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 لبنان - د. ماريز يونس

 املنسقة العامة للمؤتمر

 املنسقة العامة للشبكة الدولية لدراسة املجتمعات العربية 

  

 

 
 
 " مؤتمر   في تنظيم   العربية   املجتمعات   لدراسة   الدولية   ا في الشبكة  جد   سعيدون

 
في  جوء  والل الهجرة

"  العربية   املنطقة    والحلول 
 
ومن  رحاب  جامعة   ألاولى، العرب   ، أرض  اليمن   أرض   من  الواقع  والتحّديات

، وهي  عضو    الجمعية  العلمية  لإلدارة  التعليمية 
نا مع   أيًضا بشراكت 

 
.  وسعيدون  العريقة 

صنعاء 

.  الشبكة  الدولية  لدراسة  املجتمعات     العربية 

 وعشرين  
ً
 ستة

 
ع ما يفوق جمُّ

 
ه  للتصّدي لظاهرة  الهجرة  إنَّ ت  العالم  العربّي  وخارج 

 من 
ً
 علمية

ً
مؤسسة

، ومشاركة   ، و نينثا) 26كقضيٍة تتصّدر  اليوم  أولويات  البحث  العلمّي 
ً
ا وباحثة

ً
( باحث

 
)سبعٍة  72وستين

ا،  ا علمي 
ً
( بحث

 
د  باملوأربعين  الشبكة  في تجميع  القدرات  العلمية  والفكرية   لموسيجّس 

 
فلسفة

؛   إلى إيجاد  مخارج  والبحثية 
ً

نا العربية  وصوًل  بمجتمعات 
 
ف من  أجل  فهٍم أعمق  لألزمات  التي تعص 

 .  علميٍة مستدامٍة لهذه  ألازمات 

، ويتصّدى لقض  في الشبكة 
 
ها املجتمعينعقد  املؤتمر  الراهن  مع  شركاء  أساسيين  يٍة مريرٍة تشهد 

 
ات

 الحروب  تدور  في أكثر  
 
، حيث  الدول  العربية  اليوم 

ه  معظم 
 
 واقٍع متأزم تعيش

 
 عبر التاريخ، نتيجة

 
العربية

؛ من  أجل  الشروع  بعمليات  تنمية  العالم    قوى التغيير  الفعلّي 
 تشرذم 

 
 الانقسامات

 
ها، وحيث من  بلٍد من 

. العربّي  وتطوي ه   ر 

 
 
  عتبر  ت

 
  الهجرة   واقعة

ً
  ظاهرة

ً
 عاملية

 
 ، لطامل

 
 ت  ا شهد

 
 إ، التاريخ   عبر   ها املجتمعات

ّ
لى مدى ع تحولتها  أََّّ ًل

ا دول العام الثالث، ومنها  املاضية   السنوات  
ً
 ات  املجتمعإلى حركة أساسية في معظم ما سمي سابق

 ب، و العربية  
 
 ب، باًلرتباط بالعوامل الطاردة والجاذبة للهجرة، هاًلت  في معّد  نسبيٍّ  تفاوٍت إن

 
 مجتمٍع  ين

 . وآخر  

  ي حينففي 
ّ
  ألاساس يَّ  الدافع   الاقتصاديُّ  العامل   ل  شك

 
ول  لهجرة  لدى معظم  املهاجرين  من  الدل املشترك

،  وهو نفسه سبب إلانجذاب إلى بعض دول الخليج العربي،   ألاكثر  و  ية  الشباب ات  ما لدى الفئسيَّ العربية 

 
ً
ل   ،العمل   فرص   انعدام الذين يعانون منا تهميش  

ّ
نجد  اليوم  تصدرا للعامل ألامنيَّ الذي بات يشك

، اوحروبً  نزاعاٍت  التي تشهد   املجتمعات   من   العديد  ، أو الهجرة القسرية، لدى  الطرد   أقس ى عوامل  

بة سلوك الهجرة غير الشرعية، التي ولكن برز مع قسرية الهجرة من املجتمعات املتنازعة واملضطر 
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" أو  التجّمد   ، والتي أطلق عليها البعض "قوارب  املوت 
ً
 ومرارة

ً
ها قسوة  أنواع  الهجرة  وأشدَّ

ل  أخطر   
ّ
تشك

ل  إ  
ّ
 الحدود  وغير ها من  الظروف  التي تشك

 
 عند

ً
 ق  حقو كل ما له عالقة بولالخالصة  نسانية  لإل هانة

 .  سواٍء  على حّدٍ  نسان  إلا
 

  ومع  
 
  أعداد   ، ًل تزال  املخاطر   هذه  إدراك كل  من   ، وعلى الرغم  ذلك

 
من  بعض  في الهجرة   الراغبين

ما سيَّ  ًل  وٍق مسب غير   ، في تزايٍد وبالطريقة غير الشرعية والتهريب رسميٍة  أوراٍق  دون  البلدان  العربية  من  

 .في البلدان التي تشهد نزاعات وحروب
 

 تم وعلى الرغم  
 
، حيث ، واملؤتمرات  الدورية  للبحث  في هذه  القضية  من  كّل  الجهود  العربية  والدولية 

 العديد  من  الا
م  إلانسانية  في البلد  تفاقتوقيع  ه  يات  العاملية  لحماية  املهاجرين  والاعتراف  بحقوق 

 الدول  
ت  العديد  من 

. كما وضع  م  ه   للحّد  من  املضيف  ووقف  التمييز  ضدَّ
ً
ا استراتيجية

ً
 وخطط

 
قوانين

 في الترويج  
 
الهجرة  غير  الشرعية  ووقف  إلاتجار  بالبشر  عبر  الحدود  ومحاكمة  العصابات  واملتوّرطين

 ، نا، بل  إنَّ املدخل  ألاساس يَّ لكنَّ لهذه  الظاهرة   هي  الحلَّ في اعتقاد 
 
ت ها جهوٌد تتسم بأَّها غير كافية، وليس 

ن  فيملعا نا من  مجت للهجرة  الطاردة واملسببة  ألاساسية   الدوافع   معالجة   لجة  قضية  الهجرة  يكم  معات 

 أم  غير  شرعيٍة. 
ً
 شرعية

 
ت

 
 العربية  سواًء أكان

 من ثروات بشرية 
ً
 قوٍة عديدة

 
ها منها، وهي تمتلك  نقاط

 
اَّ
ّ
 لكي  يهاجر سك

ً
 فقيرة

 
ت  ليس 

 
فالبلدان العربية

ادية، لكن املشكلة أن معظمها، عدا أَّها باتت ساحات مفتوحة لصراعات القوى العاملية وطبيعية وم

ن  استخدام املوارد البشرية، فال يتيح للشباب نوعية تعليم جيدة، وًل مناخا يشجعهم  الكبرى، ًل يحس 

.  لالستفادة والابتكارعلى إلابداع  ا إلى الخارج   من  تصدير ه 
ً

 من قدراتهم الشبابية بدًل

ها الغنى  ، وإنَّ مجتمعاتنا العربية وألسباٍب عديدٍة، وأهمُّ
ً
 كونية

ً
 قرية

 
من  نافل  القول  إنَّ العالم  بات

 ، الت  الخارجية 
ّ
 للتدخ

ً
 مفتوحة

ً
 أنظار  القوى العاملية  وساحة

َّ
 محط

 
ت

 
، كان بالثروات  الطبيعية 

 تحاول  بأشكاٍل وخ
ً
ا وًل تزال  مستمرة القات  الدولية  تاريخي   بالع 

 
ت م 

ّ
، والتي تحك صوًصا للدول  الغربية 

، إًل أن املؤهالت التي  ر  العالقات  الدولية  بمنطق  القوة 
ّ
متنوعٍة؛ وعلى الرغم  من  أنَّ إلاقرار  بتأث

 كثر كقوة إقليمية صاعدة وليس كساحةنمتلكها، تفرض منطق مواز،  يستدعي النظر إلينا أكثر فأ

 مفتوحة لصراعات القوى العظمى. 

م   في الاستمرار   نَّ إ ه  ، واستمرار  تهميش  الشباب  وعزل  نا العربية  الحروب  والنزاعات  الداخلية  في مجتمعات 

 إلى الا 
ّ

، لن  يؤّديا إًل م  ه 
 
 الهجرة  ستمرار  في نزيف  عن  املشاركة  في صنع  القرار  السياس ّي  الذي يمسُّ حيات

ها البشرية  عموًما، والشبابية خصوًصا،  ها ومقّومات  ها وإمكانات  ها وتفريغ  هذه البلدان  من  طاقات  وتفاقم 

 .  ألاساس يَّ للنهوض  والتنمية 
 
ل  الشريان  

ّ
  التي تشك

 
 
ق  بين ، التي تضمُّ وتنّس   لدراسة  املجتمعات  العربية 

 
 الدولية

 
 مرك تأمل  الشبكة

 
ا أكثر  من  ثمانين ًزا بحثي 

ق  حول  
 لتقييم  ألاوضاع  وتبادل  ألافكار  والنقاش  املعمَّ

ً
ل  هذا املؤتمر  فرصة  

ّ
 يشك

 
، أن

ً
 علمية

ً
ومؤسسة
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دوافع  الهجرة  في مختلف  البدان  العربية  املشاركة  في املؤتمر اليوم، واملساهمة  في تظهير  السبل  املؤّدية  

ا  إلى الحّد  
ً
 في الدول  املضيفة  انطالق

 إلى وضع  توصياٍت حول  الوضع  القانونّي  للمهاجرين 
ً
ها، إضافة من 

  .
 
ان  ألاصليين

ّ
 بالسك

ً
سوة

 
م  إلانسانية  في العيش  الكريم  أ ه   من  حقوق 

ن  في إرساء  أطٍر وأسٍس لحواراٍت ونقاشاٍت لألزمات  القائمة    دور  إيناس تكم 
 
ناإنَّ أهمية  في مجتمعات 

 إلى مجتمٍع 
ً

 في كيفية  تجاوز  الواقع  املأزوم  وصوًل
 
 املساهمة

ً
، وألاكثر  أهمية  الهجرة 

 
ها أزمة

العربية  ومن 

ى ومستقّرٍ ومزدهٍر. 
ً
 عربّيٍ معاف

 في املؤتمر، ونخص بالذكر الجمعية 
 
 واملساهمين

 
مين

ّ
في الختام  نتوّجه  بالشكر  لكّل  الشركاء  واملنظ

علمية اليمنية لإلدارة التعليمية ممثلة بالدكتور خليل الخطيب، كعضو فاعل في الشبكة، ولكل ال

. نا بالتوفيق  والنجاح  ألعمال  املؤتمر 
 
يات

ّ
 والباحثات  وتمن

 
 الباحثين
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 د. خليل الخطيب

 رئيس املؤتمر 
 بجامعة صنعاءاملساعد أستاذ إدارة التعليم العالي 

 رئيس الجمعية العلمية اليمنية لإلدارة التعليمية 

 اليمن 

 

في البداية يطيب لي ان أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من ساهم في إنجاح فعاليات         

مؤتمر الهجرة واللجوء في املنطقة العربية، من مؤسسات وافراد، ونخص بالذكر معالي وزير التعليم 

م ر العالي والبحث العلمي باليمن ألاستاذ/ حسين علي حازب، والذي تفضل برعاية املؤتمر، وتك

 هاعتبار بوالتفاعل مع وقائع املؤتمر، مشكورا بالتوجيه الى الجهات ذات العالقة بتذليل الصعاب، 

م، والحمد هلل كانت خاتمة 6262نشاط علمي تشرف عليه الوزارة وخاتمة املؤتمرات العلمية للعام 

عالي ذي وصفه مال والفعاليات واملؤتمرات والندوات طوال العام باألنشطةعلمية مميزة لعام حافل 

، والشكر موصول هو عام البحث العلمي في اليمن 6262بأن العام  -وكان محقا في وصفه –الوزير 

 بالوزارة الدكتور/ صادقولوكيل قطاع البحث العلمي الدكتور/ علي شرف الدين،  لنائب الوزير 

 . ولكافة العاملين بالوزارةالشراجي، 

الهجرة غير النظامية من وإلى وفيما يتصل بفكرة املؤتمر فقد تولدت من حقيقة مفادها، ان      

تطرح تحديات للمهاجرين وللدول. وتشكل الاضطرابات السياسية والنزاعات ًل تزال الدول العربية 

تهريب و الطويلة ألامد في الشرق ألاوسط واملنطقة العربية دوافع رئيسية للهجرة غير النظامية 

ول وزيادة حدتها وط -املهاجرين، ومعظمهم فروا من أعمال العنف في بلداَّهم. ومع انتشار النزاعات 

في جميع أنحاء املنطقة، عمد الالجئون إلى  -وقلة احتمال العودة إلى بلداَّهم الاصلية  -أمدها 

طريق البحر ألابيض الشروع في الهجرة غير النظامية نحو بلدان أخرى، وًل سيما إلى أوروبا عن 

 املتوسط، وزاد عدد البلدان املتضررة من شبكات التهريب. 

 املنطقة في والدولي الداخلي التشرد ارتفاع مستويات الحروب والنزاعات عن كما أسفرت           

 من وأكثر ًلجئ ماليين 6.6 ففي سوريا اسفرت الاوضاع عن أكثر من ألاخيرة، السنوات في العربية

، وأدى مشرد ماليين 6.1
ً
 ، واستمرت6222َّهاية  بحلول  لجوء ( ملتمس272.222حوالي) إلى داخليا

  عراقي مليون  1.9 من أكثر وكان العراق  في املتعاقبة التشرد موجات وتيرة
ً
 داخليا

ً
 َّهاية بحلول  مشردا

بلغ عدد ف، أما في السودان والتي تعد سادس أكبر بلد أصلي لالجئين على الصعيد العالمي، 2018

، وفي الوقت  6.2، وأكثر من 6222( ًلجئ َّهاية 222.222الالجئين منها حوالي كان)
ً
مليون مشرد داخليا

 من أبرز البلدان املضيفة لالجئين، إذ يوجد فيه أكثر من مليون ًلجئ. 
ً
 نفسه، يعتبر السودان أيضا
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  6222ًلجئ بحلول َّهاية  47،  222أما مصر فكانت تستضيف أكثر من    
ً
، وتستضيف الجزائر أيضا

( ًلجئ، كما ساهم الوضع ألامني والسياس ي املتقلب في ليبيا في تراكم أكثر 672.222أكثر من)

.662.222( ًلجئ، وحوالي )02.222من)
ً
 داخليا

ً
 (مشردا

املسجلين في مليون ًلجئ فلسطيني، ويبلغ عدد الالجئين  2.1 ويعيش في ألاردن أكثر من    

ألف  67.600ألف سوريا، و 671.579 ، منهم2019 ألف حتى كانون الثاني/يناير 762.420 املفوضية

صوماليا، فيما سجلت  793آًلف سودانيا، و 6.146يا، وألف يمن 14.457عراقيا، و

ألف ًلجئ من جنسيات أخرى، أما الالجئين الفلسطينيين ويقدر عددهم حوالي  1.845 املفوضية

 لبنان وألاردن. ماليين ًلجئ في عدد (5.5)
ً
 من الدول وخصوصا

  مشرد مليون  2.3 من وفي اليمن يوجد أكثر        
ً
، كما إن عدد املهاجرين من 2018 َّهاية في داخليا

( ًلجئ، وهذا العدد 624.272م إلى )6224دول القرن ألافريقي إلى اليمن في ارتفاع ليصل العدد عام 

 للحكومة اليمنية واملفوضية 
ً
اية املتحدة وشركائها في رع السامية لألمميمثل مشكلة كبيرة جدا

غرق في بسبب تعرض حياة العديد منهم لل الالجئين، ويمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لالجئين أنفسهم،

 مياه البحر ألاحمر وغيرها. 

ورغم الجهود التي تقدمها الحكومات العربية، واملنظمات املعنية برعاية الالجئين في العربية      

املحلية منها والدولية، إًل إن هذه الظاهرة أصبحت تمثل مشكلة كبيرة للحكومات وللمجتمعات 

، ومن الاهمية بمكان تناول هذه الظاهرة بالدراسة والتحليل على أنفسهمجئين وللمهاجرين والال 

املستوى العربي، مما يستلزم تنظيم العديد من املؤتمرات املحلية وإلاقليمية والدولية بصورة 

 مستمرة.

بالشراكة مع الجمعية  الشبكة الدولية لدراسة املجتمعات العربية نظمت وفي هذا السياق:      

بالتنسيق والتعاون مع عدد من املؤسسات واملراكز البحثية العلمية اليمنية لإلدارة التعليمية و 

هجرة بعنوان: ال ألاول دولي املؤتمر الوالجمعيات العلمية العربية واملنظمات الاقليمية والدولية 

يهدف املؤتمر إلى تشخيص ودراسة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع والتحديات والحلول(،  و 

ظاهرة الهجرة والالجئين في الدول العربية من حيث حجم الظاهرة، والاثار املترتبة عنها، والتحديات 

التي تواجه املهاجرين والالجئين والدول املستضيفة لهم، وخاصة في ظل تفش ي ألاوبئة العاملية والتي 

املنظمات الدولية ذات العالقة، والخروج بتوصيات ، وكذا تحليل دور 24-كان أخرها وباء كوفيد

 تسهم في تحسين ظروف املهاجرين والالجئين وعديمي الجنسية والنازحين.علمية وعملية 

 ؤتمر ومشكلته الرئيسية في ثالثة جوانب أساسية، وهما:تبلورت قضية املوفي ضوء ما سبق؛     

 املتعلقة بالهجرة واللجوء في الدول العربية.قصور الوعي املجتمعي بأهمية تطوير السياسات  -2

التعرف إلى حجم ظاهرة الهجرة واللجوء في الدول العربية، والجهود املحلية التي تبذلها  -6

الحكومات في الدول العربية تجاه املهاجرين والالجئين وعديمي الجنسية واملشردين، وكذا 

tel:2.1
tel:762.420
tel:2019
tel:671.579
tel:67.600
tel:67.600
tel:14.457
tel:14.457
tel:6.146
tel:6.146
tel:793
tel:793
tel:1.845
tel:5.5
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ن اليها ة والاهتمام لهم والذين يتقاطرو تشخيص التحديات التي تواجهها، في سبيل توفير الرعاي

 في السلم وأثناء الصراعات والحروب. 

تشجيع وتحفيز الحكومات العربية بوجه عام والحكومات بالدول املستقبلة للمهاجرين  -2

والالجئين بوجه خاص إلى التعامل إلايجابي والانساني مع املهاجرين والالجئين وعديمي 

وتعجيل اجراءات تسجيلهم ومنحهم الحقوق القانونية  الجنسية والنازحين واملشردين

 ومنها البطاقات القانونية الالزمة واملرتبطة بها بقية الحقوق، وكذا التعرف 
ً
املعترف بها عامليا

إلى مخاطر تأخير مثل هذه الاجراءات على مستوى الالجئين وعلى مستوى البلدان املضيفة لهم 

، وتقديم جملة 24 -ت وألاوبئة العاملية ومنها جائحة كوفيد في الظروف الطبيعية وأثناء ألازما

 من التوصيات واملقترحات لصناع القرار والجهات ذات العالقة.
 

م( عقد املؤتمر العلمي الدولي ألاول 6262ديسمبر  62 -62وعلى مدى يومي )ألاحد والاثنين املوافق    

حاب مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء، عن الهجرة واللجوء في املنطقة العربية حضوريا في ر 

( بحثا 72وافتراضيا عن طريق مركز البحث العلمي بجامعة الرازي باليمن ، ونوقش في املؤتمر )

( جلسات منها جلسة افتتاحية 22( بلدا، خصص لها )22( باحثا وباحثة، مثلوا )26مقدما من )

ر بجملة من التوصيات العامة قد تفيد كل وتسع جلسات افتراضية عبر تطبيق زووم، وخرج املؤتم

مم ية لأل املجتمع الدولي واملفوضية الساموالسلطات والحكومات العربية، و  صناع القرار  من:

ات وإلاقليمية والدولية ذمنظمات املجتمع املدني والهيئات العربية املتحدة لشؤون الالجئين، و 

علماء الؤسسات البحثية باملنطقة العربية، و واملالجامعات ومراكز الهجرة والالجئين ، و العالقة

ال خبراء السياسات في مج، و ن بقضايا الهجرة واللجوء والنزوحواملفكرون والحقوقيون واملختصو 

طلبة الدراسات العليا واملؤسسات ، و العالقة بالهجرة واللجوء والنزوححقوق الانسان ذات 

 تلفة.املؤسسات الاعالمية املخوالعاملية، و العربية  جمعيات العلميةواملراكز البحثية والفكرية وال

قمنا بتجميع أدبيات املؤتمر في  املؤتمر؛وحرصا منا على ان تعم الفائدة ويستفاد من مخرجات     

ان البي-الدراسات والبحوث-الكلمات الافتتاحية-هذا الكتاب، ويشمل: )اهداف املؤتمر ومحاوره

امة ملحقات ه –املؤسسات املشاركة  –سات املنظمة للمؤتمر املؤس-الختامي والتوصيات العامة 

 .م(6266لسنة  62، وتم تسجيل الكتاب بدار الكتب بصنعاء برقم إيداع قانوني )ومتنوعة(

أتقدم بجزيل الشكر لكافة الباحثين والباحثات من مختلف البلدان العربية ومن غيرها،  وختاما:

والشكر موصول لكافة اللجان املنظمة واملؤسسات العلمية والجامعية والبحثية ومنظمات 

املجتمع املدني واملنظمات إلاقليمية والدولية التي شاركت في نجاح هذا املؤتمر، والى لقاء اخر 

ة حول اميلبلدان الناذن هللا وقد حل الامن وألامان والسلم والسالم والخير والرخاء كافة يتجدد بإ

 املوفق،وهللا العالم وأرجاء املعمورة، 
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 أ.د. القاسم عباس 

 الرئيس الشرفي للمؤتمر 

 رئيس جامعة صنعاء 
 اليمن 

 
 

يسعدني افتتاح أعمال املؤتمر العلمي الدولي ألاول حول" الهجرة واللجوء في املنطقة العربية       

الواقع، والتحديات، والحلول " بمشاركة محلية وعربية "في رحاب جامعة صنعاء و تكمن أهمية 

املؤتمر في كونه يسلط الضوء على أوضاع املهاجرين والالجئين في اليمن والبلدان العربية 

لصعوبات التي تواجه الدول املستضيفة لهم سيما مع استمرار العدوان والحصار على اليمن وا

 .وتأثيرات ذلك على ألامن القومي والوضع الاقتصادي للبالد

انعقاد املؤتمر يعد ترجمة لرسالة الجامعة في التعليم والبحث العلمي   وفي تصوري فإن      

ة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي وخدمة املجتمع وإيجاد الحلول الالزم

تعاني منها اليمن في الوقت الراهن كما أَّها مناسبة وجهنا من خاللها مراكز الابحاث في الجامعة 

بتنفيذ دراسات وأبحاث علمية ملعالجة القضايا إلانسانية واملجتمعية التي تواجه البالد 

ى املؤتمر انه تطرق إل  حصار الجائرين. ولعل ما يميزوإلاشكاليات الناجمة بفعل العدوان وال

املبادرات والتصورات العلمية والعملية الرامية لتشجيع الحكومات العربية على التعامل 

وتحفيز   إلايجابي وإلانساني مع قضايا املهاجرين والالجئين وفق القوانين الدولية والوطنية

ي الكافي لهذه الفئات ،، ويحسب لليمن أنه البلد العرباملنظمات املحلية والدولية لتقديم الدعم 

 لتعاليم الدين الحنيف وموجهاته للتعامل مع 
ً
الوحيد الذي يقدم الضيافة الحسنة وفقا

ما  لكن ،سنوات الالجئين واملهاجرين رغم ظروفه بفعل العدوان والحصار املستمرين منذ سبع

أن اليمن ًل يستطيع تحمل عبئ مليون ًلجئ ومهاجر أفريقي في اليمن وًلبد   كيد عليهينبغي التأ

على البلدان العربية واملنظمات الدولية من تقاسم ذلك العبء وتحمل املسئولية إلانسانية 

 .تجاه حقوق وواجبات اللجوء واملهاجرين

 املوفقتمنياتنا للمؤتمر بالتوفيق والنجاح والى لقاء قريب وهللا 

http://سنوات.لكن/
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 أ.د. خليل الوجيه 

 الرئيس الشرفي للمؤتمر

 رئيس جامعة الرازي 
 اليمن 

 
 

 من شعور جامعة الرازي باملسئولية املجتمعية تجاه شعبنا اليمني والعربي بل والعالم كله    
ً
انطالقا

بارها قضية باعت ؛ومنها قضية الهجرة واللجوءاملشتركة ذات الطابع إلانساني والاجتماعي في القضايا 

 ، ستثناءدول العالم بال اهموم الكثير من الباحثين واملهتمين في مختلف لها أبعادها التي ًلمست كل 

 حيث أن   ،فقد رحبت الجامعة باًلنضمام الى الجهات املنظمة للمؤتمر
ً
جامعة الرازي ًل تألوا جهدا

ية منذ هداف التنمت التي تخدم املجتمع وأعلى مدار العام، وفي كل املجاًل في عقد املؤتمرات العلمية 

 طيبة  اللحظة،نشأتها وحتى 
ً
 متمثلت في إقامة املؤتمرات والندوات إيوهي بهذا قد حققت أشواطا

ً
انا

ني منها مشكالت التي تعاللالحلول املعرفة ووسيلة فعالة لتقديم منها بأن البحث العلمي هو مفتاح 

 خاصة.عموما وبالدنا بصورة  الدول العربية

ان عدو ظروف بالغة التعقيد بسبب الفي هذه املرحلة من ليمن وًل يخفى على أحد ما تمر به ا      

فة كامعقدة، انعكست سلبا على مشكالت تداعيات خطيرة و وما أحدثته من والحصار على اليمن، 

تعليم لى قطاع المجاًلت الحياة، بما فيها مجال الهجرة واللجوء والنزوح، وأيضا تداعياتها الخطيرة ع

 ومعظم القطاعات املختلفة.

نتائج ه والذي يضم بين دفتيوفي هذا املقام ونحن نخط هذه ألاسطر املتواضعة في هذا الكتاب الرائع    

 والذي عقد في رحاب جامعةفي الوطن العربي، الهجرة واللجوء العلمي الدولي بعنوان:  ؤتمر املعمال أ

 وفي رحاب جامع
ً
 صنعاء حضوريا

ً
فإنه ليطيب لنا أن نتقدم بالشكر والتقدير لكل ، ة الرازي افتراضيا

لكل إلاخوة الباحثين الذين من مؤسسات وافراد، والشكر موصول  من أسهم في إنجاح هذا املؤتمر 

اريز مأثروا هذا املؤتمر بدراساتهم القيمة واملفيدة ومن خاللهم نوجه الشكر والتقدير للدكتورة /

لعلمية رئيس الجمعية ا –وإلى الدكتور/خليل الخطيب رئيس املؤتمر املنسقة العامة للمؤتمر ، يونس 

 اليمنية لإلدارة التعليمية، ولكافة اللجان املنظمة واملتابعين واملهتمين، ومن نجاح الى اخر. 

 كل الشكر لكافة املشاركين والى لقاء اخر والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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 النويهيأ.د. أحمد 

 الرئيس الشرفي للمؤتمر 
 رئيس جامعة املستقبل

 اليمن 

 

 

لى إتأتي مشاركة جامعة املستقبل بالجمهورية اليمنية في مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية؛     

جانب بقية الجامعات اليمنية والعربية: )صنعاء، الرازي، اليرموك(، واملنظمات العربية وإلاقليمية 

كاستجابة لرؤية الجامعة ولرسالتها وألهدافها، حيث تعد وظيفة البحث العلمي والدولية ألاخرى، 

هجرة ي تتعلق بالجزء أساس ي من وظائف املؤسسات الجامعية، كما أن دراسة القضايا واملشكالت الت

واللجوء هي دراسة لقضايا املجتمع أيضا، وبالتالي فهذه املشاركة هي أيضا جزء من اهتمامات 

 الجامعة نحو املجتمع.

كما نشعر بالسعادة للتنسيق والتعاون املثمر في مجال ألانشطة العلمية كاملؤتمرات والندوات      

كز البحثية اليمنية والعربية وألاجنبية، ولن تتردد والورش والدراسات والبحوث مع الجامعات واملرا

الجامعة في تنمية وتطوير مجاًلت التعاون العلمي بينها وبين تلك املؤسسات العلمية، بل هي سباقة 

 بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة لصالح الجميع.في ابرام الاتفاقيات وبروتوكوًلت التعاون، 

على مؤتمر الهجرة واللجوء من باحثين ولجان منظمة ومؤسسات  وبدورنا نشكر كل القائمين   

مشاركة، ونتمنى ان يستمر هذا التفاعل العلمي لتنظيم املزيد من املؤتمرات وتناول قضايا املجتمعات 

 والشعوب العربية بالدراسة والتحليل.

ي مثل ة الفعالة فلقد حرصت جامعة املستقبل على تأسيس مركز البحث العلمي بالجامعة للمشارك    

هذه ألانشطة محليا وعربيا ودوليا، ايمانا منها بان العمل املؤسس ي هو عامل أساس ي للنجاح، ولتطوير 

 املؤسسات الجامعية في ظل الظروف التي تمر بها املنطقة العربية بصورة عامة واليمن بوجه خاص.

ؤتمر ان لكل من ساهم في إنجاح هذا املوفي ختام كلمتي املقتضبة هذه؛ نتوجه بجزيل الشكر والعرف     

، ونتمنى ان يستفاد من التوصيات واملخرجات البحثية في التخفيف من حدة اثار وتداعيات الهجرة 

واللجوء باملنطقة العربية، وان تجد التوصيات طريقها للتنفيذ، من قبل ألاطراف ذات العالقة محليا 

 وعربيا ودوليا، وهللا املوفق.
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 أحمد العمادأ.د. 

 الرئيس الشرفي للمؤتمر 
 مدير مركز دراسات الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء

 اليمن 

 

 

 من جامعة صنعاء وقياداتها بأن البحث العلمي هو نقطة الانطالق نحو حل الكثير من   
ً
ايمانا

واللجوء  الهجرةاملشكالت املجتمعية في اطارها املحلي والعربي والدولي فقد جاء انشاء مركز دراسات 

 في غاية ألاهمية يهدف إلى تسخير وتركيز إلامكانات البحثية واملادية نحو دراسة 
ً
 ايجابيا

ً
ليمثل حدثا

 البعض   ومعالجة قضية
ً
جوهرية ومحورية )الهجرة واللجوء( تعاني منها الكثير من الدول وتحديدا

 تهي من أزمة حتى تأتي أزمات أخرى أشدمن الدول العربية نتيجة تراكم ألازمات وتالحقها فما تكاد تن

 ولعل ألاحداث التي مرت بها املنطقة العربية منذ العام
ً
م وحتى آلان خير شاهد على 2011 واقوى تأثيرا

ذلك إلى جانب ألاحداث التي سبقتها في منطقة القرن ألافريقي خالل العقود املاضية والتي طال تأثيرها 

 من واجبها ألاخوي وإلانساني املستمد من شريعتنا إلاسالمية السمحة بالدن
ً
ا اليمن فاستقبلت انطالقا

عشرات آلاًلف من الالجئين وحاولت قدر إلامكان تقديم ما أمكن تقديمه من عون لكل من تمكن من 

ية والتي ة نامالوصول إلى الحدود اليمنية مع ما كانت تعانيه اليمن من ضعف في قدراتها املادية كدول

لم تكن كافية لتجاوز مشكلة هؤًلء الالجئين مما دعاها للتواصل مع العديد من املنظمات الدولية 

وكان على رأس تلك املنظمات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئين لتقديم يد املساعدة 

 على أن ينال هؤًلء الالجئين حقوقهم كما ينبغي
ً
 .والعون حرصا

م وحتى آلان لتقض ي 2015 وقد جاءت الحرب الظاملة على اليمن والتي ًل زالت رحاها دائرة منذ العام    

على كل ش يء فتسببت في حدوث هجرة لليمنيين خارج الوطن ونزوح جماعي للكثير منهم من مناطق 

 فستظل مسألة الهجرة والنزوح في الحرب للمناطق آلامنة داخل اليمن وطاملا ًل زال العدوان مس
ً
تمرا

 . ازدياد مستمر

وألن مركز دراسات الهجرة واللجوء بالجامعة قد نشأ لدراسة هذه القضايا فقد رحبنا في املركز   

وبدعم واهتمام ومباركة من رئيس الجامعة بفكرة استضافة مؤتمر الهجرة واللجوء في املنطقة 

يس رئ –ات" بناًء على ما عرضه علينا الدكتور/خليل الخطيب العربية " الواقع والحلول والتحدي

املؤتمر من وثائق وأدبيات وكانت سعادتنا بالغة عندما وجدنا من خالل تلك ألادبيات أن هذا املؤتمر 

tel:2011
tel:2015
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سيشارك فيه كوكبة من ألاساتذة والباحثين واملهمتين بقضايا الهجرة واللجوء من عدة بلدان عربية 

 إلى جانب مشاركة ال
ً
 وعربيا

ً
 وهو ما يعني أنه سيحقق  عديد من املراكز واملؤسسات البحثية محليا

 . صداه وتأثيره الواسع على املستوى إلاقليمي والعربي وهذا ما تم بالفعل أثناء وبعد عقد املؤتمر

سعداء في مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء باستضافة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مؤكدين 

 منا للمشاركة في بأننا 
ً
سنكون سعداء باستضافة أي مؤتمرات أخرى ًلحقة تعني بهذا املوضوع سعيا

احداث أي تغيير جوهري لهذه القضية ذات ألابعاد الوطنية والعربية والدولية وسعيا لالستفادة من 

 . تجارب الدول الاخرى ملقاربتها في هذا امللف

 :نتقدم بجزيل الشكر والتقدير      
ً
لألخ/رئيس الجامعة وكل القيادات ألاكاديمية وإلادارية الذين  ختاما

كان لحضورهم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدور الهام في تحقيق النجاح املطلوب من اقامته وًل 

ننس ى أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل إلاخوة الباحثين من الدول العربية املشاركة الذين أثروا 

دراساتهم القيمة واملفيدة ومن خاللهم نوجه الشكر والتقدير للدكتورة /ماريز يونس هذا املؤتمر ب

الشبكة الدولية لدراسة املجتمعات العربية وإلى الدكتور/خليل الخطيب -املنسقة العامة للمؤتمر 

 ز رئيس الجمعية العلمية اليمنية لإلدارة التعليمية، ولفريق العمل املساند من مرك –رئيس املؤتمر 

الهجرة وبقية املؤسسات العلمية والبحثية ومن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف 

 .الجهات ذات العالقة

 .وفقنا هللا جميعا الى كل خير

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  01  - 

 

 أ.د. ريم عدنان الخاروف

 نائب رئيس املؤتمر 
 مدير مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية 

 الاردن  -بجامعة اليرموك 

 

 

ن دواعي فخري وسروري أن اكون معكم عبر تقنيات الاتصال املرئي من جامعة اليرموك ملإنه     

وألاردن الوطن العزيز الغالي الذي شرع أبوابه لكل من هاجر وطنه مضطرا باحثا عن الامان 

 وقدم كل ما في استطاعته لحماية الالجئين والاستقرار فكان امللجأ والبيت وكان الامن وآلامان

 ودعم املستضعفين وساهم في إبقاء قضايا اللجوء حية في اذهان العالم بأسره.

ومن هذا الحرص الوطني للعمل من اجل الالجئين جاء مركز دراسات الالجئين والنازحين 

ي مختلف العمل فوالهجرة القسرية ليكون منصة وطنية وإقليمية للبحث في قضايا الالجئين و 

قادرا على أيصال رسالته وتحقيق  2442الاتجاهات لخدمتهم ودعمهم  فكان املركز منذ 

مشروعه الوطني  وإلاقليمي  وها هو اليوم بين هذه املجموعة الكبيرة من الباحثين املميزين 

و حليساهم في إشهار هذا الجهد النوعي الذي نفخر باننا شركاء فيه ونسعى معكم لتطويره ن

 ألافضل.

وقد بذلنا والزمالء في املركز ومنذ كلفت بإدارته كل جهد يمكننا بذله وتقديمه ملواصلة ما بدأ 

به الزمالء في إلادارة السابقة للمساهمة في إنجاح هذا املؤتمر العربي املميز وذلك من خالل 

كبيرة  جالء وقاماتإلاعالن عنه عبر موقع املركز وتحكيم البحوث املقدمة للمؤتمر من باحثين أ

كما حرصنا على إبقاء التواصل بيننا وبين كل الزمالء الشركاء في إدارة وتنظيم املؤتمر مستمرا 

 وفعاًل لنصل لهذه النتيجة الطيبة.

ويسرني أن أدعوكم جميعا لزيارة جامعة اليرموك واملركز وبناء شراكات جديدة قائمة على 

، كما ادعو الجميع للتفكير في قضايا الالجئين كمشاريع العطاء والعمل الحقيقي في هذا املجال

بحثية إقليمية فالتعاون فيما بيننا هو ألاساس للتميز ونحن في املركز والجامعة مستعدون 

لتقديم كامل خبراتنا وشراكاتنا وإمكانياتنا اللوجستية والبحثية ومشاركتكم تجاربنا املتراكمة 

 منا.لننهض نحن وإياكم بالدور املطلوب 
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كما يسرنا أن نستضيف النسخة القادمة من هذا املؤتمر في جامعة اليرموك وألاردن خاصة 

وان ألاردن يعتبر واحدا من أبرز الدول التي تفتح أبوابها لحركات اللجوء املختلفة وذلك من 

تأسس كوطن له هوية عربية ومبدأ راسخ في احتضان كل محتاج والحفاظ على القيم العربية 

 لة التي في مقدمتها حسن الضيافة ووحدة الصف.ألاصي

وسأعمل مع الزمالء جميعا ومع الباحثين على أن نجعل النسخة القادمة من املؤتمر نسخة 

مميزة بجهودكم أوًل وباألدوار التي يمكن أن يقوم بها املركز والقيم التي يمكن ان يبنى عليها 

البحثية من داخل ألاردن وخارجه وهذا ًل يتم  املؤتمر القادم وبالسعي لتوسيع قاعدة املشاركة

 إًل بكم ومعكم فأنتم جزء ًل يتجزأ من نجاح هذا املؤتمر وأي مؤتمر قادم.

وأخيرا فيسعدني ان اتقدم بالشكر الجزيل لكل الزمالء الذي اوصلوا هذا املؤتمر ليرى النور 

، هو جوهر ما نجتمع من أجلهولتجتمع هذه النخب العلمية واقعيا أو افتراضيا وليكون املنجز 

كما أشكر إدارة جامعتنا الغراء على دعمها املتواصل للمركز وانشطته وللزمالء العاملين 

املركز الذين يواصلون العمل دائما من اجل نجاح جامعتهم ومركزهم وخدمة كل  والباحثين في

 الالجئين أينما كانوا وفي مختلف املجاًلت.
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 أ.د. عبدهللا معمر

 رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر
 رئيس قسم علم الاجتماع جامعة صنعاء

 رئيس مركز  منارات للدراسات الاجتماعية وحقوق الانسان

 اليمن 

 
 

بالرغم من الوضع الناجم عن الحصار والعدوان وما لهما من اثار اجتماعية واقتصادية انعكست 

على الارض والانسان اليمني الا ان ذلك لم يحبط نوايانا وعزيمتنا، في سبراغوار الحقيقة العلمية، في 

واعقد قضايا العصر، ًلشتمالها على الجانب الانساني والسياس ي والقانوني  تعد من اصعب قضية

عيش افضل، او هروبا من  البشري من وطن الى اخر بحثا سبل ‐الهجرة واللجوء  ‐والاقتصادي 

 مخاطر وحروب.

ومثل هذا الوضع يتكرر كل فترة واخرى منذ فجر التاريخ الى يومنا هذا لكن الاسباب لم تتغير قط 

لتي تعد في تاريخ الهجرات الانسانية عبر الزمان انما هو تجاوز للمكان، كما تطلعنا الدراسات وا

الانثروبولوجية على ذلك بإشارات واضحة الى ان وجود الاصل الاول لإلنسان كان في رقعة تاريخية من 

ر ومن ثم انتشهذا الكوكب ]اليمن[ وتحديدا باب املندب وما حولها وهي منطقة الانحسار الجليدي، 

الى كل منطقة في العالم، مع كل زيادة سكانية اتجه الانسان نحو اكتشاف مناطق جديدة عبر ثالث 

 طرق رئيسية:

  أسياشرقا مرورا بمضيق هرمز حتى شرق. 

 .وشماًل مرورا بفلسطين والشام الجزر القبرصية ثم اوروبا 

  روبا.وغربا .. غرب القارة السمراء في اتجاه مضيق طارق حتى أو 

املحصلة  D.N.Aوقد ثبت مؤخرا صدق هذا الرأي عبر عدة نظريات علمية كان اخرها عينة حمض  

 من السواحل اليمنية، من باب املندب حتى حضرموت مرورا بجزيرة سقطرى اليمنية.

ان قليل من املراجعة للتاريخ الانثروبولوجي، يشير بجالء الى ان الدافع خلف الهجرات والنزوح يرجع 

 لى:ا

 .]حرب الطبيعة ضد الانسان ]براكين، وزًلزل، وفيضانات وكوارث طبيعية، تساقط الشهب 
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 .ندرة القوت .. وضيق العيش 

وهي الاسباب التي ًل تزال الى الان دافعا خلف الهجرة ... وشذان كانت حرب الطبيعة ضد الانسان 

ما نتاج كان بخيراته على الانسان، االتي اكلت الاخضر واليابس تحولت الان الى حرب اقتصادية يشح امل

وعطاءه املكان او نتاج لسياسة غوغائيو هوجاء تتبعها النخب السياسية في املكان، او  لندرة الامطار 

من قبل نخب سياسية ايضا تهيمن وتستبد بشعوب   مباشرة حصار اقتصادي بطرق مباشرة او غير

بناء عزها ومجدها. من هنا نجد ان هجرة اليوم ًل اخرى تراء ان اذًلل غيرها من املجتمعات سبيل في 

 تنفصل عن هجرات الامس بأسبابها:

فعندما يضيق املكان ... سياسيا او اقتصاديا على الفرد تتحول الاوطان الى مكان طارد وًل تقبل من 

ر يعليها، عندها يتحول الانسان الى باحثا عن وطن غير عاب باي نتائج قد تترتب على قراره في تغي

 الوطن، مما قد يؤدي الى مسخ الهوية والثقافة وتطبع الابناء بطباع جديدة.

هروبا من ندرة القوت وشحته. ايها الراحلون عنا وعن  أيها الباحثون والباحثات عن اوطان جديدةيا ف

اوطانكم، ان لكم هنا او هناك في اوطانكم، بعض من الوجد، وحنين لصبا املكان التي مشت عليه 

ورحيلكم عن   كم، وجلست عليه مقاعد اجسادكم، وذابت ثقافة بها مفاصل كياناتكم،اقدام

اوطانكم ليس حال، وانما الحل في اصالحكم ألوطانكم، فال تتركوا شهوة الزمان تمسخ هوية اجياًل 

بعدكم. وحل مشاكل بعض الدول املصدرة للهجرات ليس في قبول وتسهيل هجرات مواطنيها وانما 

في تنمية هذه الدول والرفع من مستواها الاجتماعي والثقافي وليس في تسهيل ترك الحل يكمن 

مواطنيها ألوطاَّهم. فهذا ما تستفيد منه الدول املستقبلة للمهاجرين، فالوًليات املتحدة مثال تستفيد 

من مهاجري الدول النامية كل عام ضعفي ما تقدمه من مساعدات لتلك الدول سنويا. ناهيك عن 

ول النوعية واملتميزة في هجرتها. اذا ما عرفنا ان الهجرات قد تعمل على رفد الدخل القومي العق

 الامريكي بمئات املاليين من الدوًلرات. 

ونشير للذكر ان بلدا كاملانيا تستقبل ما يزيد عن مليون مهاجر من ذوي الخبرات والتأهيل العالي 

 ، هم من ابناء ومواطني الدول التي تشهد صراع مسلح. املتنوع، لرفد املانيا بخبرات جاهزة ومتنوعة

من هنا اعرف كما تعرفون ان بعض من الهجرات نتاج لعمليات صراع مسلح تزكي نيرانه من خارج 

الحدود ظنا منهم باَّهم بعيدا عنها ولن تصلهم في يوم من الايام متناسين ان نافخ الكير ان لم يحترق 

 بناره يصاب من غباره.
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نافخ الكير ان هذا الكون ملكا لنا جميعا وليس ملكا لي او لك بل ...نحن... ولنا في النظام البيئي فيا 

 الكوني امثلة، ومثله بقية مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية املشتركة.

وفي الختام نشير الى ان هذه النخبة من الابحاث والدراسات التي ستعرض في هذا الكتاب جاءت نتاج 

جهود نخبة من الزمالء والزميالت بذلوا جهودا مضنية على مدى عام من املراسالت وثمرة ل

والتواصالت مع العديد من املفكرين والباحثين والنخب العلمية في وطننا العربي نفخر بهم وفي رؤاهم 

م دفي معالجة مشكلة الهجرة واللجوء في نسختها الحالية، وان كنا قد حاولنا استبعاد البعض منها لع

استيفائها للشروط، ولهذا نؤكد على مقولتنا الاولى لن يوقفنا العدوان الشرس والحصار الجائر على 

 بالدنا ثابتين في اماكننا وفي ركود بل شكل دافعا لنا نحو املستقبل.

 رعاكم هللا اينما كنتم والى لقاء قادم ان شاء هللا،،،

 باقة ورد حب وسالم اهديها للجميع 

Amh.171@hotmail.com 
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 أ.د. عبدالعزيز فعرس 

 ألامين العام للمؤتمر 
 الرباط -كلية التربية بجامعة دمحم الخامس  –أستاذ التعليم العالي 

 املغرب 

 
 

   

، حدثا علميا هاما " املؤتمر العلمي 6262ديسمبر 62و62امعة صنعاء يومي جاستضافت       

(" في موضوع جد حيوي: " الهجرة واللجوء في املنطقة العربية الدولي ألاول)حضوري ـ افتراض ي 

  الواقع، والتحديات، والحلول " بمشاركة عربية واسعة.

يهدف املؤتمر الذي تنظمه الشبكة الدولية لدراسة املجتمعات العربية بلبنان، بشراكة و        

 جامعة صنعاء اليمن و مركز مع الجمعية العربية لإلدارة التعليمية ومركز الهجرة والالجئين ب

دراسات الالجئين و النازحين و الهجرة القسرية بجامعة اليرموك باألردن، وعدد من املؤسسات 

العلمية واملنظمات العربية و الدولية، إلى تسليط الضوء على املشاكل والتحديات أمام البلدان 

 لذلك. املستضيفة للمهاجرين والالجئين، واملعالجات والحلول املقترحة

 )باحثين أجالء وقامات  22ورقة وبحثا علميا مقدمة من  72 ما يزيد عنعرض املؤتمر     
ً
باحثا

  22دولة، توزعت على  22من كبيرة( 
ً
ملؤتمر إلى املبادرات والتصورات العلمية ، وتطرق امحورا

ايا ضوالعملية الرامية لتشجيع الحكومات العربية على التعامل إلايجابي وإلانساني مع ق

املهاجرين والالجئين وتحفيز املنظمات املحلية والدولية لتقديم الدعم الكافي لهذه الفئات، فإنه 

قدم تصورات علمية وعملية لتطوير سياسات و إجراءات الهجرة واللجوء في الدول العربية، 

 تستعرض على هيئات تقريرية دولية و عربية من اجل الترافع على إمكانية تنفيذها، مادام

 توصيات املؤتمر حقيقية وتجد مكاَّها للتطبيق في ارض الواقع.

وبالتالي فإن املؤتمر من اليمن السعيد، استطاع إيصال رسالته وتحقيق اهدافه، وهو بهذه      

املجموعة الكبيرة من الباحثين املميزين و أطر ادارته املحنكين برئاسة الدكتور خليل الخطيب، 

ار هذا الجهد النوعي املتميز الذي يمس واقعا حقيقيا، والذي نفخر استطاع أن يساهم في إشه

 .باننا شركاء فيه ونسعى معهم لتطويره نحو ألافضل
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 د. علي ناصر الخوًلني
 ألامين العام املساعد للمؤتمر

 مقرر املؤتمر  
 مدير عام دراسات وابحاث التعليم العالي بوزارة التعليم العالي 

 اليمن 

 
 

ارتبط وجود الانسان على كوكب ألارض منذ قديم ألازل بالهجرة وعدم الاستقرار ألسباب عدة يأتي    

 أسباب أخرى تتعلق بالفتوحات 
ً
على رأسها الصراعات الدامية وضعف املوارد ثم أضيفت إليها ًلحقا

روبا أمريكا وأو وتكوين الدول وما أحدثه الاستعمار في هذا الجانب من تهجير لعشرات املاليين إلى 

وغيرها ألامر الذي زاد من عدد الدول املوفدة واملستقبلة ودول العبور ليصل املهاجرين في العالم حتى 

من سكان العالم ولألسف تأتي الدول العربية  %2مليون شخص أي حوالي  627م إلى 6262العام 

ب ومشكالت اقتصادية لتشكل العنوان ألابرز في هذا الجانب بسبب ما تشهده من صراعات وحرو 

 وأمنية .

وألن موضوع الهجرة من املواضيع معقدة التحليل بحكم ارتباطه بالعديد من العلوم إلانسانية   

كالتاريخ والسياسة والاقتصاد والقانون وعلم الاجتماع وغيرها فقد تولدت فكرة إقامة مؤتمر عربي 

ل هذه في ك دولي يعني بالهجرة واللجوء من قبل نخبة من ألاكاديميين واملهتمين من دول عربية عدة

املجاًلت ليمثل البداية الحقيقية لدراسة هذه الظاهرة وتحليلها بشكل علمي يفض ي إلى إيجاد 

 الحلول املالئمة لها على كافة ألاصعدة 

أسفرت كل الجهود الخيرة التي بذلتها  الشبكة الدولية لدراسة املجتمعات العربية بلبنان بالشراكة   

إلدارة التعليمية في إقامة هذا املؤتمر الدولي ألاول في رحاب مركز الهجرة مع الجمعية العلمية اليمنية ل

والالجئين بجامعة صنعاء بمشاركة مركز دراسات النازحين بجامعة اليرموك باألردن ومركز البحث 

 وقد ناقش املؤتمرون فيه )
ً
 وافتراضيا

ً
 تم تحكيمها 72العلمي بجامعة الرازي بصنعاء حضوريا

ً
( بحثا

 وباحثة من )العراق والجزائر ولبنان وماليزيا واليمن واملغرب وفلسطين ولييبا  22ا لـــ وقبوله
ً
باحثا

 وباكستان وأستراليا( ولوًل ظروف الحرب في اليمن واغالق مطار صنعاء لكانت املشاركة أكبر وأوسع .

ي أشرنا جرة والتلم تقتصر ألابحاث املشاركة على جانب معين بل شملت كل الجوانب املتعلقة باله  

إليها سواًء في املجال النفس ي أو الاجتماعي أو القانوني أو السياس ي أو التاريخي مما يعني أن املؤتمر رغم 
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 على كل 
ً
انعقاده ألول مرة مع وجود بعض املشكالت والصعوبات إًل أنه جاء مكتمل ألاركان مشتمال

 العناصر الالزمة لنجاحه.

 وهنا اسمحوا لي كأخ للجمي  
ً
ع أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل أعضاء اللجان املنظمة للمؤتمر فردا

 ولكل الباحثين الذين أثروا هذا املؤتمر بدراساتهم القيمة واملفيدة في مثل هكذا موضوع مهم 
ً
فردا

رئيس اللجنة التحضيرية وألاستاذ -وحيوي وعلى رأسهم الدكتور/يوسف سلمان الريمي 

 ئيس اللجنة العلمية وبإشراف مباشر من ألاستاذة الدكتورة/ماريز يونس  ر -الدكتور/عبدهللا معمر 

: سعيد بأن كانت لي بعض الجهود مع هذه الكوكبة من الباحثين وأعضاء اللجان املنظمة    
ً
ختاما

ن رئيس املؤتمر كا-للمؤتمر ويبقى فقط أن نقول بأن الجهد املبذول من الدكتور/خليل الخطيب

 وًل يم
ً
 كن أن يقدر بثمن وبالفعل كان أيقونة املؤتمر وعنوان نجاحه .استثنائيا

سائلين هللا أن يلتفت صناع القرار لالهتمام بما جاء من توصيات إيجابية لهذا املؤتمر وأن يمثل هذا   

 املؤتمر الانطالقة ألاولى لعقد املزيد منه حول هذا املوضوع في ظروف أفضل بإذن هللا

 

 ا كان وأعاد لليمن وكل الدول ألامن وألامان حفظ هللا الانسان أينم
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 د. يوسف سلمان الريمي

 رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
 مركز البحوث والتطوير التربوي 

 اليمن 

 
 
 

مع نخبة من الباحثين واملهتمين وفي رحاب جامعة صنعاء وعدد  يسعدني املشاركة في هذا املؤتمر     

من املؤسسات العلمية واملراكز البحثية، والذي نظمته الشبكة الدولية لدراسة املجتمعات العربية 

ة الزميل بصحبوالجمعية العلمية اليمنية لإلدارة التعليمية وتشرفت برئاسة اللجنة التحضيرية، 

املؤتمر، والذي عمل بجدية وحرفية عالية على مدار العام رئيس  –الخطيب العزيز الدكتور/ خليل 

ونحن نرتب لتنظيم املؤتمر حضوريا وافتراضيا والحمد هلل فقد خرج بالشكل الذي كان مخططا له 

إن لم يكن أفضل، وهذا بفضل هللا وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلت من إدارة املؤتمر ومن اللجان 

 افة املؤسسات املشاركة.املنظمة ومن ك

على اعداد إلاطار العام للمؤتمر منذ اليوم ألاول، بالتنسيق مع لقد عملنا في اللجنة التحضيرية      

رئيس املؤتمر وتم استقبال ألاوراق العلمية واحالتها الى اللجنة العلمية والتواصل مع الباحثين والرد 

كة اللجان التقنية وإلاعالمية ومع املؤسسات الشري على استفساراتهم، والتنسيق املستمر مع مختلف

 لترتيب إلاجراءات املتعلقة باملؤتمر،

مؤسسة، وبعد  67بحثا، ووصل عدد املؤسسات املشاركة ما يزيد عن  72وصل عدد ألابحاث حوالي     

حتضان ًل التنسيق والتواصل مع إدارة املؤتمر فقد وقع اختيار مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء 

مر على ي للمؤتالفعاليات الحضورية، وعلى ان تتولى جامعة الرازي بإدارة الجانب التقني الافتراض 

 مدى يومين، وهو ما حدث بالفعل في هذا املؤتمر املميز.

وفي ختام كلمتي أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الاحترام لرئيس املؤتمر الدكتور/ خليل الخطيب    

تمر الدكتورة/ ماريز يونس، ولرؤساء اللجان، ولرؤساء الجهات املنظمة وللمنسقة العامة للمؤ 

واملشاركة، وللباحثين واملتابعين واملهتيمين أينما كانوا، داخل اليمن وخارجه، وأتمنى للجميع التوفيق 

 والسداد في حياتهم العلمية واملهنية، وعلى هللا قصد السبيل.
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 الرباعي علي د. أحمد أ.

 دب إلانجليزي بجامعة صنعاءأستاذ ألا 
 (صنعاء   - ليونسكوأمين عام اللجنة الوطنية ل) 

 اليمن

    

بداية نود الترحيب باألخوة ا. د/ القاسم عباس رئيس جامعة صنعاء والاخ أ. د/ أحمد العماد مدير      

باألخوة مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء والاخ د/ خليل الخطيب رئيس املؤتمر ونرحب 

الحاضرين لجلسة الافتتاح كما هو أجمل الترحيب بإخوتنا الباحثين واملشاركين بأوراق العمل 

 للمؤتمر من البلدان العربية الشقيقة.

 الاخوة ألاعزاء:

يجمعنا اليوم هم انساني واحد ومشكلة إقليمية واحدة، هي مشكلة قديمة وحديثة، يعاني منها بلدان  

ب العربي على حد سواء. اتسعت رقعتها في جغرافية واسعة في وطننا العربي املشرق العربي واملغر 

 م.6222الكبير خاصة بعد احداث ما سمي بالربيع العربي في 

ليمن اوليس غريبا ان يعقد هذا املؤتمر العلمي إلاقليمي في عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء، ف

البي بمن فيهم ط العربية والافريقية املتعددةت وما زالت دولة حاضنة لعدد من أبناء الجنسياكانت 

العراقيين العديد من الاخوة ولجوء  ،م22قاب نكبة عفي ا ناملظلومين الفلسطينيي من اشقاءنا اللجوء

من  اليمن هربا إلىالافارقة الصوماليين و ونزوح عدد كبير من الالجئين م، 2442 بعد حرب الخليج عام

الدولة الوحيدة في منطقة شبه هي اليمن و  .تمرة الي وقتنا الحالياملسو مذابح الحروب الاهلية، 

 2422الخاصة بوضع الالجئين وبروتوكول عام  2402الجزيرة العربية التي وقعت على اتفاقية عام 

في كثير من املناسبات عن شكرها للحكومة اليمنية على حسن ألاممية وقد عبرت املفوضية  التابع لها.

 لالجئين.استقبال وإيواء ا

وخاصة النزوح النزوح إلي اليمن، الذروة في عصر ( 6262-2442العقود الثالثة املاضية ) وتعتبر

بلغ و عالمة فارقة في أعداد املهاجرين من الصومال إلي اليمن،  2442عام مثل الحيث  .ألافريقي

 الف ًلجئ.  222222من  ألكثر عددهم مؤخرا 

ة مساح طول واملمتدة على لسواحل اليمنية املفتوحة ا منقد ساهم تقارب السواحل الافريقية و 

 وارتيريا واثيوبيا وغيرهم من الدول ألافريقية توافد أعداد كبيرة من الصومالفي  6مك 6222تقدر بـ 

 كريمة. بحثا عن فرص عمل وتعليم أفضل وحياة هروبا من واقع بئيس او 
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 سياسة كريمة تجاهالتزمت ب اليمنية كومةالحورغم هشاشة البنية الاقتصادية في اليمن الا ان 

الشعب اليمني املعروف بأصالته وكرمه العريقين يؤثر تقاسم لقمة العيش واملأوى مع وظل الالجئين، 

. يإلانسانهم حقالالجئين وطالبي اللجوء، وتقديم يد العون للضعفاء واملحتاجين واملظلومين واحترام 

 .ون تمييزد في املدارس والجامعات اليمنية ابنائهم انخراطو ليمني من اندمج في املجتمع االالجئين  منو 

معاناة و  ،وألازمات املركبة حاليا في اليمن وفي خضم ألاوضاع والظروف إلانسانية شديدة التعقيد

أعوام، يستمر قطار الهجرة من القرن  2الشعب اليمني من ويالت الحرب والحصار الجائر ملا يقارب 

ي الاعداد التزايد فهذا تزايدة كل يوم على امتداد الساحل الغربي والجنوبي لليمن. و الافريقي بصورة م

لتخفيف العبء عن كاهل الحكومة اليمنية من املجتمع الدولي  ةيتطلب املزيد من الدعم واملساعد

ان والسودلتحمل عبء العنف الدائر في مقديشو واثيوبيا واملجتمع اليمني، وحشد كل الطاقات 

وليس  .بحثا عن الامن وسبل العيش الرغيد الذي يدفع باملزيد من الافارقة نحو شواطئ اليمنيا وارتير 

من املنصف ان تضع املنظمات ألاممية والدولية املعنية في تقاريرها خالل السنوات السبع ألاخيرة 

ة الدولية. حمشكلة املهاجرين الافارقة في اليمن ضمن القضايا املنسية والهامشية املغيبة عن السا

زويدهم نهم من العمل وتييضا بتمكالامر يتعلق اولكن القادمين منهم، األمر ًل يتعلق فقط بإطعام ف

يرغبون في الدراسة، ومن دون فرص وأطفال املهاجرين  عليمية.تبالخدمات الصحية والاجتماعية وال

نية واللجوء إلى أنشطة غير قانو مدرسية أو فرص عمل فإن املراهقين يصبحون أكثر عرضة لالستغالل 

 بسبب اليأس.
 

 الاخوة ألاعزاء:

نتمنى لهذا املؤتمر العلمي إلاقليمي النجاح والخروج بتوصيات تضع الحلول الناجعة للمساهمة في 

 حل مشاكل الالجئين واملهاجرين في البلدان العربية املضيفة. 

ر ولجانه والداعمين، كما هو خالص شكرنا الشكر الجزيل للقائمين على هذا املؤتمر رئاسة املؤتم

 لألخوة الاشقاء الباحثين املشاركين من الدول العربية الشقيقة. 

 وفقكم هللا                                                                   
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 الكبوديدمحم أ. عبدهللا 

 رئيس اللجنة إلاعالمية للمؤتمر 
 رئيس املنظمة العربية لالعالم التنموي 

 اليمن 

 
 

 بأن والدولية ةاملحلي والتدريبية إلاعالمية ومؤسساتها التنموي  لإلعالم العربية املنظمة في تشرفنا      

 ت شخصياوقد تشرف العربية املنطقة في واللجوء للهجرة ألاول  الدولي املؤتمر في املشاركين من كنا

 رئاسةب رائعة من وأكثر محترفة بقيادة إدارة إلاعالمية للجنة ورئيسا املؤتمر رئاسة عضو كنت بأن

وبمعية كل الرائعين في رئاسة املؤتمر واللجان التنفيذية من مختلف  املؤتمر رئيس الخطيب خليل د/أ

 دول املنطقة العربية ..

 كالتمش معالجات في ستسهم التي الطريق خارطة هي عموما ومخرجات املؤتمر الباحثين توصيات

 ملخرجاتمع ا العربية التعامل املنطقة دول  كل على يحتم ما وهو العربية املنطقة في واللجوء الهجرة

 من رراتض ألاكثر الدول  وخاصة للحكومات الاستراتيجية الخطط في وعكسها املسؤولية بمنتهى

 .واللجوء الهجرة

 وتنوعها لميةالع املشاركات وثراء فيه املشاركين وتنوع وافتراضيا حضوريا للمؤتمر الرائع التنظيم 

 في بةالرغ إلى الجميع حفزت املشاركة، واملؤسسات والباحثون  املؤتمرون عليها اخرى اجمع مميزات

 عكست عمل بأوراق فيها املشاركة بشرف نحظى وان قريبا تكون  أن نأمل قادمة بمؤتمرات املشاركة

 إلاعالم هب يضطلع أن مهما نراه ما فيها لنضيف التنموي  لإلعالم العربية املنظمة في نظرنا وجهات

 وسائلو  ومؤسسات واملجتمعي  الرسمي الجانب وتحفيز العربي الوعي بناء   شأنه من وملا التنموي 

 ذلك أن باعتبار املختلفة ومخاطرها واللجوء الهجرة ظاهرة  معالجات في فاعال شريكا لتكون   إلاعالم

  الذي نعمل عليها عربيا من خالل منظمتنا.  التنموي  إلاعالم اهداف صميم من

 كتبتنام اثروا الذين العرب واملشاركين الباحثين كوكبة فيها أسعدنا وافتراضيا حضوريا يومان

 لعربيا واللجوء الهجرة ومشكالت واقع على دقيق علمي بشكل الضوء سلطت قيما بحثا ٧٤ب العربية

 ينوتنظيما مشاركة. متمن تقدمها إعدادها في تعب ملن نرفع القبعات أن تستحق بحق إَّها والحلول 

 ستثري  مؤتمرات علمية هكذا .. فمثل تنظيم وحسن وابداع انجاز هكذا مثل من مزيدا للجميع

 ربيةالع كل دولنا في واللجوء الهجرة ومشكالت الانسان قضايا تخدم العلمية العربية مكتبتنا

 .الحبيبة
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 فهرس الدراسات والبحوث
 البلد عنوان البحث إلاسم م

 د.عبدالصدوق خيرة   .2

عفيف بن عامرد.   

الهجرة واللجوء على البلدان أسباب وأثار تورط الشباب العربي في قضايا 

 املستضيفة.

 الجزائر

عبد هللا عائشةد. قادة بن   .6  

عياد دمحم سميرد.    

د. عبدالصادوق أسماء ط.  

على املهاجرين وتنامي اقتصاد الظل 21أثر جائحة كوفيد   الجزائر 

 ط.د/برناوي أسماء   .3

طيبي دمحم بلهاشمي ألامين. د  

 الجزائر أزمة الالجئين السوريين في لبنان من منظور ألامن إلانساني

 الجزائر .اللجوء إلانساني وضوابطه في النظام القانوني الوطني والدوليإشكالية حق  د.  بودا دمحم  .4

تريمة  د. صورية  .5 .: الحل البديل في بلد اللجوءلالجئين إلادماج املحلي   الجزائر 

زكية غالمط.د/   .2 .ألاطر القانونية املحلية والدولية تجاه الهجرة واللجوء وعديمي الجنسية   الجزائر 

العزيز حماد عمار طارق عبدد.   .2  

كامل شاكر ناصر          د.   

.املسؤولية القانونية للدولة عن حماية الافراد من اعمال التهجير القسرية  العراق 

 الجزائر املواجهة العقابية وإلاجرائية لفعل الهجرة غير الشرعية في القانون الجزائري. د. عائشة عبد الحميد  .8

( مفتاح التغيير الديموغرافيالهجرة  د. نادين مصطفى الكحيل  .1
ً
.)لبنان نموذجا  لبنان 

آسية دعاسد.   .22  

عبدالحكيم أدمحم رويحةد.  

الوضعية القانونية لعديمي الجنسية بين القانون الدولي واشتراط القانون 

 الجزائري".

 ماليزيا

 ط.د/ جرايد فاطمة زهره  .22

 ط.د/ يحيى فاطمة

ألاطفال الالجئون آليات الحماية القانونية الدولية لحقوق   الجزائر 

حنان بوعزيزط.د/   .26  

بسمة الحقط.د/   

الية تعامل سياسات الدولة الجزائرية ومنظمات املجتمع املدني مع وضعية 

 الالجئين السوريين: دراسة في الواقع والافاق

 الجزائر

أمين عبدهللا املنبهيط.د/   .23 واللجوء لدى املجتمع تصور مقترح لتنمية الوعي الثقافي عن ظاهرة الهجرة  

 الجامعي اليمني

 اليمن

خالي آمال د.   .24 : 21تكفل الجزائر باملهاجرين غير الشرعيين ألافارقة في ظل جائحة كوفيد  

 الجهود املبذولة وحدودها

 الجزائر

خضرة مخلوفيط.د/   .25  

سميرة لرقط ط.د/  

من منظور حقوق  21-تمكين املهاجرين من الحق في الصحة في زمن كوفيد

 إلانسان

 الجزائر

 ليبيا تشريع الهجرة غير املشروعة في القانون الليبي وحقوق إلانسان د. نعيمة عمر الغزير  .22

 اليمن حقوق الالجئين في اليمن بين الاتفاقيات الدولية والقانون والقضاء الوطني د. عبدالعزيز مجاهد العنس ي  .22

بين التنصيص واملمارسة بدول الاستقبالحماية حقوق املهاجرين  د. يــوســف كـــريـــمط.  .28  املغرب 

 اليمن حقوق وواجبات املهاجرين والالجئين والنازحين واملشردين وعديمي الجنسية د. هاشم علوي عبدهللا مقيبل  .21

كريمة محروقد.   .62  الجزائر حقوق وواجبات عديمي الجنسية من منظور القانون الدولي 

إيمان  خليل  د.   .62 ( ضرورة حتمية21-ظل جائحة )كوفيد في الالجئينحماية    الجزائر 

سليم دحهد.   .66 حوكمة الهجرة في الدول العربية )دراسة في السياسات الجزائرية للتكفل  

 باملهاجرين والالجئين(

 الجزائر

دمحم  نعار د.  .63 رواية  قهوة بالحليب على شاطئ البحر -ألانسنة والحياة خطاب الهجرة : 

.أنموذجاألاسود املتوسط   

 الجزائر
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دوافع الهجرة في املجتمع الفلسطيني من وجهة نظر عينة من خريجي  د. محمود عبد املجيد عساف  .64

املستقبل)ملخص(الجامعات، وعالقتها بقلق   

 فلسطين

زهرة علي املزوغي تيبارد.   .65  ليبيا دور قواعد املسؤولية الدولية في حماية الطفل الالجئ 

املهجرسؤال الهوية على محك تشريعات  د. عبدالعلي عدنان  .62 الشخصية للمسلمين  ألاحوال :

 املقيمين بفرنسا نموذجا.

 املغرب

 تأثيرات صعود اليمين املتطرف على السياسات ألاوروبية تجاه أزمة الالجئين د.أميرة برحايل بودودة  .62

 "دراسة للواقع واستشراف املستقبل"

 الجزائر

سميرة سويس يط.د/   .68 .حقوق الطفل املشرد في التشريع الجزائري ضمانات    الجزائر 

صفاء الشرقاوي ط.د/   .61 قراءة سوسيولوجيه لحقوق وواجبات مهاجري افريقيا جنوب الصحراء  

ضوءباملغرب على   التشريعات والسياسات والنظم القانونية املوجهة لهم 

 املغرب

عبدالجبار الغرازأ.   .32 قراءة في كتاب: الهجرات العاملية واملغربية "قضايا ونماذج. مقاربة سوسيو  

.(6222 – 2245تاريخية )  

 املغرب

 د. ناجية سليمان سليمان  .32

 أ. عصام العموري املختار

(6262-6222الهجرة غير القانونية عبر ليبيا وتاثيراتها عليها خالل الفترة من )  ليبيا 

ـــف ط.د  .36 ـــوسـ ـــم. يــ ـــ ــريـ ــ .من املقاربة ألامنية إلى املقاربة الحقوقية املغرب وتدبير تدفقات الهجرة: كـ  املغرب 

ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة وألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع  د. صالح حمدان الحاج احمد  .33

.)دارسة وصفية بمحافظات غزة( املدني في الحد من هجرة الشباب  

 فلسطين

. ألاسباب وآلاثار " دراسة عن حالة اليمن.إلى  )القسرية(هجرة ألافارقة  أ.د. فضل عبدهللا الربيعي  .34

 املهاجرين الفارين من بلدانهم في زمن الحرب

 اليمن

عائشة بن عاشور ط.د.  .35 واقع الهجرة غير الشرعية في الساحل إلافريقي وتداعياتها على ألامن القومي  

دراسة في ألاسباب واليات املواجهة  – الجزائري   

 الجزائر

خدمة الالجئين العراقيين والسوريين. في الايدي املسلمة العاملية د. سجاد حسين  .32  باكستان 

السالم العباس يعبد د. حميدة   .32  

فتح هللا العريفي لطفيةد.   

 د. فوزية عماره بلق

 ليبيا نحو فهم لظاهرة النزوح وسبل املعالجة

بوفرورة سميرط.د.   .38  

.قرنان فاروقط.د.    

مقاربات التنظيم القانوني للهجرة غير الشرعية في الجزائر بين الالتزامات 

 الدولية وضرورات حفظ ألامن القومي

 الجزائر

الحلول –النتائج –الهجرة الغير شرعية " ألاسباب  د. بن ورقلة نادية  .31  الجزائر 

أحمد علي العمادد.  .42  

القادري د. فارس دمحم   

 اليمن ظاهرة اللجوء وأهمية تناولها في املقررات الدراسية الجامعية

دمحم بن سويحازوليخة  ط.د.  .42  الجزائر الهجرة غير الشرعية، ألاسباب وإستراتيجية املواجهة. 

عبدالوهاب عبدالقدوس الوشلي. د  .46 الواقع والتشريع قضية اللجوء في اليمن،   اليمن 

عمرانأ. أحمد فرج على   .43 تجاه ظاهرة الهجرة غير القانونية وإلاقليميةالسياسات واملواقف الدولية    ليبيا 

حاتم يحيى صالح أبود.   .44  اليمن دخول وإقامة الالجئين في الجمهورية اليمنية 

وريدة إفتيسانط.د.   .45 (بين الواقع واملأمول ) 21قوارب املوت في ظل جائحة كوفيد   الجزائر 

الخوالنيد. علي ناصر أحمد   .42 .تأصيل الحق في الهجرة واللجوء بين الشريعة والتشريع اليمني   اليمن 

)ملخص(والفرصة ألازمة: ٩١ كوفيد خالل الالجئين أ.أيمن طالل قويدري   .42  استراليا 
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 خيرة عبدالصدوق د. 

 استاذة محاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية

 رالجزائ –جامعة ابن خلدون تيارت 

 عفيف بن عامر د.

 الجزائر -معسكر -جامعة مصطفى اسطنبولي

Afifiafifi22@yahoo.fr 

 فة(املستضي البلدان على واللجوء الهجرة قضايا في العربي الشباب تورط وأثار  )أسباب
 

 :امللخص
   

لبعض اتعتبر ظاهرة الهجرة واللجوء من بين ألاسباب التي توتر مجرى العالقات الدولية للبلدان املجاورة لبعضها 

يف عت إليه معظم الدول للتخفولباقي القارات وما وراء البحار على حسب البلدان املستضيفة، ألامر الذي سار 

الظواهر وللتعامل مع املهاجرين والالجئين الشباب بطرق قانونية ولتوجيههم على حسب القوانين  من هذه

املساس بكرامتهم وال آمنهم ألامر الذي يجعلنا  الدولية التي تنظم التعامل مع هاته الفئات دون  الاتفاقياتوا

نتساءل ما هي أسباب الهجرة واللجوء إلى دول وقارات أخرى وما هي آلاثار املترتبة على البلدان املستضيفة من 

 ة.الاقتصاديالناحية الاجتماعية، ألامنية و 

 الكلمات املفتاحية: الهجرة، اللجوء، القانون، ألاسباب، آلاثار.
 

   :ةتعريفية عن الباحثنبذة 
 

استاذة محاضرة قسم ا متحصلة على شهادة املاجستير في القانون الخاص وعلى الدكتوراه كذلك في مجال أثر 

تكنولوجيا املعلومات على الخدمات البنكية في القانون الجزائري، ادرس في كلية الحقوق والعلوم السياسية 

املستدامة سنة اولى وسنة ثانية ماستر أكاديمي، اشارك في عدة  مسؤولة تخصص ماستر قانون البيئة والتنمية

 .ملتقيات ومنتديات في مختلف فروع القانون الخاص
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 :مقدمة

يفترض أن الهجرة ما هي إال شكل من أشكال إعادة التوازن السكاني بين الوحدات الكونية املختلفة، أي بمعنى     

دات ، مقابل تلبية حاجة الوحالاقتصاديآخر أن الهجرة تساعد على تخفيف الضغط السكاني في مناطق العسر 

تعتبر إحدى العمليات املساعدة على إعادة  الجغرافية آلاخذة في النمو من ألايدي العاملة. وبهذا فإن الهجرة

 .(John, 1909) التوازن بين الحاجة للمصادر البشرية وتوفر رأس املال

( تصورا لعملية الهجرة قائما على فكرة Convention Economistsون التقليديون )الاقتصاديويقدم     

ف الحاجة إلى الطلب على العمالة مع املعروض في الوحدات الجغرافية عملية التنظيم الذاتي، حيث تتكي

املختلفة ضمن إطار إلاقليم الواحد. فارتفاع الرواتب في املدن وكذا ارتفاع مستوى املعيشة وتوفر الخدمات، 

. من ناحية أخرى، (Alejandro, 1981, p. 26) يساعد على ارتفاع معدالت الهجرة من الريف إلى املدن

نذهب نظرية التجارة الدولية فتقدم تصورا مشابها للهجرة، إذ تقول أن الدولتين غير املتساويتين في إلامكانيات 

والسعة إلانتاجية بإمكانهما التمتع بنوع من التبادل الثاني إلمكانياتهما املتاحة: السلع الرأسمالية والعمالة. وقد 

تطاعة إحدى هاتين الدولتين توظيف رأسمال وقوة عمل الدولة ألاخرى. بمعنى آخر فإن التجارة يكون باس

 .(Philip L, 1980, p. 06) والهجرة سيساهمان في رفع دخول الدولتين أو الدول الداخلة فيهما

تماع، فإنها تقدم شكال آخر من نظرية التوازن ( في علم الاجModernizationأما نظرية التحديث )    

(Equilibrium حيث تفترض هذه النظرية الهجرة وانتقال العمال بشتى أشكالها ما هي إال نتاج لثنائية ما ،)

ق عن . فالتوازن لدى هذه النظرية يتحق(Andrew, 1984) أسمته بالنسق القيمي السائد في دول املنشأ

 طريق هجرة أفراد املجتمعات املتخلفة ألاكثر تعلقا بالحضارة املتقدمة إلى دول املركز

هجرات غير    وهي أكثر الوسائل انتشارا، حيث تقوم جماعات التهريب املنظمة بتنظيم أوال: الوسائل التقليدية:

فاق وني، وتكون بموجب اتشرعية وتكلف مبالغ مالية كبيرة أكثر من القيمة الحقيقية لالنتقال القان

مسبق شفهي يتعهد الناقل بموجبه بنقل املهاجرين إلى الوجهة املحددة بمبالغ محددة ولكن دون أن 

 يضمن لهم أمان الرحلة ونجاحها.

حيث تتم الهجرة عن طريق الزواج بأجنبيات رغبة في الحصول على إلاقامة الشرعية  ثانيا: الوسائل الاجتماعية:

 والجنسية في دول الوجهة وتستعمل هذه الوسيلة خاصة في الدول الشمال إفريقية بغية الهجرة إلى أوربا.

تهريب  عات: وتتم عن طريق التسلل عبر محطات الانتقال "ترانزيت"، حيث تقوم جماثالثا: الوسائل الفردية

املهاجرين بتزوير تأشيرات الدخول إلى دول الوجهة وبعد وصول املهاجرين إليها يقومون بطلب اللجوء بعد 

تمزيق جوازات السفر وتأشيرات الدخول ومن خال ما سبق نعالج هاته إلاشكالية املتعلقة بتورط الشباب 

 ضيفة.املترتبة على البلدان املستي أثارها بظاهرة الهجرة في محورين أساسيين ألاول أسباب الهجرة والثان

 

 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  34  - 

 أسباب الهجرة الغير شرعية لشباب اليوم املحور ألاول:
 

تعتبر ظاهرة الغير شرعية آفة خطيرة تمس أخطارها مختلف امليادين واملجاالت، وللحد من هذه الظاهرة    

 ثم تحليل آثارها.الاجتماعية وبغية إيجاد آليات ملكافحتها البد من البحث في أسبابها، 

 : أسباب الهجرة الغير شرعية:
ً
 سنتناولها تباعا على اختالفها أوال

 ة:الاقتصاديألاسباب -1

ة في مقدمة ألاسباب املؤدية إلى الهجرة غير الشرعية فنتيجة تدهور الوضع الاقتصاديتأتي ألاسباب    

في الدول املصدرة للمهاجرين الغير شرعيين، أدى ذلك إلى تزايد نسبة الهجرة الغير شرعية من هذه  الاقتصادي

الدول نحو دول الوجهة التي تشهد نموا اقتصاديا، فقلة فرص التشغيل ومناصب العمل إضافة إلى انخفاض في 

ات دول تتوفر فيها هذه إلامكاني ألاجور كلها عوامل تحفز الطاقات البشرية خاصة الشابة منها إلى السعي نحو

 ة في البلد املصدر للمهاجرين الغير شرعيينالاقتصاديالفقر وسوء ألاحوال  :ةالاقتصاديومن أهم ألاسباب 

ارتفاع نسبة البطالة وقلة فرص العمل في الدول املصدرة للمهاجرين، هذه الدول التي تعاني عادة من ارتفاع في 

ي ينعكس بالسلب على سوق العمل، حيث يؤدي إلى قلة في فرص العمل، هذا وتعتبر النمو الديمغرافي ألامر الذ

 %7.32ة املؤدية إلى الهجرة الغير شرعية، حيث وصلت نسبتها في الجزائر الاقتصاديالبطالة من أهم ألاسباب 

 .(10، صفحة 7202عيد، )فتحي  والاجتماعي الاقتصاديحسب إحصائيات املجلس الوطني 

انخفاض في معدالت ألاجور وتزامنها مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات والتي تؤدي إلى انخفاض القدرة 

الشرائية، هذا الوضع الذي يحفز على الهجرة إلى الدول التي يزيد فيها الطلب على اليد العاملة وتشهد ارتفاعا في 

 .(7202)الخشاني،  السلع والخدماتألاجور وانخفاض في أسعار 

:
ً
 ألاسباب الاجتماعية:  ثانيا

أهم ألاسباب الاجتماعية التي تكون دافعا للهجرة الغير شرعية متعلقة بالنواة ألاساسية في املجتمع مثل    

عف و هي أسباب ترجع إلى املجتمع كضالتفكك ألاسري أو وجود أقارب مهاجرين في الدول املستقبلة للمهاجرين أ

الانتماء إلى الوطن ألام، أو إلى إعجاب الشباب بالثقافة والحضارة الغربية وإنجازاتها مما يؤدي إلى تمردهم على 

 واقعهم وعادات وتقاليد أوطانهم فيسعون إلى الهجرة بغرض التحرر منها.

:
ً
 ألاسباب السياسية: ثالثا

بالنظام السياس ي في البلد املصدرة للمهاجرين، ففي ظل استبداد النظام السياس ي وكبح وهي أسباب متعلقة    

الحريات يبحث املواطنين على أنظمة بديلة في دول الوجهة يتمتعون في ظلها بمساحة كبيرة من الديمقراطية 

ة الحاكمة اد ألانظموحرية الرأي والتعبير، فنجد مثال بعض املنتمين إلى أحزاب سياسية معارضة في ظل استبد

واضطهادهم بمختلف ألاشكال يلجأون إلى الهجرة نحو الدول التي تكرس الديمقراطية وحرية الرأي بغية انتقاد 

 أنظمتهم والتعبير عن توجهاتهم.
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 :
ً
 ألاسباب أمنية:رابعا

املصدرة  مني في البلدانألا  الاستقرارتعتبر ألاسباب ألامنية من أهم ألاسباب الداعية إلى الهجرة ففي ظل عدم     

وذلك إما بسبب املعاناة من الحروب ألاهلية مثل الدول إلافريقية الجنوبية أو سبب الثورات مثل ما تعيشه 

الدول إلافريقية الجنوبية أو بسبب الثورات مثل ما تعيشه الدول العربية حاليا في ظل ما يسمى بالربيع العربي، 

بسبب التهديدات، فيلجأون إلى الهجرة بمختلف الطرق. إضافة إلى هذه  ستقرارالا حيث ال يجد املواطنون ألامن و 

ألاسباب كثيرة تختلف باختالف الدول املصدرة للمهاجرين الغير شرعيين كاألسباب العقائدية إما بسبب 

 ةاضطهاد دين معين تعتنقه بعض ألاقليات املكونة لدولة معينة أو بسبب طغيان بعض املذاهب في دول معين

 على حساب مذاهب أخرى واملؤدية في آخر املطاف إلى صراعات.

لإلجابة على هذه إلاشكالية تولي بالشرح والتركيز النقاط التالية: أوال: تعريف جريمة تهريب املهاجرين والهجرة     

ا: سبل القضاء ثغير الشرعية، ثانيا: طبيعة العالقة بين جريمة تهريب املهاجرين وظاهرة الهجرة غير الشرعية، ثال

 على جريمة تهريب املهاجرين كآلية لتقليل من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

-IIتعريف جريمة تهريب املهاجرين والهجرة غير الشرعية 

يعد البرتوكول الدولي ملكافحة تهريب املهاجرين برا بحرا جوا املكمل التفاقية ألامم املتحدة  ملكافحة الجريمة      

العابرة للحدود الوطنية الوثيقة ألاولى املعالجة لهذا النوع من إلاجرام، ولقد عرف جريمة تهريب املنظمة 

 نم الشخص ذلك ليس طرف دولة إلى بأنها: "تدبير الدخول غير املشروع لشخص ما .املهاجرين بموجب املادة 

 مالية عةمنف على مباشرة، غير أو ةمباشر  بصورة الحصول، أجل من وذلك فيها، الدائمين املقيمين من أو رعاياها

أخرى، ونالحظ من خالل التعريف حصر البرتوكول عملية تهريب املهاجرين بتدبير الدخول دون  مادية منفعة أو

الخروج غير املشروع للدولة طرف، وهذا أمر غير صائب ألنه ينفي الصفة إلاجرامية على أي عمل مدبر للخروج 

ن املهرب وطني أوله إقامة دائمة بهاما دام صفة اجتياز الحدود تمت دون احترام منها بصفة غير مشروعة ولو كا

القواعد القانونية، وإمكانية تعريض حياة الفرد إلى الخطر كافي ليكون الفعل مناط بالتجريم ومحال للمساءلة 

 الجنائية.

مدبر من الغير يتحقق السلوك وألامر ذاته عندما يكون املواطن أو املقيم ودخل بصفة غير شرعية بفعل     

إلاجرامي في التهريب على الرغم من أن بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين أبعد الصفة الجنائية على هذا السلوك 

بنصه تدبير الدخول غير املشروع ألحد ألاشخاص إلى دولة ليس ذلك الشخص من مواطنيها أو من املقيمين 

في تدبير الدخول لشخص متابع جزائيا أو وجوده داخل الدولة يهدد أمنها الدائمين فيها، وتتجلى هذه الحالة 

 .(7.، صفحة 7202)حجاج،  واستقرارها

وقد يقال بأنه ليس هناك أي سبب إلدراج فعل إلاخراج ضمن التعريف، ألن فعل إلادخال يستغرق فعل      

باإلمكان إدخال شخص إلى إقليم دولة ما إن لم يتم إخراجه من إقليم دولة أخرى، إلاخراج أيضا، حيث أنه ليس 

أي ال يمكن تصور فعل إلاخراج بدون إلادخال، ويمكن الرد على هذا التصور بإمكانية وقوع فعل إلاخراج بمعزل 
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 ى دولة أخرى عن فعل إلادخال، فقد يتمكن الفاعل من إخراج الشخص املستهدف دون أن يتمكن من إدخاله إل

 .(15، صفحة .720)صباح سعيد، 

كما اشترط بروتوكول تهريب املهاجرين الدولي ملكافحة تهريب املهاجرين أن يكون الهدف من القيام بتهريب      

 ية أن يكون هدف املهرباملهاجرين الحصول على منفعة مالية أو أي منفعة مادية أخرى، ونالحظ أنه أغفل إمكان

الحصول على منفعة معنوية، مما يمكن إفالت الكثير من الجناة من دائرة التجريم، وبالتالي العقاب، ألن عملية 

تهريب املهاجرين قد ال يكون الهدف منها الحصول على منفعة مالية أو أية منفعة مادية، وإنما منفعة أخرى تتمثل 

في أعمال شاقة أو استغاللهم في الدعارة، أو الجنس، أو الحصول على منافع  في استغالل املهربين فيما بعد

 .(02، صفحة 7202)حجاج،  سياسية أو دعاية لتوسيع نشاط عصابات التهريب فيما بعد

في  جريمة تهريب املهاجرين وعلى غرار البروتوكول الدولي ملكافحة تهريب املهاجرين عرف املشرع الجزائري     

املعدل واملتمم لقانون العقوبات  7220فبراير  71املؤرخ في  20-20بموجب القانون رقم  2.مكرر  .2.املادة

القيام  "بتدبير الخروج غير املشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة 

 منفعة أخرى". مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أي

وضعيات هشة من أمثال الالجئين والقصر غير املصحوبين، والقصر املنفصلين وغيرهم، أما إذا نظرنا إلى مدى     

، 7200)شرون،  سالمة إجراءات التنقل من بلد إلى آخر فتقسم الهجرة إلى هجرة شرعية وهجرة غير شرعية

 .(70صفحة 

أما الهجرة غير القانونية فلقد تعددت تسمياتها فهناك من أطلق عليها مصطلح الهجرة غير القانونية معرفا     

إياها على أنها )دخول الشخص موطنا غير القانونية أو يسافر لإلقامة في وطن أجنبي بدون حيازته الوثائق الالزمة 

 .(007، صفحة 7220)فهمي،  أو املرخصة التي تسمح باستقباله أو بإقامته(

وهناك من أطلق عليه مصطلح "الحراف" وهو مصطلح شائع استعماله في بلدان املغرب الكبير ويعني: )أولئك     

الذين يقطعون البحر ألابيض املتوسط متجهين إلى الجنوب ألاوروبي في قوارب املوت، وعندما يصلون يقومون 

 .(755، صفحة 7220)عتيق،  وثائقهم التي تربطهم ببلدهم ألاصلي(بحرق 

وهناك من أطلق على تسميتها الهجرة السرية )املهاجر يدخل إلى الدولة املقصودة خفية عن حراس الحدود      

. ومن الناحية الدولية أطلق عليها املؤتمر الدولي لسكان  (20صفحة ، 7200)صايش،  ويعيش فيها خفية(

 .(005، صفحة 7220)بن مشري،  مصطلح ألاشخاص بدون وثائق 0000والتنمية لسنة 

مكرر  021وجب املادة ومما تجدر إلاشارة إليه أن املشرع الجزائري استعمل مصطلح الهجرة غير الشرعية بم    

ونرى بأنه كان حريا به أن يستعمل عبارة غير قانوني بدال من غير شرعي الستقامة املعنى، وعدم تناقضه مما  0

جاء في الجزء الثامن من قانون العقوبات املعالج لهذه الجريمة، كما أن مصطلح غير شرعي قريب إلى املنظور 

 الناحية القانونية. أكثر من -الديني–الشرعي لهذه الجريمة 
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 طبيعة العالقة بين جريمة تهريب املهاجرين والهجرة غير الشرعية:1-

ر من يجهلها الكثي–مما شك فيه أن هناك عالقة جوهرية ومهمة بين تهريب املهاجرين والهجرة غير الشرعية     

 ينهما.الفاصلة والخطوط الجامعة ب وإبراز مكامن هذه العالقة لن يتأتى إال بالتطرق إلى معرفة الحدود -الباحثين

 أوجه التشابه بين جريمة تهريب املهاجرين وظاهرة الهجرة غير الشرعية:

 تشترك جريمة تهريب املهاجرين مع الهجرة غير الشرعية في العديد من النقاط نلخصها على النحو آلاـي:   

وأنظمتها الداخلية: تلتقي جريمة تهريب املهاجرين مع الهجرة غير الشرعية  من حيث املساس بحدود الدول  -0

في أن كالهما يعتديان على حدود الدول وحرمة سيادته، وذلك بالدخول إلى أرضيها والخروج منها دون التقيد 

ة بين جريمتي الهجرة غير القانونية وتهريب )حجاج، الحدود الفاصلباإلجراءات التي تسنها في هذا املجال 

 .(702، صفحة 7201املهاجرين، 

: أطلق "برونس مككنلي" مدير عام ملنظمة الهجرة الدولية بما فيها الهجرة غير من حيث الانتشار العلمي -7

اق كل ا فالشرعية، وتهريب املهاجرين، على القرن الحادي والعشرين اسم قرن، وذلك لرسمها خطا تصاعدي

من عدد  %01و 02املؤشرات، فحسب تقديرات منظمة العمل الدولية فإن حجم الهجرة السرية بين 

مليون مهاجر غير شرعي في  031، أما عن منظمة الهجرة الدولية فتشير إلى نحو 001املهاجرين في العالم

، بينما قدرت الشرطة ألاوربية عدد املهاجرين بحوالي (000، صفحة 7202)العدوي،  ألاوربي الاتحاد

ويقدر البنك الدولي أن أكثرية أولئك املهاجرين ينتمون إلى (072)حسين، صفحة نصف مليون مهاجر 

 بلدان عربية.

 من حيث هدر الحقوق الجسمية للمهاجرين: -3

ريمة تهريب املهاجرين العديد من املصالح الجديرة بالحماية الدولية والوطنية فهي تمس الكيان تمس ج                

إلانساني بجعله مجرد بضاعة يمكن أن تحمل صناديق داخل الشاحنات والحافالت وحاويات السفن 

لتنفس وتوفير امتناسيا مرتكبوها أن هذه ألاجسام البشرية تحتاج إلى ضروريات ال تحتاجها بقية الكائنات ك

لهم ألاكل والشرب...الخ، وهذه ألامور في كثير من ألاحيان يفتقدها املهاجرون املهربون خاصة إذا كانت 

املسافة التي يعبرونها طويلة، وألامر ذاته بالنسبة للمهاجرين السريين فمحاولتهم اعتناق املجهول وامتطاء 

خطر عليهم. وهذا ما نشاهده في القنوات التلفزيونية قوارب املوت مثال بالنسبة للشباب الجزائري يشكل 

بابتالع البحر املئات من الشباب الجزائري وفقدان العشرات منهم، وحتى من الناحية إلاسالمية يعد هذا 

لبقرة، )ا العمل محضور لقوله عز وجل "وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن هللا يحب املحسنين"

. وقول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "من ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة أي برء من (015صفحة 

 حفظ هللا وعنايته".

 

 نقاط الاختالف بينهم: -ب
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من خالل  بالحمايةتعتبر جريمة تهريب املهاجرين من الجرائم الخطيرة بتهديدها العديد من املصالح الجديرة    

عدم احترام ألانظمة الداخلية للدول بإدخال العديد من ألافراد إليها بدون استئذان وامتهان كرامة إلانسان 

والتالعب بحياته في رحله كلها أخطار مقابل جني ألاموال لذا حرص بروتوكول إلاضافي التفاقية ألامم املتحدة 

ة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر والجو على ضرورة تسليط ملكافحة الجريمة املنظمة املتعلق بمكافح

أشد العقوبات على مرتكبي هذا النوع من إلاجرام، وتماشيا مع هذا النهج جرم املشرع تهريب املهاجرين في ظل 

معتبرا إياه من الجرائم الواقعة على ألاشخاص وعاقب مرتكبيه بعقوبة الحبس  7220تعديل قانون العقوبات 

من ثالث سنوات إلى خمس سنوات وحدد له ظروف التشديد ومبررات التخفيف، وباملقابل وفي نفس السنة جرم 

الهجرة الغير شرعية واعتبرها من الجرائم املرتكبة ضد القوانين وألانظمة املتعلقة بمغادرة التراب الوطني وحدد 

من قانون العقوبات ونالحظ أن  0مكرر  021عقوبتها بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر بموجب نص املادة 

 عقوبة الهجرة غير الشرعية أقل من جريمة تهريب املهاجرين.

 من حيث الوسائل املستعملة:

تعد جريمة تهريب املهاجرين من الجرائم التي اتخذت أبعادا متشابكة في أعماقها، لعمق الظاهرة التي تحتويها     

ملين بمعانقة الضفة ألاخرى، وبين تجارة مستمرة ومربحة تشارك في إدارتها من أسباب مختلفة بين ألام وأمال الحا

العديد من العقول املدبرة، وألايدي املنقذة، وهذه العملية تتطلب إمكانيات بشرية، ومادية منظمة ومسطرة، 

الستغراق ، و وفق أسس محددة ومعينة وذلك لطبيعة هذه الجريمة التي تقوم على البعد العابر للحدود إلاقليمية

فعلها في معظم ألاحيان مدة زمنية تطول بطول الحدود الدولية، وفي هذا املجال أعلنت الشرطة البريطانية بتاريخ 

اعتقال أكبر شبكات تهريب البشر في أوروبا، وذلك في سلسلة من املداهمات التي قامت بها في  7221أكتوبر  00

، إلايطالية، ، الفرنسيةالبريطانيةين شارك فيها جانب من الشرطة لند ن بعد عملية مراقبة أمنية استثمرت سنت

 والدانمركية. ةالبلجيكيالهولندية، 

واتضح من التحقيقات امليدانية أن أعداد كبيرة من املهاجرين غير القانونيين من أراد تركيا يدفعون من ثالثة     

هور في من خالل رحلة تستمر ش بريطانياقان إلى إلى خمسة أالف جنيه إسترليني لتهريب الواحد منهم عبر البل

ظروف قاسية بواسطة شاحنات، سيارات وطائرات صغيرة، وباملقابل نجد الهجرة غير الشرعية تتم بواسطة 

وسائل بسيطة فإذا كانت عن طريق البحر تتم باستعمال قوارب متهالكة وطائرات صغيرة، وباملقابل نجد الهجرة 

ة بسيطة فإذا كانت عن طريق البحر تتم باستعمال قوارب متهالكة واستغالل املمرات غير الشرعية تتم بواسط

البحرية التي تقل فيها نقاط ومراكز املراقبة من قبل حرس الحدود، أو الصعود إلى السفن البحرية والتجارية 

داخل  ادة ما يختفون بدون علم إلادارة وطاقم السفينة، أو تسلل إلى السفن أثناء عمليات الشحن والتفريغ وع

، وإذا جوا فتتم باستعمال .(20، صفحة 7202)البسطامي،  املخازن أو داخل املستودعات أو قوارب النجاة

 .(22.، صفحة 7225) املهاجرين غير القانونيين وثائق سفر أو تأشيرات مزورة

 سبل القضاء على جريمة تهريب املهاجرين ك آلية لتقليل من ظاهرة الهجرة غير الشرعية:-2
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إن قطع دابر عصابات تهريب املهاجرين وتسليط أشد العقوبات عليهم بعد من أهم أدوات مكافحة غير     

م دانهم جعلهالشرعية على اعتبار أن املهاجرين غير الشرعيين ضحايا ظروف اجتماعية واقتصادية في بل

يمتطون قوارب املوت من جهة، والاستعانة بعصابات التهريب التي أصبحت تنتهك كيانهم البشري في رحالت مليئة 

باألخطار من جهة أخرى، ولهذا السبب تضافرت الجهود الدولية للقضاء عليها والتخفيف من وطأتها من خالل 

جريم وأدوات العقاب، وتبين سبل التعاون وفاعليته فتح أجندة الحوار لتكوين نصوص دولية تتضمن صور الت

 في التصدي لجريمة تهريب املهاجرين والقضاء عليها.

ويعد البرتوكول الدولي إلاضافي التفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة املتعلق بمكافحة تهريب      

ة التي توحدت فيه إرادة الدول لضرورة مكافحته املهاجرين عن طريق البر والبحر والجو من أهم الوثائق الدولي

باعتباره من أهم صور إلاجرام املنظم ولقد تناول في ديباجته أن ضرورة اتخاذ تدابير فعالة ملنع ومكافحة تهريب 

املهاجرين عن ط يق البر والبحر والجو، تتطلب نهجا دوليا شامال، وفي حالة عدم وجود هذا التعاون بين مختلف 

الفاعلة املشمولة في التصدي لتهريب تكون معالجة مترجلة فاشلة في تحقيق املكافحة الشاملة ذات الجهات 

النسق الدولي، لذا يجب على الدول أن تعد العدة والعتاد لتتمكن من اتخاذ تدابير وافية للتصدي لهذه الجريمة 

 بمختلف وسائلها وأشكالها وأهم هذه التدابير:

 دول:تبادل املعلومات بين ال

إن مسألة تبادل املعلومات في مجال مكافحة تهريب املهاجرين تتسع إلى العديد من املجاالت املختلفة بتوافر       

واحدة أو أكثر منها قد يؤدي إلى الكشف املبكر للجريمة وإلقاء القبض على مرتكبيها ومن ثم منع عملية تهريب 

 طر التي يمكن أن يتعرضوا لها.املهاجرين من إقليم إلى آخر وحمايتهم من املخا

إن تبادل املعلومات قد يكون حول أماكن التهريب ومسالكها خاصة بالنسبة للدول ذات الحدود املشتركة مع     

إلزامية الدول التي تتلقى املعلومات باالمتثال ألي قيد من قيود الاستعمال التي يفرضها البلد الذي يرسل تلك 

ل أقر مكتب ألامم املتحدة املعني بمكافحة الجريمة واملخدرات أن الهدف من ذلك املعلومات، وفي هذا املجا

تشجيع على عدم التردد في تبادل املعلومات وأكد على ضرورة مناهج حماية سالمة املعلومات بحث ال تسمح 

 بالحصول عليها إال ملن يحتاجها، وفرض عقوبات على من يكشف املعلومات أو يس يء استعمالها.

 مراقبة وسائل النقل:

إن السواد ألاعظم لعمليات تهريب املهاجرين تتم عن طريق وسائل النقل لذا دعا بروتوكول مكافحة تهريب      

املهاجرين الدول ألاطراف إلى سن تدابير تشريعية، أو أي تدابير من شأنها تسعى إلى أقص ى حد ممكن للحد من 

الناقلون التجاريون في ارتكاب التهريب من خالل تأكد الناقلين التجاريين استخدام وسائل النقل التي يستغلها 

بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو أي وسيلة نقل من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول 

رض جزاءات مة لفالدولة املستقبلة وفي حالة إلاخالل بهذا التزام يجب على الدول ألاطراف أن تتخذ التدابير الالز 

 عليهم.

 مراقبة وثائق السفر والتأكد من صحتها: 
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تقتض ي مراقبة وثائق السفر والتأكد منها إنشاء أشكال أو تعديل معايير تقنية إلنتاج السفر، وسيكون فهم    

 رالتكنولوجيات كاإلحصاءات الجنائية واستعمال معل ومات مخزنة الكترونيا من ألامور ألاساسية لصوغ معايي

 تستلزم استعمال تلك التكنولوجيات ملكافحة التهريب البشري عن طريق استعمال الوثائق املزورة.

 ضمانات مساعدة املهاجرين املهربين وآليات إعادتهم:

أولى بروتوكول مكافحة تهري ب املهاجرين بموجب املادة السادسة عشر منه بعض الحقوق التي يجب احترامها     

ء وذلك بما يتالءم مع أحكام القانون الدولي املتعلقة خاصة بالحق في الرعاية الطيبة الالزمة من قبل دول ألاعضا

للمهاجرين املهربين من أجل الحفاظ على حياتهم، أو تفادي ضرر على صحتهم ال يمكن تداركه الحقا، وال يمنع 

 القانون الداخلي للدولة سواءعنهم تقديم تلك الرعاية الطارئة بسبب أي مخالفة لقانون الهجرة املتعلق ب

. والعلة من إرساء الحق في الرعاية (002، صفحة 7207-7200)بوخرص،  بدخولهم أو بقائهم غير املشروع

الطبية ضمان سالمة املهاجرين عندما يتم اعتراضهم من قبل السلطات بعد أن كانوا قد مكثوا في حاويات 

املحكمة إلاغالق من دون ما يكفي من الهواء واملاء والطعام، وبعد أن قاموا برحالت طويلة وخطرة قد  الشحن

 يكونون بحاجة لضروريات الحياة بما فيها الرعاية الطبية.

 توفير املساعدة للمهاجرين املعرضة حياتهم أو سالمتهم للخطر:

 أثناء تعرض حياتهم أو سالمتهم للخطر من املسائل الجوهريةتعد مسألة توفير املساعدة للمهاجرين املعربين       

التي دعا البرتوكول الدول ألاطراف على احترامها والالتزام بها، ويتضمن ذلك توفير ألامن الجسدي من طرف 

سلطات تنفيذ القانون، وإتاحة سبل الحصول على الطعام واملأوى والرعاية الطبية الطارئة والخدمات القنصلية 

شورة القانونية، ففي بلجيكا يحظى ألاشخاص الذين يتعرضون لبعض ألاشكال شديدة الخطورة من تهريب وامل

املهاجرين بأنواع من الحماية تشبه تلك التي يحظى بها ضحايا الاتجار بالبشر، وينطبق ذلك على الحاالت التي 

تسفر الجريمة عن إلاصابة باملرض تتعرض فيها حياة الضحية إلى الخطر عن عمد أو بسبب إهمال، وعند ماي 

يبدو غير قابل للعالج أو إعاقة جسدية أو عقلية دائمة أو الحرمان الكامل من أحد ألاعضاء أو من استخدامه 

 .(02.، صفحة 7202)حجاج،  أو بتر خطير

على اشكال التهريب وضع مكتب ألامم املتحدة املعني  ودائما في إطار فعاليات ألادوات الدولية في القضاء     

استجابة لطلب الجمعية العامة  7202باملخدرات والجريمة القانون النموذجي ملكافحة تهريب املهاجرين سنة 

من أجل تعزيز جهود الدول ألاعضاء وتقديم املساعدة إليها سعيا إلى انضمامها إلى اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة 

، وقد حددت املادة ألاولى (20، صفحة 7202) يمة املنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت امللحقة وتنفيذهاالجر 

من القانون النموذجي ملكافحة تهريب املهاجرين الهدف ألاساس ي منه واملتمثل في تنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب 

والبحر والجو املكمل التفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية، املهاجرين عن طريق البر 

منع تهريب املهاجرين، تعزيز التعاون على الصعيدين الوطني والدولي وتسهيله من أجل تحقيق ألاهداف 

أجهزته ات والجريمة و املنشودة، وحماية حقوق املهاجرين املهربين " كما قام مكتب ألامم املتحدة املعني باملخدر 
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بإصدار العديد من التقارير والتوصيات توح مدى خطورة جريمة تهريب املهاجرين، وأهم ألادوات املساعدة لدول 

ألاطراف في تعزيز سالمة، وأمن وثائق السفر والهوية، وآليات تعاون باألطراف من أجل وضع حد إلساءة استعمال 

ب البشري بجميع أشكاله، ومن بين هذه ألادوات التقرير الصادر عن مكتب وثائق السفر والهوية، ومجابهة التهري

ألامم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة للترويج ودعم وتنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر 

، 7207أكتوبر  00 -0والبحر والجو املكمل التفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية بفينا 

 وقد تناول التقرير العديد من املواضيع أهمها:

التعاريف، ألانماط والاتجاهات والنطاق وطرق العمل، ألاشخاص  حالة تهريب املهاجرين عن طريق البحر -

 الضالعون في عملية التهريب، وأدوارهم ومسار التهريب وأجهزة التهريب وألارباح.

والوكاالت وفي مجال العدالة الجنائية على الصعيد الدولي  بين مختلف القطاعاتالتنسيق والتعاون فيما  -

 الوطني.

، العبور واملقصد بغرض زيادة فهم هذه استخالص الخبرات الفنية املختلفة من تجارب بلدان املنشأ -

ق يز أمن وثائاملسألة، والتحديات التي تواجه الدول في معالجتها ومن أجل مساعدة الدول ألاطراف على تعز 

 السفر أو الهوية لوضع حد إلساءة استعمال وثائق السفر أو الهوية.

تدفع ألاقلية إلى الهجرة من البلد ألاصلي، كما هو الحال عليه اليوم في بورما أين يتم تهجير الروهينجا قصرا     

العوامل السابقة والتي  من قبل البوذيين، وهناك أيضا عوامل أخرى محفزة للهجرة وهي ال تقل عن أهمية عن

السياسية و  والاجتماعيةة الاقتصادييمكن القول بأنها العوامل التي أدت إلى رفض املهاجرين لواقعهم وظروفهم 

 التي تعاني منها الدول املصدرة للمهاجرين ونذكر منها:

 الصورة التي يظهر عليها املهاجر عند عودته إلى بلده من رفاهية وغنى. -

 التي يظهرها إلاعالم لبعض الدول املتقدمة والتي تجعل ألافراد يحلمون بالهجرة إليها.الصورة  -

ويلعب املوقع الجغرافي دورا مهما في اختيار دولة املقصد للمهاجرين الغير شرعيين فعادة ما يقصد املهاجرين 

 .(7202الخشاني، ) الغير شرعيين أقرب الدول جغرافيا كاملغرب واسبانيا

 املحور الثاني :آثار الهجرة الغير شرعية الشباب املتورطين على البلدان املستضيفة:

على املهاجر الغير شرعي أو على الدول املصدرة للمهاجرين  تخلف ظاهرة الهجرة الغير شرعية آثارا عديدة سواء

 شرعية هي:الغير شرعيين أو الدول املستقبلة وأهم آثار الهجرة الغير 

في دول الوجهة  مزاحمة املهاجرين الغير شرعيين لليد العاملة املحلية - 1 ة: ومن أهمها:الاقتصاديأوال آلاثار 

على مناصب العمل، خاصة في ظل التنازالت التي يقدمونها وأهمها قبولهم العمل بأقل ألاجور بسبب الحاجة إلى 

، ألامر الذي خلق آفات جديدة مثل البطالة في صفوف اليد العاملة املحلية بسبب مزاحمة اليد العاملة الاستقرار

بسبب إقدام املهاجرين إلى تحويلها إلى عائالتهم في  استنزاف احتياطي الدولة من النقد ألاجنبي -2املتسللة. 

لذي يؤدي إلى انخفاض مستوى املعيشة ألامر ا التأثير على مستوى إلانتاج القومي -3. بلدانهم ألاصلية
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 يالاقتصادتؤثر سلبا في معدل النمو كثرة املهاجرين بطريقة غير شرعية  -4 وانخفاض في القدرة الشرائية.

 بسبب انخفاض فرص تكوين الرأسمال الوطني الالزم لالستثمار.

 آلاثار الاجتماعية:-1

جتماعي للدولة املستقبلة حيث يساهمون في انتشار آفات يؤدي املهاجرين الغير شرعيين إلى هدم التماسك الا    

 اجتماعية فيها مثل التفكك ألاسري، الانحراف ألاخالقي.

مشكلة الهوية الثقافية وتراجع القيم واملبادئ سواء باملسبة للمهاجرين الغير شرعيين أو باملسبة لسكان الدولة  -

دات جديدة للدولة جلبها املهاجرين معهم والذين غالبا ماال املستقبلة الناجمة عن اختالط الثقافات ودخول عا

 يستطيعون التخلي عنها، بل يساهمون في انتشارها وترسيخها.

تتسبب الهجرة الغير قانونية في انتشار ألاحياء العشوائية التي تعاني من نقص حاد في املرافق الضرورية     

وألاوبئة وآلافات الاجتماعية كالسرقة واملخدرات والدعارة ... والخدمات، ألامر الذي يساهم في تفش ي ألامراض 

 الخ.

 آلاثار السياسية:-2

يساهم املهاجرون املتدفقين نحو الدول املستقبلة في تكوين أقليات قد تؤدي مستقبال إلى مطالبة دول املنشأ     

قلة ستقبلة ألامر الذي يؤدي إلى عر بحق الجاليات أو قد تقوم بسحب هذه العمالة املندمجة في اقتصاد الدول امل

خطط التنمية في الدول املستقبلة وقد يستغل املهاجرين غير الشرعيين كوسيلة ضغط وتهديد للنظام السياس ي 

 القائم في الدول املستقبلة لتقديم تنازالت أو الخضوع لشروط الجهة الضاغطة.

 آلاثار النفسية:-3

ية قد تبلغ مداها بسبب عدم تحقيق طموحاتهم بالهجرة أو بسبب حيث يعاني املهاجرين من مشاكل نفس    

الشعور بالغربة الناجمة عن البعد عن الوطن والعائلة واختالف الثقافات والعادات أو بسبب اضطهادهم في 

 البلد املستقبل، ألامر الذي يخلق صراع نفس ي بين تحقيق طموحاتهم وإرادة العودة إلى الوطن.

 آلاثار ألامنية:-4

وهي آلاثار التي يتسبب فيها املهاجرون الغير شرعيون وذلك راجع إلى أسباب نفسية أو الحاجة إلى املال ومن     

 هذه آلاثار:

انتشار الجريمة وتفشيها في صفوف املهاجرين الغير شرعيين كالسرقة والتهريب وتجارة املخدرات أو رشوة  -

 إلاجراءات القانونية تجاههم أو ترحيلهم إلى بلدانهم.ألاعوان ألامنيين من أجل التستر عنهم اتخاذ 

تشكيل املهاجرين الغير شرعيين لجماعات إجرامية أو الانضمام إليها وذلك من حماية أنفسهم أو بهدف  - 

 الحصول على املال.

ساهمتهم في مزعزعة ألامن القومي للدول املستقبلة من قبل املهاجرين الغير شرعيين املنتمين إلى دول معادية و  -

 نشر ألافكار املتطرفة واملقسمة لألمة.
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في ظل انتشار الجرائم املرتكبة من املهاجرين الغير شرعيين وفي ظل دخول هؤالء املهاجرين الدول املستقبلة  -

بصورة غير شرعية وبوثائق مزورة أو بدون وثائق فإنه يصعب الاستدالل على مرتكبي الجرائم من املهاجرين الغير 

 يين.شرع

استغالل املهاجرين الغير شرعيين في زعزعة استقرار الدول املستقبلة عن طريق دس عمالء ومخربين ألامر  -

الذي يؤدي إلى إحداث وتشكيل مجموعات إرهابية تهدف إلى كسر استقرار ووحدة البلد لتحقيق أهداف 

 وألامن القومي. الاستقرارألاطراف املعادية بزعزعة 

 ة ملكافحة الهجرة الغير شرعية:آلاليات الوطني-5

تسعى جميع دول العالم إلى تبني سياسات داخلية تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، إضافة إلى تضافر 

الجهود الدولية ملكافحتها والجزائر من بين الدول التي تعاني من هذه الظاهرة باعتبارها بلد عبور لآلالف من 

با ألامر الذي طرح ضرورة انتهاج سياسة داخلية فاعلة هذه الظاهرة التي تتفش ى املهاجرين املتجهين نحو أورو 

انعكاساتها وآثارها على املجتمع الجزائري وبالفعل جندت الجزائر في إطار مكافحتها لظاهرة الهجرة الغير شرعية 

 منظومة تشريعية متنوعة وآليات مؤسساتية للتصدي لهذه الظاهرة.

 ر شرعية في القوانين الوطنية:معالجة الهجرة الغي-6

نظرا ألن الهجرة الغير شرعية تتطلب بالدرجة ألاولى تتطلب تبني سياسة واضحة وهادفة للقضاء على الظاهرة 

سوءا ملنع الدخول إلى إلاقليم الوطني بطريقة غير قانونية أو منع مغادرته بطريقة غير شرعية، ونظرا للموقع 

ة الجزائرية باعتبارها مطلة على البحر املتوسط وجنوب القارة تسجيل وتتبع كل الجغرافي الذي تتميز به الدول

 املعلومات املتعلقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية.

 .(05، صفحة 7202)عمر الدهيمي،  تحديد نقاط العبور غير الشرعية لألجانب

 

 خاتمة:

ألة جعل مس الاقتصادياقطاب العالم وعدم تكافئها من حيث املستوى الاجتماعي و إن اتساع الفجوة بين      

الهجرة ضرورية لتحسين الظروف، والتوجه نحو املناطق ألاكثر أمنا واستقرار، غير أن سيل املهاجرين أصبح 

لب يعكس ا املطعبئا ثقيال على دول الاستقطاب قوبل بغلق الحدود وتشديد إجراءات الدخول إليها باعتبار أن هذ

سيادة الدول وأمنها، وأمام هذه السياسة املشددة أصبح املهاجرين يبحثون عن منافذ أخرى تتواءم مع هذه 

املستجدات خاصة في ظل فشل الهجرة غير الشرعية إما بإلقاء القبض على املهاجرين وإعادتهم إلى وطنهم أو 

ذا لقي نشاط تهريب املهاجرين رواجا وإقباال من قبل موتهم أثناء رحالتهم الفتقادها التنظيم والتخطيط له

 الحاملين بتحسين أوضاعهم في غير بلدانهم إلى الوجهة التي يريدون مقابل مبالغ مالية.

إن نجاح نشاط عصابات تهريب املهاجرين يزيد من إقبال املهاجرين غير الشرعيين ويشجعهم على التالعب      

خطار وإمكانية تعرضهم لالسترقاق والاستعباد من قبل مافيا الاتجار بالبشر، بحياتهم في رحالت محفوفة باأل 
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ولهذا الغرض استحدثت املجموعة الدولية العديد من آلاليات الدولية لتخفيف من وطأة تهريب ألافراد دعمتها 

ير أننا نالحظ غ استجابة الدول في منظومتها القانونية إلى تأثيم تهريب البشر وتسليط العقوبات على مرتكبيه،

أن هذه السياسة لم تكون كافية للقضاء على التهريب وتجفيف منابع املهاجرين املهربين بدليل أن ألالف من 

 املهاجرين ومن ثم القضاء على الهجرة غير الشرعية:

 لتهريب.لخلق سياسة تنموية في دول املقصد وتشجيع الشباب على العمل باعتباره الشريحة ألاكثر تعرضا  -

 ألاوروبي حادالات –فتح الحوار بين الدول الغنية والفقيرة وضرورة تقديم إلاعانات املالية من قبل الدول الغنية  -

 تعاني من الشيخوخة. –

القضاء على شبكات تهريب املهاجرين عن طريق بالتعاون الفعلي في مجال تبادل املعلومات لتعقب أثر املجرمين  -

 عليهم.وإلقاء القبض 

 تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة تهريب املهاجرين في كل الحاالت التي تعرض املهاجرين املهربين للخطر. -

 توعية املواطنين بخطورة الهجرة غير الشرعية ونشاط عصابات التهريب عن طريق وسائل إلاعالم. -

 ين قبل بدء الرحلة.السهر على حماية الحدود إلاقليمية إلحباط عملية تهريب املهاجر  -
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 عياد دمحم سميرد. 

تلمسان -جامعة أبو بكر بلقايد -كلية الحقوق  -ستاذ التعليم العالي أ        

 

 عائشةبن عبد هللا  قادة. د

الجزائر -جامعة تلمسان –كلية الحقوق -أستاذة محاضر   

ط.د.  أسماء عبد الصادوق - طالبة دكتوراه قسم العلوم 

السياسية –كلية الحقوق والعلوم السياسية –جامعة تلمسان -

 الجزائر
 

 الظل( اقتصاد وتنامي املهاجرين على 21 كوفيد جائحة )أثر  
 :امللخص

نماط املعطيات وألا ، فاألزمة قد أنتجت العديد من الانسانيةنقطة مفصلّية ومحورية في تاريخ العالقات  91شكل وباء كوفيد 

التفاعلية والصراعية وحتى التعاونية ملجابهة هذه املعضلة الصحّية، إال أن نقطة الجدال هي الضرر الذي تمخض جراء غلق 

 الإستقراري في املجتمع؛ بتزايد إحصائيات البطالة في أوساط الشباب وخاصة 
ً
العديد من أماكن العمل وتسريح العمال لُينتج وضعا

منهم الذين فقدوا وظائفهم وباتوا بال دخل يحميهم ويحمي أسرهم. تنطلق هذه الدراسة من إشكالية محورية تبحث في  املهاجرين

على اقتصاد السوق بفعل تسريح العمال وفقدانهم لوظائفهم، ألامر الذي شجع وبكثير تنامي اقتصاد  91آلاثار التي يتركها كوفيد 

 لالقتص
ً
اد الوطني في معظم بلدان العالم وبلدان الدول النامية بصفة خاصة، بالنظر إلى انتشار الظل الذي أصبحُيمثل تهديدا

املظاهر غير القانونية املرتبطة باقتصاد الظل كتهريب البضائع، املخدرات، املهاجرين وحتى تجارة ألاسلحة، وكافة صور الفساد 

صت في القيود املحاسبية في القطاعين العام والخاص. وبالتالي خل املالي التي تؤدي إلى كسب املال بطرق غير مشروعة وعدم تسجيله

الدراسة إلى أن: أثر فيروس كورونا بشكل كبير على اقتصاديات بلدان العالم عامة والبلدان النامية خاصة في ظل عدم وجود خطط 

 عن بشكل كبير في تزايد أعداد املهاجرين بألاوضاع غير املستقرة في عديد الدول تساهم  -إستراتيجية ملواجهة ألازمة الوبائية. 
ً
حثا

 العمل.

 . الكلمات املفتاحية: الهجرة العمالية، أزمة كورونا، اقتصاد الظل 
 

   :ني نبذة تعريفية عن الباحث
الجزائر  جامعةأستاذ التعليم العالي بقسم العلوم السياسية، جامعة تلمسان، متحصل على شهادة دكتوراه علوم من د. عياد دمحم سمير :   .1

، خبرة تدريس العديد من املقاييس، مدير مخبر الدراسات إلاستراتيجية والبحوث السياسية، رئيس فرق البحث، عضو لجنة التكوين في 30

ة يالدكتوراه، عضو املجلس العلمي للكلية، عضو اللجنة العلمية لقسم العلوم السياسية. عضو محكم في العديد من املجالت العلمية الوطن

مقال، والعديد من املؤلفات البيداغوجية، واملطبوعات. إلاشراف على تأطير طلبة املاجستير والدكتوراه وحتى  03والدولية، نشر أكثر من 

نظريات لا املاستر، املشاركة في العديد من امللتقيات الوطنية والدولية. نشر له كتاب العالقات ألاوروبية املغاربية، التكامل الدولي: دراسة في

 والتجارب

أستاذة محاضر "أ" قسم العلوم السياسية بجامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، متحصلة على شهادة دكتوراه علوم جامعة  د. قادة بن عبدهللا عائشة : .2

مكلف  السياسية، مكلفة بتدريس مقاييس لطلبة الليسانس واملاستر، أستاذ مشارك بقسم القانون العام، نائب رئيس قسم العلوم 20الجزائر 

ة يبالبيداغوجيا، عضو لجنة علمية لقسم العلوم السياسية، مسؤول ماستر منهي تخصص إدارة عامة، نشرت العديد من املقاالت في املجالت العلم

دولية  ملؤتمرات الوطنية وحتى الدولية، عضو محكم في العديد من املجالت الوطنية، واملشاركة في العديد من الكتب الجماعية، عضو لجان عملية

 ووطنية، وكذا العديد من املشاركات الوطنية والدولية في املؤتمرات وامللتقيات

طالبة سنة خامسة دكتوراه )ل.م.د( ، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية تخصص: سياسة دولية، بجامعة ابي  : أسماء عبد الصادوق ط.د.  .3

قاالت في املجالت العلمية الوطنية وحتى الدولية ، شاركت في العديد من التظاهرات )املؤتمرات وامللتقيات و ، نشرت العديد من امل-تلمسان–بكر بلقايد 

 الايام الدراسية (العلمية الوطنية و الدولية، هذا باإلضافة الى  املشاركة في كتاب جماعي
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 :مقدمة

يفترض أن الهجرة ما هي إال شكل من أشكال إعادة التوازن السكاني بين الوحدات الكونية املختلفة، أي     

 بمعنى آخر أن الهجرة تساعد 
 قلب كل التوقعات، حيث أصبح  5554شكلت موجة الجائحة التي ضربت العالم في أواخر عام    

ً
 عامليا

ً
حدثا

 عن استعمال القوة، حيث أن جرثومة العالم اليوم أمام تهديدات التماثلية 
ً
جديدة أكثر قدرة على التدمير بعيدا

 واحدة قد خلفت ورائها آالف القتلى وغيرت الصورة النمطية للعالم وحتى لعالقات الدول فيما بينها.

 على املجتمعات الغنّية وحتى الفقيرة املعدمة بحيث أن تراجع وتوقف الاقت   
ً
اد صانعكست ظروف الجائحة أيضا

العالمي، وتعطل العديد من ألانشطة والخدمات قد من الهوة بين الدول من جهة، وداخل الدولة نفسها من جهة 

 
ً
أخرى، اين توقفت مصادر رزق العديد من العائالت بفعل التسريح الذي لحق بالعمل، كما أن الضرر لحق أيضا

حث ظر إلى مخلفات الجائحة، أين فرض عليهم البباملهاجرين أنفسهم، بحيث أن ظروفهم املزرية قد تفاقمت بالن

 عن طرق جديدة للعمل، من هذا جاءت إشكالية هذه الورقة البحثية تتمحور حول:

 ما هي آثار وانعكاسات جائحة كورونا على املهاجرين؟ وما هي الطرق التي تم اعتمادها لتأمين املعيشة؟   

 91فيداملحور ألاول: ألاوضاع الدولية في ظل جائحة كو 

 سنحاول في هذا املحور التعريف بالجائحة، وكذا التحوالت التي عرفها النظام الدولي إبان هذه الجائحة.    

 تعريف الجائحة: -9

تعتبر الجائحة مرحلة متطورة للفاشية، حيث تتطور هذه ألاخيرة إلى وباء ثم إلى جائحة، من تم فهي "وباء يغطي    

، أو قد تتسع لتضم كافة بلدان أو قارات متعددة" أو 
ً
هي "وباء ينتشر بين البشر في مساحة كبيرة مثل قارة مثال

أرجاء العالم، وقد ظهر عبر التاريخ العديد من الجوائح مثل الجذري والسل، ويعتبر الطاعون ألاسود أكثر 

، إذ قتل ما يزيد عن 
ً
 سنة  55الجوائح تدميرا

ً
روس نقص املناعة ، ومن الجوائح الحديثة في5445مليون شخصا

 ..(wikipedia, 2021)، وفيروس كورونا5554املكتسبة وألانفلونزا إلاسبانية وجائحة إنفلونزا الخنازير 

ويمكن تعريف الجائحة الصحّية بأنها "مرحلة جد متقدمة من تفش ي الوباء، حيث يتحّول املرض أو الفاشّية    

زيد عدد إلاصابات بين الناس بسبب العدوى، وإذا ما تعدى عدد إلاصابات مجتمعات وبلدان إلى وباء بعد أن ت

 .(44، صفحة 5555)نبيلة، 54قارات تتحول إلى جائحة صحّية مثل أزمة كوفيد 

سمى فيروس رض الناجم عن فيروس كور " بأنه: "امل54عرفت منظمة الصحة العاملية "كوفيد     
ُ
ستجد امل

ُ
ونا امل

ستجد ألول مرة في 5 -سارس-كورونا
ُ
، 5554كانون ألاول/ ديسمبر  45. وقد اكتشفت املنظمة هذا الفيروس امل

نظمة )مبعد إلابالغ عن مجموعة من حاالت الالتهاب الرئوي الفيروس ي في يوهان بجمهورية الصين الشعبية

 .(5555، الصحة العاملّية 
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تقسم منظمة الصحة العاملية مراحل نشوء ألاوبئة والجوائح إلى ثمانية مراحل، ويستخدم هذا التقسيم     

نبيلة، )لقياس مراحل تطّور جوائح ألانفلونزا وذلك لتسهيل عملية تتبعها وتفهمها، تتمثل هذه املراحل في 

 :(44، صفحة 5555

لم يتم إلابالغ عن فيروسات قادرة على إصابة البشر من ضمن الفيروسات التي تدور بين  املرحلة ألاولى:

 الحيوانات.

 يتبين أن أحد فيروسات ألانفلونزا الحيوانية تتسبب في وقوع إصابات بين البشر.املرحلة الثانية: 

حاالت متفرقة أو مجموعات صغيرة من الحاالت يؤدي أحد فيروسات ألانفلونزا إلى حدوث  املرحلة الثالثة:

 املرضية بين الناس.

 على إحداث فاشيات مستمرة على الصعيد املجتمعي، وينبغي لكل بلد  املرحلة الرابعة:
ً
يصبح الفيروس قادرا

يشتبه في وقوع حدث من هذا القبيل، استشارة منظمة الصحة العاملية بشكل عاجل حتى يتسنى تقييم الوضع 

 حو مشترك.على ن

 انتشار الفيروس في بلدين على ألاقل في أحد أقاليم منظمة الصحة العاملية. املرحلة الخامسة:

وهي مرحلة الجائحة، وتتسم بوقوع فاشيات على الصعيد املجتمعي في بلد آخر على ألاقل في  املرحلة السادسة:

 إلى أن ثمة جائحة عاملية طور الانتشار.إقليم آخر من أقاليم منظمة الصحة العاملية، وتشير هذه املرحلة 

وهي مرحبة ما بعد الذروة حيث تشهد مستويات انتشار الجائحة في معظم الدول التي تمتلك  املرحلة السابعة:

 إلى مستويات أدنى من مستوى الذروة املسجلة، وتعني فترة ما بعد الذروة أن نشاط 
ً
آليات رصد مناسبة انخفاضا

 مح الانخفاض، غير أنه من املؤكد عدم حدوث موجات إضافية.الجائحة بدأ يظهر مال 

وهي مرحلة ما بعد الجائحة، حيث تتراجع مستويات الجائحة بشكل ملحوظ، وهي مرحلة التعافي  املرحلة الثامنة:

 والتقييم.

 تعريف النظام الدولي: -2

لين الدولية، فهو نمط التفاعل بين الفاعيستخدم النظام الدولي بشكل كبير عندما يتم الحديث عن العالقات    

الدوليين في مختلف املجاالت والتفاعل املقصود هنا هو طبيعة العالقات بين الدول، اما الفاعلون الدوليون فهم 

مجموعة من ألاطراف ، وهي: الدول واملنظمات الدولية والشركات املتعددة الجنسيات، باإلضافة الى الاشخاص 

را دولية كما هو الحال بالنسبة لقادة املنظمات الارهابية او تجار السالح او بعض الاشخاص الذين يلعبون ادوا

 (5555)السياسة، الذين يملكون نفوذا عامليا بحكم طبيعة نشاطهم

واتر معقول ا بتفيما بينه كما يعرف النظام الدولي ايضا بأنه: "تجمع يضم وحدات سياسية مستقلة تتفاعل    

 في التفاعل بين هذه الوحدات
ً
 رئيسيا

ً
 لعمليات منتظمة، وتلعب القوة دورا

ً
 .(55، صفحة 5554)عودة، وفقا



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  45  - 

 فيروس كورنا: -3

لى افيروسات كورونا فصيلة واسعة الانتشار معروفة بانها تسبب امراضا تتراوح من نزالت البرد الشائعة     

( ومتالزمة الالتهاب الرئوي الحاد MERSالاعتالالت الاشد وطأة مثل: متالزمة الشرق الاوسط التنفسية )

 الوخيم)سارس(.

 : 91-مرض كوفيد -4

، وقد اكتشفت -5سارس-هو املرض الناجم عن فيروس كورونا املستجد املسمى فيروس كورونا 54-كوفيد    

، بعد الابالغ عن مجموعة من حاالت الالتهاب 5554ديسمبر45مرة في املنظمة هذا الفيروس املستجد ألول 

الرئوي الفيروس ي في ووهان بجمهورية الصين الشعبية، في نفس السياق ظهرت سالالت جديدة من الفيروس لم 

 .(5555)العاملية، تكشف اصابة البشر بها سابقا سميت ب " فيروس كورونا املستجد"

 العالقة بين النظام الدولي والجائحة: -5

في بداية الامر قد تفرض الاوبئة املعدية املعوملة تحوال في طبيعة  النظام الدولي العالقات الدولية بين الدول    

على مستوى النظم الصحية و سالمة الاغذية من خالل فرض بروتوكوالت واتفاقيات جماعية على نحو ظاهرة 

ر الاوبئة املعدية، لكنه امر ال يخلو بال شك، من الوظيف السياس ي من القوى الدولية الفاعلة في الحد من انتشا

 .(5555، ماي 45)حسين، العددالنظام الدولي التي قد تستخدمه اداة ضغط جديدة في تحقيق مصالحها

مل الدول معها، بدأت بعض وسائل الاعالم واملراكز ففي ظل طغيان الاخبار املتعلقة بالجائحة وطريقة تعا   

البحثية التي تبدي اهتماما بمأل النظام الدولي القائم وحجم التحوالت التي ستفرضها الجائحة، وقد راج 

الكبرى بأحداث كبرى، منها الجوائح، وبحسب الكاتب الفرنس ي:جاك اتالي "الاوبئة   تالحديث عن ارتباط التحوال 

الكبيرة في العالم الى تغييرات اساسية في التنظيمات السياسية لألمم وفي الثقافات التي تكمن وراء هذه الانظمة"، 

 .(5555)حسنة، وهناك من يعارض فكرة الربط بين الاوبئة وبين التغيير في النظام الدولي

وعليه ليست هي املرة ألاولى التي يواجه فيها النظام الدولي هذا النوع من ألاوبئة، فعلى مر التاريخ ظهرت أوبئة     

 455شخص، وقتل أكثر من  4555عديدة فتكت بالبشرية، فقد أصاب فيروس إيبوال في افريقيا الوسطى نحو 

  5554مارس  55، كما أنه في (54، صفحة 5554)أونغ، شخص 
ً
 عامليا

ً
أصدرت منظمة الصحة العاملية إنذارا

 بالتناذر التنفس ي الحاد الوخيم 
ً
حول تفش ي شكل جديد من مرض شبيه بالتهاب الرئة، وهو املعروف رسميا

من العالم خالل أسابيع قليلة. بمساعدة العوملة  "السارس" وهو قاتل ومعد جدا، وانتشر بسرعة إلى أنحاء عدة

وسهولة السفر الجوي، ظهر املرض في بلدان عدة مثل الصين، سنغافورة، هونغ كونغ، فيتنام، كندا والواليات 

 .(54، صفحة 5554)أونغ، املتحدة ألامريكية مع عدد كبير من الالتهابات وعدد مهم من الوفيات

، وقد بينت املعلومات ألاولى أن غالبّية هذه الحاالت كانت 5554ديسمبر  4ظهرت أول إصابة بالفيروس في    

تعود إلى الزوار ومن يعمل في سوق لبيع لحوم الحيوانات البرية واملأكوالت البحرية في مدينة "ووهان" الصينّية، 

أغلق السوق من  5555كانون الثاني من عام  5سنة، وفي  34ومن أوائل إلاصابات كانت لسّيدة تبلغ من العمر 
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، 5555جانفي  4قبل السلطات الصينية وتم عزل املصابين، وقد حدثت أول حالة وفاة سببها الفيروس في 

، صفحة 5555)علي، وانتقدت السلطات الصينّية لعدم تعاملها بشكل جدي في أول أسابيع انتشار الفيروس

54). 

مليون إصابة بفيروس كورونا في منطقة الشرق ألاوسط وشمال افريقيا، ومن بين  5.5م تسجيل أكثر من ت  

ات العربية سجل العراق أكثر الحاالت املؤكدة تليها اململكة العربية السعودية واملغرب، فتأثير فيروس الاقتصادي

اس ي، حيث أثر السي الاستقرارؤدي إلى تفاقم املنافسة إلاقليمية وعدم كورونا يختبر مرونة املنطقة الهشة فقد ي

على التطورات السياسية داخل اقتصادات منطقة الشرق ألاوسط وشمال افريقيا أين توقفت املظاهرات في 

ثر ة والاجتماعّية لغرب آسيا فإن أكالاقتصاديالجزائر ولبنان بفعل ألازمة الصحّية، وحسب لجنة ألامم املتحدة 

، 5555)الاقتصادية، من سكان البالد محاصرون في الفقر ويصارعون من أجل توفير الضروريات %44من 

 .(53صفحة 

 5555: خريطة انتشار الفيروس املستجد في العالم في بداية 5الشكل رقم

آثار وخيمة على الاقتصاد العالمي حيث قدر بنك التنمية آلاسيوي كلفة تداعيات  تسببت جائحة كورونا في   

تريليون دوالر من الخسائر، أي ما  4.4تريليون دوالر و 4.4تفش ي فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي ما بين 

 ن الشعبية بينمن الناتج املحلي إلاجمالي العالمي، كما قدرت خسار جمهورية الصي %4.4إلى  %4.3يعادل 

 (544، صفحة 5555)الدين، تريليون دوالر  5.4تريليون دوالر و 5.5
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بر ة السلبية في تصاعد مطالبات البطالة في أوائل ديسمالاقتصاديفي الواليات املتحدة، تتجلى التداعيات ف   

ثالثة أرباع  في ظل عمليات إلاغالق الجزئي املنتشرة آلان في نحو ؛والانحدار الحاد في مبيعات التجزئة في نوفمبر

 .(roach, 2021)الواليات ألاميركية

مليون  545كان في العالم  54ولية أنه في بداية العام وقبل أن يتفش ى كوفيد جاء في تقرير منظمة العمل الد   

شخص يعانون شبح البطالة، إال أن تفش ي فيروس كورونا أحدث صدمة أخرى في عالم التوظيف، ما جعل 

 التوظيف يعاني من تراجع غير مسبوق بسبب تأثير الجائحة والتدابير املتخذة للتعامل معها. وقدر الانخفاض

مليون وظيفة. كما قدر انخفاض دخل العمالة حول العالم  535مليون و 544العالمي في التوظيف ما بين 

تريليون دوالر. وبناًء على التقديرات ألاولية التي قامت بها منظمة العمل  5.5تريليون دوالر إلى  5.4بمقدار 

مليون  54بـــ  5555لة العاملية مع نهاية عام الدولية ألثر ألازمة الصحّية على العمل توقعت الزيادة في البطا

 .(544، صفحة 5555)الدين، عاطل عن العمل

، كما تضررت شركات 5555في عام %3.3ويقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي انكمش بنسبة     

 .(jones, 2021)سفر أكثر صرامةالطيران وأجبرت العديد من البلدان على فرض قيود 

 

 : خارطة انتشار الفيروس املستجد )دلتا( حول العالم2الشكل رقم

 الثاني: انعكاسات الجائحة على أوضاع املهاجرين. املحور 

https://www.usatoday.com/storytelling/coronavirus-reopening-america-map/
https://www.usatoday.com/storytelling/coronavirus-reopening-america-map/
https://www.usatoday.com/storytelling/coronavirus-reopening-america-map/
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املجتمع  طبقاتفي ظل تسارع الانتشار الرهيب للجائحة، فقد أفضت إلى أوضاع غير مستقرة مّست بذلك كل    

 على املهاجرين الذي زادتهم 
ً
في ظل انخفاض وتيرة العمل عقبها تسريح العمال، كما انعكست ألاوضاع أيضا

.
ً
 الجائحة سوءا

 املهاجرين عبر العالم

 بحياة إلانسان منذ بروز الجماعات البشرية املنظمة، ويشير قاموس "املورد" إلى     
ً
 لصيقا

ً
تعتبر الهجرة مفهوما

عنى الهجرة يتراوح من النزوح إلى إلارتحال من مكان إلى آخر"، أما الهجرة غير الشرعية أو السرية فتعرف أن م

بأنها: "انتقال فرد أو جماعة من مكان إلى آخر بطرق سرية مخالفة لقانون لهجرة كما هو متعارف عليه 

 
ً
 .(544)بوسبتة، العدد الخامس، صفحة دوليا

الهجرة القسرية هي نمط منتشر من املنطقة العربية وإليها وعبرها، ألسباب أهمها الهروب من النزاعات، وتزعزع     

 ما يحدث هذا النمط من الهجرة في موجات مفاجئة وواسعة، قد تنتج 
ً
النظام، وتفش ي العنف، الاضطهاد. وكثيرا

حيث تشكل بلدان مجلس التعاون الخليجي  حاالت نزوح مؤقت ومزمن للمواطنين داخل بلدانهم أو خارجها؛

الوجهة الرئيسية للعمال املهاجرين من املنطقة ومن خارجها، كما يهاجر العمال من املنطقة إلى أوروبا وأمريكا 

 .(54، صفحة 5554)املتحدة، الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغّيرة، الشمالية 

شكل ازدياد حجم العنف وتوسع حالة الالستقرار في منطقة الساحل إلافريقي والصحراء الكبرى بفعل أعمال     

 من 
ً
 لهروب جماعي آلالف ألاشخاص خصوصا

ً
العنف املتبادلة بين الطوارق والجيشين املالي والنيجيري دافعا

افريقيا وأوروبا طوال سنوات التسعينات  الطوارق نحو دول الجوار، وارتفعت وتيرة الهجرة السرية نحو شمال

مهاجر  555.555حاول  5553من القرن املاض ي؛ وقدرت منظمة ألامم املتحدة لشؤون الالجئين أنه في سنة 

 . (54، صفحة 5554)شاكر، من دول جنوب الصحراء 44.555سري عبور املتوسط بينهم 

 والظروف الاجتماعية والصحّية للمهاجرين العالقة بين الجائحة

يعتبر املهاجرون الذين هم في وضع غير نظامي أو بدون أوراق ثبوتية معرضون أكثر للخطر، في كثير من     

الحاالت، يعاني املهاجرون من عدم سالسة الوصول إلى الرعاية الصحّية، التعليم والخدمات الاجتماعية ألاخرى، 

تم وفي بعض الحاالت ي -معظم ألاحيان بدون إعانات أو إعانات مرتبطة بالبطالة-ستقرة  ولديهم وظائف غير م

 .(55، صفحة 5555)املهاجرين، استبعادهم من تدابير املساعدة الاجتماعّية التي تقوم بها الدول 

 ش    
ً
 على منشآت ألاعمال والوظائف، أثرت إلاغالقات العامة الناجمة عن الجائحة تأثيرا

ً
ى أنحاءديدا  وفى شتَّ

 -السيما املنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة في بلدان العالم النامية -العالم، تتعرض الشركات 

ف 
َّ
لضغوط شديدة، إذ إن أكثر من نصفها لم تسدد ما عليها من متأخرات مستحقة الدفع أو من املرجح أن تتخل

 عن ا
ً
 لخطر النقصان بسبب انخفاض مستويات دخل ألاسر قريبا

ً
-لسداد. وسيظل رأس املال البشري معرضا

سواء بسبب فقدان الوظائف أو توقف تحويالت املغتربين، أو العديد من العوامل ألاخرى املرتبطة بجائحة 

 .(5555)بليك، كورونا
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ريل، دقت فصعوبة في الحفاظ على السالمة والنظافة، وخاصة في الدول النامية. في أ الالجئين وجدت مخيمات    

ألامم املتحدة جرس إلانذار بشأن مصير الالجئين واملهاجرين وغيرهم من النازحين خالل الجائحة، وحذرت من 

يان مشترك وأشار ب .أن الكثافة العالية للمخيمات قد تكون سببا في تفش ي كورونا بين أعداد كبيرة من السكان

ومفوضية ألامم املتحدة لشؤون  صادر عن وكاالت ألامم املتحدة البارزة، بما في ذلك املنظمة الدولية للهجرة

 إلى أن العديد من املهاجرين يعيشون في مرافق مكتظة أو مواقع إيواء مؤقتة أو مراكز استقبال، حيث الالجئين،

س كورونا: )املتحدة، فيرويفتقرون إلى إمكانية الحصول على الخدمات الصحية واملياه النظيفة والصرف الصحي

 .(5555الجائحة التي عطلت العالم وفاقمت محنة الالجئين واملهاجرين، 

لبت حياتهم رأسا على عقب في      
ُ
مغادرة  ، عندما أجِبروا علىأفريلفي الهند، عدد من كبير من العّمال املهاجرين ق

املدن التي كانوا يعملون فيها. كما ظهرت تقارير وصور عن قيام ضباط شرطة على ما يبدو بضرب أشخاص، بمن 

أنهم قاموا برش ألاشخاص باملعقمات في فيهم مهاجرون، بالهراوات لخرقهم قواعد الحجر الصحي وُزعم 

 .(5555)املتحدة، فيروس كورونا: الجائحة التي عطلت العالم وفاقمت محنة الالجئين واملهاجرين، الشوارع

دت أالناجم عن جائحة فيروس كورونا املستجد، وما نتج عنه من تدابير صحية عامة  الاقتصاديغالق إن إلا      

فريقية، وخارجها، والذين يكافحون من أجل تغطية إلى تضرر آلاالف من العمال املهاجرين في البلدان إلا 

إلى مختلف  ن ومع حرمانهم من العمل، ال يحصل العديد منهم على أي حماية اجتماعية وال يصلو .احتياجاتهم

جنوب "و "السودان"و "جيبوتي"حتى اليوم، تجد دول مثل .تدابير إلاغاثة التي تقدمها بعض الحكومات إلى سكانها

نفسها في موقف صعب حيث تضطر إلى ترحيل أو إعادة املهاجرين الذين تقطعت بهم  "بوتسوانا"و "إفريقيا

السبل إلى بلدانهم ألاصلية، وأولئك الذين يختارون البقاء يرون فرص الوصول إلى سوق العمل تتقلص 

 .(5555)إلافريقي، .بسرعة

تبّين املعطيات التي تم تجميعها في بلدان مختلفة أن املهاجرين وأفراد أسرهم يشكلون النسبة ألاعلى من      

ألاشخاص الذين فقدوا وظائفهم، أو بدون مدخول أو توقفوا عن تقاض ي دخل نتيجة تنزيل الدول لتدابير عدة 

، مثل الحجر املنزلي إلالزامي، الحجر الصحي، التباعد الاجتماعي، القيود التي 54للحد من انتشار فيروس كوفيد 

 .(4، صفحة 5555)املهاجرين، حدت من الحق في حرية التنقل وإغالق الحدود

 املحور الثالث: تنامي اقتصاد الظل

ي ظل ألاوضاع املزرية التي عرفتها املجتمعات خاصة الفقير منها، فقد لجأ العديد من ألافراد وخاصة املهاجرين ف  

 منهم إلى البحث عن طرق جديدة تضمن لهم العيش السليم لهم وألسرهم. 

 تعريف اقتصاد الظل:

أعماله في سجالت الحسابات  اقتصاد الظل هو ذلك الاقتصاد الذي ال يخضع للرقابة الحكومّية وال تسجل   

 
ً
القومّية، وال يعترف بالقوانين والتشريعات الصادرة وهو ال يشمل فقط ألانشطة غير املشروعة بل يشمل أيضا

ة صاديالاقتالدخول غير املصرح بها والناتجة من إنتاج السلع والخدمات املشروعة، وهو يشير إلى الفعاليات 

ات النافذة وموافقة السلطات الرسمّية وال تظهر بياناتها واحصاءاتها في التي تحصل خارج الضوابط والتشريع

http://unhcr.org/ar
http://unhcr.org/ar
http://unhcr.org/ar
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املنشورات الرسمّية بما فيها الدخول املكتسبة وغير الواردة في الحسابات القومّية؛ ومن بين التسميات التي 

تصاد قتستخدم لوصف هذه الظاهرة فهناك الاقتصاد غير الرسمي، الاقتصاد ألاسود، الاقتصاد السري، الا

 .(4، صفحة 5554)شيحان، الجانبي والاقتصاد الثانوي 

ه     وهو اقتصاد متنوع ألاشكال، لكنه يعمل وفق مبدأ واحد هو مبدأ )السرية( أو الالعلنية(. متعدد الغايات لكنَّ

ح وخسارة رب -ومديونية  هدائني -وشراء  ة من )بيعالاقتصاديذو نزعة اقتصادية، توجد به كافة أشكال العالقات 

بيع باآلجل وفوري.. إلخ(، وتوجد فيه كل أنواع الفساد والجريمة وألاخالق والبساطة.  -تعامالت نقدية ومقايضة  -

 )املقايضة( وأكثرها حداثة  .(بأغلبه يعتمد على مبدأ )الغاية تبرر الوسيلة
ً
يتضمن أكثر أشكال التبادل قدما

 )مخدرات وأسلحة(، إنه مجال خصب )التجارة إلا
ً
لكترونية(، ومن أبسط السلع )قوة العمل( إلى أكثرها تعقيدا

الحالة  -الوضع الاجتماعي  -للغنى الفاحش والفقر املدقع، يضم شرائح متعددة سواء من حيث )العمر 

ن أو عمل بمبدأ )أكبر ربح ممكالتعليمية.. إلخ( يتواجد في كل ألانظمة )اشتراكية( أم )رأسمالية( أو ما بينهما، ي

 (5555)فرحان، (أقل خسارة ممكنة

 وفي الاقتصادات الاقتصاديإن ظاهرة اقتصاد الظل موجودة في     
ً
ات ذات النظام الحر وفي تلك التي تدار مركزيا

املوازي هو الذي يتباين بين املجتمعات  املتقدمة والنامّية على حد سواء. إال أن العامل املقرر لنشوء الاقتصاد

ات. وتعد الضوابط والقيود التي تفرضها السلطات املركزية الاقتصاديويحدد كذلك مدى انتشار ونمو مثل هذه 

ة املدار بقوى الاقتصادية املحدد ألاساس لنشوء اقتصاد الظل فهو يتقلص في ألانظمة الاقتصاديعلى الفعاليات 

ريب ة ذات ألاضرار الاجتماعية والصحية مثل تهالاقتصاديدارية وتكاد تنحصر بالفعاليات السوق وقلة القيود إلا 

ات املركزية، إلادارة أو ذات القطاع العام الاقتصادياملخدرات، وفي املقابل يتسع نطاق الاقتصاد املوازي في 

 .(4، صفحة 5554)شيحان، الواسع

      
ً
  نظرا

ً
لتنوع مجاالت عمله ُيطلق عليه أسماء متعددة حسب مجال العمل الذي يمارسه، فإذا كان متعامال

املتاجرة بالبشر.. إلخ(.. فإننا ندعوه  -سرقة آلاثار  -مخدرات  -بسلعة محرمة الاستخدام والتعامل )أسلحة 

ا إذا كان  (Black Economy ) )الاقتصاد ألاسود أو اقتصاد الجريمة  واستخدام أمَّ
ً
التعامل به ممنوعا

 مثل )السوق السوداء لبعض السلع 
ً
رش دكاكين وو  -إنتاج بعض السلع بمعامل غير مرخصة  -السلعة مسموحا

عقود من الباطن غير موثقة.. إلخ( فإننا ندعوه )الاقتصاد غير  -أعمال ألاجرة  -دروس خصوصية  -غير مسجلة 

الف الكبير بينهما من حيث الهدف وآلالية وآلاثار املترتبة إلخ. ورغم الاخت(Informal Economy ) (رسمي

 للخدمات املقدمة من الدولة وال يساهم في خزينة الدولة
ً
 .(5555)فرحان، .إال أنَّ كال منهما يعتبر مستهلكا

 اقتصاد الظل والجائحة -2

املستجد في هندوراس والسلفادور وغواتيماال، سجلت مفوضية بعد فرض القيود املتعلقة بفيروس كورونا      

ألامم املتحدة لشؤون الالجئين ارتفاعا في الاستغالل وتهريب املخدرات والعنف الجنس ي والعنف القائم على النوع 

ألف شخص على الفرار من ديارهم، على الرغم  455، أجبر العنف في املنطقة حوالي 5554في عام . والاجتماعي

رب من نصفهم ال يزالون نازحين داخل بلدهم. ومع انتشار الجائحة في أميركا الوسطى، بدأت ان أن ما يقم

الجماعات إلاجرامية املنظمة في استغالل تدابير إلاغالق لتعزيز قبضتها، باستخدام الاختفاء القسري والقتل، 
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)املتحدة، فيروس كورونا: الجائحة التي عطلت العالم والتهديد بالقتل، إلجبار السكان املحليين على الخضوع

 .(5555وفاقمت محنة الالجئين واملهاجرين، 

لجأت العديد من ألاسر في ظل حاالت الغلق التي امتدت ألشهر عديدة وكذا نسب البطالة التي طالت عائالت     

ي ، وكان اقتصاد الظل هو الوجهة الرئيسية، حيث تم تبنبأكملها إلى البحث عن الحلول لتأمين حياتهم املعيشية

 مت الدفع الاقتصادينمط جديد يتماش ى والظروف الحالية، من خالل تزايد النشاطات 
ً
ة من البيوت، تهربا

 الضريبي.

دولة حول العالم، أن معدل اقتصاد الظل ارتفع كثيرا في دول مثل  544أظهرت دراسة للصندوق شملت      

في املائة، فيما بلغ  45.44في املائة، والجزائر  45.44في املائة، ولبنان  43.5في املائة، واملغرب  43.53مصر 

وجاءت سويسرا أقل الدول في ، في املائة 45.4في املائة. وعلى املستوى العالمي، بلغ املعدل  54.43في إلامارات 

في املائة، فيما  4.4في املائة تبعتها النمسا  4.5بلغت حجم اقتصاد الظل كنسبة إلى النتاج املحلي إلاجمالي التي 

في املائة. وأظهرت الدراسة أن معدل الاقتصاد  45.4في املائة وزيمبابوي  45.4كانت أعلى الدول بوليفيا بنسبة 

 -5445في املائة من الناتج املحلي إلاجمالي للسنوات  54.44غير الرسمي "اقتصاد الظل" في ألاردن، بلغ 

 .(5555)جريدة العرب الاقتصادية الدولية، 5554

مليوًنا، وخاصة أولئك الذين يعملون في القطاع غير  543ويعد العمال املهاجرون في العالم البالغ عددهم     

 من الجائحة. وغالًبا ما يعملون في أعمال مؤقتة أو موسمية بأ
ً
ة جور منخفضالرسمي، من أكثر الفئات تضررا

ة، غالًبا ما يكون هؤالء الفئات هم أول الاقتصاديدون تضمينهم في أنظمة الحماية الاجتماعية. وخالل ألازمات 

 .(5555)العالمي،  من يفقدون وظائفهم

ولي انخفاًضا البنك الدت الجائحة في ندرة فرص كسب العيش بين املهاجرين بشكل متزايد، ويتوقع بلقد تسب    

. ويمكن أن 5555في املائة في التحويالت املالية للدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط بحلول عام  53بنسبة 

مليون  44سيتم الدفع بنحو  5555تكون العواقب على ألامن الغذائي مدمرة. ويتوقع البرنامج أنه بحلول عام 

 .(5555)العالمي،  يجة الانخفاض املتوقع في التحويالت فقطشخص آخرين على ألاقل إلى دائرة الجوع نت

 الخاتمة

حملت الجائحة تداعيات وآثار وخيمة على النظام الدولي ومختلف فواعله، بحيث أن الجائحة مّست شرائح     

نجم عنه تسريح آلاالف من عديدة من املجتمع، وتضررت قطاعات الصناعة، التجارة وحتى الخدمات، ما 

 عمق من ألازمة الصحّية من جهة وسوق العمل من جهة أخرى نتيجة 
ً
العمال جراء فقدانهم لوظائفهما أيضا

 تزايد أعداد العاطلين عن العمل وارتفاع نسبة البطالة.

تراتيجيات والاس يقتض ي من الدول ضرورة توفير البيئة املالئمة لهؤالء املهاجرين وذلك من خالل وضع الخطط    

 لحقوقهم في ظل الاحترام التام ملعايير حقوق 
ً
البديلة إلدارة ألازمات الدولية، وفق منطق استعجالي ضمانا

 
ً
إلانسان بما في ذلك اتفاقية العمال املهاجرين التي صادقت عليها الدول ألاطراف وتشمل هذه الحقوق أساسا

جتماعية، الرعاية الطبية، التعليم وكذا إعانات التوقف عن الحق في حرية التنقل، الحصول على الخدمات الا 

 العمل.



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  44  - 

 التقّيد بمبدأ التعاون الدولي ملواجهة ألازمة الصحّية، والنظر إلى املهاجرين على أنهم أفراد قبل     
ً
ضرورة أيضا

ى لقدرة ألادنأي ش يء آخر، وبالتالي يتوجب على الحكومات توفير الرعاية الصحّية لهم وألفرادهم، وضمان ا

للحسن الحسن حتى يتم تجاوز هذه ألازمة، كما أن تنامي اقتصاد الظل هو انعكاس لضعف مؤسسات الدولة 

ة اديالاقتصعلى مجاراة ألازمة الدولية، وهو ما يضع الدول ومؤسساتها في بوتقة البحث عن املخارج والحلول 

 لضمان التنمية املستدامة.
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 .مجتمعات املهاجرين والنازحين

-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel .(16 11 ,2021) .م .ت ,العاملية

coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-

covid-19. Récupéré sur https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-

covid-19. 

 .الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغّيرة .(2015) .ا ,املتحدة
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 .الجائحة التي عطلت العالم وفاقمت محنة الالجئين واملهاجرين :فيروس كورونا .(29سبتمبر  ,2021) .ا ,املتحدة

Récupéré sur https://news.un.org/ar/story/2020/12/1068352 

على حقوق إلانسان  19مذكرة إرشادية مشتركة مشتركة حول آثار وباء كوفيد  .(2020) .ا .ل ,املهاجرين

 .واملهاجرين

 .الدار العربية للعلوم :بيروت .الحرب على مرض سارس .(2003) .ب .ل ,أونغ

 /Récupéré sur https://blogs.worldbank.org .البنك الدولي .(16أكتوبر  ,2021) .ب ,بليك

مجلة  .جزائري -التهديدات ألامنية في املتوسط وأثرها في عالقات ألامن والتعاون ألاور  .(العدد الخامس) .ا .م ,بوسبتة

 .p. 299 ,العلوم القانونية وإلاجتماعية

حجم اقتصاد الظل في  :صندوق النقد Récupéré sur .(11 11 ,2021) .ة الدوليةالاقتصاديجريدة العرب 

 :ملئةبا 34الدول العربية يصل إلى 

https://www.aleqt.com/2018/07/15/article_1419851.html 

حجم اقتصاد الظل في الدول العربية  Récupéré sur .(11 11 ,2021) .ة الدوليةالاقتصاديجريدة العرب 

 https://www.aleqt.com/2018/07/15/article_1419851.html :باملئة 34يصل إلى 

مركز دراسات الوحدة  .لنظام الدوليكورونا و ا .(2021) .ا .ن ,حسنة

https://caus.org.lb/ar/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%Dالعربية

8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/. 

 .وبئة في العالقات الدوليةسجال تاثير الا  :النظام الدولي وجائحة كورونا .(2021، ماي 50العدد) .ق .ا ,حسين

 .48 ,سياسات عربية

معضلة الهجرة السرية في منطقة الساحل إلافريقي والصحراء الكبرى وارتداداتها  .(جوان ,2016) .ظ ,شاكر

 .p. 18 ,مجلة العلوم القانونية والسياسية .إلاقليمية

ة وإلادارية، الاقتصاديمجلة جامعة ألانبار للعلوم  .إقتصاد الظل بين السببية والتحييد .(2013) .ح .ش ,شيحان

 .p. 3 ,10، العدد 5املجلد 

 ,كلية العلوم السياسية .وتأثيرها على الدولة والعالقات الدولية "19كوفيد "جائحة كورونا  .(2021) .ع .ع ,علي

 .جامعة تكريت

 .الهدى للنشر والتوزيعدار  :القاهرة .نظريات وإشكاالت :النظام الدولي .(2005) .ج ,عودة

الحوار املتمدن، العدد  Récupéré sur .ألاسباب وآلاثار :اقتصاد الظل .(06 11 ,2021) .ع .ا ,فرحان

3391: https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=262568 

مجلة العلوم  .نمودجا 19جائحة كوفيد  -الاقتصاد العالمي في مواجهة تحديات عوملة ألاوبئة .(2020) .م .ب ,نبيلة

 .76 ,ة وعلوم التسييرالاقتصادي
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 جامعة وهران- .د/برناوي أسماءط

 الجزائر  –دمحم بن احمد  6طالبة دكتوراه بجامعة وهران 

 

 

 د. طيبي دمحم بلهاشمي ألامين

 قانون  –دكتوراه علوم جامعة وهران 

tayebiamine@hotmail.fr 

 (إلانساني ألامن منظور  من لبنان في السوريين الالجئين أزمة)
 :امللخص

 

املعاصرة، في  الانسانيةتعد قضية الالجئين السوريين من أكثر القضايا املطروحة على املستوى الدولي باعتبارها أخطر ألازمات 

مع  0399ظل ارتفاع عدد الالجئين السوريين في العديد من دول العالم منها الدول العربية. بدأ اللجوء السوري إلى لبنان عام 

تأزم الوضع ألامني في سوريا عقب اندالع احتجاجات شعبية مطالبة برحيل نظام بشار ألاسد، وأمام رفض النظام السوري 

 لشعبية، واستخدامه العنف ضد املتظاهرين تصاعدت ألازمة السورية.الاستجابة للمطالب ا

ومع استمرار معاناة الالجئين السوريين وفشل جهود التسوية في إنهاء الحرب في سوريا، تهدف هذه الدراسة إلى تقييم الوضع  

 إلانساني الالجئين السوريين في لبنان.

 السوريين في لبنان يشكل تهديدا لألمن إلانساني. وفي ألاخير توصلت الدراسة إلى أن وضع الالجئين

 الكلمات املفتاحية: الالجئين، سوريا، ألامن إلانساني، أزمة، لبنان
 

 ني:  الباحثنبذة تعريفية عن 
 

 : الدرجة العلمية(، دفعة ة)متفوق   0391علوم السياسية تخصص عالقات دولية : شهادة املاسترط.د. برناوي أسماء:   .1

عضو بمخبر القانون، ، الجزائر–أحمد بن دمحم  0طالبة دكتوراه تخصص حقوق إلانساني وألامن إلانساني بجامعة وهران 

إلاعالم  : املهارات الشخصية، الجزائر–دمحم بن أحمد  0املجتمع والسلطة، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران 

اللغة العربية، اللغة  : اللغات، إجادة العمل على إلانترنت  ،Power point, Word, Excelإجادة العمل على برامج  : آلالي

 .إلانجليزيةالفرنسية، اللغة 

دكتوراه علوم ، 0332ماجستير تخصص قانون دولي وعالقات دولية  جامعة وهران سنة د. طيبي دمحم بلهاشمي ألامين  :   .2

م. له العديد من 0392دمحم بن أحمد سنة  0عي جامعة وهرانتأهيل جام،  تخصص قانون عام 0390جامعة وهران سنة 

 ألابحاث املنشورة واملشاركات العلمية في املؤتمرات والندوات وورش العمل.

 

 :مقدمة

عقب اندالع احتجاجات شعبية في ظل موجة ثورات الربيع مطالبة  5555تفجرت ألازمة السورية في عام      

السوري الاستجابة للمطالب الشعبية واستخدامه أساليب قمعية ضد املحتجين وأمام رفض النظام  بالتغيير،

 دخلت سوريا في حرب أهلية.

http://univ-oran2.dz/
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مما شكل تحديا أمنيا للدول املجاورة وفي مقدمتها لبنان   ،في سورياتأزم الوضع ألامني  بدأ اللجوء السوري مع      

 ولالجئين السوريين الفارين من الحرب.

ملوضوع في كونه يسلط الضوء على أهم القضايا املعاصرة في العالقات الدولية وهي أزمة تكمن أهمية ا      

  .أكبر أزمات اللجوء منذ الحرب العاملية الثانية باعتبارها ،الالجئين السوريين

لجوء لوضع الالجئين السوريين في لبنان من خالل التطرق إلى واقع اإلقاء الضوء على تهدف هذه الدراسة إلى        

في  ريينباإلضافة إلى تقييم الوضع إلانساني لالجئين السو  ،السوري نحو لبنان واملقاربة اللبنانية في التعامل معه

 لبنان.

  : يمكن طرح إلاشكالية التالية ،وفي ضوء ما تقدم      

 ؟هل يتمتع الالجئون السوريون في لبنان باألمن إلانساني

املنهج ى وعل أزمة الالجئين السوريين في لبنان، من خالل التطرق إلى دراسة حالةمنهج عتمدت الدراسة على ا      

 الالجئين السوريين في لبنان.إلاحصائي في جمع البيانات املتعلقة بواقع 

 : يمكن تقسيم البحث إلى محورين على النحو آلاتيولإلجابة على هذه إلاشكالية 

 إلاطار املفاهيمي للدراسة : املحور ألاول 

 مفهوم اللجوء : أوال

 مقاربة ألامن إلانساني : ثانيا

 ألازمة ألامنية في سوريا : الثانياملحور 

 أسباب ألازمة ألامنية في سوريا : أوال

 تداعيات ألازمة ألامنية في سوريا : ثانيا

 الالجئين السوريين في لبنان : املحور الثاني

 واقع اللجوء السوري نحو لبنان : أوال

 السياسات اللبنانية في التعامل مع أزمة الالجئين السوريين : ثانيا

 الوضع إلانساني لالجئين السوريين في لبنان : ثالثا
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 إلاطار املفاهيمي للدراسة  : املحور ألاول 

يتناول هذا املحور إلاطار املفاهيمي للدراسة من خالل التطرق إلى مفهوم اللجوء و مقاربة ألامن إلانساني       

 باعتبار الدراسة تركز على الوضع إلانساني الالجئين السوريين في لبنان.

 مفهوم اللجوء : أوال

 5444والبروتوكول املكمل لها لعام  5445عرفت اتفاقية ألامم املتحدة الخاصة بوضع الالجئين لعام       

وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد  ، كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت... » : الالجئ على أنه

خارج بلد  ،أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية ،ألسباب ترجع لدينه أو جنسيته أو عرقه

 ،يةأو كل شخص ال يملك جنس ،غب بسبب الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلدجنسيته وال يستطيع أو ال ير 

وال يستطيع أو ال يرغب بسبب هذا الخوف أن يعود إلى  ،ويوجد خارج بلد إقامته املعتادة بسبب تلك الظروف

 (554، صفحة 5554)عطية،  .«ذلك البلد

أي شخص يضطر إلى ترك بلده بسبب عدوان  » : من جهتها عرفت اتفاقية الوحدة إلافريقية الالجئ أنه      

احتالل أو سيطرة أجنبية أو أحداث تؤدي بشكل خطير إلى اضطراب النظام العام في جزء من بلد منشئه  ،خارجي

  (344، صفحة 5554 )سايغي، .«أو جنسيته أو فيه كله

هم ألاشخاص الفارون من بالدهم بسبب  » :تعريفا أكثر شمولية لالجئ  5443وقد قدم إعالن قرطاجة عام        

أو نزاعات داخلية أو خرق عام  ،تهديد حياتهم أو سالمتهم أو حريتهم بسبب أعمال العنف العام أو عدوان خارجي

  (44، صفحة 5554)كالع،  .«لحقوق إلانسان أو أية ظروف أخرى أخلت بشدة بالنظام العام في بالدهم

ن موعليه يمكن تعريف اللجوء على أنه الفرار من البلد ألام بسبب التعرض للتهديد نحو بلد آخر بحثا عن ألا      

 . الاستقرارو 

يلي  فيمااملهاجر. و  ،عديم الجنسية ،في املقابل يختلط مفهوم الالجئ بمفاهيم أخرى مشابهة له منها النازح       

 املفاهيم:يتم التمييز بين هاته 

ويقصد به قيام الفرد بمغادرة محل إقامته إلى مكان آخر آمن بصورة اضطرارية  : النازح )املتشرد الداخلي(- 

  بسبب كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو حاالت العنف العام. ،داخل حدود دولة

(https://bit.ly/3c2YbxP ) 

يقصد به حسب املادة ألاولى من الاتفاقية املتعلقة بوضع ألاشخاص عديمي الجنسية لعام  : عديم الجنسية- 

أن كل  . ويتشابه املفهومان في كون «أية دولة مواطنا فيها بمقتض ى تشريعهاالشخص الذي ال تعتبره  » : 5443

في املقابل ليس كل عديم جنسية الجئ وليس كل الجئ  ،من الالجئ و عديم الجنسية ال يتمتعان بحماية أية دولة

  (545)عطية، صفحة  عديم جنسية.
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 هو الشخص الذي ينتقل من بلده ألاصل نحو بلد آخر من أجل إلاقامة فيه بصفة دائمة أو مؤقتة. : املهاجر-

 (544، صفحة 5554)املاض ي، منديل، 

ن في تلفاإال إنهما يخ ،وعليه يتشابه مفهومي اللجوء والنزوح في عنصر املغادرة محل إلاقامة بشكل اضطراري       

 أما في اللجوء فيتم املغادرة نحو دولة أخرى.  ،الوجهة فالنزوح يكون داخل حدود الدولة

من جهة أخرى يتشابه مفهومي اللجوء والهجرة في كون أن كل من الالجئ واملهاجر يغادران البلد ألام نحو بلد       

 على عكس الهجرة أين ،اللجوء قسريةإال أنهما يختلفان من حيث أسباب املغادرة فغالبا تكون أسباب  ،أخر

 يمتلك املهاجر قرار الاختيار.

 مقاربة ألامن إلانساني : ثانيا

 .يركز على الفرد كوحدة أساسية في التحليل ،يعد ألامن إلانساني مدخال جديدا للدراسات ألامنية     

 إلانساني:تعريف ألامن 

الصادر عن برنامج ألامم  5443برز مفهوم ألامن إلانساني رسميا ألول مرة في تقرير التنمية البشرية لعام       

التحرر من  »       : والذي عرف ألامن إلانساني على أنه (554، صفحة 5555)حفظاوي،  ،املتحدة إلانمائي

  (535، صفحة 5555)أونيس ي،  .«حاجةالخوف والتحرر من ال

ألامن إلانساني هو حماية  » : من جهتها تعرف لجنة ألامن إلانساني في تقريرها النهائي "ألامن إلانساني آلان"      

الجوهر الحيوي لجميع ألارواح البشرية بطرق تعزز الحريات البشرية وإشباع حاجيات إلانسان. يعني ألامن 

يعني حماية الناس من التهديدات واملواقف  ،الحريات التي هي جوهر الحياة–إلانساني حماية الحريات ألاساسية 

إنه يعني استخدام العمليات التي تبنى على نقاط القوة لدى  ،سعة الانتشار(واملنتشرة ) الوا ،الحرجة )الشديدة(

نح عسكرية وثقافية تم ،اقتصادية ،بيئية ،اجتماعية ،بمعنى إنشاء أنظمة سياسية ،ألاشخاص وتطلعاتهم

   (535، صفحة 5555بخوش،  )دمحمي، «الناس معا اللبنات ألاساسية للبقاء وسبل الرفاه والكرامة.

مما سبق ألامن إلانساني هو حماية الفرد من مختلف التهديدات ألامنية التي تستهدفه وضمان حرياته وصون       

 كرامته.

  :مايلي  تشمل مقومات ألامن إلانساني  : مقومات ألامن إلانساني

 التحليليرتكز ألامن إلانساني على الفرد باعتباره وحدة أساسية في 

مصادر التهديد  ،مصادر التهديد الصادرة من داخل الدولة ذاتها : تنقسم مصادر تهديد ألامن إلانساني إلى نوعين

 التي ال تصدر من داخل الدولة ذاتها.

   (535)دمحمي، بخوش، صفحة  يتطلب تحقيق ألامن إلانساني تضافر الجهود الدولية.
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اء كانت سو  ،وعليه فاألمن إلانساني يهدف إلى حماية الفرد من مختلف التهديدات ألامنية مهما كان مصدرها      

 من خالل تنسيق وتعزيز التعاون بين الفواعل الدولية.  ،داخل حدود الدولة أو خارجها

 

  : أبعاد ألامن إلانساني

   :واملتمثلة في ،حدد برنامج ألامم املتحدة إلانمائي سبعة أبعاد لألمن إلانساني      

وإمكانية الحصول ماديا واقتصاديا على الغذاء  ،يقصد به الحق في الحصول على الغذاء : ألامن الغذائيأ.       

  (545)أونيس ي، صفحة  ألاساسية.

)حفظاوي،  يعني ضمان حق الحصول على الرعاية الصحية والوقاية من ألامراض. : ألامن الصحيب.       

  (555صفحة 

يقصد به توفير الحماية لألفراد من مختلف أشكال العنف وأيا كان مصدرها سواء  : ألامن الشخص ي ج.      

  (545)أونيس ي، صفحة  كانت صادرة عن الدولة أو عن ألافراد أنفسهم.

وهو ضمان دخل لكل فرد من أجل تلبية احتياجاته اليومية من خالل توفير مناصب  : الاقتصاديألامن  د.      

  (44، صفحة 5555)حجازي،  الشغل.

يعني حماية الفرد والجماعة من التمييز القائم على السن أو الجنس أو العرق أو الدين  : ألامن املجتمعي ه.      

اوي، )حفظ من خالل الحفاظ على الهوية القومية للفرد والجماعة. ،أو املستوى الاجتماعي أو القبيلة

  (555صفحة 

ازي، )حج يعني حق إلانسان في بيئة سليمة والحفاظ على البيئة من مختلف التهديدات. : ألامن البيئي و.      

  (44صفحة 

يهدف إلى تمكين املواطنين من حقوقهم السياسية واملدنية في ظل نظام ديمقراطي  : ألامن السياس ي ز.      

  (545)أونيس ي، صفحة  تشاركي.

 ه.ى حماية الجوهر إلانساني وتمكينيسعى ألامن إلانساني من خالل أبعاده السبعة املترابطة واملتكاملة إل      

 ألازمة ألامنية في سوريا  : املحور الثاني

سيتم التطرق من خالل هذا املحور إلى ألازمة ألامنية السورية من خالل تسليط الضوء على أسباب ألازمة       

 وتداعياتها.

 أسباب ألازمة ألامنية في سوريا  : أوال
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في إطار موجة ثورات الربيع العربي  5555مارس  54بدأت ألازمة السورية بانتفاضة شعبية غير منظمة في       

وأمام رفض النظام السوري الاستجابة للمطالب الشعبية وانتهاجه لسياسة العقاب  ،بقيادة الشباب السوري

  (44، صفحة 5555)بن زهرة،  .5555تحولت ألازمة إلى صراع مسلح في جانفي  ،الجماعي ضد املتظاهرين

  : واملتمثلة في ،وقد طالب املتظاهرين بمجموعة من املطالب الرئيسية      

 إسقاط النظام السوري الحاكم -

 إقامة دولة املواطنة والقانون  -

 إرساء الديمقراطية -

 محاربة الفساد  -

 حرية إلاعالم  -

 إعادة هيكلة مؤسسات الجيش وألامن  -

  (55، صفحة 5554)العرقان،  معاقبة املجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوري. -

 : ويمكن إجمال أهم أسباب قيام الانتفاضة السورية في

  : ألاسباب السياسية -1

سيطرت  (44)بن زهرة، صفحة   شمولية النظام السياس ي السوري وهيمنة السلطة التنفيذية وشخصتنها،      

ألاقلية العلوية على الحياة السياسية في سوريا واستخدامها للعنف ضد بقية أطياف املجتمع القائم على 

  تفش ي الفساد والرشوة واستحالل املال العام داخل سوريا. (45، صفحة 5554)عالء،   التعددية الطائفية،

 (45، صفحة 5554)زياد، 

من  543إلى جانب عدم احترام حقوق إلانسان، فقد صنف تقرير منظمة هيومن رايتس سوريا في املرتبة        

الرقابة على املنشورات السياسية وكافة وسائل  ،يث احترام حقوق إلانسان بسبب تقييد إنشاء ألاحزابح

  (555، صفحة 5554)بن داود،  الاتصال.

  :والاجتماعية ةالاقتصاديألاسباب  -2

ة سيطرت ألاقلية العلوي ،عدم املساواة في توزيع فرص العمل ،غياب التوزيع العادل للثروات ،انتشار الفقر      

ارتفاعا في أسعار الوقود بعد انتهاج النظام سياسات  5554. كما شهد العام الاقتصاديعلى الثروات والقطاع 

بب في تدهور مما تس ،اقتصادية نيوليبرالية تقوم على خصخصة املؤسسات التابعة للدولة لصالح نخبة صغيرة

التجارية في ة و الاقتصادية في ظل سيطرت الطبقات الفنية املوالية للنظام على القطاعات الاقتصادياع ألاوض

 (45-45)عالء، الصفحات  سوريا.
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 موجة جفاف انعكست سلبا على القطاع الزراعي. 5555-5555من جهة أخرى شهدت سوريا خالل الفترة       

كما عرف الناتج املحلي إلاجمالي تراجعا أين وصلت قدرة قيمته حسب صندوق النقذ الدولي  (5555)أبو الزيد، 

وارتفاع معدالت البطالة والتي  ،54مقابل انخفاض القدرة الشرائية للفرد ب  ،مليار دوالر تقريبا 44.34إلى 

  (555)بن داود، صفحة  .44تجاوزت 

ة الاجتماعية( التي كانت سببا في تفجير ألازم ،ةالاقتصادي ،مما سبق تتعدد ألاسباب الداخلية ) السياسية      

والتي أثرت على مسار ألازمة وتداعياتها على املستوى الداخلي والخارجي. من جهة أخرى  ،5555السورية في 

ات الربيع العربي التي شهدتها املنطقة على اندالع احتجاجات شعبية داخل سوريا مطالبة حفزت موجات ثور 

 بالتغيير.

 تداعيات ألازمة ألامنية في سوريا : ثانيا

   : أفرزت ألازمة في سوريا مجموعة من آلاثار والتي يمكن إجمالها في      

 :وألامني على املستوى السياس ي-9

 ،فرنسا ،الصين ،روسيا ،أصبحت سوريا ساحة لصراع القوى الكبرى وعلى رأسها الواليات املتحدة ألامريكية       

  (554، صفحة 5554)بن عودة،  ألامر الذي انعكس سلبا مسار التسوية السياسية لألزمة السورية. ،بريطانيا

والذي فرض سيطرته على بعض املناطق  ،من جهة أخرى ظهر تنظيم إلارهابي املعروف "داعش" في سوريا      

  (554، صفحة 5554)عجابي،  السورية بعد خوضه ملواجهات مسلحة ضد النظام السوري واملعارضة.

  : الاقتصاديعلى املستوى -2

ارتفاع  ،حيث تراجع احتياط النقذ ألاجنبي ،في سوريا بسبب ألازمة التي شهدتها البالد الاقتصاديلوضع تأثر ا      

تراجع  (45)عالء، صفحة  ،ممارسة الدول الامبريالية لضغط اقتصادي على سوريا ،ألاعباء املالية للحكومة

 مع تعطل صادرات الخدمات كالسياحة. ،حركة التجارة العابرة التي تمر عبر سوريا

(https://bit.ly/3c15ea8 ) 

مليار دوالر مقابل ارتفاع  555ب  5553-5555ة بين عامي الاقتصاديمن جهة أخرى قدرت الخسائر       

عار الوقود ومستلزمات الزراعة في ظل رفع الدعم عن مختلف السلع ألاساسية وارتفاع أس ،معدل الدين العام

 وما نتج عنه من تفش ي ألامراض وتراجع ،ألامر الذي تسبب في عجز املواطنين على اقتناء ألادوية ،للمواطنين

  (5554)بولشفار،   معدل أمد الحياة.

 : على املستوى املجتمعي-3

عالء، ) وحرب مذهبية بين السنة والشيعة. ،تطورت ألازمة في سوريا إلى حرب أهلية شملت كل مناطق سوريا       

من جهة أخرى برزت الانقسامات داخل سوريا بين الطوائف ووجود دول صغيرة كالدولة العلوية  (43صفحة 
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إلامارة الجهادية السلفية بقيادة جبهة النصرة  ،الكيان إلاسالمي املعتدل ،لكرديةالدولة ا ،بقيادة نظام ألاسد

 (44)بن زهرة، صفحة  التابعة لتنظيم القاعدة.

  :على املستوى إلانساني-4

ين ووصول املساعدات للمحتاج الانسانيةفي سوريا في ظل عرقلة عمليات إلاغاثة  الانسانيةتدهورت ألاوضاع 

حسب  5554مليون شخص محتاج في  54.4فقد قدر عدد املحتاجين للمساعدة ب ،داخل ألاراض ي السورية

)مكتب ألامم املتحدة لتنسيق الشؤون إلانسانية،  .الانسانيةما ذكره مكتب ألامم املتحدة لتنسيق الشؤون 

  (5، صفحة 5554

في  الانسانيةمن جهة أخرى أشارت تقارير صادرة عن مجلس ألامن ومجلس حقوق إلانسان حول "ألازمة       

ووجود انتهاكات جسيمة لحقوق إلانسان من قبل ألاطراف  ،الانسانيةسوريا" إلى وقوع جرائم حرب وجرائم ضد 

خالل ألاشهر الستة ألاولى من عام  5455فقد بلغ عدد حاالت الانتهاكات  (554)بن داود، صفحة  املتنازعة.

اعتداءات على  ،الزواج القسري  ،العنف ،العنف الجنس ي ،الاعتقال ،التجنيد ،التشويه ،تشمل القتل 5554

استخدام املستشفيات واملدارس ألغراض  ،املستشفيات والطواقم الطبية ،املدارس والطواقم التعليمية

 .(55-54، الصفحات 5554)ناصر،  .الانسانيةعسكرية ومنع وصول املساعدات 

من سكان سوريا ما ذكره مركز بيو ألامريكي  45في املقابل ارتفعت نسبة الالجئين السوريين والتي بلغت       

 .(45)بن زهرة، صفحة   راسات.لألبحاث والد

جتماعية الا  ،ةالاقتصادي ،السياسية ،مما سبق أثرت ألازمة السورية بتداعياتها في تراجع ألاوضاع ) ألامنية       

في ظل تأزم الوضع ألامني وتعدد القوى املتصارعة. كما أفرز الوضع ألامني املتأزم في سوريا  ،في سوريا( الانسانيةو 

 وإلارهاب مما شكل تهديدا لدول الجوار.   ،تهديدات أمنية عابرة للحدود كاللجوء

 الالجئين السوريين في لبنان : الثالثاملحور 

 ن خالل التطرق إلى أزمة اللجوء السوري نحو لبنان وتعامليتناول هذا املحور واقع الالجئين السوريين في لبنان م

 باإلضافة إلى تقييم وضعية ألامن إلانساني لالجئين السوريين. ،الحكومة اللبنانية مع هذه ألازمة

 واقع اللجوء السوري نحو لبنان : أوال

العاملية الثانية، أين لجأ تسبب الصراع املستمر في سوريا في واحدة من أكبر أزمات اللجوء منذ الحرب   

واستقبل لبنان أعلى نسبة من    .…، وفي مقدمتها لبنان، تركيا، ألاردن، العراقرالسوريون إلى دول الجوا

 (53، صفحة 5554)ناصر واخرون،  مقارنة بباقي الدول املضيفة. 54الالجئين على عدد السكان املحليين 

)ناصر،  .5554من إجمالي عدد السوريين املسجلين في لبنان حتى ديسمبر 45يمثل ألاطفال والنساء  أين

  (55صفحة 
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منهم ما يزيد عن  ،مليون الجئ سوري في لبنان 5.4من جهتها أعلنت منظمة ألاونروا عن وجود ما يقدر ب    

 (Brun, al, 2021, p. 4)مسجلون لدى مفوضية ألامم املتحدة السامية لشؤون الالجئين.  444555

من الالجئين السوريين في مستوطنات أو مباني مهجورة أو غير مكتملة أو أماكن   44أزيد من  يقطن      

وهي موزعة عبر مناطق لبنان منها منطقة طرابلس  (434، صفحة 5555)باسط،  ن،مخيمات غير رسمية بلبنا

 4من إجمالي الالجئين، منطقة وادي خالد والقرى املجاورة لها والتي تضم  44)أبو سمرة( والذي يضم حوالي 

، 5554)دخالة،  آالف عائلة، منطقة عرسال. 55الي آالف عائلة، منطقة عكار والقوى املحيطة والتي تضم حو 

 (43صفحة 

قانونية، مما منعم من  ةمن الالجئين السوريين في لبنان دون حيازتهم لوثائق إقام 43 يعيشفي املقابل       

  (433)باسط، صفحة  الحصول على  العمل والتعليم والرعاية الصحية. 

 

 55/55/5554-55/55/5554عدد الالجئين السوريين في الدول املجاورة خالل الفترة  : (5شكل رقم )

 

 45صفحة  ،بن زهرة من إعداد الباحثين اعتمادا على :املصدر

ان، تركيا لبنكل من ( ارتفاع عدد الالجئين السوريين في دول الجوار،  حيث استقبلت 5يوضح شكل رقم )     

وضاع داخل ألا أعلى نسبة من الالجئين السوريين بسبب الحرب الدائرة في سوريا، والتي تسببت في تدهور  وألاردن

ر ومستوى معيش ي أفضل، فكانت الوجهة ، ما أجبر ألافراد على مغادرة سوريا بحثا عن وضع أمني مستقسوريا

 .بلدا مالئما لالستقرار والبقاء وكونهاالجغرافي  القربدول الجوار بسبب 

 السياسات اللبنانية في التعامل مع أزمة الالجئين السوريين : ثانيا

ى فتح الحدود علقامت الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع املنظمات الحكومية مع بداية اللجوء السوري إلى لبنان   

أمام الالجئين من أجل العبور، لكنها لم تسمح في املقابل ملفوضية الالجئين بإنشاء مخيمات رسمية لألجانب 

  (434)باسط، صفحة  السوريين على ألاراض ي اللبنانية.

-2013/01/01عدد الالجئين السوريين في الدول المجاورة خالل الفترة 
2018/11/12

تركيا

لبنان

األردن

العراق

مصر

دول شمال افريقيا
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ن وصل ما يقارب ثلث عدد سكان لبنان، انتهجت مع استمرار ألازمة وزيادة تدفق الالجئين بأعداد كبيرة أي   

الحكومة اللبنانية سياسة رسمية تهدف إلى تقليص عدد الالجئين السوريين داخل لبنان بسبب الضغط الذي 

قامت  وعليه .الاقتصاديالسياس ي و  الاستقرارفرضته أزمة الالجئين على دول الاستقبال والتخوف من عدم 

، 54/55/5554لحدود اللبنانية أمام الالجئين السوريين الجدد اعتبارا من الحكومة اللبنانية بإغالق ا

باسط، ) وإخضاع الالجئين املتواجدين داخل لبنان لتدابير مكلفة ومعقدة في مجال تحديد تأشيرات إقامتهم.

تصاريح إقامتهم بسبب القيود املفرطة مما جعل السوريين يواجهون صعوبات في الحفاظ على  (434صفحة 

  (Brun, al, p. 38) املفروضة عليهم.

بالتعاون مع منظمات  5555-5554من جهة أخرى اعتمدت الحكومة اللبنانية خطة الاستجابة لألزمة       

ألامم املتحدة ومختلف الهيئات غير الحكومية، تهدف إلى تنظيم املساعدات وإيصالها إلى الالجئين السوريين 

  (55، صفحة 5554)منظمة سيفرورلد، املركز اللبناني للدراسات،  ألاكثر ضعفا في لبنان.

يين لجميع الالجئين السوريين واللبنان الانسانيةستجابة على ضمان الحماية واملساعدة فقد ركزت خطة الا       

ألاكثر فقرا، تعزيز قدرة القطاع العام وإلادارة املحلية من أجل تلبية الاحتياجات ألاساسية لتلك الفئات، دعم 

إال أن غياب إطار  (54)ناصر وآخرون، صفحة  املؤسس ي والبيئي في لبنان. الاجتماعي، ،الاقتصادي الاستقرار

ناني )منظمة سيفرورلد، املركز اللب وطني قوي لالستجابة إلى تدفق الالجئين أدى إلى استجابة غير متكافئة.

   (55للدراسات، صفحة 

بتخفيض رسوم إلاقامة، وقد استفاد من تلك الخطوة  5554قامت الحكومة اللبنانية في بداية عام  كما      

سوري في لبنان حسب ما  4555.555الالجئون السوريون املسجلون لدى املفوضية، في حين تم إقصاء 

  (54ركز اللبناني للدراسات، صفحة )منظمة سيفرورلد، امل صرحت به منظمة هيومن رايتس واتش.

لذا  ،في املقابل اعتبرت النخب السياسية اللبنانية ملف اللجوء السوري بمثابة تهديد لألمن القومي اللبناني      

ظمة )منمما انعكس على خطة الاستجابة لألزمة.  ،تم إضفاء الطابع ألامني على قضية الالجئين السوريين

  (54سيفرورلد، املركز اللبناني للدراسات، صفحة 

 5554    الدولية لالجئين املحتاجين في لبنان خالل عام     الانسانيةمن جهة أخرى تراجعت املساعدات       

الاقتصاد   ثرفي ظل تأ (434صفحة )باسط،  ، مما تسبب في حمل ثقيل للحكومة اللبنانية. 43بنسبة 

لكل سنة من  5.4فقد تراجع معدل النمو الحقيقي في الناتج املحلي اللبناني ب ،اللبناني بالحرب في سوريا

 كما تأثرت املبادالت التجارية بشكل كبير خاصة تجارة ألاغذية. ،سنوات الصراع

(https://bit.ly/31Pvans 54، صفحة) 

املالحظ على السياسة اللبنانية في التعامل مع أزمة الالجئين السوريين أنها سعت لحماية ألامن القومي اللبناني       

بحيث تضع هذه الفئة في وضع هش وهو انتهاك لحقوق محمية  ،على حساب ألامن إلانساني لالجئين السوريين

  دولية.ال الاتفاقياتبموجب املواثيق وا
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 الوضع إلانساني لالجئين السوريين في لبنان : ثالثا

التطرق إلى أبعاد ألامن إلانساني، والتي  يمكن تقييم وضعية ألامن إلانساني لالجئين السوريين في لبنان من خالل

  : يمكن إجمالها في

 : ألامن الشخص ي .9

)باسط، في لبنان   الاستغالل وسوء املعاملة بين الالجئين السوريين ،والزواج املبكر ،عمالة ألاطفال تنتشر

اصر، )ن  مما يشكل تهديدا ألمنهم الشخص ي. ،إلى جانب تعرضهم إلى اعتداءات لفظية وجسدية ،(433صفحة 

 (45صفحة 

 : . ألامن الصحي2

 ةالانسانيمن الالجئين السوريين في مساكن مستأجرة بعقود وهمية ال تخضع للشروط  44يعيش       

ألامر الذي  ،أو لعدم حيازة أوراق ثبوتية قانونية (433)باسط، صفحة  ،كغياب الكهرباء والصرف الصحي

  (54)منظمة سيفرورلد، املركز اللبناني للدراسات، صفحة  انعكس سلبا على أمنهم الصحي.

من جهة أخرى إن أكثر من نصف الالجئين السوريين ال يتلقون العالج في لبنان بسبب عدم القدرة على        

في ظل ضعف البنية التحتية الصحية وانتشار ألامراض املعدية وسط  (434)باسط، صفحة  ،دفع التكاليف

  (54، صفحة https://bit.ly/31Pvans) الالجئين السوريين.

 : . ألامن الغذائي3

من أسر الالجئين السوريين في لبنان من انعدام أمن غذائي متوسط أو حاد خالل عام   43تعاني       

فقد عرفت أسعار املواد الغذائية ارتفاعا مقابل  ،في ظل انهيار الاقتصاد اللبناني (44)ناصر، صفحة  .5554

  (Toman, 2021, p. 3) عيش ي في لبنان.مما انعكس سلبا على املستوى امل ،انهيار العملة

 : . ألامن املجتمعي4

ين مما تسبب في تأجيج الصراعات ب ،أدى اللجوء السوري نحو لبنان إلى إخالل التوازن الطائفي في لبنان      

وآخرون،  )وليام تفجيرات في بيروت.والتي تحولت إلى اشتباكات على طول الحدود السورية و  ،السنة والشيعة

 (54، صفحة 5553

خاصة  ،من جهة أخرى شهدت لبنان توترات قائمة على الطبقية بين الالجئين واملجتمع اللبناني املضيف      

ريين ألاثرياء كما أن الالجئين السو  ،بين الالجئين السوريين ألايسر حاال وبين اللبنانيين ذوي مستوى معيش ي أدنى

 أو ذوي مستوى علمي عالي هم أفضل اندماجا في املجتمع املحلي من الالجئين القاطنين في مستوطنات عشوائية.

   (54)منظمة سيفرورلد، املركز اللبناني للدراسات، صفحة 
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ن ذتها جبهة النصرة في لبنان في إضفاء الطابع ألامني على أزمة الالجئين السورييكما تسببت الاعتداءات التي نف      

رورلد، )منظمة سيف وارتفاع التوتر العام والخطاب العدائي بين الالجئين واملجتمعات املضيفة داخل لبنان.

  (54املركز اللبناني للدراسات، صفحة 

 : قتصاديالا. ألامن 5

منهم على سلة إلانفاق  45ويعتمد  ،من أسر الالجئين السوريين في لبنان تحت خط الفقر 44تعيش       

 44تماد في ظل اع ،الدنيا للبقاء على قيد الحياة رغم الجهود املبذولة والتي شملت برنامج املساعدات النقدية

  (34-35)ناصر وآخرون، الصفحات  من أسر الالجئين على الاستدانة غير الرسمية كمصدر رئيس ي للدخل.

حيث  ،كما يصعب على أطفال الالجئين الالتحاق باملدارس اللبنانية في ظل خصخصة أنظمة التعليم      

في حين قدرت نسبة من  (434)باسط، صفحة  ،من الالجئين باملدرسة يلتحق طفل واحد من بين أربعة أطفال

خالل  35ألاطفال السوريين في سن الدراسة املتواجدين خارج املدارس أو أي نوع من ألانظمة التعليمية ب 

   (44ر وآخرون، صفحة )ناص .5554ديسمبر-5554الفترة ديسمبر

 : . ألامن السياس ي6

تسبب الوضع القانوني غير النظامي لالجئين السوريين في لبنان في تقييد حركة التنقل لدى الالجئين       

 ،عدم القدرة على تسجيل الزيجات والوالدات ،والصعوبة في الوصول إلى آليات ألامن والعدالة في حالة النزاع

 (54)منظمة سيفرورلد، املركز اللبناني للدراسات، صفحة  الاستغالل في سوق العمل.

غياب الرعاية  ،عدم وجود مأوى  : متمثلة في ،مما سبق يواجه الالجئون السوريون تحديات ومخاطر في لبنان      

 ،لةالبطا ،الفقر ،انعدام ألامن الغذائي ،مييز العنصري الت ،التخوف من الوقوع في يد السلطات ،الصحية

 مما يشكل تهديدا لألمن إلانساني. ،سوء املعاملة ...الخ ،الاستغالل

 الخاتمة

بحثا عن وضع أمني مستقر ومستوى أجبرت الحرب في سوريا املاليين على مغادرة سوريا نحو دول الجوار       

 السوريين.أعلى نسبة من الالجئين  تاستقبلالتي  لبنان وفي مقدمتهامعيش ي أفضل، 

  :النتائج التالية  وعليه توصلت الدراسة إلى

كل تهديدا مما يشفي واحدة من أكبر أزمات اللجوء منذ الحرب العاملية الثانية، تسببت الحرب الدائرة في سوريا  -

 ،ورياة والاجتماعية في سالاقتصادي ،لألمن إلانساني في ظل تأزم الوضع ألامني وتراجع ألاوضاع السياسية

 وانتهاك ألاطراف املتنازعة للقانون الدولي إلانساني.
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ية الالجئين في ظل إضفاء الطابع ألامني على قض ،يشكل وضع الالجئين السوريين في لبنان تهديدا لألمن إلانساني-

ت املساعدا تراجع قانونية، ةوثائق إقامعلى  غير الحائزينالالجئين السوريين ارتفاع عدد  ،السوريين

 .الدولية لالجئين املحتاجين في لبنان الانسانية

 : في املقابل تقترح هذه الدراسة جملة من التوصيات املتمثلة في

يجب وضع حد ألزمة الالجئين السوريين باعتبارها أسوأ ألازمات الدولية املعاصرة، من خالل دعم جهود -

 .وتشجيع عودة الالجئين السوريين إلى سوريا ،العمل على إنهاء الحرب في سوريا ،الدولية ملواجهة هذه ألازمة

يجب على الحكومة اللبنانية تكييف سياستها في مجال التعامل مع أزمة الالجئين السوريين مع املعايير  -

ملتعلقة االدولية خاصة  الاتفاقياتالتي أقرتها ا ،واحترام وضمان الحقوق لالجئين السوريين الانسانية

 .باللجوء دون أي تمييز

 

 : قائمة املراجع

 املراجع باللغة العربية : أوال

.I الكتب : 

 : إلامارات العربية املتحدة، ألامم املتحدة في تسوية ألازمة السوريةدور (. 5554) عالء، عبد الحميد عبد الكريم.-

 إلامارات للدراسات والبحوث إلاستراتيجية.مركز 

.II املقاالت : 

ة وتهديد جائحة الكورونا ) الاقتصاديبين خطر ألازمات  : (. "الوضع إلانساني لالجئين5555) .سميرة ،باسط -

 444-444 : (5) 4 :املجلة الجزائرية لألمن إلانساني  ،دراسة حالة الالجئين السوريين في لبنان("

في سوريا تحت مبدأ  الانسانيةني للحالة (. "الوضع القانو 5554) .سالطني إدريس، دمحم ياسين مختار ،بن داود -

 131-107: (4) :مجلة آفاق لألبحاث السياسية والقانونية  ،التدخل إلانساني"

مجلة البحوث  ،(. "سياسة مجلس ألامن الدولي تجاه ألازمة السورية الراهنة"5554) .يوسف ،بن عودة -

 544-554 : (4) :القانونية والسياسية 

 ،("5554-5555(. "ألابعاد إلاستراتيجية للتدخل العسكري في ألازمة السورية )5555) .علي ،بن زهرة -

 44-44.: (4) 3 :السياسة العاملية

 ،لبنان ،"تداعيات أزمة الالجئين السوريين على دول الجوار الجغرافي ) تركيا (.5555) .مسعود ،دخالة -

 63-50 : (5) 55 :الانسانيةاملجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية و  ،ألاردن("

مجلة  ،دراسة مواقف الدول املؤثرة منها" : 5554-5555(. "ألازمة السورية 5554) .يوسف حمد ،زياد -

 45-44 : (4) :اتجاهات سياسية 
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بين الجهود الحكومية ومنظمات  : (. "املقاربة الجزائرية في التعامل مع الالجئين السوريين5554) .شريفة ،كالع -

 43-45 : (4) 5 :مجلة مدارات سياسية ،تمع املدني"املج

مجلة  ،(. "الهجرة الدولية دراسة في إطار القانون الدولي"5554) .ناظر أحمد، منديل ،أحمد عبد هللا ،املاض ي -

 555-544: (5) 4 : تكريت للحقوق 

 454-344 : (34ب ) :الانسانيةمجلة العلوم  ،-إلاطار القانوني واملفهوم -الالجئ (. 5554) .وداد ،سايغي-

ألاردن دراسة  : (. "تداعيات ألامن السوري على ألامن إلاقليمي5554) .ناريمان نحال، عبد املالك بولشفار-

 554-554 : (5) 5 :مجلة مدارات سياسية ،حالة"

لحقوق والعلوم مجلة ا ،(. "انعكاسات ألازمة السورية على نمط إدارة ألازمات الدولية"5555) .الياس ،عجابي-

 555-554 : (5) 55 : الانسانية

دراسة حالة  : (. "قضايا الالجئين في إلاستراتيجية ألامنية الجديدة لالتحاد ألاوروبي5555) .إدريس، عطية -

 545-554: (5) 55 :املجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعالقات الدولية ،السوريين"

-دراسة حالة جامعة الدول العربية -"ألازمة السورية والتنظيم إلاقليمي .(5554) .عبد الرحيم حمد ،العرقان -

  35-4 : (4) :مجلة الناقد للدراسات السياسية ،"

IIIملتقيات. : 

ألامن  : وقائع املؤتمر الدولي الافتراض ي، دراسة في املفهوم وألابعاد : ألامن إلانساني (.5555) .ليندة ،أونيس ي-

 .5555جانفي  55-54املركز الديمقراطي العربي، أملانيا.  إلانساني في ظل التحديات العاملية املعاصرة.

 : وقائع املؤتمر الدولي الافتراض ي، في القانون الدولي العام (. مفهوم ألامن إلانساني5555أحمد. ) ،حجازي  -

 .5555جانفي  55-54املركز الديمقراطي العربي،  انيا.ألامن إلانساني في ظل التحديات العاملية املعاصرة. أمل

دراسة في التحديات والجهود  : (. التغيرات املناخية وألامن إلانساني5555سامي. ) ،بخوش، صليحة ،دمحمي-

 نيا.األامن إلانساني في ظل التحديات العاملية املعاصرة. أمل : وقائع املؤتمر الدولي الافتراض ي، الدولية لحماية البيئة

 .5555جانفي  55-54املركز الديمقراطي العربي، 

ألامن إلانساني في ظل  : وقائع املؤتمر الدولي الافتراض ي، (. ماهية ألامن إلانساني5555حفظاوي. ) ،سعيد-

 .5555جانفي  55-54، املركز الديمقراطي العربي، التحديات العاملية املعاصرة. أملانيا

.IV التقارير : 

تقرير أوضاع نصف شهري رقم  : ألازمة السورية (.5554) .الانسانيةمكتب ألامم املتحدة لتنسيق الشؤون -

 أوتشا : سوريا ،4

. Vاملواقع الالكترونية : 

 ،  54/54/5555،آلاثار إلاقليمية للصراع في سوريا : تداعيات الحرب  :تقرير ،البنك الدولي-

https://bit.ly/3c15ea8 ،53/55/5555 : صفحتاريخ الت  

،   54/55/5555،حماية الالجئين في القانون الدولي ،املنظمة العربية للهالل ألاحمر والصليب ألاحمر-

https://bit.ly/3c2YbxP  ،53/55/5555 : تاريخ التصفح  

الالجئون  : بناء السالم ضمن الاستجابة ألزمة الالجئين (.5554) ،املركز اللبناني للدراسات، منظمة سيفرورلد-

 53/54/5555 : تاريخ التصفح،  https://bit.ly/30a2Mvx ،5554أفريل  ،السوريون في لبنان
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، 5554-5555دور ألامم املتحدة تجاه ألازمة السورية في الفترة من   ،عبد املعطي أحمد عبد املعطي ،أبو اليزيد -

 : تاريخ التصفح ، https://bit.ly/3nixHi5 ،54/54/5555 ،املركز العربي الديمقراطي

53/55/5555 

، تقييم العوامل التي تساعد وتمنع انتشار العنف :امتداد الصراع في سوريا (.5553) ،وآخرون ،يونغ ،وليام -

5553، https://bit.ly/3n2Oshd  ،54/55/5555 : تاريخ التصفح 

 ،لالجئين السوريين في لبنان بحث في مجال توفير مأوى مؤقتة :؟هل لهم من مأوى   ،آخرون ،ياسين ،ناصر -

5554، https://bit.ly/3C44XOg  ،53/54/5555 : تاريخ التصفح   

 ،5554 ،من الحقائق وألارقام حول أزمة اللجوء السوري 555، ياسين ،ناصر -

https://bit.ly/3knKyO4  ، 53/54/5555 : تاريخ التصفح   

سبتمبر ، والاجتماعي في لبنان الاقتصاديتقييم تداعيات ألازمة السورية على الوضع  ،(5554)د.م، -

5554،https://bit.ly/31Pvans  ،54/55/5555 : تاريخ التصفح 

 

 املراجع باللغة ألاجنبية : ثانيا

I. Rapport : 
- Brun, Catrine and al. (2021). The economic impact of the syrian refugee 

crisis in Lebanon, world reffugee α migration council research report, 

London : Centre for Lebanese Studies for the World Refugee & Migration, 

- Toman,Will. (2021). Syria Transition Challenges Project, Research 

Project Report, Geneva : The Geneva Centre for Security Policy and The 

Center for Strategic and International Studies. 
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 د. بودا دمحم

 أستاذ محاضر صنف أ، عضو هيئة التدريس

بجامعة دمحم بن أحمد،     

الجزائر  - 6وهران   

 والدولي( الوطني القانوني النظام في وضوابطه إلانساني اللجوء حق )إشكالية
 

 :امللخص
 

 عرفت املنطقة العربية لفترات طويلة ظاهرة الهجرة سواء كانت فردية أو جماعية جراء العديد ألاسباب

لى ع  ة والسياسية املرتبطة بأزمات داخلية وأخرى دولية، لكن هذه الهجرة ترتبت عنها عديد النتائجالاقتصادي

املستوى القانوني، كما في الجانب إلانساني والاجتماعي، ألجل كل هذا توجب البحث عن الضوابط القانونية التي 

أو غير  نتيجة الهجرة بنوعيها النظامية  تحمي الحق في اللجوء بشتى أبعاده واملتصل بدوره بحقوق أخرى مرافقة

الحق  الداخلية للدول املستضيفة والتي توفر  ئية والنصوصالشرعية وفق ما تكفله قواعد القانون الدولي الحما

ب ما الظرف وخاصيته في الزمان واملكان على حسا  في اللجوء، لكن بضوابط متباينة تمتثل في الغالب لطبيعة

 والقضائيةـ  تتضمنه قواعد حقوق إلانسان وضماناتها القانونية

 الطعن، إلاقامة، الحمايةالكلمات املفتاحية: الهجرة، الاحتجاز، الترحيل، 

 
   نبذة تعريفية عن الباحث:

 

ون قان أستاذ جامعي وباحث أكاديمي متحصل على شهادة دكتوراه في القانون والعلوم السياسية تخصص

دستوري، مشارك في العشرات من امللتقيات الدولية والوطنية، نشر عديد من الدراسات وألابحاث العلمية في 

ة بحث التكويني الجامعي حول املواطن. الدولية والوطنية املحكمة، مدير مشروع وحدة برنامجالعديد من املجالت 

 عضو مخبر حقوق الطفل ودسترة آليات املنازعة في ظل قواعد الحكامة ودولة القانون،

 :مقدمة

أهمية بالغة لدرجة تشترك فيه عديد إلارادات الدولية الحكومية، واملنظمات  إلانسانييحتل موضوع اللجوء    

ر الحكومية الوطنية غيالحقوقية الدولية غير الحكومية، وتلك الوطنية على غرار املشرع ألاساس ي وكافة الهيئات 

سائل قانونا وو بغرض تأمينه وحمايته وكفالة ما يستتبع حق اللجوء من حقوق، وتأكيدا للضمانات املقّررة 

الحماية إلاجرائية، بذلك فان أحسن حماية لحق ألافراد في طلب اللجوء والاستفادة منه تتقرر بتوفير امليكانزمات 

الدولية والوطنية، كما في تمكين السلطة القضائية من الوسائل الضرورية في مواجهة تجاوزات القائمة وفي 

ية، هذا ألن الارتباط جّد وطيد بين كل من الحق في طلب اللجوء السهر على التطبيق الصحيح للقواعد القانون

 والاستفادة منه في ظل القواعد القانونية والضمانات املقّررة.
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تقتض ي مسألة البحث تسليط الضوء على الوضعية القانونية لطالب اللجوء والذي هو في أغلب الحاالت ضحية 

ولة القانونية في التكفل به اجتماعيا وماديا، من ذلك حقه في الهجرة غير الشرعية، بما قد يقرر مسؤولية الد

ذلك من حقوق الرعاية الاجتماعية، والتكفل بحقوق ترتب عن حين الفصل في طلبه، و ما ي إلىمؤقتا  إلاقامة

م ي النظاضوابط هذا الحق ف إلىوالاستفادة منه التطرق  إلانسانيلهذا نسعى بعد تعريف الحق في اللجوء  العالج.

القانوني الوطني والدولي عن طريق الاستعانة باآلليات القانونية والقضائية لتكريسه، وهذا من خالل التساؤل 

 بداهة عن املقصود بحق اللجوء إلانساني وضوابطه؟

لهذا كانت التساؤالت ألاساسية تتمحور حول التحديات املرتقبة من الدولة التي تنطلق منها الهجرة، كما الدولة     

املضيفة في تحمل مسؤولياتها اتجاه الالجئ بتسخير كافة إلامكانات من خالل ترسانة القواعد القانونية 

 00-25قانون ، باألخص ما جاء في املعاهدات الدولية وقواعد القانون الوطنيمنها والقضائية، لنخص بالذكر 

 املتعلق بوضعية ألاجانب املقيمين بالجزائر.

ي؟ وماهي والقضائ في النظام القانوني إلانسانياللجوء في حق اس ي حول ما املقصود بالليطرح إلاشكال ألاس   

هذا سنأتي في هذه لالضمانات املقررة لطالبي اللجوء إلانساني واملستفيدين منه، وآلاليات القائمة على تكريسها؟ 

الالتزام و  إلانسانعد حقوق في ارتباطها بقوا إلانسانيالدراسة لتسليط الضوء على مفهوم قواعد حق اللجوء 

بأحكامها في قواعد القانون الداخلي بواسطة إيجاد أساليب متعددة لتكريسها عمليا بالنظر إلى أهمية 

عنها من آليات تسهر على حماية الحق في طلب اللجوء والاستفادة منه ينجر وإلاعالنات الدولية، وما  الاتفاقياتا

ن يتطرق أساسييبحثين على ذلك سنتناول دراسة موضوع حق اللجوء في مللحد من شتى صور الانتهاكات. بناء 

اصره في القانون الدولي والوطني، بينما يتطرق املحور الثاني بعن إلانسانيألاول بفروعه ملفهوم حق اللجوء بحث امل

 لضوابط الحق لحمايته وتفعيله عمليا.

 في النظام القانوني: إلانسانيحق اللجوء  إشكالية ألاول:بحث امل

ها ضمن ظاهرة الهجرة بنوعي إلانسانيمسؤولية السلطات العمومية ال تتقرر إال بعد طرح مسألة طلب اللجوء 

الشرعية وغير الشرعية في سياقها الصحيح الاجتماعي، القانوني حتى نصل إلى إيجاد الحلول املناسبة، ذلك أن 

ى عمومها سواء كانت شرعية أو غير شرعية، ألن حتى اللفظ أو الوصف مسؤولية الدولة تتقرر في حالة الهجرة عل

 الثاني ال يفقد الالجئ املهاجر حقوقه وفق النصوص الدولية وحتى الداخلية.

 :إلانساني ءمفهوم الحق في اللجواملطلب ألاول: 

م به ، ومن املسلينصرف مصطلح ألاجنبي من وجهة نظر أي دولة، إلى كل من ال يحمل جنسيتها، من ألاشخاص 

أن لكل دولة الحق في وضع القواعد املنظمة ملركز ألاجانب املقيمين على إقليمها بشرط عدم إلاخالل بأي من 

قواعد القانون الدولي العام املرتبطة بحقوق إلانسان أو تلك املبينة للحد ألادنى الواجب الالتزام به في معاملة 
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يجوز لها وضع منع مطلق لدخول ألاجانب إلى أراضيها حتى وان قامت بوضع ألاجانب، إذ من املؤكد أن الدولة ال 

قيود لدخولهم وإقامتهم بها حماية ألمنها ومصالحها الحيوية، كما أنها تحتفظ في حدود احترام قواعد حقوق 

 إلانسان، ودون تعسف بحق إبعاد أي أجنبي عن إقليمها عند وجود ما يبرر ذلك

أن واقع املجتمعات يثبت وجود  إالفراد على الحماية القانونية الكافية في دولهم، ألاصل أن يتوافر ألا     

مسألة قديمة قدم ألازمات التي شهدتها املجتمعات  إلانسانيتعد مسألة اللجوء  إذاستثناءات لهذه القاعدة، 

ه وأقسامه اللجوء بأنواع لتنظيم إلانسانالدولية حماية لحقوق  الاتفاقياتأن تدخلت ا إلىالبشرية طلبا لألمان 

 الانسانيةفردي، جماعي، سياس ي، اقتصادي، سواء بسبب الفرار من الحروب أو الاضطهاد أو ألاوضاع 

لتي قد ا .الخ. لجوء تتراوح وضعياته كما شروطه بين لجوء اختيار أو قسري طلبا للحماية والاجتماعية الصعبة.

 توفرها دول اللجوء.

 ، واللجوء بمعنى املالذ والحصن. إليهأي أضطر  الش يء إلىلتجاء ولجأ اللجوء لغة من امللجأ والا

 :إلانساني ألاساس القانوني للحق في اللجوءالفرع ألاول: 

نصت املواثيق الدولية والقواعد الداخلية على حق ألافراد في الحركة والتنقل، وهذا ما يعطي أساس قانوني 

دولهم، بما يتيح لهم فرصة طلب اللجوء وإلاقامة في دول أخرى، لكن لحمايتهم عند تعرضهم ملضايقات في 

مستوى الحماية يتراوح من نظام قانوني إلى أخر بحسب الدور املنوط بالسلطة القضائية في السهر على تطبيق 

 قواعد الحماية املنصوص عليها.

 :في اللجوء إلانساني الحق قيمة دستورية ملمارسةأوال: ال

لدستوري في العديد من املواضع الى ألاساس الدستوري لحق الالجئ في ممارسة حقوقه بدء من أشار املشرع ا

بقوله: يتمتع كل أجني يتواجد فوق التراب الوطني بشكل قانوني بحماية القانون لشخصه وأمالكه.  12نص املادة 

و ال يمكن بأي حال تسليم أال يمكن تسليم أحد إال بمقتض ى اتفاقية دولية مصادق عليها، أو بموجب قانون. 

ابعاد أي الجئ سياس ي استفاد قانونا من حق اللجوء. بينما نجد في القانون املقارن وتحديدا الفرنس ي حركية 

: كل شخص  0002نص الفقرة الرابعة من مقدمة دستور الجتهاد قضائي من املجلس الدستوري استنادا على 

وصف  لىإق في اللجوء في ألاراض ي الفرنسية. وذهب البعض مضطهد بسبب نشاطه للدفاع عن الحرية له الح

بالصفة الفارغة، اذ كان تأثيرها ضعيف، لكن تغير الوضع بفضل التأثير الواسع  .000هذه املادة بأنها قبل 

الدولية في هذا الشأن، لهذا قيل بأنه حق اتفاقي أكثر منه حق دستوري، وبأن ألامر يتعلق بحق طلب  التفاقياتال

جوء ، وليس حق الحصول على اللجوء بسبب الدور الهام لسلطة الدولة السيادي، لهذا اعترض مجلس الدولة  الل

على قابلية النص املذكور أعاله في التطبيق املباشر عند غياب شروط تشريعية  0051سبتمبر 72بحسب قرار 
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يناير  20بتاريخ  020-20ستوري لتطبيقه، وهذا بعد أن أخد حق اللجوء قيمة دستورية في قرار املجلس الد

0020   

ا في أراض ي مؤقت إلاقامة، كما أن الحق في طلب اللجوء يقر قانونا الحق في إلاقامةحق يتولد عنه باقي الحقوق في 

ويترتب  حول التحكم في الهجرة. .000أغسطس  07بتاريخ  71.-.0الدولة بحسب قرار املجلس الدستوري 

 لنتائج ذات ألاهمية الواسعة من الجانب القانوني على النحو التالي:عن هذا القرار العديد من ا

 الاعتراض في مواجهة الدولة ، كما أنه بإمكانقد يصبح حق شخص ي وحق للفرد  إذحق اللجوء تتغير طبيعته، -

 الاتفاقي.حق دستوري مستقل متميز عن الحق 

لحق أرضية ومضمون ملموس، ويوجد على حق يتغير مضمونه عندما يدرج مجموع الصالحيات التي تعطي ل-

راسة ، وبشكل موازي الحق في دإلاقليماملؤقتة، والذي يفترض الحق في دخول  إلاقامةرأس الصالحيات الحق في 

 طلب اللجوء.

 7222التي أقرتها املجموعة ألاوربية باألخص بعد سنة  الاتفاقياتوجود تطور للحق في اللجوء بتأثير من ا

، ولقد صدرت العديد من القرارات 0002،  وأمستردام 0007، وشنغن 0051ماسترخت  الاتفاقياتاستجابة 

 لتكريس الحق في اللجوء وحماية لحقوق الالجئين واملهاجرين. الاتحادمن املحكمة ألاوروبية في مواجهة دول 

د الصا لألفراد، وبوجو أن الحق في اللجوء لزال تعبير عن سلطة الدولة بدال أن يكون حقا خبذلك يستخلص 

 مقابل تردد وتصدي لسلطة الدول. إقرارهدولية أكبر في  إرادة

 املركز القانوني لطالب اللجوء:ثانيا: 

من مزايا اللجوء القانوني عند توافر شروطه بالكيفية املنصوص عليها  ةيتم الاعتراف بحق الفرد في الاستفاد   

ف واضح بين مواقف الدول، ألامر الذي يؤدي باالعتراف بالحق لدى البعض الدولية، الا أن الاختال  الاتفاقياتفي ا

ية ال الحماية القانونية الدول إنورفضه عند البعض ألاخر باختالف الدواعي ألامنية واملواقف السياسية للدول. 

في الفقرة  اءيتم توفيرها لكل الجئ ، بل فقط ملن يكون مستحق لها ، حيث أنها تبدل ملحتاجيها على نحو ما ج

باستبعاد املتابعين بجرائم الحق العام أو عن أفعال  إلانسانالعالمي لحقوق  إلاعالنمن  00الثانية من املادة 

 تناقض مقاصد ألامم املتحدة ومبادئها.

 :إلانساني اللجوءاملطالبة بالحق في أسباب املطلب الثاني: 

يختلف تصنيف اللجوء باختالف ألاسباب التي تدعو إليه وتقف ورائه، نفس ألاسباب التي تدعو إلى قيام ألافراد 

باالنتقال من دولة إلى أخرى عن طريق الهجرة بأنواعها سواء شرعية أو غير شرعية يترتب عنها محاولة تسوية 

تجد مبررها في العديد من ألاسباب تنحصر غالبا في الوضعية القانونية بقصد إلاقامة املؤقتة أو الدائمة، هجرة 
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أسباب سياسية ترتبط باالنتماء السياس ي، وأخرى اقتصادية بسبب الفقر والعوز بهدف تحسين الوضع 

 الاجتماعي أو طلب الحماية من الاضطهاد.

 

 الفرع ألاول: الحق في اللجوء إلانساني نتيجة الهجرة:

الدولية كفيل على تحديد مضمونه وأثاره على املستوى القانوني، لكن  اقياتالاتفاعتماد الحق في اللجوء في ا

النظم القانونية لم تعتمد نفس السياسة في التعامل مع املهاجرين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم من ذلك الدول 

قاربة مثل أملانيا وفرنسا، ليس لها نفس الرؤية وامل Des pays d'immigrationالتي تعتبر دول هجرة  

، هذه الدول سواء Des pays d'émigrationللمشكل مقارنة بتلك الدول التي تعد دول تصدير هجرة 

املستقبلة للهجرة أو املصدرة لها دفعتها الظاهرة إلى اتخاذ تدابير وتبني مواقف نتاج تنسيق يتراوح حدة وخفة 

الثاني من الدول لم يكن لها إال وجهة نظر نظرية بالنظر إلى ردود ألافعال القائمة في ظروف معينة. ذلك أن النوع 

للمسألة إلى أن أصبحت نفسها معرضة ملشاكل الظاهرة مثل اسبانيا وايطاليا والتي تحولت إلى دول مستقبلة 

يمكن القول بإمكانية التمييز بين ألاجانب الذين يكونون في وضعية قانونية وأولئك  عوض تصديرها للهجرة.

غير قانوني. الفئة ألاولى يعترف لها على العموم بفئة الحقوق والحريات املضمونة، لكن تحرم الذين هم في وضع 

والحق  هفي حين الحقوق الدائني من فئة من الحقوق هي الحقوق التشاركية املرتبطة باألهمية النوعية للمواطنة.

قر لهم هم في وضعية غير قانونية فان أفي املساواة تبقى موضع اختالف، تباينت الحلول فيها. أما ألاجانب الذين 

ان ف الدائنيهبفئة الحقوق والحريات في مجملها وفي ألاساس ي منها، إال أن هذا تم بمحدودية، أما عن الحقوق 

بعض الدول اعترفت لهم باالستفادة على ألاقل خالل الفترة املؤقتة النتظار تسوية الوضعية، وأحيانا أخرى 

كل هذا يمهد للحديث عن الوضعية في الجزائر التي تعتبر من الدول القالئل التي تستجمع متناقضات  خارجها.

،وبالنظر للمشاكل  un pays d'immigrationالهجرة إذ تعد بالنظر إلى موقعها دولة وفادة هجرة 

،ثم بين هذا   un pays d'émigrationة التي مرت عليها اعتبرت دولة نزوح وهجرة  الاقتصاديالسياسية و 

 .un pays de transit وذاك أصبحت دولة عبور الهجرة 

 الهجرة لغة:أوال: مفهوم 

لفظ الهجرة في اللغة له أصالن ألاول يدل على قطيعة وقطع، والثاني يدل على شد الش يء وربطه. وفي املعجم 

وقد نقل في املعنى تهجر وتمجهر أي  الهجر ضد الوصل، وهجر القوم من دار إلى دار، أي ترك ألاولى ألجل الثانية.

تشبه باملهاجرين .الهجر والهجير والهاجرة يقصد به نصف النهار عند اشتداد الحر، كما يقال رماه بالهاجرات 

 أي باملهجور من كالم الفضائح الذي ال خير فيه، ويقولون هذا ش يء هجر أي ال نظير له من جودته 

 جزائري بالخارج:الوضعية القانونية لالجئ الثانيا: 
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لقد عرفت الجزائر موجات هجرة للعمل أثناء الاستعمار وبعد الاستقالل استمرت الظاهرة في ظل املشاكل    

ة والسياسية ، مع ذلك ال يمكن ترك ألاوضاع دون اكتراث السلطات العمومية، باألخص أن الهجرة الاقتصادي

 اخيل النفط .دالثاني لحركة ألاموال بعد م تساهم مواردها في إنعاش الاقتصاد، ولكونها املصدر

تعقدت بصدور اتفاقية شنغن في سنة ظاهرة أن الذلك  للظروف ألامنية، 0007وازدادت حدة الهجرة بعد أزمة 

رفع الحواجز والحدود بين رعايا الدول ألاوروبية في مقابل وضع شروط قاسية في مواجهة باقي الدول عد ب 0051

، باألخص أن السياسات ألاوروبية لم تأخذ  7221حواجز بالتوقيع على اتفاقية برشلونة ألاخرى . وازدادت ال

بعين الاعتبار تنمية دول انطالق الهجرة اقتصاديا، بل أننا نجد تنديد من الكثير بتحويل دول الجنوب إلى حراس 

 للحدود ألاوروبية.

 موقف الشريعة إلاسالمية من الهجرة:ثالثا: 

الدولية يتسق في مضمونه أكثر مع املوقف الذي كانت الشريعة إلاسالمية  الاتفاقياتحته االتعريف الذي طر 

سباقة إليه بكثير في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني أدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم 

 (. 22سورة إلاسراء، آلاية  ) على كثير ممن خلقنا تفضيال

دون تمييز جنسهم أو جنسياتهم ،خطاب جاء في كتابه املنزل من املأل ألاعلى الباقي  لكل بني البشرالتكريم موجه 

في ألارض والحمل في البر والبحر يتم بتسخير قوانين الطبيعة ونواميسها بجعلها موافقة لطبيعة الحياة 

 مناص من البحث عن السند الشرعيإن كانت الشريعة إلاسالمية أحد مصادر القاعدة القانونية ،فال  .الانسانية

في تحديد سلوك الهجرة مقارنة بالتوصيف القانوني ألنه ال يمكن إلابقاء على املفهوم السلبي للهجرة أمام 

معطيات موضوعية تتمثل في انسداد ألابواب في وجه الفرد ليجد السبيل الوحيد الانتقال إلى بلد أخر قد ال يقيم 

الهجرة قد ال تكون خيارا حرا للمجازفة بالحياة، إنما ضرورة  عيش أحسن. نفس الحواجز، بل يوفر ظروف

والتي تعد ألاسباب الرئيسية للهجرة حتى وان  وسياس ي اجتماعي اقتصاديتستدعيها ظروف حتمية ذات طابع 

لذلك قواعد إلانصاف تقتض ي البحث عن أسباب الهجرة حتى نتمكن من معالجة املشكلة من  سميت بالسرية.

 اسها وليس النظر في النتائج ومخلفات تلك ألاسباب.أس

لنا في تاريخنا إلاسالمي مالمح لهذه الهجرة سواء إلى الحبشة للفرار من الاضطهاد ونفس املوقف في الانتقال من 

مكة إلى املدينة بحثا عن أفق جديد، بل كانت الهجرة حال وانفراجا ببداية مرحلة ونهاية أخرى، سطر من خاللها 

 ريخ أمة بأكمله بدأت خطواتها بالتاريخ الهجري .تا

وكأن الهجرة دعوة إلعادة النظر في الواقع وتغيير للمواقع، يقول تعالى في هذا الصدد: والذين أمنوا والذين 

وقوله  (.001سورة أل عمران، آلاية  هاجروا وجاهدوا في سبيل هللا أولئك يرجون رحمة من هللا وهللا غفور رحيم)

خر: فاستجاب لهم ربهم أني ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالدين آفي موضع تعالى 
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وقد جاء التعبير القرآني في مشهد حي نابض بالحركة  (.705هاجروا وأخرجوا من ديارهم ) سورة البقرة آلاية 

الئكة الذين توفاهم امل : إنقوله تعالىالوجوبية في  والحوار حول مسألة الهجرة في عرض ينتقل من الضرورة إلى

قالوا كنا مستضعفين في ألارض!  قالوا ألم تكن أرض هللا واسعة، فتهاجروا  ..ظالمي أنفسهم ..قالوا فيما كنتم؟

فيها ؟.. إال املستضعفين من الرجال والنساء والولدان ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال، فأولئك عس ى هللا 

وكان هللا عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل هللا يجد في ألارض مراغما كثيرة وسعة .ومن يخرج من أن يعفوا عنهم 

نساء آلاية ) سورة ال.هللا ورسوله ثم يدركه املوت فقد وقع أجره على هللا وكان هللا غفورا رحيما إلىبيته مهاجرا 

 (.022إلى  02من 

واسعة..وكأي من دابة ال تحمل رزقها هللا يرزقها وإياكم. )سورة  وفي قوله تعالى: يا عبادي الدين أمنوا إن أرض ي

 (. 22العنكبوت ،آلاية 

فيها همة النشاط ويدفعها إلى مطاردة  البشرية يحركالسامي نجد معالجة للنفوس  في هذا الخطاب القرآني

حاولة على عدم امل، فمن مسائلة املالئكة للمخاطبين لحظة الاحتضار نلمس التأنيب والتحسرعوامل الضعف 

ش يء أخر يكمن في حرصهم على املال واملصالح  إنما ،إذ لم يكن العجز هو ما يحملهم على قبول الاستضعاف،

 في ضيق من أمره وأرض هللا واسعة والهجرة مستطاعة. ملن استكان للخوف وتمسك باألفق املسدود

جد عذرهم ظاهر وعجزهم بين، ن، والنساء وألاطفالحيلة لهم في البقاء من الشيوخ  وهنا الخطاب يستثني من ال

أنه حكم عام يتجاوز الحاالت الخاصة التي نزل فيها، عندما يفر املرء مهاجرا بدينه ونفسه متجاوزا أالم الهجرة 

حياة دعوة إلى الهجرة وللنجاة من ضيق ال ويتيح له الاستمتاع بالحياة. ومتاعبها في أي مكان من ألارض يأمن فيه

غايته فقد وقع أجره على هللا ، أجر الهجرة وتكبد مشاق الرحلة، ألن هللا خالق الناس  إلىسعتها، وان لم يصل  إلى

يعلم أن الهجرة عسيرة على النفس والتجرد من صلة القربى وألاهل والوطن أمر شاق واستقبال الحياة في أرض 

ان كان هاجس ألاس ى ملفارقة الوطن يحرك جديدة تكليف صعب. دعوة من هللا إلى الهجرة عن ضيق الحال و 

 عبادي وبلمسة ثانية فيها تنبيه بسعة ألارض . النفس مقابل هذا نجد نداء هللا تعالى بقوله يا

إلى حد املوت في الصحراء وقطع البحار متقاربة  ربما كانت املسافة الزمنية قائمة لكن متاعب الهجرة ومخاطرها

 الفارق . ألاهداف مع مراعاةوشبه متكررة، وان لم تكن لنفس 

إال وقع و  فان كان الخطاب ملن في سعة من أمره بحثه على الهجرة وسلك مصاعب الطريق الشائك في سبيل ذلك،

جد املهاجر في املقابل، قد ي فما الحال ملن يعاني ألامرين في الجانب املادي واملعنوي معا. في وصف ظالمي أنفسهم

ربة بإيجاد التكفل الالئق وهي حالة نجد صورتها كذلك في القران الكريم في قوله ما يخف عنه مشاق السفر والغ

 تعالى:)والذين تبوأوا الدار وإلايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم(.
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هذه املقتضيات تدفع إلى أن تتحمل السلطة مشقة السفر، فالهجرة مكابدة ومعاناة للفرد تزيد حدة مآسيها 

ولياتها لتجنب تعريض أفرادها إلى املخاطرة بأنفسهم، بل حري بها الاستفادة من سواعد العامة القائمة مسؤ 

 أبنائها بتوفير برامج لتأهيلهم علميا ومهنيا ليصرفوا النظر عن الهجرة .

هجرة لاباستعراض الجانب القانوني بمستوييه الداخلي والدولي ثم الشرعي يتبين التباين في التعامل مع مسألة 

 كون في الغالب قسرية نتاج ظروف حتمت املعنيين املجازفة بحياتهم لقاء البحث عن وضع معيش ي أحسن.التي ت

 الدولية في تعريف الظاهرة أقرب من املوقف الذي تتبناه الاتفاقياتليتكشف لنا بأن املوقف الدولي من خالل ا

ة ووضع يتمكن من املواجهة الصحيح الشريعة إلاسالمية، مما يستدعي تصحيح املعنى في التشريع الوطني حتى

 إيجاد وسائل الحماية القانونية والقضائية الضرورية. وإنما آلاليات الكفيلة ليس باملكافحة العقابية،

إجراء تحليل لظاهرة الهجرة في النصوص القانونية ومدى مسؤولية الدولة عن نتائجها من خالل  هذا ما يدفع إلى

ألاجنبي باعتباره مقيم مؤقتا في بلد مستضيف مقارنة بالحقوق املمارسة من باقي املقارنة بين وضعية املهاجر 

 املواطنين آلاخرين.

 القيود القانونية في مواجهة الهجرة:الفرع الثاني: 

أمام تضاعف ألاعداد املتزايدة من املهاجرين بررت الدول ألاوروبية ردود فعلها بالتقييد من شروط الدخول 

تتقاذف كل من الدولة والجماعات املحلية املسؤوليات في تحمل عبئ التكفل، كل يرمي الكرة على وإلاقامة، وقد 

عاتق الطرف ألاخر، ألاولى تقول بأنها مشكلة محلية، والثانية بأنها وطنية بالنظر إلى تفاقمها وعجز الهيئات عن 

 تلبية الحاجيات املتزايدة وعدم توافر أمكنة الاستقبال.

 القانوني للتدخل التشريعي الردعي : السندأوال: 

شهدت الساحة القانونية حركية واسعة بغرض التحكم في ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خالل نصوص 

، تداركا للنقص التشريعي الذي كان سائدا في مرحلة  22/ 20و ، 00/ 25قانونية عديدة منها أحكام قانون 

من  101وفق نص املادة  زمنية شهدت فراغ قانونيا كان القضاء الجزائي يواجه ظاهرة الهجرة السرية بتجريمها

 .7225إلى غاية  52-22القانون البحري رقم 

ب واطئ الغربية نحو اسبانيا أصبحت تستقطإذ بعدما كانت تتم العملية من املواطنين الشباب انطالقا من الش

السنية ومن الجنسين إلى أن التحاق ألاجانب من كل الجنسيات لتتعمم الظاهرة وتشمل أغلب  كل ألاعمار

 الشواطئ الساحلية بالخصوص اتجاه ايطاليا.
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مبدأ ماش ى و لكن يعاب على أحكام القضاء استناد القضاة فيها على القياس في مسائل جنائية، وهو ما ال يت

 ،الشرعية، وكذا قواعد قانون العقوبات املاسة بحريات ألاشخاص. فكيف نجرم فعال أباحته املواثيق الدولية

 وهذا ما أوقع القضاء في حرج؟

أمام الانتقادات الواسعة للسلطات والفراغ القانوني في مواجهة الهجرة السرية، وأمام امتداد الظاهرة واملخاطر 

املتعلق بوضعية ألاجانب املقيمين في  700- 22،املعدل لألمر  00- 25أصدر املشرع قانون  التي ترتبت عنها

 في تجريم الفعل مرده الى عدم وجود رغبة حقيقية في تجريمه . 7220الجزائر. التأخر إلى غاية 

ضد القوانين  حول الجرائم املرتكبة 00-20مكرر واحد القسم الثامن من تعديل  021ومما ورد فيها نص املادة 

 وألانظمة املتعلقة بمغادرة التراب الوطني:

أشهر و بغرامة من  2شهرين إلى  7دون إلاخالل باألحكام التشريعية ألاخرى سارية املفعول، يعاقب بالحبس من 

ألف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر التراب الوطني بصفة غير  22ألف إلى  72

عية ،أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية ، وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق شر 

مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية الالزمة أو من القيام باإلجراءات التي 

ذ لعقوبة على كل شخص يغادر إلاقليم الوطني عبر منافتوجبها القوانين وألانظمة سارية املفعول. وتطبق نفس ا

 101التساؤل املشروع ألاخر الذي يمكن طرحه، كيف أنه خالل النص السابق  أو أماكن غير مراكز الحدود.

سنوات، مع ذلك لم يتم القضاء على الظاهرة  1سنتين إلى  7من القانون البحري كان الفعل معاقب عليه من 

 أشهر، كيف لنا أن نتصور تراجعها؟ 2شهرين إلى  7النص وخفضت العقوبة من بل تزايدت ...عدل 

 قواعد مكافحة الجريمة املنظمة:ثانيا: 

جاء التعديل التشريعي للتصدي للتطور الحاصل في ظاهرة إلاجرام التي مست نشاط الهجرة الذي لم يعد نشاطا 

تختص به شبكات محلية ودولية في إطار الجريمة  فرديا، كما كان في السابق بل تحول إلى نشاط إجرامي منظم

 املنظمة.

بتتبع النصوص القانونية نجد تراوح في الحدة التشريعية بين إرادة تفهم واقع الهجرة باألخص الفردية وموقف 

 ثاني أكثر صرامة بمكافحة لهوادة فيها للجريمة املنظمة.

 .722نوفمبر  20املؤرخ في  050-.2املرسوم الرئاس يومن النصوص القانونية الصادرة في هذا الشأن نجد 

،الذي صادق على البرتوكول امللحق التفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة العابرة لألوطان أو برتوكول 

 مكافحة الهجرة السرية.
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التي نصت  2.مكرر  .2.أما الجانب التشريعي الداخلي نجد في القسم الخامس املتعلق بتهريب املهاجرين املادة 

يلي: يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير املشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص  على ما

ويعاقب على تهريب  من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى.

ويشدد ألامر في املادة  ألف دج. 122إلى  22.وبغرامة من خمس سنوات  1سنوات إلى .املهاجرين بالحبس من 

 عندما يكون من بين املهربين قاصر. 0.مكرر  .2.

على الترسانة القانونية ملحاربة الظاهرة فقد تم إنشاء فرق أمن خاصة ملكافحة الهجرة السرية في الحدود  إضافة

املشرع ،ألن عدم التصدي ليس للظاهرة ونتائجها لكن رغم كل ذلك نالحظ في هذا الجانب تقصير من  الجزائرية.

، إنما التركيز على أسبابها الحقيقية بالطرق القانونية تجنبا الستفحالها، وما يترتب عن ذلك من مآس ي على 

مع، أخرى تمس فئة البأس بها من املجت وأضرار املستوى الاجتماعي والسياس ي تمس الدولة في طاقاتها الشابة،

الهجرة على املستوى الشخص ي قد تنتج مآس ي للفرد بتعرضه ملخاطر شتى أثناء العبور قد تصل  ألنه إن تحققت

 الهدف املسطر. للمخاطرة بحياته أو تعرضه لالستغالل من شبكات التهريب حتى بعد الوصول إلى

قوبات على ع الجزاءات التي أقرها املشرع في إدخال ألاجانب بطريقة غير شرعية إلى أرض الوطن لم تقتصر إال

ألف دج ، سواء كان ذلك بنية إلاقامة أو العبور إن لم يكن حائزا  122إلى  012ذات طابع مدني تتراوح من 

وان كان حائزا للوثائق املذكورة إذا تم  ،يعاقب املخالف 20-20لكن نص ، للوثائق الرسمية للعبور أو التأشيرة

 العبور من غير ألاماكن املخصصة للعبور.

 في النظام القانوني: إلانسانيالثاني: ضوابط حق اللجوء بحث امل

ال يمكن بأي حال من ألاحوال أن تكون النصوص القانونية لوحدها كفيلة بتمكين طالبي اللجوء من الاستفادة 

من الامتيازات املقررة لهم دون وجود ضوابط حقيقية تمسك السلطات العمومية عن الحد من تجاوزاتها 

بيق ما نصت عليها املواثيق الدولية وقواعد القانون الداخلي، لهذا كان من الضروري البحث عن وإغفالها من تط

دقيق إلجراءاته  ة بتحديدالاقتصاديتنظيم املحكم ملسألة اللجوء القانوني بمختلف دالالته السياسية، الدينية و 

 وشروطه ونتائجه.

 تنظيم مسألة اللجوء قانونا:املطلب ألاول: 

حق في اللجوء إلانساني تقتض ي التقيد بقواعد املعاهدات الدولية املنظمة ملسألة اللجوء بقصد الحد ممارسة ال

من صور التجاوزات التي يتعرض لها طالبي اللجوء في مختلف النظم السياسية سواء عند الاحتجاز، رفض 

حق  ق القانونية والقضائية فيإلاقامة ورفض تجديدها، الترحيل دون سابق إنذار، ودون التمكين من باقي الحقو 

 الاعتراض والادعاء.
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 تقديم املهاجر طلب اللجوء:الفرع ألاول: إجراءات 

هيئات الجمهورية لها سلطة منح اللجوء لكل أجنبي، حق يندرج ضمن الحقوق ألاساسية الشخصية ويطبق 

ة الرابعة مثل اعتماد قواعد الفقر بشكل مباشر، كما يجد سنده في الدساتير السابقة ألن الحالي ال يلغي السابق 

 .0010واتفاقية جنيف لالجئين  0002من مقدمة دستور  0

مسألة اللجوء في كونها انتقلت من الحق في الطلب إلى الحق في الحصول على اللجوء، وبالتالي تقديم  وتطورت

 الحق الشخص ي للفرد على سلطة سيادة الدولة :

Le droit d'asile s'analyse comme un droit d'obtenir l'asile et non  comme 

un droit de demander l'asile. 

حق معترف به لألجانب وتدخل التشريع لتحديده، والذي ال يستطيع تنظيم شروطه إال في حال جعله أكثر فاعلية 

 أو ربط تطبيقه بتوافق مع قواعد أخرى في الدستور.

يقتض ي أن يكون ألاخير مقيم بشكل مؤقت ومرخص له بذلك في  املطالبة بهذا الحق من ألاجنبي والتمسك به

حق  .50فقرة  71.-.0إلاقليم إلى حين الفصل في طلبه، كما ورد في إحدى فقرات قرارات املجلس الدستوري 

 اللجوء ثم إتاحة الحق في التكفل باإلقامة و التعليم بعد تحديد السن .

 :نتائج إقرار الحق في اللجوءالفرع الثاني: 

حينما يكون اللجوء حقا أساس ي منصوص عليه في الدستور يصبح حق شخص ي بمعنى حق قابل للطعن في 

 مواجهة الدولة وقابل للتطبيق بشكل مباشر الستناده ليس على معاهدة دولية إنما على قواعد الدستور.

ول ه ينبني عنه الحق في دخالاعتراف بالحق يترتب عنه جملة حقوق أخرى منها: حق إلاقامة املؤقتة والذي بدور 

 على الحق في دراسة كل طلب لجوء الذي قد يرتبط باإللحاق العائلي. إضافةإلاقليم، 

 جزاءات عدم التصريح باإلقامة:الفرع الثالث: 

إذا ما تمكن ألاجنبي من إلافالت من التدابير املقررة في املراكز الحدودية، إال أنه قد يقع تحت طائلة غرامات 

جراء عدم حيازة تصريح يسمح بحرية الحركة والتنقل داخل التراب الوطني، بل الجزاءات قد تطال حتى مالية 

ألاشخاص القائمين بإيواء ألاجنبي بسبب عدم التصريح به للسلطات إلادارية، وفق ما نص عليه املشرع في املادة 

املالية املقررة عن فعل عدم التصريح  ألف دج. أما عن العقوبات 72إلى  1وما يليها، غرامات تتراوح من  5.

ألف دج، في إطار مهام مصالح الضبط  01إلى  7للهيئة إلادارية بالتواجد أو تقديم الوثائق فإنها تتراوح من ألفين 

 القضائي.
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 :إلانساني وآلياتها اللجوءالحق في ضمانات املطلب الثاني: 

د القانون الوطني تفقد قيمتها عند افتقادها للضمانات إن الحقوق املنصوص عليها في املواثيق الدولية وقواع

الحقيقية التي تكفل تنفيذها عند ما يتقدم الالجئ بطلب تسوية وضعيته اتجاه البلد الذي يقيم فيه، مما 

يستدعي تحديد طرق استقبال طلبات اللجوء وتحديد آجال قانونية في دراستها والفصل فيها وتجنيب تسليمه 

ته ووضعه الصحي في خطر، ضمانات تتعزز أكثر في ظل وجود آليات تسهر على متابعة تطبيق عندما تكون حيا

 تعهدات الدول والتزاماتها.

 :لالجئينالقسرية  إلاعادةمبدأ عدم الفرع ألاول: 

مبدأ قانوني أساس ي في منظومة الحماية الدولية التي ترعاها القواعد  لالجئينالقسرية  إلاعادةيعد مبدأ عدم 

ملؤسسات الدولية، بموجبه تمتنع الدول املضيفة عن تسليم أو طرد طالبي اللجوء للحلول دون تعريض حياتهم وا

 ومصيرهم للخطر.

، والبرتوكول 0010ا املبدأ منها اتفاقية جنيف الخاصة بوضع الالجئين ذله الاتفاقياتولقد تطرقت العديد من ا

، والعهد الدولي للحقوق 0020مة الوحدة الافريقية ، واتفاقية منظ0022الخاص بوضع الالجئين لسنة 

اص ، والاتفاقية الدولية لحماية ألاشخإنسانية-املدنية والسياسية ، واتفاقية مناهضة التعذيب واملعاملة الال

ية ، والاتفاقية ألامريكإلانسانمن الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية ألاوروبية لحقوق 

ئين القاهرة املتعلق بحماية الالج وإعالنكارتاخينا،  إعالنمنها  إلاعالنات، فضال على العديد من نسانإلالحقوق 

 وألاشخاص النازحين، ومبادئ بانكوك حول املركز القانوني ومعاملة الالجئين.

 :الترحيل والطردالاحتجاز، منع أوال: 

ة العامة تستمد من سيادة الدولة في احتجاز أو تعد آليات الاحتجاز، الترحيل والطرد عمل من أعمال السلط

طرد من تشاء من إقليمها باستثناء مواطنيها، دون أن يخل ذلك بواجب مراعاة مبادئ القانون الدولي العام 

منع الاحتجاز لقاض ي إلاداري من خالل قرار املرعية. مقابل سلطات الدولة فان هنالك دور رقابي يمارسه ا

حماية فئة اجتماعية من ألاشخاص والتي تعاني بفعل وجود ترحيل التعسفي يسعى إلى إلاداري، والتصدي لل

شغور تشريعي أو تنظيمي تجد نفسها محرومة من ضمانات أساسية والتي تكون قابلة للتطبيق على كافة ألافراد، 

من  بدأ عام الذيالقاض ي إلاداري كرس حديثا م ألن هذه الضمانات تعكس الحد ألادنى من الحقوق في املجتمع.

خالله ألامة تضمن لألسرة الشروط الضرورية لرقيها وهذا ما يسمح بتطبيق حماية مؤسسة بنصوص لصالح 

 فئات جعلتها وضعيتها الهامشية خارج إطار املبادئ الحمائية.
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 جئينواملعدلة بموجب البرتوكول الخاص بوضع الال  0010-22-75الاتفاقية الخاصة بوضع الالجئين املبرمة في 

، نصت على أنه يطلق مصطلح الالجئ على كل شخص موجود بنتيجة أحداث وسببت له مخاوف 0022لعام 

من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية. وليتم 

 ن الدول.الثنائية املبرمة بي فاقياتالاتضبط قانونية قرار الترحيل توجب التقيد بقواعد القانون الدولي وبا

 إصدار قرارات الترحيل: شروطثانيا: 

ار إلغاء قرار ترحيل، كما جاء في قر  استطاع املجلس ممارسة رقابة محدودة ضد القرارات التي ترفض فيها إلادارة

،والذي -التأجيل إلاداري كل ثالثي القابل للتجديد–وزير الداخلية ضد جاب هللا. رقابة يمارسها في ظل نظام 

يقض ي بعد تبليغ قرار الترحيل لألجنبي من التراب الفرنس ي تمكينه من البقاء بشكل مؤقت ، وفتح للمعنيين الحق 

من خالل التبليغ املكرر إلادارة تضع حد لنظام التأجيل الثالثي، بحسب ما جاء في قرار  بمنازعة القرار والتي

ألاجنبي بإمكانه كذلك منازعة أمام القضاء إلاداري قرار تنفيذ  .-Zemma- 0052يوليو  20جمعية املجلس 

-07- 20املجلس وقرار  -buayi- 0052نوفمبر  22قرار الترحيل عندما تفرض عليه بلدا معينا بحسب قرار 

قرارات نقل ألاشخاص إلى الحدود بغرض ترحيلهم تم إخضاعها لرقابة الخطأ الظاهر في التقدير  كشمير. 0002

– le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation-  بحسب ما جاء في قرار جمعية

من الاتفاقية  25ملادة ، قبل العمل باشتراطات ا0002يونيو 70بتاريخ  -imanbaccus-مجلس الدولة 

 لقد ذكر مجلس الدولة في مرحلة الحقة ألاوروبية لحماية حقوق إلانسان التي تخص حماية الحق في حياة أسرية.

بأن  -0055يونيو 70برحاب –بأن حماية ألاجانب كما كان موقف املحكمة ألاوروبية لحقوق إلانسان في قرار 

 القاض ي إلاداري في هذه من قبل إلادارة تلزم أجنبي بمغادرة إلاقليم. املذكورة يجب أن تطبق 25املادة الثامنة 

الحالة يمارس رقابة تناسبية بين التدبير الذي يمس بالحق في الحياة ألاسرية واملصلحة العامة ، هذه الرقابة التي 

في  0000بريل أ 00تغطي على الرقابة املحدودة التي تخص املساس بالنظام العام بحسب قرار جمعية املجلس 

الاجتهاد القضائي أكد بأن إلغاء قرار الترحيل لسبب يعود  قضية السيد بلقاسم وفي نفس اليوم قضية باباس.

وعند صدور  .الترحيل إلى تجاوز السلطة من أثاره إلى تاريخ هذا القرار وللمدة املتبقية من سند إلاقامة الذي أبطله

د بقصد الترحيل يلزم إلادارة ليس فقط تمكين املعني من ترخيص مؤقت قرار قضائي بإلغاء تدبير نقل إلى الحدو 

 لإلقامة ولكن التصريح بحقه في الحصول على سند إقامة.

 الصبغة القانونية لقرارات الترحيل: -أ

تجاوز السلطة قرار دعوى تصرفات قابلة للمنازعة إلادارية ب 00.2من سنة بدء أصبحت مراسيم الترحيل 

والقاض ي ، 0017 وماي 2.وقضية السيدة كركوود بتاريخ  Decerfقضية  00.2 وماي 75جمعية املجلس 

التكييف القانوني للوقائع التي وردت في التسبيب بحسب قرار  0022إلاداري يدرس في ظل الرقابة مند 
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املوجهة من . كما ذكر بأن طلبات الترحيل  0022جوان  70أستديلوكاليجا بحسب قرار جمعية املجلس بتاريخ 

وبشكل أكثر جرأة اعترف املجلس باختصاصه  الحكومة الفرنسية إلى حكومة أجنبية ال تشكل أعمال حكومة.

إلجراء رقابة شرعية قرار الحكومة برفض طلب ترحيل موجه من حكومة أجنبية كما جاء في قرار جمعية املجلس 

 آنذاك. ة هانكونغبريطانيا وايرلندا الشمالية وحكومة مستعمر  .000أكتوبر  01

 الترحيل ومبررات النظام العام: -ب

في الشكل كما يحدده التشريع حتى ولو تم  بتسبيبيرى مجلس الدولة ضرورة إرفاق قرارات الطرد والترحيل 

ويمارس ،  -Albina- 0055 يناير  .0ستعجالي املطلق كما ورد في قرار مجلس الدولة الا  اتخاذها خالل إلاجراء

 .2يا على قرار الطرد رقابة محدودة بالكيفية املطروحة في قضية وزير الداخلية ضد باردوف املجلس مبدئ

، كما قض ى بأن املخالفات الجزائية املرتكبة من أجنبي ال تكفي لوحدها تبرير شرعا إصدار تدبير 0021فبراير 

يم ان وجود املعني داخل إلاقلتعفي على كل حال السلطة املختصة لدراسة إن ك الترحيل، وأن هذه املخالفات ال

 يناير  70بتاريخ  وزير الداخلية ضد دريدي من طبيعته املساس بالنظام العام، بحسب قرار جمعية املجلس

طرا إذا ما كان يشكل وجوده خ إال وقض ى املجلس بأن التوجه السياس ي لألجنبي ال يمكنه تبرير طرده،، 0022

 la simple détention de faux-مجرد ضبط وثائق مزورة  كما قض ى املجلس بأن على النظام العام.

papiers- وزير  0025ديسمبر  25ال يشكل في حد ذاته تهديد للنظام العام بحسب قرار جمعية املجلس

وقد يكون السبب القوي في توصيف الترحيل بالخطأ في استعمال حق الترحيل ألجنبية  الداخلية ضد بنواري.

وزير الداخلية ضد  0020نوفمبر  2.لى طرد زوجها بحسب ما جاء في قرار املجلس ملجرد سبب وحيد يعود إ

الظروف التي تقوم فيها إلادارة ، ألن إجراء إداري استعجالي بالطرديضاف إلى هذا وجود  السيدة أوفنديس.

ني إلبداء رصة للمعاملطلق والذي يمكنها من اتخاذ تدبير الترحيل دون إتاحة الفخاص و إلاجراء الهذا  باللجوء إلى

الاجتهاد القضائي يسجل انشغال القاض ي إلاداري في سعيه إلى الحد ، مع ذلك فان دفوعه تخضع إلى رقابة عادية

 في قضية موس ى كوناتي. 0022جوان  05من استعمال هذا إلاجراء الاستثنائي، من ذلك قرار املجلس في 

 إدانة نظام التراخيص:-ج

في اجتهاده القضائي انشغاله بالتقليص من الطابع الظرفي املؤقت لوضعية ألاجانب الدولة الفرنس ي أظهر مجلس 

من غير املواطنين املقيمين، ولقد أدان سياسة التضييق ضد املهاجرين من خالل إصدار التعليمات وقد ألغى 

 الكثير منها ألنها وضعت أنظمة من التراخيص .

قامة في إلاقليم فانه ال يمكن تعريضهم للطرد إال تحت طائلة سبب واحد متعلق من لحظة الترخيص لألجنبي إلا

قابة دور قضائي يمارس الر  بالنظام العام باعتباره قيد ومصلحة عامة عند املساس باألمن والسكينة العمومية.

إذا ما  حصالقاض ي يرفض التدخل في تقديرات إلادارة وففي الضبط، وان كان شرطة ألاجانب على صالحيات 
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كانت الوقائع التي طرحتها من طبيعتها تبرير القرار. هذا التحفظ يتمظهر أكثر في ميدان صنف تقليديا بالضبط 

وزير  0022يناير 70( ويغطي املوضوع شرطة ألاجانب بحسب قرار جمعية املجلس haute policeألاسمى) 

مدد من اختصاص رقابته العادية الدولة مجلس  لكناملذكور أعاله،  الداخلية ضد السيد دريدي حول الترحيل

، ثم 0002أكتوبر  70ن بداية في املجموعة ألاوروبية بقرار )راقيس ي( في يفي بعض جوانب شرطة ألاجانب املقيم

 الحقا. 0000أبريل  00في باقي الدول من خالل قرار )بلقاسم والسيدة باباس(في 

 الفرع الثاني: ضمانات الدفاع القانونية:

ت املواثيق الدولية حق طالبي اللجوء في التمتع بحقوق الدفاع والادعاء في مواجهة السلطات إلادارية القائمة أقر 

على اتخاذ تدابير من شأنها إلاضرار بمراكزهم القانونية في املراحل التي تفصل بين تقدمهم بملفات اللجوء إلى 

تساهم في تكريس حتى الهيئات الحقوقية سواء  لحظة إصدار القرار باالستفادة أو الرفض، هذه الضمانات

 الحكومية أو غير الحكومية للتخفيف من معاناة طالبي اللجوء.

 حق الدفاع:-أ

املهاجر قد تعرف أحسن طريق في تكريس الحق في الدفاع من خالل الاستعانة بقضاء طالب اللجوء حالة 

إلاجراء الاستعجالي الذي ذكر فيه مجلس  إصالح الاستعجال، ولقد طرحت اجتهادات قضائية متوالية بداية من

فكرة الحرية ألاساسية تتضمن، عندما يتعلق ألامر بمقيمين أجانب الخاضعين إلى تدابير خاصة  الدولة بأن:

تنظم دخولهم وإقامتهم داخل الدولة والدين ال يستفيدون مقارنة باملواطنين من حرية الدخول داخل إلاقليم ، 

والذي ينتج عنه حق املطالبة بوضع الالجئ، الحصول عليه جد أساس ي في ممارسة  جوءلي لالقانون الدستور 

بحسب قرار  ، وهذا للمقيمين ألاجانبخصوصا ألاشخاص املعنيين للحريات املعترف بها 

 71.- .0قرار أعاد طرح عبارات قرار املجلس الدستوري رقم  7220يناير  07( بتاريخ hyacintheالسيدة)

 ..000غسطس أ .0الصادر في 

 حق الادعاء :-ب

ألاوروبي ومنصوص عليه في الاتفاقية ألاوروبية  الاتحاداملبدأ أن كل حق منتهك من إحدى الدول ألاعضاء في 

، يمكن أن يفتح الباب للطعن القضائي أمام املحكمة ألاوروبية ، وقد جاء في املادة ألاولى   cedhلحقوق إلانسان

بذلك الجئ لا محل انتهاك للحقوق املنصوص عليها في الاتفاقية بإمكانه اللجوء إلى املحكمة.:كل شخص يكون 

يتعلق ألامر بممارسة الحقوق املدنية ألن  ضمنيا مستهدف وبإمكانه بدوره ممارسة حقوقه ألنه بدوره إنسان،

كس دراسة والعمل والذي ينعتطرح إشكالية التمييز العنصري في ال عند هذا قد السياسة لزالت بعيدة املنال.

 .مويحول دون اندماجه مفي مستقبلههاجرين على امل
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 :إلانسانيآليات حماية حق اللجوء الفرع الثالث: 

الدولية التي عرفت الحق في اللجوء وحددت أطرافه نجدها أشارت الى مسألة افتقاد  الاتفاقياتبالرجوع إلى ا

الالجئ للحماية وحاجته لحماية بديلة يكون أمر توفيرها من اختصاص الدول تحت رقابة هيئات دولية من قبيل 

ي تعزيز واسع فاملفوضية السامية لشؤون الالجئين، وبعض الهيئات القضائية إلاقليمية التي كان لها شأن 

 الحماية القانونية.

 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين:أوال: 

تعتبر مهمة املفوض السامي توفير الحماية بالنيابة عن املجتمع الدولي، والبحث عن الحلول الدائمة بدل املؤقتة 

لألمم  ئين تحت سلطة الجمعية العامةكما يتولى املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجملشكلة الالجئين، 

املتحدة بمهام من ضمنها البحث عن الحلول بمساعدة الحكومات والهيئات الخاصة من أجل تسهيل عودة 

 الالجئين إلى أوطانهم بمحض اختيارهم، إال عند وجود أدلة الرتكابهم جرائم تبرر تسليمهم لدولهم.

للمفوضية: يقع على عاتق املفوض السامي توفير الحماية لالجئين من من النظام ألاساس ي  5ولقد نصت املادة 

الدولية املتعلقة بهم، واقتراح إدخال التعديالت عليها. وتلعب اللجنة التنفيذية  الاتفاقياتخالل مراقبة تطبيق ا

جئين وترتض ي الال للمفوضية السامية دورا مهما في تطوير قواعد اللجوء بوضع املعايير الواجب إتباعها في معاملة 

 الدول أن تلتزم بها.

ماذج في املجموعة ألاوروبية هنالك ثالثة ن :الجئينإسهامات القضاء ألاوروبي في املحافظة على حقوق الثانيا: 

 :7222فبراير   75و 72من التعامل مع مسألة الهجرة بحسب تقرير الدوحة حول الهجرة املنعقد بتاريخ 

ع مر الغربية م أوروباموعات املهاجرة من الجيل الثاني والثالث املتواجدين في النموذج ألاول يخص دفع املج

 الوقت إلى الانصهار في الثقافة واملجتمع الفرنس ي.

النموذج الثاني الانجليزي وهو متعدد الثقافات يدفع إلى تشجيع التنوع والتسامح بين املجموعات العرقية ، كما 

 الثقافية، بعيدا عن سياسة الجيتوهات.يدعوها للحفاظ على هويتها 

، الاندماج معاياسة وسالنموذج الثالث فانه وسط بين ألاول والثاني تمثله أملانيا يتراوح بين تشجيع التعدد بينما 

 . وقد ثبت ذلك من خالل فتح أبواب الهجرة واللجوء أمام املهاجرين الفارين من جحيم الصراعات الداخلية

 الخاتمة:

ال يغادر عائلته ، ثقافته وبلده ويجازف بحياته في ظروف جد صعبة، إال ألسباب جد جدية، كل  نسانإلاإن كان 

 سياسة داخلية تستهدف املرافقة حتى ال هذا يتطلب القيام بالتصدي للهجرة بأسلوب مختلف من خالل إيجاد
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ية د من املشاكل الاجتماعنفسه يواجه مصيره بمفرده بالعمل املتكاتف للحالجئ ألسباب إنسانية يجد ال

آليات سياسة خارجية وقائية بدل  كذلك وإيجاد ة ومعالجتها عن طريق التدخل السريع والفعال،الاقتصاديو 

 نبع.و العمل على املكافحة من امل ،التي لها عواقبها السلبيةوالطرد والترحيل التعسفي العقاب  ةإستراتيجي

وني املحكم بتجنب التضارب مثال الجمع وعدم الفصل بين النصوص التنظيم القان إرساء كما تقتض ي الضرورة

 القانونية بإدراج ألافعال املجرمة ضمن نص قانون عقوبات واحد تجنبا للتمييز والتعارض في ألاحكام في إطار

 .انيةالانسللكرامة للمواثيق الدولية و احتراما طالبي اللجوء إلانساني الوفاء بااللتزامات الدولية في حق 

 ومن املالحظات الواجب تسجيلها على الصعيد القانوني:

ضرورة استعادة التشريع الختصاصه عوض ترك امليدان للسلطة التنظيمية، حيث في حال غيابها يترك كل شيئ -

التي ذكرت بأنه بإمكان ألاجنبي  00-25من قانون  00للفراغ القانوني بمعنى لضياع الحقوق، مثال نص املادة  

من نفس القانون  .7يستفيد من التجميع العائلي حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم! وكما نصت املادة أن 

بأن كيفيات تحديد وإجراءات منح بطاقة املقيم تتم عن طريق التنظيم! وقد يتأخر إصداره إلى أن يعدل أو يلغى 

 التشريع!

ها التقليدية، وإيجاد فرق متخصصة بالهجرة، من قبيل العمل على رفع العبئ عن أعوان ألامن، الكتفائها بمهام-

شرطة متخصصة لألجانب، بما لها من خصوصية، عوض السقوط في سلبيات بعض التدابير منها ما جاء في نص 

بأن مصالح ألامن بإمكانها أن تحجز مؤقتا جواز سفر ألاجنبي..إلى غاية البت في  00-25من قانون  72املادة 

 وضعيته!

هجرة غير الشرعية ال تتحقق مقاصدها، ألن واقع الحال اليرا بأن املكافحة الردعية بمفردها لظاهرة لنسجل أخ

يقتض ي وجود تدخل تشريعي يتصدى ألسباب الهجرة وليس لنتائجها. عند ذلك يفترض في املشرع أن يتعامل مع 

 حقيقي وفعال.الظاهرة بمنطق واحد ال تناقض فيه بين النصوص القانونية بغرض إرساء تكفل 
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 صورية خوجة بن مبارك تريمة  د.

 عضو هيئة تدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسية 

 الجزائر -  عنابة -

  

 (اللجوء بلد في البديل الحل لالجئين: املحلي الاندماج)
 

 :امللخص
 

أعداد الالجئين الذين يلتمسون الحماية في العالم.  ارتفاعإلى  الاستقرار وانعدامأدت النزاعات السياسية، 

وبسبب طول أمد النزاعات، يجد الالجئون أنفسهم عالقون في مصير مجهول في البلدان التي فروا إليها، والتي ال 

تلبي إحتياجاتهم ألاساسية؛ في ظل تحول خيار العودة إلى الوطن، إلى أمر غير قابل للتطبيق. وكنتيجة لكل ما 

ومن إعادة التوطين، يجد العديد من الالجئين أنفسهم باقين في حالة " مرور  العودة،، والتي تحد من فرص تقدم

 عابر" لسنوات. 

من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تتمثل في تسخير الفوائد إلانمائية التي تجلبها حوكمة الهجرة، من 

ة على حقوق إلانسان، وإدماج املهاجرين في مجتمعاتهم خالل إستراتيجيات وسياسات وطنية شاملة قائم

 املضيفة. 

 الكلمات املفتاحية: اللجوء؛ التحديات؛ حوكمة الهجرة؛ فرص إلاندماج
 

   :ةنبذة تعريفية عن الباحث
 

دكتوراه في العلوم السياسية؛ ومتحصلة على شهادة التأهيل الجامعي بدرجة أستاذ محاضر)أ(، تخصص عالقات دولية. أستاذة 

 الاندماجو والتعاون الدولي؛ ونظريات التكامل  أستاذة الدبلوماسية السياسية،قسم العلوم  -عنابة  -محاضرة بجامعة باجي مختار

؛ عضو في املجلس العلمي للكلية. قامت بنشر مجموعة من الدراسات إلاسرائيلي -راع العربيالدولي؛ متخصصة في موضوعات الص

في املجالت الجزائرية املحكمة، عضو لجنة التحكيم في مجلة مدارات سياسية بالجزائر.   قامت بتأليف كتاب بعنوان: التوظيف 

 مان،عسط، عن مركز الكتاب ألاكاديمي للنشر والتوزيع إلاستراتيجي إلسرائيل في ظل البنية ألامنية الجديدة للشرق ألاو 

. ساهمت في نشر الكتاب الجماعي املوسوم بالعالقات الدولية في عصر التكنولوجيات الرقمية: تحوالت عميقة.. 7202ألاردن.

ب م؛ عن مركز الكتامسارات جديدة، بدراسة تحمل عنوان: التعاون العلمي ملواجهة التحديات املعاصرة.. أسس دبلوماسية العلو 

. شاركت في العديد من املؤتمرات الوطنية والدولية، وعضوا في لجانها العلمية. مشرفا على العديد من 7270ألاكاديمي، ألاردن 

حاليا مشرفة على أطروحة  مناقشة،لجان  72ورئيسا في أكثر من  متوسطية،مذكرات التخرج لطلبة املاستر تخصص دراسات 

 اون دوليدكتوراه، تخصص تع
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 :مقدمة

رها.      فعلى مدى وتطو  الانسانيةوصلت الهجرة البشرية إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، تنبئ ببداية الكوارث     

 ة والبيئية املتدهورة،  فضال عن الصراعاتالاقتصاديالعقود املاضية، كانت ألاحوال السياسية والاجتماعية و 

جذرية هامة للهجرة الجماعية والتشريد القسري     في أنحاء كثيرة من العالم، املسلحة وإنعدام ألامن، أسبابا 

 تتصدر القارة إلافريقية املشهد الدراماتيكي للهجرة الجماعية.

تهدف الدراسة إلى الوقوف في ألاثر إلايجابي الذي يتركه املهاجرون على إلاقتصاد، على الرغم من إلاعتراف 

إمكانية  إلاندماج املحلي القانوني ألعداد كبيرة من الالجئين؛    ومن ثم من املهم بالتحديات التي تكتنف فتح 

ألصحاب املصلحة فهم آلاثار السلبية  لالجئين الذين يعيشون لسنوات وعقود، دون   أن تتضح لهم فكرة 

ي نموذج حول مهم فالخيارات املستقبلية املحتملة، وألاخذ في إلاعتبار مزايا إتاحة الفرص لهم؛ في ظل حدوث ت

التعامل مع ظاهرة اللجوء، مع إلاتفاق العالمي بشأن الالجئين الذي يقر مسؤوليات الحكومات والفاعلين 

 املحليين، ودورهم في هذا املجال.

ومن منطلق أهمية املقاربة التنموية، القائمة على تقديم الحلول للمجتمعات املعنية بالهجرة القسرية،   فإن     

املوضوع  تدور حول إبراز الاستجابات التي يقدمها هذا الشكل من التعاون التنموي الذي يحظى باعتراف  إشكالية

دولي ، ومن ثم الوقوف عند املشكالت والانشغاالت التي تعترض تطبيق برامج هذا التعاون لدى املجتمعات 

 لواقع.العربية املعنية بإدارة أزمة اللجوء، والتدابير التي تتناسب مع هذا ا

ومن ناحية منهجية، فقد اعتمدت الدراسة على إلاطار التحليلي العام، الذي يمكن أن يقدمه التعاون إلاقليمي     

خاصة في املنطقة العربية، التي تضعف فيها الالمركزية والحوكمة املتعددة املستويات لقضايا الهجرة، وتغلب 

( التي تقودها املنظمات الدولية الحكومية وغير الانسانيةعليها مقاربات التعامل التقليدية ذات ألابعاد )

الحكومية؛ ومن ثم ضرورة التأسيس النظري لالستجابة الدولية ألزمة اللجوء في املجتمعات املضيفة، يتسم 

 بشمولية الاستجابة وتكامل عناصرها. 

 تتوزع هذه الدراسة على مجموعة من املحاور كاآلتي: 

 لعالمي لحقائق الهجرة القسرية وطرق التعامل معها.  املحور ألاول: السياق ا

 املحور الثاني: الجهود العاملية والقارية إلدارة الهجرة.       

 املحور الثالث: البرامج إلاقليمية والوطنية في إطار املقاربة إلانمائية.       
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 املحور ألاول: السياق العالمي لحقائق الهجرة القسرية وطرق التعامل معها 

 . خصائص هجرة اللجوء:  2-1

إزدادت أهمية الهجرة الجغرافية السياسية العاملية بشكل كبير في آلاونة ألاخيرة ، حيث يشهد العالم  أعدادا    

مليونا، وكان  0.د املهاجرين الدوليين من إفريقيا أكبر من املهاجرين أكثر من أي وقت مض ى في التاريخ. بلغ عد

نصفهم تقريبا من النساء. عالوة على ذلك، إزداد عدد ألاشخاص الذين شردوا قسرا منذ الحرب العاملية الثانية، 

(. وتتضح هذه إلاتجاهات على خلفية تزايد رقابة 0) 7201مليون نسمة بحلول نهاية  21وبلغت ألارقام أكثر من 

، وإضفاء الطابع الخارجي على مراقبة الحدود، وتزايد سياسات الهجرة التقييدية، التي أسهمت في الهجرة الهجرة

 غير النظامية. 

والتزال التفاوتات العاملية، وإلافتقار إلى العمل الالئق، والفقر والصراع، وعدم املساواة بين الجنسين والتمييز،   

الناس إلى البحث عن حياة أفضل في الخارج. ومع تقلص املسارات القانونية وإلارهاب، والضغط املناخي؛ تدفع 

شخص فقدوا  1222للهجرة، أصبح املهاجرين فريسة للمهربين واملتاجرين بالبشر. ونتيجة لذلك، أكثر من

 من املنطقة العربية، وبشكل أساس ي 02مليون الجئ في العالم، يأتي 22وحده. ومن أصل  7202حياتهم في عام 

 (.7من سوريا وفلسطين )

يصنف معيار املكان الهجرة موضوع الدراسة، بالهجرة الخارجية التي تحدث بإنتقال عدد من أفراد مجتمع ما    

إلى مجتمع آخر، بما يتجاوز الحدود السياسية بين املجتمعين طلبا للعمل، أو فرارا من إلاضطهاد، أو تطلعا 

ت الخارجية أو الدولية الرئيسية التي شهدها العالم في العصر الحديث لفرص أحسن في الحياة. وتنحصر الهجرا

في الهجرة ألاوروبية فيما وراء البحار إلى أمريكا، والهجرات الدولية داخل أوروبا، والهجرات إلافريقية 

 (. .وآلاسيوية)

ارا ذ فيها أصجابها قر في حين يصنف معيار الزمن الهجرة تحت مسمى الهجرة الدائمة، وهي الهجرة التي يتخ   

بعدم العودة إلى منطقة إلاقامة ألاصلية، وذلك بسبب العوامل الطاردة من املكان ألاصلي، مقابل أسباب الجذب 

 (.0للمكان املهاجر إليه)

أما معيار إرادة الفرد، فإنه يصنفها ضمن الهجرة إلاجبارية، وهي الهجرة التي تعتبر من ناحية إجبار لبعض    

 (.           1أو الجماعات على ترك مواطنهم خشية كارثة ) زلزال، فيضان(، حرب، فهي هجرة   إجبارية قسرية)ألافراد 

أما املعيار القانوني، فيصنفها ضمن الهجرة غير الشرعية، أو الهجرة السرية التي تشهدها معظم بلدان الساحل 

         (.   2والحروب ألاهلية)والسياسية  ةالاقتصاديوبعض الدول العربية، بسبب ألازمات 
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 تجعل الخصائص السالفة الذكر من  (:   7الهجرة، ظاهرة  ذات أبعاد مختلفة كاآلتي) 

تؤثر هجرات اللجوء مباشرة في املجتمعات املضيفة وفي حياتهم اليومية، إذ تشير معظم  )أ( الطبيعة الجوارية:

الدراسات والتقارير إلى تأثر الخدمات العامة املحلية، خاصة خدمات املياه والكهرباء والنظافة وإلاسكان والنقل 

إعتماد تعاون جواري يشرك والصحة والتعليم.. إلخ. وبناءا عليه، تفرض الطبيعة الجوارية لهجرة اللجوء 

 (.5مختلف الفاعلين الجواريين وأصحاب املصلحة، من أجل إيجاد حلول مناسبة)

يتجلى البعد الفني أساسا في تسجيل الالجئين وإحصائهم، وتسوية وضعياتهم املدنية،  )ب( الطبيعة الفنية:

ديات مع املصالح التقنية والفنية للبلوتحديد إلاجراءات املناسبة للتعامل معم؛ وهذا يتطلب تنسيقا وتعاونا 

 املضيفة، مع بقية الفاعلين املعنيين بهذا الشكل من الهجرة. 

: تتضح الطبيعة الحضرية لهجرة اللجوء في منطقة الشرق ألاوسط وشمال إفريقيا، إذ )ج( الطبيعة الحضرية

 02في منطقة البحر املتوسط إلى (. وتصل نسبتهم 0باملئة من املهجرين يعيشون في املدن) 02 -52يقدر بنحو

(. ينتج عنها عديد التحديات 02باملئة) 20باملئة، وهذا مرتفع على نحو واضح عن املتوسط العالمي املقدر بنحو 

والصعوبات، مثل تعقب الالجئين والتعرف إلى عددهم وأماكن وجودهم، ومن ثم يحرمون من املساعدات 

 ، من أجلالانسانيةن حكومات املدن والقطاع الخاص واملنظمات . وهذا يتطلب تنسيقا أكبر مالانسانية

(.   وعليه، فإن واقع النزوح الحضري 00إلاستفادة  من مواطن القوة النسبية لكل هيئة من الهيئات املذكورة)

، في ألاوساط الحضرية، مقاربات تضع سلطات املدن في املركز  الانسانيةيتطلب مقاربات مختلفة لإلستجابات 

يس على أساس القدرات، ولكن على أساس الرغبة في إستضافة السكان النازحين، وشرعيتها لإلشراف على ل

 تقديم الخدمات ضمن نطاق صالحياتها.     

، أن مدة النزوح 7202صرحت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين في عام  )د( هجرة ممتدة:

، 7205مليون الجئا هم في وضعيات ممتدة   في نهاية عام  0،01اءا عليه، فإن عاما. وبن 72باتت تصل تقريبا إلى 

، أكثر من نصفهم من 7202باملئة في عام  22باملئة من الالجئين حول العالم، مقارنة بنسبة  25وهذا يمثل 

ها "إلانساني" ابعالالجئين السوريين، في مصر والعراق وألاردن ولبنان وتركيا. ولونها هجرة ممتدة، فقد تجاوزت ط

 إلى الطابع "التنموي"، ألامر الذي إستدعى املزاوجة بين التعاون والتدخل إلانساني بالتعاون التنموي الالمركزي.  

 . املقاربة التعاونية لهجرة اللجوء: 2-2

نظمات ملظلت هجرة اللجوء بطبيعتها وحجم رهاناتها، موضوعا للتعاون الدولي الحكومي وغير الحكومي )ما بين ا

غير الحكومية( إلانساني، تحت مظالت ومسميات مختلفة؛ غير أن تحوالت عديدة في العقود ألاخيرة، مست 

 الفواعل والظاهرة في حد ذاتها، أدت إلى تغير مقاربات التعامل مع هجرة اللجوء. 
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لى التعاون مائي الصرف،  إهذا التحول مس طبيعة التعامل والتعاون املطلوبين، ليتحول من الطابع إلانساني وإلان

التنموي املستدام؛ كما مس مستويات التعاون ليدرج البعد املحلي وألاقاليمي، مكرسا بذلك التعاون املتعدد 

املستويات؛ كما مس أيضا الفواعل ليشرك أصحاب املصلحة املحليين، وخاصة السلطات والجماعات املحلية 

 على مستوى ألاقاليم واملدن. 

العالمي، أبرز حجم ألازمة وإتساع نطاقها مدى قصور املواثيق الدولية في مواجهة التداعيات  وعلى الصعيد

 للتحركات السكانية الضخمة. الانسانية

أما على الصعيد إلاقليمي، فقد فرضت ألازمة على البلدان التي تتصدر الدول املضيفة ضغوطا كبيرة، في ظل 

اتهم ومستوى التعليم وآفاق املستقبل؛ في وقت شحت فيه املوارد تدهور منهجي لحقوق الالجئين ولنوعية حي

ة هذه في ظل غياب إطار إقليمي ملواجه  –الدولتين املضيفتين  –وإستنفذت القدرات فيي كل من لبنان وألاردن 

. وكان ةألازمة، أدى إلى تعمد معظم بلدان املنطقة إلى عدم دمج الالجئين لدفعهم إلى العودة إلى بلدانهم ألاصلي

ذلك يعني إنتهاج سياسة تحد من نفاذ الالجئين إلى الخدمات، وإلانتقاص من حقوقهم املنصوص عليها دوليا. 

فسبع دول فقط من الدول السبع والعشرين، ألاعضاء   في الجامعة العربية وقعت إلاتفاقية الخاصة بوضع 

ضاء" عام ليها. وحتى ملا تم تبني "بروتوكول الدار البيبالالجئين والبروتوكول امللحق بها، لكن أيا منها لم يصادق ع

، من جانب وزراء الخارجية في الدول ألاعضاء في الجامعة، حول معاملة الفلسطينيين في البلدان العربية، 0021

الذي يؤكد على حق توظيف الالجئين الفلسطينيين في البلدان املضيفة، والحصول على وثائق السفر بين الدول 

ية وفقا للتأشيرات وأذون الدخول املعتادة بالنسبة إلى املواطنين العرب آلاخرين؛ إال أن أغلب الحقوق العرب

املمنوحة وفق هذه إلاتفاقية لم تشهد إلتزام مختلف الدول بها، والسيما تلك املتعلقة بالتوظيف وحرية التنقل. 

ماجية، والتي تقوم على  في أغلب ألاحيان على وعلى العكس  من ذلك تبنت هذه الدول سياسة املقاربة غير إلاد

إعتبارات إقتصادية، وسياسية، وأمنية، وديموغرافية، وثقافية، تعتبر الالجئين ضيوفا مؤقتين، وبذلك تحرمهم 

من وضعهم ومن حقوقهم ألاساسية كالجئين، و في الوقت ذاته تعتبرهم عبئا وخطرا محتمال  على أمن الدولة و 

 (. 07سالمتها)

وفي حين تعتبر بلدان مجلس التعاون الخليجي، في مقدمة الدول ألاكثر إسهاما في تقديم املساعدة للعمليات    

(، إال أنها ألاكثر مقاومة ملنح "صفة الالجئ" لألشخاص الهاربين .0؛ ملعالجة نتائج الصراع في سوريا)الانسانية

(. باملقابل فإن دول املشرق 00ائية في تلك الدول )من النزاعات، وينطبق هذا الوضع مع قوانين التجنيس الحم

مهتمة أوال بالتحديات املستقبلية التي سيطرحها الالجئون الوافدون، على التوازن السياس ي بين الجماعات 

للعناية بأعداد ضخمة من الوافدين إلى البلدان املضيفة  ةالاقتصادي(، وكذلك باألعباء 01الطائفية وإلاثنية )

 ذات املوارد آلاخذة بالنضوب. 
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ومن املرجح أن يسوء الوضع عندما ينقطع التمويل والدعم الدوليان، من خالل وكالة ألامم املتحدة إلغاثة     

 (.02وتشغيل الالجئين )ألانروا( ) 

م محاصرون في مصيدة، بين دول مضيفة تحاول ترحيلهم عنها من جهة، وعليه في ظل تزايد شعور الالجئين بأنه    

(؛ يتعين بذل جهود دؤوبة من املجتمع الدولي للتخفيف 02ورحلة االعودة املحفوفة باملخاطر من جهة أخرى) 

لتي امن ألاوضاع البئيسة التي يواجهها الالجئون على جانبي الحدود. والبد أن تتضمن هذه الخطة تخفيف ألاعباء 

تتحملها الدول املضيفة، وتحسين املستويات املعيشية لالجئين وللمجتمعات التي تستضيفهم على حد سواء، 

 هة.  والبنية التحتية، وتوسيع نطاقها في بلدان املواج  ةالاقتصاديكما ينبغي زيادة املعونة املخصصة للتنمية 

ة يالاقتصادلالجئين املعيشية، وزيادة مساهمتهم ومن ثم، فإن هذه إلاجراءات تهدف إلى إلارتقاء بأوضاع ا

 إلايجابية في البلدان املضيفة. 

 . املحور الثاني: الجهود العاملية والقارية إلدارة الهجرة3

 .ألاطر الدولية وإلاقليمية في تحمل ألاعباء واملسؤوليات: 3-1

، وأصدرت إعالن 7202ملهاجرين في سبتمبرنتيجة ملا سبق، عقدت قمة منظمة ألامم املتحدة املعنية بالالجئين وا

(، الذي إلتزمت فيه الدول ألاعضاء في املنظمة ألاممية  بالتفاوض حول 05نيويورك بشأن الالجئين واملهاجرين)

إلاتفاق العالمي بشأن الهجرة آلامنة والنظامية واملنظمة، وإلاتفاق العالمي بشأن الالجئين على مدى عامين. 

ات خطوة أخرى في سلسلة من الجهود على مدى أكثر  من عقد من الزمان، لتعزيز فعالية وتمثل هذه املبادر 

إلادارة العاملية للهجرة واملسئولية املشتركة عنها. وقد شكل كل من، موضوع حماية حقوق الالجئين واملهاجرين، 

 املية. ة والسياسية وألامنية، أساس املناقشات حول إدارة الهجرة العالاقتصاديواملصالح 

ومن الواضح أن الهجرة التي تدار جيدا، تتمتع بإمكانية تحقيق فوائد كبيرة لكل من بلدان املنشأ واملقصد. فعلى 

سبيل املثال، لعبت هجرة اليد العاملة دورا هاما في سد إحتياجات العمالة في قطاعات الزراعة والبناء وغيرها 

ة للعديد من بلدان املقصد إلافريقية. إال   أن سوء إدارة الهجرة الاقتصاديمن القطاعات، مما يسهم في التنمية 

أو الهجرة غير املدارة، يمكن أن تترتب عليها آثار سلبية خطيرة على رفاه الدول واملهاجرين، بما في ذلك آثار محتملة 

ة واملهاجرين، املضيفمزعزعة لإلستقرار على ألامن الوطني وإلاقليمي؛ ويمكن أن تؤدي إلى توترات بين املجتمعات 

 وإلى نشوء كراهية ضد ألاجانب والتمييز العنصري. 

على الصعيد العالمي، إكتسبت املساهمة الكبيرة واملتعددة  ألاوجه التي يمكن أن تقدمها الهجرة للتنمية أهمية   

ستة من أهدافها   ، وإلاشارات الصريحة إلى الهجرة في 7201أكبر؛ وبإعتماد أهداف التنمية املستدامة في عام 

إستراتيجية  إلافريقي الاتحادالسابعة عشر، ثم تعميمها في السياسة إلانمائية العاملية. وفي العام نفسه، أطلق 
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(، التي تطمح إلى إفريقيا موحدة 00) .722التنمية في إفريقيا خالل نصف القرن القادم بإعتماد أجندة عام 

 لفوائد التي تجلبها الهجرة.  ومتحدة سياسيا من أجل التعاون لتسخير ا

 . إستخدام حوكمة الهجرة: 3-2

الهجرة كغيرها من جوانب العالقات الدولية ينبغي أن تسترشد بمجموعة من املبادئ، وتحتاج إلى إدارة بطريقة 

متكاملة، من خالل إستراتيجيات وسياسات وطنية شاملة قائمة على حقوق إلانسان، وتشرك  جميع السلطات 

ة، ة إلاقليميالاقتصاديجموعات من خالل نهج حكومي كامل وآليات تنسيق وطنية. ومن الضروري إشراك امل

منظمات املجتمع املدني، املنظمات الدولية ومجتمع ألاعمال، في مراحل  التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم 

لحوكمة الهجرة؛ من خالل التنسيق واملوائمة إلاقليميين للمعايير والسياسات واملبادرات والقوانين املتعلقة 

فيها. عالوة على ذلك فهي       في وضع جيد لتحديد إلاتجاهات إلاقليمية، وتعزيز  بالهجرة، بين الدول ألاعضاء

 ( . 72التعاون إلاقليمي من خالل السياسات إلاقليمية وعمليات الحوار وبناء القدرات والبرامج)

وملنظمات املجتمع املدني دور تؤديه، من خالل مبادراتها الشعبية  وإلاتصال املباشر باملجتمعات املحلية، ومن 

ثم إمكانية جمع معلومات هامة عن أثر سياسات مبادرات الهجرة، وكيفية تحسينها.  وتساعد املنظمات الدولية  

 لتي توفرها للجهات الفاعلة، املشاركة في عملية حوكمةفي حوكمة الهجرة من خالل الخبرة الفنية وبناء القدرات ا

ة إلاقليمية. ويستفيد مجتمع ألاعمال من هجرة الاقتصاديالهجرة، بما في ذلك الوكاالت الحكومية  واملجموعات 

اليد العاملة بعدة طرق، من قبيل تشجيع تنقل اليد العاملة. لذلك من املهم إشراكهم في عمليات حوكمة الهجرة، 

خالل توفير الخدمات للمهاجرين، واملساعدة على إدماج املهاجرين في مجتمعاتهم املضيفة، وضمان وصولهم  من

على قدم املساواة مع املواطنين إلى الرعاية الصحية، والدعم النفس ي، والخدمات إلاجتماعية، والتعليم، 

 (. 70والخدمات العامة ألاساسية، وإلاسكان)

 مج إلاقليمية والوطنية لدمج الالجئين في إطار املقاربة إلانمائية. املحور الثالث: البرا4

 حقاق إلادماج املحلي لالجئين في املجتمعات املضيفة:  1.4

وفقا لتعريف ألامم املتحدة  فإن عملية دمج الالجئين، هي عملية تفاعلية تعتمد على كل من الالجئين وأفراد 

لالجئون مع مواطني الدول املضيفة، مشكلين مجتمعا واحدا الوطن املضيف لهم ومؤسساته، حيث يندمج ا

يحتضن إختالفاتهم. عملية الدمج هذه تتطلب إستعدادا من جانب الالجئين ليتمكنوا من التأقلم مع أوضاع 

الوطن املضيف، دون التخلي عن هويتهم ألاصلية. كما يتطلب من البلد املضيف   أن يكون قادرا على إحتضان 

 إحتواء إختالفاتهم، وأن تكون مؤسسات البلد قادرة على تلبية إحتياجاتهم.         الالجئين  و 
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و في إطار التحركات الواسعة النطاق لالجئين، وإرتباط الهجرة القسرية بالنتائج السلبية في مجال   التنمية؛  يبرز 

د وثقت لجانب إلانساني وإلانمائي(. وق، )أي الربط بين االانسانيةمفهوم دمج املقاربة إلانمائية ضمن إلاستجابات 

الدراسات أثر عمليات الوصول الواسعة لالجئين على البنية التحتية     في إقتصاد البلد املضيف. من هذا 

 إلانمائي، خاصة في ظل محدودية املقاربات التي تقوم على -املنطلق، ترتكز هذه املقاربة على املفهوم إلانساني

 (. 77القصيرة املدى، و/ أو إنشاء املخيمات) سانيةالانتوفير املساعدات 

(، تتضح أهمية تسليط الضوء على ضرورة   تمكين .7ومن منطلق مفهوم" القدرة على مواجهة ألازمات") 

الالجئين من إلاعتماد على أنفسهم، مع التأكد أن املجتمعات املضيفة قادرة ليس فقط على   التأقلم مع ألازمة 

حسب، بل على تحسين آفاق التنمية املتاحة لها على املدى الطويل أيضا. وعلى ضوء ما تخلفه والتعافي منها ف

أوضاع اللجوء املمتد وآلاثار الطويلة املدى، تفرض الحاجة إعتماد سياسات طويلة املدى لالجئين واملجتمعات 

مكن من قيق أكبر قدر ماملضيفة. وسيتم التركيز ليس على التخفيف من آلاثار السلبية فحسب، بل على تح

(، للتأكيد أن " 70الفرص التي يمكن أن يقدمها الالجئون إلى إقتصاد البلد املضيف، بما في ذلك الدمج املحلي)

 (.71والتنمية " ) الاقتصاديوجود الالجئين يمكن أن يتحول من عبء إلى حافز،      من أجل تحقيق النمو 

ة كسر الحواجز بين الجهات الفاعلة في املجال إلانساني التي تستجيب ولتطبيق ذلك، أقر املجتمع الدولي بضرور 

ألزمات الالجئين، وتلك العاملة في مجال التنمية ضمن املجتمعات املضيفة وغيرها؛ في إطار الترابط بين الجانبين 

املجال  فيإلانمائي وإلانساني، الذي يشكل قيمة مضافة في ظل تظافر الجهود بين الجهات الفاعلة العاملة 

إلانساني وإلانمائي؛ وهذا من شأنه مضاعفة عامل الكفاءة والفعالية، ويخفف من التكاليف ويزيد من املشاركة 

 الحكومية والشراكات، كما يعزز من إستدامة العمل. 

لهذه ألاسباب، شهدت السنوات ألاخيرة صياغة أطر عامة، أو إعادة قولبتها لتحسين دمج املنظور التنموي في 

 72.2، وبالتالي تلبية هذه إلاحتياجات في سياق النزوح املمتد. وعليه      تقدم خطة الانسانيةإلاستجابات 

وأهداف التنمية املستدامة، مرجعا واضحا للجهات الفاعلة العاملة في كل من     املجال إلانساني وإلانمائي، من 

 (.           72على    تخفيف املخاطر على املدى الطويل أيضا) خالل مقاربة ال ترتكز على إلاحتياجات الفورية فحسب، بل

، على ألاهمية البالغة لتجاوز إلانقسامات 7202وفي هذا إلاطار أكد مؤتمر القمة العاملية للعمل إلانساني لعام

 عية املحققة.ابين الجهات الفاعلة في املجالين إلانساني وإلانمائي والتمويل، من خالل التركيز على  النتائج الجم

ذلك في طريقة العمل الجديدة، الذي وقع عليها ألامين العام ملنظمة ألامم املتحدة        "بان كيمون"،  انعكسوقد 

ووكاالت املنظمة ألاممية ) بما فيها مفوضية ألامم املتحدة  لشؤون الالجئين،    وبرنامجها إلانمائي، وكذا مكتبها 

مصادقة  املنظمة الدولية للهجرة      والبنك الدولي، واملنظمات غير الحكومية (؛ بالانسانيةلتنسيق الشؤون 
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الدولية والوطنية، وبقية منظمات املجتمع املدني،  والقطاع الخاص والحكومات، بهدف تعزيز الرابط إلانساني/ 

 إلانمائي.  

وى وإلاقليمية؛ وهذا ما حدث  على املست ومن ثم تحولت هذه ألاطر العامة إلى عدد من املقاربات التعاونية العاملية

(، ملعالجة الضعف املزمن   من خالل دمج إلاستجابات 72ألاوروبي في مجال تعزيز القدرة على مواجهة ألازمات)

 ضمن أطر ومقاربات تنموية أوسع.  الانسانية

ستوى العالمي املتفاوت على املغير أنه لفهم التحديات والفرص املرتبطة بالتنمية، البد من التشديد على التوزيع 

إلبراز الخلل، ومن ثم الصعوبات. فالبلدان النامية تتحمل القسم ألاكبر من مسؤولية إلاستجابة لالجئين؛ وهذا 

باملئة من الالجئين في البلدان ألاقل نموا، وهو  51، التي إستضافت فيها املناطق النامية 7202ما تبرزه سنة 

لالجئين عبر العالم؛ ومن ثم كانت تلك املناطق منذ البداية  تواجه أقس ى التحديات في ثلث العدد إلاجمالي من ا

 مجال التنمية، والتي تضاعفت مع وصول تدفقات الالجئين الواسعة النطاق.

صحيح أن سياسات الهجرة والالجئين هي سياسات وطنية بإمتياز، لكن كل مقاربة إنمائية متعددة  ألاقطار تعزز 

قاربات وآليات التمويل املشتركة في العمل إلانساني وإلانمائي؛  فتستفيد من  القيمة املضافة ملختلف تأثير امل

البلدان، خاصة تلك املتواجدة ضمن منطقة واحدة. وعليه، فإن إشراك مجموعة بلدان ذات قدرات وموارد 

فيد في مختلف أنحاء املنطقة. ومن امل متنوعة في منطقة معينة، يسمح بزيادة  قدرة الالجئين على مواجهة ألازمات 

للبلدان القليلة الدخل، أن تعمل على تشجيع املقاربات إلاقليمية لإلنتاج أو التجارة. لهذا السبب يسعى برنامج 

ألامم املتحدة إلانمائي إلى إعتماد ذلك في منطقة الشرق ألاوسط وغرب البلقان، بهدف إلاستفادة إلى أقص ى حد 

 مائية الكامنة في شتى البلدان.   من الطاقات إلان

 املنظور إلانمائي في تقديم الخدمات:  2. 4 

 في ألازمات التي يطول أمدها، يتعين على البلدان املضيفة في إطار إلاستجابة  لألزمة وضع خطة 

ستجدة. ملوإلانمائية الناشئة عن ألازمة، وفق ما تقتضيه ألاوضاع ا الانسانيةخاصة، تندرج فيها إلاحتياجات  

 وتشمل تلك العملية خططا معدة لقطاعات معينة نوضحها في ألاهداف آلاتية: 

 تشجيع إلتحاق أطفال الالجئين باملدارس: ﴿

من شأن تسهيل إلتحاق الالجئين بنظام التعليم الوطني، تحقيق أكبر قدر من املنافع بالنسبة إلى    مجتمع 

ي تفسح املجال واسعا أمام مشاركة ألاطفال الكاملة والنشطة في الالجئين واملجتمع املضيف على حد سواء؛ فه

املجتمع املحلي، وتجنب البالد وجود شريحة من السكان الشباب الذين يفتقرون   إلى املهارات ) وفي بعض ألاحيان 

سكان ليجهلون اللغة املحلية(، مما ال يمكنهم من املساهمة في إقتصاد  البلد املضيف، وفي تعزيز إنتاجية ا
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املحتملة، وأهميتها لتلبية إحتياجات البلد املضيف و/ أو )إعادة( إنعاش العالقات التجارية ضمن بلد املنشأ 

 (.        75وعبره، ما إن يضع النزاع أوزاره )

 دمج الالجئين في البنى التحتية الحالية للخدمات عند إلامكان: ﴿

الجئين وبالتحديد للشريحة الضعيفة من املواطنين،  يشمل كمقاربة عامة، يجب أن يترافق توفير الخدمات ل

هذا ألامر جميع  قطاعات الخدمات الصحية، وخدمات الرعاية إلاجتماعية، والتعليم .. إلخ.       باإلضافة إلى 

تع مالخدمات التي تقدمها املنظمات غير الحكومية والدولية، في البلد املضيف لإلستفادة     من العالقات التي تت

 بها هذه املنظمات ومن خبراتها الطويلة.

 دمج سكان البلد املضيف في البرامج واملشاريع:  ﴿

السيما  -شدد الشركاء في السياسات في ألاردن ولبنان وتركيا، على ضرورة دمج سكان البلد املضيف           أو معهم 

ها، حيث لة تصميم     املشاريع  والبرامج وتطبيقفي مرح -الفئة ألاكثر ضعفا، فضال عن ألاطفال والشباب والنساء 

 (: 70يتم إستخدام مجموعة من املقاربات الدامجة، مثل )

 برامج التدريب املنهي أو التوظيف، السيما الشباب والنساء.       *

 أنشطة نشر التوعية والتواصل مع كال املجتمعين.  *

 جمع سكان البلد املضيف والنازحين معا. برامج بناء املجتمعات املحلية، التي تهدف إلى  *

سيما تلك ال  بالفعل في الكثير من مشاريع إلاستجابة لألزمة السورية املطبقة حاليا في ألاردن ولبنان وتركيا،

 املتعلقة بتطوير املهارات وألاعمال، تشكل املجتمعات املضيفة جزءا كبيرا من الفئة املستهدفة املطلوبة.  

من شأن هذه املقاربات أن تخفف من التوتر وإلاحتقان، بسبب الروايات املغلوطة أو السائدة          عن الالجئين، 

)إلانمائية(، خاصة وأن املجتمعات    املضيفة والسياسة  الانسانيةوالخدمات التي توفرها لهم املنظمات 

، بسبب هذه التصورات )املغلوطة(. في الوقت ذاته  الحكومية قد تتعامل بعدائية مع الالجئين ووكاالت املعونة

 تساهم هذه الجهود مساهمة كبيرة في تحسين التماسك  إلاجتماعي في البالد. 

 توظيف الالجئين:   ﴿

الذي  اديالاقتصبناءا على تقييم سوق العمل، واملعلومات التي يتم جمعها من رأس املال البشري، وإلاجتماعي، و 

يتمتع به الالجئون، مما يفتح املجال ملزيد من فرص تيسير الحصول على رخص عمل، بدل العمل في السوق غير 

النظامية، إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى سوق العمل الرسمي، مما يوفر تبعات سلبية مع كل من الالجئين 

 ئين. وحكومة البلد املضيف؛ كإنتهاكات العمل وإلاستغالل بحق الالج
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باملقابل، فإن إمكانية توظيف الالجئين في قطاعات ال يهتم مواطنو البلد املضيف بالعمل فيها، وحيث تكون 

مؤسسات البلد املضيف بحاجة إلى توظيف يد عاملة. ففي بعض الحاالت، قد يواجه رواد ألاعمال في بعض 

ن ارات املطلوبة، فيكون الالجئون قادريالقطاعات تحديات على صعيد إيجاد موظفين يتمتعون بالكفاءة وامله

 على تلبية هذه الحاجة، إما بفضل مهاراتهم الخاصة أو بعد خضوعهم للتدريب. 

وفي املجال العملي ندرج توظيف السوريين في  قطاع تقديم الخدمات في تركيا، من خالل وزارة ألاسرة والسياسات 

محددة لتقديم الخدمات بغية إلاستفادة من معارفهم اللغوية إلاجتماعية، و وزارة التربية والصحة، في مجاالت 

والثقافية، وخبراتهم ألاساسية. وكانت وزارة ألاسرة والسياسات إلاجتماعية  قد حصلت  على إعفاء من وزارة 

العمل، مكنها من توظيف سوريين في أنشطة التوعية وتقديم الخدمات، حيث ثبت  أن مشاركتهم تحسن فعالية 

التي تبذلها الوزارة مع السكان السوريين في تركيا. وعلى سبيل املثال، حدد تقييم لسوق العمل في   التواصل

إسطنبول أبرز القطاعات، حيث يرتفع الطلب على اليد العاملة السورية في  قطاعات ال يبدي املواطنون ألاتراك 

 (. 2.الضيافة ) رغبة كبيرة للعمل فيها، وهي: البيع بالتجزئة، املنسوجات، البناء،

إن هذا البرنامج بتوجهه "إلادماجي"، يتماش ى مع املرجعيات العاملية التي تحث على إدماج جماعات املهاجرين 

وعدم تركهم جانبا، وهذا لن يتحقق من دون دعم قدرات السلطات املحلية للمدن املضيفة، ومرافقتها عبر برامج 

تنموية قائمة على فكرة دعم السلطات املحلية للتكفل بساكنة  تعاون، يتم وضعها لهذا الغرض، ووفق مقاربة

 إقليمها من املواطنين والالجئين معا؛ من خالل تجنيد الفاعلين الدوليين واملحليين 

ية ة املحلية، تمثل آلالاقتصاديوالدياسبورا. وبعث مشاريع نموذجية تخلق حركية في التخطيط التنمية 

ة، وتتوافق ونهج إدماج الالجئين الحضريين والتكفل بهم على املدى املتوسط إستجابة فعلية تتسم بالشمولي

والبعيد؛ ووضع أطر لجلب الدعم والتمويل للسلطات املحلية والخدمات العامة، عبر مؤتمرات جمع التبرعات 

دماجية، إوتعبئة القطاع الخاص املحلي ورجال ألاعمال التابعين للدياسبورا من أجل خلق فرص عمل   ومشاريع 

واملساهمة في تغيير الصورة النمطية حول الالجئين، وتوضيح دورهم التنموي عبر دراسات رصينة  في هذا 

 الجانب يمكن إستغاللها إعالميا لهذا الغرض. 

يجدر التنويه بجهود البلدان املضيفة ألنها تصب في مصلحة العالم أجمع، خاصة أنها تتحمل الجزء ألاكبر  وهنا 

ملسئولية على املستوى العالمي. وعليه يتوجب على املجتمع الدولي املتمثل في   )املانحون واملنظمات من تلك ا

الدولية واملجتمع املدني(، على املستوى املالي والسياس ي، ومستوى الخطاب املتداول ، دعم املمارسات السليمة 

دولية التشديد على هذا املبدأ لدى املنظمات ال للبلدان املضيفة  في مناطق النزوح  على املستوى الدولي. وقد تم

 (.              0.في تركيا ولبنان، وكذلك مع صناع السياسات؛ في ظل محدودية املوارد املتاحة لهم )
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 الخاتمة :

إختبرت هذه الدراسة  قدرة إلاستجابة ألزمة اللجوء الحالية وتأطيرها، من قبل تدخالت مختلف    الفاعلين     

ا وتنسيقها، إنطالقا من فهم خصائص ظاهرة اللجوء وتوضيحها، والتي تدفع بها         لتكون موضوعا للتعاون فيه

بين أصحاب املصالح والفاعلين الدوليين وصناع القرار، من خالل الكشف    عن نوعية املساهمات التي يقدمها 

ة إلاقليمية والوطنية، في إطار املقاربة إلانمائي    هذا الشكل من التعاون نظريا وعمليا، عن طريق دراسة البرامج 

التشاركية التي تقوم على دمج املنظور التنموي       ضمن عملية توفير الخدمات، تقوم على التشبيك بين الفاعلين 

 من مختلف املستويات؛ بعيدا           عن أجندات سياسية وإستراتيجية تصنع وتنفذ على حساب الالجئين والدول 

 املضيفة. 

ومن ثم على املانحين إلاعتراف باألهمية القصوى ألولويات البلدان املضيفة، وإلالتزام  برغبتها  في تحديد أولويات 

التمويل وفقا لذلك، وإال قد تهمل إلاحتياجات ألاساسية املتعلقة بتنمية البلد   املضيف. ويبقى الرهان على إرادة 

لية، ورغبتها في التأسيس       على هذه ألاطر وبناء إستراتيجيات وتحركات تبعا الحكومات الوطنية والسلطات املح

لذلك، مما يجعلها مؤهلة لإلستفادة من التمويل   الدولي ومشاريعه املختلفة في مجال الهجرة القسرية خاصة. 

 عى إلعادة ترتيب بشري ومن ثم بناء قدرات مدننا وصمودها      أمام أزمات الهجرة، بعيدا عن مسايرة أجندات تس

 وسكاني للمنطقة، على حساب الوضع القائم في بلداننا، عن طريق التأسيس إلدماج وتوطين نهائيين ودائمين 

 لالجئين في بلدان اللجوء؛ من خالل: 

 تعزيز توظيف الالجئين في املجاالت التي يتمتعون فيها باملهارات املهنية، إستنادا إلى تقييم النقص في سوق  •-

 العمل/املهارات.  

 توفير التدريب الهادف للموظفين/املدراء في البلد املضيف، على دمج الالجئين كباعة في املتاج.   •-

 تحديث مهارات أو ترقية موظفي البلد املضيف املستخدمين داخل الشركات، التي يتم توظيف الالجئين فيها.  •-

تعزيز التوعية واملناصرة، والتصدي لحمالت التضليل التي تطال مجتمعات الالجئين، وتأثيرها      )إيجابا  •- 

وسلبا(؛ من الخطوات الضرورية لضمان التماسك إلاجتماعي وتعزيزه. ومن الضروري إطالع املجتمعات املضيفة 

 ابع إلانمائي تجاه الالجئين. فضال عن محاربةعلى القيمة املضافة والفوائد املحتملة املرجوة من الدعم ذي الط

ألافكار الخاطئة املتداولة بهذا الشأن، واملتمثلة في إعتقاد العديد من الحكومات بأن الالجئين يشكلون عبئا عاما 

 وإستنزافا للموارد.   

ود الدولية وأخيرا، يجب أن تكون السياسات املتعلقة بدمج الالجئين محليا، جزءا ال يتجزأ من الجه    

ألاوسع، ومن التضامن وتقاسم املسئوليات. فخيارات هذه السياسة لن تتكلل بالنجاح إال عندما ترفق 

 بجهود عاملية، مقترنة بالحلين الدائمين آلاخرين لالجئين وهما: العودة آلامنة والطوعية؛ وإعادة التوطين. 
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 غـــالــــم زكــــيـــــــة

 قسم العلوم السياسية -طالبة سنة ثالثة دكتوراه 

 -حسيبة بن بوعلي، الشلفجامعة  -تخصص دراسات أورو متوسطية 

 z.ghalem@univ-chlef.dzالبريد إلالكتروني:  .الجزائر

 (الجنسية وعديمي واللجوء الهجرة تجاه والدولية املحلية القانونية ألاطر )
 :امللخص

إلحاحا التي تواجه املجتمع الدولي، ذلك أنها تمثل نتاجا تعد ظاهرة الهجرة واللجوء من القضايا الشائكة وألاكثر 

إلنكار حقوق ألافراد والجماعات والشعوب وهو إلانكار الذي يصل إلى ذروته في حال فقد الجنسية، ونظرا 

للمشاكل التي أثارتها هذه القضايا والتي ما فتئت تتسع دائرتها مع مرور الوقت بسبب تطور ألاوضاع السياسية 

بة والحروب والصراعات في العالم بصفة عامة وفي املنطقة العربية بصفة خاصة، استدعت الضرورة املضطر 

اهتمام الباحثين، صناع القرار واملجتمع الدولي على حد السواء بهذه الظواهر نتيجة للتحديات التي باتت تواجه 

في  يث أن الهدف الرئيس ي أصبح يتمثلهذا النوع من القضايا في الوقت الحاضر وأيضا انعكاساتها على الدول، ح

مواجهة تحدياتها وتوفير الحماية الدولية لألفراد املعنيين، وبالتالي أصبحت الهجرة واللجوء وانعدام الجنسية 

أحد أهم القضايا الراهنة على املستوى الدولي والتي تستوجب إلى إعادة تقييم أشكال التعامل الدولي معها، ألامر 

بوضع أطر قانونية تحفظ الحقوق، وتلزم الدول بالتعامل بها على مستوى  ةیهتمام الشرعة الدولالذي أدى إلى ا

 من الوعي واملسؤولية، وذلك تفاديا لألزمات التي تنتج عن هذه الظواهر.
 

   :ةنبذة تعريفية عن الباحث

-دمتوسطية . جامعة أبو بكر بلقايطالبة سنة ثانية دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، تخصص دراسات أورو 

تلمسان -جامعة أبو بكر بلقايد -ماستر في الدراسات إلاستراتيجية وألامنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية -تلمسان 

شهادة مشاركة في امللتقى الوطني املوسوم بـ: "منطقة شرق املتوسط في سياسات القوى إلاقليمية والدولية:  - 0392-0392

تعاون الستغالل ثرواته أم ساحة حرب للهيمنة"، عنوان املداخلة: "أهمية شرق املتوسط: إلاستراتيجية فضاء لل

زائر، في الج-ة"، مخبر ألامن القومي الجزائري "الرهانات والتحديات"، جامعة الجياللي بونعامة، خميس مليانةالاقتصاديو 

* شهادة املشاركة في محاضرة )نظرية املعرفة  0303بر ديسم 93إلى  0303ديسمبر  32* العراق، من  0309جوان  02

* شهادة  0303ديسمبر  99املتحدة، بتاريخ  اململكة في ألاكاديمي للتطوير الدولية واملؤسسة والبحث العلمي(، إيفاد

 اململكة يف ألاكاديمي للتطوير الدولية واملؤسسة املشاركة في محاضرة )املراحل إلاحصائية في البحث العلمي(، إيفاد

( ، The Reality of E-learning in Arab Universités. * شهادة املشاركة في محاضرة )0309ديسمبر  09املتحدة، بتاريخ 

 ن* شهادة حضور املؤتمر الدولي الافتراض ي ألاول ملنصة الباحثين وألاكاديميي 0303ديسمبر  30منصة إيفاد، بتاريخ 

 .0303ديسمبر  03-02الواقع واملأمول( ، إيفاد، بتاريخ –كورونا  بعنوان )البحث العلمي في ظل جائحة
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 :مقدمة

لقد أضحت ظاهرة الهجرة واللجوء في الوقت الحاضر أحد السمات الطاغية على الواقع املحلي والدولي على حد 

، خصوصا مع ارتفاع أعداد الالجئين بداية من بين أهم املشاكل التي تؤرق دول العالم سواء، حيث أنهما أصبحا

النصف الثاني من القرن العشرين، ألسباب متعددة لعل أهمها تمثل في تزايد أعداد النزاعات املسلحة في عدة 

مناطق من العالم بصفة عامة وفي الدول العربية بصفة خاصة، هذا ما دفع بالكثير من ألاشخاص إلى مغادرة 

ية بحثا عن بيئة آمنة لهم، وبذلك يتحولون إلى الجئين ويفقدون كال من هوياتهم الرسمية بلدانهم إلى بلدان أجنب

القانونية وأيضا انتماءاتهم إلى أوطان معينة بعينها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تزايد الهجرة غير القانونية 

ا القارة دان املصنعة في العالم وتحديدة التي تعيشها البلالاقتصادي)غير الشرعية( ألامر الذي يترافق مع ألازمات 

ألاوروبية التي تمثل الوجهة ألاساسية سواء لطالبي اللجوء أو املهاجرين )خاصة من البلدان العربية كدول شمال 

إفريقيا( على حد سواء ، كل هذا يطرح تحديات جمة وإشكاليات متعددة منها ما يتعلق بتوطين هؤالء الالجئين 

إشكاليات اقتصادية، ثقافية وأخرى أمنية، وما ساهم في بروز وتصاعد حدة هذه إلاشكاليات  واملهاجرين، ومنها

هو تزامنها مع صعود اليمين املتطرف في أوروبا الذي يرفض التعاطي مع هذا النوع من الظواهر من منطلقات 

نوعا جديدا من  حقوقية، ما خلق العديد من التحديات أمام هؤالء ألاشخاص، كما وخلفت ظاهرة الهجرة

املهاجرين املتمثل في معدومي الجنسية املوجودون في دول مختلفة عبر العالم خاصة في القارة ألاوروبية، والذين 

يعانون من مشاكل اجتماعية ونفسية جمة نتيجة لعدم الاعتراف بهم قانونيا وعدم حصولهم على حقوقهم 

رة أخرى أشخاص ال مرئيين قانونيا وال اجتماعيا، ألامر وبالتالي يعيشون كأشخاص مقصون ال وجود لهم، بعبا

الذي دفع باألمم املتحدة لدعوة دول العالم لتعديل قوانينهم ملنح الالجئين الجنسية أو إلاقامة الدائمة، وذلك 

نظرا الرتفاع أعداد عديمي الجنسية عبر العالم، في مقابل ارتفاع آلاثار السلبية الناتجة عن عدم تمتعهم 

قوقهم التي أنتجت مشاكل متعلقة بالعمل، الاندماج والاعتراف بهم كذوات قانونية وحقوقية، ما جعل هذا بح

النوع من ألاشخاص عرضة للعديد من ألاخطار كاالستغالل، الاحتجاز أو الترحيل، وعليه أصبحت كل من 

تي املنظمات ألاممية والحقوقية الالهجرة، اللجوء وانعدام الجنسية تشكل تحديات حقيقية أمام ألامم املتحدة و 

تسعى لدعوة كل من الدول املصدرة واملستقبلة لهذا النوع من الظواهر لتغيير تشريعاتها وسياساتها وفق ما 

يتالئم ووضعية الالجئين واملهاجرين أو ألاشخاص عديمي الجنسية، ما أدى في نهاية املطاف إلى تضافر الجهود 

 اء إليجاد حل للمشاكل املترتبة عن تلك الظواهر.املحلية والدولية على حد سو 

ولهذا جاءت دراستنا ملعالجة ظاهرة الهجرة واللجوء وانعدام الجنسية، منطلقين من إلاشكالية التالية: كيف 

 تعاملت التشريعات املحلية والدولية مع ظاهرة الهجرة واللجوء واملشاكل املترتبة عنهما؟ 
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 اللجوء وانعدام الجنسية: املفاهيم، ألاسباب والخلفياتاملبحث ألاول: الهجرة، 

عيدة بإن ظاهرة الهجرة واللجوء ليست ظواهر وليدة العصر الحديث وإنما تعود بجذورها إلى فترات تاريخية 

التي كانت الصراعات والحروب في أغلب ألاحيان السبب الرئيس ي فيهما حيث اضطرت هذه الظروف ألاشخاص 

عن بيئة آمنة لهم، ألامر الذي أدى إلى هضم حقوقهم أو عدم الاعتراف بها في الدول التي  لترك دولهم بحثا

قصدوها)الدولة املستقبلة لهم(، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، خلقت لنا هذه الظواهر مشكل جديد متمثل 

نبية، ين دوال أجفي الشخص منعدم الجنسية، الذي أصبح واقعا للعديد من ألاشخاص الذين تركوا دولهم قاصد

ما جعلهم عرضة للعديد من التحديات واملشاكل، وفي هذه الجزئية من البحث سنتطرق للتعريف بكل من ظاهرة 

 الهجرة واللجوء ومسألة انعدام الجنسية املترتبة، وذلك كاآلتي:

 املطلب ألاول: مفهوم الهجرة، اللجوء وانعدام الجنسية:

 مفهم من جدا جد مهم تعد جزء ومسألة انعدام الجنسية اللجوء، هجرةال بكل من ظاهرة التعريف ن عمليةإ

للمشاكل املترتبة عنهم، ونظرا ألهمية هذا املوضوع نجد أن الباحثين  التصدي على وأيضا القدرة كظواهر

 اواملفكرين قد أولوا عناية خاصة بهذا النوع من الظواهر وذلك من خالل وضع مجموعة من التعاريف لها وتحليله

من أجل إبراز العالقة بينها وبين املفاهيم املشابهة لها ما يساعد على فهم أسبابها واستيعاب خصائصها، تمهيدا 

 إليجاد حلول لها، وذلك ما سيتم التطرق له في ما يلي:

 أوال: تعريف ظاهرة الهجرة: 

مي والسياس ي كل من املستويين ألاكادييعد مصطلح الهجرة من املفاهيم املتداولة بشكل كبير في آلاونة ألاخيرة على 

على حد سواء، وذلك نظرا لتزايد أعداد املهاجرين حول العالم خاصة الغير شرعيين منهم الذين أصبحوا يشكلون 

تهديدا أمنيا للدول املستقبلة لهم، ونظرا ألهمية موضوع الهجرة بصفة عامة، نجد أنه قد وضعت العديد من 

جة هذا املفهوم كظاهرة تعاني منها العديد من الدول، ومن هذه التعاريف ما سنذكره التعاريف التي حاولت معال

 كالتالي:

يء يهاجر الذي يعني ترك الش  /فعل هاجرالمشتقة من " نهابأ في اللغة العربية الهجرةلفظ يشير  *الهجرة لغة:

، ولقد ورد لفظ الهجرة في أغلب املعاجم اللغوية على أنه (701، صفحة 7270)بولعشب،  "أو أعرض عنه

، 7201)الغزالي،  "الفعل هجر أي تباعد، ولفظ الهجرة ضد الوصف واملهجر هو املكان الذي يتم الخروج إليه"

-Immigrateادفة ملعناها وهي ، أما في اللغة إلانجليزية فنجد مجموعة من الكلمات املر (72صفحة 

Immigrant-Immigration)أو ألاشخاص  ( والتي تعني )يهاجر، مهاجرة، هجرة( بعبارة أخرى الشخص

-Migrate-Migrantالذين يقدمون إلى بلد أجنبي بقصد اتخاذها مقرا دائما، وأيضا هنالك )
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Migration-Transmigrationو أ الشخص بحيث تعني تلف( وترجمتها هي نفس ألاولى لكن معناها يخ

العمل، ومن خالل مقارنتنا  بقصد أو موسميا أو دوريا آخر مكان أو بلد من يهاجرون الذين ألاشخاص

( تختلفان في املعنى، بحيث Immigration( وكلمة )Migrationكلمة ) للمصطلحين السابقين نالحظ بأن

-.720)بتقة،  بها الهجرة بغرض إلاقامة بصفة دائمةأن ألاولى ال تعني إلاقامة الدائمة، أما الثانية فيقصد 

 .(75، صفحة 7200

 فضلأ وضع عن بحثا آخر إلى موقع من جماعيا أو كان فرديا الانتقال حركة"أنها  على تعرف *الهجرة اصطالحا:

راب الاغتهي " ، أو(.2-27، الصفحات 7200)عبدولي،  أمنيا أم سياسيا أم دينيا أم اقتصاديا أم كان اجتماعيا

أو العلم أو العالج أو أي منفعة  الرزق ءاور  سعيا أخرى  إلى أرض من الانتقال أو أخرى  إلى أرض منروج الخ أو

وتعني أيضا "مغادرة شخص ما دولته إلى دولة أخرى لغرض  ،(.0، صفحة 7207-7200)ساعد،  أخرى"

إلاقامة والاستيطان في البلد الجديد، بعبارة أخرى انتقال ألاشخاص من مكان واستيطانهم في مكان آخر بشكل 

 .(07.، صفحة 7202)وضاح،  دائم

ن مفهوم يشير إلى تغيير محل إلاقامة م نجد بأنهاملصطلح الهجرة  الصياغة اللغوية والاصطالحية وانطالقا من

 (،خارج حدود البلد)أو خارجية  (في نفس البلد)قد تكون هجرة داخلية حيث منطقة إلى أخرى وهي أنواع، 

 ( أو أن تكون املهاجرمن الفرد )أي برغبة من  رغبةو بإرادة  يمكن أن تكون  الهجرةباإلضافة لذلك نجد بأن 

 تهم.تفوق إراد متعددة ألسبابنتيجة  يهمفروضة عل

بتقة، ) تعرف الهجرة قانونيا على أنها: "مغادرة الفرد دولته نهائيا إلى إقليم دولة أخرى  *التعريف القانوني للهجرة:

ان من منطقة جغرافية إلى أخرى "انتقال السك، عرفتها ألامم املتحدة على أنها (70، صفحة 7200-.720

، 7200أكتوبر  05-02)طرابلس ي و بن دريدي،  "ولو لفترة محدودة إلاقامةوتكون عادة مصاحبة تغير محل 

 .(1.صفحة 

، حيث الشرعية غير أخرى و  الشرعية الهجرة إلى تصنف مشروعيتهاكما نشير إلى أن الهجرة أنواع، فبحسب 

 الدولة إلى ألاصلي موطنه من املهاجر انتقال على دولتين بموافقة تتم التي الهجرةأن ألاولى يقصد بها: "تلك 

 را"بح أو راب إليها التسلل بعد أخرى  بلدان في الشرعية غير إلاقامةة"، في حين أن الثانية تعني: "املستقبل

ة الهجرة غير النظامية أو الهجر ، كما وتعرف هذه ألاخيرة أيضا بأسماء أخرى ك(.2فحة ، ص7200)عبدولي، 

، وبحسب مدتها هنالك هجرة دائمة وهجرة مؤقتة، حيث أن الدائمة منها تعني "إلاقامة الدائمة في املكان السرية

هي عكس الدائمة بحيث أنه فيها الذي يهاجر إليه، سواء كان هذا املكان داخل الدولة أو خارجها"، واملؤقتة 

، 7202-7201)طريف و شعاللي،  "املهاجر ال يهدف إلى إلاقامة الدائمة بل يعود إلى موطنه ألاصلي بعد مدة"

ي د، وتصنف أيضا انطالقا من العدد إلى هجرة فردية وهجرة جماعية، بحيث أن ألاولى تتم بشكل فر (00صفحة 
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وألسباب مختلفة، والثانية تكون في شكل جماعي وغالبا ما يكون السبب فيها راجعا لحروب، صراعات أو كوارث 

 .(00، صفحة 7202-7201)طريف و شعاللي،  طبيعية

، حيث ألن كل دولة أو هيئة عليها دوليا هو عدم وجود تعريف موحد للمهاجر من ألامور املتفق *تعريف املهاجر:

دولية سعت لتقديم تعاريف محددة وملمة بهذا املصطلح، لهذا نجد في هذا الصدد تعدد التعاريف، فمثال نجد 

على أنه "كل شخص يعيش بصفة مؤقتة أو دائمة في بلده  ( للمهاجرUNESCOتعريف منظمة اليونسكو )

ما املجلس الدولي لسياسات حقوق إلانسان فيعتبر املهاجرين الذي لم يولد فيه واكتسب منه مركزا اجتماعيا"، أ

هم "ألافراد املتواجدين خارج إقليم الدولة التي يعتبرون من رعاياها وال يعتبرون في الدولة املتواجدين على 

ى دإقليمها الجئين وال وطنيين وال أعضاء بعثة دبلوماسية، وال يهم طريقة تجاوزهم لحدود دولة إلايواء، وال م

 .(00، صفحة 7272)زينب دمحم،  قانونية إقامتهم فيها، وال إذا كانت دولة العبور أو دولة املقصد"

 ثانيا: تعريف ظاهرة اللجوء: 

هو مصدر الفعل لجأ، يقال لجأ إلى ش يء واملكان بمعنى الذ واعتصم به، ويقال ألجأت أمري إلى هللا  *اللجوء لغة:

، وامللجأ واللجأ يعني "املعقل، (020، صفحة 7202)بلمديوني،  أي أسندت أمري هلل وسلمت أمري له ليتواله

 .(.7)منظور، بدون سنة نشر، صفحة  يه التجاءوالجمع ألجاء، ولجأ، والتجأت إل

يقصد به الاضطرار لهجرة الوطن إما اختياريا بسبب تغير نظام الحكم بفعل ثورة أو انقالب  *اللجوء اصطالحا:

 صرية، واختيار دولة أخرى أو اضطرارا هربا من إلارهاب أو الاضطهاد ألسباب دينية أو سياسية أو عقائدية أو عن

 .(772، صفحة 7270)فلفلي،  لإلقامة بصورة دائمة أو مؤقتة لحين زوال سبب اللجوء

يعرف القانون الدولي اللجوء على أنه "هروب الضحايا من ألاخطار املحدقة بهم  *التعريف القانوني للجوء:

 .(020، صفحة 7202)بلمديوني،  لى أماكن وهيئات تتوفر لهم فيها الحماية"بسبب النزاعات املسلحة إ

ة إال أن الدولي الاتفاقياتيعد مصطلح الالجئ من املصطلحات الحديثة في الفقه الدولي وا *تعريف الالجئ:

مضمونه ينطبق على العديد من الحاالت سواء كان ذلك في العصور القديم أو في العصر الحديث، ذلك أن 

اللجوء بصفة عامة هو مفهوم مرتبط ارتباطا وثيقا باإلنسان الذي يبحث عن أماكن ألامن منذ القديم، ولقد تم 

ن ر وبالتحديد في فرنسا لإلشارة للبروتستانت املطرودياستخدام مصطلح الالجئ ألول مرة في القرن السابع عش

 (، وظهر بشكل رسمي في الوثائق الدولية مع بداية القرن التاسع عشرNantesمنها بعد إلغاء مرسوم )

و لالجئين على أنه "ه، ولقد عرفته املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون ا(020، صفحة 7202)بلمديوني، 

)املفوضية السامية لألمم املتحدة  فرد يلتمس الحماية الدولية سواء على أساس فردي أو على أساس جماعي"

املتعلقة بوضع الالجئين،  0010، ووفقا التفاقية ألامم املتحدة لعام (00، صفحة 7221لشؤون الالجئين، 
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ئ هو "شخص يقيم خارج بلد جنسيته، وهو غير قادر أو غير راغب في العودة بسبب خول له ما يبرره فإن الالج

له من التعرض لالضطهاد بسبب العرق والدين والجنسية، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه 

 .(00.، صفحة 7202)شاعة،  السياسية"

تعددت واختلفت التعاريف الفقهية التي تناولت مصطلح امللجأ، ولعل أبرز هذه التعاريف هو ما  يف امللجأ:*تعر 

تضمنته املادة ألاولى من قرارات معهد القانون الدولي، هذا ألاخير الذي يعتبر امللجأ هو " الحماية التي تمنحها 

 إقليمها أو في داخل مكان آخر تابع لبعض أجهزتها"دولة ألحد ألافراد الذين جاؤوا يطلبون الحصول عليها في 

 .(01، صفحة .720-7207)غالم، 

 ثالثا: تعريف عديم الجنسية: 

من خالل تطرقنا سابقا ملسألتي الهجرة واللجوء وأهم التعاريف امللمة بهما كظواهر قائمة بذاتها، لفت انتباهنا 

جديد يقترب منهما أال وهو "عديم الجنسية"، هذا ألاخير الذي يقصد به الشخص الذي ال تعتبره لبروز مصطلح 

من الاتفاقية املتعلقة باألشخاص عديمي الجنسية  20أية دولة مواطنا بموجب قوانينها، كما وعرفتها املادة رقم 

)شرافت و شرفة،  تشريعها"على أنه "الشخص الذي ال تعتبره أي دولة مواطنا فيها بمقتض ى  0010لعام 

 الحق تاريخ في أو ميالده منذ نفسه يجد الذي ، ويعرف أيضا على أنه "الشخص(.0، صفحة 7200-7201

بعبارة أخرى،  ،(22، صفحة 7205-7202)بّراج،  الدول" من دولة جنسية حمل من مجردا امليالد على

 انونيق نظام ألي يخضع وال دولة ألي ينتمي ال ، أيال يحمل جنسية أي بلدهو الذي الشخص العديم الجنسية 

ي الق، وبالتالي فإن ألاشخاص عديمإلاط على دولة أي مع سياسيا مرتبطا يكون  ال بحيث الجنسية من يحرم وقد

فعالة، كما وقد يتعرضون للتفرقة عندما يتعلق ألامر بحصولهم الجنسية يكونون مجردين من أي حماية وطنية 

، صفحة 7221)املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين،  على الحقوق التي يتمتع بها عادة املواطنون 

01). 

ن من و البعض آلاخر قد يتحولفي حين أن  وهم عديمو الجنسية، يولدون  بعض ألاشخاصويجدر إلاشارة إلى أن 

 يحدثقد انعدام الجنسية  ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نالحظ أنالجنسية يإلى عديم أشخاص لهم الجنسية

والثغرات  ،على أساس نوع الجنس التمييزالتمييز ضد مجموعات إثنية أو دينية معينة، لعل أبرزها:  لعدة أسباب

، لكن في أغلب ألاحيان نجد بأن السبب الطاغي على حاالت )ألاشخاص عديمو الجنسية( في قوانين الجنسية

قر العديد من الدول التي ت ذلك أن هنالكانعدام الجنسية يتمثل في القوانين والتشريعات الداخلية للدول، 

ة مفوضية ألامم املتحد أحصت ثالم، فتشريعات تمييزية ومقتضيات تؤدي إلى وجود أشخاص بدون جنسية

فال وجود حاالت ألطهذا إلى جانب  ،للمرأة بمنح جنسيتها ألطفالهاها ال تسمح قوانيندولة  72 لشؤون الالجئين

أيضا هنالك العديد من عديمي الجنسية في الدول التي ال تكتسب فيها الجنسية إال على أساس النسب، 
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ب ألسباب متعددة بما فيها ألاسبا الجنسية وتجريد ألاشخاص منها على حاالت فقدانالتي تنص  التشريعات

 ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى،السياسية، ما يجعل هؤالء ألاشخاص ينتقلون إلى حالة عديمي الجنسية

ي حالة فالسقوط بالتالي و  من دولهم،العديد من ألاشخاص للهروب أحيانا النزاعات والحروب التي تضطر لدينا 

صلي من بلدهم ألا  انتقال ألافراد بشكل غير شرعيالشرعية التي هي عبارة عن و الهجرة غير أانعدام الجنسية، 

 .(7205)بوكوطيس،  تثبت هوياتهمبدون وثائق  إلى بلد آخر،

أن الفرد عديم الجنسية هو شخص مما سبق، نستنتج بأن حالة انعدام الجنسية هي حالة شاذة وسلبية كون 

ى طبيعي إلاليؤدي هذا الوضع غير  بحيث يمكن أن ،ال ينتمي ألي دولة ووضعه القانوني محدد وبدون حماية

به كمواطن ينتمي لدولة ما وفقا  عترفالتقليل من قيمته الاجتماعية وذلك بحرمانه من كل الحقوق وال ي

 .(22، صفحة 7205-7202)بّراج،  لتشريعات هذه الدول 

 

 املبحث الثاني: ألاطر القانونية املحلية والدولية ملكافحة الهجرة واللجوء

 املطلب ألاول: املنظومة القانونية الداخلية

 بالنسبة لظاهرة الهجرة:-أ

 الدول  مخاوف تثير التي القضایا أكبرلهجرة بشكل عام والهجرة غير الشرعية بشكل خاص أحد اأضحت ظاهرة 

ظاهرة انطالقا من كونها الهذه  أمننة منطق تكریسالاستقبال منها، ألامر الذي استدعى ضرورة  دول  خاصة

 باألمن، من جهة أخرى، املتعلقة الدولیةوالاجتماعات  املؤتمرات في املساحاتأصبحت تأخذ حيزا كبيرا من 

 وأ مقصدر، عبو  مراكزكان ذلك بصفتها  سواءت تشهد هذه الظاهرة آلان أصبح العالم دول  معظمنالحظ أن 

تشهد هي ألاخرى هذه الظاهرة بأبعادها الثالثة انطالقا من كونها دولة عبور،  دول ال من، والجزائر كغيرها مصدر

ات قتدفشهد تالجنوبية أصبحت  خاصةدها حدو وطول  الجغرافيعها موق فبحكممصدر ومقصد للمهاجرين، 

 الجزائري  منألا يهدد  أصبح الوضعإلى أوروبا أو لالستقرار بها، هذا  للعبور  سواءشرعيين ال غيرة للمهاجرين كبير 

قا حركة الهجرة والتهديدات ألاخرى لألمن، انطال بين الوثیقة الرتباطات( نتيجة لدولة، مجتمع فرد،) أبعاده بكل

أو يقع ضحية لها، وبالتالي أصبحت الهجرة غير من أن املهاجر قد يضطر للتورط في ممارسة بعض الجرائم 

ما اضطرها ألامر لوضع تدابير  (01، صفحة 7205)إدريس ع.،  الشرعية رهانا أساسيا ألمن الدولة الجزائرية

 خاصة التي اتخذتها ملكافحة هذه الظاهرة، والتي تتمثل في:

 الجزائرية ألاراض ي مغادرة يتضمن : والذي0022املعدل للقانون البحري الصادر عام  55-89القانون رقم -0

( 1( أشهر إلى خمس )2منه على ما يلي: "يعاقب بالحبس من ستة) 101قانونية بحيث نصت املادة  غير بصفة
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م دج، كل شخص يتسرب خلسة إلى سفينة بنية القيا123222دج إلى 023222سنوات، وبغرامة مالية من 

برحلة"، ونصت املادة نفسها أيضا على : تطبق نفس العقوبة على أي عضو من الطاقم أو أي موظف، يساعد 

علة متن السفينة أو على اليابسة على إركاب أو إنزال راكب خفي أو أخفاه أو زوده باملؤونة، كما تطبق نفس 

ورية )الجريدة الرسمية للجمه خفي"العقوبة على ألاشخاص الذين تنظموا بشكل بأي شكل لتسهيل الركوب ال

 نع الشرعية غير الهجرة فعل على جزائية بعقوبات ، ومن بالتالي فإن نص هذه املادة جاء(0005الجزائرية، 

 برحلة. القيام قصد سفينة طريق

فبحكم مصادقة الجزائر على بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر  :51-58قانون رقم -7

، ونتيجة لتزايد الشبكات 7222والجو املكمل التفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة عبر الوطنية لعام 

هاجرين ذا بمتابعة املإلاجرامية املتخصصة في تهريب املهاجرين، صاغ املشرع الجزائر هذا القانون الذي اهتم ه

التي نصت على:  0مكرر  021جزائيا، الذي يعتبر أن الهجرة غير الشرعية جريمة وذلك وفقا ملا جاء في املادة 

( 2( إلى ستة أشهر)7"دون إلاخالل باألحكام التشريعية ألاخرى السارية املفعول، يعاقب بالحبس من شهرين)

هاتين العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر إلاقليم  دج أو بإحدى22222دج إلى 72222وبغرامة من 

الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو 

قيام لباستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية الالزمة أو من ا

باإلجراءات التي توجبها القوانين وألانظمة السارية املفعول. وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر إلاقليم 

، وفي نفس (7220)الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود"

ة من املواد ضمن نفس القانون، والتي تعتبر ظاهرة تهريب املهاجرين نوع من أنواع إلاطار تمت صياغة مجموع

الجريمة املنظمة، بحي تم تخصيص قسم كامل لها تحت عنوان "تهريب املهاجرين"، بحيث يحتوي هذا القسم 

ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، )الج (00مكرر  .2.إلى املادة  2.مكرر  .2.مادة )من املادة  07على 

ر بيدبتهاجرين القيام ملل تهريبا"يعد  تعتبر تهريب املهاجرين: 2.مكرر  .2.، فمثال نجد أن املادة (7220

شرة أو غير مبا الحصول بصورةمـن أجل  عدة أشخاصأو  لشخص لتراب الوطنيمـن ا املشروعر غي لخروجا

 .(7220)الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  "أخرى  منفعةأي أو  ليةعة مامنفشرة على مبا

من هذا القانون تسهيل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج ألاجنبي  0-02يجرم نص املادة : 11-59القانون رقم -3

ن على ما يلي: "يعاقب بالحبس ممن التراب الجزائري بطريقة غير قانونية أو الشروع فيها، بحيث تنص املادة 

دج كل شخص يقوم بصفة  722222دج إلى  22222( سنوات وبغرامة مالية من 21( إلى خمس )27سنتين )

مباشرة أو غير مباشرة، بتسهيل أو محاولة تسهيل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج أجنبي من إلاقليم الجزائري 

 .  (7225، 0 -02)املادة  بصفة غير قانونية"
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عنى الدولية التي ت الاتفاقيات، فنجد أن الجزائر قد أبرمت ووافقت على العديد من االاتفاقياتأما بخصوص ا

اتفاقيات  (22) ن، حيث قامت الجزائر بالتوقيع على ستبالهجرة غير الشرعية واملهاجرين غير الشرعيي

قصد ترحيل الرعايا الجزائريين  7222-0000بين  وبلدان أوروبية ماإعادة قبول بين الجزائريين بخصوص 

على اتفاق إعادة قبول مع فرنسا التي  0000خالل سنة املتواجدين في وضعية غير قانونية حيث تم التوقيع 

)بن مكي و  -وهذا ما سيتم التطرق له الحقا في عنصر الاهتمام الدولي بالهجرة-كانت الوجهة املفضلة للجزائريين

 .(1.، صفحة 7272-7200شنوف، 

الجزائر كغيرها من الدول تدفق أعداد كبيرة من الالجئين إلى أراضيها خاصة بالنسبة ملسألة اللجوء: عرفت -ب

كان  املسألة، وذلكفي السنوات ألاخيرة، وكغيرها من الدول هي ألاخرى قد وضعت منظومة قانونية ملعالجة هذه 

 كاآلتي:

 ،وضع الالجئين في الجزائر ويضبطه ألاساس القانوني الذي یحدد: والذي يعد .2-720املرسوم التنفیذي رقم 

فباالستناد عليه تم استحداث مكتب حماية الالجئين على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، والذي حددت املادة 

 :(772، صفحة 7270)فلفلي،  تمثلة في ما يليمنه أبرز مهام هذا املكتبة وامل 7رقم 

 بوضع الخاصة 0010 اتفاقية تنفیذ وكفالة الجنسیة، وعدیمي الالجئينلكل من  الحمایة العمل على منح

 عنية امل الوزارات مع بالتنسیق وذلك الالجئين

ينطبق  لذینا أو الالجئين لشؤون املتحدة ألامم ملفوضیة ینتمون  كانوا سواء لألشخاص الالجئ بصفة الاعتراف

 .0010 اتفاقية من ألاولى املادة عليهم تعریف

ويجدر إلاشارة إلى أن الجزائر )أي البلد املضيف( يمكنها رفض الاعتراف للشخص بصفة الالجئ ألسباب متعددة 

، لكن في (770، صفحة 7270)فلفلي،  لالجئومختلفة لعل أهمها عدم توفر الشروط الالزمة الكتساب صفة ا

-720من قانون  .2املقابل، يمكن لالجئ تقديم طعن للجنة الطعون التي تم تشكيلها وفقا ملا جاء في املادة رقم 

 نالالجئي ألاشخاص طرف من املقدمة الطعون  في مهامها واملتمثلة في النظر 20، بحيث حددت املادة رقم .2

حث بالالجئ، أيضا تقوم هذه اللجنة ب بصفة لهم الاعتراف الالجئين حمایة مكتب رفض الذین الجنسیة وعدیمي

 الالجئين، بوضع الخاصة 0010 اتفاقية من .. إلى 0. للمواد من تطبیقا الالجئين من لها املقدمة الطلبات

 فبالنسبة للتواجد غير الشرعي لالجئين وحالة الطرد،التواجد غير حاالت ب أيضا لجنةال هذه تختصكما و 

 جزاءات توقیع عن الدولة نجد أنه "تمنع 0010من اتفاقية  0.الشرعي لالجئ في الجزائر فطبقا لنص املادة 

 یتهمحر  أو حیاتهم كانت الذي إلاقلیم من مباشرة القادمين لالجئين الشرعي غير التواجد أو الدخول  عن سواء

على  عون الط وهنا تعمل لجنة الشرعي"، غير للدخول  دفعتهم التي ألاسباب بإعطاء لذلك تبریرهم شرط مهددة،

 دراسة عبر الالجئين وضع تسوية الشرعي، وذلك بغرض غير الدخول  هذا تبرر التي الشروط توافر من التأكد
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: (7201)غالم، التمكين القانوني لالجئ في الجزائر،  في آلاتي وتتمثل هذه الشروط لجوء، كملتمس ي طلباتهم

توضيح ل من سلطات بلد امللجأ تقربالشرعي وعدم تأخره في ال غير تواجدهأسباب وجيهة تبرر  إبداء طالب اللجوء

، أن تكون حرية أ حياة طالب اللجوء مهددة بالخطر 0010ذلك، توفر صفة اللجوء وفقا ملا جاء في اتفاقية 

 آخر. بلد أو ألاصلي هفيبلد

عبر  ذلك من نفس املادة، بحيث يكون  27تم توضيح ذلك في الفقرةكيفية تقديم هذه الطعون ف أما بخصوص

إما أن توضع من طرف طالب اللجوء شخصيا أمام مكتب الالجئين وعديمي الجنسية، أو ترسل إليه "طريقتين: 

ية عن لجنة الطعن تكون نهائصادرة القرارات ال شير إلى أن"، وهنا نعن طريق رسالة مسجلة مع إشعار باالستالم

 .(7201)غالم، التمكين القانوني لالجئ في الجزائر،  وتبلغ للمدعين بواسطة رسالة مسجلة مع إشعار باالستالم

يه وتنقلهم فيها، وذلك ما نصت عل:  املتعلق بشروط دخول ألاجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها 00-25القانون رقم 

: "يحدد هذا القانون شروط دخول ألاجانب إلى إلاقليم الجزائري وإقامتهم وتنقلهم فيها مع 20صراحة املادة رقم 

على القانون  واستنادا، (00، صفحة 7207)قتال،  الدولية أو اتفاقات املعاملة باملثل" الاتفاقياتمراعاة ا

نفسه، فإنه يتعين على ألاجنبي بصفة عامة أن تتوفر لديه بعض الشروط وأن يقدم بعض الوثائق، وهنا نشير 

إلى كون هذه الطريقة مطبقة بالنسبة لشروط الدخول والتأشيرة كذلك، وانطالقا مما سبق، نالحظ أن املشرع 

كمن ة بما فيها التشريع الفرنس ي، وأن الاختالف بينهما يالجزائري قد سار في نفس مسار معظم التشريعات العاملي

 في وثائق السفر املطلوبة، والذي نوضحه في ما يلي:

تقوم  ، حيثأو الجوية بلوغه الحدود الجزائرية أن يمتثل أمام شرطة الحدود البرية أو البحرية عند *على الالجئ

النظامية، ثم يتم دمغ وثيقة سفره بخاتم يحمل  مصالح الشرطة بالتأكد من كونه يحمل الوثائق والتأشيرات

مل إما هذه الوثائق فتشلوبالنسبة  ر،كما يحق ألعوان الجمارك طلب معاينة وثائق السف، تاريخ اجتياز الحدود

انوني لالجئ لق)غالم، التمكين ا اشتراط تقديم دفتر صحي جواز السفر، أو وثيقة السفر، ويجوز إذا اقتض ى ألامر

 .(7201في الجزائر، 

لوثيقة الصفة، بحيث تكون هذه ا بهذه رسمیا له اعترف الذي لالجئ السفر كما نشير إلى أنه يتم تقديم وثیقة

 بجواز میتس ولهذا جواز السفر عن كبدیل ممهورة بتأشيرة صادرة من طرف السلطات املختصة، وبالتالي تكون 

ال يمكن منع طالبي اللجوء إنه وبالتالي فمن نفس القانون،  20الفقرة  22الخاص، وهذا ما أكدته املادة  السفر

 طلب ضرف ، وفي حالةالتأشيرةشكل خاص للوثائق املطلوبة وب امتالكهممن الدخول إلى الجزائر بسبب عدم 

 شرعیا يرغ الجزائري  إلاقلیم إلى الالجئ دخول  یعتبر بذلك املختصة الجهات طرف من الالجئ بصفة الاعتراف

 .(7.7، صفحة 7270)فلفلي، 
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الحالة الوحيدة التي يمنع فيها الالجئ من دخول إلاقليم الجزائري هي ومن خالل دراستنا لهذا القانون وجدنا بأن 

أما بالنسبة لحالة رفض طلب ملتمس اللجوء، فال مجال إلدراجها ضمن  ،تهديده النظام العام و/أو ألامن العام

 ،لفةأسباب مختبناءا على تأسيس طلب الرفض يكون على  ذلك أن حاالت املنع من الدخول لإلقليم الجزائري،

 تمكين القانوني لالجئ في)غالم، ال أهمها عدم توفر الشروط الالزمة إلصباغ صفة الالجئ على طالب اللجوء

 .(7201الجزائر، 

 أو يتفرع ما وكل اللجوء في الحق التضامن الذي بدوره يستوعب تضمن هذا ألاخير مبدأ :2516دستور 

 التي الشعوب جميع مع متضامنة الجزائرمنه على: " 2.أخرى، بحيث نصت املادة  حقوق  من عنه يتمخض

، صفحة 7202) عنصري" تمييز كل وضد املصير، تقرير في والحق  الاقتصاديو  السياس ي التحرر  أجل من تكافح

 من حال بأي يمكن منه فنصت صراحة على حق الالجئ في عدم الطرد وذلك في ما يلي: "ال .5، أما املادة (21

 .(02، صفحة 7202) اللجوء" بحق قانونا يتمتع سياس ي الجئ يطرد أو يسلم أن ألاحوال

: لقد عمل املشرع الجزائري على تكثيف جهوده فيما يتعلق بظاهرة انعدام بالنسبة لوضع عديمي الجنسية-ج

ألاشخاص عديمي الجنسية كانت مع إنشاء املكتب  عتراف الجزائر بحقوق الجنسية، ولعل البدايات ألاول ال 

هم ولعديمي ل وإلاداريةعتراف بوضعهم وضمان الحماية القانونية ال الجئين وعديمي الجنسية للجزائري لشؤون اال

، وبموجب ذلك تم صياغة مجموعة من القوانين واملراسيم التي 0010عام اتفاقيةالجنسية وكفالتهم تنفيذ 

 ن ألاشخاص، والتي نذكرها في ما يلي:تعنى بهذه الفئة م

 ة،الجنسی وعدیمي لالجئين الحمایة منح -كما ذكر سابقا–: الذي من بين مهامه .2-720املرسوم التنفیذي رقم 

، 7270)فلفلي،  املعینة الوزارات مع بالتنسیق وذلك الالجئين بوضع الخاصة 0010 اتفاقية تنفیذ وكفالة

 .(772صفحة 

الذي يعد أول قانون جزائري بخصوص الجنسية، وذلك راجع لسببين رئيسيين،  :1863قانون الجنسية لسنة 

، وثانيهما: الاستعمار الفرنس ي، ولقد نص 0520أولهما: خضوع الجزائر للدولة العثمانية وقانون جنسيتها لعام 

لك ض من ذهذا القانون على مجموعة من حاالت ملنح الجنسية الجزائرية املنصوص عليها دوليا، حيث أن الغر 

 تفاقياتالاهو تنويع حاالت وطرق منح الجنسية الجزائرية بهدف القضاء على مشكل انعدام الجنسية ومواكبة ا

الدولية املتعلقة بهذا الشأن، وفي هذا الصدد تبنى املشرع الجزائري أحكام انتقالية مؤقتة صالحة لفترة زمنية 

لتي ترغب في اكتساب الجنسية الجزائرية، وهذه الحاالت معينة وتزول بزوال غرضها، ملعالجة بعض الحاالت ا

 تتمثل في:

املتعلق  02-.2ص القانون رقم نحيث  ضل القانون:جزائرية بفل ألاجنبي على الجنسية المكانية حصو *إ

على حاالت حصول ألاجنبي على الجنسية الجزائرية رغبة منه في  07إلى  25بالجنسية الجزائرية، في املواد من 
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بة ظاهرة انعدام الجنسية ، وتتمثل هذه الحاالت في: حق ألاجنبي املشارك في حرب التحرير الوطني الحصول محار 

على الجنسية الجزائرية، الحصول على الجنسية الجزائرية باالختيار املنصوص عليه في اتفاقية أيفيان، السماح 

ة املتزوجة ألاجنبيالجزائرية، جواز حصول املرأة للولد املولود بالجزائر واملقيم فيها من الحصول على الجنسية 

 من جزائري الحصول على الجنسية الجزائرية.

ذلك أن التجنس يعد أحد الطرق التي تمكن الفرد من اكتساب  طلب ألاجنبي التجنس بالجنسية الجزائرية:* 

لطة املختصة وموافقة الس الشروط املطلوبة من الدولة املراد التجنس بجنسيتها، لك ئهاستيفا شريطةالجنسية 

ا، أي أن طلب التجنس يحتاج إلرادة املعني باألمر )الشخص الراغب في الحصول على الجنسية الذي على منحه

يتوجب عليه وضع طلب التجنس( وإرادة الدولة )ذلك أنه ال يمكن للدولة أن تفرض جنسيتها على شخص 

شروط للتجنس  2س(، وقد حدد هذا القانون مستوف للشروط لكن لم يبدي رغبة ولم يضع طلب التجن

سنوات على ألاقل بتاريخ تقديم الطلب، أن يكون مقيما في  1بالجنسية الجزائرية وهي: إلاقامة في الجزائر ملدة 

الجزائر وقت التوقيع على املرسوم الذي يمنح التجنس، أن يكون بالغا لسن الرشد، أن يكون حسن السيرة ولم 

 عقوبة مخلة بالشرف، أن يثبت الوسائل الكافية للعيش، أن يكون سليم الجسد والعقليسبق الحكم عليه ب

 .(.72-721، الصفحات 7270)براهيمي، 

، بحيث قام هذا القانون .002وهو القانون البديل عن قانون الجنسية لسنة  :1875قانون الجنسية لسنة 

بإدراج بعض التعديالت على القانون السابقة له، بما فيها تعديل الحاالت الاحتياطية للحصول على الجنسية 

ظرفية لاملكتسبة، حيث نجد أنه تم إلغاء بعض الحاالت املنصوص عليها في اكتساب الجنسية، وهي الحاالت ا

وذلك لزوال أهميتها، )وهذه الحاالت هي: اكتساب الجنسية باملشاركة في حرب التحرير، اكتساب الجنسية عن 

، إلغاء حالة اكتساب املرأة ألاجنبية املتزوجة من جزائري طريق الاختيار املنصوص عليه في اتفاقية أيفيان

اء على التجنس كوسيلة الكتساب الجنسية وذلك من (، من جهة أخرى، تم إلابقالجنسية الجزائرية بفعل الزواج

أجل القضاء على ظاهرة انعدام الجنسية، في املقابل قام املشرع الجزائري بإجراء بعض التعديالت عليها، 

سنوات، وهذا رغبة من املشرع  1سنوات بدال من  2وبالتحديد بخصوص مدة إلاقامة في الجزائر، التي أصبحت 

تساب الجنسية الجزائرية بعادات وتقاليد املجتمع الجزائري، وأيضا تم إضافة شرط جديد في دمج الراغب في اك

، الصفحات 7270)براهيمي،  أال وهو إثبات الاندماج في املجتمع الجزائري، لكن لم يتم تحديد كيف يتم ذلك

721-722) . 

و عبارة عن تعديل لقانون الجنسية، الذي جاء تلبية اللتزامات الجزائر وه :2555قانون الجنسية لسنة 

نه واملعاهدات الدولية، وم الاتفاقياتالدولية، حيث جاءت نصوص هذا القانون لتتماش ى والتزامات الجزائر با

من  .2، أيضا تم إلغاء املادةلنصوص هذا القانون أصبحت املرأة تمنح جنسيتها بدون ال قيد وال شرططبقا 

والتي تعنى بتقديم تصريح بالتخلي عن الجنسية ألاصلية الكتساب الجنسية  0022قانون الجنسية لسنة 
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الجزائرية، والذي هو عبارة عن جهد حقيقي قام به املشرع في سبيل مكافحة ظاهرة انعدام الجنسية، أيضا تبنى 

، حيث أنه منح الحق في اكتساب 0022 هذا القانون فكرة الزواج الكتساب الجنسية بعدما تم إلغائها عام

، صفحة 7270)براهيمي،  .002الجنسية الجزائرية عبر الزواج من جزائري أو جزائرية عل عكس قانون 

720) . 

لشخص منه على تحديد القانون الذي يخضع له ا 27الفقرة  77لقد نصت املادة  القانون املدني الجزائري:

عديم الجنسية ويطبق عليه، بحيث جاء فيها: "وفي حالة انعدام الجنسية يطبق القاض ي قانون املواطن أو قانون 

 .(7222)القانون املدني الجزائري،  محل إلاقامة"

 املطلب الثاني: املنظومة القانونية الدولية

 الاهتمام الدولي بظاهرة الهجرة:-أ

نتيجة للتزايد الكبير في أعداد املهاجرين حول العالم في السنوات ألاخيرة، اضطر صناع القرار والباحثين 

ألاكاديميين إلى العمل على إيجاد حلول لهذه الظاهرة أو على ألاقل التقليل من حدة املشاكل املترتبة عنها، ذلك 

كزت املنظومة الدولية جهودها على صياغة اتفاقيات أن موضوع الهجرة أضحى واقعا في العديد من الدول، لهذا ر 

 ومعاهدات تعالج هذه الظاهرة بشكل خاص، نذكرها كاآلتي: 

املصادقة على هذه  الاتفاقية الدولية لألمم املتحدة حول حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم: تمت-1

جويلية  20، ودخلت حيز التنفيذ في 0002ديسمبر  05ألاخيرة من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة في 

، ويعد الهدف الرئيس ي من وراء هذه املعاهدة هو حماية واحترام حقوق إلانسان بالنسبة للمهاجرين، .722

بحيث تعمل على محاولة ضمان املساواة في املعاملة بين املهاجرين والوطنيين، ويتجسد ذلك من خالل وضعها 

، صفحة 7202)بن سالم،  تضمن حماية متعددة له وألسرته على حد سواءمفهوم واسع للعامل املهاجر كما و 

"تنطبق هذه  ( من هذه الاتفاقية، بحيث نصت على:20، وهذا ما عبرت عليه صراحة املادة ألاولى الفقرة )(007

يز ميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم دون تميالاتفاقية، باستثناء ما ينص عليه خالفا لذلك فيما بعد، على ج

من أي نوع مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو املعتقد، أو الرأي السياس ي 

 ، أو امللكية، أوالاقتصاديأو غيره، أو ألامل القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو الجنسية، أو العمر، أو الوضع 

)إلاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد  الحالة الزوجية، أو املولد، أو أي حالة أخرى"

( من نفس الاتفاقية أعطت تعريف للعامل املهاجر باعتباره: 20، أما املادة الثانية الفقرة)(0002أسرهم، 

ية )إلاتفاقية الدول "ول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها"الشخص الذي سيزاول أو يزا

الحقوق  12إلى  2، كما وتضمنت املواد من (0002لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، 
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لحقوق وضمان حقوق إلانسان العامل املهاجر ألاساسية للعمال املهاجرين، بحيث نصت على عدم التمييز في ا

 وأسرته.

يعد هذا البروتوكول مكمال ملا جاء في  :2555بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر والجو -7

اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة غير الوطنية، والذي تم اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة 

، بحيث نص هذا البروتوكول على أن الهجرة غير الشرعية قد تأخذ بعدا 7222نوفمبر  02م املتحدة بتاريخ لألم

"تعتمد كل  التي تنص على آلاتي 2آخر وهو تهريب املهاجرين ولهذا الغرض تم تجريم هذا ألاخير بحسب املادة 

ل عال التالية في حال ارتكابها عمدا ومن أجدولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ألاف

بغرض  القيام ،تهريب املهاجرين :على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى  بصورة مباشرة أو غير مباشرة الحصول 

و تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أ، إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة: تسهيل تهريب املهاجرين بما يلي

ل التفاقية ألامم  "حيازتهاتوفيرها أو  )بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، املكّمِ

 .(7222املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية، 

ء يشمل ألاشخاص من نفس البروتوكول على إعادة املهاجرين املهّربين، بحيث أن هذا إلاجرا 05ونصت املادة 

، كما ويجوز للدول ألاطراف أن تتعاون مع -ذكرت سابقا– 2الذين يكونون هدفا للسلوك املبين في املادة 

 .(012، صفحة 7200)يحياوي،  املنظمات الدولية املختصة بتنفيذ إعادة املهاجرين املهّربين

والذي أعطى تعريفا واضحا للمهاجر غير الشرعي واعتبره: "كل شخص يدخل أو  ":BITاملكتب الدولي للعمل"-.

يقيم أو يعمل خارج وطنه دون حيازة الترخيصات القانونية الالزمة لذلك يعتبر مهاجرا غير شرعي أو سري أو 

 .  (02، صفحة 7270)حالل،  بدون وثائق أوفي وضعية غير قانونية"

ى أو البحــر أو الجــو إل كل دخول عن طریق البر" :والتي ترى بأن الهجرة غير الشرعیة هي املفوضية ألاوروبية:-0

 لخالأو من  وثائق مزورة أو بمساعدة شبكات الجریمة املنظمة عبر إقلیم دولة عضو بطریقة غير قانونیة

ول موافقة السلطات بالحص خاللبطریقة قانونیة من  ألاوروبي( الاتحاد) ألاوروبيالدخول إلى منطقة الفضاء 

 ، أو تغيير غرض الزيارة فيبقون دون موافقة السلطات"ومن ثم البقاء بعد انقضاء الفترة املحددة ،على تأشيرة

 . (02، صفحة 7270)حالل، 

 الاهتمام الدولي بمسألة اللجوء:-ب

هرة اللجوء من بين املواضيع التي تحظى باهتمام الساحة الدولية نظرا لكونها ظاهرة اجتماعية ذات بعد تعد ظا

إنساني، ما جعل من البحث عن حلول لها أمرا البد منه، وذلك بسبب الانتشار الهائل لالجئين حول العالم خاصة 

لطين بلة هو انتهاكات حقوق أولئك في السنوات ألاخيرة بسبب الحروب والصراعات في دولهم، وما زاد ا
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ألاشخاص، تشرد املاليين منهم وتزايد تعرضهم للخطر في بلدان املهجر، ونتيجة لذلك عملت املنظومة القانونية 

الدولية على محاولة صياغة قوانين، سن تشريعات وإنشاء منظمات وأجهزة مهمتها العمل على توفير الحماية 

 ار تعددت الجهود الدولية التي عملت على تحقيق ذلك، نذكرها في ما يلي:وألامان لالجئ، وفي هذا إلاط

الذي يعد أحد أشهر الوثائق الدولية التي تم إقرارها بعد نهاية الحرب  :1849إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان -0

العاملية الثانية، والذي جاء من أجل تعزيز الاحترام العالمي لكرامة جميع أعضاء الجنس البشري ولحرياتهم 

لنواة يعد األاساسية، وبالرغم من كون هذا إلاعالن يفتقر لصفة إلالزام لكونه بيان ذو مراد سياس ي، إال أنه 

مدت الدولية واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الالجئين التي اعت الاتفاقياتالرئيسية التي ارتكزت عليها جميع ا

( التي تضمنت حقوق 0) 00تكريس مبادئ هذا إلاعالن، ونجد أنه من بين البنود ألاساسية لهذا إلاعالن املادة 

 ي أن يطلب اللجوء ويتمتع به في بالد أخرى هربا من الاضطهاد"الالجئين، بحيث نصت على: "لكل فرد الحق ف

 .(0005)إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان، 

وهي الاتفاقية التي تعنى بشأن ألاشخاص املدنيين في وقت الحرب، بحيث نصت : 1848اتفاقية جنيف الرابعة -2

ال يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلى بلد يخش ى فيه تفاقية على أنه: "من الا 01الفقرة الرابعة من املادة 

من ذات  00"، كما ونصت الفقرة العاشرة من املادة الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية

ي املحتلة ض يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي لألشخاص املحميين أو نفيهم من ألاراالاتفاقية على ما يلي: "

 كانت دواعي
ً
 )إتفاقية جنيف ه"إلى أراض ي دولة الاحتالل أو إلى أراض ي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا

 .(0000الرابعة، 

التي تأسست على إثر رفض أعضاء منظمة الالجئين الدولية : 1851 املفوضية السامية لشؤون الالجئين-.

، وبالتالي ألقيت مهمة التكفل بالالجئين على 0012جوان  2.مرار بالقيام بمهامها بعد انتهاء مدة واليتها في الاست

عاتق ألامم املتحدة، وذلك وفقا ملا جاء في املذكرة التي رفعها أعضاء منظمة الالجئين الدولية إلى املجلس 

ا النوع من املهام يجب أن يقوم به جهاز يعمل واعتبارهم أن هذ 0000جويلية  00والاجتماعي في  الاقتصادي

ونتيجة ملا سبق قام ألامين العام لألمم املتحدة بتقديم مجموعة من الاقتراحات للمجلس  في نطاق ألامم املتحدة،

والاجتماعي من بينها إنشاء مكتب مفوض سام لشؤون الالجئين، يتمتع بقدر من الاستقاللية، خاضع  الاقتصادي

م املتحدة ويتم تمويله من ميزانيتها، وهو الاقتراح الذي حض ي بموافقة أغلبية الدول ألاعضاء، بالتالي إلشراف ألام

، ولقد تمثلت مهام هذا املكتب في توفير الحماية الدولية لالجئين برعاية ألامم 0010ديسمبر  20تم تأسيسه في 

 إلى التنسيق مع الحكومات والهيئات الخاصة مناملتحدة، محاولة إيجاد حلول دائمة ملشكلة الالجئين باإلضافة 

، أما بالنسبة الختصاصاتها (00-02، الصفحات .720-7207)غالم،  أجل تسهيل إعادة الالجئين إلى أوطانهم

: عقد اتفاقيات دولية لحماية الالجئين والتصديق عليها وإلاشراف (022، صفحة 7202)بلمديوني،  فتمثلت في
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لحصول االالجئين من خالل التنسيق مع املنظمات الخاصة املهتمة، و  أحوال تحسين علىعمل على تنفيذها، ال

 املعيشية. وأوضاعهم أراضيها على املوجودين الالجئين عدد بشأن معلومات على الحكومات من

أول  والتي تعد :1867املتعلقة بوضع الالجئين والبرتوكول امللحق بها سنة  1851لسنة اتفاقية جنيف -4

 ، بحيث نجد أنها أول اتفاقية جاء فيها تعريفالجوهرية من حياة الالجئ ياتفاقية دولية حقيقية تتناول النواح

: قية، بحيث نصت على ما يليمن الاتفا 20صريح للفظ الالجئ، وهذا ما تضمنته صراحة الفقرة ألاولى من املادة 

من التعرض برره وبسبب خوف له ما ي،  0010ول من يناير"هو كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل ألا 

فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد  إلىالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه ل

ملك جنسية ي ال يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص اليستطيع أو وال الجنسية 

لخوف أن يريد بسبب ذلك ا اليستطيع أو  الحداث و عتادة السابق بنتيجة مثل تلك ألا ملويوجد خارج بلد إقامته ا

وتعترف هذه الاتفاقية بالنطاق الدولي ألزمات  كما، (020، صفحة 7205)فصراوي،  "ذلك البلد إلىيعود 

، لةمن أجل معالجة املشكوذلك اقتسام ألاعباء بين الدول  من ذلك يالالجئين وضرورة توافر تعاون دولي بما ف

 مايةح نظام ووضعت ألاعضاء الدول  أراض ي فوق  الالجئين لصالح والامتيازات الحقوق  وأيضا تضمنت إبراز

، 7201-7200)شرافت و شرفة،  بینهم تمیيز دون  بالتطبیق الدول  وألزمت لالجئين، القانوني للمركز محدود

، ومنه فإن هذه الاتفاقية تعد بمثابة املرجع القانوني ألاساس ي على املستوى الدولي فيما يخص وضع (75صفحة 

 الالجئين.

كان  يالاتفاقية ألاصلية الت يالحدود الجغرافية والزمنية الواردة ف أزالفقد  0022م أما البروتوكول امللحق بها عا

، 0010ريناي 20أوروبا قبل  يال يسمح بموجبها إال لألشخاص الذين أصبحوا الجئين نتيجة ألحداث وقعت ف

 .بوضع الالجئين(الخاصة  0010)ما هي اتفاقية عام  بطلب الحصول على صفة الالجئ

وهما البرتوكولين إلاضافيين التفاقية جنيف الرابعة عام  :1877البروتوكولين إلاضافيين ألاول والثاني لعام -5

واعد للمرة ألاولى ق ، كما وأرس ىالحماية القانونية التي تشمل املدنيين والجرحى، واللذان جاءا لتعزيز 0000

ي حين أن ف النزاعات املسلحة الدولية، بحيث يطبق ألاول منهما على إنسانية مفصلة تطبق في الحروب ألاهلية

ي ، أما بخصوص الالجئين فقد تضمن البروتوكول إلاضافي ألاول فالنزاعات املسلحة غير الدوليةالثاني يطبق على 

ال ينتمون إلى أية دولة، أو من الالجئين بمفهوم املواثيق الدولية املتعلقة من "كفالة حماية : منه على .2املادة 

)البروتوكول  "باملوضوع والتي قبلتها ألاطراف املعنية أو بمفهوم التشريع الوطني للدولة املضيفة أو لدولة إلاقامة

 تثبت وثيقة بدون  كانوا الذين ألاشخاص حمايةوجوب  ، أي(0022إلاضافي ألاول التفاقية جنيف الرابعة ، 

، ونص البروتوكول إلاضافي (027، صفحة 7202)بلمديوني،  تمييز وبدون  الجئين كانوا أو إلاقامة لدولة انتمائه
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ول إلاضافي )البروتوك "ألسباب تتصل بالنزاع"ال يجوز ألامر بترحيل السكان املدنيين، منه على:  02الثاني في املادة 

 .(0022الثاني التفاقية جنيف الرابعة، 

وهي أحد منظمات املجتمع املدني القائم أساسا على العمل التطوعي، التي تم  اللجنة الدولية للصليب ألاحمر:-6

فيهم الالجئين، ويعود الفضل في إنشائها إلى هنري دونان  بجنيف لحماية ضحايا الحروب بما .052إنشائها عام 

(Henri Dunant)  ،وتلعب هذه اللجنة دورا هاما في مساعدة الالجئين (002، صفحة 7202)بن ددوش ،

 الضحایا العاجلة لكل املساعدات : تقدیم(2.-2.، الصفحات 7201-7200)شرافت و شرفة،  وذلك عبر

، التعاون إنساني عمل ألنه كان سبب ألي رفضها النزاع ألطراف یجوز  بحيث ال تمیيز، دون  إليها یحتاجون  الذین

مع املجتمع الدولي للتخفيف من حدة ظاهرة اللجوء عبر إيجاد أماكن لحمايتهم وتقديم املساعدات الطبية لهم 

باإلضافة للبحث عن املفقودين منهم، استقبال الالجئين في مراكز العبور أو اللجوء ألاول، ودعمهم عند قيامهم 

نسانیة لتحقيق إلا الوكاالت بين التعاون  وأيضا لالجئين الكبيرة للتجمعات بإجراءات طلب اللجوء، توفير الحماية

 اصخ )أي البلدان املضيفة لهم(، وبشكل اللجوء دول  في أمنية مشاكل الالجئين مواجهة ذلك والتدخل عند

، صفحة 7202)بلمديوني،  لهم الحماية الفعلية ضمان عدائية، من أجل مخيماتهم ألعمال تتعرض عندما

022). 

، (2.، صفحة 7201-7200)شرافت و شرفة،  0020تأسست هذه املنظمة عام  منظمة العفو الدولية:-7

والتي تعمل على تعزيز حقوق إلانسان في جميع بقاع العالم منطلقة من كون حقوق إلانسان غير قابلة للتجزئة 

أي أن جميع ألافراد لهم الحق في التمتع بها بحيث ال يتحكم بها ال الزمان وال املكان، كما وترتكز على مجموعة من 

، 7202)بن ددوش،  هي: الحياد، عدم التمييز والاستقاللية التامة عن الحكومات واملصالح واملعتقدات املبادئ

-7200)شرافت و شرفة،  ، ولقد كان لها دور جد فعال بخصوص الالجئين وذلك يبرز من خالل(001صفحة 

الالجئين، القيام  ألاطفال حقوق  احترام إلى والدعوة الالجئات حقوق  : العمل على ترقیة(5.صفحة ، 7201

 يف الالجئين مساعدة أجل من التبرعات بمظاهرات في مختلف أنحاء العالم للتنديد بحقوق الالجئين، جمع

 لنصوصا مختلف أقرتها التي والامتیازات الحقوق  الحترام امللجأ دولة على املعیش ي والضغط وضعهم تحسين

 العاملیة وذلك في حالة تسجيل خرق في حقوقهم. القانونیة

 الاهتمام الدولي بمنعدمي الجنسية: -ج

الداخلية  لقوانين والتشريعاتعود السبب فيها بشكل كبير لم الجنسية لدى ألاشخاص ظاهرة عاملية، ياانعديعد 

، ألامر الذي دفع بدول العالم إلى الاعتراف بها كمشكلة ألول مرة مع -ت سابقاذكر -باإلضافة ألسباب أخرى  للدول 

النصف ألاول من القرن العشرين، ونتيجة لكون هذه الظاهرة في تزايد مستمر، حيث أن املفوضية السامية 

ول ماليين شخص ح 02لألمم املتحدة لشؤون الالجئين قدرت عدد ألاشخاص عدمي الجنسية بحوالي أكثر من 
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، ونتيجة لآلثار السلبية الناتجة عن هذه الظاهرة وجديتها، سعت املنظومة الدولية (7205)بوكوطيس،  العالم

منذ بداية بروزها كمشكلة لالهتمام بها بشكل خاص ذلك أن مواجهة هذه املشكلة تستدعي تضافر الجهود 

بحق الحصول على جنسية، وفي هذا إلاطار تم التوقيع على اتفاقيات دولية الدولية من أجل ضمان تمتع كل فرد 

 متعدد تعنى بحماية تلك الفئة من ألاشخاص، وهذا ما سنوضحه في ما يلي:

وتعد هذه الاتفاقية أحد أهم املعاهدات  ،12/54/1835: التي تم التوقيع عليها في 1835اتفاقية الهاي -1

أول محاولة دولية لضمان حصول جميع اهرة انعدام الجنسية، كما وتعد الجماعية التي سعت للحد من ظ

منها على: "يكون  00، وهذا ما برز جليا من خالل نصوص موادها، حيث نصت املادة ى جنسيةلشخاص عألا

للطفل الذي ال يعرف أي من أبويه جنسية البلد الذي ولد فيه وفي حالة ما إذا عرف نسبه فإن جنسيته تتحدد 

القانون الواجب التطبيق، أما بالنسبة للقيط فيفترض أنه قد ولد على إقليم الدولة التي وجد فيها ما لم وفق 

أنه: "إذا كانت جنسية دولة تكتسب بقوة القانون بامليالد على إقليمها فإن  01يثبت العكس، وورد في املادة 

ة يستطيع أن يحصل على جنسية تلك الطفل الذي يولد فيها ألبوين عديمي الجنسية أو ذي جنسية معروف

)بّراج،  الدولة"، من خالل نص املواد السابقة، نالحظ أنها جاءت لحماية الطفل من مشكل انعدام الجنسية

 .(0.، صفحة 7202-7205

ليؤكد حق كل فرد في العالم في جاء إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان : 1849إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان -2

منها والذي نص على أن: "لكل فرد حق التمتع  0الفقرة  01أن تكون له جنسية، وهذا ما دعمه نص املادة 

من نفس املادة على: "ال يجوز تعسفا حرمان أي شخص من جنسيته وال من  7بجنسية ما"، كما ونصت الفقرة 

 . (0005)إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان،  حقه في تغيير جنسيته"

جعلت هذه الاتفاقية من ميثاق ألامم : 1854الاتفاقية الدولية بشأن وضع ألاشخاص عديمي الجنسية -3

مبدأ  التأكيد علىاملتحدة وإلاعالن العالمي لحقوق إلانسان املرجع واملرتكز ألاساس ي لها، حيث انطلقت من 

، وبالتالي ركزت هذه الاتفاقية جل اهتمامها بالحقوق والحريات ألاساسية البشر دون تمييزوجوب تمتع جميع 

على لتنظيم وضع ألاشخاص عديمي الجنسية، وعليه نجد أن مواد هذه الاتفاقية كانت تصب في هذا إلاطار، 

باقي  ونصتا ، كم-ابقاذكرا س-بحيث أن املادة ألاولى منها تناولت تعريفا دقيقا ملصطلح الشخص عديم الجنسية

 التي يتعين على الدول ألاطراف فيو عديمي الجنسية ألاشخاص الاتفاقية على العديد من ألاحكام لفائدة مواد 

)املادة  الدينأو من حيث  (.2)املادة  بلد املنشأ الاتفاقية تطبيقها واحترامها دون تمييز من حيث العنصر أو

ة كالحق في العمل والضمان الاقتصادي، الحقوق الاجتماعية و (02دة )املا ومنها ما يرتبط باإلقامة (،20

حرية لحريات ألاساسية ك، ا(.0)املادة  وحق ملكية ألاموال املنقولة وغير املنقولة (70)املادة  الاجتماعي

الفنية  الحقوق (، 02)املادة  وحق التقاض ي أمام املحاكم( 01)املادة  الانتماء للجمعيات ق، ح(72)املادة التنقل

(، الحق في الحصول على وثائق السفر )املادة 77(، الحق في التعليم الرسمي )املادة 00)املادة وامللكية الصناعية
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 ( وغيرها من الحقوق والحريات ألاساسية لفائدة هذه الفئة من ألاشخاص72( وبطاقات الهوية )املادة 75

 .(0010ضع ألاشخاص عديمي الجنسية، )الاتفاقية الدولية بشأن و 

بمثابة الصك الوحيد الذي يرسخ بصفة رسمية الوضع القانوني الدولي  تعد تفاقيةالاهذه  ننجد بأ، مما سبق

ة من ألامور العملية املرتبط عديدالوحيدة التي عالجت الونها ك ، وذلك انطالقا منشخاص عديمي الجنسيةألل

جنسية مثل الحصول على وثائق السفر والتي لم يتم تناولها في أي جانب من جوانب بحماية ألاشخاص عديمي ال

 .القانون الدولي

نصت هذه الاتفاقية على حاالت قانونية : لقد 1861الاتفاقية الدولية بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية -4

ست وأسكما أضحت خارج نطاق هذه الحالة،  هاضمن حالة انعدام الجنسية وبموجبسابقا عديدة كانت تصنف 

أي -منح كل دولة متعاقدة ها على من 20املادة  نصت ، حيثالاتفاقية للجنسية على أساس الرابطة الترابيةهذه 

الطفل املولود  ومنح ،جنسيتها للشخص الذي يولد في إقليمها ويكون لوال ذلك عديم الجنسية -طرف في الاتفاقية

إقليم الدولة املتعاقدة من أم تحمل جنسيتها هذه الجنسية لدى الوالدة إذ كان سيغدو لوال  في رباط الزواج في

اعتبرت الاتفاقية الطفل املولود على متن باخرة أو طائرة مولودا في إقليم الدولة التي و كما  ،ذلك عديم الجنسية

)الاتفاقية الدولية بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية،  اأو التي تكون الطائرة مسجلة فيه ترفع الباخرة علمها

0020). 

السريع علي  القضاءإلى والتي سعت : 1865الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري -5

هم كرامة فضرورة تأمين كما أكدت على أشكاله ومظاهره،  مهما كانتالتمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، 

أو  حق كل شخص دون تمييز بسبب العنصركفالة منها  21بحيث ضمنت املادة  الشخص إلانساني واحترامها،

ساسية نسان ألا صل القومي أو العرقي في املساواة أمام القانون خاصة في التمتع بحقوق إلاأو ألا اللون  الجنس أو

و نفس ه، و (0021الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ) ا الحق في الجنسيةهبما في

، 7205)خرش ي، 0022لسنة  د الدولي ملحقوق املدنية و السياسيةهمن الع 72و  70 ادتينامل ليهما أكدت ع

 .(722صفحة 

 الخاتمة:

وأخرى محلية تعنى بشؤون كل من املهاجرين، الالجئين وألاشخاص عديمي بالرغم من وجود قوانين دولية 

الجنسية إال أنه يمكننا القول بأنها مجرد قوانين نظرية غير ملزمة ويمكن تجاوزها والتعدي عليها دون عقاب، 

نساني عندما ون إلاولعل أكبر دليل ومثال على ذلك هو الدول ألاوروبية التي ال تعترف ال بالقانون الدولي وال بالقان

يتعلق ألامر باملهاجرين آلاتين من الضفة الجنوبية للمتوسط، ألامر الذي ينعكس سلبا على مصداقية تلك 

 القوانين، ويجعلها محال للتشكيك.
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 قائمة املراجع:

 العربي.(. لبنان: دار إحياء التراث 07ابن منظور. )بدون سنة نشر(. لسان العرب )املجلد ج.

 (. إتفاقية جنيف الرابعة. جنيف: اللجنة الدولية للصليب ألاحمر.0000)

(. الهجرة غير الشرعية في الجزائر، تاريخها، مراحل تطورها، أساليبها. مجلة 7272أحمد العمر رمضان. )يونيو، 

 .00(، صفحة 75مركز جيل البحث العلمي )

 .في املدارس ألامنية ألاوروبية تجاه مسألتي الهجرة واللجوءالنقاشات النظرية  .(سبتمبر ,2018) .ع ,إدريس

 .45.ص .p ,مجلة الدراسات العسكرية والاستراتيجية 

. الجمعية العامة  20(. املادة 0020أغسطس،  2.الاتفاقية الدولية بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية. )

 لألمم املتحدة.

 الاقتصادي(. املجلس 0010سبتمبر،  75لجنسية. )الاتفاقية الدولية بشأن وضع ألاشخاص عديمي ا

 والاجتماعي.

.  7(. املادة 0002ديسمبر،  05إلاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم. )

 الجمعية العامة لألمم املتحدة.

. الجمعية  21. املادة (0021ديسمبر،  70الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. )

 العامة لألمم املتحدة.

، من املفوضية السامية لألمم املتحدة 7270، 00 .0ألاشخاص عديمو الجنسية. )بال تاريخ(. تاريخ الاسترداد 

 https://www.unhcr.org/ar/4be7cc2741b.htmlلشؤون الالجئين: 

 .باريس .إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان .(1948)

 (. إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان. باريس: الجمعية العامة لألمم املتحدة.0005تحدة. )ألامم امل

 (. إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان. باريس: الجمعية العامة لألمم املتحدة.0005ألامم املتحدة. )

 .ب ألاحمر(. البروتوكول إلاضافي ألاول التفاقية جنيف الرابعة . جنيف: اللجنة الدولية للصلي0022)

 (. البروتوكول إلاضافي الثاني التفاقية جنيف الرابعة. جنيف: اللجنة الدولية للصليب ألاحمر.0022)

 . الجزائر.70،  21-05(. القانون رقم0005يونيو،  72الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. )

. ألامانة العامة 25-22،  0كرر م 021(. املادة 7220مارس،  25الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. )

 للحكومة، الجزائر.
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. رئاسة الجمهورية، ألامانة العامة للحكومة، 22،  27الفقرة  77(. املادة 7222القانون املدني الجزائري. )

 الجزائر.

. رئاسة الجمهورية، 21(. الدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، 7202. )مارس، 2.املاادة 

 مانة العامة للحكومة، الجزائر.ألا 

. الجزائر، ألامانة 02-20( ، 2.(. الجريدة الرسمية للجمهوريةالجزائرية )7225يوليو،  27. )0 -02املادة 

 العامة للحكومة.

. رئاسة الجمهورية، ألامانة 02(. دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، 7202. )مارس، .5املادة 

 للحكومة، الجزائر.العامة 

(. مدخل إلى الحماية الدولية للالجئين. جنيف: دائرة 7221املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين. )

 الحماية الدولية في مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئين.

غربي. قطر: مركز الجزيرة (. التهديدات ألامنية في حوض البحر ألابيض املتوسط ال7270أمينة حالل. )

 للدراسات.

(. جهود املشرع الجزائري ملواجهة ظاهرة انعدام الجنسية في قانون الجنسية من 7270بديعة براهيمي. )مارس، 

(، 20) 15. املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية ، 7221إلى آخر تعديل له سنة  .002سنة 

 ..72-721الصفحات 

ل التفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة  بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، املكّمِ

 . الجمعية العامة لألمم املتحدة. 2(. املادة 7222نوفمبر،  01املنظمة عبر الوطنية. )

ة وتأثيرها (. مذكرة ماستر غير منشورة. الهجرة غير الشرعي7202-7201تسعديت طريف، و سكينة شعاللي. )

. تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية: جامعة مولود 00على ألامن ألاوروبي ، 

 معمري.

-22-71املؤرخ في  00-25من القانون رقم  0-02(. قراءة تحليلية نقدية للمادة 7207جمال قتال. )جانفي، 

إقامتهم بها وتنقلهم فيها. مجلة إلاجتهاد للدراسات القانونية املتعلق بشروط دخول ألاجانب إلى الجزائر و  7225

 .00(، صفحة 20ة )الاقتصاديو 

(. الهجرة واللجوء في القانون الدولي. مجلة مركز جيل البحث العلمي 7272جميل الضناوي زينب دمحم. )يونيو، 

 .00(، صفحة 75)

،  الانسانيةباب. مجلة البحوث والدراسات (. الهجرة غير الشرعية: املفهوم وألاس7270حكيمة بولعشب. )

 .701(، صفحة 20)العدد  01املجلد 
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(، 21(. آليات الحماية الدولية لالجئبن. مجلة حقوق إلانسان والحريات العامة )7205حنان فصراوي. )جانفي، 

 .020صفحة 

في مواجهة الهجرة  (. مذكرة ماجستير غير منشورة. السياسة ألامنية ألاوروبية7200-.720خديجة بتقة. )

. بسكرة: جامعة دمحم خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية 75غير الشرعية ، 

 والعالقات الدولية.

(. مذكرة ماجستير غير منشورة . واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور 7207-7200رشيد ساعد. )

 ة دمحم خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية.. بسكرة: جامع.0ألامن إلانساني ، 

(. الهجرة غير الشرعية وآليات محاربتها من خالل املعاهدات الدولية والتشريع 7202، 20 20رضا بن سالم. )

 .007(، صفحة 00الجزائري. مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية )

 (. ألاردن: دار أسامة للنشر والتوزيع.0السياس ي )إلاصدار ط. (. املعجم7202زيتون وضاح. )

(. ألاسباب والعوامل املحفزة على الهجرة غير الشرعية في بلدان القارة إلافريقية 7200سعيد الحسين عبدولي. )

 . .2-27(، الصفحات 27. مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية )العدد 

(. مذكرة ماستر غير منشورة. الحماية الدولية لالجئين بين 7201-7200سماعيل شرافت، و لوصيف شرفة. )

. بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم .0دراسة حالة الالجئين السوريين( ، 2النص واملمارسة 

 القانون العام: جامعة عبد الرحمان ميرة.

ي العالقات ألاورومتوسطية )دراسة (. مذكرة ماجستير غير منشورة. أمننة الهجرة ف7200سهام يحياوي. )

. تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم 012للهجرة غير الشرعية في املجال ألاورومغاربي ، 

 السياسية والعالقات الدولية: جامعة مولود معمري.

من ألاوروبي. مذكرة (. الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على ألا 7202-7201طريف تسعديت، و سكينة شعاللي. )

. تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية : جامعة مولود 020ماستر غير منشورة ، 

 معمري.

(. ظاهرة الهجرة كأزمة عاملية بين الواقع 7200أكتوبر  05-02عبد الحق طرابلس ي، و منير بن دريدي. )

، 0ية لإلنسان العربي في ظل الظروف إلاقليمية والدولية الراهنة. ج.والتحديات. الهجرة ومسائالت الحياة اليوم

 . أملانيا: املركز الديمقراطي العربي.1.صفحة 

(. النقاشات النظرية في املدارس ألامنية ألاوروبية تجاه مسألتي الهجرة واللجوء. 7205عطية إدريس. )سبتمبر، 

 .01مجلة الدراسات إلاستراتيجية والعسكرية ، صفحة 
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لية. الدو  الاتفاقيات(. وضعية عديمي الجنسية بين التشريعات الوطنية وا7205، 20 71عمر معمر خرش ي. )

 .722(، صفحة 21مجلة الحقوق والحريات )

، من املفوضية 7270، 00 20الخاصة بوضع الالجئين. )بال تاريخ(. تاريخ الاسترداد  0010ما هي اتفاقية عام 

 https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.htmlؤون الالجئين: السامية لألمم املتحدة لش

 (. ألاردن: دار حامد للنشر والتوزيع.0(. الهجرة السرية )إلاصدار ط.7201دمحم الغزالي. )

(. وضع الالجئين في القانون الدولي إلانساني. مجلة ألاكاديمية للدراسات 7202دمحم بلمديوني. )جانفي، 

 .020، صفحة  ةالانسانيإلاجتماعية و 

(. الهجرة القسرية: إطار نظري لتحليل ألاسباب والتداعيات. مجلة العلوم 7202دمحم شاعة. )ديسمبر، 

 .00.، صفحة  الانسانيةالاجتماعية و 

(، 27) 1.،  0(. الوضع القانوني لالجئين في الجزائر. مجلة حوليات جامعة الجزائر 7270منى إلهام فلفلي. )

 .772صفحة 

. تلمسان، 01(. مذكرة ماجستير غير منشورة. املركز القانوني لالجئين في الجزائر ، .720-7207لم. )نجوى غا

 كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق: جامعة أبو بكر بلقايد.

(. حقوق الالجئ على ضوء القواعد الدولية. مجلة القانون الدولي والتنمية 7202، 22 2.نسيمة بن ددوش. )

 .002(، صفحة 20) 21، 

(. آلاليات القانونية للتصدي لظاهرة الهجرة غير السرية. 7272-7200نصر الدين بن مكي، و قويدر شنوف. )

 . الجلفة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق: جامعة زيان عاشور.1.مذكرة ماستر غير منشورة ، 

. أم البواقي، 22لعديمي الجنسية. مذكرة ماستر غير منشورة ، (. الوضعية القانونية 7205-7202هيثم بّراج. )

 كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق: جامعة العربي بن مهيدي.
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.د. عمار طارق عبد العزيز حماد أ  

سلطنة عمان –أستاذ القانون العام   

 
 

 

 د.  كامل شاكر ناصر

 العراق –عميد في وزارة الداخلية العراقية 
 

 

 القسرية( التهجير اعمال من الافراد حماية عن للدولة القانونية )املسؤولية
 

 :امللخص

 عتبرالعام. وت الامن حفظ السيما واغراضه العام النظام حماية مقدمتها في تأتي مواطنيها تجاه عديدة وظائف الدولة تمارس

 فأن لذلكالعام. و  الامن حفظ في بالتزاماتها الدولة اخالل اشكال أخطر من املدنيين بحق ترتكب التي القسري  التهجير جرائم

 توفير في خرى ا واجبات تنهض العام. وانما الامن على الحفاظ في فشلت باعتبارها الدولة دور  انتهاء يعني ال الجرائم تلك ارتكاب

 لتيا الاضرار عن وتعويضهم العودة حق ضمان مقدمتها وفي كافة حقوقهم وضمان القسري، التهجير ضحايا الى الضروريات

 بهم. لحقت

 العام النظام العام، الامن التعويض، العودة، حق القسري، التهجير املفتاحية: الكلمات

 

 الباحثني:  تعريفية عن ة نبذ

، ويحمل لقب الاستاذية منذ  0332القانون العام لسنة حاصل على شهادة الدكتوراه في   أ.د/عمار طارق عبدالعزيز حماد : 

، يعمل في املجال الاكاديمي منذ عشرون سنة ، لديه اثنان وعشرون بحثا علميا منشورا في مجالت علمية محكمة ،  0392العام 

دة مناصب ادارية ع والكثير من املشاركات في مؤتمرات وندوات علمية داخلية وخارجية وورش العمل وكتابة املقاالت ، تسنم

اخرها رئيسا لقسم القانون العام ، وعمل مديرا للتحرير  في مجلة علمية محكمة ، واشرف على العديد من طلبة املاجستير 

 والدكتوراه ، وعمل مدربا ومستشارا في بعض املراكز واملنظمات

الكاظمية التحصيل  -مكان إلاقامة بغداد ٧٧١١لد ضابط شرطة برتبة عميد في وزارة الداخلية العراقية تو  كامل شاكر ناصر : د.

ماجستير قانون جنائي من كلية الحقوق جامعة النهرين عام  ٩٠٠٧قانون كلية الحقوق جامعة النهرين عام  سبكالوريو الدراس ي 

هم في مواجهة . البحوث املنشورة ضمانات املت٩٠٩٧ثم دكتوراه فلسفة القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة تكريت عام  ٩٠٧٢

ي  ٩٠٧٢إجراءات القبض عام  ص ِ
َ
خ ِجَناِئّي الشَّ

ا
ِتَصاص ال

ا
خ ِ

ا
مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين، بحث بعنوان ضوابط انعقاد الا

ن  ما
َ
َحاِكم ِقَوى ألا

َ
كلية الحقوق جامعة تكريت، وبحث بعنوان طبيعة الاختصاص الجنائي الشخص ي ملحاكم قوى ٩٠٩٧عام مل

 بغدادمن مجله جامعة كلية الحقوق جامعة ض ٩٠٩٧الامن عام 
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 :مقدمة

ادية داء وظائف محددة من خالل وسائلها املإتضطلع الدولة بمسؤوليات جمة تجاه مواطنيها تنبع من تكليفها ب   

 إوالبشرية، وهي 
ُ
يتها في ال نهضت مسؤولإقها تحقيقه كامال غير منقوص و على عاتِ  مارس هذا التكليف فيقُع ذ ت

 دون خطأ . أمعن خطأ أكان خاللها بهذه املسؤولية سواء إحالة 

ن العام من بين     غراض املحافظة على النظام العام في الدولة، حيث تخصص موارد مادية أهم أويعتبر ألاما

ن على مركزهم القانوني بوبشرية طائلة لينعم ألا  عون به من الدولة بكل ما يتمتفراد في هذه أعتبارهم إفراد باألما

  .حقوق تحيط هذا املركز القانوني بموجب القوانين ذات العالقة
ً
شكال أن م ويمثل التهجير القسري شكال خطيرا

 نَّ إِ فراد ومركزهم القانوني في الدولة، بل من ألا أعتداء على إلا 
ً
م املواطنة عتداء على مفهو شكال إلا أمن  ه يعتبر شكال

واللون  ختالفات العرق أفراد الشعب بما يتمتعون به من حقوق متساوية بغض النظر عن أبين واللحمة الوطنية 

ير عمال التهجأفرادها من أحيث تلتزم الدولة بحماية ألاخرى، ختالفات والدين واملذهب واللغة وغيرها من ألا 

خفقت أذا إف ،ثل هذه ألاعمالرتكاب مإالقسري، وهي في هذا السياق ملزمة بتوفير الوسائل الوقائية كافة ملنع 

نتهاء إفراد، فان ذلك ال يعني فشل الدولة و عمال التهجير القسري لأل أساس ي وحدثت في تحقيق هذا الغرض ألا 

ليات قانونية كثيرة تبدأ بحماية هؤالء املهجرين وفقا ملركزهم القانوني كمهجرين، و دورها بل يترتب عليها مسؤ 

عمال أمن  ليهإما كان عليه، بل كذلك تعويضهم مقابل ما تعرضوا  ِإلىة الحال عادإوالتنتهي هذه املسؤوليات ب

 التهجير القسري.

 -وبغية إلاحاطة باملوضوع من كافة الجوانب كان البد من تناول ما يأتي:

:
ً
 -همية البحث :أ -أوال

يات الوقائية والعالجية في مواجهة عملو بيان نطاق مسؤولية الدولة من الناحية القانونية  منهمية البحث تنبع أ

قدر ممكن  كبرأجل تحقيق أمام املتخصصين والضحايا ملتابعة الدولة من أالتهجير القسري، مما يفسح املجال 

 
ً
 .  من الحماية ضد عمليات التهجير القسري وضمان حقوق الضحايا من املهجرين قسريا

:
ً
 -: مشكلة البحث -ثانيا

لقسري عمال التهجير اأمكانية املنظومة القانونية في مواجهة إالتحقق من مدى يفية كمشكلة البحث في  بدوت

عمال أحة دوات القانونية في مكافستعانة باأل والنتائج املتمخضة عن هذه ألاعمال، وقدرة الجهاز التنفيذي على ألا 

ؤالت، البحث العديد من التسا إذ تطرح املشاكل املحورية لهذاثار املترتبة عليه، التهجير القسري ومعالجة ألا

 :نوجزها فيما يليالتساؤالت  ولعل أهم َهذهِ 
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 عمال التهجير القسري؟أهل تتوفر في الدولة قوانين مخصصة ملنع ومواجهة . 0

 البشرية واملالية لصيانة حقوق املهجرين قسريا؟ إلامكانية ولةدللتتوفر هل . 7

 تعويضهم وحمايتهمو عادة الحال ِإلى ما كان عليه بالنسبة للمهجرين قسريا إعلى الدولة قدرة  . ما مدى.

 من تكرار مثل هذه ألاعمال ؟

:
ً
 -تنطلق الدراسة من افتراض ما يأتي: -:فرضية البحث -ثالثا

ن والحرية في التنقل واختيار مكان إقامته فهي حقوق لصيقة به وال0  . يفترض أنَّ يكون لكل أنسان الحق في ألاما

 حق مغادرة البالد والعودة اليها متى يشاء وليس ألحد مصادرة هذه الحقوق 
ً
يجوز التنازل عنها، وله أيضا

 دون مبررات قانونية، وللدولة وضع ضوابط وقيود تؤمن حماية هذه الحقوق لكافة أفراد املجتمع. 

 ما تنتهك بسبب أن . أ7 
ً
لتي تقع التي تقع بحق مواطنيها أم ا سواء تلكعمال التهجير القسري حرية ألافراد كثيرا

دولة مما يوجب على التعتبر من الحاالت الشاذة على فكرة الدولة، من بعض مواطنيها على البعض ألاخر، إذ 

 عنمواجهة هذه الحالة، التي تؤمن  والقوانينالتشريعات سن 
َ
قوانين طوارئ على غرار القوانين  فضال

ستعانة بخبرات املنظمات الدولية املتخصصة في مواجهة مثل هذه ية  وإلا ستثنائاملعدة ملواجهة الحاالت إلا 

 ألاعمال.  

:
ً
 -:منهج البحث -رابعا

القسري  عمال التهجيرأبعض الخاصة ب إذ سنحلل املعطيات ،املنهج الوصفي التحليلي تنافي دراس عتمدسن   

 
ً
وذلك  ،قارن املنهج امل دتمعملنظومتها التشريعية والتنفيذية، كما سن وضحاياه وطريقة تعامل الدولة معها وفقا

  .عدد من التشريعات والحاالت املقارنة تناولنامن خالل 

:
ً
 -خطة البحث : -خامسا

اية عن مسؤولية الدولة عن حمللحديث  ألاول  خصصعلى ثالث مباحث ن وفي سبيل ذلك سيتم تقسيم الدراسة

ن العام  ن العام في حيث التعمن ألاما  جراءاتإعمال التهجير القسري ودور أفراد من طار تأمين ألا إريف باألما

معالجة  تناول مسؤولية الدولة فيلالثاني  حين نكرس في عمال التهجير القسري.أداري الوقائي في منع الضبط إلا 

 وألاخيرث الثال ول في، ونتناتوفير السكن والخدمات للمهجريناملختلفة ك من النواحيثار التهجير القسري أ

 إمسؤولية الدولة عن 
ً
 .عادة املهجرين وتعويضهم ماديا

 ، وهللا ولي التوفيق.والتوصيات اتجستنتاالا  بأهم ابعدهنختم ل 
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 مسؤولية الدولة عن حماية ألاْمن العام:  ول املبحث ألا 

الخدمات العامة للجمهور والحفاظ تمارس الدولة بمفهومها القانوني الحديث وظائف عدة في مقدمتها تقديم 

ن العام، الصحة العامة، السكينة العامة"أعلى النظام العام و   ,CHAPUS) غراضه التقليدية املعروفة "ألاما

2000, p. 688)  ، والشك في 
َ
ن العام لأل  نَّ أ  ساسية تلتزم بها الدولة في مواجهةافراد يشكل وظيفة حماية ألاما

 هداف.أبعاد و أرعاياها، بكل ما تتضمنه هذه الوظيفة من 

 طار ما يمكن أوفي 
َ
رتكبة سباب والجهات املعمال للتهجير القسري، وبغض النظر عن ألا أفراد من يتعرض له ألا  نَّ أ

وهنا يكتسب مفهوم ، ة هذه ألاعمالفراد في مواجهلهذه ألاعمال، فان الدولة يقع على عاتقها مهمة حماية ألا 

ن العام و   األاما
ً
  ساليبه بعدا

ً
عمال عمال التهجير القسري، فهذه ألا أفراد من في نطاق هدفه املتعلق بحماية ألا  مميزا

ن و الخالل ألا عمال أليست  ام نهيار النظام العإ ِإلىعمال تهدد املجتمع وتماسكه وقد تؤدي هي أنما إِ عادي باألما

 جتمعي. والسلم امل

 كما 
َ
عمال أخرى ميزات معينة تعينها في تحقيق هدفها الردعي في منع جراءات الدولة الضبطية تكتسب هي ألا إ نَّ أ

 التهجير القسري.

ن العام في  ول ألا نتناول في  سوف يتم تقسيم هذا املبحث على مطلبينوعليه  فراد من أمين ألا طار تإالتعريف باألما

 عمالأداري الوقائي في منع جراءات الضبط إلا إث عن دور يحدللالثاني  ونخصصعمال التهجير القسري، أ

 التهجير القسري.   

 
أ
 إ  التعريف باألْمن العام في :  ول املطلب ألا

أ
 طار تأ

أ
 عمال التهجير القسري أفراد من مين ألا

تشفاف سإمن بعضها  ن، لكن قد يتسنىما ن العام ركزت معظمها على املعنى العام لأل ما وردت تعاريف عديدة لأل 

ام يعرف الع يفقه القانونالفي نطاق ، فعمال التهجير القسري أفراد من الدور املميز لهذا الغرض في حماية ألا 

 
َ
ن العام بأ " كل ما يطمئن إلانسان على ماله ونفسه، وذلك بمنع كل ما من شأنه إلحاق ألاضرار باألشخاص  :هنَّ ألاما

وألاموال لذا فإن على الهيئات املكلفة بالضبط إلاداري وتحقيقا لهذا الهدف أن تتخذ كافة إلاجراءات الكفيلة 

ن في الدولة"  .(122، صفحة 7220)جمال الدين،  بتوفير ألاما
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ه: نَّ
َ
ن وأعراضهم بإبعادهم ع " إيجاد الثقة عند ألافراد بكونهم آمنين على أرواحهم وأموالهم وهنالك من عرفه بأ

 .(722، صفحة 0000)عبد البر،  وجميع ألاخطار املحيطة" والضطراباتالفتن 

 على نفة الذكر أالتعاريف  زتركو 
َ
ن العام هو " درء الفتن وألا إهم أ نَّ أ  ة"ضطرابات الداخليعتبارات ومقاصد ألاما

فراد في مقدمة عمال التهجير القسري بحق ألا أ، وبال شك يعتبر مواجهة ومنع (1..، صفحة 0022)العطار، 

 في الحفاظ على النظام العام. داري جهزة الضبط إلا أاملسؤوليات امللقاة على عاتق 

ن العام لأل جراءات الضبط إلا تفصح هذه التعاريف عن الطابع الوقائي إل إذ  فراد، داري في منع تهديد وتعكير ألاما

، 7207)عبد الوهاب،  ستفحالها أثارها ومنع أسباب التهديد وحصر أيقاف أ ِإلىوفي حال وقوعها ينتقل دورها 

 عمال التهجير القسري من بين أيعتبر التهديد بإذ ، (702صفحة 
َ
ن العام للجمهور. أ  كبر املخاطر التي تهدد ألاما

 عمال التهجير القسري أداري الوقائي في منع جراءات الضبط إلا إدور :  املطلب الثاني

ي والبشرية والقانونية التي تستعين بها فداري في الدولة مجموعة من الوسائل املادية تملك هيئات الضبط إلا 

ن العام وما يمكن أسبيل الحفاظ على النظام العام و   غراضه وفي مقدمتها غرض ألاما
َ
 يتعرض له من تهديد نَّ أ

بيد  ،تستهدف هذه الوسائل الجانب الوقائي في منع ألاعمال املذكورة وغيرها ، إذعمال التهجير القسري أبسبب 

 
َ
 خرى وفقا ملا يمكن أل املذكورة يختلف بين وسيلة و نجاعة الوسائ نَّ أ

َ
املوقف  هلبستعمال بما يتطيتوافق في إلا  نَّ أ

 عمال التهجير القسري.أفي مواجهة التهديد من جانب 

ملناسبة في ستراتيجية اعمال التهجير القسري، والا أسنتناول هذه الوسائل ونبحث في مدى فاعليتها ملواجهة  لذا

 ، وذلك من خالل فرعين: يل ردع مثل تلك ألاعمالفي سب استعمالها

  .الوسائل املادية والبشرية الفرع ألاول:

غيرها، سلحة و دارة من عناصر مادية مختلفة كاملنشأت واملركبات وألا تتمثل هذه الوسائل بكل ما تملكه إلا 

 عناصرها املادية .ستخدام إالعنصر البشري "املوظف العام" الذي تستعين به في  ِإلىضافة باإل 

الجانب  ِإلىدارية" دارة من الجانب املعنوي "الوسائل القانونية كالقرارات إلا حيث تنقل هذه الوسائل وظيفة إلا 

 املادي 
ً
 ي سببعمالها القانونية أل أفي حال تعذر تنفيذ خصوصا

ً
دارة املادية هم وسائل إلا أخطر و أتبرز هنا و ، كان ا

 على من يمتنع داري لتنفيذ قرارتها جبر الجبري، الذي يمنحه املشرع لهيئات الضبط إلا متياز التنفيذ أوالبشرية في 
ً
ا

 خرى.  أي جهة إو أو ترخيص من القضاء أو موافقة أذن إ ِإلىعن تنفيذها، وبشكل مباشر دون حاجة 

وجود  فكرةال يمكن قبول إذ عمال التهجير القسري، أهمية هذه الوسيلة بشكل واضح في دورها بمنع أوتبرز 

 داري ملوافقة جهة ما ملنع هذا التهديد، بل نتظار هيئات الضبط إلا أرتكاب جرائم تهجير قسري مع تهديد إل 
َ
 نَّ أ
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عمال أ وسائل التنفيذ الجبري ومنع ِإلىوامرها وفي حالة عدم التنفيذ اللجوء أصدار إواجبها القانوني يحتم عليها 

نية والعسكريةالتهجير القسري بكل الوسائل املادية وا هذه الوسيلة  وبسبب خطورة، لبشرية ومن بينها القوة ألاما

دارة سلطة حالة نص القانون على منح إلا . 0" :هما ليها في حالتينإقتصار اللجوء إلبية الفقه والقضاء ارر غتُق 

، 7220)عمرو،  "ستثنائية تهدد النظام العامإحالة الضرورة واملتمثلة بقيام حالة . 7 ستخدام هذه الوسيلة.إ

 . (2.-75الصفحات 

 

 الوسائل القانونية:  الفرع الثاني

دارة بالوسائل القانونية املقررة لها في سبيل املحافظة على النظام العام وتتمثل هذه الوسائل بالقرار تستعين إلا 

داري" داري قرارها التنظيمي "الئحة الضبط إلا فتتخذ هيئة الضبط إلا  ،داري بصورتيه التنظيمي والفرديإلا 

بهدف املحافظة على النظام العام ، حيث تتسم هذه اللوائح بكونها قواعد عامة مجردة تستهدف تقييد النشاط 

 نشطةأشكاال متعددة مثل وضع ضوابط لتنظيم نشاط معين من أالفردي للمحافظة على النظام العام ، وتتخذ 

ارة دذن سابق من إلا إو الزامهم بالحصول على أدارة قبل ممارسة النشاط، خطار إلا إفراد بألا و الزام أفراد، ألا 

 . (.70، صفحة 7207)عبد الوهاب، قبل ممارسته 

يمها التهجير القسري، كما في تنظعمال أدارة لهذه الوسائل في سبيل منع إلا  استخداممكان تصور كيفية وباإل 

 شتراط عدم حمل السالح في التظاهر ملا يمكن إفراد في ممارسة حق التظاهر مثال، من خالل لنشاط إلا 
َ
يقود  نَّ أ

خطار إد بفراو قيام ألا أ ،فراد وبالتالي تهجيرهم قسراضد فئة معينة من ألا  استخدامها ِإلىوضاع ليه تطور ألا إ

نية ما يمنع دارة من إلا مارسة حق التظاهر فتتخذ إلا دارة بوقت ومكان مإلا   حتكاكهم مع جماعاًت إجراءات ألاما

 فراد .عمال تهجير قسري محتملة بحق ألا أخرى مثال وبالتالي تمنع وقوع آ

ذا رأت إو أ ،الاحتماالتدارة لكل فراد لترخيص الخروج بمظاهرة، فتستعد إلا كذلك الحال ينطبق على حصول ألا 

 
َ
كبر من مساوئ منع التظاهرة، فتقرر حينها عدم منح الترخيص للخروج أطر السماح بخروح التظاهرة مخا نَّ أ

 بهذه التظاهرة.

موعة و مجأداري باستهداف فرد معين بالذات داري الضبطي الفردي فتتخذه هيئات الضبط إلا ما القرار إلا أ

ن دارة لشخص معين مكما في منع إلا  ،النظام العامو حالة معينة بذاتها، بهدف املحافظة على أفراد معينين أ

 و خطبة ممكن أالقاء كلمة 
َ
 خرى وما يمكن أثارة جماعات معينة ضد جماعات إتؤدي ِإلى  نَّ أ

َ
ليه من إيؤدي  نَّ أ

 دارة الضبطية ذا رأت إلا إ و منع الخروج في مظاهرةأ ،عمال للتهجير القسري أ
َ
ممارسة هذا الحق وفقا للظروف  نَّ أ

 خالل بالنظام العام إلا  ِإلىئدة قد يؤدي السا
ً
ن العام وما قد يؤدي خصوصا  رتكاب جرائمإليه من إعنصر ألاما

دارة في فرض سلطتها للحفاظ وما يزيد من جبروت إلا  ،(120، صفحة 7220)جمال الدين، التهجير القسري 
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 على النظام العام هو قدرتها على ت
ً
طة تبريرها تجد هذه السل إذفراد، على ألا  نفيذ قراراتها الضبطية مباشرة وجبرا

 دارة بالحفاظ على النظام العام، وما يمكن في التزام إلا 
َ
ظام خالل بعناصر هذا النإمر من تدهور و ليه ألا إيؤدي  نَّ أ

 
ً
ن العام، خصوصا مكن ي إذخرى للموافقة على تنفيذ قراراتها، أنتظرت جهة او أدارة ذا ما تراخت إلا إعنصر ألاما

 
َ
 دارة .خالل وتنتهك الحرمات، فال عبرة حينها بالجانب الردعي لوظيفة إلا يقع ألا  نَّ أ

 إذا ما إدارة وعليه يمكن لإل 
ً
  تخذت قرارا

ً
 م منع مظاهرة أبمنع القاء خطبة  مثال

َ
ها نشطة بوسائلتمنع هذه ألا نَّ أ

ن إع، فوامر املننصياع أل داري وعدم ألا فراد بأوامر الضبط إلا خالل ألا إي، وفي حالة دار فراد الضبط إلا أاملادية ك

 
ً
ى عقوبات عل ذلك يعرضهم للمسؤولية القانونية وفقا للقوانين العقابية، حيث تقرر القوانين العقابية عادة

 وامر الصادرة عن السلطات العامة.  لكل من ال يلتزم باأل 

 ثار التهجير القسري أمسؤولية الدولة في معالجة :  املبحث الثاني

     
َ
ملترتبة على ثار امعالجة ألا ِإلىرتكاب جرائم التهجير القسري، بل تتعدى إتنحصر في منع  مسؤولية الدولة ال نَّ أ

هؤالء  كانأيقع على عاتقها مسؤوليات عدة تجاه ضحايا التهجير القسري، وسواء  إذرتكاب الجرائم املذكورة، إ

 ،مطلبين هو ما سوف نبحثه من خاللو ، الخارج  ِإلىو هجروا أخرى داخل دولتهم أمناطق  ِإلىجروا الضحايا ُه 

 هما:

 .لية الدولة عن املهجرين في الداخلو مسؤ : ول املطلب ألا 

" ألاشخاص أو مجموعات ألاشخاص الذين أكرهوا على الهرب أو على  :يمكن تعريف املهجرين داخليا بانهم   

ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم املعتادة أو اضطروا ِإلى ذلك، والسيما نتيجة أو سعًيا لتفادي آثار نزاع مسلح أو 

ا عبروحاالت العنف عام ألاثر أو انتهاكات حقوق إلانسان أو كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البشر ولم ي

 .(2، صفحة 7221)فويز،  الحدود الدولية املعترف بها للدولة"

" إجبار مجموعة من السكان تقيم بصورة قانونية على أرضها وفي ديارها  بأنها: وتعرف جريمة التهجير القسري 

على منهجية وتخطيط تشرف عليها الدولة أو على الانتقال ِإلى منطقة أخرى ضمن الدولة نفسها أو خارجها بناء 

الجماعات التابعة لها أو جماعات أخرى أقوى في مسعى للتطهير يقوم على أساس التمييز العرقي أو الاثني أو 

 .(2.فحة ، ص7225)نصار،  القومي أو الدين والتوجه السياس ي في تلك املنطقة التي يتم إبعاد السكان منها"

 ِإلىاكن سكنهم مأالخروج عن  ِإلىسباب التي دفعتهم وتلتقي التعاريف التي تناولت املهجرين داخليا في تعداد ألا 

 الخوف من التعرضبشعور هي السباب هم هذه ألا أومن  ،طار دولتهم وحدودها الاقليميةإخرى ولكن في أماكن أ

بسبب  ل وقد يكون ذلك التعرض ممكن الحصو ، (020، صفحة 7220)فرج، و القتل أو التعذيب أضطهاد لإل 

وقات أو الرأي السياس ي وما شابه وترتكب جرائم التهجير القسري على املستوى الداخلي في أو الدين أالعرق 
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و أاص شخالقسري بحق ألاو الجماعات جرائم التهجير أشخاص النزاعات املسلحة الداخلية، فيرتكب بعض ألا

ِإلى اجتياح من قبل عصابات إجرامية  7200/حزيران/02ففي العراق تعرضت مدن كبرى بتاريخ الجماعات 

نَّ العراق 
َ
تحت مسمى "داعش"، وإرتكبت جرائم كثيرة بحق املدنيين من بينها جريمة التهجير القسري، والواقع أ

بحق املدنيين في مناطق عدة ألسباب طائفية وبدعم من جهات إرتكبت فيه أعمال تهجير قسري  .722ومنذ عام

سياسية وعجز حكومي، ووصل عدد املهجرين قسريا داخل العراق ِإلى ما يقارب ثالثة ماليين مهجر وفقا لألعداد 

 . (120-125ات ، الصفح7205)احمد، الرسمية الصادرة عن املفوضية العليا لشؤون الالجئين 

 الاحتالل و عندأوقات النزاعات املسلحة الدولية عند حدوث الاقتتال في املدن مثال أكما ترتكب هذه الجرائم في 

و في املدن الحدودية بين دولتي النزاع املسلح، فترتكب القوات املحتلة جرائم التهجير القسري بحق مواطني أ

 .(2، صفحة 7222)كنعانة،  خرى داخل دولتهمأماكن أ ِإلىالهجرة  ِإلىن فيضطرو  لالحتاللالدولة التي تعرضت 

ونتيجة لكل ما تقدم يصبح املهجر قسريا في مركز قانوني يرتب له حقوق وعليه واجبات ضمن القانون الداخلي 

 نه من النادر إستثنائية لوضع املهجرين قسريا فلدولته، وبالنظر للحالة إلا 
َ
ة شروط تحدد القوانين الداخلي نَّ أ

 كتساب هذا املركز القانوني، بيد أ
َ
  باإلمكانه نَّ أ

َ
 فاقياتالاتواساسية من املواثيق أنستشف ثالثة شروط  نَّ أ

 من( د/2/0) واملادة ،0005 لسنة عليها واملعاقبة الجماعية إبادة جريمة إتفاقية من(  ه/ 7)" املادة الدولية

و الفرار أبعاد و إلاأاملفاجئ على الترحيل  إلاكراهشرط . 0الدولية" ، وهي: " الجنائية للمحكمة ألاساس ي امالنظ

  .7رادة املهجر قسريا من السكان املدنيين. إمن املنزل رغما عن 
َ
يكون سبب التهجير هو النزاعات املسلحة  نَّ أ

 .ساسية.الشعور بالخوف على مقومات الحياة ألا  ِإلىضطرابات الداخلية املؤدية و الداخلية وألا أالدولية 
َ
يتم  نَّ . أ

  " .التهجير داخل حدود دولة املواطنين املهجرين قسريا ممن يحملون جنسيتها

نَّ أعمال التهجير القسري عموما قد ال ترتكب بإستخدام العنف والقوة املسلحة خارج إطار القانون 
َ
هذا وأ

في النظام القانوني للدولة، كما هو الحال في إستخدام "إسرائيل" لقوانين  فحسب، وإنما قد تجد لها أساسا

 ,Goadby & Doukhan, 1935 )  نأراض ي الدولة في إرتكاب جرائم التهجير القسري بحق الفلسطينيي

p. 7)لتهجير القسري وبأثر رجعي  ، أو إضفاء املشروعية على أعمال الاستيطان التي تتم بعد أعمال ا( & 

Grinburg, 2017) . 

 ِإلىافة ضباإل  إلالتزاماتعاله فان املهجر قسريا يقع على عاتقه مجموعة من أفاذا ما توافرت الشروط املذكورة 

 الحقوق املقررة للمهجر قسريا:

 أ
ً
  -:: التزامات املهجرين قسريا وال
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َ
لتزام العام للمهجرين قسريا هو الخضوع للنصوص القانونية العامة النافذة في دولتهم وللنصوص إلا نَّ أ

 القانونية الخاصة التي تنظم اليات التعامل معهم.

خرى لتزام بالقوانين الوطنية كقانون العقوبات وغيره من القوانين ألا ينبغي على املهجرين قسريا بشكل عام إلاإذ 

ت على فقانون العقوبات يفرض التزاما جتماعية للدولة.فراد والتي بدونها تنهار املنظومة إلا اللصيقة بحياة ألا 

مخالفة  نَّ إكتسابهم لهذا املركز القانوني، و إلتزامات على املهجرين عند مواطني الدولة عموما، وتسري هذه إلا

تشرع  كذلك، املركز القانوني و بعض حقوق هذاأفقدانها لجميع  ِإلىبعض نصوص القانون العقابي قد تؤدي 

ستخدامها ملواجهة جرائم التهجير القسري ومساعدة إستثنائية يمكن حيانا قوانين خاصة بالظروف إلا أالدولة 

عدم ماكن املخصصة لهم، و لتزام بالقرارات الصادرة من الحكومة املتعلقة بالبقاء في ألا كما في إلا، الضحايا

 اتهم.اماكن تهدد حي ِإلىالخروج منها 

  -:ثانيا: حقوق املهجرين قسريا

ساسية املقررة بموجب القوانين الداخلية يتمتع املهجرين قسريا داخل حدود دولهم بمجموعة من الحقوق ألا 

فراد من مواطني ومن بين الحقوق العامة التي تمتع بها املهجرون قسريا تلك الحقوق التي يتمتع بها باقي ألا ، للدولة

ن الشخص ي الحق في املساواة وعدم التمييزتلك الدولة، مثل  بالخدمات  ، والحق في التمتع ، والحق في الحرية وألاما

 التوجيهية املبادئ من( 0،7،5) "املادةخرى التي يتمتع بها الجمهور مثل التعليم والصحة والنقل وغيرهاالعامة ألا 

 الداخلي" . التشرد بشأن املتحدة لألمم

كما يتمتع هؤالء املهجرين قسريا بحقوق نابعة من مركزهم القانوني ومتوافقة من التزامات دولتهم وفقا لهذا  

وتتمثل هذه الحقوق بالحق بتوفير مسكن الئق بهم، والحق بتوفير مستوى معيش ي الئق بهم، والحق ، املركز

، صفحة 7201)العيساوي،  القسري  بتوفير العالج الجسدي والنفس ي الناجم عن تعرضهم لجرائم التهجير

 لقسري عمال التهجير اأصولية بديل تلك التي فقدت بسبب أ، والحق بتزويدهم بوثائق تعريفية رسمية (00

 . (007، صفحة 7202)حمودة، 

خرى، قرب للحقوق السياسية منه للحقوق املدنية ألا أينشأ لهم حق ستثنائي للمهجرين قسريا وبسبب الوضع إلا 

 أمنتخاب من خالل ألا أكان تخاذ القرارات املتعلقة بهم، سواء إستشارة الدولة لهم ومشاركتهم في إوهو الحق في 

 ال إ ،(72، صفحة 7222)هاريس،  ستفتاءألا 
َ
ينبغي على الدولة توفيرها للمهجرين قسريا  هم الحقوق التيأ نَّ أ

بش يء  هولنتناوهذا ما سوف ضرار التي لحقت بهم، دبي عن ألا هما الحق في العودة والحق في التعويض املادي وألا 

 من التفصيل في املبحث الثالث من هذا البحث.

( منه على 7نصت املادة ) املعدل، إذ 7220لسنة  70وفي العراق شرع قانون وزارة الهجرة واملهجرين رقم 

( .املشمولين برعاية هذا القانون ومن بينهم ضحايا التهجير القسري من العراقيين وغيرهم، كما تضمنت املادة )



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  534  - 

من ذات القانون على الكثير من إلالتزامات امللقاة على عاتق الوزارة ملساعدة ضحايا جرائم التهجير القسري، وما 

نَّ  إليه تجدير إلاشارة
َ
يعد  7220إفريقيا لسنة  في داخليا النازحين وحماية ملساعدة إلافريقي الاتحاد إتفاقية أ

 أول إتفاق دولي ملزم يتعلق بالتهجير القسري الداخلي من حيث أيراد حقوق ضحايا هذه الجريمة. 

لىمسؤلية الدولة عن املهجرين : املطلب الثاني  الخارج إ 

"ألاشخاص الذين اضطروا ِإلى مغادرة مكان إقامتهم ِإلى خارج حدود  :الخارج بانهم ِإلىيمكن تعريف املهجرين 

 .(0، صفحة 7201)الحمود،  دولتهم ألسباب سياسية أو دينية أو عسكرية أو ألي أسباب أخرى"

ما، أو سلطة ما إلقصاء السكان املدنيين " السياسة املدبرة والتدخل املباشر وغير مباشر لحكومة دولة وبأنه 

 خارج حدود وطنهم، سواء تم ذلك بصورة فردية أو جماعية، أو زرع مستوطنين، 
ً
والخاضعين لسلطتها قسرا

 .(7.5، صفحة 0002)السيد،  ديموغرافية أو فرض واقع سياس ي جديد " بهدف تشكيل بنية

لداخل، ا ِإلىسباب التهجير القسري أالخارج كثيرة وال تختلف عن  ِإلىاب التهجير القسري سبأوبذلك فأن 

 سباب واحد، لكن يبدو فطبيعة هذه ألا 
َ
ة يستهدف مرتكبي هذه الجريم ، إذالتهجير الخارجي ِإلىمداها يؤدي  نَّ أ

 .ير الديموغرافي للدولةفراد خارج بلدانهم لتحقيق غايات في معظمها سياسية تركز على التغيتهجير ألا 

قامت "إسرائيل" بارتكاب جرائم التهجير القسري بحق الفلسطينيين وعلى مدى  0005ففي فلسطين وبعد عام 

وهنا تنشأ ، (Isaac, 2011 )" فلسطيني خالل تلك الفترة فقط 212222واسع، فهجرت ما يقرب من "

لة التي والدو  ،عن حماية هؤالء املهجرين، ونقصد بالدولة هنا الدولة التي هجرو منها مسؤولية الدولة القانونية

 ليها .   إ اهجرو 

 أ
ً
لى: مسؤولية الدولة عن املهجرين خارجيا من غير مواطنيها  وال   -:قليمهاإداخل  إ 

 لتزامات تجاه املهجرين قسريا من بلدانهمالدولية على الدول املوقعة عليها مجموعة من إلا الاتفاقياتفرضت ا

نسان، ونصت عليها العديد خوة وحقوق إلايكتسب هؤالء حقوقا معينة نابعة من مبادئ ألا  إذخرى، أِإلى بلدان 

 نجد  إذالدولية،  الاتفاقياتمن ا
َ
نما قوانينها الداخلية، بي ِإلىاملهجرين قسريا داخل حدود دولتهم يخضعون  نَّ أ

 ،الدولية املترجمة بشكل قوانين داخل دول املهجر الاتفاقياتقواعد ا ِإلىيا خارج دولهم يخضعون املهجرون قسر 

 ستقبالهم وتوفير املستلزمات الضروريةإبعاد القسري والحق في وفي مقدمة هذه الحقوق هي الحق في عدم ألا

 0000تفاقيات جنيف ألاربعة لعام إ ،الاتفاقياتوتأتي في مقدمة هذه ا، لهم من مسكن ومأكل وملبس وما شابه

 .0022وبروتوكوليها إلاضافيين لعام 

 عن
ً
يب و بينها وبين املنظمات املعنية كما في اللجنة الدولية للصلأالدولية املبرمة بين الدول  الاتفاقياتا فضال

 دود.طباء بال حأحمر واملفوضية السامية لالمم املتحدة لشؤون الالجئين ومنظمة العفو الدولية  ومنظمة ألا 
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تفاقيات على املستوى الاقليمي كان لها دور مهم في تقديم الحماية لضحايا التهجير القسري إبرمت أوقد 

 .(50-52، الصفحات 7205)راض ي، الخارجي 

  -:رى خأثانيا : مسؤولية الدولة عن املهجرين خارجيا من مواطنيها ِإلى اقاليم دول 

عمال أالدولية التزامات على الدولة التي تعرض بعض من رعاياها ِإلى  الاتفاقياتواتفرض املنظمات الدولية 

لتزامات توفير الدعم املالي الضروري لتوفير املستوى الالئق بضحايا التهجير القسري، وتأتي في مقدمة هذه إلا

لدولة في حماية مواطنيها وهو جزء ضئيل من مسؤوليتها لتزامات من صميم وظيفة اوتنبع هذه إلا ،هذه الجرائم

 خالل بتوفير الحماية الكافية لهؤالء الضحايا .في إلا 

 ليه إشارة جدير باإل ومن ال
َ
جرائم تهجير قسري بحق جميع مكوناته من قبل جماعات مسلحة  ِإلىالعراق تعرض  نَّ أ

 .722رتكبت بعضها قبل إو غيرها من املسميات الخارجة عن القانون، وهذه الجرائم أو ميليشيات أرهابية إو أ

 لي.و خر على نطاق د، وبعضها تم على نطاق داخلي والبعض آلا .722خر بعد والبعض ألا 

فحاء ر  اخارج العراق ما يعرف بمحتجزو  ِإلىتهجير بعض املدنيين  ِإلىدت أومن بين ضحايا هذه الجرائم التي 

املعدل  7222لسنة  0/و( من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 7حلبجة، الذين شملتهم املادة ) وضحايا

كة اململ ِإلىضطرتهم ظروف البطش واملالحقة مغادرة جمهورية العراق إبقولها " محتجزو رفحاء ... هم الذين 

حتجاز وفقا للسجالت والبيانات العربية السعودية وعوائلهم ممن غادر معهم والذين ولدوا داخل مخيمات إلا 

 يرانية ... ".سالمية إلا الجمهورية إلا  ِإلىالرسمية املوثقة دوليا وضحايا حلبجة الذين لجأوا 

 

 عادة املهجرين وتعويضهم مادياإمسؤولية الدولة عن :  املبحث الثالث

جراءات كافة الكفيلة ضرورة اتخاذ إلا  ِإلىتمتد مسؤلية الدولة عن حماية ضحايا جرائم التهجير القسري 

ل الضرر شكاأمكان، وتعويضهم عن كل ماكنهم التي هجروا منها، وتوفير الحماية لهم في هذه ألا أ ِإلىعادتهم إب

 هما: ،مطلبين هو ما سوف نبحثه من خاللو  ،الذي لحق بهم جراء عمليات التهجير القسري 

 
أ
 املهجرينعادة إمسؤولية الدولة عن :  ول املطلب ألا

لية عمال التهجير القسري، وهذه املسؤ أعادة الحال ِإلى ما كان عليه قبل إتتحمل الدولة املسؤولية القانونية في 

عادة الحياة عادة بناء منازل املهجرين قسريا وتوفير املستلزمات الضرورية إل إبعادا عديدة من حيث ترميم و أتأخذ 

ن وضمان عدم تكرار  وإللتزام ،الطبيعية في مناطق املهجرين ال التهجير فعأالرئيس ي للدولة هنا هو توفير ألاما

 القسري بحق ضحايا هذه الجريمة .
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ويعتبر الحق في إعادة الحال ِإلى ما كان عليه من الحقوق املستقرة في القوانين الوطنية والدولية، وهو حق مستقل 

)رد املساكن واملمتلكات في سياق عودة الالجئين ة وقائم بذاته، وهو تعبير صادق عن ملبادئ ألانصاف والعدال

 ،
ً
 . (7221واملشردين داخليا

عادة إعادة املهجرين قسريا تمتد على مستويين داخلي ودولي، فهي مسؤولة عن إمسؤولية الدولة في  نَّ إِ هذا و 

 خرى من مواطنيها .املهجرين ِإلى الدول ألا  عادةإعن ماكنهم، ومسؤولة أقليمية ِإلى املهجرين داخل حدودها إلا

 أ
ً
لى داخل حدودها الاقليميةإ: مسؤولية الدولة في وال  -:عادة املهجرين قسريا إ 

عادة املهجرين قسريا ِإلى اماكنهم بالنسبة للمهجرين داخل إتتحمل الدولة مسؤولية توفير جميع مستلزمات 

ساسية  تباشر الدولة بحملة تطمين املنازل املدمرة وتوفير الخدمات ألا عادة بناء إفبعد  ،حدودها الاقليمية

 دعاءات فارغة، ومستندة ِإلى وقائعإحقيقية للمهجرين قسريا نابعة من ضمانات حقيقية وليس مجرد شعارات و 

اب سبأنهاء إقامة دعائم الصلح املجتمعي و إجراءات ملموسة في محاسبة مرتكبي جرائم التهجير القسري، و إو 

 رتكاب هذه الجرائم.إدت ِإلى أالصراع كافة التي 

ن بالشكل والكم الذي يضمن  ني من خالل توفير عناصر ألاما كما تتحمل الدولة مسؤولية تحقيق الجانب ألاما

شكال التهديد مثل سحب أزالة كل إومن بين ألاعمال امللقاة على عاتق الدولة هي  ،حماية املهجرين العائدين

 .(002، صفحة 7202)حمودة،  ماكن املهجرينألغام وما شابه من زالة ألاإليشيات. وكذلك السالح من امل

 حقوق  زعن أو فقدان ِإلى تؤدي أو ترمي لقوانين تطبيقها أو الدول  إعتماد"  أن على املتحدة ألامم قرارات أكدت وقد

 في امةإلاق حق سحب أو املمتلكات، أو بالسكن املتصلة الحقوق  من غيرها أو امللكية أو إلاستخدام أو الحيازة

ن، مكان  تشكل مور أ املشردين هي أو الالجئين ضد املهجورة املمتلكات لقوانين تطبيقها أو الدول  اعتماد أو معيَّ

  واملشردين الالجئين عودة أمام خطيرة عوائق
ً
، اندماجهم وإعادة داخليا

ً
 )"واملصالحة البناء إعادة وأمام داخليا

UN, 1998). 

لى خارج حدودها الاقليمية    -:ثانيا: مسؤولية الدولة في اعادة املهجرين إ 

ني والجانب إطار إتتحمل الدولة املسؤليات كافة التي ذكرت في  عادة املهجرين داخليا من حيث الجانب ألاما

تعلق خرى تآويضاف ِإلى ذلك مسؤوليات  ،عادة املهجرين قسريا ِإلى خارج حدود دولتهمإالخدمي، بالنسبة ِإلى 

ة كافة جراءات الدبلوماسية والقنصليتخاذ إلا إفينبغي على الدولة ، جرائي والجانب املاليبجانبين هما الجانب إلا 

عودة  ليات ضمانآلة املهجر حول تفاقية مع دو إخرى ِإلى دولتهم، كما في عقد لضمان عودة املهجرين من الدول ألا 

 ة .عادمنة للمهجرين، وتوفير الوثائق واملستمسكات الثبوتية للمهجرين لتسهيل عملية إلا آطوعية 
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عادة من كل جوانبها، سواء من حيث حصر وتعداد عمال إلا موال الالزمة أل ويتمحور الجانب املالي في توفير ألا 

قناعهم بالعودة، وتوفير وسائل ماكن تواجدهم ألأاملتخصصة ِإلى رسال الفرق أمن حيث أم عداد املهجرين إ

 النقل الضرورية لنقلهم من دول املهجر ِإلى دولهم.   

 مسؤولية الدولة عن تعويض املهجرين: املطلب الثاني

حق عمال جرائم التهجير القسري بأعلى الرغم من املسؤوليات الكبيرة امللقاة على عاتق الدولة في منع ومعالجة 

 مواطنيها، بيد 
َ
ن خالل بوظيفتها في حفظ ألا الدولة تبقى مجرد شخص معنوي، واملسؤولية الجزائية عن إلا  نَّ أ ما

ية الدولة وبسبب طبيعة شخص، العام تقع على عاتق الجانب البشري في وسائلها واملتمثل بعنصر املوظف العام

يث عمال التهجير القسري، بحأتقها في هذا الجانب هو تعويض املتضررين بسبب ن ما يقع على عاإاملعنوية ف

أبو ) شكال الضرر املادي واملعنوي الذي تعرض له ضحايا التهجير القسري أيمتد هذا التعويض لجبر كل 

 .(00، صفحة 7205القاسم، 

عبد )جرائم التهجير القسري وفقا لقواعد املسؤولية التقصيرية وتنهض مسؤولية الدولة في تعويض ضحايا 

بسبب تقصيرها  أمنظارها أتحت و ب هذه الجرائم من قبلها ارتكأكان إ، سواء (02، صفحة 7220الهادي، 

ن العام.أوتقاعسها عن   داء واجبها في الحفاظ على ألاما

حق ضحايا التهجير القسري بأقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض وتوفير الحماية للمشتكي وتلتزم الدولة بضمان 

ال عادة الحإيؤدي التعويض غرضه ب نَّ أِ وينبغي  ،والشهود، وضمان عدالة ونزاهة القضاء في نظر هذه الدعاوى 

، وفي عام (0.7-0.0، الصفحات 7220)غابريالستروني،  كان عليه قبل وقوع جرائم التهجير القسري  ِإلى ما

أصدرت لجنة حقوق ألانسان "املبادئ املتعلقة برد املساكن واملمتلكات ِإلى الالجئين واملشردين"، إذ  7221

 انصت على إلتزام الدولة بأعادة منازل املهجرين قسريا وممتلكاتهم وتعويضهم في حالة تعذر إعادة الحال ِإلى م

، صفحة كان عليه 
ً
 .(7221)رد املساكن واملمتلكات في سياق عودة الالجئين واملشردين داخليا

 الخاتمة

نَّ نبين ثمرة هذِه الدراسة وذلك باستعراض أهم  الاستنتاجات 
َ
نَّ إنتهينا من هذِه الدراسة، فلم يتبقَى إال أ

َ
بعد أ

 وردها فيما يأتي :والتوصيات ن

: 
ً
  -ات:جستنتاالا  أوال

تقع أعمال التهجير القسري بحق مجموعة من ألافراد من خالل إكراههم على ترك أماكنهم من قبل جماعات 

بشكل مخالف للقانون تحت أنظار الدولة أو تواطئها أو تقصيرها في توفير الحماية الكافية لضحايا هذه الجريمة، 

 أماكنهم ِإلى أماكن أخرى داخل حدود دولتهم أو خارجها. مما يضطرهم ِإلى ترك
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ن العام والتي تعتبر حماية املواطن من أعمال التهجير   على الرغم من واقع التشريعات الداخلية في حفظ ألاما

القسري في مقدمة أغراض هذه الوظيفة، لكن التجارب أثبتت وقوع هذه الجريمة على نطاق واسع بتواطئ الدولة 

قصيرها، لذلك برز دور قوانين أخرى يأتي دورها في أعقاب إرتكاب هذه الجرائم تركز مهمتها في التخفيف على أو ت

الضحايا ومساعدتهم والعمل على إعادة الحال ِإلى ما كان عليه قبل وقوع الجرائم املذكورة وتعويض الضحايا، 

نَّ ال
َ
 القوانين. الدولية أثر كبير في تشريع مثل هذه التفاقياتويبدو أ

نَّ ال يتعارض مع  
َ
نَّ تطبيق هذا الحق ينبغي أ

َ
على الرغم من أهمية حق عودة املهجرين قسريا ِإلى أماكنهم، بيد أ

 إذا كانت ظروف ألاماكن 
ً
مبدأ عدم إلاعادة القسرية، والذي يمنع إعادة املهجرين قسريا ِإلى أماكنهم خصوصا

 وف والتهجير.التي هجرو منها مازالت تحت وطأة التهديدات وشبح الخ

ِإنَّ تمتع املهجرين قسريا بالحقوق يقابله التزام من قبلهم بمجموعة من الواجبات نصت عليها القوانين الوطنية  

 الدولية. الاتفاقياتوا

، هي ألاساس القانوني 0022وبروتوكوالتها إلاضافيين لسنة  0000تعتبر إتفاقيات جنيف ألاربعة لسنة  

 حايا التهجير القسري.الرئيس ي الدولي لحماية ض

 -:والتوصياتالتثانيا : 

نَّ إستخدام وسيلة ا
َ
 الاتفاقياتبسبب إرتكاب معظم جرائم التهجير القسري تحت أنظار الدولة نجد أ

واملعاهدات الدولية هو الطريق ألانجع في الزام الدولة بمنع إرتكاب هذه الجرائم وتوفير الحماية الكفيلة 

واملعاهدات من التزامات تقع على عاتق الدول، لذلك نقترح اللجوء ِإلى أسلوب  تفاقياتالاللمواطنين ملا ترتبه ا

 واملعاهدات الدولية في الزام الدول بمنع إرتكاب الجرائم املذكورة. الاتفاقياتا

، ي التشديد على دور القانون الجنائي الدولي والقضاء الجنائي الدولي في محاسبة مرتكبي جرائم التهجير القسر 

نَّ يتمتع به هؤالء من حصانة رسمية أو فعلية داخل دولهم تمنع مسائلتهم جزائيا، مما يؤدي ِإلى 
َ
ملا يمكن أ

 استمرار شبح التهديد بوقوع جرائم التهجير القسري بحق ألافراد .

لهم  روضع تشريعات داخلية تؤمن توفير الحماية الكافية لضحايا التهجير داخل الدولة أو خارجها يحيث يوف

 عن ألاضرار املادية واملعنوية التي لحقت بهم.
ً
 عن ذلك ضمان تعويضهم تعويضا عادال

ً
 كافة الحقوق، فضال

، ملا لهذه 0022 بها امللحق والبروتوكول  بالالجئين الخاصة 0010 إتفاقية ِإلى ندعو الدول كافة لإلنضمام

 توفير الحماية لضحايا التهجير القسري.الاتفاقية من دور كبير في توجيه التشريعات الداخلية في 
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 الجامعة املستنصرية.

(. مجلة جامعة باب7205دالل صادق احمد. )
ً
 . الانسانيةل للعلوم (. النزوح وجرائم الحرب )املوصل نموذجا

 (. إلابعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي ألانساني. مجلة الدراسات القانونية. 0002رشاد السيد. )

 (. اصول القانون الاداري. مصر: منشأة املعارف.7220سامي جمال الدين. )

. نشرة الهجرة 7222سايمون هاريس. )
ً
 القسرية.(. الاصغاء الى النازحين داخليا

 (. الشتات الفلسطيني هجرة ام تهجير. مطبعة ابو غوش.7222شريف كنعانة. )

 (. حقوق الالجئين في الشريعة الاسالمية والقانون الدولي. مجلة الجامعة الاسالمية .7220صالح الدين طلب فرج. )

 الاسكندرية: منشأة املعارف.(. مبادئ القانون الاداري / نشاط الادارة ووسائلها. 7220عدنان عمرو. )

 (. الالجئون والقانون الدولي العام )إلاصدار الطبعة ألاولى(. دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع.7205علي رحيم راض ي. )

 نسانيةالالية (. املركز القانوني للنازح الداخلي في القانون الدولي إلانساني /العراق نموذًجا. مجلة ك7201عمار مراد العيساوي. )

 الجامعة.

 )إلاصدار الطبعة الاولى (. مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع.7202فاروق حمودة. )
ً
 (. الحماية الدولية للنازحين داخليا

 (.7(. دور مجلس الدولة املصري في حماية الحقوق والحريات العامة )إلاصدار الجزء 0000فاروق عبد البر. )

 .الشعب دار: القاهرة.(. ed الاول  الجزء) الاداري  القانون (. 0022. )فؤاد، العطار

 . مجلة جامعة جيهان .الانسانية(. التهجير القسري جريمة ضد 7205ليلى عيس ى أبو القاسم. )

و ببن حول النزوح الداخلي. )ا-(. تطبيق املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي ، مشروع بروكينغر7221مارتن سوزان فويز. )

 دقة تميم، املترجمون(

 (. النظرية العامة للقانون الاداري. الاسكندرية: دار الجامعة الجديد للنشر.7207دمحم رفعت عبد الوهاب. )

(. أوضاع الالجئين في اململكة ألاردنية الهاشمية. امللتقى العلمي حول اللجوء وأبعاده ألامنية 7201وضاح محمود الحمود. )

 عية، جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية.والسياسية وألاجتما

 . بيروت: مركز دراسات الشرق الاوسط.الانسانية(. مفهوم الجرائم ضد 7225وليم نجيب نصار. )
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 د. عائشة عبد الحميد  

التخصص:  -جامعة الطارف/ الجزائر  -أ–أستاذة محاضرة قسم 

 قانون دولي وعالقات دولية 

 draicha614@gmail.com: يالبريد إلالكترون -

 

 

 الجزائري( القانون  في الشرعية غير  الهجرة لفعل وإلاجرائية العقابية )املواجهة
 

 :امللخص
 

في ظل الفراغ القانوني الذي يعالج ظاهرة الهجرة غير الشرعية في التشريع الجزائري، كان لزاما تسليط عقوبات 

التي تعاقب بالحبس من تسعة  345، بموجب املادة 08-05ردعية وبهذا أصبحت تطبق أحكام القانون البحري 

 سنوات وبغرامة مالية. 5أشهر إلى 

ولكن هذا ال يكفي تطويق الظاهرة، ووجهت عدة انتقادات وبالتالي أخذت الدولة الجزائرية على عاتقها سن 

 2008سبتمبر  01قانون يحدد طبيعة العقوبات املوجهة لهذه الظاهرة، الذي عرض مجلس الوزراء املنعقد في 

ن الباب ألاول في الجزء الثاني والجرائم في القسم الثامن في الفصل الخامس م 1مكرر  175والذي جاء في املادة 

 .2009فيفري  25، املؤرخ في 09-01املرتكبة ضد القوانين وألانظمة املتعلقة بالتراب الوطني من القانون رقم 

حيث وضع املشرع الجزائري فعل الهجرة غير الشرعية في مصاف الجنح وأفراد له نوعين من العقوبات أحدهما 

 أشهر، والثانية مالية وهي الغرامة 6رين إلى بدني وهو الحبس من شه

 
   نبذة تعريفية عن الباحث:

 

 لقد شاركت في العديد من امللتقيات الوطنية والدولية.

 كما شاركت أيضا في العديد من املؤتمرات الدولية والندوات الدولية والوطنية.

 كما أنني عضو تحكيم في العديد من املجاالت الوطنية والدولية

 

 :مقدمة

غير  ة ملواجهة ظاهرة الهجرةالاقتصاديتتبع الجزائر جملة من إلاجراءات القانونية والتنظيمية وألامنية وحتى 

 الشرعية، حيث تبذل الجزائر مجهودا ملموسا في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خالل عدة إجراءات قانونية.

ب طار تكييف التشريع الوطني مع بروتوكول مكافحة تهريويأتي تجريم املهاجرين من طرف املشرع الجزائري في إ

، وقد جسد املشرع الجزائري تجريمه لتهريب 2004مارس  09املهاجرين الذي صادقت عليه الجزائر بتاريخ 
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فيفري  25املؤرخ في  09-011املهاجرين من خالل التعديل في قانون العقوبات الجزائري بموجب القانون 

2009. 

ير الشرعية هي التسلل عبر الحدود البرية والبحرية، وإلاقامة بدولة أخرى بطريقة غير مشروعة، إن الهجرة غ   

ونتيجة تفاقم هذه الظاهرة، وتحول الجزائر من بلد عبور إلى بلد استقرار، حيث أن أصبحت هذه الظاهرة تهدد 

 أمن وسالمة املواطنين والاقتصاد الوطني.

، 1966جويلية  21، املؤرخ في 66-211وتعرف الهجرة غير الشرعية في القانون الجزائري حسب ألامر رقم 

 ''.أو العمل الاستقراربأنها: ''دخول شخص أجنبي إلى التراب الوطني بطريقة سرية أو بوثائق مزورة بنية 

 ولية.أثقلن كاهل الدول واملنظمات الد لقد حاول املشرع الجزائري تعديل العقوبات ليتكيف مع هذه الظاهرة التي

 وعليه ننتهج املنهج التحليلي والوصفي. لنجيب عن إلاشكالية:

 كيف واجه املشرع الجزائري عقابيا وإجرائيا ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟

 إلى: املداخلةوعليه نقوم بتقسيم 

 ية.أوال: الجانب العقابي لدى قاض ي الجنح لتكييف فعل الهجرة غير الشرع

 ثانيا: دور الهيئات الضابطة ملكافحة الهجرة غير الشرعية.

 

 الجانب العقابي لدى قاض ي الجنح لتكييف فعل الهجرة غير الشرعية: -أوال

 إلاطار التشريعي: يتمثل في:  

 : 08-11القانون رقم  

تم اعتماد اتفاقية باليريمو من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة، املتعلقة بمكافحة الجريمة املنظمة عبر 

، والتي أرفقت بالبروتوكول الثالث حول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر  2000نوفمبر  15الوطنية، في 

ب لهذا البروتوكول، والتي انصبت على تجريم تهري والبحر والجو، حيث تعتبر املادة السادسة هي العمود الفقري 

 05املؤرخ في  02-55املهاجرين، حيث صادقت الجزائر على اتفاقية باليريمو، بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 

، لكنها لم تدخل حيز النفاذ إال سنة 2003، وكذا بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين سنة 2002فيفري 

 ، املتعلق بشروط دخول ألاجانب إلى الجزائر وإقامتهم وتنقلهم فيها.08-11بموجب القانون  2008
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، والخاص بشروط دخول وإقامة وتنقل ألاجانب في البالد، حيث يسعى 2008جويلية  2صدر القانون بتاريخ 

 مالقانون إلى تلبية حاجات الجزائر من خالل توضيح طرق التعامل مع املواطنين ألاجانب في إطار قانوني مصم

وفق رغباتها في وضع حد لهذا التدفق والذي تتواصل معه املؤشرات السنوية في الصعود بالنسبة لظاهرة الهجرة 

 غير الشرعية.

والتوسيع بشكل كبير من صالحيات السلطة املعنية بمراقبة وضع ألاجانب، وتحديد مدة تأشيرة العبور املسموح 

تم تطبيقها في خالة مخالفة الشروط املذكورة في نص القانون، بها، إضافة إلى تقديم إجراءات ردعية صارمة ي

 منها الترحيل والطرد إلى الحدود، ومنها كذلك العقوبات الجنائية واملتمثلة في السجن والغرامة املالية.

 تعديل قانون العقوبات الجزائري: 

هرة انتقال الم، والرواج الكبير لظافي إطار سلسلة التعديالت التشريعية التي تواكب التحوالت التي يشهدها الع

الشباب الجزائري إلى أوروبا بصفة غير قانونية، حيث استحدث املشرع الجزائري في قانون العقوبات وبموجب 

والخاصة بالجرائم املرتكبة ضد القوانين وألانظمة املتعلقة بمغادرة التراب  1مكرر  175، املادة 2009تعديل 

دج أو بإحدى  60.000دج إلى  20.000أشهر وبغرامة من  6الوطني، حيث يعاقب بالحبس من شهرين إلى 

راكز مهاتين العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر إلاقليم الوطني بصفة غير شرعية أثناء اجتيازه أحد 

 الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، أو انتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة أو أية وسيلة احتيالية.

 في قانون العقوبات: 2استحداث القسم الخامس مكرر  

منه، جريمة  30مكرر  303عالج املشرع الجزائري في هذا القسم جريمة تهريب املهاجرين حيث عرف في املادة 

املهاجرين بقوله: ''يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدابير الخروج غير املشروع من التراب الوطني لشخص  تهريب

أو عدة أشخاص من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى، وقد 

دج  300.000ات وبغرامة من سنو  5سنوات إلى  3اعتبر املشرع هذا الفعل ضجة يعاقب عليها بالحبس من 

 دج. 500.000إل 

غير أن املشرع قد شدد من العقوبات املقررة لهذا الفعل، فحول بذلك الجريمة من مرتبة الجنحة إلى الجناية 

 من خالل آلاتي: 32مكرر  3030، واملادة 31مكرر  303إذا ارتكبت في ظروف قانونية حددها في نص املادتين 

دج إلى  500.000سنوات وبغرامة من  10سنوات إلى  5عقوبة الجناية من  31ر مكر   303قررت املادة 

 دج إذا توافرت الشروط التالية: 1.000.000

 إذا كان من بين ألاشخاص املهربين قاصر.

 تعريض حياة أو سالمة املهاجرين املهربين للخطر أو ترجيح تعرضهم له.
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 أو مهينة.معاملة املهاجرين املهربين معاملة الإنسانية 

دج إلى  1.000.000سنة وبغرامة من  20سنوات إلى  10، فقد قررت عقوبة من 32مكرر  303أما املادة 

 دج إذا ارتكبت ضمن نطاق آلاتي: 2.000.000

 إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة.

 إذا ارتكبت الجريمة بحمل السالح أو التهديد باستعماله.

 أكثر من شخص. إذا ارتكبت الجريمة من طرف

 إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة.

من قانون العقوبات  09أما العقوبات التكميلية الخاصة بجريمة ترهيب املهاجرين فقد نصت عليها املادة 

ة يالجزائري، وهي عقوبات إلزامية عامة أو اختيارية وتطبق بصفة إلزامية سواء كانت جريمة تهريب املهاجرين جنا

 أم جنحة وتتمثل في:

 مصادرة الوسائل املستعملة في الجريمة وعائداتها:

عقب إدانة الجاني بارتكاب جريمة تهريب املهاجرين تأمر الجهة القضائية أمرها بمصادرة الوسائل املستعملة في 

، حسن النيةارتكاب الجريمة ومصادرة ألاموال املتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير 

 مثل: السفن، الشاحنات والحافالت واملركبات الصغيرة.

حيث يمنع من إلاقامة:  حيث يمنع من إلاقامة في التراب الوطني بصفة نهائية أو ملدة  منع ألاجنبي من إلاقامة:

في تهريب  يسنوات على ألاكثر، حيث تعتبر هذه العقوبة التكميلية إلزامية، عندما يتعلق ألامر بضلوع ألاجنب 10

 املهاجرين.

أن املتهم  53املنع من الاستفادة من ظروف التخفيف: إن ألاصل العام املطبق في قانون عقوبات بموجب املادة 

الذي تتعرض لإلدانة بعد ثبوت التهمة عليه، يستفيد من ظروف التخفيف إذا تقرر إفادته بها بأعمال السلطة 

هريب املهاجرين تمتع هذه الاستفادة لكل متهم تمت إدانته بارتكاب أحد التقريرية للقاض ي، غير أنه في أحكام ت

 ألافعال املجرمة في القسم الخاص بتهريب املهاجرين. 

 ألاجهزة ألامنية بمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية: 

مايتها ا وحاملساحة الجغرافية، فقد أوكلت الجزائر مهمة مراقبته واتساعنظرا لطول الحدود البرية والبحرية 

وتنظيم العبور منها وإليها، إلى عدة وحدات أمنية وتسخير كل املعدات والوسائل التي بواسطتها التصدي لهذه 

 الظاهرة، ومن هذه ألاجهزة:

 حراس السواحل )خفر السواحل( 
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 1200هي مصلحة تابعة لوزارة الدفاع الوطني، تنحصر مهمتها في مراقبة الحدود بالبحرية التي يبلغ طولها 

، تتكفل أساسا بحراسة املوانئ 1998جوان  25، املؤرخ في 05-98، أنشأت بموجب القانون رقم 2كلم

ين يب املهاجرين غير الشرعيوحمايتها من كل محاوالت التهريب البحري، حراسة الشواطئ وإفشال محاوالت تهر 

عن طريق البحر، والتدخل إليقاف املركبات والقوارب وإحباط كل املحاوالت الهجرة وإنقاذ املهاجرين غير 

 .1973أفريل  03الشرعيين من الغرق في عرض البحر، حددت مهامها بموجب ألامر الصادر في 

 : GGFحراس الحدود  

عمل على طول الحدود البرية الجزائرية، وتضمن الحراسة الدائمة بفضل تابعة لوحدات الجيش الوطني الشعبي ت

 وجود وحدات راحلة وأخرى متنقلة.

، وتم إلحاقه 1977نوفمبر  17تم إنشاء هيئة حراس الحدود الجزائرية بموجب املرسوم الرئاس ي املؤرخ في 

وتتكون من قيادة وحدات  1991جانفي  8، املؤرخ في 04-91بقيادة الدرك الوطني بموجب املرسوم رقم 

حراس الحدود على املستوى الجهوي، قيادة الدوائر الجهوية لحراس الحدود إضافة إلى املجموعات التي تتفرع 

وتكون وحدات حرس  إلى مراكز سرية ومراكز حرس الحدود وتقوم هذه املجموعة بالعمل على مراقبة الحدود،

 الحدود مشكلة كاآلتي:

 : بوهران، تتضمن حراسة الحدود الغربية.01س الحدود رقم القيادة الجهوية لحر 

: ببشار، تتضمن حراسة الحدود الجنوبية الغربية )املغرب، موريتانيا، 02القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم 

 الصحراء املغربية، مالي(.

 )تونس، ليبيا(.: بورقلة، مهمة حراسة الحدود الجنوبية الشرقية 03القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم 

 : بقسنطينة، تتضمن تأمين الحدود الشرقية مع تونس.04القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم 

: بتمنراست، تتضمن مراقبة الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية، مع 05القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم 

 كل من النيجر ومالي.

 مصالح شرطة الحدود: 

الداخلية وهي تابعة سلميا ملديرية شرطة الحدود، لها دور هام في مراقبة الحدود ويتمثل وهي هيئة تابعة لوزارة 

دورها في إلاجراءات إلادارية والقانونية املنظمة لدخول وخروج ألاشخاص واملمتلكات عبر الحدود، ومن مهامها 

ت والسكات الحديدية ومراكز مكافحة الهجرة غير الشرعية، املخدرات، التهريب، أمن وحراسة املوانئ واملطارا

 املراقبة على مستوى الحدود البرية. 

 (BRICالفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية: )
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 ابعة شبكات الهجرة وشبكات تهريبمتوقد أنشأ هذا الجهاز من طرف املديرية العامة لألمن الوطني، ومن مهامها 

لجزائر يصطلح عليه في ا ل ماالتراب الوطني عن طريق البحر وهي كاملهاجرين، إضافة إلى مكافحة جريمة مغادرة 

 بالحرقة. 

 (OCLCICالديوان املركزي ملكافحة الهجرة غير الشرعية: )

وهو جهاز مركزي للقيادة  2006، وقد أحدث هذا الديوان عام  وقد أنشأته املديرية العامة لألمن الوطني

والتنسيق بين مختلف الفرق الجهوية، في الواليات الحدودية للتحري حول مكافحة خاليا وشبكات الدعم التي 

 تساعد إيواء ألاجانب وهم في حالة غير شرعية.

 :دور الهيئات الضابطة ملكافحة الهجرة غير الشرعية -ثانيا

استقطابا لظاهرة الهجرة غير الشرعية والتسلل حيث تعتبر من املشكالت تعد الجزائر أحد أكثر الدول املغاربية 

التي عانت منها منذ سنوات، خصوصا في وراقها الجنوبي مع كل من مالي والنيجر وليبيا، بسبب تدهور ألاوضاع 

 ة وألامنية.الاقتصادي

ت الجزائية والذي يضمن إلاطار لهذه ألاسباب أطر املشرع الجزائري الجانب إلاجرائي من خالل قانون إلاجراءا

 الشكلي للمتابعات الجزائية.

 معيار الاختصاص إلاقليمي املوسع: 

، 04-14استحدث هذا إلاجراء من خالل تعديل قانون إلاجراءات الجزائية الجزائري، بموجب القانون رقم 

 .2004نوفمبر  10املؤرخ في 

 زائرية(:املحاكم ذات الاختصاص املحلي املوسع )ألاقطاب الج 

تعتبر املحاكم ذات الاختصاص أقطابا جزائية متخصصة لها اختصاص إقليمي موسع، وهي أربع محاكم: محكمة 

 سيدي أدمحم، محكمة وهران، محكمة قسنطينة، محكمة ورقلة. 

، فالعبرة في تحديد الاختصاص النوعي بنظر هذه الجرائم هو 06-348محاكم حددها املرسوم التنفيذي رقم 

 بطبيعته العقوبة املقررة، إذا كانت جنحة أصال أو مجنحة أو جناية.

من قانون إلاجراءات الجزائية وفي الفقرة الخامسة، حيث نصت على ما يلي: ''يجوز تمديد  329تطبيقا للمادة 

 الاختصاص املحلي إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم املخدرات والجريمة املنظمة
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عبر الحدود الوطنية، والجرائم املاسة بأنظمة املعالجة آلالية للمعطيات وجرائم تبييض ألاموال وإلارهاب 

 والجرائم املتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف''

، 05-06حيث تخضع جرائم التهريب باعتبارها من الجرائم املنظمة العابرة للحدود واملنظمة بموجب ألامر رقم 

املعدل واملتمم، حيث يهدف هذا ألامر إلى وضع تدابير وقائية والتنسيق بين القطاعات  2005 أوت 23املؤرخ في 

من قانون إلاجراءات الجزائية الجزائري  03فقرة  258واللجوء إلى أساليب التحري الخاصة، إذ تجعل املادة 

افية، حيث الابتدائية والاستئنالاختصاص بنظر جنايات التهريب واملخدرات وإلارهاب، ملحكمة الجنايات بفرعيها 

في جرائم التهريب من القضاة فقط. وهذا استثناء عن التشكيلة الشعبية ملحكمة الجنايات،  تتكون عند الفصل

 حيث أنه في الظروف العادية تتشكل من قضاة محترفون وقضاة شعبيون 

 الاختصاص املوسع لبعض وكالء الجمهورية وقضاة التحقيق: 

 لجزائري على توسيع اختصاص كل من وكيل الجمهورية وقاض ي التحقيقلقد نص املشرع ا

، املتضمن لتعديل قانون إلاجراءات الجزائية، حيث يمنح قضاة التحقيق 04-14عمال بأحكام القانون رقم 

، اختصاصا إقليميا  2006أكتوبر  5، املؤرخ في 06-348ووكالء الجمهورية وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

وائر اختصاص محاكم أخرى، وعلى مستوى مجالس قضائية متعددة بمناسبة تحريهم في الجرائم ممددا لد

املوصوفة بأنها أفعال املخدرات، الجرائم املنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم املاسة بأنظمة املعالجة آلالية 

 والتهريب. للمعطيات، تبييض ألاموال، إلارهاب، الجرائم املتعلقة بالصرف، والفساد

 الاختصاص الوطني لضباط الشرطة القضائية: 

إذا كان الاختصاص املكاني أو إلاقليمي لعضو الشرطة القضائية  فيتحدد عادة بنطاق العمل الوظيفي العادي 

لضباط الشرطة القضائية وأعوانهم، مما يجعله اختصاص محلي أصال، حسب انتماء عضو الشرطة 

طني أو الشرطة، أو لجهاز املصالح العسكرية لألمن، أو لألسالك الخاصة باملراقبين القضائية، لجهاز الدرك الو 

واملفتشين، إال أن هذه القاعدة العامة، يرد عليها استثناء، حيث وسع قانون إلاجراءات الجزائري في الاختصاص 

 املكاني، ليصبح وطنيا بحسب طبيعة الجريمة.

ح الاختصاص وطنيا في البحث والتحري ومعاينة الجرائم في الجرائم ففي معاينة بعض الجرائم املوصوفة، يصب

املذكورة سابقا، ومنها جريمة التهريب، باعتبار جريمة منظمة، فهي تقوم عادة على نشاط إجرامي وطني، كما 

 أنهم يقدمون على استخدام الوسائل التقنية الحديثة وغير مألوفة في الجرائم العادية. 

خاص يجعل منهم ضباطا وأعوانا من ذوي الاختصاص الخاص، فيخولهم البحث والتحري  فاالختصاص الوطني

عن جرائم ومجرمين ومعاينتهم على مستوى إلاقليم الوطني، بالنسبة لجرائم محددة في القانون، طبقا للمادتين 
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وكذلك ألامر بالنسبة للجرائم  2005أوت  23، املؤرخ في 05-06من قانون مكافحة التهريب رقم  34و  33

املوصوفة بأنها أعمال إلارهاب واملخدرات ويعملون تحت إشراف النائب العام لدى املجلس القضائي املختص 

 إقليميا ويعلم وكيل الجمهورية املختص إقليميا بذلك.

 

 

 خضوع الجريمة للظروف املؤثرة على العقاب: 

شأنه أن يؤثر على تقرير العقاب بالرفع أي التشديد في العقوبة أو ترتكب الجريمة وتقترن بظرف أو أكثر، من 

بتخفيفها، يختلف فيها دور القاض ي الجنائي بين وضعين، فهناك جرائم ال تترك له سلطة تقدير في اختيار 

 العقوبة أصال، وأخرى تترك له أمر الخيار في تقدير العقوبة.

 الظروف املشددة للعقوبة: 

اب هو الظرف الذي يجعل من معاقبه املجرم أشد من حيث النوع واملقدار من العقوبة الظرف املشدد للعق

 املقررة للجريمة في ظرف آخر.

وقد نص املشرع الجزائري مجموعة من الحاالت واعتبرها من الظروف املشددة للعقوبة، وهي مقتبسة من 

 بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين وهي نوعان: 

 .09-01من القانون رقم  31مكرر  303إضافة إلى العقوبات املتعلقة بالحبس  املقررة في املادة 

 مما يجعلها جنحة مغلطة، بالنظر إلى عقوبة الحبس املقررة في القانون على هاته الظروف املشددة. 

ها وصف الجناية بظروف ، وأعطا32مكرر  303وقد رفع املشرع الجزائري من عقوبة تهريب املهاجرين في املادة 

 مشددة، حيث ضاعف العقوبة والغرامة على حد سواء في الحاالت التالية:

إذ كان الجاني يشغل منصبا من شأنه تسهيل عملية ارتكاب جريمة التهريب، مثال منصب حارس  وظيفة الفاعل:

 الحدود، أو ضمن طاقم سفينة، أو عون حراسة الشواطئ.

اص املرتكبين للجريمة، ويعني أن يكون هناك أشخاص متعددون يساعدون في أو تعدد ألاشخ ظرف التعدد:

التهريب، واتفاقهم على الجريمة، وتقاسم العمل إلاجرامي، وتوفر العلم لدى الجناة بأنهم يعملون في إطار تقسيم 

 هذا العمل.

تشهد عمليات التهريب ويوقع العديد من الضحايا، سواء من أعوان ألامن  حمل السالح أو التهديد باستعماله:

 املكلفون بمطاردة هذه الشبكات أو باألشخاص الذين يتم تهريبهم إلى الضفة ألاخرى.
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حيث ترتكب عادة جريمة التهريب من طرف جماعة إجرامية منظمة، حيث يسمح التنظيم صفة التنظيم: 

 عصابة.بتوزيع املهام بين أفراد ال

 الظروف املخففة للعقاب:  

ويقصد بها أن تستبدل العقوبة ألاصلية للجريمة بعقوبة أخف منها ، حيث أخذ املشرع الجزائري بظروف 

التخفيف في عقوبة جريمة تهريب املهاجرين، مما يمحو املسئولية القانونية على الجاني، رغم ثبوت إذ نابه، ومن 

بسبب انعدام الخطأ وإنما العتبارات وثيقة الصلة بالسياسة الجنائية، وقد ثم يعفى الجاني من العقاب ليس 

في فقرتها الثالثة على ظروف التخفيف التي يستفيد منها  09-01من القانون  36مكرر  303نصت املادة 

 مرتكبي جريمة تهريب املهاجرين والتي تتوقف على توافر شرطان هما:

قبل تحريك الدعوى العمومية: يعني أن تكون جريمة التهريب قد حدثت  ع فيهاإلابالغ بعد انتهاء تنفيذ أو الشرو 

 فعال، ولكن السلطات املعنية لم تعلم بها، أما إذا كان بعد ذلك، فال جدوى من إلابالغ.

في نفس الجريمة: حيث يستفيد املبلغ من تخفيض العقوبة في  التمكن من إيقاف الفاعل ألاصلي أو الشركاء

، حيث ولو حركت الدعوى العمومية، حيث تمكنت السلطات املعنية من توقيف الفاعل ألاصلي هذه الحالة

 وشركاته.

 خاتمة:

أبرمت ألامم املتحدة بروتوكوال إضافيا ملحقا بالجريمة املنظمة يقض ي بمكافحة تهريب املهاجرين عن طريق أكبر 

 .2000والبحر والجو املكمل التفاقية ألامم املتحدة عام 

 تقدم نخلص إلى النتائج التالية: ومما

 إن الجريمة الدولية تتطلب نهجا دوليا شامال، بما في ذلك التعاون وتبادل املعلومات واتخاذ التدابير املناسبة. 

اتخاذ التدابير ملنع والتعاون بهدف امتالك املعلومات عن ذوي التهريب ونقاط الانطالق ووسائل النقل 

 ت إلاجرامية املنظمة.املستخدمة من قبل الجماعا

إن الهجرة غير الشرعية ظاهرة عاملية مؤرقة لبلدان ألاصل والاستقبال على السواء حيث ارتبط مفهومها باألمن 

 وانتشار الجريمة.

 عدم وجود وعي مجتمعي متعلق بالهجرة غير الشرعية.

 ونتوصل إلى الاقتراحات التالية:
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فيها حركة الناس وتغرير الضوابط الحدودية إلى أقص ى حد أو مدى على كل دول أن تتخذ تدابير حدودية تنظيم 

 ممكن ملنع وكشف تهريب املهاجرين.

على الدول ألاطراف أن تتعاون مع بعضها البعض ومع املنظمات الدولية املتخصصة واملنظمات الدولية غير 

 حقوق املهاجرين. الحكومية ضمان لتدريب العاملين في أقاليمها بما يكفي ملنع الجريمة وضمان 

يجب أن تتم مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار الاحترام الصارم لحقوق إلانسان وكرامته إلى جانب التعاون 

 إلاقليمي والدولي، واملسئولية املتبادلة بين بلدان املنشأ والعبور والبلد املقصود.

ضرورة عمل حكومات املصدرة للهجرة غير الشرعية عل القضاء على ألاسباب التي أدت غلى الهجرة غير الشرعية 

 وتفعيل دور مؤسسات الدولة في جميع املجاالت. 

 

 قائمة املراجع:

 النصوص القانونية:

 من قانون إلاجراءات الجزائية الجزائري.  15املادة 

 ، املتضمن لقانون العقوبات الجزائري، املعدل واملتمم.1966ونيو ي 8، املؤرخ في 66-156ألامر رقم 

 ، املتضمن قانون إلاجراءات الجزائية املعدل واملتمم.1966يونيو  8، املؤرخ في 66-155ألامر رقم 

، 16-267، املعدل بالرسوم التنفيذي رقم 2006أكتوبر  5، املؤرخ في 06-348املرسوم التنفيذي رقم 

 ، الذي حدد ألاقطاب الجزائية.2016كتوبر أ 17املؤرخ في 

، املتعلق بتسديد الاختصاص املحلي ملحاكم 2006أكتوبر  5، املؤرخ في 06-348املرسوم التنفيذي رقم 

سيدي أدمحم، قسنطينة، وهران، ورقلة، وقضاة التحقيق فيها إلى مجموعة املحاكم على مستوى مجموعة من 

 املجالس القضائية. 

، يتعلق بشروط دخول ألاجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها 2008يوليو  25، الصادر بتاريخ: 08-11القانون رقم 

 .36وتنقلهم فيها، الجريدة الرسمية عدد 

 الكتب:

 (.2017بن مكي نجاة، "السياسة الجنائية ملكافحة الجرائم املعلوماتية"، )الجزائر: دار الخلدونية، 

 (.2011ان في القانون الدولي"، )الجزائر: دار الخلدونية، عبد العزيز العشاوي، "حقوق إلانس

 (.2018عبد هللا أوهايبية، "شرح قانون إلاجراءات الجزائية الجزائري"، الجزء ألاول، )الجزائر: دار هومة، 

،  ،عبد هللا أوهايبية، "شرح قانون إلاجراءات الجزائية الجزائري"، ثم الجزء الثاني، )الجزائر: دار هومة للنشر

2018.) 

 (.2009عبد هللا أوهايبية، "شرح قانون العقوبات الجزائري"، القسم العام، )الجزائر: دار موفم للنشر، 
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)لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية،  1فاضل عبد الزهرة الغراوي، "املهاجرون في القانون الدولي إلانساني"، ط

2013 .) 

 (.2018للجزاء الجزائي"، )الجزائر: دارس بلقيس، نبيلة رزافي، "املختصر في النظرية العامة 

 (.2008نصر الدين  هنوني، دارين يقدح، "الضبطية القضائية في القانون الجزائري"، )الجزائر: دار هومة، 

 املقاالت:

، )الجزائر: مجلة آفاق لعلم 2"واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر"، العدد  بن صغير فارس، ذهبية موس ى،

 (.2015ماع، الاجت

، )الجزائر: مجلة آفاق للبحوث 01بن عمار نوال، "آليات التصدي للهجرة غير الشرعية في الجزائر"، العدد 

 (.2020والدراسات، 

 الانسانية، )الجزائر: مجلة العلوم 01بوحادة سارة، "تداعيات الهجرة غير الشرعية على ألامن الجزائري"، العدد 

 (.2020والاجتماعية، 

 (.2017، )الجزائر: مجلة صوت القانون، السنة  8خريص كمال، "مكافحة تهريب املهاجرين"، العدد 

عائشة عبد الحميد، "نظام القضاء الشعبي في تشكيلية محكمة الجنايات ضمان لتحقيق العدالة الاجتماعية 

جامعة قاصدي مرباح،  في مرفق القضاء"، )العدالة(، )الجزائر: ورقلة، مجلة دفاتر السياسة والقانون،

2020.) 

عبد الحليم بن مشري، "جريمة تهريب املهاجرين من منظور قانون العقوبات الجزائري"، العدد الثامن، )الجزائر: 

 بسكرة، مجلة الاجتهاد القضائي(.

، 8ملجلد ، ا1على هاشم، بن الطيبي مبارك، "آلاليات القانونية ملكافحة الهجرة غير الشرعية في الجزائر"، العدد 

 (.2019ة، السنة الاقتصادي)الجزائر: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و 

، العدد ألاول، )الجزائر: مجلة 11عود حليمة، "جريمة تهريب املهاجرين في قانون العقوبات الجزائري"، املجلد 

 (.الانسانيةالحقوق والعلوم 

ة والسياسية الاقتصاديلجزائر: املجلة الجزائرية للعلوم ، )ا01كمال العربي، "الهجرة، الواقع والحلول"، عدد 

 (.2010والقانونية، 

نور الدين دخان، عيدون الحامدون، "مسار تأمين الحدود الجزائرية يبن إلادارة أحادية والصنع التعاونية 

 (.2016، )الجزائر: مجلة دفاتر السياسة والقانون، جانفي 14إلاقليمية"، العدد 

 الرسائل: 

ني نبيلة، كركور صارة، "جريمة تهريب املهاجرين في التشريع الجزائري"، مذكرة ماستر، )الجزائر: بجاية، جامعة زنا

 (.2009عبد الرحمان ميري، 
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ساعد رشيدة، "واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور ألامن إلانساني"، مذكرة ماجستير، )الجزائر: 

 .(2012جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 

عائشة عبد الحميد، "انتهاك قوات التحالف للقانون الدولي إلانساني في العراق"، رسالة دكتوراه، )عنابة: جامعة 

 (.2018باجي مختار، 

"، )الجزائر: ورقلة، مداخلة في امللتقى 08-17عبد املالك صايش، "محاربة الهجرة السرية من خالل القانون رقم 

، 2010أفريل  22، 21الدولية الخاصة في الجزائر، واقع متطور، املنظم يومي الوطني حول: ''تنظيم العالقات 

 جامعة قاصدي  مرباح(.

فايزة بركان، "آليات التصدي للهجرة غير الشرعية"، مذكرة ماجستير، )الجزائر: باتنة، جامعة الجاح لخضر، 

2011.) 
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نادين مصطفى ابراهيم الكحيلد.   

 عضو هيئة تدريس في اكاديمية العالقات 

لبنان -إسطنبول  -الدولية  

    

( )لبنان الديموغرافي التغيير  مفتاح الهجرة)
ً
 نموذجا

 

 :امللخص

شكلت الحروب والصراعات التي عصفت باملنطقة العربية في السنوات الاخيرة، ازمات متالحقة، اسفرت عن فقدان معظم مقومات 

 للقطاع الصحي خاص الاقتصاديالسياس ي وتدهور القطاع  الاستقرارالحياة الاساسية، بدءا من الانفالت الامني وعدم 
ً
ة وصوال

ز ازمات متنوعة تجلت في هجرة نسبة مرتفعة من املواطنين الى بلدان اخرى، ناهيك عن اللجوء بعد انتشار فيروس كورونا، مما افر 

حدوث تغيير ديموغرافي في البنية املجتمعية انعكست نقصا حادا  أبرزهاسياسية او انسانية. مما ادى الى تداعيات خطيرة  ألسباب

ألف مهاجر لبناني، وتضاعفت في العام  00نحو  0392نسبة الهجرة للعام  في اليد العاملة في قطاعات كثيرة، فمثال" في لبنان، بلغت

لقد شكلت الظروف  ، ارتفعت نسبة الهجرة بشكل مخيف.0303أب/اغسطس  2ألف مهاجر، وبعد انفجار  22وبلغت  0391

بل ورد مالي يحفظ لهم سبحثا عن م دول اخرى الاسباب الرئيسية في هجرة عدد ضخم من املواطنين الى  أحدة الصعبة الاقتصادي

مما انعكس بالتالي على افراغ قطاعات حيوية من اليد العاملة، وفق لتقرير صادر عن الامم املتحدة وبعد فقدان  عيش كريمة

، مقارنة في العام املاض ي الذي كان %22من قيمتها، بلغت نسبة اللبنانيين تحت عتبة الفقر الى  %13من  أكثرالعملة اللبنانية 

مني لعب كما أن العامل ألا  وفي ضوء التدهور املستمر للوضع في لبنان، أضطر معظم الشباب الى الهجرة لتأمين مستقبلهم. ،22%

 كأحد الاسباب الدافعة للهجرة، وخاصة بعد موجة )الاغتياالت، التفجيرات، تفلت السالح، غياب الامن...(، وهنا تكمن 
ً
 رئيسيا

ً
دورا

هي الهجرة، وما ينتج عنها من تغيير  أبرزهاأزمات، ولعل  يدفع الىوالصراعات من انفالت أمني الخطورة بما تخلفه الحروب 

سنحاول في هذه الورقة  .وافراغ الوطن من رأس ماله البشري، حيث ستكون تداعياته كارثية على مستقبل الدولة خطير،ديموغرافي 

طة والهجرة، وما آلاثار التي قد تخلفها الهجرة على الخار  الاقتصاديالعامل البحثية ابراز العالقة الناشئة بين العامل الديموغرافي و 

   الديموغرافية للدول؟

 
   :ةنبذة تعريفية عن الباحث

كاتبة وباحثة سياسية، حاصلة على دكتوراه في العلوم السياسية تخصص عالقات دولية ودبلوماسية، محاضرة في اكاديمية 

لعديد في مجال التنمية البشرية، قامت بنشر ا العربية، مدربةاملرأة  شبكة اعالماسطنبول، عضو هيئة عليا في  –العالقات الدولية 

من املؤتمرات  في العديدالى نشر العديد من املقاالت، شاركت  باإلضافةاملجالت العربية والعلمية املحكمة،  العلمية فيمن الابحاث 

 والتقدير. ودروع الشكرالدولية والاقليمية واملحلية، حاصلة على العديد من شهادات 

 :مقدمة

شكلت الحروب والصراعات التي عصفت باملنطقة العربية في السنوات الاخيرة، ازمات متالحقة، اسفرت عن    

السياس ي وتدهور القطاع  الاستقرارفقدان معظم مقومات الحياة الاساسية، بدءا من الانفالت الامني وعدم 

 للقطاع الصحي خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، مما افر  الاقتصادي
ً
ز ازمات متنوعة تجلت في هجرة وصوال

نسبة مرتفعة من املواطنين الى بلدان اخرى، ناهيك عن اللجوء السباب سياسية او انسانية. مما ادى الى 
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تداعيات خطيرة ابرزها حدوث تغيير ديموغرافي في البنية املجتمعية انعكست نقصا حادا في اليد العاملة في 

ألف مهاجر لبناني، وتضاعفت في  ..نحو  7205نسبة الهجرة للعام  قطاعات كثيرة، فمثال" في لبنان، بلغت

، ارتفعت نسبة الهجرة بشكل 7272أب/اغسطس  0ألف مهاجر، وبعد انفجار  22وبلغت  7200العام 

 مخيف.

ة الصعبة احد الاسباب الرئيسية في هجرة عدد ضخم من املواطنين الى دول  الاقتصاديلقد شكلت الظروف 

مما انعكس بالتالي على افراغ قطاعات حيوية من اليد  مورد مالي يحفظ لهم سبل عيش كريمةاخرى بحثا عن 

من قيمتها، بلغت  %02العاملة، وفق لتقرير صادر عن الامم املتحدة وبعد فقدان العملة اللبنانية اكثر من 

، وفي ضوء التدهور املستمر  %11، مقارنة في العام املاض ي الذي كان %25نسبة اللبنانيين تحت عتبة الفقر الى 

 للوضع في لبنان، أضطر معظم الشباب الى الهجرة لتأمين مستقبلهم.

 كأحد الاسباب الدافعة للهجرة، وخاصة بعد موجة )الاغتياالت، 
ً
 رئيسيا

ً
كما أن العامل ألامني لعب دورا

مني ب والصراعات من انفالت أالتفجيرات، تفلت السالح، غياب الامن...(، وهنا تكمن الخطورة بما تخلفه الحرو 

يدفع  الى أزمات، ولعل ابرزها هي الهجرة، وما ينتج عنها من تغيير ديموغرافي خطير ، وافراغ الوطن من رأس ماله 

 .البشري، حيث ستكون تداعياته كارثية على مستقبل الدولة

الهجرة، و  الاقتصاديفي والعامل سنحاول في هذه الورقة البحثية ابراز العالقة الناشئة بين العامل الديموغرا

 وما آلاثار التي قد تخلفها الهجرة على الخارطة الديموغرافية للدول؟

 .الاقتصاديالكلمات املفتاحية: الهجرة، التغيير الديموغرافي، الانفالت الامني، التدهور 

 املبحث ألاول: السياق العام للهجرة والتغيير الديموغرافي

 لقد باتت دراسة السك   
ً
ان والاهتمام بالجغرافيا البشرية ركيزة اساسية عند تحليل الوحدات السياسية نظرا

 لكونها عامل فاعل تؤثر في الظاهرة السياسية.

وتتناول الدراسات السكانية حجم السكان وتوزيعهم، التركيب العمري والنوعي، الخصائص الديموغرافية، 

 اــفيالجغروا ةــلتنميوا ناــإلنسا قوــبحقترتبط ية ــسياس ةــقضياليوم  ةرــلهجا أصبحت والهجرة... حيث

 الوطنية والاقليمية والدولية. تياــتولمسا ىــعل يةــلسياسا

 رلهجل افي مجاة ركثيسجلت خالل السنتين املاضيتين أحداث لقد 
ً
 تاريخيا

ً
ـد عيلصاى ــعلة، وشهد العالم تغيرا

ن أــبش نــعالمييــتينة التفاقيــلنهائياة ــلصيغاع ــضحدة لولمتا مــألماي ــفء اــألعضمعت الدول اجتحيث اي ــلعالما

 قاــالتفوا واملنظمة والنظامية، ةــآلمنا ةرــلهجا لــجأ نــي مــلعالمق ااــالتف: ااــهمد رــلتشة وارــللهجاملظاهر الدولية 

 .نــلالجئيا نأــبش يــلعالما

 وتنعكس آثارها على كافة القطاعات سنركز في هذه الورقة البحثية الضوء 
ً
 ملحوظا

ً
على الهجرة التي تشهد تزايدا

في الدولة، من خالل تبيان مفهوم الهجرة وانواعها، كما سنتناول اهم النظريات التي تتحدث عن التغيير 

 الديموغرافي وكيفية حدوثه كنتيجة غير مباشرة او مباشرة للهجرة.



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  544  - 

 اعهااملطلب الاول: مفهوم الهجرة وانو 

 
ً
 احيانا

ً
 وسلبيا

ً
ان الهجرة شكلت حلقة مفصلية في حياة الشعوب وانعكست على الدول بصورة ايجابية احيانا

ة ــلتكنولوجيواية ــلسياسواة ــالجتماعيواة ــيدالقتصات اوالــد بالتحــد بعيــى حــلة إرــلهجااخرى. لقد ارتبطت 

  التي تؤثر في القضايا السياسية. ةــلعالميا

املهم فهم الهجرة وكيفية تغيرها على الصعيد العالمي، بالنظر الى اهميتها للدول واملجتمعات املحلية  فمن

والافراد. وتعد الهجرة البشرية ظاهرة قديمة العهد تعود الى الحقب التاريخية الاولى، ولكن مظاهرها وآثارها 

 ان انماط الهجرة تغيرت بمرور الوقت، وتنطوي الهجرة على احداث قد تكون سريعة و 
ً
معقدة. ومن املؤكد طبعا

ة والجيوسياسية التي تغيرت عبر الاجيال، غير ان التطورات الاقتصاديالدولية ترتبط بالعمليات الاجتماعية و 

الحديثة في الترابط عبر الوطني تفسح املجال امام مزيد من الفرص لزيادة التنوع في عمليات الهجرة. فإن من 

 لذا سنبرز فيما يلي مفهوم الهجرة وانواعها.. 0زايد مواكبة اتجاهات الهجرة وانماطها املتغيرةاملهم على نحو مت

 .55، ص  www.un.com، موقع الامم املتحدة، 2525(: تقرير الهجرة في العالم 1)

 
ً
 مفهوم الهجرة -اوال

باعد، وكلمة هاجر تعني ترك وطنه وانتقل من مكان الى آخر، لقد اشتقت كلمة الهجرة من لفظ "هجر" أي ت

فالهجرة هي انتقال الناس من موطن الى آخر، وقد جاء في معجم الروس الاساس ي ان تعبير الهجرة يقصد به: 

 وراء الرزق". ويعرف فقهاء القانون الدولي الهجرة بأنها :"مغادرة الفرد القليم 
ً
"خروج من ارض الى اخرى سعيا

 الى اقليم دولة اخرى". ويعرف بعض الفقه الهجرة بأنها :"انتقال الافراد من دولة ألخرى لالقامة دو 
ً
لته نهائيا

.
ً
 مستديما

ً
 وسكنا

ً
 0الدائمة على ان يتم اتخاذ املوطن الجديد مقرا

 الت
ً
الانتقال، رك و تشكل الهجرة ظاهرة اجتماعية عرفها الانسان والحيوان والطير منذ بدء الخليقة ومعناها لغويا

 ترك املواطن الاصلي الى غيره من املواطن، وعلى املستوى الانساني هي انتقل البشر من موطن الى آخر، 
ً
واصطالحا

 .7وتستخدم في العلوم الاجتماعية بمعنى التحركات الجغرافية لالفراد والجماعات

 صخــشره أي اــ" باعتبيــلولدا رــلمهاج"ا ةــليولدا ةرــلهجا ءاتاــحصإ نأــبش ةدــلمتحا مــألما تاــوصيتكما تعرف 

 دــبل وارــغي نــذيلص اخاــألش" )اةرــقصي ةرــلفت نــريلمهاج"ا نــبي مــث نــم زــتميدة، واــلمعتا  هــقامتإ دــبل رــيغي

" ةــطويل ةرــلفت نــريلمهاج( و"اةدــحوا نةــس نــع لــتق اــلكنه ،هرــشأ ةــثالث نــع لــتق ال ةدــلم دةاــلمعتا مــقامتهإ

 اــجميعه اندــلبلا مدتخــال تسالاقل(، ومع ذلك،  ىــعل ةدــحوا نةــس ةدــلم مــقامتهإ دــبل وارــغي نــذيلص اخاــألش)ا

 ،لــبالعم نــلييودل. فبعض البلدان تتبع معايير مختلفة لتحديد املهاجرين  اةــلعمليا ةــسرلمماا يــف فــلتعريا اذــه

   الــمث
ً
 فالــختا نــععلى تطبيق حدود مختلفة من مدة الاقامة ، ويحول اختالف املفاهيم والتعاريف، فضال

ن بشأًً  ةــلوطنيا ءاتاــإلحصا نــبي ةــكامل ةــنرمقا اءرــجإ ةــمكانيإ دون  ان،دــلبلا نــبيت اــلبياناع ــجمت اــمنهجي

 ..ليينولدا رينلمهاجا

 
ً
 نواع الهجرةا -ثانيا

http://www.un.comk/
http://www.un.comk/
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بشكل عام، تتعدد وتتنوع اشكال الهجرة )الهجرة الداخلية، الهجرة الخارجية، الهجرة الدولية، الهجرة القسرية، 

ها طاقن معرفةبالهجرة الشرعية، الهجرة غير الشرعية...(، ومن اهم الانواع الهجرة الدولية التي يصعب التنبؤ 

 تبابط ارترت اــألنه رعتهاــسو
ً
  طا

ً
( اعزــلنأو اة ــيدالقتصااة ــمزألا أو شديدلا ضطرابال)ال: ــمثباألحداث وثيقا

 في لمسجلةا لتطوراتواية دالقتصاالتنمية وا يــفايمغرالد رــلتغي)ال ــمث مدألا الطويلةت اــباالتجاهو

 (. لنقلا سائلو لىإ الوصول  مكانيةوإ تالتصاالا تجياتكنولو

 في مختلف انحاء العالم بل تتشكل بعوامل اقتصادية و كالًــش خذتت ال ةــليالدو ةرــلهجإن ا   
ً
 ةــفيارجغواحدا

 0ة.رــلهجا طاــنمأ زــتماي ىــلإ ديؤــي اــمم ى،رــخأ لــماعوو ةــفيايمغرود

فثمة العديد من انواع الهجرات، لكن املهم هنا الربط بين بعض الانواع املؤثرة في الظاهرة السياسية مثل الهجرة 

 7ت املغزى السياس ي والتهجير الاجباري وخاصة الالجئين لظروف سياسية.الدولية ذا

 .الهجرة الفردية والجماعية، بينما سنركز هنا على نوعين: الهجرة املشروعة، وغير املشروعة.أضف لذلك وجود 

ها ب الهجرة املشروعة: يمكن تسميتها "الهجرة القانونية" وهي التي تحصل بإشراف من جهات معتمدة ومعترف

. وتعتبر الهجرة الشرعية من انواع الهجرة املدعومة من قبل دول ومنظمات دولية على رأسها منظمة ألامم 
ً
دوليا

 0املتحدة.

الهجرة غير املشروعة: تتلخص بأنها الهجرة السرية، وهي عيش الافراد في بلد ما دون وجود إذن من الحكومة، 

 1جود إذن قانوني.بمعنى آخر هم الافراد الذين انتقلوا دون و 

يرصد الباحثون وجود عالقة بين الهجرة غير املشروعة وجريمة الاتجار بالبشر، تتمثل في العصابات التي تستغل 

ظروف راغبي الهجرة من خالل طلب مبالغ مالية مقابل نقلهم بشكل غير قانوني عبر الحدود، وبالتالي يمكن 

 2نعكاسات جريمة الاتجار بالبشر.اعتبار الهجرة غير املشروعة احدى نتائج او ا

 من مفهوم الهجرة الذي يعنى بالسكان او الشعب لدولة ما، سنركز دراستنا على تحليل خصائص 
ً
وانطالقا

السكان بمعنى اخر سنتناول التغيير الديموغرافي ونظرياته، بحيث نرى مدى التغيير والتبدل في الخصائص 

 في التغيير الديموغرافي للدول.النوعية والكمية ملواطني دولة ما، بمعن
ً
 مؤثرا

ً
 ى آخر كيف تلعب الهجرة دورا

 املطلب الثاني: مفهوم التغيير الديموغرافي ونظرياته

لقد ظهرت البدايات الاولى لعلم الديموغرافيا مع العالم "جون غرونت" الذي وضع اول احصائية ديموغرافية 

ت القتلى الاسبوعية التي تعود الى نهاية القرن السادس م العداد الوفيات، عن طريق دراسة سجال 0227عام 

عشر للميالد، وقد كانت دراسات غرونت ومساهماته الاكثر اهمية وشهرة في التحليل الديموغرافي مما ادى الى 

 تأثر العديد من الباحثين مثل: يوهان سبيلش، وغوتلش اوردنونج.

للميالد واستمرت الدراسات بالتطور في القرن التاسع عشر  فظهرت عدة تطورات في اوروبا في القرن الثامن عشر

وازداد الاهتمام بمتابعة نتائج الاحصاءات الديموغرافية اثناء الفترة الزمنية بين الحربين العامليتين فأسس 
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لقد مر التحول الديموغرافي بعدة مراحل عبر  . 0م0075الدولي للدراسات العلمية للسكان في عام  الاتحاد

 ب التاريخية املختلفة، اختلفت فيه التأثيرات نسبة لعدد الوفيات مقارنة بعدد الوالدات.الحق

تعتبر مرحلة النضج الديموغرافي هي املرحلة الثانية من مراحل التحول، ان التحول الديموغرافي لم تصاحبه 

لهذه  اديالاقتصمو تنمية اقتصادية بشكل تناسبي، بحيث ان الزيادة السكانية ظلت تنمو بنسق يفوق الن

.
ً
 متفردا

ً
 ديموغرافيا

ً
 7الدول، وهذا الاختالل بين السكان وموارد الدول خلف ضعفا

 فيونظريات التغيير الديموغراا لذا لفهم كيفية التحوالت الراهنة، ال بد من التطرق الى مفهوم الديموغرافي

 وتأثيرها على الاقتصاد.

 
ً
 مفهوم الديموغرافيا: -أوال

بعلم السكان ، التي تهتم بدراسة خصائص السكان من الناحية الكمية  Demographyغرافيا تعرف الديمو 

التي تتضمن )الكثافة السكانية، التوزيع، النمو، الحجم، هيكلية السكان( باالضافة الى الخصائص النوعية ومنها 

ي يموغرافيا بأنها الاحصاءات الت)العوامل الاجتماعية مثل: التنمية، التعليم، التغذية، الثروة(. كما تعرف الد

 .تشمل الدخل واملواليد والوفيات.

فهناك عدة اسئلة تطرح كيف نقيس التغيير الديموغرافي؟ هل بعدد السكان الذين نزحوا وانتماءاتهم؟ هل 

 نقيس التغيير الديمغرافي بإحصاء سكاني يحدد لون املجتمعات وتكوينها؟ أم أن التغيير الديموغرافي ممكن أن

يكون سياسيا أو اجتماعيا وطبقيا؟ هل تدخل كل هذه العوامل في تحديد طبيعة التغيير الديموغرافي الذي 

 على الاقتصاد في الدول؟
ً
 مؤثرا

ً
 تشهده املنطقة؟ كيف يلعب التغيير الديموغرافي دورا

 لذا سنحاول التطرق هنا الى نظريات التغيير الديموغرافي وتأثيره على املجتمعات.

 
ً
 نظريات التغيير الديموغرافي -ثانيا

،من أوسع النظريات املتعرف بها انتشار  تعد نظرية التغيير الديموغرافي
ً
سكاني على والتي توضح أسباب التغير ال ا

 .امتداد الزمن

، كما السكانية التركيبةإلى التغّير التاريخي في  أـو التغيير الديموغرافي تشير ظاهرة ونظرية التحول الديمغرافي

وارتفاع معدالت وفيات الّرضع في املجتمعات محدودة  الوالدةيحدث على سبيل املثال عند ارتفاع معدالت 

ق بالتكنولوجيا والتعليم )للنساء خصوًصا( والتنمية 
ّ
 إلى انالاقتصاديالتطّور، فيما يتعل

ً
خفاض ة، إضافة

ة والتعليم والتنمي التكنولوجيامعدالت الوالدة وانخفاض معدالت الوفيات في املجتمعات املتقّدمة في 

 عن املراحل ما بين هذين السيناريوهين. غالًبا ما يكون هذا النموذج أو النظرية غير دقيق الاقتصادي
ً

ة، فضال

ثرة على ة املؤ الاقتصاديظًرا للعديد من العوامل الاجتماعية والسياسية و عند تطبيقه على كل بلد على حدة ن

 .فئات معينة من السكان، إال أن هذا التغّير قد حدث بالفعل في العديد من البلدان الصناعية

 تعتمد الديموغرافيا على مجموعة من النظريات التي اهتمت بدراستها ومن اهمها:و  

 نظرية مالتوس:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
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مبادىء السكان، وتعد عالمة مميزة في تاريخ الدراسات السكانية، وتشير النظرية الى ان السكان اهتمت بدراسة 

 يميلون الى النمو بسرعة كبيرة مما يؤدي الى ظهور العديد من العقبات امام التقدم والتطور البشري.

كثر من املوارد املتوفرة، م ، وتشير الى ان اعداد الناس ا.052وقد تم نشر نظرية مالتوس الجديدة في العام 

 0وينتج عن ذلك انتشار املجاعات في العالم.

فإذا ما ربطنا بين مفهوم الهجرة ونظرية مالتوس يتبدى لنا حقيقة توجه البشر الى الاماكن التي تتوفر فيها املوارد 

  دولة اخرى.دولة و التحول والتغيير الديموغرافي الحاصل بين الاساسية للعيش الكريم، وبالتالي يمكننا فهم 

يتبين التغير السكاني النسبي و . كانيــلسا رــلتغيا يــف رــتأثي قــلمناطا ضــبع يــف ةــليولدا ةرــلهجا دةاــزيلن كالقد 

 لمقصدا مناطق ىحدإ باأورو ظلت، فقد  7200الى  7220في كل منطقة من مناطق العالم الست في الفترة من 

  قليال وز تجا إذ ة،لفترا ههذ لخال بيــنس كانيــس تغير لمعد بطأأ تدهــلكنها شالدوليين،   للمهاجرين لرئيسيةا

 نــم اوــخفف نــلذيا نــلييولدا نــلمهاجريا دون  نــم رــبكثي لــقأ نيكوــس لدــلمع،  ومع ذلك يمكن القول إن ا0%

على الاوروبية بسبب انخفاض معدالت الوالدات، على سبيل املثال.  و اندــلبلا ضــي بعــفن كاــلسد ادــع صــتناق

 عتفاار ببسبخالل هذه الفترة،  %2.سكانها بنحو  دعد زاد إذ ،تغير كبرأ فريقياأ تشهد دفق، نةرلمقااسبيل 

. غير ان حدة هذا النمو خفت من جراء الهجرة من افريقيا الى مناطق اخرى لعمرا دةياوز  لخصوبةا تمعدال

 وبخاصة اوروبا وآسيا.

ووفق مالتوس هناك عالقة طردية بين عدد السكان واملوارد املتوفرة، اي بمعنى آخر هناك عالقة بين العامل 

 املتمثل باملوارد في الدول. الاقتصاديالديموغرافي املتمثل بالسكان والعامل 

 :الاقتصاديالعالقة بين الديموغرافيا و 

من خالل احتساب حملة من املتغيرات التي  الاقتصاديالعالقة بين الديموغرافيا و حاول الديموغرافيين ابراز 

 ة:قتصاديالا، ومن هذه املتغيرات او املؤشرات الاقتصاديكانوا يعتبرونها هامة في قياس الاثر الديموغرافي على 

تثمار لديموغرافي والاسنسبة السكان والقدرة على الادخار من نسبة الانتاج والاستثمار الصافي والاستثمار ا

 وحاصل نمو الدخل السنوي. الاقتصادي

وقد برزت الظاهرة السكانية في بلدان العالم الثالث كإشكالية سياسية واقتصادية ، لقد اصبحت زيادتهم 

 للحكومات، اضف الى ذلك ما رافقها من تخلف على كافة الاصعدة 
ً
 مقلقا

ً
الطبيعية السريعة تمثل هاجسا

 .7الاجتماعية والعلمية واملعرفيةة و الاقتصادي

وبالتالي اذا ما عدنا الى مفهوم الهجرة املتمثل بالعامل الديموغرافي نتيجة لحركة السكان، بحيث تتجه نحو توفر 

املوارد، يتبدى لنا مما سبق ان الهجرة قد تشكل احدى اهم املؤثرات واملتغيرات على الصعيد الاجتماعي 

 تضخم بعدد السكان في البلد املستقبل وقد تساهم في . فمن الناحية الاقتصاديو 
ً
الاجتماعية قد تنعكس احيانا

 اخرى، اما بالنسبة للبلد املصدر )البلد ألام( فقد يحدث خلل في التركيبة الاجتماعية ألن 
ً
انعاش اقتصاده احيانا

 على الاقتصاد وا
ً
 على الزواج والانجامعظم املهاجرين من الشباب واغلبهم من الذكور مما ينعكس سلبا

ً
ب، يضا
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بحيث يفقد الوطن اليد العاملة والادمغة التي يمكنها اعادة اعمار البالد  بالرغم من ان هناك حاالت قليلة عن 

 مساهمة اموال املغتربين في انعاش الاقتصاد والدفع بعجلة التنمية في اوطانهم الاساسية.

لديموغرافيا وتطبيقها على لبنان كنموذج لفهم مستقبل من خالل ما تقدم، سنحاول ربط مفهومي الهجرة وا

التغيير الديموغرافي املتوقع، من خالل تحليل الاسباب التي تدفع اللبنانيين الى الهجرة وانعكاساتها على الصعيد 

 والاجتماعي والسياس ي والامني. الاقتصادي

 .71، ص  www.un.com، الامم املتحدة، 7272تقرير الهجرة في العالم (: 0)

 ع سابق.مرج، (: عماد امليغري، خصوصيات التحول الديموغرافي وبروز املشكلة السكانية في العالم الثالث7)
 

 املبحث الثاني: الهجرة في لبنان اسبابها وآثارها.

 منذ تأسيس الدولة وحتى اليوم، شهد لبنان موجاتتعد الهجرة إحدى أبرز سمات املجتمع اللبناني عبر التاريخ، ف

هجرة كبيرة رافقت املراحل املفصلية التي عاشها، وأسس ملفاهيم ووقائع ال زالت تنعكس على صورته العامة، 

 0.السيما على صعيد عالقة البلد ألام باملهاجرين منه، واعتماده عليهم كرافعة مالية للبالد

تاريخه،  ة ألاسوأ فيالاقتصادينان هجرة غير مسبوقة، تأتي كإحدى تداعيات الازمة وفي آلاونة الاخيرة، يشهد لب

ونتيجة لعدة اسباب اجتماعية وامنية وتربوية وصحية... تنعكس بنسبة هجرة اعداد مرتفعة في مختلف 

جرة هاملؤسسات والقطاعات،  مما ينذر بكارثة ديموغرافية قد تتجلى بتحول ديموغرافي خطير، خاصة في ظل 

فئة الشباب التي هي الفئة املنتجة والتي تحمل اعلى الشهادات، فلبنان يخسر موارده البشرية، بعدما دمرت 

 السلطة كل موارده الطبيعية واستنزفتها.

يحوي على مواد نيترات  07، اثر تفجير ملستودع رقم 0/5/7272لقد شكلت مجزرة مرفأ بيروت التي حدثت في 

فجار، وعلى الرغم من عدم معرفة من الذي خزن وتواطىء واهمل وتسبب بذلك التفجير الامونيوم شديدة الان

الذي وصف بــــ "بيروتشيما" لضخامته في تاريخ لبنان، فكان الحلقة في التحول املفصلي لهجرة غير مسبوقة، 

اصمة في الع بعدما شعر لبنانيون بأن حياتهم مهددة من قبل مسؤولين متهمين بالتورط بزرع مواد متفجرة

 النابضة بالحياة.

أضف الى ذلك، ما رافقه من تدهور في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدوالر الاميركي، وتدهور املعاشات ملوظفين 

الدولة )القطاع العام(، فكان الهروب من الاسالك العسكرية والتربوية بشكل ملفت مما ينذر بخلل كبير من 

 لتربوية الثقافية ، فلبنان يشهد على تحول ديموغرافي كارثي.الناحية الامنية والناحية ا

باالضافة الى انتشار الفساد وضرب جميع مؤسسات الدولة اللبنانية، والتضخم املتسارع، وانتشار البطالة 

والفقر، والتدهور في القطاع الصحي املتمثل في عدم وجود ادوية وعدم تغطية شركات التأمين لكافة العالجات 

ملستشفيات والنقص الحادة في الادوات والاجهزة الطبية، وآخر فصول ذلك التدهور هو ازمة البنزين والغاز في ا

واملازوت التي تشكل املحرك الحيوي ملعظم الصناعات واملؤسسات الصحية والرسمية وتعيق حركة التنقل البرية 

 والجوية.

http://www.un.comk/
http://www.un.comk/
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والخارجية التي دفعت اللبنانيين للهجرةـ، ناهيك عن  لذا سنحاول فيما يلي تحليل الاسباب والدوافع الداخلية

 آلاثار السلبية والايجابية للدول املستقبلة والدول املصدرة للمهاجرين.

 املطلب الاول: اسباب الهجرة في لبنان

 نطوي ا يــمم، ةــسوالدرا ةرــألسوا لــبالعم قــتتعل بباــألس يــلالدو ـدلصعيا ىــعل ساــلنا نــم العظمى ةــلغالبيا رــتهاج

  ىــعل
ً
 جوهريا

ً
 من دون ان تشكل تحديا

ً
 ىــعلو. اــنهيدخلو يــلتا لدانللب أو نــريللمهاجعمليات هجرة تحدث عموما

 يةواــلمأسوا ة،رــلقاها بباــألسا نــم ةــعمولمج مــنهوبلدا مــهرياد ون رــخص آخاــشدر أاــيغ ذلك، نــم يضلنقا

 مثل ــحيانأ
ً
 يندرــلمشوا نــلالجئيا لــمث ،يندرــلمشص اخاــألشت ااــوعف مجمــتتألالنزاع والاضطهاد والكوارث. وا

 حاجة تلفئاا أشد نألحياا لبغأ في لكنها ،لمهاجرينا عومجمنسبة مئوية ضئيلة الى حد ما من  من اًــخليدا

 0.والدعم عدةلمساا لىإ

حذر تقرير أصدرته الجامعة ألامريكية في بيروت، من موجة هجرة جماعية ثالثة في لبنان، بعد ارتفاع نسب لقد 

 .ة التي تعيشها البالدالاقتصاديالهجرة والساعين إليها بسبب ألازمة 

 وقال التقرير الذي صدر عن "مرصد أزمة" التابع للجامعة ونشرته وسائل إعالم، إن "لبنان يشهد منذ أشهر

 
ً
  ارتفاعا

ً
مما يجعل البالد تدخل في موجة هجرة جماعية هي الثالثة  ،في معدالت الهجرة والساعين إليها ملحوظا

 ."بعد املوجة الكبيرة ألاولى أواخر القرن التاسع عشر

 0521ووفق التقرير شهد لبنان موجتين للهجرة، ألاولى أواخر القرن التاسع عشر حتى الحرب العاملية ألاولى )

ألف شخص، فيما جاءت املوجة الثانية خالل الحرب ألاهلية  2..( وقدر عدد املهاجرين آنذاك بنحو 0002 –

ولفت إلى أن  .ألف شخص، حسب الباحثين 002(، التي وصل عدد املهاجرين بسببها حوالي 0002 – 0021)

وممرضين"،  اع الصحي كأطباءالهجرة الكثيفة "هي للمتخصصين واملهنيين خاصة من العاملين والعامالت في القط

باإلضافة إلى هجرة . "7200ممرض وممرضة منذ  0222مشيًرا أن نقابة املمرضات واملمرضين "قدرت هجرة 

ا عن ظروف عمل ودخل أفضل
ً
ما يتعلق وفي. املختصين في القطاع التعليمي من أساتذة جامعيين ومدرسين بحث

ي شكل عامال ضاغطا، إضافة إلى تردي الخدمات العامة، وما بأسباب الهجرة قال التقرير، إن "الجانب ألامن

 7."يشكله وجود الروابط العائلية ومعارف في الخارج من دافع مساعد إلتمام الهجرة

ة ألاسوأ الاقتصاديواحدة من تداعيات ألازمة  بأنها تعد هذه الظاهرة ووفق البنك الدولي في عدة تقارير له وصف 

 في تاريخ البالد وألاعق
ً
 .د عامليا

باملئة،  02أن نسبة البطالة في لبنان "تجاوزت عتبة  بحسب التقارير الصادرة عن  ألامم املتحدة، توضحو 

 .ووصول نصف السكان إلى معدل الفقر

منذ أكثر من عام ونصف، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت بتدهور قيمة العملة املحلية مقابل الدوالر، ف

 .احتياطي العمالت ألاجنبية لدى املصرف املركزي  وانخفاض حاد في
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عاًما ليعود إلى مستويات  07وبحسب التقرير "ُيقدر البنك الدولي أن لبنان يحتاج في أحسن ألاحوال حوالي 

 0."عاًما 00، وفي أسوأ ألاحوال إلى 7202الناتج املحلي التي كانت في عام 

 ين.والاجتماعية والديموغرافية والسياسية والامنية لهجرة اللبناني ةالاقتصاديلذا سنتطرق فيما يلي الى الاسباب 

 
ً
 ةالاقتصاديالاسباب  -أوال

 الرغبة في تحسين ُمستواهم 
ً

املادي، و  الاقتصاديهناك عدة أسباب اقتصادية تدفع ألافراد إلى الهجرة، مثال

 الفقر والبطالة، البحث عن وظيفة أفضل، انخفاض أجور العمال وغيرها.

يرى أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة ألاميركية في بيروت ناصر ياسين: "أن موجات الهجرة ترتبط أكثر 

ة والفوارق بالدخل بين البلد ألام والبالد املقصودة للهجرة في الخارج، وبينما يمثل الاقتصاديفي العادة باألوضاع 

 من العوامل الضاغطة، لكن قرار الهجرة يق
ً
 لوم على أسباب اقتصادية بالدرجة ألاولى ألامن جزءا

ً
دي تر نظرا

الخدمات العامة وعدم الشعور باألمان، إضافة إلى وجود الروابط العائلية واملعارف في الخارج، وهو أمر مساعد 

 7."يتوفر ملعظم اللبنانيين

انهيار كبير  مع يترافقة، ة في لبنان، التي تنعكس على كافة جوانب الحياالاقتصادييتفاقم سوء ألازمة وبالتالي 

ألف ليرة لبنانية، في  72لقيمة الرواتب بالعملة املحلية "الليرة"، حيث بات سعر صرف الدوالر الواحد يساوي 

 في الشهر، مقابل ارتفاع  2.حين أن الحد ألادنى لألجور بات يناهز 
ً
في أسعار السلع واملواد الغذائية  مخيفدوالرا

 ريان الحيوي لحياة الانسان.وألادوية التي تعتبر الش

 
ً
هامشية لهذه ألازمة، تتمثل بأزمة انقطاع للمحروقات والسلع الرئيسية في البالد، مثل ألادوية  وتعيش البالد آثارا

 بسبب صعوبة تأمين 
ً
وحليب ألاطفال واملستلزمات الطبية، ومعها تتوقف معظم القطاعات عن العمل تدريجيا

معظم حاجات لبنان يتم استيرادها من الخارج بالعمالت الصعبة، وهو ما ينعكس  حاجاتها وغالء أسعارها لكون 

 في نسب البطالة التي تجاوزت عتبة الـ
ً
 في ألاسواق، وارتفاعا

ً
 في الاستهالك وكسادا

ً
  02انخفاضا

ً
في املئة، وفقا

 .لتقارير ألامم املتحدة، فيما تجاوز معدل الفقر نصف السكان.

 املخالفات القانونية عبر الهجرة غير  فمن اهم الاسباب التي
ً
تدفع الافراد للهجرة بالرغم من املخاطر واحيانا

 التالية: البطالة، انخفاض الاجور، تدني مستوى املعيشة، الفقر... باألسبابالشرعية، وتتلخص 

 
ً
 الاسباب الاجتماعية والديموغرافية -ثانيا

 الاقتصاديترتبط بالدوافع 
ً
 طرديا

ً
فالبطالة وتدني مستويات املعيشة لها انعكاساتها الاجتماعية ة ارتباطا

 والنفسية والامنية السلبية ذات املجتمع التي تنشأ فيه.

أسباب ثقافية منها: البحث عن الحرية الدينية، التنوع الثقافي، حرية التعبير عن الرأي، الحصول على  وهناك

عية: كرغبة ألافراد في الحصول على خدمات أفضل، البحث .. أضف لذلك الاسباب الاجتما .تعليم أفضل وغيرها

عن رعاية طبية أفضل، انعدام ألامن وانتشار الجريمة في بلدانهم، الرغبة في إلاقامة مع أحد أفراد العائلة )لم 

 0.الشمل( أو ألاصدقاء
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مال غير الستكلقد تحولت الهجرة الى عملية ضرورية لجمع املدخرات للزواج وتوفير مسكن الئق ومشروع ص

، من خالل الزيادة في تعداد 
ً
مسيرة الحياة. باالضافة الى البعد الديموغرافي )السكاني( الذي يزيد الامور تعقيدا

السكان في الدول الفقيرة مقابل انخفاض كبير في تعداد السكان في الدول الغنية، مما ينعكس هجرة من الدول 

 الفقيرة الى الدول الغنية.

 نيون لديهم عائالت مهاجرة في كل من استراليا، افريقيا، اوروبا... مما يسهل عليهم عملية الهجرة.فمعظم اللبنا

 
ً
 الاسباب السياسية والامنية -ثالثا

 من خالل: انتشار الحروب، 
ً
 واللبنانيون خصوصا

ً
تتلخص ألاسباب السياسية التي تدفع الفرد للهجرة عموما

 السياس ي، الحصول على الحريات السياسية وغيرها. الاستقرارعن الهروب من الاضطهاد السياس ي، البحث 

حيث تؤدي الصراعات السياسية ونظم الحكم الجائرة، الى هروب نسبة كبيرة من املواطنين الى الدول املجاورة 

 الاكثر ديمقراطية، وهدوء وسالم.

 دي الى الهجرة الى اي بلد آخر حيثفالحروب الدولية والاهلية تأتي على رأس قائمة الدوافع السياسية التي تؤ 

 .الاستقرارالامن و 

لقد شهد لبنان العديد من الاضطراب الامنية، ومحاوالت اغتياالت، وتفجيرات، وتفلت للسالح خارج إطار 

 منظومة الدولة مما انعكس إنفالت أمني وعدم استقرار سياس ي نتج عنه شلل في وظائف مؤسسات الدولة.

ح داخل الدولة "حزب هللا" الذي يشكل دولة عميقة تهدد استقرار وسالمة املواطنين، كما ان وجود فصيل مسل

فنشاطه وارتباطه بإيران ادى الى فرض عقوبات مالية ارخت بثقلها على الاقتصاد اللبناني وذلك نتيجة لسلوكه 

عة ه على الرققالبدعم حركات مسلحة خارج الدولة، اضافة الى فرض الامر الواقع في السياسة فتمدده وانف

 الجغرافية سمح بخنق الفئات الاخرى من اللبنانيين الذين ال يؤيدون سياسته وايديولوجيته الحزبية والدينية.

اضافة الى تجارة املخدرات وعدم ضبط الحدود البرية وتهريب املواد الغذائية ومصادر الطاقة الى سوريا، 

 نحو الهجرة حيث يتوفر  واختراقات للسيادة الجوية من قبل اسرائيل. كل
ً
 ستقرارالا هذه العوامل شكلت دافعا

 والامن، وحيث تفرض مؤسسات الدولة سلطتها على كافة اراضيها، املتمثلة بالجيش الشرعي للدولة.

 ستقرارالا كما قد تشكل الدوافع الخارجية عوامل لجذب اللبنانيين نحو الهجرة مثال: تأمين فرص عمل جديدة، 

 الضمانات الصحية، اختصاصات جديدة... الامني، توفير

 
ً
يتضح بأن الاسباب التي تدفع اللبنانيين الى الهجرة كثيرة ومتنوعة، ولكنها في املقابل تنعكس بصورة سلبية عموما

 ينعكس شلل اقتصادي وعجز سياس ي،  لذا سنتطرق فيما يلي الى أبرز 
ً
 ديموغرافيا

ً
على لبنان، فقد تحدث تغييرا

 خلفها هجرة اللبنانيين على لبنان. آلاثار التي ت

 املطلب الثاني: آثار الهجرة على لبنان
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تعتبر قضية الهجرة مشكلة بالنسبة للدول املستقبلة بحيث تنعكس آثارها بشكل الفت على كافة قطاعات 

السكان هم ف الدولة، كما تؤثر على بنية الدولة املصدرة للمهاجرين بإفراغ البالد من طاقاتها وكوادرها البشرية،

 العامود الفقري القتصاد الدولة.

 للحصول على جوازات السفر أو تجديدها، 
ً
 كثيفا

ً
في ألاشهر ألاخيرة، شهدت مراكز ألامن العام اللبناني  إقباال

وفي مقارنة حسابية، أصدر ألامن  .وبلغ الاكتظاظ ذروته عند بعضها، حيث ينتظر املواطنون دورهم لساعات

حتى أغسطس/آب املاض ي.  7270جواز سفر كمتوسط شهري، منذ بداية عام  122ألفا و 7.العام اللبناني 

جواز سفر. مما يعني أن إلاقبال على  212ألفا و 02، كان يصدر كمعدل شهري 7272وفي الفترة عينها من عام 

 لرغبة شرائح واسع %.5جوازات السفر ارتفع بعام واحد نحو 
ً
، تبدو الزيادة مؤشرا

ً
ة من اللبنانيين ، وشكليا

 0بالهجرة، ال سيما أنها ترافقت مع موجة من هجرة العاملين بالقطاعات الصحية وألاكاديمية.

ة والاجتماعية والسياسية التي تعكسها هجرة اللبنانيون على صعيد املجتمع الاقتصاديسنحاول ابراز اهم آلاثار 

 اللبناني.

 
ً
 ة:الاقتصاديآلاثار  -أوال

لبشري نتيجة للهجرة، سينعكس على خسارة فادحة في قطاعات أساسية تمثل الرافعة ان فقدان العنصر ا

ة للبالد مثل: القطاع الصحي واملصرفي والتعليمي والتكنولوجي، كذلك بالنسبة إلى الخريجين الجدد الاقتصادي

 
ً
  الذين يرحلون بحثا

ً
ولهذا املؤشر  ، وهؤالء هم محركو الاقتصاد.عن فرص في الخارج بعد انعدامها داخليا

، فالطبقة الوسطى وفئة الشباب هم محرك التغيير الديمقراطي إلايجابي في أي 
ً
تداعيات وتأثير سياس ي أيضا

 مكان من العالم، وهجرة هذه الفئات ستؤثر في القدرة على إحداث التغيير السياس ي  في لبنان.

 ع 07فالبنك الدولي ُيقدر أن لبنان يحتاج، بأحسن ألاحوال، إلى 
ً
ليعود إلى مستويات الناتج املحلي التي سجلت  اما

. 00، وبأسوأ ألاحوال إلى 7202عام 
ً
 0عاما

 
ً
 من ناحية اخرى ، بالعودة تاريخيا

ً
(، اتسعت موجات الهجرة من 0050بعد انتهاء الحرب ألاهلية ) ، وتحديدا

 ما تعرف بـ"أموال املغتربين"، التي ول تلبنان إلى مختلف بقاع العالم، فبرز
ً
ف، من الاقتصاد الردي دت نوعا

 وأسهمت ولو بشكل جزئي في النهوض ودعم شبكة ألامان الاجتماعية خالل منعطفات مفصلية عاشتها البالد.

 
ً
ة قتصاديالارفاهية اللبنانيين ومولت استهالكهم الداخلي، مع بلوغ ألازمة  لقد عززت التحويالت املالية سابقا

 ، شكلت 7200ذروتها منذ منتصف 
ً
  تلك ألاموال نوعا

ً
 من الحصانة لعشرات آالف ألاسر التي انقلبت حياتها رأسا

على عقب مع تضخم ألاسعار، وشح املواد ألاساسية من محروقات ودواء وغذاء، بعد أن أضحى أكثر من نصف 

  %71سكان لبنان فقراء، من بينهم 
ً
زمة لتقديرات البنك الدولي، الذي صنف ألا  دون خط الفقر املدقع، وفقا

 أزمات عرفها العالم. .اللبنانية ضمن أسوأ 

 7200و 7202ما بين عامي 
ً
مليارات دوالر سنويا، وقد تصل إلى ضعف  5نحو  ، بلغت تحويالت املغتربين رسميا

 
ً
  هذه القيمة ألن ثمة أموالا

ً
، بلغت 7272عام الفي فعبر املسافرين، خاصة من أفريقيا ودول الخليج،  تأتي نقدا
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  2ويالت الرسمية نحو قيمة التح
ً
ويركز املغتربون اللبنانيون  .مليار دوالر 07الـ مليارات دوالر، وتجاوزت فعليا

  على تحويل ألاموال لعائالتهم عبر املؤسسات غير املصرفية،
ً
 بعد اتخاذ املصارف التجارية إلجراءات خصوصا

، من بينها أيضا ودائع املغتربين. في الواقع، و بالدوالر، حيث حجزت ودائع اللبنانيين 7200استثنائية منذ خريف 

 7ساسيات.ألا يبدو أن الدوالرات التي تدخل لبنان، صارت تصرف فقط على استهالكات 

ي عملية التنمية املهاجرين، والتي تسهم بالتالي ف املواطنينتتمثل الايجابيات في التحويالت املالية التي تتدفق من 

 يشة لباقي السكان.ة وتحسين مستويات املعالاقتصادي

، قد تسبب الازمة بين لبنان ودول الخليج كارثة اقتصادية، بعد قطع العالقات الدبلوماسية 
ً
إال انه مؤخرا

والتجارية، وقد تتمدد بمنع السماح من تحويل اموال املغتربين املتواجدين في دول الخليج الى لبنان، مما يعني 

 من التدهور 
ً
 .الاقتصاديمزيدا

 
ً
 آلاثار الاجتماعية والديموغرافية: -ثانيا

، خاصة من العاملين والعامالت في القطاع الصحي من 
ً
 هاما

ً
تشكل الهجرة الكثيفة للمتخصصين واملهنيين مؤشرا

أطباء وممرضين، وفي القطاع التعليمي من أساتذة جامعيين ومدرسيين. وتشير نقابة املمرضات واملمرضين  انها 

، وكذلك أفراد الجسم التعليمي الذي هاجر املئات منهم 7200رضة منذ عام ممرض ومم 0222رصدت هجرة 

  ٧٧٠إلى دول الخليج وأميركا الشمالية، ففي الجامعة ألاميركية في بيروت وحدها ُسجل خالل عام رحيل 
ً
أستاذا

 على لبنان ألمد طويل. 01يشكلون حوالي 
ً
 0في املئة من الجسم التعليمي، مما سينعكس سلبا

 ان ار 
ً
تفاع اعداد املهاجرين وخاصة من الحرفيين واملزارعين يؤدي الى حدوث ندرة في الكفاءات، وينعكس نقصا

في العمالة املاهرة من ناحية، وزيادة هائلة في معدالت الاجور للمتواجدين من هذه الفئات، الامر الذي يؤثر على 

 7ة للسلع واملنتجات.الاقتصاديهيكل الاجور والتكلفة 

لي عندما نتحدث عن هجرة الحرفيين واملتخصصين نتحدث عن هجرة الادمغة، حيث ُيشير ُمصطلح هجرة وبالتا

تميزة  ألادمغة
ُ
تعلمين ذوي الخبرات والكفاءات العالية واملهارات امل

ُ
تخصصين وألافراد امل

ُ
إلى انتقال العلماء، وامل

ا عن فرص عمل أفضل ولتحسين مستواهم 
ً
ادي، أو وامل الاقتصاديمن موطنهم ألاصلي إلى بلد أجنبي، إما بحث

عتبر هذه العوامل السياس ي والحروب والصراعات واملخاطر  الاستقرارهرًبا من عدم 
ُ
التي يواجهونها في بلدهم، وت

  .من أهم العوامل املؤثرة في هجرة ألادمغة.

 بياتومن سلينطوي على هجرة ألادمغة العديد من املخاطر والسلبيات التي تؤثر على الفرد واملجتمع ككل، 

أ )لبنان(،  تأثير الهجرة على نقص حاد في املهارات والخبرات والكفاءات في بلد املنش  :هجرة ألادمغة ما يلي

الاقتصاد،  الانخفاض في إلانتاجية، وانخفاض في التنافسية بين أفراد املجتمع، مما يعرقل عملية النهوض 

حتملين في املستقبل، التراجع في أغلب القطاعات الصناعية واملجاالت 
ُ
بالوطن وألامة، خسارة رواد ألاعمال امل

 إنَّ لهجرة العقول ألاثر البالغ على املجتمع اللبناني.. 0غيرهاو التعليمية والطبية واملهنية 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  544  - 

تعد قضية الحفاظ على الهوية وإلانصهار في املجتمعات التي تستقبل مهاجرين من خارجها بصورة مستمرة كما 

هة بين جوفي هذا الوضع تظهر الهوية العرقية عبر املوا، من املسائل املهمة في التاريخ الاجتماعي لهذه املجتمعات

عى كل منهما وتس رى،قوتين دافعتين هم: الثقافة املهاجرة والثقافة املضيفة، تدفع هاتان القوتان الواحدة ألاخ

 ،املجتمع  املضيف او املستقبل وهم أصبحت مسألة الهوية وإلاندماج تشغل بال لقد من أجل السيطرة.

ر أبناء لحرية والتسامح الديني بشكل مباشر في إنصهانتشار ثقافة ااساهم . فقد واملهاجرين إليه في الوقت نفسه

 7.الجالية العربية في املجتمعات املستقبلة

 ان هذا الانصهار قد يشكل طمس للهوية ألام، وبالتالي زوال حضارة وتراث وتقاليد وعدم تناقلها لالجيال املقبلة.

: آلاثار السياسية والامنية:
ً
 ثالثا

ان"، "الهجرة وتشكل النخبة السياسية في لبن في كتابهوهيب معلوف، الباحث اللبناني في شؤون الهجرة يحذر 

إعاقة العملية التغييرية، قبل أقل من عام من موعد الانتخابات قد يساهم في  من أن الاندفاع نحو الهجرة

 ..البرملانية، التي من شأنها أن ترسم خريطة املرحلة املقبلة

، 7277اليوم، على أهمية العنصر الاغترابي اللبناني في امكانية احداث فرق في الانتخابات النيابية  نحن نشهد

 النعكاساته السياسية املؤثرة، 
ً
فهذا الاستحقاق يرتكز على املهاجرين في الخارج اكثر من املواطنين في البلد، نظرا

متخصصة ضاغطة، تحقق الانتقال الى مرحلة  في احداث خرق للطبقة الحاكمة، عبر تكوين مجموعة اغترابية

 مني.الا  الاستقرارة والسياسية وتحقق الاقتصاديسياسية انتقالية جديدة للبنان، تعيد له الديناميكية 

 الخاتمة

في اغلب  سلبيات وايجابيات، ولكن ابأن الهجرة هي مفتاح للتغيير الديموغرافي، فقد يحمل معه ،يتضح مما تقدم

تغيير ة الى اضافالاحيان تشكل السلبيات خسارة للوطن، وتبدل في ثقافة الشعوب وطمس حضارات واختفائها، 

في الهوية املجتمعية والثقافية والحضارية، فاالغتراب قد يدفع املهاجرين الى تغيير طرق عيشهم وفق البلد الذي 

 تقاليد وتراث هذه املجموعات املهاجرة كلما افرزت جيل بعد جيل، يمكثون فيه، وبالتالي قد 
ً
 فشيئا

ً
تختفي شيئا

 على ذاكرة وتاريخ 
ً
 وحضاريا

ً
 وجوديا

ً
. لذا فالهجرة قد تشكل خطرا

ً
وقد نصل الى جيل ال ينتمي الى اجداده مطلقا

 املستقبل وفق
ً
 البلد املصدر واحيانا

ً
ول ان تشكل نعمة او نقمة للد نسبة الاعداد املهاجرة، فكثافتهم امال ا

 املستقبلة.

فال بد من البحث عن التوازن بين الديموغرافي واملوارد وفق "مالتوس"، لكي تتحقق العدالة الاجتماعية على الكرة 

 الارضية، وال تكون هناك دولة تدفع ثمن لهجرة مواطنين من دولة اخرى. 

" الم تكن ارض هللا واسعة فتهاجروا فيها"، فاهلل عزوجل دعا  02لقد جاء في القرآن الكريم بسورة النساء آلاية 

للهجرة عندما تضييق سبل العيش في مكان ما، ولكن هنا ال بد من التمييز بين الهجرة املفيدة والضرورية والهجرة 

 الضارة والكمالية التي تفرغ الوطن والدولة من مرتكزاتها الاساسية، فالبشر هم اعمدة الاقتصاد.
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 "هجرة الادمغة"، لذلك ال بد من لبنا
ً
ن يخسر العنصر البشري املكون الحيوي القتصاده عبر الهجرة، وخصوصا

 عدة مقترحات نضعها في هذه الورقة للوقوف بوجه التغيير الديموغرافي لوجه لبنان الحضاري والثقافي:

 تحييد لبنان عن نزاع وصراع املحاور، وعدم الانزالق في حروب ليست حروبه.

 وضع سياسات عامة رشيدة تستثمر بالطاقات البشرية املوجودة عبر مكافحة البطالة.

 فتح تخصصات جديدة في الذكاء الاصطناعي مواكبة للعصر الرقمي.

 تشجيع املبادرات الفردية واملنافسة الشريفة على قاعدة التنوع.

 ية.تسلم قيادة الجيش امن البالد، وسحب السالح من جميع الاحزاب السياس

 انشاء مصانع غذائية واملساهمة في التنمية الريفية ومراعاة بنود اتفاقية التغيير املناخي والاحتباس الحراري.

 التدقيق الجنائي، ومكافحة الفساد، وقف التضخم وانعاش الاقتصاد وتعجيل ديناميكية مؤسسات الدولة. 

 فصل القضاء عن السياسة، واجراء محاكمات عادلة وشفافة.

ذلك، اليقاف نزف هجرة اللبنانيين ومنع خارطة التغيير الديموغرافي من الحصول، عبر التكاتف والتضامن كل 

 املجتمعي للمحافظة على الهوية اللبنانية الجامعة.

 الئحة املصادر واملراجع

قراطي املركز الديم، "ظاهرة الهجرة كأزمة عاملية بين الواقع والتداعيات"أعمال املؤتمر الدولي الاول املوسوم بــ .0

 ، الجزء الاول، املانيا.05/02/7200و 02العربي، بتاريخ  

، 00/2/7205بتاريخ  أبو حطب، مفهوم الهجرة وانواعها ودوافعها، مدار نيوز، آمنة .7

https://www.madar.news 

 . www.un.com، ، موقع الامم املتحدة7272تقرير الهجرة في العالم  ..

 حمدي شعبان، الهجرة غير املشروعة )الضرورة والحاجة(، مركز الاعالم الامني، مصر. .0

 .7220، 0خليل حسين، الجغرافيا السياسية، دار املنهل اللبناني، لبنان، ط .1

رة نت، نهيار الكبير أم هدر على الاستهالك؟، الجزيجنى الدهيبي، تحويالت املغتربين بالدوالر.. إنقاذ لبنان من الا .2

 https://www.aljazeera.net، 72/2/7270بتاريخ 

 www.almrsal.com، 1/00/7272سمر عادل، ما هي انواع الهجرة، موقع املرسال، تاريخ  .2

البنك الدولي، بتاريخ  : لبنان يغرق )نحو أسوأ ثالث أزمات عاملية(،7270قتصاد اللبناني، ربيع مرصد الا .5

.0/1/7270 ،https://www.albankaldawli.org 

 www.mowdoo3.com، 72/5/7270مجد خضر، تعريف الديموغرافيا، موقع موضوع الالكتروني، بتاريخ  .0

 wikiwic  ،https://www.wikiwic.comمفهوم الهجرة الشرعية، موقع  .02

https://www.madar.news/
http://www.un.comk/
http://www.un.comk/
https://www.aljazeera.net/
http://www.almrsal.com/
http://www.mowdoo3.com/
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عماد امليغري، خصوصيات التحول الديموغرافي وبروز املشكلة السكانية في العالم الثالث:املنطقة املغاربية  .00

، انسانيات، املجلة الجزائرية في الانثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية، مركز الابحاث الانتربولوجية 
ً
انموذجا

   https://www.journals.openedition.org، 0/07/0000.الاجتماعية الثقافية، بتاريخ 

 https://sotor.com،  7270/./70والء الصمادي، آثار الهجرة على الفرد واملجتمع، موقع سطور، بتاريخ  .07

ة..تقرير يحذر من هجرة ثالثة في لبنان"، موقع الاقتصاديوسيم سيف الدين، مقال بعنوان :"بسبب الازمة  ..0

 .https://www.aa.com.tr، 0/0/7270الاناضول، بتاريخ 

 

 

  

https://sotor.com/
https://www.aa.com.tr/
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 د.  أسية دعاس

ليبيا -د.عبدالحكيم رويحة   

ياماليز  –دكتورة من الجامعة الاسالمية العاملية بماليزيا   

 (الجزائري  القانون  واشتراط الدولي القانون  بين الجنسية لعديمي القانونية الوضعية)
 

 :امللخص
 

 أليإن فئة عديمي الجنسية أصبحت مشكلة على الصعيد الدولي واملحلي؛ فبالرغم من اعتبار أن الجنسية حق أصي
ً
خص منذ ش ال

والدته سواء عن طريق النسب ،أو عن طريق اكتساب، أو عن طريق حملها من دولة أخرى لكون أن والدته كانت فوق أراضيها، في 

تعارض قوانين في منح الجنسية ،أو نظرا لتميز العنصري  حين يمكن أن نجد أشخاص ال يملكون الجنسية نظرا لعدة أسباب منها :

رجوع إلى عديمي الجنسية فنجدهم ال ينتمون إلى أي دولة ، ال يملكون حقوق سياسية ، وكذا مدنية وباقي وبال ضد فئة معينة،...

الحقوق ، ال يملكون الحق في الحماية الدبلوماسية ، ونظرا لتفش ي هذه الظاهرة ؛ فقد سعى املجتمع الدولي إليجاد حل لهم ؛ فتم 

اقي والجزائر مثلها مثل ب ة كان الغرض منها التكفل بهم مع ضمان حماية حقوقهم.الدولي الاتفاقياتعقد العديد من املعاهدات وا

 ها،بالدول بحكم موقعها الجغرافي املطل على الساحل إلافريقي قد جعلها دولة مقصد ومعبر للعديد من ألاشخاص، سواء لتوطن 

وتتمثل إشكالية في كون أن موضوع عديمي  رب.سواء أكان خالل فترة السلم أو الح ألاخرى،أو جعلها محطة عبور نحو الدول 

الجنسية موضوع حساس ويجب أن يولى عناية اكبر من قبل الدول، كيف تعاملت الجزائر والقانون الدولي مع تجارب عديمي 

وملعالجة  ؟ماهي آلاليات القانونية واملؤسساتية سواء الوطنية أو الدولية التي سخرت بهدف حماية عديمي الجنسية لديها؟الجنسية 

 سبابهاأ هذا املوضوع تم الاعتماد على املنهج الوصفي بغيت وصف هذه الظاهرة من منظور القانون الدولي والجزائري مع التطرق إلى

كما تم الاعتماد على املنهج التحليلي لتحليل ونقد آلاليات القانونية التي تم وضعها من قبل  تحكمها،وآلاليات املؤسساتية التي 

 الوطنيسواء الدولي أو  املشرع

 

 ثة:   نبذة تعريفية عن الباح
 

قليمية تقييم أداء الجماعات إلا املداخلة:بعنوان" الجماعات إلاقليمية والتنمية املستدامة "، عنوان  دولي،شهادة مشاركة في ملتقى 

" آلاليات بعنوان:مشاركة في ملتقى وطني  .2021مارس  8في الجزائر وماليزيا في إدارة الكوارث "حالة الكورونا نموذجا"، بتاريخ 

" الجريمة الالكترونية من منظور القانون الدولي"، مركز الجامعي املداخلة:الوطنية والدولية ملكافحة الجريمة الالكترونية "، عنوان 

" املداخلة:"، عنوان -حل املعضلة وال –مشاركة في ملتقى وطني بعنوان:" أسوء أشكال عمل ألاطفال   .0309-32-32بتاريخ:  افلو،

"آليات  .0309نوفمبر  92، بتاريخ -جيجل–مجابهة تجنيد ألاطفال في القانون الدولي لحقوق إلانسان" ، جامعة دمحم الصديق بن يحي 

 اطي العربي، مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية ، املركز الديمقر  مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في التشريع الجزائري والدولي "

"آلاليات القانونية ملواجهة جريمة الاتجار بالبشر في ظل قانون العقوبات الجزائري"،  .2020للدراسات إلاستراتيجية  برلين،  أملانيا، 

" جريمة اختطاف ألاطفال والاتجار بهم في القانون الجزائري"، مجلة الدراسات ألاكاديمية،  .2020ماليزيا،  الرسالة،مجلة 

ة " رقابة السلطة القضائيعنوان:تحت  ، مقال“كتاب مشترك تحت عنوان:"استقاللية القضاء ورهان الديمقراطية  .0303الجزائر،

، الترقيم 0309" ، املركز ألاوروبي لدراسات الشرق ألاوسط ، أملانيا -الجزائر كنموذج–على مدى دستورية القوانين في العالم العربي 

 .122-0-121292-33-2الدولي :

 

 :مقدمة

تعد املواطنة مشكلة منتشرة ، وغالًبا ما تكون عقبة الاعتراف بالجنسية هو املفتاح ملجموعة من الحقوق ألاخرى 

، مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف واملساواة أمام القانون ، وألاشخاص عديمو الجنسية هم من بين 
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 00من العدد الحالي لألشخاص عديمي الجنسية في العالم حوالي  الفئات ألاكثر ضعفا في العالم مع التقديرات

مليوًنا ، من املقبول عموًما أن ألاشخاص عديمي الجنسية بحكم القانون أولئك الذين ال تعتبرهم أي  01إلى 

 أي عديمي الجنسية في املمارسة ، إذا لم يكن -دولة مواطنين بموجب قوانينها ، عديمي الجنسية بحكم الواقع 

يواجه  حيثذلك في القانون  أو إذا لم يتمكنوا من الاعتماد على الحالة التي هم مواطنون فيها لحماية أنفسهم 

ألاشخاص عديمي الجنسية سلسلة من املشاكل املختلفة ، اعتماًدا على املكان الذي يعيشون فيه وملاذا هم 

اسة ، ولتوضيح ذلك سنتناول في هذه الدر عديمي الجنسية ، عادة ألنهم ليس لديهم أوراق هوية إلثبات جنسيتهم

لحمايتهم وبعض النماذج التطبيقية لحاالت انعدام إلاطار القانوني لعديمي الجنسية وآلاليات الالزم توفرها 

 الجنسية.

 القانوني لعديمي الجنسية ر ألاول: إلاطااملبحث 

ات وجود املعاهدات الدولية ذ املستوى العالم بالرغميزال انعدام الجنسية اليوم يمثل مشكلة رئيسية على  ال

اول في ، ولتوضيح ذلك سنتنص عديمي الجنسيةالصلة التي تهدف إلى منع وتقليل هذه الظاهرة وحماية ألاشخا

 هذا املبحث شرح ماهية عديمي الجنسية كمطلب أول، وتعداد أسباب انعدام الجنسية كمطلب ثان.

 :املطلب ألاول: ماهية عديمي الجنسية   

نها ها لكو جنسيتها وفقد بالخاصة باكتسافي إرساء النظم  ةواسع ةتقديري ةكأصل العامل بسلط تتمتع الدولة

يرية التحض العلميةفقهاء القانون الدولي الخاص وأيدته الهيئات  أكدهسلطاتها الداخلية وهذا ما  إطارتقع 

مكذلك في عهد 00.2من مؤتمر تقنين القانون الدولي املنعقد في الهاي عام  ةالدولية بدايلعديد املؤتمرات 

سيتها في تنظيم جن ةفالدولة تعتبر حر  ، حكامهاأالعدل الدولية في معظم  ةمحكم أيضا أكدتهعصبة ألامم وقد 

 ألافرادلح قيد قد يضر بمصا ن الحرية دو الدولة، ولكن باملقابل التوسع في هذه  ةوذلك كنتيجة الزمه ملبدأ سياد

 دالدولة في مسألة تنظيم قواع ة،ونتيجة لهذه الاعتبارات قيدت حري ألاخرى ويتعارض مع مصالح الدول  ةناحي

 تفاقياتالاوكذلك بالقيود الناتجة عن ا ألافراد أوببعض القيود املستمدة من مصالح الدولة نفسها  الجنسية

واملعاهدات الدولية وغيرها من املبادئ التي تحكم القانون الدولي العام كحق الشخص  في تغيير جنسيته أو عدم 

عبد الهادي، سمر جاسم معن ،  .) حيدر ادهمالديني أوفرض  جنسيه معينة عليه بحجة انتمائه العرقي 

 (.02.م، ص 7200

أ عدم حيث يعد الانتماء إطاًرا إيجابًيا لتنفيذ مبد يعترف القانون الدولي بالحق في الانتماء والهوية القانونية ؛

 التمييز املعترف به في إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان ، وُينظر إلى الهوية القانونية على أنها اعتراف بشخص ما

 ملا ينص عليه القانون الدولي وألاطر الدولية 
ً
أمام القانون ، وتشمل الحق في ألاسرة والاسم والجنسية تطبيقا

لكونها أساسية ملسألة العضوية والهوية القانونية، وباملثل فإن الجنسية هي الرابطة القانونية بين الشخص 
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الرعايا والدولة، حيث تشير قوانين الجنسية إلى  والدولة ، والعالقة  التي تحدد الحقوق والواجبات لكل من

مجموعة القواعد التي تحكم الفترة التي يمكن للفرد خاللها اكتساب جنسيته أو تغييرها أو الاحتفاظ بها،إن 

قانون الجنسية هو في ألاساس وظيفة محلية ، ولكن له عواقبه في القانون الدولي ، ولكل دولة سلطة تحديد 

 ) الدليل إلاقليمي الخاص بقوانينالتي بموجبها يمكن منح الجنسية للفرد أو سحبها منه الظروف الدقيقة

 (.1م ، ص 7270الجنسية ، 

إن الجنسية رابط قانوني بين الفرد والدولة، لكونها توفر له الشعور بالهوية ، ولكن في بعض الحاالت يولد       

ية ) املفوضاقعة قانونية ضارة ومدمرة لحياة الفردالفرد أو يفقد جنسيته فيصبح عديم الجنسية، وهي و 

حيث يواجه الفرد عديم الجنسية عقبات في الحصول على ابسط حقوقه م(، 7270السامية لشؤون الالجئين، 

الجهود الدولية إليجاد حل ملشكلة انعدام  تضافرتألاساسية كالتعليم و الصحة و العمل ، ولحل هذه املشكلة 

بشأن  وضع ألاشخاص عديمي  0010اتفاقيتين دوليتين ألاولى عام  التضافرهذا  الجنسية حيث نتج عن

في مادتها  0010بشأن  خفض حاالت انعدام الجنسية، حيث عرفت اتفاقية  0020الجنسية، و الثانية عام 

وضية ) املف"ألاولى مصطلح "عديمي الجنسية"، الشخص الذي ال تعتبره أية دولة مواطنا فيها بمقتض ى تشريعها

دولة بهدف الحد من قضايا  52، وقد وقعت على الاتفاقيتين عند إصدارها م(7270السامية لشؤون الالجئين، 

 وذويهم داخل الدولة، فهو ألافرادالسلبية على حياة  أثارهاانعدام الجنسية ، ورغم ذلك الزال العالم يعاني من 

صبح صفة انعدام الجنسية مالصقة له وألطفاله محروم من صفة املواطنة ومهمش ويتم معاملته بعنصرية وت

 لىإمن بعده، ولذلك تسعى مفوضية ألامم املتحدة لشؤون الالجئين على حث املزيد من دول العالم الانضمام 

إجراءات وقائية تضمن عدم اتخاذ مواقف محتملة ينتج عنها الحرمان الجماعي  اتخاذكلتا الاتفاقيتين بهدف 

ن قيام الدول ألاعضاء باتخاذ إجراءات جديدة تضمن تعديل قوانين الجنسية وإجراءاتها لضما وأيضاللجنسية ، 

ز دراسات )مركإلادارية ملنع تصرفات التمييز العنصري وعدم ظهور حاالت انعدام الجنسية وخاصة بين ألاطفال

شكل تفصيلي الجنسية عدة أسباب سنقوم بشرحها ب (، والنعدام 7، ص 7200الالجئين، جامعة أكسفورد، 

 في املطلب التالي.

 :املطلب الثاني: أسباب انعدام الجنسية 

النعدام الجنسية عدة أسباب منها اختالف ألاسس التي تبني عليها الدولة في منح جنسيتها أو اكتساب الفرد 

، أو ارتكاب أفعال 
ً
لجنسية أخرى، أو زواجه من شخص يحمل جنسية مختلفة أو نتيجة فقدان الجنسية تلقائيا

 لى النحو ألاتي: ، وشرح كل ذلك عمن شأنها إلحاق ضرر جسيم باملصالح الحيوية للدولة

: ألاسس املختلفة التي تستند عليها الدولة في منح جنسيتها 
ً
 أوال
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يتحقق هذا الوضع إذا أخذت الدولة حق الدم، ودولة أخرى تأخذ حق املنطقة. وجنسية املقاطعة التي ولد فيها 

لشخص وبالتالي ، فإن هذا ا ال تنطبق عليه ألنها تتطلب منحها الجنسية إذا كان الطفل من أب يحمل جنسيتها

عديم الجنسية بامليالد ، ويرجع ذلك إلى ألاسس املختلفة التي تعتمد عليها الدول ملنح جنسيتها ، من خالل معايير 

، إذا كان الشخص قد ولد في بلد ما من يعترف  إلاقليممختلفة ملنح الجنسية ، إما عن طريق الدم أو بموجب 

لوالدين اللذين يحمالن جنسية دولة أخرى ، والذي ال يأخذ حق الدم إلثبات بالجنسية عن طريق الدم فقط ل

جنسيته ، بل حق إلاقليم، أما البلد الذي ولد فيه فتثبت له جنسيته ألنه يأخذ حق الدم وحده بغير حق من 

في املنطقة  هاملنطقة ، أما البلد الذي يحمل جنسية والديه فال تثبت له جنسيته ألنه يتطلب إثبات جنسية والدت

ولم يولد هناك. إذا الانعدام هنا إلى اختالف ألاسس التي تعتمد عليها الدول في بناء جنسيتها، وفق مبدأ حرية 

ضافة إلى حب الوطن تجاههم، باإل  بإتباعالدولة. لتنظيم جنسيتها وتحديد ألافراد الذين تعتبرهم منتمين إليها 

وين مجهولين ولد في إقليم دولة. الذي يمنح هذا. الجنسية على أساس حالة أخرى وهي حالة الطفل املولود من أب

، 07، ص 7205\7202) براج هيثم ، الحق في الدم، يعتبر الطفل في هذه الحالة عديم الجنسية منذ الوالدة

0. .) 

 ثانيا: اكتساب جنسية أخرى طواعية 

 حق  من إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان ال تحمي حق 01املادة       
ً
الفرد في الجنسية فحسب، بل تحمي أيضا

الفرد في تغيير جنسيته، قد تتولد عدة ظروف، مثل البقاء خارج بلد الجنسية لفترة طويلة أو الزواج من أجنبي، 

رغبة في تغيير الجنسية وإتاحة الفرصة للقيام بذلك، والذي يتم غالًبا من خالل التجنس الطوعي. من أجل تجنب 

ية،حيث تنص القوانين املتعلقة بالجنسية على الفقدان التلقائي للجنسية أو إمكانية الحرمان ازدواج الجنس

منها في حالة اكتساب جنسية أخرى طواعية، من حيث املبدأ، ال يثير هذا أي مشكلة فيما يتعلق بالقانون الدولي. 

نون الجنسية يوفر ضمانات كافية وإذا من املتوقع أال تؤدي هذه املمارسة إلى حالة انعدام الجنسية إذا كان قا

مارست الدولة املعنية العناية الواجبة في إجراءات سحب الجنسية للتحقق من أن الفرد املعني قد اكتسب 

بالفعل جنسية جديدة. عالوة على ذلك، ال تعرض هذه املمارسة الشخص املعني ألي تغيير غير متوقع في وضعه 

الكتساب الفرد الطوعي لجنسية جديدة، تقبل الدول بشكل متزايد شرعية القانوني، ألن إلاجراء يستجيب 

الجنسية املزدوجة، حيث تتسامح قوانين الجنسية بشكل متزايد مع املواطنين الذين يكتسبون جنسية جديدة 

 ضطواعية. ومع ذلك، تظل الجنسية املزدوجة سبًبا متكرًرا لفقدان الجنسية أو الحرمان منها. الحقوق. في بع

الحاالت، يمكن منح الشخص جنسية جديدة دون موافقته أو بدون علمه، وبالتالي قد يصبح أجنبًيا في بلد 

جنسيته ألاصلية، مما يؤثر بشكل كبير في السعي إلى التمتع بها. حقوقه املدنية والسياسية، فضال عن حقوقهم 

 (.5 م، ص.720)مجلس حقوق إلانسان، ة والاجتماعية والثقافيةالاقتصادي

: الزواج بشخص من جنسية أخرى 
ً
 ثالثا
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يؤدي الزواج املختلط إلى ظاهرة انعدام الجنسية، حيث يتزوج املواطن من أجنبي ويفقد قانون املواطن جنسيته 

 جذا الزواهبالزواج من أجنبي، في حين أن قانون الجنسية في بلد الزوج ال يمنحها الجنسية ألاجنبية. ونتيجة 

تؤدي إلى انعدام الجنسية، بحيث تصبح املرأة عديمة الجنسية، تقوم بعض البلدان تلقائًيا بتغيير حالة جنسية 

املرأة عندما تتزوج من شخص ليس من مواطنيها، ويمكن أن تصبح املرأة عديمة الجنسية في حال عدم حصولها 

نا تصبح عديمة الجنسية، وهناك حالة أخرى تلقائًيا على جنسية زوجها، أو إذا كان زوجها عديم الجنسية وه

من الانعدام حيث يتم فيها فسخ عقد الزواج للزوج ألاجنبي بعد اكتسابه الجنسية ألاجنبية وفقدان الجنسية 

ألاصلية، ولم يتم استرداده. في هذه الحالة ، يمكن أن تصبح املرأة عديمة الجنسية، وبالتالي  فإن الزواج املختلط 

من إلاعالن  01النعدام الجنسية في حال تزوج املواطن من زوج أجنبي ، ووفًقا لنص املادة هو سبب فعال 

العالمي لحقوق إلانسان ، التي تنص على أن لكل فرد الحق في الاستفادة: الجنسية والحق في تغييرها ، ولكن 

لحصول ألاصلية من أجل ا بسبب قوانين مختلفة من دولة إلى أخرى ، والتي تعترف بضرورة التخلي عن الجنسية

على جنسية "الزوج ألاجنبي" ، في حين أن هناك قوانين أخرى تتطلب من املواطنين التخلي عن الجنسية مع نية 

اكتساب جنسية جديدة بالزواج ، لكن دولة الزوج ألاجنبي ال تمنح الجنسية للزوجة ، مما يؤدي إلى مشكلة 

 (.02 ، ص7205\7202) براج هيثم،انعدام الجنسية

: فقدان الجنسية تلقائًيا
ً
 رابعا

تسحب بعض الدول جنسيتها تلقائًيا من الفرد الذي غادر بلده أو يقيم في الخارج. غالًبا ما يرتبط سحب 

الجنسية، الذي ال يتم إال بعد بضعة أشهر من مغادرة الفرد، بممارسات إدارية خاطئة، حيث ال يتم إبالغ 

ان جنسيته إذا لم يسجل بانتظام لدى السلطات في بلدهم. بلد. إذا كان الفرد الشخص املعني بأنه يخاطر بفقد

مواطًنا متجنًسا، ولم يولد في الدولة، أو حصل على الجنسية عن طريق الدم أو النسب، فقد ال يكون التسجيل 

سات. املمار املنتظم كافًيا لضمان عدم سحب الجنسية. غالًبا ما يكون انعدام الجنسية نتيجة مباشرة لهذه 

بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية على أنه ال  0020من اتفاقية عام  2.ولتالفي هذه املشكلة، تنص املادة 

يمكن ألي فرد أن يفقد جنسيته، وبالتالي يصبح عديم الجنسية، بسبب املغادرة أو إلاقامة في الخارج أو عدم 

ستثناء من هذا املبدأ للمواطنين املتجنسين الذين التسجيل أو ألي سبب آخر مشابه. وتنص الاتفاقية على ا

يقيمون في الخارج ملدة تزيد عن سبع سنوات متتالية. يجب على هؤالء ألاشخاص أن يعبروا للسلطة املختصة 

عن رغبتهم في الاحتفاظ بجنسيتهم، وبالتالي ينبغي على الدول إبالغ املواطنين املتجنس بشكل كاف بهذه السياسة 

ا وخارجها. من خالل خدماتها القنصلية وبعض الصكوك ألاحدث مثل الاتفاقية ألاوروبية داخل حدوده

للجنسية، ال تسمح الدول للدول بحرمان الفرد من جنسيته بسبب إقامته املعتادة في الخارج، إذا كان هذا من 

الجئين، ص )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الشأنه أن يجعل الشخص عديم الجنسية معنًيا

07،0. .) 
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: ألافعال التي من شأنها إلحاق ضرر جسيم باملصالح الحيوية للدولة
ً
 خامسا

 تقوض بشكل خطير املصالح الحيوية للدولة يكون قد انتهك واجب الوالء لتلك الدولة 
ً
كل من يرتكب أعماال

وبة أو إما كعق الجنسية،ن من النابع من الجنسية. نتيجة لذلك يمكن للدول أن تتخذ إجراءات تؤدي إلى الحرما

رًدا على فعل يبدو أنه قطع رباط الوالء. وتجدر إلاشارة إلى أن الاتفاقية ألاوروبية بشأن الجنسية تحظر الحرمان 

، يجوز للدول 0020من الجنسية على هذا ألاساس إذا أدى ذلك إلى حالة انعدام الجنسية. وفًقا التفاقية عام 

ق في حرمان ألاشخاص من الجنسية على هذا ألاساس حتى لو أدى ذلك إلى حالة املتعاقدة أن تحتفظ بالح

انعدام الجنسية، ولكن بشرط أن يكون هذا السبب أحد ألاسباب املنصوص عليها في التشريع الوطني عند 

لبية العظمى االغ ذلك فإنالانضمام أصدرت الدولة الطرف في الاتفاقية والدولة املتعاقدة إعالًنا بهذا املعنى. ومع 

لم تتخذ هذا الخيار وال تسحب جنسيتها لهذا السبب إذا كان مثل هذا  0020من الدول ألاطراف في اتفاقية عام 

إلاجراء سيؤدي إلى حالة انعدام الجنسية. ينبغي تفسير أي استثناءات من القاعدة العامة التي تقض ي بضرورة 

العديد من الدول على الحرمان من الجنسية رًدا على أفعال  قانون  ضيًقا وينصتجنب انعدام الجنسية تفسيًرا 

وغالًبا ما تفتقر إلى ضمانات الحماية من انعدام الجنسية تختلف  للدولة،تضر بشكل خطير باملصالح الحيوية 

ا كبيًرا وفًقا للقوانين املحلية. على سبيل الجنسية،الذي قد يؤدي إلى الحرمان من  السبب،صياغة هذا 
ً
 اختالف

مح قوانين بينما تس الدولة،تتطلب بعض هذه القوانين إدانة شخص بجناية أو جنحة تشكل تهديًدا ألمن  املثال:

أخرى بسحب الجنسية. ويبدو أن هذا إلاجراء يخدم املصلحة العامة أو قد تحقيق منفعة عامة أو إذا تم تبريرها 

 للمخاوف املتزايدة بشأ
ً
وسعت عدة دول صالحيات الحرمان من  إلارهاب،ن باعتبارات ألامن القومي، استجابة

أو استخدمت السلطات القائمة بشكل أكبر. هامش التقدير الذي  العام،الجنسية لتشمل جرائم الصالح 

تمارسه سلطات الدولة في تفسير القانون ومدى استعدادها التخاذ إلاجراءات التي تؤدي إلى حرمان ألافراد من 

تتمتع السلطات الوطنية بسلطة تقديرية واسعة في تحديد متى  الحاالت،في بعض جنسيتهم في دول مختلفة. 

يمكن حرمان الفرد من الجنسية. تنطوي هذه الحاالت على خطر انتهاك املعايير الدولية التي تحظر الحرمان 

 بالحرمان من الجنسية في حالة  املثال،التعسفي من الجنسية. على سبيل 
ً
تسمح بعض قوانين الجنسية صراحة

"خرق واجب الوالء" ويجب على الدول تجنب تطبيق هذه ألاحكام بطريقة قد تؤدي إلى انتهاك القواعد والقواعد 

 (.0،02، ص .720التعبير)مجلس حقوق إلانسان، مثل حرية  إلانسان،ألاخرى ذات الصلة. حقوق 

 آلاليات القانونية الدولية والوطنية لحماية عديمي الجنسية املبحث الثاني:

من قضايا العصر، وهذا راجع لتنامي حاالت انعدام  ألاشخاص أصبحمسالة انعدام الجنسية لدى بعض  إن

لذا عمد املجتمع الدولي لالهتمام بها عن طريق حماية  وهويتها،تمس الدولة في سيادتها  إذالجنسية حول العالم، 

 :إلىوفي هذا املبحث سنتطرق  لهم،هم وتقديم مساعدات حقوق
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 لحماية عديمي الجنسية القانونية الدولية تألاول: آلاليااملطلب 

القانونية الدولية بخصوص حماية عديمي الجنسية جاءت على شكل اتفاقيات ومعاهدات دولية  إن آلاليات

كالضمان الاجتماعي ، العمل،  ألاساسيةتهم سعت لحماية حقوقهم وحريا عام،حيثخاصة كما جاءت على شكل 

 نذكر:لية الدو القانونية  آلالياتتخفيف من ارتفاع نسب عديمي الجنسية ، ومن ابرز عملت على السكن، ...، كما 

 :1861اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية والبروتوكول امللحق بها لعام 

البعثة  ألفرادمنه على:" ال يجوز  7وبموجب املادة  ، لقد نص البروتوكول الاختياري بشأن اكتساب الجنسية 

ها بيتهم اكتساب جنسيت أهلمن  وأفراد أسرهمالدبلوماسية الذين ال يحملون جنسية الدولة املعتمدة لديها 

 (.72، املادة 0020،   بحكم تشريعها وحده") البروتوكول الاختياري بشأن اكتساب الجنسية

البعثات الدبلوماسية الذين ال يحملون جنسية دولة املتوجه لها ال يجوز  أنوما يتم استقراءه من نص املادة       

وال   ،يملكون جنسية مسبقة كونهموعائلتهم ،  أسرهمأي فرد من  أوتلك الدولة سواء هم  جنسيةلهم اكتساب 

 . أخرى ة على اكتساب أي جنسي إلزامهميمكن 

 لزامإاملتعلقة بالجنسية بما ورد فيها ؛ فال يتم  ألامور ن الدولة تقيد نفسها في إفبموجب هذا البروتوكول ف      

حتى وان كان حق اكتساب  إقليمهاولدوا على  أنهمالبعثات الدبلوماسية على اكتساب جنسيتها على حكم 

 (.027، ص 7200د الهادي، سحر جاسم معن، .) حيدر ادهم عبإلاقليمحق  أساسالجنسية ممنوح على 

 :1868التميز العنصري  أشكالاتفاقية القضاء على جميع 

اللون  وأالجنس  أونه:"تلزم الدول بان تكفل حق كل شخص دون تميز بسبب العنصر أمنها على  21نصت املادة 

ري، التميز العنص أشكالالقانون ".) اتفاقية القضاء على جميع  أمامالعرقي، في املساواة  أوالقومي  أو ألاصل

 .شخص هي حقه في الجنسية أييتمتع بها  أنالتي وجب  ألاساسية(، ومن بين تلك الحقوق 0020

 :1861اتفاقية خفض حاالت انعدام الجنسية لعام 

نة من سقوطها في حال ظروف معي ال تمنع إال أنهايولد الطفل وهو من غير جنسية،  أنتجنب  إلىتهدف اتفاقية 

هيئة يتوجه لها عديمي الجنسية عند حصوله على الجنسية.) اتفاقية  إنشاء، كما تقض ي الاتفاقية بوجوب 

 (.0020خفض حاالت انعدام الجنسية ،

 اصةاملوقعة عليها تشريعات خ أن تقوم الدول  ن الاتفاقية تقض يإخفض حاالت انعدام الجنسية ف إلىوسعيا       

فسير وفي حال النزاع حول ت، وفقدان الجنسية اكتساب من  ألافرادللجنسية تعكس املعايير التي يتمكن بها 

 محكمة العدل الدولية بغية الفصل في الغموض.  إلىالاتفاقية يتم اللجوء 

 :1878لعام  املرأةالتميز ضد  أشكالاتفاقية القضاء على جميع 
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تمنح النساء حقوقا متساوية لحقوق الرجال في اكتساب  ألاطراف أن" الدول على:منها  0حيث تنص املادة 

لى تغير ع أجنبي،أوالزواج  علىيرتب  أالتضمن بصفة خاصة  أنالاحتفاظ بها، وعليها  أ وتغيرها،أوجنسيتها 

فرض ت أو أنالجنسية ،  عديمةتصبح  أو أنتتغير جنسية الزوجة تلقائيا ،  أنالزواج،  أثناءالزوجة لجنسيتها 

 (.20، املادة 0020لعام ، املرأةالتميز ضد  أشكالعليها جنسية الزوج") اتفاقية القضاء على جميع 

 أكان سواء أجنبيزواجها من  بمجردتفقد جنسيتها  أننه ال يجوز للزوجة أوما يتم استقراءه من نص املادة       

 ألزمت فقدألاطفال؛بخصوص  الزوج،أمايها جنسية تفرض عل ، أوتصبح عديمة الجنسية  آلية ، أو أنبطريقة 

 تمنح حق الجنسية مناصفة بينهما. أنالدول 

 :1854عديمي الجنسية لعام  وضعاملتحدة بشأن  ألامماتفاقية 

 إلىي تسعى الجنسية ؛ فه ألاشخاص عديميوتحسين وضع إلى تنظيم، التي تهدف  املرجعية ألاولىتعد الاتفاقية 

من غير تميز حيث جاء بند من الاتفاقية بصورة غير ملزمة حيث  ألاساسيةوحرياتهم  ضمان منحهم حقوقهم

حرم  التي ألاسبابتنظر كل دولة متعاقدة بعين العطف ، عندما تقر بسالمة  أننه:" أمنه على  22نصت املادة 

تفاقية ايالء ذلك الشخص املعاملة التي توليها الا إمكانيةيكون مواطنا لها في  التيبموجبها فرد ما من حماية الدولة 

 (.22، املادة 0010عديمي الجنسية ، وضعاملتحدة بشأن  ألاممعديمي الجنسية") اتفاقية  لألشخاص

 لحماية عديمي الجنسية القانونية الداخلية آلالياتاملطلب الثاني: 

  ،لها يتم التقليل من نسبة عديمي الجنسيةمن خال تيلقد نص املشرع الجزائري على مجموعة من القوانين وال

فتضمن نصوص عامة في الدستور لنجد لها تفسير في ؛ الجنسية وشروطها بغية حماية حقوقهم  اكتستوكذا 

 ، ويتم تفصيل في ذلك من خالل هذا املطلب . 7221لسنة  20-21وهو قانون الجنسية رقم   أالقانون خاص 

 الدستور:-1

منه:" القانون يحدد شروط اكتساب الجنسية  2/7.في املادة  7272ائري بموجب تعديل لقد نص املشرع الجز 

 (.2/7.، املادة 7272الجريد منها ")تعديل دستوري ،  أوفقدانها  أوالجزائرية ، والاحتفاظ بها 

ي كان شخص أي ظرف سواء  أوالجنسية الجزائرية هي حق الجميع من دون تميز في اللون العرق الجنس  أنأي       

يره فقد جاء تفس؛ نص الدستوري  إلىالحماية وبرجوع  ، أوويكون هذا بالتساوي سواء في الجنس، اجتماعي  أو

 .7221لسنة  20-21بموجب قانون الجنسية الجزائرية رقم 

 2555لسنة  51-55قانون الجنسية الجزائري رقم -2
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ن الطفل يتمتع إوجوده ف ألاب أوغياب  إن 2لقد نص املشرع الجزائري بموجب قانون الجنسية في مادته 

لسنة  20-21تملك جنسية جزائرية "") قانون الجنسية الجزائري رقم  ت ألامبالجنسية الجزائرية ما دام

هو ف ألاصل؛ جزائرية  أمهانت للحياة وك مجيئهالطفل بمجرد  أن( ، وما يالحظ من نص املادة 2، املادة 7221

 يكتسب الجنسية منهما .

مجهولين يكتسب  أبوينمن نفس القانون :" الولد املولود في الجزائر من  2/0نص املادة  إلىما رجعنا  وإذا

 (.2/0، املادة 7221لسنة  20-21") قانون الجنسية الجزائري رقم إلاقليمحق  أساسالجنسية على 

الحصول على الجنسية الجزائرية رغبتا منه في تقليل من عديمي  حدد إجراءاتد املشرع الجزائري ق إذن

 العام. ، وألامنهذا الحق يخضع لشروط صارمة الهدف منه الحفاظ على السيادة الوطنية إال أن ؛الجنسية

") "ألامألاب أو تكتسب عن طريق حق الدم سواء من ناحية  أنالجنسية يمكن  أن:" ينص على  21نص املادة  أما

 (.1، املادة7221لسنة  20-21قانون الجنسية الجزائري رقم 

فقدان الجنسية حيث نص عليها صراحة في  أسبابالتجنس كسبب من  إشكاليةكما عالج املشرع الجزائري       

 (.70، املادة7221لسنة  20-21") قانون الجنسية الجزائري رقم 70املادة 

ملادة فقد نصت عليه ا ؛ في حال الجزائري الطالب بفقد جنسيته أماالقصر ،  ألاوالدإلى العقد تمتد  إذ أن أثار

 الرفض.  ، أووهنا السلطات التقديرية تخضع لوزير العدل له سلطة القبول ،  05

 ال منهماأنكالسالفة الذكر  الدولية والقوانين الوطنية واملعاهدات  الاتفاقياتوما يتم مالحظته من خالل ا      

وهذا نظرا ملا يطرحه املوضوع من مساس ، عى جاهدا لتخفيف وتقليل من حدة ارتفاع نسب عديمي الجنسية س

ضعها من و  ألاساس يوسيادة الدول ، وكذا النظام العام لها ، فنجد قوانين عامة وقوانين خاصة كان الغرض   بأمن

 بهم. إلاضراروكفالة حقوقهم مع عدم ، هو حماية عديمي الجنسية 

 املؤسساتية لحماية عديمي الجنسية آلالياتبحث الثاني: امل

نها تبقى مجرد فبدو أو إقليمية؛ وطنية  أودولية  أكانتسواء  للقوانيناملؤسساتية الجانب التطبيقي  آلالياتتعد 

لتخفيف اخلي بغية اداملؤسساتية على مستوى الدولي وال آلالياتكالم على ورق، وفي هذا املبحث سيتم تناول 

 ن انتشار ظاهرة انعدام الجنسية.م

 املؤسساتية الدولية لحماية عديمي الجنسية آلاليات :ألاول املطلب 
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اهتمام بعديمي الجنسية بصفة خاصة نجد املفوضية  إلىاملؤسساتية الدولية التي عمدت  أهم آلالياتمن 

حدة عن املت ألامموجهت بصفة مباشرة لخدمة هاته الفئة فعمدت  ؛ إذاملتحدة لشؤون الالجئين  لألممالسامية 

 تنصيبها بغية مساعدة الدول على تجنب انعدام الجنسية. إلىطريق الجمعية العامة 

 املتحدة بشؤون الالجئين : لألممالسامية  املفوضية

الدول بخصوص املتحدة بهدف مساعدة  لألمممن قبل الجمعية العامة  0012املفوضية عام  إنشاءتم 

 ليةآلاوكذا لحل مشاكل الالجئين لكونها يفتقران للحماية حيث تعد املفوضية  ، عديمي الجنسية ألاشخاص

املؤسساتية املوجهة خصيصا لهم ، كما تعمل على مساعدة الدول في تنفيذ اتفاقية خفض حاالت انعدام 

الدول  بعض اقتراحوكذا ، ن الاتفاقية أبش استشارية تمنح لهم املشورة هيئة، حيث تعد  0020الجنسية لعام 

:" 7وقد جاء هذا بنص صريح في املادة ، الخفض من الحاالت انعدام الجنسية  أونها الحد أوالتي من ش، الحلول 

".) الدولةفي  السلطات املختصة إلىالاتفاقية في تقديم طلباتهم  أحكاممن  يستفيدون الذين قد  ألافرادتساعد  أن

 (.27، املادة 0020حاالت انعدام الجنسية ، اتفاقية خفض

تنظيم  إلىالذي يهدف  ألاساس يتعد الصك 0010ن وضع عديمي الجنسية لعامأكما بينت املفوضية بش      

 من غير تميز ، وفي حال ألاساسيةوتحسين وضع عديمي الجنسية وسعيا لحصولهم على حقوقهم وحرياتهم 

عديمي  وضعاملتحدة بشأن  ألامم،  وكذا اتفاقية 0020خفض حاالت انعدام الجنسية  انضمام لكال من اتفاقية

، ص 7205بشأن التقليل من انعدام الجنسية )خرش ي عمر،  ألاولى، يمثل الركيزة  0010الجنسية لعام 

70..) 

 تحدة لشؤونامل لألممالسامية  إذ أن املفوضيةاملؤسساتية الدولية ذات بعد نظري فقط  آلالياتنجد       

خفض حاالت انعدام الجنسية  اتفاقية بخصوصحيث تقدم استشارات لدول  وإشرافالالجئين لها دور رقابة 

ال تلزم الدول بتطبيق  إال أنها، 0010عديمي الجنسية لعام  وضعاملتحدة بشأن  ألامم، وكذا اتفاقية  0020

 موضوع عديمي الجنسية يمس سيادة الدول. أنكانت غير طرف فيها نظرا لكون  إذاخاصة  الاتفاقياتنص ا

 املؤسساتية الداخلية لحماية عديمي الجنسية آلالياتاملطلب الثاني: 

 لذا استعان في ذلك على مجموعة؛ لقد سعى املشرع الجزائري للقضاء على ظاهرة عديمي الجنسية في الجزائر 

وكذا  نسان،إلاوهي مجلس حقوق  ؛ أالفي قضايا الجنسية  ألاساس ياملؤسساتية التي يشهد لها بالدور  آلالياتمن 

 املحاكم املتخصصة.

 :إلانساناملجلس الوطني لحقوق 
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 700وهذا حسب ما نصت عليه املادة  ، في الجزائر الهيئات الاستشاريةمن  إلانسانوق قيعد مجلس الوطني لح

 (.700، املادة7272")تعديل دستوري ، 7272من تعديل دستوري 

 ب: 7272من تعديل  707وقد حددتها املادة ، العديد من املهام  له إذ

 إلانسان.املبكر وتقيم في مجال احترام حقوق  وإلانذارمهمة الرقابة 

يقوم بكل علمه ، و  إلىالتي تبلغ  ، أوالتي يقوم بها في حدود صالحياته  إلانسانوق قكل حاالت انتهاك لح دراسة

 ألامرى ما اقتض  إلادارية، وإذا، ونتائج تحقيقاته تعرض على السلطات  ألامراملناسبة بخصوص هذا  إلاجراءات

 يعرضها على الجهات القضائية املختصة.

، يات وتوص أراء، ما يعمل على تقديم  إلانسانوالاتصال بهدف ترقية حقوق  وإلاعالمالتحسيس  بأعماليقوم 

 وحمايتها. إلانسانواقتراحات الهدف منها ترقية حقوق 

 (.212، املادة2525لرئيس الجمهورية ")تعديل دستوري ،  سنوي تقرير  دادإع

التي يتم الاعتماد عليها لحماية حقوق  آلالية ألاولىيعد  إلانسانمجلس الوطني لحقوق  أنوما يالحظ هنا       

ي له لالطالع نو يس الجمهورية حيث يتم رفع تقرير سئرة مع ر شلها دور استشاري ويعمل مبا إذوترقيتها إلانسان، 

عليه ، وعلى اعتبار مشكلة عديمي الجنسية تكون من اختصاصاته لكونها تدخل ضمن قواعد القانون الدولي 

ما رجعنا  اوإذدون التدخل في اختصاصات السلطات القضائية،  بشأنهم؛ فهو يقوم بالتحقيق  إلانسانلحقوق 

ن إف 02-2.ذي ورد تحت عنوان النزاعات في املواد وال، فقد نص في القسم الخاص منه ؛ قانون الجنسية  إلى

رع فقد جعل املش ؛املحاكم لها الوالية الخاصة للنظر في هذا النوع من القضايا وضمانا لحقوق املتقاضين

وعمد الضرورة يتم تفسير مواد ، املتعلقة بالنزاعات حول الجنسية قابلة لالستئناف  ألاحكامالجزائري 

 املحاكم بهذا التفسير. ، وإلزامالخارجية  الشؤونالدولية املتعلقة بالجنسية من قبل وزير  الاتفاقياتا

قد تضمن ف؛ املشرع الجزائري في قانون الجنسية قد جاء كافي ملعالجة جميع جوانبها  أنمما سبق عرضه نجد       

 الشرعيين.ملهاجرين غير ا ،أووهذا حرصا منه لحماية حقوق الالجئين، الجانب القانوني والتنفيذي 

 املبحث الرابع: النماذج

 ،املنتشرة بين الدول  ألاقلياتيمثلون  أنهميوجد العديد من عديمي الجنسية حول العالم،  ولكن املالحظ 

 انواباألحرى كعنهم  مغيبةبسط الحقوق كانت أيعاملون معاملة تدنو لها الجباه هم مهمشين في دولهم ، فو 

 إذا مراجعنا إلىالحقوق  ذهفه، التنقل الرعاية الصحية الضمان الاجتماعي العمل ... كالعبيد يمنع عنهم

 نذكر: لياتألاقالدولية ؛ فقد كفلت اغلبها ومنحت للجميع من غير تميز ، ومن بين تلك  الاتفاقياتدات واهاملعا

 :جماعة الكارانا"مدغشقر"-1
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ة في املقاطعات الغربي أصلها إلىمن قرن ويعود  أكثرتعيش فيها منذ  إذفي هذه الدولة  ألاقلياتتعد جماعة من 

وجة حصلت م ؛إذتضم والية غوجارات الهندية وجزءا من جنوب شرق باكستان  أنهاالهند قبل تقسيمها خاصة 

التجارة البحرية كانت مستقرة في  أنلكون  00من القرن  ألاخيرمدغشقر خالل النصف  إلىمن هجرة من الهند 

 إلى يصل أفرادهاعدد  أننه يعتقد الكثيرون إال ألك الوقت ، وال توجد نسبة معينة حول عدد جماعة الكارانا ذ

، ويتمركز هؤالء في املناطق الحضرية كالعاصمة انتاناناريفو ومدينة ماهاجانغا في جهة  723222حوالي 

 أن ؛ إذهذا راجع للقانون في مدغشقرويعدون من عديمي الجنسية ، و ، واغلبهم مسلمين  ،الشمالية الغربية

لى حد والديهم عأكان  إذاالطفل حديث العهد بالوالدة يمنح جنسية  أنحق الدم أي  مبدأقانون الجنسية يتبع 

 قدواعللحصول على الجنسية لكن من دون جدوة حيث  ألاقليةيعمل الجنسية امللغاشية ، وقد سعت هذه  ألاقل

من ذلك ، وهذه  يتمكنوالم  ؛ إال أنهموتم توكيل محامين بهدف مساعدتهم،  7202اجتماع في املفوضية عام 

 ألمملعليم، التصويت ، السفر، ...الخ )املفوضية السامية ت، الإلاقامةمين، أالفئة تعد محرومة من العمل ، الت

 (.01، ص 7202املتحدة لشؤون الالجئين، 

 العراق:-2

من الزواج  وألاطفالألف  وثالثون عدد عديمي الجنسية في العراق بمائة  الالجئينقدرت املفوضية العليا لشؤون 

وجدير بالذكر أنه قبل ، انعدام الجنسية  حاالتيواجهون  فإنهماملختلط من أم عراقية و أب عديم الجنسية 

هم مألف معظ وثالثينكان عدد الفلسطينيين في العراق يقدر بمائة  .722غزو الواليات املتحدة للعراق عام 

من قبل بعض  ، والاضطهادقد أصبح هؤالء هدف للعنف 0005ينحدرون من آباء ، وقد هاجروا للعراق عام 

أو ألاردن لكن عددا منهم منع من الدخول ، سوريا  إلىاملجموعات مما دفع بالكثير منهم بعد محاولة الهروب 

آلاخر فيعيشون في مخيمات على الحدود دمشق ، أما البعض  إلىالقانوني ، وقد تمكن البعض منهم من الدخول 

ريدهم من الذين تم تج باألكراد الفيليبين، أما البقية فهي أكثر الفئات تعرضا للهجوم و ألاذى ، فيما يتعلق 

أن البعض منهم  ؛ إال7222هذا املرسوم عام  إلغاءنه بالرغم من قرار الحكومة العراقية إف 0052الجنسية 

زمة عديدة أهمها توفر الوثائق الثبوتية الال  ألسبابى تأكيد جنسيتهم ، ويعود ذلك واجه صعوبة في الحصول عل

 .(00، ص 7202)براج هيثم ، 

 :جماعة البمبا واملاكوندي " كينيا"-3

 البمبا:

بهدف البحث  0022و .002 كوكذل 0002-00.1تنزانيا حيث تم الهجرة مابين عام  إلىبمبا  أصول تعود 

من عاش  ن كلإوالجنسية فيها ف ،وقانون الهجرة، ون في الصيد ، وبموجب دستور كينيا غلبهم يعملأعن العمل 

 الجنسيةأي تاريخ استقالل يمكن لهم الحصول على  .002 ديسمبر 07وولد في كينيا بشكل مستمر من تاريخ 
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غاية  لىإاملوزنبيق حيث كانوا يعيشون كعديمي الجنسية في كينيا  أصلها إلىجماعة املاكوندي فيعود  أماالكينية ، 

فترة  خالل البريطانيين، وهم عبارة عن عمال تم تجنيدهم من قبل  الكينيةحيث تم منحهم الجنسية  7202

أحفاد يعدون  نهمأومزارع السكر في كل من كواي وكيليفي في كينيا ، كما  ، في مزارع السيزال العملالاستعمار بغية 

لم يتم   أنهم؛ إالوعلى الرغم من وجودهم في كينيا منذ الاستقالل ، من الحروب التي تمت في املوزنبيق  املنفيين

 وعدم التخرج عدم تلقى جوائز، من شهادات امليالد ، بطاقة تعريف وطنية  يمنعون الاعتراف بهم كمواطنين، 

ئق السفر معدومة ، عدم الحصول على خدمات عدم الحصول على قروض عدم القدرة على شراء عقار وثا

 .(..، ص 7202املتحدة لشؤون الالجئين،  لألممصحية )املفوضية السامية 

 والفلسطنين في سوريا: ألاكراد-4

 حاالت عديمي الجنسية في سوريا تضمنت: إن

 :ألاكراد-أ 

 انعدام الجنسية عندهم نجد: أسبابومن ، شخص  ألف 22.-022مابين  يتراوحعددهم  إنتشير البيانات 

الذين لم يسجلوا وسقطت عنهم الجنسية  كأجانبللعيش  إلاذنعدم استفائهم لشروط التسجيل ومنحوا 

 ."ألاكرادب " مكتومي القيد  عليهمتلقائيا وهم ما يطلق 

 التي لألوضاعتمكن العديد منهم للحصول على الجنسية لكن نظرا  7200عام  00وبموجب املرسوم رقم 

 تعيشها سوريا عقد حصول ذلك.

 الجئون فلسطنيون:-ب

يد من الحقوق كالتعليم الضمان دبالع ن وكانوا يتمتعو  0005سوريا عام  إلىسطنين لفلوح العديد من از تم ن

ثيقة الفلسطنين كالبطاقة الهوية ، و  بالالجئيناجتماعي التوظيف ... ، ويملكون وثائق صادرة عن وكالة الخاصة 

 ديل عن جواز سفر.السفر تعد ب

الاعتراف بهم يمكنهم بالعيش براحة دون التعرض  ألاقليات؛ إذ أناغلب عديمي الجنسية حول العالم هم من  إن

ن واملتمثلة في شهادة امليالد ، جواز السفر ، ضما ألاساسية،وكذا الحصول على حقوقهم  ،للمضايقات والتهميش

 (.00، ص 7202 )براج هيثم ،الخ.ورعاية الصحية...اجتماعي،

 الخاتمة :

 في ختام هذه الدراسة توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها:
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 النتائج:

 الجنسية رابط قانوني بين الفرد و الدولة يترتب عليها اكتساب أهم الحقوق ألاساسية.

 تتمتع الدولة بسلطة تقديرية واسعة في تقنين القواعد الخاصة بالجنسية.

 الجنسية ينتج عنها فرد بال موطن وهوية.انعدام 

و  0010يحاول املجتمع الدولي تقليص عدد حاالت انعدام الجنسية من خالل التشجيع الانضمام التفاقيتي 

 بشأن انعدام الجنسية. 0020

 غالبا ما يكون سبب فقدان الجنسية صعوبة القواعد املحلية للدولة مانحة الجنسية.

 التوصيات:

 0001ان.إلانسوق قالعالمي لح إلاعالنيكفله القانون الدولي من خالل  املبدأهذا  ألافراد؛ إذ أنين عدم التميز ب

 وثائق امللف ومصاريفه.العديمي الجنسية عن طريق التخفيف من  ألاقلياتتسهيل تجنس ملجموعات 

تسهل  ين داخلية موادوهذا عن طريق تضمين قوان، ي ولد فيه ذبالحصول على جنسية البلد ال لألطفالالسماح 

 .ذلك

 الجنسية. لألشخاص إصدار وثائقالتي ال تخول  ، أو إلاجرائيةالقضاء على العقبات سواء القانونية 

 قائمة املراجع واملصادر:

 م .7270الدليل إلاقليمي الخاص بقوانين الجنسية ، جامعة الدول العربية ، مايو  .0

 ، جامعة أكسفورد.7200، مايو ، 02 مركز دراسات الالجئين، نشرة الهجرة القسرية .7

من جدول ألاعمال التقرير السنوي  .و 7مجلس حقوق إلانسان، الدورة الخامسة والعشرون البندان  ..

ملفوضة ألامم املتحدة السامية لحقوق إلانسان وتقارير املفوضية السامية وألامين العام، تعزيز وحماية جميع 

ة والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، حقوق قتصاديالاحقوق إلانسان املدنية والسياسية و 

 .إلانسان والحرمان التعسفي من الجنسية

البرملاني  حادالاتاملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، الجنسية وانعدامها، دليل البرملانيين ،  .0

 ..0، 07، ص 7221الدولي، 

من جدول ألاعمال التقرير السنوي  .و 7خامسة والعشرون البندان مجلس حقوق إلانسان، الدورة ال .1

ملفوضة ألامم املتحدة السامية لحقوق إلانسان وتقارير املفوضية السامية وألامين العام، تعزيز وحماية جميع 

ق و ة والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، حقالاقتصاديحقوق إلانسان املدنية والسياسية و 

 إلانسان والحرمان التعسفي من الجنسية.

 منه . 10دخل حيز النفاذ بموجب املادة  0020بروتوكول الاختياري بشأن اكتساب الجنسية  .2

أم د حيدر ادهم عبد الهادي ، سحر جاسم معن، مشكلة انعدام الجنسية وأثارها في حقوق إلانسان، جامعة  .2

 .52، العدد72ساسية ، املجلد بغداد، كلية الحقوق، مجلة كلية التربية ألا 
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كانون  0في دخلت حيز النفاذ  0020اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز العنصري  .5

 .00 ، وفقا للمادة1969 الثاني/يناير

 .0ودخلت حيز النفاذ  في  0020أب  2.اعتمدت في  0020اتفاقية خفض حاالت انعدام الجنسية لعام  .0

 منها . 05بموجب املادة  0021ديسمبر 

أيلـول  /سـبتمبر  .فـي دخلت حيز النفاذ  0020اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد املرأة لعام  .02

0050. 

ودخلت حيز  0010أيلول  75اعتمدت في  0010اتفاقية ألامم املتحدة بشأن وضع عديمي الجنسية لعام  .00

 منها . 0.بموجب املادة  0022حزيران  2النفاذ في 

 .57املؤرخ في جريدة رسمية عدد  007-72بموجب  املرسوم الرئاس ي  7272 تعديل دستور  .07

 .01جريدة رسمية عدد  7221فبراير  72املؤرخ في  20-21قانون الجنسية بموجب ألامر  رقم  ..0

ة الدولية / جامعة بسكرة، مجل الاتفاقياتخرش ي عمر، وضعية عديمي الجنسية بين التشريعات الوطنية وا .00

 .7205، 1، العددالحقوق والحريات

 .7202املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين ، تم النشر من قبل مفوضية /، نوفمبر  .01

براج هيثم، رسالة ماجستير بعنوان: الوضعية القانونية لعديمي الجنسية، قسم الحقوق ، كلية الحقوق  .02

 .م7205\7202البواقي، أموالعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي 
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 جامعة بشار    -حقوق   -طالبة دكتوراه   -فاطمةيحـــــي  ط.د.  

 yahia.fatma@univ-becher.dzالبريد الالكتروني:                 

 جامعة بشار -حقوق   -طالبة دكتوراه  - فاطمة زهرةجرايد ط.د. 

 djeraid.fatima@univ-bechar.dz البريد الالكتروني

 (الالجئون  ألاطفال لحقوق  الدولية القانونية الحماية آليات)
 :امللخص

استقرارا، و تتأثر ألافراد واملجتمعات البشرية باألزمات والنزاعات والحروب، مما يجعلهم يلجؤون للدول ألاكثر سالما وأمنا 

واملواثيق الدولية حماية قانونية لحقوقهم في ظل تلك الظروف، ومن بين أهم  الاتفاقياتوقد تكرست بموجب عديد ا

ال في مداخلتنا املعنونة بآليات الحماية القانونية الدولية لحقوق ألاطف هسنتناول الفئات املعنية بالحماية ألاطفال، وهو ما

 الالجئون.

 املفتاحية: حقوق، اتفاقية، أطفال الجئون، حماية، دول، مادة.الكلمات 

Résumé: Les individus et les sociétés humaines sont touchés par les crises, les conflits et les guerres, ce qui 

les pousse à recourir aux pays les plus pacifiques, sûrs et stables, et de nombreuses conventions et pactes 

internationaux ont établi une protection juridique de leurs droits dans ces circonstances, et parmi les 

groupes les plus importants concernés par la protection sont les enfants, dont nous parlerons dans notre 

intervention intitulée Mécanismes de protection juridique internationale des droits humains des enfants 

réfugiés. Mots-clés : droits, convention, enfants réfugiés, protection, états, matériel 
 

 ثتني:   نبذة تعريفية عن الباح
 

شهادة  ،املركز الجامعي علي كافي ،والية تندوف. عام،تخصص قانون 0392،دورة جوان  شهادة ماستر ط.د. يحي فاطمة : .9

 ، املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.0399تكوين متخصص في رتبة نائب مقتصد، دفعة جويلية

ت وأيام بمداخالت في ندواكما شاركت  بشار. ، مركز التكوين املنهي الزاوي دمحم،0331شهادة في إلاعالم آلالي، دفعة جانفي

مداخلة مشتركة مع أستاذتي ابن خليفة سميرة بعنوان آلاليات القانونية ملكافحة ظاهرة  -دراسية، وملتقيات وطنية ودولية منها:

العنف الرياض ي في الجزائر بمجلة مجلة الدراسات القانونية ومسؤولية املهنيين بيوم دراس ي حول التشريع الرياض ي في الجزائر 

القيام بمهمة التدريس باملركز الجامعي علي كافي إلى جانب وهناك الكثير من املداخالت ألاخرى  –بشار.  - بجامعة طاهري دمحم

 . 0309/0300واملوسم الحالي:  0303/0309بتندوف بكلية الحقوق والعلوم السياسية للموسم الجامعي:

شهادة تكوين ر ، والية بشا طاهري دمحم،شهادة ماستر إدارة وصفقات عمومية جامعة فاطمة زهرة :  دط.د. جراي .0

بمداخالت في ندوات . كما شاركت 0332سيدي بلعباسوالية  ،جيال لي اليابس  خاصة بالكفاءة املهنية للمحاماة جامعة

 مداخلة بعنوان تقييد الدولة لألسعار كاستثناء على مبدأ حرية املنافسة  -وأيام دراسية، وملتقيات وطنية ودولية منها:

مداخلة مشتركة مع زميلتي طالبة  -بشار-طاهري دمحم  بجامعة حرية املنافسة في القطاع العام والخاصة حول ندو 

آلية إلاقصاء في حماية الصفقات العمومية بجامعة تيزي وزو امللتقى حول  الدكتوراه يحي فاطمة تحت عنوان دور 

 . العمومية وتفويضات املرفق العامالصفقات -نحو إستراتيجية محدثة إلنعاش الاقتصاد الوطني
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 :مقدمة

شهدت البشرية منذ خلق إلانسان آليات لحماية حقوقها بصفة عامة، وحقوق ألاطفال بصفة خاصة، في    

عرفت املادة الثانية من ، وفي ذلك فقد مختلف الظروف والوضعيات، لعل وضع اللجوء أحد هاته الحاالت

الالجئ  00.7بشأن املركز القانوني لعديمي الجنسية والالجئين الصادرة سنة قرارات املعهد القانوني الدولي 

بأنه " كل شخص بسبب أحداث سياسية وقعت في إقليم الدولة التي كان من رعاياها غادر برضاه، أو بغيره، 

هذا إلاقليم أو ظل خارجه دون أن يكتسب جنسية جديدة، أو يتمتع بالحماية الدبلوماسية ألية دولة 

 .(070، صفحة 7200-7205)بوجمعة، خرى"أ

فكرة اللجوء تعد مشكلة عاملية تواجه مختلف دول العالم، حيث ال تنحصر في حدود زمانية أو مكانية، بل ف   

اس ي، لسيتشمل جل أن لم نقل كل دول العالم، وتتعدد أسبابها منها انتهاكات حقوق إلانسان، والاضطهاد ا

 باإلضافة للنزاعات املسلحة بل وحتى غير املسلحة.

ا على الكنائس، ليصبح حالي الكعبة املشرفة، في العصور القديمة اللجوء يتم على مستوى املعابد، وقد كان

من تمنح مساحة من أراضيها، في حين دول أخرى  من الدول  ناكهمستوى الدول، كما تغيرت الكيفية التي بها، 

نف ص وعليه يحظى الالجئون بصفة عامة بحماية لحقوقهم مهما كان نوع أو ناء مخيمات لهم،....إلخ.تقوم بب

هاته الحقوق، والتي تختلف بحسب خصوصيات وإمكانيات دول العالم، لذلك ترى املفوضية السامية لألمم 

قبل الدول أو مفوضية  الحماية الدولية لالجئين بأنها عمليات التدخل من UNHCR املتحدة لشؤون الالجئين

ألامم املتحدة لشؤون الالجئين بالنيابة عن ملتمس ي اللجوء والالجئين من أجل ضمان الاعتراف بحقوقهم، 

وأمنهم، وسالمتهم، وحمايتها وفقا للمعايير الدولية. وتشمل عمليات التدخل هذه، ضمان احترام مبدأ عدم 

، وتيسير وصولهم إلى إجراءات عادلة من اجل تقرير وضع الطرد، والسماح لالجئين بالوصول إلى بر ألامان

ن ) املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤو وتطبيق معايير إنسانية للمعاملة وتنفيذ الحلول الدائمة الالجئ،

 .(070، صفحة 7220الالجئين، 

حماية خاصة لحقوق ألاطفال الالجئون، كونهم الحلقة  وباعتبار ألاطفال جيل املستقبل، فقد تقررت    

ألاضعف وألاكثر تضررا في كافة ألاوضاع، وقد تنوعت آليات الحماية املقررة لحقوقهم، حيث تأخذ عدة 

 إذ توجد آلاليات القانونية الدولية العاملية، وإلاقليمية الخاصة بحقوق ألاطفال الالجئين.  أشكال،

طرح إلاشكالية املتمثلة في: ماهي آلاليات القانونية املتخذة على الصعيد الدولي لحماية  ارتأينابناءا على ذلك 

 ؟الالجئينل اطفحقوق ألا 

 إلاجابة عن ذلك تكون وفق الخطة التالية:

 الخاصة  املستوى العالمي القانونية علىواملواثيق  الاتفاقياتا ألاول:حور امل

 ينل الالجئاطفحماية حقوق ألا ب

 

ل حقيقة فرضتها ظروف خاصة تتمثل في وضع اللجوء، وقد اطفالدولية لحقوق ألا القانونية إن الحماية    

تعددت وتنوعت الصور التي اتخذتها فمنها ما هو عام، ومنها ما هو خاص، كما أن هناك صنف عالمي، في حين 

 توجد أخرى إقليمية، والتي من أبرزها نذكر ما يلي:

 :ينل الالجئاطفحماية حقوق ألا الخاصة بالدولية العامة  القانونية واثيقوامل الاتفاقياتأوال: ا
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واملواثيق الدولية العامة من التي اتخذت في إطار حرص الهيئات الدولية بمختلف  الاتفاقياتاهناك مجموعة 

 أنواعها على توفير ضمانات لحماية حقوق الطفل الالجئ بشتى ألاشكال، من أهمها نجد:

 مم املتحدة:/ ميثاق ألا 1

حيث يعد ميثاق ألامم املتحدة الوثيقة الدولية ألاولى ذات الطابع العالمي، التي تضمنت النص على مبدأ احترام 

حقوق إلانسان، ويرجع هذا أساسا إلى انتهاء السيطرة ألاوروبية، وقيام عالم يتوقف بقاؤه واستقراره على 

ة، اديالاقتصاحترام حقوق إلانسان املدنية، والسياسية و  التعاون السلمي بين الثقافات، وألاجناس، وعلى

.هذا ويتكون ميثاق ألامم املتحدة من (20-.2، الصفحات 7200-7205)أنور، والاجتماعية، والثقافية

بتاريخ ديباجة مع تسعة عشر فصل، ويضم مائة وإحدى عشر مادة موزعة على تلك الفصول صدر 

، ويعتبر النظام ألاساس ي ملحكمة العدل 0001كانون أول  77، وأصبح نافذ املفعول بتاريخ0001حزيران72

 22ومنها على سبيل املثال تعديل املادة  الدولية جزءا مكمال للميثاق، كما تم إضافة مواد أخرى إلى امليثاق

، 7207)الشاكر، 70بعد أن كان 07ى والاجتماعي ليصل العدد إل الاقتصاديالخاصة بأعضاء املجلس 

 .(21صفحة 

يالحظ عليه أنه لم ينص صراحة بموجب مواد قانونية على حماية حقوق الطفل الالجئ، بل كانت أحكامه  ما

 تنص على حماية حقوق إلانسان بصفة عامة.

 /إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان:2

لعالمي لحقوق إلانسان من ديباجة وثالثين مادة، متنوعة بين حقوق مدنية وسياسية، وحقوق يتألف إلاعالن  ا

، وقد أكد إلاعالن على أن جميع البشر قد خلقوا أحرارا ومتساوين في الكرامة واجتماعيةوثقافية  اقتصادية

 .(077، صفحة 7202)امليساوي،  والحقوق، وأن أحكامه تطبق على الجميع دون تمييز ألي سبب كان.

. ويأتي طابعه 0005يعد إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان خطوة واسعة اتخذها املجتمع الدولي إلى ألامام في عام 

، حيث كانت مبادئ 
ً
ألادبي الاقناعي وسلطته السياسية من الاتفاق على أنه إعالن بمبادئ دولية مقبولة عموما

ل مجتمعة معايير دولية لحقوق  002ا إلاعالن مصدر إلهام ألكثر من هذ
ّ
 من صـكوك حقـوق إلانسان تشِك

ً
صكا

إلانسان. وباإلضافة إلى ذلك نص إلاعالن العالمي بوضوح على الحقوق ألاساسية املعلنة في ميثاق ألامم املتحدة 

 أن إلاقرار بها لجميع أعضاء ألاسرة البشرية من كرامة
ً
أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة. ورغم أن  معِلنا

 بطابعها، وينطبق ذلك 
ً
 عرفيا

ً
 دوليا

ً
 بحد ذاته، فإن بعض أحكامه تعَتَبًر قانونا

ً
 ًُملزما

ً
إلاعالن العالمي ليس صكا

من إلاعالن التي تتناول على التوالي: حق الفرد في الحياة والحرية وألامان على  00و 02و0و 1و.على املواد 

العقوبة القاسية، أو ألإلنسانية أو إلاطاحة بالكرامة؛ وحظر الاعتقال  شخصه؛ وحظر التعذيب واملعاملة أو

 إلى أن يثبت اتهامه
ً
دريب املنهي، )سلسلة التالتعسفي؛ والحق في محاكمة عادلة، والحق في اعتبار الشخص بريئا

 .(22، صفحة 7220

 متنوعة.تحويـل املبـادئ الـتي جـاء بهـا إلاعالن إلـى أحـكام ومعاهـدات دوليـة لقد تم 

 :1866ين لسنة /العهد الدولي3

عهدين دوليين، لكل عهد منهما مجموعة من الحقوق الخاص بها، حتى أن بعض الفقهاء 0022لقد صدر سنة 

 يسمونهم الشرعة الدولية لحقوق إلانسان وهما كما يلي:

 الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية:العهد 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  555  - 

)املؤرخ  ٩٧-ألف )د 7722لقد اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه بقرار الجمعية العامة

منه.لقد تناول العهد جملة من 00، وفقا ألحكام املادة 0022مارس  .7تاريخ بدء النفاذ:  0022ديسمبر  02

ية والسياسية التي تنتمي إلى الجيل ألاول لحقوق إلانسان، وقد أجاز العهد للدولة أن الحقوق والحريات املدن

تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير ال تتقيد بااللتزامات املترتبة عليها بمقتض ى هذا العهد، 

يز على أساس ون الدولي أو التميشريطة عدم منافاة هذه التدابير لاللتزامات ألاخرى املترتبة عليها بمقتض ى القان

من العهد كما تضمن العهد الئحة كبيرة من 20الدين أو العرق أو اللون أو الجنس وألاصل الاجتماعي وفق املادة

 الحقوق والحريات كالحق في الحياة وحظر الاسترقاق والرق والحق في الحرية وحرية التعبير... .....إلخ. 

 ة والاجتماعية والثقافيـة:الاقتصاديالعهـد الدولي للحقوق 

املؤرخ  70-ألف د7722تم اعتماده من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب قرار 

. ويؤكد العهد على ضرورة 0022يناير 0، ودخل حيز النفاذ على املستوى الدولي بتاريخ 0022ديسمبر02في

قافيـة أنتكون حقيقية بالنسبة للجميع أو أنها ة والاجتماعية والثالاقتصاديوضع قوانين تضمن للحقوق 

ستصبح كذلك، وضرورة وجود ضمانات من الدول تكفل إمكان التمتع بهذه الحقوق دون أي شكل من أشكال 

 طــالبيأكـد هذا العهـد على تـوفير الحمايـة لحــق الالجئين و كما  .(HUSSIEN , 2006, p. 29)التمييز

وفي الضــمان  ،هوفي تشــكيل نقابــات عماليــ اللجــوء، وفي الحصــول على ـشروط عمــل عادلــة وتفضــيلية،

تحدة امل كــاف، وفي الحصــول على التعلــيم. كما أوضحت لجنــة ألامم الاجتماعي، وفي تحقيــق مســتوى معيش ي

ة والاجتماعية والثقافية: أن الحقوق الوارد الاقتصاديبالحقوق  املسئولة عــن تفسير العهــد الــدولي الخاص

 عــديمياللجــوء، و  العهـد الـدولي تنطبـق على جميــع ألاشخاص، بمــن فيهم غير املواطنين، كــالالجئين وطــالبي

، 7205) اليازيد ، الجنســية، والعمـال املهاجرين، بغـض النظر عن الصـفة القانونيـة والوثائق الثبوتية

 .(20-22الصفحات 

 ألاطفال الالجئينحماية حقوق بالدولية املتخصصة  القانونية واملواثيق الاتفاقياتثانيا: ا

رف ظ أو بوضع معين أو، ألاطفال الدولية الخاصة بنوع معين من حقوق  الاتفاقياتمجموعة من ا عقدلقد تم 

 :يلي ما نذكر برزها، لعل من أألاطفال الالجئينخاص يتعرض له 

 الخاصة بحمایة ألاشخاص املدنیين أثناء النزاعات املسلحة: 1848/ اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1

منها نصت على ضرورة  10صراحة إلى عدم تجنيد ألاطفال، غير أن املادة 0000لم تشر إتفاقيات جنيف لعام 

ويجوز الضغط عليهم أو الدعاية لتجنيدهم أو  للخدمة في القوات املسلحة، عدم إرغام ألاشخاص املحميين

أطراف النزاع بإتخاذ كافة  0022الفقرة الثانية من البرتوكول إلاضافي ألاول لعام 22تطويعهم، وألزمت املادة 

عمال ألا  التدابير املستطاعة، التي تكفل عدم إشتراك ألاطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشر في

وعلى هذه ألاطراف بالتحديد أن تمتنع عن تجنيد هؤالء الصغار في قواتها املسلحة.  العدائية بصورة مباشرة.

ولم يبلغوا بعد الثامنة عشر أن  ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤالء، ممن بلغوا سن الخامسة عشر

ل ادة الرابعة من البرتوكول الثاني إلاضافي قد أولى لألطفاتسعى إلعطاء ألاولوية ملن هم أكبر سن. كما أن نص امل

لتي ا حماية أوسع تتجلى في الحظر التام لألطفال للمشاركة في العمليات الحربية بصفة مباشرة أو غير مباشرة،

تشمل إلى جانب عمليات القتال أعمال أخرى مثال الذخائر واملؤن، ونقل وتداول ألاوامر واستطالع وجلب 
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، 7202) برطال و بن عطية، ومات والقيام بعمليات تخريبية والقيام بأعمال التجسس والاستخباراتاملعل

 .(002-001الصفحات 

 

 /اتفاقية حقوق الطفل:2

ما ك مادة. 10، وتتكون من ديباجة و0002سبتمبر .2، ودخلت حيز التنفيذ في 0050نوفمبر 72أبرمت في 

 الدول ألاطراف من ناحية قانونية بدمج تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي ألاول الذي يلزم

السلسلة الكاملة لحقوق إلانسان، أي الحقوق املدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية 

فيها حقوق إلانسان ألاساسية  اختياريان. وهّي توضحمادة، وبروتوكوالن  10وتتضمن الاتفاقية  ة.الاقتصاديو 

ر والنمو الطفل في البقاء، والتطو  التي يجب أن يتمتع بها ألاطفال في أي مكان ودون تمييز، ومن هذه الحقوق: حق

إلى أقص ى حد، والحماية من التأثيرات املضرة، وسوء املعاملة والاستغالل، واملشاركة الكاملة في ألاسرة، وفي 

وضع املعايير الخاصة بالرعاية  وتحمي الاتفاقية حقوق ألاطفال عن طريق.حياة الثقافية والاجتماعيةال

زام بتصديقها وبموافقتها على الالت الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية واملدنية والقانونية املتعلقة بالطفل

مت نفسها بحماية وضمان حقوق ألاطفال، إليه، تكون الحكومات الوطنية قد ألز  على هذا الصك أو الانضمام

الاتفاقية الدول ألاطراف بتطوير  كما تلزم .أمام املجتمع الدولي ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام

-00، الصفحات 7225-7222)اليمين ، وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء املصالُح الفضلى للطفل

02). 

 نمشمولون بأحكامها، أل  الالجئين الطفل ليست معاهدة خاصة بالالجئين، إال أن ألاطفال اتفاقية حقوق  إن

عاما،  05تمنح لجميع ألاشخاص الذين ال تتجاوز أعمارهم  الاتفاقية املنصوص عليها في هذه جميع الحقوق 

د معاًيير ألنها تحد الالجئين ل مهمة لجميع ألاطفالالطف ودون أي نوع من أنواع التمييز وتعتبر اتفاقية حقوق 

خاصة  الطفل أهميةوق وقد اكتسبت اتفاقية حق شاملة فهي تغطي تقريبا كل ناحية من نواحي حياة الطفل،

 لشؤون تحدةامل العاملية عليها، كما تطبق مفوضية ألامم املصادقة شبه الالجئين بسبب بالنسبة لألطفال

لة، ) العك كمبادئ توجيهية الطفل على أعمالها عن طريق استخدامها هذه الحقوق  حقوق الالجئين اتفاقية 

 .(02، صفحة 7205

 :1851/ الاتفاقية الخاصة بوضع الالجئين3

 فاقياتالاتوجدت الجمعية العامة لأللم املتحدة أنه من الضروري قيام نظام قانوني موحد يختلف عن ا

املعتمدة بعد الحرب العاملية ألاولى لحماية الالجئين ومعالجة مشكلة انعدام الجنسية، ذلك بعد الحرب العاملية 

الثانية وما أعقبها من تشرد وكشف عن حجم الصورة الحقيقية ملشكلة الالجئين ثم اعتماد اتفاقية ألامم 

 الدولية التي حددت الاتفاقياتوالتي تميزت بأنها أولى ا .لحماية الالجئين 0010املتحدة الخاصة بالالجئين سنة 

الجئا، والتطرق ملسئولية املجتمع الدولي تجاه  للمرة ألاولى وبصورة قانونية الشخص الذي يمكن اعتباره

التي یتعين على الدول  ،حيث نصت على مجموعة من الحقوق ألاساسیة لالجئ(077) ألاتربي، صفحة الالجئين

مراعاتها، بحیث یمكن تقسیم هذه الحقوق إلى مجموعات ثالث، وهي تشمل تلك الحقوق التي تضمن لالجئ 

حقوقا ال تقل عن تلك املمنوحة لألجنبي، إضافة إلى الحقوق التي تكفلها الدولة ملواطنيها، وحقوقا التصل إلى 

ضا تلك املكفولة لألجنبي، على اعتبار أن هذا ألاخير له دولة حقوق مواطن الدولة املضیفة، ولكنها تفوق أی
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كما سمحت للدول ألاطراف بالتحفظ على الكثير من الحقوق الواردة .تحمیه، بینما یفتقد الالجئ لهذه الحمایة

ي، ض عدم التمیيز في تطبیق الاتفاقیة، منها ممارسة الشعائر الدینیة، حق التقا فيها، باستثناء البعض منها وهي

 .(00.-02.، الصفحات 7202)فوزیة ، وعدم الطرد وإلاعادة القسریة

غير أن هناك نوع من عدم التوافق مع الحقوق املقررة لألجنبي، في حال قرار الطرد أو إلابعاد الذي تتخذه دولة 

 ر یختلف مع الالجئ، وبالنظر إلى اتفاقیات الالجئين التيألام اللجوء في حق هذا ألاجنبي، كإكراهه على املغادرة

من  .في الفقرة0010تجعل من مبدأ عدم الرد أو إلاعادة القسرية جوهر الحمایة لالجئ إذ نصت اتفاقیة 

على أنه یحظر على الدولة املتعاقدة طرد الالجئ أو إعادته بأي كیفیة كانت إلى الحدود التي تتهدد فيها  55املادة

ته أو حریته بسبب عنصره أو دینه أو جنسیته أو انتمائه إلى فئة اجتماعیة معینة أو بسبب آرائه حیا

في أدوات قانونية دولية أخرى  املفصلة تفاقية ضمانات لالجئ، وهي حقوق إلانسانكما منحت إلا.السیاسیة

لتحرك ، كما لهم الحق في ايينغير شرع،فال يجب معاملتهم كأجانب لحقوق إلانسان العالمي وعلى رأسها إلاعالن

والتي ، تفاقيةإلا هذه بحقوق حسب بحرية في بلد اللجوء وال يجب تقييدهم دون ضرورة وبالتالي يتمتع الالجئون 

نيف نالحظ أن اتفاقية ج بحماية املدنين، كما جاءت مكملة للنقص الواقع في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة

في تفصيلها لحماية  0000كانت أشمل من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  الخاصة بوضع الالجئين 0010لسنة 

جتماعية والا  ةالاقتصادي الالجئين وتبيني حقوقهم بصورة شاملة وخاصة فيما يتعلق بنصها على الحقوق 

قانون )بلمديوني ، وضع الالجئين في ال الاجتماعية الثقافية ألاساسية مثل العمل والتعليم والصحة، واملساعدة

 .(021، صفحة 7202الدولي إلانساني، 

 يلي: كما وجدت مجموعة من البرتوكوالت الخاصة بحماية حقوق ألاطفال الالجئين لعل أبرزها ما

ة دبروتوكول منع وقمع ومعاقبة إلاتجار باألشخاص، وبخاصة النساء وألاطفال، املكمل إلتفاقية ألامم املتح

إن إلاتجار بالبشر أو إلاتجار باألشخاص هو بيع وشراء البشر، بخاصة  ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية:

ألاطفال والنساء، وما يتعلق بهذا النشاط من أنشطة مكملة، بغرض الاستغالل من قبل املرتكبين جرائم أو من 

جنس ي، إلاستغالل الجنس ي بهدف الربح، الزواج قبل غيره. هذا الاستغالل قد يشمل: السخرة، الاسترقاق ال

كما قد يحدث الاتجار بالبشر في دولة واحدة أو بين أكثر من دولة، وال  باإلكراه، سلب ألاعضاء الجسدية.

يتضمن الاتجار بالبشر بالضرورة نقل الضحية من مكان آلخر. وقد أعلنت الجمعية العامة في ديباجة هذا 

راءات فعالة ملنع ومكافحة الاتجار الظاهرة باألشخاص، وبخاصة النساء وألاطفال، البروتوكول بأن اتخاذ إج

يتطلب نهجا دوليا شامال في بلدان املنشأ والعبور واملقصد، يشمل تدابير ملنع ذلك الاتجار ومعاقبة 

ما نص في املادة الثامنة منه على ضرورة أن تتخذ .ك(010-012، الصفحات 7200-7205)مليــاني ، املرتكبين

الدول ألاطراف التدابير املناسبة لحماية حقوق ومصالح ألاطفال ضحايا املمارسات املحظورة بموجب هذا 

 البروتوكول في جميع مراحل إلاجراءات القضائية الجنائية.

عتمـد وعـرض ا في املنازعات املسلحة:البروتوكول الاختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك ألاطفال 

الـدورة الرابعـة والخمسون  .72املتحدة  لألممللتوقيـع والتصـديق والانضمام بموجب قـرار الجمعية العامـة 

بعين الاعتبار النزاعات املسلحة وتأثيرها ذ . أخ7227فبراير .7، دخل حيز النفاذ في 7222ماي  71املؤرخ في 

طفال وما لهذا الوضع من عواقب في ألاجل الطويل على استدامة السلم وألامن والتنمية، الضار واملتفش ي على ألا 

وكذا استهداف ألاطفال في حاالت املنازعات املسلحة والهجمات بتواجد كبير لألطفال مثل املدارس املباشرة على 
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 خاصة إدراجها التجنيد أهداف محمية بموجب القانون الدولي، بما فيها أماكن تتسم عموما واملستشفيات،

إلالزامي أو الطوعي لألطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم لالشتراك النشط في ألاعمال الحربية 

بوصفه جريمة حرب في املنازعات املسلحة الدولية وغير الدولية على السواء، وإذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز 

ق الطفل يتطلب زيادة حماية ألاطفال من الاشتراك في املنازعات إعمال الحقوق املعترف بها في اتفاقية حقو 

 .(0.0-..0، الصفحات 7200-7205)مليــاني ، املسلحة

 

 ميعلى املستوى إلاقليالقانونية واملواثيق  الاتفاقياتاملحور الثاني: ا

 ينل الالجئاطفحماية حقوق ألا الخاصة ب

 

العديد من الاتفاقات واملواثيق وإلاعالنات املستوى الدولي إلاقليمي عملت على تثبيت مبادئ خاصة ظهرت 

لحقوق إلانسان بمجموعة من الدول كما تضمنت أحكاما ذات صلة بالحقوق ألاطفال الالجئين، والتي من أهمها 

 نذكر على سبيل التمثيل ال الحصر:

 ة بحماية حقوق ألاطفال الالجئين:ألاوروبية املتعلق الاتفاقياتاأوال : 

 تحادالابداية يجب أن نشير إلى أنه هناك مجموعة من بين العديد من املواثيق التي اتخذت في إطار حرص دول 

 لي:ي ألاوربي بمختلف أنواعها على توفير ضمانات لحماية حقوق ألاطفال الالجئين بشتى ألاشكال ومنها ما

 قوق الطفل:الاتفاقية ألاوروبية ملمارسة ح

 20لتصبح سارية املفعول في  0002جانفي  71قد تم اعتماد الاتفاقية ألاوروبية ملمارسة حقوق الطفل في 

،ودعا مجلس أوروبا من خالل نصوص وأحكام الاتفاقية إلى تشجيع حقوق ألاطفال ومصالحهم 7222جويلية 

همهم، وكذا لضرورة إبراز دور العليا، مما يسمح لهم بممارسة حقوقهم السيما في املجاالت العائلية التي ت

سنة، ولهم أن يتمتعوا  05سن  يبلغواالوالدين في ترسيخ هذه الحماية. وتشمل هذه الاتفاقية ألاطفال الذين لم 

قوق رأيه وحقه في طلب تعيين ممثل خاص له، وح والتعبير عنفي إلاعالم  حرية الطفلبحقوق وحريات تتمثل في 

لحقوق ضمانات فعلية تسمح بضمان مصالحهم العليا من خالل لجنة دائمة وتضفي كل هذه ا إجرائية أخرى.

من الاتفاقية. كما  16تسهر على رعاية وحماية حقوق ألاطفال بمختلف أشكالها، حسب ما نصت عليه املادة

إلى  و تعمل هذه اللجنة على إعداد تقارير دورية بعد كل اجتماع من اجتماعاتها إلى الدول ألاطراف في الاتفاقية،

ومنعت الاتفاقية كافة أشكال التحفظ على أحكام ها وهو ما يعد تقدما ملحوظا في .لجنة وزراء مجلس أوروبا

 .(17-10، الصفحات 7200-7202) معنصري، مجال حماية حقوق ألاطفال

 معاهدة أمستردام:

ألاوروبي معاهدة ماستريخت  الاتحادلتعدل معاهدة  0002رأكتوب27جاءت معاهدة أمستردام املوقعة في 

دخلت املعاهدة تغييرات 1999ماي  20املنشئة للمجموعة ألاوروبية، ودخلت حيز التنفيذ في واملعاهدات
َ
،و أ

ألاوروبي، و ذلك بالتركيز أكثر على املواطنة وحقوق إلانسان، و الحث على املزيد من  الاتحادكبيرة على 

قسمت هذه املعاهدة إلى وقد .ة وتحقيق الحريات الاجتماعية و كذا الاهتمام بأمور ألامن والعدالةالديمقراطي

، تضمنهم .0ثالثة أجزاء وملحقا و
ً
، وتسع وخمسون إعالنا

ً
امللحق الخاص باإلعالن الختامي. وتناولت  بروتوكوال

ل، وروبي، وإلاجراءات الخاصة بتأشيرة الدخو ألا  الاتحادألاحكام و القوانين الخاصة بحرية تنقل ألافراد بين دول 
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و حق اللجوء والهجرة، كما نصت على الضمانات الجاري بها العمل لحماية الحقوق و الحريات ألاساسية داخل 

ألاوروبي كاملساواة بين الجنسين، و الابتعاد عن كافة أشكال التمييز بين ألاشخاص و عن تكافؤ الفرص  الاتحاد

ذه فعالة لحماية ه و املعاهدات السابقة أنها كرست ميكانيزمات الاتفاقياتميزها عن غيرها من ا وما.في العمل

ألاوروبي، و ذلك من خالل اعتماد آليات رقابة فعلية، تتمثل في:الرقابة  الاتحادالحقوق وتجسيدها داخل دول 

لمجموعة ألاوروبية ومن قبل القضائية على احترام الحقوق و الحريات ألاساسية، عن طريق محكمة العدل ل

الهيئات واملؤسسات الجماعية؛ في حال تسجيل خروقات أو انتهاكات جسيمة ومستمرة من طرف الدول 

صري، ) معناملجلس ألاوروبي إلغاء بعض حقوقها بما في ذلك حقها في التصويت باملجلس ألاعضاء بإمكان

 .(15-12، الصفحات 7202-7200

 :2557معاهدة لشبونة لسنة 

ألاوروبي  الاتحاد، اكتست حقوق إلانسان في  7220بدخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ في ألاول من ديسمبر 

 تحاداالمرحلة جديدة بتطويرها آلليات الحماية ، حيث استفاد ميثاق الحقوق والحريات ألاساسية الخاص ب

 ألاوروبي في الاتحاديخ من نظام قانوني جديد. حيث أن هذه املعاهدة ستساعد ألاوروبي وبدءا من هذا التار 

 تحادالامواجهة تحديات حقبة العوملة بثقة أكبر وتعطيه قوة دفع للتحرك قدما وتوحيده أكثر. فبمجرد تبني 

موحدة  ةككتل الاتحادألاوربي ألحكام معاهدة لشبونة فإن ذلك يعتبر بمثابة إعالن شكلي لبداية انضمام 

لالتفاقية ألاوربية لحماية الحقوق والحريات ألاساسية التابعة ملجلس أوربا، هذا وقد زودت املعاهدة امليثاق 

بحقوق جديدة كالحقوق الواردة في الاتفاقية ألاوربية، ألاعراف الدستورية الوطنية، الالتزامات الدولية للدول 

ألاوربي ومجلس أوروبا باإلضافة إلى الاجتهادات القضائية  داالتحاألاعضاء، املواثيق الاجتماعية الخاصة ب

 ,GROUSSOT & PECH)لالتحاد ألاوروبي واملحكمة ألاوروبية لحقوق إلانسان الخاصة بمحكمة العدل

2010, p. 137) نصت في  ، في حيناللجوء.هذا وقد نصت املعاهدة بموجب الفصل الثاني منه على حق

 فصلها الرابع على مبادئ التضامن، والتي قي مقدمتها كفالة حقوق ألاطفال.

، 0025أصبحت ســارية املفعــول عــام حيث   لحقــوق إلانسان: الاتفاقيـة ألامريكيةكما توجد في الجانب آلاخر 

حت املقدمـة أن حقـوق وأوض لإلنسان مــادة اشتملت على الحقـوق ألاساسية 57والتــي تتضــمن مقدمــة و

الشيخلي )له ملجرد كونه إنسانا وليس على أساس كونه مواطن في دولة معينة إلانسان وحرياتـه ألاساسية تثبـت

في ميثاق منظمة الدول ألامريكية عدة مبادئ أساسية تتعلق بحماية  توردهذا وقد .(.00، صفحة .722، 

سان و املحافظة عليها، كما تمت املصادقة في مؤتمر بوجوتا على نص آخر له أهمية بالغة في مجال حقوق إلان

ألامريكي لحقوق و واجبات إلانسان" الذي يشبه في محتواه إلى حد  حقوق إلانسان و هو ما أطلق عليه "إلاعالن

 .(.25، صفحة 0550ي ، )ساس إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان كبير

 إلافريقية املتعلقة بحماية حقوق ألاطفال الالجئين: الاتفاقياتثانيا: ا

املتعلقة بحماية حقوق ألاطفال الالجئين ، من أبرزها  الاتفاقياتلقد أبرمت الدول إلافريقية مجموعة من ا

 نجد:

 1868إفریقیا اتفاقیة منظمة الوحدة إلافریقیة املحددة ملشكالت الالجئين في 

، اعتمد مجلس رؤساء الدول والحكومات في دورته السادسة بأدیس أبابا هذه الاتفاقیة 0020سبتمبر  02في 

أكدت هذه الاتفاقیة مجددا التعریف الذي أتت به اتفاقیة 0050جویلیة  72والتي دخلت حيز النفاد في 
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، وقامت بتوسیع هذا التعریف 0022داء بها ، وكذا البروتوكول امللحق آخر هو معیار العدوان، الاعت0010

كما تم إدخال إضافات مهمة  . من خالل الاحتالل من قبل دولة أجنبیة، أو حدوث أزمات أو اضطرابات داخلیة

فیما یخص حق اللجوء، وجعلته ضروري یجب على الدول منحهم اللجوء، كما فسرت مبدأ العودة الطوعیة 

، الصفحات 7207)دمحم ، الدولي، وألحت على الدول في تقاسم ألاعباء ... الخ للوطن وذلك ألول مرة في القانون 

02-00). 

 إلافريقي لحقوق  إلانسان و الشعوب: امليثاق

الذي طرح للتوقيع عليه من جانب حكومات الدول إالفريقية خالل  امليثاق مشروع على تمت املوافقة باإلجماع

 الذي حدد امليثاق تمت املصادقة عليه من قبل ثلثي دول و هو احد الدول ،و 0050في يونيو بكينيا قمة  نيروبي

 ل ألاطرافالدو  إن امليثاق من ديباجة و ثمانية و ستين مادة ، وقد جاء في الديباجة دخوله حيز التنفيذ ويتألف

 الحرية و املساواة بمبادئ تمسكها إفريقيا و تؤكد على يف إزاء كافة أشكال الاستعمار تمسكها امليثاق تؤكد على في

يمكن املدنية والسياسية ال  والعدالة و الكرامة و قناعتها بأنه أصبح من الضروري تكافل اهتمامهم بأن الحقوق 

 في التمتع بالحقوق بين الدول. ة و الاجتماعية و الثقافية خاصةالاقتصاديفصلها عن الحقوق 

ايجابية تسجل للميثاق إالفريقي، حيث أن  الحق في اللجوء" يعد إشارة "على الحق ألاخرى و الواقع أن النص 

 يكان النص على هذا الحق ف هذا الحق لم يرد النص عليه في العهد الدولي للحقوق املدنية و السياسية وربما

ة موجات من النزوح و الهجر كانت تعاني منه هذه القارة، فقد شهدت  انعكاسا للواقع الذي إالفريقي امليثاق

 إرادية. ألسباب إرادية أو غير

 العربية املتعلقة بحماية حقوق ألاطفال الالجئين: الاتفاقياتثالثا: ا

 قامت الدول العربية بإصدار عدة مواثيق متعلقة بحماية ألاطفال الالجئين، من أهمها مايلي:

 1894ميثاق حقوق الطفل العربي 

بتونس،  0052ألاول للطفل العربي الذي انعقد في الثامن إلى العاشر من أفريل سنة  لقد أقر املؤتمر العربي

إنجاز مشروع ميثاق حقوق الطفل العربي، وبعد سنتين عرضت السكرتارية العامة لجامعة الدول العربية 

 22إلى 20ن املشروع على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية أثناء اجتماعهم في الدورة الرابعة ملجلس بتونس م

حيث تبنوا ميثاق حقوق الطفل العربي. ولقد اشتمل ميثاق حقوق الطفل العربي على خمسين  .005ديسمبر 

مادة توزعت بين عرض املبادئ وكذا املتطلبات والوسائل وتوجهات العمل العربي املشترك وألاحكام العامة 

بحقوق الطفل العربي، ومن بين الحقوق  إضافة إلى مقدمة حددت منطلقات الدول العربية لوضع ميثاق خاص

ألاساسية التي تضمنها هذا امليثاق التأكيد على  الحق في الرعاية والتنشئة ألاسرية ، والتأكيد أيضا على حقه في 

ألامن الاجتماعي والرعاية الصحية له وألمه، وكفالة حقه في التعليم املجاني والتربية ، وحقه في رعاية الدولة من 

مضمون امليثاق العربي لحقوق الطفل كمانص .(57، صفحة 7205)شبري و مناصرية ، لالاستغال

على إنشاء صندوق عربي لتنمية الطفولة ورعايتها، إنشاء منظمة عربية للطفولة، تعزيز التعاون العربي .005

 تقديم أولوية مقدمة للصناعات املتصلة بتنمية في مجال توحيد املصطلحات، والنظم إلاحصائية ألاساسية،

الطفولة وتوفير حاجاتها، إنشاء مؤسسة عربية ألد باألطفال، وصحافتهم، وتعميم لقاءات ومناقشات ثقافية 

وفنية ورياضية لألطفال العرب، الاهتمام باألطفال العرب في املهجر، ورعاية الطفل الفلسطيني في مختلف 

ملحتلة وخارجها، غير أن العمل العربي في مجال حماية الطفل العربي الالجئ يعد ضعيفا موقعه داخل ألاراض ي ا
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ن م جدا، فاألمر يتطلب اتخاذ كموقف عربي يكرس الالتزام الفعلي بضمان حقوق الطفل الالجئ، وانتشاله

 .(7270لحماية الطفل ، )الجانب القانوني  التشرد في املخيمات وفي قوارب املوت

 العربي لحقوق إلانسان: امليثاق

مادة موزعة على ثالثة أقسام رئيسية، يستمد أحكامه  .1. يتألف من ديباجة 7220حوله سنة  الاتفاقتم    

 ، باإلضافة ألحكام الشريعة إلاسالمية.0022من املواثيق الدولية العامة املتمثلة في العهدين الدوليين لسنة 

ن أبرز الحقوق التي نص عليها امليثاق في مجال الحقوق السياسية منح حق اللجوء السياس ي، حيث نص على م

أن تعهد الدول العربية بمنح كل شخص يقيم على أراضيها الحقوق والحريات املعترف بها كافة دون تمييز بسبب 

الثروة أو امليالد، كما نصت على حظر العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياس ي أو 

  (725-722، الصفحات 7207-7200)بن نولي ، تسليمي الالجئين السياسيين

 : 1882إعالن حول حمایة الالجئين وألاشخاص النازحين في العالم العربي -3

العربیة الرابعة حول اللجوء وقانون الالجئين في  م من خالل الندوة0007نوفمبر  00صدر هذا إلاعالن في 

مها معهد سان ریمو الدولي للقانون الدولي إلانساني، بالتعاون مع كلیة الحقوق بجامعة 
ّ
العالم العربي التي نظ

القاهرة، تحت رعایة املفوضیة السامیة لشؤون الالجئين.وأكدت املادة ألاولى منه، على حق كل شخص أن 

ة داخل بلده وحقه أیضا في الانتقال إلى بلد آخر.كما أشار هذا إلاعالن إلى عدم جواز طرد أو یتحرك بكل حری

إعادة أي الجئ إلى بلد یتعرض فیه لالضطهاد، وكذا حقه في طلب اللجوء واعتباره عمل إنساني، كما تدعوا 

 م على الانضمام إلیه0022م وبروتوكولها امللحق بها سنة 0010الدول العربیة التي لم تصادق على اتفاقیة 

م، وكانت الدول العربیة .722دول عربیة فقط وذلك إلى غایة  20وقد صادقت على الوثیقتين السابقتين 

 .(002، صفحة 7207)خضراوي، إلافریقیة السباقة إلى التوقیع والتصدیق على الوثیقتين

 

شكلت منظومة حماية لحقوق ألاطفال الالجئين  املواثيق والصــكوك القانونية، الـتي كما تم صــدور العديــد مــن

 :نذكر منها

 املنظمة الاستشـارية القانونيـة ألاسيوية مبـادئ بـانكوك حـول وضـع ومعاملـة الالجئين، تـم اعتمادها في -

 .1866إلافريقية سنة 

 .1876لالجئين  املعنية بالحالة الواقعية ألاوروبي توصيات املجلس -

 .1894إعالن قرطاجة بشأن الالجئين لدول أمريكا الالتينية عام  -

ألاوروبي بشــأن املعايير الــدنيا لتأهيــل ووضــع رعايــا البلــد الثالــث وألاشخاص  الاتحادتوٕجهـات مجلــس  -

لحماية املمنوحة عام عـديمي الجنسية كالالجئين أو غيرهم ممن يحتاجون إلى الحماية الدولية ومحتوى ا

 .(.2-27، الصفحات 7205) اليازيد ، 2554

ائية الجن نظام روما ألاساس ي الناظم لعمل املحكمة الخصوص قوانين متممة وعلى وجه إلى جانب ذلك هناك   

العرفي  والقانون الدِولي املتحدة ألامم ميثاقألامن امللزمة الصادرة و للفصل السابع من  مجلس وقرارات الدولية

 .(00، صفحة 7205) العكلة،  وأحكام املحاكم وآراء الفقهاء
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 الخاتمة

 

حاولنا في هذه املداخلة تسليط الضوء على آليات الحماية القانونية الدولية لحقوق ألاطفال الالجئون من   

صل ، العامة منها والخاصة، وعليه تم التو وإلاقليميةواملواثيق القانونية العاملية  الاتفاقياتخالل استعراض ا

 النتائج والتوصيات تتمثل أهمها في:لجملة من 

 لحمايتها. دعي إلى إقرار آلياتمما  شغلت فكر وبال الجميعل الالجئون حقوق ألاطفا

 آلاليات وألاجهزةرصدت لحقوق ألاطفال الالجئون مجموعة قانونية دولية لحمايتها وتقررت مجموعة من 

 لضمان تحقيق ذلك.

هناك  نإجئون، بل واملواثيق الدولية التي نصت على حماية حقوق ألاطفال الال  الاتفاقياتمجموعة من ا توجد

 منها ما نص على فئة معينة من الحقوق.

التي تقوم عليها جميع النصوص القانونية الدولية املتعلقة بحقوق  ألاساسيةالشرعة الدولية القاعدة  دتع

 ألاطفال الالجئون.

 إالته مايقانونية خاصة باحترام حقوق ألاطفال الالجئون وضمان ح آليةالدولية  وألاجهزةلم تترك الهيئات 

عامة تناولت جميع الحقوق كاإلعالن العالمي  سواءترسانة قانونية دولية  زيادة على وجودونصت عليها، حيث 

 مؤتمراتعدة ، قامت بعقد الالجئ والعهدين الدوليين، أو خاصة كاملعنية بحقوق الطفل إلانسانلحقوق 

 ال الالجئون.الخاصة بحقوق ألاطف إلاعالناتمجموعة من  وإصدارجتماعات، إو 

 راءاتإلاجاتخاذ بضرورة بل أحيانا ألزمتها الدول املنظمة لها  وإلاقليميةدعت النصوص واملواثيق الدولية 

 ألاطفال الالجئون. والتدابير القانونية والعملية التي تحقق حماية حقوق 

تها نتائجها لعل في مقدمعراقيل وعوائق التي تحول دون تحقيق آليات الحماية القانونية الدولية لتوجد عدة 

 ، أو التوقيع عليها بتحفظ.إلاقليميةالدولية أو  الاتفاقياتإمكانية امتناع الدول عن التوقيع على ا

الواقع  إال أن، وإقليميةإصدار مجموعة من آلاليات القانونية من اتفاقيات ومواثيق دولية  من رغمعلى ال

حدث يحقوق ألاطفال الالجئون ولعل ما عتداءات على امليداني يثبت العكس، نظرا ملا نشاهده من انتهاكات وا

 .، إلخوإثيوبياما يفعل بإخوتنا في فلسطين والعراق وبورما  منهاع العالم ما يثبت ذلك افي بقلهم 

 بناءا على ذلك نرى بمجموعة من التوصيات منها:

 بكافة أنواعها. ريع دولي موحد وملزم للدول خاص بحماية حقوق ألاطفال الالجئون إصدار تش ينبغي

 تفعيل العمل باألجهزة القضائية املتخصصة بحماية حقوق ألاطفال الالجئون. يجب

والشعوب بكافة بقاع العالم في توفير الحماية لحقوق ألاطفال الالجئون وتجسيد ذلك  ألافرادضرورة مساهمة 

 يدان.على ارض امل

 يجب أن تتظاهر وتتعاون جميع دول العالم قصد تجسيد حماية فعلية لحقوق ألاطفال الالجئين.

ضرورة نشر الوعي وثقافة احترام حقوق ألاطفال الالجئون بكل الوسائل العادية أي التقليدية بدءا من العائلة 

 املجتمع، واستغالل أدوات ووسائل التكنولوجيا الحديثة في ذلك. إلى

ورة إلاهتمام بالجانب الديني من خالل الدروس والخطب الدينية على مستوى املساجد، بل حتى على ضر 

 . ن حقوق ألاطفال الالجئو مستوى الفضاء إلافتراض ي، من خالل الحث على إلاهتمام وتوفير الرعاية والحماية 
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دى الجيل لعلى مستوى املدارس  احمايتهثقافة ويكرس  ألاطفال الالجئون  وضع منهاج يعنى بحقوق  حبذا لو يتم

 .الخاصة بهاوملا ال يتم وضعه كمقياس ضمن املناهج الدراسية  الناش ئ في مختلف دول العالم،

 

 قائمة املراجع:

 * الكتب:1

 .0550،دار الكتاب الجديد املتحدة، بيروت،  5ساس ي سالم الحاج، املفاهيم القانونية لحقوق إلانسان، ط  .0

إلانسان بين القانون الدولي لحقوق إلانسان والقانون الدولي إلانساني والشريعة إلاسالمية، مظهر الشاكر، حقوق  .7
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 الجزائر

 

 الالجئين وضعية مع املدني املجتمع ومنظمات الجزائرية الدولة سياسات تعامل )الية
  )وآلافاق الواقع في دراسة :السوريين

 
 :امللخص

 

ة التي تشغل تفكير العالم اليوم، حيث تشهد تعتبر مسألة الهجرة واللجوء من أهم الظواهر الاجتماعيّ 

عاني والحروب التي ت ،ألازماتالناتجة عن ة موجات من النازحين هرًبا من الظروف الصعبة املنطقة العربيّ 

في دول أخرى، وتعد الجزائر من الدول التي شهدت تدفق عدد  الاستقرارمن و ، باحثين عن ألا ممنها بلدانه

زمة في سوريا، لذلك عمدت على انتهاج سياسة ومن بينهم السوريين منذ بداية ألا ، كبير من الالجئين

قدمها واملساعدات التي ت ،ة، وكذا التدخالتي مختلف الجهود الحكوميّ ة الحتوائهم، وتجسد ذلك فإنسانيّ 

ويسهل عليهم الاندماج في املجتمع الجزائري. وسنحاول من  ،منظمات املجتمع املدني بما يحفظ حقوقهم

 ينوالتكفل بالالجئ ،ة في تقديم املساعدةخالل هذه الورقة البحثية الوقوف على املساهمة الجزائريّ 

 .ألوضاعهمحلول بشأن التحسين ألافضل بعض الوكذا تقديم  ،السوريين
 

   :تنينبذة تعريفية عن الباحث
 

وماستر  ،03/32/0392بتاريخ متحصلة على شهادة ليسانس تاريخ عام ، 09/31/9112من مواليد بو عزيز: حنان .2

في  التكوين العالي مسجلة فيبقاملة،  9122ماي  2، بجامعة 92/99/0303بتاريخ تاريخ املغرب العربي  :تخصص

، 9ة نتاريخ الجزائر املعاصر بجامعة بات :، تخصص0303/0309موسم الجامعي لل LMDالطور الثالث دكتوراه 

زائر، ودول للج حول التاريخ املعاصر، تدور مواضيعها والدولية ،مشاركة في عدد من امللتقيات العلمية الوطنية

 ومنهجية البحث التاريخي. املغرب العربي،

والاجتماعية، تخصص: تاريخ عام، الصادرة عن جامعة  الانسانيةتحصلت على شهادة الليسانس في ميدان العلوم .بسمة الحق : 6

 ،طالبة سنة أولى دكتوراه : تاريخ وحضارة املشرق إلاسالمي.ماستر تخصصشهادة و  .03/2/0392قاملة بتاريخ  9122ماي  2

واملجتمع والاقتصاد في املغرب ألاوسط في العصر الوسيط، منتسبة إلى مخبر الجزائر: التاريخ والثقافة واملجتمع،  تخصص: العلم

 شاركت في العديد من امللتقيات العلمية الوطنية والدولية. -9-جامعة الحاج لخضر باتنة ب
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 :مقدمة

آثار بشرّية مدمرة، أخطرها على الاطالق قضية اللجوء، الى  7200لقد أدت ألازمة السورّية منذ اندالعها سنة     

التي تحولت الى أكثر املشكالت املعقدة واملطروحة في املجتمع الدولي، فقد نتج عن الصراع الدموي الداخلي 

التزايد العددي لتدفق الكثير من موجات الالجئين السوريين الى مختلف أنحاء دول العالم، فأصبحت سوريا أول 

، زيادة الاستقرارماليين سوري الجئ يحتاجون الى ألامن، والغذاء، و  2صدرة لالجئين في العالم، بأكثر من دولة م

ألاخرى، وقد استقبلت الدول املستضيفة خاصة الدول املجاورة وعلى رأسها تركيا العدد  الانسانيةعن الخدمات 

عدًدا معتبًرا منهم، وكانت الجزائر الدولة ألاكبر من املهاجرين السوريين، كما تستقبل دول شمال افريقيا 

املغاربية السباقة الحتواء أكبر تدفق ملوجات الالجئين السوريين في املنطقة، معتمدة على التعامل الحسن 

لحكوماتها، وكذا منظمات مجتمعها املدني، لتتكافل الجهود من أجل حماية الالجئين، وتحسين وضعيتهم في 

التقديم سنحاول إلاجابة على إلاشكالية التالّية: ما وضعّية الالجئ السوري في الجزائر؟ الجزائر. ومن خالل هذا 

فيما تمثلت سياسة الحكومة الجزائرية في التعامل مع الالجئين؟ والى أي مدى ساهم املجتمع املدني في ترقية واقع 

 م في التحسين الافضل لظروفالسوريين املتواجدين بالجزائر؟ وماهي الافاق والحلول التي يمكن ان تساه

 الالجئين السوريين في الجزائر؟ 

ولإلجابة على إشكالية الورقة البحثّية ارتأينا وضع خطة عمل مقسمة الى عدة محاور: ألاّول: سنحدد فيه    

حماية لبعض املفاهيم الخاصة بالدراسة، واملحور الثاني: سنتتبع فيه التشريعات الدولّية، وإلاقليمّية، والوطنّية 

الالجئين، أّما املحور الثالث: سنقف من خالله على وضعية الالجئ السوري في الجزائر، وفيما يتعلق باملحور 

الرابع والخامس: سنعالج فيه طبيعة السياسة التي اتبعتها الحكومة الجزائرية في التعامل مع الالجئين السوريين، 

قديم الدعم للنازحين، وخصصنا املحور ألاخير: لتقديم آلافاق والجهود التي بذلتها منظمات املجتمع املدني لت

 املستقبلّية، والحلول من أجل تحسين واقع الالجئين السوريين في الجزائر.

 املحور ألاّول: تحديد املفاهيم

ان طبيعة املوضوع تفرض علينا ضبط وتحديد أهم املصطلحات الواردة في البحث، لذلك سنقدم عدة مفاهيم 

 تلك املصطلحات:ألهم 

اختلف فقاء القانون الدولي في وضع تعريف ملصطلح الحماّية الدولّية، بين موسع ومضيق  الحماية الدولّية:

واملعاهدات والاعالنات املتعلقة بالحماية لم تورد تعريًفا محدًدا لها.  الاتفاقياتملفهوم الحماية، كما نالحظ أن ا

 ونذكر البعض من هذه التعاريف:

على أنها تقوم بإنفاذ قوانين البلد، وتعمل على حماية  املفوضّية السامّية لحماية الالجئين الحماية:عرفت 

مواطنيها وفًقا لهذه الاحكام، وعندما تكون الحكومات عاجزة أو غير مستعدة للقيام بذلك في أحيان كثيرة أثناء 

حيان الى بلد آخر، حيث يتم تصنيفهم صراع أو حرب أهلية يفر أشخاص كثيرون من أوطانهم وفي أغلب ألا 

مركز ) كالجئين، ونظًرا ألنهم لم يعودوا يتمتعون بحماية حكوماتهم فإن املجتمع الدولي يضطلع بهذا الدور.

 (7270الدعم، 

ا، وأن السلطة تم
ً
امات، وتعني ارس عليهم التز أّما فرانسوا بوشيه سولينيه فكتب: "تعني إلاقرار بأن لألفراد حقوق

الدفاع عن الوجود القانوني لألفراد الى جانب وجودهم املادي، لذلك تعكس فكرة الحماية جميع إلاجراءات 
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 تفاقياتالااملادية التي تمكن الافراد املعرضين للخطر من التمتع بالحقوق، واملساعدة املنصوص عليها في ا

، صفحة 7200)حنطاوي،  غاثة أن تكرس هذه القوانين بصوة ملموسة".الدولّية، وفي كل حال على منظمات إلا 

001) 

ومنه تكمن الحماية الدولّية أساًسا في اتخاذ العديد من إلاجراءات العامة التي تمارسها ألاجهزة املختصة في ألامم 

رام اللتزاماتها باحت املتحدة، أو ما تمارسها أجهزة الحماية الدولّية الخاصة املسؤولة عن مراقبة تنفيذ الدول 

ميثاق ألامم  التي تلت الاتفاقياتحقوق الانسان، والتي أنشأت بموجب اتفاقيات الوكاالت الدولّية املتخصصة، وا

 (001، صفحة 7200املتحدة. )حنطاوي، 

: الش يء غير القابل لألسر asytonكلمة التينية من أصل يوناني  وهي، asytumتعني كلمة اللجوء  اللجوء: 

أو املكان الذي يمكن للفرد اللجوء اليه بهدف طلب الحماية، وقد يكون هذا املكان مقدًسا كاملعبد أو الكنيسة، 

حيث اعتاد ألافراد في املاض ي على اللجوء الى هذه ألاماكن هرًبا من املالحقة، او قد يقصد به املكان الذي يتم فيه 

أو حيث يتواجد فيه ألاشخاص املسنون أو ألايتام، بمعنى الحماية التي تمنحها دولة فوق  عناية املرض ى عقلًيا،

 (07، صفحة 7201)طالبي املل، أراضيها، أو فوق أي مكان تابع لسلطتها لفرد طلب منها هذه الحماية. 

هم ألافراد أو الجماعات الذين يطلبون الحماية الدولّية في بلد غير بلدهم ألام، وفي  تعريف طالبي اللجوء:

البلدان التي تتبع إجراءات خاصة بها، طالب اللجوء هو الشخص الذي يتم بعد البت نهائًيا بطلب اللجوء الذي 

 ء.في البداية طالب لجوتقدم به من بلد اخر، وقد ال يعترف لكل طالب لجوء بأنه الجئ، لكن كل الجئ يكون 

داخلًيا: يعرف النازحون داخلًيا على أنهم "ألافراد أو الجماعات الذين أرغموا أو أكرهوا على الهرب، أو النازحون 

على مغادرة منازلهم، أو أماكن اقامتهم املعتادة، إما نتيجة أو تجنًبا لتداعيات نزاعات مسلحة، أو حاالت منتشرة، 

عام )تقرير الهجرة الدولية لكوارث من فعل البشر، ولم يعبروا الحدود املعترف بها دولًيا" أو كوارث طبيعية، أو 

 (000، صفحة 7201، 7201

انشأت الجمعّية العامة لألمم املتحدة مكتب تعريف املفوضّية السامّية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين: 

، وقد 0010جانفي 0، وبدأت عملها في 0012/ 07/ 00السامي لشؤون الالجئين في  مفوض ألامم املتحدة

الخاصة  0010منحت الوكالة الجديدة والية محدودة مدتها ثالث سنوات، وانشأت بالتوازي مع اتفاقية عام 

مليون الجئ أوربي  037عادة توطين من أجل املساعدة في إ (71)مؤلف مجهول، صفحة بوضع الالجئين، 

أصبحوا بال مأوى نتيجة للصراع العالمي، غير أنه مع التكاثر السريع ألزمات الالجئين في مختلف أنحاء العالم تم 

مليون  7232تقوم بمساعدة  .722تمديد واليتها كل خمس سنوات، وفي الوقت الحاضر وفق احصائيات 

)حنطاوي،  .0050و 0010ى جائزة نوبل للسالم مرتين عامي دولة، حصلت عل 001شخص في أكثر من 

 (10، صفحة 7200

 املحور الثاني: التشريعات القانونّية املنظمة لحماية الالجئين

 على املستوى الّدولي  -أ

اذا استثنينا العوامل الطبيعية املؤدية الى النزوح واللجوء، فقد برزت قضية اللجوء خالل الحربان العامليتان 

وما تبعها من حروب ونزاعات أهلية وحدودية، وكذا ممارسات  0001-0070والثانية  0000-0000ولى ألا 
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وكان التشريع القانوني لحماية الالجئين قد استمد  (752، صفحة 7222)الوالي، أنظمة الحكم الدكتاتورية، 

من وثيقة إلاعالن العالمي لحقوق الانسان  07وكذا بما تنص عليه املادة  ،0001بما جاء في ميثاق ألامم املتحدة 

بور، )الجعلى أنه: "لكل فرد الحق في طلب امللجأ والتمتع به في بالد أخرى هربا من الاضطهاد"  0005سنة 

وهو ألاساس ملا تبعه من جهد منظم وموجه في دعم مسيرة حقوق الانسان على املستوى  (00، صفحة 7202

 (.72، صفحة 7200الدولي وإلاقليمي. )حنطاوي، 

، واملبادئ التوجيهية التي تستهدف حماية الالجئين في الاتفاقياتبدأت عملية وضع مجموعة من القوانين، وا

مم، حيث تم إقرار انشاء املفوضّية السامّية لألمم املتحدة لشؤون في ظل عصبة ألا  72الشطر ألاول من القرن 

، بعد موافقة جمعية العامة لألمم املتحدة،  0010جويلية  71الالجئين، واتفاقية جنيف الخاصة بالالجئين في 

ي مدينة جنيف السويسرّية ملحاولة بلًدا ف 72وقد نجمت الاتفاقية عن اجتماع مندوبي  (7270)مركز الدعم، 

وهي عبارة  ،الانسانيةإيجاد صيغة قانونّية يستطيع املجتمع الدولي من خاللها التعامل الفعال مع هذه املعضلة 

ا من مصلحة ذاتّية مستنيرة، ومن هنا تتضح أهميتها بكونها من أولى خطوات 
ً
عن حل قانوني تم وضعه انطالق

ام حماية الالجئين، وأول اتفاقّية دولّية حقيقّية تتناول النواحي الجوهرّية من حياة املجتمع الدولي إلقامة نظ

 (12، صفحة 7200)حنطاوي،  الالجئ.

جانفي 0الالجئ على أنه "كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل  1851من اتفاقية  1لقد عرفت املادة 

ة رقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه الى فئ، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب ع0010

اجتماعّية معينة أو آرائه السياسّية خارج بلد جنسيته، وال يستطيع أو ال يرغب بسبب ذلك الخوف أن يستظل 

بحماية ذلك البلد، أو كل شخص ال يملك جنسّية ويوجد خارج بلد اقامته املعتادة السابق نتيجة تلك الاحداث 

 (022، صفحة 7200)فرحات،  يرغب بسبب ذلك الخوف أن يعود الى ذلك البلد". وال يستطيع أو ال

وتبين الاتفاقّية بوضوح من هو الالجئ، ونوع الحماّية القانونّية، وغير ذلك من املساعدات والحقوق الاجتماعّية 

هذه الوثيقة، وهي تحدد بقدر متساٍو التزامات الالجئ تجاه التي يجب أن يحصل عليها من ألاطراف املوقعة على 

 0.0الحكومات املضيفة. وما يقع على عاتق الحكومات املضيفة من مسؤولية حماية الالجئين، وتعتبر البلدان 

ملزمة بتنفيذ احكامها، وتحتفظ املفوضية بالتزام رقابي على  0010على نطاق العالم التي وقعت على اتفاقية 

العملّية، وتتدخل حسب الاقتضاء لضمان منح الالجئين الصادقين اللجوء، وعدم ارغامهم على العودة الى هذه 

 (7270)مركز الدعم،  بلدان يخش ى أن تتعرض حياتهم للخطر.

وعن حقوق الالجئ، فقد نصت الاتفاقية على املساواة بين الالجئين ورعايا دولة امللجأ في: ممارسة الشعائر 

حق امللكّية  -02-، حق التقاض ي، واملساعدة القضائية املادة -0املادة -الدينية، والتربية الدينية ألبناء الالجئين 

 70، أما املادة -77املادة -ات التجارية، حق التعليم الابتدائي ألادبّية والفنية والصناعّية كاالختراعات، والعالم

فتعترف له بنفس حقوق مواطن دولة امللجأ مع عدم إلزام دولة امللجأ بجعل الالجئ يستفيد من قوانينها وأنظمتها 

 (21، صفحة 7202 )الجبور،املتعلقة باإلعانات املدفوعة بكاملها من ألاموال العامة. 

 ونوضح قواعد الحد ألادنى ملعاملة الالجئين التي ترتكز على ما يلي: 

 الاعتراف لالجئ بمركز قانوني. 
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عدم إعادة الالجئ الى دولة الاضطهاد: وهو أحد العناصر املكونة لفكرة امللجأ، وان كان هذا الحق ليس قاعدة 

ا إلاقليمية، والعتبارات املحافظة على املصالح الحيوية، وألامن مطلقة، ألنه يجوز للدولة من منطلق سيادته

الوطني، واستقرار النظام العام، عدم التزامها بهذا الحق لالجئ مع إعطائه فرصة الذهاب الى دولة ثالثة غير دولة 

 (25، صفحة 7202)الجبور، الاضطهاد ما أمكن ذلك. 

طة دولة امللجأ نحو ابعاد الالجئين: فاإلبعاد اجراء قانوني تتخذه الدولة تجاه ألاجنبي الذي على اقليمها تقييد سل 

اذا رأت أن بقاءه على هذا إلاقليم يهدد ألاسس التي يقوم عليها النظام العام، أو ألامن الداخلي والخارجي لها، أو 

الاجتماعي، وبمقتض ى هذا الاجراء يتم اقصاءه خارج ، أو الاقتصادييشكل خطًرا على نظامها السياس ي، أو 

حدودها إلاقليمية،  وهو حق تستمده الدولة من سيادتها إلاقليمّية، ويختلف ابعاد الالجئ عن اعادته الى دولة 

الاضطهاد، حيث يتم الابعاد الى دولة ثالثة، ولذلك فهو اقل ضرًرا على الالجئ، الا أن املواثيق الدولّية نجحت في 

حاالت ابعاد  0010وضع بعض القيود التي تحد من سلطة دولة امللجأ في هذا الجانب، وحددت اتفاقية 

 الالجئين: 

 أن تتعلق أسباب الابعاد باألمن الوطني، والنظام العام لدولة امللجأ. -

ا لقرار قانوني. -
ً
 أن يكون الابعاد تنفيذ

 قرار الابعاد.أن يسمح لالجئ بدفع الاتهام املنسوب اليه بالطعن في  -

كما اشترطت نفس املادة أن الالجئ إذا منح إلاقامة القانونّية واقتضت دواعي ألامن الوطني ابعاده أن يتم ذلك 

وفًقا للضوابط التالّية: التزام دولة امللجأ بأن تمنح الالجئ املراد ابعاده مهلة معقولة حتى يتمكن خاللها الدخول 

، ان تحفظ اثناء هذه املهلة دولة امللجأ بحق اتخاذ ما تراه ضروري من تدابير الى دولة ثالثة توفر له الحماية

 داخلية تجاه الالجئ. 

بمعنى سلطة الدولة املستمدة من سيادتها إلاقليمية، وحقها في عدم الاعتراف بالشخص كالجئ،  املأوى املؤقت:

ث عن ت دولة الاضطهاد، وإعطاء فرصة للبحفيتمتع الالجئ بالحماية املؤقتة التي تمنعه من الوقوع في يد سلطا

 (27320، صفحة 7202)الجبور، دولة ثالثة تقبله كالجئ وتوفر له الحماية.  

 ب/ على املستوى الافريقي

ر الحماية يمشكلة الالجئين، لكن مفهومها لالجئ كان في البداية قد اقتصر على توف 0010لقد عالجت اتفاقية 

وسع من نطاق  0022، غير أن البروتوكول الخاص بوضع الالجئين سنة 7لالجئين الاوربيين في أعقاب الحرب ع 

 (7270)مركز الدعم،  الوالية املنوطة باملفوضية بعد أن انتشرت مشكلة النزوح في مختلف أرجاء العالم.

على أن تعريف الالجئ ال يختلف عن التعريف الذي جاء في  0022لبروتوكول  0من املادة  7ونصت الفقرة 

دون تحديد الاطار الزماني  -0010جانفي  0نتيجة احداث وقعت قبل  -باستثناء حذف عبارة  0010اتفاقية 

بأن تطبق الدول ألاطراف هذا من ذات املادة  7وتركه مفتوحا، حيث يذكر ألاستاذ فرحات: "وأضافت الفقرة 

 (022، صفحة 7200)فرحات، البروتوكول دون أي حصر جغرافي"  
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الخاصة بمشاكل الالجئين في افريقيا، وتعتبر هذه الاتفاقية  0020وقد تبنت منظمة الوحدة الافريقية اتفاقية 

التي عالجت املوضوع إقليمًيا، وتتضمن مادتها ألاولى تعريًفا لالجئ الذي تقصده الاتفاقية  الاتفاقياتمن أوائل ا

أي  0022بأحكامها، ويتكون من جزأين ألاول أوردته الفقرة ألاولى وهو مطابق للتعريف الوارد في بروتوكول 

ا منه القيدان ا 0010التعريف املنصوص عليه في اتفاقية ألامم املتحدة 
ً
لزمني واملكاني، والجزء الثاني محذوف

نصت عليه الفقرة الثانية، وهو يضيف الى الالجئين الواردين في الجزء ألاول طوائف أخرى من ألاشخاص وتتكون 

هذه الطوائف من "...كل شخص بسبب عدوان خارجي، احتالل، سيطرة اجنبية او احداث تخل بصورة خطيرة 

سواء في جزء منها او كلها، اضطر الى مغادرة مكان اقامته املعتاد من اجل  بالنظام العام في دولة اصله او جنسيته

 (122، صفحة 7202)يسعد ، طلب امللجأ في مكان اخر خارج دولة اصله او جنسيته".  

ا من التعريف
ً
ة ألامم الوارد في كل من اتفاقي واملالحظ أن التعريف ألاخير طبًقا التفاقّية الافريقّية أوسع نطاق

، والنظام ألاساس ي ملكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، 0022، وبروتوكول 0010املتحدة 

من الاتفاقية ألاولى ال ينطبق عليهم وصف الالجئ  7-0ذلك أن ألاشخاص الذين يعتبرون الجئين طبًقا للمادة 

 (07، صفحة 7202)الجبور، خيرة. طبًقا للوثائق الدولية الثالث ألا 

 ج/ على املستوى العربي 

، الخاصة بوضع الالجئين 0010لقد انضمت العديد من الدول العربية وإلاسالمية الى اتفاقية جنيف لعام 

غرب، يا، جيبوتي، إيران، املوارتبطت بها كأطراف نجد: مصر، أفغانستان، الجزائر، البوسنة والهرسك، موريتان

( في حين لم تتبن الدول 720، صفحة 7200النيجر، نيجيريا، الصومال، السودان، تركيا، واليمن. )حنطاوي، 

العربية حتى الان أي اتفاقية إقليمية بشأن اللجوء، الا أن هناك بعض الجهود حول املوضوع، كانعقاد ندوة حق 

، حيث نظمت هذه الندوة في سان ريمو تحت رعاية 0050ن العربية لسنة اللجوء وقانون الالجئين في البلدا

املفوضّية السامّية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، وجاء في البيان دعوة للدول العربية للمصادقة على اتفاقية 

ملة ك، ففي أقرب آلاجال، وأن تضع الدول العربية وثيقة إقليمية لالجئين تكون م0022، وبروتوكول 0010

، وتتالءم مع تقاليد واحتياجات الدول العربية، والتشديد على ضرورة 0022، وبروتوكول 0010التفاقية 

 (10، صفحة 7202)الجبور، . 0020تعريف موسع لالجئ اسوة باالتفاقية الافريقية لسنة 

حول اللجوء وقانون الالجئين في العالم العربي، التي نظمها املعهد  إضافة الى ندوة أخرى هي الندوة العربّية الرابعة

الدولي للقانون إلانساني بالتعاون مع كلّية الحقوق بجامعة القاهرة، ورعاية املفوضّية السامّية، حيث كللت 

عالن على ، واكد إلا 0000الجهود بصدور اعالن القاهرة حول حماية الالجئين والنازحين في العالم العربي سنة 

املبادئ ألاساسية مثل: عدم إلاعادة القسرية، ودعوة جامعة الدول العربية لبذل املزيد من الجهود العتماد 

 (17، صفحة 7202)الجبور،  اتفاقية خاصة بالالجئين.

كما ناقشت جامعة الدول العربية مشكلة الالجئين من خالل موافقة مجلسها على مشروع الاتفاقية العربية 

لتنظيم أوضاع الالجئين في الدول العربية، بناًء على توصية اللجنة القانونّية الدائمة، ولجنة الشؤون القانونّية 

التصديق عليها من طرف العدد الالزم من الدول  ، لكن هذه الاتفاقية غير نافذة لعدم0000فيفري  72بتاريخ 

 (17، صفحة 7202)الجبور، ألاعضاء في الجامعة العربية.  
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 د/ على املستوى الوطني 

 720-.002عالجت الجزائر مشكلة الالجئين في الجزائر بإصدار مجموعة قوانين ومراسيم منها: مرسوم رقم 

، الذي بموجبه تم وضع قواعد مفصلة لتطبيق اتفاقّية جنيف، حيث أنش ئ .002جويلية  71تاريخ الصادر ب

مكتب جزائري بوزارة الخارجّية يختص بحماية الالجئين، وعديمي الجنسّية لالعتراف بوضع الالجئين وضمان 

د مهامه، ويستحدث أيضا لجنة ، كما يحد0010الحماية القانونّية وإلادارّية لهم، والتأكيد على تنفيذ اتفاقّية 

 (707، صفحة 7200ملراجعة أحكام املكتب. )حنطاوي، 

وينص هذا املرسوم أيًضا على انشاء لجنة للطعن تتألف من ممثلي ثالث وزارات: العدل، والشؤون الخارجية 

لب ة لم تطوالعمل، والشؤون الاجتماعية، واملفوضية العلّيا لشؤون الالجئين، ولكن في املمارسة العمليّ 

املتعلق بشروط دخول  7225جوان  71السلطات من املفوضّية تعيين ممثليها على هذه اللجنة، أّما قانون 

 -2ملادة ا-وإقامة، وتنقل ألاجانب في الجزائر، فادخل استثناًء لطالب اللجوء والالجئين من قواعد دخول البالد 

،  كما صادقت -07املادة -ون فيها بصفة غير شرعّية ومن مبدأ طرد ألاجانب الذين يدخلون البالد أو يقيم

دون تحفظات، كما صادقت على اتفاقّية  0022، وعلى بروتوكول 0010الجزائر على اتفاقّية جنيف لعام 

 (2.، صفحة 7202)قيرونيك، بشأن حقوق الالجئين.  0020الافريقي لعام  الاتحادمنظمة 

ماية حقوق حالتي تتكفل ب ،ة السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئيناملفوضيّ بق وأشرنا الى تأسيس وقد س

 مةفي الجزائر العاص أحدهما ها في الجزائر،ل لذلك أحدثت مكتبانلم، اورعاية الالجئين في مختلف انحاء الع

وء خدمة لالجئ او طالب اللجة ويوفر موقع املفوضيّ  فرعي.مكتب كخر في تندوف وآلا  ،مكتب تمثيل البلديمثل 

، كما حقوقهم وواجباتهم كالجئين معرفةو  ،إجراءات طلب اللجوء في الجزائر حول  الاتصال باملكتب لالستفسار

ية الحصول على املعلومات حول كيفاملتمثلة في: املفوضية التي يمكن أن تقدمها  ةجانيّ املساعدات املوضح 

 ةي املدرستسجيل فال ،الحصول على بطاقة الجئ ،طات الجزائرية املختصة بمجرد دخولهم البالدالاتصال بالسل

الحصول على الرعاية الطبية، دعمهم في التكوين املنهي واملشاريع املولدة للدخل،  ،اذا تم بلوغ سن التمدرس

تسهيل ذا كلى بلدهم ألاصلي، و هم بالعودة اتوعند رغب ،الظروفح ة كالجئين عندما تسمتسهيل عودتهم الطوعيّ و 

لبريد اوسائل التواصل آلاتية: عبر املوقع أتاح من اجل أي استفسار و  ،الوصول الى تسجيل املواليد في الجزائر

 213+ 27.217510 /  213+.27.21751 رقم الهاتف: وكذا، unhcr.org@algalprtالالكتروني 

 (7270)مركز الدعم، 

وفي مقابل ذلك فان القانون الجزائري يجرم الهجرة غير النظامّية، معتبًرا إياها جرًما يعاقب عليه بالسجن مدة 

تصل لغاية سنتين، وتعتبر عملية الترحيل الجماعي ضد الالجئين وطالبي اللجوء ممارسة قديمة مع أن النص 

الدولي ينص على عدم معاقبة طالبي اللجوء على دخولهم الى الدول على نحو غير نظامي، وينبغي اتاحة القانوني 

إجراءات اللجوء لهم بال انقطاع، وبموجب القانون الدولي يتعين على الدول اجراء عمليات بث فردّية بطلب كل 

رم الدخول غير املنظم او ال، طالب لجوء بالحماية قبل اتخاذ خطوات ابعاده بصرف النظر عما كانت تج

والواجب تقييم خطر إلاعادة القسرية لضمان عدم إعادة أشخاص الى دول قد يواجهون فيها أذى ال يمكن 

إصالحه، وأيضا ضمان عدم نقلهم الى دول ثالثة ال تستطيع ضمان التدابير إلاجرائية ذاتها وهو انتهاك جسيم 

 (7270)مركز الدعم، للقانون الدولي. 

mailto:unhcr.org@algalprt
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من الدستور الجزائري تمنع  20رغم ذلك الا أن الجزائر ليس لها قانون وطني شامل بشأن اللجوء مع أن املادة  

بو )منظمة العفو الدولية ، طالإلاعادة القسرّية لالجئين السياسيين، لكنها ال تذكر صراحة الحق في اللجوء. 

 (7270لجوء املحتجزون تعسفا عرضة لخطر الترحيل الوشيك، ال

 املحور الثالث: وضعّية الالجئين السوريين في الجزائر

 ألازمة السورّية -1

عاشت دول الشرق ألاوسط في ظل حكومات الانتداب، والانقالبات، واملجالس العسكرية، والصراعات الداخلية 

الدول تعيش قدرها املشؤوم على أيدي حفنة من النخب العسكرية  منذ قرن او يزيد، وبينما كانت هذه

 7200والسياسية، التي ال تكترث بمطالب املجتمع في الحرية، والديمقراطية اندلعت الاحتجاجات في تونس عام 

 أخرى مثل: مصر، سوريا، اليمن، ليبيا، والبحرين، ليأخذ بعًدا إقليمًيا، وأطلق
ً

 ثم امتدت حتى اجتاحت دوال

 الخبراء واملختصون على هذا الحراك الاجتماعي مفهوم "الربيع العربي".

 تحت وطأة القمع، والاضطهاد، والتعذيب، والفقر، والبطالة، والفساد أصبحت 
ً

فالجماهير التي عاشت طويال

في ارافضة للواقع وعبرت عن ذلك بنزولها الى الساحات، لكن جهود املجموعات التي افتقرت الى التنظيم الك

تعرضت للشلل في العديد من الدول على راسها سوريا، فتحولت هذه  الاقتصاديوالقيادة، والدعم السياس ي، و 

ألاخيرة الى ساحة للصراعات الداخلية، وسرعان ما تحولت الى صراعات مسلحة بين املجموعات املختلفة، والزال 

ا بالسلطة والحرب مستمرة في بلده. 
ً
     (022، صفحة 7200)قايا، بشار ألاسد متمسك

، وأدت بحسب ما تؤكده املنظمات الدولّية الى مقتل ماال 7200جانفي  1وكانت شرارة الثورة قد اندلعت في 

مليون لجأوا الى بلدان  0ماليين شخص، بمن فيهم حوالي  02يقل عن مائتي ألف شخص، ونزوح أكثر من 

ها أن التكاليف البشرّية لالزمة السورّية أو لنقل الحرب املدمرة  مجاورة، نصفهم
ّ
من ألاطفال، وتؤكد املؤشرات كل

الاسرج، )ستواصل نموها مع استمرار نزوح السكان، فهم يشكلون أكبر مجموعة الجئة في العالم العربي والدولي، 

  (2.، صفحة 7201

مليون الجًئا، ومشرًدا داخلًيا، ويشمل  01و  00الى أن العالم العربي يضم ما بين  7201ات سنة وتشير احصائي

مليون سوري سواء من الالجئين في الخارج أو املشردين في الداخل ممن لم يعبروا الحدود  00هذا الرقم أكثر من 

 7200ن عن حالة الالجئين في العالم لعام الدولّية، وأكد التقرير الصادر عن املفوضّية السامّية لشؤون الالجئي

تصّدر سوريا العالم من حيث عدد الالجئين، فقد جاء فيه أمران مهمان: أن سوريا أصبحت أكبر دولة في العالم 

دولة على رأسها تركيا، ولبنان، وألاردن،  022مليون الجئ موجودون في  30.ينتمي اليها الالجئون بمجموع 

من بين  7222مهجرين داخلًيا. وهنا املفارقة فسوريا كانت الى وقت عام  232افة الى والعراق، ومصر، باإلض

الدولة ألاولى في العالم املصدرة لالجئين.   7200دول إسالمية استضافة لالجئين، وأصبحت في  .أكثر 

 (725، صفحة 7200)حنطاوي، 

عنية كلها، سواء كانت بلدان مستقبلة أو منظمات شكلت هذه الزيادة العددّية تحدًيا خطيًرا على ألاطراف امل      

أنماط هي: الدمج املحلي  .دولّية معنية بالتعامل مع القضّية، ويظهر طابع التعامل مع مشكلة الالجئين في شكل 

   (2.، صفحة 7201)الاسرج، في املجتمع املضيف، أو التوطين في بلد ثالث، أو الترحيل للبلد ألام. 
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جسيمة  الصعبة التي تشكل انتهاكات الانسانيةومن خالل نظرة على واقع الالجئين السوريين نقف على ألاوضاع    

لحقوق الانسان منذ البدء برحلة اللجوء حتى الوصول الى املخيم أو املكان الذي يلجؤون اليه. وما يعيشونه في 

وبحسب بيانات ألامم املتحدة  (7.، صفحة 7201)الاسرج، املضيفة، املخيمات املزدحمة ولدى املجتمعات 

ألف الجئ، وألاردن  772ألف سوري، والعراق  002تستضيف مصر  7200فحتى أواخر  الانسانيةللشؤون 

مليون الجئ، أما تركيا  0.7باملئة من عدد سكانها، ويستقبل لبنان أكثر من  02ألف الجئ أي ما يعادل  272

مليون سوري،  032وهي في مقدمة الدول املستضيفة لالجئين السوريين من حيث املخيمات فتستضيف 

مليون الجئ وفق بيانات املفوضّية ألامم  131ليرتفع العدد إلاجمالي ليصل الى  (010، صفحة 7202)صاغير، 

، املوزعة على نحو ما نبرزه  في هذا امللحق البياني) الدائرة 7202املتحدة السامّية لشؤون الالجئين في عام 

 النسبية(:

 

 (2516)رضا، 

مليون، فتشير ألارقام  77وقد كان لالزمة آثار ديمغرافية بتناقص عدد السكان الذي بلغ عددهم قبل الحرب  

، وادى توسع القتال وتصاعده 7202ألف قتيل حتى فبراير  022الى ان عدد القتلى جراء الصراع في سوريا بلغ 

، وما يقدر بمليون 7202جوء بحلول منتصف مليون طالب ل 035مليون نازح، و 230الى أزمة إنسانية أليمة، مع 

كما  ،الانسانيةنسمة يعيشون في املناطق املحاصرة محرومون من املساعدات الضرورّية للحياة، واملساعدات 

 7202شخًصا بين شهري جانفي وجويلية  0112،  من بينهم 7200الف شخص منذ  002اختفى اكثر من 

 (125، صفحة 7202، )يسعد 

;  1800000; تركيا
42%

;  1200000; لبنان
28%

; 620000; األردن
14%

;  245000; العراق
6%

;  130000; مصر
3%

;  20000; الجزائر
1%

; 5000; المغرب
0%

;  3000; تونس
0%

;  270000; اوربا
6%

2016عدد الالجئين السوريين في العالم لسنة توزيع 
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 (2518)المنظمة الدولية للهجرة، 

بدأ  7200، أنه ومنذ 7205-7200ويبدو من خالل املنحنى البياني الذي يوضح عدد الالجئين السوريين 

ا عن ألامن والنجاة من العنف املسلح الدائر في سوريا. وشهد عام 
ً
السوريون بالنزوح خارج أماكن سكناهم بحث

باالرتفاع دون توقف ليصل عدد  تصاعًدا وتسارًعا في حركة اللجوء والنزوح السورية. والذي استمر 7207

( ليمثل الالجئون 01.، صفحة 7200م. )حنطاوي،  7205مليون مهاجر سوري سنة  232النازحين الى 

مليون الجئ  7531، والذي بلغ 7202من املجموع الكلي لعدد لالجئين في العالم سنة  %7.31السوريون نسبة 

، حيث %230كانت الزيادة ب  7205وبحلول نهاية عام  (000، صفحة 7200)فرحات، على مستوى العالم. 

   (0.، صفحة 7200)املنظمة الدولية للهجرة، مليون الجئ.  7530بلغ عدد الالجئين في العالم 

 سينا إلاشارة الى الوضعية املأساوية ألاخرى التي كان يعيشوهاوهذه الحالة املأساوية لالجئين خارج سوريا ال تن

مليون شخص، أي أكثر من  00النازحين داخلًيا، فقد تخطى عدد النازحين قسًرا بسبب ألازمة الدائرة في البلد 

، وتراجعت مستويات التنمية 7201الى مارس  7200نصف عدد السكان إلاجمالي خالل الفترة من مارس 

بلغ عدد ألاشخاص الذين هم بحاجة الى  7200ة لتعود الى ما كانت عليه قبل أربعة عقود، وفي عام الاقتصادي

مليون شخص داخل الجمهورية العربية السورية، كما بات أربعة من أصل خمسة  0737مساعدة إنسانية 

 ا وأوروبا منذ عاميعيشون في حالة فقر، وصحيح أن عشرات آلاالف من الالجئين قد غادروا الى شمال افريقي

)تقرير الهجرة الدولية مليون على ألاقل.  232الا ان الغالبية العظمى اضطروا الى النزوح داخل البلد  7200

كل هذا في ظل عجز املوقف الدولي على إيجاد حل نهائي لهذه املعضلة،  (.07، صفحة 7201، 7201لعام 

ولي غير موحد إزاء هذه ألازمة كما أنه لم يتفق على الخطوط العريضة على ألاقل إلنهاء الصراع فاملجتمع الد

 (71، صفحة 7222)مفوض الامم املتحدة السامي ، الجاري في سوريا، 

 أسباب نزوح الالجئين السوريين الى الجزائر  -2

ة عموًما والجزائر خصوًصا تدفًقا لالجئين السوريين نحوها، وهذا الاختيار راجع تعرف املنطقة املغاربيّ       

لعدة أسباب منها: أنها من البلدان التي لم تشملها أمواج الربيع العربي، ومن ثم توفر الظروف ألامنية، توفر 

 (52، صفحة 7202)غريب و نبيل دريس، تسهيالت، ومرونة في املجال القانوني خاصة إذا تعلق ألامر بهم، 
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كذلك نجد العالقات العائلّية، وعالقات الصداقة، والدواعي املهنّية وحتى الدينّية. واستمرار الرحالت الجوية 

 ببين البلدين، مع اعفاء مواطني هذا البلد من التأشيرة اعتباًرا أن أراضيها مفتوحة لهم، والدخول اليها ال يتطل

 
ً

إجراءات معقدة، وال يتم التضييق عليهم من طرف ألاجهزة ألامنية، لذلك بقيت الوجهة الجزائرية ألاكثر استقباال

 (.، صفحة 7200)زياني، في منطقة شمال افريقيا. 

كما انهم وجدوا الترحاب منذ بداية ألازمة السورية، حيث تكفلت الحكومة الجزائرية محلًيا بالالجئين 

السوريين من خالل الاستعانة بخدمات الجمعيات الوطنية كالهالل ألاحمر الجزائري، والهيئات ألاخرى، إضافة 

لتوصيات التي تدخل في اطار إيجاد حلول الى افراد املجتمع املدني، كما اتخذت الحكومة جملة من القرارات وا

إنسانّية مالئمة لوضعية املتواجدين بالجزائر، بتوفير إلاقامة الالئقة التي تعكس املستوى املعيش ي والاجتماعي 

 7201ماي  وقد بلغ عدد الالجئين وفًقا إلحصائيات شهر (20، صفحة 7202)غريب و نبيل دريس، للفرد، 

الجئ سوري في الجزائر، من بينهم حوالي  0.222الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أكثر من 

 لدى املفوضّية السامّية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين بمكتبها بالجزائر العاصمة.  0512
ً

الجًئا سورًيا مسجال

، 7201ألف الجئ سنة  11أّما احصائيات وزارة الداخلّية الجزائرّية فتشير الى  (22، صفحة 7205)كالع ش.، 

فمثلما فتحت سوريا ذات يوم أبوابها وأحضانها للجزائريين في عهد مؤسس الدولة الحديثة ألامير عبد القادر، 

 القة التاريخية التي تجمعواستضافته فان رد الجميل السوري من طرف الشعب الجزائري ضروري بحكم الع

 (20، صفحة 7202)غريب و نبيل دريس،  البلدين، ورابطة الدم، والدين، والتاريخ، والحضارة.

وقد توزع السوريون على مختلف واليات البلد حسب ما كشفت عنه وزارة التضامن والاسرة الجزائرّية، وهذا 

السيادّية التي أصدرها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في تعليماته الى الحكومة بعدم تأكيًدا للقرارات 

التعرض لالجئين، وتسهيل عملية ادماجهم، وفتح أبواب املدارس، والايواء، والرعاية الصحية، والنفسية، وهذا 

جتمع الجزائري بحكم اللغة، سمح بجعل هؤالء يمارسون حياتهم بصورة عادية، وسهل عملية اندماجهم في امل

 (20، صفحة 7205)كالع ش.، والدين، والتقاليد املشتركة. 

وهكذا نرى أن وضع الالجئ السوري بوجه عام بدأ يتحسن تدريجًيا من خالل التدابير التي اتخذتها الجهات 

في احتضان هؤالء السوريين، فاصبح هؤالء يتمتعون  الرسمية من تكافل اجتماعي، وتضامن شعبي واسع

وهو نتيجة طبيعّية ملا انتهجته الجزائر من  (52، صفحة 7202)غريب و نبيل دريس، باملساواة مع املواطنين، 

يع ية الازمة السورّية بتجمسياسة انسانّية حيال إقامة الالجئين السوريين، فهي لم تقم في يوّما ما ومنذ بدا

الالجئين عند دخولهم الى الجزائر في معسكرات خاصة بهم وعزلهم عن املجتمع كما يجري عادة في العديد من 

ونّية ، ولم تضع أي قيود قانالاقتصاديالدول ألاخرى، بل سهلت عليهم عملية الاندماج في النسيج الاجتماعي، و 

رهم عبر كافة واليات الوطن، وجعلت لهم الحرية في إلاقامة في كامل التراب او إجرائّية على تنقالتهم، وانتشا

 (20، صفحة 7205)كالع ش.،  الوطني.

والن الجزائر كان مسعاها مواجهة التحديات الوطنية، والاستمرار في توفير مالذ آمن للسوريين أعطت ألاولوّية 

لعملّية ادماجهم في امليادين التنمّوية، حيث يمثلون فرصة في دفع عجلة التنمّية الوطنّية ما سيعود بالنفع على 

ويعزز من تنويع مصادر الاقتصاد الجزائري، وهذا فعال  املجتمع الجزائري، والالجئين السوريين على حد سواء،

ما دفع بالكثير من الالجئين السوريين الى تأسيس شركات صغيرة، ومؤسسات استطاعت من خاللها توفير العديد 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  555  - 

من مناصب العمل للجزائريين، والسوريين في مجال: الحرف، املطاعم، ورش البناء، والصناعة التقليدية، تجارة 

، وألاعمال الحرفية، على خالف البعض الذين احترفوا مهنة التسول أمام املساجد، وعلى ألارصفة ولم الاقمشة

يجدوا في سخاء الجزائريين مبرًرا لالستثمار في مد اليد، بل سارعوا الى انجاز املشاريع الخاصة، وتحصيل قوت 

 (50، صفحة 7202ريس، )غريب و نبيل د يومهم بعرق جبينهم.

ين اديالاقتصللسجل التجاري إلى أن الجالية السورية تتصدر قائمة املتعاملين  أرقام املركز الوطني وتشير

ألف مسجل،  .0و املقيدين في املركز. وحسب إلاحصاءات، بلغ عدد ألاجانب الذين أسسوا تجارة خاصة نح

ت الجالية السوريّ ، حيث مليون  030ين املقدر بنحو الاقتصاديمن مجموع املتعاملين  %232بنسبة 
ّ
ة في حل

شركة، إذ  0055ـ ة العاملة في الجزائر، وذلك بـالشركات ألاجنبيّ  ة في عددة الفرنسيّ املركز الثاني بعد الجنسيّ 

 فتونس بـ شركة، 512 بـ شركة، ثم الصين 520 ملركز الثالث بـفي ا شركة، وتأتي تركيا .000 بـ تحظى فرنسا

فارس مسدور أن العامل ألاهم في نجاح السوريين هو أن  أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة ويفسر شركة. 202

يًما، كما أن ا عظا يدخله بحرفته، وإن كانت حرفته بسيطة فإنه يجعل مما ينتج شيئً "السوري حينما يدخل بلًد 

السوري في أي مجتمع كبيرة جًدا تماثل اندماج الجزائريين حينما يسافرون ألي بلد". درجة الاندماج للمواطن 

ة التي تجمع الشعبين السوري والجزائري قوية جًدا، والتي تعود جذورها ة والتاريخيّ إضافة إلى العالقات ألاخويّ 

 (7202)قومان،  لعهد ألامير عبد القادر الذي زرع بذور املحبة وألاخوة بين الشعبين بحسب قوله.

 قبل  غير أن أعداد الالجئين السوريين تختلف من فترة إلى أخرى،
ً
كونهم يأتون ويغادرون الجزائر أحيانا

 و انقضاء عام على وصولهم، 
ً
هواري قدور املكلف بامللفات الخاصة في الرابطة الجزائرية لحقوق لرأي وفقا

وريين يصل إلى تسعة آالف الجئ والجئة مسجلين لدى الهالل ألاحمر الجزائري، يعمل عدد الس فانإلانسان، 

الجئ يشغلون مناصب عمل مؤقتة، فيما تضطر  0122الجئ إلى  0222منهم ثالثة آالف في مناصب دائمة، وبين 

 ملا رصدته الرابطة. ويعمل حاملو الشهادات في قطاع الخدمات مث
ً
 ،ةالفندق :لنساء عدة إلى التسول، وفقا

والري، إذ يشتغل نحو ألف  ،وإلانشاءات ،والفالحة ،املطاعم :والسياحة، أما البقية فيتوزعون على ،والبنوك

      (7202)موس ى،  .سوري في حفر آبار املياه، خاصة ألاكراد منهم

وهكذا استطاع املواطن الجزائري أن يستفيد من الصناعات التقليدّية السورّية، والخدمات التجارّية التي 

ا في وقت وجيز في املجتمع 
ّ
يقدمها السوري، فبائع ألاجبان وألالبان القادم من مدينة حلب السورية أصبح معروف

 سورية التي كتب لها النجاح في الجزائر قد نالتالجزائري ينافس أصحاب هذه املهنة من الجزائيين، فالنماذج ال

الاحترام وباتت قدوة للجزائريين في حب العمل واملثابرة، ورغم بعض الصعوبات التي تعوق عملية اندماج 

السوريين اجتماعًيا الا أنهم يحضون بالتضامن من قبل الجزائريين الى جانب تساهل السلطات الرسمّية في 

رت لهم مراكز الاسواء التي تحفظ كرامتهم مع ضمان التعليم املجاني لجميع ألاطفال التعامل معهم، حيث وف

السوريين في كل الاطوار، بداية من التعليم الابتدائي الى الجامعة، وهو ما ساهمت فيه منظمات املجتمع املدني، 

، صفحة 7205)كالع ش.، ين. كالهالل ألاحمر الجزائري التي قامت بتوزيع املستلزمات املدرسية لألطفال الالجئ

20) 

 املحور الّرابع: جهود الحكومة الجزائرّية لتحسين وضعية الالجئ السوري

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/8/28/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/8/28/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/8/28/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/8/28/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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تعد الجزائر البلد املغاربي ألاكثر استقباال لالجئين السوريين مقارنة بجيرانها،  فهي تحتل املرتبة السابعة في 

الجئ سوري، حسب احصائيات املفوضية السامية لألمم  723222لتي تستضيف اكثر من ترتيب البلدان ا

وقد  (072، صفحة 7201، 7201)تقرير الهجرة الدولية لعام ، 7200املتحدة لشؤون الالجئين في أواسط 

ي زمة، ورغم محاولة القوى املعارضة للنظام السور استقبلت الجزائر الالجئين السوريين منذ البدايات ألاولى لال 

استغالل ذلك، إال أنها وبحكم  تواضع عدد املهاجرين في املنطقة لم تستطع استخدام ورقة الالجئين للضغط 

على الجزائر التي بقيت متحفظة في موقفها تجاه الحراك الذي شهدته سوريا، فلقد ظل الاعتقاد السائد لدى 

أن توافد الالجئين سوف يعزز من اقحام دول مثل الجزائر، ولبنان، والعراق، في الصراع،  املعارضة السورية

ودفعها لتبني مواقف داعمة للثورة السورية، لكن مع مرور الوقت وفي ظل جمود املواقف الدولّية التي لم 

ها التي عرفت تستطع تحقيق اجماع حول اسقاط نظام ألاسد في سوريا، وكذلك في ظل الانشقاقات الحادة

املعارضة السورّية سيما بين جناحها العسكري والسياس ي، تم اسقاط قضّية الالجئين كورقة للضغط من أجندة 

زياني، ) القوى املعارضة لنظام ألاسد على معظم البلدان التي شهدت نزوًحا للرعايا السوريين بما فيهم الجزائر.

 (2، صفحة 7200

ا بحكم غياب  
ً
كان تعامل السلطات الجزائرّية مع ملف الالجئين السوريين في السنوات ألاولى لألزمة متخبط

برنامج تنظيمي لعملية استقبال وحماية الالجئين، حيث واجهت الحكومة عدة صعوبات مع بداية تدفق النازحين 

ام حجة الهروب من ألاوضاع ألامنّية لم من سوريا خاصة تحديد من يستحق صفة الالجئ من عدمه، فاستخد

 في تقدير السلطات الرسمّية الجزائرّية، فبحسبها وبحسب حتى تصريحات بعض ممثلي 
ً
تكن دوًما صحيحة

الجالّية السورية في الجزائر، فان العديد من هؤالء الالجئين كانوا مجرد متسولين، ودليلهم أن العديد من هؤالء 

عرضها عليهم الحكومة الجزائرية، وهو ألامر الذي يثبت أن نوايا البعض منهم ليست يرفضون املساعدات التي ت

الهروب من ألاوضاع ألامنّية، وانما لحسابات أخرى، ومع ذلك قررت السلطات تصنيفهم كبقية الرعايا ألاجانب 

ا السويون فان الرعاي الثنائية بين الجزائر وسوريا، وعليه التفاقياتبدل منحهم حق اللجوء، بمعنى اخضاعهم ال

 (2، صفحة 7200)زياني،  اشهر من وصولهم. .أصبحوا مجبرين على املغادرة بعد 

ومع تدهور ألاوضاع في سوريا من جهة، واستياء الالجئين من اجراء التجديد كل ثالثة أشهر من جهة اخرى، 

قد دفع الحكومة الجزائرية بالسماح لهم بتجاوز تلك الفترة، لكن تواصل رفض الالجئين لبعض العمليات 

جزائري، تصاريح خطية، وكفالة املواطن الالادارية التي تتسم ببيروقراطية معقدة، كإجراءات الايواء التي تستلزم 

دوالر، وبطاقة الايواء التي يؤمنها له مواطن جزائري  0222كما يتعين على القادم من سوريا أن يحمل معه مبلغ 

من أحد اقسام الشرطة. أو ان يكون له حجًزا بأحد الفنادق، ومبلغ أربعة الاف دوالر عند دخوله للجزائر بدون 

زياني، )فة لذلك تعد مشكلة السكن والايجار من املشكالت العويصة التي تواجه الالجئ السوري. ورقة إيواء، إضا

 (2، صفحة 7200

كذلك صعوبات تتعلق بالعمل والاستثمار في هذا البلد، فالالجئ يجد صعوبة في الحصول على العمل الن 

القوانين الجزائرّية تمنع العمل ملن ال يتمتع بحق إلاقامة، وعليه فالكثير من السوريين يشتغلون بشكل غير 

 يخص الاستثمار، فيشتكي الالجئ من قانوني وهو ما قد يعرضهم الى عقوبات في حال اكتشاف أمرهم. أما فيما

انعدام التسهيالت للمستثمرين، ويمنعهم من الحصول على السجل التجاري، اذ لتفادي هذه العقبة القانونّية 
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 يتم الاتفاق مع املواطنين الجزائريين بقصد الحصول على سجالت تجارية بأسمائهم وليس بأسماء الالجئين.

 (5، صفحة 7200زياني، )

ويمكن القول برغم الانتقادات التي تم توجيهها لألداء الحكومي الجزائري مع الالجئين السوريين، الا أن 

السلطات تؤكد أنه على خالف بقية البلدان املغاربّية، تعد الجزائر البلد الذي يستقبل أكبر عدد من الالجئين 

ملنطقة الذي ال يطبق تلك الحزمة من إلاجراءات ألامنية على الالجئين السوريين، السوريين، وهو البلد الوحيد في ا

وتؤكد أنها لطاملا غضت الطرف وتسامحت مع العائالت السورية التي تلجا الى التسول مراعاة للظروف الخاصة، 

 (5، صفحة 7200)زياني، كما تؤكد انها لم تستغل السوريين كما حدث في مناطق أخرى.

إضافة الى أن ألاداء الحكومي كان يتحسن تدريجًيا، في ظل زيادة تدفق الالجئين، وأخذ الحكومة للملف محمل 

الجد، فخالل الفترة ألاخيرة استطاعت السلطات الجزائرية استيعاب هؤالء الالجئين وادماج الكثير منهم في نمط 

ومة الجزائرية أبدت ليونة ومرونة كبيرتين مع الالجئين فيما يتعلق بإجراءات حياتهم الجديد، سيما وان الحك

إلاقامة، والشغل، والرعاية الصحية، والتمدرس، ومن املهم الاشارة الى أن التشدد الذي أبدته السلطات 

ر ما يعود ريا بقدالجزائرية في بداية ألازمة السورّية ال يعود بالدرجة ألاولى لتعاطفها مع النظام القائم في سو 

لحالة التوجس من تداعيات الثورة السورّية، وموجة الّربيع العربي التي اكتسحت العديد من البلدان العربّية، 

ا ولو متواضًعا في الجزائر، رغم كل ذلك فانه ومع مرور الوقت تم السماح ملعظم الالجئين بحرية 
ً
وأحدثت حراك

ق مليسوري الحال، كما سخرت السلطات الجزائرية العديد من التنقل، والاستثمار، وشراء مساكن، وشق

زياني، )مؤسسات املجتمع املدني التي تعمل وفق أجندتها للمساهمة في تخفيف معاناة الالجئين السوريين. 

 (5، صفحة 7200

ية الجئين السوريين من خالل الهيئات الرسمومنه فقد لعبت السلطة الجزائرية دوًرا متميًزا في التكفل بال 

واملمثلين املحليين للمنظمات الحكومية وغير الحكومية، بداية بأهم شريك اجتماعي: الهالل ألاحمر الجزائري 

الذي بذل مجهودات كبيرة لتلبية احتياجات الالجئين وتوفير كل أسباب الراحة، وإلاقامة لألخوة السوريين، وهذا 

لتزام الدولة الجزائرية بكل مسؤولياتها تجاه هذه الشريحة الهشة، باالعتماد على القوانين يدل على مدى ا

التنظيمّية التي تتصف بها قواعد القانون الجزائري في املجال إلانساني املستنبط من املوروث الثقافي العتيد الذي 

ئرية واجب مقدس. ويدخل العديد من يمنح لالجئين املكانة املرموقة، حيث اكرام الالجئ في الثقافة الجزا

الفاعليين التابعيين للدولة في مجال تسيير تدفقات الالجئين السوريين، السيما من اجل التكفل بالجوانب 

 ،)غريب و نبيل دريسالتنظيمّية وإلادارّية، وإقامة هؤالء الالجئين. يمكن حصر أهم هذه الجهات فيما يلي:  

 (57، صفحة 7202

تعد فاعل مهم في مجال معالجة ملفات الالجئين السوريين، املتعلقة بمسائل  وزارة الشؤون الخارجية: -أ

مرتبطة بالوضعّية القانونّية لالجئين، ومتابعة تسيير تأشيرات الدخول على التراب الوطني، ودراسة امللفات 

لحماية القانونّية وإلادارّية لهم طبًقا ألحكام اتفاقية جنيف لسنة املتعلقة باالعتراف بصفة الالجئ، وضمان ا

 (27، صفحة 7205)كالع ش.، .  0010

، فقررت 7202وقد تكفلت الجزائر بالعائالت السورية التي كانت عالقة في الحدود املغربية شهر أفريل 

ألسباب إنسانية استقبال مجموعة من الرعايا السوريين العالقين بمنطقة فكيك داخل التراب املغربي، حيث تم 
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ار وزارة الشؤون الخارجية واعالمه بقر  استقبال ممثل املحافظة السامية لالجئين التابعة لألمم املتحدة بمقر

 (.2، صفحة 7205)كالع ش.، السلطات الجزائرية على أعلى مستوى الستقبال الرعايا السوريين. 

مح تساهم في تسيير تدفقات الالجئين بتكفلها بهم من الناحية املتعلقة باملال  وزارة العدل الجزائرّية: -ب

 القانونّية إلدماجهم في املجتمع الجزائري.

تعمل هذه الوزارة على ادماج الالجئين السوريين الحاملين للكفاءة  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: -ج

في التكوين والتعليم الجامعي، بدعم الطلبة السوريين ودمجهم في نشاطات مرتبطة بالتكوين، واملتابعة، وتسيير 

 لجامعي لهم.املسار ا

: تعمل وزارة التجارة من خالل املركز الجزائري للسجل وزارة التجارة واملركز الجزائري للسجل التجاري  -د

التجاري على مراقبة مدى احترام النصوص التي تحكم التجارة السيما تلك املتعلقة بمنح الالجئين السوريين على 

 ري.وجه الخصوص الوثائق الرسمّية ملمارسة نشاط تجا

ربية الوطنّية -ه
ّ
: لعبت دور كبير في إعادة ادماج ألاطفال السوريين الالجئين في املدارس الحكومّية، وزارة الت

والسهر على تسهيل إجراءات التسجيل بها، حيث يكفي أن يقدم الالجئ السوري تصريح شرفي ليسجل ابنه في 

 (20، صفحة 7205)كالع ش.، ًنا. املدرسة الجزائرّية، والاستفادة من التعليم الحكومي مجا

من مهامه وزارة التضامن انجاز برامج التكفل بالالجئين  وزارة التضامن الوطني والعائلة وشؤون املرأة: -و

ين سالتي تندرج ضمن استراتيجية اقتصادّية واجتماعّية تهدف الى خلق فرص عمل لهؤالء الالجئين، وتح

حصولهم على خدمات اجتماعّية قاعدّية، وفي إلاطار عملت الوزارة على حماية ألاطفال وادماجهم في مراكز 

الرعاية الصحّية والنفسّية بهدف التقليل من صدمات الحروب، وآثار الدمار والقتل التي عانوا منها في بلدهم، 

 (21، صفحة 7205)كالع ش.، ة بها. وأيضا مساعدة املرأة السورية من خالل برنامج تضامنية خاص

 املحور الخامس: جهود املجتمع املدني

يعتبر اشراك املجتمع املدني في مسالة املهاجرين وطالبي اللجوء والالجئين حديث العهد للغاية ومازال هامشًيا، 

لجزائر املرافعة والدفاع من أجل القضايا التي تهم الالجئين فقد حاولت العديد من مؤسسات املجتمع املدني في ا

السوريين، من بين هذه املؤسسات ما يعرف باللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان فقد دعت هذه 

ا يتعين معالجته  ألاخيرة السلطات لتبني مقاربة أكثر وضوًحا تجاه الالجئين السوريين الذين يمثلون ملًفا إنسانيًّ

بعناية، بل وان البعض من هذه الجمعيات استهجن اخفاق السلطات الجزائرية في الوفاء بالتزاماتها الدولّية 

 (0، صفحة 7200)زياني، .  الانسانيةسواء على املستوى ألاخالقي، أو القيمي، أو السياس ي تجاه هذه املأساة 

ركزت هذه املنظمات والجمعيات على انتقاد الواقع املزري للكثير من الالجئين، خاصة الخوف من الترحيل 

لخارج الجزائر بعد انقضاء آجال إلاقامة املسموح لهم بها، والتي تعني فيما تعنيه تحويلهم ملهاجرين غير شرعيين، 

سوريين. ووصل ألامر الى حد تقديم طلب فقد ضغطت هذه الجمعيات في اتجاه منح صفة الجئ للنازحين ال

لرئيس الجمهورّية قصد التدخل إليجاد حل لهذه القضية. ألنها أدركت أن منح صفة الجئ لهم سيترتب عنه جلب 

باحثين، لهؤالء ال الانسانيةاملنظمات الدولّية الحكومّية وغير الحكومّية، بقصد املساهمة في تقديم املساعدة 

ات حقوق الانسان الجزائرّية مع دعوة املنظمة العربّية لحقوق الانسان بخصوص كما تجاوبت بعض جمعي
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التنسيق ألامني بين السلطات الجزائرّية والحكومة السورّية من خالل رفض استقبال الالجئين، وكذلك تسليم 

ا علالجزائر لبعض الالجئين للحكومة السورية مع بداية ألازمة، فقد رأت في القرار الجزائري خطرً 
ً
ى أمنهم ا محدق

وسالمتهم، وعليه دعت لضرورة أن تحترم الجزائر التزاماتها القانونّية وأن تتقيد بمعايير حقوق الانسان التي 

   (0، صفحة 7200)زياني، تحظر تسليم الالجئين لبلدانهم التي فروا منها. 

جال استثناءات نادرة، باإلضافة الى ذلك فان العديد منها متخصصة وتشكل الجمعيات العاملة في هذا امل

تقتصر على فئة واحدة من الالجئين، ألن تلك الجمعيات استطاعت أن تبرم اتفاق شراكة مع املفوضّية التي 

واصلة ملفوضتها لالضطالع بعدد من ألانشطة ملساعدة الالجئين، وبناًء على ذلك ال يتوفر لديها ما يكفي من املوارد 

 (01، صفحة 7202)قيرونيك، أنشطتها، أو التوسع فيها لتشمل فئات أخرى من املهاجرين.  

ومن بين الشركاء النشطون املنفذون للعمليات مع املفوضية العلّيا لالجئين التابعة لألمم املتحدة، والذين 

 ت حكومّية وغير حكومية دولّية هم كالتالي:سعوا الى توسيع جهودهم باشراك منظما

الكشافة إلاسالمّية الجزائرّية: والتي تعمل على مساعدة الدولة الجزائرّية في جانب التكفل الاجتماعي، 

والحياة  الجيدة، الانسانيةوالتضامن، والوقوف على واقع الالجئين السوريين، وترقيته الى مستوى املعاملة 

وكذا تقديم الدروس الخصوصية لطالب  (.5، صفحة 7202)غريب و نبيل دريس، الكريمة املناسبة. 

 املدارس، وحمالت التوعية العامة ملكافحة العنصرّية، وألانشطة املدرة للدخل املتصلة بمشاريع املنفعة العامة. 

وق مهمتها تقييم ومتابعة دائمة ملسألة التكفل بحماية حقاللجنة الوطنّية الاستشارّية لترقّية حقوق الانسان:  

الانسان الالجئ والتشاور مع الفاعلين الرسميين في الدولة، واملنظمات غير الحكومّية الجزائرّية قصد ترقية، 

وتحسين وضعّية الالجئين، وحماية حقوقهم ألاساسّية، والسهر على متابعة انشغاالتهم وضمان حقوقهم 

ويندرج هذا في إطار النشاطات، واملشاريع الدولّية خاصة تلك التي بادرت بها املحافظة السامّية  ،الانسانية

 (22، صفحة 7205)كالع ش.، لالجئين. 

عيات موقد كان املتضرر الكبير من هذه الوضعية ألاطفال والنساء بدرجة كبيرة لذلك حاولت العديد من الج  

التدخل لحمايتهم، من خالل السعي لتوفير املأوى، والاطعام، والرعاية الصحية، والتمدرس، ومن بين أهم 

الجمعيات التي نشطت وال زالت تنشط ضمن هذا السياق نجد: شبكة ندى، جمعّية التويزة، جمعّية ناس الخير، 

كذلك جمعية نجدة النساء في الشدة: مهمتها املساعدة في الايواء،   (0ة ، صفح7200)زياني، جمعّية ستار، 

والسكن، والرعاية الاجتماعية، وجمعية النساء الجزائريات من أجل التنمية في عنابة، والرابطة الجزائرية للدفاع 

ات اعدة في مصروفعن حقوق الانسان، جمعية الالتقاء والتنمية: تختص بتقديم املعونة الاجتماعية، واملس

 (02، صفحة 7202)قيرونيك، التعليم املدرس ي لألطفال.  

ومن أجل دعم تلك الجمعيات حاولت السلطات التنسيق مع بعض منظمات وجمعيات املجتمع املدني لربطها 

بالسياسة العامة للدولة الجزائرية مثل الهالل ألاحمر الجزائري، فقد تلقت تعليمات من السلطات بضرورة 

ما وأن هؤالء السوريون أبدوا احتضان السوريين الهاربين من جحيم الحرب، والظروف الحياتّية القاسّية سي

قدرة على الاندماج في املجتمع الجزائري مقارنة بالالجئين ألافارقة بحكم وجود قواسم مشتركة كالدين، واللغة، 

والتقاليد، وساهم في تقديم املساعدة من خالل توفير مراكز الاستقبال لهم، الا أنه واجه صعوبة رفض الكثير 
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تقبال هذه، وهو ما صعب عملية إحصاء هؤالء الالجئين السيما ألاطفال الذي هم في منهم الالتحاق بمراكز الاس

 (0، صفحة 7200)زياني، حاجة الى التمدرس. 

كما يتدخل في مساعدتهم الستخراج الوثائق الضرورّية املتعلقة بإقامتهم، وتزويد أبنائهم بمستلزمات 

خصيص أقسام لتقديم الدروس إلاضافّية بهدف تسهيل استيعاب أبنائهم املنهاج الدراس ي الدراسة، وحتى ت

الجزائري. إضافة الى تقديم العوم الى العائالت السورّية خالل املناسبات وألاعياد مثل ادراج ألاطفال السوريين 

 (0، صفحة 7200)زياني، في عمليات الختان رفقة أطفال العائالت الجزائرّية الفقيرة. 

وهذا ما أكدته رئيسة الهالل ألاحمر الجزائري سعيدة بن حبيليس التي تقوم هي شخصًيا بمتابعة توزيع 

املستلزمات املدرسية على أطفال الالجئين السوريين القاطنين مع عائالتهم، خاصة بمركز سيدي فرج 

ي كل سنة وتصرح دائًما بأن: "كل أطفال الالجئين السوريين سيدرسون بالعاصمة، بمناسبة الدخول املدرس ي ف

بصفة عادية في الجزائر ضمن عملية التضامن العادية التلقائية من الشعب الجزائري اتجاه شقيقه الشعب 

 (22، صفحة 7205)كالع ش.، السوري".  

 والحلول املستقبلّية لترقّية وضعّية الالجئين السورييناملحور الّسادس: آلافاق 

ب مقاربة شجاعة وابتكارية
ّ
والتي  اوالحلول املطروحة حاليً  ،إن ندرة الحلول الدائمة ألزمة الالجئين، يتطل

ّدم ال تق -إلاعادة إلى الوطن ألاصلي، أو إعادة التوطين، أو الدمج املحلي -تتضمن في العادة ثالثة خيارات أساسية

 لنزوح 
ً
 مستداما

ً
 عن أوطانهآلاالف حال

ً
وري ة إلى سة الجماعيّ وألارجح أن خيار إلاعادة الطوعيّ م، من البشر بعيدا

)مهى يحي و . دةة املتعدة والسياسيّ لن يبرز في املستقبل القريب، إذا ما أخذنا باالعتبار استمرار التحديات ألامنيّ 

ما يستدعي من الجزائر مالئمة تشريعاتها الداخلّية مع التشريعات الدولّية، بما يضمن  تاريخ(املعشر، بال 

ويمكن أن  (07، صفحة 7201)شامية،  حقوقهم الى غاية توفر الظروف املواتية التي تسمح بعودتهم لبلدهم.

 ، والاجتماعي كما يلي:الاقتصاديالتشريعي، والسياس ي، و  نقدم عدة مشاريع إصالحية على املستوى 

 تشريعًيا: 

ينبغي على الجزائر كدولة عربّية مسلمة إيجاد منظومة تشريعّية منبثقة من أحكام الشريعة إلاسالمّية، حتى 

وى تتستطيع بموجبها التعامل مع موجات اللجوء، ومعاملة الالجئين من الدولة الشقيقة معاملة ترقى الى مس

القيم العربّية وإلاسالمّية املعروفة بحسن الضيافة وكرم الاستقبال، وذلك لتخفيف حدة آلاثار السلبية التي 

وجد فيها هؤالء أنفسهم لظروف خارجة عن إرادتهم مع ضرورة تظافر الجهود، واقتسام ألاعباء، والانضمام الى 

ا ابداء مالحظاتها، ومحاولة اثراؤها بما يتوافق مع نظمها الدولّية وإلاقليمّية ذات الصلة ليتسنى له الاتفاقياتا

 (0..، صفحة 7200وتقاليدها. )حنطاوي، 

 ثرًيا ملالءمة التشريعات الوطنّية بما 
ً

تقدم املواثيق الدولّية املوقعة واملعنّية بمجال حقوق الانسان مدخال

دات املتحدة والصكوك إلاقليمّية ثمة معاهيكفل ضمان حقوق الالجئين وترقيتها، باإلضافة الى اتفاقية ألامم 

للالجئين وطالب اللجوء، وهكذا يحق لهم التمتع بجميع حقوق الانسان  الانسانيةأخرى توفر الحماية والحقوق 

املنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنّية والسياسية من حق في الحرية، الحياة، التنقل ،التعبير، 

، الاشتراك في الجمعيات، املساواة امام القانون، والحصول على الجنسية، كذلك الامر بالنسبة التجمع السلمي
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ة، والاجتماعّية، والثقافّية، فهو يوفر الحماية لهم للحصول على شروط عمل الاقتصاديللعهد الدولي بالحقوق 

، والحصول على التعليم، فقد 
ً
عادلة، تشكيل نقابات عمالّية، الضمان الاجتماعي، تحقيق مستوى معيش ي كاف

شخاص أوضحت لجنة ألامم املتحدة املسؤولة عن تفسير العهد الدولي أن الحقوق الواردة تنطبق على جميع ألا

بمن فيهم غير املواطنين كالالجئين، وطالب اللجوء، وعديمي الجنسية، وضحايا عمليات الاتجار بالبشر الدولّية. 

كما تحظى حقوق الالجئين بحماية معاهدات أخرى من بينها: اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق 

 (20، صفحة 7205)كالع ش.، . الطفل، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد املرأة

 سياسًيا وأمنًيا: 

يقع على كاهل الدولة الجزائرية عبء العمل السياس ي، والدبلوماس ي، والتنسيق مع الدول العربّية لتحسين 

ك، لتقاسم ؤسساتي ألامثل لذلتشريعاتها الوطنّية لفائدة الالجئين السوريين، وتمثل الجامعة العربية إلاطار امل

حصص وأعباء استقبال الالجئين بما يتالءم مع إمكانيات كل دولة اقتصادًيا، وبشرًيا لتفادي ظهور شعور معادي 

لوجودهم، كما يستلزم القيام بعمل دبلوماس ي، واتصاالت مع كل ألاطراف الدولّية والاممّية املعنية باألزمة 

اء الحرب الدائرة في سوريا، والشروع في عملية انتقال سياس ي في مرحلة أولى، ثم السورية للعمل على تحقيق انه

املشاركة في مؤتمرات وبرامج إلعادة الاعمار الحًقا، وتقديم الدعم الالزم لذلك من أجل توفير ألارضية الالزمة 

زام عدم ّية مع احترام التلالجئين للعودة. وينبغي أن يعفي طالبو اللجوء تلقائًيا من شرط الدخول بصفة قانون

 (51، صفحة 7202)غريب و نبيل دريس، إلاعادة القسرية، 

ومن الضروري التخلي عن الخالفات بين دول املنطقة املغاربّية، خصوًصا بين الجزائر واململكة املغربّية،  

السوري للمنطقة، فعوض أن يتبنى الطرفان مقارنة والتنسيق في املواقف والسياسات تجاه قضية اللجوء 

مشتركة تساهم في التخفيف من معاناة الالجئين السورين، تحولت هذه القضية الى مصدر لتعميق الخالف 

، 7200بينهما، فقد اتسعت حدته مع بروز قضّية انتقال السوريين عبر الحدود املشتركة بين البلدين في نوفمبر 

اثر تبادل الاتهامات بين السلطات الجزائرّية واملغربّية، ففي  7202ن بداية شهر أفريل لكنها تعمقت اكثر م

الجئ سوري غير شرعي عبر الحدود  10الوقت الذي اتهمت فيه اململكة املغربّية للجزائر بتسهيل انتقال 

ر من جهتها لحدود. نفت الجزائالجزائرّية ملدينة فجيج املغربّية واعتبرته كنوع من اثارة الاضطرابات ألامنية على ا

مسؤوليتها عن تسلل املهاجرين السوريين، واعتبرته مناورة مغربية بقصد إلاساءة للجزائر، وفي خضم تبادل 

بقي  نسانيةالاالاتهامات بين البلدين التي تعبر عن عمق الفجوة في سياسات ألاقطار املغاربية تجاه هذه القضية 

 (.، صفحة 7200)زياني، في نهاية املطاف. الالجئ السور الخاسر ألاكبر 

 اقتصادّيا واجتماعّيا: 

 على عاتق البلدان املستضيفة من ناحية التكاليف 
ً

الراسخ في ألاذهان أن الالجئين يشكلون عبًئا ثقيال

ات ، في حين نجد باحثين آخرين مثل: ميستة، املالّية، السياسّية، املؤسسّية، الاجتماعّية، والبيئّيةالاقتصادي

الكحلوت، )ة يمكن أن يكون لهم أثر إيجابي في بالد اللجوء، الاقتصاديوفيروميب يؤكدون أن الالجئ بمساهمته 

 في بعض ففتح أسواق العمل وغيرها من سبل العيش أمامه، قد يعود بمنافع عدة وواعدة (17، صفحة 7200

الحاالت على سكان املجتمعات املحلّية املضيفة، فيمكن أن تستفيد من مهارات الالجئين الذين يتمتعون 
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بمستوى علمي جيد لدى عملهم في قطاعات الخدمات الصحّية أو املدارس، وغيرها من املؤسسات ومرافق 

 (070، صفحة 7201، 7201لعام )تقرير الهجرة الدولية الخدمات. 

املقدمة لهذه  ةالاقتصاديو  الانسانيةكما ان استقبال الالجئين يؤدي الى زيادة حجم التمويل الدولي واملعونات  

الدولة، وهذا يعتبر فرصة لتعزيز قدرتها على جميع املستويات وتطوير البنّية التحتّية، وإطالق مشاريع جديدة 

في خلق فرص عمل، والتخفيف من حدة الفقر، وهكذا يستفيد املواطنون املحليون من شأنها املساهمة 

 (17، صفحة 7200)الكحلوت، والالجئون على حد سواء. 

لذلك البد أن تتظافر جهود الدولة الجزائرية مع نشاطات الجمعيات الخيرّية، ومنظمات املجتمع املدني من 

ل الالجئين مع تحسين ظروفهم لتكون اقامتهم مقبولة إنسانًيا وتوطينهم مؤقًتا، والعمل على ادماجهم في استقبا

ة وأن تكفل لهم: توفير السكن املالئم مع حد أدني من املعيشة الالئقة، واملقبولة الاقتصاديالحياة الاجتماعّية و 

تعاون مع الجمعيات الخيرّية املحلّية مع ضمان وامللبس، والعالج، ويكون ذلك من طرف الجهات الرسمّية بال

الحقوق ألاساسية لالجئ. وكذلك بناء مخيمات لجوء تتوفر على كل الضروريات الحياتّية من: مراكز العالج، 

مدارس، مراكز التسوق، أماكن الترفيه، ورشات ملمارسة نشاطات حرفية، وتسهيل التواصل بين الالجئين 

 (22، صفحة 7205)كالع ش.، عملية التنموّية. السوريين وادماجهم في ال

وال شك أن الحل ألاّول وألامثل ألزمة اللجوء هو وقف الحرب في سوريا، فيتمكن النازحون السوريون من 

ل ر، لكن هذا الحالعودة الى ديارهم، بعد توقف القتال وهو يتطلب تسوّية سياسّية أو انتصار فريق على آخ

ألاخير يبدو بعيد املنال في الفترة الحالّية، حتى في شكله الجزئي، بوقف القتال في مناطق معينة ألن التوقف ال 

 (52، صفحة 7202)غريب و نبيل دريس، يعدو كونه تجميًدا قد ال يدوم. 

الهجرة الى أوربا وأمريكا، وإن كان يبدو الحل وردًيا بالنسبة لالجئين في حين هناك من يطرح حال آخر يتمثل في 

أفراًدا وجماعات، لكنه أسوء الحلول ألنه يعني ببساطة انسالخ كتل سورية عن وطنها، واندماجها في املجتمعات 

التي تديرها  تالغربية بفعل الياس من الواقع الذي تعيشه، والذي اضطرها الى ركوب ما اصطلح عليه بقوارب املو 

 (01، صفحة 7201)شامية، مجموعة من املتاجرين بالبشر. 

 الخاتمة

ا من هذه الورقة البحثة التي تتناول أوضاع الالجئين السوريين بالجزائر، وكذا جهود الحكومة واملجتمع 
ً
انطالق

ول والتوصيات بشأن ترقّية أوضاعهم ودمجهم في الحياة املدني في تحسين واقعهم مع تقديم آفاق وبعض الحل

 العادية كغيرهم من املواطنين الجزائريين، استطعنا الوصول الى عدة نقاط استنتاجية نذكر منها: 

ألف  11استطاعت الجزائر أن تلعب دور كبير في استضافة واستقبال الالجئين السوريين البالغ عددهم أكثر من  -

خالل توفير عدة خدمات على مستوى كل واليات الوطن، منها: التكفل الصحي والنفس ي، إيجاد الجئ، وذلك من 

مراكز للسكن، كما فتحت أبواب مدارسها التربوّية للعائالت لتسجيل أطفالهم الذين بلغوا سن التمدرس، مع ضمان 

ائر الدينية، وممارسة أي نشاط كامل حقوقهم التي تمليها مبادئ حقوق الانسان من حرّية التنقل، وممارسة الشع

عملي، إضافة الى ذلك فقد استطاع الشاب السوري الدخول الى سوق العمل، وممارسة النشاط التجاري، 

 ة بل أكثر من ذلك استطاع الكثير منهم فتح شركات صغيرةالاقتصاديوالصناعي، واملساهمة في الحياة الاجتماعّية و 

 بالجزائر. ليشكلوا نموذًجا ناجًحا لالستثمار 
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حاولت الدولة الجزائرية التنسيق مع منظمات املجتمع املدني من أجل تحسين أوضاع الالجئين السوريين خاصة مع  - 

الهالل ألاحمر الجزائري الذي قدم مساعدات جليلة لحفظ كرامة الالجئين، اضافة الى منظمات أخرى تعمل على 

 اعانة الالجئين بقدر إلامكانيات املتاحة لهم.

إن تكافل الشعب الجزائري مع الالجئين، وخاصة السورين يعود ألسباب تاريخّية وأخرى اجتماعّية، فالجزائري  -

معروف بكرم الضيافة، وتقديم املساعدة ألخوته السوريين يعتبره واجب بحكم الروابط العربّية إلاسالمّية التي 

 تجمعهم.

ادئ نساني، ويبقى على الجزائر الالتزام بمبادئها الثابتة والتي تتوافق مع املبتبقى الجزائر الّنموذج ألامثل في املجال إلا -

الى غاية إيجاد حل لالزمة السورّية، ومن ثم  الاستقرارالدولّية في حماية الالجئين، وضمان الحد ألاقص ى من ألامن و 

منها  ن الالجئين السوريين، فالهدفعودة الالجئين الى بالدهم ألام، مع تبني عملية فتح البالد الستقبال املزيد م

انساني قبل أن يكون اقتصادي، مع املواصلة في تقديم الجهود الدبلوماسّية في إطار عربي، وبالتعاون مع املنظمات 

 الدولّية إليجاد حل سياس ي يكون مخرًجا إلنهاء أزمة لجوء السوريين.

 قائمة املصادر واملراجع

(. التنظيم القانوني للجوء على الصعيدين الدولي والوطني. جامعة الاسراء 7202)احمد فليج الجبور.  .0

 الخاصة.

(. تم الاسترداد من 7270سبتمبر،  72املفوضية السامية لالمم املتحدة لشؤون الالجئين مركز الدعم. ) .7

http://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html. 

 . 7272لهجرة في العالم لعام (. تقرير ا7200املنظمة الدولية للهجرة. ) ..

(. الحماية الدولية لالجئين: دراسة مقارنة بين الفقه الاسالمي والقانون الدولي. 7200بوجمعة حنطاوي. ) .0

 وهران: جامعة وهران.

(. الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة،. الامم 7201. )7201تقرير الهجرة الدولية لعام  .1

 الدولية للهجرة.املتحدة واملنظمة 

(. ماساة الالجئين السوريين واهدار حقوق الانسان. 7201حسين عبد املطلب الاسرج. )اكتوبر،  .2

 (.00الاقتصاد)

(. ترقية الالجئين السوريين فس الجزائر: من اجل مقاربة انسانية. 7202حكيم غريب، و نبيل دريس. ) .2

املجتمع الدولي ودور املجتمعات املضيفة )صفحة الالجئون في الشرق الاوسط: الامن الانساني التزامات 

 (. اليرموك: مركز دراسات الالجئين والهجرة القسرية.52

 (. عدد الالجئين السوريين في العالم. القناة املغاربية.7202ربيحي رضا. ) .5

راسة د(. التسويق الاعالمي لصورة الالجئين السوريين عبر القنوات العربية: 7202زهية يسعد . )ديسمبر،  .0

 (.0.والاجتماعية) الانسانيةتحليلية. مجلة العلوم 

 (. سلسلة املحاضرات العلمية. طرابلس: مركز جيل البحث العلمي.7201سرور طالبي املل. ) .02

(. املقاربة الجزائرية في التعامل مع الالجئين السوريين: بين الجهود الحكومية 7205شريفة كالع. )ديسمبر،  .00

 (.2)7املدني. مجلة مدارات سياسية، ومنظمات املجتمع 
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 الالجئون السوريون: تقييم نفس ي اجتماعي للتهجير القسري بسبب الحرب 2017) .ينب. )شتاء،صاغير، ز  .07

 .رؤيا تركية .

(. معيقات بلورة مقاربة فعالة للتعاطي مع ملف الالجئين السوريين في البلدان 7200صالح زياني. )جانفي،  ..0

 (.00)5جزائرية لالمن والتنمية، املغاربية. املجلة ال

(. السوريون في الجزائر... اللغة الفرنسية تعوق اندماجهم في 7202جويلية،  72عبد الحفيظ موس ى. ) .00

 سوق العمل العربي الجديد. 
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 .7222ة بالالجئين. بيروت: املتحدة الخاص
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 (.5.السوريين في ألاردن. سياسات عربية)

 (.01(. اثر الازمة السورية في دول الجوار ومشكلة الالجئين. رؤية تركية)7201فادية شامية. ) .02

دراسة حول الهجرة والللجوء في بلدان املغرب العربي: اطر قانونية وإدارية غير  .(2010) .قيرونيك، ب. و .05

كوينهاغن:  (.Trad ,م. وفاء) .كافية وغير قادرة على ضمان حماية املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء

 .املتوسطية لحقوق الانسان-الشبكة الاوروبية

ي افريقيا: اشكالية املفهوم وجدالية الاسباب. مجلة الدراسات (. ظاهرة اللجوء ف7200دمحم فرحات. )مارس،  .00

 (.1)7الافريقية وحوض النيل، 

 .022(. الالجئون السوريون في تركيا . رؤيا تركية، صفحة 7200محمود قايا. )شتاء،  .72

(. تم الاسترداد من املفوضية السامية لالمم املتحدة لشؤون الالجئين: 7270، 0 72مركز الدعم. ) .70
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(. تقرير مفوض الامم املتحدة السامي لشؤون الالجئين من جانفي 7222مفوض الامم املتحدة السامي . ) .77

 .20. نيويورك: الجمعية العامة لدورة  7222الى منتصف عام  7221

ات وأعمال تجارية على (. الالجئون السوريون في الجزائر يأسسون شرك7202اوت،  70مناف قومان. ) ..7
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 مين عبدهللا صالح املنبهيأ .أ

 مدرس مساعد وإداري بجامعة العلوم والتكنولوجيا

 الجمهورية اليمنية -صنعاء 

ameenalmanabehi@gmail.com 

 مني(الي الجامعي املجتمع لدى واللجوء الهجرة ظاهرة عن الثقافي الوعي تنمية )أبعاد
 

 :امللخص
 

تهدف الورقة البحثية لإلجابة عن سؤال مشكلة الدراسة املتمثل: ما أبعاد تنمية الوعي الثقافي عن ظاهرة 

الهجرة واللجوء لدى املجتمع الجامعي اليمني؟ وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لألدبيات 

ت الدراسة بتحديد ستة أبعاد لتنمية والوثائق والتقارير وإلاحصائيات ونتائج الدراسات ذات العالقة، وخرج

 الوعي الثقافي في املجتمع الجامعي اليمني كنتائج للدراسة تمثلت بما يلي:

 ٌبعد املفاهيم واملصلحات املرتبطة بقضية الهجرة واللجوء.. 0 

 ٌبعد املالمح الاحصائية الدولية والعربية واليمنية عن ظاهرة اللجوء والهجرة.. 0

 التاريخي لظاهرة الهجرة واللجوء والتعامل الدولي معها.ُبعد التطور . 0

 الدولية. الاتفاقياتٌبعد حقوق الالجئين في ا. 2

 ٌبعد وضع الالجئين في التشريعات واملؤسسات الحكومية اليمنية.. 2

 ٌبعد تحديات الهجرة واللجوء والنزوح في الجمهورية اليمنية.. 2

 الهجرة واللجوء في التشريعات اليمنية، تنمية ثقافة الهجرة واللجوء.الكلمات املفتاحية: الهجرة واللجوء، 
 

   نبذة تعريفية عن الباحث:
 

(. مؤتمر تفعيل دور الجامعات 0309ألابحاث املنشورة: انموذج مقترح الطار فلسفة التعليم العالي اليمني ـ )

(. مؤتمر النشر 0309املجتمع ألاكاديمي العربي. ). تنمية ثقافة النشر العلمي في 0309اليمنية في خدمة املجتمع 

 تدريب -. باحث للدكتوراه ـ اصول تربية ـ جامعة صنعاء. وحاصل على دورات البرنامج التدريبي0309العلمي 

ية في: بي(. التخطيط الاستراتيجي باستخدام بطاقة الاداء املتوازن. موصف مقررات جامعية وتدر T.O.Tاملدربين.)

  ادة، والاتصال الفعال، والتفكير الناقد، والثقافة الوطنية لطلبة التعليم الجامعي اليمنيمهارات القي
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 مقدمة:
ما كانت الصراعات والحروب تشكل مناخا خصبا لها عبر تاريخ البشرية القديم والحديث، مما ينجم عنها غالبا    

إلى ترك بلدانهم واللجوء إلى بلدان أخرى ظهور مجموعات كبيرة من الالجئين الذين تضطرهم تلك الظروف 

 بسبب البطش والظلم والاضطهاد والفقر والجوع والخوف، لدوافع عرقية أو دينية أو سياسية.

ـ الى  00.0م، والثانية من 0070_ الى  0000شهد العالم حربين عامليتين ألاولى من وفي العصر الحديث    

بماليين املهاجرين والالجئين واملشردين في تلك الحروب وما الجئين موضوع اللجوء والم. وارتبطت أهمية 0001

ظاهرة انتهاك حقوق  تالها من حروب وصراعات مستمرة، وتزداد أهمية معالجة قضية الهجرة واللجوء بازدياد

ألافراد والجماعات، واتساع بؤر الصراع على السلطة والصراعات والحروب التي نتج عنها تشرد املاليين من 

البشر، الذين يتدفقون على البلدان املجاورة بهدف الحصول على لجوء آمن وحماية، وقي املقابل فإن هذا ألامر 

يؤدي إلى زيادة أعباء إضافية ومفاجئة على بلدان اللجوء أو الهجرة غير الشرعية، مما يؤثر على وضعها 

  (.      7200والاجتماعي وألامني والسياس ي، )بوجمعة،  الاقتصادي

تخفيف منها والللحد أتخذ على عاتقة التصدي لها واملحاولة الهجرة واللجوء و أدرك املجتمع الدولي مشكلة وقد 

وما تستدعيه من اهتمام وتعاطف من جهة،  الانسانيةمن آثارها، وذلك في محاولة للموازنة بين ظروف الالجئين 

ى، وألامني والاجتماعي من جهة أخر  الاقتصاديستوى ومراعاة مصلحة الدول في املحافظة على استقراراها على امل

وتبلورت هذه الجهود في عقد اتفاقيات ترعاها منظمات دولية أو إقليمية للمحاولة في وضع إلاطار القانوني 

 (.22، 7200والتنظيمي لهذه الظاهرة مع ألاخذ في الحسبان مصالح كل ألاطراف، )بوجمعة، 

 مشكلة الدراسة:

 ،الهجرة والالجئين في الدول العربية ظاهرةالدراسة الحالية كجزء من أوراق املؤتمر العلمي لتأتي مشكلة 

مية للتن توصياتوالخروج ب   (، وتختص الدراسة الحالية بٌبعد تنمية الوعي الثقافي عن الظاهرة،7270)

ي مع همة في التعامل الايجابالثقافية للمجتمع الجامعي اليمني عن ظاهرة اللجوء والهجرة، ليكون لهم دور ومسا

الالجئين واملهاجرين، سواء في التعايش وتقديم الخدمات وحل املشكالت أو في توعية املجتمع شأن ذلك، أو في 

إلهام أصحاب القرار في الحوكمة، أو من خالل املهن التي سيعملون بها بعد تخرجهم من الجامعة والتي لها ارتباط 

اة الكريمة توفير الحي مع قضية الهجرة واللجوء وأسبابها ومعالجاتها. بما من شأنه  بشكل مباشر أو بغير مباشر 

للمهاجرين والالجئين والعمل على توفير الظروف املواتية وألامنة لتمكينهم من العودة إلى أوطانهم، أو إدماجهم 

 ية املختلفة.الطبيعية وفي أوقات ألازمات وألاوبئة العامل مع املجتمعات املحلية في الظروف

 وهناك مجموعة فروض تأتي من خاللها مبررات الدراسة وأهميتها كمشكلة بحثية منها:
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رف إلى حجم التع قصور الوعي املجتمعي بأهمية تطوير السياسات املتعلقة بالهجرة واللجوء في الدول العربية.

اه املهاجرين العربية تج الحكومات في الدول ظاهرة الهجرة واللجوء في الدول العربية، والجهود املحلية التي تبذلها 

والالجئين وعديمي الجنسية واملشردين، وكذا تشخيص التحديات التي تواجهها، في سبيل توفير الرعاية والاهتمام 

 تشجيع وتحفيز الحكومات العربية بوجه عام لهم والذين يتقاطرون اليها في السلم وأثناء الصراعات والحروب.

 خاص إلى التعامل إلايجابي والانساني مع املهاجرين ول املستقبلة للمهاجرين والالجئين بوجهوالحكومات بالد

وتعجيل اجراءات تسجيلهم ومنحهم الحقوق القانونية املعترف  والالجئين وعديمي الجنسية والنازحين واملشردين

 
ً
ثل هذه ، وكذا التعرف إلى مخاطر تأخير مواملرتبطة بها بقية الحقوق  ومنها البطاقات القانونية الالزمة بها عامليا

مستوى البلدان املضيفة لهم في الظروف الطبيعية وأثناء ألازمات وألاوبئة  الاجراءات على مستوى الالجئين وعلى

. أهمية املجتمع الجامعي اليمني باعتباره يمثل كافة مكونات وفئات ومناطق املجتمع اليمني، وجود فجوة العاملية

 ضوع الدراسة.بحثية في مو 

 وقد تلخصت مشكلة الدراسة بالسؤال التالي:

 تنمية الوعي الثقافي عن ظاهرة الهجرة واللجوء لدى املجتمع الجامعي اليمني؟أبعاد ما 

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لألدبيات والوثائق والتقارير وإلاحصائيات ونتائج  منهج الدراسة:

 بموضوع الدراسة. الدراسات ذات العالقة

 تهدف الدراسة إلى عرض أهم ابعاد التنمية الثقافية ظاهرة الهجرة واللجوء.أهداف الدراسة: 

 الحدود املوضوعية للدراسة: 

مالمح تاريخية عن الهجرة  اللجوء والهجرة، ومصطلحات مفاهيماقتصرت الحدود املوضوعية للدراسة على 

واللجوء، التشريعات والقوانين الدولية بشأن حقوق املهاجرين والالجئين، التشريعات اليمنية بشأن اللجوء 

 والهجرة، املمارسات الحكومية مع الالجئين.

 الحدود املكانية للدراسة: املجتمع الجامعي اليمني.

 .7270الحدود الزمنية للدراسة: 
 

 ابقة:الدراسات الس

 وقف الباحث بعض الدراسات بشأن الهجرة واللجوء منها:

(. تناولت الدراسة املهاجر غير الشرعي بين القانون الدولي الانساني وحقوق 7270دمحم ) دراسة بوالعة،

م. هدفت الدراسة بيان أهم 7270مارس  5/0لجامعة أم البواقي، الجزائر،  الانسانيةالانسان، مجلة العلوم 
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بين املركز القانوني للمهاجر غير الشرعي، واملركز القانوني لالجئ من منظر القانون الدولي الانساني الفوارق 

 والقانون الدولي لحقوق الانسان.

الحماية الدولية لالجئين _ دراسة مقارنة _ بين الفقه  تناولت الدراسة (.2518بوجمعة، حنطاوي )دراسة 

 ي العلوم الاسالمية، جامعة وهران احمد بن بلة، الجزائر.إلاسالمي والقانون الدولي، دكتوراه ف

تناولت الدراسة وضع الالجئين في القانون الدولي الانساني، مجلة ألاكاديمية  (.2517دراسة دمحم، بلمديوني )

 . 025ـ  022ص  02ة والقانونية،  الاقتصادي، قسم العلوم الانسانيةللدراسات الاجتماعية و 

تناولت الدراسة أزمة الالجئين وأثرها على تطبيق الحلول الدائمة )دراسة (. 2516دراسة الجعبي، جمال دمحم، )

 ميدانية على املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤن الالجئين العاملة في اليمن(.

 وقد استفاد الباحث من تلك الدراسات في جمع املادة النظرية للبحث وتشكيل أبعاده.

 بحث ألاول: املفاهيم واملصلحات املرتبطة بقضية الهجرة واللجوء:امل

 ضطهاد،الا  من الخشية ألسباب الدولية الحماية ويطلبون  ألاصلية دولتهم خارج ألاشخاص هم الالجئون  الالجئ:

 لصراعا بسبب أو معينة اجتماعية فئة إلى الانتماء أو السياس ي الرأي أو الجنسية أو الدين أو العرق  أساس على

 في جئالال تعريف يرد. الفرار على أجبرهم مما العام بالنظام خطير بشكل أخلت أخرى  ظروف أو املعمم، والعنف

 ونلشؤ  املتحدة ألامم ملفوضية ألاساس ي النظام وكذلك إلاقليمية، الالجئين وصكوك 0010 عام اتفاقية

ة، أي أن هناك حالة اضطرار، وهو بذلك ينشد والالجئ هو من يترك ويغادر بلده نتيجة لظروف قاهر  .الالجئين

 (.7200ألامان له وربما ألهله، )الشاكر، 

 قسري  لبشك الشخص رحيل املصطلح هذا يصف. قانونيا مفهوما القسرية الهجرة تعتبر ال القسرية: الهجرة

 الكوارثو  والطبيعية، البيئية الكوارث إلاكراه من النوع هذا على ألامثلة تشتمل أن ويمكن. وطنه أو منزله من

 أو لعاما للنظام الخطيرة والاضطرابات املسلح، والنزاع والحرب، وإلاتجار، واملجاعة، النووية، أو الكيميائية

 (.7200)الشاكر، . مواطنيها حقوق  حماية في الدولة رغبة عدم أو العجز

 أكثر شرالب انتقال أصبح بينما لكن،. إرادتهم بمحض الناس انتقال الطوعية الهجرة تصف :الطوعية الهجرة

 مقنعة جةح إلى يؤدي وهذا. وضوحا أقل والطوعية القسرية الهجرة بين التقليدي التمييز أصبح وتواترا، عاملية

 ولتهمد لترك دوافعهم عن النظر بغض شاملة بطريقة واملهاجرين الالجئين حقوق  ملعالجة متزايد نحو على

 (.7200)الشاكر،  .القانوني وضعهم أو ألاصلية

 اللجوء طالب ويعتبر. الدولية الحماية على للحصول  يسعى الذي الفرد هو اللجوء طالباللجوء:  طالب

 .إليها اللجوء طلب قد كان التي الدولة قبل من لجوئه طلب في بعد ُيبت لم الذي الشخص
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بها  منه، عبر حدود الدولة املعترفالتهريب هو النقل غير املصرح به لشخص ما، بموافقة : تهريب )املهاجرين(

دوليا، التي ال يكون الشخص مواطنا أو مقيما إقامة دائمة فيها. وال يتطلب التهريب، خالفا لالتجار، عنصر 

الاستغالل وال إكراه.)بروتوكول ألامم املتحدة ملكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، املكمل 

 (.٩٠٠٠ملكافحة الجريمة املنظمة عبر البلدان،   التفاقية ألامم املتحدة

 ذات الهيئات وروح لنص وفقا الفرد لحقوق  الكامل الاحترام ضمان " إلى: تهدف التي ألانشطة الحماية: كافة

 حقوق  نون قا أي) الوكاالت بين املشتركة الدائمة اللجنة قبل من الحماية مفهوم تعريف القانون" تم في الصلة

 (.7200)الشاكر،  (.الالجئين وقانون  الدولي الانسانية وقانون  إلانسان

تشير العودة وإعادة إدماج العمال املهاجرين إلى العملية التي يعود فيها املهاجرون إلى : العودة وإعادة إلادماج

دولهم ألاصلية وتتم إعادة دمجهم اقتصاديا واجتماعيا. .)بروتوكول ألامم املتحدة ملكافحة تهريب املهاجرين عن 

 (. ٩٠٠٠املنظمة عبر البلدان،  طريق البر والبحر والجو، املكمل التفاقية ألامم املتحدة  ملكافحة الجريمة

 املبحث الثاني: املالمح الاحصائية الدولية والعربية واليمنية عن ظاهرة اللجوء والهجرة:

 مالمح الاحصائيات الدولية عن الهجرة واللجوء:

 UNالذي نشرته املنظمة الدولية للهجرة " 7272وقف الباحث على تقرير الهجرة في العالم لعام 

MIGRATION  ":واختار ما ورد فيه من احصاءات على النجو التالي 

من  % 17من سكان العالم(.  % 31.مليون مهاجر ) 727: 7200بلغ عدد املهاجرين الدوليين في العالم في عام 

 منهم إناث. % 05املهاجرين الدوليين ذكور، و

 (.سنة 20سنة و 72من جميع املهاجرين الدوليين هم في سن العمل )ما بين  % 20

تراجع عدد العمال املهاجرين تراجعا طفيفا في البلدان املرتفعة الدخل زاد في مناطق  أخرى في الفترة بين عامي 

 .0073، سجلت البلدان املرتفعة الدخل انخفاضا طفيفا في عدد العمال املهاجرين من )7202و .720

 مليون شخص(. 00037مليون شخص إلى 

مليون  231.مليون شخص إلى  0231لشريحة العليا أكبر زيادة من )شهدت البلدان املتوسطة الدخل ا

 (.UN MIGRATION  ،"72، املنظمة الدولية للهجرة " 7272شخص(. )"تقرير الهجرة في العالم لعام 

مليون مهاجر في  75على الصعيد العالمي؛ تجاوز عدد العمال املهاجرين الذكور عدد العامالت املهاجرات بـ 

مليون  25(، وعدد العامالت املهاجرات % 15مليون عامل ) 02عدد العمال املهاجرين الذكور . فبلغ 7202

 (.% 07عاملة )

 .7205مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة في  250زادت التحويالت الدولية لتصل إلى 
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مليار دوالر(، واملكسيك  2230صين )مليار دوالر(، وال 2532البلدان الثالثة ألاولى املتلقية للتحويالت هي الهند )

 مليار دوالر(. 132.)

 0030مليار دوالر(، وتليها إلامارات العربية املتحدة ) 25ال تزال الواليات املتحدة أول بلد مرسل للتحويالت )

 مليار دوالر(. 230.مليار دوالر(، واململكة العربية السعودية )

مليون الجئ ضمن نطاق والية  7230. يقع 7205مليون في عام  71.0بلغ مجموع السكان الالجئين في العالم 

ماليين الجئ ضمن نطاق  131مفوضية ألامم املتحدة السامية لشؤون الالجئين )مفوضية شؤون الالجئين(، و

 والية وكالة ألامم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق ألادنى )ألاونروا(.

 سنة. 05مجموع الالجئين في العالم عن  من % 17تقل أعمار 

مليون شخص. هذا هو أكبر عدد على ألاطالق منذ  .003وصل عدد املشردين داخليا بسبب العنف والنزاع إلى 

 .0005أن بدأ مركز رصد التشرد الداخلي عمل الرصد في 

ماليين(،  135ليها كولومبيا )ماليين(، وت 230تضم الجمهورية العربية السورية أكبر عدد من املشردين داخليا )

 ماليين(. 30.وجمهورية الكونغو الديمقراطية )

. كانت بنغالدش تضم أكبر عدد 7205ماليين شخص في  30.بلغ عدد ألاشخاص عديمي الجنسية في العالم 

( وميانمار 207222(. وكانت تليها كوت ديفوار )022222من ألاشخاص عديمي الجنسية )حوالي 

(272222.) 

 لف أنماط الهجرة من منطقة إلى أخرى. تخت

يقيم معظم املهاجرين الدوليين املولودين في أفريقيا وآسيا وأوروبا داخل املناطق التي ٌولدوا فيها، غير أن أغلبية 

املهاجرين القادمين من أمريكا الالتينية والكاريبي وأمريكا الشمالية يقيمون خارج املناطق التي ٌولدوا فيها. وفي 

أوقيانوسيا، ظل عدد املهاجرين من بين بلدان املنطقة واملهاجرين املقيمين خارج املنطقة على حالة تقريبا في عام 

 (.UN MIGRATION  ،"70، املنظمة الدولية للهجرة " 7272. )"تقرير الهجرة في العالم لعام 7200

 تعليق عن الاحصاءات الدولية للهجرة:

يير السكان في عدة بلدان. تظل الهجرة بين بلدان املنطقة الواحدة تسهم إسهاما تظل الهجرة محددا رئيسيا لتغ

هاما في تغير السكان في بعض البلدان ألافريقية مثل غينيا الاستوائية. أسمهت هجرة اليد العاملة في تغيرات 

بية ملكة العر سكانية كبيرة وال سيما في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فباستثناء عمان وامل

السعودية، ٌيشكل املهاجرون أغلبية سكان دول املجلس. ال يزال التشرد سمة كبرى في بعض املناطق. كانت 

 232الجمهورية العربية السورية وتركيا البلد ألاصلي والبلد املضيف تباعا ألكبر عدد من الالجئين في العالم وهو 

ي. وأصبحت كندا أكبر بلد إلعادة توطين الالجئين، إذ تجاوز عدد ماليين الجئ، على التوال 32.ماليين الجئ و 

عيد توطينهم فيها نظيره في الواليات املتحدة في عام 
ٌ
. كانت الفلبين تضم أكبر عدد من 7205الالجئين الذين أ
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ماليين فنزولي بلدهم  0ماليين شخص(. غادر حوالي  35.) 7205املشردين حديثا من جراء الكوارث في عام 

ر مللتمس ي اللجوء في عام 7200بحلول منتصف عام   7205. وكانت جمهورية فنزويال البوليفارية أكبر بلد ٌمَصّدِ

 شخص(. 02222.)أكثر من 

 طبيعة الدراسة والبحث العلمي عن الهجرة واللجوء:

. سجلت زيادة متواصلة في عدد إلاصد
ً
ديمية ارات ألاكاال يزال إنتاج الدراسة والتحليل في مجال الهجرة مرتفعا

املتعلقة بالهجرة، إذ صدر أكبر حجم على الاطالق من الانتاج  الاكاديمي خالل السنتين املاضيتين، وكان إنتاج 

املنظمات الدولية كبيرا في هذا الصدد وتناول طائفة واسعة من قضايا الهجرة. يهيمن على الانتاج ألاكاديمي بشأن 

ة فيما يتعلق بأوروبا. وتبين مقارنة جغرافية لالنتماء ألاساس ي للمؤلفين في الهجرة منظور بلدان املقصد، وبخاص

 7272مجالت مختارة أن معظمهم ينتمي إلى مؤسسات تقع في البلدان املتقدمة. )"تقرير الهجرة في العالم لعام 

 (.UN MIGRATION  ،"70، املنظمة الدولية للهجرة "

 عربيا مالمح احصائية عن ظاهرة الهجرة واللجوء

 
ٌ
 راباتالاضط شكل ال تزال الهجرة غير النظامية من وإلى الدول العربية تطرح تحديات للمهاجرين وللدول. وت

 السياسية والنزاعات الطويلة ألامد في الشرق ألاوسط واملنطقة العربية دوافع رئيسية للهجرة غير النظامية

مدها أ وزيادة حدتها وطول  -دانهم. ومع انتشار النزاعات وتهريب املهاجرين، ومعظمهم فروا من أعمال العنف في بل

ير غ في جميع أنحاء املنطقة، عمد الالجئون إلى الشروع في الهجرة -وقلة احتمال العودة إلى بلدانهم الاصلية  -

ة تضرر امل النظامية نحو بلدان أخرى، وال سيما إلى أوروبا عن طريق البحر ألابيض املتوسط، وزاد عدد البلدان

 من شبكات التهريب.

كما أسفرت الحروب والنزاعات عن ارتفاع مستويات التشرد الداخلي والدولي في املنطقة العربية في السنوات 

 ماليين مشرد داخلًيا، وأدى 230ماليين الجئ وأكثر من  232ألاخيرة، ففي سوريا اسفرت الاوضاع عن أكثر من 

 ، واستمرت  وتيرة  موجات  التشرد املتعاقبة في العراق 7205اية ملتمس لجوء بحلول نه (0023222) إلى حوالي

 أما في السودان والتي تعد سادس أكبر بلد  ، 7205 مليون عراقي مشرًدا داخلًيا بحلول نهاية 030وكان أكثر  من 

وأكثر  ، 7205 الجئ نهاية ( 2223222) أصلي لالجئين على الصعيد العالمي، فبلغ عدد الالجئين منها حوالي كان

 مليون مشرد داخلًيا، وفي الوقت نفسه، يعتبر السودان أي  730 من
ً
من أبرز البلدان املضيفة لالجئين، إذ  ضا

 (.7270)الشبكة الدولية لدراسة املجتمعات العربية،  فيه أكثر من مليون الجئ. يوجد

 وتست، 7205 الجئ بحلول نهاية( 00222) أما مصر فكانت تستضيف أكثر من
ً
 من كثر ضيف الجزائر أيضأ

 الجئ،  (12222) الجئ، كما ساهم الوضع ألامني والسياس ي املتقلب في ليبيا في تراكم أكثر من ( 702222)
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مليون الجئ فلسطيني، ويبلغ عدد الالجئين  730 ويعيش في ألاردن أكثر من مشردا داخليا.( 770222) وحوالي

 ألف سوريا، و 220120 ، منهم7200 نون الثاني/ينايرألف حتى كا 227072 املسجلين في املفوضية

صوماليا، فيما سجلت  .20 يا، ونآالف سودا 2002 ألف يمنيا، و 00012 ألف عراقيا، و 222222

ماليين ( 131) جنسيات أخرى، أما الالجئين الفلسطينيين ويقدر عددهم حوالي ألف الجئ من  03501 املفوضية

 وخصوص الجئ في عدد من الدول 
ً
 (.7270)الشبكة الدولية لدراسة املجتمعات العربية،  لبنان وألاردن. ا

 مالمح مشكلة الهجرة واللجوء في اليمن:

 ، كما إن عدد املهاجرين من دول القرن 7205 مليون مشرد داخلًيا في  نهاية .73 وفي اليمن يوجد أكثر من

 الجئ، وهذا العدد يمثل مشكلة كبيرة  (7205.0) م إلى7200 ألافريقي إلى اليمن في ارتفاع ليصل العدد عام

النسبة ب جًدا للحكومة اليمنية واملفوضية السامية لألمم املتحدة وشركائها في رعاية الالجئين، ويمثل مشكلة كبيرة

لالجئين أنفسهم، بسبب تعرض حياة العديد منهم للغرق في مياه البحر ألاحمر وغيرها ومع شيوع جائحة كورونا، 

تهديدا إضافيا لالجئين  تشكل  00-ألامين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش؛ إلى أن جائحة كوفيد أشار

ورغم الجهود التي تقدمها الحكومات العربية، واملنظمات  واملشردين، الذين هم من بين أكثر الفئات ضعفا.

 ن هذه الظاهرة أصبحت تمثل مشكلة كبيرةاملعنية برعاية الالجئين في العربية  املحلية منها والدولية، إال إ

للحكومات وللمجتمعات وللمهاجرين والالجئين انفسهم، ومن الاهمية بمكان تناول هذه الظاهرة بالدراسة 

العديد من املؤتمرات املحلية وإلاقليمية والدولية بصورة  والتحليل على املستوى العربي، مما يستلزم تنظيم

تمام العالمي بقضايا الهجرة واللجوء على مستوى التعامل وعلى مستوى الدراسات ، وتوسيع دائرة الاهمستمرة

 (.7270)الشبكة الدولية لدراسة املجتمعات العربية، . وألابحاث

 املبحث الثالث: التطور التاريخي لظاهرة الهجرة واللجوء والتعامل الدولي معها:

 الاهتمام الدولي بقضايا اللجوء والهجرة

 ،سيما ،ضمانات خاصة بحماية حقوق الالجئ كوك الدولية وإلاقليمية والوطنية املرتبطة باللجوءالص جاءت في

واعالن قرطاج  ، 0020ومعاهدة  ،0022والبروتوكول املوقع بنيويورك لسنة  ،0100اتفاقية جنيف لسنة 

ة مكنهم من كافاللجوء، وت والتي تضمن دراسة قانونية لطالبي، 70/20/7220ونظام بروكسل ، 0050لسنة 

ة للدولة إلادارية أو القضائي حقوقهم التي تتضمنها القواعد الشكلية إلاجرائية أثناء تقديم الطلب أمام الجهات 

بوالعة، ) املستقبلة، وباملوازاة يظهر دور هيئات مراقبة مدى حماية الالجئين وأهمها املفوضية السامية لالجئين.

(7270.) 
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التعامل الدولي مع الالجئين فيما يختص بمنحهم الحماية الدولية والحقوق املكفولة ويمكن استخالص تطور 

ا املنظمة الدولية ألاولى، والتي خلفته "عصبة ألامم" ألي إنسان وذلك بمرور ألاعوام، حيث كانت البداية مع عهد

نظمة ت بين إنشاء الهيئات امل، وما اتخذته كلتيهما من إجراءات بشأن الالجئين، تنوع"ألامم املتحدة"فيما بعد 

الدولية التي تكفل حقوقهم، عالوة على ما صدر أيضا من  الاتفاقياتألحوالهم وبين إصدار املعاهدات وا

 اتفاقيات إقليمية، والتي تم التأريخ ألبرزها على النحو التالي:

بغرض مساعدة الفارين  إنشاء املفوضية السامية لحماية الالجئين الروس، وكانت :1825: عهد عصبة ألامم

 .البلشفيةمن صراعات الثورة 

لالجئين ا املفوضية السامية لحماية الالجئين الروس، لتخدم الالجئين ألارمن، وكذلك  توسعت عمليات: 1824

 .0075ألاشوريين والكلدانيين عام

فوضية العليا امل :الالجئين، وهيول وكالة تتعامل في شؤون أل إنشاء مكتب نانسين الدولي لالجئين، خلفا ل: 1835

 (.7270) بوالعة،لالجئين. )

، "ازيةالن"إنشاء مفوضية معنية بشؤون الالجئين القادمين من أملانيا، التي كانت وقتها تحت حكم : 1833

 وتوسعت مهامها فيما بعد، لتخدم الالجئين القادمين من النمسا.

، الصادر في نفس "إلاعالمي لحقوق إلانسان" ء، ضمن بنودإقرار الحق في اللجو :1849 عهد ألامم املتحدة:

 العام.

إنشاء املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون لالجئين، بهدف مساعدة ألاوروبيين الالجئين إثر الحرب  :1855

 العاملية الثانية، والتي امتد نطاق عملها فيما بعد ليشمل الجئين خارج نطاق أوروبا.

تبعت بـ بروتوكول  0010ة صدور اتفاقي: 1851
ُ
املتحدة للجوء  ، وإعالن ألامم0022بشأن الالجئين والتي أ

 إلاقليمي لنفس العام.

 ألاقليمية منها: الاتفاقياتوهناك عدد من ا

اتفاقية مونتيفيديو بشأن الالجئين، والتي عنيت بأوضاعهم في أمريكا الالتينية، وتعد أول وثيقة  : إصدار1833

 تتناول أمر اللجوء.إقليمية 

 صدور معاهدة كاراكاس عن حق اللجوء إلاقليمي والدبلوماس ي.: 1854

إصدار اتفاقية منظمة الوحدة إلافريقية بشأن الالجئين، والتي تناولت تعريف اللجوء بمفهوم أشمل : 1868

 .0010 وأعم من اتفاقية عام

 .ني ملعاملة الالجئين من أمريكا الالتينيةإعالن قرطاج، والذي عني بتحديد ألاساس القانو  صدور : 1894

 (. 7270)بوالعة، )

 الدولية: الاتفاقياتاملبحث الرابع: حقوق الالجئين في ا
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 تتمثل بما يلي: الخاصة بوضع الالجئينم 1851أهم القضايا التي تناولتها اتفاقية 

لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له تخضع أحوال الالجئ الشخصية لقانون بلد موطنه، أو  :الوضع القانوني

تحترم الدولة املتعاقدة حقوق الالجئ املكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، وال سيما الحقوق ، و موطن

 املرتبطة بالزواج.

العمل و  ،أعمال الكسب، و ملكية ألاموال املنقولة وغير املنقولةوتناولت الاتفاقية العديد من القضايا منها: 

مل تشريع الع، و إلاغاثة العامة، و التعليم الرسمي، و إلاسكان، و الرعاية، و املهن الحرة، و العمل الحر، و املأجور 

، ريبيةألاعباء الض، و وثائق السفر، و بطاقات الهوية، و حرية التنقل، و التدابير إلادارية، و والضمان الاجتماعي

 .التجنس، و حظر الطرد أو الرد، و الطرد، و نقل املوجوداتو 

 تفاقياتالاعالقة الاتفاقية با، و تعاون السلطات الوطنية مع ألامم املتحدة: أحكام تنفيذية وانتقاليةوتناولت 

، يةالاتحاد بند الدولة، و بند الانطباق إلاقليمي، و التوقيع والتصديق والانضمام، و تسوية املنازعات، و السابقة

 اقية.بشأن الاتف إعادة النظر، و الانسحاب، و بدء النفاذ، و التحفظاتو 

 م:2519 للهجرة العالمي الاتفاق

 مؤتمر ، في7205  ألاول/ كانون /  ديسمبر  00و02 في باملغرب مراكش في الدول  ومندوبو العالم قادة اجتمع

. للجميع وكرامة أمنا أكثر الدولية الهجرة جعل إلى يهدف ومفصل شامل اتفاق اعتماد أجل من دولي حكومي

 ومندوبو ساءرؤ  تبنى تاريخية، لحظة والفوض ى: في املعاناة ملنع للهجرة العالمي الاتفاق تعتمد العالم حكومات

 وكرامة ماناأ أكثر الدولية الهجرة لجعل تعاونيا إطارا الخاص، والقطاع املدني املجتمع ممثلو يرافقهم دولة، 020

 طونيوأن املتحدة لألمم العام ألامين وصفها خطوة. البلدان لكل نفعا وأكثر العالم، حول  املهاجرين ملاليين

 .   والفوض ى املعاناة ملنع طريق خارطة بأنها غوتيريش

 قوق ح كفالة أجل من أفضل، بشكل أبعادها بكل الدولية الهجرة إلدارة نوعه، من ألاول  وهو الاتفاق، وقد ٌصمم

 من والتدابير ألاهداف من عددا الشامل الاتفاق ويتضمن .واملجتمعات الدول  مصالح وضمان املهاجرين جميع

 تفاقالا ويستند .وآثارها املنظمة غير الهجرة حدوث من الحد مع ومنتظم، ومنظم آمن بشكل الهجرة تيسير أجل

 ينلالجئ نيويورك وإعالن الدولية، املعاهدات من وغيرهما إلانسان، حقوق  وميثاق املتحدة، ألامم ميثاق إلى

، نسخة 7205 للهجرة، العالمي )الاتفاق .الهجرة بشأن الاتفاق هذا باعتماد الدول  فيه تعهدت الذي واملهاجرين

 الكترونية(.
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 أن الاتفاق صن في الدولية: وجاء الهجرة مجال في التعاون  بتحسين للدول  املشترك الالتزام عن تعبير هو الاتفاق

 عالم في تدامةاملس والتنمية والابتكار لالزدهار مصدر بأنها ونقر التاريخ، عبر الانسانية التجربة من جزء الهجرة"

 ."الهجرة إدارة تحسين خالل من إلايجابية آلاثار تلك تعزيز ويمكن. بالعوملة يتسم

 بدال الدول  ينب الدولية بالهجرة املرتبطة والتحديات الفرص توحد أن أهمية على الاتفاق تفريق: وشدد ال توحيد

 على الفوائدب يعود بما الهجرة، بشأن املشتركة وألاهداف واملسؤوليات التفاهمات الاتفاق ويحدد. تفرقها أن من

 اتفقت لتيا الالتزامات على قائما تعاونيا عمل إطار يوفر قانونا، ملزم غير وهو للهجرة، العالمي الاتفاق .الجميع

 في ألاطراف كل بين الدولي التعاون  الاتفاق ويدعم .واملهاجرين لالجئين نيويورك إعالن في ألاعضاء الدول  عليها

، 7205 للهجرة، العالمي )الاتفاق .بمفردها الهجرة قضية معالجة يمكنها ال دولة أي بأن ويقر الهجرة، مجال

 نسخة الكترونية(.

 لتعزيز شامل نهج لوضع بالحاجة ويقر الدولية، للهجرة شاملة رؤية العالمي الاتفاق يوفر املشتركة: املسؤوليات

 .املقصدو  والعبور  املنشأ دول  في واملجتمعات لألفراد والتحديات املخاطر معالجة مع الهجرة مزايا من الاستفادة

 املنظمة رغي الهجرة من الحد مع واملنتظمة واملنظمة آلامنة الهجرة تيسير إلى الدول  تهدف الشامل، النهج وبهذا

 الدول  وأقرت .للهجرة العالمي الاتفاق يتضمنها التي التدابير من ومجموعة الدولي التعاون  عبر السلبية، وآثارها

 بالتزام الوفاء لظ في بالهجرة، املتعلقة واملخاوف الاحتياجات ملعالجة البعض بعضها تجاه املشتركة باملسؤولية

 أمن تعزيز مع القانوني، وضعهم عن النظر بغض املهاجرين لجميع إلانسان حقوق  وكفالة وحماية احترام

 ، نسخة الكترونية(.7205 للهجرة، العالمي )الاتفاق .املجتمعات كل وازدهار

 املبحث الخامس: وضع الالجئين في التشريعات واملؤسسات الحكومية اليمنية:

 انضمام اليمن إلى اتفاقية ألامم املتحدة لحقوق الالجئين:

م، حيث 0052الالجئين من تاريخ بموجب وثائق ألامم املتحدة فإن الجمهورية اليمنية مصادقة على اتفاقية 

يعود تاريخ هذه املصادقة إلى الفترة التي كانت فيها الجمهورية العربية اليمنية دولة عضوا في ألامم املتحدة، 

 0052يناير  05م. وعليه فإنه وبتاريخ 0002وانتقل التزامها إلى الجمهورية اليمنية بعد قيام الوحدة اليمنية 

فاقية، ويمثل هذا تاريخ إيداع الوثيقة من طرف الدول ألاطراف لدى قسم املعاهدات تمت املصادقة على الات

( من الاتفاقية نفسها، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم التسعين بعد .7/0باألمم املتحدة بنيويورك وعمال باملادة )

 (.7202تاريخ الايداع، ويبدأ نفاذ البروتوكول من يوم الايداع.)الجعبي، 
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 التشريعي اليمني عن قضية الهجرة واللجوء ار إلاط

لم تصدر الحكومة اليمنية أي تشريع قانوني خاص بشؤون الالجئين يستوعب ويتضمن بنود اتفاقية ألامم 

( من 20املتحدة الخاصة بالالجئين والبروتوكول التابع لها في قانون وطني، ويعتبر أن الالتزام الوارد في املادة )

( من الفصل ألاول على أن "تؤكد الدولة العمل 2يكفي للعمل باالتفاقية، حيث تنص املادة )الدستور اليمني 

بميثاق ألامم املتحدة وإلاعالن العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي 

اء القانون الدستوري أن هذا (. ويعتبر بعض فقه7220املعترف بها بصورة عامة". )دستور الجمهورية اليمنية، 

الدولية املصادق عليها مكانة أعلى وأسمى من القانون الوطني، وبالتالي تكون  الاتفاقياتالنص الدستوري يعطي ا

واملواثيق الدولية التي توقع عليها بالدنا وتصادق عليها، بموجب هذا النص، جزءا من القانون  الاتفاقياتا

 (.7202الوطني. )الجعبي، 

جهة أخرى فإن الدستور عندما تناول موضوع الالجئين، اعتمد نصا ورد في عدد من الدساتير العربية، من 

( من اتفاقية 0وتضمن تحديد حالة اللجوء السياس ي، دون غيرها من حاالت أسباب اللجوء التي تحددها املادة )

وعة معينة أو الرأي السياس ي، حيث م بخمسة اسباب هي العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى مجم0010

( من الدستور اليمني على أن "تسليم الالجئين السياسيين محظور" والدستور بهذا يطبق مبدأ 02نصت املادة )

 (.7202بشأن الالجئين. )الجعبي،  0010( من اتفاقية ..( و)7.عدم الطرد أو الرد في املادتين )

وهي ترتبط بحاالت انعدام الجنسية املنصوص عليها في اتفاقية كما تضمن الدستور مادة تتعلق بالجنسية، 

( من الدستور على أن " ينظم القانون الجنسية اليمنية، وال يجوز اسقاطها عن 00، حيث تنص املادة )0010

 (.7220يمني إطالقا، وال يجوز سحبها ممن اكتسبها إال وفقا للقانون" )دستور الجمهورية اليمنية، 

قة: من خالل قراءة الوثائق التاريخية للمصادقة على الاتفاقية نسلط الضوء على السياسات وثائق املصاد

العامة التي كانت حاكمة لألجهزة التنفيذية والتشريعية املنظمة للجوانب التشريعية والقانونية في الجمهورية 

 اليمنية حينما تم املصادقة على الاتفاقية.

  وأ الوثيقة إيداع مرحلة على سابقة مرحلة في الاتفاقية على املصادقة إجراءات الوثيقة ألاولى: بدأت -

  ترويسة تحمل وثيقة صورة وبموجب. 1879 العام في املصادقة إجراءات بدأت حيث النهائية، املصادقة -

 املستشار مكتب" بختم وممهورة ،"الفني املكتب الوزراء، ومجلس الجمهورية رئاسة اليمنية، العربية الجمهورية"

الجمهورية  انضمام على باملوافقة 0025 لسنة (70رقم ) بالقانون  الجمهورية رئيس قرار صدر ،"القانوني

 على (0املادة ) تونص. بها امللحق والبروتوكول  الالجئين بوضع الخاصة املتحدة ألامم اتفاقية إلى اليمنية العربية

 نالالجئي ضع بو الخاصة املتحدة ألامم اتفاقية إلى ةاليمني العربية الجمهورية انضمام على ووفق"  أنه
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 القرار بهذا يعمل" أن على القرار من (7املادة ) ونصت". بقانون  القرار لهذا املرافقين بها، امللحق والبروتوكول 

" صنعاءب الجمهوري بالقصر صدر" عبارة وردت ذلك وبعد". الرسمية الجريدة في وينشر صدوره تاريخ من بقانون 

 . م0025/ 00/ 00 املوافق هـ0.05/ 07/ 00 بتاريخ

 ةاملتحدة، فاملصادق ألامم لدى النهائية املصادقة مرحلة حتى أخرى  خطوات تبعته القرار هذا أن الواضح ومن

 الذي ألامر قبلها بسنتين، صدر بقانون  القرار بينما ،0052 عام في املتحدة ألامم وثائق بموجب تمت النهائية

  اقتض ى إلاجراء هذا أن يبين
ً
 الوثيقة نم سيتضح وكما – أنه كما. منه النهائية املرحلة إلى للوصول  طويال وقتا

البروتوكول.  إلى وصك الانضمام لالتفاقية الانضمام صك توقيع بين التوقيت فارق  كان السنة قرابة –التالية

 (.7202)الجعبي، 

 .ذاتها فاقيةالات وليس الالجئين، بوضع الخاص البروتوكول  إلى باالنضمام تتعلق وثيقة هي الوثيقة الثانية:

 إلى منيةالي العربية الجمهورية انضمام وثيقة" وعنوانها الخارجية، بوزارة القانونية إلادارة عن صادرة والوثيقة

 75 بتاريخ املبرمة جنيف باتفاقية وامللحق م،0022 يناير 0. بتاريخ املوقع الالجئين، بوضع الخاص البروتوكول 

 يةالخارج للشؤون الوزراء رئيس نائب مكي، دمحم حسن. د نحن: "نصه ما الوثيقة تضمنت وقد". م0010 يوليو

 وثيقة أصدرنا فقد... م0025 لسنة (70رقم) بالقانون  الجمهورية رئيس قرار على الاطالع بعد الخارجية، ووزير

ر اعتبا إليه انضمامنا
ً
 .  ألحكامه انتهاك أي دون  باحترامه،  وتتعهد م،0025/ 00/ 00 تاريخ من ا

ً
 ملا واشهادا

 عام انبديو " الوثيقة وصدرت". الخارجية ارة لوز  الخاتم الرسمي عليها ووضعنا الوثيقة، هذه وقعنا فقد تقدم

 (.7202)الجعبي،  .م0020/ 2/ 02 املوافق هـ..00/ 5/ 01 بتاريخ" بصنعاء الخارجية وزارة

 ألامم وثائق يف البروتوكول  أو الاتفاقية على املصادقة بين التوقيت في التباين هذا تفسير الصعب من أنه ومع

 فاقية،الانضمام لالت وثيقة من تبعه وما القرار الجمهوري قراءة ومن لكن، اليمنية؛ الدولة وثائق وبين املتحدة

 املتحدة لألمم السامية باملفوضية ممثلة املتحدة وألامم اليمنية الحكومة بين باملراسالت مرتبط ألامر هذا أن نجد

 ستقبلتا التاليين الشهرين وفي إنه حيث لها، الحقة جاءت والتي سبقتها التي والخطوات الالجئين، لشؤون

 مشكلة بحثل الوثيقة الثالثة(، في سنبينه الالجئين )كما لشؤون املتحدة ألامم من وفدا حينها اليمنية الحكومة

 لعام بها امللحق والبروتوكول  الالجئين بشأن 0010 اتفاقية على للمصادقة الذهاب وراء السبب هي كانت

 (.7202م. )الجعبي، 0022

/ 75 تاريخب ألاصنج، املجيد عبد هللا عبد الخارجية وزير عن صادرا تقريرا تتضمن مذكرة هي الوثيقة الثالثة:

 رئيس وإلى املسلحة، للقوات العام القائد الجمهورية رئيس إلى وموجهة (،2/ 07/ 7 ومرجعا)ملف م0/0025

 (.7202)الجعبي،  .الوزراء مجلس
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 عبداملولىو  كونوت، جكوس املستر: من مكون  املتحدة ألامم من لوفد الحكومة استقبال تفاصيل التقرير ويقدم

 صحيحة؛ ستلي الصفة وهذه ،"لالجئين الدولية الغوث وكالة ممثال" بأنهما صفتهما إلى التقرير ويشير. الصلح

 تابعة وكالة أي إلغاء تم عندما م0012 على السابقة الفترة في انتهت قد لالجئين الدولية الغوث وكالة أن ذلك

 امع لشؤون الالجئين املتحدة لألمم السامية املفوضية وانشاء  الالجئين، قضايا على تعمل املتحدة لألمم

 (.7202)الجعبي،  .م0012

 
ً
  ابه قامت التي باإلجراءات سبق كما يرتبط ما وهو أجلها، من الوفد جاء التي املهمة لطبيعة وتوضيحا

 عضوي  فإن م،0022 لعام بها امللحق والبروتوكول  م0010 التفاقية الانضمام على للمصادقة الحكومة

  من ييناملدن الالجئين مخيمات لزيارة تعز ثم البيضاء ثم مأرب منطقة إلى باالنتقال الفور  على قاما" الوفد

 الزيارة لوقد رافقهم خال. لالجئين التقريبي العدد ومعرفة الطبيعة، على أحوالهم على والاطالع الجنوبي الشطر

 (.7202)الجعبي، ".الخارجية ووازرة الداخلية ووازرة العامة القيادة من مندوبون 

  رالشط من هربوا الذين باألشخاص مرتبط الزيارة من الهدف أن يتضح التقرير في املقدمة هذه خالل من

  ملذكورةا الثالث املناطق في مخيمات في استضافتهم وتم الشعبية( الديمقراطية اليمن الجنوبي )جمهورية

 الوفد مع الخارجية وزير يستعرض التقرير، من (7) الفقرة (. وفي7202)الجعبي،  .وتعز( والبيضاء )مأرب

  لهم" شرح إنه ويقول  البالد، في ألاوضاع

  من ستمروامل املتزايد العدد وايواء الستقبال املحدودة وامكانياتها اليمنية العربية الجمهورية ظروف بإسهاب

 أحد وه نفسه الخارجية وزير أن والالفت ".هناك الداخلية ألاوضاع لسوء نتيجة الجنوبي الشطر من النازحين

 في التاريخ، ذلك من سنوات قبل الجنوبي الشطر من النازحين
ً
 البريطاني الاستعمار عن الاستقالل فترة تحديدا

 على التقرير (. ويضيف7202)الجعبي،  .اليمنية العربية للجمهورية ممثال بصفته الوضع ويشرح الجنوب، في

 (.7202أمامهم،  )الجعبي،  حدودنا نقفل أن يمكن ال بحتة إنسانية لظروف واننا: "الخارجية وزير لسان

 

 الدائمة التي اقترحتها املفوضية عل الحكومة اليمنية حينها بشأن الالجئين:الحول 

م  حالة أما" :ورد في التقرير. املفوضية توفيرها على تعمل التي الدائمة الحلول  يتضمن شرحا املفوضية وفد قدًّ

 :تيةآلا الثالث الطرق  بإحدى لهم نهائي حل إيجاد أساس على باملساعدة تقوم عادة الوكالة فإن هؤالء النازحين

 آلاخر. الطرف مع والتمهيد الاتصال وبعد بموافقتهم أتوا، حيث من بالعودة مساعدتهم -

  من دالب بأنفسهم عيشهم وكسب هناك للعمل املجاورة الدول  على وتوزيعهم ملساعدتهم الوكالة تدخل -
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 الخيرية. واملنظمات ي(. ع. حكومة )ج على عبئا البقاء -

 تسكينهمل برنامج النازحين وإعداد من العاملة للقوى  تقديري  بعمل إحصاء الحكومة، مع بالتعاون  الوكالة، تقوم

 (.7202)الجعبي، ".بأنفسهم عيشهم كسب على وتدريبهم أعمال، فيها يوجد التي املناطق في

 كيفيةل اليمنية الحكومة على وعرضها املفوضية ملهام خالصة قدم املفوضية وفد أن الشرح هذا من ويتضح

 ةإعاد .املحلي إلادماج .الطوعية العودة :الدائمة بالحلول  يسمى ما وهي املشكلة، هذه معالجة في املساعدة

 (.7202)الجعبي،  .التوطين

 دور املؤسسات الحكومية في التعامل مع قضايا اللجوء:

 امانضم على املصادقة من سنتين مرور اللجوء: بعد صفة لتحديد خاصة لجنة تشكيل الوزراء مجلس قرار

 السلطات بدأت ،0022 لعام بها امللحق م، والبروتوكول 0010 اتفاقية على حينها اليمنية العربية الجمهورية

 . نالالجئي اتفاقية حددتها التي اللجوء قضايا مع التعامل سياسات تتضمن آليات تكوين في اليمنية
ً
 على وبناءا

 املؤرخة جنيف اتفاقية تطبيق بإجراءات .005/ 1/ 01 بتاريخ (0.) رقم الوزراء مجلس رئيس قرار صدر ذلك

 :يلي ما القرار هذا وتضمن. الالجئين مركز بشأن م0022 عام وبروتوكول  م0010)يوليو( تموز  75 في

 لون يدخ الذين الالجئ لكل بصفة الاعتراف مهمتها تكون  خاصة لجنة إنشاء على القرار من (1) املادة نصت. أ

 املادة وأحكام نيفج اتفاقية من ألاولى املادة تعاريف عليهم تنطبق أو الالجئين لشؤون السامية املفوضية والية في

 .عنه ينوب من أو الداخلية وزير نائب :من الخاصة اللجنة تتألف أن ( على7) املادة ونصت. البروتوكول  من ألاولى

  .عنه ينوب من أو والعمل الاجتماعية الشؤون وزارة وكيل  .عنه ينوب من أو الوطني لألمن املركزي  الجهاز وكيل

 من وأ الجنسية و الجوازات عام مدير  .عنه ينوب من أو الخارجية بوزارة واملغتربين القنصلية إلادارة عام مدير

 .عنه ينوب

 لعامةا لإلدارة الجنسية، تابعة وعديمي الالجئين بشؤون تختص إدارة إنشاء على القرار ( من3) املادة نصت. ب

 .كول والبروتو  الاتفاقية ومتابعة بنود الحماية توفير مهمتها تكون  الداخلية، بوزارة والجنسية للجوازات

 :من تتكون  استئنافية لجنة إنشاء ( على4) املادة نصت. ج

 عيةالاجتما الشؤون وزير .الداخلية وزير .القانوني املستشار الدولة وزير  .الخارجية وزير .رئيسا العدل وزير

 )بصفة ئينالالج لشؤون املتحدة ألامم السامية املفوضية عن ممثل .الوطني لألمن املركزي  الجهاز رئيس  .والعمل

 :في الاستئنافية اللجنة مهام وتتكون  .مراقب(

 .اللجوء بصفة لهم الاعتراف يتم لم الذين ألاشخاص من املقدم الاستئناف في البت -
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 بنود في اعليه املنصوص التدابير طائلة تحت يقعون  والذين ألاشخاص من املقدم الالتماس في النظر -

 .إلغائها أو التدابير تلك باستيفاء قرار واتخاذ والبروتوكول  الاتفاقية

  فقط، شهر خالل الاستئناف حق ممارسة يتم -
ً
 .تخذةامل بالتدابير لإلشعار التالي اليوم من اعتبارا

 أن على القرار من (1) املادة نصت حيث الجنسية، وعديمي الالجئين من الرسوم لتحصيل آلية القرار وتضمن

  والتصديق عليها الوثائق إصدار مقابل الجنسية وعديمي الالجئين من الرسوم تحصيل يتم"
ً
 عليه نصت امل طبقا

 لسمج رئيس )قرار ".الرسوم بعض أو كل دفع من املعدمين ألاشخاص إعفاء ويجوز  القنصلية، الرسوم الئحة

 م0010)يوليو( تموز  75 في املؤرخة جنيف اتفاقية تطبيق بإجراءات .005/ 1/ 01 بتاريخ (0.) رقم الوزراء

 الالجئين(. مركز بشأن م0022 عام وبروتوكول 

 وكذا ن،لالجئي الدائمة بالحلول  املتعلقة السياسات ضمن اللجوء طلبات قبول  استوعب قد القرار أن ويالحظ

 م0010 اتفاقية من ( 72( و)72) املادتين في الواردة اللجوء وثائق منح إجراءات إلى ةباإلضاف الاستئناف، حق

  إعفاءهم وأجاز املادية الالجئين أوضاع القرار راعى كما. الالجئين بشأن
ً
  أو جزئيا

ً
 إلاصدار رسوم تحصيل من كليا

 الوثائق. على التصديق أو

 مكتب شؤون الالجئين.

 م0010 اتفاقية إلى اليمنية العربية الجمهورية وانضمام املصادقة املتضمنة السابقة إلاجراءات على بناء

ء الوزرا مجلس رئيس قرار وكذا ،0025 لسنة (70رقم ) الجمهوري بالقرار 0022 لعام بها امللحق والبروتوكول 

 م بشأن تنظيم مكتب شؤون الالجئين.0050( لسنة 02، صدر قرار وزاري برقم ).005( لعام 0.رقم )

وتضمن القرار إنشاء مكتب شؤون الالجئين في إطار إلادارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية )والتي تحولت 

( على أن ينشأ ضمن الهيكل التنظيمي 0الحًقا إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية(، حيث نصت املادة )

ن الالجئين"، ويتبع مدير عام الجوازات لإلدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية مكتب يسمى "مكتب شؤو 

 والجنسية مباشرة، وتؤدى أعماله وفق توجيهات وزير الداخلية. 

وكانت هذه هي البداية التي تم من خاللها إنشاء جهاز حكومي معني بالتعامل مع قضايا اللجوء، وتأسس بموجبها 

جهاز يتولى التعاطي مع السياسات املتعلقة بالحلول الدائمة في قضايا اللجوء والالجئين. وقد تطور هذا املكتب 

 إلى إدارة من إدارات مصلحة الهجرة والجو 
ً
ازات، حتى صدر قرار تحويلها إلى إدارة عامة، بموجب ليتحول الحقا

. وقد تحددت اختصاصات 
ً
تعديل بقرار جمهوري في الئحة مصلحة الهجرة والجوازات كما سيتم تفصيله الحقا

مكتب شؤون الالجئين في املادة الثانية من القرار الوزاري. وجاءت هذه الاختصاصات لتتركز في الحلول الدائمة 

بشأن الالجئين، حيث حددت اختصاصات املكتب في "استقبال  وايواء الالجئين وتوفير  0010ة وفق التفاقي
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الحماية والرعاية املناسبة لهم وإلاشراف الكامل على كافة شؤونهم". وباإلضافة إلى ذلك فإن القرار الوزاري قد 

ن الهيئات الحكومية أو غيرها مأناط بمكتب شؤون الالجئين "تلقي املساعدات التي تقدم لهم )الالجئين( من 

 (.7202املنظمات الدولية، وتوزيعها على الالجئين".)الجعبي، 

 سياسات الحلول الدائمة املتعلقة بشؤون الالجئين.

قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون الالجئين: استمر العمل بالسياسات القائمة في الجمهورية 

، عندما بدأ الاحتياج إلى إيجاد آليات وسياسات 7222مل مع قضايا اللجوء حتى العام العربية اليمنية في التعا

(، 5جديدة للتعاطي مع مشكلة الالجئين في الجمهورية اليمنية. وناقش مجلس الوزراء هذا ألامر في جلسته رقم )

بشأن  7222( لعام 20)، والتي نجم عنها صدو ر قرار مجلس الوزراء رقم 7222يناير  77التي انعقدت بتاريخ 

موافقة املجلس على إنشاء لجنة وطنية لشؤون الالجئين. وتضمن القرار: موافقة مجلس الوزراء على إنشاء لجنة 

 وطنية لشؤون الالجئين، تشكل على النحو التالي:

. وكيل وزارة الداخلية عضوا. رئيس دائرة أفريقيا بوزارة الخارجية عضو 
ً
تص ا. املخنائب وزير الخارجية رئيسا

بمتابعة قضايا الالجئين بوزارة الخارجية عضوا. ممثل عن الجهاز املركزي لألمن السياس ي عضوا. ممثل عن 

جمعية الهالل ألاحمر اليمني عضوا. ممثل عن مصلحة الهجرة والجوازات عضوا. ممثل عن دائرة الشؤون 

ملنظمات الدولية واملؤتمرات بوزارة الخارجية القانونية واملعاهدات بوز ارة الخارجية عضوا. ممثل عن دائرة ا

 عضوا. ممثلون عن الجهات املحلية املرتبطة مباشرة بمخيمات الالجئين )الجحين، ميفعة( أعضاء.

ويالحظ أن القرار وضع خمسة من أصل عشرة أعضاء في اللجنة ممثلين من جهة واحدة، هي: وزارة الخارجية، 

إلى رئيسها )نائب وزير الخارجية(، رئيس دائرة أفريقيا، واملختص  ةباإلضافحيث تضمنت عضوية اللجنة، 

بمتابعة قضايا الالجئين، وممثال عن دائرة الشؤون القانونية واملعاهدات، وممثال عن دائرة املنظمات الدولية 

لى ع واملؤتمرات. ولعل ألاحرى بالقرار لو أنه شمل جهات أخرى لم يتضمنها في نصه، من الجهات التي تعمل

مواجهة مشكالت اللجوء، مثل مكتب النائب العام، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووازرة 

التخطيط والتعاون الدولي. كما أن قرار مجلس الوزراء أضاف ممثلين عن الجهات املحلية املرتبطة بمخيمات 

تحديدها بالنص، وتكررت دون تعديل في القرار الالجئين، وحدد "الجحين" و"ميفعة". أما مهام اللجنة فقد تم 

 (.7202م. )الجعبي، 7222( لسنة 50.الجمهوري رقم )

 دور املؤسسات الحكومية في اليمن املعنية بالالجئين.

عند الدراسة في دور املؤسسات الحكومية اليمنية املعنية بالتعامل مع قضايا الالجئين نجد أن هناك أربعة 

مستويات من العمل إلاداري يجري عبرها تنظيم وتفعيل قضايا الالجئين؛ املستوى ألاول يتولى وضع السياسات 

ثاني عليا لشؤون الالجئين، بينما في املستوى الالعامة، والتوجيه وإلاشراف العام، ويتمثل في اللجنة الوطنية ال
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تتولى إلادارة العامة لشؤون الالجئين في مصلحة الهجرة والجوازات الجانب التنفيذي العملي  للتعامل مع قضايا 

الالجئين. وفي املستوى الثالث تقوم النيابات واملحاكم بالتصدي لطلبات اللجوء املرتبطة بحاالت الدخول غير 

إلى البالد. أما املستوى الرابع فيتمثل في القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء واملتعلقة بإنشاء لجان  املشروع

 لوضع مشروعات قوانين خاصة باللجوء.

 اللجان الخاصة بمشاريع القوانين 

جئ تجاه الكما سبق القول فإن الجمهورية اليمنية لم تصدر قانونا وطنيا للجوء يتم بموجبه تحديد التزامات ال

دولة اللجوء، وكذلك الالتزامات وإلاجراءات الداخلية الخاصة باللجوء. وتكتفي ألاجهزة واملؤسسات املعنية 

بقضايا اللجوء بالتعليمات إلادارية لتنظيم عمل ووضع الالجئين داخل اليمن. وفي هذا الصدد فقد كانت هناك 

 ع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين؛ ولكنمساع إلصدار قانون وطني للجوء في اليمن بالتعاون م

 من تلك املساعي إصدار قانون وطني للجوء.
ً
 لم تثمر أيا

 م.2553( لسنة 46أوال: قرار مجلس الوزراء رقم )

م تم بموجبه تشكيل لجنة تقوم .722( لسنة 02أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ) .722ديسمبر  72في 

قانون الالجئين، بحيث يستوعب املشروع تتولي وازرة حقوق إلانسان إلاشراف الكامل على بمناقشة ومراجعة 

شؤون الالجئين. ولم يحدد القرار مدة إنجاز املهمة املوكلة إلى اللجنة. وقد تم إعداد مشروع القانون بالفعل. 

 تمثيل مصلحة الهجرة والجوازاتوأهم ما يالحظ على القرار أنه اكتفى بممثل عن وزارة الداخلية، فيما لم  يتم 

والجنسية رغم أنها معنية بالتعامل مع قضايا الالجئين. كما أن اللجنة  الوطنية لشؤون الالجئين أو اللجنة 

 املنبثقة عن اللجنة الوطنية لم تشارك في اللجنة القانونية.

 ولى وازرة حقوق إلانسان إلاشرافومن الالفت أن القرار قد حدد وجهة القانون ومسار بنائه القانوني بحيث "تت

 في فترة الثمانينيات، حيث كانت ألاجهزة ألامنية 
ً
الكامل على شؤون الالجئين"، وهو ما يتعارض مع ما كان سائدا

في وزارة الداخلية، ومنها إلادارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية، هي التي تتولى هذا امللف، من خالل ترؤس 

 ية للجنة العليا لشؤون الالجئين.نائب وزير الداخل

 للتوجه السائد خالل الفترة من عام 
ً
 عندما ترأس نائب وزير الخارجية اللجنة  7222كما أن ذلك جاء خالفا

الوطنية العليا لشؤون الالجئين، وعضوية ألاجهزة ألامنية ألاخرى. ويمكن استنتاج أن جهود وازرة حقوق إلانسان 

ئي إلصدار القانون. وربما أن هذا التوجه في قرار مجلس الوزراء كان هو السبب في إعاقة لم تصل إلى املسعى النها

بلوغ مشروع قانون الالجئين املرحلة النهائية إلقراره واصداره بقانون يتم نشره في الجريدة الرسمية. )الجعبي، 

7202.) 
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 م2514لسنة  55ثانيا: قرار مجلس الوزراء رقم 

ت وازرة حقوق إلانسان تقديم طلب إلى مجلس الوزراء، إلعداد مشروع قانون للجوء. عاود 7200يونيو  7في 

ء عليه شكل مجلس الوزراء لجنة إلعداد القانون بموجب أمر مجلس الوزراء رقم )
ً
م. تتولى 7200( لعام 12وبنا

 للقوانين النافذة وا
ً
ها من صلة املصادق عليالدولية ذات ال الاتفاقياتاللجنة إعداد مشروع قانون اللجوء وفقا

قبل بالدنا، ورفع النتائج إلى مجلس الوزراء خالل شهر من تاريخه.  ويالحظ أن هذه اللجنة جاءت برئاسة وزير 

 للجنة املشكلة عام 
ً
م التي كانت برئاسة وكيل وزارة الخارجية. و أضيف للجنة .722حقوق إلانسان خالفا

بقة، حيث أضيف ممثلون عن وازرة الشؤون القانونية ووزارة إلادارة وزارات وجهات لم تكن ممثل في اللجنة السا

 املحلية، ومكتب رئاسة الجمهورية ومكتب رئاسة الوزراء.

 ومن غير الواضح الهدف من إضافة هذه الجهات، في الوقت الذي غابت فيه مصلحة الهجرة والجوازات 

طنية لشؤون الالجئين. على أي حال، فبينما كانت لجنة والجنسية و إلادارة العامة لشؤون الالجئين، واللجنة الو 

قد أنجزت مشروع قانون لم يجد طريقه إلى النور، فإن هذه اللجنة لم تجتمع ولم يصدر عنها أي  .722

 (.7202مخرجات. )الجعبي، 

ة الهجرة يتلك كانت أبرز املعلومات املرتبطة بشأن الوضع التشريعي واملؤسس ي والتعامل الحكومي اليمني مع قض

والالجئين، وفيما يلي انتقال إلى إبراز الشراكة اليمنية مع املفوضية السامية لشؤن الالجئين عبر ما يسمى إعالن 

 صنعاء.

 املبحث السادس: تحديات الهجرة واللجوء والنزوح في الجمهورية اليمنية:

يمكن عرض موجز عن تحديات الهجرة  واللجوء والنزوح في الجمهورية اليمنية من خالل عرض موجز عن إعالن 

 .تقرير املفوضية السامة لألمم املتحدة لشؤن الالجئينصنعاء، وعن 

 :تقرير املفوضية السامة لألمم املتحدة لشؤن الالجئين

ئين بالتعاون مع حكومة الجمهورية اليمنية املؤتمر نظمت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالج 

 م. .720نوفمبر  .0ــ  00الاقليمي للجوء والهجرة من القرن ألافريقي إلى اليمن 

وقد شاركت وفود من أربع دول بالقرن إلافريقي في حضور املؤتمر إلاقليمي وهي: جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا 

التعاون الخليجي وأعضاء من جامعة الدول العربية. كما حضره والصومال، وكذلك ممثلين عن دول مجلس 

 كبار مسؤولي ألامم املتحدة واملنظمات الحكومية الدولية واملنظمات غير الحكومية.
ً
 أيضا



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  545  - 

وخرجت أعمال املؤتمر إلاقليمي حول اللجوء والهجرة من القرن إلافريقي إلى اليمن باالتفاق على اتخاذ إجراءات 

للتعامل مع الهجرة املختلطة على نحو أفضل وتعزيز دعم بلدان املنشأ والدول املضيفة في الوقت دولية عاجلة 

 نفسه. وتهدف توصيات املؤتمر إلى معالجة ألاسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

ر موتقدر املفوضية أن ما يزيد عن نصف مليون طالب لجوء والجئ ومهاجر قد عبروا خليج عدن أو البحر ألاح

 7207فرد عام  022,222، من بينهم نحو 7222من شرق إفريقيا إلى اليمن بطريقة غير مشروعة منذ عام 

فرد منذ بداية العام الحالي إلى آلان. وقد لقي آالف منهم مصرعهم أثناء محاولة العبور؛ مات أغلبهم  27,222و

.)اعالن صنعاء، 
ً
 (..720غرقا

طويلة ألامد ملعالجة تحديات الهجرة املختلطة. وعلى صعيد إنفاذ  ويتضمن إلاعالن توصيات فورية وأخرى 

القانون، دعت التوصيات إلى تعزيز الدعم الثنائي والدعم املتعدد ألاطراف، وتنفيذ استراتيجية لبناء القدرات 

 عن مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، وزيادة الدعم لتعزي
ً
قدرات  زمن أجل تحسين آليات إنفاذ القانون، فضال

 الدراسة وإلانقاذ.

ل  وتشمل املقترحات ألاخرى الدعم املتزايد لبرامج املساعدة في العودة الطوعية، واملزيد من املشاركة في تحمُّ

ألاعباء، وتعزيز نظام حماية الالجئين، بما في ذلك احترام املبادئ مثل مبدأ عدم إلاعادة القسرية، وتعزيز التعاون 

ة، وتكثيف حمالت رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الاقتصاديص التوظيف والتنمية في مبادرات توفير فر 

 (..720النظامية، وتعزيز التعاون إلاقليمي على صعيد تبادل املعلومات وتحليل البيانات، )اعالن صنعاء، 

اية العام، ، وبحلول نه، بقيت ألازمة في اليمن أسوأ أزمٍة إنسانية في العالم للعام الرابع على التوالي7272في عام 

، بما في ذلك الانسانيةمن سكان البالد( ممن هم بحاجٍة ماسٍة للمساعدات  %22مليون يمني ) 70كان هناك 

0 .
ً
 ماليين نازح داخليا

 جديدة  02الجئ وطالب لجوء من الصومال بشكٍل رئيس ي. وقد برزت  022,222استضافت البالد نحو 
ً
جبهة

مدني، ربعهم من ألاطفال.  7,222شتباكات الحية إلى َجرح أو مقتل أكثر من ، حيث أدت الا 7272خالل عام 

 وفي تلك ألاثناء، لم ُيسجل أي تقدٍم ملحوظ في عملية السالم.

 لخطر املجاعة بأربع أضعاف مقارنة 
ً
 أكثر عرضة

ً
ت مخاطر املجاعة قائمة في اليمن؛ وكان النازحون داخليا

ّ
ظل

 نتيجة حظر الوقود  بعموم السكان. واستمر الصراع
ً
في التأثير على الاقتصاد، والذي كان قد ضعف أصال

 ومحدودية حركة البضائع.

 على خدمات الرعاية الصحية املنهكة، وليفاقم مواطن الضعف 
ً
جاء تفش ي فيروس كورونا ليفرض أعباًء إضافية

 والالجئين واملجتمعات املضيفة. وتسببت السيول الجار 
ً
على نطاٍق  فة بأضراٍر ونزوٍح للسكانبين النازحين داخليا
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واسع في مناطق عدة في البالد، مما أجج تفش ي ألامراض مثل الكوليرا وحمى الضنك واملالريا والدفتيريا. وخسر 

 والذين اضطروا للفرار  22,222.نحو 
ً
شخص بيوتهم ومقتنياتهم، الكثيرون منهم كانوا من النازحين داخليا

 من مناطق الصراع.

روس كورونا في بروز مخاطر تمس الحمايٍة وتحدياٍت اجتماعية اقتصادية جديدة أمام الالجئين وطالبي تسبب في

، مما زاد نسبة اتكالهم على مساعدات وأنشطة املفوضية. وبقيت فرص إيجاد حلول 
ً
اللجوء الضعفاء أصال

 لقلة أماكن إعادة التوطين وقيود السفر التي طالت
ً
 عملية العودة الطوعية إلى مستدامة لهم منخفضة نظرا

 ، مكتب اليمن، شبكة ألانترنت(.7270الصومال. )تقرير املفوضية السامة لألمم املتحدة لشؤن الالجئين ـ 

 إلاحصائيات السكانية

 خالل عام  027,222هناك واحد من كل ثمانية يمنيين في عداد املهجرين. واضطر نحو 
ً
شخص للنزوح حديثا

من  %11 –إلى جانب محافظات حجة والحديدة وتعز  –فظة مأرب التي تستضيف ؛ وأغلبهم ضمن محا7272

. وقد جعل الوضع ألامني عودة املهجرين شبه مستحيلة على ألاغلب، ولم يتمكن سوى 
ً
السكان النازحين داخليا

 شخص من العودة إلى املناطق التي يتحدرون منها هذا العام. 00,222أقل من 

إلى  –إثر مراجعة سكانية أجرتها املفوضية  –لين إلى اليمن نتيجة فيروس كورونا أدى انخفاض أعداد الواص

ل الصوماليون نسبة  022,222استقرار العدد إلاجمالي لالجئين في البالد عند 
ّ
، وشك

ً
من  %00شخصا

ل إلاثيوبيون 
ّ
. بلغت نسبة الن 02,222من طالبي اللجوء البالغ عددهم  %50الالجئين، بينما شك

ً
ساء شخصا

. وكانت غالبية الالجئين  %1و %00من الالجئين املسجلين بينما كانت نسبة ألاطفال وكبار السن  00%
ً
تباعا

تعيش في عدن، تليها محافظتا أمانة العاصمة وحضرموت. )تقرير املفوضية السامة لألمم املتحدة لشؤن 

 ، مكتب اليمن، شبكة ألانترنت(.7270الالجئين ـ 

 :عن خطة مساعدة الالجئين والنازحين 2521يط اليمنية لعام أرقام وزارة التخط

 و 0,222,222
ً
الجئ في  00,122نازح داخليا

 اليمن سيتلقون مساعداٍت نقدية متعددة ألاغراض

 سيتلقون مساعدات  072,222
ً
نازح داخليا

 إلايواء الطارئة

 و 12,222.
ً
الجئ  1,222.نازح داخليا

 أساسية
ً
 سيتلقون مساعدات إغاثية
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 و 070,222
ً
الجئ  0,022نازح داخليا

 سيحصلون على مآٍو مؤقتة

 و 21,222
ً
الجئ  5,222نازح داخليا

 التمثيل القانوني –وعند الضرورة  –سيشاركون في جلسات التوعية والاستشارة والتحكيم القانونية 

الجئ سيتلقون الدعم في مجال  00,222

 الرعاية الصحية

 و 2,222.
ً
جئ ال 5,222نازح داخليا

 سيحصلون على الدعم النفس ي الاجتماعي عبر املراكز املجتمعية للمفوضية

طفل الجئ سيتلقون الحزم  0,222

 املدرسية للتعليم الابتدائي والثانوي 

طالب الجئين سيتلقون الدعم في  702

، مكتب اليمن، 7270)تقرير املفوضية السامة لألمم املتحدة لشؤن الالجئين ـ ، مجال الوصول إلى التعليم العالي

 شبكة ألانترنت(.

 نتائج الدراسة:

خرجت الدارسة بستة أبعاد ثقافية أساسية عن ظاهرة اللجوء والهجرة ينبغي تنمية الوعي بها لدى املجتمع 

 الجامعي اليمني، وهي:

 ٌبعد املفاهيم واملصلحات املرتبطة بقضية الهجرة واللجوء.

 ربية واليمنية عن ظاهرة اللجوء والهجرة.ٌبعد املالمح الاحصائية الدولية والع

 ُبعد التطور التاريخي لظاهرة الهجرة واللجوء والتعامل الدولي معها.

 الدولية. الاتفاقياتٌبعد حقوق الالجئين في ا

 ٌبعد وضع الالجئين في التشريعات واملؤسسات الحكومية اليمنية.

 تحديات الهجرة واللجوء والنزوح في الجمهورية اليمني.

 التوصيات:

يوص ي الباحث الدول واملنظمات والجامعات وكافة وسائل التربية والاعالم والتثقيف بتنمية الوعي بقضايا 

الالجئين والهجرة القسرية، لضمان تحقيق تعامل انساني مناسب مع الالجئين ونيل حقوقهم والحفاظ على 

 كرامتهم وحياتهم وأمنهم.
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 رحات:تاملق

دراسات ميدانية عن وضع الالجئين في الجمهورية اليمنية. وإجراء دراسات عن وضع يقترح الباحث بإجراء 

 املهاجرين اليمنيين. وإجراء دراسات ميدانية عن وضع املشردين في الجمهورية اليمنية بسبب الحروب.

 

 املراجع:

م، موقع عليها 0007اتفاقية بين كل من حكومة الجمهورية اليمنية  واملفوضية السامية لشؤن الالجئين،  .0

 وزير الادارة املحلية للجمهورية اليمنية، ورئيس مكتب املفوضية السامية لشؤن الالجئين.

 00(، املؤتمر الاقليمي  للجوء والهجرة من منطقة القرن ألافريقي إلى اليمن املنعقد .720إعالن صنعاء ، ) .7

 ، فندق موفينبيك، صنعاء..720نوفمبر ـ   .0ـ 

م، الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية 7201(. تقرير الهجرة الدولية لعام 7201، )ألامم املتحدة ..

 متغيرة.

م، الاتفاق العالمي من أجل الهجرة آلامنة 7200(. تقرير حالة الهجرة الدولية لعام 7200ألامم املتحدة، ) .0

 نسان.واملنظمة والنظامية في سياق املنطقة العربية، ازدهار البلدان كرامة الا

 م.7272(.املنظمة الدولية للهجرة،  تقرير الهجرة في العالم لعام 7272ألامم املتحدة، ) .1

 ، الهجرة والنزوح في منطقة عربية متغيرة.7201، تقرير الهجرة الدولية لعام 7201ألامم املتحدة،  .2

سالمي والقانون (. الحماية الدولية لالجئين _ دراسة مقارنة _ بين الفقه إلا 7200بوجمعة، حنطاوي ) .2

 الدولي، دكتوراه في العلوم الاسالمية، جامعة وهران احمد بن بلة، الجزائر.

(. املهاجر غير الشرعي بين القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، مجلة العلوم 7270بوالعة، دمحم ) .5

 م.7270مارس  5/0لجامعة أم البواقي،الجزائر،  الانسانية

(. أزمة الالجئين وأثرها على تطبيق الحلول الدائمة )دراسة ميدانية على 7202الجعبي، جمال دمحم، ) .0

 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤن الالجئين العاملة في اليمن(.

 (.7220دستور الجمهورية اليمنية، ) .02

 ، لبنان.7270الشبكة الدولية لدراسة املجتمعات العربية،  .00

م باملوافقة على انضمام الجمهورية العربية اليمنية 0025لسنة  70قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  .07

إلى اتفاقية ألامم املتحدة الخاصة بوضع الالجئين والبروتوكول امللحق بها، صادر عن املكتب القانوني برئاسة 

 الجمهورية ومجلس الوزراء، الجمهورية العربية اليمنية.
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 في املؤرخة جنيف اتفاقية تطبيق بإجراءات .005/ 1/ 01 بتاريخ (0.) رقم الوزراء مجلس رئيس قرار ..0

 الالجئين. مركز بشأن م0022 عام وبروتوكول  م0010)يوليو( تموز  75

(. وضع الالجئين في القانون الدولي الانساني، مجلة ألاكاديمية للدراسات الاجتماعية 7202دمحم، بلمديوني ) .00

 .025ـ  022ص  02ة والاقانونية،  الاقتصادي، قسم العلوم الانسانيةو 

 (.7220مشروع قانون تنظيم اللجوء في الجمهورية اليمنية، ) .01

 .7220مشروع قانون تنظيم اللجوء في الجمهورية اليمنية،  .02

 (، القانون الدولي لالجئين دراسة قانونية تحليلية قراءة في حق اللجوء، بغداد.7200مظهر الشاكر، ) .02

(. مساعدة الالجئين قسم شؤون الاعالم، التعريف .722)مفوضية ألامم املتحدة لشؤون الالجئين،  .05

 باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، دار النخيل للطباعة والنشر.

وبروتكول عام  0001املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئين، اتفاقية ألامم املتحدة لعام  .00

 الخاصين بوضع الالجئين. 0022

 .الانسانية(.أخر املستجدات 7270املتحدة في اليمن، )مكتب ألامم  .72

 م.7272(. تقرير عن الوضع القائم يناير 7272املنظمة الدولية للهجرة في اليمن، ) .70

 (. ترتيبات العودة لغير الالجئين وخيارات الهجرة البديلة.7272املنظمة الدولية للهجرة، ) .77

 ز اليمن: ألامن وحقوق الانسان.(. تقرير اعالمي موج7220منظمة العفو الدولية، ) ..7

(. اشكالية اللجوء على الصعيدين الدولي والعربي، ندوة مركز دراسات الالجئين 7222الوالي، عبد الحميد ) .70

 والنازحين والهجرة القسرية، جامعة اليرموك الاردن.

ليمنية واملفوضية م(. اتفاقية بين حكومة الجمهورية ا0007وزارة الادارة املحلية بالجمهورية اليمنية، ) .71

 السامية لشئون الالجئين.

م بتعديل 7202( لسنة 0.(. قرار جمهوري رقم )7202وزارة الشؤون القانونية بالجمهورية اليمنية، ) .72

 م بشأن الالئحة التنظيمية ملصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.0000( لسنة .القرار الجمهوري رقم )
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آمال خاليد.   

 

، وعضو والاتصالكلية علوم إلاعالم  0أستاذة بجامعة الجزائر 

الجزائر -إسطنبول  -هيئة تدريس في اكاديمية العالقات الدولية  

 (وحدودها املبذولة الجهود :19 كوفيد جائحة ظل في ألافارقة الشرعيين غير  باملهاجرين الجزائر  تكفل)

 
 :امللخص

 

 19نعالج من خالل املداخلة مسألة تكفل الجزائر باملهاجرين غير الشرعيين ألافارقة في ظل جائحة كوفيد 

وطبيعة الجهود املبذولة والسياسات املطبقة وحدودها. نشرح بداية نتائج تفش ي الوباء وما نتج عنه من ركود 

اجرين غير الشرعيين في الجزائر، ثم وغلق للحدود وتطبيق إلجراءات الحجر الصحي على حياة امله اقتصادي

نتناول التوصيات والحلول ومقترحات السياسات التي تقدمها املنظمات الدولية وإلاقليمية للتعامل مع آثار الوباء 

جزء من الشرائح الهشة للمجتمعات، ونحاول مقارنة وإسقاط هذه الحلول على  باعتبارهمعلى املهاجرين 

ائر وهذا بتحليل مقاربتها في التعامل مع الالجئين غير الشرعيين ألافارقة واملجهودات السياسات التي تطبقها الجز 

 املبذولة في ظرف الجائحة وحدود هذه الجهود. 

 19الكلمات املفتاحية: املهاجرين غير الشرعيين ألافارقة، الجزائر، التكفل، جائحة كوفيد 

 
 

   :ةنبذة تعريفية عن الباحث
 

أستاذة وباحثة سياسية، حاصلة على دكتوراه في العالقات الدولية تخصص دراسات دولية، أستاذة بكلية علوم 

اسطنبول، محامية ومستشارة  –، محاضرة في اكاديمية العالقات الدولية 03إلاعالم وإلاتصال بجامعة الجزائر 

واملجالت إلالكترونية، باإلضافة الى نشر عدد  قانونية، قامت بنشر عدد من الابحاث العلمية في املجالت املحكمة

من املقاالت، شاركت في العديد من املؤتمرات الدولية والاقليمية واملحلية، ناشطة في جمعية الوطنية لإلدماج 

 املدرس ي واملنهي للمصابين بالتريزوميا، بالجزائر.

 

 

 مقدمة:

ة الهشة، هذا ما الاقتصاديألامنية و -بسبب بناها السياسية الاستقرارتعاني دول ساحل الصحراء من عدم 

يدفع مواطنيها وخاصة الشباب منهم إلى التعلق بأمل الهجرة الى الدول املغاربية املطلة على البحر ألابيض 

للكثير ية كوجهة نهائفيما مض ى و املتوسط والسيما تونس، الجزائر واملغرب باعتبارها محطة للعبور الى أوروبا 

منهم في الوقت الراهن. يتزايد عدد املهاجرين من منطقة الساحل في املغرب العربي لعدة عوامل أهمها تصاعد 
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 ،ألاوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية الاتحادجراءات املتخذة من طرف الاضطرابات في املنطقة وتشديد إلا 

ين حول الجزائر ألكبر بلد مستقبل للمهاجرين غير الشرعيوكذا نتيجة للحرب ألاهلية املستعرة في ليبيا، كل هذا 

 والنازحين القسريين وطالبي اللجوء في إفريقيا. 

أعداد املهاجرين ألافارقة غير  إلى بلوغ 2019 سنة وزارة الداخلية الجزائريةتشير إلاحصائيات التي قدمها 

قى عدد ، فيما يبولية للهجرة في نفس السنةوهو الرقم الذي قدمته املنظمة الد ألف مهاجر سنويا90الشرعيين 

املهاجرين غير الشرعيين املقيمين بالجزائر غير معروف نظرا لكثافة حمالت الهجرة وكذلك الترحيل الدوري من 

، إضافة إلى بلوغ أعداد مهمة الضفة الشمالية للبحر ، والذي تتضارب حوله ألارقامطرف السلطات الجزائرية

 لذين يعتبرون الجزائر منطقة عبور. ألابيض املتوسط من ا

تطرح مسألة التكفل بفئة املهاجرين غير الشرعيين ألافارقة، الباقون أو العالقون في الجزائر، انشغاالت 

وتحديات عدة على املستويين الداخلي والخارجي، إذ يعتبر امللف بالغ الحساسية في الجزائر لتعلقه باألمن القومي 

لبلد مع الجار ألاوروبي الذي يؤرقه شبح الهجرة ويحاول التنسيق وتقاسم عبء استقبال وتأثيره على عالقات ا

املهاجرين مع جيرانه في الضفة الجنوبية، وكذلك لتضرر صورة الجزائر الدولية جراء التقارير السلبية التي 

 تصدر في حقها بشأن قصور سياسات التكفل بالالجئين.  

د أهمية وتزايذا امللف، بالعكس، فإضافة إلى املخاوف الصحية نالحظ لم يخفف وباء كورونا من ثقل ه

كود لهذا الغرض في ظل الر تنامي ظاهرة التسول وشغل ألاماكن العمومية للمهاجرين ألافارقة، و  الحضور العددي

 وفقدان أغلب املهاجرين ملصادر رزقهم...  الاقتصادي

ارقة عن إجراءات التكفل باملهاجرين غير الشرعيين ألافلرسمية ايدانية املعلومات في ظل النقص الكبير في امل 

، وأوجه 19 الظروف التي يحيى فيها املهاجرون في الجزائر في مرحلة كوفيد، نناقش في هذه املداخلة في فترة الوباء

ياسات سمقارنة بجملة التوصيات والالجهود املبذولة من طرف الدولة الجزائرية للتكفل بهم  تضررهم كما نقيم

 التي تنصح بها املنظمات الدولية في هذا املجال وفي هذه الفترة.

 محاور املداخلة: 

 على املهاجرين غير الشرعيين وإحتياجاتهم 19املحور ألاول: نتائج تفش ي وباء كوفيد  -

 19املحور الثاني: التوصيات العاملية لالستجابة ملتطلبات وباء كوفيد  -

 الجزائرية وإلاجراءات املتخذة للتكفل باملهاجرين ألافارقة غير الشرعيين في فترة الوباءاملحور الثالث: املقاربة  -
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 واحتياجاتهمعلى املهاجرين غير الشرعيين  19املحور ألاول: نتائج تفش ي وباء كوفيد 

كما  .تحديا عامليا في مجاالت شتى تعدت الجانب الصحي الى كل مجاالت الحياة اليومية 19شكل وباء كوفيد 

بحيث لم تعد الدول مسؤولة بمفردها عن  ،على آثار العوملة وتالش ي الحدود خلق وضعا هجينا بين البرهنةأنه 

، وبين العودة إلى إغالق الحدود الوطنية، أمن وسالمة مواطنيها مهما كان موقعها من العالم ومهما كانت قدراتها

أمام تحديات إدارة ألازمة بالنسبة ملواطنيها من جهة، وبالنسبة لألجانب  الدول إلى وضع وهو الظرف الذي أدى 

يعيشون بصورة شرعية في تلك الدول فكانوا محل  من جهة أخرى: أما املهاجرون الذيناملوجودين على ترابها 

فئة ب مفاوضات بغرض إعادتهم للوطن أو تأمينهم أثناء وجودهم بالخارج، لكن املشكل ألاكبر تعلق بالتكفل

املهاجرين غير الشرعيين، الذين يعانون في الظروف العادية وتتضاعف معاناتهم في الظروف إلاستثنائية كوباء 

 ، ما جعلهم يعيشون في حالة طوارئ مزدوجة. 19كوفيد 

 في حالة الجزائر، نجهل ألارقام الحقيقية لالجئين ألافارقة غير الشرعيين أثناء بداية الوباء، غير أن أرقام

را يعيشون على التراب الجزائري جمها 213222و  123222املنظمة الدولية للمهاجرين تقدم إحصائيات بين 

مهاجر  0223222 عن الجزائربا، فيما تتحدث ال ينوون الهجرة نحو أورو  ٪07في وضع غير قانوني، من بينهم 

، ظلت 19 نتيجة وباء كوفيد .  ديعيشون في والية تمنراست، أقص ى جنوب البال  713222سري، من بينهم 

، في هذه الفترة لم يكن 2021شهر جويلية  حتىالحدود الجزائرية مغلقة لستة عشر شهرا، إذ لم يعاد فتحها 

ن على العودة طواعية لدولهم أو التجول والعمل وتأمين متطلبات الحياة ألاساسية بحرية. إذا و املهاجرون قادر 

وإنعكاسات إلاجراءات املتخذة للتصدي له على فئة املهاجرين  19وفيد أردنا تلخيص إنعكاسات تفش ي وباء ك

 غير الشرعيين فيمكن تلخصيها كما يلي:   

زيادة املخاطر الصحية: إن طبيعة الحياة التي يعيشها املهاجرون غير الشرعيون في دول الاستقبال تجعلهم 

 محققا.  19وتجعل خطر إلاصابة بفيروس كوفيد  ،عرضة لكل املخاطر الصحية

في الجزائر يحيى املهاجرون غير الشرعيون في مساكن مكتظة يتشاركون تكلفة كرائها أو في أماكن عملهم 

 وزيادة على إلاكتظاظ وإستحالةنكورشات البناء أو في أماكن أشبه باملخيمات العشوائية السرية خارج املد

ي حالة إلاصابة، تكاد تنعدم املياه الجارية والصرف تطبيق إجراءات الوقاية وخاصة التباعد الاجتماعي والعزل ف

ادية: التأثر بتراجع ألانشطة الاقتص ط النفس ي وحالة الهلع الاجتماعي.الصحي والغذاء املتوازن ناهيك عن الضغ

وهذا نتيجة الحظر الصحي والحجز املنزلي، الذي أثر في ألاعمال التجارية والسيما اليومية منها، كالحرف ونشاط 

 ش البناء وكل ما يوفر فرص العمل غير الرسمي الذي ينشط فيه املهاجرون املوجودون في وضعية غير قانونية.   ور 

صعوبة التواصل وإلاتصال التوعوي إلاجتماعي: يؤدي إختالف اللغة والثقافة والتعليم السيما عند النساء 

تخدم ستقبلة، حيث يكاد ينحصر القاموس املسوألاطفال املهاجرين إلى صعوبة التواصل مع املجتمع في الدول امل

قة" وبعض ألادعية للحث على إعطاء بعض املال د" صَ  مثلمن طرف هذه الفئة في التواصل في كلمات معينة 
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للمهاجرين املتسولين املتركزين خاصة أمام أجهزة سحب ألاموال في البنوك ومكاتب البريد وعلى جوانب الطرق 

 السريعة. 

ل هذه املوجودة في الظروف العادية زادت في فترة الوباء لعدم وجود حمالت توعوية تستهدف صعوبة التواص

فئة املهاجرين هذه، هذا ما أدي لضعف مستوي الوعي وعدم إدراك طرق الوقاية أو سبل الوصول إلى التكفل 

لحاق ملجتمع املستقبل إالطبي املتاحة.  من جهة أخرى، غالبا ما ينتج عن هذه السلوكيات وتصورات أخرى عند ا

ضد الالجئين غير الشرعيين.  في الشارع الجزائري تتردد عبارة " الكحالش فيهم والعنصرية الوصم والتمييز 

املرض" بمعني أن ألافارقة من البشرة الداكنة يحملون املرض! وهذا املنحى السلوكي ليس خاصا بالجزائر، إنما 

لرغم من أن الالجئين واملهاجرين يشكلون خطرا ضئيال لنقل ألامراض تؤكد منظمة الصحة العاملية أنه على ا

املعدية لسكان البلد املضيف إال أنه يمكن ممارسة التمييز ضدهم بسبب إنتشار املرض، وبالنسبة لوباء كوفيد 

 .    ب، يربط املجلس النرويجي لالجئين بين هذه املواقف وعدم إلتماس الالجئين واملهاجرين للعالج املناس19

التأثر بقصور أو إنهاك القطاع الصحي: يتأثر املهاجرون غير الشرعيون على غرار املواطنين وألاجانب املقيمين 

بصفة قانونية بإنهاك القطاع الصحي ومحدودية إستجابته، فقد شهد العالم إنهيار املنظومات الصحية ألاكثر 

إضافة إلى إنهاك ألاطقم الطبية  2019عرفه العالم في  تقدما وجاهزية أمام الوضع الوبائي غير املسبوق الذي

ألانظمة الصحية للدول النامية. في الجزائر ورغم  داعي أغلبوشبه الطبية وقصور أعدادها، ناهيك عن ت

 ة من بينها نقص مولدات ألاكسجين فيإلاستجابة املقبولة للنظام الصحي بصفة عامة، إال أنه عرف أزمات عّد 

املستشفيات ما إستوجب تدخل الدولة والجمعيات الخيرية وإستجداء املجتمع الدولي لتوفيرها واستيرادها، 

 .   ات... وال شك أن املهاجرين املصابين لم يستثنوا من هذه ألازم وغيرها نقص أسرة إلانعاشأزمة وكذا 

 19ية لالستجابة ملتطلبات وباء كوفيد املحور الثاني: التوصيات العامل

وضعت املؤسسات الدولية تصورا عبر العديد من الدراسات، كل منظمة في مجالها، لسبل الاستجابة لوباء 

، وقد أولت إهتماما للفئات الفقيرة والضعيفة التي تنتمي اليها فئة املهاجرين الشرعيين وغير 19كوفيد 

إلاسالمي، التي تنتمي لها الجزائر، هذه إلاجراءات في ثالثة أصناف أساسية الشرعيين، وتصنف منظمة التعاون 

 تختلف باختالف إمكانيات الدول وظروفها:   

إجراءات الصحة والسالمة العامة: تتمثل في ضمان وصول الفئات الضعيفة إلى خدمات التشخيص والعالج، 

ستجابة لحالة الطوارئ الصحية، تنظيم حمالت الصحي، إتخاذ إجراءات إلانذار وإلا  عوتعزيز قدرات القطا

توعوية إلحتواء إنتشار الفيروس عن طريق تحسين النظافة الشخصية وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي 

 غالق أو الحد من التنقل.  إلا و 

نعاش إجراءات السياسة العامة على املستوى الاقتصادي: إتخذت الدول العديد من إلاجراءات إلاستثنائية لإل

الاقتصادي واملالي ومن أبرزها الحزم الضريبية كتأجيل أقساط القروض ومنح قروض بدون فوائد، التخفيف 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  545  - 

من أسعار الفائدة، حزم الدعم للفئات الهشة... وتعتبر إلاقتصادات الريعية، ومن بينها الاقتصاد الجزائري، من 

 ع أسعار املواد الخام، لذا كان من التوصيات تقليصبين إلاقتصادات ألاكثر تضررا من الركود الاقتصادي وتراج

بة تخفيض إلانفاق الرأسمالي بنسفي هذا الصدد قررت الجزائر  وقدإلانفاق العام وإنتهاج سياسات الترشيد، 

غير مباشر، فبتحفيز أساسا .  إن أثر هذه إلاجراءات على املهاجرين غير الشرعيين هو أثر 2020 سنة 30%

 لقطاعات التي تمتص اليد العاملة املهاجرة، ولو بصفة غير قانونية. الاقتصاد تعود ا

إجراءات السياسة العامة على املستوى الاجتماعي: تمكين املهاجرين من مبادرات املساعدات التضامنية 

والتكافلية، تنظيم حمالت التوعية والتحسيس املباشرة والرقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي والوسائط 

شهارية وحتى خطوط الهاتف والرسائل النصية، تشجيع الناس على الصالة في منازلهم، وإغالق املساجد مثلما إلا 

تم في الجزائر، ومحاولة التأثير عبر الفن كاألغنية الجماعية "قولي قوليلي" بمعنى أخبروني وهي أغنية موجهة 

 للرجال وكيفية شغل الوقت في فترة الحجر املنزلي. 

ه إلاجراءات تبرز التوجيهات املتعلقة بإحترام حقوق املهاجرين في هذه الفترة إلاستثنائية، وبإعتبار إضافة لهذ

أن أغلب الدول قد أعلنت حالة الطوارئ والتي تعرف عادة تعطيل العمل بالقوانين، ألامر الذي يسمح بحصول 

 تجاوزات في حق املواطنين وغيرهم.

تعلقة بحقوق إلانسان املذكرة إلارشادية املشتركة حول آثار وباء كوفيد من الوثائق الشاملة للتوجيهات امل 

على حقوق إلانسان للمهاجرين الصادر عن لجنة ألامم املتحدة لحماية حقوق العمال املهاجرين وأفراد  00

عين على تأسرهم واملقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بحقوق إلانسان للمهاجرين والتي حددت أهم النقاط التي ي

 : ، ونلخصها فيما يليالدول إحترامها في معاملة املهاجرين في فترة الوباء

ات : هذا للحد من التجاوز الحد بشكل حازم من تدخالت حالة الطوارئ التي تعرفها الدول، وإلاعالن عنها علنا -

 والسماح بتطبيق نوع من الرقابة،

لقانوني : تطبيقا للمبدأ ادول للوقاية من فيروس كوفيدادماج العمال املهاجرين في برامج وسياسات تدخل ال -

 املرسخ في املعاهدات الدولية والذي يقتض ي معاملة املهاجر والالجئ معاملة املحلي،

 ،ضمان وصول املهاجرين وافراد اسرهم إلى الخدمات الاجتماعية -

الاقتصادي، مع مراعاة إدراج املهاجرين وافراد أسرهم، بغض النظر عن وضعيتهم، في سياسات الانعاش  -

 ،الحاجة إلى اعادة تدفقات التحويالت املالية

وضع بروتوكوالت وتهيئة الظروف املالئمة في الدور واملالجئ وغيرها من التجهيزات السكنية املخصصة  -

 ،الستقبال أو إقامة املهاجرين
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إلى أراض ي الدولة التي : بضمان الوصول ضمان حقوق الاشخاص الذين هم في حاجة الى الحماية الدولية -

 واملهاجرين، عدم فصل ألاطفال عن ذويهم أو مرافقيهم... نلالجئيعدم الترحيل القسري  يلتمسون حمايتها،

تجنب تنفيذ إجراءات املراقبة أو التدخالت حماية بيانات الالجئين واملهاجرين ومعلوماتهم الشخصية، و  -

 البيانات واملعلومات الشخصية.  املرتبطة بالهجرة، واعتماد تدابير لضمان حماية

لخدمات العمومية حتى يتمكن جميع املهاجرين، الوصول ل"حواجز حمائية" بين إنفاذ قوانين الهجرة و  وضع -

بغض النظر عن وضعهم القانوني، من الحصول على الرعاية الصحية، التعليم والخدمات الاجتماعية 

 .و ترحيلهمأازهم والقضائية ألاخرى دون خوف من الكشف عنهم واحتج

وضع آليات إلعادة النظر في احتجاز املهاجرين بهدف خفض اعدادهم إلى أدنى مستوى ممكن وإلافراج  -

الفوري عن ألاسر التي لديها أطفال وألاطفال غير املرتفقين أو املنفصلين عن ذويهم من مراكز احتجاز 

الحقوق والخدمات بما في ذلك الرعاية  حتجازية مع حق الوصول التام إلىإلا املهاجرين البديلة وغير 

 .الصحية

 ،تعزيز تسوية اوضاع املهاجرين غير النظاميين أو املهاجرين غير املوثقين -

لبلدهم ألاصلي وهذا بالتعامل مع إغالق الحدود ضمان حق جميع املهاجرين وافراد أسرهم للعودة  -

 ومتطلبات الوضع الصحي،

حوره، ء وهذا تفاديا لنقل الفيروس أو تالترحيل القسري اثناء فترة الوباتعليق املؤقت لعمليات إلاعادة او ال -

لضمان توافقها مع قواعد أو الترحيل تعديل جميع مراحل إجراءات العودة  العمل على، وعلى العموم

 .الصحة العامة

 املحور الثالث: املقاربة الجزائرية وإلاجراءات املتخذة للتكفل باملهاجرين ألافارقة 

 الشرعيين في فترة الوباءغير 

 الجزائر وجهة املهاجرين ألافارقة غير الشرعيين ألاولى:

را وألاهمية بالنسبة للجزائر وهذا نظيعتبر موضوع معاملة املهاجرين ألافارقة علي قدر كبير من الحساسية 

وبالنظر ألثر  ،املستوى الخارجيعلى لإلنتقادات التي تتالقاها دوريا حول تعاملها مع قضية الهجرة غير الشرعية، 

  هذه الظاهرة على أمنها وإقتصادها على املستوى الوطني. 

وتو ممثل في تصريح للسيد باولو جيوزيبي كابإحصائيا تعتبر الجزائر أكثر دول إفريقيا إستقباال للمهاجرين، 

دد كل الدول ألاوروبية من ع املنظمة الدولية للهجرة بالجزائر، يؤكد أن الجزائر تستقبل يوميا ما تستقبله

املهاجرين غير الشرعيين يجدون في الجزائر ظروفا "املهاجرين غير الشرعيين ألافارقة. وحسب مالحظاته يؤكد أن 

مثيرة لالهتمام في العمل والحصول على الخدمات ألاساسية، مقارنة بما هو موجود في بلدانهم". ونتيجة لذلك، 
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البيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء( يبقون في الجزائر لسنوات طويلة "نسبة جيدة من املهاجرين )وغ

ويستطيعون الاندماج في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلد، حتى وإن كانت وضعيتهم غير قانونية.. وبالرغم 

 "من أنهم هنا، كما في كل بلدان الاستقبال، محل استغالل وانتهاك حقوقهم

سن وتطبيق سياسات عامة للتصدي آلثار في بين أكثر الدول إلتزاما وصرامة  يمكن القول بأن الجزائر من

م النظام الصحي الجزائري بمساعدات املنظمات يتدع ، وهذا باإلعتماد على إمكانياتها الوطنية وبفضلالوباء

والهبات ا كيقطر وتر  ثلماملتأتية من الدول الصديقة ساعدات واملالدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العاملية، 

 والواليات املتحدة ألامريكية.الصين القادمة من 

تمثل الخريطة أدناه نتيجة دراسة لجامعة أوكسفورد ملدى صرامة إستجابة الدول للحفاظ على الصحة 

 والسالمة العامة في هذا الظرف، وهي نتائج أولية نأخذها على سبيل إلاستدالل:

 

 

ألافارقة والتكفل بهم في فترة الوباء ملقاربة الجزائر مللف الهجرة  يخضع تسيير الجزائر لوضع املهاجرين

 وإللتزامات الجزائر وحدود إمكانياتها من جهة أخرى: 

حة لتكفل بشريلتقوم مقاربة الجزائر  مقاربة الجزائر للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية لألفارقة: 

 املهاجرين غير الشرعيين ألافارقة على مبادئ هي: 

 لعب دور حارس الضفة الجنوبية ألوروبا من وفود املهاجرين ألافارقة:  رفض -

دول املغرب العربي أو باألحرى الضفة يعتبر مشروع إقامة مراكز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين في     

بلير،  عبر مبادرة الوزير ألاول البريطاني طونيلى تسعينيات القرن املاض ي، إالجنوبية للبحر ألابيض املتوسط 

أن منح ر تعتبوال تزال الجزائر  لكن الفكرة لقت رفضا مزدوجا من الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط.

هاجرين ملإلاقامة للمهاجرين غير الشرعيين هو تشجيع لشبكات تهريب وإلاتجار بالبشر التي تنشط في تمرير ا
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لدول الجوار واستغاللهم في نشاطات تضر بأمن وإقتصاد دول العبور، لكسب املال بطرق غير مشروعة ثم 

 محاولة العبور إلى الدول ألاوروبية كوجهة أخيرة.

رغم ما تتعرض له الجزائر من ضغوط دولية حول طريقة تعاملها مع املهاجرين غير الشرعيين ألافارقة والتي 

اجرين تفيد بتهديد بعض ممارسات املهرير املنظمات غير الحكومية الغربية، غير أن تقارير رسمية تنتج عن تقا

تقرير وزارة الخارجية ألامريكية الذي تطرق لتجارة "التسول باستخدام ألاطفال" ومهربيهم باألمن الوطني ومنها 

 0بين  "إن أطفاال تتراوح أعمارهم لتقرير، يقول اأطفالهم للتسول في الجزائرأولياء تأجير ويتحدث التقرير عن 

سنوات تم جلبهم إلى الجزائر عن طريق شبكات الاتجار بالبشر بموافقة أهاليهم، ويجبرون على التسول لعدة  5و

 ."أشهر بالجزائر، قبل أن يعودوا إلى عائالتهم في النيجر

مشاركة  ة، ومن أوجه هذا التعاون موقف الجزائر ال ينفي تعاونها مع أوروبا في ملف الهجرة غير الشرعي

حول  بينها مشروع الجزائر في البرامج إلاقليمية الستة املمولة من طرف إلاتحاد ألاوروبي إلتحاد العمل، ومن

ول ح حماية وإعادة دمج املهاجرين وواحد البرنامج الذي ينفذه مكتب ألامم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة

ن خالل م جزائريةلسلطات اللدعم ، ويقدم البرنامج الفي الاتجار بالبشر ناشطةية المحاربة الشبكات إلاجرام

 بناء القدرات لعرقلة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا واتخاذ إجراءات ضد املتاجرين بالبشر. 

 تفضيل العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم ألاصلية:  -

يعتبر الرجوع إلاختياري الخيار ألامثل للحفاظ على كرامة  ، إذاملنظمة الدولية للهجرةوهو ما يتماش ى مع موقف     

املهاجر ومدخراته التي تمكن من جنيها لقاء عمله في بلد اللجوء، ولو كان ذلك بصفة غير قانونية، كما تحبذ 

صدرة للمهاجرين والعمل الدول امل االجزائر حل املشكل من جذوره وهذا بالعمل على حل النزاعات التي تعرفه

على تنميتها إقتصاديا وخلق فرص الشغل وإندماج املهاجرين في مجتمعاتهم ألاصلية والحيلولة دون عودة املهاجر 

 
ُ
حل ملحاولة الهجرة، وإضافة إلى هذه ألاسباب تضاف ألاسباب الاقتصادية، إذ يكلف طرد املهاجر قسريا أكثر رّ امل

  بكثير من ترحيله بإرادته.

 وإنما مراكز لإليواء: الجزائر مخيمات للمهاجرين في  فض إقامةر  -

املنظمات الدولية لطاملا واجهت الجزائر طلب عكس موقف الجزائر من قبول إنشاء مخيمات لالجئين، 

أو أماكن إلحتجاز للمهاجرين غير الشرعيين ألافارقة في الجزائر مخيمات للجوء ألاوروبي بإنشاء وإلاتحاد 

ضع و ا املوقف يتماش ى وتوصية مذكرة لجنة ألامم املتحدة لحماية حقوق إلانسان املذكورة أعاله بوهذبالرفض، 

آليات إلعادة النظر في احتجاز املهاجرين بهدف خفض اعدادهم إلى أدنى مستوى ممكن وإلافراج الفوري عن 

ر لطوعية للمهاجرين غيل، ويذهب موقف الجزائر هذا في نفس سياق تفضيل العودة األاسر التي لديها أطفا

 الشرعيين. 
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وجراء أزمة كوفيد التي عرفت نقص املوارد املالية للمهاجرين وإحجام السكان عن تأجير بيوتهم ألسباب 

الحجر، تعتزم الجزائر إنشاء مركز لإليواء في والية جانت جنوب الجزائر بتكلفة مليوني ونصف مليون أورو، 

 هرة والحفاظ على الهدوء والنظام العام في املدن الجزائرية.  إلحتضان املهاجرين في الظروف القا

 عمل الالجئين ألافارقة أثناء فترة كوفيد:  -

يعتبر الولوج إلى سوق العمل من أكثر النقاط تعقيدا التي يواجهها املهاجرون غير الشرعيون ألافارقة، إذ 

لك رعية، إضافة إلى هذا العائق القانوني ال يمأن يكون الشخص ألاجنبي مقيما إقامة شفي الجزائر يشترط للعمل 

اط ، لهذا تركز نشفي سوق العمل أغلب املهاجرين غير الشرعيين مؤهالت علمية وحرفية تؤهلهم للمنافسة

الحرف  بعضالتي يتخذونها مساكنا، كما ينشطون في القادرين منهم على العمل في ورشات البناء والتجارة 

والاغالق إلاقتصادي الذي صاحب هذه ألازمة أدى  19ألاوضاع الصحية نتيجة كوفيد  كاإلسكافية. إال أن تدهور 

تدهور امل إلى فقدان أغلب العاملين ملصادر رزقهم، وهذا ما أثر بالنتيجة على وضعهم الاقتصادي وإلاجتماعي

  أصال. 

جزائر، الصعوبات التي حول وضعية حقوق إلانسان في ال 2020يثير تقرير وزارة الخارجية ألامريكية لسنة 

تواجه إندماج الالجئين إلافريقيين في سوق العمل ما يجعلهم عرضة لإلستغالل في السوق املوازية وهدر حقوقهم 

 في التأمين والعطل والحماية القانونية عموما. 

باملقابل يتم الحديث في الجزائر عن خطة ملنح وضع قانوني للمهاجرين ألافارقة يسمح لهم بتسوية وضعيتهم 

 ويسمح للجزائر الاستفادة من اليد العاملة املؤهلة في القطاعات التي تشكو من نقص في العمالة. 

 ين: النظام الصحي الجزائري مجاني ومتاح للجميع بما فيهم الالجئين غير الشرعي -

تؤمن السلطات الجزائرية بأن ألامن الصحي هو منظومة متكاملة وال يمكن إقصاء املهاجرين غير الشرعيين 

ديسمبر  28املؤرخ في  73-65 بموجب القانون املكفولة من إلاستفادة من الرعاية الصحية العمومية واملجانية 

1973 . 

، وفي ظل العدد الهائل 19صابة بفيروس كوفيد بصفة عامة لم تنتهج الجزائر سياسة معينة للكشف عن إلا 

للمصابين وعدم قدرة مختبرات املستشفيات على تلبية الطلب، وعدم وجود مختبرات خاصة كافية للكشف 

دينار جزائري  000 15إلى  3000والتي تتراوح بين الخاص إضافة إلى التكلفة املرتفعة نسبيا للفحص في القطاع 

عاما أو متاحا للجميع، لم يكن فإن الكشف  دينار جزائري، 000 20عدي في الجزائر ألاجر القا في حين يبلغ

  . لذلك غالبا ما تم وصف ألادوية بمجرد ظهور بعض ألاعراض

 مضمون للمهاجرين غير الشرعيين:  19اللقاح ضد كوفيد  -
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غير  شريحة املهاجرينتتعامل الجزائر مع مسألة التلقيح بإعتبارها جزء من ألامن الصحي الوطني، وعليه ف

الشرعيين معنية على قدم املساواة مع املواطنين بعملية التلقيح، رغم الحمالت إلاعالمية التي تدعي أن الجزائر 

تجرب اللقاح على هذه الفئة، إال أن موقف الجزائر يتطابق وتوصيات املنظمات الدولية بمعاملة املهاجرين 

ية الصحية. كما أن من شأن عملية تلقيح املهاجرين املساعدة في عودتهم والالجئين معاملة املواطنين في الرعا

لحياتهم الطبيعية وطمأنة املجتمع للتعامل معهم، كما يمكن إعتبار تلقيح املهاجرين غير الشرعيين املوجودين 

 على التراب الجزائري خطوة وقائية في حال ترحيلهم وهذا حماية للمجتمعات املستقبلة.

الجمعيات الخيرية في التكفل الصحي باملهاجرين وفي مسألة التلقيح خصوصا، فعلى سبيل املثال وتتدخل 

ي بالتعاون مع الاتحاد الدول املهاجرين غير الشرعيين جمعية الهالل ألاحمر الجزائري في عملية تلقيح سعت

لفائدة  19فيد اح املضاد لكو للصليب ألاحمر والهالل ألاحمر الدولي الذين روسال للحصول على جرعات من اللق

 .   املهاجرين ألافارقة املوجودين بالجزائر في إطار الهبات التي تقدمها املختبرات الدولية

 للهالل ألاحمر والجمعيات الخيرية واملنظمات غير الحكومية العمل التطوعي -

في إطار املساعدات إلانسانية واملساعدة املقدمة من طرف الجزائر للدول الشقيقة في منطقة الساحل 

 2020ماي  20مساعدات غذائية ومعدات وتجهيزات طبية بدء من على سبيل املثال إلافريقي، قدمت الجزائر 

رية وتحسبا لحمالت هجرة قس للنيجر، وهذا بتدخل الهالل ألاحمر الجزائري، لتخفيف أزمة كوفيد على السكان

شاركت الجمعيات في الجزائر وعلى وفيما يتعلق بإجراءات السياسة العامة على املستوى الاجتماعي، جديدة

رأسها الهالل ألاحمر الجزائري بالتعاون مع لجنة الصليب الدولي املوجودة بالجزائر في التكفل بالفئات الهشة من 

دابير النظافة ية بتو غير الشرعيين ألافارقة، عبر الحمالت التحسيسية والتوع مواطنين واملقيمين من املهاجرين

والتباعد الاجتماعي، كما تدخل الهالل ألاحمر الجزائري عبر التبرع باملعدات الطبية وأجهزة التنفس واملخططات 

 الكهربائية للقلب وغيرها من املواد الاستهالكية الطبية.

قة، ضمن إلاجراءات التي مست كافة املواطنين الجزائريين، من عمليات تطهير كما إستفاد املهاجرون ألافار 

ألاماكن العمومية التي قام بها متطوعو الهالل ألاحمر الجزائري، وكانوا جزء من املستفيدين من توزيع مجموعات 

 .ائيةمستلزمات الوقاية والنظافة على غرار ألاقنعة والهالم الكحولي إضافة إلى املساعدات الغذ

 

 

 : ألافارقة ملهاجرينوتنقل االتغافل عن الوجود غير الشرعي  -

، حتى ةفي التواجد في الفضاءات العموميتتعامل الجزائر بليونة وتساهل مع املهاجرين غير الشرعيين ألافارقة 

ق ناط، كما يتنقل املهاجرون من املجريمة يعاقب عليها القانون وهو لتسول مارسة املوإن كان هذا التواجد 
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الصحراوية للمدن الشمالية مارين بحواجز أمنية على طول الطريق دونما تدقيق في هوياتهم أو وجهتهم، وهذا 

تقديرا للظروف إلانسانية التي يعيشونها. ومن جهة أخرى، تعمل الجزائر على تشديد املراقبة على الشبكات 

 وتنشيط شبكات الدعارة وتجارة املخدرات. إلاجرامية التي تنشط في تهريب املهاجرين وإلاتجار بالبشر 

 الخاتمة:

يعتبر التعامل مع ملف املهاجرين ألافارقة غير الشرعيين في الجزائر موضوعا فائق ألاهمية والتعقيد، ولم يزد 

هذا الوضع إال تعقيدا. إن مسألة إلاستجابة لآلثار إلانسانية، الاجتماعية  19الوضع الذي فرضه وباء كوفيد 

وإلاقتصادية للوباء على جميع الشعوب ومسألة التكفل باملتضررين وال سيما الفئات الهشة منهم والتي ينتمي 

قة وفي منط إليها املهاجرون غير الشرعيون هي تحدي عالمي يتضاعف في حالة الدول النامية ومنها الجزائر،

 مضطربة كمنطقة شمال إفريقيا والساحل إلافريقي. 

بالنظر إلى توصيات املنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وإستجابات السياسات العامة املنصوح 

بتطبيقها للسيطرة على آثار الوباء التي طالت كل مناحي الحياة، تبذل الجزائر جهودا ميدانية حثيثة للسيطرة 

وضع الوبائي وتوفير ظروف إنسانية للتكفل باملهاجرين غير الشرعيين دونما تمييز مع املواطنين في مجال على ال

الوصول إلى العالج ومجانيته وإلادماج في حملة التلقيح... لكن، هذا ال ينفي بعض أوجه القصور التي تسعى 

ت ق العمل ومسألة إلايواء والتي ستقلل من حمال الجزائر لتداركها كإيجاد إلاطار القانوني إلدماج املهاجرين في سو 

 الترحيل املستهجنة بالضرورة.  

كما أن مقاربة الجزائر مللف املهاجرين غير الشرعيين ألافارقة ال تنحصر في التكفل بهم في مرحلة الوباء، بل 

واطني الدول والتي تدفع بمتتجاوزها إلى املناداة بالسعي الدولي لحل ألازمات وإلاضطرابات التي تشهدها املنطقة 

 إلافريقية إلى مغادرة أوطانهم إلى املجهول. 

 قائمة املراجع

سعيد بركان، كيف تحولت الجزائر إلى محطة عبور للمهاجرين نحو ليبيا، مقال على موقع بوابة إفريقيا إلاخبارية:  .0

https://www.afrigatenews.net/article/%D9%83%D9%8A%D9%81-

%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-

%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-

%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8D-

%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-

%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/  :نشر بتاريخ ،

 . 16/11/2021، أطلع عليه بتاريخ: 13/08/2020

https://www.afrigatenews.net/article/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8D-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
https://www.afrigatenews.net/article/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8D-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
https://www.afrigatenews.net/article/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8D-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
https://www.afrigatenews.net/article/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8D-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
https://www.afrigatenews.net/article/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8D-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
https://www.afrigatenews.net/article/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8D-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
https://www.afrigatenews.net/article/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8D-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
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خلود نوي، املهاجرون ألافارقة يعيشون أوضاعا متردية في الجزائر، تقرير على قناة الغد على موقع:  .7

https://www.youtube.com/watch?v=LFJf_RrhTyQ  :أطلع عليه بتاريخ 24/06/2017، نشر بتاريخ ،

19/11/2021. 

منظمة التعاون إلاسالمي في الدول ألاعضاء  في 19د حة كوفيلجائآلاثار الاجتماعية والاقتصادية منظمة التعاون إلاسالمي،  ..

 . 2020التحديات. ماي آلافاق و 

مقال على موقع:  آالف مكثف أكسجين جديد 2بن بوزيد : الجزائر تقتني إلاذاعة الجزائرية،  .0

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20210729/215468.html  نشر بتاريخ ،

 . 03/11/2021لع عليه في ، أط21/07/2021

 الحماية الاجتماعية للمهاجرين أثناء جائحة فيروس كورونا: الخيار الصحيح والذكيتم إلاطالع على: مارو تيستافيردي،  .1

-https://blogs.worldbank.org/ar/voices/social-protection-migrants-during-covidعلى موقع مدونات البنك الدولي:  .2

19-crisis-right-and-smart-choice :29/10/2021، أطلع عليه بتاريخ: 28/04/2021 ، مدونة نشرت بتاريخ . 

 مجموعة مغنين جزائريين، قولو قولولي، أغنية على موقع: .2

5.     https://www.youtube.com/watch?v=jBQfybsIqOE   01/05/2020، نشرت بتاريخ . 

على حقوق إلانسان للمهاجرين لجنة ألامم املتحدة لحماية حقوق جميع  00مذكرة إرشادية مشتركة حول آثار وباء كوفيد  .0

 .  2020ماي  26العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واملقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بحقوق إلانسان للمهاجرين، 

ولي غير الشرعيين بالجزائر في ضود القانون الد ألافارقةخضر، وضع املهاجرين كرام دمحم ألا إطلعنا في الجانب التشريعي على:  .02

 .143- 168. ص.ص: 2020، عدد خاص، 12الخاص. الجزائر، مجلة الاجتهاد القضائي، مجلد 

ع قنشر على مو مقال املنظمة الدولية للهجرة: إقبال املهاجرين غير النظاميين على الجزائر يفوق إقبالهم على أوروبا.  .00

https://arabic.rt.co 01/11/2021، أطلع عليه بتاريخ 15/11/2020، بتاريخ . 

-https://alعلى موقع: مقال يونس بورنان، الجزائر ترفض إقامة مراكز للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها،  .07

ain.com/article/algeria-european-union-illegal-immigrants :01/07/2018، نشر بتاريخ ،

 . 03/11/2021أطلع عليه بتاريخ: 

،  https://migration-control.info/ar/wiki/algeria/?print=printسفيان ناصر، الجزائر، على موقع:  ..0

 . 19/11/2021 دون تاريخ نشر، أطلع عليه بتاريخ:

00. 1 Marlène panara, Algérie : bientôt un nouveau centre d'accueil pour les migrants dans le 

sud-est, article publié sur le site : https://www.infomigrants.net/fr/post/31750/algerie--

bientot-un-nouveau-centre-daccueil-pour-les-migrants-dans-le-sudest , en date du: 

23/04/2021, consulté le 18/11/2021 

 على موقعتقرير ، أنباء الجزائر، 7272تقرير وزارة الخارجية ألامريكية حول حقوق إلانسان في الجزائر لسنة  .01

 https://anbaa-aljazair.com/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-

%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1/ ، نشر بتاريخ:    . 29/10/2021، أطلع عليه بتاريخ 01/04/2021

 على موقع: مقال دون ذكر كاتب، الجزائر تحضر مشروع قانون لتنظيم عمل الالجئين في الجزائر،  .02

https://www.youtube.com/watch?v=LFJf_RrhTyQ
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20210729/215468.html
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/social-protection-migrants-during-covid-19-crisis-right-and-smart-choice
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/social-protection-migrants-during-covid-19-crisis-right-and-smart-choice
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/social-protection-migrants-during-covid-19-crisis-right-and-smart-choice
https://www.youtube.com/watch?v=jBQfybsIqOE
https://arabic.rt.co/
https://al-ain.com/article/algeria-european-union-illegal-immigrants
https://al-ain.com/article/algeria-european-union-illegal-immigrants
https://al-ain.com/article/algeria-european-union-illegal-immigrants
https://migration-control.info/ar/wiki/algeria/?print=print
https://www.infomigrants.net/fr/post/31750/algerie--bientot-un-nouveau-centre-daccueil-pour-les-migrants-dans-le-sudest
https://www.infomigrants.net/fr/post/31750/algerie--bientot-un-nouveau-centre-daccueil-pour-les-migrants-dans-le-sudest
https://anbaa-aljazair.com/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1/
https://anbaa-aljazair.com/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1/
https://anbaa-aljazair.com/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1/
https://anbaa-aljazair.com/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1/
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https://www.elbilad.net/national/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-

%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-

%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-9373 :أطلع عليه بتاريخ: 08/07/2017 ، نشر بتاريخ ،

29/10/2021 . 

 على موقع: مقال  لى املهاجرين غير الشرعيين؟علي ياحي، هل جربت الجزائر لقاح كورونا ع .02

i. ]\\\https://www.independentarabia.com/node/189951/%D8%B3%D9%8A%D8%A

7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%8

7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-

%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-

%D8%BA%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%9F ،

 . 28/10/2021، أطلع عليه بتاريخ 01/02/2021نشر بتاريخ 

، على موقع: 00-ألامم املتحدة، خبراء حقوقيون يدعون إلى إدماج املهاجرين في برامج التلقيح ضد كوفيد .05

https://news.un.org/ar/story/2021/03/1072182  :أطلع عليه بتاريخ: 08/03/2021، نشر بتاريخ ،

20/10/2021 . 

00. Nations Unies Algérie, BULLETIN D’INFORMATION DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES 

EN ALGRIE, n° 04, 20 mai 2020, en PDF  

: اللجنة الدولية للصليب ألاحمر تدعم الهالل ألاحمر 19موقع اللجنة الدولية للصليب ألاحمر، مواجهة فيروس كوفيد  .72

على موقع: مقال الجزائري، 

https://www.icrc.org/ar/document/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%

D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-

%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-

%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A :نشر بتاريخ ،
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https://www.icrc.org/ar/document/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://www.icrc.org/ar/document/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
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 د. خضرة لخميس ي عمار مخلوفي 

أستاذ مساعد قسم أ في كلية الحقوق جامعة دمحم ملين 

_دباغين،سطيف 2 الجزائر   

  

 

الطيب لرقط ةد. سمير   

 ، أستاذ مساعد قسم أ في كلية الحقوق جامعة دمحم ملين دباغين

 الجزائر-2_سطيف

 الانسان( حقوق  منظور  من 19 _كوفيد زمن في الصحة في الحق من املهاجرين )تمكين
 

 :امللخص
 

تتمحور املداخلة حول ظاهرة الهجرة وأبعادها العاملية، على اعتبار أنها مسألة ال تخص البلد ألاصلي 

للمهاجرين فحسب وإنما تمتد انشغاالتها أيضا إلى كل من بلدان العبور وبلد املقصد، وقد أظهرت الجائحة 

 2019التي ضربت العالم منذ 

في الحصول على الحق في الصحة الذي تعترف به أغلب دول العالم،  العديد من الاشكاالت التي تواجه املهاجرين

مما يحول دون تحصلهم على الرعاية الصحية الالزمة، وهذا الامر قد تكون له تداعيات على هذه الفئة من 

، ولكن باملقابل فإن اعتماد منظور حقوق الانسان 19جهة، وعلى نجاعة التدابير املتخذة ملواجهة كوفيد 

ين من هذا الحق في الصحة قد يساهم في الانتفاع ببقية حقوق إلانسان، كما يعمل على الاستفادة من بالتمك

 مزايا وثمار الهجرة من قبل الدول املستقبلة
 

 ني:  تالباحثتعريفية عن ة نبذ
 

الحقوق، بجامعة  في كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم0392أستاذ مساعد أ منذ سنة  د. خضرة لخميس ي عمار مخلوفي : 

سطيف، متحصلة على ماجستير في الحقوق، تخصص حقوق الانسان والامن إلانساني، في طور التحضير للدكتوراه في مجال 

النزاعات حول املوارد املائية، وعضو في فرقة بحث بعنوان الهجرة وحقوق إلانسان، وفي إطار نشاط الفرقة تم املشاركة بالعديد 

 .صب في دراسة إلاشكاالت التي تطرحها ظاهرة الهجرة واللجوءمن املداخالت التي ت

في كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، بجامعة سطيف، 2014أستاذ مساعد أ منذ سنة   سميرة الطيب لرقط : د.

ل براءة مجامتحصلة على ماجستير في الحقوق، تخصص حقوق الانسان والامن إلانساني، في طور التحضير للدكتوراه في 

الاختراع الدوائية ضمن اتفاقية التريبس، وعضو في فرقة بحث بعنوان الهجرة وحقوق إلانسان، وفي إطار نشاط الفرقة تم 

 املشاركة بالعديد من املداخالت التي تصب في دراسة إلاشكاالت التي تطرحها ظاهرة الهجرة واللجوء
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 مقدمة:

في جميع أنحائه والتي مست كل  -00كوفيد-يشهد العالم حاليا أزمة اقتصادية بسبب تفش ي جائحة كورونا 

القطاعات، على الخصوص قطاع الصحة، فهذه ألازمة العاملية تنطوي على تهديد واسع النطاق على الحياة 

تجدر إلاشارة إليه، أنه نادرا ما والسالمة البدنية والصحة ومعيشة الكفاف يتجاوز قدرة ألافراد والدول، وما 

ينظر املجتمع الدولي إلى مسألة ضعف املهاجرين، حيث أن سياسة التهميش والاقصاء في خضم ألازمات وحاالت 

الطوارئ عادة ما تزيد من ضعف املهاجرين مهما كانت وضعيتهم سواء شرعيين أو غير شرعيين، وقلما يتم 

 مما يؤثر تأثيرا شديدا على حد سواء. إدراجهم في آليات التخطيط ذات الصلة

تؤثر هذه املسائل بشكل كبير علي الحق في الصحة وعلى حقوق إلانسان عموما على أساس أن هذه ألاخيرة هي 

ع الناس املكفولة لجمي الانسانيةكل متكامل وال تقبل التجزئة، وأن النواة الصلبة لحقوق إلانسان هو الكرامة 

 ملواثيق الدولية وكذا في القوانين الداخلية للبلدان.مهما كانت وضعيتهم في ا

 تهدف الدراسة إلى تحقيق الغايات التالية:

إبراز مدى تأثير جائحة كورونا على املهاجرين سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين، باعتبار أنها أزمة ذات بعد عالمي  -

 تنطوي على تهديد واسع للحياة.

ى مسألة ضعف املهاجرين، فكثيرا ما تتعرض هذه الفئة لإلقصاء والتهميش في خضم لفت انتباه املجتمع الدولي إل -

 ألازمات وحاالت الطوارئ ما يزيد من هشاشة وضعهم، وقلما يتم إدراجهم في آليات التخطيط إلدارة هذه ألازمات.

ة استراتيجية متعلقإبراز دور احترام حقوق إلانسان، السيما الحق في الصحة الذي يشكل دعامة أساسية في أي  -

 .00 -بتنظيم الهجرة، في التخفيف من حدة ألازمات الصحية بما فيها أزمة كوفيد

ة والحق في الصحة بصف ،سنحاول من خالل هذه املداخلة أن نبرز دور احترام معايير حقوق إلانسان بصفة عامة

على املهاجرين باعتبارها أزمة صحية عاملية متعددة  -00كوفيد -في التخفيف من وطأة جائحة كورونا ،خاصة

سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين، وذلك عن  ،ألابعاد، لها تداعيات اقتصادية شديدة التأثير على املهاجرين

وعليه  ليها في املواثيق الدولية،والحق في الصحة بشكل خاص، املنصوص ع ،طريق تفعيل حقوق إلانسان عموما

 فإننا نطرح إلاشكالية التالية:

كيف يمكن أن يساهم احترام الدول اللتزاماتها املرتبطة بحقوق إلانسان في تمكين املهاجرين من الحق في "

 "والتخفيف من انعكاساتها عليهم؟ 18 -الصحة أثناء أزمة كوفيد

 ن الفرضية الرئيسية التالية:شكالية موقد تم الانطالق في دراسة إلا    
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"يشكل احترام الدول اللتزاماتها النابعة من مبادئ حقوق إلانسان أرضية صلبة يمكن أن تساهم في تمكين 

من أجل تحقيق الاستفادة من مزايا الهجرة عموما، بالنسبة  00-املهاجرين من الحق في الصحة في زمن كوفيد

 لألفراد والدول."

هذه الورقة البحثية على املنهج الوصفي التحليلي، من خالل إلقاء نظرة شاملة على التقارير اعتمدنا في إعداد   

العاملية التي تناولت الهجرة، ومحاولة ربطها بإشكالية الحق في الصحة وإمكانية الحصول على الخدمات الصحية 

ين من هذا الحق في هذه املرحلة ، ودور احترام مبادئ حقوق إلانسان في التمك00-الضرورية في ظل جائحة كوفيد

 حاور ماملهمة التي ظهرت انعكاساتها على جميع املجاالت وعلى املستوى العالمي، وذلك من خالل تقسيمه إلى ثالث 

، أما الثاني فنخصصه لتحديد التحديات التي تواجه الحق في الصحة من منظور حقوق إلانسانيتناول ألاول، 

الثالث الفوائد املتولدة عن احترام مبادئ حقوق  حور ، ويتضمن امل00 -كوفيد املهاجرين  منه في زمنتمكين 

 على املهاجرين. 00 -إلانسان والحق في الصحة في الحد من انعكاسات أزمة كوفيد

 نسان: الحق في الصحة من منظور حقوق إلاحور ألاول امل

بأزمة صحية عاملية طارئة لم يسبق لها نظير، ظهرت تداعياتها الخطيرة  على  ةألاخير  واتيمر العالم في السن   

ل الناس من خال ةة، الاجتماعية والسياسية، فكانت أولويات الدول في مواجهتها إنقاذ حياالاقتصاديالحياة 

بغية  خاصتنقل ألاشو اتخاذ تدابير وإجراءات مستعجلة، كالحجر الصحي الكلي وغلق الحدود، والحد من حركة 

 الحد من انتشار الوباء، مما أدى الى تعطيل ممارسة العديد من حقوق إلانسان ألاخرى.

وقد كان لهذه التدابير آثار غير مقصودة أدت الى الانتقاص من سبل املعيشة والحد من الوصول الى وسائل    

ق في العمل، الحق في التعليم  وغيرها أو بأمراض أخرى(، وكذا تعطيل الح 00العالج )سواء ما تعلق منها بالكوفيد 

الاقتراح على الدول واملجتمعات والجماعات املهيمنة بتفعيل إلى من الحقوق ألاخرى، هذا ما دفع باألمم املتحدة 

 ، وذلك بالتركيز على ألافراد. 00واستغاللها كآلية فعالة ملواجهة خطر انتشار كوفيد  ،حقوق إلانسان

ياتها من منظور حقوق إلانسان سيسمح بالوصول إلى حقيقة الوضع الصحي في امليدان، فتحليل ألازمة وتداع   

ع وأن قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان تتمت صوصاخاصة بالنسبة للفئات الهشة كاملهاجرين والفقراء ، خ

لف ها بموجب مختوتفرض على الدول واجب احترامها الالتزامات التي قبتلها بمحض إرادت ،بالقوة الالزامية

 .(ONU, 2020, p. 03) املواثيق الدولية املعنية بمنظومة حقوق الانسان 

 في الصحة من الحق لمهاجرين ل الحقوقي  التمكين :أوال

تعرف الصحة في ديباجة منظمة الصحة العاملية على أنها "حالة من اكتمال السالمة، بدنيا وعقليا واجتماعيا،     

ال مجرد انعدام املرض أو العجز"، وقد تم النص على هذا الحق في العديد من النصوص القانونية الدولية، حيث 
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صحة من خالل اعتبار أن من أولويات التمكين يالحظ أن هذا التعريف يعتمد على املفهوم املوسع للحق في ال

منه توفير الدواء والخدمات الطبية الالزمة للسالمة البدنية وفي كثير من ألاحوال للبقاء على قيد الحياة، لذا فإن 

 التمكين من الحق في الصحة يعد تمكينا من الحق في الحياة.

ء ال يتجزأ من الحق في الصحة، كما يعتبر الحصول ومن جهة أخرى، فإن الحق في الحصول على الدواء هو جز   

 قياس التزام الحكومات بحماية صحة شعوبها استناذا عليهاعلى الدواء أحد املعايير املفتاحية التي يمكن 

 ، ويقصد بالدواء هنا جميع ألادوية وليست ألادوية ألاساسية فقط.(7202)جرجس، 

دنية من الصحة الب يمكن بلوغه حق في الصحة بوجه عام  على أنه الحق في التمتع بأعلى مستوى ال عرفيو    

والنفسية، وقد تطور هذا الحق تطورا كبيرا في السنوات القليلة املاضية، سواء في مجال القانون الدولي أو في 

ة الاقتصادياعتمدت لجنة ألامم املتحدة املعنية بالحقوق  ،7222في عام فألاطر القانونية الوطنية، 

الذي يوضح النطاق املعياري للحق في الصحة، ومحتوى هذا  00والاجتماعية والثقافية التعليق العام رقم 

الحق، وفسرت اللجنة الحق في الصحة باعتباره حقا شامال، ال يمتد فقط إلى مجال توفير الرعاية الصحية التي 

صول عليها بتكلفة ميسورة وذات نوعية جيدة، وإنما يمتد ليشمل العوامل ألاساسية املحددة للصحة، يمكن الح

شرب املأمونة والنقية، ووسائل إلاصحاح املالئمة والتثقيف واملعلومات املتعلقة المثل الحصول على مياه 

 .(.722)م.ص.ع،  بالصحة

الحصول على ألادوية أيضا وجود نظام صحي يعمل على أكمل وجه، ويشمل العناصر ويقتض ي ضمان    

ألاساسية التي ينطوي عليها الحق في الصحة وهي: التوافر، إمكانية الوصول، املقبولية، والجودة في إطار التزام 

 الدولة بإعمال الحق في الصحة.

جوانب الحق في الصحة إال على مراحل، فان بعض  أنه ال يمكن تحقيق العديد من مما سبق وفي حين يفهم    

واجبات فورية، منها تزويد كل الناس باألدوية ألاساسية بشكل ب القيام الدول  فرض علىالالتزامات ألاساسية ت

 هكفلتيجب أن ، والتمكين من هذا الحق هو التزام يقع على عاتق الدولة، حيث (.720)غروفر،  غير تمييزي 

لجميع الناس املتواجدين على أراضيها سواء كانوا مواطنين أو مهاجرين، شرعيين وغير شرعيين، وهو ألامر الثابت 

 بموجب املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق إلانسان.

 ن أهمها:يتقوم حقوق إلانسان على مجموعة من املبادئ يجب أن تطبق على قدم املساواة بين املواطنين واملهاجر   

 تكامل حقوق إلانسان وعدم قابليتها للتجزئة-

لتجزئة ومتكاملة فيما بينها، وعلى املجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق اكل حقوق إلانسان عاملية وال تقبل    

إلانسان على أنها كل متكامل، وبطريقة عادلة وعلى قدم املساواة وإعطائها نفس ألاهمية، دون املساس 
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بالخصوصية الوطنية والجهوية والتنوع التاريخي والثقافي والديني، ومن واجب الدول مهما كان النظام السياس ي 

 والاجتماعي أن تعمل على ترقية وحماية كل حقوق إلانسان وكل الحريات ألاساسية الاقتصادياملتبع فيها، وكذا 

(CMDH, 1993). 

املواطنين  يز بينيمالت يمكن ال عموماوجهة نظر القانون الدولي لحقوق إلانسان أنه  اعتمادا علىتقدم يفهم مما   

ة والاجتماعية مكفولة لكل إنسان دون أي تمييز الاقتصاديوأن الحقوق املدنية والسياسية و  ،وغير املواطنين

 وألي سبب كان.

 املساواة وعدم التمييز-

واة وعدم التمييز في املادة ألاـولى من إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان، التي تنص على تم التأكيد على مبدأ املسا

، وفي الحقوق" وتضيف املادة الثانية أن "لكل الانسانيةأن "كل الناس يولدون أحرارا ومتساوون في الكرامة 

نس العنصر أو اللون أو الجإنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في إلاعالن دون أي تمييز بسبب 

أو اللغة أو الدين أو الرأي السياس ي أو رأي آخر أو ألاصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو امليالد أو أي وضع 

آخر، دون أي تفرقة بين الرجال والنساء، وفضال عما تقدم، فلن يكون هناك تمييز أساسه الوضع السياس ي أو 

إلاقليم الذي ينتمي إليه الفرد، سواء كان هذا البلد أو ذلك إلاقليم مستقال أو تحت القانوني أو الدولي للبلد أو 

الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود"، وعليه فهذه الحقوق هي 

 اصخ شكلمة بمه احقوق تعدالحق في الخدمات الاجتماعية، كحقوق مهمة للجميع بصفة عامة، وهناك حقوق 

اعية املهمشة يحرم الفئات الاجتم ية قدالتمييز ات يإتيان مثل هذه السلوك، و ين واملعوزيناجتحاملللناس  بالنسبة

اء أثنأي فرصة للوصول إلى هذه الخدمات، ومن بين أشد أوجه التمييز ما يتعرض له العمال املهاجرين  من

 ،مستحقاتهم ومن الحقوق التي يحصل عليها أقرانهم من املواطنينلنشاطات مهنية حيث يحرمون من  ممارستهم

يؤثر على صحتهم وعلى مستوى أدائهم وهو ما يعرضهم يمكن أن عدم استفادتهم من الخدمات الصحية كما أن 

 .(22، صفحة 7200/.720)لرقط،  للتسريح وفقدان مناصب عملهم

على هاذين املبدأين أيضا في العديد من النصوص القانونية الدولية ألاخرى، كالعهد الدولي للحقوق رغم التأكيد 

وفي العهد الدولي للحقوق  ،72و 71، 70وأيضا املواد  ،20، .2، 27املدنية والسياسية وذلك في املواد 

ية الدولية املتعلقة بحقوق والاتفاق ،22و .2، 27/7ة والاجتماعية والثقافية في كل من املواد الاقتصادي

، 20وفي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز في املواد  ،27وذلك في املادة  0050الطفل لسنة 

، 25، 22، 27،  20في املواد  0020والاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد املرأة لسنة  ،21و 27

في  0002لحماية حقوق العمال املهاجرين وكل أفراد عائالتهم لسنة  والاتفاقية الدولية ،02و 01، 07



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  543  - 

فاملساواة وعدم التمييز مبدأين أساسيان في القانون الدولي لحقوق إلانسان وال  ،2.و 71 ،25، 22، 20املواد

 ة والاجتماعية والثقافية والتمتع بها.الاقتصاديغنى عنهما لحماية الحقوق 

عليها في القانون الدولي لحقوق إلانسان، نستشف بأن الحقوق املقررة في النصوص  بناء على املبادئ املنصوص

اطنيها ال يمنع أن تخص الدولة مو  ألامر إال أن هذا ،املختلفة لهذا القانون ال تفرق بين املواطنين وغير املواطنين

ك بمبدأ دولة دون أن يمس ذلببعض الحقوق املدنية والسياسية كحق الانتخاب، وحق تولي املناصب العليا في ال

 .(OIM ،7227) عدم التمييز املكرس في نصوص القانون الدولي لحقوق إلانسان

ة والاجتماعية والثقافية كالحق في العمل، الحق في الصحة والحق في الضمان الاقتصاديأما بالنسبة للحقوق 

ولة "لكل فرد" متواجد على إقليم الدولة، كما يؤكد عليه العهد الدولي الاجتماعي هي حقوق عادة ما تكون مكف

وإن كان الاعتراف بالتمتع لغير املواطنين بهذه الحقوق هو أمر ، ة والاجتماعية والثقافيةالاقتصاديللحقوق 

سالف الذكر،  الدولي يتعلق بالدرجة ألاولى باإلمكانيات املادية املتاحة للدولة، إذ أن التزامها الدولي بموجب العهد

يتمثل في "ضمان التمتع التدريجي بهذه الحقوق في الحدود القصوى للموارد املتوفرة" لكن هذا ال يسمح للدول 

 بانتهاج التمييز بين املواطنين وغير املواطنين من أجل كفالة هذه الحقوق.

 27/27ة في الفقر  املقرر بااللتزام  القانون الدولي فإن عدم التصرف بحسن نية وعدم التقيد استنادا لقواعدو 

تمييز  ة والاجتماعية والثقافية دون الاقتصاديلضمان ممارسة الحقوق املنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق 

 .(7220)ل.ح.إ.إ.ث، لعهد ا ا لبنودانتهاك ديع

في قررة امل د، فالحقوق وعليه ينبغي أن ال تشكل الجنسية سببا في الحرمان من هذه الحقوق التي نص عليها العه

العهد تطبق على الجميع بما فيهم غير املواطنين، كالالجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية والعمال املهاجرين 

 وضحايا الاتجار الدولي، بغض النظر عن املركز القانوني والوثائق القانونية.

ال ينفصل عن التنمية البشرية، فلكل فرد واملساواة التي هي مبدأ من مبادئ حقوق إلانسان، هي أيضا جزء  

الحق في أن يعيش الحياة بما يتماش ى مع ما له من قيم وتطلعات، وال يجوز أن يعيش أي فرد حياة قصيرة أو 

ثنيه أو عرقية أخرى أو جنس آخر، إذ أنه في إبائسة ملجرد أنه ينتمي إلى طبقة أخرى أو إلى بلد آخر، أو مجموعة 

في بعض الحاالت، وهذا ما يحصل في ظل  ةتتباطأ وتيرة التنمية البشرية، وقد توقف كليظل عدم املساواة 

 . (12، صفحة 7200/.720)لرقط، الفوارق في التعليم و الصحة 

 التزامات الدول  بحماية حقوق املهاجرين بموجب القانون الدولي لحقوق إلانسانثانيا: 

نص إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان بأن الناس يولدون أحرارا حيث يكفل "لكل فرد" بمن فيهم املهاجرين  لقد  

(، وينص على أنه ال يجوز القبض على "أي إنسان" أو حجزه أو .)م يةشخصالسالمة الالحق في الحياة والحرية و 
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للحقوق املدنية والسياسية على نفس  من العهد الدولي 20من املادة  20وتنص الفقرة  ،(0نفيه تعسفيا )م

املبادئ، وأنه ال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب نص عليها القانون وطبقا لإلجراء املقرر له، وأفادت 

بشأن حق  0057 لسنة 5اللجنة املعنية بحقوق إلانسان التي ترصد تنفيذ العهد في تعليقها العام رقم 

ة بما في ذلك مراقب ،هذا الحكم ينطبق على جميع حاالت الحرمان من الحريةألاشخاص في الحرية وألامن بأن 

، وأن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع املهاجرين وأفراد أسرهم تحمي أيضا حق (0057)ل.ح.إ،  الهجرة 

مال املهاجرين، مهما كان وضعهم، أال الفرد في الحرية والسالمة الشخصية، وتنص على أنه "يحق لجميع الع

أو احتجازهم تعسفيا والحق في أن ال يحرموا من حريتهم إال ألسباب،        يتعرضوا فرديا أو جماعيا، للقبض عليهم 

 ووفقا إلجراءات يحددها القانون".

ي التعليم، الحق ف ة والاجتماعية والثقافية كالحق في العمل،الاقتصاديونفس الش يء بالنسبة لجميع الحقوق   

الضمان الاجتماعي، الحق في السكن، الحق في الغذاء واملاء، الحق في بيئة نظيفة هي  ، الحق فيالحق في الصحة

عايير من القيم واملوتعد كلها حقوق ال يمكن فصلها عن حياة حرة وكريمة، فهذه الحقوق تشكل ركيزة مشتركة 

، املادة 0022)ع.د.ح.إ.إ.ث، والاجتماعي  الاقتصاديالعدالة والرفاه  العاملية التي يمكن أن تعمل من أجل تحقيق

جوان  07ة والاجتماعية والثقافية وبتاريخ الاقتصاديمعترف بها بموجب العهد الدولي للحقوق ي وه(، 27، 20

 دولة بالتصديق على هذا العهد، وبالتالي قبلت الالتزام باحترام وحماية وضمان ممارسة 020قامت  7201

 .(OIT, 2015, p. 104) ة، الاجتماعية والثقافية لكل ألافراد املتواجدين على ترابهاالاقتصاديالحقوق 

ووجود شخص في وضع غير قانوني في إقليم دولة ما ال ينفي أن هذا الشخص غير محمي باملعايير الدولية لحقوق 

الالتزام  صددب 7220لسنة  0.املعنية بحقوق إلانسان في تعليقها العام رقم  إلانسان، فقد ذكرت اللجنة

القانوني العام املفروض على الدول ألاطراف في العهد أن "التمتع بالحقوق التي يكفلها العهد ليس مقتصرا على 

م عديمي أو كونه مواطني الدول ألاطراف، بل يجب أيضا أن يكون متاحا لجميع ألافراد، بغض النظر عن جنسيتهم

الجنسية مثل ملتمس ي اللجوء والالجئين والعمال املهاجرين وغيرهم من ألاشخاص الذين قد يجدون أنفسهم في 

 .(7220، 0.)ل.ح.إ، التعليق العام رقم  إقليم الدولة الطرف أو خاضعين لواليتها"

 18-الثاني: التحديات الصحية للمهاجرين في زمن كوفيد  حور امل

، 00-يتزامن تدفق املهاجرين في الوقت الحالي مع العديد من التحديات الصحية خاصة في ظل جائحة كوفيد 

فبالرغم من وجود املعايير الدولية للقانون الدولي لحقوق إلانسان املصادق عليها، التي تؤكد على حق جميع 

لصحة، ويدخل ضمن هذا إلاطار مسؤولية الدولة بتوفير اللقاحات والخدمات الطبية ملواجهة هذا الناس في ا

في ظل مثل فودون تمييز بين املتواجدين على ترابها، سواء مواطنين أو مهاجرين شرعيين أو غير شرعيين،  ،الوباء

بة مثلما هو الحال بالنس ،فئات الهشةللهذه ألازمات الصحية العاملية متعددة ألابعاد يجب إيالء اهتمام أكبر 
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من الحصول على الخدمات الطبية الضرورية قد تكون سببا في تعميق ألازمة  ملمهاجرين، ألنه إذا ما تم إقصاؤهل

 وانتشار الوباء. 

هي أزمة صحية بالدرجة ألاولى ليس لها عالقة بمشكلة الهجرة، ولكن يتم  00-بالرغم من أن جائحة الكوفيد 

إليها وتسييرها على هذا ألاساس وإجراءات التعامل مع ألازمة هي الدليل على ذلك حيث عمدت معظم دول النظر 

وحتى منع الحركة والتنقل بين املقاطعات وألاقاليم الداخلية في الدولة  ،العالم إلى غلق الحدود إلاقليمية

 الواحدة.

في تدعيم السياسات  فيدنتشار فيرس كو كما قد ساهم الخطاب العالمي الذي ينشر الخوف والرعب من ا

املعادية للهجرة، ألامر الذي كان له تأثير بالغ على صحة املهاجرين، حيث أنه إذا لم يتم حماية حقوق املهاجرين 

على املدى القصير والبعيد سوف يزيد من تأزم وضع املهاجرين وعائالتهم إلى جانب التأثير  00 -في مواجهة كوفيد

قتصاد العالمي، على اعتبار أن تباطؤ وتيرة الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا أثر على بعض أسس الا

وأيضا، فإن أماكن تواجدهم هي ألاكثر اكتظاظا  ،بالدرجة ألاولى على املهاجرين وعائالتهم في البلدان النامية

لتفش ي الوباء، وهو ما يمكن  امما يجعلها بؤر  ،خاصة مسألة التباعد الاجتماعي ،ويصعب مراعاة قواعد الوقاية

أن يشكل عامل يزيد من تفاقم خطر انتشار ألامراض املعدية عموما على املهاجرين وعلى مواطني بلد املقصد 

 على حد سواء.

فقد لوحظ أن أكثر النظم الصحية العاملية تطورا  وجدت نفسها عاجزة عن مواجهة هذا الوباء، لذا ترسخ 

ي بأهمية العمل بطريقة تضامنية وعبر حدودية  كطريق وحيد ملواجهة هذه الجائحة، اقتناع لدى املجتمع الدول

وذلك عن طريق رصد إلامكانيات  ،والتحرك من أجل حماية صحة الجميع، ليس كشعار وإنما كضرورة ملحة

ير اللقاح فالضرورية من أجل توفير اللقاح للجميع ودعم ألانظمة الصحية ألاكثر هشاشة في العالم، وإلزامية تو 

 .(Belkacem, 2020, p13)ليس فقط ملن لديه القدرة على اقتنائه متساوية وتوزيعه بطريقة عادلة و 

لكل شخص  ألن، قد وضعت قدرات الدول على حماية الحق في الصحة على املحك،  00وعليه فان أزمة كوفيد 

ما امة، و لكل إنسان الحق في ذلك مهالعيش بكر  من أجل الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

على الرعاية الصحية التي  هحصول وال يمكن لهذه ألاخيرة أن تحول دون  الاجتماعي،و  الاقتصاديكان وضعه 

إال عن طريق نظام  تغطية صحية شاملة، لذا أصبحت التغطية  مقتضيات هذا الحق يحتاجها، وال يمكن تفعيل

، (UN, 2020, p. 05) ملحة ينبغي على املجتمع الدولي العمل على بلوغه ضرورة (csu)الصحية العاملية 

 وتعيق تمكين املهاجرين من الحق في الصحة يمكن أن نذكر: 00-ومن العراقيل التي أظهرها أزمة كوفيد

 في الصحة  املهاجرين غياب أنظمة الحماية الاجتماعية كعائق إلعمال حقأوال: 
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أكبر تحدي في ظل أزمة كورونا، ال يمكن تخطيه إال عن طريق إعمال توليفة جتماعية يعد غياب أنظمة الحماية الا 

وضع  ،الوسائل والتي يمكن أن نذكر منها، تحسين ظروف التغذية والنظافة، تطوير البنية التحتية الصحية من

افية لضمان شف أجهزة مراقبة فعالة، وكذا تمويل البحث في ميدان الصحة ومحاربة الرشوة في القطاع الصحي

وضع أنظمة  إلى جانبقصوى من أجل وصول جميع الناس وعلى قدم املساواة إلى العالج والخدمات الطبية ، 

 ضمان اجتماعي عادلة و فعالة.

ويقصد بأنظمة كل من الضمان الاجتماعي، والتأمين على ألامراض وكذا املساعدات املادية، وغيرها من ألانظمة 

الهشة، ويظهر جليا ارتباط وجود هذه ألانظمة بمستوى فقر أو غنى الدولة في حد ذاتها، الداعمة للطبقات 

على الاقتصاد العالمي، حيث أن تدابير الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي  00 -ناهيك عن تأثيرات جائحة كوفيد

ل تراجع الاجتماعية من خال على تلبية املتطلبات هاوأثر  ،ة من جهةالاقتصاديأدت إلى غلق العديد من املؤسسات 

عملية التموين باملواد الغذائية بسبب تراجع مداخيل ألافراد من جهة أخرى وانعكس على الدول بصفة عامة 

 نتيجة تراجع مداخيلها الذي أثر على الانفاق العام السيما على توفير املعدات الطبية.

ة التي صاديالاقتكثر عرضة للتسريح بسبب ألازمة وباعتبار أن املهاجرين يعملون في مناصب عمل مؤقتة فهم أ

خلفتها جائحة كورونا، مما يؤثر سلبا عل قدراتهم املادية، وبالتالي إمكانية حصولهم على الرعاية الطبية الالزمة 

ملواجهة الوباء، فهم من بين الفئات ألاكثر تأثرا بانتشار هذه الجائحة على اعتبار أنهم يفقدون مناصب عملهم 

لى وهذا ما ينعكس ع ،لبا ما يفتقدون للضمان الاجتماعي الذي يغطي فترة البطالة والانقطاع على العملوغا

تراجع مداخيلهم املادية الالزمة لتغطية النفقات املعيشية لهم وحتى لعائالتهم في البلدان ألاصلية الذين 

 يعتمدون على التحويالت املالية التي تصلهم.

حتياجات الصحية للمهاجرين تواجهها العديد من العقبات أهمها ارتفاع أسعار الخدمات الا إضافة ملا سبق فإن 

الصحية وعدم قدرتهم ماديا على الحصول عليها، دون أن ننس ى التمييز الذي يتعرضون له أثناء حصولهم على 

 وأكل الصحية، الهيا من ثمه عنالرعاية الصحية سواء من حيث بعد املناطق التي يتواجدون بها عن املدن و 

وكذا عدم إمكانية تسجيل أنفسهم في البرامج املحلية للتأمين على ألامراض خوفا من  ،العراقيل إلاداريةبسبب 

 سائل التيون املجهلالذين غالبا ما يللمهاجرين غير الشرعيين  ، وتثار هذه املسالة خصوصا بالنسبةترحيلهم

 هاجرين على العموم.ضمن فئة امليدخلون باعتبار أنهم  ،تعلق بحقهم في الصحةت

 من أجل جد مهم ،وضعهم القانوني في البلد املتواجدين به بغض النظر عنوعليه فان إشراك ودمج املهاجرين، 

، ليس فقط للحد من تفش ي الوباء بين املهاجرين، ولكن من منظور تسيير الصحة 00-كوفيد فيروس مواجهة

، 00 -يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار  في أي برنامج وطني  ملكافحة كوفيدضعف  فئة املهاجرين و   العامة، فهشاشة

جيات خاصة من أجل ضمان وصول املعلومة إليهم، وإدماجهم في تدابير الوقاية، والحصول على يو وضع استرات

ق ئقدم املساواة مع املواطنين على فحص الكشف والخدمات الطبية الالزمة، وإزالة على وجه السرعة كل العوا
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أهمها إلغاء كل التزام على مستخدمي الصحة والتي من ، 00 -التي تمنع إدماج املهاجرين  في مكافحة كوفيد

والعاملين في املجال إلانساني من التبليغ عن املهاجرين بصفة غير شرعية، للشرطة ومصالح مكافحة الهجرة غير 

يد املساعدة، سواء من أجل الحصول على الشرعية، فهذه إلاجراءات تشجع املهاجرين على التقدم وطلب 

الخدمات الطبية  أو من أجل البحث عن الجو املالئم لتطبيق التدابير الوقائية، أو تدابير الحجر الصحي في حالة 

 .(CICR ،7272) إصابتهم بفيروس كورونا

سواء تعلق ألامر بالعالجات الطبية  00جائحة كوفيد  فكل تأخر في تمكين املهاجرين من حقهم في الصحة في ظل

أو وسائل الوقاية من الفيروس سوف يساهم في تفش ي الوباء، مما يستلزم ضرورة اللجوء فيما بعد إلى العالج 

وكل رفض أو تأخير في تمكين املهاجرين وعائالتهم من الحصول على ألادوية الالزمة للوقاية ، الذي يكون أكثر كلفة

لصحة ل كبيرا اتهديد ، كما يشكللعالج من فيروس كورونا سيشكل تمييز ومساس بمبادئ حقوق إلانسانأو ا

 العامة في بلد املقصد.

 

 :18-إقصاء املهاجرين من السياسات الصحية ملواجهة كوفيدثانيا: 

من  00-دكوفيإن تهميش وإقصاء املهاجرين على اختالف وضعياتهم القانونية من املخططات الوطنية ملواجهة 

شأنه أن يعرقل نجاح هذه املخططات، خاصة وأن عدم تمكين هذه الفئة من الوصول إلى املعلومة، وعدم 

إدماجهم في التدابير الوقائية من خالل التمييز وإلاقصاء من الوصول إلى معدات الكشف املبكر عن الوباء 

وضاع وانتشار الوباء، وهذا ما دفع بالسيدة سيؤدي ال محال إلى تفاقم ألا  ومختلف الخدمات الصحية ألاخرى،

Martha E. Newton ،بأنه يجب تدارك املديرة العامة للسياسات باملنظمة العاملية للعمل للتصريح 

 والعمال املهاجرين، ووجوب حمايتهم الثغرات والنقائص في مجال الحماية الاجتماعية للفئات الهشة كالنساء

 .(HCR, 2020) فرادعن طريق مقاربة تركز على ألا 

فلطاملا كان املهاجرون  أكثر الفئات عرضة للتهميش والتمييز، السيما غير الشرعيين منهم، ولتجنب الكارثة يجب 

على الدول أن تقوم بإعمال  حماية الحق في الصحة لكل فرد ، فحماية الحق في الصحة للجميع، في حقيقة ألامر 

 اية الصحة العامة.من شأنه أن يحد من انتشار الوباء وحم

تقف عائقا في سبيل إعمال الحق في الصحة  بحيث وعادة ما يتخذ هذا إلاقصاء والتهميش العديد من ألاشكال

لفئة املهاجرين، كاللغة  والثقافة  وكذا ارتفاع أسعار الخدمات الطبية التي تقابلها محدودية دخل هذه الفئة، 

إضافة إلى املمارسات التمييزية التي ينتهجها بعض العاملين في القطاع إن لم نقل انعدامها في ظل جائحة كورونا، 

 موما،ع الصحي، دون أن ننس ى العائق الرئيس ي املتمثل في قوانين وسياسات الدول املتبعة في مواجهة الهجرة

حي ص، إذ يالحظ أن املهاجرين يتفادون التواصل مع العاملين في القطاع اليشكل خاص والهجرة غير الشرعية
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من أجل الحصول على الخدمات الطبية، خشية الحجز وإعادة ترحيلهم إلى بلدانهم ألاصلية، وفي كثير من 

 .(HCDH, 2020) ألاحيان خشية التعرض للعقوبات جراء الهجرة غير الشرعية

على حق  18-انعكاسات أزمة كوفيدمزايا اعتماد منظور حقوق إلانسان في الحد من  :املحور الثالث

 املهاجرين في الصحة

يعد املهاجرين أنفسهم هم املتأثر ألاكبر من ظاهرة الهجرة، فهم أيضا بشر لهم حقوق إنسانية غير قابلة    

للتصرف، والدول جميعا ملزمة باحترام إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان وكافة معاهدات حقوق إلانسان ومعايير 

راعي يجب أن يلذا دولية التي هي أطراف ملتزمة بها، ولذلك ال يمكن تصور الهجرة دون حقوق إلانسان العمل ال

 أي إطار إلدارة شؤون الهجرة حقوق املهاجرين.

 : الفوائد املجنية من قبل الدول أوال

جية ثر إنتامفيدة للدول، إذ تمكن املهاجرين من أن يصبحوا أكمسألة حماية حقوق إلانسان للمهاجرين تعد  

حماية حقوق إلانسان للمهاجرين ليست مجرد التزام قانوني على عاتق الدول، بل ألن ، الاقتصاديعلى الصعيد 

بنية على مقاربة م اعتماد عندهي أيضا أمر يتعلق بالصحة العامة وتتصل اتصاال عضويا بالتنمية البشرية، ف

  امعيار  فيه املشاركةتشكل حقوق إلانسان، 
ً
في نفس الوقت، فاملبدأ يفترض أن كل ألانشطة في مجال  و مبدأ

 في سبيلو ،التنمية يجب أن ترتكز على املشاركة، واملعيار يقتض ي دعم قدرة املشاركة  بالنسبة للفئات املهمشة

رصد إلامكانيات وامليكانيزمات  والاستراتيجيات  املتخصصة  من أجل ضمان  ينبغياملشاركة الفعالة تحقيق 

مية، تحقيق أهداف التنلألاشخاص املهمشين ، بما فيهم املهاجرين مهما كانت وضعيتهم القانونية،  مشاركة

 .(OMS, 2008) مصيرهم بأيديهم تحديدوالسماح لهم ب

ن شأنه م كورونا ة والاجتماعية في بلدان املقصد في ظل جائحةالاقتصاديحيث أن إدماج املهاجرين في الحياة  

خاصة وأن هذا الاندماج سيمكن املهاجرين من الحصول على الخدمات الطبية والضمان  ،أن يخفف من وطأتها

الاجتماعي الذي يتماش ى مع وضعياتهم، وأيضا من شأن هذا الاندماج أن يسهل عملية إيصال الخدمات الطبية 

 للفئات ألاكثر تضررا من املهاجرين بهذا الوباء.

كان لجائحة كورونا فضال في إبراز قدرات املهاجرين وإمكانياتهم حيث تم في العديد من البلدان الاستعانة  وربما

في بلدان املقصد، ونفس ألامر دفع بالبرتغال مثال إلى تسوية  00 -باألطباء واملمرضين املهاجرين ملواجهة كوفيد

لة، تعويضات عن البطاالساعدات الاجتماعية و وضعية املهاجرين على أراضيها وسمحت لهم بالحصول على امل

وهذه إلاجراءات جاءت ضمن التدابير الاستثنائية ملواجهة الجائحة وذلك لتدعيم قطاعها الزراعي الذي يعتمد 

 .(7.0، صفحة 7200)م.د.ه،  على اليد العاملة القادمة من بلدان الجوار
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ل بأن صحة املهاجرين شرط البد منه لالستفادة من مزايا الهجرة ألقص ى حد )في شكل تحويالت ووعيا من الدو 

مثال( فإن تدعيم حق املهاجرين في الصحة من خالل تسهيل إمكانية حصولهما على الخدمات الطبية، وكذا 

لدان ة في البتصاديالاقنه أن يساهم في التنمية الاجتماعية و أإدراجهم ضمن خدمات الضمان الاجتماعي من ش

 .(7.0، صفحة 7200)م.د.ه،  املصدرة للمهاجرين وبلدان املقصد على حد سواء

 الفوائد املجنية من قبل ألافراد ثانيا:

قوق ح لقد قدمت شبكات ألامان الاجتماعي في العديد من دول العالم مساندة مباشرة للمهاجرين في إطار احترام

نسان وتقديم الرعاية لجميع السكان دون تمييز بين املواطنين واملهاجرين، في صورة مبالغ نقدية أو سلع إلا

ن ووقايتهم م ،وخدمات عينية سهلة الاستهالك، تعويضا عن ارتفاع الاسعار الناتج عن أزمة كورونا من جهة

حتهم وتبعاته التي تنعكس بشكل مباشر على ص إلاصابة بالفيروس ومساعدتهم على عدم الوقوع في شراك الفقر

ونوعية حياتهم، كما تم العمل على إعداد برامج ملساعدتهم على التصدي للتحديات غير املسبوقة التي يواجهونها 

 تشتمل على توفير آليات لفحص إلاصابة بالفيروس وتقديم العالج، املواد الغذائية وسبل إلاعاشة.

اد سياسات الاحتفاظ بالعمالة في تحفيز أرباب العمل والشركات على الاحتفاظ وقد ساهم سعي الدول العتم

تخفيض حصة املشاركة في التأمينات الاجتماعية كما هو الحال في الصين، أو في  ، في شكلبالعمال واملوظفين

يا، رين داخلصور إعانات للعمال مثلما قامت به كوريا، وهو ما يمكن أن يساعد على منع تشريد العمال املهاج

ومن جهة أخرى ساهمت سياسات تشجيع فرص العمل للباحثين عن عمل في إيجاد وظائف وهو ما يساعد 

ويساعد أيضا أرباب العمل في تغطية العجز في العمالة الناتج عن غلق  ،املهاجرين على التخلص من البطالة

جرة لضمان تلبية احتياجات سوق العمل وذلك عن طريق تعديل اللوائح والضوابط الخاصة ببرامج اله ،الحدود

وتسهيل قبول العمال الجدد مع اشتراط إجراء  ،والذي يمكن أن تظهر في تمديد آجال تأشيرات العمال الحاليين

، وعليه فإن ممارسات الصحة العامة الجيدة يمكن 00-الفحوصات الطبية للحماية من انتقال فيروس كوفيد

 .  (7272)تيستافيردي،  ى حياة املهاجرين وصحتهمأن تكون لها انعكاسات كبيرة عل

 الخاتمة

ة هذا مواجه العمل علىأزمة كورونا باعتبارها أزمة صحية عاملية بالدرجة ألاولى، دفعت باملجتمع الدولي إلى 

الخطر بصفة متضامنة، من خالل التحرك من أجل إرساء صورة جديدة للتضامن الدولي تقوم على اعتماد 

بمنح ألاولوية للفرد في الحصول على حقوقه ألاساسية بغض النظر عن جنسيته من  ،نسانمنظور حقوق إلا

صفة اللقاح للجميع وب بما فيهار ألادوية الحق في الصحة من خالل العمل على توفي االسيم ،أجل مواجهة الوباء

 ، وتخطي جميع الفوارق والعقبات  في سبيل ذلك.00 -عادلة ومنصفة من أجل مواجهة كوفيد
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ف، الدولية التي ترتب التزامات في مواجهة الدول ألاطرا الاتفاقياتفقد شكلت مبادئ حقوق إلانسان املكرسة في ا

ها الحق في الصحة بجميع مقوماته دون تمييز في ذلك بين املواطنين وغير باحترام حقوق إلانسان للجميع بما في

 املواطنين، وسيلة فعالة لتحقيق املبتغى املنشود. 

 في نهاية هذه الدراسة نستخلص النتائج التالية:

 وفيرت أن العالقة بين الهجرة والصحة هي عالقة حركية خاصة أثناء ألازمات الصحية الوبائية حيث أن التأخر في

كون له تداعيات سلبية على املواطنين من خالل احتمال تفاقم انتشار يالرعاية الصحية للمهاجرين يمكن أن 

 العدوى.

يساعد احترام معايير حقوق إلانسان وعلى رأسها الحق في الصحة دون تمييز بين املواطنين واملهاجرين من شأنه 

 على املهاجرين. 00 -أن يخفف من حدة أزمة كوفيد

التمكين من الحق في الصحة شرط أساس ي لالستفادة القصوى من مزايا الهجرة من تنمية اجتماعية واقتصادية 

 في بلدان املنشأ واملقصد على حد سواء.

 نقترح التوصيات التالية:في النهاية يمكن أن و

ومجتمع مدني وإدماج يجب التنسيق والتعاون بين ألاطراف الفاعلة في مجالي الهجرة والصحة من حكومات 

 املهاجرين في السياسات املعنية بالصحة.

وجوب انتهاج مبادئ حقوق إلانسان من مساواة وإنصاف في تقديم الرعاية الصحية للمهاجرين دون إقصاء أو 

 تهميش. 

 ينبغي أن تشكل الصحة ركيزة أساسية في إستراتيجية حوكمة الهجرة.

 :قائمة املراجع واملصادر 

 عربيةغة اللبال

 الكتب

(. الترخيص إلاجباري باستغالل براءة الاختراع ودوره في حماية الصحة 7202جرجس، جورج نبيل ميشيل.) -1

 العامة في مصر، مصر: دار النهضة العربية.

 الوثائق الرسمية

(. تقرير املقرر الخاص بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة .720غروفر، أناند. ) -1

 البدنية والعقلية بشأن إمكانية الحصول على ألادوية.
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 (.0022. ))ع.د.ح.إ.إ.ث( ة والاجتماعية والثقافيةالاقتصاديالعهد الدولي للحقوق -2

من العهد. الدورة  20املتعلق باملادة  25(. التعليق العام رقم 0057. ))ل.ح.إ( اللجنة املعنية بحقوق إلانسان-3

 السادسة عشر.

، طبيعة الالتزام القانوني العام 0.(. التعليق العام رقم 7220) .)ل.ح.إ(املعنية بحقوق إلانساناللجنة -4

 املفروض على الدول ألاطراف في العهد، الدورة الثمانون.

، 72(. التعليق العام رقم 7220.))ل.ح.إ.إ.ث(ة والاجتماعية والثقافيةالاقتصادياللجنة املعنية بالحقوق -5

 ة والاجتماعية والثقافية. الدورة الثانية وألاربعون. جنيف.الاقتصاديالحقوق  عدم التمييز في

. جنيف: املنظمة الدولية 7272(. تقرير الهجرة العاملية لسنة 7200. ))م. د.ه( املنظمة الدولية للهجرة-6

 للهجرة.

 . EB113/12رقم وثيقة ..00 الدورة. أثر الفقر في الصحة .(.722) )م.ص.ع(.منظمة الصحة العاملية-2

 البحوث الجامعية

(. الفقر من منظور القانون الدولي لحقوق إلانسان. رسالة ماجستير. الجزائر: .7200/720لرقط، سميرة. )-1

 جامعة فرحات عباس.

 مواقع الكترونية

(. الحماية الاجتماعية للمهاجرين أثناء جائحة فيروس كورونا: الخيار الصحيح والذكي. 7272تيستافيردي، ماورو. ) -1

 مدونات البنك الدولي.

https://blogs.worldbank.org/ar/voices/social-protection-migrants-during-covid-19-

crisis-right-and-smart-choice 
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 د. نعيمة عمر عبد هللا الغزير
 

 ليبيا – عضو هيئة تدريس باألكاديمية الليبية للدراسات العليا

 Naema.Alghazir@academy.edu.lyالبريد الالكتروني 

 إلانسان( وحقوق  الليبي القانون  في املشروعة غير  الهجرة )تشريع
 :امللخص

 

مع تعقد الحياة السياسية في العالم أصبحت للهجرة غير املشروعة دالالت تعددت معها مسمياتها، وإن كانت جعلتها تحت أحكام 

نظرية وحدة القانون الدولي والداخلي سواء في مفهومها أو إجراءاتها؛ إذ حتى نتمكن من قراءة نصوص املواثيق الدولية بأن؛ الهجرة 

من امليثاق العالمي للهجرة  93ط املجتمعات بداخله مما يجعلنا جميًعا دول املنشأ والعبور واملقصد )الفقرة سمة مميزة لعاملنا ترب

، إلاعالن 90من املادة  0آلامنة والنظامية واملنتظمة( و"لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده ، والعودة إلى بلده" ) الفقرة 

؛ 92و "لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بالد أخرى والتمتع به هرًبا من الاضطهاد". )الفقرة ألاولى من املادة العالمي لحقوق إلانسان(، 

إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان(، فإن الحق في الهجرة مؤكد، كما أن الحق في طلب اللجوء مؤكد، ولكن الحصول على هذا الحق 

ادة الدولة على اقليمها، وبالتالي رقابة قانون حقوق إلانسان في شأنه محدودة ليس مؤكًدا بعد؛ ألنه يأتي في نطاق مبدأ سي

ذا تهدف هذه الورقة إلى التقص ي عن النظام التشريعي للمهاجر غير الشرعي كشخص غير مرغوب فيه، وما تستبعه لالتوصيف. 

من آليات تبين املقصد من مكافحة الهجرة غير املشروعة في القانون الليبي، وكيف أن البحث في حقوق إلانسان للمهاجرين غير 

 إلنفاذ املواثيق الدولية في مواجهة سيادة الدولة. الشرعيين أضحت ضرورة يتطلبها التعاون الدولي 

 الكلمات املفتاحية: استراتيجية، احتجاز، مكافحة، غير شرعية
 

   :ةنبذة تعريفية عن الباحث

أستاذ القانون العام املشارك نعيمة عمر عبدهللا الغزير دكتوراه القانون العام ، محاضر في ألاكاديمية الليبية للدراسات العليا/ 

طرابلس: دولة ليبيا، ومتخصصة في تدريس مقررات القانون العام من أهمها؛ حقوق إلانسان والقانون الدستوري والقانون الدولي 

باألكاديمية الليبية، عضو اللجنة العلمية  بمجلة املعرفة  الانسانيةداري، رئيس قسم الجودة بمدرسة العلوم العام، والقانون إلا 

لونيس ي علي، الجمهورية الجزائرية(، مقيم دولي من ألاكاديمية  -30للدراسات القانونية والسياسية )كلية الحقوق/ جامعة البليدة

بحث علمي في عدد من املجالت العلمية املحكمة الوطنية والدولية،  03دريب، قامت بنشر ألامريكية الدولية للتعليم العالي والت

ير القانوني بين التأط–قامت بتأليف كتاب جماعي بعنوان التوقيع إلالكتروني آلية لترقية التعامالت إلالكترونية في الجزائر

التأديبية وأثرها على ضمانات املوظفين، وكتاب دور القضاء (؛كتاب الرقابة القضائية على مالءمة العقوبات -ومحدودية التطبيق

إلاداري الليبي في تحقيق التوازن بين السلطة والحرية في مجال الضبط إلاداري، شاركت في العديد من املؤتمرات الدولية واملحلية. 

 لجنة. 03كتوراه بلغت ما يزيد عن تشرف على العديد من رسائل املاجستير، وعضًوا في لجان املناقشة لطلبة املاجستير والد
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 مقدمة:
 وضوع وأهميته:املتحديد 

ليبيا سواء كانت بلد املقصد أو دولة عبور ليست بالحديثة، وتزايدت  غير املشروعة فيمشكلة الهجرة    

ير غ مع عدم توافر نصوص قانونية في التشريع الليبي تشكل اعتراف قانوني بالهجرة 7200 عام تداعياتها بعد

بشأن تنظيم دخول وإقامة ألاجانب في ليبيا وخروجهم منها  0052لسنة  2أحكام القانون رقم وألن ؛  القانونية

بشأن الهجرة غير املشروعة  7202لسنة  00، والقانون رقم و.ر 0.27لسنة  7وتعديالته وفق القانون رقم 

دولي وألن القانون ال ل باملهاجر غير الشرعي،، وتصف من يقوم بهذا الفعتجرم أي دخول غير قانوني إلى ليبيا

الزامًيا أو تلقائًيا؛ فإنه بين هذا وذاك تزداد  غير الشرعي لحقوق إلانسان يستوجب أال يكون احتجاز املهاجر

 في ليبيا تعقيًدا. غير الشرعيين مشكلة املهاجرين

ينما ب شروعة،ليبيا تجرم الهجرة غير امل تأسيًسا على ما تقدم تظهر أهمية دراسة هذا املوضوع من جهة أن      

 غير الشرعيين بما ال يتعارض مع التشريعمواثيق حقوق إلانسان الدولية تمنح الحماية القانونية للمهاجرين 

يبيا في ل شرعية؛  لذلك مع غياب التشريعات املنظمة لقواعد الهجرة غير الالوطني لدولة املقصد او العبور 

ير غ، هو ما جعل املهاجر تشهده مفوضية الالجئين في ليبيا على نحو مستمر من شكاوى الداللة على ذلك ما و 

 الشرعي 
ً

لزم دولة املصدر متابعة يطلب الحماية الدولية بدال
ُ
 من حماية حتى بالده؛ باعتبار ال نصوص قانونية ت

 الدخول غير القانوني من رعاياها إلى بالد أخرى.

 :دراسةأهداف ال 

تزايد دخول ألاجانب إلى ليبيا بأسلوب غير نظامي، بالتالي الهجرة  7200ة ألامنية في ليبيا بعد مع تدهور البيئ

رع الليبي ستهدف بالدراسة فيما قد تمكن املشنليبيا إشكالية تتطلب دعم املجتمع الدولي، لذا  غير القانونية في

باإلضافة  ،ومبدأ سيادة الدولة على اقليمها؟غير الشرعيين يتفق من ايجاد إطار قانوني مالئم لحماية املهاجرين 

إلى إثراء الجانب املعرفي بالتقص ي عن وضع هذه الفئة في ظل الجهود الدولية بما فيها مواثيق حقوق إلانسان 

أحكام القانون الوطني و  ضمن نطاقضوء استراتيجيات مواجهة الهجرة غير الشرعية في  قانونيةوأوجه الحماية ال

 .   القانون الدولي

 إشكالية البحث:   

يتوافد على ليبيا أعداد كبيرة من املهاجرين يمكن وصفها  باملرعبة بالنظر لألرقام الواردة في التقارير الدولية بهذا 

الشأن ، وإن كان يتخذها بعض املهاجرين منطقة عبور إلى اوروبا فإن غالبية هؤالء كما ورد في التقارير الدولية 

 يهم، لذا إلاشكالية التي يثيرها هذا املوضوع ليست في إملام نصوصبهذا الشأن ليبيا هي بلد املقصد بالنسبة إل

القانون الليبي بشروط وضوابط الهجرة خاصة أن التشريعات الليبية شجعت الهجرة إليها من عدة بلدان عربية؛ 
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تي لما هي الهجرة غير املشروعة وما النصوص اإنما السؤال الذي يمكن صياغة اشكالية الدراسة في إطاره هو: 

تحكم تجريم الهجرة غير املشروعة في القانون الليبي، وباملقابل ما هي حقوق إلانسان املهاجرين في استراتيجيات 

وق اعتراف قانوني في املواثيق الدولية بحقالقانون الليبي والدولي بشأن مواجهة الهجرة غير املشروعة في ضوء 

 عاًما في املمارسات الدولية.  حكمها تجريم الاعتداء عغير الشرعيين ياملهاجرين 
ً
 لى إلانسان كمبدأ

 منهجية البحث:    

تتبنى هذه الدراسة املنهج الاستنباطي واملنهج التحليلي، وذلك من خالل تتبع التقارير الدولية عن ليبيا في هذا 

في  غير الشرعي رالقانوني للمهاج لتنظيمالصدد وتفسير النصوص القانونية الواردة في التشريع الليبي لبيان ا

ما بفي إطار ما تتخذه من آليات ملكافحة الهجرة غير الشرعية  ليبيا مع تحديد أوجه الحماية امللزمة للدولة الليبية

 بالخصوص.يستوفي ما تعتمده املواثيق الدولية 

 لذلك يقتض ى منهج البحث بعد املقدمة أن تكون هيكلية البحث على النحو آلاتي:

لتعريف ا، املطلب ألاول نناقش فيه حكام النظام القانوني الليبي بشأن الهجرة غير املشروعةأ:   املبحث ألاول  -

، ومن ثم بيان التنظيم القانوني للهجرة غير امل القانوني للمهاجر غير الشرعي
ً

 .ليبي ثانًياعة في القانون الو شر أوال

 ؛نسان للمهاجرين غير الشرعييناستراتيجيات مواجهة الهجرة غير املشروعة وحقوق إلااملبحث الثاني:  -

 
ً

ناقشة أوجه م، ومن ثم  آلاليات القانونية ملواجهة الهجرة غير املشروعة على املستوى الوطنينستعرض فيه أوال

 .ثانًيا. أما الخاتمة؛ فتتضمن نتائج البحث وتوصياته التعاون الدولي في مواجهة الهجرة غير املشروعة

 القانوني الليبي بشأن الهجرة غير املشروعة ل : أحكام النظاماملبحث ألاو 

، ويعتمد في هذا الشأن ما نص عليه عةو شر مواجهة الهجرة غير امل يكان ومازال هدفه ألاساس  شرع الليبيامل      

 من توصيف ملفهوم الهجرة غير املشروعة واملهاجر غير الشرعي وهو ما سنناقشه ادناه:

 يرعشجر غير الاهملالتعريف القانوني ل:  املطلب ألاول 

 عاملًيا الصطالح الهجرة غير املشروعة     
ً

 European Commission, Migrationما من تعريًفا مقبوال

and Home Affairs )   غير أن القوانين واملمارسات الدولية تتبنى مفهوًما إجرائًيا بشأن املهاجرين ذوي

ألاوضاع غير النظامية؛ من ذلك ما أقرته مفوضية ألامم املتحدة السامية لحقوق إلانسان في املبادئ والتوجيهات 

ـخص خـارج الدولـة التـي أي ش» املوص ي بها بشأن حقوق إلانسان على الحدود الدولية بأن املهاجر الدولي هو

 فيهــا أو، ف
ً
. ملعتادا امةقأو محــل إلا مليالدالجنسـية، بلـد ا يميـخاص عدشحالـة ألا  ييحمــل جنســيتها أو يكــون مواطنــا

 هاجريــن الذيــن ينــوون التحــرك بشــكل دائــم أو مؤقــت، والذيــن يســافرون بصفــةاملطلــح ملصويشــمل هــذا ا

(، وبذلك 0، ص7200" )ــر نظامــييوضــع غ يطلوبـة أولئـك الذيـن هــم فلكـون الوثائـق امليمتمنتظمــة والذيـن 
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الهجرة غير الشرعية هي انعدام توافر وجود املستندات لدى املهاجر التي تستوفي الشروط واملتطلبات لبلد ما في 

ية. من داللة هذا املفهوم يستقى هذا الاصطالح تعبيراته التي الدخول أو إلاقامة أو العمل وفق قوانينها الداخل

عرف ب )غير النظامية، 
ُ
تعددت مع تعدد املفهوم السياس ي ألسباب هذا النوع من الهجرة؛ فهي تلك الهجرة التي ت

واء سغير املوثقة، غير القانونية، غير الشرعية .. وغيرها(، وبالتالي يمكن القول أن هذا الاصطالح محل جدال 

من منظور بلدان املقصد أو حتى بلدان العبور لتعدد دالالته املختلفة تبًعا لسياسة كل دولة، وهو ما جعله محل 

نقاش في هذه الورقة لفهم مقاصد التشريع الليبي من استخدام اصطالح الهجرة غير املشروعة أو املهاجر غير 

 الشرعي.

في الواقع السياس ي عند توصيفها بالجريمة؛ مما يلقي بظالله  يتسع استخدام اصطالح الهجرة غير الشرعية    

الهجرة غير النظامية تشير إلى كل مجموعة يسعون للدخول إلى اقليم دولة دون على دالالتها في املواثيق الدولية؛  

بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق ، بينما (120، صChantal Thomas ،7202إذن مسبق )

الجمعية رار الصادر بق اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنيةامللحق ب البر والبحر والجو

أن  " تهريب املهاجرين ؛ هو  .يقرر بنص الفقرة )أ( من املادة 7222نوفمبر  01 بتاريخ 11/71 رقمالعامة 

"تدبير الدخول غير املشروع لشخص ما   إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من املقيمين وذلك 

 منفعة مادية أخرى"من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو 

وبالتالي القول بأن الهجرة غير القانونية وغير املوثقة أو غير النظامية، أو غير شرعية مصطلحات مترادفة وال   

مجال للتمييز بينها عند دراسة الهجرة غير املشروعة آلنها تشير إلى عدم استيفاء الشروط القانونية عند الدخول 

تبًعا لألغراض املقصودة الستخدام املصطلح ؛ فالهجرة غير  أو الخروج أو إلاقامة في بلد ما؛ هو رأي له وعليه

القانونية هي املخالفة الصريحة ملا ينص عليه القانون والتي ال يملك فيها املهاجر تصريح بالدخول أو إلاقامة أو 

ت أو الدالالت االعمل في إقليم دولة ما ، والهجرة غير املوثقة هي تلك الهجرة غير املصرح بها، وإن كانت هذه التعبير 

 للتحويل بالكامل بعد دخوله البالد كما هو 
ً

يمكن تالفي الضرر الناتج عنها بجعل الوضع القانوني للمهاجر قابال

( إال أن هذا  (EC/2009/50)من التوجيه ألاوروبي  05الاوروبي الذي تؤكده نص )املادة  الاتحادالحال في 

صنفها جريمة، وتطلق عليها مصطلح الهجرة غير املشروعة واملهاجر الاستنتاج ال يتفق مع منهجية الدول التي ت

في نطاقها يوصف باملهاجر غير الشرعي؛ وبالتالي هي تلك الهجرة التي يقصد بها عدم مشروعية أسبابها  لكونها 

عد جريمة يعاقب عليها القانون بما فيه القانون الليبي )الطوباش ي، 
ُ
 (0،ص7272ت

اللغوي للهجرة غير املشروعة بتعدد مصطلحاتها هو الخفية والسرية في وجود ألاجنبي على وبما أن املعنى       

؛  فإنه من هنا تظهر أهمية دقة ( /https://www.almaany.com/ar/dict/ar-arاقليم دولة ما)

 وإن كانت ألامم املتحدة تستخدم منذ زمٍن ليس بالقريب اصطالح الهجرة الاصطالح املستخدم في التشريع الليبي؛

غير النظامية "غير املوثقة" فإن املشرع الليبي مستقٌر على استخدام اصطالح الهجرة "غير املشروعة" " غير 

https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?si=1&Query=au:%22Chantal+Thomas%22
https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525a.pdf
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/


   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  544  - 

ن الهجرة بشأن مكافحة الهجرة غير املشروعة لم يميز بي 7202لسنة  00الشرعية" ؛ وبالرجوع إلى القانون رقم 

غير املشروعة عند إلاشارة إليها كنظام أو حالة أو عملية وبين املهاجر غير الشرعي عند إلاشارة إليه كشخص 

اين الاستدالل بالرغم من تب -فهما برأينا مترادفان من حيث الحكم القانوني في هذا الصدد الرتباط كليهما باإلجرام 

، 7200البوش ي، دم الشرعية( في الفقه الدستوري وإلاداري)الاصطالحي لكال منهما )عدم املشروعية، وع

؛ فقد جاء في أحكام نص املادة ألاولى بأن في أحكام هذا القانون يعد مهاجًرا غير شرعي كل من دخل  –(7ص

إقليم الدولة الليبية أو أقام بها بدون إذن أو تصريح من جهة الاختصاص سواء كان لغرض إلاقامة أو العبور، 

ة غير املشروعة بأنها تلك ألاعمال غير املشروعة بإدخال أو نقل أو بينما ورد بنص املادة الثانية تعريف للهجر 

إيواء للمهاجرين غير الشرعيين وغيرها من ألاعمال التي حددها هذا النص فيما يعتبر في حكم  الهجرة غير 

 املشروعة. 

عنى الهجرة غير ا؛ بموبهذا حسم املشرع الليبي املسألة بتبني املعنى الضمني ملفهوم التسلل إلى اقليم دولة م   

 (5، ص7200الشرعية التي تتم بشكل سري أو غير قانوني أو غير مشروع )عبدالعظيم، 

الدخول غير املشروع إلى ألاراض ي الليبية والخروج منها يتحقق بإحدى الطريقتين: أولهما ووفق هذا الفهم     

أو تأشيرة الدخول، أما الطريقة الثانية فتتمثل  أو العمل تصاريح إلاقامة -تزوير –انعدام أو عدم قانونية حاالت 

 الدولة الليبية دون استخدام املنافذ الحدودية املقررة في التشريع الليبي. الدخول والخروج من أراض يفي 

أخيًرا وجب إلاشارة إلى أن املفاهيم الواردة في املواثيق الدولية بشأن الهجرة غير الشرعية ملزمة في التشريع       

افذة الدولية التي ترتبط بها الدولة الليبية تكون ن الاتفاقياتداخلي الليبي بموجب قاعدة قضائية مفادها أن اال

لتشريع و تكون لها اسبقية التطبيق على ا شرط استيفاء التصديق عليها؛بوتأخذ حكم التشريع الداخلي مباشرة 

حكام الاتفاقية هي الاولى بالتطبيق دون الحاجة أن إالتشريع فهذا حكام أحكامها و أ تالداخلي بحيث اذا تعارض

-07-.7ق بتاريخ 12لسنة  0الطعن الدستوري رقم للتشريع الداخلي)املحكم العليا الليبية؛ الى تعديل 

720. ) 

 عة في القانون الليبيو شر التنظيم القانوني للهجرة غير امل:  املطلب الثاني

انون قتحتكم الهجرة غير املشروعة وفق أحكام التشريع الليبي إلى جملة من القواعد القانونية نص عليها ال     

لسنة  00، والقانون رقم ف بشأن تنظيم دخول وإقامة ألاجانب في ليبيا وخروجهم منها 0052( لسنة 2رقم )

 بشأن الهجرة غير املشروعة؛ وكليهما على التفصيل التالي: 7202

 /
ً

 :ف بشأن تنظيم دخول وإقامة ألاجانب في ليبيا وخروجهم منها 1897( لسنة 6قانون رقم )أوال
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اختص هذا القانون بتنظيم أحكام دخول وإقامة وعمل ألاجنبي في ليبيا مع صياغة الطريق القانوني عند خروجه 

 
ُ
لسنة  7رفقت به بموجب القانون رقم منها، ولذلك لم يرد في نصوصه ما يتعلق بالهجرة إال في التعديالت التي ا

املشار إليه في نص املادة الثانية،  0052لسنة  2م( بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7220و.ر ) 0.27

الفقرة)أ(، ومع ذلك لم يستخدم بأي حال من ألاحوال اصطالح غير الشرعي أو غيره من املسميات وإن كان قد 

القانون الوسائل املؤدية إلى الدخول وإلاقامة والعمل في ألاراض ي الليبية خارج قنن ما ُيعد جرائم يعاقب عليها 

 إطار القانون محل الدراسة، ومن بينها تهريب املهاجرين كما أسلفنا.    

تقييم هذا القانون من منظور شامل يجعلنا نعترف بأنه تقليدي كسائر قوانين العالم املنظمة لوجود ألاجنبي 

وهو بذلك غير كافي لإلملام بموضوع الهجرة غير املشروعة التي طغت على الوضع القانوني في بالدنا على أراضيها،  

 منذ بداية القرن الحالي. 

ا، و ليس مؤطر بالشرائع    
ً
بناًء عليه يمكن القول أن ما نواجهه من تدفق للهجرة غير املشروعة أمًرا مستحدث

ا عدة عوامل تتقاطع بشكل وثيق مع بعضها البعض يمكن تلخيصها؛ التقليدية، لكونها ظاهرة أسبابها صاحبته

 بأنها ذات طابع اقتصادي وديموغرافي، وعدم استقرار سياس ي بسبب نزاعات مسلحة أو دينية أو عرقية.  

 املشروعة غير الهجرة مكافحة بشأن  2010 ر.و 1378 لسنة ( 19 ) رقم ثانًيا/ القانون 

أجنبي بشرط الدخول وإلاقامة والعمل والخروج املنصوص عليه في القانون الليبي عد املشرع الليبي إخالل أي 

هجرة غير شرعية، وبالتالي جريمة يعاقب عليها القانون وإن كانت في صور مختلفة، وهو ما نبينه في التفصيل 

 التالي: 

الصطالح الهجرة غير املشروعة مرجعية قانونية في التشريع الليبي وفق هذا القانون؛ فباإلضافة إلى تحديد املعنى 

القانوني للمهاجر غير الشرعي؛ يقنن هذا القانون بأن مخالفة إجراءات الدخول والخروج وإلاقامة والعمل 

ف  0052( لسنة 2رقم )تي ينظم أحكامها القانون املنصوص عليها في القانون الليبي والخاصة باألجانب تلك ال

والئحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس  بشأن تنظيم دخول وإقامة ألاجانب في ليبيا وخروجهم منها

؛ تعني عدم مشروعية تستوجب العقاب  م 1989 لسنة (247) رقمالوزراء )اللجنة الشعبية العامة(  

 ص عليها املشرع الليبي في نصوص أخرى كقانون العقوبات الليبي.بمقتض ى نصوصه أو بعقوبات أشد ن

من هذا القانون تبين لنا أن املشرع الليبي يفهم جيًدا أن الهجرة غير املشروعة  .ما ورد في نص الفقرة ه من املادة 

من ألانشطة الاجرامية املعقدة إذا كان اسلوب ادخال الشخص إلى أراض ي دولة اجنبية جاء في سياق املساعدة 

فاقية على املستوى الدولي ات حكامهأاملنظمة الذي نظمت والتوجيه أو التحريض وهو ما يدخل في مفهوم الجريمة 

 .  1في نص الفقرة ب من املادة  7222ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية عام 
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وفق أحكام هذا القانون يتفق املشرع الليبي مع القائلين بأن املهاجرين غير الشرعيين هم أشخاص ينبغي تقييم 

املهاجرين  من حيث استغالل (Guia, Koulish,egasK,2016,P20 يد الذي يشكلونهمخاطرهم والتهد

غير الشرعيين نتيجة لنقلهم إلى دولة أجنبية ُيفترض مسبًقا  تقديمهم ألغراض تنظيم اجرامي؛ إذ من الواضح 

انونية لدول قأن تستغل الشركات عبر الوطنية خضوع نفسية املهاجر غير الشرعي واستخدامه في الاسواق غير ال

املقصد من أمثلتها سوق الدعارة وتجارة املخدرات واستغالل ألاطفال في املواد إلاباحية و التسول؛ كل ذلك 

مسألة من أشكال الاستغالل الشخص ي التي يكون هدفها تقييد الحرية الشخصية للمهاجر واستعباده ملصالحهم 

 وزيادة ارباحهم غير املشروعة. 

حكام هذا القانون أنه لم يميز بين من دخل ألاراض ي الليبية بطريق قانوني وانقض ى تصريح غير أنه يؤخذ على أ

إقامته فيها ولم يجدده، وبين ذلك الذي يقيم فيها متخفًيا بنية الهروب واتخاذها بلد عبور؛ فمن غير املنصف 

 ألحكام النص املادة 
ً

نون بأن املهاجر غير الشرعي هو من هذا القا 0القبول بما يترتب عن ذلك من نتائج إعماال

حكم قانوني يتساوى فيه من دخل البالد دون مستندات قانونية نص عليها القانون بنية التسلل اليها وإلاقامة 

فيها التخاذها نقطه عبور للهجرة إلى بلد ثالث  وممن اقام فيها باملخالفة رغم دخوله بالطريق القانوني بسبب 

 امة. انقضاء صالحية تصريح إلاق

 استراتيجيات مواجهة الهجرة غير املشروعة وحقوق إلانسان:  املبحث الثاني

 للمهاجرين غير الشرعيين 

؛ فكيف يمكن حماية حقوق ضوعات املعقدة والشائكة على املستوى الدوليو من املغير املشروعة الهجرة      

إلانسان املهاجرين على املستوى الوطني بعيًدا عن التعاون الدولي خاصة إذا ما ثمة مجتمع يعاني من التذبذب 

 السياس ي في أغلب حاالته. وهو ما نحاول بيانه في العرض التالي: الاستقرارألامني وانعدام 

 غير املشروعة على املستوى الوطني آلاليات القانونية ملواجهة الهجرة:  املطلب ألاول 

من اليات مواجهة الهجرة غير الشرعية في القانون الليبي الاحتجاز والترحيل، وكذلك تجريم الهجرة غير 

 املشروعة؛ وكليهما على التفصيل التالي:

 /
ً

 الاحتجاز والترحيل:أوال

ه فإن حرمان املهاجر غير الشرعي من حريته لبالنظر ملا تعانيه ليبيا من تزايد عدد املهاجرين غير الشرعيين     

أساسه في التشريع الليبي؛ فقد منح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية املشكل بموجب قرار مجلس  الوزراء 

بأن  .( من املادة 0؛ بنص الفقرة )بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية م2014 لسنة (386) رقم

ضبط املهاجرين غير الشرعيين بليبيا ووضعهم بمراكز إلايواء ومتابعتهم واستكمال إلاجراءات من اختصاصاته "  
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نفيذ "، وهو اختصاص ُيعد أحد آليات تالخاصة بترحيلهم إلى بلدانهم ألاصلية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

شروعة والتي تضمنت بأنه " بشأن الهجرة غير امل 7202لسنة  00أحكام نص املادة السادسة من القانون رقم 

 -.... في جميع ألاحوال يجب ابعاد ألاجنبي املحكوم في إحدى الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون من أراض ي 

بمجرد تنفيذه للعقوبة املحكوم بها"، وهو أمر ليس بالغريب ألنه قانون الهجرة غير املشروعة املشار  -دولة ليبيا

 جر غير الشرعي .إليه يقض ي بتجريم املها

عاله ليس هو الباعث القانوني لقيام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمهامه في هذا الصدد غير أن ما ذكر أ   

؛ إذ يمكن لهذا الجهاز احتجاز املهاجرين غير الشرعيين في أحد مراكز إلايواء املنتشرة في -تنفيذ حكم قضائي -

من القرار املشار إليه،  .إلاداري وفًقا للمهام املذكورة في نص املادة  ليبيا باعتباره سلطة من سلطات الضبط

 التي تأتي جميعها في نطاق الهجرة غير املشروعة.

( بأنه 002، ص0007بناًء عليه ُيَعرف الاحتجاز للمهاجرين غير الشرعيين في فقه القانون إلاداري )فكري،       

ينسب إلى إلاجراءات إلادارية غير العقابية، بمعنى هذا إلاجراء ليس عقوبة إجراًء احترازًيا أو وقائًيا؛ وبالتالي 

 تتطلب إدانة بجريمة؛ فهومن املسائل التي تندرج في إطار القانون إلاداري وليس القانون الجنائي.   

صرح لهم وبالتالي هو وسيلة غير عقابية تنحصر الغاية من هذا إلاجراء تحديد املهاجرين غير الشرعيين غير امل

 باإلقامة، أو باألحرى غير املرغوب فيهم بسبب تواجدهم غير املشروع على ألاراض ي الليبية  بقصد ابعادهم.

مكافحة الهجرة غير الشرعية بما يحقق الهدف منها، كردع إلاقامة غير ألاسلوب ويبتغي املشرع الليبي من هذا     

ثالثة ها الهجرة غير الشرعية على مقتضيات النظام العام بعناصره الالقانونية، والتحكم في ألاثار السيئة التي ترتب

غير الشرعية  العام والصحة العامة والسكينة العامة، وكذلك فيما يمثله نجاح أساليب مكافحة الهجرة  ألامن

 ( (cornelisse , 2010في تعزيز ثقة الشعب في الحكومة

كم الاستئناف واملحكمة العليا استقرت قبل صدور قانون الهجرة كما أن دوائر القضاء إلاداري الليبي بمحا     

ومنذ زمٍن بعيد على حق لإلدارة في اتخاذ ألاسباب التي تقررها في ابعاد ألاجنبي  -املشار إليه اعاله –غير املشروعة 

 2نون رقم (؛ لذا يمكن ذكر بعض هذه ألاسباب التي يقررها القا7270بناًء على سلطتها التقديرية )الغزير، 

 بشأن تنظيم دخول وإقامة ألاجانب في ليبيا وخروجهم منها؛ على أنه:   0052لسنة 

 يعتبر ألاجنبي غير مرغوب فيه وفي حكم املهاجر غير الشرعي:    -

 من دخل البالد بتأشيرة غير صحيحة -

شكل خطًرا على أحد إلاقامة غير القانونية بإلغاء تأشيرة دخوله إلى ألاراض ي الليبية إذا ما كان وجوده ي -

 من هذا القانون  02مقتضيات النظام العام أو أدين بارتكاب جرائم معينة نصت عليها املادة 
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 إذا امتنع عن مغادرة البالد رغم انقضاء صالحية إلاقامة املرخص له بها في ألاراض ي الليبية. -

نستنتج مما تقدم أن الاحتجاز والترحيل مسموح به في القانون الليبي في حالتين هما : اعتقال شخص ملخالفته     

النصوص القانونية في الدخول وإلاقامة في ألاراض ي الليبية، والحالة الثانية شخص أجنبي محكوم عليه بعقوبة 

 يتخذ ضده إجراًء بغرض ترحيله أو ابعاده.

إلاشارة إلى أن نظام الاحتجاز الترحيل في مواجهة الهجرة غير املشروعة يحقق ضمانات لحقوق أخيًرا وجب   

املهاجرين غير الشرعيين باعتبار أن املهاجر غير الشرعي يفتقر إلى وضع الهجرة النظامية؛ فمن الطبيعي أن يكون 

ا لالستغالل كأفراد وعاملين بسبب وضعهم الهش، ناهيك عما تحققه مرا
ً
كز الايواء من حماية ال سيما هدف

 النساء وألاطفال التي تقطعت بهم لسبل عن ذويهم.    

غير أن ألامر ال يؤخذ على اطالقه في نطاق حماية حقوق إلانسان للمهاجرين غير الشرعيين ، إذ يقض ي نص    

اته ز عند تنفيذ اختصاصيجب على الجهااملادة الرابعة من قرار إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بأنه " 

مراعاة النصوص التشريعية واملواثيق املعاهدات بحقوق إلانسان، ومراعاة ما تنص عليه املعاهدات الدولية التي 

 فيها
ً
، وهو ما  7200". وهو إجراء ينص عليه إعالن الدستور الليبي الصادر في أغسطس تكون دولة ليبيا طرفا

 لليبي لحقوق املهاجرين غير الشرعيين من حيث أنه:يدفعنا إلى مناقشة حماية الدستور ا

منح حصرًيا للمواطنين، إذ     
ُ
يحمي الدستور الليبي العديد من حقوق إلانسان ألاساسية ويتم التعبير عنها أنها ت

ية احمهو ما جعل املشار إليه من إلاعالن الدستوري  5أن هذا الاستخدام للمصطلح املواطن في نص املادة 

أخذ مفهوم أنها تنطبق حصرًيا على املواطنين؛ لذا نتساءل حول ما إذا كانت هذه الحقوق من إلانسان تحقوق 

املمكن أن يتم الاحتفاظ بها من أجل التمتع الحصري للمواطنين؛ أم أنها توفر الحماية ايًضا للمهاجرين غير 

 النظاميين وهم ليسوا املقيمين بشكل قانوني في ليبيا ؟

بما يخالف التشريعات الوطنية من الحقوق على املستوى  واملقيميناملهاجرين غير النظاميين  مسألة حرمان

 لليبيا كان مسماها ؛ ولذلك يعترف الدستور  أًياالقانوني اصبحت بشكل متزايد ذات صلة  باملواثيق الدولية 

إلانسان "إلاعالن بأن ذلك من  2ادة باألخذ والالتزام بتلك الحقوق الواردة في املواثيق الدولية بما ورد بنص امل

خليفة هللا في أرضه تصون الدولة حقوق إلانسان وحرياته ألاساسية، وتسعى إلى الانضمام لإلعالنات واملواثيق 

الدولية وإلاقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم إلانسان كخليفة 

 هللا في ألارض"

جوء بمقتض ى القانون، وال يجوز تسليم الالجئين السياسيينالتي بموجبها  02ادة املأما 
ُ
؛ "تكفل الدولة حق الل

س الجئون وللمهاجرين نفجاءت مختصة بالالجئين دون املهاجرين، غير أن القاعدة في القانون الدولي تمنح ل

  .م تحكمها أطر قانونية منفصلةالرغم من أن معاملته، على حقوق إلانسان والحريات ألاساسية العاملية



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  544  - 

أخيًرا كل هذه النصوص تؤكد على التزام الدولة الليبية بالوفاء بالتزاماتها في مواجهة الهجرة غير املشروعة 

 بموجب القانون الداخلي. 

 ثانًيا/ تجريم الهجرة غير املشروعة

تزوير وثائق سفر لهم أو هوية، لدخول املهاجر غير الشرعي وما في حكمه من مهربين للمهاجرين أو من قام ب    

البالد، أو من أوى مهاجًرا غير شرعي ، أو من ساعد في إقامة وعمل مهاجر غير شرعي، أو القيام بأي عملية لصالح 

من القانون    2إلى   .مهاجر غير شرعي ولو بالتوجيه مجرم في أحكام القانون الليبي وفق نصوص املواد    من 

بشأن الهجرة غير الشرعية املشار إليه اعاله ؛ وهو بذلك تحت طائلة التشريع العقابي  7202لسنة  00رقم 

 الليبي، نذكر من هذه العقوبات:

رة إلى ألاراض ي الليبية ُيعد هج هناك بشكل غير قانوني بعد الدخول القانوني البقاء أو الدخول بشكل غير قانوني

 مشروعة يعاقب مرتكبه بالحبس مع الشغل وبغرامة مالية والابعاد )الترحيل( من اقليم الدولة الليبية.  غير

السجن والغرامة عقوبة كل من قام بنقل مهاجرين غير شرعيين وسبب له ضرًرا جسدًيا، وتكون العقوبة مؤبد 

 إذا نتج عن النقل وفاة أحد هؤالء املهاجرين.

كل من امتنع عمًدا عن اتخاذ إجراء يستوجبه القانون؛ بعد أن تم اطالعه بحكم يعاقب بالحبس والغرامة 

 وظيفته بأعمال مرتكبة من شخص ما توصف بأنها في حكم الهجرة غير املشروعة .

مقابل منفعة مادية أو سواها،  .العقوبة الحبس والغرامة كل من ضبط بأحد ألاعمال املذكورة في نص املادة 

إذا كان مرتكب الفعل أحد خفر السواحل أو في نقاط العبور أو معني بحراسة املهاجرين غير وتضاعف العقوبة 

 الشرعيين ومن في حكمهم.

نخلص من العرض السابق بشأن تجريم الهجرة غير املشروعة كأحد اليات مكافحة الهجرة غير الشرعية في 

طة عامل مع الهجرة السرية؛ إذ أنها تعبيٌر عن ألانشالقانون الليبي إلى عدم كفاية القانون الجنائي الليبي في الت

غير القانونية عبر الوطنية؛ بمعنى الهجرة غير املشروعة نشاط إجرامي يتعلق بمجال املصالح إلاجرامية 

لجماعات ارهابية وملنظمات ومؤسسات عبر الوطنية كتلك التي يمكن تأطيرها قانونًيا ضمن نطاق الاتجار 

لى استغالل ومن ثم نقل املهاجرين ألاجانب بشكل غير قانوني إلى وجهة تعرف بسوق اجرامي الذي يهدف إ بالبشر

 للدولة ألاجنبية. 

 

 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  543  - 

 التعاون الدولي:  املطلب الثاني

سيره من يمكن تفغير املشروعة؛ ومكافحة الهجرة  الشرعيين،دولي في حماية املهاجرين غير تعزيز التعاون ال    

ة تقع بأن مسائل الهجر  ؛منهما: هناك اتجاه عام في القانون الدولي يتحدى الحكمة التقليدية ألاول  ؛أمرينخالل 

في نطاق اختصاص الدول ذات السيادة؛ بمعنى ضمن مسألة سيادة الدولة على اقليميها ، فقد اصبح من الواضح 

على وصف وتفسير مجموعة  حيانلم تعد قادرة في كثير من ألا  املشروعةأن هذه الحكمة في مجال الهجرة غير 

على حق الدولة في السيطرة على حقوق غير املواطنين في الدخول  ؛القيود التي ترد بموجب القانون الدولي

 .راض ي تلك الدول، وكذلك على حقوق الدول في استبعاد أو طرد غير املواطنين منهاأوإلاقامة والعمل داخل 

تمثل معاملة املهاجرين غير الشرعيين بموجب القانون الدولي اختباًرا عملًيا ألحد املبادئ ألاساسية   وألامر الثاني:

ملستوى من ألاطر القانونية على ا ا   الواردة في القانون الدولي املتمثلة في حماية حقوق إلانسان التي اصبحت جزءً 

 .الوطني

قوق العاملية لحواثيق بموجب املتقع على عاتق الدولة الليبية التي الالتزامات القانونية ومن جهة أخرى      

ا في هذه املوالتزامات الا ذاتهي  ألاراض ي الليبية تجاه ألاجانب على  إلانسان
ً
ثيق التي يستوجب على دول أخرى طرف

 . (OHCHR,2021)احترامها والايفاء بها 

هذا  –وإن كان  مدرج في نصوص التشريع الوطني؛ انلحقوق إلانسبناًء على ما تقدم نؤكد وجود نظام دولي      

 Guiraudon and)ا تحديد من يمكنه دخول أراضيها ومغادرته لدول من ا يمنع ال  -النظام

Lahav,2000,P164)  بشأن انتهاك حقوق املهاجرين غير الشرعيين ؛  له تأثير في تقييد حرية الدولةإال أنه

تفاقية ألامم اق الدولية التي تنص على حماية خاصة لغير املواطنين من أمثلتها: كتلك الواردة في العديد من املواثي

يف إلى جانب توظ الانسانيةالهجرة يسرت حقوق إلانسان لمعايير التي من خاللها تقررت  املتحدة لالجئين

دانهم في بل الاضطهاد عادة القسرية لألشخاص الذين يواجهون ؛ ناهيك عن أن هذه الاتفاقية تحظر إلا العمالة

 .ألاصلية

 زمٍن ليس بالقريب، والتي صادقت عليها      
ُ
باإلضافة إلى ذلك نشير إلى بعض املواثيق الدولية التي صدرت منذ

تضمن ت ليبيا؛ وإن كانت ال تتعلق بشكل مباشر بموضوع املهاجرين غير الشرعيين؛ إال أنه نستطيع القول أنها

إلاعالن الشرعي، نذكر منها:  غير  للمهاجرإلانسان  ألادنى من حقوق  أحكاًما يمكن استخدامها لضمان الحد

 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، و 0005 عام العالمي لحقوق إلانسان

، والعهد الدولي الخاص بالحقوق  0022 عام والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ، 0021عام

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة، و  0022عام  ة والاجتماعية والثقافيةيالاقتصاد



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  544  - 

الاتفاقية الدولية ملناهضة تجنيد املرتزقة ، و 0050عام  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 .0050عام واتفاقية حقوق الطفل م، 0050عام  واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم

تؤكد و  غير الشرعيين )غير النظاميين( دولية شاملة تركز على حماية حقوق املهاجرينأنه ما من اتفاقية " غير   

 االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال املهاجرين" إال تلك املعروفة بعلى الصلة بين الهجرة وحقوق إلانسان

 ( 0، ص70صحيفة وقائع رقم ،  OHCHRم ).722والتي دخلت حيز النفاذ عام 

وبهذا؛ مواجهة الهجرة غير الشرعية والحد من أثارها ال يمكن لدولة منفردة القدرة على مواجهتها والحد من      

آثارها؛ باعتبار أننا نتفق جميًعا على أسباب التزايد الالمتناهي لتدفق املهاجرين غير الشرعيين لكونها أسباب 

ستقر، ولزيادة سكانية أو نمو سكاني ال يمكن وقفه، وايًضا للفجوة عاملية؛ والتي تجتمع في نتيجة ملناخ غير م

ة بين الدول الصناعية الغربية وتلك التي في طور التنمية أو التخلف، ناهيك عن الاقتصاديالاجتماعية و 

ألامني، لذلك يستوجب ألامر معالجة الهجرة غير الشرعية في بلد  الاستقرارالصراعات الداخلية والحرب وعدم 

املنشأ كما في بلد املقصد أو حتى العبور، وهذا ما تفطن إليه املجتمع الدولي في السنوات ألاخيرة، والداللة على 

ة االتفاق العالمي من أجل الهجرة آلامنذلك ما ورد في إعالن نيويورك بشأن الالجئين واملهاجرين، وكذلك ما جاء ب

بشأن حماية حقوق إلانسان للمهاجرين غير الشرعيين الواردة في ؛ ونجمل املبادئ التوجيهية واملنظمة والنظامية

 من هذه الوثائق على النحو التالي:
ً

 كال

 00بتاريخ  A/RES/71/1  قرار الجمعية العموميةصدر بموجب   ، إعالن نيويورك لالجئين واملهاجرين  

حماية السالمة والكرامة وعة نذكر؛ ) ملواجهة الهجرة غير املشر  الواردة فيه الالتزامات، ومن أهم 7202سبتمبر 

وضمان ألامن ، الحريات ألاساسية لجميع املهاجرين ، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين وحقوق إلانسان و

 قدراتتعزيز ال. الوطنيةالتشريعات ، بما في ذلك العودة وإعادة القبول ، مع مراعاة ة املنتظمالهجرة والنظام و 

ع جوانب دمج جمي .تعزيز فرص العمل ، وخاصة للشباب، و ةاملؤسسات التعليميذلك بلدان املنشأ ، بما في في 

سياسات و  وخطط التنمية املستدامة الوطنية وفي املجال إلانساني وبناء السالم الهجرة العاملية وإلاقليمية

ون الدولي ، وفقا للقان التعاون الثنائي وإلاقليمي والعالمي القائم وآليات الشراكة ،، ايًضا وبرامج حقوق إلانسان

تعزيز التعاون لتحقيق هذه .  72.2لهجرة بما يتماش ى مع خطة التنمية املستدامة لعام ل من أجل التيسير

ألاصلية أو  التعاون بين البلدان .وفقا لاللتزامات الدولية لجميع الدول . الغاية بين بلدان املنشأ والعبور واملقصد

جرين للمها العودة  وبلدان املقصد وغيرها من البلدان ذات الصلة في ضمان بلدان العبور ،و بلدان الجنسية 

ألاصل أو الجنسية بطريقة آمنة ومنظمة وكريمة ،  إلى بلدهم  الذين ليس لديهم إذن بالبقاء في بلد املقصد

 (الدولي القانون  بما يتماش ى مع معاييرو ويفضل أن يكون ذلك على أساس طوعي ، مع مراعاة التشريعات الوطنية 
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قرار يعرف بميثاق مراكش، وقد صدر بموجب (GCM) امليثاق العالمي للهجرة آلامنة والنظامية واملنتظمة

 :  7205ديسمبر  00الصادر في  A/ RES/73/195 الجمعية العامة رقم

سباب ة هذه الا ناقش هذا امليثاق أسباب الهجرة بمختلف موضوعاتها ومن ثم حدد آلاليات والسياسات ملواجه   

؛ غير أنه ال يمكن القول بأن هناك بعضها وقائي وبعضها عالجي ملا يعرف بالهجرة غير النظامية وغير آلامنة

اختالف بشأن مواجهة الهجرة غير املشروعة عما جاء في إعالن نيويورك املشار إليه اعاله إال في الصياغة وضبط 

 الداللة على ذلك نتبينه في: املعاني بينما املقاصد وألاهداف متقاربة، و 

يقدم هذا الاتفاق العالمي إطاًرا تعاونًيا منه بأن "  2القاعدة العامة لهذا الاتفاق تلك التي وردت في نص الفقرة 

الالتزامات التي وافقت عليها الدول ألاعضاء في إعالن نيويورك لالجئين  على أساس بنىغير ملزم قانوًنا ي

لة الاعتراف بأنه ال يمكن ألي دو  الهجرة ،املعنية باون الدولي بين جميع الجهات الفاعلة يعزز التعو  .واملهاجرون

 ."الدول والتزاماتها بموجب القانون الدولي أن تعالج الهجرة بمفردها ، وتؤيد سيادة

نية أو غير و لم يميز هذا امليثاق شأنه شأن إعالن نيويورك بين الهجرة القانونية أو املشروعة والهجرة غير القان

 املشروعة.

هذا من  02الفقرة  نص في القيمة القانونية ملا ورد في كليهما من مبادئ وأهداف غير ملزمة قانوًنا ، وهو ما جاء

إذ نعيد   .ومجموعة من الالتزامات، اا سياسيً مع إعالن نيويورك لالجئين واملهاجرين اعتمدنا إعالنً  ه: أنبامليثاق 

 .7ل التالي الذي يشم طار التعاونيمن خالل إرساء إلا فإننا نبني عليه " ن في مجمله ، التأكيد على هذا إلاعال 

ا".
ً
 هدف

وهكذا نتبين أن التعاون الدولي بشأن الهجرة غير الشرعي يأخذ شكل متعدد الاتجاهات، وتطوير إلاجراءات 

مل؛ ويمكن الاستدالل على بصدد مواجهتها تدخل جزًءا من مبادئ توجيهية أساسية ضمن نظام قانوني  متكا

التعاون  00املادة ، جاء في نص  7225عام  بين ليبيا وإيطاليا والتعاون  معاهدة الصداقة والشراكةذلك ب )

عبة ش؛ وقد فصلت اليات هذا إلاجراء الفقرة الثانية من ذات املادة، أيًضا وجود في مكافحة الهجرة غير الشرعية

في عام ئت التي أنشحقوق إلانسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة ألامم املتحدة للدعم في ليبيا 

7200 (UNSMIL) ة ألامم املتحدة السامية لحقوق إلانسان في يمدير الشعبة يمثل مفوضو ؛

ابعة تقاريرها الكثيرة بشأن حماية حقوق إلانسان املهاجرين غير الشرعيين في ليبيا (؛ ويمكن متOHCHR)ليبيا

،  (https://www.ohchr.org/AR/Countries/MENARegion/Pages/LYProgramme.aspx)   على الرابط:

 يلطواملساعدات ألاوروبية لغرض بناء القدرات والتدريب لقوات خفر السواحل والبحرية الليبية ألجل "تع

 7272مارس  EUNAVFOR MED IRINI  (.0بهم" أحد مهام عملية ايريني  شبكات تهريب البشر والاتجار

https://twitter.com/UNSMILibya
https://twitter.com/UNSMILibya
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(، وإن كانت دوافعها سياسية غير أنه من مهامها ما يرد في مكافحة الهجرة غير الشرعية 7270مارس  0.حتى 

 قبالة السواحل الليبية(.

 الخاتمة

قارنة بين أولوية الحقوق الفردية من جهة وسيادة الدول من جهة أخرى نستنتج من العرض السابق أنه بامل    

نجد أن القانون الدولي لم يعد يعيد انعكاس صورة افتراضية تحافظ فيها الدول على استقالليتها في شأن شروط 

جانب؛  إذ أن ومتطلبات املواطنة والهجرة أو املمارسات القانونية التي تعتمد على التمييز بين مواطني الدولة وألا 

 حها هذا القانون للمهاجرين غير الشرعيين كتلكنهذا املجال يقع في نطاق جملة من الحقوق والامتيازات التي يم

الواردة في املعاهدات واملواثيق الدولية بما في ذلك حقوق إلانسان ، والقانون إلانساني، وقانون العمل، وقانون 

ك أن كل ذلك يطرح وجهة نظر عملية تتمثل في وحدة وتماسك القانون الدولي التجارة  ، والقانون الجنائي، وال ش

 والداخلي.

اليها هذه الدراسة مرفقة ببعض التوصيات؛ وذلك على النحو  توصلتفي الختام نجمل بعض النتائج التي      

 آلاتي:

 :النتائج

حديد غير الشرعيين يتحدد على وجه التألاساس املنطقي للحماية التي توفرها مواثيق حقوق إلانسان للمهجرين 

  فيما يتوافق مع سلطة سيادة الدولة على اقليمها.

ين يشرعالغير التنظيم القانوني للهجرة على املستوى الدولي والداخلي وحماية املهاجرين غير النظاميين أو 

 .72.2هدف من اهداف التنمية املستدامة لرؤية  أصبحت

 يةالتزامات ليبيا بما ورد في املواثيق الدول تأتي في إطارالهجرة غير املشروعة  نفي شأالليبية الدولة سياسة 

ا في الاعتبار تداعيات هذا النوع من الهجرة على مقتضيات أغراض الضبط إلاداري بشأن 
ً
املصادقة أخذ

  والسكينة العامة. النظام العام بعناصره الثالثة ألامن العام والصحة العامةاملحافظة على 

جودهم خطًرا ئك الذين كان و ملحكوم بجريمة فقط إنما أيًضا الؤلالابعاد في القانون الليبي هو ليس نظام لترحيل ا

 على أمن الدولة والنظام العام وهي مقتضيات ترتبط بأعمال الهجرة غير الشرعية.

 التوصيات:

 نسان.وعة بما يتفق مع مواثيق حقوق إلاملواجهة الهجرة غير املشر تطوير املناهج وآلاليات  على السلطات الليبية

 اصدار نشرات داخلية دورية مبينة لوضع املهاجريين غير الشرعيين بما يتسم بالشفافية والنزاهة.
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من غير املقبول أن تتقبل الدولة الليبية بكافة سلطاتها ما تتضمنه التقارير الدولية عن حقوق إلانسان للمهاجر 

 تتخذ إجراءات رادعة في مواجهة من تسبب في انتهاك هذه الحقوق. غير الشرعي في ليبيا دون أن

نشر الوعي بحقوق املهاجرين غير الشرعيين من خالل تضمينها في املناهج التعليمية التي تعتمدها ليبيا؛ إذ ليس 

 كل مهاجر غير نظامي هو مجرم .

ن إلى ليبيا كبلد ن يراعى فيه التمييز بين املهاجريبناء إطار قانوني متكامل للهجرة في التنظيم القانوني الليبي؛ على أ

 مقصد أو بلد عبور.

الاستفادة من املهاجرين عبر ألاراض ي الليبية للرفع من مستوى التنمية من خالل توظيف العمالة ألاجنبية 

 بتحقيق بيئة أمنة ومستقرة.   

 املراجع:

 اللغة العربية:

(. السياسة الجنائية للمشرع الليبي في مكافحة الهجرة غير القانونية. مجلة البحوث 7272الطوباش ي، معمر ) .0

،  7. - 0(، من 00القانونية )العدد

https://jlr.misuratau.edu.ly/paperS.php?ed_id=3  

نعيمة. )قيد النشر(. الرقابة القضائية على التوازن بين السلطة الحرية في مجال الضبط إلاداري. الغزير،  .7

 الهيئة الليبية للبحث العلمي.

( ، قضايا الشرعية واملشروعية بين الشريعة والقانون. املعهد املصري 7200شريف حسن البوش ي ) ..

 للدراسات، تركيا : اسطنبول.

 . كلية الحقوق: جامعة طنطا.رة غير الشرعيةهججرائم ال  (.7200. )عمرو مسعدعبد العظيم،  .0

، دار 0(، الاعتقال )دراسة للمادتين الثالثة والثالثة مكرر من قانون الطوارئ. ط0007فكري، فتحي. ) .1

 النهضة العربية.

 اللغة ألاجنبية

0. Galina Cronelisse(7202), Immigration Detention and Human Rights, LEIDEN • 

BOSTON 

7. ،Chantal Thomas, MAPPING GLOBAL MIGRATION LAW, OR THE TWO 

BATAVIAS .AJIL Unbound, Vol. 111 (2017) .Published By: Cambridge University .

https://www.jstor.org/stable/27003792 

https://jlr.misuratau.edu.ly/paperS.php?ed_id=3
https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?si=1&Query=au:%22Chantal+Thomas%22
https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?si=1&Query=au:%22Chantal+Thomas%22
https://www.jstor.org/stable/27003792?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Global%20Compact%20for%20Safe%2C%20Orderly%20and%20Regular%20Migration&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DGlobal%2BCompact%2Bfor%2BSafe%252C%2BOrderly%2Band%2BRegular%2BMigration%26so%3Drel&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&refreqid=fastly-default%3A3a4b8e49d13947e397beaf7111aca6e4
https://www.jstor.org/stable/27003792?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Global%20Compact%20for%20Safe%2C%20Orderly%20and%20Regular%20Migration&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DGlobal%2BCompact%2Bfor%2BSafe%252C%2BOrderly%2Band%2BRegular%2BMigration%26so%3Drel&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&refreqid=fastly-default%3A3a4b8e49d13947e397beaf7111aca6e4
https://www.jstor.org/stable/27003792?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Global%20Compact%20for%20Safe%2C%20Orderly%20and%20Regular%20Migration&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DGlobal%2BCompact%2Bfor%2BSafe%252C%2BOrderly%2Band%2BRegular%2BMigration%26so%3Drel&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&refreqid=fastly-default%3A3a4b8e49d13947e397beaf7111aca6e4
https://www.jstor.org/stable/27003792
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 عبد العزيز مجاهد حسن العنس ي د.
 

(ي)ساالهيئة العامة لألراض ي واملساحة والتخطيط العمران رئيس
ً
 بقا

 ةالجمهورية اليمني

 (الوطني والقضاء والقانون  الدولية تفاقياتالا بين اليمن في الالجئين حقوق )
 :امللخص

 

اللجوء ظاهرة بشرية مستمرة أخذت حيزا واسعا من الاتفاقات واملؤتمرات والتشريعات الدولية، ويرتبط باللجوء مصير 

عبئا كبيرا على املجتمع الدولي والدول املستضيفة، ويتعرض املاليين من البشر وتحديات حمايتهم، ويشكل اللجوء 

ويهلك آلاالف منهم بسبب ضعف توفر الحماية الدولية لهم، وتعاني اليمن من مشكالت اللجوء  الالجئون ملخاطر جسيمة

معية كبيرة تبشكل كبير ومستمر كونها البوابة الرئيسة وربما الوحيدة لالجئي ومهاجري القرن ألافريقي، وهي مشكلة مج

تنعكس عنها مشكلة بحثية مهمة،  تتطلب الدراسة العلمية حولها، وهو ما تناولته هذه الدراسة، وتتبلور أسئلة الدراسة 

ما أبرز مالمح و  ما أبرز مالمح واقع حماية حقوق الالجئين في املعاهدات والاتفاقات والقوانين الدولية؟بالسؤالين التاليين: 

 الجئين في القانون والقضاء اليمني؟واقع حماية حقوق ال

تهدف الدراسة الحالية إلى تسليط الضوء على مالمح حقوق الالجئين في القانون واملعاهدات الدولية والقانون والقضاء اليمني. 

ائج الدراسة خص نتتتل وتستخدم الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي للدراسات السابقة والوثائق املرتبطة بموضوع الدراسة.

عددت ت وجود اهتمام دولي بقضية الالجئين، وهناك العديد من الاتفاقات الدولية واملنظمات املهتمة بشؤن حماية الالجئين. بما يلي:

مسميات الالجئ وحقوق حمايته في الاتفاقات الدولية، ومن أبرز تلك الحقوق حماية حق الحياة، والعمل، والصحة، وألامن، 

الجمهورية اليمنية مبادرة في التوقيع على الاتفاقات  ألاسرة وألامومة والطفولة والحصول على محاكمة عادلة. ق و والكرامة، وحق

تحتاج  م.0390الدولية لحماية حقوق الالجئين، ولديها مشاركات في مؤتمرات شؤون الالجئين، وأبرز تلك املؤتمرات اعالن صنعاء 

هناك ضرورة إلكمال مشاريع قوانين اللجوء في اليمن،  سسية ملواجهة تحديات الالجئين.اليمن دعم دولي خاص لبناء قدرتها املؤ 

تعامل القضاء اليمني بأخالقيات انسانية عالية مع  واملصادقة عليها من مجلس النواب، ونشرها في الجريدة الرسمية وإنفاذها.

 قضايا وحقوق الالجئين الواصلة إلى املحاكم
 

 

   الباحث:نبذة تعريفية عن 
 

 عن السلطة  ةالاقتصاديدكتوراه شريعة وقانون، عضوا للجنة العدلية العليا عضوا للجنة 
ً
العليا. عضوا الفريق الوطني ممثال

القضائية للتعامل مع فريق الخبراء ألاجانب التابع للمفوضية السامية لحقوق إلانسان. أمين عام اللجنة العليا لرعاية السجناء 

. شارك في العديد من ابحاث علمية في عدد من املجالت العلمية 2الجمهورية اليمنية. قام بنشر  –ومساعدة املعسرين، صنعاء 

 الدورات التدريبية، وشارك في العديد من املؤتمرات الدولية واملحلية
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 مقدمة:
اللجوء ظاهرة بشرية مستمرة أخذت حيزا واسعا من الاتفاقات واملؤتمرات والتشريعات الدولية، ويرتبط 

دول كبيرا على املجتمع الدولي والباللجوء مصير املاليين من البشر وتحديات حمايتهم، ويشكل اللجوء عبئا 

ويهلك آلاالف منهم بسبب ضعف توفر الحماية الدولية لهم،  املستضيفة، ويتعرض الالجئون ملخاطر جسيمة

وتعاني اليمن من مشكالت اللجوء بشكل كبير ومستمر كونها البوابة الرئيسة وربما الوحيدة لالجئي ومهاجري 

القرن ألافريقي، وهي مشكلة مجتمعية كبيرة تنعكس عنها مشكلة بحثية مهمة،  تتطلب الدراسة العلمية حولها، 

 ا تناولته هذه الدراسة، وتتبلور أسئلة الدراسة بالسؤالين التاليين:وهو م

 ما أبرز مالمح واقع حماية حقوق الالجئين في املعاهدات والاتفاقات والقوانين الدولية؟ .1

 ما أبرز مالمح واقع حماية حقوق الالجئين في القانون والقضاء اليمني؟ .2

 أهداف الدراسة: 

ليط الضوء على مالمح حقوق الالجئين في القانون واملعاهدات الدولية والقانون تهدف الدراسة الحالية إلى تس

 والقضاء اليمني.

 منهج الدراسة:

 تستخدم الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي للدراسات السابقة والوثائق املرتبطة بموضوع الدراسة.

 والقضاء الوطنيالدولية والقانون  الاتفاقياتحقوق الالجئين في اليمن بين ا

إن ظاهرة الهجرة واللجوء ليست وليدة العصر الحاضر، إذ تعود جذورها إلى فترات تاريخية مدخل تأصيلي: 

قد ، و وإلاقليميةعليه الشرائع السماوية واملواثيق الدولية  أكدت، إلانسانبعيده، واللجوء حق من حقوق 

ونهما العنوان ألاعم وألاشمل، فمن هاجر مضطرا فهو ك وإلايواءعن موضوع الهجرة  إلاسالميةتحدثت الشريعة 

ي سبيل ومن يهاجر فمن املؤمنين ) الجئ ومن هاجر راغبا فهو مهاجر، قال هللا سبحانه وتعالى في وصف املهاجرين

 إلى هللِا ورسوِلِه ثم ُيدركُه املوت فقد
ً
 ومن يخرج من بيتِه ُمهاجرا

ً
 وسعة

ً
 كثيرا

ً
قع أجُرُه و  هللا يجد في ألارض ُمراغما

 
ً
 رحيما

ً
إن هاجروا  أما الذين تعرضوا لألذى )الاضطهاد( فإنهم، [022(  ]النساء:على هللا وكان هللا غفورا

 )سيصبحون الجئين، وقال تعالى: 
ً
م فوهب لى ربي ُحكما

ُ
  (من املرسلين وجعلنيففررُت منكم ملا ِخفُتك

 والتجأ إلى أرض مدين.  ، إن موس ى عليه السالم ترك أرض مصر مضطرا[70]الشعراء:

إن ألاصل في حصول حالة اللجوء هو انتهاكات لحقوق الانسان وحرياته، تدفع باإلنسان عند شعوره 

باالضطهاد ان يترك بلده، إال في حالة اللجوء البيئي فإن الاضطرار هنا سببه الطبيعة، ولكن وإن خرج السبب 

الانسان في الحياة يبقى مقدما على اية حقوق أخرى ومنها  من اطار حقوق الانسان بمفهومه العام، إال أن حق

 حقه في بيئة آمنة ونظيفة.
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وجاء وصف القرآن الكريم لالجئين ألاوائل من املسلمين باملهاجرين كونهم تحركوا من أرض إلى ارض أخرى 

 من هللا ورضوانا و )
ً
هاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضال

ُ
ولُه ينصرون هللا ورسللفقراء امل

، وهم املسلمون من اهل مكة الذين اضطرتهم الظروف غلى الخروج منها، [5(  ]الحشر:أولئك هم الصادقون 

حتى ان الشريعة الاسالمية قد أعابت على الذين يعتقدون انهم استضعفوا في الارض وخرجوا على الطريق 

م إن الذين توفاه)ياء والرسل، كما جاء في قوله تعالى القويم، النهم تركوا خيار الهجرة الذي هو ديدن الانب

 فتهاجروا 
ً
املالئكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في ألارض قالوا ألم تكن أرض هللا واسعة

 
ً
، إن بقاء إلانسان في مكان يشعر بأنه مضطهد وال يحصل [02(  ]النساء:فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا

فيه على حقوقه هو ظلم لنفسه وملن يعول أو يكون مسؤول عنه، وقد اعتبر املجتمع الدولي بأن حق اللجوء من 

حقوق الانسان الثابتة " لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان اخرى والتمتع به خالصا من الاضطهاد، ال يمكن 

غير سياسية او عن اعمال تناقض مقاصد التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك مالحقة ناشئة بالفعل عن جريمة 

( من الاعالن العالمي لحقوق الانسان، الذي صدر بموجب قرار الجمعية 00ألامم املتحدة ومبادئها" املادة )

م. أما على صعيد 0005كانون ألاول/ديسمبر  02( الصادر بتاريخ ./ أ)دـ702العامة لألمم املتحدة املرقم )

 منها الجهود ألاممية في مجال الالجئين املتمثلة باالتفاقية الدولية الخاصة بالالجئينالتقنين فهناك جهود حثيثة، 

والاجراءات الاخرى، والحقيقة أن حق  الاتفاقياتم، وبعض ا0022م، وكذلك بروتوكول عام/0010لعام/

ن أن تطال ي يمكاللجوء وإن كان من حقوق الانسان الاساسية ولكنه مرتبط بشكل أو بآخر بوجود الانتهاكات الت

حقوق الانسان ألاخرى وحرياته، أي انه حق متعلق بحقوق أخرى، وال يمكن التعامل معه إال بعد فهم آلية عمل 

 (.7200منظومات حقوق الانسان على املستوى املحلي والاقليمي والدولي، )الشاكر، 

ية التي كونه من اهم آلاليات الرئيسويحتل القانون الدولي لالجئين منزلة خاصة لدى املهتمين بحقوق الانسان 

تتناول عملية التنظيم القانوني لحق اللجوء وتقديم الدعم والاسناد له. ويتضمن القانون الدولي لالجئين القواعد 

القانونية التي تحكم ألافراد والدول فيما يتعلق بموضوع اللجوء، فهو يتمحور حول فكرة حماية الاشخاص 

حقوق الانسان في بلدانهم ثم خرجوا منها مضطرين خوفا من الاضطهاد الذي تعرضوا  الذين تعرضوا النتهاكات

 (.7200له أو من املمكن أنهم سيتعرضون له لو بقوا في بلدانهم، )الشاكر، 

البا ما كانت الصراعات والحروب تشكل مناخا خصبا لها عبر تاريخ البشرية القديم والحديث، مما ينجم وغ

كبيرة من الالجئين الذين تضطرهم تلك الظروف إلى ترك بلدانهم واللجوء إلى بلدان أخرى  عنها ظهور مجموعات

 بسبب البطش والظلم والاضطهاد والفقر والجوع والخوف، لدوافع عرقية أو دينية أو سياسية.

لى ـ ا 00.0م، والثانية من 0070_ الى  0000شهد العالم حربين عامليتين ألاولى من وفي العصر الحديث 

ك بماليين املهاجرين والالجئين واملشردين في تلوضوع اللجوء والالجئين م. وارتبطت ألاهمية الكبرى مل0001

ظاهرة  الحروب وما تالها من حروب وصراعات مستمرة، وتزداد أهمية معالجة قضية الهجرة واللجوء بازدياد
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والصراعات والحروب التي نتج عنها تشرد  انتهاك حقوق ألافراد والجماعات، واتساع بؤر الصراع على السلطة

املاليين من البشر، الذين يتدفقون على البلدان املجاورة بهدف الحصول على لجوء آمن وحماية، وقي املقابل 

فإن هذا ألامر يؤدي إلى زيادة أعباء إضافية ومفاجئة على بلدان اللجوء أو الهجرة غير الشرعية، مما يؤثر على 

 (. 7200والاجتماعي وألامني والسياس ي، )بوجمعة،  الاقتصاديوضعها 

أتخذ على عاتقة التصدي لها واملحاولة منها والتخفيف من الهجرة واللجوء و أدرك املجتمع الدولي مشكلة وقد 

وما تستدعيه من اهتمام وتعاطف من جهة،  الانسانيةآثارها، وذلك في محاولة للموازنة بين ظروف الالجئين 

ى، وألامني والاجتماعي من جهة أخر  الاقتصاديالدول في املحافظة على استقراراها على املستوى ومراعاة مصلحة 

وتبلورت هذه الجهود في عقد اتفاقيات ترعاها منظمات دولية أو إقليمية للمحاولة في وضع إلاطار القانوني 

 (.22، 7200والتنظيمي لهذه الظاهرة مع ألاخذ في الحسبان مصالح كل ألاطراف )بوجمعة، 

 مصطلحات الدراسة:

الحماية: تم تعريف مفهوم الحماية من قبل اللجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت بأنه: كافة ألانشطة التي 

 لنص وروح الهيئات ذات الصلة في القانون 
ً
ون حقوق أي قان)تهدف إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الفرد وفقا

 (.لي وقانونا لالجئينالدو  الانسانيةإلانسان وقانون 

 من الخشية ألسباب الالجئون هم ألاشخاص خارج دولتهم ألاصلية ويطلبون الحماية الدولية الالجئ:

 معينة اجتماعية فئة إلى الانتماء أو السياس ي الرأي أو الجنسية أو الدين أو العرق  أساس على الاضطهاد،

. الفرار على أجبرهم مما العام بالنظام خطير بشكل أخلت أخرى  ظروف أو املعمم، والعنف الصراع بسبب أو

وصكوك الالجئين إلاقليمية، وكذلك النظام ألاساس ي ملفوضية ألامم  0010 يرد تعريف الالجئ في اتفاقية عام

والالجئ هو من يترك ويغادر بلده نتيجة لظروف قاهرة، أي أن هناك حالة اضطرار،  .املتحدة لشؤون الالجئين

 (.7200ألامان له وربما ألهله، )الشاكر،  وهو بذلك ينشد

 يصف هذا املصطلح رحيل الشخص بشكل قسري . ال تعتبر الهجرة القسرية مفهوما قانونيا القسرية: الهجرة

ويمكن أن تشتمل ألامثلة على هذا النوع من إلاكراه الكوارث البيئية والطبيعية، والكوارث . من منزله أو وطنه

النووية، واملجاعة، وإلاتجار، والحرب، والنزاع املسلح، والاضطرابات الخطيرة للنظام العام أو الكيميائية  أو 

)قاموس مصطلحات اللجوء، شبكة ألانترنت، تاريخ . العجز أو عدم رغبة الدولة في حماية حقوق مواطنيها

 م(7270سبتمبر  72الدخول 

ر لكن، بينما أصبح انتقال البشر أكث. حض إرادتهمتصف الهجرة الطوعية انتقال الناس بم :الطوعية الهجرة

قنعة وهذا يؤدي إلى حجة م. عاملية وتواترا، أصبح التمييز التقليدي بين الهجرة القسرية والطوعية أقل وضوحا
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على نحو متزايد ملعالجة حقوق الالجئين واملهاجرين بطريقة شاملة بغض النظر عن دوافعهم لترك دولتهم 

 .م القانونيألاصلية أو وضعه

ويعتبر طالب اللجوء . طالب اللجوء هو الفرد الذي يسعى للحصول على الحماية الدولية طالب اللجوء:

حات )قاموس مصطل.الشخص الذي لم ُيبت بعد في طلب لجوئه من قبل الدولة التي كان قد طلب اللجوء إليها

 م(.7270سبتمبر  72اللجوء، شبكة ألانترنت، تاريخ الدخول 

 سات السابقة: الدرا

وفي اتجاه الاشارة الى الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة فقد وقف الباحث على عدد من الدراسات 

(. تناولت الدراسة املهاجر غير الشرعي بين القانون الدولي الانساني وحقوق 7270منها: دراسة بوالعة، دمحم )

م. هدفت الدراسة بيان أهم 7270مارس  5/0الجزائر،  لجامعة أم البواقي، الانسانيةالانسان، مجلة العلوم 

الفوارق بين املركز القانوني للمهاجر غير الشرعي، واملركز القانوني لالجئ من منظر القانون الدولي الانساني 

الحماية الدولية لالجئين  تناولت الدراسة (.7200بوجمعة، حنطاوي )والقانون الدولي لحقوق الانسان. ودراسة 

سة مقارنة _ بين الفقه إلاسالمي والقانون الدولي، دكتوراه في العلوم الاسالمية، جامعة وهران احمد بن _ درا

(. تناولت الدراسة وضع الالجئين في القانون الدولي الانساني، مجلة 7202ودراسة دمحم، بلمديوني )بلة، الجزائر.

.ودراسة 025ـ  022ص  02ة والقانونية،  قتصاديالا، قسم العلوم الانسانيةألاكاديمية للدراسات الاجتماعية و 

(. تناولت الدراسة أزمة الالجئين وأثرها على تطبيق الحلول الدائمة )دراسة ميدانية 7202الجعبي، جمال دمحم، )

على املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤن الالجئين العاملة في اليمن(.وتعتبر هذه الدراسات مصادر أساسية 

لحالي، ومن أبرز املواضيع التي تناولتها تلك الدراسات عن موضوع الحماية الدولية لالجئين املواضيع للمبحث ا

 التالية:

 املهاجر غير الشرعي في املركز القانوني:

التمييز مابين املركز القانوني للمهاجر غير الشرعي في وقت السلم،  م(، بأن7270تشير دراسة: )بوالعة، 

إجرائية و  مسألة جوهرية ملا لهذا التمييز من ضمانات تشريعية موضوعيةوقت النزاع الجئ في واملركز القانوني ل

 من جهة، وكذا آلاثار القانونية التي يرتبها كل مركز قانوني من جهة أخرى.لكل من املركزين 

نية والوط فالضمانات الخاصة بحماية حقوق املهاجر غير الشرعي، كرستها الصكوك الدولية وإلاقليمية

املرتبطة بالقانون الدولي لحقوق إلانسان سيما تلك التي تضمن احترام وحماية وترقية الحقوق ألاساسية، كالحق 

بحسب  ،واملعاهدات الخاصةة، في الحياة والحق في التنقل والتي تجد أساسها القانوني في املعاهدات الشارع

نسان، ومن هنا تتجلى ضرورة إلالتزام بوضع آليات دولية املوضوع أو بحسب الفئة، املرتبطة بحقوق وحريات إلا



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  454  - 

خاص لألش الانسانيةموحدة لحظر إلاتجار باألشخاص في إطار الهجرة غير الشرعية، وكذا الالتزام باملعاملة 

 (.7270)بوالعة، )املهاجرين بصفة غير شرعية، وحظر مختلف صور استغالل املهاجرين غير الشرعيين.

اصة بحماية حقوق الالجئ، ضمنتها الصكوك الدولية وإلاقليمية والوطنية املرتبطة أما الضمانات الخ

  0020ومعاهدة  0022والبروتوكول املوقع بنيويورك لسنة  0100باللجوء سيما اتفاقية جنيف لسنة 

اللجوء،  والتي تضمن دراسة قانونية لطالبي 70/20/7220ونظام بروكسل 0050لسنة  ةواعالن قرطاج

م من كافة حقوقهم التي تتضمنها القواعد الشكلية إلاجرائية أثناء تقديم الطلب أمام الجهات إلادارية أو وتمكنه

القضائية للدولة املستقبلة، وباملوازاة يظهر دور هيئات مراقبة مدى حماية الالجئين وأهمها املفوضية السامية 

 (.7270)بوالعة، )لالجئين.

ولي مع الالجئين فيما يختص بمنحهم الحماية الدولية والحقوق املكفولة ويمكن استخالص تطور التعامل الد

ا املنظمة الدولية ألاولى، والتي خلفته "عصبة ألامم"ألي إنسان وذلك بمرور ألاعوام، حيث كانت البداية مع عهد 

املنظمة  الهيئات ، وما اتخذته كلتيهما من إجراءات بشأن الالجئين، تنوعت بين إنشاء"ألامم املتحدة"فيما بعد 

الدولية التي تكفل حقوقهم، عالوة على ما صدر أيضا من  الاتفاقياتألحوالهم وبين إصدار املعاهدات وا

 إقليمية، والتي تم التأريخ ألبرزها على النحو التالي: اتفاقيات

ارين ة الفإنشاء املفوضية السامية لحماية الالجئين الروس، وكانت بغرض مساعد :1825: عهد عصبة ألامم -

 .البلشفيةمن صراعات الثورة 

توسعت عمليات املفوضية السامية لحماية الالجئين الروس، لتخدم الالجئين ألارمن، وكذلك : 1824 -

 . 0075الالجئين ألاشوريين والكلدانيين عام

فوضية العليا املإنشاء مكتب نانسن الدولي لالجئين، خلفا ألول وكالة تتعامل في شؤون الالجئين، وهي : 1835 -

 (.7270) بوالعة،لالجئين.)

، "النازية"إنشاء مفوضية معنية بشؤون الالجئين القادمين من أملانيا، التي كانت وقتها تحت حكم : 1833 -

 وتوسعت مهامها فيما بعد، لتخدم الالجئين القادمين من النمسا.

إقرار الحق في اللجوء، ضمن بنود "إلاعالمي لحقوق إلانسان"، الصادر في نفس  :1849عهد ألامم املتحدة: -

 العام.

لالجئين، بهدف مساعدة ألاوروبيين الالجئين إثر ا: إنشاء املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 1855 -

 با.الحرب العاملية الثانية، والتي امتد نطاق عملها فيما بعد ليشمل الجئين خارج نطاق أورو 

تبعت بـ بروتوكول  0010: صدور اتفاقية 1851 -
ُ
، وإعالن ألامماملتحدة للجوء 0022بشأن الالجئين والتي أ

 إلاقليمي لنفس العام.



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  454  - 

اتفاقية مونتيفيديو بشأن الالجئين، والتي عنيت بأوضاعهم في أمريكا الالتينية، وتعد  صدار: إ1833 إقليميا: -

 .أول وثيقة إقليمية تتناول أمر اللجوء

 : صدور معاهدة كاراكاس عن حق اللجوء إلاقليمي والدبلوماس ي.1854 -

إصدار اتفاقية منظمة الوحدة إلافريقية بشأن الالجئين، والتي تناولت تعريف اللجوء بمفهوم أشمل : 1868 -

 .0010وأعم من اتفاقية عام 

ئين من أمريكا ، والذي عني بتحديد ألاساس القانوني ملعاملة الالجةإعالن قرطاج صدور : 1894 -

 (.7270.)بوالعة، )الالتينية

اعالن صنعاء والذي نظمته املفوضية السامية لالجئين بشأن عمل حلول دائمة لالجئين والحشد : 2513 -

 الدولي.

( 7270( تفصيالت ما تم عرضه أعاله من موجز في دراسة )بوالعة، 7200وقد تناولت دراسة )بوجمعة، 

تعرضت واس الدولي بشأن الحماية الدولية لالجئين في عهد عصبة ألامم املتحدة.الاهتمام وهو عرض مفصل عن 

ض السامي مكتب املفو ، وتفاصيل عن الحرب العاملية ألاولىو العشرينات الدراسة الاهتمام الدولي بالالجئين من 

جئين، حكومية لال ، والوكالة الاملفوض السامي لشؤون الالجئين القادمين من أملانيا، و لشؤن الالجئين الروس

ومرورا بالحرب العاملية الثانية، وإدارة ألامم املتحدة لإلغاثة وإعادة التأهيل، املنظمة الدولية لالجئين، ووكالة 

(.، وتناولت تقييم دور UNRWAألامم املتحدة لغوث الالجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق ألاوسط )

 ية لالجئين قبل إنشاء املفوضية السامية لألمم لشؤون الالجئين.املنظمات الدولية في مجال الحماية الدول

من حيث الايجابيات والسلبيات، ثم تناولت الدراسة: الاهتمام الدولي بشأن الحماية الدولية بعد إنشاء 

كالتعريف باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤن الالجئين. وظروف  املفوضية السامية لشؤون الالجئين.

، ووظائفها، واختصاصاتها ألاساسية والتي تمثلت بقديم الحماية والبحث عن حلول دائمة. واختصاصاتها نشأتها

التكميلية: والتي تتمثل بتقديم املساعدة، ووضع سياسة وقائية، ووضع تدابير الانذار السريع، ومعالجة الاسباب 

. ثم تناولت ة للمجتمع الدوليالاقتصادياسية و التي يمكن أن تؤدي الى النزوح، وتكثيف الجهود بين ألاجهزة السي

: وكانت أهم القضايا التي تناولتها الدراسة عن الاتفاقية ما الخاصة بوضع الالجئينم 0010الدراسة: اتفاقية 

 يلي:

تخضع أحوال الالجئ الشخصية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له : الوضع القانوني

الدولة املتعاقدة حقوق الالجئ املكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، وال سيما الحقوق  موطن، وتحترم

 املرتبطة بالزواج.

 حق التقاض ي أمام املحاكم: 
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 يكون لكل الجئ، علي أراض ي جميع الدول املتعاقدة، حق التقاض ي الحر أمام املحاكم. .0

ن املعتادة، بنفس املعاملة التي يتمتع بها املواطن ميتمتع كل الجئ، في الدولة املتعاقدة محل إقامته  .7

حيث حق التقاض ي أمام املحاكم، بما في ذلك املساعدة القضائية، وإلاعفاء من ضمان أداء املحكوم 

 به.

، يمنح كل الجئ، في غير بلد إقامته املعتادة من بلدان الدول 7في ما يتعلق باألمور التي تتناولها الفقرة  ..

 س املعاملة املمنوحة فيها ملواطني بلد إقامته املعتادة.املتعاقدة، نف

الدولية لحماية الالجئين، حيث ترى: أن التعريف  الاتفاقياتوبشأن تعدد وتطور موضوع تعريف لالجئ في ا

حصرت فيه حق اللجوء بالزمان واملكان، وكأنه تعريف خاص بالجئي الحرب  0010لالجئ الوارد في اتفاقية 

العاملية ألاولى والثانية، وجاء على أثر ذلك الغاء شرط الزمان واملكان في البروتوكول الاضافي لالتفاقية لسنة 

ل أن ينصرف معنى اللجوء ليحمل في معانيه مختلف أنواع ألاشكال واملمارسات املاسة لحقوق ، وألاص0022

م. من بينها التعذيب، املعاملة القاسية، 0005الانسان والتي نص عيها الاعالن العالمي لحقوق الانسان لسنة 

، نسخة 7272ق الانسان، والال إنسانية، والاستعباد، والاعتقال والحجز التعسفي.)الاعالن العالمي لحقو 

الكترونية(، ولعل أهم فئة من الالجئين في العالم خاصة في الوقت الحالي هي فئة الجئو الحرب الذين يفرون من 

 (.7202بلدانهم بفعل النزاعات املسلحة أو الذين يهجرون منها بالقوة والتهديد إلى بلدان أخرى. )بلمديوني، 

( تطوير تعريفا 0020ايلول  02حاولت منظمة الوحدة ألافريقية ) ومن قبيل تطوير تعريف الالجئ فقد

لالجئ مراعية ألاسباب وآلاثار الناتجة عن الحروب واملتمثلة في مشكلة الالجئين، وصاغت تعريفا استند التفاقية 

، ولكنها توسعت في تحديد صفة الالجئين، فذكرت أسباب أخرى للجوء وجاء تعريفها 0010الالجئين لسنة 

الجئ بأنه" كل شخص أجبر على ترك مكان اقامته املعتاد للبحث عن مكان آخر دولة أصله وجنسه، بسبب ل

العدوان أو الاحتالل الخارجي أو سيطرة أجنبية أو احداث التي تخل بشدة بالنظام العام، إما في جزء أو كل الدول 

 التي ينتمي اليها أصل أو جنسية الالجئ.

تم صياغة تعريف لالجئين بأنهم" الشخاص الفارين من بالدهم بسبب 0050مبر نوف 77وفي اعالن قرطاج 

تهديد حياتهم بسبب اعمال عنف أو عدوان خارجي أو نزاعات داخلية أو خرق عام لحقوق الانسان أو اية ظروف 

جئين الال  ( تعريفا شامل وواضح لالجئين في القانون الدولي الانساني وهو"7202أخرى. وقد استنتج )بلمديوني، 

هم ألاشخاص الذين يعبرون حدود دولهم ألاصلية للبحث عن اماكن آمنة لسبب استعمال مفرط للقوة بين 

 اطراف النزاع، أو بسبب خوفهم من التعرض لالضطهاد من ألاطراف املتنازعة.

ضمنها اضافة اسباب أخرى لتعريف اللجوء من ( 0000مارس  72الجامعة العربية في ) وقد حاولت اتفاقية

( من تلك الاتفاقية : يعتبر الجئا كل شخص يلجئوا مضطرا إلى عبور 0الكوارث الطبيعية وهو ما اكدته املادة )
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حدود بلدهم ألاصلي أو مقر اقامته الاعتيادية بسبب العدوان املسلط على ذلك البلد أو الحتالله له، والسيطرة 

يمة ترتب عليها إخالل كبير بالنظام العام في كامل البلد أو ألاجنبية عليه أو لوقوع كوارث طبيعية أو احداث جس

افذة، التوقيعات الكافية التي تجعلها ن جزء منه. لكن هذه الاتفاقية لم تدخل التنفيذ إلى آلان بسبب عدم وجود

وقد عقد اجتماع آخر في مجلس جامعة العربية على مستوى اللجان املشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل 

من أجل تعديل  5/5/7202لداخلية في الجامعة ملناقشة ودراسة الاتفاقية الخاصة باللجوء وذلك بتاريخ وا

نص عليها البروتوكول إلاضافي  الانسانية(.ومن أهم القضايا 7202وحسين الاتفاقية بغية إقرارها.)بلمديوني، 

 تتة نتيجة النزاع املسلحة"." ضرورة ضمان الدول املتعاقدة عملية جمع شمل ألاسر املش 0022لعام 

 

 في حماية الالجئين: 1851التكامل بين القانون الدولي الانساني وقانون الالجئين سنة 

يلتقي القانون الدولي وقانون الالجئين بشكل طبيعي عندما يمسك بالالجئين في نزاع مسلح، ففي تلكك الحالة 

، ومنطقيا ينبغي أن يكونوا تحت الحماية املزدوجة يكون أولئك الشخاص الجئين وضحايا نزاع في نفس الوقت

(. وبدال من 7202لقانون الالجئين والقانون الانساني اللذين ينبغي أن يطبقا في نفس الوقت، )بلمديوني، 

التطبيق املتزامن للقانون الدولي الانساني وقانون الالجئين يمكن تطبيقهما على التوالي أو التوازي، مما يمثل نوعا 

الاستمرارية والتكامل فيما يختص بالحماية الكافي، وبعبارة أخرى قد يضطر أحد ضحايا النزاع املسلح إلى من 

ترك بلده ألنه ال يجد الحماية الكافية من القانون الدولي الانساني، وهو يجعل قانون الالجئين يحميه في بلد 

 اللجوء.

 حماية حقوق الالجئين في اليمن:

م، حيث 0052ملتحدة فإن الجمهورية اليمنية مصادقة على اتفاقية الالجئين من تاريخ بموجب وثائق ألامم ا

يعود تاريخ هذه املصادقة إلى الفترة التي كانت فيها الجمهورية العربية اليمنية دولة عضوا في ألامم املتحدة، 

 0052يناير  05فإنه وبتاريخ م. وعليه 0002وانتقل التزامها إلى الجمهورية اليمنية بعد قيام الوحدة اليمنية 

تمت املصادقة على الاتفاقية، ويمثل هذا تاريخ إيداع الوثيقة من طرف الدول ألاطراف لدى قسم املعاهدات 

( من الاتفاقية نفسها، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم التسعين بعد .7/0باألمم املتحدة بنيويورك وعمال باملادة )

 (.7202البروتوكول من يوم الايداع.)الجعبي، تاريخ الايداع، ويبدأ نفاذ 

 البنية التشريعية الدستورية:

لم تصدر الحكومة اليمنية أي تشريع قانوني خاص بشؤون الالجئين يستوعب ويتضمن بنود اتفاقية ألامم 

( من 20ادة )املتحدة الخاصة بالالجئين والبروتوكول التابع لها في قانون وطني، ويعتبر أن الالتزام الوارد في امل
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( من الفصل ألاول على أن "تؤكد الدولة العمل 2الدستور اليمني يكفي للعمل باالتفاقية، حيث تنص املادة )

بميثاق ألامم املتحدة وإلاعالن العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي 

(.ويعتبر بعض فقهاء القانون الدستوري أن هذا 7220يمنية، املعترف بها بصورة عامة". )دستور الجمهورية ال

الدولية املصادق عليها مكانة أعلى وأسمى من القانون الوطني، وبالتالي تكون  الاتفاقياتالنص الدستوري يعطي ا

واملواثيق الدولية التي توقع عليها بالدنا وتصادق عليها، بموجب هذا النص، جزءا من القانون  الاتفاقياتا

 (.7202الوطني.)الجعبي، 

من جهة أخرى فإن الدستور عندما تناول موضوع الالجئين، اعتمد نصا ما ورد في عدد من الدساتير العربية، 

( من اتفاقية 0وتضمن تحديد حالة اللجوء السياس ي، دون غيرها من حاالت أسباب اللجوء التي تحددها املادة )

و الجنسية أو الانتماء إلى مجموعة معينة أو الرأي السياس ي، حيث م بخمسة اسباب هي العرق أو الدين أ0010

( من الدستور اليمني على أن "تسليم الالجئين السياسيين محظور" والدستور بهذا يطبق مبدأ 02نصت املادة )

 (.7202بشأن الالجئين.)الجعبي،  0010( من اتفاقية ..( و)7.عدم الطرد أو الرد في املادتين )

لدستور مادة تتعلق بالجنسية، وهي ترتبط بحاالت انعدام الجنسية املنصوص عليها في اتفاقية كما تضمن ا

( من الدستور على أن " ينظم القانون الجنسية اليمنية، وال يجوز اسقاطها عن 00، حيث تنص املادة )0010

 (.7220اليمنية، يمني إطالقا، وال يجوز سحبها ممن اكتسبها إال وفقا للقانون" )دستور الجمهورية 

 وثائق املصادقة:

من خالل قراءة الوثائق التاريخية للمصادقة على الاتفاقية نسلط الضوء على السياسات العامة التي كانت 

حاكمة لألجهزة التنفيذية والتشريعية املنظمة للجوانب التشريعية والقانونية في الجمهورية اليمنية حينما تم 

 املصادقة على الاتفاقية.

 وثيقة ألاولى: وثيقة انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية ألامم املتحدة الخاصة بحماية الالجئين.ال

بدأت إجراءات املصادقة على الاتفاقية في مرحلة سابقة على مرحلة إيداع الوثيقة أو املصادقة النهائية، حيث 

الجمهورية العربية اليمنية، " ترويسةوبموجب صورة وثيقة تحمل . 0025 بدأت إجراءات املصادقة في العام

ار رئيس ، صدر قر "مكتب املستشار القانوني" ، وممهورة بختم"رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، املكتب الفني

باملوافقة على انضمام الجمهورية العربية اليمنية إلى اتفاقية ألامم  0025 ( لسنة70الجمهورية بالقانون رقم )

ووفق على انضمام "  (على أنه0ونصت املادة ). الالجئين والبروتوكول امللحق بها املتحدة الخاصة بوضع

الجمهورية العربية اليمنية إلى اتفاقية ألامم املتحدة الخاصة بوضع الالجئين والبروتوكول امللحق بها، املرافقين 

انون من تاريخ صدوره وينشر في يعمل بهذا القرار بق" ( من القرار على أن7ونصت املادة )". لهذا القرار بقانون 
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هـ 0.05/ 07/ 00 بتاريخ" صدر بالقصر الجمهوري بصنعاء" وبعد ذلك وردت عبارة". الجريدة الرسمية

 . م0025/ 00/ 00 املوافق

،وليس  (الخاص بوضع الالجئين0022يناير  0.هي وثيقة تتعلق باالنضمام إلى )بروتوكول  الوثيقة الثانية:

الوثيقة صادرة عن إلادارة القانونية بوزارة الخارجية، وعنوانها "وثيقة انضمام الجمهورية و  .الاتفاقية ذاتها

 باتفاقية م،وامللحق0022يناير  0.العربية اليمنية إلى البروتوكول الخاص بوضع الالجئين، املوقع بتاريخ 

ن دمحم مكي،نائب رئيس حس. نحن د: "وقد تضمنت الوثيقة ما نصهم". 0010يوليو  75بتاريخ  املبرمة جنيف

 ( لسنة70الوزراء للشؤون الخارجية ووزير الخارجية، بعد إلاطالع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم )

 أي دون  باحترامه، م،وتتعهد0025/ 00/ 00 فقد أصدرنا وثيقة انضمامنا إليه اعتبارا من تاريخ... م0025

 .  ألحكامه انتهاك
ً
". الخارجية لوزارة الرسمي الخاتم عليها ووضعنا الوثيقة، هذه وقعنا فقد تقدم ملا واشهادا

/ 2/ 02 :املوافق هـ..00/ 5/ 01 :بتاريخ" بصنعاء الخارجية وزارة عام بديوان" الوثيقة وصدرت

 (.7202)الجعبي، .م0020

 بتاريخ ألاصنج، عبداملجيد عبدهللا الخارجية وزير عن صادرا تقريرا تتضمن مذكرة هي الوثيقة الثالثة:

 املسلحة، للقوات العام القائد الجمهورية رئيس إلى وموجهة (،2/ 07/ 7 ومرجعا)ملف م0/0025/ 75

تفاصيل استقبال الحكومة لوفد من ألامم املتحدة  التقرير (.ويقدم7202)الجعبي، .الوزراء مجلس رئيس وإلى

ة الغوث ممثال وكال" قرير إلى صفتهما بأنهماويشير الت. املستر جكوس كونوت، وعبداملولى الصلح: مكون من

، وهذه الصفة ليست صحيحة؛ ذلك أن وكالة الغوث الدولية لالجئين قد انتهت في الفترة "الدولية لالجئين

م عندما تم إلغاء أي وكالة تابعة لألمم املتحدة تعمل على قضايا الالجئين، وإنشاء املفوضية 0012 السابقة على

 (.7202)الجعبي، .م0012 تحدة لشؤون الالجئين عامالسامية لألمم امل

وإننا لظروف إنسانية بحتة ال يمكن أن نقفل حدودنا : "وقد جاء تقرير على لسان وزير الخارجية حينها

)أي الالجئين من حرب الجنوب( وبالرغم من أننا حاولنا وبذلنا كل ما نستطيع ملساعدتهم بإمكانياتنا .أمامهم

كثرة النازحين واستمرار وصولهم كل يوم دفعتنا لطلب مساعدة وكالة الغوث الدولية ملشاهدة املتاحة، إال أن 

راءات و كذا السبب وراء إلاج وهنا يتضح السبب وراء الزيارة،". الوضع على الطبيعة وتقديم املساعدة الضرورية

ربين من إن التزايد املستمر في أعداد الهاالتي تم اتخاذها في الوثيقتين ألاولى والثانية الوارد ذكرهما أعاله، حيث 

وسيلة من ك الجنوب إلى الشمال كان السبب في البحث عن املصادقة على الاتفاقية والبروتوكول امللحق بها،

 (.7202)الجعبي، .وسائل الحصول على الدعم من ألامم املتحدة ملعالجة هذه املشكلة املتعلقة باللجوء

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين محددا بالحلول الدائمة التي تحمل وكان الرد من وفد املفوضية 

 وقد أورد تقرير وزير الخارجية اليمني ما قاله رئيس البعثة الذي. الوكالة ألاممية بموجبها التفويض للعمل
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 كبيرا لطلب الحكومة، حيث أمر بإيفاد ... أجاب"
ً
ر،بأن املفوض العام للوكالة قد أبدى اهتماما

ً
وكلفهم  البعثة فوا

بزيارة النازحين وتقديم تقرير له عن أوضاعهم، مع اقتراح نوعية وحجم املساعدة، وأفاد بأن ميثاق الوكالة ال 

يخول لهم تقديم مساعدة فورية عاجلة وطارئة، إذ إن هذه هي مهمة الصليب ألاحمر)في حالة نشوب حالة حرب 

فوضية شرحا عن الفرق بين مهمة املفوضية وفق تفويض عملها والصليب وهنا يقدم ممثل امل ".أو كارثة طبيعية(

 (.7202)الجعبي، .ألاحمر املعني بتقديم نوعية املساعدات العاجلة التي تطالب بها الحكومة اليمنية

قد ورد في و . بعد ذلك يقدم وفد املفوضية شرحا يتضمن الحلول الدائمة التي تعمل على توفيرها املفوضية    

أما حالة النازحين هؤالء فإن الوكالة عادة تقوم باملساعدة على أساس إيجاد حل نهائي لهم بإحدى : "قريرالت

 :الطرق الثالث آلاتية

ع وقد قاموا بإجراء استطال . مساعدتهم بالعودة من حيث أتوا، بموافقتهم وبعد الاتصال والتمهيد مع الطرف آلاخر. أ

 .على شكل سؤال )هل ترغب في العودة إذا تمكنا من تأمين ظروف عودتك؟( أو شبه استفتاء في املناطق الثالث

تدخل الوكالة ملساعدتهم وتوزيعهم على الدول املجاورة للعمل هناك وكسب عيشهم بأنفسهم بدال من البقاء عبئا . ب

كة، الخليج واململوستحاول الوكالة، إذا وافقنا، بحث املوضوع مع دول  .ي(واملنظمات الخيرية. ع. على حكومة )ج

 على قبول هذه الدول لهم
ً
 .ويعتمد هذا أيضا

تقوم الوكالة، بالتعاون مع الحكومة، بعمل إحصاء  تقديري للقوى العاملة من النازحين وإعداد برنامج لتسكينهم . ج

 (.7202)الجعبي، ".في املناطق التي يوجد فيها أعمال، وتدريبهم على كسب عيشهم بأنفسهم

ا الشرح أن وفد املفوضية قدم خالصة ملهام املفوضية وعرضها على الحكومة اليمنية لكيفية ويتضح من هذ

ة إعاد .إلادماج املحلي .العودة الطوعية :املساعدة في معالجة هذه املشكلة، وهي ما يسمى بالحلول الدائمة

 (.7202)الجعبي، .التوطين

 املفوضية والحكومة اليمنية، ويتعلق بالوثائق، حيثبعد ذلك يتناول التقرير جانبا من جوانب العالقة بين 

ي( بالتوقيع على ميثاق بروتوكول الوكالة . ع. أن تقوم)ج" ( أن وفد املفوضية قد اقترح1أورد التقرير في الفقرة )

 جوازات على الحصول  أهمها الخاص بوضع الالجئين؛ إذ إن ذلك سيعطينا الحق في التمتع بمميزات كثيرة،

  بها معترف سفر كوثيقة لالجئين وتعطى الحكومة، بواسطة املنظمة تصدرها خاصة
ً
 حاملها بيد تظل دوليا

 والتي الالجئين، بشأن 0010 اتفاقية من (75) املادة إلى يشير الفقرة بهذه والتقرير". مشكلته تحل حتى

 بصورة املقيمين لالجئين املتعاقدة الدول  تصدر -0: "على (0) الفقرة في تنص حيث السفر، بوثائق تتعلق

 أسباب ذلك خالف تتطلب لم ما إلاقليم، هذا خارج إلي السفر من لتمكينهم سفر وثائق إقليمها في نظامية

. املذكورة الوثائق بصدد الاتفاقية هذه ملحق أحكام وتنطبق. العام النظام أو الوطني باألمن تتصل قاهرة

 بعين تنظر أن خصوصا وعليها. فيها آخر الجئ لكل النوع هذا من سفر وثيقة إصدار املتعاقدة وللدول 
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 إقامتهم بلد من سفر وثيقة على الحصول  عليهم يتعذر ملن النوع هذا من سفر وثيقة إصدار إلي العطف

 (.7202)الجعبي، ".إقليمها في املوجودين الالجئين من النظامية

  هناك أن نجد النص هذا خالل من
ً
بأن  التقرير يفيد حيث حينها، الخارجية وزارة لدى صحيح غير فهما

 تصدر وثيقة التي الجهة يحدد (75) املادة نص بينما الحكومة، املنظمة )املفوضية( عبر من الجواز إصدار

 (.7202)الجعبي، .الاتفاقية على املوقعة بالدولة السفر

 من النازحين منح–إلاشارة سبقت كما–تم  فقد بها، املحلق والبروتوكول  الاتفاقية على املصادقة ورغم

 كان كما لالجئين سفر وثائق وليس اليمنية، العربية الجمهورية من سفر ووثائق ثبوتية وثائق الجنوب

 حينها. الحكومة لدى التصور 

 الالجئين بشأن 0010اتفاقية  مشروع الخارجية وزارة تقديم إلى (1الفقرة ) نهاية في التقرير ويشير

وهذا يثير التساؤل بشأن مدى نفاذ الوثيقتين ". إلى مجلس الوزراء إلقرارهم "0022لعام  بها امللحق والبروتوكول 

ألاولى والثانية الوارد ذكرهما أعاله، حيث إن الوثيقتين سابقتان لهذا التقرير، والذي يفيد بأنه تم تقديم مشروع 

اقية هورية ومجلس الوزراء على الاتفالاتفاقية إلى مجلس الوزراء بينما تحكي الوثيقتان أن مصادقة رئيس الجم

 (.7202)الجعبي، .والبروتوكول تم قبل هذا التقرير بنحو سنة

أخيرا توضح الوثيقة أن هناك تضاربا في أعداد النازحين من الجنوب في املناطق الثالث )مأرب والبيضاء وتعز(؛ 

،وأن "قم أكثرالر " ويرى التقرير أن". ألفا بين عشرة آالف واثني عشر" لكن العدد التقديري بحسب التقرير يتراوح 

، وهذه مشكلة متعلقة باألرقام ما زالت موجودة إلى اليوم، "إذ إن الوافدين كل يوم بالعشرات" التدفق مستمر؛

 (.7202ليس في اليمن فحسب، بل وفي كثير من دول العالم.)الجعبي، 

 خاصة لتحديد صفة اللجوء.بتشكيل لجنة 1893/ 5/ 15 ( بتاريخ38قرار مجلس الوزراء )

، 0010 بعد مرور سنتين من املصادقة على انضمام الجمهورية العربية اليمنية حينها على اتفاقية

، بدأت السلطات اليمنية في تكوين آليات تتضمن سياسات التعامل مع 0022 والبروتوكول امللحق بها لعام

 ( بتاريخ0.على ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )وبناًء . قضايا اللجوء التي حددتها اتفاقية الالجئين

م 0022 م وبروتوكول عام0010تموز)يوليو( 75 بإجراءات تطبيق اتفاقية جنيف املؤرخة في .005/ 1/ 01

 :وتضمن هذا القرار ما يلي. بشأن مركز الالجئين

بصفة الالجئ لكل الذين يدخلون في ( من القرار على إنشاء لجنة خاصة تكون مهمتها الاعتراف 0نصت املادة ). أ

والية املفوضية السامية لشؤون الالجئين أو تنطبق عليهم تعاريف املادة ألاولى من اتفاقية جنيف وأحكام 

 ( على أن مسميات أعضاء اللجنة.7ونصت املادة ). املادة ألاولى من البروتوكول 
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الالجئين وعديمي الجنسية، تابعة لإلدارة العامة  ( من القرار على إنشاء إدارة تختص بشؤون.نصت املادة ). ب

 .للجوازات والجنسية بوزارة الداخلية، تكون مهمتها توفير الحماية ومتابعة بنود الاتفاقية والبروتوكول 

 :( على إنشاء لجنة استئنافية ومسمياتها. وتتكون مهام اللجنة الاستئنافية في0نصت املادة ). ج

 .قدم من ألاشخاص الذين لم يتم الاعتراف لهم بصفة اللجوءالبت في الاستئناف امل. أ

النظر في الالتماس املقدم من ألاشخاص والذين يقعون تحت طائلة التدابير املنصوص عليها في بنود . ب

 .الاتفاقية والبروتوكول واتخاذ قرار باستيفاء تلك التدابير أو إلغائها

 من اليوم التالي لإلشعار بالتدابير املتخذة يتم ممارسة حق الاستئناف خالل شهر فقط،. ج
ً
 .اعتبارا

( من القرار على 1وتضمن القرار آلية لتحصيل الرسوم من الالجئين وعديمي الجنسية، حيث نصت املادة )

 ملا نصت " أن
ً
يتم تحصيل الرسوم من الالجئين وعديمي الجنسية مقابل إصدار الوثائق والتصديق عليها طبقا

 ".رسوم القنصلية، ويجوز إعفاء ألاشخاص املعدمين من دفع كل أو بعض الرسومعليه الئحة ال

ويالحظ أن القرار قد استوعب قبول طلبات اللجوء ضمن السياسات املتعلقة بالحلول الدائمة لالجئين، 

 اقية( من اتف72( و)72وكذا حق الاستئناف، باإلضافة إلى إجراءات منح وثائق اللجوء الواردة في املادتين )

 من تحصيل رسوم . م بشأن الالجئين0010
ً
 أو كليا

ً
كما راعى القرار أوضاع الالجئين املادية وأجاز إعفاءهم جزئيا

 إلاصدار أو التصديق على الوثائق.

 م.1882اتفاقية الحكومة اليمنية مع املفوضية السامية لشؤن الالجئين 

ة ؤون لالجئين وقع اتفاقية بين حكومة الجمهوريعلى سبيل عرض اتفاقيات اليمن من املفوضية السامية لش

اليمنية ويمثلها دمحم سعيد عبدهللا حاجب وزير الداخلية، واملفوضية السامية لشؤون الالجئين ويمثلها رئيس 

 توفيق وناس مكتب املفوضية في الجمهورية اليمنية.

ليمنية التي توختها الحكومة ا انيةالانسجاءت ديباجته مبررة توافد الالجئين الصوماليين وعمال بالسياسة 

( الخاصة بالالجئين، فانه تم 0010ونظرا ألن الجمهورية اليمنية قد صادقت على اتفاقية ألامم املتحدة لعام )

الاتفاق بين الطرفين على أن تواصل الجمهورية اليمنية استقبال الالجئين الصوماليين بصفة مؤقته وأن توفر 

إليوائهم على أن تقوم املفوضية بتوفير كل سبل املعونة والاغاثة من ملجأ وغذاء وماء  للمفوضية املوقع املناسب

وانارة وخدمات صحية وغيرها من املساعدات من أجل تنظيم التعاون تتعهد الحكومة اليمنية بتسهيل الاجراءات 

الجمهورية  مة املتبعة فيالادارية لجميع التنقالت للمواد وموظفي املفوضية ووكالئها التنفيذيين حسب ألانظ

اليمنية. وتم الاتفاق بشكل أساس ي على منح مساحة كافة ملوقع املنظمة سواء للمخيمات أو لحفر ثالثة أو اربعة 

 آبار مياه، وتزويد املخيم بالطاقة الكهربائية.
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 دور املؤسسات الحكومية في اليمن املعنية بالالجئين.

اليمنية املعنية بالتعامل مع قضايا الالجئين نجد أن هناك أربعة عند البحث في دور املؤسسات الحكومية 

مستويات من العمل إلاداري يجري عبرها تنظيم وتفعيل قضايا الالجئين؛ املستوى ألاول يتولى وضع السياسات 

لثاني ا العامة، والتوجيه وإلاشراف العام، ويتمثل في اللجنة الوطنية العليا لشؤون الالجئين، بينما في املستوى 

تتولى إلادارة العامة لشؤون الالجئين في مصلحة الهجرة والجوازات الجانب التنفيذي العملي للتعامل مع قضايا 

وفي املستوى الثالث تقوم النيابات واملحاكم بالتصدي لطلبات اللجوء املرتبطة بحاالت الدخول غير . الالجئين

 في القرارات التي تصدر عن مجلسا لوزراء واملتعلقة بإنشاء لجان أما املستوى الرابع فيتمثل. املشروع إلى البالد

 .لوضع مشروعات قوانين خاصة باللجوء

 اللجان الخاصة بمشاريع قوانين اللجوء:

كما سبق القول فإن الجمهورية اليمنية لم تصدر قانونا وطنيا للجوء يتم بموجبه تحديد التزامات الالجئ 

نية وتكتفي ألاجهزة واملؤسسات املع. الالتزامات وإلاجراءات الداخلية الخاصة باللجوءتجاه دولة اللجوء، وكذلك 

 .بقضايا اللجوء بالتعليمات إلادارية لتنظيم عمل ووضع الالجئين داخل اليمن

وفي هذا الصدد فقد كانت هناك مساع إلصدار قانون وطني للجوء في اليمن بالتعاون مع املفوضية السامية 

 من تلك املساعي إصدار قانون وطني للجوءلألمم املت
ً
 .حدة لشؤون الالجئين؛ ولكن لم تثمر أيا

 

 م بتشكيل لجنة صياغة مشروع قانون اللجوء.2553 ( لسنة46قرار مجلس الوزراء رقم ): أوال

م تم بموجبه تشكيل لجنة .722 ( لسنة02أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ) .722 ديسمبر 72 في

ومراجعة قانون الالجئين، بحيث يستوعب املشروع تتولي وزارة حقوق إلانسان إلاشراف الكامل على ملناقشة 

 .وقد تم إعداد مشروع القانون بالفعل. ولم يحدد القرار مدة إنجاز املهمة املوكلة إلى اللجنة. شؤون الالجئين

تتولى وزارة حقوق إلانسان إلاشراف " ثومن الالفت أن القرار قد حدد وجهة القانون ومسار بنائه القانوني بحي

 في فترة الثمانينيات، حيث كانت ألاجهزة ألامنية "الكامل على شؤون الالجئين
ً
، وهو ما يتعارض مع ما كان سائدا

في وزارة الداخلية، ومنها إلادارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية، هي التي تتولى هذا امللف، من خالل ترؤس 

 .لداخلية للجنة العليا لشؤون الالجئيننائب وزير ا

 للتوجه السائد خالل الفترة من عام
ً
عندما ترأس نائب وزير الخارجية اللجنة  7222 كما أن ذلك جاء خالفا

 .الوطنية العليا لشؤون الالجئين، وعضوية ألاجهزة ألامنية ألاخرى 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  454  - 

ذا وربما أن ه. لنهائي إلصدار القانون ويمكن استنتاج أن جهود وزارة حقوق إلانسان لم تصل إلى املسعى ا

التوجه في  قرار مجلس الوزراء كان هو السبب في إعاقة بلوغ مشروع قانون الالجئين املرحلة النهائية إلقراره 

  .واصداره بقانون يتم نشره في الجريدة الرسمية

م بشأن 1888لسنة ( 3م بتعديل القرار الجمهوري رقم )2515( لسنة 38قرار جمهوري رقم ) ثانيا:

 الالئحة التنظيمية ملصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.

( تعدل الالئحة التنظيمية ملصلحة الهجرة والجوازات والجنسية الصادرة بالقرار 0وأبرز ما جاء فيه في املادة )

 ن( وتخضعم وذلك بأنشاء ادارة عامة باملصلحة تسمى )الادارة العامة لشؤون الالجئي0000( لسنة 7رقم )

 إلشراف رئيس املصلحة.

 ( تتولى الادارة العامة لشؤون الالجئين املهام والاختصاصات آلاتية:7مادة)

 استقبال وايواء الالجئين وتوفير الحماية والرعاية املناسبة لهم والاشراف الكامل على كافة شؤونهم.

أو  ت الحكومية أو من املنظمات املحليةاملشاركة في تلقي وتوزيع املساعدات التي تقدم لالجئين من الهيئا

 الدولية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لشئون الالجئين.

تلقي البالغات الواردة من املوانئ البحرية والجوية واملنافذ الحدودية وكافة البيانات عنهم ونقاط ومراكز 

 الشرطة عن الالجئين الوافدين إلى الجمهورية.

 اسماء الالجئين الوافدين واملقيمين في الجمهورية وكافة البيانات عنهم.اعداد قاعدة بيانات تتضمن 

 تلقي طلبات الاعتراف  بصفة اللجوء والتحقق من مدى قانونيتها وعرضها على اللجنة الوطنية لشؤن الالجئين.

 منح وثيقة اللجوء لكل من تقرر الاعتراف له بصفة اللجوء.

 ية املتخصصة واملفوضية السامية لشؤون الالجئين.املشاركة في اجتماعات املنظمات الدول

اتخاذ إلاجراءات التنفيذية إلبعاد وترحيل الالجئين الذين انتهت مبررات وجودهم في الجمهورية، أو يشكل 

 وجودهم خطرا على ألامن والنظام العام وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

 حركات ونشاطات الالجئين وفقا للقوانين النافذة.التنسيق مع ألاجهزة ألامنية املختصة ملراقبة ت

 ابالغ الجهات ذات العالقة بالقرارات الصادرة باالعتراف بصفة اللجوء واتخاذ الاجراءات الالزمة بشأنها.

 رفع التقارير الدورية عن سير العمل باإلدارة العامة وفروعها ومستوى الانجاز للمهام والاختصاصات.

العامة لشؤون الالجئين في املحافظات عندما تستدعي الحاجة لذلك بقرار من وزير تنشأ فروع لإلدارة 

 الداخلية.

م، بشأن الالئحة التنظيمية 0000( لسنة .يعتبر هذا التعديل جزء ال يتجزأ من القرار الجمهوري رقم )

 ملصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ويقرأ معه.

 شر في الجريدة الرسمية.يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وين
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 م.2514 لسنة 55 قرار مجلس الوزراء رقم: ثالثا

 .عاودت وزارة حقوق إلانسان تقديم طلب إلى مجلس الوزراء، إلعداد مشروع قانون للجوء 7200 يونيو 7 في

ء عليه شكل مجلس الوزراء لجنة إلعداد القانون بموجب أمر مجلس الوزراء رقم )
ً
قضت .م7200 ( لعام12وبنا

 للقوانين النافذة 7( بتسمية أعضائه وقضت املادة )0املادة )
ً
( بأن تتولى اللجنة إعداد مشروع قانون اللجوء وفقا

الدولية ذات الصلة املصادق عليها من قبل بالدنا، ورفع النتائج إلى مجلس الوزراء خالل شهر من  الاتفاقياتوا

 . تاريخه

قد أنجزت مشروع قانون لم يجد طريقه إلى النور، فإن هذه اللجنة  .722 وعلى أي حال، فبينما كانت لجنة

لم تجتمع ولم يصدر عنها أي مخرجات. وهو يبرز بكل وضوح غياب اطار قانون لوضع معالجات وحلول دائمة 

الالجئين في اليمن، وضرورة املسارعة في بناء الاطار القانوني الكامل لشؤن الالجئين واملصادقة عليه من مجلس 

 النواب ونشره في الجريدة الرسمية.

 نماذج من املمارسات القضائية اليمنية تجاه الالجئين:

تتولى محاكم الجمهورية اليمنية إجراءات توثيق عقود الزواج والطالق لالجئين، وغيرها من القضايا املتعلقة 

 لحق الالجئ في التقاض بإثبات الحالة أو أحكام انحصار الوراثة، أو غيرها من مسائل ألاحوال الشخصية
ً
ي ، وفقا

لكل " بشأن الالجئين، التي تنص على أن 0010 من اتفاقية) ( 02( من املادة )0أمام املحاكم بموجب الفقرة )

كما أن املحاكم في مختلف ". الجئ، على أراض ي جميع الدول املتعاقدة، حق التقاض ي الحر أمام املحاكم

الالجئين من خالل وجود محتجزين يتم إحالتهم إلى النيابة العامة، والتي محافظات الجمهورية تتعامل مع قضايا 

 لقانون دخول ألاجانب رقم)
ً
 ( لعام02تقوم بدورها بالتحقيق معهم في واقعة الدخول غير املشروع وفقا

 قم، وفي حال ثبوت الاتهام يجري إحالتهم إلى املحكمة، والتي بدورها تسير في إجراءات التقاض ي وتطب0000

 للقانون 
ً
وقد تم توثيق عدد من ألاحكام الصادرة عن محاكم في محافظات . إلاجراءات القانونية بحقهم وفقا

وقد أصدرت هذه املحكمة خالل سنوات ماضية احكاما متعلقة بأشخاص اتهموا بالدخول غير . مختلفة

ن القضايا فقد أعدت املحكمة ومع تطور الاهتمام بهذه النوعية م. املشروع، وأبدوا رغبتهم في طلب اللجوء

 نموذجا لهذه ألاحكام يجري اتباعه بصورة نمطية، ويتوافق مع التزامات اليمن بحقوق الالجئين وطالبي اللجوء.

وتقدم محكمة جنوب شرق نموذجا متميزا للقضاء في الجمهورية اليمنية في التعامل مع طالبي اللجوء، وبما 

 ئين. وعلى سبيل املثال يمكن عرض نماذج لتلك الاحكام منها:بشأن الالج 0010توافق مع اتفاقية 

( الصادر من بالجلسة املنعقدة علنا بمحكمة جنوب غرب ألامانة في يوم ألاحد 770الحكم رقم )

ه. بشأن الدعوى 0002( لسنة .12م، في القضية الشخصية رقم )0/07/7200ه املوافق 0/0/0000

ثيوبية ضد املدعي عليه )خ( الجنسية اثيوبي بشأن فسخ عقد النكاح. املرفوعة من املدعية )س( الجنسية ا
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واملدعية سالفة الذكر تحمل بطاقة لجوء صادرة من املفوضية السامية لشؤون الالجئين وبعد ثبوت دعواها 

حكمت املحكمة حضوريا بقبول الدعوى وفسخ العقد وعليها أن تعتد العدة الشرعية، وأحقيتها بحضانة أبنتها 

 لزام مطلقها بتمكينها من حضانة ابنتها، والزامه بدفع مبلغ ثمانون الف مخاسير تقاض ي للمحكوم لها.وا

( الصادر من بالجلسة املنعقدة علنا بمحكمة جنوب غرب ألامانة في يوم ألاربعاء 000الحكم رقم )

 ه. 00.5( لسنة 705م، في القضية الشخصية رقم )71/0/7202ه املوافق 72/0/0000

ن الدعوى املرفوعة من املدعية )ر( الجئة تحمل بطاقة لجوء من شئون الالجئين ضد املدعي عليه )م( بشأ

بشأن تقرير حضانة ووالية طفل. وبعد ثبوت دعواها حكمت املحكمة حضوريا بقبول الدعوى واسناد كفالة 

ي الاتفاقية جمهورية اليمنية فالطفل لطالبة كفالته وفقا للمصلحة الشرعية والتزاما بما صادقت ووقعت عليه ال

 الدولية لحقوق الطفل.

/ذي .7ه، الصادر من محكمة ألاموال العامة باألمانة يوم ألاحد 00.0( لسنة 1الحكم رقم )

ه، املرفوعة من نيابة 00.0( سنة 022القضية الجزائية رقم ) م، في1/5/7205ه املوافق 00.0العقدة/

م ج ــ>. ضد املتهم )أ( اثيوبي الجنسية عمله مصور يقيم في صنعاء 7205لسنة ( 10ألاموال العامة باألمانة برقم )

بشأن تهمة )اصطناع وتزوير اختام ومحررات رسمية( قام بتزوير ثالثين إلى أربعين شهادة لجوء منسوب صدورها 

مدة سنة وع  قبة بالحبسملكتب ألامم املتحدة .. وبعد الاعتراف وثبوت ألادلة على املتهم باإلدانة بالتزوير، واملعا

ويؤخذ منه تعهد بحسن السيرة والسلوك. مصادرة  الانسانيةالنفاذ، رفض طلب الترحيل حماية لحقوقه 

 املضبوطات واتالف املحررات املزورة بواسطة النيابة.

 . 2513إعالن صنعاء: 

، حيث نظمت على سبيل عرض الاتفاقات الدولية بشأن الالجئين تجدر إلاشارة لعرض اتفاق صنعاء

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين بالتعاون مع حكومة الجمهورية اليمنية املؤتمر إلاقليمي 

 . م.720 نوفمبر .0 ــ 00 للجوء والهجرة من القرن ألافريقي إلى اليمن إعالن صنعاء

يوبيا جيبوتي وإريتريا وإث: وهيوقد شاركت وفود من أربع دول بالقرن إلافريقي في حضور املؤتمر إلاقليمي 

كما حضره . والصومال، وكذلك ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء من جامعة الدول العربية

 كبار مسئولي ألامم املتحدة واملنظمات الحكومية الدولية واملنظمات غير الحكومية
ً
 .أيضا

لقرن إلافريقي إلى اليمن باالتفاق على اتخاذ وخرجت أعمال املؤتمر إلاقليمي حول اللجوء والهجرة من ا

إجراءات دولية عاجلة للتعامل مع الهجرة املختلطة على نحو أفضل وتعزيز دعم بلدان املنشأ والدول املضيفة 

وقدرت املفوضية أن ما يزيد عن نصف مليون طالب لجوء والجئ ومهاجر قد عبروا خليج عدن . في الوقت نفسه

 022,222 ، من بينهم نحو7222 شرق إفريقيا إلى اليمن بطريقة غير مشروعة منذ عامأو البحر ألاحمر من 

وقد لقي آالف منهم مصرعهم أثناء محاولة . فرد منذ بداية العام الحالي إلى آلان 27,222و 7207 فرد عام
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ً
سباب الجذرية معالجة ألا : وقد خرج بيان إعالن صنعاء بعدد من التوصيات أهمها. العبور؛ مات أغلبهم غرقا

 . لقضايا اللجوء والهجرة

 نتائج الدراسة: تتلخص نتائج الدراسة بما يلي:

وجود اهتمام دولي بقضية الالجئين، وهناك العديد من الاتفاقات الدولية واملنظمات املهتمة بشؤن حماية 

 الالجئين.

لحقوق حماية حق الحياة، تعددت مسميات الالجئ وحقوق حمايته في الاتفاقات الدولية، ومن أبرز تلك ا

 وحقوق ألاسرة وألامومة والطفولة والحصول على محاكمة عادلة. والعمل، والصحة، وألامن، والكرامة،

على الاتفاقات الدولية لحماية حقوق الالجئين، ولديها مشاركات في  الجمهورية اليمنية مبادرة في التوقيع

 م..720عالن صنعاء مؤتمرات شؤون الالجئين، وأبرز تلك املؤتمرات ا

 تحتاج اليمن دعم دولي خاص لبناء قدرتها املؤسسية ملواجهة تحديات الالجئين.

هناك ضرورة إلكمال مشاريع قوانين اللجوء في اليمن، واملصادقة عليها من مجلس النواب، ونشرها في الجريدة 

 الرسمية وإنفاذها.

 ايا وحقوق الالجئين الواصلة إلى املحاكم.تعامل القضاء اليمني بأخالقيات انسانية عالية مع قض

 توصيات الدراسة:

 .إكمال مشاريع القانون الوطني في قضايا الهجرة غير النظامية وإنفاذه

 . اعتماد آلية لتنفيذ توصيات املتضمنة في إعالن صنعاء

 تطوير قوانين اللجوء وتحديث تعريف شامل وموحد لالجئين.

 تحديثات القوانين اللجوء.تضمين قضية تعويض الالجئين في 

 . زيادة الدعم الالزم لبرامج إعادة املهاجرين غير النظاميين

 .حمالت التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية

 .تعزيز أنظمة الحماية في مجال اللجوء

 .تعزيز التعاون إلاقليمي والدولي في معالجة قضايا اللجوء والهجرة

 .بالالجئين واملهاجرينجمع وتحليل البيانات الخاصة 

 املراجع:

 ( نسخة الكترونية.7272الاعالن العالمي لحقوق الانسان ) .0

 م..720نوفمبر  .0_  00اعالن صنعاء، املؤتمر إلاقليمي للجوء والهجرة من القرن الافريقي إلى اليمن  .7
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ة في منطقة عربية م، الهجرة والنزوح والتنمي7201(. تقرير الهجرة الدولية لعام 7201ألامم املتحدة، ) ..

 متغيرة.

م، الاتفاق العالمي من أجل الهجرة آلامنة 7200(. تقرير حالة الهجرة الدولية لعام 7200ألامم املتحدة، ) .0

 واملنظمة والنظامية في سياق املنطقة العربية، ازدهار البلدان كرامة الانسان.

 م.7272(. تقرير الهجرة في العالم لعام 7272ألامم املتحدة، ) .1

(. الحماية الدولية لالجئين _ دراسة مقارنة _ بين الفقه إلاسالمي والقانون 7200وجمعة، حنطاوي )ب .2

 الدولي، دكتوراه في العلوم الاسالمية، جامعة وهران احمد بن بلة، الجزائر.

 (. املهاجر غير الشرعي بين القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، مجلة العلوم7270بوالعة، دمحم ) .2

 م.7270مارس  5/0لجامعة أم البواقي، الجزائر،  الانسانية

(. أزمة الالجئين وأثرها على تطبيق الحلول الدائمة )دراسة ميدانية على 7202الجعبي، جمال دمحم، ) .5

 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤن الالجئين العاملة في اليمن(.

 (.7220دستور الجمهورية اليمنية، ) .0

(. وضع الالجئين في القانون الدولي الانساني، مجلة ألاكاديمية للدراسات الاجتماعية 7202ني )دمحم، بلمديو  .02

 .025ـ  022ص  02ة والقانونية،  الاقتصادي، قسم العلوم الانسانيةو 

 (.7220مشروع قانون تنظيم اللجوء في الجمهورية اليمنية، ) .00

 قانونية تحليلية قراءة في حق اللجوء، بغداد.(، القانون الدولي لالجئين دراسة 7200مظهر الشاكر، ) .07

(. مساعدة الالجئين قسم شؤون الاعالم، التعريف .722مفوضية ألامم املتحدة لشؤون الالجئين، ) ..0

 باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، دار النخيل للطباعة والنشر.

وبروتكول عام  0001قية ألامم املتحدة لعام املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئين، اتفا .00

 الخاصين بوضع الالجئين. 0022

 .الانسانية(.أخر املستجدات 7270مكتب ألامم املتحدة في اليمن، ) .01

( لسنة 70(. قرار رئيس الجمهورية رقم )0020املكتب القانوني  برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ) .02

ة العربية اليمنية غلى اتفاقية ألامم املتحدة الخاصة بوضع م باملوافقة على انضمام الجمهوري025ا

 الالجئين والبروتوكول امللحق بها.

 م.7272(. تقرير عن الوضع القائم يناير 7272املنظمة الدولية للهجرة في اليمن، ) .02

 (. ترتيبات العودة لغير الالجئين وخيارات الهجرة البديلة.7272املنظمة الدولية للهجرة، ) .05

 (. تقرير اعالمي موجز اليمن: ألامن وحقوق الانسان.7220العفو الدولية، )منظمة  .00

(. اشكالية اللجوء على الصعيدين الدولي والعربي، ندوة مركز دراسات الالجئين 7222الوالي، عبد الحميد ) .72

 والنازحين والهجرة القسرية، جامعة اليرموك الاردن.
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م(. اتفاقية بين حكومة الجمهورية اليمنية واملفوضية 0007) وزارة الادارة املحلية بالجمهورية اليمنية، .70

 السامية لشئون الالجئين.

م بتعديل 7202( لسنة 0.(. قرار جمهوري رقم )7202وزارة الشؤون القانونية بالجمهورية اليمنية، ) .77

 نسية.م بشأن الالئحة التنظيمية ملصلحة الهجرة والجوازات والج0000( لسنة .القرار الجمهوري رقم )

(. حكم محكمة جنوب غرب ألامانة برئاسة القاض ي شكري 7205وزارة العدل بالجمهورية اليمنية، ) ..7

 ألاهدل بشأن تقرير حضانة ووالية طفل الجئ.

(. حكم محكمة جنوب غرب ألامانة برئاسة القاض ي  تهاني الوليد، 7200وزارة العدل بالجمهورية اليمنية، ) .70

 من رجل يمني.بشأن فسخ عقد الجئة اثيوبية 

(. حكم محكمة ألاموال العامة باألمانة برئاسة القاض ي 7205وزارة العدل بالجمهورية اليمنية،) .71

 عبدالعزيز العنس ي في قضية الجئ زور اختام.
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 كريم يوسف. د.ط

 

 املغرب  -رة التربية والتعليم اإطار بوز 

 Yousssefk8@gmail.com: البريد الالكتروني

 (واملمارسة التنصيص بين الاستقبال بدول  املهاجرين حقوق  حماية)
 

 :امللخص
 

بعد أن أصبحت حقوق إلانسان بمثابة الحقوق البديهية التي ال يخلو منها أي نظام قانوني في العصر الحديث، 

تركزت جهود املجتمع الدولي واملدافعين عن حقوق إلانسان في العقود ألاخيرة على ضرورة توفير حماية دولية 

لفئة املهاجرين، وذلك بالنظر إلى وضعيتها الاجتماعية الهشة. وقد تصاعدت هذه املطالب باملوازاة مع تزايد 

حركات الهجرة في العقدين ألاخيرين واتخاذها أشكاال وطرقا وأحجاما مختلفة. وعلى الرغم من تعدد آلاليات 

نصافها، إال أن سياسة غلق الحدود التي والقواعد التي تم إرساؤها لضمان حقوق هذه الفئة املستضعفة وإ

انتهجتها دول الاستقبال ألاوروبية أثرت على الحقوق والحريات الشخصية للمهاجرين رغم الاعتراف الرسمي لكل 

 هذه الدول باحترام حقوق إلانسان كما هي متعارف عليها دوليا.

 املقاربات ألاوروبية. -إلاقليمية الحماية-الحماية الدولية -املهاجرون -الكلمات املفتاحية: الهجرة
 

   نبذة تعريفية عن الباحث:
 

 أكثر جرةاله موضوع في له نشرت الهجرة، قضايا في متخصص السياسية، والعلوم الدولية العالقات في باحث

 املواقعو  الصحف في املقاالت من عدد له نشرت. والدولية العربية املحكمة املجالت في علمية دراسات عشر من

 محكم أيضا وهو والخارج، الداخل في العلمية املؤتمرات من العديد في شارك كما. املختلفة إلالكترونية واملجالت

 تابك الهجرة مجال في مؤلفاته أهم من. الهجرة وقضايا الدولية بالعالقات املهتمة املجالت من العديد لدى

 كتابين تأليف في املشاركة جانب إلى ،"نموذجا املغرب املتوسط، ألابيض البحر في الهجرة تحوالت:" بعنوان

 املوضوع نفس حول  جماعيين
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 مقدمة:
تزايد شعور املجتمع الدولي واملدافعين عن حقوق إلانسان باملخاطر التي تهدد الحقوق والحريات ألاساسية   

ية التي تدعو السياسات التمييز للمهاجرين، وبالحاجة إلى توفير حماية دولية لهذه الفئة املستضعفة وحمايتها من 

إليها الكثير من الهيئات السياسية املتطرفة والشرائح الاجتماعية العنصرية في البالد ألاوروبية. لهذا فإن حماية 

املهاجرين في القانون الدولي تعتبر مسؤولية موزعة على جميع الدول ألاطراف في العملية، وإن اختلفت درجات 

ة ألخرى، حيث تعتبر الدولة املستقبلة أول طرف يسأل عن هذه الحماية كونها صاحبة هذه املسؤولية من دول

إلاقليم والسيادة وفق أحكام القانون الدولي، ثم تليها دولة املصدر ولكن وفق قواعد القانون الداخلي حيث أن 

ه القانون الدولي موقف القانون الدولي لم يصل بعد لدرجة إلزام الدول بحماية مهاجريها في الخارج، كما حسم

من تدخل الدول دبلوماسيا من أجل حماية مواطنيها، حيث اعتبره بمثابة حق قانوني دولي، وفي املقابل حظر 

 جميع أشكال التدخل املادي باعتباره شكال من أشكال املساس بسيادة الدولة املستقلة.

ة من هاجرين  وما تتيحه العديد من القوانين الوطنيالدولية ملتعلقة بحقوق امل الاتفاقياتورغم أهمية املواثيق وا

فرص أكبر إلدماج املهاجرين في مجتمعات الاستقبال والاعتراف بهم وحماية حقوقهم وحرياتهم، فإّن أشكال 

انتهاك تلك الحقوق والتضييق عليها في مناخ من الخوف املتعاظم على وقع بعض ألاعمال إلارهابية املرتكبة في 

رص والح وروبية  قد منح "شرعية" ما إلى إلاجراءات التي تتخذها تلك البلدان  لحماية حدودها،بعض الدول ألا 

جار بالبشر 
ّ
على إيجاد حلول وإجراءات تعزز سيادة الدولة وسيطرتها على مختلف مجاالتها منعا للتهريب والات

 م.وحقوق املهاجرين ذاته نسانيةالابأشكاله املتنوعة واملتجّددة أيضا حتى ولو كان ذلك مخالفا للمواثيق 

فما هو املركز القانوني للمهاجر حسب القانون الدولي لحقوق الانسان؟ وما الذي يميزه عن باقي املفاهيم 

وحريات و املهاجرين؟ وما  املجاورة له؟ ماهي أهم املواثيق  والقواعد الدولية وإلاقليمية التي تكفل حماية حقوق 

فرها هذه آلاليات الدولية وإلاقليمية  للمهاجرين في ضوء التحوالت  البنيوية التي عرفتها هي حدود الحماية التي تو 

ألاوروبي املستقبلة  تنظر إليها كقضية أمنية، حيث  الاتحادالهجرة خالل العقود ألاخيرة والتي جعلت بلدان 

لتجارب اليومية أصبحت الكراهية والعنصرية، فضال عن ربطهم باإلرهاب والتطرف  سمات متكررة ل

في خرق مبادئ وقواعد القانون الدولي الخاص  للمهاجرين؟ وإلى أي حد لم يتسبب اعتماد املقاربات ألامنية

بالهجرة ، وفي املساس بالحقوق والحريات املدنية للمهاجرين كما هي منصوص عليها في العديد من الصكوك 

 واملواثيق الدولية الخاصة بحقوق إلانسان؟

جيب عنه عبر ثالث مباحث، نخصص املبحث ألاول لضبط املفاهيم ،ونتناول في املبحث الثاني هذا ما سن

مختلف آلاليات الحمائية للمهاجرين دوليا وإقليميا، وسنعالج في املبحث ألاخير تأثير السياسات ألاوروبية على 

 حماية حقوق املهاجرين.
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 : تحديدات مفاهيميةاملبحث ألاول: الهجرة واملهاجر

تطرقت العديد من التشريعات والصكوك الدولية ملوضوع املهاجرين أو أحد فروعه، غير أن هذا الاهتمام لم 

يتمخض عنه وضع تعريف جامع ملفهوم املهاجر وملركزه القانوني. وأمام هذا الفراغ القانوني، حاول الفقه تقديم 

 Gérard( و)Jules Basdevantن)محاوالت للتعريف باملهاجر، من بينها تعريف الفقيهين الفرنسيي

Cornu فاألول عرف املهاجر بأنه "الشخص الذي يغادر بلده لالستقرار في بلد أجنبي بصفة دائمة أو على.)

( émigration) الفرنس ي، اللسان ،أما الثاني فيميز بين مصطلحين فيiألاقل ملدة طويلة"

 فيعني انيالث املصطلح أما آخر، بلد نحو ألاصلي البلد من الانتقال يعني ألاول  فاملصطلح ،(immigration)و

 له مستقبل بلد يف مغتربا ليصبح ألاصلي بلده من مهاجرا املنتقل فيكون  املستقبل، البلد في والعيش التواجد

كما حاولت بعض املنظمات الدولية  تقديم توصيفات للهجرة واملهاجر، حيث عرفت منظمة الهجرة الدولية 

 إلى موقع من جماعيا أو فرديا والانتقال "عملية التحرك سواء عبر الحدود الدولية او داخل الدولة،الهجرة بأنها 

سياسيا، فهي حركة انتقال سكانية تشمل أي  أم دينيا أم اقتصاديا أم كان اجتماعيا أفضل وضع عن بحثا آخر

 السياسات إطار في منظمة أو تلقائية الهجرة تكون  .وقدiiنوع من حركات الشعب أيا كان طولها أو أسبابها

 املطلوبة الوثائق على املهاجر يتوفر ال عندما نظامية غير تكون  أن يمكن كما ما، لدولة السكانية أو ةالاقتصادي

 .وإلاقامة للدخول 

من جهته، عرف املجلس الدولي لسياسات حقوق إلانسان املهاجرين بأنهم "ألافراد املتواجدين خارج إقليم 

ة التي يعتبرون من رعاياها، وال يعتبرون في الدولة املتواجدين على إقليمها الجئين وال وطنيين وال أعضاء الدول

بعثة دبلوماسية، وال يهم طريقة تجاوزهم لحدود دولة إلايواء وال مدى قانونية إلقامتهم فيها، وال إذا كانت دولة 

من جهتها تعريفا للمهاجر باعتباره" كل شخص يعيش ،كما قدمت منظمة "اليونسكو" iiiالعبور أو دولة املقصد"

 بصفة مؤقتة أو دائمة في بلد لم يولد فيه، واكتسب فيه مركزا اجتماعيا"

 مرور مع إنهف والثقافات، الحضارات بين والتالقح التفاعل تحقيق في أسهمت كونية ظاهرة الهجرة كانت وإذا

ديناميتها، و  أشكالها في متسارعة وتطورات تغيرات وعرفت الهجرة، تيارات توسعت العوملة، ظاهرة وتنامي الوقت

قانونية تستدعي تحديدا مفاهيميا وتمييزا منهجيا  إشكاليات عن وأسفرت وأبعادها وخصائصها وفي مميزاتها

ف يورسم حدود فاصلة بين املركز القانوني للمهاجر واملفاهيم القريبة منه أو املجاورة له. وبسبب عدم وجود تعر 

قانوني ثابت للمهاجر يشتد هذا التشابه لدرجة الخلط في املفاهيم وحتى في القوانين املطبقة، هنا تبدو الحاجة 

 ماسة لعقد مقارنات بين املهاجر وألاجنبي)املطلب ألاول( وبين املهاجر والالجئ )املطلب الثاني(.

 يألاجنب املهاجر و الفاصلة بينالحدود  املطلب ألاول:
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 الوطنية السكانية املجموعة إلى ينتمي ال الذي هو فاألجنبي املشترك، الجماعي التعريفحسب 

(communauté nationale )ن وجهة فاألجنبي م .دينيا أو عرقيا أو لغويا عنه املختلفة مميزاتها إلى بالنظر

د يحاول أن يكون هو كل فر  (Alfred Schütz)" شوتز نظر سوسيولوجية، تبعا للمعنى الذي يقدمه "ألفريد

 .ivوجوده على ألاقل مسموحا به من قبل جماعة جديدة غير تلك التي ينتمي إليها

بمفهوم  جنبي""ألا  فيرتبط مصطلح القانونية، حمولته على بالتركيز أي التقني لألجنبي، أما حسب التعريف

م "أولئك الدولي "ألاجانب" بأنه الجنسية الذي يرتبط هو نفسه باملفهوم املعاصر للدولة. فقد عرف معهد القانون 

الذين ليس لهم جنسية الدولة املوجودين في نطاقها، بغض النظر عما إذا كان تواجدهم فيها بغرض املرور أو 

إلاقامة، وسواء كانوا الجئين أو دخلوا الدولة طوعا"، وهو نفس التعريف الذي تبنته الاتفاقية ألاوروبية لحقوق 

ع في املادة الرابعة منه، مع إضافة عبارة "أو كانوا عديمي الجنسية أو لديهم جنسية أخرى. إلانسان في ملحقها الراب

وعليه، فاألجنبي غير املتمتع بالجنسية الوطنية يكون حامال لجنسية دولة أخرى أو ال يحمل جنسية أي دولة على 

 .vi، فعديم الجنسية يعد من ألاجانب لكونه ال يتمتع بالصفة الوطنيةvإلاطالق

وهو ما سارت عليه بعض التشريعات الوطنية للدول في تعريفها لألجنبي، نذكر منها التعريف الوارد في املادة 

املشروعة، والذي صدر  غير وبالهجرة املغربية باململكة ألاجانب وإقامة بدخول  املتعلق .2732ألاولى من القانون 

 على يتوفرون ال الذين مدلول هذا القانون" ألاشخاص، حيث يراد "باألجانب" في .722 نوفمبر 00بتاريخ 

جنسيتهم". وبهذا  تحديد تعذر الذين أو معروفة جنسية لهم ليست الذين أو املغربية الجنسية

( هو الشخص املتواجد في دولة معينة مالم يكتسب جنسيتها، ويستوي ألامر أن يكون هذا Etrangerفاألجنبي)

 ألاجنبي قد دخل تلك الدولة بصورة دائمة أو موقتة، أو كان دخوله مضطرا أو بإرادته. 

بدأ وعليه، فإن العالقة بين املهاجر وألاجنبي هي عالقة احتواء، أي عالقة الجزء بالكل، فاملهاجر من حيث امل

هو أجنبي حيث ال يتمتع بجنسية الدولة التي هاجر إليها، لكنه يفقد ألاجنبي واملهاجر إذا اكتسب جنسية الدولة 

التي انتقل إليها. كما أن الشخص الذي ينتقل لدولة أخرى بغرض إلاقامة ال يكتسب صفة املهاجر مباشرة، بل 

 اجراءات إلاقامة في هذه الدولة.يعد أجنبيا مقيما بصفة غير قانونية حتى يقوم بتسوية 

يقودنا توفر شرط إلاقامة في إقليم الدولة إلى تمييز آخر بين املهاجر و"الوطني". فهذا ألاخير عضو في الدولة  

بقوة القانون ويتمتع بجنسية دولته دون حاجة لتوفر أي شرط آخر، كما يتمتع بجميع الحقوق املدنية 

( كاملة. أما citoyennetéلة جنسيته، والتي على ضوئها يتمتع بمواطنته )والسياسية التي يضمنها دستور دو 

املهاجر فيرتبط بدولة الاستقبال بوثائق إلاقامة إن كان مقيما فيها بصفة قانونية، أما إذا كانت إقامته فيها بصفة 

برعاية حقوقه التي تكفلها  . غير أن دولة املهجر تبقى ملزمةviiغير قانونية فال يرتبط بها بأي عالقة قانونية رسمية

 الصكوك الدولية في هذا الشأن. وقد يحدث أن يتحول املهاجر إلى وطني في الدولة املستقبلة إذا اكتسب جنسيتها،
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 ألاطفال ذلكوك. مهاجرين وليسوا وطنيون  هم املهاجرين، آبائهم إقامة مكان في ولدوا الذين املهاجرين أبناء فمثال

 لهجرةا من منحدرين اعتبارهم هو والسليم قط، يهاجروا لم الاستقبال ببلدان ولدوا الذين الثاني الجيل من

 .آبائهم عكس مهاجرين وليسوا

 نصوصم إنسانية حقوقا الشرعيين وغير الشرعيين للمهاجرين فإن ما، بلد في صفتهم عن النظر وبغض 

 للمرجعية نامقاربت معرض في بالتفصيل لها وسنتعرض إلانسان، لحقوق  الدولية واملواثيق الصكوك في عليها

 .املهاجرين لحقوق  القانونية

 املطلب الثاني: الحدود الفاصلة بين املهاجر والالجئ

 ملة،العو  وانتشار الواحد، القطب وهيمنة إلارهاب، مكافحة شعار برفع املتسمة العاملية ألاوضاع ظل في

 أم مجردة، قانونية معطيات في بينهما التمييز ينحصر وهل واللجوء، الهجرة بين التمييز مشكلة بشدة طرحت

 .والدولية؟ منها الوطنية السياسية، املعطيات جانب إلى واقتصادية، اجتماعية معطيات التمييز هذا في تتدخل

 أنظمة لون ويستعم نفسها، املسارات ويسلكون  جنب، إلى جنبا واملهاجرون الالجئون  يسافر ألاحيان، أغلب ففي

 وبعد فسه.ن املقصود البلد لبلوغ محاولة في البشر، تهريب شبكات إلى كذلك ويلجؤون أيضا، نفسها النقل

 اخلد سياسية أزمة بدورها فجرت التي السورية ألازمة ، وخاصة"العربي الربيع"أزمات  عن الناجمة التدفقات

 التدفقات نع كثيرا الحديث أضحى كماصعبا،  والالجئين املهاجرين بين التمييز ألاوروبي، أصبح الاتحاد بلدان

 (.flux mixte) املختلطة

 حماية من مؤخرا تبلور  وما باللجوء خاص مختلفين، ألاول  قانونيين نظامين إلى والهجرة اللجوء من كل يخضع

 الهجرة على ألاول  يسري  بشقين بالهجرة متعلق ،وآلاخر(subsidiaire) مؤقتة أو ثانوية دولية

( migration irrégulière)نظامية غير املسماة الهجرة على والثاني( migration régulière)املنظمة

 الدولية املنظمة قبل من املعتمدة للعبارة تبعا ،وهذا(migration  illégale)القانونية غير الهجرة عوض

 ائماد ال تفي" القانونية غير الهجرة"تسمية  أن هما رئيسيين لسببين( migration irrégulière)للهجرة

 لم وإن ظاميةن غير وضعية في املوجودين للمهاجرين الاتهام بأصابع إلاشارة في جهة، وتسهم من الوضع بحقيقة

 وربيألا  الاتحاد بدول  واستقروا بلدانهم غادروا ألشخاص يمكن إذ .أخرى  جهة من املعنية الدول  قوانين يخرقوا

 .إرادتهم عن خارجة ألسباب نظاميين غير مهاجرين إلى يتحولوا أن املنظمة الهجرة إطار في

لقد عرفت مفوضية ألامم املتحدة لشؤون الالجئين هذه الفئة بأنهم" ألافراد او مجموعات ألاشخاص الذين 

فروا من بلد املنشأ، نتيجة لخوف مبرر من التعرض لالضطهاد ألسباب عنصرية أو دينية أو بسبب الجنسية أو 

راء السياسية او العضوية في مجموعة اجتماعية معينة والذين ال يمكنهم العودة وال يرغبون في العودة بسبب آلا 

 إلى بلدانهم".
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 لتغييرا في الرغبة هو دافعه يكون  وقد آخر، مكان في إلاقامة أجل من بإرادته بلده يغادر شخص هو فاملهاجر

 وراء اسعي خالصة، اقتصادية ألسباب أو شخص ي، طابع ذات أو عائلية أسبابا دوافعه كانت وربما املغامرة، أو

 بحماية تحظى ولىألا  الفئة أن والالجئين اقتصادية ألسباب املهاجرين بين الرئيس والفارق  .املادية حياتهم تحسين

 نطاق في لون يدخ ال ينالاقتصادي املهاجرين أن ذلك إلى يضاف ذلك، الالجئون  يفتقد حين في ألاصلية، بلدانهم

 0010 نيفج اتفاقية) بالالجئين املتعلقة الدولية الحماية من الاستفادة لهم يحق ال بذلك وهم الالجئين، وضع

 جدن حين في اقتصادية،-سوسيو أسباب ألاحيان أغلب في تحركها الهجرة فإن تم، ومن viii(0022 وبروتوكول 

 اللجوء. لطلب الدافع هي السياسية ألاسباب أن

 ياس ي،س عنصر على أيضا يشتمل قد البلد ومغادرة للرحيل اقتصادي دافع أنه ألاولى للوهلة يبدو ما لكن

 يجوز  قية،عر  أو دينية العتبارات السكان من معين لقسم الاقتصادي الوجود ةالاقتصادي التدابير تدمر فعندما

 وطنه، ركبت موجعا قرارا مضطهدة أقلية في عضو يتخذ وحينما البلد، مغادرة لدى الجئين يصبحوا أن للضحايا

 يجعله فهل ،وأفضل أكبر نفسه إعالة من التمكن فرص فيه تكون  الثروة موفور  بلد في اللجوء يلتمس أن ويختار

 .اقتصاديا؟ مهاجرا ألامر هذا

 التداخل إلى بالنظر رفيعا، خيطا يكون  أن يعدو ال واللجوء الهجرة بين الفصل أن يتضح تقدم، ما على بناء

 ألاجنبي خول د من نوعا يشكل كليهما أن منطلق من اللجوء نحو الطريق تكون  قد فالهجرة املفهومين، بين املوجود

 الجهات قبل من اللجوء طلب رفض يتم فحينما مشروعة، غير أو سرية هجرة إلى ينقلبان وقد وإقامته،

 في عفهتس قد أخرى  وسيلة إيجاد أمل على نظامية غير وضعية في البقاء من بدا اللجوء طالب يجد ال املختصة،

 هاجرللم القانوني الوضع نعد أن إال عام، بوجه يمكننا، ال ذلك، من الرغم وعلى .القانونية وضعيته تسوية

  منهما. طرف لكل وألاسباب الدوافع منطلق من وذلك اللجوء، بطالب املتعلق الوضع عن مختلفا

 هممعاملت من بد فال الجئين، صفة فعال يستحقون  من املهاجرين مجموعات ضمن من كان إن حال، أي وعلى

 يتعرض مكان إلى أعقابه على الالجئ رد جواز بعدم يقض ي الذي القسري  إلابعاد أو القسري  الرد منع ملبدأ طبقا

بالالجئين على أن  الخاصة جنيف من اتفاقية 0.،بحيث تنص املادة  جديد، من الاضطهاد أو للتعذيب فيه

. ixعقوبات جزائية على الالجئين الذين يدخلون بصفة غير قانونية أو يقيمون بصفة غير قانونيةالدولة ال توقع 

 دائمةال الحلول  أحد بوصفه التوطين إعادة على الالجئين لشؤون السامية املفوضية تشجع إلاطار هذا وفي

 .املسؤولية لتقاسم وآلية الدولي التضامن عن تعبيرا الالجئين، ألوضاع

 للدول  يحق ال التي الجوهرية املقتضيات من تعتبر ،xالاتفاقية املشار إليها آنفا من .. املادة أن من وبالرغم

 يمنع لم إلانساني بعدها عن فضال وإلابعاد الطرد عدم لقاعدة القانوني البعد أن إال بشأنها، تحفظ أي إبداء

 على دولةال إجبار بتاتا تعني ال القاعدة هذه أن املالحظ ومن .خرقها من الحاالت من العديد وفي الدول  من الكثير
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 في مقبع العضوية الدولي القانون  سلطة تمتد لم ما للدول  أخالقي واجب مجرد سيغذو الحق فهذا اللجوء، منح

 للدول. وإلادارية الدستورية املمارسات

 املبحث الثاني: الحماية الدولية وإلاقليمية للمهاجرين

 الحديث صرالع في قانوني نظام أي منها يخلو ال التي البديهية الحقوق  بمثابة إلانسان حقوق  أصبحت أن بعد

 ى أن حتى يتسن الحقوق، هذه تطوير ضرورة على ألاخيرة العقود في الجهود انصبت داخليا، أو دوليا كان سواء

 تعانيه ملا بالنظر املهاجرين حقوق  حماية موضوع يطرح السياق هذا وفي. تميزا أكثر حقوقا الفئات لبعض يكون 

 في هجرةال حركات تزايد مع باملوازاة املطالب هذه تصاعدت وقد. الاستقبال بدول  وهشاشة ضعف من الفئة هذه

 .مختلفة وأحجاما وطرقا أشكاال واتخاذها ألاخيرين العقدين

 الدول، ينب الثنائية التفاقياتال أو الداخلية للتشريعات  البداية في يخضع املهاجرين حماية موضوع ظل

 الفقه مع ريتغي بدأ املوقف هذا أن إال الدول، سيادة ملبدأ الجامد بالتفسير القانوني الفقه تأثر بسبب وذلك

 اعاملي عليه متعارف هو كما إلانسان حقوق  مواضيع من جزءا املهاجرين حماية موضوع أضحى حيث الحديث،

 وأهم أشهر نم إلاقليمية الحماية تعتبر ،كما(ألاول  املطلب)إلانسان لحقوق  الدولية للشرعة املشكلة الصكوك في

 كان لذيا ألاوروبي النظام مع الحال هو كما وحرياته، حقوقه عن للدفاع للمهاجر املمنوحة القانونية الضمانات

 .(الثاني املطلب)إقليميا إلانسان حقوق  لحماية نظام لتأسيس سباقا

 إلانسان لحقوق  الدولية الاعالنات واملواثيق في املهاجرين املطلب ألاول: حقوق 

إلاعالن العالمي لحقوق الانسان الذي أقرته  مع الدولي املستوى  على للمهاجرين القانونية ابتدأت الحماية

 للمهاجر ألاصلية للحقوق  متضمنا إلاعالن جاء . وقد0005 دجنبر 02وأعلنته الجمعية العامة لألمم املتحدة في

 ،(منه 00 املادة) اللجوء وحق( إلاعالن من .0 املادة) الهجرة حق مثل الصفة هذه تعطيه التي الحقوق  تلك أي

 كتسابها بعد الشخص بها يتمتع التي الحقوق  تلك أي للمهاجرين، الفرعية للحقوق  متضمنا إلاعالن جاء كما

 أن ذلك نون،املواط بها يتمتع التي الحقوق  عن تختلف ال إلانسان لحقوق  العالمي إلاعالن في لكنها مهاجر، صفة

 تحرم قد لتيا الاستثناءات بعض مع وألاجانب، املواطنين بين الحقوق  بهذه التمتع في املساواة مبدأ أقر إلاعالن

 أجانب.  باعتبارهم الحقوق  ببعض التمتع من املهاجرين

 عتمدتا للمهاجرين، وفرعية أصلية لحقوق  إقرار من تضمنه وما إلانسان لحقوق  العالمي إلاعالن إلى وإضافة

 إلانسان، لحقوق  العالمي إلاعالن غرار وعلى ،0022 دجنبر في 7722 رقم بقرار دوليين عهدين العامة الجمعية

 بها التمتع مكنهمي فاملهاجرون وبالتالي وألاجانب، املواطنين بين مشتركة العهدين في املتضمنة الحقوق  أغلب فإن

  .املهجر دولة في أو ألاصلية دولتهم في
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 جميع قوق ح لحماية الدولية الاتفاقية أهمها بالهجرة املتعلقة للمسائل الدولية املواثيق بعض تعرضت كما

وتعد هذه الاتفاقية  .0007xiسنة املتحدة لألمم العامة الجمعية تبنتها والتي أسرهم، وأفراد املهاجرين العمال

 لدى اسيةالسي إلارادة غياب رغم قانونية بصفة املقيمين لألجانب الدولية الحماية مجال في واسعا قانونيا إطارا

 على دبع تصادق لم أو توقع لم والتي للهجرة، املستقبلة الدول  وخاصة عليها، للتصديق الدول  من العديد

 لتعاملا يبين الذي ألامر املهاجرين، العمال حقوق  حساب على الذاتية بمصالحها لتشبثها نظرا الاتفاقية،

 الدولية. واملعاهدات املواثيق مع الانتقائي

 لخاصا البروتوكول  جاء أسرهم، وأفراد املهاجرين العمال جميع حقوق  لحماية الدولية الاتفاقية إلى إضافة 

 إلاجرام على اءللقض املتحدة ألامم باتفاقية وامللحق والجو، والبحر البر طريق عن املهاجرين تهريب على بالقضاء

 املهاجرين تهريب أعمال وجرم الجنائية، املهاجرين ملسؤولية تعرض والذي ،7222 سنة للحدود العابر املنظم

 ملنصوصا املقتضيات إدخال املتعاقدة الدول  تعهد خالل من الدولي، القانون  في تحوال البروتوكول  هذا ويشكل .

 وعبر املنظمة يةالوطن عبر الجريمة محاربة تفرضها كضرورة الداخلية تشريعاتها في املذكور  البروتوكول  في عليها

 املذكور  ول البروتوك إليها أشار التي إلاجراءات كانت وإن الاستقبال، ودول  الانطالق دول  بين وفعال حقيقي تعاون 

 معالجة أجل من شمولية أكثر وتنموي  إنساني منطق إطار في العمل يتطلب الهجرة وقف ألن كافية، غير تبقى

 .الجذرية أسبابها

 اخلد ومن الحقوقية، واملنظمات الدول  من عدد أوساط في الدولية املطالب في السنوات ألاخيرة، تزايدت

 وشمولية مع قضايا الهجرة واملهاجرين، وقد توازنا أكثر تدابير املتحدة، بضرورة اعتماد لألمم العامة الجمعية

 من العالم دول  لحث مناسبة الهجرة، حول  7205 دجنبر في بمراكش انعقد الذي الدولي الحكومي املؤتمر شكل

 دةاملتح ألامم إليه دعت الذي ومنتظمة ومنظمة آمنة هجرة أجل من العالمي امليثاق واعتماد تبني على جديد

 رى،الكب مضامينه في حاّدة، ونقاشات شاقة مفاوضات بعد طرحه تّم  الذي امليثاق هذا ، ويهدفxiiرسمي بشكل

 املغذية العوامل مختلف على والوقوف للهجرة، املصّدرة البلدان داخل الكريم العيش شروط لتوفير السعي إلى

 والنساء، نهمم ألاطفال بخاصة املهاجرون، يكابدها التي املعاناة من التقليل على والعمل أشكالها، بكل للظاهرة،

 وميةالحك غير واملنظمات يةالحقوق الجمعيات بعض ترحيب الاستقبال. ورغم دول  نحول  رحالتهم امتداد على

 لجديد،ا امليثاق مع متوافقة البلدان وممارسات سياسات تكون  أن ضرورة على التأكيد من بد فال باالتفاق،

 على يجب أساسية إنسانية حقوق  لديهم املهاجرين بأن رسمي بشكل الحكومات طرف من اعترافا يعني الذي

 .وممارساتها سياساتها جميع في مراعاتها البلدان

، فإن املنظمات إلاقليمية اهتمت xiiiإضافة إلى جهود ألامم املتحدة وأجهزتها في إقرار وحماية حقوق إلانسان 

وق العامة لحق الاتفاقياتأيضا بحقوق إلانسان، وبدرجات متفاوتة، حيث أسفر هذا الاهتمام عن العديد من ا

إلانسان، لم تخل من مقتضيات تتعلق بحقوق املهاجرين، وفي املطلب املوالي سنقف عند التجربة ألاوروبية في 
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حقوق إلانسان باعتبارها تجربة رائدة تتفوق كثيرا على التجارب إلاقليمية والدولية ألاخرى، على ألاقل من 

ازدواجية املعايير وسياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل بها دول  الناحية النظرية، مادام أن واقع املمارسة يبين

شمال املتوسط مع حقوق املهاجرين وطالبي اللجوء، وأن السياسات ألاوروبية تجاه املهاجرين ال تحترم هذه 

 الحقوق والحريات ألاساسية.

 إلانسان لحقوق  العامة ألاوروبية الوثائق في املهاجرين املطلب الثاني: حقوق 

با مهدا و والسالم وألامن بشكل جعل أور  الاستقرارألاوروبي من تأمين أكثر من نصف قرن من  الاتحادتمكن 

للديمقراطية في العالم، ويرجع الفضل في ذلك إلى مبدأ أساس ي تقوم عليه هذه املنظمة واملتمثل في مبدأ سمو 

ون ألاوروبي لحقوق إلانسان من بين التجارب . ويعتبر القانالاتحادالقانون واملعاهدات التي وقعت عليها دول 

الرائدة والنموذجية التي يحتذى بها من طرف باقي ألانظمة إلاقليمية لحقوق إلانسان، سواء تعلق ألامر بنوعية 

الحقوق املضمونة أو بنظام الحماية املعد من أجل تكريس ومراقبة تطبيق هذه الحقوق، حيث امتد تأثيره 

ستاذ روبا ويؤثر على مختلف الهيئات القضائية الدولية. فعلى سبيل املثال يرى ألا و أليتعدى حدود مجلس 

خذت بعين أ(بأن "بعض الهيئات القضائية الجنائية الدولية قد Antonio Cassese) انطونيو كاسيس ي

دولية ، وامتد هذا التأثير ليشمل هيئات xivنسانبية لحقوق إلاو ور الاعتبار باالجتهاد القضائي للمحكمة ألا 

 وب.نسان والشعفريقية لحقوق إلااملتحدة ،واللجنة إلا  منسان التابعة لألموإقليمية أخرى كلجنة حقوق إلا

اسية والحريات ألاس إلانسانأساسا من الاتفاقية ألاوربية لحقوق  إلانسانيتكون القانون ألاوروبي لحقوق 

 تلهام ألاخرى والتي تعتبر مكملة، كاالتفاقية،وبروتوكوالتها املكملة، باإلضافة إلى مصادر الاس0012لعام 

املبرمة في  الاتفاقيات،وغيرها من ا0052لعام  الانسانيةألاوروبية ملنع التعذيب واملعاملة القاسية واملهينة وغير 

 ي. ألاوروبي كامليثاق الاجتماعي ألاوروب الاتحاداملبرمة في إطار  الاتفاقياتإطار مجلس أوروبا. يضاف إلى ذلك ا

 الحرياتو  الحقوق  من مجموعة على تنص نجدها إلانسان لحقوق  ألاوروبية واملواثيق الاتفاقياتا إلى بالعودة

 جميع منح على إلانسان لحقوق  ألاوروبية الاتفاقية من 0 املادة تنص حيث وألاجنبي، املواطن بين تميز أن دون 

: تقول  التي الاتفاقية من 00 املادة ذلك وتؤكد لجنسيته، اعتبار دون  شخص لكل الاتفاق في املحددة الحقوق 

 أو لعرق ا أو كالجنس أساسه، كان مهما تمييز دون  املعاهدة هذه في املقررة والحريات بالحقوق  التمتع يكفل"

 الثروة وأ قومية ألقلية الانتماء أو الاجتماعي، أو الوطني ألاصل أو السياس ي الانتماء أو الرأي، أو الدين أو اللغة

 تمنع أنها على( 07 ،00 ،02) املواد تأويل يجوز  ال: "لتقول  تستدرك 02 املادة أن غير". آخر وضع أي أو امليالد أو

 اطالنش هذا مضمون  بدقة تحدد دون أن ،"لألجانب السياس ي النشاط على قيود فرض من املتعاقدة ألاطراف

 .املهاجرين حقوق  من الحد صالحية للسلطة يترك السياس ي مما
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 أخرى  وحريات بدوره حقوقا قرر  ،.002 نونبر 01 في صدر والذي باالتفاقية، امللحق الرابع البروتوكول  

 .رديالف الطرد عن يتحدث لم لكنه منه، الرابعة املادة بموجب لألجانب الجماعي الطرد حظر: مثل للمهاجرين

 طرد يجوز  ال: "ألاولى مادته في يقول  الذي 0050 نونبر 77 في الصادر السابع البروتوكول  استدركه ألامر هذا

 أسباب من يهلد ما بعرض لألجنبي السماح مع للقانون، طبقا إال مشروعة، إقامة فيها يقيم دولة إقليم من ألاجنبي

 ".رةألاخي هذه لذلك تعينهم من أو املختصة السلطة أمام ممثليه اختيار حالته، في النظر إعادة طرده، ضد

 املساعدة يف كالحق وعائالتهم، املهاجرين للعمال مختلفة ألاوروبي حقوقا الاجتماعي امليثاق تضمن جهته، من

 . xvالعائلي والتجمع الصحية والرعاية السفر، وتسهيالت املعلومات على والحصول  والحماية

 لحقوق  وروبيةألا  الاتفاقية بتطبيق املكلف الوحيد القضائي الجهاز الانسان لحقوق  ألاوروبية املحكمة وتعتبر

 .إلانسان لحقوق  ألاوروبية اللجنة بإلغاء قام الذي 0005 سنة 00 رقم البروتوكول  صدور  منذ وذلك الانسان،

وبوجود هذه املحكمة، أصبح النظام ألاوروبي لحماية حقوق إلانسان ألاكثر تكامال في العالم، ألنه ربط النظام 

وروبي ألا  الاتحادي له اختصاص إلزامي، ويسد النقص الذي يعانيه العام ألاوروبي لحقوق إلانسان بقضاء أوروب

. كما أن املحكمة ال تشترط جنسيات معينة وال حتى إلاقامة القانونية لدى ألافراد xviفي أنظمته القضائية

الراغبين في تحريك الدعوى، وذلك ما يتناسب مع وضعية املهاجرين خصوصا أن غالبيتهم من خارج "فضاء 

 ن نسبة كبيرة منهم ال تحوز على إلاقامة القانونية في الدولة املستقبلة.شنغن"،وأ

 يعني ال ألاوروبي، الاتحاد إلى أوروبا مجلس من العامة الوثائق في إلانسان بحقوق  ألاوروبي الاهتمام هذا إن

 عافإض شأنها من التي التساؤالت من العديد يثير مازال املوضوع فهذا املهاجرين، حقوق  تطور  بالضرورة

 حقي يدوتقي والعنصرية للتمييز عديدة مظاهر عن الحديث ظل في إلانسان لحقوق  ألاوروبي النظام مصداقية

 نوبج بلدان من القادمين خصوصا ألاجانب املهاجرين حق في الانسانية بالكرامة واملساس واللجوء التنقل

 .املتوسط ألابيض البحر

 املهاجرين حقوق  على ألاوروبية السياسات املبحث الثالث: تأثير

 قانونية حلول  ياغةص إلى الدولي املجتمع توصل املختلفة، بأنواعها الهجرة عن املترتبة املشاكل احتواء سبيل في

 لهذه بارالاعت رد بغرض وذلك ألاولى، الدرجة من إنسانية مسألة حقوقهم معتبرا كانوا، أينما املهاجرين، لقضية

 لحماية الدولية الاتفاقية بإبرام املطلب هذا وسيتجسد ،الانسانية الحقوق  بأهم التمتع من املحرومة الفئة

 املتحدة. إال ألامم منظمة إشراف تحت 0002 دجنبر 05 بتاريخ أسرهم وأفراد املهاجرين العمال جميع حقوق 

 يدل افإنم ش يء دل إن التماطل وهذا أوروبية، دولة أي بقبول  تحظ لم أنها هو الاتفاقية لهذه املفارقة وجه أن

 بشكل عام. املهاجرين تجاه كاهلها على امللقاة بااللتزامات الوفاء عدم في الدول  لهذه متعمدة رغبة عن
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 مازلنا ونناك في تفسيرا له نجد أن يمكن املذكورة الاتفاقية على املصادقة في ألاوروبي الاتحاد دول  تردد إن 

 كافة اهتج ومنظما ممنهجا تمييزا والصناعية املتقدمة الدول  فيه تمارس ديمقراطي غير عالمي لنظام نخضع

 تمتلك الذي الوقت وفي متوحشة، اقتصادية عوملة طغيان ظل في تطرفا التمييز هذا ويزداد النامية، الشعوب

 ياساتس مجال في فإنها مواطنيها، لحقوق  قوية حماية توفر فريدة قانونية تقاليد ألاوروبي الاتحاد دول  فيه

 سيادة ومعايير ألاساسية إلانسان حقوق  على وتتفوق  ألامنية ألاعمال جداول  تطغى ما غالبا واملهاجرين الهجرة

 لتجزئة،ل قابليتها وعدم إلانسان حقوق  كونية مبدأ على القائم العالمي الحقوقي الخطاب من فبالرغم .القانون 

 أن يؤكد يألاوروب الواقع فإن والاجتماعية، والثقافية الصحية حقوق املهاجرين باحترام الدول  التزام من وبالرغم

 مع عاطيهات في مزدوجا خطابا ألاوروبية املستقبلة تنهج الدول  ،وأن واملمارسة الخطاب مازال شاسعا بين الفرق 

 واملهاجرين. الهجرة مسألة

 ألاوروبية الاستراتيجية في أمني كمعطى املطلب ألاول: الهجرة

 مسألة أنها على الشمالية الضفة بلدان في تعالج عقود وخالل املتوسط ألابيض البحر بمنطقة الهجرة كانت

 بكل منيةأ مسألة إلى تدريجيا تتحول  بدأت املاض ي، القرن  من ألاخير العقد مطلع مع لكن اقتصادية،-اجتماعية

 هاجرونامل معها وتحول  ألاوروبية، ألامنية للعقيدة ألاساسية الجوانب أحد الهجرة" أمننة" وأصبحت املقاييس،

 دمع عناصر من عنصر إلى ألاوروبي والاجتماعي الاقتصاديو  الثقافي النسيج مكونات من أساس ي مكون  من

 حساسية اذ موضوعا لتصبح املطاف بها وانتهى أوروبا، وهوية ورفاهية ألمن الجديدة التهديدات وأحد الاستقرار

 الظاهرة نقلت التي الوطنية الانتخابات خالل السيما وساخنة، استقطابية مناقشات إلى يؤدي ما كثيرا متزايدة

 يشع مستوى  عن  يبحثون  مستضعفين إلى منظم وغير قانوني غير بشري  انتقال حركة عن تعبير مجرد من

 .الفقير والجنوب الغني الشمال بين تنازعي تصادمي نموذج إلى أفضل

 واءس تقييدية إجراءات اتخاذ عن ألاوروبي الاتحاد بلدان تتوان لم املاضية القليلة السنوات مدى فعلى

 تشديدو  الدائمة إقامتهم فرص لتقليص أو املتوسط جنوب من القادمين للمهاجرين حدودها لفتح بالنسبة

 التكنولوجية، ألاجهزة أحدث باستعمال سواحلها على املراقبة

 روبافأو  تهديد، ومصدر خطر أنهم على للمهاجرين ينظر مازال ألاوروبية الدول  جميع في إنه القول  ويمكن

 مللقي نظام من يحملونه بما الشمال نحو للمتوسط الجنوبية الضفة مهاجري  اندفاع من متخوفة اليوم

 الثقافية لهويةا وتهديد الهجرة بين ألاوربيون  يربط لذلك الاستقبال، بلدان في ألامر عليه هو ملا مغاير والثقافة

 الدول  قافاتث تبني ويرفضون  وتقاليدهم بعاداتهم يتمسكون  املهاجرين أن اعتبار على لديهم، الداخلي والتوازن 

 جهة من ألاصليين والسكان جهة، من املهاجرين بين واجتماعية ثقافية فجوة عنه تنتج أمر وهو لهم، املضيفة

 سبيل يف املتوسطي الشمال بلدان تقودها التي التحركات أوجه تعدد إن القول  يمكن املنطلق هذا ومن .ثانية

 نالسني شهدت كما. مسلما عربيا الفضاء هذا يصبح أن من الدول  هذه بتخوف تفسر إنما الهجرة، مكافحة
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 التعددية كرةوف ألاقليات ورفض لألجانب العداء، يشكل حيث أوروبا، في املتطرف اليمين لنشاط تصاعدا ألاخيرة

 اسيةفي البرامج  السي املشتركة القاعدة الهجرة، من الحد إلى والدعوى  وطنية-إثنو هوية عن والدفاع الثقافية

(، (Anti-immigration partiesد الهجـرة ضلـذا يطلـق عليهـا أحزاب .xviiاملتطرفة اليمينية لألحزاب

يا مل لإلثنيات ألاخرى، سياسواملرجعية ألاساسية التي تستند عليها هذه الفئة من ألاحـزاب هي إلاقصاء الكا

 واقتصاديا وثقافيا من مجتمـع ألاغلبيـة، والدعوة إلى إخضاعهـا إلى مقاربـات أمنية صارمة، وتفعيل قناعة مـا

" بدال من اتباع سياسات الاندماج وتحقيق التقارب الثقافي بينها وبين املجتمع la tolérance zéroيسمى بــ"

رجم مستويات تطور الفكر الفلسفي العدائي لرواد التنظير اليميني املتطرف في ألاصلي، وهي كلها طروحات تت

 .عملية شكلنة النظام الاجتماعي إلاثني

من بين التفسيرات التي قدمت الستقراء التوسع املتزايد لشعبية ألاحزاب اليمينية، أن قضية الهجرة التي 

 ط اهتمام كبير حتى بالنسبة للناخبين على ألاحزابتشكل املنطلق الروحي والفكري لهذه ألاحزاب، أصبحت مح

ن شأنها بية في نهج سياسات مو غير اليمينية، ناهيك عن التقصير أو الالمباالة التي ميزت مواقف الحكومات ألاور 

الحد من انتشار الثقافة اليمينية املتطرفة في أوساط الطبقات الاجتماعية غير اليمينية تقليديا، حيث اتهام هذه 

"، بمعنى غض الطرف عن تنامي املد اليميني واتساع being blind in the right eyeلحكومات بعبارة"ا

رقعته يوما بعد يوم، وأخيرا، ربما يرجع تفسير تصاعد هذا املد اليميني إلى ألاطروحة القائلة بمعاقبة ألاحزاب 

ماعية ة والاجتالاقتصاديولية املشاكل الحاكمة من قبل فئة معينة من املجتمع، التي تحمل هذه ألاحزاب مسؤ 

 بية.و وألامنية التي جرتها الهجرة على املجتمعات ألاور 

 املظاهر أبرز  حدأ ألاوروبي الاتحاد في املستقبلة للدول  الهجرة سياسات في وألامن الهجرة بين لقد أصبح الربط

 رشتنب من عشر الحادي أحداث بعد وضوحا أكثر املنظر هذا وأصبح ألاوروبية، الاستراتيجية في الجديدة

 بلدانب وألامني السياس ي الاستقرار وبين املهاجرين بين مختزل  ربط إلى وغيرها ألاحداث هذه أدت وقد ،7200

 يخلو ال هذاك تصورا أن إال القومي، لألمن محتمال تهديدا باعتبارها الهجرة إلى ينظر بدأ حيث .الشمالية الضفة

 بدل روبيألاو  العرق  وصفاء نقاوة ملقولة الانتصار وعلنا ضمنا يعلن أنه ذلك وإيديولوجي، سياس ي توظيف من

 ألاوربية لدول ا بعض عواصم شهدتها التي إلارهابية فالعمليات .الشمولي بعدها في الظاهرة مقاربة في التفكير

 مهاجرة، أصول  من أشخاص فيها املتورطين بين من كان والتي( 7201وباريس 7221 ولندن 7220 مدريد)

 الاتحاد دول  وجعل وألامني، السياس ي الاستقرار وعدم املهاجرين وجود بين مختزال ربطا الدول املستقبلة لدى ولد

 املفكرون اله يروج التي والثقافات ألافكار حرب ضوء في وثقافتها املسلمة الجماعات في النظر تعيد ألاوربي

 املسلمين أن يعني وهو أوربا، في اليمينية ألادبيات في واسع بنقاش" أوربا أسلمة" مفهوم حظي القوميون، حيث

 للهوية قيقيح تهديد لتشكيل يكفي بما والنفوذ التغلغل من مزيد على يحصلون " دونية" حضارة يمثلون  الذين
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 قيمب املتشبعة أوربا نحو إلاسالمية البلدان من الهجرة منع وجب لذا ،(الجدد القادمون ) آلاخر قبل من ألاوربية

 املسيحية. بقيمها ارتباطا واملرتبطة والعقالنية والعلمانية الحرية

 الحقوق  حماية حساب على الحدود املطلب الثاني:  حماية

 سواء اوإنصافه املستضعفة الفئة هذه حقوق  لضمان إرساؤها تم التي والقواعد آلاليات تعدد من الرغم على

 ياسةس أن إال الدولية، الاتفاقياتوا املواثيق خالل من أو إلانسان، لحقوق  العامة العاملية إلاعالنات خالل من

 التسعينات عمطل ذروتها بلغت والتي السبعينات منتصف منذ املتوسط شمال بلدان انتهجتها التي الحدود غلق

 يف والحق اللجوء، وحق التنقل بحرية تعلق ما خاصة للمهاجرين، الشخصية والحريات الحقوق  على أثرت

 هي كما إلانسان حقوق  باحترام الدول  هذه لكل الرسمي الاعتراف رغم الانسانية بالكرامة املساس وعدم املساواة

 .دوليا عليها متعارف

 وعلى يةالانسان والكرامة الخاصة بالحياة املساس عدم في الحق على وألاوروبية الدولية القوانين نصت لقد 

 ذلك نجد يثح الجغرافي، أو السياس ي أو الاثني أو الديني أو الثقافي الانتماء خلفية على التمييز وعدم املساواة

 وردت امألاحك هذه إلانسان، ونفس لحقوق  العالمي إلاعالن من والثانية ألاولى املادة في عليه صراحة منصوصا

 وأيضا ية،والثقاف والاجتماعية ةالاقتصادي بالحقوق  الخاص الدولي العهد من الثاني الجزء من الثانية املادة في

. التمييزية أو يةالالإنسان املعامالت محاربة على نصت التي إلانسان لحقوق  ألاوروبية الاتفاقية من الثالثة املادة في

 فاحتجاز الحقوق، بهذه مساسا تعد الهجرة حركات تنظيم إلى الهادفة املمارسات من العديد فإن الواقع، في لكن

 املطلوبة راملعايي بالسجون ملدد غير محدودة، وفي غياب أدنى شبيهة اعتقال مراكز في النظاميين غير املهاجرين

 بحجة ه،إن بل ،الانسانية بالكرامة ومسا املساواة وعدم للتمييز مثاال اعتباره ،يمكنxviiiالاعتقال  أو الاحتجاز في

 والعالج العمل كحق إلاقامة خالل الشخصية الحقوق  من بعدد املساس يتم الشرعية، غير الهجرة محاربة

 ألاجانب يضع ياتمييز  عمال يعد ألاجانب لها يخضع التي للهوية البوليسية املراقبة عمليات أن كما ألابناء. وتعليم

 من ملهاجرونا يعاني حيث الشغل سوق  في أيضا التمييز و يظهر. املحليين املواطنين من أقل مركز في واملهاجرين

 الدونية،و  بالصعوبة يتسم به يقومون  الذي العمل طبيعة وحتى البطالة، نسبة بارتفاع تتميز سيئة وضعية

 عوتةمن بلدان ومنها والترحيل، الطرد بإجراءات املهاجرين استقبال تس يء الدول املستقبلة جل وأصبحت

 ضد فوالذيةو  عنيفة معامالت تكريس في الدول  هذه تتوانى ال حيث...( إيطاليا فرنسا، إسبانيا،) بالديمقراطية

 وغير شرعيينال للمهاجرين والسياسية ةالاقتصاديو  والاجتماعية املدنية الحقوق  انتهاك في وتتمادى املهاجرين،

 أراضيها. فوق  املتواجدين الشرعيين

إن غياب إلارادة السياسية لدى الدول املستقبلة للمهاجرين، يحبط آمال املنتظم الدولي واملدافعين عن 

نسان في تحقيق معاملة أكثر إنسانية تجاه املهاجرين، واملعرضين باستمرار ملختلف الانتهاكات السالبة حقوق إلا

لحقوقهم من جراء القوانين واملمارسات التعسفية، ذلك أنه بعد ألاحداث إلارهابية التي عرفتها أوروبا، بدأت 
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رصد أوضاع املهاجرين يتبين أن مكتسبات وحقوق املهاجرين تعرف تراجعا خطيرا، ووفقا لبعض مراكز 

املشكالت التي يواجهها ألاجانب واملهاجرون بشكل عام والتي تؤدي إلى وقوع انتهاكات لحقوق إلانسان، تتضمن 

انعدام الحقوق السياسية والاجتماعية العامة، وإلاجراءات التي تنظم عملية إبعاد ألاجانب، واملعاملة في مرافق 

الهجرة. وفي بعض البلدان ألاوروبية يتعرض العمال ألاجانب الذين يمكثون بعد انتهاء  الاحتجاز التابعة ملصالح

صالحية تأشيراتهم، واملهاجرون غير الشرعيين املحتجزون في انتظار إبعادهم، للعقوبات التعسفية وإلاذالل 

حيازة وثائق  شتباه فيوالضرب على أيدي موظفي مكاتب الهجرة، كما يتعرضون لالعتقال وأحيانا للضرب ملجرد الا 

 سفر غير شرعية.

وقد سبق ملجموعة من املنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية أن أدانت هذه الوضعية وممارسات دول  

ألاوروبي في مجال حقوق إلانسان املتعلق باملهاجرين خاصة فيما يتعلق باإلجراءات املرتبطة بعمليات  الاتحاد

جـها جل هذه الدول والتي تتم دون منح هؤالء املهاجرين إمكانية الطعن في ذلك في أغلب الطرد والترحيل التي تنه

،  أسرهم وأفراد املهاجرين العمال جميع حقوق  لحماية الدولية ، وهو ما يتعـارض مع الاتفاقيةxixألاحيـان

سـان ألاوروبية لحمـاية حقـوق إلانويتعارض أيضا مع مقتضيـات املـادة الرابعة مـن البروتوكـول الرابــع لالتفاقيـة 

 .0012والحريـات ألاساسيـة سنـة 

إن تركيز الدول املستقبلة على ضرورة وقف فلول الهجرة من بلدان الجنوب بآليات أقل ما توصف بها أنها 

هذه لأمنية، يجعل التساؤل يثار حول ما إذا كانت املقاربة ألامنية التي انتهجها هذه الدول تعد الحل ألانجع 

ألاوروبي  ادالاتحاملعضلة أم ال، فمن وراء إجراءات الاعتقال والترحيل واملراقبة والحراسة املتبناة من قبل بلدان 

 تحادالاشاغل أمني مضمر يعتمد تمييزا صارخا بين املجموعات، يتمثل في تحرير تنقل ألاشخاص من بلدان 

 دان ألاوروبية لألجانب القادمين من الضفة الجنونية للبحرألاوروبي فيما بينها، ويمنع الانتقال الحر بين البل

املتوسط، بشكل أرادت منه الدول ألاوروبية أن تجعل من نفسها قلعة يصعب اختراقها أو سورا عاليا ال يمكن 

 حضارالست املتوسط شمال بلدان داخل الحقوقية املنظمات بعض تقودها التي الدعوات تنامي . ورغمxxتسلقه

 التيارات ناميت فإن الصلة؛ ذات الدولية واملواثيق التشريعات مع انسجاما الظاهرة مع التعامل في نسانيإلا البعد

 لشعارات اتالتيار  لهذه املنتمية ألاوروبية السياسية ألاحزاب ورفع ألاوروبي، الاتحاد ملسار الرافضة اليمينية

 لك عن -التيارات هذه بحسب -مسؤولين باعتبارهم املهاجرين مواجهة في عنصرية من تخلو ال انتخابية

 املعاناة حجم نم يزيد البطالة، وتفش ي التطرف بمظاهر ذلك عالقة في أوروبا تعيشها التي واملعضالت إلاكراهات

 الهجرة عن القيود تخفيف تدعم واتفاقيات قوانين بلورة دون  ويحول  املهاجرين، فئة تواجه التي والتضييقات

 .وإنسانيتهم كرامتهم وتحفظ تحميهم بصورة املهاجرين واندماج استقرار شروط وتوفير
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 خاتمة:

 الحرب يةنها الدينامية الجديدة التي بات يعرفها املجتمع الدولي منذ ضمن وبقوة حاضرة الهجرة ظاهرة ظلت

 للدول  بالنسبة تطرحها باتت التي إلاشكاالت مع وبخاصة املاض ي، القرن  من التسعينات بداية في الباردة

 في املبرمة ائيةوالثن وإلاقليمية الدولية الاتفاقياتا أهمية ورغم. بالعبور  املعنية تلك أو املصدرة، أو املستقبلة،

 كافية ةحماي إرساء في الجهود هذه كفاية عدم ألاخيرة أبرزت السنوات في والوقائع املمارسات إال أن الصدد، هذا

 في ناطقامل من الكثير تشهدها التي البشرية فالتدفقات .الشمولية من إطار في املهاجرين من واسعة لفئات

 تقارير لهاتحم إنسانية كوارث من ذلك يرافق وما املتوسط، ألابيض البحر لحوض بالنسبة ألامر هو كما العالم،

 تعاطي تطبع التي والانحرافات الاختالالت حجم جليّ  بشكل تبرز الاهتمام، ذات الدولية املنظمات وإحصاءات

ر في الظاهرة، هذه مع املتقدمة الدول  من الكثير
ّ
 التي بّناءةال ولألدوار املرعية، الدولية التفاقياتال صارخ تنك

 التجاري، عاون الت وتعزيز ألافكار، وتبادل العلوم، ونشر إلانساني، الحضاري  التواصل ترسيخ في الظاهرة لعبتها

 .التاريخ امتداد على

 التنقل بأن تنس ى مجتمعاتها، على الشرعية غير الهجرة مخاطر من عديدة دول  فيه تشتكي الذي الوقت وفي

 ولهاأ و إلانسان بحقوق  خاصة عديدة دولية مواثيق تكفلها التي ألاساسية الحقوق  من حق هو الحدود عبور  و

 مناسبا تراه ما سن في الحق لها الدول  أن رغم و إلافريقي، و ألاوروبي امليثاق و إلانسان لحقوق  العالمي إلاعالن

 لتنق حرية على كانت طريقة بأي يؤثر أن يجب ال ذلك أن إال إلقليمها، ألاجانب لدخول  شروط و إجراءات من

 لتأقلما يستحيل التي والقاسية القاهرة الظروف هي التنقل هذا بواعث تكون  عندما بالخصوص و ألاشخاص،

 يقيمون  تيال ألاماكن يتركون  ال املهاجرين أن إذ إلانساني، إطارها في القانونية غير الهجرة فهم يجب لذلك معها،

  .الفقر و الحاجة بدافع إال فيها

 ألاصلي دالبل مغادرة في الحق التنقل، في الحق) عنه للتعبير املعتمد املسمى كان مهما الهجرة في الحق إن

 أحكام في جاء ملا تبعا التضييق أو للتأويل قابل وغير وصريح أساس ي حق هو...( السفر في الحق إليه، والرجوع

 وهذا ة،والثقافي والاجتماعية ةالاقتصادي بالحقوق  الخاص الدولي العهد من الخامسة املادة من الثانية الفقرة

 الصادرة هجرةوال البشري  التنقل لحرية املعيقة وإلاقليمية الثنائية الاتفاقياتوا الوطنية القوانين أن يؤكد ما

 لخاصةا الدولية واملواثيق للعهود صريحة مخالفة تشكل جماعات أو فرادى للمهاجرين املستقبلة الدول  عن

 .إلانسان بحقوق 

 أمنية قاربةم على واملبنية بالهجرة املتعلقة سياساتها تصحيح املستقبلة الدول  على يحتم الوضع هذا إن 

 دوالطر  املهاجرين احتجاز على القائمة الجوار دول  إلى" الحدود تصدير" سياسة وعلى عميق، بشكل محضة

 إلى ما لةمرح في سيؤدي النظامية غير الهجرة وقمع مستحيل، أمر هو للحدود املحكم فالتطبيق القبول، وإعادة
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 قوانين اعتماد من بد ال لذلك إليها، الوصول  أجل من مسعاهم في سيواصلون  املهاجرين أن دام ما عكسية، نتائج

 .الفئات لتلك وإلاقصاء التمييز أشكال كل وتستبعد اللجوء، وطالبي املهاجرين حقوق  تضمن بالهجرة خاصة

 المصادر والمراجع:قائمة 

 باللغة العربية:-أ

"الالتزام الدولي باحترام حقوق إلانسان وحرياته ألاساسية"، دار الجامعة الجديدة،  ابراهيم أحمد خليفة، .9

 .0332ألاولىالاسكندرية، الطبعة 

 معبد هللا دمحم الهواري، "املحكمة ألاوروبية الجديدة لحقوق إلانسان في القانون الدولي، دراسة في ضوء احكا .0

 وروبية لحقوق الانسان والبروتوكوالت امللحقة بها و املعدلة لها"، دار الجامعة الجديدة للنشر،الاتفاقية ألا 

 .0331الطبعة ألاولى 

 لبحوث،وا للدراسات املسبار مركز منشورات ،"والاندماج الهوية صراع ألاوروبي، إلاسالم"، اليحياوي  يحيى .0

  .0393مارس ألاولى، الطبعة

2.  

 عدد الدولية ةالسياس مجلة ،"أوربا إلى الشرعية الهجرة مكافحة في ألامني البعد" ليتيم، فتيحة ليتيم، نادية .2

 .0399 يناير ،920

 دراسات،لل الجزيرة مركز/ناشرون للعلوم العربية الدار ،"املتوسط في والتنافس التعاون " مصلوح، كريم .2

 .000ص 0390 بيروت ألاولى، الطبعة

 ملستقبلا مجلة ،" ثقافية سوسيو مقاربة: أوروبا في املتطرف اليمين وصعود الاسالموفوبيا" زغوني، رابح .2

 .0392 مارس 209 عدد لبنان، بيروت العربية، الوحدة دراسات مركز منشورات العربي،

 ونية،القان العلوم مجلة ،"الالجئين اتجاه املضيفة الدولة والتزامات حقوق : "عماري  وجميلة بوبوش دمحم .2

 .0392السنة السادس، العدد

 اساتسي مجلة ،"والانعكاسات الدوافع: ألاوربية السياسات في الشرعية غير الهجرة أمننة" مشري، مرس ي .1

 .0392 ،السنة92عربية،العدد

 ،"لهجرةل بيةو ور ألا  السياسة في نقدية قراءة: ألاوروبي الاتحاد دول  إلى العربي الشباب هجرة" خشاني، دمحم .93

 .0392 ،صيف2/09عمران،العدد مجلة

 لدراساتا مركز منشورات ،"أوروبا في املغاربيين املهاجرين حالة: للمهاجرين الدولية الحماية" ،البزاز دمحم .99

 0332الثامن،ماي العدد املغربية، الهجرة حركات حول  وألابحاث

 الخامس العدد الاجتماعية العلوم مجلة ،"مفاهيمية مراجعة واللجوء الهجرة ظاهرتي:" ليلى مداني .90

 غشت. رلينب أملانيا ةالاقتصاديو  والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي املركز ،منشورات

0392. 

 القانون  يف الدكتوراه شهادة لنيل رسالة ،"الدولي القانون  في للمهاجرين القانونية الحماية" عبابسة، حمزة  .90

 /0392.2017 الجامعية السنة الجزائر، تلمسان بلقايد، أبوبكر جامعة العام،
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 أطروحة ،"بأوروبا املغاربة املهاجرين حالة للهجرة، بيةو ألاور  السياسة في إلانسان حقوق " بولنوار، هشام  .92

 تماعية،والاج ةالاقتصاديو  القانونية العلوم كلية السياسية، والعلوم العام القانون  في الدكتوراه لنيل

 .0392/ 0392 الجامعية السنة مراكش،

 باللغة األجنبية:

1.    Abdelhamid Eljamri, Instruments juridiques internationaux relatifs à la protection des 

migrants : Le cas des migrants de retour, Organisation Internationale du Travail ITC-ILO, 

Dakar, 26-30 octobre 2009. 

2.   Ahmed Chaarani ، "La mouvance islamiste au Maroc du 11 septembre2001 aux attentats 

de Casablanca du 16 Mai2003». Karthala ، Paris ، Editions2004. 

3. Antonio Cassese « la prise en compte de la jurisprudence de Strasbourg par les juridiction 

pénale international »in, Gérard Cohen-Jonathan et Jean – Françoise Flauss.(dir), le 

rayonnement international de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, 

institut international des droits de l’homme colloque –droit et justice –Bruylant, 2005. 

4.  Caroline lantero, le Droit des réfugiés, entre droits de l’homme et gestion de l’immigration, 

Editions Bruylant et Edition Yvon blais, Belgique, 2010. 

5.  Christine Bertrand, L’immigration dans l’union européenne Aspect actuels de droit interne 

et droit européen, Paris, L’harmattan, 2008. 

6.   Dionisio Anzilotti, La responsabilité internationale des États à raison des dommages 

soufferts par les étrangers », Dalloz, Paris, 2012. 

7.  Elisabeth Lambert –Abed el gawad « le rayonnement international de la jurisprudence de 

la cour européenne des droits de l’homme à l’égard de la commission Africain des droits 

de l’homme est peuples » in, Gérard Cohen- Jonathan et Jean – Françoise Flauss.(dir).   

8. Erika Feller et autres, « La Protection Des Réfugiés En Droit International », UNHCR, 

Bruxelles, Belgique, Edition Larcier, 2008. 

9. Gilles Ivaldi. Enjeux sécuritaires et droites populistes en Europe. Institut d’Etudes 

Politiques de Grenoble, 2002. 

10. Jeff Crisp, « Distinction vitale, les états ont de plus en plus de difficultés à distinguer les 

réfugiés des migrants, Refugiés, n°148, vol 4, 2007. 

11.  Patrick Dollat, La citoyenneté européenne théorie et statuts, Bruxelles, Bruylant, 2008. 

12.  Vincent Chetail, Code de Droit international des Migrations, Editions Bruylant, Belgique, 

2008. 

13. Yannis Ktistakis, la protection des migrants au titre de la convention européenne des droits 

de l’homme et de la charte sociale européenne, Manuel à l’usage des juristes, Editions du 

Conseil de l’Europe, Paris, Février 2014  
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 د.   هاشم علوي عبدهللا مقيبل

 

أستاذ القانون الدولي العام واملنظمات الدولية املساعد 

الجمهورية اليمنية  - جامعة ألاحقاف  
 

 الجنسية( وعديمي واملشردين والنازحين والالجئين املهاجرين وواجبات )حقوق 

 
 :امللخص

 

ما تمر به املجتمعات من مظاهر متعددة للهجرة ومع قيام الاحتياج لتحديد وابراز مفاهيم الواقع الدولي في ظل 

فقد سعينا في هذا البحث لتسليط الضوء على بيان حقوق وواجبات املهاجرين والالجئين والنازحين واملشردين 

ة من خالل عرض تعاريفها على وجه الدق وعديمي الجنسية مع بيان أوجه التشابه والاختالف بين هذه املسميات

 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
ً
م 9121وتحديد ما يترتب على ذلك من آثار في ظل التحديات املعاصرة انطالقا

 بالبروتوكول الخاص لعام 9129واتفاقية 
ً
 إلى أعمال مفوضية ألامم املتحدة وغيرها من 9122م، ومرورا

ً
م وصوال

ت ذات الاختصاص، اضافة إلى ما سبق فإن هذه الدراسة ستسعى ايضا لتقديم اثراء معرفي و الجها الاتفاقياتا

للوعي املجتمعي فيما يتعلق بتطوير مفاهيم الهجرة وتمييزها عن ما يشتبه بها لتحقيق رؤية واضحة املعالم 

 للهجرة واللجوء وما يتعلق بهما
 

 

   نبذة تعريفية عن الباحث:
 

دكتوراه في القانون الدولي إلانساني، محاضر بجامعة ألاحقاف كلية الشريعة والقانون، ومتخصص في تدريس القانون 

 قان ثمالدولي واملنظمات الدولية، يعد الباحث أول باحث حضرمي في القانون الدولي إلانساني 
ً
ونيا تعيينه مستشارا

جين بجامعة ألاحقاف، ومديرا مجلة القانون بها، كما يعد الباحث بجامعة ألاحقاف، كما عين رئيسا لوحدة شؤون الخري

 في مجلة العلوم السياسية والقانونية التابعة للمركز الديموقراطي بأملانيا، قام الباحث بنشر
ً
 محكما

ً
كثر من أ عضوا

تراث خمسة أبحاث محكمة في مجال تخصصه، وقدم الكثير من املؤلفات في مجال العطاء العلمي وتحقيق ال

الاسالمي،كما شارك الباحث في إلاشراف على عشرات الرسائل الجامعية في مرحلة البكالوريوس واملاجستير، كما شارك 

 في العديد من الندوات وورش العمل املحلية والدولية
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 مقدمة:
ا يتبع واللجوء وممنذ مطلع الخمسينيات بدأ املجتمع الدولي للسعي لتنظيم مفاهيم وإدارة الهجرة الدولية   

 لتغير الظروف الدولية وازدياد واقع املتغيرات، وذلك باتخاذ الوسائل النظامية وآلامنة عبر املعاهدات 
ً
ذلك نظرا

والاتفاقية الدولية، ومن خالل جميع ذلك برزت في الواقع الدولي عدد من املصطلحات ذات الدالالت الخاصة 

ة والتشريد والنزوح وغيرها، وأصبحت لتلك املصطلحات الصدى كمصطلح الهجرة واللجوء وانعدام الجنسي

الكبير في ألاوساط الدولية، في حين أن لكل مصطلح استخدام خاص ومفهوم ذاتي ال يشتبه بغيره، ويترتب على 

 لواقعها وأسباب نشأتها.
ً
 لحال الفئة وتبعا

ً
 ذلك واجبات وحقوق خاصة تبعا

 الوقوف على تلك املصطلحات وتحقيق ونتيجة لالهتمام الدولي بمسائل 
ً
الهجرة واللجوء وما يتبعهما أصبح الزما

معانيها وربطها بالواقع الدولي وبيان ما يترتب عليها من حقوق وواجبات والتفريق بينها وبين ما يشتبه بها، ومن 

 عليها . يترتبخالل هذا البحث سنتعرف إن شاء هللا على بيان تفصيلي ملعاني تلك املصطلحات وبيان ما 

 :أهمية البحث

تبرز أهمية البحث في ما يقدمه من تعريف دقيق ملصطلحات الهجرة واللجوء والنزوح )التشريد الداخلي( 

لدولية ا الاتفاقياتوانعدام الجنسية، وما ينتج عن ذلك من آثار في الحقوق والواجبات، وتسليط الضوء على ا

دول وبيان الخصائص القانونية الدولية املمنوحة لهم وما يترتب التي نظمت حقوق هذه الفئات ضمن حدود ال

 عليها من التزامات.

 :مشكلة البحث 

يبرز هذه البحث إشكالية تتعلق بهذه الفئات من حيث معرفة مدلولها القانوني ، ومقدار ما تتمتع به هذه الفئات 

ا عدد الحقوق، ومن خالل ذلك فأنه تنش ئ لدين من حماية قانونية في ظل املعاهدات القانونية التي أثبتت لها تلك

 من التساؤالت في هذا املجال يمكن اجمالها في :

الدولية وما آثار تلك الحقوق والواجبات؟  الاتفاقياتما هو تعريف املهاجر؟ وما هي حقوقه وواجباته في ظل ا

 وما الفرق بينه وبين الالجئ والنازح وعديم الجنسية؟

( وعديم الجنسية .وكذلك يمكن أن توجه 
ً
 نفس ألاسئلة بالنسبة لالجئ والنازح ) املشرد داخليا

 حدود البحث

 تتحدد حدود البحث في معرفة حقوق وواجبات وتعريف املصطلحات التالية:

( وعديمي الجنسية.
ً
 املهاجرين والالجئين والنازحين )املشردين داخليا
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صفي والتحليلي من خالل دراسة نقطة البحث واملتمثلة اعتمدت في هذا البحث على املنهج الو  : منهج البحث

في تعريف املهاجر والالجئ والنازح وعديم الجنسية ثم وصف مكونات كل مصطلح ثم تحليلها بغرض الوقوف 

على بيان حقوقها وواجباتها، كما اعتمدت في هذا البحث على املنهج الاستقرائي وذلك بتتبع الحقوق والواجبات 

لدولية والقوانين الداخلية، اضافة الى املنهج الاستداللي وبيان نتائجه واملعتمد على املقارنة وبين أوجه في املواثيق ا

 الاختالف والاتفاق بين هذه الفئات.

o البحث محتويات 

o املبحث ألاول: املهاجرون 

o املطلب ألاول: تعريف املهاجرين في اللغة والاصطالح القانوني 

o  املطلب الثاني: حقوق املهاجرين في القانون 

o املطلب الثالث: واجبات املهاجرين 

o  املبحث الثاني: الالجئون 

o  املطلب ألاول: تعريف الالجئين في اللغة و الاصطالح القانون 

o  املطلب الثاني: حقوق الالجئين في القانون 

o ناملطلب الثالث: واجبات الالجئي 

o  (املبحث الثالث: النازحون )املشر
ً
 دون داخليا

o املطلب ألاول: تعريف النازحين واملشردين في اللغة والاصطالح القانوني 

o  املطلب الثاني: حقوق النازحين واملشردين في القانون 

o املطلب الثالث: واجبات النازحين واملشردين 

o  عديمو الجنسيةالرابعاملبحث : 

o املطلب ألاول: تعريف عديمي الجنسية 

o  عديمي الجنسيةاملطلب الثاني: حقوق 

o املطلب الثالث: واجبات عديمي الجنسية 

 

 املبحث ألاول: املهاجرون

إن ظاهرة الهجرة تعتبر من الظواهر املنتشرة في وقتنا الحاضر، وفي ظل تعدد ألاسباب الداعية لها وتغيرات 

بلورة قيقتها و الظروف وألاوضاع تبقى هذه الظاهرة محل دراسة الكثير من املختصين؛ من أجل الوقوف على ح

ألاسباب الداعية لها، وايجاد الحلول ملا يترتب عليها من مشاكل سواء على املستوى الشخص ي أو املجتمعي 

 في إطار الهجرة غير النظامية، وبناء على ما سبق ومن أجل ايجاد تصور شامل لهذه الظاهرة وجب 
ً
وخصوصا
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م يان حقوقهم وواجباتهم مع السعي لبيان الفرق بينهتحليلها عن طريق التعرف الدقيق على معنى املهاجرين وب

 وبين من يشتبه بهم كالالجئين، وهذا ما سنتعرض له بالتفصيل من خالل املطالب التالية:

 املطلب ألاول: تعريف املهاجرين في اللغة والاصالح القانوني

 تعريف املهاجرين في اللغة:

ف الهجرة في اللغة بأنها: مشتقة من  عرَّ
ُ
ُر ضد الوصلت   ،الَهجا

ً
رانا  وِهجا

ً
را   ،وقد َهَجَرُه َهجا

ُ
َرة  ، والاسم الِهجا

ُ
هاجرة وامل

 م(.0052)الفارابي، التقاطُع  هو من أرٍض إلى أرٍض: ترُك ألاولى للثانية والَتهاُجر

 واملهاجرون: جمع مهاجر،  
ً
َدا

َ
َن َبل

َ
و َسك

َ
، أ و َحَضِرّيٍ

َ
َده من َبدوّيٍ أ

َ
ُهَو ُمهاِجٌر فكلُّ َمن فاَرَق َبل

َ
َر، ف

َ
خ
َ
 آ

 م(.0051)الزبيدي،

م( إلى أنه يمكن يطلق لفظ الهجرة في اللغة ويراد بها عموم املفارقة، فمفارق املعصية 0051وقد أشار الزبيدي )

مهاجر لها ويقال في ذلك فالن هجر املعصية) املرجع السابق(، ومما سبق يمكن القول أن املهاجر في اللغة هو 

 نه إلى مكان آخر .املفارق ملوط

 تعريف املهاجرين في الاصطالح القانوني:

، في 
ً
ابتداء يمكن القول أنه ال يوجد هناك تعريف دقيق ومحدد وجامع للمهاجرين في القانون الدولي خصوصا

 الدولية الجهد إليجاد تعريف الاتفاقياتحين أنه قد بذلت بعض املنظمات الدولية وبعض الدول عن طريق ا

فهوم املهاجر بشكل تفصيلي وذلك بهدف تحديد ألاشخاص املكتسبين لهذه الصفات، وما يترتب عليها يتناول م

 لذلك، والسبب ف الاتفاقياتمن حقوق وواجبات قانونية، ولكن لألسف لم تستطع تلك ا
ً
 محددا

ً
ي أن تضع نمطا

 ة.يالاقتصادذلك يرجع إلى أن الهجرة تتأثر باالعتبارات السياسية والاجتماعية و 

خاص ألاشوفي إطار الجهود املبذولة لتعريف املهاجرين فقد عرفت منظمة العفو الدولية املهاجرين بأنهم:  

  (Amnesty International,2021خارج بلدانهم ألاصلية، من غير طالبي اللجوء أو الالجئين )ن ياملقيم

https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/refugees-asylum-seekers-

and-migrants/. 

ه أيُّ شخٍص يتنّقُل أو سبَق وأن تنّقل عبر الحد وقد عرفت منظمة الهجرة الدولية املهاجر:
ّ
من وِد الدولّية أو ضبأن

ص؛ ما إذا كان هحدوِد الّدولة ذات
ّ
عتاد، وبغّض الّنظر عن الوضع القانونّي للشخ

ُ
ا، بعيًدا عن مكان إقامتِه امل

ا؛  ا أو قسريًّ  ()املكتب القطري بجمهورية مصر، د.تألاسباب التي أّدت إلى التنّقل؛ أو مّدة إلاقامةأو التنّقل طوعيًّ

https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/
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 https://egypt.iom.int/ar/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%9F 

 مؤقتة أو دائمة فيل شخص يعيش بصفة ك وقد أضافت اليونسكو في تعريف املهاجر بأنه:

، في حين قد عرفته إدارة ألامم املتحدة للشؤون ا ز بلده الذي لم يولد فيه، واكتسب منه مرك
ً
ة قتصاديالااجتماعيا

، بحيث يصبح بلد  07والاجتماعية بأنه: الشخص الذي يتنقل إلى بلد غير بلد إلاقامة املعتادة ملدة تتجاوز 
ً
شهرا

الجديد، و قد عرف املهاجرين املجلس الدولي لسياسات حقوق إلانسان بأنهم:  املقصد هو بلد إلاقامة املعتاد

 اياها، وال يعتبرون في الدولة املتواجدين على إقليمهرعافراد املتواجدون خارج إقليم الدولة التي يعتبرون من ألا 

 ونيةإلايواء، وال مدى قانالجئين، وال وطنيين، وال أعضاء بعثة دبلوماسية، وال يهم طريقة تجاوزهم لحدود دولة 

 (.م7202عبابسة ،)إقامتهم فيها

 ومن خالل التعاريف السابقة يمكن القول: 

أنها قد اتفقت على أن املهاجر هو الشخص الذي يغادر موطنه ولم يكن من طالبي اللجوء، كذلك يمكن القول 

، ة إال للشخص الطبيعيأن الهجرة لصيقة بالشخص الطبيعي فجميع التعاريف السابقة لم تنسب الهجر 

 مستبعدة بذلك ألاشخاص املعنوية بكل أشكالها.

كما اتفقت على أن من صفة املهاجر أن يترك بلد إلاقامة والترك هنا بمعنى املغادرة، بغض النظر عن جنسية 

 
ً
 ماديا

ً
قال الشخص انتاملهاجر ودولته، والترك هنا يتمثل في التصرف املادي املؤدي للخروج التام، فال يعد تركا

( 
ً
 (.7222الشامي، ملقر البعثات لدبلوماسية مثال

و ، فالخروج بهدف العالج أالاستقراركما يفهم من التعاريف السابقة أن املهاجر يجب أن تكون هجرته بهدف 

 السياحة ال يكسب الشخص صفة املهاجر مهما طالت إلاقامة.

قد  الرئيس ي بين املهاجر وما يشتبه به كالالجئ في أن املهاجرفي حين أنه قد سعى بعض الباحثين إليجاد الفارق   

غادر بلده بكامل إرادته دون ضغوط عرقية أو دينية، بل كل ما يسعى إليه هو في الغالب تحسين لوضع اقتصادي 

 بذلك إيجاد فرص عملية تساعده على ترتيب أموره ف
ً
 يمعين، أو تطوير مهاراته التي لم تستغل في موطنه محاوال

 (. .720،عرفة ؛ 7272، الضناوي موطنه ألاصلي بشكل أفضل )

وعند التدقيق نجد أن وصف املهاجر بكونه قد غادر موطنه بكامل إرادته دون ضغوط ال يتناسب مع تعريف 

، كما أنا نؤيد ما ذهب إليه بعض الباحثين في تفريقهم املذكور 
ً
منظمة الهجرة الدولية للمهاجر كما بيناه سابقا

هي الصفة املهيمنة على غالب املهاجرين، اضافة إلى الحاجة إليجاد  الاقتصاديأن صفة التحسين للوضع كون 

 تعريف دقيق للمهاجر والتفريق بينه وبين ما يشتبه به.

https://egypt.iom.int/ar/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%9F
https://egypt.iom.int/ar/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%9F
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 املطلب الثاني: حقوق املهاجرين في القانون 

 امل
ً
، فهم سانيةالانتعلقة بالذات ألاصل أن املهاجرين يتمتعون بكافة الحقوق التي يتمتع بها غيرهم وخصوصا

عبارة عن حالة إنسانية حالت الظروف أو الرغبة في خروجهم من أوطانهم، وبالتالي فإننا نجد أن معظم 

وخصوصا املتعلقة بحقوق إلانسان قد سعت لتقديم تلك الحقوق بصورتها املثالية بغض النظر  الاتفاقياتا

 تغيرات في حين أن الحقوق ال تسقط بتلك املتغيرات.عن واقع التطبيق العملي، فالواقع تحكمه امل

الدولية  اتالاتفاقيوبالتالي فاملهاجر باعتباره شخص أجنبي موجود على اراض ي دولة فهو خاضع ومحكوم لعموم ا

العالمي  إلاعالن الاتفاقياتوالتي تشكل في حد ذاتها مرجعية إلثبات الحقوق واملحافظة عليها، ومن أهم تلك ا

قرار الجمعية م)0051إلانسان للمواطنين الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه لعام لحقوق 

(، وقد تضمن ذلك إلاعالن بيان مفهوم مصطلح ألاجنبي في مادته م 0051 ،02/000العامة لألمم املتحدة رقم 

 تمثل تلك الحقوق في:ألاولى، ثم أشار للحقوق التي يتمتع بها ألاجنبي في املادة الخامسة منه حيث ت

o  الحق في الحياة وألامن الشخص ي، وال يتعرض أي أجنبي لالعتقال أو الاحتجاز علي نحو تعسفي، وال يحرم

 .أي أجنبي من حريته إال بناء علي ألاسباب املحددة في القانون ووفقا لإلجراءات الواردة فيه

o  الخصوصيات أو العائلة أو السكن أو املراسالتالحق في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في. 

o لحق في املساواة أمام املحاكم بأنواعها وأمام سائر الهيئات والسلطات املختصة بإقامة العدل، والحق، ا

عند الضرورة، في الاستعانة مجانا بمترجم شفوي في إلاجراءات القضائية وإلاجراءات ألاخرى التي ينص 

 .عليها القانون 

o  اختيار زوج، وفي الزواج، وفي تأمين أسرةالحق في. 

o  الحق في حرية الفكر والرأي والضمير والدين، وال يخضع الحق في الجهر بدينهم أو معتقداتهم إال للقيود

التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية ألامن العام أو النظام أو الصحة العامة أو ألاخالق أو 

 .حرياتهم ألاساسيةحماية حقوق آلاخرين و 

o الحق في الاحتفاظ بلغتهم وثقافتهم وتقاليدهم. 

o  الحق في تحويل املكاسب واملدخرات أو غيرها من ألاصول النقدية الشخصية إلي الخارج، مع مراعاة أنظمة

 .النقد املحلية

بها في  عترفوقد اضاف الفرع الثاني من نفس املادة بعض الحقوق املتعلقة باملجتمعات الديموقراطية وامل

الصكوك الدولية كحق مغادرة البالد، والحق في حرية التعبير، والحق في الاجتماع السلمي، والحق في الانفراد 

بملكية ألاموال، في حين اضافت مواد الاتفاقية العديد من الحقوق العامة والخاصة كحق تجريم تعرض ألاجنبي 

صحية، وحقه في الانضمام للنقابات واملنظمات وغيرها، وحقه للتعذيب، وحقه في العمل في إطار ظروف مأمونة و 

 في التمتع بالرعاية الصحية.
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الدولية الضامنة لحقوق املهاجرين تبرز لنا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال  الاتفاقياتوفي إطار ا

ز العنصري القائم على م وهي اتفاقية تهدف للقضاء على جميع أشكال التميي0021التمييز العنصري لعام 

الشكل او اللون أو الجنس او العرق أو الدين أو غيرها، وتتعهد بمنع وحظر وإزالة كل املمارسات التميزية وتعاقب 

تحدة قرار الجمعية العامة لألمم املعليها، وبالتالي فيمكن للمهاجر أن يتمتع بضمانات وحقوق هذه الاتفاقية )

 ( . م0021أ د 7022

م واملكونة من 0002نا الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لسنة كما تبرز ل

 مادة فصلت فيها الحقوق التي يتمتع بها العامل املهاجر. .0

، وعدم الانسانيةعن حق العامل في معاملته املعاملة  1. -5فقد تحدث الجزء الثالث من الاتفاقية في املواد 

 دهم أو ضد أسرهم.التمييز ض

عن الحقوق التي يتمتع بها العمال املهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين  12 -2.و تحدث الجزء الرابع منها في املواد 

على الوثائق الالزمة وبالتالي فهم في إطار الوضع النظامي وبناء على ذلك ففهم يتمتعون بالكثير من الحقوق منها 

عمال والتمتع بتطبيق التشريع القانوني للدولة املهاجرين إليها، اضافة إلى حقهم في حرية الانتقال واملساواة في ألا 

تحويل مدخراتهم املالية إلى أسرهم وحرية مزاولة النشاط املناسب لهم وكذلك حقهم في الحماية من الفصل من 

 ألاعمال من غير مبرر.

ألاحكام املنطبقة على فئات خاصة من العمال املهاجرين عن  .2-12في حين تحدث الجزء الخامس منها في املواد 

وأفراد أسرهم وذلك ببيان مالهم من حقوق، وتحدث الجزء السادس من الاتفاقية على تعزيز الظروف السلمية 

، وذلك 20-20واملشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم في املواد من  الانسانيةوالعادلة و 

رورة تشاور اعضاء الاتفاقية على تعزيز الظروف السلمية والعادلة للمهاجرين، في حين تحدثت بقية ببيان ض

املواد عن جملة من الخدمات ألاساسية والتي تقدم ملعالجة مسائل الهجرة، وتحدث الجزء السابع ممن الاتفاقية 

 ختمت ببيان ألاحكام العامة.على كيفية تطبيقها وما يترتب على ألاعضاء عن سريان هذه الاتفاقية، و 

املتحدة  ة والاجتماعية والثقافية التابع لألممالاقتصاديوالاجتماعي املعني بالحقوق  الاقتصاديكما بين املجلس 

م الواجبات التي تلتزم بها الدول وتعتبر كحقوق للمهاجرين، وتتلخص 7202مارس  02في بيانه الصادر بتاريخ 

ظر التمييز سواء كان على أساس الجنسية أو الوضع القانوني، اضافة إلى وجوب تلك الحقوق في استقبالهم وح

 ( ECOSOC,2017ادماج املهاجرين في املجتمع كذلك تحقيق التعاون الدولي لتحقيق املساعدة لهذه الفئة )

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QS

mlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMJbFePxX56jVyNBwivepPdlc2i

Wr%2FQ6ceMNBf%2FWlnXAHlyB1Kv0YZxMat2SCf0tC7MAX5X8skUc5ery

I1kVZ1aq 
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التي بينت حقوق املهاجرين من ذوي ألاوضاع الخاصة كبروتوكول ذوي  الاتفاقياتكما أن هناك العديد من ا

 إلاعاقةالاختياري التفاقية حقوق ألاشخاص ذوي ألاوضاع الخاصة 

اعتمد ونشر على املأل وفتح للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

 م.7222كانون ألاول/ديسمبر  .0، املؤرخ في 20/200

 املطلب الثالث: واجبات املهاجرين في القانون 

عض وق ال تلغي الواجبات، ومن هنا تبرز لنا بألاصل أن كل حقوق تمنح لألفراد يقابلها القيام بالواجبات، فالحق

الواجبات التي تلقى على عاتق املهاجرين بشكل عام، واملتتبع لذلك ألامر يجد أن أغلب التشريعات الوطنية قد 

نصت على تلك الواجبات لتنظيم دخول ألاجانب إلى أراضيها في أي صورة كانوا، في حين أننا نجد أن تلك الواجبات 

م العالقة بين املهاجر والدولة املستضيفة ألامر الذي يقض ي بقيام املهاجر باتباع تلك الواجبات تسعى لتنظي

 لتنظيم الوضع 
ً
حتى يتمتع بكافة الحقوق املمنوحة له من قبل تلك الدولة، كما تسعى تلك الواجبات عموما

لعيش سبل الاقامة وتوفير فرص ا القانون للمهاجر بما يكفل له الحق في ممارسة كافة ألاعمال املتاحة وتيسير

 أن هذه الواجبات بصفتها العامة 
ً
بما يتناسب مع التشريع الوطني لتلك الدول، واضافة ملا سبق يمكن القول ايضا

 تنطبق على جميع الاجانب سواء كانوا مهاجرين أم الجئين أم غيرهم لكونها متعلقة بالجانب التنظيمي.

اتفاق العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية تلك الواجبات  د بيناما من حيث مرجعيتها الدولية فق

إلاعالن الذي أقرته الجمعية العامة لألمم و  والثقافية والاجتماعية ةالاقتصاديالعهد الخاص بالحقوق  واتفاق

من مواطني املتعلق بحقوق ألافراد الذين ليسوا  07/0051/.0تاريخ  02/000املتحدة بموجب قرارها الرقم 

 والواجبات العامة التي تقع على عاتق الاجنبي. البلد الذي يعيشون فيه

واستخالصا مما سبق يمكن القول أن من الواجبات التي يجب على املهاجرين الالتزام بها احترام جميع قوانين 

بين فئة  سعي لنشرهاالدولة املهاجرين اليها؛ وذلك باالطالع عليها والالتزام بتطبيقها وتجنب مخالفتها وال

املهاجرين، فلكل دولة نظام وقوانين داخلية قد تتفق مع غيرها من الدول وقد تختلف، والواجب على املهاجرين 

 احترام جميع تلك القوانين والالتزام بتطبيقها.

 وكما أنه يجب على املهاجرين احترام جميع ألاشخاص بغض النظر عن الجنس أو العمر أو الرأي السياس ي أ

الِعرق أو لون البشرة، وكذلك احترام جميع املؤسسات العامة والخاصة مع احترام جميع العادات والتقاليد 

 السائدة في تلك الدول.

أما ما يتعلق بالواجبات املتصلة بالجانب التنظيمي فإنه يجب على املهاجرين تجديد الوثائق الخاصة بهم، واعالم 

 التواصل معهم مع الحفاظ دائما على تحديث تلك املعلومات عند تغييرها. الجهات املختصة بعناوينهم وأرقام
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 املبحث الثاني: الالجئون 

 املطلب ألاول: تعريف الالجئين في اللغة:

(، وقد تنوعت عبارات أهل اللغة في بيان معنى م 7225 ،مختارالالجئون جمع الجئ، والالجئ في اللغة هو الالئذ )

 واحدا وهو اللوذ عن الفزع أو الخوف. 
ً
 اللجوء وجميع تلك العبارات تعطي معنا

 تعريف الالجئين في الاصطالح القانوني: 

فاقية عام ات الاتفاقياتالدولية عن الالجئين ومركزهم القانوني، ومن أهم تلك ا الاتفاقياتتحدثت العديد من ا

ص يوجد كل شخم الخاصة بوضع الالجئين، وقد نصت تلك الاتفاقية على تعريف مصطلح الالجئ بأنه: 0010

، وبسبب تخوف له ما يبرره من التعرض الضطهاده 0010نتيجة ألحداث وقعت قبل ألاول من يناير سنة 

ارج أو آرائه السياسية، خألسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة 

دولة جنسيته وغير قادر أو ال يريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل بحماية دولته، أو كل شخص ال يتمتع 

بجنسية، ويوجد خارج دولة إقامته املعتادة بسبب تلك الظروف، وال يستطيع أو غير راغب بسبب هذا التخوف 

بوضع الالجئين(  م الخاصة0010. )اتفاقية أن يعود إلى تلك الدولة

https://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16.html. 

خاصة بشعوب محددة، هي شعوب أوروبا املتضررة من ورغم الصفة الدولية لهذه الاتفاقية إال أنها في الواقع 

 ملفاهيم أوروبية، ومن أجل إيجاد حل ملشكلة الالجئين ويالت الحرب العاملية الثانية، لهذا كان التعري
ً
ف وفقا

، وقد شعر فقهاء القانون الدولي بعجز هذه الاتفاقية عن تحقيق ألاوربيين الذين تركوا ديارهم نتيجة الحرب

 نلهذا تم تجاوز هذا الشرط في البروتوكول الخاص بالالجئين الصادر عالغاية منها بسبب التحديد الزمني لها، 

، ليصبح لفظ الالجئ ينطبق على كل من تتوفر فيه الشروط ألاخرى دون تحديد للفترة 0022ألامم املتحدة عام 

 .الزمنية، ولكن التعريف لم تجر عليه أية تعديالت

كما أن هذه الاتفاقية تعاملت مع ألافراد وليس الجماعات، حيث نصت على الاضطهاد الواقع على الشخص 

أو جنسيته أو انتمائه لفئة معينة أو آرائه السياسية، وهذا يدلل على مدى انطباقها على  بسبب عرقه أو دينه

حاالت اللجوء السياس ي لألفراد الذين يتعرضون لالضطهاد من قبل حكوماتهم، أكثر من شمولها لحاالت اللجوء 

 .الجماعية

، فقد م0000يف الصادرة في عام ومن الاتفاقات الدولية التي نصت موادها على تعريف لالجئ، اتفاقية جن

 من تعذيبه أو اضطهاده بسبب جنسه أو دينه أو جنسيته، 
ً
نصت على أن الالجئ هو "كل إنسان يخش ى جديا

 .بسبب أحداث وقعت في البالد التي يحمل جنسيتها م 0010ووجد خارج بالده قبل العاشر من شهر كانون الثاني

https://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16.html
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م والبروتوكوالت امللحقة بها ظهرت هناك محاوالت 0010واتفاقية ونتيجة لهذا القصور في اتفاقية جنيف، 

 لالجئ، من تلك املحاوالت ما قدمته منظمة الوحدة الافريقية  عام 
ً
 ووضوحا

ً
إقليمية لصياغة تعريف أكثر شموال

 من الحروب والنزاعات الداخلية في إفريقيا منذ  م بعد0020
ً
واخر أألاعداد املتزايدة لالجئين ألافارقة هربا

أي شخص بسبب عدوان أو احتالل خارجي أو سيطرة أجنبية أو أحداث ، حيث عرفت الالجئ بأنه: الخمسينيات

تخل بشدة بالنظام العام، إما في جزء أو كل من الدولة التي ينتمي إليها بأصله أو جنسيته، أجبر على ترك مكان 

 .سيتهإقامته املعتادة للبحث عن مكان آخر خارج دولة أصله أو جن

 فقد نص على أن الالجئين: "هم 
ً
 وشمولية

ً
خاص ألاشفي حين كان تعريف الالجئ في إعالن قرطاج أكثر وضوحا

الفارين من بالدهم بسبب تهديد حياتهم أو أمنهم أو حريتهم، بسبب أعمال العنف أو عدوان خارجي أو نزاعات 

 
َّ
" ) بشدة بالنظام العام في بالدهم تداخلية أو خرق عام لحقوق إلانسان، أو أية ظروف أخرى أخل

 .https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3928م( 7220زقوت،

إعالن قرطاج يحمل أهمية كبيرة، فهو يتحدث عن أشخاص أي مجموعات، فارين من بالدهم، بسبب أعمال ف

 من ا
ً
 أن إعالن  الاتفاقياتعنف أو عدوان، مما يعني أن هذا إلاعالن أكثر شمولية وتحديدا

ّ
السابقة جميعها، إال

قرطاج رغم استناده للقانون الدولي في تعريف الالجئ، هو غير ملزم للدول والحكومات، ألنه ليس معاهدة دولية 

 .باملعنى القانوني إنما هو مجرد إعالن خاص بمكان معين وزمان محدد ومجموعات بشرية خاصة

على الشعور باالضطهاد بكافة أشكاله، ويكون خروج الالجئين ومما سبق يمكن القول أن حالة الالجئ قائمة 

ألسباب مرتبطة بالخوف والهروب من مصير يعتريهم وعدم الشعور باألمان، فالخوف يعد السبب الرئيس ي للجوء 

، ومن خالل التعريفات السابقة يمكن القول أن صفة اللجوء ال تنطبق الا على من غادر بالده، وبحسب 
ً
غالبا

الرسمي للمفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم املتحدة فإن صفة الالجئ ال تشمل الهاربين  املوقع

 .https://www.unhcr.orgألسباب مماثلة ألسباب هروب الالجئين. 

علقة باللجوء والالجئين يمكن القول أن هناك خصائص يجب الدولية املت الاتفاقياتومن خالل تتبع العديد من ا

 توفرها في الشخص حتى تنطبق عليه صفة اللجوء وهي :

 من تهديد أو خوف.
ً
 لدولة جديدة، وذلك هربا

ً
 أن يترك الشخص الالجئ دولته ألاصلية متوجها

 على أسس لها مبرراتها املعقولة واملنطقية.
ً
 أن يكون سبب هذا اللجوء مبنيا

جب أن ال يكون الالجئ ممن ذكرتهم املادة ألاولى من اتفاقية ألامم املتحدة لشؤون الالجئين، وهم من ارتكب ي

 جريمة ضد السالم أو جرائم حرب ...الخ

https://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16.html
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 ،
ً
 ولجئ لدولة أكثر أماننا

ً
ومن خالل ما سبق يتضح لنا الفرق بين الالجئ واملهاجر، فالالجئ اضطر للخروج خوفا

غادر بلده بكامل إرادته دون ضغوط عرقية أو دينية، بل كل ما يسعى إليه هو في الغالب  في حين املهاجر قد

 بذلك إيجاد فرص عملية 
ً
تحسين لوضع اقتصادي معين، أو تطوير مهاراته التي لم تستغل في موطنه محاوال

 تساعده على ترتيب أموره في موطنه ألاصلي بشكل أفضل.

 القانون  املطلب الثاني: حقوق الالجئين في

الدولية  اتالاتفاقييتمتع الالجئون بعدد من الحقوق املكفولة بالحماية الدولية واملنصوص عليها في عدد من ا 

 منها:

 من الحقوق التي يتمتع بها الالجئ واملؤيدة 0000اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
ً
م، حيث بينت هذه الاتفاقية عددا

( واملتمثلة في ضرورة معاملة البلد املضيف لالجئ معاملة 00املادة ) بالحماية القانونية، منها ما نصت عليه

 إلى أنهم ال يتمتعون كالجئينتفضيلية، وعدم معاملته كعدو على أساس الجنسية التي ينتمي إليها؛ 
ً
بحماية  نظرا

 .أية حكومة

جب محاربة بالحماية بمو  يتمتع الالجئون من بين مواطني أي دولة محايدة في حالة إقامتهم في أراض ي دولةكما 

 .الاتفاقية الرابعة، وذلك إذا لم تكن هناك عالقات دبلوماسية بين دولتهم والدولة املحاربة

بلد  إلى  تقض ي اتفاقية جنيف الرابعة من جهة أخرى بأنه " ال يجوز نقل أي شخص محمي في أي حالفي حين 

 0، الفقرة 01نية " ) مبدأ عدم جواز الطرد ، املادة يخش ى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدي

 (، كما حثت الدول على ضرورة جمع شمل ألاسر املشتتة بهدف حفظ الحياة ألاسرية لالجئ.من الاتفاقية الرابعة

م، حيث تلزم 0010املعنية بحماية حقوق الالجئين تبرز لنا اتفاقية جنيف لالجئين لعام  الاتفاقياتوفي إطار ا 

الاتفاقية جميع ألاطراف املوقعة عليها بضرورة حماية الالجئين، كما أضافت العديد من الحقوق املتعلقة هذه 

م مكملة التفاقية 0010م، وقد جاءت اتفاقية 0005بالجانب إلانساني من خالل إلاعالن العالمي لسنة 

ة الاقتصاديمثل الحقوق  م كونها قد أضافت العديد من الحقوق ألاساسية التي يتمتع بها الالجئ،0000

 م(.7221والاجتماعية ...الخ )علوان ،

م فإنها تبين بوضوح من هو الالجئ ونوع الحماية القانونية، وغير ذلك من املساعدات 0010وفي اطار اتفاقية 

 والحقوق الاجتماعية التي يجب أن يحصل عليها من ألاطراف الوطنية املوقعة على هذه الوثيقة، وهي تحدد بقدر

متساو التزامات الالجئ تجاه الحكومات املضيفة، كما تحدد بعض الفئات املعينة من ألاشخاص، من قبيل 

أول اتفاقية دولية حقيقية تتناول  إلارهابيين غير املؤهلين للحصول على صفة الالجئ، وتعتبر هذه الاتفاقية

ان ألاساسية التي يجب أن تكون على النواحي الجوهرية من حياة الالجئ. وقد بينت مجموعة من حقوق إلانس
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ألاقل معادلة للحريات التي يتمتع بها الرعايا ألاجانب في بلد ما، وفى العديد من الحاالت، املمنوحة ملواطني تلك 

الدولة. وتعترف هذه الاتفاقية بالنطاق الدولي ألزمات الالجئين، وضرورة توافر تعاون دولي، بما في ذلك اقتسام 

 .الدول، من أجل معالجة املشكلةألاعباء بين 

م بإزالة الحدود الجغرافية والزمنية الواردة في الاتفاقية ألاصلية التي كان ال يسمح 0022كما عني بروتوكول عام 

م، 0010يناير/كانون الثاني  0بموجبها إال لألشخاص الذين أصبحوا الجئين نتيجة ألحداث وقعت في أوروبا قبل 

 الخاصين بوضع الالجئين( 0022وبروتوكول  0010الالجئ )اتفاقية بطلب الحصول على صفة 

https://www.unhcr.org/ar/5355f64e6.html . 

وعليه يتبين لنا سعي املجتمع الدولي لضبط وضع الالجئين في ظل التزايد املستمر للجوء، وحث الدول على  

لتزام بالتطبيق وليس فقط في مدى وجود أو عدم وجود معاهدات تتعلق باملوضوع، واضافة إلى ما سبق فقد الا

منح املجتمع الدولي طالب اللجوء في حال تم رفض طلب لجوئه في أن يقدم طعن على قرار الرفض لدى السلطة 

أو يقدمه للمحكمة ألاوربية لحقوق  القضائية واملمثلة في املحكمة الدستوري العليا بعد مروه بعدة مراحل،

 م(.7200إلانسان )محي الدين،

 لتحقيق معاملة الالجئين معاملة  الاتفاقياتومما سبق يمكن القول أن هذه ا
ً
والقرارات لدولية قد سعت فعليا

 ألاشخاص الشرعيين املقيمين داخل الدولة والتمتع بكافة الحقوق املمنوحة لهم في هذا املجال.

 نثالث: واجبات الالجئياملطلب ال

 بالتزامه 
ً
بمقابل ما يستفيده الالجئ من حقوق فإنه يقع على كاهله بعض الواجبات، وتتمثل تلك الواجبات غالبا

بدستور الدولة املضيفة، وما يتبع ذلك الدستور من قوانين وأنظمة، كما يجب عليه تجنب مباشرة أي نشاط 

ى أمن الدولة املضيفة أو نظامها العام وكل ما يمكن أن يترتب عليه يترتب عليه ضرر مباشر عليه كالجئ أو عل

اضرار باملصلحة العامة  كما نصت عليه بعض القوانين الداخلية لبعض الدول) املفوضية السامية لألمم 

-https://help.unhcr.org/cyprus/ar/refugees-rightsاملتحدة لشؤون الالجئين. قبرص( 

and-duties/refugee-duties/  . 

اضافة إلى ذلك فإن من الواجبات التي يلزم بها الالجئ أن يتجنب املشاركة في أي نشاط قد يتعارض مع مبادئ 

 القانون الدولي العام وألامم املتحدة.

 واملنظمة في 
ً
 عن واجبات املهاجرين املشار إليها سابقا

ً
وبالعموم يمكن القول أن واجبات الالجئين ال تختلف كثيرا

 ةيالاقتصادالعهد الخاص بالحقوق  واتفاقاتفاق العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية  إطار

تاريخ  02/000إلاعالن الذي أقرته الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب قرارها الرقم و  والثقافية والاجتماعية

https://www.unhcr.org/ar/5355f64e6.html
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امة والواجبات الع الذي يعيشون فيهاملتعلق بحقوق ألافراد الذين ليسوا من مواطني البلد  07/0051/.0

 التي تقع على عاتق الاجنبي.

: )
ً
 املبحث الثالث: النازحون )املشردون داخليا

( في اللغة :
ً
 املطلب ألاول: تعريف النازحين)املشردون داخليا

ء من بلد االنازحون جمع نازح، والنازح مشتق من الفعل نزح فهو نازح، والنزح هو البعد والنزيح البعيد، يقال ج

م(، وبناء على هذا املعنى يكون معنى النازح هو الشخص البعيد من موطنه 0051نزيح أي بعيد )الزبيدي،

 ومكانه.

. وأما التشريد فمعناه الطرد، 
ً
 شريدا

ً
دته: جعلته طريدا ٌد شريد، أي: طريد. وشردته وطرَّ يان أبن ح)ورجٌل ُمشرَّ

 (.م.005

ى املشردين في اللغة هم من طردوا من وشردوا، وعليه يمكن القول أن املعاني وبناء على ذلك يمكن القول أن معن

 املتعارف عليها في واقع الاستخدام الدولي له مرجعيته في اللغة.

( في الاصطالح القانوني:
ً
 يحصل هناك تداخل كبير عند الحديث عن تحقيق تعريف النازحين )املشردون داخليا

( لشبهه الكبير بالالجئ، فالنازح والالجئ كالهما قد حصل لهما ما  املعنى الدقيق للفظ النازح )
ً
املشرد داخليا

يجبرهما على مغادرة مكان الاقامة، وكالهما قد تعرضا لظروف الزمت عليهما القيام بتلك املغادرة، إال أن ما يميز 

ومة حماية دولته حتى وان كانت حكالنازح عن الالجئ أن النازح لم يعبر الحدود الدولية ولم يطلب اللجوء فهو في 

دولته هي املتسببة في نزوحه، بخالف الالجئ واملهاجر بشكل عام فعنصر البقاء في اطار الدولة من عدمه هو 

 الفرق الرئيس ي بين النازح وغيره.

 
ً
 إذ أن الدول تتعامل مع املهاجرين بموجب قوانينها وإجرا وتحقيق هذا الفارق بينمها يعتبر أمرا

ً
ها الخاصة ءاتمهما

بالهجرة، ومع الالجئين بموجب قواعد حماية الالجئين واللجوء املحّددة في التشريعات الوطنية والقانون الدولي 

 هاكاتوانتأما النازح فهو الشخص الذي يغادر مدينته أو قريته بسبب حدوث النزاعات املسلحة ، على حد سواء

 .ءيعتبر الجئ بسبب عدم مغادرته الحدود الدولية لطلب اللجوحقوق إلانسان والكوارث الطبيعية إال أنه ال 

( الوارد في املبادئ التوجيهية بشأن التشرد 
ً
ويعد تعريف ألاشخاص النازحين داخل بلدانهم ) املشردين داخليا

 في املجتمع الدولي، حيث يعرفهم بأنهم: 
ً
الداخلي الصادرة عن ألامم املتحدة هو التعريف ألاكثر استخداما

ألاشخاص أو مجموعة ألاشخاص الذين اجبروا أو اضطروا للهرب أو ترك ديارهم أو أماكن إقامتهم املعتادة، "

وبخاصة كنتيجة لنزاع مسلح أو حاالت عنف عام او انتهاكات لحقوق الانسان أو كوارث طبيعية أو من صنع 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  445  - 

 UN doc)ية املعروفة للدولة"إلانسان، أو لتفادي آثار هذه ألاوضاع، ولكنهم لم يعبروا الحدود الدول

.E/CN.4/1998/53/ADD.2 of 11 February 1998) 

دين املشـــر ألافريقي لحماية ومساعدة ألاشخاص  الاتحادم، اعتمدت الدول ألافريقية اتفاقية 7220في أكتوبر 

ليـا النازحيـن داخ ألاشخاصبحمايـة  تقضـي إلاطالقتعـد أول معاهـدة دوليـة علـى  والتـــي (اتفاقيـــة كامبـــا( داخليـــا

 عبـــر قـــارة بأكملهـــا، مـــا يعـــد إنجـــا وحمايتهـم
ً
 مهما

ً
 بعد.برغـم عـدم دخولهـا حيـز النفـاذ  زا

 
ً
ــة املهمـ يإلانسان علـــى الكثيـــر مـــن أحـــكام القانـــون الدولـــيوتشمل الاتفاقية الجديدة املعنية بالنازحين داخليا

وهـــي تتجـــاوز معاهـــدات القانـــون الدولـــي ، الفاعلـــة مـــن غيـــر الـــدول علـــى حـــد ســـواء امللزمـــة للـــدول وللجهـــاتو 

والطوعيـة والحصـول علـى تعويضـات أو غيرهـا  آلامنةالخاصـة بالعـودة  فـــي بعـــض الجوانـــب، كالقواعـــد إلانساني

 .أشـكال الجبـر مـن

وينبغي أن نشير هنا وبحسب اطالعنا إلى أن مصطلح التشريد الداخلي ال يفهم منه باملخالفة وجود تشريد خارجي 

 فكل تشريد خارجي هو في الواقع القانوني يعتبر لجوًء. 

 ( في القانون:
ً
 املطلب الثاني: حقوق النازحين ) املشردون داخليا

، املتعلقة بوضع الالجئين م0010ألة النازحين تعادل اتفاقية عام توجد اتفاقية تتناول مس ال
ً
 واملشار اليها سابقا

إال أن القانون الدولي يحمي ألاشخاص من النزوح ويوفر لهم الحماية عندما ينزحون بموجب مجموعة من 

نزاع ود وجفي حالة  القانون الدولي إلانساني القانون الدولي لحقوق إلانسان والقانون الوطني القوانين، وهي

لمبادئ إلارشادية املتعلقة بالنزوح الداخلي التي تقوم على هذين القانونين، والتي توفر إرشادات ، اضافة لمسلح

وينص القانون الدولي إلانساني على حماية السكان من النزوح بصفتهم ، مفيدة بشأن جوانب محددة للنـزوح

 يشاركوا مباشرة في 
ّ
 .ألاعمال العدائيةمدنيين، شريطة أال

 داخل بلدانهم من جراء في حين 
ً
 من حاالت العنف ارتفاع النزاعات املسلحة أو غيرهايشهد عدد النازحين قسرا

ً
ا

 منذ بداية هذا القرن 
ً
بحسب تقرير لجنة  مليون شخص 02، 7202وقد فاق هذا العدد في عام  ،مطردا

-https://www.icrc.org/ar/war-and-law/protected-persons/the-humanitarian(2.م،نوفمبر727الصليب ألاحمر)

challenges-displaced . 

 على عقب وتتسبب في تدني مستوى ا
ً
ر إلانتاج ملعيشة وفي تدهو وتقلب هذه الظاهرة حياة مجتمعات برمتها رأسا

 ما يكون وغال، الزراعي وعجلة الاقتصاد فُتفض ي في أغلب ألاحيان إلى زعزعة طويلة ألامد لالستقرار في البلد
ً
با

 للبقاء على قيد الحياة حين ال توجد حيلة سوى املغادرة للهروب من الخطر الداهم
ً
ر وقد ُيضط ،النزوح خيارا

ضطر امل، يرة وعاجلة للغاية فُيرغم الفارون على ترك كل ش يء خلفهمالناس إلى الفرار في ظروف عس
ُ
جتمعات وت

 إلى أن تتقاسم مع النازحين الوافدين ما يتوفر لها من موارد، فيزداد الضغط 
ً
املضيفة رغم ظروفها الصعبة أصال

https://www.icrc.org/ar/war-and-law/protected-persons/the-humanitarian-challenges-displaced
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/protected-persons/the-humanitarian-challenges-displaced
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/protected-persons/the-humanitarian-challenges-displaced
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ة و التعليم تلبيعلى ألاراض ي الزراعية واملياه واملراعي. ويتعذر على مرافق الخدمات ألاساسية كالصحة أ

 إلى مواجهات عنيفة بين املقيمين والنازحين
ً
 .الاحتياجات الهائلة. وقد تتحّول التوترات الحادة أحيانا

( فتتمثل ابتداء بالحماية املكفولة بموجب العديد 
ً
أما بالنسبة للحقوق التي يتمتع بها النازحون ) املشردون داخليا

ة الصريحة اليهم فيها، ولكن باإلمكان تمتعهم بتلك الحقوق لعالقتها من الصكوك القانونية، رغم عدم الاشار 

بالجانب إلانساني، ومن أهم تلك الصكوك قانون حقوق إلانساني والقانون الدولي إلانساني وخصوصا إذا كان 

 النازحون قد تضرروا بسبب النزاع املسلح.

سكان، وإذا حدث نزوح فإن ألاشخاص النازحين في حين أن القانون الدولي إلانساني يحظر التسبب في نزوح ال

يتمتعون بالحماية نفسها املكفولة لغيرهم من املدنيين، وعلى الطرف املسيطر على ألارض تجنيبهم آثار ألاعمال 

 العدائية وكفالة تلبية احتياجاتهم ألاساسية من الطعام واملياه واملأوى.

يد الداخلي والتي تحمل الرقم وقد أشارت وثيقة املبادئ التوجيهية بشأن التشر 

(E/CN.4/1996/52/Add.2 وتشير هذه الوثيقة ،
ً
( إلى جملة من الحقوق التي يتمتع بها املشردون داخليا

القانون الدولي املتعلق بحقوق إلانسان والقانون إلانساني الدولي، وكذلك قانون اللجوء بطريق إلى مبادئ 

، ولكن هناك مجاالت مهمة يقصر القياس. وتخلص إلى أن القانون القائم ي
ً
ر تغطية واسعة للمشردين داخليا

ّ
وف

 عن ذلك، فإن أحكام القانون 
ً
فيها القانون عن توفير ألاساس املالئم لحمايتهم وتقديم املساعدة لهم. وفضال

 فضفاضة تفتقر إلى التركيز وم
ً
 نالقائم مشتتة ضمن مجموعة كبيرة من الصكوك الدولية مما يجعلها أحكاما

 
ً
 .ثم قاصرة عن توفير قدر كاٍف من الحماية واملساعدة للمشردين داخليا

من رصد حاالت التشريد بصورة أكثر فعالية والتحاور  املسؤولين في حين يرتكز هدف هذه الوثيقة على تمكين

؛ ودعوة الدول إلى تطبيق هذه املبادئ 
ً
توفير  فيمع الحكومات وسائر ألاطراف املعنية باسم املشردين داخليا

الوكاالت الدولية  من اجل وقوف تسعىالحماية لهم فضال عن املساعدة وإعادة إلادماج والدعم إلانمائي؛ و 

 مع هذه الفئة. واملنظمات الحكومية الدولية واملنظمات غير الحكومية

رة الوعي ف وإثامن هذه املبادئ أال تكون أداة إقناع تتوافر بها إرشادات عملية فحسب بل وأداة للتثقي والقصد

في إطار السياسة العامة. وباملثل، يمكن لهذه املبادئ أن تـؤدي وظيفة وقائية في إطار الاستجابة املطلوبة على 

 .وجه السرعة ملواجهة أزمة التشريد الداخلي العاملية

( من خالل تقسيمها تل
ً
  كوتعرضت هذه الوثيقة للحقوق التي يتمتع بها النازحون )املشردون داخليا

ً
الحقوق تبعا

 تتعلق باملبادئ العامة كمبدئ املساواة وعدم التمييز والتمتع بالحماية العامة، 
ً
للمبادئ، فجعلت هناك حقوقا

في حين أشارت في الفرع الثاني للمبادئ املتعلقة بالحماية الخاصة من التشريد، وأشارت إلى حظر التشريد 

ار يقض ي بتشريد أشخاص، وفي حالة تحقق ضرورة التشريد التعسفي، كما أكدت تحت هذا املبدأ حظر أي قر 
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يستلزم على السلطات املعنية ايجاد البدائل املمكنة لتجنب التشريد، وتجنب التشريد املنتهك لحق إلانسان في 

( فيما يتعلق بمعرف
ً
 ةالحياة والكرامة والحرية وألامن، كما بينت هذه الاتفاقية حقوق النازحين ) املشردين داخليا

مصيرهم ومصير أقاربهم بل واحترام مقابرهم وحق وصولهم ملقابر أقاربهم ألاموات، كما أشارت إلى إثبات حق 

القانون في كل مكان،  املشردين في الحصول على مستوى معيش ي الئق، وحق الاعتراف بشخصه أمام

، نسانيةالانتفاع باملساعدات اضافة إلى حقهم في التعليم، واختتمت الوثيقة تلك الحقوق ببيان حقهم في الا 

ولها اليهم، وتيسير وص ويقع على عاتق السلطات الوطنية في املقام ألاول مسؤولية وواجب تقديم تلك املساعدات

 وثيقة ألامم املتحدةالدولية للسعي للتقديم اوجه املساعدات لهذه الفئة) الانسانيةكما حثت املنظمات 

E/CN.4/1998/53/Add.2  ،00020./م..) 

:)
ً
 املطلب الثالث: واجبات النازحين) املشردون داخليا

 
ً
( إال أنه يجب عليه أن يتقيد ببعض الواجبات والتي ال تنفك غالبا

ً
رغم صعوبة ما يعانيه النازح )املشرد داخليا

( أن يلتزم بقواعد النظام ا
ً
عام، لعن طبيعة التعامل املجتمعي، وبالتالي فإنه يجب على النازح) املشرد داخليا

وتجنب مخالفة ألانظمة والقوانين العامة، كما يجب عليه أن يلتزم بقواعد واجراءات ألاماكن التي ينزح إليها، 

سواء كانت أماكن عامة أو خاصة كاملخيمات وغيرها، كما أنه وبطبيعة الحال يقع على عاتق النازح )املشرد 

( مسؤولية املحافظة على البيئة بقدر الاستطاعة
ً
لبقاء منطقة النزوح تمثل بيئة صحية ونظيفة، كما  داخليا

 يجب عليه أن أنه ييهئ نفسه لالندماج السلس والفعال مع املجتمع املضيف.

( أن يبحث ويشارك بجٍد إليجاد فرص العيش الكريم وتحسين سبل املعيشة 
ً
كما يتحتم على النازح )املشرد داخليا

 عن مظاهر التسول وغيرها، ومما يجب 
ً
على النازح ايضا أن يهتم بواجب التعليم واملساهمة في ألاعمال بعيدا

التطوعية بقدر الاستطاعة، والقيام بتقديم الخدمات واملساعدة لغيره من النازحين ونقل وتعميم وتبادل النصح 

 وإلارشاد املفيد.

 املبحث الرابع: عديمو الجنسية

 ح القانونياملطلب ألاول: تعريف عديمي الجنسية في اللغة والاصطال 

 تعريف عديم الجنسية في اللغة:

رغم إشارة كتب املعاجم واللغة إلى أن لفظ الجنسية يحتمل النسبة للجنس إال أننا وبعد البحث وجدنا بعض 

املعاجم املتأخرة قد أشارت ملعنى لفظ الجنسية بما يتناسب مع املعنى املشتهر، فقد أشار مؤلفو كتاب املعجم 

 ن جهة انتسابه لشعب أو أمةالصفة التي تلحق بالشخص مالوسيط إلى أن لفظ الجنسية براد به 

  .(م0002،النجارم؛ ا0002،الزيات م؛0002،)مصطفى
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وبالتالي فإنه يمكن القول أن املراد بعديم الجنسية في اللغة هو الفاقد لصفة انتسابه لشعب أو أمة، وبهذا املعنى 

 القانوني.يمكن القول أن معنى انعدام الجنسية في اللغة يقرب منه معناه في الاصطالح 

 تعريف انعدام الجنسية في الاصطالح القانوني:

 في الواقع الدولي ألنها تعكس سيادة الدول وهويتها، 
ً
تعتبر قضية الجنسية والتجنس من أشد القضايا تحسسا

 ما تتمخض عن التوترات والصراعات الداخلية.
ً
 وال غرابة في أن النزاعات التي تنشأ حول حق املواطنة غالبا

ثت خالل القرين الحادي والعشرين زيادة ملحوظة في حاالت انعدام الجنسية في جميع أنحاء العالم وقد حد

وكذلك زيادة الوعي الحقوقي في هذا املجال، وألاصل أن مسألة تقرير املواطنة يعتبر من الشؤون الداخلية للدول، 

 لقواعد القانون الدولي .
ً
 إال أن قرارات الدولة يجوز تقيدها وفقا

يشكل ألاشخاص عديمو الجنسية مشكلة خطيرة للمجتمع الدولي الذي ينتظم حول مفهوم الجنسية فيعتبر و 

 .ألافراد محميين كنتيجة لوضعهم القانوني الوطني وذلك ألنهم ليس لديهم شخصية قانونية دولية مستقلة ذاتًيا

لجنسية أعداء ويجب منحهم الحماية وفي أوقات النزاع ُيحظر على طرٍف في النزاع اعتبار ألاشخاص عديمي ا

(، ويجب منح ألاشخاص عديمي .2املادة  0املمنوحة إلى كل املدنيين تطبيًقا للقانون إلانساني )البروتوكول 

الجنسية الحقوق املمنوحة إلى املواطنين ألاجانب الذين يجدون أنفسهم على أراض ي طرف في النزاع )اتفاقّية 

لك اتفاقيتان دوليتان دخلتا حّيز التنفيذ حالًيا تحاوالن إقرار حّد أدنى من هنا(،و 02-1.املواّد  0جنيف 

 الضمانات لألشخاص عديمي الجنسية بهدف تقليل آلاثار التي قد تسّبب حالة انعدام الجنسية

 وفي إطار تعريف عديم الجنسية يجب أن نفرق بين نوعين من الانعدام:

 ون، والنوع الثاني: عديم الجنسية بحكم الواقع.النوع ألاول: عديم الجنسية بحكم القان 

( منها، بينما أشارت الوثيقة الختامية 0م تعريف الشخص عديم الجنسية في املادة)0010بينت اتفاقية عام 

م لهم 0010م لعديمي الجنسية بحكم ألامر الواقع كما أشارت الوثيقة الختامية التفاقية 0020التفاقية عام 

 بشكل ضمني.

لي فمصطلح شخص عديم الجنسية بحكم أمر الواقع لم يتم افراده وتعريفه بشكل واضح في إطار معاهدة وبالتا

دولية، كما أنه ال يوجد هناك نظام يحدد هذه الفئة ويبين ألاشخاص املنتمين إليها، وقد تمت صياغة الفقرة 

لجة وضع عديمي الجنسية بحكم م بشكل خاص ملحاولة معا0010الثالثة من الوثيقة الختامية التفاقية عام 

الواقع، في حين طالبت هذه التوصية أن تشمل الاتفاقية هذا النوع من الانعدام باعتبار تقدير أسبابهم الشرعية 

م لهؤالء ألاشخاص من أجل السعي لتمتعه 0020املؤدية لوقوعهم في هذا التوصيف، كما اشارت اتفاقية 

 اد يسعون للتمتع بالجنسية.بجنسية فعالة وعدم تهميش واقعهم كأفر 
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وبالتالي تجدر إلاشارة هنا إلى أنه إذا أطلق لفظ شخص عديم الجنسية فإنه ينصرف للشخص الذي تم تعريفه  

 التفاقية عام 
ً
( 75-72مايو7202م أي شخص عديم الجنسية بحكم القانون ) اجتماع الخبراء، 0010وفقا

https://www.refworld.org/docid/4ca1ae002.html. 

 من قبل أي دولة في إطار عمل 0010وقد عرفت اتفاقية 
ً
م عديم الجنسية بأنه "الشخص الذي ال يعتبر مواطنا

تلقون في الوقت يقوانينها" وقد أشارت في املادة الثانية منها على أنه "ال تسري هذه الاتفاقية على ألاشخاص الذين 

الحالي من هيئات أو وكاالت تابعة لألمم املتحدة غير مفوضية ألامم املتحدة السامية لالجئين الحماية واملساعدة، 

 إلقامتهم، وكذلك ألاشخاص الذين 
ً
وكذلك ألاشخاص املعترف بهم من قبل سلطات البلد الذي اتخذوه مكانا

 .الانسانيةائم ضد صدر منهم ما يهدد السلم وألامن ومرتكبي جر 

 أومن خالل القانون الداخلي النافذ للدولة 
ً
وبالتالي يمكن القول أن ألافراد الذين لم يحصلوا على الجنسية تلقائيا

فهم أشخاص عديمي الجنسية بحكم القانون، في حين أن عديمي الجنسية بحكم ألامر الواقع هم أشخاص 

 بها.عاجزون عن إثبات جنسيتهم رغم تمتعهم سابقا 

وبالتالي ونتيجة لهذا التقارب بين الفئتين أشار مشرعو الاتفاقية النهائية الخاصة بعديمي الجنسية بتوصية غير 

ـرد حرم بموجبها ف يأن تنظر كل دولة متعاقدة بعين العطف، عندما تقر بسالمة ألاسباب الت"ملزمة تنص على 

ة لألشخاص توليها الاتفاقي التيإمكانية إيالء ذلك الشخص املعاملة  ييكون مواطنا لها، ف يما من حماية الدولة الت

 ".الجنسية عديمي

 ويجب أن نشير هنا إلى التساؤل التالي:

؟ 
ً
 هل يمكن للشخص عديم الجنسية أن يصير الجئا

م أن جميع ألاشخاص الذين ليست لهم جنسية نافذة فأنهم يتمتعون 0010افترض مشرعو اتفاقية عام 

 ألحكام اتفاقية باملساعد
ً
م واملتعلقة بوضع الالجئين، ومن هنا يمكن الاستئناس بهذا 0010ات الدولية وفقا

 إذا تحقق فيه شرط اللجوء واملتمثل في تحقق الاضطهاد، وقد 
ً
ألامر في امكانية اعتبار عديم الجنسية الجئا

 00م ص7221-00البرملانيين رقم  أشارت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين في كتابها دليل

"إلى أن معظم ألاشخاص عديمي الجنسية الذين يتلقون مساعدات من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون 

الالجئين سواء كانوا عديمي الجنسية بحكم القانون أو بحكم ألامر الواقع ليسوا الجئين، وليس لهم الحق في 

 اللجوء".

 يمي الجنسيةاملطلب الثاني: حقوق عد

هنالك اتفاقيتان دوليتان تحاوالن إقرار حّد أدنى من الضمانات لألشخاص عديمي الجنسية بهدف تقليل آلاثار 

، تتثمل الاتفاقية ألاولى في بيان وضع ألاشخاص عديمي الجنسية، في حين التي قد تسّبب حالة انعدام الجنسية

https://www.refworld.org/docid/4ca1ae002.html


   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  444  - 

كانون ألاول/  .0وقد دخلت حّيز التنفيذ في  ام الجنسية، تتبنى الاتفاقية الثانية السعي لخفض حاالت انعد

فاقّية منح جنسيتها إلى ألاشخاص أنه يجب على على تنص هذه الاتفاقية و  م0021ديسمبر 
ّ
كل دولة طرف في الات

تها أيًضا من كل دولة أن تمنح جنسي وتطلب ،راضيها وبخالف ذلك سيصبحون عديمي الجنسية الذين ولدوا على

ل لتالي يمكن القو ا، وبفرد من أب أو أّم يحمل أي منهما جنسية الدولة املعنية إذا ما كان عديم الجنسيةإلى أي 

فاقّية هو التأكدأن ا
ّ
غم وجود ر  -عديمي الجنسية  من أن كل ألافراد الذين سيكونون  على لهدف ألاساس ي من الات

وال  ،معينة هم الحصول أو الحفاظ على جنسيةيمكن -روابط تربطهم بدولة مثل امليالد أو النسب أو إلاقامة 

ي بإنشاء جهاز ضمن إطار عمل  وص ِ
ُ
فاقّية على حقوق محّددة لألشخاص عديمي الجنسية، ولكنها ت

ّ
تنّص الات

فاقّية دراسة ادعائه واملساعدة في تقديم 
ّ
ألامم املتحدة، حيث يمكن للشخص الذي يطلب الاستفادة من الات

( ولكن لم يتأسس هذا الجهاز أبًدا بل ُسلمت وظائفه إلى مفوضية ألامم 00صة )املادة ادعائه إلى السلطة املخت

 .املتحدة لشؤون الالجئين

ثم دخلت حّيز  UTS117) 22.) 0010أيلول/ سبتمبر  75في وبالرجوع لالتفاقية ألاولى والتي تم اقرارها 

وتضع هذه  ،دولة 52ألاطراف في الاتفاقية بلغ عدد الدول  م7201 يونيووبحلول  م،0022 يونيو 2التنفيذ في 

فاقّية حًدا أدنى للوضع الدولي
ّ
ر وال تبتك ،الذي يجب منحه إلى ألاشخاص عديمي الجنسية والحقوقي الات

عيد التأكيد على الحقوق التي يجب منحها إليهم من قبل الدولة التي يقيمون 
ُ
 أنها ت

ّ
ا لهم، إال

ً
فاقّية نفسها حقوق

ّ
الات

فاقّية معاملة ألاشخاص عديمي الجنسية على أراضيه
ّ
ا بصفة قانونية، ويجب على الدول ألاطراف في تلك الات

 معاملة حسنة بقدر إلامكان بما ال يقّل عن معاملة ألاجانب بالظروف نفسها وعلى وجه الخصوص فإن هذه

وردت في ائفي أو املكاني، كما أالاتفاقية قد نصت على جملة من الحقوق منها نبذ التمييز الديني أو العرقي أو الط

جملة  من املواد الحقوق العامة كالحقوق املتعلقة باألسرة، واحترام الحالة الشخصية، وحرية الاعتقاد، وحق 

املعاملة باملثل، والاعفاء من التدابير الاستثنائية، وأشارت في الفصل الثاني منها للحقوق املتعلقة بالوضع 

(، وحق مباشرة العمل في 02(، وحق اللجوء للمحاكم مادة)00-.0ق التملك مادة )القانوني وما يتعلق به كح

-72(، وحق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والادارية املختلفة والخدمات العامة )00-02املهن املختلفة )

 (.7.-0.(، وحق احترام الحقوق فيما يتعلق باإلبعاد والجنسية )71

 

 عديمي الجنسيةاملطلب الثالث: واجبات 

 أن عديمي الجنسية ملزمون باالمتثال بالقواعد العامة في الدول التي تواجدوا فيها، وبالتالي 
ً
يمكن القول عموما

يجب عليهم الالتزام بدستور تلك الدول وما يتبع ذلك الدستور من قوانين وأنظمة، كما يجب عليه تجنب مباشرة 

مكن أن يترتب عليه اضرار باملصلحة العامة اضافة إلى ذلك فإن من أي نشاط يترتب عليه ضرر مباشر وكل ما ي
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الواجبات التي يلزم عديم الجنسية أن يتجنب املشاركة في أي نشاط قد يتعارض مع مبادئ القانون الدولي العام 

 وألامم املتحدة.

 عن واجبات الالجئين
ً
ار إليها واملهاجرين املش وبالعموم يمكن القول أن واجبات عديمي الجنسية ال تختلف كثيرا

 واملنظمة في إطار 
ً
بالحقوق  العهد الخاص واتفاقاتفاق العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية سابقا

إلاعالن الذي أقرته الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب قرارها الرقم و  والثقافية والاجتماعية ةالاقتصادي

 علق بحقوق ألافراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيهاملت 07/0051/.0تاريخ  02/000

 والواجبات العامة التي تقع على عاتق الاجنبي.

 الخاتمة:

 للمجتمع الدولي 
ً
 كبيرا

ً
 لهذا البحث فإن إشكالية تحديد مفاهيم الفئات املشار إليها في البحث تشكل حافزا

ً
ختاما

تحديد تلك املصطلحات على وجه الدقة، والسعي ملواجهة اشكاالت التداخل بكافة منظماته وأفراده للعمل على 

وما يترتب عليها من ضياع لحقوق تلك الفئات أو تهميشها، وبذل الجهد للحد من انتشار وتوسع مظاهر اللجوء 

من خالل  هوالهجرة والتشريد وانعدام الجنسية، كما نالحظ أن القانون الدولي املتمثل بمجتمع الدول املنظمة ل

 لحد ما لتلك الفئات وبيان  الاتفاقياتا
ً
 وواضحا

ً
 محددا

ً
 قانونيا

ً
واملعاهدات الدولية قد سعى لتقديم إطارا

حقوقها وواجبات، ولكن تبرز لنا مشكلة القانون الدولي الدائمة واملتمثلة في مدى التزام هذه الدول بتطبيق تلك 

 من  الاتفاقياتا
ً
 من النتائج والتوصيات كما يلي:على أرض الواقع، وانطالقا

ً
 هذا ألاساس يمكننا أن نقدم عددا

: النتائج:
ً
 أوال

أن مصطلح املهاجر يتميز عن غيره من املصطلحات من حيث حقيقته التعريفية في أن املهاجر هو الشخص الذي 

جئ فسبب الال، بخالف الاقتصادييغادر موطنه ولم يكن من طالبي اللجوء وتغلب عليه صفة التحسين للوضع 

 يختلف عن من سبقه 
ً
مغادرته لدولته الهروب من التهديد أو وفقد ألامان، في حين أن النازح أو املشرد داخليا

 بغض النظر عن سبب نزوحه وتشرده، أما عديم الجنسية فمحل النظر في تعريفه 
ً
بكونه لم يغادر موطنه اصال

 بحكم القانون أو بقوة الواقع .يدور على عدم تمتعه باالنتماء لدولة ما سواء كان 

أن جميع الفئات املذكورة تتمتع بحقوق منها ما تم النص عليها في نصوص القانون الداخلي للدول، ومنها ما نصت 

عليها املواثيق واملعاهدات الدولية، ويمكن القول أن جملة الحقوق التي تتمتع بها تلك الفئات تأتي في إطار 

التي نص على العهد الدولي لحقوق إلانسان، وبعض القوانين الدولية املتعلقة بهذا  العامة الانسانيةالحقوق 

الشأن، أما بالنسبة للواجبات فيها تختلف باختالف نوع الفئة وبجانبها التنظيمي، في حين أن مجمل تلك 

 الواجبات تتفق على احترام القواعد العامة والنظم السائدة وتجنب مخالفتها.
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 تع تلك الفئات بحقوقها في التطبيق الواقعي للمواثيق الدولية والتزام الدول بها.تظهر مشكلة تم

: التوصيات:
ً
 ثانيا

الدولية  الاتفاقياتيوص ي الباحث باستمرارية العمل الدائم من قبل الجهات املختصة لتحسين وتطوير تلك ا

 ذات الصلة بهذه الفئات، في ظل التزايد املستمر ألفرادها.

 الزام الدول املوقعة على تلك املعاهدات بتطبيق كافة ما ورد فيها من التزامات مثبتة لحقوق تلك الفئات.ضرورة 

السعي لنشر وتعزيز الجانب إلانساني بين أوساط املجتمع الدولي، ومحاولة تحسين معاملة الدول املضيفة لهذه 

 عن الاستغالل.
ً
 الفئات، والتعامل معهم بشكل إنساني بعدا

 اجعاملر 

  .https://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16.html م الخاصة بوضع الالجئين.0010اتفاقية  .0

 م الخاصين بوضع الالجئين.0022م وبروتوكول 0010اتفاقية  .7

https://www.unhcr.org/ar/5355f64e6.html  . 

(. 75-72مايو7202اجتماع الخبراء،)  ..

https://www.refworld.org/docid/4ca1ae002.html. 

 إلاسالمي .(. املكتب 0م(. تحفة ألاريب بما في القرآن من الغريب )ط..005بن حيان، دمحم. ) .0

م(. مقال بعنوان طالبوا اللجو أيضا لديهم حقوق يجب مراعاتها على املوقع 7200حسين، محيي الدين. ) .1

p.dw.com//https م 7200  -7-0تاريخ النشر://help.unhcr.org/cyprus/ar/refugees-

rights-and-uties/refugee-duties 

 (. دار الهداية..اموس )ط.م(.تاج العروس من جواهر الق0051الزبيدي، دمحم.) .2

(. 2م(. الالجئ في القانون الدولي. مجلة رؤية. )العدد7220زقوت. ناهض.) .2

info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3928    . 

م(. الدبلوماسية نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية . دار 7222الشامي، علي.) .5

 .الثقافة للنشر والتوزيع 

م(. الهجرة واللجوء في القانون الدولي. مركز جيل البحث العلمي سلسلة كتاب أعمال 7272الضناوي، زينب. ) .0

. 00(، ص5املؤتمرات، )العدد 

https://unscin.org/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-

%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-

%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-

%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

https://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16.html
https://www.unhcr.org/ar/5355f64e6.html
https://www.refworld.org/docid/4ca1ae002.html
https://unscin.org/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84/
https://unscin.org/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84/
https://unscin.org/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84/
https://unscin.org/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84/
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%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D9%84/ 

 . جامعة أبي بكر بلقايد.]رسالة دكتوراه [م(.الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي 7202عبابسة، حمزة.) .02

 ة نايف للعلوم ألامنية.(. جامع0) ط. حقوق املهاجر والتزاماته في القانون الدولي الخاصم(. .720عرفة، دمحم. ) .00

 (. مكتبة دار الثقافة.0م(. الوسيط في القانون الدولي )ط.7221علوان، عبد الكريم. ) .07

 (. عالم الكتب.0م(. معجم الصواب اللغوي )ط.7225عم، أحمد. ) ..0

 (.دار العلم للماليين.0وصحاح العربية )ط. الصحاح تاج اللغةم(.0052.)إسماعيل، الفارابي .00

مجموعة  م0021كانون ألاول / ديسمبر70املؤر خ في ) 72 ألف د 7022قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  .01

 (.م.000صكوك دولية، املجلد ألاول، ألامم املتحدة، نيويورك، 

م حقوق إلانسان، 0051كانون ألاول/ ديسمبر .0املؤر خ في ) 02/000قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  .02

 م( .000عة صكوك دولية، املجلد ألاول، ألامم املتحدة، نيويورك، جمو م

-https://www.amnesty.org/ar/whatالالجئون وطالبو اللجوء واملهاجرون. منظمة العفو الدولية.  .02

we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/. 

م(. معجم اللغة العربية املعاصرة 7225مصطفى، إبراهيم، الزيات، أحمد، عبدالقادر، حامد، النجار، دمحم. ) .05

 (. عالم الكتب .0)ط.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين. قبرص  .00

https://help.unhcr.org/cyprus/ar/refugees-rights-and-duties/refugee-

duties/  . 

-Iom egypt . https://egypt.iom.int/ar/%D9%85%D9%86من هو املهاجر.  .72

%D9%87%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%9F 

(. اللجنة الدولية للصليب ألاحمر 2.م، نوفمبر 7272)الانسانيةالنازحون في الداخل، التحديات  .70

https://www.icrc.org/ar/war-and-law/protected-persons/the-

humanitarian-challenges-displaced . 

ة والاجتماعية الاقتصاديواجبات الدول اتجاه الالجئين واملهاجرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق  .77

 .March 2017 13والثقافية. 

ملتحدة. واجبات الالجئين. املفوضية السامية لألمم ا ..7

https://help.unhcr.org/cyprus/ar/refugees-rights-and-duties/refugee-

duties/ 

 

 

https://unscin.org/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84/
https://unscin.org/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84/
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/
https://egypt.iom.int/ar/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%9F
https://egypt.iom.int/ar/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%9F
https://egypt.iom.int/ar/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%9F
https://egypt.iom.int/ar/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%9F
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/protected-persons/the-humanitarian-challenges-displaced
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/protected-persons/the-humanitarian-challenges-displaced
https://help.unhcr.org/cyprus/ar/refugees-rights-and-duties/refugee-duties/
https://help.unhcr.org/cyprus/ar/refugees-rights-and-duties/refugee-duties/
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كريمة محروقد.   

كلية الحقوق جامعة إلاخوة منتوري  -أستاذة محاضرة قسم أ 

 -الجزائر  – تخصص: قانون ألاسرة - 2قسنطينة

karimamah79@gmail. Com  -  

 (الدولي القانون  منظور  من الجنسية عديمي وواجبات حقوق )
 :امللخص

 

إن الجنسية باعتبارها رابطة قانونية بين الفرد والدولة عن طريقها يصبح الفرد مواطنا يتمتع بحقوق املواطنة 

جنسيتها، لها أهمية قصوى في حياة ألافراد. ولذلك تعتبر الجنسية حق من الحقوق داخل الدولة التي يحمل 

ألاساسية لإلنسان، وعدم توفر الفرد على جنسية له آثار قانونية سلبية وخيمة، فالجنسية تمنح حاملها 

فرد لشخصية قانونية تجعله منه مواطن الدولة، له حقوق وعليه واجبات، حيث تمنح الشخصية القانونية ل

عن طريق الجنسية ممارسة جميع الحقوق والحريات التي يكفلها دستور الدولة وقوانينها، وانعدام الجنسية 

لدى الفرد يؤدي إلى النقيض من ذلك، فيجرد من حقوق املواطنة، فيجد صعوبة للولوج إلى التعليم، وإلى 

فة الحقوق ألاخرى التي تمنحها الحصول على العالج والتطبيب، ويحرم من الحصول على الشغل، ومن كا

 الجنسية.

 ، حقوق جنسية، عديمكلمات مفتاحية: ال
 

   :ةنبذة تعريفية عن الباحث
 

وتشغل آلان أستاذة  –م 0392دكتوراه في علوم القانون من كلية الحقوق بجامعة إلاخوة منتوري قسنطينة 

عضو في لجنة التكوين في الطور الثالث  –محاضرة قسم "أ" بكلية الحقوق بجامعة إلاخوة منتوري قسنطينة 

مسئولة تخصص في طور الثالث دكتوراه ل م د تخصص قانون مدني  –دكتوراه ل م د تخصص قانون ألاسرة 

الجامعة ب الانسانيةشاركت في تحكيم العديد من ألابحاث املنشورة في العديد من املجالت ومنها مجلة العلوم  –

ر للعلوم إلاسالمية بجامعة ألامير عبدالقادر قسنطينة بالجزائر ومجلة  آلاداب ومجلة جامعة ألامير عبدالقاد

 –والعلوم الاجتماعية بجامعة سطيف ومجلة العلوم القانونية والسياسية بجامعة الوادي  وغيرها من املجالت 

املشاركة  –الوطنية املشاركة في العديد من امللتقيات  –إلاشراف على العديد من رسائل املاجستير والدكتوراه 

ة في العديد املشارك –رئاسة وعضوية العديد من امللتقيات الوطنية والدولية  –في العديد من امللتقيات الدولية 

 كتب قي العديد من املجاالت ونشرها في بعض دور النشر املصرية والجزائرية 2تأليف  –من مشاريع ألابحاث 
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 مقدمة:
رابطة قانونية بين الفرد والدولة عن طريقها يصبح الفرد مواطنا يتمتع بحقوق املواطنة إن الجنسية باعتبارها 

داخل الدولة التي يحمل جنسيتها، لها أهمية قصوى في حياة ألافراد. ولذلك تعتبر الجنسية حق من الحقوق 

لها ية تمنح حامألاساسية لإلنسان، وعدم توفر الفرد على جنسية له آثار قانونية سلبية وخيمة، فالجنس

شخصية قانونية تجعله منه مواطن الدولة، له حقوق وعليه واجبات، حيث تمنح الشخصية القانونية للفرد 

عن طريق الجنسية ممارسة جميع الحقوق والحريات التي يكفلها دستور الدولة وقوانينها، وانعدام الجنسية 

اطنة، فيجد صعوبة للولوج إلى التعليم، وإلى لدى الفرد يؤدي إلى النقيض من ذلك، فيجرد من حقوق املو 

الحصول على العالج والتطبيب، ويحرم من الحصول على الشغل، ومن كافة الحقوق ألاخرى التي تمنحها 

 الجنسية.

إن انعدم الجنسية لدى ألاشخاص هي ظاهرة عاملية، وهي في تزايد مستمر، ويرجع وجود أشخاص بدون 

ا القوانين والتشريعات الداخلية للدول، فتوجد العديد من الدول التي تقر جنسية لعدة أسباب، وعلى رأسه

بلد للمرأة  72مثال ال تسمح القوانين في  –تشريعات تمييزية ومقتضيات تؤدي إلى وجود أشخاص بدون جنسية

ية في سووجود حاالت ألطفال عديمي الجن –بمنح جنسيتها ألطفالها )مفوضية ألامم املتحدة لشؤون الالجئين( 

الدول التي ال تكتسب فيها الجنسية إال على أساس النسب، كما تنص التشريعات أيضا على حاالت فقدان 

الجنسية وتجريد ألاشخاص منها، وألسباب متعددة بما فيها ألاسباب السياسية، ما يجعل هؤالء ألاشخاص 

 تي تضطر العديد من ألاشخاص للهروبينتقلون إلى حالة عديمي الجنسية. باإلضافة إلى النزاعات والحروب ال

والسقوط بالتالي في حالة انعدام الجنسية، وكذلك الهجرة غير القانونية وانتقال ألافراد بشكل غير شرعي بدون 

 وثائق إثبات هوية.

 إلاشكالية: كيف عالج  القانون الدولي حقوق وواجبات عديم الجنسية؟.

 : مفهوم الجنسية وانعدامها املحور ألاول:

 للتعريف القانوني الدولي، فإن الشخص عديم الجنسية هو "
ً
 ”وفقا

ً
الشخص الذي ال تعتبره أي دولة مواطنا

 "فيها بمقتض ى تشريعها

ولذلك تعتبر الجنسية حق من الحقوق ألاساسية لإلنسان، وعدم حصول الفرد على الجنسية له آثار قانونية 

ونية تجعل منه مواطن الدولة له حقوق وعليه واجبات، سلبية وخيمة، فالجنسية تمنح حاملها شخصية قان

وانعدام الجنسية لدى الفرد يؤدي إلى التجرد من حقوق املواطنة، فيجد صعوبة للولوج إلى التعليم، والحصول 

  .على العالج الصحي، ويحرم من الحصول على العمل، ومن كافة الحقوق ألاخرى التي تمنحها الجنسية
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 "الجنسية تعريف مصطلح "عديم

ألغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح "عديمي الجنسية"، الشخص الذي ال تعتبره أية دولة مواطنا فيها   .1

 .بمقتض ى تشريعها

 :ال تنطبق هذه الاتفاقية .2

  علي ألاشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة توفرها لهم هيئة من هيئات ألامم املتحدة أو وكالة من

 مفوضية ألامم املتحدة لشؤون الالجئين، ما استمروا يتمتعون بالحماية أو املساعدة املذكورة،وكاالتها غير 

  علي ألاشخاص الذين تعتبر السلطات املختصة في البلد الذي اتخذوه مكانا إلقامتهم أن لهم من الحقوق وعليهم

 من الواجبات ما يالزم حمل الجنسية ذلك البلد،

 واع جدية لالعتقاد بأنهمعلي ألاشخاص الذين تتوفر د: 

، باملعني الذي تقصده الصكوك الدولية الانسانيةارتكبوا جريمة ضد السالم أو جريمة حرب أو جريمة ضد  -أ

 املوضوعة للنص علي أحكام بشأن هذه الجرائم،

 ارتكبوا جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد إقامتهم قبل قبولهم فيه، -ب

 1.ومبادئ ألامم املتحدةارتكبوا أفعاال مضادة ملقاصد  -ت

 : أسباب انعدام الجنسيةثانيا: 

بالنظر إلى ألاسباب التي تجعل شخص ما عديم الجنسية فهي عديدة، ونطاق أسباب زوال الجنسية تختلف 

ا كبيًرا من دولة إلى أخرى وفقا لقوانينها وتشريعاتها الداخلية مع الالتزام بما تنص عليه املعاهدات املشاركة 
ً
اختالف

 .فيها ومبادئ القانون والعرف الدولي

حيث أن فقدان الجنسية أو الحرمان منها يجعل الشخص أجنبي بالنسبة إلى دولة جنسيته السابقة، مما يؤدي -

إلى تجرده من الحقوق التي كان يتمتع بها كمواطن. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم انتهاكات حقوق إلانسان 

إذا أفض ى فقدان الجنسية أو الحرمان منها إلى انعدام الجنسية فإن أثره  التي قد تكون جسيمة بوجه خاص

على الفرد يكون شديدا، كازدواج الجنسية التي تشكل سبًبا من ألاسباب املألوفة لفقدان الجنسية أو 

الحرمان منها وال ريب أن الاحتيال أو اكتساب الجنسية عن طريق التزوير من ألاسباب الشائعة لفقدان 

نسية والحرمان منها. وكذلك ارتكاب أفعال من شأنها أن تلحق أذى خطير باملصالح الحيوية للدولة، هذا الج

يعني إلاخالل بواجب الوالء لتلك الدولة الذي ينبع من الجنسية. كما أن أداء خدمات لحكومة أو قوة 

 أحمد سالمة، املتوسط.   .عسكرية أجنبية يعد عموما سبًبا من ألاسباب املشروعة للحرمان من الجنسية
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باإلضافة إلى أن والدة طفل في إقليم دولة قد ال تمنحه جنسيتها ألسباب تعود لكون والديه عديمي الجنسية أو -

بسبب تنازع قوانين الجنسية حتى لو كان والديه يحمالن جنسية. وتنص قوانين بعض الدول ألاخرى على 

طفل مولود ألحد مواطني الدولة في الخارج، أو اللقطاء شروط إضافية يجب استيفاؤها ملنح الجنسية ل

ية تدرج في قوانينها املتعلقة بالجنس الدول  الذين يولدون دون معرفة جنسيتهم، ومن املمارسات الجيدة أن

حكما صريحا ينص على توفير الحماية من أي إجراء يتعلق بفقدان الجنسية إذا كان إلاجراء سيؤدي إلى 

 ".انعدام الجنسية

ويتمثل السبب املهم آلاخر النعدام الجنسية هو في ظهور دول جديدة وتغيرات في الحدود. وفي حاالت كثيرة،   -

يؤدي ذلك إلى تحّول مجموعات معّينة لعديمي الجنسية، وحتى حين تسمح البلدان الجديدة بمنح 

 ما تواجه ألاقليات إلاثنية والعرقية والدينية مش
ً
د. وفي اكل تثبت صلتها بالبال الجنسية للجميع، غالبا

كتسب فيها الجنسية إال بسبب النسب من مواطن، ينتقل انعدام الجنسية إلى الجيل 
ُ
البلدان التي ال ت

 (7222أعـراب بلقاسم ، د.) التالي

 أن تحرم املواطنين من جنسيتهم بسبب تغييرات في القانون تجعل مجموعات كاملة  - 
ً
ويمكن للدول أيضا

 " .ديمي الجنسية، باستخدام معايير تمييزية مثل إلاثنية أو العرق من السكان ع

 –وتوجد العديد من الدول التي تقر تشريعات تمييزية ومقتضيات تؤدي إلى وجود أشخاص بدون جنسية  -

بلد للمرأة بمنح جنسيتها ألطفالها، كما تنص التشريعات أيضا على حاالت  72مثال ال تسمح القوانين في 

الجنسية وتجريد ألاشخاص منها، وألسباب متعددة بما فيها السياسية، ما يجعل هؤالء ألاشخاص فقدان 

ينتقلون إلى حالة عديمي الجنسية. باإلضافة إلى النزاعات والحروب التي تضطر العديد من ألاشخاص 

راد بشكل ألاف للهروب والسقوط بالتالي في حالة انعدام الجنسية، وكذلك الهجرة غير القانونية وانتقال

 ."غير شرعي بدون وثائق إثبات هوية

 املحور الثاني: حقوق عديمي الجنسية في القانون الدولي:

اتفاقية دولية بشأن وضع  0010لقد انتبه املنتظم الدولي مبكرا لخطورة هذه الظاهرة، وتم إقرار سنة "

 0022يونيو ألاشخاص عديمي الجنسية وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 

ونصت مقتضيات الاتفاقية على العديد من ألاحكام لفائدة عديمي الجنسية، التي يتعين على الدول ألاطراف 

في الاتفاقية تطبيقها واحترامها دون تمييز من حيث العنصر أو الدين أو بلد املنشأ. ومنها ما يرتبط باإلقامة، 

ل والضمان الاجتماعي، وحق ملكية ألاموال املنقولة وغير ة كالحق في العمالاقتصاديوبالحقوق الاجتماعية و 

املنقولة، وبالحريات ألاساسية، كحرية التنقل، وحرية الانتماء للجمعيات، وحق التقاض ي أمام املحاكم، 
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وبالحقوق الفنية وامللكية الصناعية. ورغبة من املنتظم الدولي ملواجهة ظاهرة عديمي الجنسية والحد من 

بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية، وهي  0020تؤدي لها، صدرت اتفاقية دولية أخرى سنة  الحاالت التي

. نصت هذه الاتفاقية على حاالت قانونية عديدة كانت 0021الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ في ديسمبر 

ة تفاقيبموجب الاتفاقية خارج نطاق هذه الحالة، وأسست الا واضحتتصنف ضمن حالة انعدام الجنسية، 

للجنسية على أساس الرابطة الترابية. وقد نصت املادة ألاولى من الاتفاقية بمنح كل دولة متعاقدة )طرف في 

الاتفاقية( جنسيتها للشخص الذي يولد في إقليمها ويكون لوال ذلك عديم الجنسية. ومنح الطفل املولود في رباط 

تها، هذه الجنسية لدى الوالدة إذا كان سيغدو لوال ذلك الزواج في إقليم الدولة املتعاقدة من أم تحمل جنسي

عديم الجنسية. كما اعتبرت الاتفاقية الطفل املولود على متن باخرة أو طائرة مولودا في إقليم الدولة التي ترفع 

 7221بن عبيدة عبد الحفيظ:  .الباخرة علمها، أو التي تكون الطائرة مسجلة فيها

ملكرسة في الاتفاقيتين ما هي إال معايير دنيا ملعامالت عديمي الجنسية، من املفترض إن هذه املعايير الدولية ا

 ".أن الدول تقرها في تشريعاتها، وخاصة منها الدول ألاطراف في الاتفاقيتين

 أوال: حقوق  عديم الجنسية املتعلقة بالحياة العامة:

 

ات تفرض عليه بوجه خاص أن ينصاع لقوانينه علي كل شخص عديم الجنسية، إزاء البلد الذي يوجد فيه، واجب

 .وأنظمته وأن يتقيد بالتدابير املتخذة فيه لصيانة النظام العام

 :   عدم التمييز-1

تطبق الدول املتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية علي عديمي الجنسية دون تمييز من حيث العنصر أو الدين أو 

 .بلد املنشأ

الجنسية املوجودين داخل أراضيها معاملة توفر لهم علي ألاقل ذات الرعاية تمنح الدول املتعاقدة عديمي 

 .املمنوحة ملواطنيها علي صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية ألوالدهم

عزل مال يعتبر أي حكم في هذه الاتفاقية مخال بأية حقوق أو مزايا تمنحها دولة متعاقدة لعديمي الجنسية ب

 .عن هذه الاتفاقية

ألغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "في نفس الظروف" ضمنا، أن علي عديمي الجنسية من أجل التمتع بحق 

ما، أن يستوفي كافة املتطلبات التي تقتض ي من الفرد العادي للتمتع بهذا الحق )وال سيما تلك املتعلقة بمدة أو 

م الجنسية، باستثناء تلك التي تحول طبيعتها دون استيفاء عديم شروط املكوث وإلاقامة( لو لم يكن عدي

 . 7222 –دمحم طبية، .الجنسية لها
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 ثانيا: حقوق تتعلق باإلعفاءات:

 إلاعفاء من املعاملة باملثل-0

حيثما ال تنص هذه الاتفاقية علي معاملة عديمي الجنسية معاملة أفضل، تعاملهم الدولة املتعاقدة معاملتها 

يتمتع جميع عديمي الجنسية، بعد مرور ثالث سنوات علي إقامتهم، باإلعفاء، علي أرض الدول  .عامة لألجانب

 .املتعاقدة، من شرط املعاملة التشريعية باملثل

تواصل كل دولة متعاقدة منح عديمي الجنسية الحقوق واملزايا التي كانوا مؤهلين لها فعال، مع عدم توفر معاملة  .

 .دء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة املذكورةباملثل، بتاريخ ب

تنظر الدول املتعاقدة بعين العطف في إمكانية منح عديمي الجنسية، مع عدم توفر معاملة باملثل، حقوقا ومزايا  

، وكذلك في إمكانية جعل إلاعفاء من املعاملة باملثل يشمل .و  7باإلضافة إلي تلك التي تؤهلهم لها الفقرتان 

 ..و  7عديمي الجنسية ال يستوفون الشروط املنصوص عليها في الفقرتين أشخاصا 

من  77و  70و  00و  05و  .0علي الحقوق واملزايا املذكورة في املواد  .و  7تنطبق جميع أحكام الفقرتين  .5

 .هذه الاتفاقية كما تنطبق علي الحقوق واملزايا التي ال تنص عليها هذه الاتفاقية

 التدابير الاستثنائيةإلاعفاء من -2

حين يتعلق ألامر بالتدابير الاستثنائية التي يمكن أن تتخذ ضد أشخاص أو ممتلكات أو مصالح مواطني دولة 

أجنبية معينة، حاليين أو سابقين، تمتنع الدولة املتعاقدة عن تطبيق هذه التدابير علي أي شخص عديم 

وعلي الدول املتعاقدة التي ال تستطيع بمقتض ى تشريعها الجنسية ملجرد كونه قد حمل سابقا هذه الجنسية. 

تطبيق املبدأ العام املنصوص عليه في هذه املادة أن تقوم، في الحاالت املناسبة، بمنح إعفاءات ملثل هؤالء 

 .ألاشخاص عديمي الجنسية

 التدابير املؤقتة-3

لحرب أو في غيره من الظروف الخطيرة ليس في أي من أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة، في زمن ا

والاستثنائية، من أن تتخذ مؤقتا من التدابير، بحق شخص معين، ما تعتبره أساسيا ألمنها القومي، ريثما يثبت 

لتلك الدولة املتعاقدة أن هذا الشخص عديم الجنسية بالفعل وأن إلابقاء علي تلك التدابير ضروري في حالته 

 .لصالح أمنها القومي

 استمرارية إلاقامة-4
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ين يكون شخص عديم الجنسية قد أبعد قسرا خالل الحرب العاملية الثانية ونقل إلي أرض دولة متعاقدة، ح

 .ويكون مقيما فيها، تعتبر فترة مكوثه القسري هذه بمثابة إقامة شرعية في أرض هذه الدولة

الثانية عن أرض دولة متعاقدة، ثم عاد حين يكون شخص عديم الجنسية قد أبعد قسرا أثناء الحرب العاملية 

إليها قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية ليتخذ مقاما فيها، تعتبر فترتا إقامته السابقة والالحقة لهذا إلابعاد القسري، 

 .من أجل أية أغراض تتطلب إقامة غير منقطعة، بمثابة فترة واحدة غير منقطعة

 البحارة عديمو الجنسية-5

نسية الذين يعملون بصورة منتظمة كأعضاء في طاقم سفينة ترفع علم دولة متعاقدة، في حالة عديمي الج

دهم بوثائق في أرضها وتزوي االستقرارتنظر هذه الدولة بعين العطف في إمكانية السماح لعديمي الجنسية هؤالء ب

 .سفر، أو في قبولهم مؤقتا علي أرضها تسهيال، علي الخصوص، الستقرارهم في بلد آخر

 لعديمو الجنسية: ةثالثا: الحقوق الخاص

 ألاحوال الشخصية-1

 .تخضع ألاحوال الشخصية لعديم الجنسية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن

تحترم الدولة املتعاقدة حقوق عديم الجنسية املكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، وال سيما الحقوق  

زواج، علي أن يخضع ذلك عند الاقتضاء الستكمال الشكليات املنصوص عليها في قوانين تلك الدولة، املرتبطة بال

ولكن شريطة أن يكون الحق املعني واحد من الحقوق التي كان سيعترف بها تشريع الدولة املذكورة لو لم يصبح 

 .صاحبه شخصا عديم الجنسية

 ملكية ألاموال املنقولة وغير املنقولة-2

الدولة املتعاقدة عديم الجنسية أفضل معاملة ممكنة، ال تكون في أي حال أدني رعاية من تلك املمنوحة،  تمنح

في نفس الظروف، لألجانب عامة، في ما يتعلق باحتياز ألاموال املنقولة وغير املنقولة والحقوق ألاخرى املرتبطة 

 .نقولة وغير املنقولةبها، وباإليجار وغيره من العقود املتصلة بملكية ألاموال امل

 الحقوق الفنية وامللكية الصناعية-3

في مجال حماية امللكية الصناعية، كاالختراعات والتصاميم أو النماذج والعالمات املسجلة وألاسماء التجارية، 

ة نفس دوفي مجال حماية الحقوق علي ألاعمال ألادبية والفنية والعلمية، يمنح عديم الجنسية في بلد إقامته املعتا
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الحماية املمنوحة ملواطني ذلك البلد، ويمنح في إقليم أي من الدول املتعاقدة ألاخرى نفس الحماية املمنوحة في 

 .ذلك إلاقليم ملواطني بلد إقامته املعتادة

 حق الانتماء للجمعيات-4

السياسية  ت غيرتمنح الدول املتعاقدة عديمي الجنسية املقيمين بصورة نظامية في إقليمها، بصدد الجمعيا

 .وغير املستهدفة الربح والنقابات املهنية، أفضل معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف، ملواطني بلد أجنبي

 حق التقاض ي أمام املحاكم-5

 .يكون لكل شخص عديم الجنسية، علي أراض ي جميع الدول املتعاقدة، حق التقاض ي الحر أمام املحاكم

في الدولة املتعاقدة محل إقامته املعتادة، بنفس املعاملة التي يتمتع بها املواطن يتمتع كل شخص عديم الجنسية،  

 .من حيث حق التقاض ي أمام املحاكم، بما في ذلك املساعدة القضائية وإلاعفاء من ضمان أداء املحكوم به

ه املعتادة من بلدان الدول ، يمنح عديم الجنسية، في غير بلد إقامت7يتعلق باألمور التي تتناولها الفقرة فيما      

 .املتعاقدة، نفس املعاملة املمنوحة فيها ملواطني بلد إقامته املعتادة

 أعمال الكسب رابعا: حقوقهم في

 العمل املأجور -1

تمنح الدول املتعاقدة عديمي الجنسية املقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، ال تكون في 

 .من تلك التي تمنح عادة لألجانب في نفس الظروف، في ما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور أية حال أدني مواتاة 

 اتفاقية بشأن وضع ألاشخاص عديمي الجنسية

تنظر الدول املتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تدابير ملساواة حقوق جميع ألاشخاص عديمي الجنسية  

الخصوص حقوق عديم الجنسية الذين دخلوا أراضيها  بحقوق مواطنيها من حيث العمل املأجور، وعلي وجه

 .بمقتض ى برامج لجلب اليد العاملة أو خطط الستقدام مهاجرين

 العمل الحر-2

تمنح الدول املتعاقدة عديمي الجنسية املقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، ال تكون في 

عامة في نفس الظروف، في ما يتعلق بالحق في ممارسة عمل أي حال أقل رعاية من تلك املمنوحة لألجانب 

 .لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة، وكذلك في إنشاء شركات تجارية وصناعية
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 املهن الحرة-3

عترفا متمنح الدول املتعاقدة عديمي الجنسية املقيمين بصورة نظامية في إقليمها، إذا كانوا يحملون شهادات 

بها من قبل السلطات املختصة في الدولة ويرغبون في ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة، علي أال تكون في 

 .أي حال أقل رعاية من تلك املمنوحة لألجانب عامة في نفس الظروف

 الرعاية خامسا: حقهم في

 التوزيع املقنن-1

در له التوزيع العمومي للمنتجات غير املتوفرة بالق حيثما وجد نظام تقنين ينطبق علي عموم السكان ويخضع

 .الكافي، يعامل عديمو الجنسية معاملة املواطنين

 إلاسكان-2

فيما يخص إلاسكان، وبقدر ما يكون هذا املوضوع خاضعا للقوانين أو ألانظمة أو خاضعا إلشراف السلطة 

نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، علي العامة، تمنح الدول املتعاقدة عديمي الجنسية املقيمين بصورة 

 .أال تكون في أي حال أقل من تلك املمنوحة لألجانب عامة في نفس الظروف

 التعليم الرسمي-3

اتفاقية  .تمنح الدول املتعاقدة عديمي الجنسية نفس املعاملة املمنوحة ملواطنيها في ما يخص التعليم ألاولي 

 ةبشأن وضع ألاشخاص عديمي الجنسي

تمنح الدول املتعاقدة عديمي الجنسية أفضل معاملة ممكنة، علي أال تكون في أي حال من ألاحوال أقل رعاية 

من تلك املمنوحة لألجانب عامة في نفس الظروف، في ما يخص فروع التعليم غير ألاولي، وخاصة علي صعيد 

والدرجات العلمية املمنوحة في الخارج، وإلاعفاء متابعة الدراسة، والاعتراف باملصدقات والشهادات املدرسية 

 .من الرسوم والتكاليف، وتقديم املنح الدراسية

 إلاغاثة العامة-4

تعامل الدول املتعاقدة عديمي الجنسية املقيمين بصورة نظامية في إقليمها معاملتها ملواطنيها في مجال إلاغاثة 

 .واملساعدة العامة
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 جتماعيتشريع العمل والضمان الا -5

تعامل الدول املتعاقدة عديمي الجنسية املقيمين بصورة نظامية في إقليمها معاملتها ملواطنيها في ما يخص 

 :الشؤون التالية

في حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانين وألانظمة أو إلشراف السلطات إلادارية: ألاجر بما فيه  (أ)

وساعات العمل، والترتيبات الخاصة بساعات العمل  إلاعانات العائلية إذا كانت تشكل جزءا من ألاجر،

إلاضافية، والاجازات املدفوعة ألاجر، والقيود علي العمل في املنزل، والحد ألادنى لسن العمل، والتلمذة 

 والتدريب املنهي، وعمل النساء وألاحداث، والاستفادة من املزايا التي توفرها عقود العمل الجماعية،

الاجتماعي )ألاحكام القانونية الخاصة بإصابات العمل وألامراض املهنية وألامومة واملرض )ب( الضمان 

والعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة وألاعباء العائلية، وأية طوارئ أخري تنص القوانين وألانظمة علي 

 :جعلها مشمولة بنظام الضمان الاجتماعي(، رهنا بالقيود التي قد تفرضها

 ئمة تهدف للحفاظ علي الحقوق املكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب،ترتيبات مال   (ب)

قوانين أو أنظمة خاصة ببلد إلاقامة قد تفرض أحكاما خاصة بشأن إلاعانة الحكومية الكلية أو الجزئية   (ت)

املدفوعة بكاملها من ألاموال العامة، وبشأن إلاعانات املدفوعة لألشخاص الذين ال يستوفون شروط 

 .املفروضة ملنح راتب تقاعدي عادياملساهمة 

إن حق التعويض عن وفاة شخص عديم الجنسية بنتيجة إصابة عمل أو مرض منهي ال يتأثر بوقوع   (ث)

 .مكان إقامة املتسحق خارج إقليم الدولة املتعاقدة

ة صتجعل الدول املتعاقدة املزايا الناجمة عن الاتفاقات التي عقدتها أو التي يمكن أن تعقدها، والخا  (ج)

بالحفاظ علي الحقوق املكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب علي صعيد الضمان الاجتماعي، شاملة لعديمي 

الجنسية، دون أن يرتهن ذلك إال باستيفاء عديم الجنسية للشروط املطلوبة من مواطني الدول املوقعة 

 .علي الاتفاقات املعنية

بح الاتفاقات املماثلة، النافذة املفعول أو التي قد تص تنظر الدول املتعاقدة بعين العطف في إمكانية جعل (ح)

 .نافذة املفعول بين هذه الدول املتعاقدة ودول غير متعاقدة، بقدر إلامكان، شاملة لعديمي الجنسية

 اتفاقية بشأن وضع ألاشخاص عديمي الجنسية
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 التدابير إلادارية سادسا: حقهم في

 املساعدة إلادارية-1

شأن ممارسة عديم الجنسية حقا له أن تتطلب عادة مساعدة سلطات بلد أجنبي يتعذر عندما يكون من 

عليه الرجوع إليها، تعمل الدول املتعاقدة التي يقيم عديم الجنسية علي أراضيها علي تأمين هذه املساعدة من قبل 

 سلطاتها ذاته

و تستصدر لهم بإشرافها، الوثائق أو لعديمي الجنسية، أ 0تصدر السلطة أو السلطات املذكورة في الفقرة    

 .الشهادات التي يجري إصدارها لألجنبي، عادة، من قبل سلطاته الوطنية أو بواسطتها

تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة علي هذا النحو مقام الصكوك الرسمية التي تسلم لألجانب من قبل  

 .عدم صحتهاسلطاتهم الوطنية أو بواسطتها، وتظل معتمدة ما لم يثبت 

رهنا بالحاالت التي يمكن أن يستثني فيها املعوزون، يجوز استيفاء رسوم لقاء الخدمات املذكورة في هذه  

املادة، ولكن ينبغي أن تكون هذه الرسوم معتدلة ومتكافئة مع ما يفرض علي املواطنين من رسوم لقاء الخدمات 

 .املماثلة

 .75و  72ال تمس أحكام هذه املادة باملادتين  .5

 حرية التنقل-2

تمنح كل الدول املتعاقدة عديمي الجنسية املقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم 

 .والتنقل الحر ضمن أراضيها، علي أن يكون ذلك رهنا بأية أنظمة تنطبق علي ألاجانب عامة في نفس الظروف

 بطاقات الهوية-3

هوية شخصية لكل شخص عديم الجنسية موجود في إقليمها ال يملك وثيقة تصدر الدول املتعاقدة بطاقة 

 اتفاقية بشأن وضع ألاشخاص عديمي الجنسية .سفر صالحة

 وثائق السفر-4

تصدر الدول املتعاقدة لعديمي الجنسية املقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر 

ب خالف ذلك أسباب قاهرة تتصل باألمن الوطني أو النظام العام. وتنطبق إلي خارج هذا إلاقليم، ما لم تتطل

أحكام ملحق هذه الاتفاقية بصدد الوثائق املذكورة. وللدول املتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل 

شخص آخر عديم الجنسية يوجد فيها. وعليها خصوصا أن تنظر بعين العطف إلي اصدرا وثيقة سفر من هذا 
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لنوع ملن يتعذر عليهم الحصول علي وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من عديمي الجنسية املوجودين في ا

 .إقليمها

 ألاعباء الضريبية-5

تمتنع الدول املتعاقدة عن تحميل عديمي الجنسية أية أعباء أو رسوم أو ضرائب، أيا كانت تسميتها، تغاير أو  

 .صار إلي استيفائها في أحوال مماثلةتفوق تلك املستوفاة أو التي قد ي

ليس في أحكام الفقرة السابقة ما يحول دون أن تطبق علي عديمي الجنسية القوانين وألانظمة املتعلقة بالرسوم  

 .املتصلة بإصدار الوثائق إلادارية، بما فيها بطاقات الهوية

 نقل املوجودات-6

تسمح الدول املتعاقدة لعديمي الجنسية، وفقا لقوانينها وأنظمتها، بنقل ما حملوه إلي أرضها من موجودات إلي 

 .فيه الاستقراربلد آخر سمح لهم باالنتقال إليه بقصد 

تنظر الدول املتعاقدة بعين العطف إلي الطلبات التي يقدمها عديمو الجنسية للسماح لهم بنقل أي موجودات 

 .م، أينما وجدت، يحتاجون إليها لالستقرار في بلد آخر سمح لهم باالنتقال إليهأخري له

 الطرد-7

ال تطرد الدولة املتعاقدة شخصا عديم الجنسية موجودا في إقليمها بصورة نظامية إال ألسباب تتعلق باألمن  

 .الوطني أو النظام العام

 قا لألصول إلاجرائية التي ينص عليها القانون. ويجبال ينفذ طرد مثل هذا الشخص إال تطبيقا لقرار متخذ وف 

أن يسمح لعديم الجنسية، ما لم تتطلب خالف ذلك أسباب قاهرة تتصل باألمن الوطني، بأن يقدم بينات إلثبات 

براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو 

 .صا من قبل السلطة املختصةأكثر معينين خصي

تمنح الدول املتعاقدة مثل هذا الشخص العديم الجنسية مهلة معقولة ليلتمس خاللها قبوله بصورة نظامية 

 .في بلد آخر. وتحتفظ الدولة املتعاقدة بحقها في أن تطبق، خالل هذه املهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية

 يمي الجنسيةاتفاقية بشأن وضع ألاشخاص عد
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 التجنس-9

تسهل الدول املتعاقدة بقدر إلامكان استيعاب عديمي الجنسية ومنحهم جنسيتها، وتبذل علي الخصوص كل ما 

 .في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه إلاجراءات إلي أدني حد ممكن

 الخاتمة:

تمثل قضية انعدام الجنسية مشكلة وظاهرة عاملية تتطلب السعي الجاد من املجتمع الدولي للتعامل مع حجم  

ماليين شخص حسب تقديرات  02املشكلة حيث ٌيقدر عدد ألاشخاص عديمي الجنسية في العالم بأكثر من 

 هو عدد يبقى تقديري في غيابألامم املتحدة من خالل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، و 

 .إحصاء دقيق لهذه الفئة من ألاشخاص التي تعاني وتحرم من أبسط الحقوق 

تعتبر الجنسية رابطة قانونية بين الفرد والدولة ألن عن طريقها يصبح الفرد مواطًنا يتمتع بحقوق املواطنة 

ة د. وتعّرف محكمة العدل الدولية الجنسيداخل الدولة التي يحمل جنسيتها حيث لها أهمية قصوى في حياة ألافرا

  ."على أنها رابط قانوني يقوم على "الشعور باالنتساب الاجتماعي وترابط وثيق بين الوجدان واملصالح واملشاعر

وبناء عليه، تعبر الجنسية عن ارتباط وثيق، ولكنها تضفي أيضا الصبغة الرسمية على رابطة الوالء، ومتى غاب 

أو ضعف أو انفصم، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زوال الجنسية. لذا يطلق مصطلح "عديم  رابط الوالء هذا

الجنسية" على الشخص الذي تتخلى عنه جميع دول العالم لعدم انتسابه إلى أي منها فيضحى في مركز سلبي ويعد 

بشأن وضع  0010ية أجنبي بشكل مطلق أمام أي دولة، ومن ثم يكون معيار الجنسية غي الدولي، وتعتبر اتفاق

ألاشخاص عديمي الجنسية حجر ألاساس في نظام الحماية الدولي لألشخاص عديمي الجنسية. وتحدد اتفاقية 

 .التزامات معينة فيما يتعلق بمنع وخفض حاالت انعدام الجنسية 0020

 املراجع:قائمة 

 أوال: التشريعات: 

العدد    ةن املدني الجزائري، الجريدة الرسمياملتضمن القانو 72/20/0021املؤرخ في  15 -21ألامر رقم .0

 املؤرخة في

املتضمن القانون    املدني الجزائري، الجريدة  15-21املعدل و املتمم لألمر رقم  02-21القانون رقم  .7

 .72/22/7221، املؤرخة في 00الرسمية العدد

الجريدة الرسمية العدد املتضمن قانون الجنسية الجزائرية  01/07/0022املؤرخ في 52-22ألامر رقم  ..

 05/07/0022املؤرخة في 021
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املتضمن قانون الجنسية  52-22املعدل و املتمم لألمر رقم  72/27/7221املؤرخ في  20-21مر رقم ألا  .0

 الجزائرية .

 ثانيا : املؤلفات

 أحمد سالمة، املتوسط.  .0

 7222ر هومه،الجزائر،لطبعة الثامنة دا ،ا القانون الدولي الخاص الجزائري  أعـراب بلقاسم: د. .7

دار  الجنسية و مركز ألاجانب في الفقه و التشريع الجزائري، بن عبيدة عبد الحفيظ: ..

 7221هومه،الجزائر

 الجزائر. 7222 –دار هومة، الطبعة الثانية  –دمحم طبية، الجديد في قانون الجنسية  .0

 الاتفاقياتاثالثا: 

 .0022اتفاقية الهاي لعام  .0

مؤتمر مفوضين دعا إلي  0010/ 20/ 75اتفاقية بشأن وضع ألاشخاص عديمي الجنسية اعتمدها في  .7

  20/0010/ 72( املؤرخ في 02-ألف )د 172والاجتماعي بقراره  الاقتصاديعقده املجلس 

 www .Law.DZ.com-  : موقع إلانترنت رابعا:
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 د. إيمان خليل  

كلية الحقوق  - والتجاريةدكتوراه في العقود املدنية   

جامعة ابن خلدون تيارت الجزائر     -قسم القانون الخاص  

imanekhelillabotiaret@gmail.com 

 ة(حتمي ضرورة (21-)كوفيد جائحة ظل في الالجئين حماية)
 

 :امللخص
 

، أزمات واجهها الكثير ،بصعوبة خاصة فئة الالجئين ،أبرزها املخاطر املتزايدة لإلصابة  0303شهد العالم في سنة 

وذلك  الاحتواءدولة أسلوب  923أكثر من  انتهجت،في بيئة املخيمات املفتوحة املكتظة ،حيث 91بفيروس كوفيد 

ساء الذي زاد الوضع سوء ،خاصة فئة الن الالجئين ألامر لفئة استثناءبتقييد الحدود، وغالبية الدول ال تمنح أي 

و ألاطفال مما يتعرضن له من العنف   و الاعتداء و الاستغالل، فيجب الحفاظ على كرامة الانسان في مواجهة 

أي أزمة عاملية ،حيث يمكن تطبيق قيد السفر و ضوابط الحدود دون أن يخل في نفس الوقت بحقوق الانسان 

 .نسانيةالابادئ الدولية لحماية الالجئين ، تأتي هذه الورقة لتبيان ألاساليب  املنتهجة لحماية هذه و احترام امل

 الدولية. الاتفاقياتالدولي، ا القانونية، املجتمع ةاملفتاحية: الالجئين، الاقليات، الحمايالكلمات 
 

   :ةنبذة تعريفية عن الباحث
 

الى  0392محامية عضوة في شركة خليل للمحاماة بدولة الجزائر  منذ سنة  دكتورة في العقود املدنية والتجارية ،

 يومنا هذا ،مستشارة قانونية في عدة شركات ،ناشطة  قانونية في ميدان حقوق الانسان،

متحصلة على  م ،0390/  0332متحصلة على شهادة ليسانس في العلوم القانونية و الادارية جامعة البليدة 

اختصاص قانون مدني معمق ،متحصلة على الكفاءة املهنية للمحاماة   0392جامعة الجزائر شهادة ماستر من 

 م.0332من جامعة الجزائر 

 .0303متحصلة على شهادة الدكتوراه من  جامعة ابن خلدون بدرجة مشرف جدا سنة 

 وبودواو من بينقامت بتأطير عدة مقاييس كأستاذة في مجموعة من الجامعات منها تلمسان ومغنية املدية 

املقاييس التي قامت بتأطيرها )قانون الاجراءات املدنية و الادارية ،القانون الدولي الخاص ،العقود الخاصة 

 ،املنهجية ،املصطلحات القانونية ،الالتزامات (.
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 :مقدمة

لدولي املستوى الوطني او اسواءا على  من العوامل الرئيسية لوجود القاعدة القانونية، الانسانيةتعتبر القيم 

وعليه يجب على الدول التعاون  وما دامت تلك القيم مؤسسة على مفاهيم أخالقية تشكل روح الحضارات،

 . (0050)دراسات،  مان تفتحهاوضوالقيام بحمايتها 

وبعدها في  ،0501في فيفري سنة  لقد تطورت فكرة حماية حقوق الانسان في منع الاسترقاق في ميثاق فيينا

وقمع الاستعباد واملتاجرة بالرقيق و حماية  ،0577و مؤتمر فيرونا سنة 0505مؤتمر إكس ال شابيل سنة 

لحرب من بين أهم الخطوات التي اعتمد عليها املجتمع الدولي أثناء ا،حيث 0551( visscher ،0022)الاهالي مؤتمر برلين 

التي تهدف إلى كفالة الحماية لالجئين، كان أهمها الاتفاقية الخاصة بوضع الالجئين العاملية الثانية مجموعة من الصكوك 

.  وأيضا مجموعة من الصكوك الدولية لحقوق إلانسان التي توفر حماية 0010تموز/ يوليو  75واملؤرخة في 

 لالجئين والنازحين.
ً

 وأكثر تحديًدا وتفصيال

كن باإلضافة الى النزاعات املسلحة الحالية التي بها تم طرد السكان من أوطانهم، فإن فيروس كورونا الحالي ول

 أحدث أضرارا كثيرا مست الالجئين .

الامر الذي ادى بنا إلى التساؤل حول ما إذا كان القانون الدولي إلانساني يعالج هذه الظاهرة الشائكة؟ وإذا 

ا هي الحماية التي يوفرها القانون الدولي إلانساني لالجئين والنازحين؟ وكيف يوفر الحماية كانت إلاجابة بنعم، فم

ضطر إلى الفرار؟ وما هي الحماية التي يوفرها ملن هجروا أوطانهم وما عالقة 
ُ
ملجموعات السكان املدنيين التي ت

 ذه الجائحة ؟تلك الحماية بقانون الالجئين وغيره من صكوك حقوق إلانسان خاصة في ظل ه

عن أهمية املوضوع تتمثل في تبيان ألازمة التي وقع فيها الالجئون في ظل هذه الجائحة و إظهار الطرق والاجراءات 

 التي تبناها املجتمع الدولي  للتصدي و النقائص  التي اظهرتها هذه الجائحة في القانون الدولي .

سيين وتمت معالجة الاشكالية في محورين رئياملنهج الوصفي  و التحليلي في هذه الدراسة  باستعماللقد قمنا 

: 

 املحور ألاول : مفهوم الالجئين كأقليات في القانون الدولي الانساني 

 املحور الثاني :موقف املجتمع الدولي في حماية الالجئين من وباء كورونا 

 

 إلانسانياملحور ألاول: مفهوم الالجئين كأقليات في القانون الدولي 
 

ص كثير من وتن يهدف القانون الدولي إلانساني في املقام ألاول إلى الحيلولة دون اقتالع املدنيين من أوطانهم.    

ضافي ألاول لعام والبروتوكول إلا  0000أحكام القانون الدولي إلانساني، ال سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

، على توفير الحماية للمدنيين من أضرار العمليات العدائية وبشكل خاص مخاطر النزوح والهجرة من 0022

حظر الهجمات العشوائية والهجمات املوجهة ضد املدنيين وكذلك أيًضا ألاعمال الانتقامية 
ُ
بلدانهم. وبالتالي ت

لتهديد بارتكابها بغرض بث الذعر بين السكان املدنيين. وال يجوز ضد السكان املدنيين وارتكاب أعمال العنف أو ا
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ا للهجمات أو ألاعمال الانتقامية، فالهجمات يجب أن تقتصر 
ً
بأي حال من ألاحوال أن تصبح ألاعيان املدنية هدف

 )أفريقيا(على ألاهداف العسكرية فقط 

وبروتوكوليها إلاضافيين ، الى الالجئين وألاشخاص غير املنتمين ألية دولة، دون أي حيث اشارت اتفاقية جنيف 

إشارة محددة إلى النازحين، الامر الذي يدفع بالباحث الى استنتاج أن القانون الدولي إلانساني ال يوفر حماية 

 لأللم، هي املصدر ألاكبرلالجئين والنازحين الذين يشكلون الكتلة ألاكبر من ضحايا الحرب وتكون معاناتهم 

لكن بقراءة مواده جيدا فنجد أن الالجئين والنازحين هم من السكان املدنيين، وبالتالي فهم مشمولون بحماية 

 جميع أحكام القانون الدولي إلانساني التي توفر الحماية للمدنيين في زمن الحرب.

 الالجئ )ثانيا(. وعليه وجب علينا تحديد مفهوم الالجئ )أوال( حقوق والتزامات

 أوال :تعريف الالجئ

منظمة الوحدة  اتفاقية سوف نقوم بتعريف و تحديد مفهوم الالجئ وفق اتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،

اتفاقية منظمة الوحدة  التي تحكم الجوانب املحددة ملشكالت الالجئين في إفريقيا، والتي تسمى أيًضا ألافريقية

في إفريقيا.  الالجئين ة، هي أداة قانونية إقليمية تحكم حماي0020اتفاقية الالجئين لعام  ألافريقية لالجئين، أو

. 0020يونيو  72ودخلت حيز التنفيذ في  0020سبتمبر  02في  ديس أباباأ مادة وتم سنها في 01وهي تتألف من 

 . 7220وقد أثرت على اتفاقية كمباال لعام  0022وبروتوكول عام  0010الجئين لعام اتفاقية ال وهي تستند إلى

وكذلك  والفصل العنصري  إنهاء الاستعمار هو عصر 0020السياق التاريخي التفاقية الالجئين لعام 

   .الانتفاضات السياسية والعسكرية الداخلية

 .ألافريقي الاتحاد دولة عضو في 10دولة من أصل  01كومة وصادقت عليها حالًيا دولة أو ح 00ووقعت عليها 

في العالم النامي ومكمل إقليمي التفاقية  قضايا الالجئين يمي الوحيد امللزم بشأنوهي الصك القانوني إلاقل

 (7201)ووتش،  0010الالجئين لعام 

 حيث تم تحديد و ضبط مفهومه على سبيل الحصر و هم :

، أو بمقتض ى 0075حزيران/يونيه  2.و  0072أيار/مايو  07كل شخص اعتبر الجئا بمقتض ى ترتيبات  -

أيلول/سبتمبر  00وبروتوكول  00.5شباط/فبراير  02، و ..00تشرين ألاول/أكتوبر  75اتفاقيتي 

وال يحول ما اتخذته املنظمة الدولية لالجئين أثناء . أو بمقتض ى دستور املنظمة الدولية لالجئين ،00.0

واليتها من مقررات بعدم ألاهلية لصفة الالجئ دون منح هذه الصفة ملن تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها 

 من هذا الفرع، 7في الفقرة 

، وبسبب خوف له ما يبرره من 0010الثاني/يناير  كانون  0كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل  -

التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، 

خارج بلد جنسيته، وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82_%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82_%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
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ارج بلد إقامته املعتادة السابق بنتيجة مثل تلك ألاحداث وال يستطيع، أو ال يريد ال يملك جنسية ويوجد خ

 .بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك البلد

فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية، تعني عبارة "بلد جنسيته" كال من البلدان التي يحمل جنسيتها، وال 

ون أي سبب مقبول يستند إلي خوف له ما يبرره، لم يطلب يعتبر محروما من حماية بلد جنسيته إذا كان، د

                       0020الاستضالل، بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها، حيث وسعت اتفاقية الالجئين لعام 

ل، فأضيفت فقرة ثانية إلى تعريف مصطلح "الالجئ"، والتي تشمل "العدوان الخارجي، والاحتال :تعريف الالجئ

وهذا يشمل املواقف  والسيطرة ألاجنبية أو ألاحداث التي تخل بالنظام العام بشكل خطير" كأسباب للهروب

العرضية التي ال تستند إلى عمل متعمد للدولة، أي أن مصدر الخطر ال يحتاج إلى أن يكون الدولة أو وكالئها. 

ا ويشمل ذلك الفارين من الكوارث البيئية مثل الجفاف 
ً
واملجاعة،  ما يعني أن الخوف من الخطر لم يعد مرتبط

فقط برد الفعل الشخص ي للفرد ولكن أيًضا بالعنصر السببي لحاالت الالجئين، وقد مهد هذا التغيير في التعريف 

 ."للمرة ألاولى" الطريق لتحديد وضع الالجئ الجماعي

سيته" كوحدة جغرافية يجب أن يكون الالجئ قد تستخدم "بلد جن 0010في حين أن اتفاقية الالجئين لعام    

تستخدم "مكان إقامته املعتاد"  0020فر منها، فإن الفقرة الثانية من التعريف الوارد في اتفاقية الالجئين لعام 

 .(7220)الالجئين، كإطار جغرافي مرجعي 

ألاشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو  لفئات وهم :كما أن هذه الاتفاقية أخرجت من ظلها بعض ا   

فإذا توقفت هذه .مساعدة من هيئات أو وكاالت تابعة لألمم املتحدة غير مفوضية ألامم املتحدة لشؤون الالجئين

الحماية أو املساعدة ألي سبب دون أن يكون مصير هؤالء ألاشخاص قد سوي نهائيا طبقا ملا يتصل باألمر من 

التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة يصبح هؤالء ألاشخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا  القرارات

 .هذه الاتفاقية

وأيضا ال يدخل في حماية هذه الاتفاقية الشخص الذي اعتبرته السلطات املختصة في البلد الذي اتخذ فيه    

كما أنها ال تنطبق علي أي شخص تتوفر  .بجنسية هذا البلد مقاما له مالكا للحقوق وعليه الالتزامات املرتبطة

 :أسباب جدية لالعتقاد بأنه

، باملعني املستخدم لهذه الجرائم في الانسانيةارتكب جريمة ضد السالم أو جريمة حرب أو جريمة ضد - -

 الصكوك الدولية املوضوعة للنص علي أحكامها بشأنها،

 بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة الجئ،ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج - -

 . (0012، 070)ارتكب أفعاال مضادة ألهداف ألامم املتحدة ومبادئها   -

  حقوق والتزامات الالجئ. ثانيا:



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  444  - 

اد و كل مادة و وفق لالتفاقية الخاصة بالالجئين فإنها جاءت في مضمونها التزامات والحقوق لالجئين في ستة م

)بوجمعة، ،الحماية الدولية لالجئين ،دراسة مقارنة بين الفقه الاسالمي و القانون  تنص على التزام و حق اساس ي

 . (7200-7205الدولي ،رسالة دكتوراه في العلوم تخصص شريعة و قانون، سنة 

الالجئين ان يخضعوا للواجبات والقوانين التي تفرض عليه من طرف حيث يجب على  الالتزامات العامة :-1

 الدولة التي لجأ اليها من حيث القوانين و الانظمة و أن ينقاد للنظام العام .

وهي في املقابل التزامات الدولة الحاضنة لالجئين ،فيجب إحترام حقوق الالجئين سواءا بعد أو  الحقوق:-2

ن أن العالم يشهد طفرة هائلة من الاهتمام بقضايا حقوق إلانسان قبل حصول على حق اللجوء كو 

،ترافقت مع التطورات السريعة و املتالحقة التي يعيشها النظام الدولي مع تزايد املطلب بضرورة تحقيق 

الاصالح السياس ي و الدمقراطي على املستويين الداخلي  و الخارجي ،ألامر الذي أدى الى إتخاذ حقوق 

مكانة هامة ضمن اولويات املجتمع الدولي لتصير عاملية ،حيث يجب ضمانها و كفالتها للعامة الانسان ،

ة و اقرار اليات الدولية و الانظمة القانوني بتوحيدها في دول العالم، دون تمييز مرتبطة في املقام الاول،

 .(February 2018)العكلة، لحمايتها   

فكأول حق يتمتع به الالجئ هو عدم التمييز سواءا من ناحية العرق أو بلد املنشأ أو الديانة ،حيث يجب على     

الدولة املتعاقدة أن توفر لالجئين نفس الرعاية التي توفرها ملواطنيها  من حيث ممارسة الشعائر الدينية و توفير 

 أجواء مالئمة للتربية الدينية للقصر . 

منا، أن علي الالجئ، من أجل ضمن الاتفاقية أن عبارة نفس الظروف نعني بها  22حيث جاءت في نص املادة 

التمتع بحق ما، أن يستوفي كافة املتطلبات التي تقتض ي من الفرد العادي للتمتع بهذا الحق )وال سيما تلك 

اء الالجئ ء تلك التي تحول طبيعتها دون استيفاملتعلقة بمدة أو شروط املكوث وإلاقامة( لو لم يكن الجئا، باستثنا

 .(0012، 070) لها

حيثما ال تنص هذه الاتفاقية علي منح الالجئين معاملة أفضل، تعاملهم الدولة املتعاقدة معاملتها  .0

 .لألجانب عامة

 ، علي أرض الدول املتعاقدة، منيتمتع جميع الالجئين، بعد مرور ثالث سنوات علي إقامتهم، باإلعفاء .7

 .شرط املعاملة التشريعية باملثل

تواصل كل دولة متعاقدة منح الالجئين الحقوق واملزايا التي كانوا مؤهلين لها فعال، مع عدم توفر  ..

 .معاملة باملثل، بتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة املذكورة

إمكانية منح الالجئين، مع عدم توفر معاملة باملثل، حقوقا تنظر الدول املتعاقدة بعين العطف في  .0

، وكذلك في إمكانية جعل إلاعفاء من املعاملة .و  7ومزايا باإلضافة إلي تلك التي تؤهلهم لها الفقرتان 

 ..و 7باملثل يشمل الجئين ال يستوفون الشروط املنصوص عليها في الفقرتين 
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من  77و  70و  00و  05و  .0وق واملزايا املذكورة في املواد علي الحق .و  7تنطبق أحكام الفقرتين  .1

 .هذه الاتفاقية كما تنطبق علي الحقوق واملزايا التي ال تنص عليها هذه الاتفاقية

وُيحظر أيًضا اللجوء إلى تجويع السكان املدنيين كوسيلة من وسائل الحرب أو تدمير املحاصيل الزراعية    

ا لبقاء السكان املدنيين على قيد الحياة. ويكفل القانون الدولي إلانساني الحماية للمدنيين وألاعيان التي ال غنى عنه

الذين يقعون في قبضة العدو، سواء بسبب وجودهم على أراض ي العدو وقت اندالع ألاعمال العدائية أو بسبب 

اندالع ألاعمال العدائية، إقامتهم في ألاراض ي املحتلة. ومن حق أي شخص يرغب في مغادرة أراض ي العدو وقت 

مغادرتها، ما لم تكن مغادرته تتعارض مع املصالح الوطنية للدولة املعنية. ويجب أن تتم املغادرة أو الانتقال في 

 ظروف مرضية من جهة السالمة والشروط الصحية وألامن والتغذية.

ا كانت ديحظر القانون الدولي إلانساني في حالة الاحتالل النقل القسري للسكا    واعيه. ن املدنيين من أراضيهم أيًّ

وإذا لم يكن هناك بٌد من إجالء السكان ألسباب تتعلق بأمنهم أو ألسباب عسكرية قهرية، فال يجوز أن يترتب على 

عمليات إلاخالء نزوح ألاشخاص املحميين إال في إطار حدود ألاراض ي املحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية 

إعادة السكان املنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف ألاعمال العدائية في هذا القطاع. املادية. ويجب 

ال يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلى بلد يخش ى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده »وأيًضا 

فت بمبدأ عدم إلاعادة القسرية قبل أن اعتر  0000وبالتالي يجب إلاشارة إلى أن اتفاقيات جنيف لعام «. الدينية

ر هذا املبدأ في اتفاقية الالجئين لعام 
َّ
 .0010ُيسط

وكذلك يتضمن القانون الدولي إلانساني ،أحكاًما مهمة تهدف بشكل خاص إلى حماية الالجئين وألاشخاص غير     

ننت بشكل أوسع في املادة ( من اتفاقية جنيف الراب22( من املادة )7املنتمين ألية دولة،فإن الفقرة )
ُ
عة والتي ق

كفل الحماية وفًقا ملدلول البابين ألاول والثالث من الاتفاقية الرابعة وذلك »( من البروتوكول إلاضافي ألاول .2)
ُ
ت

من ال م –قبل بدء العمليات العدائية–في جميع الظروف ودونما أي تمييز مجحف لألشخاص الذين يعتبرون 

، أو من الالجئين بمفهوم املواثيق الدولية املتعلقة باملوضوع والتي قبلتها ألاطراف املعنية أو ينتمون إلى أية دولة

 .)وحمايتـــها(«   بمفهوم التشريع الوطني للدولة املضيفة أو لدولة إلاقامة

اني عن طريق التطبيق التراكمي لفروع ويتطور الحد ألادنى من الحماية التي يمنحها القانون الدولي إلانس    

القانون الدولي ألاخرى املعمول بها )على غرار نصوص القانون الدولي الخاصة بالالجئين(. ومع ذلك ال توفر هذه 

النصوص الحماية الكاملة لألشخاص الفارين من النزاعات املسلحة. وألاسوأ من ذلك، أن القانون الدولي 

ا الاحتياجات الخاصة لالجئين أثناء إلانساني وقانون الالجئين ، على حد سواء، يبدوان وكأنهما ال يراعيان ولو نسبيًّ

 الحرب، أو ظروفهم بعد انتهاء الحرب.

بين الناس في مراكزها، وخصصت أدوات التعقيم  00-بذلت املنظمة الدولية للهجرة جهودا ملنع انتشار كوفيد

الوقاية وأغلقت املطابخ لتجنب التجمعات الكبيرة. ولكن، رغم  وعملت على تثقيف الطاقم والسكان بشأن طرق 

 تلك الاضطرابات التي حدثت لحياتهم، أشارت روزان إلى أنها فهمت هي وأسرتها أسباب فرض إلاجراءات الجديدة



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  445  - 

لكن، وجدت مخيمات أخرى صعوبة في الحفاظ على السالمة والنظافة، وخاصة في الدول النامية. في 

دقت ألامم املتحدة جرس إلانذار بشأن مصير الالجئين واملهاجرين وغيرهم من النازحين خالل  نيسان/أبريل،

 .الجائحة، وحذرت من أن الكثافة العالية للمخيمات قد تكون سببا في تفش ي كورونا بين أعداد كبيرة من السكان

ومفوضية  املنظمة الدولية للهجرةوأشار بيان مشترك صادر عن وكاالت ألامم املتحدة البارزة، بما في ذلك     

إلى أن العديد من املهاجرين يعيشون في مرافق مكتظة أو مواقع إيواء مؤقتة أو  ألامم املتحدة لشؤون الالجئين،

 .الصحي والصرفمراكز استقبال، حيث يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الخدمات الصحية واملياه النظيفة 

ومن أكثر الشواغل، تلك املتعلقة بالالجئين واملهاجرين املحتجزين في مراكز التوقيف، بمن فيهم ألاطفال 

 .املهاجرون وأسرهم، فضال عن املحتجزين دون أساس قانوني كاٍف 

 ير، يجب إطالق سراحهم دون تأخ00-وجاء في البيان أنه "بالنظر إلى العواقب املميتة لتفش ي كوفيد

 ."حيث ال يمكن السيطرة على هذا املرض إال إذا كان هناك نهج شامل يحمي حقوق كل فرد في الحياة والصحة    

اوية حر أن فرقا تابعة لها تقدم الدعم إلى املهاجرين في املنطقة الص أعلنت املنظمة الدولية للهجرة في أّيار/مايو،

من غرب ووسط وشرق أفريقيا، بعد أن تم ترحيلهم إما بدون إجراءات قانونية واجبة، أو تم التخلي عنهم من 

هذا مجّرد مثال واحد ملجموعات من املهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، عندما بدأ فرض  –قبل املهّربين 

 القيود على الحركة. 

الم، في كثير من ألاحيان في املناطق الحدودية، دون الحصول على الرعاية وقد تأثر عّدة آالف، في جميع أنحاء الع

 .الصحية

دعوة السلطات الحترام  وقد دفع وضعهم اليائس مفوضة ألامم املتحدة لحقوق إلانسان، ميشيل باشيليت، إلى

 .(0050)السيد، افريل إجراءات إلاغالق  عند تطبيق  سالمة وحقوق املهاجرين

بعد فرض القيود املتعلقة بفيروس كورونا املستجد في هندوراس والسلفادور وغواتيماال، سجلت مفوضية ألامم 

لنوع ا املتحدة لشؤون الالجئين ارتفاعا في الاستغالل وتهريب املخدرات والعنف الجنس ي والعنف القائم على

 .الاجتماعي، في أّيار/مايو

 

 املحور الثاني : موقف املجتمع الدولي في حماية الالجئين من وباء كورونا
 

غالبا ما يتعرض الالجئون لتأثيرات سلبية على الصحة، ويفقدون فرص التعليم والحصول على العمل 

من كينيا أن املجتمعات  دراسة فعلى سبيل املثال، وجدت ألاخرى،واملسكن، وذلك ضمن جملٍة من التحديات 

ؤشرات ملاملضيفة والالجئين كانوا من أكثر الفئات تضررا في البالد من حيث أوضاع الفقر وما يرتبط به من ا

 ة. الاقتصاديالاجتماعية و 

http://unhcr.org/ar
http://unhcr.org/ar
http://unhcr.org/ar
https://news.un.org/ar/node/1054532
https://news.un.org/ar/node/1054532
https://news.un.org/ar/node/1052622
https://news.un.org/ar/node/1052622
https://news.un.org/ar/node/1052622
https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Kalobeyei_Socioeconomic-Report-1.pdf
https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Kalobeyei_Socioeconomic-Report-1.pdf


   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  445  - 

في حرمان ’أو ‘ محرومين’( عاطلين عن العمل، والثلث على ألارجح %15فقد كان أكثر من نصف الالجئين )

حيث تبين أن  مسؤولية هذه املجتمعات .فيما يتعلق بمستويات التعليم والرعاية الصحية واملعيشة‘ شديد

(، ومن 00-دت هذه املسؤولية أثناء جائحة فيروس كورونا )كوفيداملضيفة ضخمة وآخذة في الازدياد ،واشت

ر التداعيات 
ّ
ؤِث

ُ
ة والاجتماعية على الالجئين واملجتمعات املضيفة في البلدان النامية، الاقتصادياملرجح أن ت

 في تفاقم مواطن ضعفهم التي كانت قائمة من قبل، وزيادة اعتمادهم على املساعدات 
ً
بة  .املنهكة يةالانسانمتسّبِ

على الرغم من هذا، تستمر البلدان املضيفة في تقديم الحماية واملأوى والرعاية الصحية والتعليم ودعم سبل 

د نهج هذه البلدان الرؤية التي انبثقت عن كسب الرزق لالجئين واملجتمعات املضيفة، امليثاق العالمي  وُيجِسّ

 .لالجئين

فكيف يمكننا مساندة هذه الاحتياجات امللحة للمجتمعات املضيفة والالجئين الذين استوعبتهم هذه 

 .املجتمعات

مليار  737 -وهي صندوق البنك الدولي ملساعدة أشد البلدان فقرا-حيث قدمت املؤسسة الدولية للتنمية 

صة على مد ى ثالث سنوات لنافذة املجتمعات املضيفة والالجئين. وسيبني هذا على استثمار بقيمة دوالر ُمخصَّ

من البلدان  00عملية للبنك الدولي في  7.مليار دوالر خالل السنوات الثالث املاضية التي ساندت  031

 . )التركية(منخفضة الدخل املضيفة لالجئين  

 لالجئين واملجتمعات املضيفة لهم في البلدان الناميةأوال: أزمة 

حسب ما جاء في بيان الوكاالت الاممية العاملة في موضوع الالجئين كأقليات أن "وضع الالجئين واملهاجرين 

املحتجزين في أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية، في ظروف ضيقة وغير صحية، يبعث على القلق بشكل 

  ".خاص

الصادر من جنيف أنه وبالنظر إلى العواقب املميتة التي قد تترتب على تفش ي الوباء الفيروس ي ويوضح البيان 

العالمي يجب إطالق سراح هؤالء دون تأخير: "يجب إطالق سراح ألاطفال املهاجرين وأسرهم واملحتجزين بدون 

 .*(7272)املتحدة،  .أساس قانوني كاٍف على الفور 

حيث يعتبر النزوح أكبر عاقبة اجتماعية واقتصادية صعبة ،حيث أن الالجئين يتعرضون لتأثيرات على  

 . )الدولي أ.(صحتهم و على تعليمهم و عملهم و مسكنهم ،كما أنهم يمرون بعدة تحديات أخرى  

 

ي تضم بعضا من أشد الشرائح فقرا في بلدانهم، أو فغالبا ما يستقر الالجئون في املجتمعات املضيفة، التي 

 مناطق نائية أو حدودية يجد فيها السكان بالفعل صعوبات في الحصول على وظائف وخدمات عامة مالئمة

واشتدت هذه املسؤولية أثناء جائحة  -إن مسؤولية هذه املجتمعات املضيفة ضخمة وآخذة في الازدياد 

ر التداعيات (، حي00-فيروس كورونا )كوفيد
ّ
ؤِث

ُ
ة والاجتماعية على الالجئين الاقتصاديث من املرجح أن ت

https://www.unhcr.org/en-us/the-global-compact-on-refugees.html
https://www.unhcr.org/en-us/the-global-compact-on-refugees.html
https://www.unhcr.org/en-us/the-global-compact-on-refugees.html
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 في تفاقم مواطن ضعفهم التي كانت قائمة من قبل، وزيادة 
ً
بة واملجتمعات املضيفة في البلدان النامية، متسّبِ

 .املنهكة الانسانيةاعتمادهم على املساعدات 

قديم الحماية واملأوى والرعاية الصحية والتعليم ودعم سبل على الرغم من هذا، تستمر البلدان املضيفة في ت

د نهج هذه البلدان الرؤية التي انبثقت عن امليثاق العالمي  كسب الرزق لالجئين واملجتمعات املضيفة. وُيجِسّ

 .لالجئين

ت ألامم املتحدة أن العديد من الالجئين، واملشردين من ديارهم قسرا، وعديمي الجنسية وتؤكد وكاال 

 .واملهاجرين "معرضون لخطر متزايد" من الوباء املنتشر عامليا

الجدير بالذكر أن "ثالثة أرباع الالجئين في العالم" والعديد من املهاجرين في املناطق النامية تتم استضافتهم 

  .)الدولي ا.(فيها ألانظمة الصحية بالفعل ضعيفة وقليلة القدرات   في "بالد تكون 

وبحسب بيان الوكاالت ألاممية، يعيش الكثير ممن ينتمون لهذه الفئات في مخيمات مكتظة أو مستوطنات 

 .النظيفة والصرف الصحيأو مالجئ مؤقتة أو مراكز استقبال، يفتقرون فيها إلى الخدمات الصحية واملياه 

وترى وكاالت ألامم املتحدة أنه ال يمكن السيطرة على هذا املرض "إال إذا كان هناك نهج شامل يحمي حقوق كل 

فرد في الحياة والصحة." وذكر البيان أن املهاجرين والالجئين يتعرضون بشكل غير متناسب لالستبعاد والوصم 

، يجب على الحكومات أن تفعل كل ما في وسعها لحماية حقوق وصحة والتمييز، قائال: "لتفادي وقوع كارثة

  ".الجميع

 الاجراءات املتخذة في ظل هذه الازمة  ثانيا :

 حماية الحقوق مع احترام إغالقات الحدود

قال البيان املشترك "بينما تغلق البلدان حدودها وتحد من التحركات عبر الحدود، هناك طرق إلدارة القيود 

 .الحدودية بطريقة تحترم حقوق إلانسان الدولية" بما في ذلك مبدأ عدم إلاعادة القسرية

را بأن العديد من  ِ
ّ
ودعا البيان إلى "الالتفاف حول الهدف مشترك، وهو مكافحة هذا الفيروس القاتل" مذك

 .حلأيضا جزءا من ال الالجئين والنازحين وعديمي الجنسية واملهاجرين يمتلكون مهارات وموارد يمكن أن تكون 

وشدد البيان على ضرورة أال يسمح العالم "للخوف أو عدم التسامح بتقويض الحقوق أو املساس بفاعلية 

 .الاستجابة للوباء العالمي" إذ ال يمكن له هزيمة هذا الفيروس إال عندما يحظى الجميع بالحماية ضده

ئ من بلدان جحيث تستقبل أوغندا، أكبر البلدان املضيفة في أفريقيا، منذ وقت طويل ما يربو على مليون ال 

ل البنك الدولي   .املنطقة، إعماال لسياسة الباب املفتوح لالجئين ومن خالل برنامج شامل للنزوح القسري، سهَّ

ة لالجئين واملجتمعات املضيفة، من الاقتصاديتقديم هذا البلد الخدمات الاجتماعية ألاساسية والفرص 

على سبيل املثال. ويساعد الدعم املقدم لخطط  مشروع الاستجابة إلانمائية لتأثيرات النزوح القسري  خالل

ات الرعاية الصحية الاستجابة الوطنية من أجل الالجئين واملجتمعات املضيفة الحكومة على تقديم خدم

 .والتعليم وإمدادات املياه والخدمات البيئية لالجئين

https://www.unhcr.org/en-us/the-global-compact-on-refugees.html
https://www.unhcr.org/en-us/the-global-compact-on-refugees.html
https://www.unhcr.org/en-us/the-global-compact-on-refugees.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%8C+%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%8C+%D9%85%D9%86%D8%B0+%D9%88%D9%82%D8%AA+%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84+%D9%85%D8%A7+%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%88+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86+%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6+%D9%85%D9%86+%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%D8%8C+%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7+%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/forced-displacement-during-covid-19-crisis-refugees-host-communities-developing-countries-world-refugee-day/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=Albankaldawli
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https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%8C+%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%8C+%D9%85%D9%86%D8%B0+%D9%88%D9%82%D8%AA+%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84+%D9%85%D8%A7+%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%88+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86+%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6+%D9%85%D9%86+%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%D8%8C+%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7+%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/forced-displacement-during-covid-19-crisis-refugees-host-communities-developing-countries-world-refugee-day/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=Albankaldawli
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 لالجئين، نحو و 
ً
ريا والصومال ألف الجئ من إريت 2.2تستضيف إثيوبيا، ثاني أكبر بلدان أفريقيا استضافة

ل الذي يتيح لالجئين سبال للعيش  ، أصدرت إعالن الالجئين7200في عام و  .وجنوب السودان والسودان عدَّ
ُ
امل

الصحية والتعليم، و خارج املخيمات، والعمل في القطاع الرسمي، والحصول على الخدمات الوطنية للرعاية 

 للمساعدة في تنفيذ سياسات الحكومة.

م البنك الدولي أكثر من  ة لالجئين واملجتمعات الاقتصاديمليون دوالر ملساندة الفرص  722وعليه  قدَّ

املضيفة. ونقوم في الوقت الحالي بإعداد برنامج ملساعدة أطفال الالجئين على الالتحاق باملدارس الوطنية 

 .اوالنجاح فيه

وفي بنغالدش، دعمت  الحكومة ووكاالت ألامم املتحدة في أعمال الفحص والاختبار ومكافحة العدوى وكذلك 

إشراك املجتمعات املحلية وجهود التواصل بشأن تفش ي فيروس كورونا، مع التركيز على الالجئين واملجتمعات 

 .(7272)النامية.، املضيفة في كوكس بازار    

مليون  035ولكن هذا ال يقتصر على البلدان منخفضة الدخل. فكولومبيا على سبيل املثال، استقبلت أكثر من 

مت حكومة قامن املهاجرين والالجئين الفنزويليين في مجتمعاتها املحلية خالل السنوات القليلة املاضية. و 

حصول مكنوا من دخول سوق العمل، والكولومبيا تدريجيا بتوفيق الوضع القانوني لكثير من الفنزويليين، فت

ويشمل هذا إتاحة الحصول على الرعاية الصحية املضمونة للمهاجرين   .على خدمات التعليم والرعاية الصحية

( أو من املحتمل إصابتهم باملرض، وهي نفس الرعاية 00-الفنزويليين الذين يصابون بفيروس كورونا )كوفيد

ر وإلى جانب )الدولي أ.(املقدمة ألي مواطن كولومبي   ، ساعد البنك البرنامج العالمي لتسهيالت التمويل امليسَّ

الدولي الحكومة على تلبية هذه الاحتياجات. وكذلك برامج جديدة للرعاية الصحية وإلاسكان للمهاجرين 

 .انب تقديم املشورة ذات الطابع العملي واملساعدات الفنيةواملجتمعات املضيفة إلى ج

تلعب الجهود التي تقودها البلدان دورا محوريا في جهود مجموعة البنك الدولي من أجل تحسين اندماج 

الالجئين في املجتمعات املضيفة، والاستثمارات ألاطول أجال في الالجئين ومضيفيهم. ولهذه الجهود أهمية بالغة 

 لألعمال الهائلة التي  لتحقيق
ً
لة هدفينا املتمثلين في إنهاء الفقر املدقع وتعزيز الرخاء املشترك، وهي تأتي ُمكِمّ

إستراتيجية  تضطلع بها مؤسسات إنسانية مثل مفوضية ألامم املتحدة لشؤون الالجئين. وهي تتسق أيضا مع

طلقت في آلاونة ألاخيرة ملدة خمس سنوات،  البنك الدولي للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف
ُ
التي أ

 .وتلزمنا بمساعدة البلدان على معالجة أسباب الصراع وتداعياته

كينا فاصو منها بور -وتزيد جائحة كورونا من العجلة في ضخ هذه الاستثمارات. ومساندتنا الطارئة في عدة بلدان 

متاحة ملساندة فئات  -وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ولبنان ومالي وميانمار والنيجر وجنوب السودان

م للبلدان املضيفة. وفي املرحل املهاجرين والالجئين والنازحين داخليا في هذه البلدان إلى جانب قدَّ
ُ
ة الدعم امل

املقبلة، سُتتيح نافذة املؤسسة الدولية للتنمية للمجتمعات املضيفة والالجئين ما يصل إلى مليار دوالر من املنح 
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https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81+%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%8C+%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1+%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%D9%8B+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D9%86%D8%AD%D9%88+730+%D8%A3%D9%84%D9%81+%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6+%D9%85%D9%86+%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84+%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/forced-displacement-during-covid-19-crisis-refugees-host-communities-developing-countries-world-refugee-day/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=Albankaldawli
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لالستجابة لجائحة كورونا، وستعود هذه العمليات بالنفع على الالجئين واملجتمعات املضيفة حتى منتصف عام 

 .(7272)النامية،  7270

 الخاتمة :
 

و التشخيص و العالج و اللقاحات الى الجميع  ال مأمن ألحد حتى يكون الجميع في مأمن، فيجب منح الخدمات

.جاءت هذه الورقة البحثية إلظهار الاساليب التي اتخذتها املؤسسات املختصة في هذا املجال في مواجهة احد 

 الازمات التي تمر بحياة الالجئين كأقليات و هي أزمة الوباء العالمي كورونا .أسوء 

مادة 22الذين يحتويان ماال يقل عن  0022و بروتوكولها لعام  0010حيث تبين ان اتفاقية الالجئين لسنة 

حيث قارة افريقيا ،الا في قارة واحدة هي  و قد فشلت محاوالت اطار اكثر طموحا و اكثر تكامال ملعاهدة أو قانون،

الخاصة باملظاهر املحددة ملشاكل الالجئين في افريقيا ،و تبين ان  0020اعتمدت منظمة الوحدة الافريقية عام 

املشكلة تكمن في أن هذه الدول ذات امليزانيات الصغيرة ال يمكن أن تكون منزال لهذا الكم الهائل من الالجئين 

 مع كورونا .خاصة ما تتطلبه الاجراءات الخاصة بق

 

 التوصيات :

يجب على الدول انشاء مؤسسات وطنية متخصصة مكلفة بمعالجة قضايا الالجئين كأقليات في القوانين - -

املحلية بما في ذلك الادارات و الاقسام املكرسة لهذا الغرض ضمن ألاطر املؤسسية الوطنية و مؤسسات 

عالج املخصصة التي ت حقوق الانسان الوطنية ،و ينبغي النظر في إنشاء الهيئات الاستشارية الدائمة و

 قضايا ألاقليات. 

يجب فتح مكاتب فرعية اقليمية أو محلية ملؤسسات حقوق الانسان و غيرها من الهيئات ذات الصلة - -

 خاصة في املناطق التي يتمركز فيها الالجئين .

يجب و وعلى لسان ألامين العام لألمم املتحدة السيد غوتيرش أن ألاشخاص املنتقلين هم جزء من الحل ، -

على البلدان ان تستكشف مسارات من شأنها تنظيم الهجرة و تقليل تكاليف معامالت التحويالت و قال 

مما ال شك فيه ان لنا جميعا مصلحة في التقسيم العادل ملسؤولية حماية الالجئين من سكان العالم ،وفي 

حقوق ي سياقها القانون الدولي لأن يظل الترحال البشري عملية أمنة ال تعرض الانسان للتهميش و يحترم ف

 الانسان و القانون الدولي لالجئين .

يجب إدراج الاعالن و املعايير الدولية و الاقليمية ذات الصلة املتعلقة بحقوق ألاقليات في  القوانين املحلية - -

 وتوفير اساس قانوني قوي لبناء املؤسسات و تقويتها في مجال حقوق الالجئين كأقلية.

دة موارد التمويل للمؤسسات املستكلفة بمعالجة قضايا ألاقليات ما يكفي من تسديد نفقات يجب زيا- -

 املوظفين للوفاء بفعالية و الاستجابة بشكل مالئم لتحديات ألاقليات و طلباتها و احتياجاتها.
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  لكان و يجب على مؤسسات حقوق الوطنية الحكومية  واملستقلة ان تكون قدوة يحتذى بها ،وأن تكف- -

 تمثيل الالجئين كأقليات .

 قائمة املراجع :

 و التقارير : الاتفاقياتا
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سليم دحهد.    

 أستاذ العلوم السياسية بجامعة 

الوادي)الجزائر( -الشهيد حمه لخضر  

Salim-daha@univ-eloued.dz 

 (والالجئين باملهاجرين للتكفل الجزائرية السياسة في )قراءة الجزائر في الهجرة حوكمة)
 

 :امللخص
 

تقدم هذه املساهمة العلمية مقاربة جديدة لتحليل سياسات الهجرة والجهود الرامية إلى التحكم في دينامياتها في 

 للمهاجرين والالجئين. وتهدف الدراسة إلى إبراز توجه السياسات  بلداالجزائر، باعتبارها 
ً
 ومرسال

ً
مستقبال

الجزائرية إلى تبني استراتيجية حوكمة ملف الهجرة غير النظامية واللجوء باعتبارها مقاربة لتنظيم املجتمع 

 وتسيير التدفقات املالية والسلعية والبشرية، وكذلك تطوير أساليب الحياة.

كمة الهجرة في الجزائر على التوجه نحو إشراك الهيئات الدولية في تنظيمها وباألخص املفوضية ألاممية تقوم حو   

لشؤون الالجئين. وقد خطت الجزائر خطوات مهمة نحو حوكمة الهجرة بإشراك الفاعلين املهتمين بأسبابها 

جال، من أجل توطين املعايير وسبل الحد من تداعياتها على غرار الجمعيات والهيئات الناشطة في هذا امل

واملؤشرات املسطرة من طرف املنظمة الدولية للهجرة املتمثلة في ضمان حقوق املهاجرين ومعاملتهم بأمان 

 اقتصادية لهم.-وكرامة وتوفير القدر الالزم من الرفاهية السوسيو
 

   نبذة تعريفية عن الباحث:
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 :مقدمة
 

 ين، مؤشراتالاقتصادي، طورت املنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع مجموعة من الباحثين 7201في سنة     

 مع ما تشهده تلك الظاهرة من تحوالت على املستوى 
ً
لحوكمة الهجرة بين الدول وداخلها، ويأتي ذلك تماشيا

ت ومتعددة ألابعاد والتأثيرات بحيث تراجعالعملي وألاكاديمي. لقد تحولت الهجرة إلى ظاهرة عبر وطنية مستمرة 

ة التي يقدمها املهاجرون في حركيتهم بين بيئة الاقتصاديأهمية املكان باملقارنة مع إلاسهامات والنشاطات 

 الاستقبال وبيئة إلارسال. 

 للتحكم ألامثل في تدفقات املهاجرين وذلك بتقليص    
ً
 وعلميا

ً
 سياسيا

ً
حتكار الدولة اتقدم مقاربة الحوكمة إطارا

مللف إدارة وتنظيم الهجرة وإشراك الهيئات الدولية وجمعيات وتنظيمات املجتمع املدني الوطنية في تشخيص 

إلاشكاليات ومواجهة التحديات واستغالل الفرص التي يمكن تربط حقوق املهاجرين وحمايتهم بمتطلبات 

 الحفاظ على سيادة الدولة وضمان مصالحها.

أخذ الهجرة عدة أبعاد تتعلق بتفاقم معدالت الهجرة غير النظامية نحو أوربا وسبل التعامل مع في الجزائر، ت  

هجرة العبور الوافدة من دول الساحل إلافريقي. وأمام استمرار تداعيات الهجرة تعد تجسيد آليات الحوكمة 

 يمكن الجزائر من تطوير سياساتها الهجروية من الناحية القانون
ً
 فعاال

ً
 تفاقياتالاية بمواءمة تشريعاتها مع اإطارا

والبروتوكوالت الدولية في هذا الشأن، بحيث تتقاسم جوانب ملف الهجرة مع املعنيين بالظاهرة. وعليه يمكن أن 

 نسأل:

 إلى أي مدى تساهم حوكمة الهجرة في تحقيق أهداف السياسات الجزائرية املعنية بتنظيمها؟ 

: مفاهيم البد من 
ً
 ضبطها  أوال

تربط الهجرة والحوكمة صالت عديدة تقوم على وجود حاجات مِلحة لتوظيف مقاربة الحوكمة من أجل   

لة لألنظمة الهجروية. هذا ألامر يتطلب 
ّ
التنظيم ألامثل لتدفقات املهاجرين وحركياتهم بين الدول واملناطق املشك

 توضيح املفاهيم التالية:

 املدلول إلاصطالحي للهجرة --1

ي يقوم ة والاجتماعية والثقافية التالاقتصاديتركز أغلب التعريفات املعاصرة للهجرة الدولية على النشاطات    

 الدولية البحوث العلمية املتعلقة بالهجرة تقدم تعريفات الاتفاقياتبها املهاجرون، فالهيئات الدولية وكذلك ا

 »ة. تعرف ألامم املتحدة املهاجر الدولي على أنه صاديالاقتللمهاجر الدولي تستند إلى مساهماته في التنمية 

ص الذي الشخ» ، كما تعرف العامل املهاجر على أنه «الشخص الذي يغير الدولة التي يقيم فيها بشكل اعتيادي 

نظمة الدولية للهجرة امل .(Nations, 2014, p. 7) يمارس أنشطة ذات عوائد مادية في دولة ليست وطنه
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 .IOM, 2004, p) انتقال ألاشخاص عبر الحدود لغرض العمل في دولة أجنبية » تعرف الهجرة على أنها 

الشخص الذي يرتحل من دولة إلى أخرى ليستخدم »  . كما تنظر املنظمة الدولية للعمل للمهاجر على أنه  (141

يعود عليه بفائدة، وهو شخص يدخل إلى دولة أجنبية بشكل قانوني لغرض العمل  في العمل

(International labour organization ILO, 2010) ، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق أما

أدمج في نشاطات مربحة الشخص الذي سيندمج أو »العمال املهاجرين وأفراد أسرهم فتعّرف املهاجر على أنه 

 (0000)املتحدة، « أو ذات أجر في دولة ال تعتبر دولته ألاصلية 

 انتقال ألاشخاص بين الدول بغرض العمل» بناًء على التعريفات السابقة يمكن نعرف الهجرة الدولية على أنها 

ي آخر ، وتتم بشكل دائم باستقرار املهاجر نهائيا في دولة أو ملمارسة أي نشاط إقتصادي أو وثقافي أو اجتماع

 «.الاستقبال أو بشكل مؤقت بعوَدة املهاجر إلى موطنه ألاصلي 

 تعريف سياسات تنظيم الهجرة -2

مسألة استقبال ألاجانب والقوانين املنظمة لذلك أمرا مألوفا لدى الدولة، فحركة تنقل ألاشخاص وفق  عدت 

ألاطر القانونية تشكل ضرورة ضمن املنظومة الرأسمالية  القائمة على حرية تنقل السلع والخدمات وألاشخاص. 

إلى هيئة فوق قومية وال هيئة تحت  كما أن مسألة تنظيم الهجرة مسألة متعلقة بالدولة ال يمكن أن تفوضها

 الدولة فهي مسألة سيادية، إال أن عملية التنظيم تتضمن عدة عناصر :

توسعت سياسة تنظيم الهجرة لتشمل العديد من املهام كإدارة دخول وخروج ألاجانب الروتينية )منع التأشيرات 

 ية النازحين والالجئين وتحديد الوضع القانوني، الحصول على إلاقامة مراقبة وتحديد مدة البقاء ...( تسوية وضع

 .(awed ،7220)لهم 

الدول املصدرة للمهاجرين تعتمد سياسات لتنظيم الهجرة تتضمن التشريعات وإلاجراءات املتعلقة بتشغيل 

ف ت التشغيل وكذلك تصنيالعمال في الخارج ، وكذلك تحديد املمارسات املحضورة للتشغيل ومراقبة وكاال 

 .(awed ،7220) وفحص الوظائف املقدمة من الدول ألاجنبية

بالنسبة للدول املستقبلة للمهاجرين تركز السياسات التنظيمية على تهيئة املؤسسات للتشغيل ، وموقعة 

 .(IOM ،7220) مارهاالعمال وتبني مخططات لتنمية املوارد البشرية ألاجنبية وإستث

يتوقف نجاح عملية تنظيم الهجرة على التعاون البيني لدى دول إرسال املهاجرين والدول املستقبلة لهم ، لذلك 

فإن سياسات تنظيم الهجرة تتضمن إلالتزام بإحترام حق التحرك القانوني غير املتعارض مع مصالح أي 

 ، دول إلاستقبال،املهاجرين(طرف)دول إلارسال 
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يمكن تعريف سياسات الهجرة على أنها "عملية تنطوي على جملة من املبادئ والقوانين وإلاجراءات وألاولويات 

تتضمنها دول إلارسال ودول إلاستقبال بغرض تنظيم وإدارة شؤون املهاجرين والعمال املهاجرين خصوصا داخل 

 هذه الدول" . 

 مفهوم اللجوء -3

يتحدد مفهوم اللجوء وفق متغيري الزمان واملكان حيث يتميز الالجئ بتواجده في مكان ليس بموطنه ألاصلي     

 إلى البحث 
ً
وفي فترة ال يستطيع التواجد خاللها إال خارج وطنه. من هنا يوصف فرد ما بالالجئ حين ُيدفع قسرا

 عن ملجأ آمن لفترة معينة.

    :
ً
ماية التي تمنحها الدولة ألحد ألاجانب الذي جاء يطلبها في إقليم تلك الدولة أو في الح» يقصد باللجوء عموما

 .(022، صفحة 7202)العيدي،  «مكان آخر يتعلق ببعض أجهزتها املوجودة في الخارج 

 يحتوي اللجوء على ثالث عناصر أساسية:  

 جأ بالدخول إلى إقليم دولة امللجأ.السماح للشخص الباحث عن املل 

 .املأوى الذي هو أكبر من مجرد مالذ مؤقت لالجئ 

 .درجة من الحماية إلايجابية تقوم بها السلطة املشرفة على إقليم دولة امللجأ 

يجدون ملجأ أو  لو ﴿وفي القرآن يحمل اللجوء معنيين: ألاول مكاني يتضمن توفر ألامن لالجئ فيه، في قوله تعالى  

. والثاني شخص ي يتعلق بالفرد الذي يوفر الحماية لالجئ، 12التوبة  ﴾مغارات أو مدخال لولوا إليه وهم يجمحون 

وإن أحد من املشركين استجارك فأجره حتى يسمع كالم هللا ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم ال  ﴿في قوله تعالى : 

 تحت أعين وسيوف املشركين لكنهم عجوا عن قتله هيبة من بني هاشم . وقد كان رسول هللا2التوبة  ﴾يعلمون 

 وعمه أبو طالب.

 :(2517)العيدي،  وفي القانون الدولي يتكون اللجوء من خمس عناصر    

 .اللجوء حماية قانونية يكفلها القانون 

 .اللجوء تمنحه دولة في مواجهة أعمال دولة أخرى 

 أو في أحد السفارات أو القنصليات الل ،
ً
جوء يمنح في مكان معين، داخل الدولة فيسمى لجوًءا إقليميا

.
ً
 دبلوماسيا

ً
 فيسمى لجوءا

 .اللجوء يمنح للشخص ويسمى الجئ 

    .اللجوء حماية قانونية مؤقتة 
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كل الحكم الراشد بش يعتبر البنك الدولي أول من بادر باستخدام مضامين ومعايير و مبادئ  حوكمة الهجرة: -4

ه" ممارسة للسلطة السياسية إلدارة شؤون الدولة"ب، وعبر عنه 0050 سنة واسع كآلية الستدامة التنمية
ّ
 أن

نفس املؤسسة " فهو مصطلح انجليزي استخدم من طرف Governance"  أما الحوكمة .(7222)جلطي، 

ه طريقة تسيير أعمال الدولة ويحمل نفس املدلول التنمية، في دراسات  املالية الدولية
ّ
 .بأن

الحوكمة على أنها:" عادات وممارسات أين تمارس السلطة داخل الدولة"، وتتضمن  kaufmanويعرف    

إلاجراءات التي تتخذها الحكومة وتطبقها، وكذلك كفاءة الحكومة في إدارة املوارد بفعالية، واحترام الدولة 

 .(Kaufman, June 2000) ة والاجتماعية املوجودة بينهمالاقتصاديون للتفاعالت واملواطن

عرف املنظمة الدولية للهجرة حوكمة الهجرة بأنها: " مجموعة من التقاليد وألاعراف واملؤسسات املتحكمة في     
ُ
ت

الهجرة والتحرك وإلانتقال والجنسية في دولة معينة، والتي تتضمن كفاءة الحكومة وفعاليتها من أجل تسطير 

 لحوكمة (IOM, 2019) وتجسيد سياسات سليمة في هذا املجال "
ً
. من أجل ذلك وضعت املنظمة إطارا

الهجرة يضم ثالث مبادئ وثالث أهداف يجب على الدول إلالتزام بها من أجل ضمان هجرة آمنة وإنسانية وفعالة. 

 :(IOM, 2019, p. 27) هذه املبادئ هي

o  الدولية وضمان حقوق املهاجرين.التقيد باملعايير 

o .صياغة سياسات وفق أدلة وبنهج حكومي كامل 

o .العمل مع الشركاء لضبط الهجرة وإشكاالتها 

 بتطبيق هذه املبادئ يمكن تحقيق ألاهداف التالية:  

o .العمل على تحقيق الرفاهية السوسيو إقتصادية للمهاجرين ومجتمعاتهم 

o  إشكاالتها.املعالجة الفعالة ألبعاد الهجرة و 

o .التأكد من أن الهجرة آمنة ومنظمة بطرق قانونية 

إذن، ُتهم حوكمة الهجرة على أنها إطار مستقل من املعايير القانونية والسياسات واملمارسات املتعلقة بتنظيم 

وإدارة الهجرة بحيث يتضمن هذا إلاطار عالقات وأنشطة ووحدات سوسيو سياسية معينة داخل الدولة أو 

 ة املحلية.الدائر 

: مؤشرات حوكمة الهجرة في الجزائر
ً
 ثانيا

تجمع املقاربة الجزائرية في حوكمة الهجرة بين آلاليات القانونية املتعلقة بضبط وتأطير عمليات تسيير وإدارة    

مة املتعلقة بالتكفل بقضايا الهجرة بما يضمن سال  الانسانيةالتدفقات الهجروية من ناحية، وتفعيل املقاربة 

 ألاشخاص غير املتواجدين في مواطنهم ألاصلية.
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 إلالتزام باملعايير الدولية واحترام حقوق املهاجرين -1

تنتهج الجزائر سياسة هجروية تختلف عن باقي دول إلارسال والعبور، حيث تتميز هذه السياسة بالجمع بين     

توفير متطلبات الكرامة والسالمة الجسدية والحقوق املتعارف عليها لألجانب وكذلك الاحتفاظ بحقوق الدولة 

طراف. هذا ألامر جسدته السلطات الجزائرية في حماية إقليمها ومجتمعها بشكل عقالني يرض ي جميع ألا 

الجزائرية من خالل إلانخراط في املنظومة القانونية الدولية وتطبيق سياسة مرنة تسهم في تسوية إشكاليات 

 الهجرة بشكل سلمي وآمن. 

 الدولية املتعلقة بالهجرة الاتفاقياتاملصادقة على ا -أ

راط والتفاعل مع البيئة الدولية من خالل الانضمام إلى ، سارعت إلى الانخ0027بعد استقالل الجزائر سنة     

والعمل على مساعدة الشعوب وألافراد لنيل حقوقهم. وفي سياق  الاتفاقياتالهيئات الدولية واملصادقة على ا

واملواثيق واملعاهدات التي تضمن حقوق املهاجرين وحماية  الاتفاقياتالهجرة واللجوء، صادقت الجزائر على ا

 ن كما يوضحه الجدول التالي:الالجئي

 (: إتفاقيات املتعلقة بالهجرة واللجوء املصادق عليها من طرف الجزائر0جدول رقم )

 السنة املصادقة إلاتفاقية

 0027 نعم 0000إتفاقية املنظمة الدولية للعمل الخاصة بالهجرة والعمل 

 0027 نعم 0010إلاتفاقية الدولية بشأن املساواة في ألاجور 

 .002 نعم 0010إلاتفاقية الدولية املتعلقة بوضعية الالجئين 

 0020 نعم 0020إلاتفاقية الدولية املتعلقة بسياسة العمالة 

 7221 نعم 0002إلاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

 0020 نعم 0010إتفاقية نيويورك املتعلقة بوضع ألاشخاص عديمي الجنسية 

 7227 نعم 7222إتفاقية ألامم املتحدة ضد الجريمة العابرة للحدود 

برتوكول ألامم املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة تهريب ألاشخاص  وخاصة النساء 

 7222وألاطفال املكمل إلتفاقية ألامم املتحدة ضد الجريمة العابرة للحدود 

 .722 نعم

فاقية ألامم املتحدة ضد الجريمة برتوكول ألامم املتحدة تهريب املهاجرين عبر إت

 7222العابرة للحدود 

 .722 نعم

 .000 نعم 0050إتفاقية ألامم املتحدة لحقوق الطفل 

قيد  0000إلاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع الالجئين في الدول العربية 

 الدراسة

- 

 www.mtess.gov.dzاملصدر: وزارة العمل والتشغيل والضمان إلاجتماعي 
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الدولية املتعلقة بشؤون ألاشخاص املتواجدين خارج مواطنهم ألاصلية  الاتفاقياتتعبر مصادقة الجزائر على ا   

زًء من ج الاتفاقياتعن إلتزام الجزائر بمضامين القانون الدولي في هذا الشأن بحيث تصبح نصوص تلك ا

القانون الجزائري فور نشرها في الجريدة الرسمية على شكل أوامر ومراسيم رئاسية. ويستثنى منها ما تتحفظ 

عليه الجزائر من مواد تخالف املنظومة القانونية والثقافية والدينية للمجتمع الجزائري كمسائل امليراث وكفالة 

 ألاطفال بدل اعتماد التبني.

 جئينحماية حقوق الال  -ب

على مستوى التكفل بالالجئين وضمان حقوقهم، تسمح الجزائر لالجئين بالتواجد بحرية في كل واليات الوطن    

وتفادي حشدهم في مراكز منعزلة، خاصة الالجئين السوريين الذين تجمعهم قيم مشتركة مع املجتمع الجزائري. 

 ي بالالجئين خاصة ألاطفال والنساء منكما أقرت الحكومة توفير الخدمات الصحية لالجئين والتكفل النفس 

 ضحايا العنف والحروب ألاهلية وذلك في مراكز نفسية واجتماعية. 

يعد التعليم والخدمات الصحية مجانية في الجزائر، ومتاحة للمواطنين وألاجانب على السواء. وقد شرعت    

ي كافة ودين في الجزائر في املنظومة التعليمية فالجزائر في إدماج ألاطفال السوريين الوافدين مع الالجئين أو املول

ألاطوار ودون اشتراط وثائق تثبت مستواهم التعليمي باستثناء إقرار من الولي يحدد فيه مستوى إبنه. كما 

، الجزيرة) استعانت الحكومة بأفراد من الجالية السورية ملساعدة هؤالء ألاطفال على الاندماج مع أقرانهم

7207). 

وقد أحصت السلطات الجزائرية ألفي طالب سوري يتمدرسون في املؤسسات التعليمية عبر الوطن، في حين    

يتكفل الهالل ألاحمر الجزائري بتوفير مصاريف الدراسة والكتب املدرسية. كما يلتزم املدراء واملسيرون في 

الطلبة السوريين لتفادي صعوبات اختالف اللهجة وتباين  املديريات واملؤسسات التربوية بتسهيل إندماج

سنة فتتكفل املفوضية ألاممية لالجئين بتوفير نفقات  02املستوى التعليمي. أما ألاطفال الذين تتجاوز أعمارهم 

 .(010، صفحة 7205)هقاني،  تعليمهم

كل مستدام بأوضاع الالجئين الصحراويين منذ عقود وتدعم حقوقهم على نحو آخر، تتكفل الجزائر بش  

ة وتوفر لهم مخيمات للعيش الكريم وآلامن بوالية تندوف. يتمدرس الالجئون الصحراويون الاقتصاديالسياسية 

 طفي املؤسسات التعليمية الجزائرية ويتلقون الخدمات العمومية بشكل متساو مع املواطنين الجزائريين. كم تنش

املفوضية ألاممية لالجئين بالتعاون مع جامعة مدريد في مجال تكوين وتدريب الشباب الصحراوي إلقامة 

 . (UNHCR, 2019) ة من أجل تحقيق تكفل ذاتي بشؤون الالجئينالاقتصاديمشاريعه 

يمنع أي  7220فيما يخص حماية الالجئين من الاعتداءات الجسدية واملعنوية فإن قانون العقوبات لسنة    

 
ً
أضرار جسدية ويعاقب عليها والتي يمكن أن تطال أي شخص من إثنيات أخرى تختلف عن املجتمع املحلي دينيا

دج كل  12222إلى  1222غرامة من  أو عرقيا. ويعاقب هذا القانون بالحبس من خمس أيام إلى ستة أشهر أو
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 7200املعتمدة في  701متسبب بأضرار أو إلحاق ألاذى بأي أجنبي متواجد على التراب الوطني. كما تنص املادة 

على معاقبة إلاجرام أو التحريض على الكراهية ضد آلاخر على أساس عرقي أو ديني، وذلك بالسجن من ستة 

 ,Teevan)دج لكل مرتكب لهذه ألافعال  01222إلى  12222مالية من  أشهر إلى إثنتا عشر سنة أو غرامة

November 2020, p. 7). 

 
ً
 صياغة سياسات وفق أدلة وبنهج حكومي كامل -ثانيا

فقات دتضع الجزائر في صلب سياساتها لتنظيم الهجرة املقاربة القانونية وألامنية من أجل التحكم في ت   

 لسيادتها على إقليمها. وتضطلع 
ً
املهاجرين على اعتبار أن التواجد غير القانوني لألجانب على إقليمها يشكل انتهاكا

العديد من املؤسسات والهيئات الحكومية بإدارة ملف الهجرة بشكل متكامل يراعي التوجهات الدولية في مجال 

 راد في التنقل عبر الحدود.معالجة التباين مصالح الدولة القومية وحق ألاف

 املقاربة املؤسسية لتنظيم الهجرة -أ

تتضمن مقاربة الجزائر املؤسسية في تنظيم الهجرة الاعتماد بشكل أساس ي على الهيئات الحكومية واملجالس     

أثيرات البيئة ت واملنظمات التابعة لها والهيئات الاستشارية املعنية بشؤون املهاجرين. هذه املقاربة تجد مبرراتها في

ألامنية القلقة التي تعيش فيها الجزائر. من ناحية أخرى تمد الجزائر يد العون للهيئات الدولية في مجال التكفل 

بالالجئين وإعادتهم إلى بلدانهم، على غرار التعاون الذي يربطها باملنظمة الدولية للهجرة ومفوضية ألامم املتحدة 

 لشؤون الالجئين. 

 ( مؤسسات تنظيم الهجرة في الجزائر7جدول رقم )

 املهمة املؤسسة

 التحكم في تنفيذ سياسات الهجرة وزارة الشؤون الخارجية

ضبط عمليات الدخول والخروج ألافراد ومتابعة وإحضار  وزارة الداخلية والجماعات املحلية

 املهاجرين غير النظاميين

 البحرية والبرية والجويةحماية إلاقليم والحدود  وزارة الدفاع الوطني

 إدارة وتسيير شؤون املهاجرين الجزائريين في الخارج والداخل وزارة التضامن وألاسرة والجالية بالخارج

 إدارة سوق العمل وموقعة املهاجرين  وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 تقديم املساعدات للمهاجرين والالجئين الهالل ألاحمر الجزائري 

 تعزيز الروابط بين املهاجرين والبلد ألام ستشاري للجالية الوطنية بالخارجاملجلس الا 

 تحسين الخدمات العامة تجاه املهاجرين

 ة والسياسية للمهاجرين في الجزائرالاقتصاديتعزيز املشاركة 

 تقديم النصح حول السياسات املتعلقة بالهجرة والاجتماعي الاقتصادياملجلس 

 الباحث اعتمادا على مراجع الدراسةاملصدر: من إعداد 
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 املقاربة ألامنية ملراقبة تدفقات الهجرة -ب

كل من القوات البحرية وقوات الدرك الوطني،  تقع مهمة املعالجة ألامنية لتدفقات املهاجرين على عاتق    

 التي تعد بمثابة الخط الدفاعي ألاول ملكافحة ظاهرة الهجرة غير، بالنسبة للقوات البحرية .ومديرية ألامن الوطني

بإنقاذ وإحضار املهاجرين غير الشرعيين الجزائريين  فمن مهامها تقديم الدعم إلانساني الضروري بدءً  النظامية،

 
ً
  .وغير الجزائريين إلى البر ومن ثم التكفل بهم طبيا

على حماية الحدود الجزائرية من أي اختراق في إطار مكافحة  يعمل الجيش الوطني الشعبيعلى نحو موازي،    

في هذا إلاطار تم إنشاء هيئة حراس الحدود بموجب  .إلارهاب، والجريمة املنظمة، وعلى رأسها تهريب البشر

، وتم إلحاقها بقيادة الدرك الوطني بموجب املرسوم 0022نوفمبر 02املؤرخ في  22/020املرسوم الرئاس ي رقم 

، كما تم تغيير تسميتها إلى "قيادة وحدات حراس الحدود 0000جانفي  25املؤرخ في  00/20س ي رقم الرئا

وتنشط  .7222أفريل  72املؤرخ في  .20/00" بموجب املرسوم الرئاس ي رقم CUGF بقيادة الدرك الوطني

بعيدة على املدن كالجبال كلم، في ألاماكن املنعزلة وال 2100هذه الوحدات على طول الحدود البرية املقدرة بـ 

والصحاري، وهي مصلحة تابعة لوزارة الدفاع الوطني تعمل على حراسة الحدود البرية بصفة دائمة بفضل 

وحدات متنقلة إلفشال كل محاولة الختراقها بأي نوع من أنواع الجرائم املنظمة، وعلى رأسها جريمة تهريب البشر 

 وطني.ويخضع هذا الجهاز لسلطة قيادة الدرك ال

كذلك، تسهر املديرية العامة لألمن الوطني على مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية من خالل العديد من     

النشاطات في هذا املجال واملتمثلة في التوقيفات، أو إلابعاد على مستوى شرطة الحدود عند عدم امتالك املهاجر 

طريقة غير شرعية، حيث يتم تحويله إلى مقر أمن الوالية تأشيرة دخول كما يتم طرد املهاجر في حالة إقامته ب

 محل الاختصاص لسماع أقواله في محضر رسمي ثم يتم ترحيله إلى بلده ألاصلي أو تحويله لنقاط العبور.

 املقاربة القانونية إلدارة وضبط الهجرة -ج

 في سنة   نظاميةالهجرة ال الجزائري  لم يجرم املشرع    
ّ
في السابق يلجأ إلى تطبيق نص املادة  حيث كان ،7220إال

ثم قام املشرع بتدارك ذلك من  .قانون البحري الاملتضمن  22/52الذي يعدل ألامر  05/21من القانون  101

 املتضمن تعديل قانون العقوبات 20/20املتضمن شروط دخول ألاجانب والقانون  25/00خالل سن القانون 

 .(722، صفحة 7200)صايش، ، "مكافحة تهريب املهاجرين السريين "، 

الصادر بتاريخ  66/212والذي حل محل القانون  2008جوان 25الصادر بتاريخ 11/08: القانون 

، والذي ينص (ministry, 2021) املتعلق بشروط دخول ألاجانب وإقامتهم وتنقلهم فيها 1966جويلية 21
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على ضرورة إلقاء القبض على املهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم إلى بلدانهم ألاصلية على أن ال تتجاوز فترة 

  . يوما على أقص ى تقدير 30احتجازهم 

 20مكرر 175بنص املادة  7220فيفري  71املتضمن تعديل قانون العقوبات املؤرخ في : 20/20 القانون 

هذا عمد  وفي "الجرائم املرتكبة ضد القوانين وألانظمة املتعلقة بمغادرة التراب الوطني"ن الذي جاء تحت عنوا

املتعلق بشروط دخول ألاجانب إلى الجزائر  25/00إلى تكملة النقائص املوجودة في القانون  25/20 املشرع

ير الخروج من إلاقليم الذي نص على املعاقبة على تدب 20/20وإقامتهم بها وتنقلهم فيها بإصدار القانون 

ن )صايش، ، "مكافحة تهريب املهاجري الجزائري بطريقة غير مشروعة وباالستعانة بشبكات تهريب املهاجرين

 .(7200السريين "، 

: العمل مع الشركاء لضبط الهجرة وإشكاالتها
ً
 ثالثا

تضع الجزائر مسألة التعاون الثائي واملتعدد في أولويات سياساتها للتكفل باملهاجرين والالجئين وحمايتهم     

وإيجاد حلول دائمة لإلشكاليات الهجروية. هذا الهدف جعلها تدخل في إتفاقيات لتبادل املهاجرين مع الدول 

 رة واللجوء.املعنية، وكذلك التعاون مع الهيئات الدولية املعنية بالهج

 التعاون الثنائي مع الدول املعنية بالهجرة -1

 1994-2007قامت الجزائر بالتوقيع على ست اتفاقيات إعادة قبول بين الجزائريين وبلدان أوروبية ما بين     

على اتفاق  1994قصد ترحيل الرعايا الجزائريين املتواجدين في وضعية غير قانونية حيث تم التوقيع خالل 

 .ة قبول مع فرنسا التي كانت آنذاك الوجهة املفضلة للجزائريينإعاد

وتمت  0000نوفمبر،22في  نظاميةقامت الجزائر أيضا بإبرام اتفاقية مع ايطاليا في مجال الهجرة غير الكما   

وتضمنت املادة ألاولى 2001ديسمبر 01ؤ املؤرخ في 07-374املصادقة عليها بمقتض ى املرسوم الرئاس ي رقم 

 :(7220)الرسمية،  الاتفاقيةمن 

لعملياتية اتقنيات وكذا املنظمات إلاجرامية التي تساعدها وال نظاميةتبادل املعلومات حول تدفق الهجرة غير ال

 .واملمرات التي تسلكها

يطاليا اتفاقية استعادة حيث وقعت ا نظامية،املساعدة املتبادلة والتعاون في مجال محاربة الهجرة غير ال

 2008وبموجبها تم ترحيل أكثر من نصف مليون شخص ما بين عام 2000فيفري 24املهاجرين مع الجزائر في 

 .(7225)شراق،  7220و
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تم توقيع اتفاقية بين الجزائر وبريطانيا وايرلندا الشمالية، واملتعلقة بنقل ألاشخاص وإعادة  ،على غرار ذلكو    

جويلية  11دن في نالقبول بين حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة بريطانيا وايرلندا الشمالية واملوقعة بل

ف ألاخر ر قانونية على إقليم الطكل طرف بعودة رعاياه املقيمين بصفة غير  نه يسمحأجاء في الاتفاق . 2006

ن ألاشخاص املذكوري أنشريطة أن يتم إلاثبات أو البرهنة بصفة موثوقة  ،وفق إجراءات نص عليها الاتفاق

يحملون جنسية الطرف املطلوب منه ويكون إلاثبات إما ببطاقة التعريف أو جواز السفر سواء صالحين أو 

 .رف السلطات املختصة للبلد املطلوب منهمدة صالحيتهما مؤكد من صحتها من ط انقضت

 التعاون مع الهيئات الدولية في مجال الهجرة واللجوء-2

بوصول السيد عبد املجيد تبون إلى الرئاسة، أخذت سياسات الهجرة في الانفتاح في الجزائر بحيث زادت     

عمليات إعادة املهاجرين غير  مستويات التعاون بين املنظمة الدولية للهجرة والحكومة الجزائرية من خالل

 مع تضافر الجهود ضد فيروس 
ً
 ,Teevan)النظاميين إلى دولهم ألاصلية بشكل آمن ومنظم تزامنا

November 2020, p. 2)covid19. 

إلتزمت الحكومة الجزائرية بتخصيص خط للطيران من أجل إعادة املهاجرين ألافارقة بالتعاون مع املنظمة     

. وقد ُرحل مئات املهاجرين من مالي والنيجر 7202الدولية للهجرة منذ افتتاح مكتبها بالجزائر سنة 

شكل ميرون وطوغو. هؤالء املهاجرون يوبوركينافاسو والسينغال وبنين وكوت ديفوار وسيراليون وليبيريا والكا

مهاجر في وضعية  21222إلى  12222. وحسب احصائيات نفس املنظمة تتضمن الجزائر من  %32ألاطفال 

 .  (Teevan ،November 2020) غير نظامية

ة العديد من املنظمات غير الحكومي من جهة أخرى تنشط املفوضية ألاممية لالجئين في الجزائر بالتعاون مع   

 على طريق الهجرة". هذا املشروع يأتي 
ً
كمنظمة أطباء العالم تحت شعار " تعزيز حماية ألافراد ألاكثر تضررا

 ألاوربي. الاتحادضمن ألارضية الجزائرية للهجرة املدعومة من 

قتصار نشاطها على العاصمة، وعم تواجه املفوضية ألاممية لالجئين العديد من التحديات في مقدمتها ا   

امتالكها مكاتب عبر الوطن. هذا يحد من قدرتها على التكفل بكل الالجئين املنتشرين عبر الواليات. كما تعاني 

، وهو جعل % 52قدرت ب  7201املفوضية من عجز في ميزانية التكفل بالالجئين حيث سجلت فجوة في سنة 

. من جهة أخرى وصلت (022، صفحة 7205)هقاني،   السنة املوالية مستويات التكفل بالالجئين تنخفض في

مليون دوالر خالل السنوات التي أعقبت التحوالت السياسية  ..نسبة مساعدات الحكومة الجزائرية لالجئين 

، commission) ات الدوليةمليون دوالر للمؤسس 75في املنطقة العربية والساحل إلافريقي، مقابل 

7202). 
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 الخاتمة

تقدم حوكمة الهجرة فرص متاحة للدول املعنية بالهجرة من أجل التنظيم املحكم وآلامن للهجرة واللجوء من    

رة واللجوء، الدولية املتعلقة بالهج الاتفاقياتخال إلالتزام باملعايير الدولية في هذا املجال وذلك باملصادقة على ا

 احترام حقوق الالجئين واملهاجرين ال سيما ما تعلق بكرامتهم ومتطلباتهم من رعاية وأمن وتعليم وغذاء. 
ً
وأيضا

كما تبنى حوكمة الهجرة على نهج شامل ومتكامل للعمل الحكومي بحيث تعمل مؤسسات الدولة املعنية بشكل 

ة تضبط التعامل مع ألاجانب، باإلضافة إلى العمل املشترك مع الهيئات الدولية متناغم تحكمه قوانين واضح

 واملنظمات غير الحكومية من أجل التسيير املشترك لشؤون الالجئين واملهاجرين.  

في الجزائر، تحتوي الهجرة على أبعاد متعددة أولها إلارث التاريخي الذي يربطها بتدفقات مستمرة من املهاجرين    

لبشرية ة والاجتماعية التي تستنزف املقدرات االاقتصاديالضفة الشمالية للمتوسط، باإلضافة إلى تداعياتها  مع

واملالية للدولة، يضاف إليه املنظومة القانونية الدولية التي تنخرط فيها الجزائر وتلتزم مقاصدها. هذه ألابعاد 

تضمن مناطق لإلرسال ومناطق للعبور ومناطق أخرى جعلت الجزائر جزًء من العديد من أنظمة الهجرة التي ت

 لالستقبال.

تشهد الجزائر منذ عقد تدفقات لالجئين واملهاجرين غير النظاميين من الساحل إلافريقي والدول العربية. هذا 

ألامر جعل حوكمة الهجرة وإطالق يد التعاون مع الهيئات الدولية يضمن أهداف جميع ألاطراف املعنية بالهجرة 

قت على الالزمة لبقائهم املؤ  الانسانيةواللجوء بحيث تحافظ الدولة على مصالحها ويتمتع املهاجرون بالشروط 

 إلاقليم الجزائري ومن ثم ترحيلهم بشكل آمن إلى مواطنهم ألاصلية.

 قائمة املراجع:
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 نعار دمحم. د 

 جامعة ابن خلدون تيارت

 الجزائر

 (أنموذجا املتوسط ألاسود البحر  شاطئ على بالحليب قهوة رواية - والحياة ألانسنة الهجرة: خطاب)
 

 :امللخص
 

لغة الحوار أو التثاقف حديث يدور حول معالم أولى للصوت إلانساني ينحدر من خالل لحظات حاسمة ومواقف جريئة 

يتخذها إلانسان من خالل ثقافة التنازل والتسامح التي تنبني على الرابط والتعاقد البشري الستمرار الحياة يمكن أن 

ال سرديا يمثل بلغة السرد دراما بلغة تراحيدية عن حوار من عمق نسميه إنساني أو أنسنة بلغة الخطاب وقد اخترنا عم

إفريقي إلى عمق عربي من خالل لقاء جمع بين امرأة سورية وإفريقي في املغرب جمعهما قرار الهجرة نحو بالد املهجر في 

ع إنساني ناجح افي ومشرو تراجيدية إنسانية شهدت حضور املأساة والطابع إلانساني في هذه الرحلة التي انتهت بامتزاج ثق

 .فيما فشلت فيه املشاريع الرسمية في تحقيقها 

 

   نبذة تعريفية عن الباحث:
 

   0392ديسمبر 32اخر شهادة وتاريخ صدورها شهادة التأهيل الجامعي رتبة استاذ محاضر ا جامعة ابن خلدون بتاريخ 

ر االت العلمية املشتغل فيها النقد الادبي الحديث واملعاصاملج -الرتبة استاذ محاضر في النقد الادبي الحديث واملعاصر 

املقاالت  - 0390الاعمال العلمية ابتداء من تاريخ  -املدارس النقدية املنهجية البالغة الاسلوبية تحليل الخطاب السرديات 

 والعلوم الاجتماعية مخبر الانسانيةالعلمية الوطنية: عنوان املقال املقصدية والتداولية مجلة دراسات في العلوم 

في املقصدية والتأويل  - 0399الدراسات النحوية واللغوية بين التراث والحداثة جامعة ابن خلدون تيارت العدد الاول   

قصدية الخطاب وتدوالت الاستدالل  - 0390يناير 00بعض مظان التداول مجلة القلم جامعة السانيا وهران العدد

املقاربة التداولية في   - 0390بن نبي انموذجا مجلة دراسات جامعة ابن خلدون تيارت جانفي  الصراع الفكري عند مالك

ضوء الاسلوبية مجلة فصل الخطاب مخبر الخطاب الحجاجي اصوله ومرجعياته وافاقه في الجزائر  تيارت ديسمبر 

  اللغة العربية جامعة ابن خلدون تيارت امللتقيات الوطنية:  تمثالت نحوية في املقاربة السردية  قسم  - 90العدد0392

امللتقى الوطني الرابع قضايا النحو الواقع والافاق في موضوع النحو بين التنظيرات اللغوية 0392ديسمبر  30 39يومي 

الفعل الثقافي ورهاناته النقدية مشروع مغرب كبير مالك بن نبي والخطيبي انموذجا قسم الفلسفة  -والسياقات النحوية 

 -امللتقى الوطني الاول فلسفة الثقافة السياقات ألبعاد الرهانات   0392نوفمبر  99 93معة ابن خلدون تيارت يومي جا

جامعة ابن خلدون  90الايام الدراسية: بيان الحجاج و تبينه مساك بينية في البالغة و التداولية مخبر الخطاب الحجاجي 

ي  املقاربة بالتمثالت نحو عقد ديداكتيك -يات الاقناع و حجاجية التواصل  اليوم الدراس ي حول استراتيج 0392تيارت ماي

 .0392ديسمبر 92مخبر الخطاب الحجاجي جامعة ابن خلدون تيارت 
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 :مقدمة

العمل الروائي املوجود بين أيدينا عمل يشتغل على البساطة بساطة اللغة التي كتب بها وبساطة القصة وليس   

بساطة عصية على التحقيق ألن ألاصل أن يكون البشر في تواصل دون حاجز مهما كان شكله لكن املوضوع وألنها 

ألاصل هنا ممتنع من جهة ومن جهة أخرى هو ممتنع على مستويات فنية متاح من قبل وجهات نظر كثيرة على 

ريا ه التوليفة نقديا وفكغرار الواجهة التي من خاللها يريد الكاتب أن يشركنا إياها يذكرنا العمل من خالل هذ

بما قدمه البعض من وجهات نظر حول فكرة البساطة ألن فعال أصعب ش يء أن يكون املرء على هذه البساطة 

كثر الوجودات بغير ضرورة"
ُ
ويقول دانييال كانيرمان في عبارة التفكير البطيء  يقول أحد الكتاب "ينبغي أال ن

يات بيئتين  في إتباع نمط التفكير العقالني الذي يحلل الظواهر واملعطوالتفكير الخاطف فنحن نميل إلى أن نكون 

بصورة صحيحة إننا نفضل اللجوء إلى أحكام نتخذها بسرعة البرق وغالبا ما نعتمد في ذلك على منظومة القيم 

 (70ص   7202)كوليير ،0التي نؤمن بها  

س من قبيل املقام وما يستصحب من أحوال وقرائن يعتني هذا القول بالضرورة أكثر عناية بمبدأ البساطة إذ لي

أن ننزع من البساطة إلى الغموض أو إلى تفسير يقوم على ألاحكام املسيئة غالبا فكثيرا من املوضوعات التي تخدم 

إلانساني عموما من خالل التضامن والتعاطف يكون طرح ألافكار فيه من قبيل الواقعية التي يكتس ي بها املوضوع 

 7هدنا أعماال أدبية خالدة كان سبب شهرتها وانتشارها بين الناس سببها مبدأ البساطة في طرح ألافكار ولهذا ش

 (7200.)املديني ،

 :  حوارية السرد 

رواية قهوة حليب على شاطئ ألاسود املتوسط الرواية التي صدرت عن  منشورات جامعة املبدعين املغاربة، فاس 

داء أنها وفقت إلى حد كبير في إخراج موضوعها بصفات البساطة التي أصبح رواية نستطيع القول ابت  7270

عليها ربما ألن املوضوع ـ الهجرة ـ من خالل ما آلت إليه طبيعته باملفهوم العام باعتباره كذلك من الشأن العام عاد 

مع نهاية القرن مبررا وخاصا  جديدا )أصبح يراود كل الفئات  ولهذا أصبح بهذه القرائن موضوعا بسيطا( 

العشرين وبداية القرن الجديد على الصعيد املتوسطي إنه الفضاء أوال الذي تجري فيه أحداث الرواية وخطاب 

 (77ص  7220 7225.)فيش ،.باملعنى التي أصبحت عليه الهجرة في حوض البحر ألابيض املتوسط 

م فيها ضوع بالخطاب عتبة الاستهالل التي يقدومن تلك العتبات التي نستدل من خاللها هذا التنزيل لقرينة املو 

ن إن هذا الاستهالل هو بوابتنا لقراءة عنوا«. الكاتب هذا العمل "إلى أولئك الذين يركبون آلاالم سعيا وراء ألاحالم

الرواية : أالم وأحالم ينبثق عنها تمثالت بلونين بارزين يتشكالن من زاوية النقيض والتطرف إلى حد ما من خالل 

شأة فكرية قائمة على ثنائيات متنافرة  إلى مآل الائتالف والحلول الذي يقترن إلى حد بعيد في الوجدان والتأثير ن

الفكري وألاصولي الذي رحب بكل الثقافات وألاجناس والحضارات  في منطقة املغرب الكبير لهذا فنظرتنا  إلى 

ات همها والتشويش عليها  جهات ليست بريئة بمسميألاخر ليست باملشكلة التي ترعى جهات كثيرة على إساءة ف

الداروينية وتفسيراتها الكلونيالية أو بثوب العلم من خالل الكثير من  الدراسات الاستشراقية آو من خالل أبحاث  
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قام به ليفيس شتراوس  ومن جهة ما عمل على فضحها الكثيرون على سبيل املثال ميشيل فوكو )تاريخ الجنسانية 

 هنا يمكننا من خالل ذلك أن ننتقل إلى فضاء العنوان بش يء من التفصيل .( ومن 

هكذا جاءت هذه ألافكار متنقلة من أمكنتها وثقافتها لتلتقي في مكان أخر على لسان شخصيات الرواية ميادة 

ان لزنجي ثيومامادو "تكّونت لكل منا نظرة سالبة عن آلاخر، نحن املحَتقرون لنا أيضا حق أن نحتقر. شعرت بالغ

متسخ متسول يستجدي قلوب املصلين، ثياب مهلهلة على جسد طويل شوته شمس إفريقيا، قطبت أنفي 

واستنشقت مرتين متتابعتين كمن يتحسس شم رائحة كريهة، لوحت بيدي اليمنى أمام أنفي متظاهرة بطرد 

يحت جيد الاحتيال والخديعة، لو أتبشرة سوداء لن يكون تحتها إال قلب أسود يعشق الانتقام، ي… رائحة أزعجتني

له فرصة الفترسني شر قتلة، ولعبث بجثتي كما فعل أولئك ألاوباش بزوجي باسل هناك في سوريا في حماة 

 الجريحة" 

أوف في كل لحظة يطلع لي هذا العبد ليخفف عني بعض ما يلم بي، حاولت انتزاع ملياء من حضنه، ورمي الكأس »

وأطلقت صراخها، وكلمتها املتقطعة: عمو.. عمو مامادو.. ملا هذا العبد ال يغتاظ ال  في وجهه، لكنها تشبثت به

 يقلق، كأنما يريد أن يجنني، كلما ابتعدت عنه وجدته أمامي يقترب مني أكثر، أشعره يردد بداخله قول عنترة:

واد الليل ــــــالة/ولوال سيعيب لوني بالسواد جهـ سوادي بياض حين تبدو شمائلي/وفعلي على ألانساب يزهو ويفخر

 وإن كان لوني أسودا فخصائل/بياض ومن كفي يستنزل القطر. ما طلع الفجر

ال ش يء يدمر بلداننا غير الخيانات الداخلية، فقد نتعذب كثيرا ونقطع أشواطا شاقة إلنجاز مشاريعنا، لكنها »

 تنشأ كانت أمي تقول إن الخيانة ال… عليها تتهاوى بسرعة لخيانة من وثقنا فيهم، وأوكلنا لهم مسؤولية إلاشراف

نس ى أبدا، واملستقبل لنا، املستقبل في وحدة العرب وافريقيا، وقتل … إال من الثقة الزائدة
ُ
الخيانة تغفر لكن ال ت

 «.الخيانة

 فضاء العنوان  2.2

عات "
ّ
 (67ص .7205،)العروي 0املرء ال يستعير الكلمة بقدر ما يستحضر املفهوم املعّبر به عن التطل

في قراءة ربما الفتة لها رمزية جيدة التخريج يعود بنا مدلول العنوان إلى التاريخ ملاذا التاريخ ألننا ربما ال نعود كثيرا 

لفهم مشاكلنا إلى ألاسباب والدوافع الحقيقية يرى البعض إن عمق العالقة مرتبط بخصوصية البحر املتوسط 

فرعونية والفينيقية وإلاسالم في النموذج الغرب )املغرب إلاسالمي ( ومن الذي كان جنوبه يصنع الحضارات ال

خالل حاضرة ألاندلس، الحليب أصل وفطرة ونمو ـ القهوة مشروب طارئ في التاريخ لكن التاريخ باملناسبة ليس 

 املاض ي فقط التاريخ أيضا املستقبل   )قهوة بالحليب على شاطئ ألاسود املتوسط (. 

 ما بين شاطئي يتحّدث هيرود
ً
وت بخاصة عن أسطورة ألاميرة الفينيقية أوروبا، وهي ألاسطورة ألاكثر انتشارا

ر لم تكن في حينه 
ّ
املتوّسط كتعبير عن مقدار عملية التفاعل الحضاري ما بين الفينيقيين واليونان في وقت مبك

نها بل  زيوس كبير آلهة ألاوملب وأنجب مالقارة ألاوربية قد سّميت بهذا الاسم قبل اختطاف ألاميرة السورية من ق

ربما تحمل ألاسماء داللة ألامومة التي تنتصر في ألاخير باملولود الجديد الحضاري إلافريقي الفينيقي  ثالث فتيات،
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في  والغريب أن املغاربي من خالل اجتماع ألاسماء واملسميات على حرف امليم رمز ألامومة )ميادة ، مامادو، ملياء (

، وحث «بشراب الشيطان»كان يتم استيراد القهوة من الجزيرة العربية إلى أوروبا، فدعاه بعضهم  0122 فترة

 لدرجة أن منعه سيكون 
ً
بدأت ، ف«خطيئة»الرهبان البابا كليمنت الثامن على حظره، ولكن البابا وجده جيدا

 . القهوة في الانتشار في جميع أنحاء أوروبا

ة كبيرة في املنطقة وفي املنطقة العربية وإلافريقية من حيث املنشأ ومن حيث التأثير حضور القهوة الذي له رمزي

( أما في حضورها عند الكاتب يبدو 0002)فيدوح ، 1لهذه املادة من خالل أعمال كثيرة الاقتصاديالاجتماعي و 

أنها تشكل رؤيا للعتمة إذا أردنا أن نصل بالوصف ألعمال الكاتب من هالل صلته بها من خالل ألاعمال الفنية 

التي يبرزها في صور تشكيلية لصور توشحت بهذه املادة يقول فيها إنها  ".. من أهم صيحات في الرسم العربي 

سم بالقهوة، وتحويل لحظة الاستمتاع باحتساء فنجان قهوة من متعة آنية ذاتية يستفيد منها املعاصر، الر 

 
ً
شاربها فقط، إلى لحظة إبداع خالق تتغير فيها الوسائل وألاهداف فيغدو الفنجان محبرة واملتعة آلانية متعة

ن ر إلى رسم ألاحاسيس وبواطسرمدية وخالدة يستمتع بها الفنان وكل من يتأمل حمال لوحة تتجاوز رسم الظاه

كما تجلى في تجربة الفنان العراقي  أبو علي العميري  الذي ركب مغامرة اعتماد ألوان جديدة مستخلصة … النفس

من القهوة تارة وحرق الخشب تارات أخرى في رسمه لبورتريهات شخصيات معاصرة مشهورة أو مغمورة، 

ورتريهات آسرة بذوق ورائحة البن أو الخشب املحروق، في ابتكار مقتصرا على اللون الوحيد وتدرجاته لتقديم ب

لتنبني هذه الفكرة  3…تغدو فيه القهوة والرماد أشبه بالصباغة املائية في تدرجاتها بين الكثافة والشفافية

 ةالجنونية على إحالة فنجان القهوة إلى محبرة، والاقتصار على القهوة دون باقي ألالوان وألاصباغ الطبيعي

 )مدونة الكاتب على الفيسبوك( 2والصناعية، مع اللعب على إبراز املالمح والتركيز على الضوء والظل"

لكن ما السر في افتتان الكاتب بهذا اللون باملقابل فيه بياض الحليب ؟ إنه النهار منسلخا عن  الظالم إنها آلامال 

ل إن العمل يشتغل على مقصدية إلى حد بعيد من بعد آلاالم ولقد صدق الحق تعالى "..." حقيقة يمكن  القو 

خالل عملية انتقاء : ألاسماء ، الشخصيات ، ألامكنة ، الفضاءات الكثيرة واملوازية الخاصة بالثقافات ، حتى على 

صعيد اللغة وهو ما ستقف عنده في بابه والذي يزكي من جهة أخرى إقرارنا ببساطة اللغة املوصوفة ، التي أتينا 

 طها في مقامها ، التي يشتغل عليها الكاتب .إلى بس

 العنوان الرئيس ي ألاول  

 : النوزع الاسمي 1.3

على املستور الصوتي شجعنا إلى هذا النزوع القصدي أسماء الشخصيات على حرف واحد وهو حرف امليم وهو 

ما دعانا إلى املرور قدما لنقف عند هذا املنزع في فضاءات مبثوثة في مفاصل هذا العمل باملعنى الواسع، " تشير 

 اظ، وأن اللفظ الكلّي ليس له معنى خارج فئةالاسمية إلى الاعتقاد القائل بأن الكليات في حقيقتها مجرد ألف

ألاشياء التي ينطبق عليها اللفظ في الواقع. يمكن القول إن للنزعة الاسمية وجهين؛ يتمثل أحدهما في املوقف 

دة. فالشخص يبقى اسمًيا ما دام يرفض  جرَّ
ُ
الرافض للكليات، وآلاخر في عدم الاعتقاد بوجود املوضوعات امل
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رفضه هذا ال يرتبط بالضرورة برفض وجود املوضوعات املجردة، والعكس كذلك  الكليات، بيد أن

 (  07ص  7270)الداديس ي، 2صحيح"

ويتضح ذلك جليا من خالل مقاطع كثيرة على سبيل املثال جاء على لسان مامادو وهو يستحضر وقوع البلد 

لتي تربك الزمن وتشوه الحقائق، رهينة شخص أو شخصين يقول  " لعن هذه السياسة وما يأتي من السياسة ا

تشعل النيران، تجعل إلاخوة أعداء.. الانتخابات في العالم مجرد وسيلة الختيار الحاكم، تنتهي بتبادل التهاني.. 

لكنها في بلدي تمخضت فأنجبت وطنا يتناسل فيه القتل سفاحا بين طوائف ال تردد سوى ـ لوران غباغبو هو 

ت ملن يدعي العكس.. ال.. الحسن وإطارا هو ألاجدر بالفوز، وال مستقبل لساحل العاج الفائز في الانتخابات واملو 

 (.00.)املرجع نفسه ،ص5دونه"

تقول ميادة عن ألانا التي يمثلها بلد بكامله تاريخ وحضارة شاهدة ينتهي بها املطاف إلى أن تنتهي مضغة بين ابتزاز 

ت من بين أضراس تطحن ألاخضر واليابس في حماة، اعتقدت جار عربي ومرتزق وافد أجنبي  "مـضغة أنا، هرب

أنني انفلت من بين الطواحن، لكن وجدتنـي أعتصر في قناة ذات اتجاه واحد متعرج عفن، فرحت أني صرت على 

شفا املخرج العربي، قريبة من مجاري أوروبا، انتظرت أن يقذف بي في فضاء أرحب عساي أجف وأتخلص من 

)املصدر 0لكنني فتحت عيني وأنا أسبح في عفونتكم، قانعة قابعة في واقعكم من جديد" .روائحكم الكريهة، 

 (71نفسه ص

 العنوان الفرعي الثاني: 2.3

 خطاب الهجرة:  تمثالت فضاءات : 

الثقافة العربية يبدو إنها ال تخرج عن الثقافات العاملية من خالل ألاثر التاريخي الذي ارتبط حضوره بثقافة 

ألالم والجرح أين يقع الاجتماع والتكافل يبدو أن شخصيات الرواية تكرس هذا املعنى من خالل امتزاج ثقافي 

ي وافريقي ، وقع التماثل بين املكونين من خالل بعيد ال يجمعه واصل جغرافي أو عادة أو تقليد بين مكون عرب

الجئة سورية وجدت تقتفي أثرا للحياة مرمية بين الحياة واملوت في السواحل املغربية وهي تغامر في تقفيها هذا 

عبورا إلى الواجهة ألاخرى يجمعها املصير بشاب من أصول افريقية إنه مامادو فتبدأ رحلة السرد من خالل هذا 

ل يسرد حكاياته من خالل فصول هذه الرواية التي يتساوى الطرفان فيها عند الكاتب  في زمن مسرد املصير ك

الذي قدره صاحب العمل الروائي في اثنتي عشرة فصال كل طرف حاز على ستة فصول منه ، يغرق املركب 

 (022ص   7202)سمير ، 02ويتحول ألالم وألامل إلى الم وأمل جديد يصنعه هذا اللقاء  

يقع جسد املرأة السورية بين حياة وموت لفظ البحر الجثث ويكون من بينها الفتاة الصغيرة يجتمع بعض إلافراد 

 الذين كانوا بالقرب من الساحل تصف ميادة السورية هذا املشهد " 

بيدين مرتعشتين متعبتين ارتجاف شديد تصطك له أسناني، ال أكاد أتحكم في أي عضو من جسدي، كل يرقص 

على إيقاعه الخاص، أحاول جاهدة تخفيف الارتجاف بلف البطانية بألوانها البراقة على جسدي فأشعر بها 
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تمتص بلل ما بقي عالقا على جسمي من مالبس ال أكاد أدرك ما يجري حولي، مجرد أصوات تنبعث كأنها صادرة 

  :من غيابات بئر عميقة بلكنة مغربية متسارعة

  ...مسكينة رماها البحر -

 إنها سورية شاهدناها طيلة هذه الشهور ألاخيرة تتردد بين تطوان املضيق الفنيدق وباب سبتة  -

) املصدر نفسه ص الرواية  00ليست وحيدة... فهناك أفارقة آخرون تم العثور على جثتهم على سواحل تطوان -

 لبحر املتوسط تستقبل أالف( يتشارك هذا املصير قدرا واحدا فهي الجثث من هنا وهناك في سواحل ا00:ص 

طامن وبالتتعاقد يلتصق الفكر بمصير ال، مصير درامي محتوم في لحظة محتومة ، الجثث في هذه اللحظة 

 يرى في نفسه ألاخر وألاخر في نفسه .،حين  التضامن الذي وحده يجمع املرءو 

ما أتى على ومن بينهم أدورنو حين ة من خالل بحوثهم واستقرائهم للنفس البشري ادعى بعض املهتمين بهذا الدافع 

ر ضّد نفسه أيًضا يوصف درامي 
ّ
صنعه تراكم الجثث  ف" يعتبر أّن الفكر ال يكون حقيقًيا حتى يستطيع أن يفك

 07والسّيما بعد أن تحصل كارثة تهدم كل خطاب أخالقي مثل ما وقع من إنتاج عقالني للجثث في أوشفيتز

في القديم الحديث املرتبط باملوت ألنه حقيقة ومرتبط بصور درامية سببها (هذا املنطق الثقا00)أملسكيني ،

ودافعها أول هو شهوات إلانسان يحذر ادورنو من هذا الخطر الذي يتمثل فيه املوت بطابع أخالقي حينما يكون 

خلو من لن تثقافة فيتمثل الواحد منها بالطرف ألاخر "ويمكننا القول بأّن العصور القادمة  إلىصناعة تنقاد 

ولهذا فإّن ألامر ألاخالقي الجديد لم يعد له مضمون تقوّي: بل هو قد صار متعلًقا بعالقة  شهوة مماثلة للجثث. 

تعكس هذه العادات 2الثقافة باملوت. ومن ثّم فإّن املطلوب ألاقص ى هو هذا: ال يجب إدماج املوت في الثقافة

د يسميه ادورنو  ثقافة مذنبة  يتحّول فيها الضحية واملذنب والشاهالثقافية سلوكا خطيرا منحرفا في التشريع ما 

ا يحّول الثقافة إلى  بربرية  (Unwesen) وهو ألاهم  إلى  مشارك  فيها، ومن  يحافظ على رعبه
ً
بوصفه تراث

ذلك   (Theologie der Krise) إدارية للموظفين...  ويؤّسس بذلك إلى ضرب معلمن من  الهوت ألازمة

ت الذي ارتبط باسم كارل بارط، وحيث تكون  ألازمة  كامنة في املحنة املضنية للبشر ما بين الزمن وألابدية، الالهو 

بين العالم وهللا...إّن الهوت ألازمة قد سّجل ما كان يتمّرد ضّده بطريقة مجّردة وبالتالي بال طائل: أّن امليتافيزيقا 

 املصدر نفسه(   1).0قد انصهرت مع الثقافة

ه املوت عار من أي معنى انه رعب جديد يكتنف املوت الن املوت حقيقة لكن الثقافة املكرسة له تعني ان تصنع إن

من خالله أصناف الرعب واليأس حيث  يعتبره أدورنو آخر إيديولوجيا وبعبارة أخرى إّن اليأس قد أصبح بمثابة 

 سياسة للمعنى.

ه أحداث رواية قهوة بالحليب باألسود املتوسط يأس لكنه هذا ما يمكن أن نصف فيه الدراما الذي خيطت ب

انتهى بأمل ومنحة من حيث أنه يتحول بدوره إلى صناعة وهو ما يفه ادورنو إنه القصة املكتوبة أو املحكية التي 

تأتي بعد الحدث وزمنه القصير ليتسع املجال للحكي عنه في الظروف املناسبة عادة حيث ينبغي على  الذات أن 
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لها وذلك أن تمتلك  ملكة النظر فيما أبعد من نفسها..تس
ّ
إّن املفارقة هي أن ندعو الناس إلى منح  .اهم في تشك

حياتهم معنى هو يوجد خارجها. ذلك أّن  الحياة التي امتلكت معنى ما هي لن تسأل عن هذا ألامر فهو سوف يهرب 

 املصدر نفسه(  1 ) 00من أمام السؤال

آس ي مدعاة لألمل وهّنا يقف ادورنو في شحنة فلسفية في كون اليأس الذي يكون في صورة بذلك تكون املحن وامل

العدمية كنتيجة هو بالعكس ما يجعلنا عند وجود بارقة أمل يدفعنا إليها التفكير انطالقة الى التمسك بالحياة 

 ى ذاتها. وبشكل فعال " اليأس يأتي كي يجّرد الحياة من أّي مؤسسة معنى جاهزة ومنغلقة عل

ا  – لكّن اليأس ليس عدمّيا بالضرورة. بل على العكس من ذلك ينّبه أدورنو إلى أّن العدمّي ربما هو لم يكن عدميًّ

 تّدعي العدمية أّن انعدام القيم سوف يجعلنا في وضعية حيث ال نستطيع أن نتعلق بأّي ش يء  
ا
بما فيه الكفاية؛ إذ

ّول مرة  الوضعية التي تسمح للتفكير بأن يتصّرف أخيًرا بوصفه تفكيًرا ويجيب أدورنو بأّن ذلك ربما سيكون وأل 

 بقدر ما تطالبه الفلسفة بذلك 
ًّ
املصدر نفسه(مصير ميادة ومامادو ارتهن إلى هذا املنحى  الذي   1) 01مستقال

ذا املسار بتتويج هتشبث بالحياة متجاوزا اللحظة ألاصعب التي بثها اليأس بعد هذه الرحلة ليتقرر مصير جديد في 

 فصل جديد من الحياة

يدفعنا وصف ادورنو إلى ألامام في تحقيق هذه الصورة التي تذكرنا بموضوعات أخرى ربما يختلف مضمونها لكن 

تجمعها ألاسباب والظروف على غرار البالد املستعمرة كفلسطين ويمكن أن نستشهد ببعض ألاعمال التي تكرس 

ى سبيل املثال عائد إلى حيفا غسان كنفاني ومن الداخل العمل السردي إلميل حبيبي هذا املنحى املشار إليه عل

املصدر نفسه( بل قد يتسع املقام عندما يكون النظام لعالمي لجديد   1)02في شخص أبي النحس املتشائل 

العدمية و الذي يقوم على التغول والسيطرة وطبائع الستبداد فتتحول هذه الفضاءات كمراتع وحضائن لليأس 

، (Beckett)يقول ادورنو "  من خال كل النقاش حول عدمية القيم ينهار من نفسه عندما نبدأ، كما فعل بكيت 

...“في العالم بوصفها تشبه ” الكينونة“في افتراض 
ً

  .معتقال
ّ
عن أن يكون مجّرد لفظ ” اليأس“وعندئذ فقط يكف

 من أن يكون ش يء ماألم يكن من ألا “ويصبح من املبرر عندئذ أن نتساءل: 
ً

 يكون أّي ش يء بدال
ّ
  1)02فضل أال

  .املصدر نفسه(

تزودنا النهاية التي انتهى إليها العمل السردي هذا بتفاصيل هذه املعركة معركة الحياة التي استطاعت ميادة  

د ى هذا الصعيومامادو أن يحول مجراها إلى آلامل بالحياة من خالل املولود الجديد هذه املعركة التي تطرح عل

 حين 
ا
الفردي كما على أصعدة الشعوب إنها معركة الحياة وصناعته وإدارته " ..سوف يغّير  ألامل ، من داللته. إذ

ه لم يعد هناك أّي ش يء...“تكون الكينونة نفسها مذنبة أو معتقلة فإّن 
ّ
 .ألامل الوحيد الذي سيبزغ في ألافق هو أن

 يكون  أّي ش يء ليس لكّن هذا النوع من  العدمية هو أب
ّ
عدًما . إّن “عد ما يكون عن التماهي مع مذهب  العدم :أال

 يكون كما هو. وكّل  تصالح  مع عالم 
ّ
 يبقى العالم كما هو؛ هذا العالم هو الذي يجب أال

ّ
املطلوب هو بالتحديد أال

ية عن حياتها، هو تصا
ّ
 لح مع قرار املوت. ومن ثّم"إّن تحّول إلى ضرب من إدارة اليأس التي ال ترى غير ذوات متخل

ف عليه باعتباره عدمية  .املصدر نفسه(  1) 05شرف الفكر هو في الدفاع عّما ُيجدَّ

 نص موازي : عتبة نصية .
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املقصود بالنص املوازي هو نص يأخذك من خالل الصورة الذهنية إلى نصوص نتشاركها كقراء وككتاب هذه 

النصوص قد تكون نصوص متعالية تكون مؤثرة في دائرة هذا املفهوم وعند استحضارها البد أننا نجعل صلة 

ال إراديا  ثر بها وأخذ عنها إراديا أوبينها وبين هذه النصوص من حيث هي على الحقيقة بمعنى أن الكاتب فعال قد تأ

القار لهذا املعنى من ذاته ومن مقروئيته وبالتالي يقع حوارية نصوصية باملعنى الباختيني  استظهارأو من حيث 

وقد تكون هذه النصوص عتبة من خالل كلمات أو عبارات أو صور وأفكار عن النص املتعالي تعمل على توجيه 

م وإشراكه في إنتاج املعنى وقد اخترنا بهذه املناسبة أخذا بكل الاعتبارات التي تحيط القارئ ومساعدته على فه

ببحثنا الخاص بالهجرة وبقرينة تتعلق برواية قهوة بالحليب في البحر ألاسود املتوسط للكبير الداديس ي انه نص 

ة تثنائي تشهده قضيقصيد ملحمود درويش عنوانها القهوة ذي صلة بالهجرة واللجوء في ظرف وامتحان اس

فلسطين واليمن والعراق وليبيا وسوريا وهجرة "طوعية " في بقية البلدان العربية الاخرى لظروف معقدة يقول 

 محمود درويش :

 أشرُب القهوة 
ً
 أصنع القهوة وحيدا

ً
 .وحيدا

 !!.. فأخسر من حياتي آلاخرين .. أخسر النشوة 

  لوُن 
ُ
 ألارضالقهوة

ُ
 الفجر. أول طر، في م أول بعد  ألارض، رائحة

  شرب على عجٍل
ُ
 القهوة ال ت

  س ى على مهٍل وتصنُع على مهٍل
َ
ت حا

ُ
 أخت الوقت ت

ٌ
 القهوة

 القهوة صوت املذاق، صوت الرائحة البني 

 القهوة تأّمٌل وتغلغل في النفس وفي الذكريات .. 

 القهوة هي هذا الصمت الصباحي الباكر املتأني 

 أنثى وحيدة 
ُ
 :القهوة

 هي 
ُ
ء، سالم مبتكر مع النفس وألاشياوفي   الوحيدة التي تقف فيه وحدك مع ماء تختاره بكسل و عزلة،القهوة

يفة ، البني ثم تضعه على نار خفوتسكبه على مهل في إناء نحاس ي صغير وداكن وسري اللمعان، أصفر مائل إلى 

 آه لو كانت نار الحطب.

 والقهوة هي مفتاح النهار وأوله: 

بيديك ال أن تأتيك على طبق ألن حامل الطبق هو حامل الكالم والقهوة ألاولى يفسدها الكالم  هي أن تصنعها

ألاول ألنها عذراء الصباح الصامت املتناهي، وفي الفجر نقيض الكالم ورائحة القهوة تتشرب ألاصوات ولو كانت 

 مثل صباح الخير وتفسد....تحية رقيقة 

 ذكريات .. ذكريات  من 
ُ
 .شربوها معنا في مكان  ما مشبٍع بالحنين والقهوة

 تعكُس صانعها وحاملها 
ُ
 :والقهوة
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لقراءة العلنية هي األن القهوة مرآة اليد واليد التي تصنع القهوة تشيع نوعية النفس التي تحركها وهكذا فالقهوة 

 لكتاب النفس املفتوح والساحرة الكاشفة ملا يحمله النهار وحامل القهوة من أسرار،

 .وللقهوِة مفعوُل السحِر في أصالح الذاكرة 

 :ال يوجد مذاٌق محدد للقهوة 

أعرف قهوتي وقهوة أمي وقهوة أصدقائي أعرفها من بعيد وأعرف الفوارق بينها، والسبب في أن ال قهوة تشبه قهوة 

قا، لكل هناك مذاق اسمه مذاق القهوة، فالقهوة ليست مفهوما وليست مادة واحدة وليست مطلأخرى ليس 

 .الخاصة به، إلى حد أقيس معه درجة ذوق الشخص وأناقته النفسية بمذاق قهوته شخص قهوته

 مذاق 
ُ
 :فالقهوة

وذلك يعني أن مطبخ السيدة ليس مرتبا، وثمة قهوة لها مذاق الخروب ذلك يعني أن ثمة قهوة لها مذاق الكزبرة  

عني أن السيدة شديدة الاهتمام بمظاهر ألاشياء، وثمة لها رائحة العطر ذلك يصاحب البيت بخيل وثمة قهوة 

يعني أن صاحبها يساري طفولي، وثمة قهوة لها مذاق القدم من فرط ما قهوة لها ملمس الطحلب في الفم ذلك 

صاحبها يميني متطرف، وثمة قهوة لها مذاق الهال الطاغي ذلك يعني أن تألب البن في املاء الساخن، ذلك يعني أن 

 ة محدثة النعمة.السيد

 .ولهذا : أيدي ال تجيد صناعة القهوة، لن تجيد كتابة قصيدة 

 عطُر أمي الصباحي املفضل 
ُ
 .والقهوة

 :ال تشابَه في القهوة 

ال قهوة تشبه قهوة أخرى لكل بيت قهوته ولكل يد قهوتها ألنه ال نفس تشبه نفسا أخرى، وأنا أعرف القهوة من 

في البداية، ثم تتعرج وتتلوى وتتأود وتتلوى وتتأوه وتلتف على سفوح ومنحدرات، بعيد تسير في خط مستقيم 

تتشبث بسنديانة أو بلوطة، وتتغلب لتهبط الوادي وتلتفت إلى ما وراء وتتفتت حنينا إلى صعود الجبل، وتصعد 

 تتشتت في خيوط الناي الراحل إلى بيتها ألاول.حين 

 القهوة كالحب 

 قليٌل منه ال َيروي

 وكثيٌر منه ال ُيشِبع

 رائحة 
ُ
 :والقهوة
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 وإعادة إلى الش يء ألاول، ألنها تتحدر من ساللة املكان ألاول، هي رحلة بدأت من آالف السنين 
ٌ
رائحة القهوة عودة

 .وما زالت تعود

هي  القهوةرائحة القهوة مسام تسرب الداخل إلى الخارج وانفصال يوحد ما ال يتوحد إال فيها هي،  :القهوة مكان

 .جغرافياضد الفطام ، ثدي يرضع الرجال بعيدا ، صباح مولود من مذاق مر حليب الرجولة والقهوة 

 .أريد رائحة القهوة.. ال أريد غير رائحة القهوة.. وال أريد من ألايام كلها غير رائحة القهوة وانأ 

 :خاتمة

شاهد الذي يسمع ويشاهد والذي يأتمن على مصيره رسالة قهوة بالحليب رسالة حياة ورسالة وهو ألاهم إلى ال .

من خالل سياسة الذهاب إلى ألامام أن الهجرة مثلما رأينا فضاءها على الصعيد الفلسفي هو هجران الذات 

ه يجب أن يكون  وإدارتها على أن تستقرا املسافات التي بينها وبين مسالة الحياة واملوت يقول احد الفالسفة  
ّ
أن

وت في الفم بمعنى أن املاس ي التي تمر على إلانسان واملحن هي من يصنع ويدير املعنى الذي نحيط لديك طعم امل

 به أنفسنا عن الحياة واملوت .

مصير ميادة مامادو هو مصير كل شاهد على هذه الحادثة التي تجري في كل لحظة على مرأى ومسمع إنها من 

فنون التدبير وانفكاك عن العدمية واليأس الذي نؤمن به ونعرفه والذي يعشش فينا في رحلة الحياة التي في 

دة ع بميادة وهي امرأة تدفعها الحياة وحيمعظمها تكون بال قيمة سوى أن تكون حيا بال معنى دافع اليأس الذي دف

للوصول إلى بلد بعيد نسبيا عنها ومغامرتها للوصول إلى الوجهة ألاخرى درس في التحدي وكذلك مع مامادو من 

بالد الصحراء وحصول اللقاء في بلد أخر جمعهما مصير املوت والحياة قد ال يتحقق في بلد ما وراء البحر يقول 

ع رواية  موسم الهجرة إلى الشمال "ذاك دفء الحياة في  العشيرة فقدته زمنا في بالد تموت الطيب صالح في مطل

 (حيث انتهت الرحلة  هجرة في اتجاه معاكس نحو الجنوب. 1ص   0002)صالح ، 00من البرد حيتانها

 هوامش البحث بتفصيل :

ة المجلس الوطني للفنون و الثقافة واالداب عالم المعرف7بول كوليير تر مصطفى ناسر  الهجرة كيف تؤثر في عالمنا  03

 70ص   7202اغسطس 00.2الكويت  شوال 
 7200ينظر توفيق المديني الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر األبيض المتوسط الدار العربي للعلوم ناشرون  73
ى شباب دلس ييومرداس نحو الهجرة وعالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي لد  الشرعية غير قيش حكيم  االتجاهات 3.

وما بعدها وينظر بخوش صبيحة  الهجرة  77ص  7220 7225ماجستير في علم النفس االجتماعي جامعة الجزائر 

 0غير الشرعية وتداعياتها على منطقة شمال افريقيا الجزائر نموذجا  الدراسات اإلفريقية وحوض النيل مجلة مجلد 
 3ربي برلين  المركز الديمقراطي الع7205مارس  0العدد

 67ص .7205عبد هللا العروي، نقد المفاهيم، المركز الثقافي للكتاب،  03
ديوان   3االنزياح الداللي في قهوة قصة قصيرة قام بتحليلها الكاتب تحليال جيدا: ينظر عبد القادر فيدوح شعرية القص ف( 13

وينظر  )3األخضر بركة في كذا من عمل وكذلك نجد مثال على مستوى الشعر أعمال) 0002المطبوعات الجامعية وهران 

دار الروافد ناشرون، / ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر .دمحم غربي، وآخرون  المخاطر وإستراتيجية المواجهة

القهوة واألدب من القاهرة إلى : قهوة باليورانيوم ألحمد خالد توفيق،   جيرار جورج لومير: وينظر 7200 0ط بيروت 

، كانت 0025ومن الغرائب التي تحكى عن هذا المشروب قبل عام 333  صادذ ذياب امرأة وفنجان قهوة باريس ، دمحم

تصفية القهوة تتم من خالل الجوارب، فأخذت ربة المنزل األلمانية مليتا بنتز صفحة من كتاب ابنها وصفت القهوة من 
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عي مرشحات القهوة وال تزال شركتها قائمة خاللها، وسرعان ما حصلت على براءة اختراع، وأصبحت من أكبر مصن

 مدونة الكاتب على الفيسبوك.حتى يومنا هذا
   07ص  7270ـ الداديسي  قهوة حليب على شاطئ األسود المتوسط الرواية منشورات جامعة المبدعين المغاربة، فاس  23
 00المصدر نفسه ص  23
 17المصدر نفسه ص  53
مجلة بحوث  022ص   7202 7220 00 05وت من اجل الحياة غدد دمحم سمير مصطفى الهجرة غير الشرعية  الم  03

مجلة قراءات  .اقتصادية عربية  وينظر أحمد إسماعيل  قراءة في ظاهرة الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى الغرب 

 7207يناير مارس ..00محرم ربيع األول 00عدد 
  00ص :المصدر نفسه ص الرواية  023
 http//manna.net/7781 7272ينيو .7فكر في اليأس؟ أدورنو ضد كانط في فتحي ألمسكيني ما معنى أن ن 003
 لمصدر نفسها 073
 المصدر نفسه  0.3
 ـالمصدر نفسه 003
 ـالمصدر نفسه 013
 المصدر نفسه 023
  1ص   0002 0002 0الطيب صالح مواسم الهجرة إلى الشمال دار الجيل  بيروت  ط 023

 

 :قائمة المراجع

قراءة في ظاهرة الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى 3) 37207يناير مارس ..00محرم ىبيع االول : (أحمد إسماعيل 03

 003مجلة قراءات عدد  .الغرب 
الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على منطقة شمال افريقيا الجزائر نموذجا  الدراسات )7205مارس :  (بخوش صبيحة 73

 3العربي برلين المركز الديمقراطي  0العدد 0اإلفريقية وحوض النيل مجلة مجلد 
عالم المعرفة المجلس 7تر مصطفى ناسر  الهجرة كيف تؤثر في عالمنا )  7202اغسطس 00.2شوال : (بول كوليير 3.

 33الوطني للفنون و الثقافة واآلداب الكويت  
 الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر األبيض المتوسط الدار العربي للعلوم ناشرون ) 7200(توفيق المديني 03
   7270قهوة حليب على شاطئ األسود المتوسط الرواية منشورات جامعة المبدعين المغاربة، فاس :  الداديسي الكبير 13
  http//manna.net/7781ما معنى أن نفكر في اليأس؟ أدورنو ضد كانط في ) 7272ينيو .7(فتحي المسكيني  23
وعالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي لدى شباب نحو الهجرة   الشرعية غير االتجاهات)  7220 7225:  (قيش حكيم 23

 3دلس بومرداس ماجستير في علم النفس االجتماعي جامعة الجزائر
 شعرية القص  ديوان المطبوعات الجامعية وهران 3)0002: (عبد القادر فيدوح 53
 نقد المفاهيم ، المركز الثقافي للكتاب، ) .7205(عبد هللا العروي  03

مجلة بحوث ) ( 00 05(الهجرة غير الشرعية  الموت من أجل الحياة عدد )) 7202 7220: (دمحم سمير مصطفى 023

 اقتصادية عربية
ابن النديم للنشر والتوزيع الجزائر دار الروافد ناشرون،  .المخاطر وإستراتيجية المواجهة33) .7200(دمحم غربي وآخرون  003

 بيروت
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 د. محمود عبد املجيد رشيد عساف

 

وزارة التربية والتعليم –أستاذ مساعد   

فلسطين   

 تهاوعالق الجامعات، خريجي من عينة نظر  وجهة من الفلسطيني املجتمع في الهجرة دوافع)

 (املستقبل بقلق
 

  :امللخص

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجات تقدير عينة من خريجي الجامعات الفلسطينية لدوافع الهجرة في املجتمع 

بقلق املستقبل لديهم، ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي بتطبيق الفلسطيني وعالقتها 

أسباب اقتصادية، أسباب سياسية، أسباب مجاالت: ) أربعةموزعة على ( فقرة 01)من  استبانتين، ألاولى تكونت

، وذلك على عينة ( فقرة متعلقة بمظاهر قلق املستقبل92اجتماعية، أسباب تعليمية وذاتية(، والثانية من )

 20.2%من أفراد العينة يفكرون في الهجرة، وأن  20.0%( خريجا، وقد أظهرت النتائج أن 299عرضية قوامها )

(، حيث جاءت %22.09يؤيدون املخاطرة ألجلها، وأن درجة التقدير الكلية للدوافع كانت كبيرة عند وزن نسبي )

 توجد فروق الة في املرتبة ألاولى، والدوافع الدوافع التعليمية والذاتية في املرتبة ألاخيرة.  وأنه الاقتصاديالدوافع 

، كما أظهرت النتائج أن درجة عينة الدراسة لدوافع الهجرةأفراد ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 

(، وانه توجد عالقة ارتباطية %23.2ن نسبي )تقدير أفراد العينة ملظاهر قلق املستقبل لديهم كانت كبيرة عند وز 

 بين جميع مجاالت )دوافع الهجرة(، وبين درجة تقدير أفراد العينة ملظاهر قلق املستقبل، 
ً
موجبة دالة إحصائيا

 (.3.220حيث بلغ معامل الارتباط الكلي )
 

   نبذة تعريفية عن الباحث:
 

لدولي للغة ا الاتحادأستاذ إلادارة والتخطيط التربوي املساعد غير املتفرغ، وعضو اتحاد الكتاب وألادباء الفلسطينيين، وعضو 

كماء ، وعضو تجمع حنالفلسطينيي ن، عضو اتحاد ألاكاديميياملجلة الدولية للبحوث والدراساتالعربية، نائب رئيس تحرير 

لكتاب الرأي وإلاعالم بمنظمة التحرير الفلسطينية )رئيس دائرة الثقافة والفنون(، وحاصل على عضو الشبكة العربية و  فلسطين.

، وجائزة ألامانة العامة ملجلس الوزراء لإلبداع والتميز، ومنحة اللجنة 0392منحة وزارة التربية والتعليم العالي للبحث العلمي للعام 

ركز السادس عربيا في مسابقة )ال للتطبيع( الدولية، مدرب معتمد لدى اللجنة ، وعلى امل0303الدولية للصليب ألاحمر البحثية 

في تونس  0391، 0392الدولية للصليب ألاحمر في مجال القانون الدولي إلانساني، وممثل فلسطين في الدورة إلاقليمية في العامين 

ي العديد من املؤتمرات الدولية واملحلية وأشرف وناقش واملغرب.  له العشرات من ألابحاث العلمية املحكمة واملنشورة، وشارك ف

 العديد من رسائل املاجستير
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 د. زهرة علي املزوغي تيبار

عضو هيئة تدريس و رئيس قسم القانون الدولي بكلية القانون 

  ليبيا -جامعة الزيتونة 

 Zteebar@gmail.com إلالكتروني:البريد  

 (الالجئ الطفل حماية في الدولية املسؤولية قواعد )دور 

 
 :امللخص

 

يوم إلى الجئين بكل ما يحتويه املصطلح من غموض وقسوة، حيث تدهور الظروف املعيشية  ألاطفال كليتحول 

والصحية والاجتماعية ملاليين ألاطفال، وتعرضهم لشتى صنوف القهر واملوت جوعا وعطشا وخوفا، واضطرار 

نوا الالجئين سواء كا ال شك فيه أن ألاطفال ومما  العشرات منهم إلى النزوح من أوطانهم واللجوء إلى دول أخرى.

يتعرضون لشتى صور انتهاكات حقوق إلانسان سواء في دولهم أم في دول  عنهم،مصحوبين بذويهم أو منفصلين 

عد من هنا دعت الحاجة إلى البحث في قواالدولية. مما يفترض تحريك قواعد املسؤولية  امللجأ،العبور أو في دولة 

حيث ال يجب أن تمر تلك ألافعال دون عقاب، سواء  الالجئ،ماية الطفل فاعليتها في ح ومدىاملسئولية الدولية 

 ارتكبها أفراد، أو كانت صادرة عن دولتهم ألاصل أم الدولة امللجأ ذاتها.

 كلمات مفتاحية : طفل ــــ الجئ ـــــ مسؤولية دولية ــــــ حماية دولية
 

   :ةنبذة تعريفية عن الباحث
 

دكتوراه في القانون الدولي ، أستاذ مادة القانون الدولي في كليات القانون بالجامعات الليبية ، رئيس قسم القانون الدولية بكلية 

وير باملركز العام للتدريب و تط الاستشاريةالقانون ،جامعة الزيتونة ، عضو هيئة تدريس باملعهد الدبلوماس ي ، عضو اللجنة 

ة التربية و التعليم ، عضو مركز املتكأ للدراسات الاستراتيجية و املستقبلية ، عضو املنظمة الليبية للعدالة و التعليم التابع لوزار 

حقوق إلانسان و مناهضة إلافالت من العقاب ، عضو معهد املرأة الدولي للعلوم آلاداب و الفنون املعتمد لدى ألاكاديمية ألامريكية 

و الجمعية املصرية للقانون الدولية ، و عضو في العديد من اللجان العلمية و التحضيرية ملؤتمرات الدولية للتعليم و التدريب ، عض

، و العديد من  03/99/0309علمية آخرها مؤتمر الطفل الليبي بين تحديات الواقع و طموحات املستقبل املزمع اقامته يوم 

بين القاعدة و الاستثناء في مؤتمر تداعيات جائحة كورونا "كلية املشاركات البحثية آخرها بحث بعنوان الحق في حرية التنقل 

في املواثيق الدولية في مؤتمر التنمية املستدامة "معهد  املرأة، و بحث آخر بعنوان حقوق  0309الدراسات العليا ،جامعة الزيتونة " 

، و بحث أخير  0309لدولية للتعليم العالي و التدريب "  املرأة الدولي للعلوم و آلاداب و الفنون املعتمد لدى ألاكاديمية ألامريكية ا

.و كتاب منشور بعنوان الحماية  0309بعنوان حق املرأة الليبية في املشاركة السياسية "مؤتمر املرأة الليبية للدراسات الحديثة " 

 . ولديها العديد من الكتابات ألادبية. 0309الدولية للطفل الالجئ  
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 مقدمة : 

شهدت السنوات ألاخيرة تفاقم مشكلة الالجئين في العالم، حيث لم تعد ظاهرة مؤقتة من ظواهر ما بعد   

الحروب أو الكوارث، و لكنها تحولت إلى مشكلة مزمنة تطال ماليين البشر الذين يفقدون أبسط مقومات الحياة 

نتيجة لتلك الظروف الطارئة ، حيث يحاصرهم الجوع والفقر والخوف بعد نزوحهم من بلدانهم الانسانية

 والقاهرة .

منذ أقدم العصور، وإن تعددت  الانسانيةوبمراجعة التاريخ إلانساني نجد أن هذه الظاهرة قد رافقت    

واختلفت أسبابها والدوافع املؤدية لها، إال أن السبب الرئيس ي كان دائما هو الخوف وعدم الشعور باألمان، ما 

 من مصدر ذلك التهديد باحثا عن مكان ينجو فيه بنفسه وأسرته. يدفع إلانسان إلى الهروب

، حيث يتحول ألاطفال كل يوم إلى الجئين بكل      
ً
وتزداد هذه املشكلة خطورة ومأساوية عندما يكون الالجئ طفال

طفال، ألا ما يحتويه املصطلح من غموض وقسوة، حيث تدهور الظروف املعيشية والصحية والاجتماعية ملاليين 

وتعرضهم لشتى صنوف القهر واملوت جوعا وعطشا وخوفا، واضطرار العشرات منهم إلى النزوح من أوطانهم 

 واللجوء إلى دول أخرى.

ومما ال شك فيه أن ألاطفال الالجئين سواء املصحوبين بذويهم أو املنفصلين عنهم ، يتعرضون لشتى صور    

أم في دول العبور أو في دولة امللجأ ، مما يفترض تحريك قواعد املسؤولية انتهاكات حقوق إلانسان سواء في دولهم 

 الدولية .

 اهمية البحث : ـ 

ن انتهاكات حقوق إلانسان تثير قلق املجتمع الدولي، ملا تسببه من معاناة ألولئك الضحايا الذين يقعون فريسة ا   

ما يكون الضحايا فيها من ألاطفال، وخاصة عندما لها دونما ذنب اقترفوه، وتزداد جسامة تلك الانتهاكات عند

تضطرهم تلك املمارسات إلى البحث عن ملجأ آمن، وقد تتكرر املأساة عندما تواجه تلك الفئة الضعيفة 

 الاستغالل أو املوت في البلد الذي طلبوا اللجوء إليه.

يجب أن تمر تلك ألافعال دون عقاب،  ومن هنا دعت الحاجة إلى البحث في قواعد املسئولية الدولية، حيث ال    

 سواء ارتكبها أفراد، أو كانت صادرة عن دولتهم ألاصل أم الدولة امللجأ ذاتها.

 ـ  البحث:اشكالية 

يثير البحث عدة تساؤالت من أهمها ما مدى الدور الذي تلعبه قواعد املسؤولية الدولية في حماية الطفل     

الالجئ ، خاصة و أن القانون الدولي للجوء لم يخصص احكاما خاصة بحماية ألاطفال ، إنما هو مشمول فقط 

 بالحماية العامة للبالغين ؟ 

 اقليمها من انتهاكات لحقوق ألاطفال الالجئين ؟ و ما مدى مسؤولية الدولة عما يرتكب داخل

و كذلك ما مدى مسؤولية الطفل الالجئ عما يقترفه من افعال مخالفة للقانون سواء في دول العبور أو دولة 

 امللجأ ؟ و ما هو إلاطار القانوني الذي يحكم لذلك ؟
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تحليلي ح جوانب املشكلة و كذلك املنهج الـ للوفاء بمتطلبات البحث اعتمدنا املنهج الوصفي لطر  مناهج البحث :

 في دراسة قواعد املسؤولية الدولية و النقدي ملعرفة جوانب النقص و القصور فيها .

 خطة البحث : ـ 

على ضوء ما تقدم سنتصدى لدراسة تلك القواعد وآثارها على حماية حقوق ألاطفال الالجئين، حسب     

 التقسيم الالحق .

 سئولية الجنائية للفرد في مسألة الطفل الالجئ.املبحث ألاول: امل 

 .املبحث الثاني : مسئولية الدولة عن انتهاك حقوق الطفل الالجئ 

 .املبحث الثالث: آلاثار القانونية املترتبة عن مسئولية الدولة في حاالت انتهاك حقوق الطفل الالجئ 

 الالجئ.املسئولية الجنائية للفرد  في مسألة الطفل : املبحث ألاول 

اختلف الفقه الدولي حول تقرير املسئولية الجنائية الدولية، من حيث نسبتها إلى الدولة كشخص من أشخاص    

القانون الدولي، أم إلى الفرد مرتكب الفعل، أم إلى الدولة والفرد، ذلك أن مسئولية الفرد الجنائية لم تكن دارجة 

خاصة، فهو ال يحمل ألافراد أية مسئولية جنائية دولية، والسبب في على الصعيد الدولي، وفي القانون الدولي 

استبعاد الفرد من نطاقها هو أنه ليس شخصا من أشخاص القانون الدولي حتى يتحمل الالتزامات الدولية 

ويتمتع بالحقوق، وأن القانون الدولي ال يخاطب إال ألاشخاص التقليديين من دول ومنظمات دولية، وبالتالي ال 

 مجال ملسائلة ألافراد دوليا.

حمله الواقع الدولي من انتهاكات جسيمة لحقوق إلانسان، و جرائم إبادة، أظهرت مدى تفاقم  غير أن ما   

فرض مسلمة دولية تتمثل في ضرورة تحميل الجناة املسئولية الكاملة عما يرتكبونه  السلوك الوحش ي لألفراد، ما

 املسلحة.من جرائم أثناء النزاعات 

                    حسب  وفي هذا إلاطار سنتناول املسئولية الجنائية الدولية للفرد عن انتهاك حقوق الطفل الالجئ   

 التقسيم التالي : ـ 

 . املطلب ألاول : ـ القواعد الدولية الحاكمة ملسئولية الفرد الجنائية 

  ل الالجئ .املسئولية الجنائية الشخصية للطف: ـ املطلب الثاني 

 القواعد الدولية الحاكمة ملسئولية الفرد الجنائية . : املطلب ألاول 

اتجهت الجهود الدولية نحو إقرار مسئولية الفرد الجنائية في إطار سعيها إليجاد قواعد قانونية ملزمة لألفراد،    

ومن ثم توقيع الجزاء املناسب على كل من يخالف تلك القواعد، و ذلك من خالل جهاز قضائي يضمن تنفيذ تلك 

فردية للمطالبة بضمان تطبيق املسئولية الجنائية الالقواعد، حيث أصبح املجتمع الدولي في وقتنا الحالي مهيئا 
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على مرتكبي تلك الجرائم الخطرة التي تشكل تهديدا ألمن وسالمة املجتمع الدولي كافة، بصرف النظر عن شخص 

 مرتكبها أو مكانها أو زمان ارتكابها أو الصفة الشخصية ملرتكبها.

ييد حرية املتحاربين، من حيث ألاساليب والوسائل على تق 9191فقد جاء النص في قانون فرساي لعام     

املستخدمة التي قد تسبب في انتهاك حقوق ألافراد والجماعات وتشريد آلامنين، وضرورة مقاضاتهم عن تلك 

 (0399)الزعابي س.،  الجرائم.

مجرمي الحرب العاملية الثانية، ملا خلفته  م صدر إعالن سانت جيمس الذي وضع ملعاقبة9120يناير  90وفي    

من دمار وتشريد واسع النطاق للمدنيين، حيث كان الهدف من هذه املحاكمات إجماال هو تشجيع التضامن 

 الدولي ملعاقبة مجرمي الحرب.

ا بحق مو ثم جاءت بادرة ألامم املتحدة ألاولى من نوعها، التي تمثلت في إنشاء محكمة دولية ملحاكمة من أجر     

 ”، حيث قامت بمحاكمة القادة الرسميين الذين أشعلوا نار الحرب العاملية الثانية، عن طريق محكمتيالانسانية

TOKYO “  NUREMBERG “  ” نتهاكات ، التي كانت نتيجتها التأكيد على مبدأ املسئولية الجنائية لألفراد عن الا

"  غالنزاعات املسلحة. فقد جاء في املبدأ ألاول من مبادئ نورمبير الجسيمة لقواعد القانون الدولي العام في حالة 

 أن كل شخص يرتكب عمال يعد جريمة دولية يكون مسئوال وبالتالي يخضع للعقاب ".

كما جاء في أحكام محكمة نورمبيرغ أن " ألاشخاص الطبيعيين وحدهم الذين يرتكبون الجرائم وليس الكائنات     

يمكن كفالة تنفيذ احترام نصوص القانون الدولي إال بعقاب ألافراد الطبيعيين املرتكبين  النظرية املجردة، وال

 (Bradley, October2006) لهذه الجرائم ".

م على ذلك، وأرست قواعد دولية لم تكن معروفة، 9122أغسطس  2وأكدت بعد ذلك اتفاقية لندن املوقعة في     

 تناولت هذه القواعد التأكيد على محاكمة مجرمي الحرب النازيين واليابانيين.حيث 

م، التي وضعت 9121أغسطس  90ثم بعد ذلك جاءت اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية ضحايا الحرب في     

ماية ح ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب، مؤكدة على الاتفاقياتنتهاكات الخطيرة ملواد هذه اإطارا دقيقا ملنع الا 

 العاجزين واملشردين الذين لم يشاركوا في العمليات العسكرية.

فإن على الدول واجب تسليم أو مقاضاة مجرمي الحرب، وتحميلهم مسئولية  الاتفاقياتووفقا لهذه ا   

كول ألاول ، )الفقرة ألاولى من البروتو  والبروتوكول ألاول. الاتفاقياتنتهاكات الخطيرة" ملخالفتهم أحكام تلك ا"الا 

9122) 
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من اتفاقية جنيف الثالثة مثال قد نصت على هذا املعنى بقولها إن " طرف النزاع الذي يكون تحت  01فاملادة    

سلطته أشخاص محميون مسئول عن املعاملة التي يلقونها من وكالئه دون املساس باملسئوليات الفردية التي 

 ( 9121من اتفاقية جنيف الثالثة ،  01)املادة  ض لها ".يمكن التعر 

من البروتوكول ألاول طرف النزاع الذي ينتهك هذه القواعد الدولية باملسئولية الدولية  91كما ألزمت املادة    

ة و التعويض، وتحميل املسئوليعن التجاوزات التي يقوم بها أفراد القوات املسلحة التي ترتب جزاء عنها وه

 (9122من البروتوكول ألاول ،  19)املادة  الفردية لألشخاص مرتكبي تلك الجرائم.

وطالبت املادة الثالثة املشتركة بين اتفاقيات جنيف ألاربع والبروتوكول الثاني امللحق بها أطراف النزاع التعامل    

ة تتسم بالطابع الدولي، ومالحقة مرتكبي جرائم الحرب املاس في النزاعات املسلحة التي ال الانسانيةمع املعايير 

،  9121)املادة الثالثة املشتركة بين اتفاقيات جنيف ألاربع و البروتوكول الثاني .،  .وتقديمهم للعدالة االنسانيةب

9122) 

م "قانون املدونة الدولية لقمع جرائم الحرب والجرائم ضد 9122وفي ذات الاتجاه أقرت ألامم املتحدة في سنة    

"، الذي أقرته لجنة القانون الدولي، ونصت املادة ألاولى منه على أن "الجرائم ضد السالم وأمن البشرية  الانسانية

سئولين عنها " ، كما نصت املادة الثانية منه على أن " تعد جرائم دولية، ويجب معاقبة ألاشخاص الطبيعيين امل

ه نصت علي أي عمل عدائي يتضمن استخدام سلطات الدولة قواتها املسلحة ضد أي دولة أخرى، على خالف ما

املواثيق الدولية، فال يمكن اعتبار تلك الجرائم من سلطات الدولة، ألن ألافراد هم املسئولون جنائيا عن ارتكابها 

ملان الذين أدينوا بارتكاب جرائم حرب داخل ا ملساهمتهم بها "، كما أجاز هذا القانون للحلفاء محاكمة ألاتبع

 (A/CN.4/L.506, 1995) .القطاعات الخاصة باالحتالل

م مسئولية الفرد، حيث أكدت في املادة 9122كما تناولت اتفاقية جريمة إلابادة الجماعية واملعاقبة عليها لعام    

الثالثة والرابعة منها على تجريم ألافعال املذكورة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم دون تفرقة بين حكام و محكومين 

م، 9122لعام  الانسانيةجرائم الحرب املرتكبة ضد  أو موظفين عامين وأفراد، و كذلك اتفاقية عدم تقادم

م، وتجديد املطالبة بمبدأ معاقبة 9120والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري واملعاقبة عليها لعام 

 .الانسانيةألافراد الذين يرتكبون جرائم خطيرة تمس 

الن فيينا وبرنامج العمل بأن "املؤتمر العالمي م في إع9110كما صرح املؤتمر العالمي لحقوق إلانسان في عام    

لحقوق إلانسان يعرب عن خوفه تجاه الانتهاكات الخطيرة لحقوق إلانسان، والسيما حاالت إلابادة الجماعية 

دين يؤدي إلى حاالت النزوح الجماعي لالجئين واملشر  والتطهير العرقي والاغتصاب املنهجي للنساء أثناء الحرب، ما

قف و  في حين يدين بشدة هذه املمارسات القاتلة فإنه يكرر املطالبة بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وداخليا، و

 (UN.DOC.A/CONF.157/24) ."  تهذه املمارسا
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 منه أحكاما خاصة حول  02أضف إلى ذلك نظام روما ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث وضعت املادة    

القادة العسكريين ومساعدتهم في القوات املسلحة، ألن الجرائم التي نصت عليها املادة الخامسة من النظام 

 ألاساس ي هم مرتكبيها غالبا، وتقوم املسئولية الجنائية متى توافرت حاالت عددتها الفقرة ألاولى من هذه املادة.

 (9112اس ي ، من نظام روما ألاس 2)املادة 

حتجاج بأن ارتكاب الفعل كان طاعة ألوامر صادرة عن من نفس النظام جاء التأكيد بعدم الا  00وفي املادة      

.
ً
 أو مدنيا

ً
 (9112من نظام روما ألاساس ي،  00)املادة  الرؤساء، إال إذا كان وفقا اللتزام قانوني سواء كان عسكريا

ومازالت الجهود الدولية ممثلة في لجنة القانون الدولي مستمرة لتطوير قواعد املسئولية الدولية، ومن أهمها    

نوفمبر 90املشروع الذي اقترحته الجمعية العامة لألمم املتحدة على اللجنة في شأن املسئولية الدولية في 

 (9191من معاهدة فرساي ،  002)املادة  م، من أجل مكافحة الجريمة الدولية واملعاقبة عليها.0339

تجاه اتفق القضاة الدوليون على تقسيم الجرائم الدولية إلى نوعين، النوع ألاول منها يرتكبها ألافراد وفي نفس الا   

سئولية سابقا لم يكن معترفا باململصلحة الدولة وبدعم منها، أما النوع الثاني فهي جرائم ترتكبها الدولة، حيث 

نوفمبر  26معاهدة عدم سريان التقادم الزمني على جرائم الحرب و الجرائم ضد إلانسانية ) الجنائية الدولية.

، تقرير ألامين العام لألمم املتحدة بشأن مسودة النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية بيوغسالفيا على  1968

 (UN.DOC.S.25 704قة الوثي

ومن هنا تأكدت املسئولية الدولية للفرد عما يرتكبه من جرائم في حق املجتمع الدولي، وأعترف بها القانون    

رتكب أفعاال تهدد الصالح العام وتعرض السلم وألامن االدولي وأصبحت مبدأ من املبادئ العامة، فالفرد متى 

جنائيا أمام املحكمة الجنائية الدولية، وتطبق عليه العقوبة مهما كانت  الدوليين للخطر، فإن الفرد يسأل

قسوتها و شدتها، وذلك عندما تكون تلك الجريمة من الجرائم التي تقع ضمن اختصاص املحكمة الجنائية 

 الدولية، أو أن يكون شريكا في ارتكابها بموجب أحكام النظام ألاساس ي للمحكمة.

ن وحقوقهم إجماال من ضمن الجرائم املعاقب عليها دوليا، فإلى جانب تطور قواعد وتأتي حماية الالجئي   

حصل من ي املسئولية الجنائية الدولية لألفراد في نطاق القانون الدولي الجنائي، تطور الفقه كذلك نتيجة ما

لخطورة، ن جرائم بالغة اينتج عن ذلك م ما انتهاكات للقانون الدولي إلانساني والقانون الدولي لحقوق إلانسان، و

نجم عن ذلك من تشريد واسع النطاق للمدنيين في صورة  ما كجريمة إبادة الجنس البشري وجرائم الحرب، و

نزوح داخلي أو عبور حدود دولهم إلى دول أخرى طالبين اللجوء، سواء في فترة زمنية ماضية كالعراق والسودان 

عن الثورات ألاخيرة في الوطن العربي، خاصة تدفقات الالجئين من  ترتب والصومال ويوغسالفيا ورواندا، أو ما

 مان الذي افتقدوه في دولهم.سوريا وليبيا إلى دول الجوار طالبين ألا 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  354  - 

خالصة القول إن الواقع الدولي املعاصر، وتدهور منظومة حقوق إلانسان في مناطق متفرقة من العالم، جعل    

ل املسئولية الجنائية الدولية لألفراد ضرورة تأكدت من خالل القواعد من هذا املبدأ مسلمة أساسية، وجع

القانونية الدولية، فالفرد هو املسئول جنائيا عن الجريمة، سواء ارتكبها ملصلحته أم لصالح دولته، يستوي أن 

أشخاص  ن قبليمكن أن ترتكب إال م يرتكبها وحده أو باالشتراك مع غيره، والتأكيد على أن الجرائم الدولية ال

يجعل الفرد هو املحل الوحيد للمساءلة الجنائية، ألامر الذي يعزز احترام القانون ويحقق العدالة  طبيعيين، ما

 ويحد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق إلانسان في أوقات السلم والحرب.

 املسئولية الجنائية الشخصية للطفل الالجئ .:  املطلب الثاني

التشريعات الجنائية على خضوع جميع ألاشخاص املتواجدين على إقليم الدولة ألحكام اتفقت مختلف     

قوانينها الجنائية الداخلية، ويخضع الختصاصاتها القضائية كل من يحمل جنسيتها أو ألاجنبي املقيم على إقليمها 

 وفقا ملبدأ إقليمية القانون الجنائي.

تشريعات الجنائية لتلك الدولة التي وافقت على منحهم اللجوء، ومن وبالتالي فإن الالجئين عموما يخضعون لل   

 ثم أعطتهم املركز القانوني لالجئين.

ويخضع الطفل الالجئ كغيره من الالجئين البالغين لتشريعات دولة امللجأ، غير أن من الظواهر الخطيرة التي    

ت املسلحة وألاعمال العدائية ما يحرمهم من يتعرض لها ألاطفال الالجئون، هي ظاهرة استخدامهم في النزاعا

أبسط حقوقهم كأطفال، إلى جانب ذلك فهذه النزاعات قد تعرض هؤالء ألاطفال في أوقات كثيرة ليكونوا هم 

أنفسهم مرتكبين لجرائم وانتهاكات لحقوق إلانسان والقانون الدولي إلانساني، سواء بإرادتهم أو عن طريق 

 (0390)الجرادي،  رائم من قبل قادة تلك النزاعات.رتكاب تلك الجإكراههم ال 

 مدى املسئولية الفردية للطفل الالجئ. عنومن هنا جاءت ضرورة البحث    

 :    ول : مسئولية الطفل الالجئ عما يرتكبه من جرائم دوليةالفرع ألا 

د ألاطفال عن الانتهاكات التي يرتكبونها اثناء النزاعات املسلحة قإن املسئولية الجنائية الدولية الفردية لهؤالء   

واضحة في القانون الدولي فيما  أصبحت تثير العديد من التساؤالت، خاصة في ظل عدم وجود بنود صريحة و

تي ليتعلق بمساءلتهم جنائيا، فالقانون الدولي لم يتناول صراحة مسألة مقاضاة ألاطفال املقاتلين عن الجرائم ا

، نيةالانساتعتبر انتهاكات خطيرة لقوانين وأعراف الحروب، كجرائم الحرب وإلابادة الجماعية والجرائم ضد 

 أضف إلى ذلك أن تلك الوثائق لم توضح الحد ألادنى لسن املسئولية الجنائية للطفل.

يعني إعفاء أولئك ألاطفال من العقاب، فاتفاقية حقوق الطفل وإن لم تتضمن أية بنود تتعلق  إال أن ذلك ال   

، إال أنها قد نصت على عدد من الضمانات عند الانسانيةبمقاضاة ألاطفال عما يرتكبونه من جرائم تمس 
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جرائم ة ألاطفال على الامقاضاة ألاطفال بشكل عام على انتهاك قانون العقوبات، ألامر الذي يؤكد إمكانية مقاض

 التي يرتكبونها.

فاالتفاقية قد ركزت على تأهيل ألاطفال البدني والنفس ي وإعادة إلادماج الاجتماعي لألطفال، وصيانة حقوق    

الالجئين منهم ومراعاة مصالحهم الفضلى، خاصة منهم أولئك الذين يقعون ضحية للنزاعات املسلحة، وأن يراعى 

وضرورة تشجيع إعادة إدماجه من جديد في املجتمع املحيط به، وتوفير أكبر قدر من  عند محاكمته عمره،

تهامه بانتهاك قوانين العقوبات، حيث له الحق بأن تقوم سلطة قضائية أو هيئة قضائية االضمانات في حالة 

ستشار بحضور م مختصة ومستقلة ونزيهة،  بالفصل في دعواه دون تأخير، و في محاكمة عادلة وفقا للقانون و

قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى، وبحضور والديه أو ألاوصياء القانونيين عليه إن كان غير مصحوب بوالديه، 

مالم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، كما نصت الاتفاقية على أن تتخذ الدول كافة التدابير عند 

إجراءات قضائية، كما نصت على بدائل الرعاية املؤسسية  الاقتضاء ملعاملة هؤالء ألاطفال دون اللجوء إلى

لضمان معاملتهم بطريقة تالئم رفاهيتهم، وتتناسب مع ظروفهم وابعاد جرمهم، ومن هذه البدائل أوامر الرعاية 

 (UNAGA.DOC.A/44/49(1989)) وإلارشاد واملشورة والاختبار والحضانة وبرامج التعليم والتدريب املنهي.

وبالرجوع إلى الوثائق الدولية التي حظرت استخدام ألاطفال عامة في النزاعات املسلحة، نجد أنها لم تحدد حد    

م الذي 9122أدنى لسن املسئولية الجنائية الفردية الدولية، فعلى سبيل املثال، البروتوكول إلاضافي ألاول لعام 

سن الخامسة عشرة من العمر، ولم يتضمن أي بنود تشير إلى سن معينة ملساءلة منع تجنيد ألاطفال دون 

 DOC.CDDH/III/325))  ألاطفال الذين يرتكبون الجرائم أثناء النزاعات املسلحة.

)(DOC.CDDH/II/SR.59 ،الوثائق)9122) 

على ضرورة أن يكون هناك تحديد لسن املساءلة  م قد نصت9121ورغم أن اتفاقية حقوق الطفل لسنة     

 0ـ  23الجنائية، غير أنها لم تحدد هذه السن في بنود الاتفاقية، وإنما اكتفت بمخاطبة الدول ألاعضاء في املادة )

(، بأن تحدد  سنا يفترض دونها أن الاطفال ليس لديهم ألاهلية النتهاك قانون العقوبات، فهي لم تنص إال على  9ـ 

 طالبة ألاطراف بتحديد تلك السن، وهي بذلك تكون قد تركت للدول الحرية في ذلك.م

أما لجنة حقوق الطفل فهي أيضا لم تحدد حد أدنى لسن املساءلة الجنائية، رغم أنها قد أعربت عن قلقها    

ك أن هناك الجنائية، ذلبوجود دوال في إفريقيا مثل الكونغو وليبيريا والسودان لديها سنا متدنية جدا للمساءلة 

دوال تحدد سن السابعة أو الثامنة كسن للمساءلة الجنائية، وأن مفهوم املساءلة الجنائية لهؤالء ألاطفال في 

هذه السن ستكون غير ذات أهمية، حيث إن هؤالء ألاطفال التصل مداركهم ملعنى الجريمة والعقوبة، وإن 

 ة مع القانون الدولي.مقاضاتهم وفقا لهذه الظروف لن تكون متالئم
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أي أن هذه الوثائق كافة قد فوضت أمر تحديد سن املساءلة الجنائية للقوانين الوطنية للدول، ومن ثم فإن     

هذه السن تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك الختالف ألاساس الذي تم بناء عليه النظر إلى الشخص متى يكون 

جع إلى جملة عوامل تتعلق بالدولة املعنية كالعوامل الثقافية والحضارية طفال ومتى يكون بالغا، ألامر الذي قد ير 

 والبيئية والدينية.

ولعله من املهم أن نشير هنا إلى أن ترك تحديد الحد ألادنى لسن املساءلة الجنائية للدول، يثير العديد من     

لك هاكات للقانون الدولي إلانساني، وذيرتكبونه من جرائم وانت املشاكل املتعلقة بمحاكمة ألاطفال عموما عما

عن الجرائم في القوانين  الانسانيةالختالف الجرائم الدولية كجرائم الحرب وجرائم إلابادة والجرائم ضد 

بها يعطي الحق ألي دولة في ايقاف املتهمين بارتكا الوطنية، فاألولى أشد خطورة وتأثيرا على املجتمع الدولي، ما

، بصرف النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبيها أو ضحاياها، والدولة في هذه الحالة ومحاكمتهم وتسليمهم

تراه مناسبا نيابة عن املجتمع الدولي وليس عن نفسها فقط، وفي حالة ألاطفال الالجئين املتهمين بارتكاب  تتخذ ما

ن يطبق بشأنهم السن املحدد في جرائم دولية فإن اختالف سن املساءلة الجنائية من دولة إلى أخرى، يعني أ

 تشريعات الدولة التي وقعوا تحت قبضتها.

ومن املشاكل التي تنشأ عن اختالف سن املساءلة الجنائية، إنه وفقا للمعايير العامة لالستبعاد من الحماية     

لحصول على م من االدولية املنصوص عليها في قانون اللجوء، فإن اختالفها قد يؤدي إلى استبعاد املقاتلين منه

م 9129الوضع القانوني لالجئ كما أسلفنا، فإذا تم اعتبارهم مرتكبي جرائم دولية وفقا التفاقية الالجئين لعام 

في دولة ما لوصولهم إلى سن املساءلة وفقا لقوانينها، ال يحق لهم الحصول على وضع الجئ، في حين قد يتمتع بهذا 

 ,Happold(M)) دولية بدولة أخرى ولكنهم دون سن املساءلة الجنائية.الوضع مقاتلين آخرين مرتكبي جرائم 

2007) 

 :ثاني: موانع قيام املسئولية الجنائية الفردية للطفل الالجئالفرع ال

تتحقق املسئولية الجنائية الفردية الدولية بتوافر ثالثة أركان، تتمثل في الركن املادي للجريمة، بأن يقوم  

الشخص بالسلوك إلاجرامي ويؤدي ذلك إلى نتيجة اجرامية، والركن املعنوي بأن يتجه بقصده إلى تحقيق تلك 

 ملبادئ القانون الدولي .ارتكبه جريمة دولية منصوص عليها وفقا  النتيجة، وأن يشكل ما

تحققت تلك ألاركان فإن الشخص املعني يكون عرضة للمحاكمة والعقاب، وتقوم في حقه املسئولية  فإذا ما    

الجنائية الفردية، غير أنه في بعض ألاحوال رغم تحقق تلك ألاركان، إال أن وجود جملة من الظروف الشخصية 

جريمة، ألامر الذي يجعل هذا الشخص غير صالح قانونا لتحمل تبعة للفاعل تؤثر في توفر الركن املعنوي لل

 (0390)الجرادي،  الجرائم التي قام بها نتيجة لعدم أهليته لذلك.
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وبالتالي فإن الطفل إجماال والطفل في حالة اللجوء قد يستفيد من هذه الدفوع التي قد تجعله غير مسئول    

 عما قام به من أفعال خطيرة شكلت خرقا لقواعد القانون الدولي. وأهم تلك املوانع :  جنائيا 

 جنائيا عما يقوم به، يجب أن ـ صغر السن . 2
ً
حتى يكون الشخص متمتعا باألهلية الجنائية، ومن ثم مسئوال

إليه،  للجريمة املنسوبةيكون مدركا لتصرفاته قادرا على التمييز، أي أن يكون بالغا عاقال وقت ارتكابه 

وبالنسبة لحالة قيام الطفل بأفعال مجرمة دوليا، وأن تتم بالتالي مساءلته جنائيا، فإن قصور ملكاته 

العقلية والذهنية وادراكه ملعنى الجريمة والعقاب، يجعل معه وجود الادراك والتمييز وحرية الاختيار محل 

الادراك ك أن ذل يقوم به يكون مدركا ملعنى ما صور ملكاته الشك، فالطفل عندما يرتكب جريمة ما، فإنه ولق

مرتبط بالوعي، الذي يتمثل في قدرة الشخص على فهم حقيقة أفعاله والتمييز بين ألافعال املحظورة 

 واملباحة .

عايير م والطفل في أوقات النزاعات املسلحة مثال يكون ارتكابه لتلك الجرائم واملخالفات الخطيرة، التي تتطلب    

خاصة لتحقق خطورتها وتأثيرها على املجتمع الدولي أكثر من الجرائم العادية، ما يقدح في توفر القصد 

 )على( الجنائي للطفل عند ارتكابه لتلك ألافعال.

، وقاموا أوقات النزاعات املسلحةشاركوا في ألاعمال العدائية  وبالتالي فإنه بالنسبة لألطفال الالجئين إذا ما    

يمكن تسميته جريمة حرب، فإنه يجب هنا رفع سن املساءلة الجنائية بالنسبة لهذا النوع من  بارتكاب ما

الجرائم، بحيث يمكن معه أن تتحقق قدرة فهم الطفل للقصد الجنائي الخاص املطلوب في هذه الجرائم، 

أن الطفل قد يرتكب هذه الجرائم استجابة لعرف اجتماعي  ومن ثم يمكن مساءلته جنائيا عليها، في حين

 يتمثل في طاعة ألاطفال للكبار.

إن وضع ألاطفال الالجئين في حد ذاته مانع للمسئولية، بتحقق عنصر إلاكراه الذي يفقده حرية  ـ إلاكراه. 6

لته ما جسيم به أو بعائالاختيار نتيجة للخوف أو تجنبا لوقوع التهديد، كأن يتم تهديده بألحاق ألاذى ال

يضطره إلى ارتكاب الجريمة، فعنصر الخوف متحقق دائما بالنسبة للطفل املشرد أو الالجئ، و يمكن القول 

معه بأنهم قد أكرهوا على ارتكاب تلك الجرائم، نتيجة لعدم قدرتهم على الصمود أمام ضغوط الاكراه الذي 

 ار الظروف املحيطة بالطفل التي دفعته إلى القيام بتلكيستطيع تجنبه، وهنا يجب أن يؤخذ في الاعتب ال

الافعال، فأماكن النزاعات املسلحة التي قاتل فيها ألاطفال، يكونون دائما معرضين فيها للخطف والتجنيد 

ألاطفال  يخفى ضعف وزرع روح الوحشية من قبل الكبار املسئولين الذين دفعوهم إلى تلك ألافعال، حيث ال

 ملجريات ألامور وعواقب ألافعال.وقصور فهمهم 
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في النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ، ولكن  ذا املانع تم الاعتراف به  :عتداد بأوامر الرؤساء ـ الا  0

بشروط ثالثة أولها إذا كان على الشخص التزام قانوني بطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس املعني، وثانيا إذا 

 لم يكن الشخص على علم بعدم مشروعية الفعل، وأخيرا إذا كانت عدم املشروعية غير واضحة .

لدفع بعدم مسئوليتهم استنادا إلى هذا املانع، خاصة الالجئين املقاتلين منهم، فهم وبالنسبة لألطفال يمكن ا

يصل فهمهم وادراكهم إلى التمييز بين ألاوامر املشروعة  يتصور معرفتهم بقوانين الحروب، كما ال غالبا ال

 .عسكري وغيرها التي تشكل خرقا للقانون الدولي، كما انه من الصعب تخيل رفض طفل ألوامر قائد 

عتبر الجهل أو الغلط في القانون من أسباب امتناع املسئولية الجنائية :ـ الغلط في الوقائع والجهل بالقانون  4
ُ
 ا

، حيث ورد الغلط في نظام روما ألاساس ي أو تخفيفها لعدم توفر العلم ألاكيد والكامل بجميع العناصر

يحفى أن الدفع  ال و  00للمحكمة الجنائية الدولية كسبب المتناع املسئولية في الفقرة ألاولى من املادة 

بالجهل أو الغلط في القانون قد يتحقق في الغالب بالنسبة لألطفال، ففي حالة النزاعات املسلحة مثال فإن 

ال العدائية يتم غالبا دون تدريبات مسبقة  قد تتضمن إعالمهم بقوانين الحروب، اشتراك ألاطفال في ألاعم

ومن ثم فإن عدم معرفتهم هي الاحتمال ألاول، كما أن وضعهم كالجئين أو مشردين أو طالبي لجوء، وظروف 

ر التي ألاواميتوقع منهم أن يكونوا على دراية واطالع على ألاوامر املشروعة و  تواجدهم في مناطق النزاع، ال

 يشكل تنفيذها جرما دوليا .

 تناول نظام روما ألاساس ي هذا الدفع كمانع للمسئولية الجنائية عموما، بحيث ال ـ السكر واملواد املخدرة : 5

يسأل الشخص جنائيا إذا كان وقت ارتكابه الفعل في حالة سكر أثرت على قدرته على تمييز مشروعية أو 

تجريم، مالم يكن الشخص قد سكر نتيجة اختياره في ظل ظروف كان يعلم فيها طبيعة السلوك املعني بال

من نظام روما ألاساس ي للمحكمة  09/ب( من املادة 9)الفقرة ) .احتمال قيامه بجريمة بسبب حالة السكر

 الجنائية الدولية (

واستخدامهم كجنود، يجعل شبهة تعاطيهم لتلك املواد أمر محتمل ووجود أطفال في مناطق النزاعات املسلحة     

جبار الجنود على تعاطي املخدرات، ألجل افقادهم القدرة على إيقوم قادة الحروب ب الحدوث، حيث غالبا ما

 التفكير الطبيعي وتعزيز الوحشية في تصرفاتهم.

 الالجئ.مسئولية الدولة عن انتهاك حقوق الطفل :  املبحث الثاني

تعتبر املسئولية الدولية أحد أهم انجازات القانون الدولي في مجال حماية حقوق إلانسان، حيث إن من    

ام قانوني، لتز املتعارف عليه في القانون أن كل فعل أو امتناع عن فعل ينسب لشخص قانوني يشكل مخالفة ال

 نتائج. ينتج عن فعله من م الفاعل بالتعويض عمايولد بال شك التزاما باملسئولية، ومقتض ى هذا الالتزام قيا

 )املولى، ب.ت(
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وفي إطار القانون الدولي فإن انتهاك دولة ما لقواعد حقوق إلانسان الاتفاقية أو غير الاتفاقية، كأن تقوم تلك    

 االتعذيب أو أن تشمل دساتيرها على مالدولة بإصدار تشريعات تتضمن التفرقة العنصرية أو قواعد لتقنين 

فيه إهدار لحقوق إلانسان وحرياته، أو أن تقوم سلطاتها التنفيذية أو القضائية بممارسة أفعال تنطوي على 

ا على يمكن املوافقة عليها ابدا، ترتب بال شك مسئوليته انتهاك لحقوق إلانسان، كل تلك ألافعال الخطيرة التي ال

 (0331)أبوحجازة،  الصعيد الدولي.

تقدم سنتناول في الجزء الالحق مضمون مسئولية الدولة عن انتهاك حقوق الطفل الالجئ، وآلاثار  وبناء على ما   

 حسب التقسيم التالي : القانونية املترتبة عنها 

  الالجئ .مضمون مسئولية الدولة عن انتهاك حقوق الطفل : ـ  املطلب ألاول 

 آلاثار القانونية املترتبة على مسئولية الدولة عن انتهاك حقوق ألاطفال الالجئين .: ـ  املطلب الثاني 

 

 مضمون مسئولية الدولة عن انتهاك حقوق الطفل الالجئ .:  املطلب ألاول 

لعب القانون الدولي دورا مهما في مسألة حماية حقوق إلانسان، وتطوير القواعد ذات العالقة، فمفهوم    

م، بشأن مسئوليات 0332مسئولية الحماية قد أقر بشكل رسمي خالل مؤتمر القمة العالمي الذي عقد عام 

 جرائم إلابادة وجرائم الحرب الدولة تجاه شعبها واملجتمع الدولي كافة، فهي مسؤولة عن حماية مواطنيها ضد

التي ترتكب ضد ألاشخاص املدنيين وخاصة الفئات الضعيفة منهم  الانسانيةوالتطهير العرقي والجرائم ضد 

 كاألطفال والعاجزين.

إن مبدأ مسئولية الدولة عن أعمالها غير املشروعة دوليا قد تبنته بصيغته النهائية لجنة القانون الدولي في    

م، فالدولة يقع عليها واجب حماية سكانها مواطنين كانوا أم 0339ثالثة والخمسين في أغسطس من عام دورتها ال

أجانب أم الجئين من ألاعمال الوحشية التي ترتكب على إقليمها، وذلك بموجب قواعد القانون الدولي لحقوق 

مرة املسئولية في الحماية قد اتفق لل إلانسان والقانون الدولي إلانساني، كما أن املجتمع الدولي مع ظهور مبدأ

ألاولى على فكرة تفعيل املسئولية الجماعية عندما تفشل الدول في حماية مواطنيها من إلابادة الجماعية والتطهير 

، فاملجتمع الدولي عليه أن يتدخل عندما تفشل الدول في الوفاء الانسانيةالعرقي وجرائم الحرب أو الجرائم ضد 

 cohen, The responsibility to protect :Human arights and) جاه من يتواجدون على اقليمها.بالتزاماتها ت

Humanitarion Dimensions, 2009) 

 وبالغين إلى انتهاك حقوقهم سواء من قبل دولتهم ألاصل التي شردتهم، بفعل     
ً
ويتعرض الالجئون عموما أطفاال

ا أو بسبب نزاعات دولية أو غير دولية على أرضها، ومن ثم اضطروا إلى مغادرتها بحثا عن ألامان في دولة سلطاته
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أخرى، ورغم تقليدية مبدأ أن املسئولية الدولية مبدأ ينطبق فقط على الدول تجاه الدول ألاخرى، ومن ثم فإن 

ن اللجوء إلى اتخاذ إجراءات من جانب حقوق املواطنين تضيع وسط ذلك، إال أن ذلك لم يمنع بعض الدول م

 واحد فيما يتعلق بالتزامات قانونية جديدة تستحق على الدول تجاه ألافراد.

كما أن العديد من الخبراء القانونيين يعتبرون املبادئ التي تستند إلى مواد لجنة القانون الدولي تتعلق    

هذه املواد قد تم الرجوع إليها من خالل أحكام صدرت عن باملسئوليات املترتبة على الدول تجاه مواطنيها، وإن 

هيئات نافذة لحقوق إلانسان، مثل محكمة البلدان ألامريكية لحقوق إلانسان، ألامر الذي يعد مؤشرا مهما في 

 القانون الدولي بشأن الاعتراف بحقوق وواجبات ألافراد.

ت برد املساكن واملمتلكات إلى الالجئين واملشردين قد نص الفقرة الرابعة من املبدأ الخامس من املبادئ املتعلقة  

على أن " تتخذ الدول خطوات لضمان عدم تعرض أحد للتشرد، سواء من قبل جهات تابعة للدولة أو غير تابعة 

لها، وتضمن الدول أيضا امتناع ألافراد والشركات والهيئات ألاخرى الخاضعة لواليتها القانونية أو لسيطرتها 

من  )الفقرة الرابعة من املبدأ الخامس ية عن القيام بمثل هذا التشريد أو املشاركة فيه بأية طريقة أخرى ".الفعل

 املبادئ املتعلقة برد املساكن و املمتلكات إلى الالجئين و املشردين (

اءهم على إقليمها، من حيث التقصير في اعط كما يتعرضون النتهاك حقوقهم في الدولة التي قبلتهم كالجئين    

م والبروتوكول امللحق بها، 9129حقوقهم املكفولة بموجب قانون اللجوء املتمثل في اتفاقية ألامم املتحدة لسنة 

 وتعرضهم ملعامالت تمييزية أثناء ممارستهم لشؤون حياتهم اليومية على أرضها، من خالل دوائرها الرسمية.

الثانية من نص املشروع الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والخمسين  فوفقا للمادة    

"مسئولية الدولة عن ألافعال غير املشروعة دوليا " ترتكب الدولة فعال غير مشروع دوليا إذا كان التصرف 

 املتمثل في عمل أو إغفال :  

  ينسب إلى الدولة بمقتض ى القانون الدولي . أـ 

  و يشكل خرقا اللتزام دولي يقع على عاتق الدولة.ب ـ 

وحسب نص املادة الثالثة فإن وصف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليا يحكمه القانون الدولي، وال يتأثر هذا     

 (2001 ,لجنة القانون الدولي ) .الوصف بكون الفعل ذاته مشروع في القانون الداخلي

إن تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة يعد فعال صادرا عن الدولة نفسها بموجب القانون الدولي العام، سواء    

كان هذا الجهاز يمارس وظائف تشريعية أو قضائية أو تنفيذية، إذا ما ثبتت مسئولية الدولة فإنها تعد مسئولية 

د القانون الدولي العام املعاصر، فمسئولية الدولة مدنية، ذلك أن املسئولية الجنائية مقررة للفرد بموجب قواع

الجنائية تتعارض مع مبدأ مهم في القانون الدولي وهو " مبدأ سيادة الدولة "، وإن كانت هناك بعض آلاراء التي 
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ترى أن تتحمل الدولة املسئولية الجنائية، بحيث تكون العقوبة من خالل توقيع غرامات مالية أو حظر نشاط 

ها، ويتحمل الفرد املسئولية الدولية الجنائية باعتباره هو املسئول ألاول عن ارتكاب الفعل الذي شكل معين علي

 (9112)العناني،  .جرما دوليا

فالدولة هي املسئولة دوليا عن الجرائم التي يرتكبها أشخاص طبيعيون تابعون لها أو يعملون لحسابها، وأن      

تتجاوز حد الضرر الذي ترتب عن هذه الجرائم بعد مساءلة هؤالء  هذه املسئولية هي مسئولية مدنية ال

ألاشخاص جنائيا، فهي من الناحية القانونية ملزمة بدفع التعويضات عن انتهاكات القانون الدولي التي أدت إلى 

 (Asylum) أضرار بالغة.

تسأل عن تصرفات ألافراد غير الرسميين في الدولة،  القواعد العامة للمسئولية الدولية فإن الدولة الوبموجب     

 ولكن تنعقد مسئوليتها في الحاالت التالية:  

 .ـ إذا كان هذا التصرف قد تم بناء على أوامر الدولة وتعليماتها أو بتوجيه منها أو تحت إشرافها 

  الواجبة ملنع وقوع هذه ألاعمال التي ترتب عليها ضرر باآلخرين.ـ عدم بذل الدولة العناية 

أي أن على الدول أن تضمن في قوانينها املحلية كافة أساليب الحماية ملواطنيها ومن يعيشون على أراضيها     

 لويخضعون لواليتها، فكل من يرتكب انتهاكا صارخا لحقوق إلانسان يترتب عنه تشريد السكان املدنيين يتحم

اكدت عليه قواعد حقوق إلانسان والقانون الدولي إلانساني وقانون اللجوء واملبادئ  مسئولية أفعاله، وهو ما

التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي، وكذلك الدساتير وألاعراف الوطنية، واملبادئ املتعلقة برد املساكن 

نبغي نية من املبدأ الخامس الذي نصت فيه على أنه " يواملمتلكات إلى الالجئين واملشردين داخليا في فقرتها الثا

للدول أن تدرج تدابير الحماية من التشريد في تشريعاتها املحلية، وفقا ملعايير حقوق إلانسان الدولية والقانون 

الدولي إلانساني وغيرها من املعايير ذات الصلة، وينبغي لها أن توفر هذه الحماية لجميع ألاشخاص الخاضعين 

)الفقرة الثانية من املبدأ الخامس من املبادئ املتعلقة برد ااملساكن و  واليتها القانونية أو سيطرتها الفعلية ".ل

 املمتلكات إلى الالجئين و املشردين داخليا (

يعملون لحسابها أو فالدولة مسئولة عن جميع التصرفات الصادرة عن أجهزتها أو عن ألاشخاص الذين     

سمها، وعن التصرفات التي تصدر عن جنودها في قواتها املسلحة، ألامر الذي اكدته الجمعية العامة لألمم اب

م، في املادة السابعة منه التي نصت على أن "يعتبر فعال صادرا عن 0339يناير90املتحدة في مشروعها بتاريخ 

أجهزتها، أو شخص، أو كيان مخول صالحية ممارسة بعض  الدولة بمقتض ى القانون الدولي تصرف جهاز من

اختصاصات السلطة الحكومية إذا كان الجهاز أو الشخص أو الكيان يتصرف بهذه الصفة، حتى لو تجاوز حدود 

 (A/Res/56/83:الوثيقة) سلطته أو خالف التعليمات".

 املترتبة على مسئولية الدولة عن انتهاك حقوق ألاطفال الالجئين .آلاثار القانونية :  املطلب الثاني
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إن املسئولية الدولية املترتبة عن مخالفة الالتزامات الدولية ومخالفة قواعد الحرب وألاعراف الدولية تقع على    

به الدولة وجعاتق الدولة باعتبارها صاحبة ألارض والسيادة، ويترتب على قيام مسئوليتها جزاء مدني تسأل بم

 املعنية عن كافة الجرائم التي يرتكبها أحد أجهزتها أو مسئوليها أو أحد موظفيها الحكوميين.

وتكمن آلاثار القانونية املترتبة على مسئولية الدولة في إلاصالح الذي يشتمل على ثالثة أنواع رئيسية هي )إعادة    

 )الزعابي س.، مرجع سابق ( كانت عليه، التعويض، الترضية (. الحالة إلى ما

وقد تزيد آلاثار املترتبة على مسئولية الدولة عن مجرد الالتزام بالتعويض أو بتقديم الترضية إلى حد قيام الدولة    

ي فالتي وقع بمواجهتها الضرر بتوقيع جزاءات على الدولة التي نشأت بحقها املسئولية الدولية، التي قد تصل 

بعض ألاحوال إلى استخدام القوة، كما يمكن أن يترتب على قيام املسئولية الدولية مواجهة الدولة املخالفة عن 

 (9112)الفار،  طريق تدخل منظمة دولية كمنظمة ألامم املتحدة بفرض جزاءات اقتصادية أو عسكرية.

الدولي الخاصة بمسئولية الدولة عن أنواع إلاصالح الثالثة، كما تضمن  وقد اعترفت مبادئ لجنة القانون     

 تتعلق بالتعويض، وعلى الرغم من أن هذه املبادئ 
ً
نظام روما ألاساس ي الخاص بمحكمة الجنايات الدولية موادا

صاف أدوات لالنتتشكل التزامات على عاتق الدولة، فهي  يعني أنها ال ليست قواعد ملزمة قانونا، إال أن ذلك ال

 تتضمن اقرار واعتراف الجناة بما ارتكبوه والحاجة املاسة إلى التعديل والاصالح.

وتطبيقا ألحكام القانون الدولي العام املنظمة لقواعد املسئولية الدولية، فإن الدولة ملزمة باملحافظة على    

 قوقهم املكفولة في القانون الدولي لحقوق راضيها، وعدم انتهاك حأأرواح وممتلكات مواطنيها ومن يقيمون على 

إلانسان والقانون الدولي إلانساني، وأول آثار تلك املسئولية يتمثل في أن تقوم الدولة ممثلة في سلطاتها الداخلية 

بإعادة ألاموال واملمتلكات الخاصة ملن تعرضوا للتهجير والتشرد، وإن لم تستطع ذلك يجب أن تبذل قصارى 

 )الزعابي س.، مرجع سابق( .كانت عليه ة الحالة إلى ماجهدها في إعاد

من إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان قد نصت  92وقد جرى تأكيد ذلك في جملة من الوثائق الدولية، فاملادة     

كه يجوز تجريد أحد من مل ال على حق امللكية، وإن لكل فرد حقا في التملك، بمفرده أو باالشتراك مع غيره، و

تعسفا، حيث إن تعرض املدنيين لالضطهاد نتيجة النزاعات املسلحة يجعلهم يفرون تاركين منازلهم وأراضيهم 

 وممتلكاتهم للحفاظ على سالمتهم، هروبا من التطهير العرقي أو العنف الطائفي.

عن فعلها غير املشروع فقد نصت على أن  من مواد لجنة القانون الدولي حول مسئولية الدولة 02أما املادة    

 كان عليه :  الدولة ملزمة دوليا بالرد، أي إعادة الوضع إلى ما

  في حالة استحالة تنفيذه ماديا. أ ـ 

 (الدولي) يتناسب مع املنفعة املتأتية من الرد بدال من التعويض. ينطوي على عبء ال ب ـ ال 
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من املبادئ ألاساسية والتوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات  92املبدأ كما نص    

الجسيمة للقانون الدولي لحقوق إلانسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي إلانساني املرفقة بقرار الجمعية 

لقانون الدولي، ومع أخذ الظروف الفردية م، وفقا للقانون املحلي وا0332مارس  09العامة لألمم املتحدة بتاريخ 

في الاعتبار، أن توفر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق إلانسان والانتهاكات الخطيرة للقانون 

الدولي إلانساني، حسب الاقتضاء وبما يتناسب مع جسامة الانتهاك وظروف كل حالة، أشكال الجبر التام 

 ليه املبادئ سواء بالرد والتعويض واعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار.تنص ع والفعال، وفق ما

من املبادئ ذاتها، الذي جاء النص فيه على أنه " ينبغي أن تتضمن الرد، متى أمكن ذلك، أن  91وكذلك املبدأ     

رد حسب لدولي، ويتضمن اليعيد الضحية إلى وضعها ألاصلي قبل وقوع الانتهاكات الجسيمة للقانون إلانساني ا

يلي : استرداد الحرية والتمتع بحقوق إلانسان واسترداد الهوية والحياة ألاسرية واملواطنة وعودة املرء  الاقتضاء ما

من املبادئ ألاساسية و املبادئ التوجيهبة  91،  92)املبدأ  .إلى مكان اقامته واسترداد الوظيفة واعادة املمتلكات

بشأن الحق في الانتصاف و الجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان و الانتهاكات 

 (A/RES/60/147الخطيرة للقانون الدولي إلانساني ، صفحة الوثيقة :

م، 0332اكتوبر02كما أكد ألامين العام لألمم املتحدة في تقريره عن حماية املدنيين في النزاعات املسلحة بتاريخ     

 على ضرورة وضع استراتيجية تضمن العودة الطوعية لضحايا التهجير القسري وضمان استرداد كافة حقوقهم.

 (S/2007/643 :الوثيقة )

تناولت مبادئ ألامم املتحدة املتعلقة برد املساكن واملمتلكات لالجئين واملشردين داخليا ذلك، في الفرع الثاني و     

الخاص باسترداد املساكن واملمتلكات بأنه " تولي الدول أولوية بينة للحق في الاسترداد باعتباره سبيل الانتصاف 

 اصر العدالة التعويضية، ويقوم الحق في الاسترداد كحقاملفضل فيما يتعلق بالتشريد وعنصرا أساسيا من عن

منفصل بذاته، ال تنتقص منه العودة الفعلية لالجئين واملشردين املستحقين السترداد مساكن وأراض وممتلكات 

 أو عدم عودتهم ".

اكن أو أي مس كما جاء في نص آخر من املبادئ ذاتها، على أنه "يحق لجميع الالجئين واملشردين أن يستعيدوا    

أراض أو ممتلكات حرموا منها بصورة تعسفية أو غير قانونية ..." ، كما اكدت على ضرورة أن يكون التوزيع والرد 

عادال، وأال يفرق بين الرجال والنساء، حيث نصت على أن "تكفل الدول املساواة بين الرجل واملرأة، وبين الفتيان 

 (E/CN.4/Sub.2/2005/17الوثيقة ) .راض ي واملمتلكاتوالفتيات في حق استرداد املساكن وألا 

من تلك املبادئ حالة تعذر الرد بالنص على أن "تضمن الدول عادة أال  09وتناولت الفقرة الثانية من املبدأ     

كات مدمرة أو ألارض و/أو املمتليعتبر الرد متعذرا عمليا إال في حاالت استثنائية، وبالتحديد عندما يكون املسكن 

أو عندما ال يعود لها وجود، وفق ما تقرره محكمة محايدة مستقلة، وحتى في هذه الظروف ينبغي أن يتاح 
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لصاحب الحق في املسكن أو الحق و/أو املمتلكات خيار التصليح أو إعادة البناء عندما يكون ذلك ممكنا، و في 

الوثيقة ) تعويض والرد سبيل لالنتصاف والعدالة التعويضية ألانسب".بعض الحاالت قد يكون الجمع بين ال

E/CN.4/Sub.2/2005/17) 

أما إلاعالن بشأن املبادئ ألاساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة واساءة استعمال السلطة الذي صدر عن     

 م، بشأن إعادة الحالة إلى ما9122نوفمبر  01بتاريخ  23/02القرار رقم الجمعية العامة لألمم املتحدة بناء على 

كانت عليه فإنه "عندما يقوم املوظفون العموميون وغيرهم من الوكالء الذين يتصرفون بصفة رسمية أو شبه 

فيها ظرسمية بمخالفة القوانين الجنائية الوطنية، ينبغي أن يحصل الضحايا على تعويض من الدولة التي كان مو 

أو وكالؤها مسئولين عن الضرر الواقع، وفي الحاالت التي تكون فيها الحكومة التي حدث العمل، أو التقصير 

بمقتض ى سلطتها قد زالت من الوجود، و ينبغي للدولة أو الحكومة الخلف ان تقوم برد الحق ي عتدائالا 

 (A.94.Xiv-VOL.1 Part 1., 1993) للضحايا".

من املبادئ التوجيهية املتعلقة برد املساكن واملمتلكات على أنه "في حالة  90وتناولت الفقرة الخامسة من املبدأ     

تعطل سيادة القانون بشكل عام أو عندما تعجز الدول عن تنفيذ إلاجراءات واملؤسسات وآلاليات الالزمة لتسيير 

املساكن وألاراض ي واملمتلكات على نحو منصف وفي الوقت املناسب، ينبغي للدول أن تطلب املساعدة  عملية رد

والتعاون التقنيين من الوكاالت الدولية ذات الصلة بغية وضع أنظمة مؤقتة تتيح لالجئين واملشردين إلاجراءات 

من املبادئ  90)املبدأ  السترداد ".واملؤسسات وآلاليات الضرورية لضمان سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق با

 املتعلقة برد املساكن و املمتلكات لالجئين و املشردين(

ناسب يت كانت عليه أصبحت مستحيلة ألي سبب كان، أو تنطوي على عبء ال أما إذا كانت إعادة الحالة إلى ما    

من مواد  02التعويض كأثر من آثار املسئولية الدولية، حيث نصت املادة مع الاستفادة منها، فإنه يتم اللجوء إلى 

م بالزام الدولة بدفع 0339لجنة القانون الدولي بشأن مسئولية الدولة عن أعمالها غير املشروعة دوليا لسنة 

من مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسئولية الدولة  02)املادة  التعويض عن الاضرار الناجمة عن تلك الافعال.

 (UN DOC./CN.4/L 602/Revعن اعمالها غير املشروعة في الوثيقة ، صفحة 

م عن نوع ذلك التعويض بأنه "ليس 9190نوفمبر  99وفي ذات الشأن جاء قرار محكمة التحكيم الصادر في     

 فروق أساسية ويمكن تسويتها جميعا بدفع مبلغ من املال ". بين مختلف مسؤوليات الدول 

من اتفاقية كمباال بشأن املشردين في إفريقيا تناولت ذلك بالتأكيد على أن الوصول املتكافئ والفعال  90واملادة    

رار ضإلى العدالة والتعويض بصورة مناسبة وسريعة يكون عن طريق آليات جبر الضرر املعنية بالتعويض عن ألا 

 A/HRC/13/12/Add.4.op.CIT.para"من اتفاقية كمباال في الوثيقة  12نص املادة ) .التي تعرض لها الضحايا

95 ) 
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أما تعريف التعويض فقد تناولته لجنة القانون الدولي في املواد املتعلقة بمسؤولية الدول، كما سعت إلى ذلك    

ملتحدة ألاساسية واملبادئ التوجيهية بشأن حق ضحايا انتهاكات حقوق إلانسان الدولية أيضا مبادئ ألامم ا

والقانون الدولي إلانساني في الانتصاف والجبر، وكذلك في إطار مبادئ ألامم املتحدة بشأن رد املساكن واملمتلكات 

 ض واتسمت بالغموض وعدملالجئين واملشردين داخليا، إال أنها لم تتفق جميعها على تعريف محدد للتعوي

 الوضوح.

إال أن القانون الدولي لحقوق إلانسان الذي صادقت عليه أغلب دول العالم قد جاء النص فيه بأن التعويض     

في القانون الدولي هو "كل ضرر يقابله الالتزام بإصالح الضرر"، كما أكد على هذا التعريف مؤتمر القانون الدولي 

م، الذي صدر عنه إعالن 9110الدولية للوضع القانوني لالجئين الذي عقد في القاهرة سنة الذي نظمته اللجنة 

إلاعالن إلى أنه في حالة ما إذا طردت دولة مواطنيها بشكل  امبادئ القانون الدولي لتعويض الالجئين، حيث دع

 (عمورة) مباشر أو غير مباشر فإن لهم الحق في العودة والتعويض مجتمعين.

م الذي أكد على حق الالجئين الفلسطينيين في 9122لسنة  912وفي الشأن الفلسطيني وبصدور القرار    

يعد مقابال لحق العودة، ألن ذلك يعتبر بيع لألراض ي الفلسطينية، ولكنه مقابل الخسائر  التعويض، الذي ال

إلضافة إلى يزيد، با م واستغالل ممتلكاتهم ملدة نصف قرن أواملادية الفردية التي تعرضوا لها، كتدمير بيوته

الخسائر املعنوية الفردية التي أبسطها املعاناة واللجوء وتشتت ألاسرة، والخسائر املادية الجماعية مثل تدمير 

ماعية جالطرق واملطارات والسكك الحديدية واملوانئ واملياه واملعادن وألاماكن املقدسة، والخسائر املعنوية ال

مثل فقدان الجنسية والشتات والاقتالع والتمييز العنصري والسجالت الوطنية وآلاثار الحضارية، كما لهم الحق 

 والجرائم ضد السالم. الانسانيةأيضا في التعويض عن جرائم الحرب والجرائم ضد 

 وعن ذلك كله فإن الالجئين الفلسطينيين يستحقون خمسة أشكال من التعويض هي:  

ـ الخسارة املادية الفردية، بما تشمله من سلب ونهب وتدمير واستغالل للعقارات ملدة خمسين سنة، واكد على هذا  9

م الذي أشار إلى حق الالجئين في عائد ممتلكاتهم 2/99/9112الصادر في  20/222ألاخير قرار ألامم املتحدة رقم 

 م .9122منذ عام 

منه من دمار لحق الطرق واملوانئ واملطارات واملحاجر واملياه والزيت واملعادن ـ الخسارة املادية العامة، بما تتض 0

 والثروة السمكية والشواطئ والغابات.

 ابح.ذملا ـ الخسارة املعنوية العامة، وتشمل فقدان الهوية والوثائق والسجالت العامة والتطهير العرقي والطرد و 0

ألنها تخضع لقوانين أخرى  912د السالم، وهذه مستثناة من القرار وض الانسانيةـ جرائم الحرب والجرائم ضد  2

 م، الذي نشأت بموجبه املحكمة الجنائية الدولية.9112ثابتة آخرها ميثاق روما لسنة 

 باإلضافة إلى عنصرين آخرين هما :

 التعويض عن الخسارة التي عادت عليهم من عدم استالمهم دخال عن ممتلكاتهم أو عن أعمالهم أو وظائفهم. 
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 .ـ التعويض عن ألاعباء املالية التي ترتبت عليهم بسبب طردهم من بلدهم 

مليون جنيه فلسطيني، إال أنه وفقا لتقدير العديد من  023م بمبلغ 9123وقدرت قيمة التعويض عام     

 220املختصين والخبراء في ألامم املتحدة تبلغ قيمة هذه الخسائر وألاضرار واملمتلكات الفلسطينية اليوم مبلغ 

 بليون دوالر.

وفيما يخص الكيفية التي يتم بها تحديد مبلغ التعويض، فإنه في ألاغلب يكون باالتفاق بين أطراف النزاع عن      

لتعويض القضاء، فا ث يتم تقدير نوعه وكمه، أو عن طريق التحكيم أوطريق التفاوض بين ألاطراف املعنية حي

ه فات ما لحق الطرف املضرور من خسائر و يجب أن يماثل الضرر بدقة دون زيادة أو نقص وأن يشتمل على ما

 )الزعابي س.، مرجع سابق( من مكاسب نتيجة الانتهاكات التي تعرض لها.

تناولت محكمة العدل الدولية التعويض باعتباره شرط جزائي لخرق الدول اللتزاماتها الدولية عندما  وقد    

قررت واليتها الجدية بشأن نظر جميع املنازعات القانونية، ومن ضمنها نوع ومدى التعويض الواجب على الدولة 

ة برد املساكن واملمتلكات إلى الالجئين من املبادئ املتعلق 90تقديمه، وجاء سياق الفقرة السادسة من املبدأ 

"ينبغي للدول إدراج إلاجراءات واملؤسسات وآلاليات املتعلقة برد  واملشردين في ذات الشأن حيث نصت على أنه

راض ي واملمتلكات في اتفاقات السالم واتفاقات العودة الطوعية إلى الوطن وينبغي تضمين اتفاقات ألا  املساكن و

دة من ألاطراف بتسوية أي وسائل تتعلق باملساكن وألاراض ي واملمتلكات وتقتض ي سبل السلم تعهدات محد

الانتصاف بموجب القانون الدولي أو تهدد بتقويض عملية السالم فيما لو تركت دون تسوية، مع إيالء ألاولوية 

من  12الفقرة السادسة من املبدأ ) الواضحة لحق الاسترداد باعتباره وسيلة الانتصاف املفضلة في هذا الصدد".

 (E/CN.4/Sub.2/2005/17 :املبادئ املتعلقة برد املساكن و املمتلكات لالجئين و املشردين في الوثيقة 

وتجدر إلاشارة هنا إلى أنه في الدول التي لديها أنظمة قانونية متطورة، يتم نظر قضايا التعويض محليا      

قد تواجهه من صعوبات  التشريعات الداخلية لتلك الدول، دون الرجوع إلى املحاكم الدولية، رغم ماوبموجب 

 وعراقيل، حيث إن أغلب تلك الدول ال تستطيع عبر قوانينها ونظمها الداخلية استيعاب جميع مطالب الضحايا.

ألاضرار التي تعرض لها الضحايا، فإنه  كانت عليه أو التعويض عن وفي حالة عدم إمكانية إعادة الحالة إلى ما    

عتذارات يمكن اللجوء إلى الحالة الثالثة وهي الترضية، التي تتمثل غالبا في الاعتراف العلني باالنتهاكات وتقديم الا 

 الرسمية، أو القيام باإلجراءات القضائية ضد مرتكبي تلك الجرائم.

امت بها يترتب عن ألافعال غير املشروعة التي ق حاالت التي الوتعتبر الترضية هي التعويض املناسب في تلك ال    

الدولة ونتجت عنها املسؤولية أي ضرر مادي، فتقوم الدولة بعدم إقرار التصرفات التي صدرت عن سلطاتها 

 عتذارات أو إبداء ألاسف، وفي حاالت أخرى تقوم بفصلالرسمية أو املوظفين التابعين لها، بأن تقوم بتقديم الا 

 ملوظف الذي قام بالفعل أو إحالته إلى املحكمة.ا



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  345  - 

من مواد لجنة القانون الدولي، التي نصت على أن  02وقد تناولت هذا النوع من آثار املسئولية الدولية املادة     

يكون الجبر الكامل للخسارة الناجمة عن الفعل غير املشروع دوليا و التعويض والترضية بإحداها أو بالجمع بينها 

 فقا ألحكام هذا الفصل.و 

منها في ذات املواد املتعلقة بمسؤولية الدولة عن أعمالها غير املشروعة دوليا، بأن  02كما نصت في املادة    

 كانت عليه وكذلك التعويض وبالتالي فإن :   الترضية تكون في حالة تعذر رد الحالة إلى ما

التزام بتقديم ترضية عن الخسارة التي ترتبت على هذا على الدولة املسئولة عن فعل غير مشروع دوليا  .9

 الفعل، إذا كان يتعذر اصالح هذه الخسارة عن طريق الرد أو التعويض.

 تتخذ الترضية شكل اقرار بالخرق أو تعبير عن ألاسف أو اعتذار رسمي، أو أي شكل آخر مناسب. .0

 ) ذ شكال مذال للدولة املسؤولة.ينبغي أن تكون الترضية متناسبة مع الخسارة، وال يجوز أن تتخ .0

A/CN.4/L.602/Rev.1) 

من املبادئ ألاساسية واملبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر  00وفي ذات السياق جاء املبدأ     

بغي أن تتضمن نساني، بأنه ينلضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي إلا

 الترضية كوسيلة لتطبيق املسؤولية الدولية للدول عن أفعالها غير املشروعة، أحد ألامور التالية أو جميعها :  

 أ ـ اتخاذ تدابير فعالة لوقف الانتهاكات املستمرة.

الكشف عن املزيد من ب ـ التحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة، على إال يسبب هذا 

ألاذى أو التهديد لسالمة أو مصالح الضحية أو أقارب الضحية أو الشهود أو ألاشخاص الذين تدخلوا 

 ملساعدة الضحية أو ملنع وقوع املزيد من الانتهاكات.

ج ـ البحث عن مكان املفقودين وهوية ألاطفال املخطوفين وجثث الذين قتلوا، واملساعدة في استعادة الجثث 

والتعرف على هويتها، وإعادة دفنها وفقا لرغبات الضحايا الصريحة أو املفترضة، أو وفقا للممارسات 

 الثقافية لألسر واملجتمعات.

د إصدار إعالن رسمي أو قرار قضائي يعيد الكرامة والسمعة وحقوق الضحية وألاشخاص الذين تربطهم بها 

 صلة وثيقة.

 ك الاعتراف بالوقائع وقبول املسئولية.عتذار علني، بما في ذلاهـ ـ تقديم 

 و ـ فرض عقوبات قضائية أو إدارية على ألاشخاص املسؤولين عن الانتهاكات.

 (A/RES/60/147) .ز ـ إحياء ذكرى الضحايا وتكريمهم

كما تناول الترضية كوسيلة من وسائل التعويض عن الفعل غير املشروع، التي تتعلق بالجانب املعنوي للضرر     

الذي تم الاقرار والاعتراف به من الدولة مرتكبة ذلك الفعل، تناوله ألامين العام لألمم املتحدة في تقريره املقدم 
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تمل التعويضات أحيانا على عناصر غير مالية، من إلى مجلس ألامن بشأن الجبر والانصاف بالنص على أن "تش

مثل رد الحقوق القانونية إلى الضحايا، وبرامج تأهيل الضحايا واتخاذ تدابير رمزية مثل تقديم اعتذارات رسمية 

 (S/2004/616.Opcit.para.54) وإقامة نصب تذكارية وتنظيم احتفاالت إلحياء ذكرى الضحايا ".

قامت به إسرائيل منذ احتالل فلسطين من تهجير وقتل وتشريد  ما وهنا نشير إلى الشأن الفلسطيني، و    

للمدنيين بمكوناتهم التي تشمل الفئات الضعيفة كالنساء والعاجزين وألاطفال، منذ أكثر من ستين عاما تعرضوا 

إلى  جتماعي وتشرد العوائل وألاسر، وتعرض ألاطفالفيها لكافة أشكال الانتهاكات، ما أدى إلى تفكيك النسيج الا 

 يمكن أن يجبر الضرر  أفقدهم أجمل مراحل حياتهم كبشر، فأي تعويض ال أوضاع إنسانية غاية في السوء، ما

، بل كان عليها أن تعترف بجرائمها بحق الشعب الفلسطيني أمام العالم، وترضية الانسانيةاملعنوي عن املعاناة 

من خالل اعترافها بهذه الجرائم وتقديم اعتذارات رسمية، فهي عوضا عن ذلك ماتزال مستمرة في كافة فئاته 

 ارتكاب جرائمها التي طالت الصغير قبل الكبير، دونما مراعاة ألبسط قواعد حقوق الطفل .

 دور القضاء الجنائي الدولي في حماية ألاطفال الالجئين.:  املبحث الثالث

تمع الدولي تم انشاء نظام قضائي جنائي دولي لتحديد مسئولية ومحاكمة مرتكبي جرائم نتيجة لتطور املج   

وعيها ينشأ عن النزاعات املسلحة بن ما الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق إلانسان والقانون الدولي إلانساني، و

منها  مقبولة لدى الدول تمسكا ، فقد كانت الفكرة غيرالانسانيةالدولية وغير الدولية من جرائم ماسة بالكرامة 

 بفكرة السيادة املطلقة للدولة على اراضيها، واختصاص محاكمها وأجهزتها القضائية بذلك.

وفي الجزء الالحق سوف نتناول دور القضاء الجنائي الدولي في مسألة ألاطفال الالجئين سواء أكانوا جناة في تلك    

 تالي : ـ ، حسب التقسيم الالجرائم أم مجني عليهم 

 املسئولية الجنائية الفردية للطفل الالجئ أمام القضاء الجنائي الدولي.: ـ  ألاول  طلبامل 

  املسئولية الجنائية للفرد عن انتهاك حقوق ألاطفال الالجئين أمام القضاء الجنائي الدولي.: ـ املطلب الثاني 

 

 أمام القضاء الجنائي الدولي.املسئولية الجنائية الفردية للطفل الالجئ : املطلب ألاول 

إن املعايير الدولية لالستبعاد املنصوص عليها في القانون الدولي للجوء قد جاءت واضحة فيما يخص الحاالت     

التي يتم فيها استبعاد الالجئ من نطاق الحماية الدولية لنظام امللجأ، وذلك حسبما نصت عليه الفقرة )و( من 

طاقها من توافرت أسباب جدية لالعتقاد بأنهم م لالجئين، حيث استبعدت من ن9129املادة ألاولى من اتفاقية 

أو جرائم حرب أو قاموا بارتكاب جرائم جسيمة غير سياسية  الانسانيةارتكبوا جرائم ضد السالم أو جرائم ضد 

 U.N.T.S) خارج بلد اللجوء، كذلك ألاشخاص الذين ارتكبوا افعاال تتنافى مع أهداف ألامم املتحدة ومبادئها.

Convention relating to the stat us of refugees .July,1951.189 UN.T.S.150.article 1.f) 
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وبالتالي فإن ارتكاب الالجئ البالغ ألحد الجرائم املنصوص عليها في هذه املادة يعرضه أوال لالستبعاد من نطاق    

لى الوضع القانوني لالجئ، أو سقوط هذه الحماية الحماية الدولية لالجئين، حيث يتم حرمانه من الحصول ع

إذا كان فعال قد تحصل على مركز الجئ، باإلضافة إلى أنه قد تتم إعادته إلى دولته التي جاء منها خائفا من 

الاضطهاد ومن ثم فإنه يكون مالحق دوليا، وتترتب على افعاله الخطيرة تلك مساءلته جنائيا وخضوعه للقضاء 

 ي كمجرم حرب.الدولي الجنائ

أما في حالة ألاطفال الالجئين وخاصة املقاتلين منهم، فإن القانون الدولي لم ينص صراحة على املسئولية    

الجنائية الدولية بالنسبة لهم، فاملواثيق التي أنشئت بموجبها املحاكم العسكرية لنورمبيرغ  وطوكيو لم تتضمن 

الجنائية، أو مساءلة ألاطفال الذين ارتكبوا جرائم دولية أثناء  أية بنود تتعلق بالحد ألادنى لسن املساءلة

النزاعات املسلحة، كما لم تتم مقاضاة أي طفل أمام هذه املحاكم، فمحكمة نورمبيرغ على سبيل املثال التي 

ني اأدانت )فان شيراخ(  )قائد منظمات شباب الرايخ (، ألنه استخدم برنامج )شباب هتلر( لتعليم الشباب ألامل

وجعلهم عرضة لبرنامج مكثف للدعاية النازية، غير أن املحكمة لم تتناول الجرائم التي ارتكبت من قبل أفراد 

 هذه املنظمة من ألاطفال.

كما أن ميثاق محكمة طوكيو وعلى الرغم من توافر أدلة تدين أطفال في جرائم حرب أثناء النزاعات املسلحة،    

لى أية بنود بشأن محاكمة ألاطفال الذين ارتكبوا جرائم دولية، كما لم تتم محاكمة إال أن هذا امليثاق لم ينص ع

 (Parmar, 2009) أي طفل أمام هذه املحكمة.

أما بالنسبة لألطفال الذين قاموا بارتكاب جرائم دولية أثناء النزاعات املسلحة وتمت محاكمتهم أمام القضاء     

املحلي، فهناك على سبيل املثال حكومة الكونغو التي قامت بمحاكمة ستة أطفال مقاتلين، وأصدرت أحكاما 

م للنظر في 0339ضاء الشعبي الذي أنش ئ سنة بشأنهم تراوحت بين إلاعدام والسجن املؤبد، وفي رواندا أمام الق

وجرائم إلابادة الجماعية التي ارتكبت هناك، حيث كان يطبق القانون  الانسانيةجرائم الحرب والجرائم ضد 

م، وبناء عليه تم استبعاد ألاطفال دون سن الرابعة عشرة من املالحقة الجنائية 0339الرواندي الصادر سنة 

فإن هذا القانون قد وضع لهم مجموعة من  92ـ  92ادة التأهيل، أما من كانت سنهم بين وتحويلهم إلى مراكز إع

 ).( الضمانات بالنسبة للعقوبات.

وبالتالي نالحظ أن مسألة خضوع ألاطفال عموما للمساءلة الجنائية كانت دائما محل اختالف سواء على     

املحلي أو الدولي، ذلك أن مدارك ألاطفال وعقولهم تظل بعيدة عن استيعاب مسلمة مستوى الفقه أو القضاء، 

خيار لهم فيها سوى الانقياد للواقع الذي ال يعلمون نهاية  كانوا في ظروف ال ارتباط الجرم والعقاب، خاصة إذا ما

ن به، ما يجعل ي عواقب ما يقومو الطريق فيه،  وبالتالي فإن زمام القيادة في أوضاعهم تلك ال تترك مجال للتفكير ف

 .أمر مساءلتهم واخضاعهم للقضاء الجنائي زيادة في سحق طفولتهم
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وترى الباحثة أنه قد يكون من ألاسلم تخصيص هيئات قضائية لألطفال، تكون تحت إشراف مختصين في     

ل تنطوي مع الطفسيكولوجية ألاطفال، بحيث تتم محاكمتهم ولكن في ظل تشريعات مخصصة أصال للتعامل 

على عقوبات تتناسب مع سنهم، وأجهزة قضائية مدعمة بكفاءات متخصصة في ذات الشأن، ما يجعلنا بمنأى 

عن إعطاء تصريح بعدم املساءلة، ما قد يعطي أصحاب العقول املريضة وعشاق الحروب إلاذن في استغاللهم 

ن من عدم خضوعهم للمساءلة، وفي ذات رتكاب اشنع الجرائم وهم متأكديواستخدامهم كجنود ودفعهم ال 

 الوقت نكون قد اتخذنا في شأنهم العقاب الذي يتناسب مع أعمارهم ومستوى نضج عقولهم. 

 املسئولية الجنائية للفرد عن انتهاك حقوق ألاطفال الالجئين : املطلب الثاني 

 أمام القضاء الجنائي الدولي.

إن ظاهرة التشرد وطلب اللجوء من أهم وأخطر افرازات النزاعات املسلحة بما تحمله من جرائم حرب وجرائم      

، وانتهاك لحقوق إلانسان بمختلف اشكاله وصوره، وعلى مدى التاريخ كانت الحروب هي السبب الانسانيةضد 

 كرامةبة مرتكبي تلك الجرائم التي تهدر الألاول في تشريد املاليين وتركهم ألوطانهم، ومن ثم كان البد  من معاق

، لتحديد الانسانية
ً
 قضائيا

ً
، خاصة عندما يكون محل تلك الجرائم أطفال، حيث أنشأ املجتمع الدولي نظاما

مسئولية ومحاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة املاسة بحقوق إلانسان، رغم بعض الصعوبات الواقعية 

 والقانونية التي واجهت ذلك. 

 في حماية حقوق الطفل     
ً
 مهما

ً
وألهمية ذلك وأثره على حقوق الالجئين واملشردين عموما، فهو يشكل جانبا

الالحق دور املحكمة الجنائية في حماية الطفل الالجئ باعتبارها الجهاز القضائي الالجئ، سنتناول في الجزء 

 . الجنائي الدولي الذي يختص بمحاكمة ألافراد على الجرائم الخطرة

 الجرائم .

ية أنشئت املحكمة الجنائية الدول : الدولية املسئولية الجنائية للفرد أمام املحكمة الجنائيةـ  :الفرع ألاول 

بموجب اتفاقية دولية ابرمت خصيصا لهذا الغرض، وهذه الاتفاقية هي نظام روما ألاساس ي للمحكمة الجنائية 

حدة الدبلوماس ي للمفوضين املعني بإنشاء محكمة جنائية دولية الدولية، الذي تم اعتماده في مؤتمر ألامم املت

م ،حيث كان الهدف ألاساس ي من انشائها هو 0330م، الذي دخل حيز النفاذ في يوليو 92/2/9112بتاريخ 

محاكمة ألافراد عن أشد الجرائم خطورة على املجتمع الدولي، كاإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد 

، عندما تكون دولة من ارتكبوا تلك الجرائم غير راغبة أو غير قادرة على مالحقتهم، بشرط أن تكون تلك الانسانية

الدولة طرفا في هذه املعاهدة، أو إذا طلبت دولة ليست طرفا في املعاهدة من محكمة الجنايات الدولية املشاركة 

 (A/CONF/183/3) لجنائي الوطني.فيما يتعلق بانتهاكات ارتكبت على أراضيها فهي مكملة للقضاء ا
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  دعاء أمامها في ثالث حاالت هيمن النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية فإنه يمكن الا  90وبناء على املادة   

 إلاحالة إلى مدعي عام محكمة الجنايات الدولية من قبل الدولة ذات الصلة. .9

 عن طريق مجلس ألامن. .0

توفرت لديه دالئل مقنعة من  للمدعي العام الحق في البحث والتحري للوصول إلى الحقيقة إذا ما .0

من ميثاق روما  13املادة ) مصادر مختلفة مثل املنظمات غير الحكومية والضحايا.

 (A/CONF/183/9ألاساس ي

املطالبة بحقوقهم أمام الهيئات القضائية الدولية، وذلك بتقديم وبالتالي فإنه وألول مرة يكون للضحايا حق    

كافة البيانات التي يستطيع املدعي العام الاستناد إليها للبدء في التحقيق، كما أنه قد أعطاهم حق التمتع 

م التي سترداد ممتلكاتهابالحماية القانونية وألامنية أثناء عمليات املحاكمة أو بعدها، وكذلك لهم املطالبة ب

اغتصبت دون وجه حق أثناء عمليات التشريد القسري والتطهير العرقي أو الحصول على تعويض عادل ورد 

 اعتبارهم.

إن نظام روما ألاساس ي للمسئولية الجنائية قد اعتمد مبدأ املسئولية الجنائية لألفراد دون الدول وفقا للقانون    

في دفع التعويضات عما يرتكبه أفرادها من جرائم وفقا للقانون  الجنائي، أما مسئولية الدولة فإنه قد حصرها

الدولي، حيث انحصر نطاق تطبيق هذا النظام على ألاشخاص الطبيعيين بأشخاصهم وصفاتهم، مع عدم 

 عتداد بحصانات قد تجعلهم بمنأى عن العقاب.الا 

رائم التي تشكل خطورة على املجتمع من هذا النظام فإن املحكمة تختص بالنظر في الج 2ووفقا لنص املادة    

 الدولي كافة وهي : 

 جريمة إلابادة الجماعية . .9

 . الانسانيةالجرائم ضد  .0

 جرائم الحرب.  .0

 من نظام روما ألاساس ي( 2)املادة  .جريمة العدوان .2

والتذرع بتنفيذ أوامر الرؤساء، أي عدم يتعلق بعدم جواز قبول الدفع  ومن أهم أحكام نظام روما ألاساس ي ما    

يمكن أن يحتج به الرتكاب تلك الجرائم بأنها تمت بناء على تنفيذ أوامر الرؤساء، كما أنه قد أكد في املادة  قبول ما

تسقط املسئولية الجنائية الدولية عن املعني حتى في حال الشروع في ارتكاب الجريمة، وإن لم  منه على أنه ال 02

فر رتكابها، وفي حالة تو النتيجة أو الغرض من ذلك الفعل الذي يشكل جريمة، أو إذا قام بدفع غيره ال تتحقق 

من  02ادة )امل الوسائل أو املعدات التي تستخدم في ارتكابها وكان على علم بنية ارتكاب جريمة مع جماعة معينة.

 نظام روما ألاساس ي(
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شمل ت يعيب هذا النظام القضائي العالمي، فالسلطة القضائية لهذه املحكمة ال يفوتنا أن نشير هنا إلى ما وال   

ارتكبت هذه الدول أو حكوماتها التي تمثلها جرائم إبادة جماعية أو جرائم  الدول التي لم تصادق على قانونها إذا ما

ائي، ويفتح الطريق أمام الدول التي لم تصادق على يعد قصورا واضحا في هذا النظام القض ، ماالانسانيةضد 

 نظام روما ألاساس ي أن تفلت من العقاب.

وحيث إن إطار دراستنا هو املسئولية الجنائية الفردية الدولية املتعلقة بانتهاك حقوق ألاطفال الالجئين، سواء    

ئم ذات خطورة على أمن وسالمة يرتكبونه من جرا من قبل الدول أو ألافراد، أو مسئوليتهم الشخصية عما

 املجتمع الدولي.

وقد تطرقنا إلى مسئولية الدول وألافراد عن انتهاك حقوق ألاطفال الالجئين، فاملسئولية الجنائية الدولية    

تعرض هؤالء ألاطفال إلى أي من الجرائم املنصوص عليها في نظام روما ألاساس ي، سواء كان ذلك في  تتحقق إذا ما

جئ ألاصل التي ينتمي إليها بجنسيته أو الدولة التي لجأ اليها، عما يمكن أن يتعرضوا  له أثناء عمليات دولة الال

ن وحقوقهم املكفولة بموجب قانو  الانسانيةالتهجير والتشريد القسري، من جرائم وانتهاكات تمس كرامتهم 

من الفئات الضعيفة وألاجدر بالحصول اللجوء وقانون حقوق الانسان والقانون الدولي إلانساني، باعتبارهم 

 على الحماية القانونية ضد الانتهاكات والجرائم التي تمارس ضدهم .

أما في حالة أن يكون الطفل الالجئ هو من قام بارتكاب الفعل الذي يشكل خطورة على املجتمع الدولي، أو    

ير سبق أن تناولناه بشأن معاي افة إلى ماإحدى الجرائم املنصوص عليها في نظام روما ألاساس ي، فإنه وباإلض

" ارتكب إحدى الجرائم املنصوص عليها في الفقرة "و الاستبعاد، وأثرها على الحماية الدولية للطفل الالجئ، إذا ما

م بشأن الالجئين، ما قد يؤدي إلى استبعاد الطفل من وضع 9129من املادة ألاولى من اتفاقية ألامم املتحدة لسنة 

 (Happoid ،0330) ارتكب أحد ألافعال املنصوص عليها فيها. ا ماالجئ إذ

يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل  من نظام روما ألاساس ي فإنه "ال 02وحسبما نصت عليه املادة    

الجنائية ملن يدعى عليهم أمامها سنة وقت ارتكاب الجريمة املنسوبة إليه "، ما يجعل املسئولية  92عمره عن 

 من نظام روما ألاساس ي .( 02)املادة  محددة ببلوغ الفاعل ثماني عشرة سنة.

وقد سبق اقرار هذا النص في مناقشات واقتراحات من الوفود املشاركة بشأن تحديد سن املسئولية الجنائية     

حيث كان من بين الاقتراحات "الشخص الذي يتراوح عمره بين ستة عشر عاما  قبل اعتماد الصيغة النهائية،

إذا كان مسئوال  وواحد وعشرين عاما وقت ارتكاب الجريمة املزعومة، تحقق املحكمة من رشده لتحديد ما

دم مقترح آخر ينص على أن "يكون ألاشخاص الذين تتراوح أعمارهم ب
ُ
ن يبمقتض ى هذا النظام ألاساس ي "، كما ق

وقت ارتكاب الفعل غير مسئولين جنائيا "، كما اقترح البعض أن تكون هناك نصوص تطبق فقط بشأن  92،  90

ألاحداث، غير أنه ونظرا لالختالف الكبير حول ذلك بين آراء الوفود املشاركة في إعداد النص محل الخالف، فإنه 
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عدم اختصاص املحكمة بمساءلة من هم دون الثامنة في النهاية قد تم اعتماد النص الحالي للمادة الذي نص على 

 (A/51/22/1996) عشرة من العمر.

وبالتالي فإن النظام ألاساس ي للمحكمة قد أخرج من نطاقها الشخص ي من هم دون سن الثامنة عشرة، غير أن     

ل ون الثامنة عشرة للجرائم املنصوص عليها، التي تشكيؤخذ على إطالقه هنا، ففي حالة ارتكاب ألاطفال د ألامر ال

جرائم ذات خطورة دولية، فإن النظام ألاساس ي قد ترك محاكمة هؤالء ألاطفال للمحكمة الجنائية لكل دولة، 

رغم أنه قد يصبح بمنأى عن العقاب إذا لم تتمكن الدولة املعنية ألي سبب كان من محاكمة أطفالها من مرتكبي 

م، حيث تكون ألانظمة القضائية في البلدان التي مزقتها الصراعات والنزاعات املسلحة غير قادرة على تلك الجرائ

إجراء محاكمة عادلة وتوفير الضمانات املالئمة لهؤالء ألاطفال، حيث ألاوضاع التي تعيشها دولهم تجعل ألاجهزة 

 )سعيد( ألاحداث. تستوفي املعايير القضائية العاملية لعدالة القضائية املحلية ال

خالصة القول إن الطفل الالجئ حالة إنسانية ذات خصوصية، فهو ضحية قبل أن يكون مجرما، فاألطفال     

ة، في يخلو من صعوب املجندون حتى عند ارتكاب تلك الجرائم يجب النظر إليهم كضحايا، وأن مساءلتهم أمرا ال

دولية واضحة تعالج هذه القضية، وتزداد صعوبة ألامر عند النظر إليهم كفئة ضعيفة ظل غياب قوانين 

تضطرهم الظروف للمشاركة في ألاعمال العدائية، وخضوعهم لالستخدام كمجندين، وإنه عند ارتكابهم لتلك 

 م جناة.منه الجرائم، ولكونهم أطفال فإن مجرد تواجدهم في مناطق النزاعات املسلحة يجعل منهم ضحايا أكثر

يمكن اغفاله هنا هو أن النظر إليهم كضحايا واستثناءهم من املساءلة عما يرتكبونه من جرائم  ال غير أن ما    

قد يشجع قادة الحروب على استهدافهم بالتجنيد، واستخدامهم أكثر الرتكاب تلك الجرائم، لعلمهم بأن هؤالء 

 يدعو املجتمع الدولي والقوانين الوطنية إلى إلاسراع في تشريع قوانين ألاطفال ليس عليهم أي مسئولية جنائية، ما

أكثر صرامة ملساءلة املسئولين عن استخدام ألاطفال واستغالل ظروف تشردهم وتجنيدهم، ومن تم الاعتماد 

 عليهم في ارتكاب الجرائم.

ضية ق ئية الدولية بالنظر فيها : من القضايا التي قامت املحكمة الجنا:  الفرع الثاني : ـ السوابق القضائية

م، بإحالة وضع 0332مارس  09بتاريخ  9210الرئيس السوداني "عمر البشير". أصدر مجلس ألامن القرار رقم 

دار فور إلى مدعي عام املحكمة الجنائية الدولية، مستندا في ذلك إلى تقرير البعثة الدولية لتقص ي الانتهاكات  

 (S/2005/60) القانون الدولي لحقوق إلانسان.للقانون الدولي إلانساني و 

الانتهاكات الصارخة من قبل الدول وألافراد هي السبب ألاساس ي في تشريد الواقع الدولي ظهر أن  ومن خالل     

حقوقهم كبشر، البشر واتجاههم فرادى وجماعات إلى مناطق أخرى أو دول أخرى للحصول على الحد ألادنى من 

حفظا  و ما يفرض على املجتمع الدولي اتخاذ إلاجراءات الالزمة بحق مجرمي الحرب وفقا لقواعد القانون الدولي

للسلم وألامن الدوليين، فجرائم التعذيب والقتل وتشريد املدنيين تهدد بال شك ألامن والسلم الدوليين، ألامر 
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م صرح املؤتمر العالمي لحقوق إلانسان في اعالن فيينا 9110عام الذي دعت إليه كافة املحافل الدولية، ففي 

وبرنامج العمل، بأن "املؤتمر العالمي لحقوق إلانسان يعرب عن جزعه إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق إلانسان، 

ب، وخلق ر وال سيما في شكل من أشكال إلابادة الجماعية والتطهير العرقي والاغتصاب املنهجي للنساء في حاالت الح

النزوح الجماعي لالجئين واملشردين، وفي حين يدين بشدة هذه املمارسات املقيتة، فإنه يكرر املطالبة بمعاقبة 

 (UN DOC .A/CONF.157/24(1993)) مرتكبي هذه الجرائم وبوقف هذه املمارسات فورا ".

 الخاتمة

ألاهمية و التعقيد ، و هي حماية الطفل الالجئ من خالل تحريك قواعد املسئولية تناول البحث مسألة غاية في 

، بما يعنيه ألامر من البحث في مدى فاعلية  قواعد املسئولية الدولية والقضاء الدولي الجنائي في حماية الطفل 

رة مسئولية ألاطفال الالجئ ، خاصة عند إعمال معايير الاستبعاد الواردة في قانون اللجوء، كذلك عند إثا

 الالجئين عما يرتكبونه من جرائم.

 و من خالل البحث توصلنا إلى النتائج و التوصيات آلاتية : ــ 

 أوال : النتائج. 

عدم وجود أحكام خاصة بمنح وضع الجئ لألشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية في قانون اللجوء،   .9

م، فاملعايير املطبقة هي 9122م بشأن الالجئين وبروتوكول 9129املتمثل في اتفاقية ألامم املتحدة لسنة 

 معايير عاملية عامة لالجئين بصرف النظر عن السن.

م بشأن الالجئين والبروتوكول امللحق بها لسنة 9129إن عدم وجود أحكام خاصة بالطفل في اتفاقية   .0

م،  يثير اشكاليات عدة عند تطبيق املعايير العامة للجوء في حاالت لجوء ألاطفال، خاصة بالنسبة 9122

 .لك املعاييرللمعايير التي تشترط عوامل مهمة تتعلق بالسن والكمال العقلي للمطبق بشأنه ت

اختالف إجراءات الحصول على املركز القانوني لالجئ من دولة إلى أخرى قد يفتح الباب أمام ممارسات   .0

تفرضها تلك الدول، ال تراعي فيها خصوصية البعد إلانساني لطالب اللجوء ألامر الذي يستدعي تفعيل 

 قواعد املسئولية الدولية .

تبعاد بالنسبة لألطفال، نظرا ملا تؤدي إليه من توقف للحماية الدولية صعوبة تطبيق معايير الانقطاع والاس .2

 عنهم، فهي مخصصة للبالغين الذين يفترض تقديرهم لعواقب أعمالهم.

إن معايير الحماية الدولية العامة  تعطي للطفل ش ئ من الحماية، وليست الحماية كلها، فخصوصية حالته  .2

ألاطفال، خاصة أمام واقع دولي أظهر تفاقم الظاهرة وتشعب  تستدعي إيالء اهتمام خاص بمشكلة لجوء

 ابعادها وتعقدها .

 ثانيا: التوصيات .
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ضرورة الاقتناع الدولي بأن مشكلة اللجوء لم تعد طارئة ومؤقتة وفردية، حيث أصبحت مشكلة مزمنة تمس  .9

 الجماعة الدولية بأسرها.

 ثقل كاهل دولة بعينها، وتعميق الشعور الدولي بضرورةضرورة تقاسم أعباء هذه املشكلة، وعدم تركها عبئا ي .0

 املساهمة الدولية الفعالة في برنامج ألامم املتحدة لحماية الالجئين وتنظيم أوضاعهم وفقا للقانون.

ضرورة إعادة النظر في املفاهيم و املصطلحات القانونية الخاصة باملشكلة والابتعاد عن املفاهيم  .0

 لى صياغة محددة ودقيقة وشاملة لكل جوانب املشكلة.الفضفاضة، التي تفتقر إ

 .الانسانيةضرورة أن يكون ألاطفال أول من يتلقى الحماية القانونية واملساعدة   .2

تيسير إلاجراءات، والابتعاد بها عن إجراءات معاملة ألاجانب العاديين نتيجة الوضع املأساوي الذي يمر به  .2

 ألاطفال طالبي اللجوء.

م والبروتوكول امللحق بها على ألاطفال قدر إلامكان، بحيث يتم 9129بتطبيق أحكام اتفاقية إلزام الدول  .2

تكييفها لتالئمهم، والاستعانة في ذلك بالتوجيهات والتوصيات والقواعد الاسترشادية الصادرة عن 

 املفوضية.

التوسع فيها، ضرورة توخي الحذر عند تطبيق معايير الانقطاع والاستبعاد بشأن ألاطفال، وعدم  .2

فاملستجدات الدولية قد تحمل معها مصطلحات فضفاضة، تدخل بطريقة أو بأخرى تحت إلاطار العام 

 ألهداف ومبادئ ألامم املتحدة.

م بشأن الالجئين، الخاصة 9129ضرورة مراعاة أن الفقرة "و" من املادة ألاولى التفاقية ألامم املتحدة لسنة  .2

 ت متأثرة بالظروف التاريخية التي ولدت فيها الاتفاقية.باالستبعاد من الحماية قد جاء

، ودعمها محليا و دوليا بما يتناسب مع الواقع الانسانيةتشجيع جهود املنظمات غير الحكومية في أعمالها  .1

 الدولي املعاصر.

يل تفعاعمال قواعد املسئولية الدولية لحماية الطفل الالجئ ، من أجل الوصول إلى مرحلة متقدمة في  .93

 الحماية القانونية .
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 عبد العلي عدناند. 

 

اعية ة والاجتمالاقتصاديأستاذ باحث بكلية العلوم القانونية و 

 املغرب - بسال 

 (انموذج بفرنسا املقيمين للمسلمين الشخصية ألاحوال املهجر: تشريعات محك على الهوية سؤال)
 :امللخص

 

العابرة  الانسانيةشك أن تنامي حركة الكتل البشرية املهاجرة طلبا للشغل وسعيا لحياة أفضل، وتنامي العالقات ال 

للحدود وتداخلها، وتشكيلها ملعادلة جديدة أصبحت ألاسر بمقتضاها تعيش واقعا منقسما بين بيئتين ثقافيتين 

ية الهوية لدى ألاشخاص والجماعات املهاجرة في عالقتها مختلفتين إلى حد التناقض أحيانا، قد صار يطرح بحدة إشكال

 إن الارتفاع املطرد ألعداد مهاجرينا إلى العالم الحداثي من مع القيم الثقافية املؤسسة لألنظمة واملجتمعات املستقبلة.

ة في عالقتها الهويجهة، وحدة التباين بين نمطينا الثقافيين من جهة أخرى، ليضرب الدليل القاطع على راهنية إشكالية 

املعقدة مع ثقافات املهجر، وليؤكد بما ال يدع مجاال للشك على كون فتيل الجدل الحقوقي والسجال ألايديولوجي على 

هذا املستوى قابل دوما لالشتعال، وأن ثوابت التدافع الحضاري مرشحة لالنتعاش، وذلك من منطلق أن مجال ألاحوال 

ة ولقد صار لزاما والحالة هاته مسائل عار الحق أرضية التقاطبات العقائدية بامتياز.الشخصية ال زال وسيبقى إلى إش

مفاهيم من قبيل الديمقراطية و العقالنية والعلمانية والعصرانية والليبرالية والتنويرانية، والبحث عن مدى قابليتها 

 ال الشخصية املسلمة املتشبعة بالحمولةإلنتاج صيغ مرنة قادرة على تحقيق حد أدنى من التعايش بين منظومة ألاحو 

الدينية، والبيئة الحقوقية والثقافية الفرنسية ذات الفلسفة املدنية املنسلخة من أي اعتبار الهوتي، وذلك من منطلق 

البيئة تشكل منطقة تماس بين املؤسسات الدينية املهاجرة ذات العقيدة السماوية، وآلاليات الحقوقية الفرنسية  هذهأن 

 لتي ال تدين بالوالء إال لخلفيتها العلمانية الوطنية.ا
 

   نبذة تعريفية عن الباحث:
 

جامعة دمحم الخامس بالرباط /ة والاجتماعية بسال الاقتصاديحاضر في بكلية العلوم القانونية و الخاص، مدكتوراه في القانون الدولي 

 حاصل على عدة شهادات من .لاللتزاماتفي تدريس مادة القانون التجاري وقانون املسطرة املدنية والنظرية العامة  صومتخص

 إلاجازة /دبلوم املعهد امللكي لإلدارة الترابية/الدولية  العالقات شعبة/ العام القانون  في إلاجازة /العامة  البيولوجيا في إلاجازةضمنها: 

 دبلوم/انياإسب/بإشبيلية الحقوق  كلية من الدستوري القانون  في" الثالث السلك دبلوم" البحث في الكفاءة شهادة / الشريعة في

 التدبير في ماجستير / السياسية العلوم في املعمقة العليا الدراسات دبلوم/ والقانون  الشريعة في املتخصصة العليا الدراسات

في عدد من  بحثا علميا م بنشر حوالي عشريناق إطار سابق بوزارة الداخلية.  .املقاوالت وتدبير للتجارة العالي املعهد من العمومي

جان املناقشة لشارك في العديد من  باملشاركة في العشرات من املؤتمرات العلمية الدولية.والعلمية املحكمة. قام املجالت العربية 

 نهاللرسائل العلمية كما قام بالتأطير وإلاشراف على العديد م
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 مقدمة : 

على الرغم مما قد توحي به عملية الارتباط بين رجل وامرأة بواسطة عقد زواج من بساطة وسهولة، فإن 

اعتبارا للحموالت الدينية والدالالت الرمزية والثقل الاجتماعي والثقافي  )(ألامر قطعا على النقيض من ذلك،

 ته العملية ويؤطرها.االذي يواكب مثل ه

ويضرب لنا زواج ألاجانب املهاجرين خارج تراب بلدانهم ألاصلية وما يرتبط به من أحكام وآثار ونتائج تندرج  

أو ألاسرة، نموذجا معبرا عن عمق القطيعة  )(ضمن ما يصطلح على تسميته بمنظومة ألاحوال الشخصية

ي لدولة ب القائم بين املنطق القانونألانتروبولوجية التي تهيمن على إبرام مثل هاته العقود، وتترجم التضار 

 الاستقبال، ونظيره الذي يحكم أنماط إبرام الزواج وحل ميثاقه في عرف ألافراد والجماعات املهاجرة.

إن اندراج عناصر هته املداخلة بحكم طبيعتها في إطار انشغاالت مادة القانون الدولي الخاص واهتماماتها، 

ر التي تعنى بالعالقات القانونية العابرة للحدود، والتي يدخل في معادلتها عنص شأنها في ذلك شأن باقي املواضيع

أجنبي سواء في املادة املدنية أو التجارية أو غيرها، يسبغ عليها قدرا كبيرا من الخصوصية والتميز، خصوصا 

اد ألاكثر فر إذا نحن أخذنا بعين الاعتبار تصديها لظواهر إنسانية لصيقة بالشأن ألاسري وبخصوصيات ألا 

 حساسية.

فالتداول الشرعي والقانوني لجميع القضايا املرتبطة بمجال ألاحوال الشخصية، يهيمن عليه إلى حد بعيد 

الهاجس ألاخالقي واملثالي، من منطلق أن القضايا ذات الصلة به تعتبر أقرب من غيرها إلى مجال "املقدس"، 

البعد الروحي املستمدة غالبا قيمه وتصوراته -املتدينة  خصوصا لدى املجتمعات-وأولى بأن يراعى فيها 

 ألاساسية من الدين والعقيدة التي تؤطره.

وال شك أن ما يكسب التعاطي مع إشكاليات من هذا القبيل قدرا كبيرا من الخصوصية والتفرد، هو عدم 

نية اطي معها من زاوية قانو اقتصارها على تناول هاته القضايا "املقدسة" من منظور القانون الداخلي، والتع

وفلسفية واحدة تجسدها املنظومة التشريعية الوطنية، وإنما امتداد مجالها إلى خارج نسق هته املنظومة، 

لينكب على دراسة سبل تعامل نظيرتها الفرنسية مع مؤسسات تندرج في صميم الهوية التي ينهل منها املشرع 

 ملؤسسات.الوطني، ومن ثم مع القيم املؤطرة لهذه ا

إن دراسة واقع املواجهة بين مؤسسات تنتمي لحضارات جد مختلفة، ومن ثم حصيلة التفاعل بين القيم 

واملثل التي تستمد منها هته املؤسسات روحها وقيمتها الوجودية، تفترض بذل مجهود غير معتاد لفهم 

 مرتكزاتها الفكرية وخلفيتها الثقافية وحموالتها الحضارية.

مهمة من هذا القبيل تزداد تعقيدا وحساسية، إذا علمنا أننا سنكون إزاء مرجعيتين مختلفتين وال شك أن 

إلى حد التنافر: مرجعية دينية إسالمية وأخرى الئكية متحررة من أي قيد سماوي، إلى الحد الذي يصعب 

عيد التنسيق ص معه التماس نقط للتالقي والتطابق بينهما، ويستعص ي معه التوصل إلى حلول مقبولة على

 )(بينهما.

وتتأكد راهنية هذا املوضوع ووجاهة إشكالياته، كلما أخذنا بعين الاعتبار النزعات املتصاعدة في فرنسا 

وبعض دول أوروبا، الهادفة إلى إعادة النقاش حول قضية العلمانية إلى الواجهة، والداعية إلى إحياء مبادئها 

س لتصور جديد، قادر على التصدي للمؤسسات ذات املرجعية ومثلها بالشكل الذي يتناسب مع التأسي
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الدينية، والوقوف في وجه انتشارها وتغلغلها في قلب املجتمع الالئكي الذي وضعت لبناته الرئيسية الثورة 

 الفرنسية.

كما تصب في نفس الاتجاه جميع املحاوالت الحثيثة التي يقوم بها املشرع والاجتهاد القضائي الفرنسيان، 

وغيره، قصد استبعاد  في اتجاه توظيف آليات القانون الدولي الخاص من قبيل مفهوم النظام العام الدولي

هذه املؤسسات وإقصائها والحد من آثارها، بذريعة حماية الثوابت واملرتكزات ألاساسية التي تقوم عليها 

 اللحمة الحداثية الفرنسية، وعلى رأسها مبدأ العلمانية.

ايد حركة الكتل البشرية املهاجرة صوب الضفة ألاخرى من حوض البحر ألابيض املتوسط وال شك أن تز 

طلبا للشغل وسعيا لحياة أفضل، وتنامي العالقات إلانسانية العابرة للحدود وتداخلها، وتشكيلها ملعادلة 

تناقض لجديدة أصبحت ألاسر بمقتضاها تعيش واقعا منقسما بين بيئتين ثقافيتين مختلفتين إلى حد ا

أحيانا، على اعتبار التمايز وعدم التجانس الذي يطبع املصادر الفكرية التي تستلهم كل منهما فلسفتها منها،  

، ما فتئ منذ مدة يعمق حدة إشكاليات الهوية لدى )(واملنابع  العقائدية التي تنهل منها كل واحدة منهما

 ثة املؤطرة لألنظمة واملجتمعات املستقبلة.ألاشخاص والجماعات املهاجرة في عالقتها مع قيم الحدا

كما تكرس هذا الوضع إلى حد بعيد الخصوصية الكبيرة التي تكتسيها جميع العالقات ألاسرية الرتباطها 

على جميع  )(، ولطغيان طابع الحساسية املفرطة)(باألحوال الشخصية، وتداخلها الشديد مع مكونات الهوية

يمنة سمة القداسة والحرمة على مختلف مستويات التعاطي معها، وذلك إلى مواطن تناولها وتنظيمها، وله

 حد اعتبارها لصيقة بشخص إلانسان املسلم وأحواله ومعتقداته الراسخة.

فاالرتفاع املطرد ألعداد مهاجرينا إلى العالم الحداثي من جهة، وحدة التباين بين نمطينا الثقافيين من 

على راهنية إشكالية الهوية والحداثة، ويؤكد بما ال يدع مجاال للشك على  جهة أخرى، يضرب الدليل القاطع

كون فتيل الجدل الحقوقي والسجال ألايديولوجي على هذا املستوى قابل دوما لالشتعال، وأن ثوابت التدافع 

 الحضاري مرشحة لالنتعاش، وذلك من منطلق أن مجال ألاحوال الشخصية ال زال وسيبقى إلى إشعار الحق

أرضية للتقاطبات العقائدية بامتياز، وآخر القالع املستعصية على نمط التفكير الغربي، والتي ال زال الفكر 

 الديني ممسكا بزمام تحصيناتها ألاساسية.

املختلفة وخاصة العقالنية  ولقد صار لزاما والحالة هاته مسائلة مفاهيم الحداثة بأبعادها وتشعباتها

، والبحث عن مدى قابليتها إلنتاج صيغ مرنة قادرة على تحقيق حد أدنى من التعايش والعلمانية والليبرالية

بين منظومة ألاحوال الشخصية املغربية املتشبعة بالحمولة الدينية، والبيئة الحقوقية والثقافية الفرنسية 

أن هته البيئة  لقالتي تدعي تبنيها املطلق للفلسفة املدنية املنسلخة من أي اعتبار الهوتي، وذلك من منط

تشكل منطقة تماس بين املؤسسات املغربية املهاجرة ذات العقيدة السماوية، وآلاليات الحقوقية الفرنسية 

 التي ال تدين بالوالء إال لخلفيتها الحداثية الوطنية.

 ومن هنا، فإن هته املداخلة تهدف إلى تسليط الضوء على بعض مواطن الخلل ومكامن القصور التي أبانت

عنها تطبيقات الحداثة، ومسائلة مرتكزات تعاطي القانون الفرنس ي "ذات الخلفية الحداثية" مع مؤسسة 

إبرام الزواج املغربي، وتقييم مدى توازن منطلقاتها العلمانية، والوقوف على حدود شيوع وانتشار أسسها 

 وفلسفتها على الصعيد الحقوقي ألاوروبي.

مت مسائلة البعد العلماني للحداثة باعتبارها "فصال للدين عن الدولة"، ولتحقيق هاته الغاية، فقد تم ت

وذلك قصد إقامة الدليل على محدودية انتشار التصور الفرنس ي داخل الفضاء ألاوروبي، من جهة، وعلى 
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عن التحرر من وطأة الثقافة املسيحية التي ال تتصور في ظلها أي إمكانية إلبرام الزواج  هذا التصور  عجز

 من جهة أخرى. ون مباركة رجال الدين،د

والانتصار للحضارة أو الثقافة املحلية بأبعادها اللغوية  الثقافي أو )(وغير خاف أن التعصب الحضاري 

والتاريخية وألايديولوجية والدينية يشكل أحد أهم العوائق التي تقف سدا منيعا، وعقبة كأداء في وجه منطق 

الدولي الخاص، بالشكل الذي يضمن استمرارية الوضعيات القانونية  وتنسيق حلول القانون  )(الحوار

الفردية العابرة للحدود، ويصون الحقوق املكتسبة، في إطار مناخ يسوده ألامن القانوني ويسمه استقرار 

 املفاهيم والتصورات الحقوقية.

ة وتناقض مضامينها وتباينها إلى حد تضاد حموالتها الفكري)  (ذلك أن اختالف الحضارات وتصارعها

ويؤثر بشكل  ،) (ينعكس بشكل واضح على تدبير نظام العالقات الدولية )(ألايديولوجية في بعض ألاحيان،

سلبي على أي محاولة لصياغة سليمة وعقلية ومتوازنة لتقنيات التنسيق بين الحلول املعتمدة على مستوى 

متوازية وغير منفصلة عن بعضها البعض، ويحفل كل القانون الدولي الخاص، ويولد نزاعا دائما بين عوالم 

 . )(منها بخصوصياته التي تميزه عن غيره بشكل كبير جدا

 )(كما يزداد هذا الوضع تعقيدا كلما صاحب ذلك ـ كما هو الشأن بالنسبة للحضارتين الغربية وإلاسالمية

ـ سوء فهم عميق لكل واحدة منهما لألخرى، وغياب ألي محاولة لقبول آلاخر والاعتراف به والتسامح معه. 

فعوض التعايش والتنسيق يسود الصراع والنزاع، وتصير بالتالي إمكانية صياغة حلول تضمن نوعا من 

 .)(قيد والصعوبةالهدنة ومزيدا من التعاون على مستوى القانون الدولي الخاص، أمرا بالغ التع

تهيمن على مجمل تصرفات  ()مزمنة مرضية )(والتعصب الحضاري بهذا املعنى حالة نفسية ووجدانية

صناع القرار، وتوجه مسار تحركاتهم في اتجاه الاستعالء وإلاعجاب بالذات بشكل مفرط، واملغاالة في احتقار 

تصور وتعميقه على مستوى الوظائف ألاساسية ، ناهيك عن محاولة تغذية هذا ال)(آلاخر والسعي إلى إقصائه

للدولة، تشريعية كانت أم تنفيذية أم قضائية، أو على مستوى غيرها من الوظائف الثانوية ألاخرى، التربوية 

منها وإلاعالمية والثقافية...ألخ ؛ الش يء الذي يتولد معه باملقابل تعصب عكس ي تحركه وتهيمن عليه نفس 

 .)(ستبداداعتبارات السيطرة والا 

وتبعا لذلك، فإن هذه الحالة النفسية تتخذ مجموعة من التمظهرات الخارجية، وتجد لها على أرض 

الواقع جملة من الوسائط القانونية والعملية التي تمكنها من التأثير على مجريات ألامور، وصياغة ألاحداث 

ترض ي  واملحددات العملية والتقنية التيوالوقائع الحقوقية في إطار قالب يستجيب ملنطقها، ويوفر الشروط 

الذي تتبناه وتسوق  )("Conceptions du monde" نزواتها، وتتطابق مع املشروع الحضاري والتصور الكوني

 له.

ولنا في آلية الدفع بعدم الانسجام مع مبدا العلمانية، خير دليل على الوسائط القانونية ألاكثر تداوال 

لتعصب الحضاري الفرنس ي مطية سهلة لشن حروب ال هوادة فيها، ضد جميع التي يتخذ منها ا ورواجا،

 التصورات واملفاهيم التي يعتبرها مناوئة ملشروعه الحضاري، ومصادمة لتصوراته الوجودية والفلسفية.

فإلى جانب النصوص التشريعية والكتابات الفقهية والخطابات السياسية والصحفية، يكاد ال يخلو 

يعالج جانبا متعلقا بالتصورات واملفاهيم واملؤسسات املستوحاة من الثقافة - فرنس ي  اجتهاد قضائي

من اللجوء إلى توظيف هاته آلالية، وإعمالهما قصد استبعاد تطبيق كل أو بعض تلك - إلاسالمية / العربية

 التصورات واملفاهيم، وتبرير السياسة إلاقصائية املعتمدة في حقها.



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  334  - 

تصور العلماني للدولة الفرنسية يلقى من هذا املنطلق رواجا منقطع النظير في سوق فالتذرع بمصادمة ال

التعصب الجامح، والانتصار الالمشروط إلقصاء ألافكار املخالفة والتصورات غير املألوفة، دون تكلف عناء 

 البحث عن الحقيقة ومحاولة التعرف على آلاخر واستطالع بضاعته.

في هذا الصدد كلما حاولنا التعرف على موقف املنظومة القانونية الفرنسية فال عجب إذن أن تطالعنا  

من مختلف جوانب نظام ألاحوال الشخصية إلاسالمي عموما، ردة فعل جاهزة ال تكلف نفسها عناء البحث 

 تعن الحقيقة النسبية الكامنة في ثنايا تلك املؤسسات واملختبئة وراء خصوصيتها، وال تترك مجاال ملحاوال 

التفكير الهادئ في إمكانية قبول آلاخر والتعايش معه رغما عن الاختالف الذي يفترض أنه ال يفسد للود 

 قضية.

ومن هذا املنطلق، فإن هته املداخلة سوف تتطرق في مرحلة أولى لتحديد املفهوم الفرنس ي للعلمانية 

يا(، واج املغاربة املقيمين بفرنسا )ثان)أوال(، ثم بعد ذلك لتوضيح انعكاسات هذا املفهوم على شكل إبرام ز 

وذلك قبل التصدي لرصد موقع العلمانية الفرنسية من العلمانيات ألاوروبية )ثالثا(، والبرهنة على تعارض 

مع مبدأ الحرية الدينية )رابعا(، ومن ثم إلاقرار بعبثية إقحامها في موضوع إبرام زواج املغاربة  مرتكزاتها

 سا(.واملسلمين عموما )خام

 

 املفهوم الفرنس ي للعلمانية. أوال: تحديد

ال يمكن فهم هذا التصور الفرنس ي للعلمانية إال باستحضار الظروف التاريخية التي تمخض عنها، والتي 

تمثلت باألساس في صراع مستميت بين مشروع الدولة املدنية وفكرها املنبثق عن فلسفة الثورة الفرنسية، 

الدين الذين أثروا إلى جانب امللوك بشكل كبير في مجريات الحياة السياسية  وبين الفكر الكنس ي ورجال

 ما قبل الثورة. الفرنسية لعصر

وبناء على ذلك، فإنه ال يمكن استيعاب حقيقة العلمانية الفرنسية إال عبر قراءة واعية لطبيعة هذا 

يسة، ورجال الثورة الفرنسية الصراع الذي نتج عن شرخ تاريخي عميق بين امللكية املتحالفة مع الكن

املتشبعين بروح معاداة قيم الاستبداد والديكتاتورية وما يدور في فلكها من أفكار وطروحات كنسية الهوتية 

مغرقة في الانتهازية وشرعنة الطغيان وإلاطالقية، إلى الحد الذي أدى إلى رفع الثوار ملقولة "اشنقوا آخر ملك 

 على حد سواء. محدد استراتيجي في تعاملهم مع الدين والسلطة القائمةبأمعاء آخر قس"، واعتمادها ك

ومن هذا املنطلق، فإن نشوء وتطور املفهوم الفرنس ي للعلمانية قد جاء كرد فعل على ضيق الناس ذرعا 

بالدين الرسمي مللوك فرنسا وكنيستها، وتبلور بالتالي كمحاولة مستميتة إلقصاء كل مظاهر الدين وتجلياته 

الحياة العامة، إلى الحد الذي صارت معه العلمانية مرادفا لسياسة تروم بشكل منهجي إلى اضطهاد الدين  من

 واستئصاله والقضاء على كل تمظهراته العلنية.

فباستثناء العقيدة الصامتة للفرد، وما قد ينبثق عنها من أفكار وتصورات معبر عنها بالكلمة والرأي، فإن 

على الساحة  تضع على قائمة أولوياتها الحيلولة دون ظهور أي من تجليات الفكر الدينيالعلمانية الفرنسية 

 العمومية، وتعقب هذه التجليات وتقييدها إلى أبعد الحدود.

ـ لدرجة لم يعد معها لهذا  )(وهكذا، تكون العلمانية الفرنسية عبر تماهيها وتطابقها مع مفهوم الجمهورية

املفهوم أي معنى إذا تم تجريده من جلبابه العلماني ـ ومن خالل تطور صراعها التاريخي مع الدين املسيحي 

عموما والكنيسة الكاثوليكية خصوصا، قد انتهى بها املطاف إلى إجبار املعتقدات الدينية مؤقتا على الاختفاء 
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صيب نفسها كدين مدني جديد يستبد بدوره بالفضاءات والسياسات الاضطراري عن الساحة العامة، وتن

العامة، ويعيد إنتاج تجربة الاضطهاد الفكري والعقائدي باسم معابد ورسل وآلهة مدنية أخرى ال مجال 

 النتقادها أو عبادة غيرها.

 

 ا.بفرنسثانيا: انعكاسات املفهوم الفرنس ي للعلمانية على شكل إبرام زواج املغاربة املقيمين 

إن العلمانية الفرنسية باعتبارها تجسيدا لفلسفة تسعى إلى إبعاد الدين عن الحياة العامة، واستئصال 

أي مظهر من مظاهره على مستوى جميع املرافق العمومية، تتعارض تعارضا مطلقا مع إلاقرار بشرعية 

دينية ة أو إلى غيرها من املؤسسات الالشكل الديني للزواج، ومن ثم إسناد وظيفة إبرامه إلى املؤسسة الكنسي

  ألاخرى.

فمبدأ حيادية الدولة، ونزع الصبغة الدينية عن عمل املرافق العامة كان من نتائجه فك الارتباط 

العضوي الذي كان قائما بين الكنيسة ومرفق الزواج من جهة، باإلضافة إلى تجريم اللجوء للشكل الديني 

 نية من جهة ثانية.قبل استكمال إبرام الصيغة املد

وهكذا، فقد تم اعتماد مبدا فك الارتباط رسميا بين الكنيسة ومؤسسة الزواج ألول مرة في فرنسا بتاريخ 

بسحب  " سن قانون يقض يAssemblée législative" ، حيث قررت الجمعية التشريعية9210شتنبر  20

التابعين للكنيسة، قبل أن تعهد بها إلى " Clergéاختصاص مسك سجالت الحالة املدنية من رجال الدين "

 . )(ممثلة في البلديات ورؤسائها، وتكرس بالتالي تعويض الزواج الديني بالزواج املدني) (السلطات املدنية

، ثم بعد )(عدم اعتبار الزواج أكثر من عقد مدني 9129وفي وقت الحق، قررت الجمعية التأسيسية سنة 

" التي انتخبت لتحل محل الجمعية التشريعية، Convention nationaleذلك قررت الجمعية التأسيسية "

، صياغة تعريف جديد 9122أكتوبر  02و  9120شتنبر  09والتي حكمت فرنسا خالل الفترة املمتدة ما بين 

إقرار تعريف رسمي اعتبر  9120غشت  09بتاريخ  للزواج يتناسب مع املفاهيم املدنية الجديدة، حيث تم

منهما بالعيش املشترك، وإطعام وتربية ألاطفال  قتضاه اتفاقا بين رجل وامرأة، على أساس التزام كلالزواج بم

 .)(الذين قد يتولدون في هذا إلاطار

في صيغته التي جاء بها القانون  9230لسنة  )(من القانون املدني الفرنس ي 922هذا، وقد استعار الفصل 

بنصه على كون ضابط الحالة املدنية  9210يونيو  01قانون  ، نفس املنطق الذي أسسه92/30/9230عدد 

لجماعة سكنى أو إقامة أحد الزوجين في تاريخ إشهار الزواج، أو تاريخ إلاعفاء منه، يبقى لوحده مختصا 

 بإبرام الزواج بشكل علني.

القضاء  كل من وبناء على ذلك، صار مبدأ علمانية الزواج منذ ذلك الحين الذريعة الرئيسية التي يعتمدها

، وذلك على اعتبار )(والفقه قصد استبعاد الشكل الديني لزواج ألاجانب من التطبيق فوق التراب الفرنس ي

، التي اقتضت منذ قيام )(أن تفعيل املبدأ املذكور يهم ما يسمى باألسس التي يقوم عليها املجتمع الفرنس ي

 يا من دائرة اختصاص السلطات الدينية.الثورة الفرنسية سحب صالحية إبرام عقود الزواج نهائ

وهكذا، عمل قضاء املوضوع الفرنس ي على استبعاد الزواج الديني نهائيا من دائرة التطبيق، على الرغم 

من تكييف املقتضيات ألاجنبية املنظمة له في إطار فئة "املوضوع"، وذلك باعتباره مناقضا للنظام العام 

 .)(ية وحرية العقيدةالفرنس ي املبني على مبدا العلمان
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كما تبنت محكمة النقض الفرنسية نفس الرأي حينما اعتبرت أن إبرام الزواج حسب الشكل املنصوص 

عليه في القرآن الكريم يعتبر الغيا وباطال طبقا للقانون الفرنس ي، ناهيك عن إمكانية ترتيبه ملسؤولية 

 .)(نائيمن القانون الج 911الشخص الذي أبرمه جنائيا طبقا للفصل 

كما لم يتردد القضاء الفرنس ي إلى عهد قريب ـ بمناسبة قضية زواج أبرم طبقا لألعراف إلاسالمية ـ في 

التأكيد على ثبات موقفه السالف من الزواج الديني، رافضا ترتيب أي أثر قانوني على الزيجات التي تنشأ 

 م تلك الزيجات مجرد أشكال احتفالية ذاتإطاره، ومعتبرا كذلك جميع املظاهر واملالبسات املصاحبة إلبرا

 طبيعة خاصة. 

، ومحكمة الاستئناف )(وفي هذا الصدد قام كل من قضاء املوضوع بدرجتيه: محكمة الدرجة بباريس

، بتجريد الزواج املبرم طبقا "للعرف إلاسالمي" )(، وقضاء النقض ممثال في محكمة النقض)(بباريس

"Coutume musulmane قانوني، إضافة إلى رفض اعتبار إنهاء الطرفين للعالقة الناجمة عنه " من أي أثر

 Rupture de مجرد وضع حد لعالقة خليلين أو عشيقين" فسخا لعقد زواج أو حتى لخطوبة، بل

concubinage")(. 

 

 .ثالثا: موقع العلمانية الفرنسية من العلمانيات ألاوروبية

 séparation de l’Etatاسين هما فصل الدولة عن الكنيسة "ترتكز العلمانية الفرنسية على مفهومين أس

et de l’église" وحيادية الدولة "Neutralité de l’Etat بحيث يترتب عن املفهوم ألاول عزل تام للدين عن ،"

الحياة العامة وشؤون الدولة، في حين يقتض ي تفعيل املفهوم الثاني احتفاظ الدولة بنفس املسافة اتجاه 

واملذاهب الدينية السائدة، وضمانها لحرية العقيدة لكل املواطنين، بشكل يوحي بتجاهل الدولة  الديانات

 التام للمعتقدات الدينية.

وإذا كانت مسألة فصل املدني عن الديني توحي على مستوى الخطاب القانوني الفرنس ي بكونها الترجمة 

دينية، والصيغة الكونية الوحيدة إليجاد أرضية ألاسمى للديموقراطية الحقة، والتكريس ألامثل للحرية ال

مدنية ال دينية يتقاسمها الجميع، وتكون بمثابة حاضنة محايدة الحتواء اختالفاتهم السياسية وتناقضاتهم 

املذهبية، فإن واقع الحال السائد على مستوى ألانظمة القانونية املقارنة يفند هذا الطرح ويدحض مرتكزاته 

 .)(إلى حد كبير

لك أن تكريس الفصل الصارم بين الدين والدولة على الطريقة الفرنسية يجعل النموذج العلماني ذ

، ويكرس الاعتقاد بأن )(الفرنس ي متفردا إلى حد كبير باملقارنة مع النماذج املعمول بها في باقي الدول ألاوروبية

 .)(نموذجا من هذا القبيل صناعة يحوز الفرنسيون براءة اختراعها

الذي ال يعترف بأي دين، وال يمول أي نشاط ديني، وال يقر بالضوابط  الفرنس ي فالنموذج العلماني 

الدينية التي تتطلبها صحة بعض العقود والتصرفات، يبقى نموذجا يتيما على املستوى ألاوروبي وربما 

آلان التخلص من تركتها  ، التي لم تستطع لحد)(قياسا بتعدد وتنوع ألانظمة الجاري بها العمل ،)(العالمي

يخص درجة انفتاحها على الشأن الديني، وفيما يتعلق بدرجة فصلها  فيما تتمايز والتي ،)(الدينية بشكل تام

 .)(، وتلتقي في احتفاظها بمسافة كبيرة اتجاه التصور الفرنس ي)(الديني واملدني بين
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ة من طرف دول إلاتحاد ألاوروبي على ويعتقد جانب من الفقه أن التباعد الكبير بين الحلول املعتمد

مستوى الفصل بين الدولة والكنيسة، يؤشر بشكل جلي على انعدام أرضية أوروبية مشتركة بهذا الخصوص، 

 .)(كما يبعث على الاعتقاد بعدم إمكانية تبلور أي تصور مشترك ملسألة الفصل بين الزمني والروحي

ديث عن " متاهة من املقتضيات الدستورية املتعلقة وأمام وضعية كهاته، لم يتردد البعض في الح

، تضع دهاليزها )("Labyrinthe de dispositions constitutionnelles relatives à la religion" بالدين"

يختلف بعضها عن  )("des laïcités européennes" املستكشف في نهاية املطاف أمام "علمانيات أوروبية"

كما لم يتردد البعض آلاخر في الحديث عن فئتين من الدول ألاوروبية فيما يخص التصور الخاص  .البعض

بفصل الدين عن الدولة: فئة تتبنى رسميا الدين كبنية تحظى باعتراف دستوري صريح كما هو الحال 

ين الزمني والروحي ب بالنسبة لليونان والدانمارك وبريطنيا، وفئة أخرى تتبنى نظاما ذا طبيعة تميل إلى الفصل

 . )(كالبرتغال وهولندا وبلجيكا واللوكسمبورغ وأملانيا وإسبانيا وإيطاليا وإيرلندا وفرنسا

كما تقدم لنا ممارسات الدولة الفرنسية نفسها نموذجا متميزا لتداخل الزمني والروحي، استثناء من 

-Alsaceنى جهة "ألالزاس ـ موزيل" "الفصل الصارم بينهما الذي تؤسس له علمانيتها املعلنة، حيث تتب

Moselle.نموذجا فريدا على هذا املستوى، وصيغة مختلفة لتدبير العالقة بين الدين والسياسة " 

"، "الرين السفلي" Haut-Rhinففي دائرة نفوذ هته الجهة املكونة من ثالثة أقاليم هي: "الرين العلوي" " 

"Bas-Rhin موزيل" "" التابعين ملنطقة ألالزاس، و"الla Moselle املكون ملنطقة "ال موزيل"، يتمتع الكاثوليك "

املتعلق بفصل الكنيسة عن  9132استثناء من مقتضيات قانون -  )(والبروتيستانت واليهود دون املسلمين

 1801.بوضع قانوني خاص منذ سنة  - )(الدولة

، فإن الوضع الخاص 9191لها سنة  واسترجاع فرنسا 9223وعلى الرغم من ضم أملانيا لهذه الجهة سنة 

بها لم يتأثر، بل تم تكريسه على العكس من ذلك رسميا بواسطة رأي استشاري في املوضوع، أكد من خالله 

، فضال عن )(مجلس الدولة الفرنس ي على استمرار سريان النظام الخاص بها وإنتاجه لكافة آثاره القانونية

لى صيانة هذه الخصوصية والحفاظ عليها، كان آخرها املرسوم صدور عدة قوانين الحقة أكدت بدورها ع

 .)(املتعلق بالديانات السائدة في تلك الجهة 0393 يناير 93املؤرخ في 

مادة إجبارية في التعليم الابتدائي  وبمقتض ى هذا الوضع الخاص، فإن تدريس الدين يتم باعتباره

تعويضها  من هذه املادة، وإعفاء تالميذ إلاعدادي منها مع وإلاعدادي، مع إمكانية إعفاء تالميذ الثانوي كلية

بدروس في ألاخالق، استجابة لطلب في املوضوع يتقدم به أولياء ألامور. كما يتم بمقتض ى هذا الوضع أيضا 

تدريس العلوم الدينية في كليتين عموميتين إحداهما كاثوليكية وألاخرى بروتيستانية، تابعتين لجامعة 

"، وكذا في وحدة التكوين والبحث في العلوم Marc Bloch (Strasbourg 2)" "0ستراسبورك  "ماك/بلوش ـ

 " املتمركزة بمدينة "متز". Paul-Verlaineإلانسانية والفنون التابعة لشعبة الديانات بجامعة "

بقيمة تعترف للدبلومات التي تسلمها  للكنيسة التي وفي حين تبقى الكلية الكاثوليكية تابعة مباشرة

"، فإن كال الكليتين تعتبران وحدتين وطنيتين للتكوين والبحث، كما Valeur canoniqueدينية "/حقوقية

 في مجال علوم ألاديان. "Diplomes d’Etatتعتبر الدبلومات املسلمة من طرف كلتيهما دبلومات وطنية "

زانية ا يتقاضون رواتبهم من امليوفضال عن ذلك، فإن رجال الدين املنتمين لألديان الثالثة املعترف به

عن طريق وزارة الداخلية، ناهيك عن إمكانية حصولهم على تعويضات عن البطالة. كما  )(العامة للدولة

 . )("Catégorie Aحظيت هذه الرواتب مؤخرا بزيادة جعلتها تواكب رواتب املوظفين من فئة "أ" "



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  345  - 

" بواسطة مرسوم يتخذه رئيس Metzميتز " وفي الوقت الذي يتم فيه تعيين قس ستراسبورك وقس 

ورؤساء  "Grands Rbbinsبعد استشارة الكنيسة الكاثوليكية، يبقى تعيين كبار ألاحبار" )(الجمهورية

" البروتيستانية واليهودية وأعضائها من اختصاص الوزير ألاول، كما يعود تعيين باقي Consistoires" املجالس

 Bureau central des" عن طريق املكتب املركزي للديانات الداخلية عموم رجال الدين الختصاص وزير

cultesونظرا للوضعية الخاصة التي )("، الذي يعنى بتتبع مختلف الجوانب املتعلقة بالشأن الديني عموما .

" ميتز تخضعان évêchéوأسقفية " " سطراسبوركarchidiocèse ، فإن مطرانية "9239ينص عليها اتفاق 

 .)(مباشرة لسلطة الكنيسة عوض خضوعهما لسلطة دينية جهوية

واعتبارا الستثناء أزيد من مائة ألف مسلم يعيشون في هذه الجهة من الاستفادة من نفس الحقوق الدينية 

عبر  املشار إليها أعاله، لم يتردد أحد السياسيين في املطالبة رسميا بتمكينهم من ذلك املعترف بها للديانات

 ، الفتا الانتباه إلى ضرورة تفعيل مبدأ)(التقدم باقتراح قانون في املوضوع أمام الجمعية العامة الفرنسية

ملعترف بنفس الحقوق امساواة الجميع أمام القانون بهذا الخصوص، وتمتيع املسلمين باعتبارهم مواطنين 

 .)(بها لباقي الفرنسيين نظرا لتحملهم لنفس الواجبات العامة املفروضة على الجميع بدون تمييز

ولعل مطالبات كهته هي التي كانت وراء تهيئة أول مقبرة إسالمية بفرنسا بتمويل عمومي في مدينة 

، علما بأن )(اص لجهة "ال لزاس/الموزيل"، تطبيقا ملقتضيات النظام الخ0390فبراير  32ستراسبورغ بتاريخ 

القانون الفرنس ي يمنع بحجة علمانية الدولة إقامة مقابر خاصة بعقيدة معينة، ويجيز في مقابل ذلك ـ  

تلطيفا لهذا املبدأ ـ لرؤساء البلديات إحداث مربعات دينية خاصة بكل عقيدة على حدة داخل القابر، مع 

 .)(يزة للديانات على ألاجزاء املشتركة للمقبرةمنع تعليق الرموز الدينية املم

وأمام تواتر ألامثلة وألادلة على نسبية مبدا الفصل بين سلطة الدولة والكنيسة، ومدى التداخل القائم 

بين الزمني والروحي سواء في العالم الغربي أو في غيره من الديمقراطيات ألاخرى، تتضح جليا أهمية الدور 

اعتباره محددا أساسيا لسوسيولوجية التجمعات إلانسانية وديناميتها، وعنصرا بالغ الذي يلعبه الدين ب

ألاهمية فيما يخص تأطير السلوكات الخاصة لألفراد، لدرجة يستعص ي معها حصره في دائرة الاهتمامات 

  ) . (الشخصية، وقسره بالتالي على مغادرة الساحة العامة

 ؟)(النقدية في الواليات املتحدة ألامريكية عبارة " في هللا نثق"وإال، فهل من الصدفة أن تتضمن القطع 

وهل يمكن اعتبار العالقات املالية القائمة حاليا في أوروبا بين الدول وكنائسها املختلفة، والتي تتخذ صورا 

 معنى المتعددة تتراوح بين الدعم املباشر للكنائس وإقرار ضرائب تستفيد هذه ألاخيرة من ريعها، مجرد واقع 

؟ وهل تم تصدير الدستور ألاوروبي عبثا بالتأكيد على اعتماد شعوب أوروبا إلرثها الثقافي والديني )(له

وإلانساني، كمصدر إلهام لتطوير القيم العاملية وحقوق إلانسان الراسخة والغير القابلة للتصرف، 

 ؟)(باإلضافة للحرية والديمقراطية واملساواة ودولة القانون 

" الفرنسية دليال قاطعا على عدم وجود la Moselleشكل الاستثناء الذي تجسده منطقة "الموزيل" "أوال ي

أي تهديد للعلمانية الفرنسية العتيدة؟ أوال يعتبر كذلك تعليق الصلبان في املدارس العمومية لهذه املنطقة 

الجمهورية املصونة؟ أليس  شاهدا على خلو هذه املمارسة من أية خطورة دينية يمكن أن تس يء إلى القيم

جديرا بالتمعن والتفكير الهادئ املوقف املوضوعي الذي عبر عنه أحد الكتاب فيما يتعلق بالتعامل املزدوج 

الذي يخص به املجتمع الفرنس ي كال من قضية الحجاب واملظاهر العديدة للتدين املسيحي بفرنسا؟ ألم يكن 

ر عن استغرابه من افتعال الكثير من الجدل حول مسألة الكاتب قمة في الصدق والشفافية حينما عب

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAch%C3%A9_de_Metz
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الحجاب، في الوقت الذي ال تثار فيه من قريب أو بعيد مظاهر التدين املسيحي وغيرها من الظواهر املصادمة 

 ؟)(للعلمانية ـ التي قدرها باآلالف ـ في إقليم "ال موزيل" وفي مناطق أخرى من التراب الفرنس ي

" بمناسبة وفاة Notre-Dame de Parisله لتبرير إقامة جنازة وطنية داخل كنيسة "وأي تفسير يمكن قبو  

؟ وكيف يمكن من جهة أخرى تبرير وجود أحزاب أوروبية ذات مرجعية )(أحد رؤساء الجمهورية الفرنسية

ار في إطار دول ترفع شع ولها تمثيلية في البرملان ومشاركة في الحكومة، )(دينية، يتعدى عددها الستين

العلمانية والقطع مع الدين وفصله عن الدولة، كحزب الشعب املسيحي بالدانمارك، والحزب الديمقراطي 

، والحزب )(املسيحي بفنلندا، وحزب الشعب املسيحي بالنرويج، والحزب الديمقراطي املسيحي بالسويد

شعبي لشعبي والحزب الاملسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الشعبي بفرنسا، والحزب الديمقراطي ا

بإسبانيا، والحزب إلانجيلي السويسري والحزب الديمقراطي املسيحي بسويسرا، والحزب الشعبي املسيحي 

 ؟)(ألخ…الاشتراكي باللوكسمبورك، وحزب النداء الديمقراطي املسيحي بهولندا

ا وبسط الديني ماليوكيف يمكن للمرء أن يستوعب استمرار الدولة الفرنسية في دعم مؤسسات التعليم 

رقابتها عليها؟ وكيف له أن يتصور تقديم الدولة الفرنسية لدعم مالي مهم قصد إحداث هيئات دينية 

"، ومؤتمر القساوسة الكاثوليك Conseil français du culte musulmanكاملجلس الفرنس ي للدين إلاسالمي "

"conférence des évêques catholiquesوتيستانية لفرنسا ""، والفدرالية البرFédération protestante 

de France" واملجلس إلاسرائيلي ،"Consistoire israélite"  ؟ 

" Aumôneriesوهل من مغزى لتخصيص الدولة الفرنسية العتمادات مهمة لتمويل مهام إلارشاد الديني "

بار هذه املهام خدمات داخل مجموعة من املؤسسات العمومية كاملستشفيات والثكنات والسجون، واعت

عمومية؟ وما الغاية من احتفاظ الدولة الفرنسية بعالقات مع املجموعات الدينية عن طريق تدخالت املكتب 

، ودور الوساطة الذي ) (" التابع لوزارة الداخليةBureau central des cultesاملكلف بالعبادات " املركزي 

 يلعبه مجلس الدولة الفرنس ي؟

تدبير الدولة إلشكالية التمييز بين ألاموات حسب عقيدتهم بمناسبة دفنهم، وذلك  وكيف يمكن فهم 

في هذا الشأن لرؤساء الجماعات الذين تبقى لهم صالحية إحداث املربعات الدينية  )(بإسناد سلطة تقديرية

"Carrés confessionnelsزل عن " الخاصة بكل ديانة، والتي تمكن من دفن معتنقي كل دين على حدة بمع

 ؟)(غيرهم من أتباع ألاديان ألاخرى 

 

 التعارض القائم بين العلمانية الفرنسية والحرية الدينية. :رابعا

يميز الفصل التاسع من الاتفاقية ألاوروبية الخاصة بحقوق إلانسان والحريات ألاساسية، املتعلق بحرية 

جانب الحرية، أحدهما داخلي باطني يعنى بالالفكر والضمير والدين، بين مستويين اثنين تندرج ضمنهما هذه 

الاعتقادي إلايماني الصرف الذي ال يطفو على ساحة الحياة العامة، ويمكن لصاحبه أن يبقيه حبيس 

عقيدته، بينما آلاخر خارجي ظاهر يعنى باملمارسات والسلوكات املعلنة التي تلتمس لها دوما متنفسا أو موطأ 

 قصد إلافصاح عن نفسها وترجمة خلفياتها الباطنية على أرض الواقع.قدم على سطح الحياة العامة، 

هذا، ويندرج ضمن املستوى ألاول حسب الفصل التاسع املذكور حق الشخص في تبني أي فكر أو دين أو 

عقيدة يشاء، وكذا التخلي بشكل حر عن أي قناعة أو دين سبق أن تبناه بمحض إرادته. كما يندرج ضمن 

حق الشخص في التعبير عن قناعاته الباطنية دينية كانت أم فكرية وإلافصاح عنها بكل حرية،  املستوى الثاني
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بشكل فردي أو جماعي وبطريقة ظاهرة أو مستترة، سواء عن طريق العبادة أو التعليم أو املمارسات أو 

 .)(الشعائر

والالفت للنظر أن صياغة الفصل التاسع قد حصرت مجاالت التعبير عن القناعات الدينية في العبادة 

والتعليم واملمارسات والشعائر، مع بقاء التساؤل مطروحا حول املقصود بدقة من هذه املجاالت ألاربعة، 

 وحول مصير إلافصاح عن هذه القناعات وممارستها في مجاالت أخرى غيرها. 

كان من املسلم به أن احترام الحرية الدينية ملجموع املواطنين املنتمين لدولة واحدة، بشكل تام  وإذا

ومطلق ودون قيد أو شرط، وعلى جميع مستويات القوانين الجاري بها العمل، يعتبر أمرا بعيد املنال إن لم 

ها ات ألاربع التي أوردتنقل مستحيال، فإن ذلك ممكن بدون شك على مستويات عدة يفوق عددها املستوي

على سبيل الحصر الفقرة الثانية من الفصل التاسع من الاتفاقية ألاوروبية الخاصة بحماية حقوق إلانسان 

 والحريات ألاساسية.

على ألاقل باألحوال الشخصية لألجانب في  أال يمكن والحالة هته القول باندراج جميع املعطيات الخاصة

ينية"، واعتبارها بالتالي رديفا للتعبير عن الحرية الدينية، خصوصا إذا علمنا أن إطار خانة "املمارسات الد

الدين ـ في الوقت الراهن وبالنسبة لعدد كبير من املتدينين من مختلف الديانات بما فيهم املسلمون ـ ال زال 

 صية؟ عات الشخيلعب دورا بالغ الحساسية في تحديد أنماط السلوكات، ويشكل أساسا قويا لتأطير القنا

وفي حالة الجواب على هذا السؤال بالنفي، والحكم بعدم اندراج املعطيات الخاصة باألحوال الشخصية  

"، فهل يبقى للتعبير عن الحرية الدينية Pratiques religieuses" لألجانب في إطار خانة "املمارسات الدينية"

ممارسة قناعاتهم، في مجال يعتبر بالغ الالتصاق معنى يذكر إذا ما تم إرغام ألافراد على التخلي عن 

 بشخصياتهم وبالدائرة الضيقة لحياتهم اليومية؟

إن املفهوم الواقعي للحرية الدينية يقتض ي بدون شك إما إعادة صياغة الفصل التاسع املذكور بما يتالءم 

الدينية،  تعبير عن الحريةمع تكريس تطبيق نظام ألاحوال الشخصية باعتباره مكونا من مكونات الحق في ال

 وإما تأويله بالشكل الذي يؤدي إلى هذه النتيجة.  

وهكذا، فإذا كان املستوى التعبيري للحرية الدينية يمثل النواة الصلبة التي ال يبقى بدونها أي معنى يذكر 

، ناعاتهالحرية، وال يستقيم في غيابها أي كالم عن معنى الدين كمحدد لعقيدة الشخص وق ملفهوم هذه

املعنى الحقيقي للحرية الدينية ال يقتض ي فقط التعبير عنها من  فإن ،)(وكإطار موجه لسلوكاته وتصرفاته

أو أمام أوالئك  طرف الشخص خفية أو علنا، بشكل فردي أو جماعي، أمام الذين يشاطرونه نفس القناعات

الناس بصحة وسالمة املعتقدات التي الذين يتبنون قناعات مخالفة، بل يتعداه إلى محاولة إقناع عموم 

 .)(يؤمن بها، والترويج لها بكل حرية والتخلي عنها كلما رأى ذلك مناسبا

فإذا لم يكن في مقدور ألافراد إلافصاح عن أبسط قناعاتهم الدينية متمثلة في ارتداء أنماط خاصة من 

أيام معينة للراحة والاحتفال،  معلومة من ألاطعمة فقط دون غيرها، وتخصيص أصناف اللباس، واستهالك

فكيف يمكن الحديث والحالة هته عن حرية التعبير عن العقيدة الدينية؟ وهل يبقى بعد ذلك مجال للقول 

 بحرية الشخص في التقيد بأحكام دينه وإخضاع سلوكاته العملية لتعاليم وأوامر هذا الدين؟

الدولة الفرنسية في وجه بعض أشكال التعبير  ومن جهة أخرى، فإنه ال معنى قطعا إلشهار مبدأعلمانية

عن الحرية الدينية، وكأننا أمام تراتبية صارمة وواضحة بين مبدأين يكتس ي كالهما قيمة دستورية، على 

الحرية الدينية، في حين أن العلمانية تفيد حسب إحدى  العلمانية على مبدأ النحو الذي يوحي بسمو مبدأ
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الجهاز إلاداري اتجاه جميع الديانات، وضمانه بشكل متساو ملمارسة الحرية الدينية تأويالتها املستنيرة حياد 

بشكل كامل لجميع املواطنين على حد السواء، خصوصا إذا علمنا أن قرارا للمحكمة ألاوروبية لحقوق 

ة لغير لنسباعتبار الدين مكسبا ثمينا بالنسبة للمؤمنين كما با ،  لم يتردد في9110ماي  02إلانسان صدر في 

العناصر املكونة لهوية املؤمن، ومحددا  من امللحدين واملشككين وغير العابئين، وعنصرا أساسيا من املؤمنين

للمجتمع الديمقراطي يتعين على الدولة ضمان الحرية  أساسيا لطريقة تصوره للحياة، ومرتكزا أساسيا

 .)(املرتبطة به

لفكرة التعبير عن الحرية الدينية في خضم بيئة قانونية موسومة إن إيجاد موطئ قدم ثابت ومقبول          

بفصل بين السلطة السياسية والشأن الديني، وترفع الدولة فيها شعار الحياد اتجاه جميع الديانات، يمر 

تتهيب من التدين، وتحرص على  بالضرورة عبر التخلي عن العلمانية "القتالية" باعتبارها دينا لدولة ال دينية،

باعتبارها مجرد دين - ، وتبني مفهوم العلمانية املتسامحة )(إقصاء كل مظاهره التعبيرية من الساحة العامة

التي تشكل حاضنة متوازنة لجميع العقائد، وتوفر إطارا مؤسساتيا ) - (يتعايش مع غيره من ألاديان ألاخرى 

بشكل ال يولد أي شعور لدى املتدينين الخاصة بكل ديانة،  لتعايش ألاقليات املختلفة ولتطور التعبيرات

بسعي الدولة لحصر معتقداتهم في الفضاء الشخص ي متمثال في مجاالت القناعة والضمير والتفكير املثالي 

 دون سواها.

وبناء على ما سلف، فإنه ال يمكن أن يتأتى إنزال الحق في التعبير عن الحرية الدينية املنزلة التي يستحقها 

ا قيمة دستورية ال تناقش، إال عن طريق عدم تمكين العلمانية كمبدأ دستوري من الهيمنة باعتباره مبدأ ذ

على باقي املبادئ الدستورية ألاخرى التي ال تقل عنها أهمية وفاعلية في تأطير الحقل القانوني، ومنها على 

 الخصوص حرية التعبير الديني، وضبط مختلف أبعادها وتأويالتها.

والحالة هته، ال يفسح أمام املشرع أدنى إمكانية الستبعاد تطبيق حرية أساسية تتمتع  فدسترة العلمانية

بقيمة دستورية مماثلة أو الانتقاص من تطبيقها، بل يقتض ي على العكس من ذلك بحثا رصينا عن  أيضا

خر بحجة آلا  صيغة توفيقية تضمن تفعيال متوازنا لكال املبدأين، وتؤدي إلى عدم تكريس هيمنة أي منهما على

 .)(الدستور نفسه علوية ال يعترف بها

" الذي يعتبر في حد ذاته Principe de l’unité constitutionnelleذلك أن مبدأ الوحدة الدستورية "

نقيضا ألي مفهوم يؤسس لوجود تراتبية بين املبادئ الدستورية املختلفة، أو سمو بعضها على البعض 

ال مثل هذه التأويالت الشاذة، ويؤسس على عكس ذلك لعالقة متساوية بين آلاخر، ال يجيز بحال من ألاحو 

جميع املبادئ والحقوق والحريات التي ارتقى الدستور بها إلى مرتبة عليا، بمجرد التنصيص عليها وتضمينها 

 في الوثيقة القانونية ألاسمى على مستوى الدولة.

شأنه في  ، يبقى على مستوى القيمة القانونية مبدأإن العلمانية كمفهوم تم تكريسه دستوريا في فرنسا

 .شأن باقي املبادئ واملفاهيم التي قد تنافسه على الساحة، ومنها حرية التعبير الدينية على الخصوص ذلك

، )(بل إن هذا املفهوم الذي لم يرتق إلى املستوى الدستوري على صعيد جميع الدول ألاوروبية باستثناء فرنسا

 سه ال املواثيق املنشئة للمجموعة ألاوروبية وال تلك املؤسسة لإلتحاد ألاوروبي، وال حتىوالذي لم تكر 

وجبت أقلمته مع مفهوم الحق في التعبير عن الحرية الدينية الذي  ،)(الاتفاقية ألاوروبية لحقوق إلانسان

ال يجادل فيها مجادل  قةتتبناه تلك الدول جميعها بما فيها فرنسا، وتعترف بدستوريته، وتوليه مكانة مرمو 

 عبر انخراطها في معاهدات تسمو على دساتيرها.
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فال غرابة أن يتطلب مفهوم العلمانية كمبدأ فضفاض له تأويالت وتطبيقات مختلفة وأحيانا متباعدة، 

إعادة صياغة تتماش ى مع ما يقتضيه إلاعمال الطبيعي واملقبول ملبدأ الحق في التعبير عن الحرية الدينية، 

ملنصوص عليه في جل الاتفاقيات واملواثيق الدولية والجهوية، والغالبية العظمى من الوثائق الدستورية ا

 العاملية.

وال جرم إذن أن إعادة صياغة مفهوم العلمانية عموما، ومفهومها الفرنس ي على وجه التحديد، يحملنا 

ا، وذلك بالشكل الذي يتالءم مع نص على ضرورة مراجعة مفهوم الحرية الدينية بمعناها السائد في فرنس

وروح الفصل التاسع من الاتفاقية ألاوروبية لحقوق إلانسان، وما تقتضيه هذه املراجعة من ضرورة إعادة 

 .)(الاعتبار للشق التعبيري من هذه الحرية، وما يرتبط به من آثار وتداعيات على مستوى الفضاء العمومي

ة تروم تصحيح مفهوم العلمانية، التي هي في أحد تجلياتها تعبير عن كما أنه ال شك في مشروعية كل قراء

بالقدر الذي يعيد الاعتبار للحق في  الحياد الديني للدولة واحتفاظها بنفس املسافة اتجاه ألاديان، وذلك

ان ك التعبير الديني، ويضمن لجميع املتدينين الاستفادة منه بشكل مقبول أيا كانت عقيدتهم الدينية، وكيفما

 )(توجههم املذهبي.

كما أن تصحيح مفهوم العلمانية من جهة أخرى، يقتض ي أيضا إعادة النظر في عالقة الفصل بين السلطة 

السياسية والشأن الديني، بالشكل الذي يتيح لبعض مظاهر الحرية الدينية إيجاد فرصة لإلفصاح عن 

حقوق والحريات ذات الصلة بها، دون أن نفسها بشكل معقول، يمكن املتدينين من ممارسة جملة من ال

والتخلي عن مؤسساتهم التي يعتقدون أنها ملزمة  يكونوا مجبرين على تبني املفهوم العلماني املتعلق بها قسرا،

 .)(لهم، والتي يجد واجب احترامها أساسه في صميم قناعاتهم الدينية

إطار دولة علمانية، تحتكم في جميع شؤونها وإذا كان واقع الحال يوحي باستحالة تعميم هذا التصور في 

على الطريقة الفرنسية، فإن اعتماده بالنسبة  لقوانين مدنية منسلخة من أي بعد ديني أو اعتبار عقائدي

لألجانب وتحديدا فيما يتعلق بنظام أحوالهم الشخصية يبدو أمرا بالغ اليسر والسهولة، وال يتطلب سوى 

التشكل والنمو في إطار الاعتقادات الدينية للمعنيين باألمر، وطبقا لألشكال تمكين مؤسسات هذا النظام من 

التي توافق قناعاتهم الراسخة، حفاظا على حقهم في التعبير عن حريتهم دينية، وترسيخا لشعورهم باحترام 

 الدولة لهذه الحرية.

 

 .خامسا: عبثية إقحام العلمانية في موضوع إبرام زواج املغاربة واملسلمين

إن عبثية إقحام العلمانية في موضوع إبرام زواج املغاربة واملسلمين، تجد تبريرها من جهة، في املمارسة   

ألاوروبية التي تتجاهل في جزء منها مسألة "إلابرام املدني" للزواج، والتي إما تعهد به حصريا إلى هيآت دينية 

يني أو املدني، ومن جهة أخرى، في عدم قدرة الفكر وإما تخير الراغبين في إبرام زيجاتهم بين الشكلين الد

 الفرنس ي الواقع تحت تأثير العقيدة املسيحية، على إدراك طبيعة الزواج إلاسالمي وحقيقته.

ففيما يتعلق بعلمنة الزواج في أوروبا كوجه من أوجه علمنة الحياة العامة عموما، فإن استقراء الواقع 

ودية هذه الظاهرة، اعتبارا ملحدودية الدول التي سلبت الشكل الديني القانوني والسوسيولوجي يؤكد محد

للزواج قوته القانونية وأحلت محله الشكل املدني إلاجباري، ونظرا الرتفاع عدد ألاشخاص الذين ال زالوا 

يفضلون الزواج الديني على الزواج املدني، ويحرصون على اعتماده كوسيلة مثلى لتكريس شرعية معاشرتهم 

 لزوجية.ا
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في دول أوروبا  9113زيجة تم إبرامها سنة  0033.333، فإنه من مجموع )(وحسب بعض إلاحصائيات

باستثناء تلك التي استقلت حديثا عن إلاتحاد السوفياتي، فإن ستين في املائة أبرمت في دول ال تعترف إال 

ج الديني إلى املائة في دول تعترف بالزوا بالزواج املدني كشكل منتج لآلثار القانونية، في حين أبرمت أربعون في

جانب الزواج املدني.  كما أن أزيد من نصف زيجات النوع ألاول قد تم إبرامها دينيا بعد عقد القران مدنيا، 

وأزيد من ثلثي زيجات النوع الثاني قد تم إبرامها مباشرة طبقا للشكل الديني؛ الش يء الذي يمكن معه القول 

ي املائة من مجموع الزيجات ألاوروبية قد تم إبرامها أمام رجال الدين، إما عقب الزواج إن أزيد من ستين ف

املدني إلاجباري، وإما مباشرة عبر اختيار اللجوء طواعية للشكل الديني، في الحالة التي يتمتع فيها هذا الشكل 

 بنفس القوة القانونية املعترف بها للشكل املدني.

الديني قد عرف تراجعا ملحوظا في أوروبا، فإنه ال بد من التأكيد على كون موقف وإذا سلمنا بكون الزواج 

الدول ألاوروبية هذا املستوى قد تراوح بين عدم الاعتراف مدنيا بأي من آثاره وبين إقراره رسميا إلى جانب 

ى طرفي جنوبية علالزواج املدني، حيث تتمركز كل من أوروبا الغربية والوسطى من جهة وأوروبا الشمالية وال

 .)(نقيض بهذا الخصوص

ففي الوقت الذي وضعت فيه بعض دول أوروبا الشرقية حدا للزواج الديني كمؤسسة تنتج آثارا مدنية 

معترفا بها، تحت تأثير الثورة الشيوعية واملد الاشتراكي، وسلكت أوروبا الغربية موقفا مماثال تحت تأثير 

ي في أوروبا الشمالية والجنوبية منتجا لكافة آثاره املدنية، إلى جانب الزواج الثورة الفرنسية، ظل الزواج الدين

 . )(املدني الذي تم اعتماده تحت تأثير الفلسفات والتصورات الجديدة ملؤسسة الزواج

ففي أوروبا الشمالية )بريطانيا وأيرالندا والدول إلاسكندنافية( التي لم تعرف أبدا إلغاء للزواج الديني 

للعالقات الرسمية السائدة بين الدولة والكنيسة، وحيث مازال رجال الدين يمسكون سجالت الحالة نظرا 

املدنية، لم يتم اعتماد الزواج املدني إال كبديل اختياري للزواج الديني. ونفس الش يء بالنسبة لدول أوروبا 

تمتع لقوية، حيث ال زال الزواج الديني يالجنوبية )إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان( ذات النزعة الدينية ا

 .    )(بوجود قانوني إلى جانب نظيره املدني، وذلك بمقتض ى اتفاقيات كنسية سارية املفعول إلى اليوم

إلى جانب  9129سنة  ذلك أنه رغم تبني الزواج املدني في اليونان على سبيل املثال كشكل اختياري جديد

ل هذا التاريخ الشكل إلاجباري والوحيد، فإن نسبة املتزوجين مدنيا سنة الزواج الديني الذي كان يمثل قب

العقيدة  للمتزوجين دينيا، اعتبارا لكون  ٪13مقابل  من مجموع املتزوجين ٪93لم تتجاوز  9122

 . )(ألاورتودوكسية تشكل مكونا هاما من مكونات الهوية الوطنية

اقع تحت وطأة تأثير الثقافة املسحية، يكاد أال يكون ومن جهة أخرى، فإن الفكر القانوني الفرنس ي الو 

قادرا باملرة على إدراك طبيعة عقد الزواج إلاسالمي، الذي ال مكان على إلاطالق فيما يخص إنشائه ألي شكل 

  )(وألية سلطة دينية أو مقدسة.) (رسمي

الزواج إلاسالمي عن الذين يقطعون باستقالل مضمون  والكتاب القالئل، )(فباستثناء بعض املفكرين

شكله على خالف ما هو سائد في أوساط الفكر املسيحي، ألامر الذي ينسجم مع رضائية هذا الزواج ومدنيته 

، وفقط )(ومكان إبرامه )(كلما توفر رض ى طرفيه، أيا كان شكله ()  وانعقاده حتى بالوكالة وطابعه التعاقدي

اجة الستعمال عبارات أو صياغات يطغى عليها الطابع ، ودونما ح)(يفيد املوافقة والقبول  بواسطة ما

فإن الغالبية العظمى لرجال الفقه والقضاء بفرنسا يستعص ي  ،)(الطقس ي والداللة الاحتفالية البروتوكولية

، اعتبارا لتشبع وعيهم وإدراكهم القانوني بفكرة )(عليهم إدراك خصوصيات عقود الزواج املتعلقة باملسلمين
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ال يمكن أن يتم إال بتدخل من رجال الدين ومباركتهم،  - طبقا الشتراطات عقيدتهم  -ج املتدينينمؤداها أن زوا

 "Sacrémentsوطبقا لطقوس ومراسيم احتفالية ال يمتلك غير الكهان والقساوسة أسرارها املقدسة "

 .)(لالنفصامقيام عالقة قوية تستعص ي على التجزيء وغير قابلة  وبركاتها إلالهية، ويترتب عنها

يبرره على مستوى الطبيعة  والواقع أنه إذا كان تشكل الوعي القانوني الفرنس ي بهذا الخصوص له ما

فإنه  الدينية الخاصة للزيجات املسيحية، والتي تجعل من إبرام هته الزيجات اختصاصا محجوزا للرهبان،

تبرير إسقاط تصورات من هذا القبيل على إلاطالق يمكن التماسه على مستوى الشريعة ل ال ش يء باملقابل

 .)(على عقود الزواج إلاسالمية

وال بد من إقامة فصل بهذا الخصوص بين كل من الزواج الكاثوليكي وألاورتودوكس ي من جهة، والزواج 

ومفهوم مؤسسة الزواج  بطبيعة طقوسهما منهما عن آلاخر كل البروتيستانتي من جهة أخرى، واللذين يتميز

دى كل منهما. فبالنسبة للكنيستين الكاثوليكية وألاورتودوكسية، يبقى الزواج سرا مقدسا وفلسفتها ل

خاضعا للقانون الكنس ي، ال يمكن لغير رجال الدين إدراك بواطنه وتوثيق عراه، وال يملك أحد إمكانية حل 

واج املدني الذي ف بالز رابطته ألابدية بطالق أو بغيره. وتأسيسا على ذلك فإن الكنيسة الكاثوليكية ال تعتر 

يبرمه ضابط الحالة املدنية، مثلما ال تعترف بعض ألانظمة القانونية )كالنظام الفرنس ي( بالزواج الديني الذي 

مطلقا بحل  تسهر عليه الكنيسة، وال ترتب عليه بالتالي أي آثار مدنية. كما ال تقبل الكنيسة الكاثوليكية

ثم ترفض رفضا باتا إعادة تزويج ألاشخاص الذين سبق لهم الزواج  رابطة الزواج وتطليق املتزوجين، ومن

 .)(دينيا، وذلك بالرغم من حصولهم على طالق مدني واعتبارهم غير متزوجين اتجاه القانون املدني

وفي مقابل هذا التصور ملؤسسة الزواج، تقر الكنيسة البروتيستانتية بصحة عقود الزواج املدنية في 

إلابرام املدني للزواج كشرط لصحته، وتقبل بإعادة تزويج املطلقين، وال ترى في عملية  الدول التي تشترط

ال يجوز اعتبارها سرا مقدس، ويمكن عند  "Bénédictionإبرام الزواج أمام رجال الدين أكثر من مباركة "

 .)(الضرورة الاستغناء عنها نظرا لكونها اختيارية

الكنس ي أن املسيح عيس ى عليه السالم قد ارتقى بالزواج إلى مرتبة وفي الوقت الذي يعتبر فيه القانون 

من ألاسرار املقدسة السبعة التي ال يمتلك مفاتيحها  " ، وجعل منه واحداSacrément" )(السر املقدس

الكنيسة، ال تعتبر الشريعة إلاسالمية قيام عقد الزواج أكثر من مجرد التقاء إرادتين،  سلطة وبركاتها غير

  عنه ميثاق بين رجل وامرأة على أساس إلاحصان والعفاف واملودة والرحمة وتكثير سواد ألامة. ينتج

كما أنه في الوقت الذي ينص فيه القانون الكنس ي على استحالة قيام رابطة الزوجية بين املسيحيين 

رار الكنيسة بمثابة سر من أس املعتبرة أيضا - "Baptêmeالذين خضعوا لعملية التسمية أو التعميد "

التزويج الذي يتم في الكنيسة بين  ، وعلى بطالن)(بدون الخضوع لطقوس الزواج الديني-  )(السبعة املقدسة

، وعلى طقوس كنسية خاصة بالتعميد يتعين سلوكها على الراغبين في الانتماء )(شخصين أحدهما غير معمد

بل تجعل على العكس من ذلك من النطق ال تنص على ش يء من ذلك،  للكنيسة، فإن الشريعة إلاسالمية

ولي املرأة وشاهدين  بالشهادتين أمام املإل سبيال لدخول إلاسالم، ومن التعبير عن الرض ى بالزواج بمحضر

كافيا النعقاد الزواج، سواء تم ذلك في البيت أو في  عدلين، وانتفاء املوانع وعدم إسقاط الصداق أمرا

 وسواء تليت خالله الفاتحة أو ما تيسر من القرآن أم لم يتل ش يء من ذلك،، )(أو في أي مكان آخر )(املسجد

 ودون حاجة ملباركة فقيه أو إمام أو صالح أو أي كان.
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ويكفي إلدراك مدى التباين والتمايز بين الزواج املسيحي مثال ونظيره إلاسالمي، مقارنة الطبيعة الرسمية  

ودقتها وإلزاميتها بالنسبة لألول، مع واقع انعدام أي طقس رسمي للطقوس الاحتفالية املصاحبة لعقد القران 

دقيق وإلزامي بالنسبة للثاني. فليس واردا في الثقافة املسيحية انعقاد زواج ديني دون تدخل للكنيسة التي 

تملك لوحدها حق إعطائه نفسا إالهيا، وإضفاء السر املقدس عليه، كما هو الشأن بالنسبة لباقي ألاسرار 

"، والتأكيد Baptême تي تختص أيضا بإضفائها على الطقوس ألاخرى املتعلقة بالتعميد "ال

"Confirmation" والقربان ،"Eucharistie" والتوبة ،"Pénitence" واملسح بالزيت ،"Onction des 

malades" والتولية ،" Ordination." 

 الزواج إلاسالمي وطبيعة املالبساتويبقى سوء الفهم الغربي عموما والفرنس ي خصوصا ملاهية عقد 

املصاحبة لقيامه، راجعا باألساس من جهة، إلى إسقاط الشعوري للمفاهيم والخصوصيات املسيحية للزواج 

على تصوراته وتمثالته للزواج إلاسالمي، ومن جهة أخرى، إلى عدم قدرة العقل الغربي على التمييز بين 

 ملؤسسة الزواج: لحظة انعقاد الزواج ولحظة توثيقه. لحظتين رئيسيتين ضمن الحياة القانونية

ذلك أنه إذا كانت لحظة قيام الزواج وانعقاده ال تتطلب في عرف الشريعة أكثر من توفر شروط الرض ى 

وألاهلية والولي والصداق وشاهدين عدلين من عامة الناس، فإن حرص غالبية الناس على أن يتم تبادل 

ي للزواج وتسمية الصداق وإلاشهاد على كل ما ذكر، في رحاب أحد املساجد الزوجين للرض ى وإجازة الول

 )(إلى خلق تصور مغلوط عند البعض مفاده أن ملؤسسة املسجد وبحضور أحد ألائمة أو الصلحاء، قد أدى

 ية.حوالقيمين عليها وصاية ما على الزواج إلاسالمي، ودورا مشابها لذلك الذي تلعبه الكنيسة في الثقافة املسي

وحيث أنه ال وجود في إلاسالم لسلطة توازي سلطة الكنيسة، واعتبارا لكون الزواج إلاسالمي ينعقد بمجرد 

توفر شروطه، فإن واقع الحال يدل على أن اللجوء للمسجد خالل إبرام عقد النكاح، والسعي إلى حضور 

، وتبركا منهم )(ناس بسنة نبوية طاهرةالقيمين الدينيين من أئمة وغيرهم، ال يعدو تمسكا لل انعقاده من طرف

باملكان وبأهله، وحرصا شخصيا على عدم تفويت الاستفادة من خيرات ألادعية والصلوات وتالوات القرآن 

التي تكون بيوت هللا محال طبيعيا لها، باإلضافة إلى تطلعهم إلشهار الزواج وإذاعته بين الناس بالنظر إلى 

 ى بيوت الرحمان.العدد الكبير من الوافدين عل

فال تقابل بين دور الكنيسة ودور املسجد، وال إمكانية لعقد تواز في ألادوار بين هتين املؤسستين، وال 

جدوى من استخالص أي انعكاس لذلك على طبيعة الزواج إلاسالمي، الذي غالبا ما يتم إخضاع مفهومه 

 ضارة املسيحية.قسرا للمحددات الفكرية والفلسفية للح املتحرر من الشكليات

كما تحيل لدى الباحث الغربي عملية توثيق عقد الزواج، التي توافق لحظة خاصة قد ال تكون بالضرورة 

متطابقة مع لحظة انعقاده، على نوع من الارتباك الفكري واملفاهيمي. فإذا كانت لحظة الانعقاد تتطابق في 

واج دينيا أمام القس أو مدنيا أمام ضابط الحالة عرف الفكر الغربي مع لحظة التوثيق، سواء تم إبرام الز 

املدنية، فإن ألامر على خالف ذلك بالنسبة للشريعة إلاسالمية، التي لم تجعل من الكتابة شرطا لصحة 

 العقد، وال ركنا من أركانه.

 ةفقيام عقد الزواج الذي يتم بمجرد توفر شروطه وإلاشهاد عليه، يبقى مستقال عن عملية كتابة وثيق 

تتضمن تلك الشروط ويحتج بها إلثبات تفاصيل رابطة الزوجية. فاألصل انعقاد العقد دون حاجة إلى شكلية 

ضرورات إلاثبات وإلاستيثاق للحقوق سنها في وقت متأخر من تاريخ الدولة  الكتابة، التي اقتضت فقط

لقي تلك والقضاة الذين انتدبوا لتإلاسالمية. فالعدول الذين تم تنصيبهم لتقبل الشهادة على الزواج الحقا، 
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الشهادات والخطاب على عقود الزواج، ليسوا سوى موثقين باملعنى الدقيق للكلمة، اقتضت ضرورات 

الاحتياط والضبط التي أملتها تعقيدات الحياة تكليفهم بهذه املهمة، مادام ألاصل أن انعقاد الزواج مستقل 

رجلين من عامة الناس مشهود لهما بالعدالة، وأن مهمة القاض ي  عن كتابته، وأن إلاشهاد عليه يتم بواسطة

 .)(تنحصر في القيام على حسن سير عملية التوثيق وضبط مجرياتها

ومن هذا املنطلق يسهل تصور إبرام الزواج إلاسالمي أمام العدول املنتصبين للشهادة أو في املسجد 

وظف القنصلي املنتصب للشهادة، أو أمام ضابط الحالة بحضور ألائمة والعلماء وعامة املسلمين، أو أمام امل

املدنية الفرنس ي، ما دامت عملية إبرام الزواج مستقلة عن عملية توثيقه، وما دامت اللحظة الخاصة بكال 

 الحدثين مستقلة تماما عن ألاخرى.

 أن ما من شأنه ولعل في استيعاب العقل القانوني الغربي لهذه الثنائية، وقدرته على إدراك أبعادها،

يضرب الدليل القاطع من جهة، على نفي الطابع الديني عن الزواج إلاسالمي، وذلك كلما كان املقصود بهذا 

النعت امتالك مؤسسة املسجد وألائمة أو العلماء على غرار الكنيسة ورجال الدين، لسلطة إخراج عقد 

الزيجات إلاسالمية من حيث شكل إبرامها الذي  على "مدنية" الزواج لحيز الوجود ومباركته، ومن جهة أخرى،

ال دخل فيه ألي سلطة على إلاطالق، ومن حيث شكل توثيقها الذي يستقيم مع جميع أشكال التدخل مدنية 

 كانت أو قنصلية أو عدلية...ألخ ما دامت شروط الزواج الشرعية مصونة ومرعية.

فهوم العبري للزواج من شكلية إبرامه أمام رجل ففي الوقت الذي يجعل فيه كل من املفهوم الكنس ي وامل

الدين، حتمية يتعين مراعاتها باعتبارها شرطا يرتبط بمضمون العقد، فإن وصفا من هذا القبيل ال يمكن 

 إسقاطه على شكل الزواج إلاسالمي. 

 يسمى بومن جهة أخرى، فإنه إذا كان الزواج إلاسالمي عموما واملغربي خصوصا، الذي يتم في إطار ما 

"القنوات العرفية"، أي داخل املساجد والجمعيات، ال يحظى باعتراف القانون الفرنس ي، بل ويعرض أطرافه 

 إلى املسائلة الجنائية، فإن هذا النوع من الزواج قد تم الاعتراف به وقبوله من طرف املشرع إلاسباني. 

نواته " العرفية" املتمثلة في الجمعيات في إطار اعتراف إسبانيا بالزواج إلاسالمي عبر ق وهكذا، فإنه

إلاسالمية، فقد تم التوقيع على اتفاقية في هذا الشأن بين وزارة العدل إلاسبانية وفيدرالية الجمعيات 

كما تم الاتفاق على أنه لكي يتم الاعتراف بالزواج املبرم في إطار هذه  )(.9110أبريل  02إلاسالمية بتاريخ 

الجمعيات املشار إليها أعاله مقيدة بسجل الكيانات الدينية لدى وزارة  ن تكون القنوات، فإنه يشترط أ

 العدل، وحاصلة على إذن من الحكومة إلاسبانية)(.

وقد نصت الاتفاقية املذكورة في فصلها السابع على أن الزواج الذي يتم إبرامه طبقا للمسطرة الدينية 

ية اف به منذ إبرامه على شرط أن تتوفر في املتعاقدين شروط ألاهلاملعمول بها في القانون إلاسالمي، يتم الاعتر 

 املنصوص عليها في التقنين املدني، باإلضافة إلى تسجيله في سجل الحالة املدنية)(.

 إن اللجوء إلى الزواج أمام الجمعيات إلاسالمية وداخل املساجد يمكن أن يجد سببه في جهل بعض

التمثيليات، أو في احتمال وجود  ت، أو في صعوبة اللجوء لخدمات هذهاملغاربة بتواجد عدول بالقنصليا

في وضعيات غير نظامية اتجاه قوانين الهجرة،  ألاشخاص الذين يكونون في حاجة إلى الحصول على خدماتها

 مما يجعلهم ال يجازفون باإلفصاح عن هوياتهم)(.

إعادة الاعتبار للزواج العرفي الذي يتم في  - ةبالتجربة إلاسباني تأسيا  -ومن هذا املنطلق، فإنه يستحسن

إطار الجمعيات واملساجد، وذلك باعتباره خيارا من الخيارات التي ال تتعارض مطلقا مع الشرع والعقل، والتي 
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ال يمكن ألحد على إلاطالق أن يشكك في جدواها وفعاليتها كبديل حضاري لتوثيق عقود الزواج، إلى جانب 

  )(ين القنصليين املغاربة، وإلى ضباط الحالة املدنية الفرنسيين.اللجوء إلى املوظف

واقع إلامكانيات  وتتضح بشكل كبير وجاهة تبني خيار من هذا القبيل إذا ما أخذنا بعين الاعتبار من جهة،

 املادية والبشرية للشبكة القنصلية املغربية وضعف انتشارها وتغطيتها للمجال الجغرافي الفرنس ي، ومن جهة

أخرى، التعامل إلاقصائي والغير املتسامح لضباط الحالة املدنية الفرنسيين، الذين أثبتت املمارسة العملية 

شروط الزواج املوضوعية املنصوص عليها في القانون املغربي، وتجاهال مستمرا  في حقهم ال مباالة تامة إزاء

ود الزواج وإنتاجها آلثارها باملغرب، كما هو تعطيلها بصحة عق لجملة من مقتضياته التي قد يمس إغفالها أو

 الشأن بالنسبة للولي والشهود والصداق.

ومن هذا املنطلق، فإن إبرام الزواج في إطار الجمعيات واملساجد وغيرها من الهيئات املنظمة واملقننة، ال 

 على غرار البديل القنصلي -إال كبديل متوازن، يمكن ألاطراف - كما هو الشأن في إسبانيا  - يمكن النظر إليه

عقود مطابقة ملقاساتهم العقدية وقناعاتهم الفكرية، وقابلة إلنتاج آثارها القانونية في إطار  من ضمان إبرام -

 استمرارية الوضعيات القانونية الخاصة. البيئة القانونية لبلدانهم ألاصلية، دون مساس بمبدأ

إلنجاح هذه الرؤية، عبر إبرام  ولة الفرنسية في عملية جادةولن يتأتى هذا حتما إال عن طريق انخراط الد

الخاصة  اتفاقيات مع جملة من الهيآت والجمعيات في هذا إلاطار، وتخويلها صالحية إبرام عقود الزواج

باألجانب املسلمين، والاعتراف بصحة هذه العقود وإنتاجها آلثارها القانونية حاملا يتم تسجيلها بصفة رسمية 

 صالح الحالة املدنية الفرنسية.أمام م

قيام املشرع  كما يصب في اتجاه إلاقرار بمدنية ورضائية والدينية شكل إبرام عقود الزواج املغربية،

على صحة العقود التي يتم إبرامها وفقا لإلجراءات  من مدونة ألاسرة 92الوطني بالنص صراحة في املادة 

يبقى مع ذلك مجال للشك في كون العقود املبرمة أمام الهيآت إلادارية املحلية لبلد إلاقامة، حيث ال 

والجمعيات املعتمدة من قبل السلطات الفرنسية، ستكتس ي نفس القيمة القانونية التي تحظى بها تلك التي 

يتم إبرامها أمام ضابط الحالة املدنية، شريطة احترامها للضوابط القانونية ألاساسية التي يتضمنها القانون 

إسقاط الصداق، والخلو من موانع  ربي، كضرورة حضور الولي بالنسبة لغير الرشيدة، وعدم الاتفاق علىاملغ

املوكول بها في إطار قانون ألاحوال  الزواج، وحضور شاهدين مسلمين يعهد إليهما بأداء مهمة إلاشهاد

ؤولو الهيئة أو العقد مس الشخصية للعدلين املنتصبين للشهادة، والذين سيحل محلهما فيما يتعلق بتوثيق

 على هذه املهمة. الجمعية املكلفون بالسهر
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اميرة برحايل بودودةد.   

0 كلية العلوم السياسية جامعة قسنطينة -أستاذة جامعية   

الجزائر   

 amiraberhail@yahoo.frالبريد الالكتروني 

 الالجئين أزمة تجاه ألاوروبية السياسات على املتطرف اليمين صعود تأثيرات)

 (املستقبل" واستشراف للواقع "دراسة
 :امللخص

عرفت السنوات ألاخيرة، وبخاصة مع بداية التسعينيات، نجاحات الفتة ألحزاب الراديكالي في أقص ى اليمين أو ما يطلق عليها 

أحيانا أحزاب اليمين املتطرف في أغلب دول أوروبـا الغربية خصوصا في هولندا، سويسرا وفرنسا، وحققت ألاحزاب اليمينية 

ي، نجاحا ، وحتى في انتخابات البرملان ألاوروبوالرئاسيةية أو في الانتخابات البرملانية سواء في انتخابات املحافظات املحل

الـالفـت في أن نجح التيار اليميني املتطرف خالل السنوات ألاخيرة استطاع أن يقدم  .انتخابيا في عدد متزايد من دول أوروبا

قد تعززت فرص وحظوظ اليمين املتطرف أوروبيا بعد نفسه للشعب ألاوروبي كبديل عن التيارات املحافظة ألاخرى، و 

النجاح الذي حققه خاصة في بريطانيا بفوز تيار "بريكسيت" ، ثم التتويج بفوز دونالد ترامب في الرئاسيات ألامريكية في 

طبيعة  قدمتها: مامويثير الصعود املطرد وامللحوظ للتيارات اليمينية في أوروبا، العديد من التساؤالت تأتي في  .0392نوفمبر 

السياسة الخارجية التي ستتبناها التيارات اليمينة املتطرفة اتجاه أزمة الالجئين الضاغطة على أوروبا وفي مقدمتها أزمة 

على اعتبار أن هذه القضية تأتي على قمة أولويات التيارات اليمينية ألاوروبية التي تسعى للوصول  السوريين؟الالجئين 

رف اتجاه وفي مستوى ثاني تحليل سياسات اليمين املتط املتطرف،حليل املداخل التفسيرية لصعود اليمين لت ونسعى .للحكم

السوريين إذ تتشارك هذه التيارات في رفض استقبال املهاجرين السوريين وربط ألاحداث إلارهابية بتنامي  الالجئينقضية 

ي تقبل الهجرة إلى أوروبا فمن الواضح أن صعود اليمين ألاوروباملهاجرين السوريين، لنصل بالتحليل ملحاولة استشراف مس

 .اأوروبسيدفع إلى إعادة تشكيل سياسات اوروبية مشتركة تقوم بغلق الحدود أمام تدفق الالجئين نحو 

 
   :ةنبذة تعريفية عن الباحث

العالقات الدولية تخصص الدراسات الاستراتيجية وألامنية استاذة جامعية متحصلة على شهادة الدكتوراه ل م د بكلية العلوم السياسية قسم 

باحثة بمركز الفكر الاستراتيجي للدراسات في مشروع موسوعة الفقه السياس ي  أستاذة" الجزائر، و 30بجامعة صالح بوبنيدر "قسنطينة 

نية طن العربي، مشاركة في بعض امللتقيات الوطالاسالمي، مهتمة بمجال حقوق الانسان والتحول الديمقراطي و بقضايا ألامن إلانساني في الو 

جامعة ثل الم، ومساهمة في نشر بعض املقاالت العلمية ومشاركة في بعض الجامعات الصيفية ئر، املغرب، تونس و تركيا وغيرهاوالدولية في الجزا

مكافحة الارهاب بين مشكلة املفهوم و اختالف املعاير ، كذلك مساهمة في نشر بعض الكتب العلمية منها كتاب 0392الصيفية ملركز فاعلون سنة 

، كذلك متحصلة على شهادة تدريب عملي من مركز جندة السياسة الخارجية ألامريكيةعند التطبيق، وكتاب حول الشرق الاوسط في ظل أ

د عيات الخيرية ، عضو مؤسس ألحمساهمة في بعض النشاطات التطوعية وفاعلة في بعض الجمو ناهضة العنف ألاندلس لدراسات التسامح وم

 .الجمعيات الوطنية املهتمة بقضايا التنمية املستدامة و ألامن البيئي
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 مقدمة : 

ــــعينيـات، نجـاحـات الفتة وغير    على الرغم مما قد توحي ــ ــ ــ ــ ـــــة مع بـدايـة التســ ــ ــ ــ ــــنوات ألاخيرة، وبخـاصـــ ــ ــ ــ ــ عرفـت الســ

متوقعة ألحزاب الراديكالي أو الشعبوي في أقص ى اليمين أو ما يطلق عليها أحيانا أحزاب اليمين املتطرف في أغلب 

ينية ت ألاحزاب اليمحققدول أوروبـا الغربية وخصوصا النمسا، النرويج، الدنمارك، هولندا، سويسرا وفرنسا، و 

ســـواء في انتخابات املحافظات املحلية أو في الانتخابات البرملانية والرئاســـية، وحتى في انتخابات البرملان ألاوروبي، 

 .نجاحا انتخابيا في عدد متزايد من دول أوروبا

ومن ألاســـــــــــباب التي مهدت لتصــــــــــــاعد اليمين املتطرف في املشــــــــــــهد الســــــــــــياســــــــــــ ي ألاوروبي ليس فقط ألاســــــــــــباب    

ة وإنما ألاســــباب الســــياســــية التي تمثلت في الظروف املؤســــســــية التي ســــاهمت في ارتقاء قاعدة اليمين الاقتصــــادي

ــــفاملتطرف الانتخابية، إال أن للعامل الحضـــــــاري والثقافي التفســـــــير ألاســـــــاســـــــ ي ل ــ ـــاعد هذه ألاحزاب، إذ توصـ ــ  تصــ

أحزاب اليمين املتطرف ألاوروبي أنها تصـــــــــــــور املهاجرين باعتبارهم مصـــــــــــــدرا للرجعية وانعدام العقالنية و تهديدا 

للهوية الوطنية ألاوروبية، وعامال أســــــاســــــ ي النتشــــــار البطالة والجريمة باملجتمعات وتزايد عدد الغير مســــــيحيين 

 )املسلمين( في دول ألاوروبية.

ــــــالفـــــــت، أن نجاح التيار اليميني املتطرف خالل السنوات ألاخيرة استطاع أن يقدم نفسه للشعب ألاوروبي     الـ

كبديل عن التيارات املحافظة ألاخرى، مســـــتغال املســـــتجدات الطارئة على الخارطة إلاقليمية والدولية التي تهدد 

ن الســـــورين، فقد شـــــكلت الازمة الســـــورية وما فرضـــــته أمن واســـــتقرار املواطن ألاوروبي وفي مقدمتها أزمة الالجئي

من تحديات أمنية إقليمية ودولية مجاال لتأكيد فرضـــــــــيات اليمين املتطرف املعادية لتواجد املســـــــــلمين في الدول 

ألاوربية وحركة املهاجرين والالجئين إليها، وقد تعززت فرص وحظوظ اليمين املتطرف أوروبيا بعد النجاح الذي 

ثر من دولة وخاصـــة في بريطانيا بفوز تيار "بريكســـيت"، ثم التتويج بفوز دونالد ترامب في الرئاســــيات حققه في أك

 على منافسته الديمقراطية "هيالري كلينتون". 0392ألامريكية في نوفمبر 

ا طبيعة م ويثير الصعود املطرد وامللحوظ للتيارات اليمينية في أوروبا، العديد من التساؤالت تأتي في مقدمتها:   

الســـــــــــياســـــــــــة الخارجية التي ســـــــــــتتبناها التيارات اليمينة املتطرفة اتجاه أزمة الالجئين الضـــــــــــاغطة على أوروبا وفي 

مقـــدمتهـــا أزمـــة الالجئين الســــــــــــــوريين ؟ على اعتبـــار أن هـــذه القضــــــــــــــيـــة تـــأتي على قمـــة أولويـــات التيـــارات اليمينيـــة 

 ألاوروبية التي تسعى للوصول للحكم.

ل دراستنا لعرض مختلف املداخل التفسيرية لصعود اليمين املتطرف في أوروبا، وفي مستوى ونسعى من خال   

 تحادالاثاني تحليل ســياســات اليمين املتطرف اتجاه قضــية الالجئيين الســوريين خاصــة بعد خروج بريطانيا من 

رهابية التي ت ألاحداث إلا ألاوروبي، إذ تتشارك غالبية تلك التيارات في رفض استقبال املهاجرين السوريين وأعط

منيت بها القارة ألاوروبية في الفترة ألاخيرة الفرصة لتبني نبرة خطابية عدائية اتجاه الالجئيين السوريين، لكونهم 
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ال يهددون ألامن ألاوروبي فحســـب، بل أيضـــا الهوية ألاوروبية املســـيحية، ويضـــيفون أعباء  -وفقا لتلك التيارات  -

معظم الدول ألاوروبية، لنصــــل بالتحليل ملحاولة اســــتشــــراف مســــتقبل الهجرة إلى أوروبا اقتصــــادية جديدة على 

سياسات اوروبية مشتركة تقوم بغلق الحدود  فمن الواضـح أن صـعود اليمين ألاوروبي سيدفع إلى إعادة تشكيل

 أمام تدفق الالجئين نحو أوروبا.

 أوال: أحزاب اليمين ألاوروبي املتطرف كمقاربة مفاهمية

، وإن كان بعضـــــهم يقرر أن "يتفق الدارســـــون للعلوم الســـــياســـــية على صـــــعوبة تحديد مفهوم "اليمين املتطرف

مثل النازية والفاشستية، أو ما  الحرب العاملية الثانية أحزابه تمثل في الواقع ألايديولوجيات الوطنية املنهزمة في

ُيعرف في ألادبيات ألاوروبية بتيارات الوطنية/الاشــــــــــــتراكية املعروفة بنزعتها العنصــــــــــــرية واعتمادها الشــــــــــــديد على 

 .العرق محددا وأيديولوجية أساسية في التعامل مع الغير وتصنيفه

 املتطرف املعاصر:جذور اليمين ألاوروبي 

ـــتركة حول  الحذر الاتفاق رغم    ـــها املشــ  هناك اســـــتعمال ملفردات يزال ال بحيث املتطرفة، وســـــمتها خصـــــائصــ

ذلك اليمين الجديد واملحافظون  أمثلة ومن اليمين، أقصـــ ى مع كمترادفات في املعنى بعيدة لكن اللفظ  في قريبة

 فتســتعمل لإلشــارة ألاولى أما ؛3مختلف فكري  نســق عن تعبيرالجديد  اليمين الجدد املحافظون  أنه الجدد رغم

ـــــاد في الدولة لدور  تام تحييد عن التي تدافع املتطرفة الليبرالية أفكار متبني إلى ـــــة مع الاقتصـــ ـــصـــ ــ  كثيفة خوصـــ

  يحملون  الذين إلى تشـير الثانية بينما مفتوحة،  وسـوق 
ً
  مشـروعا

ً
 ألامريكية يرتبط الخارجية السـياسة في تدخليا

 السياسية. باملصالح الاعتقاد الديني فيه

وصــــــــــــــلــت أحزاب اليمين ألاوروبي املتطرف للحكم في حقبــة مـــا بين الحربين العـــامليتين، حيــث أتســــــــــــــم حكمهـــا    

بســــــــــــــيطرة الـدولـة املطلقـة وتزايـد العداء بين القوميات وإلاثنيات في أوربا، وإن اختلفت بعض أســــــــــــــباب وصــــــــــــــول 

ـــــية في ايطاليا عام  ــ ــ ــ ــــبب 9100للســــــــــــــلطة عن النازية في أملانيا التي وصــــــــــــــلت للحكم عام  9100الفاشـــ ــ ــ ــ ــ ، إال ان الســ

ـــــادياملشــــــــترك بينهما هو الازمة  ــ ة الطاحنة التي تعرضــــــــت لها إيطاليا بســــــــبب دخول الحرب العاملية الاولى، الاقتصـ

لى غاية إ 9100وأملانيا بســــــــــــــبب التعويضــــــــــــــات الكبيرة التي فرضــــــــــــــت عليها، واســــــــــــــتيالء فرنســــــــــــــا على إقليم "الرور" 

ـــــنة  ــ ـــترداده من قبل أملانيا ســ ــ ــ ـــــادي. الغني باملوارد، هذا بالطبع باإلضـــــــــافة إلى ألازمة 9102اســ ــ ن ة العاملية بيالاقتصــ

  ( التي رسخت الحاجة لوجود أحزاب قوية قادرة على النهوض باالقتصاد.9100 – 9101)

السـياس ي في إيطاليا بسبب نظام التمثيل الس يء وعدم  الاسـتقرارأما من الناحية السـياسـية فقد أدى غياب    

وجود أحزاب قوية إلى حكومات إئتالفية ضـعيفة. أما في الجانب ألاملاني فكان الدافع إلنتخاب الحزب النازي هو 
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، إذا لقد كان 4الحاجة لحزب قوي أيا كانت توجهاته ينقذ أملانيا من معاهدتي العار "فرســـــــــــاي" و"ســـــــــــان جرمان"

 لصعود تلك ألاحزاب الاقتصادي التدهور 
ً
 .سببا

ــــاحة  من عمليا الاختفاء في املتطرف اليمين بدأ فقد الثانية، العاملية الحرب أعقبت التي املرحلة أما   ــ ــ ــ ــ الســ

 دولية أكثر ألسباب الاستمرار من "وساالزار" "فرانكو" نظاما تمكن حيث والبرتغال، اسبانيا باستثناء ألاوروبية،

ـــــت املتطرف لليمين املنتميـة وألاحزاب الحركـات إن إذ محليـة، منهـا ــ ــ ــ  ، وهناك5ألاوروبية الدول  أغلب في همشـــ

ـــببان ــ ــ ـــــية ألايديولوجيتان عّدت جهة فمن الرفض، لهذا رئيســــــــــان ســ ــ ــــادتها أو والحركات والنازية الفاشــ ــ ــ  التي ســ

ــــئولـة دعمتهمـا ــ ــ ــ ــ  وأدينت اتهمتفقد  أخرى  جهة ومن الثانية، العاملية الحرب كارثة عن جدا كبيرة بدرجة مســ

ـــــية القوى  ــ ـــــياســـ ــ  أغلب في تلك القوى  انتهجت حيث النازية، أملانيا احتلتها التي البلدان في املتطرف لليمين الســـ

 املحتل. مع تعاونيا سلوكا ألاحيان

 عقد الثمانينيات، ســـبقت التي املدة في أوروبا في املتطرف اليمين أحزاب من العديد تأســـيس لم يمنع ذلككل 

ـــــه تم الذي النمســـــــــاوي  الحرية" "حزب وأهمها ــ ـــــيســـ ــ  اليمينية أقدم ألاحزاب من يعد الذي ،9122 العام في تأســ

 الساحة على الذي ظهر بلوشير" "كرستوف برئاسة السـويسـري  الشـعب" "حزب ويليه اليوم، أوروبا في املتطرفة

، إال 9120 العام في ماري لوبان"  "جون  برئاســة فرنســا في الوطنية" الجبهة "حزب ثم ،9129 العام في الســياســية

 ألاوروبي البرملان مستوى  على بلدانها أو في تجري  التي الانتخابية العمليات في واضـح انتخابي تأثير لها يكن أنه لم

ــــــــــــــــ نســــبة أن إذ الحقبة، تلك خالل  اندفاعها ألجمت قد الانتخابية القوانين التي اشــــترطتها ألاصــــوات من % 2 الـ

 .6أنصارها طموحات وتلبية مستوى الشارع، على برامجها تحقيق من وعطلت السياس ي،

لها  دقيق واقعي تحديد مفهوم ألايديولوجية ألحزاب اليمين املتطرف إال أنه عند الخلفية وضـــوح من بالرغم   

ـــــنيف معــايير إغنــازي" مثال ثالثــة "بييرو فيقترح املختلفــة؛ املفــاهميــة يظهر العــديــد من املقــاربــات ــ ــ ــ  أحزاب لتصـــ

  املتطرف: اليمين

 يسار. يمين التقليدي النقاش من بعيد موقع في تتموقع أن يجب أنها أولها:

 بالفاشية. روابط تمتلك أن يجب أنها ثانيها:

 يجب أنها والرأســــمالية أي للديمقراطية مناهضــــة وقيم وســـياســـات قضـــايا عن تدافع أن من بد ال أنها ثالثها:

 (Anti-system).النظام  ضد تكون  أن
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ـــــرامة أقل " مقاربةHanz-George Betzباتز " جورج "هانز ويقدم    ــ ــ   وأكثر صـ
ً
التي  املتطرف، لليمين اتســــــــــاعا

ـــعبوية اليمين جناح أحزاب عليها يطلق ــ ــ ــ ــ ـــــب  ألاحزاب هذه الشـ ــ ــ ــ ــــات تنتقد تلك التي "باتز" هي: حســ ــ ــ ــ ـــــياســـ ــ ــ ــ  الســ

ـــها؛ مهاجمة دون  الغربية للديمقراطيات والاجتماعية ةالاقتصــــادي  وتركز الفردية املســـــاواة بحيث ترفض أســــســ

ـــــية على مرتكز هرمي ونظام عالية تؤمن بمركزية أحزاب وهي املهاجرين،  وتمقت إلاثني التجانس على ــ ـــــخصــ ــ  شــ

 .7السياس ي للتسويق كأسلوب فعال الشعبوية وتستعمل الكارزمية، القائد

يمكن القول أن اليمين املتطرف: هو مصــــطلح ســـــياســــ ي يطلق على الجماعات وألاحزاب لوصـــــف موقعها من     

املحيط الســياســ ي، والفرق بين اليمين التقليدي واليمين املتطرف أن ألاول يســعى للحفاظ على التقاليد وحماية 

ي يدعو للتدخل القســــــــــــــري واســــــــــــــتخدام ألاعراف داخـل املجتمع، والثـاني كذلك ولكن الاختالف يكمن في أن الثان

 .العنف للحفاظ على تلك التقاليد وألاعراف

 ب. اليمين ألاوروبي املتطرف: ألافكار والتوجهات .

منذ ثمانينيات القرن العشــــــــرين، شــــــــهد اليمين املتطرف تحوال جذريا في أولوياته وبالتالي في أعدائِه وحلفائه،    

ـــــ ي يمكنه أن يجمع ومعروف أن الحركات املتطرفة تســـــــتند إ ـــــياســ ــــتنادها إلى برنامج ســ لى هذه الثنائية أكثر من اســـ

 حوله أطيافا واسعة من املجتمع.

وهكذا بدأ اليمين املتطرف يهتم أكثر فأكثر بموضـوع الهجرة والاندماج مع تصـدره النقاش السـياس ي في عدد    

من بلدان أوروبا الغربية ذات التقاليد العريقة في الهجرة بحكم املاضــ ي الاســتعماري، ثم بســبب الحاجة إلى اليد 

 ة للحرب العاملية الثانية.العاملة القادمة من وراء البحار في مرحلة إلاعمار الالحق

وبحلول تســــــــــــــعينيــــات القرن العشــــــــــــــرين، بــــاتــــت الهجرة الشــــــــــــــغــــل الشـــــــــــــــــاغــــل لليمين املتطرف الــــذي ُيســــــــــــــوق    

العديدة )وأولها الاندماج والهوية( إلضفاء قابلية على خطابه العنصري واملعادي لألجانب في حقيقته،  إشـكاالتها

ــــع من املواطنين وهكــذا طّور اليمين املتطرف خطــابــه ضــــــــــــــد الهجرة إلكســــــــــــــابــه حجيــة أقوى لــدى قطــا ــ ــ ــ ــ عــات أوســ

 ألاوروبيين.

في نهاية القرن العشرين لم يركز على الاختالف الديني فقط، بل طال الاختالف  إن تصـاعد "إلاسـالموفوبيا"   

الحضـــــاري الثقافي، حيث يدعي هذا الخطاب إن إلاســـــالم يتبنى نظرة إلى العالم غير متوافقة جذريا مع الحضـــــارة 

ن خطاب اليمين املتطرف في أوروبا بدأ منذ الســــــــــــــبعينيات توظيف قضــــــــــــــية املهاجرين في الغربيـة، ولهذا يالحظ أ

برنامجه الســياســ ي تدريجيا حتى أصــبحت القضـــية املحورية التي صــاغ حولها كافة توجهاته وبرامجه الســياســـية 

 9120أســســت في لتي توعلى ســبيل املثال الجبهة القومية في فرنســا والتي تمثل أقدم ألاحزاب اليمينية في القارة وا
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على يد "جان ماري لوبان" بالتعاون مع مجموعة من املتعاطفين مع النازيين والعنصـرين، واسـتطاعت من خالل 

ـــــل على ما يتراوح بين  ــ ــ ـــــية التقليدية أن تحصـ ــ ــ ـــــية املهاجرين والقيم الفرنسـ ــ ــ من   %92- 93التركيز املتزايد على قضـ

ـــــية الر  ــــوات الناخبين في الانتخابات الفرنســ ــــعار أصـــ ـــــياغة الجبهة لشـــ ـــــف الثمانينات كما كان لصــ ـــــية في منتصــ ئاســ

 .8"أسلمة فرنسا" منذ منتصف التسعينيات أثره في حصدها املزيد من ألاصوات في الانتخابات التشريعية

 ثانيا :عوامل صعود أحزاب اليمين املتطرف في أوروبا.

ة املتحدة في دول الســـــــويد واململك الانتخابيةنجحت قوى اليمين املتطرف في تعزيز شـــــــعبيتها باإلســـــــتحقاقات    

 في الائتالف الحاكم في الدنمرك، 
ً
وفرنســــا والنمســــا وهولندا وســــويســــرا، بينما أصــــبح حزب يميني متطرف شــــريكا

ومن أبرز ألامثلة املعاصـــــــرة امللموســـــــة على صـــــــعود اليمين املتطرف في أوربا هو ماحققه حزب الجبهة الوطنية في 

ـــا في إلانتخــابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيطرتــه على فرنسـ ــ ــ ــ ــ ـــــل على مقعــدين في  99ات املحليــة ألاخيرة حينمــا أحكم ســ ــ ــ ــ ــ مجلس محلي، وحصـ

،  كما 2016من الاصـــوات في إنتخابات البرملان ألاوربي في مايو  %02  مجلس الشـــورى الفرنســـ ي، كما حصـــل على

ـــل على  ــــوات في الانتخابات البرملانية التي عقدت في ديســــــمبر  02حصـــ ين لوبان" في ، ومشــــــاركة "مار 0392من ألاصــ

 .03929الانتخابات الرئاسية التي جرت في

ورغم الهجوم الشــــــــــــــديـد الـذي تعرض لـه من اليمين واليســــــــــــــار الفرنســــــــــــــ ي بعـد أحداث باريس، إال أنه نجح في    

ـــل على حوالي 0392املحليـة التي عقــدت في شــــــــــــــهر مــارس  الانتخـابـاتتحقيق املركز الثـاني في  ــ ــ ــ ــ ، %02، حيـث حصـــ

 آخر على ذلك، إذ تصــــدر "نوربرت هوفر" مرشــــح "حزب الحرية" كذلك تعد انتخابات ا
ً
لرئاســــة النمســــاوية مثاال

من ألاصوات، وبالرغم  %0262بحصوله على  0392الرئاسية في ابريل  لالنتخاباتاليميني املتطرف الجولة ألاولى 

 من انه خسـر في جولة إلاعادة أمام مرشـح حزب الخضــر "فان دير بيلن" إال أن خسـارته كا
ً
نت بفارق ضــئيل جدا

 لم يتجاوز بضعة آالف من الاصوات.

أمـــا أملـــانيـــا، برزت قوى اليمين املتطرف مع إلانتخـــابـــات التي عقـــدت في شــــــــــــــهر مـــارس ضــــــــــــــمن ثالث واليـــات،     

ــــوات في  %90.2وتمخضـــــــــــــــت عن فوز "حزب البـــديـــل من أجـــل املـــانيـــا" وهو حزب يميني متطرف بنحو  ــ ــ ــ ــ من ألاصــ

في والية سكسونيا أنهالت، وعلى الرغم من ان هذه النتيجة التؤهل  %02ورتمبيرك، و في بادن ف %92راينالن، و 

الحزب للســـــــــــيطرة على الحكومة في أي من الواليات الثالث، لكنه بات يحضـــــــــــ ى بحضــــــــــــور قوي ضـــــــــــمن الســــــــــــلطة 

 التشريعية في تلك الواليات.

ـــــل عليها حزب يميني متطرف    ـــل نتيجة يحصـــ ــ الحرب  في أي أنتخابات أملانية بعدكما تمثل النتائج ألاخيرة أفضــ

ـــــية  ـــــياســ ـــكل خاص إذا ماعلمنا أن هذا الحزب هو حزب حديث بدأ حياته الســ ــ العاملية الثانية وهو أمر الفت بشــ
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كحزب هــامشــــــــــــــ ي. يضـــــــــــــــاف إلى ذلــك بروز حزب أملــانيــا القومي الــديمقراطي الــذي يطلق عليــه النــازيــة  0390عــام 

في إلانتخابات ألاخيرة فضال عن مقعد  %9.0درسدن الذي حصل على الجديدة وهو الحزب املسيطر على مدينة 

 .10مقعد مخصص ألملانيا 12داخل البرملان ألاوربي من ضمن 

وفي بريطانيا حقق حزب الاســـتقالل انتصـــارات مشـــابهة بتفوقه في ألانتخابات املحلية ألاخيرة ودخولة مجلس    

في انتخـــــابـــــات البرملـــــان ألاوربي، وفي الســــــــــــــويـــــد حقق "حزب  العموم الول مرة، وتقـــــدمـــــه في القـــــائمـــــة البريطـــــانيـــــة

 في الانتخابات التي جرت في سبتمبر 
ً
من ألاصوات ما اعطاه  %90بحصوله على  0392ديمقراطيي السـويد" تفوقا

 موثرا في البرملان السويدي، كما تقدم "حزب الشعب الدنمركي" في انتخابات البرملان ألاوربي .
ً
 وجودا

 انتشار أحزاب اليمني املتطرف من خالل تموقعها في الخريطة التالية : ويمكن مالحظة

 

 املصدر: صعود اليمين املتطرف وانعكساته السورية، مركز دمشق لألبحاث والدراسات

ومن عوامل صعود اليمين املتطرف في أوروبا بشكل خاص وفي الغرب بشكل عام نجد عوامل متباينة قد تظهر 

 بشكل مباشر في:

 امل ألامنية:  العو 

زيادة ســرعة الاندماج ألاوروبي أدى إلى زيادة املخاوف من أن ذلك الاندماج ســيأتي على حســاب الخصــوصـــية    

ومع بداية ما عرف بالربيع العربي، ظهرت عدة صراعات في الشرق ألاوسط  0399الوطنية واملحلية، حيث أنه في 

وظهور تنظيم الدولة إلاسالمية وتدهور ألاحوال املعيشية للمواطن  من ألازمة السورية إلى ألازمة الليبية واليمنية

 .11العربي كل ذلك أدى لزيادة الهجرة واللجوء ألوروبا
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 مع زيادة الهجمات إلارهابية بدًءا بـ حادث تشارلي إيبدو إلى باريس إلى بروكسل وغيرها من الهجمات،    

ـــبحت ظاهرة ــ ــ ـــالموفوبيا أصــ ــ ــ   إلاســ
ً
  واقعا

ً
ـــــة، أوروبا وفي الغرب في معاشـــــــــا ــ منظومة  خالل من فقط ليس بخاصــ

ــــلمين، حقوق  تنتهــك التي القوانين ــ ــ ــ ــ ـــــا في الحجــاب حظر كقــانون  املســ ــ ــ ــ ــ في  حظر املـــآذن وقــانون  وبلجيكــا، فرنســ

ـــــرا، بل تعدى ــ ــــويسـ ــ ـــ ي الخطاب نحو ذلك ســ ــ ــ ـــــياسـ ــ ــــائد؛ وإلاعالمي السـ ــ   حين الســ
ً
  أصــــــــبح مقبوال

ً
انتقاد  ومشــــــــروعا

 واملفارقة املرأة، وحقوق  التعبير الليبرالية كحرية القيم غطاء تحت الغرب في املهاجرين من املسلمة املجموعات

ـــــرية ليبدو إلاعالم من واســــــــع بتأييد تم ذلك أن ــ ـــــد والعدائية خطاب العنصـ ــ ــــلمين ضـ ــ  عادي ومقبول  وكأنه املســ

 
ً
، مجتمعيا

ً
  ضد املسلمين التمييز وليصبح وسياسيا

ً
 .12أوروبا في السائد السياس ي املناخ من خاٍف  غير جزءا

 العوامل الايديولوجية :

ـــعبويتها هي أوروبا في املتطرف اليمين من القضـــــايا املهمة التي اهتمت بها أحزاب     على رغبتها في الانتشـــــار و شــ

ـــــع،  نطاق ــ ـــها ويتمثل واســ ــ ــ  الفئات وكذلك مختلف واملهنية، الاجتماعية الفئات مختلف إلى الوصـــــــــول  في غرضــ

ــــواء جميعـا، والنـاخبين العمريـة ــ ــ ــ ــ ـــار، أو اليمين من ســ ــ ــ ــ ــ ـــــهـا طرح في اليســـ ــ ــ ــ  أو حزبـا أيـديولوجيا كونهـا ليس نفســـ

 منشوره من كونها شـعبيا، ومما له دالله رمزية واضـحة ما أعلنه )لوبان( على الصـفحة ألاولى ولكن تكنوقراطي،

 إلى اقتصــــاديا ينتمي" إنهمن  0330العام  في الفرنســــية الرئاســــية الانتخابات من الثانية الجولة خالل الانتخابي

 إلى السلطة برد املطالبة" :أنصار الشعبوية أنها تعني "، ويرى  فرنسا إلى وقوميا اليسار، إلى واجتماعيا ،13اليمين

 وألامة". للشعب الحقيقية املصالح حول  ومختلفة كفوءة وفاسدة غير حاكمة نخب الشعب، واستعادتها من

ـــكل إذن    ــ ــ ــ ــ  وطنية- هوية إثنو عن والدفاع الثقافية، التعددية وفكرة ألاقليات ورفض لألجانب، العداء يشـ

ـــتركة ألي القاعدة الهجرة، من الحد إلى والدعوة التاريخية، القومية التقاليد وعن ـــ ي برنامج املشــ  لحزب ســـــياســ

 الســــياســــة ألاوروبية ســــياق ضــــمن جماعي مقاربتها بشــــكل -الاختالفات بعض رغم-يبرر  ما وهذا متطرف، يميني

 متطرف. أوروبي كيمين إليها وإلاشارة

 ة:الاقتصاديالعوامل 

ـــــاديـتزداد فرص نجـاح قوى اليمين املتطرف في ظـل الصــــــــــــــعوبـات     ــ ــ ــ ا ة التي تعانيها القارة ألاوروبية مع مالاقتصـــ

 أقل كعمال بدالء  03يقارب 
ً
 لتقاضـــــــــــــيهم أجورا

ً
مليون عاطل عن العمل، ويكرس املهاجرون هذه املشـــــــــــــكلة نظرا

العمال ألاوروبيين ُيضــــــاف إلى ذلك تكلفة الالجئ على الدولة املضــــــيفة في مجاالت املرافق والتعليم والصــــــحة عن 

 .14وغيره
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 ففي آخر، إلى بلد من جدا بدرجة كبيرة ومتغيرة غامضة تبدو املتطرف اليمين ألحزاب الحاكمة العقيدة إن    

 أخذ الشـعبية، الانتخابية جماعتها مع نمو ولكن جديدة، بليبرالية جدا طويلة ملدة الوطنية الجبهة نادت فرنسـا

 عن والتخلي والقومية، القارات عابرة للعوملة، والشــركات مهاجمته ومع اجتماعية، أكثر "لوبان" اتجاها خطاب

ــــوح أخـــذ الجمركيـــة، الحواجز وإزالـــة املحليـــة، العملـــة ــ ــ ــ ــ  بين الثـــالـــث الطريق أطروحـــة متزايـــد حزبـــه يتبنى بوضــ

ـــــمالية ــ ـــتراكية الرأسـ ــ ــ ـــــاد، الطريق في ايطاليا الوطني التحالف أخذ جانبه ومن .والاشـ ــ  كونه من الرغم فعلى املضـ

ـــــية، وريثا ــ ــ ــ ـــكل تبنى فإنه للفاشـ ــ ــ ــ ــ ـــــمام له أتاح الذي ألامر إلايطالي الجديد اليمين ليبرالية متزايد بشــ ــ ــ ــ  إلى الانضـ

 .الحكومية بيرلسكوني" "سليفيو ائتالفات

ا مع زيادة منافســـــة املهاجرين على الوظائف املوجودة وفي ظل وجود نســـــبة بطالة، كل ذلك أدى لزيادة     وأيضـــــً

ا  املخـــاوف عنـــد الكثير من ألاوروبين على هويتهم الثقـــافيـــة وعـــاداتهم وتقـــاليـــدهم وعلى الجنس ألاوروبي،  وأيضـــــــــــــــً

ـــعو  ــ ــ ـــــرعة صــ ــ ـــــاعفة ســ ــ ـــل على الخوف من اختفاء دولة الرفاهية كل ذلك أدى ملضــ ــ ــ د اليمين املتطرف وجعله يحصــ

جريت مثل الانتخابات الرئاسـية النمساوية، وكما يقول بعض ألاوروبيون 
ُ
نسـبة عالية في بعض الانتخابات التي أ

فــإن أوروبــا تبــدأ بــالنمســــــــــــــا فــالــذي يحــدث بــالنمســــــــــــــا ينتقــل بــدوره ألوروبــا فيمــا بعــد فهــل نرى نظم حكم يمينيــة 

ســـــــؤال ألاهم كيف ســـــــيكون العالم بعد صـــــــعود أنظمة حكم متطرفة للســـــــلطة؟ متطرفة في القريب العاجل؟ وال

فـآخر مره شــــــــــــــهـدنـا فيهـا ظهور أنظمـة متطرفـة في أوروبـا مثـل النـازيـة في أملـانيـا والفـاشــــــــــــــيـة في إيطـاليا انتهت بحرب 

 مليون نسمة. 22عاملية قتل فيها ما يقرب من 

 اللجوءثالثا : سياسات اليمين ألاوروبي املتطرف اتجاه أزمة 

 "حالة الالجئين السورين"

ى ألاوروبي ما أدى إل الاتحاداتســـــمت قضــــــية الهجرة واللجوء بســـــوء إلادارة والخالفات بين الدول ألاعضــــــاء في    

تفاقم ألازمة، تزامنا مع وصـــول أعداد كبيرة من املهاجرين وطالبي اللجوء إلى أوروبا الذين تعرضــــوا النتهاكات من 

، وعلق آالف 15جانب الشـــــرطة في صـــــربيا ومقدونيا، وتعرضـــــوا ألوضـــــاع احتجاز مفزعة أحياًنا في مقدونيا واملجر

( على عدة حدود بين الدول دون مأوى مناسب، وعجزوا عن مواصلة 0392ر املهاجرين وطالبي اللجوء في )سبتمب

رحلتهم دون بديل حقيقي، وتعرضـــــــــــــوا أحياًنا إلى إطالق الغاز املســـــــــــــيل للدموع ومدافع املياه، ومنعت ســـــــــــــلوفينيا 

ـــت 0392(، وفي نهاية )نوفمبر 0392وكرواتيا أحياًنا دخول طالبي اللجوء واملهاجرين في )ســـــــبتمبر وأكتوبر  ــ ( فرضـــ

ســـــــــــــلوفينيا وكرواتيا وصـــــــــــــربيا ومقدونيا قيوًدا على الحدود في وجه طالبي اللجوء واملهاجرين، وســـــــــــــمحت بدخول 

جنسيات بعينها، وفي ظل هذه الظروف وجدت أحزاب اليمين املتطرف مجاال لتوسيع أفكارها وكسب تأييد أكبر 

 ء للدول ألاوروبية.لبرامجها الرافضة في ألاساس لحركة املهاجرين وطالبي الالجو
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ويؤكــد ذالــك ذهــاب "هـــانز جوج بتز"، في تحليلــه ملحــاوالت ربطــه تطرف الخطـــاب اليميني بــإشــــــــــــــكــاليــة الهجرة    

ـــــــــ "مؤتمر الجمعية الفرنسية للعلوم السياسية" لعام  في مدينة رين الفرنسية، إلى أنَّ  9111خالل ورقة مقدمة لـ

رون ِ
ّ
إلشــــكاليات صــــعود أحزاب اليمين املتطرف في أوروبا، هي التأكيد على  أحد أهم التحليالت التي يقدمها املنظ

عالقة ذلك بارتفاع أعداد املهاجرين الذين صــــــــــاروا يتوافدون على الفضــــــــــاءات ألاوروبية مع أعوام الثمانينيات، 

ـــهدت أعلى معدل للنمو  ــ ــ ـــــاديوهي الفترة التي شــ ــ  في أوروبا مما جعل بعض الدول ألاوروبية تســـــــــعى لصـــــــــد الاقتصــ

الصــــــــــــــعود الانتخـابي لهـذه الحركـات بـل ويحـدث أن الحكومـات ألاوروبيـة تبنـت ســــــــــــــيـاســــــــــــــات أضــــــــــــــعفـت درجة من 

ـــــتفــاداتهم من املزايـــا  ــ ــ ــ ـــــرعيــة على لغــة وأفكــار اليمين املتطرف مثــل تخفيض أعــداد الالجئين أو تخفيض اســـ ــ ــ ــ الشـــ

 .16والخدمات وغيرها

ـــ ي مضــــاد للهجرة، كما يذهب كما يظهر الواقع الدولي أن ظهور هذه ألاحزاب املتطرفة ه    و مجرد خيار ســــياسـ

البرنامج السـياسـ ي لهذه ألاحزاب لتقديم نفسـها "فالبرنامج ألاساس ي للجبهة الوطنية في فرنسا ارتكز على مشروع 

مقــاومــة الهجرة ألاجنبيــة وطرد كــل ألاجـــانــب من البلــد، ونهض "حزب ريببلييكــانز" )الجمهوري( ألاملــاني املتطرف 

ة الواحدة" في  على هـذه الفكرة  "حزب مـاملس بلوك" في بلجيكـا، أو "حزب ألامَّ
ً
نفســــــــــــــهـا، وهو مـا ذهـب إليـه أيضــــــــــــــا

 في نيوزيلندا. ، أو "حزب نيوزيلندا أوال"أستراليا

ـــهد    ـــاعدا نموا ألاوروبية القارة اليوم تشــ ـــكل على اليمين املتطرف، لقوى  متصــ  الدول  بعض تجتاح موجة شــ

 ألاحزاب تمكنت وبريطانيا، وقد والســويد والنمســا، وفرنســـا والدنمارك وســلوفاكيا واملجرأملانيا  :ومنها ألاوروبية

 .السياس ي املشهد في التأثير من تمكن وبعضها الناخبين إليها، من كثير جذب من الدول  تلك في اليمينة

 مباشـــــــرا كان واملهاجرين الالجئين عدد ازدياد أن البعض ويعتقد   
ً
ـــهد في املتطرف اليمين بزوغ في ســــــببا ــ  املشــ

ألاوروبي،  البرملان على مســـتوى  وكذلك الرئاســـية، أو واملحلية البرملانية الانتخابات على مســـتوى  ســـواء الســـياســـ ي

ـــبحت والحروب، ألازمات ازدياد وذلك نتيجة  لالجئين مالذا ألاوروبية القارة إذ أصــ
ً
 املوت ويالت من الهاربين آمنا

ـــــاعدت العربي، الربيع بالد في الثورات اندالعبداية  مع 2011 وفي بالدهم، في ـــــيما غير وال الهجرات حدة تصـــ  ســـ

ـــــرعية  يحول  لم ذلك أن إال منها، للحد ألاوروبي الاتحاد اتخذها التي إلاجراءات من الرغم وعلى أوروبا، إلى الشـ

 .املتوسط البحر عبر املوت بقوارب ذهبوا الذين الالجئين من أعداد جديدة تدفق دون 

 تقديرات لعدد الالجئين السوريين إلى الدول ألاوربية :

شـخص وإصـابة أكثر من مليون آخرين، بينما أجبر أكثر من نصـف  023.333تسـببت ألازمة  في مقتل أكثر من 

عائلة ســـــورية في كل ســـــاعة من كل يوم منذ  23الشـــــعب الســـــوري على مغادرة منازلهم، وفي املتوســـــط تنزح قرابة 

الكثير منهم للمرة الثــانيــة أو  مليون شــــــــــــــخص داخــل البالد، 2.9وحــده نزح أكثر من  0392، وفي عــام  0399عــام 
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 2.90الثـالثـة، و يفر بـأعداد متزايدة من املدنيين إلى البلدان املجاورة، وأما في داخل ســــــــــــــوريا فيوجد اليوم قرابة 

 .17مليون شخص

 وذكر إليها، الجئ املليون  ونصــف إحصــاء مليون  وتم العجوز، القارة إلى كبيرة لجوء موجة 2015 العام شــهد   

 تشــــكل دافعا ســــوريا في ألاحداث أن أوروبا" في الالجئين أزمة "جذور  نشــــرت بعنوان دراســــة عبر نيغي""كار  معهد

ــــعيد على للدراســــــــة فإنه ووفقا ألاوروبية، القارة إلى الالجئين لتدفق هائال ــ ـــــة من واحد كل العالمي، الصــ ــ  خمسـ

 .039218عن طريق البحر سنة  سوري إلى أوروبا 223.333سوري،  مع نهاية العام  وصل أكرث من  هو الجئين

 ردود فعل التيارات وألاحزاب ألاوروبية اتجاه تدفق الالجئين السوريين:

لقد طغى الهاجس ألامني على كل الخطابات الســياســية الرســمية للكثير من الدول ســواء الاوروبية أو الشــرق    

ألاوســطية املســـتقبلة لالجئين الســورين في ظل تنامي إلارهاب الدولي والجماعات والتنظيمات املتشـــددة، الســـيما 

أزمة  اليوم في الحقيقة هو املســئول على تفاقم تنظيم داعش إلارهابي، فاملناخ الدولي غير املســتقر الذي نعيشــه

 الالجئين، والرمي بظاللها على املنطقة والعالم بأسره.

 أو ما حدث في ملهى 0392مارس 00ببلجيكا، في   zaventenإن الهجمات إلارهابية ألاخيرة التي نفذت في مطار   

Orlando  ــــدة في ــــات املتحـ ـــ0392جوان 90بـــــالواليـ اري على مطـــــار أتـــــاتورك بـــــاســــــــــــــطنبول في ، أو التفجير الانتحــ

ـــــا في  0392جوان 02 ــ ــ ــ ــ ــ ، أو ذلــــك الــــدهس 0392جويليــــة 92أو عمليــــة الــــدهس التي نفــــذت في نيس بجنوب فرنســ

، أو الهجوم ألاخير على ملهى "رينا "في اســطنبول بتركيا 0392ديســمبر 91بشــاحنة في ســوق أعياد امليالد ببرلين في 

ــــيــاتهم وتبنــاهــا تنظيم  ، هي كلهــا039219في رأس الســــــــــــــنــة لعــام  ــ ــ ــ ــ هجمــات نفــذت من طرف الجئين بمختلف جنســ

داعش إلارهابي، وهي لدليل عن مدى تخوف الدول من تحول هؤالء الالجئين وطالبي اللجوء إلى منفذي هجمات 

إرهابية على أراضيهم. ولقد أصبح ينظر إلى الالجئ كتهديد حقيقي من طرف الدول الغربية، عوض أن ينظر إليه 

إنســـــانية وأنه أصـــــبح يشـــــكل خطرا حســـــب الدول الغربية على أمنها القومي، ولم تقتصـــــر هذه النظرة على  بنظرة

الغرب فقط فكل الدول الســـيما العربية منها أصـــبحت تخشــــ ى انتقال الجماعات املتطرفة عبر تدفقات الالجئين 

ـــإليهما خاصــــــة وأن املنطقة تعم فيها معظم الفوضــــــ ى العاملية كأزمة ليبيا، الف ــ ـــــ ى في العراق، الحرب في سـ وريا وضـ

 واليمن.

ألاوروبـي أن تتحمل جـزءا أكبر من العبء  الاتحاديطالب معسكر الــدول ألاوروبية جنوب املتوسط باقي دول    

في طلبات اللجوء الســياســ ي وفي اســتقبال مزيد من املهاجرين غير الشــرعيين. بينما يرى معســكر الدول ألاوروبية 
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ـــي وســــــــط أوروبــــــــ الذي ينص على أن التعامل مع طلبات اللجوء  ــــا وشــــمــــالــــهــــا أن ذلــــــــك يــــتــــعــــارض مع اتفاق دبلنفـ

 .20السياس ي هو من مسؤولية أول دولــة أوروبـيـة تـطـأهـا قـدم املهاجر غير الشرعي أو الالجئ السياس ي

ـــــرعية والالجؤء فرض واقع ألامر أن اتجاه معظم الدول ألاوروبية  في ســـــــــعيها للحد من ظاهرة الهج    ــ رة غر الشــ

قيود أكبر على الهجرة وعلى حريــة الحركــة ففي بريطــانيــا أقر رئيس الوزراء "ديفيــد كــاميرون" بــأن حكومتــه كــانــت 

قد ارتكبت خطأ فــــادحـــــا عندما لم تحد من سبل وصـــــول املهاجرين إلـــــى ســـــوق العمل البريطاني في أعقاب دخول 

، وهو ما أدى في نهاية املطاف إلى تزايد عدد 0332ألاوروبي في عام  الاتحاددول وســــط أوروبا وشــــرقها في عضــــوية 

 املهاجرين إلى بريطانيا على نحو غير مسبوق وغير متوقع.

ـــــراءات التي تهــدف إلى الحــد من عــدد املهــاجرين لعــل أهمهــا في     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وقــد اتخــذت بريطــانيــا بــالفعــل عــددا من إلاجـ

يضع العديد من القيود على املهاجرين والالجئين، وقّد  0390ول/أكتوبر تشرين ألا  93إصدارها لقانون جديد في 

تضــــــــــمن هذا القانون العديد من البنود، منها أنه يجبر مالكي العقارات على التحق من مواقف الهجرة الخاصــــــــــة 

بمســــــــــــتأجري عقاراتهم، ويمنع املقيمين بصــــــــــــورة غير شــــــــــــرعية من فتح حســــــــــــابات مصــــــــــــرفية، ويمنح للســــــــــــلطات 

ـــــتئنافهم الحقا، ويجبر البريطـا ــ ــ ــ ـــــتمـاع إلى اســـ ــ ــ ــ ـــــفير املجرمين املقيمين ألاجـانـب إلى بلـدانهم أوال ثم الاســـ ــ ــ ــ نيـة َّحق تســـ

القانون الجديد أيضـــــــــا املقيميين الشــــــــــرعيين املؤقتين، كالطالب، على دفع مبالغ معينة لنظام التأمين الصــــــــــحي، 

ة لها املهاجر غير الشرعي على العناية الطبيالتي يحصل من خال« السياحة الطبية»وذلك ملنع ما أصبح ُيعرف بـــــــ 

ــــفيــات البريطــانيــة، ويفرض قيودا جــديــدة على الزيجــات الوهميــة التي قــد يــدخــل من خاللهــا، بعض  ــ ــ ــ ــ ـــــتشــ ــ ــ ــ في املســـ

 .21املهاجرين من أجل إلاقامة في بريطانيا

ـــتجــابـــة كبيرة من    ــ ــ ــ ــ ـــــكـــاليـــة الالجئين لم يلقى اســـ ــ ــ ــ لفواعـــل قبـــل ا هــذا التوجـــه الـــذي تبنتــه بريطـــانيــا ملعـــالجـــة اشـــ

ـــــاب  ــ ــ ـــــالح البريطانية على حســ ــ ــ ـــكالية الالجئين تمس املصــ ــ ــ ــ ـــمية في الدولة، على اعتبار أن إشــ ــ ــ ــ ـــمية وغير الرســ ــ ــ ــ الرســ

ربي نتيجة ألاو  الاتحاداســـــــــــتقبال الالجئين، ما دفع ببعض الاحزاب املتطرفة للضـــــــــــعط على بريطانيا للخروج من 

 ديدة وفي مقدمتها تعاملها مع قضايا الالجئين السورين.لالعباء التي تظهرها السياسات ألاوربية تجاه قضايا ع

ــــــــــــــزاب الكبرى     ــــــــــــــرى فقد دعا أحد ألاحـ ــــــــــــــا من أن يمتد تأثير هذا الاسـتفتاء إلى دول أخـ وهناك تخوفات في أوروبـ

الحاكمة في النرويج إلى إجــــــراء استفتاء مشابه الستفتاء سويسرا بهدف الحد من الهجرة الى الدول ألاوربية، وفي 

فرنســـا طالب الرئيس الفرنســـ ي الســـابق نيكوال ســـاركوزي، قبيل انطالق الانتخابات البرملانية ألاوروبية، بتشــــديد 

تتيح  وبتعليق العمل باتفاقية التي الاتحادألاوروبــــي وبــإدخـال تعديالت في هيكل  الاتحادإجراءات الهجرة إلى دول 

ــــــــــــــــــــــــي املوقعة عليه، واســـــــــــتبدالها باتفاقية جديدة من شـــــــــــأنها منع املهاجرين  الاتحادالتنقل الحر بين دول  ألاوروبـ
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من التنقل بين دولـــــــــــــــه ألاخـــــــــــــــرى بحثا عن أفضل إعانات اجتماعية  الاتحادألاجانب الذين يدخلون إحــــــــــــــدى دول 

 يمكنهم الحصول عليها.

بيــــة وفي أمريكــــا فــــإذا كــــان لليمين لقــــد غــــذت أزمــــة الالجئين صــــــــــــــعود اليمين املتطرف في أغلــــب الــــدول ألاورو    

املتطرف جذور في دول أوروبا، فإن تدفق الالجئين الســــــوريين أدى إلى بروز أحزاب اليمين املتطرف والشــــــعبوية، 

الجبهة  FNالبديل من أجل أملانيا و AFD النمســاوي والحزب FPO فاألحزاب اليمينية في أوروبا مثل حزب الحرية

ب البـديـل الـدانمركي وحزب الحريـة الهولنـدي املتطرف، كلهـا معـاديـة لألجـانب الوطنيـة الفرنســــــــــــــ ي وحزب الشــــــــــــــعـ

 وبالخصوص الالجئين ولإلسالم. 

ال شــك أن ســلســلة الهجمات إلارهابية التي تعرضــت لها أوروبا قد أوجدت أرضــية خصــبة لبروز تلك التيارات    

ـــــبحــت تنظر إلى املهــاجرين عــامــة على أنهم ــ ــ ــ ه تهــديــد لألمن القومي ألاوروبي، وتنبع هــذ وألاحزاب املتطرفــة التي أصـــ

ـــالم من قبـل هذه ألاحزاب اليمينية من منطلق أن الانفتاح على الخارج يمكن أن يؤدي إلى الخيانة  ــ ــ ــ ــ املعـاداة لإلســـ

وألاخطر من هذا والذي تتخوف منه فرنسا وأملانيا هو التكتل لألحزاب اليمين املتطرف ألاوروبية التي دعت إليه 

كمـا أن  0392بهـة الوطنيــة "مـارين لوبــان" لتشــــــــــــــكيـل جبهـة موحــدة قبـل الانتخــابـات القـادمـة لعـام زعيمـة حزب ج

لدليل على مدى تأثير أزمة الالجئين على صـــــــعود ألاحزاب املتطرفة في أوروبا وفوزها بعدة  " فوز تيار "بريكســـــــيت

 مقاعد في البرملان ألاوروبي.

 الخاتمة:

ـــكل املناخ الدولي لفترة ما بعد    ــ وما انجر  0399الثورات العربية أو ما يعرف بالربيع العربي بداية من ســــــــنة  شـــ

عنه من رهانات أمنية، بيئة ســــياســــية حاضــــنة للتوجهات املتطرفة اتجاه إلاســــالم واملســــلمين بشــــكل كبير والذي 

باردة، لقد يشـــكل وبصـــورة كبيرة مقاربة صـــراع الحضـــارات التي قدمها "صـــاويل هنتيجتون" بالتزامن مع الحرب ا

واتخذ هذا العداء بعدا آخر خاصـــــــــــــة من قبل احزاب اليمين املتطرف في أوروبا نتيجة ألزمة الالجئين الســــــــــــــورين 

التي ألقت بضــــــــــــاللها على الســــــــــــياســــــــــــات ألاوروبية وعلى املصــــــــــــالح الفردية لكل دولة بعيدا عن فكرة التكامل التي 

 ة من الزمن.ألاوروبي لفترة طويل الاتحادشكلت السمة ألاساسية لدول 

الجديد في التوجهات ألاوربية اتجاه القضايا الدولية وإلاقليمية صعود التيارات اليمينية املتطرفة في ألاعوام    

الثالثـة ألاخيرة والتي تعرف بتوجهـاتهـا املعـادية لإلســــــــــــــالم واملهاجرين للدول ألاوربية، من منطلق أن هذه التيارات 

ين تهديدا مســـــــــتمر للمصـــــــــالح ألاوربية على مختلف ألاصـــــــــعدة، حيث اســــــــــتطاع ترى في حركة املهاجرين أو الالجئ

اليمين املتطرف أن ينقل الكثير من القضـــــايا التي كانت هامشـــــية في الســـــياســـــات ألاوربية لتصـــــبح نقاط تركيز في 

 الخطاب السياس ي والحمالت الانتخابية. 
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العربية وما نتج عنها من تداعيات ساهمت وبقدر ومن املحتمل أن ألاوضاع ألامنية التي تعرفها بعض الدول     

معين في تأكيد فرضـيات هذه التيارات، فبعد اسـتمرار ألازمة السـورية وتصـاعد أزمة الالجئين السـورين أوجدت 

تيارات اليمين املتطرف حجة لتأكيد توجهاتها املعادية للمهاجرين والالجئين، وتمثل قضــــية العالقة بين بريطانيا 

وروبي بمثابة نقطة فاصلة في استمرار صعود التيارات اليمينية في دول أخرى وهو ألامر الذي سيعرض والاتاد ألا 

 ألاوروبي مستقبال لسيناريوهات تظهر في: الاتحاد

ألاوروبي ككتلة  إذ و بقدر ما كانت أزمة الالجئين  الاتحادســــــــــــــينـاريو صــــــــــــــعود احزاب اليمين املتطرف وتفكـك    

الســــــــــورين فرصـــــــــــة لليمين املتطرف ألاوروبي لتحقيق مزيدا من الصــــــــــعود والانتشـــــــــــار بقدر ما كانت كاشـــــــــــفة عن 

التوجهات القومية املتطرفة واختالف التوجهات والسـياسـات ألاوروبية اتجاه بعض املسـائل خاصــة الامنية التي 

حدا، وهي الظاهرة التي تفرضــا مســتقبال تحديات أمام الوجود إلاســالمي وحركة املهاجرين في تمس كل دولة على 

 أوروبا ملجرد ألافكار التي تتبناها هذه التيارات في حالة صعودها الى السلطة.

ســــــــــــيناريو تراجع دور أحزاب اليمين املتطرف واســــــــــــتمرار ســــــــــــياســــــــــــات الدول ألاوروبية اتجاه قضــــــــــــايا اللجوء    

والهجرة: كما كانت مسبقا وذلك بعد التعديالت التي أقرتها املفوضية ألاوربية بشأن دخول أحد الدول ألاوروبية 

ـــــــــــــــوراتويكفي أن نشــير في هذا الصـــدد إلى الخبرة إلايطالية في التعامل م  ع ملف الهجرة واللجوء الســياســـ ي قبل ثـ

ـــــرعي   0331الربيع العربي، فقد أصــــــــــدرت الحكومة إلايطالية قانونا ســــــــــنة  ــ ــ ـــمح لها بمعاقبة أي مهاجر غير شـ ــ ــ ــ يسـ

 93وح ما بين عام وأربعة أعوام، وغرامة تزيد على ايدخل ألاراضـــــــــــــ ي إلايطالية ويرفض املغادرة بالســـــــــــــجن ملدة تتر 

ي إلى موطنه ألاصـــــــلي، إال أن محكمة العدل ألاوروبية أصـــــــدرت حكما في نيســـــــان/أبريل آالف يورو وترحيل قســـــــر 

يرى أن القــــانون إلايطــــالي يتعــــارض مع املبــــادئ والقوانين ألاوروبيــــة التي تعلي من قيم وحقوق إلانســـــــــــــــــان  0399

 ألاساسية.

 قائمة املراجع:

 باللغة العربية:

ــــوكــــت،  .9 ــ ــ ــ ــ ( ، نقال عن املوقع : 0392أســــــــــــــئلــــة توضــــــــــــــح من هم اليمين املتطرف في أوروبــــا،)يوليو  2أحمــــد شــ

http://www.noonpost.org/content/12914 

قال )مركز ألاهرام(، نباســـم راشـــد، هل تهدد تيارات القومية املتطرفة النموذج ألاوروبي، الســـياســـة الدولية  .0

 http://www.siyassa.org.egعن املوقع : 

التصـــدي لألزمة العاملية للالجئين  : من التملص عن املســـؤولية إلى تقاســـمها،  تقرير منظمة العفو الدولية، .0

  40/4905/2016، رقم الوثيقة :  90(، ص 0392)

 http://www.ohchr.org، على الوقع :  0392السامية  لألمم املتحدة  لحقوق الالجئين  تقرير املفوضية .2

http://www.noonpost.org/content/12914
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ثري ابراهيم جابر ، الديمقراطية ألاوروبية مصــــدر التطرف، مركز نماء للبحوث والدراســــات )الســــعودية(،  .2

 http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=40757نقال عن املوقع :  

رابح زغوني، "إلاســــــالموفوبيا وصـــــــعود اليمين املتطرف في أوروبا: مقاربة ســـــــوســـــــيوثقافية"، مجلة املســـــــتقبل  .2

 (.0392( ، )  209العربي، العدد )

ليمين املتطرف في أوروبا دراســــــــــة في ألافكار وألادوار، مجلة دراســــــــــات دولية، ســــــــــتار جبار الجابري، أحزاب ا .2

 (.0332(، ) 02العدد )

ــــانيةفاطمة أودينة، أزمة الالجئين الســـــــــــوريين: بين املأســـــــــــاة  .2 ــ ــ ــ وفشـــــــــــل الحلول الدولية،  املؤتمر الدولي  الانسـ

الثاني: الالجئون  في الشـــــرق ألاوســـــط "ألامن إلانســـــاني : التزامات املجتمع الدولي ودور املجتمعات املضـــــيفة، 

 .0392مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة غير الشرعية ) جامعة اليرموك(، 

 .9121لقاهرة، مصر، ، ا2لويس النجر، ترجمة محمود مصطفى زيادة، ج  .1

مازن جبور، صـــــــعود اليمين املتطرف في أوروبا وانعكســـــــاته الســـــــورية، مركز دمشـــــــق لألبحاث والدراســـــــات،  .93

  http://www.dcrs.sy(، نقال عن املوقع: 0392)

ـــالمي والتغيمروة فكري ، مســـــــــــلمو أوروبا وتجدد صـــــــــــعود اليمين املتطرف، في: تجديد الوعي ب .99 ــ ــ ــ ير العالم إلاســ

 (.0392الحضاري،  تقرير مركز الحضارة للدراسات السياسية ، العدد ألاول، )

 باللغة ألاجنبية: .90
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      ط.د. سميرة سويس ي 

 جامعة دمحم -طالبة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

البريد  -الجزائر—6سطيف–ملين دباغين 

 sa.souici@univ-setif2.dzالالكتروني:

 (الجزائري  التشريع في املشرد الطفل حقوق  ضمانات)

 
 :امللخص

 

تي مخلفات العوملة والتكنولوجيات الحديثة؛ والة الدولية الراهنة املفرزة عن الاقتصاديعلى إثر املتغيرات السياسية و 

صاحبتها موجة اضطرابات عميقة زعزعت استقرار ألامن الدولي إلانساني، عمد املجتمع الدولي إلى وضع العديد من 

الدولية إلقرار الحماية لفئة ألاطفال من ظاهرة التشرد التي أسفرت عنها الحروب والنزاعات  الاتفاقياتاملعاهدات وا

الدولية وألاهلية، والتي باتت تعرضهم لالستغالل وتساهم في جنوحهم نحو الجريمة. الجزائر كشريك دولي حرصت على 

انونية طنية، وذلك برصد مجموعة من آلاليات القتنفيذ التزاماتها الدولية املتعلقة بحماية الطفولة ضمن تشريعاتها الو 

وهو موضوع بحثنا ذو   .واملؤسساتية حتى تكفل حماية رصينة للطفل املشرد وحتى تمكنه من حقوقه وحرياته ألاساسية

من  فلالقانونية للطالطابع النظري الذي نهدف من خالله إلى التعرف على جهود الدولة الجزائرية نحو تفعيل الحماية 

ية التي طرحنا ملعالجته إلاشكال دحقوقه. وقلتشرد والضمانات التي أقرها املشرع الجزائري لتمكين الطفل املشرد من ا

الجة هذه وملع مدى كفاية آليات الحماية املقررة من املشرع الجزائري في التمكين الحقوقي للطفل املشرد؟ مفادها: ما

، فل املشردأوال: مفهوم الط؛ ألاول: حقوق الطفل املشرد في التشريع الجزائري املحور  إلاشكالية اعتمدنا التقسيم التالي:

  .آلاليات القانونية واملؤسساتية املعتمدة في تكريس حماية حقوق الطفل املشرد الثاني:املحور . ثانيا: حقوق الطفل املشرد

  .املؤسساتية لحماية الطفل املشردثانيا: رصد آلاليات . أوال: تفعيل الحماية القانونية لحقوق الطفل املشرد

 إلانساني، الحقوق والحريات، الطفل املشرد، آليات الحماية، التمكين الحقوقي. املفتاحية: ألامنالكلمات 
 

   :ةنبذة تعريفية عن الباحث
 

حقوق إلانسان والحريات العامة، بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة دمحم  طالبة دكتوراه، تسجيل ثاني، تخصص

، متحصلة على شهادة ليسانس لغة انجليزية، أستاذة مؤقتة بجامعة البشير الابراهيمي ببرج  -0سطيف-ملين دباغين 

لية وعة من املؤتمرات الدو شاركت في مجمبوعريريج، موظفة إطار في مديرية ألاشغال العمومية بوالية برج بوعريريج. 

 والوطنية داخل دولة الجزائر
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 مقدمة : 

ظاهرة التشرد وإن استهين بها سابقا إال أنها أضحت ظاهرة مأساوية ومن أخطر التحديات التي يواجهها العالم 

مع تفاقم  أنهاملعاصر، تسربت آثارها كغاز سام مميت لتكتسح جميع دول العالم السيما منها دولة الجزائر، ذلك 

الدولية  ةالاقتصاديمخاطرها مؤخرا  وارتفاع مستويات التشريد الداخلي والدولي جراء املتغيرات السياسية و 

الراهنة التي صاحبتها موجة اضطرابات عميقة زعزعت استقرار ألامن الدولي إلانساني؛ املفضية إلى احتدام 

قد ، ف-جرة غير النظامية واللجوء داخل املنطقة العربيةأحد أهم الدوافع لله -الحروب والنزاعات بين الدول 

 أصبحت تشكل تهديدا صريحا لحقوق إلانسان عامة، ولحقوق الطفل بصفة خاصة. 

وملا كانت مرحلة الطفولة مرحلة هامة من حيث أنها تتكون فيها جذور الشخصية، ملا يلقاه الطفل في هذه 

حة في تكوين شخصيته، فطفل اليوم هو رجل الغد؛ فإنها املرحلة من خبرات ومعامالت يترك بصمات واض

تقتض ي عناية خاصة وحماية قانونية زائدة، فقد حرص املجتمع الدولي على إقرار حماية خاصة لهذه الفئة 

العمرية املستضعفة، والعاجزة عن الدفاع عن حقوقها، السيما إذا تعرضت لظروف خاصة تشكل خطرا عليها 

 ا، كظاهرة التشرد التي دفعت ببعض ألاسر وألاطفال ملجابهة مخاطر الشوارع.وتهدد أمنها وسالمته

ة؛ وتفاقم وألاخالقي الانسانيةوعلى إثر تنامي خطورة ظاهرة التشرد  في السنوات ألاخيرة  التي  تجاوزت القيم  

خل الدول الاجتماعي دا الاستقرارانعكاستها على الطفل، ومع تزايد الوعي الدولي بمأساوية الظاهرة التي  زعزعت 

تي تكفل الدولية  ال الاتفاقياتو باتت تهدد ألامن إلانساني، عمد املشرع الدولي إلى وضع العديد من املعاهدات وا

حقوق الطفل وتحفظ له كرامته، والتي تفرض على الدول ألاطراف التزامات معينة  تقر بحماية خاصة لألطفال 

السيما  من ظاهرة التشرد التي أسفرت عنها الحروب والنزاعات الدولية وألاهلية، والتي باتت تعرضهم لالستغالل 

 وتساهم في جنوحهم نحو الجريمة.  

 قياتالاتفانخراط الدولة الجزائرية في سيرورة النهوض بحقوق الطفل بعد مصادقتها على العديد من اإن ا

، قد مكنها من بلورة سياستها الوطنية بهذا 9121الدولية، السيما تصديقها على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

املؤسساتية لتفعيل وإقرار  الخصوص باعتمادها مجموعة آلاليات القانونية وكذا رصد مجموعة من آلاليات

الحماية لحقوق الطفل بصفة عامة والطفل في خطر بصفة خاصة، فالجزائر كشريك دولي حرصت على تنفيذ 

التزاماتها الدولية املتعلقة بحماية الطفولة من خطر التشرد ضمن تشريعاتها الوطنية،  وهو مترجمته نصوص 

 و املتعلق بحماية الطفل. 0392يوليو  92املؤرخ في  92/90القانون الخاص بهذه الفئة 

 أهمية الدراسة: 

لقد أضحت ظاهرة تشرد ألاطفال إحدى قضايا العصر بالغة ألاهمية والخطورة، التي انعكست أثارها سلبا 

على التنمية السوية للطفل، فضال عن كونها تهديدا صارخا لألمن الاجتماعي باعتبار الطفل الركيزة ألاساسية في 

 .الانسانية، إضافة إلى اعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق الطفل وتهديد صريح لكرامته املجتمع
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هذه ألاهمية كانت الخلفية الرئيسية ملوضوع ورقتنا البحثية ذو الطابع النظري الذي نحاول من خاللها دراسة 

ة الجديد للسياسالضمانات املقررة من املشرع الجزائري التي تكفل حماية حقوق الطفل في إطار التوجه 

 الجزائرية نحو النهوض بحقوق الطفل وترقيتها .

 الهدف من الدراسة: 

تهدف دراستنا ملوضوع ضمانات حقوق الطفل املشرد في التشريع الجزائري في هذه الورقة البحثية إلى   

زائرية نحو جتوصيف دقيق ملفهوم الطفل املشرد وحقوقه في التشريع الجزائري، والوقوف على جهود الدولة ال

تفعيل الحماية القانونية للطفل من التشرد، والضمانات التي أقرها املشرع الجزائري لتمكين الطفل املشرد من 

حقوقه، ومن ثمة تبيان فعالية آلاليات املقررة في التشريع الجزائري سواء القانونية أو املؤسساتية في إقرار 

 الحماية لحقوق الطفل املشرد.

 :تقسيم الدراسة

 :مفادهامنا الدراسة ملعالجة إلاشكالية املطروحة بخصوص املوضوع، والتي  حيث اقتضت

 ما مدى كفاية آليات الحماية املقررة من املشرع الجزائري في التمكين الحقوقي للطفل املشرد؟

 اعتماد التقسيم التالي:

 املحور ألاول: حقوق الطفل املشرد في التشريع الجزائري 

 الطفل املشردأوال: مفهوم 

 ثانيا: حقوق الطفل املشرد

 املحور الثاني : آلاليات القانونية واملؤسساتية املعتمدة في تكريس حماية حقوق الطفل املشرد

 أوال: تفعيل الحماية القانونية لحقوق الطفل املشرد     

 ثانيا: رصد آلاليات املؤسساتية لحماية الطفل املشرد     

وينتج ثماره، اعتمدنا ملعالجة مشكلة الدراسة املنهج الوصفي أثناء التطرق لتحديد وحتى يؤدي البحث غرضه 

واملنهج التحليلي أثناء تحليل وشرح بعض النصوص القانونية وإلاجراءات  بعض املفاهيم ووصف الظاهرة،

 املتعلقة بموضوعنا وإشكاالته.
 

 املحور ألاول: حقوق الطفل املشرد في التشريع الجزائري 
 

حقوق إلانسان هي حقوق لجميع الفئات العمرية بما في ذلك فئة ألاطفال، غير أن القانون الدولي راعى 

خصوصيات هذه الفئة العمرية القاصرة، بوضع حقوق مميزة تعترف باحتياجات الطفل للحماية الخاصة وذلك 

 (.0393حقوق الطفل )مرزوق، من خالل إبرام عدة اتفاقيات التي تحوي في بنودها أحكاما خاصة تكفل حماية 

ة الدولية الراهنة التي صاحبتها موجة اضطرابات عميقة زعزعت الاقتصاديبيد أن املتغيرات السياسية و 

ر أحد أهم الدوافع للهجرة غي -استقرار ألامن الدولي إلانساني؛ أفضت إلى احتدام الحروب والنزاعات بين الدول 

كما وأسفرت عن ارتفاع مستويات ظاهرة التشريد الداخلي والدولي -يةالنظامية واللجوء داخل املنطقة العرب
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السيما في املنطقة العربية، هذه ألاخيرة التي تعد ظاهرة مأساوية يشهدها العالم املعاصر جراء صراعات عنيفة 

وانتهاكات جسيمة لحقوق إلانسان وحرياته بصفة عامة، ولحقوق الطفل بصفة خاصة، معرضة بذلك كرامته 

 لالنتكاس . نسانيةالا

 الدولية  التي تكفل حقوق  الاتفاقياتوعلى إثر ذلك عمد املجتمع الدولي إلى وضع العديد من املعاهدات وا

الطفل وتحفظ له كرامته، والتي تفرض على الدول ألاطراف التزامات معينة  تقر بحماية خاصة لألطفال من 

ظاهرة التشرد؛ التي أسفرت عنها الحروب والنزاعات الدولية وألاهلية، والتي باتت تعرضهم لالستغالل وتساهم 

 في جنوحهم نحو الجريمة. 

لدولة الجزائرية بهشاشة وضعف فئة ألاطفال، فإنها لم تدخر الجهد في توفير أنجع السبل لتحقيق وإيمانا من ا

طفولة آمنة ومستقرة لجميع ألاطفال دون ما أدنى تمييز، وحرصا منها على الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يخص 

 تها ضمن تشريعاتها الوطنية.حماية الطفولة فقد تصدر موضوع حماية حقوق الطفل املشرد قائمة أولويا

وهو ما سنحاول دراسته بإزالة اللبس عن بعض املفاهيم املتعلقة بالطفل املشرد قبل الخوض في دراسة 

  الحقوق املكفولة له في التشريع الجزائري، على النحو التالي:

 أوال: مفهوم الطفل املشرد

ئر، وقد تفاقمت مؤخرا كأحد مخرجات ألاوضاع اكتسحت ظاهرة التشرد جميع الدول السيما منها دولة الجزا

ة والاجتماعية الراهنة املتدنية، وكمفرزات سلبية عن الاضطرابات السياسية والنزاعات الاقتصاديالسياسية و 

الطويلة ألامد الداخلية منها والدولية،لتؤثر سلبا على حقوق إلانسان عامة وعلى حقوق بعض الفئات 

 املستضعفة خاصة .

ملشردين حسب ما أوردته املبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي ال تقتصر على فئة عمرية محددة إن لفظ ا

بذاتها بل شملت فئة املشردين داخليا: وهم ألاشخاص أو جماعات ألاشخاص الذين أكرهوا على الهرب، أو على 

 جة، أو سعيا لتفادي آثار نزاع مسلح،ترك منازلهم، أو أماكن إقامتهم املعتادة، أو اضطروا إلى ذلك والسيما نتي

أو حاالت عنف عم ألاثر أو انتهاكات حقوق إلانسان، أو كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البشر ولم يعبروا 

الحدود الدولية املعترف بها للدولة، وفئة املشردين دوليا: وهم ألاشخاص أو مجموعة ألاشخاص الذي يترك بلده  

 (.029-023، الصفحات 0331حروب أو الكوارث )عروبة ، طالبا للجوء هربا من ال

غير أننا سنقتصر على دراسة فئة ألاطفال)من ذكر و أنثى(، أكثر الفئات العمرية عرضة ملخاطر التشرد الذي 

يعد سلوكا انحرافي يساهم في جنوحهم نحو الجريمة، في محاولة تقديم  مقاربة مفاهيمية  للطفل املشرد، بتعريف 

 وال ومن ثمة تعريف الطفل املشرد.الطفل أ

 تعريف الطفل:-2

يعرف الطفل من الناحية اللغوية؛ على أنه الصغير من كل ش يء وهو لفظ يطلق على الذكر وألانثى، وجمعه 

(، كما وقد يحمل لفظ الطفل صيغة الجمع، ومنه قوله تعالى: " أو الطفل 0332أطفال )حمد فخري و مرام، 

 من سورة النساء(. 09عورات النساء" ) آلاية الذين لم يظهروا على 
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فهو املولود منذ والدته إلى أن يبلغ، وهو الشخص الذي لم تكتمل لديه  أما الطفل من الناحية الاصطالحية؛

هرزاد، هو ضار )ش لعدم نضجه الجسمي والعقلي وعدم قدرته على التمييز بين ما هو نافع وما نظراملكة إلادراك 

0309.) 

والطفل في الشريعة إلاسالمية؛ هو كل شخص لم يبلغ الحلم لكون الاحتالم هو مناط التكليف، فالحد الفاصل 

(، استنادا لقوله تعالى : "وإذا بلغ ألاطفال 0392/0392بين مرحلة الطفولة ومرحلة البلوغ هو الاحتالم )مباركة، 

من  21بين هللا لكم آياته وهللا عليم حكيم") آلاية منكم الحلم فليستئذنوا كما استئذن الذين من قبلهم كذلك ي

 سورة النور(.   

دولية سواء ال الاتفاقياتنجد أن مصطلح الطفل في القانون الدولي ورد في العديد من ا ومن الجانب القانوني؛ 

دد على تح كانت اتفاقيات حقوق إلانسان أو اتفاقيات القانون الدولي إلانساني، إال أن معظم هذه الوثائق لم

وجه الدقة املقصود بمصطلح الطفل، إلى غاية اعتماد الجمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية حقوق الطفل 

والتي دخلت حيز النفاذ بعد املصادقة العشرين في  9121نوفمبر 03املؤرخ في  22/02في قرارها رقم  9121لسنة

ي ت الطفل بشكل صريح؛ في مادتها ألاولى على النحو التال،  وتعتبر الوثيقة ألاولى التي عرف9113سبتمبر سنة  30

:" ألغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك 

سنة طفال،  92بموجب القانون املنطبق عليه"، وبهذا فقد حسمت الاتفاقية ألامر باعتبار كل شخص لم يبلغ 

 (.9121ذا كان قد بلغ سن الرشد قبل ذلك حسب القوانين الوطنية )اتفاقية حقوق الطفل، واستثناء ا

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل  920في الاتفاقية رقم  26كما عرفته منظمة العمل الدولية في املادة الثانية 

تفاقية على ي مفهوم هذه الاألاطفال وإلاجراءات الفورية للقضاء عليها، على النحو التالي:" يطبق تعبير "الطفل" ف

جميع ألاشخاص دون سن الثامنة عشرة."، و عليه فإن املشرع الدولي قد استند في تعريف الطفل إلى معيار سن 

 سنة. 92الرشد الذي حدده ب

الذي   "جامعة الدول العربية" 2190أما في املواثيق إلاقليمية؛ فنجد أن ميثاق حقوق الطفل العربي لسنة

ك إقليمي يتناول حقوق الطفل، قد تعرض إلى تعريف الطفل بحيث جاء في مقدمته مايلي:" إن هدف يعتبر أول ص

هذا امليثاق هو تحقيق تنمية ورعاية وحماية شاملة وكاملة لكل طفل عربي من يوم مولده إلى بلوغه سن الخامسة 

اق حقوق الطفل العربي قد ( ومن النص نستنتج أن ميث03، صفحة 0392/0392عشرة من العمر..." )مباركة، 

سنة، وبهذا قد ضيق من النطاق الشخص ي مستثنيا بذلك حقوق 92حصر الطفولة بين تاريخ امليالد وبلوغ 

سنة، وهو ألامر الذي عرض هذا  92الطفل قبل الوالدة و منزال لسن الطفل على خالف املعيار الدولي املحدد ب 

تجاه الحديث رفع الحد ألاقص ى ملن يعد طفال ضمانا لحماية التعريف لالنتقاد؛ إذ تستدعي الطفولة حسب الا

 أكبر لألطفال.

في مادته الثانية على النحو التالي: "  الطفل 2112في حين عرف امليثاق إلافريقي لحقوق الطفل الصادر سنة 

ولي، غير الدالطفل هو كل إنسان يقل عمره عن ثمانية عشرة سنة"، مسايرا بذلك التعريف الوارد على املستوى 

أنه يعتبر أكثر وضوحا في تحديد سن الطفولة حيث لم يعلق سن الطفولة على شرط بلوغ سن الرشد في القوانين 

)مباركة،  9121الداخلية للدول ألاعضاء على خالف ما أقدمت عليه في اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

 (.09، صفحة 0392/0392

لجزائري قد استعمل عدة مصطلحات للداللة على صغير السن وهي ووفقا للقانون الداخلي؛ نجد أن املشرع ا

 املتعلقة بحماية الطفل فقد حاولت الاتفاقيات: الطفل ، القاصر، الحدث، غير أنه بعد املصادقة على أغلب ا
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الجزائر أن تتماش ى مع مضامين هذه املواثيق مع مراعاة خصوصياتها الوطنية، السيما بعد ما أصدر املشرع 

املتعلق  0392يوليو سنة  92املؤرخ في  92/90وهو القانون  رقم 0392ئري قانونا خاصا بالطفل في سنة الجزا

بحماية الطفل، حيث توافق تعريف الطفل الذي أورده املشرع الجزائري مع التعريف الذي أوردته اتفاقية 

، على النحو 92/90ن القانون م 30من نص املادة  39، وهو ما تضمنته أحكام الفقرة 9121حقوق الطفل لسنة 

يوليو  92املؤرخ في  92/90( سنة كاملة،..." )القانون رقم92التالي :"الطفل: كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر)

(، وقد أعقب املشرع الجزائري في نفس الفقرة إلى إلاشارة بأن مصطلح 0392املتعلق بحماية الطفل،  0392سنة 

لي يستوي أن يذكر مصطلح طفل أو حدث وفقا ملا تبناه املشرع الجزائري، أما "الحدث" يفيد نفس املعنى، وبالتا

 23سنة( كاملة، حسب ما أوردته أحكام نص املادة  91سن الرشد في التشريع الجزائري فقد حدد بتسعة عشر )

 املعدل واملتمم واملتضمن القانون املدني.  31/9122-02املؤرخ في  22-22من ألامر 

يفات يمكننا القول بأن التعريف ألانسب  للطفل  يكمن في: "هو الشخص  دون سن الثامنة من مجمل التعر 

 عشر الذي لم يكتمل نضجه الذهني والبدني مما يستوجب توفير حماية قانونية خاصة له".

ري ئونظرا لتعدد املخاطر التي قد يتعرض لها الطفل والتي تستدعي الحماية القانونية؛ فقد أورد املشرع الجزا

املتعلق بحماية الطفل السالف ذكرها، لضبط وإعطاء  92/90من القانون  30عدة تعريفات في نص املادة 

ووصف دقيق لكل حالة، فنجده قد أورد تعريف للطفل الجانح والطفل الالجئ كما وأورد املشرع مصطلح الطفل 

 ما منها تعريض الطفل لإلهمال أوفي خطر الذي عدد فيه الحاالت التي يكون فيها الطفل عرضة للخطر السي

   التشرد.

 تعريف الطفل املشرد  -6

حتى باأللفاظ املخاطب بها، فاللفظ على قدر ما يكون بناء قد يكون هادم يمس  الانسانيةقد تنتهك الكرامة 

ألي شخص فما بالك إذا تعلق ألامر بأضعف الفئات وأكثرها حساسية أال وهي فئة ألاطفال،  الانسانيةالكرامة 

وفي إطار البحث عن تعريف دقيق للطفل املشرد؛ الذي أجبر على التواجد في مثل هكذا ظروف وجدنا أنه قد تم 

 STREET CHILDRENمخاطبة الطفل املشرد بعدة مصطلحات لعل أوسعها استعماال  "أطفال الشوارع

ENFANTS DE LA RUE "  التي عزز املجتمع  على إثرها تلك الوصمة التي ألصقت باألطفال الذين ال مأوى

، 0303لهم سوى الشارع، وبناء على هذه التسمية يوصمون ويتعرضون لإلقصاء الاجتماعي )سلوى و املجالي، 

فل املشرد ارتأينا استعراض بعض (، وحتى نتمكن من إعطاء تعريف دقيق ومحدد للمقصود بالط202صفحة 

التعريفات  ذات الصلة واملدرجة بهذا الشأن، ومن ثمة التطرق إلى البحث عن التعريف الذي أورده املشرع 

 الجزائري للطفل املشرد.

 تعريفات أوردتها هيئات منظمة ألامم املتحدة:-أ

ألطفال الشوارع   مانينات ، تعريفافي فترة الث " UNICEFقدمت منظمة ألامم املتحدة للطفولة "اليونسيف

 يرتكز على تصنيفهم إلى فئتين : 

، بشكل دائم  CHILDREN LIVING IN THE STREETفئة ألاطفال الذين يعيشون في الشارع  -

)خارج محيط ألاسرة العادية(، أي الذين تنقطع عالقتهم مع أسرهم أو ليس لهم أسر أصال، ويتصف 

 (.23، صفحة 0391رية والدوام )الحامد، وجودهم في الشارع باالستمرا

أي الذين   CHILDREN LIVING ON THE STREETفئة ألاطفال الذين يعيشون على الشارع  -

يمارسون مهنا هامشية في الشارع مثل التسول والبيع، ويساهم بعضهم في دخل أسرهم، قد يذهب بعضهم 
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إلى املدارس ويحتفظون باالنتماء إلى أسرهم، فهم أطفال قد يعملون لفترات طويلة خالل النهار ويعودون 

 (. 0392للمبيت لدى أسرهم ليال )مؤسسة البحوث والاستشارات، 

على تقديم تصنيف آخر يساهم في تعريف  9110في حين أقدمت منظمة الصحة العاملية  في تقرير لها لسنة  

 (، يشمل املجموعات ألاربعة التالية :WHO/PSA/10.2 ،9110ارع )أطفال الشو 

 ألاطفال الذين يعيشون  على الشارع، الذين يعتبرون الشارع مصدرهم الفوري للبقاء واملأوى. -

ألاطفال املنفصلين عن أسرهم ويعيشون في مأوى مؤقت كاملنازل املهجورة أو املباني ألاخرى )النزل، امللجأ،  -

 أو الذين يتنقلون بين أصدقائهم. املأوى(،

ألاطفال الذين ال يزالون على عالقة اتصال مع أسرهم لكن نظرا لبعض الظروف كالفقر والاكتظاظ في  -

ألاسرة أو بسبب ما يتعرضون له من اعتداءات جنسية أو جسدية داخل ألاسرة ، يفضلون قضاء بعض 

 الليالي أو معظم ألايام في الشارع. 

الذين هم في مؤسسات الرعاية القادمون إليها من وضعية التشرد ، واملعرضين لخطر العودة إلى ألاطفال  -

 (. WHO/PSA/10.2 ،9110حالة املشرد )

، لوصف " أي بنت أو ولد أصبح 9112استعملت لجنة حقوق إلانسان مصطلح طفل الشارع في عام   -

أو غير املأهولة والقفار وما إلى ذلك( مسكنه املعتاد و/الشارع )باملعنى ألاوسع للكلمة، بما في ذلك املساكن 

مصدر رزقه، وال يحظى بما يكفي من الحماية و املتابعة والتوجيه من قبل بالغين مسؤولين."، ومن ذلك 

يكون أطفال الشوارع مصنفين إما إلى أطفال يعملون في الشارع ويعودون إلى أسرهم ليال، أو أطفال 

يس لديهم عمليا أي دعم أسري ولكنهم رغم ذلك يحافظون على الروابط ألاسرية، يعيشون في الشوارع ول

 (. A/HRC/91/02 ،0390أو أطفال متخلى عنهم يعتمدون تماما على أنفسهم )

 تعريف الطفل املشرد في التشريع الجزائري: -ب

رع فقد عمد املش ملا كان الطفل الذي دفعته الظروف لقضاء بعض أو كل وقته في الشارع معرضا للخطر،

الجزائري إلى تسمية الطفل املشرد ب"الطفل في خطر"،  حيث أقدم املشرع على تعريفه في الفقرة الثانية من  

املتعلق بحماية الطفل على النحو التالي: " الطفل في خطر : هو الطفل الذي  92/90من القانون  30نص املادة 

خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه املعيشية أو سلوكه من شأنهما تكون صحته أو أخالقه أو تربيته أو أمنه في 

أن يعرضاه للخطر املحتمل أو املضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرض سالمته البدنية والنفسية أو التربوية 

 ،للخطر..."، وأعقب بعد ذلك املشرع الجزائري في نفس املادة إلى إدراج بعض الحاالت التي تعرض الطفل للخطر

أين نجد أن التشرد من بين تلك الحاالت بقوله: "  تعتبر من بين الحاالت التي تعرض الطفل للخطر : ... تعريض 

، 0392املتعلق بحماية الطفل،  0392يوليو سنة  92املؤرخ في  92/90الطفل لإلهمال أو التشرد..." )القانون رقم

ن  املشرع الجزائري لم يستعمل مصطلح طفل الشارع على (، من نص املادة يتبين لنا أنه؛ رغم أ30صفحة املادة 

غرار التسميات املتداولة داخل املجتمع الدولي، إال أنه حذا حذوهم، ذلك أنه لم يقدم على تعريف الطفل املشرد 

وال حتى تعريف الطفل في خطر، بل أتى على ذكر ألاسباب والدوافع الكامنة وراء تعرض الطفل للخطر،  كما 

 لى سبيل املثال عددا من الحاالت التي يمكن أن يتعرض فيها الطفل للخطر.وأورد ع
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املتضمن  922-22من ألامر رقم  912غير أننا نجد أن املشرع الجزائري قد تطرق لتعريف املتشرد في نص املادة 

قانون العقوبات الجزائري املعدل واملتمم، على أنه:" يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل 

أو مهنة رغم قدرته على العمل ويكون قد  من ليس له محل إقامة ثابت وال وسائل عيش وال يمارس عادة حرفة

املتضمن  922-22عجز عن إثبات أنه قدم طلبا للعمل أو يكون قد رفض عمال بأجر عرض عليه" )ألامر رقم 

 (. 9122قانون العقوبات، 

ويتضح من خالل هاته املادة أنه حتى يعتبر الشخص متشردا البد من توافر شروط محددة فيه أوردها املشرع 

بيل الحصر وهي: انعدام محل إقامة ثابت، انعدام وسيلة العيش، عدم ممارسة نشاط رغم قدرته على على س

العمل وبالتالي انتفاء املسؤولية عن العاجز عن العمل ألسباب قانونية)كمرض عضوي أو وظيفي...( ومن ثمة 

ي القانون ائية للطفل املتشرد فانتفاء صفة املتشرد، عدم ثبوت السعي للحصول عن العمل )دمحمي، الحماية الجز 

 (.  022، صفحة 0392الجزائري، 

ونظرا ألن املشرع الجزائري لم يتطرق لتعريف الطفل املشرد صراحة، يمكن  أن نستخلص تعريف الطفل 

املشرد مستأنسين بالتعريف القانوني ملصطلح الطفل  مصطلح الطفل في خطر ومصطلح املتشرد الوارد في 

( سنة كاملة، ال 92ي على النحو التالي: الطفل املشرد هو كل شخص لم يبلغ الثامنة عشرة )التشريع الجزائر 

يملك مكان إقامة ثابت وال وسيلة عيش آمنة، أجبرته بعض الظروف ألن يكون عرضة للخطر مما يستوجب 

 اتخاذ تدابير الحماية لصالحه".  

 ثانيا: حقوق الطفل املشرد

اوية إذ يفض ي انتهاك حق معين في حاالت معينة إلى سلسلة كاملة من انتهاكات حقوق إلانسان مترابطة ومتس 

لحقوق أخرى؛ بالقدر الذي يكون من ألاساس ي معه تركيز جهود الرصد والحماية على تلك الحقوق الرئيسية، 

؛ فقد عملت افي املجتمع التي ليس لها القدرة على املطالبة بحقوقه الانسانيةونظرا لكون الطفل أضعف الشرائح 

وق الدولية لحماية حق الاتفاقياتاملنظمات الدولية الخاصة بحقوق إلانسان على حث الدول بعقد العديد من ا

الطفل، السيما بعد ازدياد حاالت انتهاك حقوق الطفل بسبب استغاللهم في العمل وتجنيدهم والتشرد الذي 

 (.20، صفحة 0331عات الدولية )عروبة ، عانى منه املاليين من أطفال العالم بسبب الحروب والنز 

لحظة تاريخية في مسار النهوض بأوضاع  9121وقد شكل اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 

الطفولة على املستوى الدولي، وفقا ملا أقرته من ضمانات لحقوق الطفل وما فرضته من التزامات على الدول 

تجاه يتمتع الطفل املشرد بمنظومة واسعة من الحقوق التي كفلها ألاطراف بهذا الخصوص، وضمن هذا الا

بموجب  9121املشرع الجزائري في التشريعات الوطنية السيما بعد املصادقة على اتفاقية حقوق الطفل لسنة

، إذ يتمتع بنفس الحقوق املقررة للطفل العادي دون تمييز 9110ديسمبر  91املؤرخ في  10/229املرسوم الرئاس ي 

 ضافة إلى الحق في الحماية من الخطر.إ

 الدولية للطفل املشرد  الاتفاقياتإقرار التشريع الجزائري الحقوق ألاساسية املقررة في ا -2
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ألاطفال ليسوا شعب الغد ، لكنهم أشخاص اليوم، يحق لهم أن يؤخذوا على محمل الجد من حق البالغين أن 

املساواة  وليس كأسياد وعبيد، كما و يجب أن ُيسمح لهم بالنمو ليصبحوا يعاملوا بالحنان والاحترام ، على قدم 

فترض أن يكونوا، وليس: "الشخص املجهول"، بداخل كل منهم هو ألامل في املستقبل، وقد أثار أطفالنا 
ُ
من امل

لي (، لذلك فإن القانون الدو CHRIS GODDARD, 1990, p .20املشردون القلق ومخاوف دولية حول حقوقهم )

سعى لضمان حماية حقوق هذه الفئات املحرومة بصفة عامة و وحماية حقوق ألاطفال املشردين بصفة خاصة 

 السيما أنهم يعيشون ظروفا وأوضاعا خاصة.

ام املقدمة من طرف ممثل ألامين الع –وبهذا الشأن نجد أن وثيقة املبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي  

قد تناولت الاحتياجات الخاصة للمشردين داخليا في جميع أنحاء  -ا للجنة حقوق إلانساناملعني باملشردين داخلي

العالم، وقد أقرت هذه املبادئ الحقوق والضمانات ذات الصلة بحماية ألاشخاص من التشريد القسري 

 وبحمايتهم ومساعدتهم أثناء تشريدهم وأثناء عودتهم أو إعادة توطينهم وإعادة إدماجهم.

قرت في املبدأ ألاول أن املشردون داخليا في بلدهم يتمتع على قدم املساواة التامة، بنفس ما يتمتع به حيث أ 

ألاشخاص آلاخرون في البلد من حقوق وحريات بموجب القانون الدولي واملحلي، وأكد املبدأ الرابع منها على حق 

مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي، و  E/CN.4/1998/53/ADD.0ألاطفال املشردين في الحماية الخاصة )

0330.) 

إن الغرض من هذه املبادئ التوجيهية لم يكن توفير إطار قانوني ملزم للحماية وإنما أعدت لتبيان وتوفير 

"توجيه" بشأن تطبيق املواثيق املتعلقة بحقوق إلانسان الدولية على فئة محددة هي فئة املشردين داخليا، فهذه 

هية وإن كانت في حد ذاتها غير ملزمة، إال أن الحقوق التي حددتها مشمولة بالحماية بموجب املبادئ التوجي

 (.   920، صفحة 0392اتفاقيات دولية لحقوق إلانسان والتي تتسم بطابع ملزم قانونا )رمضاني، 

كامل نطاق الومن أجل حماية ألاطفال املشردين وإنشاء برامج فعالة ملساعدتهم، نحتاج إلى ضمان احترام ال

(، التي كفلها املشرع الدولي  دون تمييز لجميع ألاطفال في CHRIS GODDARD, 1990, p .20لحقوق ألاطفال )

، ودخلت 03/99/9121، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 9121اتفاقية حقوق الطفل لسنة

تفاقية على أن: "تحترم الدول ألاطراف الحقوق من الا 30، حيث أكدت املادة 30/31/9113حيز النفاذ في 

املوضحة في الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز بغض النظر عن عنصر 

الطفل أو والديه أو الوص ي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياس ي أو غيره أو 

أو الاثني أو الاجتماعي ، أو ثروتهم ، أو عجزهم أو مولدهم، أو أي وضع آخر...". وأضافت املادة  أصلهم القومي

من الاتفاقية على أنه يتعين على الدول ألاطراف مراعاة املصالح الفضلى للطفل وأن تولى الاعتبار ألاول في  30

من الاتفاقية الدول ألاطراف  32لزمت املادة جميع إلاجراءات التي تتعلق باألطفال أيا كانت صفة القائم بها، وأ

باتخاذ كل التدابير التشريعية وإلادارية وغيرها من التدابير املالئمة إلعمال الحقوق املعترف بها في هذه الاتفاقية 

 (. 9121)اتفاقية حقوق الطفل، 
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يث أحكامها تنطبق عليهم ح ورغم ـأن الاتفاقية ال تتضمن أي إشارة خاصة إلى ألاطفال املشردون، إال أن جميع

يحق لهم نفس الحقوق؛ السيما الحق في الحياة والحق في الاسم والحق في التعليم والحق في الرعاية الصحية...، 

ويحق لهم التمتع بنفس القدر من الحماية من جانب الدولة، وتطبيقا ملا أقرته الاتفاقية حول مراعاة  املصالح 

امل مع قضايا  ألاطفال املشردون ينبغي إيالء ألاولوية دوما ملصالح الطفل املشرد الفضلى للطفل؛ فإنه عند التع

 (.  920، صفحة 0392الفضلى، وضمان عدم تجريم بأي شكل من ألاشكال الطفل )رمضاني، 

املتعلقة بحماية الطفل أن تتماش ى مع مضامين هذه  الاتفاقياتحاولت دولة الجزائر بعد املصادقة على أغلب ا

املواثيق مع مراعاة خصوصياتها الوطنية، السيما بعد ما أصدر املشرع الجزائري قانونا خاصا بالطفل في سنة 

املتعلق بحماية الطفل، أين أقدم املشرع على  0392يوليو سنة  92املؤرخ في  92/90وهو القانون  رقم 0392

طفل؛ السيما منها حقوق الطفل في خطر، بحيث نجد أن املشرع أكد أن الطفل املشرد يتمتع كفالة حقوق ال

املتعلق بحماية  92/90من القانون رقم  30كغيره من ألاطفال بنفس الحقوق، وذلك وفقا ملا تقتضيه أحكام املادة 

ز أو نس أو اللغة أو الرأي أو العجالطفل، والتي تنص على أنه: " يتمتع كل طفل دون تمييز يرجع إلى اللون أو الج

الدولية  اتالاتفاقيغيرها من أشكال التمييز بجميع الحقوق التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من ا

ذات الصلة املصادق عليها وتلك املنصوص عليها في التشريع الوطني السيما الحق في الاسم والجنسية وفي ألاسرة 

ملساواة والتربية والتعليم والثقافة والترفيه وفي احترام حياته الخاصة..." )القانون وفي الرعاية الصحية وا

 (0392املتعلق بحماية الطفل،  0392يوليو سنة  92املؤرخ في  92/90رقم

من ذات القانون حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية وفقا لسنه ودرجة نضجه في إطار  32وأضافت املادة  

من نفس القانون حق الطفل  31ن والنظام العام وآلاداب وحقوق الغير، وكفلت أحكام املادة احترام القانو 

املشرد في محاكمة عادلة عند ارتكابه لتصرف يجرمه القانون الجزائري، مع مراعاة املصلحة الفضلى للطفل، 

ي أو إداري يتخذ بشأنه، وكفل أن تكون الغاية من كل إجراء أو تدبير أو حكم أو قرار قضائ 32التي أوجبت املادة 

دون في أي عمل إال بترخيص من وليه الشرعي، و  الاقتصادياملشرع للطفل املشرد حقه في الحماية من الاستغالل 

كما مايلي: "يمنع تحت طائلة املتابعات الجزائية، استعمال الطفل في  93املساس بحقه في التعليم في نص املادة 

صور أو تسجيالت مهما كان شكلها إال بترخيص من ممثله الشرعي وخارج فترات  ومضات إشهارية أو أفالم أو

 0392يوليو سنة  92املؤرخ في  92/90التمدرس وذلك طبقا للتشريع والتنظيم املعمول بهما." )القانون رقم

 (.0392املتعلق بحماية الطفل، 

خطر التشرد وكل ما ينجر عنه من وقد أدركت الجزائر أن حقوق الطفل أضحت معرضة لالنتهاك ومهددة ب 

آثار سلبية تنعكس على الطفل وتساهم في جنوحه، السيما عقب الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها في السنوات 

، والتي ساهمت وفي شكل كبير في 0330وزلزال بومرداس لسنة 0339ألاخيرة السيما فيضانات باب الواد لسنة

املتعلق بحماية  92/90الهّم، لذلك أوجب املشرع الجزائري في القانون تشرد العائالت الجزائرية وتشرد أطف

 الطفل، كفالة حق الطفل املشرد في الحماية من مختلف املخاطر التي قد يتعرض لها. 

 كفالة املشرع الجزائري لحق الطفل املشرد في الحماية من الخطر  -6
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املخاطر التي قد تنجم عن حالة التشرد، والتي  يعد أهم حق للطفل  املشرد هو حقه في الحماية  من جميع

جعلها املشرع الجزائري مسؤولية قائمة تقع على عاتق ألاسرة كأصل عام وتقع على الدولة كاستثناء، حيث اعتبر 

املتعلق بحماية الطفل، أن ألاسرة هي الوسط  92/90من القانون  32، 32املشرع الجزائري حسب أحكام املادتين 

و الطفل، يقع على عاتق الوالدين مسؤولية حماية الطفل ، كما يقع على عاتقهما تأمين ظروف الطبيعي لنم

املعيشة الالزمة لنموه في حدود إلامكانيات املتوفرة، وعلى الدولة تقديم املساعدة املادية الالزمة لضمان حق 

 (.22، صفحة 0392الطفل في الحماية والرعاية )ثابت، 

من ذات القانون، حيث ألزم املشرع الجزائري  32، 32تتجلى لنا باستقراء أحكام املوادأما مسؤولية الدولة ف

الدولة كفالة حق الطفل في الرعاية البديلة للطفل املحروم من العائلة، كما وتكفل  الدولة حق الطفل بصفة 

ستغالل أو إلاساءة عامة واملشرد بصفة خاصة في الحماية من كافة أشكال الضرر أو إلاهمال أو العنف أو الا 

البدنية أو املعنوية أو الجنسية، وفي هذا الخصوص على الدولة أن تتخذ جميع التدابير املناسبة لوقايته، وتوفير 

 92املؤرخ في  92/90الشروط الالزمة لنموه ورعايته والحفاظ على حياته وتنشئته تنشئة سليمة )القانون رقم

 (.0392فل، املتعلق بحماية الط 0392يوليو سنة 

كما وجعل املشرع الجزائري على عاتق الدولة مسؤولية حماية حقوق الطفل املشرد في حاالت الطوارئ 

والكوارث والحروب والنزعات املسلحة، وأوجب املشرع أيضا على الدولة أن تسهر على انتقاء املعلومة املوجهة 

زن الطفل البدني أو الفكري  السيما الطفل للطفل بمختلف الوسائل وأن تكفل له عدم إلحاقها الضرر بتوا

املتعلق بحماية  0392يوليو سنة  92املؤرخ في  92/90املشرد لحساسيته الزائدة من وضعه الخاص )القانون رقم

 (.0392الطفل، 

إن انخراط الدولة الجزائرية في سيرورة النهوض بحقوق الطفل، قد مكنها من بلورة سياستها الوطنية بهذا 

باعتمادها مجموعة ألاليات القانونية وكذا رصد مجموعة من آلاليات املؤسساتية لتفعيل وإقرار الخصوص 

 الحماية لحقوق الطفل بصفة عامة والطفل في خطر بصفة خاصة.
 

 املحور الثاني: آلاليات القانونية واملؤسساتية املعتمدة في تكريس حماية حقوق الطفل املشرد
 

ا عبر العصور من أحداث وحروب وكوارث، كله الانسانيةن قضية عاملية ملا شهدته يمثل واقع ألاطفال املشردي

أثرت بشكل أو بآخر في حياة ألاسر وأصبح صغارها هم الضحية من كل هذه ألاحداث وصار التشرد مصير 

 ألاطفال.

الاجتماعي داخل الدول وباتت تهدد ألامن  الاستقرارومع تزايد الوعي الدولي بمأساوية الظاهرة التي زعزعت 

ل الدولية التي تكفل حقوق الطف الاتفاقياتإلانساني، عمد املجتمع الدولي إلى وضع العديد من املعاهدات وا

وتحفظ له كرامته، والتي تفرض على الدول ألاطراف التزامات معينة تقر بحماية خاصة لألطفال من ظاهرة 

 التشرد. 
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دولي حرصت على تنفيذ التزاماتها الدولية املتعلقة بحماية الطفولة من خطر التشرد ضمن الجزائر كشريك  

تشريعاتها الوطنية، وذلك برصد مجموعة من آلاليات القانونية واملؤسساتية حتى تكفل حماية رصينة للطفل 

 املشرد وحتى تمكنه من حقوقه وحرياته ألاساسية.

 ق الطفل املشردأوال: تفعيل الحماية القانونية لحقو 

رغم دور ألاسرة الكبير في رعاية أطفالها وحمايتهم، إال أنها في بعض الحاالت تجد نفسها عاجزة عن تحقيق ألامن 

والحماية لصغارها، بل وقد تصبح املصدر الذي يدفع بهم إلى الخطر، ويعكس الطفل املشرد الصورة الواقعية 

ة لصغارها، وغياب إلاشراف والتوجيه والرقابة مما يعرضه لغياب ألاسرة وغياب دورها في تحقيق الحماي

النحرافات الشارع وأخطاره، وحرصا من املشرع الجزائري بإقرار حماية خاصة بهذه الفئة املستضعفة فقد جرم 

كل فعل ٌمن شأنه تعريض الطفل للخطر، وهو ما يستشف من نصوص القانون الجنائي الجزائري التي تجرم 

ويضر بالطفل وتقر له جزاء جنائي، إضافة إلى إقرار حق الطفل املشرد في التقاض ي لكفالة  الفعل الذي يمس

 حقوقه وحمايته، وهو ما سنتطرق له بالدراسة على النحو التالي:    

 تكريس حماية الطفل املشرد في إطار قانون العقوبات الجزائري -2

الجزائري إلى تجريم كل فعل من شأنه املساس بحقوق تحقيقا للحماية القانونية املقررة للطفل عمد املشرع  

الطفل ومصلحته الفضلى، سواء من قبل والديه أو القائمين على رعايته، وذلك إلقرار حمايته من خطر الشارع 

 وتتمثل هذه ألافعال املجرمة في: 

قانون العقوبات  من 092إلى 092جريمة تعريض طفل عاجز للخطر: وهو الفعل املنصوص عليه في املواد من  -

مايلي: " كل من ترك طفال أو عاجزا، غير قادر على حماية نفسه  092الجزائري، حيث جاء في محتوى نص املادة 

بسبب حالته البدنية أو العقلية أو عرضة للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب ملجرد 

 (.922، صفحة 0392)عبدلي،  سنوات 30إلى ثالث 39هذا الفعل بالحبس من سنة 

تجريم فعل الترك لألسرة من قبل أحد الوالدين أوكالهما: إن ترك أحد الوالدين أو كالهما ملقر ألاسرة، يعتبر  -

تخلي واضح منهما عن التزاماتهم اتجاه أبناءهم وهروب من املسؤولية، واعتداء صريح على حق الطفل في 

ريضه لخطر التشرد والانحراف، وقد جرم الرعاية وهو ما يدفع بالطفل إلى الهروب إلى الشارع ومن ثمة تع

املشرع الجزائري هذا الفعل إقرارا لحماية الطفل وكفالة نموه في وسط ألاسرة التي تعتبر املهد ألاول الذي 

 003يدخل في تنمية الطفل تنمية صحيحة فطفل اليوم هو رجل املستقبل، وهو ما نصت عليه أحكام املادة 

دج 02333وبغرامة مالية من  39إلى سنة 30" يعاقب بالحبس من شهرين من قانون العقوبات الجزائري:

ويتخلى عن كافة التزاماته  30دج أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته ملدة تتجاوز عن شهرين933.333إلى

ألادبية املادية املترتبة عن السلطة ألابوية أو الوصاية القانونية، وذلك بغير سبب مجدي، وال تنقطع مدة 

لشهرين إال إلى مقر ألاسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية..." )ألامر رقم ا

 ( 9122املتضمن قانون العقوبات،  22-922
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تجريم فعل التسول بطفل: يقصد بالتسول بمعناه القانوني بأنه:" طلب الصدقة للمصلحة الشخصية حتى -

ظهر الكاذب لعمل تجاري" )دمحمي، الحماية الجزائية للطفل املتشرد في القانون ولو حصل هذا الطلب في امل

 ( 0392الجزائري، 

من قانون العقوبات الجزائري، وفي إطار  912وقد جرم املشرع الجزائري ممارسة التسول حسب أحكام املادة   

عشر  92ام الطفل دون سن تكريس الحماية القانونية للطفل من خطر التشرد والتسول به، واعتبر استخد

في التسول وتعريضه للخطر التشرد بتركه هائما على وجهه في الشوارع يستعطف الناس منتهكا بذلك لجميع 

يلي:"  مكرر من قانون العقوبات على ما 912حقوق الطفل؛ جريمة يعاقب عليها القانون حيث نصت املادة 

 سنة أو يعرضه للتسول. 92ل بقاصر لم يكمل يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، كل من يتسو 

 922-22تضاعف العقوبة عندا يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه" )ألامر رقم    

 (.9122املتضمن قانون العقوبات، 

والذي من قانون العقوبات فعل التشرد  912الجزائري وفقا ألحكام املادة  تجريم فعل التشرد: جرم املشرع -

تطرقنا له سابق في املحور ألاول عند إدراجنا للمفاهيم، حيث وجدنا أن املشرع الجزائري حدد متى يكون 

الشخص في وضعية التشرد التي تعرضه للمساءلة الجزائية وتدينه بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر، 

لتدابير الحماية والتهذيب أو  عشر فهو بذلك يخضع 92وعلى اعتبار الطفل املشرد طفال قاصرا دون سن 

لعقوبات مخففة كيفها املشرع على أنها مخالفات تقتض ي التوبيخ أو الغرامة املالية وذلك تطبيقا ألحكام 

 من قانون العقوبات الجزائري. 29و21املواد 

لى الشارع إ من خالل عرضنا للحماية القانونية للطفل املشرد نجد أن املشرع جرم ألافعال التي قد تدفع بالطفل

من قانون العقوبات الجزائري،  32فتعرضه لخطر التشرد، وكيفها على أنها جنح وفقا ملا تقتضيه أحكام املادة 

وكان ألاولى من املشرع الرفع من العقوبة وتشديدها، ذلك أن التشرد هو قتل لروح الطفل وإضرار بليغ بسالمته 

 الجسدية والنفسية يكيف على أنه جناية.

ستفيد الطفل املشرد  على غرار ألاطفال الجانحين في خطر من إجراءات الحماية التي نص عليها املشرع كما وي

من قانون العقوبات الجزائري على أنه : "  21الجزائري في قانون العقوبات حماية ملصلحتهم، حيث نصت املادة 

ات أو التربية، ومع ذلك فإنه في مواد املخالفال توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر إال تدابير الحماية 

سنة إما لتدابير الحماية أو التربية أو  92إلى  90ال يكون محال  إال للتوبيخ، ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه 

املشرع الجزائري في  ما تبناه(، وهو 9122املتضمن قانون العقوبات،  922-22لعقوبات مخففة" )ألامر رقم 

ملتعلق بحماية الطفل، أين خص قاض ي ألاحداث بالنظر في قضايا ألاطفال املشردين واتخاذ ا 92/90القانون 

تدابير الحماية؛ التي تكفل مصلحتهم الفضلى وتمكنهم من كافة حقوقهم املنصوص عليها في التشريع الدولي 

 السيما في اتفاقية حقوق الطفل والتشريع الوطني.

 فل املشرد القضاء كآلية إجرائية لحماية الط-6
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عهدت التشريعات الوطنية  للمحاكم الجزائية في متابعة القضايا املتعلقة بالطفل في خطر كما وعهدت لها 

بتنظيم إلاجراءات التي تكفل حمايته، وبما أن الطفل املشرد هو طفل معرض للخطر فهو يخضع لنفس املحاكم 

(، وبالتالي 020، صفحة 0392في القانون الجزائري،  ونفس إلاجراءات )دمحمي، الحماية الجزائية للطفل املتشرد

ترتبط الحماية القضائية للطفل املشرد وفقا ملا نص عليه قانون حماية الطفل في التشريع الجزائري بتدخل 

السلطة القضائية ممثلة في قاض ي ألاحداث، والتي تظهر بدءا بإجراءات تحريك دعوى حماية الطفل املشرد 

حداث هذا ألاخير الذي تظهر صالحياته في اتخاذ تدابير  الحماية للطفل املشرد في مرحلة وعرضها على قاض ي الا 

 التحقيق وبعد النظر في القضية.

 اختصاص قاض ي ألاحداث: -أ

يتولى قاض ي ألاحداث لدى املحكمة الابتدائية مسؤولية حماية الحدث في خطر، وينعقد الاختصاص وفقا ملا 

املتعلق بحماية الطفل: " يختص قاض ي  92/90من القانون  00لى من نص املادة تمليه أحكام الفقرة ألاو 

ألاحداث ملحل إقامة الطفل املعرض للخطر أو مسكنه أو محل إقامته أو مسكن ممثله الشرعي، وكذلك قاض ي 

ألاحداث للمكان الذي وجد به الطفل في حال عدم وجود هؤالء..."، وحسب نص املادة فإن الاختصاص 

 92/90ائي في حالة وجود الطفل في خطر التشرد يؤول لقاض ي ألاحداث املختص إقليميا )القانون رقمالقض

 (.  0392املتعلق بحماية الطفل،  0392يوليو سنة  92املؤرخ في 

و نصت الفقرة الثانية من ذات املادة أن قاض ي ألاحداث  يتدخل لحماية الطفل في خطر بصفة تلقائية أو بناء 

ترفع إليه من الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل الجمهورية، أو الوالي أو رئيس املجلس الشعبي البلدي  على عريضة

ملكان إقامة الطفل أو مصالح الوسط املفتوح أو الجمعيات، أو الهيئات العمومية املهتمة بالطفولة، كما يمكن 

ل، ويتضح من نص املادة أن املشرع لقاض ي ألاحداث التدخل بناء على إخطار مقدم شفاهة مباشرة من الطف

وسع في فئات ألاشخاص املخول لهم قانونا إخطار قاض ي ألاحداث بوجود حالة الطفل في خطر، وذلك من أجل 

 (.21، صفحة 0392ضمان مراقبة وحماية أكبر للطفل في خطر )ثابت، 

/أو عريضة بإعالم الطفل ويظهر تدخل قاض ي ألاحداث لحماية الطفل املشرد املعرض للخطر فور إخطاره بال

ممثله الشرعي والسماع ألقوالهما والاستفسار حول وضعية الطفل ومستقبله، وقد خوله املشرع سلطة اتخاذ 

 :فيالتدابير املناسبة التي تكفل حماية الطفل من وضعية خطر التشرد تتمثل على وجه الخصوص 

 موجب أمر. تدابير توقع بموجب أمر بالحراسة مؤقتا، وتدابير توقع ب

 التحقيق:تدابير الحماية املتخذة من قبل قاض ي ألاحداث أثناء  -ب

املتعلق بحماية الطفل، يمكن لقاض ي ألاحداث الاحداث أثناء  92/90من القانون  02طبقا ألحكام املادة  

 التحقيق أن يتخذ في مواجهة الطفل في خطر وذلك بموجب أمر بالحراسة املؤقتة أحد التدابير التالية: 

 إبقاء الطفل في أسرته-
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حق الحضانة عليه في حالة انفصال الوالدين، مالم تكن تسليم الطفل لوالده أو والدته الذي ال يمارس  -

 سقطت عنه بحكم.

 تسليم الطفل ألحد أقاربه. -

 بالثقة.تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين -

تكليف مصالح الوسط املفتوح بمالحظة الطفل املفتوح بمالحظة الطفل في وسطه ألاسري أو املدرس ي أو -

 املنهي. 

سالف الذكر، أن يأمر بوضع الطفل  92/90من القانون  02وأجاز املشرع لقاض ي ألاحداث طبق لنص املادة 

بصفة مؤقتة في مراكز متخصصة في حماية ألاطفال في خطر، أو مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة، أو مركز أو 

قتة املتخذة ال تتجاوز التدابير املؤ إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفس ي، على أن  استشفائية،مؤسسة 

ساعة  22و/أو ممثله الشرعي خالل  االستعجال للطفلأشهر، وضرورة تبليغها على وجه  32جميعها، مدة ستة 

 (.  0392املتعلق بحماية الطفل،  0392يوليو سنة  92املؤرخ في  92/90من صدورها )القانون رقم

 القضية:حداث بعد النظر في تدابير الحماية املتخذة من قبل قاض ي ألا  -ب

بعد انتهاء قاض ي ألاحداث من التحقيق يقوم بإرسال ملف القضية إلى وكيل الجمهورية لالطالع عليه، ثم يقوم 

املتعلق بحماية الطفل،  92/90من القانون  02باستدعاء ألاطراف بموجب رسالة موص ى عليها طبقا ألحكام املادة 

طراف ولكل شخص يرى الفائدة من سماع أقواله، وله بعد ذلك سلطة اتخاذ يقوم قاض ي ألاحداث بالسماع لأل 

 التدابير التالية:

 إبقاء الطفل في أسرته- 

تسليم الطفل لوالده أو والدته الذي ال يمارس حق الحضانة عليه في حالة انفصال الوالدين، مالم تكن  -

 سقطت عنه بحكم.

 تسليم الطفل ألحد أقاربه. -

 إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة . تسليم الطفل-

تكليف مصالح الوسط املفتوح بمتابعة ومالحظة الطفل وتقديم الحماية له من خالل توفير املساعدة -

 الضرورية لتربيته وتكوينه ورعايته، 

 الزام مصال الوسط املفتوح بتقديم تقرير دوري له حول وضعية الطفل . -

بوضع الطفل بمركز متخصص في حماية ألاطفال أو بمصلحة مكلفة كما ويجوز لقاض ي ألاحداث ألامر 

 بمساعدة الطفولة.

واملالحظ هنا تشابه التدابير إلى حد بعيد في كلتا الحالتين غير ان الاختالف يكمن في املدة املقررة للتدابير إذ 

بلة للتجديد عن املدة املقررة قا 30تختلف املدة املقررة لتدابير الحماية بعد النظر في القضية واملحددة بسنتين

من 20اشهر، وهو ما أوجبه املشرع بحكم نص املادة  32في التدابير في مرحلة التحقيق التي ال تتجاوز مدة ستة
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من هذا  29و23قانون حماية الطفل والتي تنص على: " يجب أن تكون التدابير املنصوص عليها في املادتين 

ة للتجديد، وال يمكن أن تتجاوز في كل ألاحوال تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد قابل 30القانون، مقررة ملدة سنتين

 الجزائي.   

غير أنه يمكن لقاض ي ألاحداث عند الضرورة أن يمدد الحماية املنصوص عليها في هذه املكادة إلى غاية إحدى 

 فسه.سنة، بناء على طلب من سلم إليه الطفل أو من قبل املعني أو من تلقاء ن 09وعشرين 

ويمكن أن تنتهي هذه الحماية قبل ذلك بموجب أمر من قاض ي الاحداث املختص بناء على طلب املعني بمجرد 

املتعلق  0392يوليو سنة  92املؤرخ في  92/90أن يصبح هذا ألاخير قادرا على التكفل بنفسه..." )القانون رقم

 (0392بحماية الطفل، 

ساعة من  22ذه الاوامر للطفل و/ أو ممثله الشرعي في حدود من ذات القانون تبلغ ه 20وحسب املادة  

 إصدارها وهي غير قابلة ألي طعن.

وسواء تعلق ألامر بتدابير التسليم أو الوضع في املراكز املتخصصة املتخذة من قبل قاض ي ألاحداث قبل وبعد 

ر وشموله ق في الحماية من الخطالنظر في القضية، فإنها تهدف في مجملها إلى تمكين الطفل من حقوقه السيما ح

 بالرعاية ووضعه في مأمن من خطر الشارع والتشرد . 

 ثانيا: رصد آلاليات املؤسساتية لحماية الطفل املشرد

في إطار الحماية الاجتماعية التي ما فتأت تؤكد عليها اتفاقية حقوق الطفل والتي يقصد بها حسب توصية  

اسات والبرامج التي تهدف إلى تقليص الفقر والهشاشة من خالل دعم منظمة العمل الدولية: " مجموع السي

سوق العمل وتقليص تعرض ألافراد للمخاطر، وتعزيز قدرتهم على حماية أنفسهم من احتماالت فقدان الدخل، 

، طأو أنها مجموعة آلاليات التي ترمي إلى مساعدة ألافراد من مواجهة آثار  املخاطر الاجتماعية" )خشمون و جلي

ووفاء من الدولة الجزائرية بالتزاماتها الدولية باعتبارها فاعل دولي شريك في حماية  (،0029، صفحة 0303

املتعلق بحماية الطفل، مجموع آلاليات املؤسساتية  92/90الطفل؛ استحدث املشرع الجزائري في ظل القانون 

ة للطفل في خطر  السيما الطفل املشرد املرصودة ضمن الحماية الاجتماعية للطفل من أجل تقديم املساعد

ملواجهة املخاطر الاجتماعية، وكذا إلقرار حماية فعالة له من  كل أشكال العنف و الاستغالل وإلاساءة، 

والحيلولة دون سير ألاطفال في طريق الانحراف والجنوح نحو الجريمة، ونجد من بين هذه املؤسسات الهيئة 

ة  على املستوى املركزي ومصالح الوسط املفتوح على املستوى املحلي، إضافة إلى الوطنية لحماية وترقية الطفول

 املراكز املتخصصة لحماية الطفل في خطر، ندرجها على النحو التالي:

 الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة  -9

رورة إحداث ، ووعيا منها بضأنشأت الجزائر الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة  تجسيدا اللتزاماتها الدولية

آلية وطنية تسند لها مهمة حماية الطفل في الجزائر، كما تعتبر تكريس مؤسساتي لسياسة الوقاية في مجال 

(، وقد استحدثت هذه الهيئة بموجب املادة الحادي 022، صفحة 0392/0392حقوق الطفل )مباركة، 

التي نصت على أنه:" تحدث لدى الوزير ألاول، هيئة املتعلق بحماية الطفولة و  92/90( من القانون 99عشر)
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وطنية لحماية وترقية الطفولة يرأسها املفوض الوطني لحماية الطفولة تكلف بالسهر على حماية وترقية حقوق 

 0392يوليو سنة  92املؤرخ في  92/90الطفل تتمتع بالشخصية املعنوية والاستقالل املالي،.. " )القانون رقم

،  0392ديسمبر  91املؤرخ في  002-92(، وأحلتنا ذات املادة إلى املرسوم التنفيذي 0392ية الطفل، املتعلق بحما

الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم سير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وبموجب هذا ألاخير وتطبيقا 

طفولة مؤسسة عمومية ذات طابع سالف الذكر؛ تعد الهيئة الوطنية لحماية وترقية ال 92/90ألحكام القانون 

إداري تتمتع بالشخصية املعنوية والاستقالل املالي تابعة للوزير ألاول ومقرها الجزائر العاصمة، يتشكل هيكلها 

من أمانة عامة، مديرية حماية حقوق  -املحدد الاختصاصات ضمن نصوص املواد املدرجة باملرسوم-إلاداري 

، ولجنة تنسيق دائمة؛ وقد استحدثت الهيئة من أجل تحقيق املصلحة الطفل، ومديرية ترقية حقوق الطفل

 (.  220، صفحة 0392الفضلى للطفل فهي تعمل كجهاز وقائي لحماية الطفل )شرون و قفاف ، 

 30سالف الذكر، أن املشرع في اطار املادة  002-92حيث نجد باستقرائنا للنصوص املواد املدرجة في املرسوم 

وبالخصوص على مهمتين يرى فيهما املشرع  92/90املهام املسندة للهيئة بموجب القانون منه قد أكد على 

الفعالية التي تقر وتنهض بالسياسة الوطنية في مجال حقوق الطفل وهما مهمة الحماية التي تكفلها الهيئة للطفل 

ص نه للخطر، وفحمن خالل فحص كل وضعية مساس بحقوق الطفل وتعرض صحته أو أخالقه أو تربيته أو أم

الظروف املعيشية أو سلوكات الطفل التي من شأنها أن تعرضه للخطر املحتمل أو املضر بمستقبله، وكذا فحص 

ومعاينة وضعية الطفل الذي يكون في بيئة تعرض سالمته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر، ويعتبر التشرد 

ي تسعى الهيئة لحماية الطفل من تهديداتها، إضافة إلى مهمة من الوضعيات املاسة بحقوق الطفل وسالمته الت

ترقية حقوق الطفل سواء على املستوى الداخلي مع مجموعة الهيئات إلادارية املختصة وهيئات املجتمع املدني  

 (.0392، 002-92أو على املستوى الدولي  مع مؤسسات ألامم املتحدة واملؤسسات إلاقليمية، )املرسوم التنفيذي 

يرأس الهيئة مفوض وطني لحماية الطفولة وهو شخصية وطنية ذات خبرة واسعة وسمعة حسنة، يعينه    

رئيس الجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاس ي من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة واملعروفة باهتمامها 

رقية حقوق الطفل، وفي هذا الاطار (، وقد أوكل إليه  املشرع الجزائري مهمة ت22، صفحة 0392بالطفولة )ثابت، 

 املتعلق بحماية الطفل السهر على: 92/90( من القانون 03-90يتعين عليه وفق أحكام املواد من )

وضع برامج وطنية ومحلية لحماية وترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف إلادارات واملؤسسات  -

إدراج نظام معلوماتي وطني حول وضعية الطفل في والهيئات العمومية املكلفة برعاية الطفولة السيما ب

الجزائر، وكذا العمل على تطوير السياسات املناسبة لحماية ألاطفال من خالل تشجيع البحث والتعليم في 

 مجال حقوق الطفل ملعالجة ألاسباب الكامنة وراء إهمال الطفل وإساءة معاملته واستغالله.

مج املخصصة لحماية الطفل وكذا متابعة إنجازها ميدانيا وفقا لزيارة مكثفة املراقبة الدورية التقييمية للبرا -

للمصالح املكفول لها وفق التشريع الوطني حماية الطفل، والعمل على تقديم اقتراحات لتحسين أداءاتها 

 بهذا الخصوص.  

  السهر على تقوية إلاعالم والتوعية ومشاركة املجتمع املدني للنهوض بحقوق الطفل. -
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كما ويتولى املفوض الوطني تلقي الاخطارات املتعلقة بكل مساس بحقوق الطفل التي يعمل على تحويلها إلى  -

مصلحة الوسط املفتوح املختصة إقليميا للتحقيق فيها، واتخاذ إلاجراءات املناسبة، وعلى الهيئات 

د بسريتها وض؛ هذا ألاخير الذي يتقياملختصة تقديم التسهيالت واملعلومات دون الاعتداد بالسر املنهي  للمف

 وعم إفشائها للغير  وال يطبق هذا املنع  على السلطة القضائية .  

وبناء على ما توصل إليه املفوض الوطني في هذا إلاطار؛ فإنه يتعين عليه املساهمة في إعداد التقارير املتعلقة   -

 الدولية والجهوية املختصة بحماية الطفل .بحقوق الطفل املقدمة من قبل الدولة الجزائرية للهيئات 

كما يتولى املفوض الوطني إعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الطفل يوضح فيه املستوى التنفيذي الذي  -

بلغته الدولة الجزائرية  في الوفاء بالتزاماتها الدولية املقررة في اتفاقية حقوق الطفل، ويتم تبليغ هذا 

ثالثة أشهر املوالية )القانون  30مهورية الجزائرية، ومن ثمة نشره وتعميمه خالل التقرير برفعه لرئيس الج

 (. 0392املتعلق بحماية الطفل،  0392يوليو سنة  92املؤرخ في  92/90رقم

كل هذه املهام املخولة للمفوض الوطني إضافة لالختصاصات املسندة لهياكل الهيئة التي أوردها املشرع 

أعاله،  تعتبر من بين  002-92( من املرسوم التنفيذي 92إلى31لحصر في املواد من )الجزائري على سبيل ا

إلاجراءات الوقائية املعهودة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والتي تتكافل لتحقق الهدف املنشود الذي 

 أنشأت من أجله الهيئة.

ي ضمان بمجمل اختصاصاتها وبلوغ غايتها السامية فوحتى يتأتى للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة القيام 

حماية فعالة لحقوق ألاطفال السيما الطفل املشرد دون أدنى تمييز بينهم، فإن املشرع الجزائري أوجب على 

 الدولة أن تضع تحت تصرفها كل الوسائل البشرية واملادية الالزمة للقيام بمهامها.  

 املحلي مصالح الوسط املفتوح  على املستوى -6

املتعلق  92/90من القانون  30من نص املادة  2أورد املشرع الجزائري تعريف مصالح الوسط املفتوح في الفقرة 

بحماية الطفل، وجاء فيها : " يقصد في مفهوم هذا القانون بمصالح الوسط املفتوح: مصالح املالحظة والتربية في 

(، وهي عبارة 0392املتعلق بحماية الطفل،  0392يوليو سنة  92املؤرخ في  92/90الوسط املفتوح." )القانون رقم

عن مصالح مشكلة من مجموعة موظفين مختصين، السيما مربين ومساعدين اجتماعين وأخصائيين نفسانيين 

وأخصائيين اجتماعيين وحقوقيين، محدثة على املستوى املحلي تتولى الحماية الاجتماعية لألطفال بالتنسيق مع 

ئات واملؤسسات العمومية وألاشخاص املكلفين برعاية الطفولة، تنشأ بكل والية مصلحة واحدة مختلف الهي

للوسط املفتوح باستثناء الواليات ذات الكثافة السكانية الكبيرة أين يمكن إنشاء عدة مصالح، وتتولى الوزارة 

 (.909، صفحة 0392 املكلفة بالتضامن الوطني مهمة إحداث وتسيير مصالح الوسط املفتوح )هارون ،

 92/90( من القانون رقم 09-09وقد نظم املشرع الجزائري اختصاصات مصالح الوسط املفتوح في املواد من )

املتعلق بحماية الطفل، إلى حين صدور التنظيم الذي يحدد شوط وكيفيات تطبيقها، حيث  أوكل إليها مهمة 

أسوأ الوضعيات التي تعرض الطفل للخطر هي تشرده متابعة وضعية ألاطفال في خطر ومساعدة أسرهم، ولعل 
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بدون أو مع أسرته والتي تستدعي تدخل مصالح الوسط املفتوح،  وبهذا الخصوص كلفت هذه املصالح  بالقيام 

 بعدة مهام نوجزها في ثالث نقاط أساسية : 

ية، من البدنية أو املعنو  بكل ما من شأنه أن يشكل خطرا على الطفل أو على صحته أو سالمته تلقي إلاخطار -أ

قبل الطفل نفسه أو ممثله الشرعي أو الشرطة القضائية أو الوالي أو رئيس املجلس الشعبي البلدي أو كل هيئة 

عمومية أو خاصة أو كل جمعية ناشطة في مجال حماية الطفل أو املساعدين الاجتماعيين أو املربيين أو املعلمين 

معنوي، كما ويمكنها التدخل تلقائيا عندما ترى الطفل عرضة للخطر. وعليها  أو ألاطباء أو كل شخص طبيعي أو

التكفل بالطفل الذي تم إخطارها بحالته ولو كان يقيم خارج نطاق اختصاصاتها على أن تطلب املساعدة من 

لوسط ح ااملصالح املتواجدة بمكان إقامة الطفل وتحويله اليها الحقا إذا أمكن ذلك، وألزم املشرع على مصال

املتعلق  0392يوليو سنة  92املؤرخ في  92/90املفتوح عدم كشف هوية القائم باإلخطار إال برضاه )القانون رقم

 ( . 0392بحماية الطفل، 

بالتحقق من الوجود الفعلي لحالة الخطر، وذلك من خالل  تقوم مصالح الوسط بعد تلقي إلاخطارت -ب

القيام باألبحاث الاجتماعية والانتقال إلى مكان تواجد الطفل والاستماع اليه والى ممثله الشرعي والتأكد من 

جد االوقائع املخطر بها من أجل تحديد وضعيته واتخاذ التدبير املناسبة له، وعليها باالنتقال الفوري إلى مكان تو 

الطفل في حالة الضرورة ، ولها طلب تدخل النيابة العامة أو قاض ي ألاحداث إذا ما استدعت الحالة ذلك )هارون 

 (.  902، صفحة 0392، 

من خالل ألابحاث الاجتماعية التي تقوم بها، إما إلى انتفاء وجود حالة تتوصل مصالح الوسط املفتوح  -ج

وجود حالة خطر فإنها تعلم الطفل وممثله الشرعي بذلك، وما يهمنا في  الخطر أو التأكد منها، ففي حالة عدم

حالة الطفل املشرد هو أن حالة الخطر قائمة ومؤكدة ومن ثمة فإن مصالح الوسط املفتوح يتعين عليها وفقا 

صول و املتعلق بحماية الطفل، الاتصال باملمثل الشرعي للطفل من أجل ال 92/90من القانون  02ألحكام املادة 

إلى اتفاق بخصوص التدبير ألاكثر مالءمة الحتياجات الطفل الذي من شان إبعاد الطفل عن خطر التشرد، وقد 

سنة في التدبير الذي سيتخذ بشأنه، وله  90أكد املشرع على مشاركة الطفل املشرد البالغ من العمر ثالثة عشر

 املفتوح تدوين الاتفاق في محضر يوقع من طرفالحق هو أو ممثله الشرعي رفض الاتفاق، وعلى مصالح الوسط 

من ذات القانون على جملة التدابير التي يستوجب على مصالح الوسط  02جميع ألاطراف، وقد أوردت املادة 

 (.0392املتعلق بحماية الطفل،  0392يوليو سنة  92املؤرخ في  92/90املفتوح اعتمادها في الاتفاق )القانون رقم

يتوجب على مصالح الوسط املفتوح رفع ملف وضعية الطفل املشرد املعرض  لحاالت التيحدد املشرع ا –د 

 92/90من القانون  02و 02(، بموجب املادتين 902، صفحة 0392للخطر إلى قاض ي ألاحداث املختص )هارون ، 

 املتعلق بحماية الطفل، وتتمثل فيما يلي:

 أيام من تاريخ إخطارها،   93عدم التوصل إلى أي اتفاق في أجل أقصاه عشرة  -

 تراجع الطفل أو ممثله الشرعي عن الاتفاق، -

 فشل التدبير املتفق عليه، بالرغم من مراجعته الجزئية أو الكلية -
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وكذا في حالة الخطر الحال التي يستحيل معها إبقاء الطفل في أسرته ال سيما إذا كان ضحية جريمة ارتكبها  -

 (.0392املتعلق بحماية الطفل،  0392يوليو سنة  92املؤرخ في  92/90ممثله الشرعي )القانون رقم

ولعل التشرد هي الوضعية التي تعرض الطفل للخطر و تستدعي اتخاذ تدابير فورية لحمايته .ذلك ان ألاسر  

التي تشردت بسبب الحروب والنزاعات تصبح عاجزة عن توفير ألامان لصغارها، وفي هذه الحالة يتوجب على 

لح الوسط املفتوح رفع وضعية الطفل املشرد على وجه السرعة لقاض ي ألاحداث، هذا ألاخير الذي  قد يأمر مصا

أثناء التحقيق باتخاذ التدبير بوضع الطفل املشرد وبصفة مؤقتة املراكز املتخصصة بحماية الطفل في خطر 

 الطفل.املتعلق بحماية  92/90( من القانون 20-29-23-02-02حسب أحكام املواد)

كما أن من مهام هذه املصالح إعالم املفوض الوطني بجميع إلاخطارات املوجهة إليها وأن تعد تقارير مفصلة 

 عن حالة كل طفل وترسلها له كل ثالثة أشهر.

و تكشف هذه الاختصاصات التي خولها املشرع ملصالح الوسط املفتوح على مستوى املحلي عن الدور الوقائي   

الذي تلعبه هذه املصالح لضمان حماية فعالة للطفل املشرد قصد مساعدته للحيلولة دون سقوطه في هاوية 

 (. 0010، صفحة 0303الجريمة )خشمون و جليط، 

 (CSPية الطفل في خطر)املراكز املتخصصة لحما-0

 02املؤرخ في  22-22أحدثت املؤسسات واملصالح املصالح املكلفة بحماية الطفولة واملراهقة بموجب ألامر رقم 

تكليف وزير الشبيبة والرياضة، بتأسيس وتسيير املؤسسات لتأمين حماية  30، حيث نصت املادة 9122سبتمبر

من ذات ألامر   90للحماية، وقد أنشأت هذه املصالح حسب املادة  الطفولة واملراهقة ومنها املراكز املتخصصة

عاما من عمرهم قصد تربيتهم وحمايتهم )خشمون و جليط،  09الستقبال ألاحداث في خطر الذين لم يكتملو 

املتعلق بحماية الطفل، الذي أوردت أحكامه الانتقالية  90/ 92(، وبعد إصدار القانون 0010، صفحة 0303

املذكور أعاله املخالفة لهذا القانون، مع بقاء سريان  22-22منه إلغاء أحكام ألامر  921ملادة حسب نص ا

، فإن هذه املراكز وفقا لنص املادة 92/90النصوص التطبيقية إلى غاية صدور النصوص التطبيقية للقانون 

يوليو  92املؤرخ في  92/90ن رقممنه قد أسند إحداثها وتسييرها للوزارة املكلفة بالتضامن الوطني )القانو  992

(، وهي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية 0392املتعلق بحماية الطفل،  0392سنة 

، يتضمن تعديل القانون ألاساس ي النموذجي للمؤسسات 90/922والاستقالل املالي )املرسوم التنفيذي رقم 

(. وقد أسند املشرع الجزائري لقاض ي ألاحداث والجهات 0390 املتخصصة في حماية الطفولة واملراهقة.،

القضائية لألحداث الاختصاص ألاصيل بوضع ألاطفال فيها، وأجاز للوالي أن يأمر في حالة الاستعجال بوضع 

أيام، وعلى مدير املؤسسة إخطار قاض ي ألاحداث فورا  32يمكن أن تتجاوز ثمانية  الطفل في خطر فيها ملدة ال

 (. 0392املتعلق بحماية الطفل،  0392يوليو سنة  92املؤرخ في  92/90ون رقم)القان

 سالف الذكر  90/922تتولى املراكز املتخصصة لحماية الطفل في خطر وفقا ألحكام املرسوم التنفيذي 

مهام ضمان تربية وحماية وإعادة إدماج ألاطفال املوضوعين داخلها من قبل الجهات القضائية والسهر على 

صحتهم وأمنهم ورفاههم وتنميتهم املنسجمة، وتكفل بهذه الصفة على وجه الخصوص:  ضمان تربية ألاحداث 
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ات الطفل واستعداداته مباشرة أو عن طريق الاختبارات والتحقيقات الاجتماعي، يوحمايتهم، مالحظة سلوك

كفالة حق الطفل في التعليم والتغذية والرعاية النفسية ...، هذه الاختصاصات وغيرها قد خص املشرع الجزائري 

 فل املشرد طاملراكز املتخصصة في حماية الطفل في خطر بها، لضمان كفالة حقوق الطفل في خطر السيما ال

املتعلق بحماية الطفل على مجموعة  92/90من القانون  902إلى  903وقد نص املشرع الجزائري في املواد من 

الحقوق املكفولة للطفل في خطر داخل املراكز املتخصصة ومنها الحق في التعليم والتربية والحق في الرعاية 

شرع ملنهي خارج املراكز... إلى غيرها من الحقوق التي حرص املالصحية والنفسية، الحق في متابعة دراسته وتكوينه ا

يوليو  92املؤرخ في  92/90على ضمانها للطفل املتواجد باملراكز املتخصصة في حمايته من الخطر )القانون رقم

 (.0392املتعلق بحماية الطفل،  0392سنة 

ليات املؤسساتية، لضمان أكبر حماية سعى املشرع الجزائري من خالل الترسانة القانونية وكذا مجموع آلا

اجتماعية للطفل املشرد املعرض للخطر لكن تبقى هذه الجهود غير كافية كونها لم تثمر على أرض الواقع ذلك 

أن الشوارع التزال عامرة باألطفال املشردين، ذلك أن الرقابة على تطبيق القوانين غير مفعلة، إضافة إلى تشعب 

ا، وكذا تعميم القواعد القانونية املنظمة لحماية الطفل في خطر على كل صور الخطر هذه القوانين وتداخله

 الذي قد يتعرض له الطفل في حين كان من ألاجدر التمييز في ألاحكام املنظمة لكل حالة من حاالت الخطر.

 خاتمة

التشريد  وجيهية بشأنوفي خاتمة ورقتنا البحثية توصلنا إلى إن لفظ املشردين حسب ما أوردته املبادئ الت

الداخلي ال تقتصر على فئة عمرية محددة بذاتها بل شملت فئة املشردين داخليا: وهم ألاشخاص أو جماعات 

ألاشخاص الذين أكرهوا على الهرب، أو على ترك منازلهم، أو أماكن إقامتهم املعتادة، أو اضطروا إلى ذلك والسيما 

، أو حاالت عنف عم ألاثر أو انتهاكات حقوق إلانسان، أو كوارث طبيعية نتيجة، أو سعيا لتفادي آثار نزاع مسلح

أو كوارث من فعل البشر ولم يعبروا الحدود الدولية املعترف بها للدولة، وفئة املشردين دوليا: وهم ألاشخاص 

 أو مجموعة ألاشخاص الذي يترك بلده  طالبا للجوء هربا من الحروب أو الكوارث، 

طفال املشردين وإنشاء برامج فعالة ملساعدتهم، نحتاج إلى ضمان احترام النطاق الكامل ومن أجل حماية ألا 

، ورغم 9121لحقوق ألاطفال التي كفلها املشرع الدولي دون تمييز لجميع ألاطفال في اتفاقية حقوق الطفل لسنة

 امها تنطبق عليهم حيث يحقـأن الاتفاقية ال تتضمن أي إشارة خاصة إلى ألاطفال املشردون، إال أن جميع أحك

لهم نفس الحقوق؛ السيما الحق في الحياة والحق في الاسم والحق في التعليم والحق في الرعاية الصحية...، ويحق 

لهم التمتع بنفس القدر من الحماية من جانب الدولة، وتطبيقا ملا أقرته الاتفاقية حول مراعاة  املصالح الفضلى 

 مع قضايا  ألاطفال املشردون ينبغي إيالء ألاولوية دوما ملصالح الطفل املشرد الفضلى،للطفل؛ فإنه عند التعامل 

املتعلقة بحماية الطفل أن تتماش ى مع مضامين  الاتفاقياتوقد حاولت دولة الجزائر بعد املصادقة على أغلب ا

اصا ابية بسنه قانونا خهذه املواثيق وفق  خصوصياتها الوطنية، حيث أقدم  املشرع الجزائري  على خطوة إيج

املتعلق بحماية الطفل، حيث كفل بموجب  0392يوليو سنة  92املؤرخ في  92/90بالطفل وهو القانون  رقم
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الدولية السيما تلك املقررة بموجب اتفاقية حقوق  الاتفاقياتأحكامه حقوق الطفل ألاساسية املقررة في هذه ا

املشرد في الحماية من الخطر، وأين نجد أن املشرع قد أكد أن  ؛ إضافة إلى كفالة حق الطفل9121الطفل لسنة 

 الطفل املشرد يتمتع كغيره من ألاطفال بنفس الحقوق ودون أدنى تمييز.

و حرصا من الدولة الجزائرية إلاسالمية العربية على تطبيق تعاليم ديننا الحنيف السمح فيما يخص رعاية 

أنجع السبل لتحقيق طفولة آمنة ومستقرة لجميع ألاطفال داخل دولتها  الطفولة، فإنها لم تدخر الجهد في توفير

دون ما أدنى تمييز، وذلك برصد مجموعة من آلاليات القانونية؛ حيث نجد أن املشرع الجزائري قد كرس حماية 

رد، شالطفل املشرد في إطار قانون العقوبات بتجريم ألافعال التي تدفع بالطفل إلى الشارع وتعرضه لخطر الت

كما وأقر املشرع للجهات القضائية السيما قاض ي ألاحداث اختصاص حماية الطفل املشرد  باتخاذ تدابير 

الحماية املناسبة لحالته والتي تكفل له حقوقه، إضافة إلى مجموعة آلاليات  املؤسساتية التي استحثها املشرع 

فل ملفتوح وكذا املراكز املتخصصة لحماية الطكالهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل، ومصالح الوسط ا

في خطر،  والتي تعمل في مجملها على إقرار حماية رصينة للطفل املشرد وتسعى لتمكينه من حقوقه وحرياته 

 ألاساسية.

لكن رغم سعي املشرع الجزائري من خالل الترسانة القانونية وكذا مجموع آلاليات املؤسساتية، لضمان أكبر  

اعية للطفل املشرد املعرض للخطر لكن تبقى هذه الجهود غير كافية كونها لم تثمر على أرض الواقع حماية اجتم

 ذلك أن الشوارع التزال عامرة باألطفال املشردين.

 ومن جملة النتائج التي توصلنا إليها نقترح بعض التوصيات التالية:

 عموما والطفل املشرد بصفة خاصة.تفعيل الرقابة على تطبيق القوانين الخاصة بحماية الطفل  -

العمل على عدم تعميم القاعدة القانونية على كافة حاالت الخطر التي قد يتعرض لها الطفل ومراعاة  -

 خصوصية كل حالة.

املتعلق بحماية  92/90استدراك التداخل بين القوانين وتشعبها باستصدار النصوص التنظيمية للقانون  -

 الطفل.

ة القانونية املتعلقة بحماية الطفل وفق املستجدات آلانية السيما مع تصاعد املخاطر التي تحيين املنظوم -

 .91تواجه الطفل املشرد في ظل أزمة كوفيد

 الرفع من عقوبة ألافعال التي تضع الطفل موضع خطر التشرد وتكييفها على أنها جناية. -

 للوقوف على وضعية الطفل املشرد.تكثيف الزيارات امليدانية للمراكز الحماية املتخصصة  -

تكثيف الحمالت التوعوية بمخاطر التشرد عن طريق إلاعالم، والندوات العلمية ونشر كتيبات تضمن توعية   -

 الطفل بحقوقه.

 العمل على تحسيين الظروف املعيشية لألسر الجزائرية، لضمان بقاء الطفل في احتواء دفء العائلة. -

املتخصصة في حماية الطفل املشرد بتوفير ألاطر املعلوماتية واملادية التي تفعل  دعم مشاركة الجمعيات  -

 نشاطها في هذا املجال.
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 ضرورة تقديم حلوال جذرية لظاهرة التشرد على الصعيد الدولي وذلك بمعالجة ألاسباب الكامنة وراء الظاهرة. -

 الظاهرة عن طريق تبادل الخبرات في هذا املجال.تكثيف الشراكة بين دول املجتمع العربي للقضاء على هذه  -
 

 قائمة املراجع/ التوثيق
 

، يتضمن تعديل القانون ألاساس ي النموذجي للمؤسسات املتخصصة في حماية الطفولة 90/922املرسوم التنفيذي رقم  .9

 .0390أفريل سنة  99املؤرخة في  09(. الجريدة الرسمية عدد 0390أفريل،  32واملراهقة. )

 301(. الجريدة الرسمية عدد0392يوليو،  92املتعلق بحماية الطفل. ) 0392يوليو سنة  92املؤرخ في  92/90القانون رقم .0

 . الجزائر.0392جويلية لسنة 91الصادرة بتاريخ 

0. A/HRC/91/02( .99  ،تقرير مفوضية ألامم املتحدة السامية لحقوق إلانسان بشأن حماية وتعزيز حقوق 0390جانفي .)

، 0309، 99 32، املنتج( تاريخ الاسترداد 91طفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع. )مجلس حقوق الانسان الدورةألا 

 من ألامم املتحدة لحقوق الانسان مكتب املفوض السامي: 

2. https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/91/02 

2. CHRIS GODDARD. (1990, december). Homless Children and Children's Rights:The Starting Line in the 

Human Race. Children Australia, 15(04), pp. 52-54. 

2. E/CN.4/1998/53/ADD.0( .لجنة حقوق الانسان الدورة الرابعة 0330، 31 02، و مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي .)

والاجتماعي،هيئة ألامم املتحدة:  الاقتصادي، من املجلس 0309، 99 32والخمسون. تاريخ الاسترداد 

https://digitallibrary.un.org/record/251017?ln=ar 

2. WHO/PSA/93.7. (1993). Programme on Substance Abuse. (3991) .e O A- eo eepAAep n pA?ype y  ?teeA 3 ya 

etA 1epAAe rt RrpA  jpyPAne. lAep AeAr 33 ht ,2021, from world health organization: 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/62396?locale-attribute=ar&locale=es 

. دخلت حيز النفاذ بتاريخ 9121نوفمبر 03املؤرخ في  22/02(. قرار الجمعية العامة 9121نوفمبر،  03اتفاقية حقوق الطفل. ) .2

 .9113سبتمبر 30

يتضمن  9122يونيو سنة  32املؤرخ في  922-22(. ألامر رقم 9122يونيو،  32املتضمن قانون العقوبات. ) 922-22ألامر رقم  .1

 قانون العقوبات املعدل واملتمم. الجزائر.

يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة  002-92(. املرسوم التنفيذي رقم 0392ديسمبر،  91. )002-92املرسوم التنفيذي  .93

 .0392ديسمبر سنة  09املؤرخة في  22وترقية الطفولة. الجريدة الرسمية عدد الوطنية لحماية 

(. ظاهرة أطفال الشوارع، ألاسباب، آلاثار واملشكالت، واملعالجات. املجلة العربية 0391أفريل،  02برزان ميسر الحامد. ) .99

 .22-22، الصفحات 93للعلوم التربوية والنفسية، عدد

-39)العدد02، املجلد 39(. عمالة ألاطفال بين الحاجة والاستغالل. حوليات جامعة الجزائر0309بوجمعة شهرزاد. )مارس،  .90

 .939(، صفحة 0303

 (. حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق. ألاردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع.0331جبار الخزرجي عروبة . ) .90

في التشريع الجزائي الجزائري. مجلة الحقوق والعلوم  (. الحماية الجزائية ألطفال الشوارع0392، 30 30حبيبة عبدلي. ) .92

 .922-923السياسية ، العدد ألاول)الجزء ألاول(، الصفحات 
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(. الدور الحمائي للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. حوليات جامعة 0392، 32 01حسينة شرون ، و فاطمة قفاف . ) .92

 .229-223، الجزء الثاني، الصفحات 9الجزائر

(. حكم عمالة ألاطفال في الفقه إلاسالمي. املجلة ألاردنية 0332فيفيري،  02فخري حمد عزام، و مرام ابراهيم املواجدة. ) حمد .92

 .032(، صفحة 0332-0في الدراسات إلاسالمية، املجلد الرابع)العدد

(، 90)العدد0392وث، الجزء الاول/(. الحماية الجزائية للطفل املتشرد في القانون الجزائري. بح0392، 93 02خديجة دمحمي. ) .92

 .021-022الصفحات 

(، 90(. الحماية الجزائية للطفل املتشرد في القانون الجزائري. بحوث، الجزء ألاول)العدد0392، 93 02خديجة دمحمي. ) .92

 .021-022الصفحات 

لة دراسات في حقوق (. حقوق الطفل في خطر واليات حمايته في التشريع الجزائري. مح0392دنيازاد ثابت. )جوان،  .91

 .12-29الانسان)العدد الثاني(، الصفحات 

(. العوامل املؤدية لظاهرة أطفال الشوارع من وجهة 0303سلوى عبد الحليم الفواعير، و قبالن عبد القادر املجالي. )افريل،  .03

 .222-290الث(، الصفحات )الجزء الث922نظر العاملين في املؤسسات ذات العالقة في ألاردن. مجلة كلية التربية، العدد 

(. الحماية القانونية للطفل ضحية إهمال ألاسرة في التشريع الجزائري )املجلد أطروحة مقدمة 0392/0392عمامرة مباركة. ) .09

لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق ، تخصص علم إلاجرام وعلم العقاب(. الجزائر، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم 

 .9باتنة  السياسية: جامعة

 الدولية. مجلة الحقوق  الاتفاقيات(. الحماية الدولية الخاصة لحقوق ألاطفال املشردين في ا0392، 30 92مسيكة رمضاني. ) .00

 .923-922(، الصفحات 39)31، الانسانيةوالعلوم 

بين الواقع - 92/90(. الحماية الاجتماعية للطفل في خطر في ظل القانون 0303، 39 32مليكة خشمون، و جهيدة جليط. ) .00

 .0012-0022(، الصفحات 30)العدد32. مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، -واملأمول 

(. ألاطفال املتواجدون والعاملون في الشوارع في لبنان : خصائص وحجم. تاريخ 0392مؤسسة البحوث والاستشارات. )شباط،  .02

 املفوضية السامية لشؤون الالجئين:  https://.unhcr.org، من 0309نوفمبر،  32الاسترداد 

02. https://data2.unhcr.org/ar/documents/download/22102 

قراءة على ضوء القانون رقم -(. الحماية الاجتماعية للطفل في خطر عبر مصالح الوسط املفتوح 0392، 90 02نورة هارون . ) .02

-902(، الصفحات 39)العدد39علية القاعدة القانونية ، املجلد رقم . مجلة الدراسات حول ف-املتعلق بحماية الطفل 92/90
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 ط.د. صفاء عمر دمحم أحمد الشرقاوي 

 املحمدية / علم إجتماع الانسانيةكلية ألاداب والعلوم 

 -مديرة مركز تأهيل منهي تابع لوزارة الثقافة والشباب والتواصل

 املغرب

 وءض على باملغرب الصحراء جنوب إفريقيا مهاجري  وواجبات لحقوق  سوسيولوجية قراءة )

 (لهم املوجهة القانونية والنظم والسياسات التشريعات
 :امللخص

 

ة الاقتصاديباملغرب في ظل ألاوضاع السوسيوثقافية و ملف الهجرة  يستمد هذا البحث أهميته من واقع تدبير

ستقبال مدول جنوب الصحراء على نسيجه الانثروبولوجي  أفارقةوالديموغرافية للمجتمع املغربي، وما ستخلفه هجرة 

 إليواءباتركز عليه، املطالبة  اضطالع الباحثة على العديد من التقارير املهتمة بحقوق املهاجرين اتضح أن أغلب ما عديف

وعالج ألامراض وألاوبئة دون الحديث عن تمكين وتأهيل تلك الفئة كجسم مفكر ومنتج ومشارك في صياغة  وإلاطعام

نتطلع من خالل هذه الورقة البحثية إلى تعميق الحوار العلمي بشأن هذه املسألة،  كتنزيلها. لذلالقرارات، ومساهم في 

ل تحليل السياسات والتشريعات تحليال سوسيولوجيا متخصصا يساهم مرتكزين على الدراسة السوسيولوجية من خال

في صياغة رصينة ومستعجلة ملعالجات وبرامج ومناهج استباقية لضبط هذه الظاهرة. بناءا عليه ستركز الباحثة من 

ظامه ل نخالل هذا املجهود العلمي على القراءة السوسيولوجية لحقوق وواجبات مهاجري جنوب الصحراء باملغرب في ظ

القانوني والسياس ي، حيث سيتبلور سؤالنا إلاشكالي حول" كيفية توظيف السوسيولوجيا في إعمال النصوص 

 .والسياسات املعتنية بمهاجرين دول جنوب الصحراء املقيمين في املغرب؟ وآثارها على حياة املجتمع املغربي؟

 فيهما على الدراسة السوسيولوجية للواقع الراهن للنظام زميداني، نركإنه مجهود ينقسم لشقين أولهما نظري وثانيهما 

 ملف الهجرة باملغرب وتقييمها واقتراح مجاالت توظيفه والسياس ي لتدبيرالقانوني 
 

   :ةنبذة تعريفية عن الباحث
 

ة املحمدية، تخصص علم الاجتماع ، عضو  الانسانيةباحثة بسلك الدكتوراه جامعة الحسن الثاني، كلية آلاداب والعلوم 

مت اقباملركز املغربي لألبحاث والدراسات وتوجيه الطفولة وألاسرة عضوة كذلك  باملركز الدولي للتعاون املغربي الافريقي، 

دولية ال في العديد من املؤتمرات تاملحكمة. شاركفي عدد من املجالت العربية و العلمية  ةعلميالعديد من البحوث البنشر 

واملحلية من بينها املؤتمر الدولي للشباب بالبحرين واملؤتمر الدولي للشباب و الطلبة بروسيا ....واخرها املؤتمر الدولي 

 .الثالث للعلوم الاجتماعية بتركيا
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 مقدمة : 

النوعي في و تعتبر قضايا اللجوء والهجرة والنزوح من القضايا التي تزداد اتساعا وحدة على املستويين الكمي 

سبب ب أو ،أو جراء العوامل املناخية أو نتيجة الحرب الداخلية ،وذلك راجع ألسباب اقتصادية ،العالم املعاصر

الوضعية التي أصبحت دائمة التواجد في  التي تعانيها الكثير من دول العالم،هذه ة واملاليةالاقتصاديارات صالح

سواء تعلق ألامر بحفظ السلم وألامن العامليين ،أو  وإلاقليمية،العديد من جداول أعمال املؤسسات الدولية 

 لبا مافي هذا الصدد غا ةعليها الباحث اطلعتمن التقارير التي  كما أن العديد،إلانساناتصل بالحريات وحقوق 

ين كعالج ألامراض وألاوبئة دون الحديث عن التمأو  وإلاطعام إلايواءتركز على املطالبة بالبحث عن مساعدات 

سيرته ألاولى كمفكر ومنتج ومشارك في صياغة قرارات أمن وتأمين العالم  إلى إلانسانوالتأهيل وتسيير عودة 

 .في تنزيلها وإلاسهام

 تعبير عن الوضع الدينامي للفرد ألنهايصعب التحكم فيها  ةطبيعي ةاجتماعي إنسانية ةظاهر  الهجرة إن  

متطلباته  إشباعي ف إلانسانيعن شوق الكائن  فهي تعبير ،وال يتحمل ضيق العيش ،الانساني الذي ال يقبل بالرتابة

ة تيسر له التفاعل والتكامل والتواصل وصياغ ة،متطور  ةمن خالل امتالك مقومات سوسيو ثقافي ةالبيوعصبي

القوانين  قهالذي تعي إلانسانلدى كل املخلوقات في مقدمتها  ة، وهي نزعة طبيعيآلاخرينمع  ةاملشترك ةالحيا

ه بشكل مطلق استعمال أصبحللحريات دون الاستمتاع بهذا الحق الطبيعي الذي  واملقيدة الترابيةللحدود  املنظمة

 ةياسيس ةفي ظل شمولي ة، خاصةتنموي ةفرص أيمخلفا للعديد من الصعوبات والاضطرابات التي تفرغه من 

صنع بغض تباع وتشترى وت أن،حيث يمكن للسلع نسانيةالا ةبالعومل تأبهوال  ةالاقتصادي ةتنشد العومل ةدولي

يهاجر بحثا عن فرص الرتقائه الثقافي  أنال يمكنه  إلانسانفي حين أن  ة،موادها الاولي أصول عن  النظر

ها من قبل والثروات التي يتم استنزاف باإلمكانيات غنيةبلدان  ،هناك، ففي افريقيا مثالالاقتصاديوالاجتماعي و 

نه ال يسمح ملالك لديه، لك الحياةر سبل يسيمين ثرواته وتوظيفها في تأبل وت،بلده  إلىوتحويلها  ،املحتل الجديد

ات الاستمتاع بالحريات والحقوق والكرام إمكانياتمن ما تتوفر عليه من  والاستفادةتلك الثروات بدخول بلده 

 حيثالسائدة،من املفاهيم  ةوتغيير مجموع الجديدةمن التحديات  ةفي بروز مجموع أسهم،وهذا الانسانية

 هجرةال مسالةالسياس ي وتحولت  الاستقراروتدهورت ضوابط  ،الاقتصادي التأزموتعمق  ألامنتوسع معنى 

 مختزال في شان الجئين يعانون من صعوبات ألامرولم يعد  الدولية ألاعمالفي جداول  ةقضايا رئيسي إلىواللجوء 

  أطفالئين والج ةاقتصادي أونازحين لعوامل بيئية  أمام أصبحناالجنس ي بل  أوالرأي السياس ي أو املنحدر الاثني 

  .للقانون الدولي العادي التقليديةمن الصعب معالجته وفق القواعد  أصبحوهو وضع  ،قصر

التساؤالت عن مسؤولية البحث العلمي السوسيولوجي في هذا  في ظل هذه الوضعية نطرح العديد من

في  نسانإلافي صياغة النظم والسياسات ألاقوى على إعادة تأهيل  التأثيراملجال؟وهل يستطيع علم الاجتماع 

الانخراط وفق قواعد العلم في صياغة رصينة  تطلبتإننا في وضع إنسانية ؟ لجوء أووضعية نزوح او هجرة 
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التحكم العلمي في العوامل املنتجة لهذه الوضعيات  وباألساس ألامر،لمعالجات التي يتطلبها هذا ومستعجلة ل

لذي يعتبر شرطا ا إلانسانيإلى صياغة املعالجات التي تقوم على قيم التمكين  باإلضافة، ليمياالصعبة عامليا واق

 .والارتقاء الحضاري في العالم املعاصر الاستقرارأساسيا من شروط صناعة ألامن والسلم و 

عشر  حدىإلا من املحاور  الثانييصعب علينا تناول املوضوع برمته أي بكل الوضعيات التي وردت في املحور 

ولكننا سنركز بشكل متخصص على القراءة السوسيولوجية لحقوق  الدولي، ميلالتي تؤطر هذا امللتقى الع

وعليه سنركز على السؤال إلاشكالي التالي" كيف توظف السوسيولوجيا في  ،ةوالتزامات ألافراد في وضعية هجر 

لى مستوى هي املردوديات التي تحققها ع وما إعمال النصوص والسياسات املعتنية باملهاجرين املقيمين في املغرب؟

 .ألافراد املستهدفين وآثارها في حياة املجتمع املغربي؟

 ا ألاوضاع السوسيواقتصادية واملناخية التي يعانيها العالم املعاصريكتس ي هذا البحث أهمية قصوى تفرضه

كما تتجلى هذه ألاهمية أيضا في الوضع الديموغرافي والجغرافي  ،فريقية على وجه الخصوصإلا  ةوالقار  ،عامة

فه هجرة ألافارقة على نسيجه الديموغرافي لللمجتمع املغربي وما تخ الحالي والسوسيواقتصادي والثقافي

نعكاسات هذه اوالانثروبولوجي،وما يتطلبه ألامر من جهد للتحكم في التطورات املستقبلية التي يعانيها املغرب و 

تتطلع الباحثة إلى تعميق الحوار العلمي بشأن هذه املسألة التي يجب أن ال تبقى ل، وعليه املستقبالتطورات على 

التركيز على البحث العلمي عامة يجي بل  ،فقطمن اختصاص القيمين على السياسة والقانون والاقتصاد 

ة اديالاقتصالاجتماعية و  ألاسبابع انو الى ضبط وتحليل أ  هذا باإلضافة ،والدراسة السوسيولوجية خاصة

 .ستباقية لضبط هذه الظاهرةافي صياغة برامج ومناهج  إلاسهاموألامنية التي تفرض 

في الوثائقي  والذي يتطلب الوقوف على الوثائق  ألاول  سوف نركز من ناحية املنهجية على أسلوبين يتمثل

القانونية واملواثيق الدولية والتقارير املتعلقة بالهجرة واملهاجرين على املستوى الوطني والعالمي وقرائتها 

الثاني فقد  ركز على وصف واقع مهاجري دول افريقيا جنوب الصحراء باملغرب من ألاسلوب  أما ،سوسيولوجيا

عدة متغيرات ترصد اتجاهه باملاض ي والحاضر واملستقبل على خلفية العناية التي يتلقونها داخل الحياة خالل 

 . اليومية باملغرب

 تعريف املصطلحات املحددة للموضوع :

  تعريف املهاجر: .2

 :اسم فاعل من هاجر/هاجر عن/هاجر من :انتقل من مكان تواجده  تعريف معجم املعاني الجامع

 مكان آخرألاصلي إلى 

  نظمة الدولّية يتعر
ُ
نظمة الدولّية : للهجرةف امل

ُ
ه أيُّ شخٍص يتنّقُل أو سبللهجرة تعرف امل

ّ
َق املهاجر بأن

عتاد، وبغّض الّنظر هاوأن تنّقل عبر الحدوِد الدولّية أو ضمن حدوِد الّدولة ذات
ُ
، بعيًدا عن مكان إقامتِه/ھا امل
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ص؛ ما إذا كان
ّ
ا؛ ألاسباب التي أّدت إلى التنّقل؛ أو مّدة  عن الوضع القانونّي للشخ ا أو قسريًّ التنّقل طوعيًّ

 إال أننا نتحدث في ورقتنا البحثية هذه عن املهاجرين القادمين من دول جنوب صحراء إفريقيا. إلاقامة.

 للعادات الاجتماعية، أو تعريف الحقوق: .6
ً
عّرف الحقوق على أّنها قواعد أساسية ومعيارية توضع وفقا

ُ
 ت

النظريات ألاخالقية السائدة في املجتمع، أو النظام القانوني لها، حيث توّضح ألافعال املسموح بها 

لألشخاص أو املستحقين من الناس، فهي بمعنًى آخر مبادئ اجتماعية، أو أخالقية، أو قانونية لالستحقاق 

  .22أو لنيل الحرية

ه أّي ش يء الواجب ُيعرَّف تعريف الواجبات:  .0
ّ
ع القيام على أن

ّ
ُيطلب من الفرد القيام به أو يكون من املتوق

ه السلوك الواجب أو ألاداء املتوقع الذي ينشأ عن شغل 
ّ
به بدافع من الالتزام ألاخالقي أو القانوني أى أن

منصب أو مركز معين، أو بسبب عقد تشريعي صريح أو ضمني، والذي قد يأخذ العديد من ألاشكال 

 خصصهباختالف نوع السلوك وت

I.  ةنبذة عن تطور سياسات الهجرة املوجهة لألفارق 

 ثالثةي بشكل تاريخي ف تأثرفي ظل الوضع العالمي الجديد قد  الهجرةحال  أنبعض الدراسات نجد  إلى بالعودة

، في حين بدا التعامل الصارم 9112و 9122ومنها الذي حصل بين  9122منها ما تم قبل سنه  ،23ةتدفقية هجروي

 ةال يتطلب معرف آلامر أنوسنحاول سرد هذه املحطات لنبين على  9112من سنه  ةمع تدفق املهاجرين بداي

ولوجي هو سوسي سياسيه صرفة تغيب كل ما أو إداريةوال حتى ملعرفه  ،وال اقتصادية صرفة ،قانونية صرفة

 أصبحتلتي ا الصعبة الانسانيةبهذا النوع من القضايا  واملزايدةالتركيب  وإعادةبالطرح والتحليل والتقييم 

 .على الصعيد العالمي الجديدةتجه السياسات نمظهرا من مظاهر اشتداد العداء الذي ت

 وخاصةمن جنوب املتوسط  أخذتها العاملةفي السابق بحاجه للقوى  املحتلةكانت الدول  9122ما قبل 

ين املهاجرين ب العالقةالتي يدعي بشأنها بعض الباحثين أنها اتسمت بالتوتر في  الثانية املرحلةأما .منها املغاربة

 ألاصلي،لد الب ألبناء ةيشكلون مضايقوالذين أصبحوا الن الذين بنوا وشيدوا بالد املهجر بقدرتهم الجسدية 

التي  ارقةألافمن  ةكبير  أعداداالتي كانت تستقطب  ،مناجم الفحم في كل من فرنسا وبلجيكا إغالقبعد  خاصة

ستغني عن ت ألاوروبيةالعديد من البالد  بدأتاملناجم  وبإغالق .لقيام بهاا ألاصليينالبلد  أبناءال يستطيع 

 ةبهاجرين ووضع شروط صعالحدود والتضييق على امل إغالقغاياتها  جديدة،املهاجرين وتضع قوانين وشروط 

 ة تنشدصعب أمنية ةسياس أوروباحيث وضعت  9112تطور بعد  ألامر، وهذا إلاقامةالحصول على  ألجل

 وعقد اتفاقيات مع دول جنوب الهجرةالنظر في قوانين  إعادة باإلضافة إلى ،التضييق على التجمع العائلي

الهجرة في هذا  إشكاليةولم تقف  ،بشكل غير نظامي املتوسط لترحيل املهاجرين املقيمين في البلدان ألاوروبية

 ،9122يونيو  92شنغن التي اعتمدت منذ تاريخ  ةابتداءا من اتفاقي مسبوقةغير  أبعاداالنطاق، بل اتخذت 

 تفاقيةالافقط، كما شكل انضمام اسبانيا لهذه  ألاوروبيالفضاء  إلىنتمين التي تم بموجبها السماح بتنقل املو 
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، منعطفا جديدا يفرض على اسبانيا قواعد 9112مارس  02والتي دخلت حيز التطبيق في 9110يونيو  02في 

 اتإلاجراءاتخاذ  إلىالاسبانية  الحكومةوبهذا أصبحت الهجرة بعد لجوء  ترابها، إلى ألاجانبوشروط ولوج 

 جراءاتإلا . هذه ألاخرى  ألاوروبية ألاقطار إلىدخول دافعا لل أراضيهاالاحترازية ملنع املهاجرين املتواجدين على 

في بناء  سهمتأسلبي على مجتمعات انعكاس  نهكأ لألوروبيينالتي تعتبر على املستوى الاجتماعي حال  الصارمة

بالخصوص ليس بعضالت أبنائها املهاجرين فقط، ولكن بالخيرات التي تزال العديد من الدول في  الغربية أوروبا

ل املثال وليس على سبي-التي تنهبها فرنسا باستمرار  املاليةاوروبا تستنزفها من افريقيا، كما هو حال الثروات 

 .-الحصر

لى ع ألاوروبيون هو حديث يتسم بالظلم الذي مارسه  أوروباالى  ألافارقةهجره  وخاصة الهجرةالحديث عن  إن

 أوروبا عالقةمجرد غيظ من فيض في  إالالنزوح  أواللجوء  أو الهجرة أمور والذي ال تعتبر  ،عبر التاريخ ألافارقة

د على أن منها، نج ألاوروبيوخروج الاحتالل  إلافريقية ألاقطاراستقالل  بدايةمنذ ف ،العجوز مع افريقيا الولود

كوينها املطلوب ت إنسانية،ليس كطاقات  ولكن هذا الاحتالل استغل وما زال يستغل املهاجرين من اجل اللجوء،

في الوطن  أوسواء داخل بالد املهجر  الحياة ةوتمكينها لكي ترقى من حيث القدرات لتشارك في صناع وتأهيلها

 .ألاصلي

 فسية،والن والعمرية الجسديةنهب قدراتهم  لىوعملت ع ألامساستنزفت مهاجري  أوروبا أن نخلص مما سبق،

 تقنيا ليصبحوا مهندسين وأطباء ومخترعين وصناع بل حتى أومعرفيا  أولكنها لم تحرص على انتقالهم ثقافيا 

في  إال التألقو تحاصرهم حيث ال تسمح لغالبيتهم بالظهور  أوروبافي  السائدة الثقافةالذين تجنسوا منهم ما زلت 

 أو داري إلا  أوالقرار السياس ي  ةمحطات صناع إلى أغلبيتهملكنها تحول دون وصول  ،بعض الفنون  أو اضةالري

 والاقتصاد والسياسة والبحث العلمي والهندسةفي الطب  دون تألقهمبل ما زالت تحول  ،الاقتصادي

 غرب..الصحراء باملقراءة سوسيولوجية للتشريعات والسياسات والنظم القانونية املوجهة ألفارقة جنوب 

قبل القراءة السوسيولوجية سنحاول استحضار التوجهات العامة للسياسة املغربية للهجرة في بعدها إلافريقي 

عى السالم لذا دي ف ألاخرى يحترم حق الدول  ،التي تصون حق املهاجرين بشكل متكافئ ةالئمامل تحقيقوالتي تنشد 

 والتنمية" للهجرة إلافريقيبالتحالف "سماه  إلافريقي،على الصعيد  الشأنلتدبير هذا  لتأسيس جسماملغرب 

ترك وفق فعل مش روتدب إلانسانتستمد روحها من مبادئ حقوق  ة،تقوم وفق رؤية افريقية مشترك مبادرةوهي 

 لعالقةا صياغةعلى  آلاليةوبلدان العبور ودول الاستقبال، كما ركزت هذه  ،للمهاجرين ألاصليةبين البلدان 

الصعوبات كل الكوارث و  أساسوالتفكير بها بشكل علمي هو  التنميةالن انعدام  والتنمية الهجرةبين  الايجابية

 .التي تطال العديد من املجتمعات



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  454  - 

يمتثل الحترام  إنساني أولهارهانات  أربععلى  ،والتي تختوي 24واللجوء في املغرب الهجرة سياسةوعليه تقوم 

رهان  كسبو  بالبشر، التجارة ةومحاربة التمييز والتدبير الايجابي لتدفقات املهاجرين ومكافح إلانسانحقوق 

 ومن مظاهره : الاندماج 

 ويسر الولوج الى النظام الصحي  ةتأمين سهول 

 والتكوين ةالحق في التربي. 

 السكن الحق في 

 والتشغيل الحق في 

  ط.التواصل والتفاعل مع املحيالحق في 

املسؤوليات النهوض ب أواصرالتي تستثمر في تقويه  الخارجية، للسياسة ةمؤطر  أحكام علىتقوم  اتالرهان ههذ 

ء، هذا واللجو الهجرةالفاعلين في شان  ةتعزيز التعاون بين كافو  ةوالدولي ةالجهوي ألاصعدةعلى  املشتركة

بدل  ة،يتنمو  وآفاقالى فرص  الهجرةوالسوسيوثقافي الذي يتطلع تحويل  الاقتصاديالرهان  إلى باإلضافة

  .والاجتماعية ةالاقتصادي أبعادهبكل  إلانسانيوالتطور  ألامن استتباباعتبارها عوائق نحو 

 :كل هذه التوجهات تستمد مرجعيتها من

  امللكيةالتوجهات 

  إلانسانلحقوق  الدوليةاملواثيق 

 الدستورية وألاحكام  

  إلانسانلحقوق  الوطنيةتوصيات املؤسسات 

 30.30وطنية من أهمها قانون  نقواني 

لبناء ا وتأهيلاملهاجر بشكل قانوني  أمامتسهيل الاندماج  هذه الجهود في املغرب هو إليهومن أهم ما تصبو 

على التعامل  الحرص إلى باإلضافة الهجرةلتدبير شؤون  ةاملالئم ةاملؤسساتي آلاليات وتأسيس للهجرةالقانوني 

التي  ربعألا وهي ألاهداف  إلانسان،تحترم حقوق  ةوأمنية ومالي وإدارية ةمع تدفق املهاجرين وفق ضوابط قانوني

في هذا  ااستراتيجي ابرنامج 99على  رباملغرب. والذي يتوف الهجرة ةبناها املغرب من خالل تشخيص وضعيت

هذه  وقد احتوت ،و ثمانين عمليه تدخلية دقيقة إحدىحتوي على ت ةافقي أربعةو  ةمنها قطاعي ةسبع ،املجال

لجوء في النظام التعليمي  أو الهجرةفي وضعيه  ألاشخاص إدماجهدفا خاصا غايته  02على  أيضا إلاستراتيجية

افي والانخراط في اللغوي والثق التأهيل إلى ةاملفتوح وتيسير وتعزيز صنوف التعبير الثقافي باالضاف أواملنتظم 

وتشجيع الاستمتاع ،ةاملغارب ةلكاف املتوفرةوالعالج بنفس الشروط  لألطفال املوجهة والترفيهية الرياضيةالبرامج 

التكوين و  الاجتماعية والتنميةمن برامج التضامن  ةوالاستفاد القانونيةبالحق في السكن وتقديم املساعدات 

 إطارفي  كما يتم ذلك واملشتركة، الذاتيةبل والتشجيع على خلق املقاوالت  ،الشغل اقأسو في  وإلادماجاملنهي 
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 ،لتهريبشبكات ا ةالاتجار بالبشر ومحاصر  ة،ومحارب الهجرةومادي في تامين ضبط تدفقات  وإداري تدقيق امني 

 شتركةامل ملسؤوليةامن خالل الحرص على تطوير التعاون الدولي وفق مبادئ  ألاحيانوهي جهود تتم في غالب 

وضع و  من،ألا  وصيانة التنميةفي املجاالت التي تنشد  التعاون العلمي والتقني أواصر ةوتقوي التنميةوتشجيع 

لقانوني ناهيك عن الاعتراف بالوضع ا ،والاتجار بالبشر ةملكافحه التسربات الغير مشروع ةاملقاربات الاستباقي

 الصلةات ذ الدوليةواملعايير  الاتفاقياتمع ا الوطنية القانونية ألاحكام ئمةالجنسيات ومال  يوالحقوقي لعديم

على  حافظةاملمع  ألاصليةللبلدان  الطوعية العودةفي  الرغبةبحقوق العمال املهاجرين وتشجيع الفكر وتنميه 

 .برنامجا  99في  املبرمجة الخاصة ألاهدافهذه  إذن ،حقوق الضمان الاجتماعي

سج هذا البلد ين أنالعام  أو إلافريقيواللجوء في بعده  الهجرةات العامة للمغرب بشان يستفاد من التوجه

والسياس ي، بل يحركها باألساس الوازع الجغرافي  الاقتصاديسياسات خارجية وفق دوافع تتجاوز وازع الربح 

فهو  ذاإاملؤسس على قيمه الروحية والحضارية العريقة،  إلانسانيالوازع  إلى باإلضافةثقافي ، هذا -والسوسيو

 -تصاديةاق أوسياسية  أوقسرية مناخية  ألسباب أوبشكل قانوني  -يتعامل مع الوافدين على ترابه من دول أخرى 

 أوروبا لىإبكيفية تؤمن احتياجاتهم املعيشية، خاصة وأن كلها هؤالء يريدون املرور من املغرب بغرض الوصول 

للبالد التي  أولبلد العبور  ةسواء بالنسبة وثقافي ةواقتصادي ةواجتماعي ةأمني صعوبةأمر املرور قد ينتج لكن 

وهنا يكون هذا البلد في حال من الضيق تفرض عليه تحقيق التوازن بين  ،بها الاستقرارو  إليها ةيتوخى هؤالء الهجر 

 ألابيض من البحر ةالشمالي ةبلدان الضف ةوسالم امن البلدو  ةوبين سالم ،الحقوق والحريات ةمقتضيات صيان

 .املتوسط

في لعب دور  ةمنحصر  هال يكون توجهات أناملهاجرين والالجئين يجب  ألافارقةعندما يريد املغرب التفكير في  إذا

 ال هنا يتطلب مناخا واسعا من الحقوق والحريات ألامربل  ،نحو شمال املتوسط ألافارقة،املانع لتدفق  يالدرك

التي تم استعراضها في  ألاهدافكما جاء في  فقط، مين مقومات العيش الكريمأعلى تو يقوم على الاندماج 

نها تتسم في لك معيشية،الحادي عشر التي تحدثنا عنها قد تؤمن حياه  فاألهداف، ةللهجر  ةالوطني إلاستراتيجية

الل خ آوف من الناس سواء داخل املغرب معظمها بما هو وقتي وضروري للعيش وال تأبه بمستقبل هذا الصن

وسيولوجية الس الناحيةمن  فاإلنسان ألام،بالعودة للبلد  ألامرعندما يتعلق  أو ألاصليالانتقال من بلد غير بلد 

 غير قابل لالستقرار غير قابل للجمود،وهذا يستدعي التركيز على الفرد وآفاق،هو كائن سوسيو ثقافي له تطلعات 

 الشخص املفكر املخترع املتمكن القوي على صناعه إلىاملهاجر وكيفيه انتقاله من نطاق الفرد صاحب املجال 

لتمتع في ا اواةواملس الحريةوجماعته على قيم  أسرتهفي صناعة مستقبل  وإلاسهام ،دستوره الشخص ي ومستقبله

في  وهو ما ال نجده متوفرا والبيئية، والاجتماعية ةالاقتصاديو  والثقافية واملدنية السياسيةكل الحقوق ب

إال  ،والتي وإن كانت تحتوي على جهود تحاول تضميد الحاضر ،التي يعتمدها املغرب في هذا الصدد إلاستراتيجية

الذي  الشرعي املهاجر ا فيما يتعلق بالنسبةهذة،صعبأنها ال تستطيع تأمين املستقبل وما يحتويه من تحوالت 

لقوانين فماذا عن ما تسميه هذه ا إلانسانفي منطق القانون وليس في منطق السوسيولوجيا وحقوق كذلك يعتبر 
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افه والحرمان من جل ك واملطاردةباملهاجرين غير الشرعيين والذين يعيشون على التسول والتشرد والتسكع 

 ؟إلاستراتيجيةتوي عليها تلك الخدمات التي تح

بنجالديش الفقراء في ال ألاولىفرزه من ماس ي ضحيتها أوما  ،هيمنة الاستبداد العالمي سوسيولوجيا نالمس إننا 

 ،بر املغربع أوروبا إلىالباحثين عن الخروج  أفارقة جنوب الصحراءالتعامل مع  إن، ةالالتيني أمريكاوفي  وإفريقيا

عن كل الاجتهادات التي تقول  إلاحجام أوالتوقف عن كل الكالم الذي ال ينبني على الصدق العلمي  إلىيدعو 

 صياغة العلم والبحث العلمي في إلىوالاحتكام  ،التي تنظر الواقع وال تراه إلانشائيةوعن السياسات  ،باالثنين

وسائل لتمتيع العالم بالنهوض في ظل نظام عالمي جديد قائم على الحقوق والحريات ك إلانسانمستقبل 

 .وألاقطارفي كل املناطق  أبنائهالحضاري اعتمادا على كل 

 عمالأعامة وما يتعلق بجنوب الصحراء خاصة، هناك  ةدراسات السوسيولوجية في موضوع الهجر ة للبالعود

وبعض  يقياإفر بالد شمال  أنلكن املحتمل هو  وألاقطار،ترى بوقوع تحوالت بالهرم السكاني ملجموعة من القارات 

 بنائهاأاملكسيك ستعرف انخفاضات ديمغرافية قد تنعكس على مستوى هجرة  وخاصة ،الالتينية أمريكاالبالد في 

 أولالتينية ا أمريكامن داخل  أخرى بالد إلى نتقال الا لكن ستتيح فرص  ،للعمل والحرية وألاوفر ألاغنىالدول  إلى

 اريخيةالت ألابحاث. وقد تدعي بعض أخرى دول  إلىهذه املناطق وعبرها  إلى قياإفريمن داخل جنوب الصحراء في 

 ومن ضمنها السفر املوسمي والدولي من التقليدية، الحياة أساليببعض املجموعات تحافظ على  أن واملعاصرة

ما يرى ماعي كتقوم على دافع سياس ي واقتصادي واجت الهجرةلكن الواقع الحالي يقول بان  والزراعة،اجل الرعي 

مستوى حياه  أوحيث يرغم الناس على عبور حدود بالدهم من اجل الحصول على فرص العمل ، 25مفوكدوز 

العنف والتشريد والتنكيل والظلم السياس ي  أعمالتلك الحدود هروب من  آخرونبينما يعبر  أفضل،

 هروبا من  أووالاجتماعي  الاقتصاديو 

  .العطش إلطفاء وعدم التوفر على ولو شربه ماء الطبيعةالطقس وشح  ةقساو 

ير في ظل واقع عالمي غ إننا ألاسباب،هذه املعطيات يجب التفاعل معها علميا بقدرات أوسع وأقوى على رصد 

دة من تقدم على ع ةالبشري إليهفرغم ما توصلت  وإلاقصاء،قائم على التمييز العنصري والظلم  ،متكافئ

 نهاأل اذا عمقنا التحليل في العديد من الظواهر، مستويات التخلف أسفلما يزال يجعلها في  ألامرفان  ،مستويات

ي تامين ف أو بمعنى آخر إنها تحاصر حقه الهجرة في وتحول دون تطوره، بل تحاصر حقه إلانسان،الزالت تش يء 

بالوصول  يسمح فيه أخرمكان  إلىتقوم على نية الرحيل من ارض اشتدت فيها صعوبة العيش  ألنها،  الحياةسبل 

ري يسمح للمرء بتوظيف جهده العضلي والفكوإلاقصاء،بل فرص الحياة بشكل مشروع ال يرتكز على الظلم  إلى

وب نظام عالمي مش أمامنحن  إذنفي سبيل الكسب الحالل واملشروع واملسهم في النماء والتطور املستدام، 
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الاطالع بعالج ملف الهجرة كقضية دولية يشتد استعصائها عبر بالخلل، يصعب في ظل العوامل املتحكمة فيه 

ن أجل فرصة نهضوية تتيح التنقل م إلىالهجرة  التي يتطلب عالجها تحويلمشكلة القرن الجديد  إنهاالسنين، 

ين. للمهاجر  ليةألاصثقافي الذي يؤمن الانعكاسات الايجابية على بالد املهجر والبلدان  -التطور والتالقح السوسيو

كر علمي الانطالق من ف إلىفهي مجرد جزء من كل يدعو  البحثية،التي تركز عليها هذه الورقة  للحالةبالنسبة  أما

على الشق  ر ألامو وهذا يستدعي عدم الاقتصار في معالجة هذه  ،يركز على سعادة الكون ويطبقها في نطاقه املحلي

باملغرب  إقامتهمو  ألاجانبالذي يعالج مسالة دخول  2630.30القانوني،حيث يصعب الاعتقاد بان القانون رقم 

باملغرب  إقامتهو  ألاجنبيكاف للتخلص من هذه الصعوبات، إنها مسالة تتطلب تفكيرا مختلفا، فاشتراط ولوج  أمر

الدولية التي صادق عليها هذا البلد، فيه ش يء من التغييب للمنطق السوسيولوجي  الاتفاقياتيراعي ا بأنهوالقول 

القانون  في ألاجنبييعرف  ألاولى املادةحسب ،الش يء الذي سيظهر جليا من خالل تحليلنا له فبكل اتجاهاته

من  أو عروفةالذي ليست لديه جنسية م أو ،بذلك الشخص الذي ال يتوفر على الجنسية املغربية 30.30املغربي

هل  ؟ماعيوالحقوقي والاجت إلانسانيحد يكون هذا التعريف متالئما مع املنطق  أي إلىلكن  ،تعذر تحديد جنسيته

ى ألاجنبي، وتفضيل ابن البلد في كل ش يء عل ،معيار كافي يجعلنا نفرق بين من هو ابن البلد والوافد عليه الجنسية

وقد ترقي الحياة وتؤمن جسور التواصل  وأبنائه،ص قد تسعد البلد وفر  إمكانياتمن  ألاخيررغم ما يملك هذا 

تقول  "باملثل ةاملعامل "بمبدأالثانية من هذا القانون والتي تنبني ما يسمى  املادة أنهو  ألامر، والغريب في إلانساني

 هاأعضائعلى وال  ،من هذا القانون ال تطبق على أعوان البعثات الدبلوماسية والقنصلية أحكامابان هناك 

ين وهو ما يؤكد على حقيقة التمييز ب،قنصلية  أودبلوماسية  ةاملعتمدين في املغرب الذين يتمتعون بوضعي

ات، يتحمل مسؤوليته إزاء كل التصرف أنفي  أيضاومتساو  وإمكانياته،الجميع متساو في قدراته  أنرغم  ،الناس

لتي كلفته بل يمثل الدولة ا،امتياز الن الشخص ال يمثل نفسه  الدبلوماس ي هو آووالقول بان التحصين القنصلي 

 ،ولوجيولكنه باملنطق الحقوقي والسوسي ،املغرب لتمثيلها، قد يكون هذا منطقيا في حكم القانون  إلى بالحضور 

 ،يمارس كل الواجبات والالتزامات وان يكون ممثال ليس لدولته فقط أنيكون املرء الوافد من بلد معين يستطيع 

جل أون من للتالقح والتثاقف والتعا أداةكما يكون ،جتمعه بكل خصوصيته الثقافية والفكرية واملهاراتية ملبل 

وهو  ،تيسير سبل التواصلوإخبار لبلد دون تصريح  أيبناء الحضارة.نعم يصعب القول بالخروج والدخول من 

 وألامنية داريةإلا فد للتراب املغربي التصريح للهيئات من هذا القانون التي تشترط على كل وا الثةثال ةملاداما تنظم 

البالد  جهزهأجل السفر من قبل أبجواز سفره الذي تسلمه من  وإلادالءفي املراكز الحدودية  بهذا الغرض  املكلفة

تشترط هذه سفر، و  ةسفر أخرى من قبل الهيئات املغربية املختصة كوثيق وثيقةألي  أو أفرادها،التي يعتبر من 

تي خرج بها واملسلمة من طرف سفارة املغرب للدولة ال ة لإلدالءاملطلوب التأشيرةتوفر تلك الوثيقة على  أيضااملادة 

من  يطرح العديد أمر بالتأشيرةفان القول  إلانسان،كان التنقل والجوالن حقا من حقوق  وإذامنها هذا الوافد، 

تصادية هذا الحق بتبريرات أمنية واق تعقيدالذي يسهم في  إلاجراء،التساؤالت التي تدفع نحو التحفظ بشان هذا 
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تاع قراءة الحياة بشكل يؤمن لصاحبها فرص الاستم إلىقد ال تكون سليمة في منطق السوسيولوجيا التي تسعى 

 . وتحكمهم آلاخرينبها بعيدا عن شطط 

رقابة والضبط املركزة على فحص الوثائق ال بإمكانيةحدة عند قراءة املادة الرابعة التي تقول  ألامريزداد 

 خذاأ، وأسباب قدومه وضمانات رجوعه لبلده ألاصلي باألمر يمن وسائل العيش لدى الشخص املعن والتأكد

ذه املادة الفقرة الثانية من ه أعطتالنصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالهجرة، كما  أحكامبصفة خاصة 

كان  إذاربي التراب املغ إلىشخص يريد الدخول  أيرفض  ،ملراقبة في املراكز الحدوديةاملكلفة با لألجهزة إمكانية

 أويها أعاله املشار إل ألاحكامال يتوفر على املبررات املنصوص عليها في  أو ،ال يستطيع الوفاء بهذه الالتزامات

 ألامران ك إذاموضوعيا  إلاجراءالتنظيمية املتعلقة بالهجرة. وقد يكون هذا  آوالواردة في النصوص التشريعية 

هذا  العام للبالد، لكن وباألمنة الاقتصادييمس بالسالمة الترابية والاجتماعية و  أننه أيتعلق بدخول من ش

ر قنصلية يشع أو إشعارهيعمل على  أنالذي صرح باعتزامه الذهاب إليه،  باألمرالرفض معلق على تمكين املعني 

حتفاظ الا  إمكانيةالرابعة على  املادةالرابعة من  الفقرةيشعر محامي من اختياره ،وفي هذا الوضع تنص  آوبلده، 

 .بهذا الوافد الذي منع من الدخول إلى التراب املغربي

تقتض ي مغادرتها بعد  السجون  إلدارةغير تابعة  أماكن هناكف ،02 املادةاملنصوص عليها في  أما بالنسبة لألماكن

الفرد في هذه الخاصة ب ألاماكنموجب قرار كتابي معلل، لكن املشرع املغربي هنا لم يقل بتلك ، املدة الالزمةانتهاء 

سيتم تحديده بنص تنظيمي، لكن في غياب ذلك النص تبقى  ألامرالوضعية ونص في الفقرة الثانية على أن هذا 

هو  كان الاحتفاظ ليس وإذاالاحتفاظ ،  أماكنئ واملطارات والحدود البرية هي مخافر الشرطة املوجودة في املوان

أمام قانون يقوم على الضبط وال  بأنناالاعتقال فان الشروط لم يتم ضبطها بعد، وهذا ما يؤكد  أوالاحتجاز 

  .يركز على الحق

وهو  قامةإلاقة التسجيل ثم بطاقة باملغرب تتطلب التوفر على بطا إلاقامةسندات  أن إلىالخامسة  املادةتشير 

 أويكون حامال لبطاقة التسجيل  أن ،سنة 92املوجود فوق التراب املغربي والذي يفوق سنه  ألاجنبيما يجعل 

ويصرح  ،سنة 92و  92بين  هالذي يتراوح سن ألاجنبي إلى، بطاقة التسجيل تسلم بقوة القانون إلاقامةلبطاقة 

في حالة  لألجنبيحد أبويه يتوفر على نفس البطاقة، كما يمكن أكان  إذامأجور، برغبته في مزاولة نشاط منهي 

الذين  ،سنة 92ن القاصرين اقل من إالدولية، ف الاتفاقياتا أحكاميطلب بطاقة التسجيل مع مراعاة  أن أخرى 

 92 ملادةاوالقاصرين من بين هؤالء املستوفين للشروط املنصوص عليها في  إلاقامة،على سند  أبويهميتوفر احد 

ن الطفل من أب أجنبي وأم مغربية،الطفل عديم الجنسية من أم مغربية أفي فقرتها الثانية التي ترى ب وخاصة

من  09 الصادر في 9-22- 023من الفصل السابع من الظهير الشريف    ألاول البند  أحكامالذي ال يستفيد من 

 كان تحت أوبلغ سن الرشد املدني  إذابمثابة قانون للجنسية املغربية، 9122شتنبر 2املوافق ل  9022صفر 

ملواطنة مغربية وزوجها اللذين يوجدان تحت كفالته  أو ،ملواطن مغربي وزوجته ألاجانب أصول وكذا  أمه،كفالة 
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بحكم  ومكتسب للجنسية املغربية ،يم أو مولود باملغربأما لطفل مق أوالذي يكون أبا  ألاجنبيكفالتها، وكذا  آو

، أعاله ليهإالفصل التاسع من الظهير املشار  ألحكامالقانون خالل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد تطبيقا 

فردية بطاقة  بصفة أن يطلبوا الذين بلغوا سن الرشد املدني لألطفالاملنظم للجنسية باملغرب، غير أنه يمكن 

 .طبقا للشروط املشار إليها أعاله قامةإلا

يفيات حسب شروط وك إلادارةبالتراب املغربي أن  يطلب من  باإلقامةالراغب  ألاجنبيالثامنة  املادةهذا وتوجب 

 إلادالء مكانهبإيكون  آويتعين عليه أن يحملها  ،تسليمها بطاقة التسجيل قابلة للتجديد ،محددة بنص قانوني

وصل طلب تسليمها أو وصل طلب  ساعة، ويقوم مؤقتا مقام بطاقة التسجيل، 22داخل أجل  لإلدارةبها 

يصعب و  أحوالهمالذين يتواجدون باملغرب حيث تختلف  ألاجانب أمامتجديدها وهذا يفتح املزيد من الصعوبات 

هذا  تجعل ة،ادياملو  إلادارية الطبيعةصعوبات ذات  ةالتسجيل بشكل سلس نظرا لعد بطاقةحصولهم على 

 لىإالضيق التي دفع به  مطبهالبحث عن الخروج من  إمكانياتوتدفع عنه كل  ،من الارتباك ةفي حال ألاخير

 .الدخول للمغرب

الزجر والعقاب هي  ةنزعحيث أن  30.30من القانون  22الى  20املواد من  أحكام إلى بالعودة جليايتضح 

بالحبس من  20 املادةفقد عاقبت ، في حق املهاجرين الذين يلجون التراب الوطني بدون سند قانوني ةالسائد

 لثالثةا املادة ألحكامخارقا  ،املغرب إلىحاول الدخول  أودخل من هاتين العقوبتين  بإحدى أو أشهر ستة إلىشهر 

 لخاصةاالسلطات  إلىيتقدم  أن إليهوصل أو الذي نزل بالتراب املغربي  ألاجنبيالتي تلزم  ،من هذا القانون 

سفر  وثيقة يهأ أوه الجواز السفر املسلم له من قبل البلد الذي يعتبر من رعاي حامال الحدودية،باملراكز  باملراقبة

عند  حوبةمصوتكون  ة،سفر الزالت صالحيتها قائم كوثيقةومعترف بها من قبل املغرب  الصالحية، سارية أخرى 

 طائهاإعهو  املادةلكن الغريب في هذه  إلادارة،من طرف  ةواملسلم ،بها إلادالءاملطلوب  شيرةبالتأالاقتضاء 

اقتضت  إذا ،حسب رغبتهآخر بلد  أي إلى أو إليه،البلد الذي ينتمي  إلى ألاجنبيطرد  إمكانية إلادارية السلطة

د ال يتم ق املادةمن هذه  ألاولى الفقرةفي  الواردة الزجرية املعالجة أنوهذا يعني  ،والنظام العام ذلك ألامندواعي 

رغبته  أوبلده  إلى لعودةبا ألاجنبيهذا  ةتعلق بتطابق رغبت املشكلةلكن  الثانية، بالفقرةوكثيرا ما يعتد  إليهااللجوء 

 .إليه الهجرةاو نظام البلد الذي يصبو  ألاصلي،بلده  أحوالمع  آخربلد  إلىفي اللجوء 

واعد على ق ألامرتتطلب منا معالجه  إنسانية صعوبة أمامفقط بل نحن  ةليس أمام إشكالية قانونيإننا       

 ة،هذه الوضعي للفرد في والثقافية النفسيةيعني الاحتكام للجوانب  ناه وإلانصاف ،فقط العدالةوليس  إلانصاف

وقدرتها  جرية،الز  ةاحثين بشان املقاربوما تتطلبه بغرض معالجتها وهنا نتفق مع التساؤل الوارد من لدن احد الب

والقضائي  منيوألا  إلاداري على املستوى  املقاربةهذه  إليهاوكذا املتطلبات التي تحتاج  ة،الهجر  ةعلى الحد من ظاهر 

 .في ظل هذه املقاربة إلانسانحقوق  حمايةوكيفيه 
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 ةصاديالاقتعائقا في تامين الحقوق  أصبحتوالتي  واملركبةاملتأزمة  ألاحواليستدعي استحضار  ألامر إن

 وألاوروبية ية،إلافريقبضفتيها وقارتها  املتوسطية، املنطقةفي العالم بصفه عامه وفي  لإلنسان والاجتماعية

 .بالخصوص

غير  بالهجرةومكافحه ما يسمى  الهجرة،من ضوابط تنظيمية لتنظيم  30.30ما جاء في القانون  إننعم 

واللجوء  رةالهجسؤال  ةملواجهة والغير الكافي املحدودةمين املغرب ذو القدرات أينشد ت تدبير سياس ي املشروعة،

، نونيةالقا الناحيةعلى املغرب من  وهذه ليس جديدة إلانسان،تحترم وتصون حقوق  ةالتزاماته كدول مراعاةمع 

التنقل  ةبغية تنظيم حرك الهجرةكلمه  ةمر  وألول حيث وردت في هذا القانون  9121نونبر  0ظهير  إلى بالعودة

و للسفر نح الالزمةفصال تناول الفصل الرابع الوثائق  90وهو ظهير يحتوي على  ة،والسفر وفق ضوابط تنظيمي

توفر على الالتي تقع على كل شخص غادر املغرب بدون  العقوبةفي حين حدد الفصل العاشر  ،بالخصوص أوروبا

بغرامه  أوتين تراوح بين شهر وسنتحيث يعاقب بالسجن ملده  ،لرابع والسابعالوثائق املنصوص عليها في الفصل ا

لذي ا لألجنبي بالنسبة ،أماهاتين العقوبتين بإحدى أوسنتيم  02.333سنتم و  906333يتراوح قدرها ما بين  ةمالي

فان  ،ربباملغ ألامنويتم القبض عليه من لدن قوات  املغربيةانطالقا من البالد  آخربلد  إلى الهجرةيحاول سرا 

 ،شهرين ةهو الحبس املوقوف التنفيذ ملد،في معاقبه هذا التصرف الابتدائيةالحكم الذي تعارفت عليه املحاكم 

 .جعفر الدباغ صفحه ثمانيه 27.عن التراب الوطني إلابعاددرهم مع  233 الى  التي يصل قدرها املاليةمع الغرامة 

هناك  بل ،واملهاجرين بشكل غير مشروع باملغرب الهجرة ةن معاقبأليس هذا القانون الوحيد الذي صدر بش

وتتم  ة،ألاوروبي ألاقطار إلى املتوجهة املغربية العاملةتعمل على تنظيم خروج اليد  ،كآلية9109اكتوبر  02ظهير 

الحصول على جواز السفر من قبل  أهمهامن هذا الظهير ومن  ألاول املسالة وفقا لشروط وضحها الفصل 

ن اي مرض م باألمر يللمعن الصحية السالمةتثبت  طبية شهادة إلى إضافة ،من السجل العدلي ةونسخ لسلطة،ا

وهو شرط ضروري للتمكن من السفر. والذي يستفاد  ،الحصول على عقد العمل ضرورةالى  باإلضافة ،معدي

 إليها، املغاربةالاحتالل من دخول  أراض ييحمي  أكتوبر 02فظهير  ،مصالح الاحتالل حمايةمن هذين القانونين هو 

 إلى اربةاملغغير  ألاجانبعلى املغرب من دخول  آنذاكفهو كان لصالح الاحتالل الفرنس ي املهيمن  9121ظهير  أما

ن دوله قد يسميها بعض الباحثي ،حتى ال يتم املس بحقوق املحتل الفرنس ي كدوله مهيمنة على املغرب ،املغرب

بل هو احتالل يستغل ويستنزف قدرات  بالحماية،له  عالقةال  آلامر أنتؤكد على  اربةاملغ معاناةلكن  حماية

التي كان ينهجها املحتل في املغرب  الهجرة سياسة إذن. 9122بعد سنه  إالحيث لم ينتهي  آلان إلى واملغاربةاملغرب 

 .إلانسانلها بحقوق  عالقةوال  ةالاقتصاديو  ألامنيةكانت تبني مصالحه 
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حيث استمرت وضعيه املغرب مؤطرة بتوجيهات  0330 غاية إلىاستمرت على املستوى القانوني  الوضعيةهذه 

، حيث  28حسب بعض الباحثين  0330 ةالا خالل سن ألامرولم يتم التفكير في معالجه  الهجرةمحتشمة بشان 

 الاتحادمن قبل  وخاصة ةخارجيوازاها من ضغوط  وما إلارهاب ةمكافح ةعرفت العديد من الدول ما يسمى موج

 .ألاوروبي

 باألعمال وربطه بالهجرةوتصدير قانون جديد يتعلق  ،ذكرها السابقةالتشريعات  إلغاء إلىاملغرب ما دفع وهو 

 إجراءات ةوهو قانون يحتوي على عد، 0330ماي  92التي عرفتها مدينه الدار البيضاء في ما يسمى ب  إلارهابية

 أو السرية الهجرةبفي القوانين التي تسميها  ةغير وارد ةوهي تسمي ،الغير املصرح بها الهجرةتقاوم  وقضائية إدارية

 .غير املشروعة الهجرة

ف من هذا الصنجاء صرح بها فقد املغير  الهجرةهذا القانون يراه البعض مواكبا وقويا على ضبط تصرفات 

يولوجية وليست وسورقتنا س أنوحيث  إعمالها،يساهم في  أومن يشارك  وعاقب 20 29 23في املواد  الهجرة

صرح بها تعتبر فالهجرة امل،الاستقرارو  ألامن لصيانة ةباملر  ةوالتنقل غير كافي الهجرةمسالة تقنين  أننرى  ةـقانوني

وليس الوقوف عند حدود التصرف وهل يحتوي  ،صاحب التصرف إدراك إلىيحتاج التعامل معه  إنسانياتصرفا 

 لإلنماء ةصفي تصورها السوسيولوجي فر  الهجرةالن  ،التي يتكون منها الفعل الجرمي الثالثة القانونية ألاركانعلى 

، نسانيإلاوالاستمتاع بالحقوق والحريات كوسائل لالرتقاء  ،والتطور والتشييد والتواصل ولتالقح الثقافات

وهذه  ،لعلموسيطرتهم على ا إلانتاجئل واستحواذ مالكي وسا ،الانسانيةوتنميط  إلانسانفتجريمها يعني تحقير 

لجدار الذي ا مأساةولعل  ،عبر هيمنة قوانين وسياسات املنتصر إلانسانالتي يعاني منها  الحقيقيةهي املعضلة 

 الالتينية ريكاأممن بالد  الحياةألامريكية لصد الباحثين عن  املتحدةبناه دونالد ترامب بين املكسيك والواليات 

وكلما  الهيمنة،قوانين تكريس  أمام إننا ،وتحرم من طفلها ألامعندما تسجن  خاصة ،الانسانيةق في ح إجرامهو 

بئيس وأضافت إلى الواقع ال ،وعمقت الهوة بين املستحوذين واملستحوذ عليهم إالاشتدت هذه القوانين وتقوت 

املزيد من البحث العلمي الذي  إلى ةفي حاج الهجرة أمروهو ما يجعل  وألازمات،الظلم والبؤس  أصنافالعديد من 

 دنىألا يبحث عن الحد  الحياة،يبحث عن  ألنه إثم أوذنب أي من  ،غير مصرح أواملهاجر مصرحا كان  براءةيؤكد 

ل يومي التي نستنبطها بشك الحقيقةفهل حكام العالم والباحثين في العالم يدركون هذه  الكريمة،من الشروط 

ني باحثين التراب الوط إلىالذين تسللوا  أولئك وخاصة ،وضعيات ةع املهاجرين في عدفي عملنا العلمي امليداني م

ستعداد لتقبل الا  الحرية، إلىالتطلع  ون المسيحيث  الشمالية، املتوسطية الضفة إلىعلى سبل تيسير وصولهم 

 .بدون عمل ،بدون عطاء ،بدون حقوق  الحياةاملوت بدل 

ز على هذه الحواج بالكم بآثار فما باملهاجرين الحاصلين على إلاقامة يتعلقفيما كان هذا غيظ من فيض  إذا

 ةلضفا إلىالعبور أولئك الذين ينشدون  ،كثرهم في املغربأوما  ؟قانوني سندللمهاجر بدون  ةاليومي الحياة
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حديات ج تكثيرا ما ينت ،ما يفرضه القانون من صعوبات نإفي املغرب، نعم  الاستقراروليس البقاء و  ألاخرى 

لتعامل مع ا إلىوكثيرا ما يدفع العديد من املناطق الحدودية داخل التراب املغربي  اجتماعية واقتصادية لهؤالء،

 يأبهوقد ال  ،من الساحل املتوسطي ألاخرى الناهي في الضفة آلامر بها السيد  يأبهال  أمنيةهذه الوضعيات بشدة 

املواطن  أيضاها كما ال يؤبه ب ،في العديد من العواصم التي تعنى بهذا املوضوع نالكانسابها املقرر واملتابع لحقوق 

 .غالء السكن وتامين القوت اليومي صعوبة أوالحصول على العمل  أزمةمن  أيضاالعادي الذي يعاني 

 ،لورقةا القانونية التي قد تحدثنا عن بعض جوانبها في هذه ألاداةوضعية اجتماعية خانقة قد تكون  أمام إننا

 شارةإلا قادرة على راب الصدع، لكنها غير كافية وغير قادرة على املعالجة في غياب املقاربة الاجتماعية التي تمت 

يؤمن بشكل متوازن احتياجات الناس ويعتبر تنقالتهم حقا  إلانسانوالتي تتطلب ميثاقا جديدا لحقوق  إليها

ان سببا في ك إذا إالوال يمكن الحرمان منه  إلانصافقوم على قيم طبيعيا مسهما في التطوير والنماء املستدام  وي

 .وجماعات ومجتمعات أفراد آلاخرينالاعتداء على حقوق 

على  ةلقائما االنسانيةبعلى النهوض فيه نركز  إنسانيا اي تضامنقتض ت إنسانية ةصعوب ةلذا نحن في مواجه

د ضياع ض الحمايةالذي يؤمن  إلى التأهيل باإلضافة ة،الاقتصاديو  والثقافية الاجتماعية أبعادهبكل  إلانصاف

ميثاق جديد لحقوق  إلى وجب الدعوةوعليه  ،وقود للعنف أو موقوتةقنابل  إلىويحولها  ،الطاقات والقدرات

نطاق  ،باتوالقيام بالواج ،في الاستمتاع بالحقوق  وإلانصافالحريات  واستتبابالقائم على الاستقالل  إلانسان

ة بكل على الذات الواعية واملسؤول تربية الفرد يركز علىإلانسان يراعي بعده السوسيولوجي والنفس ي،و لحقوق 

وهو أمر يفرض على الدول موائمة نظمها الدستورية وقوانينها الداخلية مع هذا امليثاق العالمي تصرف تفعله، 

 الساكنة ةقيب ،أمامع من يحملون جنسيتها ا،حدث فيهفغالبية الدول تضع دساتير تت ،الانسانيةالجديد لحقوق 

يجب ان نبحث عن مكانة لكل الناس في الدساتير  إذنبعض القوانين وخاصة القانون الزجري،فلها حظ كبير في 

التي تسمح لهم بولوج املرافق العمومية  إلاداريةفي القوانين  أيضاوأن نبحث عن مكانة لهم  ،الداخلية للدول 

والخاصة والاستفادة منها، وتعطيهم الحق في الشغل وتحمل املناصب العمومية والخاصة واملشاركة في صياغة 

وهو  نميةوالتالقرارات املحلية والوطنية الن هذا من شأنه أن ييسر لهم الانخراط الايجابي في مسارات النهوض 

 .إلاشارة لذلكعلمي في املغرب أن يركز عليه كما سلفت ما يجب على البحث ال

 مجاالت توظيف الدراسة

 اتمنظم أومحدودة عبر ذلك الدعم املحدود الذي يأتيه من جهات دولية إمكانيات ما ينفقه املغرب من  إن

جل أن الهجرة واملهاجرين هو الذي يجب دراسته من أاملعتمد في تدبير شألاسلوب قد يكون مهما لكن  أوروبية،

من تخصصات متعددة تسمح للخبراء والباحثين بتكوين نموذج للعناية باملهاجر  اليات علمية تنحدربمراجعته 

 إلى ةحاج إن الوضع في،على املستوى البعيد من خالله تؤمن نهضته وتسهم في تطوير القارة  عناية، إلافريقي

لنظم البنكية وا ،ونظم التربية والتكوين وقوانين الشغل والضمان الاجتماعي،قوانين الاستقبال النظر في إعادة
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 فارقةألا مع الوافدين  لتتالءم ،والرياضة والشؤون الاجتماعية والصحة ،وتنظيم مرافق التثقيف والاتصال

مهارات م تمكينهم من اقتدارات و اذا تطبعا سيتحقق هذا  ،في التنمية الوطنية إلاسهامقدر وأكفأ على أوتجعلهم 

والعالم برمته  خرى ألا بشكل ايجابي وتكوين اتجاهاتهم نحو البالد  لدواتهم إدراكهمالولوج الى الحياة وتيسيير سبل 

 بداعاتهمإوالعنصرية التي تحاصرهم وتقتل  وإلابعادي مشاعر الدونية ش بشكل ايجابي متوازن،يحول دون نف

الجهد  نإ،و هو ما ينعكس على بلدانهم وعلى القارة برمتها بشكل سلبي، وآمالهمم وتحاصر تطلعاته ،وقدراتهم

ومن  ريقي،إلافلدى الوافد  وإلانساني يباالستقالل الذاتي واملواطنات إلاحساسد تقوية نشي أناملغربي يجب 

 .خالله تامين استقالل افريقيا املبدعة واملتحررة والقوية، القائدة على املدى البعيد

 ةملتعلقا ةامليداني ألاعمالمن نتائج عبر العديد من  إليهما توصلنا  الت يمكن عبرها القول باناهذه مجرد مج

 إلىسواء جاءوا من اجل العبور خاصة،جنوب الصحراء املتواجدين باملغرب  أفارقة ةوضعيو  ة،عام بالهجرة

 .باملغرب ون إلاقامةيريد أو ،بالخصوص أوروبا

بئه طاقاته تع إلىيحتاج  ،مجتمع برمته ةوليست قضي ،جمعيات املجتمع املدني ضوبع ولةللدشان خاص  إنها 

كل  أمامرات كعث طرد كل املعيقات التي تبدويحضاري  وافق ةفرص إلى أزمةلها من يوتحو  الوضعيةهذه لوقدراته 

 .مع هذا امللف الثقيل لمتعام

 خالصات  

 .فريقيإلا لنا مجموعة من املميزات التي يتسم بها الوافد  تأكدالبحثية التي ركزت على الكيف  ةفي هذه الورق

 فارقةألا استطعنا الوقوف ميدانيا على العديد من املعطيات التي تؤكد مدى جاهزية الكثير من الوافدين حيث 

تبذل  ي كل الجهود والخدمات التيالدونية والاستعداد لالشتغال واملشاركة ف ألاسبابعلى التعلم والتخلص من 

ولكن الصعوبة تكمن في طريقة التعامل مع هؤالء، فهو تعامل غير متخصص قائم على  ،جل تنمية البلدأمن 

ماعية قوية لخدمة اجت متكاملة  التحرج والتحسيس بالدونية ،إذا البد من مقاربة أوثقافة سائدة تتسم بالتمييز 

وي الذي يوازي مابين سالمة النسيج السوسيوثقافي املغربي وتأمين احتياجات على تأمين املنتوج السوسيوتنم

 .بشكل سليم إلافريقيالوافد 

 :هذه الخدمة تتطلب

  التفكير في صياغة مناهج وبرامج جديدة لتكوين القيمين والرسميين املدنيين املكلفين بالعناية بحقوق

 .مقومات البيئة الوطنية املغربيةتواصلهم وتكاملهم مع ر وتيسي ألافارقةالوافدين 

  فعل إعالمي أقوى على صيانة وتاهيل ثقافة الهجرة واملهاجرين،وتيسير امكانية حضورهم الفعال في

 .الحياة الثقافية والاجتماعية والرياضية

  ما وطنيا وجعله ه إلافريقيالحس بالبعد  إنماءوضع مقررات تعليمية وتربوية وتكوينية تشتغل على

 .الثقافي والحضاري وأريحيته الانثروبولوجية داخل هذه القارة وإشعاعهمغرب يؤمن لل



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  454  - 

 سياسات وطنية وكدا سياسات قطاعية تدرك أهمية  إلى باإلضافةسياسات جهوية ومحلية  إقامة

 .بالنسبة للمجتمع املغربي في الحاضر واملستقبل وألافارقة إفريقيا

، على فريقيةإلا موقعه الجغرافي ورصيده السياس ي املتجذر في القارة املغرب هو ألاقدر جراء تنوعه الثقافي و  إن

املغرب على فتح حوارات جديدة لتوسيع  إقداموهذا العامل يفرض  إلافريقيةاملعالجة السليمة مللف الهجرة 

 .نطاق الاشتغال بهذا امللف الحضاري 

 إن، فريقيإلا القوي والواعد الذي يمكن للمغرب عبره صناعة املصير  وألافقانه ليس بالثقل ولكنه الفرصة 

ي بلورة املناهج ف إلافريقياستثمار الدبلوماسية الوطنية في التعاون يخطط لكيفية فكر جديد  إلىيحتاج  ألامر

 .اءنثمينا قويا على العطاء والبذل والب إنسانياالجديدة لتدبير شأن الوافدين ألافارقة وجعلهم رصيدا 

ة ليس مجرد عمل عابر ولكن هي مسؤوليإن اعتماد السوسيولوجيا في صياغة القوانين املتعلقة باملهاجرين، 

لى ضوابط فكلما كان استقبالنا للمهاجر قائما ع ،في أبعادها املستقبلية وليس الحاضرة الانسانيةمين أتتعلق بت

نيسر  أناملطاف  خرآواستطعنا في  إالوتمكينه  وتأهيلهقانونية تسمح بتشخيصه وتصنيفه وتيسير سبل توجيهه 

 آخريار بلد اخت أو ألاصلي،العودة املثمرة للبلد  أو إلاقامةالاختيار بين البقاء في بلد  إمكانيةبتلقائية أمامه 

 .يكون أقوى فيه على إلانتاجية والتطور املستدام أنيستطيع 
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أوعليد. عبد الجبار الغراز سعيد   

 

 املغرب - أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي للفلسفة 
 

 2245) تاريخية سوسيو  مقاربة ونماذج. قضايا - واملغربية العاملية الهجرات كتاب: في قراءة)

 (عطوف الكبير  الدكتور. ملؤلفه (6222 –
 :امللخص

 

(    0399 – 9322تاريخية )-محاولتي هي قراءة في كتاب " الهجرات العاملية واملغربية، قضايا ونماذج، مقاربة سوسيو

للكاتب املغربي املتخصص في قضايا الهجرة واللجوء ، الدكتور الكبير عطوف . لقد سعى هذا الكاتب إلى تحديد بعض 

 9322فس الوقت، تقديم تبرير الختياره للحقبة املدروسة في هذا الكتاب )مفاهيم الهجرة وأنماطها ورمزيتها؛ محاوال، في ن

مثلت ، في رأيه ، تاريخ و نزوح العرب املستقرين ألاوائل إلى بالد إفريقية ) تونس حاليا ( ؛ أما سنة  9322(؛ فسنة 0399 –

املغربية.  في املتن والتي تهم الهجرة ، فإن كل متتبع سوف " يجد شرعيتها في بعض الاحصائيات املحينة و املذكورة 0399

كما تناول بعض القضايا من تاريخ الهجرة والتهجير في العالم؛ حيث قدم نماذج من الهجرات الدولية والسياسات 

الهجرية، وكذا تاريخ الحركات الهجرية املتوسطية وذاكرتها، مع إبراز دور الهجرة في صنع املجتمع ألامريكي. وقدم أيضا 

ب بني معقل وتهجيرهم إلى املغرب ، وأسلمة الصحراء وتعريب شمال إفريقيا . وقدم أيضا   الهجرة في تاريخ املغرب هجرة عر 

املعاصر، محاوال تناول الهجرات القروية والداخلية وألاصول التاريخية للهجرة املغربية في فرنسا، وكذا ظاهرة الهجرة 

فرنسا. وفي ألاخير، تطرق ملسألة تدريس وتعليم تاريخ الثقافات وتاريخ  السرية، وخصوصيات هجرة اليهود املغاربة إلى

الهجرة الذي ما يزال شبه غائب في تخصصات الجامعات ألاوروبية والفرنسية كما هو الشأن لدى املراجع أو الكتب 

 تحفيزها و "املدرسية الرسمية، مؤكدا على ضرورة " استحضار واسترجاع وتكوين الذاكرة الجماعية وتحسيسها و 

ترويضها " على عدم النسيان " ومتمنيا صادقا أن يمثل كتابه هذا بداية فعلية تدخل في إطار تحفيز الذاكرة على عدم 

 النسيان. 

 التهجير ، الهجرة السرية ، هجرة اليهود املغاربة املفتاحية: الهجرة، اللجوء،الكلمات 
 

   نبذة تعريفية عن الباحث:
 

 اليهودية.والثقافة  ة،املغاربكاتب مغربي حاصل على املاجستير في التاريخ والحضارة باحث في سلك الدكتوراه في قضايا الهجرة اليهود 

شارك  .باملغرب نشر مقاالت وبحوث حول واقع املنظومة التربوية املغربية وواقع تدريس الفلسفة شارك في ندوات وملتقيات علمية.

ة الثقافي ى حول أدبية وأخر  نشر مقاالت.  7272وسوم ب : " واقع املرأة املغربية وإلافريقية " صادر سنة في مؤلف جماعي م

ض الفنانين التشكيليين املغاربة بجرائد وطنية وعربية وله مقاالت حول مجريات بع إبداعاتالتشكيلية والبصرية والكتابة حول 

عربية ومغربية. نشر مقاالت فكرية وقراءات في كتب بمواقع الكترونية وصحف  واقعنا السياس ي املغربي والعربي بجرائد ومجالت

 عربية. ومجالتوطنية وعربية 
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 تمهيد :  

منشورات جامعة ابن زهر بأكادير، صدر للكاتب والباحث املغربي املتخصص في شؤون الهجرة الدكتور عن 

( من كتاب " الهجرات العاملية واملغربية. قضايا ونماذج. مقاربة 0390الكبير عطوف الطبعة الثانية )مارس 

واد ووحدات خاصة باملوسم (. وهو عبارة عن دراسة / كراسة جامعية تجمع م0399 – 9322سوسيو تاريخية )

(، وجهها الكاتب، على الخصوص إلى املهتمين املتخصصين بشؤون الهجرة وغير 0393 – 0331الجامعي )

 املتخصصين، وموجهة أيضا إلى كافة الطلبة والطلبة الباحثين.

ديم صفحة، وشمل، إلى جانب التق 922وللعلم؛ فقد أتى هذا املؤلف في الحجم املتوسط ويحتوي على   

ونظرا ألهمية هذا الكتاب الكبيرة، فقد ارتأينا أن نقدم قراءة له، نتبع فيها أهم  والخاتمة، ثالثة محاور كبرى.

محطاته التحليلية والتفسيرية والتركيبية التي خصها الكاتب لظاهرة الهجرة )الداخلية والخارجية(، آمال أن نوفق 

 طالب لها.في هذا املسعى الذي يروم تقديم إلافادة لكل 

 تحديد بعض مفاهيم الهجرة وأنماطها ورمزيتها  –تقديم منهجي 

َن من تحديد بعض مفاهيم الهجرة  راعتبر الكاتب د. الكبي       
َّ
عطوف، هذا التقديم، ذا طابع منهجي، َمك

 – 9322وأنماطها ورمزيتها؛ محاوال، في نفس الوقت، تقديم تبرير الختياره للحقبة املدروسة في هذا الكتاب ) 

اليا ( ؛ قية ) تونس حمثلت ، في رأيه ، تاريخ و نزوح العرب املستقرين ألاوائل إلى بالد إفري 9322(؛ فسنة  0399

، فإن كل متتبع سوف " يجد شرعيتها في بعض الاحصائيات املحينة و املذكورة في املتن والتي تهم  0399أما سنة 

 الهجرة املغربية "   

فعلى الرغم من كون الهجرة، موضوع هذا الكتاب، ظاهرة قديمة قدم إلانسان، فإنها، متفاعلة، في آلاونة       

شكل كبير ومتسارع، بحسب رأي الكاتب، مع سياقات مجتمعنا الراهن املعولم؛ حيث استطاعت أن ألاخيرة، وب

تعكس مختلف تناقضاته، وتأثيراته، إلايجابية والسلبية، على دول الانطالق ودول الاستقبال: فالعوملة 

م مع مرور ألاياالاقتصادية قد جعلت التفاوت الحاصل بين دول الجنوب ودول الشمال الغني تتسع رقعته 

والسنين، بشكل مهول أدى إلى حصول مزيد من التدفقات؛ حتى أصبحت الفترة الراهنة تنعت فترة الهجرة 

 بامتياز. 

  /  La migrationيرى صاحب الكتاب د. الكبير عطوف، أنه ، في ظل غياب تعريف جامع مانع ملفهوم الهجرة )  

L’immigration   /L’émigration  و أمام املحاولة التوفيقية السائدة آلان ، التي قامت بها منظمة ألامم املتحدة ، )

و نادي روما منذ بداية العشرينات من القرن املاض ي ؛ و نظرا للطابع املركب لهذا املفهوم وتعدد و تداخل 

قى تعريف و املنهجية ، يبالاختصاصات الدراسية التي تدخل على الخط ملقاربته وفق رؤاها و توجهاتها املعرفية 

مفهوم املهاجر ثابتا وسط هذه اللجة املتغيرة ، كمفهوم يعبر عن ذلك الكائن الذي يغادر بلده ألاصلي في اتجاه 

بلد آخر كي يستقر  و يعمل فيه  . أما حركات الهجرات الداخلية املرتبطة في مراحلها املبكرة بالتحوالت الكبرى 

فتبقى، حسب رأي الكاتب، في صميمها رباعية ألانواع: الهجرة من القرية إلى املدينة، املصيبة للمجتمع العالمي، 
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والهجرة من القرية إلى القرية، والهجرة من املدينة إلى القرية، والهجرة من املدينة نحو املدينة؛ كما تبقى العوامل 

 ملساعدة على فهم الفعل الهجري.  الاقتصادية والديمغرافية والسياسية، في نظر الكاتب، من أقوى العوامل ا

 املحور ألاول: بعض القضايا من تاريخ الهجرة والتهجير في العالم

تناول الكاتب د. الكبير عطوف في املحور ألاول من هذا الكتاب بعض القضايا من تاريخ الهجرة والتهجير في     

كذا تاريخ الحركات الهجرية املتوسطية العالم؛ حيث قدم نماذج من الهجرات الدولية والسياسات الهجرية، و 

 وذاكرتها، مع إبراز دور الهجرة في صنع املجتمع ألامريكي.

وقبل ولوجه في تفاصيل و حيثيات هذا املحور، أبدى الكاتب مالحظتين ألاولى مرتبطة بكل من الهجرة    

 ختالف بين الهجرتين ليس نوعياالداخلية و الهجرية الدولية ، محاوال أن يوضح من خاللها للقارئ أن مسألة الا 

،من حيث ألاسباب و النتائج والتحوالت السلوكية و الاستهالكية  ؛ بل من حيث املعنى و الحقل الداللي الذي 

يتناول تيمة الهجرة ؛كارتباط الهجرة الدولية مثال ، في معناها بالبعد القانوني ؛الذي بمقتضاه يصبح املهاجر في 

عليه صفة ذلك ألاجنبي البعيد كل البعد والغريب كل الغرابة بثقافته و لغته عن ثقافة وضعية قانونية تضفي 

البلد املستقبل له. فالهجرة الدولية، بما هي تنقل عبر الحدود من وإلى الدول املجاورة أو عبر القارات، تطرح، 

ة تلف ألانماط السلوكيحسب الكاتب قضايا وإشكاليات هووية مرتبطة عضويا باللغة والدين والعادات ومخ

 التي يحملها املهاجر من أرضه ألاصلية إلى ألارض املستقبلة له. 

أما املالحظة الثانية، فلها، بحسب الكاتب جانب من ألاهمية، وتخص الركن املنهجي؛ ومفادها أن الوثائق         

ط ي طبيعتها؛ أي أنها تخص فقواملصادر واملراجع املعتمدة من قبل أي باحث في شؤون الهجرة تبقى أحادية ف

الجانب املهتم بالتاريخ الخاص لبلد دون غيره من البلدان ألاخرى، ناهيك عن أنها مكتوبة ومدونة بلغة ذلك البلد، 

الش يء الذي يطرح إشكالية ترجمتها، فكل هذا، في نظر ألاستاذ عطوف، يجعل مهمة الباحث صعبة معرفيا 

 بتاريخ كل الهجرات الدولية إحاطة تتوخى الدقة والتفصيل.  ومنهجيا، على مستوى إحاطة الباحث

لكن، ورغم هذه القضية املنهجية تبقى، النظرة التركيبية العامة، في نظره، هي املشروعة، والحل ألامثل    

املسعف للباحث للغوص في هذه التجربة الهجرية الهامة؛ لكونها تستهدف رسم الخطوط العريضة للهجرات 

 مع تركيزها على بعض النماذج الهجرية.  الدولية، 

 أوال. نماذج الهجرات الدولية والسياسية الهجرية         

من خالل دراسته للتقارير الرسمية للسياسات الهجرية املتبعة رأى د. كبير عطوف، أن هناك أربعة نماذج       

 كبرى لوصف واستقبال الحركات الهجرية العاملية منذ نهاية الحرب العاملية الثانية. 
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تحدة جدا مثل الواليات امل النموذج ألاول، وتمثله دول حديثة في نشأتها نمت في سياق تاريخي هجري حديث      

 له للهجرة؛كالسيكيا، في تمثي –الامريكية واستراليا وكندا. هذا النموذج الهجري اعتبره الكاتب عطوف تقليديا 

قديم استعماري " سعى إلى ت –النموذج الثاني، وتمثله بريطانيا وفرنسا، وهو نموذج ذو طابع " كولونيالي       

( لهند والباكستان بالنسبة لبريطانيا ودول املغرب العربي والسنغال ومالي بالنسبة لفرنسااملهاجرين التابعين له )ا

 عن البقية ألاخرى من املهاجرين؛

النموذج الثالث، وتمثله كل من أملانيا وسويسرا وبلجيكا؛ الذي يعتبر العمال مجرد " ضيوف "، مقيمين        

 وال أكثر، لهذه ألاخيرة حاجات سوق العمل؛   بشكل مؤقت في هذه البلدان، ويلبون، ال أقل

الهجرة غير الشرعية )الهجرة السرية( فهو ممثل من قبل ألافارقة »أما النموذج الرابع وألاخير املرتبط ب      

واملكسيك املتدفقين باآلالف على أوروبا والواليات املتحدة ألامريكية. وقد غدته عصابات املافيا الدولية 

ستحدثة من قبلها التي تقوم بعملية تهريب واسعة للمهاجرين السريين في البر وفي البحر عبر حدود والشركات امل

 دول املهجر.

هذا ، ورغم هذا التعدد في النماذج الهجرية ، تبقى ، في نظر الكاتب د. الكبير عطوف ، أسباب و مسببات       

 إلى التركيز على  عوامل الدفع املشيرة لطبيعة التحوالتو نتائج الهجرة متشعبة و معقدة ؛ مع ميل جل النظريات 

التي تطال البلدان ألاصلية للمهاجرين ، كالحروب و املجاعات  و الاستبداد السياس ي والنمو الديمغرافي، و التركيز 

ي ف أيضا على عوامل الجذب املرتبطة بالحسنات و الفوائد املوجودة في دول الاستقبال، والتي تغيب بشكل مطلق

البلدان ألاصلية ، كمنح املهاجر وضعية معيشية راقية نسبيا تساعده على الارتقاء في السلم الاجتماعي ، أو ش يء 

 من هذا القبيل .  

ورغم اتساع شيوع استعمال نظريات الجذب و الدفع ، يرى د. الكبير عطوف، أنها قد تعرضت للنقد ،       

رة كظاهرة  مركبة و معقدة ؛ لذا ، ففهم هذه ألاخيرة في سياقها التاريخي و لكونها تغالي في التبسيط لعملية الهج

السوسيولوجي ال يستقيم ، في نظره ، إال بالتعامل معها كجملة أنساق أو نظم بنيوية تتفاعل عناصرها الكلية 

ها من و ما يرتبط ب الكبيرة ) املاكرو هجرة ( ، املحيلة على ألاوضاع السياسية و الاقتصادية ، و كذا القوانين

تعليمات و توجيهات عاكسة و املنظمة للسياسات الهجرية العامة للهجرة و للمهاجر ؛ و الوضع الجيوسياس ي 

املحلي و العالمي ، مع عناصرها الجزئية ) امليكرو هجرة ( امللتصقة و املعبرة عن الوقائع الاجتماعية  للمهاجرين 

 ية و الاجتماعية املزرية إلى ركوب خطر الهجرة  كأناس بسطاء تدفعهم ظروفهم الاقتصاد

وبناء عليه، يعتقد الكاتب د. الكبير عطوف أن الهجرة إما أن تكون اختيارية أو قسرية. فاالختيارية، تعتبر،        

في رأيه، مشروعا ال يتحقق إال بقرار جماعي حاسم تتخذه عائلة املهاجر؛ إذ تناقشه بحسب ظروفها املعيشية 

صة، وبحسب الوجهة الهجرية البنها املهاجر الذي يريد سلكها، وأيضا بحسب إمكانيات الاستقبال بدول الخا
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املهجر املرتبطة؛ إن كان للمهاجر عائلة تقطن هناك. أما الهجرة القسرية فقد تمثلت، في رأي الكاتب، في تجارة 

 صة من كتابه.  الرقيق. وهذا موضوع أفرد له الكاتب عنوانا خاصا ودراسة موجزة خا

عطوف الهجرة القسرية إحالة " على هجرة أو تهجير ألاشخاص املنقولين او املطرودين من  راعتبر د. الكبي       

وقد قدم، في هذا الباب، أمثلة من املاض ي »  بلدانهم ألسباب مرتبطة بمشاكل القوميات أو الديانات أو الحروب 

لبرتغال وطرد املورسكيين، وترحيل وتبديل املاليين من ألاشخاص، بين ومن الحاضر كطرد اليهود من إسبانيا وا

الهند وباكستان، بعد تأسيس دولة باكستان، وترحيل ألافغانيين في الحرب ألافغانية وطرد الفلسطينيين من 

 ألخ ألخ   9122أرضهم، منذ تأسيس إسرائيل سنة 

مليون  09ن طرف منظمة ألامم املتحدة، املتجاوز ل م 0393فهذا العدد من املهجرين قسرا املقدر سنة       

نسمة، والذي ال يشمل تجارة الرقيق وتهجير ألافارقة إلى أمريكا وأوروبا، اعتبر، اعتبر، في رأي الكاتب، كاف " 

 "   Le commerce triangulaireلشرعنة دراسة موجزة لتجارة الرقيق او التجارة الثالثية 

الكاتب د. الكبير عطوف، في هذه الدراسة املوجزة لتجارة الرقيق الثالثية، مسألة تهجير  وعليه، فقد تناول        

واستبعاد ألافارقة، كما تناول أيضا ظروفها؛ واعتبرت في رأيه، من أصعب الفترات التاريخية التي سعت إلى طمس 

كما هو  باد في شكل استعماري،معالم الحضارة إلافريقية الثقافية والديمغرافية. فقبل أن تتم مأسسة الاستع

مع الدول ألاوروبية، تمت ممارسته، في نظر الكاتب، عن طريق تجار عرب متخصصين في تجارة الرقيق منذ 

امليالدي؛ إذ رآه الكاتب قد تم عبر البلدان  92القديم. وقد بقي هذا النوع من التجارة سائدا حتى حدود القرن 

ريقيا. فمع بداية هذا القرن اهتم الوسطاء من برتغال وغيرهم بهذه الظاهرة العربية باملشرق العربي وبشمال أف

التهجيرين لألفارقة بطرق مغرقة في الوحشية؛ مما دفع الدول ألاوروبية نحو التسابق من أجل إرساء وتوسيع 

، نتائج مليون إفريقي 02و 00مستعمراتها. وقد ترتب عن هذا التهجير القسري الذي وصل عدديا إلى ما بين 

وخيمة ارتبطت بهدم بنيات املجتمعات إلافريقية وفقدان القارة لسواعد وعقول أبنائها؛ مما جعلها قارة عاجزة 

عن إنتاج الفعل التنموي خصوصا في هذا العصر املعولم.  وتبقى حالة إفريقيا، في نظر الكاتب، جد فريدة في 

 La culpabilisationهذا يطرح، في رأيه، عقدة الذنب أو الضمير التاريخ، لتأثيراتها النفسية الفردية والجماعية؛ و 

لدى ألافارقة الذين يتوارثونها أبا عن جد، فكل جيل مر من هذه ألاجيال إلافريقية طرح على نفسه السؤال التالي: 

تم استرقاقنا دون غيرنا من ألاجناس البشرية؟ " كما يطرح أيضا إشكالية مرتبطة بالذاكرة الجماعية  املاذ»

إلافريقية التي أصابها، على حد تعبير الكاتب، " ثقب في نخاعها الشوكي ناتج أساسا عن عدم الاعتراف ألاوروبي 

ه يف وتزوير للحقائق، و كذا من عدم تدريسبخطاياه خاصة في كتب التاريخ التي عانت وال زالت تعاني، من تحر 

 لألجيال الصاعدة في العالم " 
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 ثانيا. من أجل تاريخ الحركات الهجرية املتوسطة وذاكرتها  

املوسوم ب : " من أجل تاريخ الحركات الهجرية املتوسطة  Titre provocateur و تحت هذا العنوان املستفز         

 Claude Liauzu و ذاكرتها " الذي يقترحه  الكاتب على القارئ ، لكونه يثير، بحسب املؤرخ الفرنس ي كلود ليوزي 

: " غياب الهجرات في إشكالية الدراسات املتوسطية ثم   Double absence، تناقضا يحيل على غياب مزدوج 

البعد املتوسطي في إشكالية الدراسات الهجرية " فالكاتب ألاستاذ عطوف يطرح بعض املشاكل التي تعوق غياب 

دراسة تاريخ و تاريخية الهجرة املتوسطية ؛ أوالها عدم وجود إحصائيات موثوقة ، فقط هناك أرقام تقريبية 

ما أسماه الكاتب ب "الدراسات التركيبية تقديرية غير معبرة  عن الواقع املدروس للمهاجرين ؛ و ثانيها غياب ، 

الشاملة " التي تدرس الهجرات ، عبر وضعها في سياقاتها التاريخية التي خرج منها. وقد اعتبر الكاتب محاولته على 

أنها إجرائية، من الناحيتين املنهجية وألابستمولوجيا، تسمح بإظهار " البعد الرمزي والحقيقي لتاريخ الاستعمار 

ي تفكيك العالقات الاجتماعية، وبالتالي في خلق عدم التكافؤ السوسيو ديمغرافي، الذي شكل السبب ودوره ف

ألاكثر أهمية في خلق عدة تحوالت مجتمعية وتداعيات ال حصر لها في العالم ". . فالعالم املتوسطي متداخل و 

ية اند بروديل؛ فرغم حواجزه الطبيعمتشعب الثقافات و مجال " ديناميكي و حركي بامتياز " على حد تعبير فرن

و الجغرافية تبقى الهجرات فيه لها طابع الديمومة ، كما شكل مسرحا لحروب و نزاعات دموية من تاريخه 

)السالفيون في شبه جزيرة البلقان، العرب في ضفاف البحر ألابيض املتوسط و شمال و شمال إفريقيا، في القرن 

نذ القرن التاسع امليالدي ( ، و هذا عامل آخر اعتبره الكاتب ألاستاذ عطوف مهما السابع امليالدي ، و ألاتراك م

في دفع السكان إلى الهجرة أو التهجير . كل ذلك ساهم، في نظر الكاتب، في تغيير التوازن الاجتماعي 

ملناطق ا والسوسيوديمغرافي في العالم املتوسطي؛ ناهيك عن اعتبار هذا ألاخير قد شكل شبكة مواصالت بين

التي تعاني من العزلة، ولم يتوقف نشاط التجار والحجاج عن الهجرة إلى املشرق العربي إبان الحروب الصليبية، 

وكذلك نشاط التجار اليهود املستقرين بالدول إلاسالمية املتوسطية بعد طردهم من إسبانيا واملستوطنين بنابولي 

قد لم املتوسطي كان واليزال في الحاجة إلى اليد العاملة املهاجرة. و وسييليا وليفورن والقسطنطينية وغيرها. فالعا

رسم الاستعمار ألاوروبي املعاصر معالم جديدة للخريطة الجيوسياسية املعبرة عن نمط اقتصادي جديد تسود 

جاه تفيه الرأسمالية التوسعية، التي ضربت في العمق الاقتصاد التقليدي املعمول به في العصور الوسطى، والا

نحو تدشين عهد الهجرة البعيدة املدى املتجهة صوب املستوطنات واملستعمرات إلافريقية وألاسيوية، والسعي 

 إلى الاستحواذ على أجود ألاراض ي وتهجير أصحابها )الهجرة ألارمينية والهجرة اليونانية(. 

يرى الكاتب د. الكبير عطوف، أن الحركات الهجرية املعاصرة انطلقت في اتجاهين اثنين، ألاول نحو دول       

الخليج العربي خصوصا بعد اكتشاف البترول والاحتياج إلى العمالة العربية وألاسيوية؛ والثاني نحو الدول 

كثافة؛ حيث اعتبر املغاربة إلى جانب ألاتراك  ألاوروبية. لقد ازدادت الحركات الهجرية من الجنوب إلى الشمال

أرغمت أوروبا على إغالق  9120ألاكثر توزيعا في العالم مقارنة مع الجزائريين في فرنسا. لكن ألازمة البترولية لسنة 

و  نحدودها و توقيف هجرة اليد العاملة املغاربية ، و الانفتاح على الهجرة الحدودية املجاورة املتمثلة في إلاسبا
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إلايطاليين و البلجيكيين و البولونيين املتوفرين على التقنية و التكوين العاليين؛ مما ساهم في بروز تحوالت 

 مجتمعية في الدول املستعِمرة و املستعَمرة، و خلق منافذ و أسواق جديدة الستقطاب أنواع جديدة من الهجرات. 

، قد تغرب وهاجر، ألسباب مرتبطة بمحاولة 0333و 9123ن ويذكر د. الكبير عطوف أنه، في الفترة ما بي      

إعادة إلانتاج الاجتماعي املعتمد أساسا على التحويالت املالية الضخمة لبلدانهم ألاصلية، أكثر من ثالثين مليون 

 مليار 033من مجموع  0332مليار دوالر سنة  262متوسطي في العالم. فاملغرب حول لديه عبر البريد ما مقداره 

 املحولة إلى كل العالم، محتال بذلك املرتبة الثانية بعد مصر. 

وقد أورد الكاتب في هذه النقطة بعض ألارقام الخاصة باملتوسطين من إسبان وإيطاليين برتغال باألميركتين       

 الشمالية والجنوبية، خاصة بالواليات املتحدة ألامريكية وألارجنتين والبرازيل. 

 رة في صنع املجتمع ألامريكي ثالثا. دور الهج

فمسألة التعمير والاستيطان ألاوروبي باألميركتين، قد لعبت، في رأي الكاتب د. كبير عطوف، دورا طالئعيا         

في تطوير املجتمعات ألامريكية وصنعها بدرجة عالية سهلت وعمقت الاندماج ألاولي بين الشعوب ألاوروبية 

"املجسد للتالقح الفعلي  Meeting –pot»م املتعددة التي أفرزت ما أسماه الكاتب ب املهاجرة، وقربت من ثقافاته

دون أن ينس ى الكاتب ذكر أن هذا التوسع الاستيطاني كان على حساب أهل ألارض  للتسامح والتعايش مع آلاخر؛

هذا النموذج ليوزي. ف كما يقول كلود»ألاصليين من هنود البنكي وألازتيك. " فأن تحكم معناه أن تعمر وتستوطن 

الهجري ألامريكي رغم تناقضاته ، استطاع أن استيعاب مضامين التحوالت التي أفرزتها الثورة الصناعية و 

   Modèle intégrationnisteالتقنية استيعابا عميقا ، إلى درجة أنه اعتبر ممثال نموذجيا للفعل الاندماجي 

جماعي و قوة الجماعة املهاجرة املشكلة للجالية و املمثلة بممثلين في املعتمد في سياسته الهجرية على ألاساس ال

، املعتمد في   le modèle assimilationniste نحوارها مع الحكومة ، املناقض للنموذج الفرنس ي الانصهاري

سياسته الهجرية على املسؤولية الفردية للمهاجر ، على مستوى توفير الدولة لحقوقه تسهيال إلدماجه داخل 

املجتمع ؛ ذلك إن السياسات الهجرية العاملية ، حسب الكاتب ألاستاذ عطوف ، تستمد معارفها من هذين 

حول املهاجرين املتعلقة   les statistiques ethniquesة النموذجين العامليين ؛ ذلك أن مسألة إلاحصائيات إلاثني

 باملعتقد الديني تكون متوفرة في أمريكا و ال تكون متوفرة في فرنسا . 

و إلى جانب هذا الدور الذي لعبته الهجرة في صنع أمريكا ، أبرز الكاتب دورا أخر ال يقل أهمية عن ألاول ،       

" تشكيل الطبيعة ألاساس " لهذا املجتمع ؛ حيث أبرز خمس محطات زمنية  يتعلق ألامر بما أسماه الكاتب ب

متباينة تعكس كل منها و تترجم تباينا واضحا في معدالت الهجرة ،و تعكس أيضا مستوى نوعية الجنسيات 

القادمة من مناطق مختلفة من العالم على مستويات عدة اقتصادية و سياسية و ثقافية و هوياتية ؛  ألاولى 

؛ و الثانية مرتبطة بالهجرة الجماعية  91إلى بداية القرن  92مرتبطة باملستوطنين في العالم الجديد من القرن 
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؛ و  03إلى بداية القرن  91؛ و الثالثة مرتبطة بالفترة املمتدة من نهاية القرن  9223إلى سنوات  9203من سنوات 

ن الكوطا ؛ أما الحاسمة وألاخيرة فهي مرتبطة بقانو  –لقومية " الرابعة مرتبطة بتشريع الهجرة أو قانون : ألاصول ا

 .  0333إلى  9122هارت سيالر : من 

 املحور الثاني: "رحل شمال إفريقيا" أو هجرة عرب بني معقل وتهجيرهم إلى املغرب

َل شمال إفريق    كز يا؛ حيث ر أما املحور الثاني، من هذا الكتاب، فقد درس فيه الكاتب د. الكبير عطوف ُرحَّ

م بعد أن تسلموها من الفاطميين، وأصبحوا  9322على هجرة عرب بني هالل إلى إفريقية، ووصولهم إليها عام 

أسيادا لها في ظرف خمس سنوات. لكن بعد مرور ازيد من قرن على هذا النزوح استطاع السلطان املوحدي عبد 

 وتهجير قوادهم إلى مراكش، وتغير، بفعل هذا الانتصاراملومن بن علي تحقيق انتصار على هذه القبائل العربية 

ميزان القوى لصالح السالطين البربر، هؤالء استطاعوا التحكم في الهجرات العربية إلى املغرب ومحاولة تغيير 

مجراها ومسارها عبر السهول ألاطلنطية. ويعتبر هذا التنقيل ذو هدف مزدوج حسب الكاتب ألاستاذ كبير عطوف 

مواقعهم وضبطها تحسبا لكل تمرد مرتقب، وتوظيف ما بقي من قوتهم العسكرية في املعارك الكبرى كما  : تحديد

الشأن في ألاندلس. وهكذا ذابت هذه القبيلة في الكل البربري وشكل هذا املزج تجانسا عرقيا وإثنيا انصهر في إطار 

 حضاري عربي بريري إسالمي. 

 ( 20ق  – 22أوال. هجرة عرب بني هالل إلى إفريقية )ق 

كما تناول الكاتب د. الكبير عطوف في هذا املحور الثاني نزوح عرب بني معقل إلى املغرب وفتح جنوب       

أسلمة " الصحراء و" تعريب " شمال إفريقيا. فتدفق عرب املشرق إلى »موريتانيا وتداعيات سيرورة الهجرة ك 

قيا لم يتوقف؛ إذ نجد عرب بني سليم قد هاجروا إليها بعد السيطرة على بركة وطرابلس ثم افريقية شمال إفري

تونس في اتجاه الغرب نحو املغرب؛ حيث أرغموا هناك على الاستقرار في مناطق غير مالئمة لتربية جمالهم،  –

ي وا بعد ذلك بأسماء أخرى مثل: " بنفغذوا، في نظره، مع مرور الوقت فالحين صغارا، بعد تعميرهم الشاوية وسم

 عمير " مكونين أهم مجموعة استقرار باملغرب. 

 ثانيا. نزوح واستقرار عرب بني معقل باملغرب وفتح جنوب موريتانيا 

هذا، وقد عرف الجنوب املغربي وموريتانيا، في نظر د. الكبير عطوف، عدة تدفقات هجرية عربية؛ حيث       

خاصة فرع بني حسان( من الانتشار بسهولة بجنوب موريتانيا حسب ابن خلدون في الربع تمكن عرب بني معقل )

ألاخير من القرن الربع عشر امليالدي تشجيعا من املرينيين. وأصبح عدد النازحين منهم مرتفعا جدا ابتداء من 

كلون ي هالل كانوا يشالقرن التاسع عشر. ويرى الكاتب ألاستاذ كبير عطوف أن ابن خلدون قد ذكر بأن عرب بن

عدة مجموعات : مجموعة بني عبد هللا في املغرب ألاوسط ، و مجموعة أوالد املختار في سوس ، و مجموعة بني 

م الباب على مصراعيه توسيع  9022معقل درعة ، معتبرا أن فتح انهزام املرنيين أمام قوات بني معقل سنة 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  454  - 

ية و الصحراوية ؛و بالتالي التوسع ، فيما بعد ، في اتجاه سوس في الهجرات العربية في كل مجموع البالد إلافريق

القرن السادس عشر ، ألامر الذي ترتب عنه ، حسب الباحثة جاك مونيي ، التي استشهد بها الكاتب ، حصول 

و  ،فراغ سياس ي أدى إلى القضاء على التجارة الصحراوية .و انقسم املغرب إلى إمارات صغرى متناحرة فيما بينها 

أصبحت أرض املغرب مخربة بعد أن كانت موحدة في العهد املرابطي و املوحدي . واعتبر الكاتب هذه املرحلة 

الحرجة من تاريخ املغرب مرحلة مخاض، شكلت استقرار سكان املغرب كعرب وبربر بالشكل النهائي املعروف 

َب البربر على حد تعبير رو  َعرَّ
َ
َبَر العرب وت َبرا

َ
 بير مونتاني. حاليا؛ حيث ت

 ثالثا." أسلمة " الصحراء  

يرى صاحب الكتاب د. الكبير عطوف، أنه بعد طرد املرنيين لبني معقل هاجر هؤالء إلى موريتانيا الشمالية      

 ) منطقة الساقية الحمرا ( أوال وبعدها إلى عمق الصحراء مرة عن طريق ما أسماه الكاتب ب"التسرب الهادئ") 

L’infiltration pacifique   ؛ ومرة أخرى عن طريق الحروب الضارية للسيطرة عن نقط املاء أو عن النقط)

املشكلة للممرات التجارية الصحراوية التي كانت تسيطر عليها القبائل الصنهاجية ، وقد ساعد هذا التوسع ، 

لجنود املهاجرين م ؛ مما أدى ،في نظر الكاتب ، إلى انصهار ا 9229فيما بعد الدولة السعدية على فتح توات سنة 

 السود في بوتقة واحدة .وحصول " أسلمة " الصحراء  –وعائالتهم  مع السكان املحليين 

 شمال إفريقيا »رابعا." تعريب   

إن " تعريب"  لشمال إفريقيا "   ؛ جاء ، في نظر الكاتب د. الكبير عطوف ، نتيجة تأثيرات الهجرات العربية       

ملؤطرة للفكر والحاضرة في كل تحركات العرب اليومية ، من تجارة و تنقالت الجند و تجسدت في اللغة العربية ا

حركات و ترحيل / تهجير مفروض و غيرها، وهكذا انتشرت ، في نظر الكاتب ، اللغة العربية في كل أفريقيا عن 

بني  و عن طريق لهجات طريق لهجات عرب بني معقل املوجودة في كل من موريتانيا و املغرب و الجزائر الغربية ،

سليم ،كما هي موجودة في الجزائر الشرقية و تونس و ليبيا ، و بقيت مواقع بسوس و ألاطلس املتوسط محصنة 

نظرا لوعورة املسالك التي عرقلت تغلغل العرب الفاتحين في ألاراض ي املغربية . يمكن الوقوف على التحوالت 

الهجرة والتهجير او الترحال والترحيل، والتي لها، حسب نظر الكاتب الاقتصادية والسياسية والثقافية من خالل 

ألاستاذ كبير عطوف، عالقة كبيرة مع املعطيات الجغرافية املجالية الصانعة لتاريخ املنطقة. فعدم مالءمة 

سية و سيا -الظروف لهذه القبائل العربية على الاستمرار في أنماط عيشهم البدوي ، زيادة على التحوالت الجيو

انعدام ألامن بالنسبة للقوافل التجارية ، كلها ، في نظره، عوامل تصب في هذا اتجاه تفكيك البنية القبلية و 

ذوبان الشخصية العربية املشرقية في الشخصية ألامازيغية املغربية ؛ ذلك أن العرب البدويون الرحل كان لهم 

جموع شمال أفريقيا .وفي هذه النقطة يسجل الكاتب أنه ال الفضل في تحقيق الوحدة اللغوية املعروفة آلان في م

 سياسية و القانونية قد فرضت على السكان -بد من التأكيد على أن الظروف إلايكولوجية و الاقتصادية والجيو

أن يكونوا منسجمين معها ؛كما أن منطق الدولة الحديثة املطبق بشكل واسع هو الذي فرض أيضا على الرحل 
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و هجر نمط العيش الترحالي، وهذه ، في نظره ، اعتبرت مرحلة عامة عرفتها جميع شعوب ومجتمعات  الاستقرار

 . 91العالم املعاصر) فرنسا مع الغجر مثال في الربع ألاخير من القرن 

 املحور الثالث: الهجرة في تاريخ املغرب املعاصر

أما املحور الثالث وألاخير، من هذا الكتاب، فقد خصصه الكاتب د. الكبير عطوف، للهجرة في تاريخ املغرب      

املعاصر؛ حيث تناول الهجرات القروية والداخلي وألاصول التاريخية للهجرة املغربية في فرنسا ؛ إذ أشار في 

؛ لكن في املقابل أبدى  9123 – 9123ل سنوات مستهله إلى  تعدد ألابحاث و التخصصات العلمية املقامة خال

 Daniel، معتبرا الباحث دانيال نوان  9123أسفه الشديد لغياب ألاعمال التي تخص املرحلة السابقة لسنوات 

Noin  الذي اشتغل في الهجرات الداخلية في ألارياف املغربية ، هو من نبه إلى هذا النقص : فهناك أبحاث أنجزت ،

؛ لكنها ، في رأيه ، تبقى أبحاثا  ذات منحى كولونيالي، تلبي ، حسب تعبيره ، أهدافا "  9122 – 9190 خالل الفترة

 إثنوغرافية " .  -سوسيو

 أوال. الهجرات القروية والداخلية       

ية بوحتى يقدم الكاتب د. الكبير عطوف فكرة عن هذه املرحلة، استشهد ب كتاب " ميالد البروليتاريا املغر       

من طرف موظفي الحماية تحت إشراف روبير مونتاني،  9123 – 9122، كمثال مجسد لها، واملنجز خالل الفترة »

واملهتم بنزوح الساكنة القروية من القبائل في اتجاه املدن الساحلية في شمال املغرب وتشكل البروليتاريا املغربية. 

الية، على مستوى التوثيق، " يقدم عموميات مبسطة يبقى هذا الكتاب، في نظر الكاتب، رغم أهميته الح

 ومعطيات جغرافية غير دقيقة ..." 

يوضح الكاتب د. الكبير عطوف أنه، من أجل استغالل الثروات الاقتصادية ، فقد سعت الهندسة       

لها  ، بعد القضاء محالاستعمارية إلى هدم البنيات التحتية التقليدية املغربية و أحالل بنيات الاقتصاد الرأسمالي 

، و تزايد   La pacificationو بعد تحقيق حرب" التهدئة "  9102على آخر معقل للمقاومة في الجنوب املغربي سنة 

، و تزايد  9109نسمة سنة  2.233.333سكان املنطقة الفرنسية ، خاصة في منطقة الشاوية ،الذي وصل إلى 

نسمة في نفس السنة ) مراكش ، الدار  222.333بشكل مواز لها حجم الساكنة الحضرية املغربية ؛إذ وصل إلى 

...(؛ حيث لعب اليهود املغاربية ، منذ بداية القرن  البيضاء ، أزمور ، فضالة ، أكادير ، فاس ، وجدة ، الرباط

العشرين هذا الدور الاستيطاني في املجال الحضري ، و بدأت مدن الصفيح تتزايد و تتكاثر نتيجة نزوح القرويين 

إلى املدن ، بعد شرعنه مصادرة أراضيهم الخصبة، لصالح املعمرين ألاوروبيين و مساعديهم من املتعاونين 

 0، و 9192نونبر  2غشت و  09، بفضل ترسانة من القوانين و الظهائر الصادرة في هذا الشأن ) ظهائر املغاربة

( ، و قد لعبت ما أسماه الكاتب ب" السياسة اليدوية " دورا محوريا  9100أبريل  91و  9191أكتوبر  92ماي و 

 غربية في هذا الصدد ) نموذج الكالوي ( تسهيال أيضا ملراقبة كل البالد امل
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أما القطاع الصناعي ، فقد ظل، في نظر الكاتب د. الكبير عطوف، محدودا و سطحيا، و لم يعط ملفهوم        

التصنيع سنوات الثالثينات من القرن العشرين مضمونه الحقيقي املرتبط بالثورة الصناعية ، بل كان مجرد 

ئ واد ألاولية؛ اللهم إال في مجال البناء الذي شمل املوانقطاع هجين يلعب دور الوساطة و املتاجرة و املضاربة في امل

و الطرق و املرافئ و املؤسسات التجارية و السكك الحديدية و العمارات العمومية و الطرق املنجمية و مكاتب 

الشركات املالية الكبرى ،أو في مجال بعض الصناعات التحويلية و صناعة الزيوت  و السكر و إلاسمنت ... 

ركزة أساسا في الدار البيضاء . هذه ألاخير امتصت عددا كبيرا من هؤالء النازحين من ألارياف الذين شكلوا املتم

النواة ألاولية للحركة العمالية املغربية. هذا، و قد ترتب، حسب الكاتب، عن هذا التطور الاقتصادي و الاجتماعي 

لسيولة النقدية " التي شكلت، في نظر الكاتب ، " أداة تسريع لوثيرة الهجرة نحو املدن أمال في الحصول على " ا

فعالة لالندماج في مسلسل الرأسمالية العاملية " " و معيارا اجتماعيا و اقتصاديا للتباهي "  فاستقرار ألاوروبيين 

لة من مفي املدن املغربية و إنشاء أحياء على النمط ألاوروبي و ُبنى تحتية جديدة ، كان مشروطا بجلب اليد العا

 القرى املغربية ، هذه ألاخيرة أصبحت ، في رأي الكاتب ، مندمجة بشكل سريع في العالقات الرأسمالية الاستعمارية 

هذا ، و قد ميز الكاتب د. الكبير عطوف بين ثالثة أشكال للهجرات الداخلية : أوال الهجرة املوسمية ؛ ثانيا       

الهجرة املؤقتة ؛ ثالثا الهجرة الدائمة ؛ كما حاول الكاتب أيضا إبداء مالحظات أولية تخص الترتيب حسب درجة 

خيصه ألسباب الهجرة الداخلية في املغرب ؛ حيث وضع ، هذا ألاهمية، املعتمد من قبل روبير مونتاني ،أثناء تل

ألاخير ، في املقام ألاول ، الانفجار الديمغرافي ؛ ثم تاله بالجفاف الذي طال بعض املناطق الداخلية الوسطى و 

تطور كالصحراوية ، و بعده تاله بالرغبة في تحسين مستوى املعيشة ؛ باإلضافة إلى أسباب أخرى ،  لاملناطق ما قب

الاستعمار ألاوروبي ، و تدفق و انتشار الجراد ، و النمو السكاني املضطرد و تجزيئ ألاراض ي الفالحية إلى وحدات 

 –صغرى و احتكار ألاراض ي من طرف الاعيان و تعسفات السلطات املحلية و انحالل و فذلكة املجتمع الرعوي 

ل على تطور املغرب في عالقته مع ما أسماه ب " الحتمية القروي ، مشيرا إلى أن كل تلك ألاسباب املذكورة تحي

الجغرافية " ، لكن يبقى ، في نظره ، الدور الاستعماري ، الذي همشه ، مونتاني ، و جعله في املرتبة الرابعة ، أمرا 

ساهم  و رئيسيا ، لكون هذا ألاخير قد عمل على الهدم من الداخل لتلك البنيات التقليدية و الروابط الاجتماعية

، بالتالي ، في خلق ما أسماه  الكاتب ب " الفائض الديمغرافي "  ، كشرط ممهد للهجرة . فالكاتب يرى أنه ما ينبغي 

ألاطروحة »فمونتاني قد تأثر، في نظره، ب »تفسيره، من قبل مونتاني هو كيفية حصول ذلك: الفائض الديمغرافي 

يل وتشويه حقائق مجتمعات شمال إفريقيا على العموم واملغرب الديمغرافية " كموضة استعمارية هدفها التضل

على الخصوص. و تبقى ، في نظر الكاتب د. كبير عطوف ، مقاربة التاريخ الاجتماعي و الاقتصادي هي الكفيلة 

بتحليل حركية و ديناميكية ظاهرة الهجرة ؛ ملا تمتلكه ، حسب رأيه ، من أدوات منهجية تحليلية  فالعنف 

ماري املادي و الرمزي و نتائجه قد أديا إلى إلاسراع بوثيرة الهجرات بكل أطيافها ؛ إذ تم أفالس وإتالف الاستع

َر هؤالء  َعمَّ
َ
القطاعات املنتجة لسكان القرى و الحواضر التي كانوا يعتمدون عليها كأساسيات عيش في حياتهم ، ف

وضعهم الاقتصادي و الاجتماعي ك" بروليتاريا " أو  مدنا حضرية كالدار البيضاء بإنشائهم " مدن صفيح " تالءم



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  445  - 

" شبه بروليتاريا " ) عين السبع ، كاريان بن مسيك ، و هناك تحوالت أخرى ارتبطت بالتوزيع الجغرافي الالمتكافئ 

للسكان املختلف كما و كيفا من مدينة إلى أخرى ، بل من حي سكني إلى آخر ؛ فهذه الحركية الجغرافية السكانية 

الحضرية غيرت ، حسب رأي الكاتب ، العالقات الاجتماعية و ركزت العمال في الهوامش ؛ إلى درجة جعلت  –

الصيرورة الاجتماعية التاريخية بعيدة عن تحقيق وعي طبقي بمعناه املاركس ي ، لغياب التنظيرات النقابية املؤطرة  

تمدت في نظر جون واتربوري ، على البعد القرابي ؛ و في مقابلها ظهرت " بورجوازية " تجارية سوسية ، التي اع

كنظام و كبنية اجتماعية قائمة الذات ، و كانت تنافس مثيلتها الفاسية ؛ فتحول ، في نظر الكاتب ، مركز الثقل 

الاقتصادي من فاس إلى الدار البيضاء ،التي استمرت في احتكار النصيب ألاكبر من الهجرات القروية و الداخلية 

 روبية . و ألاو 

 ثانيا. ألاصول التاريخية للهجرة املغربية إلى فرنسا      

بعد استنفاذ أغراض هذا الشق من املحور الثالث الذي خصصه الكاتب د. الكبير عطوف لتحليل الهجرات       

نسا ما بين ر القروية و الداخلية و ألاوروبية، انتقل، بعدها، إلى تحليل ألاصول التاريخية للهجرة املغربية إلى ف

؛ حيث اعتبر أن الهجرة املغربية إلى فرنسا، قبل مأسسة الحماية، منعدمة ، و أن الحرب العاملية 9120و  9193

 ألاولى هي التي شكلت  منطلقا أوليا لتلك الهجرات، أو بحد تعبيره ، " " الهجرات املجندة أو املعسكرة " 

وقد اعتبر صاحب الكاتب د. الكبير عطوف الحرب الكونية ألاولى إيجابية، لكونها أثرت، في نظره، على الوعي        

الاجتماعي للجنود املغاربة؛ إذ مكنتهم من مقارنة وضعيتهم بمثيلتها عند الجنود الفرنسيين. أصبح الجنود 

 عملهم باملؤسسات الصناعية.  املغاربة، بعد انتهاء الحرب، عماال يدويين، يبيعون قوة

وأمام هذا الوضع، عاش الجنود املغاربة اغترابا وانفصاما عسكريا، تم عن طريق الهجرة املعسكرة إبان فترة       

الحماية؛ إذ شكل في رأي د. الكبير عطوف" شرطا سوسيولوجيا وتاريخيا مسبقا بواسطته يمكن إثارة أولى 

وكبير حول الهجرات الكثيفة  مباشر تأثير لها نكا التيالخارج. وال سيما بفرنسا و الحركات الهجرية املغربية إلى 

 التي تمأسست ما بعد الاستقالل "   

قيا لهجرات شمال افري ئأثار الكاتب د. الكبير عطوف مالحظة مفادها أنه قد حصل نوع من تطور ال متكاف      

اخلية نحو معامل مدينة الدار البيضاء، وبقيت الهجرات بفرنسا؛ فقد نشطت، كما رأينا سابقا، الهجرات الد

الخارجية تنتظر بداية الستينات من القرن العشرين حتى يتم تحقيق شروط سوسيولوجية وتاريخية 

كأول معاهدة فرنسية مغربية أبرمت كرمز فعلي لتلك الشروط.   لقد  9120يونيو  9موضوعية، وتوقيع معاهدة 

أمية؛ إذ ال تتطلب من الرأسمالية الفرنسية أي كلفة كبيرة أو أي استثمارات زائدة، وهذا كانت أغلبية املهاجرين 

 شرط الزم جعلها عمالة ضرورية بالنسبة لها. 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  445  - 

كان التوزيع الجغرافي للعمال واملهاجرين املغاربة غير متساو مجاليا فباريس العاصمة وضواحيها تستقطب        

( وكذلك مدينتي كليش ي 902ة السين( لكونها ال تبعد عن سكناهم أو عملهم )ص نصيبا اوفر من املغاربة )ناحي

(Clichy)  وجون فيليي(Gennevilliers)   

حاول الكاتب د. الكبير عطوف أن يجيب عن التساؤالت التالية: ملاذا ظل الجنوب املغربي موقعا وخزانا       

بقيت مهمشة طيلة فترة الحماية؟ وهل هناك خصوصيات جغرافيا للهجرة املغربية دون املناطق ألاخرى التي 

ألاصل الجغرافي؟  وملاذا وكيف اقتصرت الهجرة على مناطق دون أخرى؟ انطالقا من اعتبار ليوطي قد سعى إلى 

( 902توجيه الهجرة من املناطق السوسية لكون هذه ألاخيرة كانت تشكل جيوب مقاومة شرسة للمستعمر. )ص 

. لقد كان ليوطي يدرك تمام إلادراك دور الهجرة في تسهيل دور 9102 – 9102ال بعد سنوات والتي لم تستسلم إ

الاستعمار في بسط نفوذه العسكري والسياس ي والاجتماعي وإلايديولوجي والثقافي أيضا على املناطق التي لم 

ة املغربية ى الاجتماعيتخضع بعد لسياسة " التهدئة " لهذا فتحليل الهجرة، في نظر الكاتب، هي تفكيك للبن

 املساعدة على الهجرة. 

وبالفعل، فقد استطاع الكاتب د. الكبير عطوف من خالل دراسته ملجموعة وثائق ترجع إلى تلك الحقبة      

الاستعمارية، أن يتبين بأن الهجرة املغربية كانت مقتصرة على جنوب املغرب خاصة" منطقة أكادير "التي أعطت 

 9122 – 9120بالنسبة للفترة املحددة ما بين  % 23و 9120غاربة الذين كانوا بفرنسا قبل سنة من امل % 13نسبة 

. . كما أظهرت له الوثائق العسكرية املدروسة بأن 03بالنسبة لسنوات أواسط الستينات من القرن  % 23و

تحدثة من " تلك املصلحة املساملهاجرين املغاربة ألاوائل قد تم تأطيرهم من طرف " مصلحة العمال الكولونياليين

 وأغلبهم منحدرين من الجنوب املغربي.  STC التي يرمز لها ب " 9192قبل وزارة الحرب أنداك سنة 

لقد دفعت املقاومة املغربية مسؤولي نظام الحماية إلى استغالل الهجرة كوسيلة من أجل امتصاص غضب       

ابة معجزة كبرى يتم من خاللها " تصدير "اليد العاملة املغربية انطالقا الشارع املغربي ، و اعتبارها ، بالتالي ، بمث

من مناطق  مغضوب عليها كالريف و الدار البيضاء إلى فرنسا و و بلجيكا و هولندا و العراق و ليبيا  ، واستطاعت 

صول ق و الح، بفعل ذلك ، أن تضرب عصفورين بحجر واحد : تحقيق السلم الاجتماعي انطالقا من هذه املناط

على العملة الصعبة و التخلص من املشاغبين و إيجاد حل ملشاكل الشغل التي كانت تطرح بحدة منذ بداية 

الاستقالل . لقد أصبح  الكل ،بما فيهم السكان الريفيون ، يفكر في الهجرة إلى فرنسا بعد أن أغلقت ورشات 

و أحداث الريف الدامية )  9122الثورة الجزائرية سنة املقيمين ألاوروبيين بالجزائر املستعمرة ، منذ انطالق 

 .  9122مارس  02و  02و  00( ، إلى جانب أحداث دامية مماثلة بالدار البيضاء  أيام  9121 – 9122

يرى الكاتب د. الكبير عطوف أن هجرة الفالحين والعمال املغاربة إلى الخارج، الذين كانوا يعملون في املصانع       

وفي الحقول، قد أحدثت عدم تكافؤ وتوازن البنى الاجتماعية والديمغرافية وإلايكولوجية والاقتصادية املرهونة 
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صيب هؤالء املهاجرين بنوع من الاستالب بتركم أسرهم مغلوبة بغيابهم. وآلان، وبعد تأصيلهم في بالد املهجر، أ

 على أمرها؛ بحيث أصبحت، هي ألاخرى، مستلبة ومشيأة ومرتهنة لسلطة ونفوذ عائدات الهجرة. 

فضمن هذا إلاطار السوسيو تاريخي لهجرة املغاربة إلى الخارج حاول د. كبير عطوف استخالص فكرة مفادها       

ظاهرة اجتماعية تاريخية فريدة من نوعها؛ إذ اعتبرها تميزت كنظيرتها التركية، بكونها اكثر أن الهجرة تمثل 

انتشارا بأوروبا و باقي العالم، عكس الهجرة الجزائرية التي ارتبطت بفرنسا كبلد تربطه بها عالقات تاريخية منذ 

9203  

الخارج، انتقل الكاتب د. كبير عطوف، إلى ظاهرة  فبعد تحليله لظاهرة الهجرة ألاولية للعمال املغاربة إلى      

أخرى ال تقل قيمة عن هذه الظاهرة، يتعلق ألامر بظاهرة " الهجرة السرية " طارحا من جديد السؤالين التالين: 

 ل" أين تكمن سرية الهجرة " هل في بلد إلاقامة باملهجر أم في مرحلة الذهاب / السفر أم في العبور إلى البلد املستقب

للمهاجر املعني باألمر أم في العمل أم في أرباب املعامل أنفسهم؟ " فإذا كانت الهجرة املغربية تتسم بطابع السرية، 

فكيف يمكن تفسير هذه الظاهرة؟  ليجيبنا بأن الجواب كائن عند الباترونا ألاوروبية، التي كانت، حسب الباحث 

ها الحماية الفرنسية بغية تقنين الهجرة املغربية ومأسست الفرنس ي روني كاليسو، تضغط بكل ثقلها على نظام

، والبحث عن يد عاملة 9102بسن قواعد قانونية صارمة تمكن من تقليص حجمها إلى الخارج، بل ومنعها سنة 

بخسة من الجنود أو القوات الاحتياطية ـ ففي ظل هذه الظروف لم يعد للمغاربة أي اختيار سوى سلك الهجرة 

رين املهاج»هذا، في رأي كاليسو، ما يفسر وجود شبكات معقدة ومتعددة لتنظيم ذهاب ما يسمى ب السرية.  و 

 وما بعدها.  9101 – 9102السريين " في السنتين 

ال يبذل املغاربة أي جهد، في رأي صاحب الكتاب د. الكبير عطوف، كي يعثروا على أرباب عمل يسهلون لهم          

لجماعية لدى السلطات املحلية. فالباترونا، بإخاللها وخرقها عن قصد لقوانين الهجرة، التسويات الفردية أو ا

لم تكن تسعى إلى تقديم مساعدات للعمال بالشكل الذي يمليه عليهم التضامن إلانساني، بل كانت املصلحة 

طوف يورد ستاذ كبير عوالربح واملنطق الرأسمالي القائم على الاستغالل هو هاجسهم ألاكبر وألاوحد. فالكاتب ألا 

من املهاجرين النازحين إلى فرنسا ال يمرون عبر القنوات الرسمية املمأسسة من  % 23أرقاما توضح أن أكثر من 

أجل تنظيم الهجرة ؛ مما يدفعه ذلك إلى التأكيد بأن ما يسمى بالهجرة السرية " يبقى ضروريا و نافعا بالنسبة 

دورا أساسيا في تقوية السلم الاجتماعي و تطعيم البنى الاقتصادية و الاجتماعية للرأسمالية العاملية ، فهي تلعب 

ذه ديمغرافي الذي تلعبه ه-و إضفاء التوازن على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي  دون إغفال الدور السوس ي

 الهجرة املسماة بالسرية على املدى املتوسط و البعيد حين تكوين أسر باملهجر "  

اك، حسب الكاتب د. الكبير عطوف، وثائق ومصادر تثبت على أن ارباب العمل بفرنسا يفضلون املغاربة هن      

على الجزائريين بحجة أن "إنتاجية املغاربة عالية وتفوق بكثير مردودية العمال الجزائريين، لكن هذه 

ة علمية؛ ذلك أن الغرض إلايديولوجية تدخل، في رأي الكاتب، ضمن منطق الاستعمار وليست لها أي مصداق
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منها هو التفرقة من أجل السيادة وتسهيل السيطرة.  والحقيقة أن املغاربة، كانوا باملهجر عكس الجزائريين، 

 بعيدين عن ساحة النضال الاجتماعي النقابي. 

جر " قد تم ههذا وقد اعتبر الكاتب د. الكبير عطوف أن " السياسة الكولونيالية ملسلمي شمال إفريقيا بامل      

مأسستها، إبان ما بين الحربين العامليتين. وقد تمثلت هذه املأسسة في بناء مسجد باريس الذي دام بناؤه ما بين 

كمحاولة من الحماية الاستعمارية استقطاب املهاجرين املسلمين باملهجر لتجنب املد السياس ي  9102و 9100

من طرف مصالي  9102سيس " نجم شمال افريقيا " باملهجر سنة الوطني التحرري الذي بدأ يلوح في ألافق منذ تأ

 الحاج الاب الروحي للوطنية الجزائرية بمساعدة الشيوعيين الفرنسيين. 

التي  La brigade nord-africaineكما تمثلت تلك املأسسة في تشييد املؤسسة البوليسية الشمال افريقية       

تبر الكاتب أن ظاهرها كان يشكل تقديم خدمات إنسانية ملهاجري شمال ، والتي اع9102 – 9100تأسست ما بين 

إفريقيا، ولكن باطنها، في رأيه، كان هو ضبط ومراقبة تحركات املهاجرين املنحدرين من املستعمرات والذي بدأ 

  9102تسييسهم يلوح في ألافق منذ 

شهد فرنس ي إلاسالمي "فهو مأسسة طبعت املأما تشييد مستشفى بوبيني املعروف آلان ب " املستشفى ال        

صحي بفرنسا إلى حد بعيد. وقد اعتبر الكاتب أن فرنسا قد قدمت تبريرا لتشييدها له، ظاهره يقول  –السوسيو 

بأن مهاجري شمال افريقيا يحتاجون إلى مؤسسة طبية من نوع خاص؛ إذ ال يصح إدماجهم مع ساكنة باريس، 

وباطنه يفيد، من خالل الوثائق الرسمية بأن الشمال إفريقيين لهم " امراض  وهم لهم عادات وأمراض خاصة،

وراثية كولونيالية معدية " واملستشفى شكل املادة الخام لجمع معلومات تخص أسماء الوطنيين من اجل 

 ضبطهم وسجنهم.

د عقد قيمين باملهجر، بعوفي هذا الصدد أشار الكاتب، في عجالة، إلى الدور السياس ي للطلبة املغاربة امل       

مقارنة بينهم وبين الطلبة الجزائريين؛ حيث اعتبرهم قد تميزوا، إلى جانب الطلبة التونسيين بتسييسهم في" ساحة 

سان ميشال " بالحي الالتيني املشهورة بنضاالتها السياسية منذ العشرينات من القرن املاض ي، عكس الجزائريين 

 " مفرنسين جدا إلى حد الاستالب الثقافي "الذين كانوا، على حد تعبيره 

وفي آخر هذا املحور، أشار الكاتب إلى بعض خصوصيات الهجرات اليهودية املغربية؛ ضمنها في دراسة       

ميدانية سبق له نشرها، حيث اعتبر أن هجرة اليهود املغاربة ويهود شمال افريقيا إلى فرنسا كانت شبه منعدمة 

، مستثنيا بذلك الجالية اليهودية املغربية التي تم تكوينها بسان فونس بضاحية 9122نة قبل تأسيس إسرائيل س

ليون. فاملجموعة التي كانت تنحدر من مراكش و موكادور الصويرة، و التي هاجرت في ظروف الحرب العاملية 

عتبرت ار أيضا إلى أنها قد األاولى، اعتبرت، في رأيه  ، أول جالية يهودية مغربية شمال افريقية بفرنسا . كما أش

 233إلى  023اكبر جالية يهودية في إفريقيا ، فخالل الثالثينات من القرن العشرين ،كان عددها يتراوح ما بين 
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الف شخص ؛ لكن ذلك العدد تقلص بسبب الهجرات إلى إسرائيل و أمريكا  023حوالي  9122فرد؛ و شكلت سنة 

اية الستينات ؛ حيث مارسوا ، بفعل ذلك ، ما أسماه الكاتب ، ب " الهجرة فرد في بد 23333و أوروبا ، و أصبح 

، ثم  أحداث  9122،  9120،  9121،  9122النخبوية " ، خصوصا بعد ألاحداث التي عاشها املغرب سنوات 

سة و ، التي كان لها اثار كبيرة في خلق ما اصطلح عليه الكاتب ب " الهذيان الذهني " و الهل9122حرب يونيو 

 الهجرية التي أصيب بها اليهود املغاربة . أما الفقراء منهم، فقد هاجروا إلى فرنسا وكندا. 

 الخاتمة:

أما الخاتمة ، فقد أرادها كاتب هذا املؤلف د. الكبير عطوف ، أن تكون، من جهة أولى ، في شكل خالصات       

تركيبية جد مقتضبة ملا جاء في املحاور الثالثة ، و من جهة ثانية ،في شكل توجيه عتاب للدول ألاوروبية الهجرية 

سألة تدريس و تعليم تاريخ الثقافات و تاريخ الهجرة الذي ما ، التي اعتبرها متجاهلة أو متقاعسة أو مترددة " في م

يزال شبه غائب في تخصصات الجامعات ألاوروبية و الفرنسية كما هو الشأن لدى املراجع أو الكتب املدرسية 

الرسمية " ، مؤكدا على ضرورة " استحضار و استرجاع و تكوين الذاكرة الجماعية و تحسيسها و تحفيزها و " 

ها " على عذم النسيان " و متمنيا صادقا أن يمثل كتابه هذا بداية فعلية تدخل في إطار تحفيز الذاكرة ترويض

 على عدم النسيان . 

كما أرادها، الكاتب د. الكبير عطوف، من جهة ثالثة، أن تكون في شكل توصية تخص مسألة تدريس تاريخ      

للهجرة؛ إذ اعتبر تلك املسألة جد ضرورية بغية إدماج الجاليات الهجرة في البلدان املوفدة والبلدان املستقبلة 

فيما أسماه ب " الذاكرة الجماعية الوطنية " حتى تتمكن تلك البلدان من تجاوز ونبذ الجاهز من ألافكار املكرسة 

 للدونية واملركبة للعنصرية في ألاذهان الواعية وغير الواعية.

في شكل إحالة القارئ على رواية " الاغتراب املزدوج " من أجل قراءتها، والتي وأتت الخاتمة، من جهة رابعة،       

تعتبر من تأليف الكاتب نفسه، لكونها ترصد، في رأيه، بعض قضايا الهجرة املتناقضة التي عايشها املؤلف عن 

 كثب. 

تاريخ / املؤسسة الوطنية ل كما أتت الخاتمة، من جهة خامسة وأخيرة، في شكل تنويه بمسألة خلق " املدينة       

املشيدة أواخر  La cite nationale de l’Histoire et de la mémoire de l’immigrationوذاكرة الهجرة " بفرنسا 

. وقد صب تأسيس " ماستر الهجرة والتنمية املستدامة " بكلية آلاداب والعلوم إلانسانية بجامعة ابن زهر 0332

 فس ذلك الاتجاه. ( في ن0393 – 0331بأكادير )
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 د.  ناجية سليمان عبدهللا

 ليبيا  -عضو هيئة تدريس 
 

 عصام العموري املختارباحث مشارك /

 ا.ليبي - جامعة صبراتة-كلية التربية واللغات-مساعد محاضر 

 (6262-6222) من الفترة خالل عليها وتأثيراتها ليبيا عبر  القانونية غير  الهجرة)

 (املواجهة وإستراتيجية ألاسباب الشرعية، غير الهجرة)
 

 :امللخص
 

ية ة والاجتماعية وألامنية التي تخلفها الهجرة غير القانونالاقتصاديتهدف الدراسة للكشف عن آلاثار السياسية و 

، مع وضع بعض 0303-0399في ليبيا، والوقوف على ألاسباب التي أدت إلى تفاقمها عبر ليبيا خالل الفترة 

للحد من الهجرة واليات مواجهتها وذلك بمعالجة الدراسة إشكالية تتمحور حول الهجرة غير  التصورات

ام املنهج ة والاجتماعية وألامنية التي ترتبت عليها باستخدالاقتصاديالقانونية إلى ليبيا وعبرها وآلاثار السياسية و 

ادية ي ظاهرة عاملية، دفعت إليها ظروف اقتصالوصفي التحليلي.    توصلت الدراسة إلى أن الهجرة غير القانونية ه

وسياسية وأمنية واجتماعية وثقافية، وساهم في تزايدها عبر ليبيا الوضع ألامني املتردي والحدود الطويلة مع 

اختالط الشباب الليبي باملهاجرين ومعرفة الكثير الذي يجهلونه  ، ومعالاقتصاديانتشار السالح وتدهور الوضع 

 ف بعض الليبيين وراى في الهجرة الحل ملشاكلهم.عن الهجرة جاز 

    الهجرة غير القانونية، دوافع الهجرة، آثار الهجرة، ليبيا. الكلمات املفتاحية:
 

   الرئيسية:ة نبذة تعريفية عن الباحث
 

عضو هيئة تدريس بقسم العلوم السياسية كلية الاقتصاد جامعة الزاوية ليبيا. متحصلة على شهادة الدكتوراه 

، مدرسة الدراسات الاستراتيجية قسم الدراسات الاقليمية والدولية. 0392من الاكاديمية الليبية شهر مارس 

ة قتصاديالالندوات. مدير تحرير مجلة البحوث ة ومعدة للعديد من االاقتصاديمتعاونة مع املركز الليبي للبحوث 

والاستراتيجية الصادرة عن املركز الليبي، ورئيس تحرير مجلة العلوم السياسية والقانون الصادرة عن املركز 

 يد النشر.قالديمقراطي املانيا برلين. نشرت عدد من الاوراق العلمية وكتابين في مجال الدراسات الاستراتيجية 

 باللجان العلمية والتحضيرية والتنظيمية في بعض املؤتمرات واعداد بعض الندوات والورش.شاركت 
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 مقدمة : 

تعد الهجرة ظاهرة عاملية قديمة عرفتها البشرية بها تخالطت الشعوب وتناقلت الثقافات، تعددت أنواعها،    

جابية عليها أثار وتداعيات سلبية واي، تترتب الاستقرارواختلفت دوافعها بين تأمين سبل العيش والبحث عن 

 تنعكس على الدول املرسلة واملستقبلة وكذلك دول العبور.

، والهجرة إليها ليست 0399دولة مقصد وعبور في ذات الحين بل واصبحت دولة مرسلة بعد العام  يوليبيا ه  

وليدة اليوم، قصدها املهاجرين من دول الجوار ومنطقة الساحل إلافريقي والقرن إلافريقي، والشرق ألاوسط 

ون لعدة مخاطر، منهم من تك واملغرب العربي، قدومهم إليها يكون برحالت شاقة وعلى عدة مراحل يتعرضون فيها

وجهته ألاولى وألاخيرة، ومنهم من كان بقائه في ليبيا مقترن بمدى جمعه ملا يحتاجه من مال إلكمال رحلة الهجرة 

 لديه. 
ً
 التي كانت مقررة مسبقا

رة دوالتحوالت التي حدثت في ليبيا، وما نتج عنها من صراع داخلي وتدخالت خارجية ضعفت ق 0399بعد فبراير   

ألاجهزة ألامنية الليبية في إدارة ملف الهجرة وزاد تدفق املهاجرين عبر الحدود غير املؤمنة من كل الدول هذه 

الزيادة ساهمت فيها مجموعة من العوامل منها املوقع الاستراتيجي لليبيا، وطول الحدود مع دول الجوار وعدم 

ترتبت عليه اثار مختلفة على ليبيا، وأبرزها ان أولئك القدرة على السيطرة عليها، والتدهور ألامني وهو ما 

املهاجرين كانوا بمثابة الدافع على التشجيع على هجرة الشباب الليبيين. أصبحت تهدد ألامن ألاوروبي بعدم 

نسان الرئيسة واتهمت بانتهاكات حقوق إلا اقدرتها السيطرة على حدودها البرية والبحرية والتي هي من مسؤولياته

بح ملف الهجرة من امللفات التي ترهق الدولة وتحتاج إلى مساعدة دولية في معالجته خاصة إن ليبيا تعيش فأص

 أوضاعا غير مستقرة. 

كما أن مسؤولية إيواء املهاجرين الذين يتم القبض عليهم بمراكز إلايواء الخاصة بهم وتحمل الدولة الليبية   

 في غاية الصعوبة في ظل الظروف التي تعيشها ليبيا.أعباء إقامتهم إلى أن يتم ترحيلهم إلى ب
ً
 لدانهم يعد امرا

تتمثل أهمية الدراسة في أنها محاولة لدراسة ظاهرة الهجرة غير القانونية إلى ليبيا وآلاثار املترتبة عليها للفترة من   

 اع القرار في ليبيا.(،  ومحاولة لوضع مقترحات للقضاء على الهجرة أو الحد منها أمام صن0309إلى  0399)

لذلك تهدف هذه الدراسة للكشف عن آلاثار التي تخلفها الهجرة غير القانونية في ليبيا مع محاولة وضع بعض    

لى املنهج عاملقترحات ملواجهتها وتحديد العوامل الدافعة الرتفاع اعدد املهاجرين غير القانونين إلى ليبيا. باالعتماد 

 .الوصفي التحليلي

مواجهة ليبيا للهجرة غير القانونية ليس باألمر الجديد فرغم أنها كانت دولة مستقرة وتبسط  لة الدراسة:مشك   

جعل من ظاهرة الهجرة  0303حتى  0399اجهزتها ألامنية السيطرة على حدودها إال ان ما مرت به منذ فبراير 

 يؤرق ليبيا ودول حوض املتوسط، خاصة في ظل ما يترتب عليها من أثا
ً
سؤال ر، وتتحدد املشكلة في العبرها أمرا

 الاتي: 
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وكيف يمكن مواجهتها؟ وتتفرع منه  6262 -6222خالل الفترة ما آثار الهجرة غير القانونية على ليبيا 

 التساؤالت آلاتية:

 ما املقصود بالهجرة غير القانونية وما هي دوافعها؟ 

 ما هي أسباب ارتفاع أعداد املهاجرين غير القانونيين إلى ليبيا؟ 

 كيف يمكن أن تواجه ليبيا الهجرة غير القانونية إليها أو الحد من أعداد املهاجرين؟ 

 فرضية الدراسة: 

تقوم الدراسة على فرضية مفادها ان تزايد قدوم املهاجرين إلى ليبيا واملرور عبرها إلى الضفة الشمالية    

للمتوسط خلف تأثيرات سياسية واقتصادية واجتماعية سلبية على ليبيا وتساهم بشكل فعال في تراجع السيادة 

 الليبية.  

 وتتمثل حدود الدراسة في ألاتي:

 (.0303-0399) الزمانية للفترة من 

 .
ً
 الحدود املكانية تتحدد في ليبيا املنطقة الغربية تحديدا

 .الحدود البشرية فهي املهاجرين غير القانونين من مختلف الجنسيات وكذلك املجتمع الليبي 

 وتحوي الدراسة على املحاور آلاتية:

 .املحور ألاول : مفهوم الهجرة غير القانونية ودوافعها 

 ليبيا قانونين نحوتوجه املهاجرين غير ال باباملحور الثاني: أس. 

  :أثار الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا وعبرهااملحور الثالث. 

 .املحور الرابع: إلاجراءات واملقترحات ملواجهة الهجرة غير القانونية 

 

 املحور ألاول : مفهوم الهجرة غير القانونية ودوافعها

 مفهوم الهجرة غير القانونية:

 من أنواع الهجرة وهي عكس الهجرة القانونية ففي حين تعرف الهجرة القانونية الهجرة 
ً
غير القانونية هي نوعا

بأنها: انتقال ألافراد والجماعات من موطنهم ألاصلي إلى موطن آخر عبر حدوده وفق القوانين والقرارات النافذة 

(. فإن الهجرة غير القانونية 92، ص0303م وتقرير الهجرة في العالم لعا -0م، ص0332في ذلك املوطن، )كارة 

 عبر طرق مخالفة للقانون، وذلك 
ً
يقصد بها انتقال ألافراد والجماعات إلى أوطان غير أوطانهم خفية أو تسلال

 (02، ص 0390باستخدام مختلف طرق الغش والرشوة والتحايل. )هاجر، 

 :(023، ص0399)التميمي  (0393ألاصفر.)آلاتيةشمل الحاالت وت

 إليهار ما بعد الفترة املشاإلى م البقاء في الدولة ثدخول الشخص حدود دولة ما دون وثائق قانونية لفترة محدودة 

 .دون موافقة قانونية مماثلة



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  444  - 

جاورة، دول م إلىداخل الدولة بعد دخول مشروع لها مؤقت، كما هو الحال في تسلل العابرين للدولة  إلىالتسلل 

 .إليهاشرعي وليس دخولهم فيصبح مكوثهم فيها غير 

ه الدخول املمنوحة لتأشيرات ضمن الدول املستضيفة غير مسموح له بموجب  وأعمالممارسة الشخص ملهام 

 السياحة ولكنه يمارس  لغرض الزيارة أو ن يكون قدومهأمن السلطة، ك
ً
 منتجة. أعماال

 اقتصادية بغرض أواجتماعية  أو دخول الشخص لحدود دولة ما في سياق عملية منظمة من قبل جهات سياسية

 ما يقترن ذلك بعمليات أبالسكان املقيمين والعمل على تهديد  ىذألا  إيقاع
ً
لتي تنظمها ا إلارهابمن الدولة، وغالبا

 عصابات.ال

 غير القانونية:  الهجرة دوافع

خروج إلانسان من موطنه والتوجه نحو موطن أخر مجهول بطرق تحوطها مخاطر مختلفة هو أمر ليس بخياره   

أنما تدفعه له مجموعة من العوامل التي تتفاوت حدتها من منطقة إلى أخرى،  والهجرة التي نتناولها هنا هي الهجرة 

 ما هي تلك العوامل التي دفعت املهاجرين إلى سلكغير القانونية التي دفعت العديدين للمخاطرة والقيام بها، ف

 هذا الطريق؟

تم تناول دوافع الهجرة غير القانونية في عديد من الدراسات وهي تكاد تكون ذاتها، ولكن ما يمكن أن يقدم في    

كانت و هذه الدراسة هو ما كشفت عنه دراسة ميدانية قام بها املؤرخ الليبي الدكتور الهادي املبروك الدالي، 

ي ليبيا الخمس ف–الزاوية )النصر( -العينة مراكز إيواء للمهاجرين من جنسيات مختلفة بمدينة بنغازي قنفودة

(، توصل من خاللها إلى وجود مجموعة من الدوافع كانت وراء تركهم اوطانهم في هجرة 0392-0392خالل الفترة )

 (22-21، ص0303ي: )الدالي، غير قانونية محفوفة باملخاطر جاءت أولوياتها وفق التال

، ويعزى هذا الارتفاع إلى رغبة املهاجرين في تحقيق الاقتصاديإن أكثر العوامل التي تدفع للهجرة كان الدافع 

مستوى معيش ي الئق وتحقيق مستوى دخل عالي من أجل مساعدة ذويهم في بلدانهم ملساعدتهم في مواجهة ارتفاع 

 أسعار السلع واملواد الغذائية في بلدانهم، ومواجهة ارتفاع أسعار السكن وإلايجار. 

افع التعليمية والثقافية، ويعزى ذلك إلى رغبة املهاجرين لتأمين مستقبل وثاني أكثر دوافع الهجرة هي الدو 

أسرهم، وتأمين مستوى دراس ي ألبنائهم، وتطوير أنفسهم في مجاالت العمل وفي مجال استخدام التكنولوجيا 

 الحديثة في بالد املهجر، إضافة إلى البحث عن عالقات وصداقات جديدة. 

حيث يرغب املهاجرين في الحصول على اللجوء إلانساني أو السياس ي، إضافة إلى  ثالث الدوافع الدافع ألامني،

ارتفاع مستوى الجريمة في بلدانهم، وكذلك ازدياد حاالت السطو والسرقة والغش والهروب من الحروب ألاهلية، 

 ومن الصراعات املسلحة.

 جتماعي، ويعود ذلك إلى ضيق السكن فيوكان رابع الدوافع املسببة لهجرتهم إلى أوروبا الدافع النفس ي والا 

العشوائيات، والضيق املعيش ي، والكبت في بلدانهم ألاصلية ، وإلى انعدام الخدمات، إضافة إلى رغبة أغلب 

املهاجرين بااللتحاق بذويهم أو أقاربهم أو أصدقائهم في بلدان املهجر، وكذلك رغبة البعض منهم في الزواج من 
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إلاقامة هناك، والبعض يقول انه من أجل نشر الدين إلاسالمي ، وقد يكون عائد إلى بلد املهجر للحصول على 

 تنفيذ رغبات حكوماتهم املحلية بالترغيب نحو الهجرة. 

ثم كان دافع حرية الرأي والدين، وذلك لشعورهم باالضطهاد والخوف من املجهول في بلدانهم ألاصلية وكذلك 

د املهجر، والتي قد يجدون معارضة في امتهانها في بلدانهم، إضافة إلى ممارسة إلى حرية ممارسة بعض املهن في بال 

بعض الهوايات املفضلة، وأيضا لضمان حرية التعبير عن الرأي. وتتأكد هذه الدوافع أيضا في الدراسة التي قدمها 

 لعربي.( املعنونة بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر بلدان املغرب ا0332الدكتور الحوات )

 أخرى يمكن وصفها بالفرعية من وجهة نظر الباحثان وهي :
ً
  باإلضافة لتلك ألاسباب الرئيسية فانه توجد أسبابا

 في هجرة الكثير من الكوادر العلمية خارج بلدانهم، كما حدث 
ً
الحصار الذي يفرض على بعض الدول فيكون سببا

 ات املتحدة ألامريكية.مع ليبيا والسودان عندما فرض عليهم حصار من الوالي

ين ة فيها، وموت املاليالاقتصاديوالجفاف الذي ضرب عدًدا من دول غرب إفريقيا، وما خلفه من تدمير للبنية 

 من البشر، وتدمير الثروة الحيوانية.

راضيهم سبب في انتشار ألامراض الخطيرة، 
َ
توقيع خمس دول إفريقية اتفاقيات مع الغرب بدفن النفايات على أ

بنائهم بسبب التلوث من هذه النفايات. ما
َ
 من شبح املوت املحقق لهم وأل

ً
بناء هذه الدول إلى الهجرة هربا

َ
 دفع أ

تلك الدوافع جعلت املهاجرين على يقين تام أن بقاءهم في بلدانهم هو املوت وهجرتهم ويحوطها املوت ولكن ربما 

ت مع املهاجرين ملعرفة تلك الرغبة الجامحة لهم هناك أمل في النجاة فيحقق الهدف، ففي عديد من الحوارا

بالهجرة وتكرارها عدة مرات ملن تفشل محاولة هجرتم أو يتم بالقبض عليهم أو وقوع حوادث لهم بعرض البحر 

 يجيبون بأنهم )ميتين ميتين وعلينا املجازفة ربما ننجو(.
 

 ليبيا قانونيين نحو توجه املهاجرين غير ال املحور الثاني: أسباب
 

تضافرت مجموعة من ألاسباب التي جعلت املهاجرين بطرق غير قانونية يتوجهون نحو ليبيا من دول الجوار 

منطقة الساحل إلافريقي ومنطقة القرن إلافريقي واملغرب العربي والشرق ألاوسط، منهم من وصل إليها وكانت 

ي مالية من املتوسط، فما هي ألاسباب التمقصده ألاول وألاخير، ومنهم من أراد جعلها نقطة عبور إلى الضفة الش

 جعلت من ليبيا وجهة لهم؟ 

هناك عدة محطات مرت بها ليبيا جمعتها مع دول القارة سوا كانت الدول العربية أو إلافريقية باإلضافة لبعض 

 .(92م، ص0339، تعبد املجيد الكو املميزات جعلت منها منطقة جذب للمهاجرين بمختلف جنسياتهم منها: )

نيجيريا وتشاد والنيجر وبوركينا  -مع بعض الدول إلافريقية الاتفاقياتم عدد من ا9111إبرام ليبيا منذ عام 

 الاتفاقياتلجنة مشتركة مع تلك الدول، هذه ا 02تشكلت على ضوئها أزيد من  -فاسوا ومالي والسنغال

واملعاهدات ألزمت ليبيا تسهيل إجراءات من أراد من سكان تلك الدول الدخول وإلاقامة في ليبيا، ما شكل عامل 

 جذب للهجرة ألافريقية. 
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عضوية وقيادة ليبيا لتجمع دول الساحل والصحراء )س. ص( هذا التجمع جاء في مادته ألاولى: تسهيل تحرك 

صالح مواطني الدول، بكامل الحرية.مع حرية إلاقامة والتملك والعمل أبناء البلدان وأصحاب رؤوس ألاموال وم

 والقيام بأي نشاط اقتصادي وإلاعفاء من الضرائب وجملة الامتيازات ألاخرى.

م، والذي كان له أهداف ومبادئ وحقوق على الدول ألافريقية مجتمعة، 1/1/9111ألافريقي في  الاتحادتكون 

اط والاجتماعي والثقافي، وتعزيز التعاون في جميع ميادين النش الاقتصادياملستوى  ومنها التنمية املستدامة على

م، 0393 علي الكوت، البشيرالبشري، والتعجيل بتنمية القارة وكذلك تعزيز السالم وألامن، والتعاون الدولي)

 .(، ما ساهم في تدفق املهاجرين ألافارقة إلى ليبيا، ألنَّ لهم قوانين تحميهم002-002ص

 باإلضافة لذلك هناك مجموعة من العوامل الخاصة بليبيا وهي:

 :موقع ليبيا إلاستراتيجي

تتمتع ليبيا بموقع استراتيجي هام جعل منها بمثابة حلقة الوصل بين القارة إلافريقية وشمال املتوسط، حيث 

ما يجعل عبورها  كم، ولها حدود مع خمس دول جوار ال توجد بها فواصل طبيعية 9133تمتلك ساحل بطول 

أيضا دولة ذات و  .قانونينميسر، باإلضافة لقربها من السواحل الايطالية التي تعد الوجهة ألاولى للمهاجرين غير ال

موارد اقتصادية هائلة وسوق كبيرة الستيعاب الباحثين عن عمل، والتي تكون لهم بمثابة املصدر لسداد ثمن 

 .( 0392رحالتهم.) الدويبي، 

 :ني املتدهور في ليبياالوضع ألام

وما تبعها من صراعات لم تنتهي   0399على اثر التحوالت التي شهدتها عقب فبراير  0399دخلت ليبيا منذ العام 

رة صاحبهم انعدام السيط أشكالهامني متدهور، وانتشار للسالح والجريمة بمختلف أفي وضع  0303حتى العام 

كم، باإلضافة لضعف التعاون من طرف دول الجوار رغم  2233حوالي والتي يبلغ طولها ، على الحدود الليبية

ومع مصر ، 0390ومنها الاتفاقية مع تشاد، السودان، الجزائر، وتونس عام  ،الثنائية مع بعضها الاتفاقياتا

، والتي لم يتحقق منها أي نتائج حيث ظلت الحدود غير مؤمنة، وهو ما سهل عملية الدخول البري إليها 0390

زيدي،  -0390)جود،والخروج من شواطئها التي تقع تحت سيطرة جماعات محددة تمتهن تجارة البشر.

0392:20 ) 

 :قوة شبكات التهريب والاتجار بالبشر

التي تمر بها ليبيا، والسالح املنتشر مع سهولة الاستحواذ عليه من جعل شبكات  ألامنيةساهمت حالة الفوض ى 

 وهو ما سهل عليها السيطرة على املناطق الاستراتيجية التي تعد ألامنية،ة الفرق التهريب تتمتع بقوة تفوق قو 

وتكون تحت إشراف تلك الشبكات وعليها تقع مسؤولية تأمين وصولهم للطرف  ،ممرات مناسبة يسلكها املهاجرين

 يدفعها املهاجرين لتأمين وصولهم. باإلضافة المتالكهم لوسائلمالية وهذا يكون مقابل مبالغ  ،ألاخر من املتوسط

تم  قوارب حديثة )املطاطية( حيث وأيضاالاتصاالت املتطورة، ومقار لتجميع املهاجرين تكون قريبة من البحر 

تجار مافيا الا)القوارب الخشبية التي كانت صناعتها منتشرة على طول الساحل الليبي وأمام العيان. نالاستغناء ع

 (.0390أكتوبر  92بيتر كول،  -0392يناير  90بالبشر في ليبيا املخاطر والتحديات، 
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 :في ليبيا الاقتصاديالوضع 

ودخولها في صراعات داخلية تكاد توصف  ،0399في ليبيا منذ العام  الاقتصاديو  ألامنيرغم تدهور الوضع 

عليها،ألنهم  تدفق املهاجرينزاد ة للبالد، الاقتصادياستنزفت الكثير من املوارد البشرية و  ألنهابالحرب ألاهلية 

سوق في التحقق فيه أهدافهم إن لم يكن جميعها فمعظمها، حيث تم استخدامهم فرص  وجدوا بتلك الظروف

ائهم في لسد حاجياتهم مدة بقويجمعون منها املبالغ املطلوبة  الن الغالبية ال يحملون أوراق أثبات هوية، السوداء

 ليبيا ولتأمين رحالتهم عبر املتوسط.

 (0392)الكميش ي، ىأما توجههم عبرها فهو عائد إل

ير شرعية مع وجود أجسام غ تفش ي الفساد بكل أنواعه في ظل غياب الرقابة، والتي ال يمكنها أن تمارس صالحياتها

نسيق بين وغياب التة تفرض سيطرتها بقوة السالح، لتحت سيطرة الدو  تنضوي ال متمثلة في مجموعات مسلحة 

ن هذا إأي جهة ثبت تورطها في ممارسة تهريب البشر ف ففي الوقت الذي يصدر فيه قرار ضد ،ألاجهزة املختلفة

ح املجال وهو ما فت القرار ال يجد طريقه للتنفيذ، لعدم وجود جهات قادرة على ضبطهم وتطبيق القانون عليهم،

 التهريب ملواصلة نشاطهم رغم وجود بعض الضغوط الدولية.شبكات  أمام

ة املتردية التي أصبحت تعيشها ليبيا من انعدام السيولة وارتفاع ألاسعار، وانخفاض قيمة الاقتصاديألاوضاع 

كل هذا دفع العديد للبحث عن وسيلة  ،العمالت ألاخرى، ونقص الوقود بمختلف أنواعه أمامالدينار الليبي 

وضاعهم املعيشية فوجدوا في تجارة البشر ضالتهم وطريقهم للثراء خاصة في ظل تأكدهم أنه ال وجود لتحسين أ

 ألجهزة أمنية تمنعهم من ذلك.

 03كشفت أن أرباح املهربين للمهاجرين غير الشرعيين وصلت إلى ما ال يقل عن  0392ففي دراسة أجريت العام 

ن، حيث يحصل املهرب على مئة جنيه إسترليني عن كل مهاجر الف جنيه إسترليني لكل مجموعة من املهاجري

مهاجر هذا يعني  22مقابل عبوره لنقطة تفتيش تكون في خط سيره، وبما إن عدد املهاجرين كل أسبوع يصل إلى 

 (0391الف جنيه إسترليني أسبوعيا. )ابوزيد،  22أن مردوده ألاسبوعي يصل إلى حوالي 

التهريب الدولية والقوة التي تمتلكها، والتي جعلتها تشرف على عمليات عبور  التدخل الخارجي من بعض شبكات

بالتنسيق مع بعض املسئولين بمفاصل الدول التي يتجمع بها املهاجرين قبل وصولهم  ،املهاجرين إلى ليبيا ومنها

.)  إلى ليبياع وصوالنحو ليبيا ال يتم بصورة عشوائية أنما يتم التنسيق له من دول املنب همإلى ليبيا، فتحرك

 (0392الكميش ي، 

ة مختلفة ففي اخر تقرير صادر عن منظمة الهجر  تزايد تدفق املهاجرين إلى ليبيا من دول  في ظل تلك ألاوضاع    

جنسية يتوزعون بين غرب وشرق وجنوب ليبيا، والنسبة  20الف مهاجر من  219الدولية انه وصل ليبيا عدد 

 .ليبي لقرب الساحل من الضفة املقابلة للمتوسطألاكبر تتمركز في الغرب ال

سنوات متفاوت بين المن تم التحفظ عليهم أثناء محاولتهم الهجرة وتم ترحيلهم إلى بلدانهم فكان اعداد أما    

 2022إلى  0392مهاجر لينخفض العدد في  2320 0392فوفق احصائية ألاجهزة ألامنية  كان عدد املهاجرين سنة 

مهاجر واخر احصائية كانت للمرحلين  92123 0392وبلغ عدد املرحلين في  91029إلى حوالي  0392وارتفع في 
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. هذا التذبذب في عدد املرحلين ليس دليل على انخفاض عدد املهاجرين أو 99.222بلغ عددهم  0303بالعام 

حماية ضعف لعمل املكلفين بتزايدهم، انما عائد إلى حالة الصراع التي كانت تعيشها ليبيا وما رافقها من قوة و 

 الحدود ومدى مقدرتهم على حفظ ألامن.

انت كوفق ما يصرح به جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية عبر وسائل إلاعالم املختلفة إن مسألة ترحيلهم  إال   

 :ترافقها بعض الصعوبات والتأخير وذلك بسبب

في تنفيذ  من املعنيين فيها بشأن إلاسراع الاستجابةبطء عدم تعاون السفارة التي يتبعها املهاجر بشأن ترحيله و 

 واستكمال إجراءات الترحيل.

عدم قدرة الجانب الليبي على تنفيذ رحالت الترحيل من تلقاء نفسه قبل إعالن املهاجر عن رغبته في مغادرة ليبيا 

 والعودة لبلده وذلك كي ال يتم اتهام ليبيا بالترحيل القسري للمهاجرين.

، مما يدفعه للبقاء في مركز إلايواء عدم  
ً
 البقاء فيها أصال

ً
رغبة املهاجر في العودة لبلده التي خرج منها رافضا

 نحو حلمه ألابدي )أوروبا(.
ً
 مجددا

ً
 الفرصة للهروب واملغادرة وتكرار تجربة تهريبه بحرا

ً
 منتظرا

 أثار الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا وعبرهااملحور الثالث: 

 على ليبيا، وقد عبر عن ذلك 0399الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا بعد العام تفاقمت 
ً
، وأصبحت تشكل خطرا

رئيس البرملان ألاوروبي تاياني) إن ليبيا ضحية الهجرة غير الشرعية، فالليبيون ليس من يهاجرون إلى أوروبا بل 

جرة غير ليبيا ضحية اله ، لبرملان ألاوروبيرئيس امن يدخلون عبر حدودها، وإنها تتحمل عبء أولئك املهاجرين(. )

 (0392، الشرعية

 وقد خلفت هذه الهجرة أثار مختلفة على ليبيا والتي نحصرها فيما يلي:

 آلاثار الصحية:

من  %92من خالل العديد من الدراسات التي أجريت على مراكز إيواء املهاجرين نشرت تقارير على انه حوالي 

وهو ما أكده وكيل وزارة الصحة املهاجرين يعانون من أمراض معدية، منها التهاب الكبد والايدز والزهري، 

رين بينها السل الرئوي نتيجة توافد مهاجهناك أمراض ظهرت في ليبيا، من بأن عيس ى العماني، ) بحكومة الوفاق

م جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية في ليبيا عبد السال لرئيس مثل وفي تأكيد م بطريقة غير شرعية إلى ليبيا.

:"إن بعض ألامراض املوجودة في مراكز إلايواء، هي أمراض مصاحبة للمهاجرين كالجرب والقمل  قال فيه علوان

 (0392)وزارة الصحة املهاجرون وراء انتشار ألامراض ، هاب الكبدي".ونقص املناعة والالت

في ظل عجز النظام الصحي عن القيام بالكشف املبكر عن تلك  أحد أبرز املخاطر التي تهدد ليبيا وهذا يشكل 

خاصة إن الكثير منهم يتمكن من التسلل ودخول سوق العمل دون أن تكون له  ،ألامراض وتوفير عالجات لها

هادة صحية، أو يقوم بعض ارباب العمل من ضعاف النفوس بتزوير تلك الشهادات لتوظيف املهاجرين ش

لرخص اليد العاملة وتحقيق ارباح مضاعفة جراء ذلك. متجاهلين أنه ربما يكون توظيفهم أداة لنقل ألامراض . 

 جتماعي املختلفة. وهو ما أثبتته جوالت الحرس البلدي والتي يتم نقلها عبر مواقع التواصل الا 
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تلك ألامراض ال تقتصر على ليبيا فقط بل تتعداها إلى الدول ألاوروبية فهي املقصد الثاني للمهاجرين، لذلك    

من الضرورة تكاثف املنظمات الدولية من أجل السيطرة على ألاوضاع الصحية للمهاجرين، ولكن املنظمات تهمل 

 (0392تها إلى املراكز التابعين لها. )العبيدي، اكتوبر ذلك، وكل همها هو تسجيل التقارير وإحال

ممثل منظمة الصحة العاملية لدى على الرغم من أن ألامراض قادمة مع املهاجرين من مواطنهم ألاصلية إال أن و 

إن "الانقسام الحاصل في ليبيا، هو السبب في الوصول لنتائج غير جيدة في الجانب  ( قالحسين جعفر)ليبيا، 

 يتطلب املزيد من التعاون  هذاالصحي، وإن صحة املهاجرين لم تنل العناية الالزمة من املنظمات والشركاء، و 

ن تم الحصبة، بعد أ يجب أن توجه العناية ملواجهة مرض، وأنه وتواجد العديد من الشركاء املحليين والدوليين

التثبت من إصابة حاالت به في ليبيا نتيجة للهجرة، كما يجب تقديم عناية خاصة بالنساء الحوامل داخل مراكز 

 (0392ولعل هذه خطوة غير مباشرة للتدخل في الشأن الليبي.) املهاجرون وراء انتشار ألامراض في البالد،  إلايواء".

 آلاثار السياسية:

ة غير الشرعية كذريعة للتدخل السياس ي في ليبيا بحجة تعرض املهاجرين لسوء املعاملة، استخدمت الهجر 

ووقوعهم في العبودية، وأنهم ضحايا في أيدي تجار البشر، ويعانون من استغاللهم في أعمال غير مشروعة 

من على متن و فتحركت املنظمات املختلفة للمطالبة بالتحقيق في تسجيالت مسربة من بعض مراكز إلايواء، 

القوارب، ظهر فيها بعض ألافراد من ليبيا يقومون بتعنيف املهاجرين وضربهم. وأيضا قاموا بزيارات لتلك املراكز 

واجروا مقابالت مع بعض املهاجرين من جنسيات مختلفة محاولين من ورائها إثبات حالة الفشل التي تعاني منها 

عة لها عن السيطرة. من هنا جاءت املطالبات بتوفير حماية مؤسسات الدولة الليبية وخروج الجهات التاب

 خارجية على حد قولهم. )تقرير حول انتهاكات حقوق إلانسان 
ً
للمهاجرين وهذه الحماية لن تحققها إال أطرافا

 ( . 0، ص0392ديسمبر  90ضد املهاجرين في ليبيا، مفوضية ألامم املتحدة السامية لحقوق إلانسان، 

أخرى وكمحاولة سعت من خاللها الدول ألاوروبية ألبعاد املهاجرين وتجمعهم عندها، خططت لعقد وفي خطوة     

 وثيقة مع حكومة الوفاق الليبية ألجل توطين املهاجرين في ليبيا وتم إلاعالن 
ً
عالجة مسألة مذكرة تفاهم ملعن فعليا

خيمات ألاوروبي التمويل مل الاتحاددعم من ذكرة على تقديم إيطاليا باملتدفق املهاجرين غير الشرعيين. وتنّص 

ليبية إليواء الالجئين واملهاجرين الذين ُينقذون في البحر املتوسط، لتعزيز الجهود الرامية للحد من تدفق آالف 

غير  توطين الالجئين الاتحاداملنظمات الحقوقية محاولة من  من من الالجئين عبر أوروبا، وهو ما اعتبرته عديد

 (0392-93-0.) ابو زخار، عميرة، في ليبياالشرعيين 

 ملوضوع الهجرة غير القانونية حيث ستتدخل عديد املنظمات بحجة حماية    
ً
ومثل هكذا اقتراح ال يعد حال

املهاجرين والتي تتخذ من هذا الشعار ذريعة للتدخل أكثر في الشأن الليبي. فالتوطين هنا أن املهاجر سيستقر به 

 سُيحمل البالد تبعات غير قادرة على مواجهتها. الاستقرارهذا املقام في ليبيا و 

 ة:الاقتصاديآلاثار 

وصول املهاجرين غير القانونيين إلى ليبيا وبقاء البعض منهم فترة طويلة بها لحاجتهم لتجميع تكاليف تأمين    

 في توفر 
ً
رحلتهم إلى الضفة الشمالية من املتوسط فهم يتوجهون نحو سوق العمل الليبي، هذا التوجه كان سببا
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 من البطالة ب
ً
 ين الليبيين الذين لم يكن لهم مانع في امتهان تلك ألاعمالألايدي العاملة ورخصها، وهو ما افرز نوعا

هذا من جهة ومن جهة أخرى وجد املهربين في امتهان تهريب البشر وسيلة سريعة للكسب، ما دفع الكثيرين لترك 

اع فمقاعد الدراسة والوظيفة ألنهم يرون إنها لم تعد تكفي تأمين متطلباتهم ألاساسية في ظل انعدام السيولة وارت

 ألاسعار املستمر الذي تشهده ليبيا.

مركز موزعة بكل ليبيا فترة طويلة يكلف  00وألاثر ألاخر إن بقاء املهاجرين بمراكز إلايواء والبالغ عددها    

الخزينة الليبية أموال طائلة في فترة يعاني فيها الاقتصاد الليبي من وضع متدهور، فهم بحاجة للطعام وامللبس 

مكتب الدراسات ت التي بمقدور الدولة الليبية تقديمها لهم. وقد أوضح بهذا الشأن مدير وبعض العالجا

ن غير الترهوني، " إن وجود املهاجري ي، هانيالليب الاقتصاديللتطوير  يباملجلس الوطن الانسانيةوالسياسات 

مليون دينار سنوًيا إعاشة فقط، باإلضافة  03خزينة الدولة الليبية أكثر من  يكلفمراكز إلايواء  يالشرعيين ف

تقوم بالحراسة فى معسكرات  التيملصاريف توفير ألادوية والعالج والتنقل واملواصالت، والقوة ألامنية 

 (0392ديسمبر  02مليون سنويا على املهاجرين في  مراكز إلايواء، 03".)ليبيا تنفق إلايواء

ة على مومعظم هذا املبلغ هو ديون متراكر مليون دوال  22.2ويصل إلى حوالي  0392رتفع هذا املبلغ في العام لي   

 (0392 ي،ميس خال)الخاصة. وإلاعاشةشركات التمويل 

 ألاثار ألامنية: 

واعه، نفي ظل الوضع ألامني املتدهور وغياب حماية تامة للحدود الليبية، ازدادت أعمال التهريب بمختلف أ    

وتمكن املهاجرين من التنقل بكل سهولة ودون إي رقابة، ما ساهم في انتشار مختلف أنواع الجريمة، حيث تم 

استخدام املهاجرين في مصانع الخمور وتجارة املخدرات، وشكل بعض املهاجرين عصابات للحرابة على الطرق 

ر ين املدن الليبية، وتم الاستيالء على الكثيالصحراوية قاموا من خاللها بأعمال خطف وسطو على املسافرين ب

من الوثائق الرسمية وتزويرها والحصول على وثائق اثبات هوية بأنهم من ليبيا، وأيضا ثبت انضمام البعض منهم 

ضمن بعض التشكيالت إلارهابية الدولية وذلك لوقوعهم في ايدي عصابات دولية مهربة للبشر. والاسوا تسلل 

 (0392يبيا ضمن موجات املهاجرين )الكميش ي،إلارهابيين إلى ل

 آلاثار الاجتماعية:

دخول املهاجرون إلى ليبيا واستقرارهم ببعض املدن وخاصة بالجنوب الليبي، نتج عنه العديد من املشاكل التي    

 منها.)لليبي و املجتمع بامن الاختالل الاجتماعي  اخلقت نوعً يواجهها املجتمع الليبي على املدى القريب والبعيد، و 

 :( 0391الدالي،  -م0332الدويبي، 

صحية لاالقديمة املستهلكة وغير  ألاحياءفي أحياء هامشية مثل  باإلقامةقانونيين الملهاجرين غير اتواجد  سبب

 للسكان وغير املالئمة 
ً
ذلك إلى  إضافة ،املعدية والعادات الوافدة على املجتمع الليبي ألامراضالنتشار فرصا

ا يتم خاصة عندم ،إلى أحداث عنيفة ىدأألامر الذي  ،ع القيم مع الوافدانقطة لالحتكاك الثقافي وصر  تتشكل

 .الجامعة للسكانالتعدي على منظومة القيم 
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املتحدة في  ألاممبتدخل منظمة  ،تستغله القوى الكبرى ي سياس  تواجد املهاجرين غير القانونيين إلى منحىً  ادى

 . إلانسانحقوق لالشؤون الداخلية لليبيا حماية 

 مسيئةاملهاجرين في عدد من املدن والقرى الليبية مهن ممارسة
ً
 ،ملتجولينظاهرة التسول والباعة ا :في املجتمع منها ا

  0332سنة  منذف
ً
 ي.بوهي انعكاس سيئ على املجتمع اللي ،تم ترحيل ازيد من مائة وثمانية وستين متسوال

 الان املهاجر غير 
ً
 ع الليبي.ال تتناسب واملجتم بخلفيات اجتماعية وتربوية وسلوكية وصحية قانوني يأتي محمال

يطالب  في بروكسل ألاوروبي الاتحادالليبية جعل  ألاراض يمهاجر غير قانوني على  أالفمن سبعة  أزيدان تواجد  

 ة .الليبي ألاراض يبإقامة معسكرات دائمة للمهاجرين في 

دخلوا في ف ،ذكور فيها بالنسبة لعدد الارتفاع عدد إلاناث  معفي املدن والقرى الليبية  ألافارقةوجود املهاجرين 

ون فخلفوا أبناء من أباء غير ليبين بد والعيش لفترة مؤقتة إلاقامةحق  واج بالليبيات حتى يضمناعملية الزو 

أوراق ثبوتية، وهو ما ستكون له أثار على املجتمع الليبي على املدى البعيد، خاصة مع تضارب القرارات الخاصة 

 بأبناء الليبيات املتزوجات من اجانب.

الليبي،  الساحل حصول املهاجرين على أوراق ثبوتية ليبية مزورة استخدموها للتنقل بين املدن للوصول إلى

رافقها تالعب بالرقم الوطني الليبي والذي ترتبت عليه آثار أمنية وسياسية على ليبيا، حيث تحصل البعض على 

جوازات سفر ليبية تم استخدامها من طرفهم ما سبب لليبيا أزمات مع بعض الدول، ودفعتها التخاذ إجراءات 

 شيرة الليبيين.    إليها منها فرض التأ نصارمة حيال دخول الليبيي

غير املتوقع والذي يعد الخطر ألاخر الذي اصبحت تواجهه ليبيا هو هجرة الشباب الليبي التي اصبحت  روآلاث

تورق حال العائالت الليبية متخذين من رحلة أولئك املهاجرين قدوة لهم، وهو ما يسهم في إفراغ البالد من 

 شريحة مهمة من مواردها البشرية.

شاب وشابة ليبية بشأن موقفهم من الهجرة  0290ففي استبيان قام به موقع "هنا ليبيا" منشور شارك به   

يرفضونها، وعللوا دوافع ذلك إلى: الوضع  %01من الشباب الليبي يرغبون في الهجرة مقابل  %29كشف ان 

افة لحالة على تأمين احتياجاتهم، باإلض املتردي في ليبيا وما ترتب عليه من غالء املعيشة وعدم القدرة الاقتصادي

التي تمر بها ليبيا، مع وجود عدد بسيط ممن شاركوا في الاستبيان ارجعوا رغبتهم في الهجرة  الاستقرارعدم 

 ألسباب فكرية.

وفي دراسة ميدانية على عينة من الشباب الليبي املهاجرين وأسباب هجرتهم لفاطمة ارفيدة، تبين انه وبنسبة   

من العينة انهم توافقوا في الدافع ألاول لهجرتهم وهو رغبتهم في الحصول على عمل مناسب، ثم ترافقت  933%

 اخرى بين عدم اهتمام الحكومات املتع
ً
بلهم اقبة في ليبيا بالشباب، والسعي لتأمين مستقمع السبب ألاول أسبابا

ومستقبل عائالتهم باإلضافة لرغبة البعض بناء ثقافة شخصية في جميع مناحي الحياة والاستفادة من التطور 

 (0392العلمي الذي وصلت له الدول. )ارفيدة،

راغ البالد على ليبيا أبرزها إف هجرة الشباب الليبي بهذا الشكل تكون لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة

 من الشباب والذي يترتب عليه : 
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نقص الكفاءات العلمية داخل املجتمع الليبي ألن معظم الذين هاجروا من حملت الشهادات العلمية وبعضهم 

 يحملون شهادات علمية عالية.

 حدوث خلل في تركيب السكان.

 ضعف العالقات ألاسرية وتفككها بهجرة أبنائها.
 

 املحور الرابع: إلاجراءات واملقترحات ملواجهة الهجرة غير القانونية
 

كر أن ليبيا دولة جامعة بين دولة مستقبلة ومرسلة ودولة عبور والن آلاثار املترتبة عليها كثيرة    
ُ
كما سبق وإن ذ

 فان إجراءات مواجهتها للهجرة غير القانونية واملقترحات متنوعة وعديدة ومنها:  

:
ً
 بصفتها دولة استقبال وعبور عليها العمل وفق ألاتي:   أوال

 العمل على تنظيم وضبط الاستراتيجيات ألامنية والتي تشمل: تأمين الحدود البرية والبحرية، وذلك عبر 
ً
ميدانيا

اعتماد دوريات أمنية متواصلة مستعملة تقنيات حديثة من طيران مسير، وأجهزة رصد متطورة، واعتماد نقاط 

 حدودية مزودة بفرق أمنية كاملة الاحتياجات من أجهزة اتصاالت وغرف إيواء ومركبات صحراوية.

تكثيف التعاون مع دول الجوار ألجل العمل املشترك للسيطرة على الهجرة غير القانونية، وذلك باملشاركة في 

جرة، ، وتتبع عمل شبكات الهحراسة الحدود، والتعهد بااللتزام بتحمل تكاليف ترحيل مهاجريهم إلى بلدانهم

ويكون ذلك بالتواجد في املناطق املصدرة ومناطق العبور، إلنشاء قاعدة بيانات عن تلك الشبكات ورصد 

تحركاتهم من البلد املصدرة إلى أخر نقطة وصول، ووضع قانون يحوي الئحة تنفيذية تنظم الخطوات الواجب 

 .إتباعها من اجل مكافحة الهجرة غير القانونية

تعزيز التعاون الدولي ملواجهة الهجرة وتعهد الدول بتقديم املساعدة لليبيا ملواجهة الهجرة وتزويدها بما تحتاجه 

 من إمكانيات حديثة تساعد في الحد من الظاهرة. 

: بصفتها دولة مرسلة بعدما تزايدت هجرة الليبيين على مدى العشر سنوات املاضية عليها القيام بــــــــ
ً
 ــ: ـثانيا

التركيز على التربية على حب الوطن لتحفيز الشباب على التعلق بوطنهم، ورفع الوعي عن الهجرة وما تخلفه من 

 تأثيرات في املجتمع من خالل املناهج الدراسية والتوعية عبر وسائل إلاعالم املختلفة بالهجرة ومخاطرها.

ون، قديم احتياجاتهم حتى ال تكون الهجرة بديل ملا يحتاجدعم التنمية املحلية، والاهتمام باملؤهالت الشبابية وت

وذلك من خالل دعم الشباب بتوفير فرص عمل لهم وبأجور مناسبة، وفي حال عدم وجودها توفير بدائل ايجابية 

 لهم كالتشجيع على الاستثمار ودعم مشاريعهم.

 ة.ل السياس ي واعتالء املناصب بالدولإشراك الشباب في بناء الدولة بفتح املجال أمامهم باملشاركة في العم

 والتوصيات: تالاستنتاجا

ظاهرة الهجرة تعددت فيها الكتابات بمختلف أشكالها وهي وان عالجت املشكلة من زوايا مختلفة إال أنها متقاربة، 

فاألسباب الدافعة للهجرة هي ذاتها بمعظم الدول، ولكن ربما تختلف أولوياتها من دولة إلى أخرى وكذلك آلاثار 
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ومن خالل معالجة الدراسة لهذا املوضوع توصلت إلى  التي تخلفها بالدول املرسلة واملستقبلة ودول العبور،

 النتائج آلاتية: 

الهجرة غير القانونية هي نوع من أنواع الهجرة فرضتها دوافع اقتصادية واجتماعية وأمنية وتعليمية، يغادر  -9

 من خاللها املهاجر موطنه ألاصلي خلسة أو تسلال دون إجراءات رسمية.

مع انتشار شبكات تهريب البشر والحدود غير املؤمنة،  الاقتصاديوالوضع تدهور الوضع ألامني في ليبيا  -0

وكذلك املوقع الجغرافي املناسب ساهم في تزايد توجه املهاجرين نحوها في هجرة غير قانونية خالل الفترة 

، وهو ما تبين من خالل تزايد أعداد املرحلين إلى بلدانهم بعد إحباط محاولة 0303-0399املمتدة من 

 هجرتهم.

رة غير القانونية أثار سياسية على ليبيا ترتب عنها تدخل دولي في شأنها الداخلي واتهامها بانتهاكات خلفت الهج -0

 لحقوق إلانسان.

 في وجود اسر بدون معيل ما كان له  -2
ً
دخول مهاجرين غير قانونين إلى ليبيا وزواجهم من الليبيات كان سببا

 باملجتمع.  ئألاثر السي

 وبالتالي قلت فرص العمل أمام بعض الشباب الذين يمارسون بعض الحرف اليدوية.رخص ألايدي العاملة  -2

استغالل بعض املهاجرين واستخدامهم ضمن التشكيالت املسلحة التي يتقاتل بها الليبيين بين بعضهم  -2

 زهيدة مقارنة بما يتقاضه الليبيين املنظمين لتلك التشكيالت. 
ً
 البعض ومنحهم أجورا

ة، قتصاديالا، وتدهور الوضع ألامني وتردي الحالة الاستقراري ليبيا وما ترتب عليه من عدم الصراع املسلح ف -2

 دوافع جعلت الشباب الليبي يرى في الهجرة بطريقة غير قانونية هي السبيل للخالص مما هو فيه بوطنه.

 التوصيات: 

ا أو الذين اجانب مقيمين بليبيسن تشريع ليبي والتأكيد على تطبيقه يجرم املتاجرين بالبشر ليبين او  -9

 يقومون بإدخال املهاجرين وإيؤاهم ثم ترحيلهم عبر البحر.

تكثيف الحمالت إلاعالمية املرئية واملسموعة واملكتوبة، وعقد الندوات واملنتديات بالجامعات الليبية  -0

جرة، وتعرف بأخطار الهوإلادارات العامة واملراكز البحثية تهدف إلى توعية الرأي العام خاصة فئة الشباب، 

 وما تسببه من أضرار متنوعة اجتماعية واقتصادية وصحية وأمنية.

توفير فرص العمل للشباب الليبي بالقطاع العام والخاص ودعمهم بفتح مشاريع خاصة بهم، وإشراكهم في  -0

 التحول السياس ي الحاصل في ليبيا.  

ي تعاني من ظاهرة الهجرة، بعقد لقاءات دورية لتبادل التعاون الوثيق بين ألاجهزة ألامنية لكافة الدول الت -2

 املعلومات ملعرفة املتغيرات التي تطرا على هذه الظاهرة ومتابعتها.

تبني الدول املصدرة للهجرة سياسة اقتصادية تعتمد على إحداث تنمية حقيقية تساهم مساهمة فاعلة في  -2

 ي للهجرة.القضاء على البطالة والفقر والتي تعتبر السبب الرئيس 
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في البلدان  قرارالاستتبني رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة تنظر إلى التنمية كإستراتيجية لألمن والسالم و  -2

 املصدرة للهجرة.

 .رالاستقراالعمل على مكافحة ممارسات الفساد والظلم وتحقيق العدالة الاجتماعية لتحقيق نوع من  -2

 املراجع:

 : الكتب
ً
 أوال

 (، الهجرة غير الشرعية إلى اوروبا عبر بلدان املغرب العربي، طرابلس: ليبيا، منشورات الجامعة املغاربية. 0332الحوات، علي ) .9

(  الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا الابعاد والتداعيات، ليبيا، مركز البحوث والدراسات 0392الدويبي، عبدالسالم بشير) .0

 إلافريقية.

  .تجمع دول الساحل والصحراء، القاهرة، سلسلة دراسات مصرية(، 0339)عودة، عبد امللك .0

(، الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر بلدان املغرب العربي، طرابلس، املركز الليبي للمحفوظات 0390الغرياني، هاجر سعد) .2

 . 0390والدراسات التاريخية

الشركة العامة  ،ألافريقي، منشورات مركز البحوث والدراسات ألافريقية  طرابلس الاتحاد (،0393) لبشير علياالكوت،  .2

 .0393 ،للورق والطباعة

دار  ،السياسة الخارجية الليبية تجاه أفريقيا غير العربية منذ انتهاء الحرب الباردة، القاهرة (،0330)، عبد املجيدتالكو  .2

 .النهضة

 ثانيا: رسائل املاجستير

(، رسالة ماجستير، جامعة 0392-0399(، الهجرة غير الشرعية وأثرها على ألامن القومي الليبي)0391 دمحم )أبوزيد، حمد أدمحم .9

 الشرق ألاوسط، كلية العلوم وآلاداب.

 ليبيا انموذجا، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاستر في العلوم-(، الانفالت ألامني في النظم السياسية العربية0392زيدي، نسمة ) .0

 سية، جامعة دمحم خضر بسكرة الجزائر.السيا

: الندوات والورش
ً
 ثالثا

(، الهجرة غير القانونية من خالل التشريعات الوطنية واملواثيق الدولية، مجلة دفاتر السياسة 0399التميمي، دمحم رضا ) .9

 والقانون، العدد الرابع يناير، الجزائر.

الاجتماعية للهجرة، ورشة عمل حول الهجرة الغير شرعية، طرابلس، أكاديمية ، ألابعاد (0332)عبد السالم بشير الدويبي،  .0

 .الدراسات العليا

 ،واملمارسات، ندوة مكافحة الهجرة غير املشروعة ألانماطظاهرة الهجرة غير املشروعة: (، 0393) احمد عبد العزيز ألاصفر، .0

 الرياض.ألامنية، جامعة نايف العربية للعلوم 

(، املشاكل الاجتماعية والقانونية للهجرة غير الشرعية، ورقة عمل قدمت في ورشة عمل 0332املجيد ) كارة، مصطفى عبد .2

 حول الهجرة غير الشرعية، ألاكاديمية الليبية طرابلس.

: املجالت والصحف
ً
 رابعا

ن نة من الشباب املهاجريألاسباب والنتائج دراسة ميدانية على عي-(، هجرة الشباب الليبي للخارج0392ارفيدة، فاطمة دمحم ) .9

 خارج ليبيا، مجلة كلية ألاداب، جامعة مصراتة، ليبيا، العدد العاشر.

 -النصر-(، هجرة ألافارقة إلى اوروبا دراسة تحليلية ملعسكرات ايواء املهاجرين في ليبيا )قنفودة0303الدالي، الهادي املبروك ) .0

 ة، العدد ألاول.الاقتصادية وإلاستراتيجية، املركز الليبي للبحوث الاقتصاديالخمس(، مجلة البحوث 
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تقرير حول انتهاكات حقوق إلانسان ضد املهاجرين في ليبيا، بعثة ألامم املتحدة للدعم في ليبيا، مفوضية ألامم املتحدة  .0

 . 0392ديسمبر  90السامية لحقوق إلانسان، 

       الدولية للهجرة، على املوقع ، املنظمة 0303تقرير الهجرة في العالم لعام  .2

//publications.iom.int/system/files/pdf/2020 

: شبكة املعلومات الدولية
ً
 خامسا

 0392فبراير  02مليون دوالر على مراكز املهاجرين ،  22أحمد الخميس ي ، ليبيا تنفق  .9

، ليبيا املستقبل على 0392-2-90احالم دمحم الكيش ي، الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا بين حساسية املوقف وعبثية املواجهة،  .0

 www.libya-al-mostakbal.org/top/23123/املوقع 

 ع، مركز كارينغي للشرق ألاوسط، على املوق0390أكتوبر  92بيتر كول، فوض ى خطوط الحدود؟ تأمين حدود ليبيا،  .0

i. https://carnegie- mec.org/2012/10/18 

 ، على املوقع0392، اكتوبر 90200جبريل العبيدي، ليبيا ومخطط توطين املهاجرين، صحيفة الشرق ألاوسط  العدد  .2

i. https://aawsat.com/home/article/750011/ 

-www.libya.al، ليبيا املستقبل   على املوقع   0392-93-0فتحي سالم ابو زخار، محاوالت توطين املهاجرين بليبيا،  .2

mostakbal.org/95/7344 

  https://www.noonpost.com/content/16517على املوقع  ألاوروبي بتوطين الالجئين في ليبيا الاتحادهل يفلح ، عائد عميرة .2

 ewan Libya.ly/news، ايون ليبيا على املوقع 0392يناير 0ألاعلى ربحا لشبكات التهريب في ليبيا،  0392العام  .2

 ، صحيفة الشروق على املوقع0392يناير  90ماافيا الاتجار بالبشر في ليبيا املخاطر والتحديات،  .2

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=13012018 ، 

، على 0392يوليو  93، مجلة الوطن، رئيس البرملان ألاوروبي : ليبيا ضحية الهجرة غير الشرعية .1

 http://alwatan.com/details/271433املوقع

، على املوقع 0392اغسطس  92هاجرون وراء انتشار ألامراض في ليبيا، بوابة إفريقيا إلاخبارية، وزارة الصحة، امل .93

https://www.afrigatenews.net/article 

 https://www.alquds.co.uk ، على املوقع0392اغسطس  02مسؤول ليبي املهاجرون وراء انتشار ألامراض في البالد،  .99

 على املهاجرين في 03ليبيا تنفق  .90
ً
على املوقع                                          0392ديسمبر  02مراكز إلايواء،  مليون سنويا

https://www.youm7.com/story 

 

 

 

 

 

 

https://www.noonpost.com/content/16517
https://www.noonpost.com/content/16517
http://alwatan.com/details/271433
https://www.afrigatenews.net/article
https://www.alquds.co.uk/


   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  445  - 

 

 كريم يوسف. ط.د

 

 املغرب  -التربية والتعليم رة اإطار بوز 

 Yousssefk8@gmail.com: البريد الالكتروني

 (الحقوقية املقاربة إلى ألامنية املقاربة من الهجرة: تدفقات وتدبير  املغرب)
 

 :امللخص
 

 أمنية  مقاربة نم،في تدبيره للهجرة،  ينتقل املغرب جعلت التي والسياقات ألابعاد تحليل إلى الدراسة هذه تسعى

 مع فعال لتضامن وتؤسس املهاجرين حقوق  تحمي  جديدة مقاربة إلى ،تشكل جزءا من الاستراتيجية ألاوروبية

 الوقائعو  وألاشكال الراهنة، الدولية واملستجدات الاجتماعية الديناميكيات ضوء على ،وذلك إلافريقية القارة

 من تزايدام عددا أن في أنتجت وضعا جديدا تمثل، والتي عموما املتوسط منطقة في الهجرة عرفتها التي الجديدة

 كما عبور،و  استقبال ودول  هجرة دول  تنميتها، مستوى  عن النظر بغض اليوم، تعد أصبحت املتوسطية البلدان

 .للمهاجرين الدائم الاستقرارو  للجوء أرضا بدوره أصبح الذي للمغرب بالنسبة  الحال هو

 إفريقيا -أوروبا -الحقوقية املقاربة - ألامنية املقاربة -املغرب -الهجرة :مفتاحية كلمات
 

   نبذة تعريفية عن الباحث:
 

 أكثر جرةاله موضوع في له نشرت الهجرة، قضايا في متخصص السياسية، والعلوم الدولية العالقات في باحث

 املواقعو  الصحف في املقاالت من عدد له نشرت. والدولية العربية املحكمة املجالت في علمية دراسات عشر من

 محكم أيضا وهو والخارج، الداخل في العلمية املؤتمرات من العديد في شارك كما. املختلفة إلالكترونية واملجالت

 تابك الهجرة مجال في مؤلفاته أهم من. الهجرة وقضايا الدولية بالعالقات املهتمة املجالت من العديد لدى

 كتابين تأليف في املشاركة جانب إلى ،"نموذجا املغرب املتوسط، ألابيض البحر في الهجرة تحوالت:" بعنوان

 املوضوع نفس حول  جماعيين
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 مقدمة : 

لقد كان للسياسات املتشددة في مجال الهجرة ببلدان شمال املتوسط تبعات مباشرة على البلدان الواقعة    

جنوب الضفة مثل بلدان شمال أفريقيا. فبعد الانتقاد الشديد والضغوطات الاوروبية  املتواصلة عليها لوقف 

ة مع غرب العربي في اتفاقيات أمنية ثنائيالهجرة غير القانونية التي تتم عبر حدودها وأراضيها، انخرطت دول امل

ألاوروبي، وسارعت إلى سن تشريعات وضوابط قانونية، تهدف في مجملها إلى محاولة بسط رقابتها  الاتحاددول 

على هذه الظاهرة، وذلك كرافد من روافد تجسيد سيادتها على إقليمها وعلى كل من يقيم فوقه من املواطنين أو 

 ألاجانب.

منية من خالل توقيعه اتفاقيات إعادة قبول وترحيل املهاجرين املغرب في شراك هذه السياسية ألا وقد وقع 

، 0330من جهة، ومن خالل سن قانون جديد سنة  (les accords de réadmissionمع عدد من الدول ألاوروبية)

م في وضعه الهاجس ألامني، ما فوت عليه ألاخذ بعين الاعتبار الجوانب الاج
ّ
 نسانيةالاتماعية والثقافية و تحك

 للمهاجرين أو للمقيمين ألاجانب )املبحث ألاول( .

(، ساهم أيضا في تسهيل عملية انتقال passage incontournableغير أن موقع املغرب القريب من أوروبا )

لهجرة، ا مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء إلى الضفة الشمالية للمتوسط. وبحكم التحوالت املتسارعة لظاهرة

وألاوضاع التي تعرفها بعض الدول إلافريقية، يضطر عدد من مواطنيها إلى الهجرة نحو املغرب إما بصفة شرعية 

أو غير شرعية. وقد أدى هذا الواقع الجديد إلى تغيير طال وصف املغرب، حيث كان يشكل في السابق محطة 

 استقرار وإقامة. عبور إلى أوروبا، قبل أن يتحول في الوقت الراهن إلى بلد

وفي مواجهة هذه الوضعية التاريخية غير املسبوقة، وجد املغرب نفسه في مواجهة تحديات خارجية مرتبطة  

بتدبير عالقاته مع دول الجوار من افريقيا جنوب الصحراء، ومع املنظمات والهيئات الحقوقية الدولية املتابعة 

ملعالجة القضايا ذات ألابعاد املتعددة والخيوط املتداخلة التي ملوضوع الهجرة واللجوء، ونهج أحسن الخيارات 

تتفرع عنها. وفي الوقت الذي اختارت فيه دول أخرى أن تبقي قضية الهجرة رهينة ملقاربة أمنية ضيقة، انتقل 

املغرب من مقاربة تجرم الهجرة إلى اعتماد مقاربة جديدة تحترم الالتزامات الدولية للمغرب وتراعي حقوق 

 املهاجرين القادمين من افريقيا جنوب الصحراء)املبحث الثاني(.

 شمال-املبحث ألاول: تدبير الهجرة في إطار عالقات جنوب

بي، و بية والتضييقات املشددة لشروط الدخول وإلاقامة بالفضاء ألاور و ساهمت سياسة إغالق ألابواب ألاور 

 تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل كبير والتي مثلتوالشروط املجحفة ملنح التأشيرة ومراقبة الحدود، في 

وبالتالي أصبحت ظاهرة الهجرة في منطقة البحر ألابيض املتوسط تمثل قضية  .الرد الطبيعي لهذا الوضع

 متشعبة ذات إشكاليات متعددة وشديدة الحساسية، بل إنها أصبحت عقدة العقد بين شمال املتوسط وجنوبه.
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 دول  نم الكثير، حاولت املصدرة بالبلدان الاستقرارو  التنمية تدعم شمولية مقاربةإطار وبدل معالجتها في 

 ولوج ملنع لوحدها، الظاهرة تبعات مواجهة مسؤولية املتوسط ألابيض البحر جنوب دول  تحميل الشمال

 ألاوربية وطاتللضغ ونتيجة .والردعية ألامنية الجوانب في الظاهرة مقاربة الختزال السعي مع ترابها، إلى املهاجرين

 في وطنية اتتشريع خالل من ألاوروبي املنطق تبني إلى ، ومنها املغرب،املتوسطي الجنوب دول  اضطرت املتزايدة،

 .)الفقرة ألاولى(الحقوقي املعطى حساب على ألامني للمعطى ألاهمية تعطي الهجرة مجال

 أبرمت افإنه منفرد، بشكل الظاهرة مواجهة على تقدر لن أنها تدرك املتوسط ألابيض البحر شمال دول  وألن

 ميدان في يالتعاون للتدبير إقليمية تجمعات إطار في أو ألاطراف متعدد أو ثنائي إطار في الاتفاقياتا من مجموعة

 أن باملغر  على باو أور  من القريب الجغرافي املوقع فرض وقد .العبور  دول  أو املهاجرين مصدر الدول  مع الهجرة

 وإعادة والعبور  ألاشخاص تنقل بشأن اتفاقا إسبانيا مع وقع حين ،9110 سنة منذ السياسة تلك في نخرطي

، تلته بعد ذلك اتفاقيات ثنائية مماثلة مع عدد من الدول قانونية غير بصفة دخلوا الذين ألاجانب قبول 

 ألاوروبية )الفقرة الثانية(ألاوروبية، فيما يعكس انخراطا مغربيا في الاستراتيجية ألامنية 

  26.20للقانون  الامنية بعادألاالفقرة ألاولى: 

 الاعتبار عينب يأخذ تاريخي سياق في أوال خرج متميزة، فهو سياقات في وضعالتشريع املغربي  إن القول  يمكن

 ريعالتش هذه أن كما. وعبور  استقبال بلدان ،تصبح بدورها أن قبل للهجرة، مصدرة ةدول فقط املغرب هو أن

 جغرافياالديكتاتورية  اخارجية فرضته أطراف خرج إلرضاء بل وصادقة ، مجتمعية عميقة لحاجة تلبية أتي لم

 ألمننة وبيألاور  النموذج تصدير بمعنى. املجال هذا في ألاوروبية والتشريعات تماش ىي الوطني هتشريع بجعل ،

 بيو ألاور  الضغط مثل وقد .إفريقيا شمال من تبدأ (l’Europe forteresse) القلعة باو أور  وجعل وتجريمها الهجرة

 وريةالد رئاستها أثناء إسبانيا طالبت، حيث التحول  هذه تجليات أولى 0330خالل قمة اشبيلية سنة  املغرب على

 املساعدات من والحرمان اقتصاديةبفرض عقوبات  ،"الحزب الشعبي" حكومة عهد في ألاوروبي لالتحاد

 القمة عقد دريدم وربطت .الحدود مراقبة في كاف بشكل تتعاون  ال أو تتهاون  التي للدول  بالنسبة املالية واملعونات

 التزام بمدى 0339 سنة "اليوسفي الرحمن عبد"و "أثنار ماريا خوس ي" البلدين حكومتي رئيس ي بين السنوية

 املجلس ورةد رئيس) الاسباني الخيار تتبن لم اشبيلية قمة كانت وإذا وشبكات التهجير. الهجرة بمحاربة املغرب

آلية قانونية جديدة تحاول  0330أفرزت سنة  على املغرب الضغوطات املتكررة لالتحاد ألاوروبي،فإن ( ألاوروبي

م الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رق 30-30أن تساير الضوابط القانونية لفضاء شنغن، ويتعلق ألامر بقانون 

 ،واملتعلق بدخول وإقامة ألاجانب في اململكة املغربية وبالهجرة غير الشرعية.  0330نونبر  99بتاريخ  912.30.9

 قانون  أنتج الذي نفسه هو 30-30 القانون  خرجأ الذي الزمني السياقنقطة أخرى يجب إلاشارة إليها، وهي أن 

 بين يحمل ماوإن اعتباطيا، ليس القانونين هذين ميالد بين التزامن هذا أن ونرى  إلارهاب، بمكافحة املتعلق 30-30

 ووضع ألامني، امليزان بمقياس إلارهاب بمنزلة شبيهة بمنزلة الهجرة إنزال مفادها دقيقة أمنية دالالت يديه

 نعتقد لهذا .الراهنة ألامنية بالعقائد املتشبعة والقانونية السياسية آلاليات من ترسانة رحمة تحت الظاهرتين
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 ألاجانب وإقامة بدخول  املتعلق القانون  بها أتى التي املقتضيات بعض بفهم كفيل املدخل هذا استحضار أن

 .غير املشروعة وبالهجرة املغربية باململكة

 هذه نصي كما البالد، لدخول  ألاجانب قبل من استيفاؤها ينبغي شكلية إجراءات على  30-30انون الق نصيو 

 النص اذه منحيو  معينة، شروط وفق لألجانب إلاقامة تصاريح من مختلفة أنواع منح إمكانية على أيضاانون الق

"  أو "الدولة أمن"  و" العام النظام" قبيل من مصطلحات امستخدم إلادارية للسلطات كبيرة تقديرية سلطة

 غير ةالهجر  مكافحة على عام بشكل القانوني النص هذه ركزيو  املفاهيم، لهذه دقيق تحديد دون " العام ألامن

 تجابةاس اعتمد هذا القانون  وألن. املهاجرين حقوق  حماية على ركزي مما أكثر وداخلها البالد خارج إلى الشرعية

 غير ةبصف ألاجانب وإقامة وخروج دخول  تجريم على يركز أمنيا نهجا عكسي هفإن ألاوروبي، الاتحاد لضغوطات

 .التسهيالت لهم يقدم أو يدعمهم من وكل البلدان هذه في شرعية

لتحديث ترسانته القانونية في مجال  مناسبة وإذا كان إصدار هذا القانون يشكل، بما ال يدع مجاال للشك،

إال أن مضمونه يثير تساؤالت جوهرية. ويبدو أن هذا القانون الذي   ،xxiالهجرة، والتي ترجع إلى عهد الحماية

يستجيب على ألاقل جزئيا، للضغوط الخارجية ينصهر في ظروف دولية وإقليمية تعتمد البعد ألامني على حساب 

 .xxiiالبعد الحقوقي

 ويتكرر ". مالعا النظام" أو" ألامن" بتهديد املتخذة إلاجراءات تبرر مختلفة فصول  في ألامني الخيار هذا ويظهر

 إلى ويفتقر معقدا النص تطبيق يجعل مما 20 ،23 ،02 02 ،09 ،92 ،92 ،2 الفصول  في الفكرة هذه عن التعبير

 تفسيرات إلى يؤدي قد مما واضح، تعريف ودون  غامضا العام النظام مفهوم يظل حيث. والوضوح الدقة

 حرية مثل لألجانب والاجتماعية ةالاقتصاديو  السياسية الحقوق  إلى إشارة أي النص يشمل ال كما. تعسفية

 الدولية الاتفاقية" في عليها املنصوص الحقوق  وباقي الصحة، في الحق عمالية، نقابات إلى الانتماء والرأي، التعبير

 يونيو 92 في عليها املصادقة البلدان أوائل من املغرب كان التي أسرهم وأفراد املهاجرين العمال جميع لحماية

9110 . 

 ؤونش مكتب خالل من وضعهم تثبيت املمكن من كان الذين الالجئين حقوق  على 30- 30 رقم القانون  أثر كما

 .(92 املادة) إلاقامة بحق يتعلق فيما خاصة ،(Bureau des réfugiés et apatrides)الجنسية الالجئين وعديمي

 في متعذر إجراء وهو ،(02 املادة) البالد دخول  رفض أعقاب في لجوء طالب إدخال إمكانية على القانون  وينص

 الترحيل من بيةاملغر  السلطات قبل من بهم املعترف لالجئين حمايةتوفير  على يضاأ القانون  وينص. العملي الواقع

 جئ،ال صفة اللجوء طالب منح الالجئين لشؤون العليا املفوضية قررت إن وحتى(. 01 املادة)الحدود إلى إلاعادة أو

 منهجي بشكل تصدر ال البلد هذا فسلطات. xxiiiالوكالة هذه من املمنوح الالجئ بوضع املغربية الدولة تعترف ال

 وهي إقامة، قةوثي يملكون  ال الذين الالجئون  يتمكن وال املفوضية، قبل من بهم املعترف لالجئين إقامة تصاريح

 بقةاملط الشروط نفس عليهم تنطبق حيث ، العمل سوق  إلى الوصول  من الحقوق، معظم على للحصول  الزمة

 .ألاجانب من غيرهم على
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 لقوانين اسعاو  انتشارا نشهد حيث ، واقعا وعمال،ألاوروبي املنطق يتبنى فهو التشريع هذا باعتماده املغرب إن

 في بهيلع أن ألاوروبي الاتحاد منه يريد الذي" الدركي"  بدور  القيام اتجاه في ويسير الهجرة، مجال في قمعية

 تدفق امقدمته في و للحدود، العابرة ألامنية املخاطر من القومي أمنه عن للدفاع ألامامي الخط وجعله املنطقة،

 .املهاجرين

 أن كما منية،ألا  املقاربة على جهودها تركز التي ألاوروبية الاستراتيجية إطار في يعمل املغرب أن يتضح وهكذا

 حاجة تفرضها ال التزامات هي واملؤسساتية، التشريعية التدابير هذه باتخاذه نفسه على وضعها التي الالتزامات

 دخول  عملن املتقدمة القلعة دور : دورين يلعب املغرب ستجعل سياسية ضرورة بل اقتصادية، حاجة أو مجتمعية

 اتفاقياتب معها املغرب ارتبط التي ألاوروبية الدول  من املطرودين لألجانب املستقبل ودور  أوروبا، إلى ألاجانب

 دودالح إلى أوروبا بلدان من بلد من سينتقلون  الذين ألاشخاص يقبل بأن ملزما أصبح حيث ،إعادة القبول 

أو اخترقوا السياج الحدودي الفاصل بين   املغربي التراب استعملوا ألاشخاص أولئك أن ثبت ما إذا املغربية

 أوروبا، كما سنرى بتفصيل في الفقرة املوالية. إلى للدخول  xxivمدينتي سبتة ومليلية املحتلتين

 الفقرة الثانية: ألابعاد ألامنية في اتفاقيات إعادة القبول  -

 اتفاقيات"ب أيضا تعرف( و les accords de réadmission)إلاعادة اتفاقيات من ألاساس ي الهدف يتمثل

 خصوصا تلك التي تقع على خط ألاوربية، الدول  بعض مع املغرب أبرمها التي، و "الحدود على ألاشخاص تحميل

 بصفة واجديناملت ألاشخاص تبادل عملية تسهيل على العمل في  ،وإيطاليا اسبانيا التماس مع تيارات الهجرة مثل

 شخاصألا بقبول  طرف كل يتعهد  تفاقياتالا هذه بواسطة أنه إذ . املتعاقدة ألاطراف تراب فوق  قانونية غير

 ويتم ،شنغن فضاء في عضو دولة تراب فوق  شرعية غير بطريقة يقيمون  أو سرية بطريقة ترابه غادروا الذين

ويوضح الجدول التالي مختلف اتفاقيات إعادة القبول التي .xxvعليهم القبض إلقاء بعد ألاصلي لبلدهم إعادتهم

  وقعها املغرب مع عدد من الدول ألاوروبية:

بين المغرب وبعض الدول االوربية القبولإعادةاتفاقيات الجدول رقم
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 و املغرب نبي الهجرة لتدبير إطارا الثنائية الاتفاقياتاهذه  تشكل هللكن السؤال الذي يطرح باستمرار هو 

 تصريفل قانوني إطار مجرد الثنائي الاتفاقي إلاطار هذا أن أم املشتركة، املسؤولية أساس على باو أور  دول  بعض

 حساب على الغربي الجنوب من باو أور  أمن  ضمان على يعمل دركي مجرد املغرب تجعل التي بيةو ألاور  املقاربات

 . مصالحه؟

 من هجرةال عرفتها التي التحوالت فإن إلاطار، هذا في املبذولة املجهودات كل من الرغم علىيمكن القول إنه 

 تحد نأ شأنها من الثنائي الاتفاقي النظام داخل عدة ثغرات وجود أفرزت قد وحجمها، ومكوناتها طبيعتها حيث

 .القبول  ادةإع اتفاقيات جميع في الوارد" الشرعي غير املهاجر" مفهوم بتعريف ألاول  النقد يتعلق. و فعاليته من

 واجبة ةإلاقام أو الدخول  شروط يستوفي ال شخص أي قبول  إعادة املعنية الدولة على ،الاتفاقياتا لهذه فوفقا

 اعأنو  بين تميز ال ألنها إشكالية" شخص أي" فكرة وتمثل .لها مستوفيا يعد لم أو املعنية الدولة أراض ي في التطبيق

 إلاعادة دمع مبدأ تقويض احتمالية مع املضيف البلد في قانوني غير وضع في أنفسهم يجدون  الذين املهاجرين

 لقبول ا إعادة سياسة تميز وال. اللجوء وطالبي الالجئين يحمي أن املفترض من الذي أساس ي بشكل القسرية

 .ذلك تحقون يس ال وممن القانوني وضعهم حماية يستحقون  ممن القانونية غير ألاوضاع في ألاجانب بين ألاوروبية

 لدوليا اللجوء قانون  ضوء على قانوني غير أمر وهو القبول  إعادة تشريعات على الغموض يخيم ذلك، على وعالوة

 على أو فرديةال املراجعة غياب في صحيح بشكل نفسه عن للتعبير فرصة أي" به املشتبه" للشخص يترك ال إذ

  .xxviلوضعه حدة على حالة كل أساس

 التركيز القبول  إعادة اتفاقيات هيكل على يخيم الذي إلانسان حقوق  يخص فيما القانوني الفراغ هذا ويعكس

 شاركت مبدأ على قائم النطاق واسع نهج حساب على الشرعية غير الهجرة إلدارة ألامنية الجوانب على املتزايد

وجها أوروبيا من أجل ت الاتفاقياتففي التجربة املغربية، بينت املمارسات املرتبطة بتفعيل بنود هذه ا .املسؤولية

 لمهاجرينل واملساطر القوانين على وضدا إجراءات أية وخارج واملباشر الفوري بالترحيل القبول  على املغرب إرغام

 انإلانس بحقوق  الخاصة وألاوروبية الدولية واملعاهدات املواثيق عليه تنص ما احترام دون ، و الغير دول  من

 .واملهاجرين

 إقدام  ،0390 في التنفيذ حيز دخل،و 9110 /90/0الذي تم توقيعه في   فمثال يتيح الاتفاق املغربي الاسباني 

 ذاوه انونية،ق غير بطريقة املغرب من إقليمها يدخلون  نالذي هاجرينللم الفوري الترحيل على الاسبانية الشرطة
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 جنوب دول  من 992 بلغ املهاجرين، من هائال عددا فورا إرجاعها أثناءاسبانيا  به تذرعت الذيهو  القانوني إلاطار

اسبانيا بإصرارها على تفعيل هذا الاتفاق، عبر ارجاع فوري للمهاجرين الذين  . لكن0392 صيف في الصحراء

 الدافئة أو ساخنةال املياه فوق  بالترحيل اسبانيا في عليه يطلق والذي دخلوا ترابها انطالقا من ألاراض ي املغربية،

 (devoluciones en caliente )،  ألاوروبية الاتفاقية تمنعه الذي الجماعي الترحيل منع وقاعدة مبدأ تخرق 

 هةمواج وطنية في قضائية هيئة أمام وحقيقي فعلي طعن في بالحق املتعلقة 90 املادة تنتهك كما وملحقاتها،

 بعدم سبانياإ معا يلزمان ألاوروبي والقانون  للجوء العالمي القانون  أن كما .القوانين بإنفاذ املكلفين املوظفين

 في ياإيطال فيه ضلعت قد كانت ما وهو سيئة، معاملة فيه يلقوا أن يمكن مكان إلى الجئين أو مهاجرين إعادة

 xxviiليبيا نحو قسري  بشكل مهاجرين أعادت بعدما إلانسان، لحقوق  ألاوروبية املحكمة حسب ،0390 ديسمبر

 من كان الذيو  ،يناقض التزاماته الدولية في مجال حقوق الانسان،xxviiiكما أن املغرب بقبوله هذا إلاجراء .

 اتفاقية وهي ،9113 لسنة أسرهم وأفراد املهاجرين العمال حقوق  اتفاقية على وصادقت وقعت التي الدول  أوائل

 وإسبانيا املغرب بين 9110 لسنة إلاطار والقانون  الترحيل بقبول  الفعل يجعل ما وهو .الجماعي الترحيل تمنع

 إلاقامة بلد ارواختي الحماية، أجل من والتنقل التنقل في املهاجرين وحريات حقوق  وينتهك الدولي للقانون  مخالفا

 بغض ائيةالقض واملراقبة والضمانة الحقيقية القانونية املساعدة في والحق الجماعي، الطرد ومنع الترحيل وعدم

 راملهاج للشخص إلاداري  الوضع عن النظر

 تحمل عن عجزه ظل في العبــور  بلد باعتباره 9110 في املوقع القبول  إعادة تفاقا تبنيفي  استمرار املغرب نإ

 بدخول  املتعلق 30 -30 قانون  ظل وفي ميين،االنظ غير للمهاجرين ةالاقتصاديو  وألامنية الاجتماعية التكلفة

 لجوء امنظ غياب إلى إضافة النظامية، غير الهجرة تجريم على ينص  الذي املغربية اململكة في ألاجانب وإقامة

، والقبول حدودال لتصدير مقنعة أوروبية سياسة، ال يمكن تفسيره إال باعتباره استمرارا في الانخراط في  فعلي

 رتعب مما أكثر ، ولصالح اسبانيا بشكل خاص،باو أور  لصالح( sous-traitance)من الباطن   ناولةامل بالقيام بدور 

،وهو  أساسا يةبو ألاور  املصالح املطاف نهاية في تخدم العملية ألن. املشتركة بين الطرفين للمصالح تقاطع عن

أساسا  بطةرتالتي يواجهها، وامل خارجيةال تحدياتوضع لم يعد مسموحا للمغرب أن يستمر فيه، بالنظر لحجم ال

، خصوصا مع جيرانه من افريقيا جنوب الصحراء. هذه العالقات التي يوليها املغرب الجوار دول  مع عالقاته بتدبير

 وبجن-جنوب وشراكة حيوي، إقليمي تكامل إطار فيأهمية خاصة بدليل صياغته لسياسة افريقية جديدة 

 ، كما سنرى في املبحث املوالي.تجلياتها أحد الهجرة تعد والتي وتضامنية، فعالة

 جنوب-بير الهجرة في إطار عالقات جنوباملبحث الثاني: تد

 بحريا رق الط مفترق  على يقع حيث والصحراء، واملحيط البحر بين استثنائي جغرافي بموقع املغرب يحظى

( Michel Rousset" )روس ي ميشال" ألاستاذ أكـدها استثنائية وهي والحضارات، الشعوب ملتقى وعلى وقاريا،

 البلد فهو.   Carrefour de la méditerranée"xxix: املتوسطية املنطقة طرق  مفترق "بـ املغرب وصف عندما

 صعبة وضعية كليش أصبح ،جغرافيا امتيازا يعتبر كان ماغير أن  .أوروبا من قربا ألاكثر واملغاربي والعربي إلافريقي
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 لصعيدا على للهجرة املرشحين مواطنيه مشاكل بتدبير فقط ليس مطالب فاملغرب. الهجرة مشاكل بروز مع

 نوبج إفريقيا من القادمين املهاجرين من أفواج لتدبير عنه معلن غير تحويال يتحمل أن عليه بل الوطني،

 التي يةالاجتماع إلاكراهات لتجاوز  كسبيل ظهرت التي جنوب – جنوب بالهجرة يعرب بات ما سياق في الصحراء

 قياإفري بين السياسية العالقات مركز في نفسه املغرب وجد وبذلك .ألاصلية بلدانهم في املهاجرون هؤالء يعيشها

 أشقائه مامأ التزاماته وكذا الشرعية، غير الهجرة مكافحة مجال في ألاوروبي الاتحاد تجاه اللتزاماته نظرا ،باو وأور 

 قاتالعال التي باتت تشهدها جديدةالدينامية ال ، وأخذا بعين الاعتبارالوضعية هذه مواجهة وفي .ألافارقة

 نسانيةالا، اختار املغرب مقاربة جديدة في مجال تدبير الهجرة تستحضر ألابعاد الحقوقية و إلافريقية -املغربية

 تتعلق مبادرة أي صلب في ألافريقية القارة يضع فعال لتضامن تؤسسللمهاجرين)الفقرة ألاولى(،و 

 )الفقرة الثانية(.بالهجرة

 ة واللجوء الفقرة ألاولى: سياسة جديدة في مجال الهجر 

لم يعد املغرب في الوقت الراهن بلدا النطالق املهاجرين أو عبورهم فحسب، بل أضحى أيضا بلد استقبال 

 ستقراراواستقرار. وقد ساهم مستوى نمو اململكة وموقعها الجغرافي املتميز داخل القارة إلافريقية فضال عن 

استقطاب موجات الهجرة. كما أن دستور اململكة يكفل  يفيها، ف الاجتماعية و ةالاقتصادي و السياسية ألاوضاع

ظر ح على ونص دوليا، عليها متعارف هي كما إلانسان بحقوق  املغرب التزام على شدد حيثحقوق املهاجرين، 

 .xxx"الانسانية بالكرامة حاطة أو مهينة أو إنسانية ال أو قاسية معاملةكل "

ثاني ألاول إنساني وال فقد خلفت هذه الوضعية إشكالية ذات بعدين:وأمام تزايد ألاعداد من هؤالء املهاجرين، 

قانوني، فاإلنساني يتمثل في الظروف التي يتواجد فيها املهاجرون وكيفية مواجهة أوضاعهم إنسانيا وأخالقيا، 

لتكفل اأما البعد القانوني فيتمثل في معاناة املصالح ألامنية من عمليات إبعادهم، خاصة في ظل رفض بلدانهم 

بعالجهم وإعالتهم، وما يصاحب ذلك من ظروف ضبطهم من طرف مصالح الشرطة القضائية وإخفاء هويتهم 

وجنسياتهم لكونهم ال يتوفرون على أية وثيقة إلثبات هويتهم. وقد دفعت هذه الوضعية بعض الهيئات الحقوقية 

ب الصحراء، ونجد في مقدمة هذه الهيئات باملغرب إلى الاهتمام بأوضاع املهاجرين القادمين من إفريقيا جنو 

 املجلس الوطني لحقوق إلانسان الذي أصدر تقريرا رسميا حول وضعية املهاجرين والالجئين باملغرب.

واملعنون ب"ألاجانب وحقوق  ،0390ففي تقريره املوضوعاتي حول وضعية املهاجرين والالجئين باملغرب سنة 

،اعتبر املجلس الوطني لحقوق إلانسان xxxiة في مجالي اللجوء والهجرة"إلانسان باملغرب: من أجل سياسة جديد

أن املقاربة القائمة على حقوق إلانسان سواء على املستوى الوطني أو الدولي تشكل البعد ألاساس ي والوحيد الذي 

ريا و عالوة على كونها بعدا ضر  ،من شأنه أن يضمن حقوق املهاجرين ألاساسية بغض النظر عن وضعهم إلاداري 

لبلورة سياسات في مجال هجرة طويلة املدى تضمن الحقوق وتتيح إمكانية التعايش الديمقراطي والتبادل املثمر 

 بين الثقافات والحضارات.

وما لبث العاهل املغربي أن أطلع على التقرير معطيا اشارة الانطالق ملباشرة صياغة سياسة جديدة في مجال  

يتعرض لها املغرب بخصوص ارتكابه النتهاكات جسيمة لحقوق املهاجرين من إفريقيا تبدد الاتهامات التي  ،الهجرة
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جنوب الصحراء، وتقدم البلد في صورة بلد يحترم آلاخر ومستقرا للمهاجرين في اطار القانون الذي يتطابق مع 

 ونيا.رف عليها كاملعايير الدولية ويحترم التزاماته في مجال النهوض بحقوق إلانسان وحمايتها كما هي متعا

،والتي 0392ولتفعيل هذه السياسة الجديدة، تمت بلورة الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء في دجنبر 

والحقوقية من خالل اعتبار وجود مواطنين من بلدان إفريقية جنوب الصحراء في  الانسانيةترتكز على املقاربة 

ن ، والسيما حين يفر املواطالاستقراري العيش والعمل و املغرب، قضية كرامة إنسانية وقضية حق إلانسان ف

 . xxxiiمكرها من أوضاع الفقر والبطالة واملجاعة والحرب والقمع والاستبداد

وفي إطار السياسة الجديدة تم اتخاذ  تدابير إدماجية عملية، في مجال التشغيل والصحة و التمدرس 

جتماعي، والا  الاقتصاديوتمكين املقيمين منهم بطريقة شرعية من فرص الشغل، وأسباب الاندماج … والسكن، 

 الاقتصاديم في النمو لك من أجل تحويلهم إلى قوة إنتاجية واقتصادية تساهذوشروط العيش الكريم، و 

 :باملغرب. ويوضح الجدول التالي الرهانات ألاساسية للسياسة الجديدة في مجال الهجرة

 للسياسة الجديدة في مجال الهجرة الاستراتيجية(: الرهانات 0الجدول رقم )

 رهان االندماج الرهـان اإلنسـاني
رهـان السياسة الخارجية 

 والحكامة
ة االقتصاديالرهــانات 

 واالجتماعية والثقافية
 احترام حقوق اإلنسان-
 محاربة الميز-
 تدبير تدفقات المهاجرين-
 محاربة االتجار في البشر-

 تسهيل الولوج إلى النظام الصحي-
 تسهيل الولوج إلى التربية والتعليم-
 تسهيل الولوج إلى السكن-
 تسهيل الولود إلى الصحة-
 تسهيل الولوج إلى مناصب الشغل-

 المسؤولية المشتركة-
الحكامة الجهوية -

 والدولية
تعزيز التعاون الجهوي -

 والدولي

الهجرة كفرص للتنمية وليس -
 ، االقتصاديعائقا للتطور 

 االجتماعي والثقافي

Source : https://marocainsdumonde.gov.ma/wp-content/uploads/2019/01/Bilan-migration-2018-

Arabe.pdf 

ن التجربة املغربية تتميز بكونها أول تجربة انطلقت من جنوب املتوسط، وحاولت أن تنصف إيمكن القول 

قضية الهجرة، وأن تعتمد مقاربة تصالحية معها من خالل كسر الاعتقاد الذي يجعل  الهجرة و التهديد على 

ة عكس بلدان الضفصعيد واحد، كما حاولت أن  تقارب مسألة الهجرة بروح تضامنية، حقوقية وإنسانية على 

الشمالية التي تعاطت دوما مع مسألة الهجرة بهاجس أمني مفرط ولتعويض الخصاص املسجل لديها خصوصا 

 في مجال اليد العاملة.

 الذي نيألام الهاجس طغيان من بالهجرة املتعلق التشريع تخليص تقتض ي الجديدة املقاربة نجاح أن غير 

 اقياتالاتفا مع املالءمة تحقق واللجوء، الهجرة مجال في مهمة تشريعية ترسانة اعتماد وتسريع به، استبد

 لدستوريةا املقتضيات ومع املغربية، اململكة عليها صادقت التي والالجئين املهاجرين بحقوق  الخاصة الدولية

 . عام بشكل إلانسان حقوق  باحترام املتعلقة للمغرب الدولية والالتزامات الجديدة،

 فريقية الثانية: سياسة تضامنية مع الهجرة إلا الفقرة 
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لقد أصبحت الهجرة ورقة ضغط ذات حساسية جيواستراتيجية على مستوى العالقات الدولية، ومن الخطأ 

فالثابت أن الهجرة كانت وال زالت ورقة سياسية رابحة بشكل عام، وجميع الدول اليوم تراهن  الاعتقاد بغير ذلك. 

خطابها السياس ي. لذلك يرى البعض أن السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة، إن على ورقة الهجرة في 

كانت تنطوي على أبعاد حقوقية وانسانية وتضامنية، فإن خلفها تختفي ألابعاد السياسية، وأن املغرب كغيره 

حو العمق وجه نمن البلدان يسعى لتوظيف ملف الهجرة واستثماره في الجهود الديبلوماسية وتقوية خيار الت

. حيث ظل موضوع الهجرة يطرح xxxiiiإلافريقي. واعتبارها مناسبة مهمة إلعادة تموقعه الجيوسياس ي الجديد

ل خيرة إلى عدد من الدو باستمرار خالل الزيارات املتعددة التي قام بها امللك دمحم السادس خالل السنوات ألا 

  : التعاون مع القارة السمراء خيارا استراتيجياإلافريقية، ضمن املسعى املغربي الجديد الذي يجعل من 

 

 

 

 

 ة(: سياسة الهجرة والسياسة إلافريقي0الجدول رقم )

 

Politique africaine Politique migratoire (hors MRE)  Année 

Le Maroc annonce sa candidature pour adhérer 

à l’Union africaine 

Régularisation de 90 % des 44555demandes 

déposées. 
2016 

Tournée royale en Côte d’Ivoire, au Gabon, en 

Guinée-Bissau et au Sénégal. 

Création de la « Fondation Mohammed VI des 

oulémas africains ». 

Régularisation de 5 060 femmes migrantes. 2015 

Tournée royale en Tunisie, au Gabon, en 

Guinée-Conakry, en Côte d’Ivoire et au Mali. 

Médiation du Roi auprès du chef du MNLA. 

Régularisation inédite de 18 000 migrants 

subsahariens sans papiers sur 35 000 

demandeurs 

2014 

Tournée royale en Afrique au Sénégal,  au 

Mali, en Côte d’Ivoire et au Gabon. Guerre au 

Mali : programmes de formations des militaires 

maliens aux techniques de lutte contre le 

terrorisme. Programme de formation des 

imams maliens à l’islam marocain. 

Création d’un institut de formation à cet effet. 

Affirmation de la politique africaine du 

Royaume. 

Nouvelle politique sur l’asile et 

l’immigration. Assouplissement des droits 

d’entrée et des conditions de séjour. Création 

d’un département ministériel chargé de la 

migration, confié au ministère des Marocains 

résidant à l’étranger. 

2013 

Source : Yousra Abourabi, Jean-Noël Ferrié, « La nouvelle politique migratoire comme instrument diplomatique », in « la nouvelle 

politique migratoire marocaine », Publié par Konrad-Adenauer-Stiftung E.V. Bureau du Maroc, 2017, pages 132-133. 

سعى املغرب إلى إقناع دول القارة بنهج سياسات  وبفضل توفره على خبرة طويلة في مختلف جوانب الهجرة،

ضمن رؤية اقتصادية أوسع، وتجعل منها قاطرة للتنمية املشتركة بدل أن تكون عبئا  ةقضية الهجر  جديدة تدرج

 .إيجابية قوة كمصدر بل تهديد أو كإكراه ليس معها والتعاطي ،مكلفا
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إلى إنشاء  0390 سنةدعا املغرب ،  وتحدياتها الهجرة لرهانات موحد إفريقي تصور  تطوير هميةأل  وإدراكا منه

تحالف إفريقي للهجرة والتنمية كأداة للحوار بشأن قضايا الهجرة، إيمانا منه بحرية إلانسان في التنقل والتواصل 

والعيش الكريم. كما انخرط املغرب في العمل املشترك على مختلف ألاصعدة، العتماد سياسات متجددة 

الهجرة والتنمية، تحث الدول املستقبلة في إطار سياسة  ومقاربات تشاركية مندمجة للتدبير ألامثل لظاهرة

التعاون وحسن الحوار والتشاور، على مراعاة خصوصيات املهاجرين ومساعدتهم على اجتياز صعوبات الاندماج 

 .والانخراط في املجتمعات املحتضنة، وكذا التصدي لنزوعات إلاقصاء والعنصرية والكراهية

. ففي القمة الخامسة لالتحاد xxxivفي مجال الهجرة واللجوء ريادة قاريةوتبوأ املغرب بفضل سياسته  

ي موضوع إلافريقي ف الاتحادألاوروبي، دعا صاحب الجاللة امللك دمحم السادس، بصفته رائد  الاتحاد-إلافريقي 

وفي هذا  .0392، والتي وضع جاللته لبناتها ألاولى في يوليوز ”صياغة خطة عمل إفريقية بشأن الهجرة“الهجرة، إلى 

الصدد، دعا جاللة امللك إلى تصحيح عدة مغالطات بخصوص الهجرة إلافريقية، إذ أنها ال تتم بين القارات في 

منهم يبقون في إفريقيا. وذكر جاللته بأن الهجرة غير  2أفارقة مهاجرين  2 غالب ألاحيان مشيرا إلى أنه من أصل

باملائة فقط من الحجم إلاجمالي للهجرة الدولية، وأن الهجرة ال  03الشرعية ال تشكل النسبة الكبرى فهي تمثل 

را، بأن التمييز باملائة من عائدات املهاجرين تصرف داخل هذه الدول(، وأخي 22تسبب الفقر لدول الاستقبال )

كما أشار جاللة امللك إلى أن الدول إلافريقية  .بين بلدان الهجرة وبلدان العبور وبلدان الاستقبال لم يعد قائما

مطالبة بالنهوض بمسؤولياتها في ضمان حقوق املهاجرين ألافارقة، وحفظ كرامتهم على أراضيهم، وفقا اللتزاماتها 

ويعمل  .xxxvجخجلة والالإنسانية املوروثة عن حقبة تاريخية عفا عنها الزمنالدولية، وبعيدا عن املمارسات امل

املغرب أيضا باملنتديات الدولية من أجل تحقيق تفاعل إيجابي مع قضايا الهجرة كما هو الشأن باملنتدى العالمي 

ورته الحادية والذي استضافت مدينة مراكش د 0392-0392للهجرة والتنمية الذي ترأسه املغرب وأملانيا لسنتي 

وما فتىء املغرب يدعم تنسيق الجهود على املستويين الجهوي والقاري من أجل تجاوز  .0392عشرة في شهر دجنبر 

املقاربة ألامنية الضيقة في سبيل تبني مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الهجرة في كل أبعادها من خالل 

، منظمة ومنتظمة، والذي سيجعل من أولوياته تعزيز البعد املساهمة في إعداد امليثاق العالمي لهجرة آمنة

 ، ومناقشة التحديات املرتبطة بالهجرة والتغيرات املناخية.0303التنموي من خالل ألاهداف إلانمائية ملا بعد 

 مهاجريها عن فاعالد في امللتزم وانخراطه بإفريقيا، املغرب عالقات تحكم التي املتكاملة التضامنية الرؤية هذه

 في لكةاملم تحدو التي الرغبة على عدة دالئل من واحدة سوى  ليست والدولية القارية وامللتقيات املحافل في

 لول ح واقتراح شعوبها، وخدمة القارة، لهذه الانتماء قوة لتأكيد، إفريقيا دول  بين والتكامل الوحدة تكريس

 .الهجرة أهمها شائكة لقضايا
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 ة:ــمـخـــــات

ال يمكن فهم التحول الذي عرفه املغرب في مقاربته لتدبير الهجرة من مقاربة أمنية تشكل جزءا من 

 وتحفظ ملهاجرينا حقوق  تحميالاستراتيجية ألامنية ألاوروبية في بعدها التشريعي والاتفاقي، إلى مقاربة حقوقية 

عنه  ورومتوسطي بشكل عام، والذي ترتب، دون ربطه بالتحول البنيوي الذي عرفته الهجرة بالفضاء ألا كرامتهم

أن الكثير من الدول املتوسطية، بغض النظر عن مستوى تنميتها، تحولت إلى دول استقبال وعبور، بعد أن كانت 

 مجال في غربامل يشهدها التي التغيرات هذهتاريخيا بيئة مصدرة للهجرة بنوعيها النظامية وغير النظامية. كما أن 

 ملسجلةا والتحوالت جهة، من امتداده على اململكة تاريخ اعتبار خالل من إال الواقع في فهمها يمكننا ال ، الهجرة

 امتيازب هجرة أرض يعد املغرب أن ذلك ثانية، جهة من املجال في الدولي املستوى  على ألاخيرة العقود مدى على

 .التاريخي املعطى هذا بعد يستوعب لم الجماعي الوعي أن رغم وتوافد، استقبال وأرض

 قفةو  الضروري، إجراء من يبدو ،للهجرة الجديدة الراهنة، والوقائع الدولية واملستجدات الظروف ظل فيو

 يستند أن مكني حيث آلفاق التدبير التعاوني للهجرة بين املغرب وجيرانه الشماليين والجنوبيين، شاملة ومراجعة

 :الظروف بتغير تتغير ال صلبة أرضية وعلى وموضوعية واقعية  أسس على التعاون  هذا

 تترسخ أنو  الدركي ، دور  لعب فييستمر املغرب  أن مستساغا يعد لم فإنه ،في عالقاته مع جيرانه الشماليين

 وقية،وف شوفينية نظرة خالل من الهجرة على القضاء يمكن ال أنه قوامها وروبيألا  الطرف ذهن في أخرى  صورة

 بويتوج عليه، مفروضة وإكراهات ضغوطات عليه نأو  الخاصة أجندته كذلك للمغرب بأن إلايمان يجب بل

 إلى الولوج يف الراغبين املهاجرين تحرك ملراقبة ضخمة أموال من اسبانيا تستفيد أن يعقل ال، فمواجهتها عليه

 .إسبانيا من وليس املغرب من انطالقا تكون  أن يجب املراقبة أن يثبت الواقع أن والحال أوروبا،

 القدر نفسب معنية لكونها مسؤوال، موقفا تلتزم أن الِجوار دول  على يتعين الجنوبيين، جيرانه مع عالقاته في

 بتدبير بةمطال والعبور، الاستقبال دول  كما للهجرة املصدرة فالدول . إلاقليمي املستوى  على الهجرة بإشكالية

 ومتشعبة معقدة لظاهرة املقنعة ألاجوبة إليجاد وتجاربها وإمكاناتها مواردها وتقاسم للهجرة حكيم

 

 

 املصادر واملراجع:قائمة 

 باللغة العربية:-أ

 الطبعة ء،البيضا الدار للكتاب، الثقافي املركز منشورات ،"ملك رؤية: وإفريقيا املغرب" هللا عبد دمحمي، ولد .9

 0303 ألاولى

 أشغال في مداخلة ،"املقارنة التشريعات بعض ضوء على 30.30 رقم القانون  في الكبير ،"قراءة طبيح عبد .0

 نشر منشورات ،0330 دجنبر 03و 91 يومي بمراكش والداخلية العدل وزارة نظمتها التي الوطنية الندوة

 .0332 مارس الثانية الطبعة 9 العدد الدراسية، وألايام الندوات سلسلة والقضائية، القانونية املعلومة
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 ؤلفم ضمن ،"الاستراتيجي البناء رهان إلى الحضور  من: الافريقية املغربية العالقات" املساوي، عادل .0

- ةالاقتصاديو  القانونية العلوم كلية منشورات ،"والتحديات الرهان: إلافريقية -املغربية العالقات"

 .0392-20 واملؤتمرات الندوات سلسلة مراكش، والاجتماعية،

 يوم أشغال ضمن مداخلة ،"أولية عناصر: املغربية العمومية السياسة في واللجوء الهجرة"، العمرتي دمحم .2

 العمومية السياسات" :موضوع في بوجدة والاجتماعية ةالاقتصاديو  القانونية العلوم بكلية نظم دراس ي

 .0392 السنة الجسور، مطبعة منشورات ،"إلانسان حقوق  مجال في املغربية

 الدراسات في املاستر دبلوم لنيل رسالة ،"ألاوربية املغربية العالقات في الهجرة اشكالية" ، كريم يوسف .2

 .0393-0331 الجامعية السنة سطات، الحقوق  كلية الاول  الحسن جامعة والدولية، السياسية

ــــــــ ،  .2 ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  العربية جلةامل ،"نموذجا واملوروفوبيا الهجرة: يةوالاسبان املغربية العالقات في واملتحول  الثابت" ـــــ

-صيف. )املجلة من 20-29 العددان بيروت، العربية، الوحدة دراسات مركز منشورات السياسية، للعلوم

 .(0392 خريف

 ،السادس العدد القانونية، العلوم مجلة ،"الجوار والتزامات الحوار نضج بين الهجرة مغرب" هدي هشام،  .2

 .0392 السنة

 في توراهالدك لنيل أطروحة ،"الصحراء جنوب إفريقيا تجاه املغربية الخارجية السياسة" ، الفاضل دمحم ولد .2

  .0390-0390 الجامعية السنة فاس، هللا، عبد بن دمحم سيدي جامعة العام، القانون 
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صالح حمدان علي الحاج احمد د.  

 املدير التنفيذي التحاد وطن للمؤسسات 

 الاهلية الفلسطينية 

  فلسطين 

 (الشباب هجرة من الحد في املدني املجتمع ملنظمات   الاستراتيجية   وألادوار   الهجرة نحو  الفلسطيني الشباب ميل)
 

 :امللخص

هدفت  الدارسة الى التعرف على مستوى ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة، والتعرف على ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع 

املدني في الحد من هجرة الشباب،  والتعرف على بين ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة وألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدني 

ة الشباب، و كشف الفروق في ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة وألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدني في في الحد من هجر 

املحافظة( ، استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ملجتمع -النوع -املستوى التعليمي -الحد من هجرة الشباب تعزى ملتغير)العمر

ت الشباب، استخدم الباحث أداتين الاداة الاولى لقياس ميل الشباب للهجرة والاداة الثانية لقياس تكون من الشباب امللتحقين بمؤسسا

الادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدني في الحد من الهجرة طبقت على عينة عشوائية من الشباب امللتحقين بمؤسسات املجتمع 

و الهجرة قد جاء بدرجة كبيرة،  وأن الدرجة الكلية للميل نحو الهجرة حصل على وزن املدني، واظهرت نتائج الدراسة ان ميل الشباب نح

(، و أن املجال الاجتماعي في ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدني في الحد من هجرة الشباب حصل على املرتبة %22322نسبي )

( تلى ذلك املجال السياس ي حصل %21305املرتبة الثانية بوزن نسبي ) ( تلى ذلك املجال الثقافي حصل على%20320ألاولى بوزن نسبي )

(، أما الدرجة %22300حصل على املرتبة الرابعة بوزن نسبي ) الاقتصادي(، تلى ذلك املجال %20307على املرتبة الثالثة بوزن نسبي )

 (.%21301حصلت على وزن نسبي ) الكلية لألدوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدني في الحد من هجرة الشباب

   نبذة تعريفية عن الباحث:
املدير التنفيذي التحاد وطن للمؤسسات الاهلية الفلسطينية، مدير الشئون لالجتماعية محافظة خانيونس سابقا. ومدير البرامج بوزارة 

يس امين سر جمعية الوفاق لإلغاثة والتنمية، ونائب رئالتنمية الاجتماعية سابقا وعضو امانة التحاد الفالحين والتعاونيين الفلسطينيين، 

ية اجمعية فرسان العرب، وعضو مجلس ادارة بجمعية الفالحين الفلسطينيين. وعضو اللجنة الفنية بالصندوق الفلسطيني للتشغيل والحم

ه العديد النزاعات والخالفات الاسرية. ل –ولة الطف –عضو بشبكة املنظمات الاهلية قطاع التأهيل، ناشط اجتماعي في قضايا املرأة  الاجتماعية

اقليمية(  ةمن ألابحاث املنشورة منها: ألاطفال واملراهقون في ألاسر الفلسطينية العيش في ظل تأثيرات النزاع الطويل ألامد الهجرة القسرية )دراس

وعالقتها بجودة الحياة لدى ألاطفال الفلسطينيين في  . واملساندة الاجتماعية7220مركز دراسات الالجئين ، جامعة أوكسفورد أيار / مايو 

.دور جودة التعليم في تطوير املدارس القرآنية بمرحلة 7202مناطق املواجهة، مجلة العلوم التربوية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 

ندة الاجتماعية وعالقتها بالضغوط النفسية لدى واملسا .7202السودانألاساس بوالية الخرطوم، مجلة الدراسات العليا جامعة النيلين ، 

، شارك في عدة مؤتمرات منها: املسئولية الاجتماعية لدي افراد املجتمع 7200ألاطفال الفلسطينيين في محافظة غزة مجلة كلية العلوم التقنية 

طينية في املحافظات الجنوبية اتجاه النوع وسياسات الجمعيات الاهلية الفلس 7272(،00الفلسطيني بالتعامل مع فايروس كورونا )كوفيد 

(.ودور املؤسسات الاهلية بالحد من العنف 7272/  نوفمبر70/71الاجتماعي، املؤتمر الدولي العلمي، وزارة شئون املرأة بالتعاون مع جامعة،)

 0/7270./2.كويت،الاسري  في املجتمع الفلسطيني املوجه ضد الاطفال ، مؤتمر مناهضة العنف لحياة افضل ، دوله ال

 

 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  444  - 

 :مقدمة

 او مبمفرده يهاجرون الذين من للعديد بالنسبة والتطور  للبقاء أصبحت استراتيجية الهجرة ظاهرت ان

لدفينة ا الحاجة او املدقع، الفقر او والتمييز الاضطهاد او الحروب ذلك حيث الى ، تدفعهم اسرهم بصحبة افراد

 فريسة مالكثير منه ويقع أخرى، دول  الى الوصول  محاوالتهم اثناء الاالف منهم يموت عام كل وفي واقعهم لتغيير

 عمل ودلعق الوعود الكاذبة يكتشفون  حيث بالبشر، والاتجار التهريب مجال في تعمل منظمات عصابات خداع

 بالعبودية شبها ظروف في الى العمل ألاحوال اغلب في ببعضهم وتنتهي املقصد دول  في عملهم واقع تعكس ال مزورة

 (22)عمر، وجلول،ص .املعاصر بالرق  يسمى ما او

 أو دمةالدول املتق سواء بأسره، الدولي املجتمع تؤرق التي القضايا أهم من الشرعية غير الهجرة أضحت لقد

 من العديد طريق واقليمية عن دولية جهود خالل من الظاهرة لهذه التصدي محاولة إلى أدى الذي ألامر النامية،

 (22، 0391)عمر، وجلول،  .للهجرة العالمي للميثاق املتحدة ألامم تبني وآخرها الدولية الاتفاقياتا

كما تؤدي منظمات املجتمع املدني دور الشريك الفاعل مع الحكومة في تحقيق العديد من ألاهداف في 

ها، ورعايتهم عبر ألانشطة والفعاليات والبرامج التي تنفذ أبنائهمؤسسات املجتمع ألاخرى في تنشئة و  املجتمع،

حة لتحتل مرش يجعلهاة والثقافية والسياسية، مما الاقتصاديفاعل في التنمية الاجتماعية و  شريكوهي بذلك 

 ( 0،  0390")مرتجى،املجتمع في العملية التنموية داخل  ابارز  ادور 

 من أركان الفلسطينية حيث تعد الجمعيات الخيرية والهيئات ألاهلية
ً
 أحد أعمدة املجتمع املدني، وركًنا رئيسا

ي غزة الخمس التفاوت الواضح ف محافظاتالفلسطينية، كما يظهر التوزيع الجغرافي للجمعيات على  الدولة

لشعبية ا الفعالياتاملحافظة، وهو ما يعكس حجم الاهتمام والعناية التي توليها  سكانأعدادها بالنظر إلى عدد 

(  % 20لها النصيب ألاكبر من العدد إلاجمالي بنسبة )  غزة تجاه الجمعيات والهيئات الخيرية، وكانت محافظة 

أما محافظة خانيونس (  % 92) غزة املسجلة، فيما كانت نسبة الجمعيات في محافظة شمال الجمعيات من عدد 

الجمعيات  والنقابات،منها: الجمعيات ألاهلية، ( %  1 نسبة الجمعيات فيها) بلغت وفي رفح (  % 90فهي تشكل) 

حيث تعمل هذه املنظمات على استثمار الطاقات الحرة ( ،  0392الطبية والتعليمية )دائرة الدراسات وألابحاث، 

حكومة التي عادة ال تستطيع ال التنمية املجتمع، وتحقيق مبدأ التعاون والتكافل، واستيعاب مجاالت  خدمةفي 

 ( 92، 0390)قطران،.ول إليها الوص

 

 ظروف تساهم كما ، الشرعية غير الهجرة ظاهرة تطور  في ألاخيرة السنوات شكلته ملا نظرا :مشكلة الدراسة

 لعربا املهاجرين تدفق وتواصل من ناحية أوروبا إلى الدخول  شروط تشديد:  منها الظاهرة هذه تفاقم في عدة

 تتيارا تشكيل إعادة إلى أّدت دول العبور  السواحل املراقبة على تشديد ضعف أخرى  ناحية ، ومن وألافارقة

 لكل الدول، بين الافراد انتقال حركة في تسهيل ساهمت التي واملواصالت الاتصاالت ثورة ، للهجرة جديدة وطرق 

 لحلم،ا يتحقق ان إمكانية حيث جديدة ارض الانتقال الى الى يتطلعون  ممتازة عمل بفرصة الحاملون  بات ذلك
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 ،املهاجرين حلم محل الدول  في بها مرحب غير أصبحت الهجرة والسياسية، ةالاقتصادي الظروف تغير ومع

 غير ساليبأ الى العمل فرصة عن والباحثون  الحاملون  لجأ املرغوب فيها، الدول  الى الهجرة قبول  فرص وبتضييق

واملؤسسات الاهلية  املدني املجتمع منظمات في عمله خالل من الدول، والباحث تلك الى للنفاذ مشروعة

 على واهدالش دلت كما، الخارج إلى الهجرة في منهم البعض لدى رغبة وجود وفئات الخريجين بالشباب واحتكاكه

 واستشهاد غزة، قطاع في واسع دمار إلى أدت ( التي0309( وحرب )0392) يوليو بعد حرب الهجرة ظاهرة ازدياد

 أخرى  تفئا الحرب هذه دفعت وقد مختلفة، اقتصادية قطاعات التحتية، وانهيار البنية وتدمير آلاالف، وجرح

 لسياسيةا الظروف ذلك إلى يضاف املوت، بقوارب يسمى فيما شرعية بطرق غير الهجرة على للعمل الشباب غير

 التعنت ظل في خاصة الاحتالل مع سياس ي لحل التوصل قرب في ألافق الفلسطينية وانغالق القضية بها تمر التي

البغيض  نقسامالا  إلى إضافة الحقوق، استرجاع تكفل الفلسطينية للقضية عادلة إلى حلول  للوصول  إلاسرائيلي

د الذي ألامر ، والاجتماعي الوطني النسيج مزق  الذي
َّ
 مجتمعية قطاعات لدى الشديد الاحباط من حالة ول

 الظروف بفعل الرسمية الجهات من والاهتمام العناية تجد ال الذي الشباب وجه الخصوص وعلى مختلفة،

وقد  ، ية،إلاسرائيل التهديدات بفعل ألامني الاستقرار وعدم ألاسعار، وارتفاع عمل، فرص وعدم توفر السياسية،

  وولدت والانتماء الهوية أضعاف الاجتماعية والعزلة النفسية الضغوط من الظروف هذه زادت
ً
غتراب باال  شعورا

 ارمن الانهي حالة يشهد الذي غزة قطاع خارج إلى الهجرة على للعمل منهم البعض دفع الشباب مما بعض لدى

 :تيةآلا ألاسئلة في الدراسة مشكلة تحددت وقد والاجتماعي والنفس ي ، الاقتصادي املستوى  على التام شبه

  ما مستوى ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة؟ 

  ؟  شبابمن هجرة ال الحد في ملنظمات املجتمع املدنيما ألادوار الاستراتيجية 

  الحد يف ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدنيميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة و هل توجد عالقة بين 

 ؟"شبابمن هجرة ال

 ( 05.0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة في ميل الشباب ) الفلسطيني نحو الهجرة

 شباب تعزى ملتغير)العمر(؟ من هجرة ال الحد في ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدنيو 

 ( 05.0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)  في ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة

-النوع  -شباب تعزى ملتغير)املستوى التعليميمن هجرة ال الحد في املدنيألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع و 

 املحافظة(؟ 

 
 

 :آلاتي في البحث أهمية تتحدد :البحث أهمية

 ساتمن انعكا عنها يترتب وما ، وعواملها أسبابها عن الكشف ومحاولة ، الظاهرة هذه تفسير إلى املاسة الحاجة 

 . واستقراره املجتمع أمن تهدد واقتصادية واجتماعية سياسية آثار من تخلفه وما سلبية،
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 لىع واقتصادية ونفسية واجتماعية سياسية انعكاسات من لها ملا الهجرة موضوع أهمية من الدراسة أهمية تنبع 

 منها ستفادي طاقة هم الذين الشباب  أوساط في وبخاصة الفلسطيني، للشعب الوطني واملشروع الاجتماعي البناء

 .املجتمع تنمية في

 في ن خسائرم عنها يترتب وما إليها املسئولين نظر ولفت فلسطين في الشرعية غير الهجرة ظاهرة بحجم التوعية 

 . وألاموال ألارواح

  تتمثل ألاهمية في موضوع استثمار املوارد البشرية والحفاظ عليها خاصة الكفاءات الشبابية منها ألهميتها في بناء

 قدراتها.  املجتمع املدني في تنميتها وتطويرالدولة، ودور منظمات 

طوير أدوارهم في ت تفيدهماملدني بتقديم استراتيجية  كما قد تفيد نتائج الدراسة كال من : منظمات املجتمع 

 ومسؤولي القرار في القطاع الحكومي: بإعطائهم تغذية راجعة إزاء سياساتهم املجتمعية. الاستراتيجية، 

بسبب  اعيةالاجتمتأتي من محاولة الباحث في توضيح أسباب الهجرة غير الشرعية، وتوضيح طبيعة املشاكل 

الهجرة غير الشرعية، وتقديم الفائدة ألصحاب القرار السياس ي ، ومحاولة الوصول إلى حلول جذرية وألاخذ بها 

 كمرجع يستفيد منه الباحثون في املستقبل بذات املجال.

 

 : آلاتية ألاهداف البحث استهدف : البحث اهداف

 مستوى ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة؟  التعرف على 

 ؟  شبابمن هجرة ال الحد في ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدني التعرف على 

  من  الحد في املجتمع املدنيألادوار الاستراتيجية ملنظمات ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة و هل توجد عالقة بين

   ؟"شبابهجرة ال

  دنيألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املكشف الفروق توجد فروق في ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة و 

 املحافظة(؟ -النوع -املستوى التعليمي -شباب تعزى ملتغير)العمرمن هجرة ال الحد في

 فروض الدراسة:

  من  الحد يف ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدنيالشباب الفلسطيني نحو الهجرة و ميل توجد عالقة بين

 شباب.هجرة ال

  مع ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتتوجد فروق ذات داللة إحصائية في ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة و

 شباب تعزى ملتغير)العمر(.من هجرة ال الحد في املدني

  مع ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتق ذات داللة إحصائية في ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة و توجد فرو

 شباب تعزى ملتغير)املستوى التعليمي(.من هجرة ال الحد في املدني

  مع ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتتوجد فروق ذات داللة إحصائية في ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة و

 شباب تعزى ملتغير)النوع(.من هجرة ال الحد في ملدنيا

  مع ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتتوجد فروق ذات داللة إحصائية في ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة و

 شباب تعزى ملتغير)املحافظة(.من هجرة ال الحد في املدني
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 :الدراسة حدود

 غزة محافظات في العمل عن العاطلون  الشباب: البشري  الحد. 

 غزة محافظات: املكاني الحد. 

 ( 0309 ) العام شهر اكتوبر من في الدراسة تطبيق تم: الزماني الحد 

 :البحث مصطلحات

 أو كرها حبا ياتهح معترك في الفرد وينمي الفرد، يكرهها أو يحبها التي ألاشياء إلى يشير مفهوم هو: تعريف امليل

 ، 0390 )عامر، .وتعامالته سلوكه على واضح تأثير لها يكرهها أو يحبها التي ألاشياء وهذه حياته، في تدخل ألشياء

922 ) 

ومرادفات الكلمة كثيرة منها مثال مراهق ، وفتى ، وصبي ،هي كلمات ال تدل على مراحل عمرية   : تعريف الشباب   

اط والنش  وهي تعني القوةمحددة ومفصلة بقدر ما تشير إلى خصائص جسمية ونفسية لفترة من الحياة ، 

 ( 90_90، ص  0332،عبد الرحيم العطري ) والحركة والحماس .

 آخر، ىمكان إل من السكان تنقل شكل على مكانية ديناميكية عن تعبر جغرافية ظاهرة " :هيتعريف الهجرة 

 رةشامال للهج التعريف وهذا للسكان العامة الحركة من جزء وهى ، الاعتيادي الاستقرار مكان بتغيير وذلك

 ( 2، 0333:  )نجيب " .الشرعية وغير الشرعية

 

 النظري  إلاطار

 لسطينفتعد الهجرة غير الشرعية من الظواهر املنتشرة على املستوى العالمي، والتي يشهدها العالم بأسره و 

ليست بمعزل عن هذه الدول، وهي قديمة منذ قدم التاريخ، ولغايات وأسباب مختلفة، حيث إن املهاجرين 

 من الحرب والقتل والتخريب والعديد من 
ً
يبحثون عن مصادر أفضل للدخل، أو ألسباب أمنية وسياسية هربا

في ظل تزايد أعداد املهاجرين، وأن ألاسباب الاخرى، وأصبحت هذه الهجرة في آلاونة ألاخيرة، ذات أبعاد مخيفة 

 0392هذه الظاهرة تطورت من الجانبين الشرعي وغير الشرعي وفق العوامل الداخلية والخارجية. )الكوت،  

،909 ) 

وُعرفت الهجرة بأنها قيام مجموعة من ألافراد باتخاذ قرار فعلي باالنتقال من موطنهم ومكان إقامتهم، تحت 

ة أو اختيارية، والت وجه إلى مكان آخر لتحقيق الهدف الذي دفعهم لالنتقال. ويعتبر تأثير دوافع إما إجباري

 من حقوق إلانسان املنصوص عليها في امليثاق العالمي لحقوق إلانسان . )السهيل، 
ً
  (0، 0392الانتقال حقا

قة غير ا بطريكما عرفت الهجرة غير الشرعية باعتبارها وسيلة يتبعها ألاشخاص للوصول إلى دولة بعينه

 عن ملفات الهجرة
ً
 عن الوثائق الرسمية، وبعيدا

ً
 ما يكون الغرض من الهجرة غير الشرعية، رسمية، بعيدا

ً
  وغالبا

هو اللجوء، أو الهجرة للعمل في الدولة املقصودة بطريقة غير رسمية ومخالفة لألنظمة والقوانين بل وألاعراف 

لذا فالهجرة السرية هي انتقال أفراد أو جماعة من مكان إلى آخر بطرق سرية مخالفة لقانون الهجرة  ،الدولية

كما هو متعارف عليه دوليا، فهي تشمل العديد من أصناف املهاجرين مثل: املهاجرين الذين ينتهكون نظام 
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غير شرعية، وينتهكون قواعد اللجوء، واملهاجرين الذين يدخلون الدول بطريقة غير شرعية، ويعملون بطرق 

  (2، 0392الزيارة، ويصبحون ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب املهاجرين كالسلع والبضائع . )رؤوف،  

وكذلك  ،الانسانيةلذلك تقوم إشكالية الهجرة غير الشرعية في كيفية التعامل مع إلانسان املهاجر من إطار 

او غير الشرعي، وإلاجراءات الخاصة باستخدام ممارسات العبودية الحقوق القانونية املمنوحة للمهاجر الشرعي 

تجاه املهاجرين، ومن ثم استغاللهم في كل ألاطر الالأخالقية والالإنسانية، حيث تعرض كثير من املهاجرين 

السوريين للبيع في سوق "العبيد" حيث مازالت ظاهرة العبودية نمط إنتاج وعيش في أوساط عديدة من 

  (2، 0392العربية، يدعمها الثروة، والبترول .) مبروك،   مجتمعاتنا

 

 :نوعين إلى الخاص الدولي القانون  لقواعد طبقا الشرعية غير الهجرة تنقسم

باإلذن  تعهتم وعدم سفر لوثيقة املهاجر حمل عدم أي  عليه املتعارف باملعنى : الشرعية غير الهجرة :ألاول  النوع

 واملتعارف عليها، املحددة ألاماكن من بلده من خرج قد الشخص هذا أن يعني بداية وهذا للدخول، الشرعي

 .تلك الدولة سلطات من عليه ومتعارف مسموح غير طريق عن إليها الهجرة املراد الدولة إلى دخل وكذلك

 تقنينب الشخص ذلك يقوم ولكن ذكره سبق ما كافة به تتوافر أي شرعي غير بطريق يبدأ هو :الثاني النوع

 ( 99-93 ، 0392 ، ) مساعد. الدولة تلك لقوانين وضعه طبقا

 :الشرعية غير الهجرة أشكال

 :أهمها ولعل الشرعية غير الهجرة ومميزات أشكال تعددت لقد    

o واملحركات. الحاويات داخل باالختباء وذلك بامليناء، الراسية السفن في سرية بصفة أو خلسة الركوب 

o غير ربالباخرة واملهاج العاملين أحد بين بالتواطؤ تقوم الطريقة هذه ،"البحري : "  ب تسمى أخرى  طريقة وجدت كما 

 غير املهاجرين ألاخرى ويقوم الضفة إلى الوصول  له ويضمن إخفائه، قصد ماليا مبلغا له يقدم بعدما ، الشرعي

 .تطول  ما راكثي إلابحار فرحلةواللباس  والطعام املؤونة يأخذون  رحلتهم، يلزم ما كل بتأمين السفن عبر لشرعيين

 ص علىالشخ حصول  في أساسا الفكرة تكمن حيث املطارات، عبر بالتسلل الحرقة نجد ألاخرى  ألاشكال ومن

 عبر رالطائرة تم أن العلم مع واياب، ذهاب تذكرة فقط وانما تأشيرة تتطلب وال تركيا دولة إلى الدخول  تذكرة

  كان أن فبعد هولندا، إلى التسلل يتم وهنا أمستردام مطار
ً
  مهاجرا

ً
  يصبح شرعيا

ً
  مهاجرا

ً
 رقهبخ غير شرعيا

 .بالهروب وقيامه للقانون 

 أوربا إلى العائدين العائلة أفراد أمتعة ووسط السيارات داخل الاختباء وهو للهجرة آخر شكال هنالك أن كما

 تمكن لتيا ألاوراق تزوير كل في يتمثل قانوني، شبه حرق  بمثابة هو آخر وشكل الصيفية، عطلتهم قضاء بعد

 ملالع عقود إلاقامة، السفر، وأراق جوازات بتزوير مختصة شبكات على باالعتماد وذلك الهجرة من الشخص

 .الدخول  وتأشيرات

 جاوزها، وهذاويت التأشيرة مدة يحترم ال لكنه قانونية، بصفة أوربا إلى ويدخل تأشيرة على يتحصل من وهناك

  .الفيزا" حرق "  عليه يطلق ما
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 مطاطي أو خشبي قارب شراء أو إلى سرقة تلجأ أشخاص (93-2من) متكونة مجموعات فيه نجد ألاخير والشكل

 اتبمعد التزود وبعد الرحلة موعد لتحديد املهرب بالوسيط الاتصال يتم GPS بجهاز متصل تتراوح مالية بمبالغ

 ليتم الظالم نحج في( معزولة منطقة) الانطالق نقطة إلى الانتقال يتم الصعبة بالعملة مالية  ومبالغ والنوم ألاكل

يمر  فاملهاجر وبذلك سردينيا وإلايطالية أمليريا إلاسبانية السواحل باتجاه مرشد طرف من الرحلة برمجة وتنظيم

 في يرالتفك :هي املراحل وهذه إسبانيا أو إيطاليا شواطئ إلى الشرعية غير الهجرة قرار يتخذ أن قبل بمراحل

 الشرعية غير ةللهجر  والترتيب الاتصال -الرحلة  تكاليف لتسديد املال من مبلغ توفير -الهجرة  قرار اتخاذ -الهجرة

 ألاخرى، ةالضف شاطئ إلى الوصول  -املتوسط  البحر لعبور  قارب ركوب -التهريب شبكات مع الوسطاء طريق عن

 املتوسط. البحر مياه أعماق إلى الوصول  أو

HACIANE Mohamed & LARFAOUI DAHBIA,2019,p86-87)،) 
 

 الشرعية غير الهجرة ودوافع أسباب

 وتيرة لى تسارعا أدت التي العوامل اهم بين من وألامنية السياسية ألاسباب اعتبرت: وألامنية السياسية ألاسباب

 عن حثاب واهليهم ويتركون ديارهم بحياتهم يخاطرون الشباب من كبيرة اعداد أصبحت حيث شرعية، غير الهجرة

 النزاعاتو  الحروب تعتبر الضفة ألاخرى، حيث في الاحالم ارض في بوجودها يعتقدون  وهم للعيش، أفضل أوضاع

 أحد الحروب اثناء املدنيون  لها التي يتعرض واملخاطر العقائدية، او العرقية الصراعات عن الناجمة الداخلية

 الهجرةب عليه يطلق ما أمنا، وهو أكثر أخرى  الامنة الى غير املناطق من النزوح على الافراد تجبر التي ألاسباب

 جيد،ال الحكم صيغ بناء عن النظام وعجز حكم كنظام الديمقراطية السياس ي، فغياب اللجوء او الاضطرارية

 ربشي) إلاحباط، يولد فاعل سياس ي بحضور  الشعور  وعدم الديمقراطية من ممارسة الشباب نصيب فقلة

 العالم ول د وتشكو التعبيرية، اشكاله اكثر احد الشرعية غير تتخذ الهجرة الذي بالتهميش ( والشعور 91 ، 0333،

 ،الانسان حقوق  مبادئ وغياب والديمقراطية الرأي عن التعبير وفقدان حرية السياس ي الحرمان من الثالث

 جتماعيوالا  النفس ي الاستقرارو  ألامان بعدم الشعور  من حالة الافراد يتولد لدى بحيث العامة الحريات واحترام

 (23،  0391، جلول  )عبد املنير، .

لتدخل ا أن أي والاستيالء، والتهديد القوة ضغط الهجرة إلى تدفع التي القسرية السياسية ألاسباب ومن

 ؤديي السياس ي املحلي الضغط أن إلى إضافة خارجية، هجرة إلى يؤدي الدول  من دولة أية من الخارجي العسكري 

 ساقوي النظم الدكتاتورية، وتسود الديمقراطية، تنعدم حيث النامية الدول  معظم ففي الهجرة، إلى كذلك

 الصراعات الداخلية والانقالبات كثرة وكذلك محاكمة، أو سبب دونما واملعتقالت السجون، إلى الناس

 قوباتع الطارئة كإيقاع الظروف بعض تعتبر كما الخارج، إلى الهجرة إلى تؤدي املحلية والحروب العسكرية،

  ، وهناك للهجرة املسببة العوامل من ما مجتمع على دولية
ً
 سبابهاأ ترجع التي السكانية التحركات بعض أيضا

 .ألاصلية انهمأوط في تصادفهم التي الاضطهادات من الفرار في وذلك رغبة والسياسية، الدينية الحرية عن للبحث

 (23،  0391، جلول  )عبد املنير،
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في خيالهم أن اوروبا ستكون جنة الفردوس من خالل  سكنسعي الشباب لتحقيق أحالمهم الوردية: حيث ي

 للشباب ليصبحوا اثرياء في زمن 
ً
 وأحالما

ً
العصابات والسماسرة املختصين في رسم الاحالم والذين يقدمون وعودا

قصير، والخالص من الفقر والجوع، حيث ان انفتاح الدول علي بعضها البعض من خالل الانترنت وشبكات 

ي جعلت الشاب يحلم بجمع املال، الا ان الغرق واملوت في اغلب الاحيان هو مصيرهم .)عبد التواصل الاجتماع

  (1، 0392املنعم،  

 لتقليديةا تتجاوز انتماءاتهم واحدة، بوتقة في املجتمع افراد كافة انصهار يصعب عندما تحدث :الهوية ازمة

 ذلك الى االنتماءب بحيث يشعرون املختلفة، بتعقيداته العصري  املجتمع الى الانتقال اثار على وتتغلب الضيقة، او

 .معه والتوحد املجتمع

 شرعية يرباعتبارها غ حاكمة نخبة او سياس ي، لنظام املحكومين املواطنين تقبل بعدم تتعلق :الشرعية ازمة

 الى اسألاس يستند هذا وقد القرارات واتخاذ الحكم يخوله أساس او بسند يتمتع ال أي بالشرعية، يتمتع ال او

 .القانون  او والتقاليد، ألاعراف او الدين الى او للزعيم التاريخي الطابع

 العامة اةالحي الاسهام في من املواطنين من املتزايدة الاعداد تمكن عدم عن الناتجة الازمة وهي :املشاركة ازمة

 عندما زمةالا  هذه الحكوميين وتحدث املسؤولين اختيار او السياسية، القرارات اتخاذ في املشاركة مثل لبالدهم

 )عمر، وفيساح .تلك املشاركة في الراغبة القوى  تستوعب ان يمكن معينة سياسية مؤسسات تتوافر ال

 (21،ص0391،

 عية ويتجلىالشر  غير الهجرة تسبب التي ألاسباب اهم احد ةالاقتصادي ألاوضاع تعتبر :ةالاقتصادي ألاسباب

 هو تباينوهذا ال املستقبلة والدول  الطاردة الدول  بين واضحة بصورة الاقتصادي املستوى  في التباين في هذا

 وهما والتعدين، ةعلى الفالح اقتصاداتها في أساسا تعتمد الزالت التي البالد هذه في التنمية وتيرة لتذبذب نتيجة

 له ما وهو ةالدولي السوق  بأحوالوالثاني  باألمطار، ألاول  الرتباط نظرا التنمية في استقرار يضمنان ال قطاعان

 زايداملت فالفقر ، الانحراف عوامل من الاسري عامل الدخل انخفاض ان العمل، سوق  على سلبية انعكاسات  من

 من تجذبهمو  تصلهم العالم في ألاماكن سائر في الحياة ألافضل فصور  العمل، عن بحثا الانتقال الى الناس يدفع

 توزع في ةالعريض الاختالفات ان كما النائية واملجتمعات ألاماكن، الى اكثر اليوم تصل التي الاعالم وسائل خالل

 الشباب الى تزايدةامل الحاجة الى باإلضافة املتقدم العالم وبين النمو، طريق في املتخلف والسائر العالم بين الثروة

 (21- 23ص  ،0390الهجرة. )بركان، الى الاتجاه باستمرار يوحي املتقدم العالم في الرخيص نسبيا والعمل

  البطالة في الهجرة بظاهرة املهتمين الباحثين من الكثير يرى 
ً
  سببا

ً
  مباشرا

ً
أنواعها  مختلفب للهجرة وحقيقيا

نسبة بال نسبيا فقيرا الفرد يجعل مما العاطل، الفرد دخل في متوقع وغير حاد بانخفاض عادة ترتبط حيث

 غير عن منافذ البحث الى يؤدي فانه الدخل في الحاد الانخفاض هذا امد طال ما واذا فيه، يعيش الذي للمجتمع

 البطالة مباشرة بين اقتصادية عالقة تتولد وهنا العمل، في املتمثل الشرعي املنفذ توفر عدم ظل في شرعية

 تماعيةالاج العزلة الى تؤدي ما غالبا البطالة ان كما ،الاقتصادي والعوز  الحاجة من بدافع الشرعية غير والهجرة
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 يعيش ذيال املجتمع التضامن مع تحقيق على قدرته وتضائل الاجتماعية القوى  عنده تضعف ثم ومن للعاطل،

 (29،ص0391، السائدة. )عمر، وفيساح الاجتماعية والقيم باملعايير الالتزام تفقده الذي العاطل عند" و فيه،

 ول منطقةد اقتصاديات يواجه واجتماعي اقتصادي تحد اكبر تعتبر البطالة مشكلة ان الدولي البنك اكد وقد

 بالبحر ةالاقتصادياملؤسسات  منتدى عن صادر اوربي تقرير اليه أشار ما وهو افريقيا، وشمال ألاوسط الشرق 

 توسطامل البحر دول جنوب في البطالة لقضية الجادة املواجهة ضرورة على ألاخير التقرير اكد كما املتوسط

 يصل التي املنطقة في وتركيبة السكان لحجم نظرا العمل سوق  الى الداخلين عدد في املتوقع الارتفاع مع خاصة

 العمل قوة يفوق  الذي الرقم وهو 0333 نسمة عام مليون  23 من اكثر الى – سنة 92 من اقل املواطنين حجم بها

 طقةاملن دول  ان الى التقرير فيه ذهب الذي الوقت الحالي في الوقت في فرد مليون  22 تتعدى ال التي و الحالية،

خلسة البطالة. ) مشكلة تتفاقم ال حتى القادمة 92 السنوات عمل خالل فرصة مليون  02 نحو توفير الى تحتاج

 (93ص  ،0332،واخرون

 ول في د الشباب اعداد ازدياد الى يعود الشرعية غير الهجرة أسباب ان املتحدة ألامم عن صادر تقرير وذكر

 بهذه اد الوعيازد كما والفقيرة الغنية الدول  بين الفوارق  زيادة الى باإلضافة العمل، فرص وتناقص الثالث العالم

 ملستقبلةا الدول  في الايدي العاملة الى الحاجة الى إضافة املعيشة، مستويات وارتفاع ألاجور  وانخفاض ، الفوارق 

 لعمل،ا فرص لتوفير فقط القطاع الخاص على اعتمادها في الحكومية السياسات فشل وكذلك ،  للمهاجرين

 ،،0332بارك،وامل ، ودمحم )عثمان، .غير الشرعية الهجرة الى الشباب تدفع التي البطالة كارثة تفاقم الى يؤدي وهذا

 (20ص

  لتيا ألاسباب اهم من والبيئية الطبيعية الجغرافية العوامل تعتبر: والديمغرافية الجغرافية ألاسباب
ً
 لها اثرا

 
ً
 طبيعيةوالكوارث ال والجفاف الحرارة حيث من القاسية البيئة ان حيث الخارج، الى الهجرة معدالت زيادة في كبيرا

 الى كانتدفع الس أسباب كلها وألاوبئة والقحط البراكين، وثورات فالفيضانات للسكان، طرد مناطق تشكل

 او ق،الضي املستوى املحدود على سوآءا ألماكنهم الافراد ترك الى وغيرها ألاسباب هذه مثل أدت ، وقد  الهجرة

 لجوانب،ا بعض في الاطالق أهمها على تعد بل أهمية الاقل الطبيعية العوامل وليست  جماعية حركات شكل على

 فالدول  لحياةا على سلبا ينعكس خطيرا تحدث اختالال التي الجفاف من ملوجات مختلفة مناطق تتعرض ما فكثير

 خسائر الى يؤدي ما الجغرافي موقعها بسبب من املشاكل العديد تعاني ما غالبا الجفاف حزام نطاق في الواقعة

 عندئذ فيضطر والحيوانات بل واملشاريع املمتلكات تدمير تسبب في الطبيعية فالكوارث الزراعي، بالقطاع فادحة

 ملالع ظروف فيه تتوفر اخر مكان عن البحث اجل من دول خارجية الى والهجرة لالنتقال السكان من العديد

 (20، 0391، . )عمر، وفيساحالاستقرارو 

 عن والبحث ،الاغتراب سياق في محاكاته في والرغبة عيشهم وطريقة الاخرين بدنيا النفسية: الانبهار ألاسباب

 كلها تجعل ل،املستقب ألاوروبي البلد هوية تحقيق في وتأمل ألاصلي، البلد ترفض التي والهوية الذات املفقودة

 من تخلصالى ال يهرعون  النجاة لهم تكتب فالذين املتوسط، أمواج بين بها ويغامرون بأرواحهم يضحون  الشباب

 تسعت مقابر مصيرهم سوى  يكون  فلن الوصول  عليهم استحال الذين اما جديدة، هوية الكتساب هويتهم أوراق
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 دةع باجتماع الا السرية، الهجرة الشباب في وانخراط تورط أسباب وشرح فهم يمكن الاالف، وال بل للمئات

 :وهي عوامل

 ولد يأسات والتي العائلي، املحيط مستوى  على او شخصية بصفة الحراق الشباب تخص بحة نفسية ظروف

 .املحلي املستوى  على الشباب به يشعر واحباطا

 .ألاخرى  الضفة او البلد من الشباب يتلقاه الذي الاغراء

 على تأشيرة الحصول  في وحقه الجزائري  الشباب على املمارسة القانونية للهجرة الكبيرة والعراقيل الصعوبات

 .الغربي العالم لزيارة

 للشباب.  الام املجتمع في ألافق غياب الى باإلضافة للعيش ألاوروبي النمط نحو الانجذاب

 نم واملتقدمة ألاخيرة هو الدرجة فاليأس الشرعية، غير للهجرة رئيس ي دافع اليأس ان السياق هذا وفي

 ان مكني الحراق لدى تنشا التي حالة الياس وبالتالي املنتحرين سمات من سمة يعد الذي ألاخير هذا الاكتئاب

 تظهر ينوالذ ألاوائل املهاجرين بنجاح الشباب الجزائري  تأثر مدى عن فضال هذا والهجرة، املغامرة الى به تؤدي

 وهذا غيرها،و  الاستثمارات الهدايا، كالسيارات، لقضاء عطلتهم الوطن الى عودتهم عند والغنى الثروة بوادر عليهم

 (21-22 ،0331التقليد.  )الطيبي، الى ويطمح والفقر، يعيش البطالة الذي الشباب عند الهجرة روح ينمي ما

 ذلكك مناطقهم ألاصلية، من والجماعات ألافراد طرد على )الدفع( الطرد عوامل تعمل مثلما: املحفزة العوامل

 .اإليه للهجرة ألافراد والجماعات من العديد جذب على الاستقبال مناطق في )املحفزة( الجذب عوامل تعمل

 لقدرة علىا توفير في العصر هذا سمة في وتكمن إليه، املهاجر واملجتمع باملنطقة مرتبطة الجذب عوامل إن

  .املواصالتالاتصال و  وسائل في الهائل للتطور  نتيجة العالم، في وأخرى  منطقة أي بين التواصل وسهولة الحركة

 (22، 0391، )عمر، وفيساح

 تشكيلعالية ب وبكفاءة قامت الاعالم وسائل ان رأت التي واملواقف آلاراء من الكثير هناك: إلاعالمي التأثير

 ورغم (،902 ،0330والطراح، ، )غسان  الوطنية للحدود املختلطة والهويات الوطنية، الهويات تشكيل واعادة

 الغرب اذ راح وهيمنته، استعماره بل إلايجابية معطياتها يكن لم الغرب حضارة من العربية وصل البالد ما ان

 (909، 0330،  خاتميتابعة. ) ووجهة للنفوذ ومنطقة سوقا بوصفها العربية الى البلدان ينظر

 ذلكك مناطقهم ألاصلية، من والجماعات ألافراد طرد على )الدفع( الطرد عوامل تعمل مثلما: الجاذبة العوامل

 عوامل لتمث وال للهجرة إليها، والجماعات ألافراد من العديد جذب على الاستقبال مناطق في الجذب عوامل تعمل

 تشجع ذبج عوامل يكون هناك أن البد ولكن البشرية، للتحركات الكلية ألاسباب وبمفردها مجموعها في الدفع

 الجذب، عوامل أهم من أن تصور، كما مجرد حتى أو حقيقية تكون  قد الجاذبة والعوامل الهجرة، على السكان

  والتي
ً
 :يلي ما الهجرة مسببات من تكون  ما غالبا

 متوفرة مما امليادين مختلف وفي املستويات جميع في التعليم فرص تكون  حيث والثقافي، الحضاري  التقدم

 .املتقدم الاجتماعي الوسط في لالستقرار تسعى التي والفئات العناصر يجذب
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 تتوفر أي بلد في الاقتصادي الوضع يزدهر حيث والخدمات، والتجارة الصناعة مجاالت في العمل فرص توافر

 ألايدي لىع يكون الطلب البلدان هذه مثل وفي وتطورها، املصانع نشؤ على تساعد التي الطبيعية املوارد فيه

 التالعائ نطاق تتوسع على ثم بالشباب عادة الهجرة وتبدأ مستمر، ازدياد في الاختصاصات وذوي  العاملة

 (22، 0391، )عمر، وفيساح          .وألاقارب

 

 الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدني ألادوار 

: دور منظمات املجتمع املدني في التمكين السياس ي: 
ً
 أوال

 من مظاهر الديمقراطية، فهي السبيل لتعزيزها وتثبي
ً
، فاملشاركة هاتتجسد منظمات املجتمع املدني مظهرا

السياسية تشمل ألاعمال التطوعية للسكان من أجل التأثير على اختيار السياسات العامة للدولة التي تتناول 

 :منظمات املجتمع املدني ، حيث يمتد دور  (0390الدولة )شعبان، الحكم و 

 

: دور منظمات املجتمع املدني في التمكين السياس ي:
ً
 من مظاهر  أوال

ً
تجسد منظمات املجتمع املدني مظهرا

ها، فاملشاركة السياسية تشمل ألاعمال التطوعية للسكان من أجل تالديمقراطية، فهي السبيل لتعزيزها وتثبي

 ،حيث يمتد دور  ( 0390التأثير على اختيار السياسات العامة للدولة التي تتناول الحكم والدولة )شعبان، 

ة اصوالتسامح واملشاركة في النشاطات السياسية خ منظمات املجتمع املدني باهتمامها بنشر ثقافة الديمقراطية 

الانتماء الوطني لفلسطين،  ، كما تسعى إلى تعزيز (19،  0399ونشر ثقافة الوحدة الوطنية )الفادني، الانتخابات،

 وبحقوقهم السياسية بشكل يعزز قيم الديمقراطية وحقوق إلانسان  وتوعية الكفاءات الشبابية بقضيتهم 

فهي تدربهم على كيفية (،   0390بفعالية )مرتجى، ة والشفافية، وينمي قيم املحاسبة واملشاركة في الحياة السياسي

 دورها في مشاركة السلطات حقوقهم وعلى رأسها حقوق إلانسان، وحقه في التعبير، كذلك يكمن  الدفاع عن 

التصال ل وتداول قضايا مهمة كصياغة القوانين وتعديلها )املركز الفلسطيني التنفيذية والتشريعية في مناقشة 

 بدور املراقبة(،  0399والسياسات التنموية، 
ً
واملساءلة للمخالفات وسوء التصرف  وتقوم أيضا

فهوم م ويبرز دور منظمات املجتمع املدني الفلسطينية في تعزيز (   cobbah-Arko,2006,p, 349 - 362)الحكومي)

وم لذا فإن املجتمع الذي يق  ،ماءه لوطنهالسياس ي وانت املواطنة فيما تقدمه من أنشطة وبرامج، تنمي وجوده 

ات املجتمع للديمقراطية من خالل منظم الفعليمع التطبيق  اإليه بأنه ألاكثر انسجام نظربتفعيل قيم املواطنة ي

 املدني. 

 

 
ً
 : دور منظمات املجتمع املدني في التمكين الاجتماعي:ثانيا

 في التنشئة الاجتماعية،  ملنظماتإن  
ً
 رئيسا

ً
نائه من في بناء املجتمع، أو إعادة ب باإلسهام املجتمع املدني دورا

ثقافة العمل  نشرفهي تعمل على ( 039، 0331في نفوس ألافراد )نور الدين،  واملبادئ خالل غرس القيم 

ث تكتشف القدرات من خالل النشاط وإعداد القيادات حي الاحترام،التطوعي، والعمل الجماعي والتسامح وقيم 
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كذلك تعمل على ( 22-09، 0390 ورقامي،والتي تتولى مسؤوليات قيادية في املجتمعات )بوشنقير،  الجماعي،

للحس  تنميتها وتسهم في(  0390القيم الاجتماعية إلايجابية )مرتجى،  وتعزيز توعيتهم بالحقوق الاجتماعية، 

 .(092،  0332الرأي آلاخر )درويش،  واحترام إلانساني والاجتماعي والالتزام الخلقي تجاه آلاخرين، 

التي يحس بها ألافراد والجماعات نحو  الاجتماعية املشاركة املجتمعية ممارسة فعلية للمسؤولية  وتعد

، مما أكاديمي املؤهلة ته من القوى إليه، ومؤسساته التي تعمل على رفده باحتياجا ينتمون  املجتمع الذي 
ً
 وتدريبيا

ً
ا

ب املطال تحديد كما يتمثل دورها في املشاركة في ( ، 00،  0390)الوكيل،  السلبية يعزز مظاهر الانتماء والبعد عن 

،  0332التنفيذ ومتابعتها والرقابة في تنفيذها )قدومي،  ثم والاحتياجات املجتمعية، والتخطيط للبرامج، ومن 

20.) 

 

 
ً
 : الاقتصادي: دور منظمات املجتمع املدني في التمكين ثالثا

 حيث تعمل على توفير فرص الشبابمن العوامل املؤثرة بشكل مباشر على واقع  الاقتصاديالجانب  يعد

نحو  هماتجاهاتوتشجيعهم على الانضمام للنقابات العمالية، وتنمية  وإلادارية،عمل وتنمية املهارات املالية 

  الوعيكذلك تعمل على تنمية (،  0390العمل)مرتجى، 
ً
لدى الفرد بأهمية الاقتصاد في بناء الدولة، وتؤدي دورا

 
ً
اريع من خالل البيئة املناسبة للمش وتوفيرفي تمويل املشاريع الصغيرة، وتبني ألافكار الريادية الشبابية،  مهما

لعمل الحر ا وثقافة املحلي، بنشر التوعية بأهمية الحاضنات،أداة منعشة لالقتصاد  تعد حاضنات ألاعمال التي

ي يعيشها ة التالاقتصاديالثروة بعينها في ظل الظروف  هيخاصة وأن الشباب يؤمنون بأن الوظيفة الحكومية 

للعمل بطرق جديدة مثل  الشباب كما يتضمن هذا الجانب تأهيل وتدريب ،  ( 0390)الشكري، الخاص القطاع 

مع  عمللل منظمات املجتمع املدني في قطاع غزة مع مؤسسات دولية بتعاقد للعمل عبر الانترنت  : تدريبهم

ة صفحات إلانترنت، والترجمة، وتعليم اللغة العربي تصميم مجموعة من الكفاءات عن بعد في شتى املجاالت مثل: 

 كذلك تدريبهم على كيفية تسويق الذات. بغيرها، للناطقين 

 

 التحديات التي تواجه الشباب في املجتمع الفلسطيني  

( مجموعة من التحديات التي تواجه الشباب في املجتمع الفلسطيني  على النحو 0:0332يورد )عبداملعطي ، 

 التالي:

o  السياس ي الناجم عن وجود الاحتالل إلاسرائيلي  والذي يؤثر على كافة مناحي الحياة ، وخاصة ما  الاستقرارعدم

يفرضه من حصار امني متمثل باإلغالقات ، واقتصادي متمثل بتبعية الاقتصاد الفلسطيني له ، وانعكاس  ذلك على 

 ة للشباب.الاقتصاديألاوضاع الاجتماعية و 

o املوارد ونقص فرص العمل والبطالة املزمنة  واملرتفعة الناتجة عن سوء  ضعف الاقتصاد الفلسطيني ونقص

التخطيط  وعدم املساواة  في توزيع  الثروات ، وعدم  تكافؤ الفرص، وغياب العدالة الاجتماعية ، وانتشار ثقافة 

 الاستهالك .
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o ملطلوب  ات الشباب واملجتمع بالشكل  االقصور في كفاءة النظام  التعليمي  والتربوي  القائم  والذي ال يلبي  احتياج

من امتالكهم  واكتسابهم  للمعارف واملهارات والقدرات الفكرية املالئمة  لتلبية احتياجاتهم  واحتياجات  مجتمعهم 

 في التنمية  والتطور وكذلك ضالة فرص التدريب املتاحة .

o   ج في العمل السياس ي، والتخبط الحادث في البرناماستمرار منطلق غياب املشاركة  وطغيان  الحزب الواحد والفئوية

السياس ي الاستراتيجي  واملرحلي  والقمع  والرقابة  أدى الى تحويل املشاركة السياسية  للشباب لتنحصر في اشكال  

 محددة نتيجة لكبر  الهزائم  التي لحقت  بنا وبمشروعنا  الوطني  ولعدم وضوح الخيار السياس ي  للشباب .

o تشريعات  تكفل  تفعيل دور الشباب  في املجتمع  . عدم وجود 

o . غياب الحوار  وتهميش الشباب 

o  والتي ارتفعت بشكل كبير جدا وتضاعفت  بعد الانتفاضة  9111مشكلة البطالة والفقر في فلسطين منذ عام

 . 0332يناير  وفرض الحصار على قطاع غزة بعد انتخابات   0330الفلسطينية وإعادة احتالل مناطق الضفة منذ 

 

 التعصب  والتطرف ومشكالت الهوية والانتماء .

 صراع ألاجيال  .

 الطريقة وإلاجراءات

من خالله وصف الظاهرة موضوع  ذي يحاول التحليلي ال املنهج الوصفياستخدام  منهج الدراسة:أوال: 

من هجرة  لحدا في املجتمع املدنيألادوار الاستراتيجية ملنظمات )ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة و  الدراسة

وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها وآلاراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها وآلاثار التي شباب( ال

 .  تحدثها

 

 :
ً
من جميع الشباب الفلسطيني في محافظات غزة للعام  تكون مجتمع الدراسةي: مجتمع الدراسةثانيا

 م.0309

 

: عينة الدراسة :
ً
 من الشباب الفلسطيني في محافظات غزة للعام 022تكونت عينة الدراسة من ) ثالثا

ً
( فردا

 ( يوضح ذلك:9م، والجدول )0309
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 حسب متغيرات الدراسةيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة  ( 9جدول رقم )

%النسبة المئوية العدد    

 العمر

18-22 42 10.9 

23-26 36 9.4 

27-30 129 33.6 

31-34 177 46.1 

 100.0 384 المجموع

 المستوى التعليمي

 2.6 10 أقل من ثانوي 

 21.4 82 ثانوي 

 27.3 105 دبلوم  

فما فوق  جامعي  187 48.7 

 100.0 384 المجموع

 النوع االجتماعي
 33.6 129 ذكر

 66.4 255 انثى

 100.0 384 المجموع

 المحافظة

غزةشمال   76 19.8 

 23.2 89 غزة   

 14.3 55 الوسطى

 20.6 79 خانيونس

 22.1 85 رفح

 100.0 384 المجموع

 

استخدم الباحث أداتين ملعرفة ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة وألادوار الاستراتيجية أداة الدراسة :

ملنظمات املجتمع املدني في الحد من هجرة الشباب، وذلك بعد الاطالع على ألادب التربوي والدراسات السابقة و 

ة ذات املقابالت الشخصياملتعلقة بمشكلة الدراسة واستطالع رأي عينة من ألاساتذة املتخصصين عن طريق 

( فقرة، وفق مقياس 09طابع غير الرسمي قام الباحث باستخدام مقياس امليل نحو الهجرة  والذي يتكون من )

( أعطيت ألاوزان التالية )
ً
 كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جدا

ً
( بذلك 9، 0، 0، 2، 2ليكرت خماس ي )كبيرة جدا

( ومقياس ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدني في 922، 09) تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين

( فقرة، موزع على أربعة أبعاد )الدور الاستراتيجي للمجال الاجتماعي، 20الحد من هجرة الشباب الذي يتكون من )

لمجال السياس ي( ي ل، الدور الاستراتيجي  للمجال الثقافي، الدور الاستراتيجالاقتصاديالدور الاستراتيجي  للمجال 

( أعطيت ألاوزان التالية )
ً
 كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جدا

ً
، 0، 2، 2وفق مقياس ليكرت خماس ي )كبيرة جدا

 (.023، 20( بذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين )9، 0

 بالتأكد من صدق ما وضعت لقياسه وقام الباحث ويقصد بصدق الاداة: أن تقيس فقرات الاداة :ألاداةصدق 

 بطريقتين: ألاداة
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على مجموعة من أساتذة جامعيين من املتخصصين ممن يعملون في  ألاداةتم عرض  : صدق املحكمين-9

، ومدى انتماء ألاداةالجامعات الفلسطينية ، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات 

 .اللغوية، وكذلك وضوح صياغاتها ألاداةالفقرات إلى 

على عينة  ألاداةبتطبيق  ألاداةمن صدق الاتساق الداخلي جرى التحقق  : صدق الاتساق الداخلي -0

املقياس تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات و ، سيدة( 23استطالعية مكونة من )

 .(SPSSوذلك باستخدام البرنامج إلاحصائي ) له،،والدرجة الكلية 

: صدق
ً
 الاتساق الداخلي ملقياس الاتجاه نحو الهجرة أوال

 للبعد الذي تنتمي إليهمع الدرجة الكلية  البعدمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات (  0الجدول ) 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 **0.763 12 **0.764 23 **0.855 

2 **0.687 13 **0.821 24 **0.632 

3 **0.720 14 **0.787 25 **0.687 

4 **0.788 15 **0.802 26 **0.757 

5 **0.761 16 **0.769 27 **0.601 

6 **0.612 17 **0.663 28 **0.648 

7 **0.582 18 **0.842 29 **0.424 

8 **0.744 19 *0.360 30 **0.699 

9 **0.740 20 **0.549 31 **0.753 

10 **0.770 21 **0.543 

 

11 **0.749 22 **0.722 

 

 0354.( = 0.9.( وعند مستوى داللة )44ر الجدولية عند درجة حرية )

   02.3. ( =0.5.( وعند مستوى داللة )44ر الجدولية عند درجة حرية )

 

 ةيتضح من الجدول السابق أن معامالت الارتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس الذي تنتمي إليه دال

 .مما يطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة(، 3.39، 3.32 داللة ) عند مستوى 

 

: صدق الاتساق الداخلي ملقياس 
ً
 شبابرة المن هج الحد في ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدنيثانيا

 اليهللبعد الذي تنتمي مع الدرجة الكلية  البعدمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات  ( 0الجدول ) 
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 معامل االرتباط البعد م معامل االرتباط البعد م معامل االرتباط البعد م معامل االرتباط البعد م

1 

الد
 ور

جي
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ست
اال

ل 
عي

تما
الج

ل ا
مجا

ل
 

**0.439 16 

ي 
تيج
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ور
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ال 
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القت
ا

 

**0.712 30 

ي  
تيج

سترا
 اال

ور
الد

ل
في

لثقا
ل ا

مجا
ل

 

**0.652 39 

جي
راتي

ست
 اال

ور
الد

ل 
سي

سيا
ل ال

مجا
ل

 

**0.649 

2 **0.550 17 **0.638 31 **0.544 40 **0.432 

3 *0.340 18 **0.699 32 **0.578 41 **0.701 

4 **0.526 19 **0.672 33 **0.462 42 **0.553 

5 **0.465 20 **0.789 34 **0.533 43 **0.672 

6 *0.350 21 **0.783 35 **0.518 44 **0.539 

7 **0.784 22 **0.737 36 *0.356 45 **0.470 

8 **0.672 23 **0.812 37 **0.584 46 **0.603 

9 **0.397 24 **0.717 38 *0.307 47 **0.535 

10 **0.573 25 **0.627 

 

48 **0.563 

11 **0.574 26 **0.604 49 **0.543 

12 **0.549 27 **0.606 50 **0.543 

13 **0.697 28 **0.539 51 **0.651 

14 **0.585 29 **0.593 52 **0.452 

15 **0.587  

 5.444( = 5.55( وعند مستوى داللة )44ر الجدولية عند درجة حرية )

   5.453( = 5.54( وعند مستوى داللة )44ر الجدولية عند درجة حرية )

 

الة عند د والدرجة الكلية للبعد الذي تنمي إليهيتضح من الجدول السابق أن معامالت الارتباط بين الفقرات 

  (، مما يطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.3.39، 3.32مستوى داللة ) 

وللتحقق من صدق الاتساق الداخلي لألبعاد قام الباحث بحساب معامالت الارتباط بين درجة كل بعد من 

 ( يوضح ذلك.2والجدول ) للمقياسأبعاد ألاداة وألابعاد ألاخرى وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية 
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 (2الجدول )

 وكذلك مع الدرجة الكلية للمقياسمصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد ألاداة وألابعاد ألاخرى 

 المجموع 
 االستراتيجي الدور

 للمجال االجتماعي
الدور االستراتيجي  

االقتصاديلمجال ل  
الدور االستراتيجي  

لمجال الثقافيل  
الدور االستراتيجي 

لمجال السياسيل  

 االستراتيجي الدور
    1 0.833 للمجال االجتماعي

الدور االستراتيجي  
االقتصاديلمجال ل  0.920 0.614 1   

الدور االستراتيجي  
لمجال الثقافيل  0.782 0.425 0.766 1  

الدور االستراتيجي 
لمجال السياسيل  0.633 0.464 0.582 0.603 1 

 5.444( = 5.55( وعند مستوى داللة )44ر الجدولية عند درجة حرية )
   5.453( = 5.54( وعند مستوى داللة )44ر الجدولية عند درجة حرية )

 ذو 
ً
يتضح من الجدول السابق أن جميع ألابعاد ترتبط يبعضها البعض وبالدرجة الكلية لالستبانة ارتباطا

 .الداخلي( وهذا يؤكد أن ألاداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات والاتساق 3.39داللة إحصائية عند مستوى داللة )

أفراد العينة :  أجرى الباحث خطوات التأكد من ثبات ألاداة وذلك بعد تطبيقها على Reliability ثبات ألاداة

  .بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخالاستطالعية 

لحساب ثبات تم استخدام درجات العينة الاستطالعية  : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية

حيث قام الباحث بتجزئة ألاداة إلى نصفين، الفقرات الفردية مقابل الفقرات  ،بطريقة التجزئة النصفية املقياس

ول ثم جرى تعديل الط ،وذلك بحساب معامل الارتباط بين النصفين فقرات املقياس،من  فقرةلكل الزوجية 

 ك:( يوضح ذل2والجدول )  سبيرمان براون باستخدام معادلة 

 يوضح معامالت الارتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد ألاداة:  ( 5الجدول )

 وكذلك ألاداة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

 معامل الثبات بعد التعديل االرتباط قبل التعديل عدد الفقرات األبعاد

 0.737 0.732 31 االتجاه نحو الهجرة

للمجال االجتماعي االستراتيجي الدور  15 0.629 0.698 

االقتصاديلمجال لالدور االستراتيجي    14 0.721 0.838 

لمجال الثقافيلالدور االستراتيجي    9 0.706 0.731 

لمجال السياسيلالدور االستراتيجي   14 0.648 0.787 

من هجرة  الحد في األدوار االستراتيجية لمنظمات المجتمع المدني
شبابال  52 0.766 0.867 
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ألادوار وملقياس ( 0.737) ملقياس الاتجاه نحو الهجرة يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي

وهذا يدل على أن ألاداة تتمتع بدرجة ( 3.222شباب )من هجرة ال الحد في الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدني

 من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة. عالية

وذلك  ،وهي طريقة ألفا كرونباخ استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات طريقة ألفا كرونباخ: .1

( يوضح  2والجدول ) املقياسينمن  مقياسإليجاد معامل ثبات ألاداة، حيث حصل على قيمة معامل ألفا لكل 

 ذلك:

 ( 2الجدول )

 يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد ألاداة  وكذلك لالستبانة ككل

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات األبعاد

 0.907 31 االتجاه نحو الهجرة

للمجال االجتماعي االستراتيجي الدور  15 0.765 

االقتصاديلمجال لالدور االستراتيجي    14 0.833 

لمجال الثقافيلالدور االستراتيجي    9 0.827 

لمجال السياسيلالدور االستراتيجي   14 0.843 

شبابمن هجرة ال الحد في األدوار االستراتيجية لمنظمات المجتمع المدني  52 0.898 

ألادوار وملقياس ( 0.907) ملقياس الاتجاه نحو الهجرة يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي      

وهذا يدل على أن ألاداة تتمتع بدرجة ( 0.898شباب )من هجرة ال الحد في ملنظمات املجتمع املدنيالاستراتيجية 

 من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة. عالية

 نتائج الدراسة

ابة ولإلجمستوى ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة؟" ما "  :إلاجابة عن السؤال ألاول من أسئلة الدراسة   

 ح ذلك:وضيقام الباحث باستخدام التكرارات واملتوسطات والنسب املئوية، والجدول التالي   عن هذا السؤال

 للمقياسالتكرارات واملتوسطات والانحرافات املعيارية والوزن النسبي  (2 الجدول )

 المتوسط 
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 sig قيمة "ت"

 0.000 26.687 77.60 0.646 3.880 الميل نحو الهجرة

(، ويرى الباحث ان %22.23( أن الدرجة الكلية للميل نحو الهجرة حصل على وزن نسبي )2يتضح من الجدول )

 كبيرة.بدرجة ميل الشباب نحو الهجرة قد جاء 

من  الحد في املدنيما ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع  " :إلاجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة

قام الباحث باستخدام التكرارات واملتوسطات والنسب املئوية،  ؟" ولإلجابة عن هذا السؤال  شبابهجرة ال

 وضح ذلك:يوالجدول التالي  
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 للمقياسالتكرارات واملتوسطات والانحرافات املعيارية والوزن النسبي  (9 الجدول )

النسبيالوزن  االنحراف المعياري  المتوسط البعد  الترتيب sig قيمة "ت" 

للمجال االجتماعي االستراتيجي الدور  3.487 0.895 69.74 10.664 0.000 1 

االقتصاديلمجال لالدور االستراتيجي    3.047 1.003 60.94 0.923 0.357 4 

لمجال الثقافيلالدور االستراتيجي    3.259 0.964 65.18 5.263 0.000 2 

لمجال السياسيلالدور االستراتيجي   3.221 0.949 64.42 4.567 0.000 3 

 في األدوار االستراتيجية لمنظمات المجتمع المدني
شبابمن هجرة ال الحد  

3.258 0.878 65.15 5.747 0.000  

( تلى ذلك املجال %21.22الاجتماعي حصل على املرتبة ألاولى بوزن نسبي )املجال ( أن 2يتضح من الجدول )

( تلى ذلك املجال السياس ي حصل على املرتبة الثالثة %22.92الثقافي حصل على املرتبة الثانية بوزن نسبي )

ا (، أم%23.12حصل على املرتبة الرابعة بوزن نسبي ) الاقتصادي(، تلى ذلك املجال %22.20بوزن نسبي )

حصلت على وزن نسبي   شبابمن هجرة ال الحد في ألدوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدنيالدرجة الكلية ل

(22.92%.) 

 ويرى الباحث ان ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدني في الحد من هجرة الشباب قد جاء بدرجة متوسطة.

ظمات ألادوار الاستراتيجية ملنميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة و " هل توجد عالقة بين  :إلاجابة عن الفرض الاول 

 ."شبابمن هجرة ال الحد في املجتمع املدني

طيني ميل الشباب الفلسولإلجابة عن هذا الفرض قام الباحث باستخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين 

 .شبابمن هجرة ال الحد في ملنظمات املجتمع املدني ألادوار الاستراتيجيةنحو الهجرة و 

 شبابمن هجرة ال الحد في ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدنيو   ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرةمعامل الارتباط بين ( 1جدول)

 االتجاه نحو الهجرة 

للمجال االجتماعي االستراتيجي الدور  **-0.604 

االقتصاديلمجال لالدور االستراتيجي    **-0.692 

لمجال الثقافيلالدور االستراتيجي    **-0.694 

لمجال السياسيلالدور االستراتيجي   **-0.378 

شبابمن هجرة ال الحد في األدوار االستراتيجية لمنظمات المجتمع المدني  **-0.739 

 5.554( = 5.55( وعند مستوى داللة )445ر الجدولية عند درجة حرية )**
   5.544 ( =5.54( وعند مستوى داللة )445ر الجدولية عند درجة حرية )*

جية ألادوار الاستراتيميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة و بين ( وجود عالقة ارتباطية سالبة 1يتضح من الجدول )

 شباب.من هجرة ال الحد في ملنظمات املجتمع املدني
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ): " إلاجابة عن الفرض الثاني من فروض الدراسة

05.0 من هجرة  الحد في ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدني( في ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة و

 One      استخدام أسلوب تحليل التباين ألاحاديفرض قام الباحث بشباب تعزى ملتغير)العمر(؟ ولإلجابة عن هذا الال

Way ANOVA . 

 مرالعمصدر التباين ومجموع املربعات ودرجات الحرية ومتوسط املربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى ملتغير  (22جدول )

 مجموع المربعات مصدر التباين المقياس
درجات 
 الحرية

"ف"قيمة  متوسط المربعات  
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 االتجاه نحو الهجرة

 1.072 3 3.217 بين المجموعات
2.599 

 

 

0.052 

 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

 0.413 380 156.750 داخل المجموعات

  383 159.967 المجموع

األدوار االستراتيجية 
 لمنظمات المجتمع المدني

شبابمن هجرة ال الحد في  

المجموعاتبين   28.614 3 9.538 
13.588 

 

 

0.000 

 

 

دالة عند 
...0 

 0.702 380 266.745 داخل المجموعات

  383 295.359 المجموع

 4.44 ( = 5.55( وعند مستوى داللة )4،445الجدولية عند درجة حرية ) ف
  5.45( = 5.54وعند مستوى داللة ) (4،445الجدولية عند درجة حرية ) ف

هذا و امليل  نحو الهجرة،  " الجدولية فيفمن قيمة " أقليتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" املحسوبة 

 العمر.وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير عدم يدل على 

 يف ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدني " الجدولية فيفمن قيمة " أكبر" املحسوبة فيتضح أن قيمة "كما 

وملعرفة اتجاه الفروق قام الباحث العمر، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة تعزى ملتغير شباب، من هجرة ال الحد

 وضح ذلك:يباستخدام اختبار شيفيه البعدي والجدول التالي 

االنفعالي من مقياسالبعد يوضح اختبار شيفيه  في  ( 11جدول )  
العمرتعزى لمتغير  شبابمن هجرة ال الحد في المجتمع المدنياألدوار االستراتيجية لمنظمات   

األدوار االستراتيجية لمنظمات المجتمع 
شبابمن هجرة ال الحد في المدني  

18-22 23-26 27-30 31-34 

3.899 3.649 3.162 3.096 

18-22 3.899 0    

23-26 3.649 0.250 0   

27-30 3.162 *0.737 *0.487 0  

31-34 3.096 *0.803 *0.553 0.066 0 

2320*دالة عند   
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-92لصالح ألاعمار من  02-02وألاعمار من  00-92ألاعمار من يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين 

 فئات ألاعمار، ولم يتضح فروق في 02-00لصالح ألاعمار من  02-02وألاعمار من  02-00، وبين ألاعمار من 00

 ألاخرى.

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ): " الثالث من فروض الدراسةإلاجابة عن الفرض 

05.0)  الحد يف ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدنيفي ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة و 

لوب استخدام أسقام الباحث بشباب تعزى ملتغير)املستوى التعليمي(؟ ولإلجابة عن هذا الفرض من هجرة ال

  One Way ANOVA تحليل التباين ألاحادي

 مصدر التباين ومجموع املربعات ودرجات الحرية ومتوسط املربعات (26جدول )

 املستوى التعليميوقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى ملتغير 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المقياس
"ف"قيمة  متوسط المربعات الحرية  مستوى الداللة قيمة الداللة 

 االتجاه نحو الهجرة

 3.975 3 11.925 بين المجموعات
10.203 

 

 

0.000 

 

 

0...دالة عند   0.390 380 148.042 داخل المجموعات 

  383 159.967 المجموع

األدوار االستراتيجية 
 لمنظمات المجتمع المدني

شبابمن هجرة ال الحد في  

 8.205 3 24.614 بين المجموعات
11.516 

 

 

0.000 

 

 

0...دالة عند   0.712 380 270.745 داخل المجموعات 

  383 295.359 المجموع

 4.44 ( = 5.55( وعند مستوى داللة )4،445الجدولية عند درجة حرية ) ف
  5.45( = 5.54وعند مستوى داللة ) (4،445الجدولية عند درجة حرية ) ف
 

الاتجاه نحو الهجرة ،  " الجدولية فيفمن قيمة " أكبريتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" املحسوبة 

د فروق وهذا يدل على وجو شباب ، من هجرة ال الحد في ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدنيوكذلك في 

ختبار اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اوملعرفة املستوى التعليمي، ذات داللة إحصائية فيهما تعزى ملتغير 

 شيفيه البعدي والجداول التالية توضح ذلك:
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 ملدنيألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع االاتجاه نحو الهجرة ، وكذلك في يوضح اختبار شيفيه  في  ( 20جدول )

 املستوى التعليميتعزى ملتغير شباب من هجرة ال الحد في

الهجرةاالتجاه نحو   
 جامعي فما فوق  دبلوم ثانوي  أقل من ثانوي 

3.274 3.625 3.921 4.001 

    0 3.274 أقل من ثانوي 

   0 0.351* 3.625 ثانوي 

  0 0.296* 0.647* 3.921 دبلوم

 0 0.080 0.376* 0.727* 4.001 جامعي فما فوق 

األدوار االستراتيجية لمنظمات المجتمع 
شبابالمن هجرة  الحد في المدني  

 جامعي فما فوق  دبلوم ثانوي  أقل من ثانوي 

4.298 3.526 3.308 3.056 

    0 4.298 أقل من ثانوي 

   0 0.772* 3.526 ثانوي 

  0 0.218 0.990* 3.308 دبلوم

 0 0.252 0.470* 1.242* 3.056 جامعي فما فوق 

2320*دالة عند   

من ثانوية والثانوية فما فوق، لصالح الثانوية فما حملة ألاقل يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين 

ي الاتجاه ف ، ولم يتضح فروق في املستويات ألاخرى فوق، وبين الثانوية والدبلوم فما فوق لصالح الدبلوم فما فوق 

 .نحو الهجرة

حملة ألاقل من ثانوية والثانوية فما فوق، لصالح ألاقل من يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين 

ألادوار ي ف، ولم يتضح فروق في املستويات ألاخرى لثانوية، وبين الثانوية الجامعي فما فوق لصالح الثانوي ا

 .شبابمن هجرة ال الحد في الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدني

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ): " إلاجابة عن الفرض الرابع من فروض الدراسة

05.0 الحد يف ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدني( في ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة و 

 شباب تعزى ملتغير)النوع(؟من هجرة ال

 ( يوضح ذلك:92والجدول )"  T. test" اختبارباستخدام ولإلجابة عن هذا الفرض قام الباحث 
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 النوعاملتوسطات والانحرافات املعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى ملتغير  (92جدول )

 المتوسط العدد النوع المقياس
االنحراف 
 المعياري 

 قيمة "ت"
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 االتجاه نحو الهجرة
 5.065 0.562 4.108 129 ذكر

 

0.000 

 
0...دالة عند   

 0.657 3.765 255 أنثى

 

االستراتيجية لمنظمات األدوار 
من هجرة  الحد في المجتمع المدني
شبابال  

 0.952 3.331 129 ذكر

1.158 

 

0.248 

 
 غير دالة إحصائيا  

 0.838 3.221 255 أنثى

 5.44( = 5.54( وعند مستوى داللة )445قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 5.44( = 5.55( وعند مستوى داللة )445قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

ألادوار الاستراتيجية  من قيمة "ت" الجدولية في اقلأن قيمة "ت" املحسوبة  السابقيتضح من الجدول 

عزى توجود فروق ذات داللة إحصائية عدم وهذا يدل على شباب، من هجرة ال الحد في ملنظمات املجتمع املدني

 النوع.ملتغير 

د وهذا يدل على وجو امليل  نحو الهجرة ،  من قيمة "ت" الجدولية في أكبريتضح أن قيمة "ت" املحسوبة كما 

 النوع ولقد كانت الفروق لصالح الذكور.ملتغير تعزى فروق ذات داللة إحصائية 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : " إلاجابة عن الفرض الخامس من فروض الدراسة

(05.0 في ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة و )الحد يف ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدني 

 شباب تعزى ملتغير)املحافظة(؟ من هجرة ال

  One Way ANOVAاستخدام أسلوب تحليل التباين ألاحاديولإلجابة عن هذا الفرض قام الباحث ب

 التباين ومجموع املربعات ودرجات الحريةمصدر  (25جدول )

 املحافظةومتوسط املربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى ملتغير 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المقياس
 مستوى الداللة قيمة الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية

 االتجاه نحو الهجرة

 1.727 4 6.910 بين المجموعات

0...دالة عند  0.002 4.277  0.404 379 153.057 داخل المجموعات 

  383 159.967 المجموع

األدوار االستراتيجية لمنظمات 
من  الحد في المجتمع المدني
شبابهجرة ال  

 9.481 4 37.924 بين المجموعات

0...دالة عند  0.000 13.958  0.679 379 257.435 داخل المجموعات 

  383 295.359 المجموع

 3033 ( = 0.9.( وعند مستوى داللة )473.1الجدولية عند درجة حرية ) ف
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  2031( = 0.5.وعند مستوى داللة ) (473.1الجدولية عند درجة حرية ) ف
لك امليل نحو الهجرة ، وكذ " الجدولية فيفمن قيمة " أكبريتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" املحسوبة 

 وهذا يدل على وجود فروق ذاتشباب ، من هجرة ال الحد في الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدنيألادوار في 

وملعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شيفيه املحافظة. داللة إحصائية فيهما تعزى ملتغير 

 البعدي والجداول التالية توضح ذلك:

ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع الاتجاه نحو الهجرة ، وكذلك في يوضح اختبار شيفيه  في  ( 22جدول )

 املحافظةتعزى ملتغير شباب من هجرة ال الحد في املدني

 االتجاه نحو الهجرة
 رفح خانيونس الوسطى غزة شمال غزة

3.963 3.937 3.575 3.840 
3.981 

    0 3.963 شمال غزة
 

   0 0.025 3.937 غزة
 

  0 0.362* 0.387* 3.575 الوسطى
 

 0 0.265 0.097 0.123 3.840 خانيونس
 

 رفح
3.981 0.018 0.044 *0.406 0.141 0 

األدوار االستراتيجية لمنظمات 
من  الحد في المجتمع المدني
شبابهجرة ال  

 رفح خانيونس الوسطى غزة شمال غزة

3.742 2.852 2.989 3.301 3.383 

    0 3.742 شمال غزة
 

   0 0.890* 2.852 غزة
 

  0 0.137 0.753* 2.989 الوسطى
 

  0 0.311 0.449* 0.442* 3.301 خانيونس

 0.082 0.393 0.531* 0.360 3.383 رفح
0 

5.51*دالة عند   

شمال غزة والوسطى لصالح شمال غزة، وبين غزة والوسطى يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين 

 .في الاتجاه نحو الهجرة ألاخرى  املحافظات، ولم يتضح فروق في لصالح غزة

شمال غزة وغزة والوسطى لصالح شمال غزة، وبين غزة يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين 

ألادوار ي ف ألاخرى  املحافظات، ولم يتضح فروق في وخانيونس لصالح خانيونس، وبين غزة ورفح لصالح رفح

 .شبابمن هجرة ال الحد في الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدني
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 نتائج الدراسة:

كبيرة،  وأن الدرجة الكلية للميل نحو بدرجة اظهرت نتائج الدراسة ان ميل الشباب نحو الهجرة قد جاء  .9

 (.%22.23الهجرة حصل على وزن نسبي )

شباب ن هجرة الم الحد في دوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدنيالاجتماعي في ألا املجال بينت النتائج أن  .0

( تلى ذلك املجال الثقافي حصل على املرتبة الثانية بوزن نسبي %21.22حصل على املرتبة ألاولى بوزن نسبي )

(، تلى ذلك املجال %22.20( تلى ذلك املجال السياس ي حصل على املرتبة الثالثة بوزن نسبي )22.92%)

ألدوار الاستراتيجية (، أما الدرجة الكلية ل%23.12حصل على املرتبة الرابعة بوزن نسبي ) الاقتصادي

بدرجة (، وجاءت %22.92حصلت على وزن نسبي ) شبابمن هجرة ال الحد في ملنظمات املجتمع املدني

 متوسطة.

راتيجية ار الاستألادو ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة و بين واسفرت عن وجود عالقة ارتباطية سالبة  .0

 شباب.من هجرة ال الحد في ملنظمات املجتمع املدني

 ، وبينت عدم توجدنحو الهجرة تعزى ملتغير العمرالشباب في ميل ذات داللة إحصائية اظهرت عدم وجود  .2

تمع ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجفروق ذات داللة إحصائية في ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة و 

 شباب تعزى ملتغير العمر.من هجرة ال الحد في ياملدن

يجية ألادوار الاستراتفروق ذات داللة إحصائية في ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة و  وجوداسفرت عن  .2

حملة فروق بين ال شباب تعزى ملتغير املستوى التعليمي،  وكانتمن هجرة ال الحد في ملنظمات املجتمع املدني

والثانوية فما فوق، لصالح الثانوية فما فوق، وبين الثانوية والدبلوم فما فوق لصالح ألاقل من ثانوية 

حملة ن فروق بيفي الاتجاه نحو الهجرة، ووجدت  ، ولم يتضح فروق في املستويات ألاخرى الدبلوم فما فوق 

صالح فما فوق لألاقل من ثانوية والثانوية فما فوق، لصالح ألاقل من الثانوية، وبين الثانوية الجامعي 

من  الحد يف ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدنيفي ، ولم يتضح فروق في املستويات ألاخرى الثانوي 

 شباب.هجرة ال

 ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدني في وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم على وبينت النتائج  .2

ميل الشباب نحو  ذات داللة إحصائية فيالنوع، ووجدت فروق تغير ملشباب تعزى من هجرة ال الحد في

 النوع ولقد كانت الفروق لصالح الذكور.ملتغير الهجرة تعزى 

 ألادوارميل الشباب نحو الهجرة ، وكذلك في  على وجود فروق ذات داللة إحصائية فياظهرت النتائج  .2

وجود فروق ، ب ةاملحافظفيهما تعزى ملتغير  شباب ة المن هجر  الحد في الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدني

، ولم يتضح فروق في شمال غزة والوسطى لصالح شمال غزة، وبين غزة والوسطى لصالح غزةبين 

شمال غزة وغزة والوسطى لصالح شمال وجود فروق بين في ميل الشباب نحو الهجرة، و  ألاخرى  املحافظات

 حافظاتامل، ولم يتضح فروق في ونس، وبين غزة ورفح لصالح رفحغزة، وبين غزة وخانيونس لصالح خاني

 .شبابمن هجرة ال الحد في ألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع املدنيفي  ألاخرى 
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 أ.د. فضل عبدهللا يحيى الربيعي

 أستاذ علم الاجتماع / جامعة عدن

اليمن    

 

 (الالجئ الطفل حماية في الدولية املسؤولية قواعد دور )
 

 :امللخص

 أمام تدفق موجات 
ً
إن استمرار هجرة ألافارقة إلى اليمن خالل الثالثة عقود املاضية قد جعلت الوضع مفتوحا

الهجرة، التي بدأت مع اندالع  الحرب في الصومال والحبشة في مطلع التسعينيات القرن املاض ي، واستمرت إلى 

ف جملة من ا
َّ
، ألامر الذي خل

ً
 عاديا

ً
لتحديات الاجتماعية وألامنية في ظل عدم كفاية يومنا هذا، وأصبحت أمرا

الدولي من قبل املانحين الدوليين في املساعدة على مواجهة تدفق هذه الهجرات، وغياب التزامات الجهات املعنية 

بذلك كاملفوضية السامية لشؤون؛ لذا فإن بقائهم بالصورة املستمرة هذه سيزيد من معاناتهم، ومن املشكالت 

ا املجتمع اليمني املستقبل لتلك الهجرات ، كمان  إّن  بقائهم على املدى الطويل دون ترتيب عودتهم التي يواجهه

 إلى بلدانهم الاصلية سيشكل وضعهم هذا  أقليات في املجتمع في املجتمع اليمني. 

 وعليه فأننا نوص ي الجهات املعنية بالظاهرة العمل باآلتي:

: تفعيل وتعزيز دور املفوضية 
ً
السامية والجهات املانحة في مساعدة هؤالء املهاجرين والالجئين على حل أوال

 مشكالتهم وعودتهم إلى استئناف حياتهم في أوطانهم ألاصلية.

 للنظم والقواعد 
ً
: ندعو السلطات اليمنية إلى الاهتمام بمتابعة ورصد هذه الظاهرة، والتعامل معها وفقا

ً
ثانيا

 ستفادة من تجارب آلاخرين في هذا الاتجاه.املتبعة في مثل هذه الحالة، والا 

: التنسيق بين املفوضية السامية والسلطات اليمنية في استحداث املعسكرات التي تأوي هؤالء الالجئين 
ً
ثالثا

 الضروريةواملهاجرين، ومدها باملستلزمات الحياتية 
 

   نبذة تعريفية عن الباحث:

أستاذ علم الاجتماع، جامعة عدن، رئيس قسم علم الاجتماع وإلارشاد التربوي السابق، نائب رئيس املجلس املركزي للطالب 

اليمنيين ومسؤول العالقات الخارجية في املجلس سابقا. شغل عدد من املناصب إلادارية والقيادية املختلفة في الدولة. أكاديمي 

فات علمية في علم الاجتماع والسياسة. نشرت له عدد من املقاالت في الصحف واملواقع واملجالت مؤل 93نشرت له أكثر من  وباحث،

إلالكترونية املختلفة. نشرت له عدد من ألابحاث والدراسات العلمية في املجالت املحكمة، في داخل البلد وخارجها. شارك في عدد 

 علميا ألكثر من مؤسسة ومنظمة في اليمن من املؤتمرات العلمية في الداخل والخارج. يعمل مستشار
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 ل:ــــــــمدخ
 

ا كانت تلك الظروف: اجتماعية، اقتصادية،   حينما ُيحاصر إلانسان ويشتد ضغط الظروف عليه، أيًّ

ن له ما   عن فضاءات جديدة تؤّمِ
َ
سياسية، أمنية، طبيعية، فإن ذلك سيكون مدعاة لحركته )هجرته(، بحثا

 عات عبر مراحل التأريخيواجه به تلك الظروف أو التحديات التي رافقت مسيرة إلانسان والجماعات واملجتم

 البشري. 

لذا فإن الهجرة كانت ومازالت على اختالف أنواعها من أقدم الظواهر الاجتماعية التي ارتبط وجودها بوجود  

 يتجسد 
ً
 مزدوجا

َ
إلانسان على ظهر هذا الكوكب، وعرفتها كل املجتمعات البشرية، وفي اليمن تشكل الهجرة تحّديا

 ما يرافقها هجرة ألافراد الواقعين في سًن العمل، ونجد في إفراغ املجتمعات من قو 
ً
اه الاجتماعية الشابة التي غالبا

 في التغير الاجتماعي، الذي يصيب أنظمة البناء الاجتماعي بصورة 
َ
سرى عامة، والنظام ألا أَن للهجرة أثَرا واضحا

 .بصورة خاصة

هجرة في املجتمع اليمني ظاهرة قديمة، وواحدة من لقد عانى اليمن التحديات املصاحبة للهجرة، ألّن ظاهرة ال

أعقد الظواهر الاجتماعية التي تتصل أبعادها بكّل جوانب الحياة الاجتماعية، وكانت الهجرة من اليمن قد 

 
ً
 هاجر اليمنيون إلى بالد الرافدين ومصر والشام، وتواصلت هجرتهم حديثا

ً
تعددت مساراتها عبر التاريخ، فقديما

ملنطقة العربية لتشمل شرق آسيا وأفريقيا وأروبا والواليات املتحدة ألامريكية، ومن أكبر الهجرات إلى خارج ا

الحديثة هي تلك الهجرات التي اتجهت إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي بعد اكتشاف النفط في منطقة الخليج 

لدان، جه بأعداد كبيرة نحو هذه البالعربي في ستينات وسبعينات القرن املاض ي، فقد أخذت الهجرة اليمنية تت

 لقربها من اليمن وتوافر فرص العمل فيها.

 إنها لم تستمر على ذلك الحال، حيث أّدت كثٌر من العواصف والاضطرابات السياسية والحروب في املنطقة 
ّ
إال

ينات القرن ل في تسعإلى عودة الكثير من املهاجرين اليمنيين العائدين أو النازحين من بلدان إلى اليمن، كما حص

املاض ي، عندما عاد ما يقرب من مليون مهاجر يمني مد دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب موقف اليمن املؤيد 

 عن النازحين والعائدين من البلدان إلافريقية )الحبشة والصومال(، 
َ
لنظام صدام في اجتياح الكويت، فضال

 هجرات والنزوح حتى اليوم.بسبب الحروب الدائرة هناك، ولم تتوقف تلك ال

 مشكلة الدراسة:   

ا، في الهجرة اليمنية، تزيد من عوامل التوتر في ا جديَد عَد لتضيف بُ  اليمن وإليه،تأتي الهجرة القسرية من 

وتضاعف من املشكالت الاجتماعية والاقتصادية وألامنية وال سيما في املدن التي استقربها معظم هؤالء  ،املجتمع

 املهاجرين.
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لى اليمن القادمة من الدول الافريقية وتحديدا إلى املدن الساحلية إإذ تزايدت مشكلة الهجرة القسرية الوافدة 

( مائتين وسبعة  022.202) م، إلى وجود 0392الصادر في ديسمبر  الالجئين،تقرير منظمة  يشيرو  ،كمدينة عدن

 أوستين 
ً
 تم تسجيلهم أو  لفا

ً
 .)( في اليمنربعمائة وأربعة وعشرين الجئا

حيائها املختلفة، وصارت من أهم أحيث ينتشرون في شوارعها و  ،دهم فيها بصورة ملفتةو إذ يلحظ وج

تمع ما دفعنا لبحث هذه الظاهرة امللفتة في املج هذا املشكالت التي تواجهها السلطات الحكومية وسكان املدينة.

 والدراسة.اليمني وغياب تناولها بالبحث 

 أهمية الدراسة: 

عّد نّ أ فيتكمن أهمية الدراسة 
ُ
بحسب - ت هذه الظاهرة في مجتمع الدراسةعرضمن الدراسات النادرة التي  ها ت

وما  ،منية التي رافقت الهجرة القسريةوألا  ن رصد وتحليل التغيرات الاجتماعية والاقتصاديةإف لذا -علم الباحث

لى آليات في املساعدة للوصول إالدراسة أهمية ألاكبر في إبراز ترتب عليها من مشكالت مختلفة سيكون له ألاثر 

تي وإعادة الاستقرار في املجتمع ال ،قائمة على استنتاجات وتوصيات تساعد على وضع املعالجات لهذه الظاهرة

 بعامة والهجرة القسرية بخاصة.عصفت به حركة التغيرات الناتجة عن ضخامة حجم الهجرة 

 أهداف الدراسة:

هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مشكلة الهجرة القسرية القادمة إلى اليمن من جوانبها املختلفة،  تهدف

 ألاهداف الاتية: من خالل

 التعرف إلى اتجاهات املهاجرين، وخصائصهم. 

 الحقيقية.اب من معرفة أعدادهم تر اوقات تدفقهم، والاق الكشف عن 

 بعامة. املشكالت التي تخلفها هذه الظاهرة في املجتمع اليمني أبرز عن  الكشف 

  اعداد ها التي استقر فيمدنية عدن في التعرف عن ابرز التحديات ألامنية التي رافقت تدفق املهاجرين الافارقة

 .هؤالء املهاجرونكبيرة من 

  الحد من اثارها السلبية.الوصول إلى نتائج يمكن تسهم في معالجة الظاهرة و 

 منهج الدراسة:

د ألاسباب والعوامل املؤثرة فيها تبعا   عدد من ب استعانة الدراسةلطبيعة وخصوصية الظاهرة وتعدُّ

كذلك رها، وتفسيرها، و آثاآلاليات املنهجية كاملنهج التحليلي الوصفي في تحليل عوامل وأسباب الظاهرة و 

الت املحيطة بهاالاستفادة من املنهج الاستقرائي  للوصول  ،في تفسير واستقراء واقع الظاهرة وإشكاليتها والتدخُّ

 ٍر في معالجتها.إلى استنتاجات وتوصيات نحاول من خاللها تقديم تصوّ 

 تساؤالت الدراسة:

 تية: التساؤالت آلا عنتسعى الدراسة املنشودة لإلجابة 
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  فريقيا إلى اليمن؟ إما الدوافع التي تؤدي باملهاجرين القسريين من 

  ؟ هي أبرز الانعكاسات والابعاد املترتبة عن ظاهرة الهجرة القسرية إلى اليمنما 

  أنفسهمهذه الظاهرة والتخفيف من مخاطرها على املهاجرين التحديات الناتجة عن كيف يمكن معالجة 

 واملجتمع بعامة؟

 فرضية الدراسة:

لى إ فريقياإتنطلق الفرضية العامة لهذه الدراسة من كون اليمن تمثل عوامل جاذبة للهجرات القادمة من 

 تية:اليمن لألسباب آلا

 
َ
 فارقة.اليمن البلد القريب لدول املهاجرين ألا  عّد : يُ  أوال

  
َ
 : وجود مهاجرين سابقين من تلك البلدان في اليمن. ثانيا

 ألامنية في حماية شواطئها.ثالثا: غياب دور السلطات 

 تتمثل حدود الدراسة في الاتي: حدود الدراسة:

 الحدود البشرية واملكانية: املهاجرون الافارقة الذين اتجهوا الى اليمن وتحديدا املستقرين في محافظة عدن.

 م.0391 -م9113الحدود الزمنية : هي املدة الزمنية التي رافق الحروب في دول الجوار الافريقية من 

 

 عام مدخل مفاهيمي

: مفهوم
أ
 الهجرة وأنواعها: اوال

من املفاهيم التي تعاني من إشكالية تحديد معنى محدد لها، بسبب تعدد أنواعها ا مفهوم الهجرة واحَد  عّد يُ 

 (منيةأنفسية واقتصادية، و و اجتماعية، و تاريخية، و ثقافية، )تداخلة املوأبعادها 
َ
 توياتهامسعن تعدد  ، فضال

من تلك ألانواع من  (، ولكّل دينية، واقتصاديةو قسرية، و جماعية، و كالهجرات الداخلية والخارجية، )فردية، 

الهجرات تعريف خاص بها، ويصعب في كثير من الحاالت الفصل بينها السيما في وضع الهجرة القسرية التي 

 قامة ومكان الوصل ومجموعة العقبات التيوتعّرف الهجرة بأنها تغير ملكان إلا شكاليات. تنطوي على عدد من إلا 

 تنطوي عليها )(.

إلاشارة الى جميع التحركات املكانية، مع الافتراض الحتمي بأنه في تستعمل عادة  (هجرة -  migration) كلمة ّن إ

 سيترتب عليها تغير في إلاقامة أو املسكن) (.

 مفهوم الهجرة القسرية:   

ظروف  بسبب، و بلد إلى مكان أو بلد آخر أمكان  الجماعات من أوفراد انتقال ألا نها أالهجرة القسرية، ب ّرفتع

راعات والص ألاخيرة بسبب الحروبقسرية أجبرته على ذلك. وقد تزايدت ظاهرة الهجرة القسرية في السنوات 
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  ،الحبشةو املسلحة مثل ألاوضاع في الصومال 
ً
 عنن يحياتهم، باحث علىحيث يترك ألاشخاص أماكنهم خوفا

 ألامان والحياة في مكان آخر.

  
َ
  وتتضمن الهجرة القسرية في مضمونها الاجتياز غير القانوني للحدود، دخوال

َ
ن من الدولة )املوط أو خروجا

  خارجية.و أ)(. وتكون الهجرة القسرية هجرة داخلية، آخر موطن  ألاصلي( إلى
ُ
سم اف الهجرة بهذه الطريقة بعرّ وت

 ري.وهو نزوح قس (النزوح)

نقصد هنا بالهجرة القسرية هي تلك الهجرة التي رافقت فترات استمرار الحروب في بلدان  التعريف الاجرائي :

  الجوار الافريقية  واضطروا تحت ضغوط الحرب مغادرة اوطانهم إلى أقرب دولة لهم وهي اليمن.

 والهجرة:لفرق بين النزوح واللجوء ا

ت الفرق بين هذه املفاهيم، ففي حاال بين حدود ان ن تقتض ي الضرورة هناتتداخل هذه املفاهيم مع بعضها و 

نزوح بحسب وال جؤفالفرق بين مفهوم الل ،بالتبادل، رغم وجود الفرق بينهما يتم استخدام هذه املفاهيمكثير 

يته سيوجد خارج دولة جن تعريف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين هو أن الالجئ هو كل شخص

من التعرض لالضطهاد ألسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة  هبسبب تخوف

شخص "  على أنهفيعرف املهاجر اما   .بفقد قدرته على حماية نفسهقد اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، 

، وبغض النظر عن أكراهأقام في دولة أجنبية ألكثر من سنة بغض النظر عن ألاسباب سواء كانت طوعية أو 

هم الذين اضطروا إلى ون بانبينما يعرف النازح مية..الوسيلة املستخدمة للهجرة سواء كانت نظامية أو غير نظا

 .لحقوقهمانتهاكات او مسلحة، عنف معمم،  )نزاعاتمغادرة بلدانهم بسبب 

 ثانيا: الاتجاهات النظرية املفسرة للهجرة القسرية : 

الاتجاه الاجتماعي الهجرة القسرية على أنها إفراز اجتماعي ناجم عن مظاهر السلوك والتفاعالت  يفسّر 

عات اهم هذه الافرازات هي حاالت الصر أوالعمليات الاجتماعية املتنوعة التي تحدث داخل املجتمع )(، و 

 أن و ن الاجتماعيو فكر امل، ويرى التي تحدث في املجتمعاتوالحروب 
َ
عاد مختلفة ألب ن الهجرة القسرية تجري تبعا

هجرة. وهناك الفرد فتدفعه إلى ال فيكالبعد الفردي الذي يكمن في الضغوط النفسية الداخلية التي تؤثر مباشرة 

 و تقوم بالتهريب.أج للهجرة و البعد الاجتماعي املتمثل بوجود تنظيمات اجتماعية أو عصابات ترّ 

 
َ
ض ألافراد إلى ضغوطات بيئية قاسية ما تحدث الهجرة القسرية نتيجة ألاحداث املفاجئة التي تعرّ  وغالبا

 
َ
كرون بالهرب هم يفإنمن ألاوضاع التي تهدد حياتهم إذا ما بقوا في مواطنهم ألاصلية، ولهذا ف تدفعهم للهجرة هربا

 بأرواحهم. ة للنجا

حليل السوسيولوجي الاتجاهات النظرية املفسرة للهجرة القسرية، أن هذه الظاهرة ترتبط ويخلص الت

إلى  جؤونيلإذ  والروابط الاجتماعية،ة وما يصاحبها من تفكك في قواعد الضبط الاجتماعي يبالضغوط البيئ
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بلهم، التي تستقمر الذي نالحظهم يعيشون ظروف قاسية في تلك املجتمعات مجتمعات أخرى بأرواحهم وهو ألا 

 كما هو ملحوظ في حياة هؤالء املهاجرين في اليمن .  

 
َ
نها نوع من السلوك نتيجة ضعف درجة أب (دوركايم  )لنظرية  كما يمكن تصنيف الهجرة القسرية وفقا

لهذا تصبح  ،عات التي تجري في املجتمعالة طبيعية في زمن الصر أوهذه مس،  )( التضامن الاجتماعي داخل املجتمع

الهجرة القسرية من الاستراتيجيات الحيوية التي يحددها الفرد لنفسه. وتحدث هذه الحالة عندما يكون الفرد 

 
َ
 مرتبط

َ
 ا ارتباط

َ
النظم  ور تده حاالتبجماعات أو أشخاص متشبعين بفكرة الهجرة القسرية. السيما في  ا وثيقا

  الاجتماعية والثقافية

تمع، وهو املج والسياسية فيوما يصاحبها من اضطرابات تمس الحياة الاقتصادية    املجتمع وألاخالقية في

فر اا هو متو م وبين، بين الطموح الشخص ي وبين الوسائلمر الذي تظهر فيه هوة ثقافية تفصل بين ألاهداف ألا 

 
َ
 (.) فعال

ملهاجر القسري يشعر بأنه غير ن هذه النظرية تفسر الهجرة القسرية من منطلق أن اإالقول  وعليه يمكن

و بصورة أ ةا بصورة طوعيّم إ هغادر يترك موطنه و يتجعله  ةبسبب وجود ظروف قاهر  ه،في مجتمع ءقادر على البقا

 نمط ّد عيُ بحسب تعبير )ميرتون ( وهذا املوقف  ،فُيجبر على الانسحاب نللبحث عن ألاما لترحيله(،قهرية )
َ
من  ا

 .أنماط عدم املعيارية )( 

 الهجرة القسرية في اليمن:

عقد أ بوصفها ح،برزت ظاهرة الهجرة القسرية والنزوح على املسرح العالمي خالل السنوات املاضية بوضو 

 كحالةمن املجتمعات، والسيما في املناطق ألاشد  التي تواجهها كثيٌر  توأصعب املشكال 
َ
  .اليمن فقرا

  
ّ
لية العسكرية الدو  والحروب والتدخالتلناتجة عن النزاعات ل الهجرة القسرية وأهوالها إلانسانية اإذ تشك

 
َ
 من عوامل توتر العالقات الاجتماعية في دول اللجوء. وإلارهاب عامال

 ، حصر لهاالتي ال ،همتتاريخ طويل ارتبط في عمق وجدان اليمنيين ومشكالإليها وللهجرة القسرية من اليمن  

ي اليمن أو ف سواء كاننها ارتبطت بشكل أساس ي بسبب الحروب والصراعات املشتعلة أالهجرات ب وتفردت هذه

 خارجه.

  
ً
بسبب استمرار  ،فريقيعديدة كالهجرة القادمة إلى اليمن من دول القرن إلا  شهدت هذه الهجرة أشكاال

 ي اليمن، وكذلكعقب الصراعات والحروب التي جرت ف و الهجرات من اليمن إلى خارجه، أهلية هناكالحروب ألا 

م عندما عاد ما يقارب مليون مهاجرة 9113كما حصل في العام  ،الهجرات القسرية العائدة إلى اليمن من الخارج

العراقي  موقف الرئيس أيدتاستياء دول الخليج من الحكومة اليمنية التي  ،بصورة قسرية من دول الخليج بسبب

وضوع م –الهاربين من بلدانهم إلى اليمن  ألافارقةا هجرة خرهآ. و الكويتألاسبق صدام حسين في حربه على 

 .-الدراسة الراهنة
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ُ
ي الت ،حدة من أهم الظواهر الاجتماعية شديدة التعقيداظاهرة الهجرة القسرية والنزوح في اليمن و  دعوت

كرار ت الحياة الاجتماعية، وأصبحت قضية عامة في املجتمع اليمني، ال سيما مع كل جوانبتتصل أبعادها ب

سه نف الوقت وفي ،لى خارجهإعداد كبيرة من اليمن أى نزوح إلالصراعات في اليمن، حيث أدت هذه الصرعات 

 ز كثير مر الذي حّف ألا  ،لى غياب دور السلطات في حماية السواحل اليمنيةإهذه ألاوضاع  أدت
َ
 فارقةمن إلا  ا

 اليمن.إلى والهجرة هذه ألاوضاع والنزوح  استغالل

ليمن؛ إذ ااملتغيرات التي المست الحياة الاجتماعية والاقتصادية وألامنية في  نجملة مذلك  على ترتبوقد  

ن دول مسواء أكانت هجرة اليمنيين العائدين إلى اليمن  ،مثلت ظاهرة الهجرة القسرية في اليمن ظاهرة مزدوجة

 فريقيا. إو تلك الهجرة القادمة إلى اليمن من الخليج، أ

 إثَر  ،مع عودة املهاجرين اليمنيين من دول الخليج ألافارقة إلى اليمن كانت في بدايتها قد تزامنت ُيذكر أن هجرة

 .م9119حرب الخليج الثانية 

ية قصيرة، إذ زمن ةمّد بسبب تدفق تلك الهجرات القادمة إليه في  ،من التبعات السلبية اليمن كثيًر  ىقد عانل 

 
ً
بل جاء النزوح الداخلي بسبب الحرب الدائرة في اليمن  ،لخارجية فحسببالهجرات ا  لم يكن ذلك ألامر محصورا

م، أو 0331-0332ليست بقصيرة كالحرب التي جرت بين الحوثيين والجيش اليمني في محافظة صعدة  ةمّد منذ 

صل كما ح، الحرب مع تنظيم القاعدة إلارهابي، حيث أدت هذه الحروب إلى نزوح سكان محافظات ومدن بأكملها

بين، وعلى مدينة املكال عاصمة محافظة حضرموت أعندما سيطر تنظيم القاعدة على محافظة ،م0399عام 

 0392عام 
ً
  م. فضال

ً
في اليمن بين الحوثيين وقوات الشرعية اليمنية، وخالل السنوات  عن الحرب الدائرة حاليا

 موطنهم ألا عداد كبيرة من السكان تاركين أالخمس املاضية أدت هذه الحرب إلى نزوح 
ً
التي  من الحرب صلي هربا

 سبق لها مثيل .بصورة لم يُ  ،من مدن ومحافظات اليمن جرت في كثيرٍ 

 إن أويقدر مكتب ألامم املتحدة لتنسيق الشؤون إلانسانية )اوتشا( 
َّ
 جمالي عدد املهاجرين والالجئين داخليا

 ماليين شخص، ناهيك عن النازحين إلى خارج اليمن. 0أكثر من 

 اليمن:فارقة إلى ألا  هجرة

 عام 03شهد اليمن موجات واسعة من تلك الهجرات خالل السنوات املاضية، فمنذ ما يقرب من 
ً
، واليمن ا

أي الهجرات )القسرية( بصورة مستمرة وبأعداد كبيرة قادمة إليه من دول  ،يستقبل الهجرات غير الشرعية

من بلدانهم  هاربين ،الشراعية إلى الشواطئ اليمنية الجنوبيةفريقي، حيث تقذف بهم السفن والقوارب القرن إلا 

من أبناء الجيل ، القدماءومنهم أبناء املهاجرين اليمنيين  ،ثيوبياإبسبب الحروب التي عاشتها وتعيشها الصومال و 

.الذي كانوا قد استقروا في دول املهجر تلك  ،الثاني والثالث
ً
 بعيدا

ً
  منذ زمنا

  ؛ن من الحرب في هذه البلدين قاصدين اليمنو فار ن الو املهاجر  إذ كان
ً
ن لقربها من بلدانهم من ناحية؛ وم نظرا

ل عملية تدفقهم إلى اليمن، متخذين فان غياب دور السلطات اليمنية في حماية السواحل قد سهَّ  أخرى  ناحية
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 لمأمنه في الغالب منطقة عبور إلى دول الخليج الغنية املحادة لليمن والسيما اململكة العربية السعودية على 

 
ً
 .حصولهم فيها على فرص عمل أكثر استقرارا

سواء العائدين من دول الخليج أو القادمين من الصومال  ،من الهجرة القسرية ألافواجحدثت هذه ألقد 

 ثيوبيا وغيرها، عددأو 
ً
عظم وال سيما في املدن التي استقربها م ،من املشكالت الاجتماعية والاقتصادية وألامنية ا

 هؤالء املهاجرين.

وتتسم هذه الظاهرة املركبة في عمق النقاش الدائر حول املتغيرات والقضايا التي تندفع إلى ألامام بعنف 

ِ ُم 
ّ
 فة في كل يوم مشكالت معقدة جديدة وتتحول ثنائية هذا الجخل

ً
 دل إلى ظاهرة اجتماعية يبدو أنها أضحت قدرا

 
ً
ارقة إلى فعات وعدم الاستقرار، لتأتي هجرة ألا اعلى املجتمع اليمني الذي يعيش أزمات متكررة من الصر  محتوما

التي أصبحت تسجل حضورها الشامل في الثقافة واملمارسة  ،كبيرة على كاهل املجتمع ءً عباأاليمن لتضيف 

 الذي يعاني إلا اليومية. في الوقت
ً
ع من القصور والسلبية والالمباالة، والفقر، ألامر الذي تدف نسان اليمني أشكاال

نسان حياء ثقافة الصراع التي تدفع إلاإمن التعقيد والاحتقان والتشظي املجتمعي و  هذه ألامور باألوضاع إلى مزيٍد 

ن أكثر من ثالثة أصدد تشير تقارير ألامم املتحدة إلى بدي، وبهذا الإلى دوائر الاغتراب املفض ي إلى القهر والبؤس ألا 

 ماليين شخص يعيشون حياة غير مستقرة تحفها املخاطر، يكافحون من أجل تلبية الاحتياجات ألاساسية. 

 و ن واملهاجر و حيث يعيش النازح
ًّ
  ؛في اليمن حياة قاسية ن قسريا

ً
اجات من التحديات، والاحتي إذ يواجهون كثيرا

يد اتز  خرى أومن ناحية ناحية؛ وعلى رأسها الغذاء واملأوى ومياه الشرب، هذا من  ،ي يفتقرون إليهاألاساسية الت

فيها املهاجرون والنازحون، وعدم رغبة  ستقرَّ االضغوط على الخدمات واملوارد في املجتمعات املحلية التي 

  الزمن. ة طويلة منبها ملّد استقرار املهاجرين والنازحين  في املجتمعات املحلية

 ِ
ّ
  ل الهجرة القسرية وأهوالها إلانسانيةتشك

ً
بين و  ،من عوامل توتر العالقات الاجتماعية داخل اليمن عامال

 اليمن وجيرانه.

منية التي حدثت في املجتمع بسبب تلك الهجرات رصد التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وألا  نَّ إوعليه ف

سيكون له أهمية في املساعدة للوصول إلى آليات قائمة  ،ختلفةوالنزوح وما ترتب عليه من حدوث مشكالت م

على استنتاجات وتوصيات تساعد على إعادة الاستقرار في املجتمع التي عصفت به حركة التغيرات الناتجة عن 

 ضخامة حجم الهجرة القسرية والنزوح في اليمن.

 أخيرة قد السيما في آلاونة ألا  ،إلى اليمن ةفارقكانت مشكلة املهاجرين ألا 
ً
 في املجتم ثارت جدال

ً
 واسعا

ً
ع مصحوبا

تزايد أعدادهم في هذا الوقت الذي تطرح عدد من التساؤالت التي أثارت الشارع  لدى السكان من حيث باملخاوف

حول ت هذه التساؤال وتتمحور الساحلية والقرى الريفية، دن بعض املفي اليمن عامة بحكم انتشارهم الكبير 

من واستقرار املجتمع في ظل غياب املحفزات أعلى  مخاطرمن  الكبير لهذه الهجرة وما تحملهتدفق الأسباب 

 وألاوبئة.مراض وتدهور الوضع الاقتصادي وانتشار ألا  ،الاقتصادية واستمرار الحرب وانعدام الخدمات
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ِ مُ  تزيد من العنف التيفي املجتمع يتسم جدل الهجرة القسرية في عمق النقاش الدائر حول املتغيرات و 
ّ
فة خل

 يفي كل يوم مشكالت معقدة جديدة و 
ً
  تحول هذا الجدل إلى ظاهرة اجتماعية يبدو أنها أضحت قدرا

ً
لى ع محتوما

ة في وتزايد تعقيدات ألاوضاع ألامنية والاقتصاديلدرجة أنها تستطيع العبث بالثقافة املحلية املجتمع اليمني 

 . اليمن

 :اليمن فارقة إلىمؤشرات هجرة ألا 

 ألم يكن البحث في الهجرة القسرية 
ً
  ؛مرا

ً
  سهال

ً
لصعوبة الحصول على البيانات التفصيلية الخاصة  نظرا

  ،باملهاجرين
ً
 في مجتمع اليمن الذي  وخصوصا

َّ
قيق والواضح التدوين الدى عملية يفتقر إلى وجود آلاليات التي تتول

وخصائصهم، ومتابعة وجودهم في الداخل ين إلى اليمن فرة حول املهاجرين القسريين القادماللمعلومات املتو 

، وهو ألامر الذي يتطلب من الباحث ، التي شهدت حركة واسعة لتلك الهجراتاملاضية السنواتخالل اليمني 

 
ً
  ،استثنائية في هذا املجال بذل جهودا

ً
 عن ضعفلتداخل هذا النوع من الهجرة مع ألانواع ألاخرى  نظرا

ً
 ، فضال

 املحلية والدولية التي تتعامل مع هذه الظاهرة. دور املؤسسات

الف أدت إلى نزوح عشرات آلاالتي م 9113 وعليه سنتابع هذه الظاهرة منذ اندالع الحرب في الصومال عام

 
ً
ن أإذ تم استقبالهم بصورة مؤقته إلى أن تعود ألاوضاع املستقرة في الصومال. إال إلى اليمن؛  من الحرب هربا

يستطع  لممن الزمن واستمرار الحرب هناك فق الحل السياس ي في الصومال ألكثر من عقدين متتالين أ انسداد

 أصبح هذا الوضع أو  ،طوال السنوات املاضية همتدفق ستمرَّ ان من العودة، بل و النازحهؤالء املهاجرون و 
ً
مرا

 
ً
  ،واقعا

ً
الصومال فحسب بل من بقية ليس من  ،تجاه الهجرات القادمة إلى اليمن مما جعل الباب مفتوحا

  مسلحة.عات اصر  ةاملّد والسيما الحبشة التي عاشت في تلك  ،الجنسيات الافريقية ألاخرى 

  يذكر أن
َّ
الصادرة عن ألامم املتحدة  ،ءباللجوعت على الاتفاقية الدولية الخاصة اليمن من الدول التي وق

فقد تم التعامل معهم هؤالء كالجئين يخضعون ملسؤولية ولذلك  م9129والبروتوكول إلاضافي لعام  ،م9129

حيث يتم تسجيلهم ومنحهم  ؛في صنعاء وعدنلألمم املتحدة الالجئين املفوضين السامية لشؤون مكتب 

ن مسالة أعلى اعتبار  ،يواء بصورة موقتهفي توفير الغذاء والدواء وإلا ما  إلى حّد تصريحات للتحرك ومساعدتهم 

في الوقت  ،مسؤولية الدولة وفقا لالتفاقية الدوليةمن  ُيعدُّ وترتيب وضعهم القانوني فيما بعد  ضبط هذه الاعداد

 فر لدى السلطات اليمنية ضوابط وتشريعات محدده بهذا الخصوص. االذي ال تتو 

 ،همل ةحصائيات دقيقإفر اتتو حيث ال  أعداهم؛مر الذي زاد من مشكلة هؤالء املهاجرين وعدم ضبط ألا وهو 

 . آلاخرينمن املهاجرين  دعدأكبر ملهاجرين من الصومال يشكلون ان أ إال أن املؤشرات العامة تفيد

أي  ؛(020.012حيث بلغ العدد ) من الصومال؛غلبهم أن إحصائيات الالجئين فإوبحسب ألارقام املسجلة في 

(، وهذه ألاعداد ليست ) %2.2222ن بنسبة و تي بعدهم الاثيوبيأجمالي املسجلين كالجئين ويإمن  %19.00بنسبة 

 دقيقة، بل هي أقل بكثير من أعدادهم الحقيقية في الواقع.
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ن ماليمنية في هذا الاتجاه السلطات دور  وضعفهمال إو جهة، همت إطالة الصراع في الصومال من أس قدل

 في إبقاء هذا الوضع الخاطئ على ما هو عليه.  ،جهة أخرى 

ا تمكنو و  ة،ن جذورهم يمنيأترتيب أوضاعهم على أساس أقدموا على اجرين امله ءالؤ من هيذكر أن البعض 

حين  فيعدن. كما هو الحال في منطقة البساتين في ضواحي مدينة  ،حياء ومستوطنات خاصة بهمأنشاء إمن 

محاولين  ،بطاقات شخصية وجوازات سفر يمنية استخراجمن  ةخر بطريقة غير مشروعتمكن البعض آلا 

الح صإعمال البسيطة املتمثلة في خدمات بعض ألا  ءالؤ حيث يمارس ه ؛اندماجهم في املجتمع وسوق العمل

 وخدمة املنازل وما إلى ذلك. ،وأعمال النقل وبيع القات ،وغسيل السيارات

ِصّ 
ُ
ص لالجئين كما يوجد مخيم آخر في منطقة )خرز( بمحافظة )لحج( القريبة من عدن، وهو مخيم خ

، تشرف عليه السلطات املحلية ومكتب املفوضية السامية بعدن.
ً
 الصوماليين قبل عشر سنوات تقريبا

( مائتين وسبعة  022.202) م، الذي يشير إلى وجود 0392الصادر في ديسمبر  الالجئين،وبحسب تقرير منظمة  

 أوستين 
ً
 تم تسجيلهم في اليمن، موزعينأو  لفا

ً
ثيوبية إلابين الجنسيات الصومالية و  ربعمائة وأربعة وعشرين الجئا

 ريترية ، باإلضافة إلى الفلسطينيين والسودانيين وجنسيات أخرى.والسورية والعراقية وإلا 

  دأنه ال توجهذا الرقم  علىومن أهم ما يالحظ 
ً
لجنسيات ألاخرى، والسبب في ذلك لأعداد طالبي لجوء، خالفا

الصوماليين الجئين من الوهلة ألاولى، وبذلك تقوم مراكز  جعل م9110يعود إلى أن الحكومة اليمنية قررت عام 

التسجيل التي تديرها الحكومة اليمنية بالتنسيق مع مكتب املفوضية السامية لشؤون الالجئين بتسجيل 

توالها مفوضية ت الجنسيات، التيدون إخضاعهم لفحص طلبات اللجوء التي تتم لبقية  من الالجئين الصوماليين

ولذلك فإنه ال يوجد طالبو لجوء من الصوماليين، وإنما يتم تسجيلهم مباشرة بمجرد تقديم طلب  الالجئين؛

 (.)اللجوء 

منهم استكمال البت في طلبات لجوئهم.  222، وينتظر 9.022كما أن الالجئين املسجلين من أريتريا بلغ عددهم 

 
ً
 22ن عدد املسجلين كالجئين من السودان إحيث  ؛انفي أعداد املسجلين من السود ويالحظ أن هناك ازديادا

 
ً
  002ن يطلبون اللجوء وينتظرون البت في طلباتهم ، بينما عدد مَ شخصا

ً
 . )( شخصا

أغلب املهاجرين يتوافدون على اليمن من شمال شرق الصومال من خالل خليج عدن وتفيد املعلومات أن 

من املهاجرين الذين دخلوا اليمن هذا العام  % 10ة أن نحو عبر البحر ألاحمر، وقّدرت منظمة الهجرة الدوليو 

ضعف عددهم في العام  ،مهاجر ألف 923ويقدر عددهم بحوالي  ،م كانوا من حملة الجنسية إلاثيوبية0391

 )(، بينما البقية من الصومال. 0392

 ونظر 
ً
، قد جعل ج العربي النفطيةفريقي ودول الخلين موقع اليمن الجغرافي الذي يتوسط بين دول القرن إلا أل  ا

  ،من اليمن منطق عبور إلى الدول النفطية
ً
دة ن املفوضية السامية لألمم املتحإعن العمل وامللجأ آلامن، ف بحثا

 لشؤون الالجئين تعرف هذه الهجرة بالهجرة املختلطة.
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فحسب؛ إذ تشير ن حاالت تدفق املهاجرين إلى اليمن ليست محصورة على دول القرن ألافريقي أيذكر  

إحصاءات ألامم املتحدة إلى أعداد من العراقيين، والسوريين، وإلاريتريين والسودانيين قد هاجروا إلى اليمن خالل 

 السنوات املاضية.

  القسرية:أسباب الهجرة 

إذ تشكل  ؛هجرة ودوافعها، إال ان أسباب الهجرة القسرية تكاد تنحصر باألسباب السياسيةالد أسباب عدَّ تت

هم ألاسباب التي تقف خلف ظاهرة الهجرة القصرية على املستوى العالمي، وناتج أعات السياسية والدينية االصر 

تداد اش اءثنأ في لذلك يتم التهجير أو النقل القسري لألفراد والجماعات من مجتمعاتهم إلى مجتمعات أخرى 

 الاحتالل.  وأالنزاعات املسلحة 

 فريقية التي جرت خالل السنوات املاضية وما زالترة القسرية إلى اليمن من الدول إلا ن الهجإ :يمكن القول 

عات اصر صلية كحاالت الحروب والأسبابها حول ألاوضاع املضطربة التي تعيشها بلدانهم ألا  حتى اليوم، تتمحور 

عدُّ  الغذائي،املستمرة، وانعدام ألامن 
ُ
 .هجرة لليمنألاسباب التي تدفع الشباب إلى المن أهم  ت

تى يتمكنوا ح ؛وتحت هذه ألاسباب نشطت شبكات التهريب بين أوساط هؤالء املهاجرين الذي تروج لتهريبهم

ه الكشف عن أسباب هذ نَّ إلذا ف ؛وعبر اليمن من الوصول إلى دول الخليج الغنية للبحث عن فرص العمل هناك

 ؛ هناالهجرة امللفتة للنظر قد تتعدى تلك ألاسباب الظاهرة 
ً
 الراهنة لظروفاوالسيما في  تدفقاتهم، لتزايد نظرا

  لذا فإن التي يمر بها اليمن؛
ً
س اليوم إلى أن اليمن لي أزمة هؤالء املهاجرين ال تنتهي بعد دخولهم إلى اليمن، نظرا

 
ً
 .من الصومال  أفضل حاال

تتعدى إمكانيات الباحث الواحد وحدود ) ةمهمَّ سهام في معالجتها تعد مسالة ن الكشف عن أسبابها وإلا إ

الذي  مرألا وغياب توافر املعلومات لديهم، الواحد( السيما مع تداخل الجهات التي تتعامل مع الظاهرة  البحث

 وأسباب هجرتهم من تلك الجهات التي عدادهم أنجد صعوبة في معرفة 
ُ
  عنهم.املسؤولة  عدُّ ت

 ءالؤ حيث استغل ه ؛السيما من الحبشةاملاضية نوات ألاخيرة قد لوحظ تزايد الهجرات خالل الثالث السو 

 غياب دور منذ خمس سنوات، و في الحرب الدائرة فيه  البلد املنشغلظروف شبكات التهريب ن و و املهاجر 

 .ع املهاجرين للخروج من بلدانهم شجَّ ألامر الذي  ،السلطات ألامنية في حماية سواحلها

لت من عملية توجه املهاجرين من هذه الصومال والحبشة كانت قد سهَّ ن عالقة اليمن مع إ :يمكن القول 

خ هذه ن تاريو ويرجع املؤرخ ،إذ يرتبط اليمن بصالت وعالقات قديمة الصومال والحبشة ؛لى اليمنإالبلدين 

حيث هاجر اليمنيون إلى كل من الحبشة والصومال،  ؛العالقات والصالت املتداخلة بينهم إلى ما قبل امليالد

ذا إف ؛كسوم بالحبشة التأثير املضادأنوا لهم مستوطنات حضارية عريقة. وقد تبادلت اليمن ومملكة وهناك كوَّ 

 اليمن وحكموها )(. اكسوم قد غزو أن ملوك إقد حكموا الحبشة ف السيئون كان 
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 النزوح إلى اليمن: ءثنافي أمعاناة املهاجرين 

حلتهم في ر  في أثناءلى اليمن العديد من املخاطر والتحديات التي تبدأ إيواجه املهاجرون القسريون املتجهون 

تعرضون ي بأنهماملهاجرين،  ءالؤ حداث التي تحكي عن رحالت هوتشير بعض ألا  ،البحر وبعد وصولهم إلى اليمن

  قوارَب  ،حالتهم تلكإذ يستخدمون في ر  ؛الت الغرق في البحرالح
ً
  خشبية

َّ
 هش
ً
 ؛بحرال يصلح السفر فيها عبر ال ،ة

اليين آالف من املهاجرين الصوم وفاةالبحر، وقد أدت هذه الحوادث إلى  فيإلى انقالبها  ةحالت كثير ر مما يؤدي في 

 
ً
 صح ناليمن، ويعاني بعض الالجئيأثناء الهجرة إلى في في البحر  غرقا

ً
ية واملهاجرين الواصلين إلى اليمن أوضاعا

 متردية؛ نتيجة ألامراض وألاوبئة التي يحملونها في ظل غياب إلامكانيات الصحية، والسيما في نقاط وصولهم.

مل أ ذا كان البعض منهم قد هاجر علىإف اليمن،ظروف أمنية وحياتية صعبة في  ءالؤ خر يعيش هآمن جانب 

املنال في  يديظل بعأن تحقيق ذلك  لهم، إالاملهربين  ترويجلكة العربية السعودية بحسب الدخول للعمل في املم

نتيجة الحرب الدائرة في اليمن، وبعد فشل املهاجرين تحقيق  السعودية،هذا الوقت بسبب إغالق الحدود 

 ورة. إلى العيش في اليمن التي تشهدها أوضاع أمنية وإنسانية متده نجدهم مضطرينمقاصدهم تلك 
 

  اليمن: فيالهجرة  تأثير 

 جوانب كّلِ وعلى  ،خاصة ،سرهمألقد ألقت جسامة هذه الظاهرة بظاللها على حياة املهاجرين والنازحين و  

  وعلى وجه الخصوص في الجوانب ألامنية والاقتصادية والاجتماعية. ،الحياة في املجتمع

كونه بلد عبور إلى معظم دول الخليج الهجرة إليه يواجه اليمن بعض املشكالت الناتجة عن تزايد تدفق إذ 

في ختصة م عديدة شبكات وتفيد املعلومات إلى وجود، بالنسبة للمهاجرين القادمين من إفريقيا خرى والدول ألا 

مراض ثل ألا مالناجمة عن هذه الهجرة، بعض املشكالت في املجتمع اليمني وقد ظهرت . ألافارقة إلى اليمنتهريب 

وارتكاب بعض  ،ي ألاوضاع الصحية في املجتمعلتي يحملونها معهم، ونقلها في محيط وجودهم في ظل تردّ االوبائية 

وهناك بعض املخاوف من وإقالق السكينة العامة، والضغط على الخدمات.  السرقة، والنشل الجرائم كحاالت

 عضبحيث يحتمل تجنيد  ؛ان تستغل بعض ألاطراف املتصارعة في اليمن طاقات الشباب املهاجرين لصالحهأ

 
ًّ
 والسيما التنظيمات إلارهابية. ،املهاجرين قسريا

 الخالصــــــــــــــة.

 أمام تدفق موجات 
ً
إن استمرار هجرة ألافارقة إلى اليمن خالل الثالثة عقود املاضية قد جعلت الوضع مفتوحا

ى التسعينيات القرن املاض ي، واستمرت إلالهجرة، التي بدأت مع اندالع  الحرب في الصومال والحبشة في مطلع 

 
َّ
، ألامر الذي خل

ً
 عاديا

ً
ف جملة من التحديات الاجتماعية وألامنية في ظل عدم كفاية يومنا هذا، وأصبحت أمرا

الدولي من قبل املانحين الدوليين في املساعدة على مواجهة تدفق هذه الهجرات، وغياب التزامات الجهات املعنية 

السامية لشؤون؛ لذا فإن بقائهم بالصورة املستمرة هذه سيزيد من معاناتهم، ومن املشكالت  بذلك كاملفوضية
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التي يواجهها املجتمع اليمني املستقبل لتلك الهجرات ، كمان  إّن  بقائهم على املدى الطويل دون ترتيب عودتهم 

 يمني. إلى بلدانهم الاصلية سيشكل وضعهم هذا  أقليات في املجتمع في املجتمع ال

 وعليه فأننا نوص ي الجهات املعنية بالظاهرة العمل باآلتي:

:
ً
تفعيل وتعزيز دور املفوضية السامية والجهات املانحة في مساعدة هؤالء املهاجرين والالجئين على حل  أوال

 مشكالتهم وعودتهم إلى استئناف حياتهم في أوطانهم ألاصلية.

:
ً
 للنظم والقواعد ندعو السلطات اليمنية إلى الاهت ثانيا

ً
مام بمتابعة ورصد هذه الظاهرة، والتعامل معها وفقا

 املتبعة في مثل هذه الحالة، والاستفادة من تجارب آلاخرين في هذا الاتجاه.

:
ً
 نالالجئي ءالتنسيق بين املفوضية السامية والسلطات اليمنية في استحداث املعسكرات التي تأوي هؤال ثالثا

 واملهاجرين، ومدها باملستلزمات الحياتية الضرورية .

 

 

 املصادر واملراجع:

جمال دمحم صالح الجعبي ، أزمة الالجئين وأثرها على تطبيق الحلول الدائمة، دراسة ميدانية عن شوون  .9

 .م0392الالجئين باليمن ، رسالة ماجستير ، جامعة صنعاء مركز تطوير إلادارة العامة ، 

 9120حافظ ، صراع القوى العظمى حول القرن إلافريقي، مطبوعات  عالم املعرفة، الكويت ، صالح الدين  .0

 م.

، أساليب التطوير في البرامج واملناهج التدريبية ملواجهة الجرائم فالعزيز اليوسعبد هللا بن عبد  .0

 م.0330املستحدثة، الطبعة ألاولى، الرياض، مركز الدراسات والبحوث، 

؛ دراسة اجتماعية تحليلية، الطبعة ألاولى، القاهرة، الدار والانتحارالاكتئاب  يف،العف عبد الحكيم .2

 املصرية اللبنانية.

مراجعة هشام عبد هللا، الطبعة ألاولى، بيروت،  -آلاثار الاجتماعية للعوملة-عمران أبو حجلة ، حاالت فوض ى .2

 م.9112املؤسسة العربية للدراسات والنشر،

 م. 9110، ستقبل، ترجمة دمحم علي ناصف، مصر، دار النهضة العربيةصدمة امل ،ألفن توفلر  .2

فضل عبدهللا الربيعي ، الهجرة والتغير الاجتماعي في بناء ووظائف الاسرة اليمنية، دار عبادي للنشر ،  .2

 م.0393صنعاء، 

، عالم الفكر، الكويت، املجلس الوطني .2
ً
 و واقعا

ً
 و مفهوما

ً
ة للثقاف قيس النوري ، الاغتراب؛ اصطالحا

 م.9121والفنون وآلاداب، املجلد العاشر، العدد ألاول،

1.     https://arabic.euronews.com 

https://arabic.euronews.com/
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 عائشة بن عا شور د. 

 

 الجزائر - الوظيفة الحالية : طالبة دكتوراه 

 

 :الجزائري  القومي ألامن على وتداعياتها إلافريقي الساحل في الشرعية غير  الهجرة اقع)و 

 (املواجهة آلياتو  ألاسباب في دراسة
 

 :امللخص

تعرف منطقة الساحل إلافريقي جملة من التحديات ألامنية كاإلرهاب، الجريمة املنظمة، تجارة املخدرات 

والهجرة غير الشرعية، هذه ألاخيرة التي سيتم تناولها بالدراسة ملا لها من انعكاسات خطيرة على أمن الدول 

حيث تبرز الجزائر كدولة مستقبلة ومصدرة لهؤالء املهاجرين  وعبور.املجاورة، التي تعتبر مناطق استقبال، 

الفارين من نير الحروب ألاهلية والتدخالت العسكرية الخارجية، فضال عن الهجمات إلارهابية املتزايدة في 

املنطقة. تسعى الدراسة إلى تبيان تحديات ظاهرة الهجرة غير الشرعية على ألامن القومي الجزائري فالظاهرة 

ت معقدة ومركبة من خالل تحالفها مع باقي التهديدات التماثلية ألاخرى. فتداعيات الهجرة غير الشرعية على بات

 الجزائر جعلتها تتبنى إستراتيجية مدروسة في مواجهة الظاهرة.

الكلمات املفتاحية: منطقة الساحل إلافريقي، الهجرة غير الشرعية، ألامن القومي الجزائري، التهديدات 

 اثلية، إستراتيجيةالتم
 

   :ةنبذة تعريفية عن الباحث
 

 -تلمسان -لقايدب باحثة في صف الدكتوراه في العلوم السياسية والعالقات الدولية بكلية الحقوق العلوم السياسية جامعة أبو بكر

زيد عن الخمسين ي فيماشؤون الطلبة في كلية الرشيد املختلطة بجامعة ألامة بتركيا.  قامت باملشاركة والحضور  بالجزائر، منسقة

مقاالت في مجالت علمية ودولية  32من الندوات وامللتقيات واملؤتمرات الوطنية والدولية داخل الجزائر وخارجها، كما قامت بنشر 

إصالح املنظومة الانتخابية في الجزائر، أيضا  بعنوان: 0309تاب جماعي صدر في شهر جوان محكمة، إلى جانب املشاركة في تأليف ك

 .0391استفادت املشاركة من تكوين قصير املدى في بمعهد الشرق ألاوسط بجامعة سكاريا بتركيا في ديسمبر 
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 املقدمة :

ومعادالت القوى الدولية. فبعد أفول نجم املعسكر  ،عرف العالم بعد نهاية الحرب الباردة تغييرا في موازين

وأيديولوجيته الاشتراكية، تربعت الواليات املتحدة ألامريكية على عرش القوة  ،السوفيتي الاتحادالشرقي بقيادة 

ة. ولم يقتصر التحول على املستوى الهيكلي في النظام الدولي فحسب، بل الاقتصاديو  ،والسياسية ،العسكرية

والتنمية  ،الاستقرارو  ،والتحوالت في عالم يغلب فيه منطق املصلحة ملعالجة مسائل ألامن ،حداثتسارعت ألا 

هجرة غير وال ،والجريمة املنظمة ،في الكثير من الدول، بسبب بروز التهديدات الجديدة الالتماثلية كاإلرهاب

 .على غرار باقي التهديدات دول وال ،الشرعية،  هذه ألاخيرة التي أضحت تشكل تهديدا على أمن املجتمعات

لم تكن الجزائر بمنأى عن تهديد الهجرة غير الشرعية القادمة من الساحل إلافريقي. فالجزائر أصبحت نقطة 

إذ تعاني منطقة الساحل إلافريقي من انكشاف أمني خطير بسبب  .عبور ودولة مستقبلة للهجرة إلافريقية

و الجريمة  ،سية في املنطقة من جهة، وتنوع التهديدات ألامنية كاإلرهابالهشاشة التي تعاني منها ألانظمة السيا

رة يعد العامل ألاهم لهج الاستقراروالتدخالت العسكرية ألاجنبية من جهة أخرى. فعدم توفر ألامن و  ،املنظمة

ألافراد بطرق غير شرعية. أمام هذا الوضع املتردي سارعت الجزائر إلى اتخاذ مجموعة من التدابير ا ملواجهة 

  عية.تحدي الهجرة  غير الشر 

 إلاشكالية الرئيسية للدراسة 

أن  الشرعية باعتبار تتمحور إشكالية الدراسة حول مواجهة الجزائر للتداعيات الخطيرة لظاهرة الهجرة غير

دولة الجزائر ترتبط إقليميا بفضائها الساحل إفريقي. وعليه يطرح إلاشكال الرئيس ي التالي: ما هي آلاليات 

 الجزائرية ملواجهة تداعيات الهجرة غير الشرعية القادمة من الساحل إلافريقي ؟

 فرضيات الدراسة

 ى ظهور ظاهرة الهجرة غير الشرعية.تشهد منطقة الساحل إلافريقي أوضاعا متردية أفضت إل

كلما تزايد عدد املهاجرين غير الشرعيين القادمين من الساحل إلافريقي نحو الجزائر كلما ازداد تخوف هذه 

  ألاخيرة من تراجع ألامن على حدودها.

  الهدف من الدراسة

تهدف الدراسة إلى محاولة فهم ألاسباب وراء استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الساحل إلافريقي 

ومدى خطورتها وتداعياتها السلبية على ألامن القومي الجزائري. كما تسعى الدراسة إلى البحث في إلاستراتيجيات 

 ئلة من املهاجرين غير الشرعيين. املتبناة من طرف النظام السياس ي الجزائري ملواجهة ألاعداد الها

 هيكل الدراسة 

 استدعت الدراسة وضع خطة ثنائية من أجل التفصيل في املوضوع فجاءت كاآلتي:
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 لهجرة غير الشرعية ومنطقة الساحل إلافريقيل التأصيل املفاهيمي املبحث ألاول: 

تصدر آلاالف من ألاشخاص إلى اقترن مصطلح الهجرة الشرعية بمنطقة الساحل إلافريقي التي أصبحت  

 الدول املجاورة، وإلى أوروبا بسبب ألاوضاع غير املستقرة في املنطقة.

 ومنطقة الساحل إلافريقي املطلب ألاول: مفهوم الهجرة غير الشرعية

 قبل التطرق إلى تعريف الهجرة غير الشرعية البد من تعريف مصطلح الهجرة لغة واصطالحا. 

 Irregular migrationتعريف الهجرة غير الشرعية الفرع ألاول: 

 الهجرة لغة

يشير القاموس املحيط إلى الهجرة فيقول: هجره هجرا بالفتح، وهجرانا بالكسر: صرمه، والش يء تركه 

 كأهجره، والهجرة بالكسر والضم: الخروج من أرض إلى أخرى، والهجرتان: هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى املدينة.

 (212(، الصفحة 0332)ابادي.الفيروز. )

أما موسوعة السياسة فبينت أن الهجرة: "كلمة تدل على الانتقال املكاني أو الجغرافي لفرد أو جماعة"، وفي 

الكيالني. عبد الوهاب، ) إلاسالم يؤرخ املسلمون بالتاريخ الهجري لهجرة النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من مكة إلى املدينة.

  (22(، الصفحة 9122)

 أما في القرآن الكريم فجاءت الهجرة في عدة مواضع منها:

}ومن يهاجر في سبيل هللا يجد في ألارض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى هللا ورسوله ثم 

 يدركه املوت فقد وقع أجره على هللا{.

الذين تتوفاهم املالئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في ألارض، قالوا ألم تكن أر }إن 

  (933-12)القرآن الكريم. سورة النساء، الصفحات  هللا واسعة فتهاجروا فيها{.

 الهجرة اصطالحا

الانتقال فرديا أو جماعيا من موقع إلى آخر بحثا عن وضع أفضل تعرف الهجرة في أبسط معانيها بأنها: "حركة 

 اجتماعيا، اقتصاديا، دينيا وسياسيا".

جتماعية جتماعية كتعبير الحرفة أو الطبقة الا وبما أن الهجرة ظاهرة اجتماعية فهي تعني: "تبدل الحالة الا 

 . (922(، ص 0391)مفتاح. غزال، ) وغيرها".

 وتعني الهجرة أيضا:" الانتقال للعيش من مكان إلى آخر مع نية البقاء في املكان الجديد لفترة طويلة". 

وتنقسم الهجرة إلى قسمين داخلية وتكون داخل الحيز الجغرافي الواحد، وخارجية )دولية( وتنقسم بدورها 

تقبلة(، بموافقة الدولتين )املرسلة واملسإلى قسمين هجرة قانونية تستعمل فيها الوثائق الثبوتية للشخص، و 

)نور. عثمان، عوض.  أما الهجرة غير القانونية فتتم دون موافقة الدولتين ودون تأشيرات أو أذونات الدخول.

 . (92-92(، الصفحات 0332ياسر، )

 الهجرة غير الشرعيةتعريف  -ج :
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الشرعية فهي الهجرة السرية، الهجرة غير النظامية، الهجرة غير القانونية، وتشير تعددت دالالت الهجرة غير 

في معناها إلى انتقال ألافراد من مكان إلى آخر بطرق مخالفة لقانون الهجرة املتعارف عليه دوليا، والتشريعات 

رعية ا. باتت الهجرة غير الشالدولية املعمول بها في تنظيم دخول الرعايا ألاجانب إلى إلاقليم السيادي لدولة م

بشكل  وتطورت ،ألاوربي منذ بداية القرن العشرين الاتحادودول  ،معضلة تعاني منها الدول املتقدمة كأمريكا

ملحوظ مع تفعيل سياسات غلق الحدود، وتزايد الصراعات في الدول النامية وتوالي التدخالت ألاجنبية في بعض 

 .  (922)مفتاح. غزال، الصفحة  ودول آسيا )أفغانستان، العراق(.الدول إلافريقية )مالي، ليبيا(، 

فالهجرة غير الشرعية: هي انتقال ألاشخاص من دولتهم ألام إلى وجهة أو دولة أخرى يعتقد أن يتحقق فيها 

ة وألامنية. إذ يعود السبب الرئيس ي النتشار الظاهرة الاقتصاديالعيش الرغيد، وتحسين الظروف إلاجتماعية و 

الدولي، وارتفاع نسب العاطلين عن العمل في الدول النامية وغياب فرص التنمية  الاقتصاديهو غياب التوازن 

وألامن.في هذا إلاطار انتشرت شبكات الهجرة غير القانونية وهي شبكات متعددة الجنسيات تعمل على استغالل 

اها الصعبة فتجمع من ورائهم ألاموال الطائلة بعد إغرائهم وتهريبهم إلى دول أخرى دون ضمانات ظروف ضحاي

 . (90-93(، الصفحات 0390)املخادمي عبد الرزاق، ) تذكر.

 الثاني: مفهوم منطقة الساحل إلافريقيالفرع 

من مساحة القارة إلافريقية  %93بنسبة  0كم 0.320.033قدرها ل إلافريقي على مساحة احتمتد منطقة الس

ل إلافريقي قطر صحراوي واسع احل من الجزر ألاطلسية حتى الحدود الصحراوية التشادية، والساحيمتد الس

ل اح، وتتميز منطقة الس°00و °90يمتد من املحيط ألاطلس ي غربا إلى البحر ألاحمر شرقا بين خطي العرض 

 .(22(، الصفحة 0390)مكي. دمحم، )اخ شبه جاف جنوبا وجاف شماال ممطر موسميا إلافريقي بمن

بعنوان : "ألاثيرات ألامنية للتغير املناخي في الساحل:  Philip" Hinrigوحسب دراسة قام بها "فيليب هينريغ" 

ُيشار إليها بالسهل الصحراوي الذي يضم مجموعة من ل إلافريقي غالبا ما احآفاق سياسية" فإن املنطقة الس

: الصومال، جيبوتي، إريتريا، أثيوبيا، السودان، تشاد، (93(، الصفحة 0392)مصلوح. كريم، ) الدول التالية

 . (922(، الصفحة 0392)دبش. إسماعيل، ) ليبيا، نيجيريا، النيجر، الجزائر، مالي، بوركينافاسو، السنغال وموريتانيا

توسطي لي املاحل إلافريقي قطر شاسع الامتداد يفصله عن البحر ألابيض املتوسط الشريط الساحوالس

املمتد من مصر إلى املغرب، تتخلله مجموعة من السالسل الجبلية الحاجزة للمؤثرات الصحراوية )جبال 

ألاطلس الصحراوي في شمال غرب الجزائر، وألاطلس التلي شمال شرق الجزائر وغرب ألاطلس في املغرب، 

 لي املتوسطي بمناخ جاف وحار صيفا، ومعتدل إلىاحتونس، وجبال نفوسة في ليبيا( ويتميز هذا الشريط الس

 .(99-93)مصلوح. كريم، الصفحات  بارد شتاء.

 (،6112أسماء،) الدين. )سعد سماءأ ل اإلفريقالمصدر:احالموقع الجغرافي لدول منطقة السالخريطة: توضح 
https://www.almrsal.com ) 
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 ل إلافريقياح: تحدي الهجرة غير الشرعية في منطقة السنياملطلب الثا

 ألاولى لدول املنشأ ودول العبور في إقليم الساحل إلافريقي.تعتبر الهجرة غير الشرعية تحديا أمنيا بالدرجة 

 ل إلافريقياحواقع الهجرة غير الشرعية في السالفرع ألاول: 

يتمثل في الهجرة غير احل إلافريقي ل إلافريقي تحديا آخر بات يهدد أمن الدول الساحتعرف منطقة الس

هاب والجريمة املنظمة، بل تعدى إلى ألازمات الشرعية بسبب الانكشاف ألامني الذي لم يقتصر على إلار 

ة والصراعات املسلحة املحلية والبيئية والكوارث الطبيعية والبيئية كالتصحر والجفاف وانتشار الاقتصادي

ألامراض املميتة في مقابل نقص الرعاية الصحية، وإهمال املؤسسات الحكومية لسكان املناطق النائية 

كل هذه العوامل ساعدت على الهروب  .(02(، الصفحة 0392)بوبوش. دمحم، ) إلافريقيل احوالحدودية في الس

نحو الشمال منذ مطلع التسعينات من القرن العشرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى شمال إفريقيا ومنها إلى 

  .أوربا

ؤالء املهاجرين فقد أشارت وسائل إلاعالم الفرنسية سنة وتعتبر الجزائر وليبيا واملغرب وتونس دول عبور له

ل والصحراء إلافريقية قد هاجروا إلى الجزائر احإفريقي من منطقة الس 933.333إلى أن ما يقارب  0332

 .(02 دمحم، ص)بوبوش.  وموريتانيا، إال أن عددهم فاق املليون في ليبيا وعدة آالف في كل من املغرب وتونس. 

كما ساعدت عصابات الجريمة املنظمة في ظهور تجارة املهاجرين التي ساعدت على تزايد أعدادهم، حيث 

أنشئت شركات خاصة تتكفل بنقلهم عبر الطرق الوعرة، وبرزت في هذا الخصوص كل من غاو شمال مالي، 

يمي، )فرحاتي، عمر، براه لى الجزائر وليبيا.وأغادي في النيجر كمركزين لتجارة املهاجرين وتنظيم رحالتهم إ

لكن هؤالء املهاجرين يعتبرون أنفسهم ضحايا في كثير من ألاحيان لعصابات  (903(، الصفحة 0392مريم،)

ت اإلاجرام املنظم من املهربين الذين ينقلونهم مقابل أموال طائلة، وفي بعض ألاحيان يتعرضون لالعتداء

، ويتم تجنيدهم بصفة قسرية في تنظيمات إرهابية أو شبكات  (02)بوبوش. دمحم، الصفحة  الجسدية والجنسية

  .الدعارة

كما سجلت بعض إلاحصائيات أن أعدادا من املهاجرين ألافارقة يموتون في مسار الهجرة، إذ سجل أكثر من 

بسبب الظروف املناخية الصعبة، أو شبكات قطاع الطرق، أو حتى  0332 -9112حالة وفاة بين سنتي  2333
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 99على  0332سبتة ومليلية سنة  من طرف مسؤولي مراقبة الحدود. وهنا يتم إلاشارة إلى حادثة إطالق النار في

 .(909)فرحاتي. عمر، براهيمي. مريم، الصفحة  مهاجرا غير شرعي.

 الفرع الثاني: أسباب الهجرة غير الشرعية في منطقة الساحل إلافريقي

سباب ول ألاوربية إلى ألا ل إلافريقي إلى دول شمال إفريقيا، وإلى الداحويمكن تلخيص أسباب الهجرة من الس

 التالية:

 ة: الاقتصاديألاسباب 

ل حاة الدافعة للهجرة التي تعاني منها دول السالاقتصاديتعد البطالة، والفقر، والتخلف من أهم ألاسباب 

إلافريقي خاصة، ودول إفريقيا عامة، حيث يبحث الشباب بالخصوص على أماكن توفر لهم التمكين الاجتماعي، 

وتحسين ظروفهم املعيشية، وتحقيق الرفاهية، وحياة أفضل، في ظل عجز حكوماتهم )دول املنشأ( على إيجاد 

 .(920الصفحة )بوسكين. سليم،  ة.الاقتصاديحلول للمشاكل 

 ةألاسباب الاجتماعي

ل إلافريقي في حل املشاكل الاجتماعية، التي تركز أساسا على احيعتبر فشل السياسات الحكومية لدول الس 

غياب العدالة الاجتماعية، خاصة ما تعلق منها بتوزيع الثروة التي تتم غالبا حسب الانتماءات العرقية، والاثنية، 

 .(920)بوسكين. سليم، الصفحة  التهميش، وإلاقصاء. في ظل تكريس سياسة

 ألاسباب السياسية وألامنية: 

ل إلافريقي صراعات داخلية عرقية مسلحة، وانقالبات عسكرية، وتدخالت دولية احتشهد غالبية دول الس

 بسبب نشاط التنظيمات إلارهابية، كل ذلكأفضت إلى حالة الفشل الدوالتي، إضافة إلى انتشار حالة الالأمن 

 .(22(، الصفحة 0392)شوادرة. رضا، ) .ساهم في استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتزايدها

 ل إلافريقي.احالجدول: يبين عدد املهاجرين غير الشرعيين ونسبهم املئوية من دول الس

 النسب المئوية للمهاجرين (6111العدد )إحصائيات  الدولة
 %20.16 6112 النيجر

 %60.15 1252 مالي
 %9..9 666 نيجيريا

 %1.21 29 بوركينافاسو
 %1.02 52 السنغال

 %1.55 62 ليبيا
 %1.22 61 السودان

 %1.12 19 الصومال
 %1.61 16 تشاد

 . (.21 -210(، الصفحات 6112) قميني. رؤوف، ) المصدر
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 املبحث الثاني: إلاستراتيجية الجزائرية ملواجهة الهجرة غير الشرعية
 

إلى جانب خطر تهديدات أخرى كاإلرهاب والجريمة املنظمة، تعرف الحدود الجنوبية للجزائر تدفق آالف 

 .املهاجرين غير الشرعيين بشكل مقلق في السنوات ألاخيرة من مختلف الجنسيات إلافريقية

 املطلب ألاول: تداعيات الهجرة غير الشرعية على ألامن القومي الجزائري 

. عادل، )زقاع الجزائر، يعود تفاقم الظاهرة إلى وجود شبكات تهريب البشر وتهجيرهم من مالي والنيجر نحو

ألف شخص بعد الصراع في شمال مالي  03هذه ألاخيرة استقبلت  ،(22(، الصفحة 0392منصوري. سفيان، )

جنسية إفريقية، وتزيد  22مدينة تمنراست استقرار عدد كبير منهم، إذ يوجد بها حوالي ب يستقر. و 0390سنة 

 (09 -03صفحة (، ال0392)ظريف. شاكر، ) .%03احتمالية استقرار املهاجرين ألافارقة في الجزائر بنسبة 

يكمن التهديد الذي يشكله املهاجرون غير الشرعيين على ألامن املجتمعي الجزائري، في انتشار ألاوبئة التي 

 0233في تينزاوتين إلى  0332تنتقل بواسطتهم خاصة املعدية منها. حيث ارتفعت نسبة املرض ى باملالريا سنة 

فيروس نقص املناعة املكتسبة )إلايدز( أين تصدرت والية  ، باإلضافة إلى تفش ي0392حالة في  22حالة، و

 .(01(، الصفحة 0392)جدو. فؤاد، ) تمنراست املركز ألاول وطنيا.

وغسيل  ة كتبييضالاقتصاديساهمت أيضا تداعيات الهجرة غير الشرعية في الجزائر إلى استفحال الجرائم 

الاستهالكية، ما نتج عنه إهدار للثروات الوطنية. وبالتالي إلحاق الضرر باالقتصاد الوطني، ألاموال وتهريب املواد 

ررة . ضف إلى ذلك الاعتداءات املتكالاقتصادي الاستقرارو  ،وهو ما ينعكس سلبا على مشاريع التنمية املحلية

لهوية فد هؤالء املهاجرين تهديدا لمن جهة أخرى يعتبر توا للمهاجرين ألافارقة على السكان وقوات ألامن الوطني.

الدائم بالجزائر، مشكلين بذلك مجتمعا موازيا بسبب صعوبة دمجهم في  الاستقرارالوطنية، فأغلبهم ينوون 

 .(22(، الصفحة 0392)شوادرة. رضا، ) املجتمع الجزائري لتمييزهم بتنوع ثقافي وهوياتي كبير.

للهجرة غير الشرعية على ألامن القومي الجزائري ما أشار إليه وزير الخارجية ألاسبق عبد القادر إن أكبر تحّد 

إن تدفق املهاجرين غير الشرعيين بهذه ألاعداد الكبيرة تقف وراءه "مافيا »بقوله :  0392مساهل في جويلية 

اتية ض التجسس لصالح جهات مخابر معّبرا عن تلك الجماعات التي يتم توظيفها ألغرا«. منظمة" تضم جزائريين

ضا، )شوادرة. ر  أجنبية حول تحركات املصالح ألامنية الجزائرية، والعسكرية على مستوى الحدود الجنوبية.

 .(22(، الصفحة 0392)

 املطلب الثاني: آلاليات الجزائرية ملواجهة خطر الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية على الجزائر باعتبارها دولة مستقبلة ودولة عبور املهاجرين غير إن تداعيات    

 الشرعيين، جعلتها تتبنى إستراتيجية مدروسة في مواجهة الظاهرة من خالل خمسة أولويات:

 معرفة التدفقات :

خاصة ت التقوم الشرطة الجزائرية بصفة منتظمة ببث نشرات خاصة بتسجيل إلاحصائيا 0333منذ سنة  

بحركة السكان ألاجانب املتواجدين على التراب الجزائري، إلى جانب مركز الوثائق وإلاحصائيات حول تدفقات 
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الهجرة الذي أنش ئ بقرار من الرئيس ألاسبق "عبد العزيز بوتفليقة". حيث يقوم املركز بإدارة حركة السكان 

جالية الوطنية بالخارج، ووزارة العمل والتضامن ألاجانب بمساعدة مصادر موثوق بها كوزارة الخارجية وال

الاجتماعي، ووزارة الداخلية والجماعات املحلية، وعناصر ألامن من الشرطة والجمارك ووحدات الجيش 

 .(022(، الصفحة 0392)برابح. حمزة، ) الشعبي الوطني.

 السيطرة على التدفقات: 

الجزائرية على تدفقات املهاجرين إليها، أو العابرين بها باتجاه الشمال من خالل ألاساليب تسيطر الحكومة 

 التالية:

 التوقيفات والسجن والطرد:  

د )عياد. سمير، بن عب من قانون العقوبات املعدل واملتمم التي نصت على ما يلي 922ويتم ذلك تطبيقا للمادة 

كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر إلاقليم الوطني بصفة غير شرعية أثناء : »(32(، الصفحة 0392)هللا. عائشة، 

اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة، أو أي 

ن، من القيام باإلجراءات التي توجبها القوانيوسيلة احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية الالزمة، أو 

دج إلى  03.333وألانظمة السارية املفعول فإنه سيعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة مالية من 

 «.دج  23.333

يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة »من القانون نفسه على أنه:  030ونصت املادة  

)قانون العقوبات الجزائري،  «دج كل من ارتكب فعل تهريب املهاجرين 233.333إلى  033.333مالية من 

 .(030-922(، املادة 0331)

الحكم املتسامح: الذي اتخذته السلطات الجزائرية إزاء فئات معينة من املهاجرين غير الشرعيين ولدوافع 

 رد أو الحبس والاكتفاء بتجميع هؤالء املهاجرين في مواقع تحت املراقبة.إنسانية تفادت اللجوء إلى الط

وأوروبية في مواجهة خطر الهجرة غير الشرعية الذي  ،التعاون :أبرمت الجزائر عدة اتفاقيات تعاون إقليمية

 بات يهدد استقرارها وأمنها من بينها:

املجموعة ألاوروبية أو على املستوى الثنائي مع كل  التعاون ألاوروبي: أبرمت الجزائر اتفاقيات تعاون سواء مع

إسبانيا تهدف إلى ترحيل املهاجرين غير الشرعيين ودعم الحكومة الجزائرية بخصوص  -إيطاليا -من فرنسا

 التحكم في الهجرات القادمة إلى أوروبا من الجزائر.

ر في إلافريقي كمالي والنيجر سعت الجزائ لاحالتعاون إلاقليمي: في إطار التعاون مع الهيئات ألامنية لدول الس

. حمزة، )برابح إبرام اتفاقيات أمنية تعاونية كاتفاق التعاون في مجال الحد من الهجرة غير الشرعية مع مالي.

 .(022الصفحة 

بعد اقتيادهم من طرف رجال شرطة  ،يتم تحديد هوية املهاجرين غير الشرعيين إلاجراءات التنظيمية:

الحدود إلى فصيلة الشرطة القضائية للتحقيق معهم في حالة ارتكابهم لجرائم تمس أمن الدولة، أو أمن 
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أو مواد  12/ 32من القانون البحري رقم  223إلى  221ألاشخاص. ويحرر ضدهم إجراء جزائي طبقا للمواد 

 قانون العقوبات املذكورة آنفا.

كم أصبحت  02020نظًرا لشساعة مساحة الجزائر وطول حدودها البرية املقدرة بأكثر من ألامنية:  إلاجراءات

ليم، )بوسكين. س في عرضة لالختراق مما فرض على السلطات الجزائرية اتخاذ مجموعة من التدابير ألامنية:.

  .(920الصفحة 

ألف جندي خاصة في املناطق  922سعت الجزائر إلى تأمين حدودها بأزيد من  :GGFمجموعة حراس الحدود 

، تساهم املجموعة في إفشال محاوالت  (https://democraticacde/?p=2448)جارش. عادل، :  الجنوبية 

 التهريب، ودخول إلارهابيين، والحد من الهجرة غير الشرعية.

 لوزارة الدفاع الوطني مهمتها حراسة املوانئ، والتصدي للتهريب البحري. السواحل: مصلحة تابعةحراس 

والقانونية املنظمة لعملية دخول وخروج ألافراد  ،تختص في إلاجراءات إلادارية مصالح شرطة الحدود:

 واملمتلكات، من مهامها الرئيسية مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 ( من مهامه:OCLCIكافحة الهجرة غير الشرعية )الديوان املركزي مل

 التصدي للخاليا التي تساعد املهاجرين غير الشرعيين على التنقل وتوفر لهم إلايواء.

 مكافحة تزوير الوثائق الخاصة بإقامة املهاجرين غير الشرعيين، ومنع توظيفهم بطرق غير شرعية.

 ( من مهامها:BRICالفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية )

 توقيف ومتابعة مهربي ألاشخاص.

 توقيف ومتابعة مزوري وثائق السفر الخاصة باملهاجرين غير الشرعيين.

 توقيف املقيمين بطرق غير شرعية.

 تحديد نقاط عبور املهاجرين غير الشرعيين.

 .(622-625ليم، الصفحة )بوسكين. س رصد املعلومات الخاصة بالهجرة غير الشرعية.

 الخاتمة

نستخلص مما سبق؛ أن الهجرة غير الشرعية في منطقة الساحل إلافريقي أصبحت تشكل تهديدا أمنيا على 

دول املنشأ وعلى دول العبور، وأن حالة الفوض ى التي تعرفها املنطقة والانكشاف ألامني على جميع ألاصعدة بات 

استقبال لهؤالء ألافارقة النازحين يؤرق النظام السياس ي الجزائري، ذلك أن الجزائر تعتبر دولة عبور، و 

 واملهاجرين. 

وإحساسا منها بمدى خطورة تحدي الهجرة غير الشرعية ألمنها القومي، واملجتمعي سعت الجزائر إلى مواجهة 

 الظاهرة، وعملت جاهدة الستتباب ألامن داخل أراضيها.

 وعليه خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .ةالاقتصاديالشرعية نتاج ملجموعة من العوامل الداخلية الاجتماعية، السياسية، و أوال: أن الهجرة غير 
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أن الهجرة غير الشرعية تعد تحديا أمنيا وجب التعامل معها على هذا ألاساس للحد من خطورة تداعياتها  ثانيا:

 على ألامن القومي للبلد املستقبل، أو بلد العبور.

ية متكاملة متعددة ألابعاد الداخلية، وإلاقليمية، وألاوروبية لتطويق تداعيات ثالثا: أن الجزائر قدمت إستراتيج

 الظاهرة. 

للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وارتداداتها الداخلية وتقدم الدراسة مجموعة من التوصيات 

 وإلاقليمية والدولية:

o  املجتمعية كالبطالة، والفقر.ضرورة النهوض باقتصاديات دول الساحل إلافريقي للحد من املشاكل 

o  ة، والاجتماعية لألفراد.الاقتصاديالاهتمام بالتنمية السياسية، و 

o  ضرورة تكاتف الجهود إلاقليمية الحتواء الظاهرة  في إطار تفعيل إلاستراتيجية الجزائرية للحد من الهجرة

 غير الشرعية.
 

 قائمة املراجع

 القرآن الكريمأوال: 

 القوانينثانيا: 

 .030-922، املادة 0331فبراير  02املؤرخ في  39-31قانون العقوبات الجزائري رقم  

 

 

 الكتب ثالثا: 

إسماعيل دبش، سياسة الجزائر الخارجية بين املنطلقات املبدئية والواقع الدولي دراسة حالتي الساحل إلافريقي  .9

 وزيع.(، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والت0392والعالم العربي، )

 (، ألامن في منطقة الساحل والصحراء، ألاردن، دار الخليج. 0392بوبوش. دمحم،) .0

 ( العقيدة ألامنية الجزائرية والتهديدات إلاقليمية الجديدة،الجزائر: النشر الجامعي الجديد. 0303بوسكين. سليم،) .0

 ر، ديوان املطبوعات الجامعية.(، الهجرة السرية واللجوء السياس ي، الجزائ0390عبد القادر رزيق املخادمي،) .2

 .(، الهجرة غير املشروعة والجريمة، الرياض، مركز الدراسات والبحوث0332عثمان. نور، عوض. ياسر ،) .2

 (، ألازمة في الساحل إلافريقي: الخلفيات، الجزائر، الدار الجزائرية. 0392فرحاتي عمر. براهيمي مريم، ) .2

الهجرة غير الشرعية، دراسة تحليلية في ضوء القانون الدولي الجنائي، آليات مكافحة (، 0392قميني. رؤوف ) .2

 . دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر

(، ألامن في منطقة الساحل والصحراء في إفريقيا، أبو ظبي، مركز إلامارات للدراسات والبحوث 0392كريم مصلوح، ) .2

 إلاستراتيجية.

 القواميس واملعاجمرابعا: 

 القاموس املحيط، القاهرة، الدار الحديثة. ،(0332آبادي. الفيروز، ) -9
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  .املؤسسة العربية للدراسات والنشر موسوعة السياسة، بيروت،(، الكيالني. عبد الوهاب، )د س ن  -0

 املقاالت العلميةخامسا: 

 ية الالتماثلية في منطقة الساحل"إلاستراتيجية ألامنية الجزائرية ملواجهة التهديدات ألامن (،0392) حمزة، .برابج .9

 .022 -022فحات صال، (2)إلافريقي"، مجلة ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، 

 ،السياسة الخارجية الجزائرية والتحوالت ألامنية في منطقة الساحل إلافريقي"، مجلة املفكر(، 0392)فؤاد،  .جدو .0

 .01الصفحة 

"أمن منطقة الساحل إلافريقي: بين املنظور ألامني الفرنس ي وإلاستراتيجية (، 0392،)سفيان .عادل، منصوري .زقاغ .0

 .22(، الصفحة 00)والاجتماعية،  الانسانيةألامنية الجزائرية"، مجلة العلوم 

"التبعات إلاستراتيجية للهجرة غير الشرعية آلاتية من الساحل والصحراء إلافريقية على (،0392) رضا،  .شوادرة .2

 .22-22 فحاتصال، (0)ن املجتمعي الجزائري"، املجلة الجزائرية للدراسات السياسية، ألام

"معضلة الهجرة السرية في منطقة الساحل إلافريقي والصحراء الكبرى وارتداداتها (،0392)شاكر،  .ظريف .2

 .09-03 فحاتصال، (90)إلاقليمية"، مجلة العلوم القانونية والسياسية، 

"ظاهرة الهجرة غير النظامية وعالقتها بالتنمية في دول الساحل إلافريقي"، مجلة الامتياز ،(0391)غزال،  .مفتاح .2

 .922، ص (9)لبحوث الاقتصاد وإلادارة، 

 

 امللتقيات العلميةسادسا: 

السياسة العامة ألامنية الجزائرية "إدارة الحدود أ نموذجا"،  ، ماي(،0392)  عائشة، .سمير، بن عبد هللا .عياد .9

 امللتقى الوطني املوسوم بـ: الجزائر وإصالح السياسات في ظل التحوالت الراهنة، تلمسان، إلى مداخلة مقدمة

  الجزائر.

إلى  مقدمة"تمنراست رأس الجسد أو عاصمة مجتمع الساحل الصحراوي"، مداخلة ، أكتوبر(، 0390) دمحم،  .مكي .0

 .امللتقى الوطني منطقة الساحل والصحراء، الواقع وآلافاق، الجزائر

 مقاالت على إلانترنتسابعا: 

، تاريخ الدخول :  https://www.almrsal.com، (0392)سعد الدين، ما هي دول الساحل إلافريقي، أسماء  .9

 .00:03بتوقيت: ، 02/0/0303

املركز  (0391) جارش عادل، "تأثير التهديدات ألامنية بمنطقة الساحل إلافريقي في ألامن القومي الجزائري"، .0

 .03:92، بتوقيت: 03/90/0391تاريخ الدخول :  .https://democraticacde/?p=2448الديمقراطي الغربي، 

 

 

 

 

https://www.almrsal.com/post/330585
https://democraticacde/?p=2448
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  سجاد حسين  د.

 

باكستان -محاضر في جامعة شكوال   

 

 (السوريين الالجئين خدمة في (International Hands Muslim ) العاملية املسلمة ألايدي)
 

 :امللخص
 

 مفيًدا  وألازماتإلاسالم دين كامل يقدم الحل ألامثل للمشاكل 
ً

في كل عصر. واعتبر إلاسالم الهجرة مع الجهاد عمال

خدمة املهاجرين  سارع أهلها في املنورة،عليها ألاجر، كما نجد أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عندما هاجر إلى املدينة  ووعد

من جميع ألازمنة اتبعوا هذا العمل ألامثل. كما نجد في وطننا باكستان أن هناك يعيش  واملسلمون . ومساعدتهم

ى أن املسلمين الباكستانيين يقفون دائًما إل كوال شأربعين عاًما.  ماليين الالجئين ألافغانيون منذ ما يقرب من

يعلم  كلناو جانب إخوانهم املسلمين في كل ساعة صعبة. سواء كانت فيضانات أو زالزل أو أي كارثة طبيعية أخرى. 

لبحث م لالحالة أجبرت السكان على الفرار من منازلهم وممتلكاته وهذهأن سوريا في حالة الحرب منذ سنوات، 

عن مالذ آمن في بلدان أخرى. سنكتشف في هذا البحث سر كيفية تعامل الدول ألاخرى معهم من خالل هذا 

 املقال.

تلك املنظمات، منظمة "ألايادي  ومن. والالجئينشاغلة دوليا لخدمة املهاجرين  ومنظماتعدة مؤسسات  وهناك 

ات الباكستانية ألاهلية التي تعمل دائًما في خدمة املسلمة الدولية" هي منظمة معروفة وكبيرة بين املنظم

في  سنقدمو اعتبرنا هذا املؤتمر بمثابة منصة مناسبة لنقل خدماتها الجليلة إلى العالم إلاسالمي،  وقد. الانسانية

لهذا  ناواختر السوريين.  لالجئيناملعلومات عن خدماتها  وكذلكهذا البحث نبذة عن التعرف على هذه املنظمة 

 والنتائج ومبحثينمشتمل على التمهيد  والبحثحث املنهج التحليلي. الب
 

   نبذة تعريفية عن الباحث:
 

ختلفة في جامعات م ومحاضر، وإلاسالميةمتخصص في العلوم العربية  إلاسالمية،دكتوراه في العلوم  جامعة شكوال، محاضر في

 التفسيرو "العلوم". كاتب ألكثر من عشر بحوث في اللغة العربية  والاجتماعيةكأستاذ زائر ، نائب مدير ملجلة العلوم إلاسالمية 

 الاتحاد عضوو . عضو منصة " أريد" واملحليةالنبوي، في املجالت العلمية املحكمة. شارك في العديد من املؤتمرات الدولية  والحديث

 والترجمةالدولي للغات 

 

 

 

 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  454  - 

 املقدمة : 

يومها ألاول حاولت مساعدة الضعفاء من املهاجرين والالجئين في جميع شؤون  الشك أن الدولة إلاسالمية منذ

  الدينية املعتقدات حياتهم كما تلعب
ً
 لتمس يوم الالجئين حقوق  عن الدفاع في إنكاره ألحد يمكن هاما ال دورا

. و تعود املسلمون في تاريخ املهاجرين بمعاناة خاصة عناية إلاسالم فلذا يولي. اللجوء
ً
الجئين في هم إعانة القسرا

 جميع العصور.

الرسل و  ألانبياء و بها قام التي الهجرة و املهاجرين حاالت من العديد التاريخ وكتب الكريم القرآن في ورد وقد

 نم بأمر الحبشة إلى مكة من هاجروا والتعذيب، لالضطهاد املسلمون  تعرض أن فبعد. متبعوهم املؤمنون 

 صلى النبي ـ كان بل.  املسيحي "النجاش ي" امللك بحماية تمتعوا حيث وسلم ـ  عليه هللا ـ صلى و حبيبنا دمحم سيدنا

، نفسه وسلم ـ عليه هللا
ً
 كالجئ وتلقى الاضطهاد، من للهروب م200 عام في مكة من وأتباعه هو هاجر إذ الجئا

 يهاجروا أن وأسرته هو اضطر فقد إبراهيم عليه السالم، سيدنا وكذلك. استضافته التي املجتمعات من الرعاية
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 لعملا على حصل وهناك معاملته، املصريون  أساء أن بعد مدين إلى موس ى عليه السالم هاجر سيدنا و كذلك

 .الراحة و الطمانينة وسائل من ذلك وغير واملسكن
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 وأ الشدائد أوقات في شخص ألي ضرورة تصبح أن املمكن من الهجرة أن القرآنية آلايات هذه وقد وضحت

 خيار إلى ءاللجو املؤمنين من القرآنية آلايات بعض وتطالب بل. خطر في ومعتقداته الشخص حياة تكون  حينما

 ذلك. حيث قال سبحانه و تعالى: على القدرة لديهم كانت إن الحاالت هذه مثل في الهجرة
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 29الالجئين.  بحقوق  الخاصة واملعاهدات الاتفاقياتبا الالتزام املؤمنين من الكريم لقرآنا ويطلب

 نالذي على ويثني واملهاجرين، الالجئين مع التعامل عند اتباعها الواجب إلارشادات من مجموعة يقدم إذ

 .30الالجئين حماية املؤمنين من ويطلب الكروب في للناس العون  يد يمدون 

، والنازحين الالجئين بحقوق  يقر فالقرآن 
ً
 ملةاملعا في الحق ذلك في بما معينة حقوق  ويمنحهم داخليا

 31 الانسانية
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عندما نتفكر في هذه آلايات نجد أن الهجرة و اللجوء من عادة املسلمين و ضرورة املؤمنين عند حلول الشدائد 

 و الضطهادات و عنف الكفرة الظاملين. كما حصل في زمننا هذا لدى املسلمين السوريين.  

 

 املبحث ألاول: التعرف على ألايدي املسلمة العاملية

 يقدم معروف اسم هو" املسلمين أيدي" ، املتحدة اململكة في العاملة إلاسالمية الخيرية الجمعيات بين من

 Sohdara من ينحدر حسنين سيد زادة صاحب إدارتها مجلس ورئيس مؤسسها. العالم مستوى  على الخدمات

Tehsil Wazirabad لزعيما ، شاه أحمد بشير سيد بير الراحل نجل وهو. املتحدة اململكة ، نوتنغهام في ويقيم 

 عدة تهمؤسس زيارة على الاتفاق تم. ألازهري  شاه كرم دمحم سيد بير حضرة وتلميذ ، لسهدارا املعروف الروحي

 العلماء ندوة من الحديث مدرس ، الحسيني سلمان سيد موالنا قام ، العام هذا من مايو شهر وخالل ، مرات

 كتاب مؤلف ، ألاثر خالد قدم. أنشطتها على والتعرف املسلمين أيادي منظمة مقر بزيارة ، نادفي برفقة ، لكهنو

 :الكلمات بهذه الكتاب من الثاني املجلد في املؤسسة هذه ،" بريطانيا في كشمير استقالل حركة"

 ملتحدةا اململكة في مارس في تأسست عاملية خيرية مؤسسة وهي دولية، خيرية مؤسسة هي املسلمة "ألايدي

(UK) ادةز  علماء باكستان و من خريجي دارالعلوم املحمدية الغوثية بهيرة باكستان، صاحبمن  املعروف العالم 

 يف بما ، مختلفة مدن من مساعدا عشر أحد لديها. ورئيسها مؤسسها شاه ، و هو اليزال حسنين لخت السيد

 مشاريع نم العديد في حالًيا الخيرية املؤسسة تعمل. ونوتنجهام وبرمنغهام ومانشستر ولندن ويكومب هاي ذلك

 في له مثيل ال اجتماعي بعمل قامت أنها هي املميزة ميزتها لكن ، دولة 00 في ألاجل طويلة الاجتماعية الرعاية

 32".واملستقلة املحتلة كشمير

 جميع مع حدةاملت اململكة نوتنغهام، في الخيرية املسلمة ألايدي لجمعية الرئيس ي املقر مقرها الرئيس ي: يقع

 توجد كما. تباإلنترن الاتصال أثناء محوسب بالكامل الرئيس ي املقر نظام. الحديثة والتقنية الاتصاالت مرافق

 كشمير من الخبرة ذوو  والعلماء الصحفيون  يقوم بينما الرئيس ي املقر في والفيديو الصوت استوديوهات أحدث

 البحث. مرافق بجميع تزويدهم تم وقد املقر في بحثي بعمل املحتلة

" ملسلمينا أيادي" مجلة تحتل التي املنشورات من العديد إصدار أيًضا يتم ، املنظمة رعاية املنشورات : وتحت

 يعيشون  الذين للمسلمين إفطار و سحر. الناس إلى الوصول  في وتساعد املنظمة أنشطة تغطي والتي الصدارة

 رمضان. شهر خالل املتحدة اململكة في

 الكوارث ياوضحا املظلومين محنة إلى العالم انتباه للفت مختلفة ونشرات ملصقات نشر يتم ، آلخر وقت من

 .العالم أنحاء جميع في املفاجئة

 مختلف من املسلمين إلاخوان مع التضحية أفراح ملشاركة املسلمين أيدي رعاية تحت شاملة برامج تنظيم يتم

. ألاموال معج خالل من ألاضحى عيد أفراح في الفقيرة الدول  مسلمي مشاركة ولضمان العالم في الفقيرة البلدان

                                                           
 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  455  - 

 اسم تحت ، املسلمين أيادي إذاعة تبث ، املبارك رمضان شهر في ، نفسه الوقت القادرين. في ألاشخاص من

 من كاملة وبمشاركة FM 3.2 رمضان عبر املساجد مختلف من والتراويح باألذان خاصة برامج ،" املجتمع صوت"

 برامج ةإلاذاعي املحطة تبث. املبارك الشهر هذا بركات من املسلمين جميع استفادة يضمن. املسلمة الجالية

 إلى باإلضافة. ةوإلانجليزي والعربية والهندية والبنغالية وامليربورية ألاردية باللغات إلاسالمية التعاليم عن خاصة

 الفطر يدع أفراح في للمشاركة الفقيرة إلاسالمية البلدان مختلف من الناس إلى العيد هدايا إرسال يتم ، ذلك

 .املستحقين ألاشخاص على املنظمة توزعها التي

 املشاريع الرفاهية

 أنحاء عجمي في املسلمين رفاهية أجل من خاصة مشاريع على العمل يتم ، املسلمين أيادي منظمة رعاية تحت

. العالم ءأنحا جميع في ألايتام املسلمين ألاطفال ملساعدة جاهدة املسلمة ألايدي منظمة تعمل بينما ، العالم

 :املسلمين أيدي تحت الطبية املرافق مجال في تعمل التالية املراكز

 املعاهد العلمية 

 في جانيامل الكتاب بنك ، النسائية للخياطة آباد مظفر مركز ، التعليمية أباد مظفر أكاديمية: كشمير آزاد

 .أباد مظفر

 في لنساءا تدريب مركز ، سريناغار في النساء تدريب مركز ، كوبوارا في النساء تدريب مركز: املحتلة كشمير

 .دودا في النساء تدريب مركز ، باراموال

 .إلاسالمية سيلهيت مدرسة: بنغالديش

 .إلاسالمية الخير دار مدرسة: السنغال

 .إلاسالمي الخليل مجمع: فلسطين

 .الابتدائية ميغان مدرسة مثل: موغاديشو الصومال

 آن،القر  تحفيظ البحرين مدرسة القرآن، تحفيظ بيشاور، مدرسة القرآنية، جوجرخان مدرسة: باكستان

  .التقنية أباد وزير كلية

 .ألافغان لالجئين بيشاور  في املجاني الكتب وبنك التعليمية ألاكاديمية

 الكوارث ةحال في الطارئة املساعدة تقديم في أيًضا تنشط املسلمين أيادي منظمة فإن ، ذلك إلى باإلضافة

 هذا في متازةم خدمات تقديم في املنظمة وتعمل إلاسالمية، البلدان مختلف في والفيضانات والزالزل  املفاجئة

 بين اهيةوالرف التعليم خدمات ذوق  يزيد أن وجل عز هللا نسأل. العالم في إلاسالمية البلدان مختلف في الصدد

  .آمين. املؤسسات هذه تطوير من يزيد وأن ، املسلمين

 الطبية املؤسسات

 ومركز ، إسعاف وسيارة املتنقل الطبي آباد مظفر ومستوصف ، الطبي آباد مظفر مركز: كشمير آزاد

 .الطبي نوت تاتري  ومستوصف
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 حكومةال قبل من مغلق) راجوري في الدم بنك ، سريناغار في الدم وحدة ، كوبوارا الدم بنك: املحتلة كشمير

 الهندية( .

 إلى بيةالط وإلامدادات ألادوية بتوصيل املسلمة ألايادي وفود قامت ، املاضيين العامين مدى على: البوسنة

 .تيزال

 .سيلهيت في طبي مستوصف: بنغالديش

 .السالم بدار طبية عيادة انشاء: السنغال

 السوريين املبحث الثاني : خدمات ألايدي املسلمة للمهاجرين

ال شك أن ألايدي املسلمة تشتغل في خدمة املسلمين في جميع انحاء العالم حيث اشتغلت في هذه ألايام في 

 يمن و و سوريا و وجدنا على موقعهم الرسمي أنهم ذكروا هذا الحديث املبارك و نادوا ملساعدة أهل اليمن. 
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  33.َماٍن ق

 و كذلك بذلوا جهودهم في خدمة الالجئين الشاميين في البالد املتحدة و بلدهم الشام نفسه.

 ماليين الالجئين الشاميين  2.5أجبر أكثر من  0391في 

 34أرسلت" ألايدي املسلمة" حوالي عشرين حاوية لالجئين الشاميين  0309في يونيو 

 قربان خططم ذلك في بما ، املسلمة أليدي الجارية املشاريع في قصوى  أهمية والتغذية الغذائي ألامن يكتس ي

 ألامن ولضمان املحرومة الفئات في الغذاء نقص ملعالجة ، الرمضانية الطرود و الطعام عبوات توزيع ، و

شخص  مليون  0 حوالي مباشر غير بشكل واستفاد منه مباشر بشكل له مهم برنامج وهو. والتحسين الغذائي

 35فقط في شهر رمضان. 

 لنطاقا واسعة اجتماعية رعاية بأنشطة قيامها أثناء ، الدولية إلاسالمية اليد منظمة( موغال أبرار) نوتنجهام

 مختلف يف والالجئين للضحايا العملية املساعدة تقديم طليعة في أيًضا هي ، إلاسالمية البلدان مختلف في

 املساعدات من حاوية 23 من أكثر الدولية إلاسالمية اليد منظمة ترسل املرة هذه. والحرب الكوارث مناطق

 الجئينل الغذاء لتوفير ، املتحدة اململكة ذلك في بما البلدان، مختلف من مليون  مليوني بقيمة الغذائية

 36.السوريين

 قافلة يمتسل سيتم إنه الدولية، املسلمة ألايدي منظمة رئيس ، شاه حسنين لخت سيد بير زاده قال الشيخ

 الحسنة اياالنو  روح فإن ، نفسه الوقت وفي. تركيا عبر السوريين الالجئين مخيمات إلى إلاغاثة مواد من كبيرة

 37 .رعايته تمت كذلك كانت الغرب في املسلم للمجتمع
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 و كذلك ساهمت ألايدي املسلمة في الحوائج الطبية و غيرها من ضرورات الالجئين.  

  نتائج البحث:

وأن الشعب  وصلنا من خالل البحث أن شعب باكستان أمة إسالمية مثالية لهم عادات و قيم جميلة،

لك هم يساعدون الناس في العالم كله في ألازمات وألاهوال حيث تقف ذالباكستاني يعتني بعضهم لبعض وك

و كبير  أن كل صغيًر وشاب ومن سمات ألامة الباكستانية الباكستانية إلى جانب العالم في كل ساعة صعبة ألامة

 ، يكون مستعدا للمساعدة في كل حين و خاصة في ألازمات.

 و كذلك وصلنا من خالل هذا البحث إلى النتائج التالية:

o  املسلمون مثلهم كمثل الجسد الواحد يعملون كيد واحد فلذا املؤسسة " ألايدي املسلمة العاملية" تشارك في معظم

 بالد إلاسالمية.الكارثات و املشاكل في ال

o  أحياًنا تكون مساعدة آلاخرين أفضل من العبادة والزهد.فلذا ينبغى لكل أحد منا أن نعتني خلق هللا في جميع ألاحوال

 و نساعدهم.

o .املؤسسة " ألايدي املسلمة العاملية" لها خدمات جليلة في السوريا و اليمن و العراق و غيرها من البالد إلاسالمية 

o  تكنالوجية ببعض من حيث ال املؤسسات و الوكاالت في جميع بالد املسلمين و تكون مرتبطة بعضها ينبغى أن تكون

 .للتعاون و املساعدة و التقنيات الحديثة

o  و ال و يعلموا عامة الناس  زماتمن واجب الجامعات و املؤسسات أن يقيموا املؤتمرات و الندوات العلمية حول ألا

 إلداراة ألازمات و الوقايات.ألاصول و املبادئ إلاسالمية 

o  .يجب على الجميع الاهتمام باآلخرين من الضعفاء و املحتاجين 
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حميدة عبد السالم أحمد العباس يد.   

ليبيا – جامعة طرابلس -عضو هيئة تدريس بقسم علم الاجتماع  
 

 

 

 ة فتح هللا مصباح العريفييلطف د.

ــــــــا  -بكلية آلاداب - هيئة التدريس بجامعة غريانعضو  ــــيـــ  لــــــــيـــبـ
 

 

 

 فوزية عمارة عبد هللا بلق د.

قسم   - آلادابكلية  -عضو هيئة التدريس بجامعة صبراتة 

 لــــــــــــــــيبيـــــــــــــــــــــــــا - الجغرافيا

 املعالجة( وسبل النزوح لظاهرة فهم )نحو 
 :امللخص

 

الدولية، نظًرا ملا تمثله من تحٍد لجهود التنمية  الاهتماماتتعد قضية النزوح من القضايا الهاّمة التي تحتل صدارة 

ة والاجتماعية، ولكونها أزمة وطنية تلقي بظاللها على كافة ألاصعدة، وتؤثر في كل املجاالت، ال سيما مع تزايد الاقتصادي

الذي تعيشه مجتمعات العالم ألاقل نمًوا، والكوارث الطبيعية  الاستقراروح كعدم أعداد النازحين، بتزايد محددات النز

وقد استرعت هذه الظاهرة اهتمام  .التي أفضت إلى تدمير البنية التحتية، وأسفرت عن وفاة العديد من املواطنين

 إلالباحثين في مختلف العلوم، وسعوا إلى سبر أغوارها بغية تحقيق فهم معمق ألبرز 
ً
ى البحث جوانبها وتأثيراتها، وصوال

وقد جاءت فكرة هذه الدراسة لتناقش قضية  .عن أطر عملية يمكن من خاللها معالجة التبعات والتأثيرات التي تخلفها

 إلى محاولة الخروج برؤية موضوعية 
ً
النزوح ومحدداتها وتأثيراتها، مع إلاشارة إلى واقع النزوح في املجتمع الليبي، وصوال

ا من الناحية املنهجية، فإنَّ الدراسة تعتمد على املنهج الوصفي التحليلي لفهم الظاهرة  .ملعالجة تأثيرات هذه الظاهرة أمَّ

 ورصد أسبابها وتداعياتها
 

   :ات نبذة تعريفية عن الباحث
 

 تخصص علم السكانكتوراه علم الاجتماع بمرتبة الشرف ألاولى من جامعة عين شمس، ، دحميدة عبد السالم العباس ي .9

شاركت  ،الحاضرةجامعة لجنة تحرير مجلة وعضو  ،نشرت عدة ورقات بحثية -ومهتمة بقضايا السكان والصحة إلانجابية

، ومؤتمر ماذا 0303في عدة مؤتمرات علمية مثل مؤتمر الهجرة غير الشرعية في ليبيا، ومؤتمر التنمية املجتمعية املستدامة 

، واملؤتمر العلمي الدولي ألاول بعنوان  مواجهة املخدرات مسؤولية تضامنية ألاول حول  يدولواملؤتمر اليريد الشباب، 

 ألاشخاص ذوي إلاعاقة بين الواقع والتطلعات، وغيرها كما شاركت في ندوات مثل العنف ضد املرأة، وغيرها.
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دكتوراه في علم الاجتماع، محاضرة في جامعة غريان بليبيا، تخصص ي الدقيق علم الاجتماع  د.لطفية فتح هللا مصباح العريفي .0

الطبي، متحصلة على دبلوم حقوق إلانسان من البورد ألاملاني في برلين واملاجستير املنهي املصغر في إدارة إلاعمال واملشاركة 

ية البشرية التدريبية و التثقيفية في مجال التنم اعي والدوراتوالاجتمفي العديد من ورش العمل التدريبية في املجال السياس ي 

 اللجنة التقييمية لجائزة ألاخصائي الاجتماعي بلندن ورئيسوعضو في أكاديمية إرادة الدولية و اتحاد ألاكاديميين العرب 

ة ي العديد من املؤتمرات العلمي.وقامت بنشر العديد من ألاوراق البحثية العلمية املحكمة وشاركت ف0391املبدع بليبيا لعام 

داخل وخارج ليبيا. لها العديد من املنشورات. شاركت في العديد من املؤتمرات منها: مشاركة في مؤتمر إشكاليات التحول 

جامعة عين –الديمقراطي بالقاهرة. حضور مؤتمر إلاحصاء السكاني بالقاهرة واملؤتمر التاسع للتربية العملية/كلية البنات 

بالقاهرة. املشاركة ببحث علمي في املؤتمر العلمي الدولي الثالث )العلوم الاجتماعية والنفسية وقضايا املجتمع في شمس 

يات( ليبيا. التحد –الاحتياجات  –عصر العوملة( ليبيا.  املشاركة في املؤتمر العلمي التنمية املجتمعية املستدامة )جهود 

 .. ليبيا.الانسانيةاملؤثرات العقلية وتداعياتها على ألاسرة واملجتمعات املؤتمر الدولي ألاول حول املخدرات و 

دكتوراه في الجغرافية البشرية ومحاضرة بجامعة صبراتة بكلية آلاداب بالجميل، تخصص ي الدقيق  د. فوزية عمارة غبدهللا .0

رة ا. والعديد من ألابحاث املنشو جغرافية البشرية من جامعة عين شمس، شاركت في العديد من املؤتمرات داخل وخارج ليبي

فاعلية عناصر الحرارة والرطوبة والرياح على راحة السكان في شمال غرب ليبيا، مجلة منتدى العلوم العدد ألاول يونيو ا: منه

طاقة الرياح في شمال غربي ليبيا وإمكانية استثمارها في إنتاج الطاقة الكهربائية ، مجلة منتدى العلوم العدد الثالث ، و 0392

إلاشعاع الشمس ي والرياح ومدى استثمارهما في إنتاج الطاقة البديلة في ليبيا ، الـمؤتمر العلمي الـخامـس للبيئة ،  0392يونيو 

واقع إنتاج الطاقة الكهربائية في ، / جامعة اجدابيا 0392يونيو  02-00الجافة وشبه الـجافة  والتنمية املستدامة باملناطق

تقييم كفاءة ، م 0391ليبيا وآفاقها املستقبلية، مجلة الباحث ، العدد العشرون ، مؤسسة طالل أبو غزالة الفكرية، يناير ، 

ألاول  لجميل باستخدام نظم املعلومات الجغرافية، املؤتمر العلميالتوزيع املكاني لشبكة ليبيانا للهاتف املحمول في بلدية ا

املقومات الطبيعية في ، م 0/0391/ 92 – 90الفترة من  الانسانيةالرؤى املعاصرة لقضايانا من منظور العلوم الاجتماعية و 

ابريل  2 لقسم الجغرافيا بتاريخشمال غرب ليبيا ودورها في الجذب السياحي ، مؤتمر كلية التربية العجيالت الثاني وألاول 

 م0309
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 املقدمة : 

يعد النزوح من املظاهر الهامة لحركة السكان، وهو ظاهرة قديمة طاملا ارتبطت بظروف أمنية واقتصادية 

 
ً
وسياسية جمة، وقد شهد تاريخ معظم املجتمعات فترات رصدت بوضوح حركات جماعية غير اختيارية، بحثا

 من ألاخطار والتهديدات املختلفة، إال أن هذه الظاهرة أخذت تنمو وتتزايد معدالتها الاستقرارعن ألامن و 
ً
، وفرارا

ما تحول النزوح إلى حل وحيد ومصيري بالنسبة للعديد  وتتباين انعكاساتها بحسب املكان والزمان، وسرعان

 ، ومن بلد ألخر. من البشر، في ظل تنوع عوامل الجذب والطرد للنازحين من منطقة ألخرى 

وأمام التطور السريع ألعداد النازحين في العالم، وتنوع محددات هذا إلانتقال، من ظروف سياسية 

تركيز التي يتركها على ألافراد والجماعات، زاد ال وعسكرية، واقتصادية وكوارث طبيعية وفيضانات، وتباين آلاثار

عديد من املنظمات الدولية ومحل بحث من قبل الباحثين وإلاهتمام العالمي بالنزوح، وأضحى محط اهتمام ال

في مختلف التخصصات في حقول املعرفة املتنوعة، وعقدت مؤتمرات دولية وندوات عديدة، لإلحاطة بالظاهرة 

 والوصول إلى استقصاء الحقائق املتعلقة بكافة جوانبها .

مسبباته وأثاره املختلفة، مع إلاشارة إلى جاءت هذه الورقة كمحاولة علمية سوسيولوجية لتناول النزوح، و  

واقع حركات النزوح التي شهدها املجتمع الليبي، واليزال يشهدها جراء إلانقسام السياس ي والظروف ألامنية التي 

 تسودها الفوض ى، والنزاعات املتكررة.

 ولتحقيق مرام هذه الدراسة إرتأت الباحثات أن تتضمن املحاور التالي :

o هيمي للنزوح.الاطار املفا 

o . محددات النزوح 

o .تداعيات النزوح 

o .النزوح في ليبيا ...ملحة مختصرة 

o .نحو استراتيجية للحد من التداعيات املختلفة للنزوح 

 تحديد موضوع الدراسة:

أضحى النزوح ظاهرة تشغل بال الباحثين واملختصين في هذا املجال، وتثقل كاهل الحكومات، السيما مع تزايد 

موجات هذا الحراك السكاني في العالم بشكل بارز، وفي الدول التي تشهد صراعات مسلحة وظروف تتسم بعدم 

 بشكل خاص.  الاستقرار

مليون حالة نزوح داخلي مرتبطة بالنزاع والعنف عام  2.1وتشير أدبيات النزوح إلى أنه قد تم تسجيل  

 للظاهرة منذ عام  ف، كما تظهر0392
ً
 تصاعديا

ً
مليون حالة نزوح جديدة 2،0ف، بمعدل 0330ألارقام اتجاها

 في (، في حين تؤكد احصاءات 2، 0392)التقرير العالمي بشأن النزوح الداخلي، 
ً
أخرى أن نسبة النازحين قسريا

( مليون فرد، نتيجة النزاعات املسلحة، أو تزعزع النظم 22.2من السكان، إذ تم نزوح حوالى) %9العالم تصل إلى 

 (.912، 0303 الخوالني، )املليكي، ألسباب أخرى. السياسية، أو العنف أو
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حين الذين يحتاجون مساعدات انسانية فيها وفي املنطقة العربية شهدت سوريا موجات نزوح قدر عدد الناز 

مليون شخص رحل أغلبهم إلى  9.2، في حين بلغ عدد النازحين في العراق نحو 0392مليون في  2.2بحوالي

كردستان العراق، وكان ألحداث اليمن تداعيات على الحراك السكاني، إذ نزحت أعداد كبيرة من السكان تقارب 

 صعبة كقلة 2.2د.ت،  جامعة الدول العربية،املليون شخص في العام ذاته )
ً
(، ويعاني أغلب النازحين ظروفا

إلامكانيات وضعف الخدمات، وغياب شبكات ألامان والدعم، السيما في ظل قصور آليات املجتمع الدولي 

لة كومنظماته املتنوعة في التعامل مع أزمة وقضايا ومشاكل النازحين. وعلى هذا ألاساس فإنه يمكن تحديد مش

 الدراسة في التعرف على ظاهرة النزوح، والتداعيات التي يخلفها. 

 أهمية الدراسة:

 من 
ً
لعلمية ا الاعتباراتإن العرض السابق ملوضوع الدراسة يقودنا إلى التأكيد على أهمية الدراسة انطالقا

 النظرية والعملية التي يهمنا تناولها في هذا السياق.

 نسانيةإتأتي أهمية الدراسة في تناولها بالبحث والتحليل لقضية النزوح التي باتت تشكل خطورة ومشكلة  

، ومحاولة تعميق الفهم للجوانب ألاساسية للظاهرة، وبواعثها 
ً
كبيرة في مختلف الدول، السيما تلك ألاقل نموا

 إلى استخالص
ً
حات ات عامة من شأنها أن تسهم في وضع مقتر املتنوعة وتداعياتها على املجتمع وتماسكه، وصوال

 وعالجات عملية تخفف من تلك التداعيات، وتسهل التعامل مع قضية النزوح.. 

 أهداف الدراسة:

يطمح إلى تحقيق وتجسيد غايات، حيث أن ألاهداف تحفز الباحث لبذل الجهد  قيمة ألي بحث علمي ال ال

 . وترنو هذه الدراسة إلى آلاتي:لبلوغ الهدف والاستمراروتقوي لديه إلاصرار 

o .إلاملام بمحددات ظاهرة النزوح 

o .إبراز التداعيات املختلفة للنزوح 

o .تسليط الضوء على واقع ظاهرة النزوح في ليبيا 

o  .الخروج برؤية واضحة للتعامل مع تداعيات النزوح 

 ساؤالت الدراسة:ت

 لألهداف املشار إليها، رأت 
ً
الباحثات أن يوجهن الدراسة بحيث تجيب على وإلنجاز هذه الدراسة وفقا

 التساؤالت ألاتية:

o ماهي محددات وباعث النزوح؟ 

o لتداعيات املختلفة للنزوح؟ا ما 

o واقع النزوح في ليبيا؟ ما 

o ملعالجات املمكنة لظاهرة النزوح؟ا ما 

 منهجية الدراسة:
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ولتحقيق مرام البحث استعملت الباحثات املنهج الوصفي لرصد الدالالت املفاهيمية ألاساسية للنزوح، 

دراسات والبحث. فال الاهتماموتحديد العوامل التي تؤدي إلى النزوح، وعرض التداعيات املختلفة للظاهرة محل 

الوصفية تستهدف تقرير خصائص ظاهرة معينة، أو موقف تغلب عليه صفة التحديد، وتعتمد على جمع 

تعميمات بشأن الظاهرة )  إصدارداللتها، وتصل إلى  الستخالصالحقائق وتحليلها وتفسيرها 

 (.912،9122حسن،

 دالالت مفاهيمية:

 من نما يضفي على الظاهرة ضربإمن البديهي أن تحديد املفاهيم ألاساسية التي تتضمنها أي دراسة علمية، 
ً
ا

ويؤثر في خطوات البحث الالحقة. وقد يتداخل  املعرفة املتنوعة لكافة الجوانب، ويحقق الدقة واملوضوعية،

رض علينا ضرورة رسم حدود واضحة املعالم مفهوم النزوح مع عدة مفاهيم قريبة منه في املعنى، ألامر الذي يف

 لوقوع أخطاء في إدراك مدلوالتها، وفيما يلي أبرز تلك املفاهيم:
ً
 ألبرز تلك املفاهيم، تفاديا

درجت بعض املنظمات والهيئات الدولية على تعريف الهجرة بأنها "تغيير في مكان إلاقامة أو انتقال من  الهجرة:

 (9، 9121خر" ) سمحة،، آ إقامةإلى مكان  إقامةمكان 

يعرف الترحيل بأنه" إرغام السلطات العامة ألاجنبي على العودة إلى بلده ألاصلي، وذلك بسبب سلوكه  الترحيل:

بين الترحيل ومخالفة  (. والربط هنا ما22، 9122إلاجرامي أو عدم وجود أي وسيلة كسب لديه" ) بدوي، 

على خالف النزوح الذي تتعدد مسبباته ويمتلك الشخص حرية القوانين، وعدم العمل فهو يتخذ طابع رسمي 

 يرتبط بسلطات الدولة في الغالب . تحديد وجهته ومساره وال

إجبار مجموعة من ألاشخاص للهرب أو ترك ديارهم أو أماكن إقامتهم املعتادة نتيجة  وأهو" اضطرار  النزوح:

إلانسان، أو كوارث طبيعية أومن صنع إلانسان، ولم يعبروا حاالت عنف عام أو انتهاكات لحقوق  لنزاع مسلح أو

 (.0331، 913الحدود الدولية املعروفة للدولة ")كريم، 

املعتادة إلى مكان آخر داخل حدود دولته  إقامتهعلى ترك محل  فالنازح هو" الشخص الذي أكره أو أضطر

عية، أو نتيجة كارثة طبي أو الانسانيةك حقوقه لتجنب آثار نزاع مسلح، أو لتجنب حاالت العنف العام، أو انتها

 ( .23، 0392بفعل إلانسان، أو درء تعسف السلطة" )الياسري، 

 عند الباحثين واملهتمين بهذه القضايا ليوصف عملية إزاحة 
ً
في واقع ألامر فإن مصطلح النزوح يستخدم غالبا

 عن مقر سكناهم ألاصلي
ً
 لحدوث أضرار ولحمايتهم من ألاخطار أو إعادة توطين مجموعات سكانية بعيدا

ً
، تالفيا

للسكان داخل أوطانهم من منطقة ألخرى، ذلك على الرغم من  الاختياريةيندرج تحت مفهوم الهجرة  فالنزوح ال

 
ً
 وتحت وطأة ظروف قاسية، وبدون  تشابهما في عدم عبور حدود الدول ألاخرى، بل يختلف عنها كونه يتم قسرا

 وغايتها تحسين الظروف الحياتية للمواطن . تتم الهجرة بعد تفكيرسابق تخطيط، في حين 

 لها فان ثمة توازن يجب أن يتحقق 
ً
تحاول النظرية الايكولوجية، شرح النزوح على املستوى املجتمعي، ووفقا

بين حجم السكان والتنظيم الاجتماعي والتكنولوجيا والبيئة، على اعتبار أن تغيرات تطرأ على التنظيم 

جتماعي، يترتب عليها تغيرات مصاحبة في التغير السكاني زيادة أو نقصان، في حين اهتمت النظرية النقدية الا 
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 من الناحية السياسية والاجتماعية و تبال
ً
 آمنا

ً
نصارها أ ة، حيث ركزالاقتصاديراث الاجتماعي باعتباره موضوعا

قدية وتناولوها بصورة نقدية تحليلية، لتقديم رؤية نعلى مشكالت املجتمع ألامريكي كالنزوح والهجرة السكانية 

محددات النزوح )الفيل،  تستطيع الوقوف أمام فكرتي التسلط والعنف، على اعتبار أنهما من أبرز 

 يرجع النزوح إلى مجموعة من التوترات والاضطرابات التي تعتري املجتمع، وتماسكه 933،0309
ً
(، ووظيفيا

ت تتمثل في ألاحداث التي يتعرض لها املجتمع في أحد ألانظمة كالنظام السياس ي والشك بأن أهم تلك التوترا

)الحروب والنزاعات(، أو البيئي )الكوارث الطبيعية(، وتخلف تأثيرات في كافة جوانب املجتمع، فالنزوح عملية 

 ديموغرافيه اقتصادية اجتماعية تخضع ملختلف مؤثرات املجتمع .

 أنواع النزوح:

 (2، 0392وح السكاني إلى نوعين هما:) سلمان،فرج،ينقسم النز

حيث يجبر ألافراد أو يضطرون للفرار وترك منازلهم وديارهم لتفادي آثار النزاع املسلح،  * النزوح الداخلي:

 وحاالت العنف، والكوارث الطبيعية، لكنهم يبقون داخل حدود الدولة التي يحملون جنسيتها. 

قل ألاشخاص من دولة إلى خارج حدودها بسبب خوف من الاضطهاد أو ظروف وفيه ينت * النزوح الخارجي:

 سياسية وغيرها.

 أهمية النزوح:

 ال
ً
 لحياة وأمن  يعد النزوح خيارا

ً
مفر منه حينما تفشل الجهود الرامية لحل ألازمات القائمة، والتي تعد تهديدا

 وجيها ً لهروبهم من مساكنهم وأماكن إقامتهم 
ً
دة إلى مناطق ودول أخرى، وإلاقامة فيها م والانتقالألافراد، وسببا

 تقصر حسب بواعث النزوح، أو التوطين النهائي في املقر الجديد.  من الزمن قد تطول أو

عدد  ، كونه وسيلة إلحداث التوازن بيناجتماعيةولعله من البديهي القول بأن لعمليات النزوح السكاني داللة 

أي مجتمع، كما تتجلى أهمية هذه الظاهرة في املحافظة على أرواح املدنيين  السكان واملصادر الطبيعية في

عث على بتوتوفير الحماية لهم، السيما في الدول التي تشهد نزاعات وصراعات مسلحة وظروف طبيعية أخرى 

 النزوح .

 (:2، 0392فرج،  ويري البعض أن أهمية النزوح للنازحين تتجلى في آلاتي )سلمان،

والذي يشير إلى التدابير التي يتبناها املجتمع لقبول عضو جديد فيه، ويتم ذلك عن طريق التعليم  اج:الاندم -أ

 وغيرها. ألانسانوالعمل وتعزيز حقوق 

رضت الخاصة بالذين تع الاحتياجاتأي بداية حياة جديدة للنازحين في مكان آخر، وتلبية  إعادة التوطين: -ب

 حياتهم وأمنهم للمخاطر والصعوبات.

 محددات النزوح :

هم إلى سبر أغوارها، والتركيز على كافة جوانبها، لتحقيق ف الاهتمامسعى الباحثون واملختصون بالقضية قيد  

من  جملةعلمي دقيق لألسباب الدافعة لها، والبحث عن طرق وآليات ملعالجتها وقد أثمرت تلك الجهود عن 

 الدوافع والبواعث يتمثل أبرزها فيما يلي :
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 املحددات الطبيعية: -2

تتمثل بواعث النزوح في الظروف الطبيعية كالزالزل والفيضانات والبراكين، وفقدان الغطاء النباتي ونضب 

ماكن أمنابع املياه وألانهار، حيث تدفع تلك الظروف إلى نزوح الناس والبحث عن ظروف أفضل للعيش في 

أخرى، كما حدث في السودان حينما اجتاح الجفاف البالد جراء نقص املياه وقلة مظاهر البيئة التي تجعل 

 (.02،0332الحياة ذات جاذبية عالية )بدوي،

 

  العوامل البشرية: -6

حقبات ي الف الاحتاللأو  الاستعماريحدث النزوح بفعل العوامل البشرية نتيجة للحروب كالحروب التي أحدثها 

الحروب ألاهلية داخل البلد الواحد، والصراعات املسلحة، حيث يصبح  الزمن، أو التاريخية املتباينة على مر

 السكان مضطرين إلى الهروب من القتل والعنف واملوت والدمار، ومن أهم العوامل البشرية مايلي:

 ألاسباب السياسية وألامنية: -أ

ات السكانية لها جذور تتصل بمحددات سياسية، إذ تؤدي الصراعات هناك كثير من موجات النزوح والتحرك

السياسية، وأنظمة الحكم الدكتاتورية إلى النزوح، كما تعمل هذه الصراعات على خلق توترات على الصعيد 

حروب أهلية داخل البلد الواحد تدفع بالسكان إلى أن يفروا من موطنهم تاركين  اندالعألامني، ما يؤدي إلى 

مساكنهم وأعمالهم إلى مصير غير معروف. فهذه الصراعات تشكل بيئة غير مستقرة وتسفر إلى جانب ذلك عن 

 (. 00،0332موت آلاالف من البشر) رضوان،

والفزع والرعب، باستخدام التدخالت العسكرية،  بالقوة واستخدام الترهيب والاستيالءناهيك عن التهديد 

(، 29،0333عسكرية وحروب محلية )الفيل، وانقالباتوهذا من شأنه أن يجعل البلد في حالة ثورات داخلية 

ويسلب الشعوب حقها في الحياة بأمان، ويدخلها في دوامة من التفتت والتجزئة، ويزيد من حالة الفقر مثل ما 

ء الحرب ألاهلية، إذ أفرغت مدن كثيرة من سكانها، وبعض الدول كفلسطين ولبنان خالل حدث في السودان أثنا

، وما حدث بعد ثورات الربيع العربي في ليبيا 0330ألامريكي بعد عام  الاحتاللالحرب ألاهلية، ووفي العراق أثناء 

 عات املسلحة هي ماجعلتالسياس ي، والحكم السيئ، والنزا الاستقراروسوريا واليمن، والشك أن ظروف عدم 

حول  يألافريق الاتحادفي  وألاعضاءلبعض دول أفريقيا بلد منشأ أو عبو أو وجهة مقصودة)اجتماع خبراء الدول 

 (.0، 0332الهجرة والتنمية، 

التي  وضاعألا يعمل النزوح على التخلص من شبح الاستبداد السياس ي، وهو في الواقع تعبير عن السخط على  

اطنين من الحرمان السياس ي والنظم الدكتاتورية والفردية وفقدان حرية الرأي وغياب الحقوق يعيشها املو 

الاجتماعي والنفس ي، وتظهر الرغبة في النزوح إلى مكان امن  الاستقرار، حيث يشعر املواطنين بعدم الانسانية

والحرية وحق التعبير والرأي فيزداد عدد النازحين هروبا من الوضع القائم  الانسانيةيحقق له الكرامة 

 (.909،9110)فياض،



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  445  - 

وتعد الصراعات الدولية من ضمن ألاسباب الهامة املؤدية للنزوح كالصراع العربي بين الفلسطينيين 

ختلفة إلى يين من دول مإلى نزوح الفلسطينيين إلى الدول العربية ودول العالم وكذلك الاسرائل نوإلاسرائيليي

 الصراع بين اثيوبيا والصومال والغزو الفيتنامي، والاحتالل الروس ي الفغانستان الذي خلف 
ً
فلسطين وأيضا

آل  حدث مؤخرا في السودان والذي مليون نازح والجئ في منتصف الثمانينات في باكستان، وال ننس ي ما0حوالي 

اعداد كبيرة من السكان إلى مختلف الدول الافريقية املجاورة.) دارفور نزوح  أحداثإلى تقسيمها حيث شهدت 

 (.2، 0390عبود، 

هذه  العنف التى تصحب مثل إلحداثكما تدفع تراكمات الحروب الاهلية والتدخالت الاجنبية للنزوح نتيجة 

حت الاحوال خاصة نتيجة خوف املجموعة املنهزمة في الصراع من الاضطهاد من جانب املجموعة حيث أض

 انتهى الصراع لصالحها يالدول أمام معضلة أمنية حقيقية )إرهاب حروب أهلية تناحر ظواهر إجرامية(، الت

التى طالت أمريكا والثورات الفرنسية والروسية والصينية، والهروب من تتبع ألانظمة الحاكمة  ألاهليةكالحروب 

اتجة عن تدافع ن إنسانيةيا لفترات طويلة مآس ي قفي فيتنام وكمبوديا، كذلك خلقت الصراعات ألاهلية في أفري

 من إلاضطرابات الداخلية) عبود،
ً
 (. 90،0390الالجئين خارج بالدهم هربا

 املحددات الاجتماعية والدينية:

تتعدد ألاسباب الاجتماعية والدينية الطائفية والعرقية العنصرية الدافعة للنزوح، حيث يلعب التعصب 

كبير في النزوح ويعتبر احد أسبابه ألاساسية خاصة في الدول التي تعاني من الحروب الديني والطائفي، دور 

 وسياسيا.
ً
 ألاهلية وتعد بيئة غير مستقرة أمنيا

ومن أبرز ألامثلة على ذلك هجرة ألاعداد الكبيرة من ألاروبيين إلى العالم الجديد للتخلص من مشكالت الناجمة 

وليك والبروتستانت، والتي أودت بحياة أعداد كبيرة من كال الطرفين، كما عن الاختالفات املذهبية بين الكاث

أودت هذه الاختالفات موجة واسعة بين السكان في شبه القارة الهندية بعد تقسمها على اساس ديني مابين 

 املسلمين والهندوس .

 :ةالاقتصادياملحددات 

كالفقر  ةالاقتصاديت النزوح، حيث تدفع الظروف من املسلم به أن ألاسباب املادية تعد من بين أهم محددا

املطلق وانخفاض مستوى املعيشة والبطالة بالكثيرين إلى البحث عن مناطق أخرى تتوفر فيها فرص اقتصادية 

 تسهم في تحسين حياتهم . 

إلانتقال و العوامل واملسببات التي تدفع إلى ترك ألافراد والجماعات أماكن إقامتهم  عرضنا بشكل مختصر ألبرز 

، والشك أن جل محددات النزوح هي في الواقع عوامل طرد أو إلى أماكن أكثر
ً
 دفع وليست عوامل جذب . أمانا

، حيث قد تتداخل جملة من العوامل 
ً
 صعبا

ً
وفي الواقع إن التمييز الواضح بين مسببات النزوح يعد أمرا

يا وجنوب السودان أبرز مثال على ذلك، حيث لتفض ي في النهاية إلى نفس النتيجة . ولعل مايحدث في نيجير 

 (. 2،0392يفض ي الجفاف املقترن بالنزاع والعنف إلى زيادة النزوح )التقرير العالمي بشأن النزوح الداخلي، 

 تداعيات النزوح :
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 بأن النزوح والوضعية املتأزمة له، وتزايد معدالت انتشاره تجعله من أهم التحديات على الساحة
ً
 نتفق جميعا

الدولية وإلاقليمية، وتبرز اشكاليته بسبب مسبباته، ومايترتب عليها من نتائج، وماتفرزه من ظروف يصعب 

 لإلنسانية، وملبادئ 
ً
 صريحا

ً
 على املدنيين، وتمثل في أغلب ألاحيان انتهاكا

ً
التعامل معها، كونها تشكل خطرا

 يات كثيرة نذكر منها مايلي:ويمكن القول بشكل عام بأن النزوح يترك تداع القانون الدولي.

 التداعيات إلاجتماعية :

 ما يعرض التنظيم إلاجتماعي للنازحين للتشتت، ويؤدي إلى ضعف وتفكك 
ً
مما الشك فيه أن النزوح غالبا

النازحة وغيرها من ألاسر، وقد يتعرض النازحون إلخطار متعددة كأن يتم  الروابط املجتمعية بين ألاسر

 تجار باملخدرات وإلارهاب.تجنيدهم في شبكات إلا

ويعد النزوح أكبر صدمات الحرب والعنف من حيث الشعور باإلقتالع والغربة، واضطراب الضوابط  

، بل وسلوكيات 
ً
الاجتماعية وتدهور ألاخالق، حيث يقبل البعض على ارتكاب أفعال غير مقبولة إجتماعيا

، والتي تنعكس آثارها عل
ً
ى النواحي الصحية والتعليمية، وتترك بصمات جلية وأفعال منحرفة ومجرمة قانونا

(، وقد يؤدي إلامتداد الزمني ألزمات النزوح إلى ثقل مشاركة الحكومات 922، 0392على الجو ألاسري)عجيل، 

في حل مشكالت النازحين، وقاطني املخيمات، كاألزمات املالية، ويصبح تنافس النازحين مع البلد املضيف، 

حركات النزوح شواغل  (، كما يمكن أن تثير92 0303الطرق وغيرها من الجرائم ) مفتن، فتنشأ مشاكل كقطع 

 تتعلق بإنفاذ القانون وألامن، وخاصة عندما تعتمد على الشبكات إلاجرامية العابرة للحدود.

 عن ذلك فإن النازحين يتعرضون في الغالب ملختلف صنوف املعاناة، نتيجة انتهاك أحكام القانون 
ً
 وفضال

الدولي إلانساني من قبل املتحاربين وأطراف النزاع، التي التميز بين املدنيين وغير املدنيين، كما يحرمون من 

(، نتيجة تدهور مؤشرات التنمية 2، 0392مقومات الحياة ألاساسية )التقرير العالمي بشأن النزوح الداخلي، 

 البشرية من تعليم وصحة وغيرها.

ة القسرية تداعيات ومخاطر قانونية على النازحين املضطرين ملغادرة بلدانهم، وقد تترك الحركات السكاني

(، إذ 22،0392السيما أولئك املقيمين بصورة غير نظامية )تقرير الهجرة الدولية،  ترتبط بوضعهم القانوني،

 يتعرضون لجزاءات جنائية قد تصل إلى حد الترحيل. 

 التداعيات الديموغرافية: 

 في التنوع السكاني في العديد من املناطق، وربما إلى تفريغ أو قد يحدث أن تنت
ً
ج عمليات التهجير والنزوح تغيرا

(،كما يؤثر 93، 0392إخالء مناطق من سكانها، ما يؤدي إلى تغيرات ديموغرافية بارزة في املجتمعات )تنتوش، 

قد  ناث، ويزيد من التحديات التيومعدالت الزواج وفرصه، واختالف نسب الذكور عن إلا  الاجتماعيفي التركيب 

 تواجهها بعض املجتمعات التي يطول فيها أمد النزاعات والصراعات وتغير املناخ والتدهور البيئي، السيما ما

 يتعلق بالتعامل مع شيخوخة السكان وتقديم الدعم والرعاية لهم.

 التداعيات الصحية:
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 وثيق بصحة السكان ورفاهيتهم، فاألفراد الذين يتمتعون الشك أن صحة النازحين والالجئين مرتبطة بشكل 

 أطول، ويساهمون بشكل أكثر في التنمية الاجتماعية و 
ً
الهجرة  ة)تقريرالاقتصاديبصحة جيدة يعيشون أمدا

الخدمات ألاساسية والرعاية الصحية للحاالت  ( .وقد تحول مسببات النزوح دون توفير902،0392الدولية، 

يفض ي إلى تضرر تلك الحاالت أو فقدانهم لحياتهم، كما حدث في ليبيا ابان  املناسب، ما الطارئة في الوقت

عدة ملسا الاشتباكاتالنزاعات املسلحة في العاصمة، حينما عجزت فرق الهالل ألاحمر عن الدخول ملناطق 

 العالقين هناك، وحرم املدنيون من تلقي الخدمات الصحية بالشكل املتوقع .

وقد يعاني النازحون من أزمات صحية جراء عدم قدرة البنى التحتية الصحية على استيعاب الزيادة  

املضطردة في أعداد النازحين، ويحدث أن يتعرض النازحون إلى إلاصابة باألمراض املستوطنة في املخيمات نتيجة 

ولية، تزايد خطورة اصابة النازحين العدد الهائل منهم. كما حدث في اليمن حيث أكد تقرير منظمة الهجرة الد

 مليون شخص نزحوا من ديارهم 0في البالد ببعض كاملالريا والكوليرا ألامراض التي تنقلها الحشرات بين حوالي 

 ( 912، 0303الخوالني،  )املليكي،

 ة :الاقتصاديالتداعيات 

ة الصعبة تعتبر من أهم املشكالت التي تواجه النازحين عند الاقتصاديتدل أدبيات النزوح أن الظروف 

 على حياتهم وحياة أسرهم، 
ً
 وحفاظا

ً
 عن ظروف أكثر أمانا

ً
انتقالهم من أماكن سكناهم إلى مناطق أخرى، بحثا

حيث يعانون من أوضاع اقتصادية متردية فهم ال يستطيعون تلبية احتياجاتهم ألاساسية من )مأكل وملبس 

يها ف . كما أن الظروف التي يغادرالانسانيةوغيرها(، أمرا صعبا ويجعلهم يعتمدون على املساعدات ومسكن ...

يجاد مأوى، إتقف عوامل كثيرة لترسم صعوبات في  ذإ ،الاستقرارالنازح مقر سكناه أو بلده تؤثر على فرصته في 

 وظروف حياتية مالءمة.

انهم صراعات، وفقد ر العمل في املناطق التي تشهد أزمات أوومن منحى أخر، فإن النزوح يؤدي إلى ارتفاع أجو 

 ممن لهم باع طويل في السوق، ةالاقتصاديللقوة الشرائية، ما يؤدي إلى خسارتهم للعديد من أصحاب املهن 

باإلضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير بين أعداد النازحين، وهذا ألامر ينعكس تأثيره من خالل فقدان 

ير من ألاسر دخلها وعملها، حيث يصعب الحصل على فرص عمل للمناطق النازحين إليها، أو مناطقهم الكث

 مترديا.)عبًود، 
ً
 اقتصاديا

ً
 (.2 ،0390الجديدة، ما يخلق وضعا

عالوة على ذلك، فأن النزوح يؤدي إلى إنخفاض العناصر الفعالة بين السكان في املناطق الطاردة ملعظم  

بة الفئات غير الفعالة ) القاصرين واملسنين(، على عكس ألامر في املناطق الجاذبة )الخفاف، الشباب وتزيد نس

(. كما يؤدي إلى فقدان الحافز على التطور والتقدم، وقد يصل إلى الشعور بعدم الوالء 091، 9122مخور،

 لدان ألاخرى.ضوه في البللمؤسسات الوطنية نتيجة ملقارنتهم بما يتقاضونه في مناطقهم أو بلدانهم وما يتقا

صعوبات تتعلق بالدول املضيفة تتمثل في نقص املوارد املالية، والضغط على الخدمات  حويخلف النزو 

ما يترك ك وقد أضحت بعض الدول أمام معادلة تتمثل في إلانفاق وشح تمويل املوارد. وتفش ي البطالة فيها.

 تتمثل إغراق سوق العمل باأليدي 
ً
 العاملة الرخيصة، ألامر الذي يؤدي إلى انتشار البطالة.النزوح آثارا
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 واقع النزوح في ليبيا

ان املتتبع للتاريخ الاجتماعي للمجتمع الليبي ولحركة النزوح فيه، يجد أن ليبيا عرفت النزوح منذ فترة طويلة، 

 أخرى تتصلوماتزال تشهده حتى آلان جراء أسباب عديدة توصف في الغالب بأنها سياسية وعسكرية، و 

. اقامتهم وإلارتحال إلى مناطق أكثر أمان قباملجاعات، وقد فرضت تلك املعطيات على السكان الخروج من مناط
ً
 ا

(، 9120-9199ويجمع أكثر املؤرخين الليبيين بأن تاريخ النزوح في ليبيا قد بدأ في فترة إلاحتالل إلايطالي لليبيا )

يين إلى مدن أخرى ودول مجاورة كتونس وتشاد والسودان ومصر حيث نزحت أعداد كبيرة من السكان الليب

 من الانتهاكات التي ارتكبت آنذاك ضد  والجزائر
ً
(، 00-00، 9110في ليبيا )أبو القاسم، الانسانيةوغيرها، فرارا

 على السكان الليبيين في كافة املدن التي استولوا عليها كطرابلس ودر 
ً
 وحشيا

ً
ة نحيث مارست ايطاليا أسلوبا

 وبنغازي والخمس، اتسم بالحقد والانتقام والقسوة والتجويع.

وقد شملت املرحلة ألاولى من هجرة الليبيين ألاسر التي هاجرت من املدن وتشمل الكتاب والصحفيين الذين  

 ءشنوا حملة صحفية ضد الاستعمار الايطالي قبل الغزو، إال أن العدد ألاكبر من املهاجرين كان يتكون من النسا

والشيوخ وألاطفال الذين انتقلوا في شكل قوافل برية تعبر بهم الصحراء تجاه مصر وتشاد وتونس، ولم تكن 

 (. 219-213السلطات الايطالية تعارض تلك الحركات السكانية.)بن موس ي 

  أحدثتوقد 
ً
 في التركيبة السكانية للمجتمع،و ملح موجات النزوح، تغيرا

ً
 بسبب تناقص عدد السكان ظا

الليبيين، وخفض معدل النمو من خالل خفض معدالت الخصوبة، السيما وأن العدد ألاكبر من املهجرين كان 

 )العاتي،
ً
(، كما تعرضت ليبيا إبان الحرب 909، 0392صالح،  من فئة صغار السن، وهي الفئة ألاكثر تضررا

ية، ين، حيث انعدمت املحاصيل الزراعالعاملية ألاولى إلى حالة من الجفاف الشديد الذي امتد لسنتين متواليت

وانتشرت ألامراض وألاوبئة الفتاكة كالجذري والطاعون وغيرها، كما شهدت موجات من الجراد الذي قض ى على 

 املحاصيل الزراعية، ولم يبق أمام بعض السكان الليبيين إال النزوح ألماكن أخرى. 

ف، عندما أعلن الحاكم العام نهاية املقاومة في 9100وقد تزايدت حركة الهجرة القسرية خارج ليبيا في العام  

ليبيا، واستقر معظم املهاجرين في املدن املتاخمة لحدود ليبيا وامتهنوا الزراعة والرعي وبعض ألاعمال اليدوية 

 موجات من 9129في  إيطالياها عن (. ومع نيل البالد استقالل909، 0392.) العاتي، صالح، 
ً
ف حدثت مجددا

 مع عمليات النفي التي تمت لبعض النخب السياسية والاجتماعية 
ً
النزوح صوب تونس ومصر ودول أخرى تزامنا

  الليبية.
ً
كما شهدت البالد بعد اكتشاف النفط موجات نزوح من القرى إلى بعض املدن كطرابلس وبنغازي طلبا

 للعمل .

لقول أن الظروف ألامنية غير املستقرة، والفوض ى السياسية، والصراعات العنيفة التي تنشب بين من نافلة ا

الجماعات املسلحة في مختلف املدن في ليبيا بين الحين وآلاخر، تمخضت عن عديد من موجات النزوح الداخلي 

 عن 
ً
 من النازحين، ترك بعظهم مناطقهم ومدنهم بحثا

ً
 والخارجي التي خلفت سيال

ً
 ظروف حياتية أكثر أمانا

ً
 وصونا

 من واقع اليحتملونه. 
ً
 لحياتهم، فيما فضل البعض النزوح خارج ليبيا فرارا
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ى النظام في ليبيا إل إسقاطف، أدت إلاضطرابات الشعبية والنزاعات املسلحة التي رافقت 0399في العام  

ملأهولة بالسكان إلى مناطق أخرى أو إلى موجات كبيرة من النزوح سواء داخل البالد من املناطق الحضرية وا

الليبية وأعداد هائلة من العمال واملهاجرين إلى ترك سكنهم بصورة  خارج ليبيا، حيث اضطرت بعض ألاسر

 من ألاخطار التي تهدد حياتهم . فعلى سبيل املثال بلغ عدد من غادر ليبيا إلى نحو 
ً
مؤقتة أم طويلة هروبا

وا إلى مساعدات كبيرة للعودة إلى ليبيا )منظمة ألامم املتحدة للتربية والعلم مواطن ليبي واحتاج 200.333

(، فيما بلغ عدد من نزحوا داخل ليبيا بحسب تقديرات املفوضية العليا لإلمم املتحدة 92، 0391والثقافة،

 (. 0390نازح )مفوضية ألامم املتحدة لشؤون الالجئين،  23.333لشؤون الالجئين مايقرب من 

ف الذي شهد عملية نزوح من الشرق إلى 0392ف في الغرب الليبي، وعام 0392مشهد النزوح عام  د تكرر وق 

 يوجد حوالى أكثر من 
ً
أسرة  13.333نازح وحوالى أكثر من  233.333الغرب، ونزوح من جنوب طرابلس. وحاليا

رب وشرق ليبيا، وتتمثل منطقة، وبعضهم من قاطني مخيمات إيواء النازحين في غ 02موزعة على أكثر من 

ع ة، ويتم تقديم الخدمات عبر شراكة القطاالاقتصاديألاولويات امللحة لهم في السكن والصحة العامة واملوارد 

 ،
ً
 (2الحكومي واملدني والشركاء الدوليين.)حكومة الوفاق الوطني، سياق تجربة معالجة قضايا النازحين داخليا

تكررة، وتردي ألاوضاع ألامنية، وانتشار السالح، طوال السنين ألاخيرة وقد اضطرت النزاعات املتواصلة وامل

 كبيرة من السكان املناطق التي تتعرض للعمليات العسكرية، إلى النزوح وانتهى ألامر
ً
هم إلى إلاقامة ببعض أعدادا

هجرة ة الفي مناطق غير مجهزة الستيعاب التحركات السكانية املفاجئة.، وقد قدر حجم النزوح حسب منظم

 من  223.333ف، باإلضافة إلى تسجيل حوالي 0392نازح داخلي في ليبيا بتاريخ يوليو  020.333الدولية ب 
ً
عائدا

ف، مازالت تحدياتها وتداعياتها  0392جميع أنحاء البالد ممن نزحوا في الغالب من جراء أحداث ونزاعات عام 

)منظمة ألامم املتحدة لل
ً
 (.02، 0391تربية والعلم والثقافة،تتزايد بشكل أكثر تعقيدا

عن الصراعات وإلاقتتال بين الخصوم السياسيين، بل استمر التوتر بين  ىولم يكن الجنوب الليبي في منأ

ف، حيث تجددت الاشتباكات 0391ف، وبلغ ذروته عام 0399مكون ألاهالي ومكون التبو في جنوب البالد منذ 

شخص ) التقرير العالمي حول النزوح  0333عددهم بنحو  ص يقدرالتي أفضت إلى نزوح العديد من ألاشخا

 (.02، 0391الداخلي،

  في واقع ألامر، 
ً
لقد خلفت حركات النزوح في ليبيا عدة تأثرات على ألاصعدة املختلفة، وعاني النازحون ظروفا

 على الخدمات وأدت إلى انخفاض مستواها، ك
ً
 كبيرا

ً
مشاكل  ما خلفتتوصف بالقاسية، وشكلت حركتهم ضغطا

وتدني الخدمات الصحية، وتوقف الدراسة لفترات متقطعة،  والازدحاماملساكن،  إيجاراتوعراقيل كغالء 

، كما أضحى النازحون في حاجة ماسة إلى الدعم املالي، وتوفير لإليواءواستعمال بعض املدارس ملراكز 

 تجدة . ملواجهة الظروف املس واملأوى املستلزمات الغذائية والدوائية 

وفير للنازحين، وت الانسانيةان وضعية كهذه تفرض علينا أن نتساءل ماإذا كان الحل هو تقديم املساعدات  

الخدمات والسكن لهم، أم السعي إلقتالع جذور املشكلة من ألاساس، و حل ألازمات ومعالجة املسائل التي تعد 

 العلة ألاساسية وراء املشكلة؟ 
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 النتائج:

السياسية والنزاعات املسلحة، اضافة إلى الكوارث  الاضطراباتتتعدد محددات النزوح وبواعثه، ولعل أبرزها 

 الطبيعية، والظروف املادية الصعبة، والعوامل املتعلقة باألمن .

 اجتماعية كتفكك النسيج الاجتماعي، وضعف الروابط 
ً
ف .كما تؤدي الظرو  الاجتماعيةيترك النزوح آثارا

 لحياتهم ينجم عن الظروف املص
ً
احبة لعملية النزوح إلى إلاضرار بالنواحي الصحية للنازحين، وتمثل تهديدا

 الطبية، وصعوبة     إلامداداتتلك التي تنشأ بفعل نقص  الحياتية في املخيمات، أو

زوح ن ث شهدت ليبيا عبر فترات تاريخها موجاتيح أن ظاهرة النزوح ليست جديدة على املجتمع الليبي،

ف 0399تطورت بشكل ملحوظ في السنوات ألاخيرة، وقد شكلت النزاعات املسلحة التي شهدتها البالد بعد عام 

 أبرز عوامل الطرد السكاني.

 

 

 التوصيات:

الباحثات طرح مجموعة من التوصيات تمثل املعالجات  ارتأتتوصلت إليه الدراسة من نتائج،  من خالل ما

 املمكنة ملشكلة النزوح في العالم .وفيما يلي أبرز تلك النقاط:

o  توفير أماكن آمنة يلتقي فيها ألافراد للترفيه وتبادل الخبرات بغية إعادة التالحم إلاجتماعي بينهم والتخفيف

 وح في غالب ألاحيان. التي تصاحب النز الاجتماعيةمن حدة ضعف الروابط 

o  عن 
ً
والحماية القانونية  الانسانيةعلى املساعدات  الاعتمادالبحث عن حلول ملسببات النزوح بدال

 للنازحين كحل مؤقت لألزمة.

o .إيالء قضايا النزوح املزيد من الاهتمام عند تنفيد التنمية املستدامة في الدول املختلفة 

o  تعزيز قدرة حماية الالجئين في البلدان املضيفة، والحد من الفوارق في مستوى الحماية املمنوحة في

 مختلف البلدان. 

o ة املعرفية حول القضايا ذات العالق تغراثنشر برامج التوعية والتثقيف من خالل وسائل إلاعالم، لسد ال

 بالنازحين ومشكالتهم وكيفية الوصول إلى حلول لها.

o الدولية وتطويرها كي تواكب الزيادة في حركات النزوح. الاتفاقياتا تحسين 

o مات املادية الخد إلاعانات التأكيد على دور القطاع الخاص في املشاركة لحل مشاكل النازحين، وتوفير

 والرعاية الصحية لهم.
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 الخاتمة

 ألبرز أبرزت هذه الورقة البحثية عدة قضايا فيما يتعلق بالظاهرة محط 
ً
 موجزا

ً
الاهتمام، حيث قدمت عرضا

املفاهيم وثيقة الصلة بالنزوح، وحاولت الدراسة إبراز املحددات الرئيسية للنزوح كحركة سكانية تلقي بظاللها 

على ألاصعدة املختلفة في املجتمعات التي تشهد موجات نزوح، كما تطرقت إلى الواقع الليبي الذي يئن تحت 

 وطأة النزوح.

الدراسة وجود عدة محددات وظروف استثنائية من شأنها أن تؤدي إلى النزوح، لعل أبرزها السياسية وأكدت 

ألامنية ممثلة في الصراعات املسلحة وعوامل اجتماعية واقتصادية أخرى. وأن النزوح يخلف جملة من آلاثار 

 على كل جوانب حياة املجتمع.  التي تلقي بظاللها

 

 املراجع:

مؤسسات عبد الكريم بن عبد  (، تونس:9122-9199قاسم، املهاجرون الليبيون بالبالد التونسية ) إبراهيم أبو ال .9

 . 9110هللا، 
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 قرنان فاروقط.د. 

 الجزائر – 2جامعة الجزائر  -أستاذ بكلية الحقوق 

 

 

 بوفرورة سميرط.د. 

 الجزائر – 2جامعة الجزائر  

 حفظ روراتوض الدولية الالتزامات بين الجزائر  في الشرعية غير  للهجرة القانوني التنظيم مقاربات)

 (القومي ألامن
 :امللخص

تعتبر ظاهرة الهجرة غير الشرعية من املسائل التي تأخذ حيزا متزايدا في مجال اهتمامات املجتمع الدولي باعتبارها تحديا 

وتهديدا يمس أمن الدول، لذلك سعت الحكومات واملنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والتكتالت إلاقليمية 

املختلفة للتصدي لهذه الظاهرة من خالل مقاربات مختلفة تم ترجمتها لنصوص قانونية وآليات مؤسساتية، وفضاءات 

تهدف دراستنا للتعريف باملعايير الدولية املعتمدة ملكافحة هذه الظاهرة، والجهود التي بذلتها الجزائر  للتعاون املشترك.

الدولية واتفاقيات الشراكة والتعاون الثنائي والنصوص التشريعية  اقياتالاتففي هذا املجال، من خالل تفحص مختلف ا

الوطنية التي أقرتها الجزائر في مجال مكافحة الهجرة السرية، مع الوقوف على أهم الصعوبات والعقبات التي تحول دون 

 إيجاد حل شامل لهذه الظاهرة.

 

   :نينبذة تعريفية عن الباحث
 

، 0392باحث في القانون، متخصص في حقوق إلانسان والحريات العامة، حاصل على شهادة الليسانس في القانون العام سنة : قرنان فاروقط.د/ .9

، باحث ملحق بمخبر 9ـ باحث في سلك الدكتوراه بجامعة الجزائر 0391وماستر في القانون، تخصص حقوق إلانسان والقانون الدولي إلانساني سنة 

وأمين مجلة معابر الصادرة عن كرس ي اليونسكو ألامير عبد القادر لحقوق إلانسان وثقافة  9الدولي إلانسان لجامعة الجزائر  حقوق إلانسان والقانون 

ظيم عدة نالسالم ألامين العام لجمعية عبد الرحمان الثعالبي لترقية التراث، ومهتم بالتاريخ والتراث والتصوف والحوار بين ألاديان. مشرف على ت

ملتقى وطني ودولي، صاحب مساهمة في كتاب جماعي ونشرت له مقالة في مجلة معابر  92ونشاطات علمية، ومشارك بمداخالت في أكثر من ملتقيات 

 -دراسة مقارنة–الصادرة عن كرس ي اليونسكو لحقوق إلانسان وثقافة السالم بعنوان: الحماية الجنائية للتراث الثقافي 

 -9جامعة الجزائر  –النجاح في مسابقة الدكتوراه ، 0392: -9جامعة الجزائر –ماستر في القانون القضائي الحصول على  .د.بوفرورة سمير :ط .0

مداخلة بعنوان: مخالفة قضاء املحكمة العليا للمرجعية الشرعية وأثره على زعزعة : املساهمات العلمية -.0391)تخصص القانون القضائي(: 

، ضمن امللتقى الوطني املوسوم ب: الاجتهاد القضائي ألاسري بين -دارية في إثبات الزواج املختلط أنموذجااشتراط الرخصة إلا –ألاسري  الاستقرار

ية، ضمن امللتقى نالرقابة التقويمية واملزالق التطبيقية، جامعة املسيلة. مداخلة بعنوان: التأمين على الحياة بين املحاذير الشرعية واملقتضيات القانو 

مساهمة بعنوان: أزمة الزواج  .0309ماي  02: التأمين في الجزائر بين القانون الواقع، املنظم في جامعة عباس لغرور بخنشلة يوم الوطني املوسوم ب

 املختلط في الجزائر بين الفراغ التشريعي والانزالق القضائي، ضمن الكتاب الجماعي املوسوم ب: انعقاد الزواج )إلاشكاالت والحلول(.
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 املقدمة : 

باتت الهجرة غير الشرعية تعتبر من التحديات والتهديدات ألامنية الكبرى التي تقد مضجع الحكومات العاملية،    

تمس باألبعاد املختلفة لألمن، خصوصا البعد املجتمعي، وقد تجلى ذلك خصوصا في خطاب النخب في الدول 

حد التحريض على العنف والكراهية وال ألاوروبية التي تعاني من هذه الظاهرة، أين وصل مستوى الخطاب ل

أنسنة املهاجرين، كما تسببت هذه املشكلة في توتر وتصدع لالتحاد ألاوروبي الذي قررت بريطانيا مغادرته مؤخرا 

 بسبب رغبتها في اتباع سياسات مختلفة تجاه ملفات عديدة أبرزها موضوع الهجرة غير الشرعية.

ألامم املتحدة لهذه الظاهرة من خالل نصه على عدة اتفاقيات  لقد تصدى املجتمع الدولي عبر منظمة

وإعالنات حاولت من خاللها التصدي بحزم لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بتحقيق أقص ى قدر من الضمانات 

للمهاجرين، كما سعت الدول ألاوروبية لتحصين حدودها من خالل التعاون املشترك بين دولها من  الانسانية

 ون مع دول جنوب املتوسط من جهة أخرى.جهة، والتعا

تباينت املقاربات املعتمدة في معالجة ظاهرة الهجرة السرية، بين مقاربات أمنية بحتة ومقاربات متعددة 

ألابعاد تحاول أن تأخذ في عين الاعتبار جميع ألاسباب والظروف التي تجذب ألاشخاص لعبور الحدود واملخاطرة 

 فرص أكبر.  وامتطاء قوارب الهجرة السرية سعيا للوصول لدول أخرى تتوفر فيها

سعت الجزائر باعتبار موقعها الجغرافي املميز الذي يجعل منها مصدرا، ممرا، وهدفا للمهاجرين غير 

النظاميين في نفس الوقت، التعامل مع هذه الظاهرة، وقد شاركت الجزائر في عدة جهود دولية وإقليمية تهدف 

اتفاقيات شراكة وتعاون وقبلت بتحمل  ملعالجة هذه الظاهرة، فانضمت ملختلف الصكوك الدولية وعقدت

مسؤولياتها والقيام بحصتها في هذا املجال، فأسست ملنظومة تشريعية ومؤسساتية ضخمة للتعامل مع هذه 

 املعضلة وأداء التزاماتها تجاه املجتمع الدولي، ال سيما في ظل الفضاء املتوسطي.

من جهة هنالك موجات مستمرة من املهاجرين تعاني الجزائر من مسألة الهجرة السرية من عدة أوجه، ف

العابرين للحدود تستمر بالقدوم عبر صحرائنا الشاسعة لتستقر في املدن الكبرى، بعضهم يهدف لالستقرار 

بالجزائر، والبعض آلاخر يتخذها محطة للعبور نحو أوروبا، ومن جهة أخرى تجد الجزائر نفسها تحت ضغط 

نها التحكم في حجم تدفق املهاجرين غير النظاميين ووتيرتهم، لذلك نطرح دول شمال املتوسط التي تنتظر م

إلاشكالية التالية: كيف وازنت الجزائر بين التزامها بمكافحة الهجرة غير الشرعية من جهة، والتزامها بترجيح 

 للمهاجرين السريين من جهة أخرى؟ الانسانيةالاعتبارات 

ة مكونة من مبحثين، سنحاول في املبحث ألاول تسليط الضوء على لإلجابة على هذه إلاشكالية سنعتمد خط

معالجة الهجرة غير الشرعية في القانون الدولي، باعتباره املرجعية التي تضع املعايير وتفرض الالتزامات على 

 الدول في هذا املجال، بينما سنتطرق في املبحث الثاني لجهود الجزائر املختلفة في مكافحة هذه الظاهرة.
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 املبحث ألاول: معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في القانون الدولي

انخرطت الجزائر في عدة جهود دولية تهدف للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك بانضمامها لعدة 

 اتفاقيات دولية في هذا املجال وهو ما سنتطرق له في )املطلب ألاول(، باإلضافة لعقدها اتفاقيات شراكة على

 املستوى املتوسطي والثنائي وهو ما سنتطرق له في )املطلب الثاني(.

 متعددة ألاطراف الاتفاقياتاملطلب ألاول: الهجرة غير الشرعية في ا

عقد املجتمع الدولي عدة اتفاقيات وصكوك دولية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية من جهة، وتوفير 

 الشرعيين ويحفظ كرامتهم وإنسانيتهم من جهة أخرى.إطار قانوني يحمي املهاجرين غير 

 الفرع ألاول: اتفاقية حماية العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 92املؤرخ في  22/922اعتمدت اتفاقية حماية العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بموجب قرار الجمعية العامة 

العمل الدولية في هذا املجال، وتعتبر الجزائر بعد سنوات طويلة من الجهود املتواصلة ملنظمة  9113ديسمبر 

 .0332طرفا في هذه الاتفاقية منذ عام 

وقد اهتمت الاتفاقية بموضوع الهجرة غير الشرعية باعتبار املهاجرين غير النظاميين موجودين في وضعية 

 ر.ضعيفة تجعلهم عرضة لالستغالل من طرف أرباب العمل، وفريسة سهلة لعصابات الاتجار بالبش

ومن هذا املنطلق نصت الاتفاقية على مجموعة من ألاحكام الخاصة بالعمال املهاجرين املوجودين في وضعية 

من الاتفاقية الدول ألاطراف باعتماد مختلف التدابير املمكنة إلعادة العمال  22غير نظامية، فقد ألزمت املادة 

من نفس الاتفاقية على مجموعة  22نما نصت املادة املهاجرين املوجودين في وضع غير نظامي لدولة املنشأ، بي

من الالتزامات ألاخرى على الدول وذلك من أجل مكافحة ووقف عمليات التنقل أو الاستخدام غير القانوني 

للعمال املهاجرين غير النظاميين، وذلك بالكشف عن التنقالت غير السرية، ومعاقبة ألاشخاص أو الجماعات 

على ضرورة بذل الدول  21وم بتنظيم أو إدارة عمليات الهجرة غير الشرعية، ونصت املادة أو الكيانات التي تق

 للتدابير املالئمة حال وجود عمال مهاجرين في وضع غير نظامي على أراضيها، وذلك بهدف وضع حد لهذه الحالة.

حول حقوق  0العام رقم  وقد أصدرت اللجنة املعنية بحماية جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، تعليقها

العمال املهاجرين اللذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، وقد أتى هذا التعليق بتفسيرات مهمة فيما يتعلق 

بحقوق وواجبات العمال املهاجرين املوجودين بوضع غير نظامي وكذا التزامات الدول ألاطراف بشأنهم، حيث 

أو املهينة، حظر الطرد الجماعي،  الانسانيةهمها: حظر املعاملة غير نصت اللجنة على قائمة من املحظورات أ

ممارسة العنف، الاحتجاز التعسفي، العمل القسري وعمل ألاطفال، باإلضافة لإلعادة القسرية لبلد املنشأ حال 

ل ككان يوجد هناك ما يؤكد إمكانية تعرضه لالضطهاد أو انتهاك خطير لحقوق إلانسان عند عودته، لكن مع 
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هذا فقد نص التعليق العام على ضرورة إنهاء عمليات التنقل السرية أو غير النظامية والاستخدام غير القانوني 

 للعمال املهاجرين.

 الفرع ثاني: اتفاقية مكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها امللحق

-22نية بموجب قرار الجمعية العامة رقم صدرت اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوط

، بهدف تعزيز التعاون بين الدول على منع الجريمة املنظمة عبر الوطنية ومكافحتها 0333نوفمبر  92املؤرخ في  02

 بمزيد من الفعالية.

تعتبر شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من أهم مجاالت عمل عصابات الجريمة املنظمة العابرة 

مليار دوالر سنويا، وهو ما جعل ألامم املتحدة تصدر هذه الاتفاقية التي تعتبر إطارا  00للحدود التي تدر حوالي 

 لحشد جهود دول العالم ألاطراف فيها ملكافحة الجرائم العابرة للحدود، من بينها تهريب املهاجرين.

رامية ليم املجرمين املنتمين لجماعة إجوقد نصت هذه الاتفاقية على تدابير تتعلق بالتعاون القضائي وتس

منظمة، تقوم بارتكاب الجرائم التي تدخل في نطاق الاتفاقية، باإلضافة لغسل العائدات إلاجرامية، ارتكاب 

 جرائم فساد وإعاقة سير العدالة.

تعلق املتضمن البروتوكول إلاضافي امل 02-22وقد أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة عبر قرارها رقم 

بمكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، املكمل التفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة 

 .0330عبر الوطنية، وقد صادقت الجزائر على هذا البروتوكول سنة 

الحقتهم موقد كان البروتوكول واضحا فيما يخص استبعاد إقامة املسؤولية على املهاجرين، حيث رفض مبدأ 

جنائيا واعتبرهم ضحايا، بينما ألزم الدول ألاطراف بتجريم كل من يساهم في تهريب املهاجرين عبر إعداد أو 

تسهيل الحصول على وثائق سفر وهويات مزورة أو تمكين شخص في وضعية غير نظامية من البقاء في الدولة 

 املعنية

تهريب املهاجرين عن طريق البحر، حيث أتاح للدول من البروتوكول على تدابير مكافحة  32ونصت املادة 

ألاطراف أن تطلب مساعدة دول أخرى حال توفر لديها أسبابا معقولة بتورط أحد سفنها في تهريب املهاجرين، 

كما أباحت نفس املادة للدول التي تشتبه بسفن ترفع علم دول أخرى أن تطلب من تلك الدول إلاذن باتخاذ 

 سفينة وتفتيشها، والدولة التي تنتمي لها السفينة ملزمة باالستجابة وإصدار إلاذن.إجراءات كاعتالء ال

ونص البروتوكول على الكثير من ألاحكام إلاجرائية التي تهدف إللزام الدول بالتعاون فيما بينها في مجال 

ا أو ها أو تقليدهاملعلومات والخبرات، باإلضافة التخاذ التدابير الالزمة إلصدار وثائق سفر يصعب تزوير 
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إصدارها بصورة غير شرعية، باإلضافة إللزام الناقلين بمراقبة وثائق السفر والتحقق من صحتها تحت طائلة 

 املساءلة الجنائية.

وألزم البروتوكول الدول ألاطراف باملوافقة دون إبطاء على إعادة ألاشخاص املهاجرين املهربين سواء كان هؤالء 

 و ممن يتمتعون بإقامة دائمة على إقليمها.ألاشخاص من رعاياها أ

 الفرع الثالث: الهجرة غير الشرعية في الفضاء ألاوروبي

باتت الهجرة غير الشرعية من املسائل املهمة التي تقد مضجع الدول ألاوروبية باعتبارها تهديدا أمنيا ينبغي 

ات املشترك فيما بينها عن طريق عدة اتفاقيالتعامل معه، وفي هذا السياق اعتمدت الدول ألاوروبية على التعاون 

 وآليات.

تعتبر اتفاقية شنغن أهم نص اتفاقي أوروبي تعامل مع مسألة مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعيةـ 

، وكان هدفها إلالغاء التدريجي للضبط على الحدود املشتركة 92/32/9122وقد بدأ تطبيق معاهدة شنغن في 

كة لجميع مواطني الدول التي وقعت الاتفاقية باإلضافة إلى تعاون الشرطة والقضاء بين هذه وتأسيس حرية الحر 

 .(SIS)الدول ضمن إطار نظام شنغن للمعلومات 

لكن مع تفاقم موضوع الهجرة غير الشرعية، واعتباره من طرف الدول ألاوروبية تهديدا أمنيا لها، تم اعتماد 

، رفع عدد الدول ألاعضاء في فضاء شنغن من جهة، ونص 9113يونيو  91ي اتفاق مكمل ملعاهدة شنغن، وذلك ف

على تدابير تهدف لتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة فيما يتعلق بمراقبة الحدود واملطارات، وتنظيم نظام 

 معلومات موحد خاص بدول شنغن

وقد حدد شروط العبور النظامي  فرق نظام شنغن بين الحدود الداخلية والحدود الخارجية لالتحاد ألاوروبي،

ألاوروبي، والعقوبات في حالة العبور غير النظامي، فالعبور النظامي ال يمكن أن  الاتحادللحدود الخارجية لدول 

يتم سوى في نقاط عبور وساعات محددة أو عن طريق املطارات، وال يسمح بالعبور سوى بعد إجراء عملية تهدف 

تالكهم لوثائق صحيحة أو رخص تسمح لهم بعبور الحدود، مع تقديم أدلة تثبت للتعرف عن هوية ألاشخاص وام

ألاوروبي الخارجية حال كان الشخص املعني  الاتحادسبب أو ظروف إلاقامة ومدتها، كما ال يمكن عبور حدود 

 معينا كشخص مخل بالنظام العام من طرف إحدى دول فضاء شنغن.

بمصادقتها على ميثاق الهجرة ألاوروبي وذلك بعد وقوف الدول  0332وقد دعمت أوروبا اتفاقية شنغن سنة 

ألاوروبية على عدم فعالية التدابير السابقة في وقف تدفق موجات الهجرة غير الشرعية القادمة خصوصا من 

 دول حوض املتوسط، ال سيما بعد ثورات الربيع العربي ألاخيرة.
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تي تمنح لألجانب من ذوي املؤهالت العالية، حيث تمنح هذه "البطاقة الزرقاء" ال 0332وقد استحدث ميثاق 

 ألاوروبي. الاتحادالبطاقة لصاحبها رفقه عائلته حق إلاقامة لفترة محددة داخل أراض ي 

واستهدف امليثاق إعادة املهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم ألاصلية للحد من ظاهرة إلاقامة غير الشرعية، 

ثاق أيضا من التدابير املثيرة للجدل، ال سيما تلك التي نصت على إمكانية احتجاز املهاجرين ومع ذلك لم يخلوا املي

 ألاوروبي من جديد ملدة خمس سنوات الحقة الاتحادشهرا ومنعهم من دخول  92غير النظاميين لفترة تصل ل 

عية لهجرة غير الشر ألاوروبية نصوصه القانونية بمؤسسات ووكاالت تسهر على مكافحة ا الاتحادوقد عزز 

التي تملك دورا وقائيا، تهدف من خالله لتنسيق التعاون  FRONTEXمثل الوكالة ألاوربية إلدارة الحدود 

العملياتي بين الدول في مجال إدارة الحدود الخارجية لالتحاد ألاوروبي، وتطوير معايير مشتركة في مجال حماية 

  ءالحدود، وتدريب املوظفين املختصين في هذا املجال، باإلضافة لتقديم الدعم التقني والعملياتي للدول ألاعضا

ألاوروبية مؤسسات تعكس املقاربة ألامنية في التعامل  الاتحادوباإلضافة للوكالة السالفة الذكر، فقد طور 

مع مشكل الهجرة غير الشرعية، حيث نجد أن منظمة الشرطة ألاوروبية "يوروبول" تقوم بعمل ميداني كبير 

الشرعية نحو أوروبا بينما تعمل قوات لقمع شبكات تهريب املهاجرين والحد بالتالي من تدفق الهجرة غير 

كقوات خاصة مكونة من أفراد ينتمون لجيوش الدول ألاوروبية تهدف لحماية الحدود  Euro Forceألاوروفورس 

 البرية والبحرية من كل ألاخطار التي تهدد أمن واستقرار أوروبا، ومن بينها الهجرة غير الشرعية.

وبا أن التعاون فيما بين دولها لوحده غير كاف ملكافحة هذه الظاهرة، ورغم كل هذه إلاجراءات فقد وجدت أور 

لذلك حاولت تفعيل التعاون مع دول جنوب املتوسط، خصوصا الجزائر للحد من موجات الهجرة السرية 

  يالقادمة من إفريقيا، املارة بالدول املغاربية، العابرة للبحر املتوسط من أجل الوصول ألوروبا وهو ما سنراه ف

 الهجرة غير الشرعية في اتفاقيات الشراكة : املطلب الثاني

متوسطي )الفرع ألاول(، والبعض آلاخر -عقدت الجزائر عدة اتفاقيات شراكة، بعضها في إطار التعاون ألاورو

 اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول )الفرع الثاني(.

 متوسطية: بين ألامننة وألانسنة-ألاوروالفرع ألاول: الهجرة غير الشرعية في إطار الشراكة 

متوسطي يبقى إعالن برشلونة الذي صدر بعد املؤتمر ألاورو متوسطي املنعقد -إن أهم إطار للتعاون ألاورو

 دولة منهم السيد دمحم صالح دمبري ممثال عن الجزائر 02، حضره ممثلين عن 9112نوفمبر  02و  02يومي 

 اط أساسية للتعاون وهي: وقد اتفق املؤتمرون على ثالث نق

  املشترك. الاستقرارالشراكة في املجال السياس ي وألامن بهدف الحفاظ على ألامن و 
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  ة واملالية بهدف خلق منطقة من الرفاهية املشتركة.الاقتصاديالشراكة 

  بهدف تطوير املوارد البشرية وتعزيز وترقية  الانسانيةالشراكة في املجاالت الاجتماعية، الثقافية و

 الحوار بين الثقافات واملجتمع املدني.

لقد أولى مسار برشلونة أهمية كبيرة ملوضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بجعله جزءا مهما من 

ترقية حقوق امن و والاجتماعي، فتعزيز التنمية املستدامة والتض الاقتصاديمقاربة شاملة تشمل الجانب ألامني، 

 إلانسان، وسائل مهمة للقضاء على ألاسباب التي من شأنها تشجيع ألاشخاص على الهجرة السرية نحو أوروبا.

واعتبر إعالن برشلونة مسألة الهجرة ذات أهمية كبيرة وأنه على الدول التعاون فيما بينها لتقليص ضغط 

هدف لخلق مناصب الشغل وضمان تسهيل الدول عودة املهاجرين عبر وضع برامج تدريبية وبرامج مساعدات ت

 مواطنيها املوجودين في وضع غير نظامي في دولة أخرى. 

لقد قام إعالن برشلونة بتحميل دول جنوب املتوسط مسؤولية مكافحة موجات الهجرة غير الشرعية والعمل 

 تحادالادا من الضغطـ، ففي قمة على امتصاصها، وقد عملت الدول ألاوروبية على تحميل الدول املغاربية مزي

، طرحت فكرة معاقبة الدول املصدرة للهجرة في حال عدم قبولها باستقبال 0330ألاوروبي املنعقدة بإشبيلية 

املهاجرين املطرودين، وقد عملت الدول ألاوروبية على إغراء دول كالجزائر، تونس، املغرب، ليبيا ومصر للقبول 

 رعيين املطرودين من أوروبا.باستقبال املهاجرين غير الش

ورغم أن إعالن برشلونة ركز على املقاربة ألامنية في التعامل مع الهجرة غير الشرعية، من خالل دعوته للتعاون 

 سانيةالانبين الشرطة والقضاء والجمارك من أجل مكافحة الهجرة السرية، إال أنه أولى اهتماما أيضا للمقاربة 

 من خالل تقديم الدعم التقني واملادي لدول جنوب املتوسط لكبح جماح موجات الهجرة القادمة نحو أوروبا.

وبالرغم من أن مسار برشلونة قدم خارطة طريق واعدة من أجل تعاون مثمر بين الدول املنخرطة فيه، إال أن 

لربيع العربي ليرفع كم املهاجرين غير النتائج كانت مخيبة جدا ولم تكن مرضية للدول ألاوروبية، ثم جاء ا

 الشرعيين نحو أوروبا بشكل كبير للغاية.

 الفرع الثاني: مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي

تكريسا  الاتفاقياتوقعت الجزائر عدة اتفاقيات ثنائية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعتبر هذه ا

التي صادقت عليها الجزائر من خالل عدة نصوص دولية أخرى، وتطبيقا فعليا لنتاج ما تمخضت عنها لاللتزامات 

الثنائية التي صادقت عليها الجزائر هي  الاتفاقياتعدة مؤتمرات أورو متوسطية من نتائج، ومن بين أهم ا

 اتفاقيتها من دولة إيطاليا، واتفاقية أخرى مع دولة فرنسا.

 جزائر وإيطالياأوال: اتفاقية ال
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تم توقيع اتفاق التعاون بين الدولتين في مجال مكافحة إلارهاب وإلاجرام املنظم والاتجار غير املشروع في 

 .9111نوفمبر  00املخدرات واملؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية بالجزائر في 

 من الاتفاقية على أن أهداف الاتفاقية هي:  9وقد نصت املادة 

  املعلومات حول تدفق الهجرة غير الشرعية وكذا املنظمات إلاجرامية التي تساعدها والكيفيات تبادل

 العملياتية واملمرات التي تسلكها.

 .املساعدة املتبادلة والتعاون في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية 

 بعد التحقق من وبموجب هذه الاتفاقية، قامت إيطاليا بترحيل املهاجرين غير الشرعيين الجزائريين

 .0393و  0332تأشيرة عمل للجزائريين سنويا في الفترة املمتدة بين  0333جنسياتهم، كما قدمت إيطاليا أكثر من 

 ثانيا: اتفاقية الجزائر مع فرنسا

، وقد م0330تم الاتفاق بين الجزائر وفرنسا على التعاون ألامني في مجال الهجرة، وفق الاتفاق املبرم في أكتوبر

منه على أن يقيم الطرفان تعاونا عملياتيا وتقنيا في مجال ألامن الداخلي ويتبادالن املساعدة،  39ت املادة نص

 باألخص في عدة مجاالت، منها مكافحة الهجرة السرية وتزوير الوثائق املتعلقة بالهجرة.

دارات، طائرات عمودية، وقد سمح هذا الاتفاق من استفادة الشرطة الجزائرية من أجهزة مراقبة الحدود )را

بين املدير العام للشرطة  0332زوارق سريعة... وغيرها(، وقد ترجمت هذه الاتفاقية من خالل اتفاق آخر عام 

الفرنسية واملدير العام لألمن الوطني الجزائري على التعاون في مجاالت مكافحة الجريمة املنظمة والهجرة غير 

 الشرعية.

 الوطنية ملكافحة الهجرة غير الشرعيةاملبحث الثاني: آلاليات 

أضحت الهجرة السرية ظاهرة عاملية تعصف بالعديد من الدول وتهدد أمنها واستقرارها الداخلي، سواء 

بالنسبة للدول املستقبلة أو املصدرة للمهاجرين، وملا كان تحقيق الامن الداخلي واملحافظة على الامن الخارجي 

للدولة فقد سارعت الدول الى ابتداع اليات ملحاولة احتواء الظاهرة وتأمين  للبالد من الوظائف التقليدية

 حدودها البرية والبحرية والتقليل من اثارها الكارثية التي طاملا حملت في طياتها مأس ي إنسانية.

ة ر و الجزائر لم تكن بمنأى عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية حيث كانت من أكثر الدول التي انتشرت فيها ظاه

الهجرة غير الشرعية باعتبارها دولة ساحلية مطلة على حوض البحر ألابيض املتوسطي نظرا لتماسها مع 

مجموعة من الدول املغاربية و الافريقية فقد عانت من الهجرة غير الشرعية بنوعيها و بعد الضغوط الدولية 

ها، و عدد املهاجرين غير الشرعيين منها و اليالتي تعرضت لها الجزائر بشأن التزايد املستمر و الارتفاع املقلق ل



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  434  - 

الانتقاد املوجه اليها بشأن طريقة معالجتها لظاهرة الهجرة غير الشرعية و امام الاثار الكارثية التي تسببت فيها 

الهجرة غير الشرعية و تطورها الى جريمة منظمة عابرة للحدود من جهة ، و ضغوطات املجتمع الدولي على 

ي لظاهرة الهجرة غير الشرعية من جهة أخرى قامت الجزائر بوضع سياسة هجينة ملحاربة الهجرة الجزائر لتصد

 غير الشرعية حيث زاوجت فيها بين التدابير الوقائية ملنع الظاهرة و السياسة الردعية.

 

 التدابير الوقائية ملكافحة الهجرة غير الشرعية-املطلب ألاول 

حاول املشرع الجزائري التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر سن ترسانة من النصوص التشريعية و  

التنظيمية قصد وقف النزيف البشري الذي طال الطاقة الشبابية من جهة ووقف التدفق الكبير للمهاجريين 

صفة و الاقامة ب الاستقرارف الغير الشرعيين الذين يتسربون من و الى الجزائر بطرق غير قانونية سواء بهد

 دائمة أو بغرض العبور نحو دولة أخرى .

و تجسيدا لسياسة الوقائية التي انتهجها املشرع كألية ملحاربة الهجرة غير الشرعية، فقد لجأ إلى إقرار جملة 

شغيل على ت من إلاجراءات كتنظيم حركة ألاجانب داخل إلاقليم الجزائري  )الفرع ألاول( و فرض جملة من القيود

ألاجانب و الاستعانة بخدماتهم التي تخضع الى رقابة مستمرة )الفرع الثاني ( و كذا شددت السلطات إجراءات 

الراقبة على حركة املالحة البحرية والسفن و املياه إلاقليمية )الفرع الثالث( باعتبار الهجرة عبر السواحل 

 من أكثر صور الهجرة غير الشرعية انتشاراالجزائرية املتاخمة لحوض البحر ألابيض املتوسط 

 الفرع ألاول: التنظيم القانوني لدخول واقامة ألاجانب في الجزائر 

لقد عرفت الجزائر في آلاونة الاخيرة حركية كبيرة باعتبارها دولة حدودية نظرا ملوقعها الجغرافي املتميز، و بعد 

لة الثورات و الاحداث التي عصفت بالعديد من الدول التحوالت التي شهدتها منطقة الساحل الافريقي و سلس

الافريقية، مما أدى إلى تدفق عدد كبير من املهاجرين الى إلاقليم الجزائري و أمام هذا الوضع فقد تدخل املشرع 

الجزائري لتنظيم إجراءات و شروط دخول  ألاجانب الى إلاقليم الجزائري  و تنقلهم و اقامتهم  بطريقة محكمة  

بعد استفحال و تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل مقلق و تسرب  ض وضع حد ألي إقامة غير شرعيةبغر 

 عدد كبير من املهاجرين غير الشرعيين عبر املناطق الحدودية الصحراوية.

املتعلق بشروط دخول ألاجانب إلى الجزائر وتنقلهم بها واقامتهم فيها  99/32وفي هذا إلاطار صدر القانون 

لوقف ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت تهدد ألامن العام والسكينة العامة والاقتصاد الوطني على حد 

 سواء.
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في فقرتها ألاولى على ضرورة أن يكون ألاجنبي الراغب في الدخول إلى إلاقليم الجزائري في  2وقد شددت املادة 

 ات القانونية وبالتالي ينبغي تمييز ألاجنبي الوطني. وذلك من خالل استيفاء جملة من إلاجراء وضعية قانونية

كل فرد يحمل جنسية غير الجنسية الجزائرية فقد عرف  32-99من ألامر رقم  0ويعتبر أجنبيا بمفهوم املادة 

جزائرية لألاجنبي بهذا املفهوم هو من ال يتمتع بالصفة الوطنية في الدولة ااملشرع بموجب هذه املادة ألاجنبي بطريقة سلبية ف

 ألحكام قانون الجنسية والقوانين املكملة له.
ً
 وبعبارة أخرى هو كل من ال يحمل الجنسية الجزائرية وفقا

ومن الجدير بالذكر أن الشخص يمكن أن تزدوج أو تتعدد صفته الوطنية إذا كان يحمل جنسيتين أو أكثر  

فالشخص الذي يحمل الجنسية الجزائرية والجنسية الفرنسية  .فهو وطني أمام كل منها ويبقى أجنبي عما سواها

 معا في أن واحد يعتبر وطني أمام الدولتين وأجنبي عما سواهما هو ما أغفله التعريف الذي أورده املشرع.

وقد فرض ألامر السابق كقاعدة عامة، على كل شخص أجنبي راغب في الدخول إلى إلاقليم الجزائري و إلاقامة 

 32و  32و  32تنقل فيه بصفة قانونية التقييد بمجموعة من إلاجراءات القانونية التي حددتها املواد به أو ال

 كالتالي:

  من القانون   0و  0ف  2و  2أشهر ) م   2أن يكـون الشخص ألاجنبي حائزا لوثيقة السفر صالحة على ألاقل ملدة

أشهر أو وثيقة سفر أخرى تقوم  2ملدة ال تقل عن  ( أي حيازة ألاجنبي لجواز سفر قانوني ساري املفعول 99-32

مقام جواز السفر حيث  يعترف بها من طرف السلطات الجزائرية كالوثيقة املمنوحة من طرف السلطات املختصة 

 للبلد املضيف لألجنبي الذين لهم وضع خاص كاملواطنين الفلسطينيين .

 لى تأشيرة صادرة عن إحدى القنصليات او البعثات ضرورة حصول ألاجنبي الراغب في الدخول إلى الجزائر ع

الدبلوماسية الجزائرية املوجودة في دولة ألاجنبي قيد الصالحية، ماعدا مواطنو إحدى الدول املعفاة من التأشيرة 

كما  32/99من القانون رقم  99او ألاشخاص الذين أعفاهم املشرع من استصدار تأشيرة صراحة بموجب املادة 

ة الحدود منح تأشيرة استثنائية أو تأشيرة العبور لدخول ألاجنبي الى الجزائر. كما يجوز للشرطة يمكن للشرط

الحدود منح ألاجنبي بصفة استثنائية تأشيرة لتسوية وضعيته بعد إعالم السلطات إلادارية املختصة باألمر طبقا 

 .32/99من القانون  90ملادة 

 لتأشيرة القنصلية التي ترخص بالدخول إلى إلاقليم الجزائري محددة وعلى العموم فان مدة الصالحية القصوى ل

، وعليه ينبغي على الرعية ألاجنبي مغادرة إلاقليم الجزائري قبل نهاية 32/99من القانون  2بمدة سنتين طبقا ملادة 

 صالحية تأشيرته وإال اعتبر في وضعية غير قانونية 

 جزائر إثبات وسائل العيش الكافية طوال مدة إقامته بالجزائر وذلك يجب على ألاجنبي الراغب في الدخول الى ال

 من خالل كشوف الرواتب والكشوف البنكية الخ.

 .ضرورة إرفاق الدفتر الصحي لألجنبي وهو عبارة عن دفتر متعلق بصحة ألاجنبي معتمد دوليا 
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إقامة ألاجانب في إلاقليم الجزائري، وذلك قصد إنهاء كل إقامة غير شرعية ولتسهيل  32/99كما عالج القانون 

التحكم في ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث نظم أحكام وشروط إقامة ألاجانب سواء املقيمين بصفة دائمة أو 

ضمن  32/99ن خالل الفصل الثالث من القانون م مؤقتة أو الغير مقيمين والعابرين من الجزائر نحو دولة أخرى 

 . 00الى  93املواد من 

فيعتبر أجنبي غير مقيم كل شخص أجنبي عابر لإلقليم الوطني أو الذي يأتي إليه لإلقامة به ملدة ال تتجاوز 

ن القانون م 93يوما دون أن يكون له القصد في تثبيت إقامته او ممارسة نشاط منهي او نشاط مأجور به )املادة  13

32/99.) 

من القانون سالف الذكر، ألاجنبي الذي يرغب في تثبيت اقامته الفعلية  92في حين يعتبر مقيما بحسب املادة 

واملعتادة والدائمة في الجزائر والذي رخص له بذلك بتسليمه بطاقة املقيم من قبل والية مكان اقامته مدة 

يتوجب عليه استصدار بطاقة إقامة إذا كان راغبا في تثبيت  سنة 92صالحيتها سنتان، فكل أجنبي بالغ لسن 

 اقامته في الجزائر 

ويراعى في منح بطاقة إلاقامة موضوع وسبب قدوم ألاجنبي، حيث تمنح للطالب ألاجنبي بطاقة مؤقتة ال تتعدى 

جنبي بطاقة ألاجير ألا  مدة صالحيتها مدة تمدرسه أو تكوينه املحددة قانونا والتي يمكن تجديدها، كما يمنح العامل

املقيم ال تتعدى مدة صالحيتها صالحية الوثيقة التي ترخص له بالعمل وتكون قابلة لتجديد على أساس إلاثباتات 

 الضرورية لذلك واملحددة قانونا.

سنوات لرعية ألاجنبي الذي اقام بالجزائر بصفة مستمرة  93على أنه يمكن تسليم بطاقة مقيم صالحة ملدة 

.ويتعين على ألاجنبي 92ية خالل مدة سبع سنوات أو أكثر، وكذا ألبنائه الذين يعيشون معه وبلغوا سن وقانون

املقيم في الجزائر بصفة قانونية الراغب في تغيير مكان إقامته التصريح بذلك لدى محافظة الشرطة او فرقة 

 الدرك الوطني او لدى البلدية بمحل اقامته السابق والجديد. 

البيان أنه يجوز لألجنبي الذي يدخل الجزائر بطريقة قانونية التنقل بكل حرية داخل إلاقليم وغني عن 

الجزائري وذلك دون املساس باألمن او السكينة العامة، على ان يلتزم بتقديم املستندات والوثائق املثبتة 

ة العقوبات الجزائية ( وذلك تحت طائل32/99ق  02لوضعيته عند كل طلب من الاعوان املؤهلين )املادة 

 من نفس القانون  01املنصوص عليها في املادة 

وعلى الرغم من كل هذه إلاجراءات التي قررها املشرع لوقف الهجرة غير الشرعية الا انها لم تكن كفيلة بوقف 

تهاء فترة نالظاهرة وال التخفيف منها حيث يلجأ العديد من الطلبة ألاجانب والعمال أي البقاء في الجزائر بعد ا

التكوين او بعد انقضاء مدة صالحية عقد العمل مما يفرض على املشرع بحث سبل وأفق جديدة لوقف الظاهرة 

 او التخفيف من وطأتها    
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 تقييـــد عمالـــــــــة ألاجانب والرقابة عليها  –الفرع الثاني 

عرفت الجزائر انفتاح غير مسبوق على العالم في السنوات ألاخيرة بعد بداية تعافيها من أزمة العشرية 

وخاصة بعد تحرير الاقتصاد الوطني وإعادة رسم سياستها الخارجية، ونتيجة لسياسة الانفتاح التي  السوداء

من  ر فقد أقامت شراكات عديدة مع عددانتهجتها الجزائر في السنوات ألاخيرة والتي تهدف الى تشجيع الاستثما

 أو الصحي. الاقتصاديالدول كالصين وتركيا و بعض الدول إلافريقية سواء فيما يخص الجانب 

مما فتح الباب على توافد العديد من ألاجانب إلى إلاقليم الجزائري من أجل العمل أو تكوين اليد العاملة 

 20فاع مذهل لليد العاملة ألاجنبية في الجزائر حيث بلغ فاق سقف الجزائرية وأدى هذا التدفق املذهل الى ارت

 .0390ألف عامل أجنبي بنهاية سنة 

وأمام هذا الوضع الجديد واملقلق فقد كان من الضروري تدخل الدولة لتنظيم عمالة ألاجانب داخل إلاقليم 

هة من ج وطنية من مزاحمة ألاجانبالجزائري وتقييد حركتها في إطار محاربة البطالة حماية اليد العاملة ال

 ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جهة.

وأجاز املشرع دخول العمال ألاجانب إما بموجب اتفاقية أو بموجب رخصة صادرة عن وزارة العمل تجيز 

ئل الشخص ألاجنبي العمل أو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي بصفة قانونية في الجزائر وذلك لوقف التدفق اله

 للعمال ألاجانب أو محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ودخول ألاجانب من أجل العمل.

املتعلق بشروط تشغيل  29/93وقد نظم املشرع إجراءات وشروط تشغيل ألاجانب بموجب كل من القانون 

 29/93القانون السالف الذكر الى جانب بعض املراسيم التنظيمية املتعلقة ب 32/99العمال ألاجانب والقانون 

-30املتعلق بتحديد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل لألجانب  واملرسوم الرئاس ي رقم  293-20كاملرسوم رقم 

 .املتعلق بوضعية ألاجانب في الجزائر 029

املتعلق بعالقات العمل للمستخدم الاستعانة بالعمال ألاجانب  13/99من القانون  09أجازت املادة و 

لة عدم وجود يد عاملة وطنية مؤهلة وتخضع عمل ألاجانب لجملة من القيود التي تنظمها ومن وتشغيلهم في حا

 أهمها استصدار ألاجنبي لرخصة من وزارة العمل.

وعلى الرغم من أن املشرع لم يعرف الرخصة إال أنه يمكن تعريفها على أنها الوثيقة الصادرة عن الهيئة إلادارية 

لألجنبي بمزاولة عمل مأجور أو غير مأجور داخل إقليم دولة تنتهي بانتهاء مدتها او املختصة قصد السماح 

 بتجديدها إلتمام العمل املطلوب

التي جاءت معدلة ألحكام القانون  32/99من القانون  92وتتخذ الرخصة صورتين أساسيتين حددتهما املادة 

 وهما: 29/93
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 سابقا(رخصة العمل )التي كانت تعرف بجواز العمل -أ -أ

 ترخيص مؤقت للعمل )رخصة العمل املؤقت سابقا(-ب -ب

من ذات القانون على كل مستخدم سواء كان شخص طبيعي أو معنوي أن يقوم  02وقد أوجبت املادة 

ساعة من تشغيله لدى املصالح املختصة إقليما لوزارة العمل، وعند عدم وجود  22بالتصريح بالعامل خالل 

حل التشغيل أو محافظة الشرطة أو فرقة الدرك املختصة إقليميا كما يتبع نفس هذه املصالح فلدى بلدية م

 الاجراء في حالة تسريحه او انتهاء عالقة العمل.

وعلى الرغم من إلزام املستخدمين التصريح بالعمال ألاجانب، وهو امر مستحسن حيث يعتبر من أهم الاليات 

ومتابعة وضعية العامل ألاجنبي وتغلق الباب أمام املهاجرين  وألادوات التي تمكن السلطات املختصة من رقابة

أو العمل فيها. الا ان املشرع أغفل النص على جزاء في  الاستقرارغير الشرعيين الوافدين إلى الجزائر من أجل 

ى لحالة عدم القيام بالتصريح بالعامل ألاجنبي مما يجعل نص املادة إصالح مبتور ونص عديم الفعالية يتعين ع

 املشرع تداركه.

وعلى كل حال، فانه يتعين على الهيئة املستخدمة تمكين الاعوان املؤهلين من كافة الوثائق واملستندات 

 املرخصة لتشغيل ألاجانب لديها عند كل طلب.

وتبقى إلاجراءات املقررة ملكافحة عمالة املهاجرين غير الشرعيين في الجزائر قليلة جدا وغير فعالة لوقف أو 

حتواء ظاهرة عمل املهاجرين غير الشرعيين، ذلك انه على الرغم من كافة إلاجراءات املشار اليها سابقا، فقد ا

بقي عدد العمال املهاجرين بطريقة غير شرعية بواليات الجنوب الحدودية أدرار وتمنراست في تزايد مطرد 

 ومستمر.

 ر الشرعيةاملقاربة ألامنية في الوقاية من الهجرة غي-الفرع الثالث

بعد أن فرضت ظاهرة الهجرة غير الشرعية نفسها وتطورت الياتها وأصبحت تديرها شبكات إجرامية منظمة  

بأدوات متطورة، فقد عملت الجزائر على تعزيز منظومتها القانونية وتكثيف جهودها ملراقبة حدودها البرية 

عبور الافراد وضبط الحدود من بين والبحرية والجوية بأن أوكلت لعدة وحدات مهام أمنية وتنظيمية ملراقبة 

 هذه الوحدات:

 قيادة وحدات حراس الحدود: -أ

، وتم إلحاقه 9122نوفمبر  92تم إنشاء هيئة حراس الحدود الجزائرية بموجب املرسوم الرئاس ي املؤرخ في 

، ويتشكل هيكلها 9119جانفي  32املؤرخ في  32/19بقيادة الدرك الوطني بموجب املرسوم الرئاس ي املؤرخ 

ة دود وعلى املستوى الجهوي؛ قيادالتنظيمي بتعدد الوحدات على املستوى املركزي؛ من قيادة وحدات حراس الح
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 (9) الدائرة الجهوية لحراس الحدود إضافة إلى املجموعات التي تتفرع إلى مراكز سرية ومراكز حرس الحدود

 وتتكفل هذه املجموعة بالعمل على مراقبة الحدود وحمايتها

  :حراس الشواطئ-ب

أكثر صور الهجرة غير الشرعية انتشارا، سواء  إن الهجرة عبر السواحل الجزائرية نحو القارة ألاوروبية تشكل

من طرف جزائريين أو من طرف أجانب، وذلك باعتبارها بوابة البحر ألابيض املتوسط و قربها الشديد من  بعض 

الدول ألاوروبية كإيطاليا و اسبانيا ، وأمام الانتشار الواسع لهذه الظاهرة فقد لجأت الجزائر الى تأمين حدودها 

و تشديد الرقابة عليها و قد أوكلت هذه املهمة الى حراس الشواطئ وهي مصلحة تابعة لوزارة الدفاع البحرية  

الوطني تتكفل أساسا بحراسة املوانئ والشواطئ وحمايتها من كل محاوالت التهريب في املجال البحري الطبيعي، 

ل وإحباط كل محاوالت تهريب .حيث تقوم بالتدخ9120أفريل 30إذ حددت مهامها بموجب ألامر الصادر في 

 البضائع و ألاشخاص كما تضمن الحراسة للبواخر ألاجنبية

وقد قامت مصالح حرس السواحل منذ إنشاءها، بإجهاض عدة محوالت للهجرة غير الشرعية والقبض على 

لكثر تشاف اعدة زوارق على متنها مهاجرين غير شرعيين وكذا انقاذ العديد من املهاجريين من الغرق واجالء واك

 من الجثث الطافية في عرض البحر.

 مصالح الجمارك:-ج

هي مصالح تابعة لوزارة املالية، تتواجد باملراكز الحدودية البحرية البرية والجوية، فضال عن وجود فرق تابعة 

لها متنقلة، وأخرى لها حواجز ثابتة، وقد تمكنت مصالح الجمارك من كشف إيقاف الاف من املهاجرين عير 

الشرعيين داخل الحاويات والبواخر وفي مختلف السيارات والشاحنات الذين تم تسليمهم ملصالح الامن 

 الستكمال إلاجراءات القانونية ضدهم

 مديرية شرطة الحدود والهجرة:-د

تعتبر شرطة الحدود من أهم ألاجهزة ألامنية املسؤولة عن تأمين الحدود، حيث تضطلع بدورها في مراقبة 

متمثلة في إلاجراءات إلادارية والقانونية املنظمة لدخول وخروج ألاشخاص واملمتلكات عبر الحدود، ومن الحدود 

مهامها مكافحة الهجرة غير الشرعية واملخدرات والتهريب وضمان حراسة وأمن املوانئ واملطارات والسكك 

ث ص املوجودين في حالة فرار أو بحالحديدية ومراكز املراقبة، وتقوم بمراقبة وثائق السفر و كشف كل ألاشخا

أو في حالة غير قانونية الى جانب ضبط و التعرف على املتواطئين مع املهاجرين غير الشرعيين، كما تتكفل 

 .باألجانب وتقوم بإجراءات إبعادهم بالتنسيق مع مختلف املصالح ألاخرى 

 :BRICالفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية -ه
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أنشأت الفرقة الجهوية املتخصصة في التحري حول الهجرة غير الشرعية  من طرف املديرية العامة لألمن  

الوطني، حيث تختص بتسجيل و تتبع كل املعلومات املتعلقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية و تكلف بمتابعة 

لبحث و التوقيف ضد كل شبكات الهجرة غير الشرعية حيث تقوم هذه الفرقة بصفة أساسية بالتعرف و ا

ألاجانب الذين هم في وضعية غير شرعية و شبكات الناقلين للمهاجرين غير الشرعيين، و كذا املزورين لوثائق 

السفر املوجهة للمهاجرين غير الشرعيين، الى جانب تحديد نقاط العبور غير الشرعية لألجانب و تحديد طريقة 

 زائر.العمل املتعلقة بالدخول غير الشرعي للج

 :OCLCUCالديوان املركزي ملكافحة الهجرة غير ال شرعية-و

بعد تأزم الوضع و أخذ ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر ملنحى الجريمة املنظمة سواء من أو الى الجزائر، 

قيادة لقامت املديرية العامة لألمن الوطني بإنشاء الديوان املركزي ملكافحة الهجرة غير الشرعية وهو جهاز ل

والتنسيق بين مختلف الفرق الجهوية للتحري بصفته مؤسسة لإلشراف و التنسيق و يضطلع بمجموعة من 

  املهام املرتبطة أساسا بمكافحة كل ما يرتبط بالهجرة غير الشرعية .

و أويقوم الديوان املركزي ملكافحة الهجرة غير الشرعية بمكافحة خاليا وشبكات الدعم التي تساعد على نقل 

إيواء ألاجانب املتواجدين في إلاقليم الوطني بطريقة غير شرعية، ومكافحة التوظيف والعمل غير الشرعي 

لألجانب، وكذا مكافحة تزوير الوثائق املرتبطة بالهجرة وإلاقامة غير الشرعية، كما يعمل الديوان املركزي 

 هجرة غير الشرعية.ملكافحة الهجرة غير الشرعية بوضع استراتيجية وقائية وردعية لل

 ألاليات الردعية لوقف الهجرة غير الشرعية:-املطلب الثاني

بعد أن استفحلت ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل مخيف و تسببت في مأس ي انسانية وخسائر بشرية و 

ملخدرات ا والتي صاحبها انتشار واسع للجريمة املنظمة و العابرة للحدود كاإلرهاب و التهريب و اقتصادية فادحة،

و بيع ألاسلحة و كذا تجارة البشر، فقد كان لزاما على الدولة التدخل الحتواء هذه الظاهرة و وقفها لردع الشباب 

عن الهجرة و حملهم على التوقف عنها و لو بتسليط عقوبات جزائية ضدهم وبذلك فقد تعاملت الجزائر، شأنها 

في إطار أمني بأسلوب الردع عن طريق سن عقوبات ردعية و شأن بقية الدول مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، 

 .جزاءات إدارية

حيث جرم املشرع كل فعل يشكل صورة من صور الهجرة غير الشرعية سواء تعلق ألامر بالدخول الى الجزائر 

تزايد  مبطريقة غير قانونية أو مغادرتها بنفس الطريقة و يستوي في ذلك أن يكون الفاعل وطنيا أو أجنبيا، وأما

املهاجرين الغير شرعيين بشكل مهول و تطور طرق و اليات الهجرة غير الشرعية و التي تحولت من مبادرات فردية 

بتنظيم بسيط إلى هجرات جماعية أخذت طابع الجريمة املنظمة وفق مواعيد و مناطق معينة تقودها و تديرها 
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تكامل، وفق عائدات مالية ضخمة و ذلك بقطع شبكات إجرامية متخصصة في تهريب املهاجرين ذات تنظيم م

 النظر عن مدى الخسائر البشرية التي تسببها.

وعلى هذا الاساس فقد جرم املشرع كل صور الهجرة الغير الشرعية سواء الدخول الى إلاقليم دون مراعاة  

ألانظمة والشروط أو مغادرته بطريقة غير قانونية، كما شدد املشرع العقوبة في حق كل من يساعد على الدخول 

 الى إلاقليم أو مغادرته بطريقة غير شرعية.

د عالج مختلف الجرائم املتعلقة بالهجرة في نصوص متفرقة من قانون العقوبات وما يالحظ أن املشرع ق

وقانون تنظيم دخول ألاجانب والقانون البحري، كما رتب جزاءات إدارية متفاوتة بين الطرد وإلابعاد على كل 

 أجنبي يخالف املقتضيات القانونية لدخول إلى إلاقليم الجزائري.

 قليم الجزائري وإلاقامة فيه بطريقة غير شرعية الفرع ألاول: تجريم دخول إلا

 02و 03على أنه بغض النظر عن ألاحكام املنصوص عليها في املادتين  32/99من القانون رقم  22نصت املادة 

 93.333أشهر الى سنتين وبغرامة مالية  32بالحبس من  31و 32و 32و 32أعاله، يعاقب على مخالفة أحكام املواد 

 دج  03.333دج الى 

و  32و  32و عليه، فان كل أجنبي يخالف الاحكام إلاجرائية و املقتضيات القانونية املنصوص عليها في املواد 

املتعلقة أساسا بشروط الدخول الى إلاقليم الجزائري، و هي وثائق السفر و تأشيرة الدخول يعتبر مرتكبا  31و  32

شرعية أو إلاقامة بطريقة غير شرعية و يعاقب بالتبعية  لجريمة الدخول الى إلاقليم الجزائري بطريقة غير

ويستوي في  دج.03.333دح الى  93.333اشهر الى سنتين مع الغرامة املالية من  32بعقوبة الحبس املؤقت من 

ذلك أن يقوم الاجنبي بالدخول بدون وثائق أصال كما يحصل مع املهاجرين ألافارقة أو تقديم ألاجنبي لوثائق 

 انتحال صفة. مزورة او

في حين نجد أن املشرع سلط عقوبة الغرامة فقط ضد ألاجنبي املخالف للشروط إلاقامة سواء تعلق ألامر 

من ذات القانون، على انه يعاقب على  45   بعدم استصدار بطاقة املقيم أو عدم تجديدها، حيث نصت املادة

 دج. 03.333دج الى  2333)الفقرة الثانية( بغرامة من  92مخالفة أحكام املادة 

 الفرع الثاني: تجريم مغادرة إلاقليم الجزائري بطرق غير قانونية

املنصوص عليها ضمن  9مكرر  922جرم املشرع مغادرة إلاقليم الجزائري بطريقة غير قانونية بموجب املادة 

القسم الثامن من الفصل الخامس من قانون العقوبات تحت عنوان الجرائم املرتكبة ضد القوانين وألانظمة 

فبراير  02املؤرخ في  39-31القانون رقم  املتعلقة بمغادرة التراب الوطني، والتي تم إقرارها واستحداثها بموجب

 املعدل واملتمم لقانون العقوبات.  0331سنة 
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و على الرغم من الجدل الواسع الذي طرحه موضوع تجريم الهجرة غير الشرعية و تقرير عقوبات جزائية 

ارة د تقديم وز ردعية ضد املهاجرين الغير الشرعيين، وما تمخض عنه من نقاش حاد دار داخل قبة البرملان بع

واعتراض العديد من النواب على تجريم هذا الفعل و العقوبات املرصودة  العدل ملشروع تعديل قانون العقوبات

ذلك  من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين، 32ملقتضيات املادة   9مكرر  922له على اعتبار مخالفة نص املادة 

ان املشرع انتهى في ألاخير إلى تجريم الهجرة غير الشرعية و اعتبارها أن املهاجرين هم ضحايا وليسوا مجرمين، إال 

 جريمة مستقلة عن جريمة تهريب املهاجرين.

فمرد الجدل القائم بشان تجريم مغادرة إلاقليم بطريقة غير شرعية يكمن في املغزى من ذلك، فإذا كان 

نتقل كن أن يهدد الامن والصحة والسكينة في البلد املاملهاجر الوافد الى بلد ما و املقيم فيه بطريقة غير شرعية يم

إليه ، فالسؤال املطروح بالنسبة للشخص املغادر للبلد، أين يكمن خطره وتهديده ملصالح املجتمع الذي سينتقل 

منه خاصة إذا كان املغادر هو مواطن لدولة حيث عجزت هذه ألاخيرة عن تحقيق ما يصبوا إليه مواطنها في بلده 

د الدولة ال تعاقب مواطنها املغادر على خطره الاجتماعي او إلاجرامي، و إنما تعاقبه على عجزها و تقصيرها ، فنج

 اتجاهه و اتجاه حقوقه و متطلباته

و إذا كان الهدف ألاساس ي  الذي توخاه املشرع الجزائري من وراء  تجريم  مغادرة إلاقليم الجزائري بطريقة 

ظاهرة و ردع سلوك الهجرة غير الشرعية، فان التساؤل يثور  حول مدى نجاعة هذا غير قانونية هو الحد من ال

النص في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية خاصة في ظل ما تشير إليه إلاحصائيات و ألارقام من تصاعد 

كثر بعد ضع أمهول ألاعداد ألاشخاص الذين يغادرون إلاقليم الجزائري بطريقة غير شرعية، فضال على تأزيم الو 

ضبط املغامرين الراغبين في الوصول إلى الضفة ألاخرى و تسليط العقوبات ضدهم ، فاملهاجرون املدانون 

يعيدون فعلهم وتزيد نقمتهم على الدولة جّراء منعهم من الخروج من إقليمها، أين يرون بأن مستقبلهم متوقف 

م، مما يبين ضعف السياسة الجنائية في التصدي لهذا على هذا العبور، فال الردع الخاص تحقق وال الردع العا

 .الفعل وعدم تناسبها مع الجريمة والعقوبة على السواء

و إذا كان للتجريم هذا الفعل ما يبرره في زمن مض ى من مقتضيات في ظل الظروف التي صدر فيها القانون 

الردعي لوب ألاسالبحري في العشرية التسعينية أسوة بما فعلته معظم الدول ألاوروبية، فان مواصلة انتهاج هذا 

رة الوطنية املعتمدة في التصدي لفعل الهجالتجريمي في الوقت الحالي أمر مستغرب ذلك أن السياسة الجنائية 

غير الشرعية تختلف عن السياسة الدولية املتبعة في مكافحة الظاهرة و الحد منها، وجاءت مخالفة للصكوك و 

 الدولية.  الاتفاقياتا

من البروتوكول السالف الذكر التي نصت على أنه "ال يصبح املهاجرون عرضة للمالحقة  32مثل املادة 

من هذا البروتوكول"، فبينما  2ية بمقتض ى هذا البروتوكول، نظرا لكونهم هدفا للسلوك املبّين في املادة الجنائ

من البروتوكول متابعة املهاجرين الغير شرعيين جزائيا فال ينبغي أن يكونوا محل أي مالحقة  32منعـت املادة 
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لفعل م، اتجه املشرع الوطني نحو تجريم اقضائية لحساسية وضعيتهم واعتبرتهم ضحايا يجب حمايتهم ورعايته

من الدستور التي  900ومعاقبة املهاجرين الغير شرعيين بصرف النظر عن وضعياتهم. وهو ما يتنافى مع املادة 

 الدولية املصادق عليها أسمى من القانون الداخلي. الاتفاقياتتجعل من نصوص ا

قوبات تعتبر ألاساس القانوني والركن الشرعي لجريمة من قانون الع 9مكرر  922وعلى العموم، فان املادة 

 مغادرة إلاقليم الجزائري بطريقة غير شرعية حيث نصت على أنه: 

( أشهر 2( إلى ستة )0دون إلاخالل باألحكام التشريعية ألاخرى السارية املفعول، يعاقب بالحبس من شهرين )

العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر إلاقليم دج أو بإحدى هاتين  23.333دج إلى  03.333وبغرامة من 

الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو 

باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية الالزمة أو من القيام 

 اإلجراءات التي توجبها القوانين وألانظمة السارية املفعول.ب

 وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر إلاقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود.

فتقوم جريمة مغادرة إلاقليم بطريقة غير شرعية ضد كل شخص وطني أو أجنبي مقيم يعبر إلاقليم الجزائري 

مخالفة لتشريعات املعمول بها، أي دون الحصول على التأشيرات ووثائق السفر املطلوبة  نحو الخارج بطريقة

لهذا العبور، ويستوي أن تكون املغادرة من املراكز أو املنافذ الحدودية أو او من نقاط أخرى برية أو بحرية أو 

 جوية.

ي للحدود و الخروج النهائي من كل و ال تتحقق جريمة مغادرة إلاقليم بطريقة  غير شرعية إال باجتياز الكل

ميال بحريا مثال ، او في الحدود  90عناصر إلاقليم فعال، فإذا تم ضبط الفاعل   في املياه إلاقليمية قبل تجاوز 

البرية فتكون املتابعة على أساس الشروع في مغادرة إلاقليم بطريقة غير شرعية و ليس على أساس مغادرة إلاقليم 

ز حدود الدولة و لم يغادر إقليمها بعد، و ملا كانت جريمة مغادرة إلاقليم بطريقة غير شرعية مادام انه لم يجت

  09من الجنح فانه ال يجوز متابعة ألاشخاص الذين تم ضبطهم على أساس محاولة مغادرة إلاقليم طبقا ملادة 

لم تنص على  9مكرر  922ملادة من قانون العقوبات التي ال تجير املعاقبة على الشروع إال بوجود نص خاص و ا

 العقاب في حالة محاولة مغادرة إلاقليم بطريقة غير شرعية.

أن املشرع حدد صفة الفاعل بحيث يكون إما جزائريا أو أجنبيا مقيما  9مكرر  922وما يالحظ من خالل املادة 

 922ادة ة ال يقع تحت طائلة املوبمفهوم املخالفة فان ألاجنبي الغير مقيم الذي يغادر إلاقليم بطريقة غير شرعي

، مما يثير التساؤل حول سبب التفريق بين ألاجنبي املقيم وغير املقيم؟ كما نالحظ باستقراء أحكام قانون 9مكرر 

العقوبات والقوانين املكملة له وجود فراغ تشريعي بالنسبة لخروج ألاجنبي املتسلل الى إلاقليم خفية دون مراعاة 

 .ألانظمة
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 جريم تهريب املهاجرينثالثا: ت

عند بداية بروز ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر، فان املشرع حاول معالجة الظاهرة من خالل نصوص 

القانون البحري فقط في تعامله مع الظاهرة ذلك أنها كانت ال تزال في أولى مراحلها، وقد ركز فيها على صورتين 

التجريم تتمثل ألاولى في مكافحة مغادرة إلاقليم بطريقة مخالفة لألنظمة لهجرة غير الشرعية ينصب عليهما 

 خلسة بالتسلل إلى سفينة والثانية في معاقبة تهريب املهاجرين غير الشرعيين.

لقد جرم املشرع الجزائري الهجرة غير الشرعية و املساعدة عليها بموجب الفصل الخامس من الباب الخامس 

 الى جانب أحكام أخرى متفرقة. 221الى  222لقانون البحري ، ضمن املواد من من الكتاب الثاني من ا

من القانون البحري أهم مادة كانت تجرم وتعاقب على الهجرة غير الشرعية جاءت لسد  222وتعتبر املادة 

الفراغ التشريعي الذي اكتنف قانون العقوبات، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس 

دج كل شخص يتسرب الى سفينة بنية القيام برحلة، وتطبق  23.333دج الى  93.333سنوات وبغرامة مالية من 

نفس العقوبة على أي عضو من الطاقم او أي موظف يساعد على متن السفينة او على اليابسة على إركاب او 

ألاشخاص الذين تنظموا بأي شكل  إنزال راكب خفي او إخفاءه او زوده باملؤونة، كما تطبق نفس العقوبة على

 لتسهيل الركوب الخفي.

من ذات القانون كل شخص يدخل الى السفينة بدون رخصة، هذا وقد حرص التشريع  222كما عاقبت املادة 

من القانون سالف الذكر مع  222على تنظيم وضعية املسافر خلسة بتنظيم إنزاله وإعادة ترحيله طبقا للمادة 

رة املضاعفة للسفر عن الرحلة التي قطعها و تعويض الضرر الذي تسبب فيه في حالة وجوده إلزامه بدفع ألاج

إذا كان املسافر خلسة جزائريا، أما إذا كان املسافر املتسلل أجنبيا فتتحمل السفينة التي حدثت على متنها 

 من القانون البحري( 222الجنحة مصاريف الطرد الى الخارج )املادة 

من القانون البحري الذي كان ينفرد بتجريم و عقاب املساعدة على الهجرة عير  222ص املادة و عالوة على ن

، حيث ركزت 0331الشرعية فقد عززت الجزائر منظومتها التشريعية بموجب تعديل قانون العقوبات لسنة 

دود، وإذا عابرة للحبشكل اكبر على جريمة تهريب املهاجرين غير الشرعيين لخطورتها و اعتبارها جريمة منظمة 

مادة تجرم  90كان املشرع قد جرم مغادرة إلاقليم بموجب مادة واحدة فقد أدرج في املقابل قسم كامل يتضمن 

و تعاقب على تهريب املهاجرين و كذا الاتجار باألشخاص. تحت عنوان تهريب املهاجرين، وقد نظمتها املواد من 

 .29مكرر  030الى  03مكرر  030

من إفادة املدانين عن جريمة تهريب املهاجرين غير الشرعيين من ظروف  02مكرر  030ملادة وقد منعت ا

من العقوبة كل  02مكرر  030من قانون العقوبات، في حين أعفت املادة  20التخفيف املنصوص عليها في املادة 

 ن الشروع فيها.شخص يبلع السلطات إلادارية او القضائية عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها او حي
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 رابعا: طرد وإبعاد ألاجانب املقيمين بطريقة غير شرعية 

تتمتع الدولة بحق إبعاد ألاجانب املتواجدين على إقليمها بطريقة غير شرعية، ويستوي في ذلك أن يكون 

 يها.دألاجنبي قد دخل الى الجزائر غير قانونية أو كان دخوله بطريقة قانونية ثم انتهت مدة إقامته دون تجي

وإلابعاد هو قرار تصدره السلطة العامة في الدولة ألسباب تتعلق بسالمتها وأمنها الداخلي، تطلب بمقتضاه 

من ألاجنبي مغادرة إقليمها خالل مدة محددة وإكراهه على ذلك عند الاقتضاء، ويستند حق الدولة في إبعاد 

ا كانت القاعدة العامة أن إلابعاد يتم بصفة فردية ألاجنبي الى حقها في البقاء وحماية مصالحها ورعاياها، وإذ

حيث يوقع ضد أجنبي أو عدة أشخاص معينين، إال انه يمكن استثناء أن تلجأ الدولة الى إلابعاد الجماعي، في 

 الظروف الاستثنائية

م ر إلاقليفي فقرتها الثالثة على أنه يتم إبعاد ألاجنبي إذا لم يغاد 32/99من القانون  03وقد نصت املادة 

 الجزائري في املواعيد املحددة له.

 خاتمة:

حض ي موضوع الهجرة غير الشرعية باهتمام كبير من طرف املجتمع الدولي وحكومات الدول، وتجلى ذلك من 

 خالل تنظيمه بعدة اتفاقيات دولية، ثنائية، ومتعددة ألاطراف، باإلضافة للتشريعات الوطنية.

انخرطت الجزائر في الجهود الدولية ملكافحة الهجرية غير الشرعية باعتبار الظاهرة تهديدا أمنيا وإنسانيا، 

ل ألاوروبي باعتبار أن دو  الاتحادوذلك من خالل انضمامها لعدة صكوك دولية، كما عقدت الجزائر اتفاقيات مع 

، تجمع دوله تحديات un complexe régional de sécuritéالبحر املتوسط بشكل عام تشكل مركبا أمنيا إقليميا 

واهتمامات أمنية مشتركة من أهمها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو ما ألزم الجزائر على تكييف تشريعاتها 

 الوطنية لتنص على تدابير وقائية وردعية ملكافحة هذه الظاهرة.

 لقد مكنتنا دراستنا من الوصول للنتائج التالية: 

  التهديد الذي تشكله الهجرة غير الشرعية ينبغي أن يحفز الدول على املساهمة في مكافحتها باعتبارها إن

باتت تؤثر على توازن املجتمع الدولي وتقوض استقراره خصوصا مع ارتباطها بالجريمة املنظمة العابرة 

وعات شر، باألخص أن مجمللحدود، تهريب البشر، تجارة ألاسلحةـ عصابات التجارة بالبشر، استعباد الب

املهاجرين غير الشرعيين وشبكات التهريب باتت تطور من وسائلها لتجاوز التدابير الحكومية والقانونية 

 للدول.

  نموية، ة، التالاقتصاديتعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة اجتماعية متعدد ألابعاد، لها ارتباطات بالظروف

 السياسية، الاجتماعية وحتى الثقافية.
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  ة الكبيرة بين دول أوروبا وإفريقيا، باإلضافة لتوفر الفرص ومناخ الحرية، من الاقتصاديتعتبر الفوارق

أبرز العوامل الجاذبة للهجرة غير الشرعية في منطقة املتوسط، لذلك فتبني إستراتيجية شاملة لتحقيق 

صاص عوب بما يساهم بامتأهداف تنموية ورفع مستوى الفرص وتوفير مناخ الحرية التي تتطلع لها الش

 هذه الظاهرة والحد منها.

  أسهمت كل من الثورات الشعبية في مصر، تونس، وليبيا من جهة، والتوترات ألامنية في دول الساحل من

جهة أخرى الرتفاع كبير في موجات الهجرة غير الشرعية مؤخرا، وتعتبر الجزائر من بين الدول التي ارتفع 

 السنوات ألاخيرة.تدفق املهاجرين لها في 

  تعتبر الجزائر نظرا ملوقعها الجغرافي منطقة عبور مهمة، تستشري فيها الهجرة غير الشرعية من الداخل

إلى الخارج، ومن الخارج إلى الداخل، ما يفرض عليها، خصوصا في ظل الضغط املستمر من دول شمال 

 املتوسط، اتباع تدابير صارمة ملكافحة هذه الظاهرة.

 قوانين الجزائرية املهاجر غير الشرعي منتهكا لقانون الدولة، مستحقا للعقاب، بينما تتجاهل تعتبر ال

العوامل وألاسباب الجوهرية التي حفزته الختيار املخاطرة من أجل عبور الحدود والبحث عن حياة أفضل 

 وفرص أكبر. 

  عية، أهمها تشديد الرقابة على اتبعت الجزائر مقاربة متعددة ألابعاد ملكافحة ظاهرة الهجرة غير الشر

الحدود، وتعزيز إلاجراءات القانونية إال أن جهودها ال تبدو مثمرة كثيرا في ظل استمرار قوارب املوت في 

 الانطالق يوميا لعبور املتوسط نحو أوروبا وهو ما يجعلنا نقدم مجموعة من التوصيات.

 التوصيات:

 باب التي تشجع ألاشخاص على الهجرة بشكل غير شرعي ضرورة تبني مقاربة تستهدف القضاء على ألاس

 ألامني في التعاطي مع الظاهرة.ألاسلوب عوض تركيز الجهود على 

  ضرورة اعتبار الهجرة غير الشرعية تحديا عامليا يستلزم حشد جهود جميع دول العالم بهدف القضاء على

 ملنتمين للدول الفقيرة على الهجرةالفروق الشاسعة بين دول الشمال والجنوب التي تشجع ألاشخاص ا

 السرية.

  وضع إجراءات لضمان التنفيذ الفعال لعمليات إلانقاذ في عرض البحر، وتشجيع أصحاب السفن

 الخاصة على مساعدة قوارب الهجرة غير الشرعية املعرضة للخطر.

 شكل غير اجرين بضرورة الدفع بعمليات التنمية خصوصا في دول العبور التي تشكل قنوات لتهريب امله

 شرعي، بهدف خلق فرصة عمل، وبيئة مناسبة تثني ألاشخاص عن اللجوء للهجرة غير الشرعية.



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  444  - 

  ضرورة قيام املفوضية السامية لشؤون الالجئين بدور مباشر في مراقبة أوضاع املهاجرين غير النظاميين

لو  حياتهم ستكون في خطراملحتجزين تمهيدا لترحيلهم، والحرص على عدم ترحيلهم ألماكن يعتقد أن 

 عادوا إليها.

  ضرورة تكييف الجزائر ملنظومتها التشريعية من املعايير الدولية في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير

 الدولية واتفاقيات التعاون الثنائي ومتعدد ألاطراف التي الاتفاقياتالشرعية، ال سيما التزاماتها بموجب ا

 تعتبر الجزائر طرفا فيها.

  من قانون العقوبات وإزالة التجريم عن الهجرة غير الشرعية وذلك تكيفا مع ما  9مكرر  922تعديل املادة

 نص عليه بروتوكول باليرمو الذي حظر املساءلة الجنائية للمهاجرين غير الشرعيين.

 

 املراجع

الدولية والقانون الدولي للبحار، حسن حسن إلامام سيد ألاهل، مكافحة الهجرة غير الشرعية على ضوء املسؤولية  .9

 0392، دار الفكر الجامعي، إلاسكندرية، 9ط

بتقة خديجة، السياسة ألامنية ألاوروبية في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية  .0

 0392والعالقات الدولية، جامعة دمحم خيضرـ بسكرة، 

متوسطية "رهانات وآفاق"، مذكرة ماجستير، كلية العلوم السياسية -ألاورو مناد زهور، مسألة الهجرة في العالقات .0

 0332والعالقات الدولية، جامعة الجزائر، 

فريجة أحمة، فريجة المية، آلاليات املعتدة من قبل إلاتحاد ألاوروبي ملواجهة الهجرة غير الشرعية، مجلة الفكر، العدد  .2
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صايش عبد املالك، مكافحة تهريب املهاجرين السريين، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، كلية الحقوق، جامعة  .2

 0392مولود معمري، تيزي وزو، 

لية الحقوق ول، كبرد رتيبة، محاربة الهجرة السرية غرب املتوسط، املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، العدد ألا  .2

 0392والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ي(، مغارب-متوسطية )دراسة الهجرة غير الشرعية في املجال ألاورو-بحباوي سهام، أمننة الهجرة في العالقات ألاورو .2

 0392مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ياسة الجنائية ملكافحة الهجرة غير الشرعية، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي، جامعة العربي بن قميني رؤوف، الس .2
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 د. نادية بن ورقلة 
 

 أستاذ محاضر أ، تخصص اعالم و اتصال

الجزائر -زيان عاشور الجلفة  ةجامع   
 

 ( الحلول"– النتائج-ألاسباب " شرعية الغير  الهجرة)
 

 :امللخص
 

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أخطر القضايا الاجتماعية، التي ال تزال تؤرق املجتمع الدولي، وهي مشكلة 

بحيث أصبحت الظاهرة ال تقتصر على الشباب خاصة  املجتمع،شديدة الحساسية لكونها تمس جميع شرائح 

دة وتعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة عاملية موجو  ألاطفال، وحتىالذكور منهم، بل ارتفع خط بيانها إلى فئة إلاناث 

ليج ألاوروبي، أو الدول النامية بآسيا كدول الخ الاتحادفي الدول املتقدمة كالواليات املتحدة ألامريكية وبعض دول 

ة الهجرة مالعربي ودول املشرق العربي، وفي أمريكا الالتينية، وفي إفريقيا. حيث أطلق برونس مكنلي مدير عام منظ

فالعوملة جعلت الهجرة أسهل بالنسبة ألعداد متزايدة من البشر الساعين  الهجرة،قرن  09الدولية على القرن 

 .والتعليمفي الصحة  واقتصادياجتماعي  ومستوى  ولعائالتهمللوصول إلى ظروف معينة أفضل لهم 

 قرن الهجر العوملة،غير الشرعية، ظاهرة عاملية،  ةاملفتاحية: الهجر الكلمات -
 

   :الباحثةنبذة تعريفية عن 
بدرجة أستاذ محاضر  الجامعي،تحصلت على درجة التأهيل جدا. ، بدرجة مشرف 0392نوفمبر 93بتاريخ  والاتصالعلوم إلاعالم  دكتوراه في

تحصلت على  .0جامعة الجزائر  الاتصال،بمعهد علوم إلاعالم و  0392ماي  92إعالم و اتصال، قسم إعالم و اتصال، بتاريخ:  أ، تخصصفئة 

مع جامعة الهاي العاملية للصحافة و إلاعالم بهولندا و جامعة بيبل هيلس ألامريكية في  وبالتعاون شهادة من مركز التدريب إلاعالمي بالبليدة 

. عضوة دائم بجمعية 39/90/0331 . أستاذة بجامعة الجلفة منذ تاريخ  :0399"التقديم إلاذاعي و التلفزيون" بدرجة جيدا جدا في دورة جوان 

أشرفت  -، 0390عضوة مؤسسة لجمعية "املقدمة" للصحة و إلاعالم و الشباب و التي تم تأسيسها - "شعاع ألامل ملساعدة مرض ى السرطان .

 ة بة سنة ثالثة صحافالتخرج لطل التأطير البيداغوجي و املتابعة البحثية  ملذكرات على التأطير امليداني خالل فترة تربص الطلبة بإذاعة الجلفة .

لتي أقيمت ا و سنة ثانية ماستر . املشاركة في الدورة التدريبية بعنوان : " التنمية املستدامة و حقوق امللكية الفكرية في دول العالم العربي " و

ترة من مدينة املنستير بدولة تونس ، في الفضمن فعاليات الجامعة الصيفية الرابعة ، و امللتقى الدولي الخامس ملركز فاعلون و الذي أقيم ب

بدار الثقافة  0392أفريل  02إلى  00املشاركة في إنجاح فعاليات " ألايام الوطنية لسينما الشباب " في طبعتها الثانية من - .0392أوت  02الى 03

ي ، في الفترة يات الكتابة الصحفية و  التصوير التلفزيوناملشاركة في دورة : تقن - عضو لجنة تحكيم الربورتاج . بصفتها:ابن رشد بوالية الجلفة 

- . At the vision production in  djelfa .Algeriaو التي أقيمت بمقر مركز فيجن بردكشن بالجلفة  31/0392/ 92الى غاية  92املمتدة ما بين 

 0392ماي 90ة بتاريخ: املشاركة كعضو لجنة تحكيم بمسابقة أفضل منشط لطلبة جامعة زيان عاشور بالجلف

 

 

 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  444  - 

 املقدمة : 

إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست حديثة العهد، بل هي ظاهرة بدأت منذ ستينات القرن املاض ي، ولم تكن     

 لحاجة 
ً
ظاهرة الهجرة غير الشرعية تشكل جريمة في الدول ألاوروبية في بداية الثالثينات إلى أواخر الستينات نظرا

رت الدول ألاوروبية، نسبيا، باالكتفاء من ألايدي هذه املجتمعات لأليدي العاملة، ومع أوائل السبعينيات، شع

العاملة، مما جعلها تتبنى إجراءات قانونية تهدف إلي الحد من الهجرة غير الشرعية، وفيما بعد أصبح وجود 

املهاجرين على أراضيها يشكل مخاطر كبيرة مما استوجب سن قوانين تقلل دخولهم إلى أراضيها ملا يشكله 

وترسخ بشكل كبير  0339سبتمبر  99ى أمنها واستقرارها وتجسد ذلك أكثر بعد أحداث تواجدهم من خطر عل

عقب الثورات العربية وما سببته من مشاكل سياسية كبيرة وكثرة الالجئين في كل الدول العربية وألاوروبية فرار 

رة من القرن املاض ي مرحلة وشكلت العقود الثالثة ألاخي .من رحى الحروب الدائرة في الدول العربية وإلافريقية 

حاسمة في رسم معالم جديدة للهجرة في حوض املتوسط، كما  أصبحت هذه القضية بتطوراتها املتسارعة 

وأسبابها املتشابكة مساحة واسعة الهتمام وسائل إلاعالم ومنظمات املجتمع املدني واملؤسسات املحلية 

بعد أن تحولت إلى ظاهرة معقدة تضغط بقوة على إلامكانات واملنظمات إلاقليمية والدولية  ومراكز الدراسات، 

 
ً
 لتقديم مساعدة و الحقيقية لدول املصدر والعبور وإلاقامة  وهذا ما يتطلب من الجميع حال عاجال

ً
 دوليا

ً
 تعاونا

، مقابل البحث عن طرق وآليات جديدة ملعالجة تدفقات الانسانيةوحماية فردية من نوع خاص لحقوق املهاجر 

ة والاجتماعية وربما الاقتصاديهجرة غير الشرعية وتأثيراتها على تلك الدول من خالل معرفة ألاسباب ال

 السياسية .

 مفهوم الهجرة:-
 العام ال ترتبط بتنقل ألافراد و الجماعات  و الهجرة بمفهومها  الهجرة ظاهرة اجتماعية عرفها إلانسان منذ القدم

الطيور، و تعني الهجرة لغويا الترك و الانتقال و اصطالحا ترك املوطن ألاصلي إلى غيره بل ترتبط أيضا بالحيوان و 

من املواطن، و على املستوى إلانساني هي انتقال البشر من موطن إلى آخر و يستخدم املصطلح في العلوم 

 9الاجتماعية بمعنى التحركات الجغرافية لألفراد .

انتقال السكان من منطقة جغرافية إلى أخرى و تكون عادة   فهوم الهجرةو حسب منظمة ألامم املتحدة يعني م 

 0مصاحبة تغير محل إلاقامة و لو لفترة محدودة.

 مفهوم الهجرة غير الشرعية -             

إن الهجرة غير الشرعية هي قيام شخص ال يحمل جنسية الدولة أو غير املرخص له باإلقامة فيها بالتسلل إلى 

الدولة عبر حدوها البحرية و البرية أو الجوية أو دخول الدولة عبر منافذها الشرعية بوثائق و تأشيرات مزورة ، 

ة متنوعة تشمل أفراد من جنسيات مختلفة يدخلون و تعرف املفوضة ألاوروبية للهجرة غير الشرعية بأنها ظاهر 

إقليم الدولة بطريقة غير مشروعة عن طريق البر و البحر و الجو بما في ذلك مناطق العبور و املطارات و يتم 

  0ذلك عادة بوثائق مزورة أو بمساعدة شبكات الجريمة املنظمة من املهربين و التجار.

  



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  443  - 

  مفهوم الهجرة السرية ) الحرقة(:-

بمعنى إلاحراق من الحرق ) إحراق كل الوثائق حيث يصبح املهاجر السري بدون ” الحرقة ” أصبح مفهوم    

كلمة متداولة ” حرقة “هوية ( أو الهربة بمعنى الهرب و التخفي بمعنى اتخاذ موقف غير قابل للتراجع ، و كلمة 

املصطلح ، عندما يقرر الشباب السفر عبر البحر و يرجع سبب إطالق هذا  2لدى الشباب الجزائري و املغاربي

أو التسلل نحو دولة أخرى إنما يحرق أوراقه ووثائقه التي تربطه ببلده ألاصلي بمعنى يحرق ماضيه و انتمائه 

 كله.

 ثانيا: أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعية:-

إن ظاهرة الهجرة البشرية و النزوح الجغرافي بشكل عام عاملية الطابع و قديمة العهد ، عرفت في الحرب كما 

و قد تنامت هذه  2عرفت في السلم و اختلفت أشكالها باختالف ظروف البلدان و كذا الظروف التاريخية . 

 مع السياس ي و الديني و العنصري ثمالظاهرة في بدايات القرن املاض ي بفعل الفقر و نقص فرص العمل و الق

حيث سجل بداية ألالفية 2أتت العوملة لتفاقم من حركة البشر و توسيع رقعة البلدان املعنية بهذه الظاهرة ، 

ة إلى تغيير اتجاهات الهجرة الاقتصاديمستقرا في بلده ، و قد دفعت العوملة  02الثالثة مهاجرا واحدا من 

و اندونيسيا محط أنظار الباحثين عن العمل من الهند و الصين و باكستان . و  فأصبحت بلدان مثل سنغافورة

أصبحت بلدان املشرق العربي خاصة الدول الخليجية مقصودا من املهاجرين من الفيلبين و سيريالنكا و غيرها 

 و أصبحت إيطاليا و اليونان و تركيا مقصدا من املصرين. 

 
 التاريخ :مراحل الهجرة ألوروبا  عبر -

خالل هده املرحلة كانت الدول ألاوروبية ال تزال بحاجة ماسة إلى مزيد من العمالة (:2195املرحلة ألاولى )قبل -9

القادمة من الجنوب، كما أن الدول ألاوروبية نفسها كانت متحكمة في حركة تدفق املهاجرين من الجنوب عبر 

ة أن املهاجر الجنوبي تمكن من فهم قواعد اللعبة في دول الشمال، قنوات التجمع العائلي. وأهم ما ميز هذه املرحل

وصار يطالب بحق دخول أبنائه املدارس الحكومية وبداية بلورة الخطابات الحقوقية للمهاجر. كل هذه العناصر 

 بدت بالنسبة للمهاجرين "القادمين" في دول الجنوب محفزة لهم لاللتحاق بنظرائهم، ويبدو أن الكثير منهم

 استفاد من غفلة ألانظمة ألامنية ألاوروبية في هذه املرحلة بالذات.
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تميزت هذه املرحلة ببداية ظهور التناقضات املرتبطة باملهاجرين الشرعيين (:2115-2195املرحلة الثانية ) -0

يكا التي جومزاحمتهم أبناء البلد ألاصليين، وقد تزامن هذا الفعل مع إغالق مناجم الفحم في كل من فرنسا وبل

كانت تستوعب آنذاك اكبر عدد من املهاجرين الشرعيين. وفي مقابل هذا الوضع الاحترازي تزايدت رغبة أبناء 

ومع دخول "اتفاقية  9112يونيو/حزيران  91الجنوب في الهجرة تجاه دول الشمال ما أدى إلى إغالق الحدود. ففي 

يا ول املنضمة إلى الاتفاقية املوقعة بين كل من فرنسا وأملانشنغن" حيز التنفيذ )وهي تأشيرة موحدة أصدرتها الد

ولكسمبورغ وهولندا(، تم السماح بموجبها بحرية تنقل ألاشخاص املنتمين إلى الفضاء ألاوروبي. لكن مع دخول 

كل من إسبانيا والبرتغال إلى هذا الفضاء اتخذت قضية الهجرة أبعادا غير متوقعة، السيما بعد لجوء سلطات 

دريد إلى فرض مزيد من إلاجراءات الاحترازية أمام أي عملية هجرة جديدة، وذلك في محاولة ملنح مواطنيها مزيدا م

ة الصادرة في العام الدولي الاتفاقياتألاوروبي. في هذه املرحلة تبرز مفارقة كبيرة تتمثل في ا الاتحادمن الاندماج في 

املخصصة لـ "حماية حقوق العمال املهاجرين وأهاليهم" والتي صادقت عليها تسع دول من الجنوب في العام  9113

. ووجه املفارقة هنا هي أن هذه الاتفاقية لم تحظ بقبول أي دولة أوروبية وهو ألامر الذي يفسر الرغبة 9112

عطى الجديد من منظور جديد ولو تم ألامر على حساب الحقوق التي تضمنها ألاوروبية في التعامل مع هذا امل

 املواثيق الدولية الداعية إلى الحق في التنقل والبحث عن غد أفضل .

أخذت هذه املرحلة طابعا أمنيا صارما لجأت من خالله الدول ألاوروبية إلى إلى آلان(:-2115املرحلة الثالثة ) -0

والذي يستند إلى تبني إجراءات صارمة ” القانون الجديد للهجرة“عبر تنفيذ مقررات  نهج سياسة أمنية صارمة

بخصوص مسألة التجمع العائلي، وإبرام اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل املهاجرين غير الشرعيين. وكرد 

وروبية ق بالدول ألا فعل تجاه هذه السياسة بدأ ما يعرف آلان بالهجرة غير الشرعية والتي تلجأ للحيل لاللتحا

 بدون وجه قانوني.

 أسباب الهجرة وأشكالها وأنواعها:-

 -تعني في أبسط معانيها حركة الانتقال الهجرة الغير شرعية 
ً
 كان أم جماعيا

ً
ن من موقع إلى آخر بحثا ع -فرديا

. ويشير مصطلح الهجرة غير 
ً
 أم سياسيا

ً
 أم دينيا

ً
 كان أم اقتصاديا

ً
 الشرعية أو الهجرةوضع أفضل اجتماعيا

إلى الهجرة من بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين املرعية في البلد املقصود، بحيث يتم دخول البالد دون  السرية

وتعد الهجرة غير القانونية أو غير الشرعية أو غير النظامية ظاهرة عاملية موجودة في الدول  2 .تأشيرة دخول 

ألاوروبي أو في الدول النامية بآسيا كدول الخليج ودول املشرق العربي، وفي  دالاتحااملتقدمة كالواليات املتحدة و 

أمريكا الالتينية حيث أصبحت بعض الدول كاألرجنتين وفنزويال واملكسيك تشكل قبلة ملهاجرين قادمين من دول 

حواجز عازلة  ملجاورةمجاورة، وفي أفريقيا حيث الحدود املوروثة عن الاستعمار ال تشكل بتاتا بالنسبة للقبائل ا

وخاصة في بعض الدول مثل ساحل العاج وأفريقيا الجنوبية ونيجيريا. ولكن هذه الظاهرة اكتسبت أهمية بالغة 

 في العالقات 
ً
 أساسيا

ً
 الهتمام وسائل إلاعالم بها، فأصبحت تشكل رهانا

ً
في حوض البحر ألابيض املتوسط نظرا

 1بين الضفتين.

السكان )الديموغرافيا(: تعرف الهجرة في علم السكان )الديموغرافيا( بأنها الانتقال  يعرف علمتعريف الهجرة: -ا

- 
ً
 كان أم جماعيا

ً
 أم اقتصاديا أم دينيا أم سياسيا . -فرديا

ً
 من موقع إلى آخر بحثا عن وضع أفضل اجتماعيا
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الاجتماعية كتغيير الحرفة أو ظاهرة الهجرة في علم الاجتماع تعرف على أنها "تبدل الحالة  و  في علم الاجتماع:

ومن ثم أعطى هذا التعريف بعدا اجتماعيا للهجرة، إذ ركز على ذلك التغيير  الطبقة الاجتماعية وغيره".

 الاجتماعي الذي يطال الفرد أو الطبقة، فقد ينتقل الفرد من طبقة فقيرة إلى طبقة أخرى أكثر ثراء.

 تصنيف الهجرة حسب عامل إرادة الفرد في الهجرة إلى: يمكن:أنواع الهجرة -ب  

وهي عادة تتم بمبادرة فردية ورغبة الفرد في الانتقال من وطنه ألام إلى مجتمع جديد بحثا  ( هجرة اختيارية :2)

هجرة قسرية أو إجبارية:اي التهجير، وهو في الغالب يتم بواسطة قوى خارجية هي التي  (0عن فرص أفضل )

دة الانتقال على ألافراد أو الجماعات وتدفعهم إليها وغالبا ما تستخدم في ذلك وسائل القمع والعنف تفرض إرا

والترويع وإرهاب ألافراد كي يفرون من أوطانهم، وهذا ما حدث بالنسبة لالجئين الفلسطينيين وما مارسته القوات 

عد ويرحلوا عنها، أو مثل أي هجرة تحدث ب الصهيونية التي احتلت ألاراض ي الفلسطينية وقمعت أهلها ليتركوها

  .احتالل دولة بفعل ما تحدثه قوى الاحتالل من إرهاب وترويع لقاطني الدولة ألاصليين

يهاجر ألافراد أو الجماعات إلى :هجرة دائمة -2من حيث استمرارها وديمومتها إلى:  تصنيف الهجرة وكذلك يمكن

يهاجر ألافراد أو الجماعات إلى  هجرة مؤقتة:-6الدولة الجديدة دون عودة، ومن ثم هو النوع ألاكثر خطورة. 

الدولة الجديدة بشكل مؤقت ألغراض التحصيل العلمي أو تحسين ألاوضاع املعيشية أو ربما ألسباب سياسية 

هجرة  -9وثمة تصنيف آخر للهجرة بحسب شرعيتها من عدمه إلى:  لنهايةولكنه يعود إلى الوطن ألاصلي في ا

أي الهجرة املنظمة التي تتم وفقا للقانون والقواعد القانونية التي تقرها الدولة املهاجر منها أو إليها ووفقا  شرعية:

أيضا التي تتم سريا ودون هي الهجرة غير النظامية أو املنظمة  هجرة غير شرعية: -6لألعراف والقوانين الدولية. 

تعد تلك الهجرة غير إذ  علم السلطات املعنية أو الجهات الرسمية وخارجة عن القانون وألاعراف الدولية.

 تؤرق املجتمع الدولي، إذ أصبحت 
ً
الشرعية من الظواهر التي باتت منتشرة بكثافة في آلاونة ألاخيرة وباتت أيضا

ل ألاقل ألاوروبي، أو في الدو  الاتحادتقدمة كالواليات املتحدة ألامريكية، ودول ظاهرة عاملية تعاني منها الدول امل

تقدما  كدول الخليج ودول املشرق العربي، وفي دول أمريكا الالتينية، إذ أصبحت بعض الدول كاألرجنتين وفنزويال 

 ريقيا، إذ أن الحدودواملكسيك تشكل قبلة للمهاجرين القادمين من دول مجاورة لها، حتى الظاهرة تطال إف

املوروثة التي أسفر عنها الاستعمار ال تشكل بالنسبة للقبائل املجاورة حواجز عازلة ولكنهم يخترقون تلك الحدود 

وخاصة في بعض الدول كساحل العاج وجنوب إفريقيا ونيجيريا. وتمثل الطريقة التي يهاجر بها املهاجر السري 

 جرة غير املنظمة، وتتباين صنوف املهاجرين على النحو التالي:وكذلك وضعه صعوبة في تحديد حجم اله

 أشخاص يدخلون دون استقبال بطريقة قانونية، ويمكثون في تلك الدول املهاجر إليها بعد انقضاء مدة إلاقامة.

 أشخاص يشتغلون بطريقة غير قانونية خالل إلاقامة القانونية املسموح بها. 

 :22أسباب الهجرة غير الشرعية -

حيث تتسع رقعة الفقر والبطالة في مجتمعات جنوب املتوسط وأفريقيا، وتبدو بعض الدول  اقتصادي،-9

عاجزة عن تلبية احتياجات وطموحات شريحة من الشباب تخرجت في الجامعات واملعاهد واملدارس العليا، ولم 

شروعات ع غياب متستوعبها سوق العمل، ويبدو طريقها شبه مسدود في تكوين حياة طبيعية الئقة، ال سيما م
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حقيقية للتنمية، وتطبيق برامج التكيف الهيكلي، وتعاظم الاحتكارات، ووجود خلل جسيم في توزيع الثروة، أو 

 في تساقط ثمار التنمية على القاعدة الغالبة من السكان.

لى عحيث الاضطرابات التي تضرب بقسوة الكثير من دول جنوب املتوسط وأفريقيا، جراء الصراع  سياس ي:-0

السلطة من جانب، ومحاولة قطاعات اجتماعية التمرد على ألاوضاع الظاملة القائمة من جانب آخر، وكل هذا 

 طوعية النتقال السلطة، وتضمن 
ً
بسبب عدم اكتمال عملية إنتاج الدولة املدنية الحديثة التي ترتب سبال

عبير الحريات العامة في التفكير والت التمثيل السياس ي ملصالح الفئات والشرائح الاجتماعية كافة، وتصون 

 والتدبير. وفي املقابل، يدرك املهاجرون أنهم ذاهبون إلى بلدان إنا وجدوا فيها موطئ قدم ستتغير حياتهم بالكلية.

: يرتبط تارة بالتهميش املستمر وظاهرة ترييف املدينة، وتارة أخرى بانسياب حكايات مثيرة وأسطورية اجتماعي-0

لهجرة وما يترتب عليها، ال سيما أن هناك قصص نجاح فعلية، يتم تداولها على نطاق واسع، سواء حول عملية ا

بالطرق التقليدية أم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وطاملا ينجذب الشباب الراغب في الهجرة إلى قصة نجاح 

 قصص فشل ال تحص ى، انتهت بمآٍس وفواجع.
ً
 واحدة ملهاجر، ويزيحون عمدا

ال يمكن إنكار دور هذا العامل  حيث يلعب سماسرة الهجرة عليه، حيث يضيق بعض الشباب بطبيعة ي :نفس -2

الحياة في بلدانهم، في ظل امتالئهم بشعور جارف بأنهم يستحقون أكثر مما هم عليه، وينظرون إلى مستقبل 

 بلدانهم بتشاؤم مفرط، ينسحب على نظرتهم إلى آلاتي في حياتهم الخاصة.

حولت هذه الثورة العالم إلى غرفة صغيرة، وجعلت قطاعات عريضة من  رة الاتصاالت وإلاعالم الجديد:ثو  -2

شباب دول العالم الثالث على دراية بأنماط العيش في املجتمعات املتقدمة، و يقارنوها بما يكابدونه في بلدانهم، 

ما يعلمه  ذلكومن ثم تتزايد داخلهم الرغبة في الهجرة، السيما في ظل القرب الجغرافي ألوروبا من أفريقيا، وك

الراغبون في الهجرة عن ظاهرة تناقص السكان في القارة العجوز، ووجود أعمال هامشية في الفالحة والتشييد 

 متاحة أمام املهاجرين.
ً
 والبناء والخدمات ال يقبل عليها ألاوروبيون، وتبقى فرصا

 لت بعض الشباب يسلكوا ا الطريقالقوانين ألاوروبية جع القيود الصارمة على الهجرة الشرعية واللجوء: -2 

السري في سبيل الوصول إلى أرض أوروبا بأي شكل من ألاشكال. كما أن بعض ألاوروبيين من أرباب ألاعمال باتوا 

يفضلون املهاجرين غير الشرعيين، فأجورهم زهيدة وأعمالهم مؤقتة ال تتطلب ضمانات وال تأمينات وال ما 

 تفرضه عقود العمل من التزامات.

وهى تقوم بالدعاية لها والترغيب فيها، وتستثمر فيها  وجود شبكات متكاملة ترتب الهجرة غير الشرعية: -2 

، والطلب عليها ال ينقطع.
ً
 الكثير، معولة على أن العائد منها بات كبيرا

ة قبحيث تراكمت الثروات في أوروبا جراء نهب دول العالم الثالث خالل الح فائض القيمة التاريخي: -9 

الاستعمارية، فيما تحارب الدول الصناعية املتقدمة أي برامج تنمية حقيقية في البلدان النامية والفقيرة حتى 

 رائجة ملختلف منتجاتها. ولعل العبارة التي ذكرها العالم الفرنس ي املتخصص في الدراسات السكانية 
ً
تظل سوقا

الهجرة غير الشرعية: "إما أن ترحل الثروات حيث  "ألفريد صوفي" تلخص ألامر برمته حين قال بشأن ظاهرة

 يوجد البشر، وإما أن يرحل البشر حيث توجد الثروات .
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ومن أهمها: ضعف دور السلطة الرسمية وألاجهزة ألامنية في ضبط ألامن في الدولة الطاردة،  أسباب أمنية:-1 

رب من املتسلل بارتكاب جريمة في بلده، فيهمما يدفع إلى التسلل من اجل أن يحمي املتسلل نفسه وذويه، وقيام 

ألاجهزة ألامنية أو من ألاعداء، ومن الطبيعي أن يختار املهاجر غير الشرعي دولة تتمتع بمستوى أمني عال ليتسلل 

لسياس ي أو ا الاستقرارإليها . ولربما تختلف ألاسباب املؤدية إلى تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية ما بين عدم 

أو الاجتماعي، غير أن غالبية املراقبين يعتقدون أن البطالة تمثل املحرك الرئيس ي لهذه الظاهرة فهي  ديالاقتصا

 من السكان وخاصة فئة الشباب والحاصلين على مؤهالت جامعية وبالتالي تمثل الهجرة الطريق 
ً
تمس عددا كبيرا

 
ً
السياس ي الذي  الاستقرارويأتي عدم  .الوحيد للحصول على فرص عمل جيدة وبدائل أفضل في دول أكثر تقدما

 آخر مهما وراء تزايد ظاهرة الهجرة غير 
ً
ساد في عدد من الدول، سواء العربية أو إلافريقية، ليضيف عنصرا

ا عن 
ً
ي وحياة أفضل قد تتحقق لهم ف الاستقرارالشرعية، حيث تفر أعداد كبيرة من املواطنين من بالدهم بحث

مليون شخص من بالدهم، بما في ذلك ألافارقة والشرق أوسطيين  23، فّر نحو 0392م ومنذ عا .الدول ألاوروبية

إلى أوروبا، ومن بينهم الروهينجا املسلمين الذين فروا من بورما، إلى أجانب فرار أفراد من أمريكا الوسطى يتم 

لسطين، ق، والباكستان، وفتهريبهم إلى الواليات املتحدة، واملدنيين الفارين من العنف في أفغانستان، والعرا

ونظًرا للخطورة القصوى التي باتت تشكلها الهجرة غير الشرعية، يسلط املراقبون .وسوريا، والصومال، واليمن

الضوء على أهمية التصدي لهذه الظاهرة سواء من قبل الدولة املصدر أو الدولة املستقبلة مؤكدين أن أفضل 

املهربين الذين يقومون بعرض خدماتهم ويشجعون الهجرة غير  طرق لوقف هذه الظاهرة تتمثل في مكافحة

الشرعية، هذا بالتزامن مع تحقيق التنمية املستدامة في الدول التي تشكل مصدرا للهجرة وذلك من خالل 

كما يؤكد هؤالء املراقبون .مشروعات إنتاجية يتم توطينها في هذه املناطق لتغني مواطنيها عن السعي إلى الهجرة

ة مواجهة هذه الظاهرة بإجراءات جماعية والتنسيق بين مختلف ألاطراف لضمان نجاح التصدي لهذا أهمي

ويالحظ أن الغرب الذي ارتفعت درجة قلقه من  .التدفق الهائل من املهاجرين والالجئين نحو القارة ألاوروبية

قدر ا بحجم هذه آلاثار السلبية ، بالهجرة العربية وإلافريقية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ال يهتم كثير 

ما يبذله من جهد للعناية بأساليب أمنية متطورة من شأنها أن تخفض من احتمال دخول املهاجر العربي 

وألافريقي الى هذه البالد بطرق مشرفة. وال يتوقع أن تؤد مثل هذه إلاستراتيجية ملعالجة مشكلة الهجرة العاملية 

في الحسبان متغيرات هامة تتجاوز حدود املتغيرات املتصلة مباشرة بظروف املهاجر  التي تتطلب تعاون دولي يأخذ

  .في البلد املصدر للهجرة واملستقبلة لها

 أنواع الهجرة غير املشروعة:-

الدخول بطريقة غير مشروعة: وهي هجرة عبارة عن تسلل دون إذن مسبق من السلطات الرسمية، وبشكل  -

 على ألاقدام أو باستخدام وسيلة.خفي إلى دولة مجاورة أل 
ً
 هداف معينة سيرا

الخروج بطريقة غير شرعية: بحيث يقيم املتسلل في دولة ثم يخرج منها مخالف لقانون هذه الدولة، وعادة ما  -

 يكون بسبب الهروب الرتكابه جريمة أو ألسباب أمنية.

 ما التسلل املنظم: وهو قيام شخص أو مجموعة من ألاشخاص بتجاوز ا -
ً
لحدود من دولة إلى أخرى، وغالبا

يكون ملساعدة من طرف آخر لتحقيق هدف سياس ي للقيام بأعمال تخل باألمن في الدولة التي تسلل إليها، أو 

أما عن أسباب التسلل من دول الجنوب وعلى  لتهريب املمنوعات أو املحرمات من أسلحة ومخدرات ونحو ذلك.
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ً
ألسباب اقتصادية والهدف من ذلك هو ترويج املخدرات والسالح وممارسة  وجه الخصوص ألافارقة فهو غالبا

 ما يقوم هؤالء املهاجرون غير 
ً
ألاعمال غير ألاخالقية ،أما فيما يتعلق بالهجرة القادمة من أفريقيا؛ فغالبا

 عبر منطقة الحدود بالسير على ألا
ً
قدام، مع الشرعيين باملرور عبر العديد من الدول، ومن ثم يتسللون ليال

استخدام عصابات التهريب والتسلل بأنواعها وسائل اتصال مثل جهاز الثريا، وعند مقدرتهم على تجاوز 

 99منطقة الحدود، يستخدمون السيارة التابعة للشخص الذي يقوم باستقبالهم .

 

 
 دور املجتمع الدولي في مكافحة الهجرة :-

إن الهجرة غير الشرعية تشكل مجاال للنصب والاحتيال من مافيا دولية تسعى الستغالل  املوقف الدولي : -9

ظروف املهاجرين الراغبين في الهرب من بلدانهم، نتيجة الصراعات أو بحثا عن فرص عمل أفضل، حيث يقع 

بهم في  يكثير من هؤالء املهاجرين ضحية فساد أخالقي ومالي وابتزاز وضحية عصابات تستغل ظروفهم وتلق

عرض البحر.على املجتمع الدولي والحكومات تيسير عمليات الهجرة والسفر لتقليل عمليات الهجرة غير 

الشرعية، ووقف نزيف الدم الذي ال يتوقف عبر الحدود وسواحل البلدان. ال يستطيع أحد أن ينكر الفشل 

ة وتقديم حلول شبه جذرية لهذه الذريع واجهته معظم دول العالم في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعي

الظاهرة، ولكن هذا الفشل سببه هذه الدول نفسها، وأكبر مثال على ذلك دول أوروبا التي ال يوجد لديها نظام 

هجرة يقنن عملية اللجوء والهجرة، فدول أوروبا ال تتيح اللجوء إال بطريقتين الطريقة ألاولى عن طريق 

ل كبير وهى معذورة بسبب ضغوط ألاعداد الكبيرة عليها وبسبب قلة أعداد املفوضية التي ال تنجز ألامور بشك

الالجئين التي توافق عليها دول أوروبا لجلبهم إلى أوروبا عن طريق املفوضية، والطريقة الثانية اللجوء من داخل 

طريق  لجوء عنأرض الدولة ألاوروبية التي يرغب الشخص في اللجوء إليها، في حين أن دول أوروبا ال تتيح ال

سفاراتها أو قنصلياتها كأنها تقول لألشخاص عليك أن تتركوا املوت في بالدكم ثم تذهبوا إلى املوت مرة أخرى 
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من خالل قوارب املوت في البحر الشاسع قبل الوصول إلينا، ثم بعد ذلك ننظر هل نمنحكم حق اللجوء أم 

أن جميع الناس سيتوجهون إلى سفارات وقنصليات وقد أجد كثير من ألاشخاص قد ينتقد كالمي بقوله  ال،

أوروبا من أجل اللجوء في حال أتيح اللجوء عن طريق سفارات وقنصليات أوروبا، هذا بكل تأكيد سيحدث 

ولكن أليس من املمكن لدول أوروبا أو لألمم املتحدة أن تقنن هذه العملية، بأن تجعل لكل دولة حصة 

د دول مثل إيطاليا وأملانيا والسويد يتحمالن الحمل وحدهما، ودول مثل مفروضة من الالجئين، حتى ال نج

بريطانيا وسويسرا يصدعونا بحقوق إلانسان ثم ننظر ألعداد الالجئين على أرضهم نجده ال يذكر، أما دول 

ي تسريع ف مثل أستراليا بدال من التفكير في إجالء الالجئين إلى بابو غينيا الجديدة عليها أن تفكر في ش يء مجدي

وتسهيل عملية اللجوء والهجرة إليها، وهذا ينطبق على كندا أيضا فمثال شخص يفكر في الهجرة إلى كندا نجده 

ينتظر عامين حتى يكتمل ملف الهجرة الخاص به، فهل هذا منطقي، أما الواليات املتحدة التي أصبحت تنظر 

اني هذا لن يفيدهم في ش يء بل سيزيد من تدفق إلى الهجرة غير الشرعية بمنظور سياس ي غير منظوره إلانس

املهاجرين من املكسيك ودول أمريكا بشكل أكبر عليها، ولكننا أصبحنا نسمع في الفترة ألاخيرة الكثير ممن ينادى 

في أمريكا فهل سيتحقق إلاصالح، أما السؤال الذي أشعر أنه يدور في أذهان كثير من  إصالح نظام الهجرة بـ

 الخليجية في تنامي  الناس، حول تحاملي
ً
بشكل كبير على الدول الغربية وتناس ى دور الدول العربية وخصوصا

ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أقول لهم إن تحدثتم مع امليت ألف عام فهل يجيب. تختلف أسباب هذه الهجرة 

إن هذا املوقف يرى  بي:املوقف ألامني ألاورو   -0باختالف ألاهداف التي يسعى املتسللون لتحقيقها، وفيما يلي: 

ضرورة فرض مراقبة شاملة للشواطئ ملنع الهجرة بالقوة وذلك عبر تقديم دعم لوجستي لدول حوض 

 املتوسط لزيادة فعالية قدرتها على مراقبة الشواطئ ودعم قدرات الحراسة واملراقبة على النحو التالي:

قد زون فيها حتى يتم ترحيلهم إلى بلدانهم، و حيث يحتج إنشاء مراكز لتجميع املهاجرين غير الشرعيين،-2 

، حاولت الدول ألاوروبية باقتراح من الانسانيةتعرضت هذه املراكز النتقادات العديد من املنظمات 

 من هذه الدول.و تم 
ً
أملانيا نقل هذه املعسكرات إلى دول الشمال إلافريقي لكن الفكرة لم تلقى قبوال

املهاجر من حيث أتى وتشير إلاحصائيات إلى أن من عشرة آالف إلى ثالثين ألف الترحيل، وهو يعني إرجاع 

 إلى إحصاءات منظمات غير حكومية.
ً
 لقوا حتفهم أثناء محاوالتهم العبور إلى أوروبا وذلك استنادا

ت األاوروبي سياسة تعاون مع دول الشمال إلافريقي عبر إبرام اتفاقي الاتحادحيث أرس ى  الاتفاق ألامني-6 

ثنائية من أجل املكافحة وذلك عبر الدعم اللوجستي وتنظيم الدوريات املشتركة ولكنها تظل محدودة 

 ولم تقدم الحل املناسب من أجل وقف تيار الهجرة.

لقد نفذت الدول ألاوروبية املتعاونة سلسلة من إلاجراءات التي تهدف إلى تعزيز وتأمين  تشديد الحراسة:-0 

حدودها عبر إقامة املراكز الالكترونية للمراقبة وبناء جدار حدودي بعلو ستة أمتار الحراسة والحماية ل

 مجهز برادارات وأجهزة رؤية ليلية "املشروع الاسباني" .

تعنى بحراسة الحدود ال  0332"فرونتكس" بداية من عام  إنشاء وكالة متخصصة لحراسة الحدود-4 

 ملهاجرين عبر تنسيق عمليات مشتركة لدولها ألاعضاء.سيما سواحل املتوسط وتعمل على وقف تدفق ا

 ألاوروبي. الاتحادإضافة إلى املعالجات ألامنية الوارد ذكرها تبنى 

http://www.immig-us.com/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
http://www.immig-us.com/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
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بنك املعلومات ألاوروبي الذي سيراقب تحركات ألاجانب في أوروبا حيث  -أهمها القيام بإجراءات أخرى  -5 

 لسهولة التتبع فيما بعد.يتم أخذ بياناتهم بما فيها بصمات ألاصابع والعين 

إن ألاسباب التي تقود الفرد للهجرة كثيرة، ومع أن الضوء يسلط الضوء في معظم ألاحيان على الظروف 

ة إال أن هذا ليس هو السبب الرئيس لنسبة من املهاجرين العرب وألافارقة. إذ ينتمي الفرد الذي الاقتصادي

أغلبهم لم يتخذ نفس القرار مما يعني أن الذي يتخذ قرار الهجرة يتخذ قرار الهجرة إلى فئة من أبناء مجتمعه 

له خصائص تختلف عن التي تميز الفئة الاجتماعية املنتمي لها. قد يهاجر الفرد ألاعزب وقد يهاجر املتزوج . 

ينتمي كل منهما ألسرة ، ونادرا ما يصطحب ألاعزب عضوا من أسرته، بينما يصطحب بعض املتزوجين أعضاء 

سرة الصغيرة. وعموما سواء رافقت ألاسرة املهاجر أو لم ترافقه فإنها تواجه كما هائال من املشكالت في البالد ألا 

املصدرة للهجرة وأخرى في البالد املستقبلة لها . البعض يهاجر بالطرق القانونية بينما يضطر البعض إلى 

. ت املهاجرين غير الشرعيين أكثر تعقيداأساليب غير قانونية. ومع أن بعض املشكالت مشتركة فإن مشكال 

ويتعرض املهاجر العربي وألافريقي إلى أوربا أو الواليات املتحدة ألامريكية لصعوبات التكيف مع البيئة 

الجديدة   والتعرض للبطالة والعيش في العشوائيات ، ومواجهة مظاهر التعصب والتطرف والتميز العنصري. 

 ة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.وقد ازدادت هذه الصعوبات شد

 

كما تتأثر بظاهرة الهجرة البناءات املجتمعية واملؤسساتية في البالد املصدرة للهجرة وفي البالد املستقبلة لها. 

لعل ألاسرة في البالد املصدرة للهجرة أول املؤسسات الاجتماعية التي تتأثر بالهجرة حيث تتغير وظائفها نتيجة 

وما يتبع ذلك من تولى الزوجة رئاسة ألاسرة، الى تداعيات هذا الوضع على تربية ألابناء  غياب رئيسها،

والعالقات الاجتماعية مع بقية ألاقارب. تؤثر الهجرة على قوة العمل في البالد املصدرة حيث تنخفض نسبة 

ذه الخسارة ر آلاثار السلبية لهألايدي العاملة الشابة، والخبرات الفنية واملهنية املكونة لهجرة ألادمغة. وتستم

لسنوات طويلة خصوصا وأنها تتسبب في استمرار النزيف حيث يساعد املهاجر هجرة قريب أو صديق ، 

 ويتشجع آخرون على اتخاذ نفس القرار.

-: 
ً
املهاجرين غير و تعتبر الجرائم ألاخالقية من أبرز الجرائم التي يرتكبها بعض املتسللين  الجرائم ألاخالقية: أوال

الشرعيين، وتتمثل هذه الجرائم في ترويج املسكرات واملخدرات وممارسة الدعارة واملجون ومن ضمن الجرائم 

 ألاخالقية ما يلي:

o  ترويج املخدرات: ومن بين الجرائم الشائعة بين مهاجري القرن إلافريقي غير الشرعيين داخل الدول

، حيث يقوم البعض ممن أمتهن هذا النوع من الجريمة بترويج املستقبلة ممارسة ترويج وبيع املخدرات

بضاعتهم من خالل وسطاء من جنسيات مختلفة. وقد أسفرت الحمالت ألامنية على العديد من ألاحياء و 

 أوكار الدعارة وبيع الخمور وأوكار الحشيش واملخدرات في بلدان مثل الخليج العربي.

o :الجريمة يعد من أقل الجرائم التي يمارسها املتخلفون إال أنها بدأت بالرغم من أن هذا النمط من  الخطف

تظهر في بعض ألاحياء الخاصة بهم حيث يقوم بعض املهاجرين  بجرائم مثل الاغتصاب والاختطاف وفعل 

الفاحشة بالقوة ببعض النساء أو القصر من ألاطفال .ويعد هذا النمط من الجريمة رغم محدوديته في 
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إال انه من املؤشرات الهامة في خطورة  املهاجرين  واملتخلفين عن العودة كما يحصل في  الوقت الراهن

 السعودية على ألامن الوطني خاصة الذين ينتمون لجنسيات افريقية.

o  :من بين الجرائم التي يمارسها املتخلفون جرائم التزوير حيث أن ذلك يساعدهم على التزييف والتزوير

ممكنة، وقد أوضح تقرير أن الحملة ألامنية على املتخلفين في حي املنصور بمكة املكرمة البقاء أطول مدة 

قد أسفرت عن القبض على العديد من املزورين واملزيفين الذين يحترفون تزييف العمالت وتزوير 

 بأن هذه الجرائم تكثر لدى جنسيات أسيوية وأفريقية .
ً
  إلاقامات، علما

حيث تثير قضية الهجرة   من آلاثار الاجتماعية الخطيرة واملتعددة، امشكلة الاندماج -الاجتماعية :آلاثار -ثانيا: 

عامة مشكلة اندماج لدى املهاجرين حيث تواجههم صعوبات معقدة في التكيف مع مجتمعهم الجديد في الدول 

 املهاجرين السند القانوني املستقبلة، ويزداد ألامر صعوبة مع مشكلة الهجرة غير الشرعية، حيث ال يحمل

لوجودهم في الدولة املستقبلة، وينظر لهم املجتمع على أنهم لصوص أو متطرفين، ويساعد في تفاقم هذه 

املشكلة التناول إلاعالمي لهؤالء املهاجرين، خاصة في الدول ألاوروبية فيشيع عنهم صورة عامة سيئة تحول دون 

، حيث يتم الخلط بين الهجرة وإلاجرام والتطرف خاصة للمهاجرين تواصلهم مع مجتمعات الدولة املستقبلة

 ذوي ألاصول العربية وإلاسالمية".

: 
ً
تتمثل آلاثار الصحية املرتبطة بتسلل املهاجرين غير الشرعيين في قيامهم ببعض  آلاثار الصحية:-ثالثا

 ى أنفسهم، بل تتجاوزهم إلىاملمارسات التي تؤدي إلى أضرار صحية في غاية الخطورة ال يقتصر خطرها عل

 معدية من 
ً
املجتمع املحيط بهم، وربما يتجاوز ذلك إلى كافة أنحاء املجتمع خاصة أولئك الذين يحملون أمراضا

ألامراض الجنسية :أبرز مثال على ذلك ألامراض الجنسية، حيث تشير -بالدهم، ومن ضمن آلاثار الصحية 

 رسن الدعارة قي تلك ألاحياء مصابات بأمراض جنسية.التقارير إلى أن بعض النساء الالتي يما

: آلاثار  
ً
 ة املرتبطة بمشكلة املهاجرين غير الشرعيين أهمية من حيثالاقتصاديال تقل آلاثار  ة:الاقتصاديرابعا

خطورتها على ألامن الوطني عن بقية ألابعاد وهذه آلاثار كما يلي: التكلفة املالية الكبيرة للتعامل مع الهجرة غر 

 الالشرعية: من خالل تتبع التقارير املنشورة املرتبطة بمشكلة الهجرة غبر الشرعية يتضح أن هذه املشكلة 

 وتتمثل  ةالاقتصادييقتصر تأثيرها على النواحي الاجتماعية وألامنية للمجتمع؛ بل يتجاوزها إلى النواحي 
ً
أيضا

 بحجزهم وانتهاء 
ً
هذه التكلفة في أن الدولة تتكبد الكثير من املبالغ املالية بدءا من القبض على املتخلفين ومرورا

كون قيمة التذاكر، كما أنه وألسباب إنسانية يتم توفير السكن بترحيل الكثير منهم على حسابها ألنهم ال يمل

 للمحتجزين منهم حلى يتم ترحيلهم، ونظرا لإلجراءات العديدة التي يجب اتخاذها حتى يتم 
ً
والطعام غالبا

الترحيل مثل التنسيق مع السفارات، وشركات الطيران والسفن، فإن ذلك يكلف الكثير من ألاموال التي تصرف 

ا الشأن.، أما البعد ألاخر فيتمثل في املنافسة الحقيقية للمهاجرين للعمالة النظامية، حيث إن املهاجر في هذ

 ما يرض ى بمبالغ زهيدة من ألاجر للقيام بأي عمل يطلب منه قد ال يرض ى العامل املقيم بطريقة نظامية 
ً
غالبا

خطورة عن املشكلة ألاولى.وفي املقابل ال القيام به بأقل من ضعفي ألاجر وهو ما يوجد مشكلة أخرى ال تقل 

يدرك املواطن  خطورة القيام باستخدامها هؤالء، فقد يكون منهم املجرم أو املصاب بمرض معدي، ومنهم من 

يمارس أعمال ليست من نخصصه ودون سابق دراية بها، ولكنه يقنع رب العمل بقدرته على ممارستها، وهذا قد 

  90تماعية، وتعتبر مخالفة يقوم بها بعض ضعاف النفوس منى املواطنين .يؤدي إلى مشكالت أمنية واج
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 : 
ً
شرعيين ة للمهاجرين غير الالاقتصاديومن بين آلاثار  التحويالت العاملية للمهاجرين غير الشرعيين:خامسا

هو قيامهم بتحويل مبالغ مالية ضخمة نتيجة قيام بعض منهم بأعمال غير مشروعة، والتي تدر مبالغ كبيرة إلى 

 على الوضع 
ً
عدة بلدان في غفلة من الجهات الرسمية عن طريق مقيمين نظاميين، وبالتالي فإن ذلك ينعكس سلبا

 املحلي. الاقتصادي

: آلاثار  
ً
 بان ارتفاع نسبة املتخلفين  ألامنية: سادسا

ً
ولقد اتضح من ألاحداث ألامنية التي تنشرها الصحف يوميا

 وبالتالي تحاول أن تعوض فترة التعطيل من خالل 
ً
أدى إلى تفاقم املشكلة ألامنية، وباألخص التي ال تجد عمال

 الجرائم ألاخالقية
ً
  90والجنسية. الكسب السريع غير املشروع وارتكاب الجرائم خصوصا

ولي  ،بل يكون نتيجة سياسة وتنسيق د إن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية ال يتم ببساطه كما يتصور البعض

من كافة ألاطراف آخذة بعين الاعتبار وضع خطط أمنيه واستراتيجيه وقانونيه وإعالميه  ملعالجة هذه الظاهرة 

 على أن تأخذ الخطة الاعتبارات التالية: 

املنظمات الدولية الدعم للحكومات في العالم الثالث والدول الفقيرة واملؤسسات البحثية والخبراء في تقديم -9

استخدام ألادوات املتاحة والبيانات الالزمة للتنبؤ باتجاهات الهجرة والقوى املحركة لها، وذلك بغرض توفير 

 دعم قائم على أدلة لوضع أسس صحيحة ملعالجة هذه الظاهرة.

ء شبكات لتبادل الباحثين والعلماء في مجال الهجرة بين دول املنشأ واملقصد، وإشراك املنظمات الدولية إنشا –0

 واملنظمات غير الحكومية فيها.

 معرفة متطلبات دول املقصد من الخبرات الالزمة لسد النقص في الكفاءات والقطاعات املطلوب عمالة لها. –0 

مني والقضائي والتشريعي بين دول املصدر ودول املقصد، وفي إطار الاحترام تعزيز آليات التعاون الفني وألا  –2 

 الكامل لحقوق املهاجرين.

تعزيز إمكانيات ضبط الحدود البرية والبحرية ملواجهة جماعات الهجرة غير النظامية على الحدود بين الدول  –2 

 . تيةاالاستخبار وتبادل املعلومات 

زارات املعنية في دول املنشاء لتنفيذ مشروع حمالت إعالمية لتوعية الشباب بمخاطر التعاون املشترك بين الو  –2

الهجرة غير النظامية بهدف الحد من ظهور. حاالت الهجرة غير النظامية وتقليل مخاطرها والتأثير بصورة 

 ايجابية على اختيارات الشباب لفرص الهجرة وتحقيق فهم أفضل لحقائق الهجرة.

 الخاتمة :

إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تحّولت إلى مشكلة دولية، وحرب مفتوحة بين املهاجرين املغامرين ومافيا  

التهريب من جهة، وبين أوروبا وحلفائها من الدول إلافريقية التي يقدم منها املهاجرون، أو يمرون عبر أراضيها، 

 من أن تواجهها ترسانة
ً
أمنية،.إن ألامر يحتاج إلى نوع من التعامل إلايجابي،  أصبح من الواضح أنها أكبر حجما

لحل املشكلة . فإن موضوع الهجرة غير الشرعية على اختالف مسمياتها يأخذ أهميته الواسعة في آلاونة ألاخيرة 

 لالتحاد ألاوروبي فهو يثبت وجوده على كل ألاصعدة خاصة بعد التقائه مع تعاريف )إلارهاب( 
ً
ويشكل هاجسا
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 التي ر 
ً
بطت في أجزاء كبيرة مع هذه املجموعات. وإن الحل املطروح آلان يطغى عليه الجانب ألامني وال يشكل حال

 للمشكلة، إذ ال شك أن حكومات الدول التي ينطلق منها املهاجرون تتحمل املسؤولية عن مأساتهم، إن 
ً
ناجعا

تها هي من ألاسباب الكامنة وراء هذه ملجتمعا الاستقرارعجزها عن تحقيق التنمية وتأمين العيش الكريم و 

الهجرة ومع ذلك فإن هذه الدول ليست وحدها من يتحمل ذلك. فهذا ألامر يحتاج إلى دراسة واعية متأنية 

لجذور هذه املشكلة وإيجاد الحلول املمكنة والناجعة ملعالجة هذه الظاهرة وخلق وتطوير برامج تنموية في الدول 

وتمكينهم من فرص عمل وكذلك يتطلب وضع استراتيجيات على مدى بعيد ملعالجة  التي يأتي منها املهاجرون

 هذه الظاهرة 

 قائمة املراجع:- .2

a. مصر   حمدي شعبان : الهجرة غير املشروعة الضرورة و الحاجة ، مركز إلاعالم ألامني ، أكاديمة الشرطة ،

 32،ص 0330، 

دمحم أعبيد. الزنتاني ابراهيم الزنتاني جامعة سبها ،املكتب -0  ، الهجرة غير الشرعية و املشكالت إلاجتماعية ، .0

 920، ص 0332العربي للحديث ، إلاسكندرية ، 

، 0331 .-0 فاروق عبد الحميد الشهاوي الهجرة غير الشرعية،رؤيا مستقبلية،دار الفكر العربي،إلاسكندرية .0

 92ص

املتوسط:تداعيات و آليات مكافحتها ، كلية العلوم دخالة مسعود: واقع الهجرة غير الشرعية في حوض  .2

، مقال منشور في املجلة الجزائرية للسياسات العامة -0السياسية و العالقات الدولية ، جامعة قسنطينة 

 .902، ص 0392، أكتوبر ،  32، العدد 

ة في الهجرة السري ألاخضر عمر الدهيمي ، التجارب العربية في مكافحة الهجرة الغير املشروعة: دراسة حول  .2

الجزائر، بحث مقدم في ملتقى دولي حول: آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية،جامعة نايف العربية للعلوم 

  .2،ص0393أفريل  32ألامنية، اململكة العربية السعودية،

2. https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 7 .01مرجع سبق ذكره، ص مستقبلية،رؤيا  فاروق عبد الحميد الشهاوي ، الهجرة غير الشرعية، .2

، ترجمة الدكتور فايز الصباغ، بيروت، مركز دراسات الوحدة علم الاجتماع (،0332غدنز، أنطوني، ) .2

 الطبعة ألاولى. العربية،

، 9101-9191(، الهجرة ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين 9121زوزو، عبد الحميد، ) .1

 الوطنية للكتاب.الجزائر، املؤسسة 

، ترجمة الدكتور فايز الصباغ، بيروت، مركز دراسات الوحدة علم الاجتماع (،0332غدنز، أنطوني. ) .93

 .009العربية، الطبعة ألاولى، ص. 

99. - Poinsot, M. (2009), « L’héritage de Sayad », in Hommes & Migration, n° 1278, p. 1. 

90. 12- Sayad, A. (1999), La double absence, Paris, du Seuil, p. 56. 

 (.http://www.almowalten.netم، 0390)تقرير عن وزارة العدل، جريدة املواطن إلالكترونية، - .90
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 الباحث ألاول: د. أحمد علي العماد 

 مدير مركز دراسات الهجرة واللجوء

 اليمن - أستاذ القانون الدولي العام املساعد

 دمحم عبدالقادر القادري فارس الباحث الثاني: د. 

 اليمن - عضو هيئة تدريس في جامعة صنعاء

 (الجامعية الدراسية املقررات في تناولها وأهمية اللجوء ظاهرة)
 

 :امللخص
 

تناولت الدراسة موضوع ظاهرة اللجوء وأهمية تناولها ضمن املقررات الدراسية الجامعية، ملا يثيره هذا املوضوع من 

ما هو املركز القانوني لالجئ، ومدى اهتمام املؤسسات التعليمية بهذه الظاهرة، حيث ُيعد اللجوء  تساؤالت عدة أهمها:

 في ظل الوضع الراهن الذي وصلت فيه أعداد الالجئين حول العالم إلى أرقام 
ً
من املوضوعات ذات ألاهمية خصوصا

الدراسة إلى تناول النظام القانوني للجوء قياسية، وهذا يتطلب اهتمام املؤسسات التعليمية بالظاهرة، وقد هدفت 

 في ذلك املنهج الوصفي 
ً
وضرورة تضمين الجامعات قضايا اللجوء ضمن مقرراتها الدراسية، من خالل مبحثين. مستخدما

وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج والتوصيات أبرزها عدم شمول املقررات الدراسية في كلية الشريعة  والتحليلي.

 على مخرجات الدراسات العليا بعدم وجود أي دراسة قانونية والقانون 
ً
ملفاهيم القانون الدولي للجوء مما انعكس سلبا

لظاهرة اللجوء في اليمن. لذلك أوصت الدراسة بضرورة تدريس مفاهيم القانون الدولي للجوء في كلية الشريعة والقانون 

 ى أن تشكل لجنة أكاديمية لجمع هذه املفاهيم وتحديدها.كمادة مستقلة أو ضمن مفردات مواد القانون العام، عل
 

 
   نبذة تعريفية عن الباحث:

 

م 0392م في الجانب إلاداري، وفي العام 9112دكتوراه في القانون الخاص، بداية العمل في الجامعة كان في العام  د. فارس دمحم القادري:

 ثم
ً
 للعديد من البرامج ألاكاديمية. احاضر لعدة مواد  انتقلت إلى الكادر ألاكاديمي في الجامعة، محاضرا

ً
 ومقيما

ً
 ومراجعا

ً
 وموصفا

ً
معدا

منها مادة مناهج البحث العلمي ومادة حقوق إلانسان في اليمن ومادة املدخل لدراسة علم القانون ومادتي القانون التجاري والتحكيم 

، عضو مجلس إدارة مركز الدراسات التجاري، نائب مدير عام الدراسات العليا ثم مدير عام البحث 
ً
العلمي جامعة صنعاء سابقا

والاستشارات القانونية والتحكيم، وعضو مجلس إدارة مركز دراسات الهجرة والالجئين جامعة صنعاء، أنجزت خمسة أبحاث علمية، 

ات إعداد البحث العلمي" وكتاب وألفت خمسة كتب هي كتاب "املدخل لدراسة علم القانون" وكتاب "دليل الباحث في منهجية وإجراء

"شرح القانون التجاري اليمني" وكتاب "مصادر الالتزام" وكتاب "أحكام الالتزام" وكتابان تحت الطباعة هما: كتاب "التحكيم التجاري 

 الدولي" وكتاب "شرح قانون الشركات التجارية اليمني" مناقش ومحكم للعديد من الرسائل العلمية
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   املقدمة : 

ساعد تطور الحياة في تكون املجتمعات البشرية وتعددها، وهذا التعدد ساهم في تنوع العالقات بين هذه      

املجتمعات، ومع مرور الزمن لم يبقى الحال على حالة، حيث نشبت الصراعات بين تلك املجتمعات، ودون شك 

 عن 
ً
 اللجوء.فإن نتائج هذه الصراعات هو تغلب ألاقوى وفرار الضعفاء بحثا

ً
 أماكن آمنة. وهو ما يعرف حاليا

وقد رتبت الاتفاقيات الدولية حقوق وواجبات لالجئ تلتزم دولة امللجأ بتنفيذها، كما يلتزم املجتمع الدولي في 

املساهمة بتحمل ألاعباء الناتجة عن اللجوء، ومن املعلوم أن اليمن منذ ما يقارب أربعة عقود تستقبل ماليين 

 عليها سواء في تنفيذ التزامات
ً
ها أو الحصول على حقوقها ويعود ذلك النعدام الوعي في الالجئين. مما أثر سلبا

املجتمع وقصور ذلك لدى قيادة املسئولين في الدولة لندرة مخرجات التعليم املرتبطة باالتفاقيات الدولية وعلى 

 وجه الخصوص الاتفاقيات املتعلقة بالالجئين. 

عد ألاقسام العلمية بالجامعات ركيزة التعليم الجامعي   
ُ
من خالل ما تقدم بمخرجاتها من رجال املستقبل  حيث ت

وتكتسب بموجبها الجامعات مكانتها العلمية املرموقة بين املؤسسات التعليمية. فالتعليم العالي يكتسب قوته من 

 خالل تميز ألاقسام العلمية في تطوير مواد برامجها الدراسية والتدريب العملي.

 أسباب اختيار املوضوع:

 لالجئين إلى اليمن.تزايد أعداد ا 

 .عد جزء من اختصاص مركز دراسات الهجرة واللجوء
ُ
 ت

 .عدم تناول الظاهرة ضمن املقررات الدراسية في الجامعة 

 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في تبيين أوجه قصور دور املؤسسات التعليمية في أداء مهامها التعليمية وخدمة املجتمع 

 اللجوء وحقوق الالجئ وواجباته، وما يترتب على املجتمع الدولي من التزامات.  وبناء الوعي لديه بظاهرة

 مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة في استفحال ظاهرة اللجوء وعدم وجود دراسات علمية في جامعة صنعاء تدرس الظاهرة 

 من جوانبها املختلفة. 

 أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى: 

 للجوء والوضع القانوني لالجئ.دراسة ماهية ا 

  .إظهار دور الجامعة في تناول ظاهرة اللجوء 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  444  - 

 .دراسة إمكانية إدراج مفردات ومفاهيم القانون الدولي للجوء ضمن املواد الدراسية في الجامعة 

 املنهج الوصفي والتحليلي. منهج الدراسة:

 هيكل الدراسة:

 النحو الاتي:سيتم تناول هذه الدراسة من خالل مبحثين على 

 املبحث ألاول: ماهية اللجوء واملركز القانوني لالجئ

 املبحث الثاني: مدى إمكانية إدراج أحكام القانون الدولي للجوء ضمن املقررات الدراسية،  

 ماهية اللجوء واملركز القانوني لالجئ:  املبحث ألاول 

التنظيم لكنها قديمة قدم التاريخ، فهذه الظاهرة ظاهرة اللجوء بمفاهيمها املختلفة ظاهرة حديثة من حيث 

مرتبطة بغريزة الخوف على الحياة، هذا الخوف متى سكن في النفس فإنه يولد الرغبة في الهروب من الخطر الذي 

يهدد الحياة والبحث عن مكان آمن يأمن فيه الشخص على نفسه من خالل اللجوء إلى دولة أخرى. وهنا تثور 

هية اللجوء من حيث تعريفه ومراحل تطوره وأنواعه وأسبابه، وهو ما سنجيب عليه من خالل أسئلة عدة عن ما

 املطلبين آلاتيين:

 ماهية اللجوء:  املطلب ألاول 

: مفهوم اللجوء:
ً
 أوال

 اللجوء في اللغة: 

 من اضطهاد أو حرب 
ً
 .أو مجاعةوعرف املعجم الوسيط الالجئ بأنه: جمع الجئون، وهو من الذ بغير وطنه فرارا

 مفهوم الالجئ وفق الاتفاقيات الدولية:

م الالجئ بأنه: 9122م الخاصة بالالجئين بصيغتها املعدلة في بروتوكول عام 9129عرفت املادة ألاولى من اتفاقية 

"كل شخص يوجد، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه 

ماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف، أن إلى فئة اجت

يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص ال يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته املعتادة السابق بنتيجة مثل 

 بلد".تلك ألاحداث وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك ال

م، 93/90/9122كما ورد مفهوم "الالجئ" بشكل عام ألي فرد في إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان الصادر بتاريخ 

 ( منه على:92حيث نصت املادة )
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 من الاضطهاد. .9
ً
 لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بالد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا

ائم غير سياسية أو ألعمال تناقض أغراض ألامم املتحدة ال ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جر  .0

 ومبادئه.

 كان دينه أو 
ً
من خالل النص السابق يالحظ أنه جاء بصيغة عامة، حيث منح كل فرد حق اللجوء إلى بلد آخر أيا

 أسباب اللجوء في الهروب من الاضطهاد مع أن أسباب اللجوء كثيرة. كما يالحظ أن 
ً
جنسه أو موطنه، محددا

( من املادة السابقة ضيقت نطاق أسباب الاستبعاد من حق اللجوء حيث حصرها في أمرين هما: من 0الفقرة )

 تم تقديمه للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو ألعمال تناقض أغراض ألامم املتحدة ومبادئها.

 من الا 
ً
 ة.ضطهاد أو عدم الحمايوبذلك يمكن تعريف الالجئ بأنه: الشخص الذي يفر من بلده إلى بلد آخر خوفا

 ما هي الحماية؟

 لهذه ألاحكام، إال أنه قد تحدث صراعات أو 
ً
ألاصل أن تلتزم الدول بتطبيق قوانينها بهدف حماية مواطنيها وفقا

حروب أهلية أو تولي الحكم أنظمة استبدادية ينتج عنها عجز بعض الدول عن تقديم الحماية، مما يضطر كثير 

رار من بلدانهم إلى بلد آخر، ويتم تصنيفهم كالجئين. حيث يقض ي حق اللجوء منح الافراد الذين من ألافراد إلى الف

 ألنهم لم يعودوا يتمتعون بحماية حكوماتهم، فإن املجتمع الدولي 
ً
يتعرضون لالضطهاد حق الحماية، ونظرا

 يضطلع بهذا الدور، حيث تصبح حقوقه محمية من قبل سلطات أخرى ذات سيادة.

 ذي يحمي الالجئين؟من ال

عد البلدان الـ 
ُ
على نطاق العالم،  901تقع على عاتق الدول املضيفة بصفة أساسية، مسؤولية حماية الالجئين. وت

م ومنها اليمن، ملزمة بتنفيذ أحكامها. وتتولى املفوضية السامية لألمم املتحدة 9129التي وقعت على اتفاقية 

مراقبة ذلك، وتتدخل حسب الاقتضاء لضمان منح الالجئين الفعليين  م9123لشؤون لالجئين التي أنشأت عام 

اللجوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان يخش ى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر. وتساهم املفوضية في عملية 

ات ععودة الالجئين الاختيارية إلى أوطانهم )العودة الطوعية( إن أمكن ذلك، أو من خالل الاندماج في املجتم

 املستقبلية أو إعادة توطينهم في دول أخرى.

: تطور مفهوم الالجئ:
ً
 ثانيا

عد ظاهرة اللجوء ظاهرة إنسانية أبدية نشأت مع بدء حياة إلانسان، واستمرت على مر الزمان، وستستمر طاملا 
ُ
ت

تفاقية في الا استمرت انتهاكات حقوق الانسان ألاساسية، لقد تطور مفهوم الالجئ حتى وصل إلى ما هو عليه

 الخاصة بالالجئين.
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 بلجوء الشخص إلى الاماكن املنيعة كالجبال واملغارات لالحتماء من السيول والحيوانات 
ً
حيث بدأ اللجوء قديما

صصت أماكن مقدسة دينية أطلق عليها ملجأ إليواء الالجئين، 
ُ
املفترسة، وفي مرحلة الحقة لتطور املجتمعات خ

حق امللجأ" أي املكان املحمي كامتياز لتلك ألاماكن وأصبح بموجب هذا الحق منع ثم ظهرت بعد ذلك عبارة "

 مطاردة كل من يلجأ إليها.

 للمستضعفين ومن يرتكبون 
ً
وقد أظهرت بعض النقوش الفرعونية أن حق اللجوء كان يمنحه امللك شخصيا

كان الاغريق يستضيفوا الالجئين كذلك )(. جرائم عن طريق الخطأ ومن عليهم ديون مالية لغير خزينة الدولة

ويمنحوهم مالجئ متطورة ألنهم يؤمنون بضرورة احترام املالجئ العتقادهم أن الشخص بمجرد لجوئه إلى املعبد 

 ويعامل كالجئ طاملا بقي في املعبد. أما الرومان 
ً
يتطهر مما ارتكب من جرائم لذلك يمنع مالحقته باعتباره مجرما

 ذلك فقد كانوا يعدون عدم احترام الالجئين جريمة عقوبتها املوت.فقد ذهبوا إلى ابعد من 

وفي القرون الوسطى انتشرت مبادئ الدين املسيحي وكان لذلك أثره في تطور مبدأ اللجوء ومنح حقوق لالجئين، 

 حيث ظهر نظام "الشفاعة" هذا النظام يمنح الفرصة لرجال الدين للتدخل لدى الحاكم ليعفو عن املذنبين من

الالجئين أو ليخفف عقوباتهم، كما أن الكنيسة تضمن سالمة وحماية الالجئين حتى صدور قرار الحاكم. وفي 

 هذه املرحلة صدرت قوانين عدة تهدف إلى تنظيم أوضاع الالجئين في الكنائس.

أ التعاون بين دواثناء حدوث الثورة الصناعية والنهضة ألاوروبية تطور املفهوم القانوني الدولي لالجئين، حيث ب

الدول ملكافحة الجريمة وعقدت الاتفاقيات املتعلقة بتسليم املجرمين من الالجئين دون التمييز بين املجرم 

 جديد ملفهوم 
ً
 قانونيا

ً
 وتنظيما

ً
السياس ي واملجرم العادي، وبعد انتهاء الحرب العاملية الثانية شهد العالم تطورا

 الالجئ

من الشيم العربية الاصيلة، حيث كانت اجارة امللهوف والنجدة من الاخالق التي تميز وُيعد حق امللجأ أو الجوار   

 بها العرب واملسلمين، وقد كان العرب يستقبلون الالجئين ويكرموهم.

 كان عرقهم أو     
ً
أن الاسالم يوجب على الدول املضيفة لالجئين، رعايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية كريمة أيا

حق اللجوء في إلاسالم ال يقتصر على املسلمين فقط حيث الزم الدولة بمنح حق اللجوء حتى لو كان  دينهم، فمنح

  الالجئ غير مسلم، وهذا يتوافق مع قواعد القانون الدولي إلانساني

   
ً
 واضحا

ً
ول لجوء تم في تاريخ أل لقد مثلت هجرة املسلمين ألاولى إلى الحبشة ثم هجرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى املدينة مثاال

الاسالم بسبب ضعف املسلمين في ذلك الوقت وملا القوه من اضطهاد في مكة من قبل قبيلة قريش. ألامر الذي 

تولد معه الخوف على حياتهم فأمرهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالهجرة إلى الحبشة، وبذلك كانت الحبشة أول مالذ )ملجأ( 

مان( وهذا من قواعد القانون الدولي أن يكون اللجوء إلى بلد يأمن فيه الالجئ. وذلك أمن منحوا فيه )ألامن وألا 

 ما تم في هجرته ملسو هيلع هللا ىلص إلى املدينة املنورة.
ً
 أيضا
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وعندما ذهب وفد من قريش إلى ملك الحبشة إلقناعه بتسليمهم من لجأ إليه من املسلمين )تسليم الالجئين(   

)النجاش ي( رفض تسليمهم وهذا يمثل مبدأ من مبادئ القانون الدولي لالجئين هو مبدأ عدم  إال أن ملك الحبشة

 تسليم الالجئين السياسيين إلى دولة قد يتعرضون فيها لالضطهاد حتى لو كانت بلدهم الاصلية.

نة وهذا يمثل مبدأ آخر من املديوبعد هجرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى املدينة عاد املهاجرين الذين كانوا في الحبشة إلى 

 مبادئ القانون الدولي لالجئين وهو مبدأ العودة الطوعية إلى الوطن.

ة وهنا يمكننا القول إن هجرة املسلمين إلى الحبشة وهجرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى املدينة يمكن اعتبارهما مصادر تاريخي

قول إن مبادئ القانون الدولي لالجئين تم تطبيقها من قبل ومادية إليجاد قانون وطني للجوء. كما يمكن ال

 املسلمين قبل أكثر من أربعة عشر قرن.

عد حدث فارق في التاريخ إلاسالمي، هذا الحدث يستدعي 
ُ
إن حادثة الهجرة النبوية الشريفة إلى املدينة املنورة ت

عد آلان من مبادئ وقواعد القانون الدو 
ُ
 لي لالجئين. تدريس ما تضمنه من مبادئ ت

: أنواع اللجوء:
ً
 ثالثا

 يكون الدافع في هذا النوع من اللجوء  اللجوء الفردي:
ً
هذا النوع يمثل البدايات ألاولى لفكرة اللجوء، وعادة

 ارتكاب الشخص جريمة عادية كالقتل.

هذا النوع من اللجوء ظهر بسبب أن الالجئ في الغالب يكون من أصحاب الكفاءات العلمية التي  اللجوء العائلي:

 ال تستطيع الانفصال عن العائلة، أو نتيجة لخوف الالجئ من تعرض أفراد عائلته إلجراءات تعسفية في بلده.

 ية بالفرار من بلدانها واللجوءاللجوء الجماعي: نتيجة الحروب أو العدوان أو الاحتالل، حيث تقوم مجاميع بشر 

 ما تكون دول مجاورة أو قريبة للبلد ألام، مثال ذلك اللجوء الجماعي من الصومال إلى اليمن.
ً
 إلى دول أخرى، غالبا

نتيجة اختالف بعض ألاشخاص في أفكارهم وتوجهاتهم السياسية مع ألانظمة الحاكمة، ما  اللجوء السياس ي:

أجنبية أو إلى احدى سفاراتها في الخارج أو إلى احدى سفنها أو طائراتها. مثال اللجوء إلى يؤدي إلى اللجوء إلى دولة 

 فرنسا وبريطانيا، كذلك من الدول العربية مصر التي استقبلت الكثير من الالجئين السياسيين العرب.

ه عدم اهتمامهم هذا النوع من اللجوء ظهر في أواخر القرن العشرين ويغلب على افراد اللجوء إلانساني:

بالسياسة لذلك تم تسميته "لجوء انساني"، حتى ال يكون الالجئ في وضع قد يؤثر على أفراد عائلته التي تبقى في 

 بلده من مالحقة السلطة.

 وهو اللجوء نتيجة التعرض لالضطهاد بسبب الدين.  اللجوء الديني:
ً
 كان قديما
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اخ كالتصحر والفيضانات وارتفاع مستويات مياه البحار هذا نوع جديد نتيجة تغير املن اللجوء البيئي:

والعواصف. حيث أظهرت الدراسة التي أعدها معهد البيئة وألامن البشري التابع لجامعة ألامم املتحدة "إن 

التصحر وارتفاع مستويات املياه في البحار والفيضانات والعواصف املرتبطة بتغير املناخ ربما تؤدي إلى لجوء 

من البشر"، ودعا املعهد إلى الاعتراف بأن "الالجئين البيئيين" سيحتاجون إلى تقديم املساعدات إلانسانية  املاليين

 مثل الالجئين السياسيين الذين يفّرون من الاضطهاد في بلدانهم
ً
  كالغذاء واملأوى والرعاية الطبية وغير ذلك تماما

 ويتعلق بظاهر  اللجوء الجنس ي:
ً
ة "املثليين" وهذه الظاهرة محرمة في إلاسالم لذلك يلجئ هذا النوع ظهر مؤخرا

بعض الشواذ إلى املجتمعات الغربية التي تعتبرها حاالت تستحق الحماية، لذا نرى أن هؤالء قد تم تسهيل لجوئهم 

 إلى البلدان الغربية. مع العلم أن هناك من يلجأ تحت هذا النوع ملجرد الحصول على اللجوء فقط.

: أسب
ً
 اب اللجوء: هناك أسباب عدة تؤدي إلى اللجوء لعل أهمها ما يلي:رابعا

 هو حالة نفسية تؤدي بالشخص للهروب إلى مكان آخر يشعر فيه باألمان. الخوف:

 فيكفي خشية وقوعه،  الاضطهاد:
ً
هو الظلم والقهر والجور على الشخص، وال يشترط وقوع الاضطهاد فعليا

( من اتفاقية 0/أ/9ألي شخص ينطبق عليه تعريف الالجئ وفق املادة ) وبصورة عامة تمنح الدول حق اللجوء

م. إال أن املالحظ أنه ال يوجد تحديد دقيق ملعنى الاضطهاد وهذا يفتح املجال لالجتهاد في التفسير، وذلك 9129

الضطهاد للتحديد املقصود باالضطهاد، وألادلة التي تبين أن الخوف له ما يبرره، وكيف يمكن تحديد ألاسباب 

 )العرق، الدين، الجنسية، الانتماء ملجموعة اجتماعية معينة أو ذات رأي سياس ي(. 

سواء الداخلية كالنزاعات املسلحة والحروب ألاهلية، أو الخارجية كالتعرض للعدوان الخارجي  الحروب:

والاحتالل، حيث يؤثر ذلك على ألامن والاستقرار ويؤدي إلى قيام عدد من ألافراد بترك بلدانهم طالبين امللجأ آلامن 

 في البلدان ألاخرى.

ملية انقالبية أو ثورة على السلطة الحاكمة في البلد مما يؤدي قد يقوم بعض املواطنين بع انهيار نظام الحكم:

 إلى غياب السلطة والقانون، فيضطر البعض إلى املغادرة نتيجة الخوف من الفوض ى.

عد الكوارث الطبيعية، من ألاسباب التي تؤدي إلى مغادرة املواطنين والبحث عن بلد آخر  الكوارث الطبيعية:
ُ
ت

 يقيمون فيه.

 في استقرار املواطنين فإذا كان الوضع يؤمن  الاقتصادي:الوضع 
ً
 اساسيا

ً
يلعب الوضع الاقتصادي للبلد دورا

 للمواطن حياة كريمة معقولة فال يفكر في ترك البلد.
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على الرغم من تعدد واختالف أسباب اللجوء فإنه ال يترتب على ذلك من الناحية القانونية اختالف الحقوق 

 ومصدر هذه الحقوق والالتزامات واحد.   والواجبات ألن أساس

 حقوق الالجئ والتزاماته:  املطلب الثاني

حقوق وواجبات الالجئين ألاصل أن ينظمها املشرع الوطني حتى تكون ملزمة على الكافة داخل إلاقليم، إال أنه 

الجمهورية  م أن دستور بالنظر إلى التشريع اليمني يالحظ أنه لم يصدر أي تشريع مستقل ينظم اللجوء، مع العل

( على أن: "تسليم الالجئين السياسيين 22اليمنية أشار إلى اللجوء السياس ي فقط في مدتين، حيث نص في املادة )

( على أن من 92( املتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية نصت في الفقرة )991محظور". وفي املادة )

 اختصاصاته: "منح حق اللجوء السياس ي".

ال املشرع اليمني لتنظيم هذه الظاهرة التي أصبحت من ألاهمية بمكان نتيجة ملا يترتب عليها من أثار ورغم إغف 

اجتماعية واقتصادية وأمنية، مما يعني أن التشريعات اليمنية ال تتضمن أساس قانوني للجوء إلى اليمن. إال أنه 

 للمبدأ العام للقانون الدولي، تلزم املعاهدات النافذة ا
ً
لدول ألاطراف بتنفيذها بحسن نّية، وإذا خالفتها وفقا

عد الدول املصادقة على اتفاقية الالجئين مجبرة على حماية الالجئين املتواجدين )(تحملت املسئولية الدولية
ُ
. وت

 على أراضيها، وفًقا لشروط الاتفاقية.

ضع الالجئين وعلى البروتكول م الخاصة بو 9129م على اتفاقية 92/9/9123واملالحظ أن اليمن صادقت بتاريخ 

 لحقوق وواجبات 9122الخاص باتفاقية وضع الالجئين 
ً
عد إلاطار الدولي ألاكثر تفصيال

ُ
م، وهذه الاتفاقية ت

الالجئ والتزامات الدول املوقعة واملصدقة عليها، كذلك توجد اتفاقيات ومعاهدات دولية أخرى متعلقة بحقوق 

 فيها وبالتالي فإنها تحترم تعهداتها.ومناهضة العنف ضد املرأ )(إلانسان
ً
عد اليمن طرفا

ُ
 ة وغيرها ت

 بما في ذلك الاتفاقيات التي تكون الدولة قد انظمت 
ً
وبالنظر إلى إطار مكونات النظام القانوني بفروعه جميعا

عد جزء من مصادر املشروعية من تاريخ املصادقة عليها من الجهات املخ
ُ
صة في تإليها، فإن هذه الاتفاقيات ت

 من القانون )(. الدولة ونشرها في الجريدة الرسمية
ً
أي أن هذه الاتفاقيات تصبح بمجرد التصديق عليها جزءا

الداخلي للدولة، ويتوجب على ألافراد والسلطات كافة احترام أحكامها، وبالتالي فإن هذه الاتفاقيات أو 

يق إجراء دولي يثبت بتمامه التزام الدولة بأحكام حيث ُيعد التصد)(، املعاهدات لها مرتبة القوانين العادية

املعاهدة أمام بقية الدول ألاخرى املوقعة على املعاهدة، وُيعد إلاصدار إجراء داخلي إلضفاء صفة القانون على 

 )(.املعاهدة املصادق عليها حتى تتقيد بها سلطات الدولة وأفرادها وتكون نافذة في النطاق الداخلي

البعض أن دستور الجمهورية اليمنية يعطي املعاهدة بعد اندماجها في القانون الداخلي، قوة تسمو ومع ذلك يرى 

 إال أننا لسنا مع ذلك الرأي.)(، على النصوص الدستورية
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ً
وطاملا صادقت اليمن على الاتفاقية الخاصة بوضع الالجئين فإنها ملزمة بتنفيذ الاحكام التي نظمتها وذلك وفقا

( من الدستور والتي تنصت على أن: "يصادق مجلس النواب على املعاهدات والاتفاقيات 10)لنص املادة 

 كان شكلها أو مستواها خاصة تلك املتعلقة بالدفاع أو 
ً
السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أيا

ذها إلى لة أو التي يحتاج تنفيالتحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدو 

 إصدار قانون". 

 )(.ويترتب على عدم الالتزام بهذه الاتفاقيات ترتيب املسئولية الدولية على عاتق الدولة

 النتائج املترتبة على تصديق اليمن على الاتفاقية: هناك نتائج عدة أهمها:

 .تصبح الاتفاقية جزء من مكونات النظام القانوني الداخلي 

  عد
ُ
 الاتفاقية جزء من مصادر املشروعية.ت

 .تصبح اليمن ملزمة بتنفيذ احكام الاتفاقية 

 .عدم الالتزام بأحكام الاتفاقية يترتب عليه املسئولية الدولية على عاتق الدولة 

 .اليمن مطالبة بمراجعة تشريعاتها الداخلية والعمل على موائمتها مع أحكام الاتفاقية 

 ملا سبق سيتم تناول 
ً
عد املصدر لألساس القانوني وفقا

ُ
حقوق وواجبات الالجئ وفق الاتفاقيات الدولية التي ت

م الخاصة بالالجئين. والتي تضمنت، الحقوق التي يتمتع بها الالجئ، وما 9129الدولي للجوء ومنها اتفاقية عام 

 يجب عليه من التزامات، ونبينها على النحو آلاتي:

 حقوق الالجئ:

 الحق في اللجوء وعدم الطرد أو الرد: 

 من الاضطهاد، وهو ما قررته 
ً
 آخر والتمتع به خالصا

ً
الحق في اللجوء: هو حق كل فرد في التماس ملجأ أمن في بلدا

م، وأكدته ديباجة إلاعالن الخاص بامللجأ إلاقليمي 9122( من إلاعالن العالمي لحقوق الانسان 92/9املادة )

 م. 9122

 في إقليمها بصورة نظامية، إال إذا  د أو الرد:حظر الطر 
ً
معناه التزام الدول املتعاقدة بعدم طرد أي الجئ موجودا

 لإلجراءات التي نص عليها 
ً
 لقرار متخذ وفقا

ً
كان الطرد ألسباب تتعلق باألمن الوطني أو النظام العام، تنفيذا

لة ءته واستئناف قرار الطرد، على أن يمنح الالجئ املهالقانون مع مراعاة السماح لالجئ بتقديم بيانات إلثبات برا

(. كما ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن تطرد أو ترّد 00املناسبة للبحث عن ملجأ بصورة قانونية في بلد آخر، املادة )

 إلى ألاقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها، بسبب دينه أو عر 
ً
ه أو قأي الجئ حتى لو لم يكن نظاميا
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( ُيعد من 00(. مع العلم أن حظر الطرد أو الرد الوارد في املادة )00جنسيته أو طائفته أو رأيه السياس ي. املادة )

 (.20املبادئ التي ال يحق للدول املتعاقدة إبداء أي تحفظات بشأنها. املادة )

ملوطن، ينهم بسبب العرق أو الدين أو اأي املساواة بين الالجئين وعدم التمييز ب الحق في املساواة وعدم التمييز:

( من الاتفاقية، وعدم التمييز ُيعد من املبادئ أو الحقوق التي ال يحق للدول املتعاقدة إبداء أي تحفظات 0املادة )

 ( من الاتفاقية. ويندرج تحت هذا الحق حقوق عدة منها:20بشأنه املادة )

ة بمنح الالجئ حق التقاض ي الحر أمام املحاكم، حيث يتمتع تلتزم الدول املتعاقدحق التقاض ي أمام املحاكم: 

كل الجئ في الدول املتعاقدة محل اقامته املعتاد بذات املعاملة التي يتمتع بها املواطنين في حق التقاض ي أمام 

 يحق (. وهذا الحق ُيعد من املبادئ أو الحقوق التي ال92/9/0املحاكم والحصول على املساعدة القضائية. املادة )

 ( من الاتفاقية.20للدول املتعاقدة إبداء أي تحفظات بشأنه املادة )

تلتزم الدول املتعاقدة بمعاملة الالجئين املقيمين بصورة نظامية في  الحق في الحصول على إلاغاثة العامة:

 (.00إقليمها مثل مواطنيها في مجال إلاغاثة واملساعدة العامة. املادة )

ع تلتزم الدول في الظروف الاستثنائية التي يترتب عليها توزيع بعض السل السلع املقننة:الحق في الحصول على 

 (.03على شكل حصص بمعاملة الالجئين مثل املواطنين. املادة )

تلتزم الدول املتعاقدة بمعاملة الالجئين معاملتها لألجانب بصفة عامة ما لم يوجد  الاعفاء من املعاملة باملثل:

تهم بشكل أفضل من ألاجانب، كما تلتزم بإعفاء الالجئين بعد مرور ثالث سنوات على إقامتهم، من نص على معامل

 (.2/9/0شرط املعاملة باملثل. املادة )

قد يتطلب ألامر القيام ببعض التدابير الاستثنائية ضد أشخاص أو ممتلكات  الاعفاء من التدابير الاستثنائية:

لدول املتعاقدة الامتناع عن تطبيق هذه التدابير على أي الجئ يحمل جنسية أو مصالح احدى الدول وهنا على ا

(. ومع ذلك فإنه في الظروف الاستثنائية والخطرة كالحرب يمكن ألي دولة متعاقدة اتخاذ 2تلك الدولة. املادة )

 (.1التدابير املؤقتة بحق شخص معين إذا تعلق ذلك بأمنها القومي. املادة )

: تلتزم الدول املتعاقدة باالمتناع عن تحميل الالجئين أية أعباء أو رسوم أو عباء الضريبيةحق الاعفاء من ألا 

ضرائب، أيا كانت تسميتها، تغاير أو تفوق تلك املستوفاة أو التي قد يصار إلى استيفائها في أحوال مماثلة. املادة 

(01/9.) 

 :الحق في ممارسة الشعائر الدينية وتطبيق أحوالهم الشخصية
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تلتزم الدول املتعاقدة بمنح الالجئين داخل أراضيها الحق في حرية ممارسة شعائرهم  ممارسة الشعائر الدينية:

(. وهذا الحق ُيعد من املبادئ أو الحقوق التي ال يحق للدول 2الدينية وحرية توفير التربية الدينية ألوالدهم. املادة )

 (.20املتعاقدة إبداء أي تحفظات بشأنه املادة )

يقصد بذلك أن تخضع أحوال الالجئ الشخصية لقانون بلد جنسيته أو بلد إقامته إذا كان  ألاحوال الشخصية:

عديم الجنسية، وأن تحترم الدولة املتعاقدة حقوق الالجئ املكتسبة الناجمة عن أحواله الشخصية، ال سيما 

 (.90الحقوق املرتبطة بالزواج. املادة )

 لخدمات العامة: من هذه الخدمات:الحق في التمتع ببعض ا

 للقوانين وألانظمة في بلد امللجأ تمنح الدول املتعاقدة الالجئ املقيم بصورة نظامية أفضل  الحق في إلاسكان:
ً
وفقا

 (.09معاملة ممكنة ال تقل عن الرعاية املمنوحة لألجانب في الحصول على مسكن مناسب. املادة )

الدول املتعاقدة بتوفير فرص التعليم ألاولي لالجئين بذات املعاملة املمنوحة تلتزم  الحق في التعليم الرسمي:

ملواطنيها. كما تلتزم في التعليم غير ألاولي بمنح الالجئين أفضل معاملة ممكنة ال تقل عن الرعاية املمنوحة لألجانب 

في  لدرجات العلمية املمنوحةعامة في ذات الظروف، باإلضافة إلى الاعتراف باملصدقات والشهادات املدرسية وا

 (.00الخارج، وإلاعفاء من الرسوم والتكاليف، وتقديم املنح الدراسية. املادة )

 الحق في حرية التنقل والحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر:

تلتزم الدول املتعاقدة بمنح الالجئين املقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم  حرية التنقل:

 (.02والتنقل الحر ضمن أراضيها، وفق النظام املطبق على ألاجانب في ذات الظروف. املادة )

جود في الجئ مو  تلتزم الدول املتعاقدة بمنح بطاقة هوية شخصية لكل الحق في الحصول على بطاقة الهوية:

 (. وذلك ليسهل تنقله في إطار إقليم دولة امللجأ.02إقليمها ال يملك وثيقة سفر صالحة. املادة )

: تلتزم الدول املتعاقدة بمنح الالجئين املقيمين بصورة نظامية وثائق سفر الحق في الحصول على وثائق السفر

(. 02/9ذلك على ألامن الوطني أو النظام العام. املادة )لتمكينهم من السفر إلى خارج هذا إلاقليم، ما لم يؤثر 

 لتسهيل سفره.

تلتزم الدول املتعاقدة بمساعدة الالجئ في هذه الحالة من خالل مساعدته  الحق في تقديم املساعدة إلادارية:

ية، وذلك للدى دولة أخرى يتعذر عليه الرجوع إليها، سواء كانت املساعدة بواسطة سلطاتها أو بواسطة سلطة دو 

 له، مثل الوثائق أو الشهادات التي يجري إصدارها لألجنبي عادة من قبل سلطاته الوطنية أو 
ً
للحصول على حقا

 (.02بواسطتها. املادة )
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 الحق في امللكية:

 تلتزم الدول املتعاقدة أن تتيح لالجئين أفضل معاملة ممكنة ال الحق في ملكية ألاموال املنقولة وغير املنقولة:

قل في أي حال عما هو ممنوح لألجانب، فيما يتعلق بتملك ألاموال املنقولة وغير املنقولة والحقوق ألاخرى ت

 (.90املرتبطة بها، وباإليجار وغيره من العقود املتصلة بملكية ألاموال املنقولة وغير املنقولة. املادة )

املتعاقدة بمنح الالجئ ذات الحماية املمنوحة : تلتزم الدول الحق في حماية حقوق امللكية ألادبية والصناعية

ملواطنيها في مجال حماية امللكية الصناعية، كاالختراعات والتصاميم أو النماذج والعالمات املسجلة وألاسماء 

 (.92التجارية، وفي مجال حماية الحقوق على ألاعمال ألادبية والفنية والعلمية. املادة )

الدول املتعاقدة بالسماح لالجئين وفقا لقوانينها وأنظمتها، بنقل ما حملوه إلى  تلتزم الحق في نقل املوجودات:

أراضيها من موجودات إلى بلد آخر سمح لهم باالنتقال إليه بقصد الاستقرار فيه. كذلك مراعاة طلبات الالجئين 

م لد آخر سمح لهبالسماح لهم بنقل أي موجودات أخرى تخصهم أينما وجدت، يحتاجون إليها لالستقرار في ب

 (.03باالنتقال إليه. املادة )

 

 الحق في العمل والضمان الاجتماعي: 

تلتزم الدول املتعاقدة بمنح الالجئين املقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة  الحق في العمل املأجور:

د م بعدم تطبيق القيو ممكنة تمنح لألجانب في ذات الظروف فيما يتعلق بحق ممارسة عمل بأجر. كما تلتز 

 (.92املفروضة على ألاجانب لحماية سوق العمل الوطنية على الالجئين. املادة )

تلتزم الدول املتعاقدة بمنح الالجئين املقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة  الحق في العمل الحر:

حره لحسابهم الخاص كالزراعة والصناعة ممكنة ال تقل عما هو ممنوح لألجانب، فيما يتعلق بممارستهم أعمال 

 (.92والحرف اليدوية والتجارة، وكذلك في إنشاء شركات تجارية وصناعية. املادة )

تلتزم الدول املتعاقدة بمنح الالجئين املقيمين بصورة نظامية في إقليمها، إذا كانوا  الحق في ممارسة املهن الحرة:

 بها من قبل السل
ً
طات املختصة في الدولة، ويرغبون في ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة يحملون شهادات معترفا

 (.91/9ممكنة، على أال تكون في أي حال أقل رعاية من تلك املمنوحة لألجانب عامة في ذات الظروف. املادة )

يمها ذات لتشريع العمل والضمان الاجتماعي: تلتزم الدول املتعاقدة بمنح الالجئين املقيمين بصورة نظامية في إق

 املعاملة املمنوحة للمواطنين في تشريعاتها فيما يخص ألامور التالية:
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ألاجر وإلاعانات العائلية إذا كانت جزء من ألاجر، ومقدار ساعات العمل الرسمية والاضافية، وإلاجازات، والقيود 

تفادة من النساء وألاطفال، والاس على العمل في املنزل، والحد ألادنى لسن العمل، والتلمذة والتدريب املنهي، وعمل

 املزايا التي توفرها عقود العمل الجماعية.

 لألحكام القانونية الخاصة بإصابات العمل وألامراض املهنية وألامومة واملرض  الحق بالضمان الاجتماعي
ً
وفقا

لها وألانظمة على جعوالعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة وألاعباء العائلية، وأية طوارئ أخرى تنص القوانين 

 (.02مشمولة بنظام الضمان الاجتماعي. املادة )

تلتزم الدول املتعاقدة بمنح الالجئين املقيمين بصورة نظامية في إقليمها، بصدد حق الانتماء للجمعيات: 

لظروف االجمعيات غير السياسية وغير املستهدفة للربح والنقابات املهنية، أفضل معاملة ممكنة تمنح، في ذات 

 (.92ملواطني بلد أجنبي. املادة )

تلتزم الدول املتعاقدة بقدر إلامكان تسهيل استيعاب الالجئين ومنحهم جنسيتها، وتبذل على  الحق في التجنس:

الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه إلاجراءات إلى أدني حد ممكن. 

 (.02املادة )

 املوجودون بصورة غير مشروعة في بلد امللجأ: الالجئون 

تلتزم الدول املتعاقدة باالمتناع عن فرض أي عقوبات جزائية، على الالجئين املتواجدين على إقليمها بصورة -أ

غير مشروعة أي بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، إذا كانوا قادمين مباشرة من إقليم هددت فيه 

يطة أن يقدموا أنفسهم إلى السلطات دون تأخير وأن يبرهنوا على وجاهة أسباب حياتهم أو حريتهم، شر 

 (.09/9دخولهم أو وجودهم غير القانوني. املادة )

كما تلتزم الدول املتعاقدة باالمتناع عن فرض القيود غير الضرورية على تنقالت الالجئين املتواجدين بصورة -ب

منح الالجئين املذكورين املهلة املعقولة، والتسهيالت الضرورية  غير مشروعة، كما تلتزم الدول املتعاقدة

 (.09/0لتسوية وضعهم في بلد املالذ أو ليحصلوا على قبول في بلد آخر بدخولهم إليه. املادة )

 التزامات الالجئ:

تقيد بالتدابير ييجب على الالجئ تجاه بلد امللجأ الالتزام بما يجب عليه وخاصة الانصياع لقوانينه وأنظمته، وأن 

 (.0املتخذة فيه للمحافظة عل النظام العام. املادة )

هذه أهم حقوق الالجئ التي يتوجب على الدول املتعاقدة احترامها والالتزام بها، مع ذلك فإن العديد من الدول ال 

 لبعض نص
ً
تفاقية. ما وص الاتلتزم بهذه الحقوق تجاه الالجئين، لخشيتها على أمنها القومي والنظام العام وفقا
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قد يترتب عليه طرد الالجئ. كذلك ال يلتزم بعض الالجئين بأنظمة وقوانين بلد امللجأ فيقعون تحت طائلة املسائلة 

 القانونية، ومنها الطرد.

 وتدريسها لطلبة الجامعات.
ً
 وهذا يتطلب ضرورة دراسة هذه الحكام بصورة أكثر تفصيال

 س أحكام القانون الدولي للجوء مدى إمكانية تدري:  املبحث الثاني

 ضمن املقررات الدراسية الجامعية

سنتناول هذا املبحث في مطلبين، نخصص املطلب ألاول: لبيان آثار اللجوء على اليمن، وفي املطلب الثاني 

 سنتناول وظيفة الجامعة في املجتمع، وذلك على النحو آلاتي:

 املطلب ألاول : آثار اللجوء على اليمن

 في جنوب غرب الجزيرة العربية، حيث تسيطر على باب املندب، 
ً
 مهما

ً
 استراتيجيا

ً
تحتل الجمهورية اليمنية موقعا

 يصل إلى )
ً
( كم هذا الشريط يمتد على البحر ألاحمر وخليج عدن وبحر 0033ولديها شريط ساحلي طويل جدا

ى لوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي وقعت علالعرب، ونتيجة لقربها من دول القرن الافريقي ولكونها الدولة ا

 للكثير من الالجئين  9122م الخاصة بالالجئين وبروتوكول عام 9129اتفاقية عام 
ً
التابع لها. فقد أصبحت مالذا

الذين يفرون من بلدانهم مثل دول القرن الافريقي كالصومال واثيوبيا واريتيريا أو من بعض دول شبه الجزيرة 

 لسطين والعراق وسوريا. العربية كف

بدء اللجوء إلى اليمن في الثمانينات باستقبال عدد من الالجئين الفلسطينيين، ومع بداية التسعينات استقبلت 

 من الالجئين من الصومال باإلضافة إلى اعداد من الالجئين من اثيوبيا واريتيريا ومازال 
ً
اليمن مجاميع كبيرة جدا

م استقبلت اليمن اعداد 0332م إلى 0330القرن الافريقي، وخالل ألاعوام من  يتوافد بعض الالجئين من دول 

 م استقبلت مجموعة من الالجئين السوريين.0392م و0390من الالجئين العراقيين، وفي عامي 

 لأل 
ً
ن متتحمل اليمن الكثير من ألاعباء الاقتصادية والاجتماعية وألامنية نتيجة زيادة تدفق الالجئين إليها، طلبا

 وألامان والرعاية، ترتب على ذلك أثار انعكست على اليمن في شتى النواحي. من ذلك: 

 الناحية ألامنية:

استقبال الالجئين قد يرافقه تسلل عدد من املنتمين إلى منظمات إرهابية وتخريبية بين أوساط الالجئين أو بعض 

اصة مع امتداد الحدود البرية والبحرية الجواسيس مستغلين ما تمر به اليمن من ظروف أمنية وسياسية خ

 لليمن وضعف إمكانيات مراقبة هذه الحدود.
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 الناحية الاقتصادية:

استقبال الالجئين يعمل على ارتفاع نسبة البطالة، نتيجة تواجد العمالة الوافدة بأجور رخيصة، إضافة إلى ذلك 

ية مثل بالخدمات التي تقوم بها الجهات الحكومتحمل الدولة أعباء اقتصادية كبيرة في مواجهة تبعات اللجوء تت

وخاصة ألامنية في املدن واملحافظات ملالحقة املهربين وتجار البشر الذين يقومون بإنزال القادمين في عرض البحر 

سواء كانوا الجئين أو مهاجرين غير شرعيين مما يفرض الواجب إلانساني على ألاجهزة اليمنية القيام بمهام 

 لتجميع والنقل والتغذية والعالج.. الخ، كذلك نفقات ترحيل املهاجرين غير الشرعيين.إلانقاذ وا

 الناحية الصحية والاجتماعية:

 قد تنتقل بعض ألامراض املعدية كالسل، املال ريا، الايدز، ألفراد املجتمع اليمني. الجانب الصحي:

ع بعض العادات والتقاليد غير املألوفة على املجتمقد يؤدي الاختالط غير املنظم إلى انتقال  الجانب الاجتماعي:

 اليمني. إضافة لذلك انتشار ظاهرة التسول.

بالرغم من ذلك، وما تقدمه اليمن من التزامات تجاه هؤالء الالجئين رغم إمكانياتها املتواضعة إال أنها تظل ملتزمة 

 ذلك من خالل: )(واطنين اليمنيينبتعهداتها الدولية تجاه الالجئين وتضعهم على قدم املساواة مع امل

o  السماح ألبناء الالجئين بااللتحاق باملدارس مثلهم مثل اليمنيين باإلضافة إلى تخصيص مقاعد دراسية

 في الجامعات.

o  .الاستفادة من الخدمات الصحية في املستشفيات الحكومية 

o  .حق التقاض ي أمام املحاكم 

o .إمكانية العمل في أي مجال دون قيود 

o .التحرك والتنقل داخل البلد 

o .إعفاء الالجئين وأبنائهم من رسوم إلاقامة 

على الرغم من هذه ألاثار باإلضافة إلى الالتزامات التي تقع على اليمن تجاه الالجئين وما قد تتعرض له من 

قم ولم تمسئولية دولية بسبب ذلك، نجد أن هذه الظاهرة لم تحظى باالهتمام الالزم من الناحية العلمية، 

 الجامعة بتأدية وظيفتها في هذا الجانب مما قد يؤدي إلى التخفيف من ألاثار السلبية لظاهرة اللجوء إلى اليمن.

 وظيفة الجامعة في املجتمعاملطلب الثاني : 

ُيعد التعليم العالي عملية صناعة أجيال املستقبل والاستثمار في هذا النوع من الصناعة هو أفضل أنواع 

 في تنمية وتطوير املجتمع من خالل إسهام املؤسسات التعليمية في تغذية الاستثم
ً
 هاما

ً
ار، ويلعب التعليم دورا

املجتمع بالخريجين من الكوادر البشرية املدربة في املجاالت والتخصصات كافة والذين ُيعدون قادة املستقبل، 
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عد الجامعة من أهم مؤسسات التعليم حيث يناط بها مجموعة من 
ُ
ألاهداف تتدرج تحت وظائف رئيسة ثالثة وت

 هي: تقديم الخدمات التعليمية وإعداد القوي البشرية، والبحث العلمي، إضافة إلى خدمة املجتمع.

عد أهم املؤسسات الاجتماعية التي تؤثر وتتأثر باملناخ الاجتماعي املحيط بها، فهي من جهة من 
ُ
كما أن الجامعة ت

هي أداة املجتمع في صنع قيادته املهنية والسياسية والفكرية، وبالتالي فإن كل صنع املجتمع، ومن جهة أخرى 

 جامعة لها رسالتها التي تعمل على تحقيقها.

عرف الجامعة بأنها: مؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معين وأنظمة وأعراف وتقاليد أكاديمية معينة، 
ُ
ت

العلمي وخدمة املجتمع، وتتألف من مجموعة من الكليات وتتمثل وظائفها الرئيسية في التدريس والبحث 

وألاقسام ذات الطبيعة العلمية التخصصية وتقدم برامج دراسية متنوعة في تخصصات مختلفة منها ما هو على 

 .()مستوى البكالوريوس ومنها ما هو على مستوى الدراسات العليا تمنح بموجبها درجات علمية للطالب

للمجتمع بأن تكون الجامعة في مجتمعها املحلي مراكز إشعاع حضاري وقوة راشدة  ويقصد بخدمة الجامعة

دافعة نحو التقدم والازدهار، وبالتالي يتوجب عليها أن تسخر إمكاناتها املادية والبشرية كافة في خدمة املجتمع، 

تالف عة، وهذا يدل على اخومعرفة احتياجاته العامة، وترجمتها إلى نشاط تعليمي في املجتمع الذي تخدمه الجام

 الخدمات التي تقدمها كل جامعة وذلك الختالف طبيعة املجتمعات املحلية واختالف احتياجاتها ومشكالتها.

، وهذه النسبة تمثل  %2يمثل الالجئين واملهاجرين إلى اليمن ما يقرب من نسبة 
ً
من نسبة عدد السكان تقريبا

 بالجامعات اليمنية وبالتالي يفترض بها أن تؤثر وتتأثر بذلك.جزء من املناخ الاجتماعي املحيط 

 أهمية تناول ظاهرة اللجوء بالدراسة والتحليل:

املالحظ على البرامج الدراسية للمرحلة الجامعية ألاولى في الجامعات اليمنية عامة وجامعة صنعاء على وجه 

دراسية، فمن خالل استقرائنا ملواد كلية الخصوص أنها لم تتناول ظاهرة اللجوء ضمن مفردات موادها ال

 –( مادة منها مادتين متعلقتين بالقانون الدولي العام )القانون الدولي العام 22الشريعة والقانون وعددها )

املنظمات الدولية وحقوق الانسان(، حيث لم تتناوالن مفاهيم القانون الدولي للجوء باستثناء صفحة في مادة 

 املنظمات الدولية.

كذلك الحال في برامج الدراسات العليا فعلى سبيل املثال جامعة صنعاء التي تعد الجامعة ألاولى )الجامعة ألام( 

إي مع بدء )( م أي قبل ما يقارب من خمسة وثالثون سنة9120/9122بدأت برامج الدراسات العليا فيها في العام 

 ظاهرة اللجوء إلى اليمن.

ة التي تدرس في الدبلومات أو التمهيدي لدرجتي املاجستير أو الدكتوراه جزء حيث يالحظ أن الكرسات الدراسي

 منها تكرار ملوضوعات سبق تناولها في مرحلة الدرجة الجامعية ألاولى ولم تتطرق إلى هذا املوضوع.
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بين أن ت أما من حيث الرسائل العلمية من خالل رجوعنا إلى قاعدة بيانات نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي

م وحتى منتصف العام 9122( رسالة علمية لدرجتي املاجستير والدكتوراه منذ العام 0233تم مناقشة حوالي )

 ملفاهيم القانون الدولي. )(. م0392
ً
ولم نجد ضمن هذه الدراسات أي دراسة قانونية تناولت ظاهرة اللجوء وفقا

م كانت 0332ورة في قسم التاريخ كلية آلاداب عام ووجدنا دراستين فقط في أقسام أخرى ألاولى أطروحة دكت

م"، أما الثانية هي رسالة 9122/9122بعنوان "مشاكل الالجئين الفلسطينيين نشؤها وتطورها خالل الفترة 

م كانت بعنوان "دور املفوضية السامية 0390ماجستير قسم العلوم السياسية كلية التجارة والاقتصاد عام 

الالجئين في رعاية الالجئين دراسة حالة الجئي دول القرن الافريقي في اليمن خالل الفترة لألمم املتحدة لشئون 

 م".9113/0393

من خالل هذه إلاحصائية يتبين أنه يوجد قصور في دور الجامعة في تأدية وظيفتها، فمن خالل الاطالع على نظام 

نت ألاهداف التي يسعى هذا النظام إلى تحقيقها ( تضم0م، نجد أن املادة )0332( لسنة 23الدراسات العليا رقم )

 وهي:

  إلاسهام في حركة البحث العلمي وإثراء املعرفة إلانسانية والاهتمام باإلضافات العلمية والتطبيقية

 وإلابداع واكتشاف الجديد ورفع مستوى التدريس بالجامعة.

 تطبيقية.إعداد الكفاءات العلمية املتخصصة في مجاالت املعرفة النظرية وال 

 .اقتراح املعالجات العلمية لقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 

  تطوير البرامج الدراسية للمرحلة الجامعية ألاولى والعمل على تأسيس برامج دراسات عليا متطورة

 ومواكبة التراكم املعرفي والتقدم التقني املتسارعين.

  مركز إشعاع علمي وحضاري يسهم في بناء وتطوير املجتمع اليمني وإحياء تعزيز مكانه الجامعة باعتبارها

 تراثه التاريخي والثقافي والحضاري لتكون بيت خبرة ملؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

  اتاحة إلانتاج العلمي املحلي للدراسات العليا وتيسيرها لتكون في متناول الباحثين والانفتاح على الانتاج

 العالمي.

 .
ً
 وخارجيا

ً
 توفير فرص املشاركة للباحثين في ألانشطة العلمية داخليا

مما سبق يتبين أن الدراسات العليا في الجامعة تهدف إلى رفع مستوى التدريس واعداد الخبرات العلمية 

املتخصصة وتقديم مقترحات الحلول للمشكالت املجتمعية والعمل على تطوير البرامج الدراسية في املرحلة 

جامعية ألاولى وتعزيز دور ومكانة الجامعة. وبالتالي فإن الارتقاء بالتعليم العالي ُيعد ضرورة ملحة يفرضها الواقع ال

 وبدون ذلك ال يمكن أن يتطور املجتمع.
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 من النواحي القانونية والسياسية وألامنية 
ً
واملعلوم إن ظاهرة اللجوء من أكثر الظواهر الدولية وإلاقليمية تعقيدا

جتماعية لذلك فهذه الظاهرة تحتاج إلى تحديد مفهومها وبحث وتحليل أسبابها وأحكامها القانونية، وآثارها والا 

على الدول املضيفة، وخاصة اليمن. وتأصيل هذه الظاهرة بالفقه إلاسالمي، وبيان آليات الحماية الدولية 

 لالجئين والجهات املعنية بذلك.

 وأهداف الدراسات العليا على وجه الخصوص تتفق مع ضرورة تدريس وهنا يتضح أن أهداف الجامعة عموم
ً
ا

مفاهيم القانون الدولي للجوء في كلية الشريعة والقانون سواء من خالل إضافة مقرر دراس ي أو بإدراج هذه 

 املفاهيم ضمن مفردات مواد كلية الشريعة والقانون.

ف بحقوق وواجبات الالجئ حتى ال يتعرض ألي انتهاكات، أضباعتبار ذلك مهم في نشر التوعية والثقافة القانونية 

إلى ذلك فقد سادت في آلاونة ألاخيرة النزاعات املسلحة في اليمن كما أنها تعرضت وال زالت للعدوان الخارجي وهذا 

جئين بدوره أدى إلى هجرة ونزوح كثير من اليمنيين إلى الخارج إال أن أكثرهم ال يتمتعون بالحقوق القانونية كال 

لعدم وعيهم بهذه الحقوق، وعدم معرفتهم بآليات تقديم الطلبات. كل ذلك دواعي تدعو إلى ضرورة تدريس 

 املفاهيم القانونية الدولية للجوء في كلية الشريعة والقانون.

 معوقات تدريس مفاهيم القانون الدولي للجوء:

فنية حيث تمتلك الجامعة العديد من الخبراء ألاصل أنه ال توجد معوقات تعيق ذلك من الناحية املادية وال

 ألاكاديميين املتخصصين، كما أن البنية التحتية متوافرة.

كذلك من الناحية املوضوعية ال توجد معوقات فإذا ما تم تبني الفكرة فباإلمكان تشكيل لجنة إلعداد املفردات 

 التي يمكن تدريسها وتوزيعها على املواد واملستويات الدراسية.

 

 املقترحات:

نقترح تشكيل لجنة مشتركة تضم مجموعة من ألاكاديميين من كلية الشريعة والقانون ومركز دراسات الهجرة 

والالجئين ومركز الدراسات والاستشارات القانونية وتضم ممثلين من نيابة رئاسة الجامعة للشئون الاكاديمية 

لمي، تتولى مهمة تحديد املفاهيم القانونية للجوء التي ومن نيابة رئاسة الجامعة للدراسات العليا والبحث الع

يمكن تدريسها في كلية الشريعة والقانون. وهذه املفاهيم موجودة في العديد من الاتفاقيات والبروتوكوالت 

 الدولية والتي منها:
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الدوليان العهدان  -م 9122املواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان: كاإلعالن العالمي لحقوق الانسان  -

واتفاقية  –م 9122املتعلقان بالحقوق املدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

اتفاقية  -م 9121اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة  -م 9120الحقوق السياسية للمرأة 

 م.9121حقوق الطفل والبروتكوالن امللحقان بها 

م بخصوص حماية 9121الدولية الخاصة بالقانون الدولي الانساني: كاتفاقيات جنيف ألاربعة عام املواثيق  -

املدنيين وقت الحرب، ومعاملة أسرى الحرب، وتحسين حال جرحى ومرض ى القوات املسلحة في امليدان، 

ان باتفاقية امللحقوجرحى ومرض ى وغرقى القوات املسلحة في البحار. والبروتكوالن الاضافيان ألاول والثاني 

 م.9122جنيف 

املواثيق الدولية الخاصة بحماية الالجئين: كالنظام ألاساس ي للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون  -

 م.9122البروتكول الخاص بوضع الالجئين  -م 9129اتفاقية الالجئين  –م 9123الالجئين 

ي فوضية: الاتفاقية بشأن وضع ألاشخاص عديمالاتفاقيات الخاصة املعنية بحماية املشمولين باهتمام امل -

 م.9129الاتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية  -م 9122الجنسية 

 -سان مجلس حقوق إلان -املنظمات الدولية العاملة في قضايا اللجوء: املفوضية السامية لشؤون الالجئين  -

 اللجنة الدولية للصليب ألاحمر.

 دولي للجوء سيحقق عدة أهداف عامة لعل أهمها:إن تدريس مفاهيم القانون ال

الاطالع على التراكم املعرفي ألدبيات ومفاهيم اللجوء واملنظمات الدولية العاملة في مجال اللجوء، وتعميق  -

 معرفة الطالب بالتنظيم الدولي.

 لقواعده.تعريف الطلبة بماهية القانون الدولي لالجئين ومصادره والطبيعة القانونية امللِزمة  -

التعريف بحقوق الالجئين وأهمية إدراك هذه الحقوق واحترامها من قبل جميع إلافراد داخل املجتمع  -

 وذلك من خالل نشر ثقافة حقوق الالجئين.

 معرفة آليات حماية حقوق الالجئين ودور املنظمات في تنظيم اوضاعهم.  -

ك ولية، وتنمية قدراته على فهم هذه املبادئ وتلتعميق معرفة الطالب بأهم القواعد واملبادئ القانونية الد -

 القواعد واستيعابها بصورة تمكنه من تطبيقها على املشكالت املثارة وتقييمها واقتراح الحلول املالئمة لها.

 تحقيق فكرة املواءمة بين التشريعات الوطنية والقواعد القانونية املنظمة لقضايا اللجوء. -

 ي يثيرها تطبيق القوانين الدولية العاملة في قضايا اللجوء.معرفة املشكالت العملية الت -
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 النتائج:
ً
ـــــــــــة: أوال  الخـــــــــــــــــــــاتـــمـــــــــــــــ

عد اتفاقية اللجوء نافذة من تاريخ املصادقة عليها من السلطة التشريعية وصدور قرار رئيس الجمهورية  .9
ُ
ت

عد في مرتبة 
ُ
 التشريع العادي.باملصادقة، وت

م الخاصة بالالجئين وبروتكول 9129اليمن الدولة الوحيدة في الجزيرة العربية التي صادقت على اتفاقية  .0

 م امللحق بها.9122

 لم تقم الجامعة بتأدية وظيفتها بتناول ظاهرة اللجوء ضمن مفردات موادها. .0

لي ون ذلك ال يمكن أن يتطور املجتمع. وبالتاالارتقاء بالتعليم العالي ُيعد ضرورة ملحة يفرضها الواقع وبد .2

 يجب العمل على تطوير البرامج الدراسية في املرحلة الجامعية ألاولى وتعزيز دور ومكانة الجامعة.

 ال يوجد تشريع يمني مستقل للجوء، وهذا يؤثر على حقوق وواجبات الالجئين. .2

2.  
ً
من النواحي القانونية والسياسية وألامنية  ظاهرة اللجوء من أكثر الظواهر الدولية وإلاقليمية تعقيدا

 والاجتماعية تدعو الحاجة إلى ضرورة تدريس هذه الظاهرة وفق مفاهيم القانون الدولي للجوء.

ألاصل في حياة الفرد هو الاستقرار في بلد يتمتع فيه بحقوق املواطنة كافة، واللجوء هي حالة استثنائية في  .2

 حياة الالجئين.

: التوصي
ً
 لتحقيق الجامعة لغايتها في الريادة الوطنية في التعليم والتعلم نوص ي باآلتي: ات:ثانيا

ً
 سعيا

 قيام الجامعة بإعداد برامج تعليمية نوعية تربط الطالب ببيئتهم املحلية وخارجها لتحقيق الجامعة لرسالتها.  .9

 صة.علمية واملهنية املتخصتوفير برامج دراسات عليا متنوعة تسهم في اثراء املعرفة وتأهيل الكفاءة ال .0

 ضرورة تدريس مفاهيم القانون الدولي للجوء في كلية الشريعة والقانون. .0

تشكيل لجنة أكاديمية من كلية الشريعة والقانون ومركز دراسات الهجرة والالجئين وممثلين من نيابتي  .2

جوء املفاهيم القانونية للرئاسة الجامعة للشئون الاكاديمية والدراسات العليا والبحث العلمي، لتحديد 

 التي يمكن تدريسها في كلية الشريعة والقانون.
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 املراجع

 : القرآن الكريم
ً
 أوال

 : الكتب 
ً
 ثانيا

 2ج م،9110 العربي، التراث إحياء دار حنبل، بن دمحم بن أحمد إلامام مسند .9

م، موقع الكتروني. 0393، قــار ذي شبكةش يء،  كل قبل إنسان الالجئمرهون،  عباس سامي د .0

https://www.dhiqar.net/Print.php?id=20160 

د دمحم علي علي الحاج، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام املعاصر، مكتبة ومركز الصادق للطباعة  .0

 م0392والنشر، 

 راسةد التجارية، الوكالة عقد عن الناشئة املنازعات لحسم وسيلة حكيمالت الشمري، مزعل دمحم سامر .2

 ليةك ألاوسط، الشرق  جامعة ،(منشورة غير ماجستير رسالة) والكويتي، ألاردني القانون  بين مقارنة

 م0399 الخاص، القانون  الحقوق،

للطباعة والنشر، د مطيع علي حمود جبير، القضاء إلاداري دراسة مقارنة، مكتبة ومركز الصادق  .2

 م0392الطبعة الرابعة، 

د علي مكرد دمحم العواض ي، املنظمات الدولية وحقوق الانسان، مكتبة ومركز الصادق للطباعة  .2

 م0392والنشر، 

 م93/2/0392مقابلة مع أحد الالجئين الصوماليين في صنعاء بتاريخ  .2

 ملجلةا" تحليلية وصفية دراسة" وظائفها - مفهومها - نشأتها - الجامعات ،الثبيتى معيض مليجان .2

 م0333(، 22، العدد )العلمي النشر مجلس، الكويت جامعة، الكويت ،التربوية
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 ط.د. زوليخة ادمحم بن سويح

  –الدولة: الجزائر  -طالبة دكتوراه 

 zoulibens80@gmail.comالبريد الالكتروني:

 
    

 (املواجهة وإستراتيجية ألاسباب الشرعية، غير  الهجرة)
 

 :امللخص
 

ُعرف التاريخ البشري بالهجرات الدائمة والناجمة عن أسباب تتصف بالديمومة، منذ أمد طويل سواء كانت    

اجتماعية، اقتصادية، أو أمنية أثرت في مختلف جوانب الحياة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، محدثة 

را كمخرج للوصول الى أماكن أكثر استقرا تغيرات في نمط حياة الافراد والجماعات واتخاذهم للهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية بذلك من أهم املواضيع املعاصرة التي تحاكي الواقع  واضحتلتوفير سبل العيش الكريم، 

العالمي، تغيرت مفاهيمها بحسب التغيرات العاملية، أصبحت تمس كل شرائح املجتمع خاصة منها فئة الشباب 

دد امنها هوشكلت بذلك تحديا سياسيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا بالنسبة للدول املضيفة، والتي ترى فيها خطرا ي

واستقرارها، اتخاذها لتدابير أمنية من أجل الحد من وصول املهاجرين غير الشرعيين اليها، وترجع دوافع الهجرة 

غير الشرعية لعدة عوامل: اجتماعيا نجد الزيادة السكانية املضطردة التي أحدثت عجزا لدى الدول في تلبية 

الى تلك الصورة التي يراها افراد املجتمع في املغتربين من حاجات املجتمع وتوفير الخدمات الاساسية، اضافة 

جراء النزاعات والحروب وانتهاك حقوق الانسان بسبب  الاستقرارتحسن ألوضاعهم، أما سياسيا أدى انعدام 

الوازع الديني أو الانتماء السياس ي الى املغادرة وترك ألاوطان، وان كان أهم عامل الستفحال هذه الظاهرة هو 

بسبب تدهور ألاوضاع املعيشية، على الرغم من امتالك ألغلب الدول املصدرة للمهاجرين  الاقتصاديامل الع

 .لثروات طبيعية وقدرات بشرية هائلة

 الكلمات املفتاحية: الهجرة، الدوافع، دول املنشأ، املهاجرين، حقوق الانسان.
 

   :ةنبذة تعريفية عن الباحث
 

 ،تيارت خلدون جامعة ابن  ثانية تخصص قانون بيئة وتنمية مستدامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ةدكتوراه، سن ةطالب

ـــ: الجهو بصدد اعداد أطروحة الدكتوراه واملوسومة   الدولية للحد من الهجرة البيئية دبــــ
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 املقدمة : 

ـــــض     ـــهدتها بعـــ ــ ـــي شـــ ــ ـــرات التـــ ــ ـــــل التغيـــ ــ ـــي ظـ ــ ـــــدة، وفـــ ــ ـــها وبشـ ــ ــ ـــت نفسـ ــ ـــــيع فرضـــ ــ ـــاك مواضـ ــ ـــــالمي هنـــ ــــعيد العـــ ــ ــــى الصــ ــ علــ

الـــــــــدول العربيـــــــــة والافريقيـــــــــة مـــــــــن نزاعـــــــــات أمنيـــــــــة وانتهـــــــــاك لحقـــــــــوق الانســـــــــان، وتـــــــــدهور الظـــــــــروف الاجتماعيـــــــــة 

ـــــاديو  ــ ــ  ة واخـــــــــــتالل التـــــــــــوازن بـــــــــــين اقطـــــــــــاب العـــــــــــالم وهـــــــــــذا بوجـــــــــــود دول غنيـــــــــــة متقدمـــــــــــة وأخـــــــــــرى فقيــــــــــــرةالاقتصــ

متخلفــــــــة، أصــــــــبحت الهجــــــــرة غيــــــــر الشــــــــرعية املــــــــالذ الوحيــــــــد لألفــــــــراد والجماعــــــــات بغيــــــــة الوصــــــــول الــــــــى منــــــــاطق 

اكثـــــــر امنـــــــا واســـــــتقرارا، حيـــــــث شـــــــكلت تحـــــــديا سياســـــــيا واجتماعيـــــــا وكـــــــذلك اقتصـــــــاديا ســـــــواء فيمـــــــا تعلـــــــق الامـــــــر 

ون بغيــــــــــة بالــــــــــدول التــــــــــي تعتبــــــــــر مصــــــــــدرا للمهــــــــــاجرين أو الــــــــــدول التــــــــــي تعتبــــــــــر منــــــــــاطق عبــــــــــور يقصــــــــــدها املهــــــــــاجر 

الوصــــــــول الــــــــى دول الاســــــــتقطاب ،وتعــــــــد منطقــــــــة البحــــــــر ألابــــــــيض املتوســــــــط نقطــــــــة عبــــــــور مــــــــن شــــــــمال افريقيــــــــا 

ودول الســــــــــاحل نحــــــــــو الــــــــــدول ألاوروبيــــــــــة والجزائــــــــــر بحكــــــــــم موقعــــــــــا الجغرافــــــــــي مــــــــــن أهــــــــــم الــــــــــدول املتــــــــــأثرة بهــــــــــذه 

ومصــــــــــدرة  الظـــــــــاهرة كونهـــــــــا منطقــــــــــة مقصـــــــــد وعبـــــــــور بالنســــــــــبة للمهـــــــــاجرين للوافـــــــــدين مــــــــــن الســـــــــاحل الافريقـــــــــي

للـــــــــــــذين يريـــــــــــــدون املغـــــــــــــادرة للضـــــــــــــفة ألاخـــــــــــــرى فأصـــــــــــــبحت ميـــــــــــــاه البحـــــــــــــر ألابـــــــــــــيض املتوســـــــــــــط بـــــــــــــذلك مســـــــــــــرحا 

ــــوا  ــ ــ ـــــرعيين ليسـ ــ ـــر الشــ ــ ــ ــــاجرين غيــ ــ ـــــب املهـــ ــ ـــا أن أغلــ ــ ــ ــــي جميعــ ــ ــ ـــا أن نعـ ــ ــ ـــــا علينــ ــ ـــــرعية، كمــ ــ ـــر الشــ ــ ــ ـــــرة غيــ ــ ـــــات الهجــ ــ لعمليــ

مـــــــــن ألاشـــــــــخاص املنحـــــــــرفين، بـــــــــل جــــــــــاهم كـــــــــانوا ممـــــــــن عـــــــــانوا مـــــــــن ضــــــــــيق الحـــــــــال وعـــــــــدم قـــــــــدرتهم علـــــــــى تــــــــــوفير 

حاجـــــــــــاتهم، أو فــــــــــــروا مــــــــــــن الاضــــــــــــطهادات والعنــــــــــــف الــــــــــــذي تعرضـــــــــــوا اليــــــــــــه، النــــــــــــاجم عــــــــــــن حالــــــــــــة الالاســــــــــــتقرار 

والحـــــــروب، فـــــــي بلـــــــدانهم ألاصـــــــلية، وهـــــــذا مـــــــا يـــــــدعو الـــــــى ضـــــــرورة التكفـــــــل بهـــــــم والتعامـــــــل معهـــــــم بشـــــــكل انســـــــاني 

 من خالل إعادة التوطين، أة تسوية وضعيتهم بطرق قانونية تضمن لهم الحياة الكريمة.

ـــبابها  البحــــــــث :أهميــــــــة  ــ ــ ـــــرعية وأسـ ــ ـــر الشـ ــ ــ ـــــرة غيـ ــ ـــاهرة الهجـ ــ ــ ـــى ظـ ــ ــ ــــوء علـ ــ ــــليط الضــ ــ ــــي تســ ــ ـــث فــ ــ ــ ـــــة البحـ ــ ـــن أهميـ ــ ــ تكمـ

التــــــــي تعرفهــــــــا الــــــــدول الناميــــــــة خاصــــــــة باملنطقــــــــة العربيــــــــة ،ودول جنــــــــوب افريقيــــــــا، مــــــــع محاولــــــــة توضــــــــيح أهميــــــــة 

املوضـــــــــــوع، باعتبـــــــــــاره مــــــــــــن املواضـــــــــــيع التــــــــــــي القـــــــــــت اهتمامـــــــــــا كبيــــــــــــرا ضـــــــــــمن الدراســــــــــــات الاكاديميـــــــــــة وألابحــــــــــــاث 

ـــــة، ــ ــ ــ ــ ـــة،  العلميـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا الاجتماعيـ ــ ــ ــ ــ ــــب منهـ ــ ــ ــ ــ ـــــدة جوانــ ــ ــ ــ ــ ــــي عـ ــ ــ ــ ــ ـــــرعية فــ ــ ــ ــ ــ ـــر الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرة غيـ ــ ــ ــ ــ ـــــع الهجـ ــ ــ ــ ــ ـــــداخل دوافـ ــ ــ ــ ــ ـــــرا لتـ ــ ــ ــ ــ ـــــذا نظـ ــ ــ ــ ــ وهـ

 ة وكذلك ألامنية .  الاقتصادي

والاشــــــــكال الــــــــذي يطــــــــرح نفســــــــه فــــــــي هــــــــذا الصــــــــدد، مــــــــاهي دوافــــــــع انتقــــــــال الافــــــــراد والجماعــــــــات بطــــــــرق مخالفــــــــة 

علـــــــــى هـــــــــذا التســـــــــاؤل مـــــــــن  للقواعـــــــــد املنظمـــــــــة للهجـــــــــرة، ومـــــــــا هـــــــــي اســـــــــتراتيجية الحـــــــــد منهـــــــــا ؟ ســـــــــنحاول إلاجابـــــــــة

 خالل املحاور التالية:

 .املحور الاول: مفاهيم حول الهجرة غير الشرعية 

 .املحور الثاني:  أسباب الهجرة غير الشرعية 

 .املحور الثالث: استراتيجية مواجهة الهجرة غير الشرعية 
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 املحور ألاول: مفاهيم الهجرة غير الشرعية

ـــخص  ــ ــ ــ ـــن شـ ــ ــ ــ ـــــرة مـ ــ ــ ـــــباب الهجـ ــ ــ ـــــف أسـ ــ ــ ـــد تختلـ ــ ــ ـــــو قـــ ــ ــ ـــــا هـ ــ ــ ـــــل منهمـ ــ ــ ـــترك لكـ ــ ــ ــ ـــــ ي واملشـ ــ ــ ـــل ألاساسـ ــ ــ ــ ـــر، الا أن العامـ ــ ــ ــــى أخـــ ــ ــ الــ

ـــــف  ــ ــــي تعريـ ــ ــــوض فــ ــ ـــــل الخــ ــ ــــاتهم وقبـ ــ ـــق طموحــ ــ ــ ـــــة لتحقيـ ــ ـــــة مالئمـ ــ ـــــاد بيئـ ــ ـــــريم، وإيجـ ــ ـــــيش الكـ ــ ـــــبل العـ ــ ـــن سـ ــ ــ ـــــث عـ ــ البحـ

 الهجرة غير الشرعية ينبغي الاشارة الى تعريف الهجرة أوال:

 _تعريف الهجرة:2

ـــي الهجـــــــرة ظـــــــاهرة قديمـــــــة حديثـــــــة ارتبطـــــــت بحيـــــــاة الانســـــــان ارت ــ ـــــدة التــ ـــــيلة الوحيــ ــــي الوســ ــ ـــت هـ ــ ـــيريا كانــ ــ ـــــا مصــ باطــ

يلجـــــــأ اليهـــــــا بحثـــــــا عـــــــن حيـــــــاة تضـــــــمن لـــــــه الاســـــــتمرارية، وتعـــــــرف لغويـــــــا أنهـــــــا: خـــــــروج مـــــــن أرض الـــــــى أخـــــــرى ســـــــعيا 

ـــة “وراء الـــــــــــرزق  ــ ــ ــ ـــــاطقين بالعربيـــ ــ ــ ـــــ ي للنــ ــ ــ ـــــي ألاساســ ــ ــ ـــم العربــ ــ ــ ــ ـــمال )املعجــ ــ ــ ــ ــــى الشــ ــ ــ ــ ــــوب الــ ــ ــ ــ ـــن الجنـ ــ ــ ــ ــــل مــ ــ ــ ــ ـــــرة القبائـ ــ ــ هجــ

 (9121ومتعلميها، 

ــــي الل  ــ ـــــرة فــ ـــد أن الهجـــ ــ ـــل ونجــ ــ ــــس الوصـــ ــ ــــي عكــ ــ ـــــان وهــ ــــدة معــ ــ ـــــملت عــ ـــا شـــ ــ ـــد، وانمـــ ــ ـــى واحــ ــ ـــى معنـــ ــ ـــــر علـــ ـــم تقتصـــ ــ ـــة لــ ــ غـــ

بمعنـــــــى املفارقـــــــة والقطـــــــع، وكـــــــان أصـــــــل الهجـــــــرة لـــــــدى العـــــــرب فـــــــي خـــــــروج البـــــــدو مـــــــن الباديـــــــة بحثـــــــا عـــــــن الـــــــرزق، 

 نظرا للتغيرات التي طرأت على املكان الذي كانوا يعيشون فيه.

ة أو داخــــــــــل بلـــــــــد معــــــــــين حيـــــــــث تكــــــــــون عمليــــــــــة أمـــــــــا اصــــــــــطالحا: هـــــــــي انتقــــــــــال ألاشـــــــــخاص امــــــــــا عبـــــــــر حــــــــــدود دوليـــــــــ

الانتقـــــــال مـــــــن املكـــــــان املعتـــــــاد الـــــــى منطقـــــــة أخـــــــرى علـــــــى نحـــــــو دائـــــــم أو مؤقـــــــت، وعرفهـــــــا فقهـــــــاء املجـــــــال القـــــــانوني 

بأنهـــــــــا مغـــــــــادرة الفـــــــــرد إلقلـــــــــيم دولتـــــــــه نهائيـــــــــا الـــــــــى إقلـــــــــيم دولـــــــــة أخـــــــــرى، غيـــــــــر أن املعنـــــــــى العـــــــــام للهجـــــــــرة ال يقيـــــــــد 

ـــــمل  ــ ــ ـــل يشـ ــ ــ ــ ـــر، بـ ــ ــ ــ ــــى أخـ ــ ــ ـــد الــ ــ ــ ــ ـــن بلـ ــ ــ ــ ـــــال مـ ــ كــــــــــل انتقــــــــــال مــــــــــن مكــــــــــان الــــــــــى مكــــــــــان غيــــــــــره، كمــــــــــا ورد فــــــــــي املعجــــــــــم باالنتقـــ

ـــــاديالــــــــــديمغرافي الصــــــــــادر عــــــــــن قســــــــــم الشــــــــــؤون  ــ ــ ـــا الاقتصـ ــ ــ ــ ـــــرة، بأنهـ ــ ــ ـــن الهجـ ــ ــ ــ ــــدة  عـ ــ ــ ـــــاألمم املتحــ ــ ــ ـــة بـ ــ ــ ــ ة والاجتماعيـ

شــــــكل مــــــن أشــــــكال انتقــــــال الســـــــكان مــــــن أرض تــــــدعى املكــــــان ألاصــــــلي ،أو مكـــــــان املغــــــادرة الــــــى أرض أخــــــرى تـــــــدعى 

 ( 0303مكان الوصول، أو املكان املقصود، ويتبع ذلك تبدل في محل إلاقامة )دمحم، 

ــــي _الهجـــــــــرة فـــــــــي الشـــــــــريعة إلاســـــــــالمية: ان للهجـــــــــرة مكانـــــــــ ــ ــ ـــا فـ ــ ــ ـــــاءت أحكامهــ ــ ـــالمية، جــ ــ ــ ـــــريعة إلاســ ــ ــــي الشــ ــ ــ ـــة فـ ــ ــ ة عظيمــ

القـــــــران والســـــــنة والفقـــــــه، و أول هجـــــــرة فـــــــي إلاســـــــالم كانـــــــت هجـــــــرة الرســـــــول عليـــــــه أفضـــــــل الصـــــــالة والســـــــالم مـــــــن 

مكــــــــة الــــــــى املدينــــــــة املنــــــــورة، وحــــــــث القــــــــران الكــــــــريم علــــــــى الهجــــــــرة ورغــــــــب فيهــــــــا لقولــــــــه تعــــــــالى :) َوَمــــــــنا ُيهــــــــاجرا فــــــــي 

ل هللا َيجــــــــدا فــــــــي ألا  ثيــــــــرا َوســــــــعة َومــــــــن َيخــــــــرج مــــــــن َبيتــــــــه مَهــــــــاجرا إلــــــــى هللا َورســــــــوله ثــــــــم يدركــــــــه َســــــــبيا
َ
َمــــــــا ك

َ
رض مَراغ

 ، سورة النساء .933املوت فقد وقع أجره على هللا وكان هللا غفورا رحيما( آلاية 

ـــلحة  ــ ــ ــــو املصــ ــ ــ ـــها هـ ــ ــ ـــــذي يفرضــ ــ ـــــذاتها، والــ ــ ـــــراد لــ ــ ـــي ال تــ ــ ــ ـــــيع التــ ــ ـــن املواضــ ــ ــ ـــــرة مــ ــ ـــالمية ان الهجــ ــ ــ ـــــريعة الاســ ــ ـــت الشــ ــ ــ وبينــ

ـــة  ــ ــ ـــم، املتعلقــ ــ ــ ــــة...) جاســ ــ ــ ـــبح واجبـ ــ ــ ـــــالهجرة تصــ ــ ـــق الا بــ ــ ــ ـــلحة ال تتحقــ ــ ــ ـــــت املصــ ــ ـــــاذا كانــ ــ ـــــال، فــ ــ ـــــنفس واملــ ــ ـــــدين والــ ــ بالــ

0332.) 

ـــــراد أو _الهجـــــــــــرة فـــــــــــي علـــــــــــم الـــــــــــديموغرافيا)علم الســـــــــــكان(:تعني  ــ ــ ـــا ألافــ ــ ــ ــ ـــل فيهــ ــ ــ ــ ـــي ينتقــ ــ ــ ــ ـــكانية التــ ــ ــ ــ ـــة الســ ــ ــ ــ الحركــ

ـــر الجماعـــــــات مـــــــن مكـــــــان إلاقامـــــــة ألاصـــــــلي أو مـــــــن املكـــــــان الـــــــذي يعيشـــــــون فيـــــــه ويتجهـــــــون للعـــــــيش فـــــــي م ــ ـــــان أخــ كــ

لفتــــــــرة زمنيــــــــة معينــــــــة، وقــــــــد يجتــــــــازون أثنــــــــاء انتقــــــــالهم حــــــــدودا إداريــــــــة و دوليــــــــة بــــــــين املنطقتــــــــين بهــــــــدف البحــــــــث 
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صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  444  - 

ـــــاديعــــــــــــــن الــــــــــــــرزق الــــــــــــــذي يتجلــــــــــــــى فــــــــــــــي ألاســــــــــــــباب  ــ ــ ــ ــــة.  الاقتصـــ ــ ــ ــ ــ ـــة، أو أمنيــ ــ ــ ــ ــ ـــــية، أو علميـــ ــ ــ ــ ــــباب سياســـ ــ ــ ــ ــ ـــا ألســ ــ ــ ــ ــ ة، وامـــ

 (0303)فطيمة، 

ـــــأل _تعريـــــــف الهجـــــــرة غيـــــــر الشـــــــرعية:6  ــــطلح يتــ ـــــرعية مصـــ ـــر الشــ ــ ـــــرة غيــ ـــم الهجــ ــ ـــــرة تــ ـــــا: الهجــ ـــين وهمــ ــ ـــن كلمتــ ــ ف مــ

ـــــرعية  ـــر الشــ ــ ـــة "غيــ ــ ـــا أوال، وكلمــ ــ التـــــــي تـــــــدل علـــــــى مخالفـــــــة القـــــــوانين والتنظيمـــــــات املعمـــــــول بهـــــــا فـــــــي مجـــــــال “تعريفهــ

تنظـــــــــــيم ً دخـــــــــــول الاشـــــــــــخاص إلـــــــــــى إقلـــــــــــيم دولـــــــــــة مـــــــــــا دون الاخـــــــــــذ بعـــــــــــين الاعتبـــــــــــار الاجـــــــــــراءات املعمـــــــــــول بهـــــــــــا فـــــــــــي 

 عني: الهجرة، وبناء على ذلك فإن الهجرة غير الشرعية ت

''كــــــــل حركــــــــة ســــــــواء للفــــــــرد أو للجماعــــــــة العــــــــابرة للحــــــــدود خــــــــارج إطــــــــار القــــــــانون، ونجــــــــد أن مصــــــــطلح ''الهجــــــــرة 

ـــر  ــ ــ ــ ـــــرة غيــ ــ ــ ـــــرية''،  الهجــ ــ ــ ـــــرة الســ ــ ــ ـــــة''، ''الهجـ ــ ــ ـــر القانونيــ ــ ــ ــ ـــــرة غيــ ــ ــ ـــــا: ''الهجـ ــ ــ ـــــات أهمهــ ــ ــ ــــدة مرادفــ ــ ــ ـــه عــ ــ ــ ــ ـــــرعية'' لــ ــ ــ ـــر الشــ ــ ــ ــ غيـ

ـــة  ــ بـــــــه: أولئـــــــك الـــــــذين يقطعـــــــون الحرقـــــــة'' وهـــــــو مصـــــــطلح متـــــــداول فـــــــي بلـــــــدان املغـــــــرب العربـــــــي ويعنـــــــي ’’،“النظاميــ

البحــــــــر الابــــــــيض املتوســــــــط فــــــــي قــــــــوارب املــــــــوت متجهــــــــين الــــــــى الــــــــدول ألاوروبيــــــــة وفــــــــور وصــــــــولهم يقومــــــــون بحــــــــرق 

 وثائق هويتهم. 

ــــوم  _ التعريـــــــف الاصـــــــطالحي للهجـــــــرة غيـــــــر الشـــــــرعية: ــ ـــي يقـ ــ ـــة التــ ــ ـــر القانونيــ ــ ـــــة أو غيــ ـــر النظاميــ ــ ـــــرة غيــ ــــي ''الهجــ ــ هـ

دولهــــــــم، دون الحصــــــــول علــــــــى تــــــــراخيص عمــــــــل، أو تأشــــــــيرات مــــــــن خاللهــــــــا املهــــــــاجرون دخــــــــول أراضــــــــ ي دول غيــــــــر 

 سفر. أو بطاقة إقامة.

ـــاهرة  _التعريــــــــف الفقهــــــــي للهجــــــــرة غيــــــــر الشــــــــرعية: لــــــــم ــ ـــــذه الظـــ ــ ــــدد لهـ ــ ـــي محــ ــ ـــــف دولـــ ــــى تعريـــ ــ ـــــاء علــ ـــق الفقهـــ ــ يتفـــ

فتعـــــــــددت آلاراء الفقهيـــــــــة فـــــــــي هـــــــــذا املجـــــــــال، وحيـــــــــث أن كـــــــــل دولـــــــــة تبحـــــــــث عـــــــــن صـــــــــياغة تعريـــــــــف يتوافـــــــــق مـــــــــع 

ـــ ــ ـــن يعتبـ ــ ـــــاك مــ ـــالحها، فهنـ ــ ر أن الهجــــــرة غيـــــــر الشــــــرعية هــــــي ''دخـــــــول وخــــــروج بشــــــكل غيـــــــر قــــــانوني، إقلـــــــيم أي مصـ

دولــــــة مــــــن طــــــرف أفــــــراد أو جماعــــــات مــــــن غيــــــر تقيــــــد بالضــــــوابط والشــــــروط املفروضــــــة مــــــن طــــــرف كــــــل دولــــــة فــــــي 

 (.0393مجال تنقل ألافراد )أحمد، 

ــــوطن وفـــــــــــي رأي اخـــــــــــر: ــ ــ ــــى الـــ ــ ــ ــ ــــوطن ألام الـ ــ ــ ـــن الـــ ــ ــ ــ ـــــال مــ ــ ــ ـــــاهي الا انتقــ ــ ــ ـــــرعية مــ ــ ــ ـــر الشــ ــ ــ ــ ـــــرة غيــ ــ ــ ـــه،  أن الهجــ ــ ــ ــ ــــاجر اليــ ــ ــ املهـــ

لإلقامــــــــة بصـــــــــفة مســـــــــتمرة ومخالفــــــــة للقواعـــــــــد املنظمـــــــــة للهجــــــــرة بـــــــــين الـــــــــدول، طبقــــــــا ألحكـــــــــام القـــــــــانون الـــــــــدولي 

 (.0393والداخلي )أحمد، 

ـــــتمرة،  ــ ــ ـــفة مسـ ــ ــ ــ ـــة بصـ ــ ــ ــ ــــي الا إقامـ ــ ــ ـــا هــ ــ ــ ــ ـــــرعية مـ ــ ــ ـــر الشـ ــ ــ ــ ـــــرة غيـ ــ ــ ـــرون أن الهجـ ــ ــ ــ ـــــرأي، يعتبـ ــ ــ ـــــذا الـ ــ ــ ـــــحاب هـ ــ ــ ـــد أن أصـ ــ ــ ــ ونجـ

واملعمـــــــول بهـــــــا فـــــــي منظمـــــــة الهجـــــــرة الدوليـــــــة، فـــــــي حـــــــين أن بطـــــــرق مخالفـــــــة للقواعـــــــد وإلاجـــــــراءات املتفـــــــق عليهـــــــا، 

الهجـــــــرة غيـــــــر الشـــــــرعية هـــــــي تلـــــــك حركـــــــة الـــــــدخول والخـــــــروج مـــــــن والـــــــى أي دولـــــــة بطـــــــرق غيـــــــر شـــــــرعية، غيـــــــر أنـــــــه 

أحيانـــــــــــا يـــــــــــتم تنقـــــــــــل ألافـــــــــــراد بصـــــــــــفة قانونيـــــــــــة بغـــــــــــرض إلاقامـــــــــــة املؤقتـــــــــــة فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق بـــــــــــدول العبـــــــــــور قصـــــــــــد 

ر قانونيـــــــة، كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال بالنســـــــبة للنـــــــازحين مـــــــن الـــــــدول الوصـــــــول لـــــــدول املقصـــــــد والـــــــذي يكـــــــون بطـــــــرق غيـــــــ

الافريقيــــــــــــة، الــــــــــــى الجزائــــــــــــر ، ليبيــــــــــــا أو تــــــــــــونس والتــــــــــــي يــــــــــــتم اتخاذهــــــــــــا كمنــــــــــــاطق عبــــــــــــور لــــــــــــيس الا،نحــــــــــــو الــــــــــــدول 

 ألاوروبية، إيطاليا، اسبانيا أو فرنسا وغيرها .

 والدولية من خالل :التعريف القانوني للهجرة غير الشرعية: يتم تعريفها وفق التشريعات الوطنية 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  455  - 

تعنــــــــــي "كـــــــــل جزائــــــــــري أو أجنبــــــــــي مقـــــــــيم يغــــــــــادر إلاقلــــــــــيم  _الهجـــــــــرة غيــــــــــر الشــــــــــرعية فــــــــــي التشـــــــــريع الجزائــــــــــري:2

الـــــــوطني بصـــــــفة غيـــــــر شـــــــرعية، أثنـــــــاء اجتيـــــــازه أحـــــــد مراكـــــــز الحـــــــدود البريـــــــة، البحريـــــــة، الجويـــــــة وذلـــــــك بانتحالـــــــه 

هويـــــــــة، أو باســــــــــتعماله وثـــــــــائق مــــــــــزورة أومـــــــــن، أو أي وســــــــــيلة احتياليـــــــــة أخــــــــــرى، للـــــــــتملص مــــــــــن تقـــــــــديم الوثــــــــــائق 

اإلجراءات التــــــــي توجبهــــــــا القــــــــوانين وألانظمــــــــة الســــــــارية أو مغــــــــادرة إلاقلــــــــيم الرســــــــمية الالزمــــــــة، أو مــــــــن القيــــــــام بــــــــ

 (31/39الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود )قانون العقوبات الجزائري 

واملتعلـــــــــــق بشـــــــــــروط دخـــــــــــول ألاجانـــــــــــب الـــــــــــى الجزائـــــــــــر وإقـــــــــــامتهم والتنقـــــــــــل فيهـــــــــــا لتـــــــــــدارك  32/99وجـــــــــــاء القـــــــــــانون 

ـــــاد ــ ـــــص املــ ــ ــــي نــ ــ ــ ــــاء فـ ــ ــ ـــذي جـ ــ ــ ــــوض الــ ــ ــ ـــــى 31/39مـــــــــن قـــــــــانون العقوبـــــــــات الجزائـــــــــري  9مكـــــــــرر 922ة الغمـ ــ ـــث اكتفــ ــ ــ ، حيــ

 املشرع الجزائري بتجريم فعل املغادرة من ألاراض ي الجزائرية دون الدخول اليها بطريقة سرية.)

ــــي __الهجــــــــرة غيــــــــر الشــــــــرعية فــــــــي التشــــــــريع التونســــــــ ي: 6 ــ دخــــــــول شــــــــخص إلــــــــى التــــــــراب التونســــــــ ي أو مغادرتــــــــه “هــ

ـــــر  ــ ــ ـــــرا أو بحــ ــ ــ ـــك بــ ــ ــ ــ ـــم ذلـ ــ ــ ــ ــــواء تــ ــ ــ ـــة، ســـ ــ ــ ــ كمــــــــــا ورد فـــــــــــي القـــــــــــانون  ا أو جــــــــــوا، مـــــــــــن نقـــــــــــاط العبــــــــــور أو مـــــــــــن غيرهـــــــــــا"خلسـ

 ألاساس ي التونس ي واملتعلق بتنقيح وإتمام قانون جوازات السفر ووثائق ،السفر. 

ومـــــــن خــــــــالل اســــــــتقراء نـــــــص التشــــــــريع التونســــــــ ي فــــــــي تعريفـــــــه للهجــــــــرة غيــــــــر الشــــــــرعية نجـــــــد أنهــــــــا محصــــــــورة بــــــــين  

ائل املســــــــــــــتعملة فــــــــــــــي ذلــــــــــــــك ، ويســــــــــــــتوي أن يكــــــــــــــون حركــــــــــــــة دخــــــــــــــول أو مغــــــــــــــادرة شــــــــــــــخص، دون تحديــــــــــــــد الوســــــــــــــ

الشــــــــــخص تونســــــــــيا أو أجنبيــــــــــا ،و تطــــــــــرق لحركــــــــــة الــــــــــدخول أو املغــــــــــادرة بخــــــــــالف املشــــــــــرع الجزائــــــــــري واســــــــــتعمل 

ــــخاص  ــ ــ ــ ـــــدان أشــ ــ ــ ــ ـــث نجـ ــ ــ ــ ــ ـــــخص؛ حيـ ــ ــ ــ ـــــأن الشـ ــ ــ ــ ــــوض بشـ ــ ــ ــ ـــــض الغمــ ــ ــ ــ ـــــار بعـ ــ ــ ــ ـــخص ''أثـ ــ ــ ــ ــ ــــظ ''شـ ــ ــ ــ ـــــ ي للفــ ــ ــ ــ ـــــرع التونسـ ــ ــ ــ املشـ

نصــــــــــــب حــــــــــــول ألاشـــــــــــــخاص القــــــــــــانون هــــــــــــم أشـــــــــــــخاص معنويــــــــــــة و طبيعيــــــــــــة ،والهجـــــــــــــرة كيفمــــــــــــا كانــــــــــــت محلهـــــــــــــا ت

الطبيعيــــــــــة دون املعنويــــــــــة ألن هــــــــــذه ألاخيــــــــــرة تبقــــــــــى مجــــــــــرد كيــــــــــان افتراضــــــــــ ي ال يمكنهــــــــــا القيــــــــــام بــــــــــالهجرة، وهــــــــــذا 

علـــــــــــى غـــــــــــرار املشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري الـــــــــــذي اســـــــــــتعمل عبـــــــــــارتي ''جزائـــــــــــري أو أجنبـــــــــــي مقـــــــــــيم'' متجنبـــــــــــا بـــــــــــذلك لفـــــــــــظ 

 "شخص".

ـــل تعت _ الهجــــــــرة غيــــــــر الشــــــــرعية بحســــــــب تعريــــــــف املفوضــــــــية ألاوروبيــــــــة:0 ــ ــ ــــي كـ ــ ـــــرعية هــ ــ ـــر الشـ ــ ــ ـــــرة غيـ ــ ـــر الهجـ ــ ــ بـ

دخــــــــول عــــــــن طريــــــــق البــــــــر أو البحــــــــر أو الجــــــــو، الــــــــى اقلــــــــيم دولــــــــة عضــــــــو بطريقــــــــة غيــــــــر قانونيــــــــة بواســــــــطة وثــــــــائق 

مــــــــــزورة، أو بمســــــــــاعدة شــــــــــبكات الجريمــــــــــة املنظمــــــــــة أو مــــــــــن خــــــــــالل الــــــــــدخول الــــــــــى منطقــــــــــة الفضــــــــــاء ألاوروبــــــــــي" 

ـــــاد ــ ــ ت بالحصـــــــــــول علـــــــــــى تأشـــــــــــيرة ومـــــــــــن ثـــــــــــم ألاوروبـــــــــــي "بطريقـــــــــــة قانونيـــــــــــة، مـــــــــــنن خـــــــــــالل موافقـــــــــــة الســـــــــــلطا الاتحــ

 البقاء ،بعد انقضاء الفترة املحددة أو تغيير غرض الزيارة والبقاء دون موافقة السلطات. 

مـــــــــن خـــــــــالل مـــــــــا تـــــــــم التطـــــــــرق اليـــــــــه مـــــــــن تعريفـــــــــات وتســـــــــميات مختلفـــــــــة عـــــــــن الهجـــــــــرة غيـــــــــر الشـــــــــرعية نســـــــــتطيع 

بهــــــا خــــــروج الفــــــرد مــــــن اقلــــــيم  القـــــول أنهــــــا تنطــــــوي تحــــــت مــــــدلول واحــــــد، وهــــــو أن الهجــــــرة غيــــــر الشــــــرعية يقصــــــد

دولتــــــــــه الـــــــــــى دولــــــــــة أخـــــــــــرى دون حصــــــــــوله علـــــــــــى اذن مســــــــــبق، ودخولـــــــــــه الــــــــــى إقلـــــــــــيم دولــــــــــة مضـــــــــــيفة عــــــــــن طريـــــــــــق 

مســــــــلك غيــــــــر شــــــــرعي ،مخالفــــــــا بــــــــذلك ألانظمــــــــة القانونيــــــــة واللــــــــوائح التنظيميــــــــة الداخليــــــــة ألي دولــــــــة واملتعــــــــارف 

 عليها داخليا و دوليا.

ول مكافحــــــــة تهريــــــــب املهــــــــاجرين املكمــــــــل التفاقيــــــــة ألامــــــــم _تعريــــــــف الهجــــــــرة الشــــــــرعية فــــــــي اطــــــــار بروتوكــــــــ4

: هــــــي "تــــــدبير الــــــدخول غيــــــر املشــــــروع لشــــــخص مــــــا الــــــى دولــــــة طــــــرف لــــــيس املتحــــــدة ملكافحــــــة الجريمــــــة املنظمــــــة
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ذلــــــك الشــــــخص مــــــن رعاياهــــــا أو املقيمــــــين الــــــدائمين فيهــــــا، وذلــــــك مــــــن أجــــــل الحصــــــول بصــــــورة مباشــــــرة أو غيــــــر 

ـــــة ما ــ ـــة أو منفعــ ــ ــ ـــــة ماليــ ــ ــــى منفعــ ــ ــ ـــــرة علـ ــ ـــــتحفظ  ديـــــــــة أخـــــــــرى'،مباشــ ــ ـــه وبــ ــ ــ ـــــادقت عليــ ــ ـــــر صــ ــ ـــد أن الجزائــ ــ ــ ـــث نجــ ــ ــ وحيــ

 (.30/292)املرسوم الرئاس ي رقم

غيـــــــر أن هـــــــذا البروتوكـــــــول لـــــــم يعنـــــــى بتعريـــــــف ظـــــــاهرة الهجـــــــرة غيـــــــر الشـــــــرعية فـــــــي حـــــــد ذاتهـــــــا، بـــــــل ألـــــــم بتعريـــــــف 

جريمـــــــــــة تهريـــــــــــب املهـــــــــــاجرين دون ســـــــــــواها، حيـــــــــــث نجـــــــــــد أن العقوبـــــــــــة تطبـــــــــــق فقـــــــــــط علـــــــــــى مـــــــــــن يقـــــــــــوم بتهريـــــــــــب 

ــــاجرين ــ ـــــادة  املهـــ ــ ـــنص املــ ــ ــ ــــالرجوع لــ ــ ـــر، وبـــ ــ ــ مـــــــــن إلاعـــــــــالن العـــــــــالمي لحقـــــــــوق الانســـــــــان، نجـــــــــد أن اســـــــــتعمال  90ال غيــ

مصـــــــــطلح "غيـــــــــر الشـــــــــرعية" ال يتوافـــــــــق مـــــــــع حـــــــــق الانســـــــــان فـــــــــي التنقـــــــــل واملكفـــــــــول ،بموجـــــــــب املواثيـــــــــق الدوليـــــــــة 

حتــــــى ولــــــو كــــــان خــــــارج دولته'،'وهــــــذا مــــــا يفنــــــده مكتــــــب العمــــــل الــــــدولي مــــــن خــــــالل رفضــــــه ملصــــــطلح الهجــــــرة غيــــــر 

ـــة  ــ ــ ـــــدود الدوليـ ــ ـــر الحـ ــ ــ ــــاجرين عبـ ــ ــــعية املهــ ــ ـــــع وضــ ــ ـــــه مـ ــ ـــــرية" لتوافقـ ــ ـــــرة السـ ــ ــــطلح" الهجـ ــ ـــتبداله بمصــ ــ ــ ـــــرعية، واسـ ــ الشـ

 وكذلك عند تواجدهم في الدول ألاجنبية حيث ينتقلون فيها بحذر شديد وفي سرية تامة.

 املحور الثاني :دوافع الهجرة غير الشرعية

ـــة نجـــــــد أن الـــــــدول مـــــــن منظـــــــور اســـــــتفحال ظـــــــاهرة الهجـــــــرة غيـــــــر الشـــــــ ــ ـــــناف متمثلــ ـــــة أصــ ــــى ثالثــ ــ ــــنفة الـ ــ رعية، مصـ

فـــــــي دول املنشـــــــأ نجـــــــد أهمهــــــــا بلـــــــدان افريقيـــــــا وجنــــــــوب الصـــــــحراء، مثـــــــل الجزائــــــــر ،واملغـــــــرب ،الســـــــودان، اثيوبيــــــــا 

،اريتيريـــــــا والصـــــــومال، وفـــــــي قـــــــارة أســـــــيا نجـــــــد باكســـــــتان ،الهنـــــــد وســـــــيريالنكا ،بحكـــــــم أن القاســـــــم املشـــــــترك لهـــــــذه 

ـــــاالــــــــدول هــــــــو املشــــــــاكل الاجتماعيــــــــة و  ــ ـــا ديالاقتصـ ــ ــ ـــل أفرادهـ ــ ــ ـــــا جعـ ــ ـــــو مـ ــ ـــا، وهـ ــ ــ ــــاني منهـ ــ ـــي تعــ ــ ــ ـــــية التـ ــ ـــــذا السياسـ ــ ة وكـ

يــــــــرون أن الهجــــــــرة غيــــــــر الشــــــــرعية املــــــــالذ الوحيــــــــد لتحقيــــــــق ســــــــبل العــــــــيش الكــــــــريم، علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن املخــــــــاطر 

 املحدقة بهم خالل التنقل.

أمــــــــا عـــــــــن الصـــــــــنف الثــــــــاني تتمثـــــــــل فـــــــــي دول املقصـــــــــد: فهــــــــي تلـــــــــك الـــــــــدول ألاكثـــــــــر تطــــــــورا، والتـــــــــي يتمتـــــــــع أفرادهـــــــــا 

ـــــادمســــــــــتويات معيشــــــــــية مرتفعــــــــــة ،مــــــــــن بينهــــــــــا دول ب ــ ــ ألاوروبــــــــــي، وفيمــــــــــا يتعلــــــــــق بالصــــــــــنف الثالــــــــــث نجـــــــــــد،  الاتحــ

دول العبـــــــور، والتـــــــي يقصـــــــدها الافـــــــراد بغيـــــــة العبـــــــور والتنقـــــــل الـــــــى دول املقصـــــــد، وهـــــــذا مـــــــا يمكننـــــــا مـــــــن الجـــــــزم 

 أن دوافع الهجرة غير الشرعية مرتبطة بدول املقصد وأخرى بدول املنشأ.

ـــد أن ا ــ ـــا نجــ ــ لكثيـــــــر مـــــــن البـــــــاحثين فـــــــي دراســـــــة هـــــــذه الظـــــــاهرة أكـــــــدوا علـــــــى أن أســـــــباب الهجـــــــرة غيـــــــر الشـــــــرعية كمــ

ـــة و  ــ ــ ــ ـــــدوافع الاجتماعيـــ ــ ــ ــــبب الـــ ــ ــ ــ ـــــاديبسـ ــ ــ ـــا الاقتصــ ــ ــ ــ ـــــيكية لكونهـــ ــ ــ ـــــباب الكالســـ ــ ــ ــــبعض باألســـ ــ ــ ــ ـــا الـ ــ ــ ــ ـــــق عليهـــ ــ ــ ـــي يطلـــ ــ ــ ــ ة، والتـــ

 الدافع الرئيس ي في أصل الهجرة.  

 باألفراد الى الهجرة خارج بالدهم وأهمها:الدوافع املرتبطة بدول املنشأ: وهي تلك العوامل التي دفعت 

ـــرامج  ة:الاقتصـــــــــادي_الظـــــــــروف 2    ــ ــ ـــــات والبــ ــ ـــل املخططــ ــ ــ ـــث جــ ــ ــ ـــــاديوحيــ ــ ة التـــــــــي انتهجتهـــــــــا الـــــــــدول الناميـــــــــة الاقتصــ

،خاصـــــــة منهـــــــا الــــــــدول العربيـــــــة لــــــــم تحقـــــــق النتــــــــائج املرجـــــــوة منهــــــــا نظـــــــرا لهشاشــــــــة ألاســـــــس املعتمــــــــد عليهـــــــا والتــــــــي 

ـــــاديوف لـــــــــم تعمــــــــــر طـــــــــويال خاصــــــــــة فــــــــــي ظـــــــــل تــــــــــدهور الظـــــــــر  ــ ة فتصــــــــــبح الـــــــــدول غيــــــــــر قـــــــــادرة علــــــــــى تــــــــــوفير الاقتصـــ

ـــة  ــ ـــبح البطالـــ ــ ـــــادي شـــ ـــــرج لتفـــ ــ ـــــرعية كمنعـ ـــر الشـــ ــ ــ ـــــرة غيـ ـــــاذ الهجـــ ــ ــــى اتخـ ــ ـــــدفعهم الــ ـــا يـــ ــ ــ ـــــا ،ممـ ــــاء ملواطنيهـــ ــ ــــائل الرخــ ــ وســ

 ،وأزمة الفقر.
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-  455  - 

ـــــدافع  ــ ــ ـــز الــ ــ ــ ــ ـــــاديويتميــ ــ ــ للهجـــــــــــرة بقدرتـــــــــــه الكبيـــــــــــرة علـــــــــــى التـــــــــــأثير فـــــــــــي قـــــــــــرار الهجـــــــــــرة مـــــــــــن عدمـــــــــــه ووفقـــــــــــا  الاقتصــ

ـــــائيات ـــــنة إلحصـــ ــ ــــوالي 0332سـ ــ ـــد حــ ــ مليــــــــون مهــــــــاجر يتوزعــــــــون بنســــــــب مختلفــــــــة علــــــــى قــــــــارات العــــــــالم.  913، يوجـــ

 (0390)ساعد، 

اذا تــــــــــــم أخــــــــــــذ الجزائــــــــــــر، كنمــــــــــــوذج مــــــــــــن الــــــــــــدول العربيــــــــــــة وبــــــــــــالنظر الــــــــــــى الوضــــــــــــع  _الظــــــــــــروف الاجتماعيــــــــــــة:6 

ـــر أن الاجتمـــــــاعي الـــــــذي عـــــــرف تـــــــدنيا معيشـــــــيا بـــــــالرغم مـــــــن ارتفـــــــاع أســـــــعار البتـــــــرول فـــــــي العقـــــــديين املاضـــــــيين  ــ غيــ

ـــــنهج  ــــعف الــ ـــــيير وضـــ ــــوء تســ ـــــاديســ فعـــــــدم قـــــــدرة ســـــــوق العمـــــــل الوطنيـــــــة  زمـــــــة،.املتبـــــــع زاد مـــــــن تفـــــــاقم ألا  الاقتصــ

علـــــــــى تـــــــــوفير مناصـــــــــب الشـــــــــغل جعـــــــــل الكثيـــــــــر مـــــــــن الشـــــــــباب يتجهـــــــــون صـــــــــوب الهجـــــــــرة غيـــــــــر الشـــــــــرعية إليجـــــــــاد 

ـــث أن حفــــــــرص عمــــــــل خـــــــــارج بلــــــــدانهم حتــــــــى ولـــــــــو كانــــــــت فــــــــي ظـــــــــروف صــــــــعبة خاصــــــــة فيمـــــــــا يتعلــــــــق بتــــــــنقلهم، و  ــ ــ يــ

لبطالــــــــــة تعتبــــــــــر مــــــــــن أهــــــــــم دوافــــــــــع الهجــــــــــرة غيــــــــــر الشــــــــــرعية التــــــــــي تشــــــــــهدها دول املغــــــــــرب العربــــــــــي، ففــــــــــي  ســــــــــنة ا

 وهي من املعدالت ألاعلى على املستوى العالمي.  %03شهدت أكثر من   0392

خلفـــــــــت أغلـــــــــب الصـــــــــراعات السياســـــــــية بـــــــــين ألاحـــــــــزاب والســـــــــلطة الحاكمـــــــــة حروبـــــــــا  _الظـــــــــروف السياســـــــــية:0

ـــالنيجر، داخليــــــــا فــــــــي بعــــــــض دول جنــــــــوب صــــــــحراء افريقيــــــــا، ــ ــ مــــــــالي، روانــــــــدا و مــــــــا عرفتــــــــه ســــــــوريا ليبيــــــــا الــــــــيمن  كـ

ـــعينات و  ــ ــ ــــنوات التســ ــ ــ ــــوداء ،سـ ــ ــ ـــــرية السـ ــ ـــالل العشــ ــ ــ ـــر خــ ــ ــ ـــــداث الجزائــ ــ ــــاعة أحــ ــ ــ ـــد السـ ــ ــ ـــــداثها لحــ ــ ـــــزال أحــ ــ ـــي ال تــ ــ ــ والتــ

عــــــراق الحــــــرب الاهليــــــة فــــــي لبنــــــان، أدت الــــــى ٍرفــــــع فــــــي مســــــتويات الهجــــــرة عبــــــر كــــــل الطــــــرق ومنــــــه الغــــــزو ألامريكــــــي لل

ــــتقرارنقــــــــول ان عــــــــدم  ــ وانتهــــــــاك الحريــــــــات واملســــــــاس بــــــــالحقوق ،مــــــــن ألاســــــــباب الرئيســــــــية لحركــــــــة الهجــــــــرة،  الاســ

والتــــــــي تكــــــــون فــــــــي هاتــــــــه الحالــــــــة اضــــــــطرارية، بحثــــــــا عــــــــن الامــــــــن ،فقــــــــد نجــــــــد مــــــــن بيــــــــنهم مــــــــن يرتحلــــــــون مــــــــن أجــــــــل 

 صول على حرية الرأي واملعتقد .الح

الــــــدوافع املرتبطــــــة بـــــــدول املقصــــــد: تكمــــــن فـــــــي العوامــــــل التـــــــي ســــــاهمت فــــــي اســـــــتقطاب وجــــــذب املهـــــــاجرين 

 ولعل أهمها :

كأشـــــــكال الانبهـــــــار التـــــــي يـــــــروج بهـــــــا لـــــــبالد الغـــــــرب مـــــــن أجـــــــل  _ الصـــــــورة النمطيـــــــة املشـــــــرفة لـــــــدول املقصـــــــد:

ـــة و  ــ ــ ــ ـــعيتهم الاجتماعيــ ــ ــ ــ ـــن وضــ ــ ــ ــ ـــربين وتحســ ــ ــ ــ ـــاح املغتــ ــ ــ ــ ـــن نجــ ــ ــ ــ ــــؤس مــ ــ ــ ــ ـــة البـ ــ ــ ــ ـــــك جدليــ ــ ــ ـــــاديفــ ــ ــ ـــــافظ، الاقتصــ ــ ــ ة. )حــ

0303  ) 

_السياســـــــــة املتبعــــــــــة مــــــــــن خــــــــــالل دول املقصــــــــــد: تعمــــــــــل الــــــــــدول ألاوروبيــــــــــة. علــــــــــى تســــــــــوية أوضــــــــــاع املهــــــــــاجرين 

ــــنهم ـــتفادة مـــ ــ ـــــد الاســ ـــــذا قصــ ـــــرعيين وهــ ـــر الشــ ــ ــــى  غيــ ــ ـــر الـ ــ ـــا تفتقــ ــ ـــمية كونهــ ــ ـــالت املوســ ــ ـــرات الحمــ ــ ــــي فتــ ـــة فـــ ــ ،خاصــ

 (1،ص0303اليد العاملة كما حدث في اسبانيا مؤخرا )دمحم، 

حيــــــــــث قــــــــــدرت املصـــــــــالح الديموغرافيــــــــــة لألمــــــــــم املتحـــــــــدة أنــــــــــه علــــــــــى أوروبــــــــــا  الحاجـــــــــة الــــــــــى اليــــــــــد العاملــــــــــة:_

 (.29،ًص0303)حافظ،  0302مليون مهاجر زهاء سنة 921استقبال 

ـــر  : دور الاعــــــــالم_ ــ ــ ـــــائيات أو عبـ ــ ـــر الفضـ ــ ــ ـــــه عبـ ــ ـــــتم بثـ ــ ـــا يـ ــ ــ ـــــات فمـ ــ ــــى املجتمعـ ــ ـــــأثيرا علــ ــ ـــر تـ ــ ــ ـــل ألاكثـ ــ ـــين العوامـــ ــ ــ ـــن بـ ــ مـــ

مواقــــــــــع التواصـــــــــــل الاجتمـــــــــــاعي، فـــــــــــي عـــــــــــرض الظـــــــــــروف املعيشـــــــــــية الصـــــــــــعبة لـــــــــــدول املنشـــــــــــأ وحالـــــــــــة الرخـــــــــــاء 

ـــــاديوالرفـــــــاه لــــــــدول املقصــــــــد، وتبيــــــــين حجــــــــم الفجــــــــوة بينهمــــــــا علــــــــى الصــــــــعيد  والاجتمــــــــاعي، زاد مــــــــن  الاقتصـــ



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  454  - 

إصــــــــرار الكثيــــــــر مــــــــن ألاشــــــــخاص ، خاصــــــــة مــــــــنهم فئــــــــة الشــــــــباب ســــــــواء كــــــــانوا اناثــــــــا أم ذكــــــــورا علــــــــى تحــــــــدي 

الوضــــــــــع ،وشــــــــــد الرحــــــــــال نحــــــــــو رحــــــــــالت مجهولــــــــــة، وخــــــــــوض غمــــــــــار الهجــــــــــرة غيــــــــــر الشــــــــــرعية غيــــــــــر مبــــــــــالين 

 بخطورة الوضع.  

ـــة نجــــــــد أن العوملــــــــة فــــــــي املفهــــــــوم الغربــــــــي الرأســــــــمالي خلفــــــــت أثــــــــرا مهمــــــــا عــــــــن الــــــــدول  أثــــــــر العوملــــــــة :_ ــ ــ املتقدمـ

)الشـــــــــمال(لدى الافـــــــــراد فـــــــــي الـــــــــدول الفقيـــــــــرة )الجنوب(،وتجـــــــــدر الاشـــــــــارة الـــــــــى أن دول الجنـــــــــوب تفتقـــــــــر الـــــــــى 

ـــــيير، ــ ــ ــ ــ ــــي التسـ ــ ــ ــ ــ ـــة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات ناجعـ ــ ــ ــ ــ باعتبارهــــــــــــــا منبــــــــــــــع للثــــــــــــــروات، والكفــــــــــــــاءات ومصــــــــــــــدر املــــــــــــــوارد الطبيعيــــــــــــــة  أليـ

ـــــك، ــــى ذلــ ـــــل علـــ ـــر دليــ ــ ـــمال أكبــ ــ ــــى الشــ ــــوب الـــ ـــن الجنـــ ــ ـــــة مــ ـــــرة الادمغــ ــــواء، فهجــ ـــد ســـ ــ ــــى حــ ـــــرية علـــ ـــ والبشــ ــ ـــا وهــ ــ و مــ

 يدعو الى النظر وإعادة تصحيح مصطلح دول الجنوب الفقير.

 

 

ير الثنائية وتداب الاتفاقياتاملحور الثالث: مواجهة الهجرة غير الشرعية والتصدي لها في اطار ا

 الشراكة العربية مع دول حوض املتوسط:

ـــاهرة أصـــــــــبحت الهجـــــــــرة غيـــــــــر الشـــــــــرعية تشـــــــــكل هاجســـــــــا مخيفـــــــــا بســـــــــبب تـــــــــدهور ألاوضـــــــــاع ألامنيـــــــــة  ــ ــ ـــــامي ظــ ــ وتنــ

تهريــــــــب الافــــــــراد والجماعــــــــات والتــــــــي أغلــــــــب ضــــــــحاياها مــــــــن الاطفــــــــال القصــــــــر والنســــــــاء وكــــــــون أن الهجــــــــرة تلعــــــــب 

دورا محوريــــــــا فــــــــي العالقـــــــــات الدوليــــــــة ،كـــــــــان لزامــــــــا علـــــــــى الــــــــدول العربيـــــــــة ونظيرتهــــــــا ألاوروبيـــــــــة توقيــــــــع اتفاقيـــــــــات 

 ل ضفتي املتوسط:وتدابير شراكة، الهدف منها تكثيف الجهود وتنسيق التعاون بين دو 

ــــات_ا9 ــ ـــعى  الاتفاقيــ ــ ــ ـــث سـ ــ ــ ـــــرعية: حيـ ــ ـــر شـ ــ ــ ـــــرة الغيـ ــ ـــة الهجـ ــ ــ ــــوب ملواجهـ ــ ـــمال جنــ ــ ــ ـــة شـ ــ ــ ـــــادالثنائيـ ــ ألاوروبــــــــي الــــــــى  الاتحـ

إقامــــــــة عالقــــــــات تعــــــــاون مــــــــع دول املغــــــــرب العربــــــــي بحكــــــــم أن العــــــــدد الهائــــــــل مــــــــن املهــــــــاجرين الــــــــى أوروبــــــــا ســــــــنويا 

 يكون من أو عبر الدول املغاربية.

ـــــادة  ن إيطاليـــــــــــا وتـــــــــــونس:الاتفاقيـــــــــــة الثنائيـــــــــــة بــــــــــــي أ_    ــ ــ ـــــ ي بإعـــ ــ ــ ـــــاهم تقضــ ــ ــ ـــــذكرة تفــ ــ ــ ــــونس مـــ ــ ــ ــ ـــت تـ ــ ــ ــ ـــث وقعــ ــ ــ ــ حيـــ

ــــوطين، ــ ــ ــ ــ ( 0392مـــــــــــــع أكبـــــــــــــر دولـــــــــــــة مســـــــــــــتقبلة للمهـــــــــــــاجرين التونســـــــــــــيين بطـــــــــــــرق غيـــــــــــــر شـــــــــــــرعية. )رؤؤف، التـ

ـــنح  ــ ــ ــ ـــا بمــ ــ ــ ــ ـــت ايطاليــ ــ ــ ــ ـــث التزمــ ــ ــ ــ ـــــع 0333__حيــ ــ ــ ــــا مــ ــ ــ ــ ـــــرة نحوهـ ــ ــ ــــي الهجــ ــ ــ ــ ـــــراغبين فـ ــ ــ ـــــيين الــ ــ ــ ــــنويا للتونســ ــ ــ ــ ـــيرة سـ ــ ــ ــ تأشــ

ـــــل، ــ ــ ــ ـــب العمـ ــ ــ ــ ــ ـــــاقهم بمناصـ ــ ــ ــ ـــل التحـ ــ ــ ــ ــ ـــأهيلهم قبـ ــ ــ ــ ــ ـــمان تـ ــ ــ ــ ــ كمــــــــــــا زودت إيطاليــــــــــــا تــــــــــــونس بــــــــــــأجهزة التصــــــــــــدي  ضـ

 (0392أسيا،  للهجرة غير الشرعية. )بوعزيز

ـــا 0333فيفــــــــــــري  02واملبرمــــــــــــة بتــــــــــــاريخ  ب_ الاتفاقيــــــــــــة الثنائيــــــــــــة بــــــــــــين إيطاليــــــــــــا والجزائــــــــــــر: ــ ــ ــ ــ ــــادق عليهـ ــ ــ ــ ، واملصــ

ـــــ ي  ــ ــــوم الرئاســـ ــ ــ ـــــب املرســ ــ ـــر 99،واملـــــــــؤرخ فــــــــــي 22_2بموجــ ــ ــ ــــاجرين 0332فبرايـــ ــ ــ ــــوطين للمهــ ــ ــ ـــــادة تــ ــ ـــــمونها إعـــ ــ ، مضــ

ـــــري ــ ـــن  بطـــــــــرق غيــــــــــر شـــــــــرعية، ين،الجزائــ ــ ــ ـــر مــ ــ ــ ـــل أكثـــ ــ ــ ـــــا ترحيــ ــ ـــم بموجبهـــ ــ ــ ـــث تــ ــ ــ ؟الــــــــــف مهـــــــــاجر جزائــــــــــري 233حيـــ

ـــــرعية، ــ ــ ــ ـــر شــ ــ ــ ــ ــ ـــــة غيــ ــ ــ ــ ــــوالي  بطريقــ ــ ــ ــ ــ ـــا حـ ــ ــ ــ ــ ـــــدمت إيطاليــ ــ ــ ــ ـــا قــ ــ ــ ــ ــ ـــــامي  0333كمــ ــ ــ ــ ـــين عــ ــ ــ ــ ــ ـــــريين بــ ــ ــ ــ ـــل للجزائــ ــ ــ ــ ــ ـــيرة عمــ ــ ــ ــ ــ تأشــ

 (0392، رؤوف. )0331و0332



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  453  - 

ـــة  09بتـــــــــاريخ  ج_ البروتوكـــــــــول بـــــــــين إســـــــــبانيا والجزائـــــــــر: ــ ــ ــــو  0330جويليــ ــ ــ ـــــب املرسـ ــ ـــــه بموجــ ــ ــــادق عليــ ــ ــ م ،واملصـ

ـــ ي ــ ــ ـــــمبر 2واملـــــــــؤرخ فـــــــــي 222_0الرئاســ ــ ــــاجرة 0332ديســـ ــ ــ ـــة املتــ ــ ــ ـــى مكافحــ ــ ــ ـــــا علــ ــ ـــــن خاللهــ ــ ـــاق مـــ ــ ــ ـــم الاتفــ ــ ــ ـــث تــ ــ ــ ،حيــ

ـــــراءات  ـــــام واجــ ـــد أحكــ ــ ـــــتم تحديــ ـــم يــ ــ ـــه لــ ــ ـــر أنــ ــ ـــــرعية ،غيــ ـــر الشــ ــ ـــــالهجرة غيــ ـــة بــ ــ ـــــبكات املرتبطــ ــــخاص ،والشــ باألشـــ

 من أجل إعادة توطين املهاجرين غير الشرعيين .   التعاون،

ـــــنة  ومصـــــــر: د_ الاتفاقيـــــــة الثنائيـــــــة بـــــــين إيطاليـــــــا ـــا ســ ــ ـــم ابرامهــ ــ ــــاجرين 0332تــ ــ ـــــادة املهـ ــــى إعــ ــ ـــــت علـ ـــي نصــ ــ ،والتــ

ـــــرعيين، ــ ــ ــ ـــر الشــ ــ ــ ــ ــ حيـــــــــــــث تكفلـــــــــــــت الحكومـــــــــــــة إلايطاليـــــــــــــة مصـــــــــــــاريف التنقـــــــــــــل كمـــــــــــــا اســـــــــــــتفادت العمالـــــــــــــة  غيــ

ـــمية.  2333املصـــــــــــــرية مـــــــــــــن حصـــــــــــــة ســـــــــــــنوية فـــــــــــــي ســـــــــــــوق العمـــــــــــــل قـــــــــــــدرت ب: ــ ــ ــ ــ ـــة وموســ ــ ــ ــ ــ ـــل دائمــ ــ ــ ــ ــ ـــيرة عمــ ــ ــ ــ ــ تأشــ

 (0392، رؤوف)

ـــــنة  يــــــــــا:ه_ الاتفاقيــــــــــة الثنائيــــــــــة بــــــــــين إيطاليــــــــــا وليب ــ ـــة ســـ ــ ــ ــ ـــى الاتفاقيـ ــ ــ ــــع علـــ ــ ــ ـــم التوقيــ ــ ــ ـــمنت 0390تـــ ــ ــ ــ ـــث تضـ ــ ــ ،حيـــ

ـــــا، ــــى ليبيــ ــ ـــا ال ــ ـــن إيطاليـ ــ ـــــاعدات مــ ـــــديم مسـ ـــــة تقـ ـــــع  الاتفاقيـ ـــــة مــ ـــــدود الجنوبيـ ـــة الحـ ــ ـــــن مراقبــ ـــتمكن مـ ــ ـــــدف الـ بهـ

ـــــة ــ ـــــدان الافريقيـ ــ ـــــناعية، البلـ ــ ـــــار الصـ ــ ـــق ألاقمـ ــ ـــن طريـــ ــ ــ للحيلولــــــــة دون تــــــــدفق الكــــــــم الهائــــــــل مــــــــن املهــــــــاجرين  عـ

 (0392بطرق غير شرعية. )رؤؤف، 

ــــي  الاتفاقيـــــــــة الثنائيـــــــــة بـــــــــين إســـــــــبانيا واملغـــــــــرب:و_  ــ ــ ـــا فـ ــ ــ ــــع عليهــ ــ ــ ـــم التوقيـ ــ ــ ،تســـــــــمح بـــــــــدخول 9110فيفـــــــــري  90تــ

ـــــتعال،0333 ــ ـــــرب لالشـ ــ ـــــن املغـ ــ ــــمي مـ ــ ـــن  عامل،موســ ــ ــ ـــد عـ ــ ـــــدة ال تزيـــ ــ ـــة ملـ ــ ــ ـــــة مقننـ ــ ـــــبانيا.  31بطريقـ ــ ــــي اسـ ــ ـــهر فــ ــ ــ أشـ

 (0333)بيونة، 

ـــــنة  ي_ الاتفاقيـــــــة الثنائيــــــــة بــــــــين إســــــــبانيا وموريتانيــــــــا:  ـــت ســـ ــ ــــي أبرمـــ ــ ـــــا0332والتـ ء مركــــــــز فــــــــي موريتانيــــــــا ،النشــ

ـــــرعيين، ــ ـــر الشــ ــ ــ ــــاجرين غيــ ــ ــ ـــــز املهـ ــ والقـــــــــادمين مـــــــــن دول الســـــــــاحل الافريقـــــــــي، وتلقـــــــــت موريتانيـــــــــا دعمـــــــــا  لحجــ

ماليــــــــا ومعــــــــدات لتفعيــــــــل مراقبــــــــة الشــــــــواطئ املوريتانيــــــــة ،حيــــــــث تعتبــــــــر بمثابــــــــة سياســــــــة أوروبيــــــــة ملواجهــــــــة 

 (0392أسيا،  الهجرة غير الشرعية في دول املصدر والعبور )بوعزيز

حيــــــــــــث تبلـــــــــــورت معــــــــــــالم واهــــــــــــداف الشــــــــــــراكة  _تـــــــــــدابير الشــــــــــــراكة العربيــــــــــــة مــــــــــــع دول حــــــــــــوض املتوســــــــــــط:0

ـــــادالعربيـــــــة مـــــــع دول حـــــــوض املتوســـــــط مـــــــن خـــــــالل منظمـــــــة  ـــلونة  الاتحــ ــ ـــــة برشــ ـــط، اتفاقيــ ــ ـــــل املتوســ ـــن أجــ ــ مــ

 :2+2والتعاون في اطار الحوار 

ـــة  الشــــــراكة العربيــــــة مــــــع دول حــــــوض ألابــــــيض املتوســــــطأ_  ــ ـــالل منظمـ ــ ـــن خـ ــ ـــــادمـ ــــط:  الاتحـ ـــــل املتوســ ـــن أجـ ــ مـ

ـــــادان  ـــــنة  الاتحـــ ــ ـــــاؤها سـ ـــم انشـــ ــ ـــة، تـــ ــ ـــة دوليـــ ــ ـــــة حكوميـــ ـــــو منظمـــ ــ ــــط هـ ــ ـــــل املتوســ ــ ـــن أجـ ــ ـــة 0332مـــ ــ ـــــا لقمـــ ،تتويجـــ

ـــلونة 9112بـــــــاريس مـــــــن أجـــــــل املتوســـــــط ،والتـــــــي تـــــــم انعقادهـــــــا ســـــــنة  ــ ـــــة برشــ ـــم "عمليــ ــ ـــــت باســ ـــــمت “،عرفــ ،ضــ

ـــا  20 ــ ــ ــ ــــت منهــ ــ ــ ـــــة كانـــ ــ ــ ـــــاددولـــــــــــة مـــــــــــن دول 02دولــ ــ ــ ل دولـــــــــــة مـــــــــــن دول املتوســـــــــــط من شـــــــــــما02ألاوروبـــــــــــي،و الاتحــ

افريقيا،الشــــــــــــــــــــــــرق ألاوســــــــــــــــــــــــط وجنــــــــــــــــــــــــوب شــــــــــــــــــــــــرق أوروبــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــان الهــــــــــــــــــــــــدف منهــــــــــــــــــــــــا تعزيــــــــــــــــــــــــز الشــــــــــــــــــــــــراكة 

ــــتقرارألاورومتوســـــــطية،من أجـــــــل ضـــــــمان  ــ ـــز  الاسـ ــ ـــــث ركــ ـــة حيــ ــ ـــي املنطقــ ــ ـــــادفــ ــــى  الاتحــ ــ ــــط علـ ـــــل املتوســـ ـــن أجــ ــ مــ

 مبدأين أساسيين هما: تشجيع التنمية املستدامة والتنمية البشرية. 
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صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  454  - 

ـــــنة  ســـــــطب_ الشـــــــراكة العربيـــــــة مـــــــع دول حـــــــوض ألابـــــــيض املتو  ـــلونة ســ ــ ـــــة برشــ ــــالل اتفاقيــ ــ ـــن خـ ــ ـــم 9112مــ ــ : تــ

ــــومي  ــ ــ ـــة يـ ــ ــ ـــــرام الاتفاقيــ ــ ـــــنة  02و02ابــ ــ ــــوفمبر لســ ــ ــ ـــهر نـ ــ ــ ـــن شــ ــ ــ ـــاركة 9112مــ ــ ــ ـــلونة، 02،بمشــ ــ ــ ــــؤتمر برشــ ــ ــ ـــة بمـ ــ ــ دولــ

ـــــر،ا كانــــــــت مـــــــــن بينهـــــــــا ثمانيـــــــــة دول عربيـــــــــة نـــــــــذكر منهـــــــــا: ــ ـــــرب، لجزائــ ــ ــــونس، املغــ ــ ـــــان، تـــ ــ ــــطين، لبنــ ــ  ألاردن، فلســـ

ـــــر، ــ ــــوكريي،ســــــــــوريا' ، لــــــــــم يــــــــــتم اســــــــــتدعاء ليبيــــــــــا ،بســــــــــبب العقو  مصـــ ــ ــ ـــــية لــ ــ ــــي قضـــ ــ ــ ـــا فــ ــ ــ ـــة واتهامهـــ ــ ــ ــ ــــات الدوليـ ــ ــ  بــ

ـــــادحيــــــث تعـــــــد هـــــــذه الاتفاقيــــــة مـــــــن منظـــــــور  ألاوروبــــــي بمثابـــــــة الشـــــــراكة مـــــــع الــــــدول العربيـــــــة وفقـــــــا ملـــــــا  الاتحــ

 يلي :

ـــــادعملـــــــــت دول  واملاليـــــــــة: ة الاقتصـــــــــادي_الشـــــــــراكة     ــ ألاوروبـــــــــي علـــــــــى تنميـــــــــة اقتصـــــــــاد دول املغـــــــــرب  الاتحــ

ــــي، ــ ــــاجرين،باعتبارهــــــــا دوال مصــــــــدرة  العربــ ــ ـــــرعية، للمهــ ــ ـــر الشـ ــ ــ ـــــرة غيـ ــ ـــــاف الهجـ ــ ـــل إيقـ ــ ـــن أجـــ ــ ــ ـــــذا مـ ــ ـــث  وهـ ــ ــ حيـ

، ويمثــــــــــل هـــــــــذا املشــــــــــروع أداة ماليـــــــــة مهمــــــــــة بيــــــــــد « MAEDAتمثـــــــــل الــــــــــدعم ألاوروبـــــــــي فــــــــــي برنـــــــــامج ميــــــــــدا "

ـــــاد ــ ــ ـــــراكة، باعتبـــــــــــاره إلادارة املاليـــــــــــة الرئيســـــــــــية لـــــــــــه، ألاوروبـــــــــــي، الاتحــ ــ ــ ـــذ الشــ ــ ــ ــ ـــم  لتنفيــ ــ ــ ــ ـــى أهــ ــ ــ ــ ـــــاء علــ ــ ــ والقضــ

ــــتقرار  ــ ـــن واســ ــ ــ ـــــدد أمـ ــ ــــي تهـ ــ ــــديات التــ ــ ـــــاددول التحــ ــ ـــــرة  ألاوروبــــــــي، الاتحـ ــ ـــاهرة الهجـ ــ ــ ــــو ظـ ــ ـــــا هــ ــ ـــــدي لهـ ــ ـــر تحـ ــ ــ واكبـ

ـــــرعية، ــ ـــر الشــ ــ ــ ـــرة  حيـــــــــث تـــــــــرى أنهـــــــــا تهـــــــــدد القـــــــــيم الاجتماعيـــــــــة للـــــــــدول الغربيـــــــــة، غيــ ــ ــ ـــــات خطيــ ــ ـــا انعكاســ ــ ــ ولهــ

 ة منها(.الاقتصاديعلى عدة مجاالت خاصة 

ـــــات  الشــــــــــراكة الاجتماعيــــــــــة:_  ــ ــ ـــــب اتفاقيـ ــ ــ ـــــرية ،بموجـ ــ ــ ـــــرة السـ ــ ــ ـــــيم الهجـ ــ ــ ــى تنظـ ــ ــ ــ ـــلونة الــ ــ ــ ــ ـــــة برشـ ــ ــ ـــــت اتفاقيـ ــ ــ دعـ

 (0393.  )ختوفايزة،الانسانيةخاصة تراعي فيها كافة الحقوق الاجتماعية و 

ــــتقرارفــــــــي اتفاقيــــــــة برشــــــــلونة علــــــــى ضــــــــرورة تحقيــــــــق  _الشــــــــراكة ألامنيــــــــة: اهتمــــــــت الــــــــدول ألاعضــــــــاء ــ  الاســ

 مخاطر الهجرة من دول الجنوب . ألامني الداخلي والخارجي لدول املنطقة ومواجهة

ــــوار _ الشـــــــــراكة العربيـــــــــة مـــــــــع دول حـــــــــوض ألابـــــــــيض املتوســـــــــطج ــ ــــالل الحـــ ــ ــ ـــن خـ ــ ــ :شـــــــــهدت دول املنطقـــــــــة 2+2مــ

ـــة  9122ألاوروبيــــــــة ســــــــنة  ــ ــ ــــؤتمرات ملناقشــ ــ ــــدة مــ ــ ـــد عـــ ــ ــ ــــى عقـ ــ ــ ـــا ال ــ ــ ــــع بهــ ــ ـــذي دفــ ــ ــ ـــر الـ ــ ــ ـــة، ألامــ ــ ــ ــــاكل إقليميـ ــ ــــدة مشــ ــ عـــ

أســـــــــاس العالقــــــــــات ألاورو مغاربيـــــــــة، ونخــــــــــص بالـــــــــذكر الــــــــــدول الواقعـــــــــة منهــــــــــا علـــــــــى ضــــــــــفتي غـــــــــرب املتوســــــــــط 

ب وعــــــــن الجانــــــــب ألاوروبــــــــي فحضــــــــرت كــــــــل ،وهــــــــذا بحضــــــــور كــــــــل مــــــــن الجزائر،تونس،موريتانيا،ليبيــــــــا واملغــــــــر 

ــــيليا  ــ ــ ــ ــــؤتمر مرســ ــ ــ ــ ـــــا: مــ ــ ــ ـــا أهمهـــ ــ ــ ــ ــ ـــــبانيا،البرتغال وفرنسـ ــ ــ ـــن إيطاليا،اســـ ــ ــ ــ ـــة 9122مـــ ــ ــ ــ ــــؤتمر طنجـــ ــ ــ ــ ـــد 9121،مــ ــ ــ ــ ــ ،لينعقـ

 9119،وهـــــــــذا بحضـــــــــور وزراء خارجيـــــــــة دول غـــــــــرب املتوســـــــــط، وفـــــــــي ســـــــــنة 9113بعـــــــــدها مـــــــــؤتمر رومـــــــــا ســـــــــنة 

ـــل ، لي2/ 2مــــــــــارس ،انعقــــــــــد بــــــــــالجزائر املــــــــــؤتمر الــــــــــذي عــــــــــرف بتجمــــــــــع  02بتــــــــــاريخ ــ ــ ــ ـــــاد مثـ ــ ــ ـــــدها انعقـ ــ ــ ـــــف بعـ ــ ــ توقـ

هاتـــــــه املـــــــؤتمرات ،نظـــــــرا لعـــــــدة ظـــــــروف عرفتهـــــــا بعـــــــض دول شـــــــمال افريقيـــــــا، نخـــــــص بالـــــــذكر منهـــــــا: ألاحـــــــداث 

ــــى  ــ ــ ــ ــــوكربي، الـ ــ ــ ــ ــــائرة لـ ــ ــ ـــم طـــ ــ ــ ــ ـــبب تحطــ ــ ــ ــ ـــا بســ ــ ــ ــ ــــى ليبيــ ــ ــ ــ ـــــت علـ ــ ــ ـــي فرضــ ــ ــ ــ ـــة التــ ــ ــ ــ ــــات الدوليــ ــ ــ ـــالجزائر العقوبـــ ــ ــ ــ ـــــاوية بــ ــ ــ املأســ

ـــــة ــ ــ ــ ــــبون 0339غايـ ــ ــ ــ ــــؤتمر لشــ ــ ــ ــ ــــا مــ ــ ــ ــ ـــــد منهــ ــ ــ ــ ــــؤتمرات، نجـ ــ ــ ــ ـــــذه املــ ــ ــ ــ ـــــل هـ ــ ــ ــ ــــد مثـ ــ ــ ــ ـــــتئناف عقــ ــ ــ ــ ـــــتم اسـ ــ ــ ــ ( 0339ة)أكتوبر ليـ

ــــأتي 0330والــــــــذي تــــــــم فيــــــــه ادراج قضــــــــية الهجــــــــرة ألول مــــــــرة، وهــــــــو مــــــــا تــــــــم تأييــــــــده فــــــــي قمــــــــة تــــــــونس ســــــــنة  ــ ،لبــ

ــــوبر  00و 00بعـــــــــده اجتمــــــــــاع الربـــــــــاط بتــــــــــاريخ  ــ ــ ،مــــــــــن أجـــــــــل دراســــــــــة ملـــــــــف الهجــــــــــرة فـــــــــي دول حــــــــــوض 0330أكتـ

 املتوسط.
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ــــبتمبر  ــ ــ ــــي ســ ــ ــ ـــــرة انعقــــــــــد لقــــــــــاء بــــــــــالجزائر بحضــــــــــور وزراء خارجيــــــــــة الــــــــــدول ألاعضــــــــــا 0332وفــ ــ ـــروا أن الهجـــ ــ ــ ء، واعتبـــ

ـــن و  ــ ـــــتتباب ألامــ ـــل اســ ــ ـــن أجــ ــ ـــــة مــ ــــتوجب املعالجــ ـــة، تســـ ــ ـــاهرة حساســ ــ ـــــرعية ظــ ـــر الشــ ــ ــــتقرارغيــ ــــوض  الاســـ ـــة حـــ ــ ملنطقــ

املتوســـــــــط، غيـــــــــر أنـــــــــه تباينـــــــــت آلاراء حـــــــــول طـــــــــرق واســـــــــاليب املعالجـــــــــة فالجانـــــــــب ألاوروبـــــــــي يريـــــــــد الـــــــــتخلص مـــــــــن 

بأراضـــــــــ ي املنطقـــــــــة املغاربيـــــــــة املهـــــــــاجرين غيـــــــــر الشـــــــــرعيين مـــــــــن علـــــــــى أراضـــــــــيه مـــــــــن خـــــــــالل انشـــــــــاء مراكـــــــــز عبـــــــــور 

وهومــــــا قوبـــــــل بـــــــالرفض مـــــــن طــــــرف الطـــــــرف املغـــــــاربي، حيـــــــث طالبـــــــت الجزائــــــر حينهـــــــا، بضـــــــرورة حصـــــــول الـــــــدول 

املغاربيــــــــة علــــــــى دعــــــــم لوجســــــــتيكي أوروبــــــــي مــــــــن أجــــــــل حمايــــــــة حــــــــدودها مــــــــن املهــــــــاجرين القــــــــادمين مــــــــن افريقيــــــــا 

 صوب الدول ألاوروبية.

 خاتمة:

ـــــة ح ــ ـــــرعية نتيجــ ــ ـــر الشــ ــ ــ ـــــرة غيــ ــ ـــبحت الهجــ ــ ــ تميـــــــــة نظـــــــــرا لتـــــــــداخل عـــــــــدة ظـــــــــروف فيمـــــــــا بينهـــــــــا فالشـــــــــعور بعـــــــــدم أصــ

ــــتقرار ــ ــ ـــــان  الاسـ ــ ـــن مكــ ــ ــ ــــل مــ ــ ــ ـــــال والتنقـ ــ ـــى الانتقــ ــ ــ ـــم الــ ــ ــ ـــــدفع بهــ ــ ـــــات تــ ــ ـــــراد والجماعــ ــ ـــها ألافــ ــ ــ ـــي يعيشــ ــ ــ ـــن التــ ــ ــ ـــة الألمــ ــ ــ وحالــ

ـــــر، ـــــان أخــ ــــى مكــ ـــــلي الـــ ـــهم ألاصــ ــ ــــاعهم  عيشــ ـــر أوضـــ ــ ــــي تغييــ ـــين فـــ ــ ـــــادياملــ ـــر الاقتصــ ــ ـــــ ي غيــ ــــتواهم املعيشــ ـــين مســـ ــ ة وتحســ

املفروضــــــــة للهجـــــــــرة ،والتــــــــي ازدادت تعقيــــــــدا خاصـــــــــة فــــــــي ظـــــــــل الصــــــــراعات التـــــــــي أن تلــــــــك إلاجــــــــراءات والشـــــــــروط 

تعرفهــــــا معظــــــم دول العــــــالم ،حيــــــث كثيــــــرا مــــــا يــــــتم رفــــــض طلبــــــات الهجــــــرة وعــــــدم مــــــنح التأشــــــيرات ،الامــــــر الــــــدي 

جعــــــل الكثيــــــر مــــــن الافــــــراد الــــــى اتخـــــــاذ الهجــــــرة غيــــــر الشــــــرعية املنفــــــذ الوحيـــــــد للمغــــــادرة فــــــي اغفــــــال مــــــنهم حجـــــــم 

ـــي  ــ ــ ــ ـــــاطر التــ ــ ــ ـــــامي املخــ ــ ــ ـــن تنــ ــ ــ ــ ـــــد مــ ــ ــ ـــــة للحــ ــ ــ ـــــات املتبعــ ــ ــ ـــــراءات والاليــ ــ ــ ـــــن إلاجــ ــ ــ ــــالرغم مــ ــ ــ ــ ـــــريقهم وبـ ــ ــ ـــرض طــ ــ ــ ــ ـــن أن تعتــ ــ ــ ــ يمكــ

واســــــــــــتفحال هــــــــــــذه الظــــــــــــاهرة ،الا أننــــــــــــا نجــــــــــــد ان الــــــــــــدول تبقــــــــــــى غيــــــــــــر قــــــــــــادرة بــــــــــــل عــــــــــــاجزة عــــــــــــن التصــــــــــــدي لهــــــــــــا 

ومجابهتهـــــــــا ســــــــــواء تعلـــــــــق الامــــــــــر بـــــــــدول املنشــــــــــأ أو العبـــــــــور وكــــــــــذلك دول املقصـــــــــد خاصــــــــــة فـــــــــي ظــــــــــل تنـــــــــامي هــــــــــذه 

 إلارهاب وغيرها. عنها من جرائم الاتجار بالبشر، الظاهرة وما نجم

 وعلى ضوء ما تقدمنا به سابقا ارتأينا إلى تقديم بعض التوصيات:

_ احتـــــــــرام الحقـــــــــوق والحريــــــــــات ألاساســـــــــية لألفــــــــــراد خاصـــــــــة بالــــــــــدول العربيـــــــــة فالنصــــــــــوص القانونيـــــــــة التــــــــــي   

 الة الاجتماعية دون تمييز.تكرس هذا املبدأ متواجدة لكنها بحاجة الى تطبيق فعلي وتحقيق العد

ـــن    ــ ــ ـــــة ،مـ ــ ـــــاالت التنميـ ــ ـــــف مجـ ــ ـــي مختلـ ــ ــ ـــة فـ ــ ــ ـــاركة الفعليـ ــ ــ ــــالل املشـ ــ ـــن خــ ــ ــ ــــتهم مـ ــ ـــــراد ودولــ ــ ـــين الافـ ــ ــ ـــة بـ ــ ــ ـــــادة الثقـ ــ _اعـ

 دون اقصاء أو تهميش و الاستثمار في الرأسمال البشري .

ــــس  ــ ــ ـــــع أسـ ــ ـــالل وضــ ــ ــ ـــن خــ ــ ــ ـــــمية مــ ــ ـــــالهجرة املوســ ــ ـــق بــ ــ ــ ـــــا يتعلــ ــ ـــة بمــ ــ ــ ـــــة ،خاصــ ــ ـــــرة املندمجــ ــ ـــــات للهجــ ــ ــــع سياســ ــ ــ _ وضـ

ـــــع د ــ ــ ـــــد مــ ــ ــ ـــع_ ول املصـــــــــــدر،للتعاقـ ــ ــ ــ ضــــــــــرورة تبنـــــــــــي الـــــــــــدول العربيـــــــــــة املتوســــــــــطية لتـــــــــــدابير أمنيـــــــــــة مشـــــــــــتركة  مــ

 .ووضع اتفاقيات مكافحة الهجرة غير الشرعية بين دول الجنوب.

_ضــــــــــرورة  تــــــــــوفير حمايــــــــــة املهــــــــــاجرين غيــــــــــر الشــــــــــرعيين بعــــــــــد اعــــــــــادة التــــــــــوطين باعتبــــــــــار أن الحمايــــــــــة وســــــــــيلة 

ـــــرعية ـــر الشـ ـــاهرة الهجــــــرة غيـــ ـــــن ظـــ ـــى الحــــــد مـ ـــن  تســــــاعد علـــ ــ ـــا ملبــــــدأ التنميــــــة مـ ــ ـــة ،تكريسـ ـــق فــــــرص تنمويـــ وخلـــ

 ة، بين دول الشمال والجنوب.الاقتصاديخالل تكثيف اتفاقيات الشراكة 
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_تعزيـــــــز القـــــــدرات ألامنيـــــــة ومراقبـــــــة الحـــــــدود ومكافحـــــــة ألانشـــــــطة الاجراميـــــــة املتصـــــــلة بظـــــــاهرة الهجـــــــرة غيـــــــر 

الشـــــــــرعية ،دون إلاغفـــــــــال عـــــــــن التحســـــــــيس بمـــــــــدى خطـــــــــورة وتـــــــــأثير ظـــــــــاهرة الهجـــــــــرة غيـــــــــر الشـــــــــرعية علـــــــــى 

 الدول .  

 :املراجع

 الجريدة الرسمية. . الجزائر:0( ، 92(. )0331فبراير،  02. )31/39قانون العقوبات الجزائري  .9

 (. الجمعية العامة.9122ديسمبر،  93الاعالن العالمي لحقوق الانسان. ) .0

 . الجزائر.0(. الجريدة الرسمية الجزائرية. 0331مارس،  32. )30/292املرسوم الرئاس ي  .0

 (. توزيع الروس.9121املعجم العربي ألاساس ي للناطقين بالعربية ومتعلميها. ) .2

ـــــيا. ) .2 ــ ــ ــ ـــن بوعزيزأســ ــ ــ ــ ــ ـــة 0392بـ ــ ــ ــ ــ ـــــاد(. سياســ ــ ــ ــ ألاوروبـــــــــــــي فـــــــــــــي مواجهـــــــــــــة الهجـــــــــــــرة غيـــــــــــــر الشـــــــــــــرعية. املجلـــــــــــــة  الاتحــ

 ،دراسات وأبحاث ، صفحة الجزائر. الانسانيةالعربية للعلوم 

ـــــة. ) .2 ــ ـــب بيونـ ــ ــ (. النظــــــــام القــــــــانوني لالجئــــــــين فــــــــي ضــــــــوء القــــــــانون الــــــــدولي العــــــــام والعالقــــــــات الدوليــــــــة. 0333ديـ

 مذكرة ماجستير . جامعة الجزائر كلية الحقوق.

ــــاب .2 ــ ــــوان،  ذيــ ــ ـــــافظ. )جـــ ــ ـــل 0303حــ ــ ــ ـــز جيــ ــ ــ ــي. )مركــ ــ ــ ــــوطن العربــ ــ ــــى الـــ ــ ـــــرعية علـــ ــ ـــر الشـ ــ ــ ـــــرة غيــ ــ ـــــات الهجــ ــ (. انعكاسـ

 (.02البحث العلمي( )

ـــــرعية. 0393رشــــــــــاد ســــــــــالم أحمــــــــــد. ) .2 ــ ــ ـــر الشـ ــ ــ ـــــالهجرة غيـــ ــ ــ ـــن الوطني،بـ ــ ــ ـــــةعلى ألامـــ ــ ــ ـــاهرة والكامنـ ــ ــ ـــــار الظـــ ــ ــ (. ألاخطـ

 .099)جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية( صفحة 

ـــــع ال0390رشـــــــيد ســـــــاعد. ) .1 هجــــــــرة غيـــــــر الشـــــــرعية فــــــــي الجزائـــــــر مـــــــن منظــــــــور ألامـــــــن الانســـــــاني. رســــــــالة (. دوافــ

 ماجستير . بسكرة: جامعة دمحم خيضر،كلية الحقوق والعلوم السياسية.

 (. مكافحة الهجرة غير الشرعية. بوزريعة، الجزائر: دار هومة.0392رؤؤف قميني. ) .93

 .020(. الهجرة غير النظامية في الجزائر. 0303سايح فطيمة. ) .99

ـــــا .90 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو. )فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ (. البعــــــــــــــــــــــد ألامنــــــــــــــــــــــي للهجــــــــــــــــــــــرة غيــــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــــرعية فــــــــــــــــــــــي اطــــــــــــــــــــــار العالقــــــــــــــــــــــات ألاورو 0390يزة ختــ

 . جامعة الجزائر كلية الحقوق.993(. مذكرة ماجستير ، 0333_9112مغاربية)

ـــم. ) .90 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة 0332دمحم جاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل،كلية التربيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة املوصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالمية. )جامعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــريعة الاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام الهجــ ــ ــ ــ ــ ــ (. أحكــ

 .992_10(، صفحة 9التربية الرئيسية )الرئيسية، املحرر( مجلة أبحاث كلية 

ـــــا. 0303دمحم صــــــــدارة. ) .92 ــ ـــــة لهـ ـــــراف املحركـــ ـــى الاطـــ ــ ـــــا علـــ ـــــرعية ومخلفاتهـــ ــ ـــر الشـ ــ ـــــرة غيـــ ـــــتفحال الهجـــ ـــة اســـ ــ (. خلفيـــ

 .0صفحة 
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 عبدالوهاب عبدالقدوس عبدهللا الوشليد. 

 

عضو هيئة التدريس والبحث العلمي، مدير مركز الدراسات 

 اليمن - القانونية بجامعة صنعاء
 

 (والتشريع الواقع اليمن، في اللجوء قضية)
 :امللخص

 

لقضية اللجوء أسباب متنوعة أهمها الحروب، حيث أدت الحروب إلاقليمية وألاهلية والنزاعات العرقية والطائفية إلى زعزعة 

املؤملة،  نسانيةالااملجتمعي وألامن والسلم الدولي، يتوجب على املجتمع الدولي معالجة أسبابها أوال للحد من هذه الظاهرة  الاستقرار

، نسانيةالاوتعاني مناطق ودول عديدة من هذه الظاهرة . ولقضية اللجوء آثار ونتائج على الدول املصدرة واملستقبلة ودول املرور

، هو أن أغلب الدول املستضيفة لالجئين هي ذاتها دول نامية تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية ومما يزيد تلك الظاهرة 
ً
سوءا

عديدة، )اليمن نموذجا( حيث أن اليمن من أوائل الدول املبادرة في استقبال الالجئين من العديد من الدول منذ القرن املاض ي، 

م،بقوله: من أجل تعزيز الدعم للبلدان 0391أبريل  1م مجلس ألامن بتاريخ وهذا ما أكده املفوض السامي فيلييبو جراندي أما

 :
ً
من الالجئين حول العالم يعيشون في بلدان فقيرة أو متوسطة الدخل، وهنا تكمن ألازمة، يجب زيادة الدعم  %22“املضيفة، قائال

اريخ ن كانت سباقة في الانضمام إلى ألامم املتحدة بتوال ينبغي النظر إلى حسن ضيافتهم على أنها من املسلّمات" ال ننس ى أن اليم

م، وعضو مؤسس في 9122دول عربية في الجامعة العربية عام  2دولة، وهي عضو مؤسس ضمن  22م، ضمن 9122/سبتمبر/ 03

ية عت على اتفاقم، ونعلم جميعا أن اليمن هي الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي وق9120منظمة دول عدم الانحياز عام 

 ةالاقتصاديم قبل أربعة عقود، برغم إمكاناتها املالية املتواضعة ومشاكلها 9122م، والبروتوكول امللحق لعام 9129اللجوء لعام 

ايجابي لليمن مع املجتمع الدولي في مجال اللجوء خالل العقود املاضية، تدمير اليمن بالحرب ضدها  وجود دور ونفترض  الكبيرة.

م هو خسارة مركبة على املجتمع الدولي، حيث خسر العبا رئيسيا في استيعاب مئات آلاالف من الالجئين في املنطقة 0392ام منذ الع

 وعبء على املجتمع الدولي وإلانساني الانسانيةوإلاقليم، باإلضافة إلى تحويل شعب اليمن إلى لالجئين يعانون من الكوارث 
 

   نبذة تعريفية عن الباحث:
 

م، تولى التدريس والتدريب 0332دكتوراه علم إلادارة والقانون إلاداري كلية الحقوق جامعة دمحم الخامس الرباط بتقدير امتياز عام 

والبحث العلمي، بتدريس مادة املقدمة في دراسات الهجرة واللجوء ومواد القانون إلاداري لطالب املاجستير بجامعة صنعاء، له عدد من 

ة في عدد من دور النشر العربية واليمنية، وعدد من ألابحاث العلمية في عدد من املجالت املحكمة، عضو املجلس ألاعلى الكتب املنشور 

للبحث العلمي بالجمهورية وتولى العديد من الوظائف القيادية بجامعة صنعاء، مساعد رئيس جامعة صنعاء لشئون املراكز العلمية 

مركز إدارة ألاعمال، ورئيس لجنة التحقيق ألعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء سابقا، مدير السابق عضو مجلس الجامعة، ومدير 

مركز الدراسات والاستشارات القانونية والتحكيم بجامعة صنعاء، تلقى دورات تخصصية متقدمة داخل اليمن وخارجها، في التحكيم 

رها، شارك بالعديد من املؤتمرات والدورات والورش داخل اليمن ووسائل وطرق التدريس، وتقييم الجامعات والبرامج العلمية وغي

وخارجها، ونظم وأشرف على عدد منها، وشارك في العديد من اللجان العلمية والقانونية وترأس عدد منها،  خبير ومستشار قانوني محامي 

 الدولة أمام املحكمة العليا
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 املقدمة : 

تعقيدا وتشابكا وأهمية، وهي محط  اهتمام املجتمع الدولي دول  تعتبر قضية اللجوء من أكثر القضايا   

تعد و  بسبب املعاناة املتزايدة لهؤالء الالجئون، خصوصا الحقوقية، رسمية ومدنية، ومنظمات دولية ووطنية،

ول محنة الالجئين من أكبر املآس ي التي واجهت املجتمع الدولي خالل النصف الثاني من القرن العشرين والعقد ألا 

حيث أدت الحروب إلاقليمية  أسباب متنوعة أهمها الحروب، ذه القضيةوله والثاني مطلع ألالفية الثالثة،

ونشر العنف وفقدان ألامن في كثير من مناطق  ،الاستقرارالعرقية والطائفية إلى زعزعة  نزاعاتوألاهلية وال

أو إلى تشريد أو نزوح مجموعات كبيرة من الناس العالم ما أدى إلى تدفق أعداد كبيرة من البشر من بلدان أخرى 

وهناك أسباب أخرى تؤدي إلى اللجوء منها الكوارث الطبيعية من براكين وزالزل وفيضانات  ضمن بلدانهم،

إلا أن ظاهرة الالجئين وتداعياتها بسبب الحروب والصراعات في العالم، لها آثار ونتائج على  وجفاف وغيرها،

تلك  ومما يزيد ،الانسانيةوتعاني مناطق ودول عديدة من هذه الظاهرة  ستقبلة ودول املرور،الدول املصدرة وامل

،
ً
هو أن أغلب الدول املستضيفة لالجئين هي ذاتها دول نامية تعاني من مشاكل اقتصادية  الظاهرة سوءا

 الالجئين من العديد من حيث أن اليمن من أوائل الدول املبادرة في استقبال )اليمن نموذجا( واجتماعية عديدة،

أبريل  1وهذا ما أكده املفوض السامي فيلييبو جراندي أمام مجلس ألامن بتاريخ  الدول منذ القرن املاض ي،

0391 :
ً
من الالجئين حول العالم يعيشون في بلدان  %22“م،بقوله: من أجل تعزيز الدعم للبلدان املضيفة، قائال

يجب زيادة الدعم وال ينبغي النظر إلى حسن ضيافتهم على أنها من  ،زمةفقيرة أو متوسطة الدخل، وهنا تكمن ألا 

 xxxviاملسلّمات"

دولة،  22م، ضمن 9122/سبتمبر/ 03ألامم املتحدة بتاريخ  إلىال ننس ى أن اليمن كانت سباقة في الانضمام 

وعضو مؤسس في منظمة دول عدم م، 9122جامعة العربية عام الفي دول عربية  2ضمن وهي عضو مؤسس 

اتفاقية دولية وإقليمية، وهي الدولة  22اليمن موقعة ومصادقه على م، ونعلم جميعا أن 9120الانحياز عام 

 م،9122 امللحق لعام بروتوكول الم،و 9129الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي وقعت على اتفاقية اللجوء لعام 

 ة الكبيرة.الاقتصاديعة ومشاكلها برغم إمكاناتها املالية املتواض

كما أن اليمن من أوائل الدول املبادرة في استقبال الالجئين من العديد من الدول منذ القرن املاض ي، حيث 

 هيد إبراهيمبعهد الرئيس الش القرن املاض ي في مطلع سبعينياتالالجئين فتحت أبوابها أمام آلاف الفيتناميين 

ن املاض ي، من القر الفلسطينيين في السبعينيات ومطلع الثمانينات الالجئين  فآلا الحمدي، واحتضنت  دمحم

يين ، كما استقبلت أيضا أالف إلاثيوبيين والارتر من املدن اليمنية ونتذكر مخيمات لهم في ضواحي صنعاء وغيرها

لصراع في دالع افتحت أبوابها لألخوة الصوماليين منذ انو في الثمانينات، وكذا مطلع التسعينات وحتى اليوم 

وفي مطلع ألالفية الثالثة رحبت باألشقاء الالجئين من العراق الشقيق، كل هذا وغيرة  ،م9119الصومال عام 

وتتمتع  وصا،واللجوء خص الانسانيةيؤكد الدور إلايجابي لليمن في محيطها الدولي وإلاقليمي فيما يخص القضايا 

وب غرب أسيا وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية والذي ال يفصلها الجمهورية اليمنية بموقع جغرافي فريد في جن

، حيث نجد أقرب نقطة لتالقي قارتي أسيا وأفريقيا هو مضيق باب بحرية عن القرن إلافريقي إال بضعة أميال

أميال فقط عن أقرب يابسة في شرق قارة أفريقيا  1املندب الذي يفصل ألاراض ي اليمنية ممثلة بجزيرة ميون 

 دولة جيبوتي، هذا املوقع جعل اليمن تمثل حلقة الوصل بين القارتين.وهي 
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 في املوازين الدولية، وجعلها 
ً
 وثقال خاصا

ً
وقد أعطى هذا املوقع املتميز لليمن على مر العصور مدلوال سياسيا

 في معادلة توازن ألامن إلاقليمي في املنطقة بفعل تشابك مصالحها وعالقاتها مع د
ً
 رئيسيا

ً
لها، وهي تمثل في و طرفا

نفس الوقت البوابة الجنوبية للخليج والجزيرة العربية نحو شرق أفريقيا، وتشكل جسرا طبيعيا للعالقات 

 العربية ألافريقية.

وفي العصر الحديث مثلت اليمن بموقعها الجغرافي هذا منطقة فاصلة بين دول الخليج ألاكثر غنى في العالم 

، مما جعلها محط أنظار سكان القرن ألافريقي الفارين من جحيم ودول القرن ألافريقي ألاكثر 
ً
فقرا في العالم أيضا

 والانتقال عبر الضفة الشرقية للقارة ألافريقية إلى الضفة الغربية للقارة آلاسيوية الجفاف و ب و و الحر 
ً
الجوع معا

ملطلة على على البحر ألاحمر أم ا ممثلة في أراض ي الجمهورية اليمنية التي تتمتع بطول سواحلها سواء تلك املطلة

 خليج عدن وبحر العرب، ومضيق باب املندب الطريق البحري ملرور السفن التجارية العاملية.

م هي إلاطار الدولي ألاكثر تفصيال لحقوق وواجبات 9122م، وبرتوكول 9129تعتبر اتفاقية اللجوء لعام  -

/يناير 92ا ومنها اليمن التي وقعت وصادقت على الاتفاقيتين في الالجئين والتزامات الدول املوقعة واملصدقة عليه

الصحية والتعليمية  م. و يمكن ذكر التزامات  الدولة في تقديم الحماية وإلايواء، وتوفير الخدمات9123

لى ن، باإلضافة إفي اليمالسامية لشئون الالجئين التابع لألمم املتحدة، ، بالتعاون مع مكتب املفوضية واملرفقية

 فاقياتالاتلالجئ، كما أن اليمن تحترم كل تعهداتها  ي التسجيل وإصدار وثائق اللجوء، وعدم الترحيل القسر 

تجار مناهضة الاومعاهدات دولية أخرى تعتبر طرف فيها متعلقة بحقوق إلانسان ومناهضة العنف ضد املرأة و 

 غيرها.بالبشر و 

 وهنا تبرز أمامنا إشكالية البحث الرئيسية:

مدى انسجام وتوافق التشريع اليمني مع التشريع الدولي في قضية اللجوء، وما هي التدابير الواقعية وإلاجراءات ما 

 التطبيقية التي اتخذتها الحكومة اليمنية مع الالجئين على أراضيها؟؟

محورين  ىلإبتقسيم هذه الورقة  لإلجابة على إشكالية البحث فقد استخدمت املنهج الوصفي التحليلي، وقمتو 

، ذه القضيةهموقف التشريع اليمني من و لقضية اللجوء،  الدولي التشريعي يتناول املحور ألاول إلاطار مترابطين،

 اليمن. لقضية اللجوء في الواقعية العملية الحكومية نلقي الضوء على التدابير وإلاجراءات نيوفي املحور الثا

 والتشريع اليمني الدوليةاملحور ألاول: قضية اللجوء في املواثيق 

 "تسليم الالجئين السياسيين محظور". -(: 22املادة) تضمن الدستور اليمني ب

منه: تؤكد الدولة العمل بميثاق ألامم املتحدة وإلاعالن العالمي لحقوق إلانسان وميثاق جامعة الدول  2واملادة 

 .xxxviiالعربية وقواعد القانون الدولي املعترف بها بصورة عامة

 ا سنطل على قضية اللجوء في املواثيق الدولية ثم التشريع اليمني:لهذ

 أوال: قضية اللجوء في القانون الدولي:
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 ال يمكن النظر إلى قضية اللجوء بعيدا عن إطارها ونسقها التشريعي العام باملواثيق الدولية لحقوق إلانسان

(  لكل فرد حرية النقل واختيار 90"املــادة:): xxxviiiفقد تضمن إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان ،واجبة الاحترام

 ."إليهبالد بما في ذلك بلده كما يحق له العود  أيةيغادر  أنيحق لكل فرد  داخل حدود كل دولة إقامتهمحل 

 هربا من الاضطهاد.  إليهايحاول الالتجاء  أو أخرى بالد  إلىيلجا  أن( لكل فرد الحق 92"املــادة:)

 ادئها."املتحدة ومب ألامم غراضأتناقض  ألعمالال ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية او 

، م9122 امللحق بها عام بروتوكول الم، و 9129يتحدد باتفاقية اللجوء لعام لقضية اللجوء كما أن إطارها الخاص 

 .xxxixم9123/ يناير/ 92التي وقعت وصادقت عليها اليمن بتاريخ 

 إلاطار العام لقضية اللجوء: -2

هي املعاهدات وغيرها من الوثائق الدولية التي تتعلق بالقانون الدولي لحقوق  الوثائق الدولية لحقوق إلانسان

عنى بحماية
ُ
  عموًما. حقوق إلانسان إلانسان وت

والتي ال  ةالعامة لألمم املتحدالتي تقرها هيئات مثل الجمعية  إلاعالنات فئتين: مكن تقسيمها إلىهذه الوثائق ي

ا التي ت الاتفاقياتتكون ملزمة قانونًيا رغم احتمال كونها ملزمة سياسًيا لذا تسمى قانوًنا غير ملزم، وا
ً
كون صكوك

وبمرور الوقت، يمكن أن تكتسب املعاهدات الدولية بل وإلاعالنات  ،القانون الدولي ملزمة قانونًيا أبرمت بموجب

 نون الدولي العرفي.أيًضا مركز القا

كون والتي يمكن ألي دولة في العالم أن ت وثائق عاملية ويمكن تقسيم الوثائق الدولية لحقوق إلانسان أيًضا إلى

ا فيها والوثائق إلاقليمية
ً
 تحادالاوالتي تقتصر على الدول الواقعة في إقليم معين من العالم، مثل اتفاقيات  طرف

 لعربية.ألاوروبي أو اتفاقيات الدول ا

 نسبًيا  الاتفاقياتتؤسس معظم ا
ً

آليات ملراقبة تنفيذها، وفي بعض الحاالت، ال تملك هذه آلاليات إال قدًرا قليال

من السلطة وعادة ما تتجاهلها الدول ألاعضاء، ولكنها تتمتع في حاالت أخرى بسلطة سياسية وقانونية عظيمة 

ومن بين ألامثلة على الحالة ألاولى، لجان معاهدة ألامم املتحدة، واملحكمة  ،ودائًما ما تنفذ كل قراراتها تقريًبا

 فتأتي كأفضل مثال للحالة الثانية. ألاوروبية لحقوق إلانسان

ة لحقوق ، مثل الاتفاقية ألاوروبيالاتفاقياتوتتفاوت آلاليات في إمكانية وصول ألافراد إليها، فبموجب بعض ا

إيصال حاالت فردية إلى آليات إلانفاذ، ومع ذلك،  -وفًقا لشروط معينة  -الدول إلانسان، ُيسمح لألفراد أو 

)مثل اتفاقيات ألامم املتحدة( على قبول الدولة الطرف املعينة  الاتفاقياتيتوقف وصول ألافراد بموجب معظم ا

لبروتوكول، لهذا الحق من خالل إلاعالن عن هذا وقت التصديق أو الانضمام أو من خالل التصديق على ا

ويعد هذا جزًءا من التطور الذي شهده القانون الدولي على ، الاختياري لالتفاقية أو الانضمام إليه والبروتوكول 

مدار العقود العديدة املاضية، حيث تحول من هيئة للقوانين تحكم الدول إلى إلاقرار بأهمية ألافراد وحقوقهم 

 داخل إلاطار القانوني الدولي.

والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد  إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان ار إلىوأحياًنا يش

 الشرعة الدولية للحقوق. ة والاجتماعية والثقافية على أنهاالاقتصاديالدولي الخاص بالحقوق 
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  إلاطار الخاص لقضية اللجوء -6

عرف باتفاق النظام التشريعي الدولي الذي يحكم قضية اللجوء يتمثل
ُ
ية باالتفاقية الخاصة بوضع الالجئين، ت

 م التابع لها، وهي اتفاقية متعددة ألاطراف برعاية ألامم املتحدة.9122م، وبروتوكول 9129عام 

عّرف الاتفاقية من هو"الالجئ" 
ُ
، وتحّدد حقوق ألافراد الذين ُيمنحون حق اللجوء، باإلضافة إلى مسؤوليات xlت

على  ي الحربكمجرم الالجئين. كما تحّدد الاتفاقية من هم ألافراد الذين ال يعتبرون الجئين،الدول التي تستقبل 

ن الاتفاقية بعض ألافراد من السفر من دون الحاجة إلى تأشيرة سفر من 
ّ
سبيل املثال. باإلضافة إلى ذلك، تمك

عخالل وثائق سفر صادرة بموجب هذه الاتفاقية. وعلى الرغم من أن الاتفاقية ا
ّ
ت لخاصة بوضع الالجئين قد وق

حة 
ّ
في جنيف، ال يجوز إطالق عليها اسم "اتفاقية جنيف"، نظًرا إلى املعاهدات ألاربع التي تنظر في النزاعات املسل

عرف على نحو أفضل باتفاقيات جنيف.
ُ
 والتي ت

م الذي يقر  9122عام الصادر  وترتكز الاتفاقية الخاصة بوضع الالجئين على إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان

( على ما يلي: )لكل فرد 92حيث تنص املادة ) ،بحق ألافراد بالسعي إلى اللجوء هرًبا من الاضطهاد في دول أخرى 

 هربا من الاضطهاد.  إليهايحاول الالتجاء  أوبالد أخرى  إلىيلجا  أنالحق 

املتحدة  ألاممغراض أإلعمال تناقض  أوال ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية 

ومبادئها.(.ما يعني معه أنه يحق لكل لالجئ أن يتمتع بحقوق ومزايا في دولة ما باإلضافة إلى تلك املنصوص عليها 

 في الاتفاقية.

قّرت هذه الاتفاقية في خالل مؤتمر خاص
ُ
م. 9129تموز/يوليو من العام  02في  لألمم املتحدة أ

م. ودخلت 9120لى الدول التي صادقت على املعاهدة في الرابع من كانون ألاول/ديسمبر أو  الدنمارك وكانت

م. في بادئ ألامر، اقتصرت صالحية املعاهدة على حماية الالجئين 9122نيسان/أبريل  00املعاهدة حيز التنفيذ في 

بعد الحرب العاملية الثانية(، إال م )أي 9129ألاوروبيين الذين هربوا من بالدهم قبل ألاول من كانون الثاني/يناير 

 أنه يحق للدول أن تعلن أن هذه ألاحكام تنطبق أيًضا على الالجئين القادمين من أماكن أخرى.

املهل الزمنية وهو ينطبق على الالجئين "من دون أي حدود جغرافية"، إال  الغيم الذي  9122 بروتوكول  وقد جاء

ألاطراف في الاتفاقية والتي تتناول النطاق الجغرافي تظل نافذة على الرغم  أن إلاعالنات الصادرة سابًقا عن الدول 

 من إبرام هذا البروتوكول.

، فيما بلغ عدد الدول ألاطراف 0390دولة في ألاول من تموز/يوليو  922وبلغ عدد الدول ألاطراف في هذه الاتفاقية 

م، تعّهدت بمعظم الالتزامات 9122روتوكول عام ومنذ أن صادقت الواليات املتحدة على ب ،922في البروتوكول 

( واملادة ألاولى 02-0الخاصة بوضع الالجئين )املواد  9129املنصوص عليها في الوثيقة ألاصلية التفاقية عام 

ة في البروتوكول، باعتبارها "القانون ألاسمى للوطن".
ّ
 بصيغتها املعدل

 وطرح البعض فكرة أن طبيعة عالقات الالجئين ،ليوم بشكل عاموال تزال الحقوق التي أقّرتها الاتفاقية قائمة ا

املعّقدة في القرن الحادي والعشرين تدعو إلى إبرام معاهدة جديدة تقّر بالطبيعة املتطّورة للدولة القومية ونزوح 

 تزال تطّبق ( ال00ومع ذلك، فإن ألافكار املماثلة ملبدأ عدم إلاعادة القسريه )املادة  ،السكان والحرب املعاصرة

 الركيزة الرئيسية ملثل هذه الحقوق. 9129اليوم، مع اعتبار اتفاقية العام 
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 تعريف لفظة "الجئ":

 ، الالجئ على النحو التالي:2122تعّرف املادة ألاولى من الاتفاقية، بصيغتها املعدلة في بروتوكول عام 

بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه "كل شخص يوجد، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد 

إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف، أن 

يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص ال يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته املعتادة السابق بنتيجة مثل 

 طيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد."تلك ألاحداث وال يست

  حقوق الدول ألاطراف في اتفاقية الالجئين وواجباتها:

لزم املعاهدات النافذة الدول ألاطراف فيها التي يتعين عليها أن تطبقها بكل حسن 
ُ
في املبدأ العام للقانون الدولي، ت

ية الالجئين مجبرة على حماية الالجئين املتواجدين على أراضيها، وفًقا وتعتبر الدول التي صادقت على اتفاق ،نّية

لى الالجئين كما يتعين ع ،ويتعين على الدول ألاطراف في الاتفاقية أن يلتزموا بعدد من ألاحكام ،لشروط الاتفاقية

اتخاذ تدابير مؤقتة بحق  (، كون الدولة قادرة على0أن يتقّيدوا بكافة القوانين الوطنية للدول املتعاقدة )املادة 

 (.1الجئ إن اقتضت الحاجة ملصلحة ألامن القومي ألاساس ي )املادة 

(: مما يعني أن منح الالجئ 2يتعين على الدول املتعاقدة أن تقوم بإعفاء الالجئين من مبدأ املعاملة باملثل )املادة 

ى إلى أن بلد الالجئ ألام ال يؤمن له الرعاية، وعل أي حق يجب أال يرتبط بمنح معاملة مماثلة لبلد الالجئ ألام، نظًرا

الدول أن تحترم أحوال الالجئ الشخصية والحقوق املترتبة عن ذلك، والسيما الحقوق املتعلقة بمسألة الزواج 

(وتقّدم املساعدة إلادارية لالجئين )املادة 92( وتؤمن لالجئين حرية الوصول إلى املحاكم )املادة 90)املادة 

( وتسمح لالجئين أن ينقلوا 02( وتؤمن وثائق سفر لالجئين )املادة 02من أوراق ثبوتية لالجئين )املادة (وتؤ 02

( وتتعاون مع املفوضية السامية 02( وتؤمن إمكانية استيعاب الالجئين وتجنيسهم )املادة 03أصولهم )املادة 

ية على إلاشراف على تطبيق أحكام الاتفاقلألمم املتحدة لشؤون الالجئين في تأدية مهامها وتساعد املفوضية 

و تقوم  (02وتوفر املعلومات عن أي تشريعات وطنية قد تعتمدها لضمان تطبيق الاتفاقية )املادة  (02)املادة 

بتسوية الخالفات التي قد تنشأ بينها وبين دول متعاقدة أخرى في محكمة العدل الدولية إن لم يتوفر أي حل آخر 

 (.02)املادة 

( وتتخذ تدابير استثنائية بحق الجئ فقط 0ين على الدول املتعاقدة أال تمارس أي تمييز بحق الالجئين )املادة يتع

( وتنتظر من الالجئين أن يسددوا أي ضرائب أو رسوم مالية مغايرة لتلك التي يسددها 2بسبب جنسيته )املادة 

خلوا بطريقة غير شرعية طالبين اللجوء إن قدموا ( وتفرض عقوبات على الالجئين الذين د01املواطنون )املادة 

( وتعيد الالجئين بالقوة أو "قسًرا" إلى البلد الذي فروا 00( وتطرد الالجئين )املادة 09أنفسهم إلى السلطات )املادة 

( ويجمع الكثيرون على نطاق واسع أن حظر العودة القسرية هو جزء من القانون الدولي العرفي، 00منه )املادة 

ا في اتفاقية عام 
ً
م الخاصة بوضع الالجئين مجبرة على احترام مبدأ 9129ما يعني أن حتى الدول التي ليست طرف

وبالتالي، يتعين على الدول، بموجب الاتفاقية والقانون الدولي العرفي، أن تحترم مبدأ عدم  عدم إلاعادة القسرية.

يحق للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين أن  إلاعادة القسرية. وفي حال أو متى انتهك هذا املبدأ،

علم الشعب.
ُ
 تستجيب عبر التدخل مع السلطات املختصة، وإن اقتضت الحاجة، أن ت
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( واحترام 2يحب معاملة الالجئين مثل املواطنين على ألاقل في ما يتعلق بـحرية ممارسة شعائرهم الدينية )املادة 

( وإلاغاثة 00( التعليم الابتدائي )املادة 03( والتقنين، )املادة 92لكية الصناعية )املادة ورعاية الحقوق الفنية وامل

ويجب معاملة الالجئين مثل سائر ، (02( وقانون العمل والضمان الاجتماعي )املادة 00واملساعدة العامة )املادة 

( والحق في تكوين الجمعيات من 90قولة )املادة غير املواطنين على ألاقل في ما يتعلق بـاملمتلكات املنقولة وغير املن

(وممارسة املهن 92(والعمل الحر)املادة 92( والعمل لقاء أجر)املادة 92نقابات وغيرها من الجمعيات )املادة 

( والحق في التنقل وحرية 00( والتعليم الذي يتخطى التعليم الابتدائي )املادة 09( والسكن )املادة 91الحرة)املادة 

 (02ار مكان إلاقامة داخل البالد )املادة اختي

 

 :النظام القانوني اليمني لقضية اللجوء ثانيا:

لم يصدر حتى آلان في اليمن قانون خاص ينظم قضية اللجوء، برغم أن مشروع القانون قد تم إعداده وأرسل 

حتى آلان مع العلم أن اليمن هي الدولة  البرملان ملناقشته وإصداره، ألا أنه لم يعرض حتى آلان ولم يصدر إلى

م وبرتوكولها 9129الوحيدة في الجزيرة العربية، املوقعة على الاتفاقية الدولية الخاصة بشأن وضع الالجئين لعام 

 ا: ـ منه لقضية اللجوء الدستور اليمني تضمن في عدد من مواده إشارات واضحة وضمنيةم، و 9122امللحق لعام 

o (2املادة :)-  تؤكد الدولة العمل بميثاق ألامم املتحدة وإلاعالن العالمي لحقوق إلانسان وميثاق جامعة"

 الدول العربية وقواعد القانون الدولي املعترف بها بصورة عامة".

o (22املادة :)- ."تسليم الالجئين السياسيين محظور" 

هذا الشأن منها قوانين منظمات املجتمع وهناك العديد من أحكام املواد القانونية في عدد من القوانين تخص 

اليمني، جمعيات ومؤسسات ومنظمات، دخول وأقامه ألاجانب، وقانون جوازات والجنسية، قانون حقوق 

لى الالجئين، ع في الواقع التي تتعامل بها الحكومة اليمنية وتطبقها، الطفل، قانون العمل، قانون املرافعات.. الخ

 معاملة الالجئ كاملواطن اليمني خاصة في مجال الخدمات ألاساسية وحقوق إلانسان. وتصل في كثير من ألاحوال 

 :التي صدرت بشأن الالجئين في اليمن ومن التشريعات املكملة

لت اللجنة تشك قرار إنشاء اللجنة الوطنية لشئون الالجئين واللجنة الفرعية ) الفنية( لشئون الالجئين، -

م، برئاسة نائب وزير الخارجية وعضوية وكالء العديد 0333لسنة  029وري رقم الوطنية بموجب القرار الجمه

من الجهات الحكومية الخدمية وألامنية والاجتماعية املعنية بالالجئين، يتبعها لجنة فرعية برئاسة رئيس دائرة 

من نفس ئين و أفريقيا بوزارة الخارجية وتضم في عضويتها مدراء دوائر ومختصين مباشرين في  قضايا الالج

 الجهات املشكلة في اللجنة الوطنية.

 تتمثل مهام اللجنة في :

وبرتوكول  9129متابعة التزامات الجمهورية اليمنية بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام  -

 م.9122

 إلاشراف على كافة أشكال التعاون مع املفوضية ومنظمة الهجرة واملنظمات إلاقليمية ألاخرى. -
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 كوادر محلية في الجهات الحكومية متخصصة في مجال اللجوء والهجرة. تأهيل -

تلقى املعلومات والبيانات عن القضايا املتصلة باللجوء والهجرة املختلطة من الجهات الحكومية  -

 واملنظمات املتخصصة.

 الالزمة. والتعليماتالتنسيق مع الجهات الحكومية واملحلية وتلقى التقارير الدورية وإصدار التوجيهات  -

 إلاشراف مع السلطات املحلية في املحافظات على مخيمات الالجئين ومراكز الاستقبال والتسجيل. -

 تمثيل الحكومة في املحافل والفعاليات إلاقليمية والدولية املعنية باللجوء والهجرة.   -

م ، فقد جاء 0390حدة للعام في رد الحكومة على تقرير مجلس حقوق إلانسان التابع لألمم املتقد جاء و  -

(: "يجب على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة بحيث تكون عملية 09في بند قضايا اللجوء )الفقرة 

تحديد وضع الالجئ وإجراءات اللجوء مالئمة للمهاجرين من جميع الجنسيات. وينبغي عدم احتجاز 

 ملتمس ي اللجوء واملهاجرين في السجون"

إلى املسئولية الكبيرة التي تتحملها الحكومة بسبب تدفق الالجئين إلى بالدنا وما يترتب على ذلك  نود إلاشارة -00

من أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية، في ظل ظروف اقتصادية وأمنية صعبة ومعقدة وانتشار واسع للفقر 

وتدخلها  لدولية وجهود الحكومةوتفش ي البطالة بين املواطنين اليمنيين أنفسهم. وعلى الرغم من املساعدات ا

إال أنها ال تزال قاصرة في مواجهة كثرة أعداد الالجئين واستمرار تدفقهم، حيث تشير إلاحصائيات إلى أن عدد 

 ( الجئ .233 333الالجئين في بالدنا قد تجاوز )

ضايا اللجوء والالجئين م إليالء ق0390في إطار الجهود الحثيثة التي قدمتها وزارة حقوق إلانسان خالل عام  -00

 على توفير الحماية الدولية لالجئين في اليمن، 
ً
 يتواءم وتطورات تلك القضايا وآثارها على بالدنا وتأكيدا

ً
اهتماما

توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومفوضية ألامم املتحدة السامية لشؤون  0390أيار/مايو  09تم بتاريخ 

 قدره ) الالجئين بصنعاء، خصصت املفوضية ب
ً
( دوالر أمريكي من ميزانيتها السنوية  23 333موجبها مبلغا

، في مجال التدريب وبناء القدرات 0390لتغطية تكاليف برامج وأنشطة مشتركة تم تنفيذها حتى نهاية العام 

 والتوعية وتفقد ودراسة أوضاع الالجئين والنازحين وتقديم العون القانوني.

ة ألاطراف املعنية في اتخاذ كافة إلاجراءات القانونية الالزمة لتنظيم وضع الالجئين ومن منطلق مسؤولية كاف -02

وكذلك اتخاذ كافة إلاجراءات الاحترازية ملواجهة آلاثار املترتبة على هذا التدفق املتزايد بما يعزز ألامن و 

ا ويحفظ تها وعاداتها وتقاليدهفي اليمن و يحول دون اختراق النسيج الاجتماعي لها أو يؤثر في ثقاف الاستقرار

في الوقت ذاته الحقوق املكفولة لالجئين، فقد تبنت وزارة حقوق إلانسان عقد ورشة عمل حول تدفق 

( وذلك في إطار فعاليات املؤتمر الوطني ألاول 
ً
، وأمنيا

ً
، سياسيا

ً
، اجتماعيا

ً
الالجئين إلى اليمن وأثره )اقتصاديا

م. حيث انعقدت الورشة 0390كانون ألاول/ديسمبر  93-1الفترة من لحقوق إلانسان الذي انعقد خالل 

 ومشاركة يمثلون الجهات املعنية بقضية الالجئين )حكومة، مجتمع مدني، أكاديميين(، 22بمشاركة )
ً
( مشاركا

وبدعم املفوضية السامية لشؤون الالجئين بالشراكة مع برنامج ألامم املتحدة إلانمائي. تم خالل أعمال 

ة و قتصاديالاشة مناقشة قضايا الالجئين و الصعوبات التي يواجهونها و التي تواجهها اليمن من الناحية الور 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  454  - 

الاجتماعية والقانونية و ألامنية وقد خلصت ورشة العمل إلى عدد من التوصيات التي تعمل وزارة حقوق 

 :ومن أبرز تلك التوصياتإلانسان على متابعة تنفيذها وإدماجها في خطط الدولة وسياساتها العامة 

)أ ( العمل على تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية املعنية باللجوء والهجرة، وتطوير البنية التشريعية 

املحلية بما ال يخالف الدستور وال يضيف التزامات جديدة على الدولة وبما يتواءم مع التزامات اليمن 

 الدولية املعنية باللجوء. الاتفاقياتبا

ناء فيها وإعادة ب الاستقرار( اتخاذ املجتمع الدولي خطوات جادة في إنهاء ألازمة الصومالية، ودعم ألامن و )ب 

 ملا يمثله بقاء هذه ألازمة من خطر على ألامن و السالم في املنطقة.
ً
 الدولة في الصومال نظرا

الية خاصة في مناطق الشمال )ج ( دعوة املجتمع الدولي إلى دراسة إنشاء منطقة آمنة في ألاراض ي الصوم

 للنزوح الصومالي خارج الصومال وحتى تعود ألاوضاع إلى طبيعتها ويعود 
ً
 لتكون بديال

ً
 وتنمويا

ً
وتأهيلها أمنيا

 الصوماليون إلى مناطقهم.

)د ( الدعوة لزيادة الدعم إلاقليمي والدولي لليمن ملواجهة موجات اللجوء والهجرة املختلطة، ودعم البرامج 

ي تهدف إلى تحسين أوضاع الالجئين في اليمن، وبناء القدرات التشريعية والتنظيمية والتأهيلية لدى الت

 ألاجهزة املعنية باللجوء والهجرة املختلطة.

ظم بحيث يتضمن، توحيد وتطوير ن ،تشجيع التعاون إلاقليمي لدراسة قضايا اللجوء والهجرة املختلطة) ه ( 

رة فيها، ومنع الجريمة العاب الانسانيةة بين دول املنطقة، وتعزيز الخدمات الرقابة على النقاط الحدودي

 من خالل وضع خطط عمل مشتركة ملواجهة أعمال القرصنة والتهريب والاتجار بالبشر واملخدرات.

 ن)و ( التأكيد على ضرورة إيجاد قانون وطني ينظم عملية اللجوء في اليمن ملا لذلك من أثر في الحد من كثير م

 املشكالت والتقليل من آثارها وملا لذلك من دور في حماية الالجئ وتحديد حقوقه والتزاماته.

)ز ( العمل على إدراج قضايا الالجئين في برامج التنمية العامة للدولة، وبرامج التنمية للمحافظات املتأثرة 

 باللجوء والهجرة املختلطة.

، بشأن إعداد مشروع قانون 0390( لعام 02لس الوزراء رقم )، صدر أمر مج0390نيسان/أبريل  92بتاريخ  -

إلنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق إلانسان. وفي سبيل تنفيذه قامت وزارة حقوق إلانسان باتخاذ العديد من 

 إلاجراءات لتنفيذ ألامر من أهمها:

 ريق فني قانوني ضم في)أ( إعداد مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق إلانسان، وتشكيل ف

 عضويته مختلف الجهات املهنية الحكومية وغير الحكومية املعنية بمراجعة مشروع القانون.

)ب( قامت اللجنة الوزارية بدراسة ومراجعة مسودة املشروع املقدم من الفريق الفني القانوني املساعد لها، 

عيدت صياغة مشروع القانون وتم عرضه على الهيئة الاستشارية واللجنة 
ُ
وبالشراكة مع املفوضية أ

ذا زارة حقوق إلانسان وكالفنية لحقوق إلانسان، وتم نشره للجمهور عبر املوقع الالكتروني الخاص بو 

املوقع الخاص بوزارة الشؤون القانونية وذلك إلثرائه باملالحظات واستيعابها في املشروع ليتم عرضه على 
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مجلس الوزراء بصورته النهائية إلقراره وإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه وإصدار القرار 

 الجمهوري بالقانون.

خاص بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق إلانسان بمشاركة عدد من منظمات املجتمع تم إعداد مشروع القانون ال -2

املدني وباالستعانة بتجارب الدول العربية التي أنشأت مثل هذه املؤسسات املستقلة لحقوق إلانسان، كاملغرب، 

عاون نسان بالتو قطر، وألاردن. ولتحقيق املشاركة الواسعة في إعداد مشروع القانون فقد عملت وزارة حقوق إلا

مع برنامج ألامم املتحدة إلانمائي على تنظيم عدد من الفعاليات وورش العمل الخاصة بعرض ومناقشة التقرير 

 وعلى النحو التالي:

)أ( عقد عدد من ورش العمل الخاصة بمناقشة مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية املستقلة 

 الحديدة، عدن، حضرموت، تعز(. لحقوق إلانسان في محافظات )ألامانة،

أيار/ مايو  01)ب( عقد ورشة عمل استهدفت أعضاء فريق الهيئات املستقلة ملؤتمر الحوار الوطني بتاريخ 

 ، ملناصرة ودعم مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية املستقلة لحقوق إلانسان.0390

مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية )ج( عقد ورشة عمل استهدفت أعضاء مجلس النواب ملناصرة ودعم 

  م.0390أيار/ مايو 03املستقلة لحقوق إلانسان بتاريخ 

)د( عرض مشروع القانون على عدد من منظمات املجتمع املدني، باإلضافة إلى منظمات دولية )املفوضية 

 السامية لحقوق إلانسان، املعهد الدينماركي لحقوق إلانسان(.

 لى الجمهور في املواقع الالكترونية إلبداء مالحظاتهم وآرائهم.نشر مشروع القانون ع)ه( 

تم استيعاب كافة املالحظات والتوصيات التي خرجت بها الورش كما تمت الاستفادة من مقترحات املفوضية  -2

 السامية لحقوق إلانسان واملعهد الدانمركي لحقوق إلانسان، بعد دراستها من قبل الفريق القانوني املساعد.

جرى الاطالع والاستفادة من تجربة الجمهورية التونسية في مجال إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق إلانسان  -2

من قبل فريق من الفنيين املعنيين من الحكومة وممثلين عن مجلس النواب ومنظمات املجتمع املدني ومؤتمر 

 الحوار الوطني.

دة املشروع وإقراره من قبلها. وتم كذلك إعداد محضر موافقة تمت مراجعة وزارة الشؤون القانونية بشأن مسو  -1

أعضاء اللجنة الوزارية ليتسنى عرضه على مجلس الوزراء إلقراره وإحالته إلى مجلس النواب ملناقشته وإقراره في 

 صيغته النهائية ، ومن ثم رفعه إلى رئيس الجمهورية إلصداره بقرار جمهوري.

، بشأن إعداد مشروع قانون إلنشاء 0390( لعام 02صدر أمر مجلس الوزراء رقم )، 0390نيسان/أبريل  92تاريخ 

 هيئة وطنية مستقلة لحقوق إلانسان. 

 لجوء في اليمنقضية ال: الواقع العملي لنياملحور الثا

واملنطقة،  في إلاقليم الانسانيةلقد كان لليمن دورا طالئعيا في مشاركة املجتمع الدولي التخفيف من الكوارث 

واحتضنت اليمن مئات آلاالف من الالجئين بحسب التقارير الدولية املعتمدة، وفتحت ألابواب أمام املنظمات 
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الدولية املختصة واتخذت كافة التدابير الالزمة لذلك، بالرغم من إمكانياتها املتواضعة إال أن الجمهورية اليمنية  

 الالجئين وتضعهم على قدم املساواة مع املواطنين اليمنيين من خالل : تلتزم بتعهداتها الدولية تجاه

السماح ألبناء الالجئين الالتحاق باملدارس اليمنية ومعاملتهم معاملة اليمنيين وتخصيص مقاعد في  -

 الجامعات اليمنية.

 الاستفادة من الخدمات الصحية في املستشفيات  الحكومية  -

 حق التقاض ي أمام املحاكم  -

 انية العمل في أي مجال دون قيود.إمك -

 التحرك والتنقل داخل البلد. -

 إعفاء الالجئين وأبنائهم من رسوم إلاقامة. -

 تعاون اليمن مع مفوضية شئون الالجئين: ـ  -

لقد شكلت العالقة الوطيدة والديناميكية واملسئولة بين الحكومة ممثلة في اللجنة الوطنية لشئون الالجئين 

من جهة وبين مفوضية ألامم املتحدة لشئون الالجئين  من جهة أخرى، كآلية بالغة ألاهمية ولجنتها الفرعية 

م، عندما قررت اليمن إشراك 9119وناجحة لتسيير ومعالجة قضايا اللجوء والالجئين. وتعود البداية إلى عام 

م، وفرع آخر 9119في عام حيث تم افتتاح مكتب املفوضية في صنعاء  املجتمع الدولي في تحمل أعباء الالجئين،

م، فقد صادف في هذا العام ان تحملت اليمن أعباء خدمية واقتصادية واجتماعية كبيرة، 9110في عدن في 

وتكبد اقتصاد اليمن الكثير نتيجة لعودة أكثر من مليون مغترب يمني من دول الخليج العربي بعد أزمة الخليج 

 الثانية.

 التسهيالت والامتيازات:  -

قدمت الحكومة اليمنية الكثير من الامتيازات الحصانات التي تمنح للمنظمات املماثلة لتسهيل مهمتها في اليمن  -

وفقا للمواثيق وألاعراف الدولية املنظمة لعملها، كما أن املفوضية تحض ي باهتمام خاص لدى الحكومة باعتبارها 

ة فوضية واملنظمات ألاخرى الشريكة مثل منظمة الهجر شريكا في قضايا الالجئين والنازحين، نظرا ملا تقدمة امل

 الدولية، من خدمات إنسانية واجتماعية وتعليمية وصحية وتأهيلية وبناء القدرات الحكومية. 

والبرامج التنفيذية مع الجهات الحكومية،لقد وقعت املفوضية العديد من البرامج  الاتفاقياتنماذج من ا -

مع جهات حكومية وغير حكومية، ومن باب الاستشهاد فيما يلي مذكرات التفاهم  التنفيذية  مذكرات التفاهم

 م كما يلي:0390م ،0399املوقعة خالل عامي 

 املجال                                                      الجهة                                             

 بناء وتجهيز إلادارة العامة لشئون الالجئين وتدريب الكوادر العاملة في الدائرة   وزارة الداخلية مصلحة الجوازات  :

 :    تأهيل وتدريب مراكز صحية، معدات طبية              وزارة الصحة وإلاسكان

 :     بناء القدرات والتوعية والتدريب                 وزارة حقوق إلانسان
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 املفوضية بالفاعلية من خالل إقامة ألانشطة املشتركة التي تتمثل في : لقد اتسم التعاون والتنسيق مع -

 إلاشراف ومتابعة قضايا الالجئين -

 عقد املؤتمرات والندوات  -

 عقد الدورات التأهيلية وبناء القدرات -

 بناء وتجهيز وتشغيل إلادارة العامة لالجئين ومركز التسجيل بمبنى املصلحة. -

يدانية ومنها تقرير" تحليل الثغرات املتعلقة بحماية الالجئين وملتمس ي اللجوء في اليمن يوليو أجراء الدراسات امل -

0332 ." 

 الجهود الدولية ومجاالت الدعم الخارجي : -

تسعى الحكومية اليمنية إلى التواصل املستمر مع املجتمع الدولي والدول املانحة بهدف مشاطرة اليمن أعباء 

باعتبارها قضية إنسانية ودولية ال تخص اليمن وحدة  وال تتحمل أعباءه وحدها ولكن على املجتمع الالجئين، 

الدولي وإلاقليمي مشاركتها هذه ألاعباء، وتلعب املفوضية دورا مهم في هذا الجانب من خالل البحث عن تمويالت 

ة في ور من خالل تمثيل الحكومية اليمنيملشاريع خاصة بالالجئين والنازحين، وتشاركها اللجنة الوطنية هذا الد

مشاركة اليمن للعديد من املؤتمرات الدولية السنوية والدورية املتعلقة باللجوء والالجئين وتعمل اللجنة على 

 –التي تتفهم حقيقة الوضع في اليمن والصعوبات التي تواجهها  –التفاوض مع املفوضية السامية في جنيف 

مي و كبار املوظفين في املفوضية الذين قاموا بزيارات متعددة إلى اليمن واطلعوا على وعلى رأسها املفوض السا

الوضع، وكنتيجة لهذا التواصل  والحاجة إلى الدعم عبر رفع ميزانية مكتب املفوضية في اليمن، فقد زادت ميزانية 

مليون دوالر  90العام مقارنة بـ مليون دوالر هذا 29املكتب بشكل تدريجي في السنوات ألاخيرة حيث وصل إلى نحو 

م. وهذا بال شك سوف يزيد من نشاط املفوضية وفي يسهم في تحسين أوضاع الالجئين والنازحين. لكن 0332عام 

يظل الدعم الدولي لم يصل إلى املستوى املطلوب، نظرا إلى استمرار مشكلة الالجئين الصوماليين في اليمن،ناهيك 

  xliمال وإثيوبيا واريتريا إلى الشواطئ اليمنية الذي لم يتوقف بل يتزايد سنويا.عن استمرار التدفق من الصو 

 تسهيل عمل املنظمات املحلية والدولية العاملة في مجال اللجوء:  -

هناك منظمات كثيرة محلية ودولية تعمل في مجاالت متعددة في مجال اللجوء والهجرة املختلطة، أهمها منظمة 

ل ألاحمر اليمني، الصليب ألاحمر الدولي، واملجلس النرويجي لالجئين وغيرها  وكذلك الدور الهجرة الدولية، الهال

 والدعم الكبير الذي تقدمة الدول الشقيقة والصديقة.

 جهود الحكومية اليمنية تجاه الالجئين:  -

لس ي من القومي ومجحيث تولي قيادة الدولة بمؤسساتها العليا، ممثله برئاستي الجمهورية والوزراء وجهاز ألا 

النواب والشورى، أهمية بالغة ملوضوع اللجوء والهجرة املختلطة وتضعها في أولياتها من خالل، سياساتها 

 الخارجية، وخططها التنموية عبر: 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  455  - 

وضع السياسات العامة للجوء، والتي تنطلق من املصلحة العليا للبلد مع مراعاة التزامات بالدنا  •

 الخاصة باللجوء، كذلك التواصل مع املجتمع الدولي والجهات املانحة. التفاقياتال

إلاشراف واملتابعة، من خالل تلقى التقارير الدورية، او التقارير حول املشاركات الداخلية والخارجية،  •

املشفوعة بالتوصيات واملالحظات واملقترحات من اللجنة الوطنية لشئون الالجئين والهجرة املختلطة او 

 ن الجهات املعنية والتوجيهات العليا والية تنفيذها.م

 :xliiاملشاركات والزيارات امليدانية والانجازات -

تسعى اللجنة الوطنية واللجنة الفرعية إلى الاقتراب من مواقع عمل الالجئين من خالل الزيارات امليدانية 

اجه والاختالالت وإيجاد املعالجات املناسبة التي تو متابعة سير العمل في قطاع الالجئين ورصد املعوقات  الدورية،

 عمل القائمين على إدارة قضايا الالجئين، ومتابعة سير تنفيذ الخطط السنوية للجوء.

 : ـxliiiجهود الجهات التنفيذية -

تقوم وزارة الخارجية، و رئاسة اللجنة الوطنية لشئون الالجئين، منح التسهيالت والامتيازات، إلاشراف 

بعة لعمل املنظمات املعنية باللجوء والهجرة املختلطة، املشاركة في املؤتمرات الداخلية والخارجية واملتا

الخاصة باللجوء والهجرة، إلاشراف واملتابعة املستمرة لقضايا اللجوء والتنسيق مع الجهات الحكومية 

الوزارة، إفريقيا، دائرة املنظمات بواملنظمات، عبر أجهزتها الداخلية: اللجنة الوطنية لشئون الالجئين، دائرة 

 دائرة املراسم، املندوبيات الدائمة في جنيف، ونيويورك.

وتمثل وزارة الداخلية الجهة الرئيسية التنفيذية ذات العالقة املباشرة بقضايا الالجئين  من خالل العديد  -

 من ألاجهزة الفرعية أهمها :

ل إليها مهام التسجيل واملتابعة وإصدار وثائق إلاقامات واللجوء مصلحة الجوازات والجنسية، الجهة التي يوك -

والوثائق ألاخرى املتعلقة باألحوال املدنية شهادات امليالد، شهادات الوفاة الخاصة بالالجئين وأبنائهم. كما 

وتدريب  هسيتم قريبا افتتاح مبنى إلادارة العامة لالجئين ومركز التسجيل في املصلحة، والذي تم بناءه وتجهز 

الكوادر العاملة فيه بالتعاون مع مفوضية شئون الالجئين في  اليمن ودعم الدول املانحة. وستتولى هذه 

الدائرة مهام واسعة في إدارة عمل الالجئين من باإلضافة الى ما سبق دراسة وتحديد وضعية اللجوء من 

 عدمه والتي كانت في السابق كاملة بيد املفوضية.

السياس ي، ممثال في اللجنة الوطنية واللجنة الفنية، يشارك بشكل مباشر في كل مراحل عمل جهاز ألامن  -

الالجئين ابتداء من الحماية والتسجيل إلى إلايواء والتحركات والنقل، باإلضافة الى مهمة مالحقة املهربين و 

اطق خيرة خاصة في املنتجار البشر، وقد كثفت قوات ألامن مع السلطات املحلية من جهودها في الفترة ألا 

الحدودية مع اململكة العربية السعودية، ففي شهر نوفمبر املاض ي قامت قوات ألامن بضبط مجموعة 

 إفريقي في شاحنات إلى السعودية بطريقة غير قانونية.   20مهربين قاموا بتهريب 

م، إال أنها قد 0339أة في قوات خفر السواحل، بالرغم من حداثة قوات خفر السواحل اليمنية، التي أنش -

حقق تقدم في حرس الحدود، محاربة إلارهاب وتجارة املخدرات  باإلضافة إلى عملية إلانقاذ البحري ومالحقة 
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املهربين وتجار البشر، يلقى إفراد هذه القوات العديد من الدورات التأهيلية، وقد زودت باملعدات الخاصة 

 لغربية ومنها ايطاليا.من خالل التعاون بين بالدنا والدول ا

وزارة الدفاع ) القوات البحرية(، حيث تستمر جهود قوات البحرية في مراقبة الشواطئ اليمنية وحمايتها من  -

، يجعل من 0كم0233أعمال التهريب والجريمة املنظمة، إال أن طول السواحل اليمنية املمتدة إلى أكثر من 

في العدد وإلامكانيات، وهذا يتطلب تعاون إقليمي من خالل  مهمات البحرية وخفر السواحل صعبة ومكلفة

عقد لقاءات على مستوى دول القرن إلافريقي ودول الخليج العربي واملنظمات الدولية املتخصصة، وهذا ما 

تسعى اليمن وتدعو الى انعقاده بداية العام القادم، ملواجهة القرصنة والتهريب ومعالجة اللجوء والهجرة 

كما ان استمرار التواصل والتعاون مع الدول املانحة يزيد من قدرات  قوات البحرية وخفر  املختلطة.

 السواحل.

أعمال وزارة حقوق إلانسان أبرزها مراقبة تطبيق حقوق وواجبات الالجئين، والدورات التوعية ملوظفي  -

طباعة وواجباتهم و إعداد و  الدولة في القطاعين ألامني واملدني وفي أوساط الالجئين لتعريفيهم بحقوقهم

النشرات التوعوية بعدة لغات، فتح قسم تلقى الشكاوى لالجئين، الزيارات امليدانية ملراكز التسجيل 

 ومخيمات إلايواء والسجون.(

 الوزارات الخدمية ) الصحة، التربية والتعليم، التعليم العالي، الكهرباء، املياه،.. الخ(.  -

به الجهات ألاخرى املتعلقة بالهجرة كوزارة شئون املغتربين وزارة العمل والشئون  ال يمكن نسيان ما تقوم  

 الاجتماعية  من ادوار مهمة.

السلطات املحلية في املحافظات واملديريات، وهي الجهات ألاكثر احتكاكا بشكل يومي مع الالجئين وتقوم بجهود  -

 واملجتمع املحلي.كبيرة، كما تمثل همزة الوصل بين الجهات املختصة 

 : ـxlivاملعوقات والتحديات الناتجة عن اللجوء -

الهجرة غير املشروعة من دول القرن إلافريقي املصاحبة للجوء وتزايدها في السنوات الخمس ألاخيرة والتي  -

 م. 0390-0331شخص خالل السنوات من  023.333وصلت الى نحو 

 في الصومال. الاستقراراستمرار حالة عدم  -

 عاما  03طول فترة اللجوء الصومالي في اليمن التي تزيد على  -

 ة ومحدودية جاهزية الجهات التنفيذية الاقتصاديشحت إمكانيات الدولة  -

 أولويات الحكومة الانتقالية، وتحمل أعباء النازحين في صعده وأبين. -

 اجدة من الالجئين في اليمن.محدودية املساعدات الدولية مقابل تحمل أعباء إلاعداد الكبيرة املتو  -

تعدد أماكن تواجد الالجئين، وطالبي اللجوء والهجرة املخلطة وانتشارهم بشكل عشوائي في املدن واملحافظات  -

 اليمنية.
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 تزايد أنشطة مجموعات الجريمة املنظمة والاتجار بالبشر في داخل اليمن ومن الدول املجاورة. -

 لالجئين وطالبي اللجوء واملهاجرين بين املحافظات، مما يعرضهم للخطر.التحرك العشوائي وغير املنظم  -

  .محدودية التنسيق والتعاون إلاقليمي في مواجهة قضايا اللجوء والهجرة املختلطة -

 التوصيات: ـالنتائج و 

 النتائج

عقود اللجوء، خالل الاتضح لنا وجود  دور ايجابي لليمن ومساهمته الايجابية مع املجتمع الدولي في مجال  -

م، والبرتوكول الخاص باالتفاقية 9129املاضية، واملصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع الالجئين 

 .م9121أبريل  2م، واتفاقية حظر الاتجار باألشخاص واستغالل وإعارة الغير بتاريخ 9122

جال رتقاء بالعمل الرسمي في مشكلت الحكومة اليمنية عدد من اللجان الرفيعة املستوى التي شكلت لال  -

حقوق إلانسان واللجوء، توافقت مع جهود املفوضية السامية، يتضح ذلك من الجهود الرسمية للحكومة 

 اليمنية التي بذلتها في مجال اللجوء.

 تبين وجود مشروع قانون خاص باللجوء حبيس ألادراج، لم يقر من البرملان اليمني. -

هو خسارة مزدوجة على املجتمع الدولي، حيث خسر العبا رئيسيا في استيعاب  تدمير اليمن بالحرب ضدها -

مئات آلاالف من الالجئين في املنطقة وإلاقليم، باإلضافة إلى تحويل شعب اليمن إلى لالجئين يعانون من 

 وعبء على املجتمع الدولي وإلانساني وبالتالي تكون خسارة مضاعفة.  الانسانيةالكوارث 

 

 التوصيات

العمل الجاد نحو الضغط على مجلس ألامن في إصدار قرار  الانسانيةنأمل من املجتمع الدولي واملنظمات  -

وقف الحرب والعدوان على اليمن وفتح جميع املنافذ البرية والبحرية والجوية، كون استمرار العدوان 

دولية ع الدولي واملنظمات الوتدمير اليمن يعني إضافة عبئ إنساني جديد وكارثة عظمى تثقل كاهل املجتم

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فقد دولة اليمن كالعب إقليمي يساعد في حل مشاكل اللجوء في املنطقة 

 بصورة ايجابية.

زيادة الدعم ملا تقوم املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئين بتنفيذ إجراءات تحديد وضع الالجئ   -

لصوماليين الذين يسعون للحصول على اللجوء في اليمن، حيث تقوم بإجراء لجميع الجنسيات من غير ا

مقابالت خاصة بتحديد وضع الالجئ في عدن وحرض وخرز وصنعاء، كما تقوم املفوضية بتقديم خدمات 

 في جميع أنحاء البالد 
ً
 قانونية

ً
الاستشارة القانونية لالجئين وطالبي اللجوء، حيث أنشأت لهذا الغرض شبكة

 وذلك للقيام بالتدخالت القانونية املناسبة. تقر 
ً
 يبا
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 فيها وإعادة بناء الاستقراراتخاذ املجتمع الدولي خطوات جادة في إنهاء العدوان على اليمن ودعم ألامن و  -

 الدولة نظرا ملا يمثله بقاء العدوان على اليمن من خطر على ألامن و السالم في املنطقة والعالم.

املالي إلاقليمي والدولي لليمن ملواجهة موجات اللجوء والهجرة املختلطة، ودعم البرامج التي زيادة الدعم     -

تهدف إلى تحسين أوضاع الالجئين في اليمن،  وبناء القدرات التشريعية والتنظيمية والتأهيلية لدى ألاجهزة 

 املعنية باللجوء والهجرة املختلطة. 

املتحدة لشئون الالجئين أن تعمل جاهدة إلزالة أسباب ظاهرة اللجؤ أتمنى على املفوضية السامية لألمم  -

وليس نتائجها فقط، من خالل منع الدول العظماء من التدخل في شئون الدول الصغرى عبر إذكاء 

 الصراعات والحروب ألجل مرير صفقات مبيعات السالح، 

 قائمة املراجع

 

م عن اللجنة املعنية 0392ابريل  2لليمن الصادر في  املالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس .9

 لحقوق إلانسان لألمم املتحدة.

 د/ على مثنى حسن " اللجوء والالجئين في اليمن" ورقة مقدمة الى مؤتمر حقوق إلانسان في اليمن. .0

 .يمند/ حمود ناصر القدمي " القادمون من القرن إلافريقي" ورقة مقدمة الى مؤتمر حقوق إلانسان في ال .0

 ا/جمال دمحم الجعبي " دور املفوضية تجاه الالجئين" ورقة مقدمة الى مؤتمر حقوق إلانسان في اليمن. .2

م ـ جامعة صنعاء 0391د/ عبد الوهاب الوشلي  كتاب " املقدمة في الهجرة واللجوء" املقرر لطالب املاجستير  .2

 ـ مؤسسة أبن حزم للطباعة والنشر ـ صنعاء اليمن.

 ية اليمنية.دستور الجمهور  .2

 إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان. .2

م،ضمن وثائق املقرر،أو على املوقع الالكتروني 0391أبريل  1نص الكلمة لجراندي أمام مجلس ألامن بتاريخ  .2

 مقال، بقلم: دانا سليمان

 iasnEr   |   Eogaps   |   hgilgnE |     0391أبريل/ نيسان  .1

الدولية التي صادقت عليها اليمن، املوقع  الاتفاقياتيمنية عن االبيان الصادر عن وزارة الخارجية ال .93

 الالكتروني للوزارة.

ة صادر عن مركز تطوير املؤسسات ألاهلي -الدليل الارشادي حول الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئين .99

 www.ndc.psاملوقع على الشبكة -م0392الفلسطينية 

للتوسع حول التعريف راجع القسم الثاني من  –( toggle navigationموقع ألامم املتحدة على الشبكة) .07

 كتابنا املقدمة في الهجرة واللجوء

  

http://www.ndc.ps/
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 أ. أحمد فرج علي عمران

باحث أكاديمي ومدرب محاضر في التنمية املوارد البشرية 

وناشط بمؤسسات املجتمع املدني – ليبيا البريد إلالكتروني: 

ao634040@gmail.com ـ  

 (القانونية غير  الهجرة اهرةظ تجاه وإلاقليمية الدولية واملواقف السياسات)
 

 :امللخص

أصبحت مشكلة الهجرة غير القانونية مشكلة عاملية وإقليمية ومحلية بالغة الخطورة وذات تهديد حقيقي للعديد من 

راض واملخاطر إلى ألام ةباإلضافتسببها  التيوذلك لم تسببه من مشاكل من حيث الوضع ألامني، والخسائر املادية  املجتمعات،

الدولة  منهاو التى تسببها هذه الظاهرة إلى املجتمعات التى تعاني منها. وتم التوصل من خالل هذه الورقة بأن الدول العربية 

يصعب  ثحي أوروبا،دولة عبور للمهاجرين غير القانونين إلى دول  الهجرة، باعتبارهامن  تعانيالدول التى  إحدىالليبية، تعتبر 

 هنا يمكنمن و واقتصادي. سياس ي وأمني  استقرارلسيطرة عليها في ظل الظروف الحالية التى تمر بها الدولة الليبية من عدم ا

 إلاقليمية،و الليبية تؤثر بشكل واضح على السياسات واملواقف الدولية  منها الدولةالقول أن هذه الظاهرة الخطيرة التى تعاني 

من خالل خطط أمنية صارمة وفعالة من قبل الجهات ألامنية، وبالتعاون مع املجتمع الدولي  إال عليهاالقضاء  نال يمكو التى 

مع الدولة الليبية في التصدي لهذه الظاهرة  ةالحدوديإضافة إلى تعاون دول  الظاهرة،التى تعاني من هذه  والدول الاوروبية

ر غاية في الداللة يوضح بأنهوهذا ما  عليها.والقضاء  ِ
ّ
والتكثيف على خلل بنيوي في العالقات الدولية الراهنة مما يستدعي  مؤش

معالجات مغايرة تتسم بالشمول والعمق وتنصبُّ أساًسا على أسباب نشوء الظاهرة والعمل على معالجتها في دول التصدير 

ينا ردة ملعالجتها مما يحتم علوليس فقط في دول العبور، فقد بات من نافلة القول: إن هذه الظاهرة تتجاوز قدرات الدول منف

ا وتنسيًقا بين كافة الدول ملكافحة هذه الظاهرة الخطيرة  .تعاونً

   نبذة تعريفية عن الباحث:

العلوم السياسية من  فيس وبكالوريو م، ـ 7272اصل على درجة إلاجازة العالية املاجستير في العلوم السياسية من ألاكاديمية الليبية ـ طرابلس ح

ة ـ طرابلس واملتوسطة )املدينة الرياضي الصغرى م، شارك في العديد من املؤتمرات منها: املشاركة بملتقي ليبيا الدولي للمشروعات .720جامعة املرقب 

م. املشاركة فى 7202ديمية الليبية( سنة (. املشاركة بندوة علمية حول ) مناقشة مسودة الدستور الليبي باألكا00/7270/ 0إلى 0ـ ليبيا ـ الفترة من 

م. مشرف على قائمة ) معا نستطيع ( فى برنامج نموذج 7202عدة ندوات حوارية حول) دور الشباب فى الانتخابات املقبلة باألكاديمية الليبية( سنة 

لتنمية البشرية وتطوير الذات ملحاضرات التكوين م. املشاركة في التدريب فى مجاالت ا7200محاكاة الترشح للمجالس البلدية داخل ليبيا ـ سنة 

م. دورة في مجال الثقافة 7201الدبلوماس ي والقنصلي. شارك في العديد من الدورات التدريبية منها: دورة في مجال التكوين الدبلوماس ي طرابلس لسنة 

بمركز اللغات  Intermédiateـ Elementaryـ Beignerم. دورة فى اللغة إلانجليزية 7201وإلاعالم مؤسسة التناصح ـ طرابلس لسنة 

( بشركة الخبير ألاول للتدريب املوارد البشرية لسنة Fetex. دورة في القيادة الفعالة والتعليم والتدريب )7202الليبية ـ طرابلس لسنة  باألكاديمية

سنة املعاصرة ـ زليتن  ل لإلدارةفي ليبيا ملنظمة كراون أجنتس ألاوروبي  الاتحادم. دورة فى إطار مشروع دعم إلادارات العامة املمول من بعثة 7205

 .م7200

 

 

mailto:ao634040@gmail.com
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 املقدمة : 

تعد ظاهرة الهجرة ظاهرة عاملية، تتأثر بها دول كثيرة في العالم حيث تتسبب هذه الظاهرة في عدم استقرار     

وألامنية، وتؤثر أيضا على عالقات الدول بين بعضها  ةالاقتصاديو  والاجتماعيةالدولة في جوانب عدة: السياسية 

 البعض في كافة املجاالت والجوانب.

فالهجرة غير القانونية التي تحدث في  الدول ألافريقية إلي  بلدان شمال أفريقيا ثم إلي  أوروبا ظاهرة قديمة     

 أخر فقد أصبحت دول شمال أفري
ً
قيا مراكز عبور للهجرة، ومع تزايد قدم التاريخ ،إال أنها  اليوم تأخد بعدا

أنتشار هذه الظاهرة أصبحت تشمل فئات متعددة من حيث الجنس والعمر ،لذلك نجد أن بعض الدول أن لم 

 يكن معظمها تقوم علي إعداد وتطوير سياساتها العامة تجاه هذه الظاهرة التي تفاقمت بوثيرة أسرع من دي قبل.

 ؟ي السياسات واملواقف الدولية وإلاقليمية تجاه ظاهرة الهجرة غير القانونية ماهلهذا تأتي هذه الورقة ملعرفة    

 ـ  أهمية البحث:

ـ أن ندرة ألابحاث  التي تهتم بدراسة  ظاهرة الهجرة غير القانونية ألامر الذي سيجعل من هذه الدراسة  9

 تساهم في أثراء املكتبات واملؤتمرات والندوات .

أهم املوضوعات السياسية وألامنية  التي يجب أن تفرد له دراسة علمية نستطيع من ـ أن هذا البحث  من 0

 .خاللها تحليل جوانبها وأثارها علي سيادة الدول 

 : التالية ألاهداف لتحقيق الورقة هذه وتسعى

لهجرة االتعريف بمفهموم الهجرة غير القانونية وأنوعها وأسبابها ومخاطرها  وألاثار املترتبة على ظاهرة  .9

 غير القانونية.

 نونين.اقلافى التعامل مع قضايا املهاجرين غير  وإلاقليميةتسليط الضوء على الجهود واملواقف الدولية  .0

 ـمنهج البحث :

 سوف تعتمد هذه الورقة البحثية على املنهج التالي :

 ـ املنهج الوصفي التحليلي  

 وتحليلها وتوضيح التدخالت بغية التوصل إلى نتائج دقيقة .يقوم هذا املنهج بشرح أبعاد الهجرة وتجزئتها، 

 ـ أدوات البحث:

املكتبي في فحص ومراجعة ألادبيات ذات العالقة باملوضوع من الكتب، ألاسلوب سيعتمد الباحث في بحثه علي   

 ة .واملؤتمرات الدولي الاتفاقياتاعن مضامين  الاطالعوالدراسات، وألاطروحات، والبحوث، والدوريات، وكذلك 
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 ـ الدراسات السابقة :

بعنوان " الهجرة غير الشرعية لألفارقة عبر ليبيا الى ايطاليا ألاسباب ـ النتائج ـ املعالجات  الهادي سالم دمحم عمر،ـ 9

 .  0332" دراسة غير منشورة ، ، قسم الدراسات ألاقليمية ،شعبة الدرسات ألاوروبية، ألاكاديمية الليبية 

جاءت هذه الدراسة في مقدمة وستة فصول ،حيث استعرض الفصل ألاول إلاطار املنهجي للدراسة وعرض     

الفصل التاني إلاطار النظري للدراسة والفصل الثالث ملحة تاريخية عن الهجرة وتناول الفصل الرابع الهجرة غير 

لهجرة غير الشرعية ،وحلل الفصل الشرعية ،وناقش الفصل الخامس ألاثار واملعالجة الدولية للحد من ا

 السادس ليبيا والهجرة غير الشرعية .

 وتوصلت هذه الدراسة إلي 

إن الهجرة ظاهرة قديمة قدم ألانسان والتاريخ العربي وألافريقي، إال انها تأخذ بعدا آخر ففي املاض ي كانت  -

يوم فإن لبشري للمنطقة، ولكن التقف هذه الهجرة في بلدان املغرب العربي وتندمج في النسيج ألاجتماعي وا

بلدان املغرب العربي وخاصة ليبيا تعتبر في نظر بعض املهاجرين مركز عبور إلى أوروبا او بلد إلاقامة املؤقتة 

 إلى حين توافر إلامكانيات املادية، أو توفر الظروف املناسبة للهجرة إلى أوروبا . 

أن ليبيا تربطها عالقات وجذور تاريخية قديمة مع الدول ألافريقية فهي عضو في منظمة الوحدة ألافريقية  -

املغاربي، وتجمع دول  الساحل  الاتحادمنذ تأسيسها إلى أن  أصبح اتحاد أفريقي، وهي أيضا عضو في 

ما جعلها م الاقتصاديوالرخاء  الاستقراروالصحراء، وتبنت رؤية أرض كل العرب وألافارقة لتمتعها باألمن و 

 إحدي مناطق الجذب لبعض املهاجرين من جنسيات أفرقية وعربية .

إن تميز ليبيا بموقع جفرافي يتوسط القارة ألافريقية، ومطل علي البحرألابيض  املتوسط ومساحتها الواسعة  -

للمهاجرين سواء بصفة مؤقتة أو الزاخرة بالثروات النفطية الهائلة، جعلها  من بلدان الجذب السكاني 

 دائمة وبلد عبور إلي  أوروبا .

، بعنوان " ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر بلدان املغرب العربي)دراسة  راض ي عمارة دمحم الطيف -6

مدرسة الدراسات  منشورة، وصفية تحليلية لألسباب وآثار دراسة حالة ليبيا كدولة عبور"  دراسة غير

 . 0331ـ 0332والدولية، قسم العلوم السياسية ألاكاديمية الليبية   الاستراتيجية

جاءت هذه الدراسة في  مقدمة وثالثة فصول و فصل تمهيدي ،أستعرض الفصل ألاول أسباب وآثار الهجرة   

لحد من الهجرة بذولة لغير الشرعية ألافريقية إلى  أوروبا عبر ليبيا ، وناقش الثانى السياسات الدولية والجهود امل

 ، وفيما حلل الثالث الهجرة إلى  أيطاليا )دراسة حالة ( .
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 وتوصلت هذه الدراسة إلي

وألامنية والديموغرافية والاجتماعية  ةالاقتصاديو يؤدي هذا النوع من الهجرة إلي العديد من آثار السياسية 

 والصحية علي كافة ألاطراف التي لها عالقة بهذه الظاهرة.

 تعتبر الدول املصدرة أكبر الخاسرين لسواعدها وخبراتها .

 تؤدي الهجرة غير الشرعية إلى  تدخالت أوروبية في  شؤون القارة ألافريقية في  املستقبل.

 مفهوم الهجرة غير القانونية أسبابها ومخاطرها وألاثار املترتبية على الهجرة.املبحث ألاول : 

 ير القانونية وأسبابها.املطلب ألاول : مفهوم الهجرة غ

يمكن القول بأنه ال يوجد تعريف محدد للهجرة فهي تختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر ومن نوع إلى     

آخر فالهجرة مشكلة قديمة قدم ألانسان، حيث عرف التاريخ هجرات بشرية معروفة ، مثل الهجرة من مكة الى 

وهجرة بنى هالل، فالهجرة في أبسط معانيها، الحركة وألانتقال فرديا أو الحبشة ايام الدعوة املبكرة لالسالم، 

 جماعات من موقع إلى آخر بحثا عن وضع أفضل أقتصاديا أو إجتماعيا أو سياسيا أو دينيا.

 
أ
 أوال: تعريف الهجرة لغة

، ويقال هجر املكان أي تر    
َ
 وهجرانا

َ
كه، والهجرة هي تعريف الهجرة لغة تأتي من أسم فعل، هجر يهجر هجرا

 الخروج من أرض إلى أخري ومفارقة البلد إلى غيره . 

 وأيضا في اللغة العربية  تعني كلمة الهجرة الترك واملغادرة، ويقال هجر الش يء أي تركه. 

 افقد عرفها علماء ألاجتماع بأنها:" انتقال مجموعة من ألافراد بصورة دائمة أو مؤقتة إلى ألاماكن التي تتوفر فيه   

سبل العيش، وقد تكون تلك ألاماكن داخل حدود البلد الواحد أو خارج هذا البلد، وتتم هذه العملية بإرادة 

ألافراد أو الجماعات، أو بغير إرادتهم باضطرارهم إلى ذلك، ولهدف خطط له الجميع، وقد تكون عملية ألانتقال 

 دائم أو مؤقت . والتحول في املكان املعتاد لإلقامة من منطقة أخري على نحو

، انيةالانسفالهجرة هي تحركات سكانية نشأة منذ بداية البشرية ، وهي حركة تاريخية قديمة قدم العصور    

حيث أن ألانسان القديم كان ينتقل من مكان إلي أخر بغرض البحث عن ألاكل ، واملأوى املالئم في فترات زمنية 

ألافراد، فهى كانت تتم بصورة جماعات أو شعوب أو قبائل مختلفة، كما أن الهجرة قديما لم تقتصر على 

 لظروف مادية، أو إجتماعية أو سياسية أحيانا كاضطهاد املجتمعات القوية للمجتمعات الصغيرة والضعيفة 
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في املعني الاصطالحي للهجرة أكد بعض املفكرين والعلماء :" بأن الهجرة ظاهرة    ثانيا: تعريف الهجرة اصـطالحا : 

رافية أي انتقال السكان من منطقة جفرافية إلى منطقة أخرى مما يترتب على عملية ألانتقال تلك تغير فى جغ

 ألاعتيادي لإلفراد أو الجماعات. الاستقرارمكان 

عرف املفكر " لين سميث" الهجرة بأنها كلمة تستعمل لإلشارة إلي جميع التحركات املكانية مع ألافتراض الضمني    

 بأنه سيترتب عليها تغيير في إلاقامة واملسكن 

في حين عًرفت ألامم املتحدة الهجرة بأنها :" انتقال السكان من منطقة إلى أخرى وتكون مصحوبة عادة بتغيير     

إلاقامة ولو لفترة محدودة، وهو أمر ينطبق على السكان املستقرين الذين لهم محالت إقامة تابتة، وبالتالي  محل

 فإن حركات الرعاة املوسمية طلبا للمراعي واملاء ال تدخل في دراسات الهجرة ولكنها تدخل في تحركات السكان

 ثالثا: الهجرة غير القانونية 

ة بأنها :" املساس بالسيادة إلاقليمية لدولة املهجر بفعل قيام املهاجرين بالدخول أو تعّرف الهجرة غير القانوني  

التسلل أو إلاقامة غير القانونية بها بغية تحقيق منافع شخصية باملخالفة للقوانين والنظم املعمول بها في شأن 

 تأشيرات الدخول وإلاقامة في دول املهجر 

اء " بأنها هي الهجرة التي تتم بطرق غير قانونية حيث يقوم املهاجر بدخول ومن منظور أخر عرفها بعض العلم   

حيث صنف بعض الباحثين واملفكرين  دولة أخرى دون وتائق سفر أو موافقات وعبر طرق ووسائل غيرقانونية،

ري تعكس خبأن الهجرة غير القانونية تعتبر جريمة، بينما يصنفها  آخرون بأنها انتهاكا للقانون، ومن ناحية أ

الهجرة غير القانونية ضعف سيطرة الدولة على الشرعية القانونية إلضفاء صفة التجريم على شريحة معينة 

 مثل العمال اليدويين،وطالبي حق اللجوء السياس ي داخل الدولة.

ي غير شرعم بشأن مكافحة الهجرة غير املشروعة، فإنه يعتبر مهاجرا 0393( لسنة 91ووفق للقانون الليبي رقم )   

ا أو العبور فيه الاستقرار: " كل من دخل أراض ي ليبيا أو أقام بها بدون إذن أو تصريح من الجهات املختصة بقصد 

 إلى دولة أخرى " 

والهجرة غير القانونية في معناها العام هي التسلل عبر الحدود البرية والبحرية، وإلاقامة بدولة أخرى بطريقة    

امة يعرف باإلق غير مشروعة، وقد تكون الهجرة في اساسها قانونية وتتحول فيما بعد إلى غير شرعية وهو ما

ي القطارات ، أو السيارات ، أو الشاحنات ، أو الغير مشروعة، فاملهجرين الذين يعبرون الحدود مختبئين ف

يعبرون البحر بواسطة املراكب، كل هذا يشمل مفهوم الهجرة الغير قانونية بكافة صور الدخول غير القانوني 

الرسمية السليمة للتواجد القانوني  وإلاجراءاتمن دولة إلى آخرى أو من قارة إلى أخرى دون الخضوع للضوابط ، 

 املعمول بها في هذه الدولة.
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ومما سبق يتضح أن ثمة معيارين مهمين في تحديد مفهوم الهجرة غير القانونية وهما املعيار املكاني واملعيار    

من مكان  لحراكعتبار أن الهجرة تشير إلى تغيير موطن إلاقامة، ويعني بذلك أن ااالزماني: فاألول املكاني " على 

والخروج إلى بلد يحمل أسما آخر"، أما املعيار الزماني : " يعتمد بمدة الهجرة  والانتقالألخر داخل ذات البلد 

وهذا املعيار يتطلب أن تكون الهجرة دائمة، وال تقل على ثالثة أشهر ويتفق هذا املعيار مع ما تراه الهيئة الدولية 

 ة انتقال الفرد من دولة إلى أخرى ليقيم مدة ال تزيد عن شهر، وال تقل عن عام..التي تري أن تشمل الهجرة الدائم

 ـــ  أسباب الهجرة غير القانونية 

قبل الخوض في أسباب الهجرة غير القانونية، لعله من الصواب التطرق إلى تحديد مفهوم الهجرة، وذلك كما     

اسات ، تحت عنوان ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العالقات يراها " البشير الكوت في مقالته املنشورة بمجلة در 

ألاوروبية ألافريقية بأن : الهجرة غير الشرعية هي التى تتم بطرق غير قانونية ، حيث يقوم املهاجر بدخول دولة 

 أخرى دون وثائق سفر أو موافقات ، وعبر طرق ووسائل غير قانونية " .

أسباب الهجرة غير القانونية، وذلك نتيجة لتعدد البواعث املحركة لها ، لقد تعددت آلاراء وألافكار حول     

فعلماء ألاقتصاد ينظرون لها نظرة اقتصادية بحثة، وعلماء ألاجتماع يركزون على البعد ألاجتماعى ، أما علماء 

ة ، وعلماء يالسياسة فلهم آراؤهم السياسة ، وعلماء النفس نظرتهم املتركزة على الفرد والدوافع السيكولوج

الجغرافية يركزون على الظروف الجغرافية، وهناك بعض العلماء يشيرون إلى أسباب متعددة ومتداخلة تدفع 

 إلى الهجرة الغير قانونية، ويرجع تعدد أسباب الهجرة غير القانونية إلي مايلي:

 ة:الاقتصاديـ ألاسباب 2

ة على أنها املفسر ألاساس ي لظاهرة الهجرة ، وان الاقتصاديإلى ألاسباب  الاقتصاديينظر أصحاب التفسير     

 ة الطاردة في املجتمع مثل البطالة، والتضخم، وقلةالاقتصادييستوجب النظر إلى ألاسباب  الاقتصاديالبعد 

 فرص العمل، والتوظيف، وغيرها من ألاسباب ألاخرى.

اذبة للهجرة التى يمكن أن تؤثر في الفرد أو الجماعة، يعتبر من أهم العوامل الطاردة، والج الاقتصاديفالعامل     

من  ، وذلك عن طريق التحركالاقتصاديوتدفعها للهجرة والتوقع الحصول على وظيفة أفضل لتحسين الرخاء 

 مناطق أقل دخال إلى مناطق ألاعلى دخال 

ين ة  كانت عامال من عوامل املواءمة بلقد أكد الباحثون واملختصون فى تاريخ الهجرة على مــر التاريخ أن الهجر       

ألانسان وموارد الثروة التي تحيط به، فأن قلت املوارد أو الثروة شحت هاجر ألانسان إلى منطقة اخرى حيث 

لحضارات ا وانتشرت، الانسانيةالفرص ألافضل للعيش، وبهذه الطريقة انتشر ألانسان فى جميع املجتمعات 

 والديانات والتعايش السلمى.
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ت الدافع كان لألفضلة ، والبحث عن فرص العمل الاقتصاديكما إن رغبة املرء في تحسين مركزه من الناحية      

املسيطر في الهجرة، ولعل الفقر الشديد هو السبب الرئيس ي وراء الهجرة، ففي بعض ألاحيان تحدث مجاعة أو 

ية، يؤدي دورا رئيسيا فى الحركات البشر  اديالاقتصبيئة تؤدي إلى طرد السكان من مواطنهم ألاصلية، فالعامل 

وهجرة السكان فإن تدني مستوى املعيشة والفقر الشديد وظروف العمل السيئة دفعت إلانسان إلى الهجرة 

البطالة وانخفاض مستوي املعيشة ال تساعد على توفير املتطلبات  فانتشارسواء كانت هجرة داخلية او خارجية، 

 ه، ولهذا يندفع إلى الهجرة للبحث عن مورد رزق لتحقيق غاياته وأسرت لإلنسانالضرورية 

أيضا الفقر والبطالة من ألاسباب التى تدفع املهاجرين إلى محاولة اجتياز الحدود أمال في الدخول إلى مناطق      

لى سوق ع وبلدان غنية باملوارد ،كما أن ارتفاع معدالت البطالة في الدول الفقيرة واملصدرة للهجرة و الضغط

العمل يؤدى إلى تغدية الرغبة في الهجرة واملغامرة واملخاطرة، وأيضا املجازفة بطرق الهجرة غير القانونية، 

فاملهاجر يرى بأنه ال فرق بين العيش في ظرف الفقر او املوت غرقا في البحر ، وال غنى عن املخاطرة واملجازفة 

وحات فى مستوي معيش ي أفضل، وتحسين الاوضاع والوصول الى حيث مجتمعات الرفاه، وتحقيق الطم

 ة الاقتصادي

 ـ ألاسباب السياسية : 6

السياس ي في أغلب الدول النامية والفقيرة، والتى عادة ما ينتج بسب الخالفات السياسية  الاستقرارعدم     

القائمة داخل الدولة، أو الخالفات السياسية مع دول الجوار، خاصة التى تعانى  من حروب وصراعات على 

ى ألاقتصاد اعي ومن ثم علألامني فيها، وهذا يؤثر على املؤشر التجارى والصن الاستقرارالسلطة مما يسبب في عدم 

وبالتالي تبدأ مرحلة التفكير بالهجرة، كما أن البيئة السياسية التى يمثلها واقع املمارسة الديمقراطية في املجتمع 

السياس ي وألاجتماعي،  الاستقراروموقع حقوق ألانسان ، ومدي احترام إرداة ألانسان، وحرية التعبير، ودرجة 

قد تكون دافعا قويا نحو الهجرة ، فاألنسان قد يهاجر بسب تعرضه للتمييز العنصري  ورغبة ألافراد في الهجرة،

 ، والطائفي، ولتعرضه لألضطهاد السياس ي، والديني

حيث تتركز العوامل السياسية في غياب الديمقراطية وإنتهاك حقوق ألانسان وفي مقدمتها الحق فى إتخاد      

والحق في حرية التعبير ، وضعف املؤسسات ، وغياب سيادة القانون ، وتفش ي القرار واملشاركة في الحياة العامة 

 النزاعات القبلية والعشائرية والحدودية وألانقالبات العسكرية، وتفش ي الفساد املالي وألاداري.

كما أن عوامل الجذب السياسية وإمكانية الحصول على الجوء السياس ي ، مثل ما فعل بعض اليهود ألاملان     

عند تركهم لبالدهم والهجرة الى أمريكا وكندا،يؤكد لنا أن البحث عن الحرية السياسية يعد عامال دافعا للهجرة 

للعديد من املهاجرين الدوليين وذلك رغبة في الفرار من املضايقات، وألاضطهادات التى تصادفهم في أوطانهم 

 السياسية والعقائدية والدينية ، فضال عما يعتقدهألاصلية في مقابل ما يرونه مجاال أفضل من ممارسة للحرية 
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املهاجرون من احترام تضمنه مؤسسات املجتمع املدني ، والضمانات القانونية ، والدستورية لحقوق ألانسان في 

البالد املهاجر إليها، وكذلك ما تكفله ألانظمة املعمول بها في البالد املهاجر إليها من رعاية، وتأمينات صحية 

ال، للمهاجريين وأسرهم حاضرا ومستقب الاقتصادين منهي واجتماعي بما يحقق ألامن النفس ي وألاجتماعي و وضما

وتتسم الدوافع أو العوامل السياسية بظهور ظروف غير مالئمة كالخالفات والصراعات وألابادة، ففي مثل هذه 

ية نتيجة هذه الظروف وطلب حق اللجوء الظروف يقوم الكثير من ألافراد والجماعات بالهجرة من ألاوطان ألاصل

 السياس ي في دول أخرى 

 ومخاطرها. املطلب التاني: الهجرة غير القانونية أثرها

 ستقرارالا لقد تسببت العديد من العوامل في زيادة الهجرة غير القانونية ، من اهمها ألاسباب املتمثلة فى عدم      

دي، املتر  الاقتصاديالسياس ي، وتدهور الوضع ألامني، وكثرة الحروب والنزاعات الداخلية ، وكذلك الوضع 

إلى العديد من العوامل مثل العوامل الجغرافية، وتكوين شبكات املتاجرة في البشر فى كل من الدول  باإلضافة

ي أدي إلى زيادة في الهجرة غير القانونية والت املصدرة ودول العبور والدول املستقبلة للمهاجرين، كل هذا وغيره

 كان لها العديد من ألاثار على كل من الدول املصدرة ، ودول العبور ،ودول الاستقبال.

 -ومن أهم ألاثار املترتبة علي الهجرة مايلي:

 ـ ألاثار ألامنية: 2

والعنف وتجارة املخدرات والتجارة في  إلارهابترتبط ظاهرة الهجرة غير القانونية بعدد من القضايا ، مثل     

 الجنس ي للنساء وألاطفال. والاستغاللالبشر 

ألامنية التى تتعرض لها دول العبور ، حيث تكون مسرحا تجتمع   الاختراقاتومن ألاثار ألامنية للهجرة سرية       

أى التزوير، وجمع ألاموال بفيه العصابات إلاجرامية لتبادل الخبرات إلاجرامية فى مجاالت السرقة والنصب و 

فيه  هاجس أمني تطلب القانونيةطريقة، وقد تأثرت دول العبور بهذه ألاثار ألامنية بحيث شكلت الهجرة غير 

 توفير املوارد املالية، والبشرية لحراسة وتأمين الحدود البرية، أو البحرية التى تقع ضمن حدود هذه الدول 

ونين في دول العبور أو الدول املستقبلة أدى إلى ظهور العديد من الظواهر كما أن تواجد املهاجرين غير القان

ألانحرافية التى تخالف القوانين وألاعراف كانتشار ظواهر تزوير العمالت واملتاجرة في املخدرات وانتشار ظاهرة 

 من للدولة.التسول والسرقة والدعارة، وغيرها من ألاعمال إلاجرامية التى تسبب فى عدم الطمأنينة وألا 

وتتسبب  الهجرة غير  القانونية العديد من املخاطر السلبية ، منها  املخاطر  ألامنية التى تمس بأمن كافة الدول     

وخاصة دول الجوار ودول القارة ألافريقية سواء  كانت " دول املصدرة للهجرة أو الدول العبور أو الدول املستقبلة 

 ها  من  جرائم وتبعات أمنية  خطيرة تمس  ألامن  واملوطن وأمن الدولة.للمهاجرين" وذلك ملا يتسبب عن
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" فرصة تكبد أذى أو تلف أو ضرر أو خسارة، أي التعرض لظرف معاكس  وأيضا تعرف املخاطر ألامنية بأنها :    

 عن النتيجة املرغوبة أو املأمولة، وتوجد إمكانية لحدوث خسارة".  

ير  القانونية العديد من املخاطر ألامنية التى تمس كل الدول " الدول  املصدر والدول ومن  هنا  ينتج عن الهجرة غ

حيث   وآلاثار ألامنية الناتجة عنها، املسبباتالعبور والدول املستقبلة " بانها  ظاهرة شائكة التعقيد من حيث 

 وبكل ما بسببها املهاجرون بحياتهمختلف ألاطراف حيث يخاطر متكون آثارها بشكل  تتابعي وتراكمي معقد على 

 لديهم فى بالدهم

تها وأمنها حدودها وهيب احترامفالبعض  يري أن الهجرة غير  القانونية سلوكا  يمس بمصلحة الدولة السياسية فى  

السياس ي املتمثل فى حفظ كيانها ووجودها ، وأمنها  فى البعد ألايديولوجي ، واملحافظة على العادات والتقاليد 

املواطنين داخل   تباحتياجاالهادف لتوفير املناخ املناسب للوفاء  الاقتصاديوالقيم فى املجتمع، وأمنها فى بعدها 

 الدولة وتوفير سبل التقدم والرفاهية

 بعض املخاطر ألامنية التى تسببتها الهجرة غير القانونية وهي كاالتي :ـ    

ل الجوار ليبيا ودول  العبور ودو  استقرارالهجرة غير  القانونية بالجريمة املنظمة وما يشكله من خطر على  ارتباط -9

ير غ والدول املستقبلة للمهاجرين وهذا نظرا  ملا  تحمله من مخاطر عبور فئات مختلفة قد تكون في أحيان كثير

تمعات مما يجعلها فريسة سهلة فى يد الشبكات فى الحياة السرية ضمن هذه املج اانخراطهسوية، وإضافة إلى 

 واستمرارهاالتى تتعاطي مختلف ألاساليب غير القانونية فى كسب قوتها 

تؤثر الهجرة غير  القانونية على ألامن املحلي بشكل كبير وعلي ألامن القومي لدول  العبور ودول املستقبلة بحيث   -0

نهم شيئا، النهم جاءو بطرق غير قانونية وقد يحملون معهم العديد يتواجد أشخاص على  إقليم الدولة ال تعلم ع

من الافكار املتطرفة التي تؤثر علي أمن الدولة، اضافة إلي كون بعض منهم قد يكون يعمل لصالح جهات خارجية 

 تضر بأمن ليبيا.

الهجرة يكون غير  ملزما قرار   يتخذون الدول  املصدرة للهجرة غير  القانونية بإعتبار أن ألاشخاص الذين   -0

بالقوانين املنظمة لحركة السفر، إضافة إلى  ذلك أن  املهاجر قد  يكون من ضمن املطلوبين أمنيا، وبفعل الهجرة 

غير  القانونية يغادر الشخص  املطلوب دون أن  يطاله القانون، وبذلك يصبح إلاجرام دون رادع قانوني، حيث 

درة الدولة بمجرد ارتكاب أي جريمة، وهو ما  يمثل خطرا على الدولة املهاجر يصبح املجال مفتوحا للجميع ملغا

 إليها.

قد تساعد الهجرة غير القانونية على  دخول ألاسلحة واملتفجيرات وذخائر لزعزعة أمن الدول ، كما  تساعد  -2

 ري.دولة املصدرة أو أي دول  أخ الهجرة غير  القانونية على  خروج ألاسلحة من دولة العبور أو  دولة املستقبلة إلى 
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قد  يرتكب  املهاجرين غير  القانونين العديد من الجرائم فى البالد املهاجر  إليها أو  دول العبور مثل  القتل  -2

 وألاغتصاب والسرقة والنصب والتزوير والتسول وغيرها  من الجرائم

دخال إلارهابيين الذين يحملون ألافكار املتطرفة يأتى الخطر من استخدام مسارات الهجرة غير  القانونية إل  -2

فيعملون على تكوين الخاليا إلارهابية وتنفيد العديد من الجرائم والعمليات الانتحارية وتجنيد الشباب 

 لصالحهم.

يستغل املهاجر غير  القانوني العمل فى شبكات الدعارة وألاعمال املخلة باآلداب فضال عن استغاللهم من قبل  -2

ابات التهريب فى عمليات الجرائم املنظمة مثل تجارة املخدرات وألاسلحة والعمل إلاجباري وألاستغالل عص

الجنس ي لتحقيق مزيدا من ألارباح، وهذا ما  يؤدي إلى إحداث قلق شديد لدي املجتمع الدولي وسلطات الدول 

 ألاجنبية وخاصة الدول ألاوروبية املتأثرة من هذه الظاهرة.

ن الخسائر املادية التي تتعرض لها الدولة الليبية ملكافحة هذه الظاهرة من قبل جهاز مكافحة ظاهرة ناهيك ع-2

الهجرة غير القانونية وجهاز الشرطة فهم يتحملون أعباء   مالحقتهم واحتجازهم وحراستهم وحمايتهم وترحيلهم  

 إلي بلدانهم عند القبض عليهم.  

 ـ ألاثار السياسية:6

تعتبر ألاثار السياسية في مقدمة ألاثار التى أصبحت تمثل هاجسا لكافة الدول، فاألخطار التى تكمن وراء      

تدفق مئات آلاالف من املهاجرين بطريقة تتسم بالغموض وخارج ألاطر القانونية، وخارج منافذ الحدود لعبور 

 املهاجرين كل هذا يؤثر على العالقات السياسية بين الدول .

كما أن تدفق أالف املهاجرين بطرق غير قانونية تتخد عدة طرق وأساليب للتحايل على القانون والسلطات      

السياسية وألامنية ، كل هذا يشكل مصدر حقيقيا للخطر ألامني والصحي لبلدان العبور، او بلدان ألاستقبال، 

ية ، وتوظيفها ألهداف امنية وسياسالاستقراروأداة سلبية للعبت باألمن الوطني داخل الدول، ووسيلة لتهديد 

 معادية مما يؤدي إلى دفع العالقة بين دول إلى حالة من التوتر السياس ي وألامني.

فالهجرة غير القانونية قد تنتج عنها آثارا سياسية خطيرة ، حيث تؤدي إلى توتر العالقات السياسية على      

عية وإلاقليمية ، مما يؤدي إلى عرقلة سير عملية التنمية السياسية مستوى العالقات الدولية الثنائية والجما

 ة والاجتماعية في تلك الدول.الاقتصاديو 

 ة: الاقتصاديـ ألاثار 0

املوارد الطبيعية في البالد املستقبلة للمهاجرين ، وتجعلها تكسب  استثمارالهجرة غير القانونية على  تؤثر     

 إلانتاجو من الذكور والذين يرغبون في العمل  األايدي العاملة الجديدة من املهاجرين، ألن أغلب املهاجرين يكونو 
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ها البشرية اردلديهم، مما يؤدي إلى خسارتهم في الدول املصدرة للمهاجرين سواء في مو  الاقتصاديلزيادة مستوى 

 وطاقتها الفكرية والقوة العاملة فيها.

ومن آلاثار السلبية أنها تؤدي إلى تدمير جزئي للثروة البشرية املتجسدة في العمالة املهاجرة من البلد املصدرة     

عرض ي للمهاجرين، نتيجة لعمل بعض املهاجرين في اعمال أدني مستوى تأهيلهم ومهاراتهم من ناحية ، وهذا ما

املهاجرين إلى مصاعب نفسية واجتماعية تضعف من انتاجهم، وكذلك تزايد معدالت إلانفاق الاستهالكي نتيجة 

 سلبية في املجتمع، أما من الناحية ألاثار تأثيراتة لهؤالء املهاجرين، مما يؤدي إلى الاقتصاديارتفاع القدرة 

 يألاجنبنقد من ال الاحتياجاتنبية ، مما يساهم في تحسين للهجرة دورها في التحويالت من العملة ألاج إلايجابية

ضع وتحسين الو  إبطاله، وفي تمويل مشاريع وخطط التنمية في املجتمع ،وايضا تساهم في تخفيف حدة 

للمهاجر سواء أكان في زيادة الدخل واملدخرات واملمتلكات، أو رفع مستواه املعيش ي وتحسين ظروف  الاقتصادي

 حياته 

ا آلاثار املترتبة على دول العبور فيمكن مالحظة أن بعض دول مناطق جذب طرد في نفس الوقت، بحيث أم     

ا على اقتصاد كبير  اقتصادياتتأثر هذه الدول اقتصاديا سلبا وإيجابا، حيث يشكل املهاجرون غير القانونين عبا 

 هذه الدول خاصة وان معظم هذه العمالة غير فنية.

، فإن هذه البلدان تستفيد من العمالة املهاجرة إلى حد  الاستقبالعلى بلدان  املترتبةآلاثار  أما فيما يخص      

كبير ، فرؤوس ألاموال الكبيرة في البلدان املستقبلة الغنية باملوارد تجد في القوى العاملة الوافدة متمما 

ة الذي يؤدي لتحسين مستوى معيشللنشاطات املختلفة، ألنها تؤمن فائضا فى إنتاج السلع والخدمات ألامر 

 ، ويتوقعون بالتالي أستخدمهمالذين يؤمنون دخلهم من  مأنفسهاملواطن، ويشمل التحسن هذا املهاجرين 

، وهنا تجدر إلاشارة إلى أن الجزء ألاكبر من دخل املهاجرين ينفق في بلدان  الاقتصاديمن النمو  الاستفادة

 الهجرة نفسها على السلع والخدمات بمعني ان الدخل ينفق داخليا 

 ـ ألاثار الصحية:4

 يترتب على الهجرة العديد من ألاثار الصحية التى يتعرض لها املهاجر أثناء هجرته، مثل ألامراض التى ينقلها      

املهاجر معه ، أو تلك ألامراض التى يتعرض لها أثناء الهجرة، مما يترتب على ذلك آثار صحية على دول العبور، 

 ، كل هذا ينعكس على الوضع الصحي بشكل سلبي في جميع هذه الدول.الاستقبالودول 

ؤدي إلى ، مما ي الاستقبال كما أن هذه  ألاثار الصحية تنعكس على املهاجر نفسه، وعلى دول العبور وعلى دول      

الوباء الكبدي وإلايدز والدرن ، وغيرها من ألامراض التى  والتهابانتشار العديد من ألامراض الخطيرة مثل املالريا 

املراقبة الصحية ، وعدم وجود شهائد صحية  النعداممن الصعب الكشف عن عدد املصابين بيها نتيجة 

 للمهاجرين 
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وقد يؤدي ذلك إلى اصابة املهاجر بمرض معدي مما يسبب فى حدوث الخطر لكافة الذين يتعامل معهم ،      

وخاصة في ظل وضعية املهاجر الذي ليس له أي أتبات قانوني أو شهادة صحية تثبت خلوه من ألامراض ، وبالتالي 

ة تتطلب من هذه الدول القضاء على إلى مشاكل صحي الاستقبالقد يتعرض مواطنو كل من دول العبور ودول 

هذه ألامراض ، وهذا يؤدي إلى ضرورة توفير ألاموال وألادوية وألاجهزة الطبية ملنع انتشار ألامراض ، ولكن نتيجة 

، قد املصابين بأمراض خطيرة اكتشافتخفي املهاجر عن أنظار القانون وإلاجراءات القانونية فإن من الصعوبة 

 تقبالالاسأى بعد تنتقل ألامراض من الشخص إلى أخر مما يؤثر على دول العبور وعلى دول يكون قد فأت ألاوان 

 وعلى املهاجرين الغير قانونين  أنفسهم 

 . فى التعامل مع الهجرة غير القانونية وإلاقليميةاملواقف الدولية املبحث الثاني : 

 اطهاالرتبقديمة تضرب بجدورها فى عمق التاريخ وذلك  اجتماعيةتعتبر ظاهرة الهجرة بشكل عام ظاهرة      

الحديث  ابمفهومهوالسياسية وألامنية، فمنذ ظهور فكرة الدولة  والاجتماعيةة الاقتصاديبمجموعة من ألاسباب 

من دولة إلى اخرى شروطا قانونية ومع تزايد الهجرة بشكل كبير خاصة من الدول  والانتقالباتت عملية الهجرة 

قية مع بداية القرن املاض ي، وهذا ما دفع إلى ظهور الهجرة بطريقة غير قانونية أي بمخالفة القوانين التى ألافري

تنظم دخول، وإقامة ألاجانب، فقد أضحت الهجرة الغير فانونية تحتل مكانا بارزا في العالقات بين الدول بشكل 

 عام، وأصبحت تشكل تحديا ومشكلة كبيرة بين دول العالم.

لبين وذلك من خالل مط املواقف الدولية فى التعامل مع ظاهرة الهجرة غير القانونيةسوف يتناول هذا املبحث    

لعاملية تجاه املواقف ابينما يستعرض التاني  املواقف إلاقليمية تجاه ظاهرة الهجرة غير القانونية،: يناقش ألاول 

 ظاهرة الهجرة غير القانونية.

 إلاقليمية تجاه ظاهرة الهجرة غير القانونيةاملطلب ألاول: املواقف 

لى املهاجرين من مكان إ انتقالتعد ظاهرة الهجرة عنصرا رئيسيا من عناصر تغيير حجم السكان، وخاصة عند     

أخر، مما يترتب عليه توفر ألايدي العاملة وزيادة فرص الحصول على العمل، حيث أن الدافع للهجرة هو عدم 

ل نحو بيئة أخري تكون مالئمة للعيش والحصو  الانتقالعن البيئية ألاصلية للمهاجرين مما يدفعهم إلى  الرضا

على فرص عمل، فأغلب املهاجرين يأتون من الدول ألافريقية عبر الصحراء إلى بلدان العبور في شمال أفريقيا 

 ى جنوب أوروبا بطريقة غير قانونية.نقاط عبور إل ومنها مثل تونس ومصر والجزائر واملغرب وليبيا وغيرها،

 أوال: املوقف الليبي من ظاهرة الهجرة غير القانونية.

فالهجرة عبر ليبيا تمنح فيها الدولة الليبية املوافقة على دخول أراضيها بعد الحصول على تأشيرة ، والقصد       

ملتبعة متفقة مع القوانين واللوائح من ذلك هي السيطرة على حركة الدخول والخروج على أن تكون إلاجراءات ا
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املعمول بيها، كامتالك جواز السفر ساري املفعول، مع عدم وجود عراقيل تحول الدخول كأن يكون املهاجر هاربا 

من العدالة أو مطاردا من قبل دولته، وإن هذه إلاجراءات قد تكون صعبة التنفيد ، وذلك من خالل تسيهل 

يبيا، أو تصنيف الهجرة إلى قانونية أو غير قانونية،  فالقانونية تتمثل في دخول إلاجراءات أو اتساع مساحة ل

املهاجرين إلى ليبيا من منافذ رسمية وفقا للقانون، أما  الغير قانونية والتي يمكن أن تكون بدون إجراءات رسمية 

 من خالل التسلل بطرق غير قانونية 

 أفريقيا، حيث يفضل أغلب املهاجرين الغير قانونين الهجرة إلى ليبيا، تعتبر ليبيا من أهم دول العبور في شمال    

 الستقرارلوذلك ألسباب منها املوقع الجغرافي الذي تتمتع به ليبيا، ويأتي املهاجرين إلى ليبيا عبر الصحراء الكبرى 

ى الهجرة روبا ، ويساعد علاملؤقت في ليبيا ، ومن ثم مواصلة الهجرة الغير قانونية أو السرية عبر املتوسط إلى أو 

إلى ليبيا حدود ليبيا الواسعة الصحراوية، والبحرية التي تبلغ أكثر من ستة أآلف كيلو متر، وتشكل هذه الهجرة 

مشكلة امنية لليبيا، وبنفس الوقت تشكل مشكلة سياسية وأمنية لدول أوروبا جراء تدفق املهاجرين غير 

 لليبية ويصلون إلى أوروبا وخصوصا على جزيرة المبيدوزا.ين الذين ينطلقون من السواحل ايالشرع

حيث تمثل ليبيا املدخل الطبيعي للوصول إلى قلب القارة ألافرقيقة، والعكس على نحو أوروبا، فهي تتوسط      

 القسم الشمالي ألفريقيا ، وتعتبر البوابة الرئيسية ألفريقيا نحو أوروبا بالنسبة لدول جنوب الصحراء من خالل

موقعها على البحر ألابيض املتوسط، وبالتالي فالصحراء هي من ألاماكن التى تحدث فيها عملية تسريب املهاجرين 

 ألافارقة إلى ليبيا، فهي تؤثر سلبا على املهاجرين الذين يسلكونها بطرق وإجراءات غير قانونية.

 تانيا: موقف الدول ألافريقية من ظاهرة الهجرة غير القانونية.

تعمل بعض الدول ألافريقية على تشجيع مواطنيها على الهجرة، والعمل فى الخارج وخاصة فيما يتعلق بالعمالة      

قال والسفر خارج تلك الدول، ولعل للدول املصدرة للهجرة من إلانتالعادية، وذلك من خالل تسهيل عملية 

ألاسباب ما يدفعها إلى أتخاد هذا املوقف، فأغلب تلك الدول تعاني من ارتفاع معدالت البطالة، وكذلك فأن 

ير ثالعمالة املهاجرة تسهم فى تحويل مبالغ مالية هامة بالعملة الصعبة وبالتالي تساهم هذه ألاموال فى إعالة الك

 من ألاسر وتدعم خطط التنمية 

ومن جهة أخرى تنظر الدول ألافريقية للهجرة الغير قانونية من ناحية املسؤلية التاريخية الوروبا تجاه أفريقيا      

وما تعانيه من واقع س يء ، فأوروبا عليها مسؤلية أخالقية جراء احتاللها الطويل للقارة ألافريقية واستغالل 

جرة باإلنسان إلافريقي نفسه، فالشعور العام فى أفريقيا يحتم على أوروبا القيام بالتعويض عما ثرواتها واملتا

الحقوه بالقارة ألافريقية من أضرار مباشرة، وغير مباشرة، واملساهمة فى وضع الحلول للمشاكل التى تعاني منها 

وللدول  هاجرة يعتبر أحد املطالب ألافريقية،القارة ألافريقية املتمثلة فى الفقر والبطالة، واستيعاب العمالة امل

ألافريقية لها نظرة أخري من الناحية التاريخية التى تتطلب من الدول املستقبلة للمهاجرين وخاصة دول الضفة 
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للبحر ألابيض املتوسط ان تتحمل مسؤليتها تجاه ماقامت بيه فى املاض ي من تسلط استعماري، والذي كان سببا 

 ة الهجرة فى ظهور اشكالي

وأيضا قضية الهجرة تساهم فى تصدير مشاكل الدول املصدرة للهجرة إلى الخارج، ولها تأتيرات وخاصة الغير      

قانونية منها على بعض الدول ألافريقية، وخاصة دول العبور التى تتحول إلى مقصد ودول عبور للهجرة النهائية 

ية بإضافة إلى تونس واملغرب تمثل أهم املحطات فى الهجرة الغير قانوننحو أوروبا ، ومثال ذلك ليبيا، وتعتبر ليبيا 

 نحو أوروبا وخاصة عبر البحر ألابيض املتوسط إلى ايطاليا 

ألاوروبي يتمثل فى إقامة املشاريع التنموية، وعلى نطاق واسع في  الاتحادبإضافة إلى ما يمكن ان تقوم به دول      

إليجاد الظروف املناسبة التى تغرى مئات آلاالف في البقاء فى بلدانهم، دون الحاجة  البلدان املصدرة للهجرة  وذلك

إلى الهجرة والتعرض للمخاطر ، ومن جيهة أخرى أوروبا مطالبة بتنظيم والتنسيق الكامل مع الدول املصدرة 

ان لهم وضمللهجرة وذلك بتحديد القطاعات ومدى حاجاتها من املهاجرين وتنظيم ظروف مناسبة إلستقبا

حقوقهم ، ومن شأن هذا التنظيم أن يقوم بوضع حدا للهجرة الغير قانونية والقضاء عليها ، وأيضا من شأنه أن 

يضع حدا ملا يشعر به املهاجرين من حاالت ألاضطهاد والتمييز العنصري الذي تقوم به الدول املستقبلة 

دول النامية واملصدرة للمهاجرين فى تحقيق التنمية للمهاجرين، ومن تم يتوجب على الدول املتقدمة مساعدة ال

السياس ي حتي يتمكن الحد من تدفق املهاجرين إليها، فأن لم تقدم الدول الصناعية املساعدات إلى  الاستقرارو 

 الدول النامية فان املهاجرين والألجئين سيستمرون فى التدفق إلى الدول ألاوروبية 

نونية لن تنتهي بالحلول املؤقتة الضعيفة واملتمثلة فى التعزيز ألامني للحدود ملخص أن ظاهرة الهجرة غير القا 

اس ي فى بلدان السي الاستقراروتشديد الرقابة على املهاجرين، بل ستنتهي عندما تحل املشاكل الفقر والتنمية و 

 تدني ألاوضاعالنامية باإلضافة إلي وضع حلول جدرية للدول التي تعاني من الفقر والبطالة وألامراض و 

 ة.الاقتصادي

 املطلب التاني: املواقف الدولية تجاه ظاهرة الهجرة غير القانونية.

تعتبر الهجرة غير القانونية ظاهرة عاملية تشكل تحديا حقيقيا يقلق املجتمع الدولي ويؤرقها نظرا ملا ينجم عنها      

من تداعيات، ألامر الذي يحتم التعاون املشترك بين الدول التي يتم الهجرة إليها، وذلك للحد من هذه الظاهرة 

ات والعصابات التي تشتغل فى تهريب املهاجرين، وتتخذ منها التى تزداد مع مرور الوقت ، وخاصة بوجود الشبك

 مكاسب مادية كبيرة.

ونظرا لوجود مخاطر أمنية للهجرة غير القانونية ولتفاقم آثارها وتسارع وتيرتها بشكل كبير وخاصة في السنوات      

ة أصبحت الهجرة غير القانونيألاخيرة ، جعلها محور أهتمام، وفي صدراة  ألاهتمامات إلاقليمية والدولية بحيث 

من املواضيع الرئيسية التى تدعو للقلق فى عدد من الدول، وايضا في املجال التعاون الدولي فى مكافحة تهريب 
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املهاجرين والذي يدخل ضمن املوضوعات الرئيسية املتصلة بالهجرة غير القانونية فإنه تم التصديق على العديد 

ؤتمرات التنائية ومتعددة ألاطراف ومحاضر ألاجتماع بين الدول ألاوروبية وألافريقية التنائية وامل الاتفاقياتمن ا

 والتى من بينها ليبيا وذلك فى معالجة موضوع الهجرة الغير قانونية .

 أوال: املوقف الليبيى ألاوروبي تجاه ظاهرة الهجرة غير القانونية.

 تفاقياتالار قانونية، واملشاركة قدر إلامكان فى كل املؤتمرات و تسعي ليبيا دائما في سبيل مكافحة الهجرة الغي     

 ألاوروبية وألافريقية املتعلقة بالهجرة الغير قانونية، وذلك بإبرام العديد من 

روبي فاقيات أمنية والبحث في سبل التعاون الليبي ألاو اتجتماعات، والتى كانت فى أغلبها ومحاضر الا  تفاقياتالا

 الغير قانونية.ملكافحة الهجرة 

ها ألاوروبي بشكل فعلى،  وذلك من خالل الزيارة التى قام ب الاتحادبدأ التعاون بين الجانبين الليبي واملفوضية  

، وعقب هذه الزيارة قدم  02/90/0332حتي تاريخ  02/99/0332ألاوروبي إلى ليبيا ، من تاريخ  الاتحادوفد من 

م تقرير عن زيارته إلى ليبيا وقد تضمن العديد من 0/2/0332ي بتاريخ ألاوروب الاتحادرئيس الوفد إلى مجلس 

 التوصيات وأهمها: 

ألاوروبي  وليبيا ، وعلى أن يكون فى مجاالت تعزيز بناء املؤسسات ومبادرات  الاتحادالبدء فى التعاون بين مفوضية 

 التدريب وإدارة اللجوء وزيادة وعى الجمهور وتحسين إدارة الحدود.

حيث ألاوروبي ب الاتحادم ، قام وفد من الخبراء الليبين بزياردة إلى مقر مفوضية 02/2/0332ـ00وفى الفترة مابين 

 نقل من خاللها مالحظاته حول تقرير اللجنة والتى من اهمها 

لهجرة اأن يتركز التعاون على إيجاد مبادرات علمية ومحددة  تتبنى برامج اقتصادية وفنية واضحة ملعالجة  -9

 الغير قانونية.

حثة ال عالقة ب اقتصاديةالتأكيد على أن أسباب ظاهرة الهجرة ألافريقية الغير قانونية إلى ليبيا هي أسباب أ -0

 لها باللجوء السياس ي.

 أن الترحيل للمهاجرين في ليبيا يعتمد على مبدأ العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم. -0

مرة إلى املعالجة الشاملة للظاهرة الهجرة ، وأهمية دور الفضاءات مثل التجمع الساحل  إن ليبيا دعت أكثر من -2

 فريقي.ألا  الاتحادألافريقي مع التأكيد على التزام ليبيا برعاية مصالحها ضمن  الاتحادوالصحراء ، وكذلك 

نونية لظاهرة الهجرة الغير قاالترحيب بأى إسهامات لإلتحاد ألاوروبي للرفع من قدرات ليبيا فى التعامل مع ا -2

 سواء إداريا ولوجستيا وفنيا.
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/ 0/2ية فى لوكسمبورغ بتاريخ ضأجتماع وزراء العدل والشؤن الداخلية باملفو  يحيث تم اعتماد التقرير ف 

م، وصدر بيان وزارى تضمن ترحيب املجلس بفتح آفاق من التعاون والحوار بين املفوضية وليبيا للبحث 0332

 بير العلمية التى يمكن تنفيدها بشأن معالجة الهجرة الغير قانونية.عن التدا

ألاوروبي بحضور مدير عام إدارة العدل والحرية  الاتحادم، وقعت ليبيا ومفوضية 0332/يونيو/00وبتاريخ   

لى قيام إوألامن السيد ) جوناتان فاول( على أتفاقية للعمل املشترك فى مجال ألانقاد البري والبحري، باألضافة 

املفوضية بدورات تدريبية داخل ليبيا وفى بعض البلدان ألاوروبية للرفع من قدرات رجال ألامن الليبي في مكافحة 

 ظاهرة الهجرة، حيث يتم التنسيق املشترك للتنظيم مؤتمر وزاري بحضور الدول املعنية بظاهرة الهجرة 

ألاوروبي من أجل تبادل املعلومات  الاتحادليبيا ومفوضية م بين 0332/ فبراير/ 2بتاريخ  اجتماعأيضا تم عقد    

بين الوكالت ألاوروبية املتخصصة فى مكافحة الهجرة والجهات الليبية املعنية،أضافة إلى قيام بعثة أوروبية بزيارة 

در ودعم صللحدود الجنوبية لليبيا لدراسة وألاشتكشاف اوجه التعاون فى تلك املنطقة، وتعزيز التنمية فى دول امل

 ليبيا فى تنظيم مؤتمر يضم دول املصدر والعبور وألاستقبال.

م 0332/ مايو/ 00ـ 09ثم قام السيد نائب رئيس املفوضية ألاوروبية مفوض شؤن العدل والحرية وألامن بتاريخ     

لغير قانونية ة ابزيارة إلى ليبيا حيث إلتقي وزير الداخلية الليبي وتمت مناقشة أوجه التعاون فى مكافحة الهجر 

وأكد الطرفان على ضرورة أن تكون معالجة هذه الظاهرة فى إطار شامل وجدري،وأكد وزير الداخلية على أن 

ليبيا تعتبر بلد عبور ومقصد للمهاجرين الغير قانونين وعلى الدول ألاوروبية       تقدم كافة املساعدات ملعالجة 

شكل عام، واخد الجانب ألاوروبي علما بمبادرة ليبيا الداعية لعقد هذه الظاهرة التى تؤثر على دول املنطقة ب

خبراء بين الوزراء املعنيين وبحضور الدول املعنية ودول الجوارعلى أن يقام هذا املؤتمر قبل نهاية عام  اجتماع

بظاهرة  ةم ، حيث تم عقد هذا املؤتمر فى طرابلس بحضور مجموعة من الدول ألاوروبية وألافريقية املعني0332

م بمشاركة وزراء الخارجية لعدة دول أوروبية وأفريقية، وخلص 0332/نوفمر/00ـ00الهجرة، والذي عقد يومي 

على ضرورة الحد من هذه الظاهرة وعلى كافة الدول تقديم املساعدات للتقليل من هذه الظاهرة،  جتماعالا 

 أجل العمل املشترك  باألضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم كافة الدول املعنية من

ألاوروبي ملناقشة التحديات التى تواجه الجانبين  الاتحادم عقدت أتفاقية بين ليبيا و 0393/أكتوبر/2وبتاريخ       

فى مجاالت الهجرة، بحيث يسعي الطرفان إلى تحديد ألاجراءات املشتركة التى تهدف إلى التقليل والحد من ظاهرة 

افة معالجة عواقبها وأسبابها الرئيسية بشكل أكثر فاعلية مع تشيع أستخدام السبل الهجرة الغير قانونية، باألض

والقنوات النظامية فى التنقل والهجرة وذلك لتجنب خسائر أخرى فى حياة املهاجرين، وفى محاولة لحماية 

 حقوقهم ألاساسية 
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 ألاوروبي من ظاهرة الهجرة غير القانونية.  الاتحادتانيا ـ موقف 

ترتبط الدول ألاوروبية اقتصاديا وسياسيا بالعالم أجمع ارتباطا وثيقا، وأيضا أرتباطها الجغرافي باألقاليم      

وعلى مر العصور شهدت ظاهرة الهجرة، وتعد أوروبا أحد الوجهات املهاجرين على  االنسانيةف والقارات املجاورة،

ير جاءوا من أقاليم أخرى، وإلى تغي بأناسمستوى العالم أجمع ، فالهجرة إلى أوروبا تؤدي إلى تطعيم سكان أوروبا 

لك نتيجة السكاني ، وذفى التركيبة السكانية فيها باستمرار، وتواجه معظم الدول ألاوروبية مشكلة التناقص 

إلنخفاض معدالت النمو السكاني، وهو ماحذا بالعديد منا إلى اللجؤ إلى الهجرة كخيار ملواجهة النقص فى 

النموالسكاني، ومايعكسه فى تراجع عدد السكان خالل العقدين املقبلين، إال أن ذلك ال يعني عدم وجود عوائق 

ألاوروبي  حادالاتلية تحقيق ألاندماج والتكييف للمهاجرين فى دول تواجه مسألة الهجرة وخاصة فيما يتعلق بعم

وخاصة املهاجرين القادمين من الدول العربية ألاسالمية وهوا ما جعل العديد من الدول ألاوروبية تعمل على فتح 

دالهم ستبقنوات جديدة لدخول املهاجرين من دول أوروبا الشرقية وتشجيع العمالة القادمة منها فى محاولة ال 

 باملهاجرين القادمين من دول حوض املتوسط

حيث ينبغي أخذ ظاهرة تزايد متوسط أعمار السكان فى الدول املتقدمة، وزيادة نسبة السنين بها مع إنخفاض      

نسبة املواليد فى ألاعتبار، وهذا ما يشير إلى تدفق هجرة العمالة سيكون عامال لهذه الدول حتي تستطيع إلايفاء 

 نتيجة النسب سالفة  الذكر  تطلبات سوق العمل، والذي يعاني من عجزبم

 ألاوروبي أوخارجة عنه، تتفق على معارضة الاتحادفمعظم الدول ألاوروبية تقريبا سواء املنظوية تحت مظلة      

ال تمانع  الدول ظاهرة الهجرة الغير قانونية بشدة سواء كانت هذه الهجرة من أفريقيا أو غيرها،باملقابل فإن هذه 

من السماح بقدر إستتنائي من الهجرة للكفاءات املتميزة، ولو كان فى ذلك إستنزافا لهذه الكفاءات فى مواطنها 

 ألاصلي 

م إزداد العمل على التنسيق والتعاون ألاوروبي ألاوروبي تجاه الهجرة الغير 9110ألاوروبي عام  الاتحادمع قيام      

روبا تتمثل فى عدة مصادر رئيسية ،وهي أوروبا الشرقية بعد أنهيار الشيوعية، والشرق قانونية،فالهجرة إلى أو 

ألاوسط خاصة تركيا، وألاكراد من تركيا حيث يمثلون نسبة كبيرة من اعداد املهاجرين ، وكذلك من العراق بعد 

ن ألاشكالية بواقعية ع ألاوروبي مع هذه الاتحاداحتالل شمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، فقد تعامل 

وسياسية أوال، وعن طريق قبول معظم هذه الدول  اقتصاديةطريق دفع دول أوروبا الشرقية لتبني أصالحات ا

 ألاوروبي تانيا  الاتحادفى عضوية 

لى دخول ألاوروبي ع الاتحادأما فيما يتعلق بظاهرة املهاجرين القادمين من الشرق ألاوسط وأفريقيا  فقد عمل      

م، 9112فى شراكة مع الدول الواقعة على حوض البحر املتوسط من خالل التوقيع على إعالن برشلونة عام 

 .ألاوروبي الاتحادوهذا ألاعالن يعمل على إحتواء الهجرة الغير قانونية عبر منافد والحدود الجنوبية لدول 
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 تحادالاأولويات العمل السياس ي فى دول  ومع بداية التسعينات القرن املاض ي أخذت قضية الهجرة تحتل قمة     

ألاوروبي فى إطار تعاونها مع بلدان الضفة الجنوبية والشرقية للبحر املتوسط، وذلك بالنظر ملا تمثله تدفقات 

م تحوال فى ألاتجاهات املعادية 9112الهجرة من صراعات مستقبلية قد تثير نزاعات عسكرية ، حيث شهد عام 

ردود فعل منعزلة محدودة إلى سياسات عامة سواء على مستوى الدول الصناعية او  للهجرة واملهاجرين من

الغنية أو على مستوى العالم بأسره ، حيث أصبح املهاجرون هدفا لحمالت تسعى لقمعهم أو طرهم، وقد تزامن 

ألاوروبي، بما فيها الدول التى عرفت بتسامحها مع  الاتحادذلك مع تزايد وضع الحواجز أمام املهاجرين فى دول 

ضوء  ية فىاجتماعاملهاجرين، وشكلت مشكلة الهجرة أيضا حرجا للسياسات ألاوروبية كمشكالت سياسية و 

 الاتحادول ية بين دجتماعوالا  اقتصاديةالاتزايد حدة الضغوط السكانية، وارتفاع معدالت البطالة ، والتباينات 

 الضفة الجنوبية والشرقية للبحر املتوسط.ألاوروبي ودول 

باإلضافة إلى إتفاقيات الشراكة ألاوروبية املتوسطية، والتي تنص على حرية ألانتقال للسلع والخدمات عبر       

حدود الدول ألاعضاء فى مسار برشلونة، إال أنه يالحظ وجود قيود على حرية تنقل ألافراد مازالت موجودة بشكل 

ل ألاعضاء فى مسار برشلونة، بل نجد البعض يؤكد على أن الرقابة على الهجرة هي أشد ما تكون ملحوظ بين دو 

عليه فى عصر العوملة مقارنة بالفترات الزمنية املاضية، فالحدود تفتح أو تغلق تمشيا مع القرارات، وسيادة 

 الدول .

، والحد من الهجرة الغير قانونية  ستقرارالا وبالنظر إلى مسار برشلونة نجد أنه يهدف إلى تحقيق ألامن و      

القادمة إلى أوروبا عبر الحدود الجنوبية املطلة على حوض البحر املتوسط، وتعهدت الدول املتوسطية ألاعضاء 

ية حتي تتمكن من الحد من الهجرة الغير اجتماعوسياسية و  اقتصاديةفي مسار برشلونة بإجراء إصالحات ا

 ألاوروبي . الاتحادقانونية إلى دول 

مع دول الشمال إلافريقي والتى من  الاتفاقياتألاوروبي يسعى ومن خالل عقد العديد من ا الاتحادكما أن    

ية عجتماوالا  اقتصاديةالاأهمهما الدول املصدرة للمهاجرين، وكذلك دول العبور، بهدف دعم عملية التنمية 

ة الشمالية للمتوسط ، وذلك من خالل أعالن برشلونة وذلك للعمل على خفض إعداد املهاجرين فى اتجاه الضف

م بناء على حقوق ألانسان والديمقراطية وايجاد منطقة تتمتع بالرفاهية من خالل التأسيس التدريجي 9112عام 

أألوروبي ودول املتوسط بعد الحصول على دعم مادي كبير للمساعدة على التحول  الاتحادملنطقة تجارة حرة بين 

 ودعم القدرات البشرية  الاقتصادي

حيث تتوقع أوروبا بأن الخطر القادم من حدوها الجنوبية املطلة على البحر املتوسط ،وذلك من خالل تدفق      

الهجرة الغير قانونية، والحركات ألاسالمية املتطرفة، وتهديد الثقافة لديهم، بأعتبار أن املهاجرين يتمسكون 

ية جتماعاني ثقافات الدول املضيفة لهم، ألامر الذي ينتج عنه فجوة ثقافية و بعاداتهم وتقاليدهم، ويرفضون تب

بين املهاجرين من ناحية، والسكان ألاصلين من ناحية أخري، وأزداد ألاهتمام ألاوروبي بمسالة التطرف ألاسالمي 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  435  - 

نفوذها ، عاظم نموها و وألارهاب فى املنطقة، ومع تزايد الحركات العنصرية العرقية فى بعض الدول ألاوروبية، وت

حيث عملت على تغدية الشعور ضد املهاجرين القانونين والغير قانونين والتى دعت إلى طرهم من الدول ألاوروبية 

، ألامر الذي دفع بالسياسات ألاوروبية إلى السعي فى إطار تعاونها مع بلدان املنطقة املطلة علي البحر املتوسط 

 خلص منه، ولحل مشكلة الهجرة الغير قانونية وذلك للحد من هذا التطرف والت

من خالل ماسبق   يتبين أن املعالجة ألامنية وحدها غير كافية للقضاء على ظاهرة الهجرة غير القانونية، وهذا 

ر غاية في الداللة والتكثيف على خلل بنيوي في العالقات الدولية الراهنة مما يستدعي  ِ
ّ
ما يوضح  بأنه مؤش

ة تتسم بالشمول والعمق وتنصبُّ أساًسا على أسباب نشوء الظاهرة والعمل على معالجتها في دول معالجات مغاير 

التصدير وليس فقط في دول العبور، فقد بات من نافلة القول: إن هذه الظاهرة تتجاوز قدرات الدول منفردة 

 اهرة الخطيرة.ملعالجتها مما يحتم علينا تعاوًنا وتنسيًقا بين كافة الدول ملكافحة هذه الظ

 الخاتمة

أصبحت مشكلة الهجرة غير القانونية مشكلة عاملية وإقليمية ومحلية بالغة الخطورة وذات تهديد حقيقي     

للعديد من املجتمعات ، وذلك لم تسببه من مشاكل من حيث الوضع ألامني، والخسائر املادية التى تسببها 

 إلى ألامراض واملخاطر التى تسببها هذه الظاهرة إلى املجتمعات التى تعاني منها. ةباإلضاف

 انى منالدول التى تع إحدىتعتبر  الدولة الليبية،  العربية ومنهابأن الدول هذه الورقة وتم التوصل من خالل    

حيث يصعب السيطرة عليها في ظل  دولة عبور للمهاجرين غير القانونين إلى دول أوروبا، باعتبارها  الهجرة،

 . واقتصاديسياس ي وأمني  استقرارالظروف الحالية التى تمر بها الدولة الليبية من عدم 

لى السياسات عومن هنا يمكن القول أن هذه الظاهرة الخطيرة التى تعاني منها  الدولة الليبية تؤثر بشكل واضح     

يمكن القضاء عليها  إال من خالل خطط أمنية صارمة وفعالة من قبل  الالتى و  واملواقف الدولية وإلاقليمية ،

الجهات ألامنية، وبالتعاون مع املجتمع الدولي والدول  الاوروبية التى تعاني من هذه الظاهرة ، إضافة إلى تعاون 

 ية مع الدولة الليبية في التصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها .ددول الحدو 

 النتــائج

مطالبة برسم سياسة أمنية جديدة ملكافحة هذه الظاهرة  ومعالجة أسبابها الحقيقة التي  العربية  الدول ـ  أن 9

تقف وراء الهجرة، والبحث في سياسة عامة تجاه مسألة الهجرة غير القانونية مع وضع إستراتيجيات 

 والتنمية. الاستقرارمتكاملة تتناول ألاسباب ومعالجتها وذلك لتحقيق 

الصحية ية و جتماعوألامنية والا  الاقتصاديةو لهجرة غير القانونية تؤدي إلى العديد من آلاثار السياسية ـ أن ا0

 والبيئية على كافة ألاطراف سواء الدول املصدرة أو دول العبور ومنها  ليبيا  أو الدول املستقبلة للمهاجرين.



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  434  - 

ليست مصدرة للهجرة، حيث يأتي إليها املهاجرون  بالهجرة غير  القانونية، وهيبالعبور ستهدفة الدول املـ إن 0

سعيا للحصول على العمل والعيش فيها، وبذلك يعتبرها املهاجر نقطة انطالق وعبور تجاه أوروبا ، وهذا ما  

يا وأمنيا، وهو ما يدفعها للقيام بجهود ذاتية وتعاون مع الدول اجتماعتعاني منه الدولة الليبية اقتصاديا و 

 تقليل من حجم هذه املعاناة.ألاوروبية لل

 التوصيات

 ختراقاـ العمل على تعزيز أمن املناطق الحدودية بكافة املوارد املادية و البشرية التي تعمل على الحد من 9

 الحدود أو التسلل منها ، ووضع أنظمة حديثة ملراقبة الحدود، والتعاون ألامني مع املجاورة.

ة الهجرة إجراء حصر كامل ودقيق لكل الوافدين وتتبعهم باستمرار وجمع ـ على الجهات الرسمية وجهاز مكافح0

 البيانات واملعلومات الشخصية الخاصة ، ورصد تحركاتهم ومراقبة نشاطهم داخل التجمعات السكنية.

 املــصــادر والـمـراجــــع

 الكتب :

القانون الدولي الخاص، دار النهضة  ) دراسة في أحمد رشاد سالم، الهجرة الغير مشروعة فى القانون املصري  -9

 م.0339العربية، القاهرة( 

أحمد علي أسماعيل، أسس علم السكان، وتطبيقاته الجغرافية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،)  -0

 .2،ط9121القاهرة،

حسن حسن إلامام، مكافحة الهجرة غير الشرعية علي ضوء املسئولية الدولية وأحكام القانون الدولي  -0

 .0392للبحار،) دار الفكر الجامعي، إلاسكندرية،(

 (.9129لين سميث، أساسيات علم السكان، ترجمة: دمحم السيد غالب دار الفكر العربي،) إلاسكندرية،  -2

، عمان: دار املجدالوي 9دمحم رشيد الفيل، الهجرة وهجرة الكفاءات العلمية والعربية والخبرات الفنية، ط -2

 م.0330للنشر،

 .9120ية،) طرابلس، ليبيا، منشورات جامعة الفاتح، (جتماععلى الحوات، مدخل لدراسة املشكالت الا  -2

ية عن الهجرة من الريف إلى املدن اجتماععبد القادر القصير، الهجرة من الريف إلي الحضر، دراسة ميدانية  -2

 (.9121في املغرب ، )بيروت، دار النهضة العربية، 
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 (.9122، 2السكان،) دار املعرفة الجامعية، إلاسكندرية، ط جتماعحلبي، علم الا  علي عبد الرزاق -2

،)القاهرة،دار 9الحضري، ط جتماععاطف وصفي، عبد الهادي الجوهري، دراسات في الا  -1

 ف،(.9122املعارف،

، ألاردن،دار 9على سالم حميدان ، محمود الحبيس، جغرافيا السكان مدخل إلى علم السكان،)ط -93

 ف(.0339فاء،ص

 على الحوات، الهجرة غير شرعية إلى أوروبا عبر البلدان املغرب العربي) منشورات الجامعة املغاربية، -99

 م.0332طرابلس(

عبد السالم الذويبي، الهجرة غير املشروعة إلى ليبياألابعاد والتداعيات) منشورات مركز البحوث  -90

 م.0390والدراسات ألافريقية،طرابلس(

 م.0330ألاردن( عمان، طارق عبد العال، إدارة املخاطر) دار الفرقان، -90 

 الرسائل العلمية: 

ير ألاسباب ـالنتائج ـ املعالجات) رسالة ماجست الهادي سالم دمحم عمر، الهجرة لألفارقة عبر ليبيا إلى إيطالياـ -9

 م.0332طرابلس( ألاكاديمية الليبية، ليبيا مقدمة إلى قسم الدراسات إلاقليمية،

عمر طريش، الهجرة العربية الوافدة إلى مدينة طرابلس ـ أسبابهاـ خصائصهاـ آثارهاـ،) رسالة ماجستير غير  -0

 ف( .0330منشورة ، جامعة الفاتح، 

هند دمحم الشمندي دمحم، الهجرة الخارجية وأثرها على تنمية الوعي السياس ي للمهاجرين،)رسالة ماجستير،  -0

 ف(.9112، جامعة جنوب الوادي،جتماع، كلية ألاداب، قسم علم الا غير منشورة

م غير منشورة،) قس رسالة ماجستير دمحم حسين صادق حسن، الهجرة الخارجية وأثرها على بناء الطبقي، -2

 ف(.9112جامعة جنوب الوادي، بداآلا ، كلية جتماععلم الا 

 املجالت والتقارير والصحف :

 الهجرة غير الشرعية في العالقات ألاوروبية ألافريقية، مجلة دراسات،.د. البشير الكوت ، ظاهرة  .9

 م0330، 29مجلة ألامن العام، ليبيا وظاهرة الهجرة الغير شرعية، العدد  .0

م " الهجرة 0393لسنة91كريمة امشيري، قراءة في بعض نصوص قانون مكافحة الهجرة رقم .0

 م.0392السنة الثالثة( جامعة الزيتونة، العدد السادس،البسيطة،)مجلة العلوم القانونية، كلية القانون ، 
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 على سالم ـ مكافحة التسلل وإلاقامة غير الشرعية ، مجلة اللجنة الشعبية العامة لألمن العام . .2

 .02نجاح قندور،الهجرة السرية في بلدان املغرب العربي، مجلة دراسات، العدد  .2

 0ألاوروبي، نشر في:  الاتحادة بين ليبيا ومفوضية وزارة الخارجية والتعاون الدولى، توقيع إتفاقي .2

 م،طرابلس ليبيا.0332يوليو

 02بين نائب املفوضية ألاوروبية ووزير الداخلية الليبي، نشر في:  اجتماعوزراة الخارجية والتعاون الدولي،  .2

 م، طرابلس ليبيا.0332نوفمر 

ليبيا والتحاد ألاوروبي ملناقشة ظاهرة الهجرة، نشر وزارة الخارجية والتعاون الدولى، اتفاقية مشتركة بين  .2

 م، طرابلس ليبيا.0393أكتوبر  93في:

وليد الشيخ، أوروبا وقضايا الهجرة ، معضلة ألامن وألاندماج، مجلة السياسة الدولية، العدد  .1

 .0332،يوليو922

 .0332،يوليو922العدد لهجرة العمالة، مجلة السياسة الدولية،  اقتصاديةالاـ مغاوري شلبي، ألابعاد  .93

مصطفى عبدهللا خشيم، الشراكة ألاوروبية املتوسطة " ترتيبات برشلونة"، مجلة دراسات ،طرابلس،  .99

 922، 0332، 02جامعة الفاتح، العدد 
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 د/ يحيى صالح يحيى أبو حاتم

 

 مألامين العا -نائب رئيس جامعة العلوم الحديثة

 اليمن 

  )اليمنية الجمهورية في الالجئين وإقامة )دخول 
 

 :امللخص
 

تحتل قضية الالجئين أهمية كبيرة في سلم اهتمامات سلطات الجمهورية اليمنية وألاجهزة واملؤسسات ذات 

العالقة، بعد أن تراكمت لديها حتى آلان خبرات واسعة في ميدان العمل مع الالجئين تسمح لها بالقيام بمهامها 

البيان أن اليمن هي البلد الوحيدة في منطقة شبه الجزيرة العربية التي تتحمل أعباء وغني عن  على أكمل وجه.

" بسبب إيم
ً
 بالواجب إلانساني تجاه ألاخوة ألاشقاء في انوتبعات الالجئين "ألافارقة خصوصا

ً
ها حكومة وشعبا

ي وقعت بية والخليج التمناطق الصراع في القرن ألافريقي، وكونها البلد الوحيد في منطقة شبه الجزيرة العر 

 بالواجب إلانساني والديني على اتفاقية ألامم املتحدة لشؤون الالجئين للعام 
ً
 وإيمانا

ً
م، 0010اختياريا

وتعتبر اليمن محور عبور تاريخي للمهاجرين القادمين من  م.0022والبروتوكول الخاص بوضع الالجئين لسنة 

 من هذا فإن اليمن تتبع  القرن ألافريقي، وتعتبر ألابرز في املنطقة
ً
في حسن ضيافتها نحو الالجئين، وانطالقا

الجمهورية اليمنية بتنفيذ  وتلتزم سياسة الباب املفتوح أمام تدفق الالجئين من القرن ألافريقي عبر البحر

درة على االدولية وما يترتب عنها من أعباء ونفقات، ولكنها بسبب ظروفها تجد نفسها غير ق والاتفاقياتاملواثيق 

ل لنا 
ّ
التعامل بمفردها مع هذا التدفق البشري املستمر، وإن تطبيق إلاجراءات واملعايير الواجب إتباعها تشك

الوفاء بالتزام اليمن الصارم ببنود الاتفاقية وتنفيذها تجاه املواثيق واملعاهدات الدولية، واملشرع اليمني لم يفرق 

الجئين ما عدا ما يتعلق باإلبعاد، حيث يطبق عليهما على حد سواء القانون بين الالجئ وألاجنبي في معاملته مع ال

 م بشأن دخول وإقامة ألاجانب في اليمن0002لسنة  (02رقم )
 

 
   نبذة تعريفية عن الباحث:

 

-شمس جامعة عين -دكتوراه في القانون الدولي الخاص، بتقدير ممتاز )مع التوصية بالتبادل بين الجامعات العربية( 

مصر. عضو الامانة العامة التحاد الجامعات اليمنية الاهلية.  عضو اتحاد ألاكاديميين العرب.  محكم دولي معتمد من 

صر(. املنشورات العلمية: ابعاد الاجانب في القانون اليمني. تنظيم م–مركز الشرق الاوسط للتحكيم الدولي )القاهرة 

ة ومواجهة التحديات والاسهام في خدم الاقتصادياقامة الاجانب في القانون اليمني. دور الجامعات في الارتقاء بالقطاع 

 .املجتمع
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 املقدمة : 

 

 ورية اليمنية وألاجهزة واملؤسسات ذاتتحتل قضية الالجئين أهمية كبيرة في سلم اهتمامات سلطات الجمه   

العالقة، بعد أن تراكمت لديها حتى آلان خبرات واسعة في ميدان العمل مع الالجئين تسمح لها بالقيام بمهامها 

 على أكمل وجه.

لالجئين اوغني عن البيان أن اليمن هي البلد الوحيدة في منطقة شبه الجزيرة العربية التي تتحمل أعباء وتبعات    

" بسبب إيم
ً
 بالواجب إلانساني تجاه ألاخوة ألاشقاء في مناطق الصراع في ان"ألافارقة خصوصا

ً
ها حكومة وشعبا

 بالواجب 
ً
 وإيمانا

ً
القرن ألافريقي، وكونها البلد الوحيد في منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج التي وقعت اختياريا

م، والبروتوكول الخاص بوضع الالجئين 9129تحدة لشؤون الالجئين للعام إلانساني والديني على اتفاقية ألامم امل

  م.9122لسنة 

وتعتبر اليمن محور عبور تاريخي للمهاجرين القادمين من القرن ألافريقي، وتعتبر ألابرز في املنطقة في حسن 

 من هذا فإن اليمن تتبع سياسة الباب املفتوح أما
ً
من القرن  م تدفق الالجئينضيافتها نحو الالجئين، وانطالقا

 ألافريقي عبر البحر

م )نظام زياد بري( فإن الحكومة 9119الدولة الصومالية عام  وانهيارومنذ انفجار الحرب ألاهلية في الصومال 

اليمنية تقوم بمنح الصوماليين بصفة خاصة حق اللجوء من الوهلة ألاولى، أي بمجرد وصول الالجئ الصومالي 

 منذ الوهلة ألاولى. أراض ي الجمهورية
ً
 اليمنية فأنه يصير الجئا

وعرفت الجمهورية اليمنية قدوم أول موجات لجوء في سبعينيات القرن املاض ي، أبان الصراعات التي حدثت 

حينها في دول القرن ألافريقي، أثيوبيا، أرتيريا، الصومال، وبالرغم أنها لم تكن بأعداد كبيرة إال أنها وجدت في بالدنا 

 لها واندمجت داخل املجتمع اليمني.موطن
ً
 دائما

ً
 ا

 عظيمة منها 
ً
وفي ضل املتغيرات والتطورات الدولية في بداية التسعينات من القرن املاض ي شهدت اليمن أحداثا

عودة املغتربين اليمنيين نتيجة حرب  :م، ومنها ما هو سلبي أولها9113مايو  00كالوحدة اليمنية في  ،ما هو إيجابي

نزوح عدد كبير من الالجئين من القرن ألافريقي  :م )حرب الانفصال( وثالثها9112حرب صيف  :الخليج، وثانيها

نتيجة الحروب ألاهلية والقبلية والكوارث الطبيعية والتي مازالت مستمرة إلى يومنا هذا ورابعا حروب صعده 

 ه الوضع بعد ثورات الربيع العربي، ونزوح عدد كبير من الالجئين السوريين إلى اليمن.ما آل إلي :السته وآخرها

من آثار اقتصادية واجتماعية أضف إلى ذلك وضع اليمن على قائمة الدول  اكل تلك ألاحداث السلبية وما خلفته

 ليس على مستوى الشرق ألاوسط فحسب
ً
تحمل  قدرة اليمن علىبل على مستوى العالم، قد أثرت في  ،ألاقل نموا

 القدر الكبير من أعباء الالجئين.
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إال أن موقع اليمن املتميز وبحكم التعايش والجوار لدول القرن ألافريقي جعل منها بلد امللجأ لعدد من الكبير من 

ن يدول القرن ألافريقي من جهة، وبحكم الجوار مع دول الخليج الغنية جعلت منها بلد عبور ملعظم هؤالء الالجئ

 إلى دولة الجوار للبحث عن فرص لهم مع بقاء أسرهم في اليمن من جهة أخرى 

الجمهورية اليمنية بتنفيذ املواثيق والاتفاقيات الدولية وما يترتب عنها من أعباء ونفقات، ولكنها بسبب  وتلتزم

راءات تطبيق إلاج ظروفها تجد نفسها غير قادرة على التعامل بمفردها مع هذا التدفق البشري املستمر، وإن

ل لنا الوفاء بالتزام اليمن الصارم ببنود الاتفاقية وتنفيذها تجاه املواثيق 
ّ
واملعايير الواجب إتباعها تشك

 أن الجمهورية اليمنية ليس لديها قانون وطني ينظم شؤون الالجئين وبالتالي 
ً
واملعاهدات الدولية، وخصوصا

م هما القانونان املنظمان إلجراءات 9122م وبروتوكول 9129ين للعام تكون اتفاقية ألامم املتحدة لشؤون الالجئ

اللجوء في اليمن ، واملشرع اليمني لم يفرق بين الالجئ وألاجنبي في معاملته مع الالجئين ما عدا ما يتعلق باإلبعاد، 

 .اليمن م بشأن دخول وإقامة ألاجانب في9113لسنة  (22حيث يطبق عليهما على حد سواء القانون رقم )

واليمن كدولة حاضنة للجوء استقبلت ومازالت تستقبل أعداد كبيرة من الالجئين وكذا املهاجرين غير الشرعيين 

م، حيث وصل عدد 9122وباألخص من دول القرن إلافريقي حيث بدأ تدفق الالجئين إلارتيريين منذ العام 

الخوخة بمحافظة الحديدة، وقد عاد معظمهم ( الجئ تم إيوائهم من قبل الحكومة اليمنية في مخيم 02،333)

( غير راغبين في العودة رغم زوال 0033إلى وطنهم بعد الاستقالل والباقي الزالوا في الخوخة حتى آلان وعددهم )

 أسباب اللجوء.

 أخرى من الالجئين املهاجرين غير الشرعيين من الصوماليين وألاثيوبيين
ً
 أعدادا

ً
 ،كما أن اليمن تستضيف حاليا

حيث تم إيواء أفراد البحرية ألاثيوبية التي لجأت إلى اليمن بعد سقوط نظام مينجستوهيلى مريم في مخيم نجد 

قصيم بمحافظة تعز والذي أغلق بعد عودة أغلبهم طواعية إلى بالدهم، بينما تم إعادة توطين من تبقى منهم، ثم 

املخا، وقد  ا إلى اليمن في الحرب ألاخيرة بين البلدين في مخيمالذين لجئو  إلارتيريينتم إيواء الالجئين ألاثيوبيين ثم 

 بعد توقف الحرب. نهماعاد جميعهم طواعية إلى بلد

أما الالجئون الذين يشكلون الغالبية العظمى من الالجئين في اليمن فقد بدأ تدفقهم إلى اليمن عبر دول القرن 

مازال مستمر ومتواصل حتى آلان عبر خليج عدن منذ ذلك م بعد سقوط نظام دمحم زياد بري و 9119إلافريقي عام 

 العام.

واستقبلت اليمن طالبي اللجوء من جنسيات مختلفة غير الصومالية في مبنى إلادارة العامة لالجئين في مصلحة 

 م قدم إلى اليمن الالجئين العراقيين الذين كانوا في والية09/0/0390الهجرة والجوازات والجنسية ابتداء من 

( طلب 9222املفوضية في سوريا، وكذا طالبين اللجوء السوريين ومن ساحل العاج والذين تم استقبال عدد )

 وهكذا نرى أن تدفق الالجئين مستمر وسيستمر مع ألايام. م00/2/0390إلى  م09/90/0390خالل الفترة من 
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استقرار  أو ما يسمى أماكناقامتهم البد من التطرق إلى كيفية دخول الالجئين إلى اليمن و  هذا املوضوعولتوضيح 

 الالجئين، وذلك على النحو التالي:

 دخول واستقرار الالجئين في اليمن:  املبحث ألاول 

امتالك  دقد تستغرق رحلة الالجئين إلى اليمن ما بين يومين أو ثالثة أيام على متن القوارب القديمة ولكن بع

ساعات وذلك من ميناء "بوصاصو" أما  93-2الصيادين قوارب حديثة وسريعة، أصبحت الرحلة تستغرق من 

بالنسبة للرحلة من جيبوتي إلى اليمن تستغرق أربع ساعات فقط، ويكون تدفق الالجئين إلى اليمن على مدار 

 ما خالل ألاشهر من مايو إلى أغسطس، و 
ً
، وتقل نوعا

ً
، ويتخذ املهربين العام كامال

ً
التي يكون فيها البحر هائجا

سياسة في عملية تهريبهم لالجئين تتسم بالتنظيم والتمييز، فمن ناحية التنظيم، فأنهم: يقومون بالتواصل عبر 

الهواتف النقالة مع مصادرهم في الشواطئ اليمنية لتحديد أنسب وقت إلنزال الالجئين إلى الشواطئ دون القبض 

 أنسب وقت هو وقت الظهيرة، أو وقت صالة الجمعة، وقبل الفجر، وهي ما تسمى باألوقات  عليهم ويكون 
ً
غالبا

النائمة، وأما من حيث التمييز فإن املهربين يتخذون أسلوب للتعامل مع الالجئين على أساس القدرة املالية 

إلى  صاصو في رحلة قصيرةللشخص، فاألشخاص ذوي القدرة املالية الكبيرة يتم نقلهم مباشرة من ميناء بو 

 
ً
السواحل اليمنية في منطقة ذباب، واملناطق املجاورة لباب املندب، في الناحية اليمنية، ويكون عدد الركاب قليال

 حيث ال تستغرق إال حوالي ثالث ساعات مع وقت الانتظار الختيار الوقت املناسب إلفراغ 
ً
 جدا

ً
ومدتها قصيرا

القدرة املالية القليلة فيتم نقلهم بأعداد كبيرة إلى السواحل اليمنية ألابعد الحمولة، أما ألاشخاص من ذوي 

ويتم فيها تكديس ما يقارب ثالث أضعاف القدرة الاستيعابية للقارب، وتكون فيها سالمة الراكب مهددة، ويصُعب 

 فيها الحصول على مستلزمات الرحلة من غذاء وماء، لعدم وجود مساحة كافية. 

هم أراض ي الجمهورية اليمنية تأتي مرحلة أخرى تسمى بمرحلة إلاقامة على ألاراض ي اليمنية ابتداء وبمجرد وصول

 من استقبال الالجئين وإلانقاذ وتوفير املأوى.

  مطلبينإلى  هذا املبحثوعليه سيتم تقسيم 

 دخول الالجئين إلى إلاقليم اليمني:  املطلب ألاول 

يتم دخول الالجئين إلى إلاقليم اليمني عن طريق البحر، وتعد أنسب طريقة لهم في الوصول إلى اليمن، وذلك 

 (xlv)بسبب قرب السواحل الصومالية والجيبوتية للسواحل اليمنية، إضافة إلى سرعة الرحلة وقلة تكاليفها. 

 ت الند" باتجاه اليمن عبر خليج عدن، وغوقد تبدأ عملية رحلة الالجئين عبر املنطقة الشمالية للصومال "بون
ً
البا

تكون الرحلة من مدينة "بوصاصو"، وذلك بواسطة مهربين يستخدمون وسائط نقل بحرية بدائية، ال يتوفر فيها 

شروط ألامان والسالمة وعليها حمولة أكثر من سعتها الاستيعابية، ألن املهربين ال هم لهم غير الكسب املادي 
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حدوث الغرق ووفاة عدد كبير منهم في إلى ريب هؤالء الالجئين إلى اليمن، ألامر الذي يؤدي فقط، من وراء ته

 عن الشواطئ اليمنية، مسببة لهم الغرق، 
ً
البحر، أو أثناء إنزالهم قبالة السواحل اليمنية في مناطق بعيدة نسبيا

 بسبب عدم قدرة البعض على السباحة أو صغر السن أو قصر القامة.

وعليه سيتم توضيح طرق الهجرة الرئيسة اليمن من القرن ألافريقي وكذا أماكن دخول الالجئين إلى إلاقليم 

 الاتياليمني وذلك حسب التقسيم 

 طرق الهجرة الرئيسة إلى اليمن:  الفرع ألاول 

رئيسة من ال يمكن توضيح طرق الهجرة الرئيسة من القرن ألافريقي إلى ألاراض ي اليمنية، وتشمل حركة الهجرة

  كما-البحرالقرن ألافريقي إلى اليمن عن طريق 
ً
من املناطق املحيطة بميناء مدينة بوصاصو  –ذكر سابقا

"بونتالند" وأدبوك "جيبوتي"، وفي بعض الحاالت يتم استخدام مدينة بربرة "شمال غرب الصومال"، كعبور 

غالبية ألاشخاص الذين يحاولون استخدام  مؤقت إلى نقاط وصول مختلفة، على طول الشواطئ اليمنية، أما

 من ثالث مناطق هي كالتالي:
ً
 هذه الطرق، يأتون أصال

: طريق أثيوبيا 
ً
معظم هذه الطريق تم السيطرة عليها من قبل  اليمن: – بونتالند – الصومال أرض –أوال

بي من ألاراض ي إلى الجزء الجنو ألاثيوبيين املنتمين إلى ألاراض ي املرتفعة وكذلك نسبة من ألاثيوبيين املنتمون 

املنخفضة ويتم ذلك عن طريق استعانة الالجئين بشبكة من املهربين املنظمين بشكل جيد، حيث يقومون 

 إلى ميناء بوصاصو، وتعمل نقاط 
ً
بالسفر من مراكز محددة في أثيوبيا، وتمر عبر الحدود إلى الصومال وصوال

ل ب للعمال ليتم من خالذنطقتي هيرجيسا وبراعو، كمناطق جالعبور على طول الطريق وبشكل ملحوظ في م

العمل فيها لعدة أسابيع، أو شهر لغرض تأمين تكاليف تهريبهم في رحالتهم القادمة، وبمجرد وصولهم إلى 

بوصوصو يتم التوجه إلى أماكن التجمع، وهي عبارة عن مخيمات سكنية محيطة بامليناء، ويوجد عدد من املقاهي 

من هذه املقاهي مملوكة ألشخاص من ساكني بوصاصو ألاصل، ويقوموا مالكي هذه املالهي بدور  وكل واحدة

 الوسيط كتوفير املهرب الذي سيتكفل بعملية تهريبهم على متن قوارب إلى ألاراض ي اليمنية.

: طريق من البلد إلاقليمي الوطني الصومالي ألثيوبيا 
ً
يين في ألاراض ي بنجد أن ألاثيو  اليمن: – بونتالند –ثانيا

اية ين يفضلون السفر عبر مناطق تتمتع ببض الحمياملنخفضة ال سيما أولئك الذين ينتمون إلى عشائر ألاوغاد

من خالل انتمائهم القبلي )دارود( وبالرغم من أن البعض يقوم بالعبور مباشرة إلى ألاراض ي الصومالية لالنضمام 

 إلى بونتالند بين إلى الطريق ألاول، فإن آلاخرين القادمين 
ً
 لعبور الحدود، وصوال

ً
من منطقة واردر يسلكون طريقا

 (xlvi)منطقتي )جارد وجالكسايو(، ويسافرون عبر جارد إلى بوصاصو

وفي ذات الوقت فإن املهاجرين القادمين من ألاراض ي الجنوبية لألراض ي املنخفضة بالقرب من منطقة جودي 

 إلى منطقتي )هيران وحالي رور( من الصومال ومن ثم يشقون طريقهم باتجاه جالكايو، وتعد هذه 
ً
يعبرون داخليا
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 ألن هذه املناطق التي يمرون بها، على ألا 
ً
 راض ي الصومالية تحت سيطرة عشائر الهاري الطريق أكثر خطورة نظرا

املختلفة، وهم على نزاع متواصل فيما بينهم كما يسود هذه الطريق تواجد عسكري أثيوبي نشط، ووجود عدد 

كبير من النقاط العسكرية القانونية وغير القانونية على الطريق املؤدية إلى داخل الصومال، وأن املهاجرين 

ق ليس لهم أي شبكة تهريب رسمية، حيث أنهم يتبعون هذه الطريق كونها تجارية قديمة، املستخدمين لهذه الطري

ولكنها أصبحت ممزقة، وبمجرد وصولهم إلى بوصاصو يقيمون مع أقاربهم أو في مخيمات تؤوي ألاشخاص 

 في مناطق تسمى )بوش، وماالد، وتواكل، وأسامي، وعبو(.
ً
 النازحين محليا

تكون نقاط الانطالق من أي منطقة من مناطق وسط اليمن:  – بونتالد –لصومال ثالثا: طريق وسط جنوب ا

الجنوب وتتجه لتتجمع في منطقة إيران، ثم تتجه الهجرة على الطريق الرئيس ي عبر مناطق جالي، وجالكايو، 

 وجارد، وبوصاصو، وحيث إن هذا الطريق يعد الشريان الرئيس ي للمواصالت في الصومال فإن هذا الطريق

يستخدم بشكل منتظم من قبل سيارات ألاجرة والنقل، حافالت نقل ألاشخاص النازحين، إال أن هذه الطرق بها 

 غير قانونية لقاء تسهيل املرور آلامن، ويتخلل هذا الطريق 
ً
عدد كثير من النقاط العسكرية التي تطلب أموالا

 (xlvii)ه املهاجرين. وجود عصابات للتقطع والنهب والسلب والعنف الجنس ي قد يتعرض ل

لذلك يعتبر هذا الطريق محفوف باملخاطر بشكل متزايد مما دعا النشطاء من املهربين في بوصاصو إلى استخدام 

 إلى بوصاصو.
ً
 وسائل وطرق بديلة لتالفي تعرض املهاجرين بمثل تلك ألاعمال وصوال

: طريق أثيوبيا 
ً
ى اليمن عبر جيبوتي سواء من خالل إن املرور إل-اليمن:  – جيبوتي –الصومال  أرض-رابعا

 من بوصاصو أو مباشرة من أثيوبيا عبر البر أصبح يمثل املسلك الرئيس ي للمهاجرين 
ً
 وبحرا

ً
ألاراض ي الصومالية برا

والالجئين املسافرين في الجزء الشرقي ألثيوبيا، إال أنه وفي آلاونة ألاخيرة لوحظ وجود أعداد متزايدة من 

هذا املسلك على الرغم من أن املسافة تعد أكبر من املسافة التي تتم عبر بوصاصو،  الصوماليين يستخدمون 

والسبب في ذلك الوعي املتزايد باملخاطر املحدقة في العبور إلى بوصاصو، وأصبح مسلك جيبوتي أكثر شعبية 

يين في بوصاصو في ثيوبوخاصة بعد انفجار قنبلتين يدويتين في املناطق التي يتردد عليها املهاجرين والالجئين ألا

م، وعند الوصول إلى جيبوتي يستخدم املهاجرين والالجئين مدينة أرهبي كنقطة 0332أوائل شهر فبراير من العام 

 عبور وإلاقامة فيها ملدة ثالثة أشهر ليتسنى لهم كسب ألاموال الالزمة ملواصلة الرحلة القادمة.

 إلاقليم اليمنيأماكن دخول الالجئين إلى :  الفرع الثاني

كيلومتر، على أن الجمهورية اليمنية ال  0233تتمتع اليمن بشواطئ تمتد على الشريط الساحلي لليمن على طول 

تملك إلامكانيات الالزمة لتوفير مراكز مراقبة ملراقبة كافة الحدود البحرية واملمتدة على طول البحر العربي 

بي الغربي من شبه الجزيرة العربية، أي في جنوب غرب آسيا وتشرف وتقع اليمن في الجزء الجنو  ألاحمر،والبحر 
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على مضيق باب املندب الذي يعد من أهم املمرات البحرية للتجارة العاملية، وهو يربط البحر العربي بالبحر 

 ألاحمر.

اللجوء  يوبالرغم من طول الشريط الساحلي لليمن إال أنه لم يكن هناك إال نقطتان أساسيتان لوصول طالب   

 للتشديد الذي اتخذته الدوريات اليمنية  922إليها على امتداد 
ً
كيلومتر مربع فقط، إال أنه في آلاونة ألاخيرة ونظرا

وما رافقتها من عمليات الاعتراض في البحر وإطالق النار على املراكب املشتبهة استخدامها في عملية التهريب أدت 

كن وصول بديلة تكون آمنة لهم وبعيدة عن أعين مراقبة خفر السواحل إلى قيام املهربين في البحث عن أما

 نقطة وصول تتوزع على امتداد الشريط الساحلي بأكمله.  03اليمنية، حتى وصلت آلان إلى ما يقارب 

وتتركز منافذ الدخول الرئيسة لطالبي اللجوء على امتداد البحر ألاحمر والبحر العربي وخليج عدن، ويمكن 

 : (xlviii)على النحو التالي تقسيمها

وهي تضمن أماكن دخول طالبي اللجوء والواقعة على البحر  ألاحمر:أوال: أماكن الدخول الواقعة على البحر 

 ومن سواحل محافظة 
ً
 حتى محافظة الحديدة غربا

ً
ألاحمر في الشريط الساحلي املمتدة من محافظة تعز جنوبا

 تفنيدها على النحو التالي:الحديدة حتى شواطئ محافظة حجة، وسيتم 

 022تقع تعز في الجزء الجنوبي الغربي من اليمن وتبعد عن صنعاء بحوالي  الدخول عبر محافظة تعز: أماكن-2

كيلومتر، وتطل على البحر ألاحمر من الغرب، وتتمثل أهم منافذ الدخول في محافظة تعز في ميناء وساحل املخا، 

 من جيبوتي والذي يبعد عنها
ً
ميل  00حو بن ومنطقة وساحل ذباب، ويعد منفذ منطقة ذباب من أكثر املنافذ قربا

  (xlix)بحري،

 حتى   
ً
 حتى رأس العارة بمحافظة لحج، وغربا

ً
ويمتد منفذ املخا من محافظة تعز والسواحل املجاورة له شرقا

من املهاجرين والالجئين، ويأتي في املركز الرابع  %93الخوخة بمحافظة الحديدة ويصل عبر هذا املنفذ ما نسبته 

 في عملية إلانزال.

ة إلانزال في مناطق قريبة من املخا )الكدحة؛ وهو ساحل خاص باملهربين، ساحل واجعة، الجديد، وتتمثل عملي  

 لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة باليمن إلى 
ً
ذباب، باب املندب(، حيث بلغ عدد الواصلين واملسجلين رسميا

، حيث بلغ عدد الواصلين واملسجلين م0330م بعد أن كانت في املرتبة الثانية في عام 0390شخص في العام  202

 .شخص 0222في املحافظة 

، وتنشط عملية التهريب   
ً
 إلى لحج وعدن جنوبا

ً
ويقع ميناء املخا في منتصف شريط ساحلي يمتد من الحديدة غربا

 لقربه من املنفذ الحدودي بين اليمن واململكة العربية السعودية، حيث تتم عملية الت
ً
لل سفي هذا امليناء نظرا
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 إلى أراض ي 
ً
 بمنفذ حرض الحدودي في محافظة حجة وصوال

ً
، ومرورا

ً
 إلى الحديدة غربا

ً
عبر سواحل تعز وصوال

 (l)اململكة العربية السعودية

، والذي في منفذ باب املندبونجد أن الصفة البارزة لبعض املنافذ في محافظة تعز هي تغيب الجانب الحكومي   

د املجلس الدنماركي والهالل ألاحمر في تحديورية اليمنية حيث يقتصر على حضور يعد من اهم املنافذ في الجمه

املقابالت وعملية فرز املهاجرين من الالجئين، وترك املهاجرين غير الشرعيين يذهبون أينما يريدون دون اتخاذ 

 أي إجراء حيالهم.

ا على جميع املنافذ في الجمهورية لذا يرى الباحث أن على السلطات الحكومية في الدولة أن تحكم قبضته  

اليمنية، لالضطالع بمسؤوليتها تجاه الوطن في حفظ ألامن والسكينة العامة، واملتمثلة في القدرة على تأمين 

منافذ الدخول من احتمال دخول من يقوم باإلضرار بأمن وسالمة الدولة، وذلك في حالة عدم تواجد السلطات 

وال يعني ذلك إقصاء دور املنظمات العاملة في عملية إلانقاذ والاستجابة والحماية في أي منفذ من منافذ الدولة، 

 حسب تخصصه، حيث تقوم هذه املنظمات والجهات غير الحكومية بتقديم 
ً
لالجئين، ولكن ضرورة املشاركة كال

اذ إجراءات تخخدماتها لالجئين فقط، وتترك املهاجرين غير الشرعيين يدخلون البالد وليس لديهم السلطة ال

 قانونية ضدهم.

كما تشهد مدينة تعز في آلاونة ألاخيرة انفالت أمني غير مسبوق كان له ألاثر الواضح في تزايد عمليات التهريب   

املتمثلة على سواحل املحافظة في ميناء املخا وذباب والنشاط الزائد للمهربين، والذين يقومون باستقبال ألافارقة 

م على متن سيارات إلى حدود اململكة العربية السعودية، وبتعاون مع مهربين من اليمن بمجرد وصولهم وأخذه

 إلى ألاراض ي السعودية
ً
 عن طريق املش ي باألقدام وصوال

ً
 يقومون بتهريبهم برا

تقع محافظة الحديدة في الجزء الغربي من الجمهورية اليمنية وتمتد  - الدخول عبر محافظة الحديدة: أماكن-6

شريط الساحلي الغربي، املطل على ساحل البحر ألاحمر وتبعد عن العاصمة صنعاء بمسافة تصل إلى على ال

كيلومتر، وتقع معظم أراض ي محافظة الحديدة في املنطقة السهلية لساحل تهامة، وتتمتع بشريط ساحلي  002

 
ً
 إلى باب املندب جنوبا

ً
 (li)كبير من ميدي شماال

ال تتوافر فيه إمكانية الرقابة وضبط عملية التهريب، لذا  الساحلي، فأنهإال أنه وبالرغم من طول هذا الشريط 

نرى أن تقوم وزارة الداخلية ممثلة بمصلحة خفر السواحل، بضرورة التغطية ألامنية لهذه السواحل املمتدة 

 على طول ساحل الحديدة وغيرها من السواحل اليمنية.

)الحالي، وامليناء، والحوك( مديريات افذ الدخول عبر محافظة الحديدة في ساحل مركز املحافظة وتتمثل من

 وساحل الخوخة، وساحل الحية، وتحتل املركز الثالث في عملية التسلل واللجوء إلى اليمن.
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 للولوج إلى ألاراض ي السعودية حيث يقوم املهربين باحتجاز وتجمي
ً
دد من ع عوتعتبر محافظة الحديدة ممرا

ألافارقة في أحواش في مديريات محافظة الحديدة، ويتم ابتزازهم عن طريق املهربين، وأخذ مبالغ باهظة وتعذيبهم 

 لقاء مساعدتهم في التهريب إلى اململكة العربية السعودية.

: أماكن
ً
متد من احلي املتتركز هذه املنافذ على الشريط الس عدن:الدخول الواقعة على البحر العربي وخليج  ثانيا

محافظة املهرة حتى محافظة شبوة جنوب شرق على البحر العربي ومن سواحل محافظة أبين وحتى محافظة 

 على خليج عدن
ً
 ويمكن حصر هذه ألاماكن على النحو التالي: (lii)عدن جنوبا

بعد اليمنية، وتتقع محافظة شبوة في وسط الجزء الجنوبي من الجمهورية  الدخول عبر محافظة شبوة: أماكن-2

كيلومتر وتتصل بمحافظة مارب، وأجزاء من محافظة حضرموت من الشمال،  222عن العاصمة صنعاء مسافة 

ومحافظة حضرموت من الشرق، والبحر العربي وجزء من محافظة أبين من الجنوب، ومحافظة أبين والبيضاء 

 وجزء من مأرب من الغرب

 حتى أحور بمحافظة وتعد منطقة بئر علي والسواحل القريبة م
ً
 حتى املكال بمحافظة حضرموت وغربا

ً
نه شرقا

 أبين نقطة دخول الالجئين عبر محافظة شبوة إلى اليمن

وتعد املركز ألاول للتسلل ونزوح الالجئين من دول القرن ألافريقي، إذ يصل عبر هذه السواحل معدل يومي من 

ص الذين يدخلون البالد بصورة غير شرعية من من إجمالي ألاشخا %13الجئ ومهاجر، وبنسبة  023-033

، (liii)مختلف الجنسيات ألافريقية، والتي تكمن غالبيتها من الصوماليين وألاثيوبيين وألاريتيريين والسودانيين

 المتالك املحافظة شريط ساحلي طويل يصل طوله إلى 
ً
كيلومتر، ووجود مركز استقبال بمنطقة  022وذلك نظرا

 دائم لالجئين واملهاجرين.ميفعة، مفتوح بشكل 

تعد محافظة عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية،  الدخول عبر محافظة عدن: أماكن-6

وتقع في الطرف الجنوبي الغربي من الجمهورية اليمنية، وتحدها من الشمال والغرب محافظة لحج، ومن الشرق 

محافظة أبين ومن الجنوب خليج عدن والبحر العربي، وهي واقعة على ساحل خليج عدن وتبعد عن العاصمة 

 كيلومتر مربع  020ء بمسافة تصل إلى صنعا

وتتمثل منافذ الدخول عبر هذه املحافظة في ميناء عدن وساحل فقم وعمران، ويشرف ميناء عدن على الخطوط 

الدولية في البحر ألاحمر وبحر العرب، والخليج العربي، واملحيط الهندي الغربي، ويعتبر ميناء عدن املفتاح 

 حمر.للبوابة الجنوبية للبحر ألا 

، إال أن التواجد ألامني ملحوظ 
ً
وعلى الرغم من أن مساحة املحافظة املطلة على البحر وخليج عدن كبيرة جدا

 ضبط عدد من 
ً
من خالل الزوارق ألامنية للقطاع البحري بخفر السواحل في املحافظة، والذي ينتج عنها دائما
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ى كان آخرها ضبط سفينة تهريب مع طاقمها وعلاملتسللين بطريقة غير شرعية، وضبط عدد من املهربين، حيث 

 و 23متنها 
ً
 .من الصوماليين 2أثيوبيا

تقع محافظة لحج في الجنوب الغربي من الجمهورية اليمنية، وتبعد عن  الدخول عبر محافظة لحج: أماكن-0

، الكيلومتر، وتتصل املحافظة بمحافظات البيضاء والضالع وتعز من الشم 003العاصمة صنعاء مسافة 

  (liv)ومحافظة عدن وخليج عدن من الجنوب، ومحافظة أبين من الشرق، ومحافظة تعز من الغرب

 من مديريات طور الباحة واملضاربة، ورأس العارة، 
ً
وتملك محافظة لحج شريط ساحلي طويل، واملمتد جنوب كال

 
ً
 ساحليا

ً
تى ابتداًء من طرفه الشرقي ح وساحل طور عميرة، حيث يعتبر الجزء الجنوبي ملركز رأس العارة، شريطا

 (.lvالطرف الغربي منه، والواقع بالقرب من باب املندب وهي ما تمثل منافذ الدخول عبر هذه املنطقة )

ويوجد بهذه املحافظة املعسكر الرئيس ي إليواء وتجميع الالجئين بمنطقة خرز، والذي يضم مختلف الالجئين 

 ية.الوافدين من مختلف منافذ الجمهورية اليمن

، وتقع في -حضرموت: الدخول عبر محافظة  أماكن-4
ً
تعد محافظة حضرموت أكبر محافظات الجمهورية مسافة

كيلومتر، أما  212الجزء الشرقي للجمهورية اليمنية، على ساحل البحر العربي، وتبعد عن العاصمة صنعاء 

 .ربياملذكورتين فأنها تقع في البحر العمديريتّي حديبو وقلنسية وعبد الكوري وألاجزاء التابعة للمديريتين 

وتتصل املحافظة بحدود اململكة العربية السعودية بالشمال، ومحافظة املهرة من الشرق، ومحافظتي شبوة 

كيلومتر،  223ومارب من الغرب، والبحر العربي من الجنوب، وبذلك فهي تمتلك شريط ساحلي يبلغ طوله حوالي 

 حتى الطرف يبدأ من الطرف الجنوبي للمحا
ً
فظة عند الحدود مع مديرية رضوم محافظة شبوة، ويمتد شرقا

الجنوبي الشرقي ملديرية الريدة وقصيعر، عند الطرف الجنوبي الغربي ملديرية املسيلة بمحافظة املهرة، وبذلك 

ل يفإن ست مديريات من مديريات املحافظة واقعة على الشريط الساحلي وهي: )بروم، وميفع، واملكال، وغ

 يحيط بالجزيرة 
ً
 ساحليا

ً
باوزير، والشحر، والديس، وقصيعر(، كذلك فإن جزيرة سقطرى تتميز بامتالكها شريطا

من جميع الاتجاهات وكذلك ألاجزاء التابعة لها، ويتمثل أماكن الدخول عبر محافظة حضرموت في منطقة بروم 

 وميفع وحجر. 

املهرة في الجزء الشرقي من الجمهورية اليمنية، ويطلق عليها  تقع محافظة-الدخول عبر محافظة املهرة: أماكن-5

كيلومتر، وتتصل محافظة املهرة بصحراء الربع  9090اسم البوابة الشرقية لليمن، وتبعد عن صنعاء بمسافة 

 الخالي من الشمال، ومحافظة حضرموت من الغرب، والبحر العربي من الجنوب، وسلطنة عمان من الشرق.
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ا من حدود املحافظة مع محافظة حضرموت من الغرب، وتمتلك محافظ  متعرًجا وممتدًّ
ً
 ساحليا

ً
ة املهرة شريطا

 حتى حدود سلطنة عمان، ويبلغ طوله 
ً
كيلومتر، وينتشر عليه معظم املدن الرئيسة للمديريات بما  022وشرقا

 (.lviفيها املركز إلاداري للمحافظة )مدينة الغيضة( )

ه املحافظة في الشريط الساحلي التابع للمحافظة، ويتم وصول الالجئين إلى هذه ويتمثل منافذ الدخول في هذ

املحافظة بشكل متقطع، وليس بصفة دائمة ويومية كما هو الحال في غيره من املنافذ، ولعل السبب في ذلك هو 

ية الصعبة، و بعد املحافظة وسواحلها عن شواطئ دول القرن ألافريقي املصدر لالجئين، كذلك طبيعتها الصحرا

 (.lviiكما أنه باإلمكان الوصول إلى منفذ قريب من املحافظة ويتم النزول إليها من املحافظات املجاورة لها )

 

 إقامة الالجئين على إلاقليم اليمني:  املطلب الثاني

راض ي ألا  بمجرد وصل الالجئين إلى الشواطئ اليمنية والعبور منها إلى ألاراض ي اليمنية تبدأ مرحلة إلاقامة على

اليمنية، وذلك بعد تقديم املساعدات ألاولية للواصلين املنهكين من السفر وإلانقاذ والتجميع إلى أماكن إلايواء 

والتي بموجبها تمنح إلاقامة لالجئين الصوماليين بمجرد وصولهم أراض ي  الرسمية واملعدة لذلك الغرض،

من فئات أخرى يتم إخضاعهم لتحديد وضعهم القانوني الجمهورية اليمنية وللوهلة ألاولي، وبقية الالجئين 

 ودراسة طلبات اللجوء عن طريق املفوضية السامية لألمم املتحدة.

وعليه سيتم توضيح كيفية استقبال الالجئين وأماكن استقرارهم على مستوى محافظات الجمهورية اليمنية، 

 وذلك حسب التقسيم آلاتي:

 استقبال الالجئين:  الفر ع ألاول 

عمليات اللجوء إلى اليمن مستمرة على مدار العام، على الرغم بأن هناك تزايد للعبور خالل الفترة من أبريل 

 العتدال الطقس وتكون بشكل متزايد خالل شهر رمضان املبارك العتقاد 
ً
وحتى أغسطس من كل عام نظرا

 ويقظة
ً
 خالل هذا الشهر الكريم. القائمين على التهريب أن خفر السواحل اليمنية هم أقل انتباها

وأول إجراء من إجراءات استقبال الالجئين يتمثل في عملية الاستجابة لالحتياجات الطارئة الذي تقوم به عدة 

ألاول هو إنقاذ الالجئين وتقديم إلاسعافات الطبية والغذائية ألاولية لهم، ويتم ذلك عن طريق تلقي  جهات هدفها

لقيام بتمشيط السواحل للبحث عن الجئين، والقيام بتجميعهم ونقلهم إلى أماكن البالغات عن وجود الالجئين وا

 استقرار الالجئين.

ويختلف نشاط تجميع الالجئين واستقبالهم وتقديم الاحتياجات وإلاسعافات الضرورية بحسب منفذ الوصول 

 السابقة بشكل أساس ي علىكم( من الشواطئ اليمنية، حيث كان التركيز في السنوات  0233واملمتد على طول )
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 في مواقع مختلفة من  922طول )
ً
كم( من الشريط الساحلي ملنطقة شبوة حيث يبدأ الالجئين في النزول الحقا

الشريط الساحلي للمناطق ألاخرى مثل أبين، وعدن، وتعز، مما جعل عملية املراقبة والاستجابة لالحتياجات 

 الطارئة صعبة إلى حد بعيد.

هاجرين والالجئين على اليابسة بالقرب من منطقة بلحاف، أو بئر علي يتم استقبالهم ونقلهم إلى وعند نزول امل

الترانزيت املؤقت والذي تم إنشاؤه من قبل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي، وتم تشغيله من قبل جمعية التكافل 

جئين السامية لألمم املتحدة لشؤون الال (، وذلك قبل التوجه إلى مركز الاستقبال التابع للمفوضية lviii) إلانساني

 دقيقة بالسيارة(. 22بمنطقة ميفعة والتي تبعد عن منطقة بئر علي بمسافة زمنية قدرها )

وتهدف عملية التجميع إلى إنقاذ الالجئين من أي مخاطر محتملة سواء كانت بسبب محاولة الوصول إلى 

 الاعتداء على إلاناث ويهدف (، أو بسبب الخوف من الاعتداء عليهم ممlix) السواحل
ً
ن ال ضمائر لهم خصوصا

 لتجميعهم في أماكن إيواء أولية؛ لإلقامة 
ً
 إلى تقديم الغذاء الالزم لهم، واملساعدات الطبية، وذلك تمهيدا

ً
أيضا

من و  بها ملدة ال تتجاوز ألاسبوع لغرض الاعتناء بهم نتيجة ملا تعرضوا له خالل رحلتهم من ألاعباء والتعب واملرض،

 (.lxثم يتم إرسالهم إلى أماكن الاستقرار الدائم املعدة لذلك)

وبمجرد عبور الالجئين منافذ الدخول واملمتدة على طول شواطئ البحر ألاحمر والبحر العربي وخليج عدن تبدأ 

 مرحلة استقبال الالجئين على ألاراض ي اليمنية.

الالجئين مركز استقبال آخر بمنطقة )أحور( على شاطئ ولقد أنشأت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

 أبين لالستجابة واستقبال الواصلين وتقديم الخدمات على طول ساحل أبين.

وكذا الواصلين إلى منطقة ذباب واملخا الواقعين على البحر ألاحمر، حيث تتوفر الاستجابة هناك ويتم تجميعهم 

لالجئين، ولدى قوات خفر السواحل اليمنية تواجد نسبي في منطقة ونقلهم إلى مراكز الاستقبال في مخيم خرز 

 نقطة يستخدمها الالجئون لدخول ألاراض ي 
ً
بئر علي الواقعة على بحر العرب لحماية شركة الغاز، وهي أيضا

اليمنية، وهي في ذات الوقت تعد نقطة استقبال من قبل قوات خفر السواحل التي تقوم بدور إلانقاذ والاستجابة 

 لالجئين فيها.

كما تقوم قوات خفر السواحل بتأمين وصول القادمين إلى السواحل اليمنية وبمساعدة منظمات وجمعيات 

خيرية شركاء املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين في إنزال الدوريات واملساعدة في عملية البحث 

قل الالجئين وكذا تشكيل فرق متجولة على طول وإلانقاذ عند حدوث كوارث بحرية للقوارب التي تقوم بن

 من مركز أحور ومن lxiالشاطئ)
ً
 انطالقا

ً
 إلى منطقة النشيمة غربا

ً
(، بحيث تم تغطية املناطق من شقرة شرقا

 
ً
 إلى املهرة شرقا

ً
 من مركز كيده ومن بئر علي غربا

ً
، ويغطي انطالقا

ً
 إلى منطقة بئر علي شرقا

ً
منطقة النشيمة غربا

(، في الوقت الذي lxiiها كل وسائل الحماية لالجئين، ومهمة هذه الدوريات البحث واستقبال الواصلين)وموفرة في
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تقوم بدور إلابالغ والتواصل سواء ملكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة وللمنظمات أو الجمعيات املشاركة في 

 الجئ، 233إلى  233ي لعدد قد يصل من وتتم تغطية إنزال الالجئين بشكل يوم عمليات الاستقبال والاستجابة،

وفي كل مركز استقبال أو عبور تقوم فرق الاستقبال أو إلاجابة بإعطاء الواصلين الجدد العالج الطبي الالزم واملاء 

 (lxiiiوالغذاء وتوفير الراحة التامة لهم بعد الجهد املبذول طوال فترة الرحلة عبر البحر لعدة أيام)

 استقرار الالجئين في اليمنأماكن :  الفرع الثاني

ضحت املفوضية السامية لشؤون الالجئين أن عدد املهاجرين والالجئين الذين قدموا من دول القرن ألافريقي أو 

 و 23م بلغ 0390م وحتى 0390إلى السواحل اليمنية منذ مطلع 
ً
الجئ ومهاجر، وأوضحت أن إجمالي  021ألفا

الجئ ومهاجر، الفتة إلى أن هؤالء  292ألف و 22م بلغ 0390صف ألاول الواصلين إلى ألاراض ي اليمنية خالل الن

( صوماليين، %92أي بنسبة ) 2.221( أثيوبي، و %22أي بنسبة ) 02.202املهاجرين والالجئين يتوزعون بواقع 

ى إل من السودان، وأفادت بأن معظم هؤالء الالجئين واملهاجرين الواصلين 0جيبوتي، و 90و إرتيري  92إلى جانب 

م وصلوا خالل شهري فبراير ومارس وذلك عبر البحر ألاحمر إضافة إلى 0390اليمن في النصف ألاول من العام 

 الجئ سوري.  233

ألف الجئ.  022وبذلك يكون إجمالي الالجئين حسب إحصائية املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين 

(lxiv ) 

 جئين ال تتفق مع إحصائية املفوضية وتشير إلى أن عدد الالجئين واملهاجرينبينما السلطات اليمنية املعنية بالال 

غير الشرعيين من الصوماليين وألاثيوبيين والعراقيين والسوريين تقدر بمليون وثالثمائة وخمسة وسبعون ألف، 

ن ال جئيوذلك ألن إحصائية املفوضية تعتمد على ألاعداد الذي تم تسجيلهم فقط مع العلم بأن أغلب الال 

 (lxvيفضلون التسجيل وال يمرون عبر مراكز التسجيل )

وعليه فإن هؤالء الالجئين يتوزعون على مخيمات اللجوء في املحافظات ومنهم في املدن الحضرية ونوضحها 

 في التالي:

تاريخية السياسية والهي إحدى مكونات التقسيم إلاداري للجمهورية اليمنية، وتعتبر العاصمة -العاصمة: أوال: أمانة 

نتائج  نها حسب آخرالها، وتحتل املرتبة الثالثة بين املدن اليمنية من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سك

( من إجمالي سكان الجمهورية اليمنية، %2.1نها ما نسبته )ا( نسمة، ويشكل سك9،222،202للتعداد السكاني )

كم( فوق سطح البحر، 0033ريات، وتقع على ارتفاع يصل إلى )( موزعة على عشر مدي0كم 013وتبلغ مساحتها )

 (، وحي البليلي،22ويتركز الالجئين في أمانة العاصمة بشكل كثيف في مناطق سكنية عدة أهمها حي الصافية وحي )

 (. lxviوحي السنينة، وبيت بوس، والخفجي، وحي سعوان، وحي شمالن)
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الجئ متوزع على هذه املناطق، ويعمل أغلب هؤالء في تنظيف ( ألف 02ويتواجد في أمانة العاصمة أكثر من )

السيارات وفي شركات النظافة في القطاع الخاص، والقلة يحترفون التسّول، والنساء عامالت في املنازل، ومربيات 

 في دور الحضانة.

: محافظة 
ً
ذ ة، وتعد أهم منفتعتبر محافظة عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية للجمهورية اليمني- عدن:ثانيا

(، ومقسمة على ثمان 0كم 223بحري لليمن على بحر العرب واملحيط الهندي، وتبلغ مساحتها إلاجمالية )

(، ويتركز lxvii( نسمة)221،291نها بحسب نتائج آخر تعداد سكاني لليمن بحوالي )امديريات، ويقدر سك

عد )البساتين، ومديرية دار سعد، ومديرية املعال( وتالوافدون في هذه املحافظة بشكل كثيف في ثالث مناطق هي 

( الجئ مسجلين لدى مركز 22،033منطقة البساتين، أكبر تجمع سكاني لالجئين الصوماليين، حيث يوجد )

التسجيل في املنطقة والقادمين من مركز الاستقبال في ميفعة، وأحور، ويعمل بعض منهم في السمكرة، وتنظيف 

(، lxviiiت املراكز التجارية، والسوبر ماركت، وعامالت في املنازل واملكاتب بالنسبة للنساء)السيارات، وفي خدما

وتعتبر منطقة البساتين من أفقر املناطق املوجودة في محافظة عدن، وتعد من املناطق العشوائية فيها، ويتألف 

قص الخدمات ألاساسية نها من )الصوماليين، والعائدين بعد حرب الخليج(، وتعاني هذه املنطقة من ناسك

 في 
ً
ألاولية بشكل كبير، وينتشر فيها الفقر وتفتقر إلى املشاريع التنموية، وال يوجد بها سوى خدمات بسيطة جدا

 (.lxixالجانب الصحي والجانب الاجتماعي)

ففي الجانب الصحي توجد غرفة صغيرة ومتواضعة تسمى "عيادة"، ويوجد مركز خاص باألمومة والطفولة تقوم 

ارته جمعية إلاصالح الاجتماعية الخيرية بالتعاون مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، بإد

 للمبنى الصغير الذي الاوتقوم الحكومة بتوفير اللقاحات وخدمات تنظيم ألاسرة، وأما العيادة ف
ً
 توائمي نه نظرا

أن تلبي  ال تستطيع فإنهاالكادر العامل في العيادة وحجم الالجئين الكبير، وعدم وجود العالجات الكافية، وقلة 

حاجات الالجئين في املجال الصحي، وهو ما يدفعنا للمناداة بضرورة بناء مركز صحي متكامل تتوفر فيه جميع 

 الاحتياجات الصحية لساكني هذه املنطقة آلاهلة بالعدد الكبير من الالجئين.

م بعد تزايد الوافدين 9112تماعي في منطقة البساتين أنش ئ في عام نه يوجد مركز اجاوفي املجال الاجتماعي ف

 الالجئين إلى مدينة عدن.

ويتمثل نشاط املركز في كّلٍ من الحضانة وبرامج التغذية لألطفال، وكذا برامج التغذية املدرسية، وقد تم تطوير 

اركة الاجتماعية واملبادرة الذاتية م، والذي يهدف بدوره إلى رفع مستوى املش0330هذا املركز في سبتمبر عام 

وتقرير البناء املؤسس ي وتقوية املهارات املهنية ورفع مستوى الوعي املتعلق بفيروس ومرض نقص املناعة 

املكتسبة )إلايدز( بين أوساط الشباب والشابات، ويهدف بصفة عامة إلى رفع مستوى دخل ألاسرة في املنطقة 

 من خالل تنفي
ً
 ذ النشاطات الاجتماعية والتعليمية واملهنية.ومساندتهم معيشيا
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هذا من أهم متطلبات منطقة البساتين والتي قدمت إلى اللجنة الفنية املنبثقة عن اللجنة الوطنية والتي زارت 

 (:lxxمنطقة البساتين والتقت بالالجئين هناك، وما رأته اللجنة من مقترحات كالتالي)

كز جديدة خارج املحافظة نموذجية تتوفر فيها الخدمات طلب التوسع في املستقبل الستحداث مرا -

.
ً
 ألاساسية ليتم نقل الالجئين إليها مستقبال

 توفير مأذون شرعي رسمي من قبل الجهات املعنية يتولى كتابة عقود الزواج والنظر في القضايا الشرعية. -

 نوية العامة.ضرورة توفير الخدمات الصحية على الوجه ألاكمل وكذا التعليم ما بعد الثا -

 إنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل من خالل عملية التدريب والتأهيل. -

 توسيع دائرة منح القروض الصغيرة لألسرة الفقيرة. -

 تحسين الوضع البيئي في املنطقة. -

 لزيادة أعمال العنف والجريمة  -
ً
 وتعاطي املخدرات والسرقات. وإلاتجارتقرير دور ألامن في املنطقة نظرا

 املطالبة بتجديد بطائق اللجوء وتركيب كاميرات داخل وخارج املركز. -

 فتح باب مستقل للمركز خاص باملوظفين فقط. -

 توفير سيارة نقل للمركز. -

: محافظة
ً
( تتوزع على 0كم 93،332تقع محافظة تعز إلى الجنوب من العاصمة صنعاء وتبلغ مساحتها ) -تعز: ثالثا

 لنتائج آخر تعداد سكاني لليمن، حيث يبلغ عدد ثالثة عشر مديرية، وتحتل 
ً
املرتبة ألاولى في عدد السكان وفقا

 (.lxxi( من إجمالي عدد سكان الجمهورية اليمنية)%90.92( نسمة، أو ما يشكل نسبته )0،010،202السكان )

، وحي هر ويتوزع الالجئين ألافارقة بمختلف أحياء ومناطق املحافظة باألخص في ثالث مناطق هي )حي عصيف

د حيث يتراوح عد –باب املندب  –كالبه، وبئر باشا(، ويوجد بمحافظة تعز مركز استقبال مؤقت في ذباب 

( الجئ، ويهتم هذا املركز بعملية إلانقاذ والتجميع للواصلين من 933-23الواصلين إليه بشكل يومي بين )

لى ر الدوريات التي تقوم بها أطقم إلاسعاف، ويتو السواحل القريبة من املركز بحسب ما يرد إليهم من بالغات أو عب

إيواء مؤقت للواصلين وتقديم وجبات خفيفة وخدمات طبية إسعافيه أولية، ومن ثم يقوم بنقل الالجئين 

 (.lxxiiوألاطفال والنساء إلى املخيم الدائم مخيم )خرز()

ط نظام نزحوا إلى اليمن عند سقو  كما أن مخيم نجد قصيم بمحافظة تعز قد استقبل الالجئين ألاثيوبيين الذين

 من  202م وكان عددهم )9119منجستوهيال مريم عام 
ً
الجئ( في هذا املخيم، إال أنه تم إغالقه بعد خلوه تماما

نهم، والبعض آلاخر تم إعادة توطينه في دول أخرى، بينما ال يزال أعداد منهم االالجئين حيث عاد بعضهم إلى أوط

 (.lxxiii)يعيشون في أماكن متفرقة
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: محافظة 
ً
تقع محافظة الحديدة على ساحل البحر ألاحمر وتسمى بعروس البحر وتبلغ مساحتها - الحديدة:رابعا

( نسمة ويشكل ما 0،922،220نها )اويبلغ عدد سك ،( موزعة على ستة وعشرين مديرية0كم 992،920حوالي )

لثانية من حيث عدد السكان بعد محافظة ( من إجمالي سكان الجمهورية اليمنية، وتحتل املرتبة ا%99نسبته )

 (. lxxivتعز)

نه بمركز املدينة، إضافة إلى مخيم الخوخة والواقع اويتركز الالجئون في محافظة الحديدة في حي غليل والسلخ

جنوب محافظة الحديدة، والذي استقبل الالجئين إلاريتريين من النازحين أواخر الستينات، وأوائل السبعينات 

 (.lxxvاض ي ومازال يستقبل الالجئين إلى يومنا هذا)من القرن امل

: محافظة 
ً
كم( إلى  022تقع محافظة شبوة في جنوب الجمهورية اليمنية إلى الشرق من عدن بحوالي )- شبوة:خامسا

( مقسمة 0كم 20،222كم(، وتعتبر املحافظة الثالثة من حيث املساحة حيث تبلغ ) 033الغرب من املكال بحوالي )

 لنتائج آخر تعداد سكاني للجمهورية اليمنية )امديرية، ويبلغ عدد سك( 92إلى )
ً
 (.lxxvi( نسمة)223،223نها وفقا

م ملواجهة التدفق 9112( والذي أنش ئ في عام MRCويوجد في هذه املحافظة مركز استقبال وإيواء بمنطقة ميفعة )

كم( ويقع على  02شاطئ البحر حوالي )الكبير لالجئين باملنطقة املحيطة بمديرية ميفعة حيث يبعد املركز عن 

(، ويحتوي على مساكن مؤقتة للواصلين الجدد، وبه عيادة صغيرة ومكاتب تتبع 0متر 90،333مسافة تقدر بـ)

( الجئ في آٍن واحد، وتقوم منظمة 233املنظمات الدولية العاملة في هذا املركز، ويتسع مركز ميفعة الستقبال )

 منضمتين دوليتين وهما )املجلس التكافل إلانساني بإدارة ه
ً
ذا املركز منذ إنشائه حتى آلان وانضمت مؤخرا

( والتي تقوم ببحث النواحي  Intersos( ومهمته عملية التسجيل للواصلين الجدد ومنظمة )إنتروسوسالدنماركي

توفير ي تقوم بالاجتماعية لدى الواصلين الجدد، وبقية خدمات املركز تقوم بها منظمة التكامل إلانساني الت

 متطلبات السكن داخل املركز والتغذية والخدمات الصحية.

عملية التسجيل داخل املركز، ومن ثم يتم نقل  إلكمالويمكث الالجئون داخل املركز ما بين يوم إلى ثالثة أيام 

، و  233من يرغب منهم إلى مخيم )خرز( محافظة لحج، لإليواء الدائم، والذي يبعد عنه )
ً
البقية ينطلقون كم( غربا

 إلى املناطق الحضرية بالوثائق التي يحملونها من املركز.

: محافظة 
ً
تقع محافظة حضرموت على ساحل البحر العربي، وتعد أكبر محافظات الجمهورية -حضرموت:سادسا

( من إجمالي مساحة الجمهورية اليمنية بمساحة تقدر بحوالي %02اليمنية من حيث املساحة، حيث تحتل )

 لنتائج آخر تعداد سكاني للجمهورية اليمنيةا( تتوزع على ثالثين مديرية، ويبلغ عدد سك0كم910،300)
ً
 نها وفقا

 ( نسمة.9،320،222)
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ولدى محافظة حضرموت مركز استقبال في املكال ومقره قسم شرطة ديس، واملسجلين في محافظة حضرموت 

)الكول، فوه، جولة شفاعة، املكال القديمة، جولة  الجئ( يتوزعون على أحياء 2223م )0390بلغ حتى عام 

 (.lxxviiرفاه( ) الرماية، سيئون،

ويالحظ على أن الالجئين في محافظة حضرموت يعانون من تردي الوضع الصحي في أوساط الالجئين، حيث تعاني 

تجابة اسبعض النساء الالجئات من أمراض نفسية وحاالت اغتصاب لألطفال، ولم يتلقوا العالج، وتأخر في 

املفوضية لحاالت الوالدة؛ بسبب طول إلاجراءات وذلك الرتباط النظام الصحي عبر مكتب املفوضية بعدن، 

 والذي بدوره يتم التنسيق مع مستشفى ابن سيناء بحضرموت.

وص ي بضرورة إيجاد نظام صحي خاص بمحافظة حضرموت يقوم باالهتمام وتوفير العالج ن الى أن دفعناوهو ما 

 من  الالزم
ً
 للضرورة املرضية التي تستدعي السرعة في إلاجراءات بدال

ً
للعدد الكبير من الالجئين باملحافظة نظرا

 الانتظار للبت في طلب املوافقة العالجية من محافظة عدن.

: محافظة 
ً
تعداد  نها حسب آخراتقع محافظة لحج في الجنوب الغربي للجمهورية اليمنية ويبلغ عدد سك-لحج: سابعا

( من إجمالي سكان الجمهورية %2،0( نسمة، ويشكل ما نسبته )200،212سكاني للجمهورية اليمنية بحوالي )

، ويتوزع سك
ً
 (.lxxviii( )0كم 90،222( مديرية، وتبلغ مساحتها بحوالي )92نها على )االيمنية تقريبا

ون أبشع ئين والذين يمارسويتوزع الالجئون في منطقة طور الباحة، حيث ينتشر فيها تواجد كبير ملهربي الالج

الجرائم ضد الالجئين في أحواش خاصة تابعة لهم، فيتم حجز الالجئين الذين لم يدفعوا املال مقابل تهريبهم حتى 

يتم دفع مبالغ كبيرة لهم من قبل أهاليهم العاملين في السعودية أو اليمن، بعد الاتصال بهم وتحويلها عبر محالت 

عدن، وبعد أخذ الحوالات يتم إلافراج عنهم، ومن لم يدفع فأنه قد يتعرض للتعذيب  الصرافة في طور الباحة أو

 (.lxxixالذي قد يصل إلى حد املوت)

كم(  902كما يتوزع الالجئون في مخيم خرز والذي يقع في مدينة املضاربة غرب محافظة عدن، ويبعد عنها )

 (.0كم 9.2وتصل مساحته إلى )

جئين الصوماليين وغير الصوماليين، حيث كانت إحصائية املسجلين من واقع ويعد مخيم خرز مكان تجميع الال 

ذكور(  2122إناث(، و) 0032الجئ( عدد ) 92،920بيانات مركز التسجيل في املخيم واملقيمين فيه بشكل دائم )

 آلخر  023الجئ صومالي(، و) 92،220بينهم )
ً
إحصائية الجئ وطالب لجوء أثيوبي من قومية ألاورمو( وذلك وفقا

م، وعدد الواصلين إلى املخيم 0390( من يناير وحتى إبريل 922م، وعدد املواليد )0390داخل املركز في أول العام 

 (.lxxxأثيوبي من قومية ألاورمو غير مسجلين() 022الجئ صومالي،  9912)
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هي و ويعتبر مخيم خرز املركز النموذجي ألاول في الجمهورية اليمنية وذلك لتوافر جميع الخدمات ألاساسية 

(lxxxi:) 

( منزل صغير عبارة 02-02( وحدة سكنية كل وحدة تتكون من )22الوحدات السكنية: املخيم عبارة عن ) -

 عن غرفة وحمام.

 خمسة أطباء في تخصصات باطنية وأطفال ووالدةاملجال الصحي: يوجد في املخيم مركز صحي يتواجد فيه  -

ونفسية، وفي حالة الطوارئ يتم تحويل املريض مستشفى ابن خلدون في لحج، أو املستشفى الجمهوري في 

 عدن.

وات ويستفيد  ( كيلو23-923-023مشروع الكهرباء: يوجد مشروع كهرباء مكون من ثالثة مولدات بطاقة ) -

 رى املجاورة.منه كل املخيم إضافة إلى الق

مشروع املياه: مكون من بئرين ارتوازية ملياه الشرب تغطي احتياجات املخيم وبعض القرى املجاورة  -

 للمخيم.

( من البيارات لتصريف الصرف الصحي وهي بسبب 033مجال الصرف الصحي: تم عمل عدد ما يقارب ) -

 إنشاء صرف صحي رئيسية.

 أبناء املنطقة وتدرس مرحلة مجال التعليم: تم إنشاء مدرستين تدرس امل -
ً
نهج اليمني ويستفيد منها أيضا

التعليم ألاساس ي فقط، ويواصل الطالب دراسته في املدارس اليمنية ألاقرب إلى املخيم، ومدرسة تدرس 

املنهج الصومالي وتشرف عليها املنظمة السويدية، كما تقدم منح جامعية من الحكومة ألاملانية للدراسة 

 ليمنية.في الجامعات ا

مجال الغذاء: يقدم برنامج الغذاء العالمي مساعدات غذائية ولكن ليس لجميع ساكني املخيم حيث  -

( 
ً
جرام من العدس  9233جرام من السكر( و) 233كجرام من الدقيق( و) 90تخصص لكل شخص شهريا

 ع العلم بأنوالحبوب( وهي تقوم باعتماد عدد ما يقارب ألف الجئ فقط بحجة عدم تواجدهم باملخيم م

هؤالء يذهبون للبحث عن مصدر رزق ويعودون آخر النهار ألامر الذي يؤدي إلى أن تتوزع املساعدات 

الغذائية املصروفة للعدد املقرر من برنامج الغذاء العالمي على جميع الالجئين املوجودين باملخيم مما يعد 

 لهم.
ً
 غير كافيا

ألاساسية إال أنه في الحقيقة أن ما يقدم لهؤالء الالجئين ال يتناسب وبالرغم من كل ما ذكر من وجود الخدمات 

 مع تدفقاتهم املستمرة إلى هذا املخيم الذي يعد بمثابة مدينة سكنية لالجئين الواصلين إلى اليمن.

اه جلذا يرى الباحث أن على املجتمع الدولي واملنظمات الدولية والدول املانحة والداعمة الاطالع بمسؤوليتها ت

الالجئين في اليمن ومساعدة اليمن في تحسين أوضاع الالجئين ومشاركتها في تحمل هذا العبء إلانساني، وعدم 
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ترك الجمهورية اليمنية بقدراتها الضئيلة في تحمل كل مسؤولياتهم والتي ال تستطيع أن توفر لهم الحد ألادنى من 

 مع وجود املشاريع الداعمة في اليمن فأنه يالحظ مع مروراملعيشة كونها تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة، حتى 

 حتى يصبح غير كاٍف للعدد املطلوب.
ً
 فشيئا

ً
 الوقت أنه يقل الدعم شيئا

كما يالحظ على مخيم خرز بالرغم من توفر الخدمات ألاساسية إال أنه يشهد عمليات فرار دائمة من داخل 

صحراوية وبسبب أن املخيم عبارة عن منطقة مفتوحة ال يوجد  املخيم بسبب شدة حرارة املخيم، كونه في منطقة

 بها أسوار أو نقاط ملراقبة الدخول والخروج.

 في هروب الالجئين من مخيم خرز إلى أماكن أخرى 
ً
كما أن عدم كفاية املساعدات الغذائية هي ألاخرى كانت سببا

 منها منطقة البساتين بعدن. 

 :
ً
محافظة من الشرق في الجمهورية اليمنية وتأتي ثاني أكبر املحافظات بعد  هي أقص ى-محافظة املهرة: ثامنا

( وهي تعد أقل محافظة في عدد السكان إذ تبلغ %3.2نها ما نسبته )احضرموت من حيث املساحة، ويشكل سك

موزعة على تسع  (lxxxii( )0كم 22،012( نسمة، وتبلغ مساحتها حوالي )22،212حسب آخر تعداد سكاني )

 (.lxxxiii) مديريات

(، حيث بلغ عدد املسجلين حتى lxxxiv) ويتواجد الالجئين في منطقة واحد هي منطقة الغيضة عاصمة املحافظة

 (.lxxxv) الجئ( على مستوى املحافظة 0029م )0390يونيو 

  قائمة املراجع :   

تقرير فريق العمل الخاص بالهجرة المختلطة بالصومال بعنوان الهجرة المختلطة من خالل الصومال عبر  .5
 5م ، ص5554خليج عدن، ابريل 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، الفريق المعني بالهجرة المختلطة في اليمن، أكتوبر ) .5
 4م، ص5555

 م55/4/5555مهيب زوري، رحالت الموت الصومالي إلى اليمن، المصدر اون الين، بتاريخ  .4
االبعاد األمنية للهجرة الوافدة، دراسة تطبيقية على يحيى على حسن الصرابي، المشروعية القانونية،  .3

 م.5554الجمهورية اليمنية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى ،

تقرير حول الزيارة الميدانية للجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لشؤون الالجئين الى المحافظات في  .4
 55م، ص5554يونيو  54

، 445بعنوان تعز عاصمة التهريب في اليمن، منشور في صحيفة الشرق، العدد  انظر في ذلك مقال .4
 م45/55/5555تاريخ 

فتحي الطعامي مقال بعنوان "امن الحديدة في مواجهة عصابات تهريب الحشيش والمخدرات والسالح "،  .4
 م54/55/5555اخبار اليوم، تصدر عن مؤسسة شموع للصحافة واالعالن، ايمن، األربعاء 

 .553حيى علي حسن الصرابي، مرجع سابق، صد ي .4
عقيد د دمحم علي العزير، مدير مكتب شؤون الالجئين بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، بحث غير  .4

 منشور بعنوان "الالجئون في اليمن"
 ارقام وحقائق، المركز الوطني للمعلومات، رئاسة الجمهورية   .55
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اية ليمنية، اآلليات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في سبيل حمتقرير عن أوضاع الالجئين في الجمهورية ا .55
 ،م5554الالجئين وتقديم الخدمات اإلنسانية الالزمة والضرورية لهم، يونيو 

 مرجع سابق. أرقام وحقائق، .55

 .544د/ يحيى علي حسن الصرابي، مرجع سابق، ص .54

ختلطة من خالل الصومال وعبر خليج تقرير فريق العل الخاص بالهجرة المختلطة بعنوان: )الهجرة الم .53
 .55م، ص5554عدن( أبريل 

انظر في ذلك المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، تحليل الثغرات المتعلقة بحماية الالجئين  .54
 .54وملتمسي اللجوء في اليمن، ص

مني اسات والبحوث اليد/ دمحم مرغم، حقوق الالجئين في التشريعات اليمنية، دراسات يمنية، مركز الدر  .54
 .45م، ص5553، 43)الزهرة للطباعة والنشر( العدد 

ورقة عمل الجمهورية اليمنية حول اللجوء في اليمن، المؤتمر اإلقليمي حول اللجوء من القرن اإلفريقي إلى  .54
 م.5554الجمهورية اليمنية المنعقد في صنعاء، نوفمبر 

متاح  احل،السدوريات  ،ية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالمفوضية السام الخيرية، مشروعجمعية لتكافل  .54
 www.shsyemenعلى اإلنترنت 

المختلطة من خالل الصومال وعبر خليج  جرة)الهبعنوان المختلطة  الهجرةفريق العمل الخاص ب تقرير .54
 .12ص ،مرجع سابق ،عدن(

 م.5554المتحدة لشؤون الالجئين، سجل الوقائع، اليمن، يونيو ويوليو )المفوضية السامية لألمم  .55

ورقة عمل، مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، والمقدم إلى المؤتمر اإلقليمي، حول اللجوء والهجرة من  .55
 .4م، ص5554القرن األفريقي إلى اليمن، 

 .544د/ يحيى علي الصرابي، مرجع سابق، ص .55

 ق.مرجع سابوحقائق، أرقام  .54

تقرير اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية حول الزيارة الميدانية إلى المحافظات برئاسة السفير/حماد  .53
 .4م، ص54/5554هللا دحان، ومشاركة مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، من الفترة  عبد

سفير/حماد ة إلى المحافظات برئاسة التقرير اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية حول الزيارة الميداني .54
 .55ص  م،54/5554هللا دحان، ومشاركة مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، من الفترة  عبد

تقرير حول الزيارة الميدانية للجنة الفنية لشؤون الالجئين للمحافظات ومشاركة مفوضية شؤون الالجئين،  .54
 .4مرجع سابق، ص

 .مرجع سابقأرقام وحقائق،  .54

تقرير حول الزيارة الميدانية للجنة الفنية لشؤون الالجئين للمحافظات ومشاركة مفوضية شؤون الالجئين،  .54
 .55مرجع سابق، ص

تقرير عن أوضاع الالجئين في الجمهورية اليمنية )اآلليات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في سبيل حماية  .54
م، 5553والضرورية لهم( صادر عن وزارة حقوق اإلنسان يوليو الالجئين وتقديم الخدمات اإلنسانية الالزمة 

 .4ص

 مرجع سابق أرقام وحقائق، .45

 .545د/ يحيى علي حسن الصراري، مرجع سابق، ص .45

 .، مرجع سابقالوطني للمعلومات، رئاسة الجمهورية المركزأرقام وحقائق،  .45

ئين، للمحافظات ومشاركة مفوضية شؤون الالجتقرير حول الزيارة الميدانية للجنة الفنية لشؤون الالجئين  .44
 .5مرجع سابق، ص

 مرجع سابق. ارقام وحقائق، .43

ظر في ذلك تقرير بعنوان: )جرائم ضد اإلنسانية بحق الالجئين األفارقة في طور الباحة( صادر عن ان .44
 م.4/4/5555جريدة أخبار اليوم التابعة لمؤسسة شموع للصحافة واإلعالم بتاريخ 

http://www.shsyemen/
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 بموقع ،اإلنترنتعلى مقال بعنوان: جهود اليمن في استقبال الالجئين األفارقة، منشور انظر في ذلك  .44
 .http://www.hadhramautnews.net   .م4/4/5554حضرموت نيوز بتاريخ 

حج الميداني إلى محافظتي عدن ولتقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب حول نزولها  .44
 .4م، ص53/4/5555( بتاريخ 5لتفقد أوضاع الالجئين، تقرير رقم )

 مرجع سابق. ،ارقام وحقائق .44

 مديريات )شحن، حات، حوف، الغيضة، منصر، المسيلة، سيحوت، قشن، حصوين(. .44

 .543د/ يحيى علي حسن الصرابي، مرجع سابق، ص .35

، الفنية لشؤون الالجئين في المحافظات بمشاركة مفوضية شؤون الالجئين تقرير حول الزيارة الميدانية للجنة .35
 .5ص
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وريدة إفتيسانط.د.    

التخصص: عقود  - سنة ثانية دكتوراهطالبة دكتوراه 

البريد   -26البليدة- جامعة لونيس ي علي - ومسؤولية

 eo.iftissen@univ-blida2الالكتروني:

 (واملأمول  الواقع بين)21كوفيد جائحة ظل في املوت قوارب الهجرة: خطاب)
 

 :امللخص
 

لقد أصبحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية من املواضيع الشائكة في العالم، حيث تنامت هذه الظاهرة بشكل كبير 

ية فكرية...؛ غير أنه في آلاونة ألاخيرة قد شهدت انخفاضا اجتماع ةقتصاديالافي العقود املاضية ألسباب 

في رسم املنحى التنازلي لظاهرة الهجرة غير  91محسوسا بسبب ألازمة الصحية العاملية. لقد ساهم وباء كوفيد

الشرعية من خالل التدابير الوقائية الاحترازية املتخذة لغرض التخفيف من الجائحة من جهة، وبالتالي تراجع 

 دالت الهجرة غير الشرعية من جهة أخرى. مع

املستجد على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خالل  91تهدف الورقة البحثية نحو دراسة تأثير فيروس كوفيد

التطرق إلى مظاهر التأثير، وكذا تداعيات الفيروس على املهاجرين غير الشرعيين، ثم آليات مكافحة الظاهرة 

 حاليا ومستقبال.

 الاستقرار، ألامن، 91املفتاحية: الهجرة، غير الشرعية، فيروس كوفيد الكلمات

   :ةنبذة تعريفية عن الباحث

 –ة بجاي –تخصص القانون الخاص بجامعة عبدالرحمان ميرة  –حصلت على  الليسانس من كلية الحقوق والعلوم السياسية 

فرع القانون بتخصص قانون خاص من جامعة عبدالرحمان  –م وحصلت على املاستر من كلية الحقوق والعلوم السياسية 0392

 طالبة دكتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسية 0303بجاية في ديسمبر -ميرة
ً
قسم العقود واملسؤولية بجامعة لونيس ي  –م وحاليا

ة الترقيم الدولي حول " مقومات دول لها العديد من املشاركات ومنها : املشاركة في الاستكتاب الجماعي ذو -الجزائر   -0البليدة -علي

املشاركة في امللتقى الوطني  - 0املشاركة في امللتقى الوطني الافتراض ي بعنوان " وسائل الدفع الالكتروني" بجامعة البليدة -القانون" 

لوطني الافتراض ي في امللتقى االجزائر إلى جانب املشاركة  –جامعة خنشنة  –الافتراض ي " ألاطر التشريعية ملكافحة الفساد في الجزائر 

 " حماية الطفل في القانون الجزائري " جامعة املسيلة بالجزائر 
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 املقدمة : 

 لدى الرأي العام العالمي وكذا الوطني ومن بين    
ً
تعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من املفاهيم ألاكثر شيوعا

  املصطلحات املميزة التي سيطرت على النقاشات ألاممية
ً
ي ف والعالقات الدولية. فبعدما كان العالم يأمل سابقا

رة غير ألاوضاع نظرا لتزايد وتيرة الهج فيه تغيرت؛ ليتصادم مع واقٍع آمنة بمجرد انتهاء الحرب الباردة خلق بيئٍة 

 
ً
ة وضمان حيامن جهة،  -توفير لقمة العيش-عن أدنى متطلبات الحياة  الشرعية بشكل كبير ومخيف بحثا

 ألامن والسالم من جهة أخرى.ا يسوده

لذي ، ا91يدالكوففي انتشار وباء  ةتمثلامل -سبوقةاملغير - يةصحية العاملالزمة ألا الوضع بظهور هذا وقد تزامن 

مّس وغير من موازين دول العالم املتقدمة واملتخلفة على حد السواء، وقد أثر ذلك وبشكل كبير على ظاهرة 

 ونة ألاخيرة.آلا  بذلك من القضايا الحساسة في فاضحتثل تهديد حقيقي ألمن الفرد الهجرة غير الشرعية التي تم

 91الهجرة غير الشرعية في ظل فيروس كوفيدتقييم ظاهرة 

  -بين الواقع واملأمول –

من خالل رصد املفاهيم التي يقوم عليها موضوع الهجرة غير الشرعية، وكذا إبراز آلاليات  ،تتجلى أهمية املوضوع

 
ً
لغرض املحافظة على ألامن والاستقرار وتوفير متطلبات الحياة،  التي وجب على الدولة الجزائرية اتخاذها تحقيقا

 من خالل بناء بيئة سليمة وآمنة  في جميع امليادين.

 مشكلة البحث:

 –العالم أضحى 
ً
 –والجزائر  -عموما

ً
يعيش في آلاونة ألاخيرة حالة غير مستقرة وغير آمنة، السيما على  -خصوصا

وما صاحبه من آثار سلبية في شتى القطاعات من خالل تدني   covid19مستوى قطاع الصحة )بظهور وباء

ألازمة الحالية، وغموض هذه الحالة وما زاد من تأزم الوضع وتفاقم ، الاجتماعي ...إلخ(كذا املستوى الاقتصادي و 

هو عدم وجود آليات ناجعة، أو دوافع واضحة كافية للتصدي ملختلف مخاطر ظاهرة الهجرة  -غير املسبوقة-

 غير الشرعية.

 محاولين بذلك إلاجابة على إعداد هذه الورقة البحثيةوعلى ضوء ما سلف ذكره أعاله؛ تدفعنا الضرورة نحو      

 ورية آلاتية:إلاشكالية املح

 على ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟ 21فيما تتمثل انعكاسات جائحة كوفيد

الوقوف على بعض التعاريف   خالل من وذلك على املنهج الوصفي، باالعتمادسيتم إلاجابة على إلاشكالية أعاله 

واملنهج الاستنباطي، من خالل الاعتماد  .91فيداصطالح الهجرة غير الشرعية، وكذا التعريف بجائحة كو  إليضاح
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، وكذا الوقوف حول 91على بعض الوثائق واملصادر املرتبطة بموضوع الهجرة غير الشرعية ووباء كوفيد

 الاحصائيات املسجلة من مصادٍر مختلفة حول الظاهرة قصد تقريب  واقع الهجرة غير الشرعية أكثر.

 وسنحاول إلاجابة على إلاشكالية السالفة الذكر معتمدين بذلك على الخطة الثنائية    

o 91املبحث ألاول: واقع الهجرة غير الشرعية في ظل جائحة كوفيد 

o املبحث الثاني: تداعيات الهجرة غير الشرعية وآليات مكافحتها 

 21واقع الهجرة غير الشرعية في ظل جائحة كوفيد: املبحث ألاول 

 لتعدد أسباب الظاهرة، وخطورة آثارها. غير أن ظهور 
ً
 نظرا

ً
إن واقع ومؤشرات الهجرة غير الشرعية ال يبشر خيرا

تها ال يخفى علينا آلاثار السلبية التي خلفف ،العالم في شتى املجاالت حمال في تغيير مقد ساهم  91وفيدجائحة ك

من  ...إلخ(تماعيةالاجلوطني، كثرة الوفيات، تدني ألاوضاع والتزال تخلفها في جميع املستويات )كركود الاقتصاد ا

ة تخفيض من وتيرة  تدفق الهجر الأنه من جهة أخرى ال يمكن لنا انكار الايجابيات التي حققتها أهمها إال ، جهة

غير الشرعية وتداعياتها. حيث ساهمت هذه ألازمة الصحية في تراجع نسبة الهجرة غير الشرعية على املستوى 

 إلى الا نظر بالعالمي وكذا الوطني ال
ً
 .حصائيات املسجلة مؤخرا

على ضوء ما سلف ذكره، سنخصص هذا الجزء الستعراض دوافع الهجرة غير الشرعية )املطلب ألاول(، ثم 

 على املهاجرين غير الشرعيين )املطلب الثاني(. 91التعرض إلى تأثير جائحة كوفيد

 الهجرة غير الشرعية املطلب ألاول: دوافع

طالح اصويعبر عنها بالعامية بمن أقدم املفاهيم التي استخدمها إلانسان  lxxxviيعد اصطالح الهجرة غير الشرعية

التطرق إلى ألاسباب والعوامل املساعدة في مدلول الفكرة يستدعي منا  حول الوقوف ، إال أن lxxxvii"الحرقة"

 بأكثر من الضعف خالل  انتشارها، السيما أمام التزايد املستمر للظاهرة
ً
في آلاونة ألاخيرة، حيث شهدت ارتفاعا

لتصل إلى ذروتها  0391إلى  0333، واستمرت في الارتفاع خالل املرحلة من 0333إلى عام 9123الفترة من عام

 .0391lxxxviiiمليون مهاجر في أواخر سنة  092وتشكل أكثر من

وافع التي حالت ودفعت املواطنين بسلوك مسلك وأمام هذه الاحصائيات وألارقام املخيفة، نتساءل عن الد

 الهجرة غير الشرعية. 

 الفرع ألاول: ألاسباب السياسية

 أسباب الهجرة غير الشرعية إلى انعدام الاستقرار، وألامن، وكثرة الحروب والنزاعات والصراعات 
ً
ترجع عموما

اك حقوق إلانسان،،، فكلها أسباب الداخلية، وكذا إلى غياب ألامن، وعدم تفعيل أسس الديمقراطية وانته



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  445  - 

 عن ألامن  -عامة-والعالمي  -خاصة-فرضت على املواطن الجزائري 
ً
اتباع الهجرة بطريقة غير شرعية بحثا

 والاستقرار. 

وتتمة لذلك، فقد رجحت أغلب الدول املستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين، أن الدول ألام يقع عليها عبىء تحمل 

وخروج املواطنين من أراضيها متجهين نحو الشمال بسب عجز مخططاتها واخفاق أنماط تزايد نسب الظاهرة 

ومشاريع التنمية املستدامة وقصورها في تحديث املجتمع وتأمين الحياة الكريمة ألبنائها كلها أسباب دفعت 

 . lxxxixتقرةاملواطنين إلى املخاطرة بحياتهم في عرض البحار واملحيطات آملين في ايجاد بيئة آمنة ومس

 الفرع الثاني: ألاسباب الاقتصادية

لقد شهد العالم تقسيمات عدة السيما من حيث درجات النمو والتطور فقسم إلى الدول املتقدمة )العالم 

 
ً
املتقدم أو دول الشمال( وأخرى نامية )العالم املتخلف أو دول الجنوب( وأمام تفاقم الفجوة بينهما، ولد تزايدا

 في 
ً
 عن الرفاهية وضمان مستقبل آمن ومستقر.وارتفاعا

ً
 وتيرة الهجرة غير الشرعية بشكل كثيف بحثا

وقد أكدت بعض الدراسات أن الدول إلافريقية تعد من الدول ألاكثر هشاشة وتدهورا في اقتصادياتها بسبب 

ت إلى ا عوامل أدتدهور القدرة الشرائية وتدني املداخيل، وظهور وانتشار ظاهرة الرسوب والفشل املدرس ي كله

 الهجرة بطريق غير قانوني.

 باالحصائيات التي قامت بها بعض الدول أن نسبة كبيرة من املواطنين يفضلون طريق الهجرة غير 
ً
وموازاة

الشرعية إلى الخارج من أجل تحسين مستواهم املعيش ي، حيث أكد أحد املهاجرين غير الشرعيين أن ارتفاع 

عقيد شروطها حتم عليه اللجوء إلى الطريق غير القانوني لتسوية أوضاعه تكاليف الهجرة القانونية وت

 الاقتصادية.

 الفرع الثالث: ألاسباب الاجتماعية

ال يمكن لنا حصر ألاسباب والعوامل الاجتماعية نظرا لتعددها؛ إال أننا نذكر أن ارتفاع النمو السكاني وعجز 

الكريم، وأمام تعدد ألازمات، كأزمة السكن الحادة الناتجة  الحكومات عن تلبية أدنى حاجات مواطنيها كالعيش

بسبب قلة املشاريع، وأزمة الشغل نتيجة ندرة الوظائف وعدم انعاش قطاع التعليم والتربية في جميع املستويات 

 كلها ساهمت في ارتفاع الظاهرة.

املواطن  العليا فكلها أدت ودفعت كذلك، ارتفاع معدالت البطالة السيما بالنسبة للفئة الحاصلة على الشهادات

إلى تنامي الشعور باالغتراب والانعزال في املشاركة الاجتماعية وبالتالي الهجرة إلى الخارج بحثا عن فرص العمل، 

 وتوفير مصدر الرزق. 
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 ومن بين ألاسباب الاجتماعية، نجد املشاكل ألاسرية تتصدر قائمة الدوافع الهجرة غير القانونية نتيجة عدم

تلبية الاحتياجات ألاسرية والاحتياجات امللحة كاملال لغرض الزواج، كذلك شحن الشباب السيما عبر وسائل 

    xc التواصل الاجتماعية الحديثة واشعارهم بقصص نجاح أقاربهم لتحفيزهم بالخروج.

 على ظاهرة الهجرة غير الشرعية 21تأثير جائحة كوفيداملطلب الثاني: 

تمثلت في فيروس  دول الاجتاحت معظم حيث  -سبوقةاملغير ب- وصفت أزمة صحية 0391سنة لقد شهد العالم 

وبشكل  ، وقد أثرالجزائر هااملستجد الذي ظهر ألول مرة في الصين ثم امتد إلى بقية دول العالم بما في 91فيدكو 

  xciكبير على وتيرة الهجرة غير الشرعية.

ي هففيروسات كورونا وهي ساللة واسعة قد تصيب إلانسان أو الحيوان  فيروس من، 91يقصد بجائحة كوفيد

 91فيروس سارس،،، وأخيرا تم التصريح بالنوع آلاخر واملتمثل في مرض كوفيد سفيروس مير  ،على عدة أنواع منها

مصاحبا بالحمى والعياء عادة الذي يكون ، فهو الفيروس 0303xcii من طرف منظمة الصحة العاملية سنة

لإلشارة إلى العام الذي اكتشف  91اقترانه ب ، وتمل وإضافة إلى املشاكل التنفسية تصل إلى حد الوفاةالسعا

جتاحت والتزال تجتاح ا xciiiفيه أول حالة اصابة بالفيروس في مدينة ووهان الذي تحول اليوم إلى جائحة

 .xcivالعالم

 
ً
على ظاهرة الهجرة  91ير فيروس كوفيدلذلك، تقتض ي منا الدراسة قبل الشروع في تحديد مظاهر تأث وتأسيسا

 أوال. وفيدغير الشرعية، وجوب الوقوف حول مفهوم جائحة ك

 على الصعيد الدولي على ظاهرة الهجرة غير الشرعية 21مظاهر تأثير كوفيدالفرع ألاول: 

 بالرجوع إلىسلبيات عديدة في جميع القطاعات وعلى املستوى الدولي، لكن   91لقد خلف فيروس كوفيد

 للهجرة،  الاحصائيات التي أعدتها املنظمة الدولية
ً
  فقد شهد العالم انخفاظا

ً
ن غير في نسبة املهاجري محسوسا

نجد أنها  0391بعام مقارنة  0303إلى سنة فبالعودة ، 91منذ تفش ي وباء كوفيد  يستوى العالماملالشرعيين على 

مما يبرر أن الجائحة التي يشهدها  %02إلى نسبةإجمالي عدد املهاجرين غير الشرعيين إلى أروبا  انخفضقد 

 .العالم قد ساهمت في شكل كبير في انخفاض حركة الهجرة غير الشرعية

لخطأ الشائع اوقد ميزت املنظمة الدولية للهجرة بين املصطلحات املتداولة حاليا، حيث لوحظ في آلاونة ألاخيرة  

في  91للداللة على العدوى ومرض كوفيد 91استخدام تسمية  فيروس كورونا وكوفيد بين عامة الناس من خالل 

 لوألاصح أن فيروس كورونا هي سالآِن واحِد؛ 
ً
 ة واسعة أو عائلة من الفيروسات، أما الوباء الذي يثير تخوفا وقلقا

 
ً
 xcv.0شديدة نوعأي فيروس كورونا املرتبط باملتالزمة التنفسية الحادة ال  sars-covid-2هو حاليا
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 على ظاهرة الهجرة غير الشرعية على الصعيد الوطني 21الفرع الثاني: مظاهر تأثير كوفيد

على ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر، السيما أنها تعد من أكثر الدول التي  91لقد أثرت جائحة كوفيد

" حراق 0120الجزائر الجديدة عن أكثر من "تسجل أعلى املعدالت في الهجرة غير الشرعية، حيث أعلنت جريدة 

 .0332سنويا، حسب الاحصائيات ألاخيرة لسنة 

وفي ذات السياق، قد أوضح ألامين الوطني املكلف بالجالية والعالقات الخارجية للرابطة الجزائرية للدفاع عن 

ير شرعية، وقد تم وصف " مهاجر جزائري بصفة غ2333حقوق إلانسان أن الدول ألاوروبية ترحل سنويا حوالي "

 الوضع من قبل الدولة الجزائرية بالحالة التي "تؤرق الحكومة".

ل الهجرة غير الشرعية عبر دتراجع معنجد أنه قد إلى ماي  0303الفترة املمتدة من شهر مارس وبالرجوع إلى 

زية، والاجراءات وكل هذا يرجع إلى التدابير الاحترا %23البحر ألابيض املتوسط حيث انخفضت إلى نسبة 

هاجرين غير ن استقبال املعفي غلق حدودها والكف  مثلةواملتاملستقبلة الوقائية التي اتخذتها شتى دول العالم 

 .xcviفقطتحقق في ظرف سنة  قدن، و يالشرعيين أو حتى الشرعي

فيروس  فيهاوفي هذا الصدد، قد نشر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مقاال بعنوان" خمسة طرق سيطر 

 .xcvii" من بينها توقف الهجرة غير الشرعية91كوفيد

يويا حالتي تعتبر مقصدا و   -خاصة-روبية و شكل رهيب في الدول ألا ، وب91الكوفيد نتشار وباء إن افصفوة القول، 

ين املهاجرين غير الشرعيقد ساهم في انخفاض معدل الهجرة غير الشرعية نتيجة تخوف  ،للهجرة غير الشرعية

 إلاصابة باملرض وبالتالي التراجع عن فكرة الهجرة.خطر من 

 : تداعيات الهجرة غير الشرعية وآليات مكافحتهااملبحث الثاني

، 91لقد تخلل العالم اليوم العديد من التغيرات في شتى ألانساق بسبب ظهور ألازمة الصحية العاملية كوفيد

خالل تدني معدالتها مقارنة بالسنوات السابقة؛ غير أن والذي أثر ايجابا على مسار الهجرة غير الشرعية من 

تداعيات الوباء لم تتوقف هنا فحسب، إنما سببت في خلق العديد من السلبيات ضد املهاجرين غير الشرعيين 

املتواجدين في الدول املستقبلة، كما أن الركود الاقتصادي وكذا ألامني قد خلف العديد من املشاكل وألاخطار 

 للمهاجرين غير الشرعيين.بالنسبة 

 21الهجرة غير الشرعية في ظل وباء كوفيد املطلب ألاول: تداعيات

تأثير عظيم على اقتصاد الدول مما خلف عدة مخاطر أمنية إقتصادية،  91أن لجائحة كوفيدمما ال ريب فيه 

مقبرة ببيض املتوسط صحية،،،إلخ. وبالنظر إلى خطورة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها حتى وصف البحر ألا 
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 الذكون ميللمهاجرين بدال من أن 
ً
  ا

ً
منا الضرورة الوقوف حول تداعيات ستدعي ، فتxcviiiلتالقي الحضارات آمنا

واجهة لغرض مالهجرة غير الشرعية في ظل ألازمة الصحية، واستنباط مختلف الحلول العملية الواجب اتخاذها 

للحد من تفاقم ألازمة وحماية  ايجاد استراتيجياتم خالل هذا الظرف الطارئ والاستثنائي وسد كل الثغرات 

 حقوق املهاجرين غير الشرعيين.

 التداعيات ألامنيةالفرع ألاول: 

 التخوف منمن جهة و  91صعبة؛ مواجهة أزمة كوفيدأزمة حقيقية أمام تحقيق مهام جد العالم اليوم  يشهد

 تخوف بلدان العالم منازدياد من جهة أخرى السيما أمام في الحاالت العادية تزايد نسبة الهجرة غير الشرعية 

ا نقل كذو  لتحقيق أطماعهم وأهدافهم تسلل عناصر ارهابية الذين يستغلون ازدياد املهاجرين غير الشرعيين

الحروب والنزاعات للدول املستقبلة، وظهور صراعات بينهم وبين السكان ألاصليين مما يؤدي إلى تهديم ركن 

 لداخلي.الاستقرار ا

 بظاهرتي إلارهاب 
ً
 وثيقا

ً
وعليه، ففيما يخص آلاثار ألامنية لظاهرة الهجرة غير الشرعية فهي مرتبطة ارتباطا

والجريمة املنظمة، من خالل استغالل الجماعات إلارهابية ألاوضاع الصعبة التي يعيشها املهاجرين غير 

وإغرائهم للجماعات إلارهابية من خالل نشر  الشرعيين، فتعمل على زرع عمالء مقابل تجنيدهم في صفوفهم

أفكار متطرفة بينهم وتواطئ حركات قوات ألامن وكذا ارتكاب ألاعمال الاجرامية املهددة ألمن الدول املستقبلة مع 

 لعدم حيازتهم للوثائق 
ً
التزامن بصعوبة التعرف عليهم من طرف ألاجهزة ألامنية إلثبات شخصيتهم نظرا

 .xcixالقانونية

 التداعيات الصحية:ع الثاني: الفر  

الدول عجز تداعيات خطيرة على مستوى قطاع الصحة، من خالل  "91كوفيد" لقد خلفت ألازمة الصحية

عليهم بسبب حة لجائل  ، مما يبرر التأثير السلبيعن توفير الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعييناملستقبلة 

 بعدم فقدانهم ألعمالهم التي تتسم 
ً
 .cالثباتعموما

 الكثير من املشكالت واملعوقات في البلدان املستقبلة نظيواجهون ن غير الشرعيين ياملهاجر  وعلى العموم، فإن 
ً
 را

من خالل ايجاد أنفسهم أمام أزمة جديدة  91الكوفيد ءوباخلفها للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي 

 عزلهم عن املجتمع الذي كوبالتالي ي العدوى وألامراض حتى أنهم قد وصفوا بناقل تتعلق بضمان صحتهم،
ً
 ان يوما

 .ciحلمهم في اللجوء إليه لتوفير ألامن وألامان ما

ية ترحيلهم امكانب ،الحصول على الرعاية الصحية بسبب الوباء ة املهاجرين غير الشرعيين فيتزامن عدم قدر  قدو 

 
ً
 ين ألاصليين.مواطنلمن نقلهم العدوى ل من قبل الدولة املستقبلة خوفا
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ة عبر ذخإلى التدابير املتالسيما نحو أوروبا، يين عكما أن هناك من يرجع انخفاض نسبة املهاجرين غير الشر 

حدودها من فرض الالتزامات الانسانية والصحية وغلق حدودها الوضع الذي حتمه الوباء على جميع دول العالم 

 والصحية بين الدول* تحت شعار*تقاسم املسؤولية وألاعباء ألامنية

 التداعيات إلاقتصاديةالفرع الثالث: 

 ،رومن بينها الجزائمنها  في شتى دول العالم خاصة إلافريقية يقتصادإلاركود الإلى  91فيروس كوفيدأدى لقد 

 ،ciiمن توقف مفاجئ لعدة القطاعات التي تعتمد عليها الدول في اقتصادها كقطاع السياحة مثال ذلك وما صاحب

ر حدودها وكذا منع لجوء املهاجرين إلى أراضيها عبوكل ذلك أدى ودفع الدول إلى تعزيز وتشديد إجراءات الرقابة 

 
ً
من روضة تلك املفنتيجة الضغوطات املفروظة على بعض الدول السيما و ة العاملية من جهة، الصحيلألزمة  نظرا

 .ciiiبال املهاجرين غير الشرعيين من جهة أخرى للحد من استقعلى الدول الافريقية  روبيو الاتحاد ألا طرف 

عالوة على ذلك، فمعاناة الالجئين غير الشرعيين بسبب الوباء والذي تمثل في تقييد خيارات التنقل التي فرضتها 

 على ألاوضاع املعيشية لهم والتي قد تصل إلى حد 
ً
الدول، فإن لذلك امتداد لألثر السلبي للجائحة مما يؤثر سلبا

 نتائج ايجابية في التخفيف من الفقر، 
ً
كما أن إجراءات الغلق التي نادت به الدول باسم الوباء قد حقق فعال

 على املهاجرين غير الشرعيين من خالل عدم امكانيتهم 
ً
ألازمة الصحية من جهة؛ إال أنه من جهة أخرى قد أثر سلبا

 .civمن إعالة أنفسهم

 21جائحة كوفيد الهجرة غير الشرعية في ظلآليات مكافحة تداعيات املطلب الثاني: 

تطلب ي 91في ظل أزمة كوفيدفي سياق محاربة آفة الهجرة غير الشرعية على الصعيد الدولي وكذا الوطني، السيما 

سباب ألا والقضاء على غير الشرعيين  كافة املخاطر التي قد يتعرض لها املهاجرونمواجهة  الوضع ضرورة منا

كذا دولية و من خالل وضع سياسات وطنية  سيما في حالة زوال هذا الوباء، وال يتحقق ذلك إالاملؤدية لتفاقمها ال 

موازاة بقول العالم الفرنس ي  ألفريد صوفي:" إما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر، وإما أن يرحل البشر حيث 

 .توجد الثروات"

كافحة )الفرع ألاول( وكذا الدولية )الفرع الثاني( مل بناء على ماسلف، فسنتطرق في هذا املطلب إلى الجهود الوطنية

 الهجرة غير الشرعية.

    21الفرع ألاول: آلاليات الوطنية ملكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل أزمة كوفيد

 مسبباتها الشرعية تتجه نحو العودة بمجرد انتهاء الوباء وهذا راجع لعدم معالجة رن ظاهرة الهجرة غيإ       

 يهالالذي ال يزال يخيم ع، عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياس ي في الجزائر وكذا ألامني، فوأسسها
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 يجاد آلياتاغير الشرعية في السنوات القادمة، ألامر الذي يحتم على الدولة إلزامية  إلى الزيادة في الهجرة سيؤدي

 قانونية السيما:واستراتيجيات  فعالة

سيما في ال  لحدود واملياه البحرية لردع وتفكيك الشبكات التي تقوم بتسهيل الهجرة غير الشرعيةا حراسة تعزيز

، وتكثيف عمليات إلانقاذ من طرف مجموعات التدخل التي تقوم بالبحث عن املفقودين 91ظل أزمة كوفيد

 .وإنقاذ ألارواح البشرية

رصة وإعطائهم فأصحاب الفكر املتطور  ،العلمية تقدير الكفاءات والنوابغعالوة على ذلك، يجب على الدولة 

الهجرة غير الشرعية من جهة، وتكثيف اليد  نسبة ظاهرةمن مما يقلل التعبير عن طموحاتهم ومشاريعهم 

 .العاملة املؤهلة

خلق استراتيجيات تنموية ناجعة، من خالل دعم وتشجيع البحث العلمي وتفعيله في جميع الاختصاصات، وعقد 

 ؤتمرات علمية للتحسيس من خطورة آلافة من جهة، ومن جهة أخرى البحث عن سبل الخروج منها.ندوات وم

مشاركة املجتمع املدني في توعية الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية السيما في ظل ألاوضاع الراهنة وتجنب 

 .cvاملزيد من الخسائر البشرية

 21هجرة غير الشرعية في ظل أزمة كوفيدالفرع الثاني: آلاليات الدولية ملكافحة ظاهرة ال

ال يتوقف مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالحلول الوطنية فحسب إنما ألامر يتعدى ذلك، مادامت 

الظاهرة عاملية، إذن وجب على كل دول العالم بما فيها املنظمات الدولية في الاتحاد والتعاون لخلق آليات للحد 

 من آلافة من خالل:

دور املنظمات الحقوقية ومنظمات الدفاع عن حقوق إلانسان واملفوضية السامية لحقوق إلانسان تفعيل  -

التابعة لألمم املتحدة من أجل التكفل بحماية املهاجرين غير الشرعيين، وتفعيل دور هذه املنظمة ألاخيرة 

ة املنظمة ن والحوار ملنع الجريمفي الواقع ال يتحقق إال من خالل تكريس املادة ألاولى منها بتعزيز سبل التعاو 

 ومكافحتها.

إعادة النظر في القوانين التي تحكم املهاجرين في البلدان املستقبلة وضرورة تحديثها أو على ألاقل املناداة  -

 بتحيين تشريعات منع الهجرة غير الشرعية.

املمكن اتخاذها  من مساءلة حكومات دول العالم، عن مختلف الاستراتيجيات 91لقد سمح فيروس كوفيد -

 .cviفي ظل ألازمة الحالية وضرورة التصدي لها

توفير الرعاية الصحية وأساليب الوقاية من الوباء في املعابر الحدودية خاصة بالنسبة للدول التي يتوافد  -

 إليها املهاجرين غير الشرعيين.
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 .                                   cviiمختلف القطاعاتالذي مس  91ضرورة التعاون الدولي ملواجهة مختلف تداعيات وآثار فيروس كوفيد -

 خاتمة

من أهّم املواضيع التي شغلت الرأي العام العالمي  91يعّد موضوع الهجرة غير الشرعية في ظل أزمة كوفيد

في ظل  الهجرة غير الشرعيةتقييم ظاهرة والوطني في الوقت الراهن، ومن خالل دراستنا لجزئية منه املتعلقة "ب

إلى مجموعة من الّنتائج وبعض توصلنا في إطار هذه الورقة البحثية  -بين الواقع واملأمول – 91زمة كوفيدأ

أخذ بعين  الاقتراحات
ُ
تي نأمل أن ت

ّ
 .الاعتبارال

 نتائج البحث:

ح قانوني، باعتبارها عملية النتقال أو تغيير الفرد أو الجماعة طليتحّدد إلاطار العام للهجرة غير الشرعية كمص

على إلاقامة فيها إلى منطقة أخرى سواء داخل حدود بلد واحد أو منطقة خارج حدود البلد  اعتادواللمنطقة التي 

 ألاصلي.

تقيد اصطالح  ماملنظمة لكبيرة تتمثل في أن خصوصية يمتاز التعريف املقدم من قبل املنظمة الدولية للهجيرة 

بقدر ما أطلقته ليشمل كل شخص يدخل دولة أو مكان ما، وينوي البقاء فيها بصفة غير الهجرة غير الشرعية 

هو ألاكثر  الشرعية"الهجرة غير "مصطلح من أن رغم على ال ، وبالرجوع إلى الدقة في املصطلحات فنرى أنهقانونية

 
ً
مصطلح  استخداميفضل  وحتى العاملية؛ إال أننا نميل إلى الرأي الذي في الدراسات أو الكتابات العربية شيوعا

نها كلمة أالسيما قد تثير اللبس  الشرعية"غير "عبارة  على أساس أن "غير النظامية"أو  "الهجرة غير القانونية"

 ق يوحي بأنه مجرم  "غير الشرعي"املهاجر كما أن  ،تجد مجالها في ما يتعلق بإثبات النسب وغيره
ً
 أي ارتكب انونا

  هو بينما فعال يعاقب عليه القانون،
ً
 ألوضاع بلده ولعصابات الاتجار بالبشر. في الواقع ليس إال ضحية

خلصت الدراسة إلى تسليط الضوء على مختلف ألاسباب والدوافع املؤدية نحو هجرة املواطنين بصفة غير 

 الاجتماعية.شرعية والتي أجملناها باألسباب السياسية، الاقتصادية، و 

بشكل كبير في انخفاض حركة الهجرة غير الشرعية، فعلى الرغم من سلبياته  91لقد ساهمت جائحة كوفيد

توى الدولي سواء على املس الكثيرة في شتى املجاالت إال أنه قد جعل من معدل الهجرة غير الشرعية في منحى تنازلي

مر الذي يرجعه خبراء العالم إلى التدابير ، وهو ألا منذ عقودوهو ألامر الذي لم تسطع الجزائر تحقيقه أو الوطني 

 الاحترازية، والاجراءات الوقائية التي اتخذتها الدول واملتمثلة في غلق حدودها.

والتي   coronaمن الالتينية  coronavirus، اسم مشتق من 91استخلصنا من خالل ما سبق، أّن جائحة كوفيد

التسمية راجعة إلى املظهر الذي اتخذه الفيروس أثناء مشاهدته في املجهر تعني إلاكليل بصفة عامة وهذه 
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للداللة على سرعة تفش ي املرض وانتقاله من شخص آلخر  pandemic الالكتروني، وقد تالزمها وصف الجائحة

 في الوقت نفسه وبالنظر إلى معدل الوفيات من إجمالي املصابين بهذا الفيروس.

، قد أثرت ايجابا على مسار الهجرة غير الشرعية 91ى أّن ألازمة الصحية العاملية كوفيدخلصت الّدراسة أعاله إل

من خالل تدني معدالتها مقارنة بالسنوات السابقة؛ غير أن تداعيات الوباء قد سببت في خلق العديد من 

 .يات ضد املهاجرين غير الشرعيين املتواجدين في الدول املستقبلةبالسل

في شتى دول العالم خاصة إلافريقية منها،  الاقتصاديقد أدى إلى الركود  91أوضحت الّدراسة أن فيروس كوفيد 

 
ً
ألامر الذي دفع الدول إلى تعزيز وتشديد إجراءات الرقابة عبر حدودها وكذا منع لجوء املهاجرين إلى أراضيها نظرا

 لألزمة الصحية العاملية.

" قد خلفت تداعيات خطيرة على مستوى العديد من 91ن ألازمة الصحية "كوفيدتوّصلنا من خالل ما سبق، أ

القطاعات أهمها قطاع الصحة، من خالل عجز الدول املستقبلة عن توفير الرعاية الصحية للمهاجرين غير 

 السلبي  للجائحة عليهم. الجانب الشرعيين، مما يؤكد 

 :الاقتراحاتأهّم 

ن ؛ على الرغم مأنه الّدراسة، وسرد أهّم نتائج الورقة البحثية نخلص القول بعد تسليط الّضوء على موضوع 

إال أن املهاجرين يعقدون العزم على مواصلة  في رسم املنحى التنازلي للهجرة غير الشرعية 91وباء كوفيدمساهمة 

  تحت شعارات عدة أهمها: الهجرة بمجرد فتح الحدود وفي أول فرصة تتيح لهم

ــــــ* - ـــ ــــــــاأنــ ـــ                  ر منـــامر أكثــــــغسأ ؛وبــــن دول الجنـــــــمـن واطـــم ــ

ــــــــلوصل  رةـــــم - ـــ ــــــول إلى الشـ  *!!! وروبـــيــــــــــــــــــــــــــــــــةئ ألا ـــواطـ

 الجائحةسأحاول مجددا...............بعد  -

هو نسبة املهاجرين الذين غادروا السواحل الجزائرية بمجرد استقرار وما يزيد من تأكيد ذلك الوضع،  -

وكثرة الشعارات املرفوعة عبر وسائل التواصل الحديثة ولعل أهمها ، 0303الوضع الصحي في أواخر سنة 

تقديم جملة من  نحوعنا ألامر الذي يدفوأخطرها الشعار السالف ذكره *سأحاول مجددا.....بعد الجائحة، 

غرات والّنقائص واملشاكل حاليا ومستقبال السيما في ظل تخوف الدول من 
ّ
الاقتراحات لغرض تفادي الث

 عودة تدفق ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمجرد زوال الوباء.

وم قايجاد استراتيجيات قانونية لتعزيز حراسة الحدود واملياه البحرية لردع وتفكيك الشبكات التي ت -

، وتكثيف عمليات إلانقاذ من طرف مجموعات 91بتسهيل الهجرة غير الشرعية السيما في ظل أزمة كوفيد

 التدخل التي تقوم بالبحث عن املفقودين وإنقاذ ألارواح البشرية.
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توفير الرعاية الصحية وأساليب الوقاية من الوباء في املعابر الحدودية خاصة بالنسبة للدول التي يتوافد  -

 ها املهاجرين غير الشرعيين.إلي

 .91ضرورة تعزيز التعاون الدولي ملواجهة مختلف تداعيات وآثار فيروس كوفيد -

تقدير الكفاءات والنوابغ العلمية، من قبل الدولة وإعطائهم فرصة التعبير عن طموحاتهم ومشاريعهم مما  -

 هلة.يقلل من نسبة الهجرة غير الشرعية من جهة، وتكثيف اليد العاملة املؤ 

العمل على ترقية وتطوير قطاعات الدولة واملساهمة في تشغيل اليد العاملة الجزائرية للقضاء على البطالة  -

 من جهة، وسد باب الهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.

لى عواتخاذ استراتيجيات فعالة للقضاء  ،يجب على الدولة استغالل ألاوضاع الراهنة ملعالجة سلبياتها -

كفيلة لحل ألازمة والحد من متاجرة أرواح املواطنين في عرض البحار و كافية سات ايث سيتحدو الظاهرة 

 واملحيطات.

 .ةالاهتمام بشريحة "املهاجرين غير الشرعيين" في بلدان اللجوء في ظل هذه ألازمة الصحية العاملي -

 قائمة املراجع

 أوال: املعاجم 

 .0303 ،والثقافة والعلوم، الرباط، املنظمة العربية للتربية 91معجم مصطلحات كوفيد .9

  ثانيا: الكتب 

 .0330بلحسن حسين، ظاهرة الهجرة، دار ألاقل للطباعة والنشر والتوزيع،  .9

 .0332  خليل الصقور، الهجرة الداخلية، دار وران للنشر والتوزيع، عمان،ح صال .0

املطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان 30عبد هللا رزيق املخادمي، الهجرة السرية واللجوء السياس ي، ط .0

0390. 

عبد هللا عبد الغني غانم، املهاجرون دراسة سوسيو أنثروبوجية، املكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية،  .2

0330. 

عبد املطلب عبد الحميد، النظام الاقتصادي العالمي الجديد وآفاقه املستقبلية، مجموعة النيل العربية،  .2

 . 0330القاهرة، 

سن دمحم نور، ياسر عوض الكريم املبارك، الهجرة غير املشروعة والجريمة، جامعة نايف العربية عثمان الح .2

 .0392للعلوم ألامنية، الرياض، 

 عمر رضا بيومي، الهجرة غير الشرعية بين القانون الدولي والتشريعات الوطنية، دار النهضة، القاهرة. .2

 د.س.ن.

  .0330نة، يطالصحافة ألاروبية، مؤسسة الزهراء للفنون، قسنفضيل دليو وآخرون، الهجرة والعنصرية في  .2



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  444  - 

مجدي أحمد دمحم عبد هللا، إلاغتراب والهجرة غير الشرعية: دراسة سوكيومترية، دار املعرفة الجامعية،  .1

0390. 

نسرين البغدادى، سميحة نصر، بحث الهجرة غير الشرعية للشباب، املركز القومي للبحوث الاجتماعية  .93

 .32، ص0392والجنائية، القاهرة 

 ثا:  الرسائل الجامعيةلثا 

رشيد ساعد، واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور ألامن الإلنساني، مذكرة ماجيستير، كلية  .9

 .0390الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 

 

 

 رابعا: املقاالت 

مؤسسة املنشورات العسكرية، ، مجلة الجيشبوعالم، "الوجه القاس ي للهجرة غير الشرعية"،  .9

 .02، ص 0332، 202الجزائر، العدد، 

حكيمة أيت حمودة، عائشة بن صافية، "أثر البطالة والعوز املادي على انحراف الشباب"، مجلة  .0
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 وفر على املوقع، مت32/32/0309:  ، تاريخ إلاضطالع0303أبريل  02في مفهوم الجائحة، يومية النصر،  .0

       www.annasronline.comآلاتي:

، قناة بي بي س ي عربي  .0
ً
متوفر  BBC NEWSفيروس كورونا: ملاذا صنفته منظمة الصحة العاملية وباًء عامليا

 cdm.ampproject.org-com-www.bbcعلى املوقع: 

2. International Organization for Migration. Migrants Fatalities in Mediterranean in 2015. in:    

https://www.iom.int/news/IOM-counts-3771-migrant-fatalities-in-mediterranean-2015.pdf               

 Gabriel Mas, Histoire Des Migrations Humaines, Cahier de village de forez,2018, dans http:// 

Forezhistoire.free.fr/images/165-Mas-Gabriel-CVDF-histoire- des- Migration-2018.pdf       
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 د. علي ناصر أحمد الخوالني

 مدير عام دراسات وابحاث التعليم العالي

 اليمن –صنعاء -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-

 alinasser73@yahoo.com الالكتروني:البريد  

 اليمني( والتشريع الشريعة بين واللجوء الهجرة في الحق )تأصيل
 

 :امللخص
 

 في التحول من الظلم والاضطهاد إلى العدل واملساواة ليشهد معها حالة الانسان يشهد  لم 
ً
 كبيرا

ً
في حياته فارقا

حتى جاءت الدولة إلاسالمية والتي منحت الانسان حقوقه كاملة غير واللجوء  دون الحاجة إلى الهجرة  الاستقرار

بشرية ية هذا التحول الكبير في تاريخ المنقوصة بعد أن عاش حياة مليئة بالظلم والاضطهاد ملا قبل ظهورها وألهم

ة ن تشريعات وضعياستحدثه الانسان في وقتنا الحاضر مكان علينا ضرورة التطرق لهذا ألامر مقارنة بما 

ساهمت في عودة ألامور إلى الوراء رغم أن ظاهرها ال يبدوا كذلك إذ يبدوا لغير مدركي الحقيقة بأننا نعيش حالة 

ها مجال واملواثيق الدولية في مختلف املجاالت ومن الاتفاقياتتلك الحقوق التي أقرتها لنا اإنسانية راقية بفضل 

نتحدث الدولية ألن املجال ال يتسع لها بل س الاتفاقياتالهجرة واللجوء وبالتأكيد فإنه ال يمكن الحديث عن تلك ا

كونها البوابة لمشكالت اللجوء بشكل كبير تعاني من  أنها عن اليمن وما أقرته تشريعاتها في هذا الخصوص باعتبار

ها على كان لها انعكاساتلالجئي ومهاجري القرن ألافريقي، وهي مشكلة مجتمعية كبيرة  التي قد تكون الوحيدة

وسنتعرف معها ملدى ارتباط تلك التشريعات اليمنية بالشريعة  ية في اليمنجتماعوالا  اقتصاديةالاألاوضاع 

 للدستور إلاسالمية  التي هي مص
ً
 در تشريعاتها وفقا

 
   نبذة تعريفية عن الباحث:
جمهورية مصر العربية، شارك في العديد من املؤتمرات والندوات : شارك في العديد من  –جامعة أسيوط  –دكتوراه في القانون الدولي العام 

 0393املؤتمرات الداخلية التي أقامتها وزارة التعليم العالي ومنها املؤتمرات ألاربعة حول التعليم العالي  حتى العام 
ً
ببحث في  م  كما  شارك مؤخرا

م (، شارك في العديد 0309صنعاء )نوفمبر -وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي –مركز تقنية املعلومات  -املؤتمر الثاني للتعليم الالكتروني 

كيم لتحمن املؤتمرات الخارجية في جمهورية مصر العربية، شارك في العديد من الدورات الداخلية والخارجية املتعلقة بالسكرتارية وا

صنعاء في اطار خطة التطوير والتأهيل، شارك في الكثير من املهام الخارجية  –والكمبيوتر ، وغيرها  باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

، حاصل من مركز الحاسب آلالي بجامعة أسيوط ICDLماليزيا(، حاصل على شهادة -ألاردن-املرسلة من التعليم العالي للعديد من الدول)مصر

جامعة أسيوط، صديق دائم لالتحاد العربي للشباب والبيئة التابع لجامعة الدول العربية  –من مركز اللغات بكلية آلاداب   ELPTعلى شهادة 

 (.0309-0303-0391وشارك في العديد من فعالياته خالل ألاعوام )
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 املقدمة : 

ارتبطت الهجرة باإلنسان منذ وطأت قدماه ألارض ألسباب مختلفة تركزت في البداية على البحث عن لقمة   

العيش أو الهرب من السيول والفيضانات في املناطق التي يعيش فيها وما إن كان يستقر في منطقة حتى تظهر له 

ى ة بعد أن تكاثرت البشرية وتحولت إلأسباب أخرى تدفعه لالنتقال إلى منطقة أخرى ثم توسعت أسباب الهجر 

جماعة تسكن مع بعضها البعض ثم انقسمت تلك الجماعة إلى جماعات وأدى ذلك إلى ظهور املدن وقيام 

الدويالت هنا وهناك في مناطق متفرقة من ألارض وكان لتلك املدن حكام مارس الكثير منهم البطش والظلم ولغة 

ومن هنا أضيفت أسباب أخرى للهجرة غير البحث عن املأكل واملشرب وهي أسباب  القوة في تعامله مع أبناء املدينة

تتعلق بالهروب من أولئك الحكام وظلمهم ومع ذلك فقد نتج عن هذا الهروب الكثير من املعاناة وألاذى لصاحبها 

لتي اضطر املدينة امنها تحول الشخص الهارب في أحيان كثيرة إلى عبد فقد حريته وكرامته لدى الجماعة أو حاكم 

 للجوء إليها .

وألن الجماعة البشرية تعتمد منذ ألازل على الحروب ومحاولة التوسع على حساب بعضها البعض فقد استمر   

الانسان في الهروب واللجوء إلى مناطق أخرى بعيدة عن ذلك الصراع وبالتالي زادت التدفقات ألعداد املهاجرين 

ول والاستعمار وفي املقابل زادت معه عدد الدول املوفدة واملستقبلة ودول من خالل الفتوحات وتكوين الد

وإلى يومنا هذا وألاسباب التي بدأ بها الانسان هجرته من بلده واللجوء لبلد آخر هي نفس ألاسباب حتى   38العبور 

نظمات كل املمع تطور البشرية في عصرنا الحاضر وظهور ألامم املتمدينة التي تؤمن بحقوق الانسان مع تش

 الدولية وإلاقليمية . 

 في التحول من الظلم والاضطهاد إلى العدل واملساواة   
ً
 كبيرا

ً
وحقيقة ألامر فإن الانسان لم يشهد في حياته فارقا

تي لليشهد معها حالة الاستقرار دون الحاجة إلى الهجرة حتى جاءت الدولة إلاسالمية تحت راية النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وا

منحت الانسان حقوقه كاملة غير منقوصة بعد أن عاش حياة مليئة بالظلم والاضطهاد ملا قبل ظهورها وألهمية 

هذا التحول الكبير في تاريخ البشرية كان علينا كباحثين ضرورة التطرق لهذا ألامر مقارنة بما استحدثناه آلان من 

م أن ظاهرها ال يبدوا كذلك إذ يبدوا لغير مدركي الحقيقة تشريعات وضعية ساهمت في عودة ألامور إلى الوراء رغ

بأننا نعيش حالة إنسانية راقية بفضل تلك الحقوق التي أقرتها لنا الاتفاقيات واملواثيق الدولية في مختلف 

نا هاملجاالت ومنها مجال الهجرة واللجوء وبالتأكيد فإنه ال يمكن الحديث عن تلك الاتفاقيات الدولية ألن املجال 

ية التي الدول الناممن ال يتسع لذلك بل سنتحدث عن اليمن وما أقرته تشريعاتها في هذا الخصوص باعتبارها 

مما  ريقيلالجئي ومهاجري القرن ألاف التي قد تكون الوحيدةكونها البوابة لمشكالت اللجوء بشكل كبير تعاني من 

تناوله هذه الدراسة، وتتبلور أسئلة الدراسة سوف نما  وهذا، ساهم في تدهور ألاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

 :فيما يلي 

 واملقيمين؟لالجئين الحماية التي توفرها الشريعة إلاسالمية  ما هي أوجه .9

 ؟على أراضيها واملقيمين حقوق الالجئينما هي أوجه الحماية التي أقرتها التشريعات اليمنية لحماية  .0

 مئات الاالف من الالجئين اليها .هل استطاعت اليمن تحمل تبعات تدفق  .0
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 أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة الحالية إلى تسليط الضوء على مالمح حقوق الالجئين واملقيمين في الشريعة إلاسالمية   

 والتشريعات اليمنية 

 منهج الدراسة:

تستخدم الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي ملا أقرته الشريعة إلاسالمية والتشريعات اليمنية إلى   

 جانب التطرق لألوضاع التي يعانيها الالجئين في اليمن .

تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثالثة مباحث أوالهما عن حق الهجرة واللجوء في الشريعة خطة الدراسة : 

نيهما عن أوضاع الهجرة واللجوء في اليمن وثالثهما عن التشريعات اليمنية املتعلقة بحق إلاسالمية وثا

 الهجرة واللجوء 

 املبحث ألاول : حق الهجرة واللجوء في الشريعة إلاسالمية

 مدخل: 

 تعرضت الدولة إلاسالمية في بدايتها لكل انواع الاضطهاد والظلم فكفار قريش لم يكن من السهل لديهم أن  

لسرية يؤمنوا برسالة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص التي ستقض ي على نفوذهم ونطاق سيطرتهم وبالتالي فقد انطلقوا في مرحلة الدعوة ا

 ليمارسوا شتى أنواع العذاب ضد املستضعفين الذين آمنوا بهذه الدعوة املباركة ال  90التي استمرت ملدة 
ً
عاما

 ها املتمثل في انتشال الانسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.لش يء إال ألنهم أدركوا حقيقتها وجوهر 

   
ً
بعد أن شهدت الدولة إلاسالمية في بدايتها انضمام العشرات من ألافراد بمختلف انتماءاتهم سواًء كانوا أحرارا

 ملسو هيلع هللا ىلص ر رسول هللاأو عبيد كان ال بد من وجود الحلول التي تضمن الحفاظ على حياتهم املعرضة للخطر وحينها قر 

 ال يظلم 
ً
أن يأذن للمسلمين ألاوائل أن يهاجروا إلى الحبشة وما كانت تلك الهجرة إال ألن ملك الحبشة كان عادال

عنده أحدا وهو مبدأ أقره إلاسالم في عالقته بين الحاكم واملحكوم فذهب إلى هناك الكثير من املسلمين ألاوائل 

 حيث خرجوا في رجب 
ً
 وأربع نساء ولم تكن تلك الهجرة  99من العام الخامس بعد البعثة وكان عددهم قليال

ً
رجال

هي ألاولى في صدر إلاسالم فقد هاجر املسلمون للمرة الثانية إلى الحبشة بأعداد أكبر من تلك التي هاجرت في املرة 

 وامرأة على رأسهم جعفر بن أبي طالب  20ألاولى إذ اصبح عددهم 
ً
 . 39رجال

حاول مشركي قريش الذين كانوا قد جمعوا ألاموال والهدايا للنجاش ي أن يستعيدوا من هاجر للحبشة إال أن    

حكمة النجاش ي كانت هي الفيصل في عدم تسليمهم بعد ان اقتنع بحجة جعفر بن أبي طالب التي خاطبت العقل 

 شة باعتباره من أهل الكتاب.واملنطق وجاءت موافقة للتعاليم السماوية التي يتمتع بها ملك الحب
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عتبرت تلك الهجرة واجبة على كل مسلم   
ُ
استمرت هجرة املسلمين بعد أن استقر لرسول هللا املقام في املدينة وأ

قدر استطاعته حتى فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة وحينها قال ملسو هيلع هللا ىلص )ال هجرة بعد الفتح لكن جهاد ونية وإذا 

 فانفروا( استنفرتم 

 وكان من إيجابيات هجرة املسلمين من مكة إلى املدينة تحقق ما يلي:  

 تعمقت حالة الاخاء بين املسلمين من املهاجرين والانصار إذ آخى رسول هللا بينهم -

 تمكن املهاجرين من التمتع بحقوقهم الاجتماعية والاستفادة من قدراتهم في بناء الدولة -

 انتشر إلاسالم خارج حدود املدينة خاصة بعد صلح الحديبية  -

 تمتع املسلمون بحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية وكرامة  -

 ساهم املهاجرين مع إخوانهم من ألانصار في تكوين الدولة إلاسالمية الوليدة  -

 كثير من املهاجرين من آلاتيومع ذلك فقد كان لتلك الهجرة أوجاعها وسلبياتها املتمثلة في حرمان ال

 سلب حقوقهم املالية وتجارتهم التي كانت قائمة في قريش -

 فراق ألاهل وألاحبة بسبب الهجرة  -

 الحنين الدائم للوطن )مكة( ألنهم لم يكونوا قد تعودوا على الهجرة إلى غيرها من قبل -

لمها ليحافظ على أن ينجو بنفسه من تعنت قريش وظ وحتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مصدر الدعوة وأمينها كان عليه   

الدعوة ويدفعها لالستمرار ولكن ما كان له أن يهاجر وكل البالد من حول مكة تنظر إليه بعين الشك والريبة 

وتعامله بأسوأ مما عاملته قريش حتى تهيأت له ألاسباب من خالل بيعة العقبة ألاولى والثانية التي أخذها من 

ينة الذين أسلموا وفور أن رأى ألامور قد استقرت بتهيئة املدينة لتكون الحاضنة الحقيقية لدعوته أهالي املد

 لقوله تعالى 
ً
ن )أسرع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالتحرك برفقة سيدنا ابوبكر مصداقا

َ
 ت

َّ
ُ ِإال

ّ
َصَرُه اَّلل

َ
دا ن

َ
ق
َ
ُصُروُه ف

 
ا
َرَجهُ  ِإذ

ا
خ
َ
انِ  أ

َ
 ث
ا
َفُروا

َ
ِذيَن ك

َّ
َتُه ال

َ
ُ َسِكين

ّ
نَزَل اَّلل

َ
أ
َ
َ َمَعَنا ف

ّ
 ِإنَّ اَّلل

َزنا حا
َ
 ت
َ
 َيُقوُل ِلَصاِحِبِه ال

ا
اِر ِإذ

َ
غ
ا
 ُهَما ِفي ال

ا
ِن ِإذ َنيا

ا
ِه عَ َي اث يا

َ
ل

َيا وَ 
ا
ُعل

ا
ِ ِهَي ال

ّ
 اَّلل

ُ
ِلَمة

َ
ى َوك

َ
ل فا  السُّ

ا
َفُروا

َ
ِذيَن ك

َّ
 ال

َ
ِلَمة

َ
َها َوَجَعَل ك َروا

َ
ما ت

َّ
َدُه ِبُجُنوٍد ل يَّ

َ
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم .*(( . آية رقمَوأ

ّ
( 23: )اَّلل

ِتيوقوله تعالى من سورة التوبة 
َّ
َيِتَك ال را

َ
ن ق  ّمِ

ً
ة وَّ

ُ
دُّ ق

َ
ش

َ
َيٍة ِهَي أ را

َ
ن ق ن ّمِ ّيِ

َ
أ
َ
َك  )) َوك َرَجتا

ا
خ
َ
هُ  أ

َ
اِصَر ل

َ
ال ن

َ
َناُهما ف

ا
ك
َ
ل ها

َ
.* أ ما

 ( من سورة دمحم90(( . آية رقم: )

فرقت الشريعة إلاسالمية بين الهجرة واللجوء كونهما منفصالن في املعنى وان توحدت بعض اهدافهما فمن خرج   

 ألي سبب من ألاسباب وعلى رأسها الخوف على حياته فهو الجئ بحاجة للحماية من الدولة التي 
ً
من بالده مضطرا

هاجرين الذين أخر فر إليها وفي ذلك قال تعالى 
ُ
 من هللا ورضوان)للفقراء امل

ً
ا جوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضال

أما من يرى أن بإمكانه أن يظل في بلده ولكنه يرغب في [ 2وينصرون هللا ورسولُه أولئك هم الصادقون(  ]الحشر:

 وفي ذلك 
ً
أن يهاجر إلى غيرها للبحث عن مصدر رزق أفضل أو غير ذلك من ألاسباب فقد اعتبره إلاسالم مهاجرا

 إلى هللِا ورسوِلِه تعالى  قال
ً
 ومن يخرج من بيتِه ُمهاجرا

ً
 وسعة

ً
 كثيرا

ً
)ومن يهاجر في سبيل هللا يجد في ألارض ُمراغما

)
ً
 رحيما

ً
 [933 ةسورة النساء: آلاي] ثم ُيدركُه املوت فقد وقع أجُرُه على هللا وكان هللا غفورا
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عندما تهدد حياة الانسان ومن يعولهم أو تؤدي النتهاك  إن حالة اللجوء التي يراها إلاسالم ال تكون ضرورة إال  

حقوقه وحرياته فتحد منها لدرجة تشعره بالعجز فال يستطيع معها الحراك حتى لو سلمت حياته فاملوت ال يعني 

مفارقة الروح للجسد فقط بل أن انتهاك الحقوق والحريات هو موت معنوي يعني مفارقة الانسان لحقوقه التي 

والتي ال يمكن أن تنفصل عنه ألي سبب من ألاسباب وعدم خروج الانسان من هذه الحالة للبحث  ولدت معه

 للسؤال من خالقه الذي شرع له الهجرة كحل إذ قال تعالى 
ً
إن )عما يصون له كرامته وحريته تجعله معرضا

ن أرض هللا ض قالوا ألم تكالذين توفاهم املالئكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في ألار 

(  ]النساء:
ً
 فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا

ً
وهذا الخيار كان شعار ألانبياء والرسل  [12واسعة

 الذين اضهدهم قومهم ولم يؤمنوا برساالتهم 

يف ملسلم التالي كلم يكن إلاسالم ليرغب في مسلم خانع وذليل ألن تعاليمه قائمة على العدالة وعلى الحرية وب  

 بالحرية من خالل انتقاله من 
ً
أن يبلغ رسالة ربه وهو ضعيف وجبان ولذلك كان عليه أن يبقى جوهره محتفظا

 بشخصه فقط 
ً
املكان أو البلد الذي يرغمه على ظلم نفسه لينتقل إلى مكان أكثر حرية وهذا الانتقال ليس مرتبطا

 لها أن تشعر بالحرية والكرامة وأن ترفض أي ظلم أو عدوان بل باألجيال التي تأتي من بعده والتي يحق 

 لشروطها ويمكن بيان بعض أنواعها ومنها:  
ً
 لقد صرح القرآن الكريم في أكثر من موضع بأهمية الهجرة وفقا

يصرح القرآن بأن املهاجرين سوف يحصلون على غنائم كثيرة، وهذه الغنائم التي يحصلون  الهجرة الاقتصادية :

َيا َح 
ا
ن ُهما ِفي الدُّ نَّ

َ
ئ ُنَبّوِ

َ
 ل
ا
ِلُموا

ُ
ِد َما ظ ِ ِمن َبعا

ّ
 ِفي اَّلل

ا
ِذيَن َهاَجُروا

َّ
( )النحعليها هي أمور معنوية ومادية؛ )َوال

ً
(، 29ل: َسَنة

 َحَسن
ً
قا

ُ ِرزا
َّ

ُهُم اَّلل نَّ
َ
ُزق َيرا

َ
وا ل

ُ
وا َمات

َ
وا أ

ُ
ِتل
ُ
مَّ ق

ُ
ِ ث

َّ
ِذيَن َهاَجُروا ِفي َسِبيِل اَّلل

َّ
( )الحج: )َوال

ً
(، ولم يكن هذا ألامر ليتم إال 22ا

بواسطة الرعاية والفضل إلالهي، وهذا الفضل هو النعم املادية التي يحصل عليها إلانسان من الهجرة، وتصبح 

 في تقدم الحياة
ً
 مؤثرا

ً
 اقتصاديا

ً
 .40 الهجرة عامال

ه ى املحيط السالم حتى يمكن العودة إليويقصد بها الهجرة من املحيط الفاسد إل الهجرة املتعهدة أو امللتزمة:

، وهذه «واهاجر »، وبعدها تأتي مرحلة الهجرة، الذين «آمنوا»ثانية من أجل التغيير؛ لذلك فهنا تأتي مرحلة الذين 

ه ، ومن متطلبات«الجهاد»املجموعة املهاجرة هي التي تستطيع أن تعمل من محيط آمن حتى تصل إلى مرحلة 

 الثبات والقوة.

إن إحدى خصوصيات تاريخ العلم هي الهجرة في سبيل طلبه، ففي فترة من الزمن وحتى عصر  : ة العلميةالهجر 

 
ً
 على زوايا املكتبات والغرف، وقد أعطى القرآن الكريم للهجرة نظاما

ً
 ومقتصرا

ً
النهضة الفكرية كان العلم منحصرا

د علماء أن يهاجروا ليكتسبوا العبرة والعلم عنوخاصية ملطالعة ألامور التاريخية والاستفادة منها، فطلب من ال

( )آل عمران: 
ا
ُروا

ُ
ظ

ا
ان
َ
ِض ف را

َ
 ِفي ألا

ا
ِسيُروا

َ
(، وفي آية 902مطالعتهم لألقوام وآثارهم، حيث تقول آلاية الشريفة: )ف

َين
َ
ِض ف را

َ ا
ما َيِسيُروا ِفي ألا

َ
َول
َ
ُروا( )الأخرى جاءت تحث على الهجرة والسفر من أجل املطالعة والاكتشاف؛ )أ

ُ
روم: ظ

وان كنا ال نستطيع أن نعتبر الهجرة في سبيل العلم في الوقت الحالي هجرة بمعنى الكلمة فاملهاجر ملزم بالعودة  (1

إلى بالده بعدما وضعت الكثير من الدول العديد من القوانين التي تمنع إلاقامة ألكثر من املدة املسموح بها وإن 
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لبقاء وحينها تصبح هجرة حقيقية بغرض إلاقامة الدائمة حتى وان كانت بغرض كانت بعض الدول قد تسمح له با

 العلم .

وضعه الحالي املوجود فيه إلى الوضع الجديد الذي يجب أن يكون عليه، وهي أن يهجر الانسان  الهجرة الذاتية:

 في هجرة وحركة مستمرة في حياته ووضعه الخارجي والع مطالب بأن يكون فاإلنسان 
ً
 يني، سواء كاندائما

، وكذلك في وضعه النفس ي والداخلي وفطرته وماهيته ووجوده، فيجب 
ً
 أو علميا

ً
 أو سياسيا

ً
 أو فكريا

ً
اقتصاديا

 أن يكون في حالة حركة وهجرة مستمرة، وعليه أن يحطم ذلك السكون املتوقف عنده سواء في الظاهر أو الباطن

كذلك: وهي الهجرة التي تعتمد على الهروب من دولة ألخرى  الهجرة غير الشرعية أو ما يسمى بالهجرة السرية

دون استخدام وثائق السفر أو أي أوراق رسمية تثبت هوية الشخص املسافر وينتج عنها في الكثير من الحاالت 

 أو القبض عليهم 
ً
 أو غرقا

ً
 أو جوعا

ً
 العديد من ألامور السلبية التي تتمثل في املوت عطشا

 من قاعدة ان الهجرة الواجبة :
ً
تصبح الهجرة وجوبية إذا نتج عن به فهو واجب "  اليتم الواجب ا ال" ما طالقا

إلاقامة في البلد اضطهاد أو اكراه للقيام بفعل محرم أو ترك واجب ولم يتمكن الشخص املضطهد أو املكره من 

 إذ ال
ً
 أو جهرا

ً
 على حياته أن يبادر بالهجرة سرا

ً
 فرق في هذه الحالة . تجنب ذلك حينها فإن عليه خوفا

 املصطلحات الواردة في البحث :

ولها أبعاد ومعاني كثيرة ويمكن تعريفها بأنها انتقال الفرد أو الجماعة من مكان آلخر لسبب ما دفعه  الهجرة :

 لذلك طواعية أو قسرا.

ق ألافراد ما تقدمه نصوص القانون الوطني والدولي من ضمانات بهدف الاحترام الكامل لحقو  الحماية :

 والجماعات .

كل من اضطر ملغادرة بلده خشية على حياته ألي سبب يتعلق بعرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو رأيه  الالجئ :

السياس ي أو انتمائه لفئة معينة أو بسبب الحروب والصراعات وبمعنى أدق هو من يترك بلده نتيجة لظروف 

 ألامان ل وربما ألهله
ً
 للنصوص الخاصة بتعريف الالجئ الواردة في اتفاقية الالجئين لعام  41قاهرة ناشدا

ً
وفقا

 م والصكوك إلاقليمية 9129

ويأتي من خالل رحيل الشخص بشكل قسري من موطنه أو داره ملكان آخر ألسباب تتعلق  التهجير القسري :

 بالكوارث أو املجاعات أو عجز الدولة عن توفير الحماية الالزمة .

وهو انتقال ألافراد من مكان آلخر بمحض ارادتهم دون اكراه رغبة في تحسين أسلوب العيش  طوعية :الهجرة ال

 وتوفير حياة صحية وتعليمية أفضل . 

 املبحث الثاني: أوضاع الهجرة واللجوء في الجمهورية اليمنية

                                                           
 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  444  - 

 سنتحدث هنا عن أوضاع الهجرة واللجوء في اليمن من زاويتين فيما يلي: 

 :
ً
 الهجرة ويمكن تقسيمها كما يلي :أوال

 عن سبل العيش الهجرة الداخلية داخل ألاراض ي اليمنية
ً
: نعني به انتقال ألافراد داخل املحافظات اليمنية بحثا

الكريم والتعليم الجيد وغير ذلك من ألاسباب ونشأ عنها وجود محافظات طاردة ومحافظات أخرى جاذبة 

الدولة الهتمامها باملحافظات الجاذبة على حساب املحافظات الطاردة وهو ما للسكان وهذا ألامر مرتبط بتركيز 

يستوجب التحرك على كافة ألاصعدة ملعالجة هذا ألامر من خالل أحداث توازن حقيقي في التنمية بين املحافظات   

. 

 بعد انهيار  الهجرة الخارجية لليمنيين :
ً
 وغربا

ً
لن نخوض في الحديث عن الهجرات التي اختطها اليمنيين شرقا

سد مأرب ومدى أثر تلك الهجرات في قيام بعض الدول العربية وألافريقية سواًء أكان ذلك بشكل جزئي أو كلي 

 في الحديث عن هجرة اليمنيين بعد ظهور إلاسالم ومدى مساهماتهم في الفتوح
ً
المية ، ات إلاسولن نخوض ايضا

بل أن حديثنا هنا يقتصر عن تلك الهجرات التي بدأت تنتشر مع منتصف القرن العشرين إلى العديد من الدول 

خاصة أمريكا وبريطانيا وقد ارتبطت هذه الهجرات بالبحث عن وسائل العيش الكريم والقليل منهم استطاع 

 ل بالد العالم بصورة مستمرة وتعمل تلك الدول علىالانصهار في تلك املجتمعات التي تستقبل مهاجرين من ك

ذوبان تلك الهويات الجديدة في هوية واحدة هي هوية الدولة املستضيفة في حين أن الكثير منهم ال يزال يحاول 

أن يحافظ على هويته قدر إلامكان واملقصود هنا هويته العروبية وإلاسالمية وظل البعض منهم يرفض الحصول 

وحاولوا في بداية ألامر إبقاء عالتهم في الوطن لخوفهم عليهم من التأثر بطبيعة املجتمعات الغربية  على الجنسية

وكانت هناك زيارات إما دائمة أو متقطعة ثم مع مرور ألايام ومع تدهور ألاوضاع في اليمن على املستوى السياس ي 

ناعاتهم بأن املجتمعات الجديدة التي والاقتصادي إذا بهم يجدون صعوبة في العودة للوطن مما رسخ من ق

ولم يعد اليمنيين يخافون على هويتهم  42يعيشون فيها هي املكان ألانسب للبقاء وهي ألافضل ملستقبل أبنائهم 

الدينية من الذوبان بعد أن تجمعوا باآلالف في مناطق معينة من تلك الدول إلى جانب الجنسيات العربية 

م يؤسسون كيانات ساهمت في الحفاظ على معتقداتهم من أي تأثير حقيقي عليها وإلاسالمية ألاخرى مما جعله

بسبب مدى الحرية الفكرية التي أصبحوا يتمتعون بها نتيجة حصولهم على الجنسية وذوبانهم في املجتمع الجديد 

 ألاصول الوطنية التي جاء منها آلا 
ً
 جداد .باء وألا حتى أن البعض منهم أصبح يفاخر بهويته إلاسالمية متجاوزا

 : اللجوء من وإلى اليمن ويمكن تقسيمه إلى :
ً
 ثانيا

:
ً
حيث كانت الجمهورية اليمنية عبارة عن شطرين في الشمال  اللجوء الداخلي بين شطري اليمن سابقا

والجنوب وبالتالي كان العديد من املواطنين يفرون من بطش النظام في هذا الشطر إلى الشطر الثاني والعكس 

 واستقبل شمال الوطن منذ السبعينات وحتى نهاية الثمانينات آلاالف الحاالت إلانسانية التي تطلب صحي
ً
ح ايضا

اللجوء بسبب الصراعات العسكرية بين فرقاء النظام في الشطر الجنوبي حينها والبعض منهم سواًء في الشمال 
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الشطر حتى جاءت الوحدة اليمنية التي مللمت أو الجنوب استقر في الناحية التي فر إليها واصبح من أبناء هذا 

 شتات الجميع في الشمال والجنوب.

نتيجة الصراعات التي شهدها الشطر الشمالي من الوطن أو الشطر الجنوبي منه اضطر  اللجوء خارج اليمن:

 للعيش بحرية وكرامة ففروا إلى العديد من الدول 
ً
جاورة امل الاالف من اليمنيين للبحث عن وسائل أكثر امانا

 والبعض استقر فيها والبعض آلاخر اكمل مشواره إلى دول الغرب ودول أوربا واستقر هناك .

 املحاذية منها للحدود اليمنية الكثير من  اللجوء ألافريقي إلى اليمن :
ً
شهدت املنطقة ألافريقية وتحديدا

 إلى الصراعات والحروب مما اضطر عشرات آلاالف من تلك املناطق املجاورة لل
ً
يمن ومنها الصومال تحديدا

 من جحيم الحرب املستعرة رغم سوء ألاوضاع الاقتصادية التي تمر بها اليمن 
ً
اللجوء لليمن كمنطقة آمنة هربا

حينها وبحكم عالقات إلاخاء والجوار استقبلت اليمن تلك ألالوف من البشر الهاربين وبذلت ما باستطاعتها 

 مع مرور ألايام والبعض منهم نحوهم وهناك آلاالف منهم من ان
ً
صهر في املجتمع اليمني وذاب فيه وأصبح يمنيا

 عاش في مخيمات اللجوء التي أقامتها اليمن داخل أراضيها لهم .

 املبحث الثالث: التشريعات اليمنية املتعلقة بحق الهجرة واللجوء

 تؤمالغراء تشريعاتها من الشريعة إلاسالمية كل أن الجمهورية اليمنية تستمد لقول بيجدر ا   
ً
ن بأنها وهي ايضا

جزء ال يتجزأ من هذا العالم املليء باملصالح  إذ أنهاليست وحدها من يعيش على كوكب الكرة ألارضية 

 واملتناقضات وبالتالي فهي تشير في تشريعاتها إلى كل ما يربطها بالدول والعالم اجمع من خالل املنظمات الدولية

ة في حدود ما تسمح به الشريعة إلاسالمية وبالتأكيد كاألمم املتحدة أو املنظمات إلاقليمية كالجامعة العربي

فالشريعة إلاسالمية ليست ضد مصالح الانسان أو ضد حماية حقوقه فقد أشرنا في ما سبق إلى ما نصت عليه 

ء في حال كان هناك ما يهدد حياة الانسان الشريعة إلاسالمية من مبادئ توجب الهجرة وتنص على ضرورة اللجو

 أو يمس من كرامته وحريته .

م وهو الدستور املعمول به حتى آلان على التزام الجمهورية اليمنية بالعمل 0339نص الدستور اليمني لعام   

املعترف  دوليبميثاق ألامم املتحدة والاعالن العالمي لحقوق الانسان وميثاق الجامعة العربية وقواعد القانون ال

بها وهو التزام ال خيار أمام اليمن إال تنفيذه والحرص على الالتزام به وبما أن الدستور قد سكت عن إعطاء 

القانون الدولي أي افضلية على القانون الوطني فهناك رأيين : ألاول يرى بأن سكوت الدستور اليمني عن ذلك قد 

والرأي آلاخر يرى بأن هذا الالتزام يعلو على ما عداه من تشريعات أعطى القانون الدولي منزلة التشريع الوطني 

وطنية طاملا نص عليه الدستور ونحن نؤيد الرأي ألاول باعتبار أن الاتفاقيات الدولية في ألاساس يتم املصادقة 

لتشريع الوطني ا عليها من الجهة مصدر التشريع وهي السلطة النيابية وبالتالي ال يمكن أن تعلو الاتفاقيات الدولية

 في الصدور 
ً
 43طاملا واملصدر واحد وتتبع بشأنها نفس إلاجراءات تقريبا

 عندما بادرت بالتوقيع واملصادقة على اتفاقية الالجئين بموجب القرار الجمهوري    
ً
لقد أحسنت اليمن صنعا

القديمة في شمال الوطن  م حيث انتقل هذا الالتزام من الدولة اليمنية9122( لسنة 02الصادر بالقانون رقم)
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م بين شمال الوطن وجنوبه 9113للدولة اليمنية الجديدة )الجمهورية اليمنية( بعد قيام الوحدة في العام 

 وبالتالي فإن النص الدستوري يعطي هذه الاتفاقية قيمتها القانونية ويجعل منها محل التزام واجب التنفيذ .

م فقد بادرت كذلك باملصادقة على البروتوكول امللحق 9129جئين لعام وكما صادقت اليمن على اتفاقية الال     

 م .9122( لسنة 02م بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم)9122باالتفاقية والصادر سنة 

وعلى هذا فقد اعتبر املجتمع الدولي من خالل ميثاق ألامم املتحدة والاعالن العالمي لحقوق الانسان بأن حق   

حقوق الانسان الثابتة " لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان اخرى والتمتع به خالصا من الاضطهاد، اللجوء من 

ال يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك مالحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية او عن اعمال تناقض 

لها من خالل الجهود الحثيثة التي تبذمقاصد ألامم املتحدة ومبادئها وقد بدأ املجتمع الدولي محاوالته املبكرة 

الدول فرادي وجماعات إلصدار الاتفاقيات التي تضمن حقوق املهاجرين والالجئين ومنها تلك  الجهود ألاممية 

م ثم تبعتها بعض البروتوكوالت 9129التي نشأ عنها التوقيع على الاتفاقية الدولية الخاصة بالالجئين لعام/

 م 9122املوقع  املكملة لها كالبروتوكول 

وبالتأكيد فالجمهورية اليمنية هي احدى الدول التي صادقت على إلاعالن العالمي لحقوق الانسان وعلى   

العهدين الدوليين لحقوق الانسان املكملين لإلعالن وبالتالي فاليمن ملتزمة بكل ما ورد فيها من نصوص ومنها حق 

 اللجوء 

واعد القانونية التي تحكم ألافراد والدول فيما يتعلق بموضوع اللجوء، فهو يتضمن القانون الدولي لالجئين الق  

يتمحور حول فكرة حماية الاشخاص الذين تعرضوا النتهاكات حقوق الانسان في بلدانهم ثم خرجوا منها 

   44مضطرين خوفا من الاضطهاد الذي تعرضوا له أو من املمكن أنهم سيتعرضون له لو بقوا في بلدانهم 

م قد أشار إلى نص خاص بالالجئين السياسيين حيث 0339بغي القول بأن الدستور اليمني الصادر عام وين

 لحساسية وضعهم حيث اعتبر أن تسليم الالجئين السياسيين محظور )
ً
( وهو 22اعطاهم مرتبة خاصة نظرا

لعمل هذا النص في اطار ا نص حازم وواضح على غرار دساتير الكثير من دول العالم التي تنص على ذلك كما يأتي

( وبالتأكيد فهذا النص له اعتباراته السياسية 00و  00بما ورد في نصوص الاتفاقية الدولية لالجئين )املادتين 

لدى الكثير من الدول ومنها اليمن ولذلك تم التطرق إليه كحالة خاصة مع استبعاد النص على بقية حاالت 

نص آخر يتعلق بمنح الجنسية اليمنية حيث أشار الدستور اليمني إلى أنه اللجوء وإلى جانب هذا النص فقد ورد 

 للقانون )املادة 
ً
 من الدستور( 22ال يجوز سحبها ممن اكتسبها إال وفقا

 باالتفاقية والبروتوكول امللحق بها وقد   
ً
لم يصدر عن السلطات اليمنية أي قانون خاص مستقل بالالجئين عمال

م وحتى آلان ومع ذلك فقد بدأت اليمن ببعض 9122ظلت املحاوالت مستمرة منذ تاريخ الانضمام في العام 

 و 
ً
 التي سنتطرق لبعض منها ، ولكن قبل ذلك  الإلاجراءات الخاصة باللجوء والتي ال يتسع املجال لذكرها جميعا

 تعاني من الصراعات والحروب 
ً
يمكن تحميل اللوم على الحكومة اليمنية لعدم اصدار قانون لالجئين وهي أساسا

 من عمر الجمهورية مما يعني أن مواطنيها أنفسهم  23التي ما إن تهدأ حتى تعود من جديد خالل أكثر من 
ً
عاما
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لجوء والتهجير بنوعيه القسري والطوعي وبالتالي ليس من املنطق أو من املعقول املطالبة عرضة بشكل كبير ل

 باإلعالن 
ً
بذلك قبل أن يتم اجراء التعديالت على كل نصوص القوانين الوطنية املتصلة بحقوق الانسان عمال

حتى  يدة تلتزم بالقانون العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين لحقوق الانسان إلى جانب وجود حكومة رش

تشهد اليمن حالة من الاستقرار وعلى ضوءها ستكون حقوق الالجئ محل اهتمام باعتباره انسان له نفس 

 فاليمن كدولة ملتزمة بموجب دستورها بالعمل على 
ً
الحقوق والواجبات املمنوحة للمواطن اليمني وعموما

 بأول بإدراج نصوص كل الاتفاقيات الدولية التي احترام الاتفاقيات الدولية في كافة املجاالت وهي ت
ً
قوم أوال

تصادق عليها في نصوص قوانينها املتعلقة بموضوع الاتفاقية وان كان هناك بعض القصور إال أنه ال يمكن القول 

بأن ذلك يتم عن عمد إذ أن الظروف السياسية والاجتماعية التي تعيشها اليمن هي السبب الرئيس وراء ذلك 

 الظروف الاقتصادية التي يعاني منها اليمن فاألمر يحتاج لتضافر الجهود الدولية واملحلية حتى وقبله
ً
ا ايضا

راءات ويمكن ايراد بعض إلاجيحظى الالجئ بحسن املعاملة وتوفر له إلامكانيات الالزمة ليعيش حياته بكرامة 

  : التي قامت بها الحكومة اليمنية فيما يخص موضوع الالجئين ومنها

وفي هذا القرار  م بشأن تشكيل لجنة لتحديد صفة اللجوء :25/5/2190( بتاريخ 01قرار رئيس الوزراء رقم)

أشارت املادة ألاولى منه إلى انشاء لجنة تتولى الاعتراف بصفة الالجئ لكل الذين للمفوضية السامية لشئون 

الالجئين الوالية عليهم وتنطبق عليهم التعاريف الواردة في اتفاقية الالجئين والبروتوكول الخاص بها إلى جانب 

ي الجنسية تتبع إلادارة العامة للجوازات والجنسية بوزارة الداخلية انشاء إدارة تختص بشئون الالجئين وعديم

تكون من مهامها متابعة تفعيل بنود اتفاقية الالجئين والبروتوكول املكمل لها إلى جانب بعض إلاجراءات ألاخرى 

 ويمكن أن نستشف منه بأنه قد راعى أوضاع الالجئين املادية واستو 
ً
لبات اللجوء عب طاملشار إليها في القرار ايضا

 على الدولة 
ً
 دائمة لالجئين حتى ال يصبحوا عرضة للتهديد أو يشكلون خطرا

ً
ضمن السياسات التي تعطي حلوال

 ولذلك كان من ألاولى تقنين تواجدهم بصفة رسمية داخل ألاراض ي اليمنية 

 
ً
 بمنح النازحين من جنوب الوطن سابقا

ً
ية ووثائق وثائق ثبوتية يمن قامت الحكومة اليمنية في شمال الوطن سابقا

 )الجمهورية العربية اليمنية( ولألسف لم تكن هناك احصائيات دقيقة 
ً
سفر من حكومة شمال الوطن سابقا

 يمكن الاستناد إليها ملعرفة حجم ألاعداد من النازحين بسبب سوء ألاوضاع .

ة ورية الصومال بسبب الحرب ألاهلياستقبلت الحكومة اليمنية عشرات آلاالف من طالبي اللجوء من أبناء جمه

 فاق إمكانية الحكومة اليمنية وجعلها عاجزة عن توفير الحياة الكريمة لكل هذه 
ً
 ثقيال

ً
 اقتصاديا

ً
وهذا شكل عبئا

 وباآلالف من البشر وقد فتحت الحكومة اليمنية ذراعيها لهؤالء الالجئين مع 
ً
ألاعداد التي استمرت بالتدفق يوميا

املتوفرة لديها العتبارات إنسانية بحتة أملتها عليها قواعد الشريعة إلاسالمية وعالقات الجوار  قلة إلامكانيات

وإلاخاء بين البلدين وعلى ذلك سعت الحكومة اليمنية إلى البحث عن مصادر أخرى لتوفير إلامكانيات إليواء 

م تضمنت مواصلة الجمهورية 9110النازحين فوقعت اتفاقية مع املفوضية السامية لشئون الالجئين في العام 

اليمنية الستقبال الالجئين الصوماليين بصفة مؤقتة على أن توفر املفوضية إلامكانيات الالزمة إليوائهم وتوفير 

سبل الدعم من مأكل ومشرب ودواء وغيرها وتتعهد بموجبها الحكومة اليمنية بتسهيل كل إلاجراءات إلادارية 

 ة .لنقل املواد وموظفي املفوضي
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استقبلت الجمهورية اليمنية مئات آلاالف من اليمنيين العائدين من دول الخليج والعاملين فيها والذين تم 

ترحيلهم العتبارات سياسية بسبب موقف اليمن من حرب الخليج الثانية والتي ال يتسع املجال لشرح مبرراتها  

م ليضيف عقبة اقتصادية إضافية 9113ي العام وقد جاء هذا الترحيل بعد عام من قيام الجمهورية اليمنية ف

لالقتصاد اليمني الوليد نتيجة قيام الوحدة ثم توالت الصعاب باستقبال مئات آلاالف من الالجئين الصوماليين 

كما سبق شرحه ليجعل الاقتصاد اليمني في حالة ضعف مستمر يحتاج معها إلى سنوات عديدة للتعافي في ظل 

 ملة . خطة اصالح اقتصادي شا

-أنشأت الحكومة اليمنية العديد من الجهات املسئولة عن الالجئين ومنها )اللجنة الوطنية العليا لشئون الالجئين

-دور النيابات واملحاكم في التصدي لطلبات اللجوء-إلادارة العامة لالجئين التابعة ملصلحة الهجرة والجوازات

خاصة بالالجئين( ومع ذلك كانت إلامكانيات املادية هي الحاكمة  صدور العديد من القرارات املتعلقة بإنشاء لجان

 لقيام تلك الجهات بدورها املطلوب كما ينبغي .

 للتعليمات إلادارية الصادرة إما بقرارات 
ً
التزمت الجهات املختصة في الحكومة بالتعامل مع قضية الالجئين وفقا

 لإلمكانيا
ً
 ت املتاحة .مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية ووفقا

كانت هناك الكثير من املساعي إلصدار قانون وطني يمني لالجئين بالتعاون مع املفوضية السامية لشئون الالجئين 

م والذي نص على تشكيل لجنة لصياغة مشروع القانون 0330( لسنة 22ومنها صدور قرار مجلس الوزراء رقم)

م تكن جادة بما يكفي رغم البدايات الجيدة وقد تكون لها ومع أن املشروع قد تم اعداده إال أن تلك املساعي ل

أسبابها ونعتقد أن من بين تلك ألاسباب أن الحكومة اليمنية لم تكن ترغب في أن تحمل نفسها فوق طاقتها من 

خالل صدور القانون الذي سيتضمن الكثير من الحقوق الخاصة بالالجئين خاصة وامكانياتها الاقتصادية ال 

كما يبدوا كذلك بأن مشروع قانون الالجئين الذي منح وزارة حقوق الانسان مسئولية العمل على  تسمح بذلك

 بهذا ألامر في الدرجة ألاولى في اطار تنازع 
ً
تنفيذه قد القى عدم القبول من الجانب ألامني الذي يعتبر نفسه معنيا

 الاختصاصات .

كرة من جديد من خالل سعيها إلحياء مشروع القانون م إعادة ال0392حاولت وزارة حقوق الانسان في العام 

( لسنة 23م وبالفعل صدر قرار مجلس الوزراء رقم)0330الوطني لالجئين والذي تم اعداد مشروعه في العام 

م الذي نص على تشكيل لجنة إلعادة دراسة مشروع القانون وفي خالل شهر من تاريخه إال أن الظروف 0392

م واملماحكات السياسية التي اعاقت عمل الحكومة باملجمل قد 0399اليمن منذ العام  السياسية التي مرت بها

 تسببت في إعاقة هذا العمل من جديد أسوة بالكثير من الاعمال الغير منجزة .

ظروف الحرب التي تمّر بها اليمن في الوقت الحالي قد ساهمت في زيادة اعداد النازحين بين املحافظات إلى جانب 

أعداد النازحين للخارج وال توجد هناك احصائيات دقيقة يمكن الاستناد إليها لبيان عددهم خاصة  زيادة

النازحين إلى بعض الدول وإن كانوا ال يمثلون مشكلة كبيرة لديها فالغالبية العظمى منهم لديها القدرة املادية على 

م الكثير من ين املحافظات والذين ساهموا في تفاقالعيش بسالم في تلك الدول وتبقى املشكلة ألاكبر في النازحين ب

 املشكالت الاقتصادية للمواطن اليمني البسيط 
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 النتائج والتوصيات

 : النتائج : توصل الباحث في هذه الدراسة املختصرة إلى بعض النتائج املتمثلة في:
ً
 أوال

 أن ألاوضاع الاقتصادية والحروب هي السبب الرئيس لدفع الانسان نحو  -
ً
الهجرة واللجوء إلى مكان آخر بحثا

 عن ألامن وألامان ولتوفير الحياة الكريمة له وملن هو مسئول عنهم .

 للفشل في  -
ً
أن الحكومات التي تنتهك حقوق الانسان وال تعطيه حقوقه هي حكومات طاردة لسكانها وتعد مثاال

 نسانية .أدائها لوظيفتها املتمثلة في توفير ألامن وألامان وتعزيز قيم إلا

أن الانسانية بدون قيم روحية وايمانية تعني مزيد من الظلم والبطش وأن القوانين مهما كانت صارمة إال أن  -

 فاإلنسانية ال تحتاج لنصوص قانونية بقدر ما تحتاج إلى ضمير حي 
ً
تطبيقها بحاجة لوازع ديني واخالقي أوال

 واخالق سامية .  

من التشريعات الوضعية والاتفاقيات العاملية في احترام الانسان  ما عداهاكل على تفوقت الشريعة إلاسالمية  -

 لتعليماتها فقط وانما بما غرسته من مبادئ ومنحه حقوقه بما فيها حق اللجوء واوجبت ما يكفلها
ً
 ليس وفقا

 روحية تعلي من قدر الانسان وترفع من شأنه.

باب التي دفعت لذلك وعلى هذا بادرت كل دول العالم تنوعت املسميات العاملية للجوء بفعل العوامل وألاس -

 لالهتمام بهذا ألامر باعتبار أن الضرر قد أصاب الجميع وال يمكن أن تكون دولة بمنأى عنه

بادرت الحكومة اليمنية للتوقيع على الاتفاقيات الدولية املعنية بحقوق الانسان ومنها الاتفاقية الخاصة  -

السياسية وامكانياتها املادية قد أعاقت مستوى التنفيذ لتلك الاتفاقيات ولذلك بالالجئين إال أن ظروفها 

 فهي بحاجة لدعم دولي لبناء قدراتها املتعلقة بالالجئين املوجودين على أراضيها

: التوصيات:
ً
ال شك أن اليمن واحدة من الدول النامية التي تعاني الكثير من الصعوبات التي تعيقها عن  ثانيا

 تقديم خدماتها ملواطنيها ناهيكم عن تقديمها لالجئين إليها وهم بمئات آلاالف ولهذا فإن عليها :  

نسانية داخل قيم إلايتوجب على اليمن قبل تفعيل الاتفاقيات الدولية واحترام نصوصها أن تبادر إلى تعزيز  -

 لقواعد الشريعة إلاسالمية التي تنبثق منها قوانينها ونصوصها فهناك الكثير من جوانب 
ً
املجتمع اليمني وفقا

 القصور التي تعتري هذا املوضوع.

يتوجب على الحكومة اليمنية تعديل الكثير من القوانين املتعلقة بحقوق الانسان بموجب الاتفاقيات  -

ادقت عليها اليمن باعتبار أن قضية الالجئين ليست قضية منفصلة عن تلك القوانين وانما الدولية التي ص

 مترابطة معها .

يتوجب على الحكومة اليمنية تعزيز قدرة املؤسسات الحكومية املعنية بشئون الالجئين بما فيها املحاكم  -

عامل مع لديهم بما يسهم في حسن الت والنيابات وإقامة الدورات التدريبية ملنتسبيها وتعزيز قيم إلانسانية

 قضايا الالجئين .

 سرعة اصدار القانون الوطني لالجئين . -
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 تعزيز أنظمة الحماية للحدود اليمنية )البحرية والبرية( للحد من حاالت اللجوء غير الشرعي . -

ليمن باعتبار ي لتوفير قاعدة بيانات تتعلق بالالجئين ملعالجة قضاياهم وبما يسهم في تعزيز ألامن الداخل -

قضايا اللجوء لها ارتباطاتها ألاخرى التي تسهم في انتشار الكثير من املشكالت الاجتماعية والاقتصادية 

 نتيجة عدم توفر تلك البيانات .

التنسيق مع الجهات املعنية بشئون الالجئين من منظمات محلية وإقليمية ودولية بما يسهم في حل مشكالت  -

 دعم الالزم لهم .الالجئين وتوفير ال

سرعة وضع خطة اقتصادية شاملة للسنوات القادمة لتفادي املشكالت التي تسببت بها الحرب وإلنهاء  -

 معاناة النازحين بين املحافظات .

ــاملراج  ع:ــــــــــــــ

 م 9122ميثاق ألامم املتحدة لسنة  .9

 م9122الاعالن العالمي لحقوق الانسان لسنة  .0

 الاتفاقية الدولية لالجئين والبروتوكول املكمل لها  .0

 م 0339الدستور اليمني لعام  .2

 لالجئين والبروتوكول املكمل لهاباملصادقة على الاتفاقية الدولية  م9122( لسنة 02الجمهوري رقم) القرار .2

 قرارات مجلس الوزراء املتعلقة بموضوع الالجئين املشار إليها في البحث .2

إبراهيم دلول : املسائل العقدية املستنبطة من الهجرة إلى الحبشة ، رسالة ماجستير، كلية أ. مصطفى احمد  .2

 م0392أصول الدين، الجامعة إلاسالمية ،فلسطين ، 

أ. عبدهللا يوسف أبو عليان : الهجرة إلى غير بالد املسلمين )حكمها وآثارها املعاصرة في الشريعة إلاسالمية( ،  .2

 م0399لشريعة والقانون، الجامعة إلاسالمية ،فلسطين ، رسالة ماجستير ،كلية ا

د. أمل حمدي دكاك : الاثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للهجرة الدولية على املجتمعات العربية  .1

 م 0332، العددين ألاول والثاني 02والافريقية، مجلة جامعة دمشق ، املجلد 

( ، مركز إلامارات 920د. دمحم الخشاني : الهجرة الدولية : الواقع وآلافاق ، سلسلة محاضرات إلامارات ) .93

 م 0399للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الطبعة ألاولى ، 

 أ. احمد دمحم هشام الريس : الاعالم والهجرة غير املشروعة ، املؤتمر العلمي الرابع بعنوان )القانون والاعالم(  .99

 م 0392ابريل  02-00ـ كلية الحقوق ، جامعة طنطا ، خالل الفترة من 

بحث الهجرة غير الشرعية للشباب في املجتمع املصري ، ملخص تنفيذي برعاية )املجلس القومي لحقوق  .90

 م 0392املركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية( القاهرة ،  الانسان،

رة وادارتها نحو اعتماد اتفاق عالمي من أجل الهجرة آلامنة واملنظمة تعزيز التعاون الدولي في مجال الهج .90

 م ، سويسرا 0392م، املنظمة الدولية للهجرة ، 0392والنظامية في عام 

 م ، سويسرا0391م ، املنظمة الدولية للهجرة ، 0303قرير الهجرة في العالم لعام ت .92

والتنمية ، املقدم أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة  تقرير ألامين العام لألمم املتحدة عن الهجرة الدولية .92

 ( A/190/68م )0390يوليو  02في 
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 للفقرة ) .92
ً
للفريق العامل املعني  92/09( من قرار مجلس حقوق الانسان 2تقرير اليمن املقدم وفقا

 م 0392راير فب 2يناير وحتى  02باالستعراض الدوري الشامل في دورته الثامنة عشر/جنيف خالل الفترة من 

املتوسطية لحقوق الانسان،   –دراسة حول الهجرة واللجوء في بلدان املغرب العربي ، الشبكة ألاوربية  .92

 م 0393

 92-92أعمال املؤتمر الدولي )ظاهرة الهجرة كأزمة عاملية بين الواقع والتداعيات( خالل الفترة من  .92

 م 0391زء ألاول الج –الطبعة ألاولى  –أملانيا  -برلين –م 0391أكتوبر/

م 0392، يوليو 002أ. أنور قاسم الخضري : قراءة في مفهوم الهجرة في إلاسالم، مجلة قضايا دعوية ، العدد  .91

 https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=3716على الرابط 
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 ايمن طالل قويدر .أ

 

 -  الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ )آلايني(

 استراليا

 

 ( والفرصة ألازمة : 21 كوفيد خالل الالجئين)
 

 :امللخص

ر على  عاملية فقدأزمة تعليمية  ٧٧جائحة كوفيد  أصبحت
ّ
من طالب العالم في أوائل  ٪٧٠أدت إلى إغالق املدارس مّما أث

والشباب الالجئين  العالم فإّن ألاطفالعلى ألاطفال والشباب في جميع أنحاء  ٧٧بينما أثرت جائحة كوفيد  ، .٩٠٩٠عام 

تعليم ة العالم بضمان القاد الركب أكثر رغم التزامبهذا يتخلفون عن  غير مناسب، فهميتعّرضون لخطر التأثر بشكل 

. إن تأثير أزمة التعليم العاملية على ألاطفال والشباب الالجئين غير ٩٠٢٠الجيد الشامل واملنصف للجميع بحلول عام 

معروف حتى آلان. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن عدد ألاطفال والشباب الالجئين غير امللتحقين باملدارس من املقرر 

 ٪٠٠. حيث تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى إليها أبًداممن كانوا في املدرسة قد ال يعودون  العديد حيث إّن أن يزداد، 

حيث كان التسجيل منخفًضا قبل كوفيد( الالئي كن في املدرسة الثانوية  ٪٧٠٠وفي بعض الحاالت الالجئات )من الفتيات 

من الفتيات الالجئات  ٪٧٢هذا حقيقة واقعة فستتمكن أقل من  قد ال يعدن إلى املدرسة بمجرد إعادة فتحها.  وإذا أصبح

قتلعت حياتهم بالفعل، فإن التعليم الجيد هو 
ُ
من الوصول إلى التعليم الثانوي،  أما بالنسبة لألطفال والشباب الذين ا

دة املعوقات أمام امفتاح مستقبلهم. تسلط املشاركة الضوء على التجارب املشتركة لالجئين الشباب، مع التركيز على زي

والرغبة في مواصلة التعليم في خضم حالة الطوارئ التعليمية العاملية هذه. كما سيتعرض  التعليم أثناء الجائحة العاملية،

املشارك بعض الرسائل الرئيسية من مجموعة لقاءات قادتها الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ مع 

 .واملعلمين الالجئينألاطفال و املتعلمين 

 
   نبذة تعريفية عن الباحث:

 في استراليا وهو معلم مؤهل. انهى ايمن دراسة املاجستير ال
ً
ولي دمستشار في قضايا التعليم الجامع والتعليم وقت الطوارئ. يقيم أيمن حاليا

. ولد ونشأت في مدينة غزة ٩٠٧٧من إسبانيا في عام ” Universitat Jaume“بعنوان دراسات السالم والنزاع والتنمية من جامعة جومي بريمير  

من  . أكملت دراسته الجامعية من كلية التربيةالانسانيةفلسطين. أدركت أهمية التعليم كأداة ووسيلة لتمكين وتعزيز الاحترام والكرامة  –

غاثية التي ساهم من خاللها في الانخراط بالعمل مع وعمل مباشرة مع العديد من املنظمات الدولية وإلا  ٩٠٠٢الجامعة إلاسالمية بغزة في عام 

ألاطفال املعرضين للخطر املستمر والصدمات بسبب ألاوضاع السياسية الغير مستقرة والحروب والحصار. شاركت خالل حياته املهنية في 

وألاراض ي  ي كل من املكتب الرئيس ي في باريسالعديد من البرامج التدريبية وعملت مع بعض املنظمات الدولية واملحلية مثل منظمة اليونسكو ف

 .الفلسطينية. تتمحور اهتمامات ايمن حول التعليم الجامع والدمج والتعليم في حاالت الطوارئ وتعليم الالجئين

  

. 

                                                           



 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  897  - 

 البيان الختامي والتوصيات العامة للمؤتمر العلمي الدولي األول الموسوم بعنوان:

 الحلول"-التحديات-"الهجرة واللجوء في المنطقة العربية: الواقع

 م.6262ديسمبر  62-62صنعاء -اليمن

 تمهيد:

الحروب والصراعات في بعض بلدان املنطقة العربية إلى جانب املشكالت الاقتصادية وعدم الاستقرار ساهمت 

 عن ألامن والاستقرار.
ً
 في زيادة أعداد املهاجرين نحو بلدان أخرى سواًء داخل املنطقة أو خارجها بحثا

لعربية )إيناس(، ممثلة ولتسليط الضوء على هذه الظاهرة نظمت الشبكة الدولية لدراسة املجتمعات ا  

املنسقة العامة للشبكة  وتسميتها كمنسقة عامة للمؤتمر،  بالشراكة مع  –باألستاذة الدكتورة/ ماريز يونس 

الجمعية العلمية اليمنية لإلدارة التعليمية ممثلة بالدكتور/ خليل الخطيب رئيس الجمعية وعضو وحدة التربية 

ؤتمر، وبالتعاون مع مركز دراسات الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء ومركز  بالشبكة )إيناس(، وتسميته رئيسا للم

دراسات الالجئين بجامعة اليرموك ومركز البحث العلمي بجامعة الرازي ومركز البحث العلمي بجامعة املستقبل 

جمعيات لواملنظمة العربية لإلعالم التنموي باليمن، وبالتنسيق مع عدد من املؤسسات واملراكز البحثية وا

العلمية العربية واملنظمات الاقليمية والدولية املؤتمر العلمي الدولي ألاول بعنوان: الهجرة واللجوء باملنطقة 

العربية )الواقع والتحديات والحلول(، وهدف املؤتمر إلى تشخيص ودراسة ظاهرة الهجرة والالجئين في الدول 

عنها، والتحديات التي تواجه املهاجرين والالجئين والدول العربية من حيث حجم الظاهرة، وآلاثار املترتبة 

، وكذا تحليل دور 21-املستضيفة لهم، وخاصة في ظل تفش ي ألاوبئة العاملية والتي كان أخرها وباء كوفيد

املنظمات الدولية ذات العالقة، والخروج بتوصيات علمية وعملية ورؤى فعالة إللهام صناع القرار في الحكومات 

مات نحو توفير الحياة الكريمة للمهاجرين والالجئين والعمل على توفير الظروف املواتية وألامنة لتمكينهم واملنظ

من العودة إلى أوطانهم، أو إدماجهم مع املجتمعات املحلية في الظروف الطبيعية وفي أوقات ألازمات وألاوبئة 

 املختلفة. 

م( عقد املؤتمر العلمي الدولي ألاول عن الهجرة 6262ديسمبر  62 -62وعلى مدى يومي )ألاحد والاثنين املوافق     

واللجوء في املنطقة العربية حضوريا في رحاب مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء، وافتراضيا عن طريق مركز 

( 22ا )( باحثا وباحثة، مثلو 26( بحثا مقدما من )72البحث العلمي بجامعة الرازي باليمن ، ونوقش في املؤتمر )

( جلسات منها جلسة افتتاحية وتسع جلسات افتراضية عبر تطبيق زووم، وتم بث الجلسات 22بلدا، خصص لها )

العلمية النقاشية بثا مباشرا عبر صفحات ومواقع الشبكة الدولية وموقع جامعة الرازي وعبر قنوات التواصل 

مر ، ين والباحثين واللجان املنظمة لفعاليات املؤتالاجتماعي املختلفة، وفي نهاية املؤتمر وبعد تكريم املشارك

وتقديم الشكر والعرفان للمؤسسات املنظمة للمؤتمر واملشاركة فيه، تشكلت لجنة لصياغة البيان الختامي 

 والتوصيات العامة وخلصت اللجنة الى استخالص عدد من التوصيات العامة يمكن ايجازها فيما يأتي:   
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: على الصعيد الد
ً
 ولي: أوال

ة مجتمع مدني( بتحمل املسئولية القانوني-منظمات دولية وإقليمية-يوص ي املؤتمر املجتمع الدولي )حكومات .2

وألاخالقية إليقاف الحروب الدائرة في عدد من البلدان العربية ومعالجة أسبابها املؤملة؛ وإحالل السالم 

الوطنية، وتعديل القوانين املتعلقة بحقوق الانسان والامن وإعادة الاعمار، وتطوير قوانين الهجرة واللجوء 

وتعزيز قيم إلانسانية. كما يوص ي املؤتمرون الحكومات التي ال يوجد لديها قانون خاص بالالجئين بسرعة 

 إصداره.

يوص ي املؤتمر باضطالع ألامم املتحدة واملنظمات الدولية والدول املانحة بمسؤولياتها إلانسانية والقانونية  .6

قضايا الالجئين وعديمي الجنسية في اليمن ومساعدة اليمن في تحسين أوضاع الالجئين والنازحين  تجاه

 واملهاجرين وعديمي الجنسية.

يوص ي املؤتمر بقيام السلطات اليمنية بإجراء مسح ميداني شامل ودقيق ألماكن تواجد الالجئين في مختلف  .3

ئين وتصنيفهم قانونا وفقا ألسس واليات جديدة تحقق املحافظات اليمنية بهدف إعادة تنظيم تواجد الالج

املنفعة لالجئين وللسلطات معا وإصدار قانون وطني يتعلق بقضايا الهجرة واللجوء في اليمن  وجميع البلدان 

 العربية.

 لتوصيةا تحديث الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بفئات املهاجرين والالجئين وغيرهم من الفئات املهمشة، مع .7

لزام الدول املوقعة على تلك املعاهدات بتفعيل وتطبيق بنودها، ومحاولة تحسين معاملة الدول املضيفة بإ

 عن كل اوجه الاستغالل"
ً
 لهذه الفئات، والتعامل معهم بشكل إنساني بعيدا

ضرورة تقاسم املجتمع الدولي ألعباء مشاكل الهجرة واللجوء وعدم تركها عبئا يثقل كاهل دولة بعينها،  .5

وتعميق الشعور الدولي بضرورة املساهمة الدولية الفعالة في برنامج ألامم املتحدة لحماية الالجئين وتنظيم 

 أوضاعهم وفقا للقانون.

تعزيز الشراكة بين املنظمات املحلية وإلاقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية للقضاء على هذه الظاهرة  .2

ال. )مع منح ألاولوية لألطفال والنساء في تلقي الحماية القانونية عن طريق تبادل الخبرات في هذا املج

 واملساعدة إلانسانية(.

ضرورة تقديم حلول جذرية لظاهرة التشرد على الصعيد الدولي وذلك بمعرفة ألاسباب الكامنة وراء الظاهرة،  .2

 ملعالجة نتائجها والحد من آثارها.

 حقوقهم وواجباتهم. بناء الوعي لدى فئة املهاجرين فيما يتعلق ب .8

الاسراع بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين بالضغط على منظمة العمل الدولية للقيام بواجباتها  .1

 تجاه سلطات الاحتالل للسماح بتحويل اموال العمال ومستحقاتهم للصندوق.

جئين فة، وتمكين الال تفعيل حوكمة الهجرة عن طريق تمويل التعاون التنموي املستدام لدعم الدول املضي .22

من إعادة بناء حياتهم وليس فقط البقاء على قيد الحياة؛ لتعزيز العالقات وإلانسانية والثقة املتبادلة 

 والتفاهم بين أفراد املجتمع املضيف والالجئين 
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تعزيز و التنسيق مع املفوضية العاملية لشؤون الالجئين واملنظمات العربية وإلاقليمية والدولية ذات العالقة  .22

الشراكة والتعاون لدراسة قضايا الهجرة واللجوء وتنظيم الفعاليات وألانشطة املتصلة بقضايا الهجرة 

 واللجوء والنزوح وعديمي الجنسية في املنطقة العربية.

 ثانيا: على الصعيد العربي:

ي اب املؤدية لذلك فيوص ي املؤتمر الجامعة العربية بإعداد قاعدة بيانات موحدة عن الالجئين العرب وألاسب .2

إطار التنسيق والتعاون العربي وبمشاركة املنظمات املحلية وإلاقليمية واملراكز البحثية والاحصائية املعنية بهذا 

 ألامر بما يؤدي لحل ومعالجة تلك ألاسباب. 

ن طريق ع تكثيف الحمالت التوعوية املتعلقة بمخاطر التشريد الدولي والداخلي وآثاره السلبية على أطفالنا .6

وسائل إلاعالم ووسائل التواصل الاجتماعي املختلفة، مع إقامة الندوات واملؤتمرات العلمية املتعلقة بهذا 

 املوضوع، وتشجيع مثل هكذا مبادرات بناءة.

وضع سياسات عامة رشيدة تستثمر بالطاقات البشرية املوجودة ضمن الدول العربية ملكافحة البطالة،  .3

 وتشجيع املبادرات الفردية وفتح تخصصات جديدة في الجامعات العربية تواكب العصر وسوق العمل .

في خلق  شباب تساعدتفعيل دور منظمات املجتمع املدني للمساهمة في اعداد برامج تدريبية مهنية جديدة لل .7

 فرص عمل جديدة يحتاجها السوق املحلي العربي.

 ثالثا: على صعيد الجامعات واملراكز العلمية والبحثية:

قيام الجامعات العربية واملراكز البحثية فيها بإعداد برامج تعليمية نوعية تربط الطالب ببيئتهم املحلية وتعزز  .2

 انتماءاتهم الوطنية.

الانسان في القانون الدولي )بما فيها موضوع اللجوء.( ضمن املقررات الدراسية تدريس مفاهيم حقوق  .6

 الجامعية.

تفعيل الدراسات امليدانية الخاصة بالهجرة واللجوء، بما فيها الدراسات املتعلقة بهجرة العقول العلمية  .3

 والنخب الاكاديمية واملوارد البشرية العربية املختلفة.

رسائل العلمية والدراسات والبحوث والتقارير العلمية التي تطرقت لقضايا الهجرة وضع دليل ببليوغرافي بال .7

واللجوء في املنطقة العربية يصدر عن الشبكة الدولية ايناس واملؤسسات البحثية ومراكز الهجرة بالجامعات 

 العربية.

بالجامعات العربية  تعزيز الشراكة والتعاون بين املؤسسات واملراكز البحثية ومراكز الهجرة واللجوء .5

 واملنظمات ذات العالقة من خالل اتفاقيات وبروتوكوالت التعاون املشترك.

انشاء مجلة علمية محكمة حول الهجرة واللجوء تشرف عليها الشبكة الدولية لدراسة املجتمعات العربية  .2

األردن جامعة اليرموك ببالتنسيق مع كل من مركز دراسات الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء ومركز الالجئين ب

 على أن تشكل اسرة التحرير من ألاساتذة والباحثين املشاركين في املؤتمر ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
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تشجيع الاقسام العلمية في الجامعات العربية ذات العالقة بهذه الظاهرة على اضافة مقررات دراسية تخص  .2

 الهجرة واللجوء وتساعد في سبر اغوار املشكلة.

لحرص على استدامة إلانتاج العلمي واملؤتمرات العلمية حول قضايا الهجرة واللجوء بالشرق ألاوسط ا .8

واملنطقة العربية بشكل سنوي وعلى ان تستضيف الجامعات العربية تلك املؤتمرات امتدادا للمؤتمر ألاول، 

ن نطقة العربية باشراف متنظيم وتنظيم النسخة الثانية من املؤتمر الدولي حول الهجرة واللجوء في امل

الشبكة الدولية لدراسة املجتمعات العربية وبالتنسيق مع جامعة اليرموك باألردن استجابة لعرض الدكتورة 

/ ريم الخاروف مديرة مركز الالجئين بجامعة اليرموك باألردن، وبالتعاون مع الجهات املنظمة للمؤتمر ألاول 

 وبعض الجهات ألاخرى ذات العالقة.

التواصل مع مهاجرين حققوا نجاحا في بالد الهجرة، واستضافتهم في املؤتمر القادم، وتسليط الضوء على  .1

 الصعوبات والتحديات التي واجهتهم منذ لحظة مغادرتهم لبلدانهم ألاصلية.
 

 رابعا: على الصعيد الاجتماعي إلانساني:

اجتماعية ونفسية تهتم بالدعم النفس ي والاجتماعي قيام الحكومات العربية من خالل الجامعات بإنشاء مراكز  .2

 للمهاجرين والالجئين في مختلف الدول.

توعية الشعوب العربية بأهمية احترام حقوق املهاجرين والالجئين باعتبارها قضية إنسانية بحتة من خالل  .6

ر في جد لتناول هذا ألامالتطرق لذلك في كافة وسائل الاعالم بصورة دورية إلى جانب دفع العلماء وائمة املسا

 اطار القيم الايمانية التي تدعوا إليها ألاديان السماوية.

توفير الوقاية الطبية واملحاجر وألادوات الصحية الالزمة للمهاجرين والالجئين في الظروف الطبيعية وأثناء  .3

 ألاوبئة العاملية مثل كورونا وغيرها.

اج ات من املهاجرين والالجئين في مختلف البلدان حول العالم، وإنتتوفير الفرص التعليمية املجانية لكافة الفئ .7

مادة دراسية تعليمية تعمل على تربية النشء على قبول الاخر )خاصة املهاجرين والالجئين والنازحين وعديمي 

 الجنسية( وترسيخ الشعور باإلنسانية منذ الصغر. 

 وختاما:

ملعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية ن بخالص الشكر وعظيم الامتنا ونيتقدم املؤتمر 

ل من كلو  دارة الجمعية العلمية اليمنية لإلدارة التعليميةإلدارة الشبكة الدولية )إيناس( وإل اليمنية و 

الجامعات: صنعاء والرازي واملستقبل واليرموك ولكافة املؤسسات واملراكز والجمعيات واملنظمات ولكل من 

فته، ل باسمه وصكجاح املؤتمر )حضوريا وافتراضيا(، والشكر موصول لكافة اللجان املنظمة ساهم في ن

لفة على وسائل الاعالم املختلوالشكر الجزيل للباحثين والباحثات املشاركين بأوراق علمية، ولإلعالميين و 

 . مية، ولكل املتابعين واملهتمينالتغطية إلاعال 

 صياغة البيان الختامي والتوصيات العامة.لجنة -صادر عن إدارة املؤتمر 

 صنعاء.-اليمن-م 6262/ديسمبر/ 68بتاريخ 
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 قامئة املشاركني بأبحاث علمية يف املؤمتر العلمي الدويل األول بعنوان: الهجرة واللجوء يف املنطقة العربية
 صنعاء –المين  –م 6262ديمسرب  62 -62للفرتة  

 
 البلد عنوان البحث إلاسم م

 د.عبدالصدوق خيرة   .2

عفيف بن عامرد.   

الهجرة واللجوء على البلدان أسباب وأثار تورط الشباب العربي في قضايا 

 املستضيفة.

 الجزائر

 د. قادة بن عبد هللا عائشة  .6

عياد دمحم سميرد.    

د. عبدالصادوق أسماء ط.  

على املهاجرين وتنامي اقتصاد الظل 21أثر جائحة كوفيد   الجزائر 

برناوي أسماء ط.د/  .3  

طيبي دمحم بلهاشمي ألامين. د  

 الجزائر أزمة الالجئين السوريين في لبنان من منظور ألامن إلانساني

.إشكالية حق اللجوء إلانساني وضوابطه في النظام القانوني الوطني والدولي د.  بودا دمحم  .4  الجزائر 

تريمة  د. صورية  .5 .بلد اللجوء : الحل البديل فيلالجئين إلادماج املحلي   الجزائر 

زكية غالمط.د/   .2 .ألاطر القانونية املحلية والدولية تجاه الهجرة واللجوء وعديمي الجنسية   الجزائر 

عمار طارق عبد العزيز حمادد.   .2  

كامل شاكر ناصر          د.   

.املسؤولية القانونية للدولة عن حماية الافراد من اعمال التهجير القسرية  العراق 

عائشة عبد الحميدد.   .8  الجزائر املواجهة العقابية وإلاجرائية لفعل الهجرة غير الشرعية في القانون الجزائري. 

( الهجرة مفتاح التغيير الديموغرافي د. نادين مصطفى الكحيل  .1
ً
.)لبنان نموذجا  لبنان 

آسية دعاسد.   .22  

عبدالحكيم أدمحم رويحةد.  

القانون الدولي واشتراط القانون الوضعية القانونية لعديمي الجنسية بين 

 الجزائري".

 ماليزيا

 ط.د/ جرايد فاطمة زهره  .22

 ط.د/ يحيى فاطمة

 الجزائر آليات الحماية القانونية الدولية لحقوق ألاطفال الالجئون 

حنان بوعزيزط.د/   .26  

بسمة الحقط.د/   

الية تعامل سياسات الدولة الجزائرية ومنظمات املجتمع املدني مع وضعية 

 الالجئين السوريين: دراسة في الواقع والافاق

 الجزائر

أمين عبدهللا املنبهيط.د/   .23 تصور مقترح لتنمية الوعي الثقافي عن ظاهرة الهجرة واللجوء لدى املجتمع  

 الجامعي اليمني

 اليمن

خالي آمال د.   .24 : الجهود 21 تكفل الجزائر باملهاجرين غير الشرعيين ألافارقة في ظل جائحة كوفيد 

 املبذولة وحدودها

 الجزائر

خضرة مخلوفيط.د/   .25  

سميرة لرقط ط.د/  

من منظور حقوق  21-تمكين املهاجرين من الحق في الصحة في زمن كوفيد

 إلانسان

 الجزائر

 ليبيا تشريع الهجرة غير املشروعة في القانون الليبي وحقوق إلانسان د. نعيمة عمر الغزير  .22

مجاهد العنس ي د. عبدالعزيز   .22  اليمن حقوق الالجئين في اليمن بين الاتفاقيات الدولية والقانون والقضاء الوطني 

بين التنصيص واملمارسة حماية حقوق املهاجرين بدول الاستقبال د. يــوســف كـــريـــمط.  .28  املغرب 

واملشردين وعديمي الجنسيةحقوق وواجبات املهاجرين والالجئين والنازحين  د. هاشم علوي عبدهللا مقيبل  .21  اليمن 

كريمة محروقد.   .62  الجزائر حقوق وواجبات عديمي الجنسية من منظور القانون الدولي 

إيمان  خليل  د.   .62 ( ضرورة حتمية21-ظل جائحة )كوفيد الالجئين فيحماية    الجزائر 
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سليم دحهد.   .66 الهجرة في الدول العربية )دراسة في السياسات الجزائرية للتكفل  حوكمة 

 باملهاجرين والالجئين(

 الجزائر

دمحم  نعار د.  .63 رواية  قهوة بالحليب على شاطئ البحر ألاسود -ألانسنة والحياة خطاب الهجرة : 

.املتوسط أنموذجا  

 الجزائر

دوافع الهجرة في املجتمع الفلسطيني من وجهة نظر عينة من خريجي الجامعات،  د. محمود عبد املجيد عساف  .64

املستقبل )ملخص(وعالقتها بقلق   

 فلسطين

زهرة علي املزوغي تيبارد.   .65  ليبيا دور قواعد املسؤولية الدولية في حماية الطفل الالجئ 

املهجرسؤال الهوية على محك تشريعات  د. عبدالعلي عدنان  .62 الشخصية للمسلمين املقيمين  ألاحوال :

 بفرنسا نموذجا.

 املغرب

 تأثيرات صعود اليمين املتطرف على السياسات ألاوروبية تجاه أزمة الالجئين د.أميرة برحايل بودودة  .62

 "دراسة للواقع واستشراف املستقبل"

 الجزائر

سميرة سويس يط.د/   .68 .ضمانات حقوق الطفل املشرد في التشريع الجزائري    الجزائر 

صفاء الشرقاوي ط.د/   .61 قراءة سوسيولوجيه لحقوق وواجبات مهاجري افريقيا جنوب الصحراء باملغرب  

ضوءعلى   التشريعات والسياسات والنظم القانونية املوجهة لهم 

 املغرب

عبدالجبار الغرازأ.   .32  قراءة في كتاب: الهجرات العاملية واملغربية "قضايا ونماذج. مقاربة سوسيو  

.(6222 – 2245تاريخية )  

 املغرب

 د. ناجية سليمان سليمان  .32

 أ. عصام العموري املختار

(6262-6222الهجرة غير القانونية عبر ليبيا وتاثيراتها عليها خالل الفترة من )  ليبيا 

.املقاربة الحقوقيةمن املقاربة ألامنية إلى  املغرب وتدبير تدفقات الهجرة: . يـــــوســــف كـــــريـــــــمط.د  .36  املغرب 

ميل الشباب الفلسطيني نحو الهجرة وألادوار الاستراتيجية ملنظمات املجتمع  د. صالح حمدان الحاج احمد  .33

.)دارسة وصفية بمحافظات غزة( املدني في الحد من هجرة الشباب  

 فلسطين

ألاسباب وآلاثار " دراسة عن حالة املهاجرين  .اليمن.إلى  )القسرية(هجرة ألافارقة  أ.د. فضل عبدهللا الربيعي  .34

 الفارين من بلدانهم في زمن الحرب

 اليمن

عائشة بن عاشور ط.د.  .35 واقع الهجرة غير الشرعية في الساحل إلافريقي وتداعياتها على ألامن القومي  

دراسة في ألاسباب واليات املواجهة  – الجزائري   

 الجزائر

العامليةالايدي املسلمة  د. سجاد حسين  .32 خدمة الالجئين العراقيين والسوريين. في   باكستان 

السالم العباس يعبد د. حميدة   .32  

فتح هللا العريفي لطفيةد.   

 د. فوزية عماره بلق

 ليبيا نحو فهم لظاهرة النزوح وسبل املعالجة

بوفرورة سميرط.د.   .38  

.قرنان فاروقط.د.    

في الجزائر بين الالتزامات الدولية مقاربات التنظيم القانوني للهجرة غير الشرعية 

 وضرورات حفظ ألامن القومي

 الجزائر

الحلول –النتائج –الهجرة الغير شرعية " ألاسباب  د. بن ورقلة نادية  .31  الجزائر 

أحمد علي العمادد.  .42  

 د. فارس دمحم القادري 

 اليمن ظاهرة اللجوء وأهمية تناولها في املقررات الدراسية الجامعية

دمحم بن سويحازوليخة  ط.د.  .42  الجزائر الهجرة غير الشرعية، ألاسباب وإستراتيجية املواجهة. 

عبدالوهاب عبدالقدوس . د  .46

 الوشلي

الواقع والتشريع قضية اللجوء في اليمن،  اليمن 

تجاه ظاهرة الهجرة غير القانونية وإلاقليميةالسياسات واملواقف الدولية  أ. أحمد فرج على عمران  .43  ليبيا 

حاتم يحيى صالح أبود.   .44  اليمن دخول وإقامة الالجئين في الجمهورية اليمنية 

وريدة إفتيسانط.د.   .45 (بين الواقع واملأمول ) 21قوارب املوت في ظل جائحة كوفيد   الجزائر 

.تأصيل الحق في الهجرة واللجوء بين الشريعة والتشريع اليمني د. علي ناصر أحمد الخوالني  .42  اليمن 

طالل قويدري  أ.أيمن  .42 (ملخص)والفرصة ألازمة: ٩١ كوفيد خالل الالجئين   استراليا 

 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  408  - 

 

 

 انتهى وهللا الموفق

62166261

 

 

 

 

 

 



 

2



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  018  - 

 (2ملحق )
 

 قرار إداري بشأن منح املشاركني يف إدارة وجلان املؤمتر درع املؤمتر 
 

 
 

 

22222222

8

222

22222222

 
 

 

 

 

  

  

  

 . 
  

  

  

 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  011  - 

 
 املؤمتر العلمي الدويل األول بعنوان: الهجرة واللجوء يف املنطقة العربيةيف إدارة ولجان قامئة املشاركني 

 صنعاء –المين  –م 6262ديمسرب  62 -62للفرتة  
 

 
 

 لجنة رئاسة املؤتمر

 
 الصفة البلد هة الج الاسم م

 املنسقة العامة للمؤتمر لبنان الشبكة الدولية لدراسة املجتمعات العربية  د. ماريز يونس  .2

جامعة  -مركز دراسات الهجرة والالجئين  . أحمد العمادا.د  .6

 صنعاء

 الرئيس الشرفي للمؤتمر اليمن

 رئيس املؤتمر اليمن جامعة صنعاء د.خليل الخطيب  .3

مركز الالجئين والنازحين والهجرة القسرية  ا.د. ريم عدنان الخاروف  .4

 بجامعة اليرموك

  اللجنة العلمية عضو  -نائب رئيس املؤتمر  الاردن

 رئيس اللجنة العلمية  -عضو رئاسة املؤتمر  اليمن جامعة صنعاء  ا.د. عبدهللا معمر   .5

 ألامين العام للمؤتمر -عضو رئاسة املؤتمر  املغرب جامعة دمحم الخامس د.عبدالعزيز فعرس  .2

ألامين العام املساعد -عضو رئاسة املؤتمر  اليمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  د.علي ناصر الخوالني  .2

 عضو اللجنة العلمية  -مقرر املؤتمر   –

رئيس اللجنة  -عضو رئاسة املؤتمر  اليمن مركز البحوث والتطوير التربوي  د.يوسف سلمان الريمي  .8

 التحضيرية

 أ. عبدهللا الكبودي  .9
 اليمن املنظمة العربية لإلعالم التنموي 

رئيس اللجنة  -عضو رئاسة املؤتمر 

 الاعالمية

 رئيس اللجنة التنظيمية اليمن مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء أ.فهد الرعيني  .22

 رئيس اللجنة التقنية اليمن جامعة الرازي  م.أسامة املعاينة  .22

 مترجم املؤتمر -عضو رئاسة املؤتمر  اليمن جامعة الرازي  د.شرف شائع  .26
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  الاستشاريةاللجنة  
 

 الصفة البلد الجهة الاسم م

 عضو اللجنة الاستشارية اليمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د.صادق الشراجي  .2

 -اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم  أحمد علي الرباعيد.  .6

 اليونسكو

نائب  -عضو رئاسة املؤتمر  اليمن

 رئيس اللجنة الاستشارية

 عضو اللجنة الاستشارية اليمن جامعة املستقبل  ا.د عبدالهادي الهمداني   .3

رئيس جلسة  علمية وعضو  اليمن جامعة الرازي  أ.د. خليل الوجيه   .4

 اللجنة الاستشارية 

مركز  دراسات الالجئين والنازحين والهجرة  د.أنس الصبح  .5

 القسرية

 عضو اللجنة الاستشارية ألاردن

 عضو اللجنة الاستشارية اليمن جامعة العلوم الحديثة  أبو حاتمد. يحيى صالح   .2

عضو رئيس جلسة علمية و  تونس الجمعية التونسية لجودة التربية  د. بلقاسم بلغيث  .2

 اللجنة الاستشارية

مركز أسس اليقين للدراسات والاستشارات  د. بشير  عبدهللا العماد   .8

 والتحكيم 

عضو رئيس جلسة علمية و  اليمن 

 اللجنة الاستشارية

 عضو اللجنة الاستشارية اليمن منتدى الاقتصاد واملال والاعمال  ا.د دمحم دمحم القطيبي  .9

 عضو اللجنة الاستشارية اليمن مركز الهجرة والالجئين جامعة صنعاء د. عبدهللا سعيد الكندة   .22

عضو رئيس جلسة علمية و  اليمن جامعة املستقبل أ.د أحمد النويهي  .22

 اللجنة الاستشارية

 عضو اللجنة الاستشارية اليمن جامعة الرازي  د. طارق النهمي  .26

 عضو اللجنة الاستشارية اليمن جامعة املستقبل د.عبدالغني النور   .23

 عضو اللجنة الاستشارية اليمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  أ.صالح حسن العدلة   .24

أ.هيثم دمحم عبدهللا   .25

 الصوفي

 عضو اللجنة الاستشارية اليمن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين

 –املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  أ.خيرية السالمي  .22

 الالكسو

 عضو اللجنة الاستشارية تونس

 عضو اللجنة الاستشارية اليمن وزارة الصناعة والتجارة  أ.محمود النقيب  .22
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 اللجنة العلمية للمؤتمر:
 

 الصفة البلد هة الج الاسم م

روسيا  جامعة قازان الفيدرالية –مركز الثقافة العربية   دمحم صالح العماري   أ.د.  .2

 الاتحادية

نائب رئيس اللجنة 

 العلمية 

رئيس جلسة وعضو  املغرب الدار البيضاء –جامعة الحسن الثاني  أ.د. إبراهيم ألانصاري   .6

 اللجنة العلمية 

 عضو اللجنة العلمية اليمن  جامعة املستقبل  د. عادل عبدالهادي الهمداني  .3

 عضو اللجنة العلمية  اليمن جامعة عدن  د. فضل الربيعي أ.  .4

 عضو اللجنة العلمية  ألاردن جامعة اليرموك د.عالء القضاة  .5

 عضو اللجنة العلمية  اليمن جامعة صنعاء د. عبدالوهاب الوشلي  .2

 عضو اللجنة العلمية   جامعة عدن  د. دمحم الطيار أ.  .2

 عضو اللجنة العلمية  اليمن جامعة صنعاء د. سكينة أحمد هاشم  .8

 عضو اللجنة العلمية  املغرب تطوان  –جامعة عبد امللك السعدي  د. دمحم شرايمي   .9

 عضو اللجنة العلمية  اليمن جامعة صنعاء د. فارس القادري   .22

 عضو اللجنة العلمية   جامعة تعز  د. عبدالسالم احمد الحكيميأ.  .22

 عضو اللجنة العلمية  تونس مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية د. يوسف بن عثمان   .26

رئيس جلسة وعضو  لبنان الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع  د. ثناء الحلوة   .23

 اللجنة العلمية 

 عضو اللجنة العلمية   جامعة حضرموت  د.فتحية باحشوان  .24

 عضو اللجنة العلمية  اليمن جامعة صنعاء د. علي العواض ي  .25

 عضو اللجنة العلمية  اليمن جامعة تعز د. عبدالسالم الدار  .22

رئيس جلسة وعضو  فلسطين وزارة التربية والتعليم د. محمود عبد املجيد عساف  .22

 اللجنة العلمية 

 عضو اللجنة العلمية  اليمن جامعة الرازي  د. دمحم صادق ألاعور   .28

رئيس جلسة وعضو  ليبيا جامعة الزاوية د. ناجية سليمان عبدهللا  .29

 اللجنة العلمية 

 عضو اللجنة العلمية  اليمن جامعة املستقبل د. يحيى علي علي الخوالني   .62

رئيس جلسة وعضو  عمان الشرقيةجامعة  الحضرميد. أحمد سعيد   .62

 اللجنة العلمية 

مكتب التمويل الخارجي للمشاريع البحثية جامعة  د.علي املقوس ي  .66

 البترا، عمان

 عضو اللجنة العلمية  ألاردن

 عضو اللجنة العلمية  اليمن جامعة الرازي  د.تركي القباني  .63

 عضو اللجنة العلمية  اليمن جامعة املستقبل  د.سيف ناصر علي الحيمي   .64

 عضو اللجنة العلمية  اليمن مركز أسس اليقين للدراسات والاستشارات والتحيكم د.جهاد دمحم السنباني  .65

 عضو اللجنة العلمية  العراق  مركز الدراسات / وزارة الثقافة والسياحة والاثار  د. مالك عبداللطيف التميمي  .62

 عضو اللجنة العلمية  ليبيا والدراسات إلافريقيةمركز البحوث  د.طه دمحم والي   .62

 عضو اللجنة العلمية  العراق جامعة بولوتكنيك/ شقالوة د.خالدة ذنون مرعي   .68

 عضو اللجنة العلمية  اليمن جامعة تعز  د. عمر إسحاق   .69

 عضو اللجنة العلمية  العراق الجامعة العراقية  د.رجاء  خليل الجبوري  .32
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التحضيرية للمؤتمر:اللجنة       
 

 

 الصفة البلد الاسم م

 نائب رئيس اللجنة التحضيرية اليمن أ.دمحم خصروف  .2

 عضو اللجنة التحضيرية اليمن د. دمحم الصبري   .6

 عضو اللجنة التحضيرية املغرب د. كماز محجوب   .3

 عضو اللجنة التحضيرية اليمن د. نجوى الخزان   .4

 اللجنة التحضيريةعضو  املغرب د. دمحم الكحيل   .5

 عضو اللجنة التحضيرية اليمن د. إصباح عبد القوي الشميري   .2

 عضو اللجنة التحضيرية ألاردن د.عالء القضاة  .2

 عضو اللجنة التحضيرية اليمن د. سهير عاطف  .8

 عضو اللجنة التحضيرية الاردن أ.عزام العزام  .9

 التحضيريةعضو اللجنة  فلسطين أ.براءة عبدهللا دمحم معروف  .22

 عضو اللجنة التحضيرية الاردن أ.دمحم ربايعة  .22

 عضو اللجنة التحضيرية اليمن أ. آمنة ناجي سعد املوشكي  .26

 عضو اللجنة التحضيرية اليمن أ.جهاد علي عبدهللا عامر  .23

 عضو اللجنة التحضيرية اليمن أ.عصام العلفي   .24

 عضو اللجنة التحضيرية ليبيا أ.دمحم سالم سعيد  .25

 عضو اللجنة التحضيرية اليمن أ. أماني صالح يحيى محالق  .22

 عضو اللجنة التحضيرية ألاردن ا.فوزية استايتيه  .22

 عضو اللجنة التحضيرية ألاردن ا.زينة جعدان  .28

 عضو اللجنة التحضيرية اليمن أ.رضية املطري   .29
 

 

 

 اللجنة التنظيمية 

 
 الصفة الدولة جهة العمل الاسم م

 نائب رئيس اللجنة التنظيمية  اليمن مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء  عبدهللا عبدالعزيز الاديبنور الدين أ.  .2

 عضو اللجنة التنظيمية  اليمن مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء  مروة عبدهللا العمادأ.  .6

 عضو اللجنة التنظيمية  اليمن مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء  عبده قاسم دمحم الفقيهأ.  .3

 عضو اللجنة التنظيمية  اليمن مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء  سميرة احمد سالم صالح أ.  .4

 عضو اللجنة التنظيمية  اليمن مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء  علي طاهر دمحم القحمأ.  .5

 عضو اللجنة التنظيمية  اليمن مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء  شهاب فضل صالح القلعيأ.  .2

 عضو اللجنة التنظيمية  اليمن مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء  علي صالح الريميأ.  .2
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 اللجنة التقنية 

 
 الصفة الدولة جهة العمل الاسم م

 التقنيةنائب رئيس اللجنة  اليمن جامعة الرازي  م.حذيفة الرفاعي  .2

 عضو اللجنة التقنية اليمن مراسيل  للدعاية والاعالن والتصاميم أ.ثابت حسين حدير  .6

 عضو اللجنة التقنية اليمن املنظمة العربية لإلعالم التنموي  أ.دمحم عبدهللا الكبودي  .3

 عضو اللجنة التقنية اليمن مركز الهجرة والالجئين م.دمحم  عبدهللا الشرعبي  .4
 

 

 

الاعالمية للمؤتمر:اللجنة   

  
 الصفة الدولة الاسم م

 نائب رئيس اللجنة الاعالمية اليمن ا.عبدهللا حزام   .2

 نائب رئيس اللجنة الاعالمية اليمن  مختار الخطيبأ.  .6

 عضو اللجنة الاعالمية اليمن دمحم علي جميل ا.  .3

 عضو اللجنة الاعالمية اليمن أ.فرحان البحم   .4

 عضو اللجنة الاعالمية ليبيا البكباك أ.مفيد خليفة   .5

 عضو اللجنة الاعالمية اليمن عبير أنور مبارك أ.  .2

 عضو اللجنة الاعالمية اليمن أ.ذي يزن عبدالكريم داعر   .2

 عضو اللجنة الاعالمية اليمن أ.أحمد جبران    .8

 عضو اللجنة الاعالمية اليمن أ.ياسمين قائد أبو شمس  .9

 عضو اللجنة الاعالمية اليمن أ.ياسر الوصابي  .22

 عضو اللجنة الاعالمية اليمن أ.ابراهيم الشرعبي  .22

 عضو اللجة إلاعالمية  اليمن أ.معاذ جعشان   .26

 عضو اللجة إلاعالمية  اليمن أ.يحي الضاعني   .23

 عضو اللجة إلاعالمية  اليمن علي دمحم عبدالعزيز الخيل  .24

 عضو اللجة إلاعالمية  اليمن وديع دمحم حمود السياغي  .25
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 لجنة مساندة

  

 الجهة الدولة الاسم م

 مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء اليمن عبدالسالم دمحم حيدر الدروبي  .2

 مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء اليمن الشاللي حسين دمحم الشاللي  .6

 والالجئين بجامعة صنعاءمركز الهجرة  اليمن خالد قاسم احمد املجاهد  .3

 مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء اليمن ريما دمحم علي مثنى  .4

 مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء اليمن ياسر غالب صالح حسين  .5

 مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء اليمن علياء طارش دمحم قحطان  .2

 الهجرة والالجئين بجامعة صنعاءمركز  اليمن عبد السالم احمد علي البابلي  .2

 مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء اليمن عبدالجليل عبده احمد العلياني  .8

 مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء اليمن عال احمد مرشد حمود  .9

 مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء اليمن رقية عباس زيد ابو منصر  .22

 مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء اليمن شمهانلينا عبدالكريم احمد   .22

 مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء اليمن تغريد يونس دمحم الارياني  .26

 مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء اليمن فارس صالح يحيى فرحان  .23

 مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء اليمن غالب حسين علي الاحمر  .24

 مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء اليمن احمد الذفيفدمحم شاكر   .25

 مركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء اليمن قايد عسكري احمد الغوري  .22
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 نبذة تعريفية عن 

 الشبكة الدولية لدراسة املجتمعات العربية 

 ( INASS -)إيناس 

 

 

 

الشبكة الدولية لدراسة املجتمعات العربية هي شبكة جامعة لقدرات املؤسسات العلمية والبحثية املعنية 

املجتمعات العربية بهدف إنجاز فهم مشترك لطبيعة ألازمات التي تشهدها املنطقة العربية،واقتراح بدراسة 

 مخارج ممكنة تساهم في تحقيق ازدهارها وتطورها.

 أهدافها: 

تشكيل منظومة تشبيك علمية مشتركة فعالة معنية بدراسة املجتمعات العربية واستشراف  .2

 مستقبلها.

ة تطال املنطقة العربية وفق أسس ربي والدولي إلنجاز دراسات مقارنالعتعزيز التعاون العلمي  .6

 علمية،منهجية وموضوعية مشتركة.

التبادل  ح(، تتيتأسيس منتديات علمية تفاعلية )ندوات، حوارات، محاضرات علمية ومؤتمرات .3

 ية.العربوالنقاش بين الجماعة العلمية املتخصصة العربية والدولية املعنية بدراسة املجتمعات 

اعداد اوراق سياسات علمية تساهم في ارشاد اصحاب القرار ألهم التحديات التي تواجه املجتمعات  .4

 العربية حاضرا ومستقبال.

تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال النشر والانتاج املعرفي املتخصص باملجتمعات العربية  .5

  بمنظورات علمية ما بين تخصصية.

 الدكتوراه وما بعد بعدها لتبادل الخبرات العربية فيما بينها. لطلبة تكوينيوعي تأسيس فضاء علمي ن .2
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 :هيكليتها

تضم الشبكة ثمانين مؤسسة علمية تجمع ما بين مراكز بحثية وجمعيات ومخابر علمية عربية ودولية مهتمة 

 بقضايا املجتمعات العربية، موزعة على وحدات متخصصة على النحو التالي:

  التغيرات الاجتماعيةوحدة 

  وحدة الدراسات التاريخية 

 وحدة الدراسات الاستراتيجية 

 وحدة دراسات السياسات 

  وحدة التربية 

 وحدة الدراسات الثقافية 

 وحدة الدراسات القانونية 

 وحدة الدراسات الاعالمية 

 وحدة  دراسات املرأة العربية 

 وحدة الفلسفة 

 رأةوحدة امل  

  وحدة املدينة و الفضاء الاجتماعي 

 :برامجها 

 :حوارات ايناس -

أسست الشبكة منصات لحوارات علمية للتداول والنقاش وتبادل الرأي حول الانتاج املعرفي العربي  

بمشاركة أكاديميين ومفكرين متخصصين في العلوم الاجتماعية من داخل العالم العربي ومن خارجه. وتسعى 

لجماعة مناقشتها بين االشبكة  من خالل هذه املنصات  الى تشكيل مساحة علمية مستقلة لتنازع ألافكار و 

العلمية املتخصصة ضمن سياقات عربية اجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة، وانطالقا من مدارس 

فكرية متنوعة ومناهج بحثية متعددة، ما يسمح بتعزيز تقاليد ابستمولوجية في تناول الاصدارات العلمية 

 ية املعنية باملجتمعات العربية. واملنتجات املعرفية بين الجماعة العلمية العربية والدول

 تحوالت:  -

التحوالت التي تشهدها املنطقة العربية على مختلف الصعد إلاجتماعية الى فهم "تحوالت" يهدف منتدى 

والاقتصادية والسياسية والثقافية. وتسعى الشبكة من خالل هذا املنبر الى اتاحة مجال النقاش والتبادل 
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تخصصين من داخل العالم العربي ومن خارجه، وإلى تفعيل الشراكات ما بين املعرفي بين ألاكاديميين وامل

املؤسسات العلمية العربية والدولية من خالل إلاشراف على حلقات متخصصة تتبع تيمات معرفية ذات 

وقد نفذت العديد من الحلقات تحت عناوين متنوعة مثل الشباب، القيم، وسلسلة  أولوية في العالم العربي.

 ات النهضة العربية.ندو 

 :مؤتمرات -

تسعى الشبكة من خالل املؤتمرات التي تنفذها الى تعزيز التشبيك والتنسيق بين املؤسسات ألاعضاء في 

الشبكة من اجل اللقاء والتداول في قضية علمية راهنة. وقد نفذت الشبكة هذا العام مؤتمرين اثنين ألاول 

نا في املغرب، والثاني حول القوى العاملية العظمى ومنطقة تحت عنوان السياسات التربوية في ظل كورو 

الشرق ألاوسط في تركيا، باالضافة الى مؤتمرنا اليوم الهجرة واللجوء في املنطقة العربية : الواقع التحديات 

 والحلول. 

 دراسات مقارنة: -

ل من داخل الدو  اطلقت الشبكة دراستين ميدانيتين بالتشارك مع املراكز ألاعضاء في وحدات الشبكة

العربية ومن خارجها. الدراسة ألاولى بإشراف وحدة التربية ممثلة بالدكتور خليل الخطيب حول التعليم ما 

دول عربية من املؤسسات العلمية املنضوية ضمن الشبكة. أما  2قبل الجامعي في ظل كورونا، ويشارك فيها 

دول عربية وعاملية من املؤسسات  24عربية ويشارك فيها الثانية فحول الهجرة والهوية والشباب في املنطقة ال

 ألاعضاء في الشبكة. 

 :العربية املرأة لدراسة املجتمعاتشبكة  -

ملرأة الى تجميع القدرات العلمية لدى املؤسسات العلمية الفاعلة في مجال قضايا املرأة شبكة اتهدف 

ق مشاركتها الفاعلة على مختلف الصعد العربية، من أجل توحيد الجهود الرامية الى تمكينها وتحقي

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وتستند الشبكة في تحقيق أهدافها الى برنامج عمل متكامل 

ومؤتمرات ومنتديات تفاعلية حول واقع املرأة  وحواراتوتقارير سنوية  مقارنيهقائم على دراسات علمية 

 ؤثرة عليها.العربية والتغيرات الطارئة وامل
 

وتسعى الشبكة في توجهاتها الى التأثير على أصحاب القرار لوضع سياسات عادلة تحد من التعسف  

الاجتماعي والثقافي والتمييز ضدها وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص انطالقا من الاعمال التام بحقوق الانسان، ما 

 .العربية على حد سواءتنا امن شأنه أن يحقق الارتقاء بمكانتها والارتقاء بمجتمع
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 نبذة تعريفية عن 

 الجمعية العلمية اليمنية لإلدارة التعليمية 

 

 

 

 من نحن:

من ألاكاديميين اليمنيين مسجلة تأسست بواسطة نخبة  مؤسسة علمية مستقلة غير هادفة للربح،   

ومعتمدة وحاصلة على ترخيص ملزاولة نشاطها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية اليمنية 

إلادارة القيادة و  (، وتتميز بأنها أول جمعية علمية يمنية متخصصة في مجال2021( لسنة )50برقم )

وتطوير إلادارة التعليمية والبحث العلمي بوجه خاص وتتركز  بقضايا التعليم بوجه عامالتعليمية، تهتم 

 أنشطتها في اليمن واملنطقة العربية والشرق ألاوسط.

 :ة الجمعيةرؤي

يت خبرة في وباملؤسسات العلمية والبحثية  أبرز من أن تصبح الجمعية العلمية اليمنية لإلدارة التعليمية      

، ومن الجمعيات واملؤسسات العلمية 6265املستوى الوطني بحلول  علىوإلادارة التعليمية مجال التعليم 

 بحلول 
ُ
 وإقليميا

ً
 .6232الرائدة عربيا

 ة الجمعية:رسال

تقدم الجمعية العلمية اليمنية لإلدارة التعليمية خدمات إدارية وعلمية وبحثية وتدريبية واستشارية بجودة 

وألامانة العلمية والخبرة واملعاصرة بما يسهم في تنمية عالية ترتكز على املسؤولية الاجتماعية والكفاءة 

قدرات منتسبي الجمعية واملؤسسات وألافراد وينسجم مع اهداف التنمية املستدامة وتحقيق الشراكة 

 الفاعلة مع الجهات ذات العالقة محليا وعربيا ودوليا.
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 قيم الجمعية:

 الشفافية، النزاهة، الجودة، إلابداع، التميز.املسؤولية املجتمعية، ألامانة العلمية، الكفاءة، 

 أهداف الجمعية:

املشاركة في تنمية املسؤولية املجتمعية لدى القطاعين الحكومي والخاص تجاه  -2

 التعليم في اليمن.

 اعداد قاعدة بيانات رقمية شاملة وحديثة عن قطاع التعليم والبحث العلمي في اليمن. -6

 والقيادات التعليمية لتنمية مهاراتهم إلادارية والبحثية.مساعدة منتسبي الجمعية  -3

 تعزيز إلانتاج والنشر العلمي واملعرفي ملنتسبي الجمعية وشركائها. -4

 اجراء دراسات وبحوث ملعالجة التحديات التي تواجه التعليم والبحث العلمي. -5

 الاسهام في تحقيق اهداف التنمية املستدامة في مجال التعليم. -2

اكة والتنسيق بين املؤسسات التعليمية والبحثية وبين املؤسسات إلانتاجية تعزيز الشر  -2

 .واملنظمات املحلية والدولية ذات العالقة

 مناصرة قضايا التعليم والبحث العلمي وتعزيز التعاون العلمي محليا وعربيا ودوليا. -8

 :اهتمامات الجمعية ومجاالت عملها

 أوراق سياسات -

 لوائح تنظيمية  -

 أنشطة علمية  -

 دراسات ومشروعات بحثية -

 مسوحات واستطالعات راي -

 بناء القدرات وتنمية املهارات -

 خدمات تعليمية واستشارية -

 تطوير مؤسس ي للمنظمات -

 خطط استراتيجية -

 إصدارات ومطبوعات  -

 انتاج ونشر علمي -

 ترجمة وتأليف -

 مسؤولية اجتماعية -

 معلوماتية ورصد وتوثيق -

 تعاون علمي وشراكة فعالة -

 مناصرة قضايا التعليم والبحث العلمي -
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 :مجلة الجمعية
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 نبذة تعريفية عن 

 جامعة صنعاء 

 

 

 

 نشأة الجامعة:   

وبطاقة ، ( مركزا علميا63( كلية، و)66)كأول جامعة يمنية وتشمل  2722تأسست جامعة صنعاء عام 

 وطالبة في الدراسات 6322و)( طالبا وطالبة في مرحلة البكالوريوس، 72287استيعابية تقدر بـ )
ً
( طالبا

 ،6227 للعام جامعة لل لتقرير السنوي وفقا ل العليا
 

 رؤية الجامعة: 

تطمح الجامعة الى الريادة الوطنية في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة املجتمع، وأن تكون من    

 أفضل الجامعات الاقليمية وبيت الخبرة ألاول في اليمن. 

 

 رسالة الجامعة: 

الاسهام في جهود التنمية املستدامة من خالل توفير بيئة تعليم عال يحقق معايير الجودة وخدمات بحثية 

 متميزة في ظل شراكة وطنية مثمرة ترتكز على الشفافية واملهنية والابداع. 

 

 ألاهداف العامة للجامعة: 

ميادين املعرفة املختلفة تلبية  إتاحة الفرص الدراسية املتخصصة واملتعمقة للطالب في .2

 الحتياجات البالد من التخصصات والفنيين والخبراء.
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العناية باللغة العربية وتدريسها وتطويرها وتعميم استعمالها كلغة علمية وتعليميه في مختلف  .6

 مجاالت املعرفة والعلوم.

أو  لى مستوى الفرديتطوير املعرفة بإجراء البحوث العلمية في مختلف مجاالت املعرفة سواء ع .3

 الجماعي، وتوجيهها لخدمة احتياجات املجتمع وخطط التنمية.

 الاهتمام بتنمية التقنية "التكنولوجيا" وتطويرها والاستفادة منها في تطوير املجتمع. .4

تشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في مختلف مجاالت املعرفة مع التركيز بوجه خاص على  .5

 التراث العلمي.

 سهام في رقي آلاداب والفنون وتقدم العلوم.إلا  .2

إيجاد املناخ ألاكاديمي املساعد على حرية الفكر والتعبير والنشر بما ال يتعارض مع عقيدة ألامة  .2

 وقيمها السامية ومثلها العليا.

تقويم الروابط بين الجامعات واملؤسسات العامة والخاصة في البالد بما يكفل التفاعل املتبادل  .8

والبناء للمعارف والخبرات واملوارد واملشاركة التي تكفل إلاسهام الفعال في إحداث التنمية 

 الشاملة في البالد.

توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والهيئات العلمية ومراكز البحوث والتطوير  .7

 ها.العربية وألاجنبية بما يساعد على تطوير الجامعات اليمنية وتعزيز مكانت

العمل كمؤسسة مسئولة عن تقديم الدراسات والاستشارات الفنية والتخصصية ملختلف أجهزة  .22

 الدولة ومؤسساتها العامة واملختلطة.

إلاسهام في تطوير السياسات وأساليب العمل في مؤسسات وأجهزة الدولة والقطاعين العام  .22

 لفة.والخاص وتقديم النماذج والتجارب املبتكرة لحل املشاكل املخت

رفع كفاءة العاملين في مؤسسات وأجهزة الدولة والقطاعين: العام والخاص، وذلك من خالل  .26

 إلاسهام في برامج إلاعداد والتأهيل أثناء الخدمة. 
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 نبذة تعريفية عن 

 جامعة صنعاء  -الهجرة والالجئين  مركز دراسات

 

عام تأسس في اليعد مركز دراسات الهجرة والالجئين أحد املراكز العلمية التابعة لجامعة صنعاء، والذي    

تخصص مودول الخليج(، واملركز  القرن الافريقياملنطقة )م كأول مركز نوعي في الجمهورية اليمنية و  6227

جامعة صنعاء على أنه من أهم املراكز في الجوانب الانسانية وقضايا الهجرة واللجوء ويتم تصنيفه في 

 مع دور جامعة صنعاء في الاهتمام بقضايا املجتمع تأسيس املركز ويأتي شطها، نأو 
ً
وتلك  انية،الانسانسجاما

 عالقة.وفي إطار التعاون املشترك مع املؤسسات الدولية ذات ال واللجوء،املتعلقة بالهجرة 

 في املجال التعليمي يسعى املركز لتحقيق رؤيته رؤية املركز: 
ً
 ودوليا

ً
املتمثلة في الريادة والتميز محليا

 .والبحثي لقضايا الهجرة والالجئين

في تخريج كفاءات اكاديمية وبحثية متخصصة في العلوم الانسانية تتمثل رسالة املركز رسالة املركز: 

يمية ن خالل تقديم خدمات تعلاملتعلقة بدراسات الهجرة واللجوء تسهم في خدمة املجتمع املحلي والدولي م

 ملعايير الجودة املتعارف  واستشارية،وتدريبية 
ً
 ليها. عوالابحاث التي تراعي القيم الانسانية وفقا

 أهداف املركز: 

  سعى املركز لتحقيق جملة من ألاهداف أبرزها: ي

 ـ تقديم برامج أكاديمية متخصصة تلتزم بمعايير الجودة والاعتماد ألاكاديمي . .2

 رفد املجتمع بكفاءات مؤهلة في مجال العمل بقضايا الهجرة واللجوء .ـ  .6

ـ توفير بيئة تعليمية مناسبة تساهم في بناء شخصية الطالب وتساعد على نشر العلوم إلانسانية  .3

 والهجرة واللجوء في املجتمع .

مع وتلبي مة املجتـ تقديم خدمات تعليمية وتدريبية واستشارية وبحثية نوعية تعزز دور الجامعة في خد .4

 حاجة املجتمع ومتطلبات العصر في مجال الدراسات إلانسانية والهجرة واللجوء .

ـ املشاركة في الندوات واملؤتمرات العلمية وتطوير سبل الشراكة والتعاون مع الجهات ذات العالقة  .5

 لتبادل الخبرات والتجارب.
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
 محليا
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 نبذة تعريفية عن 

 ألاردن-سات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية بجامعة اليرموك مركز درا

 

نظرا لحركات اللجوء التي حدثت في املنطقة على مدار العقود السابقة وايمانا بالدور املحوري لألردن تجاه اشقائه، وما قدمه   

والنازحين والهجرة القسرية في جامعة من خدمات لفئة الالجئين بمختلف جنسياتهم، جاء تأسيس مركز دراسات الالجئين 

، الذي يعتبر امتداد لبرنامج 1997 توجيه من صاحب السمو امللكي ألامير الحسن بن طالل املعظم عام  اليرموك بناء على

 . 1992 دراسات الالجئين والنازحين الذي تأسس في الجامعة عام

الدراسات وألابحاث واملشاريع وعقد املؤتمرات والندوات والورش، والعمل على نشر الوعي بقضايا اللجوء  إجراء :الةالرس

 .والنزوح والهجرة القسرية

 في قضايا اللجوء في املنطقة والعالم - :الرؤية
ً
 متخصصا

ً
 متميزا

ً
 بحثيا رياديا

ً
 أكاديميا

ً
 .تعزيز مكانة املركز ليصبح مركزا

 .كادره من خالل رفده بباحث ليكون محور العملية البحثية، في التنفيذ واقتراح املشروعات البحثية تعزيز  -

إعادة مساق "السكان الالجئون والنازحون" إلى خطة البكالوريوس في الجامعة كمتطلب جامعة اختياري، حيث كان هذا  -

 لتوصيات املؤتمر الدولي الذي (110 املساق موطنا في قسم الاقتصاد فيما سبق تحت رمز ورقم )ق
ً
، حيث يأتي ذلك تنفيذا

حول "الالجئون وألامن والتنمية املستدامة في الشرق ألاوسط: الحاجة إلى حوار  (2016 آذار 22 –25عقده املركز في عمان )

 .زراءالجنوب" وذلك تحت رعاية دولة رئيس الو  –الشمال

 .إقامة برنامج ماجستير في دراسات الهجرة القسرية -

 :ألاهداف

باألبحاث العلمية والدراسات وتبادل املعلومات والخبرات في مجال اللجوء والنزوح والهجرة القسرية وحقوق القيام  .2

 .الانسان مع مراكز البحث املشابهة داخل الاردن وخارجه

يقوم بها املركز وفق تعليمات النشر العلمي املعمول بها في الجامعة واصدار ر البحوث والدراسات العلمية التي نش .6

 .النشرات العلمية

 .تبادل الزيارات بين الباحثين مع هذه املراكز .3

 .اقتراح تدريس مساقات في متطلبات الخطط الدراسية في الجامعة وبمقتض ى التشريعات املعمول بها .4

صادية ات اقتوالطلبة ألسباب اللجوء والنزوح وما يترتب على ذلك من تبع العمل على زيادة الوعي عند املواطنين  .5

 .واجتماعية وقانونية

tel:1997
tel:1992
tel:1992
tel:110
tel:110
tel:2016
tel:2016
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 نبذة تعريفية عن 

 جامعة الرازي  -مركز البحث العلمي 

 

 

 :الرؤية

 .التميز في البحث العلمي بما يحقق رؤية الجامعة

 

 :الرسالة

قيق ومحفزة تدعم التميز وإلابداع للباحثين لتح تشجيع العمل البحثي املتميز من خالل توفير بيئة جاذبة

 
ً
 وبحثيا

ً
 .رسالة الجامعة في التميز علميا

 :هدافألا 

 .بناء القدرات البحثية للجامعة و الارتقاء بمستوى العمل البحثي .2

رسم السياسة العامة لجامعة الرازي في التميز في البحث العلمي، وتكريس مفهوم الجودة  .6

 .نشطة املركزوالتحسين املستمر في أ

تنويع مصادر البحث العلمي بالجامعة، ونشر ثقافة البحث العلمي لدى اعضاء الهيئة التدريسية  .3

 .والتدريسية املساعدة وطالب الجامعة

 ملواصفات الكتاب الجيد .4
ً
 .تشجيع أعضاء هيئة التدريس على التأليف وفقا

ات العليمة وزيادة انتاجياتهم مساعدة اعضاء هيئة التدريس بالجامعة على الحصول على الترقي .5

 .البحثية

اصدار مجالت علمية مرموقة مستوفية ملعایير الانضمام لقواعد البیانات العاملیة مثل  .2

 .Scopus و سكوبس Clarivate كاليريفيت

 .تفعيل دور الجامعة في اقامة الندوات واملؤتمرات العلمية .2

 .تكثيف وتنويع عمليات الترجمة في الجامعة .8
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 تعريفية عننبذة 

 جامعة املستقبل

 
 

 رؤية الجامعة:

 ريادة وتميز في بناء مجتمع املعرفة.

 رسالة الجامعة:

تقديم تعليم متميز ودعم البحث والابتكار العلمي في بناء اقتصاد املعرفة من خالل بيئة تعليمية ذات 

 جودة شاملة والشراكة الفاعلة محليا وإقليميا.

 أهداف الجامعة:

مبدأ الوالء الوطني وبناء جيل معتدل مؤمن بالهوية الوطنية والقيم العربية وإلاسالمية تعزيز  -

 لتجسيد مضامينها في خدمة املجتمع.

اعداد كوادر متخصصة علميا وعمليا بما يمكنهم من مواصلة الدراسات العليا وتلبية متطلبات  -

 التنمية في املجتمع.

بصورة دورية تتماش ى مع معايير الجودة واملتطلبات  التميز في البرامج الاكاديمية وتطويرها -

 الوطنية.

تطوير حركة البحث العلمي في الجامعة من خالل دعم مشاريع البحث والاهتمام بالنشر العلمي  -

 محليا وعامليا.

املساهمة في التنمية البشرية من خالل برامج تدريبية متميزة وتقديم الاستشارات لحل مشاكل  -

 املحيطة. املجتمع والبيئة

 تعزيز مبدا الشراكة املجتمعية في تطوير السياسة التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع. -

توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات واملراكز البحثية املتميزة بما يساعد على تطوير  -

 الجامعة وتعزيز مكانتها محليا وإقليميا وعامليا.
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 نبذة تعريفية عن

 بية لإلعالم التنموي املنظمة العر 

 

 

 

 

 

 

 :املنظمة العربية لإلعالم التنموي 

 

سياسيا : )الوعي بناءمؤسسة اجتماعية أهلية متخصصة بالتنمية إلاعالمية والتدريب تسعى إلى 

واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وتنمية الفكر إلابداعي وبناء القدرات ومساندة برامج التنمية 

ومناصرة حقوق الفئات الضعيفة في املجتمع . مصرح لها في اليمن ولها إلانسانية املستدامة 

 م6222 -5 – 62 اشهرت رسميا في، و امتداد عربي ومؤسسات منبثقة عنه

 : الرؤية

 . في الصدارة لبناء الوعي وتنمية إلانسان

 : الرسالة

ي والفئات الضعيفة فتنفيذ البرامج إلاعالمية والتوعوية وبناء القدرات لألفراد واملؤسسات 

 . املجتمع، من خالل التوعية والتدريب وأدوات املعرفة ووسائل إلاعالم والتقنيات الحديثة

 :القيم:

  . الشراكة . العدالة  الاحترام . الحياد . النزاهة .الشفافية . املسؤولية

 م:لهدف العاا

سهم إلاعالم ، والتدريب بما ي تنمية وعي إلانسان والتحفيز للمشاركة في التنمية من خالل وسائل

في تحول املواطنين الى مناصرين للتنمية إلانسانية املستدامة ووكالء لتحقيق العدالة 

 . الاجتماعية

    توحيد الجهود لتنمية إلانسان:  شعار املنظمة

 الدائري مقابل البوابة الغربية لجامعة صنعاء القديمة -صنعاء   العنوان

 :للتواصل

 01212244          تلفون
 : 00967777909743موبايل
 : Info@aramd.orgايميل

 https://www.facebook.com/aramd2021/ ;فيسبوك
  ) www.aramd.org (موقع الكتروني

tel:01212244
tel:01212244
tel:00967777909743
mailto:Info@aramd.org
https://www.facebook.com/aramd2021/ 
https://www.facebook.com/aramd2021/ 
http://www.aramd.org/
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 املؤسسات املشاركة باملؤتمر
 

 أوال: املؤسسات واملراكز الجامعية 

 

 
 
 
 

 اليمن –جامعة العلوم الحديثة 

 

 

 

 

 

 
 روسيا الاتحادية –جامعة قازان   الاردن-جامعة البتراء 

 

 

 

 ثانيا: املنظمات العربية وألاممية والدولية  

 

  
 

  

املنظمة العربية للتربية والثقافة 

 تونس -الالكسو  –والعلوم 

 الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم  يمنال -اللجنة الوطنية اليمنية لليونسكو

 في حاالت الطوارئ 

املفوضية السامية لألمم املتحدة 

 لشؤون الالجئين 
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    ثالثا: املراكز البحثية واملؤسسات الحقوقية والقانونية ومنظمات املجتمع املدني
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 جامعة صنعاء -: البوم صور الجانب الحضوري للمؤتمر أوال
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  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  948  - 

 

 

 

 

 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  943  - 

 

 
 

 

 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  944  - 

 

 
 

 
 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  948  - 

 

 
 

 
 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  948  - 

 

 
 

 
 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  948  - 

 

 
 

 
 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  949  - 

 

 

 

 
 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  948  - 

 

 
 

 
 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  988  - 

 

 
 

 

 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  988  - 

 

 
 

 
 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  988  - 

 

 
 

 
 

 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  983  - 

 

 
 

 

 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  984  - 

 

 

 

 

 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  988  - 

 

 
 

 
 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  988  - 

 جامعة الرازي  -ثانيا: البوم صور الجانب االفتراضي للمؤتمر 

 
 

 
 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  988  - 

 

 
 

 

 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  989  - 

 

 
 

 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  988  - 

 

 
 

 

 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  988  - 

 

 
 

 

 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  988  - 

 

 
 

 
 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  988  - 

 

 
 

 

 



   

 

 

 
  

  رئيس املؤتمر –تحرير: الدكتور/ خليل الخطيب  

 

 

صنعاء  –اليمن  –م 6262ديسمبر  62-62الحلول(  -التحديات  –مؤتمر الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع   

-  983  - 
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