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 امللخص

ظهرت الهجرة على الساااااادول الكظلهل  ادترة اة مدقهل ومتكة ظو كاللل  للدي المكاك وا ال كاقهدت ظال اااااامدىدت ى ومد ها   لى   دلهد      
 لى ظدترة قدندنهل  درطي فيهد عكة هطراف  ظفي وتكو هد المج ممدت المرسااااااالل ظالمسااااااا تملل فتاااااااة  عا الم امدت الكظلهل ال د ااااااا ل في ت ا  

ك  ددقمي وشااا لل المهدةرغا  ير الشااارعييا هشااا ل رتين لةل السااا دات ابليرة وهكاة ر لل السااا ترار المدلمي سااادا  ال شااار  هظ  المجدل  ظق
الساااااااااااهدساااااااااااي  ظى لل وتلي   كود   ميرا  للمج من الكظلي  ويف هنض لح ا جد و ى اها في ظقااااااااااان ولدل اا مل لهد في ظقي   دوي  هض ومدندة 

   الكلمات المفتاحية : الهجرة؛ غير الشرعية ؛ المهاجرين ؛ الالجئين ؛ اإلرهاب ؛ اإلتجار بالبشر؛ جائحة كورونا.م .  المهدةرغا ادود  همك اد 
Abstract 

     Migration appeared on the international scene as a complex and interrelated social phenomenon, which 

left many repercussions and difficulties; Which led to its transformation into a legal phenomenon in which 

several parties were involved, foremost of which are the sending and receiving societies in addition to the 

international organizations active in this field. The problem of illegal immigrants has exacerbated terribly 

in recent years, threatening global stability, whether human or political, and thus posing a major challenge. 

For the international community, as it has not yet succeeded in finding permanent solutions to it at a time 

when the suffering of immigrants is growing day by day.  

 املقدمة
ظهرت الهجرة على الساااادول الكظلهل  ادترة اة مدقهل ومتكة ظو كاللل  للدي المكاك وا ال كاقهدت ظال اااامدىدتى ومد ها   لى   دلهد       

عا الم امدت الكظلهل ال د ااااا ل في ت ا    لى ظدترة قدندنهل  درطي فيهد عكة هطراف  ظفي وتكو هد المج ممدت المرسااااالل ظالمسااااا تملل فتاااااة  
المجدل  ظقك  ددقمي وشاا لل المهدةرغا  ير الشاارعييا هشاا ل رتين لةل الساا دات ابليرة وهكاة ر لل الساا ترار المدلمي ساادا  ال شاار  هظ 

قااااااان ولدل اا مل لهد في ظقي   دوي  هض ومدندة الساااااااهدساااااااي   ظى لل وتلي   كود   ميرا  للمج من الكظلي  ويف هنض لح ا جد و ى اها في ظ 
 المهدةرغا ادود  همك ادم    دل سااااا ل  لكظل الم اااااكرة  تج الكظل عدةةة عا  لمهل المتدودت ابسااااادساااااهل بفرااتد  م مهح وا الهجرة  هود اظل

 رع هدلسااهداة الدط هل  لدقاان سااهدساادت الساا ا دل ظالممدر ف ل اظلل  مك وساا ظلل عا ظقاان سااهدساا هد الم ملتل هدلهجرة فمماح ت   الكظل   
 ظإةرا ات  مك و  ه ل ل تدق المهدةرغا    همد  تج الم امدت الكظلهل ظالم سسدت المخ  ل عدةةة عا الدفد  ردعداتد هودم المهدةرغا .

ظابو هل  ظفي المتدرل لهد ظقك هصااا  ي ظدترة الهجرة  ير الشااارقهل همرظر الدقي  دىد  ا سااادرع هدمل ابظقااادع المدلمهل الق  اااداول         
رغا ررزت ةد  ل طمهعهل اة دوي ةمهن اظل المدلح   هثرت ه رغتل ساالمهل   در ل الكظل اودم  درثل  نساادنهل له   العكاا الم ةااكة وا المهدة

ا اظل المدلح  االل المخهمدت  ظىيا قلل المسااااا لةودت ال ااااا هل لهح  امد اقااااا رت المكاك و19  -في ظل  دشاااااي فيرظو  درظند المسااااا جك 
  ةق ال دب  جد  المهدةرغا ظ شااكاك  ةرا ات الساادر هساامن ت   ابزول  ومد افن هدل تير و هح هدللجد   لى طرق الهجرة الساارغل  ه يف ها  

لةل عكم السا ترار ند   عا ال رظب ظال اراعدت المرةهل سامن ر هساي للادترة الهجرة ظ ددقمهد .  ظ مرز هتمهل ال  ف له ا المدقادع وا  
هساااام المددحهح ودل هتح التتاااادود ال ظتي ظدترة الهجرة  ير الشاااارقهل ال ي هصاااا  ي و در ات مدم اظلي ظظط ي  هدع  درتد وا المداقااااهن  

نارا لمد  ةةهض وا  هكاك لألوا اإلنساااادني في ظل  ةااك وخ لج الجرا ح  دإلرتدب  المساااا جكة ال ي فرقااااي ندسااااهد هشااااكة في اهظنل ابليرة 
هدب اخد  ظالمخكرات  ل ا اسا دةن ومدلجل ة رغل لألسا دب الم اول لهد  ظظقان الهدت   ك وا ت   الادترة ظ م مهد. ظعلى ت ا  ظاإل جدر

 ال  د   دا ل ل الكراسل على الدةض اه ي :
 املبحث األول : مفهوم اهلجرة غري الشرعية .

 مر ظساااااايلل وهمل لمداةهل الم اااااادعن ال ي  مدني و هد الكظل  ساااااادا  في  مك الهجرة ظدترة طمهعهل  نساااااادنهل  ظتي همدهدوهد ال دلي  م    
وداةهل الارظف الق  ااااداول هظ ال تدفل الساااا دنهل في همأ الكظل هظ نتد المدارا ال شاااارغل في اظل هلر   ظقك ساااادعك على ا ساااادع ودهدم 

ابتمهل   كاك  مرغف الهجرة  ير الشارقهل في الم لن  الهجرة الشارقهل هظ  ير الشارقهل هدع  در ها المدلح هصا د قرغل صا،يرة  ل ا  دا وا
ابساا دب  ابظل ظ  لل المةقل ريا الهجرة  ير الشاارقهل ظىيا المددحهح الم اادو ل لهد في الم لن التدني على ها ن  دظل في الم لن التدلف

 . الشرقهل في المج ممدت المرىهل الكافمل لادترة الهجرة  ير
  (1)تعريف اهلجرة غري الشرعية  املطلب األول :
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 م ي الهجرة في ههسم ومدنيهد  عملهل و،دارة اب خد  وا رلكانهح ابصلهل  لى رلكاا هلر   ر هل اإلقدول فيهد ه دل اا مل هظ و ق ل      
  ظ م س  الهجرة رغ ل اإلنساااادا في و،دارة ريال ود وا ال اااامن العهل فيهد  لى ودقن الر وم تك هنض هفتاااال لل هدة  هض ه اااادرة هوسااااا (2)

دل ظت ا لهس وت اادرا  على الهجرات الكظلهل   ظإنمد ا متل   لل في الهجرات الكاللهل  لدصاال ان تدل الساا دا وا الرغف  لى المكا ل  هظ ان ت
  هود الهجرة وا ظةهل نار علح    (3)ولل وا و دا  لى الر ظالن تدل وا الم دطق المةاومل هدلسااااااااا دا  لى الم دطق ابقل  تدفل  اباك  المد

الة مدع ف م ي هن تدل فرا هظ وجمدعل وا الفراا وا وج من هلر  ظت ا الن تدل في ال،دلن ا تااااا ال خلي عا الم هم الة مدعي ال اا  
الكلدل في و هم اة مدعي الر  ظ ت ا الم هم قك وخ لج ركرةل ود هظ هألر  وا الم هم ابصاااااااالي للمهدةر  ظىه ا ادا وساااااااا دطا  هض ظ 

ل الدصااااااااااج قك   دا الهجرة االلهل  ظ لل   ا ود  دا هن تدل ابفراا االل وكظا الكظلل  هظ قك   دا الهجرة لدرةهل ظ لل وي مد ا مك  ان تد
.ه ا  مك الهجرة هوك المداول الم ثرة في وجح السااااا دا سااااادا  هادا ت ا ال أثير  وجدرهَد هم سااااالمهَد   ظ لل با  (4)ابفراا لدرج ال كظا الكظلهل  

ت دك اظل  هسااااااااااااهمي الهجرة الدافكة في زغداة ساااااااااااا دنهد ركرةل فد تل  مد تد ال دل في اظل المدلح التدلف ظىمأ الكظل ابفرغاهل وتل ة دب 
ظاقن ابور لهسااي اليل قدطن على سااد   دزغن الساا دا على ابرم  ظإنمد سااد   دزغن الترظات ال مهعهل ظودارا   هفرغاهد ظزغم درد    فهي في

العهل ظحهم ل ابنامل الك  د درغل ى ظا ااااااا مدل ف يل ال ةاعدت المسااااااال ل ظةهدم ابزودت الساااااااهدساااااااهل ظان كار وسااااااا د  ال رغدت المدول ظ را  
مل ل لمد ف ر اإلنساادا في الهجرة وا ودط ض ابصاالي ظ  مل وخدطر المجهدل في وج ممدت ةكاكة ابظقاادع الق  ااداول ظلدل الارظف ال

  ون  لل  كلل الهجرة في ن دق هو دم التدندا الكاللي ظالتدندا الكظلي ومد  ى فهي  ختان للتدندا الكاللي وا ندوهل (5)ل وملح ع هد  اياد   
هض ظفتد  لمد  ت تاااااهض  و ااااادل هد الملهد   ظىدل دلي    ااااال هدلتدندا الكظلي لمد ا شاااااأ عا  لل وا ها ل ل اظلل ها   اح الهجرة وا  قلهمهد ظإل

وساااااااااد ل قدندنهل اظلهل ى على ساااااااااميل المتدل وك  وق الدرا في الهجرة   ظ  كاك المر ة التدندني للمهدةر ظعةق ض ه ة الكظل يا الم اااااااااكرة 
مهد  هدل ق في الهجرة ظال  تل وا رلك هلر و   هاتر وا ن ااااااااااااااج قرا هدع مدا اإلعةا  .ظقك ةر  الع راف عدل(6)ظالمساااااااااااااا تملل ظ ير  لل  

م   فدلهجرة وق وا وتدق اإلنسااااااااادا ال مهعهل ابظلهل ال ي ال ةم المج من الكظلي ه مدا هد ظالسااااااااامد  1948المدلمي ل تدق اإلنسااااااااادا لمدم  
ها  ل ل  نساااااادا ورغل ال  تل ظ ال هدر و ل  قدو ض االل الكظلل  ظهوتااااااد   ( و ض على  13لألفراا هدساااااا خكاوهد   فدإلعةا صاااااار  في المداة )

( وا ندس اإلعةا على ها  ل ل  نسااااااااااادا ال ق في ها ا رك ظط ض همد في  لل ظط ض الخد  ظفي ها ومدا  لهض ظقي ود 14) ري ي المداة
ا   اااااااا ج وا ويف المشاااااااارظقهل التدندنهل  لى تجرة .  مد   اااااااا ج الهجرة هم أ اإلرااة  لى تجرة طدقهل ظتجرة  ة درغل ظ   (7)وشااااااااد   

وشااااااارظعل ظ  ير وشااااااارظعل   فدلهجرة  ير المشااااااارظعل  متل ظدترة ةكاكة على ال اااااااميك الكظلي    ل  نهد في  ات الدقي  مك ظدترة  ات 
ا  مرف الهجرة  ير الشرقهل في ت   . ل   (8)هتمهل  ميرة  س كعي اا و دا وجدل  ظاسمد  في وجدل التدندا الكاللي ظالتدندا الكظلي الممدصر

جد الكراساال   هأنهد ظدترة اة هدز ال كظا الكظلهل اظا  ودافتل ساال دت  الكظلل ابصاال ظ  ا الكظل المساا تملل  عا طرغق المر هظ ال  ر هظ ال
ةل الاكلدل ه رغتال قادندنهال  لى  قلهح اظلال هلر  ه رغتال  ير قادندنهال هظ ردثاد ق وةظرة هظ عا طرغق  اااااااااااااا  ادت الةرام الم امال هظ وا ل

   (9)الد رة الم كاة اظ  ،ير  رم الةغدرة اظا ودافتل السااااااااااال دت   همدافتل السااااااااااال دت هدل  ااااااااااادل على  أ ااااااااااايرة ظوا ثح ال تد  همك ان هد 
ظالمهدةرغا  ير الشاااارعييا تح اب ااااخد  ال   ومملدا ه رغتل  ير قدندنهل لةل  قدول وساااامد  رهد قدندنهد   ظىمد ها الكظل ل  ساااامد ب  
ادا هدل  ااااااااااااادل على ودافت هد هدلكلدل  لى هراقااااااااااااايهد   فلا الرا ن في الهجرة الجأ  لى ال رق  ير التدندنهل ل  تيق ر م ض  في الن تدل 

في اللجد   لى ت   ال رق ال شااااااكاك في ال  اااااادل على  أ اااااايرة الهجرة هساااااامن التدانيا الجكاكة في وخ لج اظل المدلح   ظلدصاااااال  ظالساااااامن  
هود على المساااااااا د  الكظلي    هم ا  مرغف الهجرة  ير الشاااااااارقهل هأنهد ان تدل المهدةر وا    اإل  دا ابظرظىي  ظالدلودت الم  كة ابورغ هل

وهدةر  لهض لإلقدول ه ااااادل وسااااا مرة هظ و ق ل ه رغتل وخدلدل للتداعك الم امل للهجرة ريا الكظل ط تد   بو دم التدانيا  الدطا  لى ظطا الر  
ال سلل  الم لهل ظالتدانيا الكظلي . ه ا الهجرة  ير الشرقهل  م ى  المسدو هدلسهداة اإلقلهمهل لكظل المهجر هدمل ةهدم المهدةرغا هدلكلدل هظ 

المشارظعل رهد   هيهل   تيق  و دفن  اخ اهل  هدلمخدلدل للتدانيا ظال اح المممدل رهد في  اأا  أ ايرات الكلدل ظاإلقدول في  هظ اإلقدول  ير
م  ندا اإل ااااااادرة  لى ها  1948وا لةل اسااااااا ترا  ال مدرغف السااااااادهتل ظاقرار اإلعةا المدلمي ل تدق اإلنسااااااادا لمدم  و  . (10)الكظل المهجر

ا   دا وهدةرا   اارقهد  هم  ير  اارقهد    و،دار ظط ض طداقهل لكظاعي  رةن  لى ر م ض في اإلقدول في ظطا الر هظ المهدةر ه اادل عدول سااد 
الرغ ل في ال ،يير هظ و د  في  الم،دورة هظ لكظاعي عد لهل هظ ب  هسااا دب   ات طدهن  اااخ اااي هظ السااامي الى وهدة افتااال ظ دل  د  ود و دا 

 .  ق  داولاافمض الدويك تد الع  درات ال
 املطلب الثاني : العالقة بني اهلجرة غري الشرعية واملفاهيم املصاحبة هلا 
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 ر  م الهجرة  ير الشاارقهل همددحهح ل ااهتل ال االل رهد    كة ن هجل نةاعدت وساال ل هظ  دارة رياهل  ظىدل دلي  مك وراافل هوتااد  لمدهدم     
قتاااهل ومتكة ظو شاااع ل هوتاااد  ون ظدترة اإل جدر هدل شااار. ظعلهض   سااا  دا الكراسااال على  اللجد    ظى مهمل ال دل فأا الهجرة  ير الشااارقهل 

 ال  د اه ي :
 عالقة الهجرة غير الشرعية باللجوء : -أواًل 

لد  ركه المج من الكظلي ادلي ات مدوض هتتااادود الةةايا همك ال رب المدلمهل ابظلى ظل  ض لح ودلد  ردقااان ساااهدساااض و  دساااتل ظفمدلل ل اااد      
م       1967 ادندا التادني   31م ظىرظ د دلهاد الم ر  في1951 مدز 28الةةايا  ل هماك  قرار  ال دادةهال الخادصاااااااااااااال هادلةةايا الم رلال في

م  ظىساااامن  خدف لض    1951  على    ل  ااااخد ادةك ن هجل بوكاة ظقمي قمل  دندا التدني عدم  Refugeeا  اااارف ودهدم  الةة    
قا هدا   إلع  درات  رةن  لى عرقض هظ اا هض هظ ة ساي ض هظ ان مد ض لمتادغل فال اة مدقهل ومي ل هظ ارا ض الساهدساهل ود امرر  وا ال مرم ل

لدرج اظلل  قدو ض ظ ير قدار هظ ل ارغك هساامن  لل ال خدف ها وساا ال ه مدول اظل ض   هظ  ل  ااخد ل ا م ن هج سااهل  ظغدةك لدرج اظلل  
.امد هاك المج من الكظلي    (11)ظف ظل وسااا  هن هظ  ير را ن هسااامن ت ا ال خدف ها ومدا  لى  لل الكظلل    قدو ض المم داة هسااامن  لل الار 

 ادنهمد وشاااااااا ةا ال ادم الكظلي الخد  ه مدول الةةايا هدلر ح ورظر هاتر وا ن ااااااااج 1967م ظىرظ د دلهد  1951ال ةاوض هد ددةهل اللجد 
ل همدةن ال ددةهل ال ها ظقااان الةةايا ود اةال اداةض صااامدىدت و مكاة   متل في ال دفيق ريا ال ةاودت الكظ  قرا و    قرار ت   ال ددةهل 

اس خكام ودلل اللجد   ظزغداة   لدل اللجد   ظن د ومكلت  هرغن ال شر ظاإل جدر   ظالمش ةت ال د جل عا ال دهن المخ لم ريا الهجرة ظاسد ة
ر وا  ير الةةايا ظلتك  اااااااااااهكت في اهظنل الليرة  راةمد   ميرا  في فر  الهجرة ال ادوهل ود ةمل عكا  مي (12)رهح ظار  دط  لل هدلجرغمل

و دظلدا الدل الكظل عا طرغق هدب اللجد  لدصاال ع كود و دا ت ا ال دب تد ال دب الدويك المشاارظع لكلدل الكظل ظال تد  فيهد  ظله ا فلا  
دول ظالرعدول  السااال دت   دلن هتااارظرة   سااايا فهح ظإاارة المةقل ريا اللجد  ظالهجرة هدلتكر ال   ا ساااجح ظظلول المددقاااهل هيهل اسااا د  ال م

الكظلهل لما وساا  تهد   ظفي الدقي ندسااض ا  ،ي للساال دت  م يا الرا ميا في الهجرة وا ال  اادل على لهدرات هلر   ير اساا خكام  رداهل 
 . (13)اللجد    و ى ل وتن را مي الهجرة في وش لل اإل جدر هدب خد  ظههدطرة ال هرغن ال شر  

ال ي  تدم رهد همأ الكظل لم دتتاااااال الهجرة  ير التدندنهل قك  م ن همأ الةةايا وا ال  اااااادل على  ظىدلجكار هدل  ر ها الةرا ات     
ال مدول الكظلهل   ل دا ومسااا رات الةةايا  تاااح ا اااخدصاااد  لهسااادا ه دةل الى  لل الرعدول ظال مدول  له ا السااامن هاكت المددقاااهل الخدصاال  

 ير التدندنهل وجن ها ل  م ن الةةايا وا الدصااااادل  لى هراقاااااي الكظل ابلر    مد  لشااااا ظا الةةايا اا الةرا ات الم خ ة وا الهجرة 
   ك المددقهل قرظرة ال ك وا ال ل دت ال ي ل هسدو لهد وا ال  ل ظال ي  تدم وا قمل همأ المهدةرغا  ير الشرعييا لل  دل على  

ود  ل دود  ظال ي ظاةهي المج من الكظلي طدال  درغخض  دا ت   .ظل اااااال ها وشاااااادال اللجد  ظالهجرة هصاااااا  ي هاتر التتااااااد (14)وق اللجد   
الدادت وا ريا ه لن المجمدعدت اإلنساادنهل  مرقااد  للممدندة   ساادا   دا  لل ن هجل لكظاعي  سااهدسااهل ظ اق  ااداول اة مدقهل ظ هو هل   ملق 

هرظب وا وهدااا ال رظب ظالدغةت ظال   دت ظال هكاكات ر أةه  ال اااااااااااااراعدت ال د لهل ظان شااااااااااااادر ال  اهمدت اإلرتدرهل  هظو هد ود ا ملق هدل
المياهل  ظالقاااااااااا هدا ظالم ج هظ  ير  لل وا هنداع الن هدادت  ظغمك الةةادا فال لدصاااااااااال وا ال دو ن هجل ل دة هح  لى ال مدول الكظلهل  

مدرف ظوداا ل ال  در في المدلح ظظسااد ل ال  اادل ال ي  ل ةم رهد في المتدم ابظل وددقااهل  اا ظا الةةايا  ظل اال ها ال دساان في اا رة الم
المخ لدل   قك  اجمي تي ابلر  اإلنسادا على الهجرة ظال  ف على و دطق هاتر اسا ترارا  للعهل ظومدرسال نشادطد ض اليدوهل   فدلهجرة  ير 

 ساااا كعي ها و دا وجدل   ظاساااامد  في وجدل الشاااارقهل    ل ظدترة ةكاكة في الساااادول الكظلهل   ل  نهد في الدقي ندسااااض  مك  ات هتمهل  ميرة  
م ن التادندا الاكاللي ظالاكظلي وماد    ماد ها ال  دوادت ل  مية ريا طادلمي اللجد  ظالمهادةرغا  ير الشاااااااااااااارعييا هوادم ال  اكوادت الم ةاااكة ال ي  

د  الدرار في الارظف  ير الع هداول اظا الدصاادل  لى المج ممدت المساا تملل ظ  دلمهح هدللجد    ظت ا ل اكع لةةايا فرصاال الل هدر ساا
  ظساااادا   دني تي الهرظب وا ساااا دة القاااا هدا هظ الارظف الق  ااااداول ال ااااع ل ه يف وال ت دك التليل وا الخهدرات المد دول اود م  

ة  ير الشاااااااااارقهل . ظومد ساااااااااامق   ا تااااااااااد ها ت دك عةقل ظطيكة ريا الهجر  (15)  الةةايا ظالمهدةرغا  ظتي هدللجد  الى لكودت المهرىيا
ظاللجد   ادترة اة مدقهل ه يف  وشااااا ر دا  ل دس الارظف   و هد ود ا ملق هأعمدل ال شااااار  دل رظب هظ الهجرة الل هدرغل ظو هد ود ا ملق  

 هدل هكاكات المياهل  دلمداصج هظ الةلزل هظ الجددف هظ ال   ر هظ ابظىال ظ يرتد .
 جار بالبشر :عالقة الهجرة غير الشرعية باإلت -ثانيًا  
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هن ااااااان ات مدم التدندا الج د ي الكظلي على ومدول وتدق اإلنسااااااادا ابسااااااادساااااااهل ال ي   مي ال ق في ال هدة ظال رغل ظساااااااةول ابفراا        
رب  ظالساةول المكنهل   ظاع مر ها الع كا  الجساهح علهض لع  درات ومي ل وشا ل ةرغمل قاك اإلنسادنهل  سادا  ظقمي في هظقدت السالح هظ ال 

( وا نادم رظود ابسااادساااي هوك عشااار صااا دد  وا ت   الجرا ح ال ي ندا  المج من الكظلي هتااارظرة  جرغمهد و   زوا 7ظقك  تااام ي المداة )
( وا اإلعةا المدلمي ل تدق اإلنساااادا على هنض   ل وجدز اساااا رقدق هظ اساااا ع دا ه   ااااخد   ظغ ار 4  ظقك صااااروي المداة )(16)طدغل 

  ظعلهض فلنض ا ح اراساااااال ظدترة اإل جدر هدب ااااااخد  هدع  درتد  وك  الجرا ح قااااااك اإلنساااااادنهل    (17)الساااااا رقدق ظ جدرة الرقيق ه دفل هنداعهد   
تل ثدلف هامر  جدرة  ير وشااااارظعل في المدلح همك  هرغن الساااااة  ظالمخكرات   ه يف ه سااااان ن دقهد هشااااا ل ول د  اباتر  ااااايدعد   ال ي  م

 لةل المتدا ابليرة ظال ي ا ح همت تااااااادتد نتل المةايا وا ال شااااااار لدرج وكظا الكظلل هظ االلهد ل،رم اإل جدر رهح    ل ها المد كات وا
. لتك نشااااااااأت ظدترة اإل جدر  (18)ود  طد لل  تكر همةايا الكظلرات ساااااااا دغد  للم اااااااادهدت اإلةراوهل ت   الهجرة  ير المشاااااااارظعل    ااااااااك هرىد

هدب اااخد  همك ال رب المدلمهل التدنهل ون   در ساااهداة الكظلل على هرقاااهد ظوكظاتد المرغل ظال  رغل   ظقك نشااا ي ور ل ال هرغن ال شااار   
اكة ون ظهدر و دطق  مدني وا وكة ال ةاعدت المساااااال ل ظاقاااااا راهدت االلهل ظعكم اساااااا ترارتد في الكظل الدتيرة  ات ال تدفل الساااااا دنهل الم ةا

 ( 19) ظت ا ود ا    ع ض وداراا  وا  الت دود ظظهرت في صدرة  هرغن المهدةرغا ظ كرير الكلدل  ير المشرظع لشخد ود  لى اظلل هلر  
الم  كة الخد  هم ن ظقمن ظومدة ل اإل جدر هدب اااااااااخد  ظلدصااااااااال ال ساااااااااد   ( وا ررظ د دل ابوح3  ظوا ت ا الم  لق لتك ري ي المداة )

ظابطددل    لى  مرغف اإل جدر هدل شاااار هأنض  ج يك اب ااااخد  هظ نتلهح وا لةل ظسااااد ل ال هكاك  هظ اساااا خكام التدة  هظ  يرتد وا هساااادلين 
لل قاعهف   هظ هسا ةم و دلم ودلهض هظ وةاود هلر    ل يل ودافتل  اإلارا  ظالل  دف  ظال ةظغر ظالخكاع ظساد  اسا خكام السال ل هظ  سا ،ةل ود

 ااااخد لض سااااه رة على  ااااخد هلر علهض  ااااخد الر وا هةل اساااا ،ةلض في ةرغمل   ظت ا المر د دل  م  ض ه لن الكظل المرىهل لسااااهمد 
تدق اإلنسادا همد فيهد ال ق في الساةول الجساكول     ظعرف ض هوتاد  و امل المدد الكظلهل هأنض    ن هدك و (20)المراق ظو ار ظالجةا ر ظ يرتد 

. هود على  (21)ظالمتلهل ظال هدة ظال رغل ظهوا الشاااخد   ظال راول ظال  رر وا الممداول ظورغل ال  تل ظال ااا ل ظالخ ااادصاااهل ظالسااا ا اهوا  
م   هشااااأا و دف ل اإل جدر هدل شاااار   2005/ ثدلتد( وا الكساااا در المراقي الكا ح لمدم 37المساااا د  ال شاااارغمدت الدط هل فتك صااااروي المداة )

في   ظسا تض  (22)ال   ه ادر هشا ل صارغد ل جرغح الممل الة در  ظالممداول ظ جدرة المميك ظوار ال ساد  ظالطددل ظاإل جدر هدل ةف ه ا دلض  
م   الا   وار ظعادقان ور  مي تا ا  2012( لمادم  28م   لى ها صااااااااااااااكر التادندا رقح )2004 لال قادندا  اارة الاكظلال للمرولال الن تادلهال عادم  

ال دع وا الجرا ح ظالل المراق همك ه همرولل ةكاكة لل ك وا  ت   الجرغمل ظومدول التااا دود ظ مك ت   ل دة وهمل هدل جد  ال ااا هد  ومد 
  ض المشاااارع المراقي  لى ل درة ت   الجرغمل ال   ةملهد قااااما الل  ااااد  الشاااادول ظتي  خرغن ظسااااد ل المداصااااةت الكظلهل  اكل على  

 .(23)م 1969( لمدم 111( وا قدندا المتدىدت المراقي رقح )13ظال جدر هدل سد  ظالطددل هظ هدلرقيق هظ هدلمخكرات ظال   ظرا في المداة )
م   ال   ةرم  ل وا هر  ن ةرغمل اإل جدر هدب اااخد  هدلساااجا الم ىك   2010لمدم   64الم ااار  قدندا رقح    ظهوتاااد  هصاااكر المشااارع    

ظى،راول ل تل عا لمسايا هلج ة هل ظل  جدظز عا ود  ي هلج ة هل هظ ه،راول وسادظغل لاهمل ود  ر ن علهض وا ندن عدم سادا   دا الجدني 
ا ح  لل عا اساااا ،ةلض ل دد    ظظظهد ض في ار  دب وتل ت   الجرا ح   ظلسااااهمد ها المشاااارع المراقي ودظدد عدود  هظ و لدد   هخكول عدول  لمد 

.ويف    رك هعكاا  ميرة وا  (24)ظالم ار  اع مر اسا ،ةل ال دد  هظ  ساد ة اسا ممدل السال ل وا ظساد ل ار  دب ةرا ح اإل جدر هدب اخد  
ول الم دةة همد في  لل ال دةل  لى ال مدول الكظلهل ظزغداة الما دت هودم الهجرة الشارقهل المهدةرغا هشا ل  ير نادوي  هسامن عكا وا المدا

ييا    ظغر  م  هرغن المهدةرغا ار  دطد ظثهتد ريا الهجرة  ير الشااارقهل ظال جدر هدل شااار   ظغم ا ها ا ثر سااال د على السااا ترار ظابوا الكظل
أظا  لى ع اااادهدت  ةراوهل ل  اهح ترظىهح  لى الكظل ال ي ار مدا فيهد وتدرل ال  اااادل  ظون  لل فلا وماح المهدةرغا  ير الشاااارعييا الج

 ظ قك   كالل الهجرة   (25)على و دلم ودلهل  ميرة هظ و دفن هلر  للاهدم رروةت و ددفل هدلمخدطر وا هةل ال مدو ال مدول هظ وهدة هفتااااال  
لمهدةر  لى اسااااا ،ةلض في المج ممدت المسااااا تملل  وتل المدول ال   اكلل  ير الشااااارقهل ون اإل جدر هدل شااااار ع كود ا  هي ودل الشاااااخد ا

.ظعلى الر ح وا ها لهس  ل وهدةر تجرة  ير نادوهل عدول في الكعدرة هظ (26)الكظلل ه اااادرة ساااارغل ثح ا ح اساااا ،ةلض في لكودت السااااخرة 
دسارة الج س تد هدلتارظرة وهدةر لمةا  تجرة  ير هعمدل الساخرة هظ ال ،د  هظ  دا قا هل ل جدر الج س  ظلهس  ل  اخد وممل لك  سام

 ااااارقهل   ل ها ت دك عةقل ظطيكة ل وم ا هن درتد ريا ظدترة الهجرة  ير الشااااارقهل ظةرغمل اإل جدر هدب اااااخد  ل،رم ال ،د  ظابعمدل  
 جدر الج س   ودل لرظةها وا  التسارغل   ويف سا سادعك تجرة ت ل  تجرة  ير  ارقهل على ظقدع قساح و هح ظلساهمد ال ساد   درا س ريك

. ظةكار هدل  ر ها ق درة الهجرة  ير الشرقهل  شمل  هرغن ال شر ظ ير  (27)رلكتا ا ما بص دب ريدت الكعدرة ظ  دار هظراقها الرسمهل 
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ي ا  تق رهد الن تدل وا ال دلت ال ي  م مك على ان تدل المهدةر وا اظلل  لى اظلل هلر   ساااااااالة  اظا  أ اااااااايرة الدل   ظ لل ال دلت ال 
 . (28)وا اظلل  لى هلر  هش ل قدندني ظوشرظع ظعتن  لل ا ح  جدظز وكة اإلقدول الم ر  رهد 

 عالقة الهجرة غير الشرعية باإلرهاب : -ثالثًا  
م في الدلودت الم  كة ابورغ هل ال ي را  قاااااا ي هد ابلف الت لى ظالم اااااادريا  2001همك تجمدت ال دا  عشاااااار وا ساااااام ممر عدم         

ى  ظ  اااااادعك ل ر اإلرتدب ال   هر  م ار  دطد  ظثهتد  همدهدم الهجرة الكظلهل   ظىكه ا ار  ليهد هأنهد الساااااامن ال اهتي في   ااااااكار اإلرتدب  ل 
ظىهال ظ هاكااك هو هاد التدوي   ظقاك هات تا   الهجمادت  لى ا خاد  الماكااك وا اإلةرا ات  جاد  الجادلهادت ابة مهال على ظةاض ال  اكااك الاكظل ابظر 

 . (29)اإلسةوهل ظالمرىهل وا لةل سا ظ  دي  التدانيا الكاعمل لم درىل اإلرتدب ظو دف ل  مدغلض ظسا قدانيا هلر   ر  م هادترة الهجرة  
تاي ابطراف ابظرظىهال ظالم امادت الاكظلهال ظابوح الم  اكة ظةادومال الاكظلهال المرىهال  على ها اإلرتادب وشاااااااااااااا ال  هاكااكا  هو هاد   ميرا   ظلتاك ا د   

للمج من الكظلي  وجن و درى ض  ويف ركهت اظل ال  دا ابظرظىي في    دع ومدرساااااااااااااادت ال تااااااااااااااييق ظو ن   ر دت الدافكاا  ليهد وا  لل 
الدقدول وا اإلرتدب   ظفي قاااااااد   لل  مرقاااااااي هوتاااااااد  هظقااااااادع المهدةرغا  الماهميا في هظرظىد وا هصااااااادل عرىهل الم دطق   ي  رغمل 

لمةوتدت لح  خل وا همأ وادتر ال تاييق  فدل  دا ابظرظىي وت خدف وا  راةن قد ض ال شارغل في وتدرل   دوي التدة ال شارغل لمج ممدت 
ةهم ض ال تااااااادرغل وتدرل   دوي الاهح اإلساااااااةوهل   ظت ا ال خدف  دلك لك  المج ممدت ابظرظىهل  الشااااااارق ابظسااااااام ظإفرغاهد   ظىدل دلي  راةن

ل   ظاعم ض ظسااااد ل اإلعةم له   الادترة ال    اع صااااي هد   فدبظرىيدا ارظا المساااالميا  ير هظرىيدا ظىدل دلي  ير قدرليا لةنكودج ظالمراة 
ظى د   ااااا  دت  رتدرهل ظتح اكا دا هدإلساااااةم ناهأ الكودنل المساااااه هل ظىدل دلي تح وشااااا لدا ه يف وم ا ها ومملدا  ل ااااادلد اطراف لدرةهل 

. ن هجل ل لل  مرظا المهدةرغا هدلرفأ ظاإلارا  لك  اإل  دا ابظرظىي ظلدصل المسلميا و هح ومد ظلك  (30)ل را  على المج ممدت ال،رىهل   
يا المهدةرغا ظاساااا هكاف هظرظىد همملهدت  رتدرهل   ل ا اإلرتدب وتاااارب  على ظةض ظدترة  سااااةم فدىهد   ال   ودهح هأنض و اااادون للمساااالم

الخ د  الكظل ةمهمهد ظلهس وت  را  على هظرظىد ظوكتد   ظال دااة ال ي ظقمي فيهد لح   ا ن هجل  سلل اإلرتدرييا ون المهدةرغيا  ير 
(  2014 –  2000ل ق ل وا قمل اإلرتدرييا في هظرظىد ريا عدويا )( ودل3695الشاارعييا       شااير الو ااد هدت  لى  ا ت دك هاتر وا )

(  191م ال ي  ح فيهد  دجير ارىمل ق درات في  سااااااااا دنهد ومد ها   لى وت ل )2014.ظقك  مرقاااااااااي هظرظىد بظل عملهل  رتدرهل في عدم   (31)
( ق يل ظعلى هثرتد ةرت 140م للد د  )2015 ااااااخ ااااااد    ظ  لل ال دل في فرنسااااااد ال ي  مرقااااااي هوتااااااد   لى تجدوييا  رتدرييا في عدم  

الع تدلت لأل خد  في هظرظىد على لللهل اا هل ظل دصد  اإلسةوييا و هح  ظغعهل المج من الكظلي في قلق وا واهتل ار  دط اإلرتدب 
بودر  متيكا  همك ها اساااا ،لي ت   المدرر للتدرات ظالجرغمل الم امل هادترة الهجرة  ير الشاااارقهل  ظرىم ت ا  لض هأوا هظرظىد   ظقك ازااات ا

 ،يير    ال  اهمدت الم  رفل التتااااااااادود اإلنسااااااااادنهل ل  دي  اة كا هد   ظا خ  هد سااااااااا درا  ل ، هل هعمدلهد اإلرتدرهل   ومد هةمر هظرظىد ظهورغ د على
 د اارا  للمج ممدت الم ااكرة ظالمساا تملل ظ ه ا   مل ظدترة الهجرة  ير الشاارقهل  هكاكا  هو هد  و  (32)سااهدساا هد الساا را هجهل ن د ولج الهجرة 

الممدر على السادا    ل دنهد  ات همك اق  ادا  ظاة مدعي ور  م هشا ل  مير هدلجرغمل الم امل ظاإلرتدب الكظلي   ظبا طمهمل الهجرة  ير 
نض ا ح زراعل ع دصاااار وخرىل الشاااارقهل تي  هرغن لل شاااار عمر ال كظا الكظلهل ظت ا وشاااا ل ل را  على ابوا الدط ي ظالسااااهدسااااي للكظل   ب

ظسااااام المهدةرغا ومد ا ا   لى ظهدر لةود  رتدرهل إلوكاة  عمدل ع ج في المج ممدت المسااااا تملل ظقك  سااااادعك هوتاااااد  على ظهدر هف در 
لمخكرات و  رفل   ثر على ابوا  ظ مد  سااااادتح في لرق التدانيا ظال اح الخدصااااال ه مدول الكظلل  فتاااااة  ل درة السااااارقل ظالم ج ظ رظغ  ل

 .  (33)ظىهن السل ل   مك الكظلل هق د  ودلهل لمداةهل  لل المخدطر
 املطلب الثالث : األسباب الدافعة لظاهرة اهلجرة غري الشرعية يف اجملتمعات العربية  

تدةسد قلتد  لك  ال تير  ت دك المكاك وا ابس دب ال ي هات  لى   دوي الهجرة  ير الشرقهل  لدصل في اهظنل ابليرة   دنهد هص  ي       
 : وا المج ممدت الم كرة ظالمس تملل لهد   ل ا وجن الدقدف على ت   الكظافن المسدعكة ظالم دةة وا لةل ود وأ ي

 ا وماح الكراساااادت  شااااير  لى ها ابساااا دب الق  ااااداول تي اباتر  اااايدعد ظان شاااادرا    ظال ي وا هةلهد الجأ األسبببباب االقتيبببا  ة  :  -أوالً 
خد   لى الهجرة ظتي ود  جملهح  ل اه مدا همد   ا  دني تجر هح   ح ه رق  ارقهل هم  ير  ارقهل   ظىدلر ح وا   داا اظافن الهجرة  اب ا

ظهساااااااا درهد وا فال  لى هلر    فلنض وا الم  ك ها المدول الق  اااااااادا  ظالكلل المر دن ال      اااااااال علهض الممدلل المهدةرة وا هتح عداول  
ى الخدرج   ازا   مدظح اظر الق  اادا في ال هدة الكظلهل ظ دنض التدة الجكاكة في عدلح اليدم ر  اا هف الكظل الى   هل ظفتيرة الج ب الساادر  ل

   فه ا ال دزغن  ير المدال لق  ادا الكظل ها   لى  رَا  الارظف المعهشاهل   ظ دشاي الدسادا ظ تاد لي فر  الممل   ون الر ددع الم ةااك
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  ندحهل عا انخددم الةدر في الكظل المرىهل  ظ ةاو هد ون ار ددع هسااااامدر السااااالن ظالخكودت ال ي   ا   لى   (34)الشااااا دب  في ال  دلل ريا
انخددم التكرة الشااارا هل لك  ابفراا  ظعكم   مل رب  السااارة   دلهف ال أويا عليهح ظلدصااال ال دصاااليا على الشاااهداات الجدوعهل   ظتد ود 

ها   لى عةظف ابر د  عا ا مدم سااير الكراساال ه اادرة لدصاال   ظال   ظصاال رهح  لى وك المجة للج   ور المج من ه اادرة عدول   ومد 
عا  لمهل الو هدةدت التاااااارظرغل لل هدة   ويف افمي ت   الشاااااارا د  لى الهجرة ف  دا وكفدعل هدل مد  ظ  ساااااايا الدقاااااان المدا  ظ  تيق 

 ااادا  ه ااادرة ظاقااا ل ريا الكظل المرسااالل ظالمسااا تملل لهد  ظت ا الل ةف تد . ظت د  امرز الل ةف في المسااا د  الق   (35)هوةم الرفد   
عدا ل ن هجل ل  ر ب ظ يرة ال  مهل في الكظل المرىهل   ال ي ل  ةال اق  اااداودت ال تير و هد  م مك هسااادساااد  على الدةول ظال مكاا   ظتمد ق د

و در ظالتدني هأودال السادق الكظلهل   ظت ا لض انم دسادت  سالمهل على ت   المدارا قك وتام دا اسا ترارا  هاتر لل  مهل   نارا  لر  دط الكظل هدب
 مجة ركظر  عا سااك ودةدت ابفراا   نارا  ل اامدىل الارظف المياهل  دل  اا ر ظالجددف ظان شاادر ابظىال  ومد  دلك ع ض ان شاادر ساارغن للدتر 

ير الشاارقهل ويف  مك  ددقح  درثل ال  دلل  وك  هل ر المشاا ةت ال ي  كفن هدبفراا ظال  دلل ظالم و ظت ا ومك الكافن الر هسااي  لى الهجرة  
 الى الن  در الجمدعي في ال  ر الم دساااااااام ن د الكظل ابظرظىهل  ظىدلمتدرل  سااااااااجل ت   الكظل ار ددعد  و رظاا  لل مد الكوم،رافي ساااااااا ل همك

المدولل فيهد   ظله ا فلا ت ل  المهدةرغا وساااااااااااا ،لدا ودةل ت   المج ممدت  .ظ مدني المج ممدت المساااااااااااا تملل  وا نتد اباك   (36)هلر  
في   للممدلل فيهد  هتدودا هدلهجرة  ليهد   ظلسااااااهمد اا ت ل  لكاهح اساااااا مكاا للممل في ةمهن المجدلت   ظىدل  كاك الممل في المجدلت ال ي

 . (37)ب ود دود  هودم المهدةرغا  ير الشرعييا ال،دلن ومةف الشمدب ت   المةا عا الممل فيهد  ه دا ر لل ال د
على الر ح وا الارظف الق  اااداول ال ي  ااا لي عدوة  وهمد  وا المداول ابسااادساااهل الم دةة للهجرة   هل ها  األسببباب االجتماعية :  -ثانياً 

  متل هوتااااااااااااد  هدلارظف الة مدقهل   ظال ي   لل ل ودساااااااااااار الادترة ررو هد   ومد وم ي قرار الهجرة  ير ال ادوهل  كفن  لهض عداول هلر  ظ 
  ما هررزتد في  زغداة ال مد الساااا دني   ظظهدر عجة في  لمهل المتدودت ابساااادسااااهل لل هدة في  دفل اظل المدلح التدلف   فتااااة  عا غهدب 

الساااااهدساااااي ظالكا ي   فتاااااة  عا    المكالل الة مدقهل هسااااامن  ر ددع الميرظقراطهل ظالم سااااادىهل االل المج من   ظ  دقد فر  الممل ظالتمن
قاااااامج الدل  ظالن مد  للكظلل الم ساااااالل و هد ظال د ل ابساااااار  ظسااااااد  المةقدت الة مدقهل ظظةدا هقدرب في الكظل الم ساااااالل  ليهد ظىمأ 

جمهن هساان سااهدلل ال ر ل  ابوهدا عكم ال دافق ون عداات ظ تدليك الملك الم ساالل و هد   مد ازااا الدعي ره   الددارق ظهصاا د الساادر و دود  لل
.ظوا ثح ةد ت المدلمل ل ددقح   (38)ظال  تل ريا الكظل ساادا  هشاا ل وشاارظع هظ  ير وشاارظع ه تد  عا وهدة هفتاال اف تكظتد في الكظل المرساالل  

    ااااااا دلهل وا ور ل ال شااااااار ظروظو ابودال   فتاااااااة  عا عدول المدقن الج،رافي ظالترظة    مد لخد المدلح الكومد رافي هلدرغك صااااااادفي  
.فدي الدقي ال    تل اااااي  هض  (39)الهجرة هتدلض :    ود ها  كلل الترظات ويف ادةك ال شااااار   ظإود ها ارول ال شااااار ويف  دةك الترظات   

و دف  الهجرة  ير الشاارقهل ظوا ثح وتن الشاا دب في الم ادر وا لةل اللجد   لى ههدطرة الساادق ال اا ا تدقاادا وا  ل  اادب ارغك الساادر 
لى  دشااي فيرظو . هدإلقاادفل   (40)اظلر ظ   هي رولل الشاا دب هود المدت هظ السااجا هظ الدصاادل لكظلل الساا ا دل ه اامدىل    2500ومل،د    
ظظصدل  رظ ض  لى وماح اظل المدلح    ل ها ودةدت الهجرة لح   دقج هدلر ح وا  راةن نس ل  كفق المهدةرغا  ير الشرعييا   19  -ادفيك 

لم  درة  نارا إل ةق ال كظا ظالمدان  ال  رغل ظالمةول الجدغل   ظلح  ت  ااار ال كاقهدت الة مدقهل لن شااادر الجد  ل على وداط ي الكظل ا
ظ  لل هثرت هشااااااا ل سااااااالمي على المهدةرغا في  لل الكظل   ومد ساااااااي ثر سااااااال د على الكظل ال دوهل ال ي  م مك على   دغةت المدوليا في 
الخدرج   ظىدل دلي ساااااااايةغك وا  شااااااااكاك  ةرا ات الهجرة التدندنهل  مد هنض ر كتدر هظقاااااااادع ال تير وا الكظل   ساااااااا ةااا ور ل ال ةظ  الكاللي  

رة  ير التدندنهل   ومد اكفن هدلتدل ساااااااااااااه دا لديرظو  دفيك هثر وسااااااااااااا مر على الهجرة و ى همك وكة طدغلل وا عداة ال هدة ال مهعهل  ظالهج
.وياف نجاك ها وماح اظل المادلح ا خا ت اةرا ات ظقاد هال ظ اكارير او رازغال لمجادرهال تا ا الديرظو في وخ لج المساااااااااااااا دغادت ال اااااااااااااا هال (41)

ل ظال ملهمهل ظ يرتد   اساااا جدهل ل ادم ال جر ال اااا ي ظال   ن   ع ض   دقد في عكا المهدةرغا الشاااارعييا ن هجل ظالق  ااااداول ظالة مدقه
ل،لق ال كظا   ل و قي   ظ شاااااكاك الرعدول ال ااااا هل ظ متيك  ةرا ات ال  ااااادل على ال أ ااااايرة   فتاااااة  عا وهدم قدات ابوا في وجدرهل 

ه ا المخدظف  (42)   ل ت   ابودر ةملي و امدت ال هرغن  سااااا ،ل الدقااااان المتااااا رب    فيرظو  درظند همك هظ لي لهح هعمدل  قاااااد هل
ال   للدض فيرظو  درظند  دا لض ابثر ال دلم على اق  اااااااااااااادا ةمهن الكظل الم تكول ظال دوهل على وك ساااااااااااااادا    ويف ةملهد   خ   ةرا ات 

عييا   ظىدل  هجل زاات الرغ ل في الهجرة  ير الشارقهل ال ي ان شارت صادرول لل ك وا  كاقهد هد ومد ها   لى نتد في عكا المهدةرغا الشار 
 هش ل ول د  في اهظنل ابليرة  .

 األسباب السياسية واألمنية :  -ثالثاً    
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 مك ابسااا دب الساااهدساااهل ظابو هل وا هتح المداول ال ي هات  لى  سااادرع ظ يرة الهجرة  ير التدندنهل  ظوا هتمهد عكم السااا ترار الساااهدساااي      
 ظإتكار المدارا ظو دارة ال رغدت  ظعكم   ميق ومداير الكومتراطهل   ظ  ا عكم  مدر ابفراا هدبودا في و دطق س  دتح ظال  ف عا هوداا

ر  هاتر هو د    ظهوتااااد  عكم قكرة الوةاب السااااهدسااااهل في   تيق طمد  ظهودل الشاااا دب لل ممير عا و دلمهح   رل  ح  همهشااااهح ظإق ااااد هح ال
ح هشاا ى الدسااد ل ظتد ود افن ال تير و هح ل رك رلكانهح ظالمخدطرة هأندسااهح ه تد عا وهدة  رغمل وسااداتد الساا ترار   فه   ابوةاب لح  ساادت

دع ظدترة الدساادا ظ  كوس الترظات ظال ساادرق على الم دصاان   هدلتاا،م على ال  دول   ي   د  الممدرقاال فلح  تكم ه  رراو    ل في  ااي
ظوا ابسااا دب ابو هل ابلر  ال ي  (43)هظ ولدل لمشااادال الكظلل  ل ت ا ف د المجدل على و اااراقهض للهجرة لدصااال ن د الكظل ابظرظىهل  

 ير التدندنهل تد انمكام ابوا ظالس ترار في ةل المج ممدت المرسلل   ن هجل  ترة ال ةاعدت الكظلهل ظالكاللهل هسمن    دا ودفةا  قدغد  للهجرة 
 ال كلةت ابة مهل هظ هسااامن التدرات  وتل ود  اااهك ض المكاك وا الكظل المرىهل و هد  دلمراق ظسااادرغد ظليمهد ظ دنس ظالهما في ظل ود وسااامى

.  ت ا هدإلقاااادفل  لى هساااا دب هلر    ملق هدلمتيكة ظالكودنل      ها  تير وا ابقلهدت في همأ الكظل  تاااا ر للهجرة   (44)هدلرىهن المرىي 
ترىاد  وا سااااااااااااااد  الممادولال ظال ما اان ظالت ال ظال   يال ظالم ج ظتاكم الميدت   ظوا هررز تا   ابقلهادت ال ي  ح وروادنهاد وا وق المداط ال تي 

.ظومد سااامق (45)في ودا مدر ا   ح ورودنهد وا الج ساااهل في ان هدك  صااارغد ل تدق النسااادا وا قمل المد اي  ةمدعل )الرظتي جد ( المسااالمل
اهح وم ا التدل ها الكظافن الساهدساهل ظابو هل سادعكت هتدة   رغل الهجرة  ير الشارقهل هدإلقادفل  لى الكظافن اللر  ال ي هات الى  راةن ال

ممدت عشاااادا هل في الكظل المساااا تملل  ندحهل عا  مكا ال رظب اإلقلهمهل ظال ااااراعدت المرةهل ال ي هات ظالمداات في المج من   ظظهدر وج 
 لى ساااااااااااالن وتدق الشاااااااااااامدب في ال  مح هدل هدة ظنهن الخيرات ومد زاا في وكة الدتر ظالم و  فتااااااااااااة  عا زرع ر ظر الدرقل ظالخةف ريا  

 .الشمدب له دل الم  تل المرىهل اباتر ل را  ظتجرة 
 آليات التطبيق الدولية والوطنية ملواجهة اهلجرة غري الشرعية املبحث الثاني

هصااااااا د المج من الكظلي في اهظنل ابليرة ومدني وا  ةااك وجح  الهجرة ظلدصااااااال  ير الشااااااارقهل   ال ي ظهرت ون ظهدر ال تير وا      
المرساالل هلةرا ات الم ن ظال جرغح هظ سااا قدانيا رااعض   دل اظا الجرا ح في الم اار ال كاف   ظال   ن   ع ض عكم ةهدم وماح المج ممدت  

زوج المهدةرغا  ير الشارعييا   ابور ال   التى هتاةلض على  د ر المةقدت الكظلهل   لمد   ملض وا  كاقهدت اق  اداول ظهو هل ظساهدساهل 
ل  درات ال ي هلمي هدلمج من الكظلي على وكار الساااااااا دات  ...  لخ على المج ممدت المساااااااا تملل    ظوا ت د  دني ال دةل ول ل ن هجل  لى ا

ابليرة لل ك وا ت   الادترة . ظلل كاف عا اهلهدت ساااا تسااااح الم  ف  لى و لميا ن  رق   لى الهدت ال  ميق الكظلهل لمداةهل الهجرة  ير 
  ير الشرقهل في الم لن التدني .الشرقهل في الم لن ابظل  على ها ن  كة عا الهدت ال  ميق الكاللهل لمداةهل الهجرة  

 املطلب األول :آليات التطبيق الدولية ملواجهة اهلجرة غري الشرعية 
لمد  ااااااااامرت الكظل الم  درة ظال دوهل هخ درة  هرغن اب اااااااااخد  ظود   مرم لض وا  كاقهدت  قررت الكظل النتااااااااامدم  لى ال ددةهدت     

ال  رغل ظالجدغل ظو دظلل ظقاان قداعك لل ك وا ظدترة الهجرة  ير الشاارقهل ظالتتااد  عليهد ظت ا  الكظلهل ظ شااكاك الرقدهل على و دف تد المرغل ظ 
 ود سي ح ومدلج ض على ال  د اه ي :

  :االنضمام  إلى االتفاقيات الدولية والمنظمات العالمية المانعة للهجرة غير الشرعية  -أوالً 
جرة الكظلهل ه اادل عدول ظ الهجرة  ير الشاارقهل ه اادل لدصاال   ويف ر ةت ابودنل المدول  مدل  و امل ابوح الم  كة ودلهد  هنداع اله     

على ةمن ظ  ليل ظنشااااااار المملدودت ودل ابعمدل ال ي  تدم رهد الم ااااااادهدت الم امل الخدصااااااال  همد ا ملق ه هلهل   دغل ظ كرغن ظ ةظغر  
. ظوا ت د  دني الكعدة ول ل إلقرار   (46) لل وا هعمدل  ةراوهل   ةدازات الساااااااادر ظ هلهل  سااااااااهيل عمدر ال كظا ظ اااااااارا  ابساااااااال ل ظود  لى

م  ل شاااااااااجهن ال مدظا 2000ررظ د دل و دف ل  هرغن المهدةرغا الم مل ل ددةهل ابوح الم  كة لم دف ل الجرغمل الم امل عمر الدط هل لمدم  
في وجدل و دف ل الهجرة  ير الشااااااااارقهل   ظال   قاااااااااح على  الم لي ظالكظلي ظاإلقلهمي لمداةهل  لل ال دع المسااااااااا  كة وا اإلةرام الكظلي  

وجمدعل  ميرة وا ال كارير ابو هل ال ي وجن على الكظل الطراف وراعد هد ظالل  رهد  ظو ن  سااااد ة  ساااا ،ةل ظقاااان المهدةرغا ظومدول هح  
  ظو ن ال سااالل ظالمسااادو ه كظاتد  ون قااامدا    ومدولل  نسااادنهل وا ندوهل ى ظوا ندوهل هلر  ومدول وكظا الكظل المسااا هكفل هدلهجرة الكظلهل

ظاو رام وتدقهح اإلنسااااادنهل ه ااااادرة  دولل   ظغجن على  ل اظلل ها   خ  على وسااااا د   قلهمهد وجمدعل وا ال كارير الةزول  هيهل قااااامدا 
ساادعك في  لل ظفتد  بنام هد  الو رام ال دول له   التداعك  ظ لل وا لةل  صااكار  شاارغمدت  مدقن  ل وا قدم هدمل  هرغن المهدةرغا هظ

ارا  التدندنهل ظاع  در ت ا الدمل ةرغمل و امل وجن الممدة ل عليهد   ون الملح  ا المهدةرغا  ير وسااا ظليا ة د هد  همدةن ت ا المرظ د دل ن
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ا   ظتد  كرير الكلدل  ير ( وا المرظ د دل ود وت ااااااااااك ر ممير    هرغن المهدةرغ3ظقك وكات المداة ) (47)ل دنهح تكفد  للساااااااااالدك الةراوي
المشاارظع لشااخد ود   لى اظلل لهس  لل  الشااخد وا رعدودتد هظ الماهميا الدافكاا فيهد ظ لل وا هةل ال  اادل ه اادرة و د اارة هظ  ير 

ل للكلدل  و د اااااارة على و دمل ودلهل هظ و دمل وداول هلر    ظغت ااااااك ر ممير   الكلدل المشاااااارظع    هممدر ال كظا اظا  تيك هدلشاااااارظط الةزو
/ هظل ( و هد لل  ميق الم لي بو دم المرظ د دل   ظ لل ر  اااهد على قااارظرة ةهدم 6 مد ا ااادرة المداة )  (48)المشااارظع  لى الكظلل المسااا تملل 

  ه اااادرة  الكظل هد خد  ال كارير ال شاااارغعهل الةزول ل جرغح ابفمدل ال دلهل على المساااا د  الدط ي في ودل ار  درهد عمكا  ظوا هةل ال  اااادل
 و د رة هظ  ير و د رة على و دمل ودلهل هظ و دفن هلر  :

 ه.  هرغن المهدةرغا  .
(  18.ظقك ر ةت المداة )  (49)ب. الاهدم هدرم  ساهيل  هرغن المهدةرغا ظالكلدل ال،ير وشارظع وا لةل  هيال  ظثهتل سادر هظ تدغل وةظرة 

وا المرظ د دل  على قاارظرة  عداة المهدةرغا  لى رةاتح ابصاالهل  ظظقاان همأ الل ةاودت على الكظلل ال رف ال ي و دا التاا دود وا 
دا ا م مدا ه ق اإلقدول الكا مل فيهد   ظ لل ل ساااااهيل عدا هح  لى رلكانهح ه ااااادرة او ل   ون ال  تيق و هح    تااااا دود له ا رعدودتد   هظ  

كاة ال شااااادط  ير المشااااارظع   ون  دفير الدثد ق الةزول لسااااادرتح في ودلل  تكومهح  ودتد   ون ابل  ر ار الع  در هض ا ددةهدت ث د هل هظ و م
. ظ جكر اإل اااادرة ت د  لى ها  دا ظدترة  هرغن المهدةرغا تي ةرغمل اظلهل و امل ه مهم هد     (50)اة ت ل  التاااا دود  ابطراف    ح عد 

ة  ل   ح االال الدطا الداواك   ظانماد   ح وا اظلال  لى هلر    ظوا ثح ل وم ا لاكظلال همدراتاد ها   ادف هاد  وماد ا  لان  مادظناد  اظلهاد   اااااااااااااادو
عةظة على  لل ها ال مدظا لو دا  ل ريا ثةة اظل  ات صاالل   ال ي   ار في  تكوح المساادعكة ال ت هل  لى الكظل    لل  ااك  له   الجرغمل

ال ي و تر اسااااا خكاوهد  كظل ورسااااالل ظاظلل عمدر ظاظلل وسااااا تملل  ظعلهض ا ميا على  لل الكظل ال مدظا لم دف ل  هرغن المهدةرغا ظالا أ  
 للتدانيا الدط هل ظاا  م ل ق ااااادر  ةهداتد ر دفير المدارا الةزول    دلمر  دت ظال اح ظاةهةة ف د الدثد ق على ور  ميهد ظومدقم هح  ظفتد  

ظ يرتد وا ال كارير ابو هل ظالة مدقهل ظالق  اااااداول   ظ أساااااهساااااد  على  لل اهكف المرظ د دل لةل اسااااا ترا  ن ااااادصاااااض على   تيق عكة 
 اتكاف و هد  :

 وار ظو دف ل  هرغن المهدةرغا  .  -
 ومدولل المهدةرغا  ير الشرعييا ومدولل  نسدنهل ظصدا وتدقهح  مد ومي ل في ت ا المرظ د دل . -
  شكاك اةرا ات ال شج عا المهدةرغا  ير الشرعييا ع ك نتدط  الكلدل ظالخرظج . -
 .  (51)دق المهدةرغا  مةغة ال مدظا ريا الكظل التةة على   تيق  لل ابتكاف ون ومدول وت -

هود و دف ل الهجرة  ير الشااارقهل في هطدر الم امدت المدلمهل الم خ ااا ااال فتك ررزت هشااا ل ر هساااي في  طدر و امل الممل الكظلهل       
 اادرة  ير م   الم ملل لة ددةهدت الساادهتل لم دف ل الدل الممدلل المهدةرة ه1975( لمدم  143ال ي ظقاامي ا ددةهل الممدل المهدةرغا رقح )

 قدندنهل   ظ جرغح الشا  دت ال اا ا درطدا في  الدل الممدلل ه ادرة سارغل   ون الممل على ال ةام اظل ابطراف ر دلي المسادظاة في ال تدق 
لةوي م الخدصاال هدلتتااد  على الممل هدلسااخرة   ظال ي ه1975( لمدم 115ريا الممدلل الدط هل ظالممدلل الة مهل  فتااة  عا اإل ددةهل رقح )

.  مد نجك ابن رىدل وا هررز نمد ج الم امدت المدلمهل (52)ةمهن الكظل الم ااااداقل عليهد ظال ك و هد   لدصاااال هنهد  ميةت ركعح اظلي  مير
في وجدل و دف ل ةرا ح الهجرة  ير الشااااااارقهل   ويف  ج من    هد وجمدعل وا الكظل العتاااااااد   سااااااامى  لى   تيق ال مدظا ابو ي عا  

ن الم  شارة في  ل ت   الكظل في  طدر التدانيا الدط هل   ظغ ح ةمن المملدودت ظالمهدندت ظ تكوح الخمرة ظاإلر اداات ال ي   ملق  طرغق الم د 
هم دف ل الجرا ح لل  اااااك  لهد    مد اهكف  لى   سااااايا المةقدت الم  دالل ريا هةهةة الشااااارطل ظ  سااااايا هاا  ال  اهمدت الخدصااااال هم دف ل 

  ظوا الدسااااااااد ل ال ي  ح اساااااااا خكاوهد في  لل تد  نشااااااااد  فرغق عدلمي لد  هم دف ل ةرغمل  هرغن المهدةرغا   ظال    الجرغمل الم امل  
هنشااا  في وكا ل ليدا الدرنساااهل   ظ  لل قدوي و امل اإلن رىدل ر كرغن قااا دط الشااارطل على اسااا خكام قدعكة رهدندت لدصااال ردثد ق السااادر 

 . (53)المسرظقل ظالمدتداة 
 مدني الكظل ابظرظىهل   ظلساهمد  لل ال ي    ن ساهدسال قمدل  السبتراتيجية األمنية األورويية لمواجهة ااهرة الهجرة غير الشبرعية ا -ثانيًا  

الةةايا  ظالمهدةرغا   ظ  م ن هدق  اااااااااااااادا ظفير في فر  الممل ظاساااااااااااااا ترار في ةمهن المجدلت  لى وك ود  ظانخددم في ومكلت ال مد 
سااااااا ل الشاااااااهخدلل ن هجل قلل ومكلت الد هدت   وا ظدترة  هرغن المهدةرغا   ظو دظلت ال تير وا وداط ي  لل الكظل  السااااااا دني  ظار ددع ن

د افن ال ي  مدني وا الق  دل الكاللي ظابزودت الق  داول ظان شدر المملهدت اإلرتدرهل فيهد ال سلل  لى هقدلهمهد على ن د  ير وشرظع   وم
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هجكول ره   الادترة ظا  دع سااااهدساااال ال ك وا  دافك ت ل  اب ااااخد   ليهد   ظوا ريا ت   السااااهدساااادت ال ي ه  م هد   ت   الكظل  لى ال د ير  
سااهدساال  دطيا الممدل ابةدنن ظ دفير فر  الممل لهح قااما وكظا الكظلل ال ي ا داةكظا فيهد   ظإنشااد  الممساا رات في الم دطق اهو ل   

   الكظل   ظال دةض إلررام ا ددةهل  تاااااااااما  لتااااااااادع رعدود الكظل  ير ابطراف للرقدهل ظال د هل هث د  رهكف و ن الةةايا وا الدصااااااااادل له
 Schengen.لتك  م  ي اظل التدرة ابظرظىهل هلررام ا ددةهل  اااااا ،ا )(54)الدلهح هظ و،دار هح وكظاتد   ظإعدد  رعدودتد وا ت   اإلةرا ات  

م   ح السااااامد  همدةمهد ه رغل   تل ه اااااخد     1985  ظال ي ظقمي فيهد  ل وا فرنساااااد ظهلمدنهد ظىلجه د ظتدل كا ظل ساااااممدر  في عدم  (55)( 
الم  ميا  لى الدتااااااد  ابظرظىي   ل ا ون الدل  ل وا  ساااااا دنهد ظالمر ،دل ظساااااادغساااااارا  لى ت  الدتااااااد  ا خ ت قتااااااهل الهجرة ههمداا    ير 

  سااااال دت وكرغك  لى فرم وةغك وا اإلةرا ات الو رازغل هودم ه  عملهل تجرة ةكاكة    لل في و دظلل وداط يهد و دقمل لساااااهمد همك لجد 
م  وساااااح  ال  دا ابظرظىي ودقدهح  جد  الهجرة  1995وا النكودج في ال  دا ابظرظىي ظىمجرا الدل ا ددةهل  ااااا ،ا وية ال  دي  في عدم  

صااااادرول ف دا وا هتح ن د جهد هنهد وكت وا و د ال أ ااااايرات للكلدل بظرظىد   ابور ال    رك في  ير الشااااارقهل هلقااااادد  ساااااهدسااااال هو هل 
الكظل  هظاسااام الرا ميا للهجرة  ليهد  ااامدرا  هدإلو دط ظزاا  لل وا   شاااهم ور ل الهجرة  ير الشااارقهل  لى التدرة ابظرظىهل   ظ  لل ها    دال 

همتهد عمر ود وسمى  ر ادم   جا المملدود ي    ظال   ا هد وا لةلض  هسهدلل  لتد  الا أ ابعتد  المملدودت الشخ هل ظابو هل ون 
.ظهوتاااااااد  سااااااامي السااااااا را هجهل ابظرظىهل هد خد  ل دات   مهاهل لمداةهل ت   (56)على ه   اااااااخد  ير ور دب  هض الل التدرة ابظرظىهل 

الشاارعييا هدلمداة  لى اظلهح وتدرل ال  اادل على همأ المةاود  ظ مةغة قكرة  الادترة ظال ك و هد  ويف  م ي سااهدساال  ق دع المهدةرغا  ير
الشاااااااارطل ظهةهةة ابوا في ومدول ال كظا الخدرةهل ظ أوي هد وا لةل ظوكا هد الدط هل الم  شاااااااارة في اظل ال  دا   ظ تدم هوتااااااااد هتاااااااا م 

فير المأظ  لهح ظاسا ،ةلهح هدقل ابسامدر للاهدم هدبعمدل المهي ل المسا ديكاا وا المهدةرغا  ير الشارعييا ال اا ام لدا ق ادر  ةهداتح ل د 
هظ  ات ل درة على وهاد هح   ماد قادواي اظل ال  ادا رةغاداة اساااااااااااااا خاكام ال ت هادت ال اكاتال لمراة ال ال اكظا ظ ةظغاكتح هاأةهةة اإلنا ار الم  ر 

م هارةي 2005ممد هح ظإقدو هح ظعملهح   ظفي عدم  ظوتااااااااااادعدل هعكاا المخ  ااااااااااايا عليهد لرصاااااااااااك  كفتدت المهدةرغا ظإعكااتح ظهوداا  ج
لر  المددقاااهل ابظرظىهل قد مل هأظلدغدت الساااهدسااال الخدرةهل لة  دا ابظرظىي  همد ا ملق هدلهجرة ظاللجد  وا لةل   سااايا قكرة الملكاا اب

هاتر للدثاد ق   ظ مةغة ال ارزر ريا الهجرة ظال  مهال في وجادل  اارة الهجرة ظومادوال الةةايا ظاعح قاكر هاد ال شاااااااااااااا،يلهال في  اارة ال اكظا ظ اأويا  
.        ساااان ظدترة الهجرة هتمهل (57)ظو د الةةايا فرصاااال هفتاااال لل  اااادل على ولدل اا مل ظقاااامدا عداة المهدةرغا  ير الشاااارعييا 

ابو هل هدرم اساااااا را هجهل واهاهل   ُو ةااكة في الساااااا دات ابليرة   هساااااامن  ةااك هعكاا المهدةرغا  ير الشاااااارعييا   ومد ا ر ن على الجهدت
 وت  مل لل  اااااااك  ظالمداةهل  إلنهد  ودمدلهد ظاسااااااا ا ااااااادل ة ظرتد   ظت ا ل و دا ال ر مدظا اظلي و  لتد  وا الكظافن ال ي هظةك هد الهجرة

 مك في وتكول التتاادود الكظلهل ال ي الساارغل   ظعداول ان شاادرتد   ظوا ت د    ك ها ال مك ابو ي  دا لُض ابثر ابامر في  ،ير الادترة ال ي 
.ظعلى هثر  لل اع مكت ساااااااااااااهدسااااااااااااال النكودج   (58)زاات وك هد في الترا ال دا  ظالمشااااااااااااارغا   ون   دوي الكوم،رافي ظ ةااك الدتر ظال همهل

ا المداات ظ تدليك المج من ابظرظىهل   لةل الم اادر المدقااهل على الممداير ظال تدليك الخدصاال هدلتتدفل ابظرىهل  ظ جدتلي في همأ الوهد
المرىي    ظلح   دظل في اب لن اسا همدب وق ت ل  المهدةرغا في  م ي ابنمدط التتد هل الخدصال رهح  ظى لل سادتمي المكاك وا الارظف  

لم ق دا في ظى مهمال ال ادل ها عاكم اناكوادج المهادةرغا الجاكا ظا  (59)الم ه ال هادلمهادةرغا  ير الشاااااااااااااارعييا في  مميق ومتاااااااااااااالال الناكوادج  
  11المج ممدت ابظرظىهل   للدي و  اارات ساالمهل على  راةن ولج الهجرة ومد اا   لل  لى زغداة ابوكاة اإلرتدرهل   لدصاال همك اوكاة  

  27ظوكرغك ظهوتااااااد  عتن اوكاة الشاااااا،ن ظالم ج في هدرغس ال ي انكلمي في   2005في اورغ د ظ دجيرات ل كا في ادليد    2001ساااااام ممر  
ظنسااا     ومد سااامق   ها    (60)  ظ  دلي الهجرة وا قتاااهل اة مدقهل ظاق  اااداول  لى قتاااهل هو هل ظساااهدساااهل هدلكرةل ابظلى  5200اا دىر  

 ا ددةهل   ،ا لح   اى همدافتل  الكظل ابظرظىهل ةمهمهد ومد وس كعي الرغ ل في ال مدول ون ت ا المم هدت ظفق الهدت ةكاكة .
ررزت و  تل الشااارق ابظسااام ظ ااامدل  فرغاهد ه ااادرة  كرغجهل  لعريية لمواجهة ااهرة الهجرة غير الشببرعية  االسببتراتيجية األمنية ا  -ثالثا   

لةل الساا دات ابليرة وا قااما الم دطق ال ي ان شاارت فيهد ظدترة الهجرة الساارغل ه اادل عدول ظ هرغن المهدةرغا ه اادل لدصاال   ويف  
الاكظل وماد ااكفن وداط يهاد للهجرة هاأ  ظساااااااااااااايلال  ادناي  لى الاكظل ال ي وم  هح فيهاد   تيق    تر الدتر ظال  ادلال  ظال همهل في ال تير وا تا   

طمدود هح ظهوةوهح نارا با الكظل المرىهل وم هل ره   الادترة سااااااادا  وا ندوهل ها ت دك وهدةرغا  ير  ااااااارعييا وا ت   الكظل   هم وا 
و م عمدر  ظعلى ت ا ابساادو قدوي الكظل المرىهل في  طدر ةدومل الكظل    ندوهل ها وماح الكظل المرىهل الم لل على ال  ر الم دساام تي

المرىهل هد خد  همأ الخ دات لم دف ل ت   الادترة  ويف اة من ظزرا  الكظل المرب المم ييا هشاااااااااا ظا الهجرة ال   عتك في وكا ل التدترة 
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أا و هد    نشااااد  وجلس للدزرا  المرب المم ييا هدلهجرة م  ل  ف وساااا جكات المشاااادال ظ ح ا خد  همأ المت رودت في ت ا الشاااا2008عدم  
  ظ  لل ال  سيق المرىي في الم دفل الكظلهل ظو مكاة ابطراف  ات ال لل همدقدع الهجرة ظال أايك في ال ددظم ون الكظل ال،رىهل  على ها

لمك  ال دغل لألس دب الج رغل للهجرة السرغل  م مك  ت را السهدسدت ق يرة ابةل ال ي  ترر ظسد ل و دف ل الهجرة السرغل هممدلجدت على ا
ر هساااادسااااد  على الر  دط ريا الهجرة ظال  مهل   مد قدوي الكظل المرىهل هدل مدظا ون ال  دا ابظرظىي لل  ااااك  للهجرة  ير الشاااارقهل في  طد

م  ال    ح ال ددق 1995 وتل  عةا رر لدنل عدم    ظقك  ح  دثيق ال مدظا ريا ت   الكظل في هاتر وا و دس ل (61)الشراال ابظرظ و دس هل
 هاض على  عاداة المهادةرغا  ير الشاااااااااااااارعييا ظالل ةام هادل دادةهادت الممروال ريا ال  ادا ابظرظىي ظالاكظل المرىهال  فتااااااااااااااة  عا  لال اإلعةا  

 ال   قاااااااااح وجمدعل وا اإلةرا ات (62)م  2009ال ااااااااادار وا نكظة ظزرا  االلهل رلكاا  رب الم دسااااااااام ال   عتك في وكا ل الم كةهل عدم  
 المملهل لل ك وا الجرغمل الم امل ظاإلرتدب ظ سل ابودال ظالهجرة السرغل و هد على ود وأ ي :

 شااااااجهن الهجرة التدندنهل ظفق المرم ظال لن في ساااااادق الممل ظو اااااادلد الكظل المرساااااالل ظالكظل المساااااا تملل في ظل او رام وتدق ابنساااااادا  -1
 ظورغد ض ابسدسهل .

  سهيل  ةرا ات و د ال أ يرات لرعدود اظل قد ي الم دسم . -2
ال مدظا لل ك وا  كفق المهدةرغا ريا اظل المرسااااااااالل ظاظل الممدر   تهف   دال المملدودت الم ملتل هدلهجرة السااااااااارغل ظ هرغن المهدةرغا   ظ  -3

 ظاظل المسااااا تملل في ودم الم دسااااام ون الت مدم هدبطددل ظال ساااااد  في  طدر ال ددةهدت الت د هل . ظت دك ةهدا هلر  ر ل هد الكظل المرىهل
هل ظهظرظىهل وساااااادعكة المددقااااااهل الملهد لشاااااا ظا الةةايا ظاظلل  فرغا  60م  ع كود طلمي  2006في ت ا المدقج   وتل رهدا الرىدط في عدم  

لممدلجل وشااااااادال الهجرة  ير التدندنهل وا  فرغاهد  لى هظرظىد  ظت   التتاااااااهل  سااااااامن التلق للمددقاااااااهل   ويف  دل د  ود وم ةج الةةادا ون 
لةةايا ظالمهدةرغا   ظغ دلن ر مدظا الشاااارطل  المهدةرغا في روةت وخ لدل   ظغهكف ت ا المهدا هوتااااد   لى ومدول ظاو رام وتدق ظ راول ا

.  مد ها ت دك  (63)ظالسااال دت التتاااد هل قاااك اإل جدر هدب اااخد  ظ ااا  دت الجرغمل الم امل ال ي  ممل في وسااادرات الهجرة  ير الشااارقهل 
   ةهداا  وتيتل لم امل الممل المرىهل في وجدل  ررام ا ددةهدت الممل ال ي ا  ر و هد ال ددةهل ال اااااااااااااادارة هشااااااااااااااأا ورغل ال  تل ظ  دظل اباك

ل ظ ليهاد الممادلال المادولال ريا الاكظل المرىهال   ظ  ميق واد  ح ال دادق علهاض لةل و  مرات الممال المرىي على ها   دا ابظلدغال للممادلال الدط ها
المرىهل ثح الممدلل ابة مهل في هقايق ال كظا   لدصال في المها ال ي لوم ا  دافرتد قاما الممدلل المرىهل  ظ  لل  ح  نشاد  ورصاك عرىي 

إلو اد هل للهجرة م   ال،دول و ض  نشاد  قدعكة رهدندت  ، ي الملكاا المرىهل ظ هدرات الهجرة المرىهل   ظ شامل المهدندت ا2007للهجرة في عدم  
ر ون  ظ دزغمهد ظال شرغمدت ال ي    ح الهجرة ظاإلةرا ات ال ي   امهد في اظل الم كرة ظالمس تملل   ظال داصل ريا المم ييا هدلهجرة ظال شدظ 

 . (64)ةمعهدت المهدةرغا في اظل الس ا دل 
 آليات التطبيق الداخلية ملواجهة اهلجرة غري الشرعية  املطلب الثاني:

ظدترة الهجرة  ير الشااااااااارقهل هشااااااااا ل عدم عدلمهل ال دهن قكومل المهك عرفي في هظقدت السااااااااالح ظال رب    رق وتاااااااااجن ال  دودت     مك   
الم ااااكرة ظالمساااا تملل لهد على وك ساااادا    ل لل قدوي الكظل هسااااا قدانيا ظ شاااارغمدت االلهل همد ا دق ون ن ااااد  ال ددةهدت الكظلهل  م ن 

 للمةا ظ  ا الكلدل  لهض ظال ي س   دظلهد على الش ل اه ي :الم،دارة  ير التدندنهل 
ل درة  هرغان المهادةرغا على    ابظرظىهال    المج ممادت  هار اي  لتاك  موقف البدو  المسبببببببببتهرلبة من اباهرة الهجرة غير الشبببببببببرعيبة :  -أوالً 

له   الادترة ظإسا د  ال ادل    ما المداةهلفلنهد ل  ي ن د    دع ساهدسال  تا  ظوا هةل ت ا، و ادل هد الق  اداول ظالة مدقهل ظالساهدساهل
الةراوهل على ابفمدل الم دنل لهد    ير ها وداقج الكظل لح   ا ودوكة  جد  ت   الادترة    متااهد   ااكت لهد في قدندا  قدول ابةدنن 

وا ال ةاودت في الدثد ق الكظلهل      ظىمتااااااااهد   ااااااااكت لهد في قدندا المتدىدت  ظ  مهتد  لمد ال ةوي هض الكظل ال ي  مدني وا الهجرة الساااااااارغل
الخدصاااااال هم دف ل ت   الادترة   فتك قدوي هد خد   ةرا ات االلهل لم دف  هد ظو دساااااا ل ور  ميهد  ظساااااا   رق لمداقج همأ الكظل المم هل  

.   دل سااااا ل بلمدنهد فلا ت   الكظلل  مدني وا وشااااا لل الهجرة  ير الشااااارقهل هشااااا ل  ير وسااااامدق   ويف ةرم  (65)ره ا الشاااااأا ركرةل  ميرة  
م  ظقك ند على ابفمدل الم دنل له   الجرغمل في 2005المشااااااااااارع ابلمدني ت   الجرغمل  في قدندا  قدول ابةدنن ال   صاااااااااااكر في عدم  

ل  س وكة ل  ةغك على لمس ساا دات هظ ه،راول ودلهل  ل وا ساادعك هظ ورم هة مهد  على  / هظل ( قك صااروي على هنض ومدقن هد92المداة )
ى  الكلدل  لى هلمدنهد هظ ال تد  فيهد هظ المرظر و هد ه ااااادل  ير وشااااارظعل    مد  اااااكا المتدىل هاتر ر د الدترة التدنهل وا المداة ندساااااهد عل 
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في الدترة  (66)ه هر ظل  ةغك على عشر س دات   ا ظقمي ابعمدل الم ر  رهد   شكاك عتدىل الددعل    همدقن هدلسجا وكة ل  تل عا س ل
 اندل ال  ر:

 وا هةل ال  دل على و دمل ودلهل هظ الدعك هشي  الر. -
   ا ظقمي وا هةل  الدل هظ  هتد  هظ ورظر ه خد   تر   هظ   ا ظقمي باتر وا ورة   ظ دا الدرا المهرب ظاوكا  في ةمهمهد . -
 ودلل هو هدا الددعل لهد   هظ في ودلل ظقدعهد وا قمل وجمدعل  ةراوهل و امل . في -

ظهود هدل سااا ل لدرنساااد فلا ت   الكظلل  مدني هوتاااد  وا وشااا لل الهجرة  ير الشااارقهل هشااا ل ول د   ويف هنهد  تن على او كاا الساااداول      
المكالل الج دىهل بظرظىد عمر فرنسااد  ظ تكر الساال دت الدرنسااهل عكا ت ا الجةا رغل الم،رىهل الم لل على ال  ر الم دساام ال ي  شاا ل هوك   

هلج وهدةر  ترغ د  وا المرب ظالفدرقل  علمد  ظرا  ت   ابعكاا التاااخمل ود هدت  ةراوهل  تكم ر ااادة لم دصااار   240ال دع وا الهجرة سااا دغد  
وليدا ادرظ وتدرل لكودت سرغل   300رة الخلهل  لى فرنسد ظوكتد  الشرطل ظوسادلي الجمدرك ظ يرتح وا المسادليا   ظ  ل وراظاات الهج

ظ ةظغر ظثد ق ظ هرغن اب اخد  ظ يرتد   وا لةل  ا  دت   دي ول في  امدل  فرغاهد هدل مدظا ون الشا  دت الدتمهل في هظرظىد ال ي  سادتح 
الدرنساي ت   الجرغمل في قدندا الدل ظإقدول ابةدنن .ظفي قاد  و دف ل ت   المشا لل فتك   دظل المشارع (67)هشا ل هدرز في  هرغن ال شار  

/ هظل ( وا تا ا التادندا على ها ابفمادل ال ي    دا الجرغمال ظإالادلهد  622م   ظقاك ند في الماداة )2005ظوق اللجد  ال اااااااااااااادار في عادم  
( ظنارا  لة ساااااادع  Schengenقااااااما اإلل  ااااااد  الشاااااادول  وا لةل و د ت ا ال د ن دقد  هظساااااان لهشاااااامل الكظل المدقمل في   ددةهل )

ال كرغجي في   مهتهد   فتك  دا لةاود   ،ير هوداا الكلدل   فما ندوهل هعيك   اهح الم درات هد اااال هوداا الدصاااادل في الم دطق ال ي  تن 
ال ددةهل  قااااااااما  اااااااا ،ا ظ مك وا هوداا المةول المدلمهل   ظوا ةهل هلر  فلا  ل ال كظا ابرقااااااااهل وا الكظل ابة مهل ابعتااااااااد  في

هصاااا  ي وكظاا  االلهل ودعكا ال كظا الدرنسااااهل الساااادغساااارغل ظلم المدنل   ظقك صااااروي الدترة ابظلى وا المداة ندسااااهد  على فرم عتدىل 
ادرظ  ل وا ساااادعك ه اااادرة و د اااارة هظ  ير و د اااارة هظ سااااهل الدل 30000السااااجا لمكة ل  تل عا لمس ساااا دات ظىدل،راول ل  تل عا  

هظ ورظر  و ض هظ هتد ض  هض على ن د  ير وشاارظع   هود الدترة التدنهل   فتك ريا المشاارع على هنض ) ومدقن هدلمتدىل الساادهتل   هة مي  لى فرنسااد
وا  (68)ال وا ار  ن ابفمدل الم  اااااااد  عليهد هعة  في  قلهح اظلل عتاااااااد في   ددةهل   ااااااا ،ا ه،أ ال ار عا الج ساااااااهل ال ي و ملهد 

تل نجك ها ال شااارغن الدرنساااي المم ي همدقااادع  هرغن اب اااخد  عمر ال كظا الكظلهل ىا ساااجح ون هو دم المداة لةل و دلمل الدترات الساااده
.  هوااد   (69)( وا ررظ د دل و اادف اال  هرغاان المهاادةرغا عا طرغق المر ظال  ر ظالجد الم ماال إل داادةهاال ابوح الم  ااكة للجرغماال الم اماال  3)

جرة الساااااارغل همدةن التدندا الجكاك ال   ا د على  رويل المهدةرغا هظ سااااااج هح هظ ا خد  هخ ااااااد   و دلهد  فتك ان لتي وملل قااااااك اله
/هظل (  12م  ويف ظقاااد في المداة )2002لمدم  189 ةرا ات قدساااهل هشاااأنهح   ويف   دظلهد المشااارع اإلو دلي ت   الجرغمل في التدندا رقح  

ادرظ ال وا وأظ  هظ وساااادعك هظ وشاااا،ل هظ 10000ول ودلهل قك   اااال  لى  وا ت ا التدندا على هنض ومدقن هدل  س ثةة ساااا دات ظافن  را
 ا مدول ه اادرة  ير قدندنهل ون المهدةرغا  ير الشاارعييا وساادتح في افن ال،راول   ظىه ا   دا  و دلهد في وتكول الكظل ال ي ظاةهي الهجرة

ق المهدةرغا هدل ميية الم  ر   ظ شج التدندا الجكاك ودل  ير الشرقهل  ظعلى ت ا ال  د الم شكا ال   اع مر ض و امدت الكفدع عا وتد 
ابوا ال   هعل ي ع ض ظزارة الكاللهل اإلو دلهل عا  ةرا ات صاااااااادرول   ملق ر دصااااااااهف المهدةرغا  ير الشاااااااارعييا الم داةكاا في  و دلهد 

ول اإلو دلهل لمداةهل ظو دف ل الهجرة  ير .ل ا ا خ ت ال  د   (70)هدلخدرةيا عا التدندا ظ مكاك وكة وجةتح وا  ااااااهرغا  لى ساااااا ل ه ااااااهر  
الشاااااارقهل ه اااااا دل و  دعل في ت ا الشااااااأا  وا لةل  شااااااكاك  ةرا ات الرصااااااك ظالمراة ل على سااااااداولهد   ظقدوي هلنشااااااد  ومساااااا رات إلادا  

ا  ل رويلهح  لى اظلهح   ( ال اا ا ح  لتد  الا أ عليهح   ظوا ثح ا ح او جدزتح في ت ا الممسا ر  مهيكLampedusaالمهدةرغا في ةةغرة )
ا ظهوتااااد  قدوي هلررام ا ددةهدت ث د هل ون و اااار ظليمهد ظالجةا رظ دنس  ظقك  مهكت همدةن ت   ال ددةهل ها  تدم ر  اهح الدل المهدةرغا و

الشااارعييا  لى  رعدود ت   الكظل على هراقااايهد هشااا ل رسااامي همدةن عتدا عمل و ق ل    مد  مهكت ر  مل   دلهف  عداة المهدةرغيا  ير 
هود عا ولج الهجرة في الدلودت الم  كة ابورغ هل فلنهد  مك وا الدةهدت المدتاااااالل للمهدةرغا ظالةةايا  هساااااامن ابظقاااااادع     (71)اظلهح 

 الق  ااااداول ظالسااااهدسااااهل الم دساااا ل له   الدادت ال ي  دتاااال الهجرة وا رلكانهح ابصاااالهل هساااامن  كني وساااا دغدت المعهشاااال ظالمتاااادوتدت ال ي
ا مرقااادا لهد   فلتك ه  مي ظا ااا  ا ساااهدسااال ال رويل لما وتدم هدل  ااان ظالو هدل هظ عا طرغق ال سااالل هظ  تكوح  ظثد ق وةظرة  هدإلقااادفل  
 لى ها قداني هد  تلل وا سااااااال ل الاعد  المدم في المدد ظ دقج و د اإلعدندت للمهدةرغا  ير الشااااااارعييا  ظ ،رم هصااااااا دب ابعمدل ال اا  

  ظعلى الممدم هنهد  اااااكات وا اإلةرا ات (72)اظلر في وتدرل  ل وهدةر    12500ةرغا  ير  ااااارعييا  راول   ااااال  لى  وسااااا خكودا وهد
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م   وياف قادواي ر جهية ابةهةة ابو هال ظزظا هاد 2001لادصاااااااااااااال هماك  دجيرات المياي ابرهأ ظظزارة الاكفادع ظىرج ال جادرة المادلمي في عادم  
ل ظالمداول لمجدرهل ود هدت الجرغمل الم امل   ظ  لل  ساااااااااااااامى ةدتكة ل  ميق قدانيا اإلرتدب ظو دف ل هدإلو دنهدت ال شاااااااااااااارغل ظالد هل ظال ت ه

م هقر وجلس الشااايد  ابورغ ي هظل  صاااة  لملج 2013.    ظفي عدم   (73)اإل جدر هدل شااار على ال اا اكللدا  قلهمهد الدل   ير  ااارقهد  
وليدا   11.5صد د  علمد  ها ت ا التدندا وا هتح ااعمهض هدراك هظىدود  ترغ د     32 د  وتدرل صد   68الهجرة و   لمسل ظعشرظا عدود  ظىأ لمهل 

عدم وا اإلقدول في الدلودت   13وهدةر  ير نادوي وا لةل  شااااااارغن هظقااااااادعهح ظ م ي هح وا ال ق في  سااااااان الج ساااااااهل ابورغ هل همك 
  ظل ل ها السهدسل   (74)ار ظ كرغن وراو ال كظا ابورغ هل ون الكظل الجدارالم  كة ابورغ هل    مد ا د على  تكوح المسدعكات لم د  ةك

ا الجكاكة بورغ د ساااااااااااا  ثر لو دلل على ولج الهجرة وساااااااااااا تمة    ويف ا خ  الر هس ابورغ ي الم  ههل ظلا ض اظندلك  راون ودقدد ومداود  و
لجد  ل  فرصاااال لض  ظبن اااادر  ل ر  قتااااهل الهجرة ورة هلر    ويف اساااا ،ل ا  19-المهدةرغا و   ر دساااا ض بورغ د   ظ اااا ل فيرظو  دفيك 

 . (75)ل مرغر سهدس ض المكا هل وا المهدةرغا ظ جكاك  ةرا ات الهجرة ظفرم  رظط قدسهل وهدل  لل 
 موقف الدو  الميدرة من ااهرة الهجرة غير الشرعية :  -ثانياً 

 تير ظدترة الهجرة  ير الشارقهل وخدظف الكظل الم اكرة ظ  لل المسا تملل   فهي  مك  ادتكا  على فشال الكظلل ابظلى اق  اداود ظاو هد         
  ظعدول قااااا،م على ودارا الكظلل التدنهل  ظقك  ةااكت و لرا  هدبلد في ظل ود وشاااااهك  الشااااارق ابظسااااام وا اقااااا راهدت االلهل ظى دلل 

ظاا ي   ثح ا اي المدلمال ل دادقح وا ور ال ابفراا ظ دسااااااااااااااهن رقمال المج ممادت المم هال رها   الاادترة   ظقاك افماي المدلمال  ظقمن ع  اااااااااااااار   
الق  ااداول  لى  ،يير ا جدتدت الهجرة فأصاا  ي ساا ،دفدرة ظإنكظنسااهد ظةهل هنادر ال دوتيا عا فر  الممل في اله ك ظال اايا ظىداساا دا   

لكظل الخلهجهل وت اااااكا  وا المهدةرغا وا الدلميا ظسااااارغةن د ظ يرتد   ظهصااااا  ي  و دلهد ظهلمدنهد ظاورغ د ظهصااااا د المشااااارق المرىي لدصااااال ا
.    مك ةمهدرغل و ر المرىهل  (76)وت كا  وا الم رغيا ظالمراقييا ظ يرتد ظس   رق لمداقج همأ الكظل المم هل ره ا الشأا ركرةل  ميرة  

  ود ةملهح وساااااااااااااا هكفيا وا قمل ةمدعدت  هرغن  يدا ول 5 لى   4ا   ظال   املم عكاتح ود ريا وا الم دطق الم ااااااااااااااكرة للممدل المهدةرغ
المهدةرغا االل و  تل الشااااااااااارق ابظسااااااااااام ظلدرةهد   ويف هاك اسااااااااااا  ةع ره  هةرا  ور ة المملدودت ظاعح ا خد  الترار همجلس الدزرا   

رررظا  لل وا   %88و هح ار مدا في الهجرة  لى الخدرج   ظاا    %19الم ااااااااااار  و لرا  ودل ودقج الشااااااااااا دب وا الهجرة ظىي ي ال  د   ها  
هةل   ساااااايا ال هدة المعهشااااااهل هساااااامن ومدندة ا لمهح وا الدتر ظال  دلل   ظت دك وا ا تن هشااااااأا ت ا ابور لرك ها ا ح الممل على  دفير 

 لل  عداة ال ار في ناح ال ملهح ظال كرغن ل  تيق فر  عمل و دسا ل للشا دب على صاميك الت دع الخد  ظالمدم    مد وجن ها ا ةاوا ون 
ظفي ت ا ال ااااااااكا ر لي ال  دول الم اااااااارغل ةهداا  هدرزة وا لةل  مةغة  (77)ال دازا الم لدب ريا قد  المرم ظال لن في ساااااااادق الممل 

ارة التد  المادولال ظالهجرة هادل مادظا ون  اإلةرا ات ابو هال ظالتادندنهال ظاإلعةوهال هادل مادوال ون تا   الاادترة   فتادواي ال  دوال و متلال في ظز 
الم امل الكظلهل للهجرة هلعكاا وشااارظع ل شااار ظصااا ن المملدودت لل دقهل ظزغداة ال مدظا ظوشااادر ل المملدودت ون الكظل المم هل ظالشااارظع في 

 دقهل المهدةرغا همخدطر الهجرة السرغل   عتك ا ددةهدت ث د هل ون الكظل المس تملل للمهدةرغا  ير الشرعييا إلعدا هح   ظ  دي  ررندو  تكفهد  
  علمد  ها ا ددةهل  عداة ال دطيا ال ي اع مك هد ال  دول الم اااارغل وا السااااهدساااادت المديكة ل ة ال رفيا لدصاااال هنهد   تااااما ال دافة الةزول

هدةرغا ظالكظلل المساااااااا تملل لهح   ظوا ل ة ال رفيا   ظل  م ن الهجرة ظإنمد   امهد ظ ت  هد ظتد ومتل و اااااااال ل ل ل وا الكظلل المرساااااااالل للم
 هد الم أول    دع ندس الم ه  ريا الكظل المرىهل ظال ي  خشااى وا  ةااك الهجرة الساارغل   ري مد في الدقي ندسااض    دج للهجرة ل  ملل وشاارظعد

نهد اظلل وممر هظ اظلل وت ااك رل . ظىخ ااد  المراق هصاا د و لرا  وم ي هوتااد  هادترة الهجرة  ير الشاارقهل   ظل ا لهس ب  (78)ال  مدغل 
اكظلل و ااااكرة له   الهجرة   با ت دك ال تير وا المراقييا وا المهدةرغا  ير الشاااارعييا قك ظصاااالدا  لى هظرظىد ظاساااا رالهد ه اااادرة لدصاااال  

لى ةدنن  رويلهح في ظ تير و هح  مرم للهةك ظالمدت هث د  الرولل الشااااااااااااادقل  لى هظرظىد رداسااااااااااااا ل قدارب و هدل ل ظو دلم ودلهل طد لل    
ره ا همأ ابوهدا عمر ال  ر وا  ر هد ظاليدندا ظإو دلهد   ظعلى ت ا ابساااااااادو وجن ها وتدم المراق هلررام ا ددةهل ث د هل ون الكظل المم هل  

 ل ها ابثر  الشاااأا وا هةل ومدلجل وشااا لل المهدةرغا  ير الشااارعييا ظ سااادغل هظقااادعهح  ظها ا مدظا ون المج من الكظلي في ت ا اإلطدر
ا رقح اإلوجدري في ت   ال دلل ها المراق انتاااح  لى ا ددةهل ابوح الم  كة لم دف ل الجرغمل الم امل عمر الدط هل ظالمر د دليا همدةن التدند 

على  .ظ  (79)م   ظت   ل د  وهمل هدل جد  ال ااااااااااا هد ظغجن ها  مةز هخ دات هلر  في ساااااااااااميل ال ك وا الهجرة المراةهل 2007لمدم   20
 الر ح وا  لل ها ررظ د دل و دف ل  هرغن المهدةرغا عا طرغق المر هظ ال  ر هظ الجد قك هلةم  دفل ابطراف هدلاهدم ر  اهح ةرغمل  هرغن

المهدةرغا قااااااااااما قداني هد ظ شاااااااااارغمد هد الكاللهل ظ مدقن  ل وا قدم هدمل  هرغن المهدةرغا هظ ساااااااااادتح في  لل ظاع  در ت   ابعمدل وا 
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عمر الدط هل ال ي  جن الممدقن عليهد    ل ها المشااااااااارع المراقي لح ا امهد ظلح وترر عتدىل لهد همك   ون الملح  ا المهدةرغا  ير  الجرا ح
  ظنارا  له   المخدطر الجساااهمل ال ي   ر ن على هن شااادر  (80)وسااا ظليا ة د هد  همدةن ت ا المرظ د دل نارا  ل دنهح تكفد  للسااالدك الةراوي 

ااادترة  على ال  دواال المراةهاال   ا هراات  وتاادف الهجرة  لى الخاادرج وجاان ها   خاا  على ظةااض الخ ااااااااااااااد  المااكاااك وا اإلةرا ات تاا   ال
يهد الق  اداول ظالساهدساهل ظابو هل  ظال ا هل   ظو دظلل ف د فر  عمل هودم المداط يا ظالل  ر ار الع  در الكظافن ظالممدلجدت المشادر  ل

 (81) د وا اإلةرا ات ال ي   ااان في ت ا اإلطدر ظغجن ال  ف عا ولدل ة رغل لسااا ا ااادل ت   الادترة وا ة ظرتدفي ت ا ال  ف ظ يرت
   ظ لل وا لةل ود وأ ي :

ظتي و دل ل هممدلجل ت   المخدطر هرلهدت قدندنهل ظ  مهل اق  داول ظةهح     ا  تدم الكظلل ر دفير الخكودت ظابوا ظالس ترار ل دفل وداط يهد   -
 سلهمل وم هل على ون الدل  ظالن مد  للدطا  ظالممل الجدا ل  مي ض .

  ا الكظلل ال ي   ،دقااااااااااى عا و،دارة وداط يهد ه رغتل  ير قدندنهل  مك في نار التدندا الكظلي وت اااااااااارة في وق وداط يهد   ظالملكاا ال ي -
 ا سلل  ليهد المهدةرظا  ا ارظا  ليهد هميا الشل ظالرغ ل .

قلهمهل  ا وساا ظلهل الكظلل في ومدلجل ظدترة الهجرة  ير الشاارقهل   قك ل و دي ظ لل ل كاقهد هد التدندنهل ظالق  ااداول ظالسااهدسااهل ظإهمداتد اإل -
التدندنهل ون رظ  المداثيق الكظلهل ظىدل  كاك اإلعةا المدلمي ل تدق   ظالكظلهل   ظ لل هدت لةاود  على المج ممدت المس تملل ها   هف انام هد

 اإلنسدا ظورغل اب خد  في ال  تل عمر المدلح  ظغجن ها ومدرو ت ا ال ق وا لةل ابطر التدندنهل ال ي   كاتد الكظل  . 
كودت الميال في  قدول صااا دعدت و لهل   فتاااة  عا  الت مدم  هدلرعدول ال ااا هل ظلساااهمد في هزول  دشاااي فيرظو  درظند ظهوتاااد  اسااا ،ةل ل -

   سيا ال هدة المعهشهل .  
 اخلامتة

 مك ظدترة الهجرة  ير الشارقهل وا هاتر ال  كودت ابو هل ودلهد   لدصال في ظل   دوي ةرا ح اإلرتدب ظاإل جدر هدل شار  ظىدل دلي هدت      
على ها و دا ال دار ريا ةمهن الكظل التدساااااح المشااااا رك لل ك وا ان شااااادرتد وا التااااارظر  ال  اااااك  لهد رداسااااا ل ساااااهدسااااادت اظلهل ظظط هل 

ظاساا د دلهد  ظغم ا   كاك هررز ال  د   ظال دصااهدت ال ي  دصاال د  ليهد وا لةل اراساال ودقاادع الهدت وداةهل ظدترة الهجرة  ير الشاارقهل 
 همد وأ ي : 

 االستنتاجات: -أوالً 
 هد ظوسااااااااامهد هد  ل هنهد وتااااااااامدنهد ظاوك ظتد ال داةك في  قلهح الكظل المسااااااااا تملل عا طرغق لرق ها الهجرة  ير الشااااااااارقهل همخ لج وكلدل -1

 ابنامل ظالتدانيا . 
الهجرة  ير الشاااااااارقهل تي ن دج عكة اظافن هتمهد     دوي ال ةاعدت المساااااااال ل ظالقاااااااا راهدت الكاللهل هدإلقاااااااادفل  لى الكظافن الق  ااااااااداول  -2

 لسهدسهل في وجدرهل ابس دب الم دةة ظرا تد .ظالة مدقهل   ظغهدب اإلرااة ا
وماك ررظ د دل و ادف ال  هرغان المهادةرغا عا طرغق المر هظ ال  ر هظ الجد  هتح ظثهتال  اظلهال   ملق هم ادف ال الهجرة  ير الشاااااااااااااارقهال   وا  -3

 ويف ظقدعهد ظ  لل ومدول المهدةرغا  ير الشرعييا ظقمدا عدا هح  لى رلكانهح .
لشارقهل وا الاداتر المدلمهل الخ يرة    ر  ن هشا ل و اح وا لةل ود هدت ال هرغن ال شار  هأ ا دل ظطرق وخ لدل هصا  ي الهجرة  ير ا -4

  مدقن عليهد التدانيا الدط هل ظالكظلهل .
   تدم و امل الشرطل الج د هل الكظلهل هجهدا فمدلل في وسدعكة الكظل لمداةهل الهجرة  ير الشرقهل ظ   دت  هرغن المهدةرغا . -5

 التوصيات: -ثانيًا
اعدة ةمهن الكظل ساادا  المرساالل هظ المساا تملل  لى   دغر  شاارغمد هد الدط هل همد ا سااق ون ال ددةهدت الكظلهل ال ي  مدل  قتااهل الهجرة   -1

  ير الشرقهل .
ي ظابو ي وجن الدقدف على ابسا دب الم دةة لادترة الهجرة  ير الشارقهل  لساهمد الق  اداول ظالساهدساهل الم اول  لى الخلل الة مدع  -2

 هش ل ودقدعي ا  دسن ون ةمهن ابطراف .
 وجن الممل على  مةغة هوا الم دطق ال كظاول هجمهن المدارا المداول ظال شرغل في التتد  على ال سلل ظال راق ال كظا .  -3

  جسك عملهد  على هرم الداقن  وتن على عد ق المج ممدت المرىهل   ان هدج ل م ظسهدسدت اس را هجهل   مدغل لرفن اق  دا اظلهح  على ها -4
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الممال على  تاهف المداط يا وا لةل رراو  ال رىهال  دقااااااااااااااد هخ درة الهجرة  ير الشاااااااااااااارقهال ظ مةغة رظ  الدل  ظالن ماد  للدطا  اأواك   -5
 ابسدلين  ير الم د رة لل ك وا ت   الادترة .

ة ع  ر    ظلدصل ال ق في ال هدة ظال  تل عمر المدلح لل  دل  ا ميا على  دفل الكظل او رام وتدق اإلنسدا ظصهدنل  راو ض وا ه   ميي -6
 على ولجأ اوا لل خلد وا الخدف ظالق هدا . 
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 م.1998نادم رظود ابسدسي للم  مل الج د هل الكظلهل لمدم  .3
الم ماال إل داادةهاال ابوح الم  ااكة لم اادف اال الجرغماال الم اماال عمر   ررظ د دل و اادف اال  هرغاان المهاادةرغا عا طرغق المر هظ ال  ر هظ الجد .4

 م .2000الدط هل لمدم 
ررظ د دل الخد  هم ن ظقمن ظومدة ل اإل جدر هدب اااااااااااخد  ظىخدصااااااااااال ال ساااااااااااد  ظابطددل الم مل إل ددةهل ابوح الم  كة لم دف ل الجرغمل  .5

 م.2000الم امل عمر الدط هل   لمدم 
      تير:الهوانين والدسا -خامساً 

 م . 1969لمدم  111قدندا المتدىدت المراقي رقح  -1
 م.  2005قدندا  قدول ابةدنن ابلمدني لمدم  -2
 م.  2005قدندا  قدول ابةدنن ظوق اللجد  الدرنسي لمدم  -3
 م .2002لمدم 189قدندا المتدىدت اإلو دلي رقح  -4
 م .2010لمدم  64قدندا و دف ل اإل جدر هدل شر الم ر  رقح  -5
 م .2005اس در ةمهدرغل المراق الكا ح لمدم  -6

 المواقع اإللكترونية : -سا ساً     
 و د  على المدقن اإلل  رظني اه ي :  .1

http://www.france24.com/ar/20130628 .2023. /2/9 درغخ الةغدرة   
 متاح على الموقع اإللكتروني اآلتي : .2

   https://news.un.org/ar/story/2022/08/1109752  .  2023/  26/2 درغخ الةغدرة  
 هوامش البحث

 
 ير الرساااااامهل هظ الهجرة تتعدد دالالت الهجرة غير الشرررةيب نيا الهجرة اليةيب  ا الهجرة اليررروب  ا الهجرة غير النية ةيب  ا الهجرة  (1)

 ير ال ادوهل هظ الهجرة  ير المشاااااااارظعل هظ الهجرة الم دوشاااااااال   ظىدل دلي ت   المددحهح ةمهمهد  مك  طدرا  اااااااادوة  ل ل ت   ال دلت ال ي 
ا. عمكهللا علي عمد   الجهدا الكظلهل لم دف ل الهجرة  ير الشارقهل   وجلل الشارغمل ظالتدندا  ةدومل اإلودرات  هد ت   الادترة    ر ن ع 

 .181م     2016 عدم  30  الس ل  66المرىهل الم  كة   المكا 

http://www.france24.com/ar/20130628%20.2023%20تاريخ%20الزيارة%209/2/
https://news.un.org/ar/story/2022/08/1109752j
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ا. ومك  هرد ال در الساايك عدغس  ال مدول ال شاارغعهل ظالتتااد هل ل ق الهجرة   اار الد ر الجدومي  اإلساا  كرغل  ال  مل ابظلى   عدم  (2)

 .20م   2011
رغل  ا. ظنهسل ال مرظني الدرفلي   الهجرة  ير الشرقهل في اظل  رىي الم دسم اراسل ال جمن اإلقلهمي  اار الد ر الجدومي   اإلس  ك  (3)

 . 65م     2016عدم ال  مل ابظلى  
م   2016عمرظ وسااااامك عمك الماهح   المداةهل الج د هل ظابو هل لجرا ح الهجرة  ير الشااااارقهل   اار ال هتااااال المرىهل  التدترة   عدم  ا. (4)

  6  . 
ول ا  درا    ةدومل عيا  ااااااااامس   عدم و يى علي وساااااااااا ال اااااااااراري   المشااااااااارظقهل التدندنهل ظابهمدا ابو هل للهجرة الدافكة   هطرظ  (5)

 .  29  م   2009
ا. وسااااا وسااااا اإلودم ساااايك ابتل   و دف ل الهجرة  ير الشاااارقهل على قااااد  المسااااادلهل الكظلهل ظهو دم التدندا الكظلي لل  در   اار  (6)

 .  26م      2014الد ر الجدومي   اإلس  كرغل   ال  مل ابظلى   عدم 
 م . 1948( وا اإلعةا المدلمي ل تدق اإلنسدا لمدم 14( ظ)13)  ار هدل د يل : المداا  (7)
ا. علي ومياك الممياك    ودهدم اللجد  ظالهجرة في التادندا الاكظلي ظ  مهتاد هاد على تجرة المراقييا ظالساااااااااااااادرغا  وجلال  لهال الماأودا   (8)

 ظود همكتد . 202م      2016  عدم 27الجدومل   المكا 
ى  رهفي ود ح وساالح اإلرراحهمي   هثر اإلرتدب على الهجرة الكظلهل ظال ةظ    المراق نمد ةد    اار المة لل شاار ظال دزغن   ال  مل ابظل (9)

 . 39م   2021عدم 
مل ابظلى   عدم ا. لدلك و  دى فهمي   ال ادم التدندني لم دف ل ةرا ح اإل جدر هدل شر   اار الد ر الجدومي   اإلس  كرغل   ال    (10)

 . 14م     2011
 . 1951ثدنهد  ( وا ال ددةهل الخدصل هش ظا الةةايا لمدم  /1  ار هدل د يل : المداة )  (11)
 مدرا هومك ررظ   اللجد  الساهدساي ريا ال ارغل ظال  ميق في قاد  التدندا الكظلي المدم   و شادرات زغا ال تدةهل   ريرظت   لم دا     (12)

 ظود همكتد. 41م  2013ظلى  عدم ال  مل اب
 .  64م   2018هومك عمك التدار للج الميتدظ    ةرغمل اإل جدر هدل شر   اراسل وتدرنل   الم   ل التدندنهل  ه،كاا  عدم  (13)
عتمدا ال ساااااااا و مك   ودسااااااار عدم ال رغح   الهجرة  ير الشااااااارقهل ظالجرغمل الم امل  ور ة الكراسااااااادت ظابه دة   ةدومل ندوف  (14)

 . 23م    2008المرىهل للملدم ابو هل   الرغدم  ال  مل ابظلى  عدم 
  رسااااااااااااااادلاال واادةساااااااااااااا ير   ةاادوماال الجةا ر     ل د فااداةة   ال مااك ابو ي للهجرة  ير الشاااااااااااااارقهاال في هطاادر المةقاادت ابظرظ و،اادرىهاال  (15)

 . 40م   2011عدم
 م .1998( وا نادم رظود ابسدسي للم  مل الج د هل الكظلهل لمدم 7ا ار هدل د يل : المداة ) (16)
 م .1948( وا اإلعةا المدلمي ل تدق اإلنسدا لمدم 4ا ار هدل د يل : المداة ) (17)
ساادز  عكالي ند ااك   اإل جدر في ال شاار ريا اإلق  اادا الخدي ظاإلق  اادا الرساامي   و شاادرات ال لمي ال تدةهل   ريرظت   لم دا   ا.  (18)

 . 11م     2008ال  مل ابظلى  عدم 
 . 80م    2004الجرغمل الم امل عمر الدط هل   اار الشرظق   التدترة   ال  مل ابظلى   عدم  ا. و مدا  رغف هسيدني   (19)
/ هظل ( وا ررظ د دل الخد  هم ن ظقمن ظومدة ل اإل جدر هدب ااخد  ظلدصاال ال سااد  ظابطددل  الم مل 3  ار هدل د اايل : المداة ) (20)

 م . 2000عمر الدط هل   لمدم إل ددةهل ابوح الم  كة لم دف ل الجرغمل الم امل 
 . 65وسا وسا اإلودم سيك ابتل   ورةن سدرق      (21)
 م .2005/ ثدلتد  ( وا الكس در المراقي الكا ح لمدم 37  ار هدل د يل : المداة ) (22)
الدثد ق  ه،كاا   ال  مل ابظلى ا. وم ة  ه اال الع دسااي  اإل جدر هدل شاار ريا ابت مدم الكظلي ظال ادم التدندني المراقي  اار ال  ن ظ  (23)

 ظود همكتد . 65    
 م .2010لمدم  64( وا قدندا و دف ل اإل جدر هدل شرالم ر  رقح 5  ار هدل د يل : المداة ) (24)
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 ا. نميل ساااكار    ال  كودت ابو هل ظال كرير السااا را هجي للهجرة  ير ال ادوهل هدلم،رب   المر ة الكومتراطي المرىي  ررليا   هلمدنهد  (25)

 . 277م    2021  ال  مل ابظلى   عدم 
ا على الاهدم ر مأ ا  اااارف ودهدم السااااخرة  لى ابعمدل التساااارغل ركظا ه  رفأ   ويف وجمر وجمدعل وا ال دو في ظقاااان ومي (26)

ابعمدل اإلة درغل لد رة ومي ل وا الةوا ركظا وتدرل هظ هأةر زتيك     ي ال هكاك هأ  عتدىل ظفي ودلل الرفأ وتن الت دود   ي طد لل 
 ل الع دسي المس ظلهل   ل دا هعمدلهح ل مك وا قميل ابعمدل المجدنهل ظى لل  ت رب الخكول التسرغل وا ودهدم الس رقدق   ا. وم ة  ه

 . 86  ورةن سدرق   
 . 65هومك عمك التدار للج الميتهدظ    ورةن سدرق      (27)
( وا ررظ د دل و ادف ال  هرغان المهادةرغا عا طرغق المر هظ ال  ر هظ الجد الم مال ل دادةهال ابوح 6ا ار هادل د اااااااااااااايال : الماداة )  (28)

 م .2000الم  كة لم دف ل الجرغمل الم امل عمر الدط هل لمدم 
م  2016  عدم    1ا. رعك قدسح صدلد المةاظ    وجلل ال هرغا   اإلرتدب الكظلي المدهدم ال  دعل ظال دظهف ظسمل المداةهل   المكا   (29)

    73. 
ا. طدرق عمك ال ميك الشاااااااااااهدظ   الهجرة  ير الشااااااااااارقهل روغد وسااااااااااا تملهل  اار الد ر الجدومي  اإلسااااااااااا  كرغل  ال  مل ابظلى   عدم  (30)

 . 84   م2009
 .  42ل د فداةة   ورةن سدرق      (31)
 . 68رهفي ود ح وسلح اإلرراحهمي   ورةن سدرق      (32)
 . 102ا. ظنهسل ال مرظني الدرفلي   ورةن سدرق      (33)
 .146م     2006ا. و   ر سميك ومداة    اإلرتدب الكظلي   اار الجدومل الجكاكة   اإلس  كرغل   عدم  (34)
 . 33عمرظ وسمك عمك الماهح   ورةن سدرق     ا.  (35)
م    2021  عدم  1  المكا  11را زرقل لكوجل   وساااااا وميكة   الهجرة  ير الشااااارقهل وا الكافن للمرل    وجلل ال راة   المجلك   (36)

103  . 
 . 81ل د فداةة   ورةن سدرق      (37)
 .104را زرقل لكوجل   وسا وميكة   ورةن سدرق      (38)
  وجلل ال راة     2030وساااامدا  هومك   ع  د  ندر ال اااا د    ظدترة الهجرة ريا ساااا در هة كة ابوح الم  كة لل  مهل المساااا كاول  (39)

 . 47م    2021  عدم  1  المكا 11المجلك 
 .  48ا. طدرق عمك ال ميك الشهدظ    ورةن سدرق      (40)
م   في ظظتدا ال ااي هل ظىمك  لل ان شاار هساارعل في  دفل اظل المدلح ظقك   2020 ح اا شاادف فيرظو  درظند المساا جك و   و لن عدم   (41)

هثر هشاااا ل و د اااارعلى المكاك وا الكظل ظو هد  و دلهد ظهلمدنهد  وساااامن الديرظو هورام الجهدز ال  دسااااي ود ريا ال سااااه ل ظالمساااا م ااااهل   
ظال أثير لدصاال على   در السااا ظهصاا دب ابورام المةو ل   ظاإلصاادهض هض قك   ا  للدفدة ظسااه اامن وا ظرظف هدع  در  وكاف ال شااأة  

على ظدتر ي الهجرة ظاللجد  في   19المهدةرغا ظالةةايا هاتر ظغةغك وا هوك ت   ابزول الساااااااا ت د هل   لدني فرغكة    أثير ةد  ل  دفيك 
 . 177   م  2021  عدم  1لمكا   ا11وجلل ال راة   المجلك  المدلح  

و هح الخرارىل   ال مدظا الكظلي في وجدل و دف ل الهجرة  ير الشااااااارقهل   رسااااااادلل ودةسااااااا ير   ةدومل عمك ال ميك را هداوس   عدم  (42)
 . 25م    2021

م    2021  عادم 1  الماكا   11لاك  زاااك  لهادم   ظادترة الهجرة في المج ممادت المرىهال ريا الاكظافن ظال اكاقهادت   وجلال ال راة   المج  (43)
317 . 

 . 105را زرقل لكوجل   وسا وميكة   ورةن سدرق       (44)
    https://news.un.org/ar/story/2022/08/1109752.  2023/ 26/2(  و د  على المدقن اإلل  رظني اه ي :  درغخ الةغدرة  45)
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 . 267ا. و يى علي وسا ال رافي   ورةن سدرق      (46)
 .  212ا. علي وميك المميك     ورةن سدرق      (47)
 . 111ا. عتمدا ال سا و مك   ودسر عدم ال رغح   ورةن سدرق     (48)
 .508ا. لدلك و  دى فهمي   ورةن سدرق      (49)
 . 109ا. وسا اإلودم سيك ابتل   ورةن سدرق     (50)
 . 72ل د فداةة   ورةن سدرق      (51)
 . 51الع دسي   ورةن سدرق      ا. وم ة  ه ل  (52)
 . 61و هح الخرا رىل   ورةن سدرق     (53)
م   2013ا. و مك صاااا د  سااااميك   ةرغمل  هرغن المهدةرغا  اراساااال وتدرنل    اار ال  ن التدندنهل   الم لل ال مر    و اااار  عدم   (54)

  41 . 
ا  ااارف ودهدم ا ددةهل  ااا ،ا  لى للق سااادق وشااا ر ل ريا الكظل ابعتاااد  ظإل،د  التيدا الخدصااال ه رغل ال  تل ريا ت   الكظل  همد  (55)

ل اا  و ملدا ة ساااااااااهل الكظل ابعتاااااااااد  في ال ددةهل   ظ تدغل الرقدهل على ال كظا الخدرةهل المشااااااااا ر ل لهد   ظوراة ل وخد المداط يا ا
ال كظا ظفرم ال أ اااااايرة ظ  لل  رسااااااهخ سااااااهدساااااال الهجرة الن تد هل   فتااااااة  عا و دف ل الهجرة  ير الشاااااارقهل ظإعداة المهدةرغا   و هح 

 . 21الخرارىل   ورةن سدرق     
 . 38ا. طدرق عمك ال ميك الشهدظ    ورةن سدرق      (56)
 . 234ظ  233ا. نميل سكار    ورةن سدرق     (57)
 . 474و يى علي وسا ال راري   ورةن سدرق      (58)
 .115ل د فداةة   ورةن سدرق      (59)
 . 163ا. ظنهسل ال مرظني الدرفلي   ورةن سدرق      (60)
 ظود همكتد . 259ا. عمرظ وسمك عمك الماهح   ورةن سدرق      (61)
ا. هومك عمك المةغة ابصااااادر   الهجرة  ير المشااااارظعل الن شااااادر ظال ااااا دل ظابسااااادلين الم  مل   قاااااما   دب و دف ل الهجرة  ير  (62)

 .82م     2010الشرقهل   و شدرات ةدومل ندوف المرىهل للملدم ابو هل   الرغدم  عدم 
 . 152ا. هومك عمك المةغة ابصدر   ورةن سدرق     (63)
 . 62و هح الخرا رىل   ورةن سدرق      (64)
 .  45ا. و مك ص د  سميك   ورةن سدرق      (65)
 .  45ا. و مك ص د  سميك   المرةن ندسض     (66)
 . 219ا. ظنهسل ال مرظني الدرفلي   ورةن سدرق      (67)
 . 109ى ظ ا. عمرظ وسمك عمك الماهح   ورةن سدرق      46ا. و مك ص د  سميك   ورةن سدرق     (68)
( وا ررظ د دل  هرغن المهادةرغا عا طرغق المر هظ ال  ر هظ الجد الم مال ل دادةهال ابوح الم  اكة عمر  3  ار هدل د اااااااااااااايال الماداة ) (69)

 . 2000الدط هل لمدم 
 . 218ا. ظنهسل ال مرظني الدرفلي   ورةن سدرق      (70)
 . 32ا. هومك عمك المةغة ابصدر   ورةن سدرق      (71)
 . 220علي عمد   ورةن سدرق     ا. عمكهللا  (72)
 . 132ا. نميل سكار    ورةن سدرق      (73)
   http://www.france24.com/ar/20130628. 2023/ 9/2و د  على المدقن اإلل  رظني اه ي :  درغخ الةغدرة  (74)
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الف وهدةر  ير وساااااااجليا في قدعكة المهدندت في قاااااااد  قرار   6000لتك سااااااامد الر هس ابورغ ي الم  ههل ظلا ض ر رويل هاتر وا   (75)

ال دارئ ال اااا هل ظال ك وا  دشااااي فيرظو  درظند قاااادرىد  ر لل عرم ال د م صااااةوهدت ال دن،رو ال   وتدم هسااااا التدانيا   ظى جدظز 
  ومد افن  لى  دةهض عكة ان تداات  لهض   هدع  در قرارا ض  خدطر هدلق  ااااااااااادا ابورغ ي ومد ساااااااااااي ثر على    ال قدانيا الهجرة المممدل رهد

ض  ساادق الممل    مد ا هح هدل ميية الم  اار  قااك ابةدنن ظالمهدةرغا   علمد  ها ال تير وا الم دهميا ا دد لدا ليرا  هتكظم ةد هداكا ل دن
 . 182رغا ظالةةايا   لدني فرغكة   ورةن سدرق     و مل هف در و  رفل ظ رتد للمهدة ل

 . 78ا. ظنهسل ال مرظني  الدرفلي   ورةن سدرق      (76)
 . 49و هح الخرارىل   ورةن سدرق      (77)
 ظود همكتد . 85عتمدا ال سا و مك   ودسر عدم ال رغح   ورةن سدرق      ا. (78)
 . 210ا. عمكهللا علي عمد   ورةن سدرق      (79)
 . 52ا. و مك ص د  سميك   ورةن سدرق      (80)
 .  269ا. عمرظ وسمك عمك الماهح   ورةن سدرق   (81)

    


