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:ملخص
جلىم الػالكاث ألاوسومخىظىُت غلى مبادب الذًملشاوُت واخترام خلىق ؤلاوعان والحشٍاث ألاظاظُت وظُادة
 وهى ما ًمثل، بدُث جدظى خلىق ؤلاوعان داةما باألولىٍت في العُاظت الخاسحُت للذوٌ اإلاخىظىُت،اللاهىن
، أمىُت، غحر أهه وبظهىس مخغـحراث دولُت وئكلُ ـمُت (ظُاظُت،الهذف ألاظمى مً سب ـي غالكاث أوسو مخىظىُت
ٌ وبخاـت في مجا،ئلخ) أز ـ ـشث و بؽيل هبحر ومباؼش في حغُحر مىحى ومعاس الػالكاث ألاوسومخىظىُت...اكخفادًت
.خماًت خلىق ؤلاوعان في ظل جفاغذ كمُت الهجشة في اإلاىىلت
. خلىق ؤلاوعان؛ الػالكاث ألاوسومخىظىُت؛ الاجداد ألاوسوبي؛ اإلاىىلت اإلاخىظىُت؛الهجشة:الكلماث اإلافخاحيت
Abstract:
The Euro-Mediterranean relations are based on the principles of democracy, respect
for human rights, fundamental freedoms and the rule of law, so that human rights
always have priority in the foreign policy of Mediterranean countries, which
represents the supreme goal of linking Euro-Mediterranean relations, however, and
with the emergence of international and regional (political) changes , Security,
economic ... etc) have significantly and directly affected the change of course and
course of Euro-Mediterranean relations, especially in the field of human rights
protection in light of the escalation of the issue of immigration in the region.
Keywords: Human rights; Euro-Mediterranean relations; European Union;
Mediterranean region; immigration.
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ملذمت:
حػخبر كماًا خلىق ؤلاوعان مً أبشص اللماًا اإلاػاـشة في ئواس الػالكاث ألاوسومخىظىُت ،التي
جدظى باهخمام هبحر مً وشف دوٌ اإلاىىلت ،والتي حػمل بجذ لذغم خماًت وجشكُت خلىق ؤلاوعان ،وفي هزا
ؤلاواس هجذ أن دوٌ الاجداد ألاوسوبي كذ خللذ الىثحر مما جىمذ ئلُه غىغ دوٌ المفت الجىىبُت ،مً ئسظاء
أظغ جىمُت اكخفادًت واحخماغُت ،وئسظاء ظُاظاث الاظخلشاس في خىك اإلاخىظي.
وتهذف دساظدىا هزه ئلى جبُان مياهت خلىق ؤلاوعان في ئواس الػالكاث ألاوسومخىظىُت ،ومذي
اخترامها مً خالٌ الػالكاث الثىاةُت أو اإلاخػذدة في ئواس الؽشاهت ،وهى ما ًلىدها ئلى وشح ؤلاؼيالُت الخالُت :إلى
أي مذي تهذف العالكاث ألاورومخىسطيت إلى العمل على حماًت وجركيت حلىق ؤلاوسان في ظل اإلاخغيراث
الذوليت وؤلاكليميت في اإلاىطلت ،الهجرة همىرجا؟ وهاحابت مإكخت لهزه ؤلاؼيالُت اإلاىشوخت ،كمىا بىلؼ
فشلُاث الذساظت الخالُت:
 -1حعخبر حلىق ؤلاوسان في إطار العالكاث ألاورومخىسطيت مطيت ألهذاف غير جلك اإلاعلىت.
 -2حعذد الخصىصياث العلائذًت والثلافيت والذًييت لذول اإلاىطلت ًفرض ازدواجيت في معاًير
حلىق ؤلاوسان في ظل مخغيراث دوليت وإكليميت مؤجرة في مسار ألاحذاث باإلاىطلت.
 -3حعذ الهجرة هاجسا أمىيا باليسبت لذول اإلاىطلت ًجب مكافحخه في ظل احترام حلىق
اإلاهاجرًٍ ومعاملتهم بشكل الئم.
وختى هخمىً مً الخػمم في هزه الذساظت ،جم الاغخماد بؽيل أظاس ي غلى اإلاىهج الىـفي
الاظخلفاتي لألخذار الجاسٍت باإلاىىلت ،كفذ الىـىٌ ئلى هخاةج الذساظت الخالُت ،مً خالٌ اخخباس مذي صحت
فشلُاث الذساظت اإلابِىت أدهاه مً غذمها:
 في الػالكاث ألاوسومخىظىُت ًخم داةما الترهحز بؽيل أظاس ي وهبحر غلى مذي اخترام خلىق ؤلاوعان. الخػذد الثلافي والذًني الزي جخمحز به دوٌ اإلاىىلت ًدىٌ دون الىـىٌ ئلى ئمياهُت بىاء وعم مخىظىي مىخذلحلىق ؤلاوعان.
 جضاًذ وجحرة الهجشة غحر الؽشغُت باإلاىىلت مً الجىىب هدى الؽماٌ ًفشك لشوسة الػمل اإلاؽترن إلًجاد خلؼامل لهزه اإلاػملت في ظل الاخخالف الػلاةذي والثلافي للمهاحشًٍ.
ظىػالج ئؼيالُت هزا اإلالاٌ مً خالٌ جلعُم الذساظت ئلى اإلاداوس الخالُت:
 -1مكاهت حلىق ؤلاوسان في السياست الخارجيت ألاوروبيت.
 -2اوعكاساث اإلاخغيراث الذوليت وؤلاكليميت على حلىق ؤلاوسان في العالكاث ألاورومخىسطيت.
 -3الهجرة في حىض اإلاخىسط بين آلياث اإلاكافحت وحماًت حلىق ؤلاوسان.
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 .1حلىق ؤلاوسان في ميزان السياست الخارجيت ألاوروبيت:
للذ غمل الاجداد ألاوسوبي في البذاًت غلى جلذًم اإلاعاغذاث التي مً ؼأنها ئخذار جىمُت ؼاملت
لذي دوٌ المفت الجىـ ـىبُت ،دون ألاخز في الحعبان باالغخباساث العُاظُت واخترام خلىق ؤلاوعان
والذًملشاوُت .ووان اإلاجخمؼ ألاوسوبي ٌػخلذ بأن الخلذم الاكخفادي والفىاعي ًمىً جدلُله بىاظىت اإلاعاغذة
مً أحل جدلُم الخىمُت غبر اإلاؽشوغاث الفشدًت (خىس  ،2009ؿ ،)11 .ومؼ نهاًت اللشن اإلااض ي ،بذأ الاجداد
ألاوسوبي ًىلي أهمُت لحلىق ؤلاوعان في ظُاظاجه الػامت للخىمُت ،وهى ما جم رهشه في مزهشة اإلافىلُت ألاوسوبُت
ئلى اإلاجلغ والبرإلاان ألاوسوبُحن ،بخفىؿ خلىق ؤلاوعان وظُاظت الخػاون في الخىمُت ،لُخم بػذها مباؼشة
وبففت سظمُت ئدخاٌ اغخباساث خلىق ؤلاوعان والذًملشاوُت مؼ لشوسة وحىب اخترامها مً كبل الذوٌ
اإلاعخلبلت للمعاغذاث( .خىس  ،2009ؿ)12 .
أ .حلىق ؤلاوسان في السياست اإلاخىسطيت لالجحاد ألاوروبي:
ًلىم الاجداد ألاوسوبي غلى مبادب الحشٍت والذًملشاوُت واخترام خلىق ؤلاوعان والحشٍاث ألاظاظُت
وظُادة اللاهىن( .اإلاادة  6مً مػاهذة الاجداد ألاوسوبي)
ئن اخترام وحػضٍض خلىق ؤلاوعان ،هى أخذ مػاًحر اهممام الذوٌ اإلاششحت لالهممام ،وأخذ ألاهذاف
ألاظاظُت (اإلاـادة  11مً مػاهذة الاجداد ألاوسوبي) للعُاظت الخاسحُت وألامىُت اإلاؽـترهت لالجداد ألاوسوبي .وٍلذم
الاجداد ألاوسوبي هفعه غلى العاخت الذولُت هىُان خامل للُم العالم والذًملشاوُت ،ودولت اللاهىن واخترام
خلىق ؤلاوعان.) https://bit.ly/2TXkBbH( .
فاالجداد ألاوسوبي ًإمً بأن حػضٍض خماًت خلىق ؤلاوعان في الػالم ،ؼغل ؼاغل للمجخمؼ الذولي
والاجداد ألاوسوبي ملتزم بمىحب مػاهذاجه بخػضٍض خلىق ؤلاوعان والذًملشاوُت والخىمُت
( ،)https://bit.ly/3937SZcهما جدُذ اجفاكُاث الخػاون والؽشاهت مؼ الذوٌ ألاخشي ،وخاـت دوٌ حىىب
اإلاخىظي فشـا إلحشاء خىاساث مىخظمت وجلذًم معاغذاث ودغم مالي للعُاظاث وألاوؽىت اإلاخفلت بدلىق
ؤلاوعان)https://bit.ly/3937SZc( .
والحلُلـ ـت أن ظُاظت خلىق ؤلاوعان ألاوسوبُت هدى دوٌ خىك اإلاخىظي هي غحر جلً اإلاػلىت .خُث
أزبدذ خيىماث الاجداد ألاوسوبي جشددها ئصاء معاغذة اإلاهاحشًٍ حشاء ألاولاع العُاظُت والاحخماغُت
والاكخفادًت التي جمش بها هزه الذوٌ ،ألامش الزي أدي بهزه الحيىماث ئلى الخػشك لحشٍت الخىلل داخل الاجداد
ألاوسوبي ،وهى أخذ اإلابادب اإلادىسٍت التي ًلىم غليها الاجداد)https://bit.ly/38ZYDcl( .
وفي هزا ؤلاواس ،جمىلؼ آلالُت اإلاالُت لالجداد ألاوسوبي بأهمُت بالغت ،مً أحل حصجُؼ الذًملشاوُت
والحلىق ؤلاوعاهُت في الػالم (آلاليت ألاوروبيت للذًملراطيت وحلىق ؤلاوسان) ،والتي تهذف لذغم جىفُز
ألاولىٍاث العُاظُت لالجداد ألاوسوبي ،مً خالٌ دغم مىظماث اإلاجخمؼ اإلاذوي واإلاىظماث الذولُت لحلىق
ؤلاوعان .هزا الذوس جلىم به ووالت الاجداد ألاوسوبي لححلىق ألاظاظُت ،وجخمدىس مهمتها في جلذًم اإلاعاغذة
للمإظعاث ألاوسوبُت والعلىاث الىوىُت ،وجىبُم اللاهىن الاجدادي ،واكتراح اإلابادساث اإلاىاظبت.
()https://bit.ly/2TXkBbH
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ولماها لحماًت خلىق ؤلاوعان في اإلاىىلت اإلاخىظىُت غامت و اللاسة ألاوسبُت خاـت ،جم غلذ مإجمش
هلعىيي في  30حىٍلُت ئلى  1أوث  ،1975وخذدث فيها مىلىغاث اإلاإجمش وأظلىب غمله .وأكش اإلاإجمش ما غشف
بىجيلت هلسىكي ( )https://bit.ly/2Xk8mY7التي جممىذ هلاوا سةِعت منها:
ً
 -1خذدث الىزُلت اإلابادب الخالُت أظاظا إلكامت غالكاث حذًذة في اللاسة ألاوسبُت وهي :اإلاعاواة في العُادة
واخترام خلىق العُادة الىوىُت ليل دولت ،وخفاهت خذودها ووخذة أساليها وظالمتها ،وخل الخالفاث بالىشق
العلمُت وغذم اظخخذام اللىة ،وغذم الخذخل في الؽإون الذاخلُت للذوٌ ،واخترام خلىق ؤلاوعان والحشٍاث
ألاظاظُت ،واإلاعاواة بحن الذوٌ وخم الؽػىب في جلشٍش مفحرها ،وجىفُز الالتزاماث والخػهذاث الذولُت بما
ًيسجم مؼ مُثاق ألامم اإلاخدذة وأخيام اللاهىن الذولي .
 -2أؼاسث الىزُلت ئلى لشوسة الشبي بحن ألامً العُاس ي والػعىشي ،وبحن أمً ول دوٌ اللاسة ألاوسبُت ،والشبي
بحن أمً اللاسة ألاوسبُت وألامً الػالمي وأمً مىىلت البدش اإلاخىظي ،باجباع اإلافاولاث وىظُلت ظلمُت لدعىٍت
الخالفاث بحن الذوٌ وجبادٌ وحهاث الىظش .
 -4أهذث الىزُلت لشوسة كُام ألامً والخػاون ألاوسبُحن غلى كاغذة واظػت مً الخػاون اإلاخػذد الجىاهب بحن
الذوٌ اإلاؽاسهت في اإلاإجمش ،مثل الخػاون الاكخفادي والػلمي والخلني والخجاسي والفىاعي.
 -6جممىذ الىزُلت لشوسة جمخحن الشوابي في الحاالث ؤلاوعاهُت ،هشوابي الاجفاٌ بحن ؼػىب اللاسة بما فيها
ألاظش اإلاىصغت في أهثر مً دولت ،وئغادة ججمُؼ ألاظش اإلاخباغذة.
وفي هزا اإلاجاٌ داةما ،أوضح اإلاشـذ ألاوسومخىظىي لحلىق ؤلاوعان بأن ئكشاس مُثاق ألامم اإلاخدذة
خىٌ الهجشة (ٌ ،)https://bit.ly/2MjhLsCػخبر خىىة ئلى ألامام لحفظ خلىق اإلاهاحشًٍ والحذ مً
اظخجزاف ألاسواح في سخلت الهجشة ،وجخفُف الفػىباث أمام اإلاهاحشًٍ في مجاالث الػمل والاهذماج.
خُث ـشخذ ظاسة بشٍدؽِذ سةِعت اإلاشـذ "ئن وحىد مىاد في اإلاُثاق جلض ي باحشاء جلُُم للماًا
ً
غذال ،وغذم حىاص اغخلاٌ واخخجاص اإلاهاحشًٍ ئال بدعب اللاهىن أمش ًذغى للخفاؤٌ
اإلاهاحشًٍ بؽيل أفمل وأهثر
ً
في سفؼ هفاءة الػذالت في الخػاوي مؼ ملف الهجشة غاإلاُا".
وهى ما اهخهى ئلُه ؤلاغالن الخخامي للمإجمش الىصاسي بؽأن غملُت بشؼلىهت لإلجداد مً أحل اإلاخىظي
اإلاىػلذ في مشظُلُا في الفترة ما بحن  3و  4هىفمبر  ،2008خُث كام الىصساء باإلؼاسة ئلى "خخمُت أن جيىن معألت
ً
الهجشة حضءا ال ًخجضأ مً الؽشاهت ؤلاكلُمُت " ،وكذ ؼذدوا خىٌ هزا الفذد غلى"جىىٍش ئداسة الهجشة اللاهىهُت في
مفححت حمُؼ ألاوشاف ،وميافدت الهجشة غحر الؽشغُت وجأظِغ سوابي بحن الهجشة والخىمُت حػذ كماًا راث
اهخمام مؽترن" ،جىفُزا إلاممىن الاجفاكُت الذولُت لحماًت خلىق حمُؼ الػماٌ اإلاهاحشًٍ و الحجىت اإلاػىُت
باالجفاكُت إلافىلُت ألامم اإلاخدذة العامُت لحلىق ؤلاوعان –بدىم اهخشاوها و مفادكتها غليها -التي ًمىذ الجضء
الثالث منها خاـت اإلاىاد مً  8ئلى  35مجمىغت واظػت وعبُا مً الحلىق لجمُؼ الػماٌ اإلاهاحشًٍ و أفشاد
أظشهم والػذًذ مً هزه اإلاىاد ًبحن هُف جىىبم غلى الػماٌ اإلاهاحشًٍ الحلىق اإلاىفىؿ غليها في الػهذ الذولي
الخاؿ بالحلىق العُاظُت و اإلاذهُت وهزا الػهذ الذولي الخاؿ بالحلىق الاكخفادًت و الاحخماغُت وغحرهما مً
اإلاػاهذاث ألاظاظُت لحلىق ؤلاوعان( .الاجفاكُت الذولُت لحماًت حمُؼ الػماٌ اإلاهاحشًٍ و الحجىت اإلاػىُت
باالجفاكُت إلافىلُت ألامم اإلاخدذة العامُت لحلىق ؤلاوعان ،صحُفت وكاةم سكم  ،24ؿ)7 .
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ب .أهميت حلىق ؤلاوسان في جحليم الاسخلرار في اإلاخىسط:
جىدس ي مىىلت خىك اإلاخىظـ ـي أهمُت حُى ظُاظُت هبحرة ،وىنها ملخلى الحماساث والثلافاث (خىس
 ،2009ؿ ،)18 .وهي مً أهثر اإلاىاوم جىجشا في الػالم ،الخخىائها جىاكماث حمت ،مً بُنها ؼماٌ غني دًملشاوي
وحىىب فلحر مخخلفٌ ،ؽيل مفذسا إلاخخلف التهذًذاث ألامىُت ،وهى ما دفؼ بذوٌ الؽماٌ ألاخز في الحعبان
بمشوسة الخخفُف مً خذة هزه الخىجشاث لخدلُم ألامً والاظخلشاس والذًملشاوُت واخترام خلىق ؤلاوعان.
وحؽيل مىىلت خىك اإلاخىظي تهذًذا مباؼشا لذوٌ المفت الؽمالُت .خُث حػذ دوٌ حىىبه ظىكا
غاإلاُت إلاخخلف ألاظححت خىالي  % 50مً ججاسة ألاظححت الذولُت( .الذحاوي  ،1994ؿ ،)76 .وهى ما أزش بؽيل
مباؼش غلى معاس الخىمُت فيها ،ومىه اهتهان مبادب خلىق ؤلاوعان بؽيل هلي(LAMLOUM 2003, P. 130) .
للذ دفؼ اهدؽاس الخىشف الذًني ،والحشواث ؤلاسهابُت ،وجضاًذ مىحاث الهجشة غحر الؽشغُت مً
الجىىب ئلى الؽماٌ ،بذوٌ اإلاخىظي ئلى غلذ للاءاث حؽاوسٍت ،مً أحل أمً واظخلشاس اإلاىىلت ،فالذوٌ
ألاوسوبُت جذسن جمام ؤلادسان أن أمنها مشجبي بأمً واظخلشاس دوٌ الجىىب ،وغليها ئغادة الىظش في وبُػت
الػالكاث فُما بُنها ،ودغىتها ئلى لشوسة اخترام خلىق ؤلاوعان وجشظُخ كُم الذًملشاوُت(Inmaculada, .
)2015, p.2
وبخىــىس مفهىم ألامً ،الزي حػذاه لِؽمل فىاغل أخشي أهثر فاغلُت ،والتي حؽيل تهذًذا مباؼشا
ألمً الذوٌ .وهى ما أحبر دوٌ الؽماٌ اإلاخىظىي الػمل حماغُا غلى خل مخخلف اإلاؽاول التي جىاحهه ـا اإلاىىلت
لخدلُم ألامً اإلاؽترن فيها ،مً خالٌ خماًت خلىق ؤلاوعان ،وهى غامل مؽترن بحن دوٌ اإلاىىلت ،فاألوسوبُىن
مثال جضاًذ ؼػىسهم ووغيهم بأن أمنهم مشجبي بأمً واظخلشاس اإلاخىظي ،ومىه لشوسة اللُام باـالخاث ظُاظُت
والذفاع غً خلىق ؤلاوعان ودغم ؤلاـالح الاكخفادي ودغم الخىمُت(.ئدًل  ،2004ؿ)60 .
وبلُام الاجداد ألاوسوبي بمم بشهامج ميـ ـ ـذا  MIDAللذًملشاوُت ئلى اإلابادسة ألاوسوبُت للذًملشاوُت
وخلىق ؤلاوعان كذ ًيىن خىىة مهمت،ئال أهه أزاس اغتراك الجهاث الشظمُت في الذوٌ اإلاعخلبلت للمعاغذاث ،ألهه
ً
ظُػني الػمل مباؼشة مؼ اإلاىظماث غحر الحيىمُت واإلاىظماث ألاخشي بذال مً الخػامل مؼ الحيىماث( .أًان
وحؽ ـاسلض  ،2002ؿ ،)27 .ومىه جم جدذًذ ؼشوه الاظخفادة مً هزا الـبرهامج ،خُث أن الؽشواء اإلاإهلحن هم
اإلاىظماث ؤلاكلُمُت والذولُت واإلاىظماث غـ ـ ـحر الحيىمُت وؤلاداساث والىواالث الػامت الىوىُت وؤلاكلُمُت واإلادلُت.
)(Khémais et Stainier 2000, p. 123

 .2اوعكاساث اإلاخغيراث الذوليت وؤلاكليميت على حلىق ؤلاوسان في العالكاث ألاورومخىسطيت:
لىاإلاا ؼهذث مىىلت اإلاخىظي ـشاغاث وجىجشاث أمىُت ؼذًذة ،ألامش الزي واهذ له جذاغُاث حمت
غلى اإلاىىلت بشمتها ،ووان الهاحغ ألامني هى اإلادشن والذافؼ ألاظاس ي لالجداد ألاوسوبي لىلؼ اظتراجُجُاث
والذخىٌ في ؼشاهت مؼ الذوٌ اإلاجاوسة.
أ .اإلاخغيراث السياسيت وألامىيت:
مؼ بذاًت ألالفُت الثالثت ،وان مً اإلاأمىٌ أن ًخػضص ول مً ألامً والاظخلشاس في خىك اإلاخىظي ،وأن
جزهب الؽشاهت ألاوسومخىظىُت بػُذا في جدلُم أهذافها اإلاػلىت في ئغالن بشؼلىهت واجفاكُاث الؽشاهت الثىاةُت.
اإلاجلت الجسائرٍت لألمً والخىميت
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غحر أن اإلاخغحراث الذولُت وؤلاكلُمُت دفػذ دوٌ اإلاخىظي ئلى ئغادة الىظش في الؽشاهت اإلاخىظىُت ،وئغادة جدذًذ
أولىٍاتها( .خىس  ،2009ؿ)45 .
واإلاالخظ لىلؼ خلىق ؤلاوعان في أوسوباً ،جذ أنها جمش بمشخلت ـػبـت ،هظشا لـ ــبروص جىحهاث ملللت
في هزا الؽأن ،واهدعاس الحشٍاث اإلاذهُت في سدود فػل الذوٌ غلى الهجماث ؤلاسهابُت( .لىشٍني  ،2002ؿ)40.
هزلً الىلاػ الذاةش خىٌ ولؼ اإلاهاحشًٍ غحر الؽشغُحن في أوسوبا ،وهزلً ـػىد ألاخضاب الؽػبىٍت اإلاخىشفت
وجأزحرها العلبي غلى العُاظاث الػامت ،ئلافت ئلى جشاحؼ فػالُت مإظعاث خلىق ؤلاوعان الخللُذًت ،وفي الخالي
ؼشح مخخفش لخأزحر مخخلف التهذًذاث غلى هزا اإلالف.
أ 1-مكافحت ؤلارهاب والخعذي على حلىق ؤلاوسان:
ئن الػىف ؤلاسهابي في أوسوبا لِغ باألمش الجذًذ ،هما أن اهتهاواث خلىق ؤلاوعان أزىاء ميافدت
ؤلاسهاب لِعذ باألمش الجذًذ هزلً ،لىً هجماث  11ظبخمبر  2001وما جالها مً هجماث في الػذًذ مً اإلاذن
ألاوسوبُت فخدذ اإلاجاٌ أمام سدود فػل غىُفت في أوسوبا ،أدث ئلى ألشاس معخذامت لحلذ بلمُت خلىق
ؤلاوعان( .البىادي  ،2006ؿ.)51 .
ً
ُ
وفي هزا العُاق ،هثحرا ما أبذث الحيىماث ألاوسوبُت اظخػذادا لىلن الحظش الػالمي اإلاىلم غلى
ً
الخػزًب ،فػشلذ اإلاؽخبهحن باإلسهاب الهتهاواث غىُفت ،هما اظخخذمذ هزه الحيىماث زماس الخػزًب داخلُا
خُث خشمذ اإلاؽخبهحن بأغماٌ ئسهابُت مً الحلىق اإلامىىخت لغحرهم مً اإلاتهمحن بجشاةم أخشي.
()https://bit.ly/38ZYDcl

فلذ ظػذ خيىماث الاجداد ألاوسوبي ،ئلى بىاء مىهج حذًذ جيىن فُه خلىق ؤلاوعان زاهُا بػذ
ألامً ،هما صغم سةِغ الىصساء البرًىاوي ألاظبم جىوي بلير بػذ هجماث لىذن الاهخداسٍت في جىٍليت " 2005كىاعذ
اللعبت جخغير" .بِىما جدىٌ كلم اإلاىاوىحن مً ؤلاسهاب ئلى الللم غلى فشؿ الػمل والخذماث الاحخماغُت ،خُث
ؼً سحاٌ العُاظت ألاوسوبُىن خمالث مخػذدة غلى خلىق ؤلاوعان الػاإلاُت في ظُاق ميافدت ؤلاسهاب ،واحعم
ً
اإلاعاس ألاوٌ للهجىم اللىٌ بأن مؽدبهي ؤلاسهاب ٌعخدلىن خلىكا أكل مً آلاخشًٍ ،في خحن احعم الثاوي بأن
أوسوبا لها أن جىاٌ ألامً أو خلىق ؤلاوعان ،لىً لِغ الازىحن ،أما الثالث فهى أن خلىق ؤلاوعان لػبت فيها
الخاظش والشابذ ،مً زم فال ًمىً جأمحن خلىق ألاغلبُت ئال بالخطحُت بدلىق ألاكلُت اإلاؽخبهت باإلسهاب.
()https://bit.ly/38ZYDcl

أ 2-مكاهت اإلاهاجرًٍ وألاكلياث:
ّ
للذ جشهض الىلاػ خىٌ ظُاظاث الاظخجابت غلى اإلاخاوف بؽأن جأزحر الهجشة غلى ألامً والهىٍت في أوسبا
وجضاًذ الخأًُذ لألخضاب الؽػبىٍت همىفاث هشاهُت لألحاهب ،وهفذ ظُاظاث الاجداد ألاوسوبي في اإلالام ألاوٌ غلى
مىؼ جىافذ الالحئحن وجفذًش اإلاعإولُت غً والبي الحجىء والالحئحن ئلى مىاوم أخشي .ألامش الزي أدي ئلى غذم جلبل
اإلاهاحشًٍ وألاكلُاث في أوسوبا ،وهىان بُاهاث اظخىالغاث سأي لػام ُ ،2010جظهش أن ألاغلبُت في غذًذ دوٌ
الاجداد ألاوسوبي جشي :أن في أوسوبا مهاحشًٍ هثحرًً ،وأهثرهم معلمى أوسوبا.
وحؽحر ئخفاةُاث ئلى أن  % 85مً الزًً وـلىا ئلى أوسوبا غً وشٍم البدش هم مً أهبر  10دوٌ
ّ
ّ
مفذسة لالحئحن في الػالم ،بما فيها ظىسٍا وأفغاوعخان والػشاق وئسٍترًا خعب مفىلُت الالحئحن ،هما ؼيل
اإلاجلت الجسائرٍت لألمً والخىميت
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الىافذون مً هُجحرًا وباهعخان وغامبُا وظاخل الػاج وغُيُا وعبت  % 21مً الىافذًً الجذد ،واسجفػذ وعبت
ألاوفاٌ غحر اإلاصحىبحن ببالغحن غً مثُلتها في العىىاث العابلت)https://bit.ly/2vy2Mqb( .
أ 3-الخطرف الشعبىي:
للذ خلف ـػىد ألاخضاب الؽػبىٍت اإلاخىشفت ،وهجاخها اإلاتزاًذ في ـىادًم الاهخخاب في ؼتى أهداء
ً
اللاسة ،أزشا غمُلا غلى العُاظت بؽيل غام ،خُث أـبدذ ألاخضاب الؽػبىٍت اإلاخىشفت حضءا مً الخدالف
الحاهم (هما في ئًىالُا أو ظىَعشا) ،أو جذغم بؽيل سظمي خيىماث ألاكلُاث (هما في هىلىذا) ،فاألخضاب
الىظىُت سدث غلى جـضاًذ الثلل الاهخخابي لألخضاب اإلاخىشفت بىشق بػُذة ول البػذ غً اخترام خلىق ؤلاوعان
وهى الحاٌ هفعه في أوسوبا الغشبُت .وولػذ ألاخضاب اإلاخىشفت اإلاعلمحن وتهذًذهم اإلاضغىم للثلافت ألاوسوبُت في
ً
الفذاسة ،مثل الشابىت الؽمالُت ؤلاًىالُت سهضث هزه ألاخضاب أًما غلى مجخمػاث اإلاهاحشًٍ بؽيل غام.
()https://bit.ly/38ZYDcl

وبتزاًذ غمب الىاخبحن مً ئحشاءاث الخلؽف وصٍادة مػذالث البىالت ،فهىان خىش أهبر أن ججزب
ً
ً
هزه الشظاةل اإلاخىشفت دغما أهبر .لىً بذال مً مىاحهت الخىشف الؽػبىي ،سدث ألاخضاب الىظىُت بعُاظاث
ً
غلذ الخدالفاث الحاهمت ،وجبيذ وسخا مخففت مً هفغ العُاظاث اإلاخىشفت ،بدالت مً الؽلل والفمذ.
()https://bit.ly/38ZYDcl

ئن جىامي ألاخضاب اإلاخىشفت ٌػذ جدذ خلُلي لحلىق ؤلاوعان في أوسوبا ،مً ؼأهه أن ٌػشك
العُاظاث التي ًخخلف خىلها الىاخبىن لحخىش ،وَػضص مً فىشة أن خلىق ألاغلبُت لً ُجفان ئال بدىدُت خلىق
ً
ً
ألاكلُاث حاهبا ،مما ًىللىا خىىاث أخشي بػُذا غً غاإلاُت خلىق ؤلاوعان ،هما أن هزه ألافياس جمىذ الؽشغُت
للعُاظاث اإلاعِئت بحجج "الالتزام بالذًملشاوُت".
ب .جىسيع الاجحاد ألاوربي وسياست الجىار:
للذ فؽلذ اإلالـ ـاسباث ألامىُت ألاوسوبُت في مجابهت مخخلف التهذًذاث التي غشفتها اإلاىىلت مً هجشة
وجىشف وئسهاب...ئلخ ،فمعاس بشؼلىهت لم ًدترم خشٍت جىلل ألاشخاؿ جم اظدبػادها ،باإللافت ئلى غذم ئغىاء
أهمُت إلدماج اإلاهاحشًٍ في دوٌ الاظخلباٌ الىثحر ،وهى ما ٌػني أن الاجداد ألاوسبي لم ٌعخػذ بػذ لالظخجابت
إلالترخاث الؽشواء اإلاخىظىُحن بخلىحن خلىق اإلاهاحشًٍ في مُثاق للهجشة ،ومؼ رلً ًبلى هذف الؽشاهت
ألاوسومخىظىُت في ئواس الػالكاث الثىاةُت أو اإلاخػذدة ألاوشاف في مىاحهت الهجشة بػُذ اإلاىاٌ أمام الىلب ألاوسبي
غلى الُذ الػاملت ،(Euromesco Report, 2005, https://bit.ly/2QjChvz) .ألامش الزي دفؼ بذوٌ
الاجداد ئلى جبني ظُاظت الجىاس ألاوسبُت ،التي كذ جذفؼ باججاه خل إلاؽيلت الهجشة ،خاـت وأنها جخممً خشٍت مشوس
ألاشخاؿ ،ومجابهت مخخلف خشواث الخىشف وؤلاسهاب ،ومخخلف التهذًذاث التي أزشث مباؼشة غلى خلىق
ؤلاوعان في اإلاىىلت.
ّ
ّ
اإلاخىظي
وحػذ ظُاظت الجىاس ألاوسوبي آلُت زىاةُت ،جىظم غالكت الاجداد ألاوسوبي مؼ ؼشق وحىىب
فلذ أـبدذ هزه العُاظت الىظُلت الشةِعُت للعُاظت الخاسحُت اإلاىحهت لإلحشاءاث الخاسحُت ،التي ًخخزها
الاجداد ألاوسوبي خُاٌ البلذان اإلاجاوسة له ،وجلىم ظُاظت الجىاس ألاوسوبي لحجىىب غلى اجفاكُاث ؼشاهت ملضمت
كاهىها ،خُث حشي الاجفاق جبادلُا غلى أولىٍاث خاـت :الاظخلشاس وألامً ،الخىمُت الاكخفادًت وئداسة الهجشة ،مؼ
تهمِؾ خلىق ؤلاوعان)https://bit.ly/2ISfpiE( .
اإلاجلت الجسائرٍت لألمً والخىميت
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ب -1-معاًير أكثر إلساميت في مجال حلىق ؤلاوسان:
جىق اإلاادة  6مً مػاهذة الاجداد ألاوسبي غلى أن الاجداد ًخأظغ غلى مبادب الحشٍت والذًملـ ـشاوُت
واخترام خلىق ؤلاوعان ،وهي مبادب مؽترهت ظىاء جم الىظش ئلى خلىق ؤلاوعان ههذف فلي أو هأخذ اإلابادب
ألاظاظُت لالجداد ليل الذوٌ ألاغماء ،خُث ٌؽيل خشق هزه اإلابادب مبرسا لخػلُم غمىٍت الذولت التي جلىم به
بما في رلً خم الخفىٍذ وبلا للمادة ( .7خىس  ،2009ؿ)60 .
وحػلً اإلافىلُت في جلاسٍشها ما ئرا واهذ الذولت اإلاششحت لػمىٍت الاجداد جخىفش غلى الؽشوه اإلاىلىبت
والتي هي في الغالب ؼشوه ظُاظُت ،وجيىن أهثر ئلضامُت مً جلً التي ًمػها الاجداد ألاوسبي في غالكاجه مؼ الذوٌ
ألاغماء في الؽشاهت ،وغىذ مػالجت ولب الػمىٍت في الاجداد ألاوسبي ًدبؼ مبذأ الؽشوه الػادًت ،بدُث ًإدي
ئخالٌ الذولت اإلاششحت للػمىٍت بأخذ الؽشوه العُاظُت ألاظاظُت اإلازوىسة ئلى سد ولب الاهممام أو ئسحاةه.
()https://bit.ly/2ISfpiE

وهى ما أهذجه اإلافىلُت في جلاسٍشها غً الذوٌ اإلاششحت للػمىٍت ،هذساظت آلُاث الػمل الذاخلُت
للمإظعاث العُاظُت لهزه الذوٌ ،ومذي اظخلشاسها وجىبُلها مبادب ظُادة اللاهىن في ول معخىٍاث ؤلاداسة
الػامت للذولت ،كفذ جلُُم هُفُت اإلاماسظت الذًملشاوُت في الىاكؼ ،وهُفُت مماسظت ألاخضاب العُاظُت واإلاىظماث
غحر الحيىمُت ووظاةل ؤلاغالم ليؽاواتها ،ئلافت ئلى رلًً ،خم الخدلم مً الحشٍاث ألاظاظُت والخىىاث التي
جخخزها الحيىماث في مجاٌ حػضٍضها خاـت الحشٍاث الفشدًت وما ًشجبي بها مً خلىق ألاكلُاث التي كذ جىحذ في
جلً الذوٌ وما ئرا واهذ الذولت مدل الذساظت كذ هجحذ في اظدُػاب مثل هزه ألاكلُ ـاث أم ال.
()https://bit.ly/2ISfpiE

ب -2-سياست الجىار ألاوربيت واإلابادراث ألاوربيت الجذًذة:
تهذف ظُاظت الجىاس ألاوسبُت ئلى الخػامل مؼ اإلاعخجذاث التي وشخها هزا الخىظؼ ،ورلً باؼشان
الذوٌ الجاسة في مىافؼ جىظؼ الاجداد ألاوسبي لػام  ،2004ولخػضٍض ألامً والاظخلشاس لؽػىب هزه الذوٌ( .وىٍل
 ،2012ؿ)221 .
وكذ خاوٌ روماهى برودي ،الشةِغ العابم للمفىلُت ألاوسبُت في دٌسمبر  ،2002ئغىاء حػشٍف
لعُاظت الجىاس في بذاًت ظهىسها ،مً خالٌ جدذًذ هذفها بأنها :ئًجاد خللت أـذكاء جشس ي فماء اصدهاس واظخلشاس
وأمً ،وفُما ًخػلم بمىىلت الجىـىب اإلاخىظىي ،فان الجحران اإلاخىظىُحن ًخؽىن أن ًإزش جىظؼ الاجداد ألاوسبي
غلى حهىد جذغُم ظُاظت الخػاون ألاوسومخىظىُت ،لزلً فان الاجداد ألاوسبي ًدشؿ غلى تهذةت هزه اإلاخاوف
بخلذًم ظُاظخه الجذًذة غلى أنها دفؼ هدى حػاون أؼمل مؼ ؼشواةه في الجىىب( .غىشٍمي  ،2005ؿ)35 .
وفي ماسط  2003وؽشث اإلافىلُت ألاوسبُت وزُلت سظمُت بػىىان "أوربا اإلاىسعت والجىار :إطار جذًذ
للعـالكاث مع الشرق و الجىىب" والتي ظمُذ فُما بػذ "سياست الجىار ألاوربيت " وحػنى بيل مً دوٌ حىىب
وؼشق اإلاخىظي والجحران الؽشكُحن لالجداد ألاوسبي ،واخخىث الىزُلت غلى الػذًذ مً ألافياس في اإلاجاالث
العُاظُت وألامىُت والاكخفادًت والاحخماغُت( .أبى والب  ،2004ؿ)161 .
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ب -3-مضامين حلىق ؤلاوسان في سياست الجىار ألاوربيت:
واهذ هلىت البذاًت في الاكتراب الؽامل لالظتراجُجُت ألامىُت ألاوسبُت ،هي الاغتراف باالغخماد اإلاخبادٌ
بحن ول أبػاد ألامً بمخخلف حىاهبه ،وجشجىض هزه الاظتراجُجُت ألامىُت غلى خلُلت معلم بها وبعُىت ،مفادها أهه
لم ٌػذ هىان تهذًذ غعىشي ـشف ،وأهه ال ًمىً أن جيىن مىاحهت أي تهذًذاث غعىشٍت بدخت ،وحععى هزه
الاظتراجُجُت لخدلُم أمً الجحران ،فىما كاٌ خافيير سىالها اإلايعم العابم ألاغلى للعُاظت الخاسحُت ألاوسبُت:
ختى في صمً الػىإلات ال جضاٌ الجغشافُا جدظى بمياهت مهمت ،مما ًدخم غلى أوسبا أن حصجؼ الحيامت ،وجذغم
ؤلاـالخاث الاحخماغُت والعُاظُت ومداسبت الشؼىة وئكامت دولت اللاهىن ،ولمان اخترام خلىق ؤلاوعان ،وهي
الىظاةل ألافمل لخلىٍت الىظام الذولي(M Javier Solana, 2004 https://bit.ly/2UdG9Q7) .
وحػخبر ظُاظت الجىاس ألاوسبُت جىبُلا لالظتراجُجُت ألامىُت ألاوسبُت غلى اإلاعخىي ؤلاكلُمي ،خُث
ًمىً اغخباس الاجداد ألاوسبي وححراهه مجخمػا أمىُا مدؽابً ،بمػنى أن جخمخؼ الذوٌ غحر ألاغماء بمضاًا الػمىٍت
بما فيها (خشٍت جىلل ألاشخاؿ والبماتؼ والخذم ـ ـاث وسؤوط ألامىاٌ) دون الذخىٌ هأغماء( .مىاوع  ،2006ؿ.
)39
وحػلً الىزُلت الخىحيهُت لعُاظت الجىاس ،أهه باهخشاه الجحران في غذد مً اإلاػاهذاث اإلاخػذدة
ألاوشاف والاجفاكُاث الثىاةُت ،التي أبشمىها مؼ الاجداد ًيىهىن كذ التزمىا باخترام الحشٍاث وخلىق ؤلاوعان
ألاظاظُت ،خُث أن ول ححران الاجداد ألاوسبي مىكػىن غلى اجفاكُاث ألامم اإلاخدذة اإلاخػللت بدلىق ؤلاوعان
(هُىِث  ،2008ؿ ،)65.وئرا وان هزا هى ؤلاواس الػام لعُاظت الجىاس ألاوسبُت فانها ظخلىم غلى أظاط ظلعلت
مً خىي الػمل اإلامحزة التي ظِخم ـُاغتها بالخػاون مؼ ول ؼشًٍ(Politique européenne de .
)voisinage, 2004 https://bit.ly/2weet5s

ووفلا لىزُلت الجىاس ،فهي تهذف ئلى مأظعت معألت خلىق ؤلاوعان ،غبر ئوؽاء لجان فشغُت تهخم
بهزه اإلاعألت ،وهى ما للي جشخُب اإلاىظماث غحر الحيىمُت الػاملت في مجاٌ خلىق ؤلاوعان ،هما دغا البرإلاان
ألاوسبي ئلى اظدؽاسة وئؼشان اإلاجخمؼ اإلاذوي في أغماٌ هزه الحجان الفشغُت بىشٍلت جدعً مشاكبت ولػُت خلىق
ؤلاوعان ( .خىس  ،2009ؿ)75 .
وجمثل ظُاظت الجىاس ألاوسبي وظُلت أهثر جدذًذا ودكتً ،مىً مً خاللها كُاط مذي الخلذم في
الػالكاث بحن الجاهبحن مً غذمه ،ورلً غبر جلذًم خىافض حذًذة لذوٌ اإلاخىظي ،خُث جمثل الؽشوه ؤلاًجابُت
التي جبىاها الاجداد ألاوسبي في ئواس ظُاظت الجىاس أداة مالةمت لذفؼ غملُت ؤلاـالح العُاس ي والاهفخاح واخترام
خلىق ؤلاوعان ،هما ًمىً أن جخيامل مؼ اإلابادسة الجذًذة "الاجداد مً أحل اإلاخىظي".
ب -4-الاجحاد مً أجل اإلاخىسط:
غشف معاس بشؼلىهت مىز اهىالكه غذة مبادساث حذًذة ،ولها مً مفذس أوسبي ،الص يء الزي ًذٌ غلى
اظخمشاس حؽدذ وخذة الجىىب وغذم كذسجه غلى النهىك ،وجيىًٍ سؤٍت مىخذة ،ججػله في مىكؼ اإلابادس غىك
اإلاخللي للمبادساث ألاوسبُت .وكذ واهذ آخش مبادسة ،هي التي أغلً غنها الشةِغ الفشوس ي هيكىال ساركىزي باوؽاء
"اجحاد مخىسطي" الزي أولم غلـ ـُه فُما بػذ "الاجحاد مً أجل اإلاخىسط" .وكذ حاءث اإلابادسة في ظُاق دولي جمحز
باؼخذاد الخىافغ الذولي في اإلاىىلت ،غحر أن محزان اللىي غشف جدىالث باظخمشاس الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت في
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الاهفشاد باللُادة الػاإلاُت ،وهزلً بشوص كىي ـاغذة خاـت آلاظُىٍت ،ومداولتها لػب دوس غلى الفػُذ الػالمي.
باإللافت ئلى اهخلاٌ مشهض الثلل الاظتراجُجي الػالمي ئلى اللاسجحن آلاظُىٍت وألامشٍىُت ،وهى ما ؼيل تهمِؽا ألوسبا
التي ظلذ ميؽغلت ببىاء الىخذة ألاوسبُت وجىظُػها .مً هىا ،واهذ فشوعا واغُت بأن اظخمشاس اخخالٌ ألاولاع بهزا
الؽيل ظُػمم تهمِؽها وتهمِؾ أوسبا ،لزلً بذأث حػمل حاهذة غلى اظخػادة دوسها ومياهتها في هزه اإلاىىلت.

 .3الهجرة في حىض اإلاخىسط بين آلياث اإلاكافحت وحماًت حلىق ؤلاوسان:
أ .الهجرة بين الحم ؤلاوساوي اإلاشروع وتهذًذ الذول:
في هزا اإلادىس ،ظيخىشق إلاىلىع الهجشة هدم مً خلىق ؤلاوعان أكشجه ول اإلاىازُم الذولُت
والىوىُت ،في ملابل ما جخلفه هزه الهجشاث خاـت جلً غحر الؽشغُت مً آز ـاس ظلبُت وخُمت غلى البلذان اإلاهاحش
ئليها ،وما جخخزه هزه الذوٌ اإلاعخلبلت لحمالث الهجشة غحر الؽشغُت مً اظتراجُج ــُاث وآلُـاث إلايافدت هزه
الظاهشة ،والتي جخجاوص في بػن ألاخُان ئلى أن جخدىٌ ئلى اهتهاواث حمت لهزا الحم في هظش بػن اإلافىشًٍ
والباخثحن.
أ -1-الهجرة كحم إوساوي.
فلذ حاء في هق ؤلاغالن الػالمي لحلىق ؤلاوعان الفـادس في الػام  1948في اإلاادة " "13غلى أن (ليل
فشد خشٍت الخىلل واخخُاس مدل ئكامخه داخل خذود ول دولتً .دم ليل فشد أن ٌغادس أًت بالد بما في رلً بلذه
هما ًدم له الػىدة ئلُه) ،هما هق في اإلاادة " "14الفلشة ألاولى غلى (ليل فشد الحم في أن ًحجأ ئلى بالد أخشي أو
ً
ًداوٌ الالخجاء ئليها هشبا مً الالىهاد))https://bit.ly/38UN9qm( .
ّ
اإلاىمل الجفاكُت ألامم
هزلً هق بشوجىوىٌ ميافدت تهشٍب اإلاهاحشًٍ غً وشٍم البر والبدش والجىِّ ،
اإلاخدذة إلايافدت الجشٍمت اإلاىظمت غبر الىوىُت في اإلاادة " "2مىه غلى أغشاك هزا البروجىوىٌ هي مىؼ وميافدت
تهشٍب اإلاهاحشًٍ ،وهزلً حػضٍض الخػاون بحن الذوٌ ألاوشاف جدلُلا لخلً الغاًت ،مؼ خماًت خلىق اإلاهاحشًٍ
َّ
اإلاهشبحن)https://bit.ly/2IQJCi9( .
وجىحب اجفاكُت شىغً أن جدبادٌ الذوٌ ألاغماء في الاجفاكُت اإلاػلىماث الصخفُت وألامىُت مؼ
بػمها غبر ما ٌعمى هظام شىغً اإلاػلىماحي ،وهى ما ٌػني ظهىلت اللبن غلى أي شخق غحر مشغىب فُه في
أي دولت ،ما دامذ اإلاػلىماث اإلاخىفشة جلىٌ رلً)http://bit.ly/2k1Wmsi( .
الػهذ الذولي اإلاخػلم بالحلىق اإلاذهُت والعُاظُت  1966اإلاادة " "12التي جىفل خشٍت الخىلل ،بما في
رلً خم ألاشخاؿ في اخخُاس مدل ظىىاهم وجشن البالد .جىىبم هزه الحلىق اللاهىهُت غلى ألاحاهب فمال غً
مىاوني الذولت .هما جفعش لجىت خلىق ؤلاوعان هزا الحم غلى هىاق واظؼ بأهه ال ًىىبم غلى اإلاىاوىحن فلي.
ولىً أًما غلى مً جم هفُه أو ججشٍذه حيعِخه ،هما جدظش اإلاادة " "13الىشد الخػعفي لألحاهب اإلالُمحن
وجخىلب مثل هزه اللشاساث أن جيىن كابلت لالظخػشاك)) https://bit.ly/3b0EeoN.
أ -2-اوعكاساث الهجرة على الذول (اإلاصذرة واإلاسخلبلت):
جخأزش بظاهشة الهجشة البىاءاث اإلاجخمػُت واإلاإظعاجُت في البالد اإلافذسة للهجشة وفي البالد اإلاعخلبلت
لها .وجإزش الهجشة غلى كىة الػمل في البالد اإلافذسة خُث جىخفن وعبت ألاًذي الػاملت الؽابت ،والخبراث
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الفىُت واإلاهىُت اإلايىهت لهجشة ألادمغت ،وحعخمش آلازاس العلبُت لهزه الخعاسة لعىىاث وىٍلت ،خفىـا وأنها
جدعبب في اظخمشاس هضٍف الهجشة( .غاهم ،بذون جاسٍخ ،ؿ)141 .
الجرائم ألاخالكيت :جخلف الهجش ة غحر الؽشغُت آزاس مخخلفت غلى البلذ اإلاهاحش ئلُه ،وبخاـت منها
ألاخالكُت ،والتي هزهش منها:
 -1اإلاخذراث :مً خالٌ جشوٍج وبُؼ اإلاخذساث وما ًترجب غنها مً هخاةج احخماغُت وخُمت.
 -2الاخخطاف (الاججار بالبشر)ً :ماسط هزا اليؽاه خالٌ سخالث الهجشة غحر الؽشغُت ،وجخخلف
أوحه اظخغاللهم ،مخلفت بزلً آزاس احخماغُت خىحرة ومخػذدة( .كضو  ،1986ؿ ،)22 .وهى ما ًترجب غىه آزاس
اكخفادًت مشجبىت بمؽى ـلت اإلاهاحشًٍ غحر الؽشغُحن ال جلل أهمُت مً خُث خىىستها غلى ألامً الىوني غً
بلُت ألابػاد وهزه آلازاس هما ًلي:
أ -جكاليف الخعامل مع الهجرة غر الشرعيت :جخمثل هزه الخيلفت في أن الذولت جخىبذ الىثحر مً
اإلابالغ اإلاالُت (كُام الجضاةش ببىاء مشاهض ئًىاء للمهاحشًٍ ألافاسكت زم جشخُلهم ئلى بلذانهم ألاـلُت وما هخج غىه مً
سدود أفػاٌ دولُت جىذًذا بهزا الفػل).
ب -الخحىٍالث العاإلايت للمهاجرًٍ غير الشرعيين :ومً بحن آلازاس الاكخفادًت للمهاحشًٍ غحر
الؽشغُحن هى كُامهم بخدىٍل مبالغ مالُت ضخمت هدُجت كُام بػن منهم بأغماٌ غحر مؽشوغت ،والتي جذس مبالغ
هبحرة ئلى غذة بلذان في غفلت مً الجهاث الشظمُت غً وشٍم ملُمحن هظامُحن.
ً
ج -آلاجار ألامىيتً :يخج غنها جفاكم اإلاؽيلت ألامىُت ،وخاـت جلً الفئت التي ال ججذ غمال ،وبالخالي
جداوٌ أن حػىك البىالت غبر الىعب العشَؼ وغحر اإلاؽشوع واسجياب الجشاةم ،هما حػذ هزه الهجشة خىشا غلى
مما ّ
اللُم الثلافُت والهىٍت الغشبُت ّ
ـػذ مً مظاهش الػىفشٍت.
ب .مكافحت الهجرة في حىض اإلاخىسط بين الضروراث السياسيت والاعخباراث ؤلاوساهيت:
حػخبر مىىلت البدش اإلاخىظي مىىلت همىرحُت لظاهشة الهجشة خاـت غحر الؽشغُت ،ئر حػذ هلىت
غبىس مً ؼماٌ ئفشٍلُا هدى أوسوبا( .ـاٌؾ  ،2006ؿ ،)55 .وإلاىاحهت هزا الخىش الضاخف هدى أوسوبا ،اهخهجذ
دوٌ خىك اإلاخىظي و بخاـت منها دوٌ المفت الؽمالُت للمخىظي غذة ظُاظاث ،باونها أمني للخفذي لهزه
الظاهشة.
ب -1-آلياث مكافحت الهجرة في اإلاخىسط:
هظشا لتزاًذ أغذاد اإلاهاحشًٍ غحر الؽشغُحن في مىىلت خىك اإلاخىظي ،ظػذ دوٌ اإلاىىلت ئلى ئًجاد
آلُاث إلاىاحهت هزه الظاهشة الاحخماغُت اإلاخىامُت ،وما حؽيله مً تهذًذ غلى دوٌ اإلاىىلت ،غً وشٍم آلُاث
ظُاظُت ،اكخفادًت وئغاهاث مالُت كفذ الخللُل مً خذتها اإلاتزاًذة .وفي هزا الفذد وعخػشك بػما مً
اإلاىاكف والعُاظاث التي اهخهجذ في ظبُل ئًلاف هزه الظاهشة والخللُل مً خذتها.
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ب -1-1-اإلاىكف ألامني ألاورو -اإلاخىسطي:
ئن ه ـزا اإلاىكف ًشي لشوسة فشك مشاكبت ؼاملت للعىاخل إلاىؼ الهجـ ـشة باللىة ،ورلً غـ ـبر جلذًم
دغم لىحِعتي لذوٌ خىك اإلاخـىظي لضٍادة فػالُت كذستها غلى مشاكبت الؽىاوئ ودغم كذساث الحشاظت
واإلاشاكبت غلى الىدى الخالي( :مىاوع  ،2015ؿ)35 .
 ئوؽاء مشاهض لخجمُؼ اإلاهاحشًٍ غحر الؽشغُحن :ختى ًخم جشخُلهم ئلى بلذانهم ،فلذ خاولذ الذوًٌ
ألاوسوبُت باكتراح مً أإلااهُا هلل هزه اإلاػعىشاث ئلى دوٌ الؽماٌ ؤلافشٍلي ،لىً الفىشة لم جلم كبىال مً هزه
الذوٌ بمػنى "الترخُل" ،وهى ٌػني ئسحاع اإلاهاحش مً خُث أحى ،وهى الحل الزي سفمخه الحيىمت الجضاةشٍت
إلكامت مىاوم ججمُؼ اإلاهاحشًٍ غحر الؽشغُحن.
 الاجفاق ألامني :خُث أسس ى الاجداد ألاوسوبي ظُاظت حػاون مؼ دوٌ الؽماٌ ؤلافشٍلي غبر ئبشاماجفاكُاث زىاةُت مً أحل اإلايافدت ووكف جُاس الهجشة.
 حؽذًذ الحشاظت :للذ هفزث الذوٌ ألاوسوبُت اإلاخػاوهت ظلعلت مً ؤلاحشاءاث التي تهذف ئلى حػضٍضوجأمحن الحشاظت والحماًت لحذودها غبر ئكامت اإلاشاهض الالىتروهُت للمشاكبت وبىاء حذسان خذودًت بػلى مجهضة
بشاداساث وأحهضة سؤٍت لُلُت "اإلاؽشوع ؤلاظباوي".
 جم ئوؽاء ووالت مخخففت لحشاظت الحذود "فشوهخىغ" بذاًت مً غام  2005حػنى بدشاظت الحذودالظُما ظىاخل اإلاخىظي ،وحػمل غلى وكف جذفم اإلاهاحشًٍ غبر جيعُم غملُاث مؽترهت لذولها ألاغماء .ئلافت
ئلى اإلاػالجاث ألامىُت الىاسد رهشها جبنى الاجداد ألاوسوبي.
 ئحشاءاث أخشي أهمها ،بىً اإلاػلىماث ألاوسوبي الزي ظحراكب جدشواث ألاحاهب في أوسوبا خُث ًخمأخز بُاهاتهم بما فيها بفماث ألاـابؼ و الػحن لعهىلت الخدبؼ فُما بػذ.
مً خالٌ هزه اإلاعاهماث ،هىدؽف هُف أن العُاظت ألاوسبُت إلاىاحهت الهجشة غحر الؽشغُت
جشاوخذ بحن اججاه وكاتي واججاه سدعي ،ولىً الهذف اإلاؽترن هى خماًت ألامً والهىٍت ألاوسبُحن.
ب -2-الحلىل والاكتراحاث اإلاسخلبليت:
ئن خل مؽيلت الهجشة ظُما غحر الؽشغُت ال ًخم ببعاوه هما ًخفىس البػن ،بل ًيىن هدُجت
ظُاظت وجيعُم دولي مً وافت ألاوشاف ،آخزة بػحن الاغخباس ولؼ خىي أمىُه واظتراجُجُه ؼاملت إلاػالجت هزه
الظاهشة غلى أن جأخز الخىت الاغخباساث ؤلاوعاهُت الخالُت( :ـاٌؾ  ،2006ؿ)72 .
– جلذًم اإلاىظماث الذولُت الذغم لححيىماث في الػالم الثالث والذوٌ الفلحرة ،واإلاإظعاث البدثُت والخبراء في
اظخخذام ألادواث اإلاخاخت والبُاهاث الالصمت للخيبإ بمعاساث الهجشة واللىي اإلادشهت لها.
– ئوؽاء ؼبياث لخبادٌ الباخثحن والػلماء في مجاٌ الهجشة بحن دوٌ اإلايؽأ واإلالفذ ،وئؼشان اإلاىظماث الذولُت
واإلاىظماث غحر الحيىمُت فيها.
– حػضٍض آلُاث الخػاون الفني وألامني واللماتي والدؽشَعي بحن دوٌ اإلافذس ودوٌ اإلالفذ ،وفي ئواس الاخترام
اليامل لحلىق اإلاهاحشًٍ.
اإلاجلت الجسائرٍت لألمً والخىميت
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– حػضٍض ئمياهُاث لبي الحذود البرًت والبدشٍت ،إلاىاحهت حماغاث الهجشة غحر الىظامُت غلى الحذود بحن الذوٌ
وجبادٌ اإلاػلىماث الاظخخباساجُت.
– الخػاون اإلاؽترن بحن الىصاساث اإلاػىُت في دوٌ اإلايؽأ لخىفُز مؽشوع خمالث ئغالمُت ،لخىغُت الؽباب بمخاوش
الهجشة غحر الىظامُت ،بهذف الحذ مً ظهىس خاالث الهجشة غحر الىظامُت وجللُل مخاوشها والخأزحر بفىسة
اًجابُت غلى اخخُاساث الؽباب لفشؿ الهجشة وجدلُم فهم أفمل لحلاةم الهجشة.
خـاجمت:
أخحرا ،فان مىلىع خلىق ؤلاوعان في ئواس الػالكاث ألاوسومخىظىُت ًللى اهخماما هبحرا مً وشف
دوٌ اإلاىىلت بشمتها ،بدُث ًأحي غلى سأط مخخلف الاجفاكُاث ظىاء الثىاةُت أم اإلاخػذدة .والتي جىق غلى
اخخالف أهىاغها وأهذافها غلى لشوسة اخترام خلىق ؤلاوعان ولها ،غحر أن الىاكؼ في اإلاىىلت غلى اخخالف وجىىع
الثلافاث واإلاػخلذاث ًفشك هىغا مً الاصدواحُت في مػاًحر خلىق ؤلاوعان بحن المفخحن ،ألامش الزي ٌػُم
وٍفػب مً ئمياهُت بىاء وعم مىخذ لحلىق ؤلاوعان في اإلاىىلت ،وهزلً أولىٍت مفالح ول دولت ،فمثال كمُت
ً
الهجشة غحر الؽشغُت غلى اخخالف معمُاتها بذأث جأخز أهمُتها الىاظػت في آلاوهت ألاخحرة ،وحؽيل هاحعا
لالجداد ألاوسوبي.
فذوٌ المفت الؽمالُت جشبي كمُت الهجشة غحر الؽشغُت بأمنها اللىمي ،لاسبت غشك الحاةي
مخخلف الاجفاكُاث الثىاةُت أو اإلاخػذدة ألاوشاف ،اللالُت بمشوسة اخترام خلىق اإلاهاحشًٍ ومػاملتهم بيل
ئوعاهُت وئسحاغهم ئلى أووانهم في أخعً ألاخىاٌ ،غحر أن الحل اإلاىشوح آلان ًىغى غلُه الجاهب ألامني وال
ً
ً
ٌؽيل خال هاحػا للمؽيلت ،مهمال بزلً الجاهب ؤلاوعاوي للمهاحشًٍ ،ئر ال ؼً أن خيىماث الذوٌ التي ًىىلم
منها اإلاهاحشون جخدمل اإلاعإولُت غً مأظاتهم ،وأن عجضها غً جدلُم الخىمُت وجأمحن الػِؾ الىشٍم والاظخلشاس
إلاجخمػاتها هي مً ألاظباب اليامىت وساء هزه الهجشة ،لف ئلى رلً مخخلف اإلاخاوش التي ًخػشك لها اإلاهاحشون
غحر الؽشغُىن ،وخاـت اإلاخاحشة بالبؽش وأغمائهم ،ججىُذهم في مخخلف الحشواث ؤلاسهابُت ملابل أحىس صهُذة
وغحرها مً مجاالث الاظخغالٌ اإلاخخلفت.
وغلى هزا ألاظاط ،وحب غلى دوٌ اإلاىىلت اإلاخىظىُت ئغادة الىظش في مخخلف الاجفاكُاث والؽشاهت
التي جشبىها وخاـت في مجاٌ خماًت وجشكُت خلىق ؤلاوعان ،وىهه اللبىت ألاظاظُت في بىاء غالكاث ئًجابُت
ومضدهشة لىال الىشفحن ،خاـت في ما ًخػلم في حاهب اجفاكُاث جىلل ألاشخاؿ بحن دوٌ اإلاىىلت ،باغخباسه
ٌؽيل هلىت اهىالكت كىٍت لححذ مً فىض ى الهجشة بؽليها الؽشغُت و غحر الؽشغُت.
كائمت اإلاراجع:
أ -/الكخب باللغت العربيت:
 -1أبى والب ،ح .)2004( .زالزُت ؤلاـالح والحشٍاث واإلاػشفت ،اللاهشة :مشهض الذساظاث العُاظُت وؤلاظتراجُجُت.
 -2ئدًل ،م .)2004( .الخػاون ألاوسومخىظىي في اإلاجاٌ ألامني ،الشباه :سظالت لىُل دبلىم الذساظاث الػلُا اإلاػملت في
اللاهىن الػام ،حامػت ظُذي مدمذ بً غبذ هللا.
 -3البىادي ،م .ح .)2006( .خلىق ؤلاوعان بحن مىشكت ؤلاسهاب و ظىذان الغشب ،اللاهشة :داس الفىش الجامعي.
 -4الىخِب سكم  14مً دلُل ألامم اإلاخدذة بؽأن ألاكلُاث ،ؿ  .1غلى اإلاىكؼ:
https://bit.ly/3937SZc
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 -5أًان ،ب و حؽاسلض ،ػ .)2002( .ممامحن بشامج مُذا غلى خلىق ؤلاوعان ،جشحمت أًمً،ج ،ح( .وىبنهاحً :الؽبىت
ألاوسوبُت لحلىق ؤلاوعان).
 -6خىس ،ع .ع .)2009( .خلىق ؤلاوعان في الؽشاهت ألاوسومخىظىُت ،ؤلامـ ـاساث الػشبُت :مشهض ؤلاماساث للذساظاث والبدىر
الاظتراجُجُت.
 -7ـاٌؾ ،ع .م .)2006( .الخػاون ألاوسو مغاسبي في مجاٌ ميافدت الهجشة غحر الؽشغُت ،حامػت باجىت :سظالت ماحعخحر .
 -8ـذقي ،أ .د .)1994( .اإلاىاءمت بحن ظُاظاث مخػاسلت في ئواس الخػاون الذولي ،الشباه :مذاخلت ملذمت في هذوة البلذان
الىامُت بحن اإلاخىلباث الذًملشاوُت وألاولىٍت الاكخفادًت.
ٌ
 -9وىٍل ،ن .)2012( .ظُاظت الجىاس ألاوسوبي وأزشها غلى دو حىىب اإلاخ ـ ـىظي ،الجـ ـ ـضاةش :مج ــلت اإلافىش ،حامػت بعىشة.
 -10غىشٍمي ،ن .)2005( .ظُاظت الجىاس ألاوسوبي :سؤي مخلـاوػت للبدش ألابُن اإلاخىظي ،جىوغ :مجلت دساظ ـ ـاث دولُت.
 -11غاهم ع .ع( .مً دون جاسٍخ) .هجشة ألاًادي الػـ ـاملت :دساظت في ألاهثروبىلىحُت الاحخماغُت للبىاء الاحخماعي غلى مجخمؼ
الحماٌ ،ؤلاظىىذسٍت :اإلاىخب الجامعي الحذًث.
ي
 -12كضو ،م .أ .)1986( .الىلؼ اللاهىوي للمهاحشًٍ الجضاةشٍحن في فشوعا ،حامػت ج ـ ـحز وصو :سظالت ماحعخحر.
 -13هُىِث ،س .)2017(.الاجداد ألاوسوبي ،غلى اإلاىكؼ:
https://bit.ly/2vy2Mqb
 -14لىشٍني ،ئ .)2002( .ميافدت ؤلاسهاب الذولي بحن جدذًاث اإلاخاوش الجماغُت وواكؼ اإلالاسباث الاهفشادًت ،مجلت اإلاعخلبل
الػشبي.
 -15مىاوع،م .)2006( .أوسوبا واإلاخىظي :مً بشؼلىهت ئلى ظُاظت الجىاس ،اللاهشة :مجلت العُاظت الذولُت.
 -16مىاوع ،م .)2015( .الاجداد ألاوسوبي وكماًا الهجشة :ؤلاؼيالُاث الىبري و الاظتراجُجُاث واإلاعخجذاث ،مجلت اإلاعخلبل
الػشبي.
 -17الاجفاكُت الذولُت لحماًت حمُؼ الػماٌ اإلاهاحشًٍ و الحجىت اإلاػىُت باالجفاكُت إلافىلُت ألامم اإلاخدذة العامُت لحلىق
ؤلاوعان ،صحُفت وكاةم سكم  ،24وبػت أولى مىلدت.وبػذ في ألامم اإلاخدذة ،حىُف.
ب -/الكخب باللغت ألاجىبيت:
1- Inmaculada, M, R, (20015), cahier de la méditerranée, 91/2015, coopération euro-méditerranéenne
démocratie et paix, p2.
”2- Khémais Chammari et Caroline Stainier, “Guide sur les droits de l„homme dans le processus de Barcelone
Réseau Euro-méditerranéen des droits de l„homme, Copenhague, avril 2000, p 119.
ج -/وصالث الاهترهيت:
 -1خلىق ؤلاوعان في اإلاخىظي ،هلال غً اإلاىكؼ:
https://bit.ly/2ISfpiE
 -2ؤلاغالن الػالمي لحلىق ؤلاوعان ،هلال غً اإلاىكؼ:
https://bit.ly/38UN9qm
 -3حامػت مُيعىجا ،بشوجىوىٌ ميافدت تهشٍب اإلاهاحشًٍ ،هلال غً اإلاىكؼ:
https://bit.ly/2IQJCi9
 -4اجفاكُت جم جىكُػها في لىعمبىسج  1985بحن غذد  30دوله مػظمهم أغماء الاجداد ألاوسبي ،هلال غً اإلاىكؼ:
http://bit.ly/2k1Wmsi
 -5الػهذ الذولي الخاؿ بالحلىق اإلاذهُت والعُاظُت ،هلال غً اإلاىكؼ:
https://bit.ly/3b0EeoN
 -6آغ ـ ـ ـا مدمىد ،هلال غً اإلاىكؼ:
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 معضلت الهجرة غير الشرعيت " غمش بً ظشٍذي و والٌ إلاىش ي:"حلىق ؤلاوسان في العالكاث ألاورومخىسطيت
https://bit.ly/2TXkBbH
: هلال غً اإلاىكؼ، أصمت خلىق ؤلاوعان ألاوسوبُت، بىجامحن واسد-7
https://bit.ly/38ZYDcl
: هلال غً اإلاىكؼ، بىىد وزُلت هلعىيي-8
https://bit.ly/2Xk8mY7

ً
: هلال غً اإلاىكؼ، مُثاق الهجشة الجذًذ خىىة مهمت لخدعحن أولاع اإلاهاحشًٍ غاإلاُا-9

https://bit.ly/2MjhLsC
10-Conventions internationales dans le domaine de droits de l„homme: Etats de ratification. Source
communication de la commission, “politique européenne de voisinage, (2004), sur le lien:
https://bit.ly/2weet5s
11- Discours du haut représentant de l„union européenne pour la politique étrangère et sécurité commune: M
Javier Solana, “une stratégie de sécurité pour l„UE: une Europe plus sur dans un monde meilleur”, paris
24/04/2004 disponible sur le lien:
https://bit.ly/2UdG9Q7
12- Euromesco Report, “Barcelona Plus: Towards a Euro-Mediterranean Community of Democratic States,”
(April 2005), 23, at:
https://bit.ly/2QjChvz
13- Lamloum, O,( 2003), l„enjeu de l„islamisme au cœur du processus de Barcelone, revue critique international
n 18 janvier 2003, P 130.sur le lien :
https://bit.ly/3aXxw2O
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