
                                           

                                                                               

 

 جامعــة طنطــا        

 كلية الحقــىق            

 

 

 اإلعالم والهجرة غير المشروعة

 بحث مقدم من

 ثـــالبـــاح

 
 

  أحمد محمد هشام الريس

 

 لمؤتمر العلمى الرابعا

 

 3102إبريل  32 -32فى الفترة من 

 

 تحت عنوان
 

 القانــون واإلعـــالم

  



2 

 

 الم والهجرة غير الشرعيةـــاإلع

 تقسيم:تمهيد و 

وما إذا كانت  ,لبحث دور وظائف الدولة الوطنية ةتفجر أزمة اليجرة والمجوء ألوروبا إشكالي     
 بحث الدور السمبي الذي لعبتو الدول الغربية عامةً  لكوكذ ,تقوم بدورىا عمي أكمل وجو أم ال

واستمرار  في نيب ثروات دول العالم الثالث أثناء الحقبة االستعمارية الماضية, واألوربية خاصةً 
وىو ما أدي في النياية إلي معاناة الغرب  التبعية السياسية واالقتصادية ليا حتي ىذه المحظات,

ل مواطني الدول النامية عامة والعربية بَ لمتتالية والمجوء إليو من قِ نفسو من موجات اليجرة ا
 خاصة. 

وبحث الدور الدولي واإلعالمي لمحد من ىذه الظاىرة ومكافحتيا سوف نقوم بتقسيم البحث      
 لي مبحثين أساسين:إ

 ماهية الهجرة والحقائق السبع لمهجرة المبحث األول:

 والدولي لمحد من هذه الجريمةالدور اإلعالمي  المبحث الثاني:
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 المبحث األول

 ماهية الهجرة والحقائق السبع لمهجرة

 تمهيد وتقسيم:

ولكن تفشييا في الوقت الحالي يعتبر وسيمة ميمة لمواجية  ,تعد اليجرة ظاىرة طبيعية     
واجية و لمأالمصاعب التي تعاني منيا الدول, سواء في مواجية الظروف االقتصادية المتردية 

وقد ساعد عمي اتساع مفيوم اليجرة المشروعة أو غير  ,الزيادة السكانية في بعض الدول
وكذلك  ,وتطور وسائل النقل بحيث جعل العالم قرية صغيرة ,المشروعة  الحقائق السبع لميجرة

 عدم التفرقة بينيا وبين مفاىيم أخري وذلك من خالل مطمبين:

 وامل المؤدية لهاتعريف الهجرة والع المطمب األول:

 وروبا أحقائق ورؤية مستقبمية ألزمات الهجرة والمجوء إلي  المطمب الثاني:
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 ب األولـــــــــــالمطم     

  والعوامل المؤدية لها تعريف الهجرة

 تقسيم:تمهيد و 

وذلك من  ,إن تعريف اليجرة يستمزم سردىا من الناحية المغوية ومن الناحية االصطالحية     
ما الفرع الثاني فسوف نتحدث فيو عن اليجرة أ ,ول تعريف اليجرة بنوعيياالفرع األ ؛فرعين خالل

  وذلك عمي النحو التالي: ,وما يختمط بيا من مفاىيم

 الفرع األول: تعريف الهجرة 

 العوامل المؤدية لمهجرة غير الشرعية الفرع الثانى: 
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 الفرع االول

 رة ـــــــتعريف الهج

ثم نقوم  ,ن تناوليا من شقييا االصطالحي والمغويأستمزم لتعريف اليجرة ولتوضيح معناىا ي      
 وذلك عمي النحو التالي: ة,بعمل تفرقو بينيا في معناىا العام وبين اليجرة الغير مشروع

 الهجرة الشرعية :والا أ

 لمهجرة يالتعريف المغو . أ

لي إرض أوكذلك تعني )الخروج من  ,ىجر ييجر ىجراً  ,اليجرة في المغة  تعني اليجر     
 .(1)أرض(

أي  ,وىاجر ترك وطنو يأوىاجر  كما عرفيا البعض اآلخر بأن كممة ىجرة تعني التباعد,     
 والميجر ىو المكان الذي يياجر إليو ,والمياجرة ىي اليجرة خر,آنقمو من موطن إلي موطن 

(3). 

 التعريف االصطالحي لمهجرة . ب

فتعريفيا من المنظور الديموغرافي يختمف  ,جرة باختالف المناظير والزوايايختمف تعريف الي     
 وءوسوف نسمط الض ,عن تعريفيا من المنظور القانوني وكذا تختمف من المنظور االجتماعي

 .نواع بشكل عامألعمي التعريف القانوني بإعتباره موضوع الدراسة مع سرد باقي ا

 الهجرة من الناحية الديموغرافية:-1

وتعني اليجرة ىنا العوامل الثالث المؤثرة في تغيرات عدد السكان في مكان ما      
)المواليد_الوفيات_واليجرة( فتمك العوامل الثالثة تؤثر بدورىا في التغيرات السكانية 

ويعتبر عامل اليجرة ىو العامل الرئيسي والمحرك األساسي في التغيرات  ة,ي دولأفي 

                                                           

 3, ص4112رة غير الشرعية, جامعة طنطا, كمية الحقوق, عمرو مسعد عبد العظيم: جرائم اليج -1
 1761المعجم الوجيز, معجم المغة العربية, دار التحرير لمطباعة والنشر, القاىرة, -4
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ان من مكان وتوقفيم في مكان أخر كثير يكون اشد وطأه من تأثير فنزوح السك السكانية,
 العاممين اآلخرين.

 الهجرة من الناحية االجتماعية:-2

ما يتضمن  وىذا االنتقال غالباً  ,و الجماعة من مجتمع آلخرأواليجرة تعني ىنا انتقال الفرد      
عرف باليجرة وىذا يُ  خر,آالتخمي عن محيط اجتماعي معين والدخول في محيط اجتماعي 

 رفت باليجرة الخارجية.الداخمية, أما إذا انتقل الفرد خارج الحدود السياسية لدولتو عُ 

 الهجرة من الناحية القانونية:-3

ىي مغادرة األفراد طواعية من دولة الموطن قاصدين الدخول في إقميم دولة  اليجرة قانوناً      
ويترتب عمييا  ترة محدودة, بغرض التعيش ألسباب مختمفة,أو لف والبقاء فييا بصفة دائمة, أخري

لسنة  111وقد أشار قانون اليجرة المصري رقم , بعض األثار القانونية لمركز ىؤالء األفراد
 عمي النحو التالي: (0)وقسم اليجرة إلي ىجرة دائمة أو مؤقتة 1761

 المهاجر هجرة دائمة:-أ

 يعتبر مياجراً " :تعريف المياجر ىجرة دائمة  بأنو1761لسنة  111( من قانون 6نصت م)     
بأن اكتسب جنسية  ىجرة دائمة كل مصري جعل إقامتو العادية بصفة دائمة في خارج البالد,

و أ ,سنوات 11تقل عن  أو حصل عمي إذن باإلقامة الدائمة أو أقام بيا مدة ال ةجنبيأدولة 
 .(3)من الوزير المختص الميجر بقرار حدي دولإلي إحصل عمي إذن باليجرة 

 المهاجر هجرة مؤقتة:-ب

من القانون  11وعرفتو المادة  ,ىي انتقال األفراد من دولة ألخرى بقصد اإلقامة المؤقتة     
ولو  ةكثر من سنأيعتبر مياجر ىجرة مؤقتة كل مصري سافر لمخارج ومضي عمي بقائو " :بأنو

                                                           

  4, صمرجع سابقعمرو مسعد عبد العظيم: جرائم اليجرة غير الشرعية,  -1
رج )دراسة مقارنة(, رسالة دكتوراه, كمية ممدوح عبد المجيد إسحاق: النظام القانوني لحق السفر إلي الخا -4

 44, ص4116الدراسات العميا, أكاديمية الشرطة, القاىرة, 
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ولم يتخذ إجراءات اليجرة الدائمة  عمل يتعيش منو وىو غير دارس أو معار أو منتدب,
 .(0)اتخذىا وعاد إلي وطنو قبل تحقيو وأ المنصوص عمييا بيذا القانون,

 الهجرة من وجهة نظر القانون الدولي:-4

ىي انتقال األفراد من دولة ألخري بقصد اإلقامة الدائمة, وينشأ عن اليجرة مركز قانوني      
 .(3) ا والدولة المياجر منيالممياجر اتجاه الدولة المياجر إليي

 :الهجرة غير الشرعيةاا نيثا

فإن اليجرة غير  ,ألغراض محددة سمفاً  إذا كانت اليجرة السابقة تتم بصورة انسيابية تبعاً      
وزاد ذلك بصورة واضحة بعد اعتماد  ,الشرعية تتم بصورة سرية أو غير قانونية أو غير شرعية

 .الح السياسية واالقتصاديةمبدأ ترسيم الحدود وتنازع المص

 يضاً أوتعد اليجرة غير الشرعية ظاىرة عالمية موجودة ليس فقط في الدول النامية ولكن      
مريكا الالتينية أتحاد األوروبي, وكذا في دول المتقدمة كالواليات المتحدة واأل في الدول ةموجود

وفي افريقيا حيث  ن من دول مجاورة,بمة لمياجرين قادميكاألرجنتين وفنزويال والمكسيك تشكل قِ 
وخاصة  ,بالنسبة لمقبائل المجاورة حواجز عازلة الحدود الموروثو عن االستعمار ال تشكل بتاتاً 

 في بعض الدول مثل ساحل العاج وافريقيا الجنوبية ونيجريا.

ام ىتمإل ىمية بالغة في حوض البحر األبيض المتوسط نظراً أولكن ىذه الظاىرة اكتسبت      
  .(2) في العالقات بين الدول أساسياً  فأصبحت تشكل رىاناً  وسائل اإلعالم بيا,

 

                                                           

, 1753عمي صادق أبو ىيف: القانون الدولي العام, منشأة المعارف, األسكندرية, الطبعة الحادية عشر,  -1
 3ص
منع من السفر, رسالة دكتوراه في طارق حسين محمود: دور الشرطة في حماية حق التنقل مع تطبيق عمي ال -4

 72, ص4113عموم الشرطة, أكاديمية الشرطة, القاىرة, 
  44/11/4111محمد محمود السيد: الحوار المتمدن, الموقع الرئيسي لمؤسسة الحوار المتمدن, العدد - 1
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خروج المواطنين " :بأنيا ىي صدرة المياجرين اليجرة غير المشروعةفت الدول المُ وقد عرّ      
أو من منفذ مشروع بإستخدام وثائق  ,من إقميم الدولة من غير المنافذ المشروعة المخصصة لذلك

 .(0) ولئك المياجرينأحيث ينصب اىتمام ىذه الدول عمي طريقة خروج  ورة,سفر مز 

"وصول المياجر إلي : فت اليجرة المشروعة بأنياأما بالنسبة لمدول المستقبمة لممياجرين عرّ      
أو  ,أو بإستخدام وثائق سفر سميمة أو مزورة ,حدودىا بأي طريق مشروع أو غير مشروع

عد انتياء مدة ضي الدولة لمدة مؤقتة بموافقتيا ثم رفض المغادرة بالوصول المشروع إلي أرا
 .(3)اإلقامة المشروعة"

ىي االنتقال من الوطن األم إلي الوطن " :رف البعض اليجرة غير المشروعو بأنياعّ ويُ      
خالف  لمقواعد المنظمة لميجرة بين الدول بطريق مُ  المياجر إليو لإلقامة فيو بصفة مستمرة ,

عمي تاريخ اليجرة الغير شرعية  ةوسوف نقوم بإطالل, الحكام القانونين الدولي والداخمي اً طبق
 تي:كاآلونشأتيا 

 (:1895المرحمة األولي)قبل -1

وخالل ىذه المرحمة كانت الدول األوروبية ال تزال بحاجة ماسة إلي مزيد من العمالة القادمة      
ا كانت متحكمة في حركة تدفق المياجرين من الجنوب من الجنوب,كما ان الدول األوروبية نفسي

 عبر قنوات التجمع العائمي. 

وطالب بدخول  ,ىم ما يميز ىذه المرحمة  أن المياجر الجنوبي تمكن من فيم قواعد المعبةأو      
مما دفع نظائرىم من مياجرين  ,أوالده المدارس الحكومية وأخذ باقي الحقوق الخاصة لممياجرين

 وزاد ذلك غياب األنظمة األمنية األوروبية في ىذه المرحمة بالذات. ,محاق بيمالجنوب ل

 

 

                                                           

 5, صمرجع سابقعمرو مسعد عبد العظيم: جرائم اليجرة غير الشرعية,  -1
 5, بيروت, ص4111مبحوث القانونية والقضائية, الندوة العممية حول اليجرة غير الشرعية المركز العربى ل -4
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 (:1885-1895المرحمة الثانية)-2

تميزت ىذه المرحمة بوجود تناقضات التي ظيرت بين المياجرين الشرعين وأبناء البمد      
يكا التي كانت وقد تزامن ىذا الفعل مع إغالق مناجم الفحم في كل من فرنسا وبمج األصمين,
وفي مقابل ىذا الوضع االحترازي تزايدت  ,نذاك أكبر عدد من المياجرين الشرعيينآتستوعب 

 ما أدي إلي إغالق الحدود.مرغبة أبناء الجنوب في اليجرة تجاه دول الشمال 

ن الموقعة بين كل من فرنسا وألمانيا ولكسمبرج جنيومع دخول اتفاقية ش 1773وفي يونيو      
 ,دا حيز التنفيذ تم السماح بموجبيا بحرية تنقل األشخاص المنتمين إلي الفضاء األوروبيوىولن

 غير متوقعة ال سبانيا والبرتغال إلي ىذا الفضاء اتخذت قضية اليجرة أبعاداً أومع دخول كل من 
محاولة وذلك  ,سيما بعد فرض مدريد مزيد من اإلجراءات اإلحترازية أمام أي عممية ىجرة جديدة

 .(0)وروبيألمنيا منح مواطنييا مزيد من االندماج في االتحاد ا

والتي  ,ىمييم"أ"حماية العمال المياجرين و ـ تم عمل اتفاقية دولية ل 17771وفي عام      
لم تحظ بقبول أي  ةن ىذه اإلتفاقيأوالغريب  ,1776صادقت عمييا تسع دول من الجنوب عام 

الرغبة األوروبية واتجاىيا في التعامل مع المعطي الجديد  وىو األمر الذي يفسر ,وروبيةأدولة 
 .ةوىي الحد من اليجر 

 إلي اآلن(:-1885المرحمة الثالثة)-3

لجأت من خاللو الدول األوروبية إلي نيج سياسة  ,صارماً  أمنياً  أخذت ىذه المرحمة طابعاً      
ي يستند إلي تبني إجراءات والذ ,أمنية صارمة عبر تنفيذ مقررات "القانون الجديد لميجرة "

برام اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل  صارمة بخصوص مسألة التجمع العائمي, وا 

                                                           

د. عمى الحوات: اليجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر بمدان المغرب العربى, منشورات الجامعة المغربية,  -1
 26, ص4115طرابمس, 



01 

 

والتي تحيل عمي عممية االلتحاق بالديار األوروبية بدون وجو , ينيالمياجرين غير الشرع
 .(0)قانوني

ول المطمة عمي ورغم أن قضية اليجرة غير الشرعية أضحت اليوم قضية تيم كافة الد     
سيما أن  ال سبانيا يمثالن البمدين المعنيين أكثر بيذه اليجرة,أحوض المتوسط, فإن المغرب و 

 .(3)ألكثر في المياجرين غير الشرعيينالمغاربة يشكمون النسبة ا

                                                           

ت الوطنية والمواثيق الدولية, مجمة السياسة محمد رضا التميمى: اليجرة غير القانونية من خالل التشريعا -1
 437, ص4111والقانون, العدد الرابع, 

 مرجع سابق محمد محمود السيد: الحوار المتمدن, -4
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 انىــــرع الثــــــــالف

 غير الشرعية  ةالعوامل المؤدية لمهجر 

يجرة والتي سوف تبين لنا بطريق مباشر أو غير مباشر قبل أن نتطرق لمحقائق السبع لم     
البد أن نوضح في المقام األول العوامل  ,األسباب التي دفعت الشباب لميجرة الغير مشروعة

وسوف نبينيا فيما  ,المؤدية لميجرة غير المشروعة والتي ىي وثيقة الصمة بالحقائق السبع لميجرة
 يمي:

 عوامل اقتصادية:-1

يع المؤشرات واألبحاث الوطنية والدولية أن السبب الرئيسي في اليجرة ومحاولة تؤكد جم     
وىي غالب ما تجعميم ال ييتمون بما إذا كانت  الفرد ترك بمده يرجع إلي أسباب اقتصادية,

ويساعد عمي ىذا عدم وجود الفرص الوظيفية  ,ىجرتيم تتم بطرق وأساليب قانونية أم غير قانونية
 .(0)خرآولتو مما يجعمو يقوم بالبحث عن مصدر رزق في مكان الكافية داخل د

  عوامل اجتماعية:-2

التفاني في إبراز مظاىر و  وتتمثل في إظيار المياجر عند عودتو إلي بمده لقضاء العطمة,     
الغني من سيارة فارىة, ىدايا, استثمار في عقار الخ ..... وكميا مظاىر تغذييا وسائل اإلعالم 

 المرئية 

فالثورة اإلعالمية التي يشيدىا العالم جعمت السكان حتي الفقراء منيم يستطيعون اقتناء      
اليوائيات التي تمكنيم من العيش عبر مئات القنوات في عالم سحري ويقوي لدييم الرغبة في 

 .(3) اليجرة

 
                                                           

, مرجع سابقمحمد رضا التميمى: اليجرة غير القانونية من خالل التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية,  -1
 441ص
ر المشروعة ومصاحبتيا االجتماعية "دراسة اجتماعية ميدانية عمى الشباب, ىبة الشويخ: ىجرة الشباب عي -4

 133, ص4114رسالة ماجستير, جامعة المنوفية, 
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 انفتاح الدول عمي بعضها البعض:  -3

عين شمس أن أحد األسباب الرئيسية في اليجرة صرحت أستاذة عمم االجتماع  بجامعة      
نترنت وشبكات التواصل إلغير المشروعة ىو انفتاح الدول عمي بعضيا البعض من خالل ا

ولكن إقامة مشروع في بمدك  ,وىذا من حق كل فرد ,االجتماعي جعمت الشاب يحمم بجمع المال
ور كبير لإلعالم في نشر أفضل بكثير من الموت غارقا في البحر, وقالت خضر أن ىناك د

 .(0) قبال عمي اليجرة غير الشرعيةإلالوعي بين الشباب والتحذير من مخاطر ا

 عوامل مختمفة أخري:-4

الموقع المتميز لمصر المطل عمي البحر المتوسط والبحر األحمر شجع الكثيرين من  -1
حرس الحدود عماليم رغم تشديد األجيزة األمنية و أالميربين وتجار البشر عمي ممارسة 

 .قبضتيم عمي الحدودل

لثروة بسيط ال يكفي سد زيادة الفجوة بين األغنياء والفقراء مما يجعل نصيب الفرد من ا -4
 احتياجاتو

 تأثر مصر بعد ثورتين وانخفاض االحتياطي النقدي   -1

زيادة التضخم في ظل ضعف اإلجراءات المتخذة من الدولو لعالج التضخم والسيطره  -2
 مجأ الفقراء لميجرة غير الشرعية رغم كل مخاطرىا عمي األسعار في

 ضعف العقوبات المطبقة في ىذا الشأن سواء عمي الميرب أو المياجر  -3

ومكتوب يناقش مثل تمك القضايا التي تمس نخاع عدم وجود إعالم مرئي ومسموع  -4
فتقاد اإلعالاالمجتمع و  مين ىتمامو بأمور سطحية ال تفيد المجتمع وال تعالج مشكالتو وا 

 .(3)دىم عمي استثارة مثل ىذه القضايالمحد األدني من المعمومات التي تساع

                                                           

 41/7/4114العدد مقال جريدة الوفد:  -1
د. أيمن عيسي: مقال في جريدة األىرام اليومي بعنوان" اليجرة غير الشرعية األسباب والحمول"  -4
,45/7/4114 
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 المطمب الثاني

 ةـــــــق ورؤيــــائــــحق       

 ألزمات الهجرة والمجوء إلي أوروبا    

 تمهيدو تقسيم:

لوطنية أعاد تفجر أزمة اليجرة والمجوء ألوروبا التفكير مرة أخري في أداء وظائف الدولة ا     
والدور السمبي الذي لعبتو  ,عمي الصعيد القطري في بعض الدول العربية واألفريقية من جانب

الدول الغربية عامة واألوربية خاصة في نيب ثروات دول العالم الثالث أثناء الحقب االستعمارية 
ي في النياية الماضية, واستمرار التبعة السياسية واالقتصادية ليا حتي ىذه المحظات, وىو ما أد

ل مواطني الدول النامية بّ إلي معاناة الغرب نفسو من موجات اليجرة المتتالية والمجوء إليو من قِ 
 عامة والعربية خاصة.

إن العوامل المؤدية لميجرة السابقة تقتصر عمي العوامل الذاتية المحفزة لميجرة من جانب      
سم ىذا المطمب قّ وسوف نُ  ,مناقشتيا بشكل متكاملوال تتطرق لدولة الميجر مما يدفعنا ل ,المياجر

 :إلي فرعين أساسيين

 الفرع األول: الحقائق السبع لمهجرة  

 الفرع الثاني: السياسة األوربية اتجاه الالجئين 
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 الفرع األول

 الحقائق السبع لمهجرة

 أستقطاب الخبراء والعمماء :أوالا 

طاب الخبرات العممية من الدول النامية ,حيث عممت ومازالت الدول المتقدمة عمي استق     
ي االستمرار في وأوطانيم قامت بإغراء العقول بالمميزات المالية والمعنوية حتي تجبرىم عم

فقد قامت بمنحيم جنسيتيا, ومنحيم منح تعميمية مجانية, ووفرت المسكن المالئم,  ,الجديدة
 أوطانيم األصمية من خبرة عقول أبنائيا,واألجر األعمي, وىو ما أدي في النياية إلي حرمان 
 .(0)وبالتالي غياب خطط التنمية والتقدم في دولة المياجر

 ديمومة االستقطاب :ثانياا 

حيث مازالت تعمل بعض الدول األوروبية والواليات المتحدة األمريكية وكندا وأستراليا عمي      
اصة مع انخفاض نسبة المواليد في استقطاب الشباب ورجال األعمال من البمدان المختمفة خ

, ولكنيا فقط تريد نوعية ستقطاب المياجريناإذن ىذه الدول ليس لدييا مانع من  ,كثير منيا
  .أو القدرات االقتصادية من جانب العممية اءةمعينة التي تتميز بالكف

مة من قبميا من حكلفترات زمنية وخطط مُ  كما أنيا تريد أن تتحكم في أعداد المياجرين طبقاً      
أما نوعية المياجرين من أصحاب المؤىالت المنخفضة أو الذي يبحث عن فرص  ,خرآجانب 
و بيئة أمنية مستقرة لمجرد العيش فال مكان لو في دول العالم المتقدم عامة وأوروبا أعمل 
 .(3)خاصة

 

 

                                                           

من عيسي: مقال في جريدة األىرام اليومي بعنوان" اليجرة غير الشرعية األسباب والحمول" , مرجع د. أي -1
 سابق

 2الحاجة(, مركز اإلعالم األمنى, صحمدى شعبان: اليجرة غير الشرعية )الضرورة و  -4
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 سياسة غسل اليد :ثالثاا 

مزيد من تفكيك دول المنطقة, وانتشار  المؤكد أن الدول الغربية التي ساعدت عميمن      
إن المتابع الجيد  ,تتبع سياسات غسل اليد من ىذه المشكالت لجماعات الجيادية والتكفيريةا

لألزمات السياسية واألمنية يجد أنيا المصدر األول والرئيسي ألسباب اليجرة المتتالية في الفترة 
 ..(0)األخيرة

لعراق وسوريا وليبيا ىو السبب في تفاقم األزمة, وأدي إلي فعمي سبيل المثال ما حدث في ا    
ما يمكننا أن نطمق عميو "عولمة أزمة اليجرة" حيث انتفض العالم لمواجية األزمة, دون إيجاد 

 .أدت إلي اليجرة في كمتا الدولتينزمات التي ألحل حقيقي ل

, 4111ربوا منذ يونيو مميون سوري ى 14كما تشير اإلحصائيات إلي أن ىناك أكثر من      
, وتشير التقارير إلي أن إيطاليا من الدول العربية والغربية مميون من العراق قاصدين عدداً  2و

إذ يتدفق مياجرون إلي ايطاليا بمعدل  ؛واليونان تواجيان وحدىما ظاىرة اليجرة غير الشرعية
سم إالمتحدثة ب "ينجميميسا فميم"وبالنسبة لميونان فقد صرحت  ,مياجر كل يوم 211يبمغ 

شخص  411ة لألمم المتحدة لشئون الالجئين أن الشواطئ اليونانية تستقبل يالمفوضية السام
 .(3)ية لمواجية ىذه األزمة اإلنسانيةفي المتوسط, في حين ال تممك اليونان موارد إضاف يومياً 

 الدولة ونمو الجماعات اإلرهابية :عجزرابعاا 

رة من التيجير القسري والمجوء تداعيات ميمة عمي مستوي العالم حيث كان لمموجة األخي     
, عالوة عمي مية المبنية عمي التنوع المجتمعيىميا تفكيك فكرة الدولة القو أالعربي, كان من 

ناىيك عن  ,ظيور طبقة دنيا جديدة كبيرة من المواطنين ليا مطالبيا االجتماعية واالقتصادية

                                                           

 21, صحمدى شعبان: اليجرة غير الشرعية )الضرورة والحاجة(, مرجع سابق -1
مبحوث مقال بعنوان "حقائق ورؤى ألزمات اليجرة والمجؤ إلي أوروبا" , المركز العربي ل ضياء العزازي: -4

 6/11/4114والدراسات بتاريخ
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 ,ىاب وتيديد الدول الرخوة وسكانياوأساليبيم في ممارسة اإلر  محينالتوسع الواضح في ىوية المس
 .(0)فقد استيدفت الكيانات اإلرىابية المجتمعات المحمية لتعبث باليويات العرقية والطائفية

 : المتاجرة بإحتياجات المهاجرينخامسا

, واألوربية أيضاً  حيث احترفت بعض الدول المتاجرة أزمة الالجئين العربية منيا واإلقميمية     
  ,مثل تركيا عمي سبيل المثال, والتي تريد الحصول عمي مساعدات مالية مقابل استضافتيا ليم

ل الدول األوربية ومنظمات األمم المتحدة, بّ كما وقعت بعض الدول العربية الغنية البتزاز من قِ 
 .(3)موال إلي موظفييا والعاممين بياألالتي يذىب جزء كبير من ىذه ا

 غياب التنمية :سادساا 

واألسيوية دفعت العديد من  في بعض الدول اإلفريقية إن األوضاع االقتصادية السيئة    
فعمي سبيل المثال  ,فاق حمم الحياة في دوليم األصميةآمواطني ىذه الدول إلي اليجرة مع إنسداد 

لمتحدة األمريكية والصين في الوقت الحاضر التي تسعي فييا الدول الغنية الكبري مثل الواليات ا
سرائيل عمي االستحواذ عمي السوق والموارد اإلفريقية,  واليابان وفرنسا أو اإلقميمية مثل طيران وا 
لم يفكروا في تحقيق تنمية بشرية حقيقية في تمك البمدان, ولكن الجميع يريد السيطرة والنفوذ 

 .(2)سياسياً و  وجعل السواد األعظم من ىذه الدول دول تابعة اقتصادياً 

 حمم الحياة الغربي :سابعاا 

الذي يصدر لمواطني دول العالم الثالث عبر الوسائل  النموذج األوروبي واألمريكي لمحياة     
دون معاناة, وىو  الحياة السيمة وفرص الغني السريعالثقافية من أفالم ومسمسالت, والتي تجسد 

في  ةكد أن المواطن الغربي يتمتع بفرص كبير فمن المؤ  ,ير خاطئ لمحياة في العالم الغربيتصو 
, وىي أمور طبق بحزم ودون مواربة عمي الجميعلكن القانون ي والحريات العامة مصونة, الحياة

                                                           

محمد صباح سعيد: جريمة تيريب المياجرين "دراسة مقارنة", رسالة دكتوراه, جامعة صالح الدين, العراق,  -1
  44, ص4114

 21ة والحاجة(, مرجع سابق, ص حمدى شعبان: اليجرة غير الشرعية )الضرور  -4
  24محمد صباح سعيد: جريمة تيريب المياجرين "دراسة مقارنة", مرجع سابق, ص -1
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كميا إيجابية ولكن ليست الحياة كميا سيمة, فالمواطن الغربي واألمريكي ىو األكثر عمي مستوي 
 .(0)المواطن الياباني والصينيعن  العالم في متوسط قوة العمل اليومي, فضالً 

                                                           

 24, صمرجع سابقوروبا عبر بمدان المغرب العربى, أد. عمى الحوات: اليجرة غير الشرعية إلى  -1
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 رع الثانيــــــــــــالف

 السياسة األوربية تجاه الالجئين

دكتور الفي إطار تناولنا لمرؤى المختمفة لمتعامل مع قضية الالجئين تأتي رؤية الباحث      
دمت ضمن أعمال المؤتمر األول لمركز البحوث والدراسات السياسية والتي قُ  "ىاني سميمان"

وار الثقافات بكمية االقتصاد والعموم السياسية بجامعة القاىرة, تحت عنوان "أزمة اليجرة والمجؤ وح
وتحديات الدولة القومية في الوطن العربي وأوروبا" فقد جاءت ورقتو بعنوان"سياسات اإلدماج 

عمي أن  ,حيث أكد"الفرنسية تجاه الالجئين السوريينالسياسات " األوروبية تجاه القادمين الجدد
في ظل تنامي األزمة السورية, ومن قبميا  أحد أىم اىتمامات الفضاء الدوليقضية المجؤ واليجرة 

 .(0)تمفة عمي دول اإلرسال واالستقبالالعراق وأفغانستان, وماليا من تداعيات مخ

 ات أولية عمي السياسات األوروبيةمالحظ :أوالا 

القادمين إلييا شبو تحديد في القواعد والسياسات  لقد شيدت سياسات الدول األوروبية تجاه     
 خاصة منذ التسعينات, حيث استقرت عمي ضبط المجال أمام الوافدين, وتضيق الخناق وفقاً 
ألطر قانونية ومؤسسية, خاصة في ظل اإلجراءات المعقدة في إطار الحفاظ عمي الدولة القومية, 

 .(4)ومخاوف اإلرىاب

سة موحدة لمتعامل مع الالجئين واليجرة في الدول األوروبية, بل حيث لم تكن ىناك سيا     
فبينما , لي حد كبيرإوكانت طرق التعاطي متباينة  كانت الدول تتعامل بشكل منفرد مع األزمة,

من القيم اإلنسانية التي يتبعيا  انطالقاً  تقوم بعض الدول باستقبال الالجئين بشكل كبير ومكثف
كانت ىناك دول أخري ترفض استقبال الالجئين, واتخذت إجراءات  -وفرنسامثل ألمانيا -اإلتحاد 

لتوجيو  -ألمانيا وفرنسا-أخري في االتحاد  بما دفع دوالً  -مثل المجر والنمسا-مشددة ضدىم 

                                                           

مرجع سابق, والمواثيق الدولية,  محمد رضا التميمى: اليجرة غير القانونية من خالل التشريعات الوطنية -1
 411ص
 31عمرو مسعد عبد العظيم: جرائم اليجرة غير الشرعية, مرجع سابق, ص -4
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" والسياسة المخزية التي تنتيجيا الحكومة المجرية تجاه يةانتقادات حادة "لممعاممة غير اإلنسان
 .(0)"لوران فابيوس"فيا وزير الخارجية الفرنسية الالجئين, كما وص

 رة غير الشرعية وازدياد أبعادهاتضخم أزمة الهج :ثانياا 

برزت أزمة اليجرة غير الشرعية والقادمين الجدد إلي أوروبا من خالل ارتفاع عدد      
, حيث 4113منذ أغسطس  تحديداً  4113المياجرين, حيث بدأت ىذه األزمة أساسا في صيف 

 يعبر اآلالف من السوريين نحو أوروبا. 

وقد أشارت األبحاث األخيرة أن اليجرة غير النظامية في البحر المتوسط من ضفتو الجنوبية      
نحو الشمالية خالل السنوات الثالثين األخير كانت ىجرة إقتصادية لمياجرين يبحثون عما يعرف 

عن النزاعات السياسية المسمحة التي يشيدىا أما األن فيي ىجرة ناتجة  ,"بالفردوس األوروبي"
 .(3)بعض الدول

أدت االضطرابات والقالقل التي شاىدتيا منطقة الشرق  4111فمنذ االنتفاضات العربية في      
من الحروب  عن حياة أفضل, وىرباً  األوسط إلي موجات كبيرة من المياجرين إلي أوروبا, بحثاً 

 األىمية, والمجاعات, والفقر. 

خالل رحالت  مياجراً  715,ألفا 47وبحسب المركز الفرنسي لإلحصاءات العممية فقد قتل      
, أي 4113في المتوسط بألفي مياجر منذ بداية  ويقدر عدد الذين ماتوا غرقاً  ,اليجرة إلي أوروبا

شخص, في حين أن المفوضية العميا  1311, وىو 4112نحو ستة أضعاف العدد الغارق سنة 
ألف شخص عبروا البحر المتوسط إلي  415أن أكثر من قالت التابعة لألمم المتحدة لالجئين 

 .(2)ريترياأنصفيم من سوريا و  4112أوروبا في عام 

 

 
                                                           

 126ص ,4114,يناير411مجمة السياسة الدولية, العدد -1
 46د. عمى الحوات: اليجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر بمدان المغرب العربى, مرجع سابق, ص -4
  14د: جريمة تيريب المياجرين "دراسة مقارنة", مرجع سابق, صمحمد صباح سعي -1
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  ة لمسياسة األوروبية تجاه األزمةالمحاور الرئيسي :ثالثاا 

 قضايا توطين الالجئين المحور األول:

ىي أكثر الدول األوروبية التي استقبمت الالجئين و - تزعمت كل من ألمانيا وفرنسا والسويد     
مع  ,الحث عمي ضرورة وجود سياسة أوروبية موحدة لمتعامل مع الالجئين -في الفترة األخيرة

 ,سما عادال لالجئين في دول أوروباضرورة تقوم باألساس عمي "نظام الحصص" بما يحقق تقا
جراءات التعامل مع طمبات المجوء واستقبال عمي أن تكون تمك السياسة شاممة, بداية من قواعد  وا 

الالجئين, مرورا بوضع قواعد إلعادة األشخاص الذين دخموا بشكل غير قانوني, مع الحفاظ عمي 
كرامتيم, وحتي تحديد ماىية الدول اآلمنة التي يمكن توزيع الالجئين عمييا بما ليمثل عبئا عمي 

ألف الجئ خالل مايو  21. فقد ارتفع العدد من تمك الدول, وفي الوقت نفسو ال ييدد أمنيا 
, لكن الحديث يدور حاليا حول الخطط لزيادة 4113ألف الجئ خالل سبتمبر  141إلي  4113

ألف الجئ وىو العدد الذي يمكن توطينو وال نتحدث عمي توطين كل من وصموا  141العدد إلي 
ألف الجئ  221.4إلي 4113با عام إلي أوروبا حيث بمغ عدد الالجئين الذين وصموا إلي أورو 

 .(0)4113حتي سبتمبر 

 تعزيز االعتبارات األمنية المحور الثاني:

عن سابقتيا بعد أحداث باريس  ال يمكن إنكار أن سياسات أوروبا أصبحت أكثر تشدداً      
الجئون اإلرىابية, كما أنيا في الوقت نفسو تزامنت مع ردود الفعل الشعبية المتطرفة التي واجيا ال

فمم تمض ساعات عمي أحداث باريس حتى انطمقت ىجمات ضد الالجئين)حرق  ,في أوروبا
نفجار منشأة معدة  "ترالسوند"مخيم كاليو لالجئين في فرنسا, واالعتداء عمي الجئ في بمدة  وا 

مع بروز خطاب سياسي حاد من جانب بعض  وتوافق ذلك أيضاً , إلستقبال الالجئين بالسويد(
افضة لسياسات استقبال الالجئين في أوروبا, لما قد تمثمو من عبء اقتصادي وأمني الدول الر 

 .(3)عمييم
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خالل ة وداخمية دول اإلتحاد األوروبي جاءت موافقة وزراء خارجيوفي ىذا السياق      
عمي القيام بعممية بحرية لمحاربة وتيريب  رسمياً  4113مايو  16اجتماعيم الطارئ في 

وىذا يتطمب الحصول عمي تفويض من , سم "يونافور"إلبحر المتوسط تحت المياجرين في ا
 .(0)السابع من الميثاق لألمم المتحدةمجمس األمن الدولي عبر قرار يشير إلي الفصل 

كما اعتمدت أوروبا عمي تكثيف اإلجراءات األمنية لمواجية اليجرة غير الشرعية عن طريق      
ومن أىميا وكالة "الفرونتكس" التي نشأت  ,الحدود وأىميتيااستحداث مؤسسات ميمتيا مراقبة 

مميون يورو, كما تم تفعيل  71بنحو  ومقرىا وارسو, وتقدر ميزانيتيا السنوية حالياً  4112في 
تستخدم بطمب من دولة العضو وتم  )فرق التدخل السريع عمي الحدود(, لية جديدة تسمي"رابيت"آ

عن عممية "ماري نستروم" التي دشنتيا إيطاليا في  فضالً  4111نشرىا أول مرة في اليونان عام 
  4112وتوقفت في نياية عام  4111أكتوبر عام 

وتشير التقارير إلي أن اإلتحاد األوروبي ينوي إلنفاق ما يزيد عمي ثالثة مميار يورو من      
وتحديد إيطاليا,  الجئينل عد ممراً منة ومساعدة دول أوروبا التي تُ آأوروبا إلي قمعة أجل تحويل 

مميون يورو إلي اليونان لبناء المزيد من األسوار  411تم تقديم مبمغ  واليونان, ومالطا, وأخيراً 
 .(4)أثينا يزال ىذا المبمغ غير كافي لتأمين كافة حدودىا وخصوصاً  عمي حدودىا لكن ال

 الالجئين السياسيين واالقتصاديينالتميز بين  ر الثالث:المحو 

في خضم تطورات أزمة الالجئين إلي أوروبا تحاول بعض القوي المناوئة لممياجرين      
االدعاء بأن القادمين لمقارة األوربية ىم مياجرون اقتصاديون وليسوا الجئين سياسيين, بمعني 

ن مناطق صراعات, ومن بينيم الالجئون السوريون, أنيم يبحثون عن حياة أفضل ولم ييربوا م
 .(2)ولكن ىذه االدعاءات واىية
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فسوريا عمي سبيل المثال أصبحت ساحة لمصراعات بين القوي اإلقميمية وبعضيا من جية      
 .(1)وبين القوي الدولية وبعضيا من جية ثانية, بل وبين الفواعل دون الدول من جية ثالثة

 امة مراكز إيواء لالجئينإق لرابع:المحور ا

تحاد األوروبي إلقامة مراكز إيواء إلفي سبيل التخمص من أعباء استقبال الالجئين, دعا ا     
التي يتقدم بيا المياجرون لمتميز بين الالجئين السياسيين  وءببعض الدول لمبت  في طمبات المج

امة والمجؤ إلي دول اإلتحاد والمياجرين االقتصاديين, لمنح المجموعة األولي الحق في اإلق
 ,األوروبي في حين يتم حرمان المجموعة الثانية من الوصول إلي فرصة تحقيق "الحمم األوروبي

يطاليا باعتبارىا من المحطات  ومن بين الدول التي تم اقتراح إقامة مراكز إيواء بيا اليونان وا 
 .(3)األولي لالجئين في طريقيم إلي أوروبا

 ويستمزم األمر مزيداً  ,ن أوروبا تمر بمأزق ميم وبمرحمة مفصمية في تاريخياأ خالصة القول    
حيث أن  ,من التعاون بين دول اإلتحاد األوروبي, ومزيد من المرونة في توضيح الرؤى المختمفة

ستراتيجية األوروبية التي تتمثل في التشاركية الالسير بصورة واضحة عمي المبادئ األساسية ل
مشاركة كافة دول األعضاء في تحمل إدارة األزمة وعدم تكفل دولة واحدة بيا,كما والتي توضح 

وكذلك اليوية األوروبية  في  ظل وجود  ,ستراتيجية عمي الدفاع عمي القيم األوروبيةالتشتمل ا
ىاجس بتحول المسممين إلي أغمبية في المجتمعات األوروبية لتزايد أعداد المياجرين والالجئين 

 .(1)ىمقارنة بأصحاب الديانات األخر  معدل المواليد بينيم وارتفاع 

 

 

 
                                                           

, 6/11/4114ي لمبحوث والدراسات, ضياء العزباوي: مقال أزمة اليجرة والمجوء إلي أوروبا, مركز العرب -1
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 المبحث الثاني

 الدور اإلعالمي والدولي لمحد من هذه الجريمة

 تقسيم:تمهيد و 

اإلعالم لغًة ىو أن ُتعِمم أو أن تخبر أحدًا ما عن أمٍر ما, وىو أيضًا جيٌة تأخذ عمى      
ميوٍر من الناس مقابل عائٍد مادّي أو بدون, وىي عاتقيا مسؤولية إيصال األحداث الجارية لج

إلعالمي أو صاحب الرسالة: ىو الشخص الذي يممك االعالقة التي تتكون من أربعة أطراف 
الجميور المتمقي: وىم مجموعٌة من الناس الذين ييميم  ,وجو بيا إلى من يريدىاالمعمومات ويت

ه المعرفة. المعمومة أو الرسالة الحصول عمى المعمومات عمى اختالف أىدافيم من ىذ
  من األخبار التي تتناول األحداث : ىي مجموعةٌ اإلعالمية

تكون إلكترونيًة أو الوسيمة: وىي الطريقة التي يتّم نقل المعمومات من خالليا, وتتنوع فقد      
نواعو وسوف نقوم بشرح ذلك من خالل مطمبين: األول يتمثل في تعريف اإلعالم وأ ,مرئيًة وغيره

ودوره في مكافحة اليجرة غير الشرعية والثاني يتمثل في الدور الدولي لمكافحة اليجرة غير 
 الشرعية.

 في مكافحة الهجرة غير الشرعيةاإلعالم دور المطمب االول: 

 لي في مكافحة الهجرة غير الشرعيةالدور الدو  :المطمب الثاني
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 المطمب األول

 لهجرة غير الشرعيةفي مكافحة ااإلعالم  دور  

 رقت لإلعالم والهجرة غير الشرعيةأوال: دراسات تط
 أىم النتائج التي توصمت إلييا  الدراسة:

أن ظاىرة اليجرة غير الشرعية مرتبطة في األساس بالذكور لقدرتيم عمي تحمل المخاطر -1
 % من43.4, وأن سنة 42عمار الشباب المياجر يبمغ كما أن متوسط أ ,%77.1بنسبة 

 الشباب لم يسبق ليم الزواج
% من المياجرين ىجرة 32.4كما أن الحاصمين عمي المؤىالت المتوسطة يشكمون عمي -4

 % 3.4 بينما الحاصمين عمي المؤىالت العميا ال يشكمون سوي ,غير الشرعية
% من الشباب الذين فشموا في اليجرة غير الشرعية من العاممين في مين ال 13.5كما أن -1

 (0)% يمثمون الحرفين46.5و ,إلي ميارة تحتاج
 ثانيا: دور اإلعالم المرئي في الهجرة غير الشرعية

لدور األكبر لمحد من ىذه الظاىرة أو العمل عمي زيادتيا من خالل إظيار ااإلعالم لو      
صورة المياجر غير الشرعي الذي يسافر ويعود محماًل باألموال, حيث أن ىذه الصورة تغذي 

االستيالك, وترسم صورة وىمية في أذىان الشباب عن اليجرة غير الشرعية بأنيا حل أكيد ثقافة 
 لكل مشكالتيم

نما يتطمب ضرورة توعية  إن الحل اإلعالمي يجب أال يقتصر عمي مجتمع المياجرين فحسب, وا 
د المجتمع بأن قضية اليجرة غير الشرعية تمس أمن المجتمع كمو, وأن آثارىا السمبية لن تعو 

 (2)عمي المياجرين فحسب؛ بل تعود عمي المجتمع كمو
 السينما وتأثيرها عمي المجتمع: 

 ,ومؤثر في السموك واتجاىات األفراد ىاماً  تمثل األفالم التي تعرض في دور السينما  جانباً      
ىداف, وما تضمن من أفكار ومناظر وأ ,لنوعيات الفيمم وفقاً  اً أو جيد وقد يكون ىذا التأثير سيئاً 

 .فيي تقوم بدور كبير بما تقدمو من أنماط واقعية
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 ,التي تدور موضوعاتيا حول المشاكل االجتماعية فيناك كثير من األفالم الشيقة والجذابة     
ووسيمة جديدة من وسائل  ,وىكذا نري أن السينما اليوم ىي الجزء الرئيسي من النشاط االجتماعي

وبالتالي فإنو يمكن القول  ؛والتي تنمو في شكل فني ,القرناالتصال التي ظيرت من خالل ىذا 
 (0)من أشكال االتصال بأن السينما كفن تعتبر شكالً  أيضاً 

يجابياً  اً مؤثر  إن اإلعالم يستطيع أن يمعب دوراً  - في تغير سموكيات المجتمع, وتؤصل معيا  وا 
عزز روح التضحية  فاإلعالم الواعي يمكنو عبر خطة مدروسة ومنظمة أن ي ,عادات حسنة

 باعتباره الشريحة األكثر ىشاشة في منطقة إفريقيا. ,واالنتماء لدي الشباب
عمي  وأن يتغمب ,وأن يحارب الكثير من العادات السمبية التي تنتشر في المجتمعات الفقيرة     

في ظل األزمة  غير الشرعيةليجرة التحديات التي تواجو الحمالت الرامية إلي مكافحة ا
غير الشرعية ليست من جال الدين الذي يبين أن اليجرة ن يتعاظم دور ر أو  ,قتصادية الرىينةاال

 . (2)اإلسالم
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 المطمب الثاني   
 الدور الدولي  لمحد من الهجرة  غير الشرعية

الظاىرة عقوبات لمحد من تمك اإلقميمية والدولية بسن قوانين و تقوم التشريعات الوطنية و       
عمي التشريعات الوطنية والتدابير التي تتخذىا مصر لمحاربة  سوف نسمط الضوءومحاربتيا و 

 اليجرة غير الشرعية وكذلك القوانين الدولية.
 : في مجال الدستورأوالا 

تمتزم مصر بأحكام االتفاقية الدولية ذات الصمة وبمجرد التصديق عمي ىذه االتفاقية تعتبر      
من الدستور وفي ىذا اإلطار حرصت  131بمقتضي المادة  بمثابة قانون من قوانينيا عمالً 

( 4111مصر عمي االنضمام التفاقية األمم المتحدة لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة )باليرمو 
ومع ذلك فإن التصديق عمي الممحق بيذه االتفاقية لم يكتمل بعد, وىو أمر يجدر التنبيو إليو 

ر قد نحو التصديق, حتي يمكن تدارك أخطار وأضرا لحث السمطات المختصة عمي المضي قدماً 
 .(0)يتعذر تداركيا في المستقبل

 في مجال قانون العقوبات المصري :ثانياا 
أوردت المادة الثانية من قانون العقوبات ألحوال االمتداد اإلقميمي لقانون العقوبات وسريانو       

في جريمة وقعت كميا أو  أو شريكاً  عمي من يرتكب ولو في الخارج األفعال التي تجعمو فاعالً 
ويعاقب عمييا سواء وقعت الجريمة في مصر أو خارج مصر طالما كانت  ,بعضيا في مصر

  .الجريمة تخل بأمن الدولة
قانون العقوبات عدة نصوص لتجريم الطرق والوسائل التي تتم بيا اليجرة غير  كما تضمن -

 . النصب واالحتيال 121روعة المادة المش
 .1761لسنة 111كما شرعت قانون اليجرة ورعاية المصرين في الخارج رقم  -
 الخاص بتنظيم ىجرة العاممين المصرين إلي الخارج. 1771لسنة  11القانون رقم -
بالتصديق عمي اتفاقية األمم المتحدة  4112لسنة  472كما أقر رئيس الجميورية قرار رقم  -

 لمكافحة الجريمة المنظمة.
بإصدار الالئحة المنظمة لمزاولة عمميات إلحاق  4111لسنة  113ير العمل رقم قرار وز  -

 .(2)المصرين بالعمل في الخارج والداخل
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بشأن تأمين  1766لسنة  211كما نظم قرار رئيس الجميورية لمتسمل عقوبة بالقرار رقم -
 ( 1وقع عمي المتسممين)بات التي تالمنطقة المتاخمة لمحدود الجنوبية لجميورية مصر العربية العقو 

 (2)ة عمي مستوي منظمة األمم المتحدةالمواجهة األمني :ثالثاا 
تقوم منظمة األمم المتحدة بالعديد من الجيود في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بصفة      

لمنع ىذه النوعية  متكامالً  عامة وجرائم اليجرة غير الشرعية بصفة خاصة, حيث أنشأت نظاماً 
 .ائممن الجر 

ظير أن ىناك إال أن حقيقة األمر تُ  كما تقوم كافة االستراتيجيات الحديثة لمكافحة الجريمة,     
عرضي ومن أىم أجيزة ذات اختصاص أصيل في ىذا المجال, وأجيزة أخري ليا اختصاص 

 :(3)ىذه األجيزة ما يمي
 ة منع الجريمة والعدالة الجنائية: لجنأوالا 

الفنية التابعة لممجمس االقتصادي واالجتماعي, وىي الجياز المنوط بو حدي الييئات وىي إ     
تقرير السياسات العامة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية, وقد أوكل إلييا ميام عقد 

إلي أنجح الوسائل وأكثرىا المؤتمرات الدولية لمنع الجريمة ومعاممة المجرمين, بيدف التوصل 
 ىر اإلجراميةلمكافحة الظوا فاعمية
, وىي تمثل الييكل 1774منذ عام  حكومة, وتعقد دورتيا سنوياً  21وتتشكل من ممثمي      

 .(4)جتماعي في مجال مكافحة الجريمةالمختص لممجمس االقتصادي واال
  : برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجوثانياا 
كافحة تيريب المياجرين عن طريق البر والبحر والجو, أصدرت األمم المتحدة برتوكول م     

 المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية , وقد احتوي ىذا البرتوكول 
عمي مجموعة كبيرة من التدابير األمنية التي يجب عمي الدول األعضاء مراعاتيا لمتصدي لجرائم 

افحة لبرتوكول عمي الدول األطراف تبادل المعمومات فيما بينيا لمكوأوجب ا ,اليجرة غير الشرعية
 عمميات اليجرة غير الشرعية.

 

                                                           

يعاقب المتسمل بالحبس مدة ال تقل عن سنو وبغرامو ال تقل عن ألف جنيو وال تتجاوز خمسة أالف جنيو كل  -1
  من تسمل أو حاول التسمل من الحدود بطريقة غير شرعية

مكافحة اليجرة غير أحمد عبد العزيز األصفر: اليجرة غير المشرعة االنتشار واالشكال واألساليب المتبعة,  -4
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  22محمد صباح سعيد: جريمة تيريب المياجرين "دراسة مقارنة", مرجع سابق, ص -1
 44, صمرجع سابقد. ياسر عوض الكريم: اليجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة,  -2
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 ات األمم المتحدة لمنع الجريمةمؤتمر  :ثالثاا 
ومنذ  ,1731نظمت األمم المتحدة عقد مؤتمرات منع الجريمة كل خمس سنوات منذ عام      

ر لمنع الجريمة ومعاممة المجرمين, وكانت ىذه ذلك الوقت عقدت األمم المتحدة اثني عشر مؤتم
المؤتمرات بمثابة المنتديات الدولية الرئيسية لتبادل المعمومات, والخبرات, ومقارنة ممارسات 

يجاد حمول لمجريمة وتطوير السياسات  .(0)العدالة الجنائية, وا 
 المؤتمر الرابع:-

 تحت عنوان 1751مين باليابان لمنع الجريمة ومعاممة المجر  1751عقد مؤتمر عام      
مك الطائفة من الجرائم وقد لوحظ أن مشكمة اإلجرام لم تعد تقتصر عمي ت, "الجريمة والتنمية"

 , بل أصبحت متشعبة عالمية النطاق كاإلجرام المنظم والفساد, وىي جرائم أشد خطراً التقميدية
 لكونيا أكثر تأثير عمي التنمية.

 المؤتمر الخامس:-
بر أول مؤتمر دولي يطرح لمدراسة والنقاش الجريمة المنظمة كظاىرة قائمة بشكل جدي يعت     

بداء الجرام عمي الصعيد الوطني وغير الوطني" وقد  ,وكان ىذا المؤتمر تحت مسمي "التغيرات وا 
ونالحظ أنو ركز عمي أن الجريمة قد اتخذت الطابع  1753عقد ىذا المؤتمر في جنيف 

م جرائم الموظفين وجريمة الفساد, إضافة إلي تزايد انتشار أنواع جديدة  من التجاري, وتزداد حج
 . (4)مثل جرائم زوي الياقات البيضاءاإلجرام المرتبط بشكل أو بأخر بالجريمة المنظمة 

 المؤتمر الحادي عشر:-
يب تجار بالبشر وتير اإلأوصي ىذا المؤتمر بمجموعة من التدابير األمنية لمواجية جرائم      

 :وأىم ىذه التدابير ىي 4113ك عام المياجرين وقد عقد ىذا المؤتمر في بانكو 
 تدابير الوقائية من ىذه الجريمة اتخاذ ال-1
 وظفين بكيفية ارتكاب ىذه الجرائمعمل حمالت إعالمية لتوعية الم-4
 حماية الضحايا من ىذه الجرائم-1
 (3)ة ىذه الجرائممين في مجال مكافحعمل برامج توعية وتدريب لمعام-2
 
 

                                                           

 51ليجرة غير المشرعة االنتشار واالشكال واألساليب المتبعة, مرجع سابق, صأحمد عبد العزيز األصفر: ا -1
 34, صمرجع سابقعمرو مسعد عبد العظيم: جرائم اليجرة غير الشرعية,  -4
 42, صمرجع سابقد. ياسر عوض الكريم: اليجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة,  -1
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 الثاني عشر: المؤتمر-

لقد توسع ىذا المؤتمر في التوصيات التي وضعيا من أجل إيجاد تدابير لمواجية ظاىرة      
تيريب المياجرين واالتجار باألشخاص, ويحاول الباحث استعراض أىم التدابير التي أوصي بيا 

 ذلك المؤتمر عمي النحو التالي: 
 لجرائميوازن بين الحقوق اإلنسان ومكافحة تمك ا أيجاد نسق أو نيج-
 بأخطار ىذه الجرائمتوعية الناس  -
 يا لمواجية ىذا النوع من الجرائمإنشاء وحدات متخصصة يتم تدريب -
 ياجرين الميربين واعتبارىم ضحايامراعاة حقوق الم -
جراءات اإل - عادة إلي زيادة التعاون في مجال تبادل المعمومات وحماية الشيود وا 

  4111ابريل  17مر في األوطان. وقد عقد ىذا المؤت
وىذه تعتبر أىم الجيود التي تقوم بيا شبكة معاىد األمم المتحدة في مكافحة الجريمة 

 . (0)اليجرة غير الشرعية أحد صورىا المنظمة والتي تعتبر جرائم
 حات لمحد من ظاهرة الهجرة لمخارج:الحمول والمقتر رابعاا 

المياجر بطرق غير شرعية والنتائج إرتفاع أعداد الشباب المصري  ضوءفي      
من حيث خسارة األموال  ,المترتبة عمي ذلك المتمثمة في الخسائر المعنوية والمادية

بدأت  لذلك ,والتعرض لميانة االعتقال والحبس والترحيل بل تؤدي ربما إلي الموت
الشرعية لوقف نزيف  لي اليجرة غيرستراتيجية تنظر إالحكومة المصرية في إعداد ا

ستراتيجية تنص تبارىم ثروة بشرية قومية وىذه االالف الشباب باعضياع مستقبل آ
 :(2)عمي
تتولي وزارة القوي العاممة واليجرة بالتنسيق مع الوزارات والييئات المعنية بإعداد -1     

عرفة متطمبات الدول من خالل م ,العمالة المطموبة والمناسبة لسوق العمل األوروبي
 ءات والقطاعات المطموب عمالة ليامن الخبرات الالزمة لسد النقص في الكفا األوروبية

بقدر ما تسمح بو ظروف شرعية تقنين أوضاع المصرين المياجرين ىجرة غير -4     
 االحترام الكامل لحقوق المياجرينالدولة المستقبمة في إطار 

تحاد األوروبي ائية واإلقميمية بين مصر ودول اإلت الثنتوسيع دائرة االتفاقيا-1     
 لعمل واليجرة في الدول األوروبيةستقرار أسواق اوراء ا سعياً 

                                                           

 64مرجع سابق, صبا عبر بمدان المغرب العربى, د. عمى الحوات: اليجرة غير الشرعية إلى أورو  -1
 46, صمرجع سابقد. ياسر عوض الكريم: اليجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة,  -4
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تشديد الحراسة عمي الحدود البرية والبحرية لمواجية جماعات اليجرة غير -2     
 (0)احتجاز لممياجرين عمي السواحل وبناء معسكرات ,الشرعية عمي الحدود

إعداد حممة قومية إعالمية لتوعية الشباب بمخاطر اليجرة غير الشرعية والحد -3     
وسائل إقناع مثل نشر قصص حقيقية  استخداممن ظيورىا وتقميل مخاطرىا, ضرورة 

مصورة لألفراد الذين حاولوا اليجرة غير المشروعة وكيف كان مصيرىم ومقارناتيم 
 (2)مصر ونجحوا يم فيأموال باستثمارقاموا  أخربقصص شباب 

                                                           

 15أحمد عبد العزيز األصفر: اليجرة غير المشرعة االنتشار واالشكال واألساليب المتبعة, مرجع سابق, ص -1
  22"دراسة مقارنة", مرجع سابق, ص محمد صباح سعيد: جريمة تيريب المياجرين -4
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 ةــــــــــــــــــــــــــالخاتم
منع اليجرة الشرعية دون تفعيل برنامج التنمية المستدامة والعمل عمي تطويرىا  إن     

وال سيما  ,وتقدم الدول الفقيرة سوف يزيد من معدل ارتكاب العنف والجريمة االقتصادية
عد األزمة االقتصادية العالمية, كما ب خصوصاً  أكثر خطراً  ,خرآ عداً أنيا سوف تتخذ بُ 

يتمثل في تقميل أو منع األعمال الفنية من الترويج غير المباشر  ,يتطمب حل إعالمي
من النتائج  لميجرة غير الشرعية, وقد انتيي الباحث من خالل دراستو إلي مجموع

 نذكرىا فيما يمي:ة والتوصيات 
 أوالا: النتائج

لسد الحاجة الممحة لمعمل, مما يزيد من ظاىرة  عدم توفير فرص عمل لمشباب -1
 اليجرة غير الشرعية

قصور وسائل اإلعالم في إعطاء صورة واضحة شاممة وكافية عن أضرار  -2
 اليجرة غير الشرعية

من الباحثين  5243قصور في استفادة الدولة بالكفاءات العممية حيث أن  -3
 حاثيم بالخارج يعتقدون أن اليجرة ىي الحل األمثل لتطبيق أب

 : التوصياتثانياا 
تتناول مخاطر  ,يتطمب عمل خطة إعالمية متكاممة من خالل وسائل إعالم مختمفة -1

 غير الشرعيةاليجرة 
  واقتصاديا بيئة مناسبة عممياً ليم ر الدولة يتوفعن طريق العممية الكفاءات االستفادة من  -4
مما يدفع أعداد  ,شو المعموماتيعتمد عمي ح , حتى الاالىتمام بنظام التعميم في مصر -1

 يرة لمفرار من ىذا النظام العقيمكب
عمي الدولة تعزيز آليات مكافحة عصابات وشبكات تيريب المياجرين بجيود أمنية  -2

   مشتركة مع الدول المعنية
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 المراجـــــــــــــــــــــــــــع
 أوالا: الكتب القانونية

ر المشرعة االنتشار واالشكال واألساليب المتبعة, أحمد عبد العزيز األصفر: اليجرة غي -
مكافحة اليجرة غير المشروعة, جامعة نايف العربية لمعموم األمنية, الرياض, 

4111 

عمى الحوات: اليجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر بمدان المغرب العربى, منشورات الجامعة  -
 4115المغربية, طرابمس, 

ون الدولي العام, منشأة المعارف, األسكندرية, الطبعة الحادية عمي صادق أبو ىيف: القان -
 1753عشر, 

 كمية الحقوق, ,جامعة طنطا ,ةالقاىر  جرائم اليجرة غير الشرعية, عمرو مسعد عبد العظيم: -
4112 

ياسر عوض الكريم: اليجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة, مركز الدرسات واألبحاث جامعة  -
 4116منية, الرياض, نايف لمعموم األ

 ثانياا: الرسائل العممية
طارق حسين محمود: دور الشرطة في حماية حق التنقل مع تطبيق عمي المنع من السفر, -

 4113رسالة دكتوراه في عموم الشرطة, أكاديمية الشرطة, القاىرة, 
ة صالح محمد صباح سعيد: جريمة تيريب المياجرين "دراسة مقارنة", رسالة دكتوراه, جامع-

  4114الدين, العراق, 
رسالة  )دراسة مقارنة(, النظام القانوني لحق السفر إلي الخارج ممدوح عبد المجيد إسحاق:-

 4116 القاىرة, أكاديمية الشرطة, دكتوراه, كمية الدراسات العميا,
 ىبة الشويخ: ىجرة الشباب عير المشروعة ومصاحبتيا االجتماعية "دراسة اجتماعية ميدانية-

 4114عمى الشباب, رسالة ماجستير, جامعة المنوفية, 
 ثالثاا: معاجم

 1761القاىرة, ,دار التحرير لمطباعة والنشر معجم المغة العربية, المعجم الوجيز,
 رابعاا: الدوريات والمقاالت

أيمن عيسي: مقال في جريدة األىرام اليومي بعنوان" اليجرة غير الشرعية األسباب والحمول" -
,45/7/4114 

 حمدى شعبان: اليجرة غير الشرعية )الضرورة والحاجة(, مركز اإلعالم األمنى-
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ضياء العزازي: مقال بعنوان "حقائق ورؤى ألزمات اليجرة والمجؤ إلي أوروبا" , المركز العربي -
 6/11/4114لمبحوث والدراسات بتاريخ

العربي لمبحوث والدراسات, ضياء العزباوي: مقال أزمة اليجرة والمجوء إلي أوروبا, مركز -
6/11/4114 

 3, المجمد 4113يوليو 411مجمة السياسة الدولية, العدد -
 4114, يناير411مجمة السياسة الدولية, العدد-
محمد رضا التميمى: اليجرة غير القانونية من خالل التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية, -

 4111مجمة السياسة والقانون, العدد الرابع, 
محمد محمود السيد: الحوار المتمدن, الموقع الرئيسي لمؤسسة الحوار المتمدن, -

  44/11/4111العدد
, 4111المركز العربى لمبحوث القانونية والقضائية, الندوة العممية حول اليجرة غير الشرعية -

 بيروت
 41/7/4114مقال جريدة الوفد: العدد -
 


