من حتسني مستوى معيشته والرتكيز على حماربة أنشطة 
مهريب البشر مع ضرورة تتبع وسائلهم وأماكن التقائهم ونشاطاهتم وتقدميهم إىل العدالة 

 بة العقاب الرادع هلم.ليكون ذلك مبثا
ولقد احتوى الربوتوكول على العديد من الطرق اليت ميكن من خالهلا مراقبة أنشطة 
مهريب البشر حيث أقر الربوتوكول ابلدور الفعال الذي يقوم به املهربون عن طريق البحر 

عن مع ضرورة اختاذ كافة ما يلزم من إجراءات أمنية من أجل مكافحة اهلجرة غري الشرعية  
ابستغالل  البشر  مهربو  يقوم  أن  شأهنا  من  اليت  احلدودية  املنافذ  وكذلك  البحر،  طريق 
ساعات االسرتخاء األمين أو الثغرات األمنية واليت تؤدي إىل أن يتسلل املهاجرون داخل 

 الدول. 
ولقد ركز الربوتوكول أيضاا على ضرورة التأكد والتحقق من سالمة واثئق السفر 

وشرعية الواثئق وصالحيتها حىت ال يتسىن قيام فئة من املهربني إبتقان وجوازات السفر  
األختام للواثئق واملستندات الرمسية اليت من خالهلا ميكن للمهاجر أن حيصل على أتشرية 

 عبور قانونية  على جواز أو وثيقة سفر مزورة. 
وير حيتاج ومن انحية أخرى فإن التدريب التقين واملهين بشأن مواجهة حاالت التز 

يف حقيقة األمر إىل نوعية من األكواد اإللكرتونية واألجهزة املتطورة اليت ما لبثت أجهزة 
الضبط واملراقبة مبا ال  توحيد أساليب  استعملتها مع ضرورة  أن  الوقت احلايل  األمن يف 
يسمح أبي نوع من اإلخالل. ومع ذلك فقد أقر الربوتوكول أيضاا بتعزيز سبل احلماية 

ساعدة األمنية والتقنية حيث إن عصاابت هتريب البشر غالباا ما ختتار األوقات املناسبة وامل
 وتقوم بسرعة هتريب البشر مع قدرهتم على التخفي واهلروب من األجهزة األمنية. 

ومن املالحظ أن الربوتوكول قد أدرج بني طيات نصوصه مسألة ضرورة إرجاع 
بالدهم إىل  الشرعيني  غري  املادة    املهاجرين  يف  ورد  أخرى كما  مرة  من   18األصلية 
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الربوتوكول. وكذلك فإن هذا الربوتوكول اعترب أن جرمية االجتار ابلبشر هي جرمية دولية ال 
تتم داخل إقليم دولة واحدة فقط بل تتم داخل ثالث دول أال وهي الدول املصدرة ودول 

غري الشرعية تتطلب تضافر كافة   العبور والدول املستقبلة. حيث إن مكافحة ظاهرة اهلجرة 
اجلهود املبذولة يف هذا الصدد من أجل تفعيل القوانني الدولية وحىت ال تتأثر العالقات 

 الدولية بني دول املنشأ والعبور ودول املقصد. 
ويف الواقع فإن الدول املتقدمة تعمل جاهدة  على تفعيل عدة برامج تنمية من 

ري الشرعية وذلك ابللجوء إىل العديد من تفعيل فكرة شأهنا التخفيف من حدة اهلجرة غ 
م. ولقد قامت هذه الفكرة من 2006العامل الضيف واليت أقرهتا أملانيا وفرنسا منذ عام  

إمكاانهتم  على  التعرف  ميكن  والذين  املهرة  للعاملني  مميزة  عقود  على ضرورة عمل  قبل 
سوف يؤدي إىل مزيد من بذل ومهارهتم من خالل طلبات اهلجرة املقدمة األمر الذي  

اجلهد بني الدول األصلية والدول املستقبلة وذلك من أجل مكافحة ظاهرة اهلجرة غري 
   (Abulmalik, 2007).الشرعية

بعض  نظر  يصرف  قد  املستقبلة  والدول  األصلية  الدول  بني  التعاون  أن  غري 
ري الشرعية حيث إهنم املهاجرين غري الشرعيني من ذوي املهارات عن اللجوء إىل اهلجرة غ 

قد ينتقلون إىل الدول املتقدمة للعمل وفقاا لألطر القانونية املعمول هبا يف هذا الصدد ووفقاا 
 للعالقات الدولية والتعاون الدويل بني الدول املستقبلة والدول املصدرة. 

 وابلتايل فإن هذه اإلجراءات اليت طرحت يف الربوتوكول ويف اتفاق الدول املستقبلة 
متثل أيضاا تضييقاا على مهريب البشر من أجل مكافحة اهلجرة غري الشرعية وكذلك فإن 
إلزامية  هذه االتفاقيات تشمل أيضاا دول العبور والدول األصلية وذلك حيت ال تتعرض 
سيادة  هذه الدول النتهاكات األمر الذي ينبغي معه العمل على توفري آليات مالئمة 

غري الشرعية. وكذلك فإن جتهيز وسائل أمنية من شأهنا أن تؤدي ملواجهة ظاهرة اهلجرة  
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والربية  البحرية  احلدود  إعادة ضبط  من شأهنا  اليت  األمنية  املؤسسات  قدرات  زايدة  إىل 
 واجلوية.  

من الربوتوكول قد أشارت إىل مصطلح هام وجديد يف   3ومن املؤكد أن املادة  
ن والذي يعين قيام فرد أو جمموعة منظمة من العالقات الدولية أال وهو هتريب املهاجري

األفراد ابستغالل فرد أو مجاعة ترغب يف الوصول إىل إحدى الدول املتقدمة مقابل احلصول 
على مبلغ معني دون التقيد ابلشروط القانونية اليت تفرض لدخول هذه الدول املستقبلة. 

أن جرمية هتريب البشر قد أتخذ وقد أشارت املادة السادسة أيضاا من هذا الربوتوكول إىل 
طابعاا وطنياا أي أن كافة الدول املستقبلة ودول العبور والدول األصلية تتحمل مسؤولياهتا 
جتاه مكافحة تلك الظاهرة ويضع على عاتق هذه الدول فقط املسؤولية األمنية والتشريعية  

الدول البد أن تواجه   ملواجهة  هذه الظاهرة اليت تنتهك سيادة الدول. وابلتايل فإن هذه 
هتريب املهاجرين أمنياا عن طريق تعزيز السلطات األمنية يف مواجهة  هذه الظاهرة اليت 
تنتهك سيادة الدول وكذلك قيام السلطات التشريعية بتغليظ العقوابت وخاصة ضد من 
 ينتمون إىل مافيا هتريب البشر، وكذلك إحكام اإلجراءات اليت تكشف التزوير والعبث يف

  (Ahmmed Fathi, 2008) .املستندات الرمسية وواثئق السفر
قد زادت  الشرعية  اهلجرة غري  أن  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  ولقد الحظت 
عن  البحث  العمل وضرورة  فرص  لتدين وجود  نظراا  العشرين  القرن  منذ  وبصفة خاصة 

ىل الوالايت املتحدة ظروف معيشية أفضل األمر الذي بدا واضحاا من تسلل املكسيكيني إ
األمريكية وكذلك تسلل األفارقة  إىل داخل الدول األوروبية. ويقدر حجم ظاهرة اهلجرة 

% من إمجايل عدد املهاجرين يف العامل وفقاا ملا صرحت به 20غري الشرعية بنحو حوايل  
 منظمة العمل الدولية. 

اد عددهم بشكل كبري ويرى العديد من املراقبني أن املهاجرين غري الشرعيني قد ز 
األفراد  من  العديد  واجهت  اليت  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  للمشاكل  نظراا 
واجلماعات يف اآلونة األخرية غري أن اخلسائر البشرية الفادحة قد ازدادت أيضاا بشكل 
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 الفت للنظر نتيجة املوت يف رحلة الوصول إىل الشواطئ األوروبية. ويرى كثري من احملللني 
قيامهم بكافة  الدول األوروبية قد أدى إىل  املهاجرين غري الشرعيني يف  أن زايدة أعداد 
األعمال املنزلية وأعمال النظافة واخلدمة يف املنازل، حيث كشف استطالع للرأي قام به 
من  العمالة  تلك  مع  ابلتعامل  ترحب  األملانية  األسر  معظم  أن  األملاين  االقتصاد  معهد 

الشرعيني وأن اجملتمع األملاين اعتاد على التعامل مع تلك العمالة بشكل   املهاجرين غري
 أساسي. 

ولقد أوضحت املفوضية العليا لالجئني التابعة لألمم املتحدة أن هناك عدداا كبرياا 
عام   منذ  عدن  خليج  اجتازوا  قد  واألثيوبيني  الصوماليني  فإن 2008من  وكذلك  م، 

ا من جناح عدد كبري من املهاجرين غري الشرعيني يف السلطات اإليطالية قد عانت كثريا 
مليون مهاجر من تشاد   2الوصول انطالقاا من السواحل الليبية حيث يقدر عددهم حبوايل  

 ,Abulmalik) والصومال وأريرتاي وأثيوبيا والدول العربية اجملاورة مثل مصر واملغرب واجلزائر.

2007)    
اليت   الدول  العديد من  الشرعية تعاوانا ولقد أبدت  تعاين من ظاهرة اهلجرة غري 

ملحوظاا من أجل تفعيل اتفاقية األمم املتحدة بشأن منع اجلرمية املنظمة وبصفة خاصة 
األمنية  األجهزة  تعاون كافة  معه  ينبغي  الذي  األمر  الشرعيني،  غري  املهاجرين  مهربو 

موال وحيازة األسلحة والقضائية. حيث إن مهريب البشر أيضاا متهمني بتبييض وغسل األ
غري املرخصة وجتارة األعضاء البشرية واإلرهاب وحيازة ذخائر ومفرقعات وغريها مما ميثل 
انتهاكاا خطرياا للسيادة الوطنية. ومن انحية أخرى فقد أشار الربوتوكول إىل حقيقة مفادها 

متطورة تسهم ضرورة إحكام رقابة األجهزة األمنية  على احلدود ابستخدام وسائل حديثة و 
 يف الكشف السريع عن أي حماولة لتسلل أفراد ومجاعات عرب احلدود الربية. 

ومن أبرز إسهامات األمم املتحدة يف هذا الصدد قيام مكتب مكافحة اجلرائم  
بتبين إصدار قانون مكافحة هتريب املهاجرين وذلك بطلب مسبق من اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة حيث اهتمت بشكل قاطع بتنفيذ املادة األوىل من الربوتوكول املعىن ابلتصدي 
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ة احرتام حقوق املهاجرين غري الشرعيني وضرورة البحث عن جلرمية االجتار ابلبشر مع ضرور 
للشك على ضرورة مكافحة  االتفاقية مبا ال يدع جماالا  حل سريع وعاجل هلم. وركزت 

 اهلجرة غري الشرعية ودورها يف تعزيز حفظ األمن والسلم الدوليني.  
التابعة للجمعية   ونظراا لتنامي ظاهرة اهلجرة غري الشرعية فإن املنظمة الدولية للهجرة 

العامة لألمم املتحدة قامت ابستخدام العديد من اآلليات بغية حتسني األوضاع املعيشية 
للمهاجرين حال وصوهلم إىل الدول املستقبلة وكذلك التنسيق مع اجملتمع الدويل ابعتبار 

املصدرة، أن ظاهرة اهلجرة غري الشرعية تكمن يف الفجوة اهلائلة بني الدول املتقدمة والدول  
وكذلك ركزت على ضرورة الرتكيز على مسألة ضبط احلدود بطرق حديثة تضمن عدم 

  .  (Taymur, 2000) تسلل مزيد من املهاجرين غري الشرعيني
واقرتحت املنظمة الدولية للهجرة القيام ابلعديد من الزايرات امليدانية حلكومات 

رات واليت ميكن للمشرعني واخلرباء الدول املستقبلة واملصدرة من أجل الوقوف على الثغ
املعلومات والوقوف  تبادل  تقنينات مكملة وكذلك من أجل  تاليف تلك اآلاثر إبصدار 

 على حقيقة املوقف أيضاا يف دول املعرب اليت تدخل أيضاا ضمن حيز املسؤولية. 
التابعة لألمم املتحدة منذ عام   م على 1999وقد قامت جلنة حقوق اإلنسان 

السيدة تدوين كا أبدت  الشرعيني حيث  املهاجرين غري  اليت تصدر حبق  االنتهاكات  فة 
غابريال رودريغيز اهتماماا كبرياا برفع تقرير مفصل عن تلك االنتهاكات، وابلرغم من أنه مت 
التوقيع على اإلتقاقية الدولية حلقوق العمال إال أهنا مل تطبق على نطاق واسع ومل تلتزم هبا 

عليها. وابلرغم من أن الربوتوكول التكميلي التفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة   األطراف املوقعة
 عرب الوطنية واخلاص حبظر ومنع وقمع ومعاقبة االجتار ابلبشر وخاصة النساء واألطفال. 

ومن انحية أخرى فإن ليبيا ابعتبارها دولة من دولة العبور فإن املهاجرين األفارقة 
اخل األراضي الليبية حماولني التواصل مع مهريب البشر الذين سرعان غالباا ما يتسللون إىل د

ما يدخلون يف صفقة جديدة وعملية هتريب أخرى منظمة مقابل مبلغ من املال، وابلرغم 
من أن ليبيا متارس نشاطاا غري مسبوق يف تشديد اإلجراءات على احلدود الربية والبحرية 
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اهرة اهلجرة غري الشرعية على أراضيها األمر الذي واجلوية  إال أهنا مل تسلم من تفشي ظ
يعد صورة من صور انتهاك السيادة الوطنية يف الوقت ذاته تبذل األجهزة األمنية نشاطاا 
البشر  مهريب  الكتشاف  خمتلفة  أوقات  يف  دورية  بعمل  الليبية  املوانئ  أمن  مع  مكثفاا 

تعمل جاهدة من خالل شرطة   وتسلميهم إىل العدالة. كذلك فإن أجهزة الدولة الليبية
اجلوازات واهلجرة واجلنسية  على تفعيل منظومة أمنية تكشف األوراق املزورة مهما اختلفت 

 أساليب التحايل فيها. 
 دور دول االحتاد األورويب يف مكافحة اهلجرة غري الشرعية -ب

ق الدولية بشأن أسهمت دول االحتاد األورويب بشكل فعال وكبري يف تفعيل القوانني واملواثي
مكافحة اهلجرة غري الشرعية مبا يسهم يف تعزيز السيادة الوطنية حيث إن الدول األوروبية 
لديها حدود حبرية مع دول عربية كثرية منها مصر وليبيا واجلزائر وتونس واملغرب. وتعد 

ه دول املغرب العريب من أبرز الدول اليت دخلت االحتاد األورويب للعمل حيث تعاين هذ 
الدول من نقص فادح يف مستوى معيشة الفرد، مما يدفع البعض إىل ضرورة اختاذ خطوات 
جادة حنو اهلجرة غري الشرعية والبحث عن فرص وظيفية أفضل يف املهجر. ويشكل األفارقة 
النسبة األكثر من املهاجرين غري الشرعيني إىل الدول األوروبية وذلك لتدين معدالت التنمية 

ل اليت الزالت لألسف تعاين من خماطر اجملاعة وعدم العدالة يف توزيع الدخل يف تلك الدو 
والثروة والفساد املايل واإلداري فاملهاجرون غري الشرعيني من الدول األفريقية يرغبون ابلسفر 
واهلجرة  إىل الدول األوروبية ولذلك يرغبون يف ترك بلداهنم األصلية اليت مزقتها احلروب 

والث الشعوب، األهلية  مقدرات  وعلى  السلطة  على  العسكريني  واستيالء  الداخلية  ورات 
حيث ألقت هذه الظاهرة الضوء على حجم املعانة اليت يعانيها املهاجرين غري الشرعيني يف 

  . (Taymur, 2000) أوطاهنم األصلية
  وقد أبدت الدول األوروبية تعاوانا فيما بينها من أجل توحيد املمارسات اإلجرائية

يف مواجهة ظاهرة اهلجرة غري الشرعية، فلقد استحدثت هذه الدول اتفاقية تشنجن اليت 
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الدول األوروبية يف عام   م من أكثر من ثالثني عضواا من دول 1985صادقت عليها 
االحتاد األورويب. وكان اهلدف الرئيسي من التوقيع على هذه االتفاقية هو السعي حنو حتقيق 

 وروبية وإزالة احلدود واحلواجز بني الدول األوروبية بعضها البعض. الوحدة بني الدول األ 
األمنية  املعلومات  تتبادل  أن  األوروبية  الدول  تستطيع  االتفاقية  هذه  ومبقتضى 
والتقنية واإلجرائية فيما بينها مبا يعزز من محاية حدود الدول األعضاء، ولقد مسح نظام 
تشنجن املعمول به يف الدول األوروبية من احلد من ظاهرة اهلجرة غري الشرعية. حيث 

ض القادمني إليها عن طريق مقار السفارات والقنصليات العاملة تستطيع هذه الدول أن ترف
ابخلارج األمر الذي قد حيد بشكل كبري من املهاجرين غري الشرعيني القادمني بتأشريات 

 سياحية للدخول داخل دول االحتاد األورويب. 
االحتاد  دول  بني  به  املعمول  تشنجن  نظام  تفعيل  يف  األوروبية  الدول  وتعتمد 

تبادل األورو  اليوبول  جهاز  خالل  من  ميكن  حيث  األوروبية  الشرطة  منظمة  على  يب 
املنظمة والسيما  اجلرمية  األوروبية مبا يسمح مبحاربة  الدول  الشرطية بني كافة  املعلومات 
غري  اهلجرة  ظاهرة  من  احلد  يف  حد كبري  إىل  أسهم  الذي  األمر  ابلبشر  االجتار  جرمية 

 .(Jīnūnī, 2005)الشرعية
م من إنشاء الدول األوروبية لوكالة مراقبة احلدود اخلارجية  إال أهنا مل تستطع وابلرغ

أن متنع تدفق املهاجرين غري الشرعيني، ويقع على عاتق فرع الوكالة يف أملانيا مسؤولية محاية 
احلدود الربية أما فرع إيطاليا فيقع على عاتقه املهاجرين الذين يصلون عرب البحار أما فرع 

ن فهو موجه حلماية احلدود الشرقية وأخرياا فرع أسبانيا فيقع على عاتقه مسؤولية مراقبة اليوان
 احلدود الغربية. 

ويعود للشرطة األوروبية الكثري من الفضل يف ضبط احلدود واستخداث الطرق 
األمنية اجلديدة يف مواجهة اهلجرة غري الشرعية فمنذ أن عقدت اتفاقية ماسرتخت يف عام 

ستطاعت الشرطة األوروبية تبادل املعلومات األمنية من أجل ضبط أي خروقات م ا1992
حتدث على احلدود البحرية واجلوية والربية. ولقد جنحت الشرطة األوروبية منذ ذلك احلني 



أيوب أنوار املربوك حسني، الربوف الفاتح عبد هللا عبد السالم، د. عبد احلميد حممد علي 
 زرؤوم 

371 

بضبط العديد من شبكات التهريب القادمة ابملهاجرين من أفغانستان وبنجالديش وبورما 
 ومشال أفريقيا.

الشر  تكن  من ومل  األوروبية  األراضي  داخل  حيدث  ما  عن  مبعزل  األوروبية  طة 
حماوالت املهاجرين غري الشرعيني إبرام عقود الزواج من مواطنات أوروبيات بغرض احلصول 
على اإلقامة القانونية. ومن أبرز األمثلة  على جناح الشرطة األوروبية يف التصدي حملاوالت 

 اهلجرة غري الشرعية ما يلي: 
م حيث قاومت الشرطة األوروبية املهاجرين 2012ية بوسيدون منذ عام  عمل - 1

 غري الشرعيني القادمني من احلدود البحرية. 
م استخدمت فيها الطريان لضبط ممارسات 2011عملية املطرقة منذ عام    - 2

 مهريب البشر. 
م من أجل اإلمداد 2013عملية النقاط احملورية واليت مت تنفيذها يف عام    - 3

 لدعم الالزم  لتعزيز قدرات التعاون بني الدول األوروبية يف جمال التدريب. اب
م حيث هدفت هذه العملية  إىل مواجهة 2013عملية هريمس منذ عام    - 4

 اهلجرة غري الشرعية عن طريق البحار. 
م حيث هدفت أيضاا إىل ضرورة مواجهة اهلجرة 2013عملية أنيس منذ عام   - 5

 التصدي للقوارب يف عرض البحر.   غري الشرعية عن طريق
م أمهية التعامل مع أزمة اهلجرة 1999ولقد أبرزت قمة اتمبري اليت عقدت يف عام  

غري الشرعية أبساليب وإسرتاتيجيات خمتلفة من أجل التحكم يف الضرورات االقتصادية 
غري للدول األوروبية وكذلك ضرورة ضبط أساليب املراقبة والعمل على إدماج املهاجرين  

الشرعيني داخل اجملتمعات اجلديدة اليت هاجروا إليها، وكذلك أكدت القمة  على ضرورة 
إجراء نظم تشريعية جديدة بشأن اهلجرة واللجوء السياسي داخل الدول األوروبية وإعادة 
النظر يف مسألة الفيزا بني الدول األوروبية. ولقد أنشئت الوكالة األوروبية حلماية احلدود يف 
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م، وابلنظر 2000م من خالل العمل ابتفاقية ديالن األوىل والثانية منذ عام 2001عام  
إىل إسهامات اجملتمع الدويل جبوار إسهامات االحتاد األورويب بشأن مكافحة اهلجرة غري 
الشرعية فإنه ظهر أخرياا مصطلح الطرد من الدول األوروبية لكل من يهاجر إليها بطرق 

جرين غري الشرعيني الذين غالباا ما ينتهكون شروط اإلقامة يف غري مشروعة  أو من املها 
األوروبية  اللجنة  هبا  قامت  للرأي  استطالعات  عقب  ذلك  وجاء  األوروبية،  البلدان 

م وبدأ تنفيذه خاصة بعد أحداث احلادي عشر من سيتمرب 1997االقتصادية منذ عام  
  (Biyartimur, 2001). م2001من عام  

توحيد 2003واليت عقدت يف عام  أما قمة سالونيكي   م أكدت على ضرورة 
الدول األوروبية من أجل إعادة صياغة شروط موحدة من أجل مكافحة اهلجرة غري الشرعية 
وفرض مزيد من احلصار األمين على مهريب البشر. ولقد جنحت الدول األوروبية يف إصدار 

م قراراا  2005ويب يف عام  وثيقة الكتاب األخضر بشأن اهلجرة حيث أصدر اجمللس األور 
الشرعية وذلك  اهلجرة غري  واقعية يف مواجهة ظاهرة  أكثر  ابستخدام سياسات جديدة 
حلماية الدول األوروبية من خطر استنزاف املوارد. ولقد مت إصدار العديد من القرارات من 

إىل   اجمللس األورويب بشأن ضرورة إنشاء مركز يضم املهاجرين غري الشرعيني حال وصوهلم 
األراضي األوروبية. ومن انحية أخرى فقد جنح برانمج الهاي الذي وضع بواسطة دول 
جملس االحتاد األورويب يف تبين خطط جديدة من أجل صياغة احلقوق األساسية للتنقل 
ورسم سياسة أورواب جتاه املهاجرين غري الشرعيني. ومن انحية أخرى فال ميكن إنكار قيمة 

م حيث أبدت كافة 2005ملاين األورومتوسطي الذي إنعقد منذ عام  إسهام املنتدي الرب 
الدول املشاركة  استعدادها لإلسهام يف املشاركة األمنية هبدف مكافحة تسلل املهاجرين 

 غري الشرعيني. 
وكذلك فقد أصدر اجمللس األورويب قراراا إبنشاء الوكالة األوروبية إلدارة احلدود 

بضرورة  استخدام الطائرات املروحية والزوارق البحرية مزودة م واليت أقرت  2005منذ عام  
ابلعديد من األجهزة التقنية احلديثة من أجل تفعيل املراقبة عرب املنافذ البحرية والربية اليت 
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غالباا ما يتسلل منها املهاجرين غري الشرعيني إىل داخل األراضي األوروبية. وكذلك ويف 
األورويب أتسيس الكلية األوروبية للشرطة وكان من بني أبرز العام ذاته فقد قرر االحتاد  

أهداف الكلية األوروبية للشرطة مواجهة خماطر اجلرمية املنظمة العابرة للحدود أي اهلجرة 
غري الشرعية وينتمي إليها العديد من اجلنسيات األوروبية  إال أهنا مل تستطع أن تقدم دعماا 

 كبرياا للقوات األوروبية. 
م من إصدار ميثاق للهجرة األوروبية 2008جنحت الدول األوروبية يف عام    ولقد 

يقضي أبمهية حماربة االجتار ابلبشر ولقد وقع عليه هذا امليثاق قادة وزعماء الدول األوروبية 
أصحاب  من  متنح لألجانب  اليت  الزرقاء  ابلبطاقة  يسمى  ما  امليثاق ابستخدام  أقر  وقد 

ات املهنية والفنية والتقنية تسمح هلم مبقضاها احلصول على حق املؤهالت العالية واملهار 
 اإلقامة للعمل وغالباا ما أييت هؤالء من خارج دول االحتاد األورويب. 

ولقد أظهرت الدول األوروبية جناحاا ملحوظاا من استحداث النظام األورويب ملراقبة 
لدول األوروبية ومت تفعيل هذا م ومت العمل به يف كافة ا2013احلدود الذي اعتمد يف عام  

م حيث يهدف هذا النظام إىل زايدة التدابري األمنية ملنع هتريب 2014النظام منذ عام  
 املهاجرين غري الشرعيني حيت ال يتم انتهاك سيادة الدول األوروبية.  

فبدأت  البالد  الدخول واإلقامة يف  نظم  أيضاا على تشديد  فرنسا  ولقد عملت 
م، وقد أقرت فرنسا قانون ساركوزي الصادر يف 1998إحكاماا منذ عام  إإلجراءات أكثر  

م حيث متيزت بطييعته املتشددة إزاء املهاجرين غري الشرعيني وإزاء املخالفني 2003سنة  
م الذي يقنن 2006لشروط اإلقامة وبعد ذلك التزمت فرنسا بتطبيق قانون هوريتفو لسنة  

ج ومن أبرز سلبيات هذا القانون أنه قد حيرم املهاجر العمالة الوافدة  إىل فرنسا من اخلار 
 من االستمرار يف البالد ويسلبه حقه يف استقدام عائلته من اخلارج. 

ويعترب قانون ساركوزي من القوانني القمعية جتاه حقوق املهاجرين غري الشرعيني 
 (Biyartimur, 2001).  حيث قام إبلغاء حقوق املهاجرين مجلة وتفصيال
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وكذلك فإن فرنسا قد انسجمت مع حتركات االحتاد األورويب إزاء مكافحة اهلجرة 
غري الشرعية حيث إن أملانيا اجتمعت مع الدول األوروبية يف مدينة سرتات فورد يف اململكة 
املتحدة من أجل إبرام مزيد من عقود العمل املتاحة. ومن انحية أخرى فقد دعمت فرنسا 

واالندماج الفرنسية قوات األمن اليواننية ملواجهة املتسللني حلماية من خالل وزارة اهلجرة  
م. وتعد الشواطئ اليواننية أيضاا من أبرز الشواطئ اليت 2010احلدود األوروبية منذ عام  

 تستقبل أعداد كبرية من املهاجرين غري الشرعيني. 
ة  إىل تعزيز وجتدر اإلشارة  إىل أن الدول األوروبية قد إجتهت يف اآلونة األخري 

مبدأ التسوية وهو ما يعين اجتاه الدول األوروبية  إىل حماولة تسوية أوضاع املهاجرين غري 
الشرعيني مبا تقتضية الظروف حيث إن الدول األوروبية يف أغلبها ترغب يف احلفاظ على 
 مكتسبات التنمية االقتصادية اليت حققتها وخاصة منذ بداية القرن العشرين والتستطيع 

إنكار جهود املهاجرين غري الشرعيني يف حتقيق خمططات التنمية االقتصادية لذلك وبناء 
غري  املهاجرين  أوضاع  تسوية  إلعادة  وفرنسا  وأملانيا  أسبانيا  قامت  فقد  تقدم  ما  على 

 الشرعيني وانضمت إىل التسوية إيطاليا الحقاا. 
 الشرعية دور الدول العربية واألفريقية يف مكافحة اهلجرة غري  -جـ 

قامت املفوضية العليا لالجئني التابعة ملنظمة األمم املتحدة ابإلسهام يف مكافحة ظاهرة 
اهلجرة غري الشرعية عن طريق عقد العديد من املؤمترات والتفامهات اليت ميكن االعتماد 
عليها يف تفسري ماهية الدور اليت قامت به جامعة الدول العربية يف مكافحة ظاهرة اهلجرة 
غري الشرعية ومن بني أيرز هذه التفامهات والتوازانت أن هناك تنسيق واضح يف الرؤى بني 

 املفوضية السامية لشؤون املهاجرين وبني جامعة الدول العربية. 
ولقد حرصت الدول األفريقية  على تقدمي كافة اجلهود املبذولة من أجل مكافحة 

عظمي من املهاجرين غري الشرعيني من الدول ظاهرة اهلجرة غري الشرعية حيث إن الغالبية ال
رئيسية   قاعدة  إنشاء  بينها  من  رئيسية  خطوات  عدة  على  بناء  ذلك  مت  ولقد  األفريقية 
الربامج  االعتماد على خرباهتم يف  يتم  املهجر حيث  دول  الشرعيني يف  للمهاجرين غري 



أيوب أنوار املربوك حسني، الربوف الفاتح عبد هللا عبد السالم، د. عبد احلميد حممد علي 
 زرؤوم 

375 

يا لالجئني التابعة ملنظمة اجلديدة اليت يعتمدها االحتاد األفريقي ابلتنسيق مع املفوضية العل
  (Al-Umam Al-Muttaḥidah, 1999) األمم املتحدة.

حيث يعمل االحتاد األورويب على توجية التمويل القادم من الدول املستقبلة من 
أجل حتسني التعليم يف أفريقيا ودعم النظم الصحية فيها مع ضرورة إجياد فرص عمل لألفارقة 

ة، وجتدر اإلشارة  إىل أن دول االحتاد األورويب تبذل جهوداا وعدم تشجيع اهلجرة االنتقائي
كبرية من أجل دعم خطط التنمية يف القارة اإلفريقية مع استمرار العمل على تتبع شبكات 
غري  املهاجرين  ومعاقبة  إبعاد  على  حامسة   قرارات  اختاذ  ضرورة  مع  اإلفريقية  التهريب 

شواطئ األوروبية. ومل يكن هذا اجلهد املبذول الشرعيني الذين ينجحون يف الوصول إىل ال
من قبل الدول األوروبية إال بسبب تفاقم أزمة املهاجرين غري الشرعيني يف عموم الدول 

 األوروبية وأن هذه املشكلة أثرت عليهم بشكل مباشر. 
فالدور الذي تبذله منظمة العمل العربية واملرصد العريب من شأنه أن يسهم يف 

ظاهرة اهلجرة غري الشرعية وخاصة أن الدول اخلليجية أصبحت املالذ اآلمن إجياد خمرج ل
 للعديد من املهاجرين وخاصة من اجلنسيات العربية واآلسيوية بصفة عامة. 

إفريفيا تعاوانا واضحاا من أجل حماربة اهلجرة غري  ولقد أبدت دول مشال غرب 
يطاليا، فرنسا، أسبانيا، الربتغال، الشرعية وخاصة منذ أعلنت الدول األوروبية اخلمسة )إ

املغرب،  اجلزائر،  )ليبيا،  اخلمسة  اإلفريقية  الدول  بني  املشرتك  التعاون  العزم على  مالطا( 
تونس، موريتانيا(. ولقد أبدت الدول العربية واألوروبية تعاوانا كبرياا يف السيطرة  على اهلجرة 

 غري الشرعية يف الدول األوروبية.
م والذي يقوم على ضبط 2004وما تبعة بعد ذلك من لقاء اجلزائر يف عام    

 (Biyartimur, 2001) . .حرية تنقل األفراد من إقليم إىل إقليم آخر
ومن جهة أخرى فإن القمة اإلفريقية األوروبية للهجرة واليت عقدت يف مالطا يف 

واإل2015عام   العربية  الدول  من  العديد  فيها  واليت شاركت  األوروبية م  والدول  فريقية 
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من  العديد  تبنت  واليت  للهجرة  الدولية  اللجنة  يف  ممثلة  املتحدة  األمم  مبشاركة  وكذلك 
التفامهات بشأن حماربة اجلرمية املنظمة وعلى رأسها جرمية االجتار ابلبشر كأحد أبرز اجلرائم  

املهاجري على حقوق  احملافظة   مع ضرورة  الوطين  الطابع  ذات  التنمية العاملية  وتفعيل  ن 
املستدامة يف أفريقيا وخاصة دول شرق ووسط أفريقيا ألهنا تعاين من فقر شديد وتعاين من 
تفاقم الوضع اإلنساين بسبب احلروب األهلية. وكذلك فإن إسهام املؤمتر اإلقليمي الثاين 

قف موحد ملبادرة االحتاد اإلفريقي الذي عقد يف العاصمة السودانية اخلرطوم اليت تبنت مو 
 ,Ahmmed Albari)من كافة الدول األفريقية جتاه جرمية االجتار ابلبشر وهتريب املهاجرين

2007)   

وابلرغم من ذلك فقد اجتمعت الدول األوروبية مع العديد من الدول األفريقية 
من أجل احلد من اهلجرة غري الشرعية. وكذلك فإن الدول األوروبية تسعى بشكل كبري 

يغة موائمة مع تشديد اإلجراءات الرقابية  على احلدود يف ضوء ما تفرضه إىل إجياد ص
الظروف واملالبسات الدولية بشأن اهلجرة غري الشرعية. فقد خرجت اتفاقية برشلونة منذ 

م فيما يعرف ابتفاق الشراكة األورومتوسطي حيث إن هذا املؤمتر يعد انعكاساا 1995عام  
مع دول البحر املتوسط وانقش املؤمتر مسألة اهلجرة غري لتاريخ الدول األوروبية الذي جي

الشرعية ومدى أتثريه على ملف حقوق اإلنسان وأتثريه على اجلوانب السياسية والثقافية 
واألمنية ولقد مجعت هذه الشراكة مخس عشرة دولة هي اجلزائر، املغرب، مصر، تونس، 

 يل.  ليبيا، فلسطني، لبنان، قربص، تركيا، سوراي وإسرائ
وكان من أبرز ما خرجت به اتفاقية برشلونة هو أتسيس قوات األورفورس وهي 
قوات نظامية حبرية وبرية ميكنها التدخل برا وحبرا أبغراض إنسانية ويرجع السر وراء أتسيس 

 هذه القوات استناداا إىل فكرة أتسيس قوات الدفاع األورويب املشرتك.
تبذل   وقامت هذه الشراكة ابستخالص جمموعة  التوصيات حيث البد أن  من 

ا من اجلهود يف حتقيق التنمية لدول حوض املتوسط مع ضرورة سعي  الدول األوروبية مزيدا
الشرعيني وإصدار  املهاجرين غري  الشرعية وهتريب  اهلجرة غري  الدول إىل احلد من  هذه 
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ة اهلجرة غري التشريعات اليت جترم اهلجرة غري الشرعية حيث تعترب معظم الدول األوروبي
اجلانب  على  أتثري سليب  معه  الذي حيدث  األمر  الوطنية  السيادة  انتهاك  من   الشرعية 

 السياسي بني الدول األوروبية والدول األفريقية املطلة  على البحر املتوسط. 
عام  يف  العريب  املغرب  دول  داخلية  وزراء  جملس  عقد  فقد  أخرى  انحية  ومن 

مناقشة  2013 اجتماعاا خبصوص  االجتار م  جرمية  وخاصة  الشرعية  غري  اهلجرة  مسألة 
ابلبشر حيث إجته معظم الوزراء العرب إىل ضرورة تغليظ العقوابت اليت من شاهنا أن حتد 
من اهلجرة غري الشرعية. وكذلك جرائم تبيض األموال واالجتار ابألطفال والنساء وشبكات 

اجلرائم وفداحة انتشارها دولياا فإن   الدعارة وهتريب األعضاء البشرية. ونظراا لكثرة  هذه
اتفاقية من شأهنا مكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود  جامعة الدول العربية قد أصدرت 
الوطنية حيث تقضي هذه االتفاقية بتجرمي جرائم االجتار ابلبشر والسعي إىل تغليظ العقوبة 

سفر فضالا عن جرائم غسيل هبا وكذلك جرائم تزوير املستندات الرمسية وتزوير جوازات ال
 األموال. 

ولقد عمل االحتاد األورويب على عقد مزيد من املؤمترات مع تونس للمناداة بضرورة 
عودة املهاجرين غري الشرعيني مع التأكيد على احرتام حقوقهم اإلنسانية يف إجياد خمرج 

ملكة املغربية بشأن لوضعهم اإلنساين املرتدي. كما خاض االحتاد األورويب اجتماعاا مع امل 
املادة   ملناقشة  الشرعية  غري  مسألة    69اهلجرة  وأن  املهاجرين  العمال   تقر حبقوق  اليت 

استقدام عمالة منوط بتشديد اإلجراءات ملنع تسلل مزيد من املهاجرين وهو ما عربت عنه 
العديد   من االتفاق املشرتك بينهم. وكذلك فإن االحتاد األورويب قد أبرم  71أيضاا املادة  

من االتفاقيات مع مصر بشأن توفري العديد من عقود العمالة املومسية كما شهدت العديد 
من البلدان األوروبية ترحيل العديد من اجلزائريني املخالفني لشروط اإلقامة واملهاجرين غري 

 . (Isma’īl, 2007) منهمالشرعيني  
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ا من االجتماعات وا التفاقيات مع ليبيا حيث إن ولقد عقد االحتاد األورويب مزيدا
ليبيا تعترب من أبرز الدول اليت ينطلق منها املهاجرين غري الشرعيني. ومن اجلدير ابلذكر أن 
هناك العديد من االتفاقيات مع اجلانب اللييب حيث وقعت اجلماهريية العربية الليبية اتفاقاا 

م واليت تعترب 2004و  م2000مع إيطاليا بشأن مكافحة اهلجرة غري الشرعية منذ عامي 
من أبرز االتفاقيات اليت سلطت الضوء على أزمة اهلجرة غري الشرعية حيث ينطلق من 

 املوانئ الليبية العديد من املهاجرين غري الشرعيني قاصدين املوانئ األوروبية. 
ولقد اعتمدت احلكومة اإليطالية برائسة بريلسكوين على عدة مبادئ أمهها أن 

ن تقدم دعماا لوجستياا إىل احلكومة الليبية برائسة العقيد معمر القذايف من إيطاليا عليها أ 
التدريبية  والدورات  الالزمة  اخلربات  تقدمي  وكذلك  الشرعية،  غري  اهلجرة  مكافحة  أجل 
للقوات األمنية. وكذلك فإن احلكومة اإليطالية قد قدمت وعلى نطاق واسع سبل تعزيز 

الليب  للموانئ  اجلوية  الوطنيةاملراقبة  للسيادة  انتهاكاا  يشكل  أيضاا  الذي  األمر   Said) .ية 

Rachid, 2007)    

وابلرغم من اختاذ السلطات الليبية إجراءات أكثر حزماا جتاه مواجهة ظاهرة اهلجرة 
غري الشرعية إال أن املهاجرين غري الشرعيني قد استغلوا مسألة طول احلدود البحرية وجغرافية 

تخذوا من ليبيا نقطة انطالق إىل املوانئ األوروبية بصفة عامة واإليطالية املوانئ الليبية لي
بصفة خاصة. األمر الذي قد يتسبب يف أزمة سياسية بني الدول األوروبية وبني احلكومة 

 .   (Said Rachid, 2007)الليبية
ولقد استمر التفاوض مع احلكومة اإليطالية لفرتة طويلة من الزمن وكذلك فإن 

د من املتسللني من الدول اإلفريقية غالباا ما يتسللون إىل داخل األراضي الليبية ومن العدي
مث يتواصلون مع املهربني من جتار البشر لتهريبهم يف قوارب قد تبدو متهالكة والتصلح 
لإلحبار ليواجهوا خماطر املوت واهلالك يف عرض البحار أو الوصول إىل الشواطئ األوروبية 

األمر الذي قد يعرض سيادة الدول األوروبية لالنتهاك. وكذلك فإن اجلانبني  أو اإليطالية 
م واليت أقرت بضرورة تغليظ 2008اللييب واإليطايل قد وقعا على مذكرة تفاهم منذ عام  
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االتفاقية  هذه  لنصوص  وطبقاا  ابلبشر.  االجتار  يف  نفسه  له  تسول  من  لكل  العقوابت 
دوراي عمل  وليبيا  إيطاليا  الشرعية تستطيع  غري  اهلجرة  من  احلد  شأهنا  من  مشرتكة  ت 

كمحاولة الكتشاف املهاجرين غري الشرعيني وتقدمي يد العون أيضاا للقوات الليبية العاملة  
على أن يكون اجلانب اإليطايل ملزماا إبمداد ليبيا ابلزوارق الالزمة لضبط شؤون احلدود 

 الليبية.  
م 2011فرباير    17إىل أن قامت أحداث  ولقد ظلت هذه االتفاقية قيد التنفيذ 

وابلرغم من ذلك فإن الدول األوروبية مازالت تدعو ليبيا إىل اختاذ مواقف أكثر حزماا جتاه 
ظاهرة اهلجرة غري الشرعية واليت مت التوقيع على أعقاهبا مع احلكومة االنتقالية بشأن اهلجرة 

 غري الشرعية. 
اجلدل الشديد داخل اجملتمع اللييب حيث   ولقد تسببت هذه االتفاقية يف حالة من 

إن بعض اخلرباء يرى أهنا تعد انتهاكاا جلياا للسيادة الوطنية الليبية، ويقدم اجلانب اإليطايل، 
حسب املذكرة، دعم ومتويل برامج تنموية يف املناطق املتضررة من ظاهرة اهلجرة غري الشرعية، 

والبنية املتجددة  املوارد   يف قطاعات خمتلفة كالطاقة  التحتية والصحة واملواصالت وتنمية 
العلمية  اجملاالت  يف  الدراسية  املناهج  من  عدد  وختصيص  التعليم  تطوير  ودعم  البشرية 
احلديثة، كما تلتزم إيطاليا وفق املذكرة، بتقدمي الدعم الفين والتقين لألجهزة الليبية املكلفة 

ية والبحرية، املتمثلة يف ركن حرس احلدود مبكافحة اهلجرة غري الشرعية وأتمني احلدود الرب 
املذكرة  وتؤكد  الداخلية.  بوزارة  العالقة  ذات  واالدارات  الدفاع  بوزارة  السواحل  وخفر 

الليبية، أيضاا تعاون اجلانبني خالل ثالثة أشهر من توقيع املذكرة يف طرح تصور   - اإليطالية  
ودوافع اهلجرة السرية. كما تعمل لتعاون أورويب إفريقي أمشل وأوسع للقضاء على أسباب  

على تشجيع املنظمات الدولية العاملة يف جمال اهلجرة على مواصلة جهودها الرامية إىل 
إعادة املهاجرين إىل بلداهنم... وتدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ انطالقا من اتريخ توقيعها 

سنوات قابلة للتجديد   3  ، وتبقى سارية املفعول مدة 2017فرباير  2املوافق ليوم اخلميس  
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تلقائيا ملدة مماثلة. األمر الذي سوف نستعرض آاثره يف املطلب الثاين أال  وهو أتثري تلك 
 االتفاقيات الدولية  على انتهاك السيادة الوطنية للدولة الليبية.

غري  اهلجرة  ظاهرة  حملاربة  األوروبية  الدول  تستخدمها  اليت  اآلليات  الثاين:  املطلب 
  الشرعية

مما الشك فيه أن هناك العديد من اآلليات اليت تستخدمها الدول األوروبية حملاربة وجماهبة 
ظاهرة اهلجرة غري الشرعية اليت تعترب من أبرز األخطار اليت تواجه الدول األوروبية. فاآلليات 

وإجرائي، ومنذ اليت تستخدمها الدول األوروبية منها ما هو قانوين ومنها ما هو تنظيمي  
تفاقم ظاهرة اهلجرة غري الشرعية فإن الدول األوروبية تعمل جاهدة  على اختاذ مزيد من 
اإلجراءات احلامسة حيال تفافم هذه الظاهرة. فالدول األوروبية تنظر إىل اهلجرة غري الشرعية 

األوروبية مبثابة التهديد الذي يواجه كافة الدول األمر الذي يؤدي إىل تكاتف كافة الدول  
يف اختاذ سياسة موحدة جتاه مسألة اهلجرة غري الشرعية، ولقد تقامست الدول األوروبية 
حتمل مسؤولية املهاجرين غري الشرعيني إىل احلد الذي أصبحوا فيه عبئاا على موارد تلك 

 ,Wright, M., Levy, M., & Citrin )الدول اقتصادايا فضالا عن األعباء األمنية جتاههم

J, 2016) 

 

 اآلليات القانونية اليت اختذهتا الدول األوروبية للحد من اهلجرة غري الشرعية -أ
األوروبية  الدول  قامت  اليت من خالهلا  املراحل  الدول األوروبية ابلعديد من  ولقد مرت 
بتطوير التشريعات القانونية مبا يسهم يف استيعاب املهاجرين غري الشرعيني ووضعت أسس 

شأهنا أن تدمج املهاجرين غري الشرعيني يف بلد املهجر مبا ال خيل حبقوق املواطنيني عامة من  
األصليني، حيث إن كافة الدول األوروبية مبنية يف األصل على املهاجرين. وابلتايل دفعت 
العديد من األسس  الشرعية عن طريق وضع  اهلجرة  توفري فرص  الدول إىل حماولة  تلك 

من خال اليت  اهلجرة واملعايري  فرصته يف  على  احلصول  الشرعي  غري  املهاجر  يستطيع  هلا 
 . (Huda, 1999)لتحسني وضعة االقتصادي واملادي إذا كان مؤهالا لتلك املهمة
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ومن انحية أخرى فإن التطور التشريعي الذي صاحب قوانني هذه الدول قد أرسى 
الدول األوروبية جملاهبة اهلجر  ة غري الشرعية وبصفة جمموعة من األسس تعمم على كافة 

الدول  معظم  اقتصادات  هبا  أتثرت  اليت  العاملية  املالية  لألزمة  السلبية  اآلاثر  بعد  خاصة 
 األوروبية. 

هذه  ومبقتضى  احلصينة،  أورواب  سياسة  األوروبية  الدول  اعتمدت  فقد  وابلتايل 
وضرور  األورويب  االحتاد  لدول  احلدودية  الرقابة  ضبط  إىل  هتدف  فإهنا  سن السياسة  ة 

التشريعات أمنية تنتهج هنجاا متشدداا حيال أزمة اهلجرة غري الشرعية. ومن اجلدير ابلذكر 
أنه بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب شهدت الدول األوروبية تنامي للعنصرية واملعاداة 
جتاه املهاجرين غري الشرعيني، وبرزت املشاعر املعادية للمهاجرين غري الشرعيني حني دأب 

جر مغريب خمتل عقلياا على قتل فتاة أسبانية األمر الذي خرج معه العديد من األسباب مها
 ليحرقوا كل بيوت املغاربة املهاجرين وأضرموا النار يف حماهلم التجارية وسياراهتم ومساجدهم. 
ولقد شرعت العديد من الدول األوروبية مثل أسبانيا يف البدء يف عمل سياج عازل 

املغاربية األسبانية وخاصة يف مدينة سبته ومليلة وزايدة تفعيل املراقبة   على طول احلدود
البحرية  على جزر الكناري األسبانية، وكذلك فإن االحتاد األورويب شرع يف زايدة اإلنفاق 
على النظم األمنية وكامريات املراقبة اليت من شأهنا تكشف املهاجرين غري الشرعيني من 

م ابستخدام كامربات ذات األشعة 1993قدمة حبرايا منذ عام  خالل استخدام تقنية مت
حتت احلمراء فضالا عن مزيد من أجهزة االستشعار البصري املتطورة وأبراج املراقبة ونظم 
الرادارات املتطورة وكامريات الصور احلرارية وكذلك إطالق قمر صناعي يطلق عليه شبكة 

. حيث يعمل القمر الصناعي على مراقبة منطقة احلصان البحري ملراقبة اهلجرة غري الشرعية
من   يقارب  ما  بتكلفة  هلا  اجملاورة  واملناطق  طارق  فإن   35جبل  وابلتايل  دوالر.  مليون 

إدماج  حنو  قدماا  السري  هو  األول  رئيسيني  على شقني  تعمل  األسبانية كانت  السياسة 
الشرعي يف اجملتمع األورويب حفظاا حلقوقه مع ضرور  ة احلد من اهلجرة غري املهاجر غري 
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التعاون  لسياسة  األورويب  االحتاد  انتهاج  من  وابلرغم  النظامية.  غري  أو  الشرعية  
األورومتوسطي إال أن سياسة التعاون مع حكومات دول مشال أفريقيا ال تكفي للحد من 

طاليا ظاهرة اهلجرة غري الشرعية. ولقد عملت إيطالياا أيضاا إىل تعقيد إجراءات اإلقامة يف إي
فضالا عن إقامة  احلكومة اإليطالية ملراكز إيواء يتم فيها احتجاز املهاجرين غري الشرعيني، 
وتعترب إيطاليا من أبرز الدول املتضررة ابهلجرة غري الشرعية حيث يتخذ يف شأهنم قرار إما 

ال إيطاليا سياسة  اعتمدت  إيطاليا. وابلتايل فقد  العمل يف  أو  اإلقامة   أو  طرد ابلرتحيل 
من القانون الذي يقضي ابحلبس من سنة  إىل أربع سنوات   13واحلبس استناداا لنص املادة  

لألجنيب الذي صدر حبقه قرار ابلطرد من السلطات اإليطالية ومل يغادر، ولقد أقرت املادة 
من نفس القانون إجراءات الطرد جتاه املهاجرين غري الشرعيني أو جتاه من يتواجدون  14

 . (Huda, 1999) قليم اإليطايل دون وجه حعلى اإلق
أنه جيب مرافقة من صدر   189من القانون املعدل رقم    14وكذلك فإن املادة  

حبقه مغادرة إيطاليا والتأكد من أنه غادر احلدود ويف حال عدم وجود مستندات لدى 
القانون املهاجر غري الشرعي حيبس املهاجر ويؤمر برتجيله إىل بالده األصلية. ولقد أقر  

يوم.   60إىل    30اإليطايل وهو ما يعرف بقانون يوسي فيين أن مدة احلبس ترتاوح بني  
ويقوم رئيس الشرطة ابختاذ قرار الرتحيل للمهاجر غري الشرعي يف خالل مخسة أايم من 
صدور احلكم برتحيل املهاجر غري الشرعي على أن حيصل املهاجر على وثيقة مكتوب 

وكذلك طرد املقيمني يف األراضي اإليطالية وانتهت اإلقامة القانونية فيها احلكم اجلنائي،  
للمادة   طبقاا  القانون رقم    15وجتاوزوها  أو  فيين  بوسي  قانون   ,Ramadan).189من 

2008) 

إذا كان من صدر   19ولقد صدرت العديد من االستثناءات يف نص املادة رقم  
شهور من والدة الطفل أو يف حالة   6ع  الطرد حبقه إمرأة حامل فإن القرار يؤجل بعد وض

وجود قصر دون عائل. وكذلك األشخاص الذين لديهم مشاكل سياسية  أو دينية  أو 
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اجتماعية يف بلداهنم األصلية. أو من يوجد له قريب خاصل على اجلنسية اإليطالية وتصدر 
 هذه االستثناءات مبوجب حكم قضائي. 

راضي اإليطالية حيث أصبح املهاجرين ولقد تعقدت إجراءات اإلقامة  على األ 
اإلقامة يف  يتطلبون وقتاا طويالا حىت حيصلوا على تصريح ابملوافقة  على  الشرعيني  غري 
األراضي اإليطالية  على أال يتعدى التصريح شهوراا قليلة  إال إذا كان املهاجر غري الشرعي 

ون اإلقامة أن جتديد اإلقامة من قان  5من الفقرة    1مرتبط بعقد عمل. ولقد أشارت املادة  
 مرتبط بتصريح عمل األمر الذي يطلق عليه االنضباط القانوين لقانون بوسي فيين. 

عام   منذ  للمهاجرين  أبواهبا  تفتح  فرنسا كانت  م حيث 1889وابلرغم من أن 
أصدرت السلطات الفرنسبية قانون اهلجرة الذي أسهم يف جتنيس عدد كبري من املهاجرين 

عل أزمة وحصوهلم  بروز  ومع  الثمانينات  ومنذ  الفرنسيون.  هبا  يتمتع  اليت  االمتيازات  ى 
م الذي ينظم إجراءات  1980املهاجرين غري الشرعيني أصدرت فرنسا قانون بونيت يف عام  

م 1993الطرد والرتحيل من األراضي الفرنسية. فضالا عن قانون ابسكوا الصادر بتاريخ  
أقر بضرورة مل مشل األسر مم للمهاجر أن يستجلب عائلته، وقانون دوبريه الذي  يتيح  ا 

م الذي أقر بضرورة حصول السلطات الفرنسية  على بصمات املهاجر الراغب يف 1997
احلصول على اإلقامة يف فرنسا ووسع هذا القانون من صالحيات الشرطة الفرنسية حيث 

ات للمخالفني فضالا عن أصبح هلم مطلق احلرية يف إلغاء التصاريح أو عرقلة جتديد اإلقام
م حيث يقضي 1998أايم كاملة، وقانون شبيفنمان   10إىل    7حق حبس املهاجر بني 

بضرورة إرجاع فئات معينة وعدم السماح هلم بتجديد اإلقامة مع ضرورة طردهم وترجيلهم. 
وابلتايل فإن فرنسا تعمل على سن القوانني اليت من شأهنا أن تعرقل وجود املهاجرين غري 

لشرعيني يف األراضي الفرنسية مع توسيع صالحيات الشرطة الفرنسية يف سجن املهاجرين ا
استثناءات   منح  مع ضرورة  لفرنسا  الوطنية  للمصلحة  االصلية حتقيقاا  لبلداهنم  وترحيلهم 

 للعلماء مع ضرورة توفري حياة كرمية هلم ولعائالهتم. 
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الصادر يف عام   قانون ساركوزي  القوانني م الذي  2003وأخرياا  يعترب من أشد 
صرامة جتاه قضية املهاجرين غري الشرعيني حيث يقضي بضرورة القبض على املهاجر غري 

يوماا كما أقرته القوانني السابقة.   12يوم بدالا من    32الشرعي وحبسه ملدة تصل إىل  
ذ واضطرت السلطات الفرنسية  إىل الرتاجع وإعادة العمل بقانون هورتيفو املعمول به من

م والذي يقضي بتعزيز فرصة املهاجرين العمال والذي صمم بطريقة انتقائية. 2006عام  
اهلجرة واليت ختتص  إنشاء وزارة  أنه تعمد  إال  السلطة   ومنذ وصول ساركوزي إىل رأس 

  (Amran, Juwan And Saleh, 2009) .بشؤون اهلجرة واملهاجرين غري الشرعيني

استخدام البطش واختاذ كافة التدابري اليت من   وقد توسعت  السلطات الفرنسية يف 
شأهنا قمع املهاجرين غري الشرعيني، إىل أن وصل األمر ابلفرنسيني برغبتهم ابلتعرف على 
الشفرة الوراثية اجلنيية للمهاجرين غري الشرعيني. وجتدر اإلشارة  إىل أن غالبية القوانني 

وقهم من حيث حق ضم األسرة يف الفرنسية كانت حتول دون حصول املهاجرين على حق 
دول املهجر، وابلتايل فإن قانون ساركوزي اجلديد قد ألغى االعرتاف حبقوق املهاجرين غري 
الشرعيني املودودين على األراضي الفرنسية. وكان القانون الفرنسي ينظر إىل املهاجرين غري 

م فإن 911/2006قانون  يف ال  104الشرعيني نظرة إزدراء وطبقاا للقانون الفرنسي املادة  
القانون إشرتط على املهاجر حىت ميكن قبول طلبة حبق ضم األسرة  إال يقل دخله عن 

يورو فضالا عن ضرورة إجادتة للغة الفرنسية ومعرفة قيم ومعتقدات الدولة الفرنسية   1250
قل واحرتامها، وكذلك فقد أقر القانون للمتزوج من فرنسية أن حيصل على مدة إقامة  ال ت

 عن عشر سنوات.
وقد تعاونت فرنسا مع دول االحتاد األورويب بشكل كبري وخاصة يف ضبط اإلطار 

املادة   بتطبيق  الشرعية حيث إهنا شرعت  اهلجرة غري  من   622/1التشريعي للحد من 
القانون املتعلق بدخول وخروج األجانب حيث يعاقب كل من يسهل دخول املهاجرين 

ألف يورو.   30سنوات ودفع غرامة مالية    5متهم ابلسجن ملدة  غري الشرعيني وتسهيل إقا
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اتفاقية تشنجن  الثالثة مع  الثانية واملادة  املادة  تناغماا مع  القرارات  وابلتايل جاءت هذه 
 وكذلك الربوتوكول اخلاص بتهريب املهاجرين. 

يقضي  الذي  األورويب  االحتاد  على  الضيف  العامل  فكرة  فرنسا  اقرتحت  ولقد 
املوافقة  على منح عقود عمل لطالبو اهلجرة  على أن يكون يشمل العقد مدة  بضرورة  

زمنية معينة مع األخذ يف االعتبار منح مواطين الدول اليت يهاجر منها األفراد فرصاا أكرب 
ولقد  احلياتية.  أوضاعهم  ولتحسني  االقتصادية  احلياة  هلم لإلسهام يف  وتوفري مساحات 

مب األوروبية  الدول  املخالفني وافقت  ترحيل  مسألة  على  وإيطاليا  وفرنسا  بريطانيا  فيهم  ا 
م 2010والطرد للمهاجرين غري الشرعيني. ومن انحية أخرى فقد دعمت فرنسا منذ عام  

الشرطة اليواننية يف ترحيل املهاجرين غري الشرعيني، وأسفرت نتيجة ضغوط فرنسا على 
 من حرس احلدود إىل اليوانن.   عنصر   175االحتاد األورويب من جناحها يف إرسال  

وابلرغم من اإلجراءات اليت تتخذها كربى الدول األوروبية يف حفظ احلدود وعدم 
أن  إال  الشرعيني  غري  املهاجرين  ترحيل  حبق  واالحتفاظ  األوروبية  الدول  سيادة  انتهاك 
املنظمات احلقوقية ومنظمات حقوق اإلنسان متارس ضغوطاا شديدة من أجل ختفيف حدة 

 اإلجراءات اليت تتخذها الدول األوروبية حيال أزمة املهاجرين غري الشرعيني. 
 اإلجراءات التنظيمية اليت اختذهتا الدول األوروبية للحد من اهلجرة غري الشرعية -ب

منذ قيام االحتاد األورويب ابلتسامح وحماولة إدماج املهاجرين غري الشرعيني يف احلياة العامة 
حقوقهم ك االحتاد ومنحهم  أرهقت كاهل  قد  الشرعية  غري  اهلجرة  ظاهرة  أن  إال  املة  

األورويب. ولقد إبتكرت دول االحتاد األورويب العديد من األنظمة اليت من شأهنا أن تعزز 
فرص فرض األمن يف االحتاد األورويب ومحاية دول االحتاد األورويب من خماطر اهلجرة غري 

م وتفعيل نظام تشنجن 2008جرة األورويب منذ عام  الشرعية عن طريق تفعيل ميثاق اهل
  (Hicham, 2009)م.1985

 نتائج الدراسة
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لقد أسهم البحث يف التعرف على ماهية ومفهوم اهلجرة غري الشرعية لغة واصطالحاا -
وأبرز الفرق بينه وبني مفهوم اهلجرة غري الشرعية يف القانون الدويل والعالقات الدولية. 

البحث يف التعرف على املفهوم القانوين للهجرة ومعرفة الفرق بني التهريب وكذلك أسهم  
واالجتار ابلبشر. ولقد تطرق البحث إىل التعرف على أنواع اهلجرة غري الشرعية والفرق 

 بينها وبني اهلجرة الشرعية.
أوضحت الدراسة مسألة التعرف على إسهامات اجملتمع الدويل يف مكافحة اهلجرة غري -

عية فقد أشار البحث إىل معظم االتفاقيات واملواثيق الدولية اليت أشارت إىل استفحال الشر 
خطر مشكلة اهلجرة غري الشرعية وابلتايل فإن البحث قد أشار إىل دور األمم املتحدة يف 
التصدي ملشكلة اهلجرة غري الشرعية فضالا عن قيام االحتاد األورويب بدور أمين ابرز يف 

 .اهلجرة غري الشرعية  التصدي لظاهرة 
 التوصيات: 

 من خالل ما توصل إلية الباحث من نتائج فإنه ميكن إلقاء الضوء على توصيات البحث: 
تبوء ابلفشل إذا ما - إن أي حماولة جادة للحد من ظاهرة اهلجرة غري الشرعية سوف 

دول النامية اقرتنت احللول األمنية حبلول واقعية برامجاتية من شأهنا أن تدعم اقتصادات ال
 .وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان وحصول الفرد على كامل حقوقه السياسية

ضرورة قيام السلطات الليبية بعمل إحصائيات دورية عن أعداد املهاجرين غري الشرعيني   -
 والدول اليت أتيت منها وبصفة خاصة تلك الدول اليت تعاين من مشاكل اقتصادية وسياسية.

حتاد األورويب جبانب الوالايت املتحدة األمريكية مبسؤوليتهما الدولية ضرورة قيام دول اال  -
 جتاه اكتشاف عمليات هتريب البشر عرب األقمار الصناعية وكامريات املراقبة.
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