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الهجـرة
غير النظامية

افتتاحية َدْعم
الرتب�اطها  نظًرا  النامية،  واألخرى  املتقدمة  البلدان  بني  العالقة  يف  مهًما  مكاًنا  الهجرة،  قضية  حتتل 
بكل اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية، إذ يدفع انهيار األوضاع السياسية واالقتصادية 

األفراد للهجرة من الدول النامية إىل تلك املتقدمة.
ق املجتمع الدويل، وهي  وُتعترب قضية الهجرة غري النظامية من أهم القضايا االجتماعية، اليت التزال ُتؤرِّ
ُمشكلة شديدة احلساسية لكونها تمّس جميع شراحئ املجتمع، حبيث أصبحت الظاهرة ال تقتصر على 

الشباب خاصة الذكور منهم، بل أصبحت تمّس فئة اإلناث واألطفال أيًضا.
فالهجرة يف حد ذاتها ليست بفعل سليب أو غري قانوين، وهي فطرة إنساني�ة طبيعية وظاهرة ومشروعة، 
ومبدأ أسايس من مبادئ حقوق اإلنسان، حيث نصت المادة 13 من اإلعالن العاليم حلقوق اإلنسان 
أن لكل شخص ُحرية التنقل واملغادرة لبلده أو العودة إليها، ولكن يف ظل بزوغ مفهوم السيادة الوطني�ة 
ثم  ومن  ألخرى،  حدود  من  البشر  تنقل  أمام  والعوائق  العقبات  من  كثرًيا  لتضع  التشريعات  تدخلت 

جتريم ذلك االنتقال يف حالة عدم استيفائه تلك املعوقات والعقبات.
ازدياد الصراعات  الفجوة االقتصادية بني دول شمال وجنوب املتوسط، كذلك مع  ة  ومع اتساع هوُّ
اليت  العربي�ة  االنتفاضات  أحداث  أن  للشك  مجااًل  يدع  ال  وبما  األوسط،  والشرق  إفريقيا  يف  املسلحة 
طلق عليه »الربيع العريب« قد أنتج العديد من التطورات يف ملف الهجرة 

ُ
انطلقت يف عام 2010 وما أ

حتواًل  تشهد  اليت  والدول  واليمن  سوريا  من  خاصة  العربي�ة  املنطقة  من  الُمهاجرين  نسبة  وازدادت 
الفقرية  والطبقات  العاطلني  على  تقتصر  تعد  ولم  الُمهاجرين  مالمح  وتطورت  مسلًحا،  أو  عنيًفا 

فحسب، وتواجد أصحاب الشهادات الُعليا من أبن�اء الطبقة املتوسطة، كذلك ظهر التواجد النسايئ والذي 
لم يكن موجوًدا من قبل، كما ظهرت العائالت  كذلك، كما أنتج الفراغ األمين الناجت عن تلك الصراعات رواج 

واستفحال ظاهرة جتارة تهريب املهاجرين يف دول املصدر أو العبور كتونس وليبي�ا ومصر.
ُمعادية  بطبيعتها  هي  واليت  الُمحافظة،  اليميني�ة  التي�ارات  صعود  فأدى  أوروبا،  يف  املتوسط  شمال  دول  أما 
للُمهاجرين وانتشار العمليات اإلرهابي�ة للجماعات اإلسالمية الُمتشددة )داعش( يف أوروبا، كذلك األزمات 
أن  وهو  أمنًي�ا،  خياًرا  احلايل  األورويب  اخليار  من  لتجعل  املعطيات  تلك  كل  جتمعت  الُمتالحقة،  االقتصادية 
أو  واملهاجرين،  لالجئني  وفرز  قبول  معسكرات  بإقامة  املتوسط  جنوب  دول  سواحل  من  حدودها  تنطلق 
بتطوير وتفعيل اجلانب األمين والتضييق على املنظمات العاملة يف اإلغاثة اإلنساني�ة يف حوض املتوسط، مما 
أدى إىل انسحاب بعضها من العمل بالفعل وتعُرض العاملني بها للمضايقات األمني�ة واملالحقات القضائي�ة 
خاصة يف إيطاليا، كذلك العمل مع حكومات دول اجلنوب على تغليظ العقوبات املحلية الُمتعلقة بالتنقل 

أو التهريب. 
ولكن يف النهاية فالهجرة والتنُقل هي حق أصيل من حقوق اإلنسان، ومهما فعل الُمشرعون أو الساسة فإن 
القانوني�ة واألمني�ة لهذا امللف لن تكون كافية، ويجب أن تكون املقاربة  الهجرة لن تتوقف، كما أن املعاجلة 

شاملة )حقوقية، قانوني�ة، سياسية، اقتصادية، ثقافية، اجتماعية( لُمعاجلة ملف الهجرة.
وقد حاول مركز َدْعم التحُول الديمقراطي وُحقوق اإلنسان )َدْعم( تن�اول هذه الظاهرة بالدرس، فقد نظم 
مركز »َدْعم« على مدار يويم 08 و09 ديسمرب 2018 باالشرتاك مع مركز »مدافع« ومنظمة »تاناروت« 
منت�دى دويل حول »إشكاليات الهجرة غري النظامية على املستوى القضايئ   واحلقويق«،   بمشاركة منظمات 

حقوقية من 10 دول. وكان  املنت�دى ثرًيا بمشاركة جملة من اخلرباء يف املنطقة.
واليت لم ختتلف رؤيتهم عن ما سبق وكانت تلك هي جملة املقرتحات واليت تم تبويبها حسب محاور املنت�دى:

المحور األول: تعريف الهجرة غير النظامية واآلليات الحقوقية والقضائية على 
المستوى الدولي والوطني:

 عدم جتريم الهجرة والعمل على تكريس مفهوم الهجرة اآلمنة.
من  التملص  أجل  من  الدول  من  كثري  بها  تقوم  اليت  واملهاجرين  الالجئني  بني  التميزي  على  التأكيد   

االلزتامات الدولية جتاه الالجئني.
 توفري الضمانات الالزمة لتكريس مفهوم الهجرة اآلمنة من خالل وضع الزتامات على الدول عرب حزمة 

من اآلليات  واإلجراءات والسياسات املناسبة.
 العمل على زيادة اإلنت�اج املعريف الُمتعلق بقضايا الهجرة على املستوى املفاهييم والقانوين واحلقويق.

 تنقيح التشريعات لتصبح الُسلطة القضائي�ة املصدر الوحيد إلصدار قرارات الرتحيل على أال تتضمن 
إعادة الُمهاجر إىل  موطنه األصلي قسًرا.

 حث الدول املوقعة على االتفاقيات الُمتعلقة بالهجرة للُمصادقة عليها وتفعيل بنودها   وكذلك الدول 
غري الُموقعة على  التوقيع على هذه االتفاقيات والُمصادقة عليها.
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 تشديد العقوبات الُمتعلقة بمهريب الُمهاجرين يف التشريعات الوطني�ة املختلفة.
 تفعيل آليات القضاء املحلي بما ُيتيح التصدي لظاهرة تهريب البشر.

 العمل على مالءمة قوانني وضوابط الهجرة يف التشريعات الوطني�ة جلعلها قابلة للتنفيذ وُمتطابقة مع 
اآلليات الدولية  املعرتف بها.

 العمل على وضع مراكز االحتجاز واإليواء حتت اإلشراف القضايئ.
الُمحققني  إجراءات  استكمال  فور  واإليواء  االحتجاز  مراكز  داخل  الُمهاجرين  إبقاء  عدم  على  العمل   

الُمتعلقة بطلبات الهجرة.

المحور الثاني السياسات الدولية للهجرة غير النظامية:
 مساعدة دول املمر من ِقَبل املجتمع الدويل خاصة الُمتعرضة للزناعات املسلحة.

 ندعو دول العالم لتبين ميث�اق مراكش بشأن »الهجرة اآلمنة« واحرتام بنوده كحد أدىن.
 السعي لتوفري األمن الغذايئ للُمهاجرين.

 العمل على عدم إعادة الُمهاجرين إىل دولهم قسرًيا.
الهجرة بصفة مستمرة عن  التحقيق يف طلبات  العاملة يف  األفراد واملؤسسات  العمل على رفع كفاءة   

طريق التدريب�ات  الالزمة.
 العمل على عودة مراكب اإلنقاذ املوقوفة عن عملها، ودعوة املجتمع الدويل لدعم عودتها مع زيادة عدد 
األوربي�ة »إيطاليا«  الدول  اليت تتخذها بعض  وإدانة اإلجراءات  اإلنقاذ،  املراكب من أجل عمليات  تلك 

واليت تتسبب يف عرقلة ثم وقف عمليات اإلنقاذ الدولية يف وسط املتوسط .
البحر اليت تستهدف إعادة الالجئني واملهاجرين للدول الىت فروا   العمل على وقف العمليات يف أعايل 

منها، العمل على عدم بقاء أو نزول الُمهاجرين إىل الدول غري اآلمنة.
 العمل على تشجيع اإلعالم على تبين خطاب حقويق وإنساين فيما خيص قضية الهجرة والُمهاجرين مع 

التأكيد على نب�ذ العنصرية والتميزي وخطاب الكراهية يف اإلعالم.
 العمل على إرساء حق النفاذ للمعلومة للُمهاجرين.

الدويل  دعم  منت�دى  يف  الُمشاركة  واملنظمات  اجلمعيات  يُضم  حتالف  أو  شبكة  إنشاء  على  العمل   
واحلكومات  والدولية  األوروبي�ة  والقوى  واإلنساني�ة  احلقوقية  باملنظمات  العالقات  تعزيز  أهمية  مع 

الُمساندة حلقوق الالجئني والُمهاجرين والىت تدعو وتتبىن سياسات إنساني�ة جتاههم.
 العمل على مزيد من إبراز عمل املنظمات املحلية العاملة يف مجال الهجرة.

البشرية  املعاناة  وإبراز  والُمهاجرين  الهجرة  قضايا  يتن�اول  الذي  والفنون  األدب  تشجيع  على  العمل   
املسبب�ة لتلك  الظاهرة.

أخرًيا نتمىن من خالل هذا العدد أن نكون ساهمنا يف إضافة معلومات مهمة وأفكار بن�اءة ُتساعد الُمهتمني 
والباحثني وصانعي القرار يف إجياد الُسبل املالئمة ملعاجلة ملف الهجرة معاجلة عادلة وشاملة.

وهذا  املنت�دى  هذا  ظهر  لما  لوالهما  اللذان  تاناروت  ومجموعة  ُمدافع  مركز  شركائن�ا  إىل  بالشكر  نتوجه  كما 
كذلك  والتنفيذ،  اإلعداد  مراحل  كافة  يف  وتصورات  ُمساعدات  من  لنا  قدماه  لما  نظًرا  الصورة  بتلك  العدد 
ما  على  شاهدة  لتكون  الرائعة  لوحاتها  بإهدائن�ا  قامت  واليت  بشاشة  أسماء  الفنانة  إىل  خاص  بشكر  نتوجه 

ُكتب داخل صفحات هذا العدد.


