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امللخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص
ت ُّعد ظاهرة اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري ,ظاهرة جديدة إال أهنا يف نفس الوقت تفرض
نفسها كمشكلة كبرية ,تستدعي أن يكون هلا جماالً واسعاً يف البحث عن حلول ومعاجلة هلا ,وذلك لكوهنا
متس سيادة الكثري من الدول ,كما أن ظاهرة اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري هي ظاهرة عاملية موجودة
يف مجيع دول العامل ,واليت تعين قيام االفراد أو اجلماعات ابلعبور اىل الدول عرب احلدود البحرية من دون أن
يكون حاملني جلنسية هذه الدول أو مرخصني ابلدخول اليها عرب املنافذ احلدودية البحرية بشكل غري قانوين
أو الدخول اىل هذه الدول عرب أحد منافذها الشرعية ولكن بواثئق أو أتشريات مزورة .
وكما أن املهاجرين غري الشرعيني يفضلون اهلجرة عرب احلدود البحرية على احلدود الربية أو اجلوية ,وذلك لسعة
البحار اهلائلة حلمولة السفن اليت حتمل اعداد كبرية من املهاجرين غري الشرعيني ,وابإلضافة اىل أن احلدود
البحرية تكون بعيدة عن أعني السلطات ومن الصعب القاء القبض على املهاجرين غري الشرعيني وذلك
ألتساع مساحات البحار ويكون من الصعب السيطرة على البحار على مدار الساعة ,والقدرة على اهلروب
من حراس السواحل والوصول اىل اجلهة املقصودة أبقل اخلسائر.
ونظراً خلطورة هذه الظاهرة فقد بذلت املنظمة الدولية الشرطة اجلنائية(االنرتبول)جهداً كبرياً يف جمال مكافحة
اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري ,وذلك ابعتبارها من أقدم صور التعاون الدويل ملكافحة اجلرمية املنظمة
عرب الوطنية ,وأنشئت سنة  1923ولكن بشكل غري رمسي اال أن نقطة التحول احلقيقة يف اتريخ هذه املنظمة
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 عندما أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة1956 جاءت بعد أتسيس منظمة األمم املتحدة وابلتحديد عام
 وت عُّد اكرب منظمة شرطية يف العامل حيث,) قراراً أبنشاء منظمة االنرتبول الدويل بشكل رمسي25(يف دورهتا

 لذا فأن, وهي من االجهزة التابعة ملنظمة األمم املتحدة وتعمل حتت رعايتها وإشرافها, دولة عضو188 تضم
لإلنرتبول الدويل دوراً ملموساً يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بصورة عامة واهلجرة غري الشرعية
.عرب اإلقليم البحري بصورة خاصة
 ومن خالل,لذا يتناول حبثنا موضوع جهود االنرتبول الدويل ملكافحة اهلجرة غري الشرعية عرب االقليم البحري
 وتناولنا, تطرقنا يف املبحث االول ملفهوم اهلجرة غري الشرعية عرب االقليم البحري,تقسيم البحث اىل مبحثني
.يف املبحث الثاين موقف االنرتبول الدويل من مكافحة اهلجرة غري الشرعية عرب االقليم البحري
Abstract
The phenomenon of illegal migration through the maritime region is a new
phenomenon, but at the same time it poses itself as a major problem that requires a wide
scope in the search for and treatment of solutions because it affects the sovereignty of
many countries. The phenomenon of illegal migration across the region Is a global
phenomenon that exists in all countries of the world, which means that individuals or
groups cross into countries across maritime borders without being nationals of or licensed
to enter through maritime border ports illegally or to enter these countries through one of
its legitimate outlets But with documents a forged visas.
Just as illegal immigrants prefer to migrate across maritime borders on land or air borders,
because of the enormous sea load of vessels carrying large numbers of illegal immigrants,
in addition to the fact that maritime borders are far from the eyes of the authorities and it is
difficult to arrest illegal immigrants For the vastness of the seas and it is difficult to control
the seas around the clock, the ability to escape from the coast guards and reach the
destination with minimal losses.
In view of the seriousness of this phenomenon, the International Criminal Police
Organization (Interpol) has made a great effort in the fight against illegal immigration
through the maritime territory as one of the oldest forms of international cooperation
against organized transnational crime. It was established in 1923 but informally but the real
turning point In the history of this organization came after the founding of the United
Nations and specifically in 1956 when the General Assembly of the United Nations at its
session (25) a decision to establish the International Organization for Interpol officially,
and is the largest police organization in the world, which includes 188 member states, The
International Interpol has a significant role to play in the fight against transnational
organized crime in general and illegal migration through the maritime region in particular.

املـقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 التعريف ابملوضوع:ًاوال

ت عُّد ظاهرة اهلجرة غري الشرعية عرب االقليم البحري من أحدى القضااي اهلامة يف السنوات االخرية لكثرة
احلروب واالضطراابت الداخلية حيث دفعت مواطين الدول اليت تعاين من ذلك اىل اهلجرة غري الشرعية عرب
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اإل قليم البحري ,هذا فضال عن االوضاع االقتصادية ,أذ يالحظ تعدد الدوافع املؤدية اىل هذه الظاهرة من
خالل التباين الواسع بني البلدان املستقبلة والبلدان املصدرة للمهاجرين اليت تشهد يف االغلب االعم اىل افتقار
يف عمليات التنمية وقلة فرص العمل واخنفاض االجور وما يقابلها من ارتفاع يف مستوى املعيشة واحلاجة اىل
األيدي العاملة يف الدول املستقبلة للمهاجرين هذا من جانب ومن جانب اخر انعدام احلقوق االقتصادية
والثقافية لدى الدول املصدرة للمهاجرين ,لذا فظاهرة اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري هلا انعكاسات
على قضااي األمن خصوصاً عند الدول املستقبلة للمهاجرين ,لذلك بذل االنرتبول الدويل جهداً كبرياً من أجل
مكافحة اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري من خالل االساليب والوسائل اليت اعتمدها االنرتبول الدويل
يف أطار مكافحة هذه الظاهرة ,وكما أن مصطلح االنرتبول الدويل هو خمتصر ملصطلح املنظمة الدولية للشرطة
اجلنائية(االنرتبول) .

ومن مث فأن دراسة وحتليل هذه املشكلة تعد مسألة ذات أمهية ابلغة ,لذا حناول يف هذه الدراسة تسليط الضوء
على ظاهرة اهلجرة غري الشرعية عِرب اإلقليم البحري وبيان مفهومها من مجيع اجلوانب وبيان الظواهر اليت
تتشابه معها ,مع حتديد موقف االنرتبول الدويل يف مكافحة هذه الظاهرة .
اثنياً :أمهية املوضوع

تكمن أمهية موضوع الدراسة من جانبني -:
اجلانب االول  :هو اجلانب العملي أتيت من كون مسألة اهلجرة غري الشرعية عرب االقليم البحري من املواضيع
احليوية واملهمة على الصعيد الدويل واالقليمي سواء على مستوى الدول اليت تعاين من هذه املشكلة ,الدول

املصدرة للمهاجرين أو الدول املستقبلة هلم  ,وكذلك دول العبور وما هلذه الظاهرة من أتثري على العالقات
الدولية بني الدول .
أما من اجلانب األخر :هو اجلانب العلمي يتمثل يف ان هذا املوضوع مل حيظ ابلدراسة والبحث بشكل كاف
من املختصني والباحثني بصورة عامة حيث مل جند عند البحث عن مصادر يف هذا املوضوع سوى القليل من
البحوث والدراسات وبعض املقاالت املنشورة على االنرتنيت واليت أستعاىن هبما الباحثان يف هذه الدراسة,
اضافة اىل عدم دراسة موضوع اهلجرة غري الشرعية عرب االقليم البحري بصورة خاصة ,لذا ستقتصر دراستنا
هذه دور االنرتبول الدويل يف معاجلة ومكافحة ظاهرة اهلجرة غري الشرعية عرب االقليم البحري.
اثلثاً :إشكالية الدراسة

ت عُّد ظاهرة اهلجرة غري الشرعية عِرب اإلقليم البحري من املشاكل اخلطرية اليت تواجه اجملتمع الدويل برمته حىت
ابت املهاجر ينافس االيدي العاملة الوطنية للبالد املهاجر اليها ,وقد ينتج عن اهلجرة غري الشرعية أاثر سلبية
مجة منها ااثر اقتصادية وسياسية وأخرى أمنية فضال عن االاثر االجتماعية ,مما جعل الدول تدرك خطورة هذه
الظاهرة وضرورة مكافحتها قانوان حىت أن االمر جعل اغلب دول اجملموعة األوروبية تصف قضااي اهلجرة غري
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الشرعية من أهم القضااي األمنية نظرا للعالقة احملتملة بني االرهاب واملهاجرين غري الشرعيني لوجود مجاعات
أ رهابية بني املهاجرين وأعدوها مصدر كل املخاطر وتشكل هتديد على االمن الدويل مما نتج عنها من انتشار
للجرمية املنظمة عرب الوطنية والتطرف الديين والعنصري ,كل هذه االشكاليات دعت االنرتبول الدويل اىل
معاجلة هذه الظاهرة.
ويف ضوء ما تقدم ان مشكلة دراستنا هي-:
. 1ضعف دور املنظمة الدولية (االنرتبول) يف احلد من ظاهرة اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري ,ويكمن
ذلك من خالل الضعف يف إنشاء قواعد بياانت متعددة ومستحدثة تشمل بياانت العصاابت اليت تتاجر
بظاهرة اهلجرة غري الشرعية وبصمات أصابعهم .
 .2وأيضاً الضعف يف أتمني شبكة االتصاالت العاملية والفورية اليت تعمل على مدار الساعة بني املكاتب

املركزية للدول واليت تتيح من خالهلا التوصل لقواعد وبياانت الشرطة الدولية (االنرتبول ) ملعرفة العصاابت الذي
تقوم بتهريب املهاجرين بشكل غري شرعي.
 .3وكذلك عدم إصدار االنرتبول الدويل نشرة دولية خمصصة ملكافحة اهلجرة غري الشرعية وهتريب املهاجرين
ألجل القبض على االشخاص املطلوبني الذي يعملون بتهريب املهاجرين بشكل غري مشروع .
رابعاً :نطاق الدراسة

ان نطاق دراستنا يتضن جهود االنرتبول الدويل ملكافحة اهلجرة غري الشرعية عرب االقليم البحري من دون
تطرق الباحث اىل عمل دراسة مقارنة ما بني القانون الدويل والقوانني االخرى وأمنا كانت دراستنا يف النطاق

الدويل ,وترك اىل بقية الباحثني ابلنظر يف املوضوع من جوانب قانونية خمتلفة.
سادساً :خطة الدراسة

لغرض معاجلة موضوع الدراسة والتطرق حلل مشاكلة سوف نعتمد على اخلطة الثنائية  ,لذلك سنقسم مشروع

دراستنا اىل مبحثني وكل مبحث يتضمن مطلبني كااليت :
املبحث االول  :مفهوم اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري .
املطلب االول  :تعريف اهلجرة غري الشرعية عِرب اإلقليم البحري .
املطلب الثاين  :متييز اهلجرة غِري الشرعية عرب اإلقليم البحري عن أنواع اهلجرة االخرى .
املبحث الثاين  :موقف االنرتبول الدويل من مكافحة اهلجرة غري الشرعية عرب االقليم البحري
املطلب االول  :أساليب االنرتبول الدويل ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.
املطلب الثاين  :دور االنرتبول الدويل يف مكافحة اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري .
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املبحث االول
مفهوم اهلجرة غري الشرعية عرب االقليم البحري
ت عُّد ظاهرة اهلجرة غري الشرعية عِرب اإلقليم البحري من أكثر املواضيع إاثرة للجدل ضمن التحليالت
احلديثة للمجتمعات ,يرجع ذلك إىل التطور السريع يف أشكال ممارسة هذه الظاهرة ,إذ جتاوزت آاثرها معظم
حدود الدول ,لتصبح ظاهرة تشمل مستقبل كل أعضاء اجملتمع الدويل.
ومن أجل بيان مفهوم اهلجرة غري الشرعية ,سنقسم هذا املبحث اىل مطلبني :نتناول يف املطلب االول تعريف
اهلجرة غري الشرعية عرب االقليم البحري ,أما يف املطلب الثاين سنوضح به متييز اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم
البحري عن أنواع اهلجرة االخرى .
املطلب االول
تعريف اهلجرة غري الشرعية عرب االقليم البحري
إ ُّن ظاهرة اهلجرة غري الشرعية عِرب اإلقليم البحري هي ظاهرة عاملية موجودة يف مجيع دول العامل ,واليت تعين
قيام االفراد أو اجلماعات ابلعبور اىل الدول عرب البحار من دون أن يكون حاملني جلنسية هذه الدول أو
مرخصني ابلدخول اليها عرب املنافذ احلدودية الربية أو البحرية أو اجلوية بشكل غري قانوين أو الدخول اىل هذه
الدول عرب أحد منافذها الشرعية ولكن بواثئق أو أتشريات مزورة .
وللتعرف على هذه الظاهرة بشيء من التفصيل ,سنقسم هذا املطلب اىل فرعني ,نتناول يف الفرع االول تعريف
اهلجرة غري الشرعية عِرب اإل قليم البحري من الناحية اللغوية ,وخنصص الفرع الثاين لتعريف اهلجرة غري الشرعية
عِرب اإلقليم البحري من الناحية االصطالحية والقانونية والدولية .
الفرع االول

التعريف اللغوي للهجرة غِري الشرعية
إ ُّن مصطلح اهلجرة غري الشرعية هو مصطلح مركب يتكون من شقني مها( :اهلجرة) و (غري الشرعية) .
إن مصطلح (اهلجرة) هو مشتق من لفظ هجر أي هجر الشيء (تركه) ,واهلجر ضد الوصل ,ويقال هجره
يهجره هجرا وهجراانً( ,)1واهلجرة هي اخلروج من أرض اىل أخرى ,واصل املهاجرة عند العرب :خروج البدوي
من ابديته اىل املدن( ,)2واهلجرة من أرض اىل ارض ترك األوىل للثانية( ,)3وكذلك اهلجرة هي االغرتاب اخلروج

من بالد للعيش يف بالد اخرى(.)4
( )1مجال الدين ابن منظور االنصاري ,لسان العرب ,اجلزء اخلامس ,دار الكتب العلمية ,الطبعة االوىل ,2003 ,ص . 464
( )2حممد مرتضى احلسيين الزبيدي ,اتج العروس ,اجلزء الرابع عشر ,مطبعة حكومة الكويت ,الطبعة الثانية ,1974 ,ص.396
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وقد اورد مصطلح اهلجرة يف القران الكرمي يف قوله تعاىل(( ومن ي ه ِ
اجر يف سبِ ِيل هللا ِيد يف االرض مراغماً
كثرياً وسعة ومن خيرج من بيته مهاجراً اىل هللا و رسوله مث يدركه املوت فقد وقع اجره على هللا وكان هللا غفوراً
رحيماً ))(. )5
أما ابلنسبة للمصطلح (غري الشرعية) فتعين خمالفة القوانني والتشريعات بصورة عامة ,ومن خالل ذلك يتضح
أ ن مفهوم اهلجرة غري الشرعية هي اهلجرة اليت ختالف القوانني والتشريعات املعمول هبا داخل الدولة وسواء
كانت قوانني وتشريعات الدولة اليت يهاجر منها الفرد أو الدولة اليت يهاجر اليها(. )6
الفرع الثاين
تعريف اهلجرة غري الشرعية اصطالحاً
سنستعرض ابلتفصيل مفهوم اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري من الناحية االصطالحية والقانونية
والدولية ,ومن خالل ما أييت :
أوالً :التعريف االصطالحي

إن اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري( ,)7هي ظاهرة عرفتها احلدود الدولية البحرية واليت يقصد هبا اجتياز

احلدود البحرية دون موافقة سلطات دولة األصل وكذلك الدولة املستقبلة ,فاألجنيب ال ميتلك حق الدخول اىل
أي بلد إال وفقاً لقوانني بلده وقوانني البلد املستقبل وذلك بقيامة جبميع االجراءات القانونية الالزمة للهجرة,
لتكون عملية انتقاله شرعية( ,)8ويف غياب ذلك يصبح انتقاله غري شرعي وأاي كانت الوسائل املستعملة يف
ذلك ,سواء بتزوير الواثئق أو غريها وسواء كان ذلك براً أو حبراً أو جواً ,ويكون ذلك بعيداً عن املراقبة األمنية
واجلمركية ,ومبا أن الدول ال تسمح ألي كان ابحلصول على موافقتها ابلدخول اىل أراضيها ,فأن الراغب

( )3حممد بن ايب بكر بن عبد القادر الرازي ,خمتار الصحاح ,دار الرسالة ,الكويت ,1982 ,ص .190
( )4د .نصار سيد امحد ,د .مصطفى حممد ,حممد درويش ,أمين عبدهللا ,املعجم الوسيط ,دار احياء الرتاث العريب ,الطبعة االوىل ,2008 ,بريوت ,ص. 601
( )5سورة النساء ,اآلية ( . ) 100
( )6مفهوم اهلجرة غري الشرعية ,للمزيد ينظر موقع عمر حيي للعلوم السياسية والدراسات االسرتاتيجيةwww.omersd.blogspot.com>blog- ,
 post-24مت زايرة املوقع بتاريخ . 2018/2/1
( )7أن اهلجرة غري الشرعية يطلق عليها تسميات اخرى كاهلجرة غري القانونية أو غري النظامية أو السرية .
( )8أزهار عبدهللا حسن ,مريفان مصطفى رشيد ,ظاهرة اهلجرة غري الشرعية وابعادها القانونية والسياسية(دراسة حتليلية) ,حبث منشور يف جملة الكوفة للعلوم
القانونية والسياسية ,العدد  ,2017 ,30بال مكان ,ص . 383
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ابهلجرة يلجأ اىل الطرق غري الشرعية عرب اإل قليم البحري لتحقيق رغبته يف االنتقال والسبب يف اللجوء اىل هذه
الطرق هو التشديد يف احلصول على أتشرية اهلجرة بسبب القوانني اجلديدة يف خمتلف دول العامل (. )9
وكما خيتلف تعرف اهلجرة غري الشرعية من وجهة نظر الدولة ذات العالقة مبوضوع اهلجرة غري الشرعية,
فاهلجرة غري الشرعية من وجهة نظر الدولة املصدرة للمهاجرين تعرف أبهنا خروج االشخاص عن إقليمها من
غري املنافذ الشرعية للدولة أو خرج من املنافذ احملدد للخروج ولكن ابستعمال طرق غري مشروعة( ,)10أما من
وجهة نظر الدولة املستقبلة للمهاجرين فتعرف أبهنا وصول األفراد اىل حدود إقليمها وأاي كانت وسيلة خروجه
ووسيلة وصولة مشروعة أو غري مشروعة ومهما كان الغرض منها طاملا كان هذا األمر من دون موافقة الدولة
املستقبلة(. )11
اثنياُ  :التعريف القانوين

عرف املشرع املصري هتريب املهاجرين يف قانون مكافحة اهلجرة غري الشرعية وهتريب املهاجرين رقم  82لسنة
 2016أبهنا ( تدبري انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غري مشروعة من دولة اىل اخرى من أجل احلصول
بصورة مباشرة أو غري مباشرة على منفعة ماداي أو معنوية أو ألي غرض اخر )(. )12
ويتبني أن املشرع املصري عرف هتريب املهاجرين والذي يتشابه من حيث املعىن مع اهلجرة غري الشرعية.

وعرف املشرع املغريب اهلجرة غري الشرعية يف قانون دخول وإقامة األجانب ابململكة املغربية وابهلجرة غري
الشرعية رقم( )02.03لسنة  2003أبهنا ( كل شخص غادر الرتاب املغريب ,بصفة سرية ,وذلك ابستعماله
أثناء اجتياز أ حد مراكز احلدود الربية أو البحرية أو اجلوية ,وسيلة احتيالية للتخلص من تقدمي الواثئق الرمسية
لالزمة أو من القيام ابإلجراءات اليت توجبها القوانني واألنظمة املعمول هبا ,أو ابستعماله واثئق مزورة ,أو
ابنتحاله امساً ,وكذلك كل شخص تسلل اىل الرتاب املغريب أو غادره من منافذ أو عرب أماكن غري مراكز
احلدود املعدة خصيصاً لذلك)(. )13

( )9فايزة بركان ,اليات التصدي للهجرة غري الشرعية ,دار الفكر والقانون ,الطبعة االوىل ,2016 ,مصر  ,ص. 23
( )10طارق فتح هللا خضر ,قرارات إبعاد األجانب والرقابة القضائية عليها ,حبث منشور يف جملة حبوث الشرطة ,2003 ,القاهرة ,ص . 31
( )11د .عبد احلليم بن مشري  ,ماهية اهلجرة غري الشرعية  ,حبث منشور يف جملة الفكر ,العدد السابع ,بال سنة ومكان نشر ,ص . 100
( )12ينظر املادة ( اوىل /ف  ) 3من قانون مكافحة اهلجرة غري الشرعية وهتريب اهلاجرين املصري رقم ( )82لسنة  ,2016قانون منشور يف اجلريدة الرمسية,
العدد  44مكرر (أ) ,بتاريخ . 2016/11/7
( )13ينظر املادة ( )50من قانون دخول وإقامة األجانب ابململكة املغربية واهلجرة غري الشرعية رقم ( )02.03لسنة  ,2003قانون منشور يف اجلريدة الرمسية,
عدد  ,5160بتاريخ . 2003/11/13
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اما املشرع اجلزائري فقد عرف اهلجرة غري الشرعية مبوجب االمر رقم  211/66املؤرخ يف  1966/7/21أبهنا
دخول شخص أجنيب اىل الرتاب الوطين بطريقة سرية أو بواثئق مزورة بنية االستقرار أو العمل(. )14
أما التشريع العراقي فلم يسن قانون يع ِرف ويعاجل ظاهرة اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري بشكل خاص,
على الرغم من أن العراق قد أنضم مبوجب القانون رقم  20لسنة  ,)15(2007اىل اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولني امللحقني هبا لعام  ,2000واليت ألزمت الدول املوقعة عليها
إصدار تشريعات تنسجم مع حمتوايت هذه االتفاقية يف التصدي هلذه الظاهرة اخلطرية اليت هتدد أمن الدول
على املستوى الوطين والدويل على حد سواء ,لذا ينبغي على املشرع العراقي أن يسن قانون خاص للحد من
ظاهرة اهلجرة غري الشرعية عرب االقليم البحري ,نظراً ملا تنتجه هذه الظاهرة من أاثر خطرية على اجملتمع العراقي
بشكل خاص وعلى اجملتمع الدويل بشكل عام ,لذلك يستوجب على املشرع العراقي أن يلتفت هلذه اخلطورة
وأن يدرك سلبياهتا أبسرع وقت(. )16
اثلثاً :التعريف الدويل اىل اهلجرة غري الشرعية عرب االقليم البحري

عرفت منظمة األمم املتحدة اهلجرة غري الشرعية ,أبهنا دخول غري مقنن للفرد من دولة اىل دولة أخرى عن

طريق الرب أو اجلو أو البحر وال حيمل هذا الدخول أي شكل من تصاريح اإلقامة الدائمة أو املؤقتة ,كما تعين
عدم احرتام املتطلبات الضرورية لعبور حدود الدولة (. )17
وكذلك عرف بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل التفاقية األمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام  2000هتريب املهاجرين يف املادة (/3ف أ) أبنه( تدابري الدخول غري
املشروعة لشخص ما اىل دولة اخرى ليس ذلك الشخص من رعاايها أو من املقيمني فيها ,وذلك من اجل
احلصول بصورة مباشرة أو غري مباشرة على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى) ,وايضاً عرف الربوتوكول اعاله

( )14د .عباسة درابل صورية ,اهلجرة غري الشرعية والتعاون الدويل ,ابن الندمي للنشر والتوزيع ,الطبعة االوىل ,2014 ,اجلزائر ,ص . 82
( )15ينظر القانون رقم  20لسنة  ,2007املنشور يف جملة الوقائع العراقية ,العدد  4041يف . 2007/6/17
( )16د .حممد سلمان حممود ,ميس جليل رحيمة ,اآلليات الوطنية للحد من ظاهرة اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري ,حبث منشور يف جملة ميسان
للدراسات االكادميية ,العدد  ,62العراق ,2018 ,ص .10
( )17د .مساعد عبد العاطي ,التدابري واالجراءات املصرية ملكافحة ظاهرة اهلجرة غري الشرعية ,حبث مقدم اىل ندوة اهلجرة غري الشرعية اليت تنظمها جامعة
انيف العربية للعلوم األمنية  , 2014 ,ص . 7
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يف الفقرة (ب) من نفس املادة ,الدخول غري املشروع أبنه (عبور احلدود دون تقيد ابلشروط الالزمة للدخول
املشروع إىل الدولة املستقبلة)(. )18
ويتبني أن الربوتوكول اخلاص مبكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل التفاقية األمم
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام  ,2000مل يعرف مفهوم اهلجرة غري الشرعية بشكل واضح و
أمنا اكتفى فقط بتعريف هتريب امل هاجرين وتعريف الدخول غري املشروع ,وميكن أن يفهم من ذلك أبن
الربوتوكول قد عرف اهلجرة غري الشرعية بتعبري مبسط وهي الدخول غري املشروع ,من دون أن يتناول االقامة
غري املشروعة وذلك ألن يتناول فعل التهريب وجترميه.
وكما عرفت املنظمة الدولية للهجرة لعام  ,1951اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري أبهنا :الدخول أو
اجتياز دولة دون موافقة سلطات تلك الدولة ,وبدون أن تتوافر يف الشخص العابر الشروط القانونية للمرور
عرب احلدود البحرية ,لعدم حيازته على الواثئق الالزمة للسفر أو االعتماد على تزويرها واستخدام املنافذ الغري
الشرعية للمرور ,من أجل التهريب من الرقابة اجلمركية أو األمنية(. )19
وأيضاً عرفت املفوضية األوربية لعام  ,1958اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري أبهنا  :ظاهرة متنوعة
تشتمل على أفراد من جنسيات خمتلفة يدخلون إقليم الدولة بطريقة غري مشروعة عن طريق الرب أو البحر أو
اجلو مبا يف ذلك مناطق العبور واملطارات ,ويتم ذلك عادة بواثئق مزورة أو مبساعدة شبكات اجلرمية املنظمة من
املهربني والتجار ,وكذلك االشخاص الذين يدخلون بصورة قانونية وبتأشرية صاحلة ولكنهم يبقون أو يغريون
غرض الزايرة ويبقون بدون احلصول على موافقة السلطات املختصة ,واخرياً االشخاص طاليب اللجوء السياسي

الذي ال حيصلون على موافقة على طلباهتم ومع ذلك يبقون يف البالد

()20

رابعا  :التعريف الفقهي

يعرف الفقهاء العرب واالجانب اهلجرة غري الشرعية عدة تعاريف ومنها :
حيث عرف الدكتور حممد فتحي عيد ,اهلجرة غري الشرعية أبهنا هي قيام شخص ال حيمل جنسية الدولة أو
من غري املرخص له ابإلقامة فيها ابلتسلل اىل هذه الدولة عرب حدودها الربية أو البحرية أو اجلوية أو الدخول

( )18ينظر الفقرة (أ ,ب) من املادة ( )3من بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل إلتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
املنظمة عرب الوطنية لعام . 2000
( )19د .عباسة درابل صورية ,اهلجرة غري الشرعية والتعاون الدويل ,مصدر سابق ,ص . 81
( )20دخالة مسعود ,واقع اهلجرة غري الشرعية يف حوض املتوسط :تداعياهتا وآليات مكافحتها ,حبث منشور يف جملة اجلزائرية للسياسات العامة ,العدد اخلامس,
اكتوبر  ,2014ص .127
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اىل الدولة عرب أحد منافذها الشرعية بواثئق أو أتشريات مزورة ,وغالباً ما تكون هذه اهلجرة مجاعية واندراً ما
تكون فردية(. )21
ويف تعريف آخر للدكتور حممد الغزايل ,أن اهلجرة غري الشرعية تعرف أبهنا انتقال االفراد أو اجلماعات من
مكان اىل مكان أخر بطرق سرية وخمالفة لقوانني اهلجرة املتعارف عليها دولياً( .)22ويعرفها الدكتور غريب حممد,
ايضاً أبهنا عملية تسلل عرب احلدود الربية والبحرية واالقامة بدولة اخرى بطريقة غري مشروعة(. )23
ويعرف االخصائي يف جمال اهلجرة إدواردو جريونيمي اهلجرة غري الشرعية أبهنا كل حركة سكانية دولية تتم
خارج ما تتطلبه القوانني يف دول االنطالق أو الوصول أو مها معا أو يف دول العبور ,واهلجرة غري الشرعية هبذا
املعىن هي نتيجة للقوانني اليت وضعت لردع توافد املهاجرين ,وهي عبارة عن جرمية ضد سيادة الدولة(. )24
وبعد كل ما مت ذكره من تعاريف للهجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري ,سواء من الناحية اللغوية أو
االصطالحية أو القانونية أو الدولية والذي مجيعها تتضمن معىن واحد وأن أختلفت التعابري واملصطلحات
املستخدمة يف ا لتعاريف ,ومن ذلك ميكننا ان نعرف اهلجرة غري الشرعية أبهنا مغادرة االفراد أو اجلماعات إقليم
دولتهم اىل إقليم دولة اخرى عرب املنافذ غري الشرعية للحدود البحرية احملددة للمغادرة أو من املنافذ البحرية
احملددة للمغادرة ولكن ابستخدام واثئق سفر مزورة وخمالفة للقوانني واالعراف الدولية.
املطلب الثاين
متييز اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري عن االنواع االخرى
إ ُّن تناول ظاهرة اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري ابعتبارها ظاهرة من الظواهر املنتشرة يف الفرتة
االخرية ,يتطلب منا اإلشارة اىل عالقتها مع أهم الظواهر اليت تتشابه معها ,ومنها اهلجرة الشرعية ,فضالً عن
االنواع األخرى من اهلجرة غري الشرعية كاهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم االرضي (احلدود الربية) واهلجرة غري
الشرعية عرب اإلقليم اجلوي (احلدود اجلوية) ,والذي يصعب التمييز بني هذه الظواهر ,لذلك ينبغي علينا إظهار
النقاط الفاصلة بينهما من أجل التمييز بني هذه الظاهر ,لذا سنتناوله بشيء من التفصيل وعلى النحو االيت :

( )21د .حممد فتحي عيد ,التجارب الدولية يف مكافحة اهلجرة غري الشرعية ,أصدارات جامعة انيف للعلوم االمنية ,الطبعة االوىل ,2010 ,الرايض ,ص . 50
( )22حممد الغزايل ,اهلجرة السرية ,دار احلامد للنشر والتوزيع ,الطبعة االوىل ,2015 ,عمان ,ص . 29
( )23د .غريب حممد ,التحدايت االمنية للهجرة غري الشرعية يف منطقة البحر االبيض املتوسط(اجلزائر منوذجاً) ,حبث منشور يف جملة االكادميية للدراسات
االجتماعية واالنسانية ,العدد  ,2012 ,8ص . 52
( )24صايش عبد املالك ,مكافحة هتريب املهاجرين السرين ,رسالة دكتوراه ,كلية احلقوق والعلوم السياسية ,جامعة مولود معمري-تيزي وزو ,اجلزائر,2014 ,
ص . 56
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الفرع االول
متييز اهلجرة غري الشرعية عرب االقليم البحري عن اهلجرة الشرعية
يقصد ابهلجرة الشرعية من الناحية القانونية هي عبور احلدود للوصول اىل بلد آخر خارج احلدود الوطنية,
وتتم مبوافقة السلطات املختصة يف كل من البلد االصلي الذي هو مصدر اهلجرة والبلد املهاجر اليه أو اجلاذب
للهجرة ,ويتم ذلك عرب املنافذ احلدودية أو االماكن احملددة للدخول ,وسواء كان ذلك جواً أو حبراً أو براً إلقليم
الدولة ,وتشرتط معظم الدول لدخول أراضيها أو اخلروج منها وجود جواز سفر ساري املفعول صادر عن
(.)25
السلطات املختصة أو وثيقة سفر تقوم مقام جواز السفر مع احرتام مبدأ التعامل ابملثل
وتعرف اهلجرة الشرعية أبهنا اهلجرة اليت تسري وفق ما تنص عليه أنظمة وقوانني اهلجرة يف كل دول العامل(.)26
وتعرف ايضاً أبهنا اهلجرة اليت تتم مبوافقة دولتني على االنتقال املهاجر من موطنه االصلي اىل الدول

املستقبلة(.)27
أما اهلجرة غري الشرعية واليت سبق وان بينا مفهومها ,فهي تعين اهلجرة من دولة اىل دولة اخرى بشكل خيرق
القوانني املعمول هب ا يف الدولة املهاجر اليها ,حبيث يتم الدخول اىل الدولة بشكل غري قانوين ومن دون أتشرية
دخول ,ويكون الدخول املهاجر غري الشرعي بشكل سري وحياول االختفاء واالختباء خوفاً من العثور علية
وسجنه او ارجاعه اىل خارج احلدود(. )28
اوالً  :اوجهه الشبه بني اهلجرة غري الشرعية عرب االقليم البحري واهلجرة الشرعية

.1إن كل من اهلجرة الشرعية واهلجرة غري الشرعية ,تعين انتقال االفراد أو اجلماعات من دولة اىل اخرى,
وسواء كانت بصفة دائمة أو مؤقته .
 .2وكما إن اهلجرة قد تكون هجرة شرعية وبعد ذلك تتحول اىل هجرة غري شرعية ويكون ذلك من خالل
دخول االشخاص اىل البلد املعين بشكل مشروع والذي يكون بقصد السياحة او العالج ,ويبقى هبذه الدولة

( )25د .علي محيد العبيدي ,مفهوم اللجوء واهلجرة يف القانون الدويل وتطبيقاهتا على هجرة العراقيني والسوريني ,مصدر سابق ,ص . 210
( )26د .حيىي علي حسن الصرايب ,املشروعية القانونية واألبعاد األمنية للهجرة الوافدة (دراسة تطبيقية على اجلمهورية اليمنية) ,دار النهضة العربية ,الطبعة األوىل,
 ,2009القاهرة ,ص . 22
( )27د .عثمان احلسن حممد نور ,د .ايسر عوض الكرمي ,اهلجرة غري الشرعية واجلرمية ,مركز الدراسات والبحوث ,2008 ,الرايض ,ص . 17
( )28وا ثق عبد الكرمي محود ,موقف االحتاد االورويب من ظاهرة اهلجرة غري الشرعية(االفريقية) ,حبث منشور يف جملة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ,ص
. 352
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حىت بعد انتهاء مدة االقامة ,أ و من خالل الدخول بشكل مشروع لدولة ما وبعد ذلك التسلل عربه حدوده
اىل دولة اخرى(. )29
اثنياً  :أوجه االختالف اهلجرة غري الشرعية عرب االقليم البحري واهلجرة الشرعية

.1إن ما ميييز اهلجرة غري الشرعية عن اهلجرة الشرعية اجلانب التشريعي والتنظيمي أثناء عبور احلدود
واالستقرار ,حيث أن املهاجر الشرعي حسب ما عرفته اتفاقية محاية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
لسنة  1990يف املادة الثانية الفقرة اوىل :أبنه كل شخص يعمل حلسابه أو حلساب غريه يف دولة غري دولته
وملده معتربة ,ويكون مرتبط بعقد عمل ,ويكون دخوله للدولة واإلقامة فيها بشكل مشروع ,وعلى العكس من
ذلك يكون املهاجر غري الشرعي اليت ال حيمل واثئق قانونية تسمح له بدخول اإلقليم االجنيب واإلقامة فيه,
ونتيجة لذلك فال يكون مرتبطا بعقد عمل رمسي يف الدولة املستقبلة ,وهو التصنيف الذي اعتمده املكتب
الدويل للعمل واملركز على ثالثة معايري لتحديد املهاجر غري الشرعي ,وهي :الدخول املخالف للقانون واالقامة

غري الشرعية اي بدون واثئق قانونية والعمل غري الشرعي اي العمل املخالف للقانون(.)30
 .2وكذلك ما ميييز اهلجرة غري الشرعية عرب االقليم البحري عن اهلجرة الشرعية هو الطابع القانوين ,وذلك أن

اهلجرة الشرعية هي اهلجرة اليت تتم وفق لقوانني وأنظمة اهلجرة املعمول هبا داخل الدولة وتتم عن طريق الدخول
اىل إقليم الدولة املهاجر اليها من االماكن احملددة براً وجواً وحبراً ويكون املهاجر مصطحباً معه أوراقه القانونية,

وهبذا تكون عكس اهلجرة غري الشرعية عِرب اإلقليم البحري اليت تتم بشكل خمالف للقوانني واالنظمة املعمول

هبا داخل الدول وايضاً خمالفة لألعراف الدولية املتعارف عليه ,وتتم عن طريق التسلل بصورة ال يسمح هبا
قانون الدولة املراد العبور اليها ومن غري املنافذ احملددة للدخول ,مما يعلها توصف أبهنا هجرة غري قانونية(. )31

 .3إن اهلجرة الشرعية ميكن أن تكون عن طريق احلدود الربية والبحرية واجلوية ,على عكس اهلجرة غري
الشرعية عرب اإلقليم البحري واليت تكون عن طريق احلدود البحرية فقط .

( )29د .حممد غريب واخرون ,اهلجرة غري الشرعية يف منطقة البحر االبيض املتوسط(املخاطر واسرتاتيجية املواجهة) ,ابن ندمي للنشر والتوزيع ,الطبعة االوىل,
 , 2014اجلزائر .د .ابراهيم عماري ,د .امحد رابحي ,ظاهرة اهلجرة غري الشرعية وموقف الشريعة االسالمية منها ,ص . 63-62
( )30واثق عبد الكرمي محود ,موقف االحتاد االورويب من ظاهرة اهلجرة غري الشرعية(االفريقية) ,املصدر نفسة ,ص . 351
( )31د .حممد غريب واخرون ,اهلجرة غري الشرعية يف منطقة البحر االبيض املتوسط(املخاطر واسرتاتيجية املواجهة) ,ابن ندمي للنشر والتوزيع ,الطبعة االوىل,
 ,2014اجلزائر .سفيان فوكة ,اهلجرة غري الشرعية يف املنطقة العربية بني افرازات العوملة وفشل الدولة الوطنية ,ص . 132
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الفرع الثاين
متييز اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري عن أنواع اهلجرة غري الشرعية االخرى
أن للهجرة غري الشرعية طرق خمتلفة يسلكها املهاجرين غري الشرعيني من أجل الوصول اىل الوجهة اليت
يقصدوهنا ,وقد تكون هذه اهلجرة عرب اإلقليم األرضي أو البحري أو اجلوي .
ومبا أن اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري هي حمور دراستنا ,سنبني متييزها عن اهلجرة غري الشرعية عرب
اإلقليم األرضي واهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم اجلوي ,وبيان نقاط التميز بينهما ,وذلك من خالل ما أييت :
أوال :اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم االرضي (احلدود الربية)

إن اإلقليم االرضي (احلدود الربية) مل ينجو من خطط املهاجرين غري الشرعيني فقد كانت حمط أماهلم يف
اهلجرة بشكل غري مشروع وخاصة إذا كانت احلدود بني الدولتني شاسعة ولعدم امكانية توفري املراقبة الكلية

للحدود وخاصة امام الظروف والتغريات املناخية وما حتمله من أمطار وعواصف رميلة تساعد يف حمو أاثر
املهاجرين غري الشرعيني وابلتايل تعذر تعقبهم يف الكثري من االحيان(.)32
وتنحصر وسائل اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم االرضي (احلدود الربية) ,من خالل اهلجرة بواسطة الشاحنات
والسيارات ,حيث أ ن اغلب عمليات اهلجرة غري الشرعية عن احلدود الربية تكون ابستعمال الشاحنات
والسيارات ,وهذه الوسائل قد تستخدم بشكل كامل لنقل املهاجرين غري الشرعيني ويف هذه احلالة يب أن
تتجنب اعني رجال أمن احلدود ويكون التهريب خارج نقاط العبور القانونية ,أو قد يستخدم اجلزء السفلي من
الشاحنة أ و السيارة واالختباء ويف هذه احلالة يكون العبور من داخل نقاط العبور القانونية وقد يسهل
اكتشافهم وذلك ألن اغلب نقاط تفتيش احلدود لديها أجهزة متطورة وبتقنيات عالية اجلودة تكشف كل أنواع
التهريب مبا فيها البشر ,وقد تكون هجرة املهاجرين غري الشرعيني ابستعمال احليواانت أو مشياً على االقدام
وذلك عندما تكون احلدود بني الدولتني قريبة وابلتايل ميكن للمهاجر أن يلجأ اىل استعمال احليواانت أو قد
يقضي الرحلة مشيا عل ى االقدام زيف هذه احلالة يتطلب أن يكون املهاجر غري الشرعيني لديه دراية كبرية
للمنطقة واختيار اجلو املناسب لذلك(. )33
وبعد كل ما مت ذكره عاله ,ميكن القول أن ما مييز اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري (احلدود البحرية)
عن اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم االرضي (احلدود الربية) وسبب أقبال املهاجرين غري الشرعيني على احلدود
البحرية وذلك بسبب سعات البحار اهلائلة حلمولة السفن اليت حتمل إعداد كبريه من املهاجرين غري الشرعيني
( )32حممد حافظ عبد الرهوان ,عمليات التهريب اجلمركية وااثرها وسبل مواجهتها ,حبث منشور يف جملة االمن والقانون ,بدون سنة نشر ,ص . 161
( )33مليكة احلجاج ,جرمية هترب املهاجرين بني احكام القانون الدويل والتشريع اجلزائري ,اطروحة دكتوراه ,كلية احلقوق والعلوم السياسية ,جامعة حممد خيضر-
بسكرة ,2016 ,اجلزائر ,ص . 120
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وكذلك تكون صيانه السفن والقوارب وتسريها أبجور منخفضه ابإلضافة اىل أن اهلجرة بشكل غري شرعي عرب
احلدود البحرية تكون بعيده عن أعني السلطات ومن الصعب القاء القبض على املهاجرين غري الشرعيني وذلك
التساع مساحات البحار ويكون من الصعب السيطرة على البحار على مدار الساعة والقدرة على اهلروب من
حراس السواحل والتخلص منهم والوصول اىل اجلهة االخرى أبقل اخلسائر على عكس اهلجرة عن طريق احلدود
الربية .
اثنيا :اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم اجلوي (احلدود اجلوية)
أن املطارات تعترب مناطق عبور اسرتاتيجية وحساسة بدرجة كبرية ,وهذه ما جعل الدول تفكر بتوفري الوسائل
املادية والتقنية من أجل محايتها واملتمثلة يف االجهزة واآلالت الكاشفة للمعادن تفاداي ألي حادث قد حيدث
للحركة العادية للمطار ,والتايل يؤدي اىل عرقلة السري لعمل مصاحل االمن ,لذا فأن ظاهرة اهلجرة غري الشرعية
عرب احلدود اجلوية تكون قليلة جدا وتكاد ان تكون معدومة وذلك لكون املطار منطقة مغلقة يصعب
اخرتاقها(. )34
وتنحصر وسائل اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم اجلوي (احلدود اجلوية) من خالل دخول وخروج املواطنني
واالجانب ابستعمال واثئق مزورة كتزوير جوازات السفر من خالل تغري املعلومات املتعلقة هبوية الشخص
والصورة وبطاقة االقامة واللجوء اىل رشوة املسؤولني على احلدود أو موظفني شركات الطريان من اجل احلصول
على أتشريات وتصاريح اإلقامة ,أو من خالل التواطىئ مع االشخاص العاملني والتابعني اىل املؤسسات
املتواجدة ابملطارات(. )35
وبعد كل ما مت ذكره عاله ,ميكن القول أن ما مييز اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم اجلوي(احلدود اجلوية)عن
اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري (احلدود البحرية) ,حيث يف االغلب يفضلون املهاجرين غري الشرعيني
احلدود البحرية على احلدود اجلوية يف اهلجرة بشكل غري شرعي ,وذلك الن املطارات تعترب مناطق عبور
اسرتاتيجية وحساسة لدولة ,لذلك يكون من الصعب بل من املستحيل على املهاجرين غري الشرعيني اجتياز
اجراءات املطار املتشددة ,وذلك بسبب تشديد احلراسة واالجراءات وايضاً وجود اجهزة واآلالت لكشف
حاالت التزوير كتزوير املهاجر غري الشرعي جلواز سفره من خالل تغري املعلومات املتعلقة هبوية الشخص
والصورة وبطاقة االقامة وغريها من االمور اليت من املمكن ان يقوم املهاجر بتزويرها من اجل اجتياز احلدود
اجلوية ,لذلك فأن اهلجرة غري الشرعية عرب احلدود اجلوية تكون قليلة جداً بل قد تكون معدومة متاماً.
( )34د .زروق العريب ,ظاهرة اهلجرة غري الشرعية انعكاساهتا واليات املواجهة ,ابن الندمي للنشر والتوزيع ,الطبعة االوىل ,2014 ,اجلزائر ,ص . 26
( )35د.راتول حممد ,زاين موسى مسعود ,هجرة الكفاءات العلمية (هجرة غري شرعية من املنظور االقتصادي ابلتطبيق على بعض دول املغرب العريب) ,ابن الندمي
للنشر والتوزيع ,الطبعة االوىل ,2014 ,اجلزائر ,ص . 173
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املبحث الثاين
موقف االنرتبول الدويل من مكافحة اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري
يعد االنرتبول الدويل من أقدم صور التعاون الدويل يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ,حيث أنشئت عام
1923م يف فينا ,ولكن بشكل غري رمسي اال أن نقطة التحول احلقيقة يف اتريخ هذه املنظمة جاءت بعد
أتسيس منظمة األمم املتحدة وابلتحديد عام  1956عندما أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف
دورهتا( )25قراراً أبنشاء منظمة االنرتبول الدويل بشكل رمسي ,وتعد اكرب منظمة شرطية يف العامل ,وتضم 188
دولة عضو ,ويقع مقرها يف فرنسا مبدينة ليون ,وتضم املنظمة سبع مكاتب إقليمية يف(االرجنتني ,الكامريون,
كوت ديفوار ,السلفادور ,كينيا ,اتيالندا ,زمباوي) ,ومكتب متثيلي لدى هيئة األمم املتحدة يف نيويورك واخر
لدى اإلحتاد االورويب يف بروكسل ,ويوجد مكتب مركزي وطين يف كل دول االعضاء( .)36وتعترب من االجهزة
التابعة ملنظمة األمم املتحدة واليت تعمل حتت رعايتها واشرافها ,وذلك ألهنا نشأت بقرار صادر عن اجلمعية
العامة ملنظمة األمم املتحدة (.)37
وكما أن لإلنرتبول الدويل دوراً ملموساً يف إطار مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بصورة عامة واهلجرة غري
الشرعية عرب اإلقليم البحري بصورة خاصة ,لذا سنتناول ذلك بشكل مفصل من خالل تقسيم هذا املبحث
اىل مطلبني :نتناول يف االول أساليب االنرتبول الدويل يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ,وخنصص الثاين
لبيان دور االنرتبول الدويل يف مكافحة اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري.

املطلب االول
اساليب املنظمة الدولية(لإلنرتبول) يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

إن للمنظمة الدولية(االنرتبول) جمموعة من االساليب ووسائل االتصال السريع بينها وبني كافة املكاتب

املركزية الوطنية وذلك لكي يتمكن االنرتبول من أتكيد فاعلية دوره يف جمال مكافحة اجلرمية ,وترتبط االمانة
العامة للمنظمة بكافة املكاتب بواسطة شبكة السلكية وصور برقية وذلك لضمان سرعة تبادل املعلومات
والبياانت والصور وبصمات اجملرمني وابلتايل فأنه يساعد اىل حد كبري يف الوقاية من العديد من صور االجرام
الدويل(. )38
( )36وليد قارة أمحد ,مكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود يف التشريع الدويل ,دار االايم للنشر والتوزيع ,الطبعة االوىل ,عمان ,2016 ,ص . 366-365
( )37د .حممود مدين عبد الرمحن ,النظام القانوين للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية(االنرتبول) يف جمال تسليم اجملرمني ,املصرية للنشر والتوزيع ,مصر ,2017 ,ص
. 227
( )38د .حممود مدين عبد الرمحن ,النظام القانوين للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية(االنرتبول) يف جمال تسليم اجملرمني ,مصدر سابق ,ص . 266
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ومن أجل حتقق هذه الفاعلية البد من توافر وسائل االتصال السريع وهي :
الفرع االول
منظومة االتصال املأذونة
تتيح هذه املنظومة لإلنرتبول الدويل إقامة اتصال فوري وسهل ابملعلومات الشرطية احليوية نظراً إلمكانية
تكييف هذه املنظومة وفقاً الحتياجات كل املكاتب املركزية الوطنية ,كما إبمكان اي مكتب مركزي وطين
ترتيب الشاشة االساسية وفقاً لالحتياجات اخلاصة به ,وعلى هذا االساس فإن هذه املنظومة حتتوي على اربع

معطيات أساسية وتتمثل به (: )39

أوالً :منظومة البحث اآليل اإلمسية
حتتوي هذه املنظومة على اكثر من ( )162525قيداً بشأن اجملرمني الدوليني واملعروفني بسوابقهم يف أكثر من
جناية وصورهم وبصمات اصابعهم ,وكذلك االشخاص املفقودين واجلثث وغري ذلك ,وحتتوي على
( )115600بصمة وراثية من  61دولة واليت تساعد يف كشف اجلرائم وحتدد االشخاص املفقودين والتعرف
على اجلثث جمهولة اهلوية .
اثنياً :منظومة واثئق السفر
هتتم هذه املنظومة بواثئق السفر املسروقة واملستعملة يف النشاطات االجرامية اليت تشكل نوع من احلماية
للجماعات االجرامية وخاصة اليت متارس االجرام مثل :اهلجرة غري الشرعية ,االجتار ابملخدرات ,جرائم
االرهاب ,وجرائ م االقتصاد ,حبيث تتمكن هذه املنظومة من التعرف على الواثئق من خالل فحص رقم
التسلسل للوثيقة اليت يشك فيه ومقارنتها مع مجيع البياانت املخزونة يف بنك املعلومات ,وهذا البنك يتم
حتديثه بشكل مستمر ودائما من قبل املكاتب املركزية الوطنية .
اثلثاً :منظومة السيارات املسروقة
ت ُّع د هذه املنظومة اداة ابلغة االمهية يف جمال مكافحة سرقة املركبات واالجتار هبا ,وحتتوي هذه املنظومة على
عناصر خاصة ابلسيارات كالصنف والنوع والرقم التسلسلي واليت هي حمل البحث عرب العامل ,وتتيح للشرطة يف
( )39حيدر عبد الكرمي ,منظمة اإلنرتبول ,رسالة ماجستري ,كلية احلقوق والعلوم السياسية ,جامعة حممد خيضر بسكرة ,اجلزائر ,2014 ,ص  ,33-30د.
حممود مدين عبد الرمحن ,النظام القانوين للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية(االنرتبول) يف جمال تسليم اجملرمني ,املصدر السابق ,ص . 271-267
.
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دول االعضاء البحث عن املركبة املشتبه هبا والتحقق يف إذا كان هناك قيد بسرقتها ,وذلك ألن غالبا ما يتم
االجتار ابملركبات عرب احلدود الوطنية وينتهي هبا املطاف على بعد أميال من موقع سرقتها ,وتتضمن هذه
القاعدة معلومات مفصلة عن  7.1مليون مركبة مسروقة يف خمتلف احناء العامل وقد ساعدت هذه القاعدة يف
العثور على العشرات من املركبات املسروقة.
رابعاً :منظومة اللوحات الفنية
حتتوي هذه املنظومة على بياانت ومعلومات عن االعمال الفنية واالاثر واملمتلكات الثقافية املسروقة ,ويتم
حتديثها بشكل مستمر ,وهذه البياانت تكون متوفرة لدى وكالت إنقاذ القانون وسائر املنظمات املهنية
بواسطة قرص مدمج دائم التحديث ومن البحث على موقع الويب االنرتبول الدويل .
الفرع الثاين
منظومة النشرات الدولية
متثل النشرات أحدى املهام االساسية لإلنرتبول الدويل يف مساعدة أجهزة الشرطة يف دول االعضاء يف تبادل
املعلومات اهلامة املتعلقة ابألجرام املنظم ابستخدام منظومة نشرات اإلنرتبول الدويل( .)40وتنقسم النشرات اىل
عدة انواع ,وهي:
أوالً :النشرة احلمراء :تصدر النشرة احلمراء يف حاليت ومها :حالة صدور حكم قضائي ضد شخص املالحق,
وحالة اهتام الشخص املالحق ابرتكاب جرمية جنائية وصدور قرار ابلقبض عليه من السلطات القضائية
املختصة ,ويب ان تشمل هذه النشرة على بياانت اساسية تساعد يف العثور والقبض على الشخص
املالحق(.)41
اثنياً :النشرة الزرقاء :تصدر هذه النشرة من أجل مجع معلومات اضافية عن هوية شخص أو نشاطاته غري
()42

املشروعة يف سياق قضية جنائية

.

اثلثاً :النشرة اخلضراء :تصدر هذه النشرة لتزويد ابلتحذيرات بشأن اشخاص ارتكبوا جرائم جنائية ويرجح
ارتكاهبم جرائم مماثلة يف دول اخرى(.)43

( )40د .خليل حسني ,موسوعة املنظمات االقليمية والقارية ,اجلزء الثاين ,منشورات احلليب احلقوقية ,الطبعة االوىل ,2013 ,بريوت ,ص . 501
( )41د .منصر سعيد محوده ,املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية(االنرتبول) ,دار الفكر اجلامعي ,الطبعة االوىل ,2008 ,االسكندرية ,ص . 121
( )42د .حممود مدين عبد الرمحن ,النظام القانوين للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية(االنرتبول) يف جمال تسليم اجملرمني ,مصدر سابق ,ص . . 277
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رابعاً :النشرة السوداء :تصدر هذه النشرة للكشف عن هوية اجلثث اجملهولة اليت يعثر عليها يف دولة ما وال
يتعرف على أصحاهبا(.)44

خامساً :النشرة الصفراء :تصدر هذه النشرة للمساعدة على حتديد مكان اشخاص مفقودين والسيما
القاصرين منهم او حتديد هوية اشخاص عاجزين عن التعرف على انفسهم الذين يعانون من فقدان الذاكرة

()45

سادساً :النشرة الربتقالية :تصدر هذه النشرة لتحذير الشرطة واهليئات العامة واملنظمات الدولية من مواد خطرة
أو أحداث أو أعمال إجرامية ميكن أن تشكل خطرا على اجلمهور(.)46

سابعاً :النشرة البنفسجية :تصدر هذه النشرة من اجل توفري معلومات بشأن عما يستخدمه اجملرمون من
اساليب اجرامية او اجراءات او اليات او اجهزة او املخابئ(.)47

اثمناً :واخريا النشرة اخلاصة ابإلنرتبول :استحدثت النشرة اخلاصة لإلنرتبول عام  ,2005من أجل توفري أدوات
أفضل ملساعدة جملس االمن على االضطالع مبهتمة املتمثلة يف جتميد االصول ,وحظر السفر ,وحظر توريد
االسلحة املوجهة اىل االفراد والكياانت بتنظيم القاعدة(. )48
وبعد كل ما مت ذكره أعاله ,ميكن القول أبن لإلنرتبول الدويل دوراً ابرزاً يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة عرب
الوطنية ,وذلك من خالل االساليب ووسائل االتصال السريع الذي أعتمدها االنرتبول الدويل بينه وبني
املكاتب املركزية الوطنية كافة ,ألجل أتكيد دوره يف جمال املكافحة ,وهذه الوسائل واالساليب الذي تتمثل
مبنظومات االتصال املأذونة والذ ي تتيح لإلنرتبول الدويل إجراء اتصاالت فورية وسريعة بني كافة املكاتب
املركزية الوطنية وكذلك اصدار النشرات الدولية وأبلوان متعددة لتعميمها على االشخاص املطلوبني للعدالة
وهذه االمور كلها ساعدت بشكل كبري يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية .
( )43نسرين عبد احلميد نبيه ,اجلرائم الدولية واالنرتبول ,مصدر سابق ,ص . 261
( )44د .منصر سعيد محودة ,املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية(االنرتبول) ,مصدر سابق ,ص . 126
( )45للمزيد ينظر :نشرات االنرتبول ,االمانة العامة لإلنرتبول-املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية ,على املوقع االلكرتوين :
 http://www.repository.nauss.edu.sa>handleمت زايرة املوقع بتاريخ . 2018/8/20
( )46د .خليل حسني ,موسوعة املنظمات االقليمية والقارية ,اجلزء الثاين ,مصدر سابق ,ص .502
( )47للمزيد ينظر:صحيفة وقائع االنرتبول ,منظومة النشرات الدولية ,على املوقع االلكرتوين  http://www.interpol.int>version>file :مت
زايرة الوقع بتاريخ . 2018/8/20
( )48د .حممود مدين عبد الرمحن ,النظام القانوين للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية(االنرتبول) يف جمال تسليم اجملرمني ,املصدر السابق ,ص . 282
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املطلب الثاين
دور االنرتبول الدويل يف مكافحة اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري
ُّ
إن لإلنرتبول الدويل دور يف مكافحة اهلجرة غري الشرعية وهتريب املهاجرين غري الشرعيني وذلك من خالل
جمموعة من الوسائل اليت أعتمدها االنرتبول يف سبيل مكافحة هذه الظاهرة الدولية واحلد منها .
لذا سنبني يف هذا مطلب وسائل االنرتبول الدويل ملكافحة اهلجرة غري الشرعية وهتريب املهاجرين ونبني اهم
املعوقات اليت واجهة االنرتبول الدويل يف هذا اجملال .
الفرع االول
وسائل االنرتبول الدويل يف مكافحة اهلجرة غري الشرعية
إ ُّن لإلنرتبول الدويل دوراً ملموساً يف مكافحة ظاهرة اهلجرة غري الشرعية ,ابعتبارها خمتصة يف تنمية التعاون

الشرطي بني الدول وإزالة العقبات اليت تقف أمام مواجهة هذه الظاهرة ,اليت ابتت تتشكل خطراً وضرراً ابلغاً
على حياة وأمن االنسانية ,كوهنا حتد انساين خطري نظراً الرتفاع عدد الضحااي يف صفوف املهاجرين غري
الشرعيني(. )49

وميكن أمجال أهم اجلهود اليت قام هبا االنرتبول الدويل يف جمال مكافحة اهلجرة غري الشرعية وهتريب
املهاجرين ,واليت تتمثل مبا أييت :
.1استحدث أدوات إضافية لتسهيل تبادل املعلومات بني أجهزة الشرطة يف دول االعضاء ومساعدهتا وتنسيق
عملها ,حبيث ميكن ملستخدمي منظومة االنرتبول العاملية لالتصاالت الشرطية املأذونة والوصول اىل االدوات
التالية(: )50
أ-اجملموعة الشاملة من املنتجات ,وهي منصة متاحة على مواقع االنرتبول املأمون على الويب ومبوجبها تسمح
للمحققني تبادل مجيع انواع املعلومات املتعلقة ابإلجتار ابلبشر وهتريب املهاجرين ,وال سيما االجتاهات
اجلديدة السائدة يف هذه اجملال ,والشبكات االجرامية املعروفة ,وتقارير انفاذ القانون ,واالخبار اليت تتناقلها
وسائل االعالم ,ونتائج القضااي اجلنائية اليت استكمل التحقيق فيها ,وتستمر هذه االداة االلكرتونية اجلديدة
على الويب يف التنامي بفضل املعلومات اليت حتملها فيها اجهزة الشرطة يف مجيع العامل .
ب-احللول الفنية ملنظوميت(مايند ,وفايند) ,واليت تتيح ألجهزة إنفاذ القانون يف خط املواجهة واملعنية مبكافحة
هتريب املهاجرين(شرطة احلدود ,سلطات اهلجرة) احلصول على ردود فورية على التقصيات اليت جتريها بشأن
واثئق السفر املسروقة او املفقودة .
( )49بوحيتم ليندة ,بعزيزي فوزية ,جرمية هتريب املهاجرين من منظور القانون الدويل ,مصدر سابق ,ص . 60
( )50د .حممد حممود فتحي احليوان ,جرائم اهلجرة غري الشرعية ,املصرية للنشر والتوزيع ,2017 ,القاهرة ,ص . 245-244
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ت-الدليل الدويل جلهات االتصال املعنية مبسائل مكافحة هتريب املهاجرين ,واليت يتضمن تفاصيل عن كيفية
االتصال ابملوظفني املسؤولني عن مسائل مكافحة هتريب املهاجرين غري الشرعيني واهلجرة غري الشرعية يف
املكاتب املركزية الوطنية لإلنرتبول يف العامل .
ث-وينظم االنرتبول مؤمتراً بشان مكافحة هتريب املهاجرين غري الشرعيني ويتيح ألصحاب املصلحة االساسيني
االسهام يف وضع اسرتاتيجية هتدف اىل مكافحة هتريب املهاجرين واهلجرة غري الشرعية املعقدة .
ُّ .2
إن املكانة الفريدة الذي حتتلها املنظمة الدولية االنرتبول ضمن أجهزة إنفاذ القانون الدويل متكنه من
املساعدة على تفكيك الشبكات االجرامية الضالعة يف هتريب املهاجرين ,ويوفر مشروع مصمم خصيصا هلذا
الغرض ,ويعرض ابسم برانمج االنرتبول للتدريب على عمليات مكافحة هتريب املهاجرين(ستوب) ,الدعم
للدول االعضاء يف االنرتبول يف كل ما يتصل مبسائل ادارة احلدود ,وال سيما كشف الشبكات االجرامية ,اليت
تزود املهاجرين غري الشرعيني أو االفراد الضالعني يف اجلرائم املنظمة بواثئق سفر مسروقة او مفقودة ,ويتيح
املشروع ألجهزة الشرطة عند النقاط احلدودية االسرتاتيجية الوصول مباشرة اىل قاعدة بياانت االنرتبول املتعلقة
بواثئق السفر املسروقة واملفقودة إلجراء تدقيقات آنية (. )51
 .3تتعاون املنظمة الدولية االنرتبول تعاوانً وثيقاً مع هيئات سياسة اخرى انشطة يف جمال مكافحة اهلجرة غري
الشرعية ,وهي اليورويول ,واملركز الدويل لتطوير سياسات اهلجرة واملنظمة الدولية للهجرة ,ومكتب االمم
املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية( ,)52وتقوم االمانة العامة لإلنرتبول بتحديد مناطق هتريب املهاجرين يف العامل
من خالل التقارير اليت تتلقاها من املكاتب املركزية الوطنية لإلنرتبول يف الدول االعضاء عن مناطق هتريب

املهاجرين اىل دوهلم ,وحتدد هذه التقارير أعداد االشخاص الذي مت ضبطهم وطريقة دخوهلم مواقع الدخول
وجنسيات املهاجرين ,وتساعد هذه املعلومات يف معرفة حركة نقل هؤالء املهاجرين واجتاهاهتم ,ومن مث يقوم
االنرتبول بتجميع هذه البياانت اخلاصة جبرائم هتريب املهاجرين اليت متت يف أي من الدول االعضاء يف
املنظمة(. )53
. 4عقدت الدورة األوىل من برانمج القدرات ملنع هتريب املهاجرين واهلجرة غري الشرعية يف جنوب شرق اسيا
يف كواالملبور(ماليزاي) ,يف مارس  ,2012وانقش أكثر من  20مشاركة من  7دول يف املنطقة املسائل املتعلقة
ابالجتاهات الوطنية واالقليمية ,وافضل املمارسات املتبعة للتحقيق يف هتريب املهاجرين ,والربط بني جرائم

( )51د .عمرو مسعود عبد العظيم ,املواجهة اجلنائية واالمنية جلرائم اهلجرة غري الشرعية ,دار النهضة العربية ,2016 ,القاهرة. 256 ,
( )52وليد قارة أمحد ,مكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود يف التشريع الدويل ,مصدر سابق ,ص . 389 -388
( )53د .حممد حممود فتحي احليوان ,جرائم اهلجرة غري الشرعية ,مصدر سابق ,ص . 246
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االجتار ابلبشر وجرائم اهلجرة غري الشرعية ,وستتيح دورة تدريب املدربني للمشاركني نقل اخلربات واملهارات
()54
املكتسبة اىل زمالئهم فور عودهتم اىل بلداهنم .
 .5يقوم اخلرباء واملستشارون والقانونيون التابعون لإلنرتبول الدويل يف حتليل املعلومات والبياانت للوصول اىل
نتائج عملية سليمة ,وتوضع ضمن قواعد البياانت الرئيسية اليت يتم تسجيلها على أجهزة احلاسب اآليل
للمنظمة ,حبيث تشكل جمموع هذه البياانت سجالً وثيقياً كامال عن اخطر اجملرمني يف العامل واخطر
التنظيمات االجرامية وطريقة وأسلوب تنفيذ جرائمهم ,وبث هذه املعلومات والبياانت اىل املكاتب املركزية
الوطنية للدول االعضاء يف االنرتبول بواسطة وسائل االتصال السريعة واملنظورة اليت تنقل املعلومات والصور
والبصمات اخلاصة ابجملرمني(. )55
وكما تعهد االنرتبول الدويل بتقدمي الدعم الكامل لكشف شبكات اجلرمية املنظمة الضالعة يف اهلجرة غري
الشرعية يف ظل تدفق قوارب املهاجرين غري الشرعيني عرب البحر االبيض املتوسط بشكل كبري من دول املغرب
العريب وعلى رأسها ليببا وتونس واجلزائر ,واليت اصبحت ممر للمهاجريني غري الشرعيني من جنسيات خمتلفة اىل
إيطاليا بواسطة قوارب املوت اليت تديرها شبكات منظمة مقابل امواال طائلة جتنيها من املهاجرين(. )56
وقد القى االنرتبول الدويل يف عام  2016القبض على  26شخصاً بتهمة املشاركة بتهريب املهاجرين يف دول
خمتلفة وذلك من خالل عمليات مشلت العشرات من الدول ,ونشر عرب املوقع االلكرتوين اخلاص ابإلنرتبول
صور ل  11شخصاً هبدف القبض عليهم وذلك يف إطار عملية البحث على املطلوبني بتهمة هتريب
املهاجرين ,وكما أعلنت املنظمة الدولية لإلنرتبول أن  2891مهاجراً غري شرعي ماتوا غرقا يف البحر االبيض
املتوسط منذ بداية عام  2016وحىت شهر حزيران من العام نفسة أثناء حماولتهم الوصول اىل أورواب عرب البحر
االبيض املتوسط(.)57
ومن خالل ذلك ,يتضح لنا دور االنرتبول الدويل يف جمال مكافحة اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري,
من خالل اجلهود الذي بذهلا يف أطار مكافحة هذه اجلرمية اال أن االمر يتطلب بذل الكثري من اجلهود من قبل
االنرتبول الدويل يف هذه اجملال وذلك من خالل وضع وسائل اتصال سريع بني الدول وختصيص منظومة
( )54د .عمرو مسعود عبد العظيم ,املواجهة اجلنائية واالمنية جلرائم اهلجرة غري الشرعية ,املصدر السابق ,ص . 258
( )55د .حممد حممود فتحي احليوان ,جرائم اهلجرة غري الشرعية ,مصدر سابق  ,ص . 247
( )56للمزيد ينظر الوقع االلكرتوين , https://www.elmihwar.com>index.php :مت زايرة املوقع بتاريخ . 2018/11/12
( )57للمزيد ينظر املوقع االلكرتوين , https://www.qudspress.com :مت زايرة املوقع بتاريخ . 2018/11/12
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خاصة ابهلجرة غري الشرعية وأيضاً ختصيص نشره دولة خاصة ملكافحة اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري
وهتريب املهاجرين ضمن النشرات الدولية اليت يصدرها االنرتبول الدويل كما هو احلال يف مكافحة اجلرمية
املنظمة عرب الوطنية .
الفرع الثاين
العقبات اليت تواجه االنرتبول الدويل يف مكافحة اهلجرة غري الشرعية عرب االقليم البحري

هناك بعض العقبات اليت تعرقل عمل االنرتبول الدويل يف جمال مكافحة ظاهرة اهلجرة غري الشرعية عرب

اإلقليم البحري(: )58
.1إ ُّن بعض الدول مل تسن تشريع خاص يكافح ويرم ظاهرة اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري .
 .2إ ُّن معظم املتاجرين ابملهاجرين غري الشرعيني مل يدون بياانت عنهم يف أجهزة احلاسب اآليل سواء يف الدول
املصدرة أو املستقبلة للمهاجرين غري الشرعيني ,وهذا يؤدي اىل صعوبة أصدار النشرات الدولية اليت تصدرها
املنظمة من اجل مالحقة املهربني.
 .3عدم وجود تقديرات وإحصائيات صحيحة عن رحالت اهلجرة غري الشرعية عرب البحار من قبل الدول
االعضاء يف املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية ,وكل ذلك يصعب بشكل كبري من عمل املراكز الوطنية ابلتحليل
والدراسة الختاذ االساليب املناسبة ملواجهة هذه الظاهرة .
 .4تعدد انشطة هتريب املهاجرين غ ري الشرعيني عرب البحر أبساليب إخفاء عن اعني السلطات والسيما مع
اتساع حدود الدول البحرية .
 .5ضعف رقابة الشرطة على احلدود الدولية ,وقله املقابل املادي الذي حيصلون عليه يف هذه االماكن ,ويؤدي
هذه االمر لقبول بعض رجال الشرطة للرشاوى من قبل املهربني .
 .6عدم ختصص مكافاة مالية من قبل اجلهات املختصة وذلك لتشجيع املواطنني على االبالغ عن عمليات
هتريب املهاجرين بشكل غري شرعي وشبكات املهربني مثل ابقي اجلرائم االخرى .
 .7عدم ابالغ الدول االعضاء يف االنرتبول الدويل عن عمليات هتريب املهاجرين بشكل غري مشروع وعن
رحالت اهلجرة غري الشرعية اليت تقع على ارضها ,وذلك لعدم اظهار الضعف يف قدرهتا االمنية يف التصدي
هلذا الظاهرة اخلطرية وعدم قدرهتا على الدفاع عن حدودها وابلتايل يعرضها اىل العقوابت اليت من املمكن ان
تفرض عليها.
( )58د.عمرو مسعود عبد العظيم ,املواجهة اجلنائية واألمنية جلرائم اهلجرة غري الشرعية ,مصدر سابق ,ص  ,254-253د .حممد حممود فتحي احليوان ,جرائم
اهلجرة غري الشرعية ,مصدر سابق ,ص . 244-242
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وبعد كل ما تقدم ذكره اعاله ,ميكن القول أبن لإلنرتبول الدويل دوراً يف مكافحة اهلجرة غري الشرعية اال أن
هذه الدور ضئيل بعض الشيء ,األمر الذي يتطلب تكثيف جهود االنرتبول الدويل يف هذا اجملال وابعتبار أن
ظاهرة اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري أصبحت ظاهرة عاملية يعاين منها اجملتمع الدويل أبسره اذ البد
من العمل على مكافحة هذه الظاهرة واحلد منها ,من خالل تعاون الدول مع االنرتبول الدويل فيما يتعلق
بتبادل املعلومات عن شبكات التهريب واملهربني وأعداد إحصائيات وبياانت أبعداد املهاجرين غري الشرعيني
من قبل الدول املصدرة واملستقبلة للمهاجرين غري الشرعيني وزايدة حرس السواحل على احلدود البحرية وغريها
من االجراءات االزمة ملكافحة ظاهرة اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري .
اخلامت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

وبعد أن انتهينا من موضوع دراستنا (جهود االنرتبول الدويل ملكافحة اهلجرة غري الشرعية عِرب اإلقليم البحري
) ,قد توصلنا جلملة من االستنتاجات واملقرتحات ,وهي :
أوالً :االستنتاجات
.1إ ُّن ظاهرة اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري ظاهرة عاملية موجودة يف مجيع دول العامل ,واليت تعين قيام
االفراد أو اجلماعات ابلتسلل اىل الدول من دون أن يكون حاملني جلنسية هذه الدول أو مرخصني ابلدخول
اليها ,عرب املنافذ احلدودية البحرية بشكل غري قانوين أو الدخول اىل هذه الدول عرب أحد منافذها الشرعية
ولكن بواثئق أو أتشريات مزورة .
 .2إ ُّن اهلجرة غري الشرعية ليست ظاهرة عادية وأمنا تعد جرمية من منظور بعض قانونني الداخلية ويعاقب كل
من يرتكب هذه اجلرمية مبوجب القانون الداخلي للدولة ,وكذلك يعاقب من يساعد على ارتكاب هذه اجلرمية
واليت تعرف جبرمية هتريب املهاجرين .
 .3إ ُّن املهاجرين غري الشرعيني يفضلون اهلجرة عرب احلدود البحرية على احلدود الربية أو اجلوية ,وذلك لسعة
البحار اهلائلة حلمولة السفن اليت حتمل أ عداد كبرية من املهاجرين غري الشرعيني ,وابإلضافة اىل أن احلدود
البحرية تكون بعيدة عن أعني السلطات ومن الصعب القاء القبض على املهاجرين غري الشرعيني وذلك
التساع مساحات البحار ويكون من الصعب السيطرة على البحار على مدار الساعة ,والقدرة على اهلروب
من حراس السواحل والوصول اىل اجلهة املقصودة أبقل اخلسائر.
 . 4وأن اهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم البحري ابعتبارها ظاهرة جديد إال إهنا يف الوقت نفسه تفرض نفسها
كمشكلة ذات أمهية كبرية ,تستدعي أن يكون هلا جماالً واسعاً يف البحث عن حلول ومعاجلة هلا ,وذلك ألهنا
متس سيادة الدول .
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 .5وتعد املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية(االنرتبول) من أقدم صور التعاون الدويل الشرطي يف مكافحة اجلرمية
املنظمة عرب الوطنية ,وتضم  188دولة عضو ,للمنظمة سبع مكاتب إقليمية ,ومكتب متثيلي لدى هيئة االمم
املتحدة يف نيويورك وآخر لدى االحتاد االورويب يف بروكسل ,ويوجد مكتب مركزي وطين يف كل دول االعضاء,
وتعترب من االجهزة التابعة ملنظمة االمم املتحدة واليت تعمل حتت رعايتها واشرافها .
 .6لإلنرتبول الدويل دور يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بشكل عام واهلجرة غري الشرعية عرب اإلقليم
البحري بشكل خاص من خالل جمموعة من االساليب والوسائل الذي أعتمدها االنرتبول الدويل يف جمال
مكافحة هذه الظاهرة .
اثنياً :املقرتحات

 .1ندعو مجيع الدول للتعاون مع االنرتبول الدويل من خالل تسهيل تبادل املعلومات اخلاصة ابملهاجرين غري
الشرعيني وشبكات التهريب واملهربني وكذلك أعداد إحصائيات وبياانت أبعداد املهاجرين غري الشرعيني من
قبل الدول املصدرة واملستقبلة للمهاجرين غري الشرعيني حىت تتمكن املنظمة الدولية لإلنرتبول إجناز مهمتها
بشكل أسرع .
 .2ندعو االنرتبول الدويل ,أن يكثف جهوده بشكل أكرب يف إطار مكافحة اهلجرة غري الشرعية وجرمية هتريب
املهاجرين غري الشرعيني أسوه مبكافحة اجلرائم االخرى كمكافحة جرائم املخدرات وجرائم االرهاب وجرائم
هتريب االسلحة وجرائم غسيل األموال .
 .3نقرتح على االنرتبول الدويل إن خيصص نشرة دولية ملكافحة هتريب املهاجرين غري الشرعيني ,ضمن
النشرات الدولية الذي يصدرها االنرتبول الدويل لضبط اجملرمني اهلاربني من العدالة .
 . 4كما نوصي االنرتبول الدويل أن ينص على اختصاصاته بنصوص صرحية يف القانون االساسي للمنظمة
الدولية(االنرتبول) وذلك عند الرجوع للقانون االساسي لإلنرتبول الدويل مل جند أي مادة من مواده تتناول
اختصاصات وصالحيات االنرتبول الدويل .
املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر
أوالً :معاجم اللغة العربية

.1القران الكرمي

 .2مجال الدين أبن منظور االنصاري ,لسان العرب ,اجلزء اخلامس ,دار الكتب العلمية ,الطبعة االوىل. 2003 ,
 .3حممد مرتضى احلسيين الزبيدي ,اتج العروس ,اجلزء الرابع عشر ,مطبعة حكومة الكويت ,الطبعة الثانية.1974 ,
 .4حممد بن ايب بكر بن عبد القادر الرازي ,خمتار الصحاح ,دار الرسالة ,الكويت. 1982 ,
 .5د .نصار سيد امحد ,د .مصطفى حممد ,حممد درويش ,أمين عبدهللا ,املعجم الوسيط ,دار احياء الرتاث العريب ,الطبعة
االوىل ,2008 ,بريوت .
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اثنياً :الكتب

.1د .خليل حسني ,موسوعة املنظمات االقليمية والقارية ,اجلزء الثاين ,منشورات احلليب احلقوقية ,الطبعة االوىل,2013 ,
بريوت .
 .2د.راتول حممد ,زاين موسى مسعود ,هجرة الكفاءات العلمية (هجرة غري شرعية من املنظور االقتصادي ابلتطبيق على
بعض دول املغرب العريب) ,ابن الندمي للنشر والتوزيع ,الطبعة االوىل ,2014 ,اجلزائر .
 .3د .زروق العريب ,ظاهرة اهلجرة غري الشرعية انعكاساهتا وآليات املواجهة ,ابن الندمي للنشر والتوزيع ,الطبعة االوىل,
 ,2014اجلزائر.
 .4د .عباسة درابل صورية ,اهلجرة غري الشرعية والتعاون الدويل ,ابن الندمي للنشر والتوزيع ,الطبعة االوىل ,2014 ,اجلزائر .
 .5د .عثمان احلسن حممد نور ,د .ايسر عوض الكرمي ,اهلجرة غري الشرعية واجلرمية ,مركز الدراسات والبحوث,2008 ,
الرايض .
 .6د .عمرو مسعود عبد العظيم ,املواجهة اجلنائية واالمنية جلرائم اهلجرة غري الشرعية ,دار النهضة العربية ,2016 ,القاهرة .
 .7فايزة بركان ,اليات التصدي للهجرة غري الشرعية ,دار الفكر والقانون ,الطبعة االوىل ,2016 ,مصر .
 .8د .حممود مدين عبد الرمحن ,النظام القانوين للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية(االنرتبول) يف جمال تسليم اجملرمني ,املصرية
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 .10د .حممد حممود فتحي احليوان ,جرائم اهلجرة غري الشرعية ,املصرية للنشر والتوزيع ,2017 ,القاهرة .
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