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 1تقييم اتجاهات وأسباب فشل الهجرة غير القانونية إلى أوروبا
 

 عطية سليم عطية سليم  / الباحث
 مقدمة: 

يدور هذا البحث حول األبعاد التوزيعية حلجم حاالت فشل املهاجرين غري القانونيني يف  
مدى قوة   بالعقد األخري للتعرف علىدخول القارة األوروبية على املداخل الربية والبحرية واجلوية 

  لدى دول املقاصد اهلجرية بالقارة األوروبية. احلماية والتحصني 
ويستهدف الوقوف على التقييم النسيب لتطور أسباب رفض الدخول مبداخل املقاصد يف  

توجد أي   ، أو الوجد وثيقة للسفر صاحلة ت وثيقة سفر مزورة، أو ال  ب العقد األخري سواء بسب
 زائف.  بسبب تأشريه زائفة أو تصريح إقامة ة، أو اإلقامة صاحلة أو تصريح تأشري 

وفقا ملصادرهم  غري القانونيني  كما يتجه حنو التعرف عن قرب على أسباب رفض املهاجرين  
طوعية، أو رفض  العودة ال، أو العودة االجبارية ، أو وثائق مزورةبني العامني األخريين؛ سواء كانت 

 بري(. -سري )حبري   امليسرين، أو دخول درة، أو الفعالة، أو العودة الصا  دخول، أو العودة 
 وقد اتبع البحث عدة إتجاهات منهجية لتحقيق المستهدفات السابقة، نذكر منها: 

 الجوانب التالية: هذا فضال عن القواعد املنهجية العامة للجغرافيا احلديثة واليت تتجسد يف  
  د املناهج: وهو أح  Spatial Analysis Approachمنهج التحليل المكاني  

الىت هتدف إىل إبراز االختالفات املكانية لتوزيع عناصر الدراسة للكشف عن تباينها بني مناطق  
 (.  2سباب فشل اهلجرة غري القانونية) لتباينات والتشاهبات املكانية ألإبراز االدراسة، و 

يهتم بتأصيل املعرفة   : Cause-Effect Approachالمنهج السببي التأثيري 
،وميكن توظيف هذا املنهج ىف  3اهبا املباشرة وغري املباشرةبالتباين املكاين للظاهرات وأسباملرتبطة 

 . هاجرين غري القانونني إىل ادول األوروبيةالتعرف على أسباب رفض دخول امل
: مت استخدامه يف   Evolutional Approach )التاريخى( المنهج التطوري 

هاجريني باملداخل والطرق املختلفة ووضعها ىف سياق  التعرف على البعد الزمين لرفض دخول امل
 .  4تطورى 

إذ يفيد يف عرض الواقع املعاش    :   Behaviorial Approachالمنهج السلوكي  
وقيم  لتجربة اهلجرة من مناطق تولدها حىت ضبطه ورفضه وطرده، ويركز على الشعور البشرى 
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  يقول عال  ( وكما 5.) )قعية لبيئة الوااملمثلة ل اجملردةاإلحساس باملكان واستخالص النماذج 
  لإلنسان فليس" ثقافته خالل من  إنسانيته اإلنسان يكتسب " شرتاوس  ليفي كلود" األنثروبولوجيا

 شيء .   كل  قبل خيار ثقايف  فهي  حتما   ثقايف  البيئية املشكالت وأساس"  ثقافة  له   إمنا طبيعة 
 تأكيد  اجلغرافيا البشرية إىلمييل هذا املنهج ىف  : Positivismالمناهج الوضعية  

 .   (6االمناط املكانية ىف اصطالحات توزيعية مكانية ) 
 أساليب الدراسة : 

 -إلنجاز الدراسة على النحو التالى: مستخدمة تعددت األدوات واألساليب ال
ىل وبرامج معاجلة  من خالل إنشاء قاعدة بيانات على احلاسب اآل األسلوب اإلحصائي:

الذى يتميز بقدرته على معاجلة اجلداول كبرية احلجم   Excelنية وخباصة برنامج اجلداول اإللكرتو 
وإدارهتا كقاعدة بيانات فضال عن إمكاناته ىف التحليل اإلحصائى، متعدد املخرجات، واليت ترتاوح  

 واملتوسطات واملعامالت واملعدالت وترتيبها تصاعديا  وتنازليا . بني النسب املئوية 
نتائج التحليالت الرياضية من خالل جمموعة من   تأظهر  وجرافى: األسلوب الكارت

األشكال البيانية واخلرائط من خالل احلاسب اآليل وذلك يف حماولة لتطويعها للتبسيط وإلمكانية  
بياىن أو اخلريطة، بغرض الوصول حلقائق أخرى تتعلق بنمط  عرض أكثر من متغري وبيان ىف الشكل ال 

 التوزيع. 
طها  االتقمت وفيه مت االعتماد على مناذج للصور الفوتوغرافية اليت  :ى وغرافالفوتاألسلوب 

 .  للظاهرةاملختلفة واليت تربز أهم املالمح العمرانية والبيئية   قسم أثناء الزيارات امليدانية ملناطق ال
 
 ( تطور حاالت فشل الهجرة غير القانونية في العقد األخير 1)  

مهاجر غري    869080أمر مغادرة أو مت رفض دخوهلم بلغ مجلة عدد من صدر يف حقهم  
  194835( منهم عرب املداخل الربية، %70.2مهاجر) 627570شرعي يف العقد األخري، 

 املداخل البحرية. ( على %5.4)  46675( عرب املداخل اجلوية، وأخريا 22.4%)
 ( حجم من صدر في حقهم أمر مغادرة : 1-1)

ني لدى االحتاد  ادرة بني املهاجريني غري الشرعيظلت نسبة من صدر يف حقهم أمر مغ
، ولكنها بدأت يف االرتفاع وتصل  2013األورويب شبه ثابتة مع امليل حنو االخنفاض حىت عام 

( ولكنها تظل مرتفعة نسبيا،  2016لعام التايل) ، ورغم اخنفاضها النسيب يف ا2015لقمتها عام 
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فيما يتعلق   ا. أنظر شكل رقم )(. أم2018م واستمرت يف االخنفاض حىت بلغنت أدناها يف عا 
، ولكنها  2017بالدول الواقعة خارج االحتاد األورويب فقد ظلت النسبة منخفضة ومنتظمة حىت عام  

 م التايل مباشرة. أنظر شكل رقم )(. ارتفعت فجأة ومبعدل كبري ومبعدل كبري يف العا
لقارة األوربية باملداخل املختلفة  وأظهرت املنحنيات التطورية لنسبة املرفوضني من دخول ا

ى املداخل الربية بفارق كبري عن املداخل البحرية واجلوية، وتظل املداخل البحرية  االرتفاع الكبري عل
ملنخفض للمداخل البحرية واجلوية ولكنهما ل تلبس  أعلى بقليل من مثيلتها اجلوية وثبات تطورها ا

تطور على املداخل الربية فيظهر اخنفاضا مستمرا حىت عام  أن تنخفض قليال يف العام التايل. أما ال 
ولكنها اخنفضت فجأة يف العام    2017ل إىل قمتها يف عام  ولكنها بدأت يف االرتفاع لتص  2015

 (. 1التايل. أنظر شكل رقم )
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ولقد اختلف املتوسط السنوي ملن صدر يف حق املهاجريني غري القانونيني أمر مغادرة بني  
  ، أنظر اجلدول رقم )( والشكل رقم2009/5018ل القارة األوربية يف العقد األخري بني عامي دو 

)( اللذان يوضحان أحجام من صدر يف حقوقهم أمر مغادرة، وميكن أن منيز منهما عدة مستويات  
 مية يف هذا الشأن: حج
ن غري القانونيني،  دول أوروبية قامت بتهجري أعداد كبرية وإصدار أمر مغادرة يف حق املهاجري •

ويا، وتأيت فرنسا واليونان يف املقدمة،  مبا يرتاوح بني سبعة وتسعة آالف مهاجر غري قانوين سن 
 ومها من إقليم البحر املتوسط يف أوروبا. 

عداد كبرية نسبيا وإصدار أمر مغادرة يف حق املهاجرين غري  دول أوروبية قامت بتهجري أ •
ة ومخسة آالف مهاجر غري قانوين سنويا، وتتمثل يف أسبانيا من  القانونيني، مبا يرتاوح بني أربع
 ا من إقليم غرب أوروبا. إقليم البحر املتوسط، وإجنلرت 

املهاجرين غري القانونيني،  دول أوروبية قامت بتهجري أعداد متوسطة وإصدار أمر مغادرة يف حق   •
ل يف ايطاليا من إقليم البحر  مبا يرتاوح بني ألف وأربعة آالف مهاجر غري قانوين سنويا، وتتمث

سويد وبولندا من مشال وشرق  املتوسط، وأملانيا وبلجيكا وهولندا من إقليم غرب أوروبا، وال
 أوروبا على التوايل. 

صدار أمر مغادرة يف حق املهاجرين غري القانونيني،  دول أوروبية قامت بتهجري أعداد قليلة وإ  •
 وتتمثل يف بقية الدول األوروبية.  مبا يقل عن ألف مهاجر غري قانوين سنويا، 
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 ( رفض الدخول عند المداخل البرية: 1-2)
( احلاالت اليت رفضت عربها دخول  %72ملنافذ الربية نسبة تقرتب امن ثالثة أرباع )سجلت ا

املهاجريني غري القانونيني يف العقد األخري بني املداخل املختلفة، واختلفت املنحنيات التطورية ملن  
دخوهلم على املداخل الربية والبحرية واجلوية يف العقد األخري كما يوضحه الشكل رقم   مت رفض 

 املداخل الربي على املداخل البحرية واجلوية، (، ويظهر فيه سيادة 2)
أعدادهم بوضوح على املداخل الربية فيما بني العامني  فقد اخنفضت 

، مث اخنفض فجأة  2017حىت عام  ( ، وحتول إىل إخنفاض تدرجيي مطرد  2010/ 22009األولني)
ي عام  . أما الرفض على املداخل البحرية بدأت يف الصعود الفجائ2018يف العام التايل 

ظل على مستوى ارتفاعها النسيب حىت  لتصل قمتها يف العام التايل، ولكنها اخنفضت لت2011
التايل. وتعترب املداخل    ارتفعت من جديد يف العام قبل األخري ولكنها ل تلبس ان اخنفضت يف العام

ر شكل رقم  اجلوية أكثر استقرارا فيهي يف حال إخنفاض هني وتناقص مطرد حىت العام احلايل. أنظ
(3 .) 
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ن املهاجريني غري القانونيني عند املداخل  واختلف املتوسط السنوي ملن رفض دخوهلم م 
( ومنهما  4لشكل رقم )(، كما يوضحه اجلدول رقم )( وا2009/5018الربية يف العقد األخري)

 ميكن أن منيز منهما عدة مستويات حجمية يف هذا الشأن: 
دول أوروبية رفضت دخول أعداد كبرية من املهاجرين غري القانونيني عند مداخلها الربية   •

أسبانيا   ألف مهاجر غري قانوين سنويا، تأيت  207-138العقد األخري مبا يرتاوح بني يف 
 ألف مهاجر(.    138ألف( مث فرنسا )142يها بولندا )ألف( يف مقدمتها، تل  207)

دول أوروبية رفضت دخول املهاجرين غري القانونيني بأعداد متوسطة احلجم نسبيا ترتاوح   •
  اين سنويا، وتشمل ست دول تتمثل يف كرواتيألف مهاجر غري قانو  22-13بني 

 ق ومشال شرق القارة األوروبية. وسلوفينيا واجملر وبلغاريا ورومانيا ولتوانيا، وتقع مجيعا يف شر 
دول أوروبية رفضت دخول املهاجرين غري القانونيني عند املداخل الربية يف العقد األخري   •

ري قانوين سنويا، وتشمل إحدى  أعداد صغرية يقل حجمها عن تسعة آالف مهاجر غب
 من أقاليم جغرافية خمتلفة.   عشرة دولة

 
 قاصد في العقد األخير: ( تطور أسباب رفض الدخول بمداخل الم2)

بعد استعراض حجم املهاجرين اللذين مت رفض دخوهلم على املداخل الربية واجلوية والبحرية  
حت بني أربعة أسباب، وهي إما بسبب  يف املبحث السابق، يبقى أسباب رفض الدخول واليت تراو 

(،  %45.9)صاحلة  للسفر    (، بسبب عدم وجود وثيقة%49.7)اإلقامة  تأشرية صاحلة أو تصريح    ال
(،  %1.6)( وأخريا بسبب وثيقة سفر مزورة %2.8)زائف  تأشريه زائفة أو تصريح إقامة أو بسبب 

 وستعرض فيما يلي تلك األسباب بالتفصيل. 
 الدخول بسبب وثيقة سفر مزورة: ( تطور رفض 2-1)

ة،  ال ح  13740بلغ مجلة من مت رفض دخوهلم القارة األوروبية بسبب استخدام وثيقة مزورة  
واملداخل   %50.0من مجلة األسباب، توزعوا بني املداخل اجلوية بنسبة  % 1.6متثل نسبة حمدودة 

 على املداخل البحرية.  7.7، وأخريا % 42.3الربية 
وثيقة  ( عدد من مت رفضهم الدخول بسبب 5( والشكل رقم )1رقم ) ويتضح من اجلدول 

 ، ومنهما ميكن متييز التفاوتات التالية: 2017مزورة داخل وخارج االحتاد األورويب عام سفر  



                                     مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                    تقييم اتجاهات وأسباب فشل الهجرة غير القانونية إلى أوروبا

 

255  

 

( للقارة األوربية تركزوا بدول االحتاد األوريب،  %98.6أغلب املرفوضني من الدخول ) •
 . فقط للدول اليت تقع خارجه  % 1.4مقابل 

(،  %26.1) اليونانثلثي محلة املرفوضني هلذا السبب تركزت يف ثالث دول هي  •
 لكل منهما(.  %20.0)واجملر فرنسا  و 

(، وإيطاليا  %9.1)اسبانيا  تركز الثلث املتبقي يف تسع دول هي على الرتتيب؛ •
  % 3.1)وسلوفينيا سلوفاكيا (، و %3.4)وبلغاريا  (، % 4.0)وسلوفاكيا  (،% 4.4)

 لكل منهما(.   %1.0)وليتوانيا  كرواتيا (، و % 2.7)وبولندا   لكل منهما(، 
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2017/ 2008( عدد من تم رفضهم الدخول بسبب وثيقة سفر مزورة داخل وخارج االتحاد األوروبي بين عامي 1جدول رقم )  

 المتوسط الجملة جوي بحري بري الدولة  المتوسط الجملة جوي بحري بري الدولة 

دول االتحاد 

 1355 13550 6775 1060 5715 االوروبي

خارج 

االتحاد 

 9 90 45 0 45 االوروبي

 11 110 55 0 55 ليتوانيا 2 20 10 10 0 بلجيكا

 275 2750 1375 0 1375 المجر 48 480 240 0 240 بلغاريا

 4 40 20 20 0 هولندا 1 10 5 5 0 المانيا

 34 340 170 5 165 بولندا 3 30 15 0 15 استونيا

 42 420 210 90 120 رومانيا 8 80 40 20 20 اأيرلندا

 41 410 205 0 205 سلوفينيا 358 3580 1790 50 1740 اليونان

 55 550 275 0 275 سلوفاكيا 125 1250 625 145 480 اسبانيا

 3 30 15 0 15 فنلندا 276 2760 1380 405 975 فرنسا

 9 90 45 0 45 ليخنشتاين 13 130 65 0 65 كرواتيا

 1374 13740 6870 1055 5815 المجموع 61 610 305 305 0 ايطاليا

 11 110 55 0 55 ليتوانيا 5 50 25 0 25 التفيا

، والنسب والمعدالت من عمل الطالب.2017المصدر: البيانات الرئيسية فرونتكس،   
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 يوجد وثيقة للسفر صالحة(   ( تطور رفض الدخول )ال2-2)

  وثيقة للسفر صاحلةبلغ مجلة من مت رفض دخوهلم القارة األوروبية بسبب عدم وجود 
ية  توزعوا بني املداخل الرب  ( من مجلة األسباب، %45.9)حالة، متثل نسبة كبرية  399335
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استقرار    % على املداخل البحرية. ويالحظ%7.7، وأخريا  %50.0، واملداخل اجلوية بنسبة  % 42.3
املنحنيات التطورية هلذه احلالة على املداخل البحية واجلوية وهي االخنفاض اهلني غري امللحوظ والطرد،  

ل تلبس أن ترتفع يف العام التايل وتصل لقمتها  ولكنها    2014وتتفق معهما املداخل الربية حىت عام  
 (. 6قم ). أنظر شكل ر 2018ولكنه تنخفض حبدة يف العام التايل  2017عام 

 
  ( عدد من مت رفضهم الدخول بسبب ال7( والشكل رقم )2ويتضح من اجلدول رقم )

متييز التفاوتات  ، ومنهما ميكن  2017داخل وخارج االحتاد األورويب عام    يوجد وثيقة للسفر صاحلة 
 التالية: 

( للقارة األوربية تركزوا بدول االحتاد األوريب،  %99.0أغلب املرفوضني من الدخول ) •
 مقابل واحد يف املئة فقط للدول اليت تقع خارجه. 

(، يليها فرنسا بنسبة  %52.1تأيت أسبانيا يف املرتبة األوىل بنسبة تزيد عن النصف ) •
%( حاالت   85.5) بغالبية  الدولتان تظفرا(، أي أن %33.4) تزيد عن الثلث 

 الرفض هلذا السبب. 
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( مجلة حاالت عدم  %14.5دولة( رفضت ما يقرب من سبع ) 27)باقي الدول  •

 لكال منهما(.   %3.0)صاحلة، أبرزها إجنلرتا وكرواتيا بنسبة  وثيقة للسفر  وجود  
يا  (، إيطال %1.4دول رفضت الدخول هلذا السبب بنسب بسيطة مثل سلوفينيا) •

 ’’.لكل منهما، والباقي يقل عن واحد يف املئة بكثري(  %1.2وأيرلندا )
 

 
 
 

 2017( عدد من تم رفضهم الدخول بسبب ال يوجد وثيقة للسفر صالحة داخل وخارج االتحاد األوروبي عام 2رقم )جدول 

 جملة جوي بحري بري  الدولة  جملة جوي بحري بري  الدولة 

االتحاد 

 15 10 5 0 مالطا 395395 29470 18820 347105 االوروبي

 1025 875 150 0 هولندا 2730 2570 160 0 بلجيكا

 440 115 0 325 النمسا 1210 175 55 980 بلغاريا

 1975 115 65 1795 بولندا 110 110 0 0 التشيك

 1020 1010 10 0 البرتغال 365 345 20 0 الدنمارك

 565 175 30 360 رومانيا 785 745 40 0 المانيا

 5585 30 5 5550 سلوفينيا 2050 20 2005 25 استونيا

 100 0 0 100 سلوفاكيا 4660 3495 665 500 إيرلندا

 425 180 45 200 فنلندا 2195 150 640 1405 اليونان

 935 55 880 0 السويد 207960 2470 1380 204110 اسبانيا

 12095 4270 6735 1090 انجلترا 133545 10575 2925 120045 فرنسا

 15 15 0 0 آيسالندا 11075 280 50 10745 كرواتيا

 65 35 5 25 نرويج 4675 1680 2770 225 ايطاليا

 460 460 0 0 سويسرا 25 25 0 0 قبرص

 0 0 0 0 تركيا 600 185 270 145 التفيا

 399335 30235 18990 350110 المجموع 240 0 80 160 ليتوانيا

 540 510 5 25  التحادخارج ا 2390 65 0 2325 المجر

 ، والنسب والمعدالت من عمل الطالب.2017البيانات الرئيسية فرونتكس،المصدر: 
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 اإلقامة: تأشيرة صالحة أو تصريح   الدخول بسبب الرفض  ( تطور  3- 2)  
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  وثيقة للسفر صاحلةبلغ مجلة من مت رفض دخوهلم القارة األوروبية بسبب عدم وجود 
% من مجلة األسباب، توزعوا    49.7(، متثل 2017/ 2008)ألخري  ا دقالع  حالة يف 431705

 على املداخل الربية.  %42.8%، و55.3%، واملداخل البحرية 70.6بني املداخل اجلوية بنسبة 
تتفق تطور عدد املرفوضني على املداخل املختلفة يف ترتيب األمهية النسبية من الربية إىل  

، ولكن تتماثل املنحيات  2018-2017ي بوط الواضح بني عامهلاالبحرية فاجلوية، كما تتفق يف 
، ولكن منو التطور على املداخل  2017/ 2009التطورية على املداخل البحرية واجلوية فيما بني 

. أنظر  2017و  2014وقمة أصغر فيما بني    2014و  2012الربية تعرتيه قمتني: قمة فيما ب ين 
 (. 8شكل رقم )

 
ال  دد من مت رفضهم الدخول بسبب ( ع9( والشكل رقم )3)ويتضح من اجلدول رقم 
، ومنهما ميكن متييز  2017داخل وخارج االحتاد األورويب عام  تأشرية صاحلة أو تصريح اإلقامة 

 التفاوتات التالية: 
  تتوزع نسبة املرفوضني من الدخول لدول القارة األوروبية بني دول االحتاد وخارجه بنسبة  •

 على التوايل.  ا لكل منهم % 4.9و  95.1
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رفضت كل من بولندا من شرق أوروبا وإجنلرتا من غرهبا بنصف مجلة املرفوضني هلذا   •
( من مجلة املرفوضني هلذا السبب، تلتها إجنلرتا  %32.7السبب، فبلغت يف بولندا الثلث )

 (. %17.0بنسبة السدس ) 
  اي، وتشمل رومان % 4-3ني دول رفضت الدخول هلذا السبب بنسب صغرية تدور ب •

لكل منهما(، وإيطاليا   %3.0لكل منهما(، املانيا وكرواتيا وليتوانيا )  %4.0)وبلغاريا 
لكل    % 1.6(، اليونان واستونيا والتفيا )% 1.8لكل منهما(، وهولندا )  %2.3واسبانيا )

 (. % 1.2لكل منهما(، وأخريا الربتغال ) 1.2منهما( وايؤلندا وفنلندا )
هلذا السبب بنسبة تقل عن   رين غري شرعينيجادولة( رفضت مه 17)ول باقي الد  •

 الواحد يف املئة. 
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 2017/ 2008تأشيرة صالحة أو تصريح اإلقامة داخل وخارج االتحاد األوروبي بين عامي ( عدد من تم رفضهم الدخول بسبب ال 3جدول رقم ) 

 متوسط جملة جوي بحري بري الدولة متوسط جملة جوي بحري بري الدولة

دول 

االتحاد 

 االوروبي

25374

 32 320 315 5 0 مالطا 41079 410790 131680 25370 0

 898 8980 8830 150 0 هولندا 190.5 1905 1890 15 0 بلجيكا

 139.5 1395 1310 0 85 النمسا 1723 17230 2590 760 13880 بلغاريا 

 بولندا  145 1450 1450 0 0 التشيك

13973

0 60 1530 141320 14132 

 574 5740 5730 10 0 البرتغال  21.5 215 200 15 0 الدنمارك

 1709.5 17095 1735 520 14840 رومانيا 1409 14090 13965 125 0 المانيا 

 1049.5 10495 440 15 10040 سلوفينيا  697 6970 135 3445 3390 استونيا

 266.5 2665 100 0 2565 سلوفاكيا  639.5 6395 3160 695 2540 إيرلندا 

 627.5 6275 710 85 5480 فنلندا  735.5 7355 1455 955 4945 اليونان

 89.5 895 770 125 0 السويد 956.5 9565 6945 590 2030 اسبانيا 

 7355.5 73555 53775 14165 5615 انجلترا  3364.5 33645 14065 2510 17070 فرنسا

 13 130 130 0 0 آيسالندا 1320 13200 1855 150 11195 كرواتيا

 9 90 0 0 90 ليخنشتاين 986.5 9865 8870 980 15 ايطاليا 

 78.5 785 285 20 480 نرويج 93.5 935 765 170 0 قبرص

 271 2710 2710 0 0 سويسرا 695.5 6955 945 90 5920 التفيا

 0 0 0 0 0 تركيا 1327 13270 315 135 12820 ليتوانيا 

 المجموع 1 10 10 0 0 لوكسمبرج

26829

5 25790 

13762

0 431705 

43170.

5 

 1620 16200 635 0 15565 المجر

خارج 

 371.5 3715 3125 20 570 االتحاد 

 ، والنسب والمعدالت من عمل الطالب.2017المصدر: البيانات الرئيسية فرونتكس، 
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 زائف:   تصريح إقامةبسبب تأشيره زائفة أو الدخول رفض  (تطور  2-4)
 زائف  تأشريه زائفة أو تصريح إقامة ية بسبب وببلغ مجلة من مت رفض دخوهلم القارة األور 

%،  10.3% من مجلة األسباب، توزعوا بني املداخل اجلوية بنسبة  2.8حالة، متثل  24300
 % على املداخل الربية، وأخريا. 0.5%، و 1.8واملداخل البحرية 

تأشريه  ( عدد من مت رفضهم الدخول بسبب  10( والشكل رقم )4ويتضح من اجلدول رقم )
التفاوتات  ، ومنهما ميكن متييز  2017زائف داخل وخارج االحتاد األورويب عام    ح إقامة فة أو تصريائز 

 التالية: 
ة  تتوزع نسبة املرفوضني من الدخول لدول القارة األوروبية بني دول االحتاد وخارجه بنسب  •

 لكل منهما على التوايل.  % 1.4و  98.6
( مجلة املرفوضني هلذا  %52.8)يد عن نصف  يز ترتكز يف إيرلندا من إقليم غرب أوروبا ما   •

 السبب. 
( مجلة املرفوضني من الدخول للدول األوربية تتوزع بني  %18.2كما أن أكثر من ربع ) •

لكل   % 5.3)يطاليا وإ اليونان (، و %7.1) اسبانيا( و % 11.3)أربع دول؛ مثل فرنسا 
 (. % 4.2)ا من غرب أوروبا  نيمنهما( من إقليم البحر املتوسط جنوبا القارة األوروبية، وأملا 

( مجلة املرفوضني من الدخول للدول األوربية هلذا السبب  %14.0يتبقى أقل من سبع ) •
 دولة.   24يتوزعون على 

 
تأشيره زائفة أو تصريح إقامة زائف داخل وخارج  ( عدد من تم رفضهم الدخول بسبب 4جدول رقم )

 2017االتحاد األوروبي عام 

 الجملة  جوي  بحري  بري الدولة   الجملة  ي جو بحري  بري الدولة  

االتحاد  

 االوروبي 
324

5 840 
1986

5 
2395

 205 0 0 205 ليتوانيا 0

 465 100 0 365 المجر  75 75 0 0 بلجيكا

 35 35 0 0 مالطا  55 0 0 55 بلغاريا

 70 70 0 0 هولندا 55 55 0 0 التشيك

 145 145 0 0 النمسا 10 10 0 0 الدنمارك

 430 100 0 330 بولندا 1015 1015 0 0 المانيا

 135 135 0 0 البرتغال 45 5 0 40 استونيا

 275 475 إيرلندا
1207

5 
1282

 130 35 0 95 رومانيا 5

 150 15 0 135 سلوفينيا 1355 455 95 805 اليونان
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 80 0 0 80 سلوفاكيا  1735 1370 275 90 اسبانيا

 470 230 0 240 فنلندا 2745 2560 40 145 فرنسا 

 10 5 0 5 نرويج 90 60 0 30 كرواتيا

 165 165 0 0 سويسرا  1330 1175 155 0 إيطاليا

 840 3350 المجموع  135 135 0 0 قبرص 
2011

0 
2430

0 

 340 85 0 255 التفيا
خارج  

 175 170 0 5 االتحاد  
 ، والنسب والمعدالت من عمل الطالب. 2017المصدر: البيانات الرئيسية فرونتكس،
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 : 2017/2018( أسباب رفض المهاجرين وفقا لمصادرهم بين عامي 3)  
هلم  بعد استعراض حجم املهاجرين غري الشرعيني اللذين رفضت الدول األوروبية دخو 

صاحل، أو بسبب  للسفر    اإلقامة، عدم وجود وثيقة تأشرية صاحلة أو تصريح    لألسباب املشار إليها)ال 
زورة(، نعرض يف هذا املبحث حجم املرفوضني من  يقة سفر مزائف ووث  تأشريه زائفة أو تصريح إقامة

خري، وقد فحصت  الدول املرسلة للمهاجرين غري القانونيني لألسباب السابقة وغريها يف العقد األ
اجلهات املعنية باملهاجرين غري القانونيني أسباب الرفض من خالل عينة من عشرة دول مصدرة  

 للمهاجرين. 
 : زورة وثائق م(3-1)

الة ثالثة دول عربية وأربع دول إسالمية غري عربية، وثالثة دول أوروبية وأفريقية  احل تضم
ن املغاربة املرفوضني من الدخول إىل أوروبا أعلى  خارج العاملني العريب واإلسالمي. وسجل املهاجرو 

  % 5.9-6.7)(، وإيران وتركيا  %6) (، مث أوكرانيا  %9.5، تلتها باكستان )2017(عام  % 15)نسبة  
يف الكونغو حلد أدىن وروسيا كجد أعلى   2.1على التوايل(، تنخفض النسبة لترتاوح بني 

   (ويقع العراق وسوريا وألبانيا فيما بينهما. % 3.4)
؛ أكربها أوكرانيا  2017/2018سجلت أربع دول نسب تغري متناقصة فيما بني عامي 

سجلت الدول املتبقية الستة   يا، بينما وسيا وسور تليها ألبانيا، بينما كانت نسبة التناقص أقل يف ر 
  14(، وبني %35نسب تغري موجبة، لتزيد عن أربعني باملئة يف تركيا والعراق، تليها الكونغو )

 يف املغرب.  % 6.4يف إيران وباكستان، وتضل أدناها يف  %17و
اجرين  بني امله  ( اللذان يوضحان نسبة الوثائق املزورة11( والشكل رقم )5أنظر اجلدول رقم )

 . 2017/2018الشرعيني اليت تقصد القارة األوروبية، ونسبة تغريها بني عامي  غري
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لقارة األوروبية ونسبة التغير بين ن المهاجرين غير الشرعيين التي تقصد ا( نسبة الوثائق المزورة بي5جدول رقم )
 2017/2018عامي 

 التغير  (%) الدولة   التغير  (%) الدولة  
 17 9.5 باكستان  27- 2.6 ا الباني

 9.6- 2.8 سوريا 6.4 15 المغرب
 14 6.7 إيران  49- 6 اوكرانيا 
 43 5.9 تركيا  17- 3.4 روسيا 
 35 2.1 كونغو 40 3.3 العراق 

 ، والنسب والمعدالت من عمل الطالب. 2017المصدر: البيانات الرئيسية فرونتكس، 
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 : االجباريةالعودة  ( 3-2)
( مجلة  %22)اهلجرة غري الشرعية اخلارجة من ألبانيا لتمثل أكثر من مخس  اع نسبة  رغم ارتف 

، وسجلت صربيا نسبة  2017-2018  عدد احلاالت، لكنها تناقصت بنسبة الربع فيما بني عامي
( ولكنها تناقصت بنسبة تقرتب من اخلمس فيما بني العامني، وبلغت نسبة  %3.5)منخفضة 

 شرعيني يف كوسوفو بنسبة الثلث رغم حمدودية نسبتها يف احلالة. تناقص املهاجريني غري ال
ولكنها سجلت نسبة تغري موجبة   %13.0و2.2ل تسهم بنسب تراوحت بني سبع دو 

يا وجورجيا وروسيا من أوروبا،  متفاوتة، وتضم املغرب وتونس واجلزائر من الدول العربية، وأوكران
( اللذان يوضحان نسبة  12( والشكل رقم )6اجلدول رقم )والربازيل من قارة أمريكا اجلنوبية. أنظر  

ة تغريها بني عامي  بني املهاجرين غري الشرعيني اليت تقصد القارة األوروبية، ونسب  ةالعودة االجباري
2017/2018 . 

 
 

بين المهاجرين غير الشرعيين التي تقصد القارة األوروبية ونسبة  العودة االجبارية ( نسبة 6جدول رقم )
 2017/2018ير بين عامي التغ

 التغير  (%) دراسة الحالة  التغير  (%) دراسة الحالة 
 17- 3.5 صربيا  25- 22 البانيا 

 51 3.1 جورجيا  12 13 المغرب
 19 2.6 البرازيل 19 5.4 الجزائر 
 33- 2.5 كوسوفو 4.3 4.7 تونس 

 12 2.2 روسيا  17 3.5 اوكرانيا 
 .، والنسب واملعدالت من عمل الطالب2017املصدر: البيانات الرئيسية فرونتكس،

 طوعية: العودة ال( 3-3)
( نسب  افا وبالروسيألبانيا وأوكرانيا وروسيا وجورجيا ومولدو )سجلت احلالة ست دول أوربية  

، جندها  2017عام  %34جورجيا اليت ارتفعت نسبتها إىل عدا  %6و 3للهجرة غري الشرعية بني 
لتايل عدا ألبانيا اليت تناقصت مبا يزيد قليال عن الربع. أما الدول  مجيعا تزايدت نسبتها يف العام ا 

عام   %5و2راوحت بني أفغانستان( سجلت نسبا ت-اهلند -باكستان - )العراق األسيوية األربع
- بنسب تراوحت بني  2018بيا بالتناقص يف العام التايل ولكنها مجيعا سجلت تغريا سل  2017
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بني   ية طوعالعودة ال ( اللذان يوضحان نسبة 13والشكل رقم ). أنظر اجلدول رقم )(  %37-و 14
 . 2017/2018 املهاجرين غري الشرعيني اليت تقصد القارة األوروبية، ونسبة تغريها بني عامي

 
 

المهاجرين غير الشرعيين التي تقصد القارة األوروبية ونسبة   بين العودة الطوعية( نسبة 7جدول رقم )
 2017/2018التغير بين عامي 

 التغير  (%) دراسة الحالة   التغير  (%) دراسة الحالة 
 37- 3.9 باكستان  27- 4 البانيا 

 26- 3.4 الهند  10 34 اوكرانيا 
 14 3.3 مولدوفا  46 3.8 جورجيا 
 68 3.3 بالروسيا  3.4- 4.1 روسيا 
 35- 2.2 افغانستان 14- 5.4 العراق 

 ، والنسب واملعدالت من عمل الطالب.2017املصدر: البيانات الرئيسية فرونتكس،
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 ( رفض دخول: 3-4)
رغم أن أوكرانيا سجلت أعلى نسبة للمهاجرين غري الشرعيني العائدين بسبب رفض الدخول  

عن النصف، ورغم اخنفاض نسبة جورجيا لكنها سجلت أعلى  يزيد  لكتها تزايدت يف العام التايل مبا  
وصارت أربع دول أخرى يف نفس االجتاه لكن بنسب   نسبة تغري موجب تزيد عن النصف أيضا،

.  واهلرسك  وتركيا والبوسنه  بالروسيا و مولدوفا ومعدالت تغري مرتاجعة مرتاجعة وهي  رفض منخفضة 
وهي ألبانيا وصربيا رغم   2017/2018عامي بني  دولتان فقط سجلت معدالت تغري متناقصة

( والشكل  8ارتفاع نسبة مهاجريها العائدين بسبب رفض الدخول يف احلالة.  أنظر اجلدول رقم )
يوضحان نسبة رفض دخول بني املهاجرين غري الشرعيني اليت تقصد القارة  ( اللذان 14رقم )

 . 2017/2018األوروبية، ونسبة تغريها بني عامي  
 
 

( نسبة رفض دخول بين المهاجرين غير الشرعيين التي تقصد القارة األوروبية ونسبة التغير  8قم )جدول ر 
 2018/ 2017بين عامي 

لحالة دراسة ا التغير  (%) دراسة الحالة   التغير  (%) 
 29- 14 روسيا  23- 13 البانيا 

 7.4 3.3 مولدوفا  55 30 اوكرانيا 
 3.8 4.2 بالروسيا  0.9- 4 صربيا 

 3.6 2.5 تركيا  57 2.1 جورجيا 
 9.8 2.2 والهرسك البوسنه 62 2.6 البرازيل

 ، والنسب واملعدالت من عمل الطالب.2017املصدر: البيانات الرئيسية فرونتكس،
 

 ( العودة الفعالة: 3-5)
يف حالة العودة الفعالة سجلت الدول األوربية أكثر من ربع مجلة حاالت العودة الفعالة  

(،  %47رانيا وجورجيا وروسيا، وسجلت مجيعا نسب تغري موجبة أكربها جورجيا)وهي البانيا وأوك
الة  ريقية اليت ظهرت يف حويستثىن منها ألبانيا اليت سجلت معدل تغري سالبة. أما الدول العربية األف

تونس( فقد جتاوزت نسبتها يف احلالة السبع، كما سجلت معدالت  - اجلزائر-العودة الفعالة)املغرب
تناقصة يف العام التايل. وتظهر الدول األسيوية الثالث يف احلالة فيما يقل عن العشر، ولكنها  تغري م
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( اللذان  15رقم )  ( والشكل9جلدول رقم ) سجلت مجيعا نسب تغري متناقصة يف العام التايل، أنظر ا
، ونسبة تغريها  يوضحان نسبة العودة الفعالة بني املهاجرين غري الشرعيني اليت تقصد القارة األوروبية 

 . 2017/2018بني عامي 
( نسبة العودة الفعالة بين المهاجرين غير الشرعيين التي تقصد القارة األوروبية ونسبة التغير  9جدول رقم )

 2018/ 2017عامي بين 
 التغير  (%) دراسة الحالة  التغير  (%) سة الحالة درا 

 47 3.4 جورجيا  25- 13 البانيا 
 1.5 3.1 روسيا  8.4 7.4 المغرب
 11- 3.3 العراق  3.5 3.4 الجزائر 
 35- 2.9 باكستان  5.6 2.6 تونس 

 23- 2.5 الهند  11 18 اوكرانيا 
 واملعدالت من عمل الطالب.، والنسب 2017املصدر: البيانات الرئيسية فرونتكس،
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 ( العودة الصادرة: 3-6)
ة عدد الدول املصدرة للهجرة الشرعية،  من ثلثي مجل   بتنتشر حالة العودة الصادرة فيما يقر 

حيث سجلت سبع دول معدالت تغري سلبية؛ هي  املغرب واجلزائر من أفريقيا والعراق وباكستان  
ن أسيا مفضال عن البانيا من أوروبا، مقابل دولتان سجلت تغري موجب  وأفغانستان وسوريا م 
 (. %184ا ) ( وتغري سريع يف غيني%12منخفض يف أوكرانيا )

( اللذان يوضحان نسبة العودة الصادرة بني  16( والشكل رقم )10ظر اجلدول رقم )أن
 . 2017/2018 عامي املهاجرين غري الشرعيني اليت تقصد القارة األوروبية، ونسبة تغريها بني

 

 
 بري( - سري )بحري  ( دخول4-6)

للمهاجريني غري  فيما يتعلق حبالة رفض الدخول للدول األوروبية بسبب الدخول السري 
عامة وارتفاع نسبتها إرتفاعا كبريا بني مهاجري   %6-2الشرعيني، يتضح أن نسبتها ترتاوح بني 

( الذي يوضح نسبة العودة  11أنظر اجلدول رقم )إمجايل مهاجري احلالة(.   من  %46أفغانستان)
ريها بني عامي  الصادرة بني املهاجرين غري الشرعيني اليت تقصد القارة األوروبية، ونسبة تغ

2017/2018 . 
يف دول احلالة، يتضح التغري   2017/2018وفيما يتعلق بنسبة التغري فيما بني عامي 

ريني  (، واملهاج%664ين غري القانونيني البنجالديشيني مبا يزيد عن سنة أمثال)اإلجيايب للمهاجر 

ير بين األوروبية ونسبة التغ ( نسبة العودة الصادرة بين المهاجرين غير الشرعيين التي تقصد القارة 10جدول رقم )
2017/2018عامي   

 التغير  (%) دراسة الحالة   التغير  (%) دراسة الحالة  
 0.3- 5 باكستان  7.8- 5.8 البانيا 
 1.7- 6.4 افغانستان 14- 6.6 المغرب
نيا يغ 2.4- 3.3 الجزائر   3.6 184 
 0 3.1 مالي.  15 12 اوكرانيا 
 21- 2.3 سوريا 19- 5.5 العراق 

، والنسب واملعدالت من عمل الطالب.2017ة فرونتكس،املصدر: البيانات الرئيسي  
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ا يقرتب من ثالثة  (، واملهاجريني اإليرانيني مب%421باكستانيني مبا يزيد عن أربعة أمثال)
 (.  %112(، وأخريا املهاجريني األفغان اللذين تضاعفوا )%269أمثال)

ألوروبية بسبب الدخول السري بني العراقيني  املرفوض دخوهلم للدول ا وقد تناقص عدد
 ا بني العامني األخريين. والسوريني ومهاجري غينيا فيم

 
 

لمهاجرين التي تقصد القارة األوروبية غير  ا نبري( بي-سري )بحري  ( نسبة دخول11جدول رقم )
 2017/2018الشرعيين ونسبة التغير بين عامي 

 التغير  (%) ة دراسة الحال التغير  (%) دراسة الحالة 

 5 نيا يغ 34 5.4 الجزائر 
-

54 

 2.8 سوريا 26 2.6 تونس 
-

44 

 5.2 إيران  30- 5.3 العراق 
26

9 
 33 2.9 تركيا  421 11 باكستان 

 3.7 بنجالدش 112 46 أفغانستان
66

4 
 ، والنسب واملعدالت من عمل الطالب.2017املصدر: البيانات الرئيسية فرونتكس،
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 :   رينالميس  ( دخول3-6)
املرفوضني من دخول دول القارة األوروبية  تراوحت نسبة امليسرين بني املهاجرين غري الشرعيني  

ت دوال أوروبية مثل فرنسا وأسبانيا وإيطاليا  من مجلة أعداد احلالة، والغريب أهنا ضم % 7-3بني 
ن والصني من آسيا.  وألبانيا، باإلضافة إىل املغرب وتونس من مشال أفريقيا، وسوريا وإيران وباكستا 

يسرين بني املهاجرين غري الشرعيني اليت تقصد القارة  ( الذي يوضح نسبة امل 12أنظر جدول رقم )
. وقد ظهرت فيه أربع دول بنسب تغري سلبية مثل  2017/2018األوروبية ونسبة التغري بني عامي  

 ألبانيا وإيطاليا من أوروبا، واملغرب من أفريقيا وإيران من آسيا. 
 
 

التي تقصد القارة األوروبية ونسبة  ( نسبة الميسرين بين المهاجرين غير الشرعيين 12دول رقم )ج
2017/2018التغير بين عامي   

 التغير  (%) دراسة الحالة   التغير  (%) ة دراسة الحال
 21- 5.8 إيران  6.5- 5.7 البانيا 

 51 6.2 فرنسا  13- 6.5 المغرب
 0.4 4.5 اسبانيا  154 3.3 تونس 

 8- 4.1 ايطاليا  36 4.7 اكستان ب
 30 3.1 الصين 41 4.9 سوريا

، والنسب واملعدالت من عمل الطالب.2017املصدر: البيانات الرئيسية فرونتكس،  
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