
 

   
  

           
  

  كلية الحقوق         
  الدولي العامقسم القانون   

اهلجرة غري الشرعية بني القانون الدويل 
  حلقوق اإلنسان ومبدأ سيادة الدولة

  

  درجة الدكتوراه في الحقوق  لنيلرسالة 
  من الباحثمقدمة 

  

ê×u^ŠÖ]<�øéÚ<‚éÃ×e<‚Û¦< <
< <

  :لجنة المناقشة والحكم على الرسالة
ا و(                         العناني حممد إبراهيم /د.أ

ً
  )رئيساً مشرف

 األسبق الكلية وعميد شمس عين جامعة -الحقوق كلية - العام الدولي القانون أستاذ

 (                                         عتلم حممد حازم /د.أ
ً
  )اعضو

 - للدراسات العليا األسبق الحقوق كلية العام ووكيل الدولي القانون قسم ورئيس أستاذ
شمس عين جامعة  

 (                                    سعيد سامل جويلي  /د.أ 
ً
  )اعضو

  زقازيقال جامعة - للدراسات العليا األسبق الحقوق كلية ووكيل قانون الدولي العامال أستاذ

 ومشرفًا (                                  حممد رضا الديب /د.أ
ً
  )اعضو

  عين شمسجامعة  -كلية الحقوق -ستاذ القانون الدولي العام أ
  

  م ٢٠١٥ -هـ  ١٤٣٦



 

  
   

  

          
  
  

  كلية الحقوق        
  قسم القانون الدولي العام  

  صفحة العنوان
  

ــم ال ــثاس  باح
 

  محمد بلعيد ميالد الساحلي : 
الهجرة غير الشرعية بين القانون الدولي  : عنوان الرسالة 

 لحقوق اإلنسان ومبدأ سيادة الدولة

الدرجة العلميـة  
 

 .دكتوراه : 

القسم التابع لـه  
 

  قسم القانون الدولي العام   : 
ــة    ــم الكلي اس

 
 . كلية الحقوق : 

الجامعـــــة 
 

 .عين شمس : 

ــرج  ــنة التخ س
 

 : ٢٠٠٤ 

ــنح   ــنة الم س
 

 : ٢٠١٥  
  



 

   
           
  
  
  

  كلية الحقوق       
  قسم القانون الدولي العام  

  

  رسالة دكتوراه
  

  محمد بلعيد ميالد الساحلي:  اسم الباحث  
  الهجرة غير الشرعية بين القانون  :  عنوان الرسالة
  الدولي لحقوق اإلنسان ومبدأ سيادة الدولة             

  

  :لجنة المناقشة والحكم على الرسالة
ا و(                         العناني حممد إبراهيم /د.أ

ً
  )رئيساً مشرف

 األسبق الكلية وعميد شمس عين جامعة -الحقوق كلية - العام الدولي القانون أستاذ

 (                                         عتلم حممد حازم /د.أ
ً
  )اعضو

 - للدراسات العليا األسبق الحقوق كلية العام ووكيل الدولي القانون قسم ورئيس أستاذ
شمس عين جامعة  

 (                                    سعيد سامل جويلي  /د.أ 
ً
  )اعضو

  زقازيقال جامعة - للدراسات العليا األسبق الحقوق كلية ووكيل قانون الدولي العامال أستاذ

 مشرفًا و(                                  حممد رضا الديب /د.أ
ً
  )اعضو

  عين شمسجامعة  -كلية الحقوق -ستاذ القانون الدولي العام أ
  

  ا��
	� ا��را��ت
  

  ��ری�:                       ا������ ُأ�	�ت                 :ا���زة ��   /   /  
  

  

 �	
�� ا�
� ا��� �  #ا"!�                                           #ا"!�  �
� �  



 ضاَألر َل لَكُمعي جالَّذ وه
ذَلُوالً فَامشُوا في منَاكبِها وكُلُوا 

إليه النُّشُورو هقرِز نم�l   

 ١٥ ا��� 

@ @

 

�� ضاَألر َل لَكُمعي جالَّذ وه
ذَلُوالً فَامشُوا في منَاكبِها وكُلُوا 

إليه النُّشُورو هقرِز نم
  

�  

رة>>>>>>>>>>>� �/ ا��

 

m��

ذَلُوالً فَامشُوا في منَاكبِها وكُلُوا 
إليه النُّشُورو هقرِز نم

 



    

�:��א���א������و�������
	�א��������� �


	�א���ن����������������

��%�$�#"��א�!�م�و��א����

�و&��� �א)!�' )�*#

�א����!(�-,+"� .
�א����!(�-,+"�� .
�א����!(�-,+"�� .
�א����!(�-,+"�� .
� ��،،،،))))א�א�א�א

�12#��3���ذא=�א�>;:�א)�3ن�א��9د�����#�8%א7"��א��6د5(،��دא
"��א

$��))))@7�C@.7�C@.7�C@.7�C.((((�م�و#"�Aא&%�����7.�و@?�א

)DEא�F!#�3���"3
�=�G,HI�);-�5ض����K;���
�����LD-�AMD-�.� �

�'�Oو?�=���א��P;�%-א�	
�Q@� ،)!RS%(�א):�وא��T�Q@

� �� �� �� �

((((.� �

'U-�V!R6א��Wא�� �

)-�X�Y%#�-�#א��;���،�و�FZ�7א�Y%-�X����"[���،Y!;\�&� �


!;�د���Dא��א^"[#.
!;�د���Dא��א^"[#.
!;�د���Dא��א^"[#.
!;�د���Dא��א^"[#.((((.� �

��Lא����La-�#�.��b�Uc	�H_`�Y5�<-*�ن�"
�d`�Q@.� �

e-�Dא�e-�Dא�e-�Dא�e-�Dא� 

 

  

 إهــــداء

��א������و�������
	�א���������ذא�`�ن�א�@

�df��	
�Q@@�dM#�YX�g���..ن��������������
	�א�����

L
�h�i7��;`�K<D%&و���+%Hل�א�k���#� �ًא�m�no������א�!�م�و��א���"#�$�%��

�#pא�Q@وووو(((( و���א��$�א�����א��$�א�����א��$�א�����א��$�א��������).).).).-,+�Yא�-,+�Yא�-,+�Yא�-,+�Yא �

� q27ل� r� 	
� Q@Q@� ."!��و�7 9!#�7� �� �"�Lא�

�د��� �`�ن 	
�Q@s.-�h� �&� �� � �א����!(�-,+"�(�(�(�( .
�א����!(�-,+"�� .
�א����!(�-,+"�� .
�א����!(�-,+"�� .
�

�12#��3���ذא=�א�>;:�א)�3ن�א��9د�����#�8%א7"��א��6د5(،��دא
"��א

�.�?R(�و���!( �

�	S-�8`��b�	
�Q@אp$�م�و#"�Aא&%�����7.�و@?�א

)DEא�F!#�3���"3
�=�G,HI�);-�5ض����K;���
�����LD-�AMD-�

�'�Oو?�=���א��P;�%-א�	
�Q@� ،)!RS%(�א):�وא��T�Q@

.#��H�t(�-!�7.�����وא��������C!>(�د))))9��).).).).א����!(א����!(א����!(א����!(����زو�9زو�9زو�9زو �� �� �� �

$�D`�'];ن�-!�7.�و����b�Q@����))))�'���'�א�93#א�����'�א�93#א�����'�א�93#א�����א�93#א��((((

v�#�nو���wUc�d<��Y�;�#���Z��	
�Q@'U-�V!R6א��Wא�

)-�X�Y%#�-�#א��;���،�و�FZ�7א�Y%-�X����"[���،Y!;\�&

���و��x&%�ذ$�א�,��dZא��`%��Q@�y��
!;�د���Dא��א^"[#.
!;�د���Dא��א^"[#.
!;�د���Dא��א^"[#.
!;�د���Dא��א^"[#.(א���

��Lא����La-�#�.��b�Uc	�H_`�Y5�<-*�ن�"
�d`�Q@

��.d` UC ��8א �

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e-�Dא�e-�Dא�e-�Dא�e-�Dא�

��� ��df��	
�Q@

L
�h�i7��;`�K<D%&و���+%Hل�א�k���#� �ًא�m�no�

�#pא�Q@و

���� �� q27ل� r� 	
� Q@

�،א����د

�12#��3���ذא=�א�>;:�א)�3ن�א��9د�����#�8%א7"��א��6د5(،��دא
"��א

?R(�و���!(

����� ��	S-�8`��b�	
�Q@

)DEא�F!#�3���"3
�=�G,HI�);-�5ض����K;���
�����LD-�AMD-�

���� ��'�Oو?�=���א��P;�%-א�	
�Q@� ،)!RS%(�א):�وא��T�Q@

.#�وא��������C!>(�د

��� ��$�D`�'];ن�-!�7.�و����b�Q@

���� �v�#�nو���wUc�d<��Y�;�#���Z��	
�Q@

�)-�X�Y%#�-�#א��;���،�و�FZ�7א�Y%-�X����"[���،Y!;\�&

����و��x&%�ذ$�א�,��dZא��`%��Q@�y��א���

���� ��Lא����La-�#�.��b�Uc	�H_`�Y5�<-*�ن��"
�d`�Q@

Aא��� �א



    

أشكر اهللا موالي وخالقي الذي من علي بنعمة إتمام هذا العمل المتواضع أملًا من اهللا عز وجل 
  .تى اهللا بقلب سليمأ ناتي يوم ال ينفع ماٌل وال بنون إال من

ال (( :وقول الرسول عليه السالم
والجميل،  ،الشكرو ،تقدير

والثناء العظيم لكل من ساعد في 

 لألستاذ لمن غمرني بالفضل واحتضني بالنصح وتفضل علي بقبول اإلشراف على الرسالة
أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس وعميد 

 عليها، اإلشراف األطروحة، فأحسن
ومنحني الكثير من وقته، وجهده، وتوجيهاته، وآرائه القيمة، ومد يد العون لي برحابة صدر 

 وعالي الوفاء بالغ مني 

أستاذ القانون  محمد رضا الذيب
بجزيل  أتقدم له، التوجيه

علمية نصائح ، ولما قدمه لي من 
كان لها األثر في الوصول بالبحث لهذا المستوى العلمي، وعلى دعمه الالمتناهي في مضمار 

 واالحترام التقدير لهم أسجل
أستاذ حازم محمد عتلم 

القانون الدولي العام ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس ووكيل الكلية 
أستاذ القانون الدولي العام بكلية 

بقبول مناقشة  ماتفضلهل، 
موضع اهتمامي، والتي 

بالتوفيق  امن اهللا العلي القدير لهم

بالعرفان والجميل لجامعة عين شمس التي شقت طريقًا صعبا حتى وصلت إلى 
هذه المكانة بين أصرحة العلم، وشكري موصول إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس عميدا 

، ومد لي يد العون ممن لم تُسعفني الذاكرة بذكرهم 
  .، فجزاهم اهللا عني كل خير

  الباحث
  

 

  

أشكر اهللا موالي وخالقي الذي من علي بنعمة إتمام هذا العمل المتواضع أملًا من اهللا عز وجل 
ناتي يوم ال ينفع ماٌل وال بنون إال منن يتقبله مني ويجعله في ميزان حس

وقول الرسول عليه السالم ))نما يشكر لنفسهومن يشكر فإ((  :ا من قوله تعالى
تقديراليمانا بفضل االعتراف بالجميل و، وإ))الناسيشكر اهللا من ال يشكر 

والثناء العظيم لكل من ساعد في  شكر الجزيللتقدم باواالمتنان، ألصحاب المعروف فإني أ
  :نجاح هذه الرسالة وأخص بالذكر

لمن غمرني بالفضل واحتضني بالنصح وتفضل علي بقبول اإلشراف على الرسالة
أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس وعميد  براهيم محمد العناني
األطروحة، فأحسن هذه بقبول اإلشراف علىالذي تفضل 

ومنحني الكثير من وقته، وجهده، وتوجيهاته، وآرائه القيمة، ومد يد العون لي برحابة صدر 
 له، وخير كل عني اهللا وجزاه واحترام تقدير كل مني فله

  .أجلّه ، أسدي له الشكر فائقه والثناء
محمد رضا الذيبالدكتور األستاذ  المشرف الثانيلنا  قدمه واعترافًا منا بما

التوجيه، فضالً عن الدولي العام المساعد بكلية الحقوق جامعة عين شمس
، ولما قدمه لي من طروحةاأل هذه على اإلشرافب وتواضعه تفضله

كان لها األثر في الوصول بالبحث لهذا المستوى العلمي، وعلى دعمه الالمتناهي في مضمار 
  
أسجل فإنني بالشكر، المناقشة لجنة أعضاء ألساتذتي أتقدم 

حازم محمد عتلم ستاذ الدكتور ألا :وهما قراءة هذه الرسالة، في جهد من
القانون الدولي العام ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس ووكيل الكلية 

أستاذ القانون الدولي العام بكلية  سعيد سالم جويلي الدكتورذ األستوا األسبق، 
، )سابقٌا(الحقوق جامعة الزقازيق ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

موضع اهتمامي، والتي  البناءة اوستكون مالحظاتهم .تقييمهاهذه األطروحة والحكم عليها، و
من اهللا العلي القدير لهما داعي، ري الرسالة وتخرجها في أحسن حلة

  .والسداد في خدمة العلم والباحثين
بالعرفان والجميل لجامعة عين شمس التي شقت طريقًا صعبا حتى وصلت إلى كما أتقدم 

هذه المكانة بين أصرحة العلم، وشكري موصول إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس عميدا 
  .وأساتذة وموظفين
، ومد لي يد العون ممن لم تُسعفني الذاكرة بذكرهم العمل هذا نجازإ في اهمس من
، فجزاهم اهللا عني كل خيرمنهم واحد لكل خاص تقدير هذا بمثابة يكون أن سى

    واهللا ولي التوفيق

 شكر وتقدير

  

  

أشكر اهللا موالي وخالقي الذي من علي بنعمة إتمام هذا العمل المتواضع أملًا من اهللا عز وجل   
ن يتقبله مني ويجعله في ميزان حسأ
ا من قوله تعالىوانطالقً   

يشكر اهللا من ال يشكر 
واالمتنان، ألصحاب المعروف فإني أ

نجاح هذه الرسالة وأخص بالذكرإ
لمن غمرني بالفضل واحتضني بالنصح وتفضل علي بقبول اإلشراف على الرسالة    

براهيم محمد العنانيإ الدكتور
الذي تفضل  الكلية األسبق

ومنحني الكثير من وقته، وجهده، وتوجيهاته، وآرائه القيمة، ومد يد العون لي برحابة صدر 
فله ،دون ضجر
، أسدي له الشكر فائقه والثناءاالحترام

واعترافًا منا بما  
الدولي العام المساعد بكلية الحقوق جامعة عين شمس

تفضله الشـكر على
كان لها األثر في الوصول بالبحث لهذا المستوى العلمي، وعلى دعمه الالمتناهي في مضمار 

  .البحث العلمي
 وإذ    

من بذلوه ما على
القانون الدولي العام ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس ووكيل الكلية 

 للدراسات العليا
الحقوق جامعة الزقازيق ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

هذه األطروحة والحكم عليها، و
ري الرسالة وتخرجها في أحسن حلةدون شك ستث

والسداد في خدمة العلم والباحثين
كما أتقدم 

هذه المكانة بين أصرحة العلم، وشكري موصول إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس عميدا 
وأساتذة وموظفين

من كل شكرأ كما
سىع في الشكر
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 مقدمة

، فمنذ انتهاء لمعاصرة بتنوع الظواهر واختالفهاتتميز حقبتنا التاريخية ا    
ي نساناإلوت عدة ظواهر تهدد الكيان البشري الحرب العالمية الثانية برز

شكل المشاكل التي أصبحت ت، ومن وتداخلهاية نساناإلنوع المصالح بسبب ت
سباق التسلح  والمخدرات تلوث البيئة و :على األمن واالستقرار خطرا

بالرغم من أن و .ة التي ازدادت تفاقما، والهجرة غير الشرعيواإلرهاب
أن الهجرة غير الشرعية توسعت  ية، إالنساناإلة الهجرة قديمة قدم ظاهر

الوقت الراهن  إلىمنذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي  انتشاراوازدادت 
  .جديدة غير معروفة سابقًا أشكالًامتخذة 
رغبة المهاجرين  :منها هناك أسباب عديدة لظاهرة الهجرة غير الشرعية     

قد تكون ألسباب ؛ إقامتهمقوت يومهم وتغيير أماكن  في الحصول على
، فالمجاعة والزالزل والفيضانات أمنيةة، صحياخية، اقتصادية، منحياتية، 

 نساناإلوالفقر وانتشار األمراض والحروب كلها عوامل فرضت على 
جرة غير اله وتعتبر .ىخرأدول وأماكن  إلىوطن المدولة الهجرة من 

التي  ةاالقتصاديفي ظل المشاكل األمنية و برزت، الشرعية ظاهرة حديثة
الهجرة غير الشرعية مشكلة عالمية أصبحت ، بحيث اميةتواجه الدول الن

وربما  االجتماعيةو ةاالقتصاديمن الناحيتين ة لبعض الدول المتقدمة ومزعج
 .السياسية أيضا

أيضا ، بدأت تشكل زت مؤخراظاهرة الهجرة غير الشرعية التي بر    
دول االستقبال بشكل ودول العبور، وعلى دول المصدر،  تهديدا خطيرا
العالقات  رتوتّإلى يؤدي قد  ؛ األمر الذيسياسات هذه الدول ينعكس على
  .بينهاالسياسية 

ارتفاع أعداد  :هو هذه المشكلة في زمننا المعاصر إلىا يلفت االنتباه وم   
ألمر الذي حدا بالعديد من الدول إلى ا؛ لشرعيين بشكل كبيرالمهاجرين غير ا
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اتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراف لمجابهة هذه المشكلة دون أدنى إشارة  إبرام
  .التي هى في حد ذاتها أساس المشكلة نساناإلحقوق  إلى
 نساناإلبحقوق  ضوع الهجرة غير الشرعية موضوع وثيق الصلةوم    
بما تملكه ؛ إال أن الدول التي يجب احترامها في كل زمان ومكان خصيةالش

اتفاقيات ومعاهدات دولية تجعلها تتنصل بطريقة ضمنية  إبرامتقوم بمن سيادة 
 نساناإلمتعلقة بحقوق من التزامات دولية منبثقة من إعالنات ومواثيق دولية 

العهد الدولي الخاص و ،١٩٤٨لعام  نساناإلالعالمي لحقوق  اإلعالنك
به،  الملحق االختياريوالبروتوكول ، ١٩٦٦لمدنية والسياسية لعامبالحقوق ا

لعام والثقافية  االجتماعيةو ةاالقتصاديالعهد الدولي الخاص بالحقوق و
  .الملحق به االختياريوالبروتوكول ، ١٩٦٦

، لكن األساسية نساناإلحقوق  علىات والمواثيق تحدثت اإلعالنفهذه    
 الشرعية لم تشرالثنائية التي تبرمها الدول للحد من الهجرة غير  االتفاقيات

هو تأكيد  االتفاقياتألن الهدف األساسي والوحيد من هذه ؛ نساناإلحقوق  إلى
مساعدة الدول دون القيام ب ،سيادة الدولة والمحافظة على أمنها واستقرارها

  .النامية للحد من الهجرة غير الشرعية
  .أهمية دراسة الموضوع: أوالً

يطرح نفسه بإلحـاح، فأمـام ارتفـاع     غير الشرعيةموضوع الهجرة إن     
 باعتباره طرفًا ضعيفًا في المجتمـع  نساناإلاألصوات المنادية بحماية حقوق 

الصـمت   التزامالتغاضي عنها ولهذه الحقوق ب، هناك إهمال شبه تام الدولي
، حيث لم توجه أي برامج منهجية للحـد مـن   يالها من قبل الدول المتقدمةح

لق فرص العمل، وتوفير العيش الكريم في البلـدان  الهجرة غير الشرعية كخ
يلـزم   اغير الشرعية وضـع المصدرة للمهاجرين، إذ تعتبر ظاهرة الهجرة 

لعدد كبيـر   هدفًاوأصبحت  بالدنا العربيةوأنها انتشرت في  خصوصا تغييره
  .المتاخم ألوروبا اليالساحل الشم إلىيحلمون بالوصول المهاجرين الذين من 
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، فإن هذا الموضوع والجدليات التي يطرحهـا  نساناإلومن جانب حقوق    
تعتبر من أهم الموضوعات التي تستقطب اهتمـام المشـتغلين، بالسياسـة،    

نها تُشكل كما أ. ية عمومانساناإلوبالفلسفة، وبالدين، وباألخالق، وبالعالقات 
ون الـدولي  أحد أبرز انشغاالت دارسي القانون بصفة عامة وفقهـاء القـان  

من عـدة  ولذا يمكن تقسيم أهمية الموضوع والعالقات الدولية بصفة خاصة، 
  : وهى  نواحٍ

  .أهمية علمية .أ
تتمثل في مساهمة البحث في معالجة واحدة من أهم القضايا العائمة من   

ن المختصين يالجانب القانوني، ومن ثم فإن هذه الدراسة قد تكون مفيدة للباحث
  .بالهجرة غير الشرعيةالمهتمين 

  .أهمية عملية:ب
تتمثل في أن هذا البحث له قيمة استرشادية استشارية فنية في موضوع    

من أدق المواضيع التي الزال الجدل بشأنها قائما، ومن ثم فهى ذات قيمة 
  .من كل جوانبه وخاصة القانوني منهتتعلق بالموضوع 

  .أهمية قانونية وسياسية.ج
مر ؛ األبحجة حماية أمنها وسيادتها نساناإلإهمال الدول لقواعد حقوق  )١(

  .نساناإلتغليب ومفاضلة سيادة الدولة على قواعد حقوق  إلى الذي يؤدي
على العالقات بين الدول، وتُثيـر  عية تؤثّر إن ظاهرة الهجرة غير الشر )٢(

نتيجـة ارتفـاع    الكثير من المشاكل التي من شأنها تعقيد العالقات بين الدول
  .نسبة انتقال وحركة األفراد عبر الحدود الدولية

  ).سكانية(أهمية ديموغرافية.د
إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تؤثر في حجم سكان الدولة المستقبلة    

البطالة وزيادتها بسبب انخفاض  إلىبزيادة في أعداد القوى العاملة مما يقود 
  .   أجور المهاجرين مقارنة بالسكان األصليين
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  .دراسة الموضوعأسباب : ثانيا
هناك جملة من األسباب التي كانت وراء اختيار هذا الموضوع ودراسته لعل 

  :أهمها
  .أسباب علمية .أ

قد  ببحثالمكتبة العربية بصفة عامة، والمكتبة الليبية بصفة خاصة  إثراء   
يستفيد منه الباحثون والمطلعون، حيث تفتقر المكتبة العربية لمثل هذه 

قانوني ومن جانب حقوق الجانب ال في دراستها وبحثها منالمواضيع 
 دراسات التي كانت حولهعلى الرغم من أهمية الموضوع فجميع الو. نساناإل

  .والسياسية دون القانونية منهاركزت على الجوانب األمنية 
  .أسباب قانونية وسياسية .ب
وسيادة الدولة، وبمعنى  نساناإلبين حقوق  الموازنةو األولويةالبحث في ) ١(

  العكس؟ الدولة أمسيادة أم ل نساناإللحقوق األولوية هل  آخر
تجاهل المجتمع الدولي لقضية هؤالء المهاجرين غير الشرعيين رغم أن  )٢(

  .سبب هجرتهم هو بحثهم على حقوق شخصية لصيقة بهم كبشر
بتزايد نمو ظاهرة الهجرة غير الشرعية مما ينذر  العالقات الدولية رأثّت )٣(

دراسة ومعالجة  وتخطيط  وعمـل   إلىد هذه العالقات، وهذا ما يحتاج بتعقّ
  .جماعي مشترك؛ إليجاد حلول مناسبة ذات طابع دولي

سلبيا واعتبارها  لًااستغال نساناإلاستغالل بعض الدول لمشكلة حقوق  )٤(
في الدول ووسيلة انتهاك سيادتها باسم هذه الحقوق، في الوقت  للتدخَلوسيلة 

  .اإليهالهجرة  لحديث عنند اع نساناإلالذي تتناسى فيه الدول حقوق 
  .اجتماعيةشخصية وأسباب : ج
الرغبة الشديدة في الكتابة حول موضوع حيوي وجديد، يلقى اهتماما  )١(

الحصول على واالستفادة الشخصية و نساناإلواسعا من قبل نشطاء حقوق 
  .مخزون علمي



- ٥ - 
 

األمة و اهتمام الباحث بدراسة قضية تهم دول العالم الثالث بصفة عامة )٢(
رتبط بها بعدة روابط كاألصل، ا ويإليهالتي ينتمي العربية بصفة خاصة 

  .، والمصير المشترك، والدين، والتاريخواللغة
  .ية بشكل ملحوظتنامي وتزايد اتساع حجم ظاهرة الهجرة غير الشرع )٣(

  .الموضوع ليةاإشك: ثالثًا
جدلية العالقة بين الهجرة كحق من حقوق  الموضوع في ليةاشكتكمن إ   
ن عند الحديث عى، خرأ ووصفها بعدم الشرعية من جهة من جهة، نساناإل

في  تحتاج  نقاشحول الموضوع سئلة عدة أ سيادة الدولة، ومن ثم تتولد
 مدى ؟نساناإلحقوق الهجرة غير الشرعية بعالقة : صلب البحث منها

غير الشرعية على الهجرة  تأثير مشروعية الهجرة غير الشرعية؟ مدي
بها يوتغلبسيادتها  االحتجاج ةدولال إمكانيةمدى و ة بين الدول؟العالقات الدولي
من التزاماتها الدولية المتعلقة  التنصلمدى جواز و ؟نساناإلعلى حقوق 

وماهى نقاط التداخل والتعارض بين الهجرة غير الشرعية  ؟نساناإلبحقوق 
  ؟سيادة الدولة وحقوق اإلنسان ومبدأ

  .نطاق وحدود الدراسة: رابعا 
يكمن نطاق وحدود حيث  ،نطاق وحدود لدراسته دلكل بحث علمي جا   

دراسة الموضوع في نطاق مادي متمثل في األسباب الكامنة وراء الهجرة 
الوطنية ين والوثائق نغير الشرعية، ونطاق موضوعي متمثل في دراسة القوا

الهجرة غير  إطاروسيادة الدولة في  نساناإلالدولية ذات العالقة بين حقوق و
  .الشرعية

  .الصعوبات التي واجهت الباحث:  خامسا
، وتكاد تكون نادرة ع المتخصصة في الموضوع محل البحثالمراج قلة )١(

  .نساناإلمن جانب حقوق  خصوصا
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 والمشروعية )Legality( الفاصل بين الشرعيةالحد ح عدم وضو) ٢(
)Legitamicy(ب يستخدمون مصطلح الشرعية مرادفًا؛ ألن أغلب الكتَّا 

  .لمصطلح المشروعية
ية مغذبأنها  تصنيف بعض الكتاب الغربيين لظاهرة الهجرة غير الشرعية) ٣(

أن مصدرها قارة أفريقيا والدول العربية التي هي عتبار لإلرهاب بإ وداعمة
  .لإلرهابفي نظر الغرب دول مصدرة 

؛ األمر سياسية واجتماعية واقتصادية وقانونية ارتباط البحث بعدة جوانب )٤(
  .المادي اتساع نطاقه إلىالذي أدى 

  .أهداف الدراسة: سادسا
غير الكشف عن التحوالت في سياسة الهجرة  إلىتهدف هذه الدراسة    

جهة المهاجرين غير الشرعيين من حقوق التوازن بين  ومدىالشرعية 
  .ىخرأمن جهة  سيادة الدولةو

  .منهجية البحث: سابعا
لموضوع الهجرة غير الشرعية ستكون من وجهة نظر قانونية  إن دراستي   

بحتة مجردة عن االقتصاد والسياسة متضمنة والء يفتقر للميول  اأحادي
بعض لتحليل  التحليلية المنهجية القانونية اتباعولذلك سوف يتم ، الشخصي

لتي يتضمنها الموضوع النصوص القانونية لضبط العديد من المصطلحات ا
التي تقوم بها  التصرفاتبعض نقد ل النقدية المنهجية، وكذلك محل الدراسة

 المنهج المقارن بحجة حماية سيادتها وأيضا نساناإلحقوق ل المنتهكةالدول 
في الشريعة  نساناإلحقوق الهجرة ومقارنة بين نصوص  إجراءب وذلك

  .ىخرأمن جهة  الوضعية القوانينوبين  من جهة يةاإلسالم
  .طريقة تناول الموضوع:  ثامنًا
التقسيم الثنائي وذلك لمنهجية تعتمد على  نقوم بدراسة هذا الموضوع طبقًا    

 أسباب إلى من هذه الدراسة نتعرضفي الباب األول  :في بابين أساسيين
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األول نناقش : ، وذلك في فصليننساناإل حقوق ومسألة الشرعية غير الهجرة
فهو  أما الثانيواألبعاد،  النطاقالمفهوم و حيث من الشرعية غير الهجرة فيه

  .نساناإل لحقوق الدولية القواعدب الشرعية غير الهجرةعالقة لمناقشة 
 الدولي االلتزامأبعاد  نخصصه لمناقشة من هذه الدراسةفي الباب الثاني    

 وسيادة نساناإل حقوق بين العالقة ظل في الشرعية غير الهجرة عنالناشئ 
 سيادة الدولة ونطاق حدودنتناول فيه الفصل األول  :، وذلك في فصلينالدولة
عية، أما الفصل الثاني فهو الهجرة غير الشر في التعامل معالدولي  االلتزام

 غير الهجرةللحد من  التعاون الدولي تلياآو الدولية جهودمخصص لل
  .الدولة سيادة إطار في الشرعية

  : التاليعلى النحو يمكن تقسيمها خطة البحث  لذا فإن   
  .نساناإل حقوق ومسألة الشرعية غير الهجرة أسباب:  األول الباب

  .واألبعاد المفهوم و النطاق حيث من الشرعية غير الهجرة:  األول الفصل
  .ى المشابهةخراآل والمفاهيم للهجرة القانوني المفهوم:  األول المبحث

  .نساناإلأسباب ودوافع الهجرة وعالقتها بحقوق : المبحث الثاني
 لحقوق الدولية القواعدب الشرعية غير الهجرةعالقة :  الثاني الفصل

  .نساناإل
  .نساناإل لحقوق الدولية والمبادئ القواعد تحليل: األول المبحث
 حقوق منظور من الشرعية غير الهجرةمع التعامل :  الثاني المبحث

  .نساناإل
 في الشرعية غير الهجرة في التعامل مع الدولي االلتزامأبعاد :  الثاني الباب

  .الدولة وسيادة نساناإل حقوق بين العالقة ظل
 في التعامل معالدولي  االلتزام سيادة الدولة ونطاق حدود : األول الفصل

  .الهجرة غير الشرعية
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سيادة الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية وحقوق :  األول المبحث
  .نساناإل

  .الهجرة غير الشرعيةدولي في التعامل مع ال االلتزاممفهوم :  الثاني المبحث
 غير الهجرة من للحدالدولي التعاون  تلياآو الدولية الجهود:  الثاني الفصل

  .الدولة سيادة إطار في الشرعية
  .الدولة سيادة إطار في الهجرة من للحد الدولية الجهود:  األول المبحث
 غير الهجرة مجال في العملية والسوابق الدولي التعاون: الثاني المبحث

  .الشرعية

  

     
 

   


