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البرنامج التدريبي: 

مهارات كتابة وإعداد أوراق السياسات

يعمــل املعهــد العربــي للبحــوث والسياســات – نــواة علــى دعــم الباحثيــن/ات فــي تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم إلنتــاج 

بحــوث ذات قيمــة معرفيــة ومرتبطــة بالقضايــا الراهنــة للمجتمعــات العربيــة، وفــي هــذا اإلطــار جــرى تطويــر برنامــج 

تدريبــي متخصــص فــي مهــارات كتابــة وإعــداد أوراق السياســات يقــوم بتنفيــذه مجموعــة مــن املدربيــن/ات والخبــراء 

من مختلف الدول العربية، ويتضمن جلسات تدريب وإشراف يتمخض عنها أوراق سياسات في قضايا مختلفة.

البرنامج التدريبي يســعى إلى دعم كتابة أوراق السياســات باالســتعانة بدليل إعداد أوراق السياســات، وكذلك 

باســتخدام عمليــة مراجعــة األقــران. وتخــدم أوراق السياســات املســاهمة فــي تنظيــم حمــالت مناصــرة مــن خــالل 

أنشــطة التعــاون والكتابــة واملراجعــة.

وتتمثل األهداف الرئيسية للتدريب في:

فــي املعهــد العربــي للبحــوث   1. تعزيــز مهــارات الكتابــة فــي مجــال السياســات العامــة بيــن املنظمــات األعضــاء 

نــواة.  – والسياســات 

 2.  مواصلة تطوير مجلس مراجعة األقران الخاص بمعهد نواة.

 3. االستفادة من وبناء قدرات مؤسسات البحث والتفكير املحلية من خالل التدريب والدعم املبني على 

االحتياجات.

4. خلق فرص للتواصل والتشبيك والتعاون.

لجنة مراجعة اHIقران:
د. جواد الرباع –املغرب-  _1

د. وفاء نعيم -مصر-   _2

د. عبير مصلح -فلسطين-   _3

د. صبيحة حماد-الجزائر-  _4
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تعالــج ورقــة السياســات الخاصــة بنــا قضيــة إعــادة النظــر فــي اســتراتيجيات 

الحــد مــن ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية بيــن ضفتــي غــرب املتوســط، فــي ظــل 

غيــاب اســتراتيجية أوروبيــة إفريقيــة موحــدة، وتحــول الهجــرة غيــر الشــرعية 

)أمننــة  أمنيــة  بــل أصبحــت ظاهــرة  اجتماعيــة،  مــن مجــرد ظاهــرة  ألكبــر 

الهجــرة( ينبغــي التعامــل معهــا بوســائل وأســاليب جديــدة. مــا يســتوجب علينــا 

كباحثيــن الوقــوف عنــد هــذه النقطــة وتوجيــه صانــع القــرار مــن خــالل تقديــم 

وبالتالــي ســنحاول  بدائــل سياســات إلعــادة النظــر فــي اســتراتيجية الهجــرة، 

فــي إطــار ورقتنــا البحثيــة تســليط الضــوء ليــس علــى أســباب ودوافــع الهجــرة 

غيــر الشــرعية، وإنمــا تقديــم حلــول وآليــات إجرائيــة لصانــع القــرار للتصــدي 

لظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاولة الحد من تبعاتها األمنية، السياسية، 

االقتصاديــة واالجتماعيــة.  

تناولت هذه الدراسة ثالثة محاور بحثية أساسية ويتعلق األمر ب:

- أوال: أسباب وتأثيرات المشكلة  

 - أوال: واقــع الهجــرة غيــر الشــرعية فــي منطقــة المتوســط وموقــع 

الجزائــر منهــا 

وجنــوب  شــمال  لــدول  والقانونيــة  التشــريعية  اآلليــات  ثانيــا:   -

شــرعية غيــر  الهجــرة  ظاهــرة  لمواجهــة  المتوســط 

- ثالثا: البدائل والخيارات 

- خاتمة و توصيات

ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية، التبعــات األمنيــة، السياســية، 

اســتراتيجيات الحــد مــن ظاهــرة  االقتصاديــة واالجتماعيــة، 

الهجــرة غيــر الشــرعية.

ملخص ورقة
السياسات:

الكلمات المفتاح:

تناولت هذه الدراسة ثالثة محاور بحثية أساسية ويتعلق األمر ب:
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مـــقدمــة:

 ألرقام مفوضية األمم املتحدة لشــؤون الالجئين، بلغ عدد املهاجرين األفارقة بطريقة غير شــرعية ألوروبا 
ً
وفقا

، والرقم مرشح للتزايد، ما يؤكد أن استراتيجية مواجهة 
ً
أواخر 2019 وبداية 2020 ما مجموعه 73.377 مهاجرا

الهجرة غير الشرعية تعتبر غير كافية وغير ناجعة، فإفريقيا ال تحتاج إلى أعمال خيرية بقدر ما تحتاج إلى شراكات 

حقيقية وعادلة مع أوروبا للحد من تداعيات هذه الظاهرة. فأوروبا بحاجة إلى هذه الشراكة بنفس القدر الذي 

تحتاجه إفريقيا.

فــي املقابــل مــن الجهــة الجنوبيــة لحــوض املتوســط نجــد أن الجزائــر تعتبــر دولــة حاجــز Tampon Zone بيــن دول 

 
ً
االنطالق ودول االستقبال ونقطة عبور مهمة للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من 23 دولة إفريقية، خصوصا

في ظل تراجع األوضاع األمنية في منطقة شمال إفريقيا عقب الحراك العربي في 2011، وبالتالي فإن ميزان الهجرة 

 بأعداد املهاجرين اإلفريقيين الذين ينزحون إلى الجزائر ومقارنتها بأعداد الجزائريين 
ً
إليها ومنها غير متكافئ، قياسا

. ما يطرح العديد من اإلشكاليات السياسية والحقوقية واالجتماعية، ويستدعي ضرورة 
ً
الذين يهاجرون خارجا

 ملنظــور متــوازن أساســه التعــاون، مــع ضــرورة مراعــاة العالقــة بيــن 
ً
 وفقــا

ً
 وجنوبــا

ً
التعــاون بيــن دول املنطقــة شــماال

ظاهرة الهجرة غير الشرعية وعاملي التنمية واألمن ملواجهة تداعياتها على جميع دول املنطقة.

وصف المشكلة:
إن اإلجــراءات والوســائل القانونيــة املتمثلــة فــي التشــريعات الوطنيــة والدوليــة أضحــت غيــر قــادرة علــى مواجهــة 

ظاهرة الهجرة غير الشــرعية، ما يدفعنا للبحث عن أســاليب وآليات جديدة تتكيف مع تعقيدات البيئة األمنية 

الدوليــة واإلقليميــة الجديــدة، وتراعــي فــي نفــس الوقــت األوضــاع السياســية واالقتصاديــة والتنمويــة فــي املنطقــة، 

وعليــه تهــدف دراســتنا إلــى:

تقديــم مقاربــات أمنيــة جديــدة لفهــم ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية باعتبــار أن الحلــول التشــريعية   -  

والقانونيــة وكــذا األمنيــة أصبحــت قاصــرة وغيــر كافيــة للحــد مــن انتشــار هــذه الظاهــرة.

- تــم تصميــم ورقــة السياســات ملســاعدة السياســيين، الدبلوماســيون واملســؤولين لفهــم أمثــل لظاهــرة 

الهجــرة غيــر الشــرعية وكــذا التعــرف علــى أســاليب وســبل الحــد منهــا بشــكل أفضــل.

- تقديــم مجموعــة مــن الحلــول لصانــع القــرار واألجهــزة األمنيــة للحــد مــن ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية 

وتداعياتهــا علــى أمــن الدولــة واملجتمــع علــى حــد ســواء. 

- الوقوف على واقع ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالجزائر وسبل مواجهتها.
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ات المشكلة: 0Wأسباب وتأث
تعتبــر ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية قضيــة الســاعة ملــا تشــكله مــن تحديــات ورهانــات سياســية اقتصاديــة 

وبالتالــي تتمثــل أهــم تأثيــرات املشــكلة فــي: وسوســيو-ثقافية يمكــن أن تشــكل املشــهد املســتقبلي لألمــم، 

 - أن اآلليــات القانونيــة والترســانة التشــريعية لــم تســتطع الحــد مــن ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية وتفاقــم 

الظاهــرة مــع مــرور الوقــت واســتمرار تــردي أوضــاع الشــباب.

 بتخفيــض أعــداد املهاجريــن الفاريــن مــن ويــالت 
ً
- االعتمــاد علــى األجهــزة األمنيــة وحــدة لــن يكــون كفيــال

الحــروب والنزاعــات فــي بلدانهــم والذيــن يبحثــون عــن أدنــى شــروط الحيــاة فــي الخــارج.

- خطــاب أمننــة ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية )أي إخراجهــا مــن كونهــا ظاهــرة اجتماعيــة إلــى مســألة أمنيــة 

ينبغــي التصــدي لهــا بــأدوات أمنيــة وعســكرية( ســاهم فــي تأجيــج خطــاب الكراهيــة وعــدم قبــول فكــرة اآلخــر.

 -فشــل أطــر التعــاون الثنائــي بيــن االتحــاد األوروبــي ودول املغــرب العربــي فــي التصــدي لظاهــرة الهجــرة غيــر 

الشــرعية أدى إلــى تفاقــم األزمــة.

- اإلجراءات األوروبية املتخذة ملواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعتبر إجراءات أمنية بآليات عسكرية، 

تعتمد على مفهوم الهجرة املشروطة، ولم تستطع لحد اآلن الحد من تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، 

فاملوضوع أعمق من ذلك ويحتاج لوقف الظاهرة من دول املنشأ عبر آلية التعاون وليس آلية الرقابة.

- ظاهرة الهجرة غير الشرعية واللجوء تفاقمت بعد أحداث الحراك الشعبي العربي في 2011، خصوصا 

بعد انزالق العديد من الدول إلى نزاعات مسلحة وفو�ضى أمنية.

- تحولت الجزائر في الســنوات األخيرة من دولة عبور إلى دولة اســتقرار للمهاجرين األفارقة نتيجة تدهور 

األوضاع األمنية في منطقة الساحل اإلفريقي ما جعل الجزائر منطقة عازلة لألزمات القادمة من منطقة 

 لحدودهــا الطويلــة مــع العديــد مــن 
ً
 علــى الجزائــر نظــرا

ً
ــرا  كبي

ً
الســاحل اإلفريقــي، مــا أصبــح يشــكل ضغطــا

الدول األفريقية ما يتطلب من الجزائر قدرات مالية وبشرية كبيرة لتأمين حدودها وحماية أمنها والحفاظ 

على استقرارها.

رة من استمرار المشكلة: <̂ الفئات المت
باتــت الهجــرة غيــر الشــرعية تجــارة مربحــة للشــبكات اإلجراميــة التــي تســتغل املشــاكل اليوميــة للشــباب وبالتالــي 

 
ً
 فــي ظــل تســجيل أعــداد هائلــة مــن الوفيــات ســنويا

ً
تعتبــر فئــة الشــباب وعائالتهــم الفئــة املتضــررة األولــى خصوصــا

فــي البحــر املتوســط الــذي يعتبــر أخطــر طــرق الهجــرة فــي العالــم. ففــي عــام 2019 أحصــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة 
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3170 حالــة وفــاة فــي كافــة أنحــاء العالــم، أكثــر مــن ثلثهــا فــي البحــر املتوســط أي مــا يعــادل )1246( شــخص.

كمــا تعتبــر الهجــرة غيــر الشــرعية مصــدر قلــق للحكومــات املســتقبلة واملصــدرة فــي آن واحــد ملــا لهــا مــن تداعيــات 

سياســية، اقتصاديــة واجتماعيــة خطيــرة.

الفئات المنتفعة:
الشبكات اإلجرامية للهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر، والتنظيمات السرية.

مدى تأث0W المشكلة محل الدراسة عd مشكbت أخرى: 
تؤثــر ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية علــى العديــد مــن املشــاكل املترابطــة مثــل االتجــار بالبشــر، القرصنــة البحريــة، 

الشــبكات اإلجراميــة التــي تنشــر فــي مجــال التهريــب، اإلرهــاب والتطــرف والجماعــات الجهاديــة املتطرفــة وغيرهــا.

اHIطراف ذات العbقة (الجهات الحكومية، غ0W الحكومية، القطاع الخاص):

1. الجهات الحكومية: املفوضية األوروبية لشؤون الالجئين، الحكومات األوروبية، وزارة الداخلية والجماعات 

املحليــة الجزائريــة، وزارة الخارجيــة الجزائريــة، وحــدات خفــر الســواحل التابعــة للقــوات البحريــة لــكل مــن الــدول 

االفريقية واألوروبية.

2. الجهات غير الحكومية واألممية: مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين، املنظمة الدولية للهجرة، الوكالة 

األوروبية لحماية الحدود )فرونتكس(، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان، منظمات املجتمع املدني 

املهتمة بظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسائل االعالم واالتصال.

طار المنهجي للدراسة: nIا
ســنعتمد فــي إطــار ورقتنــا البحثيــة علــى مقاربــات معرفيــة متعــددة التخصصــات لإلحاطــة بظاهــرة الهجــرة غيــر 

الشــرعية مــن زوايــا مختلفــة سياســية، أمنيــة، قانونيــة، اجتماعيــة واقتصاديــة وذلــك باســتخدام املنهــج الوصفــي 

خــالل  مــن   )Statistical Method( املنهــج اإلحصائــي وكــذا   ،)Descriptive Analytical Method( التحليلــي 

اســتخدام البيانــات الكميــة، الجــداول واإلحصائيــات حــول الهجــرة غيــر الشــرعية الصــادرة عــن الدوائــر الرســمية 

وغيــر الرســمية.
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أوال: واقع الهجرة غير الشرعية في منطقة 

المتوسط وموقع الجزائر منها

تقــع الجزائــر ببعدهــا الجغرافــي فــي قلــب املغــرب العربــي وتعتبــر بوابــة إفريقيــا الشــمالية وتشــكل الصحــراء العمــق 

اإلفريقــي لهــا، كمــا توجــد فــي منطقــة اســتراتيجية قريبــة مــن أوروبــا يفصلهــا عنهــا املتوســط فــي الجنــوب، وهــي بذلــك 

تعتبــر همــزة وصــل بيــن ثالثــة مناطــق متكاملــة أوروبــا إفريقيــا واملنطقــة العربيــة فطبيعــة املوقــع الجغرافــي للجزائــر 

جعلهــا عرضــة لتأثيــرات العوامــل الخارجيــة بعــد الحــرب البــاردة ومــا رافقهــا مــن تحــوالت فــي ظــل العوملــة)1(.

وبالنظر للموقع الجيو اســتراتيجي املهم للجزائر، فإن لها تاريخ طويل مع ظاهرة الهجرة. من بلد ُمصدر للهجرة 

خــالل الفتــرة االســتعمارية )1932-1962( وأولــى ســنوات االســتقالل. إلــى كونهــا بلــد عبــور ومقصــد للعديــد مــن 

 لتحســن 
ً
 فــي منتصــف ســنوات 2000 نظــرا

ً
املهاجريــن، وخاصــة مــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، خصوصــا

فــذت، والـــــتي أدت إلــى توفــــــير العديــد مــن فــرص 
ُ
األوضــاع املاليــة للجزائــر واملشــاريع االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي ن

الــــــعمل وتحســين األوضـــــاع املعيشــية)2(.

لكــن مــع موجــة الحــراك الشــعبي الــذي شــهدته العديــد مــن الــدول العربيــة أواخــر 2010 وبدايــة 2011 تدهــورت 

األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة وانزلقــت العديــد مــن الــدول إلــى فو�ضــى أمنيــة علــى غــرار ليبيــا، فبعــد إســقاط 

نظــام القذافــي اتســمت ليبيــا بغيــاب مؤسســات أمنيــة وعســكرية وقضائيــة، مــا شــجع علــى ظهــور العديــد مــن 

املجموعات الـمـسـلـحـة، وبـالـتـالـي تـنـامـي الــتــجــارة غير الشرعية للسالح)3(، بل والتهريب واالتجار بالبشر، وتشكيل 

جماعــات الجريمــة املنظمــة علــى طــول الحــدود مــع الجزائــر التــي تقــدر بحوالــي 982 كلــم.

كمــا أن طبيعــة الصراعــات فــي منطقــة الســاحل والصحــراء تغيــرت فقــد تزايــدت أنمــاط العنــف عبــر الحــدود فــي 

حيــن تعــززت التوتــرات السياســية، العرقيــة والدينيــة بشــكل أكبــر، فقــد تصاعــد الصــراع عبــر الصحــراء والســاحل 

، تعــززت فيــه التوتــرات العرقيــة واالنقســامات الدينيــة وأصبحــت األزمــات غيــر 
ً
 جديــدا

ً
اإلفريقــي، مــا خلــق وضعــا

محليــةLess Local)4(، كل هــذه العوامــل جعلــت الجزائــر تقــع فــي قلــب هــذه األزمــات التــي أصبحــت تشــكل تحديــات 

أمنيــة، اقتصاديــة واجتماعيــة معقــدة أدت إلــى تعميــق ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية.

           -تحول الجزائر من منطقة عبور إo منطقة استقرار:
تحولــت الجزائــر مــن منطقــة عبــور للمهاجريــن األفارقــة إلــى وجهــة نهائيــة لالســتقرار حســب املنظمــة الدوليــة 

للهجــرة، خصوصــا بعــد توتــر األوضــاع فــي دول الســاحل اإلفريقــي، وعلــى وجــه الخصــوص فــي ليبيــا بحيــث بلــغ عــدد 

1_دالع وهيبة، دور العوامل الخارجية في صناعة السياسة الخارجية الجزائرية 2006-1999( الجزائر: دار الخلدونية، 2014(، ص. 87.
2_Aomar Baghzouz, « L’Algérie face aux questions migratoires et de mobilité », OutreTerre 2017/4 )N° 53(, p. 30

3_  عباس بوغالم، تقرير عن: امللتقى الدولي: «ليبيا بعد أربع سنوات من الثورة: الحصيلة، املآالت وسبل الخروج من األزمة» ، مجلة املستقبل العربي، ع.441، 2015، ص.170.
4 _Anouar Boukhars,”Rethinking Security across the Sahara and the Sahel”, Policy Brief, N. 199 )APRIL 2015(, P. 1.
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املهاجريــن الذيــن اســتقروا فــي الجزائــر حوالــي 200 ألــف مهاجــر.

فقبــل ســنة 2011 كانــت وجهــة املهاجريــن األولــى هــي ليبيــا باعتبارهــا منطقــة عبــور اســتراتيجية للوصــول إلــى دول 

أخرى، غير أن تدهور األوضاع وعدم االستقرار في ليبيا غير وجهة املهاجرين نحو الجزائر التي تحولت من منطقة 

عبور إلى منطقة استقرار نهائي للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين)5(.

شــر فــي واشــنطن فــي 28 
ُ
ووفقــا آلخــر تقريــر ســنوي صــادر عــن وزارة الخارجيــة األمريكيــة حــول االتجــار بالبشــر، ن

يونيــو 2018، تعتبــر الجزائــر دولــة عبــور ومقصــد، خاصــة للشــباب مــن دول جنــوب الصحــراء الكبــرى مثــل أنغــوال 

والكاميــرون وغانــا. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الهجــرة بيــن األقاليــم متواصلــة بيــن الجزائــر ودول إفريقيــا جنــوب الصحــراء خاصــة بيــن 

مالي والنيجر وموريتانيا. وبالفعل، فإن النزاعات املحلية، وخاصة في مالي وكوت ديفوار ونيجيريا، زادت تدفقات 

الهجــرة داخــل املنطقــة، وأعــادت توجيــه املهاجريــن إلــى شــمال إفريقيــا وأوروبــا وبالنســبة للجزائــر، التــي ال تــزال بلــد 

العبــور املفضــل لهــؤالء املهاجريــن الشــباب، فهــي ليســت مجــرد مســألة عبــور،ألن املهاجريــن ال يعبــرون فقــط بــل 

 باألرا�ضــي 
ً
يســتقرون فيهــا)6(، وفيمــا يلــي خريطــة توضــح أهــم طــرق الهجــرة غيــر الشــرعية للمهاجريــن األفارقــة مــرورا

 ألوروبــا.
ً
الجزائريــة وصــوال

0 الجزائرية <tراHI1 اWمن إفريقيا ع vwتجار بالبIعية وا vw0 الWطرق الهجرة غ

Source:  Quand l’Algérie explosera )Valeurs actuelles( : faillite, chaos, invasion, terrorisme... 

Psychose ou réalité  in? : https://www.egaliteetreconciliation.fr/Quand-l-Algerie-explose-

ra-Valeurs-actuelles-faillite-chaos-invasion-terrorisme-Psychose-ou-realite-49450.html on 

7/05/2020.

/https://www.echoroukonline.com5_رضا مالح ، »الجزائر تحولت من منطقة عبور للمهاجرين األفارقة إلى وجهة استقرار نهائية « ، جريدة الشروق، في الرابط التالي
الجزائر-تحّولت-من-منطقة-عبور-للمهاجري/?fbclid=IwAR081KeBm5S_V71i-BI0cwOacpiKervGL3kT8qNnoNnCEB0WlSQngrY_5TI، تصفح بتاريخ :21/05/2020.

6 _Idir ABED, «  L’Algérie : un pays de transit pour l’immigration clandestine » , sur le cite :https://lepetitjournal.com/alger/lalgerie-un-pays-de-transit-pour-limmigration-clandes-
tine-245316 , consulté le 21/05/2020. 
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ويســتخدم املهاجــرون العديــد مــن الطــرق البريــة والبحريــة والجويــة للوصــول إلــى الوجهــات املطلوبــة فــي شــمال 

إفريقيا وأوروبا. بحيث أدت سياسات الهجرة املتزايدة التقييد في أوروبا والضوابط املشددة للهجرة إلى االعتماد 

املتزايــد علــى الطــرق البريــة، عبــر الصحــراء بشــكل عــام علــى عــدة مراحــل، وقــد تســتغرق مــا بيــن شــهر وعــدة ســنوات. 

 فــي البلــدان الواقعــة فــي مراكــز الهجــرة للعمــل وتوفيــر مــا يكفــي مــن 
ً
 مــا يســتقر املهاجــرون مؤقتــا

ً
وفــي طريقهــم، غالبــا

املــال لرحالتهــم القادمــة)7(.

 
ً
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الجزائــر عرفــت ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية إليهــا وخاصــة مــن الجنــوب بشــكل مثــل تحديــا

 ألمنهــا واســتقرارها فــي جميــع املجــاالت، ولقــد ســاهمت عــدة عوامــل فــي تصاعــد هــذه الظاهــرة 
ً
 واضحــا

ً
وتهديــدا

 للمهاجريــن األفارقــة 
ً
واســتفحالها بشــكل كبيــر، أهمهــا العامليــن التاريخــي والجغرافــي، حيــث ظلــت الجزائــر مقصــدا

ســواء مــن أجــل االســتقرار فيهــا، أو مــن أجــل العبــور منهــا إلــى أوروبــا عبــر البحــر املتوســط. وســاعد فــي ذلــك عامــل 

 
ً
الحدود. فكما هو معروف فإن الجزائر تتقاسم آالف األميال في حدودها مع عدة دول افريقية التي تعتبر مصدرا

للهجــرة غيــر الشــرعية حوالــي 7 آالف كلــم2 حيــث يســتغل هــؤالء املهاجــرون غيــر الشــرعيين العالقــات التاريخيــة 

التــي تربــط قبائــل الحــدود، وخاصــة الطــوارق فــي الجزائــر مــع نظيرتهــا فــي كل مــن مالــي والنيجــر وليبيــا بصفــة خاصــة، 

فمعظــم القبائــل املتواجــدة علــى الحــدود مــن الجانبيــن هــي مــن البــدو الرحــل، وال تعتــرف بحــدود الــدول باعتبــار أن 

تجاوزهــا أمــر مشــروع نتيجــة الترابــط التاريخــي والعالقــات القويــة بيــن القبائــل املتواجــدة علــى الحــدود، كما عملت 

بعض القبائل الجزائرية هناك على استقبال وتسهيل دخول وتنقل املهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، الذين 

تربطهــم بهــم عالقــة قرابــة أو عالقــات ترابــط عرقــي، إضافــة إلــى اتســاع الحــدود الجزائريــة الجنوبيــة، ممــا يصعــب 

حراســتها ومراقبتهــا مــن طــرف الســلطات الجزائريــة)8(.

وتعتبــر حــدود الجزائــر طويلــة وشاســعة مــع 07 دول إفريقيــة يصعــب مراقبتهــا والتحكــم فيهــا وهــذه املعطيــات 

الجيوســتراتيجية تحتــم عليهــا تطويــر سياســاتها مــن أجــل التحكــم فــي الهجــرة غيــر الشــرعية لحمايــة ســيادتها أمنهــا 

واســتقرارها. 

وتقــدر االحصائيــات أن نســبة الهجــرة غيــر الشــرعية للجزائــر تقــدر ب 100 ألــف مهاجــر يحاولــون عبــور الجزائــر 

منهــم 20 باملائــة يســتقرون فيهــا، فــي حيــن يواصــل اآلخــرون طريقهــم إلــى أوروبــا عبــر البحــر األبيــض املتوســط)9(.

7_Hein de Haas International Organization for Migration Geneva,” Irregular Migration from West Africa to the Maghreb and the European Union: An Overview of Recent Trends Prepared for 
IOM “, p.17.

8_محمد مجدان، «واقع الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر أسبابها تداعياتها محاربتها»، حوليات جامعة الجزائر 01، ع. 29 الجزء 2، 2016، ص.64.
9_نفس املرجع، ص .68.
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 ثانيا: اآلليات التشريعية والقانونية لدول شمال وجنوب 

المتوسط لمواجهة ظاهرة الهجرة غير شرعية

عيــة: اتخــذت الجزائــر العديــد مــن التدابيــر  vw0 الWليــات الجزائريــة لمواجهــة الهجــرة غــyIأ.ا
الناجعــة ســواء تعلــق األمــر بوضــع قوانيــن أو مؤسســات أو برامــج، فرغــم أنــه لــم يكــن هنــاك أي تشــريع يعالــــج 

ظاهرة الهجرة غير الشرعية على املستوى القانوني، إذ كانــت الجزائر تطبق أحكام القانون البحــري، إال أنه 

تــم وضــع القانــون رقــم 08-11  املــؤرخ فــي 21 يوليــو 2008 الخــاص بدخــول وإقامــة وتنقــل األجانــب فــي البــالد 

الــذي حــل محــل القانــون 212 66- الصــادر بتاريــخ 21 يوليــــو 1966 الــذي تجــاوزه الزمــن. كمــا جــاء القانــــون 

09-01 املعــدل واملتمــم لقانــون العقوبــات.

وبمقت�ضــى املــادة 175 مكــرر1 جــرم الخــروج غيــر القانونــي مــن التــراب الوطنــي بعقوبــة قــد تصــل إلــى 6 أشــهر 

بالنسبة للمهاجر. وعقوبة بالسجن ملدة 10 سنوات ملنظمي الهجرة غير الشرعية، ويتم تشديد العقوبة في حال 

ارتــكاب الجريمــة مــن قبــل شــخص يســتفيد مــن تســــهيالت بحكــم وظيفتــه كأعــوان األمــن وحــرس الحــدود)10(.

كمــا تبنــت الجزائــر القانــون الــذي يحكــم شــروط دخــول املواطنيــن األجانــب وإقامتهــم، والــذي عــدل ألول مــرة 

القانــون الــذي يحكــم املواطنيــن األجانــب الــذي أن�ضــئ فــي عــام 1966، ثــم فــي 25 فبرايــر 2009 أصلحــت الجزائــر 

قانــون العقوبــات بإضافــة جريمــة الخــروج غيــر القانونــي مــن أراضيهــا ملواطنيهــا واملقيميــن األجانــب، وكذلك لجرائم 

تهريــب املهاجريــن واالتجــار باألشــخاص.

وقــد أدخلــت الجزائــر جرائــم جديــدة وأضافــت بعــض الفــروق بيــن املصطلحــات والعقوبــات. بحيــث ُيعرَّف تهريب 

املهاجريــن بموجــب قانــون عــام 2009 بأنــه تنظيــم بأغــراض ربحيــة ألي خــروج غيــر قانونــي مــن األرا�ضــي الجزائريــة، 

فــي حيــن كان قانــون الدخــول لعــام 2008 يخضــع لتســهيل الدخــول أو اإلقامــة أو التــداول غيــر القانونــي للمواطــن 

األجنبي.

وعليــه فالتعديــل الجديــد جعــل الجزائــر تميــز بيــن الرعايــا األجانــب، الذيــن مــن املفتــرض أن يقيمــوا، عــن الرعايــا 

األجانــب، الذيــن ُيفتــرض أن يتنقلــوا، وبهــذه الطريقــة تــم التمييــز بيــن مفاهيــم الهجــرة)11(.

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن نظــام الرئيــس الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة قــد ســن قوانيــن ملواجهــة الهجــرة غيــر 

الشــرعية، ومــن ذلــك تجريــم كل شــخص يحــاول الهجــرة عبــر البحــر بطريقــة غيــر شــرعية بالســجن لفتــرة تزيــد عــن 

10_رقية سليمان عوارشية، «نحو رؤية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، الجزائر نموذجا» ،املجلة العربية للدراسات األمنية ـ،املجلد 33 ـ العدد 71. ص، 155-156.
11_MPC Team,” Algeria the Demographic-Economic Framework of Migration the Legal Framework of Migration the Socio-Political Framework of Migration Report”, MIGRATION PROFILE: 
MPC – MIGRATION POLICY CENTRE, June, 2013, p.4.
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 إلى إصدار فتوى 
ً
ســتة أشــهر، وتجريم عناصر شــبكات الهجرة غير الشــرعية بالســجن ملدة خمس ســنوات وصوال

مــن خــالل املجلــس اإلســالمي األعلــى التابــع لرئاســة الجمهوريــة -أعلــى ســلطة إفتــاء فــي الجزائر-بتحريــم الهجــرة غيــر 

الشــرعية، بحجــة التأديــة بالنفــس إلــى التهلكــة)12(.   

عية: vw0 الWوروبية لمواجهة الهجرة غHIليات اyIب.ا
يمكــن القــول بــأن االهتمــام الكبيــر مــن قبــل حكومــات دول االتحــاد األوروبــي وكــذا الحكومــات املحليــة لــدول 

جنــوب املتوســط يركــز بشــكل أسا�ضــي علــى ضــرورة وقــف فلــول الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى شــواطئ أوروبــا بآليــات 

أقــل مــا توصــف أنهــا أمنيــة، إذ تتجاهــل الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تدفــع بالشــباب إلــى التضحيــة 

بأرواحهــم فــي ســبيل إيجــاد فرصــة عمــل وتحقيــق حلمهــم بحيــاة أفضــل، فركــزت معظــم املشــروعات املشــتركة بيــن 

الحكومات األوروبية وحكومات دول شــمال إفريقيا على منع هؤالء الشــباب من التســلل بالقوة ســواء عن طريق 

إنشــاء معســكرات احتجــاز أو دعــم االتفاقيــات األمنيــة املشــتركة التــي تتيــح تســليم املهاجريــن إلــى حكومــات بلدانهــم 

أو عــن طريــق الدعــم املــادي لحكومــات شــمال إفريقيــا لتشــديد الحراســة علــى الحــدود وتعيــق املهربيــن واملهاجريــن 

أنفســهم)13(.

(FRONTEX) عية vw0 الW0 مكافحة الهجرة غ -اHIجهزة اHIوروبية المتخصصة }>
لطاملا كانت الوكالة األوروبية إلدارة الحدود هي الجهاز الوحيد الذي يضطلع بمهمة مراقبة الحدود الخارجية 

ألوروبــا، وفــي بدايــة 2013 دعمــت بجهــاز ثانــي وهــو النظــام األوروبــي ملراقبة الحدود.

دارة الحدود: بحيث تعتبر من أهم األجهزة النادرة املتاحة على املســتوى الدولي واملنشــأة  nI وروبيــةHI1-الوكالــة ا
 فــي مســاعدة الــدول 

ً
 محوريــا

ً
 ملواجهــة التدفقــات غيــر النظاميــة للمهاجريــن، كمــا أنهــا تلعــب دورا

ً
خصيصــا

املعنيــة بالهجــرة الســرية.

املهمــة األساســية للوكالــة هــي تنســيق العمليــات علــى الحــدود البحريــة واألرضيــة والجويــة بمســاعدة مــن أجهــزة 

الشرطة وحرس الحدود والجمارك التابعة لدول األعضاء، كما تقوم أيضا بدوريات بحرية تجوب املياه املحيطة 

بجــزر الكنــاري، جزيــرة ملبــدوزة، مالطــا، صقيليــة واليونــان، وبدوريــات علــى مســتوى الحــدود األرضيــة التــي تفصــل 

اليونــان وتركيا.

0 لمراقبة الحدود (EUROSUR): هو جهاز حديث النشــأة لديه مهام ال تختلف كثيرا عن املهام التي  2-النظام اHIورو12
 آخر لنظام شنغن في مجال مراقبة الحدود 

ً
تضطلع بها وكالة فرونتكس. بدأ العمل به في 2013 ويعتبر تطورا

 آليــة لتبــادل املعلومــات وللتعــاون مــا بيــن الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة شــنغن، وتفســر 
ً
الخارجيــة، وهــو أساســا

اللجنــة األوروبيــة وضــع نظــام أوروســير بضــرورة خلــق تنســيقية مركزيــة ملختلــف االجــراءات واالختصاصــات 

املتعلقــة بالرقابــة علــى الحــدود مــن أجــل تفــادي كل األخطــاء التــي يمكــن أن تنجــم عــن قلــة  التنســيق وعــن 

12 _عبد القادر بن مسعود «ملاذا عاد الشباب الجزائري إلى ركوب قوارب املوت من جديد؟»، في املوقع: https://www.sasapost.com/illegal-immigration-in-algeria/، تصفح بتاريخ 21/05/2020.
13 _ فريزة عودية »مكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية « جامعة الجزائر 1:  كلية الحقوق، أطروحة لنيل دكتوراه علوم في القانون العام، 2015-2014، ص .7.
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التصرفــات االنفراديــة للــدول فــي مجــال حمايــة حدودها)14(.

عية: vw0 الWقة بمكافحة الهجرة غbخرى ذات العHIوروبية اHIجهزة اHIا-
هذه الهياكل تعمل بالتعاون مع وكالة فرونتكس وتتمثل في ثالث هياكل رئيسية وهي: 

هدفهــا تجنيــد وتوحيــد الجهــود األوروبيــة ملكافحــة الهجــرة   )EUROPOL( منظمــة الشــرطة األوروبيــة   �

والجريمــة العابــرة للحــدود، بــدأ الجهــاز عملــه بمكافحــة تهريــب املخــدرات وتبييــض األمــوال لتتوســع مهامــه إلــى 

مكافحــة اإلرهــاب والجريمــة املنظمــة، االتجــار بالبشــر والهجــرة غيــر الشــرعية.

الكليــة األوروبيــة للشــرطة )CEPOL( أحــد األجهــزة األوروبيــة التــي تــم إنشــائها حديثــا فــي عــام 2005 بحيــث   �

تجمع هذه الوكالة كبار مسؤولي الشرطة في أوروبا، وهذا الجهاز دوره نظري فقط بحيث أن أهدافه محصورة 

في تقديم املســاعدة في مجال تكوين الشــرطة، وتركز مهام هذه الوكالة على األخطار العابرة للحدود األوروبية 

وال تعتبر الهجرة غير الشرعية من أولوياتها.

وحــدة التعــاون فــي املجــال القضائــي )EUROJUST( وهــي األداة التــي يكتمــل بهــا التنســيق فــي كل املجــاالت   �

التي تمسها مختلف أنواع الجريمة املنظمة خاصة تلك العابرة للحدود الوطنية، وبالتالي فإن هذه اآللية هي 

اآلليــة التــي تدعــم التعــاون القضائــي)15(. 

املالحــظ أن كل هــذه اآلليــات واألجهــزة لــم تســتطع التصــدي لظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية وتداعياتهــا الخطيــرة، 

وعليه سنحاول طرح مجموعة من البدائل والخيارات التي يمكن أن تشكل خارطة طريق لصناع القرار ملواجهة 

هذه الظاهرة.

14_صايش عبد املالك، «األجهزة األوروبية املكلفة بمكافحة الهجرة السرية مهمة مستحيلة بمعدات عسكرية» ، املجلة األكاديمية للبحث القانوني، العدد 1، املجلد 11، 2015. ص. 16.
15 _صايش، مرجع سابق، ص .19-17.
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ثالثا : البدائل والخيارات

تعتبــر اآلليــات املعتمــدة للحــد مــن ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية آليــات أمنيــة بمعــدات عســكرية لــم تســتطع لحــد 

اليــوم التقليــل مــن أعــداد املهاجريــن وال تحصيــن الــدول واألفــراد مــن مخاطــر هــذه الظاهــرة.

فنجد من الجهة األولى دول االتحاد األوروبي )دول االســتقبال( تعمد إلى اتخاذ سياســة أمنية وردعية في إطار 

اســتراتيجيتها العامــة ملواجهــة ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية، وهــذا رغــم التداعيــات واالنعكاســات العديــدة التــي 

تطرحهــا املقاربــة األمنيــة اتجــاه وضعيــة املهاجريــن الهشــة وضــرورة احتــرام حقوقهــم األساســية التــي ال تــزال هدفــا 

لالنتهــاك والتعــدي. حيــث تظهــر املســتجدات األخيــرة قيــام دول االتحــاد األوروبــي بتعزيــز صالحيــات أجهــزة مكافحــة 

الهجــرة غيــر الشــرعية كوكالــة خفــر الســواحل وحــرس الحــدود، باإلضافــة إلــى اللجــوء املفــرط العتقــال املهاجريــن 

وتكثيــف اســتعمال اتفاقــات إعــادة الرعايــا، وهــو مــا ينجــم عنــه تكريــس منهجــي للسياســة األمنيــة والقســرية مقابــل 

تهميــش للجوانــب اإلنســانية واألبعــاد التنمويــة فــي التعامــل مــع هــذه الظاهــرة العامليــة)16(.

كما انتهجت دول االتحاد األوروبي سبيل املراهنة أكثر على الطابع األمني في سياستها للتصدي لظاهرة الهجرة 

غيــر الشــرعية، حيــث عمــدت إلــى تحديــث وتعزيــز صالحيــات وكالــة مراقبــة الحــدود الخارجيــة باعتبارهــا الهيــكل 

 عن ربط مجال السياسة األمنية ملكافحة 
ً
األمني املحوري في استراتيجية االتحاد األوروبي ملكافحة الهجرة فضال

الهجــرة بالســلوك اإلجرامــي)17(.

فــي املقابــل تعانــي دول املنشــأ والــدول املصــدرة للهجــرة مــن عجــز علــى كافــة املســتويات االقتصاديــة والسياســية 

والتنمويــة، ناهيــك عــن األوضــاع األمنيــة واإلنســانية املتأزمــة، نتيجــة عــدم قدرتهــا علــى توفيــر الحاجيات األساســية 

ملواطنيهــا، فمــا بالــك باملهاجريــن وطالبــي اللجــوء القادميــن مــن دول النزاعــات والحــروب وفــي ظــل عجــز أطرهــا 

التشــريعية والقانونيــة عــن ضمــان حــق هــؤالء، تبقــى ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية فــي تزايــد وتســتمر تداعياتهــا فــي 

البــروز علــى كافــة املســتويات مــا يســتدعي وضــع مقاربــة شــاملة للحــد مــن هــذه الظاهــرة.

ترتكز املقاربة املقترحة من طرفنا على فكرة األمن الذكي والتي تســعى إلى تعزيز املقاربة الشــاملة التي تقوم على 

التعــاون اإلقليمــي شــمال-جنوب بيــن دول املنشــأ، دول العبــور ودول االســتقبال للمهاجريــن غيــر الشــرعيين مــن 

خــالل الخــروج عــن الحلــول األمنيــة املعمــول بهــا للتصــدي للهجــرة غيــر الشــرعية واملبــادرة إلــى اســتراتيجية جديــدة، 

Smart Se- أو مــا أســميناه بمقاربــة األمــن الذـكـي Mutual Interests  تقــوم علــى مبــدأ املنافــع واملصالــح املتبادلــة

curity Approach، هــذا املصطلــح الــذي يرجــع فــي أصولــه إلــى العلــوم التقنيــة وعلــوم البرمجيــات والحاســوب، وال 

توجــد دراســات وأدبيــات ســابقة اســتخدمت املفهــوم فــي مجــال الدراســات االجتماعيــة والسياســية بحيــث قمنــا 

16_محمد أمين أوكيل، «عن فعالية املقاربة األوروبية الراهنة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية»، دفاتر السياسة والقانون العدد 19، جوان 2018، ص.709.
17_أوكيل، مرجع سابق، ص.709.
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باســتعارته فــي مجــال الدراســات األمنيــة Security Studies ألول مــرة، واملقصــود بــه هنــا هــو تقديــم مقاربــة شــاملة 

ملواجهــة التحديــات األمنيــة الجديــدة كظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية بيــن الــدول املعنيــة، مــن خــالل التركيــز علــى 

املصالــح املتبادلــة املشــتركة بيــن األطــراف واملشــروطة بمــا يمكــن أن يقدمــه طــرف كمســاعدة مقابــل الحصــول 

علــى منافــع معينــة فــي إطــار مقاربــة رابح-رابــح Winner-Winner و ليــس فــي إطــار مقاربــة رابح-خاســر أو عمليــة ذات 

.Zero Sum Game محصلــة صفريــة

وتقوم هذه المقاربة عd ثbثة مستويات رئيسية:
1-املستوى االقتصادي التنموي. 

2-املستوى التكنولوجي واملعلوماتي.

3-املستوى االجتماعي والثقافي.

وبتطبيــق مقاربــة األمــن الذـكـي علــى ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية بيــن دول شــمال وجنــوب املتوســط وبشــكل 

 دراســة ســبل التعــاون بيــن الجزائــر واالتحــاد األوروبــي للحــد مــن ظاهــرة الهجــرة غيــر شــرعية وتبعاتهــا 
ً
أكثــر تحديــدا

 ملعالجة 
ً
 إيجابيا

ً
املختلفة نجد أن هناك العديد من النقاط التي يمكن التركيز عليها بشكل يمكن أن يحدث تطورا

الظاهرة )ومثال الجزائر ينطبق على كل الدول املغاربية ودول الســاحل اإلفريقي التي تشــترك في نفس املعطيات 

واإلحصائيــات مــع الجزائــر بنســب متفاوتــة(.

والتنمــوي يمكــن االتجــاه نحــو الشــراكة املربحــة للطرفيــن بالتركيــز علــى الهجــرة  اIقتصــادي  المســتوى   dفعــ
 مــن الهجــرة غيــر الشــرعية. فالــدول األوروبيــة تمتلــك الخبــرات واملؤهــالت فــي مجــال التنميــة 

ً
االقتصاديــة بــدال

االقتصاديــة والتــي يمكــن أن تنقلهــا لبلــدان شــمال إفريقيــا، وذلــك ســوف يعمــل باتجــاه امتصــاص الهجــرة 

قبــل أن تصــل إلــى أوروبــا. فمــن الناحيــة االقتصاديــة سيســهم هــذا األمــر فــي تطويــر اقتصاديــات دول شــمال 

 
ً
افريقيــا وبالتطــرق ملثــال الجزائــر التــي تعتبــر دولــة ريعيــة تعتمــد مداخيلهــا علــى عائــدات النفــط والغــاز نظــرا

لعدم وجود مصادر لتنويع الدخل، فإن ما يمكن أن يقدمه الطرف األوروبي في مجال نقل الخبرات وتطوير 

االقتصــاد الجزائــري إلــى مســتوى املنافســة اإلنتاجيــة سيوســع مــن الفــرص االقتصاديــة، ويوفــر فــرص عمــل 

للشــباب ويســاعد فــي امتصــاص ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية قبــل وصولهــا ألوروبــا، مــا ســيقلل بــدوره مــن 

حجــم األعبــاء والتكاليــف املاديــة التــي تدفعهــا دول االتحــاد األوروبــي علــى املعــدات وتكنولوجيــا إدارة الحــدود 

ملكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية.

، فــإن الشــراكة االســتراتيجية بيــن الطرفيــن مــن خــالل تبــادل الخبــرات  0 عــd المســتوى التكنولوجــي والمعلومــا�2
واملعلومــات والتكنولوجيــا، مــن خــالل العمــل علــى تطويــر برمجيــات وتشــجيع االبتــكارات وبــراءات االختــراع فــي 

هــذا املجــال ســتكون لــه تداعيــات إيجابيــة وأكثــر فاعليــة للحــد مــن ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية. 
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ــي فبإمــكان سياســة تشــجيع الهجــرة اإليجابيــة أن تســاهم فــي فتــح املجــال إلمكانيــة  ــتوى اIجتماع ــd المس ــا ع أم
االستثمار في الطاقة البشرية من خاللها استغالل اليد العاملة اإلضافية، نقل الخبرات واملعارف والكفاءات 

بيــن الــدول بمــا يعــود فــي األخيــر للمســاهمة فــي اقتصاديــات كال البلديــن.

ثقافيــًا، نجــد أن قضايــا الهجــرة واللجــوء تشــكلت فــي الخطــاب السيا�ضــي )أمننــة ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية( 
ضمن إطار «كراهية اآلخر»، باعتبار أن الهجرة نســخة حديثة ومســتحدثة من الغزوات التي تهدد الثقافة 

والحضارة. وبالرجوع إلى الشق النظري الذي يكرس ظاهرة «كراهية اآلخر» نجد أنها مستمدة من نظريات 

 The شــكلت الوعــي الفكــري للجنــس املتفــوق ومــن أمثــال تلــك النظريــات نشــير إلــى نظريــة االســتبدال الكبيــر

هــذا املصطلــح الــذي  التــي ظهــرت فــي فرنســا والفكــر اليمينــي املتطــرف بالتحديــد،   Great Replacement

اســتخدمه الباحث الفرن�ضــي رينو كامو Renaud Camus لوصف بديل ديموغرافي يحدث في فرنســا بســبب 

سياســات الهجــرة الجماعيــة وانخفــاض معــدالت املواليــد بيــن الفرنســيين األصلييــن.

وتــرى نظريــة االســتبدال الكبيــر أنــه مــن املقــرر اســتبدال الســكان األساســيين الكاثوليكييــن البيــض األوروبييــن 

املســيحيين بشــكل عــام فــي البــالد بأطــراف خارجيــة غيــر أوروبيــة مــن الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وجنــوب 

الصحــراء الكبــرى بطريقــة ممنهجــة مــن خــالل الهجــرة الجماعيــة والنمــو الديموغرافــي وبالتالــي ســتدمر الهويــة 

والثقافــة والحضــارة الفرنســية.

، هــو عكــس الواقــع 
ً
 أو تهديــدا

ً
يمكــن القــول أن املبالغــة فــي تصــور أن املهاجريــن والالجئيــن بأنهــم يشــكلون عبئــا

 فعلى سبيل املثال ال الحصر كان وصول العرب واملسلمين ألوروبا وفرنسا بالتحديد قد بدأ عندما تطلبت 
ً
تماما

جهود إعادة اإلعمار بعد الحرب العاملية الثانية قوة عاملة جديدة، كما أن هناك العديد من دول العالم اليوم 

ستحتاج إلى استيراد جزء من قوتها العاملة، للحفاظ على صدارتها االقتصادية العاملية، وعليه يمكن القول أن 

التعــاون والشــراكة بيــن الطرفيــن فــي املجــاالت االقتصاديــة والتنمويــة والتكنولوجيــة وكــذا االجتماعيــة والثقافيــة، 

يمكــن أن تخفــف مــن حــدة ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية وتبعاتهــا الســلبية.
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Trans-باعتبار أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ظاهرة عبر وطنية�

national، متجــذرة فــي أعمــاق إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، فإنــه ال يمكــن 

، وعليــه وجــب التوجــه نحــو تنســيق الجهــود االقليميــة 
ً
التعامــل معهــا انفراديــا

القائمــة علــى التركيــز علــى تنميــة دول املصــدر إلنشــاء منطقــة عازلــة تســاهم فــي 

انخفــاض أعــداد املهاجريــن وعــدم هالكهــم فــي البحــر املتوســط. 

�ضــرورة تبنــي سياســة واقعيــة وعمليــة تهــدف إلــى تحقيــق األمــن املشــترك 

 من تصادم املصالح، 
ً
Security Common، أي التركيز على تبادل املصالح بدال

وذلــك مــن خــالل إيجــاد أرضيــة مشــتركة بيــن الــدول املصــدرة واملســتقبلة للهجــرة.

�انتهاج مقاربة األمن الذكي كآلية للحد من التداعيات السلبية للهجرة غير 

الشرعية، والتي تقوم على ثالثة مستويات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية، 

من خالل تقديم خدمات متبادلة تعود باملنفعة على كال الطرفين.

�تعزيــز رؤيــة مبتكــرة وسياســة مشــتركة بعيــدة عــن األنانيــة واملصالــح الذاتيــة 

 دائمــة لظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية، وتســاهم فــي 
ً
مــن املرجــح أن تقــدم حلــوال

اســتعادة العنصــر البشــري ملكانتــه املركزيــة فــي النظــام األوروبي-اإلفريقــي.

التــــوصـــيات:
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