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 8102    أبريل(   3)العدد    ت اإلنسانية المجلة العربية لآلداب والدراسا    

  تأثري اهلجرة غري الشرعية على األمن القومي

 اعــــــــداد

 عبدهللا العشري

 1112/  1/ 11: تم قبوله للنشر        1112/  3/  1: تم استالم البحث 
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 :مقدمة 

تعني الهجرة بصفة عامة االنتقال للعيش من مكان إلى آخر، مع نية البقاء في    

المكان الجديد لفترة طويلة، وتعد دراسة الهجرة أكثر صعوبة مقارنة بدراسة الوقائع 

ر، الحيوية األخرى كحاالت الميالد والوفاة، نظًرا لتكرار انتقال األفراد من مكان إلى آخ

وتباين الغرض من الهجرة، وتصنف الهجرة الخارجية حسب مشروعيتها إلى الهجرة 

المشروعة وغير المشروعة، كما أن هناك دوافع رئيسية وراء تنامي ظاهرة الهجرة 

غير الشرعية أهمها الدوافع االقتصادية، واالجتماعية، والنفسية، وللهجرة غير الشرعية 

المستقبلة للمهاجرين، أهمها اآلثار االقتصادية واألمنية  آثار عديدة، وبخاصة على الدول

واالجتماعية والصحية، وأن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تعاونًا دوليًا، فضاًل عن قيام 

 ".الفقيرة"الدول المستقبلة الغنية بالمشروعات االستثمارية في الدول المرسلة للهجرة 

القديمة بالمجتمعات المختلفة  وتعتبر الهجرة بصفة عامة ظاهرة من الظواهر

وهي تعتمد في أساسها على العنصر البشري ولها الفضل في بناء الكثير من الدول 

والمجتمعات في عالمنا هذا، كما لها دور محوري مهم في دعم اإلثراء الحضاري 

والتواصل االجتماعي والثقافي بين كافة المجتمعات إضافة إلى إسهامها وبشكل مؤثر في 

انب السياسية واالقتصادية في كافة المجتمعات بمختلف طوائفها وأعرافها الجو

وجنسياتها
(1)
. 

تعد هجرة الشباب الدوليةة  ظةاهرة مجتمعيةة مركبةة ومتعةددة األبعةاد ، فهةى كما 

ليست نتاج لعوامل محلية وإقليمية فقط وإنما هي أيضةا نتةاج ألبعةاد عالميةة ، حيةث لعبةت 

حيث تفاعل العالمى مع اإلقليمةى والمحلةى بشةكل . هذه الظاهرة  العولمة دوراً مباشراً فى

مباشةةر ليشةةكل ويحةةدد مالمةةة الظةةاهرة بوضةةعها الحةةالى فعنةةدما وضةةعت الةةدول األوربيةةة 

                                                           

، ديوان المطبوعات الجامعية "الكفاءات المهاجرة بين واقع الحال وحلم العودة"عبد القادر رزيق ، ، المخادمي ( )
 .، الجزائر  11بالجزائر، طبعة أولى، 
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قواعةةد صةةارمة للحةةد مةةن الهجةةرة ، وتقلصةةت أسةةواة العمةةل العربيةةة ، وظلةةت البطالةةة 

مة  وتأثر بها المجتمع تةاثيرا مستمرة محليا، نتج عن ذلك تفاقم ظاهرة الهجرة غير المنتظ

 .يستحق الدراسة والمعالجة ووضع اآلليات المناسبة للمواجهة

وهناك العديد من الدراسات والتقارير الصادرة عن هيئات ومنظمات دولية تشير إلى 

خطورة الهجرة غير الشرعية، وفي ذات الوقت تنامي هذه الظاهرة بصورة باتت تؤرة 

ير تقرير صدر مؤخرا عن منظمة األمم المتحدة عن دوافع وأسباب المجتمع الدولي، حيث يش

الشباب لهذه الهجرة، إلى أن أسباب الهجرة الجماعية غير الشرعية يعود إلى ازدياد أعداد 

الشباب في العالم الثالث، وتناقص وتدهور فرص وأوضاع العمل، باإلضافة إلى زيادة حدة 

الفوارة بين الدول الغنية والفقيرة
(1)

وتظل الهجرة غير الشرعية من المشكالت التي باتت . 

 عداد المهاجرين غير الشرعيين علىتهدد العديد من الدول، حتى ولو تضاءلت أ

 .أراضيها

 :مشكلة الدراسة

احتلةةت قضةةية الهجةةرة غيةةر الشةةرعية للشةةباب مسةةاحة واسةةعة مةةن اهتمةةام وسةةائل 

األهلية والحكومية، بل تعتبر من اإلعالم وعدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات 

أهم القضايا التةي تحتةل صةدارة االهتمامةات الوطنيةة والدوليةة فةي اآلونةة األخيةرة، حيةث 

ازداد ميل بعض الشباب  إلى الهجرة للخةارج بطريقةة غيةر شةرعية أمةالً فةي البحةث عةن 

فرصة عمل أفضةل بةأجر مناسةب، وأمةالً فةي وضةع اجتمةاعي أفضةل، وعلةى الةرغم مةن 

د األسةةباب المؤديةةة إلةةى هةةذه الظةةاهرة، فةةالن الةةدوافع االقتصةةادية تةةأتي فةةي مقدمةةة هةةذه تعةةد

األسباب، ويتضة ذلك من التبةاين الكبيةر فةي المسةتوى االقتصةادي بةين البلةدان المصةدرة 

للمهاجرين، والتي تشهد غالبًا افتقاًرا إلى عمليات التنمية، وقلةة فةرص العمةل، وانخفةاض 

.. يشة، والحاجة إلى األيدي العاملة في الدول المستقبلة للمهاجريناألجور ومستويات المع

وفةي السةنوات األخيةرة ومةن خةالل . وغيرها من العوامل االجتماعية والثقافية والسياسةية

التقارير واإلحصاءات اتضة أن الهجرة أخذت منحى غيةر شةرعي أمةام تشةديد إجةراءات 

أ الشةةباب للةجواج مةن أجنبيةةات مقابةل مبةةال  السةفر واإلقامةة فةةي الةدول األوروبيةة، لةةذا لجة

مالية كبيرة، وإن لم يتمكن من ذلك فلن يجد أمامه سوى المقامرة برحلة بحريةة سةرية مةع 

أحةةد مهربةةي المهةةاجرين، يصةةعب الةةتكهن بنتائجهةةا بجانةةب العديةةد مةةن اإلشةةكاليات، سةةواء 

لهجةةرة بأبعادهةةا ومةةن ثةةم أصةةبحت ا. للبلةةدان المصةةدرة للعمالةةة أو المسةةتقبلة للمهةةاجرين
                                                           

، منشورة "الدوافع واألسباب –المواثيق الدولية  –الحجم  –ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التعريف "بدير ، أسامة ( 1)
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المختلفة قطاًعا علميًا مثل بقية القطاعات األخرى البد من التعامل معه على هةذا األسةا  

كالصحة والتربية والتعليم والثقافة
(3)

ومن هنا يمكن صياغة مشةكلة الدراسةة علةى النحةو  .

 ما تأثير الهجرة غير الشرعية على األمن القومي؟  :اآلتي

 :أهداف الدراسة

 :راسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتيةتسعى الد

 1التعرف على أسباب الهجرة غير الشرعية  -

 .التعرف على عواقب الهجرة غير الشرعية على األمن القومي -

التعرف على التداعيات الالزمة لحفة  األمةن القةومي مةن الهجةرة غيةر  -

 .الشرعية 

 .وميالتعرف على اآلليات واإلجراءات التنفيذية لحف  األمن الق -

 :أهمية الدراسة

تنبةةع أهميةةة الدراسةةة مةةن الموضةةوع الةةذي تناقشةةه  ذلةةك أن موضةةوع الهجةةرة غيةةر 

كمةا تعةود أهميةة ، الشرعية أصبة مةن المشةكالت االجتماعيةة واألمنيةة والسياسةية الملحةة

 :الدراسة إلى العوامل اآلتية

 .ندرة الدراسات حول موضوع الهجرة غير الشرعية -1

ة فةةي توضةةية الواقةةع الحةةالي والمعوقةةات التةةي تواجةةه األمةةن يؤمةةل أن تسةةهم الدراسةة -1

 .القومي جراء مثل هذه الهجرة

ةةل أن تسةةهم الدراسةةة فةةي تشةةجيع بةةاحثين آخةةرين فةةي الميةةدان األمنةةي إلجةةراء  -3 يُؤمَّ

 .دراسات أخرى حول موضوع الهجرة بأشكالها المختلفة

 : منهجية الدراسة وإجراءاتها

لتحليلةي الةذي يعتمةد علةى جمةع البيانةات وتبويبهةا استخدم الباحث المنهج الوصفي ا

وتحليلها والربط بين مدلوالتها  من أجل تفسيرها والوصةول إلةى اسةتنتاجات عامةة تسةهم 

وقةةد تةةم اسةةتخالص البيانةةات والمعلومةةات بةةالرجوع إلةةى . فةةي تحسةةين الواقةةع وتطةةويره 

رب اإلقليميةة والدوليةة، األدبيات، ونتائج الدراسات والبحةو  النظريةة والميدانيةة، والتجةا

                                                           

الهجوورة الريفيووة الح،وورية، دراسووة فووي تكييووف المهوواجرين  لووى مدينووة جوودة، دار : العمووود، ، نووور محموود أبووو بكوور( )
 .12-12، ص ص991 المنتخب العربي، بيروت، 
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وإصدارات الجامعةات، وكةذلك نتةائج المةؤتمرات والنةدوات المحليةة والدوليةة ذات الصةلة 

  .بموضوع الدراسة

 :مباحث الدراسة

 وأنواعهامفهوم الهجرة : المطلب األول 

 :مفهوم الهجرة: أولا 

ه وانتقل من اشتق لف  الهجرة من لف  هجر أي تباعد، وكلمة هاجر تعني ترك وطن: لغة 

أي تركته وأغفلته، ( هجرت الشيء هجرا)ولف  هجر ضد الوصل . مكان كذا إلى غيره

والهجرة هي انتقال النا  من موطن إلى آخر، وجاء في معجم الرو  األساسي أن 

"خروج من أرض إلى أخرى سعيا وراء الرزة"تعبير الهجرة يقصد به 
(1)
. 

للهجرة، بأنها مغادرة الفرد إلقليم دولته نهائيا إلى يعرف فقهاء القانون الدولي : قانوناا 

 .إقليم دولة أخرى

 :مفهوم الهجرة غير الشرعية : ثانياا 

أما مفهوم الهجرة غير الشرعية فقد تطور في األدبيات القانونية واألجنبية، فبعد 

ة أن كان يطلق عليها في بداية األمر الهجرة غير الموثقة تطور المفهوم ليصبة الهجر

غير القانونية أو الشرعية ، وبعد ذلك ارتبط هذا المفهوم بمصطلة األمن البشري فأخذ 

يظهر مقرونا بمصطلة ، ثم أخذ مصطلة الهجرة غير الشرعية يرتبط إلى حد كبير 

بمفهوم االتجار بالبشر ، وأيضا الجريمة غير الوطنية، وقد تأخذ الهجرة غير الشرعية 

هاجرين، ويمكن تعريفه كما ورد في بروتوكول مكافحة مفهوماً آخر وهو تهريب الم

تهريب المهاجرين المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية 

: وتعرف منظمة األمم المتحدة الهجرة غير الشرعية بأنها(. أ)بموجب المادة الثالثة 

وال … ر أو الجو أو البحردخول غير مقنن لفرد من دولة إلى أخرى عن طريق الب"

يحمل هذا الدخول أي شكل من تصارية اإلقامة الدائمة أو المؤقتة، كما تعني عدم احترام 

المتطلبات الضرورية لعبور حدود الدولة
(1)

. 

 

 

 
                                                           

 . 11 ، الطبعة األولى، بيروت، ص922 المعجم العربي الروس، مكتبة أنطوان،  (1)
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 :أنواع الهجرة: ثالثاا 

 :تنقسم الهجرة إلى نوعين رئيسيين هما

 :الهجرة المشروعة (0)

أو القانونية، ذلك النوع من الهجرة الذي تعني الهجرة الشرعية أو المنظمة 

يتم وفق المتطلبات واألعراف والقواعد الشكلية والموضوعية المعمول بها دولياً 

 :وأهمها… والمتطلبة وفق كل قانون كل دولة على حدة

البد أن يحمل المهاجر وثيقة سفر، وأن ال يكون ممنوعا من مغادرة الدولة  -

 .ونيةالتي ينتمي إليها ألسباب قان

 .أن يحصل على إذن شرعي للدخول إلى الدولة الراغب الهجرة إليها -

أن يستهل إقامته وينهيها في الدولة وفق المسموح والمقرر طبقا لقوانينها  -

وأنظمتها وما حصل عليه من مدة، وتأسيسا على ما سبق ذكره يتضة أن 

الدولة مدى الشرعية يتوافر في علم الدولة بذلك المواطن واتجاهه وعلم 

 .الراغب الهجرة إليها في وفوده إليها ودخوله وإقامته بها

 :الهجرة غير الشرعية (8)

وسوف نقسم هذا النوع من الهجرة طبقا لقواعد القانون الدولي الخاص إلى 

نوعين
(1)

: 

أي عدم حمل  –بالمعنى المتعارف عليه  –الهجرة غير الشرعية : النوع األول -

وهذا بداية يعني أن هذا … ه باإلذن الشرعي للدخولالمهاجر لوثيقة سفر وعدم تمتع

الشخص قد خرج من بلده من األماكن المحددة والمتعارف عليها، وكذلك دخل إلى 

الدولة المراد الهجرة إليها عن طريق غير مسموح ومتعارف عليه من سلطات تلك 

 . الدولة

ا سبق ذكره ولكن أي تتوافر به كافة م –هو يبدأ بطريق غير شرعي : النوع الثاني -

 . يقوم ذلك الشخص بتقنين وضعه طبقا لقوانين تلك الدولة

وعلى الرغم من أن الهجرة عملية اختيارية يقوم بها الفرد بمحض إرادته لغرض 

فالن الهجرة قد تكون إجبارية في ( عمل، بحث عن مجايا معيشية أفضل، إقامة)معين 
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الفرد مضطراً لترك وطنه والنجوح إلى  عدد من الحاالت، وهي الحاالت التي يكون فيها

(الحروب، دوافع دينية أو سياسية أو اقتصادية)مكان آخر تحت تهديد 
 (1)

 

 أسباب ودوافع الهجرة غير الشرعية: المطلب الثاني 

هناك عدة أسباب تدفع المهاجرين للهجرة غير الشرعية، فمن بينها األسباب 

اسية، ويشير البعض إلى أن هناك ثمة ارتباط االقتصادية والنفسية واالجتماعية والسي

وثيق بين األزمة المالية العالمية وقضية الهجرة الدولية، سواء أكانت نظامية أم غير 

نظامية سوف تظهر آثاره تباعا في الفترة القادمة، حيث تدفع األزمة بالماليين من 

الدول النامية وال شك أن الشباب إلى قوائم العاطلين ليجداد العدد العالمي لهم خاصة من 

هؤالء سوف يبحثون عن أي مخرج لهم، ومن ثم تأتي الهجرة كأحد الحلول أمام اليائسين 

الذين يبحثون عن فرصة عمل في أي مكان وبأي ثمن يدفعونه حتى ولو كلفهم األمر 

حياتهم
(2)

. 

عية نجد في وفي محاولة لتقييم األسباب أو الدوافع التي تدفع بالشباب للهجرة غير الشر

 : مقدمتها

 : الدوافع القتصادية -0

يعد البحث عن الرزة لتوفير حياة آمنة رغدة من أول الدوافع وأهمها، إذ يؤدي 

بالمهاجرين إلى ترك أوطانهم وهجرتهم إلى أي من الدول التي يجدون بها فرص العمل 

مرسلة لكسب الرزة، ويرتبط إلى حد كبير الوضع االقتصادي في معظم الدول ال

للمهاجرين بالوضع الديموغرافي فيها، إذ يرتفع معدل النمو السكاني بصورة تواكب 

النمو في الدخل القومي، ما يؤدي إلى عجج الدولة عن الوفاء بمتطلبات هذه األعداد 

السكانية المتجايدة فينخفض مستوى المعيشة ويدفع بالكثيرين إلى البحث عن فرص عمل 

                                                           

، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة "مفهوم الجرائم ،د اإلنسانية في القانون الدولي"وليم نجيب ، جورج،  (2)
 .1  ، ص1112األولى، بيروت 

المواثيووووق الدوليووووة، الوووودوافع  –ظوووواهرة الهجوووورة غيوووور الشوووورعية، التعريووووف والحجووووم "أسووووامة ، دراسووووة حووووول بوووودير ،  (2)
 : ، منشور على الرابط التالي"ابواألسب

http://www.aldiwan.org/News-Actions-Show-id-357.htm.  
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خرى، وخاصة فئة الشباب المتعطل عن العمل الذي يسعى إلى أفضل في مكان أو دول أ

تكوين الحياة األسرية، في ظل تنامي معدالت البطالة
( )

. 

ويفسر ذلك بأنه في فترات االزدهار االقتصادي تتجايد مشروعات األعمال 

وتحد  عمليات توسع صناعي، األمر الذي يتطلب أعدادا متجايدة من األيدي العاملة 

حلياً الجديدة م
(11)

. 

 الدوافع الديمغرافية  -8

وترتبط هذه العوامل للهجرة بالدوافع االقتصادية في الدولية، حيث تعد الجيادة 

المطردة في عدد السكان من أهم األسباب الدافعة للهجرة، وتمتاز بعض الدول بهذه 

الخاصية وعلى رأسها جمهورية الدول العربية، حيث توجد بها وفرة في الموارد 

بشرية ومحدودية في الموارد الطبيعية واالقتصادية، وهذه الجيادة في عدد السكان ال ال

تتناسب مع الموارد االقتصادية المتاحة بما يمثل ذلك إعاقة للتنمية االقتصادية 

واالجتماعية أيضا، ويقلل من قدرة الدولة على إيجاد فرص عمل أفضل ألفرادها 

بما يجعل الفرصة أكبر أمام الشباب للسفر إلى  وخاصة من الشباب القادر على العمل

الدول التي تحتاج إلى األيدي العاملة إلقامة التنمية االقتصادية بها، مع قلة عدد السكان 

بها، فتجذب الشباب إليها خاصة من البلدان ذات الكثافة السكانية العالية التي تمثل عوامل 

ي توجد في البالد المستقبلة للمهاجرين طرد للعديد من الشباب مقابل عوامل الجذب الت

 (. المقصد)

التي تفترض أن الهجرة ترجع إلى ( الجذب والدفع)وهذا ما يعرف باسم نظرية 

انعدام التوازن بين أقاليم تدفع بها عوامل الطرد إلى الهجرة للخارج وأخرى تجذبهم إلى 

مناطق المقصد أو الوصول
(11)

. 

 : الدوافع الجتماعية -3
ط الدوافع االجتماعية للهجرة غير الشرعية ارتباطاً وثيقاً بالدوافع االقتصادية، ترتب  

حيث يرتبط النظام االقتصادي والنظام األسري على المستوى المجتمعي بأنماط الهجرة 

                                                           

، دراسووة مقارنووة، دار النه،ووة العربيووة، القوواهرة، "يووةلدولاالسووتخدام العربووي للعمالووة اال: "سووماعيل محموود   أحموود ، (9)
 .  1 ص 

 .9  ، ص1111ندرية، دار المعرفة الجماعية، ، االسك"علم اجتماع السكان: "السيد عبد العاطي  السيد، (1 )
، رسوالة ماجسوتير، كليوة ابداب، "أثر انتقال القوى العاملوة  لوى الخوارج علوى التنميوة الصوناعية: "وفاء، مرقس  (  )

 . 1  ، ص  92 جامعة القاهرة 
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إن الهجرة تدور في مجالين مختلفين ديمغرافيا أحدهما يعرف زيادة .  وأشكالها المختلفة

جج عن تلبية الطلب المحلي على العمل والسكن والخدمات سكانية تصل إلى حد الع

ويعرف اآلخر انخفاضا في عدد السكان خاصة نسبة الشباب، بالنسبة لدول ... االجتماعية

شرة وجنوب المتوسط، فالن نموها السكاني حسب تقدير منظمات األمم المتحدة مهيأ 

 . لالرتفاع على مدى العشرين عاما القادمة

لخطيرة المترتبة على االنفجار الديمغرافي ظهور مشكلة البطالة، التي ومن النتائج ا

باتت تمس األفراد من جميع المستويات العلمية والمهنية وحتى الحاصلين على الشهادات 

العليا، في ظل عدم قدرة سوة العمل المحلي على تأمين هذه الطلبات على العمل الذي 

باإلضافة إلى .  خارج ولو في ظروف عمل صعبةيجعل األفراد يتجهون إلى طلبها في ال

، ....فشل في حل المشكالت االجتماعية المتمثلة في الفقر والمجاعة والبطالة واألمراض

وأيضاً صورة النجاح االجتماعي الذي يظهره المهاجر عند عودته إلى بلده لقضاء 

، في ...ء العقاراتالعطلة، حيث يتفانى في إبراز مظاهر الثراء من تملك السيارات وشرا

ظل تغذية إعالمية واسعة لتلك المظاهر
(11 )

، ما يشجع الكثير إلى خوض الهجرة كوسيلة 

 . تحقق طموحات هؤالء المهاجرين

 الدوافع السياسية  -4

تميجت نهاية القرن العشرين، بتنامي حركة الالجئين بصفة فردية أو جماعية 

العديد من مناطق العالم، حيث حالة جراء الحروب والصراعات الداخلية التي شهدتها 

عدم االستقرار الناجمة عن الحروب األهلية والصراعات الداخلية التي شهدتها العديد من 

مناطق العالم، الناجمة عن الحروب والصراعات ، وانتهاكات حقوة اإلنسان بسبب 

ركات الهجرة انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو السياسية، تعد أحد األسباب الرئيسية لح

التي تجبر األفراد على النجوح من المناطق غير اآلمنة إلى أخرى أكثر أمنًا وهو ما 

 .يطلق عليه بالهجرة االضطرارية أو اللجوء السياسي

وخير دليل على ذلك ما تشهده وتموج به منطقة الشرة األوسط في هذه اآلونة،  

العراة، سوريا، )ن العربية من االضطرابات والصراعات المسلحة داخل بعض البلدا

 .، وكلها أمور تجيد من ظاهرة الهجرة والالجئين(ليبيا، اليمن

 الدوافع النفسية للهجرة -5

                                                           

، منشورة على "يدراسة حول الهجرة غير الشرعية وأسبابها في منطقة المغرب العرب: "سني محمد  أمين ، (1 )
 .http://www.groups.google.com/Forum/#!MSG/FYAD61: الرابط التالي
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تظهر أكثر الدوافع النفسية في إحسا  الفرد باإلحباط في محاولة العيش  

بطريقة أفضل أو تحقيق ذاته من خالل العمل الذي يعمل به، أيًضا تمثل المعاناة التي 

ش فيها الشباب والتي تجعله يغامر بحياته في هجرة غير شرعية وهو على وعي يعي

وإدراك باألخطار التي يتعرض لها أثناء الهجرة، ما يدفع بالقول إلى أن هناك أسبابًا 

تتخطى األسباب االقتصادية وأهم من فكرة الثراء السريع ويمكن أن نشير ألهم تلك 

 :الدوافع وذلك على النحو التالي

لشعور باالغتراب الداخلي وقد يكون ناتًجا عن عدم القدرة على التكيف مع ا -1

 .المجتمع المحيط به كأسرته أو أصدقائه

الشعور باإلحباط والعجلة االجتماعية ووهم أحالم اليقظة والتفكير الالعقالني  -1

 .وحب المغامرة

اعية ضعف االنتماء األسري والمجتمعي نتيجة قصور في برامج التنشئة االجتم -3

(األسرة والمدرسة)وضعف مؤسساتها وأهمها 
 (13)

. 

ومن الجدير بالذكر التأكيد على أنه بغض النظر عن األشكال التي تتخذها الهجرة 

والتي تنطوي على مجموعة متنوعة من األسباب والدوافع كما أشرنا إليها سلفًا، إال أن 

كما هو الحال في المملكة  –لوجية عمليات الهجرة والتنقالت البشرية ليست عملية بيو

وأيًضا فهي ال تحد  من فراغ، بل تحددها وتدفع إليها سياقات اجتماعية  –الحيوانية 

وثقافية في االعتبار األول، فالهجرة في مجملها عبارة عن انتقال أو تحول من سياة أو 

الجتماعي موقف غير مرغوب فيه لهجرة عن تحقيق اإلشباع النفسي والمادي والتكيف ا

وعدم قدرته على إشباع االحتياجات والرغبات، إلى سياة أو موقف آخر تتوافر فيه 

إمكانات تحقيق كل هذه األمور ولو بدرجة نسبية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى 

تلعب الخصائص السيكولوجية لألفراد دوًرا ال يستهان به لتفسير ميل بعض األفراد دون 

لية الهجرة رغم اشتراكهم مع غيرهم في نفس ظروف وخصائص غيرهم إلى القيام بعم

إن هناك دوافع : وإمكانات الموقف أو السياة االجتماعي، ويمكن لنا بناء على ذلك القول

أو خصائص موقفية ترتبط بالسياة االجتماعي، سواء الذي يعيش فيه الفرد أو الجماعة، 

                                                           

 –قريووووة تطووووون )مؤشوووورات عامووووة  –ة الهجوووورة غيووور الشوووورعية هووووالسياسووووة االجتماعيووووة ومواج" يمووووان ، ، شوووريف (  )
ووا االجتماعيووة ، ورقووة بحثيووة قوودمت للمووؤتمر السوونو، العاشوور، المركووز، القووومي للبحوووث (محافظووة الفيوووم نمو ج 

 . 1112مايو  19 –  1والجنائية، القارة، في الفترة من 
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ما تسمى بعوامل الطرد، فضالً عن أي الموطن األصلي أو مكان اإلقامة الدائم، وهي 

عوامل الجذب المرتبطة بالمكان الذي يرغب المهاجر في الهجرة إلية
(11)

. 

 

 اآلليات واإلجراءات للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية: المبحث الثاني 

تحاول بعض الدول التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية بشتى الوسائل، علةى 

الظةاهرة يسةتوجب تعاونةاً دوليةاً مسةتمراً بةين الةدول المصةدرة الرغم من أن مكافحةة هةذه 

للهجرة وتلك المستقبلة، بل ودول المرور، بمةا يعنةي أن التصةدي لهةذه الظةاهرة الخطيةرة 

التةةي باتةةت تمثةةل تهديةةًدا مباشةةًرا ألمةةن دول واسةةتقرار عديةةدة، بخاصةةة الرتباطهةةا بةةبعض 

ل جةةرائم غسةةل األمةةوال، تهريةةب الجةةرائم التةةي تهةةدد األمةةن القةةومي لةةبعض الةةدول مثةة

 . األسلحة، والمخدرات

 قواعد القانون الدولي العام المنظمة لظاهرة الهجرة واللجوء: المطلب األول 

رغم الفروة القانونيةة، يميةل المجتمةع الةدولي حةديثًا إلةى التعامةل بشةكل متكامةل 

الشةرعية، واالتجةار اللجوء، الهجرة غيةر )مع الظواهر الثال  المتعلقة بتحركات األفراد 

 (. بالبشر

بشأن الالجئةين والبروتوكةول المكمةل لهةا  11 1تعد اتفاقية األمم المتحدة لعام : اللجوء -

، همةةا اإلطةةار القةةانوني الرئيسةةي فةةي هةةذا الموضةةوع، وقةةد انضةةمت 11 1الصةةادر عةةام 

، فضةةالً عةةن أن الةةدول هةةي إحةةدى الةةدول األطةةراف فةةي اتفاقيةةة 21 1الةةدول لهمةةا عةةام 

بشةةأن الالجئةةين، وكةةذا فقةةد صةةادقت الةةدول علةةى   1 1ظمةةة الوحةةدة األفريقيةةة لعةةام من

 .بشأن الالجئين 1  1االتفاقية العربية لعام 

ظلت الهجرة، وبصرف النظةر عةن كونهةا شةرعية أو غيةر شةرعية بعيةدة عةن : الهجرة -

مةم المتحةدة التنظيم الدولي العام للتعامل معها لسنوات طويلة، وانعكس ذلك على تناول األ

لموضةةوعات الهجةةرة، إمةةا فةةي إطةةار حقةةوة اإلنسةةان بشةةكل عةةام أو مةةن منظةةور التنميةةة 

والعوائةةةد االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة واالقتصةةةار علةةةى تنظةةةيم العمالةةةة المهةةةاجرة، بةةةل إن 

وأمام تنةامي الظةاهرة . ليست ضمن منظومة األمم المتحدة IOMالمنظمة الدولية للهجرة 

ية واالقتصةةادية فةةي العديةةد مةةن منةةاطق العةةالم والتةةدفقات الكبيةةرة ومةةع التغيةةرات السياسةة

لموجةةات مةةن الهجةةرة غيةةر الشةةرعية، ظهةةرت بعةةض األطةةر القانونيةةة للتعامةةل مةةع هةةذه 

 : الظاهرة وأهمها

                                                           

 .  1  – 11 ، مرع سابق، ص ص السيد ، عبدالعاطي (1 )
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 : اتفاقية األمم لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية( 1

ظمة عبةر الوطنيةة اعتمدت وعرضت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المن

فةي  11للتوقيع والتصةديق واالنضةمام بموجةب قةرار الجمعيةة العامةة لألمةم المتحةدة رقةم 

، االتفاقيةة تهةدف إلةى تعجيةج التعةاون 1111نةوفمبر  11الدورة الخامسةة والخمسةين فةي 

علةةى منةةع الجريمةةة المنظمةةة عبةةر الوطنيةةة ومكافحتهةةا بمجيةةد مةةن الفعاليةةة، وتلةةجم الةةدول 

ن تنفذ االلتجامات الواردة في االتفاقية على نحو يتفق مع مبةدأى المسةاواة فةي األطراف بأ

السةةيادة والسةةالمة اإلقليميةةة للةةدول ومةةع مبةةدأ عةةدم التةةدخل فةةي الشةةؤون الداخليةةة للةةدول 

األخةةرى، ومةةن ثةةم يلجمهةةا باتخةةاذ مةةا يلةةجم مةةن تةةدابير تشةةريعية وتةةدابير أخةةرى لتجةةريم 

ميةة للجماعةة اإلجراميةة المنظمةة بشةتى الصةور الةوارد األفعال الخاصة باألنشةطة اإلجرا

 .النص عليها في صلب االتفاقية

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر والبر والجةو الصةادر بةالقرار ( 1

والمكمةةل التفاقيةةة األمةةم  1111للجمعيةةة العامةةة لألمةةم المتحةةدة فةةي نةةوفمبر عةةام  11رقةةم 

 .UNTOCلمنظمة غير الوطنية المتحدة لمكافحة الجريمة ا

أنشةةأ مةةؤتمر الةةدول األطةةراف فةةي االتفاقيةةة المشةةار إليهةةا فريةةق عمةةل حكةةومي مؤقةةت ( 3

مفتةةةوح العضةةةوية معنةةةي بتهريةةةب المهةةةاجرين مةةةن أجةةةل إسةةةداء المشةةةورة إلةةةى المةةةؤتمر 

ومساعدته على تنفيذ الوالية المنوطة به فيما يتعلق ببروتوكول تهريب المهاجرين
11

 . 

 أهم اآلليات التي اتخذتها الدول للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية: ثاني المطلب ال

 :يجب في البداية تحديد أهم عناصر ومحددات الموقف  تجاه الهجرة

 :المبادئ العامة -

الهجرة عملية إيجابية يجةب تشةجيعها لتحقيةق أهةداف التنميةة بمةا فةي تشةجيع وتيسةير  .1

 .سبل الهجرة الشرعية

هرة الهجةةرة ينبغةةي أن يةةتم وفةةق مةةنهج شةةمولي متكامةةل يشةةمل جميةةع التعامةةل مةةع ظةةا .1

 . جوانبها

 . عدم الخلط بين تحويالت المهاجرين وبين مساعدات التنمية .3

                                                           
محافظوة  –قريوة تطوون )مؤشورات عاموة  –ة الهجورة غيور الشورعية هوالسياسة االجتماعيوة ومواج" يمان ، ، شريف    

ووا ، العاشوور، المركووز، القووومي للبحوووث االجتماعيووة والجنائيووة، ، ورقووة بحثيووة قوودمت للمووؤتمر السوونو (الفيوووم نمو ج 
 . 1112مايو  19 –  1القارة، في الفترة من 
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 . رفض الربط بين الهجرة واللجوء من حيث التعامل القانوني واإلنساني .1

 .تدعيم صالت المهاجرين بالوطن األم .1

 : لمواجهة الهجرة غير الشرعية اإلجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية -

 : اإلجراءات التي تتخذ لمواجهة الهجرة غير الشرعية -0

مناقشة المرحلين للبالد مةن الخةارج للوقةوف علةى أسةاليب تهةريبهم وتحديةد القةائمين  -

 . عليها واتخاذ اإلجراءات القانونية قبلهم

لمقدمةةة مةةن التنسةةيق مةةع بعةةض القنصةةليات األجنبيةةة لفحةةص المسةةتندات المةةجورة ا -

 . راغبي السفر للخارج وتحديد القائمين عليها واتخاذ اإلجراءات القانونية قبلهم

 . التنسيق مع حر  الحدود لضبط حاالت التسلل غير الشرعية عبر الحدود -

 . تكثيف الجهود لضبط العناصر النشطة في مجال الهجرة غير الشرعية -

ت الةدخول المةجورة المنسةوبة عمل نشرات فنية ومصةورة لجةوازات السةفر وتأشةيرا -

لةةبعض الةةدول وتوزيعهةةا علةةى منافةةذ السةةفر والوصةةول لالسترشةةاد بهةةا لةةدى فحةةص 

 . الحاالت المشتبه فيها

مشةةاركة المركةةج القةةومي للبحةةو  الجنائيةةة واالجتماعيةةة فةةي أنشةةطته المتعلقةةة بهةةذا  -

 . المجال

عالميةة لتوعيةة استغالل بعض القضايا مهمة التي يتم ضبطها في حمالت التوعية اإل -

 . الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية

يُشار إلى أنه تم ضبط أعداد كبيرة من التشكيالت العصابية والوسطاء الذين احترفةوا  -

 . هذا النشاط

إحباط وضبط العديد مةن محةاوالت التسةلل عبةر المنافةذ غيةر الشةرعية بالشةواط  ة،  -

جةال تهريةب الشةباب بةالطرة غيةر كما تقوم الوزارة بةالدراج العناصةر النشةطة فةي م

 .المشروعة على قوائم المنع من السفر كالجراء احترازي

 : الصعوبات التي تواجه عمليات مكافحة ظاهرة التسلل عبر الحدود -8

عةدم وجةةود تشةريع عقةةابي يُجةرم أعمةةال تهريةب األفةةراد، حيةث سةةبق للةوزارة إعةةداد  -

ه للجنةةة الوطنيةةة لمكافحةةة مشةةروع قةةانون لمكافحةةة الهجةةرة غيةةر الشةةرعية وتقديمةة

 .االتجار بالبشر
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 . 

 :الخاتمــة وأهم النتائج 

أخذت ظاهرة الهجرة غير الشرعية أبعاًدا خطيرة بعد ظهور شبكات منظمة  

جرين غير الشرعيين، ويمكن القول بأن األسباب الرئيسية لمشكالت للجريمة وسط المها

الهجرة، ترجع أساًسا إلى تباين مستويات التنمية بين مختلف دول العالم وبين مختلف 

األقاليم داخل الدولة الواحدة، ذلك ألن مستوى ازدهار وتقدم الدول المتقدمة يغري 

ل نمًوا إلى الهجرة المشروعة وغير المهاجرين القادمين من الدول الفقيرة واألق

 :وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية. المشروعة

كشفت الدراسة عن أن الدول األوروبية لها دور في انتشار ظاهرة الهجرة غير  -1

الشرعية نتيجة للسياسات التي اتبعتها لخدمة مصالحها في االعتبار األول، لذا 

الدول المصدرة للهجرة في رفع  يجب أن تشترك دول ضفتي المتوسط مع

المستويين االقتصادي واالجتماعي لسكان الدول المصدرة للهجرة وإقامة 

 . مشروعات تنموية في تلك الدول يكون من شأنها خلق المجيد من فرص العمل

ضرورة التحرك والتعاون الجاد بين الدول األوروبية بخاصة إيطاليا وفرنسا  -1

إحدا  تنمية مستدامة في الدول، ما يسهم بصورة مباشرة  واليونان والدول من أجل

 . في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

، نتاج المشكالت االقتصادية، (والهجرة غير الشرعية خصوًصا)تعد الهجرة الدولية  -3

حيث تشكل الدوافع االقتصادية أبرز مسببات الهجرة، وال شك أن ذلك يعجى إلى 

ادي في الدول المصدرة للمهاجرين، التي تشهد قصوًرا في تدني الوضع االقتص

 .عمليات التنمية، وقلة فرص العمل، وانخفاض األجور

صعوبة تحديد حجم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، نظًرا للطبيعة غير الرسمية التي  -1

تتم بها العتبارها هجرة سرية وغير قانونية، فهي غير مسجلة، وغالبًا ما تتفاوت 

يرات التي تقدمها الجهات المختلفة ألعداد المهاجرين غير الشرعيين، وذلك التقد

 .ألن هناك أنماطًا وصوًرا متعددة

                                                           
، دراسووة مقارنووة، دار النه،ووة العربيووة، القوواهرة، "المصووريةاالسووتخدام العربووي للعمالووة : "سووماعيل محموود   أحموود ،   

 .  1 ص 
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باتت الهجرة غير الشرعية من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار الدول  -1

 .المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين

يم حدودها وممارسة سيادتها قواعد القانون الدولي تعطي للدول الحق في تنظ -1

 .اإلقليمية، بما يضمن سالمة أراضيها وأمنها القومي

 :أهم التوصيات المقترحة

نوصي بأهمية إصدار الدولة بتشريع موحد يعنى بتجريم الهجرة غير الشرعية،  -1

بحيث تمتد مظلة التجريم للسماسرة والوسائط وأصحاب مراكب الصيد، وذلك من 

 .ة عليهم حفاظًا على أرواح الشباب خالل فرض عقوبات رادع

ضرورة تفعيل االلتجامات القانونية الدولية، التي توجب على الدول التعاون في  -1

مجال مجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خالل عقد االتفاقيات الدولية 

لتفعيل هذه االلتجامات، ومن بينها تبادل الدراسات والبيانات عن الهجرة غير 

 .رعيةالش

ضرورة عقد اتفاقيات عمل ثنائية بين الدول المصدرة للعمالة، وتلك التي تحتاج  -3

لعمالة موسمية، بما يحقق أقصى استفادة من ظاهرة الهجرة، لكل من الدول المرسلة 

 .والدول المستقبلة

ضرورة إعادة تنقية التشريعات العقابية الوطنية بما يكفل تشديد العقوبات على  -1

بات والتنظيمات، التي تنظم الهجرات غير الشرعية، وأيضاً على أعضاء العصا

 .األشخاص المهتمين بالمساعدة في عمليات تهريب البشر

ضرورة تدشين حمالت إعالمية فاعلة، للتعريف باألخطار المرتبطة بالهجرة غير  -1

 .الشرعية واآلثار السلبية المترتبة عليها
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 :المراجـع 

، دراسةةة مقارنةةة، دار "سةةتخدام العربةةي للعمالةةة المصةةريةاال: "أحمةةد ، إسةةماعيل محمةةد 

 .النهضة العربية، القاهرة

دراسة حول الهجرة غير الشرعية وأسبابها في منطقة المغرب : "أمين ، سني محمد 

: ، منشورة على الرابط التالي"العربي

http://www.groups.google.com/Forum/#!MSG/FYAD61. 

 –المواثيةةق الدوليةةة  –الحجةةم  –جةةرة غيةةر الشةةرعية، التعريةةف ظةةاهرة اله"بةةدير ، أسةةامة 

: ، منشةةةةةةةةةةةةةةةورة علةةةةةةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةةةةةةرابط التةةةةةةةةةةةةةةةالي"الةةةةةةةةةةةةةةةدوافع واألسةةةةةةةةةةةةةةةباب

http://www.Aidiwan.org/News-Action-show-id-357.htm 

مؤشةرات عامةة  –ة الهجرة غير الشرعية السياسة االجتماعية ومواجه"شريف ، إيمان ، 

، ورقة بحثية قدمت للمؤتمر السنوي العاشةر، (محافظة الفيوم نموذًجا –قرية تطون )

  1 – 11المركةةجي القةةومي للبحةةو  االجتماعيةةة والجنائيةةة، القةةارة، فةةي الفتةةرة مةةن 

 . 1112مايو 

، مركج دراسات "ليمفهوم الجرائم ضد اإلنسانية في القانون الدو"جورج وليم نجيب ، 

 .1112الوحدة العربية، الطبعة األولى، بيروت 

، االسةكندرية، دار المعرفةة الجماعيةة، "علةم اجتمةاع السةكان: "السيد، السيد عبد العةاطي 

1111. 

 .، منشأة المعارف"الجنسية والموطن ومركج األجانب"صادة ، هشام صادة 

لحضةرية، دراسةة فةي تكييةف المهةاجرين الهجرة الريفيةة ا: العمودي ، نور محمد أبو بكر

 .1  1إلى مدينة جدة، دار المنتخب العربي، بيروت، 

 .، الطبعة األولى، بيروت21 1المعجم العربي الرو ، مكتبة أنطوان، 

، "الكفةةاءات المهةةاجرة بةةين واقةةع الحةةال وحلةةم العةةودة"المخةةادمي ، عبةةد القةةادر رزيةةق ، 

 .، الججائر1111طبعة أولى، ديوان المطبوعات الجامعية بالججائر، 

المركج القومي للبحو  االجتماعية والجنائية، قسم بحو  الجريمة، الشباب والهجرة 

 .1111غير الشرعية ، القاهرة، 

، رسالة "أثر انتقال القوى العاملة إلى الخارج على التنمية الصناعية: "مرقس ، وفاء

 .21 1ماجستير، كلية اآلداب، جامعة القاهرة 
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