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And asylum in the world

: ملخص

 شلا غلعلها زلط،تعد كل من اذلجرة وا للجوء من ادلواضيع الشائكة اليت رغم تباين أسباهبم ودوافعهم إال أن نتائجهم واحدة
 باعتبار أن ادلهاجر والالجئ من الفئات الضعيفة اليت ربتاج إىل محاية خاصة من،اىتمام الباحثني وصناع القرار على حد سواء
 وىو ما جسده الكم اذلائل من ادلواثيق الدولية وادلؤسبرات اخلاصة هبم منذ منتصف القرن العشرين حىت هناية عام،قبل كل الدول
. الذي توج باالتفاق العادلي من أجل اذلجرة اآلمنة وادلنظمة والنظامية2018
، وانتشارىا الواسع الذي مس أغلب دول العامل ادلتقدمة منها والنامية2020  يف مطلع سنة19 ورغم ظهور جائحة كوفيد
 إال أن ظاىرة اذلجرة وحاالت اللجوء الزالت قائمة رغم تناقصها،وما نتج عنها من سلبيات على الصعيدين الوطين والدويل
 نظرا لعدة أسباب لعل أعلها غلق احلدود ووقف مجيع الرحالت الربية منها والبحرية واجلوية،مقارنة مع ما كانت عليو من قبل
 خاصة يف أوروبا، شلا اصلر عنو انعكاسات خطرية على أوضاع الالجئني وادلهاجرين على حد سواء،للحد من انتشار اجلائحة
.والواليات ادلتحدة األمريكية
. احلماية ؛ اإلقليم؛ الدول ادلضيفة؛ االتفاقية الدولية؛ اإلقامة:كلمات مفتاحية
J15 -F22- K3 : JELتصنيفات
Abstract:
Migration and asylum are among the big subjects which, despite their differences in
terms of causes and motivations, generate the same results, which makes them the center
of attention of researchers and decision-makers, given that migrants and refugees are
among the vulnerable groups in need of special protection from all countries, which
explains the large number of international conventions and conferences devoted to this
from the mid-20th century until the end of 2018, which resulted in the global agreement
for safe, organized and regular migration.
Despite the emergence of the Covid 19 pandemic at the start of 2020 and its wide
spread having affected most developed and developing countries in the world, in addition
to the negative consequences observed both nationally and internationally, the
phenomenon of migration and asylum still exist despite its decrease compared to what it
was before, for several reasons, the most important is the closure of borders and the
stopping of all land, sea and air travels, to limit the spread of the pandemic, which has had
serious repercussions on the conditions of refugees and migrants.
Key words: Protection ;Territory ;Host countries ;International convention; Residence.
JEL Classification Codes: K3, F22 , J15.
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Résumé:
L'immigration et l'asile font partie des sujets épineux qui, malgré les différences dans
leurs causes et leurs motivations, leurs résultats sont les mêmes, ce qui en fait le centre
d'attention des chercheurs et des décideurs, étant donné que les migrants et les réfugiés
font partie des groupes vulnérables qui ont besoin d'une protection spéciale par tous les
pays, ce qu'incarne le quantum. Le grand nombre de conventions internationales et de
conférences spéciales du milieu du XXe siècle à la fin de 2013, qui ont abouti à l'accord
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulière.
Malgré l'émergence de la pandémie Covid 19 au début de l'année 2020 et sa large
propagation qui a touché la plupart des pays développés et en développement du monde, et
les conséquences négatives qui en ont résulté aux niveaux national et international, le
phénomène des cas de migration et d'asile existe toujours malgré sa diminution par rapport
à ce qu'il était auparavant, en raison de plusieurs Les raisons les plus importantes sont
peut-être la fermeture des frontières et la cessation de tous les voyages terrestres,
maritimes et aériens pour limiter la propagation de la pandémie, qui a eu des répercussions
dangereuses sur les conditions des réfugiés et des migrants, en particulier en Europe et aux
États-Unis d'Amérique.
Mots clés: protection; Territoire; pays d'accueil; Convention internationale; Résidence.
JEL Classification Codes: K3, F22 , J15.
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مقدمة
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عرف اإلنسان مصطلح اذلجرة منذ القدم ،حيث كان األشخاص ينتقلون هبدف االسًتزاق والعيش الكرًن ،وتعرف اذلجرة
بأهنا اخلروج من أرض إىل أخرى( ، )1غري أنو بظهور فكرة الدولة ورسم احلدود ،وسيادة الدولة على إقليمها الربي والبحري
واجلوي فأصبح ىناك عدة مفاىيم للهجرة لتعدد الطرق اليت تتم هبا ،فتسمى ىجرة غري شرعية إذا سبت سلالفة اإلجراءات
ادلعمول هبا يف كل إقليم ،أما إذا سبت حسب القوانني ادلعمول هبا يف الدخول إىل إقليم الدولة فتسمي اذلجرة الشرعية(.)2
أعلنت منظمة الصحة العادلية يف شهر مارس  2020أن فريوس كورنا ادلستجد أو كوفيد  19يعترب جائحة عادلية ،وذلك
راجع لسرعة تفشي العدوى واتساع نطاقها ،ويستعمل مصطلح "جائحة" لوصف األمراض ادلعدية عندما يكون ىناك تفشي
واضح ذلا وانتقاذلا من شخص إىل آخر يف العديد من بلدان العامل يف نفس الوقت ،وقد سلطت أزمة كوفيد 19الضوء على
موضوع ادلهاجرين والالجئني يف العامل.
هتدف ىذه الدراسة إىل تبيني انعكاسات جائحة كوفيد 19السلبية على ادلهاجرين بنوعيهم الشرعيني وغري الشرعيني
وكذا الالجئني ،وكذلك يف الدول األوروبية والواليات ادلتحدة األمريكية على وجو اخلصوص ،باعتبارعلا من أكثر الدول ادلستقبلة
ذلؤالء ،وكذلك من أىم الدول ادلتأثرة من ىذه اجلائحة ،إضافة إىل البحث عن حلول جديدة ألزمة ادلهاجرين والالجئني يف ظل
جائحة كوفيد.19
تكمن أعلية ادلوضوع يف توضيح حجم تأثري جائحة كوفيد 19والركود االقتصادي الناتج عنها على اذلجرة واللجوء يف
العامل ككل وأوروبا والواليات ادلتحدة األمريكية ،وكذا تأزم ملف اذلجرة واللجوء يف ىذه الدول بسبب اجلائحة ،خاصة بعد
التقارير األخرية حول تطور الوباء ليصبح أكثر شراسة وسرعة يف االنتقال يف عدة دول منها بريطانيا وتونس...إخل ،شلا سيصعب
من ظروف ادلهاجرين والالجئني أكثر ،ويزيد من أمد ىذه األزمة االستثنائية.
نظرا خلصوصية موضوع الدراسة ومن أجل الوصول لألىداف ادلرجوة استعنا دبنهجني الوصفي والتحليلي ،حبيث تطرقنا
للمنهج الوصفي يف اجلانب النظري لوصف أوضاع ادلهاجرين والالجئني قبل وبعد اجلائحة ،إضافة للمنهج التحليلي ادلعتمد يف
ربليل بعض ما ورد يف االتفاقيات الدولية ادلنظمة ألوضاع ادلهاجرين والالجئني.
بناء على ما سبق ذكره ؽلكن طرح التساؤالت التالية:
 ما ىي انعكاسات جائحة كوفيد 11على المهاجرين والالجئين في العالم عموما ،وفي أوروبا والوالياتالمتحدة األمريكية على وجو الخصوص؟
 ما ىو مصير ومستقبل الهجرة واللجوء في ظل ىذه الجائحة على المدى البعيد؟ ما ىي الحلول الممكن استخالصها لمساعدة المهاجرين والالجئين للتعايش مع ىذه الجائحة؟رللةة الًتاث اجمللد  / 11الع ةةدد( 01 :مارس  ،)2021ص -171ص189
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لإلجابة عن ىذه التساؤالت سنتطرق يف دراستنا حملورين أساسيني:

ادلبحث األول :تأثري جائحة كوفيد  19والركود االقتصادي الناتج عنها على اذلجرة واللجوء.
ادلبحث الثاين :تأزم ملف اذلجرة واللجوء يف أوروبا والواليات ادلتحدة األمريكية مع جائحة كوفيد.19
لنتوصل يف األخري إىل البحث عن حلول جديدة ألزمة اذلجرة واللجوء يف ظل جائحة كوفيد  ،19فيما يلي سنتطرق
بالتفصيل إىل ىذه احملاور كما يلي:
المبحث األول :تأثير جائحة كوفيد  11والركود االقتصادي الناتج عنها على ظاىرتي الهجرة واللجوء
المطلب األول :تعريف الهجرة واللجوء والتداعيات االجتماعية لجائحة كوفيد  11على ظاىرتي الهجرة واللجوء
المطلب الثاني :تأثير الركود االقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد  11على ظاىرتي الهجرة واللجوء
المبحث الثاني :تأزم ملف الهجرة واللجوء في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية مع جائحة كوفيد 11
المطلب األول :تأزم ملف الهجرة واللجوء في أوروبا في ظل جائحة كوفيد 11
المطلب الثاني :الواليات المتحدة األمريكية وملف الهجرة في ظل جائحة كوفيد 11
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المبحث األول :تأثير جائحة كوفيد  11والركود االقتصادي الناتج عنها على ظاىرتي الهجرة واللجوء
لقد أدت جائحة كوفيد  19إىل ىالك اآلالف من األشخاص عرب العامل مع بداية سنة  ،2020شلا فرض إعادة النظر يف
السياسات الداخلية والدولية لعدد من الدول ،شلا فرض عليها اللجوء حلالة الطوارئ للحد من انتشاره ،وأثناء ىذه التطورات
برزت معاناة فئة ادلهاجرين والالجئني.
ذلذا الغرض سنقسم ىذا ادلبحث إىل مطلبني ،حيث سنتطرق يف ادلطلب األول إىل تعريف اذلجرة واللجوء وكذلك
التداعيات االجتماعية الناذبة عن اجلائحة على ظاىريت اذلجرة واللجوء ،أما ادلطلب الثاين سنتطرق فيو إىل تأثري الركود
االقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد  19على ظاىريت اذلجرة واللجوء.
المطلب األول :تعريف الهجرة واللجوء والتداعيات االجتماعية لجائحة كوفيد  11على ظاىرتي الهجرة واللجوء
قبل التطرق إىل تأثري جائحة كوفيد 19على ظاىريت اذلجرة واللجوء ،سنتعرض أوال إىل تعريف كل من اذلجرة واللجوء يف
الفرع األول ،مث بعد ذلك سنتطرق إىل التداعيات االجتماعية جلائحة كوفيد 19على الظاىرتني وذلك كما يلي:
الفرع األول :تعريف الهجرة واللجوء
اذلجرة كمصطلح قانوين حسب القانون الدويل العام يعين انتقال األفراد من دولة ألخرى بقصد اإلقامة الدائمة( ،)3وىي
زبضع للقانون الداخلي من ناحية أنو لكل دولة أن تنظم اذلجرة من إقليمها وإليو ،وىي تتصل بالقانون الدويل دلا تثريه من
مسائل قانونية دولية كمدى حق الفرد يف اذلجرة وربديد ادلركز القانوين للمهاجر وعالقتو بكل من الدولتني ادلهاجر منها وادلهاجر
إليها (.)4
أما يف اجلزائر فيستعمل مصطلح احلرقة وىو باللهجة العامية اجلزائرية ،يستعمل للداللة على اذلجرة غري الشرعية ،واحلراق ىو
الشخص الذي ؼلاطر حبياتو ويعرب البحر للوصول إىل الشواطئ األوروبية ( ،)5غري أن أغلب الدراسات تركز على آثار اذلجرة غري
الشرعية مقارنة باذلجرة الشرعية ،واليت غالبا ما يشكل طالبوا اللجوء جزءا يسريا منها ،لكن قليلة ىي الدراسات اليت ركزت على
اآلثار الناذبة عن الزيادة ادلفاجئة ألعداد طاليب اللجوء بسبب اذلجرة غري الشرعية وذلك راجع لصعوبة تقدير أعداد ادلهاجرين
غري الشرعيني وصعوبة التحكم بنتائجها.
أما فيما ؼلص الالجئني فإنو تتعدد ادلواثيق وادلعاىدات الدولية اخلاصة هبم ،فباإلضافة إىل االتفاق العادلي من أجل اذلجرة
اآلمنة وادلنظمة و النظامية ،انبثق يف ديسمرب  2018ادليثاق العادلي بشأن الالجئني ،وذلك يف إعالن نيويورك من أجل الالجئني
والنازحني الذي ازبذتو اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف عام  ،2016وذلك هبدف ربسني االستجابة الدولية حلاالت الالجئني
وضمان حصوذلم على الدعم الالزم( ، )6ويصبح الشخص الجئا عندما يستويف ادلعايري ادلوضوعية ادلوجودة يف اتفاقية األمم
ادلتحدة اخلاصة بالالجئني حيث يكتسب الشخص االعًتاف الرمسي لكونو الجئا(.)7
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الفرع الثاني :التداعيات االجتماعية لجائحة كوفيد 11على ظاىرتي الهجرة واللجوء

رغم تفشي فريوس كوفيد 19ووصولو إىل ذروتو يف معظم دول العامل( ،)8إال أن موجات اذلجرة مل تتوقف ،بالرغم من تراجع
نسبة تدفق ادلهاجرين غري الشرعيني ،نظرا إلغالق احلدود وادلوانئ وادلالحة اجلوية.
ومل تقتصر التداعيات االجتماعية النتشار اجلائحة على مواطين الدول ادلتقدمة ،ولكنها أيضا أثرت بصورة سلبية أكثر على
ادلهاجرين يف تلك الدول ،شلا سيؤثر سلبا على الدول النامية اليت تعتمد على ربويالت العاملني يف اخلارج وسيزيد من عمق
الفجوة بني الدول النامية والدول ادلتقدمة.
وىو األمر الذي سيدفع إىل تشديد إجراءات اذلجرة الشرعية كما أنو بتدىور أوضاع الكثري من الدول ،ستزداد حركة النزوح
الداخلي  ،واذلجرة غري الشرعية ،شلا يدفع للقول بأنو سيكون لفريوس كوفيد  19أثر دائم على اذلجرة حىت بعد مدة طويلة من
عودة احلياة الطبيعية.
كما أفادت بعض التقارير اإلعالمية أن ادلفوضية األوروبية بإسبانيا  ،قد أبلغت عن قلقها البالغ من ارتفاع أعداد احلراقة
اجلزائريني الواصلني إىل سواحلها منذ مطلع سنة  ،2020شلا جعل منها الوجهة األوىل للوافدين على البالد بطريقة غري قانونية
رغم تداعيات جائحة كوفيد  ، 19اليت يبدو أهنا مل تكبح أعدادىا واليت كانت يف جلها عرب قوارب صغرية عرب البحر

ادلتوسط(.)9

إن قلق ادلفوضية األوروبية لالجئني راجع إىل إمكانية حدوث عدوى وسط احلراقة بفريوس كوفيد  19ادلستجد ىذا من
جهة ،ومن جهة أخرى فقد برزت شبكات لتهريب احلراقة تعمل بني اجلزائر وإسبانيا ،حيث أصدرت زلاكم إسبانية منذ مطلع
 ، 2020عدة أحكام متفاوتة حبق جزائريني ،مت توقيفهم بتهم هتريب احلراقة إىل إسبانيا لقاء مبالغ مالية ضمن شبكات منظمة،
حيث وصلت العقوبات يف حق بعضهم إىل 14سنة.
أما بالنسبة لقضية الالجئني ،فإنو قبل انتشار وباء كوفيد  19كانت تقف أمامها عدة ربديات أعلها ضرورة التكاثف الدويل
هبدف مساعدة الدول ادلضيفة يف إدارة الالجئني ،الذين يعيش معظمهم يف سليمات مكتظة ػلتاجون للمساعدة اليومية من أجل
إعالة أسرىم بسبب ظروف معيشتهم ادلتدنية.
شكل وباء كوفيد  19سلاطر مضاعفة على الالجئني وادلهاجرين على حد سواء ،فضال عن نقص اخلدمات ادلقدمة ذلم
صحيا وتعليميا ،إضافة إىل أهنم من أكثر الفئات االجتماعية ادلهمشة عرضة للفقر والبطالة ،حيث يعيشون يف أماكن مكتظة،
شلا يصعب عليهم االلتزام بإجراءات التباعد االجتماعي اليت فرضتها احلكومات ،كما أهنم وبسبب سياسات الغلق ،أصبحوا غري
قادرين على التنقل بيسر وسهولة للحصول على مستلزمات ادلعيشة.
على العموم فإنو ىناك عدة دول كانت قد أقامت قبل اجلائحة رلموعة من احلواجز ادلادية والقانونية واإلدارية ،هبدف إعاقة
ومنع وصول األشخاص الذين يرغبون يف التماس ادللجأ يف أراضيها ،كما أصبحوا يتعرضون للضغط من أجل البقاء يف بلدان
ادللجأ أو العودة إليها حىت يف الظروف غري اآلمنة(.)10
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كما أن احلكومات ال سبيز بني طاليب اللجوء وادلهاجرين غري الشرعيني ،وأمام الصعوبات ادلتزايدة اليت حالت دون وصوذلم
إىل البلدان ادلستقبلة كطاليب اللجوء ،مل يبق أمامهم الفرار يف الظروف غري الشرعية(.)11

المطلب الثاني :تأثير الركود االقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد  11على ظاىرتي الهجرة واللجوء
الفرع األول :تأثير الركود االقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد 11على ظاىرة الهجرة
لقد أدت جائحة كوفيد  19و ما صلم عنها من صعوبات اقتصادية ،نتيجة لفرض حالة طوارئ وفرض تعليمات السالمة
واحلد من تنقالت األشخاص سواء على ادلستوى الداخلي أو اخلارجي ،فبعد مرور عدة أشهر على تصاعد أزمة جائحة كوفيد
 19ودخول العامل يف حالة خطر كامل من غلق للمطارات ،وتعطيل معظم األنشطة االقتصادية واحلياتية ،من أجل احلد من
انتشار ىذا الفريوس القاتل ،سادت حالة من االرتباك الدويل سواء من حيث ربليل تلك اجلائحة أو وضع آليات للتعامل معها.
كان جلائحة كوفيد  19العديد من التداعيات االقتصادية والسياسية واألمنية واالجتماعية على ادلستوى الدويل ككل ،فهذه
اجلائحة أصبحت من األحداث اليت ستخلف ربوال يف النظام الدويل واإلقليمي على غرار احلرب العادلية الثانية ،حيث تعد
اجلائحة أول أزمة صحية عادلية تضرب العامل ككل يف آن واحد ،وىو ما سبب حالة من االرتباك جلميع الدول.
يف ظل تفشي فريوس كوفيد  19واالهتامات ادلتبادلة بني الواليات ادلتحدة األمريكية و الصني وزيادة خطورة الوباء ،اكتفت
معظم الدول بعزل نفسها داخل حدودىا اإلقليمية و فرض إجراءات احًتازية مشددة ،وغلق احلدود ووقف حركة الطريان،

وفرض قيود على حركة التبادل التجاري(.)12

فقد أثرت أزمة كوفيد  19بشكل مباشر على االقتصاد ،شلا أصاب عدة قطاعات بالشلل والركود ،وىو ما أدى إىل وقوع
أزمات حقيقية يف سوق العمل وتسريح العمال وارتفاع نسبة البطالة ،شلا سيؤثر بطبيعة احلال على طلبات اللجوء وادلهاجرين
وحىت على اذلجرة السرية.
تأثرت اذلجرة مباشرة بقرارات إغالق احلدود بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية يف عدة دول خاصة منها دول أوروبا
وأمريكا وكندا ،حيث كان ىناك نقاش واسع داخل حكومات ىذه البلدان ،اليت زبشي فتح احلدود للمسافرين وإنعاش النشاط
االقتصادي شلا يسبب تدفق ادلهاجرين( ، )13خاصة مع االرتفاع ادلتوقع لعدد الراغبني يف اذلجرة من الدول الفقرية ادلتأثرة بأزمة
كورنا.
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الفرع الثاني :تأثير الركود االقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد 11على ظاىرة اللجوء

كما تسببت تدابري إغالق احلدود واحلجر الصحي وإغالق اإلدارات ،يف توقيف النظر يف معاجلة طلبات اللجوء وتسوية
وضعية ادلهاجرين غري الشرعيني ،وىو ما يثري القلق باعتبار أغلبيتهم تعيش يف مالجئ مكتظة ال تتوفر فيها شروط العيش الكرًن،
شلا يسهل من تفشي الفريوس ،ألنو يتطلب الكثري من اإلجراءات الوقائية والصحية ،وكذا التباعد االجتماعي.
أثناء ىذه التطورات برزت معاناة مضاعفة لفئة الالجئني ،حيث أطلقت العديد من اذليئات اخلاصة بقضايا اذلجرة حلقوق
اإلنسان ،ربذيرات بشأن االنعكاسات اخلطرية ذلذه اجلائحة على أوضاع الالجئني ،خصوصا مع انشغال الدول ادلضيفة بفرض
التدابري الوقائية للحد من انتشار الوباء.
بادلقابل مل يرافق ىذه التدابري عناية كافية بفئات الالجئني من مستلزمات ضرورية للحياة أو حىت عناية طبية ونفسية ،والذين

يف الغالب يعيشون عدة مشاكل حىت يف احلاالت العادية ،فما بالك يف ظل ىذه اجلائحة(.)14

يواجو الكثري من ادلهاجرين مستقبال قاسبا يف ظل ىذه اجلائحة وتداعياهتا ،اليت سينجر عنها صعوبات اقتصادية ينتج عنها
تراجع يف استقبال الالجئني  ،وكذا تسريح العاملني من حاملي التأشريات ادلؤقتة ،خصوصا مع ارتفاع األصوات يف أوروبا
وأمريكا( ،)15ادلعادية للمهاجرين واستفلحت األزمة مع اجلائحة.
حيث تعالت األصوات ادلنادية بإرجاعهم لبلداهنم ،فبالرغم من أن اليد العاملة ادلهاجرة تشكل زلركا لالقتصاد العادلي يف
عدد من دول ادلهجر ،ولكن اجلائحة أدت إىل توقيف وتسريح العديد من العمال وإهناء الوظائف اليت يقوم هبا ادلهاجرون.
وس يجدون أنفسهم مضطرين للعودة إىل بلداهنم ،شلا سيؤثر على اقتصاد الدول العائدين إليها ،وعلى حياهتم األسرية وحىت
على األمن الغذائي يف العديد من الدول الفقرية ،وىو ما سينتج عنو دخوذلم من جديد يف الفقر واجلوع واذلجرة غري الشرعية .
وتزامنا مع ىذه األزمة كانت ىناك ذباوزات خطرية يف حق الالجئني ،حيث مت عالجهم يف ظروف مزرية ،وحىت حرماهنم من
حق الرعاية الصحية ،كما تعالت األصوات ادلنادية باإلغالق الكامل والدائم للحدود أمام الالجئني بصفة عامة ،خوفا من
تفشي موجة ثانية أو ثالثة للفريوس و للحد من انتشاره(.)16
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المبحث الثاني :تأزم ملف الهجرة واللجوء في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية مع جائحة كوفيد 11
تأثرت أغلب دول العامل سلبيا جبائحة كوفيد 19دبا يف ذلك ملفي اذلجرة واللجوء ،ولكن سنركز يف دراستنا على تأثريىا
على دول أوروبا أوال( ادلطلب األول) ،مث بعد ذلك على الواليات ادلتحدة األمريكية (ادلطلب الثاين) ،وذلك باعتبارعلا من أكثر
الدول استقباال للمهاجرين والالجئني ،كما أهنا من أكثر الدول تأثرا جبائحة كوفيد.19

المطلب األول :تأزم ملف الهجرة واللجوء في أوروبا في ظل جائحة كوفيد 11
بعد تفشي وباء كوفيد 19يف العامل وانتشاره الواسع ،تضررت أغلب الدول بسبب ذلك على مجيع األصعدة وقد كان
للمهاجرين والالجئني النصيب األكرب من ذلك ،خصوصا يف الدول األكثر استقباال ذلم ،ومن ضمن ىذه الدول أوروبا اليت
اخًتناىا كعينة للدراسة ،لذلك سنتطرق إىل تأزم ملف اذلجرة يف أوروبا يف الفرع األول ،مث سنتعرض إىل تأزم ملف اللجوء يف
أوروبا يف الفرع الثاين ،وذلك كما يلي:
الفرع األول :تأزم ملف الهجرة في أوروبا
ىناك العديد من الدول األوروبية اليت تعرف تدفقا كبريا للمهاجرين مثل فرنسا وإيطاليا و إسبانيا ،واليت تعترب من أكثر الدول
تضررا من جائحة كوفيد  ،19حيث تأثرت اقتصاديا و اجتماعيا ولكنها تعيش اليوم مرحلة التعايف واخلروج من األزمة ،والبحث
عن خطط إلنعاش االقتصاد وتعويض خسائر أزمة اجلائحة ،خاصة منها ارتفاع نسبة البطالة وتضرر االقتصاد ورسم خطط
للتعايش مع الفريوس إلنقاذ االقتصاد.
األصل يف اذلجرة ىو الش رعية دبوجب القانون الدويل للهجرة واللجوء ،باعتبارىا حق يتمتع بو كل فرد باختالف جنسيتو أو

جنسو ولكن فرض القيود ساىم بشكل كبري يف ظهور اذلجرة غري الشرعية(.)17

ورغم تفشي فريوس كوفيد  19ووصولو إىل الذروة يف عدد من الدول األوروبية ،استمرت موجات اذلجرة غري الشرعية ،حيث
أعلمت بعض الدول األوروبية استمرار وصول عدد منهم حىت ولو اطلفض كثريا بعد انغالق احلدود وادلوانئ ،ويتطلب األمر تأىبا

شديدا بسبب وباء كورونا ،وضرورة إخضاع ادلهاجرين للحجر الصحي دبجرد وصوذلم قبل إعادهتم لبلداهنم األصلية(. )18

كما غلب تبين بيداغوجية لإلقناع بضرورة اذلجرة وفوائدىا لدى ىذه الدول ادلضيفة ،وسلاطبة الرأي العام عن أحوال بلداهنم
دون وجود ادلهاجرين ،والذي سيؤدي إىل عواقب وخيمة وانعكاسات سلبية يف اجملال االقتصادي(.)19
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الفرع الثاني :تأزم ملف اللجوء في أوروبا

وتسعى ادلفوضية السامية لألمم ادلتحدة لشؤون الالجئني للتعامل مع قضايا اذلجرة اليت تؤثر على الالجئني واألشخاص
اآلخرين اخلاضعني لواليتها ،ذلذا الغرض ذبمع ادلفوضية وربلل البيانات واالذباىات وتطور السياسات و التوجيو وتنفذ الربامج،
وتوفر الدعم العمليايت للحكومات وأصحاب ادلصلحة اآلخرين حول التحركات ادلختلطة وادلسائل ذات الصلة مثل التجارة
باألشخاص واحلماية يف البحر(.)20
باعتبار أوروبا وجهة مفضلة الالجئني ،ذبد نفسها اليوم ملزمة بالتفكري يف حل مشكلة اللجوء بطريقة عقالنية توازن بني
حقوق الالجئني واحللول العلمية إلنقاذ اقتصادىا ،إن حقوق الالجئني غلب احًتامها سواء قبل أو أثناء أو بعد حصوذلم على
حق اللجوء ،كون العامل شدد االىتمام بظاىرة حقوق اإلنسان الذي تبوأت مكانة ىامة ضمن أولويات اجملتمع الدويل(.)21

المطلب الثاني :الواليات المتحدة األمريكية وملف الهجرة في ظل جائحة كوفيد 11
تعترب الواليات ادلتحدة األمريكية من الوجهات ادلفضلة للمهاجرين والالجئني ،بسبب األوضاع االقتصادية والسياسية
ادلناسبة ذلذه الفئة اليت تفضل اذلروب من بلداهنا بسبب سوء ادلعيشة وتدين مستواىا ،أو الضغوطات وادلضايقات اليت يتعرضون
ذلا داخل بلداهنم األصلية ،ولكن ظهور جائحة كوفيد 19كانت لو عدة تداعيات يف الواليات ادلتحدة األمريكية ،سواء على
ملف اذلجرة أو اللجوء على حد سواء وىو ما سنتطرق لو يف الفرع األول ،كما سنتطرق دلستقبل اذلجرة واللجوء إىل الواليات
ادلتحدة األمريكية يف الفرع الثاين كما يلي:
الفرع األول :تأثير جائحة كوفيد 11على ملف الهجرة واللجوء في الواليات المتحدة األمريكية
لقد كانت من بني أوىل قرارات الواليات ادلتحدة األمريكية دبجرد ظهور أزمة جائحة كوفيد  ،19تعليق اذلجرة مؤقتا إىل
أمريكا ،دلواجهة الفريوس القاتل ،وذلك هبدف محاية وظائف ادلواطن واالقتصاد األمريكي ،حيث ازبذ الرئيس األمريكي ترامب
موقفا معاديا من ادلهاجرين منذ رئاستو ألمريكا ،وشكلت أزمة كوفيد  19فرصة لو وألنصاره لطرح مسألة اذلجرة مرة أخرى،
حيث وجهت ذلذا األخري هتمة استغاللو جائحة كوفيد ،19لتمرير سياستو العدائية من ادلهاجرين وذبديد إجراءات اذلجرة
وفرض شروط صارمة لذلك.
حيث قامت واشنطن بًتحيل أكثر من ستة أالف مهاجر غري مسجل على حدودىا مع ادلكسيك ،يف إطار قرار الطوارئ
الصحية والعمل على احلد من تفشي كوفيد  ،19حيث مسح قرار ترامب الصادر يف  2020بتجاوز كل قوانني اذلجرة ادلعمول
هبا ،وىناك بادلقابل من يشري إىل أن ترامب ؼلاطر باالقتصاد األمريكي لو منع اذلجرة إىل أمريكا ،وأن ذلك سيكون لو تأثري
سليب على سوق العمل.
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بعد قرار ترامب ذباه ادلهاجرين طرحت العديد من التساؤالت حول االقتصاد األمريكي ،ووجهت لو الكثري من االنتقادات
من سلتلف الطبقات السياسية داخل أمريكا وخارجها ،حيث اهتم ىذا األخري بالعداء والتمييز ضد األجانب وادلهاجرين وافتقار

قراراتو للشرعية(.)22

لقد عاىن الكثري من ادلهاجرين والالجئني يف الواليات ادلتحدة األمريكية من تدين ادلستوى ادلعيشي ،وأوضاع مزرية بسبب
تعطل عجلة االقتصاد األمريكي شلا ساىم يف معاناهتم ،فلم يتمكن ىؤالء من تأمني حاجياهتم الضرورية ،كما أن ظروفهم
الصحية كانت صعبة بسبب تفشي الوباء على نطاق واسع ،فلم يتمكنوا حىت من احلصول عل العالج ادلناسب مقارنة
بادلقيمني ،فتفشى الوباء فيما بني ىؤالء ونتجت عنو كثرة الوفيات.
كما أن النظرة السلبية والعنصرية للمهاجرين والالجئني ساىم يف معاناة ىؤالء ،بسبب نظرة االحتقار والتمييز وهتم التطرف
واإلجرام واإلرىاب اليت كثريا ما اهتموا هبا من طرف اليمني ادلتطرف والعنصريني ،بالرغم من أن الكثري منهم يشهد ذلم بالكفاءة
العلمية والتميز ،حىت أ هنم كانوا يف الصفوف األوىل ضمن اجليش األبيض يف ادلستشفيات حملاربة ىذا الوباء.
الفرع الثاني :مستقبل الهجرة واللجوء إلى الواليات المتحدة واألمريكية
شلا ال شك فيو أن السياسية اجلديدة ألمريكا ستؤثر ال زلالة على مسارات اذلجرة مستقبال ،ألن من يرغب باذلجرة سيبحث
عن وجهة تؤمن لو فرصة تسوية وضعيتو إذا كان مهاجرا شرعيا ،أو البحث عن عقود عمل تناسب كفاءتو ودراستو ،وىو ما
حذرت منو األصوات ادلعارضة لسياسة ترامب ذباه ادلهاجرين ،ألن دوال أخرى ستستفيد من كفاءات علمية أجنبية.
وقد كانت ىذه الكفاءات سببا يف العديد من االكتشافات العلمية يف الواليات ادلتحدة األمريكية وكندا و حىت أوروبا،

وكذلك عدم االستفادة من اليد العاملة ادلهمة يف االقتصاد واإلنتاج(.)23
كما سبقت اإلشارة إليو يواجو الكثري من ادلهاجرين والالجئني مستقبال قاسبا يف ظل ىذه اجلائحة وتداعياهتا ،اليت سينجر
عنها تراجع يف استقبال ادلهاجرين ،وكذا تسريح العاملني من حاملي التأشريات ادلؤقتة ،خصوصا مع ارتفاع األصوات اليمينية يف
أوروبا خاصة يف الواليات ادل تحدة األمريكية ،حيث ازبذ الرئيس األمريكي ادلنتهية واليتو دونالد ترامب موقفا معاديا من
ادلهاجرين منذ رئاستو ألمريكا ،وشكلت أزمة كوفيد 19فرصة لو وألنصاره لطرح مسألة اذلجرة مرة أخرى ،حيث استغل اجلائحة
لتمرير سياسيتو العدائية ذباه ادلهاجرين وفرض شروط صارمة لذلك.
حيث قامت بًتحيل أكثر من ستة آالف مهاجر غري مسجل على حدودىا مع ادلكسيك يف إطار قرار الطوارئ الصحية
واحلد من تفشي كوفيد ، 19حيث مسح قرار الرئيس دونالد ترامب الصادر سنة 2020بتجاوز كل قوانني اذلجرة ادلعمول هبا،
شلا دفع إىل توجيو عدة انتقادات إليو ،باعت بار قراراتو زباطر باالقتصاد األمريكي شلا سيؤثر على سوق العمل ،كما اهتم ىذا
األخري بالعداء والتمييز ضد األجانب وادلهاجرين وافتقار قراراتو للشرعية.
غري أن الكثري من ادلتابعني يستبشرون خريا بقدوم جون بايدن ،الذي ال ػلمل أفكارا متطرفة وكرىا للمهاجرين والالجئني
مقارنة بنظريه دونالد ترامب ال ذي ساىم يف تأزًن ملف اذلجرة واللجوء شلا ضاعف من معاناهتم ،لذلك يرى ادلالحظون إمكانية
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انفراج أوضاع ىؤالء بقدوم بايدن ودلا ال إصدار قوانني جديدة ال ربمل قي طياهتا قيودا جديدة ال تكون يف مصلحتهم،
وربسن من مستواىم ادلعيشي مقارنة باألوضاع ادلأساوية السابقة.
كما أنو غلب تدارك الوضع من طرف الساسة األمريكيني حول ملف اذلجرة واللجوء ،ألن الكثري من ادلهاجرين والالجئني
ساعلوا بدرجة كبرية يف بناء االقتصاد األمريكي سواء كان ىؤالء من ذوي الكفاءة العلمية أو حىت عمال بسطاء ،وبالتأكيد فإن
طرد ىؤالء سينتج عنو اهنيار االقتصاد األمريكي على ادلدى البعيد.
خاتمة
ما ذبدر اإلشارة إليو يف األخري ىو أن جائحة كوفيد  ،19قد سلطت الضوء على موضوع ادلهاجرين والالجئني ،وبالرغم من
ذلك فإن ظاىرة اللجوء مازالت مستمرة رغم تراجعها النسيب ،ولكن بادلقابل ىناك الكثري من ادلخاطر اليت يتعرض ذلا ىؤالء،
كون أغلبهم يعملون يف مهن يدوية ربتم عليهم التواجد يف مواقع العمل ،أو حىت إهناء وظائف كانوا يعملون هبا ،وكذا األعباء
االقتصادية للدول الفقرية نتيجة عودة بعض ادلهاجرين.
كما تزايدت نسبة العنصرية والتيارات ادلعادية للمهاجرين يف عدة دول غربية خاصة منها الواليات ادلتحدة األمريكية.
تتمثل أىم النتائج ادلتوصل ذلا فيما يلي:
 يعترب ادلهاجر و الالجئ من ادلوضوعات الشائكة ،فرغم أعليتها إال أهنا تشكل عبئا إضافيا على الدول ادلضيفة خاصة يف ظلاجلائحة .
 رغم وجود عدة وثائق دولية تنظم حقوق ادلهاجر والالجئ ،لكن ادلشكل يظهر عند التطبيق العملي ذلا ،وخاصة يف الظروفاالستثنائية مثل جائحة كوفيد 19أين يعاين ىؤالء يف صمت.
 غلب على اجملتمع الدويل أن ينظم وبشكل دائم وضع ادلهاجر والالجئ عن طريق االتفاقيات الدولية ادلشًتكة حلفظ حقوقهم. تعترب االتفاقيات الدولية وسيلة حلماية كافة احلاالت اإلنسانية اليت قد ربصل يف ادلستقبل وخصوصا يف ظل جائحة كوفيد.19
 ستزداد صعوبات الدول النامية يف ظل ىذه األوضاع االستثنائية بسبب حالة احلجر الصحي وفرض حالة الطوارئ الصحيةحيث تدىورت األوضاع االقتصادية للكثري من الدول كما حدث يف تونس مؤخرا ،حيث انتفض ادلواطنون بسبب عدم توفر
أدىن احتياجاهتم ادلعيشية وخاصة الغذائية ،حىت أهنا مسيت بثورة اجلياع ،وىو األمر الذي سيدفع بالكثري من الشباب خاصة إىل
اذلروب من وطنهم واذلجرة غري الشرعية يف ظل غلق احلدود الربية والبحرية واجلوية ،شلا سيؤزم من أوضاعهم أكثر فأكثر.
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أما أىم التوصيات التي يمكن اقتراحها فهي:

 -1غلب العمل على ربسني وتطوير االتفاقيات الدولية خاصة يف ظل العدد اذلائل من األشخاص الذين يهاجرون بلداهنم ،حىت
تواكب سلتلف التطورات كما ىو احلال يف ظل جائحة كوفيد .19
 -2ضرورة إلزام الدول ادلنظمة للمعاىدات الدولية على تطبيق كل ما ورد فيها من التزامات ،رغم كل ادلستجدات والتغريات اليت
من ادلمكن أن ربدث (جائحة كوفيد.)19
 -3تعزيز الفكرة اإلنسانية سواء للهجرة أو اللجوء ،شلا يؤدي بدوره إىل تعامل الدول ادلضيفة مع ادلهاجر أو الالجئ بشكل
إنساين بعيد كل البعد عن التطرف والعنصرية ،خاصة بعد جائحة كوفيد  ،19والدور الذي لعبو ادلهاجرون يف سلتلف
ادلستشفيات وحىت ادلخابر العلمية للقضاء على ىذه اجلائحة.
وىذا ما الحظناه يف سلتلف وسائل اإلعالم عندما قام الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بزيارة إىل أحد سلابر البحث العلمي
اليت ذبهز إلغلاد لقاح كورونا ،فوجد أن أغلب األطباء الباحثني ،ىم من الدول اإلفريقية كاجلزائر وادلغرب...إخل ،وىنا يظهر دور
وسائل اإلعالم يف ربسني صورة ادلهاجرين باعتبارىم أشخاصا فاعلني يف الدول ادلضيفة وليسو متطرفني أو إرىابيني كما يصفهم
اليمني ادلتطرف.
– 4عدم التشديد يف إجراءات اذلجرة الشرعية حىت ال يفتح اجملال أمام اذلجرة غري الشرعية.
 -5غلب أن تكون ىناك إرادة سياسية يف القضاء على أسباب اذلجرة غري الشرعية وعدم االقتصار على ذبرؽلها فقط ،باعتبار أن
الواقع ينفي فعالية ىذه األخرية؛ ألن األسباب ادلؤدية ذلذه الظاىرة ىي أسباب إنسانية.
-6بإمكان البلدان ادلضيفة تقدًن ادلساندة الالزمة للمهاجرين من خالل آليات احلماية االجتماعية ويشمل ذلك برامج شبكات
األمان االجتماعي( تقدم مساندة مباشرة يف صورة مبالغ نقدية أو سلع وخدمات عينية للتعويض عن ارتفاع األسعار) وسياسة
االحتفاظ بالعمالة وتشجيع فرص العمل ،كما ؽلكن أن تساعد التعديالت على لوائح و ضوابط اذلجرة يف تدعيم ىذه
السياسات والربامج.
-7غلب إعداد برامج جديدة دلساعدة ادلهاجرين على التصدي للتحديات غري ادلسبوقة اليت يواجهوهنا بسبب جائحة
كوفيد  ، 19مثل توفري آليات لفحص اإلصابة بالفريوس وتقدًن العالج وادلواد الغذائية وادلساعدة يف خدمات النقل وكذا ادلنح
النقدية.
 -8غلب على احلكومات أن تعمل على دمج ادلهاجرين يف الربامج القائمة لضمان محاية مجيع الفئات من اآلثار الصحية
واالقتصادية جلائحة كورونا ،الن محاية ادلهاجرين تعين تقليل خطر انتقال العدوى جلميع السكان ،مع ادلساعدة يف احلفاظ على
مصدر العمل الذي سيكون يف غاية األعلية للتعايف من اآلثار االقتصادية جلائحة كوفيد.19
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(-)1بوحادة سارة ،تداعيات اذلجرة غري الشرعية على األمن اجلزائري ،رللة العلوم االنسانية واالجتماعية ،العدد  ،1الشهر الثاين ،جامعة اجلياليل بونعامة ،مخيس مليانة،
السنة ،2020ص.139

(2ا –موالك أحسن ،عوامل تعلق الشباب الريفي بالهجرة غير الشرعية(دراسة ميدانية لعينة من شباب بلدية إيعكوران والية تيزي وزو) ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري
يف علم االجتماع ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة اجلزائر ،2012 ،ص .13
(-)3أنظر يف ذلك :يوسفات علي ىاشم ،بن الطييب مبارك ،اآلليات القانونية دلكافحة اذلجرة غري الشرعية يف اجلزائر(قراءة ربليلية للنصوص الداخلية والدويل)،رللة االجتهاد
للدراسات القانونية واالقتصادية ،اجمللد ،08العدد ،1السنة ،2019ص.342
-André. Baltramone ,La mobilité géographique d’une population, Définitions

, mesures, applications à la population française) Paris, Gauthier -Villar s, 1966 p22.

(-)4طارق عبد احلميد الشماوي ،الهجرة غير الشرعية(رؤية مستقبلية) ،دار الفكر اجلامعي مصر ،2009 ،ص .19

(-)5عبد القادر رزيق ادلخادمي ،الهجرة السرية واللجوء السياسي ،الطبعة الثانية ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،2012 ،ص .58

(-)6إن اتفاقية األمم ادلتحدة ادلتعلقة بشؤون الالجئني لسنة  1951وبرتوكول  1967اخلاص هبا ىي الوثائق الرئيسية يف تعريف الالجئ واليت تبني حقوقهم ،وااللتزامات
.
القانونية للدول ضلو الالجئني
( -)7عيسى علي اخلليل العنزي ،أحكام الالجئني يف الشريعة االسالمية مقارنة بالقانون الدويل ،الطبعة األوىل ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،األردن ،2017 ،ص.20
(-)8مت اكتشاف فريوس كورونا اجلديد(سارس-كوف )2ألول مرة عام  2020يف أووىان بالصني منذ ذلك انتشر بسرعة يف مجيع أضلاء العامل ،وقد أثر بشكل مباشر
على العديد من البلدان ومنها أدلانيا ،يسبب الفريوس أمراض اجلهاز التنفسي ما بني البسيطة وادلستعصية ،وباعتبار أن الفريوس حديث النشأة والتأثري فإن ادلعلومات عنو
غري معروفة ومرحلة إنتاج وتوزيع اللقاح ضد ادلرض باتت قريبة ،وعند معظم الناس تكون تداعيات ادلرض خفيفة ،وادلعرضون للخطر ىم يف ادلقام األول كبار السن
وأصحاب األمراض ادلزمنة ،واإلصابة بو قد تؤدي للوفاة ،وىو فريوس شديدة العدوى شلا أدى النتشاره بشكل سريع.
(-)9فايزة بركان ،آليات التصدي للهجرة غير الشرعية ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف احلقوق ،زبصص علم اإلجرام ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،2012 ،ص.3

( )10كريفيف األطرش ،فتحي عكوش ،اذلجرة غري الشرعية ،دوافعها وآليات معاجلتها وطنيا ودوليا ،رللة الدراسات القانونية والسياسية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،
جامعة ثليجي باألغواط ،العدد  ،4جوان  ،2016ص.278

(-)11خالد سعد أنصاري يوسف ،القانون الدويل للجوء السياسي ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،مصر ،2015 ،ص.280
(-)12من ادلؤكد أنو سيكون ذلذه اجلائحة آثار دائمة على اذلجرة واللجوء ،حىت بعد مرور فًتة طويلة من عودة احلياة الطبيعية.
(-)13أشارت إىل ذلك منظمة التعاون والتنمية يف ادليدان االقتصادي ،كما صرح كريستوف دومون رئيس قسم اذلجرات يف ادلنظمة ":إن حجم تأثري الصدمة على تدفقات
اذلجرة سيكون اكرب شلا كان عليو خالل األزمة االقتصادية لعام  2008عندما شهدنا ،فيما يتعلق باذلجرة داخل أوروبا ،اطلفاضا حادا امتد إىل عامي  2009و."2010
( -)14حيث وجد ىؤالء أنفسهم عالقني يف ادلطارات بعد وقف الرحالت اجلوية ،كما أكدت عدة تقارير إعالمية وحقوقية وكذا اإلرباد األورويب تراجعا ملحوظا يف حدة
اذلجرة السرية ذباوزت نسبتو  ،%90مقارنة بالسنوات ادلاضية حيث كانت نسبة اذلجرة غري الشرعية جد مرتفعة ،أنظر يف ذلك :صبيحة خبوش ،اذلجرة غري الشرعية
اإلفريقية يف اجلزائر( دراسة يف التداعيات وآليات ادلكافحة) ،رللة العلوم اإلنسانية ،العدد ،2015 ،42ص.48
( -)15مازال حلد اليوم الوضع غري واضح خبصوص كيفية التعامل مع ملف ادلهاجرين بعد أزمة كوفيد  ،19خاصة مع استمرار زلاوالت اذلجرة غري الشرعية ذباه أوربا ،فقد
حاول حسب ادلنظمة الدولية للهجرة ،أكثر من  13ألف مهاجر العبور اذباه أوربا ،دون مراقبة يف ظل تفشي الوباء ،وعدم وجود لقاح ،شلا أثار ادلخاوف حول عدم
السيطرة عليو شلا سيكلف الدول ميزانية كبرية للمراقبة الصحية وتكاليف العالج.
.
( -)16لقد شكلت األزمة احلالية فرصة لتمرير أجندات وخطابات مبنية على كراىية األجانب وادلهاجرين
(-)17نبيل زكاوي ،جيو سياسية الهجرة السرية بحوض البحر المتوسط (أبعاد الظاىرة وخلفيات االقتراب األوروبي) ،سياسات عربية ،العدد  ،19مارس ،2016
ص ص  ، 33-23أنظر كذلك :سوماين شريفة ،اذلجرة غري الشرعية وجرؽلة هتريب البشر واالذبار هبم يف االتفاقيات الدولية والتشريع اجلزائري،ادللتقى الدويل حول اذلجرة
غري الشرعية 27-26 ،أفريل  ،2016جامعة دراية ،أدرار.178 ،
( -)18لقد كانت اخليارات األوروبية دوما واضحة يف رلال اذلجرة حيث ترغب أوروبا يف ىجرة منظمة وقانونية لتلبية حاجاهتا االقتصادية واالجتماعية وينظر للهجرة غري
الشرعية باعتبارىا حركة سلافة للقوانني وإقامة غري مرغوب هبا ،أنظر يف ذلك :أسحار سعد عبد اللطيف جاسم ،ضمان حقوق الالجئني ضمانة دلفهوم األمن
اإلنساين،أحباث ادلؤسبر الدويل الثاين ،الالجئون يف الشرق األوسط( األمن االنساين :التزامات اجملتمع الدويل ودور اجملتمعات ادلضيفة) ،مؤسبر علمي زلكم ،مركز دراسات
الالجئني والنازحني واذلجرة السرية ،جامعة الريموك ،أربد ،األردن،2017 ،ص
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(-)19زلمد اخلشاين"ىجرة الشباب العربي إلى االتحاد األوروبي" –قراءة نقدية في السياسة األوروبية للهجرة-في الهجرة في حوض البحر المتوسط وحقوق
اإلنسان ،الدار البيضاء ،مطبعة النجاح اجلديدة ،اجلزائر ،2019 ،ص  ، 41أنظر كذلك :زلمد مجال مظلوم ،طارق زلمد سليمان ،األبعاد األمنية والسياسية للجوء
وأبعاده األمنية والسياسية واالجتماعية ،جامعة نايف للدراسات األمنية واإلسًتاتيجية ،كلية العلوم اإلسًتاتيجية ،ادلملكة العربية السعودية ،الرياض ،2015 ،ص
(-)20ادلفوضية السامية لألمم ادلتحدة لشؤون الالجئني.
()UNH CR, https//WWW.org/ar/4be7cc271c5.html.
( -)21حنطاوي بومجعة ،الحماية الدولية لالجئين-دراسة مقارنة بين الفقو اإلسالمي والقانون الدولي،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية ،جامعة
وىران ،اجلزائر ،)2019-2018 ( ،ص.53
(-)22ألنو ال غلب على الرئيس األمريكي حسب القوانني الداخلية اإلنفراد بالقرارات ،ضاربا بذلك عرض احلائط صالحيات الكونغرس الذي يقوم بسن القوانني.
(-)23لقد ظهرت أزمة كوفيد  19من جديد موضوع التميز العرقي والديين ،حيث مل يكن تأثري األزمة متساويا بني اجلميع ،كما أن اإلحصائيات أشارت إىل تضرر
أصحاب البشرة السوداء يف أمريكا واألسيويني ،حيث ارتفعت نسبة الوفيات عندىم مقارنة بغريىم ذوو األصول البيضاء واإلصلليزية ،بسبب عدم توفري تغطية صحية ذلم
وتأمني صحي بسبب أجورىم ادلنخفضة.

قائمة المراجع والمصادر:
باللغة العربية:
أوال -الكتب:
 -1طارق عبد احلميد الشهاوي ،اذلجرة غري الشرعية(رؤية مستقبلية) ،دار الفكر اجلامعي ،مصر.2009 ،
 -2عبد القادر رزيق ادلخادمي ،اذلجرة السرية واللجوء السياسي ،الطبعة الثانية ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،
.2012
 -3نبيل زكاوي ،جيو سياسية اذلجرة السرية حبوض البحر ادلتوسط (أبعاد الظاىرة وخلفيات االقًتاب األورويب) ،سياسات
عربية ،العدد  ،19مارس .2016
 -4زلمد اخلشاين" ،ىجرة الشباب العريب إىل االرباد األورويب" –قراءة نقدية يف السياسة األوروبية للهجرة-يف اذلجرة يف
حوض البحر ادلتوسط وحقوق اإلنسان ،الدار البيضاء ،مطبعة النجاح اجلديدة ،اجلزائر - 8.2019 ،فضيل دليو ،علي
غريب ،اذلامشي مقراين ،اذلجرة والعنصرية يف الصحافة األوروبية ،مؤسسة الزىراء للفنون ادلطبعية  ،اجلزائر.2003 ،
 -5عيسى علي اخلليل العنزي ،أحكام الالجئني يف الشريعة االسالمية مقارنة بالقانون الدويل ،الطبعة األوىل ،دار النفائس
للنشر والتوزيع ،األردن.2017 ،
ثانيا:الرسائل واألطروحات الجامعية:
حنطاوي بومجعة ،احلماية الدولية لالجئني-دراسة مقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون الدويل-رسالة مقدمة لنيل شهادة
-1
الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية ،جامعة وىران ،اجلزائر. 2019-2018 ،
موالك أحسن ،عوامل تعلق الشباب الريفي باذلجرة غري الشرعية(دراسة ميدانية لعينة من شباب بلدية إيعكوران والية
-2
تيزي وزو) ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف علم االجتماع ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة اجلزائر.2012 ،
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فايزة بركان ،آليات التصدي للهجرة غري الشرعية ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف احلقوق ،زبصص علم اإلجرام،

-3

جامعة احلاج خلضر ،باتنة.2012 ،
ثالثا /المقاالت:
 -1بوحادة سارة ،تداعيات اذلجرة غري الشرعية على األمن اجلزائري ،رللة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد  ،1الشهر الثاين،
جامعة اجلياليل بونعامة ،مخيس مليانة ،السنة.2020
-2يوسفات علي ىاشم ،بن الطييب مبارك ،اآلليات القانونية دلكافحة اذلجرة غري الشرعية يف اجلزائر(قراءة ربليلية للنصوص
الداخلية والدويل)،رللة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ،اجمللد ،08العدد ،1السنة.2019
 -3كريفيف األطرش ،فتحي عكوش ،اذلجرة غري الشرعية ،دوافعها وآليات معاجلتها وطنيا ودوليا ،رللة الدراسات القانونية
والسياسية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة ثليجي باألغواط ،العدد  ،4جوان .2016
 -4صبيحة خبوش ،اذلجرة غري الشرعية اإلفريقية يف اجلزائر( دراسة يف التداعيات وآليات ادلكافحة) ،رللة العلوم اإلنسانية،
العدد.2015 ،42
ثالثا -الملتقيات والتقارير:
 منري الرياحي ،ادلفهوم القانوين جلرؽلة اإلحبار خلسة ،دورة دراسية حول اإلحبار خلسة ،ادلعهد األعلى للقضاء ،تونس،.2004
-

سوماين شريفة ،اذلجرة غري الشرعية وجرؽلة هتريب البشر واالذبار هبم يف االتفاقيات الدولية والتشريع اجلزائري ،ادللتقى
الدويل حول اذلجرة غري الشرعية 27-26 ،أفريل  ،2016جامعة دراية ،أدرار

 أسحار سعد عبد اللطيف جاسم ،ضمان حقوق الالجئني ضمانة دلفهوم األمن اإلنساين ،أحباث ادلؤسبر الدويل الثاين،الالجئون يف الشرق األوسط( األمن االنساين :التزامات اجملتمع الدويل ودور اجملتمعات ادلضيفة) ،مؤسبر علمي زلكم،
مركز دراسات الالجئني والنازحني واذلجرة السرية ،جامعة الريموك ،أربد ،األردن.2017 ،
 زل مد مجال مظلوم ،طارق زلمد سليمان ،األبعاد األمنية والسياسية للجوء وأبعاده األمنية والسياسية واالجتماعية،جامعة نايف للدراسات األمنية واإلسًتاتيجية ،كلية العلوم اإلسًتاتيجية ،ادلملكة العربية السعودية ،الرياض.2015 ،
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