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 ة ـــدمـــمق
في العصور القديمة عرف اإلنسان الهجرة والتهجير ألسباب مختلفة كان أهمها الكوارث    

فقد كان الجفاف أو الزالزل أو ما شابه من حوادث  -الحروب -الطبيعية والبيئية وبدرجة أقل
ات من أرض مصابة إلى أرض آمنة أو خصبة مواتية لتوطين طبيعية سببًا لهجرة جماعية لجماع

 .جديد للجماعة
ولعبت الحروب والغزوات في العصور القديمة دورًا في إيجاد ظاهرة عرفت حديثًا باسم التهجير    

وال يتشابه  جماعات كاملة لترك مكانها والنزوح بعيداً  –في بعض األحوال  –القسري الذي دفع 
إال في جوانب محدودة، فلم تكن العصور القديمة تعرف هجرة  العاملين أو  الماضي مع الحاضر

لتعود إلى  يالهجرة بقصد العمل، ولم تكن قوافل التجارة تتوطن في البلد المضيف، بل تبيع وتشتر 
 .موطنها مرة أخرى

صور رف بعصر الرأسمالية عن الهجرات القديمة وعن العهذا وتختلف الهجرات الحديثة فيما ع     
اإلقطاعية الوسيطة، ففي العصور اإلقطاعية كان فقراء الفالحين أشباه عبيد في أرض المالك 
وكان الطعام والحماية مضمونين من المالك، واألحرار يعملون بالتجارة أو الحرف في بيئة  مستقرة 

ى تفكر في الفئات االجتماعية األخرى كانت توجد االرستقراطية وطبقة العبيد ولم تكن األول يوف
 .أي هجرة والثانية ال تملك أي حق في التنقل الحر

ففي مرحلة والدة النظام الرأسمالي  ،لقد ارتبطت الهجرات الحديثة حصرًا بنواتج الرأسمالية   
مغامرة : األولى :هناك عمليتان متوازيتان من ضرورات توسع النظام وتطوره توبداياته كان

دت إلى تدمير حضارات قديمة وطرد واستبعاد شعبها، مثل ما اكتشاف األراضي الجديدة التي أ
بعد ذلك بأمريكا الشمالية وسيطرة المهاجرين  يلحضارات الهندية القديمة فيما سمحدث مع ا

 .البيض والقضاء على كل أثر للنظم الهندية التقليدية
 .مزارع البيضجلب العبيد خاصة من أفريقيا كعمالة رخيصة بال ضمانات للعمل في : الثانية

    
كانت الموجة األولى للمهاجرين مصاحبة للجيوش ذات الهيمنة العسكرية الغربية فقد وفد من    

دول أوروبا مغامرين جدد لالستفادة من أسواق البلدان التي تم فتحها فأتت الشركات والتجار وحتى 
حت الحماية العسكرية الحرفيون والمهنيون األوروبيون في جاليات كبيرة لتستوطن وتستثمر ت

والقانونية، فالقانون لم يكن يطبق عليهم ولم يكونوا  يحاكمون أمام القضاء الوطني إذ كانت لهم 



رف باسم القضاء المختلط، هذا فضاًل عن االستيطان الطويل نسبيًا للقوات محاكم خاصة فيما ع  
 .العسكرية ومن صاحبهم من فنيين وخبراء وباحثين وغيرهم

كانت أثرا لالستعمار، فباستثناء استمرار استيطان  ينت الموجه الثانية للهجرة التثم كا   
المستعمرين البيض في جنوب إفريقيا، وفرض نظام استعماري استيطاني صهيوني بدعم عسكري 
أمريكي أوروبي في أرض فلسطين المحتلة، غادرت الجيوش ومعها معظم الجاليات األوروبية 

 -وأحيانا –ل محل الجيوش والهيمنة العسكرية سبل جديدة بالتعاون مع أراضى المستعمرات وح
يؤكد  رأسماليظل نظام  فيالفرض على األنظمة الوطنية أبعادا استعمارية تحقق مصالحهم 

 . ويصون ويحمى كل المزايا التي حصلوا عليها أثناء فترة االحتالل وما بعدها
ادية وبقايا االمتيازات في التبادل االقتصادي الدولي ت االتفاقيات االقتصهذا السياق حلّ  يوف   

وتقسيم العمل الدولي محل الجيوش، ونتيجة لذلك استمرت وتعمقت أزمات الهياكل االقتصادية 
وعمليات التنمية في دول العالم الثالث في مرحلة األنظمة الوطنية، ومع االستقطاب الدولي السابق 

ة إليها حلمًا وحاًل لبؤس الماليين في دول العالم الثالث، وبدأت معسكرين بدت أوروبا والهجر البين 
أوروبا وأمريكا كأثر لما أحدثه االستعمار واالمبريالية  يموجة الهجرة بغرض العمل أو التوطين ف

وتقسيم العمل االمبريالي في بلدانهم مع  تشوه هياكل وغياب التنمية الحقيقية وتدنى مستويات 
 .والدخول فيها الحياة وفرص العمل

ومن الدراسات التي تناولت موضوع الهجرة غير الشرعية في الجزائر دراسة للباحث في جامعة    
، وقد "أسباب ودوافع اإلقبال على الهجرة غير الشرعية " بعنوان ( 5889)الجزائر محمد معمر 

 ن االعتبار جميعبعي ةآخذ الهجرة غير الشرعيةالدراسة على أسباب ودوافع اإلقبال على  رّكزت
إقباال متزايدا على الهجرة  العوامل اّلتي لها صلة بالموضوع في مدينة الغزوات بالجزائر التي تشهد

وقد خلصت الدراسة إلى أن سن المهاجرين غير . التي أصبحت مهنة محترفة لدى شبابها
اه الخدمة الوطنية الشرعيين ومستواهم التعليمي وترتيبهم بين األخوة داخل األسرة ووضعيتهم اتج

كّلها عوامل تؤثر في تصوراتهم لإلقبال على الهجرة غير الشرعية، وذلك انطالًقا من عوامل الدفع 
المتمثلة في انعدام فرص التشغيل وتفشي البيروقراطية والعراقيل اإلدارية إضافة إلى تدني مستوى 

 .المعيشة
" تحذذت عنذذوان   ( 5811ينذذاير  *اسذذة الدوليذذة السي) وكذذذا دراسذذة للبذذاحثتين ناديذذة وفتحيذذة ليتذذيم    

التسذاؤل حذول مذا  حيذث أثذارت الدراسذة" البعد األمني فذي مكافحذة الهجذرة غيذر الشذرعية إلذى أوروبذا 
مذن  إذا كانت المقاربة األمنية التي انتهجها االتحاد األوروبي تعد الحذل األنجذع لهذذه المعضذلة أم ال



سذذها االتحذذاد األوروبذذي للحذذد مذذن الحلذذول األمنيذذة التذذي كرّ  فعاليذذة ونجاعذذة ىمذذد خذذالل التركيذذز علذذى
 .الهجرة غير الشرعية من دول الشمال اإلفريقي

وقذذد انتهذذت الدراسذذة إلذذى أن هنذذاك مسذذؤولية مشذذتركة بذذين كذذل مذذن الذذدول المسذذتقبلة    والمصذذدرة    
عذذذذذن مأسذذذذذاة  تتحمذذذذذل مسذذذذذؤولية أساسذذذذذية" اإلفريقيذذذذذة " للمهذذذذذاجرين السذذذذذّريين، إذ أن الذذذذذدول المصذذذذذدرة 

المهذذاجرين مذذن خذذالل إخفاقهذذا فذذي سياسذذات التنميذذة المحليذذة وعجزهذذا عذذن تحذذديث المجتمذذع وتذذأمين 
ومذذن جهذذة أخذذرى تتحمذذل الذذدول األوروبيذذة مسذذؤولياتها مذذن خذذالل حصذذر . الحيذذاة الكريمذذة لمواطنيهذذا

دفع الشذباب حلولها في المقاربات األمنية الضذيقة متجذاوزة الظذروف االقتصذادية واالجتماعيذة التذي تذ
 . إلى المجازفة بأرواحهم في سبيل حلم الهجرة إلى أوروبا

فقذذذد شذذذّكلت منطقذذذة المغذذذرب العربذذذي وبخاصذذذة الجزائذذذر نتيجذذذة لمجموعذذذة مذذذن  طذذذاروفذذذي هذذذذا اإل   
العوامل الداخلية واإلقليمية سوف نتطرق لها بالتفصيل من خالل الدراسذة مركذزا مهمذا لظذاهرة دوليذة 

ويعذود ذلذك إلذى  .غير الشرعية نحو الضفة الشمالية للبحر األبيض المتوسط أال وهي ظاهرة الهجرة
الروابط التاريخية والسياسية واالقتصادية التي تربط منذ القدم بين دول أوروبا خاصة فرنسذا واسذبانيا 

 (.المغرب والجزائر وتونس)وايطاليا مع منطقة المغرب العربي 
  المشكلة البحثية

ة غير الشرعية واحدة من أهم القضايا المعاصرة التي تحتل صدارة تمثل ظاهرة الهجر    
االهتمامات الدولية والوطنية السيما في ظل التوجه العالمي نحو العولمة االقتصادية وتحرير قيود 
التجارة ، وذلك يقضي بفتح الحدود وتخفيف القيود على السلع وحركة رؤوس األموال وما نتج عن 

واجتماعية على الدول النامية والفقيرة ، هذه االنعكاسات السلبية ساهمت  ةذلك من آثار اقتصادي
بشكل كبير في بروز مفهوم األمن اإلنساني وبلورته من جهة وزيادة وتيرة الهجرة غير الشرعية 

وبذلك تطرح . نحو الدول المتقدمة من أجل خلق ظروف معيشية أفضل لألفراد من جهة ثانية
هل يمكن أن تساهم آلية األمن اإلنساني في التقليل من ظاهرة : تمثل فيالدراسة سؤاال عاما ي

 الهجرة غير الشرعية في الجزائر ؟ 
  :  فرعية أسئلة ةعدّ  الرئيسي السؤال هذا عن يتفرع و   
 ما طبيعة الهجرة السّرية التي تواجهها الجزائر؟     -
 ات األمن اإلنساني ؟ ومؤشر  غير الشرعية هل هناك عالقة فعلية بين الهجرة - 
 ما هي اآلليات المناسبة الكفيلة بمواجهة هذه الظاهرة ؟ - 
 ية في   الجزائر ؟ما مدى فعالية االرتقاء باألمن اإلنساني في الحد من ظاهرة الهجرة السرّ  - 



 :ولإلجابة على اإلشكالية واألسئلة الفرعية فقد اعتمدنا على الفرضيات التالية   
أن األسباب االقتصادية واالجتماعية تقف وراء رغبة الشباب في الهجرة : ولىالفرضية األ  -

 .السّرية
الواقع الجزائري يساهم في الهجرة غير األمن اإلنساني في غياب مرتكزات أن : الفرضية الثانية -

 .الشرعية
 منهج الدراسة 

 :باستخدام الذكر سالفة التساؤالت على اإلجابة الدراسة تحاول  
ج الوصفي التحليلي والذي يتضمن وصف وتسجيل وتحليل وتفسير الظروف المختلفة التي المنه

تحيط بالظاهرة موضع الدراسة، ويشتمل هذا المنهج على بعض األنواع من المقاربات التي تسعى 
الكتشاف العالقات بين المتغيرات، عن طريق جمع معلومات وافية ودقيقة حسب الواقع ووصفها 

 . صائصها وأسبابها للوصول إلى استنتاجات محددة بشأنهاوصًفا يوضح خ
تلك الطريقة العلمية الكمية التي يتبعها  باإلضافة إلى استخدام المنهج اإلحصائي، والذي يعني   

 ذلك على خطوات بحث معينة وتنظيمها وترجمتها بيانيا ثم تحليلها بغية ا فيالباحث معتمدً 

وفي األخير يمكن  .نية وعلمية بخصوص الظاهرة المدروسةالوصول إلى نتائج أكثر دقة ويقي
الرقمية والرياضية في معالجة وتحليل  الطرق استخدامالقول بأن المنهج اإلحصائي هو عبارة عن 

عطاء التفسيرات المنطقية   . المناسبة لها البيانات وا 
 أهمية الدراسة 

 في والمتمثلة المعاصرة القضايا أهم من واحد على الضوء تسليط في الدراسة أهمية تكمن   
 هذه لتحليل كمدخل اإلنساني األمن مفهوم على التركيز خالل من وذلك الشرعية، غير الهجرة
 بوابة الماضية القليلة السنوات في أصبحت التي الجزائر في وبالخصوص النمو المتسارعة الظاهرة
لتعقد هذه الظاهرة وانتشارها كذا و  .المتوسط األبيض للبحر الشمالية الضفة نحو للهجرة هامة

تستلزم التحليل العلمي والموضوعي مثل  فهي وعليه الواسع في الجزائر وما تثيره من قضايا،
 .الجزائريين في لمهاجرين السرّ ا تسارع وتيرة ازدياد أعدادمشكلة 

ذلك على و  وع بطريقة موضوعيةباإلضافة إلى قّلة الدراسات العلمية التي تناولت هذا الموض   
سواء من  الرغم من اإلحصائيات الملفتة لالنتباه والتي تعرض من طرف المسؤولين الجزائريين
 .طرف األجهزة األمنية المختصة أو من طرف المؤسسات االجتماعية ومنظمات المجتمع المدني



وكذا محاولة الباحث الوصول إلى نتائج واقتراحات من خالل المعلومات المتحصل عليها،    
والتي من شأنها أن تساعد ولو بالجزء اليسير في التقليل من مشكلة الهجرة غير الشرعية التي 
تحولت من مشكلة أمنية إلى مشكلة اقتصادية واجتماعية تهدد النسيج االجتماعي الوطني 

 . الجزائري
   أهداف الدراسة

 :         إلى الدراسة تهدف  
 .الشرعية غير الهجرة ظاهرة إذكاء في لجزائرل الجغرافي الموقع أهمية مدى تحديد -
 .  اإلنساني األمن مفهوم وهو أال العهد حديث مفهوم علىتسليط الضوء أكثر  -

 .إبراز دور الدول األوروبية في المساهمة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية -

 . واقع األمن اإلنساني في الجزائر من خالل دراسة مؤشراته المختلفة -

تحديد األسباب الحقيقية وراء فشل السياسات الحكومية الجزائرية في القضاء على ظاهرة الهجرة  -
 .غير الشرعية التي عرفت انتشاًرا لدى مختلف فئات المجتمع

محاولة الباحث التحكم أكثر في استعمال مبادئ وتقنيات البحث العلمي من أجل الوصول إلى  -
 . نتائج أكثر دقة وموضوعية

 النظري التأصيل: األول الفصل في تناولنا فصول ثالثة إلى البحث تقسيم تم وقد   
والقانوني لمفهوم الهجرة غير الشرعية وذلك من خالل تحديد مفهوم الهجرة عموما والهجرة غير 
يضاح الخلط المفاهيمي مع بعض المصطلحات كاللجوء واالتجار  الشرعية بصفة خاصة وا 

ت المفّسرة لظاهرة الهجرة وأنماط الهجرة غير الشرعية واتجاهاتها بين منطقة بالبشر، وكذا النظريا
 .الشمال اإلفريقي والدول األوروبية

فقد تناولنا األسباب والدوافع التي تقف وراء تزايد وتيرة الهجرة غير  الفصل الثاني أّما في   
اقها المكاني من خالل الشرعية، باإلضافة إلى واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر ونط

واآلليات  السياسات إقرار في الجزائرية الحكومة دوراالسترشاد باألرقام واإلحصائيات، وأخيرا 
 .الكفيلة بمكافحتها

فقد عرجنا على تحديد مفهوم األمن اإلنساني وتبيان خصائصه ومقوماته  الفصل الثالث وفي   
لجوار األوروبي وهياكلها المختلفة ودورها في تقوية الفكرية، ومن ثم تبيان اإلطار العام  لسياسة ا

العالقات بين ضفتي المتوسط ومن ثم اإلطار التعاوني فيما بينهما لحل المشاكل المشتركة وعلى 



رأسها مشكلة الهجرة غير الشرعية، وأخيرا تفعيل األمن اإلنساني كآلية لمكافحة الهجرة غير 
 .اإلنساني وواقعه في الجزائر الشرعية، من خالل تبيان مؤشرات األمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 الفصل األول
 

للهجرة   المفـاهيمي والقـانونيالتأصيل  
 غير الشرعية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ...تمهيد  
تطذذذرح ظذذذاهرة الهجذذذرة إلذذذى اإلتحذذذاد األوروبذذذي العديذذذد مذذذن اإلشذذذكاليات المتعلقذذذة بالتنميذذذة واألمذذذن     

نذذذت القذذذارة العجذذذوز بعذذذد الحذذذرب العالميذذذة الثانيذذذة فذذذي حاجذذذة إلذذذى سذذذواعد وعقذذذول واالنذذذدماف، فقذذذد كا
المهذذاجرين للمسذذاعدة علذذى بنذذاء مذذا دمرتذذه سذذنوات الحذذرب الطويلذذة وهذذو مذذا جعذذل الذذدول األوروبيذذة 

 .تعمل على تشجيع الهجرة الوافدة إليها والتي كانت في أغلبها من الدول المغاربية جنوب المتوسط
سذذة التشذذجيع علذذى الهجذذرة هذذذه سذذرعان مذذا تحولذذت إلذذى سياسذذة غلذذق الحذذدود فذذي وجذذه إاّل أن سيا   

وفذي هذذا السذياق . المهاجرين، وبالتالي القضاء على آمال الكثيذرين فذي الحصذول علذى حيذاة أفضذل
فذذي تقريرهذذا حذذول الهجذذرة  1915كتبذذت اللجنذذة الديموغرافيذذة األوروبيذذة التابعذذة لمجلذذس أوروبذذا سذذنة 

وات األخيرة كان هناك تزايذًدا كبيذًرا وغيذر متوقذع لتذدفق األجانذب، هذذا التذدفق مكذون خالل السن:" أنه
من طالب، مستخدمي المنازل، عمالة غير مؤهلة ومهاجرين موسميين قذادمين مذن بلذدان متوسذطية 

... عديذذدة ويعيشذذون م هّمشذذين فذذي وضذذع غيذذر معذذروف وفذذي أحيذذان كثيذذرة فذذي وضذذعية غيذذر قانونيذذة 
 ." 1صفة مستمرةوهم يتزايدون ب

ومذذن أجذذل بيذذان حقيقذذة الهجذذرة غيذذر الشذذرعية وتطورهذذا نحذذو أوروبذذا بالتحديذذد، فقذذد تناولنذذا فذذي هذذذا    
تناولنذذا فذذي المبحذذث األول اإلطذذار المفذذاهيمي لظذذاهرة الهجذذرة غيذذر الشذذرعية : الفصذذل ثالثذذة مباحذذث

نذذذا اإلطذذذار القذذذانوني وتمييزهذذذا عذذذن بعذذذض الظذذذواهر ذات الصذذذلة، أّمذذذا فذذذي المبحذذذث الثذذذاني فقذذذد تناول
والتشذذريعي للهجذذرة غيذذر الشذذرعية وأخيذذذًرا المبحذذث الثالذذث يوضذذح تطذذذور الهجذذرة غيذذر الشذذرعية نحذذذو 

 .أوروبا ومراحلها المختلفة
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 ماهية الهجرة غير الشرعية : المبحث األول
إن موضذذذذذوع الهجذذذذذرة الدوليذذذذذة وبمذذذذذا تنطذذذذذوي عليذذذذذه مذذذذذن شذذذذذبكة معقذذذذذدة مذذذذذن المحذذذذذددات والنتذذذذذائج    
لديموغرافيذذة واالجتماعيذذة والسياسذذية واالقتصذذادية انتقلذذت إلذذى صذذدارة االهتمامذذات القطريذذة والدوليذذة، ا

حيث أصبح موضوع الهجرة في األعوام القليلة الماضية من المسائل الرئيسية التذي تذدعو للقلذق فذي 
دراسذتها وتحليلهذا  عدد متزايد من البلدان نتيجة لتفاقم آثارها وتسارع وتيرتها بشكل كبير مذا يسذتدعي

   .بشكل علمي حتى نتمكن من معرفة أسبابها حتى تسهل سبل معالجتها بطريقة عملية
 مفهوم الهجرة غير الشرعية: المطلب األول

نظذذًرا لكذذون الهجذذرة غيذذر الشذذرعية جذذزًءا مذذن الهجذذرة بصذذفة عامذذة فبنذذه مذذن الواجذذب البذذدء بتعريفهذذا    
 : ريف النوع غير الشرعي منهالتعكمصطلح عام كخطوة أولى ثم التدرف 

 التعريف اللغوي : أوال
الهجذذرة تعنذذي االغتذذراب أو الخذذروف مذذن أرض إلذذى أخذذرى أو االنتقذذال مذذن أرض إلذذى أخذذرى سذذعًيا    

كمذا تعنذي الهجذرة بصذفة عامذة االنتقذال للعذيش . أو العلم أو العالف أو أّي منفعة أخرى 2وراء الرزق
 .ي المكان الجديد لفترة طويلةمن مكان إلى آخر مع نية البقاء ف

والهجذذرة اسذذذم مذذن فعذذذل هجذذر يهجذذذر هجذذذًرا وهجراًنذذا ، نقذذذول هجذذر المكذذذان أي تركذذه والهجذذذرة هذذذي    
 .3الخروف من أرض إلى أخرى ومفارقة البلد إلى غيره

 :الفرنسية فتنقسم الهجرة لغة إلى لفظين ةأّما في اللغ   

 الذي يدخل إلى إقليم الدولة المستقبلةوهو الشخص :  Immigréالّلفظ األول      *  

  الّلفذذظ األولImmigré  : وهذذو الشذذخص الذذذي يذذذدخل إلذذى إقلذذيم الدولذذة المسذذتقبلة مهذذذاجًرا أو
  Migrant / Immigrantوافًدا وينطبق نفس المعنى على اللفظين 

  الّلفظ الثانيEmigré :4وهو الشخص الذي يغادر إقليم بلده مهاجًرا إلى بلد آخر. 
 :هي Migrate "هاجر"طي قاموس ويبستر الجديد ثالث معاني للفعل عوي  

  خذذر وبخاصذذة مذذن دولذذة أو إقلذذيم أو محذذل سذذكن أو إقامذذة إلذذى مكذذان إلذذى آاالنتقذال مذذن مكذذان
 .خر بغرض اإلقامة فيهآ

 خرآ إلى االنتقال بصفة دورية من إقليم. 
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 ينتقل أو يجول To Transfer 5.   
" غيذر الشذرعية"ولفذظ " الهجذرة"غير الشرعية فهو مركب من لفظين  وفيما يتعلق بمصطلح الهجرة   

والذي يدل في معناه مخالفة القوانين والتشريعات المعمول بها في تنظيم دخول الرعايا األجانب إلذى 
اإلقلذذيم السذذيادي لدولذذة مذذا، وبذذذلك فذذالهجرة غيذذر الشذذرعية هذذي كذذل حركذذة للفذذرد أو الجماعذذة العذذابرة 

مح به القانون والتي ظهذرت مذع بدايذة القذرن العشذرين وعرفذت أوف ازدهارهذا بعذد للحدود خارف ما يس
 .  6إقرار سياسات غلق الحدود في أوروبا خالل سبعينات القرن الماضي

" الهجذذذرة السذذذّرية " و" الهجذذذرة غيذذذر القانونيذذذة " ويتذذذرادف هذذذذا المصذذذطلح مذذذع عذذذّدة تسذذذميات منهذذذا    
لولذذه حذذرق كذذل الذذروابط واألواصذذر التذذي تذذربط الفذذرد بجذذذوره الذذذي يعنذذي فذذي مد" الحرقذذة " ومصذذطلح 

 .وهويته، وكذا حرق كل القوانين والحدود من أجل الوصول إلى أوروبا
 ثانيا التعريف االصطالحي 

من الصعب إيجاد مفهوم دولي دقيق للهجرة، وترجع هذه الصعوبة باألساس إلى تعدد المفاهيم    
وبشكل عام . 7ألغراض واألهداف التي ترمي إلى تحقيقهاالمقدمة من طرف الدول الختالف ا

 ينظر إلى الهجرة على أنها عبارة عن انتقال البشر من مكان إلى آخر سواء كان
ويمكذذن التفريذذق . فذذي شذذكل فذذردي أو جمذذاعي ألسذذباب سياسذذية أو اقتصذذادية أو اجتماعيذذة أو أمنيذذة

األولذذذذى تنظمهذذذذا قذذذذوانين وتحكمهذذذذا  بذذذين الهجذذذذرة الشذذذذرعية والهجذذذذرة غيذذذذر الشذذذذرعية علذذذذى أسذذذذاس كذذذذون
تأشذذيرات دخذذول وبطاقذذات إقامذذة تمنحهذذا السذذلطات المختصذذة بذذالهجرة والجذذوازات، بينمذذا الهجذذرة غيذذر 

 .8الشرعية تتم بشكل غير قانوني دون حصول المهاجرين على تأشيرات دخول أو بطاقات إقامة
 الذذين األشذخاص وتشذمل تلفذةلمخا الظذواهر مذن سلسذلة هي النظامية غير أو الشرعية غير الهجرة   

 ة،الدولذ لتلذك الداخليذة القذوانين تقتضذيه مذا خالف على مواطنيها من ليسوا دولة في يظلون أو يدخلون

 المشذروعة غيذر التجذارة وضذحايا تصذريح دون دولذة فذي يظلذون أو يذدخلون الذذين المهذاجرين وتشذمل
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 الذذين واألشذخاص اإلبعذاد ألمذر يمتثلذون ال والذذين طلذبهم المرفذوض اللجذوء وطذالبي بالبشذر واالتجذار

 .9ى ضوابط الهجرة بزواف تم االتفاق عليهعل يتحايلون
كذل مذن يغذادر بلذده لإلقامذة :" المهذاجر علذى أنذهGarlis Luis " قذارليز لذويس"وقذد عذّرف األسذتاذ    

 ." 10في دولة أجنبية إقامة دائمة أو لمدة طويلة لقضاء حاجات يراها ضرورية
كذل شذخص يذدخل أو يقذيم :" في عرف المهاجر غير الشرعي بأنه" BIT"المكتب الدولي للعمل أّما    

أو يعمل خارف وطنه دون حيذازة الترخيصذات القانونيذة الالزمذة، لذذلك يعتبذر مهذاجًرا غيذر شذرعي أو 
 ."11سّري أو بدون وثائق أو في وضعية غير قانونية

ر الشرعية هي كل دخول عن طريق البّر أو البحر أو أّما المفوضية األوروبية فتعتبر الهجرة غي   
الجّو إلى إقليم دولة عضو بطريقة غير قانونية بواسطة وثائق مزّورة أو بمساعدة شبكات الجريمة 

بطريقة قانونية من " االتحاد األوروبي"المنظمة، أو من خالل الدخول إلى منطقة الفضاء األوروبي 
المحددة، أو تغيير  ى تأشيرة ومن ثم البقاء بعد انقضاء الفترةخالل موافقة السلطات بالحصول عل

اللجوء السياسي الذين ال يحصلون طالبوا قة السلطات، وأخيًرا هناكغرض الزيارة فيبقون دون مواف
 .على الموافقة على طلبهم لكنهم يبقون في البالد

راد عذائالتهم التذي أقّرتهذا الجمعيذة أّما االتفاقية الدولية حذول حمايذة حقذوق العمذال المهذاجرين وأفذ    
" أ"مذذذن القسذذذم األول فقذذذرة" 2"فت عذذذّرف العّمذذذال المهذذذاجرين فذذذي المذذذادة 3990ديسذذذمبر  31العامذذذة فذذذي 

." األشخاص الذين يعملون أو سيعملون أو قد عملوا في نشاط مأجور فذي دولذة غيذر دولذتهم:" بأّنهم
فذذذي وضذذذعية قانونيذذذة هذذذم وأفذذذراد عذذذائالتهم إذا  بذذذأن المهذذذاجرين يعتبذذذرون" أ"الفقذذذرة" 5"وتضذذذيف المذذذادة

رخص لهم الدخول واإلقامة والعمل في الدولة التذي ي مذارس فيهذا العمذل وفقًذا للنظذام المعمذول بذه فذي 
فتنطذذذوي علذذذى " ب"أّمذذذا الفقذذذرة. تلذذذك الدولذذذة وبمذذذا ال يتعذذذارض مذذذع االتفاقيذذذات الدوليذذذة التذذذي تلتذذذزم بهذذذا

يعتبذذر بذذدون وثذذائق وفذذي وضذذعية :" يذذث تذذنص علذذى أنذذهتعريذذف خذذاص بالمهذذاجر غيذذر القذذانوني، ح
 ."12من هذه المادة" أ"غير قانونية كل من ال يشمل الشروط المنصوص عليها في الفقرة
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هذذي التذذي يكذذون :" فتعتبذذر الهجذذرة السذذّرية أو غيذذر الشذذرعية   (OIT)أّمذذا المنظمذذة الدوليذذة للعمذذل    
االتفاقيذذات الدوليذذة والقذذوانين الوطنيذذة، ويقصذذد بموجبهذذا المهذذاجرون مخذذالفين للشذذروط التذذي تحذذددها 
 :على هذا األساس بالمهاجرين غير الشرعيين كاًل من 

 األشخاص الذين يعبرون الحدود بطرق غير قانونية وخلسة من الرقابة المفروضة. 
  األشذذخاص الذذذين ر ّخذذص لهذذم العمذذل بموجذذب عقذذد، ويخذذالفون هذذذا العقذذد سذذواء بالقيذذام بعمذذل

 .أو عمل يعاقب عليه القانون المحليغير مرخص له، 
  األشذذذخاص الذذذذين يذذذدخلون إقلذذذيم دولذذذة مذذذا بصذذذفة قانونيذذذة وبتذذذرخيص إقامذذذة ثذذذم يتخطذذذون مذذذّدة

 .13إقامتهم ويصبحون في وضعية غير قانونية

 23المذذؤرف فذذي  66/233وت عذذّرف الهجذذرة غيذذر الشذذرعية فذذي القذذانون الجزائذذري حسذذب األمذذر رقذذم   
ل شخص أجنبي إلى التراب الذوطني بطريقذة سذّرية أو بوثذائق مذزّورة بنيذة دخو :" بأنها 3966جويلية 

 ." االستقرار أو العمل
مذذن  -فردًيذذا كذذان أو جماعًيذذا –بأنهذذا االنتقذذال " الذذديموغرافيا"وت عذذرف الهجذذرة فذذي علذذم السذذكان       

عليذذه فذذبن هذذذا و . موقذذع إلذذى آخذذر بحثًذذا عذذن وضذذع أفضذذل اجتماعًيذذا أو اقتصذذادًيا أو دينًيذذا أو سياسذذًيا
التعريذذذذف يؤكذذذذد علذذذذى أهميذذذذة العوامذذذذل التذذذذي تحفذذذذز علذذذذى هذذذذذا االنتقذذذذال ويضذذذذع العامذذذذل االجتمذذذذاعي 
واالقتصادي في مقدمتها، ثم تليها العوامل األخرى التى تقف وراء هذا االنتقال الفذردي أو الجمذاعي 

يذذدفعها ذلذذك  لفئذذات داخذذل المجتمذذع أو الدولذذة تتعذذرض لذذنقص فذذي إشذذباع تلذذك االحتياجذذات، ومذذن ثذذم
 .دفًعا إلى التوجه بالهجرة لمجتمعات أخرى حيث مزيد من الفرص وتحقيًقا لإلشباع

أّمذذذا فذذذي علذذذم االجتمذذذاع فتذذذدل الهجذذذرة علذذذى تبذذذدل الحالذذذة االجتماعيذذذة كتغييذذذر الحرفذذذة أو الطبقذذذة    
التغييذر  ومن ثذم أعطذى هذذا التعريذف بعذًدا اجتماعًيذا للهجذرة، إذ رّكذز علذى ذلذك. االجتماعية وغيرها

االجتماعي الذي يطال الفرد أو الطبقة، فقد ينتقل الفذرد مذن طبقذة فقيذرة إلذى طبقذة أكثذر ثذراء أو فذي 
. ظذذروف اجتماعيذذة معينذذة، قذذد يذذتقلص الذذدور االجتمذذاعي للطبقذذة المتوسذذطة مذذثاًل أو يتالشذذى دورهذذا

مذا أّنذه جعذل االنتقذال ومن ثم ي الحظ على هذا التعريف أنه جعل من مفهوم الطبقة مفهوًما مركزيذا ك
 .من طبقة ألخرى داخل المجتمع هي الحالة المعبرة عن الهجرة في علم االجتماع

ا التعريذذف اإلحصذائي للهجذذرة فيعتبذر أن كذذل حركذة مذذن خذالل الحذذدود الدوليذة ماعذذدا الحركذذات أّمذ   
هجذذرة لمذذدة سذذنة فذذأكثر تحسذذب  ، فذذبذا كانذذت هذذذه الحركذذةسذذياحية تذذدخل ضذذمن إحصذذائيات الهجذذرةال

ن كانت أقل من سنة تعتبر هجرة مؤقتةدائمة  .14، وا 
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وعموًمذذا يمكذذن تفسذذير مفهذذوم الهجذذرة مذذن خذذالل أربعذذة تصذذنيفات بّينهذذا محمذذد الغريذذب عبذذد الكذذريم    
  :15كالتالي
  تفسذذير وفذذق محذذك سذذيكولوجي باعتبذذار الهجذذرة قسذذرية أو اختياريذذة مذذن مكذذان آلخذذر تحذذت أي

 .سبب كان
 تبذذار الهجذذرة وقتيذذة، أي تكذذون لفتذذرة محذذدودة زمنًيذذا أو دائمذذة مذذن تفسذذير وفذذق محذذك زمنذذي باع

 .مكان آلخر
  تفسير وفق محك جغرافي باعتبار الهجذرة داخليذة أو خارجيذة، أي تذتم داخذل حذدود الدولذة أو

 .خارجها

  تفسذذذير وفذذذق محذذذك عذذذددي علذذذى اعتبذذذار أنهذذذا قذذذد تكذذذون هجذذذرة فرديذذذة أو جماعيذذذة مذذذن مكذذذان
 .  آلخر

 :هذه التعريفات يتضح أن ثمة معيارين هامين في تحديد مفهوم الهجرة هماومن خالل استعراض 
إن الهجذذذرة تشذذذير إلذذذى تغيذذذر مذذذوطن اإلقامذذذة أي االنتقذذذال الذذذدائم مذذذن بلذذذد، أو :  المعيذذذار المكذذذاني -1

موطن إقامة إلى بلد أو موطن إقامة آخذر ويعنذي ذلذك أن الحذراك مذن مكذان آلخذر داخذل ذات البلذد 
بذر هجذرة، فانتقذال البذدو الرحذل مذذن مواضذع إقذامتهم إلذى مواضذع أخذرى فذي بذذاطن أو المذوطن ال يعت

 . الصحراء ال يعتبر هجرة مهما كانت المسافة التي تفصل بين الموضعين
وهذذذو مذذذا يتعلذذذق بمذذذدة الهجذذذرة ، وهذذذذا معيذذذار هذذذام فذذذي التمييذذذز بذذذين الهجذذذرة  : المعيذذذار الزمذذذاني -5

ولكنذذه  المكذذان المكذذاني األخذذرى ، ذلذذك أن ثمذذة انتقذذااًل عبذذرباعتبارهذذا نقلذذة دائمذذة مذذن أنذذواع الحذذراك 
، أخرى بضعة أيام للزيذارة يفتقر إلى البعد الزماني الذي يجعل منه هجرة ، فانتقال أحدهم إلى مدينة

                   .يفتقد استهداف اإلقامة الدائمة اأو غيره
واالكتفذاء      جرة إال أن االعتماد عليهما  وبالرغم من أهمية هذين المعيارين في تحديد مفهوم اله 

بذذل ، شذذديد فذذي تفهذذم مضذذمون هذذذا المفهذذوم يذذؤدي إلذذى خلذذط اوحذذدهملبهمذذا فذذي تحديذذد مفهذذوم الهجذذرة 
، أو تنقذل، فالمسذتهدف للسذياحة أو التعلذيمالبد مذن إضذافة شذروط أخذرى مثذل الموقذف الشخصذي للم

 .16لقائم بأعمال تجارية ليس مهاجراً ا
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نما هي أيًضا موقف عقلي واتجذاه ذهنذي فالهجرة     ليست مجرد نقلة جسدية من مكان إلى آخر، وا 
وتوجه نفسي من الشخص ذاته، وقد أوصذت األمذم المتحذدة حكومذات الذدول بجمذع وتبويذب البيانذات 
والمعلومذذذات عذذذن جميذذذع القذذذادمين إليهذذذا والذذذراحلين عنهذذذا، كمذذذا أوصذذذت كذذذذلك بتقسذذذيمها إلذذذى الفئذذذات 

 :التالية
 وهو من لم يحصل على تصريح إقامذة بعذد، ولكنذه ينذوي البقذاء فذي الدولذة مذدة : دائم مهاجر

 .تزيد عن سنة، أي هو من حصل على وضع قانوني يخوله اإلقامة في الدولة
 وهو من لم يحصل على تصريح إقامة وينوي ممارسة مهنذة داخلهذا ويحصذل : مهاجر مؤقت

 .ة سنة أو أقلعلى دخل مستمد من داخل هذه الدولة وذلك لمد
 وهذذذو مذذذن لذذذم يحصذذذل علذذذى تصذذذريح إقامذذذة ولكنذذذه ينذذذوي البقذذذاء لمذذذدة سذذذنة أو أقذذذل دون : زائذذذر

 .ممارسة ألية مهنة ودخله مستمد من داخل الدولة وكذلك من يعولهم
 17وطنًيا كان أو أجنبًيا بعد بقائه في الخارف مدة ال تزيد عن سنة: مقيم عائد. 

ضذذيح أحذذد دوافعهذذا مذذن حيذذث الرغبذذة االختياريذذة أو الظذذروف كمذذا نجذذد مذذن يعذذرف ظذذاهرة الهجذذرة لتو 
القهريذذة كذذالحروب والكذذوارث للتمييذذز فذذي الهجذذرة بذذين التحركذذات التذذي تحذذدث قسذذرا، ويمكذذن أن نطلذذق 
عليهذذذذا الهجذذذذرة القسذذذذرية أو اإلجباريذذذذة، وتلذذذذك التذذذذي تحذذذذدث طواعيذذذذة وتعذذذذرف بذذذذالهجرة االختياريذذذذة أو 

 .18الطوعية
 :دة بعد مناقشة الخبراء اعتبار التحركات التالية نوًعا من أنواع الهجرةوقد قّررت األمم المتح   

 سفر غير السياح ورجال األعمال أو من يحملون جواز مرور. 
 سفر غير المقيمين على الحدود ممن يقتضي عملهم تخطي الحدود باستمرار. 
 ية أو سذذفر غيذذر الالجئذذين أو األشذذخاص الذذذين يبحثذذون عذذن عمذذل بصذذفة مسذذتديمة أو موسذذم

 .مؤقتة ومن يعولهم
فالمهذذاجرون يختلفذذون عذذن المتنقلذذين، ذلذذك أن المهذذاجر الذذذي يغيذذر مكذذان إقامتذذه المعتذذاد مذذن منطقذذة 
إلى أخرى يختلف عن الذين ينتقلون من بيت إلى آخر حتذى ولذو اضذطرهم ذلذك إلذى تخطذذذي حذذذدود 

ب عليذذذذذذه بالضذذذذرورة نقذذذذل حيذذذذاة اإلنسذذذذان ألن نقذذذذذذذل مكذذذذذذذان اإلقامذذذذة فذذذذذذي حالذذذذذذة الهجذذذذذذرة يتذذذذذذرت. بلذذذذدهم
المهذذاجر برمتهذذا، أّمذذا الذذذي ينتقذذل بذذين مسذذكن وآخذذر فقذذد يظذذل يمذذارس حياتذذه كلهذذا فذذي مكذذان السذذكن 

 .األول
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كمذذا أن هنذذاك فرقًذذا واضذذًحا بذذين التنقذذل االجتمذذاعي والهجذذرة، فالتنقذذل االجتمذذاعي يعتبذذر مذذن قبيذذل    
يذتم هذذا التغييذر داخذل منطقذة واحذدة فذي المجتمذع دون  تغيير المركز االجتماعي واالقتصادي وربمذا

الحاجة إلى االنتقال إلى منطقة أخرى، وبالتالي تغير جذري في الحياة، ذلك ألن المهاجر قد يحقذق 
 . 19أثناء إقامته في منطقة المهجر مستوى أفضل من الحياة االجتماعية واالقتصادية في بلده

يذذر الشذذرعية يمكذذن تمييزهذذا عذذن بعذذض الظذذواهر ذات الصذذلة وبنذذاء علذذى تحديذذد مفهذذوم الهجذذرة غ   
 :تجنًبا للخلط المفاهيمي، وتتمثل في

لقذد أ برمذت العديذد مذن المواثيذق الدوليذة التذي تتعلذق بجريمذة االتجذار بالبشذر، ومذذن : االتجـار بالبشـر
برة للحذذدود أهّمهذذا البروتوكذذول اإلضذذافي التفاقيذذة األمذذم المتحذذدة للقضذذاء علذذى الجريمذذة المنظمذذة العذذا

 . والذي يهدف إلى منع والقضاء والمعاقبة على االتجار بالبشر والسيما األطفال والنساء منهم
فالهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر كالهما ج رٌم يشتمل علذى نقذل أفذراد مذن البشذر كسذًبا لذربح    

يتمثذذذل فذذذي اصذذذطياد  وتمذذذر عمليذذذة االتجذذذار بالبشذذذر بذذذثالث مراحذذذل أولهذذذا. 20أو تحقيذذذق منفعذذذة ماديذذذة
الضحية عن طريق الخطف أو اإلكراه أو اإلغذراء، ومذن ثذم يذتم نقذل الضذحية بذاإلكراه تحذت التهديذد 
من خالل حجز حريذة الحركذة للضذحايا وخاصذة النسذاء باحتجذاز وثذائق السذفر وأخيذًرا الوصذول إلذى 

جبذذر النسذذاء واألطفذذال الوجهذذة النهائيذذة حيذذث ت جبذذر الضذذحية علذذى العذذيش كحيذذاة العبيذذد وغالبذذًا مذذا ت  
 .21على الدعارة أو االنضمام إلى مجموعات منظمة من المتسولين أو المجرمين

حريذة ( المهاجرين السّرييذذن)وعليه يكمن االختالف بينهما أنه في حالة التهريب يكون للمهاجرين    
عية سذخرة، وبذذلك اإلرادة بعد عبورهم الحذدود، أّما في حالة االتجار بالبشر فبنهم يصبحون فذي وضذ

فبن مصدر الربح الرئيسذي فذي حالذة االتجذار بالبشذر يتذأّتى مذن عوائذد اسذتغالل الضذحايا فذي البغذاء 
أو السخرة أو نقل األعضاء أما في حالة تهريب المهاجرين فبن أجرة التهريب التي يذدفعها المهذاجر 

ذذذرم وبذذذذلك ال توجذذذد أي عالقذذذة مسذذذتمر . غيذذذر الشذذذرعي هذذذي مصذذذدر الذذذربح الرئيسذذذي ة بذذذين مرتكبذذذي ج 
التهريذذب والمهذذاجر غيذذر الشذذرعي بعذذد وصذذوله إلذذى الدولذذة المقصذذد، علذذى النقذذيض تمامذذا مذذن وضذذع 

 .االتجار بالبشر حيث تبقى العالقة مستمرة حتى بعد عبور الحدود
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كل شخص يوجذد :" الالجئ بأنه 3953تعرف اتفاقية جنيف الخاصة بوضع الالجئين لعام : اللجوء
ا يبذذرره مذذن التعذذرض لالضذذطهاد بسذذبب عرقذذه أو جنسذذه أو دينذذه أو جنسذذيته أو وبسذذبب خذذوف لذذه مذذ

انتمائه إلى فئة اجتماعية معّينة أو آرائه السياسذية خذارف بلذد جنسذيته، وال يسذتطيع أو ال يريذد بسذبب 
ذلذذك الخذذوف أن يسذذتظل بحمايذذة ذلذذك البلذذد أو كذذل شذذخص ال يملذذك جنسذذية ويوجذذد خذذارف بلذذد إقامتذذه 

 ."22قة نتيجة مثل تلك األحداث أو ال يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلدالمعتادة الساب
وبذلك فالفرق بين اللجذوء والهجذرة غيذر الشذرعية يكمذن فذي الوضذع القذانوني لالجذئ علذى العكذس    

مذذن المهذذاجر غيذذر القذذانوني، وفذذي هذذذا السذذياق يحذذاول المهذذاجر السذذّري عذذادة أن يقذذدم طلذذب اللجذذوء 
كمذا يتجلذى الفذرق بينهمذا . وسذيلة مذن الوسذائل مذن أجذل تسذوية وضذعيته فذي دولذة المقصذد باعتبارها

في الدوافع فاألساس في الهجرة السّرية يعود إلى الدافع االقتصادي علذى عكذس اللجذوء الذذي يسذببه 
 .23الخوف من الحاالت سالفة الذكر
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 ة النظريات المفّسرة للهجر : المطلب الثاني
زاد االهتمام األكاديمي بظاهرة الهجرة في السنوات األخيرة في دول البحذر األبذيض المتوسذط فذي    

محاولة لسد الفجوة والنقص النظري لهذه الظاهرة، حيث أّنه من الصعب الحديث عن نظرية للهجذرة 
لظذذروف التاريخيذذة طالمذذا أن آليذذات تنفيذذذها معقّذذدة وفرديذذة، إضذذافة إلذذى تمذذايز األبعذذاد القائمذذة وفقذذا ل

 .والسياسية واالقتصادية
فمن خالل مراجعة األدبيات الخاصة بالهجرة الدولية يتميز عدم وجذود نظريذة متكاملذة أو نمذوذف    

شذذامل وحيذذد قذذادر علذذى تفسذذير أسذذباب وديناميكيذذات الهجذذرة  فاإلسذذهامات المقدمذذة فذذي هذذذا المجذذال 
 . رة من منظورات مختلفةتمثل نظريات ونماذف جزئية تقترب من ظاهرة الهج

 النظرية االقتصادية: أوال
إن النظريذذذات االقتصذذذادية المتعلقذذذة بذذذالهجرة عديذذذدة وتتطذذذرق إلذذذى تفسذذذير مسذذذألة الهجذذذرة بالعوامذذذل    

صذذاحب أّول نظريذذة فذذي  Arnist Raffinistineالمرتبطذذة بالوظيفذذة والعمذذل، وي عذذد أرنسذذت رافينسذذتين 
قذوانين "لقوانين الهجرة وذلك في المقذال الذذي قدمذه بعنذوان من خالل وضعه " 1112"تفسير الهجرة 

حيث َخل ص من خذالل تحليلذه لبيانذات تعذداد السذكان إلذى أن الهجذرة محكومذة بعوامذل الذدفع " الهجرة
والجذذذب، حيذذث تذذدفع الظذذروف االقتصذذادية السذذّيئة والفقذذر األفذذراد إلذذى تذذرك أوطذذانهم واالنتقذذال إلذذذى 

 .24مناطق أكثر جاذبية
د سذذار العديذذد مذذن المنظذذرين علذذى نهذذج رافينسذذتين مذذع بعذذض االختالفذذات الجزئيذذة حيذذث أعذذاد وقذذ   

صذذياغة نظريذذة رافينسذذتين مذذع التركيذذز بشذذكل أساسذذي علذذى عناصذذر " 1911" (Ivrit leé)افيذذرت لذذي
وأشار لي إلى وجود أربع عوامل أساسية تحدد الهجرة يرتبط أول عذاملين بالوضذع فذي دول . 25الدفع

ل المقصذذذد مذذذع إعطذذذاء أهميذذذة كبيذذذرة لعوامذذذل المسذذذافة، العوائذذذق السياسذذذية وكذذذذا العوامذذذل المنشذذذأ ودو 
الشخصية المرتبطذة بتعلذيم المهذاجرين والمعرفذة بذالبالد المسذتقبلة للهجذرة، والذروابط العائليذة فذي دول 

 .المنشأ والمقصد األمر الذي يسّهل أو يعرقل الهجرة
فقذذد فّسذذرت الهجذرة فذذي إطذذار عالقذة العذذرض والطلذذب " 1919 تذورادو"أّمذا النظريذذة النيوكالسذذيكية    

 ، حيث 26للسوق مع وضع عالقة متبادلة بين تطور هجرة العمل والتطور االقتصادي
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تذذدفع الفذذوارق فذذي األجذذور إلذذى انتقذذال المهذذاجرين مذذن المنذذاطق ذات األجذذور المتدنيذذة نحذذو المنذذاطق 
 .ذات األجور المرتفعة وذلك بهدف زيادة الدخل

فازديذذاد الفجذذوة بذذين الشذذمال والجنذذوب وتحذذول األخيذذرة إلذذى دول الهذذامش فذذي النظذذام االقتصذذادي    
الذدولي يزيذذد مذن معذذدالت الهجذذرة مذن الجنذذوب إلذى الشذذمال بحثًذذا عذن حيذذاة أفضذل، ويمكذذن أن نشذذير 
فذذذي هذذذذا السذذذياق إلذذذى اآلثذذذار المختلفذذذة التذذذي تتركهذذذا الشذذذركات متعذذذددة الجنسذذذيات العاملذذذة فذذذي دول 

مش علذذى الهياكذذل االقتصذذادية واالجتماعيذذة فذذي تلذذك الذذدول، تلذذك اآلثذذار التذذي ت ذذؤدي فذذي النهايذذة الهذذا
إلى أن تصبح مجموعات متزايدة من األفراد بعيدة الصلة عن الواقع الذي تغّير ومن ثذم تكذون أكثذر 

 .27استعداًدا للهجرة من مواطنها األصلية
ى اإلنتاف من أجذل السذوق العذالمي ولذيس مذن أجذل فعندما يتحول المزارعون على سبيل المثال إل   

تحقيذذذق االكتفذذذاء الذذذذاتي، فذذذبنهم يلجئذذذون إلذذذى االعتمذذذاد علذذذى اآلالت والتكنولوجيذذذا الحديثذذذة ومحاولذذذة 
توسيع ملكية األراضي لتعظيم اإلنتاف، وعليه يصذبح الطلذب علذى العمالذة الزراعيذة اليدويذة وخاصذة 

 .موعات مختلفة نحو الهجرة إلى الخارفغير المدربة منخفض ما يؤدي إلى دفع مج
فذي تفسذيرها لظذاهرة الهجذرة " Saskia Sacin) ")1911ومن جانب آخر تناولت ساسذكيا ساسذن   

الدوليذة أن هذذه األخيذذرة هذي نتذاف للنظذذام الرأسذمالي وأن نمذاذف الهجذذرة تميذل إلذى تأكيذذد تقسذيم العذذالم 
، كمذذا يتسذذبب التطذذور الصذذناعي فذذي الذذدول الغنيذذة " الذذدول الفقيذذرة"ومحذذيط " الذذدول الغنيذذة"إلذذى مركذذز 

الذدول الناميذة ممذا يشذجع علذى الهجذرة وفذي هذذا السذياق  إقتصذاداتإلى إحداث مشكالت هيكلية فذي 
تعذذد الهجذذرة لذذيس فقذذط نتيجذذة لإلنتذذاف القذذوي ولطلذذب العمذذل فذذي الذذدول الصذذناعية ولكذذن بشذذكل أعذذم 

 . 28لهياكل السوق العالمي
لذذل هذذذه النظريذذة الهجذرة بمنظذذور شذذامل مؤكذذدة علذذى أهميذذة االقتصذذاد فهذذي وبنذاء علذذى مذذا سذذبق تح  

تشذذذير إلذذذى أن التبذذذادالت بذذذين األنشذذذطة االقتصذذذادية الضذذذعيفة واألنشذذذطة االقتصذذذادية القّويذذذة العاليذذذة 
لذذى تخذذبط الذذدوائر االقتصذذادية، فهذذذه  المسذذتوى سذذوف تذذؤدي حتًمذذا إلذذى ركذذود فذذي األنشذذطة األولذذى وا 

فئة تزيذد مذن التشذجيع علذى الهجذرة بشذكل متزايذد، كمذا أن اعتمذاد الذدول الناميذة العالقات غير المتكا
علذذى الزراعذذذة وتصذذذدير المذذذواد الخذذذام مواكبذذذة بذذذذلك التذذذأخر الصذذذناعي، مذذذا يفسذذذر جلًيذذذا سذذذبب تحذذذرك 

 .تدفقات الهجرة نحو مسار واحد من المحيط إلى المركز
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 النظرية السوسيولوجية : ثانيا
 : ولوجي لظاهرة الهجرة غير الشرعية بأن هذه الظاهرة ترتبط باألبعاد التاليةيرى التحليل السوسي   

  ،ضغوط البيئذة ومذا يصذاحبها مذن تفكذك فذي قواعذد الضذبط االجتمذاعي والذروابط االجتماعيذة
غيذر الشذرعيين يعيشذون فذي بيئذات اجتماعيذة  نوينعكس ذلك ميذدانًيا فذي صذورة أن المهذاجري

 .واالجتماعي منخفضة المستويين االقتصادي
  اخذذذتالل التذذذوازن بذذذين الوسذذذائل واألهذذذداف المتاحذذذة لتحقيذذذق هذذذذه األهذذذداف بذذذالطرق المشذذذروعة

فذذالمجتمع يذذؤدي فذذي حذذاالت متعذذددة إلذذى حذذدوث االضذذطرابات مذذا يذذؤدي بذذدوره إلذذى إضذذعاف 
 .التماسك والتساند االجتماعيين وبالتالي ظهور اإلنزالقات

 :29إلى ثالثة أنواع" دوركايم"وعليه يمكن تصنيف الهجرة وفق نظرية 
ويحذذدث هذذذا السذذلوك بسذذبب النزعذذة الفرديذذة المتطرفذذة  :وكونهذذا انتحذذار أنذذانيالسذذّرية الهجذذرة   -1

وانفصذذال الفذذذذرد عذذن الثقافذذة التذذي يعذذيش فيهذذا، وينشذذأ هذذذذذا النذذذذذوع مذذن السذذلوك نتيجذذة ضذذعف 
مذن يسذانده عنذدما  درجة التضامن االجتماعي داخل المجتمع، حيث ال يجذد المهذاجر السذّري

تحذذل بذذه أيذذة مشذذكلة وبذذذلك تصذذبح الهجذذرة السذذّرية مذذن االسذذتراتيجيات الحيويذذة التذذي يحذذددها 
 .لنفسه

وتحدث هذه الحالة عندما يكذون الفذرد مرتبًطذا ارتباًطذا : الهجرة السّرية وكونها انتحار إيثاري  -5
 .وثيقا بجماعات أو أشخاص متشبعين بفكرة الهجرة غير الشرعية

 :تحدث الهجرة السّرية في هذه الحالة عندما: ة السّرية وكونها انتحار أنوميالهجر   -4
 .تنحل النظم االجتماعية والثقافية واألخالقية في المجتمع -
 .تضطرب الحياة السياسية واالقتصادية في المجتمع -
ر تحصذذل هذذّوة ثقافيذذة تفصذذل بذذين األهذذداف وبذذين الوسذذائل، بذذين الطمذذوح الشخصذذي ومذذا هذذو متذذوف -

  . فعالً 
وبالنتيجذذذة تخلذذذص نظريذذذة دوركذذذايم فذذذي تفسذذذيرها لظذذذاهرة الهجذذذرة السذذذّرية إلذذذى أن المهذذذاجر السذذذّري    

يشعر بأنه غير قادر على الوصول إلى الوسائل المشروعة لتحقيق األهداف التذي وضذعها المجتمذع 
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افذذذة المجتمعيذذذة ألفذذذراده، بسذذذبب عذذذدم تذذذوافر الفذذذرص الوظيفيذذذة أو ألنذذذه ال يسذذذتطيع االنذذذدماف فذذذي الثق
 .فيجبر على االنسحاب وهذا الموقف يعتبر نمط من أنماط عدم المعيارية

 التي يشترك فيها غالبية الناس فذي المجتمذع، وفذي هذذا الصذدد تفّسذر : مخالفة القيم والمعايير
الهجذذذذرة السذذذذّرية علذذذذى أسذذذذاس أنهذذذذا سذذذذلوك منحذذذذرف، وبذذذذذلك يقذذذذوم المجتمذذذذع ببضذذذذفاء صذذذذفة 

 .السّرياالنحراف على المهاجر 
 حيذذث أن الهجذذرة السذذّرية تنشذذأ بتذذأثير نمذذوذف ي حتذذذى بذذه، وتلعذذب وسذذائل اإلعذذالم دوًرا : التقليذذد

هاما في تحريك الدوافع الذاتية، حيث أن الفرد الذي يملك استعداًدا للهجرة ينذدفع بقذّوة التقليذد 
 .نحو ممارسة هذا السلوك

 نظرية الشبكات أو دوام الهجرة: ثالثا
المتعلق بشبكات الهجرة مهم للغاية ألنه يفسذر اسذتمرار ظذاهرة الهجذرة عذن طريذق إقامذة إن البعد    

الذذذروابط االجتماعيذذذة بذذذين المهذذذاجرين وغيذذذر المهذذذاجرين، تلذذذك الذذذروابط التذذذي تذذذربط أكثذذذر دول المنشذذذأ 
أفذذراًدا مذذن عائلتذذه أو "ودول المقصذذد، ففذذي الواقذذع يقذذدم كذذل مهذذاجر فرًصذذا لألشذذخاص مذذن محيطذذه 

 .لحّثهم ومساعدتهم على الهجرة" و حتى جيرانهعشيرته أ
وفي هذا السذياق فذبن قذرار الهجذرة ال يقذوم بشذكل أساسذي علذى حسذاب اقتصذادي وعقالنذي بحذت    

على النحو الذي تدعو إليه النظرية النيوكالسيكية، ولكن على المعلومات التي تم جمعهذا عذن مذدى 
كمذذا أن . ًيذذا ونفسذذًيا خذذالل جميذذع مراحذذل انتقالذذهتذذوفر األشذذخاص الذذذين يسذذتطيعون دعذذم المهذذاجر ماد

شبكات الهجرة تسمح مذن خذالل تأثيراتهذا فذي تقليذل المخذاطر والتكذاليف عذن المهذاجرين المسذتقبليين 
أيضذذا تعمذذل هذذذه الشذذبكات كمقدمذذة لخذذدمات تعمذذل علذذى التقليذذل . 30باالسذذتمرار الذذذاتي لعمليذذة الهجذذرة

العتبار بوجود مخزون من تعذداد المهذاجرين المشذتتين فذي من تكلفة الهجرة ويكون ذلك باألخذ في ا
وهكذذذا كلمذذا كانذذت . عذذّدة مذذدن وبلذذدان والذذذي هذذو أحذذد المعذذايير الهامذذة التذذي تتذذدخل فذذي قذذرار الهجذذرة

شذذبكة الهجذذرة متطذذورة كلمذذا انخفضذذت التكذذاليف وزادت الهجذذرة تطذذوًرا ويلعذذب رأس المذذال االجتمذذاعي 
 . المال النقدي للمهاجر دوًرا أكثر أهمية من رأس

وفيمذذا يتصذذل بنظريذذة الشذذبكات فذذي تفسذذير ظذذاهرة الهجذذرة، تظذذل المؤسسذذة األسذذرية جوهريذذة فذذي    
تعقذذد البنيذذات العائليذذة " سذذارة هذذاربيزون"وقذذد أوضذذحت . التحفيذذز علذذى الهجذذرة وتنميذذة قذذدرات المهذذاجر

 .التي ت مّيز عملية الهجرة وذلك لكون العائلة الوسيط بين الفرد والمجتمع
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ثالثذذة عوامذذل أساسذذية تعطذذي للوحذذدة " بويذذد"و " سذذارة هذذاربيزون"وفذذي هذذذا اإلطذذار تقذذدم كذذل مذذن    
 :األسرية أهمية كبيرة في عملية الهجرة وهي

  األسرة هذي الذداعم األساسذي للمهذاجر، فهذي التذي تذدبر المذوارد مذن أجذل السذفر واإلقامذة ...
لمهذذذاجرين الشذذذباب الذذذذين ال يملكذذذون فذذذي البلذذذد المسذذذتقبل وخاصذذذة عنذذذدما نتعامذذذل مذذذع تعذذذداد ا

 .وسائل مادية كافية
   تمتلذذذذك األسذذذذرة شذذذذبكتها االقتصذذذذادية واالجتماعيذذذذة ويضذذذذيق حذذذذد صذذذذلة القرابذذذذة فذذذذي المسذذذذاحة

الجغرافية شديدة االتساع، فينتقل األشذخاص حيذث توجذد لذديهم  عذائالت تسذتطيع مسذاعدتهم 
تساندهم نفسذًيا فذي حالذة الضذيق وتتحمل مسؤوليتهم في حالة المشقة وتبحث لهم عن عمل و 

أو فذذي حالذذة صذذدام الثقافذذات وتتوطذذد الذذروابط بذذين أفذذراد العائلذذة الكبيذذرة لتوجذذد تضذذامًنا متعذذدد 
 .القوميات والذي يجعل من المهاجر ممثاًل فّعااًل في تنمية بلده األم

  ه األسذذرة هذذذي نقطذذة التجمذذذع الرئيسذذذية وهذذي فذذذي هذذذذا السذذياق توجذذذه الفذذذرد وتعمذذل علذذذى تطذذذوير
 .31وحمايته

 نظرية الطرد والجذب: رابعا
ت عذذد نظريذذة الطذذرد والجذذذب مذذن أبذذرز النظريذذات المفسذذرة للهجذذرة، وقذذد حذذددت األسذذباب األساسذذية    

. للهجرة في عاملين هما االتصال وتعدد العالقات القائمة بين البلدان المرسلة والمستقبلة للمهذاجرين
لتذذي تتميذذز بهمذذا البلذذدان األصذذلية للمهذذاجرين أو البلذذدان أن سذذمتي الطذذرد والجذذذب ا" بذذوف"وقذذد اعتبذذر 

 .التي يهاجر إليها الناس متغيرات تساعد في اختيار جماعات معينة لكي تهاجر من مكان آخر
وتتمثل عوامل الطرد البسيطة في الفقر واالضطهاد والعزلة االجتماعية، أّما عوامل الطرد القّويذة    

والكذذذوارث الطبيعيذذذة، كمذذذا يمكذذذن أن تكذذذون عوامذذذل الطذذذرد عوامذذذل فتتجلذذذى فذذذي المجاعذذذات والحذذذروب 
 والعامل السكاني يكون . بنائية كالنمو السكاني السريع وأثره على الغذاء والموارد األخرى

ويتمثذل العامذل  رىأكثر وضوًحا في الدول الفقيذرة التذي تناضذل فعذاًل فذي مواجهذة مشذكالت غذذاء كبذ
طذذذة بالرفاهيذذذة بذذذين الشذذذمال والجنذذذوب أو الحذذذرب كعامذذذل مذذذن عوامذذذل البنذذذائي اآلخذذذر فذذذي الهذذذّوة المرتب

 .32الطرد بين األمم أو داخلها
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أّمذذذا عوامذذذل الجذذذذب فتتمثذذذل فذذذي الزيذذذادة المضذذذطردة علذذذى العمذذذل فذذذي بعذذذض القطاعذذذات والمهذذذن    
فأسواق العمل تستورد مهاجرين في ظل عدم قدرة العرض فيها على تلبية الطلب على نوعيذة معّينذة 

وهنذاك أيضذا عوامذل الشذيخوخة التذي تزحذف علذى الذدول الصذناعية وبالذذات فذي أوروبذا . عمالمن ال
 . الغربية ما يؤدي إلى انكماش قّوة العمل وزيادة أعداد الخارجين من سوق العمل

 :نظرية تخطي الحدود الدولية : خامسا
النظريذذة هذذذه جذذرة بموجذذب وتتحذذدد اله ،"عــابرا الحــدود القوميــة"أيضذذًا بنظريذذة  هذذذه النظريذذةتعذذرف    

، وتؤكذذد والثقافيذذة حيذذث يتخطذذى المهذذاجرون الحذذدود الجغرافيذذة والسياسذذية ،عمليذذة اجتماعيذذةبصذذفتها 
والجذذذب مذذن خذذالل تحسذذين وسذذائل  علذذى أهميذذة تضذذييق المسذذافة االجتماعيذذة بذذين مجتمعذذات الطذذرد

حيذث يذتم  ،حديثذةال وكذلك تحسين وسذائل االتصذاالت صالت من أجل تسهيل تحركات السكانالموا
أن تحسين وسائل المواصالت واالتصذاالت السذريعة والرخيصذة يذؤدي  كما  تاألفكار والتصورانقل 

 .طار الفقيرة إلى األقطار الغنيةإلى حب الناس لالنتقال من األق
علذذى عالقذذتهم بمجتمعذذاتهم  النظريذذة عذذن حقيقذذة أن المهذذاجرين الوافذذدين يحذذافظون هذذذهوقذذد بذذرزت    

إذن يحذذذذدث  .ومجتمذذذذع الجذذذذذب تمعهم األصذذذذليحيذذذذث يوحذذذذدون التفاعذذذذل االجتمذذذذاعي لمجذذذذ، األصذذذذلية
 :التحول االجتماعي من خالل ثالث آليات 

  ًأو عنذذدما يذذزور غيذذر عنذذدما يعذذود المهذذاجرون ليعيشذذوا أو يذذزوروا مجتمعذذاتهم األصذذلية :أوال ،
لفيذذذذديو ، أو مذذذذن خذذذذالل إرسذذذذال الخطابذذذذات وشذذذذرائط ارينالمهذذذذاجرين أعضذذذذاء أسذذذذرهم المهذذذذاج

 .وشبكة المعلومات الدولية والمحادثات التليفونية
   ًالمهاجرون مباشرة مع أعضاء أسرهمعندما يتحدث  :ثانيا. 
   ًأو يعذذذرف كذذذل منهمذذذا اآلخذذذر معرفذذذة خاصذذذة يحذذذدث التحذذذول االجتمذذذاعي بذذذين فذذذردين :ثالثذذذا ،

 .33االجتماعيةيتصل كل منهما باآلخر من خالل الروابط 
ظذاهرة الهجذذرة كشذذف عذن أن الهجذذرات الدوليذة قذذد نمذذت  وتزايذدت لذذيس فذذي إن السذجل التذذاريخي ل   

خذر وينبغذي أن نعلذم مذن هذذه الظذاهرة آبذل فذي المسذافات التذي تغطيهذا مذن مكذان إلذى  ،فقط احجمه
وتكمذذن أهميذذة  ي تذذاريت تطذذور وتقذذدم الجذذنس البشذذريأن الهجذذرات قذذديمًا وحذذديثًا كانذذت عذذاماًل مهمذذًا فذذ
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أو علذى المسذتوى المحلذذي  مذا كذذان منهذا علذى المسذتوى العذذالميللسذذكان سذواء ظذاهرة الهجذرة الدوليذة 
 .34في أنها تعد العنصر األساسي الثالث المؤثر في حجم السكان في أية دولة في العالم
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 أنماط الهجرة غير الشرعية واتجاهاتها: المطلب الثالث
بذالروابط التذي تذربط الذدول اإلفريقيذة وأمريكذا الجنوبيذة والذدول هناك نمط للهجرة إلى أوروبا يرتبط    

اآلسذذذيوية بالذذذدول األوروبيذذذة التذذذذي كانذذذت تسذذذتعمرها قبذذذذل االسذذذتقالل، مذذذا نذذذذتج عنذذذه نشذذذوء اتجاهذذذذات 
وتيذذارات للهجذذرة بذذين دول اإلنجلوفونيذذة فذذي غذذرب القذذارة اإلفريقيذذة وآسذذيا بالمملكذذة المتحذذدة وبذذين دول 

 .ا بفرنساالفرانكوفون في إفريقي
تقليدية للعمالة اإلفريقية المهاجرة إلذى " ترانزيت"ت عد دول شمال إفريقيا محطة مهمة ونقطة عبور    

وبالنسبة إلى أوروبا كانت اتجاهات الهجذرة  Transit Migrationأوروبا أو ما يسمى بالهجرة العابرة 
ار خذذارف أوروبذذا مذذن آسذذيا وشذذمال إليهذذا فذذي الماضذذي القريذذب باسذذتثناء ألمانيذذا والنمسذذا مذذن دول الجذذو 

وألسذذذذباب تاريخيذذذذة .  OECDإفريقيذذذذا باإلضذذذذافة إلذذذذى التذذذذدفقات مذذذذن دول منظمذذذذة التعذذذذاون والتنميذذذذة  
وجغرافيذذذة مذذذن الطبيعذذذي أن تكذذذون فرنسذذذا واسذذذبانيا وايطاليذذذا وجهذذذة المهذذذاجرين مذذذن المغذذذرب والجزائذذذر 

 .وتونس
اإلفريقية وبعذض الذدول اآلسذيوية غيذر أنهذا وظاهرة الهجرة غير الشرعية منتشرة في معظم الدول    

تذذزداد حذذّدة كلمذذا اتجهنذذا شذذمااًل نتيجذذة لتذذردي األوضذذاع االقتصذذادية فذذي الذذدول المغاربيذذة عمومذذا مذذن 
جهذة وسياسذذة الحذدود المغلقذذة التذي انتهجتهذذا الذدول األوروبيذذة مذن جهذذة أخذرى والقذذرب الجغرافذي مذذن 

إلذى " إضذافة لكونهذا دوال مصذدرة للهجذرة السذّرية" اربية جهة ثالثة كل هذه العوامل حّولت الدول المغ
 .35دول عبور لألفارقة المهاجرين بصورة غير قانونية إلى أوروبا

وبشكل عام فبن اتجاهات الهجرة غير الشرعية إلذى أوروبذا جعلذت مذن اسذبانيا وايطاليذا الوجهذة      
ألذذف شذذخص فذذي مضذذيق  20ر مذذن األولذذى للمهذذاجرين القذذادمين مذذن شذذمال إفريقيذذا، إذ تذذم وقذذف أكثذذ

ألفذًا  33وأكثر مذن  3991-3992جبل طارق يحاولون الوصول إلى اسبانيا في الفترة مابين عامي 
أّمذا ايطاليذا فتعتبذر الوجهذة الثانيذة المفضذلة للمهذاجرين غيذر الشذرعيين بعذد . وحدها فقط 2000سنة 

 3991هذاجر غيذر شذرعي سذنة ألذف م 251ووفق اإلحصائيات فقذد ضذّمت ايطاليذا حذوالي  36اسبانيا
فالمهذاجرون الذذذين يقصذذدون ايطاليذا ينطلقذذون مذذن ليبيذا وتذذونس عبذذر مضذيق صذذقلية أّمذذا المهذذاجرون 

 . الذين يقصدون اسبانيا فيكون ذلك عبر مضيق جبل طارق وبدرجة أقل من الجزائر وموريتانيا
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ة سذواء نحذو تذونس أو المغذرب ونظًرا للدور الحيوي الذي تلعبذه الجزائذر فذي خريطذة الهجذرة السذّري   
أو باتجاه أوروبا مباشرة، فقد تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إليها في فترة وجيذزة 

سذنة  6231وارتفع هذا الذرقم إلذى  2003سنة  3211إلى  2000سنة  2106حيث ارتفع الرقم من 
لذى رعايذا الذدول اإلفريقيذة المجذاورة ، وفي هذا السياق لم تعد تقتصر الهجرة غيذر الشذرعية ع 2003

بذذل تعذذداها إلذذى الذذدول اآلسذذيوية التذذي أصذذبحت كذذذلك مصذذدرة للمهذذاجرين السذذّريين إلذذى دول المغذذرب 
 .العربي ومنها الجزائر قادمين خاصة من الهند وبنغالديش

وبذذذالرغم مّمذذذا يكتنذذذف هذذذذا الذذذنمط مذذذن الهجذذذرة مذذذن مخذذذاطر وصذذذعوبات مازالذذذت القذذذوارب الصذذذغيرة    
لغيذر مجهذزة تعبذذر البحذر األبذذيض المتوسذط إلذذى أوروبذا يومًيذذا، وهذو واحذذد مذن شذذرايين الهجذرة غيذذر وا

ويستخدم لنقل المهاجرين من شذمال إفريقيذا إلذى  Blue Routeالشرعية إليها ويسمى الطريق األزرق 
لتقذذذديرات وتشذذذير ا. أوروبذذذا عبذذذر ايطاليذذذا واسذذذبانيا واليونذذذان والبرتغذذذال األكثذذذر حداثذذذة فذذذي هذذذذا المجذذذال

الرسذذمية إلذذى أن هنذذاك أكثذذر مذذن ألذذف حالذذة هجذذرة غيذذر شذذرعية غرقذذت فذذي مضذذيق جبذذل طذذاق وحذذده 
مهاجر استقروا في قادش بجنذوبي اسذبانيا  3031، كما قدر أن حوالي  3991إلى  3992منذ سنة 

كمذذذا منحذذذت الحكومذذذات األوروبيذذذة حذذذق اإلقامذذذة لعشذذذرات اآلالف مذذذن المهذذذاجرين غيذذذر  3991سذذذنة 
ألذذف مهذذاجر غيذذر  21، فعلذذى سذذبيل المثذذال منحذذت حكومذذة اسذذبانيا حذذق اإلقامذذة لحذذوالي 37نالشذذرعيي

ألذذف تصذذريح إقامذذة ألجانذذب  10، كمذذا منحذذت البرتغذذال  3991ألفًذذا سذذنة  25و 3911قذذانوني سذذنة 
 60-20معظمهذذم مذذن إفريقيذذا وتشذذير التقذذديرات إلذذى أن أعمذذار معظذذم المهذذاجرين كانذذت تتذذراوح بذذين 

 .ي سن العملسنة أي مهاجرين ف
وت عذذد أوروبذذا الغربيذذة فذذي الغالذذب هذذي الوجهذذة األساسذذية للمهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين حيذذث تشذذذير    

مليون مهاجر بها، أما في العذالم ككذل فيوجذد حالًيذا  2005إلى وجود حوالي  2000إحصائيات سنة 
إلذذى  10نمليذون مهذاجر وحسذب إحصذائيات المكتذذب الذدولي للعمذل فبنذه يوجذد مذا بذي 315أكثذر مذن 

من المهاجرين في حالة غير شرعية وعليه فبن عدد المهاجرين غير الشرعيين يكون مذا بذين  35%
 . 38مليون مهاجر غير شرعي 2605إلى  3105
رئذذيس قسذذم الشذذرطة القضذذائية لقيذذادة الذذدرك الذذوطني العقيذذد عبذذد  أكذذدوفيمذذا يخذذتص بذذالجزائر فقذذد    

 مذذن المهذذاجرين غيذذر  %10ور إلذذى بلذذد اسذذتقرار لذذذن بلذذد عبذذالجزائذذر تحولذذت مذذ السذذالم زغيذذدة أن
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فيمذا  2009نهاية  آالف مهاجر 9يين األجانب إلى متوقعا أن يصل عدد المهاجرين السرّ  الشرعيين
مذن الصذينيين المتواجذذدين   %26أشذار محذافظ شذرطة الحذدود بذن شذريف مهذدي مذن جهتذه إلذى أن 

 .39بالجزائر يفضلون البقاء بطريقة غير شرعية

الذذي احتضذنه نذادي الجذيش  خذالل مداخلذة ألقاهذا فذي اليذوم البرلمذاني  أوضذح العقيذد زغيذدة اكمذ   
 "الجريمذة المنظمذة العذابرة للحذدودأشكال  حماية االقتصاد الوطني ومكافحة مختلف"بالعاصمة حول 

الحذدود ومكافحذة الهجذرة غيذر الشذرعية أن الجزائذر انتقلذت مذن  بخصذوص مراقبذة تذدفق الهجذرة علذى
وهذذو مذذا يمثذذل  لشذذرعيين إلذذى مذذوطن السذذتقرار هذذؤالءالمهذذاجرين األجانذذب غيذذر ا د عبذذور لمختلذذفبلذذ

أو بذآخر فذي  حيث أشار إلى أن تحسن الوضع في الجزائذر سذاهم بشذكل من عدد المهاجرين 10%
ف ذذذذذى مختلذذذذذإل ونذذذذيلجئة ذذذذاألفارق نذذذذ، مضذذيفا بذذأن المهاجريواآلسذذيويينرين األفارقذذة جاهذذاسذذتقرار الم

العمذذالت والمتذذاجرة بالمخذذدرات للحصذذول علذذى ر المنظمذذة مذذن بينهذذا التهريذذب وتزويذذ أشذذكال الجذذرائم
  .األموال

أن ظذذاهرة  قيذذادة الذذدرك الذذوطني علذذىفذذي د رئذذيس قسذذم الشذذرطة القضذذائية شذذدّ  السذذياقوفذذي هذذذا    
 2000ة قضذية سذن 740 ية تفاقمذت فذي السذنوات العشذرة األخيذرة، حيذث تمذت معالجذةالهجريذة السذرّ 
ا فذي عذدد القضذايا التذي عرفذت ارتفاًعذ التذي 2001مقارنذة بسذنة  يمهاجر سذرّ  2106أين تم توقيف 

أن أغلذذب هذذؤالء المهذذاجرين يسذذلكون كمذذا  .شذذخص 1123قضذذية تذذم خاللهذذا توقيذذف  3155بلغذذت 
 واالسذذذتقرار لفتذذذرة معينذذذة بواليذذذة تمنراسذذذت لترتيذذذب الجذذذزء الثذذذاني مذذذن حلقذذذة ممذذرات النيجذذذر ومذذذالي

كذوهران ومسذتغانم  الغربيذةة الواليذات الشذمالي، ومن ثمة التوجه إلى غرداية والعاصذمة وكذذا "حرقةال"
 .من أجل محاولة التسلل إلى أوروبا عن طريق البحر وعين تموشنت وتلمسان

إلذذى  نتيجذذة المهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين هذذدد الجزائذذروالخطذذر الذذذي ي   رجذذع سذذبب التذذدفق الكبيذذريو    
" الحرقذة"الجزائذر ومذن ثمذة   باتجذاهيسذلكها المهذاجرون  دول 1الجغرافيذة ومجاورتهذا لذذقعة شساعة الر  

 أن بعذذض السذذواحل علذذى اعتبذذارلقربهذذا مذذن الضذذفة األخذذرى  المنذذاطق السذذاحلية نتيجذذةمذذن  ابحذذرً 

عذن  كلذم 210و 231كلم عن إسذبانيا، وكذذا مذا بذين  310و 300الجزائرية ال تفصلها سوى ما بين 
 .سنة 26عن  تقل أعمارهم" اقةالحرّ "من  %51أن  كماإيطاليا، 
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 انطالقا من الجزائر  خريطة توضح نقاط مغادرة قوارب الحرقة في المسالك البحرية
 

 
 فرقة حرس السواحل لوالية مستغانم  : المصدر  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلطار القانوني لظاهرة الهجرة غير الشرعية: المبحث الثاني
علذذى التذذذزام المهذذذاجرين بهذذا واحترامهذذذا فالنصذذذوص القانونيذذة علذذذى الصذذذعيد نّصذذت قذذذوانين الهجذذذرة    

الذذذوطني تتضذذذمن نصوًصذذذا يخضذذذع فيهذذذا العامذذذل األجنبذذذي المهذذذاجر فذذذي دولذذذة العمذذذل إلذذذى قوانينهذذذا 
الداخلية سواء كذان ذلذك علذى صذعيد شذرعية إقامتذه أو ممارسذته للعمذل أو غيرهذا مذن اإلجذراءات ثذم 

ع تزايد الهجرة من أجل العمل، بحيث وضعت نصوص قانونية للهجذرة تطور هذا اإلطار القانوني م
بذذذين دول المنشذذذأ ودول المقصذذذد ب غيذذذة حمايذذذة حقذذذوق العمذذذال وعذذذدم اإلضذذذرار بوضذذذعهم االقتصذذذادي 
واالجتمذذاعي وحمايذذة األمذذن الذذوطني للذذدول المسذذتقبلة للمهذذاجرين مذذن جهذذة ثانيذذة فضذذال عذذن حمايذذة 

لتمييز ولذلك بذرزت مذا يسذمى باالتفاقيذات الثنائيذة فذي شذأن تنظذيم العمالة المهاجرة من االستغالل وا
 .الهجرة بين الدول أو تنظيم إقامة وعمل العّمال في الدول المستقبلة للعمالة الوافدة

غيذذذر أن هذذذذا اإلطذذذار القذذذانوني سذذذرعان مذذذا انتقذذذل إلذذذى إطذذذار أوسذذذع وأكثذذذر تطذذذوًرا، حيذذذث أصذذذبح    
الهجرة سذواء كانذت هجذرة شذرعية أو غيذر شذرعية، مثذل األمذم  القانون الدولي هو الذي يصوغ وينظم

 .  المتحدة أو وكاالتها المتخصصة أو المنظمات ذات العالقة بها مثل منظمة العمل الدولية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الهجرة غير الشرعية في المواثيق الدولية: المطلب األول
إلذذى حمايذذة العّمذذال  1919تأسسذذت سذذنة لقذذد أشذذارت ديباجذذة دسذذتور منظمذذة العمذذل الدوليذذة التذذي    

المسذذذتخدمين فذذذي بلذذذدان غيذذذر بلذذذدانهم األصذذذلية، فهنذذذاك جملذذذة مذذذن االتفاقيذذذات الدوليذذذة الصذذذادرة عذذذن 
 :40منظمة العمل الدولية والتي تجعل من أهدافها حماية حقوق العّمال المهاجرين

  التفاقيذذذذات التذذذذي وتعذذذذد هذذذذذه االتفاقيذذذذة مذذذذن أهذذذذم ا: 1939لسذذذذنة ( 94)االتفاقيذذذذة الدوليذذذذة رقذذذذم
وبلذذذد عذذدد الذذذدول التذذذي  1925عالجذذت موضذذذوع الهجذذرة ، حيذذذث دخلذذت حّيذذذز التطبيذذذق سذذنة 

 .دولة من بينها دولة عربية واحدة فقط هي الجزائر" 34"صادقت عليها 
  وهذذذذي تتعلذذذذق أساًسذذذذا بذذذذالتمييز فذذذذي االسذذذذتخدام : 1921لسذذذذنة ( 111)االتفاقيذذذذة الدوليذذذذة رقذذذذم

وهي مذن االتفاقيذات العامذة التذي تذدعو إلذى تكذافئ  1918سنة  والمهنة، ودخلت حّيز التنفيذ
 .الفرص والمساواة في المعاملة في االستخدام والمهنة والقضاء على أّي تمييز

  وتتضذذذذمن أحكاًمذذذذا تكميليذذذذة مرتبطذذذذة بأوضذذذذاع : 1942لسذذذذنة ( 134)االتفاقيذذذذة الدوليذذذذة رقذذذذم
ولذذذم  1941نفيذذذذ فذذذي ديسذذذمبر وظذذذروف العّمذذذال المهذذذاجرين، ودخلذذذت هذذذذه االتفاقيذذذة حّيذذذز الت

غيذذذر "وترّكذذذز هذذذذه االتفاقيذذذة باألسذذذاس علذذذى الهجذذذرة . تصذذذدق أي مذذذن الذذذدول العربيذذذة عليهذذذا
كمذذا ترّكذذز أيضذذا علذذى . والجهذذود الدوليذذة المطلوبذذة لمقاومذذة هذذذا النذذوع مذذن الهجذذرة" المشذذروعة

لسذذذياق وفذذذي هذذذذا ا. تحقيذذذق المسذذذاواة فذذذي الفذذذرص والمعاملذذذة بذذذين العمذذذال المذذذواطنين وغيذذذرهم
شخص يهاجر أو هاجر من بلذد :" من هذه االتفاقية العامل المهاجر بأنه" 11"تعّرف المادة 

ويشذمل ذلذك أي . إلى بلد آخر ب غية شغل وظيفذة مذا بخذالف عمذل ال يكذون لحسذابه الخذاص
فحمايذذذة العّمذذذال المهذذذاجرين فذذذي غيذذذر بلذذذدانهم ." شذذذخص يقبذذذل قانونذذذا بوصذذذفه عذذذامال مهذذذاجرا

ئمذذا محذذل اهتمذذام كبيذذر مذذن منظمذذة العمذذل الدوليذذة علذذى اعتبذذار أنهذذم أكثذذر األصذذلية كانذذت دا
غيذذر "األشذذخاص عرضذذة لالسذذتغالل وعذذدم احتذذرام حقذذوقهم السذذيما عنذذدما يكونذذون فذذي وضذذع 

 ".شرعي
 : غير أنه يؤخذ على اتفاقيات منظمة العمل الدولية أن

ى حمايذذذة حقذذذوق العمذذذال منظمذذذة العمذذذل الدوليذذذة الهادفذذذة إلذذذ جميذذذع االتفاقيذذذات الصذذذادرة عذذذن -1
المهذذاجرين وعذذدم التمييذذز والمسذذاواة، ال تمثذذل سذذوى الحذذد األدنذذى الذذالزم لحمايذذة حقذذوق العمذذل للعمذذال 

  .المهاجرين
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للعمذذال المهذذاجرين غيذذذر  منظمذذة العمذذل الدوليذذة تتمتذذذع بصذذالحية محذذدودة فذذي الحقذذذوق األخذذرى -5
  .حقوق العمل مثل الثقافة والتعليم والمشاركة السياسية

ال العامذذل أو العّمذذ سذذرل المهذذاجر الشذذرعي وتسذذتثني أفذذراد أاتفاقيذذات المنظمذذة تركذذز علذذى العامذذ -4
  .المهاجرين بشكل غير نظامي

  1998اتفاقية حماية حقوق جميع العاملين المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة: 
عتذذذداء إذا كانذذذت عذذذّدة اتفاقيذذذات دوليذذذة تمذذذنح حقوقذذذا للمهذذذاجرين وتحمذذذيهم مذذذن جميذذذع أشذذذكال اال
وقذد . والتمييز، فبن اتفاقية حماية جميذع العذاملين المهذاجرين وأفذراد أسذرهم هذي األحذدث واألكمذل

عاًمذا مذن اعتمادهذا مذن قبذل  14أي بعذد  5884جذوان  81دخلت هذه االتفاقية حّيز التنفيذ في 
حقذذوق وهذذي المعاهذذدة الدوليذذة األكثذذر شذذمولية فيمذذا يتعلذذق ب" 1998ديسذذمبر  11"األمذذم المتحذذدة 

المهذذذاجرين وأسذذذرهم، فهذذذي تحذذذدد معذذذايير دوليذذذة بشذذذأن معاملذذذة وظذذذروف معيشذذذة وحقذذذوق هذذذؤالء 
كما تضذع هذذه االتفاقيذة التزامذات ومسذؤوليات " شرعي أو غير شرعي"العاملين أيًّا كان وضعهم 

 .دول االستقبال
نيذذذذذذة الحقذذذذذذوق المد–وتكفذذذذذذل هذذذذذذذه االتفاقيذذذذذذة الحقذذذذذذوق األساسذذذذذذية لجميذذذذذذع العّمذذذذذذال المهذذذذذذاجرين    

وتحمذذي المهذذاجرين ضذذد التعذذذيب والسذذخرة وتعمذذل علذذى ضذذمان حقذذوقهم فذذي معاملذذة  -والسياسذذية
كمذذا تعطذذي هذذذه االتفاقيذذة المهذذاجرين . عادلذذة إضذذافة إلذذى األمذذن الشخصذذي وحريذذة الذذرأي والذذدين

حقذذذوقهم االقتصذذذادية واالجتماعيذذذة والثقافيذذذة وال سذذذيما مذذذا يتعلذذذق بالرعايذذذة الطبيذذذة الطارئذذذة وتعلذذذيم 
وتمذذنح العذاملين المهذذاجرين كذذذلك الحذق فذذي التقاضذذي المباشذر ضذذد صذذاحب . ال المهذذاجرينأطفذ

العمذذل وضذذد الدولذذة كمذذا تعتبذذر المصذذادرة التعسذذفية لجذذوازات السذذفر وبطاقذذات هويذذة المهذذاجرين 
بمثابذذة جريمذذة جنائيذذة، كمذذا تذذدعو االتفاقيذذة إلذذى تعذذاون أكبذذر بذذين الذذدول بشذذأن عذذودة المهذذاجرين 

 .غير الشرعيين
وفيما يتصل بأهم بنود وأحكام االتفاقية الدولية لحماية جميع العّمذال المهذاجرين وأفذراد أسذرهم    

 :فتتمثل في
 تهذا األمذم المتحذدة وأنهذا جذزء مذناالتفاقية بارتباطها بمواثيق حقوق اإلنسذان التذي أقرّ  تؤكد  -1

  .هذه المواثيق
تقذل مراعذاة عذن المعاملذة التذي تنطبذق  التؤكذد علذى أن يتمتذع العمذال المهذاجرون بمعاملذة   -5

 (.52المادة )واالستخدام اآلخر  على رعايا الدولة من حيث األجر وشروط العمل



صذذان إلذذى أن ضذذمان حقذذوق العمذال المهذذاجرين يجذذب أن ت  ( 52)مذذن المذادة  "4"تؤكذد الفقذذرة  -3
  (.شرعيةإقامة غير )  اإلقامة أو االستخدام ن خالف العامل المهاجر شروطحتى وا  

ال ت علذذذى تمتذذذع العّمذذذحيذذذث نّصذذذ( 54المذذذادة )والتذذذأمين االجتمذذذاعي  الحذذذق فذذذي الضذذذمان -4
يتطلذذذب بالتذذذالي إدخذذذال العمذذذال املذذذة لرعايذذذا الدولذذذة مذذذا بذذذنفس المع المهذذذاجرون وأفذذذراد أسذذذرهم

الحقذذوق التأمينيذذة األخذذرى بمذذا  )وأسذذرهم فذذي االسذذتفادة مذذن مزايذذا المعذذاش التقاعذذدي  المهذذاجرين
  .(لعمال المهاجرون بشكل غير قانوني ا فيهم
ة نقابذة جذوب أن يكذون لهذؤالء الحذق فذي االنضذمام إلذى أّيذو  ( 51 المذادة)الحذق فذي التنظذيم  - 2

ا للقذذانون بقصذد حمايذة مصذذالحهم االقتصذادية واالجتماعيذذة ة وفقًذمنشذذأ جمعيذذة عماليذة، والذى أيّ 
 .األخرى والنقابية ومصالحهم

أسذذرهم الحذذق فذذي تكذذوين  ال المهذذاجرين وأفذذرادقيذذة تذذنص علذذى أن للعّمذذمذذن االتفا( 38)المذذادة * 
  .واالجتماعية وغيرها من المصالح جمعيات ونقابات عمال لتعزيز وحماية حقوقهم االقتصادية

والتذذي تذذنص علذذى وضذذع إجذذراءات أو ( 35المذذادة )السياسذذية  اإلجذذازة بذذالحق فذذي المشذذاركة -6
اعذي فذي دول المنشذأ ودول العمذل االحتياجذات واألمذاني تر  إنشاء مؤسسات يمكن من خاللهذا أن

ال وأفذذراد أسذذرهم ممثلذذون فذذي المهذذاجرين وأفذذراد أسذذرهم ويصذذبح للعّمذذ وااللتزامذذات الخاصذذة للعمذذال
  .انتخابهم بحرية تلك المؤسسات يتم

ن ال المهذاجرو دولة العمل بتيسير استشارة العّمذ تؤكد على أن تقوم( 35)من المادة  "5"الفقرة * 
دارتها وأفراد أسرهم أو مشاركتهم في اتخاذ   .القرارات المتعلقة بحياة المجتمعات المحلية وا 

ال المهذذاجرون بذذالحقوق نذذه يجذذوز أن يتمتذذع العّمذذمذذن نفذذس المذذادة تذذنص علذذى أ "4" الفقذذرة* 
 دولذذذة العمذذذل، إذا منحذذذتهم تلذذذك الدولذذذة مذذذن خذذذالل ممارسذذذتها سذذذيادتها مثذذذل هذذذذه السياسذذذية فذذذي

 .الحقوق
تنظر دولذة العمذل بعذين العطذف علذى  تطرح بأن( 28)المادة  :حق اإلقامة ولم شمل األسرة -7

 العامل المهاجر  ةسر لفترة التي أقاموا خاللها أفراد أأن تراعي طول ا
  .ال المهاجرينوحدة أسر العمّ  لزم اتخاذ التدابير المناسبة لضمانت  ( 33)والمادة  .يالمتوف

حذق أطفذال العامذل المهذاجر فذي الحصذول علذى  (30) ث تذنص المذادةحي: الحق في التعليم -8
 ،مذذن والديذذه فذذي دولذذة العمذذل إقامتذذه هذذو أو أيّ  علذذى التعلذذيم بغذذض النظذذر عذذن مذذدى مشذذروعية
ال المهذذذاجرين فذذذي النظذذذام المدرسذذذي أوالد العّمذذذ وتذذذنص االتفاقيذذذة علذذذى أن تقذذذوم الدولذذذة ببدمذذذاف

غذذة كمذذا تسذذعى الدولذذة فذذي تيسذذير تعلذذيم اللّ ( 32)مذذادة غذذة المحليذذة الالمحلذذي وخاصذذة تعلذذيمهم اللّ 



غذة وفر الدولذة بذرامج تعليميذة خاصذة باللّ ال المهذاجرين وجذواز أن ت ذالعمّ  والثقافة األصليتين ألوالد
  .ال المهاجرينالعمّ  األصلية ألوالد

هذذاجرين ال المبذذأن تضذذمن احتذذرام الهويذذة الثقافيذذة للعّمذذ (41)تلذذزم المذذادة  :الحقذذوق الثقافيذذة -9
 .االحتفاظ بعقائدهم الثقافية مع دولة المهجر وأفراد أسرهم وعدم منعهم من

                                       خذذذذذذذذذذذدمات التوجيذذذذذذذذذذذه والتذذذذذذذذذذذدريب المهنيذذذذذذذذذذذين والتوظيذذذذذذذذذذذف  الحذذذذذذذذذذذق فذذذذذذذذذذذي الوصذذذذذذذذذذذول إلذذذذذذذذذذذى -18   
 (.32و 34المادتان )

ا حذذق تحديذذدً  ومنهذذا( 32و 34ان المادتذذ)الحذذق فذذي الحصذذول علذذى الخذذدمات االجتماعيذذة   -11    
 على مسكن بما في ذلك مشاريع اإلسكان االجتماعي والحماية من االستغالل فيما يتعلق الحصول

إن كافذة هذذه  .باإليجذار وحقهذم فذي تمكيذنهم مذن الوصذول إلذى التعاونيذات والمؤسسذات المذدارة ذاتيذاً 
هذذي بذذال أدنذذى شذذك متاحذذة لكذذل األفذذراد واسذذتقر  الحقذذوق المشذذروعة لإلنسذذان وأفذذراد أسذذرته أينمذذا حذذلّ 

 .ء وفق المواثيق والعهود الدوليةعلى السوا
لذذم يذذتم التصذذديق عليهذذا حتذذى اآلن إال مذذن قبذذل أربعذذين دولذذة لذذيس مذذنهم أي  1998اتفاقيذذة عذذام    

دولذة مذذن الذدول األعضذذاء فذذي االتحذاد األوروبذذي، وفذي هذذذا السذذياق ثمذة جملذذة أسذباب تقذذدمها الذذدول 
أحكذذام هذذذه االتفاقيذذة واتفاقيذذات دوليذذة أخذذرى، وعذذدم وجذذود تمييذذز بذذين المهذذاجر الشذذرعي منهذذا تشذذابه 

والمهذاجر غيذذر الشذذرعي، كمذذا أن بعذض الذذدول تعتبذذر بذذأن األحكذذام المتعلقذة بعذذدم التمييذذز مذذن شذذأنها 
أن تصذذذعب إدخذذذال برنذذذامج الهجذذذرة المؤقذذذت الذذذذي لذذذم يكذذذن يمذذذنح المشذذذاركين نفذذذس حقذذذوق العذذذاملين 

النسبة للدول العربية فقد تم التصديق على هذه االتفاقية من قبذل مصذر والمغذرب سذنة وب. 41اآلخرين
 .5882ومن سوريا والجزائر سنة  1994
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 الهجرة غير الشرعية في التشريعات األوروبية: المطلب الثاني
روبي أصذبح لزاًمذا علذى نتيجة لسياسة الحدود المفتوحة فيما بينها التي انتهجتها دول اإلتحاد األو    

هذه الذدول التنسذيق فيمذا بينهذا فيمذا يتعلذق بذبدارة تذدفقات الهجذرة ولذذلك مذن الضذروري وضذع شذروط 
 .مشتركة تضبط الدخول إلى الفضاء األوروبي المشترك

والتذذي كانذذت حجذذر األسذذاس فذذي تكذذوين مذذا ي عذذرف اآلن  1924منذذذ معاهذذدة رومذذا الشذذهيرة سذذنة    
كذان لموضذوع الهجذرة أهميذة كبيذرة وحيويذة علذى جذدول أعمذال سياسذات اإلتحذاد باإلتحاد األوروبذي، 

مذذن حريذذة الحركذذة واإلقامذذة والعمذذل أحذذد " ماسذذتريخت"جعلذذت معاهذذدة  1995وفذذي سذذنة . األوروبذذي
مع التمييز بين األوروبيذين مذن داخذل دول اإلتحذاد " 81المادة"الّسمات األساسية للمواطنة األوروبية 

فذذي معاهذذدة اإلتحذذاد " اكتسذذاب تأشذذيرة شذذنغن"أدرجذذت معاهذذدة أمسذذتردام  1994 وخارجذذه، وفذذي سذذنة
األوروبذذي ونصذذت علذذى تقذذديم اللجذذوء والهجذذرة مذذن الذذركن الثالذذث الحكذذومي الذذدولي إلذذى الذذركن األّول 

 .المشترك
" تذامبيري"فذي  1999وقد قام زعماء اإلتحاد األوروبي أثناء انعقاد المجلس األوروبي في أكتذوبر    
بتحديذذد المبذذادئ األساسذذية لسياسذذة مشذذتركة لإلتحذذاد األوروبذذي بشذذأن الهجذذرة، ومنذذذ هذذذه القّمذذة  انلنذذدبف

هنذذاك ثذذالث مبذذادئ متكذذررة تثبذذت عذذزم المجلذذس األوروبذذي علذذى ضذذمان عمذذل إدارة أفضذذل لتذذدفقات 
 الهجذذرة، لتنشذذأ بذذذلك سياسذذة شذذاملة تأخذذذ فذذذي االعتبذذار كذذالًّ مذذن دولذذة المقصذذد ودولذذة المنشذذذأ ودول

 :42العبور، وترّكز هذه المبادئ أكثر فأكثر على إيجاد تعاون وثيق بين الشركاء من أجل
 تطوير الهجرة الشرعية من خالل إدماف رعايا الدول األخرى في دول االستقبال. 
 مكافحة الهجرة غير الشرعية. 
 الربط بين الهجرة والتنمية. 
هذذا تضذذرًرا مذذن ظذذاهرة الهجذذرة غيذذر الشذذرعية التذذي وت عتبذذر ايطاليذذا مذذن أّول الذذدول األوروبيذذة وأكثر     

أصذذبحت سذذواحلها الجنوبيذذذة قبلذذة ألعذذذداد هائلذذة مذذذن المهذذاجرين غيذذذر الشذذرعيين، وهذذذذا مذذا أّدى إلذذذى 
والذذذذي وضذذذع ألّول مذذذّرة أنظمذذذة قانونيذذذة  1991ظهذذذور أّول قذذذانون خذذذاص بذذذالهجرة فذذذي مذذذارس سذذذنة 

دخول إلذذذى اإلقلذذذيم االيطذذذالي وتجديذذذد تخذذذص الهجذذذرة غيذذذر الشذذذرعية مذذذن خذذذالل معالجذذذة إجذذذراءات الذذذ
 :إقامات األجانب، وتجّسد هذا القانون في أربع نقاط أساسية

 إعادة برمجة سياسات الهجرة من جديد. 
 النظر في شروط دخول األجانب اليطاليا وسبل اإلقامة بها. 

                                                 
42Www.eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=fr  



 تعقيد إجراءات منح اإلقامة وتفعيل اإلعادة القسرية للمهاجرين غير الشرعيين. 
 43ظ على دعم حقوق المهاجرين الشرعيينالحفا. 

يواء المهذاجرين غيذر الشذرعيين وذلذك ألّول مذّرة وحذدد القذانون  ي ضاف إلى ذلك تفعيل مراكز حجز وا 
يوًمذذا يذذتم بعذذدها تحديذذد مصذذيرهم وذلذذك إّمذذا عذذن طريذذق  48المذذدة الزمنيذذة لحذذبس هذذؤالء المهذذاجرين بذذذ 

حيلهم إلذذى بلذذدانهم األصذذلية أو عذذن طريذذق محذذاكمتهم السذذماح لهذذم باإلقامذذة والعمذذل فذذي ايطاليذذا أو تذذر 
 .44إذا قاموا بأفعال يعاقب عليها القانون أثناء فترة تواجدهم بايطاليا

ونتيجة لعدم قدرة هذه اإلجراءات القانونية السالفة الذذكر فذي الحذّد مذن تفذاقم ظذاهرة الهجذرة الغيذر    
قذانون  5885أصذدرت السذلطات االيطاليذة سذنة ، "الحرقذة"شرعية المتوافدة إلذى ايطاليذا عبذر قذوارب 

وتضذذمن هذذذا القذذانون إجذذراءات أكثذذر صذذرامة اتجذذاه المهذذاجرين  119الذذذي يحمذذل رقذذم " بوسذذي فينذذي"
مذن " 14"، وفي هذا السياق نّصت المذادة 45غير الشرعيين من خالل تفعيل إجراءات الطرد والحبس

سنوات الذي صدر له أمر بالطرد ولكّنذه  حبس األجنبي من سنة إلى أربع:" قانون بوسي فيني على
وهذذذذا بعذذذد القذذذبض عليذذذه وعرضذذذه علذذذى المحاكمذذذة مذذذن خذذذالل ." مذذذازال متواجذذذًدا علذذذى أراضذذذي الدولذذذة

 .قضية مستعجلة
إجذراءات طذرد المهذاجرين غيذر الشذرعيين وذلذك طبقًذا " بوسذي فينذي"ومن جانذب آخذر نظّذم قذانون    

عذذن طريذذق المرافقذذة إلذذى الحذذدود ألنذذه يجذذب علذذى  119مذذن القذذانون المعذذدل رقذذم  13لذذنص المذذادة 
السذذذذلطات مسذذذذاعدته أو تنفيذذذذذ تحقيقذذذذات أخذذذذرى عذذذذن جنسذذذذيته أو هويتذذذذه والبذذذذد مذذذذن الحصذذذذول علذذذذى 

وفذذذي حذذذال عذذذدم وجذذذود أّي وسذذذيلة نقذذذل مناسذذذبة . مسذذذتندات السذذذفر الخاصذذذة بالمهذذذاجر غيذذذر الشذذذرعي
فبنذذه يذذتم حبسذذذه فذذي مراكذذز اإليذذذواء والتذذي تسذذمح بتنفيذذذذ المرافقذذة إلذذى حذذذدود البلذذد األصذذلي للمهذذذاجر 

يوًمذذذا حسذذذب نذذذص  18إلذذذى  48والحجذذذز المؤقذذذت وعنذذذد انتهذذذاء هذذذذه المذذذّدة التذذذي مذذذددها القذذذانون مذذذن 
وعند عدم إمكانيذة تنفيذذ حكذم الترحيذل يحكذم رئذيس الشذرطة للمهذاجر غيذر الشذرعي بتذرك  13المادة 

طريذق مسذتند مكتذوب فيذه النتذائج  األراضي االيطالية خالل خمسة أيام ويستقبل المهاجر الحكم عذن
 .46الجنائية في مخالفة القانون
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عقوبذة جديذدة متعلقذة بالمهذاجرين الذذين كانذت إقذامتهم فذي ايطاليذا  119كما أضذاف القذانون رقذم    
ن كان دخولهم األراضي االيطالية قانونًيذا، فذبن القذانون يعتبذرهم فذي وضذع  دون تأشيرة إقامة حتى وا 

غيذر ". بوسذي فينذي"مذن قذانون  12عليهم حكم الطرد وذلذك طبقًذا لذنص المذادة غير قانوني وينطبق 
مذذذن هذذذذا القذذذانون اسذذذتثنت بعذذذض الحذذذاالت التذذذي ال يجذذذوز إتبذذذاع أمذذذر رئذذذيس الشذذذرطة  19أن المذذذادة 

بطردهذذا وتتمثذذل هذذذه الحذذاالت فذذي المذذرأة الحامذذل التذذي تجذذاوزت فتذذرة حملهذذا سذذتة أشذذهر حتذذى تضذذع 
القّصذر بذدون عائذل، أو فذي حالذة األشذخاص الذذين يعيشذون فذي خطذر  مولودها، أو في حالذة وجذود

ألسذذباب سياسذذية أو االنتمذذاء ألي مجموعذذة دينيذذة أو عرقيذذة، وتتمثذذل الحالذذة األخيذذرة فذذي األشذذخاص 
الذذذين يعيشذذون مذذع زوف أو قريذذب لمهذذاجر حاصذذل علذذى الجنسذذية االيطاليذذة وتبقذذى هذذذه االسذذتثناءات 

 .اء والذي يقرر بدوره مصير هؤالء المهاجرينقائمة إلى غاية صدور حكم القض
زاد مذن معوقذات وتعقيذدات الحصذول " بوسذي فينذي"أّما فيما يختص ببجراءات اإلقامة فذبن قذانون    

علذذى اإلقامذذة، حيذذث أصذذبح المهذذاجر يعذذاني مذذن االنتظذذار لفتذذرات طويلذذة مذذن أجذذل الحصذذول علذذى 
ا بعقذذد عمذذل وفذذي هذذذا السذذياق أشذذارت تصذذريح لإلقامذذة ال يتعذذدى بضذذعة شذذهور، حيذذث يكذذون مرتبًطذذ

مذذن قذذانون اإلقامذذة الجديذذد إلذذى إمكانيذذة واحذذدة لتجديذذد تصذذريح اإلقامذذة " الخامسذذة"الفقذذرة ( 81)المذذادة 
الذذي أتذى بذه قذانون بوسذذي " باالنضذباط القذذانوني"مذع ضذرورة االسذتمرارية فذي العمذذل وهذو مذا يعذرف 

 .47فيني
رة فذذذي تاريخهذذذا بتذذذولي نيكذذذوال سذذذاركوزي منصذذذب وزيذذذر أّمذذذا فرنسذذذا فقذذذد عرفذذذت أسذذذوأ قذذذانون للهجذذذ   

الداخليذة والذذذي توصذذل إلذذى قناعذذة مفادهذذا أن الهجذذرة فذي سذذياقها القذذديم السذذابق تمثذذل عبًئذذا اقتصذذادًيا 
واجتماعًيا وأمنًيا على فرنسا، وتشكل مصدر تهديد وتوتر كونها ال تؤدي إلى أكثر من ضذم بائسذين 

وهذو مذا أدى . 48الدولذة ويعذانون مذن أوضذاع بائسذة فذي األسذاس جدد إلى المهاجرين الموجودين فذي
" 5881-81-14"بسذذاركوزي إلذذى عذذرض قانونذذه الجديذذد للهجذذرة علذذى مجلذذس الشذذيوف الفرنسذذي فذذي 

 ".5881-911"ع رف فيما بعد بقانون ساركوزي للهجرة وهو القانون رقم 
والذذذي يسذذمح بذذالهجرة لفرنسذذا  49ةيسذذتند قذذانون سذذاركوزي الجديذذد للهجذذرة علذذى فكذذرة الهجذذرة المختذذار    

إلى حقل محدد مذن قطاعذات العمذل، وبعذد انتخذاب نيكذوال سذاركوزي رئيسذا للجمهوريذة الفرنسذية سذنة 
أنشذذأ وزارة الهجذذرة واالنذذدماف والهويذذة الوطنيذذة الفرنسذذية وبذذذلك عمذذل سذذاركوزي علذذى إدمذذاف  5884
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هويذة الوطنيذة، وبنذاء عليذه ارتكذزت المهاجرين الذين يعيشون في فرنسا فضاًل على حصولهم على ال
 :سياسة ساركوزي للهجرة على 

 تنظيم تدفقات الهجرة إلى فرنسا. 
 تسهيل االندماف للمهاجرين وتعزيز الهوية الفرنسية. 
  50"مبدأ التنمية المشتركة"تعزيز التضامن داخل السكان المهاجرين . 
من أهمهذا شذرط اكتسذاب اللغذة " 911"كما عّدل الرئيس نيكوال ساركوزي بعض النقاط في قانون    

الفرنسذذذية وتحديذذذده كشذذذرط مسذذذبق للمهذذذاجرين القذذذادمين إلذذذى فرنسذذذا، وفذذذي هذذذذا السذذذياق يقذذذول السذذذيد 
هنذذاك اتجذذاه سذذائد فذذي ( :"IFRI)الخبيذذر فذذي المعهذذد الفرنسذذي للعالقذذات الدوليذذة " كريسذذتوفر بيرتوسذذي"

عذذن طريذذق الحذذد األدنذذى  5881يذذف قذذانون السياسذذة الفرنسذذية لوقذذف الهجذذرة العائليذذة السذذيما بعذذد تكي
 ..." 51من اللغة الفرنسية واختبارها

إاّل أن قذذانون سذذاركوزي الجديذذد للهجذذرة ألغذذى حقذذوق المهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين المتواجذذدين علذذى    
األراضي الفرنسذية منذذ أكثذر مذن عشذر سذنوات، كمذا أّنذه عقّذد مذن إجذراءات لذم الشذمل العذائلي الذذي 

السذذذابقة بحيذذذث أصذذذبح مرتبًطذذذا بالمصذذادر الماليذذذة والسذذذكن، وذلذذذك بفذذذرض أن يكذذذون  دعمتذذه القذذذوانين
يذورو ، إضذافة إلذى إقامتذه  1528دخل المهاجر المقيم يعادل الحد األدنى من األجذر الشذهري وهذو 

فذذي سذذكن مالئذذم ويشذذترط لحضذذور األسذذرة أيًضذذا معرفتذذه بقذذيم الجمهوريذذة الفرنسذذية وااللتذذزام باحترامهذذا 
كمذذا تعذذّرض القذذانون إلجذذراءات الطذذرد القسذذري للمهذذاجرين . اللغذذة الفرنسذذية كشذذرط م سذذبق وكذذذا إجذذادة

غير الشرعيين والذين ي أمر بترحيلهم مباشرة بعد القبض عليهم مذن قبذل السذلطات األمنيذة المختصذة 
مذذذن دون إيذذذذوائهم أو حجذذذذزهم أو محذذذاكمتهم إال إذا ثبذذذذت تذذذذورطهم فذذذذي جذذذرائم ي عاقذذذذب عليهذذذذا القذذذذانون 

 .588152-911من قانون " 183"نسي طبًقا لنص المادة الفر 
وزراء  بعذد أشذهر عديذدة مذن النقذاش وتعاقذب ثذالث 5811مذاي  11يذوم  الفرنسذيالبرلمان  رقرّ     

إجذراءات ترحيذل األجانذب المقيمذين  يشذدد والذذيعلى وزارة الداخلية مشروع القانون المتعلق بذالهجرة 
 .53بطريقة غير شرعية
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صذوتا مقابذل  594لصذالح مشذروع القذانون بأغلبيذة ( مجلذس النذواب)الوطنيذة  عيذةتت الجموصذوّ    
صذذوتا مقابذذل  182 المسذذاء لصذذالح المشذذروع بأغلبيذذة فذذيت مجلذذس الشذذيوف حذذين صذذوّ  فذذي، 194
121. 
الوسذط البنذد المتعلذق بتمديذد فتذرة  برلمذانيي مارس بضغط من فيحب من هذا المشروع وبعدما س     

وع همذا تنظذيم إقامذة هذذا المشذر  فذيالتعذديالن األبذرزان الذواردان  نسذين، بقذىسحب الجنسية من المج
 .الشذذرعيين المصذذابين بذذبمراض خطيذذرة وترحيذذل أولئذذك الموضذذوعين قيذذد االحتجذذاز رالمهذذاجرين غيذذ

 فذي" ال يتذوفر"محصورة فقط بأولئذك الذذين " األجانب المرضى"تعطى لفئة  التيوبذلك باتت اإلقامة 
 .ناسب لمرضهمبلدهم العالف الم

ن كان العذالف متذوفرا  لكن    اإلقامذة فذبن  بلذد طالذب فذيالمعارضة اليسارية أشارت إلى أنه حتى وا 
ويمنح القذانون . الغالب فيجغرافية  هذا العالف ليس بالضرورة متاحا أمامه بسبب معوقات مالية أو

لمذنح اإلقامذة، بشذرط " تثنائيةظروفذا إنسذانية اسذ"االعتبار  فيتأخذ  الجديد السلطات اإلدارية حق أن
 .المنطقة فيالمدير العام للوكالة للصحية  يقبال رأ أن تأخذ

 فذذي بصذذالح نظذذام احتجذذاز المهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين تمهيذذدا لتذذرحيلهم فقذذد تذذمّ ب يتعلذذقا فيمذذا أّمذذ   
علذى أن تذنص  والتذي الوطنيذة توافقذت عليهذا الحكومذة والجمعيذة التذيالنهاية إقذرار القذانون بالصذيغة 

لتقريذذذر مذذذا إذا كذذذان يجذذذب تمديذذذد فتذذذرة  القضذذذية فذذذيالحريذذذات واالحتجذذذاز ال يمكنذذذه التذذذدخل  يقاضذذذ
مقابذذل ) خمسذذة أيذذام علذذى اعتقالذذه يضذذبعذذد م   إالّ  الشذذرعي االحتجذذاز أو إطذذالق سذذراح المقذذيم غيذذر

 فعاليةالمتعلق بالهجرة يهدف إلى تحسين " جوهر اإلصالح"اعتبر  الذياإلجراء  وهذا )يومين حاليا
المهذاجرين  مذن% 48الوقذت الذراهن فقذط  فذيإجراءات ترحيذل المقيمذين غيذر الشذرعيين السذيما وأنذه 

 .نهاية األمر إلى الخارف فيالمحتجزين يتم ترحيلهم 
وازن لسياسذة والمتذ الذنص الشذامل"بالقذانون الجديذد واصذفا إيذاه بذذ يذانجوزير الداخليذة كلذود  بورحّ    

عزمهذذذا علذذذى الطعذذذن بالقذذذانون أمذذذام  دت المعارضذذذة اليسذذذاريةالمقابذذذل أّكذذذ فذذذي ".الذذذة وعادلذذذةهجذذذرة فعّ 
 .الدستوريالمجلس 

الذعذة  تعرض النتقاداتالجديد حول الهجرة جدال واسعا و  مشروع القانون ر تقديمأثاوفي إسبانيا    
 .المقيمذين ببسذبانيا من قبل العديذد مذن منظمذات الذدفاع عذن حقذوق المهذاجرين وجمعيذات المهذاجرين

البنذود التذي تضذمنها مشذروع القذانون الجديذد  وأعربت هذه الجمعيات عن رفضها التذام لمجموعذة مذن
هذذه  وحسذب. ز التنفيذذّيذدقة عليذه قبذل إدخالذه حَ لمناقشذته والمصذا حال علذى مجلذس الشذيوفي  الذذي َسذ



ئاسذذة الحكومذذة اإلسذذبانية بر  الجمعيذذات فذذبن مشذذروع القذذانون الجديذذد حذذول الهجذذرة الذذذي صذذادقت عليذذه
 .في حق المهاجرين ا مجحفةخوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو يتضمن بنودً 

المتعلقذة بمنذع وتجذريم المسذاعدات المقدمذة  كالتذي تعرضذت النتقذادات شذديدة، تلذ ومن بين البنود   
فتذذذرة توقيذذذف المهذذذاجرين فذذذي وضذذذعية غيذذذر قانونيذذذة بمراكذذذز  للمهذذذاجرين غيذذذر الشذذذرعيين، وتمديذذذد

 54.ا قبل ترحيلهم إلى بلدانهم األصلية بعد التأكد من جنسياتهميومً  18إلى 38االحتجاز من 
لمذدة عشذرة أيذام  فذبن الرفذع مذن مذدة احتجذاز المهذاجرين قابلذة للتجديذد الحكومذة اإلسذبانية وحسذب   

تواجههذذذا السذذذلطات فذذذي التأكذذذد مذذذن  حسذذذب تقذذذدير القاضذذذي، ويعتبذذذر هذذذذا مذذذا أملتذذذه الصذذذعوبات التذذذي
ويذأتي هذذا التعذديل . اإلجراءات المعقذدة لتذرحيلهم عن ن غير الشرعيين فضالً جنسية هؤالء المهاجري

يين السلطات اإلسبانية إلى اإلفراف عذن عذدد كبيذر مذن المهذاجرين السذرّ  في الوقت الذي تضطر فيه
 . حاليا ا كما ينص على ذلك القانون الجاري به العملتجاوزت مدة توقيفهم أربعين يومً  الذين
 5881وضذعه سذنة  لك هذذا المشذروع الذذي جذاء ليعذوض قذانون األجانذب الذذي تذمو يتضذمن كذذ   

التقلذذيص مذذن الحذذق فذذي  أثنذذار فذذي عهذذد رئذذيس الحكومذذة اإلسذذبانية األسذذبق اليمينذذي خوسذذي ماريذذا
 سنة  11الغين أزيد من بسنة واألبناء ال11التجمع العائلي ليشمل فقط القاصرين أقل من 

سذنة فمذا  12آباء المهذاجرين الشذرعيين البذالغين مذن العمذر  أنّ  لىوينص ع الذين يعانون من إعاقة
بكيفيذة  االسذتفادة مذن التجمذع العذائلي بشذرط أن يبذرر أبنذاؤهم إقذامتهم ببسذبانيا فذوق وحذدهم يمكذنهم

  .قانونية لمدة خمس سنوات
قذوا ببسذبانيا المهذاجرين المغاربذة الذذين التح جبر اآلالف منسي   فبنه القانون الجديد للهجرة وحسب   

ا ا أو قسذرً الهجرة الشذرعية أو غيذر الشذرعية إلذى مغذادرة إسذبانيا طوًعذ في السنوات األخيرة عن طريق
 يتضذذمنه مذذن فصذذول وبنذذود صذذارمة فيمذذا يتعلذذق بمكافحذذة الهجذذرة غيذذر الشذذرعية وترحيذذل بسذذبب مذذا

 .يينالمهاجرين السرّ 
اليذد العاملذة األجنبيذة فذي إسذبانيا،  ويتضمن المشروع كذلك إجذراءات تعجيزيذة فذي مجذال توظيذف   

بصفة شرعية الذين فقدوا عملهذم إلذى بلذدانهم األصذلية  حيث ينص على ترحيل المهاجرين والمقيمين
 إلذىاسذتفادتهم مذن مذنح البطالذة فذي حذال مذا إذا وافقذوا علذى الرجذوع الطذوعي  بصذفة مؤقتذة، مقابذل

 .55بلدانهم األصلية
                                                 

  5818جانفي  11عدد يوم . مقابلة في صحيفة الفجر مع رئيس المهاجرين الجزائريين بمقاطعة األندلس االسبانية  54
: للمزيد انظر موقع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في إسبانيا على الرابط  55
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 عية في القانون الجزائريالهجرة غير الشر : المطلب الثالث
ية الهجذرة السذرّ  مذن خذالل متابعذة اإلحصذائيات ومذا تنشذره الصذحافة الوطنيذة والدوليذة عذن أخبذار   

بعذد سذنة  قليلذة ثذم تفاقمذت سذنةً  بأعذداد بذدأت 1991، نجذد أن الظذاهرة بذدأت سذنة رعن طريق البحذ
 .الدول عديد منالت من الخطورة مسّ  عاليةحتى وصلت درجة 

البحذري الجزائذري  قانون الجزائري في الحقيقة عالج المشكلة معالجة ناقصذة فذي أحكذام القذانونوال   
فذذذذذي  المذذذذذؤرف 59العذذذذذدد  المنشذذذذذور بالجريذذذذذدة الرسذذذذذمية 18ذذذذذذ41القذذذذذديم الصذذذذذادر بموجذذذذذب األمذذذذذر 

عذذن طريذذق البحذذر كانذذت جريمذذذة  ية، وهذذو نقذذص لذذه مذذا يبذذرره لكذذون الهجذذرة السذذرّ 18/83/1944
، فكانذذت النتيجذذة تعذذديل 1944الظذذاهرة سذذنة  الجريمذذة الواقعذذة وال إلذذى درجذذة محتملذذة ال ترقذذى إلذذى

المنشذذذذور فذذذذي الجريذذذذدة  82-91: بالقذذذذانون رقذذذذم 18-41بذذذذاألمر  وتتمذذذذيم القذذذذانون البحذذذذري الصذذذذادر
، حيذث يالحذظ هنذا تعذارض وتنذاقض بذين أحكذام 1991/  81/ 54: فذي المؤرف 34الرسمية العدد 

 .فس القانونمن ن 232والمادة  485 المادة
حالة خطر الضياع أو الموت فذي البحذر  ان الذي ال يسعف شخص فيتعاقب الربّ  312المادة ف   

وبغرامذذة  إلذذى خمذذس سذذنواتبذذالحبس مذذن سذذنتين  دون تعذذريض أعضذذاء طاقمذذه والمسذذافرين للخطذذر
ذا تذذذوفي الشذذذخص الذذذذي 200.000دف إلذذذى 58.888ماليذذذة مذذذن  دف أو ببحذذذدى هذذذاتين العقذذذوبتين وا 

خمذس  عدم تنفيذ االلتزام المشار إليه فذي الفقذرة السذابقة تكذون العقوبذة بالسذجن مذن ليه بسببثر عع  
أي تتحّول الجريمذة  دف، 588.888دف إلى  28.888وبغرامة مالية من  سنوات إلى عشر سنوات

حالذذة خطذذر الضذذياع أو  مذذن وصذذف جنحذذة إلذذى وصذذف جنايذذة فذذي حالذذة عذذدم إسذذعاف شذذخص فذذي
مذذن نفذذس القذذانون تذذنص علذذى أنذذه يعاقذذب  232م لذذه مئونةذذذ بينمذذا نجذذد المذذادة المذذوت فذذي البحذذر بتقذذدي

دف كذذل  28.888دف إلذذى 18.888سذذنوات وبغرامذذة ماليذذة مذذن  82إلذذى  أشذذهر 81بذذالحبس مذذن 
 .إلى سفينة بنية القيام برحلة شخص يتسرب خلسة

 أو نةوتطبذذق نفذذس العقوبذذة علذذى أي عضذذو مذذن الطذذاقم أو أي موظذذف يسذذاعد علذذى مذذتن السذذفي   
تطبذق نفذس العقوبذة  كمذا ده بالمئونذةعلذى اليابسذة علذى إركذاب أو إنذزال راكذب خفذي أو أخفذاه أو زوّ 

وتتحمذل السذفينة التذي حذدثت علذى  الخفذي ين تنظمذوا بذأي شذكل لتسذهيل الركذوبعلى األشخاص الذ
 .كاب األجانب الذين ركبوا خفيةللرّ  طرمتنها الجنحة مصاريف الطرد إلى خارف الق  

 
 



بجنحذة الهجذرة  تجذدر اإلشذارة إلذى أن تقريبذا جميذع األحكذام القضذائية الفاصذلة ببدانذة المتهمذينو    
/  84/  84إلذذذى غايذذذة  1991/  81/  51اڤذذذة منذذذذ مذذذا يسذذذمى بالحرّ  ية عذذذن طريذذذق البحذذذر أوالسذذذرّ 

كن شذرعي للمتابعذات الجزائيذة ضذد كذر   مذن القذانون البحذري 232كانذت تطبذق أحكذام المذادة  5889
بمعيار المحاكمذة العادلذة مخالفذة للقذانون واللتزامذات الجزائذر  يين، وبالتالي قذذذذد تعتبرهاجرين السرّ الم

الجنذذذائي  مذذذن القذذذانون البحذذذري تشذذذترط القصذذذد 232مخالفذذذة للقذذذانون مذذذن جهذذذة أن المذذذادة  .الدوليذذذة
ة بمعنذى سذفينة بنيذة القيذام برحلذ الخاص إلذى جانذب الذركن المذادي الخذاص وهذو التسذرب خلسذة إلذى

ي واحذد الفرنسذي، وغنذي عذن البيذان أنذه ال يوجذد مهذاجر سذرّ  القيذام بنزهذة بحريذة طبقذا لمفهذوم الذنص
 تذذه هذذي المخذذاطرة مذذن أجذذل حيذذاةمذذا نيّ الرحلذذة مذذن وراء قيامذذه بركذذوب البحذذر، إنّ  نيتذذه النزهذذة ومجذذرد

، السذفينة التذي القذانون تتحذدث عذن السذفينة بمعناهذا الذذي يحذدده 232عن أن المذادة  أفضل، فضالً 
ولكنهذا ال تتحذدث عذن زوارق المذوت  وقطعذة منذه لها جنسية وعلم وربان وتعتبر امتداد إلقليم دولتها

بارونذذات تهريذذب البشذذر عذذن طريذذق جمذذع األمذذوال مذذن المهذذاجرين  التذذي يقتنيهذذا تجذذار المذذوت مذذن
 .الشبكات يين ضحايا هذهالسرّ 
البحذري لمتابعذة  مذن القذانون 232ئمة أحكام المذادة إذن هنا كان مكمن الفراغ القانوني وعدم مال   

 مع أحكام المادة المذكورة " الحرڤة" ية عن طريق البحر لعدم مطابقة وقائع ظاهرةشباب الهجرة السرّ 
بروتوكول مكافحذة  من الخامسةا عن مخالفة التزامات الجزائر الدولية، فذلك ألن أحكام المادة أمّ    

المتحذذدة لمكافحذذة الجريمذذة  التفاقيذذة األمذذم ق البذذر والبحذذر والجذذو المكمذذلتهريذذب المهذذاجرين عذذن طريذذ
للتوقيذذع والتصذذديق واالنضذذمام بموجذذب قذذرار الجمعيذذة العامذذة  الذذذي اعتمذذد وعذذرض ،56عبذذر الوطنيذذة

تذنص علذى عذدم  5888/  11/  12: المؤرف فذي 22الدورة  في خمسة وعشرين لألمم المتحدة رقم
 ال يصذذبح المهذذاجرون عرضذذة للمالحقذذة الجزائيذذة ":ين بنصذذها علذذى أنذذهللمهذذاجر  المسذذؤولية الجزائيذذة

البروتوكذول أي  مذن هذذا (81)ن في المادة ا لكونهم هدفا للسلوك المبي  بمقتضى هذا البروتوكول نظرً 
والجزائذذذر كدولذذذة ملزمذذذة بمراعذذذاة  الجزائيذذذة اعتبذذذرتهم ضذذذحايا معفيذذذين مذذذن المسذذذؤولية (82)أن المذذذادة 

أنهذذذا صذذذادقت علذذذى هذذذذا البروتوكذذذول بموجذذذب المرسذذذوم  المذذذذكورة مذذذن منظذذذور (82)أحكذذذام المذذذادة 
 19المنشذذذذور بالجريذذذذدة الرسذذذذمية العذذذذدد  89/11/5884: فذذذذي المذذذذؤرف 311-84: الرئاسذذذذي رقذذذذم
ية عذذن وبالتذذالي منذذذ هذذذا التذذاريت المفذذروض أن تجذذريم الهجذذرة السذذرّ  15/11/5884المؤرخذذة فذذي 
 لمستفيدة وليس المهذاجرين عبذر زوارق المذوت ألنهذم بكذليمس فقط شبكات التهريب ا طريق البحر

 .بساطة ضحايا
                                                 

  511ص . مرجع سابق . أمير فرف يوسف . د 56



 التطور التاريخي لظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا: المبحث الثالث
لقذذذذد كانذذذذت أوروبذذذذا وال زالذذذذت محذذذذوًرا أساسذذذذًيا ومهًمذذذذا للتحركذذذذات السذذذذكانية خاصذذذذة وأن حضذذذذاراتها    

فذذذي الذذذذي يتوسذذذط العذذذالم مّمذذذا يجعلهذذذا ممذذذرا دائمذذذا تضذذذرب فذذذي عمذذذق التذذذاريت نظذذذرا لموقعهذذذا الجغرا
كما أن هناك جملة مذن العوامذل خاصذة االقتصذادية منهذا جعلتهذا مذن . للمهاجرين باختالف أنواعهم
 .أهم مناطق الهجرة الوافدة 

وقد مّرت الهجرة نحو أوروبا بثالث مراحل أساسية كانت الثانية نتاف األولى والثالثذة نتذاف الثانيذة    
مثل هذه المراحل في مرحلة تشجيع الهجرة والتي لم تدم طويال نتيجة للتدفق الكبيذر الذذي مّيزهذا، وتت

ثم نتيجة لهذه الوضعية جذاءت مرحلذة وقذف الهجذرة وتشذجيع عذودة المهذاجرين إلذى أوطذانهم، وأخيذًرا 
 .مرحلة بروز ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو غير القانونية

 الهجرة القانونية مرحلة تشجيع: المطلب األول
تمّيذذذزت الهجذذذرة فذذذي الحقبذذذات التاريخيذذذة السذذذابقة بسذذذهولة دخذذذول أي بلذذذد عنذذذد الخذذذروف مذذذن الذذذوطن    

كذذذان يمنذذذع :" 3163فذذذي المنجذذذد الفلسذذذفي الصذذذادر سذذذنة " فذذذولتير"األصذذذلي، وفذذذي هذذذذا السذذذياق يقذذذول 
ك يجذب تشذجيع وهذو خذوف مذن أن يهجذره الجميذع، ولذذل...خروف أي مواطن من البلد الذي ولد فيه 

فالحركذات السذكانية فذذي هذذه الفتذرة لذذم تكذن كبيذذرة ." بقذاء المذواطنين وكذذذلك تشذجيع دخذول المهذذاجرين
على اعتبار أن المواطن كان بمثابة ثروة الدول من الجانب العسكري واالقتصادي وما كان موجذوًدا 

لمذذا حذذدث لليهذذود مذذن الهجذذرة ظهذذر نتيجذذة للصذذراعات المذهبيذذة أخذذذت شذذكل اإلقصذذاء والتهجيذذر مث
 .57والبروتستانت والكاثوليك نحو العالم الجديد بحثًا عن الثروة

 -تذذذذونس-الجزائذذذذر"وفيمذذذذا يتصذذذذل بمنطقذذذذة شذذذذمال افريفيذذذذا خاصذذذذة دول المغذذذذرب العربذذذذي الذذذذثالث    
فذذبن هجرتهذذا إلذذى القذذارة األوروبيذذة تعذذود إلذذى فتذذرة االسذذتعمار الفرنسذذي لشذذمال أفريقيذذا، فقذذد " المغذذرب

السذذذذتعمار الفرنسذذذذي موجذذذذات كبيذذذذرة للهجذذذذرة خاصذذذذة مذذذذن الجزائذذذذذذر وكانذذذذت أكبذذذذر هذذذذذذذه شذذذذهدت فتذذذذرة ا
الموجذذذذذات فذذذذذي فتذذذرة مذذذا قبذذذل الحذذذذذذرب العالميذذذذذذة األولذذذذذذى، حيذذذذذذث أصذذذبحت هنذذذاك حالذذذة إلحذذذاح أكبذذذر 
لتشذذذجيع المهذذذاجرين واسذذذتقدامهم لخدمذذذة الحذذذرب أّواًل ثذذذم إلعذذذادة إعمذذذار مذذذا د ّمذذذر خذذذالل الحذذذرب بعذذذد 

، فقد كان للحرب العالمية األولذى الفضذل األكبذر فذي فذتح بذاب الهجذرة الجزائريذة إلذى فرنسذا 58هانهايت
على مصرعيه، ومما ساعد على ذلك بعض القوانين التي أصذدرتها السذلطات االسذتعمارية الفرنسذية 

 والذذي نذّص علذى رفذع القيذود وتشذجيع الهجذرة التلقائيذة 3933لصالح الهجرة منها قانون صدر سذنة 
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مذذذن طذذذرف السذذذلطات الفرنسذذذية نفسذذذها حيذذذث أّسسذذذت  3936ثذذذم عمليذذذة اإلشذذذراف علذذذى الهجذذذرة سذذذنة 
حيذذث تذم اسذذتغالل عمالذذة دول . وتنظيمهذذا لصذالح المتطلبذذات الفرنسذية" مصذلحة عّمذذال المسذتعمرات"

الشمال اإلفريقي للعمل في المصانع والمناجم وفي صفوف الجيش الفرنسي، وفي هذا اإلطار تذذكر 
ألذف  315راسذات التاريخيذة أن دول المغذرب العربذي الذثالث أّمنذت للدولذة الفرنسذية حذوالي بعض الد
ألذذف عامذذل فذذي الحذذرب العالميذذة األولذذى كذذان معظمهذذم مذذن الجزائذذريين الذذذين ازدادت  350جنذذدي و

 .59هجرتهم إلى فرنسا بشكل واضح وبأعداد ضخمة
ونذذتج هذذذا  ي العمالذذة غيذذر مسذذبوقنقصذذا فذذ 3919ذذذ 3900كانذذت فرنسذذا قذذد واجهذذت خذذالل الفتذذرة    

البشذذرية الكبيذذرة فذذي الحذذرب  بسذذبب انخفذذاض معذذدل المواليذذد علذذى نطذذاق واسذذع وترافذذق مذذع الخسذذائر
ة وكانذت كذان االقتصذاد الفرنسذي سذيعاق نمذوه بشذدّ  األجنبيذة وبذدون اسذتخدام العمالذة. العالمية الثانية

 نظذام فذي أوروبذا الحديثذة السذتخداموالقطذاع الصذناعي الخذاص هذي تطذوير أول  اسذتجابة الحكومذة

 .العمالة األجنبية على نطاق واسع
آالف عامذذل مذذن  30ومذذع نهايذذة الحذذرب عذذاد معظذذم العذذاملين إلذذى بالدهذذم ولذذم يبذذق سذذوى حذذوالي    

ألذذف عامذذل مذذع  320دول الشذذمال اإلفريقذذي مقيمذذين بفرنسذذا، غيذذر أن هذذذا العذذدد تزايذذد إلذذى حذذوالي 
يذذذذد الطلذذذذب علذذذذى العمالذذذذة فذذذذي الوقذذذذت الذذذذذي تذذذذدهورت فيذذذذه األحذذذذوال منتصذذذذف العشذذذذرينات نظذذذذًرا لتزا

االقتصذذذذادية لهذذذذذه الذذذذدول وبخاصذذذذة الجزائذذذذر نتيجذذذذة للسياسذذذذات االسذذذذتعمارية الفرنسذذذذية التذذذذي شذذذذملت 
. 60مصادرة األراضي واتخاذ بعض اإلجراءات العقابية ضّد المناطق التي ينشط فيها قادة االسذتقالل

عذذام  إحصذذاءوفذذي  ،األجانذذب فذذي أوروبذذا كلهذذا ى نسذذبة مذذنكانذذت فذذي فرنسذذا أعلذذ 3910ففذذي عذذام 
وكذذذان عذذذدد  إفريقيذذذاحذذذدرون مذذذن شذذذمال ني 302000مذذذنهم  مذذذن مجمذذذوع السذذذكان% 1لوا شذذذكّ  3913

فذي عذام  310000 إلذى األولذىعشذية الحذرب العالميذة  31000ارتفذع مذن  المهاجرين الجزائذريين قذد
 بذذأجوروكذذانوا يعملذذون . 61رنسذذافذذي ف 3962عذذام  150.000و 3950عذذام  250000 والذذى 3910

الكيماويذذة  وبمشذذقة فذذي األعمذذال العضذذلية وفذذي الغالذذب الخطذذرة مثذذل المنذذاجم واألعمذذال منخفضذذة
 .واستمرت نفس الحالة إلى ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية والمصافي والموانئ وسبك المعادن

االقتصذذادية فذذي الذذدول المغاربيذذة سذذوًءا ومذذع تزايذذد الحاجذذة إلذذى العمالذذة األجنبيذذة وتزايذذد األوضذذاع    
ومنهذذا الجزائذذر، شذذهدت الفتذذرة مذذن بدايذذة السذذتينات إلذذى أوائذذل السذذبعينات موجذذات كبيذذرة للهجذذرة، فقذذد 
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كانذذت هذذذه الفتذذرة عالمذذة فارقذذة فذذي الهجذذرة إلذذى الذذدول األوروبيذذة المجذذاورة حتذذى أن بعذذض الدراسذذات 
ي هذذذه الفتذذرة مذذن أهذذم العوامذذل التذذي سذذاعدت علذذى اعتبذذرت اسذذتيعاب هذذذه الذذدول للعمالذذة المغاربيذذة فذذ

واعتبرتهذا دراسذات أخذرى بدايذة الختفذاء الحذواجز أمذام . تحقيق االستقرار في منطقذة المغذرب العربذي
حركة العمالة وتحّولها ألحد المكونات األساسذية لالقتصذاد الذدولي الجديذد، فقذد قذّدر عذدد المهذاجرين 

 .مليون مهاجر 303دها منتصف السبعينات بحوالي من دول المغرب العربي في فرنسا وح
حيذذث أصذذدرت دول  3911إاّل أن هذذا الوضذذع اختلذذف تمامذا مذذع أزمذذة ارتفذاع أسذذعار الذذنفط سذنة    

المهجر األوروبية قرارات بعدم استقبال عمالة مهاجرة جديدة، وقد أّثر ذلك بشذكل سذلبي علذى الذدول 
لتذي كانذت تعتمذد علذى العمالذة المهذاجرة سذواء للتخفيذف مذن المرسلة للعمالة ومنهذا الذدول المغاربيذة ا

 . حّدة البطالة أو إلمدادها بالنقد األجنبي الناتج عن التحويالت
كمذذا تمّيذذزت هذذذه الفتذذرة أيًضذذا بتحذذول العديذذد مذذن الذذدول األوروبيذذة مذذن بلذذدان مصذذدرة للهجذذرة إلذذى    

المتحذدة األمريكيذة واألرجنتذين بالمهذاجرين،  بلدان مستقبلة لها مثل ايطاليا التي كانت تمول الواليذات
. فتحولت إلى دولة مستقبلة لألعداد القادمة من الدول حديثة االستقالل ومن دول الشذمال األفريقذي 

وحتى اسبانيا التي كانت تعتبر منطقة عبور للمهذاجرين المغاربذة والسذنغاليين الذذين يذدخلون بطريقذة 
لذة مقصذد للهجذرة وأصذبحت تعذج بأعذداد كبيذرة مذن المهذاجرين غير شرعية إلى فرنسا تحولت إلى دو 

هذا الوضع الجديد والخطير مًعا أجبر الدول األوروبية على غلق الحذدود فذي وجذه  62غير الشرعيين
 .63الموجات الجديدة من المهاجرين وحتى في وجه الالجئين
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 مرحلة وقف الهجرة: المطلب الثاني
رولية التي عرفها العالم منتصف السبعينات مذن القذرن الماضذي أصذبح ينظذر إلذى بعد األزمة البت   

الهجذذرة علذذى أنهذذا مشذذكلة ينبغذذي البحذذث لهذذا عذذن حلذذول ناجعذذة، ومذذن ذلذذك ظهذذر االتجذذاه نحذذو غلذذق 
ولذذم تقتصذذر هذذذه السياسذذة . 64الحذذدود أمذذام كذذل أنذذواع الهجذذرة الوافذذدة حتذذى الالجئذذين والتجمذذع األسذذري

لة بذذل انعكسذذت آثارهذذا حتذذى إلذذى بعذذض الذذدول المصذذدرة للمهذذاجرين فقامذذت هذذي علذذى الذذدول المسذذتقب
كذذذذلك بمراجعذذذة سياسذذذاتها الخاصذذذة بذذذالهجرة كذذذرّد فعذذذل علذذذى االنتهاكذذذات المتكذذذررة مذذذن بعذذذض الذذذدول 

 .وتقصيرها في حماية األجانب
:" نص القرار الصادر عن مجلس الثورة جاء فيه  3911وفي هذا اإلطار أصدرت الجزائر سنة    

نظًرا للحالة المزرية التي آل إليها المهاجرون الجزائريون في فرنسا جّراء العنصرية واالضطهاد فذبن 
مجلس الثورة ومجلس الوزراء بعد االنحناء أمام المرحلة الجديذدة مذن الشذهداء الذذين ال ذنذب لهذم إال 

الجزائذذر وفرنسذذا والعذذالم مطذذالبتهم بالمسذذاواة، يذذدين كذذل المسذذاعي الراميذذة إلذذى تعكيذذر العالقذذات بذذين 
الثالذذث بأسذذره ويقذذرر الوقذذف الفذذوري للهجذذرة الجزائريذذة فذذي انتظذذار ضذذمان األمذذن والكرامذذة للجزائذذريين 

 ." من طرف السلطات الفرنسية
ورغم انخفاض عدد العاملين المهاجرين من الجزائر إلى فرنسا في السذبعينات والثمانينذات إال أن    

فاض الحذاد فذي أعذداد المهذاجرين فذي تلذك الفتذرة، لذذلك تمّيذز دراسذات هجرة األسر حالت دون االنخ
الهجذذذرة بذذذين نمذذذط الهجذذذرة الفرديذذذة لذذذدوافع اقتصذذذادية والذذذذي مّيذذذز الهجذذذرة المغاربيذذذة إلذذذى أوروبذذذا فذذذي 

 .الستينات، ونمط هجرة أسر المهاجرين الذي ساد منتصف السبعينات
الوسذذائل منهذذذا أن تمنذذع تمامذذا الهجذذرة أو تعتمذذذد  وعموًمذذا فقذذد اتبعذذت الذذدول األوروبيذذذة العديذذد مذذن   

وسيلة التراخيص السذياحية المحذددة المذدى أو تعتمذد سياسذة الهجذرة االنتقائيذة بينمذا بذات أهذم مشذكل 
يعذذذذاني منذذذذه المهذذذذاجرون هذذذذو العنصذذذذرية والسياسذذذذات التمييزيذذذذة ويرجذذذذع ذلذذذذك باألسذذذذاس إلذذذذى عذذذذاملين 

منذذذاطق معّينذذذة وبأعذذذداد كبيذذذرة، وهذذذو رأي الذذذرئيس أساسذذذيين، األول هذذذو عامذذذل تركذذذز المهذذذاجرين فذذذي 
في تفسير األحداث التذي وقعذت بفرنسذا ضذد الجزائذريين والتذي يرجعهذا إلذى " جورف بومبيدو"الفرنسي 

تركذز المغاربذة والجزائذريين بصذفة خاصذة فذي بعذذض المذدن كمرسذيليا وليذون وبذاريس وسذط تجمعذذات 
فيمذذا بينهذذا بسذذبب اختالفذذات جوهريذذة كالذذدين ضذذخمة تعذذيش فيهذذا أجنذذاس مختلفذذة يسذذتحيل التعذذايش 

 .والعادات
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 5012أّمذا العامذذل الثذذاني فهذذو مذذرتبط أساًسذذا بالبطالذذة التذي ارتفعذذت بنسذذبة مقلقذذة فبلغذذت أكثذذر مذذن    
فرنسذيين وأكثذر  %2201مذنهم  3911مليون عاطل عن العمل في السذوق األوروبيذة المشذتركة سذنة 

 . 65بألف عاطل عن العمل من األجان 100من 
تشكل الهجرة الواردة من شمال إفريقيا هاجًسا أمنًيا بالنسبة للذدول األوروبيذة حيذث يذتم ربطهذا فذي    

إطار المنظور األوروبي باالستقرار في دول جنوب أوروبذا، حيذث عذدم االسذتقرار السياسذي فذي دول 
أي نحذذو الذذدول شذذمال إفريقيذذا قذذد يذذؤدي ضذذمن أسذذباب أخذذرى إلذذى زيذذادة تذذدفق الالجئذذين نحذذو الشذذمال 
 .األوروبية سواء بهدف العمل المؤقت أو بهدف اللجوء السياسي أو االستقرار الدائم بها

ن كانذت تذؤمن لهذا طاقذة عاملذة شذابة     ومن جانب آخر فبن األيدي العاملة المهاجرة إلى أوروبا وا 
ن بذذذالخطر ورخيصذذذة، إال أنهذذذا مذذذن ناحيذذذة أخذذذرى تشذذذكل خطذذذًرا محذذذتمال نتيجذذذة مذذذا يسذذذميه األوروبيذذذو 

خاصذذة بعذذد إلغذذاء مسذذار االنتخابذذات بذذالجزائر مطلذذع التسذذعينات ودخولهذذا فذذي  –اإلسذذالمي الجنذذوبي 
هذذذا الوضذذع زاد مذذن تخذذوف امتذذداد األزمذذة األمنيذذة مذذن الجزائذذر إلذذى بعذذض  –صذذراع دمذذوي مسذذلح 

 .الدول األوروبية وبخاصة تلك التي تستهدفها قوافل المهاجرين من شمال إفريقيا
لسياسة التي انتهجتها الدول األوروبية من أجل وقذف تذدفق المهذاجرين القذادمين إلذى أوروبذا هذه ا   

في غلق الحدود، لم تستطع معالجذة المشذكلة كمذا كانذت تسذتهدفها هذذه السياسذة بذل زادتهذا  ةوالمتمثل
 .حّدة وأّدت إلى بروز وجه جديد للهجرة وظاهرة أكثر خطورة هي الهجرة غير الشرعية
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 مرحلة الهجرة غير الشرعية: المطلب الثالث
تزامنت مرحلة غلق الحدود مع بعث سياسة محاربة الهجرة في أوروبا، هذه األخيذرة التذي تفطنذت    

" إلى ضرورة إدخال قضية الهجرة في أولوياتها السياسية واألمنية ما تمخض عنه ما ع رف باتفاقيذة 
ود وفذذذرض الرقابذذذة الالزمذذذة مذذذن أجذذذل منذذذع تذذذدفق المهذذذاجرين، والتذذذي بموجبهذذذا تذذذم غلذذذق الحذذذد" شذذذنغن

التجمذذع : وبذذذلك حصذذرت أشذذكال الهجذذرة فذذي  3913وطبقذذت سياسذذة غلذذق الحذذدود ابتذذداًء مذذن سذذنة 
قامذذذذت الذذذذدول األوروبيذذذذة بتعذذذذديل قوانينهذذذذا  3991األسذذذذري ، اللجذذذذوء أو الهجذذذذرة السذذذذّرية، وفذذذذي سذذذذنة 

كانذذت ألمانيذذا ) مذذن إجمذذالي الالجئذذين      %1إلذذى  2المتعلقذذة بذذاللجوء رغذذم أنهذذا ال تسذذتقبل سذذوى 
أّول من بادر إلى ذلك على اعتبار أنها تستقبل ربذع حصذة أوروبذا مذن الالجئذين ثذم تبعتهذا فذي ذلذك 

 Les)وهذو مذا أّدى إلذى ظهذور األشذخاص بذدون وثذائق أو مذا ي عذرف بذذ ( كذل مذن فرنسذا وبريطانيذا 

sans papiers )رين غيذذر قذذانونيين ومذذوازاة مذذع ذلذذك قامذذت بذذالتركيز والذذذين يعتبذذرون أيضذذا مهذذاج
على عملية إدماف المهاجرين القدماء في المجتمع األوروبي وتسوية وضذعية األشذخاص الموجذودين 

 .66بصفة غير قانونية حتى يطوى ملف الهجرة نهائًيا
ي ظذذل غيذذر أن هذذذه السياسذذة الصذذارمة كذذان لهذذا أثذذر عكسذذي تجلّذذى فذذي تشذذجيع الهجذذرة السذذّرية فذذ   

الدور الذي لعبه المهاجرون القدامى المقيمون في أوروبا فذي تذدعيمها وتشذجيع طريقذة الذدخول غيذر 
القانوني ما دامت الطرق الشذرعية مسذتحيلة، أو بذبجراءات جذّد معقّذدة وحتذى بالنسذبة لطلبذات اللجذوء 

لهذا عذن وسذائل  السياسي، وبهذا الشكل انتقلت أوروبا من سياسة تشذجيع الهجذرة إلذى منعهذا والبحذث
والتذي تعذد أكثذر تعقيذًدا وصذعوبة " الهجذرة غيذر القانونيذة"مالئمة لوقفها وردعها في ظل بروز ظذاهرة 

وباتت تقلق المجتمذع الذدولي بعذد تحولهذا مذن مشذكلة تخذص دول الوصذول إلذى مشذكلة عالميذة تقلذق 
 .الضمير الدولي

بالنسذذبة للهجذذرة إلذذى أوروبذذا سذذواء كذذان  وكمذذا سذذبقت اإلشذذارة إليذذه مذذن أهميذذة الشذذمال اإلفريقذذي      
المهاجرون من بلدان الشمال اإلفريقي أو من غيرهذا متخذذين منهذا معذابر ومحطذات رحيذل للوصذول 
للمهجر األوروبي، وما زالذت تيذارات الهجذرة تتذدفق عبذر شذمال إفريقيذا إلذى أوروبذا فيمذا س ذّمي بتهديذد 

هذذذا الذذنمط مذذن الهجذذرة أكبذذر مشذذكلة تواجذذه دول المهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين مذذن شذذمال إفريقيذذا ويعذذد 
 .اإلتحاد األوروبي ما جعلها على رأس األولويات السياسية لمعظم الدول األوروبية حالًيا
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وبالرغم مّما يكتنف هذا النمط من الهجرة من مخاطر وصعوبات ما زالذت القذوارب غيذر المجهّذزة    
روبذذا يومًيذذا عذذن طريذذق مذذا يسذذمى بذذالطريق األزرق وال المؤهلذذة تعبذذر البحذذر األبذذيض المتوسذذط إلذذى أو 

 .والذي يستخدم لنقل المهاجرين من شمال إفريقيا إلى أوروبا عبر اليونان وايطاليا واسبانيا
وقد تزايدت أعداد المهذاجرين غيذر الشذرعيين وتعذددت مصذادرهم ووجهذاتهم ومسذاراتهم كمذا تشذير    

وفذي هذذا السذياق أصذبحت جذزر الكنذاري االسذبانية . 67إلى ذلك أحدث بيانات منظمة الهجذرة الدوليذة
مذذذن أهذذذم محطذذذات الهجذذذرة غيذذذر الشذذذرعية للمهذذذاجرين مذذذن إفريقيذذذا عبذذذر سذذذواحل المغذذذرب والصذذذحراء 

ألذذف مهذذاجر غيذذر شذذرعي فذذي  10الغربيذذة وموريتانيذذا، فقذذد وصذذل إلذذى سذذواحل جذذزر الكنذذاري حذذوالي 
 .وحدها فقط 2006قوارب خشبية صغيرة سنة 

ك محطذذة أخذذرى تشذذبه جذذزر الكنذذاري االسذذبانية وهذذي جزيذذرة المبدوسذذا االيطاليذذة التذذي كمذذا أن هنذذا   
أصبحت نقطة اسذتقبال آلالف المهذاجرين غيذر الشذرعيين مذن سذواحل الشذمال اإلفريقذي، حيذث تنقذل 
ناثًذذذا وأطفذذذااًل أيضذذذا مذذذن تذذذونس والمغذذذرب والجزائذذذر إلذذذى  وكذذذاالت تهريذذذب البشذذذر المهذذذاجرين ذكذذذوًرا وا 

يث مناطق تجميع المهاجرين ومن ثذم يذتم نقلهذم بذالقوارب إلذى جزيذرة المبدوسذا، ومّمذا سواحل ليبيا ح
مذذن المهذذاجرين فقذذط مذذن يصذذلون إلذذى وجهذذتهم  %60إلذذى  50يذذدل علذذى خطذذورة الموقذذف أن حذذوالي 

 .بينما يغرق باقي المهاجرين في البحر أو يموتون بسبب التكدس والعواصف األمواف
عطذذي األرقذذام وت   مهذذاوهذذي تحذذت طائلذذة قذذانون يجرّ '' انَجذذيَ هَ ''ية مرحلذذة دخلذذت ظذذاهرة الهجذذرة السذذرّ    

فذذي وقذذف موجذذات الهجذذرة، وتسذذتدعي بذذذلك '' الذذردع'' المسذذجلة نتيجذذة واضذذحة تعنذذي فشذذل أسذذلوب
 .''تنموية''يجمع المراقبون على أنها  الحكومة للتفكير في حلول أخرى

ا ملحوظذا رغذذم تنامًيذذ 2009 ية فذي الجزائذذر عذامسذجل اإلحصذاءات بالنسذذبة لظذاهرة الهجذذرة السذرّ وت     
للظذاهرة وظهذرت أصذناف جديذدة مذن المهذاجرين  أنذه العذام األول مذن تطبيذق القذانون الجديذد المجذّرم

فذي هذذا الشذأن تسذجيل أعلذى مسذتوى ألطفذال وصذلوا الشذواطئ  وأفيذد. بنذاء علذى إحصذاءات رسذمية
 .لشيوفوعدد من النساء الحوامل وا اإليطالية واإلسبانية

سذذهم فذذي تضذذاعف محذذاوالت يذذة ي  وحذذدات حذذرس السذذواحل أن تحسذذن األحذذوال الجوّ  امسذذؤولو  رىويذذ   
ورغذم ذلذك . ييناألوروبيذة عبذر قذوارب تقليديذة وتضذاعف عذدد المهذاجرين السذرّ  التسذلل إلذى السذواحل

فة الضذذ الجزائذذر برفضذذها االنخذذراط فذذي سياسذذة االتحذذاد األوروبذذي الراميذذة إلذذى إشذذراك دول تتمسذذك
'' سياسذة االتحذاد اإلفريقذي''بذذ ية باتجاه الشذمال، مبذررة رفضذهاالجنوبية في جهود محاربة الهجرة السرّ 
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الذذي يقضذي بحذبس  كمذا أن تطبيذق القذانون الجديذد. ''متقذدما حارسذا''التي ال تريد إلفريقيذا أن تكذون 
ت أخذذرى، وباتذذت وبعقوبذذات أقصذذى علذذى مذذدبري الذذرحالت فذذتح البذذاب أمذذام وجهذذا المرشذذحين للهجذذرة

ويغيذب قذانون  يين تذتم عبذر تركيذا، حيذث يسذهل العبذور عبذر اليونذانللمهذاجرين السذرّ  ةالجديذد الوجهذة
الجزائذر للنظذر فذي حجذم طلبذات  تذيح حذبس المرشذحين ويكفذي التطلذع أمذام مقذر السذفارة التركيذة فذيي  

  .68منها لشباب مهاجر التأشيرة التي أصبحت تصلها يوميا جزء كبير
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 :  خالصة الفصل
اإلقامذذة بدولذذة و   يذذة والبحريذذةسذذلل عبذذر الحذذدود البرّ الهجذذرة غيذذر الشذذرعية فذذي معناهذذا العذذام هذذي الت   

وتتحذذذول فيمذذا بعذذذد إلذذذى غيذذذر  قذذذد تكذذذون الهجذذذرة فذذي أساسذذذها قانونيذذذةو  ،أخذذرى بطريقذذذة غيذذذر مشذذروعة
عية فذي مضذمونها الهجذرة ن الهجذرة غيذر الشذر تتضذمالشذرعية و  عذرف باإلقامذة غيذرهو ما ي  شرعية، و 
  .ا من التراب الوطني للدولةأو خروجً  دخوالً  ني االجتياز غير القانوني للحدودتعالسّرية، و 

ا لخطورتهذذذذا ية باتذذذذت ظذذذذاهرة عالميذذذذة، إذ تصذذذذنف فذذذذي المرتبذذذذة الثالثذذذذة تبًعذذذذظذذذذاهرة الهجذذذذرة السذذذذرّ و    
  فتذذرة مذذا بعذذد الحذذرب البذذاردة بسذذبب قذذد تفاقمذذت فذذيجراميذذة بعذذد المتذذاجرة بالمخذذدرات واألسذذلحة، و اإل

 -النزاعذات العرقيذة -المراقبذة الهشذة للحذدود -التطور التكنولوجي في ميدان االتصال ووسذائل النقذل
عذن حيذاة أفضذل فذي بلذدان أجنبيذة، ، هذه المظاهر الجديدة دفعت النذاس إلذى البحذث النزوح القسري

عصذذابات إجراميذذة مختصذذة تعذذرف بشذذبكات ت تنظيمذذات و تلفذذة مذذن الهجذذرة فظهذذر ا مخأنواًعذذ وخلقذذت
  .يةالهجرة السرّ 

 
    
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 الفصل الثاني
 

 واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ...تمهيد
األوروبيذذة تطذذورات  يين مذذن الضذذفة الجنوبيذذة للمتوسذذط نحذذو القذذارةشذذهدت قضذذية المهذذاجرين السذذرّ    
 إلذذى موضذوع يشذغل االتحذاد األوروبذذي محذدودةمذذن كونهذا مشذكلة  ، وانتقلذت بسذرعةتسذارعةم  يذرة و مث

  .وبلدان شمال إفريقيا والساحل اإلفريقي
الذذذين دأبذذوا خذذالل السذذنوات  لذذم تعذذد تقتصذذر علذذى المغاربذذة والجزائذذريين حاليذذالكذذن قضذذية الهجذذرة    

 اواطنذو وارب خشذبية صذغيرة، بذل أصذبح م  قذ الماضية على التسلل عبر مضيق جبل طارق على متن
اقتصذذادية واجتماعيذذة وسياسذذية صذذعبة أبذذرز المرشذذحين  التذذي تعذذيش ظروفذذا بلذذدان السذذاحل اإلفريقذذي

المعبذر الوحيذد الذذي تسذلكه أوروبذا، كمذا لذم يعذد مضذيق جبذل طذارق هذو  للهجذرة غيذر الشذرعية نحذو
مركذذز  سذذواحل اإلسذذبانية ، بذذل تحذذولالصذذغيرة، بسذذبب تشذذديد الحراسذذة األمنيذذة فذذي عذذرض الب القذذوار 

والتذذي تعذذد المذذدخل إلذذى  جذذذب المهذذاجرين إلذذى مدينذذة مليليذذة المحتلذذة الواقعذذة فذذوق التذذراب المغربذذي،
أو عذذن طريذذق مضذذيق صذذقلية عبذذر تذذونس باتجذذاه ايطاليذذا أو مذذن خذذالل السذذواحل  .التذذراب اإلسذذباني

 .الليبية نحو ايطاليا أيضا
يين الذذذين المهذذاجرين السذذرّ  لسذذنوات القليلذذة الماضذذية، وارتفذذع عذذددوقذذد اتسذذعت هذذذه الظذذاهرة فذذي ا   

بحثذذا عذذن  المخذذاطر فذذي رحذذالت بحريذذة ال تخلذذو مذذن الفضذذاء األوروبذذي المشذذتركتمكنذذوا مذذن دخذذول 
السذريين تطذذرح  وأصذبحت مسذألة المهذذاجرين وتزايذذدت أعذداد الذذين مذاتوا غرقذذا فذرص عذيش أفضذل،

الضذذفة الجنوبيذذة للمتوسذذط وبلذذدان  ت واللقذذاءات بذذين بلذذداننفسذذها أكثذذر فذذأكثر علذذى جذذدول المباحثذذا
األمنية في الحد من الظاهرة وتقليص عذدد المتذوفين  االتحاد األوروبي، دون أن تفلح كل اإلجراءات

 كيلذومترا بذين طنجذة فذي شذمال المغذرب والتذراب 13الخشذبية التذي تقطذع الذذ غرقذا أو حجذم الذزوارق
"  البذاتيرا "أو " قذوارب المذوت " خرة، حتذى أصذبحت تعذرف بتسذميةاإلسذباني فذي سذاعات الليذل المتذأ

 .كما تدعى في اللغة اإلسبانية
 
 
 
 
 
 
 



 دوافع وأسباب الهجرة: المبحث األول
إن الهجذذرة غيذذر الشذذرعية لذذم تعذذد ظذذاهرة بسذذيطة بذذل تعاظمذذت مذذع تعذذاظم آثارهذذا وتعذذددها، األمذذر    

جذذل ردعهذذا والسذذيطرة عليهذذا مذذن خذذالل استئصذذال الذذذي يسذذتدعي الكثيذذر مذذن التنسذذيق والتعذذاون مذذن أ
األسذذباب الدافعذذة إليهذذا، وعليذذه فذذبن البحذذث عذذن أسذذباب الهجذذرة ينذذال أهميذذة بالغذذة فذذي الدراسذذة علذذى 

 .أساس أن الوصول إلى أّي حل بعيدا عنها سيظل حاّل عقيما وال يأتي بثماره
 األسباب االقتصادية واالجتماعية: المطلب األول

ن البذذاحثين إلذذى حصذذر أسذذباب الهجذذرة فذذي العوامذذل االقتصذذادية واالجتماعيذذة التذذي يذذذهب كثيذذر مذذ   
 .يسميها البعض باألسباب الكالسيكية نظًرا لكونها العامل األصلي لظهور الهجرة

يتمّيذذز الذذدافع االقتصذذادي للهجذذرة بقدرتذذه الكبيذذرة علذذى التذذأثير فذذي قذذرار الهجذذرة مذذن عدمذذه، ووفقًذذا    
مليذذذون مهذذذاجر يتوزعذذذون بنسذذذب مختلفذذذة علذذذى قذذذارات  198يوجذذذد حذذذوالي  5882إلحصذذذائيات سذذذنة 

 %4 –إفريقيذا  %9 –فذي آسذيا  %51 –في أمريكا الشذمالية  %54 –في أوروبا  %43)  69العالم
، فهذذذذه النسذذب تعكذذذس بشذذكل واضذذذح ( فذذي نيوزلنذذذدا واسذذتراليا %4فذذي أمريكذذذا الالتينيذذة والكذذذاريبي و 

لحاحذذذذه، فحذذذذوالي صذذذذدى الذذذذدافع االقتصذذذذادي للهجذذذذرة بتذذذذأث مذذذذن المهذذذذاجرين اسذذذذتقروا فذذذذي  %18يره وا 
إذا أضذذفنا إليهذذا نسذذبة المهذذاجرين  %14المجتمعذذات األكثذذر تقذذدًما وثذذراء، وترتفذذع النسذذبة إلذذى حذذوالي 

مذذن الرقذذذذم ( مليذذون الجذذئ 14،2)عذذدد الالجئذذين  اإلذذى الذذدول الخليجيذذة النفطيذذة، كمذذا أنذذه إذا اسذذتبعدن
فريقيذذا اإلجمذذالي إلحصذذاء المهذذاجرين أ ) خذذًذا فذذي االعتبذذار مواقذذع تمركذذز الالجئذذين قاريذذا فذذي آسذذيا وا 

فذبن نسذبة المهذاجرين إلذى الذدول ( مليذون الجذئ فذي إفريقيذا  4 –مليون الجئ في آسيا  4،1حوالي 
ليتأكذذذذد أكثذذذذر فذذذذأكثر الثقذذذذل النسذذذذبي للعامذذذذل  %41إلذذذذى  %14المتقدمذذذذة والغنيذذذذة ترتفذذذذع مذذذذن حذذذذوالي 

 .االقتصادي كدافع للهجرة
كمذذذا أن هذذذذا الثقذذذل النسذذذبي للعامذذذل االقتصذذذادي يحذذذدد مذذذن جهتذذذه نوعيذذذة الهجذذذرة كهجذذذرة دائمذذذة أو    

مؤقتة، فعندما يكون الدافع االقتصادي هو الفاعل المحرك للهجرة فبن النسبة الغالبة من المهذاجرين 
تسذذذذتقر فذذذذي بذذذذالد المهجذذذذر سذذذذواء تمثذذذذل ذلذذذذك فذذذذي الهجذذذذرة بصذذذذورتها الشذذذذرعية أو فذذذذي صذذذذورتها غيذذذذر 

 .70شرعيةال
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فالتبذذاين فذذي المسذذتوى االقتصذذادي يتجلذذى بصذذورة واضذذحة بذذين الذذدول الطذذاردة والمسذذتقبلة للهجذذرة،    
 اهذا التباين هو نتيجة لتذبذب وتيرة التنمية في البلذدان التذي الزالذت تعتمذد باألسذاس فذي اقتصذادياته

التنميذذة نظذذًرا الرتبذذذاط علذذى الفالحذذة وتصذذدير المذذواد الخذذام وهمذذا قطاعذذذان ال يضذذمنان اسذذتقرارا فذذي 
 .71األول باألمطار الموسمية والثاني بأحوال السوق الدولية ما يؤثر سلًبا على مستوى سوق العمل

 10: شكل رقم 
 7112الناتج المحلي اإلجمالي للفرد بالدوالر األمريكي سنة 
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حيذذث تبلذذد ( سذذنة 13-12)فذذالم جتمع المغذذاربي يتميذذز بارتفذذاع نسذذبة الفئذذة المؤهلذذة للعمذذل مذذابين    
كمذذذا أن لديذذذه فذذذائض فذذذي الطاقذذذة الشذذذبانية علذذذى عكذذذس الذذذدول األوروبيذذذة  %23،1نسذذذبتهم حذذذوالي 

سذنة نسذبة  12التي تعاني من الشيخوخة المزمنة ، حيث تمثذل الفئذة التذي يتجذاوز سذنها  72المستقبلة
إلذى أن  5888من المجتمع، وفي هذا السياق أشارت دراسة لهيئة األمذم المتحذدة فذي مذارس  18%

لذى  34أوروبذا سذذتحتاف إلذذى  مليذذون مذذن أجذذل الحفذذاظ  44مليذذون مهذاجر لوقذذف انخفذذاض السذذكان، وا 
ازن مليذون مهذاجر لإلبقذاء علذى التذو  488سذتحتاف إلذى  5828على الفئذة النشذطة وأنذه بحلذول عذام 

بذذين نسذذبة السذذكان والفئذذة العاملذذة، وتشذذير نفذذس الدراسذذة إلذذى أن اسذذتمرار هذذذه الوضذذعية سذذتؤدي إلذذى 
 . 582873سنة  %51وايطاليا بذ  %11وألمانيا بذ  %3انخفاض سكان انجلترا بذ 

وخالفًذذا لمذذا نجذذده فذذي دول االسذذتقبال فذذبن النمذذو الذذديموغرافي رغذذم الوضذذعية المتقدمذذة لمذذا يسذذمى    
ال الذذديموغرافي فذذي الذذدول الموفذذدة، الزال مرتفعذذا نسذذبيا وهذذذا لذذه انعكذذاس علذذى حجذذم السذذكان االنتقذذ

النشذذذطين وبالتذذذالي علذذذى عذذذرض العمذذذل فذذذي سذذذوق الشذذذغل فالعالقذذذة بذذذين النمذذذو الذذذديموغرافي والهجذذذرة 
تتضح أكثر من خالل سوق العمل، فمع ارتفاع نسبة الفئة القادرة على العمل هناك نقص كبير فذي 

الشغل، وهكذا فبن البطالة تمس عددا كبيرا مذن السذكان وخاصذة مذنهم الشذباب والحاصذلين  مناصب
حسذذب المجلذذس الذذوطني  %54،4علذذى مذذؤهالت جامعيذذة، وتقذذدر نسذذبة البطالذذة فذذي الجزائذذر بحذذوالي 
خاصذذة فذذي " النذذزوع إلذذى الهجذذرة " االقتصذذادي واالجتمذذاعي، وهذذذا الضذذغط علذذى سذذوق العمذذل ي غذذّذي 

 .انونيشكلها غير الق
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وفيما يلي جدول يوضح بعذض المؤشذرات االقتصذادية والديموغرافيذة المذؤثرة علذى الهجذرة فذي دول   
 :شمال إفريقيا

 
معذذذدل البطالذذذة  معدل البطالة الدولة

 في الريف
سذذذذذن مذذذذذن هذذذذذم 

سذذذذنة  12دون 
 من السكان 

نسذذذذذذذذذذذذذبة مذذذذذذذذذذذذذن 
يعيشذذون تحذذت 

 خط الفقر

مؤشذذر التنميذذذة 
 البشرية

 %12،4 الجزائر
(5882) 

35% 41،5% 15،5% 8،455 
 184الترتيب 

 %11،1 المغرب
(5885) 

4،9%  41،9% 19% 8،141 
 153الترتيب 

 %12،1 تونس
(5885) 

12،1% 54،2% 4،1% 8،421 
 19الترتيب 

 :المصدر 
Unit Nations Development Programme . Human Development Report 2005 . 

Samir Radwan . Rural youth unemployment and coping strategies in the Near 

east and North Africa . Presentation to the IFAD governing council roundtable on 

promoting livelihood opportunities for rural youth .Rome . Feb 14-15 2007  

    
نسذبة السذكان الذذين يعيشذون تحذت  ومن انعكاسات ظاهرة البطالة زيادة حجذم الفقذر، حيذث بلغذت   

كما يشذكل التبذاين فذي األجذور عذامال محفذًزا علذى الهجذرة،  %18خط الفقر في الجزائر مثال حوالي 
، 74حيث الحد األدنى لألجذور يفذوق مذن ثذالث إلذى خمذس مذرات المسذتوى الموجذود فذي بعذض الذدول

كثيذذرة ونسذذبة البطالذذة فيهذذا ال فبينمذذا فذذي أوروبذذا هنذذاك نذذدرة فذذي اليذذد العاملذذة مذذع وجذذود فذذرص عمذذل 
واليد العاملة المغاربية رخيصة وقادرة على العمل في كل المجذاالت حتذى تلذك التذي  %1،2تتجاوز 

 .يرفضها األوروبيون
وفيمذذذا يخذذذتص بذذذالجزائر فذذذبن العمليذذذة التوزيعيذذذة للثذذذروة الوطنيذذذة ارتبطذذذت بالعديذذذد مذذذن المشذذذكالت    

ب الحاصلين على شهادات التكذوين المتخصذص  فعجذز خصوصا لدى فئة الشباب الجامعي والشبا
يتخذذذرف سذذذذنويا مذذذذن الجامعذذذذات )مؤسسذذذات المجتمذذذذع عذذذذن اسذذذتيعاب هذذذذذا العذذذذدد الهائذذذل مذذذذن الشذذذذباب 

وتحقيق الحد األدنى من طموحاتهم مذا يذؤدي إلذى الزيذادة فذي ( ألف طالب 548الجزائرية ما يقارب 
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أكثذذذذر اسذذذذتعدادا لالنخذذذذراط فذذذذي الثقافذذذذة  اإلحبذذذذاط الفذذذذردي والسذذذذخط الجمذذذذاعي ومذذذذن ثذذذذم يصذذذذبح الفذذذذرد
 .75الهامشية، والهجرة السّرية تعتبر مظهًرا من مظاهر هذه الثقافة

 :ويرجع الباحثون االضطرابات التي عرفها المجتمع الجزائري إلى   
  إقصاء الشعب الجزائري من المشذاركة فذي السياسذة التنمويذة علذى عكذس مشذاركته الجماعيذة

 .في تحرير البالد
 اب دور الفذذرد الجزائذذري كحذذافز فذذي العمليذذة التنمويذذة مذذا جعذذل االقتصذذاد الجزائذذري مجذذّرد غيذذ

 .جسد بدون روح
  تدفق ريوع النفط سمح بالزيادة في االستهالك الكمالي لشذرائح اجتماعيذة محذددة، بينمذا ظلّذت

، القاعدة العريضذة مذن المجتمذع الجزائذري تعذاني مذن عذدم إشذباع الحاجيذات األساسذية للحيذاة
وازدادت المعاناة مع شروع الدولة في تنفيذذ سياسذة اإلصذالحات االقتصذادية والهيكليذة والتذي 
كانت انعكاساتها واضحة على الفئات الدنيا من المجتمذع سذواء تلذك القاطنذة فذي األريذاف أو 

 .76في المدن
ذا كانت العوامل االقتصادية تشذكل دافًعذا قّوًيذا وراء الهجذرة    مذا  يعنذي بأنهذا كافيذةإال أن ذلذك ال  وا 

يعنذذذي أن قذذذرار الهجذذذرة تذذذدفع إليذذذه عوامذذذل أخذذذرى تتجلذذذى فذذذي الظذذذروف االجتماعيذذذة وتتعذذذدد األسذذذباب 
. األولذى طذاردة والثانيذة جاذبذة: وتتنوع بتعدد المهاجرين، ولكنها تتجمع كلها لتدل علذى وجذود بيئتذين

، ويذدل التحليذل النفسذي االجتمذاعي الطاردة إلذى البيئذة الجاذبذة ويكون اتجاه حركة السكان من البيئة
لهذذذه الحركذذة علذذى وجذذود بعذذض العوامذذل فذذي البيئذذة الطذذاردة التذذي تحذذدث فذذي نفذذس المهذذاجر شذذعوًرا 
داخلًيا ينفره من بيئتذه األصذلية، ويدفعذه للبحذث عذن بيئذة جديذدة يتوقذع أن تكذون ظذروف الحيذاة فيهذا 

 :وتتمثل في. 77أفضل من الظروف التي يعيش في ظلها في موطنه األصلي
  صذذورة النجذذاح االجتمذذاعي الذذذي يظهذذره المهذذاجر عنذذد عودتذذه إلذذى بلذذده لقضذذاء العطلذذة حيذذث

وكلهذذا مظذذذاهر ... اسذذذتثمار فذذي العقذذذار –هذذدايا  –سذذذيارة : يتفذذانى فذذذي إبذذراز مظذذذاهر الغنذذى 
 .تغذيها وسائل اإلعالم المرئية
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 بذرز هذذه األخيذرة مذن وهذي تخذص الميذوالت الشخصذية لألفذراد بحيذث ت: أسباب نفسذية وذاتيذة
 .خالل المكبوتات والرغبات الشخصية في البحث عن تحقيق التفوق االجتماعي

 وخاصذذة منهذذا المرئيذذة حيذذث الصذذورة اإلعالميذذة تسذذتقطب المشذذاهد بمغريذذات : وسذذائل اإلعذذالم
 .الغرب كأحالم يسعون لتحقيقها يوًما ما

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ة واألمنيةاألسباب السياسي: المطلب الثاني
تعتبذر األسذباب السياسذذية واألمنيذة مذن بذذين أهذم العوامذل التذذي أّدت إلذى تسذارع وتيذذرة الهجذرة غيذذر    

الشذذذرعية، حيذذذث أصذذذبحت أعذذذداد كبيذذذرة مذذذن الشذذذباب يخذذذاطرون بحيذذذاتهم ويتركذذذون ديذذذارهم بحثًذذذا عذذذن 
الذرغم مذن أن وعلذى . أوضاع أفضل للعيش يعتقدون بوجودها في أرض األحالم األوروبية الموعودة

األسباب السياسية هي من أكثر العوامل الدافعذة للهجذرة غيذر أنهذا ال تذرتبط باألوضذاع التذي تعيشذها 
الذذدول المصذذدرة فقذذط بذذل تتجاوزهذذا إلذذى سياسذذات الذذدول المسذذتقبلة التذذي أّدت بطريقذذة مباشذذرة أو غيذذر 

 .مباشرة إلى تشجيع الهجرة إليها
 لعديذذد مذذن الهجذذرات علذذى مذذرّ لعوامذذل التذذي أدت إلذذى حذذدوث امذذن أبذذرز ات عذذد العوامذذل السياسذذية ف   

نذذذه مذذذن المالحذذذظ أن الهجذذذرة الدوليذذذة أخذذذذت بالتذذذأثر أكثذذذر فذذذأكثر مذذذع مذذذرور الذذذزمن أالتذذذاريت، حيذذذث 
، ويتمثذذل العامذذل السياسذذي فذذي أن هنذذاك عمليذذات تبذذادل سذذَبب للهجذذرةالسياسذذية علذذى أَنهذذا م  بالعوامذذل 
، فالعوامذذذذل السياسذذذذية تتمثذذذذل فذذذذي أن ظذذذذاهرة الهجذذذذرة عديذذذذدةواسذذذذعة النطذذذذاق تمتذذذذد بذذذذين دول سذذذذكاني 

 مذن الهيئذات والمنظمذات ، وقد تم إنشاء الكثيذرحغزو المسلّ مكانها لمواجهة عمليات ال السكانية تأخذ
ومازالذذت تعمذذذل مذذذن أجذذذل المسذذاعدة عنذذذد حذذذدوث مثذذل هذذذذه الحركذذذات السذذذكانية   الدوليذذة التذذذي عملذذذت

يئذات ومذن هذذه اله الجئين في كثير من أجزاء العالم السكان الوبخاصة تلك الحركات التي تتم بين 
 .78والمنظمات على سبيل المثال كل من منظمة العمل الدولية  ومنظمة العفو الدولية

، أي أن واالسذذتيالء ومذذن األسذذباب السياسذذية القسذذرية التذذي تذذدفع إلذذى الهجذذرة ضذذغط القذذوة والتهديذذد   
، إضافة إلى أن الضذغط ة من الدول يؤدي إلى هجرة خارجيةالتدخل العسكري الخارجي من أية دول

وتسذود ففذي معظذم الذدول الناميذة حيذث تنعذدم الديمقراطيذة  ،اسي المحلي يؤدي كذلك إلى الهجرةالسي
ة وكذذذذلك كثذذذرة والمعذذذتقالت دونمذذذا سذذذبب أو محاكمذذذ الذذذنظم الدكتاتوريذذذة ويسذذذاق النذذذاس إلذذذى السذذذجون

والحذذذروب المحليذذذة تذذذؤدي إلذذذى الهجذذذرة إلذذذى الخذذذارف ، كمذذذا  سذذذكريةالثذذذورات الداخليذذذة  واالنقالبذذذات الع
 .79مع ما من العوامل المسببة للهجرةعقوبات دولية على مجت عكبيقابعض الظروف الطارئة  تعتبر
لقد تسببت الحروب والصراعات والتدخل األجنبي في أجزاء كثيرة مذن القذارة األفريقيذة منذذ أواخذر    

ا تسذبب فذي تذدهور األوضذاع فذي كافذة ، مّمذي بالمنطقة بكاملهارار السياسالثمانينات في عدم االستق
منذذاحي الحيذذاة للمذذواطن األفريقذذي الذذذي لذذم يجذذد أمامذذه سذذوى أن يغذذامر بحياتذذه بطذذرق مشذذروعة وغيذذر 
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وبسذذذبب االضذذذطرابات السياسذذذية  ، ففذذذي العقذذذود األخيذذذرةمذذذن االسذذذتقرار واألمذذذن اً مشذذذروعة ليحقذذذق نوعذذذ
بسذذبب م الناشذذئ بذذين الذذدول األفريقيذذة المجذذاورة هالتفذذا وءوسذذ النزاعذذات الخطيذذرة و  الداخليذذة المتزايذذدة 

مخلفذذذات  إلذذذىوالنزاعذذذات  االضذذذطراباتجذذذزء مهذذذم مذذذن هذذذذه  ، حيذذذث يعذذذودالحذذذدود والثذذذروات الطبيعيذذذة
 . 80االستعمار األوروبي

ووضذذذع  و بشذذذرية  فاالسذذذتعمار األوروبذذذي قذذذام بنهذذذب خيذذذرات القذذذارة األفريقيذذذة مذذذن مذذذوارد طبيعيذذذة   
ا أدى إلذى  نشذوب الحدود بين البلدان األفريقية دون مراعاة الوضع والواقع االجتماعي األفريقي  ممّ 

 . العديد من الصراعات بين شعوب القارة
فالهجرة غير الشرعية هي في الواقع تعبير عذن السذخط علذى الوضذعية التذي يعيشذها الشذباب فذي    

سذذم فذذي معظمهذذا بالحرمذذان السياسذذي والذذنظم الفرديذذة وفقذذدان بلذذدانهم، فالذذدول المصذذدرة للمهذذاجرين تت
حريذذذة التعبيذذذذر عذذذن الذذذذرأي والديمقراطيذذذة الشذذذذعبية وغيذذذذاب مبذذذادئ حقذذذذوق اإلنسذذذان واحتذذذذرام الحريذذذذات 
العامة، بحيث يشذعر األفذراد بحالذة مذن عذدم االسذتقرار النفسذي واالجتمذاعي والرغبذة فذي البحذث عذن 

ة وحريذذة الذذرأي والتعبيذذر عذذن الذذذات والديمقراطيذذة وتظهذذر هذذذه ملجذذأ آمذذن يحقذذق لذذه الكرامذذة اإلنسذذاني
الظاهرة بالذات فذي الذدول األكثذر تسذلطية وقمذع فذي دول العذالم الثالذث حيذث يذزداد عذدد األشذخاص 

 .81المهاجرين بأي وسيلة غير شرعية للخالص من الواقع القائم
:"    Philip Gonzalezونزاليس  وفي هذا السياق قذال رئذيس الحكومذة االسذبانية السذابق فيليذب قذ   

ويبذذذرر هذذذذا القذذذول معرفذذذة ." لذذذو كنذذذت شذذذاًبا مغاربًيذذذا لحاولذذذت الهجذذذرة ولذذذو أمسذذذكوني لحاولذذذت مجذذذدًدا
األوروبيذذذين بذذذذالظروف التذذذذي يعيشذذذذها الشذذذباب فذذذذي دول المغذذذذرب العربذذذذي والتذذذي يسذذذذودها طذذذذابع قمذذذذع 

سذذي  ولذذذلك يجذذدون أنفسذذهم دائمذذا الحريذذات وانعذذدام الديمقراطيذذة وحريذذة التعبيذذر وغلذذق المجذذال السيا
 م َهمشين وغير معنيين بسياسة دولهم التي تتجه لخدمة فئة معينة ، فالهجرة السّرية هي صرخة 

شذذباب أمذذام الفسذذاد اإلداري الذذذي تعيشذذه الذذدول المغاربيذذة فأصذذبح الشذذباب يسذذعى إلذذى ابتكذذار طذذرق 
 .82بأقل األضرار" الحرقة " جديدة تضمن لهم 

كانذت فذي مرحلذة مذا تذرى " كالذدول المغاربيذة " ر فذبن الذدول المصذدرة للمهذاجرين ومن جانذب آخذ   
في هجرة اليد العاملة وسيلة فّعالة السذتقرار سذوق العمذل لذديها ومعالجذة مشذكلة البطالذة ووسذيلة مذن 
 وسائل نقل الخبرة والتقنية بالتكوين المهني للمهاجرين ولهذا في فتذرة الثمانينذات كانذت هذذه الذدول ال
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والهجذرة غيذر الشذرعية لذم . 83تبحث عن حلول لوقفها بقدر ما كانت تسذعى لتحسذين وضذعية رعاياهذا
تكن تفسر بعيدا عن هذذا بذل كانذت الذدول المغاربيذة تعتبذر أنهذا مشذكلة أوروبذا وحذدها وال تعنذي دول 

إدخذال  االنطالق أو العبور خاصة وأن الدول المصدرة ككل لهذا عذدة فوائذد مذن هذذه الظذاهرة أبرزهذا
مليذذار دوالر، وهذذي قيمذذة ال تفوقهذذا إال  44ألكثذذر مذذن  1994العملذذة الصذذعبة التذذي وصذذلت فذذي عذذام 

 .84أموال البترول، ويحتل كالمغرب الصدارة بين الدول المغاربية ثم تأتي تونس والجزائر
ثذل فذي وفيما يتعلق بالسياسات األوروبية التي كانت عاماًل في تشذجيع الهجذرة غيذر الشذرعية فتتم   

 :إجرائين أساسيين هما 
 والتذذي جعلذذت الهجذذرة إليهذذا  1943سياسذذية غلذذق الحذذدود التذذي طبقتهذذا ابتذذداء مذذن عذذام : أوال

 1994وفذي سذنة . 85التجمذع األسذري، اللجذوء والهجذرة السذّرية: تنحصر في ثالثة أشكال هي
مذذذن  %4 إلذذذى 5قامذذذت كذذذذلك بتعذذذديل قوانينهذذذا المتعلقذذذة بذذذاللجوء رغذذذم أنهذذذا ال تسذذذتقبل سذذذوى 

كانذذت ألمانيذذا أول مذذن بذذادر بذذذلك ألنهذذا تسذذتقبل ربذذع حصذذة أوروبذذا مذذن ) إجمذذالي الالجئذذين 
 Les"وهذو مذا أّدى إلذى ظهذور األشذخاص بذدون وثذائق ( الالجئين ثم تبعتها فرنسا وبريطانيا

Sans Papiers   "الذين يعتبرون هم أيضا مهاجرين غير قانونيين. 
 ذي سذاهم فذي تشذجيع الهجذرة غيذر الشذرعية فهذو تسذوية الوضذعية أّما اإلجراء الثذاني الذ: ثانيا

للمهذذاجرين الذذذين ال يحملذذون وثذذائق، وهذذو اإلجذذراء الذذذي لجذذأت إليذذه الذذدول كذذبجراء اسذذتثنائي 
لتخفيض عذدد األشذخاص الموجذودين فذي وضذعية غيذر شذرعية وأيضذا إلجذراء إحصذاء دقيذق 

 .86حول أعدادهم
كتجربذذة تسذذعى مذذن خاللهذذا لحذذل مشذذكلة الهجذذرة غيذذر القانونيذذة وقذذد لجذذأت لهذذذه العمليذذة عذذّدة دول    

بعد غلق حدودها، غير أنه كان لهذا اإلجراء أثر سذلبي كبيذر حيذث أدى إلذى تشذجيع طذالبي الهجذرة 
علذى المغذذامرة بالذدخول سذذرًّا مذذا دامذت وضذذعيتهم َست سذّوى يومذذا مذذا ممذا جعذذل نشذاط شذذبكات التهريذذب 

 .يتضاعف
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كبقية الدول التي اتبعت االشذتراكية فذي الحيذاة السياسذية شذهدت تحذوال فبنها ر الجزائوفيما يرتبط ب   
لذذذك منذذذد أحذذذداث الخذذذامس مذذذن أكتذذذوبر وذ مذذذن النظذذذام الحذذذزب الواحذذذد إلذذذى نظذذذام سياسذذذي ديمقراطذذذي

قذذذر التعدديذذذة الحزبيذذذة وطني، وأدت إلذذذى ظهذذذور دسذذذتور جديذذذد أت كافذذذة التذذذراب الذذذالتذذذي عّمذذذ 1911
 (. 1919دستور جانفي)

السياسذذية التذذي لذذم  الجمعيذذاتجزائذذر تولذذدت عنهذذا كثذذرة األحذذزاب و ن الديمقراطيذذة التذذي عرفتهذذا الإ   
ظهذذذور الهمجيذذذة اإلرهابيذذذة فذذذي و م الوضذذذع األمنذذذي مذذذع تذذذأزّ تلبذذذي حاجيذذذات وطموحذذذات المذذذواطنين، و 

 ، دفعذذت الشذذباب إلذذى الهجذذرة غيذذر...المجذذازرو ي ظذذاهرة التقتيذذل الجمذذاعي تفّشذذرية السذذوداء، و العشذذ
 .هروبا من اإلرهاب و بحثا عن األمن و االستقرار ةعيلشر ا

إضذذافة إلذذى عذذدم االسذذتقرار السياسذذي للذذبالد حيذذث عرفذذت الجزائذذر تعاقذذب عذذدة حكومذذات فذذي مذذدة    
أعطذى كما أن إعالن حالذة الطذوارئ (. السوداءأكثر من عشرة حكومات في العشرية )زمنية قصيرة 

 .عدم الطمأنينةالجزائري الخوف و ما خلق للمواطن ، هذا  االنطباع بالألمن
    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 األسباب الجغرافية والديموغرافية: المطلب الثالث

حيذث   معذدالت الهجذرة إلذى الخذارففذي زيذادة  اً كبيذر  اً للعوامل الجغرافية الطبيعيذة أو البيئيذة أثذر إَن    
، تشذذذذكل منذذذذاطق طذذذذرد للسذذذذكان الطبيعيذذذذة ن البيئذذذذة القاسذذذذية مذذذذن حيذذذذث الحذذذذرارة والجفذذذذاف والكذذذذوارثإ
 .87الفيضانات وثورات البراكين والقحط واألوبئة كلها أسباب تدفع السكان إلى الهجرةف

سذذذواء علذذذى المسذذذتوى المحذذذدود  مذذذاكنهماألفذذذراد ألوغيرهذذذا إلذذذى تذذذرك  ت مثذذذل هذذذذه األسذذذبابوقذذذد أدّ    
همهذا علذى ل تعذد أب الطبيعية بأقل أهمية العواملوليست  .88، أو على شكل حركات جماعيةالضيق

ض منذذاطق مختلفذذة لموجذذات مذذن الجفذذاف التذذي تحذذدث مذذا تتعذذرَ  اً ، فكثيذذر اإلطذذالق فذذي بعذذض الجوانذذب
فالذذدول الواقعذذة فذذي نطذذاق حذذزام الجفذذاف غالبذذًا مذذا تعذذاني  خطيذذرًا يذذنعكس سذذلبًا علذذى الحيذذاة اخذذتالالً 

  .اع الزراعيبسبب موقعها الجغرافي ما يؤدي إلى خسائر فادحة بالقطالعديد من المشاكل 
بذل والحيوانذات فيضذطر عندئذذ العديذد  ،ب في تدمير الممتلكات والمشذاريعلكوارث الطبيعية تسبفا   

خذذر يتذوفر فيذه ظذذروف آمذن السذكان لالنتقذال والهجذذرة إلذى دول خارجيذة مذن أجذذل البحذث عذن مكذان 
 .89العمل واالستقرار

ة األفريقيذذذة فذذذي منتصذذذف القذذذار  إن هذذذذه المشذذذاكل قذذذد أصذذذابت أكثذذذر مذذذن سذذذت وثالثذذذين دولذذذة فذذذي   
، باإلضذذافة دت اقتصذذادهاوهذذدّ  ا علذذى العديذذد مذذن هذذذه الذذدولضذذخمً  االثمانينذذات، وبالتذذالي مثلذذت عبًئذذ

تمثلذت فذي الجفذاف ، الماضذية اإلى أن بعض دول القارة واجهت تحذديات كبيذرة خذالل العشذرين عاًمذ
بيذرًا فذي اخذتالل واألمطذار دورًا ك لسيولوتؤدي كذلك ا الذي ضرب أجزاء عديدة من القارة والتصحر

، والتصذحر كما أن األمر الذي يزيد من حدة هذه المشذاكل هذو أن موجذات الجفذاف التوزيع السكاني
قذذد تعقبهذذا موجذذات متتابعذذة مذذن أسذذراب الجذذراد خاصذذة تلذذك التذذي ظهذذرت بشذذكل واضذذح فذذي السذذودان 

ثيوبيا وتشاد والجزائر والمغرب ودول غرب أفريقيا   .199490سنة وا 

إلذذى أنذذه مذذا بعذذد سذذنة  5881ويشذذير التقريذذر االقتصذذادي الصذذادر عذذن األمذذم المتحذذدة فذذي العذذام    
حيذث تعذد إثيوبيذا مذن  مازالذت تعذاني مذن الجفذاف والتصذحر هنذاك منذاطق شاسذعة فذي القذارة 1911

 .أكثر دول القارة األفريقية التي تعاني من هذه المشكلة 
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 يذذد مذذن األفذذراد إلذذى خذذارف أوطذذانهمدورهذذا الكبيذذر فذذي هجذذرة العدوبذذذلك تلعذذب العوامذذل الجغرافيذذة    
، وهذو مذا أدى إلذى زيذادة وتيذرة الهجذرة غيذر الشذرعية ألوضذاع القاسذية التذي يعذانون منهذاهروبًا مذن ا

 .ريقية التي تعاني من هذه المشاكلمن بعض الدول األف
لمحفذذذزة علذذذى هجذذذرة السذذذكان العوامذذذل امذذذن كذذذذلك تعتبذذذر العوامذذذل الديموغرافيذذذة ومذذذن جانذذذب آخذذذر    

والظذروف السياسذية  دية السذيئة والظذروف االقتصذا فارتفاع عذدد السذكان وانخفذاض مسذتوى المعيشذة
تشذكل و وغير شرعية إلى أوروبا  شرعيةبطرق  هاإلى هجرة أعداد كبيرة جدًا من تؤدي، مستقرةالغير 

مذذذذري عذذذذاماًل مهمذذذذًا فذذذذي هجذذذذرة لعاوالتركيذذذذب  رافيذذذذة فيمذذذذا يتعلذذذذق بالخصذذذذوبة والوفيذذذذاتغالفذذذذروق الديمو 
فذي مجتمذع  معدل النمو السذكاني ضنخفاابحيث يمكن القول إن الهجرة تمثل تعويضًا عن  ،السكان
أن ارتفذذاع الخصذذوبة فذي أقطذذار اإلرسذذال أي الطذذرد مقارنذة بانخفذذاض معذذدل الخصذذوبة  كمذذا، الجذذب

 .91لهجرةا ابسبأ من في أقطار االستقبال أي الجذب
ن بذدرجات متفاوتذة  –ال أفريقيذاتعاني دول شذم    مذن معذدالت للنمذو السذكاني تتجذاوز معذدالت  –وا 

لهذذذذه الذذذدول التذذذي  لديموغرافيذذذة علذذذى هذذذذا النحذذذو تحذذذّدًيا حقيقًيذذذاوتمثذذذل الضذذذغوط ا. نموهذذذا االقتصذذذادي
األمذر الذذي . سذوق العمذل إلذىالذداخلين كذل عذام ، إلذى جانذب زمنة ومتزايذدةتتمثل في نسب بطالة م  

ب مذذن األيذذدي العاملذذة الفائضذذة، المتصذذاص جانذذ دول تتطلذذع ألسذذواق العمذذل الخارجيذذةالذذيجعذذل هذذذه 
 بعد أن تراجعت فرص العمل بأسواق دول الخليج العربية ألسذباب السيما في دول االتحاد األوروبي

جملهذذا عوامذذل ووجذذود ضذذغوط ديموغرافيذذة وحالذذة بطالذذة واسذذعة المذذدى، والتذذي تشذذكل فذذي م  . 92متعذذددة
من مواطنهذا، ال تكفذي وحذدها السذتكمال دورة الهجذرة سذواء القانونيذة أو غيذر القانونيذة،  طرد للسكان

ال فالعّمذذ. أي فذذي دول االتحذذاد األوروبذذي بذذل عوامذذل جذذذب علذذى السذذاحل المقابذذلمذذا لذذم تتذذوافر بالمقا
القادمون من دول جنوب البحر األبذيض المتوسذط مقبولذون للعمذل سذرًا فذي الزراعذة أو فذي المطذاعم 

وال  قة، لكذونهم يقبلذون أجذوًرا منخفضذةو المقاهي والمصانع الصغيرة، وأعمال النظافة والتشييد الشذاأ
ولكذنهم مطلوبذون  سذميفهذم غيذر قذانونيين علذى الصذعيد الر  البون بالحق في الضمان االجتمذاعييط

أن  وهذو مذا يوضذح". السوق السوداء للعمذل"على صعيد سوق العمل غير القانوني، أو بمعنى آخر 
القذذوانين األوروبيذذة المنظمذذة للهجذذرة لهذذذا النذذوع مذذن العمالذذة مذذا زالذذت قاصذذرة، وهذذو مذذا يفسذذر اسذذتمرار 

 . تدفقات الهجرة غير القانونية رغم كل اإلجراءات المضادة
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جعذذذل يالناميذذة يترافذذذق ارتفذذذاع الخصذذوبة مذذذع انخفذذاض معذذذدالت وفيذذذات األطفذذال ممذذذا  الذذذدولففذذي    
، فعلى سذبيل المثذال فض الخصوبة في األقطار المستقبلة، بينما تنخه شبابيلعمري يمتاز بأناالبناء 

طفذذل لكذذل ( 1,3)، وفذذي ألمانيذذا إلذذى طفذذل لكذذل امذذرأة( 1,4)إيطاليذذا إلذذى وصذذل معذذدل الخصذذوبة فذذي 
 ى مسذذتوى أوروبذذا يتمثذذل فذذي إيطاليذذا، كمذذا أن أكبذذر تنذذاقص فذذي عذذدد السذذكان علذذ1994امذذرأة عذذام 

لذذا يذرى الذبعض أن األوروبية إلى مزيد من المهاجرين، والدول  اجة إيطاليا وهذا ما يؤكد ح وألمانيا
مذذن نسذذبة سذذكانها وذلذذك حتذذى منتصذذف % 49-48كذذل دول االتحذذاد األوروبذذي بحاجذذة إلذذى مذذا بذذين 

 .القرن الحادي والعشرين للحد من نقص وتفشي الشيخوخة
نذذذذذا، هذذذذذذا الواقذذذذذع ة ومقذذذذذره فييمراقبذذذذذة السياسذذذذذات العائليذذذذذلمركذذذذذز األوروبذذذذذي لوقذذذذذد وصذذذذذفت دراسذذذذذة ل   
طفذذل لكذذل امذذرأة  1.32تدني المعذذدل المتوسذذط لإلنجذذاب المقذذدر بذذذديموغرافي األوروبذذي بأنذذه يّتسذذم بذذذالذذ

ومذا لذم يرتفذع  ه ما لذم يسذجل هذذا المعذدل تقذدًماعن المستوى المطلوب لتأمين نشوء أجيال شابة، وأنّ 
مليذذذون نسذذذمة مذذذن المحتمذذذل أن  444ًا بذذذذمعذذذدل الهجذذذرة، فذذذبن عذذذدد السذذذكان فذذذي أوروبذذذا المقذذذدر حاليذذذ

لذذى موقذذف وسياسذذات . يتراجذذع وخلصذذت هذذذه الدراسذذة إلذذى القذذول أن أوروبذذا تحتذذاف إلذذى المهذذاجرين وا 
يجابية للتعامل مع قضية الهجرة بشقّ   .93يها القانونية وغير القانونيةأكثر عقالنية وا 
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 ي الجزائرطرق وأشكال الهجرة غير الشرعية ف: المبحث الثاني
وأكدتذه السذلطات  1944رغم تعليق تدفقات الهجرة والذي تقرر بواسطة الحكومة الجزائريذة سذنة     

وقذذد . 94، اسذذتمرت هجذذرة الجزائذذريين ويبذذدو أنهذذا لذذم تتذذأثر باتفاقيذذات شذذنغن1943الفرنسذذية فذذي عذذام 
شذذملت إضذذافة  أتذذاح إغذذالق الحذذدود بذذين الجزائذذر وفرنسذذا ظهذذور أشذذكال جديذذدة مذذن الحركذذة السذذكانية

إلذذى التجمذذع العذذائلي واللجذذوء السياسذذي الهجذذرات غيذذر الشذذرعية مذذن الجزائذذر إلذذى أوروبذذا عبذذر اسذذبانيا 
ن بدرجة أقل فرنسا غيذر أن الجديذد فذي األمذر هذو تحذول الجزائذر نفسذها مذن بلذد مصذدر . وايطاليا وا 

شذذرعيين القذذادمين مذذن للمهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين إلذذى بلذذد عبذذور واسذذتقرار لهذذؤالء المهذذاجرين غيذذر ال
جنوب القارة اآلسيوية ودول جنوب الصحراء الكبرى وهو المعطى الذي سنتناوله بالتفصذيل فذي هذذا 

 .المبحث
 طُرق ومنافذ الهجرة غير الشرعية: المطلب األول

نتيجة للموقع االستراتيجي الذي تحتله الجزائر والذي يتوسط دول المغرب العربي ويتميز بحذدوده    
ة مذذذع دول السذذذاحل والصذذذحراء كذذذالنيجر ومذذذالي، فذذذبن الجزائذذذر تعتبذذذر مذذذن أهذذذم دول العبذذذور الشاسذذذع

للمهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين مذذن إفريقيذذا وآسذذيا نحذذو الضذذفة الجنوبيذذة ألوروبذذا إضذذافة إلذذى كونهذذا دولذذة 
لذى أوروبذا، والهجذرة السذّرية نحذو أوروبذا منتشذرة فذي كامذل  مصدرة للمهذاجرين غيذر الشذرعيين منهذا وا 

 .ارة اإلفريقية ولكنها ترتفع كّلما اتجهنا شماال مّما يجعل حصة الدول المغاربية منها كبيرةالق
ونتيجذذذة للتطذذذورات التذذذي حذذذدثت فذذذي السذذذنوات األخيذذذرة فذذذي إفريقيذذذا مذذذن صذذذراعات وفقذذذر وكذذذوارث    

طبيعيذذذة تصذذذب فذذذي مجملهذذذا فذذذي خانذذذة األسذذذباب الدافعذذذة للهجذذذرة، أصذذذبحت منطقذذذة إفريقيذذذا جنذذذوب 
لمنطقذذة األكثذذر حركيذذة فذذي السذذكان وقذذد أخذذذت فذذي البدايذذة شذذكلين أساسذذيين همذذا اللجذذوء الصذذحراء ا

والنذذزوح بمذذا ال يتعذذدى السذذاحة اإلفريقيذذة، ونتيجذذة لتطذذور وسذذائل النقذذل تطذذورت هذذذه الحركيذذة لتأخذذذ 
مجااًل إقليمًيذا أوسذع أخذذت شذكل الهجذرات السذّرية نحذو البلذدان المغاربيذة ومذن ثذم حّولتهذا إلذى بلذدان 

نحو القارة األوروبية، ثم تطورت موجات الهجرة غير الشرعية في فتذرة التسذعينات " ترانزيت " عبور 
قادمذذذة مذذذن عذذذّدة دول ( نتيجذذذة للظذذذرف األمنذذذي الصذذذعب الذذذذي عاشذذذته الجزائذذذر فذذذي هذذذذه المرحلذذذة ) 

 الذذينالشذرعيين كالنيجر ومالي وتشاد والسنغال والتي تعد من أهذم الذدول المصذدرة للمهذاجرين غيذر 
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، أو الجزائذر ليبيذا نحذو إيطاليذا أو الجزائذر تذونس نحذو 95يمرون عبر الجزائر ثم المغرب نحذو إسذبانيا
مضذذذيق صذذذقلية باتجذذذاه إيطاليذذذا التذذذي تحولذذذت مذذذن إقلذذذيم عبذذذور إلذذذى دولذذذة اسذذذتقرار للمهذذذاجرين غيذذذر 

  . الشرعيين

 10: شكل رقم 
  اجرين غير الشرعيين للوصول إلى أورباأهم الطرق المستعملة من طرف المه                     
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 بإتجاه إيطاليا بإتجاه إسبانيا



ا للذذذذدور الجذذذذوهري الذذذذذي تلعبذذذذه الجزائذذذذر فذذذذي تذذذذنقالت المهذذذذاجرين السذذذذّريين  نحذذذذو تذذذذونس أو ونظذذذذرً    
وبذذذا ويرجذذذع ذلذذذك باألسذذذاس إلذذذى شسذذذاعة الحذذذدود المغذذذرب أو بطريقذذذة مباشذذذرة مذذذن الجزائذذذر نحذذذو أور 

كلذذذم   1518كلذذذم ومذذالي بذذذذذ  1488الجزائريذذة، حيذذذث أن الحذذذدود الجزائريذذة مذذذع النيجذذذر تقذذدر بحذذذوالي 
كلذذم  موريتانيذذا  134كلذذم الصذذحراء الغربيذذة  922كلذذم ، تذذونس  1254كلذذم ، المغذذرب  1528ليبيذذا 
اعتها يصذعب مذن مراقبتهذا ويشذجع المهذاجرين كلم ، وبالتالي فبن تعدد الحدود الجزائرية وشسذ 258

 .غير الشرعيين على التسلل والعبور من الجزائر إلى الضفة الجنوبية ألوروبا
جنسذذذية إفريقيذذذة وآسذذذيوية  43هذذذو تذذذدفق أكثذذذر مذذذن  1998ومذذذا زاد فذذذي تفذذذاقم الظذذذاهرة بدايذذذة سذذذنة    

وبأقذذل حذذّدة عذذن طريذذق إيطاليذذا  بهذذدف االلتحذذاق بأوروبذذا عذذن طريذذق اسذذبانيا مذذروًرا بالمملكذذة المغربيذذة
مروًرا بليبيذا فذي سذنوات التذدهور األمنذي وانشذغال قذّوات األمذن بمحاربذة اإلرهذاب، ولّعذل قيذام اسذبانيا 
بتسذذوية جماعيذذذة للمهذذذاجرين غيذذذر الشذذذرعيين علذذذى أراضذذذيها فذذذي خطذذذوة مذذذن أجذذذل الحذذذد مذذذن األعذذذداد 

هجرات بأعذداد غيذر مسذبوقة مذن أقصذى الضخمة للمهاجرين السّريين على أراضيها ما حّفز توالي ال
الجنوب والجنوب الغربي للجزائر وخاصة من طرف مهذاجرين لذم تشذهدهم الجزائذر مذن قبذل كذل مذن 

 .96الهند وباكستان وبنغالدش
األخذذرى هذذي الهجذذرة عذذن طريذذق البذذر للوصذذول إلذذى الضذذفة " الحّراقذذة " إّن أهذذم طريقذذة يسذذتعملها    
يتسذلل  .ملك 14را لقربها من أسبانيا التي ال يفصلها عنها سوى تكون عبر المرور إلى المغرب نظو 

ددة تكذذون قريبذذة المهذذاجرون بذذالتواطؤ مذذع عصذذابات مختصذذة فذذي تهريذذب األشذذخاص إلذذى أمذذاكن محذذ
بعذذدها  .يذذوروآالف  1مليليذذة األسذذبانيتين مقابذذل مبذذالد ماليذذة ضذذخمة تصذذل إلذذى مذذن مذذدينتي سذذبتة و 

يين وثذذائق سذذفر مذذزورة تمكذذنهم مذذن الذذدخول إلذذى إحذذدى ن السذذرّ تقذذوم هذذذه العصذذابات بتسذذليم المهذذاجري
 .مراكز حدوديةلمدينتين األسبانيتين عبر نقاط و هاتين ا

ع المهذذذذاجرين إلذذذذى سذذذذلك هذذذذذا الطريذذذذق هذذذذو تسذذذذوية السذذذذلطات األسذذذذبانية وضذذذذعية أهذذذذم مذذذذا شذذذذجّ و    
كمذا سذبق  جتماعيذةاخذالل التسذعينات لذدواعي إنسذانية و المهاجرين الجزائريين في فترة سذابقة امتذدت 

إلذذذى "  اقذذذةالحرّ  "ا توقفذذذت السذذذلطات األسذذذبانية عذذذن تسذذذوية وضذذذعية المهذذذاجرين اضذذذطر لّمذذذو  .وأسذذذلفنا
التذي كانذت سذببا فذي هذالك للتنقل إلى المذوانئ األسذبانية و  هي استعمال القوارباتخاذ تدابير أخرى و 

 .العديد من األفراد
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حيذث أن  اقمن الموانئ جعله قبلذة للشذباب الحذرّ  طول الساحل الجزائري و توفره على عدد كبيرف   
... الكذاميراتو  وسذائل اإلنذذارك متطذورة الجهذزة األانعذدام ة أفراد األمن و قلّ شساعة المحيط المينائي و 

خاصذة مذنهم القذاطنون فذي السذواحل لمعذرفتهم  غير الشرعيين التسلل إلى المينذاءلت للمهاجرين السهّ 
 . اإلفالت من الرقابةفذ التسلل و لموقع بما في ذلك مناالجيدة ل

حيذذث رغذم مخذذاطر  ،شذارا واسذذعا خذالل مرحلذذة التسذعيناتعرفذت ظذاهرة الهجذذرة غيذر الشذذرعية انتو    
قم كذذا العقوبذات التذي يفضذلها طذاالتسذلل نحذو البذواخر األجنبيذة، و  الموت التذي تنطذوي عليهذا عمليذة

السذذفن و كذذذلك ض الزوايذذا، أو فذذي عذذرض فذذور اكتشذذافهم فذذي بعذذ" الحّراقذذة " هذذذه البذذواخر لمعاقبذذة 
 .ة الرحلةاإلرهاق طول مدّ تحت مطاردة الجوع والعطش و 

نجذذذذاحهم فذذذذي و  لضذذذذمان إفالتهذذذذم مذذذذن الرقابذذذذة "  اقذذذذةالحرّ  "ا التقنيذذذذات التذذذذي يسذذذذتعملها جمذذذذوع أّمذذذذ   
رهذذا ها فذذي المينذذاء لمعرفذذة لحظذذة إبحاسذذوّ ترصذذد البذذاخرة أثنذذاء ر  ا فذذي مراقبذذة و ، تتمثذذل أساسذذ97المهمذذة

عذن التسذلل فذي األوقذات التذي تغيذب فيهذا األعذين مثذل الصذباح البذاكر  تفاديا لتضييع الوقت، فضالً 
أو آخر الليل، إضافة إلذى ارتذداء األلبسذة المحترمذة لعذدم إثذارة االنتبذاه، فذي حذين يتسذلل المهذاجرون 

ن كانوا في أغلب األحيان واخر حسب الوجهة التي يريدونها و يون إلى البالسرّ  ال يعرفذون اتجاهاتهذا ا 
الراغبذذون فذذي التنقذذل إلذذى البلذذدان البعيذذدة مثذذل الواليذذات المتحذذدة أو كنذذدا يلجذذؤون إلذذى المذذوانئ  فمذذثالً 

 .الخاصة بنقل المحروقات كأرزيو أو سكيكدة
رغم الحذوادث التذي تقذع مذن حذين آلخذر للمهذاجرين الغيذر الشذرعيين كوفذاتهم بذالجوع أو العطذش و    

رف طذاقم البذاخرة و العقوبذات القاسذية التذي يسذلطونها علذيهم، كمذا حذدث للشذبان أو اكتشافهم من طذ
د جينذد هونذ"الذين ألقوا فذي عذرض البحذر مذن طذرف طذاقم البذاخرة  5885أوت  11الثالثة في يوم 

الظذاهرة علذى وتيرتهذا  حافظذتلذم يعثذر علذى الثالذث، الصينية حيث توفي أحذدهم ونجذا آخذر و " هاي
إلحصذائيات لذدى مصذالح مينذاء وهذران أن شذرطة الحذدود تمكنذت خذالل الفتذرة السريعة حيذث بينذت ا

شذاب متلبسذين  488مذن توقيذف  5884إلذى غايذة نهايذة أكتذوبر مذن سذنة  جذانفيالممتدة بذين بدايذة 
فذذي محذذاوالت امتطذذاء بذذواخر أجنبيذذة كانذذت علذذى أهبذذة اإلقذذالع، أو فذذي منذذاطق محرمذذة مذذن المينذذاء 

 .العماليةألمنية و ركة اتحسبا للتسلل متى تسكن الح
قبذذذذل إحذذذذالتهم علذذذذى الجهذذذذات " الحّراقذذذذة"ي جريهذذذذا الذذذذدرك الذذذذوطني مذذذذع نذذذذت التحقيقذذذذات التذذذذي كمذذذذا بيّ    

جميذع لمهمذة ودّلهذم علذى بعض البحارة، الذين ال يتوانذون فذي تسذهيل امع القضائية أن هناك تواطؤ 
هذذا مقابذذل مبذذالد ماليذذة يحذذددها هذذؤالء األمذذاكن التذذي يمكذذن للمهذذاجرين أن يختفذذوا فيالمنافذذذ والزوايذذا و 
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ل البذواخر الراسذية فذي المينذاء، وهنذاك البحارة، كما يلجأ بعض المهاجرين إلى التسلل باسذتعمال حبذا
 .العوامات للركوب في البواخر في عرض البحرمن يستعمل القوارب و 

غيذر ا عبذر منذاطق مذرورً الجزائرية البرية  فيجتازون الحدود ا في ما يخص المهاجرين األفارقة،أمّ    
مذع مهذربين لهذم درايذة بالمنافذذ واألمذاكن  مساحتها الكبيذرة بذالتواطؤمحروسة في الجنوب لشساعتها و 

النيجر عادة مذا يسذتعملون الوافدين من دولتي مالي و : الشرعيون فمثالغير التي يسلكها المهاجرون 
حسذذب المسذذافات التذذي تقطذذع م، و واطنين جزائذذريين أو مذذن بنذذي جنسذذهمرشذذدين طذذوارق سذذواء كذذانوا مذذ

، ثذذم يتوجهذذون وسذذيلة التنقذذل وسذذعر تكلفذذة المرشذذد، تحذذدد ةمذذن مكذذان أحذذدهم إلذذى المنذذاطق المقصذذود
( سذذيارات متذذرجلين، علذذى مذذتن الحيوانذذات كاإلبذذل أو ال) برفقذذة مرشذذدهم حسذذب الوسذذيلة المسذذتعملة 

بة التضذاريس بعيذدة عذن أي النقاط التي يمرون بها عامة هي مسالك صعنحو المناطق المقصودة و 
 .مراقبة ألفراد حرس الحدود 

حسذب إمكانيذات التنقذل هذذه المسذالك اوح مدتها حسب المسالك المتخذذة و كما تبدأ الرحلة التي تتر    
 عنذذذد االقتذذذراب مذذذن المنطقذذذةو  تحذذذرك الوحذذذداتهذذذا المرشذذذد حسذذذب الظذذذروف المناخيذذذة و التذذذي يذذذتحكم في

وجذذه المرشذذد مذذن بعيذد المهذذاجرين نحذذو الهذذدف دون مواصذذلة ، يالمقصذودة عذذادة هذذي مدينذذة تمنراسذت
بصذذفة عامذذة يذذتم الذذدخول يمسذذك بذذه معهذذم مذذن طذذرف قذذوات األمذذن، و  هذذذا لتفذذادي أنلسذذير معهذذم، و ا

 .ليال
عنذذذذد الوصذذذذول إلذذذذى المنطقذذذذة المقصذذذذودة يتوجذذذذه المهذذذذاجرون عذذذذادة إلذذذذى أحذذذذد أصذذذذدقائهم أو إلذذذذى    

هذذا مذن أجذل تذوجيههم و يعتبذر المرشذد هنذا كوسذيط  أشخاص متفقذين معهذم مسذبقا للتكفذل بهذم، حيذث
حالذذذة عذذذدم وجذذذود أصذذذدقاء لتذذذوجيههم  فذذذيو . بهذذذا ثذذذم البحذذذث عذذذن العمذذذل إلذذذى أمذذذاكن آمنذذذة لالسذذذتقرار

يتوجهذذون مباشذذرة نحذذو المنطقذذة التذذي يسذذتقر فيهذذا أغلبيذذة المهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين فيختذذارون مكذذان 
 .لالستقرار معهم فيه

ن كذذان مؤقتذذا، تبذذدأ عمليذذة البحذذث عذذن  ة تحديذذد مكذذان االسذذتقراربعذذد االنتهذذاء مذذن عمليذذ    حتذذى وا 
بعذد و  .، ورشذات البنذاء  كذل حسذب مؤهالتذهسذيبحثون بأنفسذهم قاصذدين المذزارع هنذاالقوت والعمل، و 

مرور فترة معينة أي بعد التمكن من جمذع مبلذد مذالي كذافي  فذالبعض يواصذلون مغذامرتهم قاصذدين 
هم األساسذي مقصذدبالنسبة لهم منطقذة عبذور ال غيذر و تعتبر الجزائر بية، و األورو  الدول المجاورة أو

 الفئة األخرى تعود إلى موطنها األصلي بعد أن يكون و . هي القارة األوروبية



آخذرون يفضذلون عانذة ذويهذم أمذال فذي العذودة ثانيذة، و هؤالء المهذاجرين قذد جمعذوا كميذة مذن المذال إل
سذذذذتعمال الذذذذزواف مذذذذن المواطنذذذذات األصذذذذليات حتذذذذى يسذذذذتطيعون االسذذذذتقرار هذذذذادفين مذذذذن وراءه إلذذذذى ا

 .الوسائلالجنسية الجزائرية بشتى الطرق و  الحصول على
، حيذذذث يتسذذذللون إلذذذى " مغنيذذذة "خاصذذذة منطقذذذة إلذذذى المنذذذاطق الشذذذمالية الغربيذذذة و  بعذذذدها ينتقلذذذونو    

حلية األراضذذذي المغربيذذذة بمسذذذاعدة عصذذذابات مختصذذذة فذذذي تهريذذذب األشذذذخاص نحذذذو المنذذذاطق السذذذا
الذزوارق بعدها يهذاجرون إلذى السذواحل اإلسذبانية باسذتعمال القذوارب و .( ..الناظور، طنجة )المغربية 

 .في فترات الليل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 17: الشكل رقم 
 أهم المسالك الدولية من آسيا وأفريقيا مروًرا بالجزائر باتجاه أوروبا

 

 

ITINERAIRES EMPRUNTES PAR LES IMMIGRANTS CLANDESTINS ASIATIQUES ET AFRICAINS A 
DESTINATION DE L’EUROPE 

                        

                      Mouvement migratoire des africains 
 

                      Mouvement migratoire des asiatiques 

          
 الجزائر –شراقة ال –قيادة الدرك الوطني : المصدر 

 
 
 
 
 
 
 



 الهجرة غير الشرعية داخل الجزائر : المطلب الثاني
ح، فبنهذا فذي طريقهذا إلذى ال تزال بلذد نذزو  الرغم من تحسن ظروفها االقتصاديةب إذا كانت الجزائر   

يذذذكر التعذذداد العذذام للسذذكان والسذذكن . إلذذى بلذذد اسذذتقبال للمهذذاجرين لكذذن بشذذكل أكيذذد ئأن تتحذذول ببطذذ
أي  ألذذف أجنبذذي 92ائذذر بشذذكل قذذانوني هذذو أن عذذدد األجانذذب الذذذين يعيشذذون فذذي الجز  5881لعذذام 
 الصذحراويين بشذكل أساسذي)لالجئذين وال يتضذمن هذذا الذرقم ا .من العدد الكلي لسكان الذبالد% 8,4
عذذة الحذذال وال يتضذذمن بطبي( فذذي أقصذذى الجنذذوب الغربذذي قيمذذين فذذي معسذذكرات فذذي منطقذذة تنذذدوفالم

وأغلذذذبهم رعايذذذا دول منطقذذذة أفريقيذذذا جنذذذوب الصذذذحراء، كمذذذا ذكذذذر تحقيذذذق  لشذذذرعيينالمهذذذاجرين غيذذذر ا
ذا . 98اللجنذذذة الدوليذذذة للتضذذذامن بذذذين الشذذذعوب 5882أجرتذذذه فذذذي عذذذام  أخذذذذنا فذذذي االعتبذذذار هذذذاتين وا 

 43,1ألذذف شذذخص مذذن  452سذذيرتفع عذذدد األجانذذب المقيمذذين علذذى األرض الجزائريذذة إلذذى  الفئتذذين
 .5881مليون نسمة من السكان 

ل علذى تحذو  5889أبريذل  51الصذادر فذي " الذوطن"دت األرقام المنشورة في عدد صذحيفة لقد أكّ    
أحصذذذت الوكالذذذة الوطنيذذذة لأليذذذدي العاملذذذة ألذذذف  1999الجزائذذذر إلذذذى بلذذذد مسذذذتقبل للهجذذذرة ففذذذي عذذذام 

صذذذينيون يعملذذذون لذذذدى % 38مذذذنهم  ألذذذف عامذذذل أجنبذذذي 45ح عذذذددهم حاليذذذا أصذذذب. عامذذذل أجنبذذذي
 .مشروعات البناء والمنتجات الهيدروكربونيةي المشروعات العامة و ية العاملة فالشركات الصين

ا اإلحصذذذائيات التذذذي تحصذذذي دَ وال توجذذذد إحصذذذائيات رسذذذمية عذذذن الهجذذذرة غيذذذر الشذذذرعية، فيمذذذا َعذذذ   
فذذي إسذذهام نشذذر  ويرصذذد الباحذذث محمذذد صذذائب موزيذذت. عمليذذات اعتقذذال المهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين

حالذذة فذذي  1911أن عمليذذات االعتقذذال تلذذك فذذي تزايذذد، حيذذث كانذذت ،  Babel medعلذذى موقذذع 
 .5881حالة في  4153وأصبحت  5884

الذذذذذي سذذذذبق ذكذذذذره، يعذذذذد مذذذذن  للجنذذذذة الدوليذذذذة للتضذذذذامن مذذذذع الشذذذذعوبإن التحقيذذذذق الذذذذذي أجرتذذذذه ا   
. لتذراب الجزائذريالتحقيقات النادرة التذي قذدرت عذدد المهذاجرين غيذر الشذرعيين الذذين يعيشذون علذى ا

ألذذف  51الشذذرعيين بذذذالمهذذاجرين غيذذر  ددذذذذشذذخص، ع 5888الذذذي تنذذاول عينذذة مذذن  ر التحقيذذققذذد قذذدّ ل
المنظمذذة غيذذر الحكوميذذة  ا لتحقيذذق مماثذذل أجرتذذه، طبًقذذ5884ألذذف مهذذاجر فذذي عذذام  38مقابذذل )مهذذاجر 
العليذذا المقذذدم مذذن المفوضذذية  إن هذذذا الذذرقم هذذو بذذاألحرى األقذذرب للواقذذع حيذذث يتوافذذق مذذع الذذرقم(. نفسذذها

يرجذذذذع الفذذذذارق بذذذذين الذذذذرقمين إلذذذذى أن بيانذذذذات منظمذذذذة األمذذذذم (. 51288)لالجئذذذذين فذذذذي الفتذذذذرة نفسذذذذها 
 .المتحدة ال تتضمن الالجئين من جنسيات أخرى غير الجنسيات األفريقية

                                                 
-www.arabicbabelmed.net/tahqiq-sahafi/90-youth: لتاليتحقيق صحفي بعنوان الشباب والهجرة ، للمزيد أنظر الرابط ا 98

migration/412-algeria-immigration.html 



مذذذن المهذذذاجرين تعتبذذذر % 38تذذذذكر دراسذذذة اللجنذذذة الدوليذذذة للتضذذذامن مذذذع الشذذذعوب أن بالنسذذذبة لذذذذ    
ل ويمثذ. األخرى، فهي مجرد مكان للمرور إلذى أوروبذا% 38ا بالنسبة للذأمّ . نهائيالجزائر المقصد ال

 .الت ...يملكون وسيلة للعودة إلى بالدهم الجئون مهاجرون الالمتبقية مواقف متنوعة % 58الذ
العاصذذذمة " وفذذذي هذذذذا السذذذياق أصذذذبحت واليذذذة تمنراسذذذت فذذذي أقصذذذى الجنذذذوب الجزائذذذري تلقذذذب بذذذذذ     

نهذذا مذذن أكبذذر واليذذات الجنذذوب الجزائذذري اسذذتقطاًبا للمهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين النذذازحين كو " اإلفريقيذذة 
ونذتج عذن . من مختلف البلدان اإلفريقية بحثًا عن معيشة أفضل وهروبا مذن الفقذر والحذروب األهليذة

ذلذذك تزايذذد خطيذذر لعمليذذات التهريذذب بكذذل أنواعهذذا السذذيما األسذذلحة المخذذدرات واألطفذذال، فضذذال عذذن 
حذذاالت مذذرض السذذيدا، مذذا دفذذع مصذذالح أمذذن الجنذذوب إلذذى اتخذذاذ إجذذراءات أمنيذذة مشذذددة للحذذد تزايذذد 

غيذذر الشذذرعيين اسذذتحدثوا تقنيذذات جديذذدة للتمويذذه كشذذراء بطاقذذات هويذذة لسذذكان منهذذا، لكذذن المهذذاجرين 
أجذذذرت تحقيقذذذا  "نيذذذوز" الجزائذذذر  .تمنراسذذت المتذذذوفين ليتحولذذذوا بذذذذلك إلذذذى مذذذواطنين جزائذذريين بالوثذذذائق

المهاجرون غير الشرعيين في تزوير بطاقذات  الية تمنراست وكشفت عن تجاوزات خطيرة يمارسهابو 
وكذذذا عذذن وجذذود شذذبكات ذائعذذة الصذذيت تهذذّرب األسذذلحة  الهويذذة بتذذورط مذذن بعذذض سذذكان تمنراسذذت

 .باألطفال والمخدرات والمتاجرة
تتمثذل فذي  ي تمنراسذتالمعلومات المتحصل عليها بوجود ظذاهرة خطيذرة وجذد رائجذة فذبعض تفيد    

وعذدم تسذجيلهم فذي  بعذض سذكان تمنراسذت عذن موتذاهم مذن الجنسذين ومذن كذل األعمذار إبذالغعذدم 
للمهذذاجرين األفارقذذة بمبذذالد تقذذدر ا علذذى مسذذتوى مختلذذف بلذذديات الواليذذة قصذذد بيعهذذ سذذجالت الوفيذذات

 . بالماليين
 
 
 
 
 
 
 



 1002إلى غاية السداسي األول لسنة  1002إحصائيات الهجرة غير الشرعية من سنة 
 

 

إلى  1002من سنة  ن في إطار الهجرة غير الشرعية مع المتابعة القضائيةواألجانب الموقوف

 1002غاية السداسي األول لسنة 
 

 

السداسي 

 6002األول 
2005 2004 2003 2002 2001  

 أطلق سراحه 162 342 434 450 316 150

 أودع السجن 1854 1117 1200 1217 1539 843

 الطرد 2257 2659 3236 4550 4781 2488

 
 الجزائر -الشراقة -لدرك الوطني اقيادة : المصدر 

 
 
 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 01 semestre 2006 TOTAL 

Affaires 682 874 1005 1219 1410 816 6006 

S
E

X
E

 

Masculin 3591 3850 4609 5944 6519 3399 27912 

Féminin 682 268 261 273 117 82 1683 

Total 4273 4118 4870 6217 6636 3481 29595 

G
ro

u
p

e 
d

'a
g
e

 

Moins 18 ans 98 158 258 208 389 235 1346 

18-29 ans 2641 2478 2903 3755 3920 2010 17707 

29-40 ans 1269 1216 1415 1913 1908 1021 8742 

Plus  de 40 ans 265 266 294 341 419 215 1800 

S
u

it
es

 

ju
d

ic
ia

ir
es

 

Écroués 1854 1117 1200 1217 1539 843 7770 

Libérés 162 342 434 450 316 150 1854 



إلى غاية  1002من سنة  حسب السناألجانب الموقوفون في إطار الهجرة غير الشرعية 

 1002السداسي األول لسنة 
 

 

 ولالسداسي األ
6002 

2005 2004 2003 2002 2001  

 سنة 81أقل من  98 158 258 208 389 235

 سنة 04 ـ81 3910 3694 4318 5668 5828 3031

 سنة 04أكثر من 265 266 294 341 419 215

 

 

 

 

 
 

 الجزائر –الشراقة  –لدرك الوطني اقيادة : المصدر 
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إلى غاية  1002من سنة  الهجرة غير الشرعية في إطار من جنسية عربية األجانب الموقوفون

 1002السداسي األول لسنة 
 

 
 

 الجزائر –الشراقة  –لدرك الوطني اقيادة : المصدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PERSONNES ARRETEES PROVENANT DES PAYS ARABES  DE 2001 à 2006
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Irakienne
Tunisienne
Libyenne
Mauritanienne
Pakistanaise
Egyptienne
Syrienne
Autres (Palestinienne,Jordanienne,Somalienne,SoudanaiseSahraouie)



 الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا: المطلب الثالث
ة د األفذذواف مذذن األجانذذب األفارقذذمقصذذقعهذذا الجغرافذذي أصذذبحت نقطذذة عبذذور و إن الجزائذذر بحكذذم مو    
سللون عبر الحذدود مسذتعملين طذرق ا بل قبائل من المهاجرين يتأصبحت تحتضن أعدادً و  المغاربة،و 
اليذذات الجنذذوب الكبيذذر وخاصذذة مرورهذذا فذذي و ذه األفذذواف وجذذدت مجذذاال لتحركهذذا و وسذذائل متعذذددة، هذذو 

 .بوالية تلمسان مغنيةك وأدرار، كذلك بعض المناطق الغربية إليزي، تمنراست واليات
هجذذرة غيذذر الشذذرعية لألجانذذب ظذذاهرة ضذذخمة فذذي ب عذذديها االجتمذذاعي واألمنذذي مذذا يجعذذل منهذذا إن ال  

مشكلة كبرى للجزائر، والحاالت األكثذر تكذراًرا للذدخول غيذر الشذرعي لألراضذي الجزائريذة توجذد علذى 
الحذذدود مذذع مذذالي والنيجذذر فذذي الصذذحراء حيذذث يشذذهد هذذذا اإلقلذذيم تحركذذات للسذذكان مرتبطذذة باقتصذذاد 

 .99رق والرحل، والتنقل حرٌّ تقريًبا في إطار تنظيم اقتصاد المقايضة المعروف في هذه المنطقةالطوا
إن الحاالت الجديدة للهجرة الوافدة غيذر الشذرعية التذي أفضذت عنهذا السذلطات الرسذمية الجزائريذة    

رة العذابرة توحي بحركة جديدة تجاه أقاليم الشمال في الجزائر بهذدف الوصذول إلذى أوروبذا، هذذه الهجذ
ال يسهل قياسها فالدخول إلى الجزائر ليس دائما غير شرعي، ولكن يبدأ وضع السّرية حينمذا تنتهذي 

 .مّدة اإلقامة الشرعية
 مئذذة شذذخص مذذن جنسذذيات مصذذالح األمذذن أوقفذذت أكثذذذر مذذن ثذذالثكشذذف تقريذذر رسذذمي أن كمذذا    

فيما تم طرد أكثذذر مذن  رذذية في الجزائأجنبية مختلفة بتهمة اإلقامة غير القانونية والهجرة غير الشرع
تقريذر للمديريذة  كمذا ذكذر، 5818دولهم اإلفريقيذة خذالل سذنة  خمسة آالف شخص من الجزائر نحو

أجنبيذة مختلفذة ينتمون إلذى جنسذيات  شخص 448 العامة لألمن الوطني أن مصالح الشرطة أوقفت
ة انتهذذذت مذذذدّ  طريقذذذة غيذذذر قانونيذذذة أوراب الجزائذذذري بالتذذذ كذذذانوا قذذذد وصذذذلوا إلذذذى فذذذي مختلذذذف الواليذذذات

 أن يغذذادروا الذبالد، وقذد تمذت إحالذة هذؤالء الموقذوفين إلذى العدالذذة للبذت فذي دون إقذامتهم القانونيذة
 .وضعيتهم

ات ذذذذذأن السلط االنترنذت وتؤكد إحصائيات نشرت على موقع المديرية العامة لألمن الذوطني علذى   
قانونيذة الية واإلقامذة غيذر السذرّ  رةذذذهجذذر بسذبب الذزائذذن الجذذبي مشخص أجن 2545دت ذذذة أبعذذالعمومي

شذذذذخص كذذذذانوا  432ي ومهذذذذاجر سذذذذرّ  3122بيذذذذنهم  5818 سذذذذنةخذذذذالل  ة التأشذذذذيرةأو النقضذذذذاء مذذذذدّ 
 .100بطريقة غير شرعية شخصا كانوا يعبرون الجزائر 19و قانونية يقيمون بطريقة غير
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إلى غاية  1002من سنة  حسب الجنسيةشرعية األجانب الموقوفون في إطار الهجرة غير ال

 1007السداسي األول لسنة 
 

NATIONALITE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

05 
premiers 

mois 
2007 

Total 

Nigérienne 1355 1332 1697 2047 2896 2324 1373 13024 

Malienne 463 717 979 1712 1503 1287 570 7231 

Marocaine 238 456 275 309 394 756 299 2727 

Nigérian 650 53 96 273 204 530 575 2381 

Syrienne 71 374 356 291 254 211 60 1617 

Guinéenne 471 406 313 151 89 36 17 1483 

Ghanéenne 153 140 130 134 170 353 111 1191 

Béninoise 209 82 179 160 110 31 9 780 

Camerounaise 74 35 59 226 135 69 34 632 

Serraـléonaise 291 104 101 56 31 8 6 597 

indienne 0 2 8 0 283 250 33 576 

Sénégalaise 79 111 132 157 31 17 4 531 

Tunisienne 35 102 76 84 95 52 18 462 

Ivoirienne 7 12 96 108 39 29 33 324 

Gambienne   16 24 99 67 39 14 9 268 

Bengale 0 11 13 88 83 33 20 248 

Libérienne 15 12 72 71 24 24 23 241 

Congolaise 15 21 45 85 34 14 5 219 

Congo 
démocrate 

13 
25 38 84 15 14 8 197 

Pakistanaise 46 11 2 0 92 11 1 163 

Burkinabé 25 25 17 18 19 22 17 143 

Libyenne 4 9 9 25 33 21 2 103 

Togolaise 12 8 14 12 10 8  0 64 

Mauritanienne 2 8 22 14 6 6 2 60 

Irakienne 0 6 3 27 2 1 1 40 

Français 3 3 4 6 3 10 10 39 

Tchadienne 4 2 5 8 6 6 4 35 

Egyptienne 0 1 0 0 10 18 3 32 

Soudanaise 3 2 0 0 4 2 3 14 

Sahraouie 1 6 0 0 3 4  0 14 

Sud-africainne 2 1 3 2 1 0  2 11 

Repu-cent-affr 0 2 3 0 4  0 2 11 

Angolaise 0 3 4 2 1  0  0 10 

Zambienne 0 0 9 0 1  0  0 10 

Espagnole 2 0 0 0 1 7  0 10 

Gabonaise 2 1 1 0 4 1  0 9 

Somalienne 0 0 3 0 1 3  0 7 



NATIONALITE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

05 
premiers 

mois 
2007 

Total 

Kenyans 2 2 0 0 1 0  0 5 

Palestinienne 0 0 0 0 2 1 1 4 

Russe 2 1 1 0 0 0  0 4 

Rwandaise 1 2 1 0 0  0  0 4 

Anglais 3 0 0 0 1  0  0 4 

Belge 0 1 0 0 0 1 2 4 

Ougandaise 0 0 4 0 0 0  0 4 

Ethiopienne 2 0 0 0 0 0 1 3 

saoudienne 0 0 0  0 0 0  3 3 

Hollandaise 0 1 0 0 0 1 0 2 

Chinoise 0 0 1 0 0 1 0 2 

Jordanienne 0 2 0 0 0 0 0 2 

Turque 0 1 0 0 0 1 0 2 

Bosniaque 0 1 0 0 1 0 0 2 

Allemande 1 0 0 0 0 0 0 1 

Zimbabwéenne 1 0 0 0 0 0 0 1 

Japonaise 0 0 0 0 1 0 0 1 

Ouzbeks  0 0 0 0 0 1 0 1 

TOTAL 4273 4118 4870 6217 6636 6178 3261 35553 

 
ير الشرعية من سنة وفيما يلي جدول يوضح عدد الجزائريين الموقوفين في إطار الهجرة غ

 7119إلى غاية سنة  7111
 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 المجموع

 القضايا 17 10 17 6 7 21 73 151

 الذكور 42 21 33 9 12 57 707 881

 اإلناث 0 1 0 1 0 0 7 9

 المجموع 42 22 33 10 12 57 714 890

 أودع الحبس 4 0 2 4 0 6 479 495

 إفراج مؤقت 38 22 31 6 12 51 235 395

 

 الجزائر –الشراقة  –قيادة الدرك الوطني : المصدر 

 

 
 



من سنة  يينفي إطار الهجرة غير الشرع نمنحنى بياني يبين عدد القضايا المتعلقة بالجزائريي

 1002سنة  إلى 1000
 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  

 القضايا 17 10 17 6 7 21 73

 
 

 الجزائر -الشراقة  –قيادة الدرك الوطني : المصدر 
 

 

 

 
 

في إطار بالخارج و الذين اتخذت في حقهم إجراءات الطرد   نفيالموقو إحصائيات الجزائريين

 فقط 1007خالل شهر جانفي  حسب السن الهجرة غير الشرعية
 

 رّحلوا جوا المجموع
إلى  اأوصلو

 الحدود
  طرد قضائي طرد إداري

 سنة 21 أقل من 2 2 0 7 11

 43ـ21 118 237 24 76 455

 30ـ43 42 113 6 48 209

 سنة 30أكبر من  3 7 3 37 50

 المجموع 165 359 33 168 725

 

 

 الجزائر -الشراقة  –قيادة الدرك الوطني : المصدر 

Evolution des Affaires de l'émigration clandestine 2000-2006
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في إطار بالخارج الذين اتخذت في حقهم إجراءات الطرد   نفيالموقو إحصائيات الجزائريين
  حسب الوظيفة الشرعية الهجرة غير

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 الجزائر –الشراقة  –قيادة الدرك الوطني : المصدر 
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في إطار بالخارج الذين اتخذت في حقهم إجراءات الطرد   نفيالموقو إحصائيات الجزائريين
  حسب المستوى التعليمي الهجرة غير الشرعية

 

 
 

 

 

 

 

 

 

في إطار ج  الذين اتخذت في حقهم إجراءات الطرد  بالخار نفيالموقو إحصائيات الجزائريين
 حسب نسبة التهميش  الهجرة غير الشرعية

 

 

 

 

 الجزائر –الشراقة  –قيادة الدرك الوطني : المصدر 
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Emigration clandestine par Wilaya 

 

 

 
 
 
             Personnes arrêtées par wilayas 

 

 
 

 

 

 

 

 



 . الطرد خارج التراب الوطني

 األسباب 7112سنة  7112سنة  7116سنة  7101السداسي األول 
 يةالهجرة السرّ  121 59 72 34

15 56 22 48 
العبور غير 
 الشرعي

 أسباب أخرى 32 36 54 23
 المجموع 201 117 182 72

 .  اإلبعاد خارج التراب الوطني

7101السداسي األول  7116سنة   7112سنة   7112سنة    األسباب 
 يةالهجرة السرّ  10782 6816 10349 4855

345 660 421 263 
اإلقامة غير 

 الشرعية

19 39 30 37 
العبور غير 
 الشرعي

 أسباب أخرى 25 57 38 13
 المجموع 11107 7324 11086 5232

 

 قسم شرطة الحدود بالمديرية العامة لألمن الوطني: المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ليات الحكومية لمكافحتهاانعكاسات الهجرة غير الشرعية واآل: المبحث الثالث
وجذزء  الكيلذومتراتيذة تمتذد علذى آالف وحذدوده البرّ  األطذراف ترامذيبما أن الجزائر بلذد شاسذع وم      

 محاذيذذا لذدول جنذذوب الصذذحراء، فبنذه كذذان لزامذذا عليهذا أن تفكذذر بجديذة فذذي مسذذألة كبيذر منهذذا يقذع
الذوطني للدولذة المسذتقبلة  ة علذى االقتصذادية التي أثبتت التجارب أن آثارهذا السذلبية كبيذر الهجرة السرّ 

ن كانذذذت مذذذن الذذدول العظمذذذى مثذذذل الواليذذات لكذذذن األمذذذر ال . الغربيذذة بذذذاو أور دول المتحذذذدة أو  حتذذى وا 
وهذو مذا يعنذي أن التركيبذة . ااالجتماعيذة والثقافيذة أيًضذ يتوقف عند االقتصذاد بذل يتجذاوزه إلذى الحيذاة

  .يين في البالدأعداد هائلة من المهاجرين السرّ  ا بوجودضً تتأثر أي االجتماعية والثقافية
ذا كانذذذذت اآلثذذذذار االقتصذذذذادية السذذذذلبية للهجذذذذرة السذذذذرّ     االجتماعيذذذذة  ية تظهذذذذر سذذذذريعا، فذذذذبن اآلثذذذذاروا 

. يصعب السذيطرة عليهذا فذي وقذت مذا بشكل لظهور، لكنها تتعزز يوما بعد آخروالثقافية تتأخر في ا
لصذذحي واألخالقذذي والذذديني شذذيئا علذذى المسذذتوى ا عذذنهم ونفذذنذذاس ال يعر إن تعامذذل المذذواطنين مذذع أ  

وهكذذذذا نجذذذد الهجذذذرة غيذذذر الشذذذرعية تسذذذاعد علذذذى  االجتماعيذذذة ا علذذذى المنظومذذذةشذذذكل خطذذذرً ي  واألمنذذذي 
وما يذنجم عذن كذل  المخدرات والفاحشة والقتل منها االجتماعية الخطيرة تنامي مجموعة من الظواهر

وهذو مذا ي حذّتم علذى الدولذة الجزائريذة اتخذاذ  .للجزائذريين ومساس بذاألمن االجتمذاعي من أمراض ذلك
 .كافة اإلجراءات الالزمة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة

 انعكاسات الهجرة غير الشرعية: المطلب األول
صذذة مذذن دول الجذذوار فذذي أقصذذى التذذي تشذذهد تزايذذد مسذذتمر خاإن ظذذاهرة الهجذذرة غيذذر الشذذرعية و    

 : يلي في مختلف الميادين يمكن استخالصها في ما الجزائرا على رت سلبً ، قد أثّ الجنوب
 في الميدان األمني : أوال
الشذذذذذبكات و  تتمثذذذذذل فذذذذذي العالقذذذذذة الكامنذذذذذة بذذذذذين اإلرهذذذذذذابيين و  :المهذذذذذربينتواطذذذذذؤ بذذذذذين اإلرهذذذذذابيين و    

التذذذي أجرتهذذذا المتخصصذذذة فذذذي إدخذذذال المهذذذاجرين غيذذذر الشذذذرعيين حيذذذث أثبتذذذت التحقيقذذذات المختلفذذذة 
 بأن هناك عالقة مصلحة بينهما تتمثل من الجزائرية أجهزة األ

 .101رهابيين من قسط من ربح المهربيناستفادة اإلمعلومات حول تحركات قوات األمن و في تبادل ال
 
 

 : دولية لتهريب السالح والمخدرات ظهور شبكات
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العديذد مذن حسذب تصذريحات عيم الجماعذات اإلرهابيذة باألسذلحة، و تذدوهذا لما ت ذّدره مذن ربذح سذريع و 
رف يكذون خاصذة مذن الحذدود ن مصذدر األسذلحة مذن الخذاأو المقبذوض علذيهم، فذب اإلرهابيين التائبين

 .كذا الحدود الصحراوية مع ليبياالجنوبية و 
سذلحة لذدعم الجماعذات اإلرهابيذة وخيذر دليذل إلدخال األ سهال االحدود الشاسعة للجزائر تشكل منفذً ف

بجنذذوب  41/81/5883ات الجذذيش الذذوطني الشذذعبي بنجذذاح يذذوم العمليذذة التذذي نفذذذتها قذذو  علذذى ذلذذك
لجماعذة السذلفية للذدعوة واليذة تمنراسذت حيذث تذم القضذاء علذى مجموعذة إرهابيذة تابعذة لبعين صذالح 

سذذفرت علذذى وأعلذذى مذذتن سذذيارات  ل عبذذر الحذذدود الجزائريذذة الماليذذةالتذذي كانذذت تحذذاول التسذذلو القتذذال و 
قطعذذذذة سذذذذالح  588شاشذذذات وقاذفذذذذات وقنابذذذل ور قطعذذذذة سذذذالح جمذذذذاعي صذذذنف هذذذذاون و  14ز حجذذذ

 .مسدسات آليةرشاش كالشينكوف وبنادق بمنظار و  مسدس 198، منها خفيف
 : انتشار ظاهرة تهريب المخدرات بجميع أنواعها

المخدرات لم يعد يقتصر على الحدود المغربية فقط بذل امتذد ليشذمل فذي السذنوات األخيذرة إن تهريب 
 .مصدرا للمخدراتهذا البلد منتجا و لية حيث أصبح الحدود الما

 : استغالل المهربين من طرف مصالح المخابرات للدول المجاورة
حيذذث ذكذذذرت العديذذذد مذذذن التحقيقذذذات الداخليذذذة لألجهذذزة األمنيذذذة الجزائريذذذة عذذذن سذذذهولة إمكانيذذذة تجنيذذذد 

 .المهاجرين غير الشرعيين بسهولة في أجهزة مخابرات دول أجنبية
 : الشرعيين بالجريمة المنظمةعالقة المهاجرين غير 

ربين إذ أن المهذذذ 102للمهذذذاجرين غيذذذر الشذذذرعيين عالقذذذة وطيذذذدة بالجريمذذذة المنظمذذذة بذذذاختالف أنواعهذذذا
ات مهاجرين غيذر ما فيها سرقة السيارات استعملوا في العديد من المرّ سواء للمخدرات أو المواشي وب

 :الدالئل في الميدان تدل على ذلكشرعيين و 
ايذذا نيجذذريين بصذذفة خاصذذة بكذذرائهم واسذذتعمالهم انذذت يسذذتعمل السذذكان المحليذذون رعفذذي منطقذذة ج -1

مباشذرة  هذه الطريقة تؤدي إلى عدم تذورط المهذربين األصذليينلنقل بضائع مهربة مقابل ثمن زهيد، و 
 .مع العدالة

مذالي دولذة فذي نفذس المنطقذة عمليذات سذطو مذن المهذاجرين غيذر الشذرعيين مذن المثال اآلخذر و  -2
حيذث أخذرى دول إفريقيذة صوا في سذرقة السذيارات وتهريبهذا إلذى بلذدهم، ثذم بعذدها الذى نيجريذا و تخص

 .تباع هناك
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  في الميدان االقتصادا
اء تذذدفق موجذذات الهجذذرة غيذذر الشذذرعية االقتصذذادي الذذذي تتحملذذه الدولذذة الجزائريذذة مذذن جذذرّ  إن العبذذئ

ة التذذي تسذذعى لضذذمان القذذوت ملذذة الرخيصذذلألجانذذب األفارقذذة زاد فذذي نسذذبة البطالذذة  لتذذوفر اليذذد العا
ضذذذذع االجتمذذذذاعي فذذذذي مختلذذذذف ر عامذذذذل النمذذذذو المتزايذذذذد فذذذذي السذذذذكان علذذذذى الو بالتذذذذالي أثّذذذذاليذذذذومي و 
بالتالذذذذي زيذذذادة التهريذذذب للثذذذروات إلذذذى االقتصذذذذادية، و ى إلذذذى توسذذذع أنذذذواع الجذذذرائم ا أدّ مّمذذذ القطاعذذذات

نذذذكر منهذذا بصذذفة  103وطنيباالقتصذذاد الذذبكميذذات كبيذذرة ممذذا يضذذر و  بلذذدانهم األصذذلية بأثمذذان بخسذذذة
 : خاصة

 .إضعاف العملة الوطنية *
 .تدهور القدرة الشرائية للمواطنين* 
 .التعود على الربح السهل *

 في الميدان االجتماعي 
 : التالية تتلخص في اآلفاتو 

هذذي الطريقذذة التذذي يحذذاول بهذذا المهذذاجرون غيذذر الشذذرعيون الحصذذول علذذى و  تفشذذي ظذذاهرة الرشذذوة* 
 .لوثائق اإلدارية الالزمة للبقاء في الجزائرا
 .استهالك المخدرات والمتاجرة بهارواف  *
 .في الجنوب الكبير خاصة بمدينة تمنراست" مسيحية " ظهور أقليات ذات نزعة دينية  *
خاصذذة السذذود األفارقذذة  و  انتشذذار أعمذذال الشذذعوذة خاصذذة فذذي أواسذذط النسذذاء مذذن طذذرف األجانذذب* 

العقذاقير المستحضذرة خصيصذا للشذذعوذة و  ، األعشذابوبذيعهم لخالئذط مذن المسذذاحيق مذنهم النيجذريين
 .الضارة بالصحة

 في الميدان الصحي 
خاصذة فذي انتشذار األمذراض انعكذاس ظذاهرة انتشذار المهذاجرين غيذر الشذرعيين فذي الميذدان يتمثذل و 

أن هذذذا المذذرض فذذي  حيذذث نجذذد( السذذيدا)مكتسذذبة ، كمذذرض فقذذدان المناعذذة الاكذذة أو المعديذذة منهذذاالفتّ 
، حيذث ة تمنراسذت أعلذى نسذبة مذن المصذابينتحتذل واليذتمر خاصة في الواليات الحدوديذة و تزايد مس

 .الدولة الجزائريةأصبح هذا الداء يشكل تهديدا فعليا على 
بئذذة ، سذاعد علذذى ظهذور أو ريذة لإلقامذذة فذي البيذوت القصذذديريةباإلضذافة إلذى ذلذذك فذبن الظذذروف المز 

ا مّمذذ صذذدي لهذذا كذذداء السذذل وانتشذذار األوبئذذة كالتيفوئيذذد واألمذذراض الجلديذذة وغيرهذذاخطيذذرة يصذذعب الت

                                                 
 www.algerie360.com/ar/18653: للمزيد أنظر 103



خذذذتالالت التذذذي أحذذذدثها العذذذدد الهائذذذل مذذذن سياسذذذة الخريطذذذة الوطنيذذذة نتيجذذذة اال ا فذذذي تطبيذذذقر سذذذلبً أثّذذذ
 .النازحين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عيةاآلليات األمنية والسياسية لمكافحة الهجرة غير الشر : المطلب الثاني
عملذذت الحكومذذة الجزائريذذة علذذى تبنذذي إسذذتراتيجية لمواجهذذة ظذذاهرة الهجذذرة غيذذر القانونيذذة تتمحذذور    

 :حول األولويات الثالث اآلتية
 ـــدفقات ـــة الت مذذذن أجذذذل سذذذيطرة أفضذذذل علذذذى التذذذدفقات وعذذذت الدولذذذة الجزائريذذذة بضذذذرورة  :معرف

نتظمة نشذرات لتسذجيل تنشر الشرطة الوطنية بصورة م 5888معرفتها، وبناء عليه منذ سنة 
كمذذذا يجذذذري منذذذذ . اإلحصذذذائيات الخاصذذذة بحركذذذة السذذذكان األجانذذذب علذذذى األراضذذذي الجزائريذذذة

سنوات إنشاء معهد للبحث والدراسات حول الهجرات والخالف حول الجهذة التذي يتبذع لهذا لذم 
يعذذد يشذذكل عقبذذة فذذي وجذذه هذذذا المشذذروع بعذذد قذذرار رئذذيس الجمهوريذذة ببنشذذاء مركذذز للوثذذائق 

صذذذذائيات حذذذذول تذذذذدفقات الهجذذذذرة تحذذذذت إشذذذذراف وزارة الداخليذذذذة، والهذذذذدف مذذذذن وراء هذذذذذا واإلح
االختيار هو تشجيع جمع المعلومات عن تدفقات الهجرة بمساعدة مصادر موثوق بهذا نابعذة 
مذذذذن هيئذذذذات مكلفذذذذة بذذذذبدارة حركذذذذة السذذذذكان األجانذذذذب أي وزارتذذذذي الخارجيذذذذة والجاليذذذذة الوطنيذذذذة 

ماعي والداخلية والوحدات المحلية والشذرطة الوطنيذة واإلدارة بالخارف، العمل والتضامن االجت
 .104العامة األمن الوطني والجمارك والجيش الشعبي الوطني

 فالشرطة الوطنية وشرطة الحدود مكلفة بالسيطرة علذى الهجذرة السذّرية،  :السيطرة على التدفقات
موجذذذودين بصذذورة غيذذذر وتتذذوزع بيانذذات الشذذذرطة الوطنيذذة المتعلقذذة بالسذذذيطرة علذذى األجانذذب ال

 : 105شرعية على األراضي الجزائرية بين ثالث أنواع من األعمال
 . التوقيفات -1
األشذذذذخاص الموقذذذذوفين بسذذذذبب اإلقامذذذذة غيذذذذر الشذذذذرعية علذذذذى األراضذذذذي : السذذذذجن والطذذذذرد -5

 .الجزائرية إّما ي قادون إلى الحدود أو يدخلون إلى السجن بعد الحكم عليهم بتهم متنوعة
سذذذباب متنوعذذذة بذذذدت السذذذلطات الجزائريذذذة رحيمذذذة ومتسذذذامحة اتجذذذاه أل: الحكذذذم المتسذذذامح -4

الوجود المؤقت لبعض فئات األجانب على األراضي الجزائرية، وبذلك فّضلت السذلطات 
الجزائرية لدوافع إنسانية تفادي اللجوء إلى الطرد والسماح بتجميذع األشذخاص الموقذوفين 

 . في مواقع تحت المراقبة
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 التعاون 
جزائريذذة وفذذي إطذذار جهودهذذا لمكافحذذة تذذدفقات الهجذذرة تذذولي اهتمامذذا كبيذذًرا للتعذذاون فالسذذلطات ال

 :106اإلقليمي واألورومتوسطي لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وذلك من خالل
فالتعذذاون مذذع الذذدول األوروبيذذة سذذواء علذذى مسذذتوى المجموعذذة : التعذذاون مذذع الذذدول األوروبيذذة -1

علذذى مسذذتوى المجموعذذة ( إسذذبانيا  -إيطاليذذا -فرنسذذا) ائي األوروبيذذة أو علذذى المسذذتوى الثنذذ
يهذذدف إلذذى ترحيذذل المهذذاجرين السذذّريين وتذذدعيم قذذدرات الحكومذذة الجزائريذذة فذذي مجذذال الذذتحكم 

 . في الهجرات
فذذالجزائر تحذذاول مذذن خذذالل إشذذراك دول السذذاحل أن تذذربط السذذيطرة علذذى : التعذذاون اإلقليمذذي -5

اإلقليمية، وفي هذا اإلطار تشذارك فذي منظمذة النيبذاد  ةيالهجرة غير الشرعية بترقية الدينامك
 . وتتعاون مع الهيئات األمنية لدول الجوار كاتفاق التعاون األمني مع مالي

كما عملت الحكومذة الجزائريذة علذى إضذفاء فاعليذة أكبذر علذى التعذاون مذن مكافحذة ومقاومذة الهجذرة 
االسذذتقبال مذذن خذذالل اعتمذذاد وتطبيذذق مقاربذذة  غيذذر الشذذرعية فذذي البلذذدان المرسذذلة ودول العبذذور ودول

 :متوازنة ومتناسقة في هذا المجال وخاصة من خالل وضع اإلجراءات المناسبة، والتي تتمثل في
تطذذذوير آليذذذات مقاومذذذة الشذذذبكات التذذذي تعمذذذل فذذذي التهريذذذب غيذذذر القذذذانوني للبشذذذر واالتجذذذار  -1

 .يا هذه المخالفاتباألشخاص، والبحث عن وسائل لتوفير المساعدات الالزمة لضحا
تذذذدعيم التعذذذذاون الفنذذذي خاصذذذذة فذذذي مجذذذذال تكذذذذوين وبنذذذاء قذذذذدرات العذذذاملين، وتجهيذذذذز وسذذذذائل  -5

 .107المراقبة للحدود
 .تطوير اتفاقيات إعادة القبول على أساس شروط يتم ضبطها بصفة مشتركة -4
تشذذجيع االنضذذمام إلذذى االتفاقيذذات الدوليذذة فذذي هذذذا المجذذال وتطبيقهذذا بصذذفة فعليذذة وخاصذذة  -3

روتوكذذذذول اإلضذذذذافي التفاقيذذذذة األمذذذذم المتحذذذذدة لمكافحذذذذة الجريمذذذذة المنظمذذذذة عبذذذذر الوطنيذذذذة الب
 .والهادفة إلى منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص

تطذذوير تعذذاون أكثذذر فعاليذذة بذذين السذذلطات السياسذذية واألمنيذذة والقضذذائية فذذي مجذذال مكافحذذة  -2
 .يةالمنظمات اإلجرامية التي ت سهم وتدعم الهجرة غير القانون
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 اآلليات القانونية واالقتصادية لمكافحة الهجرة غير الشرعية: المطلب الثالث
 اآلليات القانونية: أوال
 غيذر الهجذرة مكافحذة فذي قذانوني إطذار فذي األجانذب المذواطنين مذع التعامذل إلذى الحاجذة تتجلذى   

 علذى التغييذرات إجذراء خذالل مذنوذلذك  .مطلقًذا النمذو عذن تتوقذف لذم التذي الظذاهرة وهذي ،الشذرعية
 بذدخول الخذاص 2008 يوليذو 21 بتذاريت 11 - 08 رقذم القذانون بموجذب التشذريعات الجزائريذة

قامة  .108البالد في األجانب وتنقل وا 
 السذلطات تواجههذا التذي الظذاهرة وهي الهجرة، تدفقات على السيطرة تحسين الجزائر تعتزم حيث   

 القذانون رغّيذ وقذد عليهذا السذيطرة يمكذن ال قانونيذة غيذر هجذرة أمذام الطريذق تفذتح ألنهذا باسذتمرار،
 المنصذوص األجانذب بحالذة يتعلذق فيمذا جذذري بشذكل السذابقة التشريعات هاًما ي عتبر ما بقدر الجديد
 وتجاوزتهذا قديمذة أصذبحت والتذي  1966 يوليذو 21 بتذاريت 212 - 66 رقذم القذانون فذي عليهذا

  109.الهجرة مجال على طرأت التي العديدة والتغيرات األحداث
 قذانوني إطذار فذي الهجذرة مذع التعامذل فذي الرغبذة تلبيذة إلذى 2008 لعذام الجديذد القذانون ويسذعى   

 تطذور فذبن ذلذك، علذى عذالوة توقذف دون نموهذا واصذلتَ  التذي الهجذرة، تذدفق لوضذع وفقًذا مصذمم
 التحذديات ههذذ مواجهذة علذى الجزائذر أجبرتذا قذد اإلرهذاب وظذاهرة الوطنيذة عبذر المنظمذة الجريمذة
 الهجذرة تصذبح لذئال حذدودها عبذر سذيماال األفذراد تنقذل علذى المطلقذة السذيطرة تتطلذب التذي الجديذدة
 بشذكل المقيمذين األجانذب مذن الكبيذرة األعذداد مواجهذة ظذل فذي للجريمذة موجهذة قذوة القانونيذة غيذر

 في بما سنوًيا البالد حدود يعبرون الذين التزايد في اآلخذة الشرعيين غير المهاجرين وأعداد قانوني
 بذأرواحهم مخذاطرة فذي الوصذول، يذومي بشكل يحاولون الذين الجزائريين المواطنين من المئات ذلك
 قوانينهذا وتعذديل مراجعذة الجزائذر علذى واجًبذا بذات المتوسط األبيض البحر من الشمالية الضفة إلى

 .طوال لسنوات تغيير دون بقيت التي جالالم بهذا المتعلقة
  5881قذانون فذبن، البرلمذان أمذام " األبذيض الكتذاب"  بموجبذه ق ذدم قذانوني إلجراء وفًقا إقراره دبع   

 مذن التزايذد فذي واآلخذذة المختلفذة الهجذرة تذدفقات مذع تعامذلفذي ال  الرغبذة لبذيي   أن شذأنه من الجديد
 نذباألجا دخذول شذروط تحديذد إلذى الجديذد القذانون مشذروع ويهذدف  .جديذد قذانوني إطذار خذالل

قذامتهم وخذروجهم  الجزائذر فيهذا تشذترك التذي الدوليذة االتفاقيذات بموجذب الجزائذر فذي وتذنقلهم وا 
                                                 

قامة وخروف بدخول الخاص 2008 يوليو 21 بتاريت 11 - 08 رقم القانون نشر تمّ  108  في األجانب وتنقل وا 
 2008 يوليو 22 بتاريت 232 رقم العدد .ةالرسمي الجريدة في الجزائر

 لمدة أي ، 2008 عام حتى تطبيقه تم 1966 يوليو 21 بتاريت 212 - 66 رقم القانون أن إلى اإلشارة تجدر 109
 .تقريًبا عاًما 40



 علذى تنطذوي الجديذدة التشذريعية اإلجذراءات فذبن عليذه وبنذاءً ، عليهذا وقعذت التذي التبادلية واالتفاقات
 والتصذريحات وتذنقلهم إقذامتهم وشذروط المقيمذين وغير المقيمين األجانب تنقالت إلدارة عملية طرق

 تنفيذذ الفذور علذى يتمالقانوني  اإلطار هذا انتهاك حالة وفي .البالد في واإلقامة بالتوظيف الخاصة
  .البالد محاكم ساحات أمام القانون

 وفقًذا القذانون بانتهذاك إدانتذه تذتم شخص أي على تنطبق التي الجنائية اإلجراءات القانون ويحدد   
 (22) للمذادة وفًقا بالترحيل إدارًيا عليه ي عاقب ما وهو القانون، هذا بموجب عليه منصوص هو لما
حسذب مذا جذاء  يوًما  ثالثين غضون في الجزائر مغادرة النزاع قيد األجنبي من بموجبها ي طلب التي
  :الداخلية وزير من مرسوم بموجب أجنبي أي ترحيل يتمأنه  على تنص التي (30) المادة في

 الدولة ألمن أو العام للنظام تهديًدا يشكل الجزائر في وجوده أن اريةاإلد للسلطات تبين إذا. 
   ارتكابه بسبب للحرية سالبة عقوبة يتضمن نهائي قضائي قرار أو حكم حقه في صدر إذا 

 .جنحة أو جناية
 الفقرتذان  (22) المذادة ألحكذام طبقًذا لذه المحذددة المواعيذد فذي الجزائذري اإلقلذيم يغادر لم إذا 

  .قاهرة قوة إلى يعود تأخره أن يثبت لم ما "5" و "1"
 بسياسذة المتعلقذة الخيذارات عذن فضذال للجزائر، واإلستراتيجية االقتصادية المصالح القانون راعيوي  

 يخضذع الذبالد إلذى األجانذب وصذول أن يعنذي وهذا .العام والنظام األمن وأولويات الوطنية التوظيف
 مراقبذة عذن ولةالمسذؤ  اإلدارات جانب من اإلجراءات اتخاذ تسهيل أجل من دقيق نحو على للتنظيم

 الذذين أو قذانوني بشذكل الجزائذر دخلذوا الذذين األجانذب لهذؤالء الحمايذة تذوفير أجذل ومذن األجانذب،
 ..البلد قوانين احترام من كجزء فقط كمقيمين البلد في يتواجدون

 المعنيذة السذلطات الحياتصذ مذن كبيذر بشذكل زاد 2008 قذانون إن القذول يمكننذا صذارباخت   
 هذو الذوالي يكذون حيذث الذبالد، إلذى الذدخول بذرفض المتعلقذة سذيماوال األجانذب، وضذع بمراقبذة

 حصًرا يقع كان الذي األمر وهو الموضوع هذا في للبت كاماًل  تخويال المخول الوحيد الشخص
 السذابقة عاتالتشري في عليه المنصوص النحو على110 السابق في الداخلية وزير اختصاص ضمن
 التصذرف هذذا بخصذوص المرونذة مذن مزيذد تذوفير هذو القذانون هذذا مذن الغذرض وكذان 1966 لعام
  .111فاعلية أكثر نحو على القانونية غير الهجرة مكافحة أجل من

                                                 
 من القانون(  82) المادة الخامسة  110
 دول مع كبيرة حدود لديها التي البالد  جنوب في سعةالشا المنطقة واليات المثال سبيل على المناطق الحدودية والة  باألساس 111

 .وليبيا والمغرب تونس :الغربي المغرب دول أو وموريتانيا والنيجر مالي :الكبرى جنوب الصحراء إفريقيا



  مذوقفهم ببثبذات األجانب مطالبة سلطة المخولين الوكالء القانون يمنح القانونية الوثيقة هذه في   
 ي شذتبه ممذن باألجانذب الخاصذة السذفر ووثذائق السذفر جذوازات علذى االسذتيالء قوح المصادرة وحق
 فذي حكذم إلذى التوصذل يتم ريثما استالم إيصال منحهم مقابل في شرعيين غير مهاجرين كونهم في

 التقليديذة االلتزامذات هذي الجزائذر يذدخلون الذذين األجانذب علذى المفروضة وااللتزامات  .112قضيتهم
 سذفرال وثذائق صذحة مذن التأكذد أجذل مذن وذلذك آخذر، مكذان أي فذي المطلوبذة تزامذاتاالل نفس تماًما
 فالفئذة  المقيمذين وغيذر المقيمذين األجانذب علذى المفروضذة الضذوابط بذين نفذرق أن علينذا ذلذك ومذع
 وفقًذا الثانيذة الفئذة أمذا  .توافرهذا الواجذب الشذروط مذن معذين لعذدد وفقًذا إقامذة بطاقذة حنمذت ىاألولذ

 ال لمذدة بذه لإلقامذة إليذه يذأتي الذذي أو الجزائذري لإلقلذيم العذابر األجنبذي مقذيم غيذر عتبذري   للقذانون
 نشذاط أو مهنذي نشذاط ممارسذة أو إقامتذه تثبيذت فذي القصذد لذه يكذون أن دون يوًمذا  تسعين تتجاوز
 .القنصلية التأشيرة مدة من أكثر اإلقامة لتمديد بالنسبة ذاته واألمر .به مأجور

 مذرة تجديذدها ويمكذن أيذام، بسذبعة العبور تأشيرة مدة القانون حدد القانونية، غير الهجرة لمواجهة   
 هذذا لذدى تكذون أن فيجذب العبذور قيذد لألجنبذي المعيشذة بمذوارد خذاص اشذتراط مذعفقذط  واحذدة

الّ  النهائيذة وجهتذه إلذى دخذول تأشيرة لديه وتكون له الممنوحة اإلقامة لمدة معيشة موارد الشخص  وا 
 .113جزائرية عبور تأشيرة منحه رفض مفسيت
 مذن القانونيذة غيذر الهجذرة مشكلة مع الجزائرية التشريعية الهيئة تعاملت الوقائية التدابير وباتخاذ   

  ذلك إلى باإلضافة مسبًقا الجزائر دخولهم قرار عن الشرعيين غير المهاجرين ثني خالل
 المفروضذة للشذروط االمتثذال عذدم حذال نذباألجا علذى تطبيقهذا يذتم صذارمة قمعيذة إجذراءات متقذدّ 

 القانونيذة غيذر الهجذرة مكافحذة مجذال فذي األولذى القمعيذة اإلجذراءات هذذه وأحذد  .القذانون بموجذب
 وجذوده يشذكل لمذن  الترحيذل هذو القذانون فذي عليذه ومنصوًصذا بطبيعتذه إدارًيذا إجذراًءا ي عذد والذذي
 لتبرير إليها االستناد يمكن التي األسباب وكل  .يةالوطن وللمصالح الدولة وألمن العام لألمن تهديًدا
 .114الترحيل قرار
 الحكومذة وتذردد بهذا يحذيط الذذي الجذدل مذن الرغم على الجزائر، في احتجاز مراكز إنشاء تمكما    

 فذي دقيذق نحذو علذى عليها ي طلق التي هذه االعتقال مراكز وآلت . الخطوة هذه اتخاذ في الجزائرية
                                                 

 من القانون (  52) أنظر المادة الخامسة والعشرون  112
 أولئك سيما الجزائر، وال في قانوني غير وضع في يكونون الذين األجانب معظم أن حقيقة ضوء في التدبير هذا ويفسر 113

 البالد في البقاء إلى بهم المطاف ينتهي العابر و المرور قناة خالل من يمرون والذين الكبرى  الصحراء جنوب إفريقيا من القادمين
 .طويلة لفترة
 .من القانون (  48) المادة ثالثين  114



 مذن اقتذراح علذى بنذاءً  القانونيذة الوثيقذة فذي إدراجهذا إلذى النهايذة فذي  ( انتظذار راكزم ( اسم القانون
 فذي اعتمذاده تم الذي واللجوء الهجرة بشأن األوروبي الميثاق وضع أثناء أوروبا جنوب بلدان جانب
 مراكذز وتهذدف  .األوروبذي االتحذاد لذدول والعذدل الداخليذة وزراء قبذل مذن الفرنسذية " كذان " مدينذة

 طذردهم انتظذار فذي قانونيذة، غيذر وضذعية فذي الموجذودين األجانذب الرعايذا إيذواء إلذى هذه االنتظار
 يمكذن حيذث دائذم، بشذكل إقامتهذا يذتم لذم ذلذك ومذع  .األصذلي بلذدهم إلذى تحذويلهم أو الحذدود إلذى

 .االقتضاء حسب الحكومة قبل من تشريع بموجب إنشاؤها
 الصذارمة القضذائية اإلجذراءات مذن مزيذد علذى ألجانذبا بشذأن الجزائذري القذانون أيًضذا ونذص   

 علذى جنائيذة عقوبذات تطبيذق يمكذن الحسذبان فذي هذذا أخذذ ومذع . القانونيذة غيذر الهجذرة لمعاقبذة
 وتسذتند متنوعذة  غرامذات وثمة  .قانونية غير وضعية في األجانب على والسجن المالي الصعيدين

 أنذه يعنذي فهذذا للسذجن بالنسذبة أمذا .باألجانذب الخاصذة اإلقذرارات برفذع بااللتزامذات الوفاء عدم إلى
 التشديد هذا من والقصد .أشهر ستة أقصاها لمدة بالسجن القانون مخالفة مرتكب على الحكم يمكن
 غيذر الهجذرة ومكافحذة ردع هذو الغرامذات، بفذرض مضذاعفتها أيًضذا يمكذن التذي العقوبذات فذي

  .115القانونية
 هذذه مثذل فذي تورطذه يثبذت فذرد ألي إضذافية وعقوبذات اءاتجذز  العقوبذات هذذه إلذى وي ضذاف   

 مذن يمنذع . المخالفذات هذذه لمرتكب اإلقامة من المنع هو شك دون من العقوبات هذه وأشد .الجرائم
 الشيء وينطبق .بالطرد أمر أو بالترحيل حكم بحقه صدر الذي األجنبي سنوات عشر لمدة اإلقامة
 كمذا .الممتلكذات مصذادرة مذع سذنوات خمذس عقوبة ت طبق يثح فقط االسمي الزواف عقد على ذاته

 إلذى األجنبذي دخذول تسذهيل علذى يعمذل كذان إذا الجريمذة، فذي االشذتراك علذى أيًضذا القذانون ي عاقب
 قذد الذذين الجزائذريين السذيما   )البشذر امهربذو )  يعنذي هذذا األسذاس فذي قذانوني غيذر بشذكل الذبالد

  .سذنوات خمذس إلذى سذنتين مذن تتذراوح لفتذرة بالسذجن ي عذاقبون قذد والذذين المهذاجرين، سذًرا يسذاعدون
 العقذار صذاحب أو العمذل صذاحب جانذب مذن تقريذر تقذديم بعذدم التواطذؤ بالغرامذات وي عاقذب

 لكذل الذدائم االعتقذال إلذى تصذل عذدة مخالفذاتارتكبذوا  الذذين األجانب بشأن العادي أو المتخصص
 أو إقامذة أو تنقذل أو دخذول تسذهيل محاولذة أو يلبتسذه مباشذرة غيذر أو مباشذرة بصذفة يقذوم شخص
   .قانونية غير بصفة الجزائري اإلقليم من أجنبي خروف
 التشذريعات بتغييذر شذيء كذل قبذل الجزائريذة التشذريعية الهيئذة قامذت 2008 قذانون وباعتمذاد   

 تذم قابذلبالم . الجاريذة التحذوالت ظذل فذي ملغذاة أصذبحت والتذي األجانذب، بوضذع المتعلقذة السذابقة
                                                 

 .من القانون  31 -38 -49: الغرامات المنصوص عليها في المواد 115



 المهذاجرين تذدفقات مذن الحذد أجذل مذن القانونيذة غيذر الهجذرة لمكافحذة جديذدة قانونيذة أداة منحهذا
 أوروبذا إلذى الوصذول علذى قذدرتهم عذدم ظذل فذي الذذين الكبذرى الصحراء جنوب إفريقيا من القادمين
 ذلذك مذع نوبذالتزام  .أسذرهم واسذتقدام هنذاك أنفسذهم تذوطين أجذل مذن هذم حيث اإلقامة على ي جبرون

 خاللها من ينتقل التي الجديدة الهجرة أشكال من شكل)  اقةالحرّ  على أيًضا يسري القانون هذا فبن
 أو اإلسذبانية السذواحل إلذى الوصذول أمذل علذى األجانذب مذن وغيذرهم الجزائريذون المواطنذون
 (.اإليطالية

 االقتصاديةاآلليات : ثانيا
أسباب نزوح الشذباب الجزائذري إلذى الهجذرة غيذر  ن أبرزعلى اعتبار أن الدافع االقتصادي يعد م   

الشرعية نحو أوروبا، فقد عملت الجزائر في إطار مكافحذة الهجذرة غيذر الشذرعية علذى تقلذيص نسذبة 
البطالذذذة بذذذين الشذذذباب وذلذذذك مذذذن خذذذالل تفعيذذذل السياسذذذة الوطنيذذذة لترقيذذذة التشذذذغيل ومكافحذذذة البطالذذذة 

والتذذي ترمذذي إلذذى ترقيذذة وتذذدعيم تطذذوير المؤسسذذات  5889المصذذادق عليهذذا مذذن قبذذل الحكومذذة سذذنة 
المصذذذغرة المحدثذذذة مذذذن طذذذرف الشذذذباب البطذذذالين أصذذذحاب المشذذذاريع وذلذذذك فذذذي إطذذذار دعذذذم إحذذذداث 

السياسذة الجديذدة لترقيذة تشذغيل ف. النشاطات المسيرة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة
ع الوالة الذي خصذص لموضذوع عن لقاء الحكومة مالشباب تأخذ بعين االعتبار التوصيات المنبثقة 

 .يةكما أنها تتكفل بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المشذترك المخصذص لظذاهرة الهجذرة السذرّ  الشباب،
وفي هذا السياق تم إنشاء لجان انتقاء واعتماد وتمويذل مشذاريع االسذتثمارات علذى مسذتوى الوكذاالت 

 البطالة حيث  الوالئية للصندوق الوطني للتأمين على
 .تتكفل هذه اللجان بدراسة المشاريع التي يقدمها البطال أو البطالون ذوي المشاريع وتمويلها

سذذتمنح األولويذذة للتكفذذل باحتياجذذات اإلدمذذاف المهنذذي للشذذباب الذذذين يمثلذذون أزيذذد  وفذذي هذذذا الصذذدد   
لترقيذة تشذغيل الشذباب الجديدة وتعتمد السياسة  .من مجموع السكان الباحثين عن العمل % 48من 
 :على

 .دعم ترقية التشغيل المأجور *
يتكذذون ويتضذذمن هذذذا الجهذذاز ثالثذذة عقذذود  (DAIP)إنشذذاء جهذذاز المسذذاعدة علذذى اإلدمذذاف المهنذذي  *

 :إدماف 
لقصذذير المذذدى الطذذور ا" موجهذذة لخريجذذي التعلذذيم العذذالي  (CID)عقذذود إدمذذاف حذذاملي الشذذهادات  -1

 .التقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهنيوكذا  "والطور الطويل المدى 



موجهذذة للشذذباب طذذالبي العمذذل ألول مذذرة خريجذذي الطذذور الثذذانوي  (CIP)عقذذود اإلدمذذاف المهنذذي  -5
 .لمنظومة التربية الوطنية ومراكز التكوين المهني  أو الذين تابعوا تكوينا تمهينيا

 .ي الشغل بدون تكوين وال تأهيلموجهة لطالب (CFI)إدماف / عقود تكوين -4
إن تنفيذ إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، تزامنا مذع تطبيذق اإلصذالحات علذى مسذتوى    

 428.888إلدمذاف المهنذي يتذراوح بذين لمعذدل سذنوي ن من نتائجهذا تحقيذق القطاعات المعنية سيكو 
د الذذذذذي سذذذذينطلق ابتذذذذداء مذذذذن منصذذذب شذذذذغل لفائذذذذدة الشذذذذباب فذذذذي إطذذذذار الجهذذذذاز الجديذذذذ 328.888و

تحسين مسذتوى التوظيذف الذدائم حيذث يهذدف جهذاز اإلدمذاف وكذا  ،5881السداسي الثاني من سنة 
بفذذذذذتح  5889بمذذذذذا يسذذذذمح ابتذذذذذداء مذذذذن سذذذذذنة  %33إلذذذذى  15الجديذذذذد إلذذذذذى رفذذذذع نسذذذذذبة التثبيذذذذت مذذذذذن 

منصذذذب مباشذذذر فذذذي إطذذذار جهذذذاز خلذذذق  18.888منصذذذب دائذذذم فذذذي إطذذذار الجهذذذاز و  148.888
كمذذذذذذا أن الشذذذذذذق المتعلذذذذذذق بذذذذذذدعم  .منصذذذذذذب دائذذذذذذم سذذذذذذنويا 198.888طات أي مذذذذذذا مجموعذذذذذذه النشذذذذذذا

منصذذذب  514.888المسذذذتخدمين عذذذن طريذذذق إجذذذراءات تشذذذجيعية علذذذى االسذذذتثمار سيسذذذمح بتذذذوفير 
 .5814-5889عمل كمعدل سنوي خالل الفترة 
منصذذذب عمذذذل كمعذذذدل  325.212تشذذذير إلذذذى تذذذوفير  5814-5889عمومذذذا فذذذبن التقذذذديرات للفتذذذرة 

 :وهو ما سيسمح بتحقيق األهداف األساسية وهي .نويس
 .5814بحلول سنة    %10خفض نسبة البطالة إلى أقل من  *
 .5813-5818خالل الفترة  %9مواصلة خفض نسبة البطالة إلى أقل من  *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :خالصة الفصل 
بانتظذام الذدول  أخذت الهجرة بمرور الزمن تعرف بعًدا قانونيا خالفا لما كانذت عليذه سذابقا، وذلذك   

وترسذذذذيم حذذذذدودها إضذذذذذافة إلذذذذى إصذذذذذدارها للتشذذذذريعات والقذذذذذوانين الخاصذذذذة بتنظذذذذذيم تنقذذذذل األشذذذذذخاص 
فذالهجرة . وهجرتهم، وعليه تم اعتبار كل خروف أو تجاوز لتلك القذوانين واألنظمذة هجذرة غيذر شذرعية
عذن ظذذروف بصذفة عامذة تعنذي انتقذذال فذرد أو مجموعذة مذن األفذذراد مذن بلذد إلذى آخذذر بهذدف البحذث 

كما قد يختلف الهدف أو الغذرض مذن . معيشية أفضل من تلك المتواجدة في البلد األصلي للمهاجر
الهجذذذرة مذذذن مجذذذرد البحذذذث عذذذن تحسذذذين الوضذذذع االقتصذذذادي إلذذذى زيذذذارة عذذذالف أو مذذذن أجذذذل الدراسذذذة 
وبالتذذالي فذذالهجرة تتغيذذر حسذذب دوافعهذذا مذذن هجذذرة مؤقتذذة عذذابرة إلذذى هجذذرة دائمذذة طويلذذة مذذن خذذالل 

 .البحث عن عمل دائم أو االستقرار عن طريق طلب اللجوء السياسي
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 الفصل الثالث

 

تفعيل آلية األمن اإلنساني في مواجهة  
 الهجرة غير الشرعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ...تمهيد
مذا بعذد الذذي أخذذ ينتشذر فياألمذن اإلنسذاني  مفهذومل UNDP ف برنذامج األمذم المتحذدة اإلنمذائيروّ    

مذذن الخطذذوات التذذي اتخذذذتها منظمذذة األمذذم  ر العديذذدو متذذه دول عديذذدة وظهذذتذذه ودعّ هنذذا وهنذذاك، وتبنّ 
ز علذذذى حمايذذذة المذذذدنيين واألطفذذذال، وتقذذذديم الرعايذذذة يرّكذذذ المتحذذذدة خذذذالل السذذذنوات الماضذذذية، وهذذذو

العهذذد  هومواجهذذة الجريمذة المنظمذذة، وهذو مذذا يتضذمن المخذدرات والهجذذرة اإلجباريذة الصذحية ومكافحذذة
الذدولي الخذذاص بذالحقوق المدنيذذة  الذدولي الخذاص بذذالحقوق االقتصذادية واالجتماعيذذة والثقافيذة والعهذذد

ومذن جانذب آخذر  .ال المهذاجرين وأفذراد أسذرهمالدولية لحمايذة حقذوق جميذع العّمذ واالتفاقية والسياسية
اعدة اإلنسذذذانية تضذذذمنت سياسذذذة الجذذذوار األوروبذذذي مفهذذذوم األمذذذن اإلنسذذذاني عذذذن طريذذذق تقذذذديم المسذذذ

 .والفنية لدول الجوار األوروبي من خالل برنامج مشترك فيما بينها
وسوف نتناول في هذا الفصل مفهذوم األمذن اإلنسذاني وخصائصذه ومقّوماتذه إضذافة إلذى التطذرق    

إلذى سياسذة الجذوار األوروبذي وهياكلهذا وأدواتهذا المختلفذذة وآلياتهذا فذي مكافحذة الهجذرة غيذر الشذذرعية، 
ف يمكذذن لتعزيذذز آليذذة األمذذن اإلنسذذاني فذذي الحذذد مذذن انتشذذار ظذذاهرة الهجذذرة غيذذر الشذذرعية مذذن وكيذذ

  . الجزائر إلى الدول األوروبية جنوب المتوسط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ماهية األمن اإلنساني : المبحث األول
األمنيذذة مذذن بذذين اإلفذذرازات النظريذذة للعولمذذة القيميذذة هذذو توسذذيع المجذذال النقذذدي ليشذذمل الدراسذذات    

كمذذا .  منطقهذذات مذذن مركزيذذة الدولذذة و لدّ مذذن المتغيذذرات التذذي َعذذ عذذدد ذلذذك مذذن خذذالل إدرافو  أيضذذا
ينذة إلذى اللّ ( االقتصذادية العسكرية و ) من الطبيعة الصلبة  المخاطرمركزية التهديدات و  الت أيضً حوّ 
يذذذر الدوليذذذة  فذذذي عذذذل غا بتنذذذامي دور الفوامذذذع اإلقذذذرار أيًضذذذ( الذذذت ...بيئيذذذة، ثقافيذذذة، عرقيذذذة، لغويذذذة )

 الذذذدول منطذذذق األمذذذن ليشذذذمل النظذذذام الذذذدولي ال و ى إلذذذى توسذذذيع مجذذذهذذذذا مذذذا أدّ حركيذذذات الالأمذذذن و 
وعليذذه سذذوف نتنذذاول . اإلنسذذان الذذذي أصذذبح وحذذدة أساسذذية فذذي منظذذور األمذذن اإلنسذذانيو  المجتمعذذات

علذذى خصذذائص  فذذي هذذذا المبحذذث المفهذذوم التقليذذدي لألمذذن ثذذم مفهذذوم األمذذن اإلنسذذاني ومذذن ثذذم نعذذرف
 . ومقومات األمن اإلنساني

 مفهوم األمن: المطلب األول
قذذذدرتها فذذذي إدارة  مإرتذذذبط مفهذذذوم األمذذذن مذذذن جانذذذب المنظذذذور التقليذذذدي بقذذذدرة الدولذذذة علذذذى اسذذذتخدا   

المخاطر التي تهدد سيادتها ووحدتها الترابية واستقرارها السياسي وذلك في مواجهة الوحذدات الدوليذة 
فذذذذبن األمذذذذن هذذذذو مذذذذرادف للمصذذذذلحة الوطنيذذذذة وكيفيذذذذة حمايتهذذذذا وتعزيزهذذذذا وذلذذذذك  وبذذذذذلك. 116األخذذذذرى

 . باالعتماد على القّوة في شّقها العسكري
األمذذذذن علذذذذى أنذذذذه يعنذذذذي فذذذذي جانبذذذذه  Arnold Wolfizوفذذذذي هذذذذذا السذذذذياق عذذذذّرف أرنولذذذذد وولفذذذذز    

أن تكذذون غيذذاب التهديذذدات ضذذد القذذّيم المركزيذذة فذذي معنذذى ذاتذذي، غيذذاب الخذذوف مذذن :" الموضذذوعي
 ." 117تلك القيم محل هجوم

أي الطمأنينذذذذذة " أمًنذذذذذا " ، " أمذذذذذن " أّمذذذذذا األمذذذذذن مذذذذذن الناحيذذذذذة اللغويذذذذذة فهذذذذذو مشذذذذذتق مذذذذذن الفعذذذذذل     
، وبذذذلك فهذذذذو يذذدل علذذى انتهذذاء 118وال يكذذون اإلنسذذان آمًنذذا حتذذذذى يستقذذذذذر األمذذن فذذي قلبذذه واالسذذتقرار

 . الزمة لهذا الشعورالخطر، وانتفاء الخوف والتهديدات وتوافر الشروط ال
:" وفذذي القذذرآن الكذذريم، ذكذذر ا  سذذبحانه وتعذذالى فذذذي م حكذذم تنزيلذذه بعذذد بسذذم ا  الذذرحمن الذذذرحيم    

 وعليه فقد امتن ا  تعالى ." فليعبدوا رّب هذا البيت الّذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 
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ى يعنذي التهديذذد الشذذامل سذذواء منذذه علذى اإلنسذذان بنعمتذذي الغذذذاء واألمذن، وبذذذلك فذذالخوف بهذذذا المعنذذ
 .االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي، الداخلي منه والخارجي

فذذاألمن بهذذذا المعنذذى ." 119أصذذل األمذذن طمأنينذذة الذذنفس وزوال الخذذوف:" ويذذرى األصذذفهاني أن     
مذذرتبط باإلنسذذان، وعليذذه فالحذذديث عذذن األمذذن يعنذذي الحذذديث عذذن الحيذذاة نفسذذها واألمذذن هذذو الحاجذذة 

 .ألولى والمطلب الدائم لإلنسانا
وضذذعية ال تطذذرح أي خطذذر ومخذذاطرة جسذذدية أو :" وتعنذذي Sécuritéواألمذذن فذذي اللغذذة الفرنسذذية    

 ." 120هذه البنية تمثل أمن شامل. حادث أو سرقة أو تدمير

مذان الحالة التذي يشذعر فيهذا اإلنسذان باأل:" فتعني Securityأّما كلمة األمن في اللغة االنجليزية     
 ." 121والتحرر من الخطر والمخاطر

 ."قدرة الدولة على حماية قيمها من التهديدات الخارجية:" وتعرفه دائرة المعارف االجتماعية بأنه   
حمايذذذة األمذذذة مذذذن خطذذذر السذذذيطرة :" أّمذذذا دائذذذرة المعذذذارف البريطانيذذذة فقذذذد عّرفذذذت األمذذذن علذذذى أنذذذه   

 ." 122األجنبية
قذذذدرة األمذذذة العربيذذذة فذذذي الذذذدفاع عذذذن أمنهذذذا وحقوقهذذذا :" األمذذذن بأنذذذه وتعذذذّرف جامعذذذة الذذذدول العربيذذذة   

وصيانة استقاللها وسيادتها على أراضيها وتنمية القدرات واإلمكانات العربيذة فذي مختلذف المجذاالت 
السياسذذية واالقتصذذادية والثقافيذذة واالجتماعيذذة، مسذذتندة إلذذى القذذدرة العسذذكرية والدبلوماسذذية، آخذذذة فذذي 

تياجذذات األمنيذذة الوطنيذذة لكذذل دولذذة واإلمكانذذات المتاحذذة والمتغيذذرات الداخليذذة واإلقليميذذة االعتبذار االح
   ."123والدولية التي تؤثر على األمن القومي العربي

أحد أبرز خبراء الدراسات األمنيذة فذي العذالم فيعذّرف األمذن علذى Barry Buzan أّما باري بوزان     
وفذذذي سذذذياق النظذذذام الذذذدولي فذذذبن األمذذذن هذذذو قذذذدرة الذذذدول " .العمذذذل علذذذى التحذذذرر مذذذن التهديذذذد:" أنذذذه
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والمجتمعذذات علذذى الحفذذاظ علذذى كيانهذذا المسذذتقل وتماسذذكها الذذوظيفي ضذذد قذذوى التغييذذر التذذي تعتبرهذذا 
 ."124معادية

 :125وقد مّيز باري بوزان بين خمسة أبعاد أساسية لألمن

 البعد العسكرا:  

لهامذذذة واألساسذذذية فذذذي إقامذذذة وتحقيذذذق األمذذذن ا األدوات ت عتبذذذر المعذذذدات واآلالت العسذذذكرية ضذذذمن
على اعتبار أن هذه األخيرة إذا ما ضعفت قد تذؤدي إلذى تعذريض األمذن الذوطني للخطذر وبذذلك 

وتعذذود أهميذذة البعذذد العسذذكري حسذذب بذذاري بذذوزان إلذذى أن النتذذائج . تصذذبح مطمًعذذا للذذدول األخذذرى
قذذذة مباشذذذرة سذذذوف يترتذذذب علذذذى ذلذذذك المترتبذذذة علذذذى التهديذذذد بذذذالقّوة العسذذذكرية أو اسذذذتعمالها بطري

 .انعكاسات عالية المخاطر على أمن وسالمة المواطنين
وعليه فالدولة تعمذل علذى ردع الوحذدات الدوليذة األخذرى عذن التفكيذر فذي مهاجمتهذا أو مواجهذة تلذك 
المحذذاوالت إذا مذذا وجذذدت، ومذذن هنذذا يذذأتي مسذذعى الدولذذة وقيادتهذذا السياسذذية والعسذذكرية إلذذى تطذذوير 

تها العسكرية من خالل شراء األسذلحة وتذوفير القذّوات الكافيذة لذردع الخصذوم وتحقيذق النصذر فذي قّوا
 .حال نشوب الحرب

 البعد السياسي: 
ي عتبذذر عامذذل االسذذتقرار السياسذذي وتعذذّدد القذذوى المتداخلذذة فذذي إطذذار عمليذذة صذذنع القذذرار إضذذافة  

. تذذذي ت هذذذّدد أمذذذن واسذذذتقرار الذذذدولإلذذذى اخذذذتالف األيذذذديولوجيات السياسذذذية مذذذن بذذذين أهذذذم العوامذذذل ال
فالّتخلف والترّدي السياسي والذي يعني غياب مؤسسات سياسية قذادرة علذى العمذل وانقسذام الفئذة 
الحاكمذذة سذذي ؤدي فذذي النهايذذة إلذذى نذذوع مذذن عذذدم االسذذتقرار السياسذذي، مّمذذا يعطذذي للذذدول والقذذوى 

غيذر المسذتقرة هذذه الدولذة  الخارجية فرصة انتهاز الوضع من أجل تحقيق مصالحها في مواجهة
سياسيا وبذلك ينتج تهديذد ألمذن الدولذة خاصذة بعذد أن أصذبح للعوامذل السياسذية دور فذي تحقيذق 

 .   األهداف الذاتية للدول يفوق األساليب العسكرية بمراحل
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إضافة إلى ذلك فذبن وجذود أحذالف وتكذتالت تتعذارض مذع مصذالح الدولذة أو فذرض عقوبذات رادعذة 
هميشذذها وتجميذذد عضذذويتها فذذي المنظمذذات الدوليذذة، يعتبذذر نوًعذذا مذذن اال  أمذذن ي هذذّدد الدولذذة عليهذذا أو ت

 .ومصالحها القومية
 البعد االقتصادا: 

ي عذذذد البعذذذد االقتصذذذادي بالتحديذذذد مذذذن أهذذذم وأخطذذذر عوامذذذل التهديذذذد لألمذذذن القذذذومي ألّي دولذذذة     
ال ي ذذؤّدي فذذي غالذذب األحيذذان فالتبعيذذة للخذذارف وتلقذذي المسذذاعدات والقذذروض ونقذذص رؤوس األمذذو 

إلذذذى تبعيذذذة سياسذذذية، وفذذذي هذذذذا السذذذياق يذذذرى بعذذذض البذذذاحثين أن البعذذذد االقتصذذذادي يعتبذذذر قّمذذذة 
 .التهديد لألمن القومي ألّي دولة

ومصذذدر التهديذذد األمنذذي فذذي المجذذال االقتصذذادي يذذأتي فذذي األسذذاس مذذن حقيقذذة أن المنافسذذة    
، األمذذر الذذذي يجعذذل الشذذعور بالتهديذذد مسذذتمر 126ليوالمخذذاطرة جذذزء مذذن النظذذام االقتصذذادي الذذدو 

ومذن أمثلذة . نتيجة لتقلبات السذوق والحذروب االقتصذادية بذين الذدول سذواًء أكانذت خفيذة أو معلنذة
ذلك الحروب الخفية بين الدول المتقدمة اقتصاديا فمذن جهذة تضذغط الواليذات المتحذدة األمريكيذة 

علذى اعتبذار " الي ذَوان " ن قيمذة عملتهذا الوطنيذة والدول األوروبيذة علذى الصذين مذن أجذل الرفذع مذ
المنخفضة نسبيا تؤدي إلى زيادة الصادرات الصينية للخارف وعجز فذي الميذزان " الي َوان"أن قيمة 

التجاري للدول المتعاملة اقتصذاديا مذع الصذين وعلذى رأسذها الواليذات المتحذدة األمريكيذة واإلتحذاد 
 .    127األوروبي

فمذذذع األزمذذذة الماليذذذة العالميذذذة األخيذذذرة الناتجذذذة عذذذن الذذذديون السذذذيادية لذذذبعض ومذذذن جهذذذة ثانيذذذة    
الذذدول األوروبيذذذة كاليونذذذان واسذذذبانيا والبرتغذذذال انخفضذذذت قيمذذة الذذذدوالر واليذذذورو مقابذذذل قيمذذذة الذذذين 
الياباني ما أّدى إلى تراجع قيمذة الصذادرات اليابانيذة نتيجذة ارتفذاع قيمذة الذين، وبالتذالي انخفذاض 

ونيسذذذذان  Toyota) )وتويوتذذذذا  (Sony)كسذذذذوني  يلتشذذذذغيلية لعمالقذذذذة التصذذذذدير اليابذذذذاناألربذذذذاح ا
Nissan) )وهونذذدا)  Honda ) الحكومذذة محركذذات عجلذذة االقتصذذاد اليابذذاني، مذذا أّدى إلذذى تذذدخل

اليابانيذذذة بواسذذذطة البنذذذك المركذذذزي اليابذذذاني فذذذي سذذذوق الصذذذرف ببعذذذادة قيمذذذة الذذذين إلذذذى مسذذذتوياته 
 . العادية
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 الجتماعيالبعد ا : 

وينصرف هذا البعد من األمن إلى قدرة المجتمع على حفظ وحمايذة خصائصذه األساسذية فذي    
مواجهذة المتغيذرات والتهديذذدات الفعليذة والمحتملذة، وبصذذورة أكثذر دقّذة الحفذذاظ علذى الّلغذة والثقافذذة 

الحذذدود قابلذذة والذذدين والعذذادات والتقاليذذد والهويذذة القوميذذة داخذذل حذذدود المجتمذذع بحيذذث تكذذون هذذذه 
 Robert وفي هذا السياق يرى وزير الدفاع األمريكي األسبق روربذرت ماكنمذار . للنمو والتطور

Macnamar التنميذة ولذيس المعذدات العسذكرية بذالرغم :" أن األمذن يعنذي" جذوهر األمذن"فذي كتابذه
و التنميذذذة مذذذن أّنذذذه قذذذد يشذذذملها، وال النشذذذاط العسذذذكري التقليذذذدي بذذذالرغم مذذذن أنذذذه يشذذذمله، األمذذذن هذذذ

وبغيذذذذذذر التنميذذذذذذذة ال يمكذذذذذذذذن أن يذذتذذذذذذذذحقق األمذذذذذذذذن، واألمذذذذذذذذذذن يعنذذذذذذذذذي ضمذذذذذذذذذان الحذذذذذذذد األدنذذذذذذذى فذذذذذذذي 
إجذذذذذراءات الذذنذذذظذذذذذذام واالسذذتقرار، وبغيذذر التنميذذة الداخليذذة يسذذتحيل إقذذرار النظذذام وبسذذط االسذذتقرار 

 ". 128وكّلما تقدمت التنمية يتقدم األمن
أن البنذاء األمنذي " األشكال البديلذة للذدفاع " في مقاربته John Kalting ضح جون كالتيند كما أو    

للذذدول لذذم يعذذد معذذزوال عذذن تذذأثيرات البيئذذة االجتماعيذذة التذذي تذذؤثر بذذدورها علذذى األمذذن الذذوطني للذذدول، 
ى ويرجذذع ذلذذك إلذذى أن لألمذذن الذذوطني أبعذذاد اجتماعيذذة تبذذرز مذذن خذذالل تعبئذذة القذذوى االجتماعيذذة علذذ

ويرجذع ذلذك باألسذاس  129اختالف مكوناتهذا ومراكزهذا فذي مواجهذة جماعيذة لتهديذدات األمذن الذوطني
فذذي الحذذديث عذذن " مخذذاطر " وفذذي الغالذذب تسذذتخدم صذذفة . إلذذى التطذذور الكبيذذر فذذي الحيذذاة المعاصذذرة

 .األمن المجتمعي بداًل من التهديدات التي تتالئم بصورة أفضل مع األمن العسكري
 يئيالبعد الب: 

ويذذرتبط بالمحافظذذة علذذى المحذذيط الحيذذوي الذذداخلي والذذدولي كعامذذل أساسذذي تتوقذذف عليذذه كذذل    
األنشطة اإلنسانية، كما أّكد باري بوزان على عدم عمل هذه األبعاد الخمسة بمعزل عن بعضذها 
 الذذبعض، بذذل إن كذذالًّ منهذذا ت حذذدد نقطذذة مركزيذذة أو بذذؤرة فذذي األشذذكال األمنيذذة وكذذذا الطريقذذة التذذي

 . تترتب بها األولويات، لكّنها تعمل سوّيًا في شبكة قّوية من المترابطات
إلذذى غايذذة  3631ارتذذبط مفهذذوم األمذذن فذذي المنظذذور التقليذذدي بالدولذذة منذذذ معاهذذدة وسذذت فاليذذا    

نهايذذة الحذذرب البذذاردة، حيذذث كّرسذذت الدولذذة الوطنيذذة كوحذذدة تحليذذل أساسذذية فذذي العالقذذات الدوليذذة 
الفاعذذل األساسذي والوحيذد فذذي النظذام الذدولي، فالدولذة تقذذع فذي مركذز العالقذذات علذى اعتبذار أنهذا 
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السياسذذة "  فذذي كتابذذذهHans Morganto الدولية كفاعل رئيسي اعتبارا لمذا كتبذه هذانس مورغذانتو 
الذذه فالعالقذذذذذات الدوليذذذذذة هذي عالقذذذذذات بذذين وحذذدات سياسذذية منظمذة اسذذتناًدا إلذذى مذذا ق" بيذذن األمذذم 
 .3962عام " السلم والحرب بين األمم " في كتابه Raymond Aaron    130ريمون آرون

فذذذالمنظور الذذذواقعي يذذذرى بذذذأن العالقذذذات الدوليذذذة هذذذي عبذذذارة عذذذن صذذذراع مذذذن أجذذذل القذذذّوة بذذذين دول    
 تسذعى لتعزيذز مصذالحها بشذكل منفذرد، فذالواقعيون الكالسذيكيون كهذانز مورغذانتو وراينهولذد نذايبور 

Reinhold Naabur  يعتقذذدون بذذأن الذذدول مثلهذذا مثذذل البشذذر تمتلذذك رغبذذة فطريذذة فذذي السذذيطرة علذذى
اآلخذرين وهذذو مذذا يقودهذذا بطبيعذة الحذذال إلذذى التصذذادم والحذذروب، ونظريذة القذذّوة فذذي العالقذذات الدوليذذة 

ي والتذي تعذد أحذد المرجعيذات الفكريذة الرئيسذية فذ" لميكيذافيلي " تجد أساسذها فذي نظريذة أخذالق القذّوة 
العالقذذذات الدوليذذذة وتذذذتلخص هذذذذه النظريذذذة فذذذي أن الهذذذدف األول للعمليذذذة السياسذذذية بشذذذقيها الذذذداخلي 
والخارجي هو المحافظة على قّوة الدولة والعمل على زيادتها بذأي وسذيلة كانذت حتذى لذو كانذت غيذر 

وعليذذه  ، ومذذن ثذذم فذذبن الحذذاكم أو األميذذر فذذي عالقاتذذه بالذذدول األخذذرى يهلذذك إذا كذذان خّيذذراً 131أخالقيذذة
 .132يجب أن يكون ماكًرا مكر الذئاب وضارًيا ضراوة األسد

الواقعيذذذة هذذذدفت فذذذذي دراسذذذتها وفهمهذذذا لسذذذلوكيات الذذذذدول والعوامذذذل المذذذؤثرة فذذذي عالقذذذذة  ةوالمدرسذذذ   
بعضها ببعض إلى إبراز أن السياسات الدولية هي صراع حول القّوة، ومن أبرز المدافعين عن هذذا 

 –والذذذي يعتقذذد أن الصذذراع Nicolas  Spaakman" نيكذذوال سذذبايكمان "  الذذرأي الجغرافذذي األمريكذذي
هو الّسمة األساسية في العالقات الدولية أكثر مّما هو سمة العالقات داخل الذدول  –وليس التعاون 

 .نفسها
أّمذذذا هذذذانز مورغذذذانتو فذذذبن دعامذذذة تحليلذذذه فذذذي النظريذذذة الواقعيذذذة هذذذي فكذذذرة المصذذذلحة وفكذذذرة القذذذّوة    

فذذذي مفهذذوم الواقعيذذذة تتحذذدد بذذذدورها فذذذي نطذذاق مذذذا يسذذميه مورغذذذانتو بفكذذرة التذذذأثير والتذذذأثر  والمصذذلحة
والسيطرة، أّما ريمون آرون والذي يعذد أبذرز منظذري الواقعيذة فذي القذرن العشذرين فقذد تنذاول موضذوع 
الحرب في العصر الحديث وأشذار إلذى أن عمليذة تذوازن الرعذب بذين الم عسذكر السذوفياتي واألمريكذي 

د قوضت رغبة الكثيرين فذي أن يفكذروا فذي الحذرب، فذالحرب جذزء مذن الحيذاة اليوميذة وهذي ضذرورة ق
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للمجتمذذع تماًمذذا كالصذذناعة ولذذذلك يجذذب أخذذذها جذذّديا فذذي االعتبذذار عنذذد صذذياغة السياسذذة، حتذذى لذذو 
تنذتج عنهذا إبذادة الجذنس البشذري وعليذه فحسذب ريمذون " هولوكوسذت نوويذة " أّدت هذه السياسة إلذى 

ن فذذذبن إحجذذذام اإلنسذذذان عذذذن مثذذذل هذذذذا التفكيذذذر وعذذذن تقبذذذل نتائجذذذه يكذذذون قذذذد تخلذذذى عذذذن العقذذذل آرو 
 .133اإلنساني وعن مقدرته على التحكم في مصيره

وبنذذذذاء علذذذذى مذذذذا سذذذذبق فقذذذذد ارتكذذذذزت المدرسذذذذة الواقعيذذذذة الكالسذذذذيكية فذذذذي نظرتهذذذذا لمفهذذذذوم األمذذذذن    
 : والتهديدات األمنية إلى جملة من المرتكزات لعّل أهمها

 فتذذرض الواقعيذذة بذذأن الذذدول هذذي الفاعذذل األول والرئيسذذي فذذي العالقذذات الدوليذذة  فهذذي وحذذدة ت
التحليل األساسية، ودراسة العالقات الدولية هي دراسة العالقة بين هذه الذدول فذي سذعي كذل 
منهذذذذا إلذذذذى تحقيذذذذق أمنهذذذذا مذذذذن خذذذذالل التصذذذذدي لكذذذذل التهديذذذذدات اآلتيذذذذة مذذذذن الفواعذذذذل الدوليذذذذة 

 .األخرى
 لقومي لكل دولة يكون على رأس النظام الهرمي للقضايا الدولية فذاألمن العسذكري أن األمن ا

هذذو السياسذذة العليذذا للدولذذة، بينمذذا القضذذايا االقتصذذادية واالجتماعيذذة ينظذذر إليهذذا علذذى أسذذاس 
 .أنها السياسة الدنيا أو األقل أهمية

 وليذين مسذتقلين ذاتًيذا، عدم االعتراف بالمنظمذات الدوليذة والكيانذات غيذر الحكوميذة كفذاعلين د
ويرجع ذلك بحسب المدرسة الواقعية الكالسيكية بأن هذذه المنظمذات والكيانذات ال تتحذرك إاّل 

 .في إطار دولها األصلية

  اللجذذوء إلذذى اسذذتخدام القذذّوة العسذذكرية كوسذذيلة للسياسذذة الخارجيذذة، حيذذث ال يمكذذن الحكذذم علذذى
 .ا في السلوك العاديهذه األخيرة وفًقا لمعايير أخالقية يمكن تطبيقه

  إسقاط الطابع الفوضوي على العالقات الدوليذة، فالنظذام الذدولي يتميذز بغيذاب سذلطة مركزيذة
قّوية تكبح هذه الفوضى، ونتيجة لذلك تسعى كل دولذة جاهذدة مذن أجذل الحصذول علذى القذوة 

 .  من أجل تحقيق أمنها
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 ي مفهوم األمن اإلنسان: المطلب الثاني 
لقد بذرز مفهذوم األمذن اإلنسذاني كنتذاف لمجموعذة مذن التحذوالت التذي شذهدتها فتذرة مذا بعذد الحذرب    

الباردة، كمفهوم جديذد يسذتدعي إعذادة النظذر فذي نطذاق دراسذات األمذن ويطذرح فذي الوقذت ذاتذه مذآل 
 .مفهوم األمن التقليدي

د الذذدولي بشذذكل نذذوعي، وهذذو مذذا ويعذذد هذذذا التحذذول فذذي مفهذذوم األمذذن نتيجذذة منطقيذذة لتغيذذر المشذذه   
أّدى إلذى إعذذادة النظذذر فذذي كافذة االفتراضذذات األساسذذية للمعادلذذة األمنيذة فذذي العالقذذات الدوليذذة، فمذذن 
ناحية لم يعد الفعل والتأثير في العالقات الدولية حكًرا علذى الدولذة القوميذة، فذاألمن القذومي قذد شذهد 

بانتهاء نظام القطبين الذي ساد إّبان الحذرب البذاردة  تطورا جديدا مع التغير في هيكل النظام الدولي
 .ومن ناحية ثانية بروز مصادر جديدة وغير تقليدية تهّدد السلم واألمن الدوليين

فبلى جانب الدولة القومية أصبح هنالك فواعل دولية أخرى مؤثرة في المشهد الدولي كالمنظمذات    
دولية غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات، إضذافة الحكومية اإلقليمية والدولية، والمنظمات ال

إذ لم يعذد التهديذد العسذكري الخذارجي هذو . إلى ذلك حدوث تحول في مصادر التهديد للدولة القومية
 .134مصدر التهديد الوحيد ألمن الدولة كما يرى في ذلك أنصار المدرسة الواقعية

النتقذذذادات بسذذذبب تجاهلهذذذا للتطذذذورات التذذذي لحقذذذت ونتيجذذذة لذذذذلك و ّجهذذذت للمدرسذذذة الواقعيذذذة عديذذذد ا   
بمفهوم األمذن وبالتذالي عذدم قذدرتها علذى تحليذل ودراسذة الصذراعات االجتماعيذة الممتذدة التذي تشذكل 
نسذذبة كبيذذذرة مذذذن الصذذراعات فذذذي العديذذذد مذذذن الذذدول بسذذذبب تركيزهذذذا الضذذّيق علذذذى المفهذذذوم العسذذذكري 

 . لألمن
ريذذذة الواقعيذذذة البنيويذذذة أو الجديذذذدة والتذذذي تزّعمهذذذا كينذذذث وفذذذي مقابذذذل ذلذذذك ظهذذذرت مذذذا ي عذذذرف بالنظ   

، والتذذذي مذذذن افتراضذذذاتها الجدليذذذة أنهذذذا ال تركذذذز علذذذى الطبيعذذذة البشذذذرية فذذذي  Kenneth Waltzوالتذذز
التذذي رّكذذز عليهذذا الواقعيذذون الكالسذذيكيون مذذن خذذالل االعتمذذذذاد علذذى رؤيذذة ) تفسذذير الظذذواهر الدوليذذة 

ذة األولذذذى والتي مفادهذذذا بأن المجتمذذذع يكذذذذون متصذًفا بحالذة الحذرب وأن لحذذالذذة الطبيعذذ Hobbsهوبز 
 الصراع يكون حتميًّا ولذلك يسعى الجميع لكسب المزيد من القّوة لتحقيق رغباتهم وأهدافهم 

 
 

                                                 
 4ص .  5885يران حز . مركز البرلمانات المتحد من أجل إفريقيا .  ضرورة ألفريقيا: إعادة النظر في مفهوم األمن . فرين غينوال  134



بذذذل إنهذذذا تذذذربط حالذذذة الصذذذراع بالطبيعذذذة الفوضذذذوية (.  135والحفذذذاظ عليهذذذا وزيادتهذذذا مذذذن خذذذالل القذذذّوة
دولي الذذذذي يعيذذذق تشذذذكيل عالقذذذات تعاونيذذذة، أي االعتمذذذاد علذذذى المنهجيذذذة النظاميذذذة وعليذذذه للنظذذذام الذذذ

فنقطذذذة االنطذذذالق الرئيسذذذية تتمثذذذل فذذذي بنيذذذة النظذذذام الذذذدولي، أّمذذذا التصذذذور األمنذذذي للواقعيذذذة الجديذذذدة 
 : فينطلق من مسلمتين هما

 إمكانيذة قيذذام  ازديذاد درجذات الصذراع األمنذي حتذى فذي وضذعية أال  حذرب، األمذر الذذي يجعذل
 .الحروب أمًرا متوقعا على الدوام

 قصور األ طر التعاونية وتراجعها في مقابل النزوع المستمر للقّوة من قبل الدول. 
مذذن هذذذين العنصذذرين تأسسذذت المقاربذذة الواقعيذذة للدراسذذات األمنيذذة فذذي شذذكلها الجديذذد الذذذي أخذذذ نمذذط 

لنظذذام الذذدولي فذذي تحليذذل السياسذذات األمنيذذة القائمذذة التفسذذير البنيذذوي اسذذتناًدا إلذذى التركيذذز علذذى بنيذذة ا
 .136من خالل البحث في الظروف والمعطيات الن سقية التي تتشكل على ضوئها المعضلة األمنية

وعلذذى الذذرغم مذذن إبقذذاء الواقعيذذة الجديذذدة علذذى الدولذذة كفاعذذل محذذوري ورئيسذذي فذذي بنيذذة العالقذذات    
ولية والشركات متعذددة الجنسذيات كفواعذل دوليذة جديذدة ومذع الدولية، إاّل أنها اعترفت بالمنظمات الد

 .ذلك بقي األمر محصوًرا في دائرة بقاء الدولة أي أن الذي يجب أن ي ؤمن هي الدولة
القذذذذائم علذذذذى ربذذذذط األمذذذذن بذذذذالحرب والمصذذذذلحة الوطنيذذذذة بذذذذرزت  *ونتيجذذذذة لهذذذذذا التصذذذذور الذذذذدوالتي   

اًل مذذن ذلذذك إلذذى االرتكذذاز علذذى مفهذذوم أكثذذر دراسذذات نقديذذة رفضذذت ربذذط األمذذن بذذالحرب، ودعذذت بذذد
" كينيذذذث بولذذذديند " بدعوتذذذه إلذذذى السذذذذالم االيجذذذذذذابي وكذذذذلك " جوهذذذان كذذذالتيند " ايجابيذذذة وقذذذد تزّعمهذذذا 
، فذذذاألمن حسذذذب هذذذؤالء ال يقتصذذذر علذذذى غيذذذاب الحذذذرب بذذذل "بالسذذذالم المسذذذتقر " بمفهومذذذه الخذذذاص 

" التهديذذد غيذذر المباشذذر " نذذف غيذذر المباشذذر يتضذذمن كذذذلك القضذذاء أو علذذى األقذذل تقلذذيص حذذّدة الع
 3912سذذنة  Palmeالمقذذدم للجنذذة " ايقذذون بذذار " كمذذا تذذدعمت وجهذذة النظذذر هذذذه مذذن خذذالل تقريذذر 

والذذذي يذذرى فيذذه أن التركيذذز علذذى القذذّوة فذذي عذذالم يتميذذز بمسذذتويات " األمذذن المشذذترك " تحذذت عنذذوان 
ر منطقذي، فالذدول فذي سذعيها لتعزيذز أمنهذا عالية من التسلح وتضبطه حركيذة االعتمذاد المتبذادل غيذ
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الدولي بالدولة الوطنية ذات السيادة القومية حسب رؤية المقصود بالتصور الدوالتي هو تركيز وحصر التأثير في النظام  *

 .الواقعيين للتفاعالت الدولية 
 



بشذذكل منفذذرد تقلذذص فذذي نهايذذة المطذذاف أمذذن الذذدول األخذذرى، وذلذذك مذذا أّدى إلذذى تبنذذي مفهذذوم أوسذذع 
 : 137لألمن أخذ تسميات متعددة

 بحيث يتم إشراك الدول غير الغربية: الشراكة األمنية. 
 بحيث يتضمن كل أشكال التهديد: األمن المتكامل. 

  بحيث يتم تقاسم األعباء األمنية الحتواء التهديدات: نياألمن التعاو. 

 إذ يتم التخلذي نسذبًيا عذن نذزوع الذدول منفذردة إلذى تعظذيم أمنهذا علذى حسذاب : األمن المتبادل
 .الدول األخرى

إاّل أنذذه ومذذع تعذذدد التسذذميات األمنيذذة غيذذر أّنهذذا بقيذذت ضذذمن نطذذاق الذذدائرة التقليديذذة لألمذذن، حيذذث  
 .مية دورًا فاعال ورئيسياتلعب الدولة القو 

وبالمقابذذذل ظهذذذر ضذذذد االتجاهذذذات السذذذابقة مذذذا ي عذذذرف باالتجذذذاه مذذذا بعذذذد البنيذذذوي األكثذذذر طعنذذذًا فذذذي    
الصذذياغة التقليديذذة لألمذذن، حيذذث يذذرى أنصذذار هذذذا االتجذذاه الجديذذد بأنذذه يجذذب إعذذادة النظذذر لذذيس فذذي 

معنذي بذاألمن، إذ أن األمذن مذن وسائل التهديد ومصادرها فحسب بل في وحدة التحليل أو الطذرف ال
خالل هذا المنظور ما بعد الحداثي يجب أاّل يقتصر على حماية الدولة وتعزيز رفاهها، بذل يفتذرض 

 .أيًضا االهتمام بحماية الفرد أو المجموعة وتعزيز رفاهها
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 "  مدرسة كوبنهاجن " األمن االجتماعي   
جاهذذات الفكريذذة تذذوازى ظهورهذذا مذذع الوضذذع الذذدولي لمذذا بعذذد تعذد مدرسذذة كوبنهذذاجن واحذذدة مذذن االت   

الحرب البادرة، وقذد حاولذت أن تحذل محذل المفهذوم العسذكري لألمذن مفهوًمذا يتجذاوز الطذرح التقليذدي 
وهو أمن م جتمعي، يمس بالدرجذة األولذى المجتمذع الذذي يعذاني ظذاهرة االنفصذال واالنقسذام جّسذدتها 

فريقيا يوغسالفيا ودول أوروبا الشرقية  .وبعض الدول التي تتميز بالتباين اإلثني العرقي في آسيا وا 

ترى مدرسة كوبنهاجن ما بعد البنيوية لألمن، أن األمن ليس مفهوًما ثابًتا بذل إّنذه بنذاء اجتمذاعي     
يتشذذذذكل عبذذذذر الممارسذذذذة وبشذذذذكل دينذذذذاميكي، وبهذذذذذا الشذذذذكل يمكذذذذن توسذذذذيع األمذذذذن ليتجذذذذاوز المنظذذذذور 

 . 138ز على الحروب بين الدولالتقليدي الذي يركّ 
اهتمذذت مدرسذذة كوبنهذذاجن بذذاألمن المجتمعذذي ورّكذذزت علذذى المخذذاطر والتهديذذدات األمنيذذة فذذي هذذذا    

المجال، خاصة على الصراعات العرقية اإلثنية كتهديد مباشذر لبقذاء الدولذة، ويرجذع ذلذك بصذورة مذا 
الصذرب فذي دولذة يوغسذالفيا سذابقًا،  نتيجة للتصفية العرقية التي تعّرض لهذا ألبذان كوسذوفو علذى يذد

وقد كذان ينظذر إلذى هذذه الصذراعات العرقيذة واإلثنيذة علذى أنهذا ظذاهرة تخذص مجتمعذات دول العذالم 
الثالذذذث بسذذذبب هشاشذذذة االسذذذتقرار السياسذذذي وحالذذذة التخلذذذف التذذذي تعيشذذذها، إال أّنذذذه مذذذع أزمذذذة البلقذذذان 

 .139أصبح ينظر إليها كتهديد يواجه جميع الدول
علذى " شذعب الدولذة والخذوف " الذذي أّكذد مذن خذالل كتابذه " بذاري بذوزان " اد هذا االتجاه ومن روّ    

أن األمذذذن ال يقتصذذذر علذذذى أمذذذن وطنذذذي عسذذذكري فقذذذط ولكذذذن يمتذذذد إلذذذى مواضذذذيع جديذذذدة متمثلذذذة فذذذي 
ويرجذذع ذلذذك إلذذى جملذذة التهديذذدات الجديذذدة التذذي تواجههذذا المجتمعذذات، . االقتصذذاد والسياسذذة والبيئذذة

س جماعة ما أمن السلطة اإلقليمية أو المجموعات التذي تشذاركها نفذس اإلقلذيم يذؤّدي ذلذك فعندما تم
إلى المأزق األمني المجتمعذذذي، والذي ينعكس على مستذذذوى التهديذدات التذذذي تستشفهذذذا المجمذذوعذذذذات 

ذا مذذا تجذذذذذاه تطورهذذا فذذي ظذذروف مقبولذذة دون المسذذاس بلغتهذذا ودينهذذا وعاداتهذذا وهويتهذذا بشذذكل عذذ ام وا 
تصذذاعدت حذذّدة المذذأزق األمنذذي المجتمعذذي تكذذون نتائجذذه خطيذذرة، وتمتذذد مذذن التنذذافس السذذتنفاد مذذوارد 
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وفذذي حذذاالت أخذذرى فذذبن األمذذور تذذؤول إلذذى التعقيذذد عنذذدما يتعلذذق األمذذر بتطذذور نذذزاع مسذذّلح بذذين    
انفصذذذذالية وقذذذّوات حكوميذذذذة لدولذذذذة مذذذا ذات سذذذذيادة، وفذذذي هذذذذذه الحالذذذذة تتزايذذذد حساسذذذذية األمذذذذن  حركذذذة

اإلقليمذذذي اتجذذذاه أاّل أمذذذن المجتمعذذذي، وبتحولذذذه إلذذذى صذذذدام مسذذذّلح يطذذذرح المذذذأزق األمنذذذي المجتمعذذذي 
 :تحّديات أمام السياسة األمنية الوطنية واإلقليمية ويعود ذلك إلى

 ولذذة التذذي يذذدور فيهذذا الصذذراع والذذدول المجذذاورة مثذذل حالذذة وجذذود احتمذذاالت التصذذادم بذذين الد
 .الطوارق في الجزائر وليبيا والنيجر

  وجذذود مخذذاطر التجزئذذة بحيذذث ينذذتج عذذن ذلذذك تفتيذذت الذذدول إلذذى وحذذدات صذذغيرة ليسذذت لذذديها
 .القدرة على االستمرار والبقاء

ثذل بذوزان حيذث يذرى أنذه مذع أّما بالنسبة لوايفر فتصوره لألمن ارتكذز علذى األمذن المجتمعذي مثلذه م 
وبذذذلك . 1نهايذذة الحذذرب البذذاردة وبذذروز اإلثنيذذة، أصذذبح المجتمذذع هذذو األكثذذر عرضذذة للتهديذذد والخطذذر

 : فبن كالًّ من بوزان ووايفر أعادا إبراز األمن من وجهين هما
 ويتعلذق بالدولذة والسذيادة وبقذاء " أي أن من يسعى لتأمينه يبقى دائما الدولة :  األمن الوطني

 ".النظام 
 ويضذذذم الهويذذذة وبقذذذاء المجتمذذذع، والعالقذذذة بذذذين األمذذذن الذذذوطني واألمذذذن :  األمـــن المجتمعـــي

 .المجتمعي بحسب بوزان أّنهما وجهان لعملة واحدة يتوقف أحدهما على آخر
ومذذن جانذذب آخذذر يذذرتبط األمذذن المجتمعذذي بقذذدرة المجموعذذة علذذى االسذذتمرار مذذع المحافظذذة علذذى    

روف المتغيرة والتهديدات القائمة أو الممكنة، بعبارة أخذرى أن الجماعذات خصوصيتها في سياق الظ
التذذي تعذذيش داخذذل الدولذذة حاليذذا تعتبذذر بمثابذذة الكيذذان المعنذذي بالدراسذذة األمنيذذة انطالقذذًا مذذن مدرسذذة 

بمذذا يذذوفر . 141كوبنهذذاجن، التذذي يتمحذذور موضذذوع األمذذن عنذذدها حذذول الهويذذة وبقذذاء المجتمذذع والدولذذة
 ط لترسيت الوحدة الوطنية والتعايش والمساواة والعدالة االجتماعية األسباب والشرو 

كمنطلذق لحفذاظ الجميذع علذى االسذتقرار والذدفاع عذن الذذوطن مذن أّيذة أخطذار أجنبيذة، ومذن ثذم َتحذذو ل 
المفهذذذذوم "مفهذذذذوم األمذذذذن مذذذذن مفهذذذذوم اسذذذذتاتيكي جامذذذذد مذذذذرتبط بالجغرافيذذذذا والجيوسذذذذتراتيجية والتذذذذاريت 

 ."المفهوم االجتماعي" ديناميكي م تغير م رتبط بحياة اإلنسان ذاته  إلى مفهوم" العسكري
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فذذي إدخذذال إصذذالحات كبيذذرة وعميقذذة " األمذذن المجتمعذذي " وبذذالرغم مذذن نجذذاح مدرسذذة كوبنهذذاجن    
على المفهوم التقليدي لألمن، إال أّنها ال زالذت تذرى فذي الدولذة المذالذ الرئيسذي ألمذن المجتمعذات مذا 

 ".اإلنساني  –األمن البشري " لمجموعات البشرية داخل الدول ال األفراد يحصر األمن في ا
ينطلذذق مفهذذوم األمذذن اإلنسذذاني مذذن التركيذذز علذذى الفذذرد ولذذيس الدولذذة كوحذذدة أساسذذية أي أن أّي    

وذلذك مذن خذالل . سياسة أمنية يجب أن يكون الهدف منها تحقيق أمن الفذرد إلذى جانذب أمذن الدولذة
" التمييز بين قضايا األمن بمفهومذه التقليذدي  وقضذايا األمذن بمفهومذه الجديذد  مدخل عام يقوم على

السياسذذي ويسذذتدعي  –فذذاألمن بمفهومذذه التقليذذدي يسذذتدعي مفهذذوم األمذذن العسذذكري " غيذذر التقليذذدي 
حذذذذذدودها وشذذذذذعبها ) مفهذذذذذوم المصذذذذذلحة الوطنيذذذذذة حيذذذذذث توضذذذذذع الدولذذذذذة فذذذذذي بذذذذذؤرة االهتمذذذذذام األمنذذذذذي 

 (.ومؤسساتها وقيمها 
فيتوسذذع فذذي أبعذذاد األمذذن ليشذذمل مذذا هذذو اقتصذذادي " غيذذر التقليذذدي " أّمذذا األمذذن بمفهومذذه الجديذذد    

لذيس فقذط  –واجتماعي وثقافي وبيئي وصحي، حيث توضع الجماعات والمؤسسذات داخذل المجتمذع 
في بؤرة االهتمام األمني، ويتوسع مفهوم األمن غير التقليذدي ليشذمل مذا هذو إنسذاني حيذث  –الدولة 

فمفهذذوم األمذذن اإلنسذذاني يذذنهض علذذى اسذذتدعاء أن تحقيذذق أمذذن . وضذذع الفذذرد فذذي بذذؤرة هذذذا االهتمذذامي
األفذذذراد هذذذو سذذذبيل لتحقيذذذق األمذذذن الذذذوطني واإلقليمذذذي والعذذذالمي، وعليذذذه لذذذم تعذذذد حمايذذذة األمذذذن عمليذذذة 
ّنمذذذا أصذذذبحت عمليذذذة متكاملذذذة تسذذذتلزم أيًضذذذا تطذذذذوير  تسذذذتدعي فقذذذط تطذذذوير الم قذذذدرات العسذذذكرية، وا 

 إلت ...مقدرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ال
فالدولة أصبحت اآلن تواجه أنماًطا متعذددة مذن مصذادر التهديذد والتذي ليسذت بالضذرورة مصذادر    

عسذذذذكرية ومنهذذذذا تجذذذذارة المخذذذذدرات عبذذذذر الحذذذذدود والجريمذذذذة المنظمذذذذة واإلرهذذذذاب واألوبئذذذذة واألمذذذذراض 
وعليذذه فالتهديذذد فذذي معظذذم األحيذذان غيذذر مرئذذي أو واضذذح ، فذذال .. .وانتشذذار الفقذذر والتلذذوث البيئذذي 

يمكذذذذذن مذذذذذثاًل ألي دولذذذذذة أن تغلذذذذذق حذذذذذدودها أو أن تسذذذذذتخدم القذذذذذّوة العسذذذذذكرية للحيلولذذذذذة دون انتشذذذذذار 
 .األمراض

انطالقًذا مذن أّن أمذن  142فاألمن اإلنساني هو مفهوم يتخذ مذن الفذرد وحدتذه األساسذية فذي التحليذل   
ميتذذه لذذم يعذذد ضذذامًنا أو كفذذياًل بتحقيذذق أمذذن األفذذراد، واألكثذذر مذذن ذلذذك أّنذذه فذذي أحيذذان الدولذذة رغذذم أه

كثيذذذرة تفقذذذد الدولذذذة الشذذذرعية فتتحذذذول ضذذذّد أمذذذن مواطنيهذذذا، أو ت صذذذبح الدولذذذة نفسذذذها مصذذذدرا محذذذتمال 
 : لتهديد األفراد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل
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  تنفيذه من خالل اإلجراءات البوليسية والتنفيذيذة التذي التهديدات الناتجة من القانون الداخلي و
 .ال تّتسم بالعدالة

  التهديذذذدات الناتجذذذة مذذذن التصذذذرف السياسذذذي المباشذذذر مذذذن الدولذذذة ضذذذد األفذذذراد أو الجماعذذذات
وذلك بدعوى الصالح العام، مثل طرد العمال وقّيام رجال الشذرطة بحمايذة الدولذة عذن طريذق 

نذذذذف مذذذذن جانذذذذب مؤسسذذذذات الدولذذذذة أو مذذذذا يسذذذذمى بذذذذالعنف العنذذذذف ضذذذذد المذذذذواطنين، وكذذذذذا الع
 .الهيكلي أو المؤسسي

  التهديدات الناتجذة مذن الصذراعات حذول السذيطرة علذى إدارة الدولذة أو الصذراع علذى السذلطة
على حساب الناس وأمنهم، مثل اإلجراءات ضد المعارضين السياسيين أو التفرقة العنصذرية 

 . أو اإلرهاب السياسي

 ناتجذذذة عذذذن السياسذذذات األمنيذذذة الخارجيذذذة، فالدولذذذة يمكذذذن أن تحمذذذي أفرادهذذذا مذذذن التهديذذذدات ال
: األخطذذذار الخارجيذذذة مذذذن خذذذالل اإلضذذذرار أو تعذذذريض حيذذذاة عذذذدد مذذذن األفذذذراد للخطذذذر مثذذذل

الخسذذذائر فذذذي الحذذذروب مذذذذن خذذذالل تحديذذذد النظذذذذام ألمذذذر مذذذا بأنذذذذه خطذذذر، أو تهديذذذد خذذذذارجي 
 .143يستوجب خوض حرب معينة

يرّكذذذز علذذذى الظذذذروف التذذذي يتوجذذذب توافرهذذذا لضذذذمان األمذذذن الشخصذذذي  فذذذاألمن اإلنسذذذاني أصذذذبح
لألفراد، والذي يشذمل المشذاركة السياسذية التنافسذية مذا بذين القذوى والفعاليذات السياسذية المختلفذة، 

ّرية الوصول للطعام والعناية الصحية والتعليم واإلسكان  .إضافًة إلى ح 
مذذن السذذّباقين إلذذى تعريذذذذف األمذذذذن " يذذوود إكسذذوورثي ل" وقذذد كذذان وزيذذر الخارجيذذة الكنذذدي األسذذبق    

حذالذة أو وضعيذذة تذذوصف بذخذلذوهذذذا  وحّريتهذا مذن التهديذدات التذي : " اإلنسذذانذي حيث عّرفه عذلى أنذه
وهذذي طريقذذة بديلذذة لرؤيذذة ومشذذاهدة العذذالم بحيذذث ... تمذذس حقذذوق اإلنسذذان وأمذذنهم أو حتذذى حيذذاتهم 

ساسذذية ومرجعيذذة  بذذداًل مذذن التركيذذز بشذذكل حصذذري علذذى أمذذن الذذبالد أو يعتبذذر النذذاس بمثابذذة نقطذذة أ
ويتضذذذمن األمذذذن اإلنسذذذاني اتخذذذاذ اإلجذذذراءات الوقائيذذذة مذذذن أجذذذل الحذذذد مذذذن الخطذذذر ... الحكومذذذات 

والتقليذذذذل مذذذذذن المخذذذذاطر  وكذذذذذذلك اتخذذذذذاذ اإلجذذذذراءات التصذذذذذحيحية والعالجيذذذذذة عنذذذذد إخفذذذذذاق أو فشذذذذذل 
 ."144الوقاية
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الذذدور األكبذذر فذذي التذذرويج لمفهذذوم األمذذن  3993المتحذذدة اإلنمذذائي لسذذنة  وقذذد كذذان لبرنذذامج األمذذم   
اإلنسذذاني الذذذي تبّنتذذه عديذذد دول العذذالم، فقذذد عذذّرف األمذذن اإلنسذذاني كمنظذذور جديذذد للتنميذذة، فذذاألمن 
م تمحذذور حذذول اإلنسذذذان وحاجاتذذه وكذذذذلك حمايذذة اإلنسذذان مذذذن المخذذاطر المستعصذذذية مثذذل المجاعذذذة 

فذاألمن . ي واحتمذاالت االنقطذاع المفذاجئ والضذار لحاجذات اإلنسذان اليوميذةوالمرض والقهر السياسذ
اإلنسذذاني حسذذب البرنذذامج األ ممذذي يرتكذذز علذذى التحذذرر مذذن الخذذوف والتحذذرر مذذن العذذوز والذذذي هذذو 

 .أفضل طريق لمعالجة مشكلة انعدام األمن العالمي
ن اإلنسذاني حسذب فلسذفة الحاجذات وبناء عليه فقد حدد تقرير األمم المتحدة اإلنمائي مفهذوم األمذ   

 : 2اإلنسانية والمتمثلة في
 أي ضمان الحد األدنى من المدخول لكل فرد: األمن االقتصادا. 
 أي ضمان الحد األدنى من الغذاء لكل فرد: األمن الغذائي. 

 أي ضمان الحد األدنى من الحماية والرعاية الصحية من األمراض والوقايذة : األمن الصّحي
 .منها

 والذي ي قصد به حماية اإلنسان من الكوارث الطبيعية والحفاظ على البيئذة مذن : من البيئياأل
 .استدمار اإلنسان

 والذي يعني حماية اإلنسان من العنف المادي من طرف الدولة: األمن الفردا. 

 الذي يقوم على ضمان االستقرار في العالقات االجتماعية التقليدية والحذد : األمن المجتمعي
 .العنف العرقي والطائفيمن 

 والذذذي يضذذمن للبشذذر العذذيش فذذي كنذذف مجتمعذذات تضذذمن وترقذذي حقذذوق : األمــن السياســي
 .اإلنسان

األمذذن اإلنسذذاني فذذي معنذذاه :" فقذذد عذذّرف األمذذن اإلنسذذاني George Mcleanأّمذذا جذذورف مذذاكلين    
اني يقذذذوم علذذذى أن الشذذامل يعنذذذي تحويذذذل االنتبذذذاه مذذذن األمذذذن القذذذومي إلذذذى أمذذذن األفذذذراد فذذذاألمن اإلنسذذذ

حمايذذة األفذذراد لذذن تتحقذذق مذذن خذذالل حمايذذة الدولذذة كوحذذدة سياسذذية، ولكذذن مذذن خذذالل التركيذذز علذذى 
رفاهيذة األفذذراد ونوعيذة الحيذذاة، األمذذن اإلنسذاني يعنذذي الحمايذذة مذن العنذذف الغيذذر هيكلذي الذذذي يتوافذذق 

وعليذه ... و الهجذرة الجماعيذة مع اعتبارات عّدة غير مرتبطذة بالتكامذل اإلقليمذي مثذل النذدرة البيئيذة أ
 ." 145فاألمن اإلنساني هو أمن األفراد في محيطهم الشخصي وفي مجتمعاتهم وفي بيئتهم
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األمذن :"  األمذين السذابق لألمذم المتحذدة في عذّرف األمذن اإلنسذاني Kofi Annanأّما كوفي عنان    
تمل علذى حقذوق اإلنسذان والحكذم اإلنساني في أوسذع معانيذه يشذمل غيذاب العنذف والصذراع، فهذو يشذ

الراشذذد والحصذذول علذذذى التعلذذيم والرعايذذة الصذذذحية وضذذمان الفذذرص والخيذذذارات المتاحذذة لكذذل األفذذذراد 
 ." 146والحد من الفقر وتحقيق النمو االقتصادي ومنع النزاعات

 حمايذذذة الجذذذوهر الحيذذذوي لحيذذذاة جميذذذع البشذذذر:" وت عذذذّرف لجنذذذة أمذذذن اإلنسذذذان األمذذذن اإلنسذذذاني بأّنذذذه   
بطرائق تعزز حريات اإلنسان وتحقيق اإلنسان لذاته، فأمن اإلنسان يعني حمايذة الحريذات األساسذية 

ويعنذي حمايذة النذاس مذن التهديذدات واألوضذاع الحرجذة  -تلك الحريذات التذي تمثذل جذوهر الحيذاة  –
يجذذاد الذذنظم االقتصذذادية واالجتماعيذذة والبيئيذذة والسياسذذية والعسذذكرية والثق افيذذة التذذي تمذذنح والمتفشذذية، وا 

 .147مًعا الناس لبناء البقاء على قيد الحياة وكسب العيش والكرامة
األمذذذن اإلنسذذذاني هذذذو الحالذذذة التذذذي يتمتذذذع فيهذذذا األفذذذراد والمجتمعذذذات  ويشذذذير محمذذذد بغليلذذذو إلذذذى أنّ    

ة ف مذع العوامذل المعيقذة لحقذوقهم اإلنسذانية والبيئيذأو تخفذيض أو التكّيذ بالخيارات الضرورية، إلنهاء
 فاألمن .  واالجتماعية، ويكونوا قادرين على المشاركة الفعلية في تحقيق هذه الخيارات

اإلنسذذاني ينبذذع مذذن طموحذذات مفادهذذا السذذعي لتحقيذذق قذذدر مذذن الرفاهيذذة والكرامذذة للبشذذر، فهذذي رؤيذذة 
الوفذذاء باحتياجذذات اإلنسذذان الرئيسذذية وحرياتذذه : بسذذيطة، ولكذذن لهذذا مفعولهذذا الخذذاص المتمحذذور حذذول

 .148ساسيةاأل
وفي هذا السّياق ذكذر ليذوود إكسذوورثي أن األمذن اإلنسذاني يعذد فذي جذوهره جهذًدا يرمذي إلذى بنذاء    

كمذذذا تعذذذد فيذذذه معذذذايير حقذذذوق ... مجتمذذذع عذذذالمي تمثذذذل سذذذالمة الفذذذرد فيذذذه مركذذذز األولويذذذات الدوليذذذة
 .149اإلنسان وسيادة القانون متقدمة ومنتشرة في شبكة تحمي الفرد
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بن دراسذذذة األمذذذن ترتكذذذز علذذذى ثذذذالث مسذذذتويات يوضذذذح مذذذن خاللهذذذا األطذذذراف وحسذذذب ميلذذذر فذذذ     
 :المعنية باألمن والقيم المعنية بالتهديد، ويندرف ذلك ضمن التعريف الذي قّدمه وولفز لألمن

 
 القيم المهددة             موضوع األمن : العنصر     

 .القّوة *السيادة  - "المدرسة الواقعية " الدولة  -
 . الهّوية - "األمن المجتمعي " لمجموعة ا -
 .الرفاه *البقاء  - "األمن اإلنساني " األفراد  -
 0ص . مرجع سابق . المصدر عادل زقاع   

 ((UNDPمفهوم األمن اإلنساني حسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( : 02)الجدول رقم 
 الهدف ة القيم األساسي طبيعة التهديدات  القيم المهددة

 الدولة -
 األفراد -

 الطبيعة -

الجماعذذذذذذذذذذذذذذات  -
 المجتمعية

القمذع : السياسية -
 *التعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيب
 *االختطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاف

انتهاكذذذذذذذذذذات حقذذذذذذذذذذوق 
 .اإلنسان

: االقتصـــــــــــــادية -
 .التشرد  *الفقر

 .الجوع: الغذاء -
: الشخصــــــــــــــــية -

 *العنذذذذذذف الجسذذذذذذذدي
 .الجريمة

القمذذذع  : المجتمـــع -
 .التمّيز *التفكك 

 *التلوث : البيئة -

 .الطبيعيةالكوارث 
األوبئذذة  : الصــحة -

التحذذذذذذذذذذذذذذرر مذذذذذذذذذذذذذذن  -
 .الخوف

التحذذذذذذذذذذذذذذرر مذذذذذذذذذذذذذذن  -
 .العوز

 الفرد -



عذذذدم  *األمذذذراض *
 .الكفاية الصحية

 : المصدر 
Ramesh thakur . human security regimes . Paper prepared for the work shop on 

Human security . University of Queenshand . Brisbane . Australia . 3-4 September 

1998 . P 16 
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 خصائص ومقّومات األمن اإلنساني : المطلب الثالث
ة لألمذن سذواء أمذن الدولذة اّتسم مفهوم األمن اإلنساني بعّدة خصائص ت مّيزه عذن المفذاهيم التقليديذ   

أو المجتمذذع، إذ أّنذذه ينطبذذق علذذى الوحذذدات األقذذل المتمثلذذة فذذي األفذذراد فتذذوفير األمذذن الذذداخلي لألفذذراد 
ي عتبر من مظاهر نزع الخوف على الحيذاة والملكيذة والحريذة اإلنسذانية والذذي يمكذن أن ينشذأ مذن أي 

الكريمذذة وعلذذى نمذذط مناسذذب للحيذذاة ت عتبذذر تهديذذد خذذارجي أو داخلذذي، فحذذق تذذوفر األفذذراد علذذى الحيذذاة 
 .150سمة أساسية لألمن اإلنساني

 :2أربع خصائص أساسية لألمن اإلنساني(  UNDP) وقد حّدد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    
  األمن اإلنساني شامل عالمي، فهو حق اإلنسان في كل مكان وعليذه فهذو يشذمل أمذن البشذر

 .كانت أو غنية في كل دول العالم سواء فقيرة
 مكونات األمن اإلنساني متكاملة يتوقف كل منها على اآلخر. 

  األمذذن اإلنسذذاني ممكذذن مذذن خذذالل الوقايذذة المبكذذرة، حيذذث أنذذه مذذن األفضذذل مواجهذذة تهديذذدات
ومثذال ذلذك . األمن اإلنساني في بدايتها، ألن مواجهة التهديذدات بعذد تصذاعدها أعلذى بكثيذر

الجنذود فذي الصذذومال تجلذب أمنذذًا أقذل، عّمذا إذا تذذم إنفاقهذا فذذي  مليذار دوالر علذذى 2أن إنفذاق 
الصذذومال فذذي وقذذت سذذابق أي منذذذ عشذذر سذذنوات لتنميذذة ودعذذم شذذعب الصذذومال وبنذذاء عليذذه 

 .فالوقاية المبّكرة في إطار األمن اإلنساني أفضل بكثير من التّدخل الالحق

 حيذا بهذا اإلنسذان فذي مجتمذع مذن األمن اإلنساني محذوره اإلنسذان، فهذو يذرتبط بالكيفيذة التذي ي
المجتمعات ومدى حريتهم فذي ممارسذة خيذاراتهم المتعذددة وقذدرتهم علذى الوصذول إلذى فذرص 

 . السوق والفرص االجتماعية،  وربما إذا كانوا يعيشون في صراع أم في سالم

فذذذذذاألمن اإلنسذذذذذاني يّعبذذذذذر مذذذذذن خذذذذذالل هذذذذذذه الخصذذذذذائص عذذذذذن ارتباطذذذذذه الوثيذذذذذق بحاجذذذذذة األفذذذذذراد     
جماعذذذذذات مذذذذذن أجذذذذذل التواجذذذذذد واالسذذذذذتمرارية، وعليذذذذذه فذذذذذاألمن اإلنسذذذذذاني مذذذذذرتبط بتحقيذذذذذق االكتفذذذذذاء وال

االقتصذذذادي واالجتمذذذاعي واحتذذذرام الحقذذذوق الفرديذذذة والحريذذذات األساسذذذية والحمايذذذة مذذذن كذذذل مذذذا يهذذذدد 
 .الحياة اإلنسانية

مان األمذذذذن كمذذذذا يتمّيذذذذز األمذذذذن اإلنسذذذذاني بتركيذذذذزه علذذذذى الظذذذذروف الداخليذذذذة الواجذذذذب توفرهذذذذا لضذذذذ   
الشخصذذذي والسياسذذذي لألفذذذراد، كمذذذا يهذذذتم بذذذالظروف الواجذذذب تحقيقهذذذا لضذذذمان االسذذذتقاللية السياسذذذية 
والتذذذي غالًبذذذا مذذذا تذذذرتبط بذذذالنمط الذذذديمقراطي الذذذذي تنتهجذذذه الدولذذذة  والتذذذي تشذذذمل المشذذذاركة السياسذذذية 
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الشخصذية ضذمن حذدود  التنافسية ما بين القوى والفعاليات السياسية المختلفة وحرية التعبيذر والحريذة
 .151القانون والتنمية البشرية

ومّمذا سذبق نسذتقرأ . 152وبذلك فاألمن اإلنسذاني فذي أبسذط صذوره يعنذي أمذن الحيذاة بالنسذبة لألفذراد   
مذذن خصذذائص األمذذن اإلنسذذاني تخليذذه عذذن كثيذذر مذذن المعتقذذدات التقليديذذة لألمذذن وتوثيذذق غيرهذذا مذذن 

 : خالل
 نسان كذلكأنه ليس أمن األرض فقط، بل أمن اإل. 
 نما من خالل التنمية  .أنه ليس األمن من خالل السالح فقط، وا 

  نما أمن األفراد في بيوتهم ووظائفهم  .أنه ليس فقط أمن األمم، وا 

 نما الدفاع ضد الصراعات بين الناس  . 153أنه ليس األمن ضد الصراعات بين الدول، وا 

البشذذرية وكرامذذة اإلنسذذان وكذذذلك تلبيذذة  يرتكذذز مفهذذوم األمذذن اإلنسذذاني باألسذذاس علذذى صذذون الكرامذذة
احتياجاته المعنوية بجانب احتياجاته الماّدية، واالقتراب الرئيسي هنا هذو أن األمذن يمكذن أن يتحقذق 
مذذن خذذالل إتبذذاع سياسذذات تنمويذذة رشذذيدة وأّن التهديذذد العسذذكري لذذيس الخطذذر الوحيذذد، لكذذن يمكذذن أن 

المساواة المقبولة في الحياة، وعدم وجذود ضذمانات  يأخذ التهديد شكل الحرمان االقتصادي وانتقاص
كافيذذذذة لحقذذذذوق اإلنسذذذذان األساسذذذذية، فتحقيذذذذق األمذذذذن اإلنسذذذذاني يتطلذذذذب تحقيذذذذق التنميذذذذة االقتصذذذذادية 

 .154المستدامة وصون حقوق اإلنسان وحّرياته والحكم الرشيد والمساواة االجتماعية وسيادة القانون
رتكز على أن السياسات العامة ينبغي أن تقوم على مواجهة فالم قّوم األساسي لألمن اإلنساني ي   

 كافة أشكال االضطهاد واالستعباد والحرمان واألوضاع الحرجة والقاسية التي قد تمّس 
بالكرامة البشرية، فاألمن اإلنساني يقوم أساًسا على فكرتين  إستراتيجيتين هما فكرة الحماية وفكرة 

 :155التمكين
نذاس مذذن كذل المخذذاطر بمذا تتطلبذه مذذن تذوفير جهذذود م نسذجمة لتطذذوير الحمايذة عبذر وقايذذة ال -3

يجاد أخرى كفيلة بمعالجة هذه المخاوف بمنهجية  .المعايير القائمة، وا 
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153Mahbub Ulhaq . A New frame work for development cooperation . UN . chromicle .United Nations Publications . 
New York . Dec 1993 . P 3 
  

 84ص .   5884. جامعة القاهرة . مركز الدراسات األسيوية .  تحول مفهوم األمن اإلنسان أوال. مد عرفة خديجة مح 154
 138ص . مرجع سابق . سياسة الحرب على اإلرهاب وتأثيراتها في األمن اإلنساني . بن الصغير عبد العظيم  155

  



التمكذذين عبذذر مسذذاعدة النذذاس علذذى تطذذوير قذذدراتهم علذذى أن يصذذبحوا مشذذاركين كذذاملين فذذي  -2
 .صنع القرار

 :نسانيومن األسس والمقّومات التي يرتكز عليها األمن اإل
  ّنة بجانب التنمية األداة الفاعلة في تحقيق األمن اإلنساني هي ما يطلق عليها القوة اللي

يمكن تحقيق األمن اإلنساني من خالل التغيير  ومن ثم ،البشرية وتحقيق الديمقراطية
 .من األداة العسكرية الهيكلي بدالً 

طق النزاع أو في األنظمة االستبدادية استخدام القوة لتحقيق األمن اإلنساني في منا إذا ما تمّ 
وجماعية تحت مظلة المنظمات الدولية، فالدول  أن يتم بطريقة قانونية دّ الشرسة فهذا ال ب  

يجب أن تتفاعل معًا لتشكيل قواعد ( الحكومية وغير الحكومية)والمنظمات اإلقليمية والدولية 
بمفردها مواجهة مصادر تهديد األمن إذ ال تستطيع دولة  ،مجاالت األمن اإلنسانيالعمل في 
  .اإلنساني

 رغم أن المفهوم يتجاوز النظرة التقليدية ألمن الدولة، فبنه ال يعني تهميش دور الدولة، 
ففي التحليل النهائي الدولة هي المسئولة عن توفير األمن للمواطنين خاصة في ظل تعقد 

 .مصادر تهديد أمن األفراد في ظل العولمة
  ّز اقتصادية أو أمنية لصانع القرار يجب أن تشتمل على بعد اجتماعي، ويركّ سياسة  أي

مفهوم األمن اإلنساني على أن السياسات العامة ينبغي أن تركز على مواجهة كافة أشكال 
  .االضطهاد واالستبعاد

 ا للمنظور التقليدي لألمن تحقيق األمن يعد مباراة صفرية، فبن تحقيق األمن كان وفقً  اإذ
نساني يعد مكسًبا لجميع األطراف من أجل التنمية البشرية المتوازنة واألمن الجماعي اإل

  .156طويل المدى
 إلى تأدّ  األخير هذا تطورات أنّ  إالّ  اإلنساني األمن تحقيق في جوهرية تعتبر المرتكزات هذه كلّ 

 تحقيق كزاتلمرت وسنتعرض لتحقيقه المختلفة الركائز أو األخرى المتطلبات من العديد ظهور
 :من خالل ثالث مستويات اإلنساني األمن
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 يعلى المستوى المحل :أوال  
 لبات األمن اإلنساني وأمن ضرورة التوصل إلطار مالئم يمكن من خالله التوفيق بين متط

فتحقيق أي منهما ال يمكن أن يتم بمعزل  ،الرتباط أمن األفراد بأمن الدولةنظًرا  ،الدولة
 .عن اآلخر

 ادة بناء نظم واقتصاديات الدول يجب أن تنبع من اقتراب إنساني وأن تكون عملية إع
موجهة نحو خدمة وتحقيق أمن األفراد من خالل خلق المؤسسات الكفيلة بتحقيق متطلبات 

  .األمن اإلنساني والرفاهة اإلنسانية
  ّن سياسات تنموية رشيدة على المستوى المحلي يستلزم خلق نوع من التوازن بي باعإت

متطلبات أمن األفراد وأمن الدولة، من خالل توازن بين اإلنفاق على الصحة والتعليم من 
يالحظ  5881ا لتقرير التنمية البشرية لعام فوفقً . جهة، واإلنفاق العسكري من جهة أخرى

انخفاض نسبتي اإلنفاق على الصحة والتعليم مقارنة باإلنفاق العسكري كنسبة من الناتج 
  .الي وخاصة في الدول ذات التنمية البشرية المنخفضةالمحلي اإلجم

 عضويتهم خالل من الشامل القومي األمن إنتاف في للمواطن الوطني الدور ديتجسّ  ومنه   
 ويتجسد الوطنية المكتسبات وحماية والتقدم البناء ميادين في ووطنهم لدولتهم يجابياإل وعطائهم

 :157هاأهمّ  من لعلّ  و ووطنهم، دولتهم دتهد التي التحديات مواجهة خالل من ذلك

ويتجّسد في دور المواطن في إقرار النظام الديمقراطي والحفاظ عليه، : التحّدا السياسي -
 .والحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها وأمنها العام

 ية والطائفية التي تهدد التماسكتكز دور المواطنين هنا بنبذ العرقوير  :التحّدا االجتماعي -
 .اعي الوطنياالجتم

 الالفعّ  والنشاط الذاتية والمثابرة بالعمل يتجسد هنا المواطنين ودور :التحّدا االقتصادا -
 الفعل صوب المجتمعي بالنهوض اأيضً  دويتجسّ  االحتيال، أو االسترخاء عن ابعيدً 

 .ومؤسساتها الدولة مع بالتعاون والمتطور والمدروس الواعي االقتصادي
ودور المواطنين هنا يتجّسد باالحترام وااللتزام الكامل بمنظومة القوانين : تحّدا النظام العام -

 .المنظمة للدولة
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 على المستوى اإلقليمي: ثانيا 

د وتشابك قضايا األمن اإلنساني فبن التعاون اإلقليمي يعد إطاًرا مالئًما صعوبة وتعقّ  في ظلّ    
ومع هذا نجد أن . مثل قضايا الالجئينلمواجهة مصادر تهديد األمن اإلنساني وخاصة في قضايا 

فبجانب االتفاقيات التجارية واالقتصادية، فالمنظمات . دور المنظمات اإلقليمية ما زال محدوًدا
ففي . اإلقليمية مطالبة بتوجيه مزيد من االهتمام لقضايا األمن اإلنساني ومنها قضايا الالجئين

هت لمفهوم هناك بعض المنظمات التي تنبّ مليون الجئ، و  5.5جنوب شرقي آسيا وحدها يوجد 
ومع هذا يظل دور المنظمات  (رابطة أمم جنوب شرقي آسيا)سيان األمن اإلنساني ومنها اآل

اإلقليمية بحاجة إلى مزيد من التفعيل فيما بينها لمواجهة التحديات السابق ذكرها من مشكالت 
 .الجئين وتجارة مخدرات وجريمة دولية

 توى العالميعلى المس: ثالثا 

قضايا األمن اإلنساني هي باألساس قضايا كونية أو عالمية ومواجهتها تتطلب سياسات رشيدة    
ومن أبرز المتطلبات على المستوى العالمي لتحقيق األمن . وتعاوًنا على المستوى العالمي

 :اإلنساني
لمتطلبات إدخال بعض اإلصالحات على نظام األمم المتحدة بحيث يصبح أكثر استجابة  -

يكون هدفها األمن اإلنساني، ويمكن اقتراح إنشاء لجنة لألمن اإلنساني في إطار المنظمة 
دراسة أوضاع األمن اإلنساني في مختلف أنحاء العالم وتقديم تقاريرها في هذا الصدد، 
ومن ناحية أخرى هناك ضرورة للتوصل إلى أداة إلزامية تلزم الدول بتنفيذ تعهداتها الدولية 

 .ي إطار االتفاقات الدولية المتعلقة بقضايا حقوق اإلنسانف
يتطلب تحقيق األمن اإلنساني نموذًجا جديًدا للتنمية البشرية، وتحقيق هذا النوع من التنمية   -

البشرية يتطلب درجة عالية من التعاون العالمي لتحقيق التنمية، أي تصميم إطار جديد 
وترتكز تلك السياسة التنموية على محاربة . من اإلنسانيللتعاون التنموي ليالئم التزامات األ

  .158الفقر على المستوى العالمي، ومكافحة انتشار مرض اإليدز، ومحاربة التلوث البيئي
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 الهجرة غير الشرعية في إطار سياسة الجوار األوروبي: المبحث الثاني
األوروبي  ديد بين االتحادهدف تجنب نشوء خط تقسيم جمن سياسة الجوار األوروبية  تنطلق   

والرفاه لجميع األطراف  من ذلك على تعزيز االستقرار واألمن الموسع وجيرانه، والعمل بدالً 
 .المعنيين

ا إلى مع جيران االتحاد األوروبي استنادً  امتيازيةعالقات  تقدم سياسة الجوار األوروبيةكما    
وتشجيع  نون والحكم الصالح وحقوق اإلنسانالقا في مجال سيادة بالقيم المشتركة االلتزام المشترك

 .عالقات الجيرة الحسنة، ومبادئ اقتصاد السوق والتنمية المستدامة
 اإلطار العام لسياسة الجوار األوروبي: المطلب األول

، وهي ناتجة عن المشروع 159تنبثق سياسة الجوار األوروبي عن المؤسسات األوروبية   
ة واألمنية المشتركة ويعود تاريخها إلى نشر المفوضية األوروبية في األوروبي للسياسة الخارجي

إطار جديد للعالقات مع : أوروبا الموسعة والجوار" الوثيقة الرسمية الموسومة بذذذ  5884مارس 
تطالب دول  5884، فاإلستراتيجية األوروبية لألمن عام "الدول المجاورة في الشرق ودول الجنوب

على اعتبار أّن انخراط " بلدان الحكم الرشيد " تحاد األوروبي ببطالق تجمع الجوار المباشر لإل
الجيران في النزاعات العنيفة، إضافة إلى الدول الضعيفة حيث تنتشر الجريمة المنظمة 
والمجتمعات الفاشلة حيث النمو الديموغرافي االنفجاري على حدود أوروبا فكل ذلك يخلق لدول 

 .ثير من المشكالتاإلتحاد األوروبي الك
بلدان " تاريت التوسع بعشر بلدان في شرق ووسط أوروبا  5883ومع االقتراب من األول مايو    

بات البحث عن سياسة جوار متماسكة مسألة " البيكو والجزيرتين المتوسطيتين قبرص ومالطا 
ت الممّيزة مع البلدان أكثر إلحاًحا فالمعاهدات الدستورية لإلتحاد األوروبي تحدد هدف هذه العالقا

المجاورة ببقامة فضاء مزدهر مؤسس على قيم االتحاد ويتميز بعالقاته المتينة والسلمية القائمة 
، مطلًقا 160على التعاون وعليه فبن مفهوم الجوار قد وجد طريقه إلى القاموس القانوني لإلتحاد

 سياسة غطي ت   .5883عليها سياسة الجوار األوروبي الجديد بدًء من سنة 
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 -الجزائر: المجاورة التي تفصلها عن االتحاد حدود برية وبحرية وهي الجوار األوروبية البلدان
 -مولدوفا المغرب -ليبيا -لبنان -إسرائيل -جورجيا -مصر -روسيا البيضاء -أذربيجان أرمينيا

المجاورة  تعد روسيا ضمن البلدان كما. تونس وأوكرانيا -سورية -األراضي الفلسطينية المحتلة
تغطي مجاالت  إستراتيجيةشراكة  االتحاد من خالل لالتحاد وتتطور العالقات بينها وبين

 .161مشتركة
م األول على توفير إطار شراكة معزز يقوم التصور الرئيسي لسياسة الجوار األوروبي في المقا   

مع البلدان الواقعة شرقي الحدود األوروبية الجديدة التي نتجت عن توسع اإلتحاد األوروبي سنة 
وذلك بهدف منع بزوغ حدود جديدة، وعلى اعتبار ضعف الشراكة األورومتوسطية فقد تم  5883

راكة والهدف من هذه الشراكة هو توسيع سياسة الجوار لتشمل البلدان المنضوية تحت هذه الش
إنشاء منطقة استقرار وأمن وازدهار مشتركة تتمتع بقدر عالي من التعاون االقتصادي والتكامل 

ينبغي :" إلى أّنه 5884السياسي وفيما يتعلق بالهجرة فقد أشارت اللجنة األوروبية في عام 
نشاء آليات لإلتحاد أن يدعم الجهود التي تبذلها الدول المجاورة لمكافح ة الهجرة غير الشرعية وا 

، وبالمثل أشارت الخطة "فّعالة في حالة العودة والسيما بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين العابرين 
يمكن أن ت عطى أولوية أيًضا للتعاون فيما يتعلق بالهجرة :" إلى أّنه 5883اإلستراتيجية لعام 

 ". 162واللجوء
تكمن الفوارق  حيث أن البلدان ال تتطور بنفس السرعةية من مبدأ تنطلق سياسة الجوار األوروب   
ويقترح االتحاد األوروبي إحكام  اسي، االجتماعي والثقافي لكل بلدالوضع االقتصادي، السي في

في عمليات اإلصالح، فستكون  سريًعاإذا رغب الشريك بالتقّدم . الشراكة بناء على طلب الشركاء
لتغيير فتكون في اا إذا كان البلد أقل رغبة أمّ . أكثر طموحا الشراكة ونأكثر ومضموطيدة العالقة 
األهداف  ذا التمييز بينإن ه. أقل وأكثر عموميةذات متطلبات رخاوة والشراكة  أكثرالعالقة 
م فّصل على  توجه"ن بهذه السياسة للتحدث عن فين المكليالموظفوالذي يدفع ب البلدان حسب
 .ألوروبيةار ولى لسياسة الجواالخاصية األ وه "المقاس
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 خاصذةعالقة الشراكة مشروطة بالنتائج أو باألوضاع ال الخاصية الثانية لسياسة الجوار، هي أنّ    
نّ  فقذط تمويذلمن حيث ال ليسببلدان الشراكة،  التوأمذة، )     المسذاعدات التقنيذةمذن حيذث ا مذا أيًضذوا 

 .ةوالمشاركة في البرامج األوروبي...( نقل المعرفة
االعتذراف باالعتمذاد  هذياألمنيذة األوروبيذة  لإلسذتراتيجيةاالقتذراب الشذامل  فيانت نقطة البداية ك   

، ومذن والعسذكري والبيئذي والثقذافي واالجتمذاعي واالقتصذادي السياسذي المتبذادل بذين كذل أبعذاد األمذن
االقتذراب  هذذا إلذى تشذكيل مجموعذة سياسذات متكاملذة لكذل هذذه األبعذاد وقذد تمذت ترجمذة ثذم الحاجذة

 Multilateralism الفاعلذذة رف بالتعدديذذةاألمنيذذة األوروبيذذة ع ذذ اإلسذذتراتيجية فذذيإلذذى هذذدف عذذام 
Effective مذن خذالل هذدف  األوروبذيق بجيران االتحاد فيما يتعلّ  ت ترجمة هذا االقترابحين تمّ  في

 األوروبذيشذرق االتحذاد  فيوهو تطوير دائرة من الدول ذات الحكم الرشيد  األوروبيلالتحاد  رئيسي
سياسذة الجذوار  مثذلت   وبالتذاليوذلذك عبذر إقامذة عالقذات تعاونيذة أعمذق وأقذوى  حدود المتوسط وعلى

مكذن اعتبذار االتحذاد ، حيث ي  اإلقليمي األمنية األوروبية على المستوى لإلستراتيجيةا تطبيقً  األوروبي
وعذة مذن الذدول تذرتبط مخاوفهذا األمنيذة مجم أي ،متشذابك منيمجتمع أ هم لى أنّ وجيرانه ع األوروبي

منهذذا بمعذذزل عذذن األخذذرى، وقذذد اسذذتطاع  أليّ  القذذومييمكذذن إدراك األمذذن  األساسذذية لدرجذذة أنذذه ال
هذذا النجذاح  وعليذه اآلن أن يوسذع (دول وسذط وشذرق أوروبذا)تأمين استقرار القذارة  األوروبي ادذاالتح

وروبيذذذة مذذذع األ اإلسذذذتراتيجيةورقذذذة الشذذذراكة  حالموسذذذع وتوضذذذ األوروبذذذيإلذذذى الجيذذذران الجذذذدد لالتحذذذاد 
أنذه تجذاوز نطذاق طموحذه  5883يونيو  في األوروبيتبناها المجلس  التي المتوسط والشرق األوسط

 فذي األوروبذيلالتحذاد  الرئيسذييتمثل الهذدف  وبالتالي ،ليسعى إلى شرق أوسط موسع داخل أوروبا
 األوروبذيسياسذة الجذوار  وتقذوم 163لجذوار الجديذدةتوسيع دائرة األمن حول أوروبا من خالل سياسة ا

، حيذث رأت 5885كوبنهذاجن ديسذمبر  فذي األوروبذية المجلذس قمّ  فيعلى فكرة بسيطة تم تدشينها 
 لكذذييجذذب أن ينتهذذز فرصذذة توسذذعه نحذذو الشذذرق  األوروبذذي الذذدول األوروبيذذة األعضذذاء أن االتحذذاد

ب إيجذذاد نفذذس الوقذذت، تجّنذذ يالمشذذتركة وفذذن علذذى أسذذاس مذذن القذذيم الجيذذرا ن عالقاتذذه مذذع دولحّسذذي  
مذع  إلى ضرورة إيجاد عالقات أقوى األوروبيدعا المجلس  جديدة داخل أوروبا ولهذا خطوط تقسيم

 األوروبذذيياسذذة الجذذوار س تهذذدف وبالتذذالي ،164الروسذذيا ودول جنذذوب المتوسذذطومولذذدوفيا وبأوكرانيذذا 
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ول الجذذذذوار مذذذذن أجذذذذل تقويذذذذة األمذذذذن  مذذذذع 5883 فذذذذي األوروبذذذذيإلذذذذى مشذذذذاركة فوائذذذذد توسذذذذع االتحذذذذاد 
 األوروبذذيظهذذور خطذذوط تقسذذيم جديذذدة بذذين االتحذذاد  مة لمنذذعصذذمّ م   فهذذيكذذل الذذدول،  فذذيواالسذذتقرار 

 األوروبذذيأنشذذطة االتحذذاد  فذذيعليهذذا الفرصذذة للمشذذاركة  تعذذرض نفذذس الوقذذت يالموسذذع وجيرانذذه وفذذ
عامذذذل سياسذذذة الجذذذوار أعمذذذق وتت وثقذذذافي واقتصذذذادي يوأمنذذذ سياسذذذيتعذذذاون  المختلفذذذة، مذذذن خذذذالل

 األمنيذة األوروبيذة، وهذذو هذدف بنذاء األمذذن مذع دول اإلسذتراتيجية فذذيأحذد األهذداف  مذع األوروبذي
لتذذزام المتبذذادل اال الجذذوار وتعذذرض سياسذذة الجذذوار إقامذذة عالقذذات متميذذزة مذذع دول الجذذوار تقذذوم علذذى

اإلنسذذان بمذذا فيهذذا  قذذوقالرشذذيد واحتذذرام ح مجذذاالت حكذذم القذذانون والحكذذم فذذيخاصذذة  بذذالقيم المشذذتركة
بمعنذى  اقتصذاد السذوق والتنميذة المسذتديمةالحسذنة، ومبذادئ  وتقويذة عالقذات الجيذرة حقذوق األقليذات
 بمزايذذا العضذوية دون الذدخول فيهذذا خاصذة األوروبذياالتحذاد  فذذيغيذر األعضذاء  أن تتمتذع الذدول

ل األوروبيذة أن المشذاركة الذدو  تة البشرية  فقد رأحرية انتقال السلع ورؤوس األموال والخدمات والقوّ 
حيذث  األوروبذيالحيوية وهذو مذا قذد تذوفره سياسذة الجذوار  حاجة ملحة إلى إعادة فيمتوسطية األورو 

من الرخاء المشذترك والقذيم المشذتركة، وذلذك عبذر إيجذاد شذراكات أعمذق مذع  تهدف إلى إقامة منطقة
الهذدف  وعذة مذن الحذوافز لتحقيذق هذذاواقترحذت المفوضذية األوروبيذة مجم األوروبذياالتحذاد  جيذران

األسذواق ووضذع إطذار للهجذرات  وفذتح يمنها توسيع السذوق الداخليذة، ووضذع نظذام تفضذيالت تجذار 
النقذذذل والطاقذذذة وشذذذبكات االتصذذذاالت ومنطقذذذة  مجذذذاالت فذذذيالقانونيذذذة وحركذذذة األشذذذخاص، والتكامذذذل 

يجاد مؤسسات النظذام  فيوكذلك دعم التكامل  جديدة لتطوير وحماية االستثمار البحث األوروبية، وا 
 واالقتصذادي السياسذياإلصذالح  فذي، وذلذك علذى أن يذتم ربذط هذذه الفوائذد بالتقذدم العذالمي التجذاري

 .165المشروطية اإليجابيةبهذه الدول فيما يمكن تسميته  في
وار سياسة ج أيّ  مثلها مثل األوروبية الجوار لسياسةبالنسبة نيوي ب  يعتبر عد التعاقدي الب  ف    

تّم  التي عملالعبر آليات  قد من خالل النقاش والمفاوضاتم العَ بشكل ملموس، ي ترجَ و بشكل عام 
ت تعارف متبادل أفضل بالنسبة للموظفين الذين تموالذي يستدعي يمّثل هذا البعد . وضعها
  ".ركةولية المشتئالمس"مبدأ  األكثر ثراء والذي ينتهي إلى  سة الجوارروافد سيا، أحد مقابلتهم
 " تقرير عن كل بلد" مفوضية األوروبية تنفذها ال ةدراسة حال طط العملإعداد خسبق تكما 

ت ما عدا خمس سنواهي مّدة خطة العمل و  .هذا التقييم قاعدة لصياغة خطة العمل يشكلو 
  .ثالث سنوات فهيبالنسبة إلسرائيل مولدافيا وأوكرانيا 

                                                 
165Sven Biscop. Op.Cit. pp 6-7  



ترتكز  سوف":على النحو التاليالسياسية لخطط العمل  المفوضية األوروبية األولويات عرضت   
وتحديدا  مشتركةالقيم ال ات بشأنبين االتحاد األوروبي وجيرانه على االلتزام متيازعالقات اال
 تي تنظملمبادئ الوكذلك بشأن ا واحترام حقوق اإلنسان، رشيدالقانون، الحكم ال سيادةالديمقراطية، 

وتهدف هذه السياسة إلى تقريب  ".مة ومكافحة الفقراالتنمية المستد ،اقتصاد السوق، التبادل الحر
 المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية مع تلك المعتمدة في لّ في ج   تشاريع بلدان الجوار

 .لالتحاد األوروبي ا في السوق الداخليةالفضاء األوروبي وذلك قصد إدماف بلدان الجوار تدريجيً 
باالتفذاق بذين اإلتحذاد األوروبذي وبلذد الجذوار  هذذه السياسذة علذى إعذداد خطذة عمذل ويتوقذف تنفيذذ   

األهداف واإلجذراءات والبذرامج التذي يقذع التعهذد بهذا قصذد تحقيذق هذذه  المعني تحتوي على جملة من
 : 166وتشمل خطة العمل أساسا .األهداف

 .الجانب السياسي *
 .واالجتماعيةالتنمية االقتصادية  *
 .واالتصاالتالطاقة  - البيئة – النقل – ألساسيةالبنية ا *
 .تيسير المبادالت التجارية *
 .الشؤون الداخليةالعدل و   *
 .العالقات بين الشعوب، التعليم والثقافة *

السياسذة  متوسذطية حيذث ال تهذدف هذذه دير العالقذات األورومسذار برشذلونة اإلطذار الذذي ي ذ ويبقذى
التعذاون فذي إطذار المجذاالت  أن تحذل محلهذا بذل ترمذي إلذى تعميذقالشذراكة أو  اتفاقذاتإلى تعويض 

   .االتفاقاتالتي تتضمنها هذه 
عبذر احتذرام حقذوق اإلنسذان  :يذتم بنذاءه مذع الذدول الشذريكة أوالً وف يمر الحوار السياسذي الذذي سذ   

تمذذذذع الذذذذي يفتذذذذرض تطذذذوير المج رشذذذيدالقذذذانون، الديمقراطيذذذة، الحكذذذذم ال سذذذذيادةوالحريذذذات األساسذذذية، 
التجذذذارة ب المتعلقذذذةبالنسذذذبة لألولويذذذات الذذذت ...المذذذدني، المسذذذاواة بذذذين المذذذرأة والرجذذذل، مكافحذذذة الفسذذذاد

بذذين بذذل أيضذذا االتحذذاد األوروبذذي و  الشذذركاء بزيذذادة حجذذم التبذذادالت بذذينفقذذط تمذذر هذذي ال والسذذوق، ف
 فذذي سذذاهمن ت  الشذذراكة األورومتوسذذطية ألذذدول خطذذط العمذذل يتعذذين علذذى  بهذذذا فبنذذه .الشذذركاء أنفسذذهم

يمكذن . والزراعذة بتوسذيعها لقطذاعي الخذدمات وتحديذدا "متوسطية األورو إنجاز منطقة التبادل الحر"
 ة الداخليذذ ةفذذي السذذوق األوروبيذذ تهامشذذاركدراسذذة  الجذذوار سياسذذة فذذي شذذركاءالكافذذة وبالنسذذبة ل الحقذذاً 

 ةالماديذرتباطذات واال بادلذةت المتوعلذى تحسذن االتصذاال لقذوانينبناء على التقارب في التشذريعات وا"
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الجوار األوروبية يجب أن تترافق مذع  المشاركة في مشروع سياسة " غير أنّ  ".مع االتحاد األوروبي
 ".مساواةلاعدم مكافحة الفقر و إلى سياسات فاعلة تهدف 

لقواعد األساسية ل الترويجمن خالل البعد االجتماعي  على عملالخطط  كما تحتوي وت شّدد   
 سواء المهاجرينللعمال ، تحسين ظروف العمل في الخدماتوالحوار االجتماعي، المساواة  للعمل

ه الحاملة كما يتم تقديم هذا البعد على أنّ . في دول االتحاد األوروبي وأفي الدول الشريكة 
 .تطوير اقتصاد السوقل ةضروريال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هياكل سياسية الجوار األوروبي: المطلب الثاني

 :سوف نتناول هذا المطلب من خالل تقسيمه إلى ثالثة أجزاء   
 األولويات السياسية لخطط العمل: أوال

ترتكز  سوف":على النحو التاليالمفوضية األوروبية األولويات السياسية لخطط العمل  عرضت   
ا وتحديدً  مشتركةالقيم ال ات بشأنبين االتحاد األوروبي وجيرانه على االلتزام متيازعالقات اال
 تي تنظملمبادئ الوكذلك بشأن ا واحترام حقوق اإلنسان، رشيدالقانون، الحكم ال سيادةالديمقراطية، 

 ". مة ومكافحة الفقراالتنمية المستد اقتصاد السوق، التبادل الحر
عبر احترام حقوق  أوالً  167ل الشريكةيتم بناءه مع الدو وف يمر الحوار السياسي الذي س   

الذي يفترض تطوير )  رشيدالقانون، الديمقراطية، الحكم ال سيادةريات األساسية، اإلنسان والح
 المتعلقةبالنسبة لألولويات و  (.لتإ... المجتمع المدني، المساواة بين المرأة والرجل، مكافحة الفساد

 بلاالتحاد األوروبي، و  الشركاء بزيادة حجم التبادالت بينفقط تمر هي ال التجارة والسوق، فب
الشراكة األورومتوسطية أن لدول خطط العمل يتعين على  هفبنّ  وعليه .بين الشركاء أنفسهما أيضً 

 بتوسيعها لقطاعي الخدمات اوتحديدً  ".إنجاز منطقة التبادل الحر األورومتوسطية" في تساهم
ق في السو  تهامشاركدراسة  الجوار في سياسة شركاءالكافة يمكن الحقًا وبالنسبة ل. والزراعة
 ت المتبادلة، وعلى تحسن االتصااللقوانينبناء على التقارب في التشريعات وا " ةالداخلي ةاألوروبي

المشاركة في مشروع سياسة الجوار  " غير أنّ  ".مع االتحاد األوروبي ةالماديرتباطات واال
 ". مساواةلاعدم مكافحة الفقر و إلى األوروبية يجب أن تترافق مع سياسات فاعلة تهدف 

ألساسية للعمل والحوار لقواعد ال الترويج) 168البعد االجتماعي على عملالخطط د تحتوي وتشدّ    
في الدول  سواء المهاجرينال للعمّ ، تحسين ظروف العمل في الخدمات، المساواة (االجتماعي
 ةضروريكما يتم تقديم هذا البعد على أنه الحاملة ال. في دول االتحاد األوروبي وأالشريكة 

 .طوير اقتصاد السوقتل
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                                                                 سبل عمل خطط العمل                          : ثانيا
 "ت عّده المفوضية األوروبيةكل دولة  خطط العمل تقرير عن إعداديسبق " 
إذا كذذان البلذذد المعنذذي قذذد بذذدأ عمليذذة  .مفاوضذذات طويلذذة مذذع البلذذدان المعنّيذذةبخطذذط العمذذل  تمذذرّ    

ا أولويذذذات إصذذذالح، فذذذبن خطذذذة العمذذذل الم وّقعذذذة فذذذي إطذذذار سياسذذذة الجذذذوار األوروبيذذذة تعكذذذس جوهرًيذذذ
إذا كذان البلذد أّمذا  .العمذلجذزء مذن خطذة لإلصالحات التي بدأها الشريك أن تستبدل  يمكن. كيالشر 

خطذذذة العمذذذل أكثذذذر عموميذذذة  فذذذيروحذذذة األولويذذذات المط فتصذذذبحمليذذذة اإلصذذذالح إزاء عأكثذذذر تحفظذذذا 
  .لنقل المعرفة أو للتوأمة اإلدارية مثالً  أصغرملموسة أقل، وتعطي مساحة و 

جذان ن للمشذاركة فذي المفاوضذات وال فذي أعمذال اللّ يالفاعلين في المجتمذع المذدني غيذر مذدعو  إنّ    
 علذيهما ال يعنذي أن هذذ. معهذم مسذاحة للتشذاورإقامذة الفرعيذة، ولذيس مذن المقذرر حتذى هذذه اللحظذة 

إدراف  علذذذيهم التأّكذذذد مذذذنبذذذل  .هذذذاأو تقييم خطذذذط العمذذذل ي عذذذن المشذذذاركة فذذذي عمليذذذة تحضذذذيرالتخلّذذذ
 .المجتمع المدني ومنطق المشاركة في خطط العمل الم وّقعة

تشذذكيل بعذذض هذذذه اللجذذان مذذن اللجذذان  ثذذم .لجذذان فرعيذذة فذذي إطذذار خطذذط العمذذلء عشذذر تذذم إنشذذا   
تذم إنشذاء معظمهذا  تعزيزها، ولكنومن ثم  األورومتوسطية الثنائية قيات الشراكةالقائمة في إطار اتفا
يذذتم تحديذذد اللجذذان الفرعيذذة و  .بشذذكل ملمذذوس متابعذذة خطذذط العمذذلإلذذى لحاجذذة مذذن أجذذل االسذذتجابة ل

ن يهذذذه اللجذذذان مذذذوظف ضذذذمت. العمذذذل حسذذب األولويذذذات التذذي عّبذذذرت عنهذذا الذذذدول الشذذريكةمواضذذيع و 
البلذدان الشذريكة والمفوضذية األوروبيذة، ويذديرها مذن تم معالجتهذا، التذي تذقضذايا ال فذين يوخبراء مؤهل

 ةالشذريك اناجتماعاتهذا فذي البلذدعادًة تعقد هذه اللجان  .كل طرف متعاقدمن موظف بشكل مشترك 
 .مراقبينبصفة التحاد األوروبي األعضاء في ان يتم دعوة سفراء الدول الخمس والعشر حيث ت

لجنذذذة الشذذذراكة التذذذي تتمتذذذع ل لبلذذذدان الشذذذراكة األورومتوسذذذطية بالنسذذذبة لجذذذان تقاريرهذذذاتقذذذّدم هذذذذه ال   
ال و  .ة واحذذدة فذذي السذذذنةا لمجلذذس الشذذراكة مذذرّ ، وتقذذذدم تقريذذرً فيمذذا يتعلذذق بطلذذب التقذذارير كبيذذرةبسذذلطة 

لجذان الشذراكة لفقذط  يمكذن ،لون عنهذامسذئو ال التذي يضذعها هذاتيوجالتتستطيع اللجان الفرعية تعذديل 
 العمذل علذىيذتم عذادة . انحسذب البلذدبيختلذف تشذكيل هذذه اللجذان و . من هذذا القبيذلتعديالت قتراح ا

 .اللجان الفرعية أعمالها في نفس الوقتجميع ال تبدأ و . يات مختلفةو أولمع لكن و مواضيع النفس 
 
 
 
 



 األداة المالية الجديدة لسياسة الجوار: ثالثا
مذن أجذل ضذمان تنفيذذ وذلذك  2013 – 2007الشذراكة للفتذرة و األداة األوروبيذة للجذوار وضذع  تمّ    

لك بذذذين ء، وكذذذذشذذذركاالبذذذين االتحذذذاد األوروبذذذي و )خطذذذط العمذذذل وتنفيذذذذ سياسذذذة الجذذذوار فذذذي المجمذذذل 
سذذذذوف تقذذذذارب  (.لذذذذتإ ،يةشذذذذرقال-يذذذذةجنوبال يذذذذةجنوبال-يذذذذةجنوباللمشذذذذاريع ل الشذذذذركاء أنفسذذذذهم وتحديذذذذًدا

خذذذذارف ميزانيذذذذة البنذذذذك األوروبذذذذي )مذذذذدى سذذذذبع سذذذذنوات  يذذذذورو علذذذذى مليذذذذار 13الميزانيذذذذة لهذذذذذه الفتذذذذرة 
مجمذوع ) 2006 – 2000مثيلتهذا فذي الفتذرة السذابقة  فاقذتهذذه المسذاعدة الماليذة التذي (. لالستثمار

وجهذذذة للبلذذذدان التذذذي م  ( مليذذذار يذذذورو 8,9: علذذذى مذذذدى سذذذت سذذذنوات TACISميزانيذذذة برنذذذامج ميذذذدا و 
 .وقعت على خطة عمل ولروسيا

آليذذة ماليذذة مبسذذطة  قصذذد منهذذا تشذذكيلوي   داة الماليذذة للجذذوار والشذذراكة كذذأداة سياسذذيةتم تقذذديم األيذذ   
األداة يتوجذب علذى  .2007ستحل مكانهما اعتبارا مذن ذين اللّ  TACISبالمقارنة مع برنامجي ميدا و

األولويذات فذي  حذددخطط العمل التي تل هو الحال بالنسبةالمالية لسياسة الجوار والشراكة تماما كما 
ظهذذور قضذذايا طارئذذة غيذذر  ر األولويذذات أويذذ، أن تكذذون قذذادرة علذذى التذذأقلم مذذع تغياتمجذذال المسذذاعد

غيذذر  للشذذركاء إمكانيذذة شذذمل دولإتاحتهذذا  مذذن حيذذثمرونذذة صذذفة الا بهذذا تتمتذذع أيًضذذنّ كمذذا أ. متوقعذذة
مثذل تركيذا التذي تشذكل )الحدود  ةبر اكطرف ثالث ضمن مشاريع التعاون ع شريكة في سياسة الجوار

 (. جزءا من مسيرة برشلونة ولكنها خارف إطار سياسة الجوار
 مبذذذدأ التمويذذذل المشذذذتركإلذذذى سذذذتند هذذذذه األداة ت غالبيذذذة األدوات الماليذذذة لالتحذذذاد األوروبذذذي ومثذذذل   
والبرلمذان  امجلذس أوروبذ أي أنّ  مشذترك، لعمليذة قذراراألداة المالية لسياسذة الجذوار والشذراكة  خضعت

المجلذذذس والبرلمذذذان  نّ فذذذبالمفاوضذذذات الجاريذذذة  ، وكمذذذا يظهذذذر مذذذنالقذذذرارفذذذي همذذذا شذذذريكان األوروبذذذي 
 .اليًّ مهما ييرغبان بممارسة دور 

علذى مذدى ا إّمذ) اتمتعذددة السذنو  اإلسذتراتيجيةسوف يتم تنظيم األداة المالية انطالقا مذن الوثذائق    
تكذون وف سذ. ألعضذاءالمفوضية األوروبية بالتشاور مع الدول اتي تعدها ال(  4+3سبع سنوات أو 

هذه الوثذائق أساسذية لتوجيذه العمذل المسذتقبلي، وينبغذي علذى الفذاعلين فذي المجتمذع المذدني االهتمذام 
علذى سذبيل المثذال، . مع البرلمانيين في لجنة الشؤون الخارجيةحتى من خالل االتصال ، سبقاً م   بها

الشذذذذذرق، منطقذذذذذة حذذذذذوض  سياسذذذذذة الجذذذذذوار،)ة شذذذذذامل-إقليميذذذذذة إسذذذذذتراتيجيةائق يذذذذذتم إعذذذذذداد وثذذذذذسذذذذذوف 
 عابرة  إستراتيجيةلمواضيع متخصصة، وثائق  إستراتيجية، وثائق (المتوسط

 
 



تحديذذد مشذذاريع أو  مذذن ثذذمسذذوف يذذتم تحديذذد بذذرامج سذذنوية فذذي إطذذار هذذذه اإلسذذتراتيجيات، و . للحذذدود
 .خطوط عامة للميزانية

 : لياألداة المالية لسياسة الجوار والشراكة كالتا عمل منظيتسوف يتم    
 .المتوسط ، منطقةأوروبا سياسة الجوار، منطقة شرق :إقليميةبرامج إقليمية أو شمولية  *
البيئذذة ومكافحذذة  - اللجذذوء –ديمقراطيذذة، الهجذذرة ال –حقذذوق اإلنسذذان : بذذرامج مواضذذيع متخصصذذة *

تحديذذذد بذذذرامج  علذذذى أن يذذذتم الحقذذذاً  كذذذل موضذذذوعات لسذذذنو متعذذذدد اليذذذتم تحديذذذد منظذذذور وف سذذذ. الفقذذذر
 .ةسنوي

المتوسذط، البلطيذق ) ةض البحريذاحذو ا حذول األتحديذدً و  لحذدودلبر اتعذاون عذ –لحدود ل ةبر ابرامج ع *
 .تعاون فيما بينهاأن تلضفاف المحاذية لوالتي ستسمح للمناطق  (والبحر األسود

 .(من ميزانية األداة المالية لسياسة الجوار والشراكة% 18أكثر من )برامج لكل بلد  *
لبلذدان التذي وّقعذت علذى خطذط عمذل، والتذي من أجل تقذديم مسذاعدة أكبذر ل) الرشيد كمالح برنامج *

 .(تتقّدم بالمجال
 .( %2) االستثنائية اإلجراءاتاحتياطي للمشاريع الجديدة و  *
 الميزانيذذذة بنسذذذبة ثلثذذذين لمنطقذذذة المتوسذذذط وثلذذذث لمنطقذذذة شذذذرقمبذذذدئيًا، مذذذن المفتذذذرض أن تتذذذوزع    

بذذذين أهذذذداف األداة الماليذذذة لسياسذذذة الجذذذوار  ًداجّيذذذ االمجتمذذذع المذذذدني مكاًنذذذزيذذذادة دور تحتذذذل  .أوروبذذذا
 .والشراكة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دور سياسة الجوار األوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية: المطلب الثالث

جذذذوار األوروبذذذي التذذذي تتضذذذمن دول البحذذذر المتوسذذذط الشذذذريكة وكذذذذلك بعذذذض ظهذذذور سياسذذذة ال إنّ     
تطذذوير الشذذذراكة بذذذين  الذذدول األوروبيذذذة الشذذرقية مثذذذل مولذذدوفا وأوكرانيذذذا قذذذد سذذاهمت بشذذذكل كبيذذر فذذذي

ومذذع تركيذذز سياسذذة الجذذوار األوروبذذي علذذي خلذذق درجذذة غيذذر مسذذبوقة مذذن الشذذراكة   . ضذذفتي المتوسذذط
كذذان مذذن المتوقذذذع أن تشذذكل القضذذايا المتعلقذذة بجذذوهر سذذيادة الذذذدول   نذذهبذذين اإلتحذذاد األوروبذذي وجيرا

  . ا من الحوار بين الجيرانجزءً 
ب سياسذة خطذط العمذل التذي تشذكل ل ذف  ، وجه الخصوص قضية الهجرة ىتتضمن تلك القضايا عل   

ة واللجذوء إقامة الحذوار وترسذيت التعذاون حذول القضذايا المتعلقذة بذالهجر  ىالجوار األوروبي تساعد عل
وهذذذا طبيعذذي نظذذرا ألن الهجذذرة أصذذبحت تحذذديا مشذذتركا لإلتحذذاد األوروبذذي وشذذركائه مذذن   ، السياسذذي

المتوسذذط وبخاصذذة دول األبذذيض وحيذذث إن الشذذركاء مذذن دول البحذذر   المتوسذذطاألبذذيض دول البحذذر 
 ىسذيا علذآن للمهاجرين من دول أفريقيا دون الصحراء وم"   ترانزيت"   شمال أفريقيا قد أصبحوا دول

اإلتحذذاد األوروبذذي يحذذاول التعامذذل  ووجذذدوا أنفسذذهم يواجهذذون نفذذس المشذذكالت التذذي ظذذلّ    حذذدود أوروبذذا
 الحقذذوق األساسذذية للبشذذر احتذذرامكيفيذذة التعامذذل مذذع تذذدفقات المهذذاجرين مذذع   : معهذذا لمذذدة عقذذدين وهذذي

الحمايذذة  ىلذذاألخذذص حقهذذم فذذي طلذذب اللجذذوء السياسذذي فذذي حالذذة الوفذذاء بشذذروط الحصذذول ع ىوعلذذ
وكيفية تنظذيم عذودتهم   وكيفية التعامل مع المهاجرين المخالفين لقواعد الهجرة بطريقة إنسانية  الدولية

محاولذة  ىاإلقذدام علذ ىوكيفية جعذل عذودتهم مسذتديمة مذن أجذل عذدم تشذجيعهم علذ   لبالدهم األصلية
عامذل مذع هذؤالء المهذاجرين الذذين وكيفيذة الت  وكيفيذة تحسذين إدارة الحذدود  للهجرة غير الشذرعية ىأخر 

لتكذذون هنذذاك إدارة  األخذذرىوكيفيذذة التعامذذل مذذع الذذدول   يقطنذذون بشذذكل شذذرعي فذذي أقذذاليم تلذذك الذذبالد
  . أفضل للهجرة الدولية

دول منشذأ أصذلية للمهذاجرين  ىالمتوسط تبقاألبيض من دول البحر  العديدفبن   في نفس الوقتو    
طذذذي الحذذذوار بذذذين تلذذذك الذذذدول واإلتحذذذاد األوروبذذذي كيفيذذذة غيجذذذب أن ي    وعليذذذه ، اإلتحذذذاد األوروبذذذي ىإلذذذ

 ىعبذارة أخذر أي ب  األعضاء باإلتحذاد األوروبذيمعاملة المهاجرين الشرعيين من تلك الدول في الدول 
  . وكيف ينبغي أن يقوم اإلتحاد األوروبي ودوله بوضع سياسات التكامل   ما هي حقوقهم

 تعترف وثائق المفوضذية األوروبيذة بفشذل، حول الهجرة ظاهريًا كثيراً  وبيالخطاب األور  لقد تعّدل   
السذتجابة لالحتياجذذات مذن أجذل اوبضذرورة اسذتقبال المهذاجرين فذي أوروبذا " الصذرف منذياأل" التوجذه

بالذذدول خطذذة العمذذل لسياسذذة الجذذوار الخاصذذة وهكذذذا فذذبن . األيذذدي العاملذذةللحاجذذة إلذذى االقتصذذادية و 
فذذرص العمذذل فذذي  رة الشذذرعيةحملذذة إعالميذذة حذذول الهجذذتحتذذوي علذذى  نهذذا الجزائذذرالمغاربيذذة ومذذن بي



الجوانذذذب اإليجابيذذذة رفذذذع شذذذأن  لمفوضذذذية األوروبيذذذةا مذذذا يسذذذتوجب علذذذى. أوروبذذذا ولذذذم الشذذذمل العذذذائلي
بعذداد بمذن خذالل سياسذة الجذوار  تقوم المفوضية األوروبية حاليذاحيث  .ربية إلى أوروبااللهجرة المغ

مسذذاعدة الذذدول األعضذذاء لدور المهذذاجرين فذذي أوروبذذا، وتفّكذذر بوسذذائل فذذع مذذن شذذأن للر أطذذر قطريذذة 
 ".االنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدماف اإليجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذابي"علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى تطبيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق سياسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيادة فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي المجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال  ويذ

باإلضافة إلى ذلك يعزز االتحاد األوروبي في إطار برنامج الهاي مكافحة الهجرة غير الشذرعية    
اإلرهذذاب، الحذذرب ضذذد )ة الجذذوار مذذع مسذذائل األمذذن فذذي نصذذوص سياسذذ خلطهذذاوالتذذي عذذادة مذذا يذذتم 

ل سياسذذذة وعليذذذه تشذذذك .معذذذززة ضذذذد الهجذذذرة غيذذذر الشذذذرعيةحذذذرب وبالتذذذالي ( لذذذتإ... االتجذذذار بالبشذذذر
والتذي مذن الواضذح لضذبط الحذدود، لهذه الحرب التي توفر الذريعذة األمثذل  الجوار أداة محكمة تماًما
 .لالتحاد األوروبيأنها ذات أولوية بالنسبة 

تسذذذمح حيذذذث  غزيذذذر جذذذدًّاسياسذذذة الجذذذوار إطذذذار فذذذي  ةوالمنّسذذذق مشذذذددةالمراقبذذذة الحذذذدود برنذذذامج  إنّ    
المراقبذذة الخارجيذذة سياسذذة الجذذوار األوروبيذذة بوضذذع نظذذام إدارة مشذذتركة للحذذدود والذذذي يرتكذذز علذذى 

ن عنذذذدما غنيخذذذارف حذذذدود شذذذ" طق انتظذذذارامنذذذ" بنذذذاءوعلذذذى  169دخول المهذذذاجرين لالتحذذذاد األوروبذذذيلذذذ
هذذذا لعذذب رفذذض يجذذب التنويذذه إلذذى أنذذه ببمكذذان الدولذذة الشذذريكة ) الشذذريكة بذذذلك وتقبلذذه ةترغذذب الدولذذ

وثذائق السذفر المقذروءة الذدخول و تأشذيرات لنظذام معلومذاتي موحذد  ويرتكز هذا البرنذامج علذى (.الدور
حذدود الرس حذإضافة إلى إنشاء قوات ( FRONTEX) وروبية إلدارة الحدود الخارجيةاألوكالة والا آليً 
تعذذذاون  ،تذذذدريب شذذذرطة الذذذدول الشذذذريكة المكلفذذذة باسذذذتقبال وضذذذبط المهذذذاجرين علذذذى حقذذذوق اإلنسذذذانو 

في موضوع الهجرة الشرعية وغيذر الشذرعية، اللجذوء، موضذوع التأشذيرات  170لشرطة والقضاءمعزز ل
اإلقليمذي  التعذاونو  لذتإ... وأيضا بما يتعلذق بمكافحذة اإلرهذاب، االتجذار بالمخذدرات بالسذالح والبشذر

ا فذذذي دً جّيذذذمكاًنذذذا توقيذذذع اتفاقيذذذات إعذذذادة القبذذذول كمذذذا يحتذذذل . فذذذي مجذذذال منذذذع الهجذذذرة غيذذذر الشذذذرعية
الجزائذذر للعبذذور مثذذل  ممذذرااألهذذداف قصذذيرة المذذدى لسياسذذة الجذذوار وتحديذذدا للبلذذدان التذذي أصذذبحت 

ضذبط  منطذقأي مواجهذة هذذا المعطذى الجديذد، من أجذل البلدان الشريكة كما يتعين على  .المغربو 
مفتوحذذة و عتبذذر حذذدودا مرنذذة لذذى مأسسذذة مذذا كذذان ي  مّمذذا يذذؤدي إ مراقبذذة حذذدودها، الحذذدود مذذن الخذذارف

نتيجذذذة د بتذذذدرف نحذذذو الجنذذذوب لحذذذدو امأسسذذذة تعتبذذذر  .الغربيذذذة نسذذذبيا، وتحديذذذدا فذذذي منطقذذذة الصذذذحراء
 .لسياسة شينغن ولسياسة االتحاد األوروبي في مجال اللجوء والهجرة
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 :األوروبية العديد من الوسائل لمواجهة هذه الظاهرة تتلخص في اآلتي وقد طرحت الدول   
االقتذذذراح حظذذذي بتأييذذذد بريطانيذذذا وألمانيذذذا  ذاإقامذذذة مراكذذذز اسذذذتقبال خذذذارف حذذذدود دول االتحذذذاد، وهذذذ *

يطاليا التي تواجه تدفقً    .ليهفرنسا ع تتحفظ ا للمهاجرين في حينا كبيرً وا 
للمهذذذذذاجرين غيذذذذذر الشذذذذذرعيين، وهذذذذذو االقتذذذذذراح الذذذذذذي تتبنذذذذذاه الطذذذذذرد والترحيذذذذذل الجمذذذذذاعي والقسذذذذذري  *

      .الجماعات اليمنية في دول االتحاد األوروبي
اقتذذذراح إقامذذذة شذذذرطة أوروبيذذذة موحذذذدة ومشذذذتركة لتعزيذذذز إجذذذراءات الرقابذذذة علذذذى الحذذذدود ومكافحذذذة  *

 .وياًل لتنفيذها طهذا المقترح يتطلب وقتً  مصادر المفوضية األوروبية ترى أنّ  أنّ  الجريمة، إالّ 
فذي إطذار  5883مذن بدايذة عذام  ابحريذة باألقمذار الصذناعية اعتبذارً اعتماد نظام جاليليو للرقابذة ال *

سذتخدام وسذائل عقابيذة رادعذة فذي مواجهذة الهجذرة ا إلذى لذدعوة، واالسعي لتشديد الرقابذة علذى الحذدود
 .غير الشرعية

حذذذذذول الهجذذذذذرة غيذذذذذر  ابنذذذذذودً  التكذذذذذتالتتضذذذذذمين اتفاقيذذذذذات الشذذذذذراكة والتعذذذذذاون مذذذذذع بعذذذذذض الذذذذذدول و  *
 .المشروعة

 وحذذدة إلصذذدار التأشذذيرات والرقابذذة علذذى الحذذدود وتذذأمين وثذذائق السذذفر والتأشذذيراتتطبيذذق معذذايير م   *
هذذذذذا النظذذذذام يواجذذذذه مشذذذذكلة المهذذذذاجرين الذذذذذين يذذذذتم دخذذذذولهم  أنّ  وخلذذذذق هياكذذذذل إداريذذذذة مشذذذذتركة، إالّ 

 .بتأشيرات سليمة ثم يتجاوزون مدة اإلقامة
األسذذس القانونيذذة  (الحريذذة ، األمذذن ، العذذدل ) مذذن معاهذذدة أمسذذتردام بشذذأن (15)نت المذذادة تضذذمّ  *

بوضذوح  (14)فذي حذين أشذارت المذادة  –بالرقابذة علذى الحذدود وسياسذة إصذدار التأشذيرات  الخاصة
إلى اإلجراءات ضد الهجرة غير المشروعة، ومن ضذمنها شذبكات الجريمذة التذي تعمذل علذى مسذتوى 

 .171وكذا إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم دولي،

محاوالت التنسيق مع دول المنشأ الخاصة بالهجرة، وكذا بلدان الترانزيت لمساعدتها على تطويذق  *
المشذذكلة مذذن خذذالل تحسذذين مسذذتوى تذذأمين الوثذذائق، ونشذذر ضذذباط اتصذذال وتقذذديم الخبذذراء للتذذدريب 

 .وتحسين نظام الرقابة على الحدود
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سذذعي للحذذد مذذن مزايذذا الهجذذرة غيذذر الشذذرعية مذذن خذذالل مكافحذذة ظذذاهرة التشذذغيل غيذذر القذذانوني ال *
مذذن المزايذذا التنافسذذية التذذي يتمتعذذون بهذذا  للمهذذاجرين، وتوقيذذع جذذزاءات علذذى أصذذحاب األعمذذال تحذذدّ 

 .نتيجة تشغيل عمالة رخيصة
لتنسذذذذيق والتعذذذذاون األمنذذذذي كبيذذذذرة ل اصذذذذدرة والمسذذذذتقبلة للمهذذذذاجرين جهذذذذودً وبالتذذذذالي تبذذذذذل الذذذذدول الم   

أعلذذن االتحذذاد  5881 أغسذذطس 2وفذذي  ومراقبذذة الحذذدود، وتحسذذين الظذذروف السياسذذية واالجتماعيذذة،
األوروبذذذي عذذذن تدشذذذين دوريذذذات مشذذذتركة مذذذع إيطاليذذذا لمراقبذذذة قنذذذاة صذذذقلية فذذذي سذذذبيل السذذذيطرة علذذذى 

 .سط إلى إيطالياتدفقات المهاجرين غير الشرعيين المتسللين من شواطئ الضفة الجنوبية للمتو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 األمن اإلنساني كآلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية: المبحث الثالث
سع إلى كل المجاالت الرئيسية مفهوم األمن اإلنساني كما سبق وأشرنا إليه مفهوم شامل يتّ  إنّ    

وعليه سوف  يؤثر بشكل سلبي على حياته التي تؤثر على حياة اإلنسان وأن أي خلل فيها سوف
نتناول في هذا المبحث المؤشرات المختلفة التي تنطوي تحت مفهوم األمن اإلنساني وتحديد 
إطارها المفاهيمي ومن ثم تحليل واقع األمن اإلنساني في الجزائر من خالل إسقاط هذه المؤشرات 

 واجهةم فياألمن اإلنساني  إمكانية تفعيلعلى الوضع في الجزائر، وفي األخير نعرف على 
    .ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر

 مؤشرات األمن اإلنساني: المطلب األول

إن مركبات األمن اإلنساني متعددة ومتنوعة تشتمل على ميادين تبدو في الظاهر متباعدة    
 :ولكنها مترابطة ومتناسقة مع بعضها البعض، حيث يشتمل األمن اإلنساني في مضمونه على

 ويتصل بالتدابير والحماية والضمان التي تؤهل اإلنسان للحصول على  :صادياألمن االقت
احتياجاته األساسية من المأكل والمسكن والملبس والعالف خاصة في الظروف التي يواجه 
فيها كارثة طبيعية أو ضائقة اقتصادية وضمان الحد األدنى لمستوى المعيشة وي عّرف 

إلنسان الوسائل المادية التي تمكنه من أن يحيا حياة أن يملك ا:" األمن االقتصادي بأنه
فاألمن االقتصادي من وجهة األمن اإلنساني يتطلب توفر دخل أساسي ." مستقرة ومشبعة

عادة من العمل المنتج أو من شبكة الضمان االجتماعي الرسمية كمصدر أخير وعلى 
الحقيقية والفقر وعدم  أساس ذلك يشتمل األمن االقتصادي على البطالة ومستوى األجور

 .توفر شبكات رسمية للحماية االجتماعية
 وي قصد به مفهوم يتجاوز المعنى التقليدي الذي يحصر هذا المفهوم في  :األمن الغذائي

تحقيق االكتفاء الذاتي في بلد ما يوفر للدولة السيادة الغذائية وذلك من خالل سياسة 
بمفهومه الحديث يشمل الفرد ويتجاوز مجرد فاألمن الغذائي . زراعية تخدم هذا الهدف

 .172تحقيق االكتفاء إلى التوزيع الذي يوفر األمن الغذائي لجميع أفراد المجموعة الوطنية
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ي عّبر عن قدرة المجتمع على توفير المستوى المحتمل من الغذاء ألفراده في  فاألمن الغذائي   
غذاء لألفراد الذين ال يستطيعون الحصول حدود دخولهم المتاحة مع ضمان مستوى الكفاف من ال

عليه بدخلهم المتاح، سواء أكان ذلك عن طريق االستيراد أو عن طريق اإلنتاف المحلي اعتماًدا 
فتوفير األمن الغذائي لإلنسان يعتبر من أهم عناصر المحافظة على . على الموارد المتاحة 

باره أحد أهم حقوق اإلنسان ولذلك يعكس تحقيق الحياة، فالغذاء يشكل بعًدا اجتماعيا وسياسيا باعت
األمن الغذائي قدرة المجتمع في كفالة حق الغذاء لكل مواطن خاصة حد الكفاف من الغذاء لكل 
فرد من أفراد المجتمع لتستمر حياته بصورة صحيحة ونشطة، فعدم توفر مستوى الكفاف من 

راد المجتمع فبن ذلك ي سهم بشكل كبير في الغذاء في المجتمع وعدم تحقيق عدالة توزيعية بين أف
 .عدم تحقيق االستقرار االجتماعي داخل الدولة

 ويقصد باألمن الصحي توفير وسائل الوقاية والمعالجة من األمراض  :األمن الصحي
واألوبئة، ويرتكز األمن الصحي بصورة أساسية على توفير برامج الرعاية الصحية األولية 

للمواطنين وتوفير األدوية المنقذة للحياة وتطوير المؤسسات  وخدمات التأمين الصحي
الصحية وزيادتها كالمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز اإلرشاد والتثقيف الصحي 

عطاء أهمية قصوى لصحة الفئات الضعيفة كاألطفال والمرأة والمعاقين وكبار السن  .وا 
ن اإلنساني عموًما، وذلك بوصفها من فالصحة أصبحت من األمور األكثر أهمية في مجال األم

العوامل التي ت سهم في تحقيق التنمية اإلنسانية وأحد مؤشراتها، فال يمكن تحقيق تنمية إنسانية 
بدون سكان أصحاء ففي حين تمثل الصحة قيمة في حد ذاتها فبنها تعتبر كذلك مفتاًحا لإلنتاجية 

من حاالت التردي الصحية والصحة المعتلة والرخاء االقتصادي واالجتماعي، وذلك أن العديد 
وألول مّرة تناولت . تؤثر تأثيًرا كبيًرا في النمو والتنمية ما يؤثر على تحقيق األمن اإلنساني عموًما

والمنتدى االقتصادي العالمي ومنظمة التعاون ( (G8اجتماعات مجلس األمن ومجموعة الثمانية 
 . 173بوصفها قضايا إنمائية والنمو االقتصادي صراحة القضايا الصحية

 إن االهتمام العالمي بمشكالت البيئة أصبح يعبر عنه في الدراسات  :األمن البيئي
كجزء من األمن الشامل ويتناول مفهوم األمن البيئي " أمن البيئة " اإلستراتيجية بمصطلح 

 :جانبين
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أكانت نزاعات عرقية أو ويتصل بالعوامل البيئية التي تقف خلف النزاعات العنيفة سواء : األول
 .إقليمية
ويتمثل في تأثير التدهور البيئي العالمي على رفاهية المجتمعات والتنمية االقتصادية : الثاني

فمفهوم األمن البيئي ينبثق من خالل أن الضغط المتزايد على نظم دعم الحياة في الكرة األرضية 
ن أخطاًرا تهدد صحة اإلنسان ورفاهيته ال واالستهالك المفرط للموارد الطبيعية المتجددة يحمال

 .تقل في درجتها عن األخطار العسكرية التقليدية
 المفاجئ العنف أشكال من العديد مواجهة في اإلنسانية الحماية إلى ويهدف :األمن الفردي 

 المجتمعات تفرضها التي القمعية التطبيقات مواجهة في الفرد حماية و متوقع الغير و
 المادة نص في جاء كما العنصري التمييز بسبب الجماعات ضد ضطهادواال التسلطية
 و اإلنسان حقوق احترام تعزيز"  المتحدة األمم هيئة إعالن من الثالثة الفقرة في األولى

 أو اللون أو الجنس بسبب تمييز بال ذلك على والتشجيع اجميعً  للناس األساسية الحريات
 ." 174الدين

 االنتخاب حقو  المشاركة حقك" األساسية الحقوق حفظلى إ هدفوي :األمن السياسي  "...
 واسع جد اعدً ب   يكسب السياسي بالجانب المتعلق األمن من النوع هذا نفب ذلك إلى إضافة
 الفرد ضد اإلجراءات مختلف حول وبالمساواة المواطنين ضد الدولة قمع بين يجمع ألنه
 . واألفكار   واإلعالم التعبير حرية وضد

 الدينية الصفة بسبب التمييز من والسالمة المعتقد حرية في الحقويتصل ب :من الثقافياأل 
وعليه فاألمن الثقافي يقتضي التمكين الفعلي للحقوق الثقافية دونما استثناء  .الثقافية أو

 .باسم الدولة أو ضرورات التجانس المجتمعي
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 واقع األمن اإلنساني في الجزائر: المطلب الثاني

في الجزائر وهو  البشرية تقريره السنوي حول التنمية واالجتماعي االقتصاديصدر المجلس أ   
جهودا معتبرة ونجحوا بالتعاون مع خبراء  ل خبراء المجلس في طريقة إعدادهذالتقرير الذي ب

تحديد الطريقة التي ستمكن مستقبال من إجراء مقارنة بين  برنامج األمم المتحدة للتنمية في
 النتيجة المهمة األولى التي خلص إليها خبراء المجلس الوطني. وبقية العالم ضعية في الجزائرالو 

و  1995 ، هذا المؤشر تراجع بين175تتعلق بمؤشر الفقر في الجزائر واالجتماعي االقتصادي
خط الفقر  كما أن عدد السكان الذين يعيشون تحت %11,18إلى % 52,54من  5882

عتمد المجلس نتيجة ا ، حيثواالجتماعي االقتصاديلمجلس الوطني الغذائي أنخفض حسب ا
حول مستوى معيشة للسكان والتنمية  ها المركز الوطني للدراسات والتحاليلالدراسة التي أعدّ 

من عدد السكان الذين كانوا يعيشون تحت  % 14,1والتي خلصت إلى أن  5882السكان سنة 
، كما أن عدد المواطنين الذين 5883سنة  %10,6 ، نزل إلى1911خط الفقر الغذائي سنة 

مليون  5,5، إلى 1992مليون جزائري سنة  4,91نزل من  شامل كانوا يعانون من مستوى فقر
  .ضعيفا دف أصبح44يشون بدوالر واحد في اليوم أي باإلضافة إلى أن عدد الذين يع 5883سنة 
يعود إلى مخطط دعم اإلنعاش  مكافحة الفقر إن الفضل في التحسن المسجل في مجال   

، باإلضافة إلى المخطط الوطني 5883ستمر إلى غاية او  5881الذي أنطلق سنة  االقتصادي
حدود  5882سنة  التي بلغت االجتماعيةإلى قيمة التحويالت إضافة .الريفية  الفالحةتنمية ل

من % 15.1أو  ةالبترولية لنفس السن من قيمة الجباية%  28وهو ما يعادل  مليار دف 448
، مقابل 5883دف سنة  مليار 594للدولة  االجتماعية وبلغت الميزانية. الناتج الداخلي الخام

، كما أن الجزء األهم من هذه الميزانية ذهبت إلى دعم التربية في  2000 مليار دف سنة 111,1
لى المساعدة  شكل ألشخاص وا األطفال المسعفين)التي تشمل  االجتماعيةمنح مدرسية، وا 

للتنمية،  االجتماعيالصندوق ) االجتماعية باإلضافة إلى الصناديق( المعوقين ورعاية الشيخوخة
  ).الوطني للسكن صندوق دعم تشغيل الشباب، الصندوق
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 معذدل انخفذاض بسذبب الجزائذر فذي للسذكان الصذحية الحالذة فذي التحسذن مذن الذرغم علذىو     
 . الجزائذري تمذعالمج فذي المختلفذة لألمذراض المتزايذد اعاالرتفذ علذى يغطذي ال ذلذك فذبن ،الوفيذات
 طبيعذة يظهذر وال الفذرد شذهاييع التذي السذنوات عذدد متوسذط فقذط يعكذس الحيذاة فذي األمذل فمعذدل

 خاصذة المذرض طبيعذة يخذص مذا فذي نقلذة الجزائذر شذهدت فقذد . مذا مجتمع يعيشها التي األمراض
 الصذناعية المذؤثرات معذدل فذي وارتفذاع العامذة افذةالنظ شذروط سذوء بفعل المتنقلة لألمراض بالنسبة

 فذاألمراض . (العقليذة واألمذراض العمذل حذوادث السذرطان، القلبيذة، األمذراض المذرور، حذوادث)
   2002. سنة الوفاة أسباب من 28% مثلت المتنقلة

              لسنة والنوع السن حسب المزمنة األمراض أهم انتشار درجةل يوضح جدو وفيما يلي 
 كنسبة مئوية                                    2006            

 المجموع 18+ 29-42 43-52 53-19 11-8 السن
ارتفاع ضغط 

 الدم
8.81 8.14 8.24 4.15 41.12 3.41 

 5.18 15.25 3.14 8.35 8.54 8.11 أمراض السكر
أمراض 
 المفاصل

8.55 8.51 8.31 5.91 18.29 1.48 

 1.58 4.89 1.18 8.91 8.1 8.4 الربو
 1.188 1.91 1.12 8.41 8.51 8.53 أمراض القلب
 1.11 1.91 1.12 8.41 8.51 1.54 أمراض أخرى

 

 

Source: Ministère de la Santé, Office National des Statistiques, Suivi de la 

situation des Enfants et des Femmes, Rapport 2007, p.32    
 

إلى حقائق غير سارة تتعلق تطرق  واالجتماعي االقتصادي تقرير المجلس الوطني أنّ  كما   
توصلت دراسة المركز حيث وبخصوص ميزانية األسر،  للجزائريين االجتماعيةبالوضعية 

 من ميزانية األسر تذهب إلى التغذية التي% 21.55للسكان والتنمية إلى أن  للدراسات والتحاليل
ومشتقاته  ، والحليب%14.11والخضار الجافة بنسبة  %52.31بنسبة  تتوزع على الحبوب

ألقلية فقط من  ا اللحوم بنوعيها واألسماك والفواكه فهي مخصصةأمّ %. 14,11بنسبة 
 ووضعية الفقر الغذائي للجزائريين  عامةهذه الصورة لوضعية الفقر بصفة   .المواطنين



ناحية ثانية  ة وعلى نطاق واسع، ويفسرها منبقوّ سببها األول هو البطالة المتفشية  خاص بشكل
لإلحصاء والتخطيط التي أعتمد  وعند مالحظة أرقام الديوان الوطني. تضاعف عدد العمال الفقراء

تراجع  قد، يتضح أن حصة عائدات األجور واالجتماعي االقتصاديعليها تقرير المجلس الوطني 
 منها واستفادتلم توزع بطريقة عادلة  االقتصاديمو يشير إلى أن ثمار الن دخلها الوطني، وهو ما

األجور  كثلة تعرف 5883و 5881ه بين حقيقة أنّ . اولينشرائح غير األجراء وخاصة المق
ا القدرة الشرائية أمّ . العاملين عدد بارتفاعولكنه نمو مرتبط  سنويا% 9بنسبة  ارتفاعاالوطنية 

بين % 2وبذ    سنويا%  1.4بنسبة  انخفاضا ترفع فقد توسط األجر بالنسبة لكل القطاعاتللم
بتحرير األسعار الذي لم يقابله تحرير لألجور بنفس  وتتعلق ألسباب معروفة 5883و 5888
  .الوتيرة
معتمدا على نتائج الدراسة التي  واالجتماعي االقتصاديالوطني  المجلسوفي نفس السياق أقّر    

في  األمن الغذائي في الجزائرهشاشة  حاليل للتنمية والسكانراسات والتالمركز الوطني للد قام بها
اقتصادية من شأنها ضمان حق الغذاء لألجيال القادمة من جهة، و زراعية ذ ظل غياب سياسة

 إلى أنّ  فاتورة االستيراد التي تشهد ارتفاعا مخيفا من سنة ألخرى، حيث أشار المركز وتقليص
حيث انتقلت قيمة واردات الغذاء  يا من حيث الواردات الغذائية،الجزائر احتلت المرتبة األولى إفريق

ماليير  4و         1918مليار في  5إلى  1948مليار دوالر في المتوسط سنة  1فيها من 
غطى من عائدات ها ت  كلّ  ماليير دوالر 1إلى  5881أي في  لتقفز بعد خمس سنوات 5884سنة 

  .قطاع المحروقات
الوطني حسب المركز  النمو إلى جانب مجموعة من الدول السائرة في طريق الجزائر نّ أ كما   
رغم محاوالتها تدارك الوضع من خالل مجموعة من التدابير ، راسات والتحاليل للتنمية والسكانللد

 التي خلصت إلى بعض النتائج المحّفزة والتي تدخل في إطار ما يسمي المخطط واإلصالحات
اكتفاء ذاتي ولو بالقدر  النتائج المحققة تبقى بعيدة عن تحقيق أنّ  ، إالّ الوطني للتطوير الفالحي

 سات والتحاليل السكانية والتطويرالوطني للدرا ضيف المركزي   ل مؤشر على ذلكأوّ  ولعلّ  .القليل
بالمائة من مجموع االحتياجات المحلية،  42الغذائية التي نجدها في حدود  الواردات تعكسه نسبة

 ،المائةب 52نتاف المحلي الذي ال يتعدى مؤشرات أخرى على غرار محدودية اإلجانب  إلى
 عن  وارتفاع معدل االستهالك والطلب المتزايد على المواد الغذائية الناتج



وعليه تخصص . الجزائريين ارتفاع الكثافة السكانية من جهة، والتغّير السريع في نمط التغذية عند
باعتبارها أكبر مستهلك للحبوب، وأن  للتغذية من المائة ميزانيتها 32 الجزائر بحسب ذات المركز

 حاجياتها من الحليب ومشتقاته مستوردة من دول أجنبية على شكل مادة أولية يتم بالمائة من 18
األسر تحصلوا على  من%  11.5إلى أن  المركز توصلوفي سياق متصل   .تحويلها محليا

حوالي ثلث  كما أنّ  اليومية د المقترضة للمصاريفيستعملون المبال% 31.4أن و  قروض
 1/4وأظهرت نفس الدراسة أن . حاجاتها اليومية العائالت الجزائرية تستدين بشكل مستمر لسد

 . متاعب مالية عاني مناألسر الجزائرية ت  
و ه كاهل الجزائريين ويثقل االجتماعي والذي يزيد من توتر المحيط خر الذي يعانيالقطاع اآل   

التسرب المدرسي ف نسبة مردودية داخلية غير كافية أصبحت المدرسة تسجل حيث. قطاع التربية
ابتدائي، ثانوي، ) وعندما نقيس نسب التمدرس في كل أطوار التعليم ا،بلد مستويات عالية جدًّ 

في التعليم في الطور نسبة التمدرس  وتتوزع .جليا التوجه الحالي نحو التراجع يظهر( وعالي
هذا األخير يبين لوحده العدد المرتفع . للذكور 41.11و  بالنسبة للبنات%  31.81 لثانوي إلىا

التحليل من هذا  استخالصهما يمكن  وباختصار. في المجتمع الجزائري للشباب البطالين
 4/5أي  التعليم العالي فقط من بين المتمدرسين تصل إلى% 18اإلحصائي هو أن نسبة 

 .العليا من التعليم ال يصلون إلى المرحلة 4/1 أن ما يعنيالمتمدرسين، وهو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دور األمن اإلنساني في تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية: المطلب الثالث

واع المخاطر تعرض شعوبه لشتى أنتتسارع ز بالتعقيد والتغيير الم  نعيش اليوم في عالم يتميّ    
الصراعات ذلك نتيجة تبدل طبيعة . شعور بالطمأنينة واألمنانعدام عام بال والتهديدات وبالتالي

معقول بين الشمال والجنوب وداخل والتفاوت الالّ  وتطور األسلحة الفتاكة واالستقطاب االقتصادي
والهجرات السكانية الكبيرة،  نفسه، والتحوالت البيئية الجديدة والنقص في الموارد المائيةالمجتمع 

لقد أضحى بحث المرء عن أمنه وتلبية احتياجاته . ا من األزماترهوظهور أمراض جديدة وغي
ذلك نظرا لتزايد التداخل  ضافر جهود دولية وليس وطنية فحسبقضية تتجاوز الحدود وتتطلب ت

 . بين الشعوب والدول والمؤسسات والعتماد العالم على بعضه
قتصادية واالجتماعية وقّلة فالهجرة غير الشرعية هي في األساس نتيجة لتردي األوضاع اال   

الوعي الثقافي وانسداد األفق أمام األفراد ما يجعل منها هدفا ووسيلة في آن معا لتحسين الظروف 
المعيشية واالجتماعية حتى لو انطوى ذلك على مخاطر من خالل اإلبحار بقوارب خشبية ال 

حقيقية وما األرقام التي تنشرها  تتوفر على أدنى درجات السالمة واألمان ما يجعلها وسيلة انتحار
 .  الهيئات الرسمية في الجزائر إال خير دليل على هذه الوضعية

في محاولة  ل برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمن خالاإلنساني من هنا انطلق مفهوم األمن    
لوضع األطر الالزمة واآلليات التنفيذية لتصحيح الوضع المتسم باالضطراب والهشاشة 

يشمل مفهوم األمن ( ضمان الحد األساسي للدخل)بلى جانب األمن االقتصادي ف .عشوائيةوال
توفير الفرص )الغذائي األمن ، و (الخلو النسبي من المرض والعدوى)األمن الصحي : اإلنساني

ماء صحي، هواء نظيف وشبكة أرضية )البيئي األمن ، و (المادية والمالية للحصول على الغذاء
أمن الهوية )المجتمعي األمن و  (األمن من العنف والتهديد البدني)الشخصي ألمن ا، و (متماسكة
 (.حماية الحريات األساسية وحقوق اإلنسان)السياسي األمن و ( الثقافية

هذا . ضمان األمن الصحي وتوفير متطلبات الحق في الصحةفي اإلنساني  األمن سهم إذاً ي      
مكن األفراد من بلوغ أقصى قدراتهم على تحقيق حياة ي ت  الحق الذي يفترض التحلي بالظروف الت

وهذا يشمل النشاطات التي تهدف لحماية صحة اإلنسان وترميمها . صحية والتمتع بهذه القدرات
لكن إن كان الحق في . ووقايتها من التقهقر، بما يعني نشاطات المؤسسات االجتماعية أيضا

عية واالقتصادية بين البشر، فهو ال يفرق بين غني الصحة ال يهدف لمعالجة الفروقات االجتما
ه من أهم مرامي السياسة الصحية تكافؤ الفرص في حيث أنّ . وفقير ويشمل األصحاء كالمرضى



فالمرض والعجز والوفيات التي يمكن تجنبها تشكل تهديدا لألمن . الحصول على الرعاية الصحية
نما  التمتع بحالة جيدة جسديا ونفسيا واجتماعيا اإلنساني، والصحة ليست فقط غياب المرض وا 

 .تسمح بالتحكم بالمستقبل
ومن جانب آخر فبن تعزيز األمن السياسي للمواطن بما في ذلك الحقوق المدنية من خالل    

شفافية االنتخابات وفتح مجال العمل السياسي أمام الرقابة واالنتقاد والمحاسبة، وبالتالي التعبير 
ى تدخل من األجهزة القمعية للدولة فالمواطن في األساس هو محور األمن بكل حرية دون أدن

اإلنساني وغايته النهائية فالتركيز على الحلول األمنية دون أن تشمل تحسين مستوى معيشة 
األفراد بما يتناسب مع المعايير الدولية في مجاالت االقتصاد والخدمات االجتماعية والصحية 

ل بالقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي ترجع باألساس إلى وجود وحتى الثقافية غير كفي
اختالالت داخل المجتمع نابعة من سوء عملية توزيع الموارد داخل الدولة وبالتالي خلق اإلحساس 
بالتهميش ما يدفع بالتالي المواطن الشاب أو المواطنة حتى ولو كان في مستوى تعليمي عالي في 

 . رة إلى أوروبا عبر رحالت موت عن طريق القوارب الصغيرةالتفكير في الهج
ومن خالل ما سبق يمكن القول بأن تراجع مؤشرات األمن اإلنساني في الجزائر يعد دافعا    

وقّلة فرص العمل التفاوت االجتماعي  على اعتبار أنرئيسيا ومسببا قويًّا للهجرة غير الشرعية 
فئات المجتمع الجزائري تدفع بكل تأكيد إلى الهجرة حتى وضعف مستوى المعيشة لدى كثير من 

ولو كانت بطرق غير مشروعة، وعليه فبّن العمل على تطوير آليات ومرتكزات األمن اإلنساني 
من خالل توفير الحد األدنى من الخدمات االجتماعية والصحية، وفتح المجال أمام إدماف 

قيقية للعمل، وتطوير مستوى التعليم فكل ذلك الشباب في عملية التنمية من خالل خلق فرص ح
سيحد من وتيرة انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر والتي عرفت ن موًّا وانتشارا كبيرا 

 . خالل السنوات الماضية
قمها دت الممارسة الميدانية ع  ويمكن القول إن المقاربات المحكومة بالهاجس األمني والتي أكّ    

األخذ على مقا وعقالنية، تعتمد بغي أن تتراجع لتفتح المجال لتدابير ديمقراطية أكثر ع  وعجزها، ين
 للشباب مشاركة أوسع بالشكل الذي يتيح  افها وممارساتهابالعدالة االجتماعية ضمن أهد

ر الشروط الموضوعية والضمانات الالزمة لتوفير عيش يوفتو سهم في تدبير ، وي  في عملية التنمية
 .ل فئات المجتمع وباألخص فئة الشبابلك كريم
   



 :خالصة الفصل
  Holistic Paradigm ظهر مفهوم األمن اإلنساني كجزء من مصطلحات النمذوذف الكلذي للتنميذة   

وقذذد ، الباكسذذتاني األسذذبق الذذذي تبلذذور فذذي إطذذار األمذذم المتحذذدة مذذن قبذذل محبذذوب الحذذق وزيذذر الماليذذة
مفهذوم األمذن اإلنسذاني ضذمن  الوثيقة الرئيسذية التذي اعتمذدت 3993كان تقرير التنمية البشرية لعام 

جذراءات تلذك كانذت نقطذة البدايذة إلطذالق هذذا . معينذة اإلطذار المفذاهيمي، مذع مقترحذات لسياسذات وا 
  .3993من خالل تقرير التنمية البشرية لعام  المفهوم وهو حديث النشأة، حيث برز

التنميذذة البشذذرية يذذربط بذذين  نمذذوذف إذ إنّ  ،نسذذاني والتنميذذةمذذن هنذذا نجذذد قذذوة العالقذذة بذذين األمذذن اإل   
التنميذذة تتذذيح إجذذراء تقذذذويم  والمشذذاركة، بمذذا أنّ  كذذل مذذن األمذذن اإلنسذذاني والتكذذافؤ واالسذذتدامة والنمذذذو

  .يحرزه الناس في المجتمع لمستوى األمن الحياتي الذي

 إيجذاد فذي بذيو األور  االتحذاد سذاهمي   ،األدوات مذن فريدة مجموعة على باالعتمادوفي هذا السياق و    

وفذذي هذذذا اإلطذذار عملذذت   .محذذيط متوسذذطي أكثذذر أمًنذذا مذذن خذذالل برنذذامج سياسذذة الجذذوار األوروبذذي
 المسذاواة وعذدم الفقذر تخفذيض طريذق عذن اإلنسذاني األمذنسياسذة الجذوار األوروبذي علذى تعزيذز 

 للنذزاع الرئيسذية األسباب ومعالجة ية،التنم في المساعدة وكذا ،اإلنسان وحقوق دةالجيّ  اإلدارة تشجيعو 

وهي المسببات الرئيسية وراء تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية من شذمال إفريقيذا باتجذاه  األمن وعدم
 .أوروبا

 
 

 
 
 
 
 
 



 ةـــــــاتمــــالخ
من خالل ما تم التطرق إليه في بحثنا هذا حول الهجرة غير الشرعية ودوافعها ومسبباتها فبن    

ئر على غرار بعض الدول األخرى تعاني من تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين مختلف الجزا
فئات المجتمع وبالرغم من الجهود المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة للحد من هذه 
الظاهرة الخطيرة، إاّل أّن هذه الظاهرة ما زالت تشكل خطرا محدقا بالمجتمع نظرا لعدم التركيز 

جّدي على مستويات جديدة من الحلول غير الحلول األمنية أو حتى الحلول االقتصادية بشكل 
 .السطحية

اإلجراءات القانونية والتشّدد في اإلجراءات األمنية وحده ال يكفي لمعالجة هذه  حيث أنّ     
اّل فبن تفاقمها سوف يز  ،الظاهرة وآثارها السلبية من مراكب  اد مستقباًل وربما نشهد ما هو أقسىدوا 

األمن " مؤشرات"فالفقر وانخفاض مستوى المعيشة من جهة وتردي مستويات  .وسفن الموت
 .اإلنساني تعد أكبر دافع للهجرة غير الشرعية في الجزائر

حيث أن هذا الموضوع يحتاف إلى مقاربة شاملة من جميع جوانبه مع األخذ بعين االعتبار    
من حيث تبادل الثقافات والحوار واالستفادة من الطاقات في  ةوانب اإليجابية في مسألة الهجر الج

بناء اقتصاد الدولة والمجتمع والتبادل الحضاري في سعي حثيث إليجاد حلول تحفظ الكرامة 
ومن خالل هذه المقاربة يظهر جليا الدور البارز لألمن اإلنساني من خالل  .والحقوق لإلنسان

 .أو التخفيف من حدة ظاهرة الهجرة غير الشرعيةمؤشراته كآلية فّعالة في التقليل 
 :ومن خالل هذه الدراسة أمكن التوصل إلى االستنتاجات التالية   

إعادة دراسة ظاهرة الهجرة برمتها وبلورة قناعة مشتركة فمحاربة الهجرة غير المشروعة : أوالً 
فقر والبطالة، وانسداد تتطّلب على المدى المتوسط والطويل مواجهة األسباب المؤّدية لها كال

األفق أو الحروب والكوارث، بخلق سياسة تنموية وطنية تستفيد من طاقات البشر 
واإلمكانات والموارد األولية الموجودة في الجزائر، على حّد قول العالم الفرنسي الديموغرافي 

ما أن يرحل البش:" الكبير الفريد صوفي ر حيث إّما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر وا 
سياسة إنمائية  يحتم تبنيتنامي البطالة  ازدياد الفوارق وانسداد األفق بسببف". توجد الثروات

 ،اجتماعية تؤدي إلى خلق فرص العمل واحترام الكرامة اإلنسانية اقتصادية إستراتيجيةأو 



مستدامة قائمة على مشروعات اقتصادية واجتماعية  الهدف يتطلب تنمية تحقيق هذاو 
نجاز   .ملموسة اتوا 
تنسيق التعاون األمني بين الجزائر والدول األوروبية المعنية وتبادل المعلومات  :ثانياً 

لتفكيك الشبكات واألطر العاملة في تسهيل الهجرة غير الشرعية عبر الحدود، مع 
تحديث القوانين والتشريعات الالزمة لردع شبكات التهّريب والنقل البّرية والبحرية 

 .رين السّريينلردع المهاج
تشجيع االستثمارات في المشروعات المتوسطة والطويلة األجل التي من شأنها  :ثالثاً 

 .توفير فرص عمل ما يحد من الرغبة في الهجرة غير المشروعة
إيجاد آليات وطنية في الجزائر الستقطاب المهاجرين في الخارف ومدخراتهم للمشاركة  :رابعاً 

عًيا لمحاولة استعادة هذه القّوة االقتصادية البشرية، في المشاريع االستثمارية س
ومحاولة استعادة األدمغة المهاجرة ونشر الوعي بين هذه الطاقات واالستفادة منها 
في شّتى المجاالت السياسية واالقتصادية والفكرية والثقافية ما يساهم فعليا في وضع 

تقاء وتحسين مستوياته مشروع وطني هدفه تحقيق األمن اإلنساني من خالل االر 
 .المختلفة 

 التنمية برامج دعم في دورها وتفعيل المدني المجتمع مؤسساتتطوير عمل ومهمة : خامساً 

، بحيث تصبح شريكة فّعالة في وضع وتنفيذ إستراتيجية وطنية وتعزيزها البشرية
 لدعم وتطوير األمن اإلنساني في الجزائر على اعتبار أن تحقيق األمن اإلنساني
يتطلب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة سواء في شّقها الرسمي متمثلة في 
المؤسسات والهيئات العمومية أو في شّقها غير الرسمي من خالل مؤسسات 

 . المجتمع المدني النشطة على الساحة الوطنية
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نل تتااقينة  والجنو بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عنن طرينق البنر والبحنر المكمِّ

الوطنيننننننننننننة األمننننننننننننم المتحنننننننننننندة لمكافحننننننننننننة الجريمننننننننننننة المنظمننننننننننننة عبننننننننننننر
*

 

الذدورة  52لألمذم المتحذدة  للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قذرار الجمعيذة العامذة وعرض اعتمد
 5888نوفمبر/شرين الثانيت 15 الخامسة والخمسون المؤرف في

 الديباجـة
إذ تعلذذن أن اتخذذاذ تذذدابير فعالذذة لمنذذع ومكافحذذة تهريذذب  إن الذذدول األطذذراف فذذي هذذذا البروتوكذذول،

 والبحذر والجذو يتطلذب نهجذا دوليذا شذامال، بمذا فذي ذلذك التعذاون وتبذادل المهذاجرين عذن طريذق البذر
علذى الصذعيد الذوطني  اقتصادية، -تماعية المعلومات واتخاذ تدابير مناسبة أخرى، ومنها تدابير اج

ذ تشير إلى قرار الجمعية العامة  واإلقليمي والدولي،  ديسذمبر/كذانون األول 55المذؤرف  23/515وا 
تعزيذذز التعذذاون  ، الذذذي حث ذذت فيذذه الجمعيذذة الذذدول األعضذذاء ومنظومذذة األمذذم المتحذذدة علذذى1999

األسذباب الجذريذة للهجذرة، وبخاصذة مذا  عالجذةالدولي فذي مجذال الهجذرة الدوليذة والتنميذة، مذن أجذل م
مذن فوائذد الهجذرة الدوليذة لمذن يعنذيهم األمذر، وشذجعت  يتصل منها بذالفقر، وعلذى تحقيذق أقصذى حذد

 فذذي معالجذذة مسذذألة ن اإلقليميذذة علذذى االسذذتمرار حسذذب االقتضذذاءواإلقليميذذة ودو  اآلليذذات األقاليميذذة
ايذة حقذوقهم اإلنسذانية إنسذانية وحم ة المهذاجرين معاملذةورة معاملذواقتناعا منها بضر  الهجرة والتنمية،

ذ تضذع فذي اعتبارهذا أنذه حمايذة تامذة دوليذة  علذى الذرغم مذن األعمذال التذي اضذطلعت بهذا محافذل وا 
 المسذذائل ذات الصذذلة ال يوجذذد صذذك شذذامل يتصذذدى لجميذذع جوانذذب تهريذذب المهذذاجرين وسذذائر أخذذرى

ذ يقلقهذذا االزديذذاد الكبيذذر فذذي أنشذذطة الجماعذذ تهريذذب المهذذاجرين  ات اإلجراميذذة المنظمذذة فذذي مجذذالوا 
التذي ت لحذق ضذررا عظيمذا بالذدول  البروتوكذول وسائر األنشطة اإلجرامية ذات الصلة المبينة في هذا

ذ يقلقهذذا أيضذذا أن تهريذذب المهذذاجرين يمكذذن أن يعذذرةض للخطذذر حيذذاة أو أمذذن المهذذاجرين  المعنيذذة، وا 
ذ تشذذذير إلذذذى قذذذرار الجمعيذذذة المعنيذذذين،  ديسذذذمبر/كذذذانون األول 9المذذذؤرف  24/111العامذذذة  وا 

مخصصذة لغذرض  الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضذوية1998
ولبحذذث القيذذام بوضذذع صذذكوك  فحذذة الجريمذذة المنظمذذة عبذذر الوطنيذذةوضذذع اتفاقيذذة دوليذذة شذذاملة لمكا

بمذذا فذذي ذلذذك عذذن طريذذق  غيذذر مشذذروعة دوليذذة منهذذا صذذك يتنذذاول تهريذذب المهذذاجرين ونقلهذذم بصذذورة
عبذذر الوطنيذذة  واقتناعذذا منهذذا بذذأن تكميذذل اتفاقيذذة األمذذم المتحذذدة لمكافحذذة الجريمذذة المنظمذذة البحذذر،

سذيكون مفيذدا فذي منذع تلذك  بصك دولي لمكافحة تهريذب المهذاجرين عذن طريذق البذر والبحذر والجذو،
 :قد اتفقت على ما يلي الجريمة ومكافحتها،

 



 امةأحكام ع- أوال
 1المادة 

 العالقة باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
ذذل اتفاقيذذة األمذذم المتحذذدة لمكافحذذة الجريمذذة المنظمذذة عبذذر -1 الوطنيذذة، ويكذذون  هذذذا البروتوكذذول يكمة

 .تفسيره مقترنا باالتفاقية
قتضذذيه اخذذتالف الحذذال، مذذا لذذم تنطبذذق أحكذذام االتفاقيذذة علذذى هذذذا البروتوكذذول، مذذع مراعذذاة مذذا يل -2

 .ي نص فيه على خالف ذلك
 .من هذا البروتوكول أفعاال مجرمة وفقا لالتفاقية 1تعتبر األفعال المجرمة وفقا للمادة  -3

 5المادة 
 بيان األغراض

التعذذاون بذذين الذذدول  أغذذراض هذذذا البروتوكذذول هذذي منذذع ومكافحذذة تهريذذب المهذذاجرين، وكذذذلك تعزيذذز
 .المهر بين تلك الغاية، مع حماية حقوق المهاجريناألطراف تحقيقا ل

 4المادة 
 المصطلحات المستخدمة
 :ألغراض هذا البروتوكول

إلذذى دولذذة طذذرف  تذذدبير الذذدخول غيذذر المشذذروع لشذذخص مذذا" تهريذذب المهذذاجرين"ي قصذذد بتعبيذذر   -أ
بصذورة مذن أجذل الحصذول،  لذيس ذلذك الشذخص مذن رعاياهذا أو مذن المقيمذين الذدائمين فيهذا، وذلذك

 .مادية أخرى مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة
عبذذذذور الحذذذذدود دون تقّيذذذذد بالشذذذذروط الالزمذذذذة للذذذذدخول " الذذذذدخول غيذذذذر المشذذذذروع"ي قصذذذذد بتعبيذذذذر  -ب

 .المشروع إلى الدولة المستقبلة
 :أي وثيقذذذذذذذذذذذذذة سذذذذذذذذذذذذذفر أو هويذذذذذذذذذذذذذة" وثيقذذذذذذذذذذذذذة السذذذذذذذذذذذذذفر أو الهويذذذذذذذذذذذذذة المذذذذذذذذذذذذذزورة"ي قصذذذذذذذذذذذذذد بتعبيذذذذذذذذذذذذذر  -ف

الجهذذاز  الشذذخص أو د زوةرت أو حذذوةرت تحذذويرا ماديذذا مذذن جانذذب أي شذذخص غيذذرتكذذون قذذ 1-
ل قانونذذذذذا ببعذذذذذداد أو إصذذذذذدار وثيقذذذذذة السذذذذذفر أو الهويذذذذذة   دولذذذذذة مذذذذذا نيابذذذذذة عذذذذذن المخذذذذذو 

الفسذذاد أو اإلكذذراه أو  أو تكذذون قذذد أ صذذدرت بطريقذذة غيذذر سذذليمة أو ح صذذل عليهذذا باالحتيذذال أو -2
 .بأية طريقة غير مشروعة أخرى

 .أو يستخدمها شخص غير صاحبها الشرعي -3



المركبذذات الطو افذذة والطذذائرات  أي نذذوع مذذن المركبذذات المائيذذة، بمذذا فيهذذا" السذذفينة"ي قصذذد بتعبيذذر  -د
كوسيلة نقذل فذوق المذاء، باسذتثناء السذفن الحربيذة أو سذفن  المائية، التي تستخدم أو يمكن استخدامها

كهذذا أو تشذذغلها إحذذدى الحكومذذات وال تسذذتعمل، فذذي مذذن السذذفن التذذي تمل دعذذم األسذذطول أو غيرهذذا
 .الحاضر، إال في خدمة حكومية غير تجارية الوقت
 3المادة 

 نطاق االنطباق
المجرمذة وفقذا للمذادة  ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خالفا لذلك، على منع األفعذال

مذا تكذون تلذك الجذرائم ذات طذابع عبذر حيث من هذا البروتوكذول والتحذري عنهذا ومالحقذة مرتكبيهذا، 1
منظمذذة وكذذذلك علذذى حمايذذة حقذذوق األشذذخاص الذذذين  وطنذذي وتكذذون ضذذالعة فيهذذا جماعذذة إجراميذذة

 .يكونون هدفا لتلك الجرائم
 2المادة 

 مسؤولية المهاجرين الجنائية
ال يصذذذذبح المهذذذذاجرون عرضذذذذة للمالحقذذذذة الجنائيذذذذة بمقتضذذذذى هذذذذذا البروتوكذذذذول، نظذذذذرا لكذذذذونهم هذذذذدفا 

 .من هذا البروتوكول 1لوك المبّين في المادة للس
 1المادة 
 التجريم

األفعذال التاليذة فذي  تعتمد كل دولة طرف مذا قذد يلذزم مذن تذدابير تشذريعية وتذدابير أخذرى لتجذريم -1
مباشرة، على منفعة ماليذة أو منفعذة  حال ارتكابها عمدا ومن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير

 :مادية أخرى
 .المهاجرين تهريب -أ

 :القيام بغرض تسهيل تهريب المهاجرين بما يلي -ب
 .إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة *
 تذذذذذذذذذذذذذذذذذدبير الحصذذذذذذذذذذذذذذذذذول علذذذذذذذذذذذذذذذذذى وثيقذذذذذذذذذذذذذذذذذة مذذذذذذذذذذذذذذذذذن هذذذذذذذذذذذذذذذذذذا القبيذذذذذذذذذذذذذذذذذل أو توفيرهذذذذذذذذذذذذذذذذذا أو حيازتهذذذذذذذذذذذذذذذذذا *
فيهذذا دون تقّيذذد  تمكذذين شذذخص، لذذيس مواطنذذا أو مقيمذذا دائمذذا فذذي الدولذذة المعنيذذة مذذن البقذذاء -ف

باستخدام الوسائل المذكورة في الفقذرة الفرعيذة  ء المشروع في تلك الدولة، وذلكبالشروط الالزمة للبقا
 .وسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيلة أخذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرى غيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر مشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروعة مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه الفقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرة أو أيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة( ب)
 :تعتمذذذذد أيضذذذذا كذذذذل دولذذذذة طذذذذرف مذذذذا قذذذذد يلذذذذزم مذذذذن تذذذذدابير تشذذذذريعية وتذذذذدابير أخذذذذرى لتجذذذذريم -5



ن هذه المادة، وذلذك رهنذا بالمفذاهيم م 1الشروع في ارتكاب جرم من األفعال المجرمة وفقا للفقرة  -أ
 أو ،األساسية لنظامها القانوني

مذن هذذه المذادة  (ف)أو  ،1' (ب)أو  (أ) 1المساهمة كشريك في أحد األفعال المجرمة وفقا للفقرة  -ب
المساهمة كشريك فذي جذرم مذن األفعذال المجرمذة  وكذلك، رهنا بالمفاهيم األساسية لنظامها القانوني،

 .المادة ، من هذه5'( ب) 1 وفقا للفقرة
مذن هذذه  (1)تنظيم أو توجيه أشخاص آخذرين الرتكذاب جذرم مذن األفعذال المجرمذة وفقذا للفقذرة   -ف

 .المادة
 :تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى العتبار أي ظروف  -3
 المهذذذذذذذذذاجرين المعنيذذذذذذذذذينعذذذذذذذذذرةض للخطذذذذذذذذذر أو ي ذذذذذذذذذرج ح أن تعذذذذذذذذذرةض للخطذذذذذذذذذر حيذذذذذذذذذاة أو سذذذذذذذذذالمة  -أ

 إنسذذانية أو مهينذذة، بمذذا فذذي ذلذذك لغذذرض اسذذتغاللهم تسذذتتبع معاملذذة أولئذذك المهذذاجرين معاملذذة ال -ب
 (مذذن هذذذه المذذادة (ف)و' 1'( ب)و( أ) 1ظروفذذا مشذذددة للعقوبذذة فذذي األفعذذال المجرمذذة وفقذذا للفقذذرة 
( ف)و( ب) 5رمذة وفقذا للفقذرة األفعذال المج وكذذلك، رهنذا بالمفذاهيم األساسذية لنظامهذا القذانوني، فذي

 .من هذه المادة
ليس في هذا البروتوكول ما يمنع أي دولة طرف من اتخاذ تدابير ضذد أي شذخص يعذّد سذلوكه  -4

 .جرما بمقتضى قانونها الداخلي
 تهريب المهاجرين عن طريق البحر - ثانيا

 4المادة 
 التعاون

مذع تهريذب المهذاجرين عذن طريذق البحذر، تتعاون الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن على منذع وق
 .وفقا ألحكام قانون البحار الدولي

 1المادة 
 تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر

السذفن التذي ترفذع  يجذوز للدولذة الطذرف التذي تكذون لذديها أسذباب معقولذة لالشذتباه فذي أن إحذدى -1
لة لذذذديها أو ال جنسذذذية ل أو تحمذذذل فذذذي الواقذذذع جنسذذذية الدولذذذة الطذذذرف  هذذذاَعَلمهذذذا أو تذذذد عي أنهذذذا مسذذذج 

أو تذذرفض إظهذذار أي َعلَذذم، ضذذالعة فذذي تهريذذب مهذذاجرين عذذن  المعنيذذة، مذذع أنهذذا ترفذذع َعَلمذذا أجنبيذذا
. مسذذاعدة دول أطذذراف أخذذرى لقمذذع اسذذتعمال السذذفينة فذذي ذلذذك الغذذرض طريذذق البحذذر، أن تطلذذب



حذذدود  لذك المسذاعدة بالقذذدر الممكذن فذياألطذراف التذذي ي طلذب إليهذا ذلذذك إلذى تقذذديم ت وتبذادر الذدول
 .إمكانياتها

السفن التذي تمذارس  يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسبذاب معقولة لالشتباه في أن إحدى -2
أخذرى أو تحمذل عالمذات تسذجيل خاصذة  حرية المالحة وفقا للقذانون الذدولي وترفذع َعلَذم دولذة طذرف

عن طريذق البحذر أن تبلةذد دولذة الَعلَذم بذذلك وتطلذب  جرينبتلك الدولة الطرف تعمل في تهريب المها
 وأن تطلذذب مذذن دولذذة الَعلَذذم، فذذي حذذال تأكيذذد التسذذجيل، إذنذذا باتخذذاذ التذذدابير منهذذا تأكيذذد التسذذجيل

 :ببجراءات منها المناسبة تجاه تلك السفينة ويجوز لدولة الَعَلم أن تأذن للدولة الطالبة
 .اعتالء السفينة -أ

 .فينةتفتيش الس -ب
وبضذائع حسذبما تذأذن  اتخاذ التدابير المناسبة إزاء السفينة ومذا تحملذه علذى متنهذا مذن أشذخاص -ف

 .تهريب المهاجرين عن طريق البحر به دولة الَعَلم إذا وجد دليل يثبت أن السفينة تعمل في
 
َعلَذم المعنيذة علذى مذن هذذه المذادة دولذة ال 5تبلد الدولة الطرف التي تت خذ أي تدبير وفقذا للفقذرة   -3

 .وجه السرعة بنتائج ذلك التدبير
إذا كانذت  تسذتجيب الدولذة الطذرف دون إبطذاء ألي طلذب يذرد مذن دولذة طذرف أخذرى لتقريذر مذا -4

ذلذذذك وأن تسذذذتجيب ألي طلذذذب  السذذذفينة التذذذي تذذذّدعي أنهذذذا مسذذذجلة لذذذديها أو ترفذذذع َعَلمهذذذا يحذذذق لهذذذا
 .من هذه المادة 5استئذان ي قد م وفقا للفقرة 

إصذذدار اإلذن الصذذادر  مذذن هذذذا البروتوكذذول أن تجعذذل 4يجذذوز لدولذذة الَعلَذذم اتسذذاقا مذذع المذذادة  -5
فيهذا الشذروط المتعلقذة بالمسذؤولية ومذدى مذا  عنها مرهونا بشروط تتفق عليها مذع الدولذة الطالبذة بمذا

دولذة الَعلَذم  الدولة الطرف أي تدابير إضافية دون إذن صذريح مذن وال تتخذ. سيتخذ من تدابير فعلية
مذذذن  التذذذدابير الضذذرورية إلزالذذذة خطذذر وشذذذيك علذذى حيذذذاة األشذذخاص أو التذذذدابير المنبثقذذة باسذذتثناء

 .اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف تتصل بالموضوع
وطلبذات تأكيذد  تعذين كذل دولذة طذرف سذلطة أو عنذد الضذرورة سذلطات تتلقذى طلبذات المسذاعدة -6

التذدابير المناسذبة وتذرد علذى تلذك  لمهذا وطلبذات االسذتئذان باتخذاذتسجيل السفينة أو حقها في رفذع ع
األخرى بذذلك التعيذين عذن طريذق األمذين العذام فذي غضذون  وتخطر جميع الدول األطراف. الطلبات

 .التعيين شهر واحد من تاريت



ضذذالعة فذذي تهريذذب  إذا تذذوافرت للدولذذة الطذذرف أسذذباب وجيهذذذة لالشتبذذذاه فذذي أن إحذذدى السفذذذن -7
علذذذت شذذبيهة بسذذفينة لذذيس لهذذا جنسذذية  هذاجرين عذذن طريذذق البحذذر وال تحمذذل أيذذة جنسذذية أو ربمذاالم ج 

ذا ع ثذر علذى دليذل يؤكذد االشذتباه تتخذذ الدولذة الطذرف  . جذاز لهذا أن تعتلذي تلذك السذفينة وتفتشذها وا 
 .وفقا للقانونين الداخلي والدولي ذوي الصلة التدابير المناسبة

 9المادة 
 شروط وقائية

 مذذن هذذذا البروتوكذذول 1وفقذذا للمذذادة نذذدما تت خذذذ إحذذدى الذذدول األطذذراف تذذدابير ضذذد سذذفينة مذذا، ع-1
 :تحرص تلك الدولة الطرف على

 أن تكفذذذذذذذذذذذل سذذذذذذذذذذذالمة األشذذذذذذذذذذذخاص الموجذذذذذذذذذذذودين علذذذذذذذذذذذى متنهذذذذذذذذذذذا ومعذذذذذذذذذذذاملتهم معاملذذذذذذذذذذذة إنسذذذذذذذذذذذانية -أ
 .أن تأخذ بعين االعتبار الواجب ضرورة عدم تعريض أمن السفينة أو حمولتها للخطر -ب
أن تأخذذذ بعذذين االعتبذذار الواجذذب ضذذرورة عذذدم المسذذاس بالمصذذالح التجاريذذة أو القانونيذذة لدولذذة  -ف

 .الَعَلم أو أي دولة أخرى ذات مصلحة
أن تكفذذل، فذذي حذذدود اإلمكانيذذات المتاحذذة، أن يكذذون أي تذذدبير ي ت خذذذ بشذذأن السذذفينة سذذليما مذذن  -د

 .الناحية البيئية
البروتوكذول قائمذذة علذى غيذذر  مذن هذذذا 1ير المتخذذذة عمذال بالمذذادة عنذدما يثبذت أن أسذذباب التذداب -2

لحذذق بهذذا شذذريطة أال تكذذون السذذفينة قذذد  أسذذاس، تعذذوض السذذفينة عذذن أي خسذذارة أو ضذذرر قذذد يكذذون
 .المت خذة ارتكبت أي فعل يسوةغ التدابير

واجذذب لضذذرورة عذذدم فذذي أي تذذدبير ي ت خذذذ أو ي عتمذذد أو ي نف ذذذ وفقذذا لهذذذا الفصذذل، يذذولى االعتبذذار ال -3
 :اإلخالل أو المساس

  .بحقوق الدول المشاطئة والتزاماتها وممارستها لواليتها القضائية وفقا لقانون البحار الدولي -أ
أو بصذذالحية دولذذة الَعلَذذم فذذي ممارسذذة الواليذذة القضذذائية والسذذيطرة فذذي الشذذؤون اإلداريذذة والتقنيذذة  -ب

 .واالجتماعية المتعلقة بالسفينة
حربيذة أو طذائرات  جذوز اتخذاذ أي تذدبير فذي البحذر عمذال بهذذا الفصذل إال مذن جانذب سذفنال ي -4

تبذين كونهذا فذي خدمذة حكوميذة  عسكرية أو سذفن أو طذائرات أخذرى تحمذل عالمذات واضذحة ويسذهل
 .وأنها مخّولة بذلك

 
 



 المنع والتعاون والتدابير األخرى- ثالثا
 18المادة 

 المعلومات
البروتوكذول تحذرص الذدول  من االتفاقيذة، وتحقيقذا ألهذداف هذذا 51و 54 دون مساس بالمادتين -1

تقذذع علذذذى الذذذدروب التذذذي يهذذذّرب عبرهذذذا  األطذذراف وبخاصذذذة تلذذذك التذذذي لهذذذا حذذدود مشذذذتركة أو التذذذي
وفقذذا لنظمهذذا القانونيذذة واإلداريذذة الداخليذذة أي معلومذذات ذات  المهذذاجرون علذذى أن تتبذذادل فيمذذا بينهذذا

 :صلة بأمور مثل
أو المشذتبه فذي أنهذا  االنطذالق والمقصذد وكذذلك الذدروب والنذاقلين ووسذائل النقذل المعذروف نقذاط -أ

مذذذن هذذذذا  1المبذذذّين فذذذي المذذذادة  تسذذذتخدم مذذذن جانذذذب جماعذذذة إجراميذذذة منظمذذذة ضذذذالعة فذذذي السذذذلوك
 .البروتوكول

ا المشتبه فذي أنهذ هوية وأساليب عمل التنظيمات أو الجماعات اإلجرامية المنظمة المعروف أو -ب
 .مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا البروتوكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذول 1ضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالعة فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلوك المبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذّين فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي المذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذادة 

وكذلك سذرقة نمذاذف  صحة وثائق السفر الصادرة عن الدولة الطرف وسالمتها من حيث الشكل -ف
 وثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذائق سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفر أو هويذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة أو مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا يتصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلك مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن إسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاءة اسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعمالها

المسذتعملة فذي السذلوك  يذةوسائل وأساليب إخفاء األشخاص ونقلهم وتحوير وثائق السذفر أو الهو  -د
أو حيازتهذذا بصذذورة غيذذر مشذذروعة أو غيذذر  مذذن هذذذا البروتوكذذول أو استنسذذاخها 1المبذذّين فذذي المذذادة 

 .كشف تلك الوسائل واألساليب ذلك من أشكال إساءة استعمالها وسبل
ن هذذا مذ 1الخبرات التشريعية والممارسات والتدابير الراميذة إلذى منذع السذلوك المبذّين فذي المذادة  -ه

 .البروتوكول ومكافحته
تعزيذز قذدرة بعضذها الذبعض  المعلومذات العلميذة والتكنولوجيذة المفيذدة ألجهذزة إنفذاذ القذانون بغيذة -و

البروتوكول وكشفه والتحري عنه ومالحقذة المتذورطين  من هذا 1على منع السلوك المبّين في المادة 
 .فيه
طلذذب مذذن الدولذذة الطذذرف التذذي أرسذذلت تلذذك  تمتثذذل الدولذذة الطذذرف التذذي تتلقذذى معلومذذات ألي -2

 .المعلومات يضع قيودا على استعمالها
 
 
 



 11المادة 
 التدابير الحدودية

الذدول األطذراف الضذوابط  دون اإلخالل بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحريذة حركة الناس تعذزز -1
 .المهاجرين لمنع وكشف تهريب الحدودية إلى أقصى حد ممكن بقدر ما يكون ذلك ضروريا

أقصذى حذد ممكذن  تعتمد كل دولة طرف تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكذي تمنذع إلذى -2
( أ) 1ارتكذاب الفعذل المجذرم وفقذا للفقذرة  اسذتخدام وسذائل النقذل التذي يشذغلها النذاقلون التجذاريون فذي

 .من هذا البروتوكول 1من المادة 
المنطبقذذة إرسذذاء التذذزام  ن اإلخذذالل باالتفاقيذذات الدوليذذةتشذذمل تلذذك التذذدابير عنذذد االقتضذذاء ودو  -3

مالذك أو مشذّغل أي وسذيلة نقذل بالتأكذد مذن أن كذل  الناقلين التجاريين بما في ذلذك أي شذركة نقذل أو
 .الضرورية لدخول الدولة المستقبلة الركاب يحملون وثائق السفر

جذذزاءات فذذي حذذاالت  خلي، لفذذرضتتخذذذ كذذل دولذذة طذذرف التذذدابير الالزمذذة، وفقذذا لقانونهذذا الذذدا -4
 .من هذه المادة 4اإلخالل بااللتزام المبّين في الفقرة 

الموافقذة علذى دخذول  تنظر كل دولة طرف في اتخاذ تذدابير تسذمح، وفقذا لقانونهذا الذداخلي بعذدم -5
 .البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم األشخاص المتورةطين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا

التعاون فيما بذين أجهذزة  من االتفاقيذة تنظر الدول األطراف في تعزيز 54دون المساس بالمادة  -6
 .مباشرة لالتصال والمحافظة عليها مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات

 15المادة 
 أمن ومراقبة الوثائق

 :متاحذة لضمان ما يليتتخذ كل دولذة طرف ما قد يلذزم من تدابير في حذدود اإلمكانيات ال
اسذذتعمال تلذذك  أن تكذون وثذذائق السذفر أو الهويذذة التذي تصذذدرها ذات نوعيذذة يصذعب معهذذا إسذاءة -أ

 .غير مشروعة الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة
عنهذا تصذدر نيابذة  سالمة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الذدول األطذراف أو التذي -ب 

صدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة  .ومنع إعدادها وا 
 
 

 14المادة 
 شرعية الوثائق وصالحيتها



لقانونهذذا الذذداخلي وفذذي  تبذذادر الدولذذة الطذذرف بنذذاء علذذى طلذذب دولذذة طذذرف أخذذرى إلذذى التحقذذق وفقذذا
م أنهذا السفر أو الهوية التي أ صذدرت أو ي ذزع غضون فترة زمنية معقولة من شرعية وصالحية وثائق

مذذن هذذذا  1تسذذتعمل ألغذذراض القيذذام بالسذذلوك المبذذّين فذذي المذذادة  أ صذذدرت باسذذمها وي شذذتبه فذذي أنهذذا
 .البروتوكول

 13المادة 
 التدريب والتعاون التقني

ذذص لمذذوظفي الهجذذذرة -1 ز التدريذذذب المتخصة وغيرهذذذم مذذن المذذوظفين  تذذوفر الذذدول األطذذراف أو تعذذزة
هذذا البروتوكذول وفذي المعاملذة اإلنسذانية  مذن 1بّين في المذادة المختصين في مجال منع السلوك الم
 .السلوك، مع احترام حقوقهم كما هي مبّينة في هذا البروتوكول للمهاجرين الذين يكونون هدفا لذلك

والمنظمذات غيذر الحكوميذة  تتعاون الدول األطراف فيما بينها ومذع المنظمذات الدوليذة المختصذة -2
األخذذرى حسذذب االقتضذذاء ضذذمانا لتذذوفير  لصذذلة وعناصذذر المجتمذذع المذذدنيوسذذائر المنظمذذات ذات ا

مذذذن هذذذذا البروتوكذذذول  1لمنذذذع السذذذلوك المبذذذّين فذذذي المذذذادة  تذذذدريب للعذذذاملين فذذذي أقاليمهذذذا بمذذذا يكفذذذي
ويشذذمل هذذذا . وحمايذذة حقذذوق المهذذاجرين الذذذين يكونذذون هذذدفا لذذذلك السذذلوك ومكافحتذذه والقضذذاء عليذذه

 :التدريب
 .ئق السفر وتحسين نوعيتهاتعزيز أمن وثا -أ

 .التعر ف على وثائق السفر أو الهوية المزورة وكشفها -ب
سذذاءة  فذذي أنهذذا ضذذالعة فيذذه، واألسذذاليب المسذذتخدمة اسذذتعمال وثذذائق فذذي نقذذل المهذذاجرين المهذذر بين وا 

 .ووسائل اإلخفاء  1السلوك المبين في المادة  السفر أو الهوية ألغراض
اإلجراميذذة  الجماعذذات هويذذةبارية الجنائيذذة خصوصذذا المتعلقذذة بكشذذف سذذتخجمذذع المعلومذذات اإل -ف

مذن هذذذا البروتوكذول أو المشذذتبه  6 المنظمذة المعذروف أنهذذا ضذالعة فذذي السذلوك المبذذين فذي المذذادة
 .المستخدمة في تهريب المهاجرين

ر تحسذذين إجذذراءات الكشذذف عذذن األشذذخاص المهذذر بين عنذذد نقذذاط الذذدخول والخذذروف التقليديذذة وغيذذ -د
 .التقليدية

 .المعاملة اإلنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم كما هي مبّينة في هذا البروتوكول -ه
تقنيذة إلذى الذدول التذي  تنظر الدول األطراف التي لديها خبرة في هذذا المجذال فذي تقذديم مسذاعدة -3

 1المذادة  يكونذون هذدفا للسذلوك المبذين فذي يكثر استخدامها كبلدان منشأ أو عبذور لألشذخاص الذذين



األطراف قصارى جهدها لتوفير الموارد الالزمذة كالمركبذات والذنظم  من هذا البروتوكول وتبذل الدول
 .1وأجهزة فحص الوثائق لمكافحة السلوك المبين في المادة  الحاسوبية

 12المادة 
 تدابير المنع األخرى

لزيذادة الذوعي العذام  إعالميذةتتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيامها بتذوفير أو تعزيذز بذرامج  -1
نشذاط إجرامذي كثيذرا مذا ترتكبذه جماعذات  مذن هذذا البروتوكذول هذو 1بذأن السذلوك المبذّين فذي المذادة 

 .مخاطر شديدة للمهاجرين المعنيين إجرامية منظمة بهدف الربح وأنه يسبةب
الحيلولذذة دون  بهذذدف مذذن االتفاقيذذة تتعذذاون الذذدول األطذذراف فذذي ميذذدان اإلعذذالم 41وفقذذا للمذذادة  -2

 .المنظمة وقوع المهاجرين المحتملين ضحايا للجماعات اإلجرامية
ز حسذذذذب االقتضذذذذاء البذذذذرامج اإلنمائيذذذذة والتعذذذذاون -3 علذذذذى الصذذذذعيد  تذذذروف كذذذذل دولذذذذة طذذذذرف أو تعذذذذزة

يذذالء اهتمذذام خذذاص  الذذوطني واإلقليمذذي والذذدولي مذذع مراعذذاة الواقذذع االجتمذذاعي االقتصذذادي للهجذذرة وا 
االقتصذذذادية  -مذذذن أجذذذل مكافحذذذة األسذذذباب االجتماعيذذذة  اقتصذذذاديا واجتماعيذذذا للمنذذذاطق الضذذذعيفة

 .مثل الفقر والتخلف الجذرية لتهريب المهاجرين
 11المادة 

 تدابير الحماية والمساعدة
بمقتضذذى القذذانون  لذذدى تنفيذذذ هذذذا البروتوكذذول تتخذذذ كذذل دولذذة طذذرف بمذذا يتسذذق مذذع التزاماتهذذا -1

االقتضذذاء لصذذون وحمايذذة حقذذوق  بمذذا فذذي ذلذذك سذذن التشذذريعات عنذذدالذذدولي كذذل التذذدابير المناسذذبة 
مذذن هذذذا البروتوكذذول حسذذبما يمذذنحهم  1المذذادة  األشذذخاص الذذذين يكونذذون هذذدفا للسذذلوك المبذذين فذذي

وبخاصة الحذق فذي الحيذاة والحذق فذي عذدم الخضذوع للتعذذيب أو غيذره  إياها القانون الدولي المنطبق
 .إنسانية أو المهينة الّ أاسية أو المعاملة أو العقوبة الق من أشكال

مذن العنذف الذذي  تتخذذ كذل دولذة طذرف التذدابير المناسذبة لكذي تذوفةر للمهذاجرين حمايذة مالئمذة -2
كذذونهم هذذدفا للسذذلوك المبذذين فذذي  يمكذذن أن يسذذل ط علذذيهم سذذواء مذذن جانذذب أفذذراد أو جماعذذات بسذذبب

 .من هذا البروتوكول 1المادة 
سذالمتهم للخطذر  دة المناسذبة للمهذاجرين الذذين تتعذّرض حيذاتهم أوتوفر كل دولة طذرف المسذاع -3

 .البروتوكذذذذذذذذذذذذذذذول مذذذذذذذذذذذذذذذن هذذذذذذذذذذذذذذذذا 1بسذذذذذذذذذذذذذذذبب كذذذذذذذذذذذذذذذونهم هذذذذذذذذذذذذذذذدفا للسذذذذذذذذذذذذذذذلوك المبذذذذذذذذذذذذذذذّين فذذذذذذذذذذذذذذذي المذذذذذذذذذذذذذذذادة 
لذذذدى تطبيذذذق أحكذذذام هذذذذه المذذذادة تأخذذذذ الذذذدول األطذذذراف فذذذي االعتبذذذار مذذذا للنسذذذاء واألطفذذذال مذذذن  -3

 .احتياجات خاصة



البروتوكذول تتقيذد كذذل  مذن هذذا 1بذّين فذي المذذادة فذي حذال احتجذاز شذخص كذذان هذدفا لسذلوك م -5
القنصذذلية حيثمذذا تنطبذذق بمذذا فيهذذا مذذا يتعلذذق  دولذذة طذذرف بالتزاماتهذذا بمقتضذذى اتفاقيذذة فيينذذا للعالقذذات

باطالع الشخص المعني دون إبطاء، على األحكام المتعلقذة بذببالغ المذوظفين القنصذليين واالتصذال 
 .بهم

 14المادة 
 االتفاقات والترتيبات

تنظذذذر الذذذدول األطذذذراف فذذذي إبذذذرام اتفاقذذذات ثنائيذذذة أو إقليميذذذة أو ترتيبذذذات تنفيذيذذذة أو مذذذذكرات تفذذذاهم 
 :تستهدف ما يلي

 أو :من هذا البروتوكول 1تحديد أنسب وأنجع التدابير لمنع ومكافحة السلوك المبي ن في المادة  -أ
 .تعزيز أحكام هذا البروتوكول فيما بينها -ب

 11المادة 
 لمهاجرين المهر بينإعادة ا

معقذذول إعذذادة  توافذذق كذذل دولذذة طذذرف علذذى أن تيسةذذر وتقبذذل دون إبطذذاء ال مسذذوةغ لذذه أو غيذذر -1
البروتوكذول والذذي هذو مذن رعاياهذا  مذن هذذا 1الشخص الذي يكون هذدفا للسذلوك المبذي ن فذي المذادة 

 .إقليمها وقت إعادته أو يتمت ع بحق اإلقامة الدائمة في
للسذلوك المبذين  ولذة طذرف فذي إمكانيذة تيسذير وقبذول إعذادة أي شذخص يكذون هذدفاتنظذر كذل د -2

فذذذي إقليمهذذا وقذذذت دخولذذه الدولذذذة  مذذذن هذذذا البروتوكذذذول ويتمتذذع بحذذذق اإلقامذذة الدائمذذة 1فذذي المذذادة 
 .المستقبلة وفقا لقانونها الداخلي

دون إبطذذاء ال  الطلذب بنذذاء علذى طلذذب الدولذة الطذذرف المسذتقبلة تتحقذق الدولذذة الطذرف متلقيذذة -3
مذن  1هذدفا للسذلوك المبذين فذي المذادة  مسذوةغ لذه أو غيذر معقذول ممذا إذا كذان الشذخص الذذي يكذون

 .اإلقامة الدائمة في إقليمها هذا البروتوكول من رعاياها أو يتمتع بحق
البروتوكذذول  مذذن هذذذا 1تيسذذيرا إلعذذادة الشذذخص الذذذي يكذذون هذذدفا للسذذلوك المبذذين فذذي المذذادة  -4

الشذخص مذن رعاياهذا أو يتمتذع  يذه وثذائق صذحيحة توافذق الدولذة الطذرف التذي يكذون ذلذكوليسذت لد
بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة مذا قذد يلذزم  بحق اإلقامة الدائمة في إقليمها على أن تصدر

 .آخر لتمكين ذلك الشخص من السفر إليها ودخوله إقليمها مجددا من وثائق سفر أو أي إذن



مذن هذذا  (1)دولة طذرف معنيذة ببعذادة شذخص يكذون هذدفا للسذلوك المبذين فذي المذادة تتخذ كل  -5
إيذالء االعتبذار الواجذب لسذالمة  البروتوكول كل التدابير الالزمة لتنفيذ اإلعادة على نحو مذنظم ومذع

 .ذلك الشخص وكرامته
 .لمادةيجوز للدول األطراف أن تتعاون مع المنظمات الدولية المختصة في تنفيذ هذه ا -6
المسذتقبلة لألشذخاص  ال تمس هذه المادة بأي حق يمنحه أي قانون داخلذي لذدى الدولذة الطذرف -7

 .البروتوكول من هذا 1الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة 
ثنائيذذة أو متعذذددة  ال تخذل هذذذه المذذادة بااللتزامذات المبرمذذة فذذي إطذار أي معاهذذدة أخذذرى منطبقذة -8

يحكم كليا أو جزئيا إعذادة األشذخاص الذذين  اتفاق أو ترتيب تنفيذي آخر معمول بهاألطراف أو أي 
 .من هذا البروتوكول 1المادة  يكونون هدفا للسلوك المبين في

 أحكام ختامية- رابعا
 19المادة 

 شرط وقاية
للذذدول واألفذذراد  لذذيس فذذي هذذذا البروتوكذذول مذذا يمذذس بسذذائر الحقذذوق وااللتزامذذات والمسذذؤوليات -1
والقذذانون الذذدولي لحقذذوق اإلنسذذان  مقتضذذى القذذانون الذذدولي بمذذا فذذي ذلذذك القذذانون اإلنسذذاني الذذدوليب

الخاصذذين بوضذذع الالجئذذين حيثمذذا ( 3)1914عذذام  وبروتوكذذول( 4)1921وخصوصذذا اتفاقيذذة عذذام 
 .الوارد فيهما انطبقا ومبدأ عدم اإلعادة قسرا

علذذذى تمييذذذز تجذذذاه  توكذذذول علذذذى نحذذذو ال ينطذذذويت فس ذذذر وتطب ذذذق التذذذدابير المبّينذذذة فذذذي هذذذذا البرو  -2
البروتوكذول ويكذون تفسذير وتطبيذق  مذن هذذا 1األشخاص بسبب كونهم هدفا لسلوك مبّين في المادة 

 .المعترف بها دوليا تلك التدابير متسقا مع مبادئ عدم التمييز
 58المادة 

 تسوية النزاعات
بتفسذذير أو تطبيذذق هذذذا البروتوكذذول مذذن  تسذذعى الذذدول األطذذراف إلذذى تسذذوية النزاعذذات المتعلقذذة -1

 .خالل التفاوض
تطبيذذق هذذذا  يعذذرض أي نذذزاع ينشذذأ بذذين دولتذذين أو أكثذذر مذذن الذذدول األطذذراف بشذذأن تفسذذير أو -2

معقولذة علذى التحكذيم بنذاء  البروتوكذول وتتعذّذر تسذويته عذن طريذق التفذاوض فذي غضذون فتذرة زمنيذة
ذا لم ت. على طلب إحدى تلك الدول األطراف تلك الدول األطراف بعد ستة أشهر مذن تذاريت  تمكنوا 



تنظذيم التحكذيم، جذاز ألي مذن تلذك الذدول األطذراف أن تحيذل النذزاع  طلب التحكيم مذن االتفذاق علذى
 .العدل الدولية بطلب وفقا للنظام األساسي للمحكمة إلى محكمة

أو قبولذذه أو  كذذوليجذذوز لكذذل دولذذة طذذرف أن تعلذذن وقذذت التوقيذذع أو التصذذديق علذذى هذذذا البروتو  -3
وال يجذوز إلذزام الذدول  ،مذن هذذه المذادة 5إقراره أو االنضذمام إليذه أنهذا ال تعتبذر نفسذها ملزمذة بذالفقرة 

 .المادة تجاه أي دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ من هذه 5األطراف األخرى بالفقرة 
الذتحفظ فذي  ذلذك مذن هذذه المذادة أن تسذحب 4يجذوز ألي دولذة طذرف تبذدي تحفظذا وفقذا للفقذرة  -4

 .أي وقت ببشعار يوّجه إلى األمين العام لألمم المتحدة
 51المادة 

 التوقيع والتصديق والقبول واإلقرار واالنضمام
/ كذذانون األول 12إلذذى  15ي فذذتح بذذاب التوقيذذع علذذى هذذذا البروتوكذذول أمذذام جميذذع الذذدول مذذن  -1

كذذذذانون  15بنيويذذذذورك حتذذذذى  دةفذذذذي بذذذذاليرمو إيطاليذذذذا، ثذذذذم فذذذذي مقذذذذر األمذذذذم المتحذذذذ 5888ديسذذذذمبر 
 .5885ديسمبر /األول

للتكامذذل االقتصذذادي  ي فذذتح بذذاب التوقيذذع علذذى هذذذا البروتوكذذول أيضذذا أمذذام المنظمذذات اإلقليميذذة -2
فذي تلذك المنظمذة قذد وّقعذت علذى هذذا  شريطة أن تكون دولة واحدة على األقذل مذن الذدول األعضذاء

 .من هذه المادة 1البروتوكول وفقا للفقرة 
أو القبذول أو  وتذودع صذكوك التصذديق ،يخضع هذا البروتوكذول للتصذديق أو القبذول أو اإلقذرار -3

إقليميذة للتكامذل االقتصذادي أن تذودع  اإلقذرار لذدى األمذين العذام لألمذم المتحذدة ويجذوز ألي منظمذة
كانذذت قذذد فعلذذت ذلذذك دولذذة واحذذدة علذذى األقذذل مذذن الذذدول  صذذك تصذذديقها أو قبولهذذا أو إقرارهذذا إذا

المنظمة في صك تصديقها أو قبولهذا أو إقرارهذا نطذاق اختصاصذها فيمذا  وتعلن تلك. األعضاء فيها
تعذذديل ذي  وتبلذذد أيضذذا تلذذك المنظمذذة الوديذذع بذذأي ،بالمسذذائل التذذي يحكمهذذا هذذذا البروتوكذذول يتعلذذق

 .صلة في نطاق اختصاصها
للتكامذل االقتصذادي  قليميذةيفذتح بذاب االنضذمام إلذى هذذا البروتوكذول ألي دولذة أو أي منظمذة إ -5

وتذودع صذكوك  ،فذي هذذا البروتوكذول تكذون دولذة واحذدة علذى األقذل مذن الذدول األعضذاء فيهذا طرفذا
وتعلذذذن أي منظمذذذة إقليميذذذة للتكامذذذل االقتصذذذادي وقذذذت ، االنضذذذمام لذذذدى األمذذذين العذذذام لألمذذذم المتحذذذدة

روتوكذول وتبلذد أيضذا تلذك فيمذا يتعلذق بالمسذائل التذي يحكمهذا هذذا الب انضذمامها نطذاق اختصاصذها
 .الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها المنظمة
 55المادة 



 بدء النفاذ
األربعذذين مذذن صذذكوك  يبذذدأ نفذذاذ هذذذا البروتوكذذول فذذي اليذذوم التسذذعين مذذن تذذاريت إيذذداع الصذذك -1

ية وألغذراض هذذه نفاذه قبل بدء نفاذ االتفاق التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام على أال يبدأ
إلى الصذكوك التذي  إضافيامنظمة إقليمية للتكامل االقتصادي صكا  الفقرة ال يعتبر أي صك تودعه

 .األعضاء في تلك المنظمة أودعتها الدول
االقتصادي تصذّدق علذى  يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل -2

بعذذد إيذداع الصذك األربعذين المتعلذق بذأي مذن تلذك  - و تقذّره أو تنضذم إليذههذا البروتوكول أو تقبله أ
الثالثذين مذن تذاريت إيذداع تلذك الدولذة أو المنظمذة ذلذك الصذك ذا الصذلة أو  فذي اليذوم -اإلجذراءات 

 .الالحق من هذه المادة، أيهما كان 1تاريت بدء نفاذ هذا البروتوكول عمال بالفقذرة  في
 54المادة 
 التعديل

فذي البروتوكذول  بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفذاذ هذذا البروتوكذول يجذوز للدولذة الطذرف -1
لألمذذم المتحذذدة الذذذي يقذذوم بنذذاء عليذذه  أن تقتذذرح تعذذديال لذذه وأن تقذذدم ذلذذك االقتذذراح إلذذى األمذذين العذذام

القتذراح فذي االتفاقيذة بالتعذديل المقتذرح بغذرض النظذر فذي ا بببالغ الذدول األطذراف ومذؤتمر األطذراف
وتبذذذل الذذدول األطذذراف فذذي هذذذا البروتوكذذول المجتمعذذة فذذي مذذؤتمر األطذذراف  .واتخذذاذ قذذرار بشذذأنه

ذا مذا اسذتنفدت كذل قصارى الجهذود الراميذة  جهدها للتوّصل إلى توافق فذي اآلراء بشذأن كذل تعذديل وا 
لجذذأ أخيذذر يشذذترط العتمذذاد التعذذديل كم إلذذى تحقيذذق توافذذق اآلراء دون أن يتسذذنى التوصذذل إلذذى اتفذذاق

تة فذذي اجتمذذاع  تذذوافر أغلبيذذة ثلثذذي أصذذوات الذذدول األطذذراف فذذي هذذذا البروتوكذذول الحاضذذرة والمصذذوة
 .مؤتمر األطراف

ضذذذمن نطذذذاق  تمذذذارس المنظمذذذات اإلقليميذذذة للتكامذذذل االقتصذذذادي فذذذي المسذذذائل التذذذي تنذذذدرف -2
 ساو لعدد الدولاألصوات م اختصاصها حقها في التصويت في إطار هذه المادة ببدالئها بعدد من

يجذذذوز لتلذذذك المنظمذذذات أن تمذذذارس حقهذذذا فذذذي  وال. األعضذذذاء فيهذذذا األطذذذراف فذذذي هذذذذا البروتوكذذذول
 .ذلك الحق، والعكس بالعكس التصويت إذا مارست الدول األعضاء فيها

من هذه المادة خاضعا للتصديذذق أو القبذذول أو اإلقذرار مذن  1يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة  -3
 .ول األطرافجانب الد



دولذذة طذذرف، بعذذد  مذذن هذذذه المذذادة، فيمذذا يتعلذذق بذذأي 1يبذذدأ نفذذاذ أي تعذذديل يعتمذذد وفقذذا للفقذذرة  -4
العذام لألمذم المتحذدة صذكا بالتصذديق  تسذعين يومذا مذن تذاريت إيذداع تلذك الدولذة الطذرف لذدى األمذين

 .على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره
قبولهذا االلتذزام بذه  لزمذا للذدول األطذراف التذي أعربذت عذنعنذدما يبذدأ نفذاذ أي تعذديل، يصذبح م   -5

البروتوكول وبأي تعديالت سابقة تكون قذد صذد قت  وتظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا
 .أو وافقت عليها أو أقرتها

 53المادة 
 االنسحاب

األمذين العذام  يجذوز للدولذة الطذرف أن تنسذحب مذن هذذا البروتوكذول بتوجيذه إشذعار كتذابي إلذى -1
تذذاريت اسذذتالم األمذذين العذذام ذلذذك  ويصذذبح هذذذا االنسذذحاب نافذذذا بعذذد سذذنة واحذذدة مذذن ،لألمذذم المتحذذدة

 .اإلشعار
ال تعذذود أي منظمذذة إقليميذذة للتكامذذل االقتصذذادي طرفذذا فذذي هذذذا البروتوكذذول عنذذدما تنسذذحب منذذه  -2

 .جميع الدول األعضاء فيها
 52المادة 

 الوديع واللغات
 .ألمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذين العذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذام لألمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم المتحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة وديعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا لهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا البروتوكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذولا يسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمّ ي   -1
والروسذذية والصذذينية  يذذودع أصذذل هذذذا البروتوكذذول الذذذي تتسذذاوى نصوصذذه اإلسذذبانية واإلنكليزيذذة -5

 .176المتحدة ّجية لدى األمين العام لألمموالعربية والفرنسية في الح  
 

ثباتا لمـا تقـّدم قـام المفّوضـون الم     * خّولـون ذلـك حسـب األصـول مـن جانـب ّقعـون أدنـاه المو  وا 
 .حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول
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 ملخص  ال
يمكذذذن أن تسذذذاهم آليذذذة األمذذذن اإلنسذذذاني فذذذي  هذذذل معرفذذذةكمحاولذذذة ل ه الدراسذذذةجذذذاءت إشذذذكالية هذذذذ   

الشذذرعية فذذي الجزائذذر، ومذذن أجذذل معالجذذة هذذذه اإلشذذكالية واإلحاطذذة  التقليذذل مذذن ظذذاهرة الهجذذرة غيذذر
إلذى مجموعذة مذن  باإلضذافة علذى مجموعذة مذن السذجالت والوثذائق وانبها تحليليا تذم االعتمذادبكل ج

 .(العامة لألمن الوطني المديرية  –الدرك الوطني )  اإلحصائيات من الجهات الرسمية
المذذنهج الوصذذفي التحليلذذي تذذم جمذذع المعلومذذات المتحصذذل المذذنهج اإلحصذذائي و خطذذوات  وببتبذذاع   

إحصذذذائيا باالعتمذذذاد علذذذى النسذذذب المئويذذذة والذذذدوائر النسذذذبية والمنحنيذذذات  ومعالجتهذذذاعليهذذذا وتبويبهذذذا 
البيانية الختبار مدى تحقق صحة فرضيات البحث، وتم التوصل فذي األخيذر إلذى تحقذق الفرضذيتين 

 .اإلجرائيتين
و اتخذاذ حيث وبناء علذى الدراسذة تلعذب الذدوافع االقتصذادية واالجتماعيذة دوًرا بذارًزا فذي الذدفع نحذ   

قذذرار الهجذذرة والتذذي يصذذطلح علذذى تسذذميتها فذذي األدبيذذات الحديثذذة باألسذذباب الكالسذذيكية للهجذذرة، كمذذا 
أن غيذذاب األمذذن اإلنسذذذاني والذذذي يجعذذل مذذذن المذذواطن الفذذرد محذذذور اهتمامذذه يسذذاهم هذذذو كذذذلك فذذذي 

ليذذذة اإلقبذذال علذذى الهجذذرة غيذذذر الشذذرعية نتيجذذة وجذذذود اخذذتالالت داخذذل المجتمذذع نابعذذذة مذذن سذذوء عم
توزيذذع المذذوارد داخذذل الدولذذة وبالتذذالي خلذذق اإلحسذذاس بذذالتهميش مذذا يذذدفع بالتذذالي المذذواطن الشذذاب أو 
المواطنذة حتذى ولذو كذذان فذي مسذتوى تعليمذي عذذالي فذي التفكيذر فذي الهجذذرة إلذى أوروبذا عبذر رحذذالت 

 . الموت عن طريق القوارب الصغيرة
ة من التوصيات واالقتراحات الهادفة وبناء على النتائج المتحصل عليها تم وضع مجموع   

للتقليل من الهجرة غير الشرعية في الجزائر من خالل آلية األمن اإلنساني عن طريق توفير الحد 
األدنى من الخدمات االجتماعية والصحية، وفتح المجال أمام إدماف الشباب في عملية التنمية من 

م فكل ذلك سيحد من وتيرة انتشار ظاهرة خالل خلق فرص حقيقية للعمل، وتطوير مستوى التعلي
 . الهجرة غير الشرعية في الجزائر والتي عرفت ن موًّا وانتشارا كبيرا خالل السنوات الماضية

 : الكلمات المفتاحية
 األمن اإلنساني –الهجرة غير الشرعية 

 



 Summary of the study 

    

   The problematic of this research came as an attemp to identify the 

contribution of the human security mechanism to reduce the illegal 

immigration phenomenon in Algeria . In order to treat this problematic and 

cover all its analytical aspects relied on a set of records and documents in 

addition to a set of statistics from official bodies ( National Gendarmerie – 

Geniral Directorate for National Security ) . 

   And fllowing steps of the statistical quantitative approach and descriptive 

analytical approach has been collecting the information obtained and 

compiled by a statistically processed based on the percentages, relative 

circles and curves to test to what extent hypotheses of the research is true 

was reached in the end by two experimental hypothese. 

   Based on the stady the economic and social motives play a prominent role 

by pushing to make the decision to migrate . Which termed in modern 

literature by the causes of classic migration , besidesthe absence of human 

security which makes the individual citizen the center of this attention 

contributes is also in demand for illegal immigration due to the presence 

imbalances within the community stems from the poor distribution of 

resources within the state and thus create a sense of marginalization thus 

what drives the young citizen, citizenship, even if in a high level of education 

to think about migration to Europe via flights death by small boats. 

   Based on the results obtained have been developing a set of 

recommendations and proposals that aim to reduce illegal immigration in 

Algeria through the mechanism of human security through the provision of 

a minimum of social and health services, and open the way for the 

integration of youth in the development process by creating real 

opportunities to work, and the development the level of education, all of 

that will limit the pace of the spread of the illegal  immigration phenomenon 

in Algeria, known and widespread growth significantly over the past years. 
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Résumé de l'étude 

   La problématique de cette recherche est venue comme une tentation de 

reconnaître dans quelle mesure le mécanisme de la sécurité humaine peut 

contribuer à la lutte contre le phénoméne de l'immigration clandestine en 

Algérie , afin de remédier à ce probléme et de prendre tous les aspects pour 

l'analyser en appuyant sur une série de dossiers , des documents et un 

ensemble des statiques d'organismes officiels ( Gendarmerie nationale – 

Direction Générale de la sécutité nationale ). 

   Et en suivant les étapes de l'approche quantitative , statistique et la 

méthode descriptive , analytique on a collecté les informations obtenues , 

on les a compilées et on les a traitées statiquement sur la base des 

pourcentages des cercles relatifs et des courbes afin de tester la validité des 

hypothéses de la recherche , Et enfin on a arrivé à réaliser les deux 

hypothéses opérationnnelles . 

   Et à la base de cette étude on a trouvé que les motifs économiques et 

sociaux  jouent un grand role chez eux pour prendre la décision de 

l'immigration , C'est ce qu'on appelle communément dans le lexique 

moderne les causes classiques de l'immigration. En plus l'absence de la 

sécutité  humaine rend le citoyen individu l'axe de ses occupation contribue 

également à la demande de l'immigration clandestine en raison de 

l'existence des déséquilibre au sein de la société découle de la mauvaise 

réparation des ressources dans l'état ce qui engendre les sentiments de ma la 

marginalisation ainsi ce qui motive le jeune citoyen méme avec un niveau 

supérieur des études à penser de s'expatrier en EUROPE avec les petits 

bateaux mortels.  
   Sur la base des résultats obtenus ont mis au point un ensemble de 

recommandations et de propositions qui visent à réduire l'immigration 

clandestine en Algérie à travers le mécanisme de la sécurité humaine grâce à la 

fourniture d'un minimum de services sociaux et de santé, et d'ouvrir la voie à 

l'intégration des jeunes dans le processus de développement en créant de réelles 

opportunités de travailler, et le développement de niveau d'éducation, tout cela 

va freiner le rythme de la propagation du phénomène de l'immigration 

clandestine en Algérie, la croissance connue et répandue de façon significative au 

cours des dernières années. 
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