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 بين التيديد األمني وضمانات احترام حقهق:مراكز احتجاز المياجرين غير النعاميين في أوربا
.اإلندان

مراد حجاج

سمير بن عياش
:الممخص
 وانصالقا مغ حق الجولة في بدط قػانيشيا،عسال بحق األفخاد في االنتقال السكفػل في السػاثيق الجولية والتذخيعات الجاخمية
 تحقق، اىتست أوربا كاتحاد وكجول في البحث عغ حمػل جػىخية،عمى إقميسيا ومشع كل مغ ال تخغب في دخػلو لتخابيا

.التػازن بيغ السرالح واحتخام الحقػق والحخيات

، يحاول ىحا العسل البحث في آلية مغ اآلليات الستخحة لسعالجة اليجخة غيخ الشطامية نحػ أوربا،عمى ىحا األساس

 ومجى احتخاميا لمحخيات والحقػق اإلندانية لمسياجخيغ، بيجف معخفة ججوى ىحه اآلليات،وىي إنذاء مخاكد احتجاز إدارية
.غيخ الشطامييغ

 القانػن الجولي لحقػق-االحتجاز اإلداري-  إعادة اإلدماج-اإلبعاد والتخحيل

:كممات مفتاحيو

-التيجيج األمشي-مخكد احتجاز السياجخيغ

.اإلندان

Immigration Detention centers for irregular migrants in Europe
Between the security threat and of human rights respect guarantees
Abstract:
On the basis of the individuals’ right to relocate that is guaranteed in the international
conventions and the national legislations, and based on the right of the state to extend and
spread its laws on its territory and to prevent all those whom it does not wish to enter into it.
Europe, as a union and as a country, focused on the search for fundamental solutions which
achieve a balance of the ambition and the interests, while respecting the human rights and
freedoms.On this basis, this article attempts to clarify the mechanisms adopted to tackle the
illegal immigration in europe, The establishment of administrative detention centers and the
effectiveness of these mechanisms in respecting freedoms and human rights.
Keywords: Migrant Detention Center – Security threat - Deportation and Expulsion Reintegration - Administrative detention - International human rights law.
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مقدمة:
سشعالج مغ خالل ىحه الػرقة البحثية انتياكات حقػق اإلندان الشاجسة عغ ضاىخة اليجخة غيخ الشطامية في أوربا،

وبرفة خاصة مخاكد االحتجاز اإلداري التي أقامتيا الجول األوربية لسعالجة ممفات السياجخيغ غيخ الشطامييغ في األراضي

األوربية ،والحجج األوربية السقجمة وفي مقجمتيا التيجيجات األمشية الشي يسكغ أن يذكميا السياجخون بصخيقة غيخ نطامية

نحػ الجول األوربية ،فعمى مجار مدار شػيل مغ الدفخ بصخيقة غيخ قانػنية والقبس واالحتجاز والتخحيل واإلقامة ،تكػن
حقػق ىؤالء السياجخيغ عخضة لذتى أنػاع االعتجاءات واالنتياكات ،فقج يتعخضػن لمتعحيب وسػء السعاممة ،وإلبخاز حجع
ىحه االنتياكات يكفي أن نقػل أن الطاىخة تذكل مداسا بحق جػىخي مغ حقػق اإلندان ،وىػ الحق في الحخية ،إضافة
إلى حقػق ترشف عمى أنيا لريقة بالذخرية ،كالحق في الدالمة الجدجية وحخمة اإلندان وحخية التشقل ،ومع ارتفاع

معجل اليجخة غيخ الشطامية وزيادة في شبكات تيخيب السياجخيغ ،وصعػبة التحكع في الطاىخة ،عسمت أوربا عمى رسع

سياسات صارمة اتجاه ىحه الطاىخة ،بالتقييج ورقابة الحجود التي انتيجيا االتحاد األوروبي لسػاجية الطاىخة والسجعػمة
بتخسانة مغ التذخيعات التي تزاعف قػانيغ الحطخ ،ما ولج بيئة غيخ إندانية يعامل فييا السياجخون غيخ الشطاميػن

معاممة دونية ،ومغ ىحا السشصمق نحاول في ىحه الػرقة اإلجابة عغ اإلشكالية التالية :ما مدى مذروعية إنذاء مراكز

احتجاز إدارية في أوربا؟ وىل تكفل ىذه المراكز الكرامة اإلندانية لممياجرين غير النعاميين؟ وما مدى جدية التيديدات
األمنية التي تتذرع بيا الدول األوربية لتبرير سمهكيا مع المياجرين غير النعاميين؟
وسشحاول مغ خالل ىحه الػرقة البحثية اإلجابة عغ اإلشكالية عمى الشحػ التالي.

المبحث األول :مراكز االحتجاز في أوربا-الخمفية والمفيهم-
تعػد خمفية إنذاء مخاكد االحتجاز اإلداري في أوربا إلى بجاية الخسديشات مغ القخن الساضي فسباشخة بعج نياية
الحخب العالسية الثانية وكدياسة لسػاجية تجفقات السياجخيغ والياربيغ مغ الحخب تع التفكيخ في إنذاء ىحه السخاكد التي
كانت عبارة عغ محتذجات.
المطمب األول :خمفية إنذاء مراكز االحتجاز

إن تحقيق حساية فعالة لمحقػق األساسية لمسياجخيغ غيخ الشطامييغ بالشدبة لمجول السدتقبمة لمسياجخيغ ،السيسا

ب جول اإلتحاد األوروبي التي تسثل الػجية السفزمة واألساسية ليع ،يتصمب إعادة الشطخ في فمدفة وخمفية السشطػمة األوروبية

لسكافحة اليجخة غيخ الشطامية ،فمقج وضعت اتفاقية "ششغغ" أساس ىحا التعاون بشريا عمى وجػب معالجة اليجخة غيخ

الشطامية مغ خالل بحل جيج أوروبي مذتخك 1،والشرػص لػحجىا غيخ كافية لمحكع عمى ىحه السشطػمة ،فالبج مغ العػدة

لمسسارسات ومجى احتخام الحخيات وحقػق اإلندان في ىحا الذأن.

إن األمخ ال يتعمق فقط بالسػافقة عمى تقخيخ السؤتسخ العالسي لسكافحة العشرخية والتسييد العشرخي وكخه األجانب،
وإنسا يتعمق بتػلي الجول األعزاء في االتحاد األوروبي لسدئػلياتيا وفق سياسة أوروبية مذتخكة مؤسداتية تقتخحيا

السفػضية ويعتسجىا كل مغ السجمذ والبخلسان األوروبي 2،وذلظ بتقاسع األعباء والجيػد واشتخاك دول االتحاد جسيعيا في

تػفيخ السػارد السالية والسادية الالزمة لعسميات اإلنقاذ البحخية الفعالة ومخاقبة الحجود ،فحز ومعالجة شمبات المجػء في
 1طارق عبد اجمليد الشهاوي ،اهلجرة غري الشرعية :رؤاي مستقبلية ،دار الفكر اجلامعي ،الطبعة  ،1اإلسكندرية مصر ،2009،ص.21
 2عمر فرحايت وآخرون،آليات احلماية الدولية حلقوق اإلنسان وحرايته األساسية،دار الثقافة للنشر ،األردن،2012،ص.89
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إشار التذخيع األوروبي السذتخك ،السيسا القػاعج القانػنية لحقػق اإلندان ،انصالقا مغ فكخة فعالية الشطام األوروبي لحقػق

اإلندان ،تشفيح إجخاءات العػدة إلى الػشغ والتخحيل وفقا لمزسانات القانػنية الستعارف عمييا دوليا 1،فالسيع ىػ مخخجات
ىحه العسمية ،فيجف األوربييغ تحقيق مرالحيع وتفادي ما يمحق الزخر بجوليع ،ولكغ ذلظ يجب أن يقابمو احتخام لحقػق

اإلندان وفيع لألسباب الحقيقية لميجخة غيخ الشطامية ،وبحث مجى تذكيميا لتيجيجات حقيقية عمى الجول السدتقبمة في
الزفة األوربية.
المطمب الثاني :المفيهم القانهني لمركز االحتجاز
االحتجاز اإلداري ىي التدسية القانػنية الحتجاز السياجخيغ غيخ الشطامييغ في بمج الػصػل ،ولسخاكد االحتجاز
عجة تدسيات بالجول األوربية مشيا :مخاكد اإلقامة السؤقتة ،مخاكد اإليػاء ،مخاكد االستقبال ومخاكد التدػية اإلدارية
لمسياجخيغ.

يقػل" ميذال فػكػ" كل البذخ يعيذػن في سجغ كبيخ داخل مجتسعات متعجدة ،فأماكغ االحتجاز ىي نسػذج

بخاغساتي لمدجػن مغ أجل تقييج حخية التشقل ،وىي نتيجة لمدياسات األمشية لمجول التي تسارسيا في مػاجية اليجخة غيخ
الشطامية ،فتػاجج شخز في وضع غيخ قانػني في إقميع دولة ما ال يعشي أن ىحا الذخز غيخ محسي بالسعاييخ الجولية

لحقػق اإلندان ،حيث نز اإلعالن العالسي لحقػق اإلندان في السادة التاسعة عمى أنو "ال يجػز القبس عمى أي إندان

أو حجده أو نفيو تعدفا"  2،وتزسشت اتفاقية حساية حقػق العسال السياجخيغ واألفخاد وأسخىع مجسػعة مغ السػاد تػفخ
ضسانات لحساية السياجخيغ خالل عسمية االحتجاز،غيخ أن السياجخيغ يتعخضػن برػرة خاصة لالحتجاز أو لتقييج حخيتيع

في التشقل ،عغ شخيق الحبذ القدخي في غالب األحيان ،إما في الجول السدتقبمة أو أثشاء العبػر ،وعشج اعتاخض سبيل

مياجخيغ غيخ حامميغ لػثائق رسسية.

3

تمجأ الكثيخ مغ الجول إلى االحتجاز اإلداري لمسياجخيغ غيخ الشطامييغ بتيسة انتياك قػانيغ اليجخة ولػائحيا،

الحي ال يعتب خ جخما ،وىشاك في بعس الحاالت أيغ تتحػل المػائح الػششية الستعمقة باليجخة إلى تجابيخ تجخم األشخاصّ

ويربحػن عخضة إلجاخءات جشائية.

األمنية بدبب اليجرة
المبحث ال ّثاني :تقييم التبريرات األوربية حهل طبيعة التيديدات
ّ
المطمب األول :ىل اليجرة غير الذرعية عبر إفريقيا تيدد األمن األوروبى؟

فقج ححر “فابخيدي ليجيخي” ،السجيخ التشفيحي لػكالة مخاقبة الحجود األوروبية “فخونتكذ” فى مارس  ، 8102مغ خصػرة

تجفق السياجخيغ غيخ الذخعييغ الحيغ ال يسكغ تتبعيع  ،السيسا القادميغ مغ تػنذ والجدائخ إلى أوروبا ،

وأضاف “ليجيخي” خالل تقجيسو تقخي اخ لمبخلسان األوروبي عغ عسمية ” ثيسيذ ” التي تجيخىا إيصاليا عمى شػل مسخ وسط
أوروبا  ،أن “ التيجيج اإلرىابي ال يدال مختفعا ،وعميشا أن نتأكج أنو ال تػجج عسميات عبػر لحجود االتحاد األوروبي ال يسكغ
اعتخاضيا ،ألن ىحا يسكغ أن يقخر مريخ األمغ األوروبي” ،وأنو “يجب أن يكػن ىشاك مديج مغ تػجيات التكامل فيسا

1معجب بن معدي احلويقل ،حقوق اإلنسان واإلجراءات األمنية ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ،الطبعة األوىل ،الرايض،2001،ص.36
2عمر فرحايت وآخرون ،مرجع سابق ،ص.96

Denis DUEZ, L’Union Européenne et l’Immigration Clandestine : de la sécurité

3

intérieure à la construction de la communauté politique, Institut d’Etudes
Européennes, Bruxelles, 2008, p.144.

16

جملت جامعت احلسني بن طالل للبحوث  ,جملت علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا ملحق ( )4اجمللد (9102 )5

يتعمق بإدارة الحجود ،خاصة أن شائخات فخونتكذ قج تسكشت مغ تتبع بعس تجفقات اليجخة مغ الجدائخ وتػنذ لع يتع
اعتخاضيا  ،وىحا األمخ يديج مغ القمق األمشي ،أن “ىشاك زيادة حادة في عجد الػافجيغ مغ السغخب والجدائخ ،والحيغ تع

تدجيميع في إسبانيا” 1.فالتخػف األوربي سببو وجػد تجفقات لميجخة غيخ الذخعية خارج السخاقبة األوربية ،وتع ربط ذلظ

بالتيجيج األوربي دون مبخرات وأدلة مقشعة.

المطمب الثاني :مكانة اليجرة غير النعامية ضمن التيديدات األمنية في أوروبا.

سجل العام  8102أعمى ندبة مشيا،
فبجء مغ العام  ،8112بجأت بعس الجول
تتعخض ليجسات إر ّ
ّ
ىابية ،وقج ّ
األوروبّية ّ
ىابية
ألول
وتدامشت ىحه اليجسات مع تدايج أعجاد السياجخيغ غيخ ّ
عسمية إر ّ
ّ
الذخ ّ
عييغ الػافجيغ إلى أوروباّ .
تعخضت أوروبا ّ

شخرا ،وقج اتّيست
تع تفجيخ أربعة قصارات في مجريج عاصسة إسبانيا ،ما ّأدى إلى مقتل 090
ً
في  00آذار  ،8112حيغ ّ
ىابيتيغ في ّ 8102أدتا إلى مقتل
ندية باريذ مدخًحا ليجستيغ إر ّ
إسبانيا آنحاك تشطيع القاعجة بالحادث .وكانت العاصسة الفخ ّ

شخرا ،األولى في عمى صحيفة تذارلي إيبجو ،والثّانية حيغ ىاجع ستّة إرىابييغ مػاقع عجيجة في العاصسة في
021
ً
الجولة
ضحيتو 22
تعخضت مجيشة "نيذ" إلى عسل إرىابي وقع
شخرا ،وقج أعمغ تشطيع ّ
ّ
تػقيت واحج .في العام ّ ،8102
ً
حرتيا مغ اليجسات اإلرىابية في العام
الذام (داعر)
اإلسالمية في العخاق و ّ
ّ
ّ
مدؤوليتو عغ ىحه اليجسات ،ونالت ألسانيا ّ
أما اليجػم الثاني فتسّثل بقيام
 ،8102اليجػم األول نّفحه مياجخ أفغاني ،حيغ قام بصعغ خسدة أشخاص عمى متغ قصارّ ،
شخرا ،فاإلرىاب يزخب في العالع كّمو ليذ في
مياجخ سػري بتفجيخ نفدو في مجيشة  Ansbachما أدى إلى جخح 08
ً
عييغ كسا
ىابييغ مع السياجخيغ غيخ ّ
الذخ ّ
ىابية اّلتي وقعت في أوروبا ليدت نتيجة تدّمل اإلر ّ
أوروبا فحدب ،والحػادث اإلر ّ
عييغ .فالسذكمة في
ىابييغ ىع مغ السػاششيغ
أن
تبيغ ّ
األوروبّييغ مغ األجيال الستعاقبة لسياجخيغ شخ ّ
ّ
غالبية اإلر ّ
ّ
ىػ شائع ،إذ ّ
2

األوروبّية.
عييغ في السجتسعات
عجم انجماج السياجخيغ ّ
ّ
الذخ ّ
فالجول األوربية تحاول تبخيخ فذميا في التعامل مع التيجيجات األمشية التي يتدبب في غالبيا مػاششػن يحسمػن جشديات
دول أوربية ،وىاجخ آباؤىع ليحه الجول في عقػد سابقة بصخيقة قانػنية ،فسذاكل اليجخة وتقييج الجخػل لمجول األوربية
تدامشت مع مػجة التكامل األوربي ،وبالتالي فالجول األوربية مصالبة بحل مذاكميا الجاخمية والتعامل بصخيقة إندانية مع

السياجخيغ غيخ الذخعييغ ،فيشاك حتى مغ حاالت لمتعامل مع السياجخيغ غيخ الذخعييغ بالحجود بيغ تخكيا واليػنان حيث

يتع التخمز مغ السياجخيغ بالتدبب في قتميع وعسل أي شخيقة لسشع دخػليع لمفزاء اليػناني.

المبحث الثالث :إنذاء مراكز االحتجاز اإلداري لممياجرين غير النعاميين في أوربا

أجازت اتفاقية جشيف الخابعة لعام  0929بذأن حساية السجنييغ المجػء إلى تجابيخ أمشية أقراىا اإلقامة الجبخية

واالعتقال بحق أشخاص محسييغ ،وقت الحخب لمقػة السحتمة ألسباب أمشية قيخية.
المطمب األول :مذروعية إنذاء مراكز االحتجاز

والتعبيخ السدتخجم في االتفاقية لمجاللة عمى سكان اإلقميع السحتل بسعشى ،أن القانػن الجولي اإلنداني أجاز

االعتقال اإلداري لجواع أمشية قاىخة وليذ كػسيمة عقابية ،ووفق شخوط وضػابط معيشة تتعمق أساسا بتػفيخ متصمبات
السحاكسة العادلة والسخاجعة القزائية الشديية ،وعمى الشقيس مغ ذلظ ،استخجمت سمصات االحتالل اإلسخائيمي االعتقال
1ادلركز األورويب لدراسات مكافحة اإلرهاب واالستخبارات ،إشكالية أزمة اذلجرة غري الشرعية من أفريقيا وﺗداعياهتا علﻰ أمن دول أورواب ،الرابط:
 ،https://wp.me/p8HDP0-bC-https://www.europarabct.comاتريخ التصفح.2019-07-11 :
2
الشرعيّة علﻰ أورواب وأبعادها ،جملة الدفاع الوطين ،العدد  ،98ﺗشرين األول  ،2016ص ص.66 -50 .
روالن مرعب ،ﺗداعيات اذلجرة غري ّ
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اإلداري كعقػبة لكبت الحخيات وإسكات الرػت السشاىس لالحتالل 1،فاالحتجاز وفقا لمقانػن الجولي لحقػق اإلندان مقيج

بذخوط قانػنية وإجخائية صارمة ،فالعيج الجولي الخاص بالحقػق السجنية والدياسية عجد قائسة حرخية باألسباب السقبػلة
لالحتجاز ،وىػ ما ذىبت إليو لجشة حقػق اإلندان ،التي تخى أن أي قخار بإبقاء الذخز رىغ االحتجاز يشبغي أن يكػن

محل مخاجعة دورية إلعادة تقييع األسذ التي تبخر االحتجاز.2

وفيسا يتعمق بالشطام األوروبي لحساية حقػق اإلندان ،فقج وضعت االتفاقية األوروبية لحقػق اإلندان قائسة

حرخية لمحاالت التي تجيد احتجاز السياجخيغ  ،فالفقخة  10مغ السادة  3مغ االتفاقية أجازت االحتجاز لدببيغ:
 األول يتعمق باعتقال الذخز أو احتجازه برػرة قانػنية بيجف مشع دخػلو غيخ السرخح بو إلى البمج.
 أما الدبب الثاني فيعشي الذخز الحي اتخح بذأنو قخار بتخحيمو أو تدميسو إلى سمصات دولة أخخى.

أشارت السحكسة األوروبية لحقػق اإلندان في قزية "فاسيميفا" ضج الجانسخك أن االستثشاءات عمى الحق في الحخية

السكفػل بشز ىحه السادة محكػر عمى سبيل الحرخ ،وىحه االستثشاءات يجب أن تفدخ تفدي اخ ضيقا ،فاليجف مغ محتػى
السادة الدابقة الحكخ ىػ ضسان عجم حخمان أي شخز مغ حخيتو بصخيقة تعدفية ،فقج أشارت العجيج مغ التقاريخ الرادرة
عغ السشطسات غيخ الحكػمية العاممة في ىحا السجال إلى تسجيج االحتجاز اإلداري لمسياجخيغ غيخ الشطامييغ.

تتخح اليػنان في بعس األحيان بعس العػائق التي تقف وراء عجم إمكانية إرجاع السياجخ غيخ الشطامي إلى

بمجه ،كعجم امتالك وثائق تسكغ مغ التعخف عمى ىػيتو ،أو وجػد مػانع ذات شبيعة مادية أو إجخائية ،أو وجػد دالئل تفيج
بإمكانية تعخضو لمتعحيب ،كحريعة ومبخر لالحتجاز،اعتسادا عمى مبجأ عجم اإلعادة القدخية الػارد في السادة  0مغ اتفاقية
مشاىزة التعحيب وغيخه مغ ضخوب السعاممة أو العقػبة القاسية أو الالاندانية أو السييشة ،وكحا السادة  00مغ االتفاقية
الخاصة بػضع الالجئيغ لحساية ممتسدي المجػء الحيغ تتعخض حياتيع أو حخيتيع لمتيجيج بدبب عخقيع أو ديشيع أو
جشديتيع أو انتسائيع لفئة اجتساعية معيشة أو رأي سياسي معيغ ،أي أن ىحه األسباب الخارجة عغ إ اردة الذخز التي

يجب أن تكػن في أي حال مغ األحػال مبخ ار لالحتجاز تساشيا مع ما سبق ذكخه.

3

فقج تتجاوز السجة التي يقزييا السياجخ في االحتجاز الدشة ،في حيغ أن الدمصات السعشية مصالبة وفقا لمقػاعج

القانػنية الجولية ذات الرمة بزسان أن تكػن مجة احتجاز لمسياجخيغ غيخ الشطامييغ أقرخ ما يسكغ ،غيخ أن مجة
االحتجاز في اليػنان ترل إلى  08شيخا ،و شبقا لمسجاولة رقع  3لمفخيق العامل السعشي باالحتجاز التعدفي ،يجب أن تحجد

فتخة قرػى لالحتجاز بشز قانػني ،حيث ال يجػز أن يسجد االحتجاز لسجة غيخ محجدة أو شػيمة برفة غيخ مبخرة.
المطمب الثاني :انتياكات الحقهق األساسية لممياجر غير النعاميين

لعل مغ أىع االنتياكات الخئيدية لمحقػق األساسية لمسياجخ غيخ الشطامي ىػ الحخمان مغ الحخية قد اخ في إشار

االحتجاز اإلداري في دول االستقبال ،الحي تبخره الجول بصخق مختمفة ،حيث أن مشيا مغ يشصمق مغ اعتبار اليجخة غيخ
 1أمحد عبد العزيز األصفر ،اهلجرة غري املشروعة:االنتشار واألشكال واألساليب املتبعة ،جامعة انيف للعلوم األمنية،السعودية ،الطبعة
،1،2010ص.155
 2معجب بن معدي احلويقل ،مرجع سابق،ص.38

3فائزة بركان ،آليات التصدي للهجرة غري الشرعية ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف احلقوق ،كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة احلاج خلضر
ابﺗنة ،اجلزائر،2011 ،ص.92.
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الشطامية مذكمة أمغ وششي وجخيسة يعاقب القانػن عمييا ،وبالتالي ال يأخح بعيغ االعتبار السعاييخ القائسة عمى حقػق
اإلندان في التعامل مع ىحه الفئة  ،األمخ الحي يؤدي في الغالب إلى تعخض مختمف فئات السياجخيغ ليحه العقػبة الدالبة
لمحخية ،مغ السياجخيغ غيخ الشطامييغ ،باإلضافة إلى فئات أخخى كصالبي المجػء الحيغ يشتطخون نتيجة شمباتيع أو الحيغ

رفزت شمباتيع.

1

وفي ىحا الرجد ،يخى السقخر الخاص السعشي بحقػق اإلندان لمسياجخيغ" أن االحتجاز ال يعتبخ وسيمة فعالة لمحج
مغ اليجخة غيخ الشطامية أو يثشي األشخاص عغ التساس المجػء" ،والجليل عمى ذلظ ىػ أنو عمى الخغع مغ إتباع سياسة

االحتجاز في حق السياجخيغ غيخ الشطامييغ في العذخيتيغ األخيختيغ ،إال أن ذلظ لع يداىع في القزاء عمى ضاىخة اليجخة
غيخ الشطامية أو حتى الحج مغ تجفقاتيا ،بل أكثخ مغ ذلظ نالحظ زيادة في ىحه التجفقات بذكل مخيف ،حتى أن التعخض
لالحتجاز بالشدبة لمسياجخ غيخ الشطامي أصبح أم اخ مفخوغا مشو وجدءا مغ ىجختو.

2

فالبج مغ التشديق بيغ جسيع األشخاف السعشية بيحه العسمية لمتعامل مع الطاىخة وإيجاد الحمػل العسمية ليا ،وعجم

تحػيل التخػف األوربي مغ تيجيجات أمشية محتسمة نتيجة اليجخة غيخ الشطامية إلى مبخر لعجم احتخام حقػق ىحا السياجخ
كإندان ،فيػ لع يمجأ لمسخاشخة بحياتو إال كػنو مكخىا عمى ذلظ.
المبحث الرابع :اآلليات القانهنية لحماية حقهق لممياجرين غير النعاميين في أوربا.
تعج القػاعج السشطسة لحقػق اإلندان لمسياجخ برفة غيخ نطامية جدء ال يتج أد مغ قػاعج القانػن الجولي لحقػق
اإلندان ،بكل ما يذسمو مغ ق اخرات السشطسات الجولية ومػاثيق األمع الستحجة بخرػص ىحا الذأن.
المطمب األول :الحماية القانهنية لممياجر غير النعامي في أوربا
يسكششا القػل بعج دراسة الشطام القانػني الجولي لميجخة غيخ الشطامية أن ىشاك تػجيا العتبار القػاعج القانػنية

الستزسشة في القانػن الجولي لحقػق اإلندان تشصبق عمى ىحه الفئة ،وىػ ما يبخر عجم وجػد نرػص قانػنية عمى السدتػى
الجولي خاصة تتعخض لحساية حقػق اإلندان لمسياجخيغ غيخ الشطامييغ 3،تعج األحكام الستعمقة بحساية حقػق السياجخيغ
غيخ الشطامييغ بسثابة أحكام تػافق عمييا السجتسع الجولي ،وبالتالي تربح بسثابة قػاعج عخفية ممدمة ،شأنيا في ذلظ شأن

جسيع قػاعج القانػن الجولي لحقػق اإلندان ،فإذا صجر عغ مشطسة دولية قػاعج مكتػبة في ىحا الرجد فيي بحلظ مجخد
تقشيغ لعخف دولي ثابت ،واحتخام أشخاص القانػن الجولي لحقػق السياجخيغ غيخ الشطامييغ يشبثق مغ كػن تمظ القػاعج
 1عمر فرحايت وآخرون ،مرجع سابق ،ص.109
Farah BENCHEIKH et Hafidha CHEKIR, la migration irrégulière dans le contexte

2

juridique tunisien, note d’analyse de synthèse 2008, série sur la migration irrégulière,
module juridique, CARIM, Italie, 2008,p 221.

 3أبو عباة ،دمحم بن عبد العزيز ،حقوق املهاجرين غري الشرعيني دراسة أتصيلية مقارنة ابلقانون الدويل ،أطروحة دكتوراه-جامعة انيف العربية للعلوم
األمنية ،كلية الدراسات العليا ،قسم العدالة لعدالة اجلنائية،2011،ص.112
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قػاعج آمخة تتعمق بالشطام الجولي العام في إشار مرمحة الجساعة الجولية ورعاية اإلندانية بػجو عام ،فيي قػاعج ممدمة لكل

أشخاص القانػن الجولي سػاء أكانػا أعزاء في االتفاقيات السشطسة ليا ،أو غيخ أعزاء.

1

إن جسيع القػاعج القانػنية الجولية ذات الرمة بالحقػق األساسية لمسياجخيغ غيخ الشطامييغ ،مغ الذخعية الجولية

لحقػق اإلندان إلى االتفاقية الجولية الخاصة بحقػق العسال السياجخيغ وأفخاد أسخىع ،وكحا بخوتػكػل تيخيب السياجخيغ

واإلعالنات الرادرة عغ الجسعية العامة لألمع الستحجة كميا تجسع أن حقػق ىؤالء األفخاد يجب أن تحتخم في كل األحػال
دون أي قيج أو شخط 2،وبغس الشطخ عغ وضعيتيع القانػنية مغ حيث كيفية الجخػل أو اإلقامة في البمج الستػاججيغ فيو،

وىحا يعتبخ التداما جػىخيا ال تدتصيع الجول التشرل مشو تحت أية ذريعة ،ويذسل مختمف الػضعيات والسخاحل التي يسخ بيا

السياجخون غيخ الشطاميػن ،بجاية مغ مغادرتيع بمجانيع األصمية ،عبػرىع ووصػليع إلى دول االستقبال وإقامتيع بيا ولػ
بصخيقة غيخ نطامية.

3

وبالسػازاة مع ذلظ ،تػضح تقاريخ السقخر الخاص بالحقػق اإلندانية لمسياجخيغ االنتياك السدتسخ لحقػق
السياجخيغ غيخ الشطامييغ سػاء في بمج السرجر ،أو بمجان العبػر أو استقبال ،حيث أن سمصة الجولة ومدئػليتيا في حساية

حجودىا ووضع الدياسات السشطسة لميجخة ال يسكغ إنكارىا ،إال أنو تقع عمى عاتقيا كفالة حقػق السياجخيغ أثشاء وضع

القػانيغ الػششية السشطسة لذئػن اليجخة وتصبيقيا ،بغس الشطخ عغ الػضع القانػني لمسياجخ ،وتججر اإلشارة إلى أن

التػسع في تجخيع اليجخة غيخ الشطامية ،وانتياك حقػق السياجخيغ خالل جسيع مخاحل عسمية اليجخة يشعكذ سمبا عمى
الدياسات وبخامج العسل السدصخة مغ شخف الدمصات السخترة في الجولة والخامية إلى التحكع في تجفقات السياجخيغ.

4

إجخميا ،في حيغ أنو
تعتبخ العجيج مغ الجول أن الجخػل واإلقامة في أقاليسيا بصخيقة غيخ قانػنية يعتبخان فعال ا

وشبقا لسبادئ القانػن الجولي لحقػق اإلندان الػاردة في السػاثيق الجولية واإلقميسية يدتخمز أنو ال يسكغ اعتبارىسا كحلظ،
فيسا ليدا في حج ذاتيسا مغ الجخائع ضج األشخاص أو السستمكات أو األمغ الػششي 5،فالسياجخون غيخ الشطاميػن ليدػا
مجخميغ في حج ذاتيع ،وقج أفاد الفخيق العامل السعشي باالحتجاز التعدفي بأن" تجخيع الجخػل إلى بمج ما برػرة غيخ
قانػنية يتجاوز السرمحة السذخوعة لمبمجان في ضبط وتشطيع اليجخة غيخ الشطامية ،و نذيخ كحلظ إلى إسيامات القزاء
الجولي في تكخيذ قػاعج حساية السياجخيغ غيخ الشطامييغ كحكع محكسـة العجل الجولية الرادر في  88جػيمية ،8110

وكحا الخأييغ االستذارييغ الرادريغ في  08سبتسبخ  8110لسحكسة البمجان األمخيكية لحقػق اإلندان ،بذأن الحق في

الحرػل عمى معمػمات عغ السداعجة القشرمية في إشار ضسانات اإلجخاءات القانػنية الػاجبة ،وبذأن الػضع القانػني

لمسياجخيغ غيخ الحامميغ لمػثائق الالزمة وحقػقيع عمى التػالي ،وكحا حكع محكسة العجل الجولية الرادر في 00
مارس 8110في قزية أفيشا ورعايا مكديكييغ آخخيغ ،وااللتدامات الجولية بخرػص األحكام الالحقة الرادرة عغ محكسة
 1دمحم يوسف علوان و دمحم خليل ادلوس،القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،دار الثقافة ،األردن،2011 ،ص .147 -146

 2ساعد رشيد ،واقع اهلجرة غري الشرعية يف اجلزائر من منظور األمن اإلنساين ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف العلوم السياسية ،جامعة دمحم خيضر
بسكرة ،اجلزائر،2011،ص.187
Denis DUEZ,op.cit,p149.

 4طارق عبد اجمليد الشهاوي ،مرجع سابق،ص .25

Bechara KHADER ; les migrations dans les rapports euro-méditerranéens et

3

5

euro-arabes : études de cas, Ed l’Harmattan, Paris, France, 2011,p25.
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العجل الجولية ،يزع في االعتبار أن الدياسات الستعمقة بسدألة اليجخة ،والسيسا تمظ التي تتعمق بإدارة مدألة اليجخة إدارة

مشطسة 1،بالخغع مغ وجػد العجيج مغ االتفاقيات الجولية التي تزسغ حقػق السياجخيغ غيخ الشطامييغ انصالقا مغ بمجانيع
األصمية إلى غاية وصػليع لتخاب دول أخخى ،إال أن ىشاك بعس السسارسات ومغ شخف الكثيخ مغ الجول ال تخاعي ضخوف

ىؤالء السياجخيغ ،وتخى في تجاوز أشخاص لحجودىا بصخيقة غيخ نطامية يتعارض وسيادة الجولة وقػانيشيا ،وال تقجم
الزسانات الحقيقية الحتخام حقػق اإلندان لمسياجخيغ بدبب سمػكيع غيخ القانػني ،دون األخح بعيغ االعتبار األسباب
القدخية القاىخة التي دفعتيع لحلظ.

المطمب الثاني :ظروف وأماكن احتجاز المياجرين غير النعاميين

يتع احتجاز السياجخيغ غيخ الشطامييغ في أغمب األحيان في ضخوف غيخ مقبػلة حيث أن السخاكد السخررة

إليػائيع مكتطة ،كسا أنيا تفتقخ إلى الشطافة ،إضافة إلى قمة وجبات الصعام ،وعجم تػفخ الخعاية الرحية بالذكل السصمػب،
فقج سجل في عجيج السخاكد نقز عجد األشباء والسسخضيغ ،لمتكفل بالجانب الرحي ،حيث تكتفي بعس السخاكد بالخجمات
الرحية األساسية ،كسا سجل كحلظ انعجام رعاية الرحة الخاصة لمشداء في جسيع أماكغ االحتجاز.

و تختمف ىحه السخاكد باختالف إمكانيات كل دولة مغ دول االستقبال ،ففي بمغاريا تعخف مخاكد االحتجاز

أوضاعا جج متخدية نتيجة لعجم تػفخ الذخوط الزخورية لسكان مخرز لالحتجاز ،حيث يعاني السياجخون غيخ

الشطاميػن مغ أوضاع يسكغ أن تخقى إلى معاممة ال إندانية أو مييشة وقج تديج مغ خصخ حجوث انتياكات أخخى لمحقػق
االقترادية واالجتساعية والثقافية ،بسا في ذلظ الحق في الرحة والغحاء ومياه الذخب والرخف الرحي.

2

إن عجم وجػد أماكغ خاصة ودائسة الحتجاز السياجخيغ غيخ الشطامييغ ،جعميع عخضة لالحتجاز في مخاكد

مؤقتة تذسل مجسػعة واسعة مغ األماكغ ،كالدجػن ،مخاكد الذخشة ،ومخاكد احتجاز السياجخيغ غيخ الخسسية ،القػاعج
العدكخية ،مجسعات شخكات األمغ الخاصة ،السدتػدعات السيجػرة،السصارات وحتى الدفغ ،يسكغ االستشاد إلييا أو القياس
عمييا لتحجيج بعس التػجييات مغ جية أخخى ،فإن مخاكد االحتجاز السحكػرة تذخف عمييا سمصات عسػمية مختمفة عمى
السدتػيات السحمية أو اإلقميسية أو الػششية ،مسا يجعل مغ الرعب ضسان اندجام إنفاذ معاييخ االحتجاز القانػنية السصابقة

اللتدامات الجولية.

في ىحا اإلشار يشبغي اإلشارة إلى مدألة عمى قجر كبيخ مغ األىسية في ىحا الرجد ،وىي وجػب الفرل بيغ

األماكغ السخررة إليػاء السياجخيغ غيخ الشطامييغ في إشار االحتجاز اإلداري ،أي أن يتع احتجازىع في مخاكد احتجاز

مخررة بيع ،وأن ال يكػنػا في سجػن أو في مخافق أخخى مخررة لشفذ الغخض مع مداجيغ مغ السجخميغ الحيغ
أديشػا بعقػبات جشائية.

3

وفي ىحا الرجد ،تشز االتفاقية الجولية لحساية حقػق جسيع العسال السياجخيغ وأفخاد أسخىع في السادة ، 08فقخة

 10عمى" أن يدجغ العسال السياجخون وأفخاد أسخىع السحتجدون بدبب خخق األحكام الستعمقة باليجخة بسعدل عغ
 1دمحم رضا التميمي ،اهلجرة غري القانونية من خالل التشريعات الوطنية واملواثيق الدولية ،جامعة العريب بن مهيدي أبم البواقي ،دفاتر السياسة
والقانون ،العدد ا ،4اجلزائر ،جانفي ،2011ص.33
2

دمحم يوسف علوان و دمحم خليل ادلوس ،مرجع سابق ،ص.155

3خدجية بتقة ،السياسة األمنية األوروبية يف مواجهة اهلجرة غري الشرعية  ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف العلوم السياسية ،كلية احلقوق والعلوم
السياسية جبامعة دمحم خيضر بسكرة ،اجلزائر،2011ص.144
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األشخاص السجانيغ أو السحتجديغ رىغ السحاكسة ،وىحا ما مغ شأنو التأثيخ عمى حق ىحه الفئة مغ السياجخيغ في التػاصل
مع السحيط الخارجي.

1

يشبغي التسييد بيغ السياجخيغ غيخ الشطامييغ في حالة احتجازىع عغ بقية السحتجديغ أو السدجػنيغ ،ألن وضعيع
خاص ودخػليع ليحه الجول سببو غيخ إجخامي ،وإنسا ىخوب مغ ضخوف قاسية عاشػىا في بمجانيع األصمية ،والجول يجب

أن تتعامل معيع عمى ىحا األساس.

المبحث الخامس:الجيهد الدولية لحماية المياجرين داخل مراكز االستقبال.
المطمب األول :إسيامات منعمة األمم المتحدة في حماية المياجرين.

نجدت مفػضية األمع الستحجة العميا لذؤون الالجئيغ بتحػل مخاكد استقبال السياجخيغ في اليػنان إلى “مخاكد

احتجاز” ،بسػجب االتفاق السػقع بيغ االتحاد األوروبي وتخكيا ،وقامت بتعميق بعس نذاشاتيا في اليػنان ،إال أنيا أبقت

عمى نذاشاتيا اإلعالمية و”لمسخاقبة” لزسان احتخام حقػق الالجئيغ ،كسا يػاصل عاممػ السفػضية انتذارىع عمى الدػاحل
وفي السخافئ اليػنانية لسداعجة السياجخيغ ولشقميع إلى السدتذفيات إذا كانػا بحاجة إلى ذلظ  2 ،وأعخبت السفػضية عغ
3

“القمق” إزاء البجء بتصبيق االتفاق السػقع بيغ تخكيا واالتحاد األوروبي قبل “تػفخ الزسانات الزخورية في اليػنان” ،

فالحاجة ىشا كبيخة لتػفيخ مػارد وإمكانيات لمتعامل مع ىحه الطاىخة ،وبالتشديق الالزم بيغ مختمف الجول السعشية بيا وىيئات
األمع الستحجة والسشطسات الجولية غيخ الحكػمية.
المطمب الثاني :دور الجمعيات الناشطة داخل مراكز االحتجاز

السخكدCIMADE
مغ بيغ الجسعيات السخخز ليا داخل ىحه ا

ASSFAM,

France Terre d’Asile,

 ،l’Ordre de Malte, Forum Réfugiésتقػم بإخبار السياجخيغ الغيخ الشطامييغ بحقػقيع واالىتسام بإجخاءاتيع

اإلدارية والقزائية ،الصعغ أمام السحاكع ،شمب المجػء ،كسا يسكشيا أحيانا االشالع عمى السمفات اإلدارية لمحرػل عمى
معمػمات بخرػص السياجخيغ  ،مثل معخفة إن كانت القشرمية قج مشحت "تخخيز بالسخور" ،كسا تقجم نرائح قزائية.

4

تذكل ىحه الجسعيات ضسانة إندانية حيث تقػم أيزا بشرح الجولة لتديخ أفزل لسخاكد االحتجاز لتفادي التسخد
مثل ما حجث مع حخيق مخكد  ، Vincennesحيث نرحت  CIMADEببشاء وحجات صغيخة الحجع ،لكشيا في نفذ
السخكد ،تقػم ىحه الجسعيات بفخز السمفات ،حيث تدانج
ا
الػقت يسكغ أن تقجم مداعجة فعمية إلخخاج السعتقميغ مغ

السياجخيغ التي تعتقج أن ليع حظ في الػصػل إلى تدػية وضعية اإلقامة ،أو السمفات السدشجة مغ شخف الجسعيات حتى و
إن كان ىشاك عامميغ بيا مدتعجون لسداعجة كل السحتجديغ ،فاألغمبية يصبقػن األسبقية باعتبار عبئ العسل السدشج ليع،
رغع ىحا فإن ىحه الجسعيات يسكشيا الجفع ببعس السمفات والسداعجة إلشالق سخاح السحتجديغ ،وعادة العسل يفػق شاقتيا،

5

فيحه الجسعيات تداىع بصخيقة فعالة في كذف االنتياكات إن وججت ،والتخكيد عمى بعس الػضعيات ،خاصة األشفال

أو مغ تكػن صحتيع متجىػرة ،ويشبغي تذجيع وتدييل عسميا لزسان الجفاع عغ حقػق اإلندان بسخاكد االحتجاز.

Denis DUEZ,op.cit,p152.

1

 2فائزة بركان ،آليات التصدي للهجرة غري الشرعية ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف احلقوق،كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة احلاج خلضر ابﺗنة،
اجلزائر،2011،ص.154
Bechara KHADER, op.cit, ,p45.

Bechara KHADER, op.cit, ,p55.

 5خدجية بتقة ،مرجع سابق،ص .66
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االقتراحات: -غمق مخاكد االحتجاز لمسياجخيغ غيخ الشطامييغ ،وعجم فتحيا إال في حاالت الزخورة القرػى وبسػافقة

ىيئات مشطسة األمع الستحجة وتحت مخاقبتيا ،وضسان تام الحتخام حقػق اإلندان لمسحتجديغ فييا.

 تػفيخ الحساية لمسياجخيغ السحتجديغ في ىحه السخاكد ،إضافة إلى التخكيد عمى البخامج الستعمقة بإدماج السياجخيغفي البمجان السدتقبمة ،والعسل عمى ضسان جسع شسل األسخة ليؤالء السياجخيغ ،وإعادتيع لجوليع األصمية في حالة
زوال مبخرات ىجختيع.

 التأكيج عمى حساية حقػق اإلندان لمسياجخيغ غيخ الشطامييغ داخل مخاكد االحتجاز ،وخاصة األشفال والشداء،مع العسل عمى القزاء عمى السعامالت التسيدية التي تحػل دون وصػل األشفال السياجخيغ إلى التعميع.

 تصبيق اآلليات القانػنية في حاالت إعادة السياجخيغ غيخ الشطامييغ إلى بمجانيع األصمية ،واألخح بعيغ االعتباروضعيات األشخاص السعخضيغ لمخصخ إن تست إعادتيع لجوليع ،وتػفخ حساية خاصة ليع ،شبقا لسبادئ القانػن
الجولي لحقػق اإلندان.

 تحقيق تعاون وتشديق عمى الرعيج الجولي واإلقميسي والثشائي في حساية حقػق اإلندان لمسياجخيغ غيخالشطامييغ ،والسياجخيغ السحتجديغ بيحه السخاكد ،واألخح في الحدبان الصابع العالسي لطاىخة اليجخة بيجف معالجة

أسباب ونتائج ىحه الطاىخة بصخيقة شاممة ،في ضل احتخام الحقػق األساسية لمسياجخيغ.
الخاتمة:

يسكغ أن نرشف السياجخيغ إلى دول أوربا بصخيقة غيخ نطامية إلى الباحثيغ عغ فخص أفزل لمعير وتحديغ

وضعيتيع االقترادية ،أو القادمػن مغ دول الجشػب سػاء التي تعخف استق اخ ار سياسيا ندبيا ،أو تعخف ويالت الحخب أو

عجم االستقخار الدياسي واألمشي في بمجانيع ،ولكغ سياسة الجول السدتقبمة ليؤالء السياجخيغ ال تأخح بعيغ االعتبار ىحه

األسباب ،وتػاصل الشطخ إلى كل شخز يحاول اجتياز حجودىا عمى أنو تيجيج ألمشيا وأنو غيخ مخغػب فيو ،بل إن
سياسات إدماج السياجخيغ في ىحه الجول تػاجو تحجيات تتعمق بالخػف مغ األجشبي وكخاىيتو والتسييد ضجه ،وىحا أكبخ

عائق أمام احتخام الحقػق األساسية لمسياجخيغ غيخ الشطامييغ.

تمجأ الكثيخ مغ الجول إلى االحتجاز اإلداري لمسياجخيغ غيخ الشطامييغ بتيسة انتياك قػانيغ اليجخة ولػائحيا ،الحي ال

يعتبخ جخما ،وىشاك في بعس الحاالت أيغ تتحػل المػائح الػششية الستعمقة باليجخة إلى تجابيخ تجخم األشخاصّ ويربحػن

عخضة إلجخاءات جشائية ،فالجول األوربية تحاول تبخيخ فذميا في التعامل مع التيجيجات األمشية التي يتدبب في غالبيا

مػاششػن يحسمػن جشديات دول أوربية ،وىاجخ آباؤىع ليحه الجول في عقػد سابقة بصخيقة قانػنية ،فسذاكل اليجخة وتقييج

الجخػل لمجول األوربية تدامشت مع مػجة التكامل األوربي ،وبالتالي فالجول األوربية مصالبة بحل مذاكميا الجاخمية والتعامل

بصخيقة إندانية مع السياجخيغ غيخ الذخعييغ.

خمرت الجراسة فيسا يتعمق بالشطام القانػني الجولي لحساية السياجخيغ غيخ الشطامييغ داخل مخاكد االحتجاز أنو ال

يذكل نطاما قانػنيا مدتقال ،فيػ جدء ال يتج أد مغ القانػن الجولي لحقػق اإلندان ،يجب أن يصبق عمى ىؤالء األشخاص،
مع اإلشارة إلى أن الشرػص القانػنية الجولية لع تتشاول ىحا السػضػع بذكل واضح وصخيح ،فال تػجج اتفاقية عمى
السدتػى الجولي تتصخق إلشكالية إنذاء مخاكد احتجاز لميجخة غيخ الشطامية ،رغع وجػد العجيج مغ التقاريخ والجراسات
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الرادرة عغ بعس الييئات في إشار نطام األمع الستحجة كسجمذ حقػق اإلندان والسشطسة الجولية لميجخة ،وبعس
الػكاالت التابعة لألمع الستحجة كل في مجال نذاشو ،والتي تخفس صخاحة إقامة مثل ىحه السخاكد إال في حاالت الزخورة

القرػى ،والجول ا أوربية مصالبة بإجخاء دراسة متأنية لقػانيشيا وسياساتيا قرج االستجابة بالذكل السصمػب لمقزايا التي

يػاجييا السياجخون غيخ الشطاميػن ،والتكفل بػضعيتيع الحخجة ،وضسان عجم تأثيخ التذبث بديادة الجول ،وجعميا ذريعة
النتياك الحقػق األساسية لمسياجخيغ غيخ الشطامييغ.
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