الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم السياسية

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية
تخصص دراسات مغاربية

واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر
من منظور األمن اإلنساني

إشراف الدكتور:

إعداد الطالب :

بن الصغير عبد العظيم

ساعد رشيد
لجنة المنافشة
د .لعجال أعجال محمد األمين

أستاذ محاضر

جامعة بسكرة

رئيسا

د .بن الصغير عبد العظيم

أستاذ محاضر

جامعة بسكرة

مشرفا ومقررا

د .زهير بوعمامة

أستاذ محاضر

جامعة عنابة

عضوا منافشا

د .مجذوب عبد المؤمن

أستاذ محاضر

جامعة ورقلة

عضوا منافشا

السنة الجامعية1121/1122 :

شك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى المشرف على هذا العمل المتواضع
أستاذي الكريم الدكتور " بن الصغير عبد العظيم " الذي فتح لي باب العقل وباب
القلب ،باب العقل فقد استفدت من وافر علمه وتجربته في التعليم ،وباب القلب فلم
يبخلني يوما من مساعداته ونصائحه وارشاداته التي كانت بمثابة السند الذي
ساعدني على تخطي كل الصعاب والعقبات التي صادفتني في إنجاز هذا العمل.
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذة العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم
السياسية بجامعة محمد خيضر بسكرة .

الفهرس
العنــوان

الصفحة

مقدمة 1 .................................................................

الفصل األول :التأصيل المفاهيمي والقانوني للهجرة غير الشرعية

تمهيد

المبحث األول:

ماهية الهجرة غير الشرعية..........................

المطلب األول :مفهوم الهجرة غير الشرعية9...............................

المفسرة للهجرة11 .................................
المطلب الثاني :النظريات
ّ
المطلب الثالث :أنماط الهجرة غير الشرعية واتجاهاتها52 ....................

المبحث الثاني :اإلطار القـانوني لظاهرة الهجرة غير الشرعية

المطلب األول :الهجرة غير الشرعية في المواثيق الدولية59 ...................
المطلب الثاني :الهجرة غير الشرعية في التشريعات األوروبية43 ..............
المطلب الثالث :الهجرة غير الشرعية في القانون الجزائري41 .................

المبحث الثالث :التطور التاريخي لظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا
المطلب األول :مرحلة تشجيع الهجرة القانونية33 ............................

المطلب الثاني :مرحلة وقف الهجرة34 ......................................
المطلب الثالث :مرحلة الهجرة غير الشرعية39 ..............................
خالصة الفصل

الفصل الثاني :واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر

تمهيد

المبحث األول :دوافع وأسباب الهجرة غير الشرعية

المطلب األول :األسباب االقتصادية واالجتماعية22 ........................

المطلب الثاني :األسباب السياسية واألمنية11 ..............................
المطلب الثالث :األسباب الجغرافية والديموغرافية12 .........................

المبحث الثاني :طرق وأشكال الهجرة غير الشرعية في الجزائر

المطلب األول :طرق ومنافذ الهجرة غير الشرعية11 .....................
المطلب الثاني :الهجرة غير الشرعية داخل الجزائر42 ....................
المطلب الثالث :الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا18 .....................

المبحث الثالث :انعكاسات الهجرة غير الشرعية واآلليات الحكومية لمكافحتها

المطلب األول :انعكاسات الهجرة غير الشرعية11 .......................

المطلب الثاني :اآلليات األمنية والسياسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية95 ..

المطلب الثالث :اآلليات القانونية واالقتصادية لمكافحة الهجرة غير الشرعية93 ..
خالصة الفصل

الفصل الثالث :تفعيل آلية األمن اإلنساني في مواجهة الهجرة غير الشرعية

تمهيد

المبحث األول :ماهية األمن اإلنساني

المطلب األول :مفهوم األمن301 .........................................
المطلب الثاني :مفهوم األمن اإلنساني113 ...............................
المطلب الثالث :خصائص ومقومات األمن اإلنساني155 .................

المبحث الثاني :الهجرة غير الشرعية في إطار سياسة الجوار األوروبي
المطلب األول :اإلطار العام لسياسة الجوار األوروبي321 ..................

المطلب الثاني :هياكل سياسية الجوار األوروبي144 .......................
المطلب الثالث :دور سياسة الجوار األوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية311 .

المبحث الثالث :األمن اإلنساني كآلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

المطلب األول :مؤشرات األمن اإلنساني135 .............................
المطلب الثاني :واقع األمن اإلنساني في الجزائر132 .....................

المطلب الثالث :دور األمن اإلنساني في تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية139 .
خالصة الفصل

الخاتمة124 ....................................................

المراجع121 ....................................................
المالحق111 ...................................................

مقـــدمـــة
في العصور القديمة عرف اإلنسان الهجرة والتهجير ألسباب مختلفة كان أهمها الكوارث
الطبيعية والبيئية وبدرجة أقل -الحروب -فقد كان الجفاف أو الزالزل أو ما شابه من حوادث
طبيعية سبباً لهجرة جماعية لجماعات من أرض مصابة إلى أرض آمنة أو خصبة مواتية لتوطين
جديد للجماعة.

ولعبت الحروب والغزوات في العصور القديمة دو اًر في إيجاد ظاهرة عرفت حديثاً باسم التهجير

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

الهجرة بقصد العمل ،ولم تكن قوافل التجارة تتوطن في البلد المضيف ،بل تبيع وتشتري لتعود إلى
موطنها مرة أخرى.
هذا وتختلف الهجرات الحديثة فيما عرف بعصر الرأسمالية عن الهجرات القديمة وعن العصور
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
وفي الفئات االجتماعية األخرى كانت توجد االرستقراطية وطبقة العبيد ولم تكن األولى تفكر في
أي هجرة والثانية ال تملك أي حق في التنقل الحر.
لقد ارتبطت الهجرات الحديثة حص اًر بنواتج الرأسمالية ،ففي مرحلة والدة النظام الرأسمالي

وبداياته كانت هناك عمليتان متوازيتان من ضرورات توسع النظام وتطوره :األولى :مغامرة
اكتشاف األراضي الجديدة التي أدت إلى تدمير حضارات قديمة وطرد واستبعاد شعبها ،مثل ما
حدث مع الحضارات الهندية القديمة فيما سمي بعد ذلك بأمريكا الشمالية وسيطرة المهاجرين
البيض والقضاء على كل أثر للنظم الهندية التقليدية.
الثانية :جلب العبيد خاصة من أفريقيا كعمالة رخيصة بال ضمانات للعمل في مزارع البيض.
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
الحرفيون والمهنيون األوروبيون في جاليات كبيرة لتستوطن وتستثمر تحت الحماية العسكرية
والقانونية ،فالقانون لم يكن يطبق عليهم ولم يكونوا يحاكمون أمام القضاء الوطني إذ كانت لهم

محاكم خاصة فيما عرف باسم القضاء المختلط ،هذا فضالً عن االستيطان الطويل نسبياً للقوات
العسكرية ومن صاحبهم من فنيين وخبراء وباحثين وغيرهم.

ثم كانت الموجه الثانية للهجرة التي كانت أث ار لالستعمار ،فباستثناء استمرار استيطان
المستعمرين البيض في جنوب إفريقيا ،وفرض نظام استعماري استيطاني صهيوني بدعم عسكري
أمريكي أوروبي في أرض فلسطين المحتلة ،غادرت الجيوش ومعها معظم الجاليات األوروبية
أراضى المستعمرات وحل محل الجيوش والهيمنة العسكرية سبل جديدة بالتعاون مع – وأحيانا-
الفرض على األنظمة الوطنية أبعادا استعمارية تحقق مصالحهم في ظل نظام رأسمالي يؤكد
ويصون ويحمى كل المزايا التي حصلوا عليها أثناء فترة االحتالل وما بعدها.
وفي هذا السياق حلّت االتفاقيات االقتصادية وبقايا االمتيازات في التبادل االقتصادي الدولي

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

بين المعسكرين بدت أوروبا والهجرة إليها حلماً وحالً لبؤس الماليين في دول العالم الثالث ،وبدأت
موجة الهجرة بغرض العمل أو التوطين في أوروبا وأمريكا كأثر لما أحدثه االستعمار واالمبريالية
وتقسيم العمل االمبريالي في بلدانهم مع تشوه هياكل وغياب التنمية الحقيقية وتدنى مستويات
الحياة وفرص العمل والدخول فيها.
ومن الدراسات التي تناولت موضوع الهجرة غير الشرعية في الجزائر دراسة للباحث في جامعة
الجزائر محمد معمر ( )5889بعنوان " أسباب ودوافع اإلقبال على الهجرة غير الشرعية " ،وقد
رّكزت الدراسة على أسباب ودوافع اإلقبال على الهجرة غير الشرعية آخذة بعين االعتبار جميع

العوامل الّتي لها صلة بالموضوع في مدينة الغزوات بالجزائر التي تشهد إقباال متزايدا على الهجرة

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

كلّها عوامل تؤثر في تصوراتهم لإلقبال على الهجرة غير الشرعية ،وذلك انطالقًا من عوامل الدفع
المتمثلة في انعدام فرص التشغيل وتفشي البيروقراطية والعراقيل اإلدارية إضافة إلى تدني مستوى
المعيشة.
وكذذذا د ارسذذة للبذذاحثتين ناديذذة وفتحيذذة ليتذذيم ( السياسذذة الدوليذذة * ينذذاير  ) 5811تحذذت عن ذوان "
البعد األمني فذي مكافحذة الهجذرة غيذر الشذرعية إلذى أوروبذا " حيذث أثذارت الد ارسذة التسذاؤل حذول مذا
إذا كانت المقاربة األمنية التي انتهجها االتحاد األوروبي تعد الحذل األنجذع لهذذه المعضذلة أم ال مذن

كرسذذها االتحذذاد األوروبذذي للحذذد مذذن
خذذالل التركيذذز علذذى مذذدى فعاليذذة ونجاعذذة الحلذذول األمنيذذة التذذي ّ
الهجرة غير الشرعية من دول الشمال اإلفريقي.
وقذذد انتهذذت الد ارسذذة إلذذى أن هنذذاك مسذذؤولية مشذذتركة بذذين كذذل مذذن الذذدول المسذذتقبلة

والمصذذدرة

للمهذ ذذاجرين السذ ذ ّذريين ،إذ أن الذ ذذدول المصذ ذذدرة " اإلفريقيذ ذذة " تتحمذ ذذل مسذ ذذؤولية أساسذ ذذية عذ ذذن مأسذ ذذاة
المهذذاجرين مذذن خذذالل إخفاقهذذا فذذي سياسذذات التنميذذة المحليذذة وعجزهذذا عذذن تحذذديث المجتمذذع وتذذأمين
الحيذذاة الكريمذذة لمواطنيهذذا .ومذذن جهذذة أخذذرى تتحمذذل الذذدول األوروبيذذة مسذذؤولياتها مذذن خذذالل حصذذر
حلولها في المقاربات األمنية الضذيقة متجذاوزة الظذروف االقتصذادية واالجتماعيذة التذي تذدفع الشذباب
إلى المجازفة بأرواحهم في سبيل حلم الهجرة إلى أوروبا.
وف ذذي ه ذذذا اإلط ذذار فق ذذد شذ ذ ّكلت منطق ذذة المغ ذذرب العرب ذذي وبخاص ذذة الج ازئ ذذر نتيج ذذة لمجموع ذذة م ذذن

العوامل الداخلية واإلقليمية سوف نتطرق لها بالتفصيل من خالل الد ارسذة مركذ از مهمذا لظذاهرة دوليذة
أال وهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو الضفة الشمالية للبحر األبيض المتوسط .ويعذود ذلذك إلذى
الروابط التاريخية والسياسية واالقتصادية التي تربط منذ القدم بين دول أوروبا خاصة فرنسذا واسذبانيا
وايطاليا مع منطقة المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس).

المشكلة البحثية

تمثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحدة من أهم القضايا المعاصرة التي تحتل صدارة

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
ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية على الدول النامية والفقيرة  ،هذه االنعكاسات السلبية ساهمت
بشكل كبير في بروز مفهوم األمن اإلنساني وبلورته من جهة وزيادة وتيرة الهجرة غير الشرعية
نحو الدول المتقدمة من أجل خلق ظروف معيشية أفضل لألفراد من جهة ثانية .وبذلك تطرح
الدراسة سؤاال عاما يتمثل في :هل يمكن أن تساهم آلية األمن اإلنساني في التقليل من ظاهرة
الهجرة غير الشرعية في الجزائر ؟
عدة أسئلة فرعية :
و يتفرع عن هذا السؤال الرئيسي ّ
السرية التي تواجهها الجزائر؟
 -ما طبيعة الهجرة ّ

 هل هناك عالقة فعلية بين الهجرة غير الشرعية ومؤشرات األمن اإلنساني ؟ ما هي اآلليات المناسبة الكفيلة بمواجهة هذه الظاهرة ؟السرية في الجزائر ؟
 -ما مدى فعالية االرتقاء باألمن اإلنساني في الحد من ظاهرة الهجرة ّ

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

السرية.
ّ

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

الشرعية.

منهج الدراسة

تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت سالفة الذكر باستخدام:

المنهج الوصفي التحليلي والذي يتضمن وصف وتسجيل وتحليل وتفسير الظروف المختلفة التي
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
وصفًا يوضح خصائصها وأسبابها للوصول إلى استنتاجات محددة بشأنها.
باإلضافة إلى استخدام المنهج اإلحصائي ،والذي يعني تلك الطريقة العلمية الكمية التي يتبعها
معتمدا في ذلك على خطوات بحث معينة وتنظيمها وترجمتها بيانيا ثم تحليلها بغية
الباحث
ً
الوصول إلى نتائج أكثر دقة ويقينية وعلمية بخصوص الظاهرة المدروسة .وفي األخير يمكن
القول بأن المنهج اإلحصائي هو عبارة عن استخدام الطرق الرقمية والرياضية في معالجة وتحليل
البيانات واعطاء التفسيرات المنطقية المناسبة لها.

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على واحد من أهم القضايا المعاصرة والمتمثلة في

الهجرة غير الشرعية ،وذلك من خالل التركيز على مفهوم األمن اإلنساني كمدخل لتحليل هذه
الظاهرة المتسارعة النمو وبالخصوص في الجزائر التي أصبحت في السنوات القليلة الماضية بوابة
هامة للهجرة نحو الضفة الشمالية للبحر األبيض المتوسط .وكذا لتعقد هذه الظاهرة وانتشارها
الواسع في الجزائر وما تثيره من قضايا ،وعليه فهي تستلزم التحليل العلمي والموضوعي مثل
السريين في الجزائر.
مشكلة تسارع وتيرة ازدياد أعداد المهاجرين ّ
باإلضافة إلى قلّة الدراسات العلمية التي تناولت هذا الموضوع بطريقة موضوعية وذلك على

الرغم من اإلحصائيات الملفتة لالنتباه والتي تعرض من طرف المسؤولين الجزائريين سواء من

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

تهدف الدراسة إلى:

 تحديد مدى أهمية الموقع الجغرافي للجزائر في إذكاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية. تسليط الضوء أكثر على مفهوم حديث العهد أال وهو مفهوم األمن اإلنساني. 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 الهجرةانتشار لدى مختلف فئات المجتمع.
ًا
غير الشرعية التي عرفت
 محاولة الباحث التحكم أكثر في استعمال مبادئ وتقنيات البحث العلمي من أجل الوصول إلىنتائج أكثر دقة وموضوعية.
وقد تم تقسيم البحث إلى ثالثة فصول تناولنا في الفصل األول :التأصيل النظري
والقانوني لمفهوم الهجرة غير الشرعية وذلك من خالل تحديد مفهوم الهجرة عموما والهجرة غير
الشرعية بصفة خاصة وايضاح الخلط المفاهيمي مع بعض المصطلحات كاللجوء واالتجار
المفسرة لظاهرة الهجرة وأنماط الهجرة غير الشرعية واتجاهاتها بين منطقة
بالبشر ،وكذا النظريات
ّ
الشمال اإلفريقي والدول األوروبية.
أما في الفصل الثاني فقد تناولنا األسباب والدوافع التي تقف وراء تزايد وتيرة الهجرة غير
ّ
الشرعية ،باإلضافة إلى واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر ونطاقها المكاني من خالل
االسترشاد باألرقام واإلحصائيات ،وأخي ار دور الحكومة الجزائرية في إقرار السياسات واآلليات
الكفيلة بمكافحتها.
وفي الفصل الثالث فقد عرجنا على تحديد مفهوم األمن اإلنساني وتبيان خصائصه ومقوماته
الفكرية ،ومن ثم تبيان اإلطار العام لسياسة الجوار األوروبي وهياكلها المختلفة ودورها في تقوية
العالقات بين ضفتي المتوسط ومن ثم اإلطار التعاوني فيما بينهما لحل المشاكل المشتركة وعلى

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

الفصل األول
التأصيل المفـاهيمي والقـانوني للهجرة
غير الشرعية

تمهيد...
تطذذرح ظذذاهرة الهجذ ذرة إلذذى اإلتح ذذاد األوروبذذي العديذذد م ذذن اإلشذذكاليات المتعلق ذذة بالتنميذذة واألم ذذن
واالن ذذدماف ،فق ذذد كان ذذت الق ذذارة العج ذذوز بع ذذد الح ذذرب العالمي ذذة الثاني ذذة ف ذذي حاج ذذة إل ذذى سذ ذواعد وعق ذذول
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.
إالّ أن سياسذذة التشذذجيع علذذى الهجذرة هذذذه سذذرعان مذذا تحولذذت إلذذى سياسذذة غلذذق الحذذدود فذذي وجذذه

المهاجرين ،وبالتالي القضاء على آمال الكثيذرين فذي الحصذول علذى حيذاة أفضذل .وفذي هذذا السذياق
كتبذذت اللجنذذة الديموغرافيذذة األوروبيذذة التابعذذة لمجلذذس أوروبذذا سذذنة  1915فذذي تقريرهذذا حذذول الهج ذرة
ذر وغيذر متوقذع لتذدفق األجانذب ،هذذا التذدفق مكذون
أنه ":خالل السنوات األخيرة كان هناك ت ازي ًذدا كبي ًا
من طالب ،مستخدمي المنازل ،عمالة غير مؤهلة ومهاجرين موسميين قذادمين مذن بلذدان متوسذطية
همشذذين فذذي وضذذع غيذذر معذذروف وفذذي أحيذذان كثيذرة فذذي وضذذعية غيذذر قانونيذذة ...
عديذذدة ويعيشذذون م ّ
وهم يتزايدون بصفة مستمرة".1
ومذذن أجذذل بيذذان حقيقذذة الهجذرة غيذذر الشذذرعية وتطورهذذا نحذذو أوروبذذا بالتحديذذد ،فقذذد تناولنذذا فذذي هذذذا
الفصذذل ثالثذذة مباحذذث :تناولنذذا فذذي المبحذذث األول اإلطذذار المفذذاهيمي لظذذاهرة الهج ذرة غيذذر الشذذرعية
أم ذذا ف ذذي المبح ذذث الث ذذاني فق ذذد تناولن ذذا اإلط ذذار الق ذذانوني
وتمييزه ذذا ع ذذن بع ذذض الظذ ذواهر ذات الص ذذلةّ ،
ذر المبحذذث الثالذذث يوضذذح تطذذور الهج ذرة غيذذر الشذذرعية نحذذو
والتش ذريعي للهج ذرة غيذذر الشذذرعية وأخيذ ًا
أوروبا ومراحلها المختلفة.

1

Sauvy Alfred . L' Europe Submergée ; Sud-Nord dans 30 ans . Paris . Edition Dumas . Premiere édition .

September 1987 . pp 160-170

المبحث األول :ماهية الهجرة غير الشرعية
إن موض ذ ذذوع الهجذ ذ ذرة الدولي ذ ذذة وبم ذ ذذا تنط ذ ذذوي علي ذ ذذه م ذ ذذن ش ذ ذذبكة معق ذ ذذدة م ذ ذذن المح ذ ذذددات والنت ذ ذذائج
الديموغرافيذذة واالجتماعيذذة والسياسذذية واالقتصذذادية انتقلذذت إلذذى صذذدارة االهتمامذذات القطريذذة والدوليذذة،
حيث أصبح موضوع الهجرة في األعوام القليلة الماضية من المسائل الرئيسية التذي تذدعو للقلذق فذي
عدد متزايد من البلدان نتيجة لتفاقم آثارها وتسارع وتيرتها بشكل كبير مذا يسذتدعي د ارسذتها وتحليلهذا
بشكل علمي حتى نتمكن من معرفة أسبابها حتى تسهل سبل معالجتها بطريقة عملية.
المطلب األول :مفهوم الهجرة غير الشرعية
ذر لكذذون الهجذرة غيذذر الشذذرعية جذذزًءا مذذن الهجذرة بصذذفة عامذذة فبنذذه مذذن الواجذذب البذذدء بتعريفهذذا
نظذ ًا
كمصطلح عام كخطوة أولى ثم التدرف لتعريف النوع غير الشرعي منها:

أوال :التعريف اللغوي

ذعيا
الهجذرة تعنذذي االغتذراب أو الخذذروف مذذن أرض إلذذى أخذذرى أو االنتقذذال مذذن أرض إلذذى أخذذرى سذ ً

2
أي منفعة أخرى .كمذا تعنذي الهجذرة بصذفة عامذة االنتقذال للعذيش
وراء الرزق أو العلم أو العالف أو ّ
من مكان إلى آخر مع نية البقاء في المكان الجديد لفترة طويلة.

ذر وهجرًانذذا  ،نقذذول هجذذر المكذذان أي تركذذه والهج ذرة هذذي
والهج ذرة اسذذم مذذن فعذذل هجذذر يهجذذر هجذ ًا
الخروف من أرض إلى أخرى ومفارقة البلد إلى غيره.3
أما في اللغة الفرنسية فتنقسم الهجرة لغة إلى لفظين:
ّ
* اللّفظ األول  : Immigréوهو الشخص الذي يدخل إلى إقليم الدولة المستقبلة

ذاجر أو
 اللّفذذظ األول  : Immigréوهذذو الشذذخص الذذذي يذذدخل إلذذى إقلذذيم الدولذذة المسذذتقبلة مهذ ًا
افدا وينطبق نفس المعنى على اللفظين Migrant / Immigrant
و ً

مهاجر إلى بلد آخر.4
ًا
 اللّفظ الثاني  :Emigréوهو الشخص الذي يغادر إقليم بلده
ويعطي قاموس ويبستر الجديد ثالث معاني للفعل "هاجر"  Migrateهي:
 االنتقذال مذذن مكذذان إلذذى آخذذر وبخاصذذة مذذن دولذذة أو إقلذذيم أو محذذل سذذكن أو إقامذذة إلذذى مكذذان
آخر بغرض اإلقامة فيه.
 االنتقال بصفة دورية من إقليم إلى آخر.
2
3

معجم الكافي  .شركة المطبوعات للتوزيع والنشر  .ط . 4بيروت  . 1993 .ص 1822
الفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب  .القاموس المحيط  .بيروت  .دار الفكر  .ف . 5دون سنة الطبع  .ص 124

4

Abdel Fattah Mourad . Dictionnaire Mourad des termes juridiques . économique et commerciaux . 2em Partie .

Lieu et Année de publication non spécifies . pp 944-945

 ينتقل أو يجول .5 To Transfer
وفيما يتعلق بمصطلح الهجرة غير الشرعية فهو مركب من لفظين "الهجذرة" ولفذظ "غيذر الشذرعية"
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
للحدود خارف ما يسمح به القانون والتي ظهذرت مذع بدايذة القذرن العشذرين وعرفذت أوف ازدهارهذا بعذد
إقرار سياسات غلق الحدود في أوروبا خالل سبعينات القرن الماضي.6
ويت ذرادف هذذذا المصذذطلح مذذع عذ ّذدة تسذذميات منهذذا " الهج ذرة غيذذر القانونيذذة " و" الهج ذرة السذ ّذرية "
ومصذذطلح " الحرقذذة " الذذذي يعنذذي فذذي مدلولذذه حذذرق كذذل الذذروابط واألواصذذر التذذي تذربط الفذذرد بجذذذوره
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
المقدمة من طرف الدول الختالف األغراض واألهداف التي ترمي إلى تحقيقها .7وبشكل عام
ينظر إلى الهجرة على أنها عبارة عن انتقال البشر من مكان إلى آخر سواء كان
فذذي شذذكل فذذردي أو جمذذاعي ألسذذباب سياسذذية أو اقتصذذادية أو اجتماعيذذة أو أمنيذذة .ويمكذذن التفريذذق
ب ذذين الهجذ ذرة الش ذذرعية والهجذ ذرة غي ذذر الش ذذرعية عل ذذى أس ذذاس ك ذذون األول ذذى تنظمه ذذا قذ ذوانين وتحكمه ذذا
تأشذذيرات دخذذول وبطاقذذات إقامذذة تمنحهذذا السذذلطات المختصذذة بذذالهجرة والجذوازات ،بينمذذا الهجذرة غيذذر
الشرعية تتم بشكل غير قانوني دون حصول المهاجرين على تأشيرات دخول أو بطاقات إقامة.8
الهجرة غير الشرعية أو غير النظامية هي سلسذلة مذن الظذواهر المختلفذة وتشذمل األشذخاص الذذين
يدخلون أو يظلون في دولة ليسوا من مواطنيها على خالف مذا تقتضذيه القذوانين الداخليذة لتلذك الدولذة،
وتشذمل المهذاجرين الذذين يذدخلون أو يظلذون فذي دولذة دون تصذريح وضذحايا التجذارة غيذر المشذروعة

5

ت.لين سميث  .ترجمة محمد السيد غالب وآخرون  .أساسيات علم السكان  .القاهرة  .دار الفكر العربي .1941.ص 399

Vaisse Mourice . Dictionnaire des relations internationales au 20 em siécles . édition armand colin . Paris . 2000
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 7زوزو عبد الحميد  .دور المهاجرين الجزائريين في الحركة الوطنية بين الحربين  . 1949-1919الجزائر  .الشركة الجزائرية
للنشر والتوزيع  . 1913 .ص 11

الحوات وآخرون  .مجلة الدراسات  .طرابلس  .المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر  .العدد . 5884 . 51
 8على ّ
ص5

واالتجذار بالبشذر وطذالبي اللجذوء المرفذوض طلذبهم والذذين ال يمتثلذون ألمذر اإلبعذاد واألشذخاص الذذين
يتحايلون على ضوابط الهجرة بزواف تم االتفاق عليه.9
وقذد ع ّذرف األسذتاذ "قذارليز لذويس"  Garlis Luisالمهذاجر علذى أنذه ":كذل مذن يغذادر بلذده لإلقامذة
في دولة أجنبية إقامة دائمة أو لمدة طويلة لقضاء حاجات يراها ضرورية".10
أما المكتب الدولي للعمل " "BITفيعرف المهاجر غير الشرعي بأنه ":كذل شذخص يذدخل أو يقذيم
ّ
ذاجر غيذر شذرعي أو
أو يعمل خارف وطنه دون حيذازة الترخيصذات القانونيذة الالزمذة ،لذذلك يعتبذر مه ًا

سري أو بدون وثائق أو في وضعية غير قانونية".11
ّ
البر أو البحر أو
أما المفوضية األوروبية فتعتبر الهجرة غير الشرعية هي كل دخول عن طريق ّ
ّ
مزورة أو بمساعدة شبكات الجريمة
الجو إلى إقليم دولة عضو بطريقة غير قانونية بواسطة وثائق ّ
ّ
المنظمة ،أو من خالل الدخول إلى منطقة الفضاء األوروبي "االتحاد األوروبي" بطريقة قانونية من

خالل موافقة السلطات بالحصول على تأشيرة ومن ثم البقاء بعد انقضاء الفترة المحددة ،أو تغيير
أخير هناك طالبوااللجوء السياسي الذين ال يحصلون
غرض الزيارة فيبقون دون موافقة السلطات ،و ًا
على الموافقة على طلبهم لكنهم يبقون في البالد.

أقرتهذا الجمعيذة
أما االتفاقية الدولية حذول حمايذة حقذوق العمذال المهذاجرين وأفذراد عذائالتهم التذي ّ
ّ
العم ذذال المهذذاجرين ف ذذي المذذادة" "2م ذذن القسذذم األول فقذ ذرة"أ"
العامذذة فذذي  31ديس ذذمبر  3990فتعذ ّذرف ّ

بأنهم ":األشخاص الذين يعملون أو سيعملون أو قد عملوا في نشاط مأجور فذي دولذة غيذر دولذتهم".
ّ
وتضذذيف المذذادة" "5الفق ذرة"أ" بذذأن المهذذاجرين يعتبذذرون فذذي وضذذعية قانونيذذة هذذم وأف ذراد عذذائالتهم إذا

رخص لهم الدخول واإلقامة والعمل في الدولة التذي يمذارس فيهذا العمذل وفقًذا للنظذام المعمذول بذه فذي
أمذذا الفق ذرة"ب" فتنطذذوي علذذى
تلذذك الدولذذة وبمذذا ال يتعذذارض مذذع االتفاقيذذات الدوليذذة التذذي تلتذذزم بهذذاّ .
تعريذذف خذذاص بالمهذذاجر غيذذر القذذانوني ،حيذذث تذذنص علذذى أنذذه ":يعتبذذر بذذدون وثذذائق وفذذي وضذذعية
غير قانونية كل من ال يشمل الشروط المنصوص عليها في الفقرة"أ" من هذه المادة".12

9

الهجرة في عالم مترابط  .اتجاهات جديدة للعمل  .تقرير اللجنة العالمية للهجرة الدولية .أكتوبر . 2005ص 42
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نقال عن  :قزو محمد آكلي  .الوضع القانوني للمهاجرين الجزائريين بفرنسا  .رسالة ماجستير  .كلية الحقوق  .جامعة تيزي
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Bureau International du Travail . Une Approche equitable pour les travailleures m igrants dans une économie
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أمذذا المنظمذذة الدوليذذة للعمذذل ( )OITفتعتبذذر الهجذرة السذ ّذرية أو غيذذر الشذذرعية  ":هذذي التذذي يكذذون
ّ
بموجبهذذا المهذذاجرون مخذذالفين للشذذروط التذذي تحذذددها االتفاقيذذات الدوليذذة والق ذوانين الوطنيذذة ،ويقصذذد
على هذا األساس بالمهاجرين غير الشرعيين كالً من :

 األشخاص الذين يعبرون الحدود بطرق غير قانونية وخلسة من الرقابة المفروضة.
 األشذذخاص الذذذين رّخذذص لهذذم العمذذل بموجذذب عقذذد ،ويخذذالفون هذذذا العقذذد س ذواء بالقيذذام بعمذذل
غير مرخص له ،أو عمل يعاقب عليه القانون المحلي.
 األشذذخاص الذذذين يذذدخلون إقلذذيم دولذذة مذذا بصذذفة قانونيذذة وبتذذرخيص إقامذذة ثذذم يتخطذذون مذ ّذدة
إقامتهم ويصبحون في وضعية غير قانونية.13

وتعذ ّذرف الهج ذرة غيذذر الشذذرعية فذذي القذذانون الج ازئذذري حسذذب األمذذر رقذذم  233/66المذذؤرف فذذي 23
ذزورة بنيذة
جويلية  3966بأنها ":دخول شخص أجنبي إلى التراب الذوطني بطريقذة س ّذرية أو بوثذائق م ّ
االستقرار أو العمل".

جماعيذذا -مذذن
فرديذذا كذذان أو
ً
وتعذذرف الهج ذرة فذذي علذذم السذذكان "الذذديموغرافيا" بأنهذذا االنتقذذال – ً
دينيذذا أو سياسذ ًذيا .وعليذذه فذذبن هذذذا
موقذذع إلذذى آخذذر بحثًذذا عذذن وضذذع أفضذذل
ذاديا أو ً
اجتماعيذذا أو اقتصذ ً
ً
التعري ذذف يؤك ذذد عل ذذى أهمي ذذة العوامذ ذذل الت ذذي تحف ذذز عل ذذى هذ ذذذا االنتق ذذال ويض ذذع العام ذذل االجتمذ ذذاعي
واالقتصادي في مقدمتها ،ثم تليها العوامل األخرى التى تقف وراء هذا االنتقال الفذردي أو الجمذاعي
لفئذذات داخذذل المجتمذذع أو الدولذذة تتعذذرض لذذنقص فذذي إشذذباع تلذذك االحتياجذذات ،ومذذن ثذذم يذذدفعها ذلذذك
دفعا إلى التوجه بالهجرة لمجتمعات أخرى حيث مزيد من الفرص وتحقيقًا لإلشباع.
ً
أم ذذا ف ذذي عل ذذم االجتم ذذاع فت ذذدل الهجذ ذرة عل ذذى تب ذذدل الحال ذذة االجتماعي ذذة كتغيي ذذر الحرف ذذة أو الطبق ذذة
ّ

اجتماعيذا للهجذرة ،إذ رّكذز علذى ذلذك التغييذر
االجتماعية وغيرها .ومن ثذم أعطذى هذذا التعريذف بع ًذدا
ً
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 مذذثالً أو يتالشذذى دورهذذا.

مفهوما مركزيذا كمذا ّأنذه جعذل االنتقذال
ومن ثم يالحظ على هذا التعريف أنه جعل من مفهوم الطبقة
ً
من طبقة ألخرى داخل المجتمع هي الحالة المعبرة عن الهجرة في علم االجتماع.
أمذا التعريذذف اإلحصذائي للهجذرة فيعتبذر أن كذذل حركذة مذذن خذالل الحذذدود الدوليذة ماعذذدا الحركذذات
ّ
السذذياحية تذذدخل ضذذمن إحصذذائيات الهج ذرة ،فذذبذا كانذذت هذذذه الحركذذة لمذذدة سذذنة فذذأكثر تحسذذب هج ذرة
دائمة ،وان كانت أقل من سنة تعتبر هجرة مؤقتة.14
13
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وعمومذذا يمكذذن تفسذذير مفهذذوم الهجذرة مذذن خذذالل أربعذذة تصذذنيفات ّبينهذذا محمذذد الغريذذب عبذذد الكذريم
ً
كالتالي:15
 تفسذذير وفذذق محذذك سذذيكولوجي باعتبذذار الهجذرة قسذرية أو اختياريذذة مذذن مكذذان آلخذذر تحذذت أي
سبب كان.
زمنيذذا أو دائمذذة مذذن
 تفسذذير وفذذق محذذك زمنذذي باعتبذذار الهجذرة وقتيذذة ،أي تكذذون لفتذرة محذذدودة ً
مكان آلخر.
 تفسير وفق محك جغرافي باعتبار الهجذرة داخليذة أو خارجيذة ،أي تذتم داخذل حذدود الدولذة أو
خارجها.
 تفسذذير وفذذق محذذك عذذددي علذذى اعتبذذار أنهذذا قذذد تكذذون هج ذرة فرديذذة أو جماعيذذة مذذن مكذذان
آلخر.
ومن خالل استعراض هذه التعريفات يتضح أن ثمة معيارين هامين في تحديد مفهوم الهجرة هما:
 -1المعيذذار المكذذاني  :إن الهج ذرة تشذذير إلذذى تغيذذر مذذوطن اإلقامذذة أي االنتقذذال الذذدائم مذذن بلذذد ،أو
موطن إقامة إلى بلد أو موطن إقامة آخذر ويعنذي ذلذك أن الحذراك مذن مكذان آلخذر داخذل ذات البلذد
أو المذوطن ال يعتبذر هجذرة ،فانتقذال البذدو الرحذل مذذن مواضذع إقذامتهم إلذى مواضذع أخذرى فذي بذذاطن
الصحراء ال يعتبر هجرة مهما كانت المسافة التي تفصل بين الموضعين.
 -5المعيذذار الزمذذاني :

وهذذو مذذا يتعلذذق بمذذدة الهج ذرة  ،وهذذذا معيذذار هذذام فذذي التمييذذز بذذين الهج ذرة

باعتبارهذذا نقلذذة دائمذذة مذذن أن ذواع الح ذراك المكذذاني األخذذرى  ،ذلذذك أن ثمذذة انتقذذاالً عبذذر المكذذان ولكنذذه

يفتقر إلى البعد الزماني الذي يجعل منه هجرة  ،فانتقال أحدهم إلى مدينة أخرى بضعة أيام للزيذارة،

أو غيرها يفتقد استهداف اإلقامة الدائمة.
وبالرغم من أهمية هذين المعيارين في تحديد مفهوم الهجرة إال أن االعتماد عليهما

واالكتفذاء

بهمذذا فذذي تحديذذد مفهذذوم الهجذرة لوحذذدهما يذذؤدي إلذذى خلذذط شذذديد فذذي تفهذذم مضذذمون هذذذا المفهذذوم ،بذذل
البد مذن إضذافة شذروط أخذرى مثذل الموقذف الشخصذي للمتنقذل ،فالمسذتهدف للسذياحة أو التعلذيم ،أو
القائم بأعمال تجارية ليس مهاج اًر.16
14
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أيضا موقف عقلي واتجذاه ذهنذي
فالهجرة ليست مجرد نقلة جسدية من مكان إلى آخر ،وانما هي ً
وتوجه نفسي من الشخص ذاته ،وقد أوصذت األمذم المتحذدة حكومذات الذدول بجمذع وتبويذب البيانذات
والمعلومذذات عذذن جميذذع القذذادمين إليهذذا وال ذراحلين عنه ذذا ،كمذذا أوصذذت كذذذلك بتقسذذيمها إلذذى الفئ ذذات
التالية:
 مهاجر دائم :وهو من لم يحصل على تصريح إقامذة بعذد ،ولكنذه ينذوي البقذاء فذي الدولذة مذدة
تزيد عن سنة ،أي هو من حصل على وضع قانوني يخوله اإلقامة في الدولة.
 مهاجر مؤقت :وهو من لم يحصل على تصريح إقامة وينوي ممارسة مهنذة داخلهذا ويحصذل
على دخل مستمد من داخل هذه الدولة وذلك لمدة سنة أو أقل.
 ازئذذر :وهذذو مذذن لذذم يحصذذل علذذى تص ذريح إقامذذة ولكنذذه ينذذوي البقذذاء لمذذدة سذذنة أو أقذذل دون
ممارسة ألية مهنة ودخله مستمد من داخل الدولة وكذلك من يعولهم.
أجنبيا بعد بقائه في الخارف مدة ال تزيد عن سنة.17
وطنيا كان أو
 مقيم عائد:
ً
ً
كمذذا نجذذد مذذن يعذذرف ظذذاهرة الهجذرة لتوضذذيح أحذذد دوافعهذذا مذذن حيذذث الرغبذذة االختياريذذة أو الظذذروف
القهريذذة كذذالحروب والكذوارث للتمييذذز فذذي الهجذرة بذذين التحركذذات التذذي تحذذدث قسذرا ،ويمكذذن أن نطلذذق
عليه ذذا الهج ذ ذرة القسذ ذرية أو اإلجباريذ ذذة ،وتلذ ذذك الت ذذي تحذ ذذدث طواعيذ ذذة وتع ذذرف بذ ذذالهجرة االختياريذ ذذة أو
الطوعية.18
نوعا من أنواع الهجرة:
قررت األمم المتحدة بعد مناقشة الخبراء اعتبار التحركات التالية ً
وقد ّ
 سفر غير السياح ورجال األعمال أو من يحملون جواز مرور.
 سفر غير المقيمين على الحدود ممن يقتضي عملهم تخطي الحدود باستمرار.
 سذذفر غيذذر الالجئذذين أو األشذذخاص الذذذين يبحثذذون عذذن عمذذل بصذذفة مسذذتديمة أو موسذذمية أو
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 تخط ذذي ح ذذدود
بل ذذدهم .ألن نقذ ذ ذذل مكذ ذ ذذان اإلقام ذذة ف ذ ذذي حال ذ ذذة الهجذ ذ ذرة يتذ ذ ذرتب علي ذ ذذه بالض ذذرورة نق ذذل حي ذذاة اإلنس ذذان
أمذذا الذذذي ينتقذذل بذذين مسذذكن وآخذذر فقذذد يظذذل يمذذارس حياتذذه كلهذذا فذذي مكذذان السذذكن
المهذذاجر برمتهذذاّ ،
األول.
17
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كمذذا أن هنذذاك فرقًذذا واضذ ًذحا بذذين التنقذذل االجتمذذاعي والهجذرة ،فالتنقذذل االجتمذذاعي يعتبذذر مذذن قبيذذل
تغيير المركز االجتماعي واالقتصادي وربمذا يذتم هذذا التغييذر داخذل منطقذة واحذدة فذي المجتمذع دون
الحاجة إلى االنتقال إلى منطقة أخرى ،وبالتالي تغير جذري في الحياة ،ذلك ألن المهاجر قد يحقذق
أثناء إقامته في منطقة المهجر مستوى أفضل من الحياة االجتماعية واالقتصادية في بلده.19
وبنذذاء علذذى تحديذذد مفهذذوم الهج ذرة غيذذر الشذذرعية يمكذذن تمييزهذذا عذذن بعذذض الظ ذواهر ذات الصذذلة
تجنبا للخلط المفاهيمي ،وتتمثل في:
ً
االتجـار بالبشـر :لقذد أبرمذت العديذد مذن المواثيذق الدوليذة التذي تتعلذق بجريمذة االتجذار بالبشذر ،ومذذن
أهمهذذا البروتوكذذول اإلضذذافي التفاقيذذة األمذذم المتحذذدة للقضذذاء علذذى الجريمذذة المنظمذذة العذذابرة للحذذدود
ّ
والذي يهدف إلى منع والقضاء والمعاقبة على االتجار بالبشر والسيما األطفال والنساء منهم.
رم يشتمل علذى نقذل أفذراد مذن البشذر كس ًذبا لذربح
فالهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر كالهما ج ٌ
أو تحقيذذق منفعذذة ماديذذة .20وتمذذر عمليذذة االتجذذار بالبشذذر بذذثالث م ارحذذل أولهذذا يتمثذذل فذذي اصذذطياد
الضحية عن طريق الخطف أو اإلكراه أو اإلغذراء ،ومذن ثذم يذتم نقذل الضذحية بذاإلكراه تحذت التهديذد
ذر الوصذول إلذى
من خالل حجز حريذة الحركذة للضذحايا وخاصذة النسذاء باحتجذاز وثذائق السذفر وأخي ًا
الوجهذذة النهائيذذة حيذذث تجبذذر الضذذحية علذذى العذذيش كحيذذاة العبيذذد وغالب ذاً مذذا تجبذذر النسذذاء واألطفذذال
على الدعارة أو االنضمام إلى مجموعات منظمة من المتسولين أو المجرمين.21

السرييذذن) حريذة
وعليه يكمن االختالف بينهما أنه في حالة التهريب يكون للمهاجرين (المهاجرين ّ

أما في حالة االتجار بالبشر فبنهم يصبحون فذي وضذعية سذخرة ،وبذذلك
اإلرادة بعد عبورهم الحذدودّ ،
فبن مصدر الربح الرئيسذي فذي حالذة االتجذار بالبشذر يتذأتّى مذن عوائذد اسذتغالل الضذحايا فذي البغذاء
أو السخرة أو نقل األعضاء أما في حالة تهريب المهاجرين فبن أجرة التهريب التي يذدفعها المهذاجر
غيذذر الشذذرعي هذذي مصذذدر ال ذربح الرئيسذذي .وبذذذلك ال توجذذد أي عالقذذة مسذذتمرة بذذين مرتكبذذي جذذرم
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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اللجوء :تعرف اتفاقية جنيف الخاصة بوضع الالجئين لعام  3953الالجئ بأنه ":كل شخص يوجذد
وبسذذبب خذذوف لذذه م ذا يبذذرره مذذن التعذذرض لالضذذطهاد بسذذبب عرقذذه أو جنسذذه أو دينذذه أو جنسذذيته أو
معينة أو آرائه السياسذية خذارف بلذد جنسذيته ،وال يسذتطيع أو ال يريذد بسذبب
انتمائه إلى فئة اجتماعية ّ
ذلذذك الخذذوف أن يسذذتظل بحمايذذة ذلذذك البلذذد أو كذذل شذذخص ال يملذذك جنسذذية ويوجذذد خذذارف بلذذد إقامتذذه
المعتادة السابقة نتيجة مثل تلك األحداث أو ال يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد".22
وبذلك فالفرق بين اللجذوء والهجذرة غيذر الشذرعية يكمذن فذي الوضذع القذانوني لالجذئ علذى العكذس
مذذن المهذذاجر غيذذر القذذانوني ،وفذذي هذذذا السذذياق يحذذاول المهذذاجر السذ ّذري عذذادة أن يقذذدم طلذذب اللجذذوء
باعتبارها وسذيلة مذن الوسذائل مذن أجذل تسذوية وضذعيته فذي دولذة المقصذد .كمذا يتجلذى الفذرق بينهمذا
السرية يعود إلى الدافع االقتصادي علذى عكذس اللجذوء الذذي يسذببه
في الدوافع فاألساس في الهجرة ّ
الخوف من الحاالت سالفة الذكر.23
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اتفاقية جنيف لعام 1921

المفسرة للهجرة
المطلب الثاني :النظريات
ّ

زاد االهتمام األكاديمي بظاهرة الهجرة في السنوات األخيرة في دول البحذر األبذيض المتوسذط فذي

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

والسياسية واالقتصادية.

فمن خالل مراجعة األدبيات الخاصة بالهجرة الدولية يتميز عدم وجذود نظريذة متكاملذة أو نمذوذف
شذذامل وحيذذد قذذادر علذذى تفسذذير أسذذباب وديناميكيذذات الهج ذرة فاإلسذذهامات المقدمذذة فذذي هذذذا المجذذال
تمثل نظريات ونماذف جزئية تقترب من ظاهرة الهجرة من منظورات مختلفة.

أوال :النظرية االقتصادية

إن النظريذذات االقتصذذادية المتعلقذذة بذذالهجرة عديذذدة وتتطذذرق إلذذى تفسذذير مسذذألة الهج ذرة بالعوامذذل

المرتبطذذة بالوظيفذذة والعمذذل ،ويعذذد أرنسذذت رافينسذذتين  Arnist Raffinistineصذذاحب ّأول نظريذذة فذذي
تفسير الهجرة " "1112من خالل وضعه لقوانين الهجرة وذلك في المقذال الذذي قدمذه بعنذوان "قذوانين
الهجرة" حيث َخلص من خذالل تحليلذه لبيانذات تعذداد السذكان إلذى أن الهجذرة محكومذة بعوامذل الذدفع
والجذذذب ،حيذذث تذذدفع الظذذروف االقتصذذادية السذ ّذيئة والفقذذر األف ذراد إلذذى تذذرك أوطذذانهم واالنتقذذال إلذذى

مناطق أكثر جاذبية.24

وق ذد سذذار العديذذد مذذن المنظ ذرين علذذى نهذذج رافينسذذتين مذذع بعذذض االختالفذذات الجزئيذذة حيذذث أعذذاد
افيذذرت لذذي( "1911" )Ivrit leéصذذياغة نظريذذة رافينسذذتين مذذع التركيذذز بشذذكل أساسذذي علذذى عناصذذر
الدفع .25وأشار لي إلى وجود أربع عوامل أساسية تحدد الهجرة يرتبط أول عذاملين بالوضذع فذي دول
المنش ذذأ ودول المقص ذذد م ذذع إعط ذذاء أهمي ذذة كبيذ ذرة لعوام ذذل المس ذذافة ،العوائ ذذق السياس ذذية وك ذذذا العوام ذذل
الشخصية المرتبطذة بتعلذيم المهذاجرين والمعرفذة بذالبالد المسذتقبلة للهجذرة ،والذروابط العائليذة فذي دول
المنشأ والمقصد األمر الذي يسهّل أو يعرقل الهجرة.
فسذذرت الهجذرة فذذي إطذذار عالقذة العذذرض والطلذذب
أمذا النظريذذة النيوكالسذذيكية "تذورادو  "1919فقذذد ّ
ّ
للسوق مع وضع عالقة متبادلة بين تطور هجرة العمل والتطور االقتصادي ،26حيث
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تذذدفع الف ذوارق 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 األخي ذرة إلذذى دول الهذذامش فذذي النظذذام االقتصذذادي
الذدولي يزيذذد مذن معذذدالت الهجذرة مذن الجنذذوب إلذى الشذذمال بحثًذذا عذن حيذذاة أفضذل ،ويمكذذن أن نشذذير
ف ذذي ه ذذذا الس ذذياق إل ذذى اآلث ذذار المختلف ذذة الت ذذي تتركه ذذا الش ذذركات متع ذذددة الجنس ذذيات العامل ذذة ف ذذي دول

الهذذامش علذذى الهياكذذل االقتصذذادية واالجتماعيذذة فذذي تلذذك الذذدول ،تلذذك اآلثذذار التذذي تذذؤدي فذذي النهايذذة
تغير ومن ثذم تكذون أكثذر
إلى أن تصبح مجموعات متزايدة من األفراد بعيدة الصلة عن الواقع الذي ّ
استعدادا للهجرة من مواطنها األصلية.27
ً
فعندما يتحول المزارعون على سبيل المثال إلى اإلنتاف من أجذل السذوق العذالمي ولذيس مذن أجذل

تحقي ذذق االكتف ذذاء ال ذذذاتي ،ف ذذبنهم يلجئ ذذون إل ذذى االعتم ذذاد عل ذذى اآلالت والتكنولوجي ذذا الحديث ذذة ومحاول ذذة
توسيع ملكية األراضي لتعظيم اإلنتاف ،وعليه يصذبح الطلذب علذى العمالذة الزراعيذة اليدويذة وخاصذة
غير المدربة منخفض ما يؤدي إلى دفع مجموعات مختلفة نحو الهجرة إلى الخارف.
ومن جانب آخر تناولت ساسذكيا ساسذن) "1911") Saskia Sacinفذي تفسذيرها لظذاهرة الهجذرة
الدوليذة أن هذذه األخيذرة هذي نتذاف للنظذذام ال أرسذمالي وأن نمذاذف الهجذرة تميذل إلذى تأكيذذد تقسذيم العذذالم
إلذذى مركذذز "الذذدول الغنيذذة" ومحذذيط "الذذدول الفقيذرة"  ،كمذذا يتسذذبب التطذذور الصذذناعي فذذي الذذدول الغنيذذة
إلى إحداث مشكالت هيكلية فذي إقتصذادات الذدول الناميذة ممذا يشذجع علذى الهجذرة وفذي هذذا السذياق
تعذذد الهج ذرة لذذيس فقذذط نتيجذذة لإلنتذذاف القذذوي ولطلذذب العمذذل فذذي الذذدول الصذذناعية ولكذذن بشذذكل أعذذم
لهياكل السوق العالمي.28
وبنذاء علذذى مذذا سذذبق تحلذذل هذذذه النظريذذة الهجذرة بمنظذذور شذذامل مؤكذذدة علذذى أهميذذة االقتصذذاد فهذذي
القويذذة العاليذذة
تشذذير إلذذى أن التبذذادالت بذذين األنشذذطة االقتصذذادية الضذذعيفة واألنشذذطة االقتصذذادية ّ
حتمذذا إلذذى ركذذود فذذي األنشذذطة األولذذى والذذى تخذذبط الذذدوائر االقتصذذادية ،فهذذذه
المسذذتوى سذذوف تذذؤدي ً
العالقات غير المتكافئة تزيذد مذن التشذجيع علذى الهجذرة بشذكل مت ازيذد ،كمذا أن اعتمذاد الذدول الناميذة

جليذذا سذذبب تحذذرك
علذذى الز ارعذذة وتصذذدير الم ذواد الخذذام مواكبذذة بذذذلك التذذأخر الصذذناعي ،مذذا يفسذذر ً
تدفقات الهجرة نحو مسار واحد من المحيط إلى المركز.
27
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ثانيا :النظرية السوسيولوجية

يرى التحليل السوسيولوجي لظاهرة الهجرة غير الشرعية بأن هذه الظاهرة ترتبط باألبعاد التالية:
 ضغوط البيئذة ومذا يصذاحبها مذن تفكذك فذي قواعذد الضذبط االجتمذاعي والذروابط االجتماعيذة،
ذدانيا فذي صذورة أن المهذاجرين غيذر الشذرعيين يعيشذون فذي بيئذات اجتماعيذة
وينعكس ذلك مي ً
منخفضة المستويين االقتصادي واالجتماعي.
 اخذذتالل الت ذوازن بذذين الوسذذائل واألهذذداف المتاحذذة لتحقيذذق هذذذه األهذذداف بذذالطرق المشذذروعة
فذذالمجتمع يذذؤدي فذذي حذذاالت متعذذددة إلذذى حذذدوث االضذذطرابات مذذا يذذؤدي بذذدوره إلذذى إضذذعاف
التماسك والتساند االجتماعيين وبالتالي ظهور اإلنزالقات.

وعليه يمكن تصنيف الهجرة وفق نظرية "دوركايم" إلى ثالثة أنواع:29
 -1الهجذرة السذ ّذرية وكونهذذا انتحذذار أنذذاني :ويحذذدث هذذذا السذذلوك بسذذبب النزعذذة الفرديذذة المتطرفذذة
وانفصذذال الفذ ذذرد عذذن الثقافذذة التذذي يعذذيش فيهذذا ،وينشذذأ هذ ذذذا الن ذ ذذوع مذذن السذذلوك نتيجذذة ضذذعف
درجة التضامن االجتماعي داخل المجتمع ،حيث ال يجذد المهذاجر الس ّذري مذن يسذانده عنذدما
تحذذل بذذه أيذذة مشذذكلة وبذذذلك تصذذبح الهج ذرة السذ ّذرية مذذن االسذذتراتيجيات الحيويذذة التذذي يحذذددها
لنفسه.

السرية وكونها انتحار إيثاري :وتحدث هذه الحالة عندما يكذون الفذرد مرتبطًذا ارتباطًذا
 -5الهجرة ّ
وثيقا بجماعات أو أشخاص متشبعين بفكرة الهجرة غير الشرعية.
السرية في هذه الحالة عندما:
السرية وكونها انتحار أنومي :تحدث الهجرة ّ
 -4الهجرة ّ
 تنحل النظم االجتماعية والثقافية واألخالقية في المجتمع. تضطرب الحياة السياسية واالقتصادية في المجتمع. تحصذذل هذ ّذوة ثقافيذذة تفصذذل بذذين األهذذداف وبذذين الوسذذائل ،بذذين الطمذذوح الشخصذذي ومذذا هذذو متذذوفرفعالً.

وبالنتيجذذة تخلذذص نظريذذة دوركذذايم فذذي تفسذذيرها لظذذاهرة الهج ذرة السذ ّذرية إلذذى أن المهذذاجر السذ ّذري
يشعر بأنه غير قادر على الوصول إلى الوسائل المشروعة لتحقيق األهداف التذي وضذعها المجتمذع
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للمزيد أنظر :المؤتمر الدولي حول اإلعالم واألزمات والرهانات والتحديات  .مداخلة نجيب بخوش  ،سعاد سراي بعنوان ":

السرية في الجزائر  ".كلية االتصال  .جامعة الشارقة  .اإلمارات العربية المتحدة
المعالجة اإلعالمية لظاهرة الهجرة ّ

ألفذ ذراده ،بس ذذبب ع ذذدم تذ ذوافر الف ذذرص الوظيفي ذذة أو ألن ذذه ال يس ذذتطيع االن ذذدماف ف ذذي الثقاف ذذة المجتمعي ذذة
فيجبر على االنسحاب وهذا الموقف يعتبر نمط من أنماط عدم المعيارية.
تفسذر
 مخالفة القيم والمعايير :التي يشترك فيها غالبية الناس فذي المجتمذع ،وفذي هذذا الصذدد ّ
الهج ذ ذرة السذ ذ ّذرية علذ ذذى أسذ ذذاس أنهذ ذذا سذ ذذلوك منحذ ذذرف ،وبذ ذذذلك يقذ ذذوم المجتمذ ذذع ببضذ ذذفاء صذ ذذفة
السري.
االنحراف على المهاجر ّ

دور
 التقليذذد :حيذذث أن الهجذرة السذ ّذرية تنشذذأ بتذذأثير نمذذوذف يحتذذذى بذذه ،وتلعذذب وسذذائل اإلعذذالم ًا
استعدادا للهجرة ينذدفع بق ّذوة التقليذد
هاما في تحريك الدوافع الذاتية ،حيث أن الفرد الذي يملك
ً
نحو ممارسة هذا السلوك.

ثالثا :نظرية الشبكات أو دوام الهجرة

إن البعد المتعلق بشبكات الهجرة مهم للغاية ألنه يفسذر اسذتمرار ظذاهرة الهجذرة عذن طريذق إقامذة

الذذروابط االجتماعيذذة بذذين المهذذاجرين وغيذذر المهذذاجرين ،تلذذك الذذروابط التذذي ت ذربط أكثذذر دول المنشذذأ
فرصذذا لألشذذخاص مذذن محيطذذه "أف ذر ًادا مذذن عائلتذذه أو
ودول المقصذذد ،ففذذي الواقذذع يقذذدم كذذل مهذذاجر ً
عشيرته أو حتى جيرانه" لحثّهم ومساعدتهم على الهجرة.
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
تذذوفر األشذذخاص الذذذين يسذذتطيعون دعذذم المهذذاجر مادًيذذا ونفسذ ًذيا خذذالل جميذذع م ارحذذل انتقالذذه .كمذذا أن
شبكات الهجرة تسمح مذن خذالل تأثيراتهذا فذي تقليذل المخذاطر والتكذاليف عذن المهذاجرين المسذتقبليين
باالسذذتمرار الذذذاتي لعمليذذة الهجذرة .30أيضذذا تعمذذل هذذذه الشذذبكات كمقدمذذة لخذذدمات تعمذذل علذذى التقليذذل
من تكلفة الهجرة ويكون ذلك باألخذ في االعتبار بوجود مخزون من تعذداد المهذاجرين المشذتتين فذي
عذ ّذدة مذذدن وبلذذدان والذذذي هذذو أحذذد المعذذايير الهامذذة التذذي تتذذدخل فذذي قذرار الهجذرة .وهكذذذا كلمذذا كانذذت
ذور ويلعذذب رأس المذذال االجتمذذاعي
شذذبكة الهجذرة متطذذورة كلمذذا انخفضذذت التكذذاليف وزادت الهجذرة تطذ ًا
دور أكثر أهمية من رأس المال النقدي.
للمهاجر ًا
وفيمذذا يتصذذل بنظريذذة الشذذبكات فذذي تفسذذير ظذذاهرة الهج ذرة ،تظذذل المؤسسذذة األس ذرية جوهريذذة فذذي
التحفيذذز علذذى الهجذرة وتنميذذة قذذدرات المهذذاجر .وقذذد أوضذذحت "سذذارة هذذاربيزون" تعقذذد البنيذذات العائليذذة
ميز عملية الهجرة وذلك لكون العائلة الوسيط بين الفرد والمجتمع.
التي ت ّ
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وفذذي هذذذا اإلطذذار تقذذدم كذذل مذذن "سذذارة هذذاربيزون" و "بويذذد" ثالثذذة عوامذذل أساسذذية تعطذذي للوحذذدة
األسرية أهمية كبيرة في عملية الهجرة وهي:
 األسرة هذي الذداعم األساسذي للمهذاجر ،فهذي التذي تذدبر المذوارد مذن أجذل السذفر واإلقامذة ...
فذذي البلذذد المسذذتقبل وخاصذذة عنذذدما نتعامذذل مذذع تعذذداد المهذذاجرين الشذذباب الذذذين ال يملكذذون
وسائل مادية كافية.
 تمتل ذذك األسذ ذرة ش ذذبكتها االقتص ذذادية واالجتماعي ذذة ويض ذذيق ح ذذد ص ذذلة الق ارب ذذة ف ذذي المس ذذاحة
الجغرافية شديدة االتساع ،فينتقل األشذخاص حيذث توجذد لذديهم عذائالت تسذتطيع مسذاعدتهم
وتتحمل مسؤوليتهم في حالة المشقة وتبحث لهم عن عمل وتساندهم نفس ًذيا فذي حالذة الضذيق
ذامنا متعذذدد
أو فذذي حالذذة صذذدام الثقافذذات وتتوطذذد الذذروابط بذذين أفذراد العائلذذة الكبيذرة لتوجذذد تضذ ً

فعاالً في تنمية بلده األم.
القوميات والذي يجعل من المهاجر ممثالً ّ

 األس ذرة هذذي نقطذذة التجمذذع الرئيسذذية وهذذي فذذي هذذذا السذذياق توجذذه الفذذرد وتعمذذل علذذى تطذذويره
وحمايته.31

رابعا :نظرية الطرد والجذب

تعذذد نظريذذة الطذذرد والجذذذب مذذن أبذذرز النظريذذات المفس ذرة للهج ذرة ،وقذذد حذذددت األسذذباب األساسذذية

للهجرة في عاملين هما االتصال وتعدد العالقات القائمة بين البلدان المرسلة والمستقبلة للمهذاجرين.
وقذذد اعتبذذر "بذذوف" أن سذذمتي الطذذرد والجذذذب التذذي تتميذذز بهمذذا البلذذدان األصذذلية للمهذذاجرين أو البلذذدان
التي يهاجر إليها الناس متغيرات تساعد في اختيار جماعات معينة لكي تهاجر من مكان آخر.
القويذة
وتتمثل عوامل الطرد البسيطة في الفقر واالضطهاد والعزلة االجتماعيةّ ،
أما عوامل الطرد ّ
فتتجلذذى فذذي المجاعذذات والحذذروب والك ذوارث الطبيعيذذة ،كمذذا يمكذذن أن تكذذون عوامذذل الطذذرد عوامذذل
بنائية كالنمو السكاني السريع وأثره على الغذاء والموارد األخرى .والعامل السكاني يكون
وضوحا في الدول الفقيذرة التذي تناضذل فعذالً فذي مواجهذة مشذكالت غذذاء كبذرى ويتمثذل العامذل
أكثر
ً
البنذذائي اآلخذذر فذذي الهذ ّذوة المرتبطذذة بالرفاهيذذة بذذين الشذذمال والجنذذوب أو الحذذرب كعامذذل مذذن عوامذذل
الطرد بين األمم أو داخلها.32
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علي عبد الرزاق جلبي  .علم اجتماع السكان .مرجع سابق .ص ص 513-511

االختصاصات للدراسات على المستويات البسيطة في الدول النامية والمتقدمة  .نيويورك  .مطابع بيرجامام 1911 .

أم ذذا عوام ذذل الج ذذذب فتتمث ذذل ف ذذي الزي ذذادة المض ذذطردة عل ذذى العم ذذل ف ذذي بع ذذض القطاع ذذات والمه ذذن
ّ
معينذة
فأسواق العمل تستورد مهاجرين في ظل عدم قدرة العرض فيها على تلبية الطلب على نوعيذة ّ

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

خامسا :نظرية تخطي الحدود الدولية :

تعذذرف هذذذه النظريذذة أيض ذاً بنظريذذة "عــابرا الحــدود القوميــة" ،وتتحذذدد الهج ذرة بموجذذب هذذذه النظريذذة

بصذذفتها عمليذذة اجتماعيذذة ،حيذذث يتخطذذى المهذذاجرون الحذذدود الجغرافيذذة والسياسذذية والثقافيذذة ،وتؤكذذد
علذذى أهميذذة تضذذييق المسذذافة االجتماعيذذة بذذين مجتمعذذات الطذذرد والجذذذب مذذن خذذالل تحسذذين وسذذائل
المواصالت من أجل تسهيل تحركات السكان وكذلك تحسين وسذائل االتصذاالت الحديثذة ،حيذث يذتم
نقل األفكار والتصو ارت كما أن تحسين وسائل المواصالت واالتصذاالت السذريعة والرخيصذة يذؤدي
إلى حب الناس لالنتقال من األقطار الفقيرة إلى األقطار الغنية.
وقذذد بذذرزت هذذذه النظريذذة عذذن حقيقذذة أن المهذذاجرين الوافذذدين يحذذافظون علذذى عالقذذتهم بمجتمعذذاتهم
األص ذذلية ،حي ذذث يوح ذذدون التفاع ذذل االجتم ذذاعي لمجذ ذتمعهم األص ذذلي ومجتم ذذع الج ذذذب .إذن يح ذذدث
التحول االجتماعي من خالل ثالث آليات :
 أوالً :عنذذدما يعذذود المهذذاجرون ليعيشذوا أو يذذزوروا مجتمعذذاتهم األصذذلية ،أو عنذذدما يذذزور غيذذر
المه ذذاجرين أعض ذذاء أس ذذرهم المه ذذاجرين ،أو م ذذن خ ذذالل إرس ذذال الخطاب ذذات وشذ ذرائط الفي ذذديو

والمحادثات التليفونية وشبكة المعلومات الدولية.
 ثانياً :عندما يتحدث المهاجرون مباشرة مع أعضاء أسرهم.

 ثالث ذاً :يحذذدث التحذذول االجتمذذاعي بذذين فذذردين يعذذرف كذذل منهمذذا اآلخذذر معرفذذة خاصذذة ،أو
يتصل كل منهما باآلخر من خالل الروابط االجتماعية.33

إن السذجل التذذاريخي لظذاهرة الهجذرة كشذذف عذن أن الهجذرات الدوليذة قذذد نمذذت وت ازيذدت لذذيس فذذي
حجمها فقط ،بذل فذي المسذافات التذي تغطيهذا مذن مكذان إلذى آخذر وينبغذي أن نعلذم مذن هذذه الظذاهرة
أن الهجذرات قذذديماً وحذذديثاً كانذذت عذذامالً مهمذاً فذي تذذاريت تطذذور وتقذذدم الجذذنس البشذذري وتكمذذن أهميذذة
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تطوان بمحافظة الفيوم  .رسالة دكتوراه منشورة  .قسم علم االجتماع  .جامعة عين شمس  .القاهرة . 5882 .ص ص 4-1

ظذاهرة الهجذرة الدوليذة للسذذكان سذواء مذا كذذان منهذا علذى المسذتوى العذذالمي أو علذى المسذتوى المحلذذي
في أنها تعد العنصر األساسي الثالث المؤثر في حجم السكان في أية دولة في العالم.34
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المطلب الثالث :أنماط الهجرة غير الشرعية واتجاهاتها
هناك نمط للهجرة إلى أوروبا يرتبط بذالروابط التذي تذربط الذدول اإلفريقيذة وأمريكذا الجنوبيذة والذدول
اآلس ذذيوية بال ذذدول األوروبي ذذة الت ذذي كان ذذت تس ذذتعمرها قب ذذل االس ذذتقالل ،م ذذا ن ذذتج عن ذذه نش ذذوء اتجاه ذذات
وتيذذارات للهجذرة بذذين دول اإلنجلوفونيذذة فذذي غذذرب القذذارة اإلفريقيذذة وآسذذيا بالمملكذذة المتحذذدة وبذذين دول
الفرانكوفون في إفريقيا بفرنسا.
تعد دول شمال إفريقيا محطة مهمة ونقطة عبور "ترانزيت" تقليدية للعمالة اإلفريقية المهاجرة إلذى
أوروبا أو ما يسمى بالهجرة العابرة  Transit Migrationوبالنسبة إلى أوروبا كانت اتجاهات الهجذرة
إليهذذا فذذي الماضذذي القريذذب باسذذتثناء ألمانيذذا والنمسذذا مذذن دول الجذذوار خذذارف أوروبذذا مذذن آسذذيا وشذذمال
إفريقي ذذا باإلض ذذافة إل ذذى الت ذذدفقات م ذذن دول منظم ذذة التع ذذاون والتنمي ذذة  . OECDوألس ذذباب تاريخي ذذة
وجغرافيذذة مذذن الطبيعذذي أن تكذذون فرنسذذا واسذذبانيا وايطاليذذا وجهذذة المهذذاجرين مذذن المغذذرب والج ازئذذر
وتونس.
وظاهرة الهجرة غير الشرعية منتشرة في معظم الدول اإلفريقية وبعذض الذدول اآلسذيوية غيذر أنهذا
تذذزداد حذ ّذدة كلمذذا اتجهنذذا شذذماالً نتيجذذة لتذذردي األوضذذاع االقتصذذادية فذذي الذذدول المغاربيذذة عمومذذا مذذن
جهذة وسياسذذة الحذدود المغلقذذة التذي انتهجتهذذا الذدول األوروبيذذة مذن جهذذة أخذرى والقذذرب الجغ ارفذي مذذن
حولت الدول المغاربية " إضذافة لكونهذا دوال مصذدرة للهجذرة الس ّذرية" إلذى
جهة ثالثة كل هذه العوامل ّ
دول عبور لألفارقة المهاجرين بصورة غير قانونية إلى أوروبا.35
وبشكل عام فبن اتجاهات الهجرة غير الشرعية إلذى أوروبذا جعلذت مذن اسذبانيا وايطاليذا الوجهذة
األولذذى للمهذذاجرين القذذادمين مذذن شذذمال إفريقيذذا ،إذ تذذم وقذذف أكثذر مذذن  20ألذذف شذذخص فذذي مضذذيق
جبل طارق يحاولون الوصول إلى اسبانيا في الفترة مابين عامي  3991-3992وأكثر مذن  33ألفذاً

أمذا ايطاليذا فتعتبذر الوجهذة الثانيذة المفضذلة للمهذاجرين غيذر الشذرعيين بعذد
سنة  2000وحدها فقطّ .
اسبانيا 36ووفق اإلحصائيات فقذد ض ّذمت ايطاليذا حذوالي  251ألذف مهذاجر غيذر شذرعي سذنة 3991
أمذذا المهذذاجرون
فالمهذاجرون الذذذين يقصذذدون ايطاليذا ينطلقذذون مذذن ليبيذا وتذذونس عبذذر مضذيق صذذقلية ّ
الذين يقصدون اسبانيا فيكون ذلك عبر مضيق جبل طارق وبدرجة أقل من الجزائر وموريتانيا.
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ونظر للدور الحيوي الذي تلعبذه الج ازئذر فذي خريطذة الهجذرة الس ّذرية سذواء نحذو تذونس أو المغذرب
ًا
أو باتجاه أوروبا مباشرة ،فقد تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إليها في فترة وجيذزة
حيث ارتفع الرقم من  2106سنة  2000إلى  3211سنة  2003وارتفع هذا الذرقم إلذى  6231سذنة
 ، 2003وفي هذا السياق لم تعد تقتصر الهجرة غيذر الشذرعية علذى رعايذا الذدول اإلفريقيذة المجذاورة
بذذل تعذذداها إلذذى الذذدول اآلسذذيوية التذذي أصذذبحت كذذذلك مصذذدرة للمهذذاجرين السذ ّذريين إلذذى دول المغذذرب
العربي ومنها الجزائر قادمين خاصة من الهند وبنغالديش.
ممذذا يكتنذذف هذذذا الذذنمط مذذن الهج ذرة مذذن مخذذاطر وصذذعوبات ما ازلذذت الق ذوارب الصذذغيرة
وبذذالرغم ّ
يوميذذا ،وهذو واحذذد مذن شذرايين الهجذرة غيذذر
والغيذر مجهذزة تعبذذر البحذر األبذذيض المتوسذط إلذذى أوروبذا ً
الشرعية إليها ويسمى الطريق األزرق  Blue Routeويستخدم لنقل المهاجرين من شذمال إفريقيذا إلذى

أوروبذذا عبذذر ايطاليذذا واسذذبانيا واليونذذان والبرتغذذال األكثذذر حداثذذة فذذي هذذذا المجذذال .وتشذذير التقذذديرات
الرسذذمية إلذذى أن هنذذاك أكثذذر مذذن ألذذف حالذذة هجذرة غيذذر شذذرعية غرقذذت فذذي مضذذيق جبذذل طذذاق وحذذده
منذ سنة  3992إلى  ، 3991كما قدر أن حوالي  3031مهاجر استقروا في قادش بجنذوبي اسذبانيا
سذذنة  3991كم ذذا منحذذت الحكوم ذذات األوروبيذذة ح ذذق اإلقامذذة لعشذ ذرات اآلالف مذذن المه ذذاجرين غي ذذر
الشذذرعيين ،37فعلذذى سذذبيل المثذذال منحذذت حكومذذة اسذذبانيا حذذق اإلقامذذة لحذوالي  21ألذذف مهذذاجر غيذذر
قذذانوني سذذنة  3911و 25ألفًذذا سذذنة  ، 3991كمذذا منحذذت البرتغذذال  10ألذذف تص ذريح إقامذذة ألجانذذب
معظمهذذم مذذن إفريقيذذا وتشذذير التقذذديرات إلذذى أن أعمذذار معظذذم المهذذاجرين كانذذت تتذراوح بذذين 60-20
سنة أي مهاجرين في سن العمل.
وتعذذد أوروبذذا الغربيذذة فذذي الغالذذب هذذي الوجهذذة األساسذذية للمهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين حيذذث تشذذير
حاليذا
إحصائيات سنة  2000إلى وجود حوالي  2005مليون مهاجر بها ،أما في العذالم ككذل فيوجذد ً

أكثذر مذن  315مليذون مهذاجر وحسذب إحصذائيات المكتذذب الذدولي للعمذل فبنذه يوجذد مذا بذين 10إلذذى
 %35من المهاجرين في حالة غير شرعية وعليه فبن عدد المهاجرين غير الشرعيين يكون مذا بذين
 3105إلى  2605مليون مهاجر غير شرعي.38
وفيمذذا يخذذتص بذذالجزائر فقذذد أكذذد رئذذيس قسذذم الشذذرطة القضذذائية لقيذذادة الذذدرك الذذوطني العقيذذد عبذذد
السذذالم زغيذذدة أن الج ازئذذر تحولذذت مذن بلذذد عبذور إلذذى بلذذد اسذذتقرار ل ذ %10مذذن المهذذاجرين غيذذر
37
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السريين األجانب إلى  9آالف مهاجر نهاية  2009فيمذا
الشرعيين متوقعا أن يصل عدد المهاجرين ّ
أشذار محذافظ شذرطة الحذدود بذن شذريف مهذدي مذن جهتذه إلذى أن  %26مذن الصذينيين المتواجذذدين
بالجزائر يفضلون البقاء بطريقة غير شرعية.39
كمذا أوضذح العقيذد زغيذدة خذالل مداخلذة ألقاهذا فذي اليذوم البرلمذاني الذذي احتضذنه نذادي الجذيش
بالعاصمة حول "حماية االقتصاد الوطني ومكافحة مختلف أشكال الجريمذة المنظمذة العذابرة للحذدود"
بخصذوص مراقبذة تذدفق الهجذرة علذى الحذدود ومكافحذة الهجذرة غيذر الشذرعية أن الج ازئذر انتقلذت مذن
بلذد عبذذور لمختلذذف المهذذاجرين األجانذذب غيذذر الشذذرعيين إلذذى مذذوطن السذذتقرار هذؤالء وهذذو مذذا يمثذذل
 %10من عدد المهاجرين حيث أشار إلى أن تحسن الوضع في الج ازئذر سذاهم بشذكل أو بذآخر فذي
اسذذتقرار المه ذاجرين األفارقذذة واآلسذذيويين ،مضذذيفا بذذأن المهاجري ذ ذن األفارق ذ ذة يلجئ ذ ذون إلذ ذ ذى مختلذ ذ ذف
أشذذكال الج ذرائم المنظمذذة مذذن بينهذذا التهريذذب وتزوي ذر العمذذالت والمتذذاجرة بالمخذذدرات للحصذذول علذذى
األموال .
وفذذي هذذذا السذذياق شذ ّذدد رئذذيس قسذذم الشذذرطة القضذذائية فذذي قيذذادة الذذدرك الذذوطني علذذى أن ظذذاهرة
الهجريذة الس ّذرية تفاقمذت فذي السذنوات العشذرة األخيذرة ،حيذث تمذت معالجذة  740قضذية سذنة 2000

تفاعذا فذي عذدد القضذايا التذي
أين تم توقيف  2106مهاجر س ّذري مقارنذة بسذنة  2001التذي عرفذت ار ً
بلغذذت  3155قضذذية تذذم خاللهذذا توقيذذف  1123شذذخص .كمذذا أن أغلذذب ه ذؤالء المهذذاجرين يسذذلكون
مم ذرات النيجذذر ومذذالي واالسذذتقرار لفت ذرة معينذذة بواليذذة تمن ارسذذت لترتيذذب الجذذزء الثذذاني مذذن حلقذذة
"الحرقة" ،ومن ثمة التوجه إلى غرداية والعاصذمة وكذذا الواليذات الشذمالية الغربيذة كذوهران ومسذتغانم
وعين تموشنت وتلمسان من أجل محاولة التسلل إلى أوروبا عن طريق البحر.
ويرجذذع سذذبب التذذدفق الكبيذذر والخطذذر الذذذي يهذذدد الج ازئذذر نتيجذذة المهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين إلذذى

شساعة الرقعة الجغرافيذة ومجاورتهذا ل ذ 1دول يسذلكها المهذاجرون باتجذاه الج ازئذر ومذن ثمذة "الحرقذة"
ذر مذذن المنذذاطق السذذاحلية نتيجذذة لقربهذذا مذذن الضذذفة األخذذرى علذذى اعتبذذار أن بعذذض الس ذواحل
بحذ ًا
الجزائرية ال تفصلها سوى ما بين  300و 310كلم عن إسذبانيا ،وكذذا مذا بذين  231و 210كلذم عذن
الحراقة" تقل أعمارهم عن  26سنة.
إيطاليا ،كما أن  %51من " ّ
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خريطة توضح نقاط مغادرة قوارب الحرقة في المسالك البحرية انطالقا من الجزائر

المصدر :فرقة حرس السواحل لوالية مستغانم

المبحث الثاني :اإلطار القانوني لظاهرة الهجرة غير الشرعية
نصذذت ق ذوانين الهج ذرة علذذى الت ذزام المهذذاجرين بهذذا واحترامهذذا فالنصذذوص القانونيذذة علذذى الصذذعيد
ّ
نصوص ذذا يخض ذذع فيه ذذا العام ذذل األجنب ذذي المه ذذاجر ف ذذي دول ذذة العم ذذل إل ذذى قوانينه ذذا
ال ذذوطني تتض ذذمن
ً
الداخلية سواء كذان ذلذك علذى صذعيد شذرعية إقامتذه أو ممارسذته للعمذل أو غيرهذا مذن اإلجذراءات ثذم

تطور هذا اإلطار القانوني مع تزايد الهجرة من أجل العمل ،بحيث وضعت نصوص قانونية للهجذرة
ب ذذين دول المنش ذذأ ودول المقص ذذد بغي ذذة حماي ذذة حق ذذوق العم ذذال وع ذذدم اإلضذ ذرار بوض ذذعهم االقتص ذذادي
واالجتمذذاعي وحمايذذة األمذذن الذذوطني للذذدول المسذذتقبلة للمهذذاجرين مذذن جهذذة ثانيذذة فضذذال عذذن حمايذذة
العمالة المهاجرة من االستغالل والتمييز ولذلك بذرزت مذا يسذمى باالتفاقيذات الثنائيذة فذي شذأن تنظذيم
العمال في الدول المستقبلة للعمالة الوافدة.
الهجرة بين الدول أو تنظيم إقامة وعمل ّ
ذورا ،حيذذث أص ذذبح
غيذذر أن هذذذا اإلط ذذار القذذانوني سذذرعان م ذذا انتقذذل إلذذى إط ذذار أوسذذع وأكثذذر تط ذ ً
القانون الدولي هو الذي يصوغ وينظم الهجرة سذواء كانذت هجذرة شذرعية أو غيذر شذرعية ،مثذل األمذم
المتحدة أو وكاالتها المتخصصة أو المنظمات ذات العالقة بها مثل منظمة العمل الدولية.

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

المسذذتخدمين فذذي بلذذدان غيذذر بلذذدانهم األصذذلية ،فهنذذاك جملذذة مذذن االتفاقيذذات الدوليذذة الصذذادرة عذذن
العمال المهاجرين:40
منظمة العمل الدولية والتي تجعل من أهدافها حماية حقوق ّ
 االتفاقي ذذة الدولي ذذة رق ذذم ( )94لس ذذنة  :1939وتع ذذد ه ذذذه االتفاقي ذذة م ذذن أه ذذم االتفاقي ذذات الت ذذي
حيذذز التطبيذذق سذذنة  1925وبلذذد عذذدد الذذدول التذذي
عالجذذت موضذذوع الهج ذرة  ،حيذذث دخلذذت ّ
صادقت عليها " "34دولة من بينها دولة عربية واحدة فقط هي الجزائر.

أساسذ ذذا بذ ذذالتمييز فذ ذذي االسذ ذذتخدام
 االتفاقيذ ذذة الدوليذ ذذة رقذ ذذم ( )111لسذ ذذنة  :1921وهذ ذذي تتعلذ ذذق
ً
حيز التنفيذ سنة  1918وهي مذن االتفاقيذات العامذة التذي تذدعو إلذى تكذافئ
والمهنة ،ودخلت ّ
أي تمييز.
الفرص والمساواة في المعاملة في االستخدام والمهنة والقضاء على ّ
أحكامذ ذذا تكميليذ ذذة مرتبطذ ذذة بأوضذ ذذاع
 االتفاقيذ ذذة الدوليذ ذذة رقذ ذذم ( )134لسذ ذذنة  :1942وتتضذ ذذمن
ً
حي ذذز التنفي ذذذ ف ذذي ديس ذذمبر  1941ول ذذم
العم ذذال المه ذذاجرين ،ودخل ذذت ه ذذذه االتفاقي ذذة ّ
وظ ذذروف ّ
تص ذذدق أي م ذذن ال ذذدول العربي ذذة عليه ذذا .وترّك ذذز ه ذذذه االتفاقي ذذة باألس ذذاس عل ذذى الهجذ ذرة "غي ذذر

المشذذروعة" والجهذذود الدوليذذة المطلوبذذة لمقاومذذة هذذذا النذذوع مذذن الهجذرة .كمذذا ترّكذذز أيضذذا علذذى

تحقي ذذق المس ذذاواة ف ذذي الف ذذرص والمعامل ذذة ب ذذين العم ذذال المذ ذواطنين وغي ذذرهم .وف ذذي ه ذذذا الس ذذياق
تعرف المادة " "11من هذه االتفاقية العامل المهاجر بأنه ":شخص يهاجر أو هاجر من بلذد
ّ
إلى بلد آخر بغية شغل وظيفذة مذا بخذالف عمذل ال يكذون لحسذابه الخذاص .ويشذمل ذلذك أي

العمذذال المهذذاجرين فذذي غيذذر بلذذدانهم
شذذخص يقبذذل قانونذذا بوصذذفه عذذامال مهذذاج ار ".فحمايذذة ّ
األصذذلية كانذذت دائمذذا محذذل اهتمذذام كبيذذر مذذن منظمذذة العمذذل الدوليذذة علذذى اعتبذذار أنهذذم أكثذذر
األشذذخاص عرضذذة لالسذذتغالل وعذذدم احتذرام حقذذوقهم السذذيما عنذذدما يكونذذون فذذي وضذذع "غيذذر
شرعي".

غير أنه يؤخذ على اتفاقيات منظمة العمل الدولية أن:

-1

جميذذع االتفاقيذذات الصذذادرة عذذن

منظمذذة العمذذل الدوليذذة الهادفذذة إل ذى حمايذذة حقذذوق العمذذال

المهذذاجرين وعذذدم التمييذذز والمسذذاواة ،ال تمثذذل سذذوى الحذذد األدنذذى الذذالزم لحمايذذة حقذذوق العمذذل للعمذذال
المهاجرين.
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للمزيد أنظر  :منظمة العمل الدولية على الرابط www.ilo.org. :

 -5منظمذذة العمذذل الدوليذذة تتمتذذع بصذذالحية محذذدودة فذذي الحقذذوق األخذذرى للعمذذال المهذذاجرين غيذذر
حقوق العمل مثل الثقافة والتعليم والمشاركة السياسية.
العمذال
 -4اتفاقيذذات المنظمذذة تركذذز علذذى العامذل المهذذاجر الشذذرعي وتسذذتثني أفذراد أسذذر العامذذل أو ّ
المهاجرين بشكل غير نظامي.

 اتفاقية حماية حقوق جميع العاملين المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة :1998
إذا كان ذذت ع ذ ّذدة اتفاقي ذذات دولي ذذة تم ذذنح حقوق ذذا للمه ذذاجرين وتحم ذذيهم م ذذن جمي ذذع أش ذذكال االعت ذذداء
والتمييز ،فبن اتفاقية حماية جميذع العذاملين المهذاجرين وأفذراد أسذرهم هذي األحذدث واألكمذل .وقذد

عامذا مذن اعتمادهذا مذن قبذل
دخلت هذه االتفاقية ّ
حيز التنفيذ في  81جذوان  5884أي بعذد ً 14
األمذذم المتحذذدة " 11ديسذذمبر  "1998وهذذي المعاهذذدة الدوليذذة األكثذذر شذذمولية فيمذذا يتعلذذق بحقذذوق
المه ذذاجرين وأس ذذرهم ،فه ذذي تح ذذدد مع ذذايير دولي ذذة بش ذذأن معامل ذذة وظ ذذروف معيش ذذة وحق ذذوق هذ ذؤالء

العاملين ًّأيا كان وضعهم "شرعي أو غير شرعي" كما تضذع هذذه االتفاقيذة الت ازمذات ومسذؤوليات
دول االستقبال.
العمذ ذ ذذال المهذ ذ ذذاجرين –الحقذ ذ ذذوق المدنيذ ذ ذذة
وتكفذ ذ ذذل هذ ذ ذذذه االتفاقيذ ذ ذذة الحقذ ذ ذذوق األساسذ ذ ذذية لجميذ ذ ذذع ّ
والسياسذذية -وتحمذذي المهذذاجرين ضذذد التعذذذيب والسذذخرة وتعمذذل علذذى ضذذمان حقذذوقهم فذذي معاملذذة
عادلذذة إضذذافة إلذذى األمذذن الشخصذذي وحريذذة الذرأي والذذدين .كمذذا تعطذذي هذذذه االتفاقيذذة المهذذاجرين
حقذذوقهم االقتصذذادية واالجتماعيذذة والثقافيذذة وال سذذيما مذذا يتعلذذق بالرعايذذة الطبيذذة الطارئذذة وتعلذذيم
أطفذال المهذذاجرين .وتمذذنح العذاملين المهذذاجرين كذذذلك الحذق فذذي التقاضذذي المباشذر ضذذد صذذاحب
العمذذل وضذذد الدولذذة كمذذا تعتبذذر المصذذادرة التعسذذفية لج ذوازات السذذفر وبطاقذذات هويذذة المهذذاجرين
بمثابذذة جريمذذة جنائيذذة ،كمذذا تذذدعو االتفاقيذذة إلذذى تعذذاون أكبذذر بذذين الذذدول بشذذأن عذذودة المهذذاجرين
غير الشرعيين.
العمذال المهذاجرين وأفذراد أسذرهم
وفيما يتصل بأهم بنود وأحكام االتفاقية الدولية لحماية جميع ّ
فتتمثل في:
أقرتهذا األمذم المتحذدة وأنهذا جذزء مذن
 -1تؤكد االتفاقية بارتباطها بمواثيق حقوق اإلنسذان التذي ّ
هذه المواثيق.
 -5تؤكذد علذى أن يتمتذع العمذال المهذاجرون بمعاملذة ال تقذل م ارعذاة عذن المعاملذة التذي تنطبذق
على رعايا الدولة من حيث األجر وشروط العمل واالستخدام اآلخر (المادة .)52

 -3تؤكذد الفقذرة " "4مذذن المذادة ( )52إلذذى أن ضذذمان حقذذوق العمذال المهذذاجرين يجذذب أن تصذذان
حتى وان خالف العامل المهاجر شروط اإلقامة أو االستخدام ( إقامة غير شرعية).
العمذ ذال
 -4الح ذذق ف ذذي الض ذذمان والت ذذأمين االجتم ذذاعي (الم ذذادة  )54حي ذذث ّ
نصذ ذت عل ذذى تمت ذذع ّ
المه ذذاجرون وأفذ ذراد أس ذذرهم ب ذذنفس المعامل ذذة لرعاي ذذا الدول ذذة م ذذا يتطل ذذب بالت ذذالي إدخ ذذال العم ذذال
المهذذاجرين وأسذذرهم فذذي االسذذتفادة مذذن م ازيذذا المعذذاش التقاعذذدي ( الحقذذوق التأمينيذذة األخذذرى بمذذا
فيهم العمال المهاجرون بشكل غير قانوني ).
 - 2الحذق فذي التنظذيم (المذادة  )51وجذوب أن يكذون لهذؤالء الحذق فذي االنضذمام إلذى ّأيذة نقابذة
أي جمعيذذة منشذذأة وفقًذا للقذذانون بقصذد حمايذة مصذذالحهم االقتصذادية واالجتماعيذذة
عماليذة ،والذى ّ

والنقابية ومصالحهم األخرى.

للعمذال المهذذاجرين وأفذراد أسذذرهم الحذذق فذذي تكذذوين
* المذذادة ( )38مذذن االتفاقيذذة تذذنص علذذى أن ّ
جمعيات ونقابات عمال لتعزيز وحماية حقوقهم االقتصادية واالجتماعية وغيرها من المصالح.
 -6اإلجذذازة بذذالحق فذذي المشذذاركة السياسذذية (المذذادة  )35والتذذي تذذنص علذذى وضذذع إج ذراءات أو
ترعذي فذي دول المنشذأ ودول العمذل االحتياجذات واألمذاني
إنشاء مؤسسات يمكن من خاللهذا أن ا
للعمذال وأفذراد أسذذرهم ممثلذذون فذذي
وااللت ازمذذات الخاصذذة للعمذذال المهذذاجرين وأفذراد أسذذرهم ويصذذبح ّ
تلك المؤسسات يتم انتخابهم بحرية.
العمذال المهذاجرون
* الفقرة " "5من المادة ( )35تؤكد على أن تقوم دولة العمل بتيسير استشارة ّ
وأفراد أسرهم أو مشاركتهم في اتخاذ الق اررات المتعلقة بحياة المجتمعات المحلية وادارتها.
العم ذال المهذذاجرون بذذالحقوق
* الفق ذرة " "4مذذن نفذذس المذذادة تذذنص علذذى أنذذه يجذذوز أن يتمتذذع ّ
السياسذذية فذذي دولذذة العمذذل ،إذا منحذذتهم تلذذك الدولذذة مذذن خذذالل ممارسذذتها سذذيادتها مثذذل هذذذه
الحقوق.
 -7حق اإلقامة ولم شمل األسرة :المادة ( )28تطرح بأن تنظر دولذة العمذل بعذين العطذف علذى
أن تراعي طول الفترة التي أقاموا خاللها أفراد أسرة العامل المهاجر
العمال المهاجرين.
المتوفي .والمادة ( )33تلزم اتخاذ التدابير المناسبة لضمان وحدة أسر ّ
 -8الحق في التعليم :حيث تذنص المذادة ) (30علذى حذق أطفذال العامذل المهذاجر فذي الحصذول
أي مذذن والديذذه فذذي دولذذة العمذذل،
علذذى التعلذذيم بغذذض النظذذر عذذن مذذدى مشذذروعية إقامتذذه هذذو أو ّ
العم ذال المهذذاجرين فذذي النظذذام المدرسذذي
وتذذنص االتفاقيذذة علذذى أن تقذذوم الدولذذة ببدمذذاف أوالد ّ
المحلذذي وخاصذذة تعلذذيمهم اللّغذذة المحليذذة المذذادة ( )32كمذذا تسذذعى الدولذذة فذذي تيسذذير تعلذذيم اللّغذذة

العمال المهذاجرين وجذواز أن تذوفر الدولذة بذرامج تعليميذة خاصذة باللّغذة
والثقافة األصليتين ألوالد ّ
العمال المهاجرين.
األصلية ألوالد ّ

للعمذال المهذذاجرين
 -9الحقذذوق الثقافيذذة :تلذذزم المذذادة ( )41بذذأن تضذذمن احتذرام الهويذذة الثقافيذذة ّ
وأفراد أسرهم وعدم منعهم من االحتفاظ بعقائدهم الثقافية مع دولة المهجر.
 -18الح ذ ذ ذ ذ ذذق ف ذ ذ ذ ذ ذذي الوص ذ ذ ذ ذ ذذول إل ذ ذ ذ ذ ذذى خ ذ ذ ذ ذ ذذدمات التوجي ذ ذ ذ ذ ذذه والت ذ ذ ذ ذ ذذدريب المهني ذ ذ ذ ذ ذذين والتوظي ذ ذ ذ ذ ذذف
(المادتان  34و.)32
 -11الحذذق فذذي الحصذذول علذذى الخذذدمات االجتماعيذذة (المادت ذان  34و )32ومنهذذا تحديذ ًذدا حذذق
الحصول على مسكن بما في ذلك مشاريع اإلسكان االجتماعي والحماية من االستغالل فيما يتعلق
باإليجذار وحقهذم فذي تمكيذنهم مذن الوصذول إلذى التعاونيذات والمؤسسذات المذدارة ذاتيذاً .إن كافذة هذذه
الحقذذوق المشذذروعة لإلنسذذان وأف ذراد أس ذرته أينمذذا ح ذ ّل واسذذتقر هذذي بذذال أدنذذى شذذك متاحذذة لكذذل األف ذراد

على السواء وفق المواثيق والعهود الدولية.

اتفاقيذذة عذذام  1998لذذم يذذتم التصذذديق عليهذذا حتذذى اآلن إال مذذن قبذذل أربعذذين دولذذة لذذيس مذذنهم أي
دولذة مذذن الذدول األعضذذاء فذذي االتحذاد األوروبذذي ،وفذي هذذذا السذذياق ثمذة جملذذة أسذباب تقذذدمها الذذدول
منهذذا تشذذابه أحكذذام هذذذه االتفاقيذذة واتفاقيذذات دوليذذة أخذذرى ،وعذذدم وجذذود تمييذذز بذذين المهذذاجر الشذذرعي
والمهذاجر غيذذر الشذذرعي ،كمذذا أن بعذض الذذدول تعتبذذر بذذأن األحكذذام المتعلقذة بعذذدم التمييذذز مذذن شذذأنها
أن تص ذذعب إدخ ذذال برن ذذامج الهجذ ذرة المؤق ذذت ال ذذذي ل ذذم يك ذذن يم ذذنح المش ذذاركين نف ذذس حق ذذوق الع ذذاملين
اآلخرين .41وبالنسبة للدول العربية فقد تم التصديق على هذه االتفاقية من قبذل مصذر والمغذرب سذنة
 1994ومن سوريا والجزائر سنة .5882
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المطلب الثاني :الهجرة غير الشرعية في التشريعات األوروبية
امذا علذى
نتيجة لسياسة الحدود المفتوحة فيما بينها التي انتهجتها دول اإلتحاد األوروبي أصذبح لز ً
هذه الذدول التنسذيق فيمذا بينهذا فيمذا يتعلذق بذبدارة تذدفقات الهجذرة ولذذلك مذن الضذروري وضذع شذروط
مشتركة تضبط الدخول إلى الفضاء األوروبي المشترك.
منذذذ معاهذذدة رومذذا الشذذهيرة سذذنة  1924والتذذي كانذذت حجذذر األسذذاس فذذي تكذذوين مذذا يعذذرف اآلن
باإلتحاد األوروبذي ،كذان لموضذوع الهجذرة أهميذة كبيذرة وحيويذة علذى جذدول أعمذال سياسذات اإلتحذاد
األوروبذذي .وفذذي سذذنة  1995جعلذذت معاهذذدة "ماسذذتريخت" مذذن حريذذة الحركذذة واإلقامذذة والعمذذل أحذذد
السمات األساسية للمواطنة األوروبية "المادة "81مع التمييز بين األوروبيذين مذن داخذل دول اإلتحذاد
ّ
وخارجذذه ،وفذذي سذذنة  1994أدرجذذت معاهذذدة أمسذذتردام "اكتسذذاب تأشذذيرة شذذنغن" فذذي معاهذذدة اإلتحذذاد
األول
األوروبذذي ونصذذت علذذى تقذذديم اللجذذوء والهجذرة مذذن الذذركن الثالذذث الحكذذومي الذذدولي إلذذى الذذركن ّ

المشترك.

وقد قام زعماء اإلتحاد األوروبي أثناء انعقاد المجلس األوروبي في أكتذوبر  1999فذي "تذامبيري"
القمذذة
بفنلنذذدا بتحديذذد المبذذادئ األساسذذية لسياسذذة مشذذتركة لإلتحذذاد األوروبذذي بشذذأن الهجذرة ،ومنذذذ هذذذه ّ
هنذذاك ثذذالث مبذذادئ متكذذررة تثبذذت عذذزم المجلذذس األوروبذذي علذذى ضذذمان عمذذل إدارة أفضذذل لتذذدفقات
الهج ذرة ،لتنشذذأ بذذذلك سياسذذة شذذاملة تأخذذذ فذذي االعتبذذار كذذالًّ مذذن دولذذة المقصذذد ودولذذة المنشذذأ ودول

العبور ،وترّكز هذه المبادئ أكثر فأكثر على إيجاد تعاون وثيق بين الشركاء من أجل:42
 تطوير الهجرة الشرعية من خالل إدماف رعايا الدول األخرى في دول االستقبال.
 مكافحة الهجرة غير الشرعية.
 الربط بين الهجرة والتنمية.
ذرر مذذن ظذذاهرة الهجذرة غيذذر الشذذرعية التذذي
وتعتبذذر ايطاليذذا مذذن ّأول الذذدول األوروبيذذة وأكثرهذذا تضذ ًا
أدى إلذذى
أصذذبحت س ذواحلها الجنوبيذذة قبلذذة ألعذذداد هائلذذة مذذن المهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين ،وهذذذا مذذا ّ

ألول مذ ّذرة أنظمذذة قانونيذذة
ظهذذور ّأول قذذانون خذذاص بذذالهجرة فذذي مذذارس سذذنة  1991والذذذي وضذذع ّ
تخذذص الهجذ ذرة غي ذذر الش ذذرعية م ذذن خ ذذالل معالج ذذة إجذ ذراءات الذ ذدخول إل ذذى اإلقل ذذيم االيط ذذالي وتجدي ذذد
وتجسد هذا القانون في أربع نقاط أساسية:
إقامات األجانب،
ّ
 إعادة برمجة سياسات الهجرة من جديد.
 النظر في شروط دخول األجانب اليطاليا وسبل اإلقامة بها.
42
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 تعقيد إجراءات منح اإلقامة وتفعيل اإلعادة القسرية للمهاجرين غير الشرعيين.
 الحفاظ على دعم حقوق المهاجرين الشرعيين.43
ألول م ّذرة وحذدد القذانون
يضاف إلى ذلك تفعيل مراكز حجز وايواء المهذاجرين غيذر الشذرعيين وذلذك ّ
إمذذا عذذن طريذذق
يومذذا يذذتم بعذذدها تحديذذد مصذذيرهم وذلذذك ّ
المذذدة الزمنيذذة لحذذبس هذؤالء المهذذاجرين ب ذ ً 48
السذذماح لهذذم باإلقامذذة والعمذذل فذذي ايطاليذذا أو تذذرحيلهم إلذذى بلذذدانهم األصذذلية أو عذذن طريذذق محذذاكمتهم
إذا قاموا بأفعال يعاقب عليها القانون أثناء فترة تواجدهم بايطاليا.44
ونتيجة لعدم قدرة هذه اإلجراءات القانونية السالفة الذذكر فذي الح ّذد مذن تفذاقم ظذاهرة الهجذرة الغيذر
شرعية المتوافدة إلذى ايطاليذا عبذر قذوارب "الحرقذة" ،أصذدرت السذلطات االيطاليذة سذنة  5885قذانون
"بوسذذي فينذذي" الذذذي يحمذذل رقذذم  119وتضذذمن هذذذا القذذانون إجذراءات أكثذذر صذرامة اتجذذاه المهذذاجرين
45
نصت المذادة " "14مذن
غير الشرعيين من خالل تفعيل إجراءات الطرد والحبس  ،وفي هذا السياق ّ
ولكنذه
قانون بوسي فيني على ":حبس األجنبي من سنة إلى أربع سنوات الذي صدر له أمر بالطرد ّ

مذذازال متواجذ ًذدا علذذى أ ارضذذي الدولذذة ".وهذذذا بعذذد القذذبض عليذذه وعرضذذه علذذى المحاكمذذة مذذن خذذالل
قضية مستعجلة.

ومن جانذب آخذر نظّذم قذانون "بوسذي فينذي" إجذراءات طذرد المهذاجرين غيذر الشذرعيين وذلذك طبقًذا
لذذنص المذذادة  13مذذن القذذانون المعذذدل رقذذم  119عذذن طريذذق المرافقذذة إلذذى الحذذدود ألنذذه يجذذب علذذى
السذ ذذلطات مسذ ذذاعدته أو تنفيذ ذذذ تحقيقذ ذذات أخذ ذذرى عذ ذذن جنسذ ذذيته أو هويتذ ذذه والبذ ذذد مذ ذذن الحصذ ذذول علذ ذذى
أي وسذذيلة نقذذل مناسذذبة
مسذذتندات السذذفر الخاصذذة بالمهذذاجر غيذذر الشذذرعي .وفذذي حذذال عذذدم وجذذود ّ
والتذذي تسذذمح بتنفيذذذ المرافقذذة إلذذى حذذدود البلذذد األصذذلي للمهذذاجر فبنذذه يذذتم حبسذذه فذذي م اركذذز اإلي ذواء
يومذذا حسذذب نذذص
والحجذذز المؤقذذت وعنذذد انتهذذاء هذذذه المذ ّذدة التذذي مذذددها القذذانون مذذن  48إلذذى ً 18
المادة  13وعند عدم إمكانيذة تنفيذذ حكذم الترحيذل يحكذم رئذيس الشذرطة للمهذاجر غيذر الشذرعي بتذرك
األراضي االيطالية خالل خمسة أيام ويستقبل المهاجر الحكم عذن طريذق مسذتند مكتذوب فيذه النتذائج
الجنائية في مخالفة القانون.46
43
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كما أضذاف القذانون رقذم  119عقوبذة جديذدة متعلقذة بالمهذاجرين الذذين كانذت إقذامتهم فذي ايطاليذا
قانونيذا ،فذبن القذانون يعتبذرهم فذي وضذع
دون تأشيرة إقامة حتى وان كان دخولهم األراضي االيطالية
ً
غير قانوني وينطبق عليهم حكم الطرد وذلذك طبقًذا لذنص المذادة  12مذن قذانون "بوسذي فينذي" .غيذر
أن المذذادة  19مذذن هذذذا القذذانون اسذذتثنت بعذذض الحذذاالت التذذي ال يجذذوز إتبذذاع أمذذر رئذذيس الشذذرطة
بطردهذذا وتتمثذذل هذذذه الحذذاالت فذذي الم ذرأة الحامذذل التذذي تجذذاوزت فتذرة حملهذذا سذذتة أشذذهر حتذذى تضذذع
القصذر 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 األخي ذرة فذذي األشذذخاص
الذذذين يعيشذذون مذذع زوف أو قريذذب لمهذذاجر حاصذذل علذذى الجنسذذية االيطاليذذة وتبقذذى هذذذه االسذذتثناءات
قائمة إلى غاية صدور حكم القضاء والذي يقرر بدوره مصير هؤالء المهاجرين.
أما فيما يختص ببجراءات اإلقامة فذبن قذانون "بوسذي فينذي" زاد مذن معوقذات وتعقيذدات الحصذول
ّ
علذذى اإلقامذذة ،حيذذث أصذذبح المهذذاجر يعذذاني مذذن االنتظذذار لفت ذرات طويلذذة مذذن أجذذل الحصذذول علذذى
طذا بعقذذد عمذذل وفذذي هذذذا السذذياق أشذذارت
تصذريح لإلقامذذة ال يتعذذدى بضذذعة شذذهور ،حيذذث يكذذون مرتب ً
المذذادة ( )81الفقذرة "الخامسذذة" مذذن قذذانون اإلقامذذة الجديذذد إلذذى إمكانيذذة واحذذدة لتجديذذد تصذريح اإلقامذذة

مذع ضذرورة االسذتم اررية فذي العمذذل وهذو مذا يعذرف "باالنضذباط القذذانوني" الذذي أتذى بذه قذانون بوسذذي
فيني.47
أم ذذا فرنس ذذا فق ذذد عرف ذذت أسذ ذوأ ق ذذانون للهجذ ذرة ف ذذي تاريخه ذذا بت ذذولي نيكذ ذوال س ذذاركوزي منص ذذب وزي ذذر
ّ
ذاديا
الداخليذة والذذذي توصذذل إلذذى قناعذذة مفادهذذا أن الهجذرة فذي سذذياقها القذذديم السذذابق تمثذذل ً
عبئذذا اقتصذ ً

أمنيا على فرنسا ،وتشكل مصدر تهديد وتوتر كونها ال تؤدي إلى أكثر من ضذم بائسذين
و
اجتماعيا و ً
ً
جدد إلى المهاجرين الموجودين فذي الدولذة ويعذانون مذن أوضذاع بائسذة فذي األسذاس .48وهذو مذا أدى
بسذذاركوزي إلذذى عذذرض قانونذذه الجديذذد للهج ذرة علذذى مجلذذس الشذذيوف الفرنسذذي فذذي ""5881-81-14
عرف فيما بعد بقانون ساركوزي للهجرة وهو القانون رقم "."5881-911
يسذذتند قذذانون سذذاركوزي الجديذذد للهجذرة علذذى فكذرة الهجذرة المختذذارة 49والذذذي يسذذمح بذذالهجرة لفرنسذذا
إلى حقل محدد مذن قطاعذات العمذل ،وبعذد انتخذاب نيكذوال سذاركوزي رئيسذا للجمهوريذة الفرنسذية سذنة
 5884أنشذذأ و ازرة الهج ذرة واالنذذدماف والهويذذة الوطنيذذة الفرنسذذية وبذذذلك عمذذل سذذاركوزي علذذى إدمذذاف
47
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المهاجرين الذين يعيشون في فرنسا فضالً على حصولهم على الهويذة الوطنيذة ،وبنذاء عليذه ارتكذزت
سياسة ساركوزي للهجرة على :

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

الفرنس ذذية وتحدي ذذده كش ذذرط مس ذذبق للمه ذذاجرين الق ذذادمين إل ذذى فرنس ذذا ،وف ذذي ه ذذذا الس ذذياق يق ذذول الس ذذيد
"كريسذذتوفر بيرتوسذذي" الخبيذذر فذذي المعهذذد الفرنسذذي للعالقذذات الدوليذذة (": )IFRIهنذذاك اتجذذاه سذذائد فذذي
السياسذذة الفرنسذذية لوقذذف الهجذرة العائليذذة السذذيما بعذذد تكييذذف قذذانون  5881عذذن طريذذق الحذذد األدنذذى
من اللغة الفرنسية واختبارها"...51
إالّ أن قذذانون سذذاركوزي الجديذذد للهج ذرة ألغذذى حقذذوق المهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين المتواجذذدين علذذى

األراضي الفرنسذية منذذ أكثذر مذن عشذر سذنوات ،كمذا ّأنذه عقّذد مذن إجذراءات لذم الشذمل العذائلي الذذي
دعمتذذه الق ذوانين السذذابقة بحيذذث أصذذبح مرتبطًذذا بالمصذذادر الماليذذة والسذذكن ،وذلذذك بفذذرض أن يكذذون
دخل المهاجر المقيم يعادل الحد األدنى من األجذر الشذهري وهذو  1528يذورو  ،إضذافة إلذى إقامتذه

أيضذذا معرفتذذه بقذذيم الجمهوريذذة الفرنسذذية وااللتذزام باحترامهذذا
فذذي سذذكن مالئذذم ويشذذترط لحضذذور األسذرة ً
وكذذذا إجذذادة اللغذذة الفرنسذذية كشذذرط مسذذبق .كمذذا تعذ ّذرض القذذانون إلجذراءات الطذذرد القسذذري للمهذذاجرين
غير الشرعيين والذين يأمر بترحيلهم مباشرة بعد القبض عليهم مذن قبذل السذلطات األمنيذة المختصذة

م ذذن دون إيذ ذوائهم أو حج ذذزهم أو مح ذذاكمتهم إال إذا ثب ذذت ت ذذورطهم ف ذذي جذ ذرائم يعاق ذذب عليه ذذا الق ذذانون
الفرنسي طبقًا لنص المادة " "183من قانون .525881-911
قرر البرلمان الفرنسذي يذوم  11مذاي  5811بعذد أشذهر عديذدة مذن النقذاش وتعاقذب ثذالث وزراء
ّ
على و ازرة الداخلية مشروع القانون المتعلق بذالهجرة والذذي يشذدد إجذراءات ترحيذل األجانذب المقيمذين

بطريقة غير شرعية.53
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وص ّذوتت الجمعيذة الوطنيذة (مجلذس النذواب) لصذالح مشذروع القذانون بأغلبيذة  594صذوتا مقابذل
 ،194فذذي حذذين صذ ّذوت مجلذذس الشذذيوف فذذي المسذذاء لصذذالح المشذذروع بأغلبيذذة  182صذذوتا مقابذذل
.121

وبعدما سحب من هذا المشروع في مارس بضغط من برلمذانيي الوسذط البنذد المتعلذق بتمديذد فتذرة
سحب الجنسية من المجنسذين ،بقذى التعذديالن األبذرزان الذواردان فذي هذذا المشذروع همذا تنظذيم إقامذة
المهذذاجرين غيذر الشذذرعيين المصذذابين بذذبمراض خطيذرة وترحيذذل أولئذذك الموضذذوعين قيذذد االحتجذذاز.
وبذلك باتت اإلقامة التي تعطى لفئة "األجانب المرضى" محصورة فقط بأولئذك الذذين "ال يتذوفر" فذي
بلدهم العالف المناسب لمرضهم.
لكن المعارضة اليسارية أشارت إلى أنه حتى وان كان العذالف متذوف ار فذي بلذد طالذب اإلقامذة فذبن
هذا العالف ليس بالضرورة متاحا أمامه بسبب معوقات مالية أو جغرافية في الغالب .ويمنح القذانون
الجديد السلطات اإلدارية حق أن تأخذ في االعتبار "ظروفذا إنسذانية اسذتثنائية" لمذنح اإلقامذة ،بشذرط
أن تأخذ قبال أري المدير العام للوكالة للصحية في المنطقة.
أمذا فيمذذا يتعلذذق ببصذذالح نظذذام احتجذذاز المهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين تمهيذذدا لتذذرحيلهم فقذذد تذ ّذم فذذي
ّ
النهاية إقذرار القذانون بالصذيغة التذي توافقذت عليهذا الحكومذة والجمعيذة الوطنيذة والتذي تذنص علذى أن
قاض ذي الحريذذات واالحتجذذاز ال يمكنذذه التذذدخل فذذي القضذذية

لتقريذذر مذذا إذا كذذان يجذذب تمديذذد فت ذرة

االحتجذذاز أو إطذذالق س ذراح المقذذيم غيذذر الشذذرعي إالّ بعذذد مض ذي خمسذذة أيذذام علذذى اعتقالذذه (مقابذذل

يومين حاليا( وهذا اإلجراء الذي اعتبر "جوهر اإلصالح" المتعلق بالهجرة يهدف إلى تحسين فعالية

إجراءات ترحيذل المقيمذين غيذر الشذرعيين السذيما وأنذه فذي الوقذت الذراهن فقذط  %48مذن المهذاجرين
المحتجزين يتم ترحيلهم في نهاية األمر إلى الخارف.
ورحب وزير الداخليذة كلذود جيذان بالقذانون الجديذد واصذفا إيذاه ب ذ"الذنص الشذامل والمتذوازن لسياسذة
ّ
فعال ذذة وعادل ذذة" .ف ذذي المقاب ذذل أ ّكذ ذدت المعارض ذذة اليس ذذارية عزمه ذذا عل ذذى الطع ذذن بالق ذذانون أم ذذام
هجذ ذرة ّ
المجلس الدستوري.

وفي إسبانيا أثار تقديم مشروع القانون الجديد حول الهجرة جدال واسعا وتعرض النتقادات الذعذة
من قبل العديذد مذن منظمذات الذدفاع عذن حقذوق المهذاجرين وجمعيذات المهذاجرين المقيمذين ببسذبانيا.
وأعربت هذه الجمعيات عن رفضها التذام لمجموعذة مذن البنذود التذي تضذمنها مشذروع القذانون الجديذد
الذذي َسذيحال علذى مجلذس الشذيوف لمناقشذته والمصذادقة عليذه قبذل إدخالذه َحّيذز التنفيذذ .وحسذب هذذه

الجمعيذذات فذذبن مشذذروع القذذانون الجديذذد حذذول الهجذرة الذذذي صذذادقت عليذذه الحكومذذة اإلسذذبانية برئاسذذة
بنودا مجحفة في حق المهاجرين.
خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو يتضمن ً
ومن بين البنود التذي تعرضذت النتقذادات شذديدة ،تلذك المتعلقذة بمنذع وتجذريم المسذاعدات المقدمذة
للمه ذذاجرين غي ذذر الش ذذرعيين ،وتمدي ذذد

فتذ ذرة توقي ذذف المه ذذاجرين ف ذذي وض ذذعية غي ذذر قانوني ذذة بم ارك ذذز

يوما قبل ترحيلهم إلى بلدانهم األصلية بعد التأكد من جنسياتهم.54
االحتجاز من  38إلىً 18
وحسذب الحكومذة اإلسذبانية فذبن الرفذع مذن مذدة احتجذاز المهذاجرين قابلذة للتجديذد لمذدة عشذرة أيذام
حسذذب تقذذدير القاضذذي ،ويعتبذذر هذذذا مذذا أملتذذه الصذذعوبات التذذي تواجههذذا السذذلطات فذذي التأكذذد مذذن
جنسية هؤالء المهاجرين غير الشرعيين فضالً عن اإلجراءات المعقذدة لتذرحيلهم .ويذأتي هذذا التعذديل
في الوقت الذي تضطر فيه السلطات اإلسبانية إلى اإلفراف عذن عذدد كبيذر مذن المهذاجرين الس ّذريين

يوما كما ينص على ذلك القانون الجاري به العمل حاليا.
الذين تجاوزت مدة توقيفهم أربعين ً
و يتضذمن كذذلك هذذا المشذروع الذذي جذاء ليعذوض قذانون األجانذب الذذي تذم وضذعه سذنة 5881
فذذي عهذذد رئذذيس الحكومذذة اإلسذذبانية األسذذبق اليمينذذي خوسذذي ماريذذا أثنذذار التقلذذيص مذذن الحذذق فذذي
التجمع العائلي ليشمل فقط القاصرين أقل من 11سنة واألبناء البالغين أزيد من  11سنة
أن آباء المهذاجرين الشذرعيين البذالغين مذن العمذر  12سذنة فمذا
الذين يعانون من إعاقة وينص على ّ
فذوق وحذدهم يمكذنهم االسذتفادة مذن التجمذع العذائلي بشذرط أن يبذرر أبنذاؤهم إقذامتهم ببسذبانيا بكيفيذة
قانونية لمدة خمس سنوات.
وحسب القانون الجديد للهجرة فبنه سيجبر اآلالف من المهذاجرين المغاربذة الذذين التحقذوا ببسذبانيا
ذر
طوعذا أو قس ًا
في السنوات األخيرة عن طريق الهجرة الشذرعية أو غيذر الشذرعية إلذى مغذادرة إسذبانيا ً
بسذذبب مذذا يتضذذمنه مذذن فصذذول وبنذذود صذذارمة فيمذذا يتعلذذق بمكافحذذة الهجذرة غيذذر الشذذرعية وترحيذذل
السريين.
المهاجرين ّ

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

حيث ينص على ترحيل المهاجرين والمقيمين بصفة شرعية الذين فقدوا عملهذم إلذى بلذدانهم األصذلية
بصذفة مؤقتذة ،مقابذل اسذتفادتهم مذن مذنح البطالذة فذي حذال مذا إذا وافقذوا علذى الرجذوع الطذوعي إلذى
بلدانهم األصلية.55
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المطلب الثالث :الهجرة غير الشرعية في القانون الجزائري
مذن خذالل متابعذة اإلحصذائيات ومذا تنشذره الصذحافة الوطنيذة والدوليذة عذن أخبذار الهجذرة الس ّذرية

عن طريق البحذر ،نجذد أن الظذاهرة بذدأت سذنة  1991بأعذداد بذدأت قليلذة ثذم تفاقمذت سذنةً بعذد سذنة

مست العديد من الدول.
حتى وصلت درجة عالية من الخطورة ّ
والقانون الجزائري في الحقيقة عالج المشكلة معالجة ناقصذة فذي أحكذام القذانون البحذري الج ازئذري
القذ ذذديم الصذ ذذادر بموجذ ذذب األمذ ذذر 41ذ ذ ذ 18المنشذ ذذور بالجريذ ذذدة الرسذ ذذمية

العذ ذذدد  59المذ ذذؤرف فذ ذذي

 ،1944/83/18وهذذو نقذذص لذذه مذذا يبذذرره لكذذون الهج ذرة السذ ّذرية عذذن طريذذق البحذذر كانذذت جريمذذة
محتملذذة ال ترقذذى إلذذى الجريمذذة الواقعذذة وال إلذذى درجذذة الظذذاهرة سذذنة  ،1944فكانذذت النتيجذذة تعذذديل
وتتم ذذيم الق ذذانون البح ذذري الص ذذادر ب ذذاألمر  18-41بالق ذذانون رق ذذم 82-91 :المنش ذذور ف ذذي الجري ذذدة
الرسمية العدد  34المؤرف فذي ،1991 / 81/ 54 :حيذث يالحذظ هنذا تعذارض وتنذاقض بذين أحكذام
المادة  485والمادة  232من نفس القانون.
فالمادة  312تعاقب الرّبان الذي ال يسعف شخص في حالة خطر الضياع أو الموت فذي البحذر
دون تعذريض أعضذذاء طاقمذذه والمسذذافرين للخطذذر بذذالحبس مذذن سذذنتين إلذذى خمذذس سذذنوات وبغ ارمذذة
ماليذذة مذذن  58.888دف إلذذى200.000دف أو ببحذذدى هذذاتين العقذذوبتين واذا تذذوفي الشذذخص الذذذي
عثر عليه بسبب عدم تنفيذ االلتزام المشار إليه فذي الفقذرة السذابقة تكذون العقوبذة بالسذجن مذن خمذس
تتحول الجريمذة
سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من  28.888دف إلى  588.888دف ،أي ّ
مذذن وصذذف جنحذذة إلذذى وصذذف جنايذذة فذذي حالذذة عذذدم إسذذعاف شذذخص فذذي حالذذة خطذذر الضذذياع أو
المذذوت فذذي البحذذر بتقذذديم لذذه مئونة ذ بينمذذا نجذذد المذذادة  232مذذن نفذذس القذذانون تذذنص علذذى أنذذه يعاقذذب
بذذالحبس مذذن  81أشذذهر إلذذى  82سذذنوات وبغ ارمذذة ماليذذة مذذن 18.888دف إلذذى  28.888دف كذذل
شخص يتسرب خلسة إلى سفينة بنية القيام برحلة.
وتطبذذق نفذذس العقوبذذة علذذى أي عضذذو مذذن الطذذاقم أو أي موظذذف يسذذاعد علذذى مذذتن السذذفينة أو
زوده بالمئونذة كمذا تطبذق نفذس العقوبذة
علذى اليابسذة علذى إركذاب أو إنذزال اركذب خفذي أو أخفذاه أو ّ
على األشخاص الذين تنظمذوا بذأي شذكل لتسذهيل الركذوب الخفذي وتتحمذل السذفينة التذي حذدثت علذى
للركاب األجانب الذين ركبوا خفية.
متنها الجنحة مصاريف الطرد إلى خارف القطر ّ

و تجذدر اإلشذارة إلذى أن تقريبذا جميذع األحكذام القضذائية الفاصذلة ببدانذة المتهمذين بجنحذة الهجذرة
إلذذى غايذذة / 84 / 84

بالحرڤذذة منذذذ 1991 / 81 / 51
ّا
السذ ّذرية عذذن طريذذق البحذذر أو مذذا يسذذمى
 5889كانذت تطبذق أحكذام المذادة  232مذن القذانون البحذري كذركن شذرعي للمتابعذات الجزائيذة ضذد

السريين ،وبالتالي قذ ذذد تعتبر بمعيار المحاكمذة العادلذة مخالفذة للقذانون واللت ازمذات الج ازئذر
المهاجرين ّ
الدوليذذة .مخالفذذة للقذذانون مذذن جهذذة أن المذذادة  232مذذن القذذانون البحذذري تشذذترط القصذذد الجنذذائي
الخاص إلذى جانذب الذركن المذادي الخذاص وهذو التسذرب خلسذة إلذى سذفينة بنيذة القيذام برحلذة بمعنذى
القيذام بنزهذة بحريذة طبقذا لمفهذوم الذنص الفرنسذي ،وغنذي عذن البيذان أنذه ال يوجذد مهذاجر س ّذري واحذد
نيتذذه النزهذذة ومجذذرد الرحلذذة مذذن وراء قيامذذه بركذذوب البحذذرّ ،إنمذذا ّنيتذذه هذذي المخذذاطرة مذذن أجذذل حيذذاة
أفضل ،فضالً عن أن المذادة  232تتحذدث عذن السذفينة بمعناهذا الذذي يحذدده القذانون ،السذفينة التذي
لها جنسية وعلم وربان وتعتبر امتداد إلقليم دولتها وقطعذة منذه ولكنهذا ال تتحذدث عذن زوارق المذوت

التذذي يقتنيهذذا تجذذار المذذوت مذذن بارونذذات تهريذذب البشذذر عذذن طريذذق جمذذع األم ذوال مذذن المهذذاجرين
السريين ضحايا هذه الشبكات.
ّ
إذن هنا كان مكمن الفراغ القانوني وعدم مالئمة أحكام المذادة  232مذن القذانون البحذري لمتابعذة
السرية عن طريق البحر لعدم مطابقة وقائع ظاهرة" الحرڤة" مع أحكام المادة المذكورة
شباب الهجرة ّ
أما عن مخالفة التزامات الجزائر الدولية ،فذلك ألن أحكام المادة الخامسة من بروتوكول مكافحذة
ّ

تهريذذب المهذذاجرين عذذن طريذق البذذر والبحذذر والجذذو المكمذذل التفاقيذذة األمذذم المتحذذدة لمكافحذذة الجريمذذة
عبذذر الوطنيذذة ،56الذذذي اعتمذذد وعذذرض للتوقيذذع والتصذذديق واالنضذذمام بموجذذب قذرار الجمعيذذة العامذذة
لألمم المتحدة رقم خمسة وعشرين في الدورة  22المؤرف فذي 5888 / 11 / 12 :تذنص علذى عذدم
المسذذؤولية الجزائيذذة للمهذذاجرين بنصذذها علذذى أنذذه ":ال يصذذبح المهذذاجرون عرضذذة للمالحقذذة الجزائيذذة
نظر لكونهم هدفا للسلوك المبين في المادة ( )81مذن هذذا البروتوكذول أي
بمقتضى هذا البروتوكول ًا
أن المذذادة ( )82اعتب ذرتهم ضذذحايا معفيذذين مذذن المسذذؤولية الجزائيذذة والج ازئذذر كدولذذة ملزمذذة بم ارعذذاة
أحك ذذام الم ذذادة ( )82الم ذذذكورة م ذذن منظ ذذور أنه ذذا ص ذذادقت عل ذذى ه ذذذا البروتوك ذذول بموج ذذب المرس ذذوم
الرئاس ذذي رق ذذم 311-84 :الم ذذؤرف

ف ذذي 5884/11/89 :المنش ذذور بالجري ذذدة الرس ذذمية الع ذذدد 19

المؤرخذذة فذذي  5884/11/15وبالتذذالي منذذذ هذذذا التذذاريت المفذذروض أن تج ذريم الهج ذرة السذ ّذرية عذذن
طريق البحر يمس فقط شبكات التهريب المستفيدة وليس المهذاجرين عبذر زوارق المذوت ألنهذم بكذل
بساطة ضحايا.
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المبحث الثالث :التطور التاريخي لظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا
ومهم ذذا للتحرك ذذات الس ذذكانية خاص ذذة وأن حض ذذاراتها
ذور أساس ذ ًذيا
لق ذذد كان ذذت أوروب ذذا وال ازل ذذت مح ذ ًا
ً
مم ذذا يجعله ذذا ممذ ذ ار دائم ذذا
تض ذذرب ف ذذي عم ذذق الت ذذاريت نظذ ذ ار لموقعه ذذا الجغ ارف ذذي ال ذذذي يتوس ذذط الع ذذالم ّ
للمهاجرين باختالف أنواعهم .كما أن هناك جملة مذن العوامذل خاصذة االقتصذادية منهذا جعلتهذا مذن

أهم مناطق الهجرة الوافدة .
مرت الهجرة نحو أوروبا بثالث مراحل أساسية كانت الثانية نتاف األولى والثالثذة نتذاف الثانيذة
وقد ّ
ميزهذا،
وتتمثل هذه المراحل في مرحلة تشجيع الهجرة والتي لم تدم طويال نتيجة للتدفق الكبيذر الذذي ّ

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

المطلب األول :مرحلة تشجيع الهجرة القانونية
تميذذزت الهج ذرة فذذي الحقبذذات التاريخيذذة السذذابقة بسذذهولة دخذذول أي بلذذد عنذذد الخذذروف مذذن الذذوطن
ّ
األصذذلي ،وفذذي هذذذا السذذياق يقذذول "فذذولتير" فذذي المنجذذد الفلسذذفي الصذذادر سذذنة  ":3163كذذان يمنذذع
خروف أي مواطن من البلد الذي ولد فيه ...وهذو خذوف مذن أن يهجذره الجميذع ،ولذذلك يجذب تشذجيع
بقذاء المذواطنين وكذذذلك تشذجيع دخذول المهذذاجرين ".فالحركذات السذكانية فذذي هذذه الفتذرة لذذم تكذن كبيذرة
ذودا
على اعتبار أن المواطن كان بمثابة ثروة الدول من الجانب العسكري واالقتصادي وما كان موج ً

مذذن الهج ذرة ظهذذر نتيجذذة للص ذراعات المذهبيذذة أخذذذت شذذكل اإلقصذذاء والتهجيذذر مثلمذذا حذذدث لليهذذود
والبروتستانت والكاثوليك نحو العالم الجديد بحثًا عن الثروة.57

وفيمذ ذذا يتصذ ذذل بمنطقذ ذذة شذ ذذمال افريفيذ ذذا خاصذ ذذة دول المغذ ذذرب العربذ ذذي الذ ذذثالث "الج ازئذ ذذر-تذ ذذونس-

المغذذرب" فذذبن هجرتهذذا إلذذى القذذارة األوروبيذذة تعذذود إلذذى فت ذرة االسذذتعمار الفرنسذذي لشذذمال أفريقيذذا ،فقذذد
ش ذذهدت فتذ ذرة االس ذذتعمار الفرنس ذذي موج ذذات كبيذ ذرة للهجذ ذرة خاص ذذة م ذذن الج ازئ ذ ذذر وكان ذذت أكب ذذر ه ذ ذذذه
الموج ذ ذذات ف ذ ذذي فتذ ذرة م ذذا قب ذذل الحذ ذ ذذرب العالميذ ذ ذذة األولذ ذ ذذى ،حيذ ذ ذذث أص ذذبحت هن ذذاك حال ذذة إلح ذذاح أكب ذذر
لتشذذجيع المهذذاجرين واسذذتقدامهم لخدمذذة الحذذرب ّأوالً ثذذم إلعذذادة إعمذذار مذذا د ّمذذر خذذالل الحذذرب بعذذد
نهايتها ،58فقد كان للحرب العالمية األولذى الفضذل األكبذر فذي فذتح بذاب الهجذرة الجزائريذة إلذى فرنسذا
على مصرعيه ،ومما ساعد على ذلك بعض القوانين التي أصذدرتها السذلطات االسذتعمارية الفرنسذية
ذص علذى رفذع القيذود وتشذجيع الهجذرة التلقائيذة
لصالح الهجرة منها قانون صدر سذنة  3933والذذي ن ّ
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أسسذذت
ثذذم عمليذذة اإلش ذراف علذذى الهج ذرة سذذنة  3936مذذن طذذرف السذذلطات الفرنسذذية نفسذذها حيذذث ّ
عمذذال المسذتعمرات" وتنظيمهذذا لصذالح المتطلبذذات الفرنسذية .حيذذث تذم اسذذتغالل عمالذذة دول
"مصذلحة ّ
الشمال اإلفريقي للعمل في المصانع والمناجم وفي صفوف الجيش الفرنسي ،وفي هذا اإلطار تذذكر

أمنذت للدولذة الفرنسذية حذوالي  315ألذف
بعض الد ارسذات التاريخيذة أن دول المغذرب العربذي الذثالث ّ
جنذذدي و 350ألذذف عامذذل فذذي الحذذرب العالميذذة األولذذى كذذان معظمهذذم مذذن الج ازئ ذريين الذذذين ازدادت
هجرتهم إلى فرنسا بشكل واضح وبأعداد ضخمة.59
كانذذت فرنسذذا قذذد واجهذذت خذذالل الفتذرة  3900ذ  3919نقصذذا فذي العمالذذة غيذذر مسذذبوق ونذذتج هذذذا
بسذذبب انخفذذاض معذذدل المواليذذد علذذى نطذذاق واسذذع وت ارفذذق مذذع الخسذذائر البشذرية الكبيذرة فذذي الحذذرب
العالمية الثانية .وبذدون اسذتخدام العمالذة األجنبيذة كذان االقتصذاد الفرنسذي سذيعاق نمذوه بش ّذدة وكانذت
اسذتجابة الحكومذة والقطذاع الصذناعي الخذاص هذي تطذوير أول نظذام فذي أوروبذا الحديثذة السذتخدام
العمالة األجنبية على نطاق واسع.
ومذذع نهايذذة الحذذرب عذذاد معظذذم العذذاملين إلذذى بالدهذذم ولذذم يبذذق سذذوى حذوالي  30آالف عامذذل مذذن
دول الشذذمال اإلفريقذذي مقيمذذين بفرنسذذا ،غيذذر أن هذذذا العذذدد ت ازيذذد إلذذى ح ذوالي  320ألذذف عامذذل مذذع
ذر لت ازيذ ذذد الطلذ ذذب علذ ذذى العمالذ ذذة فذ ذذي الوقذ ذذت الذ ذذذي تذ ذذدهورت فيذ ذذه األح ذ ذوال
منتصذ ذذف العش ذ ذرينات نظذ ذ ًا
االقتصذ ذذادية لهذ ذذذه الذ ذذدول وبخاصذ ذذة الج ازئذ ذذر نتيجذ ذذة للسياسذ ذذات االسذ ذذتعمارية الفرنسذ ذذية التذ ذذي شذ ذذملت

ضد المناطق التي ينشط فيها قادة االسذتقالل.60
مصادرة األراضي واتخاذ بعض اإلجراءات العقابية ّ
ففذذي عذذام  3910كانذذت فذذي فرنسذذا أعل ذى نسذذبة مذذن األجانذذب فذذي أوروبذذا كلهذذا ،وفذذي إحصذذاء عذذام
 3913شذ ذ ّكلوا  %1م ذذن مجم ذذوع الس ذذكان م ذذنهم  302000ينح ذذدرون م ذذن ش ذذمال إفريقي ذذا وك ذذان ع ذذدد
المهاجرين الج ازئذريين قذد ارتفذع مذن  31000عشذية الحذرب العالميذة األولذى إلذى  310000فذي عذام

 3910والذذى  250000عذذام  3950و 150.000عذذام  3962فذذي فرنسذذا .61وكذذانوا يعملذذون بذذأجور
منخفضذذة وبمشذذقة فذذي األعمذذال العضذذلية وفذذي الغالذذب الخط ذرة مثذذل المنذذاجم واألعمذذال الكيماويذذة
والمصافي والموانئ وسبك المعادن واستمرت نفس الحالة إلى ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
ذوءا
ومذذع ت ازيذذد الحاجذذة إلذذى العمالذذة األجنبيذذة وت ازيذذد األوضذذاع االقتصذذادية فذذي الذذدول المغاربيذذة سذ ً

ومنهذذا الج ازئذذر ،شذذهدت الفت ذرة مذذن بدايذذة السذذتينات إلذذى أوائذذل السذذبعينات موجذذات كبي ذرة للهج ذرة ،فقذذد
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كانذذت هذذذه الفتذرة عالمذذة فارقذذة فذذي الهجذرة إلذذى الذذدول األوروبيذذة المجذذاورة حتذذى أن بعذذض الد ارسذذات
اعتبذذرت اسذذتيعاب هذذذه الذذدول للعمالذذة المغاربيذذة فذي هذذذه الفتذرة مذذن أهذذم العوامذذل التذذي سذذاعدت علذذى
تحقيق االستقرار في منطقذة المغذرب العربذي .واعتبرتهذا د ارسذات أخذرى بدايذة الختفذاء الحذواجز أمذام
وتحولها ألحد المكونات األساسذية لالقتصذاد الذدولي الجديذد ،فقذد ق ّذدر عذدد المهذاجرين
حركة العمالة ّ
من دول المغرب العربي في فرنسا وحدها منتصف السبعينات بحوالي  303مليون مهاجر.
إالّ أن هذذا الوضذذع اختلذذف تمامذا مذذع أزمذذة ارتفذاع أسذذعار الذذنفط سذنة  3911حيذذث أصذذدرت دول

المهجر األوروبية ق اررات بعدم استقبال عمالة مهاجرة جديدة ،وقد أثّر ذلك بشذكل سذلبي علذى الذدول
المرسلة للعمالة ومنهذا الذدول المغاربيذة التذي كانذت تعتمذد علذى العمالذة المهذاجرة سذواء للتخفيذف مذن

حدة البطالة أو إلمدادها بالنقد األجنبي الناتج عن التحويالت.
ّ
أيضذذا بتحذذول العديذذد مذذن الذذدول األوروبيذذة مذذن بلذذدان مصذذدرة للهج ذرة إلذذى
كمذذا ّ
تميذذزت هذذذه الفتذرة ً
بلدان مستقبلة لها مثل ايطاليا التي كانت تمول الواليذات المتحذدة األمريكيذة واألرجنتذين بالمهذاجرين،

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
غير شرعية إلى فرنسا تحولت إلى دولذة مقصذد للهجذرة وأصذبحت تعذج بأعذداد كبيذرة مذن المهذاجرين
62
معا أجبر الدول األوروبية على غلق الحذدود فذي وجذه
غير الشرعيين هذا الوضع الجديد والخطير ً
الموجات الجديدة من المهاجرين وحتى في وجه الالجئين.63

62

Guillant Michelle . La Mosaique des migrations africaines . Revue Esprit N° 160 . Aout-September 2005 . Paris

. p 165
63

Mouhoubi Salah . La Politique de cooperation Algérie -France . bilans et perspectives . Benaknoun . Alger .

Edition OPU . Sans année d'édition . p 235

المطلب الثاني :مرحلة وقف الهجرة
بعد األزمة البترولية التي عرفها العالم منتصف السبعينات مذن القذرن الماضذي أصذبح ينظذر إلذى
الهجذرة علذذى أنهذذا مشذذكلة ينبغذذي البحذذث لهذذا عذذن حلذذول ناجعذذة ،ومذذن ذلذذك ظهذذر االتجذذاه نحذذو غلذذق
الحذذدود أمذذام كذذل أنذواع الهجذرة الوافذذدة حتذذى الالجئذذين والتجمذذع األسذذري .64ولذذم تقتصذذر هذذذه السياسذذة
علذذى الذذدول المسذذتقبلة بذذل انعكسذذت آثارهذذا حتذذى إلذذى بعذذض الذذدول المصذذدرة للمهذذاجرين فقامذذت هذذي
ذرد فعذذل علذذى االنتهاكذذات المتكذذررة مذذن بعذذض الذذدول
كذذذلك بمراجعذذة سياسذذاتها الخاصذذة بذذالهجرة كذ ّ
وتقصيرها في حماية األجانب.
وفي هذا اإلطار أصدرت الجزائر سنة  3911نص القرار الصادر عن مجلس الثورة جاء فيه ":
جراء العنصرية واالضطهاد فذبن
ًا
نظر للحالة المزرية التي آل إليها المهاجرون الجزائريون في فرنسا ّ
مجلس الثورة ومجلس الوزراء بعد االنحناء أمام المرحلة الجديذدة مذن الشذهداء الذذين ال ذنذب لهذم إال
مطذذالبتهم بالمسذذاواة ،يذذدين كذذل المسذذاعي الراميذذة إلذذى تعكيذذر العالقذذات بذذين الج ازئذذر وفرنسذذا والعذذالم
الثالذذث بأسذره ويقذذرر الوقذذف الفذذوري للهجذرة الجزائريذذة فذذي انتظذذار ضذذمان األمذذن والك ارمذذة للج ازئذريين
من طرف السلطات الفرنسية".
ورغم انخفاض عدد العاملين المهاجرين من الجزائر إلى فرنسا في السذبعينات والثمانينذات إال أن
تميذز د ارسذات
هجرة األسر حالت دون االنخفاض الحذاد فذي أعذداد المهذاجرين فذي تلذك الفتذرة ،لذذلك ّ
مي ذذز الهجذ ذرة المغاربي ذذة إل ذذى أوروب ذذا ف ذذي
الهجذ ذرة ب ذذين نم ذذط الهجذ ذرة الفردي ذذة ل ذذدوافع اقتص ذذادية وال ذذذي ّ
الستينات ،ونمط هجرة أسر المهاجرين الذي ساد منتصف السبعينات.

وعمومذذا فقذذد اتبعذذت الذذدول األوروبيذذة العديذذد مذذن الوسذذائل منهذذا أن تمنذذع تمامذذا الهج ذرة أو تعتمذذد
ً
وسيلة التراخيص السذياحية المحذددة المذدى أو تعتمذد سياسذة الهجذرة االنتقائيذة بينمذا بذات أهذم مشذكل
يع ذذاني من ذذه المه ذذاجرون ه ذذو العنصذ ذرية والسياس ذذات التمييزي ذذة ويرج ذذع ذل ذذك باألس ذذاس إل ذذى ع ذذاملين
معينذذة وبأعذذداد كبي ذرة ،وهذذو رأي ال ذرئيس
أساسذذيين ،األول هذذو عامذذل تركذذز المهذذاجرين فذذي منذذاطق ّ
الفرنسي "جورف بومبيدو" في تفسير األحداث التذي وقعذت بفرنسذا ضذد الج ازئذريين والتذي يرجعهذا إلذى
تركذز المغاربذة والج ازئذريين بصذفة خاصذة فذي بعذذض المذدن كمرسذيليا وليذون وبذاريس وسذط تجمعذذات
ضذذخمة تعذذيش فيهذذا أجنذذاس مختلفذذة يسذذتحيل التعذذايش فيمذذا بينهذذا بسذذبب اختالفذذات جوهريذذة كالذذدين
والعادات.
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أساسذذا بالبطالذذة التذي ارتفعذذت بنسذذبة مقلقذذة فبلغذذت أكثذذر مذذن 5012
أمذا العامذذل الثذذاني فهذذو مذرتبط
ً
ّ
مليون عاطل عن العمل في السذوق األوروبيذة المشذتركة سذنة  3911مذنهم  %2201فرنسذيين وأكثذر
من  100ألف عاطل عن العمل من األجانب.65
أمنيا بالنسبة للذدول األوروبيذة حيذث يذتم ربطهذا فذي
تشكل الهجرة الواردة من شمال إفريقيا
هاجسا ً
ً
إطار المنظور األوروبي باالستقرار في دول جنوب أوروبذا ،حيذث عذدم االسذتقرار السياسذي فذي دول
شذذمال إفريقيذذا قذذد يذذؤدي ضذذمن أسذذباب أخذذرى إلذذى زيذذادة تذذدفق الالجئذذين نحذذو الشذذمال أي نحذذو الذذدول
األوروبية سواء بهدف العمل المؤقت أو بهدف اللجوء السياسي أو االستقرار الدائم بها.
ومن جانب آخر فبن األيدي العاملة المهاجرة إلى أوروبا وان كانذت تذؤمن لهذا طاقذة عاملذة شذابة
ذر مح ذذتمال نتيج ذذة م ذذا يس ذذميه األوروبي ذذون ب ذذالخطر
ورخيصذذة ،إال أنه ذذا م ذذن ناحي ذذة أخ ذذرى تش ذذكل خط ذ ًا
اإلسذذالمي الجنذذوبي – خاصذذة بعذذد إلغذذاء مسذذار االنتخابذذات بذذالجزائر مطلذذع التسذذعينات ودخولهذذا فذذي

ص ذراع دمذذوي مسذذلح – هذذذا الوضذذع زاد مذذن تخذذوف امتذذداد األزمذذة األمنيذذة مذذن الج ازئذذر إلذذى بعذذض
الدول األوروبية وبخاصة تلك التي تستهدفها قوافل المهاجرين من شمال إفريقيا.
هذه السياسة التي انتهجتها الدول األوروبية من أجل وقذف تذدفق المهذاجرين القذادمين إلذى أوروبذا
والمتمثلة في غلق الحدود ،لم تستطع معالجذة المشذكلة كمذا كانذت تسذتهدفها هذذه السياسذة بذل زادتهذا
أدت إلى بروز وجه جديد للهجرة وظاهرة أكثر خطورة هي الهجرة غير الشرعية.
حدة و ّ
ّ
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المطلب الثالث :مرحلة الهجرة غير الشرعية
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 عرف باتفاقيذة "
شذذنغن" والتذذي بموجبه ذذا تذذم غل ذذق الحذذدود وف ذذرض الرقابذذة الالزمذذة م ذذن أجذذل من ذذع تذذدفق المه ذذاجرين،
ذداء مذذن سذذنة  3913وبذذذلك حصذذرت أشذذكال الهج ذرة فذذي  :التجمذذع
وطبقذذت سياسذذة غلذذق الحذذدود ابتذ ً
األس ذذري  ،اللجذ ذذوء أو الهجذ ذرة السذ ذ ّذرية ،وفذ ذذي س ذذنة  3991قامذ ذذت الذ ذذدول األوروبي ذذة بتعذ ذذديل قوانينهذ ذذا
المتعلقذذة بذذاللجوء رغذذم أنهذذا ال تسذذتقبل سذذوى  2إلذذى  %1مذذن إجمذذالي الالجئذذين

( كانذذت ألمانيذذا

ّأول من بادر إلى ذلك على اعتبار أنها تستقبل ربذع حصذة أوروبذا مذن الالجئذين ثذم تبعتهذا فذي ذلذك
أدى إلذى ظهذور األشذخاص بذدون وثذائق أو مذا يعذرف ب ذ ( Les
كذل مذن فرنسذا وبريطانيذا ) وهذو مذا ّ
 )sans papiersوالذذذين يعتبذذرون أيضذذا مهذذاجرين غيذذر قذذانونيين وم ذوازاة مذذع ذلذذك قامذذت بذذالتركيز
على عملية إدماف المهاجرين القدماء في المجتمع األوروبي وتسوية وضذعية األشذخاص الموجذودين
نهائيا.66
بصفة غير قانونية حتى يطوى ملف الهجرة ً

غيذذر أن هذذذه السياسذذة الصذذارمة كذذان لهذذا أثذذر عكسذذي تجلّذذى فذذي تشذذجيع الهجذرة السذ ّذرية فذي ظذذل
الدور الذي لعبه المهاجرون القدامى المقيمون في أوروبا فذي تذدعيمها وتشذجيع طريقذة الذدخول غيذر

القانوني ما دامت الطرق الشذرعية مسذتحيلة ،أو بذبجراءات ج ّذد معقّذدة وحتذى بالنسذبة لطلبذات اللجذوء
السياسي ،وبهذا الشكل انتقلت أوروبا من سياسة تشذجيع الهجذرة إلذى منعهذا والبحذث لهذا عذن وسذائل
مالئمة لوقفها وردعها في ظل بروز ظذاهرة "الهجذرة غيذر القانونيذة" والتذي تعذد أكثذر تعقي ًذدا وصذعوبة
وباتت تقلق المجتمذع الذدولي بعذد تحولهذا مذن مشذكلة تخذص دول الوصذول إلذى مشذكلة عالميذة تقلذق
الضمير الدولي.
وكمذذا سذذبقت اإلشذذارة إليذذه مذذن أهميذذة الشذذمال اإلفريقذذي بالنسذذبة للهج ذرة إلذذى أوروبذذا س ذواء كذذان
المهاجرون من بلدان الشمال اإلفريقي أو من غيرهذا متخذذين منهذا معذابر ومحطذات رحيذل للوصذول
للمهجر األوروبي ،وما ازلذت تيذارات الهجذرة تتذدفق عبذر شذمال إفريقيذا إلذى أوروبذا فيمذا س ّذمي بتهديذد
المهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين مذذن شذذمال إفريقيذذا ويعذذد هذذذا الذذنمط مذذن الهج ذرة أكبذذر مشذذكلة تواجذذه دول
حاليا.
اإلتحاد األوروبي ما جعلها على رأس األولويات السياسية لمعظم الدول األوروبية ً
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مما يكتنف هذا النمط من الهجرة من مخاطر وصعوبات ما ازلذت القذوارب غيذر المجهّذزة
وبالرغم ّ
يوميذذا عذذن طريذذق مذذا يسذذمى بذذالطريق األزرق
وال المؤهلذذة تعبذذر البحذذر األبذذيض المتوسذذط إلذذى أوروبذذا ً
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
إلى ذلك أحدث بيانات منظمة الهجذرة الدوليذة .67وفذي هذذا السذياق أصذبحت جذزر الكنذاري االسذبانية
م ذذن أه ذذم محط ذذات الهجذ ذرة غي ذذر الش ذذرعية للمه ذذاجرين م ذذن إفريقي ذذا عب ذذر سذ ذواحل المغ ذذرب والص ذذحراء
الغربيذذة وموريتانيذذا ،فقذذد وصذذل إلذذى سذواحل جذذزر الكنذذاري حذوالي  10ألذذف مهذذاجر غيذذر شذذرعي فذذي
قوارب خشبية صغيرة سنة  2006وحدها فقط.
كمذذا أن هنذذاك محطذذة أخذذرى تشذذبه جذذزر الكنذذاري االسذذبانية وهذذي جزيذرة المبدوسذذا االيطاليذذة التذذي
أصبحت نقطة اسذتقبال آلالف المهذاجرين غيذر الشذرعيين مذن سذواحل الشذمال اإلفريقذي ،حيذث تنقذل
ذور واناثًذذا وأطف ذذاالً أيض ذذا م ذذن ت ذذونس والمغ ذذرب والج ازئ ذذر إل ذذى
وك ذذاالت تهري ذذب البش ذذر المه ذذاجرين ذك ذ ًا
وممذا
سواحل ليبيا حيث مناطق تجميع المهاجرين ومن ثذم يذتم نقلهذم بذالقوارب إلذى جزيذرة المبدوسذاّ ،

يذذدل علذذى خطذذورة الموقذذف أن حذوالي  50إلذذى  %60مذذن المهذذاجرين فقذذط مذذن يصذذلون إلذذى وجهذذتهم
بينما يغرق باقي المهاجرين في البحر أو يموتون بسبب التكدس والعواصف األمواف.
يجرمهذذا وتعطذذي األرقذذام
دخلذذت ظذذاهرة الهج ذرة السذ ّذرية مرحلذذة '' َهَي َج ذان'' وهذذي تحذذت طائلذذة قذذانون ّ
المسذذجلة نتيجذذة واضذذحة تعنذذي فشذذل أسذذلوب'' الذذردع'' فذذي وقذذف موجذذات الهج ذرة ،وتسذذتدعي بذذذلك
الحكومة للتفكير في حلول أخرى يجمع المراقبون على أنها ''تنموية''.
تناميذا ملحوظذا رغذذم
وتسذجل اإلحصذاءات بالنسذذبة لظذاهرة الهجذرة الس ّذرية فذي الج ازئذذر عذام ً 2009
أنذه العذام األول مذن تطبيذق القذانون الجديذد المج ّذرم للظذاهرة وظهذرت أصذناف جديذدة مذن المهذاجرين

بنذاء علذى إحصذاءات رسذمية .وأفيذد فذي هذذا الشذأن تسذجيل أعلذى مسذتوى ألطفذال وصذلوا الشذواطئ
اإليطالية واإلسبانية وعدد من النساء الحوامل والشيوف.
الجويذذة يسذذهم فذذي تضذذاعف محذذاوالت
ويذرى مسذذؤولوا وحذذدات حذذرس السذواحل أن تحسذذن األحذوال ّ
التسذلل إلذى السذواحل األوروبيذة عبذر قذوارب تقليديذة وتضذاعف عذدد المهذاجرين الس ّذريين .ورغذم ذلذك

تتمسذذك الج ازئذذر برفضذذها االنخ ذراط فذذي سياسذذة االتحذذاد األوروبذذي الراميذذة إلذذى إش ذراك دول الض ذفة
السرية باتجاه الشذمال ،مبذررة رفضذها ب ذ''سياسذة االتحذاد اإلفريقذي''
الجنوبية في جهود محاربة الهجرة ّ
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التي ال تريد إلفريقيذا أن تكذون ''حارسذا متقذدما'' .كمذا أن تطبيذق القذانون الجديذد الذذي يقضذي بحذبس
المرشذذحين للهجذرة وبعقوبذذات أقصذذى علذذى مذذدبري الذذرحالت فذذتح البذذاب أمذذام وجهذذات أخذذرى ،وباتذذت
الوجهذة الجديذدة للمهذاجرين الس ّذريين تذتم عبذر تركيذا ،حيذث يسذهل العبذور عبذر اليونذان ويغيذب قذانون
يتذيح حذبس المرشذحين ويكفذي التطلذع أمذام مقذر السذفارة التركيذة فذي الج ازئذر للنظذر فذي حجذم طلبذات
التأشيرة التي أصبحت تصلها يوميا جزء كبير منها لشباب مهاجر.68
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خالصة الفصل:
البريذذة والبحريذذة واإلقامذذة بدولذذة
الهجذرة غيذذر الشذذرعية فذذي معناهذذا العذذام هذذي التسذذلل عبذذر الحذذدود ّ
أخذذرى بطريقذذة غيذذر مشذذروعة ،وقذذد تكذذون الهج ذرة فذذي أساسذذها قانونيذذة وتتحذذول فيمذذا بعذذد إلذذى غيذذر
شرعية ،وهو ما يعذرف باإلقامذة غيذر الشذرعية وتتضذمن الهجذرة غيذر الشذرعية فذي مضذمونها الهجذرة
خروجا من التراب الوطني للدولة.
السرية ،وتعني االجتياز غير القانوني للحدود دخوالً أو
ً
ّ
تبعذ ذا لخطورتهذ ذذا
وظ ذذاهرة الهجذ ذرة السذ ذ ّذرية بات ذذت ظ ذذاهرة عالميذ ذذة ،إذ تص ذذنف ف ذذي المرتبذ ذذة الثالث ذذة ً

اإلجراميذذة بعذذد المتذذاجرة بالمخذذدرات واألسذذلحة ،وقذذد تفاقمذذت فذذي فت ذرة مذذا بعذذد الحذذرب البذذاردة بسذذبب

التطور التكنولوجي في ميدان االتصال ووسذائل النقذل -المراقبذة الهشذة للحذدود -الن ازعذات العرقيذة-
النزوح القسري ،هذه المظاهر الجديدة دفعت النذاس إلذى البحذث عذن حيذاة أفضذل فذي بلذدان أجنبيذة،
اع ذا مختلفذذة مذذن الهج ذرة فظهذذرت تنظيمذذات وعصذذابات إجراميذذة مختصذذة تعذذرف بشذذبكات
وخلقذذت أنو ً
السرية.
الهجرة ّ

الفصل الثاني
واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر

تمهيد...
شذذهدت قضذذية المهذذاجرين السذ ّذريين مذذن الضذذفة الجنوبيذذة للمتوسذذط نحذذو القذذارة األوروبيذذة تطذذورات
مثيذرة ومتسذارعة ،وانتقلذت بسذرعة مذذن كونهذا مشذكلة محذدودة إلذذى موضذوع يشذغل االتحذاد األوروبذذي
وبلدان شمال إفريقيا والساحل اإلفريقي.
لكذذن قضذذية الهجذرة حاليذذا لذذم تعذذد تقتصذذر علذذى المغاربذذة والج ازئذريين الذذذين دأبذوا خذذالل السذذنوات
الماضية على التسلل عبر مضيق جبل طارق على متن قذوارب خشذبية صذغيرة ،بذل أصذبح مواطنذوا
بلذذدان السذذاحل اإلفريقذذي التذذي تعذذيش ظروفذذا اقتصذذادية واجتماعيذذة وسياسذذية صذذعبة أبذذرز المرشذذحين
للهجذرة غيذر الشذرعية نحذو أوروبذا ،كمذا لذم يعذد مضذيق جبذل طذارق هذو المعبذر الوحيذد الذذي تسذلكه
القذوارب الصذذغيرة ،بسذذبب تشذذديد الح ارسذذة األمنيذذة فذذي عذذرض السذواحل اإلسذذبانية  ،بذذل تحذذول مركذذز
جذذذب المهذذاجرين إلذذى مدينذذة مليليذذة المحتلذذة الواقعذذة فذذوق التذراب المغربذذي ،والتذذي تعذذد المذذدخل إلذذى
التذراب اإلسذذباني .أو عذذن طريذذق مضذذيق صذذقلية عبذذر تذذونس باتجذذاه ايطاليذذا أو مذذن خذذالل الس ذواحل
الليبية نحو ايطاليا أيضا.
وقذذد اتسذذعت هذذذه الظذذاهرة فذذي السذذنوات القليلذذة الماضذذية ،وارتفذذع عذذدد المهذذاجرين السذ ّذريين الذذذين
تمكنذوا مذذن دخذذول الفضذذاء األوروبذذي المشذذترك فذذي رحذذالت بحريذذة ال تخلذذو مذذن المخذذاطر بحثذذا عذذن
فذرص عذيش أفضذل ،وت ازيذذدت أعذداد الذذين مذاتوا غرقذذا وأصذبحت مسذألة المهذذاجرين السذريين تطذذرح
نفسذذها أكثذذر فذذأكثر علذذى جذذدول المباحثذذات واللقذذاءات بذذين بلذذدان الضذذفة الجنوبيذذة للمتوسذذط وبلذذدان
االتحاد األوروبي ،دون أن تفلح كل اإلجراءات األمنية في الحد من الظاهرة وتقليص عذدد المتذوفين
غرقذا أو حجذم الذزوارق الخشذبية التذي تقطذع ال ذ 13كيلذومت ار بذين طنجذة فذي شذمال المغذرب والتذراب
اإلسذباني فذي سذاعات الليذل المتذأخرة ،حتذى أصذبحت تعذرف بتسذمية " قذوارب المذوت " أو" البذاتي ار "
كما تدعى في اللغة اإلسبانية.

المبحث األول :دوافع وأسباب الهجرة
إن الهجذرة غيذذر الشذذرعية لذذم تعذذد ظذذاهرة بسذذيطة بذذل تعاظمذذت مذذع تعذذاظم آثارهذذا وتعذذددها ،األمذذر
الذذذي يسذذتدعي الكثيذذر مذذن التنسذذيق والتعذذاون مذذن أجذذل ردعهذذا والسذذيطرة عليهذذا مذذن خذذالل استئصذذال
األسذذباب الدافعذذة إليهذذا ،وعليذذه فذذبن البحذذث عذذن أسذذباب الهج ذرة ينذذال أهميذذة بالغذذة فذذي الد ارسذذة علذذى
أي حل بعيدا عنها سيظل حالّ عقيما وال يأتي بثماره.
أساس أن الوصول إلى ّ
المطلب األول :األسباب االقتصادية واالجتماعية
يذذذهب كثيذذر مذن البذذاحثين إلذذى حصذذر أسذذباب الهجذرة فذذي العوامذذل االقتصذذادية واالجتماعيذذة التذذي
نظر لكونها العامل األصلي لظهور الهجرة.
يسميها البعض باألسباب الكالسيكية ًا
يتميذذز الذذدافع االقتصذذادي للهج ذرة بقدرتذذه الكبي ذرة علذذى التذذأثير فذذي ق ذرار الهج ذرة مذذن عدمذذه ،ووفقًذذا
ّ
إلحصذذائيات سذذنة  5882يوجذذد ح ذوالي  198مليذذون مهذذاجر يتوزعذذون بنسذذب مختلفذذة علذذى قذذارات
العالم %43 ( 69في أوروبا –  %54في أمريكا الشذمالية –  %51فذي آسذيا –  %9إفريقيذا – %4
فذذي أمريكذذا الالتينيذذة والكذذاريبي و  %4فذذي نيوزلنذذدا واسذذتراليا)  ،فهذذذه النسذذب تعكذذس بشذذكل واضذذح
صذ ذذدى الذ ذذدافع االقتصذ ذذادي للهج ذ ذرة بتذ ذذأثيره والحاحذ ذذه ،فح ذ ذوالي  %18مذ ذذن المهذ ذذاجرين اسذ ذذتقروا فذ ذذي
ذدما وثذراء ،وترتفذذع النسذذبة إلذذى حذوالي  %14إذا أضذذفنا إليهذذا نسذذبة المهذذاجرين
المجتمعذذات األكثذذر تقذ ً
إلذذى الذذدول الخليجيذذة النفطيذذة ،كمذذا أنذذه إذا اسذذتبعدنا عذذدد الالجئذذين ( 14،2مليذذون الجذذئ) مذذن الرق ذذم
اإلجمذذالي إلحصذذاء المهذذاجرين أخ ذ ًذا فذذي االعتبذذار مواقذذع تمركذذز الالجئذذين قاريذذا فذذي آسذذيا وافريقيذذا (

حوالي  4،1مليون الجئ في آسيا –  4مليذون الجذئ فذي إفريقيذا ) فذبن نسذبة المهذاجرين إلذى الذدول
المتقدم ذذة والغني ذذة ترتف ذذع م ذذن حذ ذوالي  %14إل ذذى  %41ليتأك ذذد أكث ذذر ف ذذأكثر الثق ذذل النس ذذبي للعام ذذل
االقتصادي كدافع للهجرة.
كمذذا أن هذذذا الثقذذل النسذذبي للعامذذل االقتصذذادي يحذذدد مذذن جهتذذه نوعيذذة الهج ذرة كهج ذرة دائمذذة أو
مؤقتة ،فعندما يكون الدافع االقتصادي هو الفاعل المحرك للهجرة فبن النسبة الغالبة من المهذاجرين
تس ذذتقر ف ذذي ب ذذالد المهج ذذر سذ ذواء تمث ذذل ذل ذذك ف ذذي الهجذ ذرة بص ذذورتها الش ذذرعية أو ف ذذي ص ذذورتها غي ذذر
الشرعية.70
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فالتبذذاين فذذي المسذذتوى االقتصذذادي يتجلذذى بصذذورة واضذذحة بذذين الذذدول الطذذاردة والمسذذتقبلة للهجذرة،
هذا التباين هو نتيجة لتذبذب وتيرة التنمية في البلذدان التذي ال ازلذت تعتمذد باألسذاس فذي اقتصذادياتها
ذر الرتبذذاط
علذذى الفالحذذة وتصذذدير الم ذواد الخذذام وهمذذا قطاعذذان ال يضذذمنان اسذذتق ار ار فذذي التنميذذة نظذ ًا

سلبا على مستوى سوق العمل.71
األول باألمطار الموسمية والثاني بأحوال السوق الدولية ما يؤثر ً
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فذذالمجتمع المغذذاربي يتميذذز بارتفذذاع نسذذبة الفئذذة المؤهلذذة للعمذذل مذذابين ( 13-12سذذنة) حيذذث تبلذذد
نس ذذبتهم حذ ذوالي  %23،1كم ذذا أن لدي ذذه ف ذذائض ف ذذي الطاق ذذة الش ذذبانية عل ذذى عك ذذس ال ذذدول األوروبي ذذة
المستقبلة 72التي تعاني من الشيخوخة المزمنة  ،حيث تمثذل الفئذة التذي يتجذاوز سذنها  12سذنة نسذبة
 %18من المجتمع ،وفي هذا السياق أشارت دراسة لهيئة األمذم المتحذدة فذي مذارس  5888إلذى أن
أوروبذا سذذتحتاف إلذذى  34مليذذون مهذاجر لوقذذف انخفذذاض السذذكان ،والذى  44مليذذون مذذن أجذذل الحفذذاظ
على الفئذة النشذطة وأنذه بحلذول عذام  5828سذتحتاف إلذى  488مليذون مهذاجر لإلبقذاء علذى التذوازن
بذذين نسذذبة السذذكان والفئذذة العاملذذة ،وتشذذير نفذذس الد ارسذذة إلذذى أن اسذذتمرار هذذذه الوضذذعية سذذتؤدي إلذذى
انخفاض سكان انجلت ار بذ  %3وألمانيا بذ  %11وايطاليا بذ  %51سنة .735828
وخالفًذذا لمذذا نجذذده فذذي دول االسذذتقبال فذذبن النمذذو الذذديموغرافي رغذذم الوضذذعية المتقدمذذة لمذذا يسذذمى
االنتق ذال الذذديموغرافي فذذي الذذدول الموفذذدة ،الزال مرتفعذذا نسذذبيا وهذذذا لذذه انعكذذاس علذذى حجذذم السذذكان
النشذذطين وبالتذذالي علذذى عذذرض العمذذل فذذي سذذوق الشذذغل فالعالقذذة بذذين النمذذو الذذديموغرافي والهج ذرة
تتضح أكثر من خالل سوق العمل ،فمع ارتفاع نسبة الفئة القادرة على العمل هناك نقص كبير فذي
مناصب الشغل ،وهكذا فبن البطالة تمس عددا كبي ار مذن السذكان وخاصذة مذنهم الشذباب والحاصذلين
علذذى مذذؤهالت جامعيذذة ،وتقذذدر نسذذبة البطالذذة فذذي الج ازئذذر بحذوالي  %54،4حسذذب المجلذذس الذذوطني
االقتصذذادي واالجتمذذاعي ،وهذذذا الضذذغط علذذى سذذوق العمذذل يغذ ّذي " النذذزوع إلذذى الهجذرة " خاصذذة فذذي

شكلها غير القانوني.
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وفيما يلي جدول يوضح بعذض المؤشذرات االقتصذادية والديموغرافيذة المذؤثرة علذى الهجذرة فذي دول
شمال إفريقيا:
الدولة

معدل البطالة

الجزائر

%12،4

معذذدل البطالذذة سذ ذذن مذ ذذن هذ ذذم نسذ ذ ذ ذ ذ ذذبة مذ ذ ذ ذ ذ ذذن مؤشذذر التنميذذة

في الريف
%35

دون  12س ذذنة يعيشذذون تحذذت البشرية
من السكان

خط الفقر

%41،5

%15،5

()5882

المغرب

%11،1

تونس

%12،1

()5885
()5885

8،455
الترتيب 184

%4،9

%41،9

%19

8،141

%12،1

%54،2

%4،1

8،421

الترتيب 153
الترتيب 19

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

ومن انعكاسات ظاهرة البطالة زيادة حجذم الفقذر ،حيذث بلغذت نسذبة السذكان الذذين يعيشذون تحذت
ذز علذى الهجذرة،
خط الفقر في الجزائر مثال حوالي  %18كما يشذكل التبذاين فذي األجذور عذامال محف ًا

حيث الحد األدنى لألجذور يفذوق مذن ثذالث إلذى خمذس مذرات المسذتوى الموجذود فذي بعذض الذدول،74
فبينمذذا فذذي أوروبذذا هنذذاك نذذدرة فذذي اليذذد العاملذذة مذذع وجذذود فذذرص عمذذل كثي ذرة ونسذذبة البطالذذة فيهذذا ال
تتجاوز  %1،2واليد العاملة المغاربية رخيصة وقادرة على العمل في كل المجذاالت حتذى تلذك التذي
يرفضها األوروبيون.
وفيمذذا يخذذتص ب ذذالجزائر فذذبن العملي ذذة التوزيعيذذة للثذذروة الوطني ذذة ارتبطذذت بالعدي ذذد مذذن المش ذذكالت
خصوصا لدى فئة الشباب الجامعي والشباب الحاصلين على شهادات التكذوين المتخصذص فعجذز
مؤسس ذذات المجتم ذذع ع ذذن اس ذذتيعاب ه ذذذا الع ذذدد الهائ ذذل م ذذن الش ذذباب (يتخ ذذرف س ذذنويا م ذذن الجامع ذذات
الجزائرية ما يقارب  548ألف طالب) وتحقيق الحد األدنى من طموحاتهم مذا يذؤدي إلذى الزيذادة فذي
74

يمينة حمدي  .مرجع سابق

اإلحب ذذاط الف ذذردي والس ذذخط الجم ذذاعي وم ذذن ث ذذم يص ذذبح الف ذذرد أكث ذذر اس ذذتعدادا لالنخذ ذراط ف ذذي الثقاف ذذة
مظهر من مظاهر هذه الثقافة.75
ًا
السرية تعتبر
الهامشية ،والهجرة ّ
ويرجع الباحثون االضطرابات التي عرفها المجتمع الجزائري إلى:
 إقصاء الشعب الجزائري من المشذاركة فذي السياسذة التنمويذة علذى عكذس مشذاركته الجماعيذة
في تحرير البالد.
 غي ذاب دور الفذذرد الج ازئذذري كحذذافز فذذي العمليذذة التنمويذذة مذذا جعذذل االقتصذذاد الج ازئذذري مجذ ّذرد
جسد بدون روح.

 تدفق ريوع النفط سمح بالزيادة في االستهالك الكمالي لشذرائح اجتماعيذة محذددة ،بينمذا ظلّذت
القاعدة العريضذة مذن المجتمذع الج ازئذري 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
في المدن.76
قوًيذا وراء الهجذرة إال أن ذلذك ال يعنذي بأنهذا كافيذة مذا
واذا كانت العوامل االقتصادية تشذكل ً
دافعذا ّ
يعنذذي أن ق ذرار الهج ذرة تذذدفع إليذذه عوامذذل أخذذرى تتجلذذى فذذي الظذذروف االجتماعيذذة وتتعذذدد األسذذباب
وتتنوع بتعدد المهاجرين ،ولكنها تتجمع كلها لتدل علذى وجذود بيئتذين :األولذى طذاردة والثانيذة جاذبذة.
ويكون اتجاه حركة السكان من البيئة الطاردة إلذى البيئذة الجاذبذة ،ويذدل التحليذل النفسذي االجتمذاعي
ذعور
لهذذذه الحركذذة علذذى وجذذود بعذذض العوامذذل فذذي البيئذذة الطذذاردة التذذي تحذذدث فذذي نفذذس المهذذاجر شذ ًا
داخليا ينفره من بيئتذه األصذلية ،ويدفعذه للبحذث عذن بيئذة جديذدة يتوقذع أن تكذون ظذروف الحيذاة فيهذا
ً
أفضل من الظروف التي يعيش في ظلها في موطنه األصلي .77وتتمثل في:

 صذذورة النجذذاح االجتمذذاعي الذذذي يظهذره المهذذاجر عنذذد عودتذذه إلذذى بلذذده لقضذذاء العطلذذة حيذذث
يتفذذانى فذذي إب ذراز مظذذاهر الغنذذى  :سذذيارة – هذذدايا – اسذذتثمار فذذي العقذذار ...وكلهذذا مظذذاهر
تغذيها وسائل اإلعالم المرئية.
75
السرية في المجتمع الجزائرا  :أبعادها وعالقتها باالغتراب االجتماعي  .دراسة ميدانية  .كلية
د .محمد رمضان  .الهجرة ّ
اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية .جامعة تلمسان
76

علي سموك  .إشكالية العنف في المجتمع الجزائرا  :من أجل مقاربة سوسيولوجية  .الجزائر  .مختبر التربية واالنحراف
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 أسباب نفسذية وذاتيذة :وهذي تخذص الميذوالت الشخصذية لألفذراد بحيذث تبذرز هذذه األخيذرة مذن
خالل المكبوتات والرغبات الشخصية في البحث عن تحقيق التفوق االجتماعي.
 وسذذائل اإلعذذالم :وخاصذذة منهذذا المرئيذذة حيذذث الصذذورة اإلعالميذذة تسذذتقطب المشذذاهد بمغريذذات
يوما ما.
الغرب كأحالم يسعون لتحقيقها ً

المطلب الثاني :األسباب السياسية واألمنية
أدت إلذى تسذارع وتيذرة الهجذرة غيذذر
تعتبذر األسذباب السياسذذية واألمنيذة مذن بذذين أهذم العوامذل التذذي ّ

الشذذرعية ،حيذذث أصذذبحت أعذذداد كبي ذرة مذذن الشذذباب يخذذاطرون بحيذذاتهم ويتركذذون ديذذارهم بحثًذذا عذذن
أوضاع أفضل للعيش يعتقدون بوجودها في أرض األحالم األوروبية الموعودة .وعلذى الذرغم مذن أن
األسباب السياسية هي من أكثر العوامل الدافعذة للهجذرة غيذر أنهذا ال تذرتبط باألوضذاع التذي تعيشذها
أدت بطريقذذة مباشذرة أو غيذذر
الذذدول المصذذدرة فقذذط بذذل تتجاوزهذذا إلذذى سياسذذات الذذدول المسذذتقبلة التذذي ّ
مباشرة إلى تشجيع الهجرة إليها.
فالعوامذذل السياسذذية تعذذد مذذن أبذذرز العوامذذل التذذي أدت إلذذى حذذدوث العديذذد مذذن الهج ذرات علذذى مذ ّذر
الت ذذاريت ،حي ذذث أن ذذه م ذذن المالح ذذظ أن الهجذ ذرة الدولي ذذة أخ ذذذت بالت ذذأثر أكث ذذر ف ذذأكثر م ذذع م ذذرور ال ذذزمن
بالعوامذذل السياسذذية علذذى َأنهذذا مسذ َذبب للهجذرة ،ويتمثذذل العامذذل السياسذذي فذذي أن هنذذاك عمليذذات تبذذادل
س ذذكاني واس ذذعة النطذ ذذاق تمت ذذد بذ ذذين دول عدي ذذدة ،فالعوام ذذل السياسذ ذذية تتمث ذذل فذ ذذي أن ظ ذذاهرة الهج ذ ذرة
السكانية تأخذ مكانها لمواجهة عمليات الغزو المسلّح ،وقد تم إنشاء الكثيذر مذن الهيئذات والمنظمذات

الدوليذذة التذذي عملذذت وما ازلذذت تعمذذل مذذن أجذذل المسذذاعدة عنذذد حذذدوث مثذذل هذذذه الحركذذات السذذكانية

وبخاصة تلك الحركات التي تتم بين السكان الالجئين في كثير من أجزاء العالم ومذن هذذه الهيئذات
والمنظمات على سبيل المثال كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العفو الدولية.78
ومذذن األسذذباب السياسذذية القسذرية التذذي تذذدفع إلذذى الهجذرة ضذذغط القذذوة والتهديذذد واالسذذتيالء ،أي أن
التدخل العسكري الخارجي من أية دولة من الدول يؤدي إلى هجرة خارجية ،إضافة إلى أن الضذغط
السياسي المحلي يؤدي كذلك إلى الهجرة ،ففذي معظذم الذدول الناميذة حيذث تنعذدم الديمقراطيذة وتسذود
ال ذذنظم الدكتاتوري ذذة ويس ذذاق الن ذذاس إل ذذى الس ذذجون والمع ذذتقالت دونم ذذا س ذذبب أو محاكمذ ذة وك ذذذلك كثذ ذرة
الثذذورات الداخليذذة واالنقالبذذات العسذذكرية والحذذروب المحليذذة تذذؤدي إلذذى الهج ذرة إلذذى الخذذارف  ،كمذذا
تعتبر بعض الظروف الطارئة كبيقاع عقوبات دولية على مجتمع ما من العوامل المسببة للهجرة.79
لقد تسببت الحروب والصراعات والتدخل األجنبي في أجزاء كثيرة مذن القذارة األفريقيذة منذذ أواخذر
ممذا تسذبب فذي تذدهور األوضذاع فذي كافذة
الثمانينات في عدم االستقرار السياسي بالمنطقة بكاملهاّ ،
منذذاحي الحيذذاة للمذواطن األفريقذذي الذذذي لذذم يجذذد أمامذذه سذذوى أن يغذذامر بحياتذذه بطذذرق مشذذروعة وغيذذر
78
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رياض عواد  .هجرة العقول  .سوريا  .دار الملتقى للطباعة والنشر  . 1992 .ص 48

محمد رشيد الفيل  .الهجرة وهجرة الكفاءات العلمية العربية والخبرات الفنية أو النقل المعاكس للتكنولوجيا  .عمان  .دار

مجدالوي للنشر والتوزيع  . 5888 .ص ص 35-31

مشذذروعة ليحقذذق نوع ذاً مذذن االسذذتقرار واألمذذن ،ففذذي العقذذود األخي ذرة وبسذذبب االضذذطرابات السياسذذية
الداخليذذة المت ازيذذدة والن ازعذذات الخطي ذرة وس ذوء التفذذاهم الناشذذئ بذذين الذذدول األفريقيذذة المجذذاورة بسذذبب

الحذذدود والثذذروات الطبيعيذذة ،حيذذث يعذذود جذذزء مهذذم مذذن هذذذه االضذذطرابات والن ازعذذات إلذذى مخلفذذات
االستعمار األوروبي.80
فاالس ذذتعمار األوروب ذذي ق ذذام بنه ذذب خيذ ذرات الق ذذارة األفريقي ذذة م ذذن مذ ذوارد طبيعي ذذة و بشذ ذرية ووض ذذع
مما أدى إلذى نشذوب
الحدود بين البلدان األفريقية دون مراعاة الوضع والواقع االجتماعي األفريقي ّ
العديد من الصراعات بين شعوب القارة.
فالهجرة غير الشرعية هي في الواقع تعبير عذن السذخط علذى الوضذعية التذي يعيشذها الشذباب فذي
بلذذدانهم ،فالذذدول المصذذدرة للمهذذاجرين تتسذذم فذذي معظمهذذا بالحرمذذان السياسذذي والذذنظم الفرديذذة وفقذذدان
حري ذذة التعبي ذذر ع ذذن الذ ذرأي والديمقراطي ذذة الش ذذعبية وغي ذذاب مب ذذادئ حق ذذوق اإلنس ذذان واحتذ ذرام الحري ذذات
العامة ،بحيث يشذعر األفذراد بحالذة مذن عذدم االسذتقرار النفسذي واالجتمذاعي والرغبذة فذي البحذث عذن
ملجذذأ آمذذن يحقذذق لذذه الك ارمذذة اإلنسذذانية وحريذذة ال ذرأي والتعبيذذر عذذن الذذذات والديمقراطيذذة وتظهذذر هذذذه
الظاهرة بالذات فذي الذدول األكثذر تسذلطية وقمذع فذي دول العذالم الثالذث حيذث يذزداد عذدد األشذخاص
المهاجرين بأي وسيلة غير شرعية للخالص من الواقع القائم.81
وفي هذا السياق قذال رئذيس الحكومذة االسذبانية السذابق فيليذب قذونزاليس ": Philip Gonzalez
ذددا ".ويبذذرر هذذذا القذذول معرف ذذة
ذابا مغار ًبيذذا لحاول ذذت الهج ذرة ولذذو أمسذذكوني لحاولذذت مج ذ ً
لذذو كنذذت شذ ً
األوروبي ذذين ب ذذالظروف الت ذذي يعيش ذذها الش ذذباب ف ذذي دول المغ ذذرب العرب ذذي والت ذذي يس ذذودها ط ذذابع قم ذذع
الحريذذات وانعذذدام الديمقراطيذذة وحريذذة التعبيذذر وغلذذق المجذذال السياسذذي ولذذذلك يجذذدون أنفسذذهم دائمذذا
السرية هي صرخة
مهَمشين وغير معنيين بسياسة دولهم التي تتجه لخدمة فئة معينة  ،فالهجرة ّ
شذذباب أمذذام الفسذذاد اإلداري الذذذي تعيشذذه الذذدول المغاربيذذة فأصذذبح الشذذباب يسذذعى إلذذى ابتكذذار طذذرق
جديدة تضمن لهم " الحرقة " بأقل األضرار.82
ومن جانذب آخذر فذبن الذدول المصذدرة للمهذاجرين " كالذدول المغاربيذة " كانذت فذي مرحلذة مذا تذرى
فعالة السذتقرار سذوق العمذل لذديها ومعالجذة مشذكلة البطالذة ووسذيلة مذن
في هجرة اليد العاملة وسيلة ّ
وسائل نقل الخبرة والتقنية بالتكوين المهني للمهاجرين ولهذا في فتذرة الثمانينذات كانذت هذذه الذدول ال
80

هاشم فياض  .أفريقيا دراسات في حركة الهجرة السكانية  .ليبيا  .مركز البحوث والدراسات اإلفريقية  . 1995 .ص 41

82

السرية بالمغرب ال يمكن عزلها عن الحركات االحتجاجية .جريدة الصحوة.عدد 5882-4-2
السكناوي الزويري .الهجرة ّ

81

د .مفيد الزيدي  .أزمة إنسان أم أزمة أمة :هجرة العرب نحو الغرب .مجلة العرب األسبوعي.المجتمع  .عدد5818-5-1 :

تبحث عن حلول لوقفها بقدر ما كانت تسذعى لتحسذين وضذعية رعاياهذا .83والهجذرة غيذر الشذرعية لذم
تكن تفسر بعيدا عن هذذا بذل كانذت الذدول المغاربيذة تعتبذر أنهذا مشذكلة أوروبذا وحذدها وال تعنذي دول
االنطالق أو العبور خاصة وأن الدول المصدرة ككل لهذا عذدة فوائذد مذن هذذه الظذاهرة أبرزهذا إدخذال
العملذذة الصذذعبة التذذي وصذذلت فذذي عذذام  1994ألكثذذر مذذن  44مليذذار دوالر ،وهذذي قيمذذة ال تفوقهذذا إال
أموال البترول ،ويحتل كالمغرب الصدارة بين الدول المغاربية ثم تأتي تونس والجزائر.84
وفيما يتعلق بالسياسات األوروبية التي كانت عامالً في تشذجيع الهجذرة غيذر الشذرعية فتتمثذل فذي

إجرائين أساسيين هما :

 أوال :سياسذذية غلذذق الحذذدود التذذي طبقتهذذا ابتذذداء مذذن عذذام  1943والتذذي جعلذذت الهج ذرة إليهذذا

تنحصر في ثالثة أشكال هي :التجمذع األسذري ،اللجذوء والهجذرة الس ّذرية .85وفذي سذنة 1994

قامذذت كذذذلك بتعذذديل قوانينهذذا المتعلقذذة بذذاللجوء رغذذم أنهذذا ال تسذذتقبل سذذوى  5إلذذى  %4مذذن
إجمذذالي الالجئذذين ( كانذذت ألمانيذذا أول مذذن بذذادر بذذذلك ألنهذذا تسذذتقبل ربذذع حصذذة أوروبذذا مذذن

أدى إلذى ظهذور األشذخاص بذدون وثذائق " Les
الالجئين ثم تبعتها فرنسا وبريطانيا) وهذو مذا ّ

 " Sans Papiersالذين يعتبرون هم أيضا مهاجرين غير قانونيين.

أما اإلجراء الثذاني الذذي سذاهم فذي تشذجيع الهجذرة غيذر الشذرعية فهذو تسذوية الوضذعية
 ثانياّ :
للمهذذاجرين الذذذين ال يحملذذون وثذذائق ،وهذذو اإلجذراء الذذذي لجذذأت إليذذه الذذدول كذذبجراء اسذذتثنائي
لتخفيض عذدد األشذخاص الموجذودين فذي وضذعية غيذر شذرعية وأيضذا إلجذراء إحصذاء دقيذق
حول أعدادهم.86
وقذذد لجذذأت لهذذذه العمليذذة عذ ّذدة دول كتجربذذة تسذذعى مذذن خاللهذذا لحذذل مشذذكلة الهجذرة غيذذر القانونيذذة
بعد غلق حدودها ،غير أنه كان لهذا اإلجراء أثر سذلبي كبيذر حيذث أدى إلذى تشذجيع طذالبي الهجذرة
ذر مذذا دامذت وضذذعيتهم َستس ّذوى يومذذا مذذا ممذا جعذذل نشذاط شذذبكات التهريذذب
علذى المغذذامرة بالذدخول سذ ًّا
يتضاعف.
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وفيما يرتبط بالجزائر فبنها كبقية الدول التي اتبعت االشذتراكية فذي الحيذاة السياسذية شذهدت تحذوال
م ذذن النظ ذذام الح ذذزب الواح ذذد إل ذذى نظ ذذام سياس ذذي ديمق ارط ذذي وذل ذذك من ذذد أح ذذداث الخ ذذامس م ذذن أكت ذذوبر
عمذ ذت كاف ذذة التذ ذراب الذ ذوطني ،وأدت إل ذذى ظه ذذور دس ذذتور جدي ذذد أق ذذر التعددي ذذة الحزبي ذذة
 1911الت ذذي ّ
(دستور جانفي.) 1919
إن الديمقراطيذذة التذذي عرفتهذذا الج ازئذذر تولذذدت عنهذذا كث ذرة األح ذزاب والجمعيذذات السياسذذية التذذي لذذم
ذأزم الوض ذذع األمن ذذي وظه ذذور الهمجي ذذة اإلرهابي ذذة ف ذذي
تلب ذذي حاجي ذذات وطموح ذذات المذ ذواطنين ،وم ذذع ت ذ ّ
العش ذرية السذذوداء ،وتف ّش ذي ظذذاهرة التقتيذذل الجمذذاعي والمجذذازر ،...دفعذذت الشذذباب إلذذى الهج ذرة غيذذر
الشرعية هروبا من اإلرهاب و بحثا عن األمن و االستقرار.

إضذذافة إلذذى عذذدم االسذذتقرار السياسذذي للذذبالد حيذذث عرفذذت الج ازئذذر تعاقذذب عذذدة حكومذذات فذذي مذذدة
زمنية قصيرة (أكثر من عشرة حكومات في العشرية السوداء) .كما أن إعالن حالذة الطذوارئ أعطذى
االنطباع بالألمن  ،هذا ما خلق للمواطن الجزائري الخوف وعدم الطمأنينة.

المطلب الثالث :األسباب الجغرافية والديموغرافية
ذر فذي زيذادة معذدالت الهجذرة إلذى الخذارف حيذث
ذر كبي اً
إن للعوامل الجغرافية الطبيعيذة أو البيئيذة أث اً
َ
إن البيئ ذذة القاس ذذية م ذذن حي ذذث الحذ ذ اررة والجف ذذاف والكذ ذوارث الطبيعي ذذة تش ذذكل من ذذاطق ط ذذرد للس ذذكان،
فالفيضانات وثورات البراكين والقحط واألوبئة كلها أسباب تدفع السكان إلى الهجرة.87
أدت مثذذل هذذذه األسذذباب وغيرهذذا إلذذى تذذرك األف ذراد ألمذذاكنهم س ذواء علذذى المسذذتوى المحذذدود
وقذذد ّ
الضيق ،أو على شكل حركات جماعية .88وليست العوامل الطبيعية بأقل أهمية بل تعذد أهمهذا علذى
ذر مذذا تتعذ َذرض منذذاطق مختلفذذة لموجذذات مذذن الجفذذاف التذذي تحذذدث
اإلطذذالق فذذي بعذذض الجوانذذب ،فكثيذ اً
اخذذتالالً خطي ذ اًر يذذنعكس سذذلباً علذذى الحيذذاة فالذذدول الواقعذذة فذذي نطذذاق ح ذزام الجفذذاف غالب ذاً مذذا تعذذاني
العديد من المشاكل بسبب موقعها الجغرافي ما يؤدي إلى خسائر فادحة بالقطاع الزراعي.

فالكوارث الطبيعية تسبب في تدمير الممتلكات والمشذاريع ،بذل والحيوانذات فيضذطر عندئذذ العديذد
مذن السذكان لالنتقذال والهجذرة إلذى دول خارجيذة مذن أجذذل البحذث عذن مكذان آخذذر يتذوفر فيذه ظذذروف
العمل واالستقرار.89
إن ه ذذذه المش ذذاكل ق ذذد أص ذذابت أكث ذذر م ذذن س ذذت وثالث ذذين دول ذذة ف ذذي الق ذذارة األفريقي ذذة ف ذذي منتص ذذف
ذخما علذذى العديذذد مذذن هذذذه الذذدول وهذ ّذددت اقتصذذادها ،باإلضذذافة
الثمانينذذات ،وبالتذذالي مثلذذت ً
عبئذا ضذ ً
عامذا الماضذية ،تمثلذت فذي الجفذاف
إلى أن بعض دول القارة واجهت تحذديات كبيذرة خذالل العشذرين ً

والتصحر الذي ضرب أجزاء عديدة من القارة وتؤدي كذلك السيول واألمطذار دو اًر كبيذ اًر فذي اخذتالل
التوزيع السكاني كما أن األمر الذي يزيد من حدة هذه المشذاكل هذو أن موجذات الجفذاف والتصذحر،
قذذد تعقبهذذا موجذذات متتابعذذة مذذن أسذراب الجذراد خاصذذة تلذذك التذذي ظهذذرت بشذذكل واضذذح فذذي السذذودان
واثيوبيا وتشاد والجزائر والمغرب ودول غرب أفريقيا سنة .901994
ويشذذير التقريذذر االقتصذذادي الصذذادر عذذن األمذذم المتحذذدة فذذي العذذام  5881إلذذى أنذذه مذذا بعذذد سذذنة
 1911هنذاك منذاطق شاسذعة فذي القذارة ما ازلذت تعذاني مذن الجفذاف والتصذحر حيذث تعذد إثيوبيذا مذن
أكثر دول القارة األفريقية التي تعاني من هذه المشكلة .
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وبذذذلك تلعذذب العوامذذل الجغرافيذذة دورهذذا الكبيذذر فذذي هج ذرة العديذذد مذذن األف ذراد إلذذى خذذارف أوطذذانهم
هروباً مذن األوضذاع القاسذية التذي يعذانون منهذا ،وهذو مذا أدى إلذى زيذادة وتيذرة الهجذرة غيذر الشذرعية

من بعض الدول األفريقية التي تعاني من هذه المشاكل.

ومذذن جانذذب آخذذر تعتبذذر العوامذذل الديموغرافيذذة كذذذلك مذذن العوامذذل المحف ذزة علذذى هج ذرة السذذكان
فارتفاع عذدد السذكان وانخفذاض مسذتوى المعيشذة والظذروف االقتصذادية السذيئة والظذروف السياسذية
غير المستقرة ،تؤدي إلى هجرة أعداد كبيرة جداً منها بطرق شرعية وغير شرعية إلى أوروبا وتشذكل

الف ذذروق الديموغرافي ذذة فيم ذذا يتعل ذذق بالخص ذذوبة والوفي ذذات والتركي ذذب العم ذذري ع ذذامالً مهمذ ذاً ف ذذي هجذ ذرة
السكان ،بحيث يمكن القول إن الهجرة تمثل تعويضاً عن انخفاض معدل النمو السذكاني فذي مجتمذع

الجذذب ،كمذذا أن ارتفذذاع الخصذذوبة فذي أقطذذار اإلرسذذال أي الطذذرد مقارنذة بانخفذذاض معذذدل الخصذذوبة
في أقطار االستقبال أي الجذب من أسباب الهجرة.91
تعاني دول شذمال أفريقيذا– وان بذدرجات متفاوتذة – مذن معذدالت للنمذو السذكاني تتجذاوز معذدالت
حقيقيذذا لهذذذه الذذدول التذذي
نموهذذا االقتصذذادي .وتمثذذل الضذذغوط الديموغرافيذذة علذذى هذذذا النحذذو تحذ ّذدًيا
ً
تتمثل في نسب بطالة مزمنة ومت ازيذدة ،إلذى جانذب الذداخلين كذل عذام إلذى سذوق العمذل .األمذر الذذي
يجعذذل هذذذه الذدول تتطلذذع ألسذواق العمذذل الخارجيذذة المتصذذاص جانذب مذذن األيذذدي العاملذذة الفائضذذة،
السيما في دول االتحاد األوروبي بعد أن تراجعت فرص العمل بأسواق دول الخليج العربية ألسذباب
متعذذددة .92ووجذذود ضذذغوط ديموغرافيذذة وحالذذة بطالذذة واسذذعة المذذدى ،والتذذي تشذذكل فذذي مجملهذذا عوامذذل
طرد للسكان من مواطنهذا ،ال تكفذي وحذدها السذتكمال دورة الهجذرة سذواء القانونيذة أو غيذر القانونيذة،
فالعمذال
مذذا لذذم تتذوافر بالمقابذذل عوامذذل جذذذب علذذى السذذاحل المقابذذل أي فذذي دول االتحذذاد األوروبذذي.
ّ

القادمون من دول جنوب البحر األبذيض المتوسذط مقبولذون للعمذل سذ اًر فذي الز ارعذة أو فذي المطذاعم

ذور منخفضذة وال
أو المقاهي والمصانع الصغيرة ،وأعمال النظافة والتشييد الشذاقة ،لكذونهم يقبلذون أج ًا

يطالبون بالحق في الضمان االجتمذاعي فهذم غيذر قذانونيين علذى الصذعيد الرسذمي ولكذنهم مطلوبذون
على صعيد سوق العمل غير القانوني ،أو بمعنى آخر "السوق السوداء للعمذل" .وهذو مذا يوضذح أن
القذوانين األوروبيذذة المنظمذذة للهجذرة لهذذذا النذذوع مذذن العمالذذة مذذا ازلذذت قاصذرة ،وهذذو مذذا يفسذذر اسذذتمرار
تدفقات الهجرة غير القانونية رغم كل اإلجراءات المضادة.
 91ربيع كمال كردي صالح  .األبعاد االجتماعية والثقافية لهجرة المصريين الريفيين إلى إيطاليا  .مرجع سابق  .ص 15
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ففذذي الذذدول الناميذذة يت ارفذذق ارتفذذاع الخصذذوبة مذذع انخفذذاض معذذدالت وفيذذات األطفذذال ممذذا يجعذذل
البناء العمري يمتاز بأنه شبابي ،بينما تنخفض الخصوبة في األقطار المستقبلة ،فعلى سذبيل المثذال
وصذذل معذذدل الخصذذوبة فذذي إيطاليذذا إلذذى ( )1,4طفذذل لكذذل امذرأة ،وفذذي ألمانيذذا إلذذى ( )1,3طفذذل لكذذل
ام ذرأة عذذام  ،1994كمذذا أن أكبذذر تنذذاقص فذذي عذذدد السذذكان عل ذى مسذذتوى أوروبذذا يتمثذذل فذذي إيطاليذذا
وألمانيا وهذا ما يؤكد حاجة إيطاليا والدول األوروبية إلى مزيد من المهاجرين ،لذذا يذرى الذبعض أن
كذذل دول االتحذذاد األوروبذذي بحاجذذة إلذذى مذذا بذذين  %49-48مذذن نسذذبة سذذكانها وذلذذك حتذذى منتصذذف
القرن الحادي والعشرين للحد من نقص وتفشي الشيخوخة.
وقذ ذذد وصذ ذذفت د ارسذ ذذة للمركذ ذذز األوروبذ ذذي لمراقبذ ذذة السياسذ ذذات العائلي ذ ذة ومق ذ ذره فيينذ ذذا ،هذ ذذذا الواقذ ذذع
الذديموغرافي األوروبذذي بأنذذه يتّسذذم ب ذتدني المعذذدل المتوسذذط لإلنجذذاب المقذذدر ب ذ 1.32طفذذل لكذذل امذرأة
ذدما ومذا لذم يرتفذع
عن المستوى المطلوب لتأمين نشوء أجيال شابة ،و ّأنه ما لذم يسذجل هذذا المعذدل تق ً

معذذدل الهج ذرة ،ف ذذبن عذذدد السذذكان ف ذذي أوروبذذا المقذذدر حاليذ ذاً بذ ذ 444مليذذون نس ذذمة مذذن المحتم ذذل أن

يت ارجذذع .وخلصذذت هذذذه الد ارسذذة إلذذى القذذول أن أوروبذذا تحتذذاف إلذذى المهذذاجرين والذذى موقذذف وسياسذذات
أكثر عقالنية وايجابية للتعامل مع قضية الهجرة بشقّيها القانونية وغير القانونية.93
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المبحث الثاني :طرق وأشكال الهجرة غير الشرعية في الجزائر
رغم تعليق تدفقات الهجرة والذي تقرر بواسطة الحكومة الجزائريذة سذنة  1944وأكدتذه السذلطات
الفرنسذذية فذذي عذذام  ،1943اسذذتمرت هج ذرة الج ازئ ذريين ويبذذدو أنهذذا لذذم تتذذأثر باتفاقيذذات شذذنغن .94وقذذد
أتذذاح إغذذالق الحذذدود بذذين الج ازئذذر وفرنسذذا ظهذذور أشذذكال جديذذدة مذذن الحركذذة السذذكانية شذذملت إضذذافة
إلذذى التجمذذع العذذائلي واللجذذوء السياسذذي الهجذرات غيذذر الشذذرعية مذذن الج ازئذذر إلذذى أوروبذذا عبذذر اسذذبانيا
وايطاليا وان بدرجة أقل فرنسا .غيذر أن الجديذد فذي األمذر هذو تحذول الج ازئذر نفسذها مذن بلذد مصذدر
للمهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين إلذذى بلذذد عبذذور واسذذتقرار له ذؤالء المهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين القذذادمين مذذن
جنوب القارة اآلسيوية ودول جنوب الصحراء الكبرى وهو المعطى الذي سنتناوله بالتفصذيل فذي هذذا
المبحث.
المطلب األول :طُرق ومنافذ الهجرة غير الشرعية

نتيجة للموقع االستراتيجي الذي تحتله الجزائر والذي يتوسط دول المغرب العربي ويتميز بحذدوده

الشاس ذذعة م ذذع دول الس ذذاحل والص ذذحراء ك ذذالنيجر وم ذذالي ،ف ذذبن الج ازئ ذذر تعتب ذذر م ذذن أه ذذم دول العب ذذور
للمهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين مذذن إفريقيذذا وآسذذيا نحذذو الضذذفة الجنوبيذذة ألوروبذذا إضذذافة إلذذى كونهذذا دولذذة
مصدرة للمهذاجرين غيذر الشذرعيين منهذا والذى أوروبذا ،والهجذرة الس ّذرية نحذو أوروبذا منتشذرة فذي كامذل
مما يجعل حصة الدول المغاربية منها كبيرة.
القارة اإلفريقية ولكنها ترتفع كلّما اتجهنا شماال ّ
ونتيج ذذة للتط ذذورات الت ذذي ح ذذدثت ف ذذي الس ذذنوات األخيذ ذرة ف ذذي إفريقي ذذا م ذذن صذ ذراعات وفق ذذر وكذ ذوارث

طبيعي ذذة تص ذذب ف ذذي مجمله ذذا ف ذذي خان ذذة األس ذذباب الدافع ذذة للهجذ ذرة ،أص ذذبحت منطق ذذة إفريقي ذذا جن ذذوب
الصذذحراء المنطقذذة األكثذذر حركيذذة فذذي السذذكان وقذذد أخذذذت فذذي البدايذذة شذذكلين أساسذذيين همذذا اللجذذوء
والنذذزوح بمذذا ال يتعذذدى السذذاحة اإلفريقيذذة ،ونتيجذذة لتطذذور وسذذائل النقذذل تطذذورت هذذذه الحركيذذة لتأخذذذ
حولتهذا إلذى بلذدان
مجاالً
ً
إقليميذا أوسذع أخذذت شذكل الهجذرات الس ّذرية نحذو البلذدان المغاربيذة ومذن ثذم ّ
عبور " ترانزيت " نحو القارة األوروبية ،ثم تطورت موجات الهجرة غير الشرعية في فتذرة التسذعينات
( نتيج ذذة للظ ذذرف األمن ذذي الص ذذعب ال ذذذي عاش ذذته الج ازئ ذذر ف ذذي ه ذذذه المرحل ذذة ) قادم ذذة م ذذن ع ذ ّذدة دول
كالنيجر ومالي وتشاد والسنغال والتي تعد من أهذم الذدول المصذدرة للمهذاجرين غيذر الشذرعيين الذذين
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فيليب فذارف  .الهجرة المتوسطية تقرير عام  " 7112حالة الجزائـر "  .تذر :أنذور مغيذث وشذريف يذونس  .المفوضذية األوروبيذة

برنامج ميدا  .معهد الجامعة األوروبية  . 5884 .ص 34

يمرون عبر الجزائر ثم المغرب نحذو إسذبانيا ،95أو الج ازئذر ليبيذا نحذو إيطاليذا أو الج ازئذر تذونس نحذو
مض ذذيق ص ذذقلية باتج ذذاه إيطالي ذذا الت ذذي تحول ذذت م ذذن إقل ذذيم عب ذذور إل ذذى دول ذذة اس ذذتقرار للمه ذذاجرين غي ذذر
الشرعيين.

شكل رقم 10 :
أهم الطرق المستعملة من طرف المهاجرين غير الشرعيين للوصول إلى أوربا
بإتجاه إيطاليا

بإتجاه إسبانيا

المصدر  :قيادة الدرك الوطني – الشراقة – الجزائر
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ذر لل ذذدور الج ذذوهري ال ذذذي تلعب ذذه الج ازئ ذذر ف ذذي ت ذذنقالت المه ذذاجرين الس ذ ّذريين نح ذذو ت ذذونس أو
ونظ ذ ًا
المغ ذذرب أو بطريق ذذة مباشذ ذرة م ذذن الج ازئ ذذر نح ذذو أوروب ذذا ويرج ذذع ذل ذذك باألس ذذاس إل ذذى شس ذذاعة الح ذذدود
الجزائريذذة ،حيذذث أن الحذذدود الجزائريذذة مذذع النيجذذر تقذذدر بح ذوالي  1488كلذذم ومذذالي ب ذ ذ  1518كلذذم
ليبيذذا  1528كلذذم  ،المغذذرب  1254كلذذم  ،تذذونس  922كلذذم الصذذحراء الغربيذذة  134كلذذم موريتانيذذا
 258كلم  ،وبالتالي فبن تعدد الحدود الجزائرية وشسذاعتها يصذعب مذن مراقبتهذا ويشذجع المهذاجرين
غير الشرعيين على التسلل والعبور من الجزائر إلى الضفة الجنوبية ألوروبا.
ومذذا زاد فذذي تفذذاقم الظذذاهرة بدايذذة سذذنة  1998هذذو تذذدفق أكثذذر مذذن  43جنسذذية إفريقيذذة وآسذذيوية
ذرور بالمملكذذة المغربيذذة وبأقذذل حذ ّذدة عذذن طريذذق إيطاليذذا
بهذذدف االلتحذذاق بأوروبذذا عذذن طريذذق اسذذبانيا مذ ًا
ولعذل قيذام اسذبانيا
ًا
مرور بليبيذا فذي سذنوات التذدهور األمنذي وانشذغال ق ّذوات األمذن بمحاربذة اإلرهذابّ ،

بتسذذوية جماعيذذة للمهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين علذذى أ ارضذذيها فذذي خطذذوة مذذن أجذذل الحذذد مذذن األعذذداد
السريين على أراضيها ما حفّز توالي الهجرات بأعذداد غيذر مسذبوقة مذن أقصذى
الضخمة للمهاجرين ّ
الجنوب والجنوب الغربي للجزائر وخاصة من طرف مهذاجرين لذم تشذهدهم الج ازئذر مذن قبذل كذل مذن
الهند وباكستان وبنغالدش.96
الحرقذذة " للوصذذول إلذذى الضذذفة األخذذرى هذذي الهج ذرة عذذن طريذذق البذذر
إن أهذذم طريقذذة يسذذتعملها " ّا
ّ
وتكون عبر المرور إلى المغرب نظ ار لقربها من أسبانيا التي ال يفصلها عنها سوى  14كلم .يتسذلل
المهذذاجرون بذذالتواطؤ مذذع عصذذابات مختصذذة فذذي تهريذذب األشذذخاص إلذذى أمذذاكن محذددة تكذذون قريبذذة
مذذن مذذدينتي سذذبتة ومليليذذة األسذذبانيتين مقابذذل مبذذالد ماليذذة ضذذخمة تصذذل إلذذى  1آالف يذذورو .بعذذدها
تقذذوم هذذذه العصذذابات بتسذذليم المهذذاجرين السذ ّذريين وثذذائق سذذفر مذذزورة تمكذذنهم مذذن الذذدخول إلذذى إحذذدى
هاتين المدينتين األسبانيتين عبر نقاط ومراكز حدودية.
ذجع المهذ ذذاجرين إلذ ذذى سذ ذذلك هذ ذذذا الطريذ ذذق هذ ذذو تسذ ذذوية السذ ذذلطات األسذ ذذبانية وضذ ذذعية
وأهذ ذذم مذ ذذا شذ ذ ّ
المهاجرين الجزائريين في فترة سذابقة امتذدت خذالل التسذعينات لذدواعي إنسذانية واجتماعيذة كمذا سذبق
الحرقذذة " إلذذى
لم ذا توقفذذت السذذلطات األسذذبانية عذذن تسذذوية وضذذعية المهذذاجرين اضذذطر " ّا
وأسذذلفنا .و ّ
اتخاذ تدابير أخرى وهي استعمال القوارب للتنقل إلى المذوانئ األسذبانية والتذي كانذت سذببا فذي هذالك
العديد من األفراد.
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األخضر عمر الدهيمي  .التجارب العربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة " دراسة حول الهجرة ّ
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فطول الساحل الجزائري و توفره على عدد كبير من الموانئ جعله قبلذة للشذباب الح ّذراق حيذث أن
شساعة المحيط المينائي وقلّة أفراد األمن وانعذدام األجهذزة المتطذورة كوسذائل اإلنذذار والكذاميرات...

سهّلت للمهاجرين الغير الشرعيين التسلل إلى المينذاء خاصذة مذنهم القذاطنون فذي السذواحل لمعذرفتهم
الجيدة للموقع بما في ذلك منافذ التسلل واإلفالت من الرقابة.
وعرفذت ظذاهرة الهجذرة غيذر الشذذرعية انتشذا ار واسذذعا خذالل مرحلذذة التسذعينات ،حيذذث رغذم مخذذاطر
الموت التذي تنطذوي عليهذا عمليذة التسذلل نحذو البذواخر األجنبيذة ،وكذذا العقوبذات التذي يفضذلها طذاقم
الحرقذذة " فذذور اكتشذذافهم فذذي بع ذض الزوايذذا ،أو فذذي عذذرض السذذفن و كذذذلك
هذذذه الب ذواخر لمعاقبذذة " ّا
مدة الرحلة.
تحت مطاردة الجوع والعطش واإلرهاق طول ّ
الحرقذ ذذة " لضذ ذذمان إفالتهذ ذذم مذ ذذن الرقابذ ذذة ونجذ ذذاحهم فذ ذذي
أم ذ ذا التقنيذ ذذات التذ ذذي يسذ ذذتعملها جمذ ذذوع " ّا
ّ
المهمذذة ،97تتمثذذل أساس ذا فذذي مراقبذذة وترصذذد البذذاخرة أثنذذاء رسذ ّذوها فذذي المينذذاء لمعرفذذة لحظذذة إبحارهذذا

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

السريون إلى البواخر حسب الوجهة التي يريدونها وان كانوا في أغلب األحيان ال يعرفذون اتجاهاتهذا
ّ
فمذذثالً الراغبذذون فذذي التنقذذل إلذذى البلذذدان البعيذذدة مثذذل الواليذذات المتحذذدة أو كنذذدا يلجذذؤون إلذذى الم ذوانئ
الخاصة بنقل المحروقات كأرزيو أو سكيكدة.

ورغم الحذوادث التذي تقذع مذن حذين آلخذر للمهذاجرين الغيذر الشذرعيين كوفذاتهم بذالجوع أو العطذش
أو اكتشافهم من طذرف طذاقم البذاخرة و العقوبذات القاسذية التذي يسذلطونها علذيهم ،كمذا حذدث للشذبان
الثالثة في يوم  11أوت  5885الذين ألقوا فذي عذرض البحذر مذن طذرف طذاقم البذاخرة "جينذد هونذد
هاي" الصينية حيث توفي أحذدهم ونجذا آخذر ولذم يعثذر علذى الثالذث ،حافظذت الظذاهرة علذى وتيرتهذا
السريعة حيذث بينذت اإلحصذائيات لذدى مصذالح مينذاء وهذران أن شذرطة الحذدود تمكنذت خذالل الفتذرة
الممتدة بذين بدايذة جذانفي إلذى غايذة نهايذة أكتذوبر مذن سذنة  5884مذن توقيذف  488شذاب متلبسذين
فذذي محذذاوالت امتطذذاء ب ذواخر أجنبيذذة كانذذت علذذى أهبذذة اإلقذذالع ،أو فذذي منذذاطق محرمذذة مذذن المينذذاء
تحسبا للتسلل متى تسكن الحركة األمنية والعمالية.
الحرق ذذة" قب ذذل إح ذذالتهم عل ذذى الجه ذذات
كم ذذا ّبين ذذت التحقيق ذذات الت ذذي يجريه ذذا ال ذذدرك ال ذذوطني م ذذع " ّا
القضائية أن هناك تواطؤ مع بعض البحارة ،الذين ال يتوانذون فذي تسذهيل المهمذة ودلّهذم علذى جميذع

المنافذذذ والزوايذذا واألمذذاكن التذذي يمكذذن للمهذذاجرين أن يختف ذوا فيهذذا مقابذذل مبذذالد ماليذذة يحذذددها ه ذؤالء
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البحارة ،كما يلجأ بعض المهاجرين إلى التسلل باسذتعمال حبذال البذواخر ال ارسذية فذي المينذاء ،وهنذاك
من يستعمل القوارب والعوامات للركوب في البواخر في عرض البحر.
ذرور عبذر منذاطق غيذر
أما في ما يخص المهاجرين األفارقة ،فيجتازون الحدود البرية الجزائرية م ًا
ّ
محروسة في الجنوب لشساعتها ومساحتها الكبيذرة بذالتواطؤ مذع مهذربين لهذم د اريذة بالمنافذذ واألمذاكن
التي يسلكها المهاجرون غير الشرعيون فمثال :الوافدين من دولتي مالي والنيجر عادة مذا يسذتعملون
مرشذذدين طذوارق سذواء كذذانوا م ذواطنين ج ازئذريين أو مذذن بنذذي جنسذذهم ،وحسذذب المسذذافات التذذي تقطذذع
مذذن مكذذان أحذذدهم إلذذى المنذذاطق المقصذذودة ،تحذذدد وسذذيلة التنقذذل وسذذعر تكلفذذة المرشذذد ،ثذذم يتوجهذذون
برفقذذة مرشذذدهم حسذذب الوسذذيلة المسذذتعملة ( متذذرجلين ،علذذى مذذتن الحيوانذذات كاإلبذذل أو السذذيارات )
نحو المناطق المقصودة والنقاط التي يمرون بها عامة هي مسالك صعبة التضذاريس بعيذدة عذن أي
مراقبة ألفراد حرس الحدود .
كما تبدأ الرحلة التي تتراوح مدتها حسب المسالك المتخذذة وحسذب إمكانيذات التنقذل هذذه المسذالك
التذذي يذذتحكم فيهذذا المرشذذد حسذذب الظذذروف المناخيذذة وتحذذرك الوحذذدات وعنذذد االقت ذراب مذذن المنطقذذة
المقصذودة عذذادة هذذي مدينذذة تمن ارسذت ،يوجذذه المرشذذد مذذن بعيذد المهذذاجرين نحذذو الهذذدف دون مواصذذلة
السذذير معهذذم ،وهذذذا لتفذذادي أن يمسذذك بذذه معهذذم مذذن طذذرف قذوات األمذذن ،وبصذذفة عامذذة يذذتم الذذدخول
ليال.
عن ذذد الوص ذذول إل ذذى المنطق ذذة المقص ذذودة يتوج ذذه المه ذذاجرون ع ذذادة إل ذذى أح ذذد أص ذذدقائهم أو إل ذذى
أشخاص متفقذين معهذم مسذبقا للتكفذل بهذم ،حيذث يعتبذر المرشذد هنذا كوسذيط وهذذا مذن أجذل تذوجيههم
إلذذى أمذذاكن آمنذذة لالسذذتقرار بهذذا ثذذم البحذذث عذذن العمذذل .وفذذي حالذذة عذذدم وجذذود أصذذدقاء لتذذوجيههم
يتوجهذذون مباشذرة نحذذو المنطقذذة التذذي يسذذتقر فيهذذا أغلبيذذة المهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين فيختذذارون مكذذان
لالستقرار معهم فيه.
بعذذد االنتهذذاء مذذن عملي ذة تحديذذد مكذذان االسذذتقرار حتذذى وان كذذان مؤقتذذا ،تبذذدأ عمليذذة البحذذث عذذن
القوت والعمل ،وهنذا سذيبحثون بأنفسذهم قاصذدين المذزارع ،ورشذات البنذاء كذل حسذب مؤهالتذه .وبعذد
مرور فترة معينة أي بعد التمكن من جمذع مبلذد مذالي كذافي فذالبعض يواصذلون مغذامرتهم قاصذدين
الدول المجاورة أو األوروبية ،وتعتبر الجزائر بالنسبة لهم منطقذة عبذور ال غيذر ومقصذدهم األساسذي
هي القارة األوروبية .والفئة األخرى تعود إلى موطنها األصلي بعد أن يكون

هؤالء المهذاجرين قذد جمعذوا كميذة مذن المذال إلعانذة ذويهذم أمذال فذي العذودة ثانيذة ،وآخذرون يفضذلون
االسذ ذذتقرار هذ ذذادفين مذ ذذن وراءه إلذ ذذى اسذ ذذتعمال الذ ذذزواف مذ ذذن المواطنذ ذذات األصذ ذذليات حتذ ذذى يسذ ذذتطيعون
الحصول على الجنسية الجزائرية بشتى الطرق والوسائل.
وبعذذدها ينتقلذذون إلذذى المنذذاطق الشذذمالية الغربيذذة وخاصذذة منطقذذة " مغنيذذة " ،حيذذث يتسذذللون إلذذى
األ ارض ذذي المغربي ذذة بمس ذذاعدة عص ذذابات مختص ذذة ف ذذي تهري ذذب األش ذذخاص نح ذذو المن ذذاطق الس ذذاحلية
المغربية ( الناظور ،طنجة )...بعدها يهذاجرون إلذى السذواحل اإلسذبانية باسذتعمال القذوارب والذزوارق
في فترات الليل.
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مرور بالجزائر باتجاه أوروبا
ًا
أهم المسالك الدولية من آسيا وأفريقيا

Mouvement migratoire des africains
Mouvement migratoire des asiatiques

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

 قيادة الدرك الوطني – الشراقة – الجزائر: المصدر

المطلب الثاني :الهجرة غير الشرعية داخل الجزائر
إذا كانت الجزائر بالرغم من تحسن ظروفها االقتصادية ال تزال بلذد نذزوح ،فبنهذا فذي طريقهذا إلذى
أن تتحذذول ببطذئ لكذذن بشذذكل أكيذذد إلذذى بلذذد اسذذتقبال للمهذذاجرين .يذذذكر التعذذداد العذذام للسذذكان والسذذكن
الجزئذذر بشذذكل قذذانوني هذذو  92ألذذف أجنبذذي أي
ا
لعذذام  5881أن عذذدد األجانذذب الذذذين يعيشذذون فذذي
 %8,4من العدد الكلي لسكان الذبالد .وال يتضذمن هذذا الذرقم الالجئذين (الصذحراويين بشذكل أساسذي
المقيمذذين فذذي معسذذكرات فذذي منطقذذة تنذذدوف فذذي أقصذذى الجنذذوب الغربذذي) وال يتضذذمن بطبيعذذة الحذذال
المهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين وأغلذذبهم رعايذذا دول منطقذذة أفريقيذذا جنذذوب الصذذحراء ،كمذذا ذكذذر تحقيذذق
أجرت ذذه ف ذذي ع ذذام  5882اللجن ذذة الدولي ذذة للتض ذذامن ب ذذين الش ذذعوب .98واذا أخ ذذذنا ف ذذي االعتب ذذار ه ذذاتين
الفئتذذين سذذيرتفع عذذدد األجانذذب المقيمذذين علذذى األرض الجزائريذذة إلذذى  452ألذذف شذذخص مذذن 43,1
مليون نسمة من السكان .5881
لقد أ ّكدت األرقام المنشورة في عدد صذحيفة "الذوطن" الصذادر فذي  51أبريذل  5889علذى تحذول

الج ازئذذر إلذذى بلذذد مسذذتقبل للهج ذرة ففذذي عذذام  1999أحصذذت الوكالذذة الوطنيذذة لأليذذدي العاملذذة ألذذف
عام ذذل أجنب ذذي .أص ذذبح ع ذذددهم حالي ذذا  45أل ذذف عام ذذل أجنب ذذي م ذذنهم  %38ص ذذينيون يعمل ذذون ل ذذدى
الشركات الصينية العاملة في المشروعات العامة ومشروعات البناء والمنتجات الهيدروكربونية.
وال توجذذد إحصذذائيات رسذذمية عذذن الهج ذرة غيذذر الشذذرعية ،فيمذذا َع ذ َدا اإلحصذذائيات التذذي تحصذذي
عمليذذات اعتقذذال المهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين .ويرصذذد الباحذذث محمذذد صذذائب موزيذذت فذذي إسذذهام نشذذر
علذذى موقذذع  ،Babel medأن عمليذذات االعتقذذال تلذذك فذذي ت ازيذذد ،حيذذث كانذذت  1911حالذذة فذذي
 5884وأصبحت  4153حالة في .5881
إن التحقيذ ذذق الذ ذذذي أجرتذ ذذه اللجنذ ذذة الدوليذ ذذة للتضذ ذذامن مذ ذذع الشذ ذذعوب الذ ذذذي سذ ذذبق ذك ذ ذره ،يعذ ذذد مذ ذذن

التحقيقات النادرة التذي قذدرت عذدد المهذاجرين غيذر الشذرعيين الذذين يعيشذون علذى التذراب الج ازئذري.
لقذذد قذ ّذدر التحقيذذق الذذذي تنذذاول عينذذة مذذن  5888شذذخص ،عذ ذدد المهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين ب ذ 51ألذذف

مهذذاجر (مقابذذل  38ألذذف مهذذاجر فذذي عذذام  ،5884طبقً ذا لتحقيذذق مماثذذل أجرتذذه المنظمذذة غيذذر الحكوميذذة

نفسذذها) .إن هذذذا ال ذرقم هذذو بذذاألحرى األقذذرب للواقذذع حيذذث يتوافذذق مذذع ال ذرقم المقذذدم مذذن المفوضذذية العليذذا

لالجئ ذذين ف ذذي الفتذ ذرة نفس ذذها ( .)51288يرج ذذع الف ذذارق ب ذذين ال ذذرقمين إل ذذى أن بيان ذذات منظم ذذة األم ذذم
المتحدة ال تتضمن الالجئين من جنسيات أخرى غير الجنسيات األفريقية.
98

تحقيق صحفي بعنوان الشباب والهجرة  ،للمزيد أنظر الرابط التاليwww.arabicbabelmed.net/tahqiq-sahafi/90-youth- :

migration/412-algeria-immigration.html

تذذذكر د ارسذذة اللجنذذة الدوليذذة للتضذذامن مذذع الشذذعوب أن بالنسذذبة لذ ذ %38مذذن المهذذاجرين تعتبذذر
أما بالنسبة للذ %38األخرى ،فهي مجرد مكان للمرور إلذى أوروبذا .ويمثذل
الجزائر المقصد النهائيّ .
الذ %58المتبقية مواقف متنوعة مهاجرون ال يملكون وسيلة للعودة إلى بالدهم الجئون ...الت.
وفذذي هذذذا السذذياق أصذذبحت واليذذة تمن ارسذذت فذذي أقصذذى الجنذذوب الج ازئذذري تلقذذب ب ذ ذ " العاصذذمة
ذتقطابا للمهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين النذذازحين
اإلفريقيذذة " كونهذذا مذذن أكبذذر واليذذات الجنذذوب الج ازئذذري اسذ ً
من مختلف البلدان اإلفريقية بحثًا عن معيشة أفضل وهروبا مذن الفقذر والحذروب األهليذة .ونذتج عذن
ذلذذك ت ازيذذد خطيذذر لعمليذذات التهريذذب بكذذل أنواعهذذا السذذيما األسذذلحة المخذذدرات واألطفذذال ،فضذذال عذذن

ت ازيذذد حذذاالت مذذرض السذذيدا ،مذذا دفذذع مصذذالح أمذذن الجنذذوب إلذذى اتخذذاذ إج ذراءات أمنيذذة مشذذددة للحذذد
منهذذا ،لكذذن المهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين اسذذتحدثوا تقنيذذات جديذذدة للتمويذذه كشذراء بطاقذذات هويذذة لسذذكان
تمن ارسذذت المتذذوفين ليتحول ذوا بذذذلك إلذذى م ذواطنين ج ازئ ذريين بالوثذذائق .الج ازئذذر " نيذذوز" أجذذرت تحقيقذذا
بوالية تمنراست وكشفت عن تجاوزات خطيرة يمارسها المهاجرون غير الشرعيين في تزوير بطاقذات
الهويذذة بتذذورط مذذن بعذذض سذذكان تمن ارسذذت وكذذذا عذذن وجذذود شذذبكات ذائعذذة الصذذيت تهذ ّذرب األسذذلحة
والمخدرات والمتاجرة باألطفال.
تفيد بعض المعلومات المتحصل عليها بوجود ظذاهرة خطيذرة وجذد رائجذة فذي تمن ارسذت تتمثذل فذي
عذدم إبذالغ بعذض سذكان تمن ارسذت عذن موتذاهم مذن الجنسذين ومذن كذل األعمذار وعذدم تسذجيلهم فذي
سذذجالت الوفيذذات علذذى مسذذتوى مختلذذف بلذذديات الواليذذة قصذذد بيعهذا للمهذذاجرين األفارقذذة بمبذذالد تقذذدر
بالماليين.

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

TOTAL

01 semestre 2006

2005

2004

2003

2002

2001

6006

816

1410

1219

1005

874

682

27912

3399

6519

5944

4609

3850

3591

Masculin

1683

82

117

273

261

268

682

Féminin

29595

3481

6636

6217

4870

4118

4273

1346

235

389

208

258

158

98

Moins 18 ans

17707

2010

3920

3755

2903

2478

2641

18-29 ans

8742

1021

1908

1913

1415

1216

1269

29-40 ans

1800

215

419

341

294

266

265

Plus de 40 ans

7770

843

1539

1217

1200

1117

1854

Écroués

1854

150

316

450

434

342

162

Libérés

Affaires
SEXE

Total
Groupe d'age
Suites
judiciaires

األجانب الموقوفون في إطار الهجرة غير الشرعية مع المتابعة القضائية من سنة  1002إلى
غاية السداسي األول لسنة 1002

السداسي
2005 2004 2003 2002 2001
األول 6002
أطلق سراحه

162

316

150

أودع السجن

1539 1217 1200 1117 1854

843

الطرد

4781 4550 3236 2659 2257

2488

342

434

المصدر  :قيادة الدرك الوطني -الشراقة  -الجزائر

450

األجانب الموقوفون في إطار الهجرة غير الشرعية حسب السن من سنة  1002إلى غاية
السداسي األول لسنة 1002

2001

2002

2003

2004

2005

السداسي األول
6002

أقل من  81سنة

98

158

258

208

389

235

81ـ  04سنة

3910

3694

4318

5668

5828

3031

أكثر من 04سنة

265

266

294

341

419

215

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Plus de 40 ans

01 semestre
2006

2005

2004

2003

المصدر  :قيادة الدرك الوطني – الشراقة – الجزائر

2002

Plus de 40 ans

18-40 ans

2001

Moins 18 ans

Moins 18 ans

 إلى غاية1002 األجانب الموقوفون من جنسية عربية في إطار الهجرة غير الشرعية من سنة
1002 السداسي األول لسنة

LES PERSONNES ARRETEES PROVENANT DES PAYS ARABES DE 2001 à 2006
1%
47%

33%

1%

10%

1%

4%
1%
2%

Irakienne
Tunisienne
Libyenne
Mauritanienne
Pakistanaise
Egyptienne
Syrienne
Autres (Palestinienne,Jordanienne,Somalienne,SoudanaiseSahraouie)

 قيادة الدرك الوطني – الشراقة – الجزائر: المصدر

المطلب الثالث :الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا
إن الج ازئذذر بحكذذم موقعهذذا الجغ ارفذذي أصذذبحت نقطذذة عبذذور ومقصذد األفذواف مذذن األجانذذب األفارقذة
أعدادا بل قبائل من المهاجرين يتسللون عبر الحذدود مسذتعملين طذرق
والمغاربة ،وأصبحت تحتضن
ً
ووسذذائل متعذذددة ،ه ذذه األفذواف وجذذدت مجذذاال لتحركهذذا ومرورهذذا فذذي واليذذات الجنذذوب الكبيذذر وخاصذذة
واليات إليزي ،تمنراست وأدرار ،كذلك بعض المناطق الغربية كمغنية بوالية تلمسان.
إن الهجذرة غيذذر الشذذرعية لألجانذذب ظذذاهرة ضذذخمة فذذي بعذذديها االجتمذذاعي واألمنذذي مذذا يجعذذل منهذذا
ار للذدخول غيذر الشذرعي لأل ارضذي الجزائريذة توجذد علذى
مشكلة كبرى للجزائر ،والحاالت األكثذر تكذرًا
الحذذدود مذذع مذذالي والنيجذذر فذذي الصذذحراء حيذذث يشذذهد هذذذا اإلقلذذيم تحركذذات للسذذكان مرتبطذذة باقتصذذاد
حر تقر ًيبا في إطار تنظيم اقتصاد المقايضة المعروف في هذه المنطقة.99
الطوارق والرحل ،والتنقل ٌّ
إن الحاالت الجديدة للهجرة الوافدة غيذر الشذرعية التذي أفضذت عنهذا السذلطات الرسذمية الجزائريذة
توحي بحركة جديدة تجاه أقاليم الشمال في الجزائر بهذدف الوصذول إلذى أوروبذا ،هذذه الهجذرة العذابرة
السرية حينمذا تنتهذي
ال يسهل قياسها فالدخول إلى الجزائر ليس دائما غير شرعي ،ولكن يبدأ وضع ّ
مدة اإلقامة الشرعية.
ّ
كمذذا كشذذف تقريذذر رسذذمي أن مصذذالح األمذذن أوقفذذت أكث ذذر مذذن ثذذالث مئذذة شذذخص مذذن جنسذذيات

أجنبية مختلفة بتهمة اإلقامة غير القانونية والهجرة غير الشرعية في الجزائ ذر فيما تم طرد أكثذذر مذن
خمسة آالف شخص من الجزائر نحو دولهم اإلفريقيذة خذالل سذنة  ،5818كمذا ذكذر تقريذر للمديريذة
العامة لألمن الوطني أن مصالح الشرطة أوقفت  448شخص ينتمون إلذى جنسذيات أجنبيذة مختلفذة
ف ذذي مختل ذذف الوالي ذذات ك ذذانوا ق ذذد وص ذذلوا إل ذذى التذ ذراب الج ازئ ذذري بطريق ذذة غي ذذر قانوني ذذة أو انته ذذت م ذ ّذدة
إقذامتهم القانونيذة دون أن يغذذادروا الذبالد ،وقذد تمذت إحالذة هذؤالء الموقذوفين إلذى العدالذذة للبذت فذي

وضعيتهم.
وتؤكد إحصائيات نشرت على موقع المديرية العامة لألمن الذوطني علذى االنترنذت أن السلطذ ذ ذات
العمومي ذة أبعذ ذدت  2545شخص أجنبي م ذن الجذ ازئ ذر بسذبب ال ذهجذ ذرة الس ّذرية واإلقامذة غيذر القانونيذة
أو النقض ذذاء م ذ ّذدة التأش ذذيرة خ ذذالل س ذذنة  5818بي ذذنهم  3122مه ذذاجر س ذ ّذري و 432ش ذذخص ك ذذانوا

يقيمون بطريقة غير قانونية و 19شخصا كانوا يعبرون الجزائر بطريقة غير شرعية.100

99

فيليب فارف .الهجرة المتوسطية تقرير عام  . 7112مرجع سابق .ص34

100

جريدة الخبر اليومي  .عدد5818-81-81 :

 إلى غاية1002 األجانب الموقوفون في إطار الهجرة غير الشرعية حسب الجنسية من سنة
1007 السداسي األول لسنة
NATIONALITE

2001

1355
Nigérienne
463
Malienne
238
Marocaine
650
Nigérian
71
Syrienne
471
Guinéenne
153
Ghanéenne
209
Béninoise
74
Camerounaise
léonaiseـSerra 291
0
indienne
79
Sénégalaise
35
Tunisienne
7
Ivoirienne
16
Gambienne
0
Bengale
15
Libérienne
15
Congolaise
Congo
13
démocrate
46
Pakistanaise
25
Burkinabé
4
Libyenne
12
Togolaise
2
Mauritanienne
0
Irakienne
3
Français
4
Tchadienne
0
Egyptienne
3
Soudanaise
1
Sahraouie
2
Sud-africainne
0
Repu-cent-affr
0
Angolaise
0
Zambienne
2
Espagnole
2
Gabonaise
0
Somalienne

05
premiers
2002 2003 2004 2005 2006
mois
2007
1332 1697 2047 2896 2324
1373
717 979 1712 1503 1287
570
456 275 309 394 756
299
53
96
273 204 530
575
374 356 291 254 211
60
406 313 151
89
36
17
170
140 130 134
353
111
110
82
179 160
31
9
35
59
226 135
69
34
56
31
104 101
8
6
2
8
0
283 250
33
31
111 132 157
17
4
95
102
76
84
52
18
39
12
96
108
29
33
24
99
67
39
14
9
11
13
88
83
33
20
12
24
72
71
24
23
21
45
85
34
14
5
25
11
25
9
8
8
6
3
2
1
2
6
1
2
3
0
0
1
0

38
2
17
9
14
22
3
4
5
0
0
0
3
3
4
9
0
1
3

84
0
18
25
12
14
27
6
8
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0

15
92
19
33
10
6
2
3
6
10
4
3
1
4
1
1
1
4
1

14
11
22
21
8
6
1
10
6
18
2
4
0
0
0
0
7
1
3

8
1
17
2
0
2
1
10
4
3
3
0
2
2
0
0
0
0
0

Total
13024
7231
2727
2381
1617
1483
1191
780
632
597
576
531
462
324
268
248
241
219
197
163
143
103
64
60
40
39
35
32
14
14
11
11
10
10
10
9
7

NATIONALITE

2001

Kenyans
Palestinienne
Russe
Rwandaise
Anglais
Belge
Ougandaise
Ethiopienne
saoudienne
Hollandaise
Chinoise
Jordanienne
Turque
Bosniaque
Allemande
Zimbabwéenne
Japonaise
Ouzbeks
TOTAL

2
0
2
1
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
4273

05
premiers
2002 2003 2004 2005 2006
mois
2007
2
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
2
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
4118 4870 6217 6636 6178
3261

Total
5
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
35553

وفيما يلي جدول يوضح عدد الجزائريين الموقوفين في إطار الهجرة غير الشرعية من سنة
7119  إلى غاية سنة7111

المجموع

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

151

73

21

7

6

17

10

17

881

707

57

12

9

33

21

42

9

7

0

0

1

0

1

0

890

714

57

12

10

33

22

42

495

479

6

0

4

2

0

4

395

235

51

12

6

31

22

38

القضايا
الذكور
اإلناث
المجموع
أودع الحبس
إفراج مؤقت

 قيادة الدرك الوطني – الشراقة – الجزائر: المصدر

منحنى بياني يبين عدد القضايا المتعلقة بالجزائريين في إطار الهجرة غير الشرعيين من سنة
 1000إلى سنة 1002
القضايا

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

17

10

17

6

7

21

73

Evolution des Affaires de l'émigration clandestine 2000-2006
73

Affaires
17
21

2006

2005

17

10

7

6

2004

2003

2002

2001

80
70
60
50
40
30
20
10
0

2000
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إحصائيات الجزائريين الموقوفين بالخارج و الذين اتخذت في حقهم إجراءات الطرد في إطار
الهجرة غير الشرعية حسب السن خالل شهر جانفي  1007فقط
طرد قضائي

طرد إداري

أوصلوا إلى
الحدود

رحلوا جوا
ّ

المجموع

أقل من  21سنة

2

2

0

7

11

21ـ43

118

237

24

76

455

43ـ30

42

113

6

48

209

أكبر من  30سنة

3

7

3

37

50

المجموع

165

359

33

168

725
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إحصائيات الجزائريين الموقوفين بالخارج الذين اتخذت في حقهم إجراءات الطرد في إطار
الهجرة غير الشرعية حسب الوظيفة
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المصدر  :قيادة الدرك الوطني – الشراقة – الجزائر

Sans emploi

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

Emigration clandestine par Wilaya

Personnes arrêtées par wilayas

الطرد خارج التراب الوطني .
األسباب

سنة 7112

سنة 7112

سنة 7116

السداسي األول 7101

السرية
الهجرة ّ

121

59

72

34

48

22

56

15

أسباب أخرى

32

36

54

23

المجموع

201

117

182

72

العبور غير
الشرعي

اإلبعاد خارج التراب الوطني .

األسباب

سنة 7112

سنة 7112

سنة 7116

السداسي األول 7101

السرية
الهجرة ّ

10782

6816

10349

4855

263

421

660

345

37

30

39

19

أسباب أخرى

25

57

38

13

المجموع

11107

7324

11086

5232

اإلقامة غير
الشرعية
العبور غير
الشرعي

المصدر :قسم شرطة الحدود بالمديرية العامة لألمن الوطني

المبحث الثالث :انعكاسات الهجرة غير الشرعية واآلليات الحكومية لمكافحتها
البريذة تمتذد علذى آالف الكيلذومترات وجذزء
بما أن الجزائر بلذد شاسذع ومت ارمذي األطذراف وحذدوده ّ
كبيذر منهذذا يقذع محاذيذذا لذدول جنذذوب الصذذحراء ،فبنذه كذذان ل ازمذذا عليهذا أن تفكذذر بجديذة فذذي مسذذألة
السرية التي أثبتت التجارب أن آثارهذا السذلبية كبيذرة علذى االقتصذاد الذوطني للدولذة المسذتقبلة
الهجرة ّ
حتذذى وان كانذذت مذذن الذذدول العظمذذى مثذذل الواليذذات المتحذذدة أو دول أوروبذذا الغربيذذة .لكذذن األمذذر ال
أيضذا .وهذو مذا يعنذي أن التركيبذة
يتوقف عند االقتصذاد بذل يتجذاوزه إلذى الحيذاة االجتماعيذة والثقافيذة ً
السريين في البالد .
االجتماعية والثقافية تتأثر أي ً
ضا بوجود أعداد هائلة من المهاجرين ّ

واذا كان ذذت اآلث ذذار االقتص ذذادية الس ذذلبية للهجذ ذرة السذ ذ ّذرية تظه ذذر سذ ذريعا ،ف ذذبن اآلث ذذار االجتماعيذ ذذة
والثقافية تتأخر في الظهور ،لكنها تتعزز يوما بعد آخر بشكل يصعب السذيطرة عليهذا فذي وقذت مذا.
إن تعامذذل المذواطنين مذذع أنذذاس ال يعرفذون عذذنهم شذذيئا علذذى المسذذتوى الصذذحي واألخالقذذي والذذديني
ذر علذذى المنظومذذة االجتماعيذذة وهكذذذا نجذذد الهج ذرة غيذذر الشذذرعية تسذذاعد علذذى
واألمنذذي يشذذكل خطذ ًا
تنامي مجموعة من الظواهر االجتماعية الخطيرة منها المخدرات والفاحشة والقتل وما يذنجم عذن كذل
ذلك من أمراض ومساس بذاألمن االجتمذاعي للج ازئذريين .وهذو مذا يحذتّم علذى الدولذة الجزائريذة اتخذاذ
كافة اإلجراءات الالزمة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
المطلب األول :انعكاسات الهجرة غير الشرعية
إن ظذذاهرة الهج ذرة غيذذر الشذذرعية والتذذي تشذذهد ت ازيذذد مسذذتمر خاصذذة مذذن دول الج ذوار فذذي أقصذذى
سلبا على الجزائر في مختلف الميادين يمكن استخالصها في ما يلي:
الجنوب ،قد أثّرت ً

أوال :في الميدان األمني

تواطذ ذذؤ بذ ذذين اإلرهذ ذذابيين والمه ذ ذربين :وتتمثذ ذذل فذ ذذي العالقذ ذذة الكامنذ ذذة بذ ذذين اإلره ذ ذذابيين والشذ ذذبكات

المتخصصذذة فذذي إدخذذال المهذذاجرين غيذذر الشذذرعيين حيذذث أثبتذذت التحقيقذذات المختلفذذة التذذي أجرتهذذا
أجهزة األمن الجزائرية بأن هناك عالقة مصلحة بينهما تتمثل
في تبادل المعلومات حول تحركات قوات األمن واستفادة اإلرهابيين من قسط من ربح المهربين.101

ظهور شبكات دولية لتهريب السالح والمخدرات:

101

للمزيد من المعلومات أنظر التقرير الدولي حول اإلرهاب والتهريب من خالل الرابط التاليwww.magharebia.com/cocoon :

وهذا لما ت ّذدره مذن ربذح سذريع وتذدعيم الجماعذات اإلرهابيذة باألسذلحة ،وحسذب تصذريحات العديذد مذن
اإلرهابيين التائبين أو المقبذوض علذيهم ،فذبن مصذدر األسذلحة مذن الخذارف يكذون خاصذة مذن الحذدود
الجنوبية وكذا الحدود الصحراوية مع ليبيا.
فالحدود الشاسعة للجزائر تشكل منف ًذا سهال إلدخال األسذلحة لذدعم الجماعذات اإلرهابيذة وخيذر دليذل

علذذى ذلذذك العمليذذة التذذي نفذذذتها قذذوات الجذذيش الذذوطني الشذذعبي بنجذذاح يذذوم  5883/81/41بجنذذوب
عين صذالح بواليذة تمن ارسذت حيذث تذم القضذاء علذى مجموعذة إرهابيذة تابعذة للجماعذة السذلفية للذدعوة
والقتذذال والتذذي كانذذت تحذذاول التسذذلل عبذذر الحذذدود الجزائريذذة الماليذذة علذذى مذذتن سذذيارات وأسذذفرت علذذى
حجذ ذز  14قطع ذذة س ذذالح جم ذذاعي ص ذذنف ه ذذاون ورشاش ذذات وقاذف ذذات وقناب ذذل و 588قطع ذذة س ذذالح
خفيف ،منها  198مسدس رشاش كالشينكوف وبنادق بمنظار ومسدسات آلية.
انتشار ظاهرة تهريب المخدرات بجميع أنواعها:
إن تهريب المخدرات لم يعد يقتصر على الحدود المغربية فقط بذل امتذد ليشذمل فذي السذنوات األخيذرة
الحدود المالية حيث أصبح هذا البلد منتجا ومصد ار للمخدرات.
استغالل المهربين من طرف مصالح المخابرات للدول المجاورة:
حيذذث ذكذذرت العديذذد مذذن التحقيقذذات الداخليذذة لألجه ذزة األمنيذذة الجزائريذذة عذذن سذذهولة إمكانيذذة تجنيذذد
المهاجرين غير الشرعيين بسهولة في أجهزة مخابرات دول أجنبية.
عالقة المهاجرين غير الشرعيين بالجريمة المنظمة:
للمه ذذاجرين غي ذذر الش ذذرعيين عالق ذذة وطي ذذدة بالجريم ذذة المنظم ذذة ب ذذاختالف أنواعه ذذا

102

إذ أن المهذ ذربين

المرات مهاجرين غيذر
سواء للمخدرات أو المواشي وبما فيها سرقة السيارات استعملوا في العديد من ّ
شرعيين والدالئل في الميدان تدل على ذلك:
 -1فذذي منطقذذة جانذذت يسذذتعمل السذذكان المحليذذون رعايذذا نيجذريين بصذذفة خاصذذة بكذرائهم واسذذتعمالهم
لنقل بضائع مهربة مقابل ثمن زهيد ،وهذه الطريقة تؤدي إلى عدم تذورط المهذربين األصذليين مباشذرة
مع العدالة.
 -2المثال اآلخذر وفذي نفذس المنطقذة عمليذات سذطو مذن المهذاجرين غيذر الشذرعيين مذن دولذة مذالي
تخصصوا في سذرقة السذيارات وتهريبهذا إلذى بلذدهم ،ثذم بعذدها الذى نيجريذا ودول إفريقيذة أخذرى حيذث
تباع هناك.

 102للمزيد أنظرعلى الرابط

www.elaph.com/Web/news/2011/7/666836.html :

في الميدان االقتصادا

إن العبذذئ االقتصذذادي الذذذي تتحملذذه الدولذذة الجزائريذذة مذذن جذ ّذراء تذذدفق موجذذات الهجذرة غيذذر الشذذرعية
لألجانذذب األفارقذذة زاد فذذي نسذذبة البطالذذة لتذذوفر اليذذد العاملذذة الرخيص ذة التذذي تسذذعى لضذذمان القذذوت
اليذ ذذومي وبالتذ ذذالي أثّذ ذر عامذ ذذل النمذ ذذو المت ازيذ ذذد فذ ذذي السذ ذذكان علذ ذذى الوضذ ذذع االجتمذ ذذاعي فذ ذذي مختلذ ذذف

أدى إل ذذى توس ذذع أنذ ذواع الجذ ذرائم االقتصذ ذذادية ،وبالتالذ ذذي زي ذذادة التهري ذذب للث ذذروات إل ذذى
ممذ ذا ّ
القطاعذذات ّ
بلذذدانهم األصذذلية بأثمذذان بخس ذذة وبكميذذات كبي ذرة ممذذا يضذذر باالقتصذذاد ال ذوطني 103نذذذكر منهذذا بصذذفة
خاصة:
* إضعاف العملة الوطنية.
* تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
* التعود على الربح السهل.
في الميدان االجتماعي

وتتلخص في اآلفات التالية:
* تفشذذي ظذذاهرة الرشذذوة وهذذي الطريقذذة التذذي يحذذاول بهذذا المهذذاجرون غيذذر الشذذرعيون الحصذذول علذذى
الوثائق اإلدارية الالزمة للبقاء في الجزائر.
* رواف استهالك المخدرات والمتاجرة بها.
* ظهور أقليات ذات نزعة دينية " مسيحية " في الجنوب الكبير خاصة بمدينة تمنراست.
* انتشذذار أعمذذال الشذذعوذة خاصذذة فذذي أواسذذط النسذذاء مذذن طذذرف األجانذذب السذذود األفارقذذة وخاصذذة
مذنهم النيجذريين وبذيعهم لخالئذط مذن المسذذاحيق ،األعشذاب والعقذاقير المستحضذرة خصيصذا للشذذعوذة
الضارة بالصحة.

في الميدان الصحي

ويتمثذل انعكذاس ظذاهرة انتشذار المهذاجرين غيذر الشذرعيين فذي الميذدان خاصذة فذي انتشذار األمذراض
الفتّاكذذة أو المعديذذة منهذذا ،كمذذرض فقذذدان المناعذذة المكتسذذبة (السذذيدا) حيذذث نجذذد أن هذذذا المذذرض فذذي
تزايد مستمر خاصة في الواليات الحدوديذة وتحتذل واليذة تمن ارسذت أعلذى نسذبة مذن المصذابين ،حيذث
أصبح هذا الداء يشكل تهديدا فعليا على الدولة الجزائرية.
باإلضذافة إلذى ذلذذك فذبن الظذذروف المزريذة لإلقامذذة فذي البيذوت القصذذديرية ،سذاعد علذذى ظهذور أوبئذذة
ممذا
خطيذرة يصذذعب التصذذدي لهذذا كذذداء السذذل وانتشذذار األوبئذذة كالتيفوئيذذد واألمذراض الجلديذذة وغيرهذذا ّ
 103للمزيد

أنظرwww.algerie360.com/ar/18653 :

ذلبا فذذي تطبيذذق سياسذذة الخريطذذة الوطنيذذة نتيجذذة االخذذتالالت التذذي أحذذدثها العذذدد الهائذذل مذذن
أثّ ذر سذ ً
النازحين.

المطلب الثاني :اآلليات األمنية والسياسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
عملذذت الحكومذذة الجزائريذذة علذذى تبنذذي إسذذتراتيجية لمواجهذذة ظذذاهرة الهج ذرة غيذذر القانونيذذة تتمحذذور
حول األولويات الثالث اآلتية:
 معرفـــة التـــدفقات :م ذذن أج ذذل س ذذيطرة أفض ذذل عل ذذى الت ذذدفقات وع ذذت الدول ذذة الجزائري ذذة بض ذذرورة
معرفتها ،وبناء عليه منذ سنة  5888تنشر الشرطة الوطنية بصورة منتظمة نشذرات لتسذجيل
اإلحصذذائيات الخاصذذة بحركذذة السذذكان األجانذذب علذذى األ ارضذذي الجزائريذذة .كمذذا يجذذري منذذذ
سنوات إنشاء معهد للبحث والدراسات حول الهجرات والخالف حول الجهذة التذي يتبذع لهذا لذم
يعذذد يشذذكل عقبذذة فذذي وجذذه هذذذا المشذذروع بعذذد ق ذرار رئذذيس الجمهوريذذة ببنشذذاء مركذذز للوثذذائق
واإلحص ذذائيات ح ذذول ت ذذدفقات الهجذ ذرة تح ذذت إشذ ذراف و ازرة الداخلي ذذة ،واله ذذدف م ذذن وراء ه ذذذا
االختيار هو تشجيع جمع المعلومات عن تدفقات الهجرة بمساعدة مصادر موثوق بهذا نابعذة
م ذذن هيئ ذذات مكلف ذذة ب ذذبدارة حرك ذذة الس ذذكان األجان ذذب أي و ازرت ذذي الخارجي ذذة والجالي ذذة الوطني ذذة
بالخارف ،العمل والتضامن االجتماعي والداخلية والوحدات المحلية والشذرطة الوطنيذة واإلدارة
العامة األمن الوطني والجمارك والجيش الشعبي الوطني.104
 السيطرة على التدفقات :فالشرطة الوطنية وشرطة الحدود مكلفة بالسيطرة علذى الهجذرة الس ّذرية،
وتتذذوزع بيانذذات الشذذرطة الوطنيذذة المتعلقذذة بالسذذيطرة علذذى األجانذذب الموجذذودين بصذذورة غيذذر
شرعية على األراضي الجزائرية بين ثالث أنواع من األعمال:105
 -1التوقيفات.
 -5الس ذذجن والط ذذرد :األش ذذخاص الموق ذذوفين بس ذذبب اإلقام ذذة غي ذذر الش ذذرعية عل ذذى األ ارض ذذي
إما يقادون إلى الحدود أو يدخلون إلى السجن بعد الحكم عليهم بتهم متنوعة.
الجزائرية ّ
 -4الحك ذذم المتس ذذامح :ألس ذذباب متنوع ذذة ب ذذدت الس ذذلطات الجزائري ذذة رحيم ذذة ومتس ذذامحة اتج ذذاه
فضلت السذلطات
الوجود المؤقت لبعض فئات األجانب على األراضي الجزائرية ،وبذلك ّ
الجزائرية لدوافع إنسانية تفادي اللجوء إلى الطرد والسماح بتجميذع األشذخاص الموقذوفين
في مواقع تحت المراقبة.

104

105

Mehdi Lahlou . Le Maghreb et les Migrations des africains du sud de Sahara . Casablanca . 2003
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 التعاون

ذر للتعذذاون
فالسذذلطات الجزائريذذة وفذذي إطذذار جهودهذذا لمكافحذذة تذذدفقات الهج ذرة تذذولي اهتمامذذا كبيذ ًا
اإلقليمي واألورومتوسطي لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وذلك من خالل:106

 -1التعذذاون مذذع الذذدول األوروبيذذة :فالتعذذاون مذذع الذذدول األوروبيذذة سذواء علذذى مسذذتوى المجموعذذة
األوروبيذذة أو علذذى المسذذتوى الثن ذائي ( فرنسذذا -إيطاليذذا -إسذذبانيا ) علذذى مسذذتوى المجموعذذة
يهذذدف إلذذى ترحيذذل المهذذاجرين السذ ّذريين وتذذدعيم قذذدرات الحكومذذة الجزائريذذة فذذي مجذذال الذذتحكم
في الهجرات.
 -5التعذذاون اإلقليمذذي :فذذالجزائر تحذذاول مذذن خذذالل إشذراك دول السذذاحل أن ت ذربط السذذيطرة علذذى
الهجرة غير الشرعية بترقية الدينامكية اإلقليمية ،وفي هذا اإلطار تشذارك فذي منظمذة النيبذاد
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
غيذذر الشذذرعية فذذي البلذذدان المرسذذلة ودول العبذذور ودول االسذذتقبال مذذن خذذالل اعتمذذاد وتطبيذذق مقاربذذة
متوازنة ومتناسقة في هذا المجال وخاصة من خالل وضع اإلجراءات المناسبة ،والتي تتمثل في:
 -1تط ذذوير آلي ذذات مقاوم ذذة الش ذذبكات الت ذذي تعم ذذل ف ذذي التهري ذذب غي ذذر الق ذذانوني للبش ذذر واالتج ذذار
باألشخاص ،والبحث عن وسائل لتوفير المساعدات الالزمة لضحايا هذه المخالفات.
 -5ت ذذدعيم التع ذذاون الفن ذذي خاص ذذة ف ذذي مج ذذال تك ذذوين وبن ذذاء ق ذذدرات الع ذذاملين ،وتجهي ذذز وس ذذائل
المراقبة للحدود.107
 -4تطوير اتفاقيات إعادة القبول على أساس شروط يتم ضبطها بصفة مشتركة.
 -3تشذذجيع االنضذذمام إلذذى االتفاقيذذات الدوليذذة فذذي هذذذا المجذذال وتطبيقهذذا بصذذفة فعليذذة وخاصذذة
البروتوكذ ذذول اإلضذ ذذافي التفاقيذ ذذة األمذ ذذم المتحذ ذذدة لمكافحذ ذذة الجريمذ ذذة المنظمذ ذذة عبذ ذذر الوطنيذ ذذة
والهادفة إلى منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص.
 -2تطذذوير تعذذاون أكثذذر فعاليذذة بذذين السذذلطات السياسذذية واألمنيذذة والقضذذائية فذذي مجذذال مكافحذذة
المنظمات اإلجرامية التي تسهم وتدعم الهجرة غير القانونية.
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المطلب الثالث :اآلليات القانونية واالقتصادية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أوال :اآلليات القانونية

تتجلذى الحاجذة إلذى التعامذل مذع المذواطنين األجانذب فذي إطذار قذانوني فذي مكافحذة الهجذرة غيذر
الشذرعية ،وهذي الظذاهرة التذي لذم تتوقذف عذن النمذو مطلقًذا .وذلذك مذن خذالل إجذراء التغييذرات علذى
التشذريعات الجزائريذة بموجذب القذانون رقذم  08 - 11بتذاريت  21يوليذو  2008الخذاص بذدخول

واقامة وتنقل األجانب في البالد.108
حيث تعتزم الجزائر تحسين السيطرة على تدفقات الهجرة ،وهي الظذاهرة التذي تواجههذا السذلطات
غيذر القذانون
باسذتمرار ،ألنهذا تفذتح الطريذق أمذام هجذرة غيذر قانونيذة ال يمكذن السذيطرة عليهذا وقذد ّ
هاما التشريعات السذابقة بشذكل جذذري فيمذا يتعلذق بحالذة األجانذب المنصذوص
الجديد بقدر ما يعتبر ً
عليهذا فذي القذانون رقذم  66 - 212بتذاريت  21يوليذو  1966والتذي أصذبحت قديمذة وتجاوزتهذا
األحداث والتغيرات العديدة التي طرأت على مجال الهجرة .109
ويسذعى القذانون الجديذد لعذام  2008إلذى تلبيذة الرغبذة فذي التعامذل مذع الهجذرة فذي إطذار قذانوني
مصذمم وفقًذا لوضذع تذدفق الهجذرة ،التذي تَواصذل نموهذا دون توقذف عذالوة علذى ذلذك ،فذبن تطذور
الجريمذة المنظمذة عبذر الوطنيذة وظذاهرة اإلرهذاب قذد أجبرتذا الج ازئذر علذى مواجهذة هذذه التحذديات
الجديذدة التذي تتطلذب السذيطرة المطلقذة علذى تنقذل األفذراد السذيما عبذر حذدودها لذئال تصذبح الهجذرة
غيذر القانونيذة قذوة موجهذة للجريمذة فذي ظذل مواجهذة األعذداد الكبيذرة مذن األجانذب المقيمذين بشذكل
سنويا بما في
قانوني وأعداد المهاجرين غير الشرعيين اآلخذة في التزايد الذين يعبرون حدود البالد ً
ذلك المئات من المواطنين الجزائريين الذين يحاولون بشكل يذومي الوصذول ،فذي مخذاطرة بذأرواحهم
اجبذا علذى الج ازئذر مراجعذة وتعذديل قوانينهذا
إلى الضفة الشمالية من البحر األبيض المتوسط بذات و ً
المتعلقة بهذا المجال التي بقيت دون تغيير لسنوات طوال.
بعد إق ارره وفقًا إلجراء قذانوني قذدم بموجبذه " الكتذاب األبذيض " أمذام البرلمذان ،فذبن قذانون5881
الجديد من شذأنه أن يلبذي الرغبذة فذي التعامذل مذع تذدفقات الهجذرة المختلفذة واآلخذذة فذي الت ازيذد مذن
خذالل إطذار قذانوني جديذد  .ويهذدف مشذروع القذانون الجديذد إلذى تحديذد شذروط دخذول األجانذب
وخذروجهم واقذامتهم وتذنقلهم فذي الج ازئذر بموجذب االتفاقيذات الدوليذة التذي تشذترك فيهذا الج ازئذر
108
تم نشر القانون رقم  08 - 11بتاريت  21يوليو  2008الخاص بدخول وخروف واقامة وتنقل األجانب في
ّ
الجزائر في الجريدة الرسمية .العدد رقم  232بتاريت  22يوليو2008
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تجدر اإلشارة إلى أن القانون رقم  66 - 212بتاريت  21يوليو  1966تم تطبيقه حتى عام  ، 2008أي لمدة

عاما تقر ًيبا.
ً 40

ذاء عليذه فذبن اإلجذراءات التشذريعية الجديذدة تنطذوي علذى
واالتفاقات التبادلية التذي وقعذت عليهذا ،وبن ً
طرق عملية إلدارة تنقالت األجانب المقيمين وغير المقيمذين وشذروط إقذامتهم وتذنقلهم والتصذريحات
الخاصة بالتوظيف واإلقامة في البالد .وفي حالة انتهاك هذا اإلطار القانوني يتم علذى الفذور تنفيذذ
القانون أمام ساحات محاكم البالد .
ويحدد القانون اإلجراءات الجنائية التي تنطبق على أي شخص تذتم إدانتذه بانتهذاك القذانون وفقًذا
لما هو منصوص عليه بموجب هذا القانون ،وهو ما يعاقب عليه إدارًيا بالترحيل وفقًا للمذادة )(22

يوما حسذب مذا جذاء
التي يطلب بموجبها من األجنبي قيد النزاع مغادرة الجزائر في غضون ثالثين ً
في المادة ) (30التي تنص على أنه يتم ترحيل أي أجنبي بموجب مرسوم من وزير الداخلية :
تهديدا للنظام العام أو ألمن الدولة.
 إذا تبين للسلطات اإلدارية أن وجوده في الجزائر يشكل
ً
 إذا صدر في حقه حكم أو قرار قضائي نهائي يتضمن عقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكابه
جناية أو جنحة.
 إذا لم يغادر اإلقلذيم الج ازئذري فذي المواعيذد المحذددة لذه طبقًذا ألحكذام المذادة ) (22الفقرتذان
" "1و " "5ما لم يثبت أن تأخره يعود إلى قوة قاهرة .
ويراعي القانون المصالح االقتصادية واإلستراتيجية للجزائر ،فضذال عذن الخيذارات المتعلقذة بسياسذة
التوظيف الوطنية وأولويات األمن والنظام العام .وهذا يعنذي أن وصذول األجانذب إلذى الذبالد يخضذع
للتنظيم على نحو دقيق من أجل تسهيل اتخاذ اإلجراءات من جانب اإلدارات المسذؤولة عذن مراقبذة
األجانذب ،ومذن أجذل تذوفير الحمايذة لهذؤالء األجانذب الذذين دخلذوا الج ازئذر بشذكل قذانوني أو الذذين
يتواجدون في البلد كمقيمين فقط كجزء من احترام قوانين البلد..
باختصذار يمكننذا القذول إن قذانون  2008زاد بشذكل كبيذر مذن صذالحيات السذلطات المعنيذة
بمراقبذة وضذع األجانذب ،والسذيما المتعلقذة بذرفض الذدخول إلذى الذبالد ،حيذث يكذون الذوالي هذو
حصر
ًا
كامال للبت في هذا الموضوع وهو األمر الذي كان يقع
الشخص الوحيد المخول تخويال ً
ضمن اختصاص وزير الداخلية في السابق 110على النحو المنصوص عليه في التشريعات السذابقة
لعام  1966وكذان الغذرض مذن هذذا القذانون هذو تذوفير مزيذد مذن المرونذة بخصذوص هذذا التصذرف
من أجل مكافحة الهجرة غير القانونية على نحو أكثر فاعلية.111
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المادة الخامسة (  ) 82من القانون

 111باألساس والة المناطق الحدودية على سبيل المثال واليات المنطقة الشاسعة في جنوب البالد التي لديها حدود كبيرة مع دول
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى :مالي والنيجر وموريتانيا أو دول المغرب الغربي :تونس والمغرب وليبيا.

في هذه الوثيقة القانونية يمنح القانون الوكالء المخولين سلطة مطالبة األجانب ببثبذات مذوقفهم
وحق المصادرة وحق االسذتيالء علذى جذوازات السذفر ووثذائق السذفر الخاصذة باألجانذب ممذن يشذتبه
في كونهم مهاجرين غير شرعيين في مقابل منحهم إيصال استالم ريثما يتم التوصذل إلذى حكذم فذي
قضيتهم .112وااللتزامات المفروضة علذى األجانذب الذذين يذدخلون الج ازئذر هذي االلت ازمذات التقليديذة
تماما نفس االلت ازمذات المطلوبذة فذي أي مكذان آخذر ،وذلذك مذن أجذل التأكذد مذن صذحة وثذائق السذفر
ً
ومذع ذلذك علينذا أن نفذرق بذين الضذوابط المفروضذة علذى األجانذب المقيمذين وغيذر المقيمذين فالفئذة
األولذى تمذنح بطاقذة إقامذة وفقًذا لعذدد معذين مذن الشذروط الواجذب توافرهذا  .أمذا الفئذة الثانيذة وفقًذا
للقذانون يعتبذر غيذر مقذيم األجنبذي العذابر لإلقلذيم الج ازئذري أو الذذي يذأتي إليذه لإلقامذة بذه لمذدة ال
يومذا دون أن يكذون لذه القصذد فذي تثبيذت إقامتذه أو ممارسذة نشذاط مهنذي أو نشذاط
تتجاوز تسعين ً
مأجور به .واألمر ذاته بالنسبة لتمديد اإلقامة أكثر من مدة التأشيرة القنصلية.
لمواجهة الهجرة غير القانونية ،حدد القانون مدة تأشيرة العبور بسذبعة أيذام ،ويمكذن تجديذدها مذرة
واحذدة فقذط مذع اشذتراط خذاص بمذوارد المعيشذة لألجنبذي قيذد العبذور فيجذب أن تكذون لذدى هذذا
الشخص موارد معيشة لمدة اإلقامة الممنوحة له وتكون لديه تأشيرة دخذول إلذى وجهتذه النهائيذة وا ّال

فسيتم رفض منحه تأشيرة عبور جزائرية.113

وباتخاذ التدابير الوقائية تعاملت الهيئة التشريعية الجزائرية مع مشكلة الهجذرة غيذر القانونيذة مذن
خالل ثني المهاجرين غير الشرعيين عن قرار دخولهم الجزائر مسبقًا باإلضافة إلى ذلك
ق ّذدمت إجذراءات قمعيذة صذارمة يذتم تطبيقهذا علذى األجانذب حذال عذدم االمتثذال للشذروط المفروضذة
بموجذب القذانون .وأحذد هذذه اإلجذراءات القمعيذة األولذى فذي مجذال مكافحذة الهجذرة غيذر القانونيذة

ومنصوصذا عليذه فذي القذانون هذو الترحيذل لمذن يشذكل وجذوده
اءا إدارًيذا بطبيعتذه
ً
والذذي يعذد إجذر ً
تهديدا لألمن العام وألمن الدولة وللمصالح الوطنية .وكل األسباب التي يمكن االستناد إليها لتبرير
ً
قرار الترحيل.114
كما تم إنشاء مراكز احتجاز في الجزائر ،على الرغم مذن الجذدل الذذي يحذيط بهذا وتذردد الحكومذة
الجزائرية في اتخاذ هذه الخطوة  .وآلت مراكز االعتقال هذه التي يطلق عليها علذى نحذو دقيذق فذي
112
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أنظر المادة الخامسة والعشرون (  ) 52من القانون
ويفسر هذا التدبير في ضوء حقيقة أن معظم األجانب الذين يكونون في وضع غير قانوني في الجزائر ،وال سيما أولئك

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

ذاء علذى اقتذراح مذن
القانون اسم ) مراكز انتظذار ) فذي النهايذة إلذى إدراجهذا فذي الوثيقذة القانونيذة بن ً
جانب بلدان جنوب أوروبا أثناء وضع الميثاق األوروبي بشأن الهجرة واللجوء الذي تم اعتمذاده فذي
مدينذة " كذان " الفرنسذية مذن قبذل وزراء الداخليذة والعذدل لذدول االتحذاد األوروبذي  .وتهذدف م اركذز
االنتظار هذه إلذى إيذواء الرعايذا األجانذب الموجذودين فذي وضذعية غيذر قانونيذة ،فذي انتظذار طذردهم
إلذى الحذدود أو تحذويلهم إلذى بلذدهم األصذلي  .ومذع ذلذك لذم يذتم إقامتهذا بشذكل دائذم ،حيذث يمكذن
إنشاؤها بموجب تشريع من قبل الحكومة حسب االقتضاء.
أيضذا القذانون الج ازئذري بشذأن األجانذب علذى مزيذد مذن اإلجذراءات القضذائية الصذارمة
ونذص ً
لمعاقبذة الهجذرة غيذر القانونيذة  .ومذع أخذذ هذذا فذي الحسذبان يمكذن تطبيذق عقوبذات جنائيذة علذى
الصعيدين المالي والسجن على األجانب في وضعية غير قانونية  .وثمة غ ارمذات متنوعذة وتسذتند
إلى عدم الوفاء بااللت ازمذات برفذع اإلقذ اررات الخاصذة باألجانذب .أمذا بالنسذبة للسذجن فهذذا يعنذي أنذه
يمكن الحكم على مرتكب مخالفة القانون بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر .والقصد من هذا التشديد
أيضذا مضذاعفتها بفذرض الغ ارمذات ،هذو ردع ومكافحذة الهجذرة غيذر
فذي العقوبذات التذي يمكذن ً
القانونية.115
ويضذاف إلذى هذذه العقوبذات جذزاءات وعقوبذات إضذافية ألي فذرد يثبذت تورطذه فذي مثذل هذذه
الجرائم .وأشد هذه العقوبات من دون شك هو المنع من اإلقامة لمرتكب هذذه المخالفذات  .يمنذع مذن
اإلقامة لمدة عشر سنوات األجنبي الذي صدر بحقه حكم بالترحيل أو أمر بالطرد .وينطبق الشيء
ذاته على عقد الزواف االسمي فقط حيث تطبق عقوبة خمذس سذنوات مذع مصذادرة الممتلكذات .كمذا
أيضذا علذى االشذتراك فذي الجريمذة ،إذا كذان يعمذل علذى تسذهيل دخذول األجنبذي إلذى
يعاقب القذانون ً
الذبالد بشذكل غيذر قذانوني فذي األسذاس هذذا يعنذي ( مهربذوا البشذر ( السذيما الج ازئذريين الذذين قذد
ذر المهذاجرين ،والذذين قذد يعذاقبون بالسذجن لفتذرة تتذراوح مذن سذنتين إلذى خمذس سذنوات .
يسذاعدون س ًا

ويعاقذب بالغ ارمذات التواطذؤ بعذدم تقذديم تقريذر مذن جانذب صذاحب العمذل أو صذاحب العقذار

المتخصص أو العادي بشأن األجانب الذذين ارتكبذوا مخالفذات عذدة تصذل إلذى االعتقذال الذدائم لكذل
شخص يقذوم بصذفة مباشذرة أو غيذر مباشذرة بتسذهيل أو محاولذة تسذهيل دخذول أو تنقذل أو إقامذة أو
خروف أجنبي من اإلقليم الجزائري بصفة غير قانونية .
وباعتمذاد قذانون  2008قامذت الهيئذة التشذريعية الجزائريذة قبذل كذل شذيء بتغييذر التشذريعات
السذابقة المتعلقذة بوضذع األجانذب ،والتذي أصذبحت ملغذاة فذي ظذل التحذوالت الجاريذة  .بالمقابذل تذم
115

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

منحهذا أداة قانونيذة جديذدة لمكافحذة الهجذرة غيذر القانونيذة مذن أجذل الحذد مذن تذدفقات المهذاجرين
القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبذرى الذذين فذي ظذل عذدم قذدرتهم علذى الوصذول إلذى أوروبذا
يجبرون على اإلقامة حيث هذم مذن أجذل تذوطين أنفسذهم هنذاك واسذتقدام أسذرهم  .وبذالتزامن مذع ذلذك
الحراقة ( شكل من أشكال الهجرة الجديدة التي ينتقل من خاللها
فبن هذا القانون يسري ً
أيضا على ّ
المواطنذون الجزائريذون وغيذرهم مذن األجانذب علذى أمذل الوصذول إلذى السذواحل اإلسذبانية أو
اإليطالية).

ثانيا :اآلليات االقتصادية

على اعتبار أن الدافع االقتصادي يعد من أبرز أسباب نزوح الشذباب الج ازئذري إلذى الهجذرة غيذر
الشرعية نحو أوروبا ،فقد عملت الجزائر في إطار مكافحذة الهجذرة غيذر الشذرعية علذى تقلذيص نسذبة
البطال ذذة ب ذذين الش ذذباب وذل ذذك م ذذن خ ذذالل تفعي ذذل السياس ذذة الوطني ذذة لترقي ذذة التش ذذغيل ومكافح ذذة البطال ذذة
المصذذادق عليهذذا مذذن قبذذل الحكومذذة سذذنة  5889والتذذي ترمذذي إلذذى ترقيذذة وتذذدعيم تطذذوير المؤسسذذات
المصذذغرة المحدثذذة مذذن طذذرف الشذذباب البطذذالين أصذذحاب المشذذاريع وذلذذك فذذي إطذذار دعذذم إحذذداث
النشاطات المسيرة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة .فالسياسذة الجديذدة لترقيذة تشذغيل
الشباب تأخذ بعين االعتبار التوصيات المنبثقة عن لقاء الحكومة مع الوالة الذي خصذص لموضذوع
الشباب ،كما أنها تتكفل بتنفيذ ق اررات المجلس الوزاري المشذترك المخصذص لظذاهرة الهجذرة الس ّذرية.
وفي هذا السياق تم إنشاء لجان انتقاء واعتماد وتمويذل مشذاريع االسذتثمارات علذى مسذتوى الوكذاالت

الوالئية للصندوق الوطني للتأمين على البطالة حيث
تتكفل هذه اللجان بدراسة المشاريع التي يقدمها البطال أو البطالون ذوي المشاريع وتمويلها.
وفذذي هذذذا الصذذدد سذذتمنح األولويذذة للتكفذذل باحتياجذذات اإلدمذذاف المهنذذي للشذذباب الذذذين يمثلذذون أزيذذد
من  % 48من مجموع السكان الباحثين عن العمل .وتعتمد السياسة الجديدة لترقيذة تشذغيل الشذباب
على:
* دعم ترقية التشغيل المأجور.
* إنشذذاء جهذذاز المسذذاعدة علذذى اإلدمذذاف المهنذذي ( )DAIPيتكذذون ويتضذذمن هذذذا الجهذذاز ثالثذذة عقذذود
إدماف :
 -1عقذذود إدمذذاف حذذاملي الشذذهادات ) (CIDموجهذذة لخريجذذي التعلذذيم العذذالي " الطذذور القصذذير المذذدى
والطور الطويل المدى " وكذا التقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني.

 -5عقذذود اإلدمذذاف المهنذذي ) (CIPموجهذذة للشذذباب طذذالبي العمذذل ألول م ذرة خريجذذي الطذذور الثذذانوي
لمنظومة التربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تكوينا تمهينيا.
 -4عقود تكوين /إدماف ) (CFIموجهة لطالبي الشغل بدون تكوين وال تأهيل.
إن تنفيذ إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة ،تزامنا مذع تطبيذق اإلصذالحات علذى مسذتوى
القطاعات المعنية سيكون من نتائجهذا تحقيذق معذدل سذنوي لإلدمذاف المهنذي يتذراوح بذين 428.888
و 328.888منص ذذب ش ذذغل لفائ ذذدة الش ذذباب ف ذذي إط ذذار الجه ذذاز الجديذ ذد ال ذذذي س ذذينطلق ابت ذذداء م ذذن
السداسي الثاني من سنة  ،5881وكذا تحسين مسذتوى التوظيذف الذدائم حيذث يهذدف جهذاز اإلدمذاف
الجديذ ذذد إلذ ذذى رفذ ذذع نسذ ذذبة التثبيذ ذذت مذ ذذن  15إلذ ذذى  33%بمذ ذذا يسذ ذذمح ابتذ ذذداء مذ ذذن سذ ذذنة  5889بفذ ذذتح
 148.888منص ذذب دائ ذذم ف ذذي إط ذذار الجه ذذاز و  18.888منص ذذب مباش ذذر ف ذذي إط ذذار جه ذذاز خل ذذق
النشذ ذ ذذاطات أي مذ ذ ذذا مجموعذ ذ ذذه  198.888منصذ ذ ذذب دائذ ذ ذذم سذ ذ ذذنويا .كمذ ذ ذذا أن الشذ ذ ذذق المتعلذ ذ ذذق بذ ذ ذذدعم
المسذذتخدمين عذذن طريذذق إج ذراءات تشذذجيعية علذذى االسذذتثمار سيسذذمح بتذذوفير  514.888منصذذب
عمل كمعدل سنوي خالل الفترة .5814-5889
عمومذذا ف ذذبن التقذذديرات للفتذ ذرة  5814-5889تش ذذير إلذذى ت ذذوفير  325.212منصذذب عم ذذل كمع ذذدل
سنوي .وهو ما سيسمح بتحقيق األهداف األساسية وهي:
* خفض نسبة البطالة إلى أقل من  10%بحلول سنة .5814
* مواصلة خفض نسبة البطالة إلى أقل من  9%خالل الفترة .5813-5818

خالصة الفصل :
بعدا قانونيا خالفا لما كانذت عليذه سذابقا ،وذلذك بانتظذام الذدول
أخذت الهجرة بمرور الزمن تعرف ً
وترسذ ذذيم حذ ذذدودها إضذ ذذافة إلذ ذذى إصذ ذذدارها للتش ذ ذريعات والق ذ ذوانين الخاصذ ذذة بتنظذ ذذيم تنقذ ذذل األشذ ذذخاص
وهجرتهم ،وعليه تم اعتبار كل خروف أو تجاوز لتلك القذوانين واألنظمذة هجذرة غيذر شذرعية .فذالهجرة
بصذفة عامذة تعنذي انتقذذال فذرد أو مجموعذة مذن األفذراد مذن بلذد إلذى آخذذر بهذدف البحذث عذن ظذذروف
معيشية أفضل من تلك المتواجدة في البلد األصلي للمهاجر .كما قد يختلف الهدف أو الغذرض مذن
الهج ذرة مذذن مجذذرد البحذذث عذذن تحسذذين الوضذذع االقتصذذادي إلذذى زيذذارة عذذالف أو مذذن أجذذل الد ارسذذة
وبالتذذالي فذذالهجرة تتغيذذر حسذذب دوافعهذذا مذذن هج ذرة مؤقتذذة عذذابرة إلذذى هج ذرة 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...
روف برنذامج األمذم المتحذدة اإلنمذائي  UNDPلمفهذوم األمذن اإلنسذاني الذذي أخذذ ينتشذر فيمذا بعذد
ّ
ودعمتذذه دول عديذذدة وظهذور العديذذد مذذن الخطذوات التذذي اتخذذذتها منظمذذة األمذذم
هنذذا وهنذذاكّ ،
وتبنتذذه ّ
المتحذذدة خذذالل السذذنوات الماض ذذية ،وهذذو

يرّكذ ذز علذذى حمايذذة الم ذذدنيين واألطفذذال ،وتقذذديم الرعاي ذذة

الصذحية ومكافحذذة المخذدرات والهجذرة اإلجباريذة ومواجهذذة الجريمذة المنظمذذة ،وهذو مذذا يتضذمنه العهذذد
الذدولي الخذاص بذذالحقوق االقتصذادية واالجتماعيذذة والثقافيذة والعهذذد الذدولي الخذذاص بذالحقوق المدنيذذة
العمذال المهذاجرين وأفذراد أسذرهم .ومذن جانذب آخذر
والسياسية واالتفاقية الدولية لحمايذة حقذوق جميذع ّ
تض ذذمنت سياس ذذة الجذ ذوار األوروب ذذي مفه ذذوم األم ذذن اإلنس ذذاني ع ذذن طري ذذق تق ذذديم المسذ ذاعدة اإلنس ذذانية
والفنية لدول الجوار األوروبي من خالل برنامج مشترك فيما بينها.
ومقوماتذه إضذافة إلذى التطذرق
وسوف نتناول في هذا الفصل مفهذوم األمذن اإلنسذاني وخصائصذه ّ
إلذى سياسذة الجذوار األوروبذي وهياكلهذا وأدواتهذا المختلفذذة وآلياتهذا فذي مكافحذة الهجذرة غيذر الشذذرعية،
وكي ذف يمكذذن لتعزيذذز آليذذة األمذذن اإلنسذذاني فذذي الحذذد مذذن انتشذذار ظذذاهرة الهج ذرة غيذذر الشذذرعية مذذن
الجزائر إلى الدول األوروبية جنوب المتوسط.

المبحث األول :ماهية األمن اإلنساني
مذذن بذذين اإلف ذ ارزات النظريذذة للعولمذذة القيميذذة هذذو توسذذيع المجذذال النقذذدي ليشذذمل الد ارسذذات األمنيذذة
أيضذذا وذلذذك مذذن خذذالل إدراف عذذدد مذذن المتغي ذرات التذذي َع ذ ّدلت مذذن مركزيذذة الدولذذة ومنطقهذذا .كمذذا
أيضا مركزية التهديدات والمخاطر من الطبيعة الصلبة ( العسكرية واالقتصذادية ) إلذى اللّينذة
حولت ً
ّ

أيض ذا بتنذذامي دور الفواعذذل غيذذر الدوليذذة فذذي
(بيئيذذة ،ثقافيذذة ،عرقيذذة ،لغويذذة ...الذذت ) مذذع اإلق ذرار ً
أدى إل ذذى توس ذذيع مجذ ذال ومنط ذذق األم ذذن ليش ذذمل النظ ذذام ال ذذدولي ال ذذدول
حركي ذذات الالأم ذذن وه ذذذا م ذذا ّ
المجتمعذذات واإلنسذذان الذذذي أصذذبح وحذذدة أساسذذية فذذي منظذذور األمذذن اإلنسذذاني .وعليذذه سذذوف نتنذذاول
فذذي هذذذا المبحذذث المفهذذوم التقليذذدي لألمذذن ثذذم مفهذذوم األمذذن اإلنسذذاني ومذذن ثذذم نعذذرف علذذى خصذذائص
ومقومات األمن اإلنساني.
المطلب األول :مفهوم األمن
إرتذذبط مفهذذوم األمذذن مذذن جانذذب المنظذذور التقليذذدي بقذذدرة الدولذذة علذذى اسذذتخدام قذذدرتها فذذي إدارة
المخاطر التي تهدد سيادتها ووحدتها الترابية واستقرارها السياسي وذلك في مواجهة الوحذدات الدوليذة

األخ ذذرى .116وب ذذذلك ف ذذبن األم ذذن ه ذذو مذ ذرادف للمص ذذلحة الوطني ذذة وكيفي ذذة حمايته ذذا وتعزيزه ذذا وذل ذذك
القوة في شقّها العسكري.
باالعتماد على ّ
وف ذذي ه ذذذا الس ذذياق ع ذ ّذرف أرنول ذذد وولف ذذز  Arnold Wolfizاألم ذذن عل ذذى أن ذذه يعن ذذي ف ذذي جانب ذذه
الموضذذوعي ":غيذذاب التهديذذدات ضذذد القذ ّذيم المركزيذذة فذذي معنذذى ذاتذذي ،غيذذاب الخذذوف مذذن أن تكذذون
تلك القيم محل هجوم".117

أمن ذ ذذا " أي الطمأنين ذ ذذة
أم ذ ذذا األم ذ ذذن م ذ ذذن الناحي ذ ذذة اللغوي ذ ذذة فه ذ ذذو مش ذ ذذتق م ذ ذذن الفع ذ ذذل " أم ذ ذذن " ً " ،
ّ
آمنذذا حتذ ذذى يستق ذ ذذر األمذذن فذذي قلبذذه ،118وبذذذلك فهذ ذذو يذذدل علذذى انتهذذاء
واالسذذتقرار وال يكذذون اإلنسذذان ً
الخطر ،وانتفاء الخوف والتهديدات وتوافر الشروط الالزمة لهذا الشعور.

وفذذي الق ذرآن الك ذريم ،ذكذذر ا سذذبحانه وتعذذالى فذذي محكذذم تنزيلذذه بعذذد بسذذم ا الذذرحمن الذذرحيم":
رب هذا البيت ال ّذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف  ".وعليه فقد امتن ا تعالى
فليعبدوا ّ
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علذى اإلنسذذان بنعمتذذي الغذذذاء واألمذن ،وبذذذلك فذذالخوف بهذذذا المعنذى يعنذي التهديذذد الشذذامل سذواء منذذه
االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي ،الداخلي منه والخارجي.

ويذذرى األصذذفهاني أن  ":أصذذل األمذذن طمأنينذذة الذذنفس وزوال الخذذوف ".119فذذاألمن بهذذذا المعنذذى

م ذرتبط باإلنسذذان ،وعليذذه فالحذذديث عذذن األمذذن يعنذذي الحذذديث عذذن الحيذذاة نفسذذها واألمذذن هذذو الحاجذذة
األولى والمطلب الدائم لإلنسان.
واألمذذن فذذي اللغذذة الفرنسذذية  Sécuritéوتعنذذي ":وضذذعية ال تطذذرح أي خطذذر ومخذذاطرة جسذذدية أو

حادث أو سرقة أو تدمير .هذه البنية تمثل أمن شامل".120

أما كلمة األمن في اللغة االنجليزية  Securityفتعني ":الحالة التذي يشذعر فيهذا اإلنسذان باألمذان
ّ
والتحرر من الخطر والمخاطر".121
وتعرفه دائرة المعارف االجتماعية بأنه ":قدرة الدولة على حماية قيمها من التهديدات الخارجية".
عرف ذذت األمذذن عل ذذى أنذذه ":حماي ذذة األمذذة م ذذن خطذذر الس ذذيطرة
أمذذا دائذ ذرة المعذذارف البريطاني ذذة فقذذد ّ
ّ
122
األجنبية ".
وتعذ ّذرف جامعذذة الذذدول العربيذذة األمذذن بأنذذه ":قذذدرة األمذذة العربيذذة فذذي الذذدفاع عذذن أمنهذذا وحقوقهذذا
وصيانة استقاللها وسيادتها على أراضيها وتنمية القدرات واإلمكانات العربيذة فذي مختلذف المجذاالت
السياسذذية واالقتصذذادية والثقافيذذة واالجتماعيذذة ،مسذذتندة إلذذى القذذدرة العسذذكرية والدبلوماسذذية ،آخذذذة فذذي
االعتبذار االحتياجذذات األمنيذذة الوطنيذذة لكذذل دولذذة واإلمكانذذات المتاحذذة والمتغيذرات الداخليذذة واإلقليميذذة

والدولية التي تؤثر على األمن القومي العربي".123

أما باري بوزان  Barry Buzanأحد أبرز خبراء الدراسات األمنيذة فذي العذالم فيع ّذرف األمذن علذى
ّ
أن ذذه ":العم ذذل عل ذذى التح ذذرر م ذذن التهدي ذذد ".وف ذذي س ذذياق النظ ذذام ال ذذدولي ف ذذبن األم ذذن ه ذذو ق ذذدرة ال ذذدول
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والمجتمعذذات علذذى الحفذذاظ علذذى كيانهذذا المسذذتقل وتماسذذكها الذذوظيفي ضذذد قذذوى التغييذذر التذذي تعتبرهذذا

معادية".124

ميز باري بوزان بين خمسة أبعاد أساسية لألمن:125
وقد ّ
 البعد العسكرا:

تعتبذذر المعذذدات واآلالت العسذذكرية ضذذمن األدوات الهامذذة واألساسذذية فذذي إقامذذة وتحقيذذق األمذذن
على اعتبار أن هذه األخيرة إذا ما ضعفت قد تذؤدي إلذى تعذريض األمذن الذوطني للخطذر وبذذلك
مطمعذذا للذذدول األخذذرى .وتعذذود أهميذذة البعذذد العسذذكري حسذذب بذذاري بذذوزان إلذذى أن النتذذائج
تصذذبح
ً
ذالقوة العس ذذكرية أو اس ذذتعمالها بطريق ذذة مباشذ ذرة س ذذوف يترت ذذب عل ذذى ذل ذذك
المترتب ذذة عل ذذى التهدي ذذد ب ذ ّ
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
قواتها العسكرية من خالل شراء األسذلحة وتذوفير الق ّذوات الكافيذة لذردع الخصذوم وتحقيذق النصذر فذي
ّ
حال نشوب الحرب.
 البعد السياسي:

يعتبذذر عامذذل االسذذتقرار السياسذذي وتعذ ّذدد القذذوى المتداخلذذة فذذي إطذذار عمليذذة صذذنع القذرار إضذذافة
إلذذى اخذذتالف األيذذديولوجيات السياسذذية مذذن بذذين أهذذم العوامذذل التذذي تهذ ّذدد أمذذن واسذذتقرار الذذدول.
التردي السياسي والذي يعني غياب مؤسسات سياسية قذادرة علذى العمذل وانقسذام الفئذة
فالتّخلف و ّ
ممذذا يعطذذي للذذدول والقذذوى
الحاكمذذة سذذيؤدي فذذي النهايذذة إلذذى نذذوع مذذن عذذدم االسذذتقرار السياسذذيّ ،
الخارجية فرصة انتهاز الوضع من أجل تحقيق مصالحها في مواجهة هذذه الدولذة غيذر المسذتقرة
سياسيا وبذلك ينتج تهديذد ألمذن الدولذة خاصذة بعذد أن أصذبح للعوامذل السياسذية دور فذي تحقيذق
األهداف الذاتية للدول يفوق األساليب العسكرية بمراحل.

Barry Buzan . People , State and Fear : an agenda for international securities in the post-col war Era . 2ed .
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إضافة إلى ذلك فذبن وجذود أحذالف وتكذتالت تتعذارض مذع مصذالح الدولذة أو فذرض عقوبذات رادعذة
نوعذذا مذذن اال أمذذن يهذ ّذدد الدولذذة
عليهذذا أو تهميشذذها وتجميذذد عضذذويتها فذذي المنظمذذات الدوليذذة ،يعتبذذر ً
ومصالحها القومية.
 البعد االقتصادا:

ألي دولذذة
يعذذد البعذذد االقتصذذادي بالتحديذذد مذذن أهذذم وأخطذذر عوامذذل التهديذذد لألمذذن القذذومي ّ
ذؤدي فذذي غالذذب األحيذذان
فالتبعيذذة للخذذارف وتلقذذي المسذذاعدات والقذذروض ونقذذص رؤوس األمذذوال يذ ّ
قم ذذة
إل ذذى تبعي ذذة سياس ذذية ،وف ذذي ه ذذذا الس ذذياق ي ذذرى بع ذذض الب ذذاحثين أن البع ذذد االقتص ذذادي يعتب ذذر ّ

ألي دولة.
التهديد لألمن القومي ّ
ومصذذدر التهديذذد األمنذذي فذذي المجذذال االقتصذذادي يذذأتي فذذي األسذذاس مذذن حقيقذذة أن المنافسذذة

والمخذذاطرة جذذزء مذذن النظذذام االقتصذذادي الذذدولي ،126األمذذر الذذذي يجعذذل الشذذعور بالتهديذذد مسذذتمر
اء أكانذت خفيذة أو معلنذة .ومذن أمثلذة
نتيجة لتقلبات السذوق والحذروب االقتصذادية بذين الذدول سذو ً
ذلك الحروب الخفية بين الدول المتقدمة اقتصاديا فمذن جهذة تضذغط الواليذات المتحذدة األمريكيذة
والدول األوروبيذة علذى الصذين مذن أجذل الرفذع مذن قيمذة عملتهذا الوطنيذة " الي َذوان " علذى اعتبذار
أن قيمة "الي َوان" المنخفضة نسبيا تؤدي إلى زيادة الصادرات الصينية للخارف وعجز فذي الميذزان
التجاري للدول المتعاملة اقتصذاديا مذع الصذين وعلذى أرسذها الواليذات المتحذدة األمريكيذة واإلتحذاد

األوروبي.127

ومذذن جهذذة ثانيذذة فمذذع األزمذذة الماليذذة العالميذذة األخي ذرة الناتجذذة عذذن الذذديون السذذيادية لذذبعض
الذذدول األوروبيذذة كاليونذذان واسذذبانيا والبرتغذذال انخفضذذت قيمذذة الذذدوالر واليذذورو مقابذذل قيمذذة الذذين
أدى إلى تراجع قيمذة الصذادرات اليابانيذة نتيجذة ارتفذاع قيمذة الذين ،وبالتذالي انخفذاض
الياباني ما ّ
األرب ذذاح التش ذذغيلية لعمالق ذذة التص ذذدير الياب ذذاني كس ذذوني ) (Sonyوتويوت ذذا ( (Toyotaونيس ذذان
أدى إلذذى تذذدخل الحكومذذة
) )Nissanوهونذذدا )  )Hondaمحركذذات عجلذذة االقتصذذاد اليابذذاني ،مذذا ّ
اليابانيذذة بواسذذطة البنذذك المركذذزي اليابذذاني فذذي سذذوق الصذذرف ببعذذادة قيمذذة الذذين إلذذى مسذذتوياته
العادية.

126
127

د .محمد سعيد قدري  .مرجع سابق  .ص ص 13-14
للمزيد أنظر صحيفة االقتصادية االلكترونية على الرابط

www.aleqt.com/2009/10/21/article_291082.htm l :

 البعد االجتماعي:
وينصرف هذا البعد من األمن إلى قدرة المجتمع على حفظ وحمايذة خصائصذه األساسذية فذي
مواجهذة المتغيذرات والتهديذذدات الفعليذة والمحتملذة ،وبصذذورة أكثذر دقّذة الحفذذاظ علذى اللّغذة والثقافذذة
والذذدين والعذذادات والتقاليذذد والهويذذة القوميذذة داخذذل حذذدود المجتمذذع بحيذذث تكذذون هذذذه الحذذدود قابلذذة
للنمو والتطور .وفي هذا السياق يرى وزير الدفاع األمريكي األسبق روربذرت ماكنمذار Robert

Macnamarفذي كتابذه "جذوهر األمذن" أن األمذن يعنذي ":التنميذة ولذيس المعذدات العسذكرية بذالرغم
مذذن ّأنذذه قذذد يشذذملها ،وال النشذذاط العسذذكري التقليذذدي بذذالرغم مذذن أنذذه يشذذمله ،األمذذن ه ذو التنميذذة
وبغي ذ ذذر التنميذ ذ ذذة ال يمك ذ ذ ذذن أن ي ذت ذ ذ ذذحقق األم ذ ذ ذذن ،واألم ذ ذ ذ ذذن يعنذ ذ ذ ذذي ضمذ ذ ذ ذذان الحذ ذ ذذد األدنذ ذ ذذى فذ ذ ذذي
إجذ ذ ذراءات ال ذنذ ذظذ ذ ذذام واالسذذتقرار ،وبغيذذر التنميذذة الداخليذذة يسذذتحيل إق ذرار النظذذام وبسذذط االسذذتقرار
وكلّما تقدمت التنمية يتقدم األمن
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كما أوضح جون كالتيند  John Kaltingفي مقاربته " األشكال البديلذة للذدفاع " أن البنذاء األمنذي
للذذدول لذذم يعذذد معذذزوال عذذن تذذأثيرات البيئذذة االجتماعيذذة التذذي تذذؤثر بذذدورها علذذى األمذذن الذذوطني للذذدول،
ويرجذذع ذلذذك إلذذى أن لألمذذن الذذوطني أبعذذاد اجتماعيذذة تبذذرز مذذن خذذالل تعبئذذة القذذوى االجتماعيذذة علذى
اختالف مكوناتهذا ومراكزهذا فذي مواجهذة جماعيذة لتهديذدات األمذن الذوطني

129

ويرجذع ذلذك باألسذاس

إلذذى التطذذور الكبيذذر فذذي الحيذذاة المعاصذرة .وفذذي الغالذذب تسذذتخدم صذذفة " مخذذاطر " فذذي الحذذديث عذذن
األمن المجتمعي بدالً من التهديدات التي تتالئم بصورة أفضل مع األمن العسكري.
 البعد البيئي:

وي ذرتبط بالمحافظذذة علذذى المحذذيط الحيذذوي الذذداخلي والذذدولي كعامذذل أساسذذي تتوقذذف عليذذه كذذل

األنشطة اإلنسانية ،كما أ ّكد باري بوزان على عدم عمل هذه األبعاد الخمسة بمعزل عن بعضذها
الذذبعض ،بذذل إن كذذالًّ منهذذا تحذذدد نقطذذة مركزيذذة أو بذذؤرة فذذي األشذذكال األمنيذذة وكذذذا الطريقذذة التذذي
قوية من المترابطات.
تترتب بها األولوياتّ ،
لكنها تعمل ّ
سوياً في شبكة ّ
ارتذذبط مفهذذوم األمذذن فذذي المنظذذور التقليذذدي بالدولذذة منذذذ معاهذذدة وسذذت فاليذذا  3631إلذذى غايذذة
كرسذذت الدولذذة الوطنيذذة كوحذذدة تحليذذل أساسذذية فذذي العالقذذات الدوليذذة
نهايذذة الحذذرب البذذاردة ،حيذذث ّ
علذى اعتبذار أنهذا الفاعذذل األساسذي والوحيذد فذذي النظذام الذدولي ،فالدولذة تقذذع فذي مركذز العالقذذات
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الدولية كفاعل رئيسي اعتبا ار لمذا كتبذه هذانس مورغذانتو  Hans Morgantoفذذي كتاب ذذه " السياسذذة
ذتنادا إلذذى مذذا قالذذه
بيذذن األمذذم " فالعالقذ ذذات الدوليذ ذذة هذي عالقذ ذذات بذذين وحذذدات سياسذذية منظمذة اسذ ً
ريمون آرون Raymond Aaron 130في كتابه " السلم والحرب بين األمم " عام .3962
فذذالمنظور ال ذواقعي يذذرى بذذأن العالقذذات الدوليذذة هذذي عبذذارة عذذن ص ذراع مذذن أجذذل القذ ّذوة بذذين دول
تسذعى لتعزيذز مصذالحها بشذكل منفذرد ،فذالواقعيون الكالسذيكيون كهذانز مورغذانتو وراينهولذد نذايبور
 Reinhold Naaburيعتقذذدون بذذأن الذذدول مثلهذذا مثذذل البشذذر تمتلذذك رغبذذة فطريذذة فذذي السذذيطرة علذذى
اآلخذرين وهذذو مذذا يقودهذذا بطبيعذة الحذذال إلذذى التصذذادم والحذذروب ،ونظريذة القذ ّذوة فذذي العالقذذات الدوليذذة
تجد أساسذها فذي نظريذة أخذالق الق ّذوة " لميكيذافيلي " والتذي تعذد أحذد المرجعيذات الفكريذة الرئيسذية فذي
العالق ذذات الدولي ذذة وت ذذتلخص ه ذذذه النظري ذذة ف ذذي أن اله ذذدف األول للعملي ذذة السياس ذذية بش ذذقيها ال ذذداخلي

قوة الدولة والعمل على زيادتها بذأي وسذيلة كانذت حتذى لذو كانذت غيذر
والخارجي هو المحافظة على ّ
131
خيذ اًر وعليذذه
أخالقيذذة  ،ومذذن ثذذم فذذبن الحذذاكم أو األميذذر فذذي عالقاتذذه بالذذدول األخذذرى يهلذذك إذا كذذان ّ

ماكر مكر الذئاب وضارًيا ضراوة األسد.132
يجب أن يكون ًا
والمدرسذ ذة الواقعي ذذة ه ذذدفت ف ذذي د ارس ذذتها وفهمه ذذا لس ذذلوكيات ال ذذدول والعوام ذذل الم ذذؤثرة ف ذذي عالق ذذة

القوة ،ومن أبرز المدافعين عن هذذا
بعضها ببعض إلى إبراز أن السياسات الدولية هي صراع حول ّ
ال ذرأي الجغ ارفذذي األمريكذذي " نيك ذوال سذذبايكمان "  Spaakman Nicolasوالذذذي يعتقذذد أن الص ذراع –
مما هو سمة العالقات داخل الذدول
وليس التعاون – هو ّ
السمة األساسية في العالقات الدولية أكثر ّ
نفسها.
أم ذذا ه ذذانز مورغ ذذانتو ف ذذبن دعام ذذة تحليل ذذه ف ذذي النظري ذذة الواقعي ذذة ه ذذي فكذ ذرة المص ذذلحة وفكذ ذرة الق ذ ّذوة
ّ
والمصذذلحة فذذي مفهذذوم الواقعيذذة تتحذذدد بذذدورها فذذي نطذذاق مذذا يسذذميه مورغذذانتو بفك ذرة التذذأثير والتذذأثر
أما ريمون آرون والذي يعذد أبذرز منظذري الواقعيذة فذي القذرن العشذرين فقذد تنذاول موضذوع
والسيطرةّ ،
الحرب في العصر الحديث وأشذار إلذى أن عمليذة تذوازن الرعذب بذين المعسذكر السذوفياتي واألمريكذي
قد قوضت رغبة الكثيرين فذي أن يفكذروا فذي الحذرب ،فذالحرب جذزء مذن الحيذاة اليوميذة وهذي ضذرورة
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تمامذذا كالصذذناعة ولذذذلك يجذذب أخذذذها جذ ّذديا فذذي االعتبذذار عنذذد صذذياغة السياسذذة ،حتذذى لذذو
للمجتمذذع ً
أدت هذه السياسة إلذى " هولوكوسذت نوويذة " تنذتج عنهذا إبذادة الجذنس البشذري وعليذه فحسذب ريمذون
ّ

آرون ف ذذبن إحج ذذام اإلنس ذذان ع ذذن مث ذذل ه ذذذا التفكي ذذر وع ذذن تقب ذذل نتائج ذذه يك ذذون ق ذذد تخل ذذى ع ذذن العق ذذل
اإلنساني وعن مقدرته على التحكم في مصيره.133

وبنذ ذذاء علذ ذذى مذ ذذا سذ ذذبق فقذ ذذد ارتكذ ذذزت المدرسذ ذذة الواقعيذ ذذة الكالسذ ذذيكية فذ ذذي نظرتهذ ذذا لمفهذ ذذوم األمذ ذذن
والتهديدات األمنية إلى جملة من المرتكزات لع ّل أهمها:

 تفتذذرض الواقعيذذة بذذأن الذذدول هذذي الفاعذذل األول والرئيسذذي فذذي العالقذذات الدوليذذة فهذذي وحذذدة
التحليل األساسية ،ودراسة العالقات الدولية هي دراسة العالقة بين هذه الذدول فذي سذعي كذل
منه ذذا إل ذذى تحقي ذذق أمنه ذذا م ذذن خ ذذالل التص ذذدي لك ذذل التهدي ذذدات اآلتي ذذة م ذذن الفواع ذذل الدولي ذذة
األخرى.
 أن األمن القومي لكل دولة يكون على رأس النظام الهرمي للقضايا الدولية فذاألمن العسذكري
هذذو السياسذذة العليذذا للدولذذة ،بينمذذا القضذذايا االقتصذذادية واالجتماعيذذة ينظذذر إليهذذا علذذى أسذذاس
أنها السياسة الدنيا أو األقل أهمية.
ذاتيذا،
 عدم االعتراف بالمنظمذات الدوليذة والكيانذات غيذر الحكوميذة كفذاعلين دوليذين مسذتقلين ً

ويرجع ذلك بحسب المدرسة الواقعية الكالسيكية بأن هذذه المنظمذات والكيانذات ال تتحذرك إالّ
في إطار دولها األصلية.

 اللجذذوء إلذذى اسذذتخدام القذ ّذوة العسذذكرية كوسذذيلة للسياسذذة الخارجيذذة ،حيذذث ال يمكذذن الحكذذم علذذى
هذه األخيرة وفقًا لمعايير أخالقية يمكن تطبيقها في السلوك العادي.
 إسقاط الطابع الفوضوي على العالقات الدوليذة ،فالنظذام الذدولي يتميذز بغيذاب سذلطة مركزيذة

قوية تكبح هذه الفوضى ،ونتيجة لذلك تسعى كل دولذة جاهذدة مذن أجذل الحصذول علذى القذوة
ّ
من أجل تحقيق أمنها.
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المطلب الثاني  :مفهوم األمن اإلنساني
لقد بذرز مفهذوم األمذن اإلنسذاني كنتذاف لمجموعذة مذن التحذوالت التذي شذهدتها فتذرة مذا بعذد الحذرب
الباردة ،كمفهوم جديذد يسذتدعي إعذادة النظذر فذي نطذاق د ارسذات األمذن ويطذرح فذي الوقذت ذاتذه مذآل
مفهوم األمن التقليدي.
ويعذذد هذذذا التحذذول فذذي مفهذذوم األمذذن نتيجذذة منطقيذذة لتغيذذر المشذذهد الذذدولي بشذذكل نذذوعي ،وهذذو مذذا
أدى إلذى إعذذادة النظذذر فذذي كافذة االفت ارضذذات األساسذذية للمعادلذذة األمنيذة فذذي العالقذذات الدوليذذة ،فمذذن
ّ
حكر علذى الدولذة القوميذة ،فذاألمن القذومي قذد شذهد
ناحية لم يعد الفعل والتأثير في العالقات الدولية ًا

تطو ار جديدا مع التغير في هيكل النظام الدولي بانتهاء نظام القطبين الذي ساد ّإبان الحذرب البذاردة
تهدد السلم واألمن الدوليين.
ومن ناحية ثانية بروز مصادر جديدة وغير تقليدية ّ
فبلى جانب الدولة القومية أصبح هنالك فواعل دولية أخرى مؤثرة في المشهد الدولي كالمنظمذات

الحكومية اإلقليمية والدولية ،والمنظمات الدولية غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات ،إضذافة
إلى ذلك حدوث تحول في مصادر التهديد للدولة القومية .إذ لم يعذد التهديذد العسذكري الخذارجي هذو

مصدر التهديد الوحيد ألمن الدولة كما يرى في ذلك أنصار المدرسة الواقعية.134

ونتيجذذة لذذذلك و ّجهذذت للمدرسذذة الواقعيذذة عديذذد االنتقذذادات بسذذبب تجاهلهذذا للتطذذورات التذذي لحقذذت
بمفهوم األمذن وبالتذالي عذدم قذدرتها علذى تحليذل ود ارسذة الصذراعات االجتماعيذة الممتذدة التذي تشذكل
نسذذبة كبي ذرة مذذن الص ذراعات فذذي العديذذد مذذن الذذدول بسذذبب تركيزهذذا الضذ ّذيق علذذى المفهذذوم العسذذكري
لألمن.
وفذذي مقابذذل ذلذذك ظهذذرت مذذا يعذذرف بالنظريذذة الواقعيذذة البنيويذذة أو الجديذذدة والتذذي تزّعمهذذا كينذذث
والتذذز ، Kenneth Waltzوالتذذي مذذن افت ارضذذاتها الجدليذذة أنهذذا ال تركذذز علذذى الطبيعذذة البش ذرية فذذي
تفسذذير الظذواهر الدوليذذة ( التذذي رّكذذز عليهذذا الواقعيذذون الكالسذذيكيون مذذن خذذالل االعتم ذذاد علذذى رؤيذذة

هوبز  Hobbsلحذذالذذة الطبيع ذذة األول ذذى والتي مفاده ذذا بأن المجتم ذذع يكذ ذذون متصذفًا بحالذة الحذرب وأن
الصراع يكون ًّ
القوة لتحقيق رغباتهم وأهدافهم
حتميا ولذلك يسعى الجميع لكسب المزيد من ّ
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والحفذذاظ عليهذذا وزيادتهذذا مذذن خذذالل القذ ّذوة

135

) .ب ذذل إنهذذا ت ذربط حالذذة الص ذراع بالطبيعذذة الفوض ذذوية

للنظذذام ال ذدولي الذذذي يعيذذق تشذذكيل عالقذذات تعاونيذذة ،أي االعتمذذاد علذذى المنهجيذذة النظاميذذة وعليذذه
أم ذذا التص ذذور األمن ذذي للواقعي ذذة الجدي ذذدة
فنقط ذذة االنط ذذالق الرئيس ذذية تتمث ذذل ف ذذي بني ذذة النظ ذذام ال ذذدوليّ ،
فينطلق من مسلمتين هما:
 ازديذاد درجذات الصذراع األمنذي حتذى فذي وضذعية أال حذرب ،األمذر الذذي يجعذل إمكانيذة قيذذام
أمر متوقعا على الدوام.
الحروب ًا
للقوة من قبل الدول.
 قصور األطر التعاونية وتراجعها في مقابل النزوع المستمر ّ
مذذن هذذذين العنصذرين تأسسذذت المقاربذذة الواقعيذذة للد ارسذذات األمنيذذة فذذي شذذكلها الجديذذد الذذذي أخذذذ نمذذط

ذتنادا إلذذى التركيذذز علذذى بنيذذة النظذذام الذذدولي فذذي تحليذذل السياسذذات األمنيذذة القائمذذة
التفسذذير البنيذذوي اسذ ً
من خالل البحث في الظروف والمعطيات النسقية التي تتشكل على ضوئها المعضلة األمنية.136
وعلذذى الذذرغم مذذن إبقذذاء الواقعيذذة الجديذذدة علذذى الدولذذة كفاعذذل محذذوري ورئيسذذي فذذي بنيذذة العالقذذات
الدولية ،إالّ أنها اعترفت بالمنظمات الدولية والشركات متعذددة الجنسذيات كفواعذل دوليذة جديذدة ومذع
محصور في دائرة بقاء الدولة أي أن الذي يجب أن يؤمن هي الدولة.
ًا
ذلك بقي األمر
ونتيج ذذة له ذذذا التص ذذور ال ذذدوالتي* الق ذذائم عل ذذى رب ذذط األم ذذن ب ذذالحرب والمص ذذلحة الوطني ذذة ب ذذرزت

د ارسذذات نقديذذة رفضذذت ربذذط األمذذن بذذالحرب ،ودعذذت بذذدالً مذذن ذلذذك إلذذى االرتكذذاز علذذى مفهذذوم أكثذذر

ايجابيذذة وقذذد تزّعمهذذا " جوهذذان كذذالتيند " بدعوتذذه إلذذى الس ذذالم االيج ذ ذذابي وكذذذلك " كينيذذث بولذذديند "
بمفهوم ذذه الخ ذذاص " بالس ذذالم المس ذذتقر " ،ف ذذاألمن حس ذذب هذ ذؤالء ال يقتص ذذر عل ذذى غي ذذاب الح ذذرب ب ذذل

يتضذذمن كذذذلك القضذذاء أو علذذى األقذذل تقلذذيص حذ ّذدة العنذذف غيذذر المباشذذر " التهديذذد غيذذر المباشذذر "
كمذذا تذذدعمت وجهذذة النظذذر هذذذه مذذن خذذالل تقريذذر " ايقذذون بذذار " المقذذدم للجنذذة  Palmeسذذنة 3912
تحذذت عنذوان " األمذذن المشذذترك " والذذذي يذذرى فيذذه أن التركيذذز علذذى القذ ّذوة فذذي عذذالم يتميذذز بمسذذتويات
عالية من التسلح وتضبطه حركيذة االعتمذاد المتبذادل غيذر منطقذي ،فالذدول فذي سذعيها لتعزيذز أمنهذا
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* المقصود بالتصور الدوالتي هو تركيز وحصر التأثير في النظام الدولي بالدولة الوطنية ذات السيادة القومية حسب رؤية
الواقعيين للتفاعالت الدولية .

أدى إلذذى تبنذذي مفهذذوم أوسذذع
بشذذكل منفذذرد تقلذذص فذذي نهايذذة المطذذاف أمذذن الذذدول األخذذرى ،وذلذذك مذذا ّ
لألمن أخذ تسميات متعددة:137
 الشراكة األمنية :بحيث يتم إشراك الدول غير الغربية.
 األمن المتكامل :بحيث يتضمن كل أشكال التهديد.

 األمن التعاوني :بحيث يتم تقاسم األعباء األمنية الحتواء التهديدات.
ذبيا عذن نذزوع الذدول منفذردة إلذى تعظذيم أمنهذا علذى حسذاب
 األمن المتبادل :إذ يتم التخلذي نس ً
الدول األخرى.
إالّ أنذذه ومذذع تعذذدد التسذذميات األمنيذذة غيذذر ّأنهذذا بقيذذت ضذذمن نطذذاق الذذدائرة التقليديذذة لألمذذن ،حيذذث
تلعب الدولة القومية دو اًر فاعال ورئيسيا.
وبالمقابذذل ظهذذر ضذذد االتجاهذذات السذذابقة مذذا يعذذرف باالتجذذاه مذذا بعذذد البنيذذوي األكثذذر طعن ذاً فذذي

الصذذياغة التقليديذذة لألمذذن ،حيذذث يذذرى أنصذذار هذذذا االتجذذاه الجديذذد بأنذذه يجذذب إعذذادة النظذذر لذذيس فذذي
وسائل التهديد ومصادرها فحسب بل في وحدة التحليل أو الطذرف المعنذي بذاألمن ،إذ أن األمذن مذن

خالل هذا المنظور ما بعد الحداثي يجب أالّ يقتصر على حماية الدولة وتعزيز رفاهها ،بذل يفتذرض
أيضا االهتمام بحماية الفرد أو المجموعة وتعزيز رفاهها.
ً
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األمن االجتماعي " مدرسة كوبنهاجن "
تعذد مدرسذذة كوبنهذذاجن واحذذدة مذذن االتجاهذذات الفكريذذة تذوازى ظهورهذذا مذذع الوضذذع الذذدولي لمذذا بعذذد
مفهومذا يتجذاوز الطذرح التقليذدي
الحرب البادرة ،وقذد حاولذت أن تحذل محذل المفهذوم العسذكري لألمذن
ً
جسذدتها
وهو أمن مجتمعي ،يمس بالدرجذة األولذى المجتمذع الذذي يعذاني ظذاهرة االنفصذال واالنقسذام ّ

يوغسالفيا ودول أوروبا الشرقية وبعض الدول التي تتميز بالتباين اإلثني العرقي في آسيا وافريقيا.

مفهوما ثابتًا بذل ّإنذه بنذاء اجتمذاعي
ترى مدرسة كوبنهاجن ما بعد البنيوية لألمن ،أن األمن ليس
ً
يتش ذذكل عب ذذر الممارس ذذة وبش ذذكل دين ذذاميكي ،وبه ذذذا الش ذذكل يمك ذذن توس ذذيع األم ذذن ليتج ذذاوز المنظ ذذور
التقليدي الذي يرّكز على الحروب بين الدول.138

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

تعرض لهذا ألبذان كوسذوفو علذى يذد الصذرب فذي دولذة يوغسذالفيا سذابقاً،
نتيجة للتصفية العرقية التي ّ
وقد كذان ينظذر إلذى هذذه الصذراعات العرقيذة واإلثنيذة علذى أنهذا ظذاهرة تخذص مجتمعذات دول العذالم
الثالذذث بسذذبب هشاشذذة االسذذتقرار السياسذذي وحالذذة التخلذذف التذذي تعيشذذها ،إال ّأنذذه مذذع أزمذذة البلقذذان
أصبح ينظر إليها كتهديد يواجه جميع الدول.139
رواد هذا االتجاه " بذاري بذوزان " الذذي أ ّكذد مذن خذالل كتابذه " شذعب الدولذة والخذوف " علذى
ومن ّ
أن األمذذن ال يقتصذذر علذذى أمذذن وطنذذي عسذذكري فقذذط ولكذذن يمتذذد إلذذى مواضذذيع جديذذدة متمثلذذة فذذي
االقتصذذاد والسياسذذة والبيئذذة .ويرجذذع ذلذذك إلذذى جملذذة التهديذذدات الجديذذدة التذذي تواجههذذا المجتمعذذات،
ذؤدي ذلذك
فعندما تمس جماعة ما أمن السلطة اإلقليمية أو المجموعات التذي تشذاركها نفذس اإلقلذيم ي ّ
إلى المأزق األمني المجتمع ذذي ،والذي ينعكس على مست ذذوى التهديذدات الت ذذي تستشفه ذذا المجمذذوعذ ذذات
تجذ ذذاه تطورهذذا فذذي ظذذروف مقبولذذة دون المسذذاس بلغتهذذا ودينهذذا وعاداتهذذا وهويتهذذا بشذذكل عذام واذا مذذا
تصذذاعدت حذ ّذدة المذذأزق األمنذذي المجتمعذذي تكذذون نتائجذذه خطيذرة ،وتمتذذد مذذن التنذذافس السذذتنفاد مذوارد
نادرة إلى السعي إلى إزالة الطرف اآلخر عبر التصفية اإلثنية والعرقية.140
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وفذذي حذذاالت أخذذرى فذذبن األمذذور تذذؤول إلذذى التعقيذذد عنذذدما يتعلذذق األمذذر بتطذذور ن ذزاع مس ذلّح بذذين

حرك ذذة انفص ذذالية وق ذ ّذوات حكومي ذذة لدول ذذة م ذذا ذات س ذذيادة ،وف ذذي ه ذذذه الحال ذذة تت ازي ذذد حساس ذذية األم ذذن
اإلقليم ذذي اتج ذذاه ّأال أم ذذن المجتمع ذذي ،وبتحول ذذه إل ذذى ص ذذدام مسذ ذلّح يط ذذرح الم ذذأزق األمن ذذي المجتمع ذذي
تحديات أمام السياسة األمنية الوطنية واإلقليمية ويعود ذلك إلى:
ّ
 وجذذود احتمذذاالت التصذذادم بذذين الدولذذة التذذي يذذدور فيهذذا الص ذراع والذذدول المجذذاورة مثذذل حالذذة
الطوارق في الجزائر وليبيا والنيجر.
 وجذذود مخذذاطر التجزئذذة بحيذذث ينذذتج عذذن ذلذذك تفتيذذت الذذدول إلذذى وحذذدات صذذغيرة ليسذذت لذذديها
القدرة على االستمرار والبقاء.
أما بالنسبة لوايفر فتصوره لألمن ارتكذز علذى األمذن المجتمعذي مثلذه مثذل بذوزان حيذث يذرى أنذه مذع
ّ
1
نهايذذة الحذذرب البذذاردة وبذذروز اإلثنيذذة ،أصذذبح المجتمذذع هذذو األكثذذر عرضذذة للتهديذذد والخطذذر  .وبذذذلك
فبن كالًّ من بوزان ووايفر أعادا إبراز األمن من وجهين هما:
 األمن الوطني  :أي أن من يسعى لتأمينه يبقى دائما الدولة " ويتعلذق بالدولذة والسذيادة وبقذاء
النظام ".

 األمـــن المجتمعـــي  :ويض ذذم الهوي ذذة وبق ذذاء المجتم ذذع ،والعالق ذذة ب ذذين األم ذذن ال ذذوطني واألم ذذن

المجتمعي بحسب بوزان ّأنهما وجهان لعملة واحدة يتوقف أحدهما على آخر.
ومذذن جانذذب آخذذر ي ذرتبط األمذذن المجتمعذذي بقذذدرة المجموعذذة علذذى االسذذتمرار مذذع المحافظذذة علذذى
خصوصيتها في سياق الظروف المتغيرة والتهديدات القائمة أو الممكنة ،بعبارة أخذرى أن الجماعذات
التذذي تعذذيش داخذذل الدولذذة حاليذذا تعتبذذر بمثابذذة الكيذذان المعنذذي بالد ارسذذة األمنيذذة انطالق ذاً مذذن مدرسذذة

كوبنهذذاجن ،التذذي يتمحذذور موضذذوع األمذذن عنذذدها حذذول الهويذذة وبقذذاء المجتمذذع والدولذذة .141بمذذا يذذوفر
األسباب والشروط لترسيت الوحدة الوطنية والتعايش والمساواة والعدالة االجتماعية

كمنطلذق لحفذاظ الجميذع علذى االسذتقرار والذدفاع عذن الذذوطن مذن ّأيذة أخطذار أجنبيذة ،ومذن ثذم تَحذذول
مفهذ ذذوم األمذ ذذن مذ ذذن مفهذ ذذوم اسذ ذذتاتيكي جامذ ذذد م ذ ذرتبط بالجغرافيذ ذذا والجيوسذ ذذتراتيجية والتذ ذذاريت "المفهذ ذذوم
العسكري" إلى مفهوم ديناميكي متغير مرتبط بحياة اإلنسان ذاته " المفهوم االجتماعي".
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في مائة عام "  .جامعة القاهرة  .كلية االقتصاد والعلوم السياسية  15 .ماي  . 5881ص 5

وبذذالرغم مذذن نجذذاح مدرسذذة كوبنهذذاجن " األمذذن المجتمعذذي " فذذي إدخذذال إصذذالحات كبي ذرة وعميقذذة
على المفهوم التقليدي لألمن ،إال ّأنها ال ازلذت تذرى فذي الدولذة المذالذ الرئيسذي ألمذن المجتمعذات مذا
يحصر األمن في المجموعات البشرية داخل الدول ال األفراد " األمن البشري – اإلنساني ".
أي
ينطلذذق مفهذذوم األمذذن اإلنسذذاني مذذن التركيذذز علذذى الفذذرد ولذذيس الدولذذة كوحذذدة أساسذذية أي أن ّ
سياسة أمنية يجب أن يكون الهدف منها تحقيق أمن الفذرد إلذى جانذب أمذن الدولذة .وذلذك مذن خذالل
مدخل عام يقوم على التمييز بين قضايا األمن بمفهومذه التقليذدي وقضذايا األمذن بمفهومذه الجديذد "
غيذذر التقليذذدي " فذذاألمن بمفهومذذه التقليذذدي يسذذتدعي مفهذذوم األمذذن العسذذكري – السياسذذي ويسذذتدعي
مفهذ ذذوم المصذ ذذلحة الوطنيذ ذذة حيذ ذذث توضذ ذذع الدولذ ذذة فذ ذذي بذ ذذؤرة االهتمذ ذذام األمنذ ذذي ( حذ ذذدودها وشذ ذذعبها
ومؤسساتها وقيمها ).
أمذذا األمذذن بمفهومذذه الجديذذد " غيذذر التقليذذدي " فيتوسذذع فذذي أبعذذاد األمذذن ليشذذمل مذذا هذذو اقتصذذادي
ّ
واجتماعي وثقافي وبيئي وصحي ،حيث توضع الجماعات والمؤسسذات داخذل المجتمذع – لذيس فقذط
الدولة – في بؤرة االهتمام األمني ،ويتوسع مفهوم األمن غير التقليذدي ليشذمل مذا هذو إنسذاني حيذث
يوضذذع الفذذرد فذذي بذذؤرة هذذذا االهتمذذام .فمفهذذوم األمذذن اإلنسذذاني يذذنهض علذذى اسذذتدعاء أن تحقيذذق أمذذن
األف ذراد هذذو سذذبيل لتحقيذذق األمذذن الذذوطني واإلقليمذذي والعذذالمي ،وعليذذه لذذم تعذذد حمايذذة األمذذن عمليذذة
أيض ذذا تط ذذوير
تس ذذتدعي فق ذذط تط ذذوير المق ذذدرات العس ذذكرية ،واّنم ذذا أص ذذبحت عملي ذذة متكامل ذذة تس ذذتلزم ً
المقدرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ...إلت
طا متعذددة مذن مصذادر التهديذد والتذي ليسذت بالضذرورة مصذادر
فالدولة أصبحت اآلن تواجه أنما ً

عس ذذكرية ومنه ذذا تج ذذارة المخ ذذدرات عب ذذر الح ذذدود والجريم ذذة المنظم ذذة واإلره ذذاب واألوبئ ذذة واألمذ ذراض
وانتشذذار الفقذذر والتلذذوث البيئذذي  ...وعليذذه فالتهديذذد فذذي معظذذم األحيذذان غيذذر مرئذذي أو واضذذح  ،فذذال

يمكذ ذذن م ذ ذذثالً ألي دول ذ ذذة أن تغل ذ ذذق ح ذ ذذدودها أو أن تس ذ ذذتخدم الق ذ ذ ّذوة العس ذ ذذكرية للحيلول ذ ذذة دون انتش ذ ذذار
األمراض.
142
أن أمذن
فاألمن اإلنساني هو مفهوم يتخذ مذن الفذرد وحدتذه األساسذية فذي التحليذل انطالقًذا مذن ّ
ذامنا أو كفذذيالً بتحقيذذق أمذذن األف ذراد ،واألكثذذر مذذن ذلذذك ّأنذذه فذذي أحيذذان
الدولذذة رغذذم أهميتذذه لذذم يعذذد ضذ ً

كثي ذرة تفقذذد الدولذذة الشذذرعية فتتحذذول ضذ ّذد أمذذن مواطنيهذذا ،أو تصذذبح الدولذذة نفسذذها مصذذد ار محذذتمال
لتهديد األفراد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل:
 142مروة نظير  .من األمن الجماعي إلى األمن اإلنساني  .تحول اهتمام المجتمع الدولي من الدولة إلى الفرد  .مجلة الحوار
المتمدن  .العدد  51 . 4141سبتمبر 5818

 التهديدات الناتجة من القانون الداخلي وتنفيذه من خالل اإلجراءات البوليسية والتنفيذيذة التذي
ال تتّسم بالعدالة.
 التهديذذدات الناتجذذة مذذن التصذذرف السياسذذي المباشذذر مذذن الدولذذة ضذذد األف ذراد أو الجماعذذات
وقيام رجال الشذرطة بحمايذة الدولذة عذن طريذق
وذلك بدعوى الصالح العام ،مثل طرد العمال ّ
العن ذذف ض ذذد المذ ذواطنين ،وك ذذذا العن ذذف م ذذن جان ذذب مؤسس ذذات الدول ذذة أو م ذذا يس ذذمى ب ذذالعنف
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.
 التهديذذدات الناتجذذة عذذن السياسذذات األمنيذذة الخارجيذذة ،فالدولذذة يمكذذن أن تحمذذي أفرادهذذا مذذن
األخط ذذار الخارجي ذذة م ذذن خ ذذالل اإلضذ ذرار أو تعذ ذريض حي ذذاة ع ذذدد م ذذن األفذ ذراد للخط ذذر مث ذذل:
الخس ذذائر ف ذذي الح ذذروب م ذذن خ ذذالل تحدي ذذد النظ ذذام ألم ذذر م ذذا بأن ذذه خط ذذر ،أو تهدي ذذد خ ذذارجي

يستوجب خوض حرب معينة.143

فذذاألمن اإلنسذذاني أصذذبح يرّكذذز علذذى الظذذروف التذذي يتوجذذب توافرهذذا لضذذمان األمذذن الشخصذذي
لألفراد ،والذي يشذمل المشذاركة السياسذية التنافسذية مذا بذين القذوى والفعاليذات السياسذية المختلفذة،

إضافةً إلى ح ّرية الوصول للطعام والعناية الصحية والتعليم واإلسكان.
وقذذد كذذان وزيذذر الخارجيذذة الكنذذدي األسذذبق " ليذذوود إكسذذوورثي " مذذن السذ ّذباقين إلذذى تعريذ ذذف األمذ ذذن

وحريتهذا مذن التهديذدات التذي
عرفه عذلى أنذه " :حذالذة أو وضعيذذة تذذوصف بذخذلذوه ذذا
ّ
اإلنسذذانذي حيث ّ
تمذذس حقذذوق اإلنسذذان وأمذذنهم أو حتذذى حيذذاتهم  ...وهذذي طريقذذة بديلذذة لرؤيذذة ومشذذاهدة العذذالم بحيذذث
يعتبذذر النذذاس بمثابذذة نقطذذة أساسذذية ومرجعيذذة بذذدالً مذذن التركيذذز بشذذكل حصذذري علذذى أمذذن الذذبالد أو
الحكوم ذذات  ...ويتض ذذمن األم ذذن اإلنس ذذاني اتخ ذذاذ اإلجذ ذراءات الوقائي ذذة م ذذن أج ذذل الح ذذد م ذذن الخط ذذر

والتقليذ ذذل مذ ذذن المخذ ذذاطر وكذ ذذذلك اتخذ ذذاذ اإلج ذ ذراءات التصذ ذذحيحية والعالجيذ ذذة عنذ ذذد إخفذ ذذاق أو فشذ ذذل
الوقاية".144

143

Barry Buzan . People state and fear . North Carolina . The university of north Carolina Press . 1983 . pp 24-27

 144سانام ناراجي اندرليني  ،جودي البش ار  ،ساره ماجواير  .إطالع عمل مفاهيم  :األمن  ،السالم  ،المحاسبة  ،المسؤولية ،
الحقوق .

2

www.siteresources.worldbank.org/intmnar egtopgender/resources/conceptual -framwork-ARB.pdf

للمزيد انظر  :غادة علي موسى  .إعادة النظر في استراتيجيات األمن اإلنساني في المنطقة العربية  .أوراق مختارة مقدمة لذ :

المؤتمر الدولي لألمن اإلنساني في الدول العربية  .األردن 12-13 .مارس  . 5882ص 11

وقذذد كذذان لبرنذذامج األمذذم المتحذذدة اإلنمذذائي لسذذنة  3993الذذدور األكبذذر فذذي التذذرويج لمفهذذوم األمذذن
تبنتذذه عديذذد دول العذذالم ،فقذذد عذ ّذرف األمذذن اإلنسذذاني كمنظذذور جديذذد للتنميذذة ،فذذاألمن
اإلنسذذاني الذذذي ّ
متمحذذور حذذول اإلنسذذان وحاجاتذذه وكذذذلك حمايذذة اإلنسذذان مذذن المخذذاطر المستعصذذية مثذذل المجاعذذة
والمرض والقهر السياسذي واحتمذاالت االنقطذاع المفذاجئ والضذار لحاجذات اإلنسذان اليوميذة .فذاألمن
اإلنسذذاني حسذذب البرنذذامج األممذذي يرتكذذز علذذى التحذذرر مذذن الخذذوف والتحذذرر مذذن العذذوز والذذذي هذذو
أفضل طريق لمعالجة مشكلة انعدام األمن العالمي.
وبناء عليه فقد حدد تقرير األمم المتحدة اإلنمائي مفهذوم األمذن اإلنسذاني حسذب فلسذفة الحاجذات
اإلنسانية والمتمثلة في:2
 األمن االقتصادا :أي ضمان الحد األدنى من المدخول لكل فرد.
 األمن الغذائي :أي ضمان الحد األدنى من الغذاء لكل فرد.

الصحي :أي ضمان الحد األدنى من الحماية والرعاية الصحية من األمراض والوقايذة
 األمن
ّ
منها.
 األمن البيئي :والذي يقصد به حماية اإلنسان من الكوارث الطبيعية والحفاظ على البيئذة مذن
استدمار اإلنسان.

 األمن الفردا :والذي يعني حماية اإلنسان من العنف المادي من طرف الدولة.

 األمن المجتمعي :الذي يقوم على ضمان االستقرار في العالقات االجتماعية التقليدية والحذد
من العنف العرقي والطائفي.
 األمــن السياســي :والذذذي يضذذمن للبشذذر العذذيش فذذي كنذذف مجتمعذذات تضذذمن وترقذذي حقذذوق
اإلنسان.
أمذذا جذذورف مذذاكلين  George Mcleanفقذذد عذ ّذرف األمذذن اإلنسذذاني ":األمذذن اإلنسذذاني فذذي معنذذاه
ّ
الشذذامل يعنذذي تحويذذل االنتبذذاه مذذن األمذذن القذذومي إلذذى أمذذن األف ذراد فذذاألمن اإلنس ذاني يقذذوم علذذى أن
حمايذذة األف ذراد لذذن تتحقذذق مذذن خذذالل حمايذذة الدولذذة كوحذذدة سياسذذية ،ولكذذن مذذن خذذالل التركيذذز علذذى
رفاهيذة األفذراد ونوعيذة الحيذذاة ،األمذذن اإلنسذاني يعنذذي الحمايذذة مذن العنذذف الغيذذر هيكلذي الذذذي يتوافذذق
عدة غير مرتبطذة بالتكامذل اإلقليمذي مثذل النذدرة البيئيذة أو الهجذرة الجماعيذة  ...وعليذه
مع اعتبارات ّ
فاألمن اإلنساني هو أمن األفراد في محيطهم الشخصي وفي مجتمعاتهم وفي بيئتهم".145
 145خديجة عرفه محمد أمين  .األمن اإلنساني :المفهوم والتطبيق في الواقع العربي والدولي  .الرياض  .جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية  . 5889 .ص 42

أما كوفي عنان  Kofi Annanاألمذين السذابق لألمذم المتحذدة فيع ّذرف األمذن اإلنسذاني  ":األمذن
ّ
اإلنساني في أوسذع معانيذه يشذمل غيذاب العنذف والصذراع ،فهذو يشذتمل علذى حقذوق اإلنسذان والحكذم
ال ارشذذد والحصذذول علذذى التعلذذيم والرعايذذة الصذذحية وضذذمان الفذذرص والخيذذارات المتاحذذة لكذذل األف ذراد

والحد من الفقر وتحقيق النمو االقتصادي ومنع النزاعات".146

بأنذذه ":حمايذذة الجذذوهر الحيذذوي لحيذذاة جميذذع البشذذر
وتعذ ّذرف لجنذذة أمذذن اإلنسذذان األمذذن اإلنسذذاني ّ
بطرائق تعزز حريات اإلنسان وتحقيق اإلنسان لذاته ،فأمن اإلنسان يعني حمايذة الحريذات األساسذية
– تلك الحريذات التذي تمثذل جذوهر الحيذاة  -ويعنذي حمايذة النذاس مذن التهديذدات واألوضذاع الحرجذة
والمتفشذذية ،وايجذذاد الذذنظم االقتصذذادية واالجتماعيذذة والبيئيذذة والسياسذذية والعسذذكرية والثقافيذذة التذذي تمذذنح

معا الناس لبناء البقاء على قيد الحياة وكسب العيش والكرامة.147
ً
أن األمذذن اإلنسذذاني هذذو الحالذذة التذذي يتمتذذع فيهذذا األف ذراد والمجتمعذذات
ويشذذير محمذذد بغليلذذو إلذذى ّ

التكيذف مذع العوامذل المعيقذة لحقذوقهم اإلنسذانية والبيئيذة
بالخيارات الضرورية ،إلنهاء أو تخفذيض أو ّ
واالجتماعية ،ويكونوا قادرين على المشاركة الفعلية في تحقيق هذه الخيارات  .فاألمن
اإلنسذذاني ينبذذع مذذن طموحذذات مفادهذذا السذذعي لتحقيذذق قذذدر مذذن الرفاهيذذة والك ارمذذة للبشذذر ،فهذذي رؤيذذة

بسذذيطة ،ولكذذن لهذذا مفعولهذذا الخذذاص المتمحذذور حذذول :الوفذذاء باحتياجذذات اإلنسذذان الرئيسذذية وحرياتذذه
األساسية.148

السياق ذكذر ليذوود إكسذوورثي أن األمذن اإلنسذاني يعذد فذي جذوهره جه ًذدا يرمذي إلذى بنذاء
وفي هذا ّ
مجتم ذذع ع ذذالمي تمث ذذل س ذذالمة الف ذذرد في ذذه مرك ذذز األولوي ذذات الدولي ذذة ...كم ذذا تع ذذد في ذذه مع ذذايير حق ذذوق
اإلنسان وسيادة القانون متقدمة ومنتشرة في شبكة تحمي الفرد.149
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ومقومات األمن اإلنساني
المطلب الثالث :خصائص ّ

ميزه عذن المفذاهيم التقليديذة لألمذن سذواء أمذن الدولذة
اتّسم مفهوم األمن اإلنساني ّ
بعدة خصائص ت ّ
أو المجتمذذع ،إذ ّأنذذه ينطبذذق علذذى الوحذذدات األقذذل المتمثلذذة فذذي األفذراد فتذذوفير األمذذن الذذداخلي لألفذراد

يعتبر من مظاهر نزع الخوف على الحيذاة والملكيذة والحريذة اإلنسذانية والذذي يمكذن أن ينشذأ مذن أي
تهديذذد خذذارجي أو داخلذذي ،فحذذق تذذوفر األفذراد علذذى الحيذذاة الكريمذذة وعلذذى نمذذط مناسذذب للحيذذاة تعتبذذر
سمة أساسية لألمن اإلنساني.150

حدد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (  ) UNDPأربع خصائص أساسية لألمن اإلنساني:2
وقد ّ
 األمن اإلنساني شامل عالمي ،فهو حق اإلنسان في كل مكان وعليذه فهذو يشذمل أمذن البشذر
في كل دول العالم سواء فقيرة كانت أو غنية.
 مكونات األمن اإلنساني متكاملة يتوقف كل منها على اآلخر.
 األمذذن اإلنسذذاني ممكذذن مذذن خذذالل الوقايذذة المبكذرة ،حيذذث أنذذه مذذن األفضذذل مواجهذذة تهديذذدات
األمن اإلنساني في بدايتها ،ألن مواجهة التهديذدات بعذد تصذاعدها أعلذى بكثيذر .ومثذال ذلذك
عمذا إذا تذذم إنفاقهذا فذذي
أن إنفذاق  2مليذار دوالر علذذى الجنذود فذي الصذذومال تجلذب أمنذاً أقذلّ ،
الصذذومال فذذي وقذذت سذذابق أي منذذذ عشذذر سذذنوات لتنميذذة ودعذذم شذذعب الصذذومال وبنذذاء عليذذه
التدخل الالحق.
فالوقاية المب ّكرة في إطار األمن اإلنساني أفضل بكثير من ّ
 األمن اإلنساني محذوره اإلنسذان ،فهذو يذرتبط بالكيفيذة التذي يحيذا بهذا اإلنسذان فذي مجتمذع مذن
المجتمعات ومدى حريتهم فذي ممارسذة خيذاراتهم المتعذددة وقذدرتهم علذى الوصذول إلذى فذرص
السوق والفرص االجتماعية ،وربما إذا كانوا يعيشون في صراع أم في سالم.
يعب ذ ذذر م ذ ذذن خ ذ ذذالل ه ذ ذذذه الخص ذ ذذائص ع ذ ذذن ارتباط ذ ذذه الوثي ذ ذذق بحاج ذ ذذة األفذ ذ ذراد
ف ذ ذذاألمن اإلنس ذ ذذاني ّ
والجماعذ ذذات مذ ذذن أجذ ذذل التواجذ ذذد واالسذ ذذتم اررية ،وعليذ ذذه فذ ذذاألمن اإلنسذ ذذاني م ذ ذرتبط بتحقيذ ذذق االكتفذ ذذاء
االقتصذذادي واالجتم ذذاعي واحتذ ذرام الحق ذذوق الفرديذذة والحري ذذات األساس ذذية والحماي ذذة مذذن ك ذذل م ذذا يه ذذدد
الحياة اإلنسانية.
يتميذ ذذز األمذ ذذن اإلنسذ ذذاني بتركي ذ ذزه علذ ذذى الظذ ذذروف الداخليذ ذذة الواجذ ذذب توفرهذ ذذا لض ذ ذمان األمذ ذذن
كمذ ذذا ّ
الشخصذذي والسياسذذي لألف ذراد ،كمذذا يهذذتم بذذالظروف الواجذذب تحقيقهذذا لضذذمان االسذذتقاللية السياسذذية
غالبذذا مذذا ت ذرتبط بذذالنمط الذذديمقراطي الذذذي تنتهجذذه الدولذذة والتذذي تشذذمل المشذذاركة السياسذذية
والتذذي ً
150
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التنافسية ما بين القوى والفعاليات السياسية المختلفة وحرية التعبيذر والحريذة الشخصذية ضذمن حذدود

القانون والتنمية البشرية.151

152
وممذا سذبق نسذتق أر
وبذلك 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:
 أنه ليس أمن األرض فقط ،بل أمن اإلنسان كذلك.
 أنه ليس األمن من خالل السالح فقط ،وانما من خالل التنمية.
 أنه ليس فقط أمن األمم ،وانما أمن األفراد في بيوتهم ووظائفهم .

 أنه ليس األمن ضد الصراعات بين الدول ،وانما الدفاع ضد الصراعات بين الناس.153
يرتكذذز مفهذذوم األمذذن اإلنسذذاني باألسذذاس علذذى صذذون الك ارمذذة البش ذرية وك ارمذذة اإلنسذذان وكذذذلك تلبيذذة
المادية ،واالقتراب الرئيسي هنا هذو أن األمذن يمكذن أن يتحقذق
احتياجاته المعنوية بجانب احتياجاته ّ
أن التهديذذد العسذذكري لذذيس الخطذذر الوحيذذد ،لكذذن يمكذذن أن
مذذن خذذالل إتبذذاع سياسذذات تنمويذذة رشذذيدة و ّ
يأخذ التهديد شكل الحرمان االقتصادي وانتقاص المساواة المقبولة في الحياة ،وعدم وجذود ضذمانات

كافيذ ذذة لحقذ ذذوق اإلنسذ ذذان األساسذ ذذية ،فتحقيذ ذذق األمذ ذذن اإلنسذ ذذاني يتطلذ ذذب تحقيذ ذذق التنميذ ذذة االقتصذ ذذادية
وحرياته والحكم الرشيد والمساواة االجتماعية وسيادة القانون.154
المستدامة وصون حقوق اإلنسان ّ
قوم األساسي لألمن اإلنساني يرتكز على أن السياسات العامة ينبغي أن تقوم على مواجهة
فالم ّ

تمس
كافة أشكال االضطهاد واالستعباد والحرمان واألوضاع الحرجة والقاسية التي قد ّ
أساسا على فكرتين إستراتيجيتين هما فكرة الحماية وفكرة
بالكرامة البشرية ،فاألمن اإلنساني يقوم
ً
التمكين:155

 -3الحمايذة عبذر وقايذذة النذاس مذذن كذل المخذذاطر بمذا تتطلبذه مذذن تذوفير جهذذود منسذجمة لتطذذوير
المعايير القائمة ،وايجاد أخرى كفيلة بمعالجة هذه المخاوف بمنهجية.
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 -2التمكذذين عبذذر مسذذاعدة النذذاس علذذى تطذذوير قذذدراتهم علذذى أن يصذذبحوا مشذذاركين كذذاملين فذذي
صنع القرار.
المقومات التي يرتكز عليها األمن اإلنساني:
ومن األسس و ّ

اللينة بجانب التنمية
 األداة الفاعلة في تحقيق األمن اإلنساني هي ما يطلق عليها القوة ّ
البشرية وتحقيق الديمقراطية ،ومن ثم يمكن تحقيق األمن اإلنساني من خالل التغيير
الهيكلي بدالً من األداة العسكرية.

تم استخدام القوة لتحقيق األمن اإلنساني في مناطق النزاع أو في األنظمة االستبدادية
إذا ما ّ
الشرسة فهذا ال ب ّد أن يتم بطريقة قانونية وجماعية تحت مظلة المنظمات الدولية ،فالدول
والمنظمات اإلقليمية والدولية (الحكومية وغير الحكومية) يجب أن تتفاعل معاً لتشكيل قواعد
العمل في مجاالت األمن اإلنساني ،إذ ال تستطيع دولة بمفردها مواجهة مصادر تهديد األمن

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.

أي سياسة اقتصادية أو أمنية لصانع القرار يجب أن تشتمل على بعد اجتماعي ،ويرّكز
ّ 
مفهوم األمن اإلنساني على أن السياسات العامة ينبغي أن تركز على مواجهة كافة أشكال
االضطهاد واالستبعاد.

 إذا كان وفقً ا للمنظور التقليدي لألمن تحقيق األمن يعد مباراة صفرية ،فبن تحقيق األمن
مكسبا لجميع األطراف من أجل التنمية البشرية المتوازنة واألمن الجماعي
اإلنساني يعد
ً
طويل المدى.156

أدت إلى
أن تطورات هذا األخير ّ
ك ّل هذه المرتكزات تعتبر جوهرية في تحقيق األمن اإلنساني إالّ ّ
ظهور العديد من المتطلبات األخرى أو الركائز المختلفة لتحقيقه وسنتعرض لمرتكزات تحقيق
األمن اإلنساني من خالل ثالث مستويات:
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أوال  :على المستوى المحلي
 ضرورة التوصل إلطار مالئم يمكن من خالله التوفيق بين متطلبات األمن اإلنساني وأمن
نظر الرتباط أمن األفراد بأمن الدولة ،فتحقيق أي منهما ال يمكن أن يتم بمعزل
الدولةً ،ا
عن اآلخر.
 عملية إع ادة بناء نظم واقتصاديات الدول يجب أن تنبع من اقتراب إنساني وأن تكون
موجهة نحو خدمة وتحقيق أمن األفراد من خالل خلق المؤسسات الكفيلة بتحقيق متطلبات

األمن اإلنساني والرفاهة اإلنسانية.

 إتّباع سياسات تنموية رشيدة على المستوى المحلي يستلزم خلق نوع من التوازن بين
متطلبات أمن األفراد وأمن الدولة ،من خالل توازن بين اإلنفاق على الصحة والتعليم من
جهة ،واإلنفاق العسكري من جهة أخرى .فوفقًا لتقرير التنمية البشرية لعام  5881يالحظ
انخفاض نسبتي اإلنفاق على الصحة والتعليم مقارنة باإلنفاق العسكري كنسبة من الناتج

المحلي اإلجمالي وخاصة في الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة.

يتجسد الدور الوطني للمواطن في إنتاف األمن القومي الشامل من خالل عضويتهم
ومنه
ّ
وعطائهم اإليجابي لدولتهم ووطنهم في ميادين البناء والتقدم وحماية المكتسبات الوطنية ويتجسد
أهمها:157
ذلك من خالل مواجهة التحديات التي تهدد دولتهم ووطنهم ،و لع ّل من ّ

ويتجسد في دور المواطن في إقرار النظام الديمقراطي والحفاظ عليه،
التحدا السياسي:
ّ
ّ
والحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها وأمنها العام.
التحدا االجتماعي :ويرتكز دور المواطنين هنا بنبذ العرقية والطائفية التي تهدد التماسك
ّ
االجتماعي الوطني.
الفعال
ّ
التحدا االقتصادا :ودور المواطنين هنا يتجسد بالعمل والمثابرة الذاتية والنشاط ّ
أيضا بالنهوض المجتمعي صوب الفعل
ويتجسد
بعيدا عن االسترخاء أو االحتيال،
ً
ً
ّ
االقتصادي الواعي والمدروس والمتطور بالتعاون مع الدولة ومؤسساتها.

يتجسد باالحترام وااللتزام الكامل بمنظومة القوانين
تحدا النظام العام :ودور المواطنين هنا
 ّّ
المنظمة للدولة.
157
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ثانيا :على المستوى اإلقليمي
مالئما
إطار
في ظ ّل صعوبة وتعقّد وتشابك قضايا األمن اإلنساني فبن التعاون اإلقليمي يعد ًا
ً
لمواجهة مصادر تهديد األمن اإلنساني وخاصة في قضايا مثل قضايا الالجئين .ومع هذا نجد أن
محدودا .فبجانب االتفاقيات التجارية واالقتصادية ،فالمنظمات
دور المنظمات اإلقليمية ما زال
ً
اإلقليمية مطالبة بتوجيه مزيد من االهتمام لقضايا األمن اإلنساني ومنها قضايا الالجئين .ففي
تنبهت لمفهوم
جنوب شرقي آسيا وحدها يوجد  5.5مليون الجئ ،وهناك بعض المنظمات التي ّ
األمن اإلنساني ومنها اآلسيان (رابطة أمم جنوب شرقي آسيا) ومع هذا يظل دور المنظمات
اإلقليمية بحاجة إلى مزيد من التفعيل فيما بينها لمواجهة التحديات السابق ذكرها من مشكالت

الجئين وتجارة مخدرات وجريمة دولية.

ثالثا :على المستوى العالمي
قضايا األمن اإلنساني هي باألساس قضايا كونية أو عالمية ومواجهتها تتطلب سياسات رشيدة
وتعاونا على المستوى العالمي .ومن أبرز المتطلبات على المستوى العالمي لتحقيق األمن
ً
اإلنساني:
 إدخال بعض اإلصالحات على نظام األمم المتحدة بحيث يصبح أكثر استجابة لمتطلباتاألمن اإلنساني ،ويمكن اقتراح إنشاء لجنة لألمن اإلنساني في إطار المنظمة يكون هدفها
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

في إطار االتفاقات الدولية المتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان.

جديدا للتنمية البشرية ،وتحقيق هذا النوع من التنمية
نموذجا
 يتطلب تحقيق األمن اإلنسانيً
ً
البشرية يتطلب درجة عالية من التعاون العالمي لتحقيق التنمية ،أي تصميم إطار جديد
للتعاون التنموي ليالئم التزامات األمن اإلنساني .وترتكز تلك السياسة التنموية على محاربة
الفقر على المستوى العالمي ،ومكافحة انتشار مرض اإليدز ،ومحاربة التلوث البيئي.158
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المبحث الثاني :الهجرة غير الشرعية في إطار سياسة الجوار األوروبي
تنطلق سياسة الجوار األوروبية من هدف تجنب نشوء خط تقسيم جديد بين االتحاد األوروبي
الموسع وجيرانه ،والعمل بدالً من ذلك على تعزيز االستقرار واألمن والرفاه لجميع األطراف

المعنيين.

استنادا إلى
كما تقدم سياسة الجوار األوروبية عالقات امتيازية مع جيران االتحاد األوروبي
ً
االلتزام المشترك بالقيم المشتركة في مجال سيادة القانون والحكم الصالح وحقوق اإلنسان وتشجيع
عالقات الجيرة الحسنة ،ومبادئ اقتصاد السوق والتنمية المستدامة.

المطلب األول :اإلطار العام لسياسة الجوار األوروبي
تنبثق سياسة الجوار األوروبي عن المؤسسات األوروبية ،159وهي ناتجة عن المشروع
األوروبي للسياسة الخارجية واألمنية المشتركة ويعود تاريخها إلى نشر المفوضية األوروبية في
مارس  5884الوثيقة الرسمية الموسومة بذ ذ " أوروبا الموسعة والجوار :إطار جديد للعالقات مع
الدول المجاورة في الشرق ودول الجنوب" ،فاإلستراتيجية األوروبية لألمن عام  5884تطالب دول
أن انخراط
الجوار المباشر لإلتحاد األوروبي ببطالق تجمع " بلدان الحكم الرشيد " على اعتبار ّ
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

اإلتحاد األوروبي الكثير من المشكالت.

ومع االقتراب من األول مايو  5883تاريت التوسع بعشر بلدان في شرق ووسط أوروبا " بلدان
البيكو والجزيرتين المتوسطيتين قبرص ومالطا " بات البحث عن سياسة جوار متماسكة مسألة
المميزة مع البلدان
إلحاحا فالمعاهدات الدستورية لإلتحاد األوروبي تحدد هدف هذه العالقات
أكثر
ّ
ً
المجاورة ببقامة فضاء مزدهر مؤسس على قيم االتحاد ويتميز بعالقاته المتينة والسلمية القائمة

على التعاون وعليه فبن مفهوم الجوار قد وجد طريقه إلى القاموس القانوني لإلتحاد ،160مطلقًا
بدء من سنة  .5883تغطي سياسة
عليها سياسة الجوار األوروبي الجديد ً
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الجوار األوروبية البلدان المجاورة التي تفصلها عن االتحاد حدود برية وبحرية وهي :الجزائر-
أرمينيا أذربيجان -روسيا البيضاء -مصر -جورجيا -إسرائيل -لبنان -ليبيا -مولدوفا المغرب-
األراضي الفلسطينية المحتلة -سورية -تونس وأوكرانيا .كما تعد روسيا ضمن البلدان المجاورة
لالتحاد وتتطور العالقات بينها وبين االتحاد من خالل شراكة إستراتيجية تغطي مجاالت

مشتركة.161

يقوم التصور الرئيسي لسياسة الجوار األوروبي في المقام األول على توفير إطار شراكة معزز
مع البلدان الواقعة شرقي الحدود األوروبية الجديدة التي نتجت عن توسع اإلتحاد األوروبي سنة
 5883وذلك بهدف منع بزوغ حدود جديدة ،وعلى اعتبار ضعف الشراكة األورومتوسطية فقد تم
توسيع سياسة الجوار لتشمل البلدان المنضوية تحت هذه الشراكة والهدف من هذه الشراكة هو
إنشاء منطقة استقرار وأمن وازدهار مشتركة تتمتع بقدر عالي من التعاون االقتصادي والتكامل
السياسي وفيما يتعلق بالهجرة فقد أشارت اللجنة األوروبية في عام  5884إلى ّأنه ":ينبغي
لإلتحاد أن يدعم الجهود التي تبذلها الدول المجاورة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وانشاء آليات
فعالة في حالة العودة والسيما بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين العابرين " ،وبالمثل أشارت الخطة
ّ
أيضا للتعاون فيما يتعلق بالهجرة
اإلستراتيجية لعام  5883إلى ّأنه ":يمكن أن تعطى أولوية ً

واللجوء

162

".

تنطلق سياسة الجوار األوروبية من مبدأ أن البلدان ال تتطور بنفس السرعة حيث تكمن الفوارق
في الوضع االقتصادي ،السياسي ،االجتماعي والثقافي لكل بلد ويقترح االتحاد األوروبي إحكام
يعا في عمليات اإلصالح ،فستكون
الشراكة بناء على طلب الشركاء .إذا رغب الشريك
ّ
بالتقدم سر ً
أما إذا كان البلد أقل رغبة في التغيير فتكون
العالقة وطيدة أكثر ومضمون الشراكة أكثر طموحاّ .

العالقة أكثر رخاوة والشراكة ذات متطلبات أقل وأكثر عمومية .إن هذا التمييز بين األهداف
فصل على
حسب البلدان والذي يدفع بالموظفين المكلفين بهذه السياسة للتحدث عن "توجه م ّ
المقاس" هو الخاصية األولى لسياسة الجوار األوروبية.
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relations avec nos voisins de L'Est et du Sud). Bruxelles . 11-03-2003
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أن عالقة الشراكة مشروطة بالنتائج أو باألوضاع الخاصذة
الخاصية الثانية لسياسة الجوار ،هي ّ
أيضذا مذن حيذث المسذاعدات التقنيذة ( التوأمذة،
ببلدان الشراكة ،ليس من حيث التمويذل فقذط واّنمذا ً

نقل المعرفة )...والمشاركة في البرامج األوروبية.

كانت نقطة البداية في االقتذراب الشذامل لإلسذتراتيجية األمنيذة األوروبيذة هذي االعتذراف باالعتمذاد
المتبذادل بذين كذل أبعذاد األمذن السياسذي واالقتصذادي واالجتمذاعي والثقذافي والبيئذي والعسذكري ،ومذن
ثذم الحاجذة إلذى تشذكيل مجموعذة سياسذات متكاملذة لكذل هذذه األبعذاد وقذد تمذت ترجمذة هذذا االقتذراب
إلذذى هذذدف عذذام فذذي اإلسذذتراتيجية األمنيذذة األوروبيذذة ع ذرف بالتعدديذذة الفاعلذذة Multilateralism

تمت ترجمة هذا االقتراب فيما يتعلّق بجيران االتحاد األوروبذي مذن خذالل هذدف
Effectiveفي حين ّ
رئيسي لالتحاد األوروبي وهو تطوير دائرة من الدول ذات الحكم الرشيد في شذرق االتحذاد األوروبذي
وعلى حدود المتوسط وذلذك عبذر إقامذة عالقذات تعاونيذة أعمذق وأقذوى وبالتذالي تمثذل سياسذة الجذوار
األوروبي تطبيقًا لإلستراتيجية األمنية األوروبية على المستوى اإلقليمي ،حيث يمكذن اعتبذار االتحذاد
األوروبي وجيرانه على ّأنهم مجتمع أمني متشذابك ،أي مجموعذة مذن الذدول تذرتبط مخاوفهذا األمنيذة

ألي منهذذا بمعذذزل عذذن األخذذرى ،وقذذد اسذذتطاع
األساسذذية لدرجذذة أنذذه ال يمكذذن إدراك األمذذن القذذومي ّ
االتحذاد األوروبي تأمين استقرار القذارة (دول وسذط وشذرق أوروبذا) وعليذه اآلن أن يوسذع هذذا النجذاح
إلذذى الجي ذران الجذذدد لالتحذذاد األوروبذذي الموسذذع وتوض ذح ورقذذة الش ذراكة اإلسذذتراتيجية األوروبيذذة مذذع
المتوسط والشرق األوسط التي تبناها المجلس األوروبي في يونيو  5883أنذه تجذاوز نطذاق طموحذه
داخل أوروبا ليسعى إلى شرق أوسط موسع ،وبالتالي يتمثل الهذدف الرئيسذي لالتحذاد األوروبذي فذي
توسيع دائرة األمن حول أوروبا من خالل سياسة الجذوار الجديذدة
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وتقذوم سياسذة الجذوار األوروبذي

قمة المجلذس األوروبذي فذي كوبنهذاجن ديسذمبر  ،5885حيذث رأت
على فكرة بسيطة تم تدشينها في ّ
الذذدول األوروبيذذة األعضذذاء أن االتحذذاد األوروبذذي يجذذب أن ينتهذذز فرصذذة توسذذعه نحذذو الشذذرق لكذذي
تجنذب إيجذذاد
حسذن عالقاتذذه مذذع دول الجيذ ارن علذذى أسذذاس مذذن القذذيم المشذذتركة وفذي نفذذس الوقذذتّ ،
ي ّ
خطوط تقسيم جديدة داخل أوروبا ولهذا دعا المجلس األوروبي إلى ضرورة إيجاد عالقات أقوى مذع

أوكرانيذذا ومولذذدوفيا وبالروسذذيا ودول جنذذوب المتوسذذط ،164وبالتذذالي تهذذدف سياسذذة الج ذوار األوروبذذي
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إل ذذى مش ذذاركة فوائ ذذد توس ذذع االتح ذذاد األوروب ذذي ف ذذي  5883م ذذع ول الجذ ذوار م ذذن أج ذذل تقوي ذذة األم ذذن
واالسذذتقرار فذذي كذذل الذذدول ،فهذذي مصذ ّذممة لمنذذع ظهذذور خطذذوط تقسذذيم جديذذدة بذذين االتحذذاد األوروبذذي
الموسذذع وجي ارنذذه وفذي نفذذس الوقذذت تعذذرض عليهذذا الفرصذذة للمشذذاركة فذذي أنشذذطة االتحذذاد األوروبذذي
المختلف ذذة ،م ذذن خ ذذالل

تع ذذاون سياس ذذي وأمنذ ذي واقتص ذذادي وثق ذذافي أعم ذذق وتتعام ذذل سياس ذذة الجذ ذوار

األوروبذي مذع أحذد األهذداف فذذي اإلسذتراتيجية األمنيذة األوروبيذة ،وهذذو هذدف بنذاء األمذذن مذع دول
الجذوار وتعذذرض سياسذذة الجذوار إقامذذة عالقذذات متميذزة مذذع دول الجذوار تقذذوم علذذى االلتذزام المتبذذادل
بذذالقيم المشذذتركة خاصذذة فذذي مجذذاالت حكذذم القذذانون والحكذذم الرشذذيد واحتذرام حقذذوق اإلنسذذان بمذذا فيهذذا
حقذوق األقليذات وتقويذة عالقذات الجيذرة الحسذنة ،ومبذادئ اقتصذاد السذوق والتنميذة المسذتديمة بمعنذى
أن تتمتذع الذدول غيذر األعضذاء فذذي االتحذاد األوروبذي بم ازيذذا العضذوية دون الذدخول فيهذذا خاصذة
القوة البشرية فقد أرت الذدول األوروبيذة أن المشذاركة
حرية انتقال السلع ورؤوس األموال والخدمات و ّ
األورومتوسطية في حاجة ملحة إلى إعادة الحيوية وهذو مذا قذد تذوفره سياسذة الجذوار األوروبذي حيذث
تهدف إلى إقامة منطقة من الرخاء المشذترك والقذيم المشذتركة ،وذلذك عبذر إيجذاد شذراكات أعمذق مذع
جيذران االتحذاد األوروبذي واقترحذت المفوضذية األوروبيذة مجموعذة مذن الحذوافز لتحقيذق هذذا الهذدف
منها توسيع السذوق الداخليذة ،ووضذع نظذام تفضذيالت تجذاري وفذتح األسذواق ووضذع إطذار للهجذرات
القانوني ذذة وحرك ذذة األش ذذخاص ،والتكام ذذل ف ذذي مج ذذاالت النق ذذل والطاق ذذة وش ذذبكات االتص ذذاالت ومنطق ذذة
البحث األوروبية ،وايجاد مؤسسات جديدة لتطوير وحماية االستثمار وكذلك دعم التكامل في النظذام
التجذاري العذالمي ،وذلذك علذى أن يذتم ربذط هذذه الفوائذد بالتقذدم فذي اإلصذالح السياسذي واالقتصذادي

في هذه الدول فيما يمكن تسميته بالمشروطية اإليجابية.165

أي سياسة جوار
فالبعد التعاقدي يعتبر بنيوي بالنسبة لسياسة الجوار األوروبية مثلها مثل ّ
تم
بشكل عام وبشكل ملموس ،ي َ
ترجم َ
العقد من خالل النقاش والمفاوضات عبر آليات العمل التي ّ
وضعها .يمثّل هذا البعد والذي يستدعي تعارف متبادل أفضل بالنسبة للموظفين الذين تمت
مقابلتهم ،أحد روافد سياسة الجوار األكثر ثراء والذي ينتهي إلى مبدأ "المسئولية المشتركة".

كما تسبق إعداد خطط العمل دراسة حالة تنفذها المفوضية األوروبية " تقرير عن كل بلد "
مدة خطة العمل هي خمس سنوات ما عدا
ويشكل هذا التقييم قاعدة لصياغة خطة العمل .و ّ
بالنسبة إلسرائيل مولدافيا وأوكرانيا فهي ثالث سنوات.
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عرضت المفوضية األوروبية األولويات السياسية لخطط العمل على النحو التالي":سوف ترتكز
عالقات االمتياز بين االتحاد األوروبي وجيرانه على االلتزامات بشأن القيم المشتركة وتحديدا
الديمقراطية ،سيادة القانون ،الحكم الرشيد واحترام حقوق اإلنسان ،وكذلك بشأن المبادئ التي تنظم
اقتصاد السوق ،التبادل الحر ،التنمية المستدامة ومكافحة الفقر" .وتهدف هذه السياسة إلى تقريب
تشاريع بلدان الجوار في ج ّل المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية مع تلك المعتمدة في
يجيا في السوق الداخلية لالتحاد األوروبي.
الفضاء األوروبي وذلك قصد إدماف بلدان الجوار تدر ً

ويتوقذف تنفيذذ هذذه السياسذة علذى إعذداد خطذة عمذل باالتفذاق بذين اإلتحذاد األوروبذي وبلذد الجذوار

المعني تحتوي على جملة من األهداف واإلجذراءات والبذرامج التذي يقذع التعهذد بهذا قصذد تحقيذق هذذه

األهداف .وتشمل خطة العمل أساسا:166
* الجانب السياسي.
* التنمية االقتصادية واالجتماعية.

* البنية األساسية – النقل – البيئة  -الطاقة واالتصاالت.
* تيسير المبادالت التجارية.
* العدل والشؤون الداخلية.
* العالقات بين الشعوب ،التعليم والثقافة.
ويبقذى مسذار برشذلونة اإلطذار الذذي يذدير العالقذات األورو متوسذطية حيذث ال تهذدف هذذه السياسذة
إلى تعويض اتفاقذات الشذراكة أو أن تحذل محلهذا بذل ترمذي إلذى تعميذق التعذاون فذي إطذار المجذاالت
التي تتضمنها هذه االتفاقات.
يمر الحوار السياسذي الذذي سذوف يذتم بنذاءه مذع الذدول الشذريكة أوالً :عبذر احتذرام حقذوق اإلنسذان

والحري ذذات األساس ذذية ،س ذذيادة الق ذذانون ،الديمقراطي ذذة ،الحك ذذم الرش ذذيد ال ذذذي يفت ذذرض تط ذذوير المجتم ذذع
الم ذذدني ،المس ذذاواة ب ذذين المذ ذرأة والرج ذذل ،مكافح ذذة الفس ذذاد...ال ذذت بالنس ذذبة لألولوي ذذات المتعلق ذذة بالتج ذذارة
والسذذوق ،فهذذي ال تمذذر فقذذط بزيذذادة حجذذم التبذذادالت بذذين الشذذركاء واالتحذذاد األوروبذذي بذذل أيضذذا بذذين
الشذذركاء أنفسذذهم .بهذذذا فبنذذه يتعذذين علذذى خطذذط العمذذل لذذدول الشذراكة األورومتوسذذطية أن تسذذاهم فذذي
"إنجاز منطقة التبادل الحر األورو متوسطية" وتحديذدا بتوسذيعها لقطذاعي الخذدمات والز ارعذة .يمكذن
الحق ذاً وبالنسذذبة لكافذذة الشذذركاء فذذي سياسذذة الج ذوار د ارسذذة مشذذاركتها فذذي السذذوق األوروبي ذة الداخلي ذة

"بناء على التقارب في التشذريعات والقذوانين وعلذى تحسذن االتصذاالت المتبادلذة واالرتباطذات الماديذة
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للمزيد

أنظرwww.mdci.gov.tn/index.php?id=68&L=1 :

أن " المشاركة في مشروع سياسة الجوار األوروبية يجب أن تترافق مذع
مع االتحاد األوروبي" .غير ّ
سياسات فاعلة تهدف إلى مكافحة الفقر وعدم المساواة".
شدد خطط العمل على البعد االجتماعي من خالل الترويج للقواعد األساسية
كما تحتوي وت ّ
للعمل والحوار االجتماعي ،المساواة في الخدمات ،تحسين ظروف العمل للعمال المهاجرين سواء
في الدول الشريكة أو في دول االتحاد األوروبي .كما يتم تقديم هذا البعد على ّأنه الحاملة
الضرورية لتطوير اقتصاد السوق.

المطلب الثاني :هياكل سياسية الجوار األوروبي
سوف نتناول هذا المطلب من خالل تقسيمه إلى ثالثة أجزاء:
أوال :األولويات السياسية لخطط العمل

عرضت المفوضية األوروبية األولويات السياسية لخطط العمل على النحو التالي":سوف ترتكز
وتحديدا
عالقات االمتياز بين االتحاد األوروبي وجيرانه على االلتزامات بشأن القيم المشتركة
ً
الديمقراطية ،سيادة القانون ،الحكم الرشيد واحترام حقوق اإلنسان ،وكذلك بشأن المبادئ التي تنظم
اقتصاد السوق ،التبادل الحر التنمية المستدامة ومكافحة الفقر".

يمر الحوار السياسي الذي سوف يتم بناءه مع الدول الشريكة
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أوالً عبر احترام حقوق

اإلنسان والحريات األساسية ،سيادة القانون ،الديمقراطية ،الحكم الرشيد ( الذي يفترض تطوير
المجتمع المدني ،المساواة بين المرأة والرجل ،مكافحة الفساد ...إلت) .وبالنسبة لألولويات المتعلقة
بالتجارة والسوق ،فهي ال تمر فقط بزيادة حجم التبادالت بين الشركاء واالتحاد األوروبي ،بل
فبنه يتعين على خطط العمل لدول الشراكة األورومتوسطية أن
أيضا بين الشركاء أنفسهم .وعليه ّ
ً
وتحديدا بتوسيعها لقطاعي الخدمات
تساهم في "إنجاز منطقة التبادل الحر األورومتوسطية".
ً

والزراعة .يمكن الحقاً وبالنسبة لكافة الشركاء في سياسة الجوار دراسة مشاركتها في السوق
األوروبية الداخلية " بناء على التقارب في التشريعات والقوانين ،وعلى تحسن االتصاالت المتبادلة

أن " المشاركة في مشروع سياسة الجوار
واالرتباطات المادية مع االتحاد األوروبي" .غير ّ
األوروبية يجب أن تترافق مع سياسات فاعلة تهدف إلى مكافحة الفقر وعدم المساواة ".
168

(الترويج للقواعد األساسية للعمل والحوار

وتشدد خطط العمل على البعد االجتماعي
تحتوي
ّ
للعمال المهاجرين سواء في الدول
االجتماعي) ،المساواة في الخدمات ،تحسين ظروف العمل ّ
الشريكة أو في دول االتحاد األوروبي .كما يتم تقديم هذا البعد على أنه الحاملة الضرورية

لتطوير اقتصاد السوق.
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ثانيا :سبل عمل خطط العمل

عده المفوضية األوروبية"
" يسبق إعداد خطط العمل تقرير عن كل دولة ت ّ
المعنيذذة .إذا كذذان البلذذد المعنذذي قذذد بذذدأ عمليذذة
تمذ ّذر خطذذط العمذذل بمفاوضذذات طويلذذة مذذع البلذذدان
ّ
إص ذذالح ،ف ذذبن خط ذذة العم ذذل الموقّع ذذة ف ذذي إط ذذار سياس ذذة الجذ ذوار األوروبي ذذة تعك ذذس جوهرًيذ ذا أولوي ذذات
أمذا إذا كذان البلذد
الشريك .يمكن لإلصالحات التي بدأها الشريك أن تستبدل جذزء مذن خطذة العمذلّ .

أكثذذر تحفظذذا إزاء عمليذذة اإلصذذالح فتصذذبح األولويذذات المطروحذذة فذذي خطذذة العمذذل أكثذذر عموميذذة
وملموسة أقل ،وتعطي مساحة أصغر لنقل المعرفة أو للتوأمة اإلدارية مثالً.

إن الفاعلين في المجتمذع المذدني غيذر مذدعوين للمشذاركة فذي المفاوضذات وال فذي أعمذال اللّجذان
ّ
الفرعيذة ،ولذيس مذن المقذرر حتذى هذذه اللحظذة إقامذة مسذاحة للتشذاور معهذم .هذذا ال يعنذي أن علذيهم

التخلّ ذي ع ذذن المشذذاركة ف ذذي عملي ذذة تحضذذير خط ذذط العمذذل أو تقييمه ذذا .ب ذذل علذذيهم التأ ّك ذذد م ذذن إدراف
المجتمع المدني ومنطق المشاركة في خطط العمل الموقّعة.

تذذم إنشذذاء عشذذر لجذذان فرعيذذة فذذي إطذذار خطذذط العمذذل .ثذذم تشذذكيل بعذذض هذذذه اللجذذان مذذن اللجذذان

القائمة في إطار اتفاقيات الشراكة الثنائية األورومتوسطية ومن ثم تعزيزها ،ولكن تذم إنشذاء معظمهذا
مذذن أجذذل االسذذتجابة للحاجذذة إلذذى متابعذذة خطذذط العمذذل بشذذكل ملمذذوس .ويذذتم تحديذذد اللجذذان الفرعيذذة
عبذذرت عنهذذا الذذدول الش ذريكة .تضذذم هذذذه اللجذذان مذذوظفين
ومواضذذيع العمذذل حسذذب األولويذذات التذذي ّ
وخبراء مؤهلين فذي القضذايا التذي تذتم معالجتهذا ،مذن البلذدان الشذريكة والمفوضذية األوروبيذة ،ويذديرها
بشكل مشترك موظف من كل طرف متعاقد .تعقد هذه اللجان عادةً اجتماعاتهذا فذي البلذدان الشذريكة
حيث تتم دعوة سفراء الدول الخمس والعشرين األعضاء في االتحاد األوروبي بصفة مراقبين.
تق ذ ّذدم ه ذذذه اللج ذذان تقاريره ذذا بالنس ذذبة لبل ذذدان الشذ ذراكة األورومتوس ذذطية للجن ذذة الشذ ذراكة الت ذذي تتمت ذذع
ذر لمجلذذس الش ذراكة مذ ّذرة واحذذدة فذذي السذذنة .وال
بسذذلطة كبي ذرة فيمذذا يتعلذذق بطلذذب التقذذارير ،وتقذذدم تقريذ ًا
تستطيع اللجان الفرعية تعذديل التوجيهذات التذي يضذعها المسذئولون عنهذا ،يمكذن فقذط للجذان الشذراكة

اقتراح تعديالت من هذذا القبيذل .ويختلذف تشذكيل هذذه اللجذان بحسذب البلذدان .يذتم عذادة العمذل علذى
نفس المواضيع ولكن مع أولويات مختلفة .وال تبدأ جميع اللجان الفرعية أعمالها في نفس الوقت.

ثالثا :األداة المالية الجديدة لسياسة الجوار

تم وضذع األداة األوروبيذة للجذوار والشذراكة للفتذرة  2013 – 2007وذلذك مذن أجذل ضذمان تنفيذذ
ّ
خط ذذط العم ذذل وتنفي ذذذ سياس ذذة الجذ ذوار ف ذذي المجم ذذل (ب ذذين االتح ذذاد األوروب ذذي والش ذذركاء ،وك ذذذلك ب ذذين
الشذ ذذركاء أنفسذ ذذهم وتحديذ ذ ًذدا للمشذ ذذاريع الجنوبيذ ذذة-الجنوبيذ ذذة الجنوبيذ ذذة-الشذ ذذرقية ،إلذ ذذت) .سذ ذذوف تقذ ذذارب
الميزاني ذذة لهذ ذذذه الفت ذ ذرة  13مليذ ذذار يذ ذذورو علذ ذذى م ذذدى سذ ذذبع سذ ذذنوات (خذ ذذارف ميزانيذ ذذة البنذ ذذك األوروبذ ذذي
لالستثمار) .هذذه المسذاعدة الماليذة التذي فاقذت مثيلتهذا فذي الفتذرة السذابقة ( 2006 – 2000مجمذوع
ميزانيذذة برنذذامج ميذذدا و  TACISعلذذى مذذدى سذذت سذذنوات 8,9 :مليذذار يذذورو) موجهذذة للبلذذدان التذذي
وقعت على خطة عمل ولروسيا.
ي ذتم تقذذديم األداة الماليذذة للج ذوار والش ذراكة كذذأداة سياسذذية ويقصذذد منهذذا تشذذكيل آليذذة ماليذذة مبسذذطة
بالمقارنة مع برنامجي ميدا و TACISاللّذين ستحل مكانهما اعتبا ار مذن  .2007يتوجذب علذى األداة
المالية لسياسة الجوار والشراكة تماما كما هو الحال بالنسبة لخطط العمل التي تحذدد األولويذات فذي

مجذذال المسذذاعدات ،أن تكذذون قذذادرة علذذى التذذأقلم مذذع تغييذر األولويذذات أو ظهذذور قضذذايا طارئذذة غيذذر
أيض ذا بصذذفة المرونذذة مذذن حيذذث إتاحتهذذا للشذذركاء إمكانيذذة شذذمل دول غيذذر
متوقعذذة .كمذذا أّنهذذا تتمتذذع ً
شريكة في سياسة الجوار كطرف ثالث ضمن مشاريع التعاون عابرة الحدود (مثذل تركيذا التذي تشذكل
جزءا من مسيرة برشلونة ولكنها خارف إطار سياسة الجوار).
ومث ذذل غالبي ذذة األدوات المالي ذذة لالتح ذذاد األوروب ذذي تس ذذتند ه ذذذه األداة إل ذذى مب ذذدأ التموي ذذل المش ذذترك
أن مجلذس أوروبذا والبرلمذان
تخضع األداة المالية لسياسذة الجذوار والشذراكة لعمليذة قذرار مشذترك ،أي ّ
األوروبذذي همذذا ش ذريكان فذذي الق ذرار ،وكمذذا يظهذذر مذذن المفاوضذذات الجاريذذة فذذب ّن المجلذذس والبرلمذذان
يرغبان بممارسة دوريهما م ًّليا.

إمذا علذى مذدى
سوف يتم تنظيم األداة المالية انطالقا مذن الوثذائق اإلسذتراتيجية متعذددة السذنوات ( ّ
سبع سنوات أو  ) 4+3التي تعدها المفوضية األوروبية بالتشاور مع الدول األعضذاء .سذوف تكذون
هذه الوثذائق أساسذية لتوجيذه العمذل المسذتقبلي ،وينبغذي علذى الفذاعلين فذي المجتمذع المذدني االهتمذام
بها مسبقاً ،حتى من خالل االتصال مع البرلمانيين في لجنة الشؤون الخارجية .علذى سذبيل المثذال،
سذ ذذوف يذ ذذتم إعذ ذذداد وث ذ ذائق إسذ ذذتراتيجية إقليميذ ذذة-شذ ذذاملة (سياسذ ذذة الج ذ ذوار ،الشذ ذذرق ،منطقذ ذذة حذ ذذوض
المتوسط) ،وثائق إستراتيجية لمواضيع متخصصة ،وثائق إستراتيجية عابرة

للحذذدود .سذذوف يذذتم تحديذذد ب ذرامج سذذنوية فذذي إطذذار هذذذه اإلسذذتراتيجيات ،ومذذن ثذذم تحديذذد مشذذاريع أو
خطوط عامة للميزانية.
سوف يتم تنظيم عمل األداة المالية لسياسة الجوار والشراكة كالتالي:
* برامج إقليمية أو شمولية إقليمية :سياسة الجوار ،منطقة شرق أوروبا ،منطقة المتوسط.
* بذرامج مواضذذيع متخصصذذة :حقذذوق اإلنسذذان – الديمقراطيذذة ،الهج ذرة – اللجذذوء  -البيئذذة ومكافحذذة
الفق ذذر .سذ ذوف ي ذذتم تحدي ذذد منظ ذذور متع ذذدد الس ذذنوات لك ذذل موض ذذوع عل ذذى أن ي ذذتم الحقذ ذاً تحدي ذذد بذ ذرامج

سنوية.

* برامج عابرة للحدود – تعذاون عذابر للحذدود وتحدي ًذدا حذول األحذواض البحريذة (المتوسذط ،البلطيذق
والبحر األسود) والتي ستسمح للمناطق المحاذية للضفاف أن تتعاون فيما بينها.
* برامج لكل بلد (أكثر من  %18من ميزانية األداة المالية لسياسة الجوار والشراكة).
* برنامج الحكم الرشيد (من أجل تقذديم مسذاعدة أكبذر للبلذدان التذي وقّعذت علذى خطذط عمذل ،والتذي

تتقدم بالمجال).
ّ
* احتياطي للمشاريع الجديدة واإلجراءات االستثنائية (.) %2

مب ذذدئياً ،م ذذن المفت ذذرض أن تت ذذوزع الميزاني ذذة بنس ذذبة ثلث ذذين لمنطق ذذة المتوس ذذط وثل ذذث لمنطق ذذة ش ذذرق

جيذ ذ ًدا ب ذذين أه ذذداف األداة المالي ذذة لسياس ذذة الجذ ذوار
مكانذ ذا ّ
أوروب ذذا .تحت ذذل زي ذذادة دور المجتم ذذع الم ذذدني ً
والشراكة.

المطلب الثالث :دور سياسة الجوار األوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية
إن ظهذذور سياسذذة الج ذوار األوروبذذي التذذي تتضذذمن دول البحذذر المتوسذذط الش ذريكة وكذذذلك بعذذض
ّ
الذذدول األوروبيذذة الشذذرقية مثذذل مولذذدوفا وأوكرانيذذا قذذد سذذاهمت بشذذكل كبيذذر فذذي تطذذوير الش ذراكة بذذين
ضذذفتي المتوسذذط .ومذذع تركيذذز سياسذذة الجذوار األوروبذذي علذذي خلذذق درجذذة غيذذر مسذذبوقة مذذن الشذراكة
بذذين اإلتحذذاد األوروبذذي وجي ارنذذه كذذان مذذن المتوقذذع أن تشذذكل القضذذايا المتعلقذذة بجذذوهر سذذيادة الذذدول
جزًءا من الحوار بين الجيران.
تتضمن تلك القضايا على وجه الخصوص قضية الهجرة ،فخطذط العمذل التذي تشذكل لذب سياسذة
الجوار األوروبي تساعد على إقامة الحذوار وترسذيت التعذاون حذول القضذايا المتعلقذة بذالهجرة واللجذوء
السياسذذي ،وهذذذا طبيعذذي نظ ذ ار ألن الهج ذرة أصذذبحت تحذذديا مشذذتركا لإلتحذذاد األوروبذذي وشذذركائه مذذن
دول البحذذر األبذذيض المتوسذذط وحيذذث إن الشذذركاء مذذن دول البحذذر األبذذيض المتوسذذط وبخاصذذة دول
شمال أفريقيا قد أصبحوا دول " ترانزيت " للمهاجرين من دول أفريقيا دون الصحراء ومن آسذيا علذى
حذذدود أوروبذذا ووجذذدوا أنفسذذهم يواجهذذون نفذذس المشذذكالت التذذي ظذ ّل اإلتحذذاد األوروبذذي يحذذاول التعامذذل

معهذذا لمذذدة عقذذدين وهذذي :كيفيذذة التعامذذل مذذع تذذدفقات المهذذاجرين مذذع احتذرام الحقذذوق األساسذذية للبشذذر
وعل ذى األخذذص حقهذذم فذذي طلذذب اللجذذوء السياسذذي فذذي حالذذة الوفذذاء بشذذروط الحصذذول عل ذى الحمايذذة
الدولية وكيفية التعامل مع المهاجرين المخالفين لقواعد الهجرة بطريقة إنسانية وكيفية تنظذيم عذودتهم
لبالدهم األصلية وكيفية جعذل عذودتهم مسذتديمة مذن أجذل عذدم تشذجيعهم علذى اإلقذدام علذى محاولذة
أخرى للهجرة غير الشذرعية وكيفيذة تحسذين إدارة الحذدود وكيفيذة التعامذل مذع هذؤالء المهذاجرين الذذين
يقطنذذون بشذذكل شذذرعي فذذي أقذذاليم تلذذك الذذبالد وكيفيذذة التعامذذل مذذع الذذدول األخذذرى لتكذذون هنذذاك إدارة
أفضل للهجرة الدولية.
وفي نفس الوقت فبن العديد من دول البحر األبيض المتوسط تبقى دول منشذأ أصذلية للمهذاجرين
إل ذى اإلتحذذاد األوروبذذي ،وعليذذه يجذذب أن يغطذذي الحذ ذوار بذذين تلذذك الذذدول واإلتحذذاد األوروبذذي كيفي ذذة
معاملة المهاجرين الشرعيين من تلك الدول في الدول األعضاء باإلتحذاد األوروبذي أي بعبذارة أخذرى
ما هي حقوقهم وكيف ينبغي أن يقوم اإلتحاد األوروبي ودوله بوضع سياسات التكامل .
تعدل الخطاب األوروبي ظاهرياً كثي اًر حول الهجرة ،تعترف وثائق المفوضذية األوروبيذة بفشذل
لقد ّ

التوجذه "األمنذي الصذرف" وبضذرورة اسذتقبال المهذاجرين فذي أوروبذا مذن أجذل االسذتجابة لالحتياجذذات
االقتصذذادية وللحاجذذة إلذذى األيذذدي العاملذذة .وهكذذذا فذذبن خطذذة العمذذل لسياسذذة الجذوار الخاصذذة بالذذدول
المغاربيذذة ومذذن بينهذذا الج ازئذذر تحتذذوي علذذى حملذذة إعالميذذة حذذول الهج ذرة الشذذرعية فذذرص العمذذل فذذي

أوروبذذا ولذذم الشذذمل العذذائلي .مذذا يسذذتوجب علذذى المفوضذذية األوروبيذذة رفذذع شذذأن الجوانذذب اإليجابيذذة
للهجرة المغاربية إلى أوروبا .حيث تقوم المفوضية األوروبية حاليذا مذن خذالل سياسذة الجذوار ببعذداد
أطذذر قطريذذة للرفذذع مذذن شذذأن دور المهذذاجرين فذذي أوروبذذا ،وتف ّكذذر بوسذذائل لمسذذاعدة الذذدول األعضذذاء

ذوي السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيادة فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي المجذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذال علذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى تطبيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق سياسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذات "االنذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدماف اإليجذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذابي".
باإلضافة إلى ذلك يعزز االتحاد األوروبي في إطار برنامج الهاي مكافحة الهجرة غير الشذرعية
والتذذي عذذادة مذذا يذذتم خلطهذذا فذذي نصذذوص سياس ذة الج ذوار مذذع مسذذائل األمذذن (الحذذرب ضذذد اإلرهذذاب،
االتجذذار بالبش ذذر ...إلذذت) وبالت ذذالي ح ذذرب معذذززة ض ذذد الهج ذرة غي ذذر الش ذذرعية .وعليذذه تش ذذكل سياس ذذة
تماما لهذه الحرب التي توفر الذريعذة األمثذل لضذبط الحذدود ،والتذي مذن الواضذح
الجوار أداة محكمة ً
أنها ذات أولوية بالنسبة لالتحاد األوروبي.
المنسذذقة فذذي إطذذار سياسذذة الج ذوار غزيذذر جذ ًّذدا حيذذث تسذذمح
ّ
إن برنذذامج مراقبذذة الحذذدود المشذذددة و ّ
سياسذذة الج ذوار األوروبيذذة بوضذذع نظذذام إدارة مشذذتركة للحذذدود والذذذي يرتكذذز علذذى المراقبذذة الخارجيذذة

ل ذدخول المهذذاجرين لالتحذذاد األوروبذذي

169

وعلذذى بنذذاء "من ذاطق انتظذذار" خذذارف حذذدود ش ذينغن عنذذدما

ترغذذب الدولذة الشذريكة بذذذلك وتقبلذذه (يجذذب التنويذذه إلذذى أنذذه ببمكذذان الدولذذة الشذريكة رفذذض لعذذب هذذذا
الدور) .ويرتكز هذا البرنذامج علذى نظذام معلومذاتي موحذد لتأشذيرات الذدخول ووثذائق السذفر المقذروءة
آليا والوكالة األوروبية إلدارة الحدود الخارجية ( )FRONTEXإضافة إلى إنشاء قوات حذرس الحذدود
ً
وتذذدريب شذذرطة الذذدول الش ذريكة المكلفذذة باسذذتقبال وضذذبط المهذذاجرين علذذى حقذذوق اإلنسذذان ،تعذذاون
معزز للشرطة والقضاء

170

في موضوع الهجرة الشرعية وغيذر الشذرعية ،اللجذوء ،موضذوع التأشذيرات

وأيضا بما يتعلذق بمكافحذة اإلرهذاب ،االتجذار بالمخذدرات بالسذالح والبشذر ...إلذت والتعذاون اإلقليمذي
جيذ ذ ًدا ف ذذي
مكان ذذا ّ
ف ذذي مج ذذال من ذذع الهجذ ذرة غي ذذر الش ذذرعية .كم ذذا يحت ذذل توقي ذذع اتفاقي ذذات إع ذذادة القب ذذول ً
األهذذداف قصذذيرة المذذدى لسياسذذة الج ذوار وتحديذذدا للبلذذدان التذذي أصذذبحت مم ذ ار للعبذذور مثذذل الج ازئذذر
والمغرب .كما يتعين على البلدان الشريكة من أجذل مواجهذة هذذا المعطذى الجديذد ،أي منطذق ضذبط
ممذذا يذذؤدي إلذذى مأسسذذة مذذا كذذان يعتبذذر حذذدودا مرنذذة ومفتوحذذة
الحذذدود مذذن الخذذارف مراقبذذة حذذدودهاّ ،
نس ذذبيا ،وتحدي ذذدا ف ذذي منطق ذذة الص ذذحراء الغربي ذذة .تعتب ذذر مأسس ذذة الح ذذدود بت ذذدرف نح ذذو الجن ذذوب نتيج ذذة
لسياسة شينغن ولسياسة االتحاد األوروبي في مجال اللجوء والهجرة.
169
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170تعاون يمكن أن يصل إلى "تعاون مباشر" بين الشركاء وبعض األجسام مثل جهازي الشرطة والعدل األوروبيين.

وقد طرحت الدول األوروبية العديد من الوسائل لمواجهة هذه الظاهرة تتلخص في اآلتي:
* إقام ذذة م ارك ذذز اس ذذتقبال خ ذذارف ح ذذدود دول االتح ذذاد ،وهذ ذذا االقتذ ذراح حظ ذذي بتأيي ذذد بريطاني ذذا وألماني ذذا
كبير للمهاجرين في حين تحفظت فرنسا عليه.
وايطاليا التي تواجه تدفقًا ًا
* الطذ ذذرد والترحيذ ذذل الجمذ ذذاعي والقسذ ذذري للمهذ ذذاجرين غيذ ذذر الشذ ذذرعيين ،وهذ ذذو االقت ذ ذراح الذ ذذذي تتبنذ ذذاه
الجماعات اليمنية في دول االتحاد األوروبي.
* اقت ذراح إقام ذذة ش ذذرطة أوروبي ذذة موح ذذدة ومش ذذتركة لتعزيذذز إجذ ذراءات الرقاب ذذة عل ذذى الح ذذدود ومكافح ذذة
أن هذا المقترح يتطلب وقتًا طويالً لتنفيذه.
أن مصادر المفوضية األوروبية ترى ّ
الجريمة ،إالّ ّ
ذار مذن بدايذة عذام  5883فذي إطذار
* اعتماد نظام جاليليو للرقابذة البحريذة باألقمذار الصذناعية اعتب ًا
السعي لتشديد الرقابذة علذى الحذدود ،والذدعوة إلذى اسذتخدام وسذائل عقابيذة رادعذة فذي مواجهذة الهجذرة

غير الشرعية.
ذودا حذ ذذول الهج ذ ذرة غيذ ذذر
* تضذ ذذمين اتفاقيذ ذذات الش ذ ذراكة والتعذ ذذاون مذ ذذع بعذ ذذض الذ ذذدول والتكذ ذذتالت بنذ ذ ً
المشروعة.
* تطبيذذق معذذايير موحذذدة إلصذذدار التأشذذيرات والرقابذذة علذذى الحذذدود وتذذأمين وثذذائق السذذفر والتأشذذيرات
أن هذ ذذذا النظذ ذذام يواجذ ذذه مشذ ذذكلة المهذ ذذاجرين الذ ذذذين يذ ذذتم دخذ ذذولهم
وخلذ ذذق هياكذ ذذل إداريذ ذذة مشذ ذذتركة ،إالّ ّ
بتأشيرات سليمة ثم يتجاوزون مدة اإلقامة.
* تضذ ّذمنت المذذادة ( )15مذذن معاهذذدة أمسذذتردام بشذذأن ( الحريذذة  ،األمذذن  ،العذذدل) األسذذس القانونيذذة
الخاصة بالرقابذة علذى الحذدود وسياسذة إصذدار التأشذيرات – فذي حذين أشذارت المذادة ( )14بوضذوح
إلى اإلجراءات ضد الهجرة غير المشروعة ،ومن ضذمنها شذبكات الجريمذة التذي تعمذل علذى مسذتوى

دولي ،وكذا إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم.171

* محاوالت التنسيق مع دول المنشأ الخاصة بالهجرة ،وكذا بلدان الترانزيت لمساعدتها على تطويذق
المشذذكلة مذذن خذذالل تحسذذين مسذذتوى تذذأمين الوثذذائق ،ونشذذر ضذذباط اتصذذال وتقذذديم الخب ذراء للتذذدريب
وتحسين نظام الرقابة على الحدود.
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* السذذعي للحذذد مذذن م ازيذذا الهج ذرة غيذذر الشذذرعية مذذن خذذالل مكافحذذة ظذذاهرة التشذذغيل غيذذر القذذانوني
للمهذذاجرين ،وتوقيذذع ج ذزاءات علذذى أصذذحاب األعمذذال تحذ ّذد مذذن الم ازيذذا التنافسذذية التذذي يتمتعذذون بهذذا
نتيجة تشغيل عمالة رخيصة.
ذودا كبيذ ذرة للتنس ذذيق والتع ذذاون األمن ذذي
وبالت ذذالي تب ذذذل ال ذذدول المص ذذدرة والمس ذذتقبلة للمه ذذاجرين جه ذ ً
ومراقبذذة الحذذدود ،وتحسذذين الظذذروف السياسذذية واالجتماعيذذة ،وفذذي  2أغسذذطس  5881أعلذذن االتحذذاد
األوروبذذي عذذن تدشذذين دوريذذات مشذذتركة مذذع إيطاليذذا لمراقبذذة قنذذاة صذذقلية فذذي سذذبيل السذذيطرة عل ذذى
تدفقات المهاجرين غير الشرعيين المتسللين من شواطئ الضفة الجنوبية للمتوسط إلى إيطاليا.

المبحث الثالث :األمن اإلنساني كآلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
إن مفهوم األمن اإلنساني كما سبق وأشرنا إليه مفهوم شامل يتّسع إلى كل المجاالت الرئيسية
ّ
التي تؤثر على حياة اإلنسان وأن أي خلل فيها سوف يؤثر بشكل سلبي على حياته وعليه 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
على الوضع في الجزائر ،وفي األخير نعرف على إمكانية تفعيل األمن اإلنساني في مواجهة

ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر.
المطلب األول :مؤشرات األمن اإلنساني

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:

 األمن االقتصادي :ويتصل بالتدابير والحماية والضمان التي تؤهل اإلنسان للحصول على
احتياجاته األساسية من المأكل والمسكن والملبس والعالف خاصة في الظروف التي يواجه

عرف
فيها كارثة طبيعية أو ضائقة اقتصادية وضمان الحد األدنى لمستوى المعيشة وي ّ

األمن االقتصادي بأنه ":أن يملك ا إلنسان الوسائل المادية التي تمكنه من أن يحيا حياة

مستقرة ومشبعة ".فاألمن االقتصادي من وجهة األمن اإلنساني يتطلب توفر دخل أساسي
عادة من العمل المنتج أو من شبكة الضمان االجتماعي الرسمية كمصدر أخير وعلى
أساس ذلك يشتمل األمن االقتصادي على البطالة ومستوى األجور الحقيقية والفقر وعدم

توفر شبكات رسمية للحماية االجتماعية.

 األمن الغذائي :ويقصد به مفهوم يتجاوز المعنى التقليدي الذي يحصر هذا المفهوم في
تحقيق االكتفاء الذاتي في بلد ما يوفر للدولة السيادة الغذائية وذلك من خالل سياسة

زراعية تخدم هذا الهدف .فاألمن الغذائي بمفهومه الحديث يشمل الفرد ويتجاوز مجرد
تحقيق االكتفاء إلى التوزيع الذي يوفر األمن الغذائي لجميع أفراد المجموعة الوطنية.172
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عبر عن قدرة المجتمع على توفير المستوى المحتمل من الغذاء ألفراده في
فاألمن الغذائي ي ّ
حدود دخولهم المتاحة مع ضمان مستوى الكفاف من الغذاء لألفراد الذين ال يستطيعون الحصول
اعتمادا
عليه بدخلهم المتاح ،سواء أكان ذلك عن طريق االستيراد أو عن طريق اإلنتاف المحلي
ً
على الموارد المتاحة  .فتوفير األمن الغذائي لإلنسان يعتبر من أهم عناصر المحافظة على

بعدا اجتماعيا وسياسيا باعتباره أحد أهم حقوق اإلنسان ولذلك يعكس تحقيق
الحياة ،فالغذاء يشكل ً
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
الغذاء في المجتمع وعدم تحقيق عدالة توزيعية بين أفراد المجتمع فبن ذلك يسهم بشكل كبير في

عدم تحقيق االستقرار االجتماعي داخل الدولة.

 األمن الصحي :ويقصد باألمن الصحي توفير وسائل الوقاية والمعالجة من األمراض
واألوبئة ،ويرتكز األمن الصحي بصورة أساسية على توفير برامج الرعاية الصحية األولية

وخدمات التأمين الصحي للمواطنين وتوفير األدوية المنقذة للحياة وتطوير المؤسسات
الصحية وزيادتها كالمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز اإلرشاد والتثقيف الصحي

واعطاء أهمية قصوى لصحة الفئات الضعيفة كاألطفال والمرأة والمعاقين وكبار السن.

عموما ،وذلك بوصفها من
فالصحة أصبحت من األمور األكثر أهمية في مجال األمن اإلنساني
ً
العوامل التي تسهم في تحقيق التنمية اإلنسانية وأحد مؤشراتها ،فال يمكن تحقيق تنمية إنسانية
مفتاحا لإلنتاجية
بدون سكان أصحاء ففي حين تمثل الصحة قيمة في حد ذاتها فبنها تعتبر كذلك
ً
والرخاء االقتصادي واالجتماعي ،وذلك أن العديد من حاالت التردي الصحية والصحة المعتلة
مرة تناولت
كبير في النمو والتنمية ما يؤثر على تحقيق األمن اإلنساني
تأثير ًا
تؤثر ًا
عموما .وألول ّ
ً
اجتماعات مجلس األمن ومجموعة الثمانية ) )G8والمنتدى االقتصادي العالمي ومنظمة التعاون
والنمو االقتصادي صراحة القضايا الصحية بوصفها قضايا إنمائية.173

 األمن البيئي :إن االهتمام العالمي بمشكالت البيئة أصبح يعبر عنه في الدراسات

اإلستراتيجية بمصطلح " أمن البيئة " كجزء من األمن الشامل ويتناول مفهوم األمن البيئي

جانبين:
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األول :ويتصل بالعوامل البيئية التي تقف خلف النزاعات العنيفة سواء أكانت نزاعات عرقية أو
إقليمية.
الثاني :ويتمثل في تأثير التدهور البيئي العالمي على رفاهية المجتمعات والتنمية االقتصادية
فمفهوم األمن البيئي ينبثق من خالل أن الضغط المتزايد على نظم دعم الحياة في الكرة األرضية
أخطار تهدد صحة اإلنسان ورفاهيته ال
ًا
واالستهالك المفرط للموارد الطبيعية المتجددة يحمالن
تقل في درجتها عن األخطار العسكرية التقليدية.
 األمن الفردي :ويهدف إلى الحماية اإلنسانية في مواجهة العديد من أشكال العنف المفاجئ
و الغير متوقع و حماية الفرد في مواجهة التطبيقات القمعية التي تفرضها المجتمعات
التسلطية واالضطهاد ضد الجماعات بسبب التمييز العنصري كما جاء في نص المادة
األولى في الفقرة الثالثة من إعالن هيئة األمم المتحدة " تعزيز احترام حقوق اإلنسان و
جميعا والتشجيع على ذلك بال تمييز بسبب الجنس أو اللون أو
الحريات األساسية للناس
ً
الدين." 174
 األمن السياسي :ويهدف إلى حفظ الحقوق األساسية "كحق المشاركة وحق االنتخاب "...
عدا جد واسع
إضافة إلى ذلك فبن هذا النوع من األمن المتعلق بالجانب السياسي يكسب ب ً
ألنه يجمع بين قمع الدولة ضد المواطنين وبالمساواة حول مختلف اإلجراءات ضد الفرد
وضد حرية التعبير واإلعالم واألفكار.

 األمن الثقافي :ويتصل بالحق في حرية المعتقد والسالمة من التمييز بسبب الصفة الدينية

أو الثقافية .وعليه فاألمن الثقافي يقتضي التمكين الفعلي للحقوق الثقافية دونما استثناء
باسم الدولة أو ضرورات التجانس المجتمعي.
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المطلب الثاني :واقع األمن اإلنساني في الجزائر
أصدر المجلس االقتصادي واالجتماعي تقريره السنوي حول التنمية البشرية في الجزائر وهو
التقرير الذي بذل خبراء المجلس في طريقة إعداده جهودا معتبرة ونجحوا بالتعاون مع خبراء
برنامج األمم المتحدة للتنمية في تحديد الطريقة التي ستمكن مستقبال من إجراء مقارنة بين
الوضعية في الجزائر وبقية العالم .النتيجة المهمة األولى التي خلص إليها خبراء المجلس الوطني

االقتصادي واالجتماعي تتعلق بمؤشر الفقر في الجزائر ،175هذا المؤشر تراجع بين  1995و

 5882من  %52,54إلى  %11,18كما أن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر
الغذائي أنخفض حسب المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي ،حيث اعتمد المجلس نتيجة
أعدها المركز الوطني للدراسات والتحاليل للسكان والتنمية حول مستوى معيشة
الدراسة التي ّ
السكان سنة  5882والتي خلصت إلى أن  % 14,1من عدد السكان الذين كانوا يعيشون تحت
خط الفقر الغذائي سنة  ،1911نزل إلى 10,6%سنة  ،5883كما أن عدد المواطنين الذين
كانوا يعانون من مستوى فقر شامل نزل من  4,91مليون جزائري سنة  ،1992إلى  5,5مليون

سنة  5883باإلضافة إلى أن عدد الذين يعيشون بدوالر واحد في اليوم أي 44دف أصبح ضعيفا .

إن الفضل في التحسن المسجل في مجال مكافحة الفقر يعود إلى مخطط دعم اإلنعاش
االقتصادي الذي أنطلق سنة  5881واستمر إلى غاية  ،5883باإلضافة إلى المخطط الوطني
لتنمية الفالحة الريفية.إضافة إلى قيمة التحويالت االجتماعية التي بلغت سنة  5882حدود
 448مليار دف وهو ما يعادل  % 28من قيمة الجباية البترولية لنفس السنة أو  %15.1من
الناتج الداخلي الخام .وبلغت الميزانية االجتماعية للدولة  594مليار دف سنة  ،5883مقابل
 111,1مليار دف سنة  ، 2000كما أن الجزء األهم من هذه الميزانية ذهبت إلى دعم التربية في
شكل منح مدرسية ،والى المساعدة االجتماعية التي تشمل (األطفال المسعفين واألشخاص
المعوقين ورعاية الشيخوخة) باإلضافة إلى الصناديق االجتماعية (الصندوق االجتماعي للتنمية،

صندوق دعم تشغيل الشباب ،الصندوق الوطني للسكن (.
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وعلذى الذرغم مذن التحسذن فذي الحالذة الصذحية للسذكان فذي الج ازئذر بسذبب انخفذاض معذدل
الوفيذات ،فذبن ذلذك ال يغطذي علذى االرتفذاع المت ازيذد لألمذراض المختلفذة فذي المجتمذع الج ازئذري .
فمعذدل األمذل فذي الحيذاة يعكذس فقذط متوسذط عذدد السذنوات التذي يعيشذها الفذرد وال يظهذر طبيعذة
األمراض التي يعيشها مجتمع مذا  .فقذد شذهدت الج ازئذر نقلذة فذي مذا يخذص طبيعذة المذرض خاصذة
بالنسبة لألمراض المتنقلة بفعل سذوء شذروط النظافذة العامذة وارتفذاع فذي معذدل المذؤثرات الصذناعية
(حذوادث المذرور ،األمذراض القلبيذة ،السذرطان ،حذوادث العمذل واألمذراض العقليذة)  .فذاألمراض
المتنقلة مثلت  %28من أسباب الوفاة سنة.2002
وفيما يلي جدول يوضح درجة انتشار أهم األمراض المزمنة حسب السن والنوع لسنة
كنسبة مئوية

2006
السن

11-8

53-19

43-52

29-42

18+

المجموع

ارتفاع ضغط

8.81

8.14

8.24

4.15

41.12

3.41

الدم
أمراض السكر 8.11

8.54

8.35

3.14

15.25

5.18

8.55

8.51

8.31

5.91

18.29

1.48

الربو

8.4

8.1

8.91

1.18

4.89

1.58

أمراض القلب

8.53

8.51

8.41

1.12

1.91

1.188

أمراض أخرى

1.54

8.51

8.41

1.12

1.91

1.11

أمراض

المفاصل

Source: Ministère de la Santé, Office National des Statistiques, Suivi de la
situation des Enfants et des Femmes, Rapport 2007, p.32

أن تقرير المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي تطرق إلى حقائق غير سارة تتعلق
كما ّ
بالوضعية االجتماعية للجزائريين وبخصوص ميزانية األسر ،حيث توصلت دراسة المركز
للدراسات والتحاليل للسكان والتنمية إلى أن  %21.55من ميزانية األسر تذهب إلى التغذية التي
تتوزع على الحبوب بنسبة  %52.31والخضار الجافة بنسبة  ،%14.11والحليب ومشتقاته
أما اللحوم بنوعيها واألسماك والفواكه فهي مخصصة ألقلية فقط من
بنسبة ّ .%14,11
المواطنين  .هذه الصورة لوضعية الفقر بصفة عامة ووضعية الفقر الغذائي للجزائريين

بقوة وعلى نطاق واسع ،ويفسرها من ناحية ثانية
بشكل خاص سببها األول هو البطالة المتفشية ّ
تضاعف عدد العمال الفقراء .وعند مالحظة أرقام الديوان الوطني لإلحصاء والتخطيط التي أعتمد
عليها تقرير المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي ،يتضح أن حصة عائدات األجور قد تراجع
دخلها الوطني ،وهو ما يشير إلى أن ثمار النمو االقتصادي لم توزع بطريقة عادلة واستفادت منها
شرائح غير األجراء وخاصة المقاولين .حقيقة ّأنه بين  5881و 5883عرفت كثلة األجور
أما القدرة الشرائية
الوطنية ارتفاعا بنسبة  %9سنويا ولكنه نمو مرتبط بارتفاع عدد العاملينّ .

للمتوسط األجر بالنسبة لكل القطاعات فقد عرفت انخفاضا بنسبة  % 1.4سنويا

وبذ  %2بين

 5888و 5883ألسباب معروفة وتتعلق بتحرير األسعار الذي لم يقابله تحرير لألجور بنفس
الوتيرة .

أقر المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي معتمدا على نتائج الدراسة التي
وفي نفس السياق ّ
قام بها المركز الوطني للدراسات والتحاليل للتنمية والسكان هشاشة األمن الغذائي في الجزائر في
ظل غياب سياسة زراعية ذواقتصادية من شأنها ضمان حق الغذاء لألجيال القادمة من جهة،
أن
وتقليص فاتورة االستيراد التي تشهد ارتفاعا مخيفا من سنة ألخرى ،حيث أشار المركز إلى ّ
الجزائر احتلت المرتبة األولى إفريقيا من حيث الواردات الغذائية ،حيث انتقلت قيمة واردات الغذاء
فيها من  1مليار دوالر في المتوسط سنة  1948إلى  5مليار في 1918

و 4ماليير

سنة  5884لتقفز بعد خمس سنوات أي في  5881إلى  1ماليير دوالر كلّها تغطى من عائدات
قطاع المحروقات .

كما أ ّن الجزائر إلى جانب مجموعة من الدول السائرة في طريق النمو حسب المركز الوطني
للدراسات والتحاليل للتنمية والسكان ،رغم محاوالتها تدارك الوضع من خالل مجموعة من التدابير
واإلصالحات التي خلصت إلى بعض النتائج المحفّزة والتي تدخل في إطار ما يسمي المخطط

أن النتائج المحققة تبقى بعيدة عن تحقيق اكتفاء ذاتي ولو بالقدر
الوطني للتطوير الفالحي ،إالّ ّ
القليل .ولع ّل ّأول مؤشر على ذلك يضيف المركز الوطني للد ارسات والتحاليل السكانية والتطوير

تعكسه نسبة الواردات الغذائية التي نجدها في حدود  42بالمائة من مجموع االحتياجات المحلية،
إلى جانب مؤشرات أخرى على غرار محدودية اإلنتاف المحلي الذي ال يتعدى  52بالمائة،
وارتفاع معدل االستهالك والطلب المتزايد على المواد الغذائية الناتج عن

التغير السريع في نمط التغذية عند الجزائريين .وعليه تخصص
ارتفاع الكثافة السكانية من جهة ،و ّ
الجزائر بحسب ذات المركز  32من المائة ميزانيتها للتغذية باعتبارها أكبر مستهلك للحبوب ،وأن
 18بالمائة من حاجياتها من الحليب ومشتقاته مستوردة من دول أجنبية على شكل مادة أولية يتم
تحويلها محليا  .وفي سياق متصل توصل المركز إلى أن  % 11.5من األسر تحصلوا على
أن حوالي ثلث
قروض وأن  %31.4يستعملون المبالد المقترضة للمصاريف اليومية كما ّ
العائالت الجزائرية تستدين بشكل مستمر لسد حاجاتها اليومية .وأظهرت نفس الدراسة أن 4/1
األسر الجزائرية تعاني من متاعب مالية.

القطاع اآلخر الذي يعاني والذي يزيد من توتر المحيط االجتماعي ويثقل كاهل الجزائريين هو
قطاع التربية .حيث أصبحت المدرسة تسجل نسبة مردودية داخلية غير كافية فالتسرب المدرسي

بلد مستويات عالية ًّ
جدا ،وعندما نقيس نسب التمدرس في كل أطوار التعليم (ابتدائي ،ثانوي،
وعالي) يظهر جليا التوجه الحالي نحو التراجع .وتتوزع نسبة التمدرس في التعليم في الطور
الثانوي إلى  % 31.81بالنسبة للبنات و  41.11للذكور .هذا األخير يبين لوحده العدد المرتفع
للشباب البطالين في المجتمع الجزائري .وباختصار ما يمكن استخالصه من هذا التحليل
اإلحصائي هو أن نسبة  %18فقط من بين المتمدرسين تصل إلى التعليم العالي أي 5/4

المتمدرسين ،وهو ما يعني أن  1/4ال يصلون إلى المرحلة العليا من التعليم.

المطلب الثالث :دور األمن اإلنساني في تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية
يتميز بالتعقيد والتغيير المتسارع تتعرض شعوبه لشتى أنواع المخاطر
نعيش اليوم في عالم ّ
والتهديدات وبالتالي انعدام عام بالشعور بالطمأنينة واألمن .ذلك نتيجة تبدل طبيعة الصراعات
وتطور األسلحة الفتاكة واالستقطاب االقتصادي والتفاوت الالّمعقول بين الشمال والجنوب وداخل

المجتمع نفسه ،والتحوالت البيئية الجديدة والنقص في الموارد المائية والهجرات السكانية الكبيرة،
وظهور أمراض جديدة وغيرها من األزمات .لقد أضحى بحث المرء عن أمنه وتلبية احتياجاته

قضية تتجاوز الحدود وتتطلب تضافر جهود دولية وليس وطنية فحسب ذلك نظ ار لتزايد التداخل

بين الشعوب والدول والمؤسسات والعتماد العالم على بعضه.

فالهجرة غير الشرعية هي في األساس نتيجة لتردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية وقلّة

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
تتوفر على أدنى درجات السالمة واألمان ما يجعلها وسيلة انتحار حقيقية وما األرقام التي تنشرها

الهيئات الرسمية في الجزائر إال خير دليل على هذه الوضعية.

من هنا انطلق مفهوم األمن اإلنساني من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في محاولة
لوضع األطر الالزمة واآلليات التنفيذية لتصحيح الوضع المتسم باالضطراب والهشاشة
والعشوائية .فبلى جانب األمن االقتصادي (ضمان الحد األساسي للدخل) يشمل مفهوم األمن
اإلنساني :األمن الصحي (الخلو النسبي من المرض والعدوى) ،واألمن الغذائي (توفير الفرص
المادية والمالية للحصول على الغذاء) ،واألمن البيئي (ماء صحي ،هواء نظيف وشبكة أرضية
متماسكة) ،واألمن الشخصي (األمن من العنف والتهديد البدني) واألمن المجتمعي (أمن الهوية
الثقافية) واألمن السياسي (حماية الحريات األساسية وحقوق اإلنسان).

يسهم إذاً األمن اإلنساني في ضمان األمن الصحي وتوفير متطلبات الحق في الصحة .هذا

الحق الذي يفترض التحلي بالظروف التي تمكن األفراد من بلوغ أقصى قدراتهم على تحقيق حياة
صحية والتمتع بهذه القدرات .وهذا يشمل النشاطات التي تهدف لحماية صحة اإلنسان وترميمها
ووقايتها من التقهقر ،بما يعني نشاطات المؤسسات االجتماعية أيضا .لكن إن كان الحق في
الصحة ال يهدف لمعالجة الفروقات االجتماعية واالقتصادية بين البشر ،فهو ال يفرق بين غني
وفقير ويشمل األصحاء كالمرضى .حيث ّأنه من أهم مرامي السياسة الصحية تكافؤ الفرص في

الحصول على الرعاية الصحية .فالمرض والعجز والوفيات التي يمكن تجنبها تشكل تهديدا لألمن
اإلنساني ،والصحة ليست فقط غياب المرض وانما التمتع بحالة جيدة جسديا ونفسيا واجتماعيا

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
بكل حرية دون أدن ى تدخل من األجهزة القمعية للدولة فالمواطن في األساس هو محور األمن
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
وحتى الثقافية غير كفي ل بالقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي ترجع باألساس إلى وجود
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

التفكير في الهجرة إلى أوروبا عبر رحالت موت عن طريق القوارب الصغيرة.

ومن خالل ما سبق يمكن القول بأن تراجع مؤشرات األمن اإلنساني في الجزائر يعد دافعا

رئيسيا ومسببا ًّ
قويا للهجرة غير الشرعية على اعتبار أن التفاوت االجتماعي وقلّة فرص العمل
وضعف مستوى المعيشة لدى كثير من فئات المجتمع الجزائري تدفع بكل تأكيد إلى الهجرة حتى

فبن العمل على تطوير آليات ومرتكزات األمن اإلنساني
ولو كانت بطرق غير مشروعة ،وعليه ّ
من خالل توفير الحد األدنى من الخدمات االجتماعية والصحية ،وفتح المجال أمام إدماف
الشباب في عملية التنمية من خالل خلق فرص حقيقية للعمل ،وتطوير مستوى التعليم فكل ذلك
موا وانتشا ار كبي ار
سيحد من وتيرة انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر والتي عرفت ن ًّ

خالل السنوات الماضية.

ويمكن القول إن المقاربات المحكومة بالهاجس األمني والتي أ ّكدت الممارسة الميدانية عقمها

وعجزها ،ينبغي أن تتراجع لتفتح المجال لتدابير ديمقراطية أكثر عمقا وعقالنية ،تعتمد على األخذ
بالعدالة االجتماعية ضمن أهدافها وممارساتها بالشكل الذي يتيح للشباب مشاركة أوسع
في عملية التنمية ،ويسهم في تدبير وتوفير الشروط الموضوعية والضمانات الالزمة لتوفير عيش
كريم لكل فئات المجتمع وباألخص فئة الشباب.

خالصة الفصل:
ظهر مفهوم األمن اإلنساني كجزء من مصطلحات النمذوذف الكلذي للتنميذة Holistic Paradigm

الذذذي تبلذذور فذذي إطذذار األمذذم المتحذذدة مذذن قبذذل محبذذوب الحذذق وزيذذر الماليذذة الباكسذذتاني األسذذبق ،وقذذد
كان تقرير التنمية البشرية لعام  3993الوثيقة الرئيسذية التذي اعتمذدت مفهذوم األمذن اإلنسذاني ضذمن
اإلطذار المفذاهيمي ،مذع مقترحذات لسياسذات واجذراءات معينذة .تلذك كانذت نقطذة البدايذة إلطذالق هذذا
المفهوم وهو حديث النشأة ،حيث برز من خالل تقرير التنمية البشرية لعام .3993
إن نمذذوذف التنميذذة البشذرية يذربط بذذين
مذذن هنذذا نجذذد قذذوة العالقذذة بذذين األمذذن اإلنسذذاني والتنميذذة ،إذ ّ
أن التنميذذة تتذذيح إج ذراء تقذذويم
كذذل مذذن األمذذن اإلنسذذاني والتكذذافؤ واالسذذتدامة والنمذذو والمشذذاركة ،بمذذا ّ
لمستوى األمن الحياتي الذي يحرزه الناس في المجتمع.

وفي هذا السياق وباالعتماد على مجموعة فريدة مذن األدوات ،يسذاهم االتحذاد األوروبذي فذي إيجذاد
أمنذذا مذذن خذذالل برنذذامج سياسذذة الج ذوار األوروبذذي .وفذذي هذذذا اإلطذذار عملذذت
محذذيط متوسذذطي أكثذذر ً
سياسذة الجذوار األوروبذي علذى تعزيذز األمذن اإلنسذاني عذن طريذق تخفذيض الفقذر وعذدم المسذاواة
الجيدة وحقوق اإلنسان ،وكذا المساعدة في التنمية ،ومعالجة األسباب الرئيسذية للنذزاع
وتشجيع اإلدارة ّ

وعدم األمن وهي المسببات الرئيسية وراء تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية من شذمال إفريقيذا باتجذاه
أوروبا.

الخــــاتمـــــــة
من خالل ما تم التطرق إليه في بحثنا هذا حول الهجرة غير الشرعية ودوافعها ومسبباتها فبن
الج ازئر على غرار بعض الدول األخرى تعاني من تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين مختلف
فئات المجتمع وبالرغم من الجهود المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة للحد من هذه
أن هذه الظاهرة ما زالت تشكل خط ار محدقا بالمجتمع نظ ار لعدم التركيز
الظاهرة الخطيرة ،إالّ ّ
جدي على مستويات جديدة من الحلول غير الحلول األمنية أو حتى الحلول االقتصادية
بشكل ّ
السطحية.

التشدد في اإلجراءات األمنية وحده ال يكفي لمعالجة هذه
أن اإلجراءات القانونية و ّ
حيث ّ
الظاهرة وآثارها السلبية ،واالّ فبن تفاقمها سوف يزداد مستقبالً وربما نشهد ما هو أقسى من مراكب

وسفن الموت .فالفقر وانخفاض مستوى المعيشة من جهة وتردي مستويات "مؤشرات" األمن
اإلنساني تعد أكبر دافع للهجرة غير الشرعية في الجزائر.

حيث أن هذا الموضوع يحتاف إلى مقاربة شاملة من جميع جوانبه مع األخذ بعين االعتبار
الجوانب اإليجابية في مسألة الهجرة من حيث تبادل الثقافات والحوار واالستفادة من الطاقات في
بناء اقتصاد الدولة والمجتمع والتبادل الحضاري في سعي حثيث إليجاد حلول تحفظ الكرامة
والحقوق لإلنسان .ومن خالل هذه المقاربة يظهر جليا الدور البارز لألمن اإلنساني من خالل

فعالة في التقليل أو التخفيف من حدة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
مؤشراته كآلية ّ
ومن خالل هذه الدراسة أمكن التوصل إلى االستنتاجات التالية:

أوالً :إعادة دراسة ظاهرة الهجرة برمتها وبلورة قناعة مشتركة فمحاربة الهجرة غير المشروعة
المؤدية لها كالفقر والبطالة ،وانسداد
تتطلّب على المدى المتوسط والطويل مواجهة األسباب
ّ

األفق أو الحروب والكوارث ،بخلق سياسة تنموية وطنية تستفيد من طاقات البشر

حد قول العالم الفرنسي الديموغرافي
واإلمكانات والموارد األولية الموجودة في الجزائر ،على ّ
إما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر واما أن يرحل البشر حيث
الكبير الفريد صوفيّ ":
توجد الثروات" .فازدياد الفوارق وانسداد األفق بسبب تنامي البطالة يحتم تبني سياسة إنمائية
أو إستراتيجية اقتصادية اجتماعية تؤدي إلى خلق فرص العمل واحترام الكرامة اإلنسانية،

وتحقيق هذا الهدف يتطلب تنمية مستدامة قائمة على مشروعات اقتصادية واجتماعية
وانجازات ملموسة.
ثانياً :تنسيق التعاون األمني بين الجزائر والدول األوروبية المعنية وتبادل المعلومات
لتفكيك الشبكات واألطر العاملة في تسهيل الهجرة غير الشرعية عبر الحدود ،مع

البرية والبحرية
تحديث القوانين والتشريعات الالزمة لردع شبكات
التهريب والنقل ّ
ّ
السريين.
لردع المهاجرين ّ

ثالثاً :تشجيع االستثمارات في المشروعات المتوسطة والطويلة األجل التي من شأنها
توفير فرص عمل ما يحد من الرغبة في الهجرة غير المشروعة.

رابعاً :إيجاد آليات وطنية في الجزائر الستقطاب المهاجرين في الخارف ومدخراتهم للمشاركة

القوة االقتصادية البشرية،
في المشاريع االستثمارية س ً
عيا لمحاولة استعادة هذه ّ
ومحاولة استعادة األدمغة المهاجرة ونشر الوعي بين هذه الطاقات واالستفادة منها

في شتّى المجاالت السياسية واالقتصادية والفكرية والثقافية ما يساهم فعليا في وضع
مشروع وطني هدفه تحقيق األمن اإلنساني من خالل االرتقاء وتحسين مستوياته
المختلفة .
خامساً :تطوير عمل ومهمة مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها في دعم برامج التنمية

فعالة في وضع وتنفيذ إستراتيجية وطنية
البشرية وتعزيزها ،بحيث تصبح شريكة ّ
لدعم وتطوير األمن اإلنساني في الجزائر على اعتبار أن تحقيق األمن اإلنساني

يتطلب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة سواء في شقّها الرسمي متمثلة في
المؤسسات والهيئات العمومية أو في شقّها غير الرسمي من خالل مؤسسات
المجتمع المدني النشطة على الساحة الوطنية.
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بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عنن طرينق البنر والبحنر والجنو المك ِّمنل تتااقينة
*
األمننننننننننننم المتحنننننننننننندة لمكافحننننننننننننة الجريمننننننننننننة المنظمننننننننننننة عبننننننننننننر الوطنيننننننننننننة
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قذرار الجمعيذة العامذة لألمذم المتحذدة  52الذدورة
الخامسة والخمسون المؤرف في  15تشرين الثاني/نوفمبر5888

الديباجـة

إن الذذدول األط ذراف فذذي هذذذا البروتوكذذول ،إذ تعلذذن أن اتخذذاذ تذذدابير فعالذذة لمنذذع ومكافحذذة تهريذذب
المهذاجرين عذن طريذق البذر والبحذر والجذو يتطلذب نهجذا دوليذا شذامال ،بمذا فذي ذلذك التعذاون وتبذادل
المعلومات واتخاذ تدابير مناسبة أخرى ،ومنها تدابير اجتماعية  -اقتصادية ،علذى الصذعيد الذوطني
واإلقليمي والدولي ،واذ تشير إلى قرار الجمعية العامة  515/23المذؤرف  55كذانون األول/ديسذمبر
 ،1999الذذذي حثذذت فيذذه الجمعيذذة الذذدول األعضذذاء ومنظومذذة األمذذم المتحذذدة علذذى تعزيذذز التعذذاون
الدولي فذي مجذال الهجذرة الدوليذة والتنميذة ،مذن أجذل معالجذة األسذباب الجذريذة للهجذرة ،وبخاصذة مذا
يتصل منها بذالفقر ،وعلذى تحقيذق أقصذى حذد مذن فوائذد الهجذرة الدوليذة لمذن يعنذيهم األمذر ،وشذجعت
اآلليذذات األقاليميذذة واإلقليميذذة ودون اإلقليميذذة علذذى االسذذتمرار حسذذب االقتضذذاء فذذي معالجذذة مسذذألة
الهجرة والتنمية ،واقتناعا منها بضرورة معاملذة المهذاجرين معاملذة إنسذانية وحمايذة حقذوقهم اإلنسذانية
حمايذة تامذة واذ تضذع فذي اعتبارهذا أنذه علذى الذرغم مذن األعمذال التذي اضذطلعت بهذا محافذل دوليذة
أخذذرى ال يوجذذد صذذك شذذامل يتصذذدى لجميذذع جوانذذب تهريذذب المهذذاجرين وسذذائر المسذذائل ذات الصذذلة
واذ يقلقهذذا االزديذذاد الكبيذذر فذذي أنشذذطة الجماعذات اإلجراميذذة المنظمذذة فذذي مجذذال تهريذذب المهذذاجرين
وسائر األنشطة اإلجرامية ذات الصلة المبينة في هذا البروتوكذول التذي تلحذق ضذر ار عظيمذا بالذدول
المعنيذذة ،واذ يقلقهذذا أيضذذا أن تهريذذب المهذذاجرين يمكذذن أن يعذ ةذرض للخطذذر حيذذاة أو أمذذن المهذذاجرين

المعني ذذين،

واذ تش ذذير إل ذذى قذ ذرار الجمعي ذذة العام ذذة  111/24الم ذذؤرف  9ك ذذانون األول/ديس ذذمبر

1998الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضذوية مخصصذة لغذرض
وضذذع اتفاقيذذة دوليذذة شذذاملة لمكافحذذة الجريمذذة المنظمذذة عبذذر الوطنيذذة ولبحذذث القيذذام بوضذذع صذذكوك
دوليذذة منهذذا صذذك يتنذذاول تهريذذب المهذذاجرين ونقلهذذم بصذذورة غيذذر مشذذروعة بمذذا فذذي ذلذذك عذذن طريذذق
البحذذر ،واقتناعذذا منهذذا بذذأن تكميذذل اتفاقيذذة األمذذم المتحذذدة لمكافحذذة الجريمذذة المنظمذذة عبذذر الوطنيذذة
بصك دولي لمكافحة تهريذب المهذاجرين عذن طريذق البذر والبحذر والجذو ،سذيكون مفيذدا فذي منذع تلذك
الجريمة ومكافحتها ،قد اتفقت على ما يلي:

أوال -أحكام عامة
المادة 1
العالقة باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
 -1هذذذا البروتوكذذول يك ةمذذل اتفاقيذذة األمذذم المتحذذدة لمكافحذذة الجريمذذة المنظمذذة عبذذر الوطنيذذة ،ويكذذون
تفسيره مقترنا باالتفاقية.

 -2لتنطبذذق أحكذذام االتفاقيذذة علذذى هذذذا البروتوكذذول ،مذذع م ارعذذاة مذذا يقتضذذيه اخذذتالف الحذذال ،مذذا لذذم
ينص فيه على خالف ذلك.
 -3تعتبر األفعال المجرمة وفقا للمادة  1من هذا البروتوكول أفعاال مجرمة وفقا لالتفاقية.
المادة 5
بيان األغراض
أغذراض هذذذا البروتوكذذول هذذي منذذع ومكافحذذة تهريذذب المهذذاجرين ،وكذذذلك تعزيذذز التعذذاون بذذين الذذدول
األطراف تحقيقا لتلك الغاية ،مع حماية حقوق المهاجرين المهربين.
المادة 4
المصطلحات المستخدمة
ألغراض هذا البروتوكول:
أ -يقصذذد بتعبيذذر "تهريذذب المهذذاجرين" تذذدبير الذذدخول غيذذر المشذذروع لشذذخص مذذا إلذذى دولذذة طذذرف
لذيس ذلذك الشذخص مذن رعاياهذا أو مذن المقيمذين الذدائمين فيهذا ،وذلذك مذن أجذل الحصذول ،بصذورة
مباشرة أو غير مباشرة ،على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
تقيذ ذذد بالش ذذروط الالزم ذذة للذ ذذدخول
ب -يقص ذذد بتعبي ذذر "ال ذذدخول غيذ ذذر المش ذذروع" عب ذذور الح ذذدود دون ّ
المشروع إلى الدولة المستقبلة.
ف -يقصذ ذ ذ ذ ذ ذذد بتعبي ذ ذ ذ ذ ذ ذذر "وثيق ذ ذ ذ ذ ذ ذذة الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذفر أو الهويذ ذ ذ ذ ذ ذذة الم ذ ذ ذ ذ ذ ذذزورة" أي وثيق ذ ذ ذ ذ ذ ذذة س ذ ذ ذ ذ ذ ذذفر أو هوي ذ ذ ذ ذ ذ ذذة:
زورت أو حذ ةذورت تحذذوي ار ماديذذا مذذن جانذذب أي شذذخص غيذذر الشذذخص أو الجهذذاز
 -1تكذذون ق ذد ة
المخ ذ ذذول قانون ذ ذذا ببع ذ ذذداد أو إص ذ ذذدار وثيق ذ ذذة الس ذ ذذفر أو الهوي ذ ذذة

نياب ذ ذذة ع ذ ذذن

دول ذ ذذة م ذ ذذا

 -2أو تكذذون قذذد أصذذدرت بطريقذذة غيذذر سذذليمة أو حصذذل عليهذذا باالحتيذذال أو الفسذذاد أو اإلكذراه أو
بأية طريقة غير مشروعة أخرى.
 -3أو يستخدمها شخص غير صاحبها الشرعي.

د -يقصذذد بتعبيذذر "السذذفينة" أي نذذوع مذذن المركبذذات المائيذذة ،بمذذا فيهذذا المركبذذات الطوافذذة والطذذائرات
المائية ،التي تستخدم أو يمكن استخدامها كوسيلة نقذل فذوق المذاء ،باسذتثناء السذفن الحربيذة أو سذفن
دعذذم األسذذطول أو غيرهذذا مذذن السذذفن التذذي تملكهذذا أو تشذذغلها إحذذدى الحكومذذات وال تسذذتعمل ،فذذي
الوقت الحاضر ،إال في خدمة حكومية غير تجارية.
المادة 3
نطاق االنطباق
ينطبق هذا البروتوكول ،باستثناء ما ينص عليه خالفا لذلك ،على منع األفعذال المجرمذة وفقذا للمذادة
 1من هذا البروتوكذول والتحذري عنهذا ومالحقذة مرتكبيهذا ،حيثمذا تكذون تلذك الجذرائم ذات طذابع عبذر
وطنذذي وتكذذون ضذذالعة فيهذذا جماعذذة إجراميذذة منظمذذة وكذذذلك علذذى حمايذذة حقذذوق األشذذخاص الذذذين
يكونون هدفا لتلك الجرائم.
المادة 2
مسؤولية المهاجرين الجنائية
ال يص ذذبح المه ذذاجرون عرض ذذة للمالحق ذذة الجنائي ذذة بمقتض ذذى ه ذذذا البروتوك ذذول ،نظذ ذ ار لك ذذونهم ه ذذدفا
المبين في المادة  1من هذا البروتوكول.
للسلوك ّ
المادة 1
التجريم
 -1تعتمد كل دولة طرف مذا قذد يلذزم مذن تذدابير تشذريعية وتذدابير أخذرى لتجذريم األفعذال التاليذة فذي
حال ارتكابها عمدا ومن أجل الحصول ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،على منفعة ماليذة أو منفعذة
مادية أخرى:
أ -تهريب المهاجرين.
ب -القيام بغرض تسهيل تهريب المهاجرين بما يلي:
* إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة.
* ت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدبير الحص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذول عل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى وثيق ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة م ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن ه ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذا القبي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل أو توفيره ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا أو حيازته ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا
تقيذذد
ف -تمكذذين شذذخص ،لذذيس مواطنذذا أو مقيمذذا دائمذذا فذذي الدولذذة المعنيذذة مذذن البقذذاء فيهذذا دون ّ
بالشروط الالزمة للبقاء المشروع في تلك الدولة ،وذلك باستخدام الوسائل المذكورة في الفقذرة الفرعيذة

(ب) م ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن ه ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذه الفقذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرة أو أي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة وس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيلة أخ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرى غي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر مش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذروعة.
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تعتم ذذد أيض ذذا ك ذذل دولذ ذذة ط ذذرف م ذذا قذ ذذد يل ذذزم م ذذن ت ذذدابير تش ذ ذريعية وت ذذدابير أخ ذذرى لتج ذ ذريم:

أ -الشروع في ارتكاب جرم من األفعال المجرمة وفقا للفقرة  1من هذه المادة ،وذلذك رهنذا بالمفذاهيم
األساسية لنظامها القانوني ،أو
ب -المساهمة كشريك في أحد األفعال المجرمة وفقا للفقرة 1

( أ)

أو

(ب)

' ،1أو

(ف)

مذن هذذه المذادة

وكذلك ،رهنا بالمفاهيم األساسية لنظامها القانوني ،المساهمة كشريك فذي جذرم مذن األفعذال المجرمذة
وفقا للفقرة ( 1ب) ' ،5من هذه المادة.
ف -تنظيم أو توجيه أشخاص آخذرين الرتكذاب جذرم مذن األفعذال المجرمذة وفقذا للفقذرة ( )1مذن هذذه
المادة.
 -3تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى العتبار أي ظروف:
أ -ع ذ ذ ذ ذ ةذرض للخط ذ ذ ذ ذذر أو ي ذ ذ ذ ذذرجح أن تع ذ ذ ذ ذ ةذرض للخط ذ ذ ذ ذذر حي ذ ذ ذ ذذاة أو س ذ ذ ذ ذذالمة المه ذ ذ ذ ذذاجرين المعني ذ ذ ذ ذذين

ب -تسذذتتبع معاملذذة أولئذذك المهذذاجرين معاملذذة ال إنسذذانية أو مهينذذة ،بمذذا فذذي ذلذذك لغذذرض اسذذتغاللهم
ظروفذذا مشذذددة للعقوبذذة فذذي األفعذذال المجرمذذة وفقذذا للفق ذرة ( 1أ) و(ب) ' '1و(ف )مذذن هذذذه المذذادة)
وكذذلك ،رهنذا بالمفذاهيم األساسذية لنظامهذا القذانوني ،فذي األفعذال المجرمذة وفقذا للفقذرة ( 5ب) و(ف)
من هذه المادة.
 -4ليس في هذا البروتوكول ما يمنع أي دولة طرف من اتخاذ تدابير ضذد أي شذخص يع ّذد سذلوكه
جرما بمقتضى قانونها الداخلي.
ثانيا  -تهريب المهاجرين عن طريق البحر
المادة 4
التعاون
تتعاون الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن على منذع وقمذع تهريذب المهذاجرين عذن طريذق البحذر،
وفقا ألحكام قانون البحار الدولي.
المادة 1
تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر
 -1يجذوز للدولذة الطذرف التذي تكذون لذديها أسذباب معقولذة لالشذتباه فذي أن إحذدى السذفن التذي ترفذع
َعلَمهذذا أو تذذدعي أنهذذا مسذذجلة لذذديها أو ال جنسذذية لهذذا أو تحمذذل فذذي الواقذذع جنسذذية الدولذذة الطذذرف

المعنيذذة ،مذذع أنهذذا ترفذذع َعلَمذذا أجنبيذذا أو تذذرفض إظهذذار أي َعلَذذم ،ضذذالعة فذذي تهريذذب مهذذاجرين عذذن
طريذذق البحذذر ،أن تطلذذب مسذذاعدة دول أط ذراف أخذذرى لقمذذع اسذذتعمال السذذفينة فذذي ذلذذك الغذذرض.

وتبذادر الذدول األطذراف التذذي يطلذب إليهذا ذلذذك إلذى تقذذديم تلذك المسذاعدة بالقذذدر الممكذن فذي حذذدود
إمكانياتها.
 -2يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسبذاب معقولة لالشتباه في أن إحدى السفن التذي تمذارس
حرية المالحة وفقا للقذانون الذدولي وترفذع َعلَذم دولذة طذرف أخذرى أو تحمذل عالمذات تسذجيل خاصذة
ة
العلَذم بذذلك وتطلذب
بتلك الدولة الطرف تعمل في تهريب المهاجرين عن طريذق البحذر أن تبلذد دولذة َ
العلَذذم ،فذذي حذذال تأكيذذد التسذذجيل ،إذنذذا باتخذذاذ التذذدابير
منهذذا تأكيذذد التسذذجيل وأن تطلذذب مذذن دولذذة َ
العلَم أن تأذن للدولة الطالبة ببجراءات منها:
المناسبة تجاه تلك السفينة ويجوز لدولة َ
أ -اعتالء السفينة.

ب -تفتيش السفينة.
ف -اتخاذ التدابير المناسبة إزاء السفينة ومذا تحملذه علذى متنهذا مذن أشذخاص وبضذائع حسذبما تذأذن
العلَم إذا وجد دليل يثبت أن السفينة تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر.
به دولة َ
 -3تبلد الدولة الطرف التي تتخذ أي تدبير وفقذا للفقذرة  5مذن هذذه المذادة دولذة ال َعلَذم المعنيذة علذى
وجه السرعة بنتائج ذلك التدبير.
 -4تسذتجيب الدولذة الطذرف دون إبطذاء ألي طلذب يذرد مذن دولذة طذرف أخذرى لتقريذر مذا إذا كانذت
السذذفينة التذذي تذ ّذدعي أنهذذا مسذذجلة لذذديها أو ترفذذع َعلَمهذذا يحذذق لهذذا
استئذان يقدم وفقا للفقرة  5من هذه المادة.

ذلذذك وأن تسذذتجيب ألي طلذذب

العلَذذم اتسذذاقا مذذع المذذادة  4مذذن هذذذا البروتوكذذول أن تجعذذل إصذذدار اإلذن الصذذادر
 -5يجذذوز لدولذذة َ
عنها مرهونا بشروط تتفق عليها مذع الدولذة الطالبذة بمذا فيهذا الشذروط المتعلقذة بالمسذؤولية ومذدى مذا
العلَذم
سيتخذ من تدابير فعلية .وال تتخذ الدولة الطرف أي تدابير إضافية دون إذن صذريح مذن دولذة َ

باسذذتثناء التذذدابير الضذذرورية إل ازلذذة خطذذر وشذذيك علذذى حيذذاة األشذذخاص أو التذذدابير المنبثقذذة مذذن
اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف تتصل بالموضوع.
 -6تعذين كذل دولذة طذرف سذلطة أو عنذد الضذرورة سذلطات تتلقذى طلبذات المسذاعدة وطلبذات تأكيذد
تسجيل السفينة أو حقها في رفذع علمهذا وطلبذات االسذتئذان باتخذاذ التذدابير المناسذبة وتذرد علذى تلذك
الطلبات .وتخطر جميع الدول األطراف األخرى بذذلك التعيذين عذن طريذق األمذين العذام فذي غضذون
شهر واحد من تاريت التعيين.

 -7إذا تذوافرت للدولذذة الطذذرف أسذذباب وجيهذذة لالشتبذذاه فذذي أن إحذذدى السفذذن ضذذالعة فذذي تهريذذب
المهذاجرين عذذن طريذذق البحذذر وال تحمذذل أيذذة جنسذذية أو ربمذا جعلذذت شذذبيهة بسذذفينة لذذيس لهذذا جنسذذية
جذاز لهذا أن تعتلذي تلذك السذفينة وتفتشذها  .واذا عثذر علذى دليذل يؤكذد االشذتباه تتخذذ الدولذة الطذرف
التدابير المناسبة وفقا للقانونين الداخلي والدولي ذوي الصلة.
المادة 9
شروط وقائية
-1عنذذدما تتخذذذ إحذذدى الذذدول األط ذراف تذذدابير ضذذد سذذفينة مذذا ،وفقذذا للمذذادة  1مذذن هذذذا البروتوكذذول
تحرص تلك الدولة الطرف على:
أ -أن تكفذ ذ ذ ذ ذذل سذ ذ ذ ذ ذذالمة األشذ ذ ذ ذ ذذخاص الموجذ ذ ذ ذ ذذودين علذ ذ ذ ذ ذذى متنهذ ذ ذ ذ ذذا ومعذ ذ ذ ذ ذذاملتهم معاملذ ذ ذ ذ ذذة إنسذ ذ ذ ذ ذذانية
ب -أن تأخذ بعين االعتبار الواجب ضرورة عدم تعريض أمن السفينة أو حمولتها للخطر.
ف -أن تأخذذذ بعذذين االعتبذذار الواجذذب ضذذرورة عذذدم المسذذاس بالمصذذالح التجاريذذة أو القانونيذذة لدولذذة
العلَم أو أي دولة أخرى ذات مصلحة.
َ
د -أن تكفذذل ،فذذي حذذدود اإلمكانيذذات المتاحذذة ،أن يكذذون أي تذذدبير يتخذذذ بشذذأن السذذفينة سذذليما مذذن
الناحية البيئية.
 -2عنذدما يثبذت أن أسذذباب التذدابير المتخذذذة عمذال بالمذذادة  1مذن هذذذا البروتوكذول قائمذذة علذى غيذذر
أسذذاس ،تعذذوض السذذفينة عذذن أي خسذذارة أو ضذذرر قذذد يكذذون لحذذق بهذذا شذريطة أال تكذذون السذذفينة قذذد
يسوغ التدابير المتخذة.
ارتكبت أي فعل ة

 -3فذذي أي تذذدبير يتخذذذ أو يعتمذذد أو ينفذذذ وفقذذا لهذذذا الفصذذل ،يذذولى االعتبذذار الواجذذب لضذذرورة عذذدم
اإلخالل أو المساس:
أ -بحقوق الدول المشاطئة والتزاماتها وممارستها لواليتها القضائية وفقا لقانون البحار الدولي.
العلَذذم فذذي ممارسذذة الواليذذة القضذذائية والسذذيطرة فذذي الشذذؤون اإلداريذذة والتقنيذذة
ب -أو بصذذالحية دولذذة َ
واالجتماعية المتعلقة بالسفينة.

 -4ال يجذوز اتخذاذ أي تذدبير فذي البحذر عمذال بهذذا الفصذل إال مذن جانذب سذفن حربيذة أو طذائرات
عسكرية أو سذفن أو طذائرات أخذرى تحمذل عالمذات واضذحة ويسذهل تبذين كونهذا فذي خدمذة حكوميذة
مخولة بذلك.
وأنها ّ

ثالثا -المنع والتعاون والتدابير األخرى
المادة 18
المعلومات
 -1دون مساس بالمادتين  54و 51من االتفاقيذة ،وتحقيقذا ألهذداف هذذا البروتوكذول تحذرص الذدول
األط ذراف وبخاصذذة تلذذك التذذي لهذذا حذذدود مشذذتركة أو التذذي تقذذع علذذى الذذدروب التذذي يهذ ّذرب عبرهذذا
المهذذاجرون علذذى أن تتبذذادل فيمذذا بينهذذا وفقذذا لنظمهذذا القانونيذذة واإلداريذذة الداخليذذة أي معلومذذات ذات
صلة بأمور مثل:
أ -نقذاط االنطذالق والمقصذد وكذذلك الذدروب والنذاقلين ووسذائل النقذل المعذروف أو المشذتبه فذي أنهذا
تسذذتخدم مذذن جانذذب جماعذذة إجراميذذة منظمذذة ضذذالعة فذذي السذذلوك
البروتوكول.

المبذ ّذين فذذي المذذادة  1مذذن هذذذا

ب -هوية وأساليب عمل التنظيمات أو الجماعات اإلجرامية المنظمة المعروف أو المشتبه فذي أنهذا
ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالعة فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلوك المبذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ّذين فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي المذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذادة  1مذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن هذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذا البروتوكذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذول.
ف -صحة وثائق السفر الصادرة عن الدولة الطرف وسالمتها من حيث الشكل وكذلك سذرقة نمذاذف
وثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذائق سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفر أو هويذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة أو مذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا يتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل بذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذلك مذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن إسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاءة اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتعمالها
د -وسائل وأساليب إخفاء األشخاص ونقلهم وتحوير وثائق السذفر أو الهويذة المسذتعملة فذي السذلوك
المبذ ّذين فذذي المذذادة  1مذذن هذذذا البروتوكذذول أو استنسذذاخها أو حيازتهذذا بصذذورة غيذذر مشذذروعة أو غيذذر
ذلك من أشكال إساءة استعمالها وسبل كشف تلك الوسائل واألساليب.
ه -الخبرات التشريعية والممارسات والتدابير الراميذة إلذى منذع السذلوك المب ّذين فذي المذادة  1مذن هذذا
البروتوكول ومكافحته.
و -المعلومذات العلميذة والتكنولوجيذة المفيذدة ألجهذزة إنفذاذ القذانون بغيذة تعزيذز قذدرة بعضذها الذبعض
المبين في المادة  1من هذا البروتوكول وكشفه والتحري عنه ومالحقذة المتذورطين
على منع السلوك ّ
فيه.
 -2تمتثذذل الدولذذة الطذذرف التذذي تتلقذذى معلومذذات ألي طلذذب مذذن الدولذذة الطذذرف التذذي أرسذذلت تلذذك
المعلومات يضع قيودا على استعمالها.

المادة 11
التدابير الحدودية
 -1دون اإلخالل بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحريذة حركة الناس تعذزز الذدول األطذراف الضذوابط
الحدودية إلى أقصى حد ممكن بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف تهريب المهاجرين.
 -2تعتمد كل دولة طرف تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكذي تمنذع إلذى أقصذى حذد ممكذن
اسذتخدام وسذائل النقذل التذي يشذغلها النذاقلون التجذاريون فذي ارتكذاب الفعذل المجذرم وفقذا للفقذرة ( 1أ)
من المادة  1من هذا البروتوكول.
 -3تشذذمل تلذذك التذذدابير عنذذد االقتضذذاء ودون اإلخذذالل باالتفاقيذذات الدوليذذة المنطبقذذة إرسذذاء الت ذزام
الناقلين التجاريين بما في ذلذك أي شذركة نقذل أو مالذك أو مش ّذغل أي وسذيلة نقذل بالتأكذد مذن أن كذل
الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة.
 -4تتخذذذ كذذل دولذذة طذذرف التذذدابير الالزمذذة ،وفقذذا لقانونهذذا الذذداخلي ،لفذذرض جذزاءات فذذي حذذاالت
المبين في الفقرة  4من هذه المادة.
اإلخالل بااللتزام ّ
 -5تنظر كل دولة طرف في اتخاذ تذدابير تسذمح ،وفقذا لقانونهذا الذداخلي بعذدم الموافقذة علذى دخذول
المتورطين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا البروتوكول ،أو إلغاء تأشيرات سفرهم.
األشخاص
ة

 -6دون المساس بالمادة  54من االتفاقيذة تنظر الدول األطراف في تعزيز التعاون فيما بذين أجهذزة
مراقبة الحدود ،وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة لالتصال والمحافظة عليها.
المادة 15
أمن ومراقبة الوثائق
تتخذ كل دولذة طرف ما قد يلذزم من تدابير في حذدود اإلمكانيات المتاحذة لضمان ما يلي:
أ -أن تكذون وثذذائق السذفر أو الهويذذة التذي تصذذدرها ذات نوعيذذة يصذعب معهذذا إسذاءة اسذذتعمال تلذذك
الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة.

ب -سالمة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الذدول األطذراف أو التذي تصذدر نيابذة عنهذا
ومنع إعدادها واصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة.

المادة 14
شرعية الوثائق وصالحيتها

تبذذادر الدولذذة الطذذرف بنذذاء علذذى طلذذب دولذذة طذذرف أخذذرى إلذذى التحقذذق وفقذذا لقانونهذذا الذذداخلي وفذذي
غضون فترة زمنية معقولة من شرعية وصالحية وثائق السفر أو الهوية التي أصذدرت أو يذزعم أنهذا
أصذذدرت باسذذمها ويشذذتبه فذذي أنهذذا تسذذتعمل ألغذراض القيذذام بالسذذلوك المبذ ّذين فذذي المذذادة  1مذذن هذذذا
البروتوكول.
المادة 13
التدريب والتعاون التقني

صذذص لمذذوظفي الهج ذرة وغيرهذذم مذذن المذذوظفين
 -1تذذوفر الذذدول األطذراف أو تعذ ةذزز التدريذذب المتخ ة
المختصين في مجال منع السلوك الم ّبين في المذادة  1مذن هذذا البروتوكذول وفذي المعاملذة اإلنسذانية
مبينة في هذا البروتوكول.
للمهاجرين الذين يكونون هدفا لذلك السلوك ،مع احترام حقوقهم كما هي ّ

 -2تتعاون الدول األطراف فيما بينها ومذع المنظمذات الدوليذة المختصذة والمنظمذات غيذر الحكوميذة
وسذذائر المنظمذذات ذات الصذذلة وعناصذذر المجتمذذع المذذدني األخذذرى حسذذب االقتضذذاء ضذذمانا لتذذوفير
ت ذذدريب للع ذذاملين ف ذذي أقاليمه ذذا بم ذذا يكف ذذي لمن ذذع الس ذذلوك المب ذ ّذين ف ذذي الم ذذادة  1م ذذن ه ذذذا البروتوك ذذول
ومكافحتذذه والقضذذاء عليذذه وحمايذذة حقذذوق المهذذاجرين الذذذين يكونذذون هذذدفا لذذذلك السذذلوك .ويشذذمل هذذذا
التدريب:
أ -تعزيز أمن وثائق السفر وتحسين نوعيتها.
ب -التعرف على وثائق السفر أو الهوية المزورة وكشفها.
فذذي أنهذذا ضذذالعة فيذذه ،واألسذذاليب المسذذتخدمة فذذي نقذذل المهذذاجرين المهذذربين واسذذاءة اسذذتعمال وثذذائق

السفر أو الهوية ألغراض السلوك المبين في المادة  1ووسائل اإلخفاء .

ف -جمذذع المعلومذذات اإلسذذتخبارية الجنائيذذة خصوصذذا المتعلقذذة بكشذذف هويذذة الجماعذذات اإلجراميذذة
المنظمذة المعذروف أنهذذا ضذالعة فذذي السذلوك المبذذين فذي المذذادة  6مذن هذذذا البروتوكذول أو المشذذتبه
المستخدمة في تهريب المهاجرين.
د -تحسذذين إج ذراءات الكشذذف عذذن األشذذخاص المهذذربين عنذذد نقذذاط الذذدخول والخذذروف التقليديذذة وغي ذر
التقليدية.
مبينة في هذا البروتوكول.
ه -المعاملة اإلنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم كما هي ّ
 -3تنظر الدول األطراف التي لديها خبرة في هذذا المجذال فذي تقذديم مسذاعدة تقنيذة إلذى الذدول التذي
يكثر استخدامها كبلدان منشأ أو عبذور لألشذخاص الذذين يكونذون هذدفا للسذلوك المبذين فذي المذادة 1

من هذا البروتوكول وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتوفير الموارد الالزمذة كالمركبذات والذنظم
الحاسوبية وأجهزة فحص الوثائق لمكافحة السلوك المبين في المادة .1
المادة 12
تدابير المنع األخرى
 -1تتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيامها بتذوفير أو تعزيذز بذرامج إعالميذة لزيذادة الذوعي العذام
بذأن السذلوك المب ّذين فذي المذادة  1مذن هذذا البروتوكذول هذو نشذاط إج ارمذي كثيذ ار مذا ترتكبذه جماعذات
إجرامية منظمة بهدف الربح وأنه يسبةب مخاطر شديدة للمهاجرين المعنيين.
 -2وفقذذا للمذذادة  41مذذن االتفاقيذذة تتعذذاون الذذدول األط ذراف فذذي ميذذدان اإلعذذالم بهذذدف الحيلولذذة دون
وقوع المهاجرين المحتملين ضحايا للجماعات اإلجرامية المنظمة.

 -3ت ذذروف ك ذذل دول ذذة ط ذذرف أو تع ذ ةذزز حس ذذب االقتض ذذاء البذ ذرامج اإلنمائي ذذة والتع ذذاون عل ذذى الص ذذعيد
الذذوطني واإلقليمذذي والذذدولي مذذع م ارعذذاة الواقذذع االجتمذذاعي االقتصذذادي للهج ذرة وايذذالء اهتمذذام خذذاص
للمن ذذاطق الض ذذعيفة اقتص ذذاديا واجتماعي ذذا

م ذذن أج ذذل مكافح ذذة األس ذذباب االجتماعي ذذة  -االقتص ذذادية

الجذرية لتهريب المهاجرين مثل الفقر والتخلف.
المادة 11
تدابير الحماية والمساعدة
 -1لذذدى تنفيذذذ هذذذا البروتوكذذول تتخذذذ كذذل دولذذة طذذرف بمذذا يتسذذق مذذع التزاماتهذذا بمقتضذذى القذذانون
الذذدولي كذذل التذذدابير المناسذذبة بمذذا فذذي ذلذذك سذذن التش ذريعات عنذذد االقتضذذاء لصذذون وحمايذذة حقذذوق
األشذذخاص الذذذين يكونذذون هذذدفا للسذذلوك المبذذين فذذي المذذادة  1مذذن هذذذا البروتوكذذول حسذذبما يمذذنحهم
إياها القانون الدولي المنطبق وبخاصة الحذق فذي الحيذاة والحذق فذي عذدم الخضذوع للتعذذيب أو غيذره
من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو أالّ إنسانية أو المهينة.
 -2تتخذذ كذل دولذة طذرف التذدابير المناسذبة لكذي تذوفةر للمهذاجرين حمايذة مالئمذة مذن العنذف الذذي
يمكذذن أن يسذذلط علذذيهم سذواء مذذن جانذذب أفذراد أو جماعذذات بسذذبب كذذونهم هذذدفا للسذذلوك المبذذين فذذي
المادة  1من هذا البروتوكول.
 -3توفر كل دولة طذرف المسذاعدة المناسذبة للمهذاجرين الذذين تتع ّذرض حيذاتهم أو سذالمتهم للخطذر
بسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبب كذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذونهم هذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدفا للسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلوك المبذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ّذين فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي المذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذادة  1مذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن هذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذا البروتوك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذول.
 -3لذذدى تطبيذذق أحكذذام هذذذه المذذادة تأخذذذ ال ذذدول األط ذراف فذذي االعتبذذار مذذا للنسذذاء واألطفذذال م ذذن
احتياجات خاصة.

 -5فذي حذال احتجذاز شذخص كذذان هذدفا لسذلوك مب ّذين فذي المذذادة  1مذن هذذا البروتوكذول تتقيذد كذذل
دولذذة طذذرف بالتزاماتهذذا بمقتضذذى اتفاقيذذة فيينذذا للعالقذذات القنصذذلية حيثمذذا تنطبذذق بمذذا فيهذذا مذذا يتعلذذق
باطالع الشخص المعني دون إبطاء ،على األحكام المتعلقذة بذببالغ المذوظفين القنصذليين واالتصذال
بهم.
المادة 14
االتفاقات والترتيبات
تنظ ذذر ال ذذدول األطذ ذراف ف ذذي إبذ ذرام اتفاق ذذات ثنائي ذذة أو إقليمي ذذة أو ترتيب ذذات تنفيذي ذذة أو م ذذذكرات تف ذذاهم
تستهدف ما يلي:
أ -تحديد أنسب وأنجع التدابير لمنع ومكافحة السلوك المبين في المادة  1من هذا البروتوكول :أو
ب -تعزيز أحكام هذا البروتوكول فيما بينها.
المادة 11
إعادة المهاجرين المهربين
 -1توافذذق كذذل دولذذة طذذرف علذذى أن تي ةسذذر وتقبذذل دون إبطذذاء ال مسذ ةذوغ لذذه أو غيذذر معقذذول إعذذادة
الشخص الذي يكون هذدفا للسذلوك المبذين فذي المذادة  1مذن هذذا البروتوكذول والذذي هذو مذن رعاياهذا

أو يتمتع بحق اإلقامة الدائمة في إقليمها وقت إعادته.
 -2تنظذر كذل دولذة طذرف فذي إمكانيذة تيسذير وقبذول إعذادة أي شذخص يكذون هذدفا للسذلوك المبذين
فذذي المذذادة  1مذذن هذذذا البروتوكذذول ويتمتذذع بحذذق اإلقامذذة الدائمذذة فذذي إقليمهذذا وقذذت دخولذذه الدولذذة
المستقبلة وفقا لقانونها الداخلي.
 -3بنذذاء علذى طلذذب الدولذة الطذذرف المسذتقبلة تتحقذق الدولذذة الطذرف متلقيذذة الطلذب دون إبطذذاء ال
مس ةذوغ لذه أو غيذر معقذول ممذا إذا كذان الشذخص الذذي يكذون هذدفا للسذلوك المبذين فذي المذادة  1مذن
هذا البروتوكول من رعاياها أو يتمتع بحق اإلقامة الدائمة في إقليمها.

 -4تيسذذي ار إلعذذادة الشذذخص الذذذي يكذذون هذذدفا للسذذلوك المبذذين فذذي المذذادة  1مذذن هذذذا البروتوكذذول
وليسذت لديذه وثذائق صذحيحة توافذق الدولذة الطذرف التذي يكذون ذلذك الشذخص مذن رعاياهذا أو يتمتذع
بحق اإلقامة الدائمة في إقليمها على أن تصدر بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة مذا قذد يلذزم
من وثائق سفر أو أي إذن آخر لتمكين ذلك الشخص من السفر إليها ودخوله إقليمها مجددا.

 -5تتخذ كل دولة طذرف معنيذة ببعذادة شذخص يكذون هذدفا للسذلوك المبذين فذي المذادة ( )1مذن هذذا
البروتوكول كل التدابير الالزمة لتنفيذ اإلعادة على نحو مذنظم ومذع إيذالء االعتبذار الواجذب لسذالمة
ذلك الشخص وكرامته.
 -6يجوز للدول األطراف أن تتعاون مع المنظمات الدولية المختصة في تنفيذ هذه المادة.
 -7ال تمس هذه المادة بأي حق يمنحه أي قانون داخلذي لذدى الدولذة الطذرف المسذتقبلة لألشذخاص
الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة  1من هذا البروتوكول.
 -8ال تخذل هذذذه المذذادة بااللت ازمذات المبرمذذة فذذي إطذار أي معاهذذدة أخذذرى منطبقذة ثنائيذذة أو متعذذددة
األطراف أو أي اتفاق أو ترتيب تنفيذي آخر معمول به يحكم كليا أو جزئيا إعذادة األشذخاص الذذين
يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة  1من هذا البروتوكول.
رابعا -أحكام ختامية
المادة 19
شرط وقاية
 -1لذذيس فذذي هذذذا البروتوكذذول مذذا يمذذس بسذذائر الحقذذوق وااللت ازمذذات والمسذذؤوليات للذذدول واألف ذراد
بمقتضذذى القذذانون الذذدولي بمذذا فذذي ذلذذك القذذانون اإلنسذذاني الذذدولي والقذذانون الذذدولي لحقذذوق اإلنسذذان
وخصوصذذا اتفاقيذذة عذذام  )4(1921وبروتوكذذول عذذام  )3(1914الخاصذذين بوضذذع الالجئذذين حيثمذذا
انطبقا ومبدأ عدم اإلعادة قس ار الوارد فيهما.
علذذى تمييذذز تجذذاه

المبينذذة فذذي هذذذا البروتوكذذول علذذى نحذذو ال ينطذذوي
 -2تفسذذر وتطبذذق التذذدابير ّ
مبين في المادة  1مذن هذذا البروتوكذول ويكذون تفسذير وتطبيذق
األشخاص بسبب كونهم هدفا لسلوك ّ
تلك التدابير متسقا مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا.
المادة 58
تسوية النزاعات
 -1تسذذعى الذذدول األطذراف إلذذى تسذذوية الن ازعذذات المتعلقذذة بتفسذذير أو تطبيذذق هذذذا البروتوكذذول مذذن
خالل التفاوض.
 -2يعذذرض أي نذزاع ينشذذأ بذذين دولتذذين أو أكثذذر مذذن الذذدول األطذراف بشذذأن تفسذذير أو تطبيذذق هذذذا
البروتوكذول وتتعذ ّذر تسذويته عذن طريذق التفذاوض فذي غضذون فتذرة زمنيذة معقولذة علذى التحكذيم بنذاء

على طلب إحدى تلك الدول األطراف .واذا لم تتمكن تلك الدول األطراف بعد ستة أشهر مذن تذاريت

طلب التحكيم مذن االتفذاق علذى تنظذيم التحكذيم ،جذاز ألي مذن تلذك الذدول األطذراف أن تحيذل النذزاع
إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام األساسي للمحكمة.
 -3يجذذوز لكذذل دولذذة طذذرف أن تعلذذن وقذذت التوقيذذع أو التصذذديق علذذى هذذذا البروتوكذذول أو قبولذذه أو
إق ارره أو االنضذمام إليذه أنهذا ال تعتبذر نفسذها ملزمذة بذالفقرة  5مذن هذذه المذادة ،وال يجذوز إلذزام الذدول
األطراف األخرى بالفقرة  5من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ.
 -4يجذوز ألي دولذة طذرف تبذدي تحفظذا وفقذا للفقذرة  4مذن هذذه المذادة أن تسذحب ذلذك الذتحفظ فذي
يوجه إلى األمين العام لألمم المتحدة.
أي وقت ببشعار ّ
المادة 51
التوقيع والتصديق والقبول واإلقرار واالنضمام
 -1يفذذتح بذذاب التوقيذذع علذذى هذذذا البروتوكذذول أمذذام جميذذع الذذدول مذذن  15إلذذى  12كذذانون األول/
ديس ذذمبر  5888ف ذذي ب ذذاليرمو إيطالي ذذا ،ث ذذم ف ذذي مق ذذر األم ذذم المتحذ ذدة

بنيوي ذذورك حت ذذى  15ك ذذانون

األول/ديسمبر .5885
 -2يفذذتح بذذاب التوقيذذع علذذى هذذذا البروتوكذذول أيضذذا أمذذام المنظمذذات اإلقليميذذة للتكامذذل االقتصذذادي
شريطة أن تكون دولة واحدة على األقذل مذن الذدول األعضذاء فذي تلذك المنظمذة قذد وقّعذت علذى هذذا

البروتوكول وفقا للفقرة  1من هذه المادة.

 -3يخضع هذا البروتوكذول للتصذديق أو القبذول أو اإلقذرار ،وتذودع صذكوك التصذديق أو القبذول أو
اإلقذرار لذدى األمذين العذام لألمذم المتحذدة ويجذوز ألي منظمذة إقليميذة للتكامذل االقتصذادي أن تذودع
صذذك تصذذديقها أو قبولهذذا أو إقرارهذذا إذا كانذذت قذذد فعلذذت ذلذذك دولذذة واحذذدة علذذى األقذذل مذذن الذذدول
األعضاء فيها .وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولهذا أو إقرارهذا نطذاق اختصاصذها فيمذا
يتعلذذق بالمسذذائل التذذي يحكمهذذا هذذذا البروتوكذذول ،وتبلذذد أيضذذا تلذذك المنظمذذة الوديذذع بذذأي تعذذديل ذي
صلة في نطاق اختصاصها.
 -5يفذتح بذاب االنضذمام إلذى هذذا البروتوكذول ألي دولذة أو أي منظمذة إقليميذة للتكامذل االقتصذادي
تكذون دولذة واحذدة علذى األقذل مذن الذدول األعضذاء فيهذا طرفذا فذي هذذا البروتوكذول ،وتذودع صذكوك
االنضذذمام لذذدى األمذذين العذذام لألمذذم المتحذذدة ،وتعلذذن أي منظمذذة إقليميذذة للتكامذذل االقتصذذادي وقذذت
انضذمامها نطذاق اختصاصذها فيمذا يتعلذق بالمسذائل التذي يحكمهذا هذذا البروتوكذول وتبلذد أيضذا تلذك
المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
المادة 55

بدء النفاذ
 -1يبذذدأ نفذذاذ هذذذا البروتوكذذول فذذي اليذذوم التسذذعين مذذن تذذاريت إيذذداع الصذذك األربعذذين مذذن صذذكوك
التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام على أال يبدأ نفاذه قبل بدء نفاذ االتفاقية وألغذراض هذذه
الفقرة ال يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي صكا إضافيا إلى الصذكوك التذي
أودعتها الدول األعضاء في تلك المنظمة.
 -2يبدأ نفاذ هذا البروتوكول ،بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تص ّذدق علذى
هذا البروتوكول أو تقبله أو تق ّذره أو تنضذم إليذه  -بعذذد إيذداع الصذك األربعذين المتعلذق بذأي مذن تلذك
اإلجذراءات  -فذي اليذوم الثالثذين مذن تذاريت إيذداع تلذك الدولذة أو المنظمذة ذلذك الصذك ذا الصذلة أو
في تاريت بدء نفاذ هذا البروتوكول عمال بالفقذرة  1من هذه المادة ،أيهما كان الالحق.
المادة 54
التعديل
 -1بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفذاذ هذذا البروتوكذول يجذوز للدولذة الطذرف فذي البروتوكذول
أن تقتذذرح تعذذديال لذذه وأن تقذذدم ذلذذك االقتذراح إلذذى األمذذين العذذام لألمذذم المتحذذدة الذذذي يقذذوم بنذذاء عليذذه
بببالغ الذدول األطذراف ومذؤتمر األطذراف فذي االتفاقيذة بالتعذديل المقتذرح بغذرض النظذر فذي االقتذراح
واتخذذاذ ق ذرار بشذذأنه .وتبذذذل الذذدول األط ذراف فذذي هذذذا البروتوكذذول المجتمعذذة فذذي مذذؤتمر األط ذراف
للتوصل إلى توافق فذي اآلراء بشذأن كذل تعذديل واذا مذا اسذتنفدت كذل الجهذود الراميذة
قصارى جهدها
ّ
إلذذى تحقيذذق توافذذق اآلراء دون أن يتسذذنى التوصذذل إلذذى اتفذذاق يشذذترط العتمذذاد التعذذديل كملجذذأ أخيذذر
تذوافر أغلبيذذة ثلثذذي أصذوات الذذدول األطذراف فذذي هذذذا البروتوكذذول الحاضذرة والمصذ ةذوتة فذذي اجتمذذاع

مؤتمر األطراف.
-2

تمذذارس المنظمذذات اإلقليميذذة للتكامذذل االقتصذذادي فذذي المسذذائل التذذي تنذذدرف

ضذذمن نطذذاق

اختصاصها حقها في التصويت في إطار هذه المادة ببدالئها بعدد من األصوات مساو لعدد الدول
األعضذذاء فيهذذا األط ذراف فذذي هذذذا البروتوكذذول .وال

يجذذوز لتلذذك المنظمذذات أن تمذذارس حقهذذا فذذي

التصويت إذا مارست الدول األعضاء فيها ذلك الحق ،والعكس بالعكس.
 -3يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة  1من هذه المادة خاضعا للتصديذذق أو القبذذول أو اإلقذرار مذن
جانب الدول األطراف.

 -4يبذذدأ نفذذاذ أي تعذذديل يعتمذذد وفقذذا للفقذرة  1مذذن هذذذه المذذادة ،فيمذذا يتعلذذق بذذأي دولذذة طذذرف ،بعذذد
تسذعين يومذا مذن تذاريت إيذداع تلذك الدولذة الطذرف لذدى األمذين العذام لألمذم المتحذدة صذكا بالتصذديق
على ذلك التعديل أو قبوله أو إق ارره.
 -5عنذدما يبذدأ نفذاذ أي تعذديل ،يصذبح ملزمذا للذدول األطذراف التذي أعربذت عذن قبولهذا االلتذزام بذه
وتظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديالت سابقة تكون قذد صذدقت
أو وافقت عليها أو أقرتها.
المادة 53
االنسحاب
 -1يجذوز للدولذة الطذرف أن تنسذحب مذن هذذا البروتوكذول بتوجيذه إشذعار كتذابي إلذى األمذين العذام
لألمذذم المتحذذدة ،ويصذذبح هذذذا االنسذذحاب نافذذذا بعذذد سذذنة واحذذدة مذذن تذذاريت اسذذتالم األمذذين العذذام ذلذذك
اإلشعار.
 -2ال تعذذود أي منظمذذة إقليميذذة للتكامذذل االقتصذذادي طرفذذا فذذي هذذذا البروتوكذذول عنذذدما تنسذذحب منذذه
جميع الدول األعضاء فيها.
المادة 52
الوديع واللغات
 -1يس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ّذمي األم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذين الع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذام لألم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذم المتح ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدة وديع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا له ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذا البروتوك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذول.
 -5يذذودع أصذذل هذذذا البروتوكذذول الذذذي تتسذذاوى نصوصذذه اإلسذذبانية واإلنكليزيذذة والروسذذية والصذذينية

والعربية والفرنسية في الح ّجية لدى األمين العام لألمم المتحدة.176

خولـون ذلـك حسـب األصـول مـن جانـب
تقـدم قـام
*واثباتا لمـا ّ
المفوضـون الموقّعـون أدنـاه الم ّ
ّ
حكوماتهم ،بالتوقيع على هذا البروتوكول.
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الملخص
جذذاءت إشذذكالية هذذذه الد ارس ذذة كمحاولذذة لمعرفذذة ه ذذل يمكذذن أن تسذذاهم آلي ذذة األمذذن اإلنسذذاني ف ذذي
التقليذذل مذذن ظذذاهرة الهج ذرة غيذذر الشذذرعية فذذي الج ازئذذر ،ومذذن أجذذل معالجذذة هذذذه اإلشذذكالية واإلحاطذذة
بكل جوانبها تحليليا تذم االعتمذاد علذى مجموعذة مذن السذجالت والوثذائق باإلضذافة إلذى مجموعذة مذن
اإلحصائيات من الجهات الرسمية ( الدرك الوطني – المديرية العامة لألمن الوطني ).
وببتبذذاع خط ذوات المذذنهج اإلحصذذائي والمذذنهج الوصذذفي التحليلذذي تذذم جمذذع المعلومذذات المتحصذذل
عليه ذذا وتبويبه ذذا ومعالجته ذذا إحص ذذائيا باالعتم ذذاد عل ذذى النس ذذب المئوي ذذة وال ذذدوائر النس ذذبية والمنحني ذذات
البيانية الختبار مدى تحقق صحة فرضيات البحث ،وتم التوصل فذي األخيذر إلذى تحقذق الفرضذيتين
اإلجرائيتين.
ذارز فذي الذدفع نحذو اتخذاذ
دور ب ًا
حيث وبناء علذى الد ارسذة تلعذب الذدوافع االقتصذادية واالجتماعيذة ًا
قذرار الهجذرة والتذذي يصذذطلح علذذى تسذذميتها فذذي األدبيذذات الحديثذذة باألسذذباب الكالسذذيكية للهجذرة ،كمذذا
أن غيذذاب األمذذن اإلنسذذاني والذذذي يجعذذل مذذن الم ذواطن الفذذرد محذذور اهتمامذذه يسذذاهم هذذو كذذذلك فذذي
اإلقبذذال علذذى الهج ذرة غيذذر الشذذرعية نتيجذذة وجذذود اخذذتالالت داخذذل المجتمذذع نابعذذة مذذن سذذوء عمليذذة
توزيذذع المذوارد داخذذل الدولذذة وبالتذذالي خلذذق اإلحسذذاس بذذالتهميش مذذا يذذدفع بالتذذالي المذواطن الشذذاب أو
المواطنذة حتذى ولذو كذذان فذي مسذتوى تعليمذي عذذالي فذي التفكيذر فذي الهجذرة إلذى أوروبذا عبذر رحذذالت
الموت عن طريق القوارب الصغيرة.
وبناء على النتائج المتحصل عليها تم وضع مجموعة من التوصيات واالقتراحات الهادفة
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
خالل خلق فرص حقيقية للعمل ،وتطوير مستوى التعليم فكل ذلك سيحد من وتيرة انتشار ظاهرة

موا وانتشا ار كبي ار خالل السنوات الماضية.
الهجرة غير الشرعية في الجزائر والتي عرفت ن ًّ
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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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