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روش ى روح عم   إ
زم ٕالاعاقة تنتصر الصحة، وحينما تقهر ...  عندما يضمر الوهن تظهر القوة، وملا ت

روش   ... حاضر  الحاجة تسمو الهمة، فاعلم عندها أن طيف عم
روش كان أقوى من بدنه النحيل، وأعظم من كرسيه الكئيب، وأسم من مرضه  عم

كان ... الخبيث، فال بدنه منعه العمل، وال كرسيه حرمه من الجد، وال مرضه ألزمه الاستسالم 
راسا لكل باحث، ومشكاة مصباح لكل  اده، ن أقوى من كل هذا وذاك، فبات بعزمه واج

  .وأنيسا لكل ساهد ساهر،
رك وعزمك  ل وعّبدنا لك السبيل، فإذا بك بص ظنّنا أّننا عّلمناك الكلم وبّوئنا لك امل
ل  وجدك انقلبت معلمنا وقائدنا ومرشدنا، فأنت بذلك الذي علمتنا الكلم وبوئت لنا امل

  ...وعبدت لنا السبيل 
راته ملا كنا نراك وأخوك  د ليحتبس ع جعفر، تزينان مدرجاتنا نورا كم استاذ مّنا اج

اد، وتعلماهم وإيانا أن املعوق ليس الذي يجلس  وعلما، وتقدمان لألصحاء أسم دروس ٕالاج
  .حبيس كرسيه بل الذي يعيش حبيس عقله

ن هللا أن يرحمك  دي هذا العدد لعلنا نبلغ معشار ما تستحق سائل روش  إليك يا عم
ن ي الصالح   .ويلحقنا بك 
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  *حماية حق اللجوء
  

 )1( أيت قاس حورية
جامعة ، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، ''أ'' ةضر امح ةأستاذ )1(

ي وزو، مولود معمري   .الجزائر ،ت
  :  لخصامل

ن الهجرة واللجوء"يضا تحت مسم ألقد شهد مفهوم الهجرة املختلطة املعروف  "  العالقة ب
رين، فإذا كان بعض ٔالا اجرون للفرار من الاضطهاد أو تطورا خالل العقدين الاخ شخاص 

اعات  ، فان البعض الاخر يفعلون ذلك سعيا وراء حياة أفضل ووضع اقتصادي )الالجئون (ال
، باإلضافة لذلك فإن كلتا الفئتان تسلكان نفس الطرق وتلجئان لنفس )املهاجرون(أحسن

ي عدم امكانية التحديد الفوري لألشخاص الذين هم بحاجة  الشبكات، لهذا فإن الخطر يكمن 
هم عن ٔالاشخاص الذين ليسوا بحاجة للحماية الدولية وبحجة مكافحة الهجرة . للحماية، وتمي

ر الشرعية  ر غ ى اتخاذ تداب ريب، فإن الدول، وبصفة خاصة الدول ٔالاوروبية، تلجأ ا وشبكات ال
تمس بحق أساس لإلنسان وهو حق التماس اللجوء، وأيضا املساس بحقوق ٕالانسان ال يتمتع 
ي هذا السياق، هو  رهم من ٔالاشخاص، ولهذا فإن البديل الوحيد واملستدام  ا املهاجرون كغ

  .عية وآمنة للهجرةتطوير طرق شر 
 : الكلمات املفتاحية

ريب ٔالاشخاص  .املهاجر، حق اللجوء، الهجرة املختلطة، 
 
 
 
 
 

                                                 
  31/07/2018، تاريخ نشر املقال 06/05/2018، تاريخ مراجعة املقال 01/04/2018تاريخ إرسال املقال  *



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2018-02، العدد 02املجلد 
ئ وامله ، وريةــــــــــــاس حـــــــأيت ق ن الال ن حتمية مــــــــــــمق: اجرــــــــــــالتمي ب ريب ٔالاشــــــــــاربة للتوفيق ب ماية حق ــــــــــــرورة حــــــــــــــــــخاص وضـــــــــــــكافحة 

 .27-07 .ص ص، جوءــــــــــــــــــالل
 

8 

Distinction between refugee and migrant: an approach to reconcile the indispensable 
combating trafficking in persons with the need to protect the right of asylum 

Abstract: 
The concept of mixed migration also known as the “link between migration and 

asylum” has developed over the past two decades, while some people migrate to escape 
persecution or conflict (refugees), they also do so sometimes in the hope of a better life and 
economic situation (migrants). As people who migrate for economic reasons may use the 
same routes as those migrating to flee conflict or persecution, the risk, therefore is not to 
immediately identify vulnerable groups deserving protection. By claiming to fight against 
irregular migration and smuggling networks, States, in particular the States of the European 
Union seriously undermine the fundamental freedom of the right to asylum, but also the 
human rights enjoyed by migrants. The development of legal and safe immigration routes is 
the only real sustainable alternative in this field. 
Keywords: 
Migrant,right of asylum, mixed migration, trafficking in persons. 

 
Distinction entre réfugié et migrant: une approche pour concilier l'indispensable lutte 

contre la traite de personnes et la nécessité de protéger le droit d'asile 
Résumé :  

Le concept de migration mixte, également connu sous le nom de « lien entre les 
migrations et l’asile», s’est développé au cours des deux dernières décennies. Si certaines 
personnes migrent pour échapper à la persécution ou aux conflits (réfugiés), d’autres le font 
dans l’espoir d’une vie et d’une situation économique meilleure (migrants). Par ailleurs, les 
personnes migrant pour des raisons économiques peuvent recourir aux mêmes réseaux et 
voies que celles migrant pour fuir un conflit ou une persécution ; le risque est donc de ne 
pas pouvoir identifier immédiatement les groupes vulnérables méritant une protection.  

En prétendant lutter contre la migration irrégulière et les réseaux de passeurs, les Etats, 
notamment les  Etats de l’Union européenne, portent gravement atteinte à la liberté 
fondamentale que constitue le droit d’asile, mais aussi aux droits de l’homme dont 
bénéficient les migrants, comme toute personne.  

Le développement de voies légales et sûres d’immigration constitue dans ce domaine 
la seule véritable alternative durable. 
Mots clés : 
Migrant, droit d'asile, migration mixte, traite de personnes. 
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  مقدمة
ى تضطر للتنقل فرارا  ى دوافع تنقلهم، فالفئة ٔالاو يختلف الالجئون عن املهاجرين بالنظر إ
ر  م للخطر، أما الفئة الثانية فدوافعها اقتصادية، او غ م وحري من الاضطهاد ويعرضون حيا

م تكون طواعية   . كما يختلف النظام الحمائي الذي تخضع له كل فئة . ذلك، لكن هجر
م ي الجئون ويضطر ال ريب عصابات مع للتعامل آمن مكان عن للبحث محاول  مثل مثلهم ال

ن املهاجرين ر بطرق  الهجرة ي الراغب املختلطة،  الهجرة بتدفقات يسم ما يخلق مما ،شرعية غ
ئ و املهاجر ، ألن ٔالاول يستفيد من ضمانات  وعليه من الضروري تحديد مفهوم كل من الال

ى قانونية منصوص  ن  من الاعادة القسرية  إ ي الاتفاقيات الدولية ال تحم الالجئ ا  عل
ر  م أي عقوبات جزائية بسبب سلوكهم طريقا غ الدولة ال تضطهدهم، وكذلك عدم توقيع عل
ر  ى عكس املهاجرين غ ن،  ع م بخدمات املهرب ى دولة امللجأ واستعان ي الدخول إ قانوني 

ن الذين ال  نالقانوني م صفة الالجئ ( حيث ال يستفيدون من مثل هذه الضمانات ، تتوفر ف
  ).املبحث ٔالاول 

ايدة ٔالاعداد تحّركات لوتشكّ  ن من امل ر واملهاجرين الالجئ ن، الذين غ ى يلجئون  الشرعي  إ
رة، البحرية الرحالت ن الخط م معّرض ايد قلق مصدر للخطر، حيا  لدول  بالنسبة وخصوًصا م
ا  الاتحاد ى حماية حدودها من هذه التدفقات املختلطة، باتخاذ ٔالاوروبي،ال تعمل من جه ع

ريب، لكن دون مراعاة حق  ر النظامية، ومكافحة عصابات ال ر ال تحد من الهجرة غ كل التداب
ي التماس اللجوء، وأصبح من الحتم أن يتصدى  ٔالاشخاص الفارين من الاضطهاد، من حقهم 

ر، يجب اتخاذ خطوات امل ر شموال وترابطا، وبتحديد أك ي  لهذه الظاهرة بأسلوب  أك جتمع الدو
ي الوقت نفسه،  ريب الاشخاص؛ و  إلنشاء منظومات إلدارة الدخولـ تسمح بمكافحة جريمة 
ي  حاجة   للحماية الدولية، وعدم منعهم من  ي مقدورها فرز الوافدين الجدد الذين  هم  يكون 

ي التماس اللجوء ممار   ). املبحث الثاني(سة حقهم 
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ريب : املبحث ٔالاول  ي إطار مكافحة  ئ واملهاجر  ن الال   ٔالاشخاصأهمية التمي ب
ن واملهاجرين ن الالجئ ن  يسّبب ،إن أي خلط ب ى حياة الالجئ مشاكل وعواقب وخيمة ع

ى  م، وغالبا يتم الخلط ألسباب سياسية، حيث تس  الدول للتملص من املسئوليةوسالم
ن ر الحماية لالجئ ي توف ئ واملهاجر بشكل . القانونية  وعليه البد من تحديد مفهوم كل من الال

ئ ومفهوم املهاجر ويكّرسه،  هو سفر ) املطلب ٔالاول (دقيق  ن مفهوم الال ي اللبس ب ، ومّما يسهم 
ر املسارات  ى جنب مع املهاجرين، وع ن جنبا ا ووسائل السفر نفسها، وهو ما تستغّله، الالجئ

ر  م مهاجرون غ ى أساس أ ى حدودها ع بعض الحكومات فتعامل معظم الذين وصلوا ا
ن يستفيدون من بعض الضمانات القانونية بمقت القانون  ن أن الالجئ ي ح ن،  نظامي

ريب، عك ر قانوني، وتم بوساطة عصابات ال ي، ح ولو كان دخولهم غ س املهاجرين الدو
  ).املطلب الثاني(
 

  التعريف باملصطلحات: املطلب ٔالاول 
ي العديد من الصكوك الدولية، وأهمها اتفاقية جنيف لعام  ئ بتعريف دقيق  حظي الال

ى عكس املهاجر )الفرع ٔالاول ( 1951   ).الفرع الثاني( ، ع
  

ئ : الفرع ٔالاول    تعريف الال
ي لضمان رام  تدّخل املجتمع الدو م، من خالل اح ن وإيجاد حلول ملشكل حقوق الالجئ

ي صكوك  ي صكوك عامة، وبعضها ٓالاخر جاء  العديد من القواعد القانونية ال ورد بعضها 
، وتنفرد كل  ي أو ٕالاقليم ى املستوى الدو م، سواء ع أبرمت خصيصا لتنظيم أوضاعهم وحماي

ئ حسب ظروف وزمن وضعها ا بتحديد مفهوم الال ر أن اتفاقية  .م ا املعدلة 1951غ ، بصيغ
روتوكول  ن، وتتضمن املفاهيم ٔالاساسية لنظام 1967ب ي لالجئ ر أساس القانون الدو ، تعت

ن، ومازالت تمثل حجر الزاوية لهذا النظام ح اليوم ئ هو ، حماية الالجئ وباعتبار أن تعريف الال
ى إلنشاء أي نظام قانوني يحكم وضع  ى الخطوة ٔالاو ن، حيث ال ينطبق هذا النظام إال ع الالجئ

ي 1951، فإن اتفاقية  1ٔالاشخاص الذين يشملهم ى كماي ا ٔالاو ي ماد ينطبق "... : نصت عليه 
ى ئ ع رره من التعرض لالضطهاد ...كل شخص يوجد:... مصطلح ال ، وبسبب خوف له ما ي

ى فئة اجتما عية معينة أو آرائه السياسية، خارج بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إ
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. ..."بلد جنسيته  وال يستطيع، أو ال يرغب بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد
ا هذه املادة ر الشخص الجئا بمجرد استيفائه للشروط ال حدد   . إذ يعت

  : لكي يصبح الشخص الجئا البد من توافر ثالثة شروط
  

  : دولة ٔالاصل التواجد خارج حدود - أوال 
ئ ألي شخص، البد أن يتواجد خارج حدود دولة جنسيته   راف بمركز الال أو إقامته ( لالع

  .، وال توجد استثناءات لهذه القاعدة)املعتادة بالنسبة للشخص عديم الجنسية
ى أن شرط تواجد الشخص خارج دولته، ال يع بالضرورة أنه قد غادرها  وتجدر ٕالاشارة إ

ر  رره من الاضطهاد، فقد يكون الشخص  بطريقة غ مشروعة، أو قد غادرها بسبب خوف له ما ي
ي دولته  رة استجدت ظروف  ي تلك الف متواجدا خارج دولته للعمل أو التعليم أو السياحة، و

ي هذه الحالة يسم ئ، و ى مركز الال ". الجئا محليا" ٔالاصلية، جعلته يتقدم بطلب الحصول ع
م بالفعل، أو وقد يصبح الشخص ال  رف  ن مع ى الجئ جئا محليا نتيجة لنشاطاته، كأن ينضم إ

ي دولة إقامته ر عن آرائه السياسية  ّ    2.يع
  

رر من التعرض لالضطهاد - ثانيا    :                                     الخوف امل
ي ي العبارة ٔالاساسية  رره من التعرض لالضطهاد،  التعريف، وبما  إن عبارة خوف له ما ي

، فإنه ال يكفي وحده لتحديد  ر حالة نفسية، أي عنصرا ذاتيا لدى الشخص املع أن الخوف يعت
ي يستدل من عبارة  ئ، ولذلك أضيف إليه عنصر موضو ّرره"وضعه كال وعليه فإن " له ما ي

ي وجود  ى حالة موضوعية، تتمثل  الحالة النفسية لهذا الشخص يجب أن تكون مبنية ع
ي ى سبيل الحصر و ا الاتفاقية ع رر هذا الخوف وقد أورد العرق، الدين، الجنسية، : أسباب ت

م أن يكون الاضطهاد ناتجا عن سبب  ، وال  ى فئة اجتماعية معينة والرأي السياس الانتماء إ
ر من ٔالاحيان ي كث ا  ر من هذه ٔالاسباب ال تتداخل فيما بي   .3واحد أو أك

الاضطهاد وال الجهة ال يمكن أن تقوم به، وربما يكون ذلك  1951اقية لم تعّرف اتف
ئ، يتما مع ما قد يطرأ  ى تعريف الال ا إلضفاء نوع من املرونة ع مقصودا من طرف واضع
من تطورات بعد صياغة هذه الاتفاقية، ومع ذلك يمكن أن نستخلص مفهوم الاضطهاد من 

ن  ي 33/1و  31/1خالل أحكام املادت ى التوا تمتنع الدول املتعاقدة عن فرض : "اللتان تنصان ع
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ن مباشرة من إقليم كانت  ن القادم ى الالجئ ي ع ر الشر جزاءات بسبب الدخول أو الوجود غ
ى ي املادة ٔالاو م مهددة باملع املقصود  م أو حري ى الدولة املتعاقدة "و " فيه حيا يحظر ع

ئ بأية صورة ى الحدود أو ٔالاقاليم حيث حياته أو حريته مهددتان بسبب  طرد أو رد الال إ
ى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية   ". عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إ

ي حياته أو حريته بسبب   ديد  ن أن تعّرض شخص ما لل ن املادت يفهم إذن من نص هات
ر العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السي ى فئة اجتماعية معينة يعت اس أو الانتماء إ

ى درجة ٕالاضطهاد، فهو  ديدات أخرى تصل إ اكات أو  اضطهادا، أما الاستدالل عما إذا كانت ان
ى الجهة املختصة بدراسة طلبات  ى العموم تتو ى حدة،  وع ى ظروف كل حالة ع يتوقف ع

اكات ال تعرض ى  اللجوء، تحديد درجة خطورة الان ي ذلك ع لها طالب اللجوء، معتمدة 
اك: العديد من العوامل مثل اك، أسبابه، والحقوق ال مسها هذا الان   4.إلخ...طبيعة الان

  
  :  غياب حماية دولة ٔالاصل -ثالثا 

ئ، ومنحه الحماية الدولية هو غياب الحماية  راف بالشخص كال إن العنصر ٔالاساس لالع
ى الاستفادة من الوطنية ضد الاضطهاد،  ر قادر ع ن ما إذا كان الشخص غ ويستوي ٔالامر ب

ا، فبالنتيجة هو ال يتمتع بحماية هذه الدولة ر راغب ف ويكون . حماية دولته ٔالاصلية أو غ
ى الاحتماء بدولته، إما نتيجة لظروف طارئة كحالة الحرب أو الحرب  ر قادر ع الشخص غ

ر فعالة، أو  ٔالاهلية، ال تمنع الدولة من بسط ا عليه أو تجعل هذه الحماية إن وجدت غ حماي
نتيجة لرفض هذه الدول منحه الحماية، والذي يتخذ مظاهر عديدة، كرفض إعطائه جواز سفر 
ى أرض وطنه، مما يؤكد أو يعزز خوف هذا  وط أو تمديد سريان مفعوله، أو رفض قبوله ع

  . 5الشخص من التعرض لالضطهاد
ى الشخص الذي يرفض أما عدم  ي الاستفادة من حماية دولة ٔالاصل فتنطبق ع الرغبة 

ي الاحتماء بدولته، فإن هذه الرغبة تتعارض مع  حماية دولة جنسيته، وطاملا كان الشخص راغبا 
  .6ٕالادعاء بأنه موجود خارج تلك الدولة، بسبب خوفه من الاضطهاد
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 تعريف املهاجر : الفرع الثاني
ى  املهاجر هو  ي مكان آخر، وقد يكون دافعه إ شخص يغادر بلده بإرادته، من أجل ٕالاقامة 

 ، ر، أو املغامرة ، أو ألسباب عائلية، أو أسباب أخرى ذات طابع شخ ي التغي ذلك هو الرغبة 
  .7 مهاجرا اقتصادياأما إذا كان دافعه الوحيد هو الاعتبارات الاقتصادية، فإنه يسّم 

ي ألسباب اقتصادية : "الاقتصادي بأنهويعّرف املهاجر  رك بلده ٔالاص الشخص الذي ي
ي سبل عيشه ي لتحقيق تحسينات مادية     8."محضة أو بغية الس

ر املمارسات " املهاجر"لم تحظ عبارة  ي وال ع ي القانون الدو عمومًا بتعريف دقيق ال 
ا  ن الحاالت ال يمكن ف ى تلك الفئة، السياسية، مما يجعل من املتعذر تب ن إ حماية املنتم

ي وسياس محدد يستث من ذلك بعض التعريفات الرسمية . 9بواسطة إطار قانوني واجتما
ي الاتفاقية الدولية " العمال املهاجرين"لفئات معينة من املهاجرين مثل  الذين ورد تعريفهم 

ر عامال مهاجرا حسب نص املادة الثانية  لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأسرهم، ويعت
ي دولة ال يكون " : من هذه الاتفاقية  كل شخص مارس، يمارس أو سيمارس نشاطا مأجورا 

ي هذه الاتفاقية بكفالة التمتع بحقوق ٕالانسان وحرياته  م كل دولة طرف  من رعاياها وتل
ي مختلف الصكوك الدولية لجميع العمال املهاجرين  ا  وأفراد ٔالاساسية، املنصوص عل

م ألي سبب ى إقليمها، دون تمي بي ن ع   .10"أسرهم املقيم
ى وطنه بدون مشاكل أو مخاطر ، والدول   ئ، فإن املهاجر بإمكانه العودة ا ى عكس الال وع

ر ملزمة  بتقديم الحماية له وال يحق له ا، وهذا فارق جوهري  غ   11.املطالبة 
  

ئ: املطلب الثاني ن الال ريب ٔالاشخاص آثار التمي ب ي إطار مكافحة    واملهاجر 
ن لتحديد متناسق جهد وجود من البد  بطريقة قضاياهم مع والتعامل اللجوء، وطال الالجئ
ن فقط دون املهاجرين يستفيدون  ا ُتعامل ال الطريقة مع تختلف قضايا املهاجرين، ألن الالجئ

ي، ال  م من بعض الضمانات بمقت القانون الدو تلزم الدول بعدم توقيع العقوبات عل
ى دولة امللجأ ر القانوني ا ى الدولة ال )الفرع ٔالاول ( بسبب دخولهم غ م قسرا ا ، وعدم اعاد

ا لالضطهاد   ).الفرع الثاني(يتعّرضون ف
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ن دون املهاجرين: الفرع ٔالاول    مبدأ عدم توقيع الجزاءات كضمانة لحماية الالجئ
ى أن العديد من اليوم، وقد  ر ٔالاولويات، وبالنظر إ أصبحت الانشغاالت ٔالامنية من أك

ى  ئ، فإنه أض ا الخاصة بتنظيم مركز الال ي وفعال ألنظم ر فع ى تسي ر قادرة ع الدول، تبدو غ
ى مبدأ عدم توقيع  1951من اتفاقية  31من الضروري دراسة وتحليل عبارات املادة  ال تنص ع

ى ى بلد امللجأ،  الجزاءات، ع ر قانونية إ ٔالاشخاص الذين يدخلون أو يقيمون بطريقة غ
ا   .وٕالاشكاليات الجوهرية املرتبطة 

ئ الذي يفر من  ى حماية الال يرتبط مبدأ عدم توقيع الجزاءات بحالة الضرورة، وهو يرمي إ
ى  ر القانونية، وهذا دليل آخر ع صعوبة املوازنة الاضطهاد، من خالل تغطية دخوله وإقامته غ

رام 1951ال تعمل اتفاقية  ن مقتضيات حماية ملتمس اللجوء من جهة، واح ى تحقيقها، ب ع
ن من الضمانات  السيادة ٕالاقليمية للدول من جهة أخرى، ولهذا أخضعت استفادة الالجئ

ى مجموعة من الشروط ي هذا املبدأ إ ا    . املنصوص عل
ى من املادة  تمتنع الدول املتعاقدة عن فرض " : 1951من اتفاقية  31تنص الفقرة ٔالاو

ن الذين يدخلون  ى الالجئ ر القانوني، ع عقوبات جزائية، بسبب دخولهم أو وجودهم غ
م  م أو حري ن مباشرة من إقليم كانت فيه حيا إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادم

ي املادة  ى السلطات دون إبطاء وأن ، شريطة أن يقدمو 1مهددة باملع املقصود  ا أنفسهم إ
ر القانوني ى وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غ رهنوا ع   ." ي

ى  يتضح من نص هذه الفقرة، أن الاستفادة من  مبدأ عدم توقيع الجزاءات تخضع إ
ي   :مجموعة من  الشروط 

ئ تطبيقا للتعريف املنصوص علي -1 ي الشخص املع صفة الال ي يجب أن تتوفر  ه 
ى من اتفاقية  ي  –، وعليه، فإن أي شخص ملتمس للجوء1951املادة ٔالاو ي انتظار البت  و

ي هذه املادة، ويستفيد من الضمانات - طلبه ا  ر الجئا إذا توفرت فيه الشروط املنصوص عل يعت
ي املادة  ر كاشفة وليست 1951من اتفاقية 31الواردة  ئ تعت ، ألن إجراءات منح صفة الال

سيكون خاليا من أي أثر قانوني، إذا  31كما أن نص املادة . نشئة لهذا املركز كما سبق الذكرم
ي مرحلة معينة ملتمس اللجوء ى ٔالاقل  ن .12لم يشمل أيضا ع ر الذي يأخذ بع ر هذا التفس يعت

ئ ضروريا، ليس فقط، فيما يتعلق بعدم توقيع الجزاءات،  الاعتبار الطابع الكاشف ملركز الال
رة  .13ولكن أيضا فيما يخص التوقيت الذي يمكن أن تتخذ فيه  هذه ٔالاخ
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ي، ال يجب أن توقع عليه أي  ر ملتمس اللجوء الجئا محتمال، وبالتا ر آخر، يعت بتعب
ئ ولكي يطبق هذا املبدأ بطريقة . جزاءات، طاملا لم يتخذ بعد قرار بشأن استحقاقه ملركز الال

ى فعلية، البد من اتخاذ تداب ر تشريعية أو إدارية واضحة، لضمان أنه لن تطبق أي جزاءات، ع
ي نطاق تطبيق املادة    .31/1الحاالت ال تدخل 

رها ال يستفيدون من هذه ٔالاحكام، ولذلك  واضح بأن املهاجرين ألسباب اقتصادية اأ غ
ئ، عندما ت ى صفة الال ر من املهاجرين ،يتقدمون بطلبات للحصول ع غلق امامهم نجد أن الكث

  .ابواب الهجرة
ى حياته أو حريته،  - 2 ا خطر ع يجب أن يكون قادما مباشرة من الدولة ال يوجد ف

ي دولة جنسيته أو دولة إقامته السابقة  بالنسبة (وليس بالضرورة أن تكون هذه الدولة، 
   .14)للشخص عديم الجنسية

ى سلطات الدولة املضيفة -3 ، والهدف من هذا الشرط هو يجب أن يتقدم دون إبطاء إ
ال تع وجود مدة زمنية محددة " دون إبطاء"وعبارة . 15التأكد من حسن نية ملتمس اللجوء

رها حسب  ى السلطات املختصة، وإنما يجب تفس ى ملتمس اللجوء التقدم خاللها إ ن ع يتع
ن، فعدم إتقان لغة  معطيات كل قضية وظروفها، وذلك بسبب الطبيعة الخاصة ملشاكل الالجئ

ى السلطات املختصة ي التقدم إ ي تأخر ملتمس اللجوء    .16الدولة املعنية مثال، قد يكون سببا 
ر القانوني، -4 ئ دخوله أو تواجده غ رر الال ة ومعقولة، كأن   يجب أن ي بأسباب وج

ى إقليم الدولة املضيفة بصفة قانونية، بسبب  يثبت بأنه لم يتمكن من الدخول، أو ٕالاقامة ع
دد حياته وحريته رر17الخطر الذي  من التعرض  ، أي أن كون الشخص املع لديه خوف م

ر القانونية ر كافيا كسبب وجيه لدخوله أو إقامته غ   .18لالضطهاد، يعت
ر ر، فه تشمل الوصول  ال تث ي التفس ر القانوني أي مشاكل  عبارة الدخول أو التواجد غ

ى بلد امللجأ بوثائق مزو  ن، إ ي الخفاء أو الاستعانة بمهرب رة، أو أي وسائل احتيالية، أو الدخول 
ا  ر من املدة املسموح  ي البلد املع أك ا تشمل الدخول القانوني الذي يعقبه البقاء  كما أ

رة ر القانوني، فإنه لن  .طبقا لتشريعات هذه ٔالاخ أما إذا لم يكن هناك سبب وجيه لدخوله غ
ة"عموما، إن معيار.ام هذه املادةيستفيد من أحك مرن بما فيه الكفاية، ليسمح "ٔالاسباب الوج

ى حدى   .بمراعاة الظروف الخاصة بكل حالة ع
  



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2018-02، العدد 02املجلد 
ئ وامله ، وريةــــــــــــاس حـــــــأيت ق ن الال ن حتمية مــــــــــــمق: اجرــــــــــــالتمي ب ريب ٔالاشــــــــــاربة للتوفيق ب ماية حق ــــــــــــرورة حــــــــــــــــــخاص وضـــــــــــــكافحة 

 .27-07 .ص ص، جوءــــــــــــــــــالل
 

16 

ن دون املهاجرين: الفرع الثاني ام الدول بعدم الاعادة القسرية لالجئ   ال
ا فكرة امللجأ، بل يوصف  ر مبدأ عدم الرد أحد الركائز ال تقوم عل بأنه حجر الزاوية يعت

ي قبضة الدولة ال  ئ من الوقوع  لقانون اللجوء، باعتباره الضمانة ٔالاساسية لحماية الال
دده بذلك ى إقليمها، ' وهذا دون املساس بما تتمتع، 19اضطهدته أو  به الدولة من سيادة ع

ي منح امللجأ مللتمسه أو رفض ذلك ا  لحرية مقّيدة لكن هذه ا. 20والذي يتجسد من خالل حري
ا  - ي حال رفض منح امللجأ مللتمسه –بشكل يجعل الدولة ملزمة  بعدم اتخاذ إجراءات، من شأ

ا حياته أو حريته للخطر بسبب الدين، العرق،  ى دولة قد تتعرض ف ى العودة إ إجبار املع ع
ى فئة اجتماعية معينة، أو الرأي السياس   .21الجنسية، الانتماء إ

ي املادة 1951كل جوهر الحماية املضمونة بموجب اتفاقية كما أنه يش ، حيث نصت عليه 
ي 33 ى نطاق واسع باعتباره جزءا من القانون الدو ، بل إنه أصبح مع مرور الزمن مقبوال ع

ي ي كون أن ٔالاشخاص الذين يستفيدون منه، هم أولئك الذين . 22العر وتكمن أهميته أيضا 
ر الحصول  م معاي ئ بغض النظر تنطبق عل ى مركز الال م رسميا أم ال،  ع رف    عما إذا كان مع

فإن ٔالاشخاص املستفيدين من مبدأ عدم الرد  1951من اتفاقية  33/1حسب نص املادة 
ى دولة الاضطهاد هم ى من الاتفاقية نفسها، وبما أن مركز " الالجئون " إ ي املادة ٔالاو باملع الوارد 

ئ ذو طابع كاشف و  ى ملتمس الال رض أن ينطبق هذا املبدأ أيضا ع ئ، فإنه يف ليس من
ئ م شروط اكتساب صفة الال ن  ولكن. اللجوء، الذين تتوفر ف م رسميا كالجئ رف    لم يع

ي املادة ئ باملع الوارد  م صفة الال من  2ألف1جميع ٔالاشخاص الذين تنطبق عل
ذا الشكل، فإن مبدأ عدم 33/1وجب املادةالاتفاقية، يستفيدون من الحماية املمنوحة بم ، و
ى السواء ن وملتمس اللجوء ع ى 23الرد يحم الالجئ ، وتطبيقه يقت دراسة وقائع كل حالة ع

  . حدى
راط دراسة ٔالاوضاع الفردية قبل أي رفض للحماية، ال يجب أن يستعمل كوسيلة  ر أن اش غ

ي حاالت التدفق  ن أو ملتمس اللجوءلتفادي تطبيق مبدأ عدم الرد  ي لالجئ ومع أن البعض . الجما
ى مثل هذه ٔالاوضاع ، إال أن هذا الرأي ليس له أي أساس، 24يرون أن هذا املبدأ ال ينطبق ع

ي 33/1فعبارات املادة  ي أوضاع التدفق الجما رر استبعاد تطبيق هذا املبدأ  ا ما ي ، بل 25ليس ف
ى ضوء الغرض ٕالانساني لالتفاقية والطابع الجوهري للمبدأ  ره ع ى العكس من ذلك، لو تم تفس ع

ي مثل هذه ٔالاوضاع   . فإنه يجب أن يطبق 
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ي  1951لم تتطرق اتفاقية  ا حرية مطلقة  ي اللجوء، لكن هذا ال يع أن الدولة لد للحق 
رر م خوف م ى الحدود، لد من التعرض لالضطهاد، وهذا لعدة  رفض قبول أشخاص، ع

ي ملصطلح  ر الحر ا، أن التفس ي املادة "رد"اعتبارات من بي ، 1951من اتفاقية  33/1الوارد 
، كما أن صكوكا 26يشمل رفض القبول عند الحدود، وهذا يتفق مع الطابع ٕالانساني لالتفاقية

ي وقت الحق التفاقية  ن أبرمت  ي مجال حماية الالجئ ى9511مهمة  ر صراحة إ رفض "، تش
حول اللجوء  1967، عند بيان طبيعة التصرف املحظور، مثل إعالن"القبول عند الحدود

ن27ٕالاقليم أن هذه ٔالاحكام  ومع أنه ال يمكن اعتبار. 28، والاتفاقية ٕالافريقية حول الالجئ
ي شرح مع املادة  ي ا33/1حاسمة  ا تزودنا بمؤشرات مهمة ومفيدة  ر، بسبب ، إال أ لتفس

ن مختلف هذه الصكوك رك ب ى أن مختلف . 29ارتباطها بالطابع ٕالانساني املش إضافة إ
، 31، وكذلك أحدث مذكرة لها بشأن الحماية الدولية30استنتاجات اللجنة التنفيذية للمفوضية

ا مل ي ذلك ٔالاوضاع ال يقدم ف ى أهمية مبدأ عدم الرد، بما  تمس تؤيد هذا التحليل، وتؤكد ع
ى الدولة ال ال . 32اللجوء نفسه عند الحدود ى كل هذه الحجج، فإنه يجب ع ي، واستنادا إ بالتا

ى حلول أخرى، كمنحهم  تكون مستعدة ملنح امللجأ لهؤالء ٔالاشخاص، أن تلجأ، بدال من ردهم، إ
هم نحو بلد ثالث آمن   .ملجأ مؤقتا  أو توج
ئ بمثابة نت راف بمركز الال ر الاع ام بعدم الرد، إذ ال يمكن معرفة ما يعت يجة ضمنية لالل

ى حياته أو حريته أو أمنه، دون  ئ ستشكل خطرا ع ا الال رد إل إذا كانت الحدود ال س
راف  .الاستماع إليه ودراسة طلبه ومن أجل إعمال هذه الحماية، تقوم الدول بإجراءات الاع

ي ال تسمح ئ، وهذه ٕالاجراءات  ن الذين يستحقون الحماية  بمركز الال ن  الالجئ لها بالتمي ب
رهم من املهاجرين  .وغ

  
ريب ٔالاشخاص وحماية حق اللجوء ضرورة التوفيق: املبحث الثاني ر مكافحة  ن تداب   ب

ى فرض قيود  ر من الدول ، وخاصة الاوروبية، إ ي حماية حدودها ، عمدت  الكث ا  رغبة م
ن وملتمس اللجوء من  ر انسانية ملنع الالجئ ر غ ى عدة تداب ا، ولجات إ ى أراض صارمة للدخول إ

ريب الاشخاص، والواقع أن  ى حدودها، تحت ستار مكافحة ظاهرة   الحدود جميع الوصول إ
راق وُعرضة الثغرات رةكث ى السيطرة الدول  فقدت الحدود، مراقبة ،وباسم لالخ حدودها، بل  ع

ن  التنقل  إجراءات ، وعليه فإن تنظيم)املطلب ٔالاول (زادت من ازدهار تجارة اللجوء ونشاط املهرب
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ي  من بدالً  للمهاجرين م من ممارسة حقهم  ا، وفتح قنوات شرعية وآمنة لهم،  تمك مقاوم
ريب  ى عصابات ال ي الوقت نفسه، ستحول دون توجههم إ  ).املطلب الثاني(التماس اللجوء و

  
ى حق اللجوء: املطلب ٔالاول  ريب البشر ع ر مكافحة  ر تداب ممارسات دول الاتحاد : تأث

  ٔالاوروبي
ى منع   ة  لجوءي مواجهة أسوء أزم ى الاتحاد ٔالاوروبي  بشكل حثيث إ منذ عقود، س

ي إطار السياسات ال باتت تعرف بقلعة  ى أراضيه،  ن من الوصول إ ملتمس اللجوء والالجئ
ن، ال ) الفرع ٔالاول (أوروبا  ر ال تتخذها  الدول الاوروبية ملواجهة  تدفق الالجئ ر أن التداب ؛ غ

ريب الاشخاص، فطاملا استمر فشلها  بإقرار وتنفيذ  خطة تؤدي لألسف إال الس تفحال جريمة 
ن  ريب الالجئ ي الاتحاد  ٔالاوروبي،  ستستمر صناعة  ن ضمن الدول الاعضاء  الستقبال الالجئ

  .)الفرع الثاني( بالنمو والاطراد
  

ى الحدود: الفرع الاول  ريب ٔالاشخاص تشديد الرقابة ع   كآلية ملكافحة 
ر ي السياس الخطاب يدور  ا معروفة سياسات تعزيز حول  ٔالاوروبية، البلدان من كث  بمفاقم

ا من لألزمة،بدالً  م للناس مساعد    .واملخاطرة باملعاناة مليئة أوضاع ي أنفسهم تعريض من ،وحماي
ى مقتصراً  الاستجابة ترك زال ما املتوسط، ٔالابيض البحر وسط يخص وفيما ي ع  النوا
داف السطحية، ن شبكات باس م، بدالً  املهرب ى املفروضة القيود إزالة من وقوار  اللجوء ع
ن الناس وقوع عن ٔالاول  املقام ي املسؤولة والهجرة، ن أيدي ب    .33املهرب

ى الرقابة إحكام يمكن ال  ى لالتحاد الخارجية الحدود ع ا ٔالاخص ٔالاوروبي، وع  الحدود م
ي قانونية بطريقة البحرية، ى للسيطرة الوحيد فالطريق. الحماية ترا  واقع ي البحرية الحدود ع
ا ُيشتَبه ال القوارب منع عملية وتسريع الرقابة، بتعزيز يكون  إنما الحال  بشرية، حمولة تحمل بأ

ا الضغط أو والعودة ى تعود أن أجل من عل ا يفَرض الذي املكان إ    34.منه جاءت أ
هت ما إذا خاصةً  املمارسات هذه مثل عدتذلك، ومع  ثالثةً  بلداناً " تعد ال ال البلدان نحو ُوّجِ
ر قانونية، ، ممارسات "مأمونة ى وذلك غ ن ضوء ع   .35املتعلقة باللجوء ٔالاوروبي الاتحاد قوان

رة دول  باألصل ي إنما الدول  تلك ألن وكذلك ن، ُمصّدِ  أو القوارب لتلك إعادة وأي لالجئ
ى خِطرة آثار أيضاً  املمارسات ولهذه تعسفية، قسرية إعادة حقيقةً  تمثل ٔالافواج   .ٔالاشخاص حياة ع
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ي املجر وسلوفينيا 2016منذ ربيع عام  ،انخفض عدد املعابر الحدودية ال يتبعها املهربون 
ى اتف ي أفريل وّقع الاتحاد الاوروبي مع تركيا ع اقية وكرواتيا وصربيا ومقدونيا، بعد إغالقها، و

ى  ر املهاجرين جميع أن"تنص ع ن غ رون الذين الجدد الشرعي ى تركيا من يع  اليونانية، الجزر  إ
م ستتم ، 2016مارس 20 من ابتداءً  ى إعاد ي بما ٔالاوروبي الاتحاد وعَد  وباملقابل . "تركيا إ   :ي
ى اليونانية الجزر  من يعاد سوريٍ  كل مقابل -أ   ى تركيا من آخر سوري يستقبل تركيا، إ  إ
ر بصورة الوصول  يحاولوا لم الذين للمهاجرين ٔالاولوية وتعطى ."ٔالاوروبي الاتحاد ى شرعية غ  إ
ى يصل سقًفا الاتفاق وحدد.ٔالاوروبي الاتحاد ئ ألف 72 إ   قبولهم؛ يمكن ال
ا تصل مساعدات تقديم -ب   ى قيم ى مركزأورو  مليار  6.7 إ ن إ   تركيا؛ ي لالجئ
ن السماح -ج ى بالسفر ٔالاتراك للمواطن رات بدون  ٔالاوروبي الاتحاد إ   دخول؛ تأش

ى تركيا انضمام بشأن املتوقفة املفاوضات إحياء -د   .36ٔالاوروبي الاتحاد إ
رير أما ن الاتفاق ت ر تركيا أن ي فيتمثل وتركيا، ٔالاوروبي الاتحاد ب  إعادة يمكن آمناً  مكاناً  تعت
ن ر اللجوء وطال الالجئ ا ال البحوث أن إليه ،غ  و2015 عامي ي الدولية العفو منظمة أجر
كت فقد .كذلك ليست تركيا أن ُتظهر 2016 ن بعض ، بإعادة "الرد عدم" مبدأ ان ى الالجئ  إ

ن كانوا حيث وسوريا، والعراق أفغانستان ى وباإلضافة  .واضح لخطر معّرض  ال تركيا فإن ذلك، إ
ى فعالة حماية توفر ن اللجوء طال إ ى والالجئ ا، ع ا أن كما أراض ى قدر ر العدد مساعدة ع  الكب
ن من   .37للغاية محدودة اللجوء وطال الالجئ

اك حدوث دون  الهجرة إيقاف يمكن إذن ال ر ان ن ، ٕالانسان لحقوق  كب  أوروبا وجهود  لالجئ
ا ر الهجرة إليقاف ومساع  الجذب لعوامل نظرا واسع، نطاق عل بالفشل ستبوء النظامية غ
ر السائد، والطرد ن مكافحة باملرة املجد ومن غ ر الهجرة سوق  ألّن  عزلة، ي  املهرب  لم النظامية، غ
فكل ما سيؤدي إليه إغالق الحدود،  38.الحركة تعيق ال الحواجز فرض بسبب إال أصال تنشأ

ن وبناء الجدران، ونشر القوات املسلحة، هو دفع عصابات  ى رفع الاسعار وتوجيه الالجئ ريب ا ال
ر خطورة ر حدود أك   .39ع

  
ريب: الفرع الثاني ن ينّشط عمليات ال   غلق الحدود أمام الالجئ

بعد توقيع الاتفاق  جان كلود يونكلقد صّرح رئيس املفوضية الاوروبية لحقوق الانسان 
ن  ن الاتحاد الاوروبي وتركيا حول اعادة الالجئ ر ب ن: " الشه ر تجارة املهّرب ي تدم ،  "لقد نجحنا 
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ر شمال  ى أوروبا ع لكن الواقع أنه منذ اغالق طريق البلقان يحاول عشرات ٓالاالف الوصول إ
ر قوارب مكتظة ينته ا بالغرق إفريقيا، ومنطقة البحر الابيض املتوسط،ع ر م ورغم ,  الكث

رة  2015تراجع عدد الضحايا مقارنة مع عام  ي عام  4690(،إال أن ٔالاعداد الكث من املوتى 
ن تصّرح بأن عام  )2016 هو العام  2016، جعلت مفوضية الامم املتحدة السامية لشؤون الالجئ

ي البحر املتوسط، وتطالب بإنشاء طرق آمنة  أمام  ر دموية  ن للخطر، الاك ٔالاشخاص املعّرض
ن يبقى بدون جدوى، إذا  ن بأن مكافحة  املهرب وتحّذر بعض املنظمات املدافعة عن حقوق الالجئ

ن   .40لم تفتح طرق قانونية وآمنة أمام الالجئ
ى    ن جوا من اليونان إ ريب الالجئ كما ذكرت تقارير صحفية أملانية أن معّدالت 

ت بعد إحكام إغالق املعابر الحدودية،واكتسبت طرق بديلة للهجرة أملانيا،بالطائرة قد ارتفع
ي تعزيز الاجراءات الشرطية  رة، بسبب الاستمرار  السيما الطريق الجوي من اليونان، اهمية كب

ى الحدود اليونانية    41.املقدونية–ع
ر  الحل من جزءاً  وليس املشكلة من جزء التحريم ٔالاخرى، الاجتماعية املشكالت من وككث
ريب عصابات لهم تسّهله التنقل أمر وخدمات للتحرك، بحاجة فاألشخاص  عدم الصادم ومن. ال

ى تركيا من للرحلة ليس النظامي، السفر طرق  بعض لفتح خطوات أي اتخاذ  ،بل فحسب اليونان إ
ر اليونان من    .أيضا البلقان وع

ن لشؤون السامي املتحدة ٔالامم مفوض أصدر   املخاطر بشأن تحذيرية دعوات مراراً  الالجئ
 ال ٔالاموال، تنفد وعندما .الشديد لالستغالل التعرض خطر ذلك ي بما الطريق، هذا ي املحفوفة

م بمن املسافرون يملك ر ف ر ٔالاطفال من كث ن غ ن املصحوب   .أنفسهم سوى  بيعه يمكن ما ببالغ
ر ى ٔالاّولية التقديرات وتش ن عائدات وصول  إ ي عام  أورو مليون  800 ُيناهز ملا تركيا ي املهرب

ن املناسب، وبالنسبة السياق ي الرقم هذا ، ولوضع 2016  بمعظمهم الحال سينته الذين لالجئ
فون  ما فغالباً  أوروبا، ي بالبقاء م، جميع يست م جميع يبيعون  أو مدخرا ركون  أو ممتلكا  ي
ن أسرهم أفراد وراءهم رة ديون  ي غارق ن كث ن، لخطر نفسهم معرض  تعرضهم عن فضالً  املهرب
ر بطرق  الالجئون  ُيساِفر ولذلك  .الطريق طوال نفسية وصدمات إلصابات ى غ  نظامية، ويتو

م ٔالاشخاص اكات وتقع بأنفسهم رحال رها ٕالانسان، حقوق  ان ى ٔالاهوال من وغ   .    42الطريق طول  ع
اؤها ُيتوقع وال عديدة، سنوات منذ تحدث ال الهجرة ليست  املشكلة العاجل القريب ي ان
ا الحقيقية تكمن ولكن حالًيا، أوروبا تواجهها ال الحقيقية    بطرق  الهجرة ي مشكل
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ر ن والعدالة ؤالامن حرية التنقل أوروبا ي شنغن منطقة وتضمن .قانونية غ  للمواطن
ن  ٓالاخرين الثالثة البلدان رعايا لكنَّ . مشروعة بطرق  تدخلها ال ٔالاخرى  والجنسيات ٔالاوروبي
ى يحصلون  ر بطرق  شنغن منطقة لدخول  املنظمة، ٕالاجرامية الشبكات من املساعدة ع  قانونية، غ

ي ر الهجرة جعل وال يمكن  .ٔالاصلية املهاجرين أوطان ي أوروبا،بل ي قائمة ليست شبكات و  غ
ى وتحويلها الشرعية القنوات خالل من الهجرة أنه يمكن تعزيز إال قانونية، الشرعية  هجرة إ
   .43منظمة
  

ريب ٔالاشخاص دون املساس بحق اللجوء: املطلب الثاني ي مكافحة  ر الناجعة    التداب
ام الدول بفتح قنوات شرعية   ريب ٔالاشخاص، هو ال إن أنجع وسيلة ملكافحة  جريمة 

ن ى )  الفرع ٔالاول (وآمنة أمام الالجئ ي دول العبور، ستوفر ع كما أن آلية دراسة طلبات اللجوء 
ريب   رة  تلوالها عصابات ال ن مشقة تجشم رحالت خط   .)الفرع الثاني(الالجئ

  
نفت: الفرع ٔالاول   ح قنوات آمنة لدخول الالجئ

ر السيادة ال يجب  ى ٕالاقليمية تفس ا ع ى القدرة  أ  بل القدرة  .الحدود أمام الجميع صد ع
ى روا أن لهم من يحق معرفة ع ن سيجعل ما وهذا الحدود، يع ى يأتون  الالجئ  الحدود حراس إ

م، بدالً  ى التوجه من ويقصدو ن، إ ي أي املهرب ن تقدم أن للدول  ينب  ال التنقل حلول  لالجئ
ا، يحتاجون  ى أخرى  مرة السيطرة أرادت إذا إل ا يسيطر من أن بدال والتنقل، الهجرة سوق  ع  عل

ر التالية  وذلك املهربون    :من خالل التداب
ن خاصةً  الشرعية الدخول  قنوات من مزيد وبإيجاد  الغالبية حالياً  يمثلون  الذين للسوري

ى الوافدين من العظم ى م واملعّرف أوروبا، إ ن، بوصفهم واسع نطاق ع ف قد الجئ  قدر ُيخفَّ
ر ن أيضاً  ذلك ُيِتيُح  وقد .الراهنة ٔالازمة من كب  يكون  وقد والحركة، الدخول  إدارة عمليات تحس

لة  وجود ضمان  ذلك ي بما عّدة بطرق  ذلك فعل ويمكن .ٔالاخرى  للجنسيات نموذج تجري بم
ي الحماية، ملبدأ مراعية دخول  أنظمة ي إجراءات و ن مسؤو  من ٔالاوربي الاتحاد حدود حماية تمّكِ
ى للوصول  الدخول  لهم ، و تضمن الدولية للحماية بحاجة من تحديد   . 44 .اللجوء نظام إ
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ى يجب أخرى، جهة ومن ن  ي الحكومات ع تعيد  أن الدول املصّدرة  للمهاجرين والالجئ
ا ي النظر ا ، منظوما ا تدفع ال ٔالاسباب لتحديد وسياسا رة، ٔالاعداد ذه مواطن  للهرب ي الكب
ي ظروف تلك من ى جداً  خِطرة البلد،   م ع     .حيا

 تستأصل ،أن ٕالافريقيةالدول املصدرة للمهاجرين ، وخاصة الدول  حكومات أرادت ما وإذا
ى املؤدية ٔالاسباب جذور  ا الهجرة، إ ر اهتماماً  ُتبدي أن فعل ا تطّلعات تلبية ي أك ن مواطن  ،وتحس
ي الهجرة، إدارة ا نفسه الوقت و     .املهاجرة الحركات ي ٕالاجرامية العناصر تواجه أن عل

ى ر تسهيالت تقّدم أن الدول ٔالاوروبية  و يجب ع  لجهود يكون  لن وربما .الشرعية للهجرة أك
ريب، شبكات تفكيك ومحاوالت ٕالانقاذ رة عسكرية حمالت بإجراء ال  املدى، ما بعيد ٔالامد أثر قص

ج لم
َ
نَّ الجهات لم وما بشمولية، الهجرة ظاهرة ُتعال ر املختلفة َتت  مع للتعامل الالزمة التداب
ر الشرعية الحد من سياسات ي  مع ، وكذلك التعامل أوروبا ي الهجرة غ أسباب وعناصر الدفع 

  .45بلدان ٔالاصل
ن عزل  وهو املشكلة هذه لحل ن واملهاجرين الالجئ  املنظمة ٕالاجرامية الشبكات عن الاقتصادي

ن( اللجوء وضع لتحديد إجراءات بوضع ن للمهاجرين( إقامة تصاريح ومنح )لالجئ  ي )الاقتصادي
راح هذا يبدو وقد .الثالثة البلدان بعض ي ٔالاوروبي الاتحاد سفارات ى الوهلة من الاق  عمال ٔالاو

ر وتحديات مخاطر يخفي مجازفاً  ئ تمي تحدي مثل تنفيذه، عند متوقعة غ  املهاجر عن الال
ر السفارات، ي إجراءات ووضع مالئمة تحتية بنية لهذا البد من ترتيب .الاقتصادي ى توف  إضافة إ

ن رات ذوي  موظف   46.املهمة هذه ملثل مناسبة خ
ي صعوبات بالطبع ويوجد ا، التغّلب ينب  ي أوروبا يدخلون  أنواعهم بجميع ألن املهاجرين عل

ر بطرق  ٔالاحوال، جميع م ويخاطرون ، شرعية غ ى لالستغالل أنفسهم ويعرضون  البحر ي بحيا  ع
ى ح املنظمة، ٕالاجرامية الشبكات يد م يصلوا إ ا .وجه ئ تمّكن إذا أمَّ ى التوجه من الال  أقرب إ

ى وحصل هناك اللجوء، بطلب والتقدم موطنه من أوروبية سفارة ى هذا املوافقة ع  الطلب، ع
ى لنقله فرصة هناك فستكون     .شرعية بطريقة ٔالاوروبية الدولة تلك إ

ذه ئ يتجنب الطريقة و ى طويلة رحلة خوض مخاطر الال  لالستغالل يتعرض ولن أوروبا إ
ى  أو املتوسط ٔالابيض البحر ي بحياته يخاطر داخلها، ولن أو أوروبا خارج ٕالاجرامية الشبكات يد ع
ى رية الحدود ع السياسة  تطبيق يمكن ذلك ومع أوروبا، لدى الرئيسية ٔالاولوية والالجئون لهم  .ال

ى )للهجرة الشرعية القنوات تعزيز(نفسها  ن املهاجرين ع  وهو واحد أساس اختالف مع الاقتصادي
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ت الذين املهاجرين إلعادة ٔالاوربي الاتحاد آلية تعزيز رات ان  ٔالاوربي الاتحاد دخلوا أو دخولهم،  تأش
ر   .47شرعية بطريقة غ

  
  معالجة طلبات اللجوء خارج اوروبا: الفرع الثاني

ر ي رحيل مراكز تأسيس فكرة ري  ديماتس ٔالاملاني توماس الداخلية وزير أثار 2014 نوفم  لل
ُج  اللجوء طلبات تقدم أن يمكن حيث أفريقيا، شمال ي ٔالاساسية العبور  دول  ي واملغادرة،

َ
 وُتعال

عِفَي  فإذا هناك،
ُ
ى الوجود شرط من اللجوء طالب أ  خالل من طلبه لتقديم ٔالاوروبية، ٔالارض ع

ر  طال اضطرار عناء من ذلك يخفف سوف أوروبا، خارج اللجوء طلبات معالجة خدمة توف
ر ومكلفة خطرة رحلة تجشم من اللجوء، ى املتوسط ٔالابيض البحر ،ع   . 48أوروبا إ

ى القول بأن الدولة أرا خارج معالجة طلبات اللجوء يؤيدون  الذين يذهب  الطريقة هذه إ
ر لها ا املزايا هذه وأول   .أوروبا ي مباشرة الطلبات بمعالجة مقارنة املزايا، من كث  من تحّد  سوف أ

ى الحاجة ى للوصول  وطويلة، خطرة رحالت ي السفر عناء اللجوء طال تجّشم إ  وهذا أوروبا، إ
ى باإلضافة الناس أرواح ينقذ سوف ا ال املنافع تخفيف إ  ٕالاجرامية والجماعات املنظمات تكس

ى تعمل ال املنظمة، ى واملهاجرين اللجوء طال ريب ع     49.ٔالاوروبية البلدان إ
ى وباإلضافة  بلدهم من قريب بلد ي اللجوء لطال حماية الحل هذا يمنح سوف ذلك، إ

ة سيكون  ما وهذا ٔالاصلية، رة لديه م ي  اية ي يرغبون  الذين لألشخاص بالنسبة كب املطاف 
ى العودة ى  مشاركة منظومة تأسيس شأن من وسيكون  .ديارهم إ  الاتحاد ٔالاوروبي مستوى  ع
رة بمنافع يعود أن أوروبا، خارج اللجوء قضايا ملعالجة  املوارد، استخدام كفاءة رفع ذلك ي بما كث

رات مثل ن الخ ى باإلضافة التحتّية، والُب واملوظف ن وضع تقرير منظومة توحيد إ  ي والبّتِ  الالجئ
م ر طلبا    .50ٔالاوروبي الاتحاد ع

ا املساس  ر إشكاليات قانونية، م رة، وتث ي الواقع،إن هذه ٓالالية لها سلبيات كث لكن 
ي املادة  ى حق كل  14بالحق املنصوص عليه  من ٕالاعالن العالم لحقوق الانسان، ال تنص ع

اك مبدأ عدم ٕالاعادة القسرية  ي التماس اللجوء فرارا من الاضطهاد، وكذلك  ان شخص 
ن إ ى أن  لالجئ ا لالضطهاد، أما من الناحية الاخالقية ، فإنه بالنظر إ ى الدولة ال بتعّرضون ف

ن، فهذا   ي وجه الالجئ ي نفسها الدول ال تغلق حدودها  رحت هذه ٓالالية ،  الدول ال اق
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ى دول أخرى خاّصة  ن ، ونقل هذه املسئولية ا ا اتجاه الالجئ ى تمّلصها من مسئوليا إذا يدل ع
ئ  ي رفض منح مركز الال   .ما كانت نتيجة دراسة طلبات اللجوء 

  
  خاتمة

ى الحدود ومنع الاشخاص الفارين من الاضطهاد من  يتضح مما سبق،أن تشديد الرقابة ع
ي التماس اللجوء ، ليس الوسيلة الناجعة ملكافحة  ريب ٔالاشخاص، بل ممارسة حقهم  جريمة 

ى العكس غلق الطرق  ن وملتمس اللجوء، هو الذي يدفعهم ع ي وجه الالجئ القانونية وٓالامنة 
ن ى الاستعانة  بخدمات املهرب   .إ

ا ي النظر تعيد الدول الاوروبية أن البد هنا ومن ي  .بالهجرة الخاصة سياس  تؤدي أن وينب
ى املراجعة هذه   :إ

ن - ره الدخول  بضمان سالمة تسمح سياسة تضم ى وتيس    .أوروبا إ
ن إعادة برامج تطبيق - ن عالية توط ى املستوى لالجئ  يضطر لن فعندها .سنوات عدة مدى ع

رة املبالغ لدفع املهاجرون ن، الكب م يخاطروا ولن للمهرب تيحت ما إذا بحيا
ُ
 آمنة، فرصة لهم أ

ن الحكومات الاوروبية من  و. للتنقل كلفة، وأقل وقانونية، من الواضح ان الهدف سيكون تمك
ريب،  ي الدور الذي تقوم به شبكات ال   تو

ر من والسيطرة والوصول  املغادرة إجراءات تنظيم - ا، الذي يعت  مكافحة وسائل أنجح عل
ريب سوق  ى القضاء ي وسيساعد ال رسخة النمطية الصورة ع ٔالاذهان، ال تربط  ي امل

  .املهاجرين بالفو
رات إصدار- رها أو إنسانية دخول  تأش رات من غ رة الدخول  تأش ن للسماح ٔالامد، قص  لالجئ
ي بشكل بالسفر ن أعمال لعرقلة ، طبي ى الطلب من جزء بسحب املهرب يًا،  .الهجرة ع  السفر وبد
رة ر بتأش ر املطار ع    .وسالماً  أمناً  أك
ن، من اللجوء لطال الثانوية الحركات تنظيم - ن سياسة تب خالل والالجئ  التوط

ن إلعادة ووضع خطط الجماعية،   .اللجوء ٔالاول  بلدان من  التوط
ى ضافة لذلك، يجبإ ن واملهاجرين،أن ي الحكومات ع  ي النظرتعيد  الدول املصّدرة لالجئ

ا ا منظوما ا، تدفع ال ٔالاسباب لتحديد وسياسا رة، ٔالاعداد ذه مواطن  خِطرة ظروف ي الكب
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ى جداً  م، ع  جذور  تستأصل أن ٕالافريقية الحكومات أرادت ما وإذا  .البلد تلك من للهرب حيا
ى املؤدية ٔالاسباب ا الهجرة، إ ر اهتماماً  ُتبدي أن فعل ا تطلعات تلبية ي أك ن مواطن  إدارة ، وتحس
ي الهجرة، ا نفسه الوقت و    . ٕالاجرامية العناصر تواجه أن عل
  
 : شــــــالهوام

                                                 
1  -  ، نحورية أيت قاس ي تطور الحماية الدولية لالجئ ي العلوم، جامعة مولود معمري ت ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه 

  .16- 15، ص ص2014وزو، 
  .17، صاملرجع نفسه -   2
ن،  -3 ئ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ ر الواجب تطبيقها لتحديد وضع الال دليل ٕالاجراءات واملعاي

ن1967و بروتوكول 1951بمقت اتفاقية عام  ن بوضع الالجئ   . 37 ، فقرة 18، ص1992، جنيف، الخاص
ر الواجب تطبيقها لتحديد و ، املفوضية - 4 ئدليل ٕالاجراءات واملعاي   .52و 51، فقرة22، مرجع سابق، صضع الال

5  - HCR , Détermination du statut de réfugié, Genève,1989, p.13 .  
6 -  ، نحورية أيت قاس   .38-33، مرجع سابق، ص صتطور الحماية الدولية لالجئ
ئ بمقت املفوضية،  -  7 ر الواجب تطبيقها لتحديد وضع الال وبروتوكول  1951اتفاقية عام دليل ٕالاجراءات واملعاي

ن1967 ن بوضع الالجئ   .62فقرة ، مرجع سابق، الخاص
ن،  -  8 نمفوضية ٔالامم املتحدة لشؤون الالجئ ر الحكومية: حماية الالجئ رجمة دليل ميداني للمنظمات غ ، مركز ٔالاهرام لل

  .131، ص2000والنشر، القاهرة ، 
ر املناخ وتدهور البيئة، املنظمة الدولية للهجرة، املنظمة الدولية للهجرة، موجز سياسة  -  9 ى 2009ماي الهجرة وتغ ، متاح ع

ي           http://www.iom.int.envmig  :املوقع التا
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، اعتمدت بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  -  10

ي  45- 158 رقم ر 18املؤرخ   ي  ،1990ديسم ا الجزائر بتحفظ بموجب 2003جويلية  1ودخلت ح التنفيذ  ، وصادقت عل
ي 441/ 04املرسوم الرئاس رقم ر دي 29، مؤرخ  ي  2العدد. ش.د.ج.ج.ر.، ج2004سم   .2005جانفي  5، الصادر 

ة الرفض... الالجئون وأوروبا   -   11 ن وج يأزمة القوان ى املوقع التا   http// :www. aljazeera.net:، متاح ع
ضة العربية، القاهرة، الحماية الدولية لطالب اللجوءأيمن أديب سالمة الهلسة،  -12   .320-319ص، ص 2004، دار ال

13 - Guy S. GOODWIN-GILL, «L’article 31 de la convention de 1951 relative au statut des 
réfugiés: l’absence de sanctions pénales, la détention et la protection», in E. FELLER, V. 
TURCK et F.NICHOLSON (sous la direction de), La protection des réfugiés en droit international, 
Éditions Larcier, Bruxelles, 2008, p.232. 
14 - HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions :l’article 31 de la convention de 
1951», Table ronde d’experts organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés et L’Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales, Genève, Suisse, du 8au9 
novembre 2001, par.10.c). 
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15-Denis ALLAND et Catherine TEHTGEN-COLLY, Traité du droit de L’asile, PUF, Paris, 2001, 
p.237. 

ي ٔالاردن"أيمن أديب سالمة الهلسة،  -16 ر الفلسطي  ئ غ ، 21، املجلد مؤتة للبحوث والدراسات، "املركز القانوني لال
  .236، ص2006، 2العدد

ي،  - 17 ن"عبد الحميد الوا ي إطار اتفاقية ٔالامم املتحدة الخاصة بالالجئ امات الدول  تطور   ، أوراق عمل ندوة)1951(ال
و رموك، ٔالاردن، التشريع والحماية واملمارسة :حاللجوء وال ن والهجرة القسرية، جامعة ال ن والنازح  4، مركز دراسات الالجئ

  .135، ص2002جويلية 18 –
18   - HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: L’article 31 de la convention de 
1951», op-cit, par.10.e). 

   .215، مرجع سابق، ص الحماية الدولية لطالب اللجوءأيمن أديب سالمة الهلسة، : انظر –19
20-Vincent CHETAIL, «Théorie et pratique de l’asile en droit international classique: étude sur les 
origines conceptuelles et normatives du droit international des réfugiés», Revue Générale de Droit 
International Public, tome 115, 2011, p.651.  

ي عبد العال -21 ئ طبقا ملواثيق ٔالامم املتحدة "، محمد شو نأعمال ندوة  "حقوق الال ، القاهرة، الحماية الدولية لالجئ
ر  18 –17   .38، ص 1996نوفم

ر حول الطبيعة القانونية ملبدأ عدم  -22 أيمن أديب سالمة الهلسة، الحماية الدولية لطالب اللجوء، : الرد، راجعولتفصيل أك
  ؛233-230مرجع سابق، ص ص

23  - HCR,Consultations mondiales, «Relevé des conclusions:le principe du non-refoulement»,    
Table ronde d’experts organisée par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le 
centre Lauterpacht de recherche en droit international, Université de Cambridge, Royaume-Uni, du 
9au10juillet 2001, par.3. 
24-Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés-Analyse de 
l’action du HCR, Thèse pour le doctorat en droit, Université Panthéon-Assas, Paris 2, 2004, pp.236-
237. 
25-Denis ALLAND et Catherine TEHTGEN-COLLY , Traité du droit de l’asile, op-cit, p.231. 
26-Denis ALLAND et Catherine TEHTGEN-COLLY , Traité du droit de l’asile, op-cit, p. 229. 

  .حول اللجوء ٕالاقليم1967من إعالن  3/1انظر املادة-27
ن 2/3انظر املادة-28   .من الاتفاقية ٕالافريقية حول الالجئ

29-François  CREPEAU, Droit d’asile: de l’hospitalité aux contrôles migratoires, bruylant, 
bruxelles, 1995, pp.169-170. 
30-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No53,1988,par.1);Conclusion No58, 
Problèmes des réfugiés et des demandeurs d’asile quittant de façon irrégulière un pays ou la 
protection leur a déjà été accordé,1989,par.f); Conclusion No85,1998, par.aa), in HCR, Lexique des 
conclusions du comité exécutif, 4ème édition, Genève, 2009 , pp.331-333. 
 http://www.unhcr.fr/501fcd919.pdf 
31-HCR, Note sur la protection internationale, 2012, par.13.                             
http://www.unhcr.fr/501fcd919.pdf 
32-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: Le principe du non-refoulement», op-
cit, par.2. 
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ي وويل ترنر - 33 ي وربيع بن ع رنان ديل فا ي وسط البحر ٔالابيض املتوسط، البحث وٕالا , ه  ،نشرة الهجرة القسريةنقاذ 

  .26ص، 2016، 51العدد
ي اوروبا"، ستافروبولو ماريا - 34 ن   ،نشرة الهجرة القسرية ،"أحان الوقت إلجراء تعديل جذري؟: حماية الالجئ

  .7ص، 51،2016العدد
  .املرجع نفسه  - 35
ر الهجرة مكافحة بوابة من التعاون  عودة  :ٔالاوروبي والاتحاد تركياالسياسات،  ودراسة لألبحاث العربي املركز -  36  الشرعية، غ

  .1، ص2016 العربي، املركز ي السياسات تحليل وحدة
ن،  -37 قة رقم 2016تقرير منظمة العفو الدولية، التصدي لألزمة العاملية لالجئ   .18، صPOL40 /4905/2016، الوث
ر جيل كامل"فرانسوا كريبو،  -38   .4ص، 2016، 51،العددنشرة الهجرة القسرية، "إضفاء الطابع الرسم للحركة ع
ن،  أوروبا لن تنجو محمد خلف،   - 39 ي،2016وإغالق طريق البلقان لن يوقف موجات الالجئ ى املوقع التا   :متاح ع

http//: www.alhayat .com 
ي أملانيا - 40 ريب البشر  يحقائق وتساؤالت، ...مكافحة  ى املوقع التا  http// :www.dw.com :متاح ع
ي: تقرير  - 41 ى املوقع التا ى أوروبا، متاح ع ن جوا إ ريب الالجئ  :ارتفاع معدالت  

http//:www.enabbaladi.net 
ى هذا النحو" كاثرين كوستيلو،  -   42 ر ٔالامور ع ي أن تس   .12ص،2016، 51العدد ،نشرة الهجرة القسرية، "ال ينب
رت، -43  ،2016 ،51العدد ،نشرة الهجرة القسرية، "معالجة طلبات اللجوء خارج أرا الدولة" سارة ليونارد وكريستيان كاون
  .47ص
ى حدود أور   -   44   .22ص ،2016، 51العدد ،نشرة الهجرة القسريةوبا ، دنكان برين، إساءات ع
ى أوروبا،   - 45 ي الطريق إ   .39ص،2016، 51العدد ،نشرة الهجرة القسريةج مو س أوكيلو،مأساة 
رت، - 46   .48مرجع سابق، ص ،"معالجة طلبات اللجوء خارج أرا الدولة" سارة ليونارد وكريستيان كاون
رت،سارة ليونارد وكريستيان  -47   .48، مرجع سابق، ص"معالجة طلبات اللجوء خارج أرا الدولة" كاون
  .املرجع نفسه -48
ر البحر ٔالابيض املتوّسط ،  - 49 نشرة غاي س غودوين غيل،  الوسائل القانونية والعملية الناشئة بسبب انتقال الناس ع

 .84، ص51العدد ،الهجرة القسرية
رت،سارة ليونارد وكريستيان   - 50   .50، ص مرجع سابق ،"معالجة طلبات اللجوء خارج أرا الدولة" كاون
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ريب    ي التشريع الجزائري   ٔالاشخاصالتجريم كآلية ملكافحة 
ي قانون رقم -  *- املعدل واملتمم لقانون العقوبات ،01-09قراءة 

 
 )1( برازة وهيبة

ر البحث حول فعلية القاعدة ، ''ب'' ةضر امح ةأستاذ )1( عضو مخ
 06000،بجايةجامعة كلّية الحقوق والعلوم السياسية، القانونية، 

 .الجزائر ،بجاية
  :امللخص

ا لتحقيق  ريب املهاجرين، واحدة من الجرائم املنظمة، وال يجب مكافح تعد جريمة 
ر  ريب املهاجرين عن طريق ال ي الدول، وهو ما حث عليه بروتوكول مكافحة  الاستقرار ؤالامن 

ىوالبحر والجو، بحّث الدول ٔالاطراف  ر تشريعية لتجريمها، وهو ما قام ع  اعتماد ما يلزم من تداب
ي سنة  ريب 2009به املشرع الجزائري  ، وذلك بتعديل وتتميم قـانون العقوبات، وجّرم 

ر املشروع  ر الخروج غ ي تدب املهاجرين، مبّينا أركان هذه الجريمة، وجعل السلوك ٕالاجرامي لها 
ي تنفيذ الجريمة،  ى الشروع  راب الوط لشخص أو عدة أشخاص، كما عاقب كذلك ع من ال

ر حماية للمراكز القانونية وهو ما  . يضفي أك
 :الكلمات املفتاحية

  .ريب املهاجرين، التجريم، قانون العقوبات، مكافحة، آلية
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  31/07/2018، تاريخ نشر املقال 06/05/2018، تاريخ مراجعة املقال 01/04/2018تاريخ إرسال املقال  *
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Criminalization as a mechanism to fight against trafficking 
of people in the algerian legislation 

- reading in law no. 09-01, amended and supplemented the penal code – 
Summary: 
      the crime of smuggling of migrants is considered one of the organized crimes to 
be fought for to ensure the stability and security of states, as advocated by the 
protocol against the smuggling of migrants by land, air and sea, urges states parties to 
adopt the necessary legislative measures to criminalize them. in 2009, by amending 
and supplementing the penal code, the algerian legislator responded favorably by 
clarifying the constituent elements of this crime and qualifying as criminal conduct 
the organization and implementation of any illegal exit from one or more persons 
from the national territory to ensure the legal protection of persons. 
Keywords: 
Human trafficking, criminalization, criminal code, fight, mechanism. 
 

La criminalisation comme mécanisme de lutte contre le trafic  
de personnes dans la législation algérienne - lecture dans la loi n ° 09-01, 

modifiée et complétée portant code pénal - 
Résumé : 
     Le trafic de migrants est considéré comme l'un des crimes organisés qu’il faut 
combattre, car il porte atteinte à la stabilité et la sécurité des Etats. C’est ce que 
préconise le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, en 
exhortant les Etats-parties à adopter les mesures législatives nécessaires pour le 
criminaliser. 

      En modifiant et en complétant le code pénal en 2009, le législateur algérien a 
incriminé le trafic de personnes en déterminant les éléments de ce crime, et en 
considérant comme comportement criminel toutes sorties ou tentatives de sorties 
illégales d'une ou de plusieurs personnes du territoire national, et ce pour assurer la 
protection juridique des personnes.   
Mots clé : 
Le trafic de personnes, criminalisation, code pénal, lutte, mécanisme. 
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  مقدمة
ي باملسألة، والذي نتج عنه اعتماد  ى اهتمام املجتمع الدو أدى انتشار الجرائم املنظمة إ

ريب 1ٔالامم املتحدة التفاقية مكافحة الجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية ، وباعتبار أن 
ن أخطر هذه الجرائم قامت الجمعية العامة  لألمم املتحدة بوضع بروتوكول املهاجرين يعد من ب

ر والبحر والجو ريب املهاجرين عن طريق ال   . 2مكافحة 
ى الاتفاقية روتوكول  3صادقت الجزائر ع ا  وال ام 4امللحق  ى عاتقها ال ، وبذلك يقع ع

ريب املهاجرين قامت بتعديل وتتميم  ي مجال  ما، و ي لألحكام الواردة ف مسايرة القانون الداخ
ي سنة قان ، وعالج "ريب املهاجرين" ، وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف قسما كامال معنون بـــ 20095ون العقوبات 

ي  ا أركان الجريمة والعقوبات املقررة لها،  11فيه الجريمة  فما هو النموذج مادة أورد ف
ريب املهاجرين؟    القانوني لجريمة 

ي الركن يتمثل النموذج القان ي ٔالاركان املكونة لها، واملتمثلة  ريب املهاجرين  وني لجريمة 
محور (، وكذا النظام العقابي املنتهج من طرف املشرع الجزائري )محور أول (املــــــــــــــــــــــادي واملعنوي 

   ).ثان
  

ريب املهاجرين: املحور ٔالاول    أركان جريمة 
ي سنة جّرم املشـــــــــــرع الجزائ ريب املهاجرين    6، وذلك بتعديل قانون العقوبات2009ري 

ى أركان  11، يتكون من "ريب املهاجرين " وإضافة قسم تحت عنوان  ا املشرع إ مادة أشار ف
ي الركن املادي    .)ثانيا(والركن املعنوي  )أوال(الجريمة، واملتمثلـــــــــــــة 

  
ي جريمة : أوال   ريب املهاجرينالركن املادي 

ى أنه السلوك ٕالانساني املحظور الذي يخّل بأمن املجتمع وسالمته،  يعرف الركن املادي ع
ي شكل فعل أو الامتناع عن الفعل متخذا مظهرا ملموسا يتدخل من اجله القانون  مجسدا 

  .7تجريما وعقابا
ى العالم  رط بذلك لقيام أية جريمة أن تظهر  بشكل مادي إ ي يش رها ال يقع  ي، وبغ الخار

ى ذلك  اك أو عدوان، وع املجتمع اضطراب أو زعزعــــــــــة لألمن، وال يصيب الحقوق املحميــــــــة ان
ي الواقع ي يعكسهـــــــــا  ى سلوك خار ذا 8فالقانون ال يقيم وزنا لإلرادة وحدها دون أن تف إ ، و
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ريب املهاجرين توافر السلوك ٕالاجرامي البـــــــــد لقيــــــــــــــــ ، وكذا محل السلوك ٕالاجرامي )1(ـــــام جريمة 
  . )ب(

  
 السلوك ٕالاجرامي  -1

ي املادة  ريب املهــــــــــــــــــــاجرين  : "  وال نصت، 30مكرر  303عّرف املشّرع الجزائري جريمــــــــــــــــة 
ريبا للمهاجرين القيام بتدب راب الوط لشخص أو عدة يعّد  ر املشروع من ال ر الخروج غ

ى منفعة مالية أو أي منفعة  ر مباشرة ع أشخاص من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غ
  ...".أخرى 

ي  ريب املهاجرين لالختالف الواضح  ي تحليل السلوك ٕالاجرامي لجريمة  ننوه قبل البدء 
ن نص ا   :ملادة باللغة العربية والفرنسية، ونذكر من ذلكبعض املصطلحات من حيث املع ب

ر" مصطلح  - ي النص باللغة الفرنسية ، "تدب والذي يفيد   « organiser  »الذي ورد 
ى املشرع الجزائري استعمال ،  لذا التنظيم ر داللة للجريمة هذا املكان ع صطلح ألنه أك

وال تفيد أن أعضاء املنظمة ٕالاجرامية ال يرتكبون الجريمة عشوائيا،  ،باعتبارها جريمة منظمة
ر   ن ٔالاعضاء، بينما مصطلح التدب وإنما يتم ارتكاب الجريمة وفقا لنظام يتضمن تقسيم ٔالادوار ب

ى أخرى   .9يحمل من حيث اللفظ والفحوى العديد من املعاني   ال تختلف نتائجها من داللة إ
راب" مصطلح  - ري دون الجوي والبحري، أما النص ، "الوط  ال الذي يفيد ٕالاقليم ال

ر دقة باستعمال مصطلح  والذي يفيد  « le territoire nationale  »باللغة الفرنسية كان أك
ى املشرع الجزائري الحذر  ري، البحري، والجوي، لذا كان يجب ع ٕالاقليم الوط بأبعاده الثالث ال

ن ترجمة النصوص م ى العربيةح     .ن اللغة الفرنسية إ
ريب  ي جريمة  يظهر من خالل تحليل املادة السالفة الذكر أن السلوك ٕالاجرامي 

ي  راب الوط لشخص أو عدة أشخاص، املهاجرين، يتمثل  ر املشروع من ال ر الخروج غ تدب
ريب ى الخروج دون الدخول وال يعد  ذا يكون املشرع الجزائري قد ركز ع ا للمهاجرين إال هذا و

  .السلوك
ى الجزائر ى القانون املتعلق بشروط دخول ٔالاجانب إ ، نجد أنه جّرم 10لكن بالعودة إ

ر  تسهيل أو محاولة تسهيل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج أجن من ٕالاقليم الجزائري بصفة غ
ريبا للمهاجرين، كما أنه 11قانونية ا  ر القانونية ال ، لكن من دون أن يكيفها بأ جّرم الهجرة غ
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ي املادة  ن أو أجانب، لكن بعقوبة أخف وذلك  ي الجزائر سواء كانوا مواطن ن  تتم من املقيم
  13 01-09من قانون رقم  12 1مكرر  175

ر والبحر  ريب املهاجرين عن طريق ال خالف بذلك املشرع الجزائري بروتوكول مكافحة 
ي املادة الثالثة  والجو ريب املهـــــــــــــــــــــــاجرين  ر املشروع  منه بأنه 14الذي عّرف  ر للدخول غ تدب

ى الدستور الجزائري لشخص أو عدة أشخاص  لدولـــــة طرف،    15016ي املادة  15لكن بالعودة إ
ي مرت ا من طرف رئيس الجمهورية  ر الاتفاقيات املصادق عل بة أسم من منه الذي اعت

روتوكول يندرج ضمن املنظومة القانونية الجزائرية، وبالتبعية يمكن للقا  القانون، فإن ال
ريبا للمهاجرين ر املشروع  ر الدخول غ   .الاستناد إليه، واعتبار تدب

ى  ر املشروع لألجانب إ ر الدخول غ ي الجزائر، تدب ريبا للمهاجرين  ى هذا ٔالاساس يعد  ع
ي نص املادة  الجزائر، ريب املهاجرين، وكذاوفقا ملا ورد   الثالثة من بروتوكول مكافحة 

راب الوط وفقـــ ن أو ٔالاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانب من ال ر املشروع للجزائري ـــــــــانون رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــا للقــــــــــــــــــالخـــــــــــــــــروج غ
  . ، املعدل واملتمم لقانون العقوبات الجزائري 01- 09

ر، وذلك باستعمـــــــــــــــال الشاحنات والسيارات، أو   يكون إخراج املهاجرين إما عن طريق ال
ى ٔالاقدام، كما قد يكون عن طريق البحر باستعمال القوارب الخشبية أو بواخر الصيد  مشيا ع

دراجات املائية، وكذا عن طريق الجو من خالل تزوير جوازات السفر وتصاريح البحري، أو ال
رات للمهاجرين   . 17التأش

ريب املهاجرين، وبذلك يكون قد ساير  ي جريمة  جّرم املشرع الجزائري كذلك الشروع 
ي املادة  ى تجريم الشروع وذلك  روتوكول الذي نص ع ا الثانيةال ي فقر وال  ، 18السادسة 

ي ارتكاب : " ال تنص 01-09من قانون رقم  39مكرر  303تقابلها املادة  ى الشروع  يعاقب ع
ي هذا القسم بالعقوبة املقررة للجريمة التامة    ."الجنح املذكورة 

 
 محل السلوك ٕالاجرامي -2

ى ٔالاشخاص، فمحل الجريمة هو  ريب املهاجرين من الجرائم الواقعة ع ر جريمة  تعت
ر والبحر والجو، ٕالانسان،  ريب املهاجرين عن طريق ال وهو  ما نص عليه بروتوكول مكافحة 

ي جنسية املهّر 01- 09وكذا القانون رقم  ن  ن النص ريبا ’، مع اختالف ب روتوكول جعل  ب فال
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ن  ى دولة طرف، أما املشرع الجزائري قلم يم ب ر املشروع لألجانب إ ر الدخول غ للمهاجرين تدب
ن ؤالاجانباملوا   .طن

  
 ب إنسانا حيا’أن يكون الشخص املهّر   - أ

ر 01- 09من قانون رقم  30مكرر  303نصت املادة    ريب املهاجرين هو تدب ى أن  ، ع
ي،  أشخاصأو عدة  شخصلخروج  ، مما يفيد أن محل الجريمة هو إنسان  راب الوط من ال

ريب ا ملهاجرين ال تحقق إاّل إذا كان الشخص ألنه محل الحماية القانونية، وعليه فإن جريمة 
ا ى حقوق ٕالانسان وصيان ي، والهدف من ذلك هو املحافظة ع ريبه إنسان  ، فال يطلق 19املراد 

ء آخر ريب بضائع أو حيوانات أو أي  ا هذا الوصف إذا كان ٔالامر يتعلق ب   .عل
  

  ب مواطنا أو أجنبيا’أن يكون الشخص املهّر    - ب
ر الخروج لشخص أو عدة  01-90ريب املهاجرين وفقا للقانون رقم تتحقق جريمة  بتدب

ب، وبذلك تتحقق الجريمة سواء كان الشخص ’أشخاص، وذلك بغض النظر عن جنسية املهّر 
ر خروجه من الجزائر جزائري الجنسية أو أجن   .20الذي تم تدب

  
ريب املهاجرين: ثانيا ي جريمة    الركن املعنوي 

ي للجريمة، أما الركن املعنوي فهو الوجه النفساني أو  يمّثل الركن املادي املظهر الخار
ن ماديات الجريمة وشخصية الجاني،  الباط لها، فهو بذلك يشكل العالقة النفسية الرابطة ب
فال يكفي لقيام املسؤولية الجنائية إتيان السلوك ٕالاجرامي فحسب، بل البد كذلك من توافر 

  .  21لذي يمثل روح املسؤولية الجنائيةالقصد الجنائي ا
ن، القصد العام  ى صنف ، وهناك من )2(والقصد الخاص  )1(ينقسم القصد الجنائي إ

ريب املهاجرين ا جريمة  ما لتحققها، ومن بي   . الجرائم ال تتطلب توفر كل
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 القصد الجنائي العام -1
راف ى اق الركن املادي للجريمة مع العلم به،  يتحقق القصد العام باتجاه إرادة الجاني إ

ا القانون لقيامه ي 22وبالعناصر ال يتطل ى هذا ٔالاساس فإنه لتحقق القصد الجنائي  ، وع
ريب املهاجرين، البد من توافر  عنصري العلم وٕالارادة   .جريمة 

  
ريب املهاجرين - أ-1 ي جريمة    العلم 

ا لقيام القصد، كل ما يتطلبه املشرع تمثل عناصر الواقعة ٕالاجرامية ال يلزم ا لعلم 
ريب املهاجرين، البد أن 23إلعطاء الواقعة وصفها القانوني ى جريمة  ، فح يساءل الجاني ع

ى قيد  ى إنسان ع ى علم بالحق املعتدى عليه، يع يجب أن يعلم أّن تصرفه يقع ع يكون ع
ى إخرا ن يؤدي الحياة، فلو كان معتقدا بأن سلوكه مقتصر ع ي ح ج أشياء من إقليم الدولة، 

ريب  ى إخراج أفراد دون علم منه انتفى القصد الجنائي لديه، وال يمكن مساءلته عن جريمة  إ
ى دراية بأن الشخص الذي يود نقله ليس من مواط الدولة 24مهاجرين ، كما يجب أن يكون ع

ا   .25املراد إدخاله إل
 

ريب  -ب-1 ي جريمة     املهاجرينٕالارادة 
ي مرحلة الحقة  ى ارتكاب الجريمة أو اتخاذ قرار تنفيذها، و ي عزم الجاني ع تتمثل ٕالارادة 

ريب املهاجرين، 26ملرحلة العلم ي جريمة  ى إرادة الفعل وإرادة النتيجة، و ، وتنقسم ٕالارادة إ
ر املشروع لشخص أو عدة  ر الخروج غ ى ارتكاب تدب أشخاص من يجب توجه إرادة الجاني إ

ي  ى من وراء السلوك تحقيق نتيجة، و ، مع إرادة النتيجة حيث يجب أن يس راب الوط ال
ا، وبذلك يكون القصد الحنائي منتفيا إذا تم  إخراج شخص من إقليم الدولة أو إدخاله إل

ر ٕالاكراه، أو عن طريق الخطأ  .27ارتكاب الجريمة تحت تأث
    

  القصد الجنائي الخاص -2
ي الرغبة يعّرف ال قصد الجنائي الخاص، بأنه قصد عام مضافا إليه عبء جديد يتمثل 

ن يكون  ي باعث مع ي حصر العوامل ال واجهت ٕالارادة ٕالاجرامية عند املجرم، وال تظهر إما 
ي نتيجة حددها الجاني ابتداء وأرادها كمحصلة لفعله   .28هو الدافع الرتكاب الجريمة، وإما 
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ريب املهاجرين من الجرائم ال لها قصد خاص، وهو ما يظهر من املادة  تعد جريمة 
ريبا للمهاجرين " : ، ال نصت01- 09من قانون رقم  30مكرر  303 من أجل الحصول .... يعد 

ى منفعة مالية أو أية منفعة أخرى  ر مباشرة ع   ... ".بصورة مباشرة أو غ
ي ال ي هذه الجريمة  ى منفعة مالية أو أية منفعة يتمثل بذلك القصد الخاص  حصول ع

ي ذلك أن يكون  ى مقابل، ويستوي  أخرى، بمع أن يقوم الجاني بارتكاب الجريمة للحصول ع
روتوكول  ر مباشر، نقودا أو منفعة أخرى، وبذلك أصاب املشرع الجزائري، مقارنة ب مباشرا أو غ

ي الحص ريب املهاجرين، الذي قصر القصد الخاص  ى منفعة مالية أو مادية، مكافحة  ول ع
  .مما يضيق من دائرة الحماية الواجب تقريرها ملكافحة هذه الجريمة املنظمة

  
ريب : املحور الثاني السياسة العقابية املنتهجة من طرف املشرع الجزائري ملكافحة جريمة 

  املهاجرين
ن الردع  ريب املهاجرين، نظاما عقابيا تأرجح ب اتبع املشرع الجزائري ملكافحة جريمة 

ى الجاني، وتشديد ي تقرير عقوبــــــــــــــــــــــــــــــــــات أصليـــــــــــــــــــة وتكميلية ع ، ويتمثل ٔالاول  العقاب،  والتحف
ي قانون ا ا  ن تحقق الحاالت املنصوص عل ر ظروفا مشددة للعقوبة، ح لعقوبات، وال تعت

رة ٔالامنية  ي تخفيف العقوبة أو ، )أوال(وكذا تطبيق ٔالاحكام املتعلقة بالف أما الثاني فيتمثل 
ي القانون  ن تحقق الحاالت الواردة  ا، ح   ).ثانيا(ٕالاعفاء م

  
ريب املهاجرين: أوال  اج أسلوب الردع ملكافحة جريمة    ان

ي إقرار اتبع امل ى ذلك  ريب املهاجرين، وتج شرع الجزائري سياسة الردع ملكافحة جريمة 
ى الجاني ريب املهاجرين )1( 29عقوبات أصلية وتكميلية ع ، وكذا تشديد العقوبة لتصبح جريمة 

ى )2(إما جنحة مشددة العقوبة، أو جناية  رة ٔالامنية ع ، كما قام بتطبيق ٔالاحكام املتعلقة بالف
  .)3(مرتكب الجريمة 

  
 تقرير عقوبات أصلية وأخرى تكميلية -1

ن من العقوبة  ريب املهاجرين نوع ي مرتكب جريمــــــــــــــــــــــــــــــة  ى الشخص الطبي تطبق ع
ي الحبس مــــــــــــــ ى خمس سنوات، وأخرى إحداها سالبة للحرية، تتمثل  ـــــــــــــــــــن ثالث سنوات إ
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ي الغرامة من 30مالية ى  300.000، تتمثل   303دج، وهو ما نصت عليه املادة  500.00دج إ
ريب املهاجرين بالحبس من ثالث:" ...  30/2مكرر  ى  ى خمس سنوات ) 3(يعاقب ع سنوات إ

ى  300.000وبغرامة من    .".دج 500.000دج إ
ي ي ى العقوبات التكميلية الواردة  ى العقوبات ٔالاصلية، إ تعرض الجاني كذلك باإلضافة إ
ى الشخص : " 33مكرر  303، وهو ما نصت عليه املادة 31من قانون العقوبات 09 املادة تطبق ع

ر من  ي هذا القسم، عقوبة أو أك ا  ي املحكوم عليه الرتكابه الجرائم املنصوص عل الطبي
ي املادة  العقوبات ا     ."من هذا القانون  9التكميلية املنصوص عل

ريب املهاجرين،  ي جريمة  أقر املشرع الجزائري كذلك مسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشخص املعنوي 
ئم يكون الشخص املعنوي مسؤوال جزائيا عن الجرا: " 38مكرر  303وهو ما يظهر من املادة 

ي املادة  ا  ي هذا القسم، حسب الشروط املنصوص عل ا  مكرر من هذا  51املنصوص عل
  .القانون 

ي املادة  ا  ى الشخص املعنوي العقوبات املنصوص عل مكرر من هذا  18وتطبق ع
   ."القانون 

ى املادة  ى الشخص املعنوي كذلك  1مكرر  18بالرجوع إ من قانون العقوبات تطبق ع
ي غرامة تساوي من مرة  32أصلية عقوبات ى خمس ) 1(، و مرات الحد ٔالاق للغرامة ) 5(إ

ي املادة  ي، وكذا عقوبات تكميلية واردة     .233مكرر  18املقررة للشخص الطبي
  

 تشديد العقوبة  -2
ى  ريب املهاجرين، قام بالنص ع ر لجريمة  ح يحقق املشرع الجزائري مكافحة أك

ا الحبس والغرامة املالية،الظـــــــــــــــــ  ــــروف املشددة، لتصبح الجريمـــــــــــــــة إمـــــــــــــــــــــــــــــــــا جنحة مشددة عقوب
ا السجن والغرامة   .وإما  جناية عقوب

  
ريب املهاجرين جنحة مشددة  - أ-2   جريمة 

ريب املهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجرين، لتصبح جنحة مشددة،     قام املشرع الجزائري برفع عقوبة جريمة 
ـــــــا الحبس مـــن خـــــمس  ى عشر ) 5(عقوب ى  500.000سنـــوات وبغرامة من ) 10(سنـــــــوات إ دج إ
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ي املادة دج، وذلك إذا تــــــــــــــــوافر  1.000.000 ا  ، 31مكرر  303ت إحدى الظروف املنصوص عل
ي   : واملتمثلة 

ن املهّر  - ن قاصرا،’إذا كان  من ب  ب
ن للخطر أو ترجيح تعرضهم له،’تعريض حياة أو سالمة املهاجرين املهّر  -  ب
ن معاملة ال إنسانية أو مهينة’معاملة املهاجرين املهّر  -  .  ب

 
ريب املهاجرين  -ب-2   جنايةجريمة 

ريب املهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجرين، لتصبح جناي ة، قام املشرع الجزائري كذلك بـــــــــــــــــــرفع عقوبة جريمة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا السجن مـــــــــــــــــــــــــــــن عشر  ى عشرين سنــــــــــــــــــــــــــــ) 10(عقوب سنــــــــــــــــــة، وبغرامة من ) 20(ـوات إ

ى  1.000.000 ي املادة  2.000.000دج إ ا  دج، وذلك إذا تــــــــــــــــوافرت إحدى الظروف املنصوص عل
ي32مكرر  303   : ، واملتمثلة 

 إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة، -
ر من شخص -  ،إذا ارتكبت الجريمة من طرف أك
ديد باستعماله، -  إذا ارتكبت الجريمة بحمل السالح أو ال
 .إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة -

  
رة ٔالامنية -3   تطبيق ٔالاحكام املتعلقة بالف

ريب املهاجرين، املادة  ى جريمة  رة ٔالامنية ع ى تطبيق ٔالاحكام املتعلقة بالف  303نصت ع
ا  60تطبق أحكام املادة : " 41مكرر  ى الجرائم املنصوص عل رة ٔالامنية ع مكرر املتعلقة بالف

  ."ي هذا القسم
ي املادة  رة ٔالامنية  ي مكرر  60عّرف املشرع الجزائري الف من قانون العقوبات، وتتمثل 

ي الورشات  ر التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة، والوضع  حرمان املحكوم عليه من تداب
 .  الخارجية أو  البيئة املفتوحة، إجازات الخروج، والحرية النصفية وٕالافراج املشروط
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ريب املهاجرين: ثانيا اج أسلوب التحف ملكافحة جريمة    ان
ي الردع فحسب،  ريب املهاجرين  لم تقتصر سيـــــــــــــــــــــاسة املشرع الجزائري ملكافحة جريمة 
ي حاالت  بل اتبع كذلك سياسة التحف لإلبالغ عن الجريمة من خالل إقرار ٕالاعفاء من العقوبة 

ي حاالت أخرى )1( ا    .)2(، والتخفيف م
  

 ٕالاعفاء من العقوبة -1
ي املادة نص املشرع الج ى ٕالاعفاء من العقوبة  - 09من القانون رقم  36مكرر  303زائري ع

يعفى من العقوبة املقررة، كل من يبلغ السلطـــــــــــــــات ٕالاداريـــــــــــة أو القضائية عن جريمة " : 01/1
ا ي تنفيذها أو الشروع ف   ..."ريب املهاجرين قبل البدء 

ن لنا من ال         ريب يتب ي جريمـــــــــــــــــــــــــــة  نص القانوني أعاله، أن ٕالاعفــــــــــــــــــــــــــــاء من العقوبة 
ي   :املهاجرين، ليس مطلقا، وإنما مقيد بشروط، واملتمثلة 

ي تنفيذ الجريمة - لغرض تسهيل الكشف عن جريمة  :أن يتم ٕالابالغ عن الجريمة قبل البدء 
ي من العقوبة  ى ٕالاعفاء الك ية تؤدي إ ريب املهاجرين، قام املشرع الجزائري بإتباع سياسة تحف

ي املرحلة  ا  ريةملن يقوم بالتبليغ ع  .التحض
ألزم املشرع الجزائري املبلغ عن :  أن يتم ٕالابالغ أمام السلطات ٕالادارية أو القضائية املختصة -

ريب املهاجرين، ليستفيد من ٕالاعفاء أن يقوم بذلك أمام السلطات ٕالادارية والقضائية جر  يمة 
ي رجــــــــــــــــال الشرطة القضـــــــــــــــــــــــ ـائية، وكيل الجمهورية، قا املختصـــــــــــــة، واملتمثلـــــــــــــــــــــــــــــة أساسا 

ى ذلك   . فإذا تم ٕالابالغ أمام جهة أخرى فلن يستفيد املع باألمر من ٕالاجراءالتحقيق، وع
 
 التخفيف من العقوبة -2

ي املادة  ى تخفيض العقوبة  تخفض  : " ...36/2مكرر  303نص املشرع الجزائري ع
ا وقبل تحريك  اء تنفيذ الجريمة أو الشروع ف ى النصف إذا تم ٕالابالغ بعد ان العقوبة إ

ي أو الدعوى  العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل ٔالاص
ي نفس الجريمة    ".الشركاء 

ى النصف وفقا لنص املادة  ن لنا من النص القانوني أعاله، أنه لتخفيض العقوبة إ يتب
ي01- 09من القانون رقم  36/2مكرر  303  :، يجب من توافر شروط كذلك واملتمثلة 



 
ISSN : 7380-2602  

אאאא 

   2018-02، العدد 02املجلد 
ريب ٔالاشخاص ، برازة وهيبة ي قانون رقم  - ي التشريع الجزائري   التجريم كآلية ملكافحة  ص ،  - ، املعدل واملتمم لقانون العقوبات01-09قراءة 

 .43-28 .ص
 

39 

ي تنفيذهاأن ي - ريب املهاجرين أو يشرع  اء من تنفيذ جريمة  يكون بذلك   :كون قد تم الان
ي  ا قبل البدء  ي تنفيذ الجريمة، فإذا تم ٕالابالغ ع املشرع الجزائري استعمل معيار درجة التقدم 

اء من التنفيذ أو أثناء ال شروع فيه التنفيذ يستفيد املع باإلعفاء أما إذا كان ذلك بعد الان
ى النصف   .يستفيد املع من تخفيض العقوبة إ

ى النصف إذا قام باإلبالغ عن : ٕالابالغ عن الجريمة - يستفيد الجاني من تخفيض العقوبة إ
ي ذلك إن قام باإلبالغ قبل تحريك الدعوى  الجريمة أمام السلطات املختصة كذلك، ويستوي 

ن السلطات من إيقاف العمومية أو بعد ذلك بشرط أن يؤدي إبالغه  بعد تحريك الدعوى تمك
ن أو شركاء ن أصلي ي ارتكاب الجريمة سواء كانوا فاعل ن   .الضالع

  
  خاتمة

ريب املهاجرين، تعد واحدة من  –من خالل هذه الورقة البحثية  –يتضح  أّن جريمة 
ي الدول، وهو ما حث عليه  ا لتحقيق الاستقرار ؤالامن  الجرائم املنظمة، وال يجب مكافح
ر والبحر والجو، بحث الدول ٔالاطراف من اعتماد  ريب املهاجرين عن طريق ال بروتوكول مكافحة 

ر تشريعية لتجريمها   .ما يلزم من تداب
ي سنة  ، بتعديل وتتميم قانون العقوبات، وجّرم 2009قام املشرع الجزائري بذلك، و

ر  ر الخروج غ ي تدب ريب املهاجرين، مبّينا أركان هذه الجريمة، وجعل السلوك ٕالاجرامي لها 
ي تنفيذ  ى الشروع  راب الوط لشخص أو عدة أشخاص، كما عاقب كذلك ع املشروع من ال

ر حماية للمراكز القانونيةالجريمة، وهو م   .  ا يضفي أك
ريب مهاجرين، أن يكون محل الجريمة  رط املشرع الجزائري ح يتحقق وصف  اش
ي ذلك أن يكون بالغا أو قاصرا، مواطنا أو أجنبيا، وبذلك يستث من هذا  ي، ويستوي  إنسان 

ر املشروع للبضائع أو الحيوانات   .الوصف عملية النقل غ
ا توفر تعد جريم رط ف ي يش ريب املهاجرين كذلك من الجرائم القصدية، وبالتا ة 

ى القصد الخاص، والذي يشكل  ي العلم وٕالارادة، إضافة إ القصد الجنائي العام، واملتمثل 
ى منفعة مالية أو  أي منفعة أخرى  ر مباشرة ع   .  الحصول بصورة مباشرة أو غ

ى الجريمة،  ي طّبق املشرع الجزائري ع نظاما عقابيا أقّر فيه عقوبات أصلية، تتمثل 
ى خمس سنوات، وبغرامة من  ى  300.000الحبس من ثالث سنــــــــــوات إ دج، هذا  500.000دج إ



 
ISSN : 7380-2602  

אאאא 

   2018-02، العدد 02املجلد 
ريب ٔالاشخاص ، برازة وهيبة ي قانون رقم  - ي التشريع الجزائري   التجريم كآلية ملكافحة  ص ،  - ، املعدل واملتمم لقانون العقوبات01-09قراءة 

 .43-28 .ص
 

40 

ي، أما الشخص املعنوي فيعاقب بغرامة تساوي من مرة  ى خمس ) 1(بالنسبـــــــة للشخص الطبي إ
ى تطبيق العقوبات مرات الحد ٔالاق للغرامة املقررة ) 5( ي، كما نص ع للشخص الطبي

ي املادة  ي واملادة  09التكميلية الواردة  بالنسبة للشخص  مكرر  18بالنسبة للشخص الطبي
  . الاعتباري 

ريب، بتشديد  قام املشرع كذلك لغرض تحقيق الغرض املنشود من تجريم فعل ال
رن بظروف معينة، كتعدد الجناة، صف ة الجاني، القيام بالجريمة من طرف العقوبات عندما يق

ديد  را ارتكاب الجريمة مع استعمال السالح أو ال جماعة إجرامية، سن الشخص املهرب، وأخ
ي  ر التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة، والوضع  باستعماله، حرمان املحكوم عليه من تداب

  .  ة النصفية وٕالافراج املشروطالورشات الخارجية أو  البيئة املفتوحة، إجازات الخروج، والحري
موازاة مع سياسة الردع، من خالل توقيع العقاب والتشديد، انتهج املشرع الجزائري 
أسلوب آخر  وهو التحف لغرض تحقيق ذات الغرض وهو مكافحة الجريمة، وذلك من خالل 

ي تنفيذها، ٕالاعفاء من العقاب لكل من يقوم بإبالغ السلطات املعنية عن الجريمة قبل البــ ــــــــــــــــــــــــد 
ى النصف ملن يبلغ عن الجريمة قبل تحريك الدعوى العمومية، أو  وكذا التخفيف من العقوبة إ
ي ارتكاب الجريمة سواء كانوا  ن  ن السلطات من إيقاف املتورط ى تمك بعدها  إذا أدى ذلك إ

ن أو شركاء ن أصلي   .فاعل
 

 : شــــــالهوام
                                                 

ر الوطنية  - 1 ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع
ي  ر 15قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة، املؤرخ  ى املوقع2000نوفم   https://www.unodc.org/pdf/crime: ، متوفرة ع

ر والبحر والجو املكمل التفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة   - 2 ريب املهاجرين عن طريق ال ر بروتوكول  الجريمة املنظمة ع
ي ، الوطنية  15اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة، املؤرخ 
ر ى املوقع2000نوفم   https://www.unodc.org/pdf/crime:  ، متوفر ع

ي 55 -02مرسوم رئاس رقم  - 3 راير  5، مؤرخ  ىيتضمن املصادقة بتحفظ ، 2002ف اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة  ع
ر الوطنية ي 9ش عدد . د. ج. ج. ر. ج الجريمة املنظمة ع   .2002فيفري  10، صادر 

ي ، 418-03مرسوم رئاس رقم بموجب   - 4 ر  09مؤرخ  ي 69ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2003نوفم ر  12، الصادر    .2003نوفم
ي 01- 09قـانون رقم  - 5 ي 155- 66ٔالامــــــــر رقم ، يعدل ويتمم 2009فيفري  25، مؤرخ  املتضمن ، 1966يونيو  08، املؤرخ 

ي 15ش عدد .د.ج.ج.ر.، جقانون العقوبات   .2009مارس  08، الصادر 
  .مرجع سابق.  01- 09قـانون رقم  - 6
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ــــــــــــــــــون مليكة  حجاج  -7 ـــــــــــــــــ ــــــــــــام القانـــــــــــ ـــــــــــــ ن أحكـــــــــــــ ريب املهاجرين ب ي والتشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل  ، جريمة  الدو

ي الحقوق، تخصص ــــــــــــــــــوم  –الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر  قانون جنائي،  كلية: درجة الدكتوراه العلـــــــــــ
ى، منشورات الحل الحقوقية، معن أحمد محمد الحياري ، نقال عن 108.بسكرة، ص ، الركن املادي للجريمة ، الطبعة ٔالاو

                                                                                                                       .07.، ص2010
ي بن عبد العزيز الفضال ، نقال عن املرجع نفسه -8 ي نظام مكافحة ع ر الحدود الوطنية كظرف مشدد  ، الجريمة ع

ي  ر  ى درجة املاجست الاتجار باألشخاص السعودي، دراسة تأصيلية  مقارنة، رسالة مقدمة استكماال ملتطلبات الحصول ع
  .88ص  2011معة نايف للعلوم ٔالامنية، الرياض، ، جا)العدالة الجنائية

ي -  9 ا " ، عبد الرزاق طالل جاسم السارة، عباس حكمت فرمــــــــــــــــــــــان الدركز رتبة عل ريب املهاجرين وٓالاثار امل ــــــــــــــــــة  جريمــــــــــــ
  .16.ص ،2012 ، العدد ٔالاول،مجلة العلوم القانونية والسياسية، "
  .110، 109.ض.، مرجع سابق، صمليكة  حجاج  -

ي 11 - 08قانون رقم  - 10 ــــــــــؤرخ  ا، 2008يونيو  25، مـــــــــــ ا وتنقلهم ف م  ى الجزائر وإقام ، يتعلق بشروط دخول ٔالاجانب إ
ي 36ش عدد .د.ج.ج.ر.ج   .2008يوليو  02، الصادر 

  .املرجع نفسهمن  46أنظر املادة  - 11
دون ٕالاخالل باألحكام التشريعية ٔالاخرى السارية : " ، مرجع سابق01- 09قانون رقم من  1مكرر  175تنص املادة   - 12

ى ستة ) 2(املفعول، يعاقب بالحبس من شهرين  ى  20.000أشهر  وبغرامة من ) 6(إ ن .د 60.000إ ج أو بإحدى هات
ن، كل جزائري أو أجن يغادر ٕالاقليم الو  رية أو البحرية أو العقوبت ر شرعية، أثناء اجتيازه أحد الحدود ال ط بصفة غ

الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة أو أية وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية 
ن ؤالانظمة السارية املفعول  ا  القوان   .الالزمة أو من القيام باإلجراءات ال توج

ر مراكز الحدود ر  منافذ أو أماكن غ ى كل شخص يغادر ٕالاقليم الوط ع   ."وتطبق نفس العقوبة ع
ن من العقوبات أحداها بدني   - 13 ي مصف الجنح، وقرر لها نوع ر الشرعية  وضع املشرع الجزائري بذلك فعل الهجرة غ

ريب امل ر مشددة مقارنة بجريمة  ا عقوبات غ ي، لك ريب عبد املالك صايش -: للتفصيل أنظر .هاجرينوالثاني ما ، مكافحة 
ي العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ن، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه  املهاجرين السري

ي وزو،    .259، 258.ص.، ص2014مولود معمري، ت
ريب املهاجتنص املادة الثالثة من بروتوكول  - 14 ر والبحر والجو مكافحة  ى رين عن طريق ال ر : "... ع ريب "بقصد بتعب

ن " املهاجرين ا أو من املقيم ى دولة طرف ليس ذلك الشخص من مواطن ر املشروع ألحد ٔالاشخاص إ ر الدخول غ تدب
ى منفعة مالية أو منفعة مادية أ ر مباشرة ع ا، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غ ن ف   ...".  خرى الدائم

ي 438-96مرسوم رئاس رقـــــــــــــــــــــم   -15 ر  7، مؤرخ  ، 76ش، عدد .د.ج.ج.ر.، جيتعلق بنشر نص تعديل الدستور ، 1996ديسم
ي  ر  8الصـــــــــــادر  ي 03-02قانون رقـــــم ، املعـــــــدل بموجـــــب 1996ديسم ــــــــــــــدد .د.ج.ج.ر.، ج2002أفريل  10، مؤرخ  ، 25ش، عــــــــــــ

ي  ـــــــــــــــل  14الصادر  ي 19-08وقانــــــــــــــون رقــــــــــــــــم ، 2002أفريـــــــــ ــــــــــــ63ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2008نوفمبــــــــــــــــر  15، مــؤرخ  ــــــــــــــادر ، الصـــــــــ
ر  16ي  ي 01-16وقانــــــــــــــــــــون رقـــــــــم ، 2008نوفم ي 11ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2016مارس  06، مؤرخ  مارس  07، الصادر 

2016.  
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ي 438-96مرسوم رئـــــاس رقــم من  150تنص املادة  - 16 ر  7، مــــــــؤرخ  ر، دستويتعلق بنشر نص تعديل ال، 1996ديسم

ى : " مرجع سابق ي الدستور تسمو ع ا  ا رئيس الجمهورية حسب الشروط املنصوص عل املعاهدات ال يصادق عل
  ."القانون 

ريب، أنظر - 17 ي مسألة وسائل ال   .121، 119.ص.، صاملرجع نفسه - : للتفصيل 
ر  06/2تنص املادة  - 18 ريب املهاجرين عن طريق ال ى كل : "...  والبحر والجو، مرجع سابقمن بروتوكول مكافحة  ن ع يتع

ر أخرى لتجريم ر تشريعية وتداب   :دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تداب
ي ارتكاب جرم من الجرائم املقررة وفقا للفقرة ) أ من هذه املادة، وذلك رهنا باملفاهيم ٔالاساسية لنظامها  1الشروع 

  ...". القانوني
  .128.، مرجع سابق، صجمليكة  حجا  - 19
ي مفهوم ٔالاجن أنظر - 20   .136، 131.ص.، صاملرجع نفسه: للتفصيل 
ي - 21   .10.، مرجع سابق، صعبد الرزاق طالل جاسم السارة، عباس حكمت فرمــــــــــــــــــــــان الدركز
  .190.، مرجع سابق، صمليكة  حجاج - 22
، الجزء ٔالاول، الطبعة السادسة ، ديوان املطبوعات )الجريمة(القسم العام، ، شرح قانون العقوبات عبد هللا سليمان - 23

  .250، 2005الجزائر ،  الجامعية،
ي - 24   .11.، مرجع سابق، صعبد الرزاق طالل جاسم السارة، عباس حكمت فرمــــــــــــــــــــــان الدركز
  .180.، مرجع سابق، صمليكة  حجاج - 25
  .188.ص، املرجع نفسه  - 26
ي - 27   .12.، مرجع سابق، صعبد الرزاق طالل جاسم السارة، عباس حكمت فرمــــــــــــــــــــــان الدركز
، خالد محمد الزع - : ، نقال عن190.، مرجع سابق، صمليكة  حجاج -28 شرح قانون  ،فخري عبد الرزاق الحدي

ى، دار الثقافة للن   .187.، ص2009شر والتوزيع، ٔالاردن، العقوبات، القسم العام، الطبعة ٔالاو
ى  -29 ريب املهاجرين، ولم يبلغ السلطات املختصة، وذلك ح لو كان هذا باإلضافة إ معاقبة كل من علم بارتكاب جريمة 

، وهو ما نصت عليه املادة  كل من علم بارتكاب : "  ، مرجع سابق01- 09قانون رقم من  37مكرر  303ملزما بالسر امل
، ولم يبلغ فورا السلطات املختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة  جريمة ) 1(ريب املهاجرين، ولو كان ملزما بالسر امل

ى خمس  ى  100.000سنوات وبغرامة من ) 5(إ   .دج 500.000دج إ
م  ى أقارب  سنة، ال تطبق أحكام الفقرة السابقة 13فيما عدا الجرائم ال ترتكب ضد القصر الذين ال يتجاوز س ع

  ."وحوا وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة
ائيا أو ملدة عشر  -30 راب الوط إما  ي ال ) 10(وإذا كان الجاني أجنبيا تق الجهة القضائية املختصة بمنعه من ٕالاقامة 

ر، وهو ما نصت عليه املادة  ى ٔالاك   .، مرجع سابق01-90من قانون رقم  35مكرر  303سنوات ع
ي املادة  -31 ي 156-66أمر رقم من  09تتمثل العقوبات التكميلية الواردة  ، يتضمن قانون العقوبات، 1966يونيو  8، مؤرخ 
ي 49عدد ش عدد . د. ج. ج. ر. ج ي1966جوان  11 صادر  الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق :  ، معدل ومتمم 

امة، املنع من ٕالاقامة، املصادرة الجزئية لألموال، املنع املؤقت من ممارسة مهنة أو الوطنية واملدنية والعائلية، تحديد ٕالاق
أو  استعمال بطاقات الدفع، /نشاط، إغالق للمؤسسة، ٕالاقصاء من الصفقات العمومية، الحظر من إصدار الشيكات و
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ا مع املنع من استصدار رخصة جديدة، سحب جو  از السفر، نشر أو تعليق حكم أو تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغا

  .قرار ٕالادانة
ي املادة  - 32 رام الشروط الواردة  ي ، 156-66أمر رقم مكرر من  51لكن باح يتضمن قانون ، 1966يونيو  8مؤرخ 

ي ٔالاشخاص املعنوية الخاصة دون العامة، وكذا قيام  العقوبات ي حصر املسؤولية الجزائية  ، املرجع نفسه، واملتمثلة 
ن أو شركاء ن أصلي ي إل جانب الشخص الاعتباري سواء كانوا عاهل   .  مسؤولية الشخص الطبي

ي املاد - 33 ى الشخص املعنوي والواردة  ي ، 156- 66أمر رقم من   2مكرر  18ة تتمثل العقوبات التكميلية املطبقة ع مؤرخ 
ي يتضمن قانون العقوبات، 1966يونيو  8 حل الشخص املعنوي، غلق املؤسسة أو فرع من فروعها ملدة ال : ، مرجع سابق 

تتجاوز خمس سنوات، ٕالاقصاء من الصفقات العمومية ملدة ال تتجاوز خمس سنوات، املنع من مزاولة نشاط أو عدة 
ائيا، أو ملدة ال تتجاوز خمس سنوات ر مباشر   ء الذي استعمل أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غ ، مصادرة ال

ا، نشر وتعليق حكم ٕالادانة، الوضع تحت الحراسة القضائية ملدة ال تتجاوز خمس سنوات،  ي ارتكاب الجريمة أو نتج ع
ى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته ى ممارسة النشاط الذي أدى إ   . وتنصب الحراسة ع
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راتيجيات املواجهة وآليات الحماية: ريب ٔالاشخاص نحو أوروبا ن إس   *ب

 
 )1( بوخلو مسعود

امعة ـــــــــــج كلّية الحقوق والعلوم السياسية، ،''أ'' ساعدأستاذ م )1(
ي مختــــــــالب دكتوراه، جــ، طـــــجايةــــب 06000،بجاية ار ــــــــامعة با

 .الجزائر ،نابةـــــــــع
 )2( ان بقةحس

جامعة كلّية الحقوق والعلوم السياسية، ،  ''أ'' ساعدأستاذ م )2(
 .الجزائر ،بجاية 06000،بجاية

  :امللخص
ريب ٔالاشخاص من مختلف البلدان ٕالافريقية باتجاه أقاليم الدول إن ت زايد ظاهرة 

ي ٕالاتحاد ٔالاوروبي ي أغلب ٔالاحيان  ،ٔالاطراف  ي الجرائم عالقة مباشرة ببا ذاتوال تكون 
دول املقصد و دول الانطالق كل من  قد طرحت حتمية تكثيف الجهود من ِقبل املنظمة ٔالاخرى،

ر  ،للحد من هذه الظاهرة ووضع حد لتكرار ارتكاب هذه الجريمة، من خالل مختلف التداب
ي هذا املجال رمة    .املتخذة وكذا الصكوك الدولية امل

ى  ركزت هذه ،لذلكتبعا و  ريب ٔالاشخاص نحو أوروباتحديد الدراسة ع وكذا  ،املقصود ب
ر الدولية ؤالاوروبية ، وبعدها تبيان نتشارهاال  املؤدية سبابٔالا  ااملتخذة ٕالاجراءات والتداب  .ملواجه

   :الكلمات املفتاحية
ي ر الحماية، التعاون الدو  .ريب ٔالاشخاص، الاتحاد ٔالاوروبي، إجراءات وتداب
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Smuggling of persons towards Europe: between confrontation strategies and 

protection mechanisms 
Abstract: 

In view of the increasing phenomenon of smuggling people from various 
African countries towards the territories of the States Parties of the European Union, 
which are often directly related to the other organized crimes, this prompted the 
launching countries and in cooperation with the countries of destination to intensify 
their efforts to reduce this phenomenon and to put an end to the commission of this 
crime, through various measures taken as well as international instruments concluded 
in this area. 

Therefore, this study aims to define the trafficking of people to Europe, to focus 
on the reasons for their spread, and finally to determine international and European 
measures to address it. 
Keywords:  
smuggling of persons, European Union, protection measures, international 
cooperation. 

 
Trafic de personnes vers l'Europe: entre stratégies de confrontation et 

mécanismes de protection 
Résumé: 

L’amplification du  phénomène de trafic de personnes originaires de divers pays 
africains vers les territoires des États parties de l'Union européenne, qui sont souvent 
directement liés à d'autres crimes organisés, a rendu impératif l'intensification des 
efforts déployés par les pays d'origine et de destination pour lutter contre un tel fléau  
et mettre fin à la commission de ce crime, à travers diverses mesures prises ainsi que 
les instruments internationaux conclus dans ce domaine. 

Par conséquent, cette étude vise à définir le trafic de personnes vers l'Europe, à 
mettre l’accent sur les raisons de leur propagation, et en dernier lieu à déterminer les 
mesures internationales et européennes pour y remédier. 
Mots clés: 
Trafic de personnes, Union européenne, mesures de protection et mesures, 
coopération internationale. 
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  مقدمة
ى أماكن أخرى إنما دافع ذلك يختلف من إن ظاهرة تنقل ٔالاشخاص  م إ من مكان والد
ي خضم  شخص آلخر، وحسب الحاجة ال رة و ي ٓالاونة ٔالاخ ا من وراء ذلك، وما يالحظ  يرتج

ى  ى سلوكيات البشر وع ما يشهده عاملنا املعاصر من أحداث ومستجدات متتابعة أثرت ع
م وع م مقدرا ى البحث عن مسلك يل لهم مختلف متطلبا ى سبل عيشهم، كل ذلك دفعهم إ

املعيشية، ونظرا للحالة والوضعية الاجتماعية والاقتصادية ال تعيشها مختلف بلدان العالم 
ر مختلف  ي مقابل ذلك ٔالاخبار والحقائق ال تصل ع الثالث وباألخص دول القارة ٕالافريقية، و

ا وسائط ٕالاعالم  بكون أن الضفة الشمالية للبحر املتوسط واملقابلة للضفة الغربية له تتوافر ف
ريب ٔالاشخاص، إذ هالحياة والرفاكامل متطلبات  يعتمد غالبية ، ذلك ما جعلهم محال لجريمة 

ون  ى بعض ٔالاشخاص الذين ُيَسمَّ ن ع ر الشرعي هؤالء ٔالاشخاص أو ما يسمون املهاجرين غ
ا" مهربو البشر" ى الوجهات املرغوب ف م للوصول إ ى تحقيق أمنيا م ع   .قصد مساعد

ر من املهاجرين من الشرق ٔالاوسط وإفريقيا وآسيا  2015لقد شهد عام  تنقل عدد كب
ي الاتحاد ٔالاوروبي، وكانت أسباب ذلك متباينة إما أمنية أو  ى أقاليم الدول ٔالاطراف  ودخولهم إ

رها، ووفقا  وأاقتصادية  ر من " ٔالاوروبول "ملصادر من غ ر  90فإن أك باملائة من املهاجرين غ
ي عام  ن البالغ عددهم  ي مليون شخص تم تسهيل  2015الشرعي م ٔالام  انتقالهمحوا من بلدا

ن املختلفة، وذلك مقابل مبالغ مالية  ي ذلك بخدمات شبكات املهرب ن  نحو دول ٕالاتحاد مستعين
امعينة أو أية شروط أخرى    .يتم الاتفاق عل

ي أغلب ٔالاحيان لصيقة ولها عالقة  ريب ٔالاشخاص وال تكون  ايد ظاهرة  نظرا ل
ي الجرائم املنظمة ٔالاخرى، فإن ذلك ما دفع بدول الانطالق وبالتعاون مع دول  مباشرة ببا
 املقصد بتكثيف جهودها للحد من هذه الظاهرة ووضع حد لتكرار ارتكاب هذه الجريمة، من
ي هذا املجال، ولذلك فإن موضوع  رمة  ر املتخذة وكذا الصكوك الدولية امل خالل مختلف التداب

ريب ٔالاشخاص نحو أوروبا وما ما املقصود ب :التالية ٕالاشكالية  طرح املداخلة يستلزم مناهذه 
ي ي أسباب انتشارها ا وما  ر الدولية ؤالاوروبية ملواجه ا جابةولإل  ؟،ٕالاجراءات والتداب  عل

ي مبحث أول، وكذا تبيان الطرق  :التالية للنقاط سنتعرض ريب ٔالاشخاص  مفهوم ظاهرة 
ي مبحث  م وأسعارها  ى وجه ن إ ريب إليصال ٔالاشخاص املهرب واملعابر ال تسلكها شبكات ال
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ى  ثان، ي مبحمع تسليط الضوء ع ريب ٔالاشخاص  ث املعالجة الدولية ؤالاوروبية لجريمة 
  .ثالث

  
ريب ٔالاشخاص نحو أوروبا : املبحث ٔالاول    مفهوم ظاهرة 

ر الشرعية، فه لصيقة  ريب ٔالاشخاص من الظواهر اللصيقة بالهجرة غ ر ظاهرة  تعت
ى العنصر البشري، وللهجرة  ي أساسها ع ي تعتمد  ا قديمة قدم املجتمعات املختلفة، و ا كو

ر م ي بناء الكث ي بصفة عامة الفضل  ي املا والحاضر، لذلك سنحاول  ن الدول واملجتمعات 
ى مختلف  ريب ٔالاشخاص، وبعدها سنتطرق إ ى مفهوم ظاهرة  هذا املبحث إلقاء الضوء ع

ي ى خوض غمارها، وذلك فيما ي   : ٔالاسباب ال تدفع باألشخاص إ
  

ريب ٔالاشخاص: املطلب ٔالاول    تعريف جريمة 
ريب املهاجرين بموجب املادة لقد عرف املشرع الجزائري ج مكرر من القانون  303ريمة 

ي  01- 09رقم  ى 2009فيفري  25املؤرخ  : املعدل واملتمم لقانون العقوبات، وال تنص ع
راب الوط لشخص أو عدة أشخاص من أجل ( ر املشروع من ال ر الخروج غ القيام بتدب

ى منفعة م ر مباشرة ع ، وما يالحظ )1()الية أو أي منفعة أخرى الحصول بصورة مباشرة أو غ
ر والبحر أحكام هو أن هذا التعريف مأخوذ من  ريب املهاجرين عن طريق ال بروتوكول مكافحة 

ر الوطنية،  ل التفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع اعتمد وعرض الذي والجو، املكّمِ
ي الدورة  25عية العامة لألمم املتحدة للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجم

ي  ر  15الخامسة والخمسون املؤرخ  ى2000نوفم روتوكول : "، وال نصت ع   :ألغراض هذا ال
ر ) أ- ى دولة طرف " ريب املهاجرين"ُيقصد بتعب ر املشروع لشخص ما إ ر الدخول غ تدب

ا،  ن ف ن الدائم وذلك من أجل الحصول، ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من املقيم
ى منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى  ر مباشرة، ع   ...".؛بصورة مباشرة أو غ

ى أن    ي ٕالاشارة هنا إ روتوكول املذكور سابقا وكذا ينب التسمية املعتمدة ضمن أحكام ال
ر دقيقة، ومرد ذلك هو استخدام مصطلح املهاجر الذي يراد م نه ي قانون العقوبات الجزائري غ

ي املكان املهاجر إليه، ومفاد ذلك أن صفة املهاجر ال يمكن أن تطلق  املغادر ملوطنه بنية البقاء 
ي إقليم املقصد ى الشخص الذي يقوم باالنتقال بنية الاستقرار  ، وهو ٔالامر الذي ينفي )2(سوى ع
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ر املصحوب بنية الاستقرار،  كالسفر لقضاء ال ى البقاء املؤقت غ ي بلد تلك الصفة ع عطلة 
رة تربص دراسية، أو للعالج ي فإن املصطلح املؤدي للمع ....أجن مثال، أو لقضاء ف إلخ، وبالتا

ريب ٔالاشخاص كتسمية لهذه الجريمة   .ي هذا السياق هو 
ى عملية  ه ع ا ترك ي بعض ٔالاخطاء، وم ما يالحظ كذلك هو وقوع املشرع الجزائري 

ر املشروع من إ قليم الدولة وإغفاله لعملية الدخول إليه، ومثال ذلك قيام املهرب الخروج غ
ريبا حسب ما جاء  ر  ر الحدود الوطنية فإن ذلك ال يعت ر مشروعة ع بإدخال شخص بصفة غ
ن  ر صائب يتع ي نص املادة املذكورة آنفا، وال يتحقق بموجبه السلوك ٕالاجرامي وهو أمر غ

ر ري، تدراكه من طرف املشرع الجزائاس ر للدخول أو الخروج غ من خالل معاقبته ألي تدب
ى جانب ذلك فإنه كان من املنطقي والبديه أن يحصر املشرع  ر الحدود الوطنية، إ املشروع ع
ي  مصطلح الشخص املخاطب بأحكام املادة ضمن معناه الضيق واملقصود منه الشخص الطبي

 . أي الفرد
روتوكول السابق الذكر من جانب آخر فإنه يستشف بأن التعر  يف املتب ضمن أحكام ال

ى إقليم دولة طرف دون  ر املشروع إ ر للدخول غ ريب املهاجرين من خالل التدب ى مسألة  ركز ع
ر مشروعة، ولو كان املهرب  ا بصفة غ الخروج منه، وذلك فيما يتعلق بأي عمل مدبر للخروج م

ر من جنسية تلك الدولة أو أنه متمتع بإقام ا وقام بتسهيل انتقال شخص ما ع ة دائمة ف
  . )3(الحدود وإيصاله لدولة املقصد

ر املشروع لشخص  ر الدخول غ ا تدب ى أ ريب ٔالاشخاص ع ويعرف بعض الفقه جريمة 
ا من أجل الحصول بطريقة مباشرة  ن ف ن الدائم ى دولة ليس موطنا له أو ال يعد من املقيم ما إ

ر مباشرة ع  .ى منفعة مالية أو منفعة أخرى أو غ
ريب ٔالاشخاص تتحقق بإبرام شخص ما اتفاًقا مع مهرب ما طواعية منه،  إن جريمة 
ر الحدود الدولية، وغالًبا ما تتضمن  ر مشروعة، ويتم نقله ع قصد دخول بلد أجن بصورة غ

ي  ر حدود بلد ما، و ريب ٔالاشخاص شراء الوثائق املزورة والنقل ع بعض ٔالاحيان تشمل عملية 
ى نقلهم م ع ي بلد املقصد مع موافق م مرة واحدة    .تلك العملية نقل ٔالاشخاص وإيوا
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ريب ٔالاشخاص نحو أوروباأسباب ودوافع : املطلب الثاني   جريمة 
ى أقاليم  ي من دولته إ ر الشر تتمحور أساسا ٔالاسباب ال تدفع ٔالاشخاص للتنقل غ

  :يالدول ٔالاخرى فيما ي
  

  الدوافع الاجتماعية : الفرع ٔالاول 
ي الدول  ي  رة الناجمة عن الانفجار الديمغرا ن النتائج الخط ر مشكلة البطالة من ب تعت
ن  م العلمية واملهنية وح الحاصل ٕالافريقية، إذ أن هذه املشكلة تمس ٔالافراد باختالف مستويا

ن أن سوق العمل املح ي ح ى الشهادات العليا،  ر قادر ع ريب ٔالاشخاص غ ي الدول محل  ي 
ا  ن طلبات العمل، مما يجعل هؤالء ٔالافراد يسلكون طرقا أخرى للتنقل للخارج للعمل ف ى تأم ع
م،  م حسب الاتفاق القائم بي ى وجه من خالل اتصالهم بجماعات مهربي ٔالاشخاص إليصالهم إ

ا ى الرغم من ظروف العمل الصعبة ف   . )4(ع
ا الفقر إن ف   ي حل بعض املشكالت الاجتماعية خاصة م شل دول العالم الثالث 

ي  والبطالة واملجاعة ومختلف ٔالامراض، وكذا ما تصوره وسائل ٕالاعالم املختلفة من تطور 
ا دول أوروبا، وأيضا مظاهر النجاح  ي أقاليم الدول الغربية وخاصة م مختلف املجاالت 

ي من تملك السيارات ى بلده، كل ذلك  الاجتما رزها املهاجر عند عودته إ وشراء العقارات ال ي
ي تشكيل قناعة لدى مواط وأفراد  عبارة عن أسباب وعوامل تساهم من قريب أو من بعيد 
ى  ى الخارج وباألخص إ م من التنقل إ ى البحث عن وسيلة تمك الدول ٕالافريقية وتشجعهم ع

مدول الاتحاد ٔالاوروبي لتحقيق طم ريب الحاصلة )5(وحا ، وهو ما يتحقق من خالل عمليات ال
ن عن طريق ما يسم بقوارب  ي غالبية ٔالاحيان ٕالاخفاق وغرق ٔالاشخاص املهرب وال يكون مآلها 

ي عرض البحر، وذلك لعدم تحمل تلك القوارب لألعداد الهائلة من ٔالاشخاص ونظرا   املوت 
ن دولة الانطالق و  ن دولة املقصد واملحفوفة بعدة مخاطرلطول املسافة ب   .ب

  
  الدوافع الديموغرافية : الفرع الثاني
ى  تعد ي نمو السكان من أهم ٔالاسباب الدافعة لتنقل ٔالاشخاص إ الزيادة املتسارعة 

ذه  ن الدول املعروفة  ر شرعية، ومن ب الخارج وبأي طريقة كانت سواء بصورة شرعية أو غ
ي الخاصية دولة مصر، إذ أ ي مقابل ذلك تعاني من نقص  ي تنامي مستمر و ا السكانية  ن كثاف
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ر املتناسب مع املوارد  املوارد الطبيعية والاقتصادية، ولذلك فإن تزايد عدد السكان غ
ر حائال وعائقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يؤثر سلبا  الاقتصادية املتاحة لهم، يعت

ر فرص ضعاف قدرة الدولي إ ى توف لعمل ملختلف فئات أفرادها وباألخص فئة الشباب، اة ع
م املختلفة، من خالل  ي حلول أخرى قصد تلبية حاجيا ر  مما يفسح املجال أمامهم للتفك
ا الدول  ى الدول املجاورة وخاصة م ريب قصد تسهيل عملية السفر إ اتصالهم بشبكات ال

  .ٔالاوروبية
ي ولعل أهم العوامل ال ى الخارج ما ي ى الهروب والتنقل إ   : تدفع ٔالاشخاص إ

ي تلك  - رة متسارعة، نتيجة تحسن الخدمات الصحية  ي الدول ٔالام وبوت تزايد عدد السكان 
ي مناصب الشغل والعمل املتاحة  ن هناك ثبات  ي ح ا،  الدول مع انخفاض معدالت الوفيات ف

م ا لطال العمل وخاصة م ى الخارج  وعدم كفاي ى التنقل إ م إ فئة الشباب، مما يدفع غالبي
ر شرعية   . سواء بطريقة شرعية أو غ

ى  - ى انخفاض مستوى ٔالاجور، ٔالامر الذي انعكس سلبا ع زيادة طال مناصب العمل أدى إ
ى مسايرة  ي انخفاض ٔالاجور وعدم قدرة العمال ع ى انخفاضها، وهو ما أثر  ٕالانتاجية مما أدى إ

ي ظل ارتفاع ٔالاسعارا ي تلبية مختلف الحاجيات املعيشية    . لزيادة املستمرة 
ي دول املقصد أحسن  - ريب مفادها أن الظروف املعيشية  وصول معلومات لألشخاص محل ال

ى البحث  م إ ر من دولهم وخاصة ما يتعلق بمسألة ارتفاع ٔالاجور، ٔالامر الذي يدفع العديد م بكث
ى تلك الدول ومهما كان الثمنعن أي وسيلة تو    . صلهم إ

ي دول املقصد من مسكن ومختلف وسائل الانتقال  - توافر مختلف متطلبات الحياة واملعيشة 
  .)6(واملعيشة ٔالاخرى 

  
  الدوافع الاقتصادية  :الثالث الفرع

ى التواصل  ر حياة آمنة يعد من أهم وأبرز الدوافع ال تجعل ٔالاشخاص يسعون إ إن توف
ى الخارج، للبحث عن  مع م إ ري ريب، والتفاوض معها قصد تسهيل عملية تنقلهم و شبكات ال

فرص للعمل لكسب الرزق، وللوضع الاقتصادي لدول املصدر عالقة مباشرة مع الوضع 
ا، إذ أن معدل النمو السكاني يرتفع بصورة مواكبة لنمو الدخل القومي، وهو ما  ي ف الديموغرا

ى عجز  ي انخفاض مستوى  يؤدي إ ايدة أعدادهم، وبالتا ا امل الدولة عن الوفاء بمتطلبات سكا
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م فئة الشباب أمام إلزامية البحث عن عمل  رين من السكان وخاصة م املعيشة مما يجعل الكث
ي دول أخرى    .)7(أفضل 

ا د ي ربوع دول العالم الثالث، وخاصة م ى التنمية والديمقراطية  ول منطقة إن الافتقار إ
الشرق ٔالاوسط وشمال إفريقيا، وكذلك بلدان إفريقيا وجنوب الصحراء، وكذا اتسام بعض 
ا بالشمولية والدكتاتورية، وغياب لصور الديموقراطية، وكذا اتساع ظاهرة  أنظمة الحكم ف
رام حقوق ٕالانسان، كل ذلك عبارة عن عوامل تؤسس  اك الحقوق السياسية وعدم اح ان

ي النعدام الا  ى جانب ذلك فإن بعض البلدان  ستقرار السياس وتنامي العنف والتطرف، إ
، )8(ٔالاقاليم والدول املذكورة آنفا تعاني من الفساد باختالف مستوياته الاقتصادية والسياسية

ي فإن  ي وقتنا الحا من سكان منطقة الشرق ٔالاوسط وشمال % 23وحسب تقدير ٔالامم املتحدة 
ي اليوم إفريقيا يعيشون ع ى تب عملية تنقل )9(ى أقل من دوالرين  ي عوامل تؤدي إ ، و

ي دولهم،  ا قصد تحقيق وتلبية النقائص املوجودة  ى خارج الدولة أو ح التوافد إل ٔالاشخاص إ
ا جراء تلك العملية ا وثرا ى تنام م ع ري   .مما يساعد شبكات 

  
  الدوافع السياسية : الفرع الرابع
رة من اضطرابات وصراعات مسلحة  إن ما ي ٓالاونة ٔالاخ تشهده منطقة الشرق ٔالاوسط 

رها وعدم استقرار ٔالاوضاع  ا العراق، وسوريا، وليبيا، واليمن وغ داخل بعض البلدان العربية وم
ى أقاليم الدول املجاورة  ى تنقل العديد من مواط تلك الدول إ ي تلك الدول، أدى إ السياسية 

ا، ولكن  وأصبحوا ن ف ن، ما ًا نظر الجئ ا هؤالء الالجئ لألوضاع ٕالانسانية املزرية ال يعاني م
م  ر أمانا وتتوفر ٔالامر أدى  ي أك ى أقاليم الدول ٔالاوروبية ال  ى البحث عن طرق لتنقلهم إ إ

ريب ٔالاشخاص الذ ا مختلف مرافق املعيشة والرفاه، ذلك ما يجعلهم ضحايا لشبكات  ين ف
ا لهم ى العروض الذي يقدمو م ع   .)10(يساومو

ي للدول لها عالقة    ى املستوى الداخ ى جانب ذلك فهناك عدة عوامل سياسية ع هذا وإ
ي بعض  ا عدم الاستقرار السياس  م، وم ري ى سلوك وسائل  مباشرة بإقدام هؤالء ٔالافراد ع

ر عن ٓالاراء وحرية الفكر ، إذ أن أدنى الحقوق والحريا)11(البلدان النامية ت العامة من حرية التعب
ى مغادرة بالدهم  ن إ تكاد منعدمة، ٔالامر الذي يدفع العديد من الكفاءات العلمية وكذا املثقف
بأية وسيلة ومهما كان الثمن، وما تجدر ٕالاشارة إليه هو أن الاضطرابات السياسية وعدم 
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ي دول العالم الثالث ل ي  ى ٔالاوضاع الاقتصادية للبالدالاستقرار الداخ ، )12(ه انعكاسات سلبية ع
ي إنتاجية مختلف الهياكل الصناعية وبالتبعية زيادة أوضاع املجتمع  راجع  ى ال وهو ما يؤدي إ
ى  سوءًا، ٔالامر الذي يدفع ٔالافراد إليجاد وسائل للتنقل والفرار من دولهم نحو دول املقصد سواء إ

  .)13(أوروبا الغربية أو أمريكا
  

ريب : املبحث الثاني ريب ٔالاشخاص نحو أوروبا ومصاريف عمليات ال   أبرز معابر شبكات 
ا    ريب، إذ أ ريب ٔالاشخاص من أخطر العمليات ال تباشرها شبكات ال ر عملية  تعت

ريب عدة طرق  ي سبيل تحقيق ذلك تسلك جماعات أو شبكات ال عملية محفوفة باملخاطر، و
ن أو منافذ قص رم ب ى أساس الاتفاق امل ى وجهات محددة مسبقا، وع ن إ د نقل ٔالاشخاص املهرب

ي  ركز تلك املسالك سواء  ر الشرعية، وت ريب أو الهجرة غ ن ٔالاشخاص محل ال ن وب املهرب
ا  ي غالب ٔالاحيان تلك املسالك متحكم ف ي شرق حوض املتوسط، وتكون  الشمال ٕالافريقي أو 

ريب(ن، ويتم تحديد مقابل حقوق الرحالت من قبل املهرب من طرف شبكات ) أو أتعاب رحالت ال
ي ٓالاتي ريب، ولذلك سنتطرق لهذه العناصر  ريب باالتفاق مع ٔالاشخاص محل ال   : ال

  
ريب ٔالاشخاص: املطلب ٔالاول    مسالك شبكات 

ا الهرو    ى بعض سكا ب من ظروفها إن املهرب يمكن أن يكون من سكان الدولة ال يس
ريب حاملون لجنسيات مختلفة،  املعيشية املتدنية، مثلما يمكن أن يكون أفراد شبكات ال
رها، وهم يتواجدون عند الحدود  ركية وغ رية، والليبية واملصرية وال كاألفغانية أو العراقية، والاري

ى الدول ٔالاخرى، ويمكن أن تض ي نقاط العبور إ ن الدول وخاصة  ن الفاصلة ب م شبكات املهرب
ريب،  ا البسيطة قادة الشبكات الذين ينسقون نشاط الشبكة ومسالك ومنافذ ال ي تشكيل
م الشخصية، وأفراد آخرين  ى العمل داخليا من خالل اتصاال ن يشرفون ع وأفراد منظم

ى الخارج، وقد أصبحت عملي ي نقلهم إ ن  ي البحث عن الراغب ن  ن يساعدون املنظم ات مسهل
ي املا   .)14(ريب ٔالاشخاص منظمة تنظيًما دقيقا مقارنة مع ما كان 

ا الجزائر،    ر دول الشـــمال ٕالافريقي وخاصة م ريب ٔالاشخاص طرق تع تسلك شبكات 
املغـــرب، تونس، ليبيـــا، موريتانيا ومصــر، وذلك باتجاه الضفة الشمالية للمتوسط أي إيصالهم 

ى أقرب شواطئ الدو  م من إ ريب تبدأ رحل ل الجنوبية للقارة ٔالاوروبية، فاألشخاص محل ال
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ي الجزائر وكذا نفس  ي ليبيا أو مصر أو  ى غاية شواطئ البحر املتوسط سواء  مناطق بعيدة إ
ي أقاليم الدول محل العبور وكذا الانطالق  ٔالامر يقال بالنسبة للمغرب، ويضطرون لإلقامة 

رات طويلة يمكن أن ت تجاوز الشهر، وعند انطالق الرحلة باملراكب املطاطية والقوارب لف
رهم الغرق للحمولة  ى بلد املقصد، مثلما يمكن أن يكون مص الخشبية يمكن لهم الوصول إ

ريب )15(الزائدة أو لقدم وهشاشة تلك املراكب ، ومن جانب آخر هناك مسلك آخر يتم نقل و
ا  ٔالاشخاص من خالله وهو دخول إقليم دولة ر نقطة منطقة عبور إذ يتجمع ف لبنان، ال تعت

ا من  ي منطقة شرق حوض البحر املتوسط، والوافدين إل ن  ر الشرعي جميع املهاجرين غ
ى جانب ذلك تعد تركيا  مختلف البلدان العربية وٕالافريقية كاألردن ولبنان ومصر والسودان، إ

ي هذا املسلك   .)16(ي ٔالاخرى منطقة عبور 

 
    

ر املمرات املائية من الجزائر نحو أوروبا   .)17(خريطة توضح حركة قوارب املهاجرين ع
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ي عام  م 2015استنادا للتقرير الصادر عن اليوروبول  ، فإن غالبية ٔالاشخاص املشتبه ف
ى سبيل املثال ال  ريب البشر هم من جنسيات الدول التالية واملذكورة ع م من شبكات  بكو

ي رها، كما تضمن التقرير تحديد لعدد ب: الحصر و لغاريا ومصر واملجر وكوسوفو وباكستان وغ
ن خارج أقاليم دول الاتحاد ٔالاوروبي،  - حسب ما ورد فيه-من املناطق الساخنة  رز نشاط املهرب ت

ى كون  ي مدن شمال إفريقيا مثل الجزائر وبنغازي والقاهرة، وقد أشار التقرير إ وال تتمثل 
ريب ٔالاشخاص، وقد تم رصد نشاط مدينة إز  ر أبرز أماكن نشاط شبكات  ي تركيا تعت ر  م

ما من سوريا ال ال زالت تعاني من ويالت الحرب  روت وعمان، نظرا لقر ي ب ن كذلك  املهرب
ى جانب ذلك  ر النظامية، إ ن القوات النظامية ومختلف الجماعات العسكرية غ ا ب الدائرة ف

ي عدة مدن أوروبية أهمها أشار التقرير  ى وجود نشاط ملهربي ٔالاشخاص داخل أوروبا وذلك  إ
ن     .)18(باريس وروما وبرل

ر موقع  وبعد سلسلة من املقابالت ال أجريت مع  ” مدى مصر“ي تقرير منشور ع
ى أن شارع جمال عبد الناصر يعد  ى تأكيدهم ع ن، فإنه خلص إ ن السوري عشرات الالجئ

ى أوسلو، ومن أسمرة محطة من أ ى ميونيخ، ومن الخرطوم إ م من حمص إ هم محطات رحال
ى ستوكهولم   .)19(إ

ي  ن، ويكون ذلك من خالل تجميعهم  م الالجئ ريب ٔالاشخاص وخاصة م تتعدد طرق 
صناديق السيارات، أو وضعهم داخل حجرات سرية، أو داخل الشاحنات والحافالت، وبعدها 

ر طرق ال ر الطرق البحريةينقلون ع   .)20(ريب بًرا، أو ع
الكة عادة ما تكون و يقوم املهرب ن زوارق مطاطة م ى م ن بنقل ٔالاشخاص املهاجرين ع

ن املوت وتنتشل  ر هؤالء ٔالاشخاص املهرب ي غالبية ٔالاحيان يكون مص مزودة بقدر من الوقود، و
ر الت م فيما بعد من طرف سفن إنقاذ أوروبية، وتش ي أغلب جث ى غرق حوا قديرات ٔالاممية إ

ي  2017شخص مهاجر منذ بداية عام 600 ألف شخص من قوارب أمام  23، كما تم إنقاذ حوا
  . )21(سواحل ليبيا
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ريب ٔالاشخاص ن املسالك الرئيسية ل ن بخاصة( صورة تب ر البحر وفقا ) الالجئ نحو أوروبا ع

  .09/03/2016بتاريخ  UNHCRملصدر 
عاله تعدد طرق الدخول وكذا نقاط املرور الرئيسية ال من خاللها يتم تعكس الخريطة أ

ي الخريطة فإن أهم الدول ال يتم من  ريب ٔالاشخاص نحو أوروبا، وحسب ما هو مدون 
ي تركيا ومصر وليبيا وتونس واملغرب ريب ٔالاشخاص تتمثل    .)22(خاللها 

من أصل % 90وروبي للشرطة فإن ووفًقا ملعلومات موثوقة مقدمة من طرف املكتب ٔالا 
ي قطع مسافات  1.1 ن الذين ساعدوهم  م باملهرب ئ وصلوا أرا أوروبا باستعان مليون ال

ر تركيا من أنشط  رة لألشخاص املهاجرين، وتعت ى بلد املقصد أي املحطة ٔالاخ طويلة للوصول إ
ي، وذلك من خالل الرحالت ا ي الوقت الحا » إيجه«لخطرة لعبور بحر وأخصب مناطق العبور 

  .بالقوارب باتجاه اليونان
ر تركيا، ولعل أقدمها  ر من ذلك فإنه توجد عدة مسالك لنقل ٔالاشخاص ع بل وأك
ريب  ر والية وان الحدودية مع إيران، ولذلك فإن عمليات ال املسلك املمتد من شرق تركيا ع

ن ؤالافغان تتوالها شبكات مكّونة أساسا من أكراد، وال تقوم بنق ل املهاجرين ٕالايراني
ى  رًا ع ر الحدود س ن شخصًا ع ى ثالث ي شكل مجموعات مكونة من عشرين إ ن  والباكستاني
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ى  ريب ع م باألحصنة أو ح حمل هؤالء ٔالاشخاص محل ال ٔالاقدام، أو من خالل استعان
ي ذلك مدد زمنية طويلة ال تقل عن ثالث  ن، ويقطعون    .)23(ساعاتظهور املهّرب

ريب ٔالاشخاص نحو أوروبا، إذ أكدت    ي  رص إحدى الخطوط املعتمدة  ر جزيرة ق تعت
رص ميل“صحيفة  ى الجزيرة، سواء ” ق ن معظمهم سوريون إ رصية وصول عشرات الالجئ الق

ن شطري  باالستعانة بقوارب بحرية من تركيا، أو باستعمال شاحنات لنقل هؤالء ٔالاشخاص ب
رص اليونا ركيةق   .)24(نية وال

ا ظهرت بحلة    ي الجهة الغربية للمتوسط، فإ ريب املتبناة  أما وبالنسبة لعمليات ال
ى  ي رحلة سريعة ع ريب ٔالاشخاص طريقة جديدة تتمثل  جديدة، وذلك من خالل تب شبكات 

ن  ي" جيت سكي"م ر باململكة املغربية نحو شاطئ مدينة طريفة  ي القصر الصغ  من ضوا
ي هذا السياق كشفت جريدة الباييس مسألة اعتماد  15اسبانيا مستغرقة  دقيقة فقط، و

ريب ٔالاشخاص، إذ يتم نقل الشخص  ي عالم  ريب ٔالاشخاص لهذه التقنية الجديدة  شبكات 
ي مضيق جبل طارق اتجاه ضفته الشمالية  املهاجر من شمال املغرب وبالضبط من نقطة 

ر باململكة املغربية وغالبا ما تكون مدينة  ن القصر الصغ ا وب طريفة الاسبانية لقرب املسافة بي
رتديه أثناء الرحلة قصد تمويه  15ال ال تتجاوز  ريب لباس ل كلم، ويمنح للشخص محل ال

السلطات وعدم لفت انتباه الحرس املدني، وعادة ما يجد الشخص املهرب سيارة بانتظاره لنقله 
ى أقرب مدينة إس   .)25(بانيةإ

  
ريب ٔالاشخاص نحو أوروبا: املطلب الثاني   أتعاب ومصاريف مهمة 

ريب ٔالاشخاص مقابل مبالغ مالية معينة  ن إنما يقومون بعمليات  من البديه أن املهرب
ي فإن ٔالاشخاص املهاجرين  ن لقاء نقلهم وليس مجانا، وبالتا رة للمهرب يدفعون مبالغ مالية كب

م ى خارج بلدا   .إ
ي سوريا  ، فإن الحرب الدائرة  ن السوري والفلسطي ى ما يعانيه أفراد الشعب بالنظر إ
ي أقاليم  ن  شردت عشرات بل مئات ٓالاالف من ٔالاطفال والنساء والرجال الذين أصبحوا الجئ

ا ليبيا، ففي سنة  ى إيصالهم  2014الدول املجاورة ومن بي ن ع ن مع املهرب اتفق غالبية الالجئ
م مبلًغا ال يقل عن إ ن، ولكن وبعد  500ى سواحل إيطاليا، بعد أن دفع كل واحد م دوالر للمهرب

ا  ى مت انطالق املركبة البحرية من منطقة زوارة الليبية باتجاه سواحل إيطاليا وال كان ع
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ن، وبعد وصول املركبة  ن الفلسطيني ن والالجئ بالقرب عشرات ٔالاطفال والنساء والرجال السوري
م، من قبل جماعات  ئ ٔالاشخاص املهاجرين بإطالق الرصاص عل من السواحل ٕالايطالية فو
ي البحر، وقد هرب من نجا  م، وغرق البعض ٓالاخر  ي ليبيا، فأصيب البعض م ريب البشر 

م نحو مالطا أو صقلية  ).26(م
ر الشرعي ساليتنشرت صحيفة  ة نحو أوروبا، أين الفرنسية تقريرا حول ظاهرة الهجرة غ

ا مع أفراد  ريب املحفوفة باملخاطر، كما تضمن مقاطع ملحادثات أجر تطرقت فيه لرحالت ال
ن ليبيا وإي ى أن تنظيم رحلة سرية ب ريب ٔالاشخاص، وقد أشار التقرير إ طاليا أصبح عصابات 

ر شبكات التواصل من املسائل العادية،  ن ع ر مسبوق ي، وهو ما يتم بسهولة وعلنية غ الاجتما
ي  ريب ٔالاشخاص لفهمها، والس ي ظاهرة  دفع وسائل ٕالاعالم العاملية والدول ٔالاوروبية للبحث 
ي  ريب، كما أوردت الصحيفة بأنه وقعت كارثة إنسانية  للتصدي للشبكات املنظمة لقوارب ال

ن  ى متنه أشخ2015أفريل  19و 18الليلة الفاصلة ب اص مهاجرين من ، حينما تعرض قارب ع
ر من  ى إثره أك ي ع   .)27(شخص 900ليبيا للغرق بالقرب من سواحل إيطاليا، وتو

راوح و رحلة الواحدة ال ينظمها املهربإن تكلفة ال ا ن ليست ثابتة وإنما ت حسب قيم
ا، وبحسب بعد املسافة، إذ يتم دفع مبلغ  ى  500املنطقة ال يريد الشخص الذهاب إل  600إ

ى الخارج، ويكون ذلك ابتداء من  دوالر  م إ ري ريب البشر لقاء  ر للفرد الواحد لشبكات  أو أك
ى ثالثة  ي بعض ٔالاحيان تصل كلفة الرحلة إ ليبيا والعراق وسوريا، وكذا بعض دول إفريقيا، و

ى دولة املقصد، وقد ا إ ى إيطاليا، وم تصل  آالف يورو، حينما يقطع البحر املتوسط من ليبيا إ
ى  ى اليونان، ثم مقدونيا  3500الكلفة إ يورو بالنسبة للشخص الذي يريد العبور من تركيا إ

ائية ى الوجهة ال   .فصربيا، ومن ثم املجر؛ ليصل بعدها إ
ربول "قدمت كل من الشرطة الدولية    تقريرا ورد فيه " ٔالاوروبول "، والشرطة ٔالاوروبية "ٕالان

ى أو  ، من 2015روبا، جمعت ما يقارب ستة مليارات دوالر خالل عام أن شبكات مهربي البشر إ
ى أقاليم دول الاتحاد ٔالاوروبي، وأن  ي مليون شخص مهاجر إ ي دخول حوا م  خالل مساهم

ى ستة آالف أورو للشخص الواحد ن ثالثة إ   .)28(معظمهم قام بدفع ما ب
ا شواطئ ع ا من الدول ٔالاخرى ال لد ر مصر كمثيال ي بذلك تعت ى البحر املتوسط، و

ريب ٔالاشخاص، تعد البوابة الخلفية ألوروبا، وبمثابة سوق حقيقية لال  رزاق من تجارة  إذ س
ن  ى أوروبا ما ب ي املركب املتجه من مصر إ دوالر، وبالنسبة  3,000و 1,500يقدر سعر املقعد 
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م،  ي حالة اصطحاب الشخص لألطفال فغالبًا ما يسمح لهم بالسفر مجانًا بجانب عائال و
ى مقعد مجاني   .)29(لبعض أصدقائه أو ح أقربائه فإنه سيمنح له تخفيض، وقد يحصل ع

ى كامل شريط حدودها،   ريب داخل ليبيا وكذا ع ما يالحظ من خالل انتشار جماعات ال
ريب وال تدر ع رها وتنظمها عدة شبكات لل ريب ٔالاشخاص ال تس ا هو عائدات تجارة  ل

ا  ا تبعد ع ن ليبيا والشواطئ ٕالايطالية نجد أ ن الدوالرات سنوًيا، وبحساب املسافة ب بمالي
ي  ا إذ أصبحت هناك  290بحوا ي مضاعفة عمليا ريب ٔالاشخاص  ر، مما شجع شبكات  كيلوم

ا باتجاه السواحل ٕالايطالية لياًل وبشكل شبه يومي متحدين بذلك مخاط ر قوارب تنظم رحال
راوح رة لقاء كل رحلة، وال ت ي مقابل ذلك يتلقى املهربون مبالغ مالية معت ما  البحر املختلفة، و

ن  ام الشخص املهاجر املهرب بجملة من الشروط  1100و 650ب دوالر عن كل شخص، مع ال
ر من ٔالامتعة والطعام والشراب، درءا لغرق املراكب وا ا عدم السماح  لهم بحمل الكث لقوارب وم

رئة، ويقعون فيما بعد ضحايا لها   .امله
  

ريب ٔالاشخاص: املبحث الثالث  -آليات املنع والردع - املعالجة الدولية ؤالاوروبية لجريمة 
ا الدول، ونتيجة لآلثار    ريب ٔالاشخاص تعد من أخطر الظواهر ال تعاني م إن ظاهرة 

ا، د ا واقتصاديا ى أم الل تجمعها ملحاولة فع بالدول منفردة أو من خالسلبية ال تخلفها ع
، وإبرام اتفاقيات دولية قصد الحد من تكرار وضع حد لها، ذلك من خالل سن تشريعات داخلية

ى مختلف  ريب ٔالاشخاص، ولذلك سنحاول تسليط الضوء ع رتبة جراء  النتائج الوخيمة امل
ريب ٔالاشخاص، وبعده ى ٓالاليات املتبناة من قبل الصكوك الدولية املنظمة لجريمة  ا نتطرق إ

ي ر قانوني، وذلك فيما ي   :الدول ٔالاوروبية قصد الحد من تدفق ٔالاشخاص نحوها بشكل غ
  

ريب ٔالاشخاص: املطلب ٔالاول    معالجة النصوص الدولية ملكافحـة 
ي مختلف    ا  ريب ٔالاشخاص، وبنتائجها السلبية عل لقد استشعرت الدول خطورة 
ى حدودها وسن املجاالت ا ع ى وضع إجراءات محددة قصد تشديد رقاب ، ٔالامر الذي دفعها إ

ى جانب انضمامها  ريب ٔالاشخاص، إ تشريعات متضمنة لعقوبات مختلفة متعلقة بجريمة 
ر الشرعية وح  ى الهجرة غ ريب ٔالاشخاص وكذا فرض عقوبات ع ملعاهدات دولية مجرمة ل

ن تلك  م، ومن ب   :الصكوكالاتجار 
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  :اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة: أوال
ن الدول قصد منع الجريمة  ى تعزيز التعاون ب ي ٔالاساس إ دف  إن هذه الاتفاقية 

ا، وتتضمن هذه الاتفاقية  ر مكافح ي 29املنظمة، وتفعيل تداب ا ما ي   :مادة أهم مضامي
ي عصابات إجرامية م - ر ينظمة وغستجريم املشاركة  ل عائدات الجرائم والفساد وعرقلة س

 .العدالة
ر مكافحة غس - ل ٔالاموال ومكافحة الفساد وتحديد مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن يتداب

ي مثل هذه الجرائم  .املشاركة 
 .املالحقة واملقاضاة والجزاءات واملصادرة والضبط -
ي ألغراض املصادرة وتسليم امل - م، واملساعدة التعاون الدو ن ونقل ٔالاشخاص املحكوم عل جرم

ي مجال إنفاذ القانون وجمع وتبادل وتحليل  ركة والتعاون  القانونية املتبادلة والتحقيقات املش
 .املعلومات عن طبيعة الجريمة املنظمة والتدريب واملساعدة التقنية

 . إقرار حماية للشهود وكذا مساعدة وحماية الضحايا -
ر آ - ن قدرة الدول توف ي الاتفاقية من أجل تحس ليات التنفيذ من خالل إنشاء مؤتمر لألطراف 

ى مكافحة الجريمة املنظمة، وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية   ). 30(ٔالاطراف ع
  

  برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار باألشخاص وبخاصة النساء ؤالاطفال: ثانيا
رتوكول   ي يتمحور الهدف ٔالاساس لهذا ال رك  ى كل مساهم أو مش ي توقيع العقوبات ع

ا  م فئة النساء ؤالاطفال نظرا للخصائص ال تتمتع  جريمة الاتجار باألشخاص وخاصة م
رتوكول أيضا مسألة الاتجار باألعضاء البشرية من  ا من الفئات الضعيفة، إذ تضمن هذا ال ولكو

اخالل القيام باختطاف ٔالاشخاص وبعدها سرقة أعضا   .)31(م لالتجار 
  

ر والبحر والجو: ثالثا ريب املهاجرين عن طريق ال   برتوكول مكافحة 
رتوكول بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  ى هذا ال ي  25لقد تم التوقيع ع

ا  ي مجال 15/11/2000الصادر بتاريخ  55دور ي  ، ومن مجمل أهدافه تعزيز التعاون الدو
لهجرة الدولية وكذا التنمية، وذلك من أجل معالجة أسباب الهجرة وخاصة تلك املتصلة تنظيم ا

ه  ى جانب ترك ى تحقيق أق حد من فوائد الهجرة الدولية، إ رتوكول إ دف ال بالفقر، كما 
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ى حسن معاملة ٔالاشخاص املهاجرين وحماية حقوقهم ٕالانسانية، وكذا محاربة أنشطة  ع
ي ٔالانشطة ٕالاجرامية ال لها صلة الجماعات ٕالاجرام ريب املهاجرين وبا ي مجال  ية املنظمة 

ا  رتوكول تضمن مجموعة من املواد تتمحور أهم مضامي روتوكول، ويستشف بأن ال بموضوع ال
ي   :)32(فيما ي

 .ريب ٔالاشخاص املهاجرين عن طريق البحر -
ريب ٔالاشخاص املهاجرين عن طريق  - ر مكافحة   .البحرتداب
ر الحدودية -  .التداب
 .أمن ومراقبة الوثائق -
ا -  .شرعية الوثائق وصالحي
  .التدريب والتعاون التق -
ر الحماية واملساعدة -   . تداب

ى جانب ذلك فإن نص املادة  ى مسألة إعادة هؤالء  18إ رتوكول أكدت ع من ذات ال
م ى بلدا ريب إ   .ٔالاشخاص محل ال

  
  مم املتحدة حول شؤون الهجرة الدولية والتنميةجهود ٔالا : رابعا

ر  15- 14بادرت ٔالامم املتحدة بعقد حوار رفيع املستوى بمدينة نيويورك يومي   2006سبتم
ى الوسائل والظروف  ي للتعرف ع قصد مناقشة ٔالابعاد املختلفة للهجرة الدولية والتنمية، والس

ا، كما تناول الحوار أهمية  ال تضاعف من إيجابيات الهجرة وتقلل من جانب آخر من سلبيا
ي حالة عدم  م  ى بلدا م إ ى عدم إعاد ن واملهاجرين، وإلزام الدول ع راف بحقوق الالجئ الاع
م، وتكثيف الجهود حول مسألة تفعيل ٕالاجراءات ال تحد من الهجرة  ربص  زوال الخطر امل

ر املشروعة، وتنفيذ برامج الهجرة ٓالامنة   .)33(غ
  

ريب ٔالاشخاص: املطلب الثاني   سياسة الجوار ٔالاوربي اتجاه 
ى أوالئك    ى أقاليمها، وخاصة ع ى الوافدين إ لقد شددت دول ٕالاتحاد ٔالاوروبي الخناق ع

م ٔالاصلية  م من بلدا ري ا  ر شرعية وتحت عدة مسميات، وم ا بصورة غ الذين ينتقلون إل
ى أقاليم الدول ٔالاور   البشري  الزحف من والتقليص للحد آلياتوبية، وقد وضعت عدة ونقلهم إ
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ا نحو  القادم ر  بصورة أراض  قانونية ترسانة استحداث خالل من تحقق ما وهو  ،)34(قانونية غ
ا، الدخول  يريد من كل تواجه ى سارعت ال ٔالاوروبية الدول  أهم من فرنسا وتعد لفضا ر  إ  تغي
ا  بقانون  عرف للهجرة جديد قانون  مشروع خالل من ذلك تجسد دوق بالهجرة، املتعلقة قواني

ى عرضه الذي ساركوزي للهجرة   .)35(2006-06 - 17 ي الفرنس الشيوخ مجلس ع
ن خالل من نفسه املسلك اسبانيا سلكت لقد  عدة شملت بنصوص 2010 قانون  تضم

ر  ى الخناق لتضييق تداب ن املهاجرين ع  من باآلالف دفع الذي ٔالامر  الشرعية، وفاقدي الشرعي
ن سواء املغاربة املهاجرين م الشرعي ر  م ن وغ   .اسبانيا ملغادرة الشرعي
ر  ٔالاوربية الدول  من ايطاليا تعد  أصبحت إذ ٔالاشخاص، ريب تبعات من تضررا ٔالاك
ر  املهاجرين من هائلة ألعداد قبلة الجنوبية سواحلها ن غ ن، ؤالاشخاص الشرعي  دفع ما املهرب

ى طاليابإي  لإلقليم الدخول  راءاتإج شمل والذي ،1998 مارس ي للهجرة خاص قانون  سن إ
ي، ر  بالهجرة يسم ملا تنظيما ٔالاجانب إقامة تجديد الايطا  القانون  هذا تضمن وقد الشرعية، غ
ي أساسية مسائل  ٔالاجانب دخول  شروط ي النظر  جديد، من الهجرة سياسات برمجة إعادة :و
ر  للمهاجرين القسرية ٕالاعادة وتفعيل ٕالاقامة منح إجراءات تعقيد ا، ٕالاقامة بلوس اليطاليا  غ

ن، راً  الشرعي ى الحفاظ وأخ ن املهاجرين حقوق  دعم ع ايد توافد القانوني  املهاجرين، ونظرا ل
ر  ن، غ ى أدى ما ذلك الشرعي  الذي 189 رقم القانون  وهو  2002 سنة للهجرة جديد قانون  سن إ

ر  املهاجرين ضد الصارمة ٕالاجراءات من العديد املتضمن  بقانون بوس في يعرف  غ
ن   .)36(الشرعي
ا، فيما تكتلت ٔالاوربية الدول  أن نجد آخر  جانب ومن  ذلك تجسد وقد قواها، وجمعت بي

ر  اتحاد تشكيل خالل من ا عن يع ا إراد  والاجتماعية السياسية املجاالت جميع ي ورغب
ن ما وهو  والاقتصادية ا يب ا فيما تعاو ى ،)37(بي  ريب ظاهرة ملحاربة تكتلها مظاهر  وتتج
ي فيما ٔالاشخاص   :ي

  
 1985 يونيو 14 ي معاهدة شنغن: أوال

 الفيدرالية أملانيا وبحضور  ،Bénélux الاقتصادي الاتحاد دول  حكومات من مجموعة أبرمت
ا الهدف معاهدة وفرنسا ي ٕالالغاء م ركة، الحدود قبةملرا التدري رات فرض وكذا املش ى تأش  ع
ى الوافدين ٔالاجانب ن ما وهو  شنغن، معاهدة ي ٔالاعضاء الدول  جميع أقاليم إ ا يب  رغب
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ا التعاون  ي الحقيقية ن لألشخاص وبالنسبة شنغن، فضاء ملراقبة بي ى للحصول  املرشح  ع
رة رن  فذلك شنغن إقليم لدخول  تأش م وعيةموض شروط بتوافر  مق   .)38(ي ملفا

ر   -  وقد ٔالاوروبي، الاتحاد دول  رؤساء القمة هذه جمعت :1999لعام Tampere) (قمة تامب
ت ركة سياسة بتب ان رك  مع الهجرة، تدفق ي التحكم أجل من الهجرة مع للتعامل مش ى ال  ع

ى الداخل، ي ٕالادماج سياسات وكذا التدفقات ملستوى  املراقبة سياسات  القيام ذلك جانب إ
ن دف تشريعات بسن  املفوضية أصدرت وقد وتقييدهما، السياس واللجوء الهجرة تقن

راتيجية ٔالاوربية راتيجية هذه كريست أجل منو  ديدة،الج ٔالاوربية ٔالامن إس  إجراء تب تم ٕالاس
ر  الهجرة محاربة ا ومن املنظمة والجريمة الشرعية غ  وضع مت مثلما ٔالاشخاص، ريب بي

رات منح سياسة تدعم تشريعات ركة، التأش    .)39(ٔالامنية السفر  وثائق وكذا املش
 السياسية التطورات ظل ي القمة   هذه انعقدت :2003 يونيو 19 ي قمة سالونيكي  -

ا ال والاندماجية ى ٔالاوروبية الدول  باشر  بعد وذلك ٔالاوروبي، الاتحاد ي اندماجها اثر  ع
ى التصديق ى املوحد دستور ال ع  العضوية توسيع إمكانية مع الجديدة، الاتحاد هياكل وع
ر  وضع وتم ٔالاوربية، القارة شرق  دول  لتشمل  أجل من القمة هذه ي الاتحاد لدول  موحدة معاي

ا، تنضوي  ال ٔالاوجه من وجه وألي السرية للهجرة التصدي ى الدخول  فرص تقييد مع تح  إ
  .وطبشر  محددة وجعلها أوروبا

  
  إصدار الكتاب ٔالاخضر حول الهجرة :ثانيا

ر  وقد ،2005 جانفي 11 ي الهجرة حول  ٔالاخضر  الكتاب بإصدار  ٔالاوروبي املجلس قام  اعت
 وشرق  جنوب وهجرة عامة بصفة الدولية الهجرة تنظيم ي اعتمدت ال السياسات أخطر  من

 وصد العقول  وذوي  راتاملها وجذب استقطاب سياسة لتب نظرا خاصة، بصفة املتوسط
ى ٔالابواب رهم ع راتيجية أهداف يفسر  الذي ٔالامر  ٔالاشخاص، من غ  ٔالاوربية السياسة وإس
ى املبنية للهجرة اف استغالل ع  سلبا ينعكس ما وهو  السمراء، القارة لدول  البشرية املوارد واست

ى    .قليمٕالا ٔالامن حفظ ذريعة وتحت ملصالحها خدمة ذلك كل وتقدمها، تطورها ع
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  2008 لسنة ميثاق الهجرة ٔالاوروبي  :ثالثا
ى تمت املصادقة ن الزعماء طرف من للهجرة املنظمة القواعد ع ى القضاء قصد ٔالاوربي  ع

ن تم وقد ٔالاوروبية، الدول  نحو  السرية الهجرة  واللجوء بالهجرة املتعلق ٔالاوروبي امليثاق تضم
ية املبادئ من مجموعة السياس  السرية الهجرة وكذا الشرعية الهجرة ي التحكم قصد التوج

ا بما ن، ٔالاشخاص ف البطاقة ب واملتعلقة امليثاق ي الواردة للقواعد استنادا طبعا وذلك املهرب
ا يتمتع وال الزرقاء،  خارج من الوافدين العالية املهنية املؤهالت ذوي  من ٔالاجانب بموج
رات ٕالاقامة بحق العمل بغية ٔالاوروبي الاتحاد ى معينة لف   .)40(ٔالاوروبي الاتحاد أرا ع
  
  2004برنامج الهاي سنة   :رابعا

 فضائه، داخل منؤالا  الحرية تقوية قصد ٔالاوروبي الاتحاد مجلس تبناه الهاي برنامج إن
رنامح وهذا رة محدد ال ن ما بالف ن ومن ،2010 ـــ 2005 ب ا ٔالاساسية الحقوق  تقوية أهدافه ب  وم
ركة إجراءات وفرض ٔالاوروبي، لالتحاد الخارجية للحدود متكاملة إدارة وتطوير  التنقل، حرية  مش

  .فعالة وقائية إجراءات وضمان
ى جانب ما سبق ذكره، فإن ال ا ٔالامنية، قامت هذا وإ دول ٔالاوروبية وقصد تعزيز سياس

ى ٔالاجانب دخول  ملنع  أمنية أجهزةبإنشاء  ر  عشوائية بصورة أقاليمها إ  رقابة وفرض قانونية، وغ
ى  هذه أهم وسنذكر  محيطها، ي تحدث أن يمكن وتجاوزات اعتداءات ألية درءً  حدودها ع

  :ٓالاتي ي ٔالاجهزة
ى دعا لقد : (EUROPOL)ة منظمة الشرطة ٔالاوروبي -  ٔالاملاني املستشار  املنظمة هذه إنشاء إ

 الفكرة ولقيت ،1991 جوان 29 ياملنعقدة  قمة لوكسمبورغ أثناء ذلك وكان كول، هيلموت
ن، طرف من وقبوال  استحسانا ا والتصديق املوافقة وتمت املشارك  املادة ي بالنص عل

ى ريختاتفاقية  من  ٔالاو  لتبادل نظام وضع مهمة لها وأوكلت ،)41(1992 فيفري  7 ي وذلك  ماس
ى املعلومات ر  الاتجار  وكذا ٕالارهاب مكافحة دف ٔالاوروبي الاتحاد مستوى  ع  املشروع غ
ي ٕالاجرام أشكال من شكل وأي باملخدرات، ى أكدت كما ،الجسيم الدو ى القبض ضرورة ع  ع
ر  املهاجرين من املستفيدين ن غ ي ٔالاشخاص، مهربي مف بما الشرعي صرح  الصدد هذا و

ربول  ي مؤتمر ٔالان رية التابع لألوروبول  ستيفن ويلسن رئيس املركز ٔالاوروبي ملكافحة الجريمة السي
ي سنغافورة بتاريخ  ر  30-28ؤالاوروبول املنعقد  رية تشكل : "2016سبتم تظل الجريمة السي
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ي تتطور بمرور السنو  ن ٔالاوروبول ديدا حقيقيا ومتجددا و ات ويتطور معها التعاون ب
ن معا ربول بحثا عن السبل الكفيلة بمكافحة املجرم   .)42("وٕالان

 مراحل بعدة الحدود إلدارة ٔالاوروبية الوكالة مرت :Frontex الوكالة ٔالاوروبية إلدارة الحدود -
ا بذرة أول  كانت وقد للوجود، ظهورها قبل ى والثانيةدبالن ٔالا   اتفاقية بإبرام إلنشا ن  و  عامي ب

ما اتفق وال 2001و 2000 ن املسؤولية اقتسام ف  وبعدها اللجوء، مسألة ي ٔالاطراف الدول  ب
ر  مشروع  املجلس ٔالاوروبي  أقر )2002 سنة( واحد بعام رك التسي  من وتم ،)43(الهجرة لوفود املش
ي سنوات، ةخمس ملدة ٔالاوربية السياسة أطر  الذي  برنامج الهاي  اعتماد خالله  تم السنة نفس و

 ذلك حول  اتفاق أول  بصياغة وانته أوروبا خارج املبعدين املهاجرين مراكز  إنشاء حول  التفاوض
الوكالة  بإنشاء املتعلق 2007- 2004 رقم قراره ٔالاوروبي املجلس أصدر  لذلك وتبعا ليبيا، مع

 ،2005 ماي 10 ي لهاهياك وضع خالل من للوجود ظهرت وال  ٔالاوروبية إلدارة الحدود
انية الوكالة لهذه وخصصت  بعض لها سخرت وقد ،2009 سنة أورو  مليون  88.8 بقيمة م
ا الوسائل رة، طائرة 22و مروحية، طائرة 26 امتالك وم ى باإلضافة باخرة، 113 صغ  476 إ
رات املتحركة كالرادارات السرية، الهجرة ملكافحة بمعدات مجهزة شاحنة  وأجهزة اريةالحر  والكام
ي التعاون  تسهيل الوكالة مهام ومن ،)44(القلب دقات ترصد ى العم  للدول  الخارجية الحدود ع

ا ٔالاوروبي الاتحاد ي ٔالاعضاء ر  املهاجرين إلعادة وسع ن غ  أو  ٔالاصلية البلدان نحو  الشرعي
ا، انطلقوا ال العبور  الدول  سواحل ى باإلضافة م  قصد الدول  تلك عم أمنية اتفاقات إبرام إ
ر  املهاجرين حركة وقف ن، غ ها للرقابة بحرية دوريات وإجراء الشرعي  التق بالعتاد وتجه

ر الحدود التنقل حركة عن للكشف   .)45(ع
 مهمة مسألة من سيتأكد فإنه ٔالاوروبي، الاتحاد دول  طرف من املتخذة لإلجراءات املتتبع إن

ي أال  ا للهجرة مٔالا  للطابع الاتحاد دول  إضفاء و  أكده ما وهذا نساني،إ ال  عسكري  بعد وإكسا
 املؤقتة ٕالاقامة مراكز  ألحد زيارته بعد للفدرالية الدولية لحقوق ٕالانسان  التابع الوفد تقرير 

ر  للمهاجرين ن غ ى لالمبيدوزا الشرعي ى وبدائية التدهور، بالغة أحواله املركز  أن" :ع  حد إ
   ."بعيد

اللجنة ٔالاوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو املهينة   فإن آخر  جانب ومن
ا بعض الدول ٔالاوروبية وأعربت عن الجماعية الطرد حاالت استنكرت  البالغ قلقها ال قامت 
ى 2006 أفريل ي نشرته الذي تقريرها ي أشارت فقد إزاءها، رة حاالت إ  إتباع عدم نتيجة خط
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 حالة ي القضائي ٕالاشراف مبدأ مراعاة عدم مع الثابتة، ٕالادارية لإلجراءات ل الدو  تلك سلطات
  .قانونا عليه املنصوص وطردهم ٔالاجانب احتجاز 

ى املاسة للحاجة نظرا ى الدولة وسيادة سيطرة فرض إ قادة الدول ب ذلك دفع إقليمها، ع
ي أواخر شهر أكتوبر من عام  راف بحاجة 2013ٔالاوروبية  ى الاع ى تقوية  إ الدول ٔالاوروبية إ

ى غلق  ى حدودها، لكن شرط أن ال يؤثر ذلك ع دوريات استطالع مــن خــالل وكــالــة فرونتكس ع
الحدود بالكامل وإنما يكون مــن خــالل حماية الــحــدود فقط، مما يستوجب من الدول ٔالاوروبية 

ي ٔالاسباب املؤد ية لوقوع الــصــراعــات واتساع الــفــقــر فــي مواجهة جـــذور القضية، وذلك بالبحث 
ى تنظيم ســوق الــعــمــل ي إ   .)46(الــعــالــم الــنــامــي، والس

 بتأسيس ٔالاوروبي الاتحاد ي ٔالاعضاء الدول  بعض قامت :النظام ٔالاوروبي ملراقبة الحدود -
 وحدود الجنوبية، الجهة من يةبحر  حدود لها وال 2013النظام ٔالاوروبي ملراقبة الحدود سنة 

ي الشرقية الجهة من برية رتغال، ايطاليا، استونيا، اسبانيا، و  رومانيا، بولندا، بلغاريا، ال
رص، لندا،نف فرنسا، سلوفينيا، سلوفاكيا،  اليونان، هنغاريا، مالطة، ليتوانيا، التفيا، كرواتيا، ق
رويج، ن ي ال ي أن ح  هولندا السويد، بلجيكيا، كأملانيا ٕالاتحاد ي ءٔالاعضا ٔالاوروبية الدول  با

ا وبحرية، برية خارجية حدود لها وال ي  طبقت فإ رالنظام ٔالاوروبي ملراقبة الحدود   ديسم
ر  املهاجرين عدد تخفيض النظام هذا أهداف أهم ومن  ،2014 ن غ  يدخلون  الذين الشرعي

ن الوفيات عدد تخفيض وأيضا خلسة، ٔالاوروبي الاتحاد أرا ر  املهاجرين ب ن غ  من النظامي
ر  عدد إنقاذ خالل ن من أك ر  وفرض البحر، ي للغرق  املعرض ي ٔالامن لتفعيل إضافية تداب  الداخ

 املعلومات تبادل النظام هذا ويتيح للحدود، العابرة الجرائم ملنع ٔالاوروبي الاتحاد فضاء ي
ن فيما والتعاون  العملية   .)47(الحدود مراقبة عن املسؤولة الاتحاد لدول  الوطنية السلطات ب

ريب ٔالاشخاص- الشراكة ٔالاورو: املطلب الثالث   متوسطية ملكافحة 
ا من قبل دول ٕالاتحاد ٔالاوروبي مع دول الضفة الجنوبية  تتبدى الشراكة ال تم تبن

ن الدول ٔالاوروبية والدول املغاربية،  ي النصوص ال تؤسس للتعاون ب وذلك من أجل للمتوسط 
ي الحوض املتوسطي، الذي يعاني من انعدام الاستقرار وكذا معاناته  تكريس الاستقرار والتعايش 

 .               من مشكلة ٕالارهاب، ومختلف أوجه الصراعات
ن  - إن اتفاقيات الشراكة ٔالاورو مغاربية تناولت مسألة ضرورة بناء حوار سياس صريح ب

ا أطراف كل اتفاق، وذلك  ا ملواجهة املشاكل ال تعاني م ركة فيما بي قصد اتخاذ مواقف مش
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ي مجال  ي أول درجة بمسألة التعاون  ر اململكة املغربية البلد املع  الدول ٔالاطراف، وتعت
ن  ن القارت ن، نظرا لكونه منطقة عبور ب ر الشرعي ريب لألشخاص غ مكافحة الهجرة وال

ريب نحو ٕالافريقية ؤالاوروبية، و  من خاللها يتسلل العديد من املهاجرين ؤالاشخاص محل ال
  . )48(أوروبا

  
ر : أوال   1995مشروع برشلونة نوفم

ر  28- 27لقد تم عقد اجتماع بمدينة برشلونة ٕالاسبانية وذلك بتاريخ    12ضم  1995نوفم
ن  دولة أوروبية، ومن دوافع عقد هذا الاجتماع تجديد عالقات 15دولة متوسطية و التعاون ب

ى  ا والذي كان مبنيا ع ر إطار التعاون بي ى تغي الدول املشاركة فيه، وقد بادرت الدول ٔالاوروبية إ
ن  رمة  ما ب ي الاتفاقيات امل   .)49(1977و 1975الطابع التجاري 

ا من طرف الدول الحاضرة  تتلخص    ي مشروع برشلونة ) دولة 27(ٔالاهداف املتفق عل
ي ثال  يأساسا    :ث محاور و

ي منطقة البحر املتوسط وإيجاد نوع / - ن املجتمعات  بناء شراكة اجتماعية وثقافية للتقريب ب
ي إطار موحد ن دوله من خالل بناء املؤسسات املدنية وتعزيز التعاون    .من التواصل فيما ب

ي والازدهار لبلدان املنطقة وتدعيم الشراكة الا/ - قتصادية واملالية تشجيع التنمية لتحقيق الر
ي إلنشاء منطقة للتبادل الحر   .والس

رك للسلم والاستقرار من خالل تعزيز التعاون السياس ؤالام/ -   .)50(تحديد فضاء مش
ر  ي مشروع برشلونة،  تعت مسألة الهجرة من املسائل املهمة بالنسبة لألطراف املشاركة 

ا سابقا، ولذلك فإن الشراكة السياسية وال لها عالقة مباشرة باملحاور الثالثة املش ار إل
، وأن تبذل  ي املجال السياس ا  ا أن تنسق فيما بي ؤالامنية تستوجب من الدول ٔالاعضاء ف
ا، ومن جانب آخر فلها  ي بصدد اتخاذها إلجراءات معالج ي سبيل توحيد مواقفها و جهودها 

 ، رير عالقة مباشرة بالجانب ٔالام ر هات رؤى الدول ٔالا ذلك حسب وج ت وروبية أن الهجرة غ
ي الشرعية  ا الرتباطها بظاهرة ٕالارهاب، دون إغفال الدور الذي تلعبه  را ألم ديدا كب ر  تعت

ي املجتمع  ا الاانتشار مختلف أوجه الجريمة  ى ما  تجار بالجنسوم وتعاطي املخدرات، ويضاف إ
ر الشرعية مندرج ، نظرا للعالقة سلف ذكره اعتبار الهجرة غ ة ضمن محاور التعاون ٔالام
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ريب  ر الوطنية وكذا بالشبكات ٕالاجرامية ال تنظم  ن الجريمة املنظمة ع ا وب القائمة بي
  .)51(ٔالاشخاص

  
   لشراكة مع تونس واملغرب والجزائراتفاقيات ا: ثانيا

ي وثيقة برشلونة لبناء شرا   ا الدول ٔالاعضاء  ا فإن نظرا للجهود ال بذل كة فعلية بي
ى تفعيل تلك الشراكة،  ى ذلك من خالل إبرام ثالث اتفاقيات شراكة مع ويذلك ما دفعها إ تج

ا لتشمل عدة  كل من تونس واململكة املغربية والجزائر قصد توسيع مجاالت الشراكة فيما بي
  .مجاالت

ن الاتحاد ٔالاوروبي وتونس بتاريخ  رمة ما ب ر الاتفاقية امل تفعيال للشراكة  17/07/1995تعت
ي بذلك حلت محل  01/03/1998مع دول املغرب العربي، وال دخلت ح التنفيذ ابتداًء من  و

ذلك توقيع اتفاقية الشراكة الثانية مع اململكة املغربية وال  صاحب، و 1975اتفاقية سنة 
ي شهر مارس سنة  ى اتفاقية ، وبعدها جاء دور الجزائر ا2000دخلت ح النفاذ  ل وقعت ع

ن الاتحاد ٔالاوروبي بتاريخ  ا وب ر  22/04/2002الشراكة بي ي شهر سبتم وال دخلت ح التنفيذ 
ي تب ٕالاجراءات الالزمة من 2005 ا  ن هذه الاتفاقيات الثالث هو مساهم رك ب ، ؤالامر املش

ية تمهيدا لتجسيد نظام اقتصاد طرف الدول املغاربية الثالث واملتعلقة باإلصالحات الاقتصاد
ى شرط أن يكون ذلك خالل مدة زمنية تقدر ب  سنة  12السوق، ولخلق منطقة للتبادل الحر ع

ى حد ا نحو التحسن والتطور  همن دخول كل اتفاقية ع دف دفع اقتصاديا ح التنفيذ، 
ي ى املستوى الدو  .)52(لتواجه بعدها التطورات الاقتصادية الحاصلة ع

ي الباب ل       ي الاتفاقية املوقعة مع تونس وذلك  ر الشرعية  قد تم معالجة مسألة الهجرة غ
ى هذه النقطة بشكل  ا أشارت إ ا أ ي مضمو ا، إذ يالحظ من خالل ما ورد  الثاني والثالث م

ر قانوني ي وضعية إقامة غ ى دولهم والذين هم  ى إعادة ٔالاشخاص إ رك ع ي عام من خالل ال ة 
ن الدول ٔالاطراف ) ب(3فقرة    69املادة  ى التعاون فيما ب الباب الثاني، ومن جانب آخر أكدت ع

ا) أ، ب(فقرة  71قصد تخفيض تدفق املهاجرين وهو ما نصت عليه املادة    .)53(ي الباب الثالث م
ر الشرعية بالنسبة التفاقية الشراكة مع اململكة املغربية، فقد تناولت مسألة الهجرة  أما غ

ا الخاص بالشراكة الاجتماعية والثقافية ي املجال  ي جز ي الجزء املتعلق بالتعاون  بالتحديد 
ي، فنجد املادة  ي والثقا ن ظروف ) أ، ب، ج(3فقرة  69الاجتما تطرقت للحوار من أجل تحس



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-02، العدد 02املجلد 
راتيجيات املواجهة وآليات الحماية: ريب ٔالاشخاص نحو أوروبا ،حسان بقة، بوخلو مسعود ن إس  .76-44 .ص ص، ب

 

68 

م ؤالاشخاص امل ر شرعية العمال املهاجرين واملشاكل املتعلقة  ن بصفة غ م، قيم أما وعود
ى  دف تخفيف ضغط الهجرة فقد حثت ع م  ي أوطا فيما يخص مسألة تثبيت ٔالاشخاص 

 .)54()  أ(1فقرة 71ذلك نص املادة 
ن دول الاتحاد ٔالاوروبي والجزائر، فقد تطرقت  فيما يخص اتفاقية الشراكة ال جمعت ب

رمة مع تونس واململكة ا ا امل ر من سابقا امن توقيعها مع تنامي ملسألة الهجرة أك ملغربية، نظرا ل
ا، ظاه ي املادة فرة الهجرة السرية وتفاقم حد ب، ( 3فقرة  72تطرقت الاتفاقية لهذه املسألة 
ي املجال ) ج، د ي، أما مسألة التعاون  ي املجال الاجتما ا والذي يتناول الحوار  ي الباب الثاني م

ي املادة ٔالام والشؤون الداخلية فقد تم تنا ا وتم تخصيص محورا مستقال للتعاون  84ولها  م
ي مجال الوقاية ومحاربة الهجرة السرية، بحيث يتضمن ثالث فقرات تناولت العناصر التالية 

ي ى أقاليم : و ر شرعية إ ن بصفة غ تبادل املعلومات، قبول كل طرف إعادة ٔالاشخاص املقيم
ذا  راح من أي طرفدولهم، مع إمكانية وضع اتفاقية  ، ومن جانب آخر نجد أن )55(الصدد باق

ى الرغم من إبرامها التفاقية الشراكة مع ٕالاتحاد  ر الشرعية ع الجزائر لم تعالج مسألة الهجرة غ
ر إقليمها بعدما كانت منطقة عبور،  ر الشرعية ع ٔالاوروبي، لكن بعد تنامي حدة الهجرة غ

ى تدارك ذلك من خالل  أصبحت من الدول املصدرة لها أي أصبحت دولة انطالق، فقد سعت إ
ر الشرعية تحت عنوان 2009إصدار قانون  ا املشرع الجزائري الهجرة غ الجرائم "الذي جرم ف

راب الوط ن املتعلقة بمغادرة ال ي 01- 09بموجب القانون رقم " املرتكبة ضد القوان  25املؤرخ 
 .)56(مكرر  175ضمنته أحكام املادة توهو ما  2009فيفري 

ر الشرعية تقريبا بنفس       إن الاتفاقيات املذكورة سابقا جميعها تناولت مسألة الهجرة غ
ي  ا يتمحور أساسا  رك بي الطريقة ال تطرقت لها وثيقة برشلونة، ولكن ٔالامر املالحظ واملش

ى كل اتف ا ربطت القضايا املتعلقة بالهجرة باملسائل الاقتصادية، إذ تس ى الحث كو ا إ اقية م
ن بما  ر الشرعي م املهاجرين غ ى ٕالاتحاد ٔالاوروبي وخاصة م ى تخفيض تدفق املهاجرين ع ع

ا ريب، وذلك طبعا من خالل تب برامج معينة وم م ٔالاشخاص محل ال خلق مناصب : ف
، وكذا تدعيم املبادرات الفردية للشبا ب بواسطة الشغل وأيضا تطوير عمليات التكوين امل

رة واملتوسطة، مما يعطبرنامج ميدا املوجه لدعم املؤ  دفعا القتصاديات تلك  يسسات الصغ
ى درجات متقاربة من التنمية  الدول وتتحقق من خاللها حرية تنقل السلع والخدمات والوصول إ
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ي الاتحاد ٔالاوروبي ن الدول املغاربية والدول ٔالاعضاء  ي حالة تحقق ذلك يتم )57(ب السماح ، و
ى أقاليم الدول ٔالاعضاء بكل حرية ودون قيود   .بتنقل ٔالاشخاص من وإ

  
  خمسة+ مبادرة خمسة : ثالثا

ي مغاربية دول  خمسة ضمت وقد ،1990 سنةتم ٕالاعالن عن هذه املبادرة   تونس، و
 ٔالابيض البحر  شمال دول  ثانية جهة ومن جهة، من هذا وليبيا موريتانيا املغرب، الجزائر،

ي سطاملتو  رتغال اسبانيا، إيطاليا، فرنسا، و  هذه وموضوعات مناقشات تركزت وقد ومالطا، ال
رك  خالل من وذلك املجال ٔالام :ي محاور  ثالث حول  املبادرة ى ال  للمسائل حلول  إيجاد ع

ركة، املصلحة ذات ؤالامنية السياسية ر  الهجرة ظاهرة من الحد وقصد املش ي الشرعية غ  ينب
ى الرقابة لتعزيز  أمنية فرق  إرسال ن ع ى ؤالاوروبي، املغاربي املستوي ها يتم أن ع  بأحدث تجه
م من الفارين رصد بغية السريعة، البحرية واملراكب والسيارات الاتصال وسائل  أوطا

م، ى التأكيد تم الاقتصادي للجانب وبالنسبة ومالحق  مجال ي التوازن  معالجة ضرورة ع
ي امليدان يخص اوفيم التنمية، ي والثقا رك  تم فقد  الاجتما ى ال ربية الهجرة مسألة ع  وال
راث وحماية والاتصال والتكوين   .ال

ي مبادرة خمسة     قمة تونس   يخمسة مرة أخرى وكان ذلك + اجتمعت الدول ٔالاعضاء 
 23و 22 ي طاجتماع الربا  ي املباحثات تلك مواصلة وتم ،2002 أكتوبر 17و 16 يومي املنعقدة
ت وال ،2003 أكتوبر ر ي بلقاء الجزائر  ان  بالتعرض اللقاءات تلك وسمحت ،)58(2004 سبتم
ر  الهجرة ومشكلة عامة بالهجرة متعلقة مهمة لنقاط ى التوصل وتم خاصة، الشرعية غ  اتخاذ إ

ي ر الشرعية وال تلخصت  ر الخاصة بمكافحة الهجرة غ  :  بعــض التداب
ر تبادل  - ن البلـــدان ٔالاصلية لألشخاص محل الهجرة غ رات التقنيـــة بـــ املعلومات وتقاســـم الخ

ي ر الشر  .  الشرعية ودول العبـــور وبلـدان الاستقبال من أجل منع ومكافحة تنقلهم غ
ي بلدان  - ر الشـرعية  ى التعاون قصد مكافحة ومقاومة الهجرة غ ر ع تدعيم وإضفاء فعالية أك

ي هــذا املجــال،  الانطالق، وبلدان العبور، وبلدان املقصد أو الاستقبال، مع اعتماد سبل التنسيق 
ـــم، وكذا البحـــث  ريـــب لألشخاص والاتجار  وخاصــة مــن خــالل تطــوير آليــات مقاومــة شـبكات ال

ر املســـاعدات الالزمة لضحايا هـذه امل خالفـات، مع تـدعيم التعـاون التقنـي عـــن وســـائل لتـــوف
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ن من حراس الحدود وقوات ٔالامن  ومؤهالت تاوالفنـي فـي مجـال تكـوين وبنـاء قدر  العامل
م وتجه وسائل املراقبة لحدود دول الضفة الغربية للبحر املتوسط   .)59(ومساعد

  
ي مجال الحد من ظاهرة بالتعاون الثنائي : ارابع   ريب ٔالاشخاص ن مصر وإيطاليا 

ن خارج الاتحاد ٔالاوروبي، لذلك بذلت  ر مصر إحدى النقاط الساخنة لنشاط املهرب تعت
ي من خالل توقيعها مع  رز تلك املسا كل جهودها قصد وضع حد لتفاقم هذه الظاهرة، وت

ا لتعزيز مجاالت تدريب العمالة 2007إيطاليا عام  ن، سعيا م  اتفاقية لتوفيق أوضاع املصري
ي نفس الوقت دعمها لجهود  املصرية لكي تكون مؤهلة لشغل مناصب العمل بأسواق إيطاليا، و
ى  ا إ ى جانب سع ى السواحل ٔالاوروبية، هذا وإ ر املشروعة ال تتدفق إ مكافحة الهجرة غ
ن بغية احتواء العمالة املصرية  التواصل مع الدول ٔالاوروبية املستقبلة للمهاجرين املصري

  . اجرةامله
وتبعــا ملــا ســلف ذكــره، فــإن إيطاليــا تعــد مــن الــدول ٔالاوروبيــة املســتقبلة ســنوًيا لــآلالف مــن 

ن لقرب سواحلها، و  ـي مجـال  قد سبق ملصر أن وقعت مع إيطاليااملهاجرين املصري اتفاق للتعاون 
ر  ي نـوفم ـر الشـرعية2005الهجرة وكان ذلك  مـا للحـد مـن الهجـرة غ ـى جانـب ذلـك تعاو تفاديـا  ، إ

ـر قانونيـة، أو ملـا ينجـر  ـا مسـتقبال، كاسـتغاللهم بصـورة غ ملا يمكن أن يحدث من مخاطر مرتبطـة 
ر الشرعية من أخطار كغرق املهاجرين مثال   . )60(عن الرحالت غ

ريــب  ــا  ــر الشــرعية بمــا ف ــي مجــال مكافحــة الهجــرة غ وقــد واصــلت مصــر سلســلة جهودهــا 
فــــاقي تعــــاون بــــدعم مباشــــر مــــن املنظمــــة الدوليــــة للهجــــرة  مــــع ٔالاشــــخاص مــــن خــــالل توقيعهــــا الت

ـــي عـــام  ن البلـــدين، وكــان ذلـــك  رك بـــ ي املشــ ـــ تضـــمنت ضــبط ســـبل التعـــاون املســـتقب إيطاليــا، وال
ي بمحافظـة الفيـوم، وتوقيـع 2011 ي املجـال السـيا ي إنشاء مدرسة فنية  ، وتجسد ذلك التعاون 

ـي أوسـلو، وتـم الاتفـاق وزارة التعليم املصرية اتفاقية للت عاون مع مدرسة إيلينا كورنارو للسـياحة 
ي ضـمان تحقيـق  ما  ن، وكذا تحديد مسؤوليات كل م ن املدرست ى ٔالاطر املستقبلية للشراكة ب ع

ي مدرسة الفيوم  ، "التعلـيم والتـدريب للشـباب املصـري "التنمية املستدامة للمشروع القائم حالًيا 
م الفعالـــــة ومـــــن أهـــــدافها تســـــهيل ســـــب ـــــى إيطاليـــــا ومشـــــارك ل هجـــــرة العمالـــــة الشـــــرعية مـــــن مصـــــر إ

ــــي مصــــر هــــذا مــــن جهــــة، ومناهضــــة ومكافحــــة ظــــاهرة  ي والاقتصــــادي  ــــي النمــــو الاجتمــــا والفاعلــــة 
ر الشرعية من جهة أخرى    . الهجرة غ
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ــــر كمــــا تــــم توقيــــع اتفاقيــــة ثانيــــة  ن وزارة التعلــــيم املصــــرية ومحافظــــة  تعت وثيقــــة للتفــــاهم بــــ
نوفيــــــة واملجلــــــس القــــــومي للطفولــــــة ؤالامومــــــة مــــــن جهــــــة، واملنظمــــــة الدوليــــــة للهجــــــرة ومحافظــــــة امل

ـــي  ـــى أفينيســـيا ٕالايطاليـــة ومدرســـة إيلينـــا كورنـــارو  ـــا اتفـــق أطـــراف الاتفاقيـــة ع ـــ بموج وســـلو، وال
ن  ـــــ لتعزيـــــز فـــــرص العمـــــل وقابليـــــة التوظيـــــف بـــــ ـــــي مجـــــال قطـــــاع التعلـــــيم والتـــــدريب الف التعـــــاون 

ـــي ســـوق العمـــل املصـــرية والدوليـــة املرتبطـــة بالســـياحة وٕالادارة الفندقيـــة، وهـــذا الشـــباب  املصـــري 
ــر الشــرعية  ــي الاتجــاه املنــتهج مــن طــرف مصــر قصــد صــد ووضــع حــد للهجــرة غ كلــه طبعــا ينصــب 

ريب ٔالاشخاص مستقبال   . )61(وكذا ألي صورة من صور 
  
  خاتمة

ريب ٔالاشخاص من الظواهر واملشاك ر ظاهرة  ل ال تؤرق معظم دول العالم وخاصة تعت
ا من قبل الدول املصدرة لها وخاصة  ى الرغم من إعالن الحرب عل ي، إذ أنه ع ي عصرنا الحا
ي ٕالاتحاد ٔالاوروبي، وذلك من خالل  ا، وكذا تلك املستقبلة لها كالدول ٔالاطراف  ٕالافريقية م

ر وٕالاجراءات قصد الحد م ا، سواء كان ذلك انفراديا أو من خالل اتخاذها للعديد من التداب
ر  ريب ٔالاشخاص وكذا نفس ٔالامر يقال بالنسبة للهجرة غ ر أن ظاهرة  ا، غ التعاون املتبادل بي

ا، ولذلك  ا أو ح القضاء أو الحد م فإن الشرعية فإن تعاظمها يحول دون إمكانية احتوا
ريب ٔالاشخاص تتطلب  ن ا تضافر مشكلة  ن الدول املستقطبة الجهود ب لدول املصدرة لها وب

راتيجية وكذا  ا ووضع خطط أمنية وإس واملستقبلة لها، من خالل تنسيق الجهود فيما بي
ي يمكن لنا تقديم جملة من التوصيات ال تتضمن حلوال  إعالمية ملعالجة هذه الظاهرة، وبالتا

ي   :لهذه املعضلة و
ي وال- ن دول املصدر ودول املقصد، مع وضع تعزيز آليات التعاون التشري قضائي والف ؤالام ب

ن   .آليات وقائية وردعية، ومنح حماية لحقوق ٔالاشخاص املهاجرين املهرب
ي تقديم الدعم لحكومات دول  – ا ٕالاتحاد ٔالاوروبي  مساهمة املنظمات الدولية وٕالاقليمية وم

ن ا الدول ٕالافريقية، وتمك راء من استخدام  العالم الثالث خاصة م مؤسسات البحث، وكذا الخ
ر أدلة مادية  ريب، قصد توف ٔالادوات املساعدة والبيانات الالزمة للتنبؤ بمسالك شبكات ال

   .صحيحة ومؤسسة ملعالجة هذه الظاهرة، ووضع حد لها
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ا وتشديد  - ريب ٔالاشخاص وتبادل املعلومات بشأ متابعة العصابات والتنظيمات وشبكات 
ى أفرادهاالع  .قوبات ع

ر الوطنية لعام  - ي اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع ر ٔالاطرف  حث الدول غ
ا2000 روتوكوالت املكملة لها أن تتخذ إجراءات الانضمام والتصديق عل  .، وال

ا دول ٕالا - تحاد ٔالاوروبي عقد الاتفاقيات الثنائية واملتعددة ٔالاطراف وخاصة مع دول املقصد وم
ر الشرعية ريب ٔالاشخاص والهجرة غ ا ملكافحة جرائم  ركة فيما بي   .قصد تنسيق الجهود املش

رية والبحرية ملواجهة – ريب ٔالاشخاص، تكثيف عمليات وإجراءات ضبط الحدود ال  شبكات 
ن الدول وتبادل املعلومات املسا ى الحدود ب ر الشرعية ع ى وأيضا جماعات الهجرة غ عدة ع

  .ذلك
ريب ٔالاشخاص واملهاجرين بكل  - ن والعلماء لدراسة مجال  إنشاء شبكات لتبادل الباحث

ر الحكومية  ن دول املنشأ واملقصد، مع إشراك املنظمات الدولية واملنظمات غ تفاصيله وتكون ب
ا   .ف

رات ا - ي مجاالت إصدار وثائق السفر وتأش لدخول ووثائق استخدام وسائل التقنية الحديثة 
ر الحدود ومراقبة الحدود  ي إجراءات الدخول والخروج ع   .الهوية الوطنية، واستخدامها 

ا  - ا خلق فرص عمل ملواطن ى ضرورة تنفيذ خطط تنموية، الهدف م تحف الدول النامية ع
ى البطالة   .والقضاء ع

ي دول الا  - ن الوزارات املعنية باإلعالم  رك ب ي القيام ) الدول املصدرة(نطالق التعاون املش
ريب ٔالاشخاص،  ر الشرعية وبمخاطر  دف توعية الشباب بمخاطر الهجرة غ بحمالت إعالمية 
ي الشباب  ر  ريب ٔالاشخاص، وكذا التقليل من مخاطرها والتأث ي للحد من تكرار حاالت  والس

م وزرع رو  م وخدمة بلدا م لصقل مواه ي نفوسهم، من خالل تحويل قناعا ح حب الوطن 
ر فرص عمل للشباب وعدم  ي الدولة قصد توف وتوجيه دعوات متكررة للوزارات ٔالاخرى 
م نحو أقاليم الدول  ي محو فكرة الهروب من بلدا ميشهم، كل ذلك الغرض منه املساهمة 

ا بالد تحقق ٔالاحالم ى أ ا ع   .املتقدمة لإلقامة والعمل ف
ى مستوى أقاليم بلدان  وضع استــراتيجيات - وخطط  والقيام بإصالحات اقتصادية عميقة ع

 .الانطالق
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  : مــــــشالهوا
                                                 

ي  01- 09مكرر من القانون رقم  303املادة  - 1  .املتمم لقانون العقوباتاملعدل و  2009فيفري  25املؤرخ 
ي : أنظر أيضا  - 2 ر املشروعة، جامعة نايف العربية للعلوم ٔالامنية، ورقة عمل مقدمة  ناصر بن حمد الحنايا، الهجرة غ

ن : الدورة التدريبية ي الدول العربية، املمتدة ب ي إدارات ٔالاحوال املدنية  ، 2013ماي  01 -أفريل 27تنمية املهارات ٕالادارية 
 .10ص

ا، ٔالامم املتحدة،  -  3 روتوكوالت امللحقة  ر الوطنية وال ٔالادلة التشريعية لتنفيذ ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع
2004. 

ر الشرعية، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة .د: أنظر - 4 ي عبو، الجهود الدولية ملكافحة الهجرة غ عبد هللا ع
ن، أفريل 65العربية املتحدة، العدد ٕالامارات   .192- 191، ص2016، السنة الثالث

ن،  -5 ي منطقة املغرب العربي"س محمد أم ا  ر الشرعية وأسبا ي"دراسة حول الهجرة غ ى املوقع التا   : ، مقال منشور ع
www.groups.google.com/Forum/#!MSG/FYAD61 

ر : أنظر أيضا ر القانونية، مذكرة لنيل شهادة املاجست ي مجال مكافحة الهجرة غ صايش عبد املالك، التعاون ٔالاورو مغاربي 
ي والعالقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة باتنة،   .47- 46ص .، ص2007-2006ي القانون العام، تخصص القانون الدو

ر الشرعية"مساعد عبد العاطي شتيوي، . د: رأنظ - 6 ر وٕالاجراءات املصرية ملكافحة ظاهرة الهجرة غ ، مداخلة مقدمة "التداب
ى  ر الشرعية "إ  –، املنظمة من طرف جامعة نايف العربية للعلوم ٔالامنية "ٔالابعاد ٔالامنية وٕالانسانية –ندوة الهجرة غ

 .16-15، ص 2014اململكة املغربية،  –سطات 
ي البشر -  7 ر الشرعية من منظور الاتجار  وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق نحو آليات للحد من الظاهرة، -الهجرة غ
ي إطار مشروع  التابعة ملؤسسة  ن “ ماعت للسالم والتنمية وحقوق ٕالانسان،  الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحس

ي بتاريخ ،"السياسات العامة خالل املرحلة الانتقالية ى املوقع التا   :02/2017/ 13مقال منشور ع
www.maatpeace.org/2017/02/ 

رنامج ٕالانمائي لألمم املتحدة  -8 ي الوطن العربي، (UNDP)تقرير ال   .2004، تقرير التنمية الانسانية العربية، نحو الحرية 

  : 2005مم املتحدة عن الوضعية الاجتماعية لعام تقرير منظمة ٔالا  -9
Report on The World Social Situation 2005, The inequality predicament. 

ي بتاريخ... ُتجار اللجوء -10 ى املوقع التا ن، مقال منشور ع ريب الالجئ   : 22/05/2016 عصابات تكسب املليارات من 
www.sasapost.com/refugees-trade-and-smuggling 

ي البشر - 11 ر الشرعية من منظور الاتجار  وحدة تحليل السياسة العامة نحو آليات للحد من الظاهرة، - الهجرة غ
ي إطار مشرو  التابعة ملؤسسة وحقوق  الاستعراض الدوري الشامل كأداة “ ع ماعت للسالم والتنمية وحقوق ٕالانسان، 

ن السياسات العامة خالل املرحلة الانتقالية ي بتاريخ، "لتحس ى املوقع التا   :02/2017/ 13مقال منشور ع
www.maatpeace.org/2017/02/ 

ي حوض امل - 12 ر الشرعية  ا، املجلة الجزائرية للسياسات : توسطدخالة مسعود، واقع الهجرة غ تداعيات وآليات مكافح
 .136، ص2014، أكتوبر 05العامة، العدد 

  .45- 43ص .صايش عبد املالك، مرجع سابق، ص - 13
ي عبو، مرجع سابق، ص.د: أنظر أيضا-  .193عبد هللا ع
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ن، مقال منش... ُتجار اللجوء - 14 ريب الالجئ ي بتاريخعصابات تكسب املليارات من  ى املوقع التا   : 22/05/2016 ور ع

www.sasapost.com/refugees-trade-and-smuggling 
 .140دخالة مسعود، مرجع سابق، ص - 15
 .141نفس املرجع، ص - 16
ي  - 17 ي العلوم خديجة بتقة، السياسة ٔالامنية ٔالاوروبية  ر  ر الشرعية، مذكرة لنيل شهادة املاجست مواجهة الهجرة غ

 .111، ص2014-2013السياسية والعالقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 
ى أوروبا -  18 ريب البشر إ ، 2017سياسة واقتصاد، ، من هم املهربون وأين ينشطون؟ -طرق محفوفة باملخاطر.. شبكات 

ي روني التا ى املوقع ٕالالك   /www.dw.com/ar:  مقال منشور ع
روني بتاريخ  - 19 ى موقع مدى مصر ٕالالك ى أوروبا، مقال منشور ع ي29/10/2015العبور الصعب من مصر إ   : ، التا

https://www.madamasr.com/ar/2015/10/29/feature/ 
ي بتاريخ أبرز طرق ال - 20 روني التا ى املوقع ٕالالك   : 22/05/2016ريب وأسعارها، مقال منشور ع

www.sasapost.com/refugees-trade-and-smuggling 
 .11ناصر بن حمد الحنايا، مرجع سابق، ص: أنظر أيضا -

ريب البشرزينب شاكر السماك -  21 روني صفقات تجارية مع منظمات اغاثية، : ، شبكات  ى املوقع ٕالالك مقال منشور ع
ي بتاريخ    www.annabaa.org/arabic/rights/10780: 27/04/2017التا

ريب ٔالاشخاص - 22 ن بخاصة( املسالك الرئيسية ل ر البحر وفقا ملصدر ) الالجئ  .09/03/2016بتاريخ  UNHCRنحو أوروبا ع
ى أوروبا،... ريب البشر - 23 ركّية إ ي بتاريخ  من منازل الصدمة ال روني التا ى املوقع ٕالالك   :11/05/2015مقال منشور ع

   www.lebanese-forces.com/2015/05/11/illegal-immigration-2 
ى املوقع ، صدى الشامتجارة تنتعش وتبدأ موسمًا جديدًا، ... ريب البشر نحو أوروبا حسام الجبالوي، -  24 مقال منشور ع

ي بتاريخ  روني التا     :28/03/2017ٕالالك
www.sadaalshaam.net/2017/03 

ي الهجرة - 25 ن جيت سكي، 40ريب مهاجر واحد مقابل : طريقة جديدة  ى م ى  ألف درهم ع ألف بوست، مقال منشور ع
ي بتاريخ  روني التا   :  2014/08/16املوقع ٕالالك

http://alifpost.com 
ن،... ُتجار اللجوء - 26 ريب الالجئ ى املوقع حرب سوريا ُتنّشط تجارة اللجوء عصابات تكسب املليارات من  ، مقال منشور ع

ي بتاريخ   :22/05/2016 التا
 www.sasapost.com/refugees-trade-and-smuggling 

ي البحر املتوسط، : صحيفة فرنسية يح بوناب، - 27 ريب البشر  روني  21عربيهكذا يتم  ى املوقع ٕالالك ، مقال منشور ع
ي بتاريخ   http://arabi21.com/story:  09/05/2015التا

 www.dw.com.ar : ملزيد من املعلومات أنظر - 28
روني بتاريخ  - 29 ى موقع مدى مصر ٕالالك ى أوروبا، مقال منشور ع ي29/10/2015العبور الصعب من مصر إ   : ، التا

https://www.madamasr.com/ar/2015/10/29/feature/ 
 .34، ص1999ة، جنيف، اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة، ٔالامم املتحد - 30
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، 25برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار باألشخاص وبخاصة النساء ؤالاطفال، قرار الجمعية العامة للألمم املتحدة رقم  - 31

ي الدورة   .02، ص2000، ٔالامم املتحدة، جنيف، 15/11/2000بتاريخ ) 55(الصادر 
ر وا - 32 ريب املهاجرين عن طريق ال ي 25لبحر والجو، قرار الجمعية العامة للألمم املتحدة رقم برتوكول مكافحة  ، الصادر 

 .6-3ص .، ص2000، ٔالامم املتحدة، جنيف، 15/11/2000بتاريخ ) 55(الدورة 
ى،  - 33  .119، ص2010عبد هللا سعود السراني، جامعة نايف العربية للعلوم ٔالامنية، الرياض،الطبعة ٔالاو
 .13ع سابق، صناصر بن حمد الحنايا، مرج - 34
ر القانونية من خالل التشريعات الوطنية واملواثيق الدولية، دفاتر السياسة والقانون،  - 35 ، الهجرة غ محمد رضا التميم

 .262، ، ص2011العدد الرابع، جانفي 
 .260نفس املرجع، ص - 36
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ر الشرعية بصفة عامة نظرا لضعف لقد علق ا -  45 ي الحد من الهجرة غ ر فرونتكس  ى محدودية تأث ن ع لعديد من املحلل
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ي التشريع الجزائري  ريب ٔالاشخاص   *الخصوصيات ٕالاجرائية ملكافحة جريمة 

 
 )1(سري عبد اللطيف بو 

 .قانون ال ي باحث )1(

  :لخصامل
ريب املهاجرين باعتبارها  مظهرا من تضافرت الجهود الدولية من أجل مكافحة جريمة 

ن  دف لتعزيز التعاون ب ر الوطنية بإبرام اتفاقيات دولية  ة للجريمة املنظمة ع املظاهر املم
ي الذي وضع آليات ذات خصوصية إجرائية  ى القانون الداخ الدول، وهو ما انعكس باإليجاب ع

  .للتصدي لها
  :الكلمات املفتاحية

  .قانون ٕالاجراءات الجزائية ،الجريمة املنظمة، ريب املهاجرين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  31/07/2018، تاريخ نشر املقال 06/05/2018، تاريخ مراجعة املقال 01/04/2018تاريخ إرسال املقال  *
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The procedural specificities to fight the crime of smuggling of migrants in 

Algerian legislation 
Abstract: 

International efforts to combat the crime of smuggling of migrants have joined 
together as a manifestation of transnational organized crime by concluding 
international agreements aimed at promoting cooperation between States, which has 
been reflected in domestic law, which has developed procedural specific mechanisms 
to address them. 
Keywords: 
Smuggling of migrants, organized crime, Code of Criminal Procedure. 
 

Les spécificités procédurales pour lutter contre le crime de trafic de migrants 
dans la législation algérienne 

Résumé : 
Les efforts internationaux se sont conjugués pour lutter contre le trafic illicite de 

migrants, considéré comme l'une des manifestations du crime organisé transnational, 
par la conclusion d'accords internationaux tendant à renforcer la coopération entre 
pays, ce qui a influé positivement la loi interne qui a mis en place des mécanismes 
procéduraux pour y remédier.          
Mots clés : 
Trafic des migrants, crime organisé, code de procédure pénale. 
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  ةـــمقدم
ي املدة  ي  رةازداد الاهتمام الدو  ما رافقه من تناميو  ريب املهاجرين  عو بموض  ٔالاخ

الهائلة من املهاجرين بسبب  ٔالاعداد استيعاباستقبال و  نالشمال ععجز دول و  املنظم ٕالاجرام
،الهاجس و  الاقتصادية ٔالازمة ر الرفاه لهؤال ٔالام ى توف  ،ءي مقابل عدم قدرة دول الانطالق ع

ى الفرار   ٔالامر  م إ ر  أخرى دول لالذي يدفع  ملتوف ر و  ح احتياجا لو كان عن طريق الهجرة غ
ر الحدود و  الستغاللهمالساعية  ٕالاجراميةشبكات ال يعرضهم لخطرا هو مو  الشرعية، تمريرهم ع

ى وضع  أموالالرقابة مقابل  أجهزةبعيدًا عن  ا، لذلك فإن الدول سعت إ طائلة يحصلون عل
ى هذا النشاط أخطط متناسقة من  من خالل اعتماد اتفاقية مكافحة  ٕالاجراميجل السيطرة ع

ر الوطنية ا صورة  ارتباط وثيق مع ال لها 1الجريمة املنظمة ع ريب املهاجرين كو جريمة 
اممتازة لها السيما  ي  أ ر ترتكب  ر الوطنية، و  من دولة واحدة أك ا وصف ع ي ينطبق عل بالتا

روتوكول الثال إلحاقلذلك تم  ريب املهاجرين عن طر الاتفاقية املذكورة بال ق يث حول مكافحة 
ر   .2الجوو  البحر و ال

ي هذا الصدد  ى معالجة هذه املسألة من خالل تكييف التشريع  أدركتو الجزائر الحاجة إ
ي  01-09بموجب القانون رقم  الظاهرةتجريم لهذه  تالوط مع الصكوك الدولية ووضع املؤرخ 

ريب قام بما بعدها، حيث و  30مكرر  303املادة  ي بالضبطو  2009فيفري  25 تعريف 
ى أنه املهاجرين  ر " ع راب الوط لشخص واحد الخروج القيام بتدب ر املشروع من ال عدة  أو غ

ى منفعة مالية  أو جل الحصول بصورة مباشرة أأشخاص من  ر مباشرة ع منفعة  أي أوغ
  3".أخرى 

وضع  إنماو  التصدي لهذه الجريمة ألجلو لم يكتف املشرع الجزائري بالنصوص العقابية 
ا ا   ٕالاجرائيةٓالاليات و باالستعانة بمجموعة من الضوابط ،قواعد استثنائية ملكافح ملواجه

ى  يصنصتالو  ي مرحلة البحث أحكامع ي مرحلة ما بعد املتابعة  أو التحري و  خاصة سواء 
ي يدها قو  ،الجزائية يباستحداث أقطاب جزائية متخصصة توضع  هذا  اعد خاصة للتحقيق 

ي التشريع و  ٕالاجرائية الخاصةالقواعد  أهم ي ماذلك نتساءل  ىوع، النوع من الجرائم املتاحة 
ريب املهاجرين؟ ر؟و  الجزائري ملكافحة جريمة  ي وضع هذه التداب  هل وفق املشرع الجزائري 

ي الخطة التالية    :وهذا ما سنحاول ٕالاجابة عليه 
ريب ٔالاشخاص: ٔالاول  املبحث   تكييف مرحلة البحث والتحري مع خصوصية جريمة 
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ريب ٔالاشخاص:الفرع الثاني  استحداث جهات قضائية متخصصة ملكافحة جريمة 
  

ريب و  تكييف مرحلة البحث: ٔالاول  املبحث   ٔالاشخاصالتحري مع خصوصية جريمة 
ريب املهاجرين بمجموعة من الخصوصيات ال جعلت املشرع الجزائري  تمتاز جريمة 

 .يكيف حملة من ٕالاجراءات معها
  

ي ختصاصالا تمديد : املطلب ٔالاول  رات التوقيف للنظر ضباط الشرطة القضائيةل املح   وف
من أهم مظاهر التكييف ال أفردها املشرع الجزائري مع خصوصيات ٕالاجراءات املوجهة 

ي إطار جريمة  ي ظل نسق منظم للبحث والتحري وجمع الاستدالالت  ريب ٔالاشخاص املرتكبة 
ا تعزيز وتوسيع اختصاص ضباط الشرطة القضائية  ومهيكل عابر للحدود الوطنية، نذكر م

رات التوقيف للنظر ، وتمديد ف   .ٕالاقليم
 

ي ختصاصالا تمديد : الفرع  ٔالاول    ضباط الشرطة القضائيةل املح
الجزائية صالحيات لضباط الشرطة  ٕالاجراءاتاملشرع الجزائري من خالل قانون  أعطى قدل

راف الجريمة ٔالادلةجمع  إجراءاتالقضائية ملباشرة  ى فو  والقرائن ال تثبت اق ا إ  4،علهاانسب
ي حدود الدوائر ال  ي  فالقاعدة العامة أن ضباط الشرطة القضائية يمارسون اختصاصهم املح

ا  نه إذا أالجزائية، إال  ٕالاجراءاتمن قانون  16ادة املعتادة وفق نص امل وظائفهميباشرون ف
ريب ٔالاشخاص  ٔالامر تعلق  ر ببجريمة  وطنية فإن اختصاص الشرطة وصفها جريمة ع

ي  ، القضائية املح راب الوط هو إجراء خارج عن القواعد العامة بالنظر و  يمتد ليشمل كامل ال
اتعقيدها، وكون و  للطبيعة الخاصة لهذه الجريمة ا يقت تمديد الاختصاص بقوة و  إثبا معاين

راب الوط تفاديا لطلبات تمديد الاختصاص ى كامل ال ما و  ال تطيل ٕالاجراءاتو   ،القانون ع
ي معالم الجريمة ا من تماطل وضياع  رتب عل او  ي او  صعوبة إثبا  .الحيلولة دون ضبط مرتكب

ى أن ضباط الشرطة القض ائية املحدد اختصاصهم يعملون تحت وقد نص القانون ع
 .يعلم وكيل الجمهورية املختص إقليميا بذلكو  إشراف النائب العام املختص إقليميا
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رات التوقيف للنظر: الفرع الثاني  تمديد ف
التوقيف للنظر إجراء قانوني سالب للحرية يقوم به ضابط الشرطة القضائية لضرورة 

ي الحاالت  ال حددها القانون، بموجبه يوضع املشتبه فيه تحت تصرف التحريات ٔالاولية أو  
ن طبقا و  جمع ٔالادلةو  مصالح الضبطية القضائية ريثما تتم عملية التحري  ي مكان مع ذلك 

 5.مدة زمنية يحددها القانون و  لشكليات
ر  رة التوقيف تحت النظر ألك و ٔالاصل أنه ال يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يمدد ف

ي حالة التلبس 48من  ي بعض الحاالت ضرورة فسح  ،ساعة خاصة  ى  ر أن املشرع قد را غ
رة التوقيف للنظر، ح يستطيع التحري  ي تمديد ف  املجال واسعًا لضباط الشرطة القضائية 

ريب املهاجرين جمع ٔالادلة،و  ا التحريات وقتًا طوياًل، ال قد تأخذو  إذا تعلق ٔالامر بجريمة   ف
ي هذه الجريمةبالنظر  ر من ٔالافراد  ا وتورط عدد كب ا  صعوبة إثباو  لتعقيدهاو  ،6التساع رقع

ريب   .والوصول لرؤساء شبكات ال
ى أنه يمكن  51انطالقا من ذلك فقد نصت املادة و  من قانــــــــــــــــــــــــــون ٕالاجراءات الجزائية  ع

يل الجمهورية املختص ثالث مرات إذا تعلق تمديد آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وك
ر الوطنية، ى و  ٔالامر بالجريمة املنظمة ع  192يع ذلك أنه يمكن أن تصل مدة التوقيف للنظر إ

  .ساعة أي ثمانية أيام
 

ي التفتيش والتحري : املطلب الثاني  الخروج عن القواعد العامة 
ي القواعد العامة  را  ي أيضا تغي ريب املهاجرين تستد ال شك أن خصوصيات جريمة 

ي الجرائم ٔالاخرى، كما أن  خطورة الجريمة وارتباطها بظواهر ال يخضع لها تفتيش املنازل 
رة من حهة  رها غالبا من قبل شبكات متخصصة وخط إجرامية أخرى متعددة من جهة، وتأط

ي أن يتم  .اعتماد أساليب خاصة أثناء عمليات التحري  أخرى يستد
 

 الخروج عن القواعد العامة لتفتيش املساكن: الفرع ٔالاول 
ر التفتيش من أخطر صالحيات ضباط الشرطة القضائية ذلك أن حرمة املسكن  يعت

ا مواثيق حقوق ٕالانسانو  والحياة الخاصة لكل مواطن اكها من الحقوق ال أقر  عدم ان
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ر،و   ال يؤمر به إال من سلطة قضائيةو  يعد التفتيش من أعمال التحقيق القضائيو  7الدسات
ي الحاالت ال يحددها القانون و   .يقوم بتنفيذه ضابط الشرطة القضائية 

رط املشرع كأصل عام بنص املادة  من قانون ٕالاجراءات الجزائية عدم جواز  47وقد اش
 .ال بعد الساعة الثامنة مساءً و  تفتيش املساكن قبل الساعة الخامسة صباحاً 

ي نطاق  رفة  ريب ٔالاشخاص املق ر أنه كاستثناء عن ٔالاصل فعندما يتعلق ٔالامر بجريمة  غ
ي كل محل سك و  املعاينةو  فإنه يجوز إجراء التفتيش ،منظم عابر للحدود الوطنية ح الحجز 

ار(ي كل ٔالاوقات و مهما كان نوعه ي ال ر  ،)ي الليل كما  أن ذلك ال يتم إال بإذن من وكيل  غ
 .الجمهورية

ي هذا النوع من الجرائم أن يجري التفتيش دون  ى ما سبق ذكره فإن املشرع أتاح  فضاًل ع
من قانون ٕالاجراءات  45حضور صاحب املسكن أو ممثله أو شاهدين وفق ما قررته أحكام املادة 

 .الجزائية
 

 خاصةاستحداث أساليب تحري : الفرع الثاني
ريب ٔالاشخاص قد تطورت رافها من طابعها و  مما ال شك فيه أن جريمة  ي اق انتقلت 

ى لزيادة مصادر  ربحها من و  العشوائي ى شبكات إجرامية تس ى إجرام منظم يعتمد ع البدائي إ
ر  الحدود مقابل مبالغ مالية ضخمة، أين  ر من املهاجرين ع ى تمرير عدد كب ي إ خالل الس

ى و  التنسيقو  ي هذه العمليات أحدث الوسائل  وتقنيات الاتصالتستعمل  هذا التطور فرض ع
ا، و  الضبطية القضائية ضرورة تطوير أساليب التحري الخاصة بغية جمع ٔالادلة رف تقفي أثار مق

كيَّف التشريع الوط مع متطلبات مواجهة هذا النوع و  لهذا فإن املشرع الجزائري لم ينتظر طويال 
من اتفاقية  20أسس أساليب تحري خاصة تستمد أصلها من املادة و  جرام الجديدمن ٕالا 

رمو" ر  الوطنية،" بال ا القانون و  ملكافحة الجريمة املنظمة ع - 06تتمثل هذه ٓالاليات ال جاء 
ي 22 راض املراسالت  20/12/2006:املؤرخ  ي التسرب، اع املتمم لقانون ٕالاجراءات الجزائية 

ٔالاموال أو ما و كذلك مراقبة ٔالاشخاص ووجهة نقل ٔالاشياءو  صوات والتقاط الصور،وتسجيل ٔالا 
 ".بالتسليم املراقب"يصطلح عليه 
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  ـــــ التسرب  1
ي املادة  قيام ضابط أو عون الشرطة " يقصد به و  12مكرر  65ورد تعريف التسرب 

عملية، بمراقبة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية املكلف بتنسيق ال
امهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف م جناية أو جنحة بإ ي ارتكا . " ٔالاشخاص املشتبه 

كما أجازت نفس املادة لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يستعمل لغرض التسرب هوية 
ي املادة و  مستعارة، ذلك و  14مكرر  65أن يرتكب عند الضرورة جملة من ٔالافعال ورد ذكرها 

ا جزائيًا، ى  11مكرر  65قد تكفلت املواد من و  دون أن يسأل ع  بتحديد شروط 18مكرر  65إ
 .إجراءات تطبيق نظام التسربو 

ريب ٔالاشخاص راق جماعات   أنجعها، فقد حدثو  و يعد نظام التسرب من أهم طرق اخ
ن موظف شرطة من أصل أسيوي كعامل سري و  كان  و  سيارة أجرةيتظاهر بأنه سائق و  أن تم تعي

ن عن طريق استخدام  نفس  ر شرعي ي العملية ينوون نقل مهاجرين غ دفون  ٔالاشخاص  املس
ى مكان آمن، ي استقطاب و  السائق لنقلهم إ راق بتحديد ٔالاشخاص املتورطون  سمح هذا الاخ

 .8أعضاء الشبكة بكل سهولةو  املهاجرين
ى الرغم من شيوع استعمال ه ي الجزائر ع ي و  ي جرائم أخرى كاالتجار  ذه التقنية 

ى هذا ٔالاسلوب  و املخدرات، ٔالاسلحة ى حد الساعة اللجوء إ ٕالارهاب إال أنه لم يتم حسب علمنا إ
ريب املهاجرين  .لتفكيك جماعات 

ا عدم توفر الوسائل ي، م ي الواقع العم  ومن أهم ٕالاشكاليات ال قد يطرحها التسرب 
ريب، كما أنه عمل  ٔالاموال الضروريةو ي جماعات ال لدى املتسرب وال تسهل عملية الولوج 

ديد الذي قد يالحق حياة املتسرب  .أسرتهو  ي غاية الصعوبة والخطورة بسبب ال
رض عملية التسرب،أن املشرع الجزائري أغفل  أما أهم ٕالاشكاالت القانونية ال تع

راق ألشخاص خار  ى إمكانية الاخ ج الضبطية القضائية كالعمالء السريون التنصيص ع
رين( ي تفكيك هذا النوع من الجماعات ) املخ بالرغم من الفائدة ال قد يحققها هذا الاستخدام 

رف بالنظام القانوني  ريب ٔالاشخاص عكس املشرع الفرنس الذي اع ٕالاجرامية وخاصة 
رين بعدما ثبتت فائدته  .للمخ
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راض املراسالت 2   التقاط الصور و  تسجيل ٔالاصواتو  ـــ اع
مكرر  65تناول املشرع الجزائري هذا النوع من أساليب التحري الجديدة ضمن املواد من 

ى  05 لكن باستقراء و  لم يضبط  أي تعريف لهاو  من قانون ٕالاجراءات الجزائية، 10مكرر  65إ
ى  96- 706املواد  ن أن هذه العمليةمن قانون ٕالاجراءات الجزائية الفرنس  102 – 706إ : يتب

ا و  ي كل تلقي مراسلة مهما كان نوعها مكتوبة أو مسموعة بغض النظر عن وسيلة إرسالها" تلق
ا ره املوجهة إليه أين يتم تثبي  سلكية أو السلكية سواء كان كالم أو إشارة من طرف مرسلها أو غ

رونية أو ورقيةو  ى دعامة مغناطيسية الك ن ." تسجيلها ع راض املراسالتي ح تسجيل و  اع
ا، فمراقبة الاتصاالت تع و  ٔالاصوات يع تتبع املحادثة أو املكاملة ا معاينة يقظة ومالحظ معاين

ى املحادثة ومن ناحية أخرى تسجيلها بأجهزة التسجيل يكفي مباشرة و  من ناحية التصنت ع
ن ن العمليت راض و  ،9لقيام املراقبة) التصنت أو التسجيل(إحدى هات من ٔالامثلة التطبيقية الع

ريب البشر  ي بعض القضايا، تزويد الجماعات ٕالاجرامية ل املكاملات الهاتفية ال جرى إعمالها 
عن طريق موّرد هواتف محمولة كانت أرقامها معروفة لدى أجهزة  ٔالامن، كما كانت الهواتف 

ى رأس هذه خاضعة لتعديل تق سمح بتعقب موقعها بسهولة وهو ما سمح  ر بالوصول إ ي ٔالاخ
التقنية يوفر استخبارات آنية تتيح و  ، فهذا النوع من املراقبة السرية10الشبكات ٕالاجرامية

ى أدلة دامغة  .الحصول ع
  

  ــــ التسليم املراقب 3
ي 16نصت املادة  ى ما ي يمكن لضابط الشرطة  "مكرر من قانون ٕالاجراءات الجزائية ع

ى ذلك وكيل الجمهورية تحت و  القضائية رض ع م أعوان الشرطة القضائية ما لم يع سلط
ر كامل ٕالاقليم الوط عمليات مراقبة ٔالاشخاص الذين   املختص بعد إخباره، أن يمددوا ع

ي املادة  م بارتكاب الجرائم املبينة  ى الاشتباه ف ر يحمل ع رر مقبول أو أك  16يوجد ضدهم م
أو نقل أشياء أو أموال أو متحصالت من ارتكاب هذه الجرائم أو قد  أعاله  أو مراقبة وجهة

ا ي ارتكا  ".تستعمل 
ر  "ويمكن أن نعرف التسليم املراقب بأنه  سماح السلطات العمومية بتنقل أشياء غ

ره تحت  ُ ي ٕالاقليم الوط بأن تدخل إليه أو تخرج منه أو َتع ا  ي شرعي مشروعة أو مشبوه 
ا بغر  او  جمع ٔالادلة للكشف عن الجرائمو  ض التحري مراقب  ".مرتكب
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ي قانون ٕالاجراءات الجزائية ن و  واملالحظ أن املشرع الجزائري لم ينص  ي القوان ال ح 
ى الشروط ذه العملية،و الخاصة ع ي رأينا ال بد من العمل و ٕالاجراءات املطبقة للقيام 

ي أساليب التحر  ا   .القواعدو  ي الخاصة ٔالاخرى  حسب نفس ٔالاشكالباإلجراءات املنصوص عل
ا أثناء التحريات نذكر السماح  و من أمثلة أنواع التسليم املراقب ال يمكن القيام 

ن بل عبور حدود الدولة، إال أنه بدل توقيف هؤالء بمجرد دخولهم شاحنة نقل املهاجرين املهرب
ي هذا  السماح لهم باملغادرة تحت و  الوقت بالضبطي مركبات أخرى، فإنه يتقرر عدم توقيفهم 

ي الجماعات ٕالاجرامية  ى مرتبة  مراقبة مصالح ٔالامن لتوقيف الرأس املدبر أو أعضاء أع
 11.املنظمة
 

ريب ٔالاشخاص: املبحث الثاني   استحداث جهات قضائية متخصصة ملكافحة جريمة 
ريب املهاجرين صورة من صور ٕالاجرام املنظم  ر جريمة  ال و  العابر للحدود الوطنيةتعت

التعقيد، ذلك أن مكان ارتكاب الجريمة يتحول من نطاق إقليم و  تتم بالخطورة ٕالاجرامية
يكل ى خارج حدود البلد، وبذلك أخذت الجماعات ٕالاجرامية ت ر و  الدولة ليمتد إ تصبح أك

ى او  تستعمل وسائل متطورةو  تنظيماً  رة باستمرار ، وهو ما فرض ع ى و  لدول متغ ا الجزائر ع م
ا ا ملكافح ي و  تكييف تشريعا ا، ال من ناحية ٕالاجراءات املتاحة للضبطية القضائية  مواجه

ي النظام القضائي السائد و  ،التحري عن هذا النوع من الجرائمو  البحث إنما تم إعادة النظر 
ي التكفل بفاعليو  املتم بالطابع التقليدي ي معالجة امللفات ذات الذي أثبت محدوديته  ر  ة أك

ى مواءمة نظامنا القضائي و  الصلة باإلجرام املنظم بصفة خاصة، قد عمل املشرع الجزائري ع
ي  14-04أدرج بموجب القانون و  مع هذه املتطلبات ر  10املؤرخ  قواعد إجرائية  2004نوفم

ا ب قطاب الجزائية ٔالا"  ـتستحدث محاكم جزائية ذات اختصاص موسع أو ما يصطلح عل
ا جريمة و  "املتخصصة تم تزويدها بوسائل استثنائية ملكافحة ٕالاجرام املنظم وال تندرج ضم

 .ريب ٔالاشخاص
رز الوسائل  لذا سنحاول تبيان القواعد الخاصة باختصاص الجهات القضائية،  ثّم ن

ريب ٔالاشخاص ي معالجة جريمة   .املتاحة لها 
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 القواعد الخاصة باختصاص ٔالاقطاب الجزائية املختصة:  املطلب ٔالاول 
ى أن مفهوم محاكم مختصة ذات اختصاص موسع يع إنشاء بداية ت ي ٕالاشارة إ نب

جهات متخصصة داخل نطاق النظام القضائي الساري املفعول تطبق من خالله ٕالاجراءات 
ى تط ي القانون العام، باإلضافة إ ا  بيق إجراءات قانونية استثنائية القانونية املنصوص عل

ى معيار إسناد الاختصاص لألقطاب الجزائية املتخصصة ثم  لذلك فإنه من الضروري التطرق إ
ي للجهات القضائية املختصة رز قواعد الاختصاص املح  .ن

  
  معيار إسناد الاختصاص للمحاكم ذات الاختصاص املوسع :الفرع ٔالاول 

ي جرائم لقد وضع املشرع قواعد إجرائية  خاصة تسمح بتوسيع اختصاص بعض املحاكم 
ى سبيل الحصر  ى درجة من التعقيدو  محدودة ع رة وع ا خط ى رأسها الجريمة و  توصف بأ ع

ى  ى عدة جرائم أخرى ع ي بند عريض قد ينطوي ع رة  ر الحدود الوطنية، فهذه ٔالاخ املنظمة ع
ريب ٔالاشخاص  .الخ...واملخدرات الاتجار باألسلحة وٕالارهابو رأسها 

ي و أول  ن  صعوبات قانونية تتعلق بتكييف الجريمة املنظمة  ما قد يواجه القضاة املمارس
ي التشريع العقابي ي غياب تعريف قانوني لها  ر الحدود الوطنية  أين اكتفى املشرع بالنص  ،ع

ريب ٔالاشخاص ي جريمة  ا كظرف مشدد  مما ) عقوباتمن قانون ال 32مكرر  303املادة (عل
من ثمة تحديد معيار الاختصاص الذي و  ،يصعب من مسألة إعطاء الوصف القانوني السليم

ما إذا كانت الجهات القضائية العادية أم املحاكم ذات  ،تتحدد به الجهات القضائية املعنية
ة لها كجريمة تكوين جمعية أشرار  ي ظل وجود جرائم متشا الاختصاص املوسع، ال سيما 

ي نص املادة امل لكن هذا النص القانوني أثبت الواقع عجزه عن . من قانون العقوبات 176قررة 
ي الحقيو  مسايرة ٔالاوجه الجديدة من ٕالاجرام املنظم ي يعطىي  ي إطار محدود ومح  قة تطبق 
 .فيه الاختصاص للجهات القضائية العادية

ي أن املشرع لم ُيكيَ  ي مع و حسب اعتقادنا فإن الخلل يكمن  ف التشريع العقابي الداخ
أمام هذا الفراغ القانوني فإن املالذ الوحيد و  اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة،

ي ى القانون الداخ  الاستعانة باالتفاقية املذكورةو 12للقضاة هو تطبيق مبدأ سمو املعاهدة ع
ي املادة الجريمو  ال تعطي تعريفًا دقيقًا للجريمة املنظمةو  ذلك و   03ة العابرة للحدود الوطنية 

ي  :وفق ما ي
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   ـــ الجريمة املنظمة 1
ر مشكلة تشكياًل  ا غ ي ال ترتكب من طرف جماعة إجرامية منظمة محددة البنية أي أ

رة من الزمنو  عشوائياً  ر، موجودة لف تقوم معًا بفعل مدبر و  مؤلفة من عدة أشخاص  أو أك
ى  رة، دف إ ر من الجرائم الخط رة بتلك ال (ارتكاب واحد أو أك تم تعريف الجريمة الخط

ا بعقوبة سالبة للحرية ال تقل عن أربع سنوات  ).يعاقب عل
  

   ـــ الجريمة العابرة للحدود الوطنية 2
ر من دولة واحدة أو  ي أك ا جماعة إجرامية منظمة إذا ارتكبت  ي الجريمة ال تضطلع  و 

ي دولة واحدةار  رًا من ٕالاعدادو  تكبت  ا و  لكن جانبًا كب التخطيط أو التوجيه أو ٕالاشراف عل
ي دولة واحدة ي دولة أخرى، أو إذا ارتكبت  ي ارتكابه جماعة إجرامية و  جرى  لكن ضلعت 

ي دولة واحدة ر من دولة واحدة، أو ارتكبت  ي أك لكن كانت لها و  منظمة تمارس أنشطة إجرامية 
ي دولة أخرى أث  .ار  شديدة 

ريب ٔالاشخاص فه  ى جريمة  ر املذكورة تنطبق ويمكن اسقاطها ع واملالحظ أن املعاي
ر الحدود الوطنية مما يجعلها بالنتيجة من  ر صورة ممتازة للجريمة املنظمة ع ذا املفهوم تعت

 .اختصاص ٔالاقطاب الجزائية املتخصصة
  

  ختصاص ٕالاقليمي للمحاكم ذات الاختصاص املوسعإجراءات تمديد الا  :الفرع الثاني
إن إنشاء ٔالاقطاب الجزائية املتخصصة أو ما يسم باملحاكم ذات الاختصاص املوسع تم 

ي املواد  ي قانون ٕالاجراءات الجزائية   ا  ا إقرار توسيع   329و 40، 37النص عل بحيث تم بموج
ي لكل من وكيل الجمهورية، قا املحكمة الجزائية، وتمديد نظرها و  التحقيق الاختصاص املح

ى دائرة اختصاص محاكم أخرى تحدد عن طريق التنظيم، ي و  13إ محكمة : تتمثل هذه املحاكم 
 .محكمة ورقلةو  سيدي أمحمد، محكمة قسنطينة، محكمة وهران

ى إنشاء قضاء دف إ ن مما سلف ذكره أن املشرع الجزائري  ن و  ويتب قضاة متخصص
الجرائم ٔالاخرى بما يسمح و  ملبدأ عدم التخصص من أجل التفرغ كلية للجرائم املنظمةخالفًا 

ي هذا املجالو  بسرعة التصدي لها ا من اكتساب تجربة  ي إطار منسق كما يمك ر فاعلية   .بأك
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ريب ٔالاشخاص: املطلب الثاني ي مكافحة جريمة   الوسائل املتاحة للمحاكم املتخصصة 
ى وسائ ي هذا النوع من فضاًل ع ل التحري الجديدة املمنوحة للضبطية القضائية للتحري 

ي  ر وسائل أخرى استثنائية للتحقيق  الجرائم تحت إشراف السلطة القضائية، فقد تم توف
ر الحدود الوطنية واملتاحة لألقطاب  ي إطار الجريمة املنظمة ع ريب ٔالاشخاص املرتكبة  جرائم 

ي ه ا،الجزائية للتحقيق  من أهم ٕالاجراءات و  ذا النوع من الجرائم لتتما مع خصوصي
ي  ي القانون الداخ ي مراحل املتابعة الجزائية  تلك ال تم إقرارها  رها   الاستثنائية ال تم توف
ي املنبثقة عن  ا قواعد التعاون الدو مباشرة عن طريق قانون ٕالاجراءات الجزائية،  وأخرى فرض

 .وليةاملعاهدات الد
  

ي: رع ٔالاول فال ي التشريع الداخ   الوسائل املتاحة 
باإلضافة لوسائل التحقيق الكالسيكية املعروفة واملخولة لجهة املتابعة والتحقيق 

ا ما ،واملحاكمة ى هذه املستويات نذكر م رها ع ي فإن من أبرز الوسائل الحديثة ال تم توف  :ي
 

  حمايةإقرار ال -1
ر و  الشاهدمن إذا كان  ي خدمة العدالة الجزائية، فإن النيابة و  الخب الضحية لهم دور مهم 

ى  العامة عند تحريكها للدعوى العمومية أمام املحكمة تستشهد بأقوالهم ح تكون الدعوى ع
ي القضية ى الحقيقة، ومن هذا املنطلق قد و  أسس سليمة من خاللها يمكن البت  الوصول إ

ى و  ةالضحيو  يتعرض كل من الشاهد ر لبعض املؤثرات الخارجية ال يمكن أن تؤثر ع الخب
رها كما لو و  ٕالادالء بأقوالهم أمام املحكمة، ال قد تدفعهم لالمتناع عن ٕالادالء بالحقيقة أو تغي

م قبل ريب ٔالاشخاص، ومن هنا وجب حماي ديد بالتصفية الجسدية من عصابات   تعرضوا لل
ي مرحلة البحث 14أقوالهم،و  مأثناء ٕالادالء بشهاداو  بعدو  التحري أو و  سواء عند سماعهم 

املشرع الجزائري بدوره استجاب للتعهدات الدولية  و  التحقيق القضائي أو املحاكمة الجزائية،
راءو  ووفر حماية للشهود ي أحكام املادة و  الخ من قانون  19مكرر  65الضحايا وفق ما جاء 

راءو  إمكانية إفادة الشهودٕالاجراءات الجزائية وال أقرت  ر من و  الخ ر أو أك الضحايا من تدب
ر ٕالاجرائية و ر الحماية غ م الجسدية أو حياة أو / تداب م أو سالم أو ٕالاجرائية  إذا كانت حيا

ر بسبب املعلومات  ديد خط م أو مصالحهم ٔالاساسية معرضة ل م أو أقار سالمة أفراد عائال
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م تقديمها   65قد تكفلت أحكام املواد و  15.ال تكون ضرورية إلظهار الحقيقةو  للقضاءال يمك
ي مختلف مراحل ٕالاجراءات القضائيةو  20مكرر  ر الحماية املذكورة   .ما بعدها بتحديد تداب

 
  تمديد مدة الحبس املؤقت -2

ي حالة إذا ما تطلبت خطورة  ى مستوى التحقيق  رها ع من أبرز الوسائل ال تم توف
ي القضايا ال تعرف بعض التعقيد ا السيما  ر و  القضية أو تشع ن أك التشعب، فإنه يمكن تعي

ر و  من قاض تحقيق ى حسن س ي القضية الواحدة بما يحقق أثر ايجابي ع احد للتحقيق 
 .التحقيق

ذه ٕالاجراءات ومنح لقا التحقيق باملحاكم ذات الاختصاص  كما أن املشرع لم يكتف 
ي  املوسع رة تختلف عن تلك املختصة ببا ى آجال معت مكَنة تمديد آجال الحبس املؤقت إ

رة أو اتخذ إجراءات لجمع و  الجرائم، يكون التمديد إذا كان قا التحقيق قد أمر بإجراء خ
راب الوط قد تصل مدة التمديد و  كانت نتائجها تبدو حاسمةو  أدلة أو تلقي شهادات خارج ال

ي مثل هذه أربعة أشهر  رة تمديد الحبس املؤقت  قابلة للتجديد أربع مرات أي قد تصل ف
ى عشرون  .شهر) 20(الجرائم إ

ي  ي الذي ينب و من شأن هذه املدة أن تمكن قا التحقيق من استغالل كل الوقت الكا
ريب ٔالاشخاص السيما عند إصدار انابات قضائية أو أوامر بالقبض دولية ي جرائم   تخصيصه 

ي التحقيقات القضائيةو  بما يسمح باستكمال ٕالاجراءات ر    .التعمق أك
  

ي: الفرع الثاني   الوسائل املتاحة وفق قواعد التعاون القضائي الدو
ي  ريب املهاجرين كون الجريمة  ي مجال جريمة  رة  ي أهمية كب للتعاون القضائي الدو

ى أخ أغلب صورها تتضمن تحويال  ترتكب عن طريق جماعة إجرامية و  رى لألشخاص من دولة إ
ي ملكافحة هذه و  منظمة ي فإن املشرع الجزائري لم يكتف فقط بقواعد القانون الداخ بالتا

ى قواعد و  الجريمة، ي اللجوء إ ا املتخصصة  إنما فسح املجال للجهات القضائية السيما م
ي، من خالل الاستعانة بقواعد الاتفاقيات القضائية الدولية سواء كانت  التعاون القضائي الدو

متعددة ٔالاطراف كاتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة أو عن طريق الاتفاقيات 
 .ٕالاقليمية أو الثنائية
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ي املتاحة للقا الجزائري  ي أهم صور التعاون القضائي الدو و التساؤل املطروح ما 
ريب ٔالاشخاص؟  ملكافحة جريمة 

 
  ـــ ٕالانابات القضائية الدولية 1

ا تفويض سلطة قضائية أجنبية مختصة : يمكن تعريف ٕالانابة القضائية الدولية بأ
بموجب إنابة قضائية مكتوبة لتنفيذ عمليات التفتيش أو الحجز أو إجراء من إجراءات التحقيق 

رام قواعد ال ي من طرف سلطة قضائية أخرى تكون مختصة بذلك التحقيق مع اح قانون الداخ
ن أو الاتفاقيات القضائية الدولية ال تجمعهما  .للدولت
ى تبسيط ٕالاجراءات دف ٕالانابة القضائية إ ا لتذليل الصعوبات ال و  و سرعة القيام 

ن ي الباب الثاني بنص و  ،تعيق تطبيق القوان قد نظم املشرع الجزائري مسألة ٕالانابات القضائية 
 .ن ٕالاجراءات الجزائية من قانو  721املادة 

ن الجزائر  ي حال وجود اتفاقية قضائية ب ر أنه  دولة أخرى فال ترسل ٕالانابة عن و  و هنا نش
ي الانجاز، وأن و  طريق الدبلوماس ن السلطات  القضائية مباشرة مراعاة للسرعة  إنما تتم ب

ي مواجهة ا  ا عن طريق ٕالانابة لها حجي فق ما و  القضاء الوط أدلة ٕالاثبات املتحصل عل
اد املحكمة العليا او  استقر عليه اج ي أحد قرارا من املقرر قانونا أنه يمكن  ": ال جاء 

ى املحاضر املحررة بواسطة سلطات قضائية أجنبية السيما عند تكليفها  الاعتماد كأدلة إثبات ع
 16...".عد مخالفًا للقانون عليه فإن القضاء بخالف هذا املبدأ يو  بتنفيذ ٕالانابة القضائية

  
  ــــ املساعدة القضائية الدولية 2

ي الرسمية تلتمس من خاللها الدولة  ي نوع من أنواع التعاون الدو املساعدة القضائية 
ي التحقيق ي جمع ٔالادلة الثبوتية الستخدامها  ي و  املتابعة القضائيةو  املساَعدة  املحاكمة 

 .17املساعدة طائفة واسعة من العناصرتشمل و  القضايا الجزائية
ى ضرورة تفعيل املساعدة  وقد أكدت اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع

ن الدول  يو  القضائية املتبادلة ب ى أدلة أو أقوال : حددت املجاالت املطلوبة فيما ي الحصول ع
التجميد، فحص و  الضبطو  فتيشمن ٔالاشخاص، تبليغ املستندات القضائية، تنفيذ عمليات الت

راء، تقديم أصول و  ٔالادلةو املوقع، تقديم املعلوماتو  املعلومات ا الخ التقييمات ال يقوم 
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ى العائدات ٕالاجرامية أو املمتلكات أو ٔالادواتو  املستندات  السجالت ذات الصلة، التعرف ع
ى أدلة و ي ٔالاشياء ٔالاخرى أو اقتفاء أثرها ألغراض الحصول ع تسهل مثول ٔالاشخاص طواعية 

ي للدولة الطرف  الدولة الطرف الطالبة، أي نوع آخر من املساعدة ال يتعارض مع القانون الداخ
 .متلقية الطلب

  
ن 3   ــــ تسليم املجرم

ن هو ذلك ٕالاجراء الذي تقوم به  ى أساس الدولة استنادًا إتسليم املجرم ى اتفاقية أو ع
ى دو  امه أو ألنه محكوم عليه بعقوبة معاملة باملثل  إ لة أخرى تطلب فيه شخصًا معينا ال

 .18جزائية
ن 16و قد تناولت املادة  ر و  من اتفاقية الجريمة املنظمة مسألة تسليم املجرم حددت املعاي

يو  ٔالاساسية الدنيا بشأن التسليم   :تتمثل أهم شروط التسليم 
ى الجريمة املزعومة  وجود أدلة -ـــــ وجود أساس قانوني للتسليم  وجود تجريم  -إثبات كافية ع

ي طلب التسليم -مزدوج   رفض التسليم عند سبق  -تخصيص معلومات مفصلة حول الجريمة 
ى نفس الوقائع  ن إذا كان من رعايا الدولة املطلوبة، - املحاكمة ع لكن و  عدم تسليم املواطن

رة إجراءات فورية للمتاب رط أن تتخذ هذه ٔالاخ ي ذلك مع الدولة الطالبةيش   .19عة وتتعاون 
ي املواد  ي  ي القانون الداخ ن  ى  694وقد نظم املشرع الجزائري مسألة تسليم املجرم من  719إ

 .قانون ٕالاجراءات الجزائية
  
رداد املمتلكاتو  ــــ مصادرة 4   اس

ريب ٔالاشخاص عن طريق ٕالاجرام  املنظم من تعد مصادرة ٔالاموال املتحصل من جريمة 
ي ر و  أبرز صور التعاون القضائي الدو ي مكافحة الجريمة املنظمة ع ر الوسائل فاعلية  أك

ريب ى الهدف الرئيس لعصابات ال ي و  هو الربحو  الوطنية، ألن املصادرة تق ع هو ما يؤدي 
ا م ى شل هذه التنظيمات ال عادة ما تقوم  بإخفاء ٔالاموال املتحصل عل ر إ ي ٔالاخ ن الجريمة 

ا الجريمة ر ال ارتكبت ف  .20دول أخرى غ
ي أحكام املادة  ي املقررة  من  1الفقرة  12وعليه وفقًا لقواعد التعاون القضائي الدو

 اتفاقية مكافحة الجريمة املنظمة فإنه إذا صدر حكم من محكمة جزائرية بمصادرة ٔالاموال
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ا عن طريقو  راف به العائدات ٕالاجرامية املتحصل عل ي و  ريب ٔالاشخاص جاز الاع تنفيذه 
هذه التسهيالت جاءت ملواجهة تعاون املنظمات ٕالاجرامية املهربة لألشخاص و  الدول ٔالاخرى،

رة ي إطار التعهدات الدوليةو  باعتبارها جريمة خط رام ٔالاحكام ٔالاجنبية  م اح   .هو ما حتَّ
 
 خاتمة

ر  ى أن جريمة  يب املهاجرين تعد من أخطر الظواهر من خالل هذا العرض نخلص إ
ا من  ى البشرية ملا ف ى سلعة رخيصةو  لكرامة ٕالانسان اهانةٕالاجرامية ع ى  ،تحويله إ يضاف إ

راء و  ذلك ارتباطها بشبكات إجرامية منظمة متخصصة ى تحقيق املزيد من ال دف إ متطورة 
 .املادي

 01-09يمة بادر  لتجريمها بموجب القانون و املشرع الجزائري  إدراكًا منه لخطورة هذه الجر 
إنما خص هذا و  لم يكتف باملواجهة العقابية لهذه الظاهرةو  ،املعدل لقانون العقوبات الجزائري 

ة استمدَّ أهم قواعدها من اتفاقية مكافحة الجريمة  النوع من ٕالاجرام املنظم بإجراءات متم
ٓالاليات الالزمة لصالح الجهات و دوات القانونيةبذلك يكون املشرع الجزائري قد وفر ٔالا و  املنظمة،

 .القضائية ألجل مكافحة هذه الظاهرة
راحات ر أنه بالرغم من املزايا التشريعية املذكورة إال أن هناك مجموعة من الاق ال و  غ

ا للمكافحة الفعالة لهذه الجريمة   .يجب ٕالاشارة إل
ي ن القانون الداخ ريب املهاجرين و  ـــ ضرورة املطابقة ب ي من حيث تعريف جريمة  القانون الدو

ى ضرورة  ، فضاًل ع راب الوط ى ال ر املشروع لألشخاص إ ليشمل التجريم كذلك ٕالادخال غ
ا املقصود  ي قانون العقوبات يعرف ف تدخل املشرع الجزائري الستحداث مواد قانونية 

ي و  يتم رفع الحرج بذلكو  بالجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية ى القا الجزائي  املشقة ع
ي ى القانون الداخ   .تطبيق مبدأ سمو الاتفاقية ع

ـــ إن وسائل البحث والتحري املمنوحة ألعضاء الضبطية القضائية فإن استحسنت  من الناحية 
ي هذه ٕالاجراءات رافية ال يو  القانونية ولكن تطبيقها مرهون بدرجة تحكمهم  صلون مدى الاح

ا من خالل التكوين املتخصص ريب ٔالاشخاصو  إل ي جريمة   التدريب امليداني والتق للتحري 
  .ال تتم بعدة خصوصيات باملقارنة مع الجرائم ٔالاخرى و 
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ي توافر وسائل  ريب ٔالاشخاص تستد ــــ إن تطبيق أساليب التحري الخاصة لتفكيك جماعات 
مؤهالت علمية رفيعة املستوى كما يجب رفع مستوى التنسيق و  كفاءاتو  تقنية ذات تكلفة عالية

ي ن الدول سواء ٕالاستخباراتي منه أو عن طريق عملية التعاون القضائي الدو   .ٔالام ب
ريب املهاجرين لن يتحقق فقط عن طريق ٕالاجراءات  را فإن الحل ٔالامثل للتصدي لظاهرة  ـــ أخ

ي بل يْكُمن كذلك  اذات الطابع القم ا و  ي ضرورة معالجة أسبا ا، وال من بي دوافع تنام
ر العيش الرغد ي الهروب أصالً و  حتمية توف ر    .رفع املستوى املعي لهؤالء ملنعهم من التفك

 
 : مــــــشالهوا

                                                 
ر الوطنية، املعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ . 1  15 اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع

ر  ا الجزائر بموجب املرسوم الرئاس 2000نوفم ي 55 - 02، صادقت عل ي  09، ج ر عدد 2002فيفري  05املؤرخ   10مؤرخة 
 .2002فيفري 

ر بروتوكول مكافحة .  2 ي ال ر  ٔالاممالجو املكمل التفاقية و  البحر و  ريب املهاجرين  املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع
ر  15:ي املؤرخ 55الدورة  25رقم  حدة،املت لألممالوطنية اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة  ا  2000نوفم صادقت عل

ي ب 418 -03الجزائر بموجب املرسوم الرئاس  ر نو  9تحفظ  ي  69 عددج ر ، 2003فم ر  12مؤرخة   .2003نوفم
ريب املهاجرين املالحظ من خالل هذا التعريف القانوني أنه تعريف قاصر .  3 ى كونه ضيق من مفهوم  ر  ع ر  تدب الخروج غ

ى ٕالاقليم ،املشروع ي املادة و  دون الدخول إ ريب  03هو ما ال يتفق مع ما جاء  املهاجرين الذي ال من بروتوكول مكافحة 
ريبًا إال إذا كان البلد املقصود لإلقامة ر املشروع  ر ٕالاخراج غ ي الاتفاقية يعت رطرفا  راجع صايش عبد املالك، ، ، للمزيد أك

ي وزو  ن، أطروحة دكتورة، جامعة مولود معمري ت ريب املهاجرين السري العلوم السياسية، و  كلية الحقوق ،مكافحة 
 .80، 79ص  ،2014فيفري 

ي التشريع الجزائري،.  4  الجزائر  ،1989املؤسسة الوطنية للكتاب،  دون طبعة، موالي ملياني بغدادي، ٕالاجراءات الجزائية 
 .168  ،167ـص 

ى ضوء أهم التعديالت الجديدة، طبعة  . 5 ي املادة الجزائية ع ، 2013، دار هومة، 2جباري عبد املجيد، دراسات قانونية 
 .19، ص الجزائر 

 .25ص  الجزائر، ،2009، للنشر والتوزيعدار هومة  ،5ي تنظيم مهام الشرطة القضائية، طبعة  حمد غاي الوجأ . 6
اك عدم الّدولة تضمن " : 47املادةتنص  .7 ي القانون، بمقت إالّ  تفتيش فال .املسكن حرمة ان رامه إطار و    .اح

، الصادر  76، ج ر عدد 1996الدستور الجزائري لسنة   ".املختّصة القضائية الّسلطة عن صادر مكتوب بأمر إالّ  تفتيش وال
ر  08بتاريخ  ي  01 -16، املعدل واملتمم بالقانون رقم 1996ديسم مارس  7الصادرة بتاريخ  14ج ر عدد  2016مارس  6املؤرخ 
2016. 

ريب املهاجرينمكتب ٔالامم املتحدة بفي.  8 ي  ى التحقيق  املالحقة القضائية و  ينا املع باملخدرات، دليل التدريب ٔالاساس ع
 7، ص 2010، أساليب التحقيق السرية، ٔالامم املتحدة، نيويورك، 5ة طيالنم ،ملرتكبيه
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ي ٕالاجراءات الجنائية،. 9 ر فاروق، مراقبة ٔالاحاديث الخاصة  دار املطبوعات الجامعية، ٕالاسكندرية،  دون طبعة، ياسر ٔالام

 .141، ص 2009
 9و 7مكتب ٔالامم املتحدة بفيينا املع باملخدرات، املرجع السابق، ص  .10
 14مكتب ٔالامم املتحدة بفيينا املع باملخدرات، املرجع السابق، ص  .11
ي . 12 ى القانون الداخ ا تطبيق اتفاقية د من املراتي العدي لقد كرَّس القا الجزائري  قاعدة سمو الاتفاقية ع ،  نذكر م

ي  ،  فيما يخص إجراء مصادرة 1988-12- 20ٔالامم املتحدة ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية املصادق عليه بفيينا 
ر أنظر  املجلة القضائية  ي قانون الصحة، لتفاصيل أك ي غياب أي نص يقرر ذلك  العائدات ٕالاجرامية لبيع  املخدرات  

ي  16921ا، قرار رقم للمحكمة العلي   . 206، ص 2000، لسنة  02، عدد  2000- 02-22مؤرخ 
ي  348 -06مرسوم رقم  .13 ي لبعض املحاكم ووكالء الجمهورية   2006 اكتوبر 5املؤرخ  املتعلق بتمديد الاختصاص املح

ي  63وقضاة التحقيق ج ر عدد   .2006اكتوبر  8املؤرخة 
ي البشر، طبعة محمد الشناوي، مكافحة جرائم الا. 14 ، القاهرة، ص 2014، املركز القومي  لإلصدارات القانونية، 1تجار 

284 . 
ي 02-15رقم  مر ٔالا .  15 ي  ،40 عدد ج ر  2015جويلية  23املؤرخ  - 66مر رقم املعدل واملتمم لأل  ،2015جويلية  23املؤرخة 

ي  155  ،ائية، املتضمن قانون ٕالاجراءات الجز 1966يونيو سنة  8املؤرخ 
يلمحكمة العليال القضائية جلةامل .16  . 279، ص 1993لسنة  ،4، عدد 1993- 01-17 ، قرار مؤرخ  
ريب املهاجرين واملالحقة القضائية  با املع باملخدرات، دليل التدريمكتب ٔالامم املتحدة بفيين. 17 ي  ى التحقيق  ٔالاساس ع

ا، النم ي، ٔالامم املتحدة، نيويورك،  ،8 ةطيملرتكب  .10، ص 2010التعاون الدو
ى أساس املعاملة باملثل،  . 18 ن ع ضة العربية،1 بعةطالعبد الغ محمود، تسليم املجرم  . 33، القاهرة، ص 1991، دار ال
ريب ا با املع باملخدرات، دليل التدريمكتب ٔالامم املتحدة بفيين. 19 ي  ى التحقيق  ملهاجرين واملالحقة القضائية ٔالاساس ع

ا، النم ي،   8 ةطيملرتكب  09، ص املرجع السابقالتعاون الدو
ر الوطنية، بمحمد . 20  .53، ص 2004، دار الشروق، القاهرة، 1بعةطالسيوني، الجريمة املنظمة ع
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ريب   *مدى كفاية التشريعات الدولية لحماية ٔالاطفال ضحايا ال

 
 )1(بوطال سامي 

سطيف جامعة العلوم السياسية،  الحقوق  كلية ،باحث دكتوراه )1(
 .، الجزائرسطيف، 02

  :امللخص
وعاملية بأبعاد مشكلة مثله من ازدراء لحقوق الطفل وكرامته قد باتت بما يريب ٔالاطفال  ن إ

ايدا، مؤرقة رة انتشارا م ي ٓالاونة ٔالاخ دد الحياة ؤالامن والكرامة ٕالانسانية، حيث  تعرف   ،
ى الرغم من غياب ٕالاحصائيات الدقيقة، إال أنه يتضح يوما بعد يوم أن  ر منوع ضحايا  كث

ريب ٔالاشخا ا عمليات  ى الرغم من الجهود الحثيثة ال اتخذ ص هم من ٔالاطفال،  وذلك ع
ي ظل الاتفاقيات الدولية  ن املركز القانوني للطفل ضد هذه الجريمة سواء  الدول من أجل تحس

م ريب البشر والاتجار  ي ظل الاتفاقيات الدولية ملناهضة   .لحماية حقوق الطفل، أو 
  :الكلمات املفتاحية

ري يال  .ب، الاستغالل، حقوق الطفل، القانون الدو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  31/07/2018، تاريخ نشر املقال 06/05/2018، تاريخ مراجعة املقال 01/04/2018تاريخ إرسال املقال  *
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The adequacy of international law to protect child victims of illicit trafficking 

Summary: 
The study revealed that the problem of child trafficking, which represents 

contempt for the rights and dignity of the child, has become a phenomenon of societal 
and global dimensions, menace the life, security and dignity. which is increasingly 
growing during the last few years, it is clear every day that most of the victims of 
trafficking are children,  for reasons, mainly focused on the absence of legal 
procedures to combat this problem ,or non establishment of effective means and 
mechanisms that will control the safety movement of children and their protection 
against all forms of trafficking, where the practice has proved the inadequacy of these 
mechanisms to provide the necessary protection Of those efforts by States to improve 
the legal status of children, both under international conventions related with 
children's rights, or under international conventions related to limited of the human 
trafficking phenomenon and this impact. 
Key words: 
The traffic, the  exploitation, Children rights. International law. 
 
L'adéquation de la législation internationale pour protéger les enfants victimes 

de trafic illicite 
Résumé: 

La traite des enfants constitue un mépris aux droits et à la dignité de l’enfant ; ce 
phénomène, avec ses dimensions sociétales et mondiales, a pris de l’ampleur et 
constitue une menace pour la vie, la sécurité et la dignité de l’être humain. 

 Même si il n’existe pas de statistiques fiables, il est clair que chaque année, un 
grand nombre de personnes, en majorité des enfants, sont victimes de la traite, et ce 
malgré les efforts déployés par les États pour améliorer le statut juridique des enfants, 
par le biais des  conventions internationales  relatives aux droits de l’enfant, ou à 
travers les conventions pour la répression de la traite des êtres humains.  
Mots clés : 
La traite, l’exploitation, droit des enfants, droit international. 
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                                                                                 ةــــــدمـــــمق

ي فيه مما الشّك  ر من أخطر املشاكل ال تواجه البشرية  ريب ٔالاشخاص تعت أن مشكلة 
ى زعزع ديدا حقيقيا يؤدي إ ٔالامن الاقتصادي ؤالامن  ةعاملنا املعاصر، حيث أصبحت تشكل 

ي مجملها ٔالامن ٕالانسانيالا  ى منظومة ٔالامن الشامل ال تكون  ي الذي ينعكس سلبا ع  ،جتما
ن ٕالانسانية ي جب ا وصمة عار   . وهو ما جعل ٔالامم املتحدة تصفها بأ

ر  ر عمقا عندما يكون ضحاياها أطفاال أحداثا غ لكن هذه املشكلة تتعقد وتصبح أك
ن ى اعتبار أن هذ مسئول ر هشاشة قانونا، ع ه الشريحة من املجتمع تعّد الفئة والحلقة ٔالاك

ي الحلقات الاجتماعية، فه تشمل مرحلة عمرية حساسة وشديدة القابلية للتأثر، وهو  وضعفا 
ريب ال تحقق من خالل  ما جعل ٔالاطفال يشكلون الهدف ٔالاول واملباشر ؤالامثل لشبكات ال

م أرباحا طائل  .ةالاتجار 
ريب ٔالاطفال، وال وتأتي أهم ى ظاهرة  ية هذه الدراسة من خالل تسليطها الضوء ع

ي، كإحدى   ى الاهتمام الدو رة نموا مخيفا جعلها تلقي بظاللها ع ي ٓالاونة ٔالاخ تعرف 
ر من املؤتمرات، وأبرم للحد م ا كث العديد من  ااملوضوعات الرئيسية ال عقد بشأ

 . الاتفاقيات
ر أن  ريب ٔالاطفال هذه التشريعات الدولية  نظرةغ ال يزال ضبابيا، وال يزال ينظر لجريمة 

ي مناطق استثنائية، وما يجعل املشكلة تتعقد أيضا هو عدم  ا حاالت استثنائية  ى أ ا ع إل
ريب البشر بصورة عامة ؤالاطفال بصورة خاصة، وما دام  ن الدول ب ر من قوان راف الكث اع

ا بشكل فاعل يتناسب مع  إنكار املشكلة وتحجيمها والجهل بأبعادها مستمرا ، فال يمكن الحد م
ا الحقيقية  .حجم املشكلة وتبعا

رها تقوم حول  ى ما سبق فإن جوهر ٕالاشكالية ال يمكن أن نث مدى كفاية : بناء ع
ريب ٔالاطفال؟ ي التعامل مع ظاهرة  ولية السياسات الدل وهل أن فش التشريعات الدولية 

ريب ٔالاطفال واستغاللهم مرده باألساس غياب ٔالاطر القانونية الدولي ة ي التصدي لظاهرة 
 ؟ال تع بمكافحة هذه الجريمة

ى مفهوم هذه الجريمة وحجمها وأبعادها، ثم نعرض  ى هذه ٕالاشكالية سنتطرق إ لإلجابة ع
ى موضوع حماية الطفل مختلف التشريعات الدولية ضد هذه الجريمة، ومدى  ال تطرقت إ

ا    .فعالي
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ريب ٔالاطفال  :املبحث ٔالاول    تعرف ناقص وانتشار واسعجريمة 
دد أمن ٕالانسان واستقراره، فه  رة ال  ن الجرائم الخط ريب ٔالاطفال من ب تعّد ظاهرة 
ي تندرج ضمن شبكة الجريمة املنظمة  ى حياته وحريته، و تشكل عدوان وهجوما شرسا ع
ي حالة ارتباطها  بجريمة الاتجار بالبشر  ر خطورة  ا وتصبح أك العابرة للحدود، حيث تزداد حد

ىوال   . ال تقل خطورة عن ٔالاو
 

ريب ٔالاطفال  تعريف :املطلب ٔالاول   انتشارهاو جريمة 
ريب ٔالاطفال يجدر بنا تحديد تعريف لهذه الجريمة ال تتداخل  ي تفاصيل  قبل الخوض 

ما  .وتلتبس مع جرائم أخرى، بحيث يصعب التفريق بي
 

ريب ٔالاطفال: الفرع ٔالاول   التعريف بظاهرة 
ريب  تعريف واضح لهذاليس هناك  املفهوم، وباعتبار ٔالاطفال هم من البشر فإن مفهوم 

ريب ٔالاطفال يهذه الظاهرة ، لذلك يمكن تعريف 1البشر يتوافق مع مفهوم  ى النحو التا : ع
م  ى بلدان أخرى قد ) دول املصدر (ريب ٔالاطفال هو تسهيل خروج ٔالاطفال من بلدا ودخولهم إ

ى عائد مادي أو معنوي، وقد  ر قانونية من أجل الحصول ع تكون للعبور أو للمقصد بطرق غ
ريب، أو مهربون بشكل فردي ي شكل عصابات منظمة لل م  ري ، أو أسر يكون من يقوم ب

ي حاالت قليلة قد يكون الطفل هو من يقوم  ر أنه و  اخراجٔالاطفال، أو أحد أصدقاء الطفل، غ
ى بلد املقصد أو بلد العبور   .2نفسه من بلد املصدر إ

ى وبناء ريب ذلك ع أن تعرض  أو ذكرا كان، طفل يشمل كل ٔالاطفال ف
يقية،والجسدية، أو البيئية، أو الاجت(للمخاطر أو العنف، أو ) ماعية، أو النفسية، أو الصحيةالف

ر الحدود الدولية، أو ٕالاقليمية بمختلف الوسائل  م ع ري الجريمة، أو الحرمان خالل عمليات 
رية(والطرق  ى بلدان املقصد، وبغض النظر عن كون ٔالاطفال ) الجوية-البحرية- ال أو بعد وصولهم إ

ذه العملية بمفردهم أو ه م، وبغض النظر هم من قاموا  ر ناك أشخاص هم الذين قاموا ب
عن كون هؤالء ٔالاطفال كانوا برفقة أسرهم، أو كانوا برفقة أشخاص ليسوا من أسرهم، وبغض 

ريب تمت بموافقة الطفل، أو أسرته أو كانت قسرية  . 3النظر عن كون عملية ال
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ريب ٔالاطف ن أن ظاهرة  ن السابق رز جليا من خالل التعريف ال ترتبط بأربعة محّددات ي
ا كل منظمة ٕالاتحاد العالم ملساعدة ٔالاطفال، والوكالة العليا  من ومنطلقات أساسية حّدد

ي ن و ي، املعطى املتعلق باملصاحبة : لغوث الالجئ املحدد واملعطى املتعلق بالسن، املعطى الجغرا
ريب  .4من الراشدين، و املعطى املتعلق بشبكات ال

ى املحددات التاليةوتفصيال ل ريب ٔالاطفال بناءا ع  :ذلك فإنه يمكن تعريف ظاهرة 
  

 )صفة الطفل(املحدد املتعلق بالسن  -1
ا، حيث  ى أنه ليس هناك اتفاق عام حول تحديد مرحلة الطفولة وتقسيما تجب ٕالاشارة إ

ى من اتفاقية حقوق الطفل لعام  الطفل بأنه كّل الذي عّرف  1989قوبل مشروع نّص املادة ٔالاو
مخلوق بشري منذ والدته ح بلوغه سن الثامنة عشر أو حسب قانون الدولة، أو بلغ سن 
ا الوطنية  ا وتشريعا راض السيما تلك الدول ال تصبغ حماية قواني الرشد قبل ذلك، باالع

ا ببلوغ ال خمسة عشر ملرحلة ما قبل الوالدة أي أثناء الحمل، أو تلك ال يبدأ سن العمل ف
ا الدول عام 5)15(سنة ، لذلك نجد أن اتفاقية ٔالامم املتحدة لحقوق الطفل ال صادقت عل

ن :" عّرفت الطفل بأنه 1990 هو كل إنسان لم يتجاوز سنه ثمانية عشر سنة ما لم تحدد القوان
 .6"الوطنية سنا أصغر للرشد

صة النساء ؤالاطفال املكمل وعّرفه برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار باألشخاص وبخا
ي املادة  ر الوطنية  ر :" -ج-03التفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع يقصد بتعب

  .   7"الطفل أي شخص دون الثامنة عشر من عمره
 

ي  -2  املحدد الجغرا
ريب ٔالاطفال نوع من أنواع الهجر  ر ومفاده الانتقال من بلد آلخر، حيث تمثل عمليات  ة غ

ى مجالاملشروعة، أو ما يطلق عليه بالهجرة ال ريب  سرية لألطفال، حيث ينصب ع من مجاالت 
ى دولة أخرى ليست موطنا  ر املشروع لشخص ما إ ر للدخول غ ى أنه تدب البشر الذي يعّرف ع
ى  ر مباشرة ع ا من أجل الحصول بطريقة مباشرة أو غ ن ف ن الدائم له، أو من ال يعد من املقيم

ا لهده الظ ى أساس استضاف ى دول منفعة مالية أو منفعة أخرى، وتنقسم الدول ع اهرة إ
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ي دول مقصد، ودول عبور،)منشأ(مصدر ي شكل مجموعات ( ، وأخرى  ريب  وتنظم عمليات ال
 .)مهاجرة لألطفال، وال يتمتعون بحق اللجوء

    
 املحدد املرتبط بالحماية واملصاحبة من طرف الراشدين-3

ي وضعي ي فهم  ة تمنحهم حق فهؤالء ٔالاطفال يوجدون خارج أية حماية، أو مرافقة وبالتا
ا ٕالاعالن العالم لحقوق الطفل  .الحماية والحصانة القانونية كما ينص عل

 
ريب-4  املحدد املرتبط بشبكات ال

ا بعض ٔالافراد، من أسر ٔالاطفال، أو من  ريب عملية فردية يشرف عل قد يكون ال
ر أن الص ر الطفل بحد ذاته، غ ي حاالت قليلة قد تكون من تدب ورة الغالبة لعملية أصدقائه و

ريب  ي ال ي شكل عمليات منظمة تديرها عصابات وجماعات متخصصة  ريب تكون  ال
ر الوطنية لعام  يقصد : " فإنه 200والاتجار، ووفقا التفاقية ٔالامم املتحدة للجريمة املنظمة ع

رة من ر موجودة لف الزمن،  بجماعة إجرامية منظمة كل جماعة مؤلفة من ثالثة أشخاص، أو أك
ي هذه  ر من ٔالانشطة ٕالاجرامية  دف ارتكاب جريمة واحدة، أو أك رر  وتقوم معا بفعل م

ى منفعة مالية، أو أي منفعة مادية أخرى  ، 8"الاتفاقية، من أجل الحصول بشكل مباشر ع
ريب ٔالاطفال حصول منفعة حساب الطفل، وغالبا ما  وبذلك فإن الهدف ٔالاساس من عملية 

ر قانونية تكون هذه ر أخالقية، أو غ ي أعمال غ  .املنفعة نتيجة استغالل 
 
ريب ٔالاطفال: الثانيالفرع    حجم ظاهرة 

ي  ريب ٔالاشخاص واحدة من الجرائم الدولية ٔالاسرع نموا  العالم، وال تعّد جريمة 
ر العديد من التقارير والدراسات ال تّم  يشكل  ٔالاطفال جزء را من ضحاياها، حيث تش معت

رة من  ى أن ٔالاطفال يمثلون نسبة معت ي إ ، أو املح ي، أو ٕالاقليم ى املستوى الدو إجراؤها ع
ريب  .ضحايا ال

ريب ٔالاطفال وانتشارها الواسع، إال أن عملية تحديد  ى الرغم من تفاقم ظاهرة  وع
ى إحصائيات  ريب ٔالاشخاص عموما ؤالاطفال ع ي لقضية  ومعلومات دقيقة حول الحجم الفع

ا ر موثوق بصح ا غ ر موجودة، أو أ ا غ ، فال توجد حاليا 9وجه الخصوص ال تزال إما أ
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ريب تم بتحديد عدد ٔالاطفال ضحايا ال ،  ويرجع سبب غياب املعلومات 10تقديرات دقيقة 
ها كون أن واملعطيات الدقيقة حول ه ى الطابع السري الذي يم ى إ ذه الظاهرة بالدرجة ٔالاو

ى ذلك كل من منظمة دول جنوب  ن، وقد أشارت إ ي الخفاء بعيدا عن ٔالاع ا تتم  أغلب عمليا
ريب هو نشاط سري وجريمة " واملنظمة الدولية للهجرة بتأكيدها أن  ) (ANASEشرق آسيا ال

ى الصعوبة 11..."منظمة ال يمكن قياسها عن طريق الوسائل واملناهج التقليدية  ، هذا باإلضافة إ
م بال تجدها سلطات الدول  م هم ضحايا، أو أ ري تقدير فيما إذا كان ٔالاطفال الذين تم 

ن ٔالاشخاص الذين تقل أعمارهم عن الثامن عشرة مجرمون، وعدم قدر  ى التمي ب ا كذلك ع
ركة 12ؤالاشخاص الذين تجاوزوا هذا السن) أطفال) (18( ، وهذا ما يفسره غياب منهجية مش

ي  ى تضارب  ي بعض ٔالاحيان إ ريب، ٔالامر الذي أدى  إلحصاء وتعداد ٔالاطفال ضحايا ال
ن الحكومات واملنظ ر الحكومية، والوكاالت الدولية وال قدمت إحصائيات ٕالاحصائيات ب مات غ

 ةمن تفصيل دقيق ، كما أن اغلب ٕالاحصائيات تخلو 13مختلفة لظاهرة واحدة حول منطقة واحد
ن الضحايا عن طريق العمر، أو الجنس ريب، وغالبا ما ال يتم التمي ب  . 14لضحايا ال

: الاتحاد ٔالاوربي عن أطفال ضحايا الاتجار حول مسؤولية 2004وقد أشار تقرير صادر عام 
ي مجاالت " رة زمنية طويلة و ريب يعد نتيجة لسلسلة معقدة من املعلومات حول ف أن ال

ريب أمرا بالغ الصعوبة لمتعددة، وهو ما يجع وبذلك فقد وضع التقرير  " من تعريف مسألة ال
ن غياب املعلومات واملعطيات املوثوقة  رك ومتجانس رابطة وثيقة ب واملقبولة، وغياب تعريف مش

ي الاتحاد ٔالاوروبي  .15متفق عليه من قبل جميع الدول ٔالاطراف 
م سنويا، إال أن  ري ى الرغم من غياب ٕالاحصاءات الدقيقة عن ٔالاطفال الذين يتم  ع

ايد، ففي دراسة أنجزت من طرف الحكومة ٔالامري ي ال ريب ٔالاطفال آخذ  كية ذلك ال ينفي أن 
ي جوان  2006ي العام  ى أن هناك  2008ونشرت  شخص هم من ضحايا  800000أشارت إ

ي كل عام، وقد قدرت هذه الدراسة أن  ر أنحاء العالم  ي ع ريب الدو من ضحايا  %80ال
ريب هم من النساء، وتمثل الفتيات القاصرات  ن %50ال ، كما قدرت املنظمة العاملية 16م

ي العام  ن  2002للعمل  أسوء " من الحاالت ال تم تصنيفها ضمن الئحةمليون  8.4أن من ب
ر املشروع لألطفال ريبمليون  1.2يوجد " أشكال العمل غ ، فيما 17من ٔالاطفال هم من ضحايا ال

ى تسجيل  ي أوروبا سنوياامرأة وطفل هم من ضحايا ال 120000أشارت مصادر أخرى إ  . 18ريب 
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ى جملة من  ريب ٔالاطفال ع ى  النتائجوتنطوي عملية  واملخاطر، ال تنعكس سلبا ع
ي دراسة لألمم  م قبل وصولهم، و ى موت عدد م ي بعض ٔالاحيان إ ا تؤدي  الطفل ح أ

ي  ي الشرق ٔالاوسط  ريب املهاجرين والاتجار بالبشر  أ ن ٔالاطفال أوضحت  2006املتحدة حول 
راضهم ذلك أن  ء عند وصولهم، أو اع ي س ي وضع ص را ما يكونون  ر البحر كث املهاجرين ع

ن ال يوفرون لهم إال الحد  ، ويتعرض 19دنى من املستلزمات ٔالاساسية للحياة أثناء الرحلةٔالا املهرب
از إمعظم هؤالء ٔالاطفال  ى ٕالا وى العنف الجنس والاب ساءات اللفظية، الاختطاف، باإلضافة إ

ي ى الغذاء الكا رات طويلة 20كما ال يتمكنون من الحصول ع ى العمل لف م إ ر م ، ويضطر الكث
م  ى وجه م، أو الذهاب إ ى بلدا من أجل دفع كلفة املحطة التالية من الرحلة، إما للعودة إ

ى  من ، وهو ما يجعل من ٔالاطفال عرضة للعديد21املقصودة حالة الالضغوطات ال تؤثر ع
ر عرضة  ر ٔالاطفال الفئة ٔالاك م الصحية والجسدية حيث يعت ى حال العاطفية والاجتماعية، وع

 .(VIH/SIDA)22 ة لإلصابة باألمراض املرتبطة بنقص املناعة املكتسب
ي لنه قد تمارس عأكما  م، وربما أدت النخراطهم  م وكرام م ضغوط تفقدهم براء

م  ر أعضا ممارسة العنف والجريمة، كما أن بعض العصابات تقوم بتشويه ٔالاطفال وب
ى ٕالادمان  ي التسول، كما قد يتعرض هؤالء ٔالاطفال إ م من أجل استغاللهم  ي إعاق والتسبب 

ي املمارسات الالأخالقية ى استغاللهم   .23بكافة أنواعه باإلضافة إ
ى هؤالء ٔالاطفال قد ن،  وعند القبض ع ي بعض املناطق والدول كمجرم يعاملون 

ويتعرضون للسجن ح يتم إبعادهم، وقد يتعرضون كذلك للضرب من حرس الحدود عند 
م م الهرب م  .محاول

  
م : املطلب الثاني ريب ٔالاطفال والاتجار  ن    الارتباط ب

ر أنماط الجريمة  ر جريمة الاتجار بالبشر والخصوص ٔالاطفال من أك ر تعت املنظمة ع
ن  ى درجة أن بعض التشريعات لم تفرق ب ريب البشر، إ ا بجريمة  الوطنية تداخال وتشا

ا رقم  ن،  بحيث مزجت أحكامهما كجمهورية الدومينكان بموجب قانو املتعلق  137/03الجريمت
ر املشروع باألفراد، واملشرع الكوي ناول ، ٔالامر الذي يجعل من أي دراسة تت24باالتجار غ

ن ال تستغ عن التعرض للعالقة ال تجمعهما  .املوضوع
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ى الرغم من أنه ال يوجد تعريف محدد لظاهرة الاتجار باألطفال، إال أن التعريف املعمول  ع
ي املادة الثالثة بروتوكول امللحق باتفاقية ٔالامم املتحدة  ى نطاق واسع هو التعريف الوارد  به ع

والخاص بمنع وقمع الاتجار باألشخاص  2000برة للحدود لعام ضد الجريمة املنظمة العا
ي ى ثالثة عناصر أساسية    :وبخاصة ٔالاطفال والنساء  ، وقد أشتمل هذا التعريف ع

م، أو استقبالهم -1   تجنيد أشخاص ونقلهم، أو تنقيلهم، أو إيوا
ديد باستخدام القوة-2 ر الئقة مثل ال ر ذلك من  ،أو استعمالها ،استخدام أساليب غ أو غ

أو إساءة استعمال السلطة، أو إساءة  ،أو الخداع ،الاختطاف، أو الاحتيال  و أ ،أشكال القسر
ى  استعمال حالة استضعاف، أو تلقي مبالغ مالية، أو مزايا بنيل موافقة شخص له سيطرة ع

  شخص آخر
، أو ا ،أن يتوفر هدف الاستغالل -3 لسخرة، أو الخدمة قصرا، أو مثل الاستغالل الجنس

ة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع ٔالاعضاء رقاق، أو املمارسات الشب   . الاس
روتوكول الاتجار باألطفال بموجب الفقرة هذا ويعّرف         ر تجنيد :" من املادة الثالثة) ج(ال يعت
ى استعمال أي من الوسائل اتجارا باألشخاص، ح ولو لم ينطوي ع......أو تنقيله ،أو نقله ،طفل

ي الفقرة الفرعية   ".من هذه املادة) أ(املبينة 
ر " :وتعّرف منظمة العمل الدولية الاتجار باألطفال بأنه انتقال ٔالاطفال من مكان آلخر ع

ي ظروف مثل الاستغالل  ،أو ٕالاكراه ،استخدام القوة ى العمل  أو الخداع، أو إجبارهم ع
، كما  ، وبذلك فإن 25تعرفه اليونيسيف بأنه أسوء أشكال عمل ٔالاطفالالاقتصادي والجنس

ن هما ى ذلك يعرف الاتجار باألطفال : الاتجار باألطفال يشمل خاصيت التحريك والاستغالل، وع
م املعهود لغرض الاستغالل :بأنه  .26فعل تحريك ٔالاطفال من مكان إقام

 
ريب ٔالاطفال باالتجار: ل الفرع ٔالاو    عالقة 
ما وجهان لعملة من  ريب والاتجار بالبشر يتضح أ خالل الاستعراض السابق ملفهومي ال

ريب ريب خطوة لالتجار، والاتجار غرض وغاية لل  .واحدة، من حيث كون ال
ريب املهاجرين والاتجار بالشر، ن  ى  إن التفرقة ب مربكة ويجعل هذا ٕالارباك الحصول ع

ر من خاللها املهاجرون، أو املهربون،  معلومات دقيقة أمرا صعبا وخاصة من الدول ال يع
ريب الضحايا ي 27ويشمل الاتجار بالبشر غالبا وليس دائما  م  ر ، ويتشابه الاتجار باألطفال و
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ر الحدود الدولية، كما أن كل  ر قانونية ع ما يتضمنان مبلغ من املال لنقل أطفال بطريقة غ أ
ريب والاتجار ينطو  ى من ال ر الطفل ع ى أعمال عنف وقسوة ضد الطفل فغالبا ما يج يان ع

ر ير   ،به الحبس والجوع والضرب والعنف، بل قد يتعرض للموتيبه من بلد، وقد يعاني أثناء 
ريب  28وهو ٔالامر نفسه الذي يعانيه من عملية الاتجار به ن يختلفان من حيث كون أن ال ي ح  ،

ء للطفل، قد يتم بموافقة الطفل، أو ذ ى استغالل س ويه، أما عملية الاتجار وال تنطوي ع
ا غالبا ما تتم قسرا وبدون رغبة الطفل، أو ذويه، ولعل العنصر الرئيس الذي يم الاتجار إف

ري ى القيام  29هو وجود عنصر الخداع، القوة، وٕالاكراه مباألطفال عن  ي إرغام ٔالاطفال ع
ن الدول فبأفعال معينة لغرض تجاري  ريب الذي يحدث ب را أنه وبعكس ال ن الاتجار قد إ، وأخ

ريب الطفل للخارج، أو قد يتم الاتجار  ،يحدث داخل الدول  أو خارجها، أي قد يرتبط الاتجار ب
 . 30به داخل الدولة

  
ريب: الفرع الثاني   :أشكال الاتجار باألطفال ضحايا ال

ى البلد املقصد أشكاال متعددة من الاستغالل التجاري،  يواجه ٔالاطفال بمجرد وصولهم إ
ي الغالب الاتجار باألطفال ألغراض  م من ينجو من أساليب الستغالل تلك، ويتم  وقليل م

ا ، عمالة ٔالاطفال، : عديدة من بي اعات املسلحة، الاستغالل الجنس ي ال تجنيد ٔالاطفال 
ى الخدمات امل ، ونزع ٔالاعضاءوأعمال السخرة والتسول، باإلضافة إ   .لية، التب

  

  
Source: UNODC; united nations office on drugs and crime UNOSC, global report of 

trafficking in persons, 2016, united nations, New York, 2016 , p080.  
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ي  را خاصة  ى مدى بالغ الخطورة إذ انتشرت انتشارا كب وصلت ظاهرة الاتجار باألطفال إ
ي العالم، بعد  ر مشروعة  ر تجارة غ رة لتعد طبقا إلحصائيات ٔالامم املتحدة ثالث أك الحقبة ٔالاخ
ي  ى كرامة ٕالانسان  تجارة السالح واملخدرات، وال شك أن تجارة ٔالاطفال تعد أشرس هجوم ع

ايد حجم الاتجار باألطفال عاما تلو العام وتتعدد أسبابه، م ختلف أنحاء العالم، حيث ي
ي  عن مكتب ٔالامم  2016وتختلف وذلك تبعا الختالف الزمان واملكان، وحسب تقرير صادر 

ي الاتجار باألشخاص  املتحدة للمخدرات والجريمة أن ٔالاطفال يحتلون املرتبة الثانية بعد النساء 
ن  بنسبة راوح ما ب ن  30و  25ت رة ما ب ،  2014و 2012باملائة من املجموع العام وذلك خالل الف

ي إفريقيا  ى سبيل املثال يشكل ٔالاطفال  ى أخرى فع ى أن هذه النسبة تختلف من منطقة إ ع
ي دول أوبا وأمريكا الاتجار باملائة من ضحايا 64جنوب الصحراء نسبة  ، بينما تقل النسبة 

ن الشم راوح ما ب  .31%20و  25الية، والشرق ٔالاوسط بحيث ت
     

 الاستغالل الجنس-1
ى  ر أشكال الاتجار بالبشر املعروفة شيوعا ع ر الاستغالل الجنس لألطفال من أك يعت
ي التجارة العاملية للجنس،  ٕالاطالق، ففي كل عام يتم استغالل ما يزيد عن مليوني طفل 

ر وطنية، ففي عوالاستغالل الجنس لألطفال لم يعد مشكلة وطنية بل أصبح مشكلة عاملية 
ر الحدود، تنقل بعض هذه الواليات املتحد ي نقل ٔالاطفال ع ة تنتشر عصابات مختصة 

ي  ي شبكات  100العصابات حوا ي املرة الواحدة وبعض هؤالء ٔالاطفال يباعون لتشغيلهم  طفل 
ت رئيسة منظمة ٔالامم املتحدة للطفولة السيدة 32الدعارة ى أن ٔالاطفال  كارول بيالمي، وقد ن إ

ى الانخر  رون ع ي مليون طفل سنويا الذين يج ي تجارة الجنس والذين يقدر عددهم بحوا اط 
ر عرضة لإلصابة بمرض نقص املناعة املكتسب رون الفئة ٔالاك  . 33)السيدا( ةيعت

  
اعات املسلحة -2 ي ال  تجنيد ٔالاطفال 

ر تجنيد ٔالاطفال شكال فريدا وحادا من أشكال الاتجار بالبشر، ووجه الاستغالل  يعت
ي  ي القتال، ؤالاعمال املساعدة مثل النقل وتجه الطعام، وأعمال يتجسد  تجنيدهم للمشاركة 

ر من ٔالاطفال  التجسس ويستخدم بعض ٔالاطفال لشن الهجمات الانتحارية، ويتعرض الكث
 . 34املجندين وخاصة الفتيات لألذى الجنس
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 عمالة ٔالاطفال -3
رهم  م وغ ري ر من ٔالاطفال الذين يتم  ر كث ي أعمال يج ي ظروف صعبة، و ى العمل  ع

ى الطفل م، وذلك بوضع أعباء ثقيلة ع را عل دد  ،شاقة قد تشكل خطرا كب وهو العمل الذي 
، وقد أصدرت منظمة 35سالمته وصحته ورفاهيته، ويستغله كعمالة رخيصة بديلة عن الكبار

ي أواخر القرن املنصرم يحمل عنوان   200وجاء فيه أن " أطفال الظل" العمل الدولية كتابا 
ن  راوح أعمارهم ما ب ي املناجم و الورش، والحقول،  14سنوات و 04مليون طفل ت سنة يعملون 

 .36وأن هؤالء ٔالاطفال يعذبون بالعمل لساعات طويلة
  

 تجارة ٔالاعضاء البشرية -4
ا قيام فرد أو جماعة إجرامية منظمة  ،يمكن تعريف جريمة الاتجار باألعضاء البشرية بأ

بتجميع ٔالاشخاص دون رضاهم، وبالتحايل أو ٕالاكراه، حيث يتم نزع أعضاء هؤالء وبيعها 
ى قطع الغيار  ايد ع ى أرباح مالية، وأمام الطلب العالم امل كبضاعة من اجل الحصول ع

ريب والاتجار بالب رة فقد عملت عصابات ال ى استغالل البشرية لألطفال، وأرباحها الكب شر ع
ي هذه التجارة  .37ٔالاطفال 

  
 التسول  -5

ى  ر بعض التقارير إ ى الدول الغنية أتش رة إ ريب ٔالاطفال من الدول الفق نه يجري 
ي العالم العربي حيث تنشط  ي التسول، ويالحظ تزايد ظاهرة تسول ٔالاطفال  لتشغيلهم 

ي مجال التسول،  وذلك باالتفاق مع أسرهم، أو بخطف منظمات سرية تستغل ٔالاطفال للعمل 
ي الطفل  ى التسول، وقد تقوم بعض هذه العصابات بإحداث إعاقات دائمة  م ع ٔالاطفال وتدري

را واستدرارا لشفقة الناس وعطفهم ر تأث  .38ليكون أك
  

 التب -6
ر التب  ي عددهاأيعت ي ٔالاطفال، وقد ذكرت صحيفة الوفد املصرية   حد أشكال الاتجار 

ر  22الصادر بتاريخ  أن ظاهرة بيع ٔالاطفال بدأت تأخذ ) لوبونت الفرنسية(عن مجلة  2008نوفم
ر " التب الكاذب"شكال جديدا الستغالل ٔالاطفال من خالل ما يسم ب حيث يتم تب ٔالاطفال ع



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2018-02، العدد 02املجلد 
ريب،  اميطال سبو   .116-95. ، ص صمدى كفاية التشريعات الدولية لحماية ٔالاطفال ضحايا ال

 

107 

رنت ر الان ن يروجون لالتجار بالبشر ع  ى جانب دور بعض دور الرعايةإهذا  ،وسطاء ومشبوه
ئ  . 39واملال
  

 ترويج املمنوعات-7
ي عمليات ترويج املخدرات ح تتمكن  ر من ٔالاحيان  ي كث حيث يتم استغالل ٔالاطفال 

مما يمثل خطرا مزدوجا من حيث  ،عصابات الاتجار باملخدرات من ٕالافالت من املالحقات ٔالامنية
ي أفراد املجتمع  ي تلك ٔالاعمال ٕالاجرامية، يعرض با ي ٔالاهلية  ر كام أن استغالل هؤالء ٔالاطفال غ
ن للمخدرات ملخاطر التعاطي املماثل  ،ملخاطر تعاطي املخدرات، بجانب تحريض ٔالاطفال املروج

ى انتشار السلوكيات املنحرفة  .40إضافة إ
  

ي التشريعات الدولية: انياملبحث الث ريب     الحماية القانونية لألطفال ضحايا ال
ر ال ريب أن  ريب ٔالاطفال تعت ى كافة املستويات، جريمة  رة ومؤرقة ع ظاهرة عاملية خط

ى غرار  ي ظل ارتباطها الوثيق واملباشر بأشكال الجريمة املنظمة العابرة للحدود ٔالاخرى ع خاصة 
ر امتدادا لهذه الجريمة، وإزاء تفاقم هذه الظاهرة واستفحالها كان الاتجار بالبشر، ا لذي يعت

ريب الحاد  ي التحرك ملناهضة هذه الجريمة وتصنيفها ضمن أشكال ال ى املجتمع الدو لزاما ع
 .لألشخاص

 
ريب  :املطلب ٔالاول    ي الاتفاقيات الدوليةالحماية القانونية لألطفال ضحايا ال

م من أهم املوضوعات ال طرحت للبحث والنقاش  يعّد  ريب ٔالاطفال والاتجار  موضوع 
ا العديد من املؤتمرات، وشكلت إحدى املسائل ال  من طرف الجماعة الدولية، فعقد بشأ
، كونه  ي وٕالاقليم ى املستوى الدو ا الاتفاق، واتخذت حيالها القرارات  والتوصيات ع جرى عل

ر شرائح املجتمع تعّد  يتعلق بشريحة بل وأهمها وهم ٔالاطفال الذين يمثلون مستقبل ٔالامم،  ،أك
ى  رة ع ريب ٔالاطفال  من آثار وخيمة وخط وجيلها الصاعد، ونظرا كذلك ملا تخلفه ظاهرة 

ى املجتمع بأسره  .  الطفل، وع
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ي ظل الاتفاقيات الدولية : الفرع ٔالاول  ريب    لحماية الطفلحماية ٔالاطفال ضحايا ال
م من كافة أشكال الجريمة املنظمة أحد املواضيع ال أبرم       شّكل الاهتمام باألطفال وحماي

ي حماية الطفل  ى تكريس مبدأ أساس  ي مجملها ع ا العديد من الاتفاقيات، وقد عملت  بشأ
ى أو العليا للطفل"وهو  حقوق الطفل أن  والذي يقصد به طبقا التفاقية" مبدأ املصلحة الفض

ي كل ٕالاجراءات املتصلة باألطفال، وقد احتل هذا املبدأ  ى اعتبارا أوليا  تكون املصلحة الفض
ي إجراءات ال ترتبط  ى الخصوص  ي لحماية الطفل، وع ي إطار القانون الدو مكانة مركزية 

ريب، وكان أول تكريس لهذا املبدأ من خالل إعالن حقوق  بالتصدي لألنشطة املرتبطة بال
ر  20، الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ  41 1959الطفل لعام  والذي 1959نوفم

ا ما تضمنته املادة السادسة منه حول  ي "تضمن جملة من الحقوق نخص م حق الطفل 
رقاق، أو لالتجار  . 42الحماية من العنف والقسوة والاستغالل، أو أن يكون محال لالس

  
ريب ٔالاطفالمو -1  قف اتفاقية حقوق الطفل من 

ي تجاه الطفل من  امات املجتمع الدو ر ال ر اتفاقية ٔالامم املتحدة لحقوق الطفل أك تعت
ا تنتهج نظرة متكاملة لحقوق ٔالاطفال السياسية، والاقتصادية  حيث الشمولية، لكو

ا وحدة واحدة ال تتجزأ، وقد  أقرت هذه الاتفاقية من طرف والاجتماعية والثقافية وترى بأ
ي العام  ا  1989الجمعية العامة لألمم املتحدة  منا من مجمل 43دولة 192وصادقت عل ، وما 

ا هذه الاتفاقية والذي يرتبط بموضوع بحثنا ما نصت عليه املادة  عن  32الحقوق ال تضمن
ي الحماية من الاستغالل الاقتصادي وعن أداء عمل يرجح  ىحق الطفل  را ع  أن يكون خط

ي  الطفل ي، أو الرو أو قد يمثل إعاقة لتعليمه، أو يضر بمصلحته، أو نموه البدني، أو العق
ي  . 44"والاجتما

  
ي ظل اتفاقية حظر أسوء -2 ا  ريب ٔالاطفال والجرائم املرتبطة  الحماية القانونية ضد 

 أشكال عمل ٔالاطفال
ا وقد ي اتفاقية بشأن حظر أسوء أشكال عمل ٔالا  طفال وٕالاجراءات الفورية للقضاء عل
ي  ي املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية  م بأحكام هذه الاتفاقية 17/06/1999اعتمدت  ، وال تل
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ر أسوء  ا، ويشمل تعب ي منظمة العمل الدولية، وفقا لنص املادة الثالثة م سوى الدول ٔالاعضاء 
ي مفهوم هذه الا اأشكال عمل ٔالاطفال  ى صور متعددة م   : تفاقية ع

م وعبودية الدين  -أ ة بالرق، كبيع ٔالاطفال والاتجار  كافة أشكال الرق أو املمارسات الشب
ي  ي ذلك التجنيد القسري، أو ٕالاجباري لألطفال  والقناة، والعمل القسري وٕالاجباري، بما 

  .صراعات مسلحة
ي إنتاج املخدرات استخدام طفل أو تشغيله، أو عرضه ملزاولة  -ب ر مشروعة وال سيما  أنشطة غ

ا ي املعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار   .45إلخ....بالشكل الذي حددت 
  
ي  -3 روتوكول الاختياري املحلق باتفاقية حقوق الطفل بشان بيع واستغالل ٔالاطفال  ال

 2000 لسنة البغاء واملواد ٕالاباحية لألمم املتحدة
 54الدورة  263والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم عرض للتوقيع 

ي  ي  خلد، و 2000ماي  25املؤرخ  ، وفيه أنه لكي تتحقق أغراض 200246 جانفي 18ح النفاذ 
ي للدول ٔالاطراف أن أن تُ يجب اتفاقية حقوق الطفل وتنفذ أحكامها  ر ال ينب قيم التداب

ي املواد  ي البغاء و تتخذها لكفالة حماية الطفل من جرائم بيع ٔالاطفال، واستغالل ٔالاطفال 
را أو يعرقل  ،ٕالاباحية، والحماية من الاستغالل الاقتصادي ومن أداء عمل يحتمل أن يكون خط

ي، ولكي يتم تعليم الطفل، أو يضر بصحته وبنائه البدني، أو  ي، أو الاجتما ي، أو الرو العق
ي ذلك، وال تشمل الفقر، والتخلف  ى العوامل املساهمة  ى ذلك ال بد من التصدي إ القضاء ع
اعات  ي مستويات الدخل، والسلوك الجنس الالمسؤول من جانب الكبار، وال والتفاوت 

ي العام ى بيع  املسلحة، والاتجار باألطفال، ورفع مستوى الو ن ع لك بالحد من طلب املس
 .47ٔالاطفال واستغاللهم

 
ريب : الفرع الثاني ي التشريعات الدولية ملكافحة ال ريب    حماية ٔالاطفال ضحايا ال

ريب ٔالاشخاص وبخاصة ٔالاطفال والجرائم املرتبطة  يتشكل النظام القانوني بشأن جريمة 
تفاقية الدولية ملكافحة الجريمة املنظمة، وبروتوكول ا، من العديد من الاتفاقيات الدولية، كاال

 .منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء ؤالاطفال
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ر الوطنية - 1      اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع
م تدخل ضمن ٕالاجرام املنظم  ريب البشر وبخاصة ٔالاطفال والاتجار  كون أن جريمة 
ي لالنتصاف لألطفال ضحايا  ي شأن الس ا  والعابر للحدود ، فال بد أن لهذه الاتفاقية  أهمي
ن  ا تشكل ٕالاطار القانوني للمالحقة واملقاضاة وتوقيع الجزاءات ضد املتورط الاتجار من حيث أ

ي ٔالا  ن مثال بغسل ٔالاموال من عائدات الاتجار  م ريب والاتجار،  وامل  . 48طفالي شبكات ال
  

 2000بروتوكول امللحق باتفاقية ٔالامم املتحدة ضد الجريمة املنظمة العابرة للحدود لعام  -2
 49والخاص بمنع وقمع الاتجار باألشخاص وبخاصة ٔالاطفال والنساء

روتوكول الاتجار بالبشر، وقد تم تبنيه من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة بواملعروف 
ر  22ي  ر  2000نوفم ي ديسم روتوكول  2003ودخل ح النفاذ  هو عليه ، وأول ما حرص ال

ى دولية جريمة الاتجار بالبشر وبخاصة ٔالاطفال والنساء، وأنه ال يمكن للدولة بمفردها  التأكيد ع
يأن تكافح  ا املادة الثانية منه  روتوكول ثالثة أهداف أساسية  لخص  :50هذه الجريمة، وحدد ال

  .منع ومكافحة الاتجار باألشخاص مع إيالء اهتمام خاص بالنساء ؤالاطفال-
رام كامل حقوقهم ٕالانسانية -   .حماية ضحايا الاتجار مع اح
ن الدول - ي ب ي تعزيز التعاون الدو     .املساعدة 
  
ر والبحر والجو املكمل التفاقية ٔالامم ب -3 ريب املهاجرين عن طريق ال روتوكول مكافحة 

ر الوطنية  املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع
ى بروتوكول منع وقمع الاتجار باألشخاص وبخاصة ٔالاطفال  روتوكول إضافة إ جاء هذا ال

ن التفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة  املنظمة، وقد تم التصديق عليه والنساء مكمل
ر 10بتاريخ  55ي الدورة  25بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  ودخل  2000نوفم

ي  دف حسب املادة الثانية2004جانفي  28ح النفاذ  ريب املهاجرين ، و ى مكافحة  ، منه إ
ي مجال الهجرة الدولية، وحماية حقو  ي  م معاملة تعزيز التعاون الدو ق املهاجرين ومعامل

ريب املهاجرين وسائر  ي مجال  إنسانية، ومحاربة جميع أنشطة الجماعات ٕالاجرامية املنظمة 
ي املادة الخامسة  روتوكول هو ما جاء  ي هذا ال ٔالانشطة ٕالاجرامية ذات الصلة، وأهم ما جاء 

ي تجريم فعل  منه بخصوص املسؤولية الجنائية للمهاجرين بحيث نفى أن يكون  ذريعة أو سببا 
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روتوكول طبقا املادة   ،51الهجرة ى ضرورة  4منه الفقرة  16أما بخصوص ٔالاطفال فقد شّدد ال ع
ن الاعتبار ما للنساء ؤالاطفال من احتياجات خاصة  .أن تأخذ الدول بع

  
ريب : املطلب الثاني   تقييم الجهود التشريعية الدولية لحماية ٔالاطفال ضحايا ال

ي قاعدة  ي القانون الدو ن له أنه قد استقر  ي الوثائق والاتفاقية الدولية يتب إن املتأمل 
ي حضر الاتجار بالبشر وخصوصا ٔالاطفال والنساء، وأن هذه القاعدة  ا و آمرة ال يجوز مخالف

ا تتعلق بالنظام ال ى الاتفاقيات املذكورة أل عام ملزمة ح بالنسبة للدول ال لم تصادق ع
ي مكافحة الاتجار باألشخاص ستكون عرضة لتحمل  اون  ي، وتبعا لذلك فإن أي  الدو
ي يبيح مثل تلك املمارسات، ذلك أن القاعدة  ا الداخ املسؤولية الدولية ح ولو كان قانو
ا الداخلية  ي تؤكد أنه ال يجوز لدولة أن تحتج بتشريعا ي القانون الدو القانونية املستقرة 

ا الدوليةلل اما  .52رب من تنفيذ ال
ي ريب ٔالاطفال واستغاللهم تضافر أربعة شروط أساسية    :53تقت مواجهة جريمة 

 .)ي دراستنا هذه أطفال املهاجرونو ( املالحقة القضائية ملهربي املهاجرين -
م - ري  .حماية حقوق ٔالاطفال الذين تم 
ريب ٔالاطفال -  .منع 
 .هذه الغاياتالتعاون من أجل تحقيق  -

ي  إن ٔالاضرار الجسدية والنفسية والاجتماعية ال يتعرض لها الضحايا من ٔالاطفال تستد
ن، كما أن مصالح ٔالاطفال يجب أن  معالجة أوضاعهم، باالستقالل عن أوضاع الضحايا البالغ

ي جميع ٕالاجراءات وبغض النظر عن املؤسسات، أو الهيئات ال ات ى الاعتبار ٔالاول  خذت هذه تو
م الخاصة ن الاعتبار حقوقهم واحتياجا  .    54ٕالاجراءات ، كما تؤخذ بع

ى ضرورة مساعدة الضحايا  أكدت اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع
ر سبل  ر املساعدة والحماية لهم، وتوف ر الالزمة لتوف م من خالل اتخاذ جملة من التداب وحماي

ى التعو  ر حصولهم ع ريب املهاجرين عن طريق ال ي بروتوكول مكافحة  يض، وقد جاء كذلك 
رمو  ي بروتوكول بال ريب، و والبحر والجو ضرورة مراعاة الاحتياجات الخاصة لألطفال ضحايا ال
ر الحماية،  ي السن والجنس عند تطبيق تداب ى وجوب مراعاة عام ملكافحة الاتجار جاء النص ع

ات الخاصة باألطفال ال سيما السكن الالئق والتعليم والرعاية وذلك وبصفة خاصة املتطلب
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روتوكول  6/4بموجب املادة  ى ما 55من ال ، ومن اجل ضمان تطبيق نص هذه املادة يجب النظر إ
ي   :56ي
ي القانون والسياسة ت فتعار يضمان أن تعكس  - ن الضمانات الخاصة أالاتجار باألشخاص  م

ن الحماية القانونية املالئمة والرعاية الخاصة باألطفال ي ذلك تأم  .بما 
ن الوطنية ال تتفق أحكامها مع ٔالاحكام الدولية الخاصة بحماية  - سن التشريعات والقوان

ريب والاتجار  . ٔالاطفال الضحايا لجريم ال
ا - ا وإل ن الهجرة م ر  الالزمة لتأم  .اتخاذ الدول بعض التداب
ي تحديد ٔالاطفال ضحايا الاتجارضمان سريان ٕالاجراءات لإل  -  سراع 
م -  .ضمان عدم إخضاع ٔالاطفال إلجراءات، أو عقوبات جنائية عن الجرائم املتصلة بحال
م تتخذ ٕالاجراءات الالزمة  - م، أو أوصيا ن بذو ر مصحوب ي الحاالت ال يكون ٔالاطفال غ

ى اتخا م، باإلضافة إ م، والعثور عل م وذو ى أهل ر الالزمة لتسهيل إعادة للتعرف ع ذ التداب
ي أسرهم  .إدماج ٔالاطفال الضحايا 

ي الحاالت ال يكون عودة الطفل  - ي حقوق وكرامة الطفل الضحية،  ضمان رعاية مالئمة ترا
 .ألهله آمنة، أو عندما تكون هذه العودة أفضل ملصلحته

ي جميع  - ر الالزمة لحماية حقوق ٔالاطفال الضحايا  مراحل ٕالاجراءات الجنائية، اتخاذ التداب
 .وكذلك خالل إجراءات املطالبة بالتعويض

ر الالزمة ملنع  - م، واتخاذ التداب صون حرمة الحياة الخاصة باألطفال الضحايا، وإخفاء هويا
م ى كشف هويا  .نشر معلومات قد تؤدي إ

  
    خاتـمة

ي مسألة  ى إحدى املسائل القانونية و كانت غايتنا من هذا البحث هو أن نلقي الضوء ع
ريب، ال من  ر حماية خاصة لألطفال ضحايا ال تتعلق بمدى إقرار التشريعات الدولية لتداب

ا أن تقوي مركزه الضعيف جسميا وعقليا   .ردع كافة أشكال استغاللهلشأ
بما تمثله من ازدراء لحقوق الطفل ريب ٔالاطفال  مشكلة وقد كشفت الدراسة أن 

ظاهرة مجتمعية وعاملية مؤرقة ألسباب تتمحور باألساس حول غياب وكرامته قد باتت 
ن القائمة وفق  ٕالاجراءات القانونية ملكافحة تلك املشكلة، أو لعدم تفعيل مراقبة القوان
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ي مختلف ب ى الرغم من تلك لدان العالم، لالتفاقيات الدولية الحامية لحقوق ٔالاطفال  وذلك ع
ي ظل الاتفاقيات  ن املركز القانوني للطفل  ا الدول من اجل تحس الجهود الحثيثة ال اتخذ
م، لكن السؤال الذي بقي يطرح نفسه هو مدى فعالية  ريب البشر والاتجار  الدولية ملناهضة 

ريب ي منع  ا هذه الاتفاقيات  ر ال تضمن م؟ التداب  ٔالاطفال والتجار 
ي التقارير الدولية واملواقع ٕالاخبارية يستطيع أن يؤكد ببساطة شديدة أن هذه  إن املدقق 

ر، كما أنه ومع رواج هذه التجارة فإن معاقبة  انتشارهازداد يالظاهرة  رغم كل هذه  التداب
ي الحقيقة أمرا نادرا، وإذا تمت مال  م قضائيا تعّد  ن ومالحق م فإن العقوبة  ال املهرب حق

ى  تقررها التشريعات الوطنية لهم يمكن أن تكون خفيفة نسبيا، ويكمن وراء عدم القدرة ع
ن بعض ٔالاسباب ، ال ترتبط بانخفاض معدال ت ٕالابالغ عن الجريمة، أو الشهادة  مالحقة املهرب

ن من طرف ٔالاطفال الضحايا بسبب خوفهم الشديد من عمليات الانتقام ال قد  ضد املهرب
ا املهربون   .ددهم 

ريب ٔالاطفال يعد بالء يصعب مقاومته والتخلص منه، لكن ٓالاثار الوخيمة ال  ذا ف و
ي  ن ٔالاطفال  ي تدخال سريعا ووقفة دولية جادة خاصة وأن ٔالامر يتعلق بمالي تنجر عنه تستد

ي، اتى سد الفراغ القانوني واملؤسسأرجاء العالم، لذلك ال بد من تدارك هذا الوضع والعمل ع
ى خلق إطار قانوني مفصل لإلجراءات القانونية الخاصة بحماية ٔالاطفال  من خالل العمل ع

رام وتطبيق نصوص الحماية  .الضحايا،  واتخاذ وسائل خاصة كفيلة بضمان اح
  

 : شــــــمالهوا
                                                 

ر والبحر والجو املكمل التفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة  -) 1( ريب املهاجرين عن طريق ال عّرف بروتوكول مكافحة 
ي  ريب املهاجرين املعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة  ر الوطنية جرم  ر  15املنظمة ع وفقا للمادة   2000نوفم

ي الفقرة الفرعية ى دولة طرف، ليس ذلك الشخص من رعاياها، أو ):"أ(الثالثة منه  ر املشروع لشخص إ ر الدخول غ أنه تدب
ى منفعة مالية، أو منفعة مادية أخرى  ر مباشرة ع ا وذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة، أو غ ن ف ن الدائم   ". املقيم

ريب البشري من ٔالاطفال، الطبعة -) 2( ى خالد بن سليم الحربي، ضحايا ال  17، ص2011، جامعة نايف للعلوم ٔالامنية،  ٔالاو
 .17- 16نفس املرجع، ص -) 3(
ريب املنظمة تتقاسم املهاجرين بحرا وبرا ولكل مهاجر قصة، مجلة  -) 4( ى أوروبا عصابات ال عبد الحاج، قوارب املوت إ

ى املوقع   24/09/2017: تاريخ ٕالاطالع storage.c-tpa.org : دلتانون، متوفر ع
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ي 1989نّص مشروع اتفاقية حقوق الطفل لعام  -)5( ى النحو التا ى تعريف الطفل ع ى ع حسب :" من خالل املادة ٔالاو

الاتفاقية فإن الطفل هو كل مخلوق بشري منذ لحظة والدته ح بلوغه سن الثامنة عشر أو حسب قانون الدولة، أو إذا بلغ 
رضت العديد من ا". سن الرشد قبل ذلك ا وقد اع ى مشروع نص املادة ال سيما تلك الدول ال تصيغ حماية قواني لدول ع

ي بطن أمه، ولذلك تقدمت املغرب  ن  ى ما قبل مرحلة الوالدة أي أثناء مرحلة الحمل ووجود الجن ا الوطنية ع وتشريعا
ي مشروع نص املادة، وتم املوافقة ع راح يحذف كلمة الوالدة من التعريف الوارد  راح، كما قوبل هذا باق ى هذا الاق

ا من  راض من طرف دول أخرى ال سيما تلك ال يبدأ سن العمل ف حماية منتصر سعيد حمودة، . سنة15التعريف باع
ي ي القانون الدو   .20، ص2007، دار الجامعة الجديدة، ٕالاسكندرية،  حقوق الطفل 

ر  20بتاريخ  44/25بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم اتفاقية ٔالامم املتحدة لحقوق الطفل،  الصادرة  -)6( نوفم
 ).كما سيأتي تفصيله الحقا( 1989

ي  )7( ي  لودخ 2000بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار باألشخاص وبخاصة النساء ؤالاطفال، أقر  -09-29ح التنفيذ 
 )كما سيأتي تفصيله الحقا( 2003

ر الوطنية لعام  اتفاقية ٔالامم -) 8(  )سيأتي تفصيلها الحقا(، 2000املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع
(9)- la traite des enfants dans l’union européennes défis, perspectives et bonnes pratiques, Agence des 
droits fondamentaux de l’union européenne,2009, p 22 
(10)- union interparlementaire et UNICEFE, combattre la traite des enfants, imprimé par 
SADAG.S.A , France, mars 2006, p13. 
(11)- la traite des enfants dans l’union européennes défis, perspectives et bonnes pratiques, op, cit, p 
23. 
(12)- Ibib, p 23. 
(13)- Ibib, p 21. 
(14)- Union interparlementaire et UNICEFE, combattre la traite des enfants, p 13. 
(15)- M. Van Reisen et A. Stefanovic, Lost Kids, Lost futures, The European Union’s response to 
Child Trafficking, Terre des Hommes, Genève, septembre 2004, p. 11, la traite des enfants dans 
l’union européennes défits, prespectives et bonnes pratiques, op, cit, p 23. 
(16  –) Ibib, p 21. 
(17)-  Mike  DOTTRIDGE, les enfants une marchandise ? agir contre la traite des enfants, copyrights, 
fédération internationale terre des hommes, fondation  terre des hommes, Allemagne, Mai, 2004. 
(18)- la traite des enfants dans l’union européennes défits, prespectives et bonnes pratiques, op, cit, p 
21.  

ى، جامعة نايف العربية  -)19( ريب من ٔالاطفال، الطبعة ٔالاو ،  ٔالامنية، الرياض، اململكة للعلوم خالد سليم الحربي، ضحايا ال
 .81، ص2011

راير :رحلة مميتة لألطفال -)20( ر البحر ٔالابيض املتوسط، ف ى املوقع 2017طريق الهجرة ع  :متوفر ع
 http://www.unicef.org/publications/files/AR_unicef_central_Mediterranean_Migration.pdf , date de 
visite: 20/09/2017 
21 - united nations, childrens fund, migrants in libya, insghs into the exprience of women and 
children in transit, Briefing paper Draft, UNICEF,New York, feberary. 2017 
22- interparlementaire et UNICEFE, combattre la traite des enfants, p 16. 

 82 .،ص، املرجع السابقالحربيخالد سليم -)23(
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ي والتشريع الجزائري، مجلة املفكر،  -)24( ي ظل القانون الدو م  ريب ٔالاطفال والاتجار  حجاج مليكة، مكافحة  جريم 

 .343، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص13العدد 
 18،ص، املرجع السابقخالد سليم الحربي -)25(
ي وضعيات الاتجار -)26( رنامجية، بحث مقدم للحلقة العلمية : عشاري خليل، ٔالاطفال  ر الدولية ؤالاطر ال التعريف املعاي

 07، جامعة نايف العربية  للعلوم ٔالامنية، ص22/02/2006-  18مكافحة الاتجار باألطفال، املنعقد من 
ي، جرائم الاتجار بالبشر، الطبعة ٔالاو  -)27(  .87، ص2013ى ، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة إيناس محمد ال
 .18،ص، املرجع السابقخالد سليم الحربي -)28(
ي، املرجع السابق، ص  -)29(  .08إيناس محمد ال
 . 18،ص، املرجع السابقخالد سليم الحربي -)30(

31 - United Nations Office on Drugs and Crime UNOSC, global report of trafficking in persons, 
2016, united nations, New York, 2016 , p25. 

، الجزء الثاني، جامعة 24النموذج املعاصر للرق، حوليات جامعة الجزائر، العدد  -دحية عبد اللطيف، الاتجار بالبشر - )32( 
 .178، ص2013، بن يوسف بن خدة، أكتوبر 1الجزائر 

 .67ع السابق، ص منتصر سعيد حمودة، املرج -)33(
 .180دحية عبد اللطيف، املرجع السابق، ص  -)34(
 .182نفس املرجع،  -)35(
 .340حجاج مليكة، املرجع السابق، ص  -)36(
 .90 ص ،، املرجع السابقخالد سليم الحربي - )37( 
 .91ص نفس املرجع،  -)38(
ر الشرعية طبقا  -)39( ر فرج يوسف، مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غ رتوكوالت الدولية، أم للواقع والقانون واملواثيق وال

 .64، ص  2011املكتب العربي الحديث، ٕالاسكندرية، 
 .65نفس املرجع، ص  -)40(

(41 -) La traite des enfants dans l’union européennes défits, prespectives et bonnes pratiques, op, cit, p 
29. 
(42)-Declaration des droits de l'enfant (proclamée par la résolution 1386 (XVI) de l'Assemblée 
générale du 20/11/1959), article 06. 

ي مواجهة مشكلة الاتجار  -)43( إبراهيم محمد عبد الفتاح عبد العزيز ، آليات املنظمات الاجتماعية الحكومية ؤالاهلية 
ر، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان،    149، ص2011باألطفال، دراسة مطبقة مقدمة لنيل شهادة املاجست

 344حجاج مليكة، املرجع السابق، ص  -)44(
ر فرج  -)45( رتوكوالت الدولية،  أم ر الشرعية طبقا للواقع والقانون واملواثيق وال يوسف، مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غ

 71، ص  2011املكتب العربي الحديث، ٕالاسكندرية، 
(46  ) -Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente 
d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (adopté et 
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ouvert à la signature, la ratification et l'adhésion par la résolution A/RES/54/263 del'Assemblée 
générale des Nations unies, New York, 25 mai 2000). 

روت  -)47( أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من : وكول يقصد ببيع ٔالاطفالوفقا  لل
ي البغاء ى شخص آخر لقاء مكافئة، أو أي شكل آخر من أشكال العوض، كم يقصد باستغالل ٔالاطفال  :" ٔالاشخاص إ

ي املواد استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافئة، أو أي شكل من أشكال العوض،  كما يقصد باستغالل ٔالاطفال 
ٕالاباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت يمارس ممارسة حقيقية أو باملحاكاة أنشطة صريحة أو أي تصوير لألعضاء 

ر فرج يوسف، املرجع السابق، ص ".  الجنسية للطفل إلشباع الرغبات الجنسية أساسا  72أم
 .25، صعشاري خليل-)48(

(49  – )  Le Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale 
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et 
des enfants (adopté par la résolution A/RES/55/25 du 15 novembre 2000 par l'Assemblée générale 
des Nations unies lors de sa 55e session) est également connu sous le nom de «Protocole de 
Palerme», d'après la ville dans laquelle il a été signé. Le Protocole de Palerme est officiellement 
entré en vigueur en décembre 2003 après la 40e ratification. 

بابكر عبد هللا الشيخ، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار باألشخاص وبخاصة النساء ؤالاطفال املكمل التفاقية ٔالامم  -)50(
رمو"املتحدة  ، جامعة نايف 22/02/2006- 18، بحث مقدم للحلقة العلمية مكافحة الاتجار باألطفال، املنعقد من 2000" بال

 .41،42لعربية  للعلوم ٔالامنية،ص ا
ن، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ملود  -)51( ريب املهاجرين السري صايش عبد املالك، مكافحة 

ي وزو،   228،229، ص 2014معمري، ت
 16بابكر عبد هللا الشيخ، املرجع السابق، ص  -)52(
ي لتنفيذ مكتب ٔالامم املتحدة املع ب -) 53( ريب املهاجرين، ٔالامم املتحدة،  ل برتوكو املخدرات والجريمة، إطار العمل الدو

 .08، 07، ص 2015نيويورك، 
ر، كلية الحقوق جامعة الجزائر  -)54( -2014، 1حمودي أحمد، النظام القانوني لجريمة الاتجار باألشخاص، رسالة ماجست

 104، ص 2015
ا  6نصت املادة  -)55( ي فقر رمو  ي 4من بروتوكول بال ى ما ي ن الاعتبار لدى تطبيق أحكام هذه :" ع تأخذ كل دولة طرف بع

م الخاصة، ال سيما الاحتياجات املتعلقة بالسكن الالئق،  املادة سن ونوع وجنس ضحايا الاتجار باألشخاص واحتياجا
 ".والتعليم، والرعاية

 .105، 104رجع السابق، ص أحمد، املحمودي  -)56(
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ن، ٔالاساليب ومناطق التغلغل ر الشرعي ريب املهاجرين غ   *شبكات 

 
 )1(أمال بويحياوي 

 العلوم السياسية،  الحقوق  ،  كلية"أ"أستاذة مساعدة قسم  )1(
ي بن جديد ، الطارف، الجزائر  .جامعة الشاذ

  :امللخص 
ي ظل  رات الدولية والوطنية، وخاصة  ظهور العوملة، بما تعنيه من تجاوز أمام املتغ
ي التجارة والتمويل وشبكة املعلومات ر . للحدود الوطنية  ريب املهاجرين ع نشطت شبكات 

ي ذلك طرق جديدة  ر النشاطات الاجرامية العاملية، مبتدعة  الحدود الدولية، وال تعد من أك
راء ا ريب املهاجرين، هدفها تحقيق الربح وال ي مختلف ومبتكرة ل لسريع، فه تتواجد وتتغلغل 

ى بلد املقصد ي ذلك طرق معينة، إليصال املهربون ا ي دول العالم، سالكة    .ٔالاماكن 
 :الكلمات املفتاحية

ريب املهاجرين، املهاج ريب، شبكات  ي، ٔالاجرام املنظمال ر الشر  .ر غ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

  31/07/2018، تاريخ نشر املقال 06/05/2018، تاريخ مراجعة املقال 01/04/2018تاريخ إرسال املقال  *
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Réseaux de trafic illicite de migrants : méthodes et zones implantation 
Résumé : 

Face aux transformations nationales et internationales et à la mondialisation, 
impliquant le dépassement des frontières étatiques en matière de commerce, 
d’alimentation et de réseaux d’information,  les réseaux de passeurs de migrants sont 
à la tête de la criminalité transnationale organisée, en inventant de nouvelles 
méthodes permettant le gain facile, et en trouvant de nouvelles issues pour faciliter le 
trafic de migrants. 
Mots clés :  
Réseaux de passeurs de immigrants, immigrant illégal, criminalité transnationale. 
 

Migrant smuggling networks : methods and areasimplantation 
Summary 

Faced with international change, especially under the emergence of 
globalization that has transcended national borders. Migrant smuggling networks 
have been active, being at the forefront of transnational organized crime networks, 
inventing new methods, and finding new routes to transport migrants, and in order to 
enrich themselves very well. They quickly established themselves  around the world. 
Keywords:  
Immigrant smuggling networks, illegal immigrants, transnational crime. 
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 مقــــــدمـــــــــة
ر مع بداية الربع  ي سبيل تحقيق حلم الهجرة والوصول ، من القرن العشرين ٔالاخ ىو بلد  إ

ي  قد يلجا املهاجر، املقصد ر الشر ىغ معارفه  كانت إنخاصة  ،سلوك عدة طرق لبلوغ هدفه إ
ريب  ٔالامر  يضطر بهمما  ،بسيطة لخوض مغامرة الرحلة هذه وإمكانياته الاستنجاد بشبكات 

ن ر الشرعي رةهذه  ،املهاجرين غ ي مجا ظلتال  ٔالاخ  ٔالاشخاصريب  لتنشط بشكل منظم  
ى ايريد دول الـــــال إ رافية واستمرارية هدفها  اتكشبفه ، ون الوصول إل تعمل بكل اح

ريب من مآ بغض النظر ٔالاساس تحقيق الربح  س إنسانية فظيعة، فقد عما ينتج عن رحالت ال
ي املهالك  ن  ر الشرعي م أحيانا، أثناء اجتياز الحدود تفدي بيقع العديد من املهاجرين غ حيا

  .الدولية وأهوال الكوارث البحرية
ر  ى كل املستويات الدولي ،واسع وسريع يب تغلغلهاشبكات ال ة،و والوطني ةفه تنشط ع

ات وخصائص تم نشاطها املكثف واملربح ،ومحددة معروفة تسلك طرق    .ولها م
ريب  ى مصالحها واستقرارها لقد أدركت دول العالم مدى خطورة شبكات  ٔالاشخاص ع

، فعمدت  ي والسياس ومحاولة  ،اع سياسة التصدي لهذه الظاهرةإتب نحو الاقتصادي والاجتما
ا    .القضاء عل

ى الطرح السالف ا ى إشكالية لذكر، من هذا املنطلق وبناءا ع سوف تكون إجاب ع
ريب ات وخصائص هذه   ؟  املداخلة املتعلقة بماهية شبكات ال ي مم رة ما  ي ٔالاخ ؟ وما 

ي ال تسلكهاوالطرق  هاأماكن و مناطــــــق انتشار وتغلغل ي كل من الجزائر ، شمال إفريقيا و  ،
ي مداخل هذه من خالل هذا امللتقى  ا  العالم؟ هذه ٔالاسئلة وأسئلــــــــــة أخرى سأحاول ٕالاجابة عل

ن استفحال الظا ٔالاشخاصريب  :واملتم املتعلق بالهادف  ، عن طريق وسبل التصديهرة ب
ن ومتخطة بحث تح ى مبحث ن، املبحث وي ع ريب : ـمعنون ب ٔالاول طلب مفهوم شبكات 

ريب ٔالاشخاص وأماكن انتشارها: املبحث الثاني تحت عنوان ماأٔالاشخاص وخصائصها،    .طرق 
  

ريب ٔالاشخاص مفهوم شب: املبحث ٔالاول    كات 
ر  ، بدا بشكل واضح ظهور الجريمة املنظمة ع مع بداية عقد التسعينيات من القرن املا

ى الساحة الدولية كنتا ا الظروف واملعطيات الوطنية ع رة ال أفرز رات الكب ج للمتغ
لك التطورات ال شملت مجال وسائل ،وكذ1الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية العاملية
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ي التجارة وال تمويل الاتصاالت الحديثة، وظهور العوملة بما تعنيه من تجاوز للحدود الوطنية 
  .علومات وشبكة امل

ر   رات أصبح العالم بأسره ميدانا مفتوحا لجماعات الجريمة املنظمة ع أمام هذه التغ
ر  ريب املهاجرين ع ى أن الاتجار باألشخاص و الوطنية ، فقد أثبتت الدراسات ال أجريت، ع

ر النشاطات ٕالاجرامية ر من الطرق الجديدة امل  .2الحدود الدولية من أك ر يعت بتكرة من فهذا ٔالاخ
ر من احد ٕالافرازات الجديدة  ،لكسب ٔالاموال طرف العصابات ٕالاجرامية ي نفس الوقت يعت و

ريب ٔالاشخاص تعريف  نحدد ومن خالل هذا املبحث  سوف . 3لإلجرام املنظم املعاصر شبكات 
  .)مطلب ثان(، مع بيان  خصائصها )مطلب أول  (
  

ريب ٔالاشخاصتعريف شب: املطـــلــــــب ٔالاول    كات 
ى لفهم املوضوع وٕالاحاطة بجميع  ر خطوة أو إن تحديد وضبط مصطلحات الدراسة، يعت

ي سوف نحاول تعريف مصطلحات املوضوع. عناصره ى وضع ، لن)فرع أول (بالتا اية إ ي ال خلص 
ريب ٔالاشخاص   . )فرع ثان(تعريف شامل لشبكات 

  
  ضبط مصطلحات موضوع الدراسة:  الفـــــرع ٔالاول 

ريب  -1  تعريف فعل ال
ا ريب فعل الغالبا ما يرتبط  بالجرائم الجمركية املتعلقة بالبضائع ال يعاقب عل

ى ال حددت تعريف ،القانون  ريب ، كما  وعليه نجد أن قانون الجمارك هو الوثيقة ٔالاو ال
واملنظمات املختصة باملجال الجمركي، فقد صاغت املنظمة العاملية  عرفته بعض ٔالاجهزة

ى أنه ريب ع ر الحدود " للجمارك فعل ال ي للبضائع ع ر شر مخالفة جمركية تتعلق باجتياز غ
رب من حقوق الخزينة العمومية   " .لل

ريب الجمركي، وإنما حددأما بالنسبة ل املبدأ  لمشرع الجزائري لم يضع تعريفا وافيا لل
ريب وحدد ٔالافعال املكونة لهذه ٔالا  رةالعام الذي يحكم جريمة ال   .4خ

ريب  مخالفة ملا نه عنه القانون، فهو يدخل ضمن إطار ٔالافعال ،يعد خالصة ملا سبق  ال
ر حدود دولة ما ا ع ري ى أشياء يتم   .املحظورة ال تنصب ع
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ريب املهاجرين-2   تعريف 
ريب املهاجرين عننصت املادة الثال ر والبحر والجو  ثة من برتوكول مكافحة  طريق ال

ر الوطنية ى تعريف عبارة  5املكمل التفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع ريب " ع
ي   "املهاجرين  ى  يقصد:"كالتا ر املشروع ألحد ٔالاشخاص إ ر الدخول غ ريب املهاجرين تدب ر  بتعب
ا أو من املقدولة ليس  ا، وذالك من أجل الحصول ، يدالك الشخص من مواطن ن ف ن الدائم م

ى منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى  ر مباشرة ع   ."بصورة مباشرة أو غ
  

  تعريف الشخص املهرب-3
ر الشرعية بغرض الوصو الشخص املهرب هو ذا ل ك الشخص الذي اختار سبيل الهجرة غ

ى ٔالاهداف ريب ٔالاشخاص، ال ال تتوانى ال رسمه إ ى جماعات  ي مخيلته عن طريق لجوئه إ ا 
ا   .عن إخضاع الشخص املهرب لكل أوامرها ونواه

  
ري: الفرع الثاني   ب ٔالاشخاصتعريف شابكات 

ر الوطنية، تقدم خدمات  ي شكل من أشكال الجريمة املنظمة ع ريب ٔالاشخاص  شبكات 
نبغرض مساعدة املهاجرين  ى بلد املقصد بطريقة غ السري ر مشروعة مقابل سعر للوصول إ

ن ، ويلجأ ى استخدام جميع وسائل الاتصال باملهاجر السري  مع ر املهربون إ ،خاصة التواصل ع
رنت رفيسبوك" الان   ....."، توي
  
ريب املهاجرين: انيــــــــالث املطلـــــــب   خصائص شابكات 

ات  ات إن الخصائص وامل ا الخصائص وامل ريب املهاجرين ذا ا شبكات  ال تتم 
باعتبارها صورة من صور ٕالاجرام املنظم العابر للحود  ،املتعلقة بالجماعة ٕالاجرامية املنظمة

ر الوط ، البع)أول  فرع(التنظيم ووحدة الهدف :الوطنية وأهمها  فرع (د ع
راف)ثان   ).الثفرع ث(،التخصص و تحقيق الربح،الاح
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  التنظيم ووحدة الهدف: الفـــــــــرع ٔالاول 
ر  ن  يب املهاجرين تتم بموجب اتفاقياتتنظيم عمليات  ر الشرعي ن املهاجرين غ ب

ريب ن أو الوسطاء ، وشبكات  ى صلة لصيقة باملسؤولاملهاجرين املنظم ن الذين يكونون ع
ن داخل إحدى املؤسسات  ذات الصلة بالنقل البحري، وينته الاتفاق بتحديد املبالغ العمومي

ي عمليات . 6املستحقة وتحديد موعد السفر  ريب تقنيات متطورة  كما تستخدم جماعات ال
ى الرئيس،  ى شكل هرمي،  بدءا من العمال وصوال إ ا، ويكون تدرجهم ع ن أعضا التنظيم فيما ب

ى مصلحة   .الجماعة فهم يدينون بالوالء حفاظا ع
ن  ن العمومي ر املشروع، بدءا بارتشاء املوظف ى تحقيق الربح غ ريب إ دف شبكات ال

ريب ٔالاشخاص املهاجرين م، سعيا لتحقيق أرباح طائلة من جراء    .ومغافل
  

ر الوط: الفــــــرع الثــــــاني   البعد ع
ر الوط يعد خطيط بدولة املنشأ وصوال أهم الخصائص، فيتم ٕالاعداد والتمن  البعد ع

ن  لدولة املقصد، مما يع أن ٕالاعداد والتخط ي التنفيذ قد بدأباألشخاص املهرب ي  يط والبدء 
ى بلد املقصد،  راف الجرم إ عابرة  ريب ٔالاشخاص جريمة ما جعلبلد املنشأ وامتد اثر اق

  .للحدود الوطنية
  

راف،التخصص وتحقيق الربح: الفـــــــرع الثالـــــــث   الاح
ي دخول البالد  م  ريب ٔالاشخاص  ومساعد ي  تتشابه جماعات ٕالاجرام املنظم الضالعة 
ر  ر مشروع سواء بالنقل عن طريق البحر ، أو تقديم وثائق مزورة للمهاجرين غ بشكل غ

راف  ى الاح ون بالقدرة ع م من دخول البالد، فهم يتم ن ، لتمكي ،التخصص ،املهارة الشرعي
ريب بمجرد  ي، وينته دور جماعات ال ى نطاق دو راف ع ي التنفيذ، ويكون هذا الاح والدناءة 

ي ر املشروع وتحقيق النفوذ الاجتما ى الربح غ   .7حصولهم ع
راء السريع والفاحش من وراء أعمالها،  ى تحقيق الربح وال ريب ٔالاشخاص إ دف شبكات 

ا  م املردود املادي فالقائمون عل ي سبيل تحقيق يضعون نصب أعي بغض النظر عن املخاطرة 
ن الضعف ٕالانساني كوسيلة هامة لتحقيق مطامعهمذ   .8لك، مستغل
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ريب ٔالاشخاص وأماكن انتشارها : انيــــــث الثـــــــاملبح  طرق 
ريب               ى تنظيم  ٔالاشخاصتعمل شبكات  ريب عديدة ع ي ذلك رحالت  رم   ومتنوعة، وت

ي الرحلة، مت ن  ى القيمة املالية  ةفقعقود شفوية مع الراغب ي ذلك نوع من معهم ع ، سالكة 
  . أو جوية، بحرية أو، ال قد تكون بريةالطرق 

ريب لتنظيم الرحلة،  ٔالافراد لجوءسبب       رة بدراية واسعة عن لشبكات ال هو تمتع هذه ٔالاخ
ي مختلف تالاتجاها الطرق و أسرار خبايا و دول العالم، ونفوذها أماكن ، فه تتواجد وتتغلغل 

ي قائ ر القارات، و ى مستوى الدول خاصة يمتد ع مع تزايد عمليات الاتصال مة وبقوة ع
الطرق ال تسلكها شبكات بيان من خالل هذا املبحث بناءا عليه ،سوف نحاول . والتواصل

ريب  ىهربون امل إليصالال مناطق انتشار وتغلغل هذه الشبكات ،وكذا  )مطلب أول  (صدقبلد امل إ
  .)مطلب ثان(ٔالاماكني بعض 

  
ريب  :ٔالاول املطلــــــــــب  ىهربون امل إليصالالطرق ال تسلكها شبكات ال   بلد املقصد إ

ريب  ر الظروف املناسبة لالنتقال ٔالاشخاصعمليات  ى توف ا شبكات تتكفل  ،والعمل ع
ري ريب، من خالل عمليات  ي ذال ر مشروعة، سالكة  البحرية الطرق  إحدىلك ب واسعة وغ

رية،أو )فرع أول (   )فرع ثالث( أو الجوية) فرع ثان(ال
  

ريب عن طريق البحر : رع ٔالاول ــــــــالف   ال
ا جماعات يعد  ن أهم الطرق ال تلجأ إل ريب عن طريق البحر من ب  ريب املهاجرينال
ر الحدود ي الهجرة، يتعهد املهاجر من ، الدولية  ع ن  وتنظم لهذا الشأن عقود شفوية مع الراغب

الدول والظروف وطبيعة الحدود واملسافات  باختالف  خاللها بدفع قيمة مالية يختلف مقدارها
ي املراكب ، مع غياب شروط ٔالامان خالل عملية التنقل، خاصة وأن وسائل النقل املتم ثلة 

ر مجهزة بوسائل ٔالامن وشروطه املناسبة ،البحرية   .غالبا ما تكون قديمة وغ
ريب عن طريق البحر تلجأ إليه عصابات   رة لكونه ال ريب بك رة  أرباحايوفر ال ،و  أقل كث
رة حراس وطاقم القارب أو السفينة املرونة الالزمة ملناو  الربان البحرية  املمراتما تمنح ، كتكلفة

م ،السواحل ي قبض م وعدم الوقوع  كما أن اتساع املساحات  ،والتمكن من الهروب م
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ى مدار الساعة  ُيسِهل عملية و هو ما الساحلية تجعل من الصعب وضعهم تحت املراقبة ع
ى الضفة أو الجهة املقصودة    .9إيصال املهاجرين إ

 
ريب : الفـــــــــــرع الثـــــانــــي  رال    عن طريق ال

ر الشرعية ي مجال الهجرة غ ر من أبرز ٔالانماط املعروفة  ريب عن طريق ال ويتم  ،ال
ن لقلة تكاليفه و ترجيحه من قبل املهاج ر الشرعي رة املنافذ مع  ،قلة مخاطر الكشف عنهرين غ ك

ن إمكانية  كما ،املراقبة من قبل السلطات العامةالحدودية ال ال تخضع للحراسة و  توفر للمهرب
ى العديد من  ،ممناورة دوريات الحدود والاختباء م ا ع نظرا لوعورة تلك املنافذ واحتوا

ريب  .10ٔالاماكن ال تصلح لالختباء ري للمهاجرين تعتمد جماعات ال ى وسائل ال  ،ريةالنقل الع
ي خزانات ،كالعربات والشاحنات ي  ر الشر الوقود أو أماكن التمويه ال  حيث يختبأ املهاجر غ

ا عند التفتيش  .يصعب التنبيه إل
  

ريب عن طريق الجو: الفـــــــرع الثــــــالــــث   ال
ريب عن طريق الجو هو طر     ي الثمن، كما أن  ،ق قليل الحدوثيال ونادرا ما يقع لكونه غا

 ح أن وسائل ٕالاعالم لم تسلط الضوء ،هناك إحكام وتفتيش دقيق من طرف مراكز املراقبة
ي الطرق ٔالاخرى  عليه   .مثل با

  
ريب ٔالاشخاص:  املطلــــــــب الثــــــــاني   أماكن انتشار شبكات 

ى أ ريب ٔالاشخاص البعد لقد تم ٕالاشارة إ ن خصائص شبكات  ، وعليه عن من ب ر الوط
ي كل مناطق  ا الجزائر  ال لم تستث.العالمفإن هذه الشبكات تتواجد تقريبا   تتغلغلحيث  م

ا  ي ي العالم)فرع ثاني(شمال إفريقيا  وكذا،) فرع أول (عدة أماكن م   .)فرع ثالث( و
  

ي الجزائر: رع ٔالاول ـــــــــالف ريب ٔالاشخاص          أماكن انتشار شابكات 
ى  ي املحطة الرئيسية ع ر شواطئ والية مستغانم  ا تعت " الحرقة " ٕالاطالق ال تنطلق م

ر أنه ابتدءا من سنة  ،الجزائريون نحو اسبانيا أصبحت إيطاليا وبالضبط سردينيا محل  2007غ
ى حد سواء، ما حول اهتمام للمهرب ى نقطة  ن واملهاجرين ع ي عنابة إ شواطئ سيدي سالم 
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ن  انطال  ر الشرعي ى إحدى الدلق آالف املهاجرين غ أين تشكلت عصابات  ،ول ٔالاوروبيةلوصول إ
رة ريب بصفة تدريجية واستطاعت بمر الزمن أن تكتسب خ ي  ،ال ا الخاصة  راتيجي وتعد إس

ي  11طريقة العمل والتنظيم ى جميع ظروف نشأة العصابات املتخصصة  رة ع ، وتتوافر هذه ٔالاخ
ى املناطق الشمالية ى ٕالاقليم املغربي أو التونس ،نقل املهاجرين إ كما تقوم  ،تمهيدا لدخولهم إ

ي ليست  بعض لية، و ي البناء ؤالاعمال امل ن  ر الشرعي هذه العصابات بتشغيل املهاجرين غ
ريب ب أنشطة مساعدة أو تدخل ضمن اإلطار العا،الكلمة  مع أتمبعصابات    . 12للتهرب مولكنها تقوم 
  

ي: يــــانــــــرع الثـــــــــالف ريب   إفريقيا شمال شابكات ال
يّ  للّتقسيم وفقاً   ُيطلق ال الُجغرافّية املنطقة ضمن تقع دول  7 ، هناك املُّتحدة لألمم الجغرا

ا ي ،)أفريقيا شمال( عل الجزائر ، تونس، املغرب، ليبيا، السودان، الصحراء الغربية ومصر،   و
ى لإلشارة إفريقيا شمال ُمصطلح ُيستخدم ما عادةً  سياسّياً  لكن ي دول؛ أربعة إ  تونس، املغرب، و
ى ذ.13والجزائر ليبيا، ىلك سوف وكمثال ع ي  اقتصر الدراسة ع ريب ٔالاشخاص  شبكات 

ي كل من تونس   .)ثانيا(املغرب ،)أوال(الشمال ٕالافريقي 
 

  : تــــــــــــونــــــــس - أوال
ر املهاجرين لعبور  جذب منطقة جعلها ٔالاوروبية السواحل من تونس قرب ن، غ ي  الشرعي

ى يمكن ر ملركب املثال سبيل ع ن املسافة يقطع أن املهاجرين ريب عصابات إلحدى تابع صغ  ب
 60 والبالغة) لتونس أوروبية ساحلية نقطة أقرب( ٕالايطالية رامبادوزا وجزيرة التونس املهدية ميناء
ريب بسبب  .14يوم بعض أو يوم ي بحريا ميال وتعرف تونس نشاطا واسعا ومكثفا لعمليات ال

ريب خاصة بعد الثورة وسقوط النظام ى ٕالامكانيات  ،الانتشار الواسع لشبكات ال إضافة إ
ريب مع املنظمات ٕالاجرامية الليبية رة ال تمتلكها جماعات ال ي  ،الكب ريب  وتنتشر شبكات ال

رت ،  ي كل من ب  ... تونس ، سوسة ، صفاقص ، قابس تونس 
  
  : املــــــــغـــــــرب- ثانيا

ي  املغرب بحكم موقعه يعد دفا من طرف شبكاتالجغرا ريب  أقرب نقطة من أوروبا مس
ن ،ٔالاشخاص ر الشرعي ريب ،  15فهو بلد عبور واستقبال للعديد من املهاجرين غ وشبكات 



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2018-02، العدد 02املجلد 
ن، ٔالاساليب ومناطق التغلغل، أمال يحياوي بو  ر الشرعي ريب املهاجرين غ  .128-117. ، ص صشبكات 

 

126 

ن ر الشرعي ريب املهاجرين غ ي نفسها الشبكات ال تقوم ب ي  ،البشر  ر  وهذا يخلق صعوبة أك
ي حالة وجود التخصص فإن  ريب املهاجرين والاتجار باألشخاص، وح  ن ظاهرتي  التمي ب

ن ن أو املهرب ن املتاجرين والناقل ا لتحقيق أهدافهم الذين يعملون مع ،هناك نوع من التعاون ب
ي شواطئ  طنجة، وتقوم برحالت  سبتة، موالي، بوسلهام، والناظور  وتتمركز هذه العصابات 

  .16آالف درهم 10شبه يومية مقابل 
  

ي العالمش: ثـــــــالـــــــرع الثــــــــالف ريب    بكات ال
ي  ريب املهاجرين،  و ي العالم عبارة عن شبكات ل ريب  ي  مختصةإن شبكات ال فقط 

ى أن هذا النشاط لم يكن مجرما ، بل جرم حديثا، ريب املهاجرين، مع ٕالاشارة إ ما جعل  مجال 
ر نفسها  ريب هذه  ال تعت اجماعات ال ا تقدم  بأ ى أ تمارس نشاط إجرامي،  بل تعلن ع

17.خدمات للمهاجرين إلنقاذهم من الظروف الاقتصادية ال يعيشونا
   

ا بعصاباأما الصنف ا ريب فيطلق عل ر الوط لثاني من جماعات ال ت ٕالاجرام املنظم ع
تسم بالعنف والقوة واستخدام ت  ،الوحيد جمع املال اهدفه، مستمرا تخذ شكال نظاميا ال ت

والعمل فيه يكون وفق سرية  ،سالفا نا بالدقة والتنظيم كما أشر تموت ،النفوذ وشراء الذمم
ى استغالل  املؤسسات املالية بالوسا ،تامة ر املشروعة لغسل ٔالاموال أفراده يعملون ع ولها ئل غ

ىالقدرة والعمل املتواصل لنقل املهاجرين  انقطة يريدون الوصول  أي إ دف تحقيق الربح  إل
ي بذ18 ى عبور البحر واملحيطات لك تكون قادرة بكل، و ن إ سهولة ع ى لنقل املهاجرين من الص

ر هونكنغ واملكسيك  ومن إفريقيا جنوب  ،غواتي ماال ،بنما ،الواليات املتحدة ٔالامريكية ع
ى    . 19وكندا اروياالصحراء إ

 
  خــــــــاتمــــــــة

ريب  ي ال تمن امللفات الساخنة  ٔالاشخاصإن ملف  ى فشل ٕالانسان املعاصر  شهد ع
  .والحقوق ٔالاساسيةخاصة فيما يتعلق بالكرامة ،إدارة أزماته 

ريب ما يجعل            ي واقع عادة النظر إب حتماكون ي ٔالاشخاصحّل مشاكل  بشكل جذرّي 
ن املجموعات والقوى بخلفية مغايرة تنفتح عموديا وأفقيا ع  ى ثقافة حقوق ٕالانسان العالقات ب

  رتبطة بالّنوع البشري املوضوعية امل
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ي العالقة كذا   - ى إعادة النظر  ن الشمال والجنوب بالقدر الذي يحّد من سيطرة ٔالاول ع ب
ى قراره السيا دول الشمال مسؤولية مع ما يقتضيه ذلك من تحميل . س مدخرات الثاني وع

ي تنمية الجنوب    .املشاركة 
ي دول الجنوب جملة من ٕالاصالحات الجوهرية  - ّ عالقة بالحريات العامة والفردية ال لها تو

ي بر  ا املّدخرات الطبيعية وتو روة البشرية تجعل امج تنموية تستثمر ف  ال ٔالافرادالوطنية وال
ي مغادرة  ىواللجوء  مٔالا وطن يفكرون  ريب لتشب إ   .حقيق الحلم الزائفكات ال

دود الجغرافية للوطن الرأسمال الوط داخل الح استثمار ومن مقتضيات هذه التنمية أن يقع     
افاذلك أن دول الجنوب شهدت ،املع به  ي هجرة الرأسمال الوط خارج  است آخر يتمثل 

ي دول الشمال   . الحدود الستثماره 
ى التكامل - ا السهر ع ي مج الاقتصاديتكوين تجمعات إقليمية حقيقية مهّم ال والتنموي و

ن الدول املعنية به ي ،الحريات ب إتحاد  (بلدان الجنوب   ذلك أن ٔالاطر ٕالاقليمية القائمة اليوم 
ال  )... منظمة املؤتمر ٕالاسالمي  –الجامعة العربية  –إتحاد الخليج العربي  –دول املغرب العربي 

رك اقتصاديتقوم بما يكفي من أدوار إلقامة فضاء  ي مش    .تنموي تكام
دف شبالقيام بد- ركة تس ى مستوى وريات ومداهمات مش ريب ع ري  ٕالاقليمكات ال ال

  .والبحري والجوي 
ي مكافحة  آليات إيجادمحاولة - ر الوط بما  ٕالاجرامقانونية دولية كافية  تكون فعالة  املنظم ع

ا مكافحة   .ٔالاشخاص ريبف
 

 : شــــــمالهوا
                                                 

ا التشريعية، جامعة نايف العربية للعلوم ٔالامنية، مركز الدراسات :   محمد إبراهيم زيد -   1 الجريمة املنظمة أنماطها وجوان
ا، الرياض    51.، ص1999والبحوث ، حلقة علمية حول الجريمة املنظمة وأساليب مكافح

ريب املهاجرين، دراسة مقارنة ، دار ال:محمد صباح السعيد -   2 -28 .، ص2013كتب القانونية، مصر وٕالامارات،جريمة 
ر النش.29 ريب املهاجرين من أك ى طات ربحا بعد الاتجار باملخدرات ؤالاسلحة ، حيث أاالتجار باألشخاص و ا تدر ع

ر الحدود اأر التنظيمات ٕالاجرامية  م ع ري ي سبعة مليار دوالر سنويا ويصل عدد الذين يتم  ا حوا ركية باحا تبلغ قيم ل
ي اليونان ى حوا ي ،شخص سنويا  200.000ية إ ن حوا ريب ٔالاشخاص 1500يدفع كل شخص لهؤالء املهرب دوالر وتبلغ تكلفة 

ى الوليات املتحدة  من ن إ ي  او اروبالص ى 10000حوا ى 4000دوالر، ومن أفغانستان من  1500ا للمزيد راجع .دوالر 6000ا
  .30ق، صمرجع ساب: محمد صباح السعيد/د
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راتجيات شاملة ملواجهة التحديات العاملية، "مؤتمر ٔالامم املتحدة الثاني عشر ملنع الجريمة املنظمة والعدالة الجنائية،  3 اس

رازيل بتاريخ من"نظم منع الجريمة ى 12: ، سلفادور، ال   .37ص 19/04/2010ا
ي العلوم، تخصص قانون، جامعة ت : صايش عبد املالك -   4 ن،أطروحة دكتوراه  ريب املهاجرين السري وزو، ي مكافحة 
  .51، ص2014ي ر ة الحقوق والعلوم السياسية، فيفكلي

ـــر والبحـــر والجـــو املكمـــل التفاقيـــة   دخـــل5- ريـــب املهـــاجرين عـــن طريـــق ال يمـــة املتحـــدة ملكافحـــة الجر  ٔالامـــمبرتوكـــول مكافحـــة 
ــ النفــاذ بتــاريخ  روتوكــول  2004كــانون الثــاني /28املنظمــة ح ــى هــذا ال ــا ســ 112وقــد وقعــت ع ت دول عربيــة وصــادقت دولــة م

  .دولة 81عليه 
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ا راتيجيات ٔالامنية ملكافح  انعكاسها مهمة صوفيا ٔالاوروبية و: مهربي البشر وٕالاس

ى العالقات الليبية ٕالايطالية   *ع
 

 )1( بوزيد ضاوية
، -3-نةقسنطيكلية العلوم السياسية، جامعة   ،طالبة دكتوراه )1(
 .الجزائر ،

  :لخصامل
ى  واتسعتٔالازمات  تتفاقم رقعة الحروب والصراعات ال دفعت ٓالاالف من البشر إ

ر  وح هربا من املخاطر، وطلب لحياة أك  .ي الدول ٔالاوروبية استقرار الهجرة وال
م، ي الهجرة خارج أوطا ي تزايد مستمر  ومن  من خلفية البنية املدمرة لحياة ٔالافراد وبالتا

ى حساب ٔالافراد املهاجرين، إنتشرت وإتسعت أعمال شبكات  خلفية تحقيق أرباح خيالية ع
ر الذي تجنيه من هكذا تجارة  ي ظل املردود الكب ريب ٔالاشخاص ال زادت أعدادها  وعصابات 

ي مواجهة  استعدادخصوصا مع  رة مقابل الخالص، و ى تقديم مبالغ كب ن إ ر شرعي ن غ املهاجري
ي شمال إفريقيا انتشار  ر خاصة   .هذه الظاهرة الخط
ريب   ى شبكات ال قامت دول ٕالاتحاد ٔالاوروبي بإتخاذ إجراءات جديدة أمنية للقضاء ع

ا الدول  ر مهمة صوفيا أحد أهم العمليات ال تقوم  ر أمنية، وتعت املنتشرة من خالل تب معاي
ى إيطاليأالاوروبية ملكافحة مهربي ٔالاشخاص قبالة   .السواحل الليبية املتوجهة خاصة إ

ا النظرية والتطبيقية ضمن  والورقة البحثية تحاول تناول مهمة صوفيا محيطة بجوان
ي سبيل التصدي لهذه الظاهرة ا الدول ٔالاوروبية    . ٕالاجراءات ٔالامنية ال تقوم 

 :الكلمات املفتاحية
ر شرعية، مهمة  راتيجية، ٔالامن، ٕالاتحاد ٔالاوروبيريب ٔالاشخاص، الهجرة غ  .صوفيا، ٕالاس
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Les trafiquants des personnes et les stratégies sécuritaires pour les combattre : 
La mission  Sophia et ses conséquences sur les relations italo-libyennes 

Résumé: 
En quête de stabilité, des milliers de personnes émigrent, notamment vers les 

pays Européens, fuyant les crises et les conflits dans leurs pays d’origine. Pour cela, 
ces émigrés clandestins sont prêts à dépenser d’importantes sommes d’argent pour 
passer de l’autre côté ; d’où l’accroissement d’un commerce juteux : le trafic illicite 
de migrants. 

Face à la propagation de ce phénomène, en particulier en Afrique du Nord, les 
pays de l'Union européenne ont pris de nouvelles mesures de sécurité pour éliminer 
les réseaux de passeurs.  

La mission Sophia est l'une des opérations les plus importantes menées par les 
pays européens pour lutter contre les passeurs au large des côtes de la Libye, 
notamment en Italie. 

Nous essayerons de traiter, à travers ce travail, les aspects théoriques et 
pratiques de la mission Sophia dans le cadre des mesures de sécurité prises par les 
pays européens afin de lutter contre le phénomène du trafic illicite de migrants. 
Mots clés:  
Trafic de Migrants, Immigration Clandestine, Mission de Sofia, Stratégie, Sécurité, 
Union Européenne. 
 
Migrant smugglers and The securitystrategies to fightthem: The mission of Sofia 

and itsconsequences on the Italian-Libyan relations 
 Abstract: 
           That aggravation of crises and the breadth of wars and conflicts, that have led 
thousands of people to emigrate, to stable life in European countries, people have fled 
the dangers, from the background of the destructive structure of the lives of 
individuals, and thus continue to increase immigration abroad nations, and against the 
backdrop of the achievement of fictitious profit  the expense of immigrant 
individuals. The networks of smugglers have grown and expanded and spread who 
increased their numbers. In the light of the great benefits that you gain from such, 
especially with the willingness of illegal immigrants to provide large for salvation, in 
the confrontation the spread of this phenomenon, especially in North Africa. 
     European Union countries have taken new security measures to eliminate the 
smuggling networks, scattered through the adoption of security standards,Sofia's 
mission is considered one of the most important by European countries, to combat the 
Human smugglers off the coast of Libya, heading towards Italy. 
      This paper attempts to address Sofia mission encompasses its theoretical and 
applied aspects, within the security measures carried out by European countries in 
order to address this phenomenon. 
Keywords:  
Persons Smuggling, Immigration on illegal, Sofia mission, Strategy, Security, 
European Union.   
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  مقدمة
ر الشرعية، محاولة حكومات دول ٕالاتحاد ٔالاوروب اهتمامبدأ    وضع ي بمشكلة الهجرة غ

راتيجيات متجددة تتما والتدفقات الهائلة للهجرة غ وذلك  ر شرعية نحوها،سياسات وإس
ر أن هذا بالتعاون و راك مع الحكومات املحلية لدول جنوب املتوسط، غ من قبلها  الاهتمامالاش

ى شواطئ أوروبا بآليات أمنية،  ىقد ركز بشكل أساس ع ر الشرعية إ ضرورة وقف الهجرة غ
ي بلورت  ريب ال انتشار دون تناول ٔالاسباب الجذرية لهذه الظاهرة، ال ساهمت   بشرشبكات 

ن رة وفق تنظيم مع   .بصورة كب
ا، وما رافقه من  أمام ر شرعية وٓالاثار السلبية املتخلفة ع  انتشار تزايد معدالت الهجرة غ

ريب البشر بصفة خاصة، ى  لناحاو الجريمة املنظمة بصفة عامة وجريمة  تسليط الضوء ع
ي انتشار الظروف املحيطة  ريب، ال ساهمت  ر عن  شبكات ال والتعريف بمهمة صوفيا ال تع

راتيجيته ملكا ي إس ي وسط املتوسط التوجه ٔالاوروبي  ر اللي للهجرة ،أفحة مهربي البشر  ي املع
ر شرعية ي الحد والتصدي  ىمد ي ظل التساؤل عن .غ شبكات  النتشار فعالية مهمة صوفيا 

ي تراجع معدل  ر ريب ٔالاشخاص؟ وهل ساهمت   مدى انعكاس شرعية أم زيادته؟، و الهجرة غ
ى أمن وسالمة ٔالافراد املهاجرين؟  ى العالقات الليبية ٕالايطالية و هذه املهمة ع توسيع من حيث ع

  .العالقات لتشمل محاربة ظواهر أخرى كاألسلحة مثال
  :تناول املوضوع من خالل العناصر الرئيسية: هيكل الدراسةليكون 

ريب البشر -1  ).النشأة+ ريفتع( مفهوم شبكات 
ن انتشار خصائص وأسباب  -2  .شبكات املهرب
 .شبكات مهربي البشر انتشار مهمة صوفيا للحد من  -3
 .العالقة ٕالايطالية الليبية ضمن مهمة صوفيا -4
  .تقييم عملية صوفيا وأهم التحديات -5
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ريب البشر - أوال   :مفهوم شبكات 
ريب البشر من امللفات الشائكة واملعقدة ملا تحمله من  ر ملف شبكات  اكاتيعت  ان

تناول  ارتأيناحقوقية وإنسانية مست معظم دول العالم، ولتقديم تعريف واضح لهذه الشبكات 
  .املفهوم حسب بروتوكول مكافحة مهربي البشر 

ريب ريب املهاجرين وفقا تعريف  -1 روتوكول مكافحة   املهاجرينل
ريب  03عرفت املادة  ى تعريف جريمة ال ر :" من الفقرة أ إ ريب املهاجرين تدب يقصد ب

ا أو من  ى دولة طرف ليس ذلك الشخص من مواطن ر مشروع ألحد ٔالاشخاص إ الدخول غ
ن ى منفعة مالية  املقيم ر مباشرة ع ا، وذلك من اجل الحصول بصورة مباشرة أو غ ن ف الدائم

 1".منفعة مادية أخري أو 
ر ٔالارباح، يمكن أن ينفذ عن طريق  ريب البشر هو نشاط إجرامي قليل املخاطر كث
ر بسرعة، ويقوم مهربو املهاجرين  ر مسارات معقدة تتغ ي الغالب ع ر، و الجو،البحر أو ال

ر شرعية لبلدان لي ر دخول أشخاص بطريقة غ ريب ألغراض تحقيق أرباح مالية بتدب سو بال
ا، وبشكل عام يتعاون ٔالافراد املعنيون بالهجرة  ن ف ن دائم ا وال مقيم م مع  بملءمواطن إراد

ن وتنته هذه العالقة بمجرد دفع تكاليف الرحلة، و  ى حياة  املهرب ر آالف  يق ع املهاجرين غ
ن    .أثناء الرحلة داخل البحرشرعي

  
ريب البشر -2   نشأة ظاهرة 

رة خاصة ذات  نشأة ي الدول الفق ريب البشر عقب الحرب العاملية الثانية  ظاهرت 
ا معدالت الفقر كغالبية الدول ٕالافريقية، وبعض الدول  الكثافة السكانية العالية وال يرتفع 

  .ٓالاسيوية ودول أمريكا الجنوبية
ن ى نوعي ريب ٔالاشخاص إ   :ينقسم عمل شبكات 

  
 ريب فردي  - أ

رة  يقصد به ي قوارب صغ ريب البشر عن طريق شخص واحد أو مجموعة من ٔالاشخاص 
ر  ا واملهاجرة من خاللها أو ع ى السفن التجارية دون علم إدار مقابل مبالغ معينة أو التسلل إ
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ر منظم،  ريب أنه غ ر محروسة من طرف حرس الحدود، ويتم هذا النوع من ال مراكز حدود غ
ن أي الوح ٔالافراد قد ي رة وخطورة عالية كونون محلي   .تشكل منظمة عاملية ذات خ

  
ر شبكات منتظمة  - ب ريب ع   ال

ر شبكاتيتم           ريب العاملية ريب البشر ع ن  ال رة الكافية بقوان ال يكتسب أفرادها الخ
ي مراكز وشركات السياحة والسفر، ،الهجرة  ريب  تستخدمحيث من خالل عملهم  عصابات ال

ر خاضعة للرقابة الحدودية مقابل مبالغ مالية، دون تقديم ضمانا ى ممرات برية وأخر  ت بحرية غ
ريب ن ملا يتعرضون له من أخطار  أمنية وصحية خالل رحلة ال ر شرعي ناجمة عن للمهاجرين غ

ي أمام نتيجة غرق القوارب  ر شر ا، وهنا يكون املهاجر غ أفراد  ستغاللاحمولة تفوق قدر
ريب  ازهمشبكات ال م للهجرة نحو املوت واب   2.نظرا لظروفهم الصعبة ال دفع

 
ن الدولية -3  ريب البشر وفق القوان

ى حياة  ر شرعية ع ريب البشر الناتجة عن الهجرة غ وأمن  املهاجريننظرا لخطورة ظاهرة 
ى تشديد الدول  ، سارعت العالم بأسره واستقرار ى حدودها وإ   تفاقياتال  الانضمام  الرقابة ع

ى البحث عن حلول ملومعاهدات دولية  ريب البشر دف إ ر شرعية و  باعتبارها،سألة الهجرة غ
نقو  وذلك بوضع ى، مسألة أمنية بالدرجة ٔالاو  صارمة لكبح جماح هذه العصابات ال طالت  ان

ر أنحاء العالم   ستقرارال تعاني ألال دول المن  الفارينملهاجرين ي ظل تزايد أعداد ا،يدها ع
االذي تشهده  رة م   .بعض دول العالم خاصة الفق

ر الشرعية  ى وضع ضوابط للهجرة غ ن الوثائق الدولية ال هدفت ا بتعزيز التعاون ومن ب
ي ذلك ، ي    :نجد الدو

  ريب ر و املهاجرينبروتوكول مكافحة  روتوكول املكمل :  3الجو و البحر عن طريق ال ر ال يعت
ر الوطنية أول  التفاقية قامت بمكافحة جريمة  اتفاقيةٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع

 . املهاجرينريب 
 55ي الدورة  25روتوكول بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم التم توقيع 

ر  15بتاريخ  ر شرعية  ،2000نوفم ي مجال الهجرة غ وكان الهدف منه هو تعزيز التعاون 
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لهجرة  اافع و دمن أقوى الفقر  ال يعدجة ٔالاسباب الجذرية للهجرة والتنمية، وذلك من أجل معال
ر    . شرعية بحثا عن ٔالامن الغذائيالغ

روتوكول  جاءكما  ىلال   :لتأكيد ع
  املهاجرينحسن معاملة  -
 حقوقهم ٕالانسانية  حماية -
ريب  - ي مجال    املهاجرينمحاربة أنشطة الجماعات ٕالاجرامية املنظمة 
 .محاربة كافة ٔالانشطة ٕالاجرامية ذات صلة -

ن  ا  ومن ب ريب الجوانب ال تضمن روتوكول،  املهاجريناملواد املتعلقة ب ا ال ال تضم
ريب عن طريق البحر  ى أهم  هباعتبار ي املتعلقة بال رتوكول ع ريب، حيث ركز ال   :منافذ ال

ر مكافحة  -  .عن طريق البحر املهاجرينتداب
ر الحدودية -  .التداب
 .املهاجريناملراقبة الدقيقة للوثائق ال يحملها  -

 
ريب جنسي -4   املهاجرينات أفراد شبكات 

ريب ٔالاشخاص جنسيات مختلفة  رية، أفغانية، عراقية، (يحمل أفراد شبكات  أريت
، وغالبا ما يكون ى عند نقاط العبور لدول أخر  باستمرار  ون يتواجد إذ، )الخ..... سورية، ليبية

ن ي ٕالاتحاد ٔالاوروبي أو جواز سفر املهاجرينبلد لهم جنسية  املهرب م يحملون حق ٕالاقامة  ، ولك
ر  من دول ٕالاتحاد، ريب خال ى وهذا ما أسفر عن ظهور شبكات ك ل السنوات من أصحاب ال

ى  رة أو الفردية،  احتكار القليلة املاضية، عملت ع ى حساب الشبكات الصغ ريب ع تجارة ال
اع مع حدود دول الجوار  ي مناطق التوتر وال ريب    4.الدول ٔالاوروبية و وتنتشر عصابات ال

  
  مهربي البشرشبكات  انتشار خصائص وأسباب : ثانيا

 الخصائص  - أ
ربول واليوربول من خالل التق رك لألن نظرة شاملة عن ٔالانشطة  :املتضمن  رير املش

 "وأرباحهم املقدرة املهاجرينوالهياكل التنظيمية وقدرات التشغيل والنقاط الجغرافية ملهربي 
نباألفراد  املتعلقة بعض الخصائص استخالصحاولت  ي  املهرب   5:،ال تتمثل أساسا 
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ى ٕالاتحاد ٔالاوروبي املهاجرينمن  %  90يسافر أعضاء الشبكة ٕالاجرامية بنسبة  -  .إ
ريب  - تتسم  املهاجرينالطرق الرئيسية ال يتم تحديدها من طرف أفراد العصابة ل

ا مراقبة من طرف حر و ال بالسوء   .س الحدوداأمن أل
ر من هو عمل متعدد الجنسيات، حيث ينتم املشت املهاجرينريب  - ى أك م ع  100ون 

 .بلد
 يتكون الهيكل من ثالث مهام: هيكل شبكات مهربي البشر -

ى طول الطريق: القيادة )1 ي الفئة ال تنسق ٔالانشطة ع   .و
ن )2 ى ٔالانشطة املحلية من خالل : املنظم و هم الذين يقومون بعمل ٕالاشراف ع

  .الشخصية الاتصاالت
رون )3 ر وإجرام ، فه  :املس ر تأث ي الفئة ذات مستوي عمل محدود لكن أك و

ازتقوم بعمل  از  الان ي ٔالاموال أو  والاب خالل طريق الرحلة، مثل الزيادة 
ر إنسانيةإضافة شروط جديدة  ى .غ   . املهاجرينع

ى  - ريب إ ي ال م   .من الجرائم ى السابقة مع أنواع أخر  الارتباطاتيميل املشتبه 
ريب، فهم  الاستغالل  هاجرون يتعرضون لكل أنواع العنف وامل - من طرف أفراد شبكات ال

ن رة للمهرب ى تسديد مبالغ مالية كب  .بحاجة إ
 

ريب انتشار أسباب    - ب  :شبكات ال
ر شرعية -1  الهجرة غ

ر شرعية  ر الهجرة غ ريب يأهم سبب رئتعت ي زيادة شبكات  ألنه كلما زادت  ،املهاجرينس 
ر  رة الهجرة غ ى  بالدرجة، أمنية اقتصادية، اجتماعيةظروف الناجمة شرعية الوت كما هو ،ٔالاو

ي الهجرة  ي معظم الدول ال تشهد زيادة  ر  حيث،الحال  رة الحالية تزايد كب رة  شهدت الف ي وت
ر  للسكان، بلغ عدد  أنحاء العالم، وحسب صندوق ٔالامم املتحدةكافة شرعية الالهجرة غ

ي جميع أنحاء العالم  املهاجرين ن  ، وهذا يمثل زيادة  2015مليون شخص عام  244الدولي
، وتشمل بعض الدوافع الرئيسية 6 2013منذ عام  %5، وزيادة ب2000منذ عام  % 44بنسبة 

اعات  ي مختلف أنحاء العالم، الهروب من ال فرص والبحث عن ال والاضطهادللهجرة الدولية 
  ،الاقتصادية
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، هناك عدة مسارات )وكالة حماية الحدود والسواحل ٔالاوروبية( وحسب وكالة فرونتكس 
ا ر شرعية نذكر م مسار شرق البحر ٔالابيض املتوسط، متوسط وغرب البحر ٔالابيض : للهجرة غ

ن)املتوسط، أمريكا الوسطي، جنوب إفريقيا، جنوب شرق آسيا  ، وأهما مسار شرق املتوسط ب
ر  ن ليبيا وإيطاليا، وأن أغلب املهاجرين الوافدين ع تركيا واليونان، ومسار وسط املتوسط ب

ى  ر ليبيا إ    7.اإيطاليطريق وسط املتوسط من جنسيات إفريقية حيث ينتقل هؤالء ع
ر إيطاليا-املتوسط شهد مسار حيث  ر  بسبب موجات  اكتظاظ -دخول ٕالاتحاد ٔالاوروبي ع كب
ن 2015مهاجر عام  154000إذ بلغ عدد الوافدين  الهجرة، ريون، النيجري ، وشكل ٕالارت

ى طول هذا الطريق ن ع ر عدد من املهاجري ن، أك   .والصومالي
  
ريب البشركمولد لشب اللئالام  الانفالت -2   كات 

ن  رة ماب ي الف شجعت الدولة الليبية الهجرة من البلدان العربية وح ٕالافريقية 
ي اليد العاملة املحلية،  ئ النقص  دف م ، وذلك  ى التسعينات من القرن املا السبعينات إ
ى أوروبا  رة ومع دخول ٔالالفية الثانية أصبحت ليبيا بلد عبور رئيس للوصول إ لكن بعد تلك الف

ر نظامية بصور  ر  املهاجرينتوافد ، حث ة غ ن خاصة من الدول ٕالافريقية الواقعة الغ شرعي
رها،  ر من املهاجرينليبيا نفسها أمام وفوجدت جنوب الصحراء وغ ى  ،د كب وضع ما أدى إ

ر تقيدا  ن أك ى جانب سياسات ، لتنظيم الهجرةقوان رات الدخول إ  الاحتجاز من خالل فرض تأش
رحيل  ن مهاجرينللوال ر شرعي   8.غ
ريب قد  نمن قبل شبكات  املهاجريننشطت تجارة  عقب ٕالاطاحة بالنظام  ي ليبيا املهرب

ي ظل حيث ، 2011عام  ارة أمنيا وسياسيا  وهو ما النظام الحاكم،  انعدامأصبحت دولة م
رها نحو أوروبا،  املهاجرينٓالاالف من مكن   املهاجرين آلالفأيضا مركزا كما كانت من املرور ع

ا رغ اتوقفو الذين  ر نحو أوروبافوق أراض ي مواصلة املس ي إفريقيا وآسيا، بة      من دول الصراع 
ن الذين عادة مال ليبيا جع هذا ما يعملون مع الفصائل املسلحة ال تمتلك  بيئة خصبة للمهرب

ى ٔالارض الليبية،  يار كما أن السلطة الحقيقية ع ى  ا فالت من العقاب، ٕالا نظام العدالة أدى إ
ن من السيطرة عحيث ت تنقل  ىمكنت الجماعات املسلحة والعصابات ٕالاجرامية واملهرب

ر البالد املهاجرين   .ع
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ن ليبيا ودول الجوار للحد من تدفقات  الاتفاقيات ٕالاشارة أن مع  الثنائية ال عقدت ب
ر شرعية عام  ى أرض الواقع، وبشأن ضبط الحدود ؤالامن لم ال لم ترى ،2013الهجرة غ نور ع

ريب  ي الحد من الشبكات ٕالاجرامية ل ي ولم تساهم  ر الحدود  املهاجرينتستقر عن تعاون م ع
رية، وحسب املنظمة الدولية للهجرة وصل عدد  ى  2016ي ليبيا لعام  املهاجرينال  276.957إ

م وصل  ى  168.542من بي   9.إيطاليا مهاجر إ
راء  ى ير لذا  رة ال  بعض الخ ن وٕالاجراءات ٔالاخ اأن القوان بعض الدول ٔالاوروبية  اعتمد

ريب،  ضد املهاجرين مثل إغالق الحدود، ى ت ىدأوإتباع أساليب القمع وال ريب إ فاقم مشكلة 
ى زيادة أجورها وإتباع أساليب جديدة قد تضر  ىالبشر، حيث تس ب هذه العصابات إ

م  .باملهاجرين وتزيد من معانا
 

ريب ٔالاشخاص  - ت   عمل شبكات 
ي عملها شبكات التواصل  ن  يتستخدم عصابات املهرب لتوصيل املعلومة للمهاجر  الاجتما

ى  ن الالتقاءالراغب بالهجرة وبذلك يتفق الطرفان ع   .ي مكان مع
ن خدمات تساعد  ى  املهاجرينتقدم شبكات املهرب ي إحدى الدول ع ى مقصدهم  الوصول إ

ن من املال، وهناك من املهاجرين من يدفع نقدا،  ر شرعية مقابل مبلغ مع ٔالاوروبية بطريقة غ
ى طول طريق ال لالستدانةوآخرون يلجؤون  ر قانوني ع رحلة ح ويضطرون للعمل بشكل غ

م،  ى وجه ريب كما يصلون إ وير الوثائق أو  ن ب رات السفر ليتمكن املهاجرين يقوم املهرب تأش
ن  رك ب م،وحسب تقرير مش ى وجه ي عدد الدول قبل الوصول إ التعامل مع السلطات 

ريب  ربول، إن شبكات  ن حسب عام  املهاجريناليوروبول ؤالان ر الشرعي كسبت من   2015غ
ى 5 ي  6إ يريب البشر، مليار دوالر من نشاطها ٕالاجرامي  أوروبا عام  ادخلو هاجر مليون م وحوا

ريب ماحيث  2015 م لعصابات ال راوح  دفع كل م ن ي ي املتوسط  6،500و 3،200ب   10.دوالر 
ن سفن الصيد  تتنوع يتقا املهربون أسعار متفاوتة ألنواع مختلفة من الزوارق ال ب

ا  صنع، والقوية املزودة بأنظمة رادار، وزوارق مطاطية رخيصة ذات قاع خش بدائي ال أغل
ي البحر بسبب هشاشة الزوارق من  الزوارق املطاطية نظرا لألعداد الهائلة ال تموت غرقا 

  .ئدة عن قدرة القوارب من جهة أخري جهة، والحمولة للمهاجرين الزا
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ن  عمالٔالا من تعد أيضا  ر إنسانية للمهرب يغ ر الكا ئ الزوارق بالوقود غ ى  م للوصول إ
ى غرق املياه  ر التقديرات ٔالاممية إ يالدولية، وتش ي البحر ٔالابيض املتوسط  حوا ألف مهاجر 
رى من أفريقيا والصحراء  2015عام  ن و أستقو ، الذين الك   .،11من ليبيا اانطلقو  قوارب املهرب

ن شبكات مهربي املهاجرينأيضا تقام  ى املواجهة بالسالح وإطالق النار، ، حروب ب تصل إ
ى املهاجرينتعود الوخيمة  والنتيجة   .ع

  
ى أوروباطرق شبكات   - ث   ريب البشر من ليبيا إ

ن تركيا وٕالاتحاد ٔالاوروبي حول إغالق مسار اليونان عن طريق الذي حدث  الاتفاقبعد  ب
ن السواحل الليبية  ى أوروبا باعتبارهاتركيا، أصبحت واجهة املهرب   . أهم منطلق إ

ي  CNNحسب شبكة  ريب البشر  ر تقرير حول طرق شبكات  ي منتصف ديسم نشرت 
ي مسالك الصحراء أو  ر  ى أوروبا، مؤكدة فيه أن من يملك سيارة رباعية الدفع ويكون خب ليبيا إ
ي  ي املنطقة تتكفل بتأمينه يصبح مهربا  ر بالبحر، ومن تكون له عالقات متينة  قاربا ويكون خب

ر سلسل رية لتنته عند حدودها ليبيا وينخرط ع ريب متكاملة تبدأ من وراء حدود ليبيا ال ة 
  .البحرية 

ن للمهاجرين من الحدود الليبية عن طريق الصحراء  منطق  باتجاهتنطلق رحلة املهرب
ن تعدا أهم مناطق تجمع  ا اللت ى  ي جنوب ليبيا، املهاجرينالكفرة وس ثم يتم توزيعهم إ

 املهاجرينالشواطئ الليبية املوجودة غرب ليبيا خاصة مدينة مصراته وزوارة، حيث يتم تجميع 
ى داخلها  همرسالثم ا ى أوروبا، و تبلغ تكاليف نقل ٔالاشخاص من الحدود الليبية إ ي قوارب إ
ى الشمال يكون ب 200 ى الغرب بلغ دوالر ومن ال 100دوالر، أما النقل من الجنوب إ شمال إ

ى  ي الجيش اللي .( دوالر 400حوا   .)مصدر عسكري 
  

راتيجية ٔالاوروبية ملكافحة مهربي البشر: ثالثا    ٕالاس
ر  ايد عدد املهاجرين غ ن من ليبيا النظرا ل ن القادم طقة وسط تشكل من باعتبارهاشرعي

جنوب إفريقيا خاصة، قرر ٕالاتحاد  دول ي البحر ٔالابيض املتوسط لعبور املهاجرين الوافدين من 
رة  ي الف ر  ريب ال نشطت وتوسعت بشكل كب ٔالاوروبي خوض حربا جديدة ضد عصابات ال
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رة وحقق ريب ولها حيث ت أرباح، ٔالاخ بجهات ومؤسسات  ارتباطاتأصبحت تشكل مافيا ال
ي العديد من الدول  ا خصوصا مع تنامي رقعة الفساد    .وشخصيات لها سلط

  
  مهمة صوفيا البحرية  - أ

ى العملية البحرية لإلتحاد ٔالاوروبي ملكافحة مهربي " صوفيا" اسمأطلق : أصل التسمية ع
ن سفينة  ى م ى طفلة صومالية ولدت ع ر شرعية ككل، نسبة إ البشر ضمن مكافحة الهجرة غ

ى أوروبا من ضمن أملانية  إنقاذ ريب املهاجرين إ حربية  سفينة 16خاصة بمكافحة عمليات 
  12.تابعة إلتحاد ٔالاوروبي 

ر شرعية باإلتحاد ٔالاوروبي،  إحدىتشكل مهمة صوفيا  راتيجية الهجرة غ عناصر إس
راتيجية أ مع بلدان  تشاركيهمنهجية، أطر  ى يضا عملية صوفيا من ضمن أمور أخر وتتضمن ٕالاس

رال  ي تحت إمرة القائد ٔالام ، ويقع مقر )كو كريدندينوأنري(املهاجرين ٔالاصلية وبلدان العبور، و
  .العملية بروما

ي منطقة البحر ٔالابيض  2015ي جوان عام   أطلق ٕالاتحاد ٔالاوروبي عملية صوفيا 
ى  ي تنفيذ إجراءات منظمة للتعرف ع املتوسط أمام السواحل الليبية، وتمثل مهمة صوفيا 

ن،  باستخدامها الاشتباهأو  استخدامهااملراكب، وأي ممتلكات تم   واحتجازهامن قبل املهرب
ي توسيع جهود ٕالاتحاد ٔالاوروبي من أجل تعطيل  ا، وذلك من أجل املساهمة  والتخلص م
ي املنطقة الجنوبية املركزية للبحر ٔالابيض  ٔالاشكال التجارية لشبكات مهربي البشر 

ظمات ٔالامم من خالل تقديم برامج بناء القدرات الحكومية الليبية، ودعم عمل من13املتوسط،
ي املنطقة بما يتضمن منظمة الهجرة الدولية، مفوضية ٔالامم املتحدة السامية لشؤون  املتحدة 

ى ن، باإلضافة إ ي ليبياو  ى منظمات دولية أخر  الالجئ ر حكومية تعمل    .منظمات غ
راء للعمل  أيضا أنشأت الهدف ، "يونارفور ميد صوفيا"مع عملية لجنة متخصصة من الخ

ا  ريب بلز تعم ى تعطيل ال ا ع ا  الاضطالعبيا، و ييز  قدر بأنشطة البحث وٕالانقاذ ال من شأ
ي املياه ٕالاقليمية الليبية،  ن ٔالامن  قامت مهمة صوفيا بتدريب حرس كما  14إنقاذ ٔالارواح، وتحس

ن ى م ن  سواحل ليبيا ع ي البحار،  سفينت ي أعا ي إفريقيا الوسطي  بعثة ٔالامم املتحدة ملراقبة 
ى أي مع بداية مهمة صوفيا عام  78وتم تدريب  ي املرحلة ٔالاو ، ثم 2015من حرس السواحل، 

ي  بدأت املجموعة الثانية من التدريب الذي قامت  2017جانفي  30املرحلة الثانية من التدريب 
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ي اليونان، به عملية صوفيا التابعة  ي مركز التدريب البحري  لحرس السواحل الليبية والبحرية 
ي مجاالت عدة 20وشمل العدد    15.متدرب 
ي تنفيذ املخطط انقسمت ن  ى مرحلت  :مهمة صوفيا إ

  
ى -1 عند دخول قوارب  إنقاذ املهاجرين من الهالك قبالة السواحل ٕالايطالية، :املرحلة ٔالاو

ن املياه الدولية يتم  ر شرعي ي  التقاطهماملهاجرين غ من طرف الشرطة ٕالايطالية، وهذه املرحلة 
ي بيان  ي ٕالاتحاد ٔالاوروبي  قيد التنفيذ، وقد أعلن املجلس ٔالاوروبي الذي يمثل الدول ٔالاعضاء 

ن  :16أن العملية مكونة من شق
ي املرحلةت: ول ٔالا  من  انطالقاباملراقبة عن بعد للشبكات ال تنشط  ىٔالاو بدأ مهمة صوفيا 

السواحل الليبية وجمع املعلومات، أي أن السفن ٔالاوروبية تقوم بمراقبة عمل شبكات 
ي السواحل الليبية مهربي املهاجري  املهاجرينقوارب   انطالقنقطة  تعدال  ،ن املتواجدة 

ى السواحل ٕالايطالية  .إ
ى السواحل ٕالايطالية،  ي املرحلة: ثانيا ن قبل الوصول إ ى املهرب ا الهجوم ع ال يبدأ ف

ا، ي هذه املرحلة عملية إنقا تفتيش السفن ومصادر ن قوارب  ملهاجرينا ذوتتم  ى م ع
ن  .املهرب

 
ي املرحلة املهمة با :املرحلة الثانية -2 يلنسبة لعملية صوفيا، و  دخول القوات  املتمثلة 

ريب، أي مراكز  ى املياه الليبية للتوجه نحو مصدر ال قوارب مهربي البشر  انطالقٔالاوروبية إ
ن نحو إيطاليا، وهذه املرحلة لم تدخل مرحلة التنفيذ ألن  باملهاجريناملحملة  ن املتجه ر شرعي غ

 . ياه ٕالاقليمية الليبيةالحكومة الليبية لم تعطي الضوء ٔالاخضر للقوات ٔالاوروبية للدخول للم
ن من إطالق السفن محملة باملهاجرين، و ى منع هؤالء املهرب دف إ  فعملية صوفيا 

راضهم  .عندما يدخلون املياه الدولية ملواكبة هذه الزوارق  اع
  

  إنجازات مهمة صوفيا  - ب
رة املمتدة من عام  ى عام  2015قامت السلطات ٕالايطالية خالل الف  101بمقاضاة  2016إ

م، وإزالة   29،300قاربا من أمام املنظمات ٕالاجرامية، وإنقاذ  344مهرب وتاجر بشر مشتبه ف
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ي 17ي إيطاليا  أنقاضهمبعد  املهاجرينعملية، ويتم إنزال  20شخص خالل   2017جويلية  25، و
ر  31جلس الوالية عملية صوفيا املتوسطية التابعة لليونافور ح تاريخ مدد م ي 2018ديسم ، و

ن للبشر و ي وسط املتوسط،  الاتجار  عملية متوسطية تقوم بتعطيل ٔالاعمال التجارية للمهرب م 
ى   :وقام مجلس الوالية بتعديل مهام العملية إ

ن - ى  إنشاء آلية رصد املتدرب   الطويل  املدىلضمان كفاءة تدريب خفر السواحل الليبية ع
ي صادرات النفط  الاتجار إجراء أنشطة مراقبة جديدة وجمع املعلومات عن  - ر املشروع  غ

  ).2017(عام2362، )2014(عام 2146ي ليبيا وفقا لقرار مجلس ٔالامن 
إنقاذ القانون التابعة  وكألتبالبشر مع  الاتجار تعزيز إمكانات تبادل املعلومات بشأن  -

 18.للدول ٔالاعضاء، فرونتكس،اليوروبول 
 

  الليبية ضمن مكافحة مهربي البشر العالقة ٕالايطالية: ثالثا
ن الحكومة ٕالايطالية ممثلة ب والحكومة الليبية "باولو جنتليوني"أبرمت مذكرة تفاهم ب

ي طرابلس  "فائز السراج"املمثلة ب وال يؤيدها ،املدعومة من طرف الواليات املتحدة ٔالامريكية 
ٕالاتحاد ٔالاوروبي، وتعهدت بتقديم تدريبات لخفر السواحل ومعدات وأموال ملكافحة مهربي 

ن متنديد املنظمات الحقوقية حول  البشر، ومراقبة الحدود الجنوبية للبالد وسط خيمات الالجئ
ى أي مستو تتوف ي ليبيا ال ال   .معيشية  ى ر ع
ا تمولها إيطاليا  مقابل  ن داخل أراض ر الشرعي تقبل ليبيا ببناء مراكز إليواء املهاجرين غ

ى دعم  19لغاية ترحيلهم لبالدهم، ي  10ي الوقت نفسه حصلت إيطاليا ع رؤساء بلديات 
رملان اللي  ريب البشر، لكن ال رضصحراء جنوب ليبيا ملكافحة  ى أن رئيس  اع ي بيان له ع

ر يمثل بصفة قانونية دولة لي املجلس الرئاس فائز السراج ال ا بيا وفقا للقانون الدستوري، مش
ى أن الهجرة من  رية للدولة الإ   .عمل النواب اختصاصمن  ،فهقضايا املص

رملان أن الحكومة ٕالايطالية ودول ٕالاتحاد ٔالا       وروبي ككل يريدون كتقييم لورقة التفاهم أكد ال
ر  املهاجرينمن أعباء ومشاكل  ايتخلصو أن  ي ليبياالغ رة  ن الخط  . شرعي
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  تقييم مهمة صوفيا : رابعا
ريطاني  - أ   حسب التقرير ال

رت ريطاني يوم  اعت رملان ال ي ال قبل قرار تجديد عملية  2017جويلية  12اللجنة ٔالاوروبية 
رة صوفيا، أن عملية  ي منع ووقف شبكات مهربي هذه ٔالاخ ي تحقيق وتأدية مهامها  فشلت 

ي ظل عدم  ي رحلة محفوفة باملخاطر ، أيضا  ى السواحل ٕالايطالية  البشر من نقل املهاجرين إ
ى موافقة الحكومة الليبية من مهمة صوفيا  جدوى  دخول القوات العسكرية املياه ٕالاقليمية ال ع

ى ي القضاء ع ع   .ي البشربى مهر املياه الدولية 
ي نجد  رملانية املعنية بالتدقيق  ا رئيسة اللجنة ال ن النقاط املهمة ال تحدثت ع من ب

ريب البشر  ر  يبدأوثائق وسياسات ٕالاتحاد ٔالاوروبي، أن  مهمة بحرية كآلية ال تعد لذلك ،من ال
ن، وحسب ما ريطانية أن الحل يكمن لحل مشكل املهرب بالدرجة ي النظر  جاءت به املشرعة ال

ي املشاكل  ا املهاجرون، وكيف تال  الاجتماعية و الاقتصاديةٔالاول  ا دول املغادر م تخبط ف
  20.ومنعهم من الهجرة همنتعامل مع
رتكما  ي تحقيق أهدافها نظرا لمهمة صوفيا ف اعت ا اشلة  ى الهجرة بطريقة  كو تشجع ع

ر مباشرة من خالل  ر  املهاجرين استقبالغ ي املياه الدولية الغ ن  إلنقاذهم بواسطة  شرعي
ى أوروبا بأمان، ن  أصبح املهاجر ال حيثزوارق ال تقودهم إ ي ركوب زوارق املهرب ردد  ي

ر  نانهطمئال  رة الهجرة غ ي زيادة وت ي ساهمت  شرعية البوجود القوات ٔالاوروبية إلنقاذه، وبالتا
للجزيرة نت أن " أيوب قاسم"البحرية الليبية  باسما املتحدث أكد عليه أيض نحو أوروبا، وهذا ما

، إذ أن القوارب تطلق نداءات املهاجرينعملية ٕالاتحاد ٔالاوروبي قصرت املسافة ال يقطعها 
  .صوفيا باإلنقاذ مهمةومن ثم تبدأ  الاستغاثة

 
  تحديات مهمة صوفيا

ا مهمة صوفيا منذ  ن التحديات والصعوبات ال واجه ال  2015عام  انطالقهامن ب
ي ا ى ٔالاهداف املرجوة من العملية    :املتوسط بحر ٔالابيضلحالت دون الوصول إ

ر  ارتفاع - رة الهجرة غ ر طريق  ارتفعت: شرعيةالوت ى أوروبا ع ر شرعية إ عمليات الهجرة غ
 2017لعام  ىي ٔالاشهر ٔالاو %19بنسبة  ارتفعت ، و2016ي عام   %18وسط املتوسط بنسبة 

 . مقارنة بالعام املا
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ى التكيف مع  - ن إ ن من طرف قوات صوفيا، سارع املهرب نظرا لعمليات مصادرة قوارب املهرب
ر صالحة ل اأصبحو  العملية، و ن قوارب غ ى م ى زيادة  أدىبحار مما إل يرسلون املهاجرين ع إ

ي أعداد الوفيات  رة   .كب
ي جميع البالد، والعمل مع  - ر ٔالامن  ى توف وجود حكومة موحدة تمثل دولة ليبيا قادرة ع

إجراءات هادفة ضد شبكات  التخاذهو شرط أساس مسبق ،ٕالاتحاد ٔالاوروبي بشأن الهجرة 
ي ظل عدم قدرة ح ذا ريب املهاجرين املوجودة داخل ليبيا وحدودها،  كومة الوفاق القيام 

 .الدور 

ي كما تعد       ى تحقيق أهدافها  ن التحديات ال صعبة من وصول مهمة صوفيا إ من ب
ي الحد من شبكات مهربي البشر هو عسكري أم  ي حد ذاته، أي أن منطلق املهمة  منطلقها 

ى دول املصدر أو العبور، ألن هذه الد ول تعاني من مشاكل بحت وهذا مالم تستطع تطبيقه ع
ر شرعية، ولتخطي هذه اجتماعية، اقتصادية رة الهجرة غ ي زيادة وت ، أمنية، سياسية ساهمت 

ي الحد من مهربي البشر هو التعامل مع املسألة من منطلق تناول  ا وبالتا الظاهرة والحد م
راجع،الحلول  دإليجااملشاكل الجذرية  ي ت رة الهجرة تماشيا مع وبالتا ن  وت ظروف حياة تحس

  .ناملواطن خاصة املهمش
  

  خاتمة
ى نتيجة مفادها أن  ى السياسات ٔالامنية  مامن خالل هذه الدراسة نخلص إ يأخذ ع

ر شرعية القادمة من الجنوب املتوسطي وروبي لإلتحاد ٔالا  ر موحدة وتعتمد ،تجاه الهجرة غ ا غ أ
ى سياسات وطنية لكل دولة أوروبية، ر ع رابفعدم وجود  بشكل كب أوروبي موحد للتعامل مع  اق

ي القارة ٔالاوروبية  ن املعسكرين ،قضايا الهجرة  وذلك من خالل وجود صراع قانوني وسياس ب
ي  رص، مالطا ( ٔالاول معسكر دول جنوب أوروبا و ي دول ) اسبانيا، ايطاليا، اليونان، ق و

ر شرعية مباشرة وتتح ي  العبءمل الواجهة واملستقبلة للهجرة غ ر  مع القضية  التعاملٔالاك
ي دول ٕالاتحاد  ى با   .مشكلة دولية ال داخلية باعتبارهاوتطالب بإعادة توزيع  هذه ٔالاعباء ع
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ي دول وسط  الاتجاهأما    فرنسا، بريطانيا، أملانيا، و( وشمالها وتشمل  أروياالثاني يتمثل 
ا تستقبل  ى ، وتر "دبلن" اتفاقيةتتعارض مع ) الدول  قيةب أن الهجرة قضية داخلية باألساس وأ

ر الشرعية   را من الهجرة غ   . قدرا كب
ر  ي غ ى الحلول ٔالامنية و إن السياسات ٔالامنية ال يطرحها ٕالاتحاد ٔالاوروبي تقوم ع

ر شرعية مل ٔالاسباب والظروف املحيطة بالهجرة غ ا  ى إنشاء مراكز  ،عملية كو تعتمد ع
ل عملية صوفيا ال تجسد التوجه ٔالاوروبي الذي يريد رحيل وتشديد املراقبة، مثاز والالاحتج

رض به  ى محاربة مهربي البشر، وبدال من ذلك يف ى الجانب اللي للعمل ع فرض شروطه ع
ى دعم مشروعات تنموية يكو  رك ع ي ن عمادها مؤسسات املجتمع املدني ال  القرى خاصة 

ا كتحميل  و كذا:ؤالارياف ي حد ذا ى دول ٔالاصل  ن أوضاع البد من ت،ال  ل املسؤولية ع حس
ا  رة ال تمس كل الفئات وكل أقطار مع مواطن ي ملحاربة الظاهرة الخط التكتل والعمل الجما

ن الهجرة ومهربي البشر،العالم، وهنا يمكن تحقيق التالز  ر  اءقضال فإذا تممية ب ى الهجرة غ ع
ى مهربي البشر شرعية يكون القضا يء ع ر آ ي يعت شبكات  نتشار ال  ةاملادة الخام املهاجرين، وبالتا

ى ضرورة ،  مهربي البشر ا المما يدعوا إ ر ف ن ٔالاوضاع داخل الدول ال تك هجرة خاصة تحس
شرط أساس للتقليل من ال تعد حاالت الحرب، والصراعات الداخلية، ، ...الفساد، الفقر

  .البشرأخطار مهربي 
  

 : شــــــمالهوا
                                                 

ر الوطنية، بروتوكول مكمل ٔالامم:  1 ر، البحر، : املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع ريب املهاجرين عن طريق ال مكافحة 
  .2000/ 15/11الجو، 

ن : 2 ريب البشر و محمد عبد هللا سعود السراني، العالقة ب ر املشروعة وجريمة  جامعة نايف  ،1ط م، الاتجار  الهجرة غ
  . 114، ص 2010منية، الرياض، ، للعلوم العربية ؤالا 

  . 5-4ص  .، ص 2000ٔالامم املتحدة، :  3
ريب :   4 نبثينة اشتيوي، تجار اللجوء، عصابات تكسب املليارات من    :عن ، ساسة بوست، نقال الالجئ

 https://www.sasapost.com/refugees-trade-and-smuggling/ 
5 : Europol and Interpol , ssne comprehensive review of migrant smuggling net warks, 17 mai 2016,  

  . 2014الهجرة العاملية،  اتجاهاتاملنظمة الدولية للهجرة، :  6
ى أوروبا:  7 ريب البشر إ ي دوركي، شبكات    : ، نقالعن2017طرق محفوفة باملخاطر، مهاجر نيوز، ..ويس
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http://www.infomigrants.net/ar/post/2790 

اكاتتقرير حول :  8 م، مفوضية ٔالامم املتحدة  املهاجريننسان ضد حقوق ٕالا ان ي ليبيا، محتجزون ومجردون من إنساني
ي ليبيا ،    . 13/12/2016السامية لحقوق ٕالانسان، بعثة ٔالامم املتحدة للدعم 

  نفس املرجع:  9
10 :  Europol and Interpol , ssne comprehensive review of migrant smuggling net warks, 17 mai 
2016, 
11 :Mathieu Galtier, Migrant snugglers profit from Libya’s chaos, Tripoli,23/04/2015,IRIN, 
according to: http://www.irinnews.org/report/101396/migrant-smugglers-profit-libyas-chaos 

ر زوارق املهاجرين، عملية صوفيا، نشرت من طرف صحيفة، موسكوفسكي :  12 تقرير سري إلتحاد ٔالاوروبي حول تدم
  https://arabic.rt.com/press/811641: عن ، نقال02/2016/ 18كومسومولتيس،

رة، ٔالامم املتحدة واملنظمة الدولية  ، الهجرة2015تقرير الهجرة الدولية لعام :  13 ي منطقة عربية متغ وح والتنمية  وال
  .11للهجرة، ص

14 : Uniform med operation Sophia starts training of Libyan navy coast guand and Libyan navy 
Europeen vmian external action. 
15 : Peration Sophia : pachage2 of the Libayan navy coast and Libyan navy training launchea 
today:according to: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/19518/operation-
sophia-package-2-libyan-navy-coast-guard-and-libyan-navy-training-launched-today_en 

ريب : 16   : ، نقالعن5/10/2015حرب جديدة وقودها املهاجرين، شبكة نبأ املعلوماتية، ...أوروبا عصابات ال
http://annabaa.org/arabic/rights/3734 

  .10، ص2015تقرير الهجرة الدولية لعام :  17
18 : Eunafor med opertion Shphia : mandate  extended until31 December2018 . 

ر شرعية، الجديد، الاتفاقهللا الشريف، حول  عبد:  19 ي بشأن الهجرة غ   : عن نقال 2017فيفري  8اللي ٕالايطا
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/2/8/ 

ريب املهاجرين من ليبيا، أخبار ليبيا: تقرير بريطاني:  20 ي منع    . 12/07/2017،  24عملية صوفيا ٔالاوروبية فشلت 
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  مقاربة نقدية لدور املجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

ريب ٔالاشخاص) إكواس(    *ي مكافحة 
 

 )1( وسيلة شابو
 ،البليدة، 02البليدة جامعة ، كلّية الحقوق ، ''أ'' ةمحاضر  ةأستاذ )1(

 .الجزائر
   :امللخص 

ريب ٔالاشخاص خاصة ) إكواس(اهتمت املجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا  بظاهرة 
ا بسبب الضمانات ال  ر النظامية وال تفاقمت وزادت عائدا  للهجرة غ

ً
وأن املنطقة تعد منشأ

روتوكول امللحق بمعاهدة الغوس لعام  حول حرية تنقل ٔالاشخاص داخل فضاء  1975يوفرها ال
املتضمن إعداد سياسات وطنية ملكافحة  2007لعام " 2020رؤية "لك أعدت مشروع إكواس، لذ

ي عام  ريب، و ركة حول الهجرة والحوار مع دول الاستقبال والعبور  2008ال . أعدت مقاربة مش
ا  رنامج الجهوي ملكتب ٔالامم املتحدة ملكافحة املخدرات والجريمة، ولد وباملقابل، تتعاون مع ال

ى الحوار  شراكة مع ى الحدود ؤالامن البحري، عالوة ع الاتحاد ٕالافريقي بشأن الرقابة ع
ن الاتحاد ٔالاوروبي ودول  مسار (إفريقي حول الهجرة والتنمية -، والحوار ٔالاوروACPاملؤسس ب

  .، والتشاور الجهوي مع املنظمة الدولية للهجرة)الرباط
 :الكلمات املفتاحية

ر الجماعة الاقتصادية لدول  ر املشروع باألشخاص ، الهجرة غ غرب أفريقيا ، الاتجار غ
 .الشرعية

 
 
 
 
 
 

                                                 
  31/07/2018، تاريخ نشر املقال 06/05/2018، تاريخ مراجعة املقال 01/04/2018تاريخ إرسال املقال  *
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Une approche critique du rôle de la Communauté économique des États de 

l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO) dans la lutte contre le trafic illicite de personnes 

Résumé : 
    La Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s’est 
intéressée au phénomène du trafic illicite de personnes, surtout que cette région a 
connu l’émergence de migration irrégulière qui s’est amplifiée grâce aux garanties 
fournies par le Protocole à l'Accord de Lagos de 1975 sur la libre circulation des 
personnes au sein de l'espace CEDEAO. A cet effet, elle a élaboré en 2007 le projet 
« Vision 2020 » concernant les politiques nationales de lutte contre ce trafic, et en 
2008 une approche commune en matière de migration et de dialogue avec les pays 
d’accueil et de transit. En outre, elle a coopéré avec le programme régional de 
l'UNODC, et a conclu un partenariat avec l'Union Africaine sur le contrôle des 
frontières et la sécurité maritime, ainsi que le dialogue institutionnel entre l'UE et les 
pays ACP, le dialogue euro-africain sur les migrations et le développement (le 
processus  de Rabat) ainsi que la consultation régionale avec l’organisation 
internationale pour les migrations. 
Mots clés : 
CEDEAO, trafic illicite de personnes, migration irrégulière. 
 

A critical approach to the role of the Economic Community of West African 
States 

(ECOWAS) in combating the smuggling of persons 
Abstract 
   The Economic Community of West African States (ECOWAS) is interested in the 
phenomenon of illicit trafficking of persons, especially as the regions a source of 
irregular migration which has increased due to the guarantees provided by the 
Protocol to the 1975 Lagos Agreement on the Freedom of Movement of Persons 
within the ECOWAS space. In  2007, it has worked out a project « Vision2020 » 
which included the development of national  policies anti trafficking. In 2008, a 
common approach was developed on migration and dialogue with countries of 
reception and transit. In addition, it cooperates with the UNODC regional program, 
has a partnership with the African Union on border control and maritime security, the 
institutional dialogue between the EU and the ACP countries, the Euro-African 
dialogue on migration and development (the Rabat process) as well as a regional 
consultation with international organization for migrations. 
Keywords: 
ECOWAS, illicit trafficking of persons, irregular migration. 
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  مقدمة
م تعد  ى إشباع حاجا م إ ايدة ال الهجرة ظاهرة تاريخية الزمت وجود البشر وسع امل

ي العيش ٔالافضل م، والرغبة  ي موط ا  ن . يفتقرون إل ومع تطور الفكر ٕالانساني ظهرت قوان
را من ٔالافراد والجماعات  ر أن الضوابط ال تفرضها جعلت كث تنظم الهجرة وتضع لها قيود، غ

ى ما توف ن معتمدين ع ى أخرى بطرق مخالفة لتلك القوان ريب ينتقلون من دولة إ ره شبكات 
ي . ٔالاشخاص من خدمات وتسهيالت مختلفة ي التنامي والتسارع  وقد أخذت هذه الظاهرة 

رة بسبب تفاقم ٔالازمات الاقتصادية، وتضاؤل فرص التشغيل وانتشار البطالة،  العقود ٔالاخ
ريب، وتضاعفت عائدات الجريمة، وتعقدت البنية التنظيمية لهذه  فتطورت معها أساليب ال

  .الشبكات ٕالاجرامية ح أضحت مشكلة ذات أبعاد دولية
ريب ٔالاشخاص، كمظهر    ى إعداد ٓالاليات القانونية ملكافحة  ي ع وقد عكف املجتمع الدو

ر الوطنية، وباملوازاة مع ذلك أدرجت هذه املسألة ضمن انشغاالت  من مظاهر الجريمة املنظمة ع
ال ) إكواس(ا املجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا املنظمات ٕالاقليمية والجهوية، ومن بي

، وتقرر بأن يكون مقرها بأبوجا 1975.5.25أنشئت بموجب معاهدة الغوس ال اعتمدت بتاريخ 
ريا( ا،). نيج ن أعضا رت بأن التنمية  1وقد تأسست بغرض تحقيق الاندماج الاقتصادي ب واعت

ديدات تتطلب استغالل كافة الطاقات واملوارد  البشرية، والتصدي ألسباب غياب الاستقرار، وال
  .ٔالامنية وٕالاجرام بكافة أشكاله

رة تنتشر وتتوسع مع نمو    ا، وهذه ٔالاخ ريب ٔالاشخاص يشكل جريمة بحد ذا والواقع أن 
ي منطقة غرب إفريقيا حيث تشكل دول  ي ظاهرة مستفحلة  ر النظامية، و حركة الهجرة غ

ي دول العبور منشأ ومصدر امل ي أوروبا و ن  ر القانوني ر املوضوع التساؤل . هاجرين غ ومن ثم، يث
ا املجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا  فيما تتمثل:حول  ؟ طبيعة ٔالادوار ال قامت 

راتيجية ريب  وٕالاس ا بغرض مكافحة  ى هذا التساؤل نركز   ٔالاشخاصال اعتمد لإلجابة ع
ى العناصر الاتية   : ع

ى أن  ي إطار ٔالاجهزة الفرعية ملنظمة ٔالامم املتحدة إ ر ٔالابحاث والدراسات ال أنجزت  تش
ي ذلك  ا، بما  ى اختالف نشاطا ى معدالت الجريمة املنظمة ع منطقة غرب إفريقيا تسجل أع

اريب ٔالاشخاص، وتتطلب تكاتف الجهود مل ي إطار املجموعة . كافح ويمكن تحقيق ذلك 
ى عاتقها مهمة الارتقاء ) إكواس(الاقتصادية لدول غرب إفريقيا  كمنظمة جهوية أخذت ع
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ا لتبلغ مستوى الاندماج، ويتطلب هذا املقصد إزالة كافة املعوقات  بالتنمية الاقتصادية ألعضا
ديدات ٔالامنية وٕالاجرام ا ال ر ومن ثم، ف. بما ف من املستصوب ٕالاحاطة بواقع الهجرة غ

ري ي املنطقة و النظامية وشبكات  ا  الجهود الب ٔالاشخاص  ريب  ملكافحة  إكواسبذل
  . ٔالاشخاص

  
ي منطقة غرب إفريقيا :املطلب ٔالاول  ريب ٔالاشخاص  ر النظامية وشبكات    واقع الهجرة غ

ر النظامية ومازالت تشكل الحل  ى كانت الهجرة غ ن إ البديل لألفراد والجماعات املنتم
ا مجموعة  رامج ال أعد منطقة غرب إفريقيا خاصة مع تراجع النمو الاقتصادي وفشل ال
ا، وبالنتيجة تزايد نشاط املجموعات ٕالاجرامية  إكواس لتحقيق التنمية الاقتصادية ألعضا

ريب ٔالاشخاص ي، بادئ ذي بدء، تسلي. املختصة ب ى واقع املشكلة من وعليه، ينب ط الضوء ع
ا   .وآثارها خالل تشخيص الظاهرة وأسبا

  
ر النظامية: الفرع ٔالاول    منطقة غرب إفريقيا منشأ الهجرة غ

ن    ّ ر النظامية بسبب انتشار الفقر والبطالة، إذ يب  للهجرة غ
ً
تعد منطقة غرب إفريقيا منشأ

رتيب العالم ملستوى التنمية بأن  ي املجموعة ) 14(أصل  دولة من) 11(ال دولة عضو 
ى  الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تصنف ضمن الدول ٔالاشد فقرا، ويؤثر هذا الوضع ال محالة ع
ن ظروف ومستوى املعيشة والبحث عن العمل ي سبيل تحس . حركة الهجرة خارج هذا الفضاء 

ن  ي املنطقة، بصورة جدية، ما ب ، وخالل هذه 1980و  1976وقد بدأ تقييم مخزونات الهجرة 
ن  رة هاجر ما ب ن . ألف ومليون شخص نحو أوروبا) 500(الف ّ ي دراسة أنجزت حول الهجرة تب و

ن  ) 01(مليون شخص من غرب إفريقيا نحو أوروبا بمعدل ) 30(هاجر  1990و  1960بأنه ما ب
  2.مليون شخص كل سنة

ر النظامية نحو 1990وبعد عام  رة  ،أوروبا ، زادت تدفقات الهجرة غ وطفقت تنمو بوت
ديد  ي فضاء إكواس، وتعقد ٔالازمات ٕالانسانية، وال متسارعة بسبب تفاقم ٔالازمات الاقتصادية 
ا  ر الخاصة بسياسة الهجرة ال اعتمد ، وصرامة التداب ٕالارهابي، وعدم الاستقرار السياس

ى سبيل املثال، عدد املهاجرين غ 2013ففي عام . الدول  ى بلغ، ع ن الذين وصلوا إ ر القانوني
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ألف شخص، ) 55(أوروبا عن طريق البحر ٔالابيض املتوسط من جهة الوسط والغرب نحو 
ى  ي عام ) 160(ووصل العدد إ  2015.3ألف شخص 

  
ي منطقة غرب إفريقيا ريب: الفرع الثاني   ٔالاشخاص 

ي املادة  روتوكول امللحق باتفاقية ٔالامم  03ورد  املتحدة املتضمنة مكافحة الجريمة من ال
ر الوطنية الصادر بتاريخ  ريب املهاجرين عن طريق  2000.11.15املنظمة ع واملتضمن مكافحة 

ى دولة طرف ليس من  ر املشروع لشخص ما إ ر الدخول غ ريب هو تداب ر والبحر والجو بأن ال ال
ا، وذلك من اجل ال ن ف ن الدائم ر مباشرة رعاياها أو من املقيم حصول، بصورة مباشرة أو غ

ى منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى  ر نظامي ألن عملية عبور الحدود الدولية . ع وهو سلوك غ
  .تتم دون الامتثال للشروط الضرورية املطلوبة لدخول إقليم إحدى الدول بشكل قانوني

ي الغالب، بواسطة شبكات منظمة ريب  والواقع أن الهجرة السرية تتم،  ومهيكلة ل
ي كدول عبور مستفيدين من الضمانات  ي النيجر وما ى املسارات التقليدية  ٔالاشخاص، تعتمد ع

روتوكول امللحق بمعاهدة الغوس لعام  حول حرية تنقل ٔالاشخاص داخل  1975ال يكرسها ال
 ويقدم أعضاء هذه الشبكات ما يوصف بالخدمات أو التسهيالت ملساعدة 4.فضاء إكواس

ى مقصدهم مقابل مبالغ مالية تختلف بحسب الخدمات  ى الوصول إ ن ع ر القانوني املهاجرين غ
ر وسائل النقل، وأماكن ٕالاقامة املؤقتة واملبيت، وإعداد وثائق سفر أو  ن توف راوح ب املقدمة، وت
ي عدد من الدول قب رات مزورة ليتمكن املهاجرون من التعامل مع السلطات  ل هوية أو تأش

ى دولة معينة بما  م من البقاء ع رها، وتمكي ا أو توف ر الحصول عل م، أو تدب ى وجه الوصول إ
  5.يخالف شروط ٕالاقامة املشروعة

ر من ) يوروبول (ووفقا لوكالة الحماية القانونية التابعة لالتحاد ٔالاوروبي  ٪ من  90فإن أك
ي  ن الذين بلغ عددهم حوا ر النظامي ي عام  6مليون ) 01(املهاجرين غ استعانوا   2015شخص 

ر استخداما  ريب هو ٔالاسلوب ٔالاك ريب لتسهيل مسار الهجرة مما يع أن ال بخدمات شبكات ال
ر الهجرة السرية    7.لتيس

ريب ٔالاشخاص من الجرائم املدّرة لألرباح، فقد أشار مكتب ٔالامم املتحدة  وتعد جريمة 
ريب ٔالاشخاص من غرب إفريقيا تحديدا باتجاه ملكافحة املخدرات والجريمة إ ا من  ى أن عائدا

ى التدفقات  8مليون دوالر سنويا،) 150(أوروبا تبلغ  رض أن تتضاعف قيمة العائدات بالنظر إ ويف
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رة ي السنوات ٔالاخ ن  ر النظامي ر املسبوقة ال بلغها عدد املهاجرين غ ويختلف متوسط املبلغ  .غ
ريب الذي يدفع عن  الشخص الواحد بحسب املنطقة الجغرافية ال تكون منطلقا لعملية ال

   9.والتسهيالت املقدمة
  

ريب ٔالاشخاص:املطلب الثاني   موقف إكواس من مسألة 
إذا كانت املنطلقات النظرية لدول إكواس تنبثق من ترسخ قناعة عامة بضرورة تحرير   

الاندماج إال أن انسياب حركة ٔالاشخاص والبضائع  الفضاء الغرب إفريقي من القيود ال تعيق
ر ٔالاقاليم وخارج املنطقة ا ٕالاجرامية ع ى مد نشاطا ريب ع ن . حّفزت شبكات ال لذلك، يتع

الذي أعدته للتعامل مع " 2020مشروع رؤية "تحديد موقف إكواس من املسألة من خالل تقييم 
ى التحديات الجديدة ال تواجه ٔالاعضاء بما ف رها ع ر الوطنية وتأث ا تنامي الجريمة املنظمة ع
ااقتصاديات ٔالاعضاء وبيان مضمون املقاربة ا ركة ال طرح   .ملش

  
  " 2020رؤية "مزايا ومآخذ مشروع : الفرع ٔالاول 

دف " 2020رؤية "اعتمد مؤتمر رؤساء دول وحكومات إكواس مشروع  2007ي جوان 
ي  ى املدى إقامة منطقة سالم ورفاهية  غرب إفريقيا تنبثق عن التعهدات الخاصة بالتنمية ع

ي رؤية جديدة  تحّول املجموعة من  ى " إكواس الدول "الطويل، و ألن " إكواس الشعوب"إ
ي يشمل ك قامة إلافة مواط املجموعة، الاندماج الجهوي ال يكتمل إال إذا تبلور عمل جما

ا    10.ٔالافراد بحرية التنقل فضاء بال حدود ومنطقة مندمجة يتمتع ف
ر السالم ؤالامن مسألة عابرة للحدود، ويكون الاستقرار ؤالامن  ي إطار هذا املشروع، يعت و

ى مؤسسات تتب . منطلقا للتنمية والاندماج ومن ركائزه الحوكمة أو الحكم الراشد كنهج يقوم ع
ريب البشر كجريمة قيم الديمقراطية ودولة القانون، ويستوجب تفعيل التشريعات  ال تحظر 

  11.وآفة داخل املجموعة
ر النظامية من  ن ضمان حرية التنقل ومكافحة الهجرة غ ر أن التعارض يبدو واضحا ب غ
ا ٕالاجرامية  ريب ٔالاشخاص وتطور نشاطا ى الشمال وال كانت دافعا لتنامي شبكات  الجنوب إ

ى دول  ي شمال إفريقيا ثم إ ي أوروبا نحو دول العبور  فقد أولت دول املجموعة . الوجهة 
ي سياق   

ً
الاقتصادية لغرب إفريقيا مكانة لهذه الحرية لتكون محركا لالندماج الاقتصادي ومبدأ
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ركة، وإزالة كافة العقبات ال تعيق تكريسها  تحقيق أهداف املجموعة ال سيما إقامة سوق مش
رة ي الحركة داخل فضاء إكواس بينما استغل ٔالافراد حال 12كإلزامية التأش ة الانسياب واملرونة 

ر البحر ٔالابيض  ى غاية الحدود مع الجزائر وموريتانيا التباع مسارات الهجرة ع الذي يمتد إ
ي مواجهة الظاهرة مما يؤثر سلبا  ن أن دول املجموعة ال تملك القدرة أو الرغبة  ي ح املتوسط 

ى دول العبور الواقعة شمال فضاء إكو  ا أعباء مادية ومشاكل أخرى ذات ع اس وتضيف إل
  . طابع سياس وأم

وتكشف الوثائق القانونية إلكواس عن أهمية ومكانة حرية التنقل وبالخصوص معاهدة 
، 1975.5.28الغوس املتضمنة إنشاء املجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا املعتمدة بتاريخ 

ى أن مواط دول املجموعة يملكون  02الفقرة  02املادة ، إذ تنص 1993.7.24واملعدلة بتاريخ  ع
ى هذه  ن الشركات داخل هذا الفضاء، وتكرر التأكيد ع ي الدخول وٕالاقامة وتوط الحق 

ن  ي املادت ر املناسبة  59و  27الضمانات  م الدول ٔالاطراف باتخاذ التداب من ذات املعاهدة، وتل
ي كما جرى . لضمان تكريس هذه الحقوق  ن الشركات  ى حرية التنقل وٕالاقامة وتوط التأكيد ع

روتوكول  ي ال ا املتضمنة املراحل الثالث لتكريس هذه الحقوق، و روتوكوالت امللحقة  ال
ى البيان الختامي للقمة املصغرة  13املتضمن مدّونة املواطنة داخل مجموعة إكواس، إضافة إ

ي أبوجا بتاريخ لرؤساء دول وحكومات إكواس حول إنشاء مجمو  عة اقتصادية بال حدود، الصادر 
2000.3.27.  

  
ركة إلكواس  : الفرع الثاني ريب ٔالاشخاص ضمن املقاربة املش   مكانة مسألة 

ي واغادوغو  ن ملؤتمر رؤساء دول وحكومات إكواس املنعقدة  خالل الدورة الثالثة والثالث
ركة إلكو  2008.1.18اعتمدت بتاريخ  ا لجنة املجموعة املقاربة املش اس حول الهجرة ال أعد

ى بعض املسائل، ومن ذلك. الاقتصادية لدول غرب إفريقيا   14: وقد ركزت ع
ر املشروعة -  ن حول مخاطر الهجرة غ تنظيم حمالت إعالمية وتحسيسية للمهاجرين املحتمل

ي إكواس بشأن مكافحة الهج ن الدول ٔالاعضاء  ن، والتعاون ب رة السرية وتفكيك وشبكات املهرب
ريب  .شبكات ال

ى التحديات العديدة ال -  ن إكواس ودول الاستقبال ودول العبور بالنظر إ تعزيز إطار الحوار ب
ا  ريب ٔالاشخاص خاصة وأن الاتفاقات الثنائية ال أبرم ر القانونية ال سيما  رها الهجرة غ تث
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ا لم تضع حلوال للمشاكل املتعددة بعض الدول ٔالاعضاء مع دول الاستقبال تظل قاصر  ة كو
ى املحاور الخاصة بالعودة . ٔالابعاد املالزمة للهجرة السرية ا ركزت فقط ع ي كذلك أل و

ن وأغفلت تماما أطر التعاون والدعم اللوجس  ر القانوني الطوعية وإعادة إدماج املهاجرين غ
ريب ٔالاشخاص  .للتصدي لشبكات 

ي  - ن التكوين لدى مصالح تعزيز القدرات  ى تحس ر الهجرة، ويتطلب هذا املس مجال تسي
اتالهج ي الدول ٔالاعضاء وتدعيمها بتجه عصرية ملراقبة وثائق السفر الخاصة بمنطقة  رة 

إكواس، وتزويد تلك املصالح بقاعدة بيانات رقمية تتقاسمها وتوجه للمكافحة الفعالة لشبكات 
ريب، وضرورة إقامة نظام  إكواس لإلنذار املبكر يكون بمثابة آلية تتيح النقل املباشر ال

ر املشروعة،  ي ظاهرة الهجرة غ ى التحكم بشكل أفضل  ا أن تؤدي إ للمعلومات ال من شأ
ن ي النشاطات ٕالاجرامية ملنظمات املهرب ن  ي تحديد هوية املتورط   .وتساعد 

رامج الجهوية ٕالافريقية ملكافح - ر القانونية، وإنشاء هيئة لجمع تحف ودعم ال ة الهجرة غ
ي الوثائق، وإعادة  ذا الخصوص، وإقامة مكاتب جهوية ملكافحة الغش  وتحليل املعلومات 

ريب ٔالاشخاص ،هيكلة املراكز الحدودية    15.وإقامة مراكز جهوية ملكافحة 
ا مواقف  والواقع أن الضرورة اقتضت إجراء هذه املقاربة ألن دول غرب إفريقيا لد

ى حد التناقض ى . مختلفة بشأن تحديات الهجرة تصل إ ورغم أن كافة دول إكواس صادقت ع
ر الوطنية لعام  إال أن النيجر  2000اتفاقية ٔالامم املتحدة املتعلقة بمكافحة الجريمة املنظمة ع

ا الوطنيةت أحكامأدمجوحدها  ي تشريعا ى  16.ها  ورغم أن كافة دول إكواس صادقت ع
روتوكول ٔالاول املتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر إال أن ساحل العاج وغينيا بيساو لم تصادقا  ال

ريب ٔالاشخاص روتوكول الثاني املتعلق بمكافحة  ى ال   . ع
ى ذلك، فإن أغلب الدول ٔالاعضاء ال تملك س ريب عالوة ع ياسة وطنية ملكافحة 

ا بموجب الوثائق الدولية ال ارتضت الانضمام  اما ي بال ا سوف لن تو ٔالاشخاص مما يع أ
ا، خاصة وأن املادة  ريب ٔالاشخاص تلزم الدول  10إل روتوكول املتضمن مكافحة  من ال

ركة رب  ،ٔالاطراف ال لها حدود مش ى الدروب ال  رها املهاجرونأو ال تقع ع ى أن  ،ع ع
ا وفقا لنظمها القانونية و ن الجماعات إٔالادارية الداخلية أي معلومات بشتتبادل فيما بي

ي السلوك امل ي املادة ٕالاجرامية الضالعة  ن  روتوكول ن م 06ب وأساليب  ريب، وهويةالأي  ،ال
ريب املهاجرينعملها، و    .تعزز الضوابط الحدودية ملنع وكشف 
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ركة لن تحقق الفعالية املطلوبة ألن البند إض ا ينص  04افة ملا سبق فإن املقاربة املش م
ى أن الدول ٔالاعضاء ترغب، طبقا للمادة  ي جعل الاتفاقات الثنائية  ،من معاهدة الغوس 84ع

ر تتوافق مع نصوص بروتوكوالت إكواس املتعلقة بحرية تنقل  ال تربط دول إكواس بالدول الغ
رضه عقبات ميدانية بسبب ٔالاش ريب البشر ستع ى ملكافحة  خاص مما يع أن أي مس

ن وأساليب عمل  ر الحدود مما يصّعب عملية الكشف عن هوية املهرب تدفقات ٔالافراد ع
  .التنظيمات ٕالاجرامية

  
ن:املبحث الثاني ن الدولي ن إكواس والفاعل ي إطار التعاون ب ريب ٔالاشخاص    مكافحة 

ضعف البنية املؤسسية إلكواس، ومحدودية القدرات املادية، وضآلة املوارد كان لزاما أمام 
ي  ى املستوى الدو ي شراكات مع بعض الهيئات الفاعلة ع ى املجموعة الاقتصادية الدخول  ع
ريب ٔالاشخاص، ومن  راح حلول شاملة ومندمجة ملكافحة جريمة  ى اق ا تملك القدرة ع كو

ا الفرع ٕالا  ى آلية . فريقي ملكتب ٔالامم املتحدة ملكافحة املخدرات والجريمةبي كما اعتمدت ع
ى  ى أساس التشاور مع دول املقصد أو الوجهة ال تنتم إ الحوار املؤسس ملعالجة املسألة ع

  .الاتحاد ٔالاوروبي، ولذات الغرض اتبعت آلية التشاور مع املنظمة الدولية للهجرة
  

ر  :املطلب ٔالاول  دعامة  نامج الجهوي ملكتب ٔالامم املتحدة ملكافحة املخدرات والجريمةال
   إلكواس 

ى الرد  بحكم طابعه الف يملك مكتب ٔالامم املتحدة ملكافحة املخدرات والجريمة القدرة ع
ريب ٔالاشخاص  ي الحد من  ر جهود مجموعة إكواس  ى التحديات بشكل شامل، ونظرا لتع ع

ذا الخصوص فقد أعد برنامجا جهويا ي الجهوية    .من خالل فرع إفريقيا من اجل تدعيم املسا
  

رنامج: الفرع ٔالاول    نشأة وأهداف ال
ي السنغال يومي  راء  ، أعد الفرع ٕالافريقي ملكتب 2016مايو  31 -30بعد اجتماع فريق الخ

رة   2016من ملمتدة أالامم املتحدة ملكافحة املخدرات والجريمة برنامجا جهويا لغرب إفريقيا للف
ى  ر س إكوا جهود، ليكمل 2020إ ي ٔالاولويات ال حددلنفس الف    17.هاة ويرا
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ي لعمل  راتي ي غرب إفريقيا ووضع إطار إس ى تعزيز ٔالامن ٕالانساني  رنامج إ دف ال و
ريب، وتحف التعاون الجهوي  ي املنطقة، وتقديم فهم أوضح ألساليب عمل شبكات ال املكتب 

ن ٔالاجهزة املكلفة بالتحقيق وما دون  ريب ،الجهوي ب ي سياق  ،وتتبع شبكات ال وقمع الجرائم 
Initiative côtes de l’Afrique de l’ouest (WACI)،18 ي ذتصال املطاري، وبرنامج الساحل الومشروع الا

ى محاوره ي خطة عمل حول الرقابة عو من الشراكة مع الاتحاد ٕالافريقي  استو ى ال تبلورت 
ي إطار مبادرة  2063.19الحدود ؤالامن البحري، ورزنامة  ى سبيل املثال، أنشئت   WACIوع

ر  راليون، كما اتخذت تداب ريا وس ي لي وحدات عملياتية ملكافحة الجريمة العابرة لألوطان 
ي ساحل العاج، وغينيا، وغينيا بيساو  إلقامة وحدات مماثلة رية     20.تحض

  
رنامج: الفرع الثاني   مضمون ال

ة الثانية املتعلقة بمكافحة الجريمة العابرة  ا الرك رنامج خمس ركائز من بي يتضمن ال
ما، فقد أدرك مكتب ٔالامم املتحدة ملكافحة املخدرات والجريمة  ريب والوقاية م لألوطان وال

ي ؤالاطر الجهوية إلكواس ي الجانب الهيك ر املؤسس ومن ذلك غياب ٕالاطا ،أوجه القصور 
راح فقد ح رة الفنية وقوة الاق ريب وقمع هكذا جريمة، وألنه يملك الخ ّفز ملواجهة شبكات ال

ى إنشاء  ا من العمل بفعالية، فاستجابت دول حزمدول املجموعة ع ة من ٓالاليات تمك
رحات تدريجيا، ومن ذلك نذكر   21:املجموعة للمق

ن  - مايو (والقضاة لغرب إفريقيا ضد الجريمة املنظمة شبكة السلطات املركزية للنواب العام
ريب ) 2013 ى تطوير املساعدة القانونية والقضائية جهويا ملواجهة  دف بناء قدرات هؤالء ع

  .ٔالاشخاص
تتعلق بالتعاون ما دون الجهوي ) 2010جوان (أرضية التعاون القضائي الجنائي لدول الساحل  -

ي،  ي عام الذي يضم بوركينا فاسو، ما ى موريتانيا، و تدعمت  2015نيجر، السنغال إضافة إ
ي إطار    ".مجموعة الخمسة ساحل"بأرضية جديدة للتعاون ٔالام 

رجاع عائدات الجريمة  - ي مجال اس ن الوكاالت  ر (الشبكة ما ب ى تجارب ) 2014نوفم استنادا إ
ى عمليات حجز  شبكة كارين وشبكة مماثلة لدول جنوب شرق إفريقيا بغرض تكوين ن ع القائم

  .ومصادرة عائدات الجريمة والتعاون العملياتي
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ما تتطابق مع الهدف  ريب ومكافح من  16والواقع أن الوقاية من الجريمة املنظمة وال
ي تقليص العنف والوفيات الناجمة عنه، وتقليص التدفقات  أهداف التنمية املستدامة املتمثل 

ر املشروعة، و  ريب املرتبطة بالوقاية وم 10، و08، 05تتطابق أيضا مع ٔالاهداف املالية غ كافحة 
تسهيل الهجرة والحركية بشكل منظم، آمن ومسؤول من خالل وضع  املهاجرين، ومن ذلك

رة بصورة عقالنية   22.سياسات للهجرة تكون مخططة ومس
ريب ٔالاشخاص ي ملكافحة  ي الانتباه هو ضعف ٕالاطار التشري ر ي دول إكواس  إن ما يس

وغياب مبادرات داخل املنظمة الجهوية الستدراك هذا القصور ما دفع بمكتب ٔالامم املتحدة 
ى تقديم املساعدة القانونية والفنية، ومن نتائجها اعتماد قانون  ملكافحة املخدرات والجريمة إ

ي النيجر ريب املهاجرين  ي ض). 2015ماي (مكافحة  عف ٔالاداء لدى وتظهر أوجه القصور أيضا 
ن بالتحقيق واملتابعة ى تكوين ٔالاشخاص املكلف . الكوادر، لذلك أطلق املكتب مبادرات ترمي إ

ريب وإن  ن الدول إال أن نقص التمويل يشكل عائقا إضافيا ملواجهة ال ورغم وجود تنسيق ب
ي إ 23.كانت تتلقى الدعم من بعض ٔالاطراف الدولية طار ضيق كما أن التعاون القضائي يتم 

ي دول الوجهة فحسب بحيث يصعب معه  ومحدود ويسمح بالكشف عن الشبكات ال تنشط 
ريب العابرة للحدود مما يتطلب تطوير آليات تبادل املعلومات والتعرف  تفكيك كافة شبكات ال

ي هذا ٕالاطار ى املمارسات الجيدة      24.ع
  

ي إطار  :املطلب الثاني ريب ٔالاشخاص    الحوار املؤسسمكافحة 
ريب  يشكل الحوار املؤسس أفضل إطار لتبادل الرؤى ؤالافكار بشأن كيفية مكافحة 
ي هذا املجال، وسيتيح لألطراف بلورة تصور دقيق  ى أفضل املمارسات  ٔالاشخاص، والتعرف ع

ريب بفعالية ركة للحد من جريمة ال راتيجية مش ولهذه ٔالاسباب، . بشأن إمكانية إعداد اس
ر  رحته الجماعة ٔالاوروبية باعتبارها تضم أك ي الحوار املؤسس الذي اق شاركت دول إكواس 

ا تمثل دول الوجهة ا، وبكو ر النظامية وتداعيا وقد . الدول ال تضررت من مشكلة الهجرة غ
ي سياق الشراكة ٔالاوروبية مع دول  ى مستويات مختلفة؛ إذ اخذ بعدا شامال   جرى الحوار ع

ACP   ي ٕالاطار ي إكواس، ثم تقلص نطاقه لينحصر  ال تضم كافة دول غرب إفريقيا ٔالاعضاء 
وباملوازاة مع ذلك، أعدت املنظمة الدولية للهجرة آليات التشاور الجهوي مع . ٔالاورو إفريقي

  . إكواس لذات ٔالاسباب
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ن املجموعة ٔالاوروبية ودول : الفرع ٔالاول    ACPالحوار ب
ي تنتم الدول ٔالاع ى املجموعة ٕالافريقية املعنية بالحوار مع دول الوجهة  ي إكواس إ ضاء 

ر النظامية ي اتفاق كوتونو . سياق التعاون  ملكافحة الهجرة غ ن سنده  ن الجانب ويجد الحوار ب
ن أعضاء مجموعة الدول ٕالافريقية  2000.6.23الصادر بتاريخ  باستثناء (واملتضمن الشراكة ب
، من جهة، واملجموعة ٔالاوروبية  والدول ٔالاعضاء ACPالكاري واملحيط الهادي ،)شمال إفريقيا

ا، من جهة أخرى     25.ف
ي هذا السياق، تنص املادة  ى أن توجه الدول ٔالاطراف، بشكل من اتفاق كوتونو  08و ع

دف تبادل املعلومات، وتشجيع التفاهم  منتظم، حوارا سياسيا شامال، متوازنا، وعميقا 
راتيجيات التعاون املت ركة واس بادل، وتحديد ٔالاولويات، حيث يشمل املسائل ذات املصلحة املش

ا مخطط العمل حول الهجرة ى من املادة . بما ف رف ٔالاطراف  11وتضيف الفقرة ٔالاو بأن يع
ريب البشر ديدات ٔالامنية الجديدة أو املتنامية، والجريمة املنظمة، و وقد . بضرورة مواجهة ال

ريب ٔالاشخاص أصبح من  ى أن  أضيفت هذه الفقرة بعد تعديل الاتفاق مما يدل ع
ن   .الانشغاالت الجديدة للجانب

ي إطار اتفاق كوتونو هو أنه يركز  ى الحوار  ومع هذه ٕالاضافة ٕالايجابية إال أن ما يعاب ع
ر تدفقا ى تسي ر ع ر النظاميةأك ي دول  ،، وتنظيم العودة الطوعيةت الهجرة غ وإعادة القبول 

ي مسائل ترتبط بالجانب ٕالانساني بينما أدرجت الاعتبارات ٔالامنية وتداعيات الهجرة  املنشأ، و
ريب البشر ضمن املسائل الثانوية   .  السرية، وسبل التصدي لجريمة 

  
  الحوار ٔالاورو إفريقي: الفرع الثاني

ريقي حول الهجرة والتنمية، يضم اللجنة إطار للحوار ٔالاورو إف 2006مسار الرباط لعام يعد 
ى التحديات  ى وضع آليات التشاور للرد ع دف إ ٔالاوروبية ودول إكواس ودول شمال إفريقيا، و
ر  ي غرب إفريقيا، والوقاية، وتقليص التدفقات املتنامية للمهاجرين غ املتصلة بطرق الهجرة 

ن من إفريقيا جنوب الصحراء نحو  ن املتجه ى  القانوني أوروبا، ويسمح بطرح مبادرات تقوم ع
ر املشروعة، وتعاضد  إحدى الركائز الثالث املتعلقة بتنظيم الهجرة القانونية، ومكافحة الهجرة غ

ن الهجرة والتنمية   26.الجهود لتطوير العالقة ب
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ي 2014تبعا لذلك، انعقد مؤتمر ثاني انبثق عنه إعالن وبرنامج عمل روما لعام  ، وقد ورد 
ر املشروعة ال ر الحدود ومكافحة الهجرة غ جزء الثاني من هذا ٕالاعالن ضرورة تطوير أساليب تسي

ي ي أربع مجاالت    27:من خالل التعاون السياس والعملياتي 
ي مجال الوقاية من الهجرة السريةالمساندة  -     .دول ٔالاصلية ودول العبور 
ر  - ي مجال تسي   .الحدود وإعادة القبول تعزيز التعاون العملياتي 
  .تسهيل العودة الطوعية -
ريب ٔالاشخاص - ي    .مكافحة الشبكات ٕالاجرامية املتخصصة 

رة يتطلب ٔالامر القيام بحمالت مصنفة للظاهرة، ووضع  وبخصوص هذه املسألة ٔالاخ
راتيجية قوامها تقاسم ٔالافكار بشأن املمارسات الجيدة ايا واملزيد من التنسيق لحماية ضح ،اس

ريب املهاجرين برا وجوا وبحرا،  روتوكول الخاص بمكافحة  ي ال ريب مع مراعاة ما ورد  ال
ن  ن املكلف ي مراقبة الجرائم العابرة للحدود، وتكوين املوظف وإقامة مصالح متخصصة 
ى تطوير التشريعات واللوائح  بالتحقيق ومتابعة الشبكات ٕالاجرامية، ومساعدة الحكومات ع

ريبالتنظي  .مية ال تكفل ضمانات قانونية لضحايا ال
   

ن إكواس واملنظمة الدولية للهجرة: الفرع الثالث   مسار التشاور الجهوي ب
ر  دف 2000ي ديسم ، افتتحت إكواس واملنظمة الدولية للهجرة مسارا تشاوريا جهويا 

ى الانشغاالت ال ي إكواس تطرحها الدتسريع مسار الاندماج الجهوي والرد ع ي  .ول ٔالاعضاء  و
ر  ن والهجرة املختلطة، تلته ورش عديدة ، 2008نوفم عقد  الجانبان مؤتمرا حول حماية الالجئ

ريب  2009خالل عام  ا ما يتعلق بسبل مكافحة  دف مناقشة حزمة من املسائل من بي
ى إدخال مقاربة. املهاجرين ما الحاجة إ ركة حول الهجرة  وتعكس الاستشارات املنتظمة بي مش

ي ما  ر مراحل متتالية تتمثل  ي غرب إفريقيا ع كإطار جديد ملتابعة مسار الحوار حول الهجرة 
ي     28:ي

ي خطة العمل التطبيقية إلعالن واغادوغو لعام  -   .2008إدماج الحوار 
ي نهج الحوار ضمن إطار  ،متابعة رزنامة خطط العمل - وتنظيم اجتماع جهوي إلعادة  النظر 

ركة ي ٕالاطار  ،املقاربة املش وإعادة تحديد برنامج الحوار بالتناسق مع السياسة الجديدة للهجرة 
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ر تنفيذ وستسمح بإقامة مسار . املؤسس ي بغرض تيس يات للتشاور القطا مجاالت  الخطط 
ن عامي وقد نفذت هذه املراحل خ. معينة رة املمتدة ب   .2014و  2009الل الف

ى استدراك مكامن  ى من خالل التشاور الجهوي إ والواقع أن املنظمة الدولية للهجرة تس
رة ف والقصور لدى مجموعة إكواس ألنالضع ي  هذه ٔالاخ ريب البشر إال  تم بموضوع  لم 

رين من منطلق أن دول الوجهة  تدفقات املهاجرين، وتسبب هذا ضرر من ي ال تتالعقدين ٔالاخ
ي محدودية املعطيات املتعلقة بالظاهرة بينما تطورت مسالك ودروب الهجرة السرية  التأخر 
بشكل سريع، وتطورت معها كيفيات وأساليب ووسائل التنقل، وطرق تزوير وثائق السفر ال 

ا املهربون، وأساليب تبييض ٔالاموال من عائدات الجر  ريب خارج إطار يلجأ إل يمة مما يجعل ال
راتيجيات التصدي لهذه الجريمة توفر . رقابة السلطات وباملوازاة مع ذلك، يتطلب إعداد اس

املعلومات وقاعدة بيانات محدثة ومفصلة تكون بمثابة أداة عمل تسمح للمنظمة الدولية للهجرة 
ذا الخ ر الخدمات الفنية لدول الوجهة والتنسيق معها  صوص، وسيكون لها أهمية بالغة بتوف

ريب املهاجرين الذي أنشأه الاتحاد ٔالاوروبي  عام ي ي دعم جهود املركز ٔالاوروبي ملكافحة 
ريب البشر 2016 ى التصدي لشبكات  ي تطوير قدرات دول إكواس ع ، ومن شأنه أن يساهم 

ا   .وتفكيكها أو  تحديد هوية أعضا
  

  خاتمة
ريب ٔالا ي منطقة غرب إفريقيا يرتبط وجودا وعدما بتنامي ظاهرة يبدو جليا بأن  شخاص 

ي إطار مجموعة إكواس  ي مكافحة الظاهرة إرساء مقاربة شاملة  ر النظامية، وتستد الهجرة غ
ي مجال تبادل املعلومات، وإعداد آليات فعالة لتتبع  ى التعاون  ي يقوم ع تؤسس لعمل جما

ر املشروع وتفكيكها، وتعقب نشاط الجماعات ٕالاجرامية ا ريب أسلوبا للكسب غ ل تتخذ من ال
ر . والتعاون مع دول العبور واملقصد بشكل جدي وبحسن نية ي أن تغ ولتفعيل دور إكواس ينب

ي التوصيات  ي بعض املسائل، ومن ذلك ما نورده  ا للموضوع، وتتبع نهجا جديدا يرا رؤي
  : التالية

ي معالجة ظاه - ريب ينب ى أسباب تكوين تلك  ٔالاشخاص بصورة موضوعيةرة  بالرجوع إ
ي ال ،الشبكات ر النظامية، وإعادة النظر  سياسات الوطنية وأسباب ظهور وتنامي الهجرة غ
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ي باللتنمية مع إيالء الاهتمام  ملناطق الهاشة اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق التنمية الشاملة 
  .فضاء إكواس

ر النظامية والنشاطات املرتبطة من املستصوب إنشاء مرصد  - جهوي لتعقب حركة الهجرة غ
ا ويد دول العبور والوجهة بمعلومات استخباراتية بشأ ريب ٔالاشخاص ل   .ب

ي  - ى شبكات التواصل الاجتما راني بغرض إحكام الرقابة ع فيسبوك، (إنشاء مركز املتابعة السي
ر، واتساب ي الهجرة وٕالاعالن ال أصبحت وسائل للتوا) الخ...توي ن  صل مع ٔالاشخاص الراغب

ي املحتوى وإزالته ريب والتحقيق    . عن خدمات ال
رة  - ا تتداخل مع جرائم أخرى خط ريب ٔالاشخاص أل من ٔالاهمية بمكان التصدي لجريمة 

ى تكريس الحكم الراشد والاندماج  ي الرامية إ تضر باقتصاديات الدول ٔالاعضاء وتثبط املسا
ا، ومن ذلك جريمة الا ركة ال اعتمد ى بلوغه ضمن املقاربة املش ى إ قتصادي الذي تس

ر مشروعة  ى منافع مادية غ ي استغالل الوظيفة للحصول ع ى  ي وٕالاداري ال تتج الفساد املا
ر النظامية، وتزويد دول  نوالتغا ع مقابل استصدار وثائق سفر مزورة، حركة الهجرة غ

ريب، وتؤدي عائدات الجريمة  ى تفاقم جريمة ال العبور والوجهة بمعلومات مضللة مما يؤدي إ
ى ظهور وانتشار جريمة غس   .  ل أو تبييض ٔالامواليإ

ا مزودة بأدوات شرطية عاملية لتسهيل تبادل  - ربول كو ضرورة تعزيز التعاون مع منظمة ان
ي مجال ا ملعلومات، ومنظومة إديسون لوثائق السفر، وقواعد البيانات الجنائية، والدعم 

ي املراكز  ى قواعد البيانات  التحليل والحلول التقنية ملنظوم مايند وفايند ال تتيح الاطالع ع
ريب املهاجرين، وفرق الع ي مكافحة  مل الحدودية واملطارات، والشبكة امليدانية املتخصصة 

ريب املهاجرين   .الداخلية ملكافحة 
ي العام بخطورة الشبكات  - رية، التقليدية والحديثة، لزيادة الو إشراك وسائل ٕالاعالم الجماه

ن ر القانوني دد املهاجرين غ ريب ٔالاشخاص واملخاطر ال    . ٕالاجرامية ل
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 : شــــــالهوام
                                                 

ا ) إكواس(تضم املجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا  - 1 ي ) 15(ي عضوي ن، بوركينا فاسو، : دولة  ريا، البين نيج
راليون وطوغوغينيا، الرأس ٔالاخضر، ساحل العاج، غامبيا، غانا،  ي، نيجر، السنغال، س ريا، ما وتجدر . غينيا بيساو، ليب

ي عام  ى أن موريتانيا انسحبت من املجموعة  ى العضوية ولم يكتمل 2000املالحظة إ ى املغرب حاليا للحصول ع ،  ويس
  .بعد إجراءات الانضمام

2 -Laurent Bossard, Ensemble et séparément, réflexion sur l’opérationalisation de l’approche commune des 
migrations des Etats membres de la CEDEAO. Disponible sur le site suivant : 
https://www.oecd.org/fr/csao/publications/41400088.pdf(11.9.2017-16h47). 
3-ONUDC, Stratégie régionale de lutte contre la traite et le trafic illicite de migrants 2015-2020, publications 
des Nations Unies, New-York, 2015, p 6. 

ي طريق شرق املتوسط ) فرونتكس(حددت وكالة حماية الحدود والسواحل ٔالاوروبية  4 ريب ٔالاشخاص  ن ل ن رئيسي طريق
ى شمال إفريقيا  ففيما يخص الطريق الثاني، يستخدم. وطريق وسط وغرب املتوسط املهربون املسالك التجارية للوصول إ

ر مالطا، وملبيدوزا  ى أوروبا ع ر النيجر منطقة عبور لألشخاص ). إسبانيا(، وسبتة ومليلة وجزر الكناري )إيطاليا(ومنه إ وتعت
ي وثائق سفر مجموعة إكواس الستكمال مسار الهجرة انطالقا من مدينة أغاديز  وقدرت . اه ليبيا أو الجزائرباتج) النيجر(حام

ي النيجر عدد ٔالاشخاص الذين يدخلون إقليم اللي ب ى ) 1000(السلطات املختصة  شخص أسبوعيا معتمدين ) 1500(إ
ريب ى شبكات ال ي. ع ادة انظر املوقع التا   :لالس

https://www.onudc/documents/human/trafficking/2016/onudc. 
ر الوطنية لعام  06راجع املادة  5 روتوكول امللحق باتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة ع ، واملتضمن مكافحة 2000من ال

ر، البحر والجو لعام   .2000ريب املهاجرين عن طريق ال

ى أن هذه ٕالاحصائيات تشمل املهاجرين من غرب إفريقيا ودول أخرى  6 شرق إفريقيا، والشرق ٔالاوسط، (تجدر ٕالاشارة إ
 ). وآسيا بصفة عامة

 
7- www.dw.com/ar/شبكات-تھريب-البشر-إلى- أوروبا-طرق-محفوفة-بالمخاطر/a-38491108  (17.9.2017-
10h25).   
8-ONUDC, La globalisation du crime, une évaluation de la menace de la criminalité transnationale 
organisée, publications des Nations Unies, New-York, 2010, p 275. 

ى سبيل املثال، تتلقى شبكات  9 ي املتوسط مبلغ ع ريب  ن زورق ) 1300(ال ى م دوالر عن كل شخص لقاء خدمة العبور ع
  :انظر. انطالقا من السواحل الليبية

 
www.dw.com/ar/شبكات- تھريب-البشر-إلى-أوروبا-طرق-محفوفة-بالمخاطر/a-38491108  (17.9.2017-10h25).   
10 -Commission de la CEDEAO, Vision 2020 de la CEDEAO, vers une communauté démocratique et 
prospère, publication interne, Abuja, 2010, p 4.  
11 - Idem, pp 32-33. 

   .املتضمنة إنشاء املجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 1975 من معاهدة الغوس لعام 02الفقرة  03راجع املادة  - 12
ي 13 ى التوا   :انظر ع

- A/P.1/5/79, 29.5.1979, art 2, 3, 4 et 27. 
- A/SP.7/86,1.7.1986, art 1.  
- A/SP2/5/90, 29.5.1990, art 1 et 2. 
- A/P.3/5/82, 29.5.1982, art 1 et 2. 
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14-Commission de La CEDEAO, L’approche commune de la CEDEAO sur la migration, document interne, 
Abuja, 2008, pp 9-10. 

راء حول  15 رامج واملكاتب الجهوية قدمت خالل الاجتماع الثاني للخ رة  املتعلقة بال رحات ٔالاخ ى أن هذه املق تجدر ٕالاشارة ع
ي الف ي واغادوغو  ر القانونية الذي عقد  ى  20رة من الهجرة غ ى انظر. 2008مايو  22إ     : لتفاصيل أو

Pascal N’gaybe, La politique migratoire de la CEDEAO, ed Capri, Paris, 2009, p 67. 
ر الوطنية بموجب القرار رقم  16 اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة الاتفاقية املتعلقة بمكافحة الجريمة املنظمة ع

 . 2000.11.15بتاريخ الصادر  55/25
 

ي غرب إفريقيا،  17 ي  راتي ى أساس تقييم أنجزه فيما يتصل بإطار التقييم الاس رنامج أولويات إضافية محددة ع يشمل ال
رنامج الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب  ي ال ي لبلوغ أهداف التنمية املستدامة املحددة  وهو إطار عم

ى مدى : تحويل عاملنا:" واملوسوم ب 2015.9.25الصادر بتاريخ  70/01القرار رقم  ، الذي "2030برنامج التنمية املستدامة إ
 ، اعات وٕالاجرام بكل أشكاله، والعنف والتمي ن السالم، دولة القانون، التنمية، املساواة، تقليص ال أقام عالقة متالزمة ب

  :انظر. وإرساء دعائم الحوكمة
A/RES/70/01, 25.9.2015, p2 et s.    

ربول بالتعاون مع إكواس ملواجهة كافة أشكال  18 رك طوره نظام ٔالامم املتحدة  وان تعد هذه املبادرة بمثابة مشروع مش
ي منطقة إكواس،  ى تطوير املؤسسات السياسية والاجتماعية  ريب والجريمة املنظمة ال قّوضت الجهود الرامية إ ال

ا من خالل تطوير منظومة العدالة ؤالاسالك ٔالامنية املختلفةوأعد ر ملكافح ادة انظر. ت  آليات وتداب   :لالس
 
https://unowa.unmissions.org/initiative-de-la-cote-ouest-africaine-waci-haut-comite-politique (26.9.2017-
15h20). 

ا اللجن 2063رزنامة أو أجندا  19 ي مايو ي خطة  وضع ي دول الاتحاد  2013ة ٕالافريقية  ي  ر هيك دف إحداث تغي
ا مكافحة الجريمة  ا مكافحة ٕالاجرام، وقد وضعت ضمن أولويا ٕالافريقي يسمح بمواجهة التحديات املستقبلية ومن بي

ي محوري الحوكمة وإرساء ٔالامن والسالم ر الوطنية     :انظر. املنظمة ع
www.africa-platform.org/fr/resources/commission-de-lunion-africaine-agenda-2063-lafrique-que-nous -
voulons(26.9.2017-15h40). 
20-ONUDC, Programme régional pour l’Afrique de l’ouest 2016-2020, publications des Nations Unies, New 
–York, 2016, pp 40- 43. 
21 -Idem, p 54. 
22- onusenegal.org/document/onudc.pdf(11.9.2017-13h30).  

مليون يورو بغرض دعم السياسات ) 85(، منح الاتحاد ٔالاوروبي مساعدات مالية لدول غرب إفريقيا قدرت ب 2011منذ  23
ن ريب البشر، وحماية املهاجرين والالجئ ر الحدود، وهجرة اليد العاملة، ومكافحة  ملزيد من . الخاصة بالهجرة، وتسي

  :التفاصيل انظر
Commission européenne, Mobilité et migration en Afrique de l’ouest, disponible sur le site suivant : 
https://ec.europe.eu/europaid/sites/devco/files/migration.pdf(25.9.2017-13h54). 
24 -onusenegal.org/document/onudc.pdf(11.9.2017-13h30).  

ي ٕالاشارة  25 رغ بتاريخ  2000ى أن اتفاق كوتونو لعام إينب ي لوكسم ي واغادوغو بتاريخ 2005.6.25خضع للتعديل  ، و
2010.6.22 . 

 
26-italia2014.eu/media/3775/fr-declaration-prog-rome-final27-11-2014.pdf(10.9.2017-15h00). 
27 - Idem. 
28-https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/mainsite-minsite-rcps-bkk/midwa-ecowas(12.9.2017-14h31). 
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ي الجزائر  ريب ٔالاشخاص  ن الواقع والقانون  شبكات    *ب
 

 )1(شاكري سمية 
  العلوم السياسية، الحقوق  كلية، "ب"قسم  حاضرةم ةاستاذ )1(

 .، الجزائرسطيف، 02سطيف جامعة 

 :امللخص

ر  ريب شبكاتظاهرة تعت ن من ال دف لكسب  وال املنظمةي الجريمة  املستحدثة الطرق  ب
ريب والجزائر باعتبار موقعها . املال من املهاجرين دون تقديم أي ضمانات أمنية حول عملية ال

را من هذه الظاهرة،  ي تعاني كث راتي فه دولة منشئة ومصدرة ودولة عبور أيضا الاس
ن ر الشرعي ن وغ راتيجية تشمل لألشخاص واملهاجرين الشرعي الجانب القانوني  لذا وضعت إس

 .وٕالاجرائي داخليا ودوليا
 :الكلمات املفتاحية

 .ريب املهاجرين، الجريمة املنظمة، الجزائر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

  31/07/2018، تاريخ نشر املقال 06/05/2018، تاريخ مراجعة املقال 01/04/2018تاريخ إرسال املقال  *
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Les réseaux de trafic de personnes en Algérie entre réalité et législation 
Résumé : 

Le phénomène de trafic de migrants est l'une des nouvelles méthodes de la 
criminalité organisée pour gagner de l'argent, sans aucune garantie sécuritaire durant 
l’opération du trafic. 
L’Algérie est au cœur de ce trafic compte tenu de sa situation géographique qui en 
fait, à la fois, un pays de départ,  une zone d’attraction et un point de transit des 
migrants. Par conséquent, l’Algérie a développé une stratégie de lutte contre ce trafic, 
avec des aspects juridiques et procéduraux aux niveaux interne et international. 
Mots clés : 
Trafic illicite de migrants, criminalité organisée, Algérie. 
. 

Human smuggling networks in Algeria between reality and legislation 
Abstract: 

The phenomenon of migrant smuggling is one of the new methods of organized 
crime that aims to make money without any security guarantee during the smuggling 
operation. 

Algeria live a very important problem seen in its geographical location is to be a 
country of origin of immigrants, attractive area and still a transit point, therefore, 
Algeria tried to stop this phenomenon in developing its strategy which includes the 
legal and procedural aspects at the national  and international level. 
Keywords: 
Migrant smuggling, organized crime, Algeria. 

  مقدمة
ي أهم ى املجتمع الدو ا تختلف عن بقية الجرائم أو ريب نظرا أل ية قصوى لجريمة ال

ريبحيث يصبح الشخص املهرب خاضعا  و مستسلما لها مما يفقده معظم حقوقه و  لشبكة ال
ى حد  از و الاحتقار والاستغالل املادي واملعنوي و ح الجنس وقد يصل إ يجعله عرضة لالب
ر ألجل حماية هذا الطرف الضعيف  ي بمجموعة من التداب الاتجار بأعضائه لذا قام املجتمع الدو

ا إال الذي اضطرته لقمة العيش أو الظروف الاجتماعية أ و ٔالامنية للهجرة لكن لم يتمكن م
ر املشروع من خالل هذه     . الشبكات ٕالاجراميةبالطريق غ

ريب من خالل العديد من ٕالاجراءات  ى غرار بقية الدول واجهت شبكات ال ما فوالجزائر ع
ريب ٔالاشخا ي اشبكات  راتيجية ال قامت  ي ٕالاس ي الجزائر؟ وما   ص؟ وما هو واقعها 

  الدولة الجزائرية للحد من الظاهرة؟
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 الاشخاص ريبمفهوم جريمة :  ٔالاول  املبحث
ريب الاشخاص من أهم الجرائم املنظمة العابرة للحدود ، وسوف نقوم  تعد جريمة 

ها ها عن ما يشا  .بتعريفها وتمي
  

  الاشخاص  ريبجريمة تعريف : املطلب ٔالاول 
ي املادة  ريب  ريبا :" من قانون العقوبات 303عرف املشرع الجزائري جريمة ال يعد 

راب الوط لشخص أو عدة أشخاص من  ر املشروع من ال ر الخروج غ للمهاجرين القيام بتدب
ى منفعة مالية أو أي منفعة أخرى  ر مباشرة ع   ." أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غ

ى املشرع الجز  ى خارج الجزائر دون الدخول لها ائري يالحظ ع ريب  ى عكلية ال   .ركز ع
ي القانون  وان ي  11- 08نجده نص  م  ى الجزائر و إقام املتعلق بشروط دخول ٔالاجانب إ

ر مباشرة بتسهيل أو محاولة .....بالحبس بيعاق: 46املادة  كل شخص يقوم بصفة مباشرة أو غ
ر قانونية ذا " تسهيل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج أجن من ٕالاقليم الجزائري بصفة غ و 

  1. "يكون قد طبق قاعدة الخاص يقيد العام
ريب ٔالاشخاص خارج الجزائر جريمة سواء كو  ر املشرع الجزائري  ن أو أجانب يعت انو وطني

ريب الجز  ى الجزائر ال يعد جريمةأما  ن إ ر ما فعل املشرع الجزائري ألن هناك العديد  ،و ائري خ
ا الجزائريون خارج الجزائر لكن نتيجة حرب أو عدم استقرار أم ال  من الحاالت ال يوجد ف

ي مصر  وايتمكن ن  ا إثر  2009سنة من العودة مثل حالة الجزائري مباراة كرة القدم وما نتج ع
ن البلدين ي العراق عام .من عدم استقرار أم ب ن  ي  2003و حالة الجزائري ن  وحالة الجزائري

ي املناطق ٔالامنة مشروع أيضا؟  ي با ن  ريب الجزائري ر    ليبيا حاليا لكن هل يعت
ى الجزائر مخالفا ملا نص عليه ن إ ريب الجزائري ر تكييف  ريب  يعت بروتوكول مكافحة 

ر والجو والبحر ال جاء  ا الثالثة املهاجرين عن طريق ال ر:" ي ماد ريب "يقصد بتعب
ى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها " املهاجرين ر املشروع لشخص ما إ ر الدخول غ تدب

ا، وذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غ ن ف ن الدائم ى منفعة أو من املقيم ر مباشرة ع
  ". مالية أو منفعة مادية أخرى 

ي  ريب املهاجرين  ي    :تتمثل العناصر ٔالاساسية 
ر القانوني-أ ن شخص من الدخول غ   تمك
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ر حدود بلد آخر  -  ب  ع
 مقابل منفعة مالية أو مادية أخرى   -  ت

ا ريب ٔالاشخاص أ ربول جريمة  ر : "و عرفت الان ٔالارباح يمكن نشاط إجرامي قليل املخاطر كث
رة ر بسرعة و بك ر مسارات معقدة تتغ ي الغالب ع   2أن ينفذ عن طريق الجو أو البحر أو الجو و

ا الفرد أو الجماعة  ر املوثقة وال ينتقل ف ر الشرعية أو غ ريب البشر أنه الهجرة غ و يعرف 
ى آخر بحثا عن الرزق ووضع أفضل اجتماعيا أو اقتصاديا أو  دينيا، وذلك دون التقيد من موقع إ

ى تبدل الحالة الاجتماعية  ى الدولة املستقبلة، وقد تؤدي إ بالشروط الالزمة للدخول املشروع إ
 3.أو الطبقة الاجتماعية

  
ة:املطلب الثاني  ريب ٔالاشخاص عن بقية الجرائم املتشا   تمي 

ر  ريب ٔالاشخاص بالهجرة غ ر ممن يخلط جريمة  الشرعية أو باالتجار هناك الكث
ة لها رها من الجرائم املشا ها عن غ   .باألشخاص لذا سيتم تمي

  
ريب ٔالاشخاص : الفرع الاول    تمي الاتجار  بالبشر عن 

روتوكول املتعلق3عرفت املادة  تجار  جريمة االب بمنع وقمع الاتجار باألشخاص أ من ال
م أو استقبالهم بواسطة تجنيد أشخاص أو نق:" الاتجار باألشخاص بأنه لهم أو تنقيلهم أو إيوا

ر ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو  ديد بالقوة أو استعمالها أو غ ال
استغالل السلطة او استغالل حالة استضعاف، أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل 

ى شخص آخر لغر  ض الاستغالل ويشمل الاستغالل كحد أدنى، موافقة شخص له سيطرة ع
، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو  ر أو سائر أشكال الاستغالل الجنس استغالل دعارة الغ

ة بالرق، أو الاستعباد أو نزع ٔالا  رقاق أو املمارسات الشب   ."عضاءالاس
ريب  ى نقل أشخاص لكن  ما كالهما قد يؤدي إ ي كو شخاص ٔالاقد تشتبه الجريمتان 

ريب  يكون برضاهم أما الاتجار بالبشر فيكون دون رضاهم، كما أن الغاية من جريمة 
ٔالاشخاص هو املنفعة املالية أو املادية فقط أما جريمة الاتجار باألشخاص فهدفها هو استغالل 
ي نقل لألشخاص من دولة لدولة بطريق  ريب ٔالاشخاص  ي كون جريمة  البشر كما تختلفان 
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ر  مشروع أما الاتجار باألشخاص فه تجنيد للشخص ونقله بإرادته وقسرا واستقباله و يمكن غ
ريبه  .4أن يكون داخل تلك الدولة دون حاجة ل

  
ر الشرعية: الفرع الثاني ريب ٔالاشخاص عن الهجرة غ   تمي 

ر الشرعية ضمن الجرائم املرتكبة ضد القوان ن صنف املشرع الجزائري جريمة الهجرة غ
ي نص املادة  ةبمغادر ؤالانظمة املتعلقة  راب الوط  ا جريمة مرتكبة من طرف  1مكرر  175ال بأ

ر شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز :" كل جزائري أو أجن مقيم يغادر ٕالاقليم الوط بصفة غ
رية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة  الحدود ال

ا  احتيالية أخرى  للتملص من تقديم الوثائق الرسمية الالزمة أو من القيام باإلجراءات ال توج
ن ؤالانظمة السارية املفعول    .القوان

ر مراكز  ر منافذ أو أماكن غ ى كل شخص يغادر ٕالاقليم الوط ع وتطبق نفس العقوبة ع
  ".الحدود

ن تتم ضد ٕالاقليم لكن جريمة واملالحظ ان  ى ٕالاقليم أما كلتا الجريمت ريب تتم من و إ ال
ا املشرع الجزائري  ر الشرعية فتتم بالخروج من ٕالاقليم كما نص عل   .الهجرة غ

ر الشرعية فتتم من  ريب أما جريمة الهجرة غ ريب تتم بواسطة شبكات ال جريمة ال
  .املع

ى السفن دون علم إدا ر الشرعية تعتمد وسائل بسيطة كالتسلل إ ي الهجرة غ رة ومال
رة العبور، بينما نالحظ أن جريمة  وير جواز السفر أو تأش السفن أو باستعمال وثائق مزورة ك
ريب املهاجرين تتم بوسائل متطورة كاستعمال الزوارق والدراجات املائية، كما يمكن أن تتم 

ن والذين يمكن أن تكون لها صلة بشبكات الاتجار باألشخاص   5.برشوة املوظف
ي شبكات الاتجار باألشخاص يمكن  .أن تلتق الجريمتان 

  
ريبواقع  :املبحث الثاني    وأهم مسالكه الجزائر  ي شبكات ال

رة، وتطور هذا  ي الدول الفق ريب البشري بعد الحرب العاملية الثانية  نشطت حركة ال
ي عدد رين الذي شهد تزايدا مذهال  ٔالاشخاص الذين يبحثون عن   النشاط خالل العقدين ٔالاخ
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ر مأمونة، وغالبا ما كانت هذه  فرص للعمل وحاولوا عبور البحر املتوسط بوسائل نقل غ
  .فة باملخاطراملحاوالت محفو 

ر املشروعة  لم تعد دول الشمال بعد ٔالازمة الاقتصادية ترحب باملهاجرين، السيما الهجرة غ
ا، وما تطرحه من هواجس أمنية و تخوفات إرهابية و إجرامية ر الشرعية . م إذ تصنف الهجرة غ

باملخدرات ؤالاسلحة حسب الخطورة، و لهذا ظهرت شبكات  تجارةي املرتبة الثالثة بعد 
ى املهمة ريب ٔالاشخاص تتو   .وتنظيمات وعصابات إجرامية متخصصة تعرف بشبكات 

رة   ريب البشري عصابات دولية منظمة تضم أشخاصا من ذوي الخ تقوم بعملية ال
ي الهجرة و الجن سية، والسفر والتجربة، سبق لهم أن عملوا لدى مؤسسات متخصصة 

ري والبحري (والسياحة، والنقل  ر مادية أو مالية أرباح تحقيق ألغراض، )ال  دخول  عادة، بتدب
ر بطريقة أشخاص ى شرعية غ ا من ليسوا بلدان إ ن من وال مواطن ن املقيم ا الدائم  وبشكل .ف

ن مع املعنيون  ٔالافراد يتعاون  عام، م، بملء املهرب ال أجراها مركز دراسات وحسب الدراسة  إراد
ن سنة  رون منطقة البحر ٔالابيض املتوسط هم ضحايا 2006الالجئ ، أن املهاجرين الذين يع

الاتجار بالبشر، وبعضهم من النساء ؤالاطفال الذين يقعون ضحايا لالستغالل وإساءة املعاملة 
ى أن الهجرة السرية للدول ٔالاوربية تسه. مدى الحياة ي تأجيج مشاعر وتضيف الدراسة إ م 

اكات حقوق  الكراهية لألجانب، وبعض هؤالء املهاجرين يتعرضون ألخطار من الاضطهاد وان
  6 .ٕالانسان
  

ريب بالجزائر : الاول  املطلب -1  واقع شبكات ال
ا املهاجرين ريب شبكات الاتجار باألشخاص و تعرف   ى ا جماعات إجرامية منظمة ع

ي جميع خيوط  رة تتحكم  رى العابرة . العملية ٕالاجراميةوكب وغالبا ما يكون لدى الشبكات الك
ر مناطق جغرافية شاسعة ر من الجناة، وتعمل ع وتتعامل هذه . للحدود الوطنية عدد كب

ر  ى أساس أك ى العمل ع ن وتميل إ ر من ٔالاشخاص واملهاجرين املهرب الشبكات مع أعداد أك
ى نقل استمرارية من بقية الشركات املعنية  بتنظيم ٔالانشطة ٕالاجرامية، حيث تواظب ع

ر شبكات ر ابتكارا وتبحث باستمرار عن  .ٔالاشخاص ع ى أن تكون أك ا تنـزع إ ولهذا السبب، فإ
كما تستخدم الجماعات العابرة للحدود الوطنية العديد من . دروب أو موانئ دخول جديدة

را ما تضطلع  ى عدة مقاصد، وكث ريب الدروب املؤدية إ بأنشطة من مثل الاتجار باملخدرات و
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ومن املرجح أن تكون هذه الجماعات مرتبطة بصالت مع الخدمات ٕالاضافية مثل . ٔالاسلحة كذلك
راء تزوير الوثائق والجهات املعنية بغسل  ي الديون وخ ا لدى الحكومة ومحص الجهات ال تحم

ى ذلك، فإنه هذه املنظمات . ةٔالاموال وح بعض أشكال جمع املعلومات الاستخباري وعالوة ع
ا املرء صالت مع  ر املنظمات ال يحتمل أن يجد ف ي من أك ، سواء "العالم العلوي "ٕالاجرامية 

من خالل استخدام شركات ٔالاعمال أو تواطؤ هذه الشركات، أم عن طريق دفع الرشاوى 
ن ن الحكومي   7.للمسؤول

ن"تقدم  ي إحدى الدول خدمات تساعد "شبكات املهرب ى مقصدهم  ي الوصول إ املهاجرين 
ن ر مشروعة مقابل سعر مع ا املهربون تدفع املهاجرين . ٔالاوروبية بطريقة غ وهذه املبالغ ال يطل

م غالبًا للعمل  ى الاستدانة وتحمل عبء الديون، حيث يضطر عدد م ٍر من ٔالاحيان إ ي كث
ى طول الطريق ريثم ر قانوني ع مبشكل غ ى وجه م يقدم املهربون وسائل .ا يصلون إ من جه

وير الوثائق أو  ى طول الطريق، وأماكن لإلقامة واملبيت، وأحيانًا يقومون ب النقل للمهاجرين ع
رات سفر" ي عدد من الدول قبل " ريب تأش ليتمكن املهاجرون من التعامل مع السلطات 

م ى وجه ر أبرزها مسألة وضع لكن هذه الخدمات . الوصول إ رة يعت ى مخاطر كث تنضوي ع
ي  ر البحر املتوسط باتجاه أوروبا،  100حوا ي قارب مطاطي واحد وإرسالهم ع مهاجر أحيانًا 

  .حيث قد يغرق القارب بسبب الوزن، كما حدث عدة مرات
 

ر الحدود  الجزائرية: املطلب الثان  ريب ع   أهم مسالك ال
ن تعد الجزائر دولة م ستوردة ومصدرة ودولة عبور أيضا لألشخاص واملهاجرين الشرعي

ن، فقد أصبحت تعج باملهاجرين ٔالافارقة الذين يتحينون الفرصة للعبور لها ثم  ر الشرعي وغ
ن  ا، و أشارت بعض التقديرات أنه من ب ى  30م ر نظامي يكتفي أقل من  35إ ألف مهاجر غ

ي الج م بالبقاء والاستقرار   8.زائر ثلث
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ن يبدأ مسار ر الصلة ذو أفريقيا، غرب من القادم  ويتجه السنغال، ي غالبا بالجزائر، ٔالاك
ي من يبدأ ٓالاخر واملسار .الكناري  بجزر  وينته واملغرب موريتانيا نحو  أو واملغرب، الجزائر باتجاه ما
ى النيجر من  ٔالافريقية، القارة ي أبعد نقاط ي تبدأ أيضا قد املسارات أو ليبيا، لكن هذه الجزائر إ
رون مثل دول  من ريا كام ى .عبور  نقط من عادة الجزائر املهاجرون ويصل. ونيج  ي أغاديز ٔالاو

ي ي غاوو ،النيجر    .ما
ن ي الرئيسية الحدودية تتمثل املواقع ى غزام ع ن، النيجر، مع الجزائر حدود ع اوات  وتي

ي وبرج ى مختار با ي مع الحدود ع ر  .ما  مع الحدود قرب الرئيسة الجزائرية املدن أول فيما تعت
راست" مدينة ي النيجر ركز  .الجزائري  الجنوب أق ي "تم  أغلبية املدينة هذه ي حيث ت
ن الجنوب ن املهاجرين صحراوي ر نظامية بطرق  والالجئ ن، والعمال نظامية، وغ  أو املوسمي

ن املهاجرين ى فيتجهون  وأوروبا املغرب نحو الاستمرار ي الراغبون  أما .حديثا املرّحل ى ثم مغنية إ  إ
ى الذهاب ي املغرب والراغبون  ي وجدة    .جانت نحو يتجهون  ليبيا إ

ى عادة املهاجرون يعتمد ا الرحلة لتنظيم ووسطاء ريب شبكات ع  أن ويبدو .ومتطلبا
ر الدراسات ى تش ا، بالدها تغادر ٔالاغلبية أن إ راتيجيات ضمن وعموما بإراد  وليس عائلية، اس

ي إكراه نتيجة   .بالبشر الاتجار أو كاالستعباد خار
ى  م املهرين إ ن بما ف ر الشرعي من  70مفقود و 529وصل عدد الضحايا املهاجرين غ

ى طول املسارات من املغرب الجزائر  الصحراء املوتى انطالقا من الجزائر باتجاه سردينيا و ع
ر مضيق جبل طارق لقي  ى اسبانيا صوب جزر الكناريا وع الغربة موريتانيا ومن السيتغال إ

  9.شخص 9861شخص حتفه كما تم فقد  8954
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ي  ى  1530الحراقة حسب التصريحات الرسمية فقد سجل حوا حراق تم إيقافهم ع
ي سنة  2007السواحل الجزائرية سنة  رتفع العدد  ر من كما تم إن 2008ل جزائري  2300قاذ أك

  .حراق
ر بأن الرسمية ٕالاحصائيات تفيد كما ر مهاجر 2400 من أك ي غ  عرض ي إنقاذهم تم شر

رة الثالث السنوات البحر ن البحر من جثة 147 السواحل حرس وانتشل .ٔالاخ  لكن 2007 و 2006 ب
ر الظاهرة أن هو الانتباه يشد ما  الاسبانية الداخلية وزارة أرقام أن بالذكر والجدير .تصاعديا تس

ر ى تش ر وضعية يعيشون  مهاجر ألف 56 يقارب ما هناك أن إ راب داخل شرعية غ  ي الاسباني، ال
ى وصولهم قبل مهاجر ألف 200 يفوق  ما طرد تم الذي الوقت  تقارير حسب الاسبانية الحدود إ
ر 2007 بعام خاصة ر أرقاما أن غ ا قد كانت رسمية غ ر ومنظمات أحزاب ذكر ر حكومية غ ى تش  إ

ر وضعية ي مهاجر مليون  ونصف مليون  يقارب ما اسبانيا ي يتواجد أنه م شرعية غ  دول  من أغل
  10.ٕالافريقي والساحل العربي املغرب
  

ريب:املبحث الثالث  ي مواجهة شبكات ال راتيجية الدولة الجزائرية    اس
 )02/06/16( يوم الخميس بدوي، الدين نور  السيد املحلية، والجماعات الداخلية وزير دعا

ي كلمة ألقاها خالل افتتاح أشغال الدورة الثانية عشر للجنة الثنائية الحدودية  من باماكو،
ى تجنيد كل الطاقات لقطع - الجزائرية ي، إ ره املا أمام " السبل"املالية ال ترأسها مناصفة مع نظ

ى املساس بأمن املنطقة" تئصالاس"الجماعات ٕالارهابية و ى إ . التنظيمات ٕالاجرامية ال تس
ريب  ريب املخدرات والاتجار بالبشر وال ر الشرعية و مؤكدا أن ٔالاعمال ٕالارهابية والهجرة غ

رض تنقل ٔالاشخاص " ديدات ؤالاخطار ال تزعزع أمن واستقرار الحدود وتع تشكل ال
را ". واملمتلكات وتشل اقتصاد املنطقة ى أن الجماعات ٕالارهابية  مش ي ذات السياق إ

تغتنم فرصة غياب املؤسسات وهشاشة املعابر الحدودية، كما تستغل "والتنظيمات ٕالاجرامية 
ر وعرضة ن للتأث ا لجعلهم قابل  11".لالديولوجيات املتطرفة  أيضا اضطراب سكا

ي، دعت الجزائر  الدول ٔالاوروبية  ى الصعيد الدو ر واقعية وشمولية، مع ع لتعتمد رؤية أك
ن  ي العالقات ٕالانسانية ب ي دول الشمال وال تؤثر  ى العنصرية وكره ٔالاجانب  رك ع التأكيد وال

ا الجزائر لضمان أمن حدودهاومن أهم الوسائل ال  12.دول الشمال والجنوب  .تبن
  



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2018-02، العدد 02املجلد 
ي الجزائر ، شاكري سمية ريب ٔالاشخاص  ن الواقع والقانون  شبكات   .175-163. ، ص ص ب

 

172 

  تحديث وسائل املراقبة-ول طلب الا ملا
روني ملراقبة  الحدود للكشف عن التحركات تقوم قوات الدرك الوطنية بإعداد نظام إلك

ى ا ي مطلع عام   بشأن التعامل مع .دودع ريب ٔالاشخاص ، حيث تم  انشاء  2016حاالت 
ربط  "RUNITEL" شبكة وطنية موحدة للمعلومات والاتصاالت السلكية والالسلكية الذي س

تخدام هذه الشبكة لقا التحقيق باختبار سمعة بصرية مشبوهة وسيسمح اس. جميع الدرك
ي ٕالاقليم الوط ى قضايا اخرى . من أي نقطة   .كما سيتحقق مما اذا كان املشتبه فيه متورطا 

وسيجري تحديث املراقبة الحدودية من جانب حرس الحدود التابع للدرك الوط من خالل 
رونية ى نشر أجهزة الاستشعار والرادارات وينطو . إنشاء شبكة مراقبة إلك ي هذا املشروع ع

ي الوقت الحقيقي لقادة حرس الحدود  ر املعلومات  رية لتوف ى الحدود ال رات املراقبة ع وكام
ي املواقع والتحقيقات والاعتقاالت املحتملة م من التدخل بسرعة  ن لتمكي ويعمل . املتنقل

ى جزء من الح   13.دود الجزائرية املغربيةاملشروع فعليا كتجربة ع
 2017رغم الجهود ال تبذلها الدولة الجزائرية إال أن تقرير منظمة العفو الدولية لعام 

ي العالم جاء فيه يحم  قانون  إصدار عن مجدداً  الحكومة تقاعست:" حول حالة حقوق ٕالانسان 
 .اللجوء طلب ي الحق

ن اشتباكات كما وقعت ن السكان ب  جنوب الواقعة إفريقيا بلدان من ومهاجرين املحلي
رى  الصحراء ي آذار؛/مارس ي وورقلة، بشار مدين ي الك راست، مدينة و ي تموز؛/يوليو ي تم  و
ر ي العاصمة، الجزائر ي .الثاني تشرين/نوفم ر و  ٔالامن قوات قبضت ٔالاول، كانون /ديسم
ى الجزائر العاصمة ي ي ع ن املهاجرين من 1500 حوا  جنوب إفريقيا دول  من والالجئ
رى، الصحراء م مئات وأبعدت الك ى قسراً  م  ُيبعدوا لم الذين أما .أيام غضون  ي املجاورة النيجر إ
طلق

ُ
راست مدينة ي سراحهم فأ م وذكروا البالد، جنوب الواقعة تم  وسائل استعمال من ُمنعوا أ

م دون  للحيلولة العمومي االنقل ى عود   14." الجزائر إ
ن بل  ر شرعي م مهاجرين غ ن الاعتبار كو يالحظ أن منظمة العفو الدولية لم تأخذ بع

ي الانساني ي القانون الدو ي يتمتعون بالحقوق املكفولة  ن وبالتا م الجئ ى أ م ع   .صنف
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  التعاون ٔالام مع دول املنطقة- : املطلب الثاني
دف تحقيق اتفاقات تعاون وتوجد حاليا  أجرت الجزائر العديد من اللقاءات واملفاوضات 

ي   :العديد من ٔالاليات أهمها أربع و
ي مجال ٔالامن ومراقبة ٔالاشخاص،  ن الجزائر وكل من تونس وموريطانيا  اللجان املختلطة ب

رية إثر اتفاق منذ أكتوبر  حيث شمل الاختصاص  1997اللجنة الحدودية الثنائية الجزائرية النيج
ن، كما توجد اللجنة ٔالامنية املختلطة الجزائرية  ريت ي و أقاداز وتاهوا النيج راست وإل والي تام

ي–     15.املالية وال تشمل كل من أدرار وتنمراست من جهة و قاو وكيدال وتمبكتو من جهة ما
  كما قاامت بالتعاون مع الدولل الافريقيةة بانشاء منظمة الافريبول 

ي منظمة تسه ن قوات الشرطة الوطنية بخصوصو الجريمة  ل تبادل املعلومات ب
يوالاتجار باألسلحة واملخدرات وٕالارهاب الدولية ي القارة أفريقيا ،  ر منظمة شرطة  ي أك  ،

ر 13 ٕالافريقية أنشئت يوم   دولة 41لـ  الشرطة مكونة من قوات الجزائر  ي 2015 ديسم
ال سيكون مقرها بالجزائر  حسب " ول ٔالافريب"تم إطالق مشروع منظمة الشرعة ٕالافريقية 

ن للشرطة بالقارة ٕالافريقية املنعقد  ن العام ي توصيات املؤتمر ٕالافريقي للمدراء واملفتش ما جاء 
لإلتحاد  23بعدها ببضعة أشهر وبمناسبة انعقاد القمة ال. 2014فيفري  11و10بالجزائر يومي 

ي مالبو بغينيا الاستوائية من  الدول والحكومات  تب رؤساء 2014جوان  27ى إ 20ٕالافريقي 
ركة لقادة الشرطة ٔالافارقةى من خالل إعالن الجزائر  ٕالافرقية الرؤ  ستعرض . املوحدة املش

ي مجال مكافحة كل أشكال الجريمة، وكذا  ، تجربة الشرطة الجزائرية  املدير العام لألمن الوط
ى الصعيد مجاالت تعزيز التعاون وتوثيق آليات تبادل  ن أجهزة الشرطة ع املعلومات والاتصال ب

ي أشغال الدورة ال  ، خالل مشاركته  ي وٕالاقليم للجمعية العامة للشرطة الجنائية  84الدو
ربول " ى  02وال انعقدت من " ان ر  05إ ى جهود  2015نوفم را إ ي، مش بالعاصمة الرواندية كيغا

ي تجسيد مشروع    ." ٔالافريبول "الجزائر 
ا الدول ٔالاوروبية لالستعانة  رح ا بشأن الخيارات ال اق لكن أعربت الجزائر عن تحفظا
ي بلدان املغرب  ي املناطق الحدودية  بمصادر خارجية للحدود ٔالاوروبية، وفتح معسكرات العبور 

ي منطقة املغرب، من  ر لغرض مكافحة الهجرة غ" القوة العامة ٔالاوروبية"العربي، والتدخل 
راح ٔالاوروبي بشأن انضمام بلدان املغرب العربي . الشرعية ولم تتخذ الجزائر بعد قرارا بشأن الاق
ى وكالة  .ٔالاوروبية Frontex "16"إ
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ي بروكسل، عن رفضها الانضمام   رها  كما  أعربت الحكومة الجزائرية ، عن طريق سف
ى سياسة الجوار ٔالاوروبية ى التماسات أورو . فورا إ رح أن تكون وسائل هذا الكفاح وردا ع بية، اق

ريب  ريب عامة دون  ى مكافحة ٕالارهاب وشبكات املافيا وال مرتبطة بالجهود الرامية إ
  17.الاشخاص

  
  خاتمة 
ن الوطنية لوحدها   ى ريب ٔالاشخاص ملواجهة ظاهرة  كافيةلم تعد القوان بل تحتاج إ

ى  ي يتعدى الجانب ٔالام املحض إ ي تعاون دو ى الشركاء  توظيف املقاربة التنموية حيث يبقى ع
ر شروط التنمية املستدامة للحد من آثار هذه الظاهرة املتعددة  ي توف ر  الضفة ٔالاخرى التفك

ر الشرعية،امعالجة دو و  املخاطر  ى املدى الطويل  ي الهجرة غ ا ع من خالل خلق آليات  ومحارب
ى أسباب استفحالها    حقيقية  تق ع

  
 : مــــــشالهوا

                                                 
ي  11-08القانون رقم  - 1 ى  2008يونيو  25املوافق ل 1429جمادى الثانية عام  21املؤرخ  املتعلق بشروط دخول ٔالاجانب إ

ا، الجريدة  ا وتنقلهم ف م    .2008يوليو 2، تاريخ  36الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الجزائر و إقام
ربول رقم   -2       www.interpol.inte أنظر املوقع    THB-COM/FS/2017/02-01صحيفة وقائع الان

ر الشرعية املفهوم والحجم واملواجهة التشريعية" سحر حافظ، - 3 ، ص 2013، 2، املجلد الثاني، العدد،  هرمس"الهجرة غ
  )114- 45(ص 

ر الشرعية " عبد املالك صايش،عبد املالك صايش،   - 4 ى القانون  –مكافحة الهجرة غ املتضمن تعديل  09/01نظرة ع
رة، بجاية، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ، املجلة ٔالاكاديمية للبحث القانوني"قانون العقوبات م

  .17، ص )2011( 01العدد 
ريب املهاجرين" مليكة حجاج، - 5 ر القانونية و ن جريم الهجرة غ راث ،"الحدود الفاصلة ب ، العدد العاشر، مجلة ال

ر   92،ص )95-84(، ص ص 2013ديسم
ر املشروعة والجريم، "ياسر عوض الكريم املبارك" عثمان الحسن محمد نور، - 6 ، الرياض، مركز الدراسات و ةالهجرة غ

  .42، ص  2008البحوث،
7 - welfth. United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice 18 May 2010, in 
website-  https://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th CrimeCongress /Documents/ A_ 
CONF .213_18/V1053828e.pdf 
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ي إطار التعاون ٔالاورومتوسطيبطاهر عبد القادر - 8 ن  ر النظامي ر، كلية الحقوق  ، حقوق املهاجرين غ ، مذكرة ماجست

  124، ص 2015والعلوم السياسية، تخصص قانون عام، جامعة وهران، 
ر القانونية "مليكة حجاج،- 9 ن جريم الهجرة غ ريب املهاجرينالحدود الفاصلة ب راث، العدد العاشر، "و ، مجلة ال

ر   )95-84(، ص ص 2013ديسم
ي الجزائر" فتيحة كركوش،  - 10 ر الشرعية  مجلة دراسات نفسية وتربوية، ، "- دراسة تحليلية نفسية إجتماعية- الهجرة غ

  )54-43(، ص ص 2010، جوان 4العدد
11 http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar 

  127بطاهر عبد القادر، املرجع السابق، ص - 12
13-Hocine Labdelaoui, LA GESTION DES FRONTIÈRES EN ALGÉRIE, Projet de coopération sur 
les questions liées à l’intégration sociale des immigrés, à la migration et à la circulation des 
personnes Co-fi nancé par l’ Institut universitaire européen et l’Union européenne (Programme 
AENEAS). P.28 Disponible sur le site ;  
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/8081/CARIM_RR_2008_02.pdf  
14 - Amnesty International Report 2016/2017 on the situation of human rights in the world,First 

published in2017 by Amnesty International Ltd.P.65 
ريب املهاجرين، مجلة الفكر،كلية - 15 ي مجال مكافحة  ي  بن مشري عبد الحليم، جهود الجزائر لتحقيق التعاون الدو

  117ص ) 121- 101(الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الثاني عشر ،ص ص 
16   "Frontex " ي الاتحاد ٔالاوروبي ي ي الحدود الخارجية للدول ٔالاعضاء  ") الوكالة ٔالاوروبية إلدارة التعاون العملياتي 
ي مسؤولة عن تنسيق أنشطة . الدولية للدول أعضاء الاتحاد الحدود تختص بمراقبة لالتحاد ٔالاوروپي تابعة وكالة ي و

ن حرس الحدود قوات ر ٔالاعضاء حدود الاتحاد ٔالاوروبي الوطنية لضمان تأم  .پولندا ،وارسومقرها الرئيس في. مع الدول غ
ر الشرعية والدور الرئيس لفرونتكس هو حماية الحدود الخارجية لالتحاد ٔالاوروبي من ريب البشر الهجرة غ وكذلك تسلل  و

ى أوروبا   .العناصر ٕالارهابية املحتملة إ
ي الاتحاد ٔالاوروبي ي مساعدة فرونتكسة مهم ى تطبيق قواعد الاتحاد ٔالاوروبي حول  الدول ٔالاعضاء  ى  ع السيطرة ع

ي مجال إدارة الحدود الخارجية الحدود ن الدول ٔالاعضاء  وبينما تظل واجب كل . الخارجية ولتنسيق التعاون العملياتي ب
ا بنفس املستوى  دولة عضو أن تسيطر  ا ن أن كل الدول ٔالاعضاء تقوم بواج ى حدودها، فإن الوكالة مخولة بوظيفة تأم ع

ي من الكفاءة  .فاملهام الرئيسية للوكالة، حسب تنظيمات املجلس ٔالاوروبي. العا
17 - Hocine Labdelaoui,Op.Cit.P.8 
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ريب ٔالاشخاص: هيئة ٔالامم املتحدة ي مكافحة ظاهرة    *أي إسهامات 
  

ي عبد الحميد  )1( شنتو
جامعة ، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، ''ب'' ساعدم ةأستاذ )1(

 .الجزائر ،  1باتنة
  :امللخص

ريب  ر ظاهرة  ر تعت ٔالاشخاص ظاهرة إجرامية شاملة كاملة ٔالاركان، بحيث أصبحت تعت
ى الاستقرار القومي،  رة ع ي، ملا لها من انعكاسات خط احدى التحديات ال تواجه املجتمع الدو

ي ، الاقتصادي و الاجتما   .السياس
ا ي ضرورة التعاون لوضع الوسائل وٓالاليات من أجل مواجه سواء  لذا أدرك املجتمع الدو

ي أو الاقليم من خالل الاتفاقات الدولية وكذا من خالل مختلف ٔالاجهزة  ى املستوى الدو ع
ا املكلفة بالتصدي لهذه الظاهرة،  .كهيئة ٔالامم املتحدة من خالل أجهز

 :الكلمات املفتاحية
ي   .ريب ٔالاشخاص، وسائل قانونية، التعاون الدو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  31/07/2018، تاريخ نشر املقال 06/05/2018، تاريخ مراجعة املقال 01/04/2018تاريخ إرسال املقال  *
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Nations Unies: quelles contributions à la lutte contre la traite des êtres humains  

 
Résumé: 

Le trafic de personnes est un phénomène criminel de caractère international.      
Il est considéré comme l'un des défis auxquels la communauté internationale est 
confrontée en raison de ses graves conséquences sur la stabilité politique, 
économique et sociale des pays. La communauté internationale a donc reconnu la 
nécessité de coopérer pour mettre au point des moyens et des mécanismes permettant 
de lutter contre ce phénomène, au niveau international ou au niveau régional, par des 
accords d’organismes  tels que les Nations Unies.  
Mots clés: 
Trafic de personnes, moyens juridiques, coopération internationale. 
 

United Nations: what contributions to fighting against human trafficking 
Abstract: 

Trafficking in persons is a criminal phenomenon of international character. it is 
considered one of the challenges facing the international community because of its 
serious consequences for the political, economic and social stability of countries. The 
international community has therefore recognized the need to cooperate in 
developing means and mechanisms to combat this phenomenon, whether at the 
international level or at the regional level, through agency agreements such as the 
United Nations. 
Keywords: 
Smuggling of persons, legal means, international cooperation. 
 

  مقدمـــة
رًا  ديدًا كب رة ال ُتشكل  ريب ٔالاشخاص إحدى ظواهر ٕالاجرام الخط أصبحت ظاهرة  

ن واستقرار العالقات الدولية،  وُتَعد هذه املمارسة شكاًل من أشكال الجريمة لألمن والسلم الدولي
رة، وال يتم  املنظمة عابرة الحدود ال اتسع نطاقها بشكل ملحوظ خالل السنوات ٔالاخ

ي بمق م أواستغاللهم  ر الحدود الدولية بغرض الاتجار  ن من البشر ع تضاها سنويًا نقل مالي
ريب وتباين الصور ؤالاشكال ال تنتهجها الخ، ...العمليات الارهابية بفعل تطور وسائل ال

  .وال غالبًا ما تكون متعددة الجنسياتعصابات الاجرام 
ى مفهو   ريب ٔالافراد ع م أساس هو استغالل حاجة أو ضعف فئات معينة وتقوم فكرة 

ريب  اء عملية  م من طرف عصابات الهجرة ال ينته دورها ٕالاجرامى بان ري من ٔالافراد ل
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ى  ٔالافراد من دولة ألخرى، ر املسائل إثارة للجدل ضمن التحليالت الحديثة ع بل أصبحت أك
ي املعاصر   .الصعيد القانوني والسياس الدو

ن         وبا ى ٔالامن والسلم الدولي عتبار منظمة ٔالامم املتحدة هيئة مختصة بالحفاظ ع
ي الصميم هذه ٔالاهداف السامية ريب ٔالاشخاص يضرب    .وحماية حقوق ٕالانسان، ف

ا من هذا املنطلق وإدراكاً  بوصفها سلوك وممارسة إجرامية بضرورة مكافحة الظاهرة  م
ى مع القيم ٕالانسانية ا عن طريق جهاز الجمعية العامة لألمم املتحدة لوضع إطار  ،تتنا محاولة م

ا ريب ٔالاشخاص واتخاذ ٕالاجراءات الكفيلة للتصدي لها ومعاقبة مرتكب ي ملنع    .للتعاون الدو
ي مجال مكافحة انطالقًا من كل هذا نتساءل  ا  عن دور هيئة ٔالامم املتحدة وإسهاما

ريب ٔالاشخاص؟   ظاهرة 
ى وإن  ي سبيل مكافحة الظاهرة سواء ع رة  ي قد بذل جهودًا معت كان املجتمع الدو

ا جهود هيئة ٔالامم املتحدة، فيما تظهر هذه  ، وخصوصًا م ي أو ٕالاقليم أو الوط املستوى الدو
  ٕالاسهامات؟

ا ظاهرة  ا من خالل تحليل ٕالاشكالية، إذ عالجنا ف كل هذه التساؤالت حاولنا ٕالاجابة ع
ي ظل هيئة ٔالامم  ن بذلك الاهتمام بمكافحة هذه الظاهرة  ريب ٔالاشخاص ُموِضح

رز)أوال(املتحدة ي الجمعية  ، بعد ذلك ن املقاربة القانونية الالئحية ملنظمة ٔالامم املتحدة واملمثلة 
ا    ). ثانيا(العامة من خالل تعرضنا لبعض القرارات الصادرة ع

  
ي ظل هيئة ٔالامم املتحدةريب ٔالإالاهتمام بظاهرة / أوال    شخاص 

ريب  ي وخصوصًا هيئة الامم املتحدة لإلهتمام ب إّن ٔالامر الذي أدى باملجتمع الدو
ا ظاهرة ال تعرف الحدود السياسية  ٔالاشخاص ال تعد صورة من صور الجريمة املنظمة، كو

ريب ٔالا ي شكل منظم، بعدما كان  ا أصبحت تتحرك  ي شكل فرديللدول، أل ،  )1(شخاص يتم 
ن ٔالاشخاص من  ي تمك ريب  فضاًل عن  انتشارها الواسع بسبب الدور الذي تؤديه شبكات ال
ي مختلف شبكات الدعارة والتسول،  عبور حدود دولة أخرى مقابل أموال باهضة أو استغاللهم 

ي العمليات إإلرهابية، وذلك من خالل الخروج من الشرعية وتحدي  التشريعات السارية وكذا 
  .املفعول وعدم الامتثال ألحكامها
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يئة ٔالامم املتحدة  كأول هيئة دولية مهتمة بمحاربة الجريمة فكل هذه الاعتبارات، أدت 
ن، وذلك منذ املنظمة بكل أشكالها، باعتبارها من الظواهر ٕالاجرامية املهّددة  لألمن والسلم الدولي

ي مؤتمرها الخامس ملكافحة الجريمة  ن املنعقد بجنيف  ، )2(1975 2/9و1ومعاملة املجرم
ى توثيق التعاون  ي ملواجهة الظاهرة والعمل ع وأصدرت وثائق دولية تضمنت إطار قانوني اتفا
ن ٔالاجهزة ال اهتمت بالجريمة املنظمة منذ السبعينيات  ا، ومن ب ي لصد نفوذها ومكافح الدو

، فضاًل )3(هذا بمشاركة أطراف جديدة لوضع آليات املكافحة، و )1(الجمعية العامة لألمم املتحدة
ريب  ي مجال منع  ي  عن تكريس وسائل قانونية عاملية أخرى لتعزيز التعاون الدو

  .)2(ٔالاشخاص
 

 ريب ٔالاشخاصاعتماد الجمعية العامة لألمم املتحدة كجهاز متخصص ملكافحة  -1
ر الوطنية للتوقيع والتصديق  اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة اعتمدت املنظمة ع

ي الدورة الخامسة والخمسون  25والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
ر  15ي  ريب املهاجرين عن طريق البحر 2000نوفم روتوكول حول مكافحة  ، وال أرفقت بال

ر والجو املكمل التفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة  ر الوطنية وال   .الجريمة املنظمة ع
ا الجزائر ال صادقت  وقد اتخذت الدول ٔالاعضاء خطوات لتعزيز نظمها القانونية، وم

رمو  ى اتفاقية بال ي  55-  02بموجب املرسوم الرئاس رقم بتحفظ ع ، )4(2002فيفري  05املؤرخ 
ريب املهاجرين بتحفظ بموج روتوكول الثالث حول مكافحة  ب املرسوم الرئاس رقم وكذا ال

ي  418- 03 ر  9املؤرخ  ا القانون رقم )5( 2003نوفم ن أخرى م املتعلق  11-8،كما تم صدور قوان
ا ا وتنقلهم ف م  ى الجزائر وإقام ، ثم أعقبت ذلك بتعديل ٔالامر رقم )6(بشروط دخول ٔالاجانب إ

الذي تضمن أيضا عّدة  ،)7( 01-09املتضمن قانون العقوبات بموجب القانون رقم  155- 66
ي املادة  ريب ٔالاشخاص  وما بعدها، وهذا مطابقة ألحكام  30مكرر  303أحكام خاصة بجريمة 

ا رتوكول امللحق  رمو وال   . اتفاقية بال
  

رم(اتفاقية ٔالامم املتحدة   - أ ريب ٔالاشخاص) و بال   كأداة ملكافحة 
راتيجية مكافحة  ى وضع إس شاملة لظاهرة عاملية من خالل تعزيز التعاون دف الاتفاقية إ

امات  ا بمزيد من الفعالية، وتلزم الدول ٔالاطراف بأن تنفذ الال ملنع الجريمة املنظمة ومكافح
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ي الشؤون  ي السيادة وعدم التدخل  ى نحو يتفق مع مبدأي املساواة  ي الاتفاقية ع الواردة 
ا ،وقد تضمنت  الاتفاقية )8(الداخلية للدول  ر م   :  عدة تداب

ا لتجريم ٔالافعال  - ر السيما التشريعية م إلزام الدول ٔالاطراف باتخاذ كل التداب
ي الاتفاقية  املرتبطة باألنشطة ٕالاجرامية للجماعة ٕالاجرامية املنظمة بش الصور الواردة 

ي هذه    .املسائلكمكافحة غسل ٔالاموال، الفساد وتحديد مسؤوليات ٔالاشخاص الاعتبارية 
ر العدالةكل أشكال تجريم  -  .املشاركة مع الشبكات ٕالاجرامية والفساد وعرقلة س

ن ونقل  - ي قصد اتخاذ إجراءات املصادرة وتسليم املجرم التعاون القضائي الدو
ي مجال التحقيقات واملالحقات القضائية والتعاون  م واملساعدة املتبادلة  ٔالاشخاص املحكوم عل

القانون وجمع وتبادل املعلومات واملساعدة التقنية، فضال عن حماية الشهود ي مجال إنفاذ 
ركة للدول  ى املصلحة املش م، حفاظا ع  .ومساعدة الضحايا وحماي

ي الاتفاقية من أجل  - ر آليات تنفيذ الاتفاقية من خالل إنشاء مؤتمر لألطراف  توف
ى مكافحة كل  ن وتطوير إمكانيات الدول ٔالاعضاء ع  .صور الجريمة املنظمةتحس

  
ر و البحر و الجو  - ب ريب ٔالاشخاص عن طريق ال   برتوكول مكافحة 

ر والبحر والجو بموجب  ريب ٔالاشخاص عن طريق ال ى برتوكول مكافحة  تم التوقيع ع
ي  55ي الدورة  50/25قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  ، الذي 15/11/2000املؤرخ 

ى التعاون  ي مجال الهجرة الدولية والتنمية من أجل دراسة ومعالجة ٔالاسباب دف إ ي  الدو
رتوكول  الجذرية للهجرة وخاصة ما يتصل بالفقر، و وضع حلول عملية ومستدامة، ويركز هذا ال
ى حسن معاملة املهاجرين وصون حقوقهم ومحاربة أنشطة العصابات الاجرامية  أساسًا ع

ريب املها ي مجال    : جرين بكل الوسائل املالئمة، وقد تضمن عّدة مبادئ أهمهااملنظمة 
 . )9(ريب املهاجرين عن طريق البحر -    
ريب املهاجرين عن طريق البحر -   ر مكافحة   .)10(تداب
ا - ا وصالحي ر الحدودية واملتعلقة بأمن ومراقبة الوثائق، شرعي  .)11(التداب
 .)12(التدريب و التعاون التق -

ر حماية ومساعدة املهاجرين روتوكول بضرورة اتخاذ تداب ر أو ال ي ٔالاخ ، باعتبار )13(و
ي قانون  ر  ئ الذي يعت ى حد ما مركز الال املهاجر شخصًا مدنيًا يتم حمايته دوليا، فيشبه إ
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ي فالالجئون          ؤالاشخ عات املسلحة شخصًا مدنيًا يتم حمايته لصفته هذه، وبالتا اص ال
ي ٕالانساني   .)14(املهاجرين يتمتعون بحماية القانون الدو

ي هذه  م، و كما أن البحار هو ٕالاقليم املفّضل لدى عصابات ٕالاجرام ملمارسة نشاطا
ر شبكات  الحاالت ال يمكن وصف املهاجرين إال ضحايا عصابات منظمة مقابل مبالغ مالية ع

ريب العاملية، دون تقديم ضمانات أمنية ريب ال   . )15( وصحية خالل عملية ال
ى درجة خطورته       ريب ٔالاشخاص بالنظر إ إّن وضع بروتوكول خاص بمكافحة 

ا من قبل الجماعات ٕالاجرامية  وانتشاره الواسع، باعتباره إحدى ٔالانشطة املَُفضلة لالستثمار ف
ر تقارير املنظمات الدولية أن  ي  ُتَعدريب ٔالاشخاص املنظمة،إذ تش ر مشروعة  ر تجارة غ أك

ن الدوالرات سنوياً  در عوائد هذا النشاط ٕالاجرامي بمالي   .العالم، ُتقَّ
ي  روتوكول قد ساهم   ي ال ريب ٔالاشخاص  ى وضع تعريف ل ي إ إّن توصل املجتمع الدو

ى ٕالاجراءات الفعالة ملكافحته، وتعزيز التعاو  ،تحديد معالم هذه الظاهرة رك ع ي وكذا ال ن 
ا  مجال الهجرة عن طريق وضع سياسة دولية متناسقة مع التشريعات الداخلية للدول للحد م

دة لكيان الدولة وكرامة الفرد   .باعتبارها من ٔالاساليب ٕالاجرامية املُهّدِ
  

ي ملحاربة -2  ريب ٔالاشخاص تكريس وسائل قانونية أخرى لتعزيز التعاون الدو
حة لهيئة ٔالا  ّلِ

ى إّن الرغبة املُ ي بغرض القضاء ع مم املتحدة قصد تعزيز التعاون الدو
ى استحداث عّدة وسائل، هدفها  ريب ٔالاشخاص خصوصًا، أدت إ ايدة لظاهرة  ٔالاخطار امل

ي ا وخطط عملها ضمن إطار زماني، وتتمثل أساسًا فيما ي راتيجيا   : تفعيل اس
 

ريب ٔالاشخاص مجموعة أدوات ٔالامم  - أ  املتحدة ملكافحة 
ريب ٔالاشخاص وال تطرقت  لقد صدرت عن ٔالامم املتحدة مجموعة من ٓالاليات ملحاربة 
ى تنفيذ  دف مساعدة الدول ع ذه الجريمة،  ى عّدة مبادئ لها صلة مباشرة  من خاللها إ
ي شكل  ر و البحر و الجو، كما جاءت هذه ٔالادوات  ريب املهاجرين عن طريق ال برتوكول 

ات للدول ٔالا    . )16 (.عضاءتوج
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ر الوطنية ٔالادلة التشريعية لتنفيذ  -ب اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع
ا روتوكوالت امللحقة   )17(.وال

إّن الهدف من وضع هذه ٔالادلة هو حث الدول التخاذ خطوات لتعزيز نظمها القانونية من 
رمو  ى اتفاقية بال ا، فضاًل عن تقديم املساعدة التقنية خالل التصديق ع رتوكوالت امللحقة  وال

ر  ى اتخاذ ما هو ممكن من تداب رة ع ي للدول ٔالاطراف، من خالل حث هذه ٔالاخ ي املجال التشري
ى  ر الرامية إ رويج وتدعيم التداب ى رأسها ال وإجراءات قصد تحقيق أغراض هذه الاتفاقية وع

  .شارمنع هذه الظاهرة من الانت
  

ريب ٔالاشخاص  -  ج ي ملكافحة   )18(إقرار قانون نموذ
ريب ٔالاشخاص أهمية بالغة، تظهر من خالل مساعدة  ي ملكافحة  يكتس القانون النموذ
ى تعزيز و تنسيق الجهود املبذولة من قبل  رمي إ ريب، ف دول ٔالاطراف التصدي لنشاط شبكات ال

ى الاتفاقية  م تسهيالت دول ٔالاعضاء لالنضمام ا ا وتنفيذ أغراضها، كما ُيقّدِ رتوكول امللحق  وال
ن والتشريعات الالزمة لردع شبكات  ي من خالل تحديث القوان ي املجال التشري ومساعدة 

ر الحدود ريب ع   .ال
  

ريب ٔالاشخاص واملالحقات القضائية   - ت ي  ى التحقيق  دليل التدريب ٔالاساس ع
 )19(ملرتكبيه

رامج التدريبية ال تضعها معاهد التدريب  ل لل ن وُمَكّمِ ُيَعد هذا الدليل بمثابة برنامج ُمَحِسّ
ريب ٔالاشخاص من خالل املساعدة ال  ي منع  الوطنية للدول، فهو وسيلة فّعالة للمساهمة 

ي مجال تدريب موظفي وممارس العدالة الجنائية   . تقدم 
تحدة حوارًا رفيع املستوى حول شؤون الهجرة والتنمية فضاًل عن عقد هيئة ٔالامم امل

ر  ي سبتم ، ملناقشة ٔالابعاد املتعددة للهجرة الدولية والتنمية قصد 2006بمدينة نيويورك 
ا وآثارها ى الوسائل املالئمة لتقليل من سلبيا   .تحديد و التعرف ع

املفوضــــية الســــامية لألمــــم  أخــــرى لألمــــم املتحــــدة ذات الصــــلة أهمهــــا دوليــــة أجهــــزة توجــــد كمــــا
ن ، UNODC، مكتـــب ٔالامـــم املتحـــدة ملكافحـــة الجريمـــة واملخـــدراتUNHCRاملتحـــدة لشـــؤون الالجئـــ
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ومنظمــــــة ٔالامــــــم املتحــــــدة للطفولــــــة  ILO،  منظمــــــة العمــــــل الدوليــــــة  IOMمنظمــــــة الهجــــــرة الدوليــــــة
UNICEF.            

                                                                              
ريب / ثانيا ي مكافحة   ٔالاشخاصالتطبيقات العملية للجمعية العامة لألمم املتحدة 

ن اهتمامات الجمعية العامة  ريب ٔالاشخاص من ب لقد أصبح موضوع الجريمة املنظمة و
ر أنه بالرغم من ٔالاهمية )1(ال حاولت التصدي له من خالل إصدارها العديد من القرارات ، غ

االعملية لهذه الجهود، إاّل أّن  ى تفعيل) الجمعية العامة(جهود ٔالامم املتحدة وقرارا  تحتاج  إ
ريب ٔالاشخاص بكل فعالية ونجاعة   ).2(ملكافحة 

  
ي مجال -1 ريب ٔالاشخاص نماذج لقرارات الجمعية العامة   مكافحة 

ن أهم القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم املتحدة فيما يخص محاربة  من ب
ريب ٔالاشخاص أهمها   : ظاهرة 

ت )20(املعتمد من قبل الجمعية العامة  12/12/1997ي  132/ 52القرار رقم  ، والذي ن
ى الهجرات الجماعية للسكان نتيجة عوامل متعددة سياسية، أمنية، ا قتصادية، من خالله إ

 .الخ...إعالمية واجتماعية
ي  52/97كما خصص القرار رقم  ، جزء منه )21(12/12/1997الصادر عن الجمعية العامة 

ي البلدان النامية اللواتي يهجرن لكسب العيش نتيجة الفقر والبطالة   . ألوضاع النساء 
ر الجمعية العامة بموجب القرار  ي  55/92رقم ُتّقِ ، للدول )22(2001فيفري  26املؤرخ 

ي  ي مختلف املجاالت  مه املهاجرون بصفة عامة  ٔالاعضاء بالدور الايجابي الذي يمكن أن ُيقّدِ
ي البلد املضيف   .حالة ما تم قبولهم  واندماجهم 

رت بموجب القرار رقم  ي  132/62وقد ع ، عن قلقها الشديد إزاء )23(01/2008/ 31الصادر 
حاالت الاستغالل وإساءة املعاملة ضد النساء والفتيات املهاجرات بغض النظر عن وضعهن تزايد 

ي إطار الاقتصاد املوازي  ر الرسم(القانوني وكذا عملهن  ى ضرورة )غ ، كما شّدد القرار ع
ن، والاضطالع بالدور الذي تؤديه ٔالامم  ن  وملحن التصدي ملشكلة العنف والتخفيف من معانا

ي، وحثت الدول فردى بالتعاون مع الدول املتح ي تعزيز التعاون الدو ا املتخصصة  دة ووكاال
ر  ي ذلك املنظمات غ ي املدني بما  ٔالاخرى وكذلك املنظمات الدولية ٔالاخرى واملجتمع الدو
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ى ٔالاسباب الكامنة وراء تنامي  ي ع تم بالقضاء التدري ى أن  الحكومية والقطاع الخاص ع
ر التمويل ظاهرة  ريب ٔالاشخاص، وكذا التصدي للعنف املوجه ضد العامالت املهاجرات،وتوف

ى  وض بحقوق ٕالانسان وباملقابل حث الدول ٔالاصلية وبلدان املقصد أيضا ع لهذا الغرض وال
ر قمعية   . ملعاقبة مرتك العنف ضد العامالت املهاجرات) عقوبات جزائية وجنائية(وضع تداب
، عن )24(19/9/2008ي  14/9معية العامة لألمم املتحدة بموجب القرار رقم وقد أبدت الج

قلقها الشديد إزاء تزايد املهاجرين خاصة فئة النساء ؤالاطفال الذين يحاولون عبور الحدود 
ي وضعية  الدولية دون امتالكهم للوثائق القانونية املتعلقة بالسفر، ٔالامر الذي يجعلهم 

رام حقوق ٕالانسان )الخ..والتمي وكره ٔالاجانب العنف والعنصرية(هشة ي حث الدول باح ، وبالتا
ى لهؤالء املهاجرين،  ي وٕالاقليم واسع مع التأكيد أيضا ع راتيجية التعاون الدو تكريس إس

ا  رات والدراسات، من أجل وضع خطة عمل من شأ ي مجال تبادل املعلومات والخ النطاق 
ايد املقلق  لتدفقات الهجرة ولزحف مجرمي الحدود، دون املساس بسيادة الدول الحد من ال

ي سياق أم مقلق،ألن هذه الظاهرة أخذت بعد  ي إطار إفرازات العوملة الاقتصادية و خاصة 
  .عالم

ر هذا القرار قرارًا نظريًا ُيؤِكد فيه اختصاصات مجلس حقوق ٕالانسان من خالل ما  كما يعت
ي  رام حقوق الانسان والحريات ٕالاعالن اتم إقراره  لعالم لحقوق ٕالانسان بخصوص ضرورة اح

 . ٔالاساسية لجميع املهاجرين بدون استثناء
ي  4/11كما أوصت بموجب القرار رقم  الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة 

ا، السيما مسألة )25(12/06/2009 ، مجلس حقوق ٕالانسان بالحاالت ال تتطلب الاهتمام 
ى  ن لدى مراكز الاحتجاز، من خالل التشديد ع ن للوثائق القانونية املوَدع ر الحامل املهاجرين غ
ر الدولية الفعالة ملعالجة مشكلة الاحتجاز الاداري للمهاجرين  أهمية اتخاذ ٕالاجراءات والتداب

ى التعسف، وطول مد ن، الذين قد يتعرضون أثناء الاحتجاز إ ر الشرعي ة الاحتجاز واملهاجرين غ
ى عقوبات ومعاملة لإلنسانية    . أي قد يتعرضون إ

املتعلق بحماية  ،)26( 2014/ 18/12ي  69/167وأكدت الجمعية العامة بموجب القرار رقم 
رًا، كما أعربت عن قلقها  م والجرائم املرتكبة ضدهم تمثل تحديًا خط ري ى أن  املهاجرين، ع

م من من تزايد أنشطة الكيانات ٕالاجرا ر الحدود الوطنية، وإفالت املتجرين وشركا مية املنظمة ع
ي وقيام  ى املستوى الدو ا بشكل منسق وشامل ومتوازن ع العقاب، مما يتطلب تقييمها ومعالج
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ن البلدان ٔالاصلية، وبلدان العبور وبلدان املقصد من أجل القضاء  ي متعدد ٔالاطراف ب تعاون فع
ا، فضاًل عن مطابقة  ر القانونية مع أحكام عل التشريعات الوطنية املتعلقة بمنع الهجرة غ

ي لحقوق ٕالانسان   .القانون الدو
ن ذات الصلة بتنظيم حمالت إعالمية ترمي  ن مختلف الفاعل وشددت بضرورة التعاون ب

ى التعريف بالفرص والقيود واملخاطر املحيطة بالهجرة   . إ
ي املعت 69/229كما يتمحور القرار رقم  ، )27( 2014/ 12/19مد من طرف الجمعية العامة 

ي  ي التصدي لها  ا ظاهرة شاملة لعدة قطاعات، ينب ا بالتنمية بأ حول الهجرة الدولية وعالق
ر القانونية وأنشطة  ي وشامل للتحديات ال تطرحها الهجرة غ ى نحو ك ي ع إطار التعاون الدو

وحماية املهاجرين من مختلف الاعتداءات لضمان هجرة آمنة الكيانات ٕالاجرامية العابرة للحدود 
رام حقوق ٕالانسان ي ظل اح   .ومنظمة 

امها مرة أخرى بموجب القرار رقم  ، بمنع  ومكافحة )28(23/1/2017ي  71/237وأكدت ال
ريب املهاجرين وأنشطة الكيانات ٕالاجرامية املنظمة الوطنية والعابرة للحدود بكل الوسائل 

ام الدول ٔالاعضاء بحماية سالمة املهاجرين من كل أشكال امل الئمة لذلك، فضاًل عن ال
  . الاستغالل وصون حقوقهم بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة

رًا اتخذت القرار رقم  ، الذي يتمحور حول طرائق )29(2017/  6/4ي  71/280وأخ
ن أجل الهجرة ٓالامنة واملنظمة والنظامية، املفاوضات الحكومية الدولية بشأن الاتفاق العالم م

ي ى النحو التا ى اعتماد الاتفاق العالم ع رية املؤدية إ   : حيث تقرر تنظيم العملية التحض
ى  - ي فيينا إ ي مكتب ٔالامم املتحدة  ى خاصة باملشاورات، حيث سيتم التطرق  املرحلة ٔالاو

ريب املهاجرين والاتجار باألشخاص ؤالا أمس ي ذلك تحديد لة  شكال املعاصرة للرق، بما 
ى املهاجرين وضحايا الاتجار  .وسائل الحماية املناسبة وتقديم املساعدة إ

 .املرحلة الثانية خاصة بالتقييم  -  
 .أما املرحلة الثالثة تتعلق باملفاوضات الحكومية الدولية  -
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ي مجال مكافحة ضرورة تفعيل جهود ٔالامم املتحد  -2   ريب ٔالاشخاصة 
ي  ي الجمعية العامة  ال يمكن ألحد إنكار الجهود املبذولة من قبل ٔالامم املتحدة املمثلة 
ى ذلك من خالل وضع وسائل قانونية وآليات التصدي  ريب ٔالاشخاص، ويتج محاربة مشكلة 

ام الدّول باتفاقية ٔالامم املتحدة ر ا لها من خالل ال لوطنية ملكافحة الجريمة املنظمة ع
روتوكول الخاص بمكافحة  ر و البحر والجووال   . ريب ٔالاشخاص عن طريق ال

ر كافية وأن دورها محدودا، كون منظمة ٔالامم املتحدة  ي تقديري غ ر أّن هذه الجهود  غ
ي تزايد مطرد ي    .أصبحت عاجزة عن إيجاد حلول مناسبة للحد من الظاهرة ال 

ا املتخصصة وفروعها املختلفة، كما أن املساعدات ال تمنح  ها ٔالامم املتحدة ووكاال
رة واملصدرة للمهاجرين، لذا البد من تعزيز هذه  ي الدول الفق ر كافية لدعم التنمية  أصبحت غ
ن  املساعدات عن طريق إشراك منظمات أخرى كاملجتمع املدني، القطاع الخاص والشركاء الفاعل

ى الفقر إليجاد مصادر التمويل أخرى ملكا ي القضاء ع فحة الظاهرة، وذلك من خالل املساهمة 
ر دعم التنمية عاتوخلق فرص عمل  املستدامة، ع  وفتح مسارات للهجرة الشرعية وتسوية ال

  .ال تمثل حلواًل حتمية ملعالجة هذه الظاهرة وضمان حماية حقوق املهاجرين
ي  ى تقييم دور الجمعية العامة  ا أما إذا سعينا إ مجال مكافحة الظاهرة من خالل قرارا

ريب ٔالاشخاص، حماية  ن محاربة  راوح ماب ذا الشأن، فنجد فحوى هذه القرارات ت الصادرة 
  .املهاجرين والتنمية وكذا حول الهجرة الدولية

ى  ى سبيل املثال ع ا ع ا تطبيقية حيث تؤكد ف ر م فكل هذه القرارات نظرية أك
رام حقوق ٕالانسان والحريات ٔالاساسية لكل اختصاصات مجلس حق ي اح وق ٕالانسان واملتمثلة 

 .املهاجرين
ريب ٔالاشخاص ظاهرة عاملية وشاملة لعّدة قطاعات، فال يمكن للدولة  ومادام ظاهرة 
ي مجال  بمفردها أن تعالجها، وإّنما يتطلب ذلك نهجًا وحلواًل عملية عاملية، فضاًل عن التكامل 

ن الاعتبار لألبعاد الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية مع تحقيق التنمي ة املستدامة، مع ٔالاخذ بع
رام حقوق ٕالانسان   .اح
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 خــــــاتـــــمة 
ريب ٔالاشخاص له أسبابه و دوافعه الذي  يتضح من خالل هذه الدراسة، أن موضوع 
ر الوطنية ال تج أرباحًا  ي ازدياد مطرد، بسبب ازدياد أنشطة التنظيمات ٕالاجرامية ع تجعله 
رة ولإلنسانية ال  ي ودون مراعاة للظروف الخط ى الصعيد الدو ريب ٔالاشخاص ع رة من  كب

ا ر  يمرون  ن الوطنية واملعاي اك صارخ للقوان ي ان املهاجرين من جهة، ومن جهة أخرى 
  . الدولية

ر من ضرورة وذات  ي مجال محاربة هذه املشكلة أك ي  لذلك فنعتقد بأّن التعاون الدو
ي الوقت  دد أمن واستقرار الدول الجاذبة للمهاجرين، و أهمية بالغة بالنسبة للدول، باعتبارها 

ريب، كما البد من إيجاد آليات أخرى  ذاته ّدد حياة املهاجرين باعتبارهم ضحايا عصابات ال
ريب ٔالاشخاص وعدم منحهم  ن من متابعة مرتك  وقواعد قانونية ذات صبغة إلزامية ُتمّكِ

 .الفرصة لإلفالت من العقاب
 

 :الهوامش
                                                                      

م، جامعة نايف العربية عبد هللا سعود السراني، - 1 ريب البشر و الاتجار  ر املشروعة وجريمة  ن الهجرة غ العالقة ب
 .114، ص 2010للعلوم ٔالامنية، الرياض، 

ر الوطنية، أهمها - 2 ي هذا املجال عدة مؤتمرات دولية ملحاربة الجريمة املنظمة ع مؤتمر ميالنو  عقدت هيئة ٔالامم املتحدة 
را  1990، مؤتمر هافانا عام 1985عام  يتعلق بنشاطات جماعات الجريمة املنظمة                    والجماعات ٕالارهابية وأخ

ي عام  رمو لسنة  1994مؤتمر نابو ، تم  من خالله تم التمهيد إلعداد اتفاقية بال للتفصيل  - 2000وهو ذات طابع سياس
ر  .153و 152، ص 2008ريزات، الجريمة املنظمة، دراسة تحليلية، دار الثقافة للنشر  والتوزيع، عمان، جهاد محمد ال: أك

3- NATIONS UNIES, Office contre la drogue et le crime, «  Guides législatifs pour l’application de  
la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles s’y 
rapportant », publications des nations unies, New York, 2005.p 12. 

راتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة  -4  15الوطنية، املعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ  ع
ر  ي  55- 02فظ بموجب املرسوم الرئاس رقم ، صادقت عليه الجزائر بتح2000نوفم ، ج ر عدد 2002فيفري  05املؤرخ 

  .        2002فيفري  10، صادر بتاريخ 09
ل ال -5 ر و البحر و الجو، املُكّمِ ريب املهاجرين عن طريق ال  تفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمةبروتوكول مكافحة  

راملنظمة  ر  15 يومالعامة لألمم املتحدة  طرف الجمعيةالوطنية، املعتمد من  ع ، صادقت عليه الجزائر بتحفظ 2000نوفم
ي  418-03بموجب املرسوم الرئاس رقم  ر  9املؤرخ  ر  12، صادر بتاريخ 69، ج ر عدد 2003نوفم   . 2003نوفم

ي  11-08قانون رقم  - 6 ي الجزائر، ج،الخاص بدخول وخروج وإقامة وتنقل ٔالاجان2008جويلية  21مؤرخ  ، 32ر عدد .ب 
  .2008جويلية  22صادر بتاريخ 
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ي  01-09، يتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 155-66أمر رقم  - 7 ر .، ج2009فيفري  25مؤرخ 
  .2009مارس  08، صادر بتاريخ 15عدد 

راتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة من  5و  4املادتان  - 8   .الوطنية،املرجع السابق ع
ر و البحر و الجو، املرجع السابق 3املادة  - 9 ريب املهاجرين عن طريق ال   .من بروتوكول مكافحة 

  .من املرجع ذاته 8املادة  -10
  .من املرجع ذاته 13و  12، 11املواد  -11
  .من املرجع ذاته 14املادة  -12
  .من املرجع ذاته 16املادة  -13
ي فاصلة  -14 ن، إسهامات جزائرية حول القانون الدو ي حماية الالجئ عبد اللطيف، دور اللجنة الدولية للصليب ٔالاحمر 

ن، الجزائر ،  راء الجزائري   .205، ص 2008ٕالانساني، إعداد نخبة من الخ
ي ملكافحة  -15 رالجريمة املنظمة قرايش سامية، التعاون الدو ي القانون، الوطنية، مذكرة لنيل شهادة  ع ر  ماجست

ي وزو ، د:  تخصص   .54ن، ص .س.تحوالت الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، ت
ريب ٔالاشخاص،  -16 ر عن مجموعة آليات ٔالامم املتحدة ملكافحة  راجع صايش عبد املالك،    -بخصوص تفاصيل أك

ن، أطروحة لنيل درجة الدكتورا ريب املهاجرين السري ي العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم مكافحة  ه 
ي وزو،    .238، ص2014السياسية، جامعة مولود معمري، ت

راتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ٔالادلة التشريعية لتنفيذ  -17 ا، مكتب  ع روتوكوالت امللحقة  الوطنية وال
  . 2004مم املتحدة، نيويورك، ٔالامم املتحدة املع باملخدرات والجريمة، ٔالا 

ريب ٔالاشخاص، ٔالامم املتحدة، نيويورك،  -18 ي ملكافحة  مكتب ٔالامم املتحدة املع باملخدرات والجريمة، قانون نموذ
2010.  

ريب املهاجرين واملالحقة القضائية ملرتكبيه، مكتب ٔالامم املتحدة املع -19 ي  ى التحقيق   دليل التدريب ٔالاساس ع
  .2010باملخدرات والجريمة، فينا، ٔالامم املتحدة، نيويورك، 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمم املتحدة ، 12/12/1997 بتاريخ الجمعية العامة املعتمد من  52/132القرار رقم  -20
)A/RES/97/52.( 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمم املتحدة ، 12/12/1997بتاريخ الجمعية العامة املعتمد من  52/97القرار رقم  - 21
)A/RES/132/52.(  

ي  الجمعية العامة،املعتمد من قبل  55/92رقم القرار  -22 ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمم 2001فيفري  26املؤرخ 
  ).A/RES/92/55(املتحدة 

،الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمم 2008جانفي  31 املعتمد من طرف الجمعية العامة بتاريخ 132/62القرار رقم  -23
  ).A/RES/62/132(املتحدة 

ر  19املعتمد من طرف الجمعية العامة بتاريخ  14/09القرار رقم  -24 ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمم 2008سبتم
 ).A/HRC/9/L.14(املتحدة 

،الوثائق الرسمية 2009جوان  12املعتمد من طرف الجمعية العامة بتاريخ   4/11من القرار  رقم  5و  3،4الفقرات رقم  - 25
 ).A/HRC/11/L.4(للجمعية العامة لألمم املتحدة 
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ر  18املعتمد من طرف الجمعية العامة بتاريخ  69/167القرار رقم  -26 ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمم 2014ديسم
 ). A/RES/167/69(املتحدة 

ر  19املعتمد من طرف الجمعية العامة بتاريخ  69/229القرار رقم  -27 ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمم 2014ديسم
  ). A/RES/229/69(املتحدة 

،الوثائق 2017جانفي  23املعتمد من طرف الجمعية العامة بتاريخ   71237/من القرار رقم  28و  21الفقرتان رقم  -28
  ). /A/RES 1/2377(لعامة لألمم املتحدة الرسمية للجمعية ا

،الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمم 2017أفريل  06 املعتمد من طرف الجمعية العامة بتاريخ  71/280القرار  رقم  -29
 ).  /A/RES/280 17(املتحدة 
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ريب ٔالاشخاص: باألعضاء البشرية الاتجار   *دافع وراء 
 

 )1(دموش حكيمة 
ر البحث حول فعلية القاعدة   ،''أ'' ةمحاضر  ةأستاذ )1( عضو مخ

 06000،بجايةجامعة كلّية الحقوق والعلوم السياسية، القانونية، 
 .الجزائر ،بجاية

  
 :لخصامل

ر  جريمة الاتجار باألعضاء البشرية من الجرائم املستحدثة، تفشت خاصة بعد التطور  تعت
ي ي جريمة تعدت حدود الدولة الواحدة، فعصابات ٕالاجرام املنظم العابرة . العلم والتكنولو و

ن مصادر أموالهم زوا فرصة حاجة املر لزراعة ٔالاعضاء لتكون من ب  .للحدود الوطنية ان
ى ٔالاعضاء البشرية واملتاجرة حيث يقومون  ريب ٔالاشخاص والدافع وراء ذلك هو  الحصول ع ب

ر مشروعة ا بطريقة غ  .ف
  :الكلمات املفتاحية

ر الوطنيةالاتجار باألعضاء البشرية  ر الشرعية، الجريمة ع   .، الهجرة غ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  31/07/2018، تاريخ نشر املقال 06/05/2018، تاريخ مراجعة املقال 01/04/2018تاريخ إرسال املقال  *
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Trafficking in human organs: a reason for human trafficking 
Summary: 

The crime of trafficking or selling human organs is considered as a new form of 
transnational crimes. It has emerged as a result of scientific and technological 
development. Transnational organized criminal gangs took advantage of the need for 
transplantation to be among their sources of money. Where they smuggle people for 
human organs and trade them illegally. 
Keywords:  
human organ trafficking, illegal immigration, transnational crime. 
 

Le trafic d'organes humains : un motif de trafic de personne 
Résumé : 

Le trafic d’organes humains est considéré comme l’une des infractions récentes 
qui est apparue notamment suite au progrès scientifique et technologique. 

C’est une infraction dont les organisations criminelles transnationales exploitent, 
à cause de la pénurie en organes humains, pour en tirer profit, en utilisant 
l’immigration illégale dans le but d’obtenir des organes humains d’une manière 
illégale. 
Mots clés :  
trafic d’organes humains, l’immigration illégale, criminalité transnationales. 
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  مقدمة 
ر  باألعضاء البشرية من الجرائم املستحدثة، تفشت خاصة بعد التطور  الاتجار جريمة  تعت

ي ي جريمة تعدت حدود الدولة الواحدة، فعصابات ٕالاجرام املنظم العابرة . العلم والتكنولو و
ن زوا فرصة حاجة املر لزراعة ٔالاعضاء لتكون من ب   .مصادر أموالهم للحدود الوطنية ان

ذلك النشاط ٕالاجرامي الذي تقوم به عصابات ٕالاجرام " باألعضاء البشرية  االتجار ب يقصد
م  صٔالاشخااملنظم العابرة للحدود ؤالاوطان، من خالل استغالل  ن واملهجرين من بلدا املهرب

م  ا الاتجار ؤالاصلية ونزع أعضا ي أشخاص آخرين بنية املتاجرة ف دف زرعها    .(1)"ا 
ر شخصا حيا أو ميتا "  أيضا رع سواء كان هذا ٔالاخ ىنقل عضو من املت املستفيد، ليقوم  إ

وع   .(2)"مقام العضو التالف أو امل
م، بالتحايل أو "أيضا  قيام فرد أو جماعة إجرامية منظمة بتجميع ٔالاشخاص دون رضاء م

ى أرباح ٕالاك راه، حيث يتم نزع أعضاء هؤالء الضحايا وبيعها كبضاعة من أجل الحصول ع
  ".مالية

ريب املهاجرين، القيام ر  يقصد باملقابل ب ر الالزمة لعبور الحدود بطريقة غ بكل التداب
ي أو أية منفعة أخرى، سواء  مشروعة لشخص أو عدة أشخاص، يكون الهدف منه مقابل ما

ر مباشرة بطريقة مباشرة   .(3)أو غ
ن فغالبا ما تقوم  ن الجريمت نستخلص من التعاريف السالفة الذكر، أنه توجد عالقة ب
ى ٔالاعضاء البشرية  ريب ٔالاشخاص والدافع وراء ذلك هو  الحصول ع الجماعات ٕالاجرامية ب

ر مشروعة ا بطريقة غ   .واملتاجرة ف
صبحت من ألعدة أسباب، حيث لبشرية باألعضاء ا الاتجار ظاهرة وتف  يرجع انتشار 

ا ، نذكر م ى املستوى العالم ر أنواع التجارة ربحا ع   :أك
  :الفقر وسوء الظروف املعيشية -

 باألعضاء البشرية أحد نتائج الفقر، بسبب الظروف الاقتصادية الاتجار يعد ظهور جرائم 
، وقلة فرص العمل، وتدهور الةالبط، كغالء ٔالاسعار واملزرية الاجتماعية والسياسية املتدنيةو

ا العديد من الدول خاصة دول العالم الثالث،  الحالة املعيشية للفرد بصفة عامة، ال تعاني م
ن وهو ما يدفع ببعض ٔالا ىشخاص املحتاج ر فرصة مناسبة للحياة، أو  أعضاءهمبيع  إ بغية توف

ر - ٔالاشخاصيدفع بعض  ن بدون ضم ي املتاجرة  - الجشع الستغالل حاجة الناس للمال، 



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-02، العدد 02املجلد 
ريب ٔالاشخاص:  الاتجار  باألعضاء البشرية، دموش حكيمة  .204-190. ص ص ،دافع وراء 

 

193 

م وتحقيق أرباح طائلة ي الدول املتقدمة بالرغم من الظروف الاقتصادية ،ل(4)بأعضا كن ح 
ي ظروف يعالجيدة فهذا ال  ن أغنياء أو  ى أن كل املواطن ا ال تخل ع  معيشية جيدة، لهذا فإ

    .عضاء البشريةباأل  الاتجار من ظاهرة 
ن - رع رة عدد املر وقلة املت   :ك
ن كل   ى ٔالاعضاء البشرية، فقوائم طلبات الزرع مكتظة بعدد املر املسجل أي زيادة الطلب ع

ن  .واملجهزة للزرع وباملقابل قلة ٔالاعضاء املتوفرة سنة، وقد ال يكون بوسع بعض املر املسجل
ى حياته ورغبة قوائم ي ال را للزراعة الشرعية، سواء لخطورة حالته، أو خوفا منه ع الانتظار كث
اءمن  ىإذن يلجأ . املعاناة إ ىالبحث عن عضو لشرائه، هذا ما أدى  إ ظهور سوق سوداء  إ

ريب ٔالاعضاء البشرية، وبذلك أحد    .باألعضاء البشرية   لالتجار الرئيسية   ٔالاسبابل
ي تف هذه أن ٕالاشارةمع  ن، هناك أسباب أخرى ثانوية تساهم  ه باإلضافة لهاذين السبب

ا    :الظاهرة نذكر م
، ونسب النجاح املرتفعة بخصوص زراعة ٔالاعضاء الذي ا - ي املجال الط لتقدم العلم الهائل 

ي زراعة ٔالاعضاء ن    .شجع زيادة الراغب
ي الدرجة الثالثة ملكاسب الضخمة ال تتولد عن تجارة ٔالاعضاء ا - البشرية فهناك من صنفها 

  .         )5(بعد تجارة املخدرات ؤالاسلحة
ىهنا ظهرت الحاجة  عدة  إبرامالجهود الدولية ملكافحة هذه الجريمة، عن طريق  تضافر  إ

روتوكول املكمل  ر الوطنية وال اتفاقيات دولية كاتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع
باألشخاص وخاصة النساء ؤالاطفال، وكانت مصادقة  الاتجار لها املتعلق بمنع وقمع ومعاقبة 
ى هذه الاتفاقية وال ا ت )6(املكمل لها روتوكول الجزائر ع عديل قانون أول خطوة ترتبت عل

لهذه الجريمة، وهو القسم الخامس  خصص قسما كامال  أين.)7(2009العقوبات الجزائري لسنة 
ى 16مكرر  303من املادة " (باألعضاء الاتجار " تحت عنوان  1مكرر  خصص ، و )29مكرر  303 إ
مكرر  303من املادة " (ريب املهاجرين" تحت عنوان  2، وهو القسم الخامس مكرر آخرقسما 

ى 30   .)41مكرر  303 إ
ضمن  حيث أدرج ،اقانوني اإطار  - هذه العملياتل-  قبل هذا التعديل املشرع الجزائري  وضع

ا رقم  ا من قبل 05-85قانون حماية الصحة وترقي ن مراعا ، الشروط والضوابط ال يتع
ا هذا القانون،  )8(ٔالاطباء قبل إجراء هذه العمليات ي مختلف النصوص ال تضم لكن بالتمعن 
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هنا نتساءل عن  .نالحظ أن املشرع الجزائري لم يجرم هذه ٔالافعال ولم يحدد عقوبات رادعة لها
ايفية كال   ؟ املشرع هذه الجريمة ال عالج 

 
  باألعضاء البشرية الاتجار البنيان القانوني لجريمة  :أوال

ي ، فالبشرية باألعضاءالاتجار أركان جريمة نقصد بالبنيان القانوني  إذا كانت الجريمة 
ي نص من النصوص الجنائية سواء بمقت نص عام أو خاص،  فعل أو امتناع جرمه املشرع 
ي ويكون هذا الفعل أو  را وقائيا بسبب ما يحدثه من اضطراب اجتما وقرر له عقوبة أو تدب

، بما إذن فال يمكن أن نتصور قيام جريمة عن شخص أهال للمساءلة الجنائية الامتناع صادرا
ا جريمة  ياتو إال ب باألعضاء، الاتجار ف ا وال تتمثل فيما ي  :فر أركا

  
  البشرية باألعضاء  الاتجار لجريمة الركن املادي -أ

أين يأتي الفاعل  ء البشرية من الجرائم الايجابية،باألعضا الاتجار ن جريمة أإذ سلمنا ب
نشاطا ايجابيا مخالفا للقانون املنظم لهذه الجريمة، وبعد استقرائنا للنصوص القانونية املنظمة 

ي جريمة  باألعضاء البشرية  الاتجار لهذه الجريمة نستنتج  أهم الصور ال قد يتخذها السلوك 
يكعنصر من عناصر الركن املادي محدثا النتيجة املجرمة قانونا وال ى فيما ي  : تتج

  
   ٕالاجراميالسلوك  -1 

املعدل لقانون العقوبات  01-09 ي القانون  صور السلوك ٕالاجرامي حدد املشرع الجزائري 
ي ي ما ي  :وتتمثل 

  
  ٕالاخالل بمبدأ مجانية التصرف باألعضاء البشرية :1-1

ي ٔالافعال ال ى عضو أو  تتمثل  وهذا ،أو خاليا بمقابل أو منفعة أنسجةدف الحصول ع
ن  ي املادت حيث . من قانون العقوبات الجزائري  18مكرر  303و 16مكرر  303ما نص عليه املشرع 

ي املادة  ى عضو من  16مكرر  303حدد  مقابل  أعضائهعقوبة كل من يحصل من شخص ع
ا ى كل من تلك العقوبة  ونفس. منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيع تطبق ع

ى عضو من جسم شخص   .يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول ع
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ي املادة  ى عضو من  18مكرر  303أما   أعضائهفحدد عقوبة كل من يحصل من شخص ع
ا تطبق نفس تلك العقوبة  أيضاهنا . مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيع

ى كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسه ى عضو من جسم شخصع   .)9(يل الحصول ع
ن يمكن استنتاج بعض النقاط  ي نص املادت   :وبالتمعن 

  :قد يكون ف، الم يبي نالحظ أن املشرع،فة الجانيفيما يخص ص* 
  .املريض -
ن من هو بحاجة لعضو أو  سمسار - ا سواءيتوسط ب ن صاح مالكا لها أو  نسيج أو خاليا، وب

ا   .مستشفى تتواجد ف
ن أطراف العملية قصد التشجيع لها كأن يمتلك وسائل  ،وسيط -  ٕالاقناعيقوم بالوساطة ب

ن أو التسهيل  ي نفوس ٔالاشخاص املعني ر  ى التأث والخداع أو النصب أو النشر ، وما يساعده ع
 لعملية الاقتطاع أو تكون له املعدات الطبية أو وسائل النقل املجهزة ملثل هذه املعدات ما يضمن

ىصالحية العضو أو النسيج املقتطع  ن استعماله إ م ، ح إن كانت ولقيام املسؤولية هنا ال 
ر شريك وإنما فاعال أصليا، يعامل كمن  ،الوساطة مجانا أو بمقابل ى والوسيط ال يعت يحصل ع

  . )10(عضو من جسم إنسان بمقاب
ن صاحب ، تقديمها هو أساس التجريم، فيما يخص املقابل أو املنفعة*  ح ولو كان اتفاق ب

ري  املتعلق بالصحة  85/05من القانون  2فقرة  161وهذا ما أكدت عليه املادة . الجسد واملش
ي ى ما ي ا، ال تنص ع اع ٔالاعضاء أو ٔالانسجة البشرية وال  »:وترقي ال يجوز أن يكون ان
ا موضوع معاملة مالية  .»...زراع

  
  املوافقةٕالاخالل بمبدأ  :1-2

ي ى عضو و أو أنسجة أو خاليا بدون موافقة، حيث حدد املشرع  أفعال الحصول ع
ن  ي املادت ع عضوا،أو نسيجا أو 19مكرر  303و 17مكرر  303الجزائري  ، عقوبة لكل من ين

ى املوافقة وفقا  ى قيد الحياة، دون الحصول ع خاليا أو يجمع مادة من جسم شخص ع
ي التشريع الساري املفعول للشروط املنصوص عل اع العضو  إذاوتطبق نفس العقوبة ، ا  تم ان

  .)11(أو النسيج أو جمع املواد من شخص ميت
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وبالرجوع لقانون الصحة نجد أن املشرع وضع بعض الضوابط فيما يخص املوافقة أي 
ي رع، تتمثل   :رضا املت

  
رع بكافة ٔالاخطار املحتملة إعالموجوب  -1-2-1  املت

ي 162حيث نصت الفقرة الثانية من املادة   ى ما ي رع »:من قانون الصحة ع ال يجوز للمت
ا  ره الطبيب باألخطار الطبية املحتملة ال قد تتسبب ف ر عن موافقته إال بعد أن يخ أن يع

راجع عن موافقته السابقة ي أي وقت كان أن ي رع  اع، ويستطيع املت إذن يقع . »عملية الان
ى ر ضمن  ع رع وإعالمه بكل ٔالاخطار الطبية، وإخفاؤها عنه يعت عاتق الطبيب واجب إخبار املت

  .ٔالاخطاء الطبية ال تستوجب املسؤولية
ي شكل الرضاأما عن  ى ماي ى من نفس املادة ع رط املوافقة ... »:فنصت الفقرة ٔالاو وتش

رع بأحد أعضائه وتحرر هذه املوافقة  ى املت ن، وتودع لدى الكتابية ع بحضور شاهدين اثن
ومن فوائد ، يكون مكتوبان إذن فالرضا يجب أ.»مدير املؤسسة والطبيب رئيس املصلحة
رع ا توفر املزيد من الحماية للمت   .)12(الكتابة أ

رط أيضا أن يكون هذا الرضا حرا، أي عدم خضوعه فعليا ألي ضغط مادي أو  يش
ى الرضا الحر،  معنوي، فاملوافقة الحرة شرط جوهري،ولم ينص املشرع الجزائري صراحة ع

ىالسالفة الذكر، مع ٕالاشارة  162لكن يستنتج من الفقرة الثانية من املادة أن هذه الفقرة  إ
رطت أن يكون الرضا م كما ، امنا مع وقت إجراء العملية، وأن يستمر ح لحظة الاستئصالاش

رة عن القبول بعيدة عن الغلط والتحايل  . )13(يجب أن تكون ٕالارادة الحرة املع
 

رع -1-2-2 ي املت  وجوب ٔالاهلية 
ا  ٔالاشخاصفالقاصر والراشد املحروم من قدرة التمي ، وكذا  ن بأمراض من طبيع املصاب

م م أو أنسج رع بأعضا ي املستقبل، ال يمكن لهم الت م  وهذا ما نصت عليه املادة ، أن تضر 
  .)14(من قانون الصحة الجزائري  163

ي ي، أما امليت فتتمثل الضوابط    :هذا فيما يخص ال
ى قيد الحياة أن- رع وهو ع   .يو الشخص بالت
  .ى موافقة ٔالاسرة وجوب الحصول ع -
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ي املستشفى املرخص له -  .أن تتم العملية 
  

  العالقة السببية -2
أي أن السلوك الذي يرتكبه الجاني هو الذي أحدث النتيجة ٕالاجرامية، أي كل صور 
ى التكامل الجسدي للمعتدى عليه ي ال أحدثت فعال الاعتداء ع . السلوك السالفة الذكر 

ي هذه الجريمة بل تخضع لألحكام العامةوهذه العالقة السببية   .ليست لها خصوصية 
  

 الركن املعنوي  -ب
 وإنماالركن املعنوي ضروري لقيام الجريمة قانونا، فال يكفي مجرد توافر الركن املادي 

ن النشاط ٕالاجرامي ونتائجه ن الجاني الذي صدر عنه هذا يجب أن توجد رابطة نفسية ب ، وب
ي الركن املعنوي  السلوك، هذه ، وهو انصراف إرادة نع به القصد الجنائي، )15(الرابطة تتمثل 

ىالجاني  ي القصد الجنائي يجب أن  وٕالارادةالسلوك وإحاطة علمه بعناصر الجريمة أو قبولها،  إ
ا ى السلوك والنتيجة املعاقب عل ىأي اتجاه إرادته . )16(تنصب ع ارتكاب الفعل مع علمه  إ

ر مشروع قانونااملسب   .ق بأنه فعل غ
رط و  ي جريمة يش القصد العام فقط دون الخاص، أي  باألعضاء البشرية الاتجار هنا 
  .وٕالارادةالعلم 

ى العضو أو  باألعضاء البشرية، قيام الاتجار ي جريمة  ٕالارادةتقت  الجاني بالحصول ع
ى هذا العضو  الاتجار النسيج  بنية  به مقابل مبلغ من املال أو أية منفعة أخرى، أو  الحصول ع

أن يكون الجاني عاملا وقت قيامه بالفعل،أن  ، يكفيالعلمأما . أو النسيج دون موافقة من صاحبه
ر يصيب عضوا أو نسيجا من جسم إنسان  .)17(والذي من شأنه املساس بسالمته. هذا ٔالاخ

 
  من طرف املشرع الجزائري لردع هذه الجريمة العقابية املنتهجةالسياسة  - ثانيا

ي لتخفيف االجريمة من جهة، و تشديد العقوبة كوسيلة لردع  تتمثل هذه السياسة 
ى لجناةوٕالاعفاء من العقوبة لتحف ا   .من جهة أخرى  لتبليغ عن الجريمةا ع
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  باألعضاء البشرية الاتجار جريمة  تشديد العقوبة كوسيلة لردع وقمع -أ
ي أو املعنوي   :نتساءل هنا عن العقوبات ٔالاصلية والتكميلية املقررة سواء للشخص الطبي

  
ي -1   واملعنوي  العقوبات ٔالاصلية املقررة للشخص الطبي
يالعقوبا -1-1   ت ٔالاصلية املقررة للشخص الطبي

ا ن العقوبات حسب شد  :نم هنا ب
  
 : جنحةباألعضاء البشرية  الاتجار جريمة -1-1-1
ر املشرع : جنحة بسيطةباألعضاء البشرية  الاتجار جريمة * باألعضاء البشرية  الاتجار اعت

اع أنسجة أو خاليا أو جمع مواد الجسم مقابل دفع جنحة بسيطة ، عندما يتعلق ٔالامر بفعل ان
ي حالة التوسط  ي أو أي منفعة أخرى، وتطبق نفس العقوبة  قصد تشجيع أو تسهيل مبلغ ما

ا، وقرر لها عقوبة راوح من سنة  الحصول عل ىالحبس ملدة ت خمس سنوات وغرامة وجوبية  إ
راوح من  ىدج  100.000ت اع سواء من جسم .دج 500.000 إ ى هذا الان نفس العقوبة تطبق ع

ى موافقة  ي أو ميت دون الحصول ع  .19و 18مكرر  303املادتان وهذا حسب  شخص 
را :جنحة مشددةباألعضاء البشرية  الاتجار جريمة *  باألعضاء البشرية الاتجار املشرع  عت

ى ٔالاعضاء ، 16مكرر  303ي املادة  جنحة مشددة ي حالة الحصول أو التوسط للحصول ع
ىمقابل منفعة مالية، وتتمثل العقوبة بالحبس من ثالث سنوات  عشر سنوات وبغرامة من  إ

ىدج  300.000 ع عضوا من فيما يخص  17مكرر  303ي املادة  أمادج،  1.000.000 إ كل من ين
ي أو ميت دون الحصول املوافقة، فه الحبس من خمس  سنوات  ىشخص  عشر سنوات  إ

ىدج  500.000وبغرامة من   . دج 1.000.000 إ
ي فئة الجنح ذا  ،وهو ما يصنف هذه الجرائم  رغم أن العقوبة هنا تتسم بالشدة 

 .)18(الوصف املتقدم
ن - ي املادت من قانون  19مكرر  303و 18مكرر  303تشديد عقوبة الجنحة الواردة 

ىلتنقلب من جنحة بسيطة العقوبات  اع أنسجة أو خاليا جنحة مشددة إ ي حالة ان ، تتمثل 
اع أنسجة  ي أو أو جمع مواد الجسم بمقابل وحالة ان أو خاليا أو جمع مواد من جسم شخص 

ا بالحبس من خمس سنوات  ى موافقته، فيعاقب عل ىميت دون الحصول ع خمس عشرة  إ
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ىدج  500.000سنة وبغرامة من  ى  1.500.000 إ دج، إذا ارتكبت بتوفر أحد الظروف الواردة ع
ى من املادة  ي فقرة ٔالاو   . )19(قوباتمن قانون الع 20مكرر  303سبيل الحصر 

ي :الظروف الشخصية املشددة*  :تتمثل 
  إذا كانت الضحية قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنية،  -
باألعضاء، أي تسهيل وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب  الاتجار صفة الجاني املسهلة لعملية  -
 .)20(الجريمة

ي ال:الظروف املوضوعية املشددة*   :تتمثل 
ر من شخصارتكاب الجريمة -  .من طرف أك
ديد باستعماله-   .ارتكاب الجريمة مع حمل السالح أو ال
 ارتكاب الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية-

ا الذكر، ويالحظ من أسباب التشديد السابقة رة لدى  أ تكشف عن خطورة إجرامية كب
 .)21(الجناة تقت التصدي لها بتشديد العقوبة

 
  باألعضاء البشرية جناية الاتجار جريمة -1-1-2

ى أنه 2فقرة  20مكرر  303تنص املادة  ويعاقب بالسجن من عشر :" من قانون العقوبات ع
ىسنوات ) 10( ىدج  1.000.000سنة وبغرامة من ) 20(عشرين  إ ى ارتكاب  2.000.000 إ دج، ع

ن  ي املادت ا  ، إذا توافرت الجريمة مع توافر 17مكرر  303و 16مكرر  303الجرائم املنصوص عل
ى من هذه املادة ي الفقرة ٔالاو ا   ."أحد الظروف املنصوص عل

ر  ن أن غ ي املادت ا  مكرر  303و 16مكرر  303املشرع وصف الجريمة املنصوص عل
ى من املادة بتواف17 ي الفقرة ٔالاو ا  ى 20مكرر  303ر الظروف املشددة املنصوص عل  .جناية إ

ي  26مكرر  303أما بالنسبة للشخص املعنوي فاملادة  ى ما ي من قانون العقوبات نصت ع
ي هذا القسم، حسب « ا  يكون الشخص املعنوي مسؤوال جزائيا عن الجرائم املنصوص عل

ي املادة الشروط املنصوص عل  .مكرر من هذا القانون  51ا 
ي املادة  ا  ى الشخص املعنوي العقوبات املنصوص عل مكرر من هذا  18وتطبق ع

 .»القانون 
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ى الشخص املعنوي ال -1-2  عقوبات ٔالاصلية املوقعة ع
ي مواد  ي الغرامة، وقد قدرت  ى الشخص املعنوي  وتتمثل العقوبات ٔالاصلية املوقعة ع

ىالجنايات والجنح بما يساوي من مرة  خمس مرات الحد ٔالاق للغرامة املقررة للشخص  إ
ي   . )22(الطبي

  
ي واملعنوي  العقوبات التكميلية -2 ى الشخص الطبي   املوقعة ع

ي نصت املادة  ،عن العقوبات التكميلية أما من  22مكرر  303فبالنسبة للشخص الطبي
ى ي املحكوم عليه الرتكابه جريمة منصوص :"قانون العقوبات ع ى الشخص الطبي تطبق ع

ي املادة  ا  ر من العقوبات التكميلية املنصوص عل ي هذا القسم عقوبة أو أك ا  من  9عل
ا املادةللشخص املعنوي فقد أما بالنسبة ."هذا القانون   .26مكرر  303 حدد

 
  لجناة للتبليغ عن الجريمةلتخفيف وٕالاعفاء من العقوبة وسيلة لتحف اا -ب

ن من ٔالاعذار املعفية من العقوبة ؤالاعذار  هناك باألعضاء البشرية الاتجار  ي جريمة نوع
 .املخففة للعقاب

  
  ٔالاعذار املعفية من العقوبة-1

ى متعلقة بالتبليغ عن الجريمةعذار املعفية من تتمثل ٕالا  ن، ٔالاو ي حالت والثانية  ،العقاب 
 .وجود قرابة عائلية

  
 عن الجريمة التبليغ بسببٕالاعفاء من العقوبة  -1-1

 الاتجار كل من يبلغ السلطات ٕالادارية أو القضائية عن جريمة املقررة يعفى من العقوبة 
رط املشرع لالستفادة من هذا ، و باألعضاء ي تنفيذ اش العذر أن يكون التبليغ قد تم قبل البدء 

ا  .)23(الجريمة أو الشروع ف
ي الجريمة  ن  ي تشجيع املساهم ي الرغبة  الحكمة من إقرار املشرع الجزائري لهذا العذر 
ي املقابل  م من العقاب،  ي تنفيذه بإعفا ي مشروعهم ٕالاجرامي الذي بدؤوا  ر  ى عدم الس ع
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ن السلطات املختصة من كشف الجريمةيقدم هؤالء  ا تمك م القا . معلومات من شأ ويل
 .)24(بتنفيذ هذا ٕالاعفاء إذا توافرت شروطه

 
  ٕالاعفاء من العقوبة لوجود القرابة العائلية-1-2

ي  أعفى املشرع الجزائري من العقاب أقارب وحوا وأصهار الجاني من الدرجة الرابعة 
م جريمة  ا الاتجار حالة علمهم بارتكاب قري ماعدا الجرائم ،باألعضاء ورغم ذلك لم يبلغوا ع

م   .)25(سنة 13ال ترتكب ضد القصر الذين ال يتجاوز س
  

 ٔالاعذار املخففة للعقاب -2
ي ٔالاعذار القانونية املخففة والظروف املخففةتتمثل   .ٔالاعذار املخففة للعقاب 

   ٔالاعذار القانونية املخففة-2-1
ى سبيل الحصر ي القانون ع ي حاالت محددة  تخفض عقوبة هنا  ،)26(ٔالاعذار القانونية 

ى البشرية باألعضاء الاتجار جريمة  اء  إ النصف، إذا قام الجاني باإلبالغ عن الجريمة بعد الان
ا لكن قبل تحريك الدعوى العمومية، كما يمكن للجاني أن  ،من تنفيذها أو بعد الشروع ف

ىيستفيد من التخفيف  النصف ح بعد تحريك الدعوى العمومية إذا مكن السلطات  إ
ن  ن ٔالاصلي يال وأاملختصة من ضبط وإيقاف الفاعل  .)27(الجريمة نفس شركاء 

 
  الظروف املخففة-2-2

ي املادة  ا  ي  53ي تلك الظروف املنصوص عل  ٔالاسبابمن قانون العقوبات الجزائري، و
ىال قد تؤدي  ي إفادة و ، تخفيض العقوبة إ روكة لتقدير القا  ي أسباب قضائية جوازية م

ا، يستنبطها من ظروف الجريمة  ر أن املشرع . أو من شخصية الجاني وظروفهاملحكوم عليه  غ
 الاتجار جريمة الجزائري استبعد تطبيق هذه الظروف املخففة بالنسبة للشخص الذي يرتكب 

 .باألعضاء البشرية
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  خاتمة
ى حياة ٔالاشخاص  نظرا لخطورة عمليات نقل وزرع ٔالاعضاء ؤالانسجة البشرية ع

م، خاصة عند التالعب والانحراف  ر ال سطرت وسالم ي استعمالها ألغراض وأهداف أخرى غ
ي هذه العمليات فوضع ٕالاطار ر لها منذ البداية، تفطن املشرع الجزائري لهذه الخطورة ال تع

ا رقم  ، أين حدد الشروط والضوابط ال 05-85القانوني لها ضمن قانون حماية الصحة وترقي
ا من قبل ٔالاطباء قبل إجراء ن مراعا ى عكس  يالحظ قلة هذه الضوابط. هذه العمليات يتع ع

ن ٔالاجنبية كالقانون الفرنس واملصري    .القوان
، باألعضاء البشرية الاتجار إغفال املشرع الجزائري عن وضع قانون خاص يجرم أمام 

ي قسم مستقل، ما هو إال دليل  لالتجار تعديله لقانون العقوبات وتجريمه ف باألعضاء البشرية 
ي ضبط، ووضع حدود لعمليات زرع ونقل ٔالاعضاء ؤالانسجة البشرية، ح ال يكون  ى إرادته  ع
ر مشروع لهذه العمليات، ولكي ال تخرج ٔالاعمال الطبية عن الغاية النبيلة ال  هناك استغالل غ

  .وضعت من أجلها
لهذه الجريمة رادعة،  عقابية املنتهجة من طرف املشرع الجزائري وال السياسة التجريمية

ر ى تفعيلها من خالل بعض التداب   :لكن يجب العمل ع
رع باألعضاء البشرية، خاصة العمل- ى إرساء فكرة وثقافة الت رع ع من  ا تشجيع الت
  .ٔالاموات
ن ظروف املعيشة بالشكل الذي يغلق الباب أمام لجوء ٔالافراد  - ىتحس ر   إ وسائل غ

ريب املهاجرين  .باألشخاص وباألعضاء البشرية والاتجار  شرعية، ك
 
 : شــــــالهوام

                                                                 
ي القانون، فرع القانون الجنائي،  الاتجار بن عبد املطلب فيصل، جريمة  1 ر  باألعضاء البشرية، مذكرة لنيل شهادة املاجست

 .111، ص2011، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
ن ٔالاحياء، دراسة مقارنة، دار الجامعة  2 إدريس عبد الجواد عبد هللا، ٔالاحكام الجنائية املتعلقة بعمليات نقل وزرع ٔالاعضاء ب

 .45، ص2009ة، الجديدة، الاسكندري
ر تفصيل راجع 3 ريب املهاجرين من منظور قانون العقوبات الجزائري، : ألك اد بن مشري عبد الحليم، جريمة  مجلة ٕالاج

 .9، ص  08، العدد القضائي
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، مكافحة  4 ي قا ضة العربية، القاهرة،  الاتجار رامي متو ي التشريع املصري واملقارن، دار ال ، 2011باألعضاء البشرية 
 .46ص

ضة العربية، القاهرة، ص الاتجار عمر أبو الفتوح الحمامي،   5 ن الواقع والقانون، دار ال  .273باألعضاء البشرية ب
ي 55-02مرسوم رئاس رقم  6 راير  05، مؤرخ  ى اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة 2002ف ، يتضمن التصديق، بتحفظ، ع

ر الوطنية، ج ر عدد  ي09الجريمة املنظمة ع راير  10، صادر   .2002ف
ي 417- 03مرسوم رئاس رقم  - ر  09، مؤرخ  ى بروتوكول منع وقمع 2003نوفم  الاتجار ، يتضمن التصديق، بتحفظ ، ع

ر الوطنية ، املعتمدة من  باألشخاص، بخاصة النساء والاطفال، املكمل التفاقية الامم املتحدة  ملكافحة الجريمة املنظمة ع
ر  15طرف الجمعية العامة ملنظمة ٔالامم املتحدة يوم  ي 69، ج ر 2000نوفم ر  12، صادر   .2003نوفم

ي 01-09قانون رقم  7 راير  25، مؤرخ  ي 156- 66مم ٔالامر  رقم ، يعدل ويت2009ف واملتضمن قانون  1966يونيو  8، املؤرخ 
ي 15العقوبات، ج ر عدد   .2009مارس  8، صادر  

ي 05-85قانون رقم  8 ا، ج ر عدد1985فيفري  16، مؤرخ  ي 08، متعلق بحماية الصحة وترقي ، 1985فيفري  17، صادر 
ي 17-90معدل ومتمم بالقانون رقم  ي 35، ج ر عدد1990 جويلية 31، املؤرخ   .1990أوت  15، صادر 

ي 16مكرر  303نصت املادة  9 ى ما ي ىيعاقب بالحبس من ثالث سنوات «: من قانون العقوبات الجزائري ع عشر سنوات  إ
ىدج 300000وبغرامة من  ى عضو من اعضائه مقابل منفعة مالية أو أية  1000000 إ دج كل من يحصل من شخص ع

امنفعة أخرى مهما ك   .انت طبيع
ى عضو من جسم شخص ى كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول ع    »وتطبق نفس العقوبة ع

ى 18مكرر  303أما املادة  ىيعاقب بالحبس من سنة  «: من نفس القانون  فه نصت ع خمس سنوات وبغرامة من  إ
ىدج 100000 ي أو أية  500000 إ اع أنسجة أو خاليا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ ما كل من قام بان

ا   .منفعة أخرى مهما كانت طبيع
ى أنسجة أو خاليا وجمع مواد من جسم  ى كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول ع وتطبق نفس العقوبة ع

  . ، مرجع سابق»لشخص
ر  أنظر 10 ي قانون العقوبات الجزائري  الاتجار جرائم  « ،فرقاق معمر :للتفصيل أك مجلة ٔالاكاديمية ،  »  باألعضاء البشرية 

 .131، ص 2013لسنة  10، عدد والإلنسانية للدراسات ٕالاجتماعية
ي 17مكرر  303تنص املادة  11 ى ما ي ىيعاقب بالحبس من خمس سنوات «: من قانون العقوبات ع عشرة سنوات  إ

ىدج 500000وبغرامة مالية من  ى 1000000 إ ى قيد الحياة دون الحصول ع ع عضوا من شخص ع دج كل من ين
ي التشريع الساري املفعول  ا    املوافقة وفقا للشروط املنصوص عل

اع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري املفعول    .ابق، مرجع س»وتطبق نفس العقوبة إذا تم ان
ى 19مكرر  303أما املادة  ىيعاقب بالحبس من سنة  «: فه تنص ع ىدج 100000خمس سنوات وبغرامة  إ  إ

ى املوافقة 500000 ى قيد الحياة دون الحصول ع ع نسيجا أو خاليا أو يجمع مادة من جسم شخص ع دج، كل من ين
ي التشريع الساري املفعول  ا    .املنصوص عل

اع نسيج إو جمع مواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري املفعول  وتطبق نفس العقوبة ، مرجع »إذا تم ان
  .  سابق

 .137فرقاق معمر ، مرجع سابق، ص  12
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ي الفقه والتشريع  « خلفي عبد الرحمان،  13 اد للدراسات ،   »الحماية الجنائية لألعضاء البشرية دراسة  مجلة الاج
 .188، ص 2015لسنة 07، عدد القانونية والاقتصادية

ي القانون رقم  14 رع بشرط  أن يكون لشقيقه أو شقيقته، وضرورة توفر رضا املمثل  1181أما املشرع  الفرنس فأباح   الت
ر عن نفسه، أنظر  راء بعد أن تستمع لرأي القاصر  إن كان قادرا عن التعب را إجازته من لجنة  خ بن : القانوني للقاصر، وأخ

 .35يصل، مرجع سابق،صعبد املطلب ف
 .164بن عبد املطلب فيصل ، مرجع سابق، ص  15
ي القا ، ص  16  .182رامي متو
 .165بن ع بد املطلب فيصل ، مرجع سابق، ص  17
ري نجمة، 18 اج سياسة عقابية خاصة ملواجهة   « جب ي ظل القانون  الاتجار ان املجلة ،   »  01- 09باألعضاء البشرية 

 327، ص2016لسنة  02، العدد القانونئالاكاديمية للبحث 
 .من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 20مكرر  303راجع نص املادة  19
ي نقل وزرع ٔالاعضاء، كما قد تشمل  - أصحاب الشهادات العليا-فأغلب هذه الجرائم يكون وراءها أطباء  20 متخصصون 

ن وكذا رجال الحدود والج ي مجال الصحة كاملمرض ن   .ماركالعامل
ري نجمة، مرجع سابق، ص 21  .329جب
  .مكرر من قانون العقوبات، مرجع سابق 18املادة   22
ي جريمة  - باألعضاء البشرية ،  الاتجار مع الاشارة هنا أن املشرع الجزائري أقر صراحة  مسؤولية ٔالاشخاص املعنوية 

  .من نفس القانون  26مكرر  303بموجب نص املادة 
ي 24/1مكرر  303تنص املادة  23 ى ما ي يعفى من العقوبة املقررة كل من يبلغ السلطات ٕالادارية أو القضائية عن : " ع

ا الاتجار جريمة  ي تنفيذها أو الشروع ف  ."باألعضاء قبل البدء 
ري نجمة، مرجع سابق، ص  24  .334جب
ي 25مكرر  303تنص املادة  25 ى ما ي باألعضاء، ولو كان ملزما  الاتجار كل من علم بجريمة  «: من قانون العقوبات ع

، ولم يبلغ فورا السلطات املختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة  ى) 1(بالسر امل سنوات وبغرامة من ) 5(خمس  إ
ىدج  100.000  .دج 500.000 إ

م  ى أقارب سنة، ال تطبق أ 13ي ماعدا الجرائم ال ترتكب ضد القصر الذين ال يتجاوز س حكام الفقرة السابقة ع
ىوحوا وأصهار الفاعل    .مرجع سابق ،»غاية الدرجة الرابعة إ

 .من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 52املادة  26
  . من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 24/2مكرر  303املادة  27
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ى اللجوء وٕالارهاب ا ع ريب ٔالاشخاص و انعكاسا   *جريمة 

 
ي   )1(وريدة جند

جامعة كلّية الحقوق والعلوم السياسية، ،  ''ب'' ةمحاضر  ةأستاذ )1(
 .الجزائر ، سكيكدة،1955أوت 20

 :امللخص
ريب املهاجرين، هذه  رة ترتبط ارتباطا وثيقا ب ر الشرعية ظاهرة عاملية خط تعد الهجرة غ
ا  ا من خالل الشبكات ال تقف وراءها، كما أ ى أصحا ر ع رة أصبحت تجارة تدر املالي ٔالاخ

ا بشكل مستمر،  ن  ٔالامرالذيطّورت من وسائلها وأسالي ى وجود عالقة وطيدة ب أدى إ
ن ات ٕالارهابية املنظم، ريب املهاجرين،الالجئ استمرار الصراعات والحروب  حيث أنه،وشبكات 

ريب املهاجرين  أسهمتؤالازمات ال  ن، ازدادت عصابات وشبكات  ايد أعداد الالجئ ب
ن ر مع ظاهرة الالجئ رون الحدود بحثا عن ٔالامان عن طريق  ،وتداخلت بشكل كب الذين يع

ر من املهاجرين  ى الكث نتقديم طلبات اللجوء ال يس ر الشرعي ى إضفاء الصفة  غ من خاللها إ
م داخل الدول  ى تحركا االقانونية ع م إل ري   .ال يتم 

  :الكلمات املفتاحية
ن،  ر الشرعية، الالجئ  .ٕالارهابريب املهاجرين، الهجرة غ
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Le crime de trafic de personnes et ses conséquences sur l'asile et le terrorisme  
Résumé: 

L’immigration clandestine est un phénomène mondial grave qui est étroitement 
lié au trafic illicite de migrants et devenu un commerce générant des milliards pour 
les membres de ses réseaux. Ces derniers ont développé leurs moyens et méthodes, ce 
qui permet l’établissement de relations étroites entre organisations terroristes, 
réfugiés et réseaux de trafic de migrants.  

Le prolongement des conflits, des guerres et des crises a contribué à 
l'augmentation du nombre de réfugiés, et les gangs et réseaux de passeurs de migrants 
s'est développé et s’est adapté au phénomène des réfugiés, qui traversent la frontière à 
la recherche de quiétude et de sérénité et en demandant l'asile, pour légaliser leurs 
déplacements dans ces Etats.  
Mots clés :  
Trafic illicite de migrants, immigration clandestine, réfugiés, terrorisme. 
 

The crime of smuggling people and their implications for asylum and terrorism 
Abstract: 

Illegal immigration is a serious global phenomenon closely linked to the 
smuggling of migrants, which has become a business that generates millions of 
owners through the networks that compose them and has constantly developed its 
means and methods, which allowed the establishment of close relations between 
terrorist organizations and refugees. And migrant smuggling networks, an extension 
of the conflicts, wars and crises that have contributed to the increase in the number of 
refugees, the smuggling of gangs and migrant networks has developed and become 
fully in line with the phenomenon of refugees crossing the border in search of 
Armenians seeking asylum, and illegal to legalize their movements within the states 
that have been smuggled to them. 
Keywords : 
Smuggling of migrants ;Illegal immigration, refugees, terrorism 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2018-02، العدد 02املجلد 
ي وريدة  ى اللجوء وٕالارهاب ،جند ا ع ريب ٔالاشخاص و انعكاسا  .218- 205. ، ص صجريمة 

 

207 

  مقدمــــــــــــــة
ريب املهاجرين واللجوء،وأصبحت من املشكالت  رة ظاهرتي  تنامت خالل السنوات ٔالاخ

ا،  ى أراض ن ع ن والالجئ ر الشرعي دد العديد من الدول نظرا لوجود املهاجرين غ حيث ال 
ن تتضاعف مئات املرات مما جعلأصبحت  ر الشرعي تجارة  ٔالاعداد املتدفقة من املهاجرين غ

ى  ا، ٔالامر الذي دفع إ ى أصحا ر ع ريب ٔالاشخاص ريب البشر تدر املالي تشكيل مجموعات 
  .بصفة منتظمة

ي  ر الشرعية  ى أسباب الهجرة غ وتفاقم سوء ٔالاوضاع الاقتصادية وتنامي الفقر  وتتج
ي الضغوطات الاجتماعية  ريب البشر  ى أسباب ارتكاب جريمة  ن تتج الحصول، بصورة ي ح

ى  منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى  ر مباشرة، ع   .مباشرة أو غ
ن لعام بينما  نت اتفاقية ٔالامم املتحدة بخصوص الالجئ وكذا اتفاقية منظمة  1951بيَّ

ى اللجوء  1969الوحدة ٔالافريقية لعام  ي  الخوف ٔالاسباب ال تدفع بالشخص إ أو ،واملتمثلة 
ي أو العدوان الالاضطهاد أو  ر ٔالا سيطرة الخار ر الاضطراب بشكل خط جنبية أو بسبب أحداث تث

ي تدخل الدول واملنظمات الدولية من بالنظام ال ي فاللجوء هو حالة إنسانية تستد عام ، وبالتا
ي بلد  ا أثناء مرحلة اللجوء أو  ئ قصد مقاومة الظروف الصعبة ال يمر  أجل مساعدة الال

  .امللجأ
ن سالف الذكر  تفاقم النشاط ٕالارهابي  ريب البضائع أو  مع تنامي الظاهرت من خالل 
ريب املهاجرين باللجوء ٔالاس ي مدى ارتباط  لحة أو البشر ، ٔالامر الذي لفت ٔالانظار للبحث 

ن من جهة  ريب املهاجرين بالنسبة لالجئ ى جريمة  رتبة ع وٕالارهاب وكذا النتائج وٓالاثار امل
  :من هنا يمكننا طرح ٕالاشكالية التاليةوبالنسبة لإلرهاب من جهة ثانية، 

ن   ريب  ريب ٔالاشخاصما العالقة ب ي انعكاسات جريمة  ن وٕالارهاب؟وما  الالجئ
ما؟ ى كل   ٔالاشخاص ع

  
ريب املهاجرين، اللجوء و ٕالارهاب: املبحث ٔالاول  ن    .العالقة ب
ريب املهاجرين ، اللجوء وٕالارهاب ،إذ أن  - مما ال شك فيه - يوجد  ن جريمة  ترابط ب

ي كل ظاهرة من  ى نتائج لها عالقة الظواهر هذه البحث  ى حدا يف ال محالة إ الثالث ع
ريب ن عالقة  ئالاشخاص باللجوء ثم باإلرهاب في بالظاهرة ٔالاخرى، لذا نب   :ما ي
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 ريب ٔالاشخاص واللجوء: املطلب ٔالاول 
اعات  م بسبب ال ي هروب الضحايا من ٔالاخطار املحدقة  ي القانون الدو يقصد باللجوء 

ى أم ا الحماية،املسلحة إ روا حدودا  فالالجئون وعليه  1اكن وهيئات تتوفر ف هم أشخاص ع
ي أو وقعوا ضحية له الاضطهاددولية بسبب تعرضهم لخطر    2.ي بلدهم ٔالاص

ئ عّرفي ى لوفقا   الال ن لعام لمادة ٔالاو كما  1951من الاتفاقية الخاصة بشؤون الالجئ
ي رره من إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو : "ي بلد إقامته املعتادة، بسبب خوف له ما ي

ى طائفة اجتماعية  التعرض لالضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إ
، وال يستطيع بسبب ذلك الخوف أو ال يريد أن يستظل بحماية ذلك  ى رأي سياس معينة، أو إ

  ..".البلد أو العودة إليه خشية التعرض لالضطهاد
ى ّسعت و  اتفاقية منظمة الوحدة ٕالافريقية ال تحكم جوانب معينة من من املادة ٔالاو

ي إفريقيا  ن  ئ"تعريف  3 1969مشاكل الالجئ ي "الال   :كما ي
ئ"مصطلح  –ألغراض هذه الاتفاقية -1 يع كل شخص يتواجد خارج بالده خوفًا من " ال

بسبب عضويـة مجموعة اجتماعية معينة أو الاضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الجنس، أو 
ر قادر أو  ر راغب –بسبب مثل هذا الخوف  –بسبب الرأي السياس ويكون غ ي الاستفادة من  غ

ر قادر  بسبب عدم حمله لجنسية ، وكونه خارج دولة  –حماية تلك الدولة ، أو من يكون غ
اأن ي – إقامته املعتادة السابقة كنتيجة ملثل هذه ٔالاحداث   .عود إل

ئ" ينطبق كذلك مصطلح  -2 ى كل شخص "  ال رع َ ى ترك محل إقامته املعتادة  ُيْج ع
ي اعتداءبسبب   بشكل  العام النظام تعكر أحداث، أو  أجنبية هيمنة، أو  احتالل، أو خار
ر ي مكان آخر خارج بلد  ي كل خط أو جزء من بلد منشأه أو جنسيته من أجل البحث عن  ملجأ 

  ". و جنسيته منشأه أ
ره  ئ يشمل كل شخص يتم ج ن أن الال ن السابق ى ترك أرضه 4يتضح من خالل النص ع
اعات املسلحة ي ، ال ى بلد آخر بحثا عن ٔالامان من الاضطهاد، الاعتداء الخار أو ظروف ....     إ

رة بالنظام العام    .أخرى ُتخل بصورة خط
ر،  من 03املادة من " أ " الفقرة نصت  ريب املهاجرين عن طريق ال بروتوكول مكافحة 

ى أنه ر الوطنية،ع  :البحر و الجو املكمل التفاقية  ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع
ى دولة طرف ليس " ر املشروع ألحد ٔالاشخاص إ ر الدخول غ ريب املهاجرين تدب ر  يقصد بتعب
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ن ا أو من املقيم ا ، وذلك من أجل الحصول، بصورة  ذلك الشخص من مواطن ن ف الدائم
ى  منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى  ر مباشرة، ع   ."مباشرة أو غ
ر  ر الدخول غ روتوكول يوجب تجريم تدب من خالل تجريم نشاط  املشروعيتضح أن ال

ن شخص مـن  ر الشرعية من خالل تجريم تمك ن أجن مـن ٕالاقامة غ ريب املهاجرين وتمك
ر مشروعة  ح لو كان الدخول للدولـة قـد تـم بشكل  البقـاء فـي الدولـة باستخدام وسائل غ

ي   5.شر
ريب البشري حسب  يبرونس"نظمة الهجرة العاملية ملعام الدير املفال اك " ون ماكين هو ان

ن ريب   قوان ي البلدان من جانب الضحية ومن يقومون بعملية ال   6.الهجرة 
ي الوضع القانوني بحيث أن  ريب البشر  يكمن  ن اللجوء و إذا كان الفرق الجوهري ب

ي وضعية قانونية عكس املهاجر السري، فإن ٕالاشكال ال يتوقف هنا ئ يكون  ذلك أن  ،الال
رة من الناس الهجر  ة إذا تمت بصورة جماعية نتيجة الفقر و الظروف ال تعيشها مجموعة كب

ر شرعية ا ال يمكن الحديث عن هجرة غ   . ي منطقة فحي
ن تقديم طلبات ما  ر من املهاجرين السري ن هو محاولة الكث ي تشابك املصطلح يزيد 

ا  ي الدول اللجوء العتبارها وسيلة من الوسائل ال يلجأ إل م  املهاجرون من أجل تسوية وضعي
ى تعقــ ئ و تخفئالاجنبية مما دفع بأوروبا إ ى وضعيـة ال ض نسبـة يد إجراءات الحصول ع

  7.تقديمها للوثائق الخاصة بذلك
ي أخرى ،إذ أن  ي عدة نقاط ويختلفان  ريب يلتقيان  ومنه يمكن القول أن اللجوء وال

ران من التحرك ن يعت اعات  ،ات القسريةالفعل فاللجوء تدفع إليه ظروف قاهرة كالحروب وال
ريب البشر تدفع إليه ظروف اقتصادية كالفقر سواء بالنسبة للضحية ...املسلحة والاضطهاد ، و

ى  ى إ ريب ال تس املهرب الذي يبحث عن ظروف أفضل لحياته أو بالنسبة لشبكات ال
ى املال من جراء هذه العمل   .يةالحصول ع

ريب البشر كالهما ينجم عنه ى إقليم  كما أن اللجوء و ائيا إ مغادرة الفرد إلقليم دولته 
ريب البشر  ي ذلك طرقا محفوفة باملخاطر سواء عن طريق شبكات  ن  دولة أخرى، سالك

ي بعض الحاالت ن  ن والالجئ ر الشرعي أو عن طريق الفرار والهروب من  ،بالنسبة للمهاجرين غ
ي  ن  ريب املهاجرين مع الالجئ ن ، لذا يتداخل  اعات املسلحة والحروب بالنسبة لالجئ ويالت ال

   .بعض الحاالت 
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ن،  ايد أعداد املهاجرين والنازح مع استمرار الصراعات والحروب ؤالازمات ال أسهمت ب
ن وا ريب الالجئ ا تعد ازدادت عصابات وشبكات  ر، خصوصا وأ زدهرت هذه التجارة بشكل كب

 ةالوجه ،اليوم الطريقة الوحيدة لدخول أوروبا، ال تعد وبحسب أبحاث املنظمة الدولية للهجرة
ي السنوات القليلة  ن، حيث سجلت مقتل ٓالاالف من ٔالاشخاص  ر الشرعي ٔالاخطر للمهاجرين غ

ر دول الاتحاد ٔالاو ٔالا  .املاضية ن صارمة تجاه مهربي مر الذي أج ى اتخاذ إجراءات وقوان ربي ع
 8.البشر

ي سبيل مكافحة  ى ذلك ٕالاجراءات املتبعة من طرف الدول ٔالاوروبية  ر دليل ع ولعل خ
ريب البشر من خالل اتخاذ إجراءات  ى شبكات  ن ومحاولة القضاء ع ر الشرعي املهاجرين غ

اج سياس. صارمة  ن تلك ٕالاجراءات ان ة ٕالارجاع املعتمدة من طرف الدول ٔالاوروبية ال ومن ب
ا  ر قانونية ال تسمح  لهم بالبقاء ف ي وضعية غ ن  ر الشرعي ر املهاجرين غ وقد وردت هذه . تعت

ي املادة  ر، البحر و الجو  18ٕالاجراءات  ريب املهاجرين عن طريق ال   .9من بروتوكول مكافحة 
ر أن ن  غ ي القيعد مبدأ عدم ٕالاعادة القسرية بالنسبة لالجئ  ُعرفيًا 

ً
ي، مبدأ انون الدو

ام ي ى جميع البلدان بغض النظر عما إذا كانت تلك البلدان دوالً بمع أنه ال ي  طبق ع أطرافًا 
ى حظر ٕالاعادة القسرية الاتفاقيات املحددة   . أم ال ال نصت ع

ي حالة  ن، فإنه يظل يقع وهذا يع أنه ح  ى اتفاقية الالجئ عدم مصادقة دولة ما ع
ى بلد يمكن أن يواجه فيه خطر  ى العودة إ ام بعدم إرغام أي شخص ع ى عاتقها ال ع

 10..الاضطهاد
ن يتمتعون بحماية الدولة املستقبلة من خالل منح امللجأ يتضح  ي هذا السياق أن الالجئ

ي وكذا من خالل مبدأ حظر الرد أو ا ي لحقوق ٕالانسان والقانون الدو لطرد بموجب القانون الدو
ريب   ن لل ئ وضع قانوني عكس ٔالاشخاص الخاضع ن الذي يمنح الال ال يحظون  فهملالجئ

  .بنفس الحماية
ريب يقوم  ى فكرة الاستغالل ألن ال ريب املهاجرين تقوم ع نستنتج مما سبق أن جريمة 

ر دخول أو خروج أو  ى تدب ى ع ا بناء ع ى دولة ليس من مواطن ر مشروع لشخص ما إ بقاء غ
ريب هؤالء املهاجرين مقابل منفعة مالية   .تنظيم يتكفل ب

ن يجد  ي عالقة طردية إذ كلما ازداد عدد الالجئ ريب البشر  ن اللجوء و كما أن العالقة ب
ريب البشر  رويج عمليات  ي ذلك أرضا خصبة ل ريب البشر  ي تجار  ى الالجئون  ، حيث يس
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ن وال يستطيعون التأقلم مع املجتمعات  –بلد امللجأ  ي مخيمات الالجئ الذين يرفضون البقاء 
ر الشرعية نحو أوربا عن طر  –املضيفة  ى الهجرة غ ريب يإ   .ق شبكات ال

ركية سعت  ا، ولكن من - ي هذا ٕالاطار  - الدولة ال ر أراض ن ع ريب الالجئ دون  ملحاربة 
ر الشرعية ي التقليل من عمليات الهجرة غ ى إصدار . تحقيق نجاحات حقيقية  كما عملت ع

بعض التنظيمات والتشريعات واعتماد بعض السياسات للحّد من هذه الظاهرة ال تجتاحها 
  11.وتخلق لها، وألوروبا، مشاكل جّمة

ريب البشر وال ن  لجوء ، فغالبية املهاجرين من هنا يمكن القول أن هناك عالقة وطيدة ب
ي الانتقال  ى الدول ال يرغبون  م إ ريب البشر لتنظيم هرو ى أباطرة  ن يلجئون إ ر الشرعي غ
ى نفس ٔالاسلوب ، رغم اختالف  ا  مقابل مبالغ مالية،وقد يلجأ الالجئون أيضا إ والعيش ف

ن ن والالجئ ر الشرعي ن املهاجرين غ   .ٔالاسباب والدوافع ب
  
  ريب ٔالاشخاص وٕالارهاب: ملطلب الثانيا

ايدة  ي الدول النامية ذات ٔالاعداد السكانية امل ريب البشري  و معدالت  نشطت حركة ال
ى الدول  ى الوصول إ ن خدمات تساعد املهاجرين ع الفقر املرتفعة،حيث تقدم شبكات املهرب

ن ، كما  ر مشروعة مقابل مبلغ مع ظاهرة عاملية تتجاوز  12أصبح ٕالارهاب ٔالاوروبية بصفة غ
ى الحدود وخطرها  دف أمن ٔالافراد واستقرار الدول النامية واملتقدمة ع واقعًا مفروضًا، تس

  .السواء
ى هذا ٔالاساس - ُيجّرِم  ي مـن ِقبـل  - ع ر الشر ريب املهاجرين الدخول غ بروتوكول مكافحة 

ريب ، يشّكل  وهكذارامية منظمة، املهاجر ألرض دولة أجنبية بإشراف جماعة إج مـصطلح ال
رض عبور وتجاوز الحدود ووجود جماعة إجرامية منظمة ،  جريمـة ذات طبيعـة غيـر وطنية تف

ر وطنيــــــــــة ريب املهاجرين، يعد دائمًا جريمة ع ر مشروع، وعليه فإن   13.بشكل غ
ن الجريمـة  نظمات ٕالاجرامية ٕالارهابية املنظمـة وامليربط الفقه الجنائي الحديث فيما ب

ي مجال ٕالاجرام لم تتوان عن تقديم يد العون  رة  ى بما تملكـه مـن موارد مالية وخ حيث أن ٔالاو
ى تزويدها بالوثائق والهويات لتسهيل حركة تنقل  ر موارد التمويل عالوة ع دف توف للثانيـة 

ا م من الوقوع تحت ط ،أعضا م ٕالارهابيةولتسهيل إفال    14.ائلة القانون بعـد تنفيذ عمليا
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دد  ي املقابل  ي دول العالم،  ديدا مستمرا لألمن والسلم والاستقرار  يشكل ٕالارهاب 
ريب البشر استقرار الدول نجريمة  كما أن جريمة ٕالارهاب ؛ ة املستقبلة للمهاجرين املهَرب

ما جماعات إ ريب البشر تقوم بارتكا جرامية منظمة، عابرة لحدود الدول حيث يعمل وجريمة 
ى  ر حدود الدول بطرق مختلفةتسهيل مرور أعضاء املنظمات ٕالارهمهربي البشر ع   .ابية ع

ن تقوم  ى ذلكالجريمت ريب ٔالافراد  إضافة إ ى التخطيط املسبق، حيث اعتاد سماسرة  ع
ر شرعية عن  ريب ٔالافراد خارج البالد بطرق غ ي مجال  التخطيط لتنفيذ أعمالهم ٕالاجرامية 

ي السفر للدول ٔالاجنبية مقابل مبالغ مالية  ن  ام الراغب   15.طريق إ
يالجريمة ٕالارهابية  تتم  ريب املهاجرين  ى كو  عن جريمة  ى دائما للحصول ع ا ال تس

ي محاولة ٕالاطاحة بالحكومات ي توسيع نشاطها و ا تستخدمه  ى شبكات  ،املال رغم أ بينما تس
ى منافع مادية بحتة ، كما أن عملها يتسم بطابع السرية عكس  ى الحصول ع ريب املهاجرين إ

ي سرية ،وأحيانا أخرى ت دف نشر الشبكات ٕالارهابية ال تعمل حينا  ى وسائل ٕالاعالم  عتمد ع
ن الجماعات ٕالارهابية وشبكات  أفكارها ، لكن هذا ال يمنع من وجود عالقة تعاون وتنسيق ب

 .ريب املهاجرين 
  

ى كل من اللجوء وٕالارهاب: املبحث الثاني ريب ٔالاشخاص ع   انعكاسات 
ى وجه   ريب املهاجرين و ٕالارهاب مصدر قلق للدول ٔالاوربية ع أصبحت جريم 

ي نظر تلك الدول مصدرا لكل املخاطر ٔالامنية للدول  الخصوص، ن  ن الجريمت ر هات حيث تعت
ى  ى تفاقم ظاهرة اللجوء ال باتت تنطوي ع ى الوجه الخصوص ، إضافة إ املستقبلة ع

ديدات ٔالامنية بالنس ريب املهاجرين تستغل فئة ال بة للدول املستقبلة ، خاصة و أن شبكات 
م ،  ي حد ذا ن  ي استغالل بعض الالجئ ن من جهة و ر الشرعي ي تسريب املهاجرين غ ن  الالجئ

ريب من جهة ثانية   .بحيث يصبحون ضحايا لجريمة ال
ى الا ينعكاسات ٔالامنية لهذه الظواهر فيوتتج   :ما ي
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رة الجرائم: ٔالاول  املطلب   تفاقم وت
ن  ّ أغلب القوان ي-ال تم ر القانوني الذي جاء ألسباب  - إال بشكل سط ن املهاجر غ ب

ي خانة  ما يوضع  ئ الذي جاء ألسباب سياسية، بحيث إن كل اقتصادية أو اجتماعية، والال
ر القانوني عند وصوله إلـى أوروبــا   16. املهاجر غ

ي ومما ال شك فيه أن  م  معدل جرائم الشباب من املهاجرين يزداد طرديا بزياد
ب والسرقة وتخريب  ي عمليات السطو و ال املجتمعات، وتنحصر تلك الجرائم بصورة عامة 
ديدهم والقتل املتعمد ، وقد زاد من  ى الناس و املمتلكات العامة والخاصة والاعتداءات ع

ى أطراف ا ي أحياء ع ي املجتمعات الجديدة أعدادهم انعزالهم    17.ملدن وصعوبة تأقلمهم 
ن  إن  ،لألمــن ٔالاوروبيديدا  شــكليكــل املخــاطر و ّ ل امصــدر  يعدتــدفق املهــاجرين السـري

ر راتيجية متجانسـة و متكاملـة مـن املنظـور ٔالاوروبي تعتـ ي ضــرورة وضــع إسـ  ديدا  ممــا يســتد
ي أوروبا من املهاجرين ٔالافارقة و املغاربة خاصة  ي موقف التيار اليمي  ى  ثقافيـا و هـذا مـا يتج
ي الثقافــة  ـددون وحـدة الثقافـة و الهويــة ٔالاوروبيــة بسبب استحالة إدمــاجهم  ن اّلـذين  املسـلم

  18.ٔالاوروبيــة
ر الشرعية تؤدالدول ٔالاوروبية ترى  ي ٔالامنية، أن الهجرة غ ى ٕالاخالل بالنوا ي ال محالة إ

ن وال يحملون هويات إثبات شخصية ، وقد يرتكبون  ر مسجل ن غ ر الشرعي فهؤالء املهاجرين غ
ى جماعات مسلحة تؤمن بالعمل املسلح ضد الدول  م مسلمون قد ينتمون إ جرائم ، وشريحة م

ي عقر دارها   19.ٔالاوروبية 
ريب البشر  ر  ي ٔالامنية للدول املستقبلة فحسب ال يقف تأث ى النوا بل يتعدى  ،سلبيا ع

ى  ن يؤدي إ ن بالالجئ ر الشرعي ي نفس البلدان ،إذ أن اختالط املهاجرين غ ن  ى الالجئ ذلك إ
ركيبة الديموغرافية  الاندماجصعوبة  م مما يزيد من حجم الجرائم نتيجة اختالف ال بي

م ، كما أن توال ريب عقائدية لكل م ر يزايد عمليات ال ى ارتفاع عدد املهاجرين غ ؤدي إ
ن  ن الالجئ م وب ي أغلب ٔالاحيان بي ن  مما يثقل كاهل البلدان املستقبلة ال ال تم  الشرعي

ن اك حقوق الالجئ ى ان   .أثناء اتخاذ إجراءات الطرد  وٕالاعادة القسرية، مما يؤدي إ
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 بروز الخاليا ٕالارهابية :املطلب الثاني
ن  ر نظامي ازدادت مخاوف الدول ٔالاوروبية من استعانة املنظمات ٕالارهابية بمهاجرين غ
ي إفريقيا أو آسيا للقيام  اع  ي أحد مناطق ال ي القتال  ى جماعات مسلحة شاركت  ينتمون إ

ر بأعمال إرهابية داخل أوربا، أو قيام بعض املهاجرين بإيواء عناصر إرها بية دخلت بشكل غ
م ف ن إقام ى الوثائق املزيفة لتأم ى أوربا والحصول لهم ع ي إ ى خلفية هذا -  هكذا ؛اشر وع

دي -الالتباس ن ال ر النظاميةيتم الربط ب رة ال لم تعد تعالج  د ٕالارهابي والهجرة غ هذه ٔالاخ
ا أصبحت قضية أمن قومي أو كقضية اجتماعية    20.ديمقراطية، بل إ

ن بأزمة إنسانية شديدة ومقتل أعداد لم تحدد، كما أثارت تلك   تسببت موجة الالجئ
ى غرار  ن إلرسال مسلحيه لتنفيذ هجمات ع ديد استخدام تنظيم داعش لتدفق الالجئ ٔالازمة 

ن املتطرف . هجمات باريس وبروكسل وأشعلت ٔالازمة املشاعر الشعبوية ٔالاوروبية وحركات اليم
يالذي غالبا    21. ما يعارض الاندماج وينشر بذور عدم الاستقرار الاجتما

ر من  ن من ليبيا وبلوغهم أك ر الشرعي ألف، دخل تنظيم  100مع ارتفاع عدد املهاجرين غ
دف  ن  ريب البشر وسيلته لجمع ٔالاموال الالزمة وتجنيد املقاتل ى الخط ليكون  داعش ع

ي ذلك ى أهم الشواطئ واملوانئ  ضمان استمرارية التنظيم، معتمدا  ى نفوذه وسيطرته ع ع
ن للهجرة نحو أوروبا    .الليبية ال يستخدمها املهرب

ر شتاينماير"حّذر وزير الخارجية ٔالاملاني   ي "فرانك فال ، من إمكانية تكثيف العصابات 
ى أوروبا، موضحا أن التغلب ع ر البحر املتوسط إ ن ع ريب الالجئ ي  ى عصابات ليبيا نشاطها 

ريب مرهون ى التحرك إالارهاب وجرائم ال   22.بعودة ليبيا مرة أخرى لتكون دولة قادرة ع
ا لم تشهد عمليات  اديدا إرهابيا منخفضي هذا السياق تشهد إيطاليا  ى متوسط ، لك إ

ى غر  ا ع ى أراض وتتم  وتحديدا أملانيا وفرنسا ، ى ار ما شهدته عدة دول أوروبية أخر إرهابية ع
ن نحو  ر نقطة عبور مهمة لإلرهابي ا تعت ي مجال مكافحة ٕالارهاب ، لك ا الواسعة  بإجراءا

ر من  ن ، حيث طردت إيطاليا أك ر الشرعي م  133أوروبا ، ضمن حشود املهاجرين غ ا ف مشت
ى خلفيات إرهابية خالل  نع   23.)2016،  2015( العام

ذا الصدد صرح  وزير الداخلية ي  و ماي  21يوم الخميس " أنجيلينو ألفانو"ٕالايطا
ي 2015 خالل جلسة استماع برملانية مستعجلة، أن السلطات ٕالايطالية اعتقلت شابا مغربيا، 

ي  ي تورطه  ر الشرعية، يشتبه  ر مراكب الهجرة غ ى البالد ع ضاحية بمدينة ميالنو، وصل إ
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ي  دف  ي العاصمة التونسية، ما أسفر عن متحف بار  2015مارس  18الهجوم الذي اس دو 
م أربعة إيطاليون  22مقتل    24 .شخصا، بي

ر من    ي أك دولة حول العالم وبينما  125والجدير بالذكر أيضا أن مخيمات اللجوء توجد 
ي أماكن مؤقتة للعيش إال أن الحال ليست كذلك أبدًا فمخيمات  يظن املرء أن هذه املخيمات 

ا تبقى مرادفًا للبؤس كون أماكن آمنة وتحت الحراسةاللجوء عادًة ما ت و يمكن أن تصبح  ولك
ر من نصف سكان مخيمات اللجوء هم من ٔالاطفال الذين تقل  أرضًا خصبة لإلرهاب، فأك

ر عرضًة لالنضمام للمنظمات ٕالارهابية من  عاماً  18أعمارهم عن  ر الشباب أك يعت
ي مثل هذه املخيمات تعطي املنظمات ٕالارهابية والعصابات فرصة  الكبار وٕالاقامة املفتوحة 
نجيدة   25.لتجنيد املقاتل

نالهجرة وٕالارهاب معا للنقاش العام ما خلق الانطباع بأن  قضيتاخضعت   القضيت
ي عام . متداخلتان ى سبيل املثال  ر  10عندما وصل  2015فع ي يوم واحد ع آالف شخص 

ى وسط أوروبا صرح كل من الرئيس التشيكي ورئيس الوزراء السلوفاكي   " روبرت فيكو"البلقان إ
ن قد أن ٕالارهاب ى أوروبا وإنشاء اي ن كغطاء للوصول إ ي " خاليا نائمة"ستخدموا موجة الالجئ

ي الاتحاد ٔالاوروبي بطريقة .البلدان املضيفة ن  كما أن  هناك خطر من استغالل املهاجرين املقيم
ن أو ح  ن أو ٕالارهابي ر شرعية وتجنيدهم من قبل املجرم م" شبكات هجينة"غ   26 .امن كل

  
  ةخاتمــــــــ

ريب ل رم املهاجر اتفاًقا مع شبكات ال ريب املهاجرين عندما ُي دخول بلد تقوم جريمة 
ر مشروعة ريب املهاجرين شراء ،أجن بصورة غ ر ل حيث يتضمن  لوثائق املزورة والنقل ع

ي  ن  ن وجهادي ريب وٕالارهاب من خالل تسريب مقاتل ن ال الحدود الدولية، وتنشأ العالقة ب
ن حيث تستغل مافيا  ى أوروبا ، والحال نفسها بالنسبة لالجئ ن إ ر الشرعي قوارب املهاجرين غ

ن  ى اللجوء لدول أخرى بحثا  الذين تدفعهم ويالت الحروب-ريب املهاجرين جماعات الالجئ إ
ى جملة من النتائج  -عن ٔالامان  م ، وقد  تم التوصل إ ن بي ر الشرعي لدس املهاجرين غ

ي   : والتوصيات كما ي
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  النتائج: أوال
ن  - ريب والالجئ ن الجماعات ٕالارهابية، مافيا ال  .هناك عالقة تتسم بنوع من التعقيد ب
ي بعض الدول سياس والاضطر عدم الاستقرار ال - روز من عد يابات  أهم ٔالاسباب ل

ريب البشر  .اللجوء، ٕالارهاب و
ا مجموعة من الظروف  - ريب ٔالاشخاص، اللجوء وٕالارهاب كلها ظواهر تتحكم ف

 .والدوافع تتشابه أحيانا وتختلف أحيانا أخرى 
ى ٔالامن ٕالانساني ،إذ يتعرض املهاجرون الذين يقعون  ةتؤثر الظواهر الثالث - سالفة الذكر ع

ي  ي املعتقالت،كما يتعرض الالجئون  ريب ملخاطر املوت غرقا أو الحجز  ر من ضحايا ال الكث
، ناهيك عن  م أثناء مرحلة اللجوء كاملوت والعنف الجنس ى حيا الحاالت ملخاطر جسيمة ع

ى الهجمات ٕالارهابيةٔالاخطار ٔالامنية الجسيمة  رتب ع  .ال ت
ريب أموالا طائلة ، عكس  - ريب نشاطا مربحا،تج من ورائه شبكات ال ر ال يعت

ي  ى زعزعة ٔالامن والاستقرار وبث الرعب  دف من وراء نشاطها  إ الجماعات ٕالارهابية ال 
ن دف  ،نفوس املواطن ى دول أخرى  الالجئون بينما  م إ لبحث عن ٔالامن لمن خالل لجو

 .والسالم
  

  التوصيات: ثانيا
ــــى كـــــل يجــــب - ــــي القضــــاء ع ـــــ تتســــبب  ـــــ الظــــروف الرئيســــية ال ريــــب، الهجــــرة غ ر ظـــــاهرة ال

 .اللجوء، ٕالارهاب املنظمة،
ريب املهاجرين - ا ب ميش والفساد وعالق  .ضرورة مناقشة مشاكل البطالة وال
ـــــي التعامــــل مــــع الظـــــواهر  - ن الــــدول  ريــــب املهـــــاجرين،  :ثالثالــــضــــرورة التعــــاون بـــــ اللجـــــوء، 

دف إرساء ٔالامن ٕالانساني وتعزيز حقوق ٕالانسان ى كل املستويات   .ٕالارهاب ع
ريب املهاجرين - ى التنمية الاقتصادية والبشرية  للحد من جريمة  رك ع  .وجوب ال
نضـــــرورة التنســـــيق مـــــع املفوضـــــية ال - ـــــ ـــــدف  ،ســـــامية لشـــــؤون الالجئـــــ ن  التمي ن الالجئـــــ بـــــ

ن الذين يتسللون داخلهم ر الشرعي  .واملهاجرين غ
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ن  ،تفعيــــل الاتفاقيــــات الدوليــــة - ــــر الشــــرعي ن و كــــذا املهــــاجرين غ ــــ بشــــؤون الالجئــــ ــــ تع ال
م   .دف التخفيف من حد

ى دولهم - م إ ن أثناء إعاد  .وجوب حماية املهاجرين املهرب
 

  : مــــــشالهوا
                                                 

ي :  بلميدوني محمد 1 ي القانون الدو ئ  ٔالاكاديمية للدراسات الاجتماعية وٕالانسانية،  قسم ، مجلة ٕالانسانيوضع الال
  161ص ،  2017، جانفي  17انونية ، العدد العلوم الاقتصادية و الق

ى،دار الفكر :  وسام نعمت إبراهيم السعدي  2 ي تطويره،الطبعة ٔالاو ي  ي ٕالانساني وجهود املجتمع الدو القانون الدو
ي، ٕالاسكندرية، مصر،     453، ص2014الجام

ي إفريقيا  اتفاقية منظمة الوحدة ٕالافريقية ال تحكم جوانب معينة من مشاكلاعتمدت  3 ن  - 09- 10بتاريخ  1969الالجئ
او  1974-06-20ودخلت ح النفاذ بتاريخ  1969 املؤرخ  34-73، بموجب ٔالامر رقم 1974ماي  24يوم  صادقت الجزائر عل

ي   68، الجريدة الرسمية رقم 1973-07- 25ي   .1973-08- 24املؤرخة 
رحيل" رشاد السيدعّرف الدكتور   4 ر أو املباشر    والتدخل املدبرة السياسة  '' :بأنه القسري  وٕالابعاد ال  لحكومة املباشر غ

ن السكان إلقصاء ما سلطة أو ما، دولة ن املدني السل الخاضع م، حدود خارج قسرا ط  أو فردية بصورة ذلك تم سواء وط
ي ذلك  ''..... جماعية، رحيل ٕالابعاد '' :السيد رشاد: أنظر  ي القانون  ضوء ي القسري  وال  للقانون  املصرية املجلة ،''ٕالانساني الدو

ي، املجلد   .238ص 1995، مصر، 51الدو
روتوكول  ج/1فقرةأ واملادة السادسة /1فقرةالسادسة ةاد أنظر امل  5   .من ال
ن 6 ي ”الاتجار بالبشر الوجه القبيح للهجرة العاملية، لقاء مع: سوسن حس منظمة الهجرة ، مدير عام ”برونسون ماكني

 . 90،ص  2006،جويلية  165الدولية، عدد  العاملية، السياسية
ر،  - التعاون ٔالاورو: صايش عبد املالك  7 ر القانونية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجست ي مجال مكافحة الهجرة غ مغاربي 

ي مختار، عنابة،    .21،22، ص ص 2007كلية الحقوق، جامعة با
ر   8 رونية،  املوقع... ريب املهاجرين : رويحعبد ٔالام ى موقع شبكة النبأ الالك رهيب، مقال متاح ع رغيب و ال : تجارة ال

http://annabaa.org/arabic/rights/6249 19:28:، التوقيت 2017- 09- 17: ، تاريخ ٕالاطالع.  
ريب املهاجرين واملوسومة  ب م 18تنص املادة   9 ى أن:ن بروتوكول مكافحة  ن ع توافق كل  -  1: " إعـادة املهاجرين املهرب

ي  ن  ر معقول، إعادة الشخص الذي يكون هدفا للـسلوك املب ى أن تيسر وتقبل، دون إبطاء ال مسوغ له أو غ دولة طرف ع
روتوكول، والذي هو من رعاياها أو  6املادة  ي إقليمها وقت إعادتهمن هذا ال ـع بحـق ٕالاقامة الدائمة    . ....."يتمتَّ

ي  10 ى املوقع:  شريف السيد ع ن، منظمة العفو الدولية، متاح ع ى حقوق الالجئ  :نظرة عامة ع
http://www.amnestymena.org22:42: ، التوقيت2017-09- 27:، تاريخ الاطالع.  

ر الشرعية : جو حمورة  11 ى املوقع.. الهجرة غ ر كافية، متاح ع ركية غ ن وٕالاجراءات ال   :القوان
agenda.com-http://www.legal  08:34: ، التوقيت2017-09-22: ، تاريخ الاطالع.  
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ر الدكتور أعلية عالني، بأّن   12     ن، وجه له عالقة باإلرهاب وآخر ليست له عالقة به، فالذي له يعت للهجرة السرية وجه

ي باعتبار أن هناك شبكة مختصة  ن عنصرين، ٔالاول وهو عنصر تجاري والثاني إيديولو عالقة باإلرهاب ـ كما قال ـ يجمع ب
ي ذلك .تنتدب هؤالء املهاجرين ي ٔالاعم ي: بوجمعة ذيب :أنظر  ى ،  تغذى من شبكات الهجرة السريةٕالارهاب الدو متاح ع

ى املوقع  ،massa.com-https://www.el: املوقع   .20:00:، التوقيت2017- 09- 25: تاريخ ٕالاطالع ع
ري     13 ريب املهاجرين ، :  كريمة الطاهر امش ي مكافحة  مجلة البحوث القانونية، كلية معالم سياسة ٔالامم املتحدة 

  .142، ص 2015القانون، جامعة مصراتة، العدد الثاني، أفريل 
ى املوقع :يوسف مال جمعة الياقوت  14 ، تاريخ  133ص ،  dr-alyaqout.com/wp-content/uploads  : ٕالارهاب، متاح ع

  .22:50:، التوقيت2017-09-22: ٕالاطالع
ي،الاسكندرية ، :  طارق عبد الحميد الشهاوي   15 ى،دار الفكر الجام ر الشرعية، رؤيا مستقبلية ، الطبعة ٔالاو الهجرة غ

  .45،ص2009
ر   16 ر القانونية، : عبد الواحد أكم مجلة املستقبل العربي،مركز ي البحر ٔالابيض املتوسط ، الربيع العربي والهجرة غ

  .34ص ، 2015،مارس 433دراسات الوحدة العربية، العدد 
ر املشروعة والجريمة ، جامعة نايف العربية للعلوم  :  عثمان الحسن محمد نور، ياسر عوض الكريم املبارك   17  الهجرة غ

 .71ص، 2008ٔالامنية، الرياض، 
ي ٕالانساني،  :منصوري رؤوف    18 ر ،الهجرة السرية من منظور القانون الدو كلية الحقوق والعلوم مذكرة ماجست

  .185، ص 2014،  2السياسية، جامعة  سطيف 
ي إطـار العــالقات ٔالاورومغاربية : ختو فايزة  19 ر الشرعية  ر 2010-1995الـبعد ٔالام للهجرة غ ، مذكرة لنيل شهادة املاجست

  .138، ص 2011، 3اسية والعالقات الدولية، كلية العلوم السياسية وٕالاعالم، جامعة الجزائري العلوم السي
عة : علي الحاج 20 ة، الط ز دراسات الوحدة العر اردة، مر عد الحرب ال ة  اسات دول اإلتحاد األوري في المنطقة العر س
 .عدهاما و 289، ص 2005بیروت، ، ولىاأل
ر رويح  21 رونية، املوقع... ريب املهاجرين : عبد ٔالام ى موقع شبكة النبأ الالك رهيب، مقال متاح ع رغيب و ال : تجارة ال

http://annabaa.org/arabic/rights/6249 19:28:، التوقيت 2017- 09- 17: ، تاريخ ٕالاطالع.  
ى املوقع" داعش"كيف يستقطب : منية غانمي: أنظرملزيد من املعلومات    22 ي ليبيا؟ متاح ع ن  ر الشرعي : املهاجرين غ

migrants-illegal-libya-https://arabic.cnn.com/world/2016/04/11/isisالتوقيت2017-90-16: ، تاريخ ٕالاطالع ، :
22:55.  

كيف تواجه ايطاليا الجماعات املتطرفة : املركز ٔالاوروبي لدراسات مكافحة ٕالارهاب والاستخبارات: ملزيد من التفاصيل أنظر 23
ى املوقع ا، متاح ع ى أراض  .07:01: ، التوقيت2017- 09-19: ، تاريخ الاطالعhttp://www.europarabct.com :ع

ر الشرعية   24 ر الهجرة غ ى املوقع: إيطاليا ال تستبعد تعرضها لخطر ٕالارهاب ع : متاح ع
https://arabic.rt.com/news/783597ى املوقع   .12:35: ، التوقيت2017-09- 19: ، تاريخ الاطالع ع

25 Alex P. Schmid : Links-between-Terrorism-and-Migration ;in sit : https://www.icct.nl/wp-
content/uploads,  
26 Alex P. Schmid : Links-between-Terrorism-and-Migration ;in sit : https://www.icct.nl/wp-
content/uploads,   
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ريب ٔالاشخاص والهجرة السرية ن    *الواقع واملخاطر: ليبيا ب

 
ري شهرزاد  )1( فك

جامعة كلّية الحقوق والعلوم السياسية،   ،''ب'' ةمحاضر  ةأستاذ )1(
ي  .الجزائر ،الشلف، حسيبة بن بوع

  

 :لخصامل
ر يقدم بحثنا  ي ليبيا وتداخلها مع مشكلة الهجرة غ ريب البشر   هذه صورة تحليلية عن 

ريب البشر نشاطا إقتصاديا يعكس صورة تنافسية ملجموعة  النظامية، حيث أصبحت تجارة 
ي هذه العملية مثل امليليشيات والكتائب ال  ر املباشرة، املشاركة  من الفواعل املباشرة وغ

ى سل طات الدولة والقبائل والعصابات املسلحة والعصابات ٕالاجرامية، وح ينتم بعضها إ
ريب بحيث أضحت ليبيا تعكس حالة معقدة  الجماعات الجهادية، أين تعددت طرق وخطوط ال
ا حالة تعكس مدى صعوبة  ريب البشر، كما أ ملجموعة من الوظائف املتداخلة مع صناعة 

ي ظل س  .لطات حكومية ضعيفة ومنقسمةنجاح سياسات مكافحة الفساد 
  :الكلمات املفتاحية

ي ليبيا، طرق   ريب، ديناميكيات الهجرة، الفواعل، مجاالت النفوذ  ريب، خطوط ال شبكات ال
ر النشطة  .العبور النشطة وغ

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  31/07/2018، تاريخ نشر املقال 06/05/2018، تاريخ مراجعة املقال 01/04/2018تاريخ إرسال املقال  *



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2018-02، العدد 02املجلد 
ريب ٔالاشخاص والهجرة السرية ن  ري شهرزاد ، ليبيا ب  .242-219. ، ص صرالواقع واملخاط: فك

 

220 

La Libye entre le trafic de personnes et l’immigration clandestine : Réalité et 
dangers 

Résumé : 
Notre étude présente une image analytique du trafic illicite d’êtres humains en 

Libye et de son chevauchement avec le problème de la migration irrégulière. La traite 
d’êtres humains est devenue une activité économique qui reflète l’image 
concurrentielle de groupes d’acteurs directs et indirects, tels que des milices et des 
bataillons, dont certains appartiennent à des autorités, des tribus et des gangs, voire 
même des djihadistes, d’où la multiplication des  méthodes et des réseaux de passeurs 
clandestins.  

La Libye est devenue un cas complexe qui reflète une série de fonctions qui se 
chevauchent avec l'industrie du trafic d'êtres humains, et c'est un cas qui dénote de la 
difficulté du succès des politiques anti-corruption menées par des autorités 
gouvernementales faibles et divisées. 
Mots clés: 
 Réseaux de passeurs, lignes de passeurs, dynamiques migratoires, Acteurs, sphères 
d'influence enLibye, voies de transit actives et inactives 
 
 
Libya between human trafficking and illegal immigration : Reality and dangers 
Abstract: 

Our study examines the supply-side of migration through Libya: the human 
smuggling networks. The smuggling of human beings is an established fact of today’s 
political economy in Libya and it is embedded in local subsistence economies. As 
such there is a dizzying array of actors involved in the business of which some claim 
to act on behalf of the state. 

Libya provides a complex but highly relevant case to explore smuggling 
networks’ political and socio economic functions. It is exemplary of the worrisome 
relationship between a fractured and in many areas absent state, empowered non state 
armed factions and militias and a policy of migrant criminalisation, which has blurred 
the line between human smuggling and traffcking. And lastly, the case of Libya 
illustrates that It is problematic to tie anti smuggling policies to weak state 
institutions and a government that cannot deliver. 
Keywords:  
smuggling networks, migration dynamics, Routes intoLibya, MovinginsideLibya. 
Spheres of influence in Libya, the actors. 
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  دمةمق
ر وضعها ٔالام نحو ٔالاسوء، أين  ى سقوط نظامها وتغ عرفت ليبيا حراكا شعبيا أدى إ
ا مسألة املتاجرة باألشخاص واستغالل  ديدات من بي أضحت تعاني من عدة تحديات و
ى أوروبا،  ي الوصول إ ن  ن من مختلف الدول ٕالافريقية والطامع ن القادم املهاجرين السري

ى  ا ع رية و  4.388فإحتوا كلم من الحدود البحرية ال يصعب  1770كلم من الحدود ال
ا  ا ٔالامنية والعسكرية وكذا ضعف تعامال ا بشكل كامل بعد ضعف مؤسسا التحكم ف
ا مسلك عبور للمهاجرين من عدة دول  التعاونية والاستخباراتية مع دول الجوار، جعل م

ايد ا الشباب 2012ة منذ بداية عام مجاورة وقد إكتسبت الظاهرة أهمية م ، بحيث شارك ف
ريب وهنا إنتقلنا نحو  ، network of smugglerمن القبائل القريبة من الحدود وشبكات ال

ن وتداخلها مع الهجرات السرية،  ىديدات متداخلة تتجاوز مجرد الحديث عن مشكلة الالجئ  إ
ريب  ي  ي محاولة إستغاللهم من طرف شبكات مختصة  رة، و البشر مقابل مبالغ مالية كب

ي وسط الطريق أو  ر تركهم  مٔالاخ ديد  املتاجرة   .متشعبألغراض مختلفة و هنا نكون أمام 
ا وآثارها ٔالامنية  ى تبعا ي تسليط الضوء ع ريب ٔالاشخاص ظاهرة تستد أصبح موضوع 

ى مرتبطا بشكل كب ى والاجتماعية وح ٕالانسانية، كون ٔالامر أض ر بشبكات واسعة ال تقتصر ع
ريب، ؤالاهم تداخلها  رها من أشكال ال ٕالاتجار بالبشر فقط وإنما املتاجرة باملخدرات والسالح وغ
ا باملجموعات املسلحة،  ديدات ٔالامنية ٔالاخرى كالهجرة السرية وكذا عالق مع مجموعة من ال

ي ليبيا وجود مجموعة متعددة من الفواعل  ال تعرف عدة مداخل للعبور وكذا كما يحدث 
ي كل منفذ    .متحكمة 

كلما ضعفت إجراءات مراقبة مسالك وممرات : تنطلق دراستنا من فرضية رئيسة مفادها
ديدات ٔالامنية الاللتماثلية   .شبكات ٕالاتجار بالبشر كلما كنا أمام مزيد من ال

ي تحليل الفرضية البد لنا م :إشكالية الدراسة-  ي شكل لإلنطالق  ن طرح إشكالية رئيسة 
ريب  :سؤال مفاده ى تزايد مسالك ونشاط شبكات  ي ليبيا إ ى أي مدى أدى الفراغ ٔالام  إ

  البشر؟
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ي ليبيا :أوال ريب    شبكات ال
ي ليبيا مشكلة إجرامية وعامل إلضعاف الدولة  ريب البشر  ي ظل خاصة يشكل إنتشار 

ر تنافس الفصائل املسلحة، بحيث  ى الساحل اللي كواقع ال يتجزأ من التجارة غ ينظر ٔالاغلبية إ
ي للحدود  ي جميع أنحاء الوطن أين يغذي هذا النشاط ٕالاقتصاد السياس والجغرا املشروعة 
ي ظل التفاعالت  ر  ريب البشر أك ، كما توسعت صناعة  الشرقية والغربية للجنوب اللي

ر الامن والحماية ملواجهة الحاصلة كوسيلة لتمويل امليليشي ات والكتائب والقبائل ال تقوم بتوف
ديدات الخارجية من ٔالاسر والقبائل والبلدات املتنافسة   1.ال

ي  ر ليبيا نحو أوروبا قد لفتت إنتباه العالم  ريب البشر من وع ى الرغم من أن ظاهرة  ع
ى مدى  رة إال أن ٔالامر ليس بالجديد، فع القرون املاضية كانت ليبيا بلد مقصد السنوات ٔالاخ

ن عن حياة أفضل ألنفسهم وأسرهم ر بعد وعبور ومحطة رئيسية للباحث ، إال أن الوضع تغ
  .الفو ال إجتاحت البالد

  
ي -1 ريب البشر قبل وبعد سقوط نظام القذا   إشكالية 

رت ثروات وإحتياطيات النفط الليبية محط جذب للشركات ٔالاجنبية و  املهاجرين من إعت
ن  فتح  2007-1998مختلف ٔالاقاليم بحثا عن العمل، ففي إطار مشروع مخطط إفريقيا ما ب

ى الهجرة  ر ع رة ما شجع أك ن ٔالافارقة لدخول البالد بدون تأش ي الباب أمام املواطن القذا
ن  2الدولية، ي بدايات ٔالالف ي  2000و ي  راتي ي يستغل موقع بالده ٕالاس محاولة أخذ القذا

ى سوداء"لتحويل هجرة ٔالافارقة نحو أوروبا مدعيا إمكانية  ي أي وقت، وقد نجح " تحويل أوروبا إ
ي عام  ى  5ي أخذ  2009القذا ر للسيطرة ع مليارات دوالر كإتفاق مع إيطاليا مقابل وضع تداب

ي  ن  ى إيطاليا الهجرة نحو أوروبا، ونتيجة لذلك تراجع عدد ٔالافارقة الذين كانوا راغب الوصول إ
ر من  ى أك راجع إ ي %75بال  3.ي العالم التا

ى  2011قبل عام  ي، وع ر الحدود بأمر من القذا ريب ع كانت أجهزة ٔالامن تراقب حركة ال
ي بعض ٔالاحيان  ا  ن كانت تتسم بالفو وعدم التنظيم ح أ الرغم من أن منظومة القوان
ى حد ما، مع  ا كانت فعالة إ ي، إال أ كانت مسخرة لخدمة ٔالاهداف املتناقضة لسياسة القذا

ى  ذلك لم ينجح النظام ي جزء منه إ ى حدوده الجنوبية وهذا راجع  ي بسط سيطرته ع أبدا 
ي قاعدة الويغ  ي مالحقة الجيش املتمركز  ام متفاوت  حسابات سياسية أين كان هناك إل
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ى وجود شبكة من العالقات  ن من النيجر، إضافة إ العسكرية املجاورة ملهربي البشر القادم
ي الحكم امل ن مسؤو م و الشخصية ب ي الذين كانوا يشرفون عل ي القذا ن نشطاء وممث ي وب ح

ريب    4.وجهاء القبائل املحلية وشبكات ال
ي بيئة مختلفة جذريا بحيث تم تحرير  ي أعقاب إسقاط النظام وجد املهربون أنفسهم 

ي سنة  دئة كون املهاجرين كانوا يملكون املال ومهتم 2012السوق ٓالان، و ن حدث نوع من ال
رية الغربية نحو  ر الحدود ال اية مرحلة العنف إما ع بعبور البحر نحو أوروبا أين فروا بعد 
ن عادوا  ن قوارب نحو أوروبا، إال أن املهرب ى م ى النيجر أو الجزائر أو ع ر الجنوب إ تونس وع

اية سنة  ن جدد، وكان بعضهم من املجر  2012للعبة  ن داخلي ى العب ن الذين حيث إنضموا إ م
ن كان آخرون من الثوار ممن كانوا يرغبون 2011فروا من السجون خالل الحراك بليبيا  ي ح  ،

ي بداية  روة واملال بشكل أسرع، و ى ال ريب ٔالاشخاص وقد  2013ي الحصول ع زادت نسبة 
ي  ريب  ر حرية كما أنشأ امل) زوارة(كان مقر ال ي بيئة أك هربون حيث دخلت السوق السوداء 

ا الجديدة ي عملي ي الساحل والصحراء وأخذت زخما   5.طرق 
ي تحكمه  ي ظل مجتمع قب ي معالجة هذا ٔالامر خاصة  وجدت الحكومات الجديدة صعوبة 
ر من الكتائب  ى ظهور عدد كب ا إضافة إ ى أراض رة ع سيطرة داخلية لكل قبيلة وعش

ي وامليليشيات بعد سقوط النظام، كما وجدت بعض  ي عهد القذا القبائل ال كانت مهمشة 
فرصة لها لبسط نفوذها بحيث سنوضح هذه الفكرة عند تحديد   - توبو وأوالد سليمان-مثل 

دف الربح وبسط النفوذ ريب، وهذا كله  ى خطوط ال   .الفواعل املسيطرة ع
ر  ن  ن الهاجرين بحيث لم يعد هناك تمي ووضوح ب ر ب يب البشر حدث اليوم تشابك كب

م، أما السمة الثانية لهذا النشاط  ي كون الضحايا يخضعون للتعذيب واملتمثل وٕالاتجار 
ى إثر تدفق ٓالاالف من  ريب ع ، كما زادت حدة ٕالاجرام املحيط بال از والعنف الجنس وٕالاب

ى مجموعة  ريب إ ى تحول سوق ال ى أوروبا ما أدى إ دف السفر إ ن  ن السوري من الالجئ
ر سمات  ي، لكن رغم تغ ي مرحلة ما بعد القذا ريب البشر  ي ثالث سمة ل ازية و الشبكات ٕالان

ريب فيما بعد  ي أن معظم  2011نشاط ال ر و إال أنه هناك سمة واحدة بقيت دون تغي
ا وجه ى أ ى ليبيا ع ى ليبي ،ماملهاجرين ينظرون إ رون إ ا بحثا فالعديد من املهاجرين مازالوا يع

ى الرغم من إرتفاع مستويات العنف وسوء  عن العمل والفرص ٕالاقتصادية هناك ع
ى طول خطوط العبور  6.املعاملة ى ليبيا ال يخلوا من املخاطر ع   .ولكن العبور إ
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ريب الرئيسية -2  خطوط ال
ي جميع انحاء البالد، بحيث ريب  ي نقاط ال رات  ى إحداث عدة تغ  أدت سنوات الحرب إ
ي أربع  نقاط ى ليبيا من الدول املجاورة   يمكننا إختصار نقاط املرور النشطة حاليا املؤدية إ

ي الخريطة رقم  ، ال تعكس املداخل الاساسية وح املمرات 1حيث تظهر بشكل واضح 
  7:الداخلية
ر الساحل أو الجنوب، مع ذلك يعرف هذا الخط الحدود الشرقية مع مصر -أ ، سواء ع
  .متدنية من املهاجرين حركة

ي - ب رون الجنوب الشر ، ال تزال منطقة الكفرة تشكل عقدة رئيسية للمهاجرين الذين يع
ر  ى جنوب شرق ليبيا ع رون إ ر الخرطوم، فتاريخيا كان املهاجرون يع البالد من شرق إفريقيا ع

ى هناك من Aouzou التشاد من قطاع  ي السنوات  Faya-Largeauبعد شق طريقهم إ ولكن 
ر ى حد كب ى تقليص هذا البديل إ ر الخرطوم إ رة أدى إيجاد ممر ع   .ٔالاخ

ر النيجر نحو ليبيا من ممر الجنوب الغربي -ج ، يدخل مهاجروا غرب إفريقيا املسافرين ع
Tumo  ى ر البؤرة الصحراوية للغات Quatrunمرورا بطريقهم إ ى الغرب يمر هؤالء ع  Ghat، وإ
يار أين يتم توجيه كل التيارات من بعد ر  ى وشك ٕالا م من الجزائر ولكن هذا الطريق ع حل

 .Sabhaو  Fezzanخالل عاصمة 
ر غدامس ي غرب البالد - د ريب املهاجرين ع اية املطاف  Ghadames، يتم  قبل السفر 

ى طول الحدود اليبية ي طريقهم نحو الساحل، وت-ع ر الزنتان  اريخيا كان مهاجروا التونسية أو ع
ن تونس وليبيا، مع ذلك عرف عام  ن بمناطق الجنوب الواقعة ما ب -2015جنوب الصحراء عارف

ر الحدودي  2016 ر هذا املع ريب البشر ع ريب (توثيق أدلة أقل حول نشاط  ى جانب  إ
ن ر هذا املمر )الجهادي يكونون عادة من ، وعادة ما تكون ٔالاعداد القليلة للمهاجرين العابرين ع

 .املغاربة أو التونسيون 
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ي ليبيا 1خريطة رقم  ريب الرئيسية    .توضح طرق واتجاهات ال

 
 

Source :  - Mark Micallef, The human conveyor belt : trends in human traffiking 
and smuggling in post-revolution in libya. Switzerland : The global initiative against 

transnational organized crime,  March 2017, p 10. 
تعكس الخريطة أعاله تعدد طرق الدخول وكذا نقاط املرور  الداخلية مع ذلك هناك طرق 
ا ومنه نستنتج بأن هناك مدن أو مقاطعات  ا وهناك نقاط مركزية يتم الدخول م رئيسية يمر  

ريب بشكل يومي وهو ما يجعلها خطوطا حمراء خطرة، بحيث نشطة تتعامل مع شبكات ال
ي ي ماي   .يمكننا أن نعدد هذه املقاطعات 

  
  أهم مناطق العبور داخل ليبيا

  ا ر بلدة  :  Sabhaس ي الجنوب من النيجر ع الحدودية  Tummoيدخل أغلبية املهاجرون 
ا قبائل التبو  ي منطقة تسيطر عل ي املحور –و ي نقاط املرور  ى الفواعل املتحكمة  سنعود إ

 ECOWASوبما أن النيجر جزء من املجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا  -الثاني من دراستنا
رية م ٕالانتقال بصورة قانونية نحو الحدود النيج رط إمتالكم الليبية ش- فإن املهاجرون يمك

ن معهم للعبور  ى تعاون املهرب ن يحتاج املهاجرون إ ن الدولت للوثائق، وعند املمر الحدودي ب
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ي  ي ليبيا شاحنات تويوتا ال تحمل حوا شخصا وغالبا ما  30والتوجه نحو الشمال حيث تتوفر 
ا خطرة رة واملهارة كو ى الخ ي قوافل حيث يحتاج عبور الصحراء إ  8.يسافرون 

ا يختارون إما  رية نحو الجزائر وم ي والصحراء النيج ر ما قد يختار املهاجرون العبور ع
ن  ر شعبية خاصة أن املالي ر هو ٔالاك التوجه غربا نحو املغرب أو شرقا نحو ليبيا، وهذا ٔالاخ

م أن يجتازوا الصحراء الجزائ رة ما جعلها طريقا جذابا لكن عل رية يدخلون الجزائر بدون تأش
ي  ي مركز الهجرة الرئيس  راست الجنوبية و ي ٔالاخرى، أين يمرون بواحة تم رة  ال تعد خط

ى  رون إما إ ا يع ا أو الشمال  Ghatالجزائر وم أو غدامس الحدودية ومن ثم يستمرون نحو س
ي طرابلس وزوارة ريب    .مباشرة نحو مراكز ال

 ي لليبيا فمهاجروا شرق إفريقيا : الكفرة ي الجنوب الشر ريب سيئة الصمعة  هناك شبكات 
ى منطقة الكفرة بليبيا ر الخرطوم إ ن  - والقرن ٕالافريقي يسافرون ع ى الرغم من محاولة املهرب ع

ن قبائل الزوي والتوبو باملنطقة ويختارون دخول ليبيا  تجنب هذه املدينة وبسبب ذلك ينتقلون ب
ر هو دخول ليبيا من تشاد ولكن نظرا لعدم وجود ضوابط من م صر، مع ذلك يبقى الخيار ٔالاخ

ى طول خط الطريق ح أواخر  ، فإنه يعد طريقا صعبا نسبيا كما هو الحال مع 2013ع
ى عقبات رون جبال التبس وفزان فكالهما يحتويان ع   9.املهاجرين اللذين يع

 ريب البشر : زوارة ي تزايد نشاط  ا نقطة ٕالانطالق  ي بلدة زوارة املعروفة تاريخيا بكو
ى ذروته سنة  ، وقد وصل هذا النشاط إ عندما وجد حطام ثالث  2015الساحل الغربي اللي

ا  ر حادث  660سفن راح ضحي  197تلك السنة لم ينجوا سوى سجل شخص والذي كان أك
ن قارب  ى م ي  يحملشخص كانوا ع أثارت هذه الواقعة سخط الرأي  شخصا، حيث 450حوا

ن  راوح أعمارهم ب ن ت ن جثث ٔالاطفال وبعضهم من السوري  9-3العام أين ظهرت صور تب
ر صارمة ضد  ريب ووجوب وضع تداب سنوات، وهنا أشعلت مظاهرات ضخمة ملكافحة ال

ن الذين يبحثون فقط عن الربح  .املهرب
 راته راته الساحلية مركز : ص ر مدينة ص ى أوروبا عن طريق تعت ريب املهاجرين إ ا جديدا ل

ن امليليشيات  را ب ي زوارة، تعرف املنطقة تداخال كب البحر، مع ذلك ليست بنفس القوة املجودة 
ريب وال إلتفت بجملة من ٕالانقسامات القبلية والايديولوجية وقد ساعد التنافس  ونشطاء ال

ي تعزيز وجود عصابات ال  10.ريب امليليشيةالناجم عن ذلك 
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ريبال: ثانيا ي خطوط ال   فواعل املتحكمة 
ي ليبيا وإنقسامها وعدم التمكن لحد الساعة من ٕالاتفاق حول  نظرا لتعدد أطراف الصراع 
ى املهاجرين أن يمروا ببلد محفوف باملخاطر ومتعدد الفواعل  ى ع حكومة واحدة، ومنه أض

ن أصحاب السلطة ومعظمهم من القبائل أو  دبحيث هناك حدو  وخطوط واضحة املعالم ب
اية أي تجاوز لهذه الحدود دون حماية أو إذن ما، إذ تعد   ،الجماعات املسلحة أو ح خليط بي

ر، وعليه  ،مميتاأمرا  ي ليبيا يخضع لعدة ترتيبات وإمالءات وفق صاحب التأث ريب البشر  ف
ريب  يمكننا رصد أهم الفواعل ي خطوط ال وهذا حسب التقسيم املناطقي للمداخل -املتحكمة 

ي املحور ٔالاول    :-والذي حددناه 
ي كل ممر 2خريطة رقم  ا حسب الفواعل املتحكمة    .توضح الطرق املتنازع عل

  
 

Source : Floor El Kamouni Janssen, ‘Only god can stop the smugglers’, understanding human 
smuggling in libya. CRU report, Clingendael nertherlands, February 2017, p20. 
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بطرد " Barka Wardougou" قام زعيم قبيلة توبو : الحدود مع النيجر والجنوب الغربي لفزان -أ
ي منذ  ى منطقة فزان2011القوات املؤيدة للقذا الجنوبية - ، وعليه أخذ التبو يسيطرون ع

ى  ر بعد ٕالاطاحة بالنظام حيث استفادوا من تحويل إنتباه الطوارق إ الغربية بشكل كب
ى نفط املنطقة ا ع ي وهنا وجهت سيطر ي شمال ما ن    .ٕالانفصالي

ن  Wardougouقاد  مجلس مرزوق العسكري وهيئة الحكم باملنطقة فضال عن مجموعت
ى ٔالاقل تتخذ من مرزوق مقرا لها ى من امليليشيات ع ، من ناحية أخرى تسيطر القبيلة أيضا ع

الحدودي مع النيجر بحيث إستفادت التوبو من هذه الهيمنة ٕالاقليمية لدفع  Tumoممر 
ي جنوب البالد  ريب البشر  املهاجرين نحو الشمال، أين وصلت مساحة إحتكار التوبو لصناعة 

ي  ا الصحراوية  20حوا   -2 أنظر الخريطة–كلمة من مدينة س
ا - ب ى بعد : س كلم جنوب طرابلس وتشكل عاصمة إقليم فزان، تعد  770تقع هذه املدينة ع

املدينة الصحراوية مركزا لشبكة طرق التجارة التاريخية ال تمتد شماال نحو حدود البحر 
ا  ا تاريخيا منطقة زراعية ولك ى جنوب الصحراء ٕالافريقية، كانت س ٔالابيض املتوسط وجنوبا إ

ي الجنوب اللي ريب البشر  ى قلب لصناعة    11.اليوم تحولت إ
ى  ي هذه املدينة قبيلة تد رة مستقرة سيطرت ] أوالد سليمان[يعيش  ي عش العربية، و

رة من خالل امتالكها لـ  ى ثروة كب ر املنطقة وحصلت ع ريب ع ى طرق ال منذ وقت طويل ع
ا أي من محطات الوقود منذ سقوط نظام القذ 80% ي بس ي، تدير هذه القبيلة املجلس املح ا

ي خليط من عدة قبائل عربية متنافسة مثل،  أن لها سيطرة سيادية باملنطقة، وأوالد سليمان 
ى الساحل  ريب املهاجرين إ ا ومسؤولة عن  ى شمال س ورفلة، مقارحة وقذافة، ال تسيطر ع

ي عملي ريب هذهحيث تلعب قبيلة املقارحة دورا بارزا    .ة ال
ر هذين : غات وغدامس -ج كما سبق وذكرنا يحاول املهاجرون دخول ليبيا عن طريق الجزائر ع

ى غات   ى  Ghatاملمرين، حيث تسيطر ميليشيا الطوارق ع ومن هنا تنقل البضائع البشرية إ
ا، أما غدامس ال تقع نحو الشمال بالقرب من الحدود مع تونس فتسيطر عليه كتائ ب س

ي أحد اقوى جماعات امليليشيا العربية ي البالد، وميليشيا الزنتان - الزنتاني و ر الاسالمية  ال - غ
ي راتيجية ملواجهة قوات  -كانت أحد معاقل القذا ى مفاتيح املدن الاس فقدت السيطرة ع

ن    .2014-2011مصراته ما ب
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ي منطقة غدامس أين استفادوا   ريب البشر  توسع وجود كتائب الزنتاني  من شبكات 
ذا أعادت املطالبة بالسيطرة السياسية وٕالاقليمية ومنه تقوم هذه  ر هذا ٕالاقليم، و ال تمر ع

ى غاية الساحل  . الكتائب بنقل املهاجرين إ
يمتد الساحل اللي الشمال الغربي من بلدة فزان شرقا : طرابلس والساحل الشمال الغربي - د

ى طرابلس تقريبا،  ا معظم نقاط إ ا املنطقة ال تنطلق م ريب البشر نحو أوروبا أل وهو قلب 
ي تقع  ي الوقت الحا ر التاريخ بحثا عن العمل، و ا معظم املهاجرين ع ن وال يصل إل الليبي

ي تحت سيطرة الحكومة الوطنية حكومة الوفاق الوط   - أجزاء مهمة من شريط الساحل الخار
GNA – )ي الخريطة رقم أنظر منا ر  ن الحكومة و حف وح العاصمة طرابلس ال تعمل ، )2طق السيطرة ب

 Harthemالحكومة الحالية من خاللها تعرف نفوذ ميليشيات مختلفة مثل كتيبة ثوار طرابلس لـ 
Tajouri  ر من ي تتألف من أك  Abdelraoufرجل، وكذا قوات الدرع الخاصة بقيادة  600و

Kara  املعروفة بميليشياkara.12 
ي إنتشار   ى هذه الفواعل الظاهرة هناك فواعل أخرى أخذت تلعب دورا مهما  إضافة إ

ا ونقصد هنا  بعض ريب البشر  نظرا للفساد الذي طال أفراد م ي خفر  تجارة  ن  العامل
م بتلقي الرشاوي للسماح للمهاجرين بامل م أعضاء م رور، ليتطور السواحل الليبية أين إ

ي مدينة الزاوية، ففي  ريب البشري مثلما حدث  ي أعمال ال ا  نشاطها ٓالان من خالل مشارك
ر الحكومية 2016واقعة مسجلة شهر أوت  ى إثر حطام السفن املتكرر إنضمت املنظمات غ ، وع

ى عمليات البحث وٕالانقاذ قبالة السواحل الليبية، أين تعرضت سفينة تابعة ملنظمة أطباء  بال  إ
ن السفينة أين   Bourbon Argosحدود  ى م ن ومن ثم صعدوا إ ن مجهول إلطالق النار من مسلح

ى سجلت السفينة عدة أضرار دو  ن ينتمون إ ن فيما بعد بأن هؤالء املسلح ن وقوع إصابات، ليتب
رير ذلك بكون الدولة ال تملك معلومات حول حركة املالحة  ي الزاوية وتم ت خفر السواحل 

ريب النفط قبالة الشاطئ اللي   .البحرية  وهو ما جعلهم يظنون بأن السفينة ل
رية ٔالاملانية  ى قارب من الجمعية الخ ى حاله حيث تم ٕالاستالء ع مع ذلك إستمر الوضع ع

charcty sea-waatch  ر ى بعد  2016ي شهر سبتم أميال من املياه البحرية، وهذا من طرف  6ع
ى لسان متحدث باسم القوات البحرية   Ayoobوحدة خفر السواحل التابعة للزاوية وهذا ع

Quassemم ، ب م لم يملكوا وثائق دخول املياه الليبية ثم إفرج ع حيث أوقفهم العسكر كو
  13.بطلب من الحكومة الليبية
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من خالل هذه النماذج نستنتج بأن الفواعل أصبحت متداخلة ومتشابكة تبعا ملصالحها 
ى الح ي كل منطقة تسيطر إما قبيلة أو كتيبة أو جماعة عسكرية، إضافة إ واجز وأهدافها لذلك 

  . والصراعات املسلحة
 

ى-2 ريب من الدرجة ٔالاو   طرق ال
رها  ى مخاطر الاختطاف أو الرشوة أو ٕالاحتجاز وغ را ما يتعرض املهاجرون والالجئون إ كث
ي هذه النقطة  ي املحور الثالث من ورقتنا البحثية، ولكن  ا  من ٔالاساليب وال سنفصل ف

ى تلك املخاطر وإنما هناك أسفار أو تجدر ٕالاشارة بأنه ليس كل مهاجر  ئ فار سيتعرض إ أو ال
ن مقابل مبالغ مالية ضخمة وهنا يتم  ى، وهذا العمل يقوم به كبار املهرب ريب من الدرجة ٔالاو

ري   رات نحو أوروبا أو ح سنغافورة، مثل املهرب الاريت ن العالج والتأش " جون هابتو"تأم
ن مقابل املعروف باسم أوباما والذي  ى سنغافورة والفلب  20ينظم رحالت سفر من السودان إ

ى أوروبا رات دخول إ ر، أين أصدر لزبائنه تأش   14.ألف دوالر أو أك
، حيث Awet Kidaneهناك أيضا مهرب أخر يستخدم طريق سنغافورة معروف باسم  

ر سنغافورة، 30يدفع املهاجر   ى بلجيكا ع أين تقوم العائلة  ألف دوالر للسفر من الخرطوم إ
ي السويد ودبي ونظام الدفع هذا مماثل من أجل السفر  ر ٕالاتصاالت  املسافرة بنقل ٔالاموال ع

ر ليبيا ري ع   .ال
ى الواليات املتحدة ٔالامريكية  ى، يشمل السفر إ ريب الطبقة ٔالاو يوجد طريق أخر بديل ل

ى أحد ام إ ر أمريكا الالتينية، أين وجهت أصابع ٕالا ر هذا الطريق وهو  ع ن ع  Habton"  املهرب
Merhay " ي أمريكا الالتينية ى عدة مواقع  ي دبي إ ر قاعدته  الذي نقل مهربيه من الخرطوم ع

ى الو أ، وقد أشارت اشرطة .م.والسيما كوبا، املكسيك، غواتيماال، كولومبيا، ٕالاكوادور ومنه إ
ريب من ليبيا تشمل ترتيب السفر من ٕالاتحادية ٕالاثيوبية بأن ماال يقل عن ثالث ح واجز 

ى" ن " الدرجة ٔالاو ى أمريكا الالتينية و الواليات املتحدة ٔالامريكية، ومن ب ر جنوب إفريقيا إ ع
ن الكبار نجد   Asgedom.15املعروف باسم  Keste Teàmeأسماء املهرب
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ريب البشر وأشكال :املحور الثالث ن الهجرة السرية و   العنف ال يتعرضون لهاالتداخل ب
أكدت تقارير صادرة عن املنظمة الدولية للهجرة تقر بأن املهاجرين الذين يقصدون ليبيا 
ى  رى، واستنادا إ م أي فكرة عما ينتظرهم هناك بحيث أصبحوا سلعا تباع وتش ليس لد

ي ليبيا  ن مراكز إيواء للمهاجرين وكذا شهادات موثقة تم رصد وجود أسواق للرقيق  ر الشرعي غ
ى رأي الضباط  ريب البشر وسط الفو السياسية، إضافة إ ن تنشط شبكات  ي ح

ن مثل  ي بلدة تراغ - بوبكر معنه–العسكري ر الشرعية  ي فرع جهاز الهجرة غ جنوبي  -الذي يعمل 
، الفتا - ليبيا ي الجنوب اللي ر علنية وتنظيما  ريب باتت تعمل بطريقة أك ى  أن شبكات ال إ

ي وقانوني، بحيث تقوم هذه  ي تحظى بغطاء قب تورط مجموعات مسلحة تابعة ألجهزة رسمية و
ريب ببيعهم واملتاجرة  ن تقوم شبكات ال ي ح ا  ي مراكزها وحماي املجموعات بإيواء املهاجرين 

  .   م
  

  املساومة -1
ر الشرعية وموضوع ٕالاتجار بالبشر، أقر تقرير  صادر عن مجلس ٔالامن  ي إطار الهجرة غ

ن  ن العامل ي ليبيا، أجرى من جهته عدة مقابالت مع العديد من املهني املكلف بتق الحقائق 
ر البحر ٔالابيض املتوسط، بحيث ذكر هؤالء أن  ى أوروبا ع ر املشروعة إ ي مسألة الهجرة غ

ر داخل الجماعات املسلحة الشبكات العابرة للحدود الوطنية ال تنّظم ٕالاتجار بالبشر لها عناص
ن طرق  ريب، أين تقوم الجماعات املسلحة بتأم ى طول طرق ال ى ٔالارا ع ال تسيطر ع

ن تلك العمليات لقاء مبلغ من املال   . الوصول وتأم
ي حال  ربنا من الساحل، أما  ي تصاعد ٔالاسعار  كلما إق هنا يمكننا أن نرصد بشكل إجما

ي مراكز ا ي الجدول أدناهوقعوا رهائن  ن  ر كما هو مب م مضطرين لدفع مبالغ أك   . لحجز فإ
  
  
  

Migration through libya-going rates on the western route. ر الطريق الغربي لليبي  ./اأسعار الهجرة ع

  
Source :  -  Floor El Kamouni Janssen, ‘Op.cit. p10. 

  

Agodez – sabha                                               EUR 80-500 
Sebha- Tripoli                                                 EUR 325 
Tripoly – Italy                                                 EUR 650- 900 
Detention centre bribes    رشاوي مراكز ٕالاحتجاز/      EUR 1.000- 2.000 
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ى  ر كالبيئة ٕالاجتماعية ففي الصحراء يضطر املهاجرون إ ى حد كب ر البيئة الجغرافية إ تتغ
ى الشمال رجال  م وعادة ما يقود املهاجرين إ ن وقبائل ال يتكلمون لغ ن ومهرب ٕالاتفاق مع سائق

ر  الصحراء يومان أو ثالثة ايام دون توقف، وهناك عدة من قبيلة التبو أين تأخذ الرحلة ع
را ما  ا، وكث ن الشاحنة وهم يسقطون م ى م قصص عن مهاجرين شاهدوا من كانوا معهم ع
ن يموت  ي ح ي الصحراء بسبب الجوع أو املرض أو العطش  رك املهاجرون يواجهون املوت  ي

ن إما لعدم دفعهم م تركوا من قبل املهرب رها من ٔالاسباب،  آخرون أل املستحقات الالزمة أو لغ
ربنا نحو الشمال وهنا يكمن  ي الجدول أعاله كيف تتضاعف أسعار الرحالت كلما إق وقد الحظنا 
ر ما  ر من ٔالاحيان، بحيث كث ي كث ما  ريب البشر  لدرجة عدم التمي بي ن الهجرة و التداخل ب

رك املهاجر إذا لم يدفع املبلغ املتبق ي ٔالاعمال ي رك للموت أو يتاجر به ويستغل  ي وهنا إما ي
م   .الشاقة أو البغاء أو ح املتاجرة بأعضا

رات سابقة وجود حاالت إعتداء وإختطاف أي ممارسة أشكال من  ي ف رصدت عدة تقارير  
ى سبيل املثال رصد تقرير  صادر عن مرصد  م، فع ن واملتاجر  العنف ضد ٔالاشخاص املهرب

ضحية حيث وجد مكبال  - سنة 28- ، وقوع مهاجر مغربي 2007سنة Fortress Europe جرة اله
ي البحر، حدث هذا بعد أن تم ٕالاتصال باملهرب  ى قيد الحياة وألقي  ومعذبا كما حرق وهو ع

ر  ى ركوب البحر رغم العاصفة ؤالامطار  الغزيرة وهذا ما رفضه الشاب ما  57الذي أج شخصا ع
ى قتله اية أدى إ   16.ي ال

تم  2016نفس أشكال العنف استمرت سنوات ما بعد سقوط النظام اللي ففي عام 
توثيق عدة حوادث ارتكبت ضد املهاجرين وملتمس اللجوء أين ارتبط هذا العنف بصناعة 
ي انتشار ٔالاسلحة ودخول العصابات  ٕالاتجار بالبشر وقد كان املحرك ٔالاساس لهذا يتمثل 
ى غاية شواطئ شمال البالد،  ي ٔالاعمال التجارية من الحدود الجنوبية إ املسلحة وامليليشيات 

رة حكم فقبل  ي املنطقة الصحراوية، ففي ف الثورة لم يكن املهربون مسلحون بشكل عام إال 
ى أي شخص وبحيازته بندقية سيشكل له عدة مشاكل ولكن ٓالان  ي كان القبض ع نظام القذا
ر الوضع وأصبح الجميع يملك أسلحة ح ٔالاطفال أضحوا يركضون خلف املسدسات وهم  تغ

ى إستعداد إلستعمالها    17.ع
ر من  ى أك مهاجر دفعة واحدة  300تزايد عدد املهاجرين من رجال، نساء وأطفال ليصلوا إ

ن امليليشيات  ، وما زاد ٔالامر سوء هو وجود عالقات تعاون ب ي املا بدال من بضعة عشرات 
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ن وكذا الشبكات ٕالاجرامية ٕالانتقالية ال  تحولت املحلية ال تشكل جهاز ٔالامن النظامي و املهرب
ر  م داخل ليبيا، ونتيجة لذلك يفلت هؤالء من العقاب أين يقع الكث ى ٕالاتجار  ريب البشر إ من 
ر  ي يد الضباط ع ن، أما إذا وقع املهاجرون  ي يد امليليشيات ال تبيعهم للمهرب من املهاجرين 

ر من يطلب م ن بطرابلس فإنه كث م دفع الرشاوي البحر أو  خفر السواحل أو الحراس الليلي
م ي ورشات البناء وعند التسديد يفرج ع م، وهذا ما يجعلهم يعملون    18.مقابل ٕالافراج ع

  
ر النشطة 3خريطة رقم    .توضح ممرات العبور النشطة وغ

  
Source :  - Mark Micallef, Op.Cit., p 27. 

ى أوروبا من عدة نقاط ساحلية بليبيا،  3توضح الخريطة رقم   املمرات النشطة املؤدية إ
راته، سورمان، الزاوية، طرابلس  هنا نلحظ أن انطالق قوارب الهجرة يكون من عدة ... أهمها ص

زوايا وقد رصدت التقارير ٔالاعداد الالمتناهية للمهاجرين وح للمفقودين أو ضحايا الغرق ما 
ي مجهودات جبارة يج را يستد ديد مع الهجرة السرية أمرا خط ريب البشر وتداخل ال اية  عل 

  .للحد منه
  

  ٕالاحتجاز واملعاملة الالإنسانية-2
ى مفتوحة رسالة ي التابعة الاتحاد  الاوروبي SOSمنظمة  قالت     الثالثاء يوم نشرت اوروبا ا

ن املهاجرين ، ان2017ماي  9  وعمليات تعسفية ليبيا يتعرضون يوميا العتقاالتي  والالجئ
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از الاختطاف  الجنس وكذا العنف املعتقالت ي والتعذيب الجسدي والاعتداء والسخرة والاب
ن الرجال ، بحيث يباع والقتل فتباع  النساء به، أما القيام يستطيعون  ملا وفقا يورو 3250 و 325 ب

ن إذ يقول شهود عيان أو ناجون  والاغتصاب، املعاملة لسوء يتعرضن يورو أين 1500 و 150 ب
م ينظمون  م أمامهم سيناريوهات بأ رو ى ويج ي النظر، ع ديد ظل ي ٔالاحيان، بعض و  ال

رون املسلح، م يج ى بعضا م ا فيديو أشرطة بعمل ويقومن النساء، تلك اغتصاب ع ى يرسلو  إ
 عن وعند الحديث...  الاتصاالت بيوت يسمونه ما البغاء، شبكات ي النساء تلك يبيعون  أو ٔالاسر

رات الفتيات النساء هنا فإنه يشمل ح الالئي يتعرضن ملثل هذه الضروب من  جدا الصغ
  19.العنف

ى ما سبق أقر تقرير صادر عن بعثة ٔالامم املتحدة بأنه      يتم احتجاز املهاجرين إضافة إ
ي مراكز الاحتجاز ال  ر الشرعية والجماعات يدير بشكل تعسفي   معظمها جهاز مكافحة الهجرة غ

ى هذه املراكز بدون تسجيل رسم أو عملية قانونية ودون  ، بحيثاملسلحة يتم إحضارهم إ
ن أو ى محام ى السلطات القضائية إمكانية الحصول ع ر  ظروف احتجازهمكما أن ، الوصول إ غ

ى: إنسانية بشكل عام ما يكفي من املراحيض أو مرافق  فهذه املراكز مكتظة بشدة وال تحتوي ع
ا  ،الاغتسال أو الطعام أو املياه النظيفة ي العديد من مراكز الاحتجاز ال زار بعثة شوهدت الو

ي غرفة واحدة دون مساحة كافية رة من املهاجرين  ي خضم التحديات ، قاءلالستل أعداد كب و
اع، رفضت بعض املستشفيات معالجة ي ليبيا نتيجة لل  البالغة ال يواجهها قطاع الصحة 

 .مصاريف العالج والخوف من ٔالامراض املعدية عدم دفع املهاجرين بحجة
ن املعلومات   ىيتعرضون املحتجزين  أيضا أنتب  ذاللهمكذا إأيدي الحراس و  للضرب ع

ازهم م البعثة كما  ،مقابل إطالق سراحهم خذ املالأل   واب تعرض عدد من املهاجرين الذين قابل
ن ى إصابات بطلقات نارية وسكاك العديد من املهاجرين مصابون بجروح  أن كما كان ظاهرا ،إ

ي املزارع واملخازن واملنازل والشقق ال ، ي الرأس وإصابات كما يتم احتجاز املهاجرين أيضًا 
ى ا يتو   20.املهربون وتجار البشر والجماعات املسلحة تأمي

  
  )داعش نموذجا(تنظيمات ٕالارهابية تعرض املهاجرون لإلختطاف من قبل ال-

ى ٕالاختطاف أو القتل من طرف  تعرض املهاجرون والالجئون املسافرون شرق أجدابيا إ
ن أجدابيا  بداعشميليشيا جماعة الدولة الاسالمية املدعوة  ى إثر وجود ممرات قليلة ما ب ع
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ر جنوب سرت  وال كانت  ن وتجار البشر الخيار ما عدى املرور ع ذا ال يملك املهرب وطرابلس، و
ي أو التنظيم  ى غياب التنسيق الهيك العام املا تحت قبضة داعش، مع هذا ال يوجد دليل ع

ريب وجماعة الدولة الاسالمي ن شبكات ال ن ب ة ٕالارهابي، بحيث هناك مؤشرات بأن بعض املهرب
ى أن هذا التنظيم أظهر إهتماما بمتابعة املهاجرين  م إضافة إ أقاموا ترتيبات لتطوير العالقة بي

دف كسب الدعاية ألعمالهم وبث الرعب والخوف ن    21.والالجئ
ي مارس  ى سبيل املثال  ي   2015ع ئ ومهاجر من إيري 200وقع حوا ريا، الصومال، ال

ى بعد مسافات من  م من أجدابيا ع ي يد جماعة داعش وهذا عند رحل مصر، اثيوبيا وسوريا 
ن  ن عن املسلم ي نقطة تفتيش تابعة للتنظيم وهنا تم فصل املسيحي اضطر (سرت أين توقفوا 

م مسلمون لتجنب ٔالاسر ن للقول بأ ٕالارهابية ، إنطالقا من هذا أمرت املجموعة )بعض املسيحي
ن من  ي املكون ن تم إقتياد البا ي ح ن  ريا و  54السائق أن يواصل طريقه باملسلم ن  8ارت اثيوبي

رات برتقالية وأخرى سوداء، وبعد مدة تم إظهار فيديو  م أن يلبسوا س ى بيت آمن وطلب م إ
ن أيضا  4يعرض  ري ن الارت ى مجموعة من املراهق ن يتكلمون إ ري م حراس ارت ي محاولة م

ى قراءة القرآن ودخول الاسالم، بعدها تمت مغادرة البيت بعد إعدام املجموعة ال  إلجبارهم ع
رات السوداء، وبعد  ى ذوي الس ن تم إطالق النار  من خلف الرأس ع ي ح ي  رتقا كانت ترتدي ال

رة من عرض لقطات من الفيديو أعلنت حكومة اثيوبيا أن العديد من هؤالء الضحايا الذين  ف
ي الفيديو كانوا اثيوب الجنسية   22.ظهروا 

ليس هذا فحسب فقد جسدت العديد من التقارير عن عمليات إختطاف واسعة حدثت 
ن واملهاجرين ألغراض  2015سنة  من قبل التنظيم، أين تم استغالل القصر والنساء من الالجئ

ن وهو ما أكده الناجون والفارين من أيدي    . التنظيم ٕالارهابياملقاتل
ريب  راتة ال تعد خطا مهما لل ي املحور ٔالاول والثاني من -ي مدينة ص كما سبق الذكر 

ي  -دراستنا تمكنت خلية متنامية تابعة لتنظيم داعش من إقامة بيوت ومعسكرات تدريب 
راته العائلية"منطقة تسم  ي " حديقة ص ر أين تم إختطاف موظفا بالسفارة الصربية  نوفم

ي مواقفها اتجاه هذه املجموعة ٕالارهابية أين تعاطف البعض معها 2015 ، وقد إنقسمت البلدة 
م تحصلوا  ن رأى أخرون بوجوب تجنب املشاكل وعدم التدخل إما بسبب الخوف أو أل ي ح

راير  ي شهر ف ى بعض املنافع من الوضع، ولكن  ى  2016ع بدأت الحملة ٔالامريكية الجوية ع
عش أين تم الكشف عن مخابئ لألسلحة ومواد لصنع القنابل والتدريب وكذا املراسالت مع دا
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ى ساحة للغارات الجوية قامت الكتائب بمعارك  ي الرقة، وخوفا من تحول املدينة إ مقر التنظيم 
ريب لغلق طرق  ي ال راته كما تم وضع إتفاق مع امليليشيات الرئيسية املشاركة  ي وحول ص

ر  راته ال ا تنظيم داعش، ولكن الصفقة لم تعقد اين عرفت ص يب ال يمكن أن يستفيد م
ر من  2016عام  ريب عندما حاول أك ي معدل نشاط ال شخص مهاجر مغادرة  9600إرتفاعا 

ي مارس  ر من ثالثة أضعاف عدد الذين غادروا  ، أي أك ر شهر أفريل 2015الساحل اللي ، ليع
ي  2016 ى 2015ألف لنفس الشهر عام 16شخص الساحل مقابل  9150حوا ، لتعود ٔالاعداد إ

  23.ٕالارتفاع مرة أخرى 
  

ي ليبيا :رابعا ديد املتاجرة بالبشر  راتيجيات مواجهة    سبل واس
ر  ال    ن ٔالاطراف أحد أك ر، كما يشّكل تأم ى حد كب ر مضبوطة إ تزال حدود ليبيا غ

أسواق السالح توسع نشاط يتيح ضعف مراقبة الحدود  حيث التحّديات ال تواجهها البالد
ر املشروع اليومية بالوقود والبضائع، مع ما  ى جانب عمليات الاتجار غ والبشر واملخدرات، إ

ى املنطقة ككل ى ذلك من عواقب وخيمة ع رّتب ع راتيجية  ،ي ولكي تتمّكن ليبيا من وضع اس
ا القيا ي عل م بما لم تقم به أي حكومة ليبية من قبل، وهو تفكيك فّعالة ألمن الحدود ينب

، مع ذلك يمكننا تقديم بعض شبكة املصالح الاقتصادية واملحلية ال تغذي انعدام أمن الحدود
ريب البشر راتيجيات ال وضعت ملواجهة مشكلة    .الاس

ا-1 ر  إدارة الحدود وتأمي الرقابـة علـى الحـدود الليبيـة وانتشـار الفسـاد السـبب  ضعف يعت
ا للمتطرفيـنلذًا آمنـًا ومعقال الرئيسـي الـذي يجعلهـا مـ

ً
القـوات املواليـة للعقيـد  ،فبعد إنسحابـ

مـن املليشـيات املحليـة فـي  متعددة،بـدأت مجموعـات  2011معمـر القذافـي مـن مواقعهـا فـي 
الحــراس الجــدد جــذور قبليــة وِعرقيــة  ما كان لهؤالءيــش علــى الحــدود وغالبــًا إنشـاء نقـاط تفت

املهربيـن الذيـن مع  وهو ما عزز أواصل التعاون الجماعــات املنتشــرة عبــر الحــدود،  متصلة مع
رك فـي معـاعدة فـراغ فـي السـلطة نشـبت ففي ظل ال .ينشـطون فـي منطقـة الصحـراء الكبـرى 

ى جاهـدة للسـيطرة علـى  املناطـق املحليـة بيـن الجماعـات القبليـة والعرقيـة وجميعهـا كانـت تسـ
  .د ســليمانال الجماعـات التوبــو والطــوارق وأو  شملت ، أيننقـاط التفتيـش هـذه

ر الحدود    ريب ع ديد ال ر نظـام السـيطرة تأميــن الحــدود الليبيــة وتغييــ البد من ملحاربة 
ـا يعنـي تنظيـم وتســهيل أعمــال ضبــاط هو ما  و ،  2011الـذي ترسـخ بعـد عـام  ، هذا النظامعل
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حراســة الحــدود، الذيــن يعملــون فــي الوقــت الحالـي فـي ِظـل تسلسـل إداري متبايـن وغيـر واضـح 
ـم اتخــاذ القــرارات العشـبحيث  ومــع هــذا تثبــت التجــارب أن إنشــاء نظــام  ،ـوائيةيغلـب علـى أدا

ريـة النائيـة مهمـة  4300متكامــل لحراســة الحــدود للسـيطرة علـى مسـافة  كيلـو متـر مـن الحـدود ال
لتفــاف علــى نقــاط حراســة الحــدود يخفــى علــى املهربيــن كيفيــة ٕالا ال  ، بحيثبالغــة الصعوبــة

ــالفوٕالا    24. ــات م
ريب البشر وتخزين السلع  -2 ي دول الجوار  ملواجهة  ن مختلف ٔالاجهزة  تعزيز سبل التعاون ب

ي عدة دول وال يمكن تفكيكها بسهولة وهو  ريب تمثل فروعا  ا أيضا، وبما أن شبكات ال ري و
ن مختلف السلطات املعنية، إضافة إ ى ما يتطلب توحيد وتكثيف تبادل املعلومات والعمليات ب

ر الحكومية مثل الاوروبول  ي أوروبا وكذا املنظمات الحكومية وغ تعاون الحكومات املعنية 
ربول    . ؤالان

ي  -3 م  ريب البشر وتجار ى ٔالافراد والجماعات املسئولة عن  ٕالاذن بفرض عقوبات دولية ع
ي الفصائل ليبيا، اين اصبح هذا النشاط مهددا للسالم وألمن دول الجوار، ومنه توجب البح ث 

ددون  ى أولئك الذين  ي العملية، وقد أذن مجلس ٔالامن بفرض عقوبات ع الليبية املشاركة 
اكات  راء ٔالامم املتحدة املع بليبيا لإلبالغ عن إن ئ فريق خ ي ليبيا، أين أن السالم وٕالاستقرار 

ن ٔالاطراف املتحاربة والسيا ي ذلك الروابط املالية ب نالعقوبات بما    25.سي
ن ٕالاتحاد ٔالاوروبي وخفر السواحل الليبية  -4 ي 26زيادة التعاون ب مت السلطات الليبية  إ

ا، لكن الحكومات  ر أراض ر النظامية ع ا بشكل كاف للهجرة غ السنوات املاضية بعدم تصد
ي عدم تزويدها بالوسائل واملعدات الالزمة وكذا املوا ى أوروبا  رد الجديدة ألقت اللوم ع

، أين قدر خفر  ي ظل الحرب ٔالاهلية والفو ديد الذي تضاعف  والتدريب لوقف هذا ال
ي للمهاجرين الذين  ، مع ذلك 18,557بـ  2016تم إنقاذهم عام السواحل اللي العدد ٕالاجما

ى  181,436وصل  ي  ٔالاشهر الستة ٔالاو ي نفس العام، و ر الشواطئ الليبية  ى أوروبا ع مهاجرا إ
ى إيطاليا، بزيادة  830و ألفا 84 وصل 2017عام  من ر البحر املتوسط إ عن نفس % 19مهاجرًا ع

ي جنيف ن  ، وفقا لوكالة ٔالامم املتحدة لشؤون الالجئ رة من العام املا  .الف
ن الدوريات الليبية  ي هذا ٕالاطار     دف تمك وقع الاتحاد ٔالاوروبي مذكرة تفاهم مع ليبيا 

ى  ا ملسافة تصل إ ميال قبالة الشواطئ، وقد صممت هذه ٕالاتفاقية ال  80من القيام بمهم
ي هذه  ن خفر السواحل من وقف تدفقات الهجرة ولكن الوضع السياس  ى تمك وقعت بروما ع
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ى الوالية القضائية ينعكس سلبا الدولة حال دون نجاح ا لهدف فوجود ثالث حكومات متنازعة ع
ي طرابلس وباعتبار أن املجتمع  ن تكمن القيادة  ي، ففي ح ى مهمة الحرس اللي الساح ع
ي  ي تملك قواته الحق  رف باملجلس الرئاس وشرعية رئيس الوزراء فايز السراح بالتا ي يع الدو

ي التدريب مع  ر التعاون مع الوحدات ٕالانخراط  القوات ٔالاوروبية، بحيث تستبعد هذه املعاي
رف  رق والذي ال يع رملان الذي مقره ط ي اللي التابع لل العاملة تحت قيادة القطاع الشر
ي  ي  بشرعية السراج، مع ذلك أطلقت بقيادة خفر السواحل جوالت للتفاهم مع القطاع الشر

ى الرغم من إستمرار دف التفاوض حول  2016يونيو  ي البحر ع ر الدوريات  ي تسي ا  تعاو
  .ٔالازمة السياسية

  
ي املتوسط ى واملفقودين    .رسم يوضح تصاعد أعداد املهاجرين الغر

 

  
  
ي حزيران    ي منطقة البحر ٔالابيض "عملية  2015 يونيو/أطلق الاتحاد ٔالاوروبي  صوفيا 
تنفيذ إجراءات منظمة  ي " املهمة ٔالاساسية لعملية صوفيا أمام سواحل ليبيا، وتتمثل" املتوسط

ى املراكب وأية ممتلكات تم ن أو  أو تم الاشتباه استخدامها للتعرف ع باستخدامها من قبل املهرب
ي توسيع جهود الاتحاد ا وذلك من أجل املساهمة  ٔالاوروبي  تجار البشر واحتجازها والتخلص م

ي املنطقة الجنوبية املركزية التجا ٔالاشكالمن اجل تعطيل  ن وتجار البشر  رية لشبكات املهرب
ي البحر للبحر ٔالابيض ي ٔالارواح  رة  ،املتوسط ومنع مزيد من الخسائر  ي الف  بداية من املمتدة و

ى العملية انطالق ر/تشرينالثاني إ مهرب وتاجر 101 قامت السلطات ٕالايطالية بمقاضاة2016 نوفم
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م ى إإ بشر مشتبه ف تشرين 27 وبحلول ، قاربًا من أمام املنظمات ٕالاجرامية344  زالةضافة إ
ى 2016 أكتوبر/ٔالاول  عملية 200 خالل شخص 29,300 قامت العملية أيضًا بإنقاذ ما يربو ع

ي إنقاذ ما إنقاذ كما دعمت عملية صوفيا منظمات ى أخرى   يتمبحيث  شخص 41,200 يربو ع
ي إيطاليااملهاجرين بعد  إنزال   27.انقاذهم 

ي جويلية      ى مياهها ٕالاقليمية  2017دعت حكومة السراج  السفن الحربية ٕالايطالية إ
ريب البشر وجاء هذا بعد أن رفض سراج سابقا السماح لبعثة  من " صوفيا"دف مكافحة 

ر رأيه بعد يوم 2015دخول املياه الليبية، وهو ما عطل جهودها منذ عام  ، لكن فايز السراج غ
ى وقف مشروط إلطالق النار وإجراء إنتخابات العام املقبل،  ر وعدم إتفاقه ع من لقائه مع حف
ا مع ليبيا واملوقعة  ي نفس ٕالاطار كانت إيطاليا قد أعادت تفعيل معاهدة الصداقة ال جمع و

راير 2008عام  ي شهر ف أجل إعادة القوارب السريعة ال منحت  من 2017، من خالل تجديدها 
ي " برلسكوني"لطرابلس من طرف رئيس الوزراء آنذاك  ى إيطاليا    .2012وال أعيدت إ

ى خطة إضافة  ى  200ومنه وافق ٕالاتحاد ٔالاوروبي ع مليار أورو لصندوق  1,8يورو  إ
ٔالاوروبي بتدريب أفراد من ٕالاتحاد ٔالاوروبي ٕالاستنمائي إلفريقيا، كما قامت إيطاليا وٕالاتحاد 

حرس السواحل التابعة لحكومة طرابلس، مع ذلك إنتقدت العديد من املنظمات ٕالانسانية هذه 
ى مراكز إلحتجاز  املهاجرين دون أدنى شروط ٕالانسانية بحيث  املساعدات كون ليبيا تحوي ع

ى ممارسة العن ر كاف  إضافة إ ف وح القتل ضمن تفتقر للرعاية الصحية كما أن ٕالاطعام غ
 . هذه املراكز

  
  خاتمة

ا  ى كو ى ليبيا من طرف ٕالاتحاد ٔالاوروبي وإيطاليا بالدرجة ٔالاو رغم املساعدات املقدمة إ
ر البوابة البحرية  ا ع ن واملهاجرين الوافدين إل ر تضررا من أعداد الالجئ الدولة ٔالاوروبية ٔالاك

رة ل ى مياهها القادمة من ليبيا، إال أن هذه ٔالاخ ا وال ع ى أراض م تتمكن من السيطرة ع
ٕالاقليمية، بحيث ال يزال ميناء الزاوية نقطة سوداء بالنسبة للسلطات الدولية، فتقارير املنظمات 
ن لعدة  ٕالانسانية وٕالاغاثة ال تزال ترصد أعدادا متفاوتة لهؤالء املهاجرين العابرين لليبيا والحامل

ات ٕالانقاذ تشمل فئات عمرية وجنسية مختلفة، كما أشارت بعض جنسيات، و ٔالاسوء أن عملي
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ن وهذا بعد تعرضهن  التقارير أن بعض النساء والفتيات يكن حامالت بعد الكشف عل
ن وهو مؤشر لكارثة إنسانية   .لإلغتصاب أو املساومة من طرف املهرب

م ه ريب ٔالاشخاص واملتاجرة  ي ليبيا أصبح مشجعا ل ذا ٔالامر دفع بدول بما أن الوضع 
ر إستعجالية لحماية حدودها ليس فقط من املهاجرين ولكن ايضا من  ى إتخاذ تداب الجوار إ
ى سبيل املثال قامت  ريب، السلع، ٔالاسلحة وح عبور الجماعات ٕالارهابية، فع مختلف أنواع ال

ة خطر ٕالارهاب ال ن ليبيا ملجا ا وب رة، تونس ببناء جدار الفصل ٔالام بي  ()قادم من هذه ٔالاخ
رية كمناطفقد أما الجزائر   عسكرية تخضع للرقابة الدقيقة من طرف  قأصبحت حدودها ال
 .مركز املراقبة

()  
ي ليبيا ال يمس بأمن هذه الدولة منفردة وإنما باألمن ٕالاقليم  إذن نالحظ بأن ما يحصل 

ريب تحيط بليبيا من مختلف  ٕالاتجاهات بحيث رصدنا هذه الخطوط ككل، كما أن مداخل ال
ديد  ن ، تبقى أحد أهم العقبات ال تحول دون إمكانية التخلص من  ي خرائط توضيحية بامل
ريب البشري هو أن هذا النشاط أصبح  كمورد إقتصادي للعديد من ٔالاشخاص والقبائل ال  ال

راء الف ى جانب إست ي مختلف القطاعات ونقاط رأت فيه مجاال لبسط الهيمنة والنفوذ إ ساد 
رية والبحرية يلزمها وقت  ا ال ى أراض ا ع املراقبة، فح تعيد ليبيا تنظيم نفسها وبث سيطر
ي  ى وجوب نشر قوات  ريب البشر إضافة إ ة مشكلة  ن صارمة ملجا أطول وإجراءات وقوان

ط ليس باألمر السري، لكن مناطق العبور الرئيسية مادامت الخطوط كلها واضحة، فهذا النشا
ن ورؤوس العصابة نجدها بالعكس من ذلك تقوم بحجز  السلطات الليبية عوض حجز املهرب
ي حالة محاولة لعبور البحر نحو أوروبا وهو ٔالامر الذي  م  ن بعد القبض عل املهاجرين والالجئ

ى ليبيا من طرف ال ا ال جعل املنظمات ٕالانسانية تنتقد املساعدات املقدمة إ دول ٔالاوروبية كو
ى عدة مخاطر قبل أن تواجه خطر  تملك معرفة لكيفية التعامل مع تلك الفئات ال مرت ع

  .الغرق 
ريب  ى أن هذه الدولة ليست وحدها املسؤولة عن مشكلة  ر  تجدر ٕالاشارة إ ي ٔالاخ

هاجرين من عبور البشر، كون الدول املجاورة لها البد لها أن تتحمل عبء املراقبة ومنع امل
ى ليبيا   .حدودها والدخول إ
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ن ي عملية تأم ي غرف العمليات التابعة  القوات املسلحة  وحراسة الحدود، وقد سمح تعاون كل هذه الفروع وتنسيقها 
ر الحدود ي العسكرية بتقليل حاالت التسلل ع رية للجزائر لقيادات النوا   .ال
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ريب ٔالاشخاص ي مكافحة    *دور منظمة ٔالامم املتحدة 

 
روش  )1( حشالف عم

ر البحث حول فعلية القاعدة  ،طالب دكتوراه )1( عضو مخ
 06000،بجايةجامعة كلّية الحقوق والعلوم السياسية، القانونية، 

 .الجزائر ،بجاية
 :امللخص

رة جهودا املتحدة ٔالامم منظمة أجهزة مختلف بذلت ا سعيا كث  ريب مكافحة ي م
ن ٔالاشخاص،  ولعل بالجريمة املتعلقة الدولية الصكوك باعتماد العامة الجمعية تكفلت ما فب

ر املنظمة الجريمة ملكافحة املتحدة ٔالامم اتفاقية أهمها رتوكول  الوطنية ع  املتعلق ا امللحق وال
ر ٔالاشخاص ريب بمكافحة ر ع ى جهودها العامة ٔالامانة ركزت والجو، والبحر ال  استحداث ع

 والجريمة، باملخدرات املع املتحدة ٔالامم كمكتب الجريمة هذه بمكافحة املتعلقة ٔالاجهزة بعض
  .الدولية للهجرة العاملية واللجنة

ى لزاما كان الجريمة لهذه الواسع الانتشار أمام  العتباره نظرا لقمعها التدخل ٔالامن مجلس ع
ى الحفاظ ي ٔالاصيل ختصاصالا  صاحب ن، ؤالامن السلم ع رجم الدولي  القرارين خالل من ذلك وت

 ميثاق من السابع الفصل إل استناد املجلس اتخذهما ،والّلذين2312  رقم والقرار2240  رقم
 .املتحدة ٔالامم

  : املفتاحية الكلمات
ر الهجرة ن الجمعية شرعية، غ ي ٔالامن العام،مجلس العامة،ٔالام  .الدو
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Le rôle des Nations Unies dans la lutte contre le trafic illicite de personnes 
 Résumé: 

Différentes instances des Nations Unies ont fourni des efforts considérables pour 
lutter contre le trafic illicite de migrants. Dans cette optique, l'Assemblée Générale 
s’est chargée d’adopter des instruments internationaux en matière de crime dont les 
plus importants sont la convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée et son protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, 
air et mer. Le Secrétariat Général, quant à lui, a centré ses efforts sur la création 
d'instances telles que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et la 
Commission Mondiale sur les migrations internationales.  

L'ampleur de l'infraction en question a mené le Conseil de sécurité, en tant que 
titulaire de la compétence dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale, 
a adopté les résolutions 2240 et 2312, prises conformément au chapitre 7 de la charte 
des Nations Unies.  
Key word :  
Immigration illégale, Assemblée générale, Secrétaire général, Conseil de sécurité des 
Nations Unies. 

 
 

The role of United Nations in combating the smuggling of persons 
Abstract: 

The different organs of The United Nations furnished considerable efforts  
seeking to fight the smuggling of persons. While the General Assembly ensured the 
accreditation of the international instruments related to crime, notably the United 
Nations Convention against transnational Organized Crime, and the accompanied 
protocol related to the fight against the smuggling of persons through land, sea and 
air. The General Secretariat has focused its efforts on developing some instruments 
related to the fight against this crime, such as the United Nations Bureau concerned 
with drug and crime in addition to the The Wold Commission of International 
Migration. 

In front of this rampant crime, the intervention of The Security Council was 
ineluctable to suppress it, since it is considered as the original specialist in 
maintaining the international peace and security, It translates this in the the decisions 
N°2240 and N°2312, which it adopted on the basis of the seventh charter of the 
United Nations. 
Key words: 
Illegal Immigration, The General Assembly, Secretary-General, The United Nations 
Security Council. 
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   مقدمة
عرفت ٕالانسانية الهجرة منذ القدم، حيث كان ٕالانسان البدائي يرتحل من مكان آلخر 

ي وظهور الدولة  بحثا عن الغذاء واملأوى ؤالامن، لكن مع التطور الحاصل ى املستوى الدو ع
ن هادفة لتنظيم مسا ى إصدار قوان ل الهجرة، وذلك من ئالحديثة، سعت العديد من الدول إ
ى أقاليمها عمال بمبدأ السيادة   . 1خالل تشديد شروط وإجراءات الدخول إ

ي سبيل تنظيم الهجر  ة أدت القيود القانونية املتعددة املوضوعة من طرف هذه الدول 
ر الشرعية ى ظهور ما يسم بظاهرة الهجرة غ ا إ ا، والحد م رة ال مافتئت 2إل ، هذه ٔالاخ

ى عدة أسباب  ى مستوى مختلف مناطق العالم ويرجع ذلك إ تعرف استفحاال وانتشارا واسعا ع
ا الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية ؤالامنية   .3م

ر الشر  ريب املهاجرين غ ي تفاقمساهمت شبكات  ن  ر و  عي ارتفاع نسبة الهجرة غ
ي الهجرة مقابل نسب مالية يختلف  ن  ريب الراغب الشرعية ،حيث تقوم هذه الشبكات ب

ر و  طبيعة الحدودو  مقدارها باختالف الدول والظروف رة أك واملسافات ، إذ أضحت هذه ٔالاخ
ى ارت ن بالنظر إ ر الشرعي ي نقل املهاجرين غ ا تنظيما وتحكما  ا املالية ال تزيد قيم فاع عائدا

ن الدول  ي ب   4عن تكاليف الانتقال  الشر
ى احتاللها مكانة ضمن اهتمامات  ن إ ر الشرعي ريب املهاجرين غ أدت خطورة شبكات 

ي ى مختلف املستويات السياسية ٔالامنية،الاقتصادية 5املجتمع الدو ، ملا تشكله من آثار سلبية ع
نوالاجتماعية، م ى ٔالاشخاص املهرب ديدا لسيادة الدول ومخاطر جمة ع ، حيث 6ا يمثل 

ن للعديد من الدول  ر الشرعي ي اكتساح عدد هائل من املهاجرين غ ساهمت هذه الشبكات 
ا   .7خاصة ٔالاوروبية م

ن 8تضافرت الجهود ٕالاقليمية ر الشرعي ريب املهاجرين غ دف قمع جريمة   والدولية 
ى و  ريبالقضاء ع ي مكافحة  هذه 9شبكات ال ى  ر منظمة ٔالامم املتحدة الجهة املث ، وتعت

ا تحظى بعضوية معظم دول العالم و  الجريمة ى تحقيق ذلك، كو ن الجهود الرامية إ التنسيق ب
ا بموجب ميثاق ٔالامم املتحدة ى السلطات املمنوحة ملختلف أجهز ، من أجل تحقيق 10باإلضافة إ

ما مدى مساهمة منظـــــــــــــــــــمة ٔالامـــــــــــــــــــــــــم : ها، وهذا ما يدفعنا لطرح ٕالاشكال ٓالاتــــــــيمقاصدها وأهداف
ريـب ٔالاشــــخاص؟ ي مكافحة    املتــــــــــحدة 
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ومجلس   ٔالامانة العامةو نظرا لكون  الجمعية العامةو  ومحاولة منا التصدي لهذه ٕالاشكالية
ن، بحيث ٔالامن م ى محورين أساسي ن أهم أجهزة ٔالامم املتحدة، قمنا بتقسيم هذه الدراسة إ

ريب و لدور كل من الجمعية العامة) املحور ٔالاول (خصصنا  ي مكافحة جريمة  ٔالامانة العامة 
ي سبيل و  ٔالاشخاص ذلك عن طريق الكشف عن أهم املجهودات ال بذلت من هذين الجهازين 

ي مجال مكافحة  )املحور الثاني( يمة ،أما التصدي لهذه الجر  فسنتناول فيه دور مجلس ٔالامن 
ى السلم ي الحفاظ ع ن وذلك و هذه الجريمة باعتباره صاحب الاختصاص ٔالاصيل  ٔالامن الدولي

ي هذا الشأن   .بكشف النقاب عن مختلف القرارات ال اتخذها 
  

ريب ٔالاشخاصدور الجمعية العامة ؤالامانة العا: املحور ٔالاول  ي مكافحة    مة لألمم املتحدة 
ي حماية حقوق ٕالانسان ر و  11تلعب الجمعية العامة لألمم املتحدة دورا ُمهًما وبارزا  تعت

ي هذا املجال ر أجهزة ٔالامم املتحدة نشاطا  ى الكم الهائل من الاتفاقيات و  أك ذلك بالنظر إ
ا ريب ٔالاشخاص تؤثر سلًبا 12الدولية املتعلقة بحقوق ٕالانسان ال اعتمد ، وبما أّن جريمة 

ى العتماد الاتفاقيات الخاصة  ى الجمعية العامة أن تس ى حقوق ٕالانسان كان لزاما ع ع
ي هذا )أوال(ملكافحة هذه الجريمة  ، كما تلعب ٔالامانة العامة لألمم املتحدة دورا ال يقل أهمية 

  ).  ثانيا(املجال 
   
ريب ٔالاشخاصالدور الرائد للجم/ أوال ي اعتماد الاتفاقيات الخاصة ملكافحة    عية العامة 

ريب  ي مجال مكافحة جريمة  ا الجمعية العامة  تتمثل أهم الاتفاقيات ال اعتمد
ر الوطنية ي اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع ، ورغبة من الجماعة 13ٔالاشخاص 

ي تكميل الاتفاقيات ال ي مكمل الدولية  ، اعتمدت الجمعية العامة لهاسالفة الذكر بصك دو
ر والبحر والجو ريب املهاجرين عن طريق ال روتوكول الخاص بمكافحة    . 14ال

  
ر الوطنية -1  اعتماد الجمعية العامة اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع

ر  اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة الاتفاقية الخاصة بمكافحة الجريمة املنظمة ع
ا  55/383الوطنية  بموجب القرار    .5115ي إطار دور
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ر الوطنية-أ   تعريف الجريمة املنظمة ع
ي تعريف الجريمة املنظمة فبينما يعرفها ا " دونالد كريس" اختلف الفقهاء  جريمة بأ

ى أساس تقسيم العمل ي عمل قائم ع ومخصص الرتكاب  ترتكب من قبل شخص يشغل موقعًا 
ي، فيما ُيعرفها الجريمة الذي كان ضحية من ضحايا  "جيوفاني فالكوني" القا ٕالايطا

ا ليست تنظيمًا إجراميًا بسيطًا يرتكب جرائمه بعد  ،1992الجماعات ٕالاجرامية املنظمة عام  بأ
ا مجتمع إجرامي متماسك  ر وتدبر، ولك ي بعض ٔالاحيان ٓالاالف من  ومغلقتفك يضم املئات و

ي القلوب، ويرتكب جرائمه  ي ٔالافئدة وبث الرعب  ى زرع الخوف  ن، يعتمد ع رف ن املح املجرم
ى مرأى ومسمع من ٔالاجهزة السياسية والتنفيذية بعد ملء أفواههم بالنقود، ويخضع مجتمع  ع

ن شروط الانضمام إليه وال ى قمته والتنكيل بمن املافيا لناموس يحكمه ويب ربع ع ي فيه وال ر
  .16طتهيخرج عليه، أو يبلغ السلطات عن أنش

ا أعاله تعريًفا للجماعة  2فيما قدمت لنا الفقرة أ من املادة  من الاتفاقية املشار إل
ر،  ٕالاجرامية املنظمة باعتبارها جماعة ذات هيكل تنظيم مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أك

رة من ر من الجرائم  موجودة لف دف ارتكاب واحدة أو أك الزمن وتعمل بصورة متضافرة 
ر مباشر  رة أو ٔالافعال املجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول بشكل مباشر أو غ الخط

خرى 
ُ
ى منفعة مالية أو منفعة مادية أ   .17ع

ر الوطنية فقد قدمت لنا الفقرة  الثانية من أّما فيا يخص تعريف الجريمة املنظمة ع
ا الجرم ذات طابع وط  املادة الثالثة من الاتفاقية السالفة الذكر الحاالت ال يكون ف

يو  وتضطلع فيه جماعة إجرامية منظمة،   :تتمثل هذه الحاالت 
ر من دولة واحدةي  إذا ارتكب  -   .أك
ر من ٕالاعداد أو التخطيط له - ي دولة واحدة ولكن جرى جانب كب ه أو  إذا أرتكب  أو توج

ي دولة أخرى    .ٕالاشراف عليه 
ي ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة  - ي دولة واحدة ولكن ضلعت   إذا أرتكب 

ر من دولة واحدة ي أك   .18إجرامية 
ي  ر الوطنية يتمثل  ن الجريمة املنظمة والجريمة املنظمة ع ن لنا أّن الفرق ب من هنا يتب

ى  ذلك وجود أنشطة تتجاوز  ر الوطنية، ضف إ حدود الدول فيما يتعلق بالجريمة املنظمة ع
ي الجريمة املنظمة ي دول أخرى وهو ماال يتوفر   ة    .19وجود روابط مع الشبكات املتشا
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ريب املهاجرين جريمة منظمة عابرة للحدود  ن لنا أّن جريمة  انطالقا من هذا الطرح يتب
ا ترتكب من طرف جماعة إ دف الشبكات بما أ جرامية منظمة تمس آثارها العديد من الدول و

ي هذه  ا  رة املنصوص عل ر من الجرائم الخط ى ارتكاب واحدة أو أك ي هذه الجريمة إ الناشطة 
  .20الاتفاقية
  

ر الوطنية -ب ي اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع  أهم ٔالاحكام الواردة 
ر الوطنية بتعزيز التعاون ملنع اهتمت اتفاقية ٔالا  مم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع

ا بمزيد من الفعالية وذلك عن طريق تحديد ٔالاعمال ال  ر الوطنية ومكافح الجريمة املنظمة ع
ي   :تدخل ضمن نطاقها و

ي مجموعة إجرامية وهو ما نصت عليه املادة الخامسة من هذه - تجريم املشاركة 
ر التشريعية الكافية لتجريم ٔالافعال الاتفاقي ى اتخاذ التداب ة،حيث حثت الدول ٔالاطراف ع

  .21ال تدخل ضمن هذه املادة جنائًيا
، عددت لنا املادة السادسة من هذه الاتفاقية ٔالافعال ال تجريم غسيل عائدات الجرائم-

ر التشريعية ى اتخاذ التداب ر ٔالاخرى  تدخل ضمن هذه الجريمة، وألزمت الدول ع والتداب
ا ر مكافح ى تداب  22ملكافحة هذه الجريمة، فيما نصت املادة السابعة ع

ن من هذه  ،تجريم الفساد- ي ذلك شكلي ى تجريم الفساد وأوردت  نصت املادة الثامنة ع
ن  ي الفقرت ر وسبل مكافحتهبو أالجريمة  ى تداب   .، فيما نصت املادة التاسعة ع

ي نص املادة  - ر العدالة تم النص علية  من هذه الاتفاقية، وذلك عن  23تجريم عرقلة س
ى  دف الحصول ع ر مستحقة  ريب أو الوعد بمزية غ طريق استخدام القوة البدنية أو ال

  .23شهادة زور 
رة حسب  - رة وهو ما نصت عليه الفقرة ب من املادة الثالثة الجريمة الخط الجريمة الخط

ر وط وتكون ا ي املادة الثانية من هذه الاتفاقية، حيث يكون الجرم ذو طابع ع لتعريف الوارد 
ي هذه الجريمة الجماعة ٕالاجرامية منظمة   .24ضالعة 

ن الدول  ى صون مبدأ السيادة ب ، باإلضافة )املادة الرابعة(كما حرصت هذه الاتفاقية ع
ى مسؤولية الهيئات الاعتبارية ى نصها ع ى وجود  13، فيما نصت املادة )املادة العاشرة (إ ع

ي مكافحة الجرائم، كما حثت املادة  ي  ن،أما 16التعاون الدو ي تسليم املجرم ى التعاون  فيما  ع
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ي املادة  ى مساعدة  25، فيما نصت املادة 24يخص حماية الشهود فقد تم النص عليه  ع
مال   .   25ضحايا وحماي

  
ر والبحر والجواعتماد الجمعية  -2 ريب املهاجرين عن طريق ال روتوكول مكافحة   العامة ل

روتوكول الخاص بقمع ومعاقبة الاتجار باألشخاص  ى جانب ال روتوكول إ جاء هذا ال
ر  ن التفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع وخاصة النساء ؤالاطفال املكمل

ي  25بموجب القرار ، عرض للتصديق والتوقيع عليه 26الوطنية للجمعية العامة لألمم املتحدة 
ا الخامسة والخمسون بتاريخ  ر  15دور روتوكول عن رغبة املجتمع 200027نوفم ، وينم هذا ال
ى هذه الجريمة ي القضاء ع ي    .الدو

  
ريب املهاجرين  - أ  تعريف جريمة 

ا من برت 03تعرف الفقرة أ من املادة  ريب املهاجرين هذه الجريمة بأ ر  "وكول مكافحة  تدب
ن  ى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو  من املقيم ر املشروع لشخص ما إ الدخول غ

ى منفعة مالية أو ال ر مباشرة، ع ا، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غ ن ف دائم
  ".28...منفعة مادية أخرى 

  
ر والبحر والجوأهم أحكام   - ب ريب املهاجرين عن طريق ال  برتوكول مكافحة 

ر  ن هذا ٔالاخ ى الكشف عن العالقة ال تجمع ب رتوكول إ ى من هذا ال تطرقت املادة ٔالاو
ر الوطنية، أما املادة الثانية فقد بينت أغراض هذا  واتفاقية مكافحة الجريمة املنظمة ع

رتوكول، فيما أكدت املادة  الخامسة عن عدم إمكانية مالحقة املهاجرين بمقت هذا ال
ريب املهاجرين أو القيام  ى ضرورة قيام الدول بتجريم  رتوكول، املادة السادسة نصت ع ال
ي سبيل قمع  ن دول ٔالاطراف  ى حتمية التعاون ب بغرض تسهيله، فيما حضت املادة السابعة ع

ر مكافحة هذه الجر  ن هذه الجريمة، أما تدب  12يمة نصت عليه املادة الثامنة، فيما تناولت املادت
ن أن املادة  13و ي ح ا،  ى أمن ومراقبة الوثائق وصالحي ى موضوع إعادة  18ع ركزت ع

ن   .29املهاجرين املهرب
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ريب ٔالاشخاص_ ثانيا   استحداث ٔالامانة العامة لألمم املتحدة أجهزة ملكافحة جريمة 
ريب ٔالاشخاص عن طريق استحداث ساهمت ٔالامانة العامة  ي مكافحة  لألمم املتحدة 

ريب ٔالاشخاص والتقليل من هذه ٓالافة، وتتمثل هذه ٔالاجهزة  بعض ٔالاجهزة املتعلقة بمكافحة 
  .ي مكتب ٔالامم املتحدة املع باملخدرات والجريمة، اللجنة العاملية للهجرة الدولية

  
 والجريمة مكتب ٔالامم املتحدة املع باملخدرات -1

أنشا مكتب ٔالامم املتحدة ملكافحة املخدرات والجريمة من طرف ٔالامانة العامة لألمم 
، وبالرغم من كون أهم املهام املنوطة 30، ويقع مقره بالعاصمة النمساوية فيينا1997املتحدة عام 

ر املشروعة وتنفيذ توصيات لجنة الجريمة والعدالة الجن ائية، به تتعلق بمكافحة املخدرات غ
ي  ومد يد املساعدة للدول من أجل تطبيق التوجهات النموذجية الصادرة عن ٔالامم املتحدة 

ي مكافحة هذه الجريمة31مجال منع الجريمة   .، إال أنه يلعب دور مهما 
ريب " إمباكت"بدأ املكتب مؤخرا برنامج  ى منع  ى مساعدة الدول ٕالافريقية ع الهادف إ

ى أوروبا، و  ن وتوطيد التعاون املهاجرين إ ى بناء قدرات الدول من أجل تنفيذ القوان العمل ع
ي مجال مكافحة هذه الجريمة ي وٕالاقليم    .   32الدو

ريب ٔالاشخاص بلغت  2013أصدر املكتب كذلك عام   10مجموعة من ٔالادوات ملكافحة 
ى املجاالت الداخلة ضمن هذه الجريمة ي مكافحة ، كما ساهم املك33أدوات تعلقت كلها إ تب 

ريب املهاجرين، بقصد حث الدول  ي ملكافحة  هذه الجريمة عن طريق إصداره للقانون النموذ
ر والبحر  ريب املهاجرين عن طريق ال رتوكول الخاص بمكافحة  ى تنفيذ أحكام ال ا ع ومساعد

ا بما  ا الراهنة، وتحيي يتوافق مع والجو ، وذلك بواسطة قيام هذه الدول بتعديل تشريعا
رتوكول    34أحكام ال

ى تنفيذ سبعة  مشاريع حول العالم بغية تقديم املساعدة التقنية ) 7(يعمل املكتب حاليا ع
ن الاعتبار تناسب هذه املشاريع مع  رتوكول مع ٔالاخذ بع ملواجهة جميع جوانب قصور ال

من الجهود املبذولة من ، هذه مجموعة 35الاحتياجات املحددة للبالد أو املنطقة املعنية باملشروع
ريب ٔالاشخاص والتنفيذ الحسن التفاقية منع  ي مكافحة وقمع جريمة  ي سبيل  طرف املكتب 

ري رتوكول الخاص بمكافحة  ر الوطنية وال ر والبحر الجريمة املنظمة ع ر ال ب ٔالاشخاص ع
  .والجو
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 الّلجنة العاملية للهجرة الدولية -2
ي  ى تنظيم سعًيا من ٔالامانة العامة  ريب ٔالاشخاص وتعزيز الجهود الّرامية إ سبيل مكافحة 

ا العام بإنشاء الّلجنة العاملية للهجرة الدولية  رة عن طريق أمي الهجرة الدولية، قامت هذه ٔالاخ
ي شؤون الهجرة من مختلف أنحاء العالم 19، وتكونت هذه الّلجنة من 2003وذلك عام  ر  ، 36خب

ذا، ُكلفت هذه الّل    :جنة بعدة مهام ومن أبرزهاو
ن الحكومات واملنظمات الدولية واملجتمع  - ي من أجل تنظيم حوار حول الهجرة ب الس

 .املدني والقطاع الخاص وكل ٔالاطراف ٔالاخرى املهتمة بشؤون الهجرة
ن  - ي مناهج معالجة الهجرة الحالية وتلك الروابط ال تجمع ب تبيان أوجه القصور 

 .37املتعلقة بالقضايا العاملية ٔالاخرى  الهجرة والسياسات
ى عقد عدة اجتماعات إقليمية ملناقشة املوضوعات  رة عملها ع عكفت الّلجنة خالل ف

ي أكتوبر  ن العام لألمم املتحدة   ى ٔالام ، بعد انقضاء  2005املتعلقة بالهجرة، لتقدم تقريرها إ
ي تقريرها أّن املجت ي قد عجز عن إدراك ٕالامكانات مدة التفويض املمنوحة لها، وجاء  مع الدو

ى مزيد من الت ى التقرير إ ر الكاملة للهجرة الدولية، كما د  نسيق والتعاون من أجل إدارة أك
ى املستويات الوطنية وٕالاقليمية والعاملية، وتضمن أيضا جملة من  فعالية للهجرة ع

ا الّلجنة ي 38الاستنتاجات والتوصيات ال توصلت إل راح يتضمن إطارا ، ورد  الّتقرير كذلك اق
ي ا، وتتمثل  ى ستة مبادئ للعمل  ي مؤسس ع   :شامال للعمل الدو

ي تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية مع وجوب جعل  - راف بدور املهاجرين  وجوب الاع
راتيجية التنمية الدولية  .الهجرة جزء من إس

ن املتعلقة  - ي سن القوان راف بحق الدول  ا مع وجوب الاع ى أراض بدخول ٔالاجانب إ
رام حقوق  ر الشرعية مع ضرورة اح ي محاولة للحد من الهجرة غ ا  التعاون فيما بي

 .املهاجرين
ا - ي املجتمعات ال استوطنوا ف ن دمجا فعاال  ى دمج املهاجرين الشرعي  .وجوب العمل ع
رامهم  - اماوجوب تعريف املهاجرين بحقوقهم مع ضرورة اح  .القانونية مالل
ر اتساقا، مع ضرورة التعاون  - ى  ضرورة تعزيز السياسات املتعلقة بالهجرة مما يجعلها أك ع

ن الحكومات واملنظمات  ر فعالية ب املستويات الوطنية وٕالاقليمية وتنظيم حوارات أك
 .39الدولية
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ريب ٔالاشخاص : املحور الثاني ي مكافحة    تدخل مجلس ٔالامن 
ا كل من أمام ت رة وعجز الجهود ال بذل ي ٓالاونة ٔالاخ ريب ٔالاشخاص  فاقم جريمة 

ى  ى احتواء هذه الجريمة وقمعها، كان لزاًما ع الجمعية العامة ؤالامانة العامة لألمم املتحدة ع
ريب املهاجرين، وقد  ى شبكات  ي هذا الاتجاه من أجل القضاء ع ي التحرك  مجلس ٔالامن الدو

ريب ٔالاشخاص عدة دوافع وأسباب كان لتد ي مجال مكافحة جريمة  ، )أوال(خل مجلس ٔالامن 
ي القرارات ال اتخذها ي هذا املجال    ).ثانيا(ي هذا الشأن     وترجم تدخل مجلس ٔالامن 

  
ريب ٔالاشخاص/ أوال ي مكافحة  ي تدخل مجلس ٔالامن    دوا

ي مكافحة جريمة  ي  ي عديدة يتمثل يعود تدخل مجلس ٔالامن الدو ريب ٔالاشخاص لدوا
ي الارتباط الوثيق الذي بات تشكله هذه الجريمة مع بعض الجرائم املهددة للسلم ؤالامن  أهمها 
ر  ى ذلك مساس هذه الجريمة بحقوق املهاجرين غ ن خاصة جريمة ٕالارهاب، ضف إ الدولي

ي هذا الصدد أصدر املجلس بياًنا صحفيا أعرب فيه  ن، و عن قلقه إّزاء مصرع مئات الشرعي
ًرا عن قلقه من  ن قبالة السواحل الّليبية، مقدًما تعازيه ألسر الضحايا ومع ر الشرعي املهاجرين غ

ريب املهاجرين ر الشرعية املتعلقة باالتجار باألشخاص و   .40ٔالانشطة غ
  

ن -1 ريب ٔالاشخاص ببعض الجرائم املاّسة بالسلم ؤالامن الدولي  عالقة 
ى ارتباطها يمكن  ريب ٔالاشخاص إ ي مكافحة جريمة  ي  إرجاع مساهمة مجلس ٔالامن الدو

ي جريمة ٕالارهاب ن واملتمثلة  ر الجرائم املهددة للسلم ؤالامن الدولي ، حيث 41الوثيق بأحد أك
ريب  ي  ا الشبكات الناشطة  دائما ما تستفيد الجماعات ٕالارهابية من ٔالاموال الطائلة ال تجن

ر الالزمة ملنع وقمع تمويل امل هاجرين، فقد سبق وأن أكد مجلس ٔالامن ضرورة اتخاذ التداب
ي قراريه رقم  ٕالارهاب واملنظمات ٕالارهابية من العائدات املتأتية من الجريمة املنظمة عموما 

  . 208342،و رقم 1989
ي قراره رقم  ي نفس السياق أعرب مجلس ٔالامن  تمرار عن قلقه الشديد عن اس 2324و

ي العراق والشام املسم  نٕالارهابي أو الجماعات ٕالارهابية وخاصة تنظيم الدولة ٕالاسالمية 
م " داعش" ي الجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية واستفاد راك  وتنظيم القاعدة، الاش

ى أن إنشاء نظم منصفة ي القرار ذاته ع  القصوى من عائدات هذه الجريمة، وشدد املجلس 
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راتيجية ملكافحة  ة أساسية ألي إس ي أن يكون رك ا ينب وفعالة للعدالة الجنائية والحفاظ عل
  .43ٕالارهاب والجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية

ي بعض  ن ٔالاجانب  ن ٕالارهابي ر مجلس ٔالامن أيضا عن قلقه من تنامي عدد املقاتل ع
ى ضرورة قيام الدول من املناطق ال تشهد نزاعات مسلحة ما يزيد م ا، وأكد ع ا ومد ن حد

ى الحدود وعن  نمنع تحركات ٕالارهابي والجماعات ٕالارهابية عن طريق فرض ضوابط ناجعة ع
ي قراره رقم 44إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر استياءه من 229845، كما أبدى املجلس 

ى ليبيا ن ٔالاجانب ع   .تدفق املقاتل
رف م ي قراريه رقم وقد اع ي   231246و 2240جلس ٔالامن صراحة  ريب املهاجرين  أن 

ا، قد يوفر دعما لشبكات أخرى من شبكات الجريمة  رها وانطالقا م اتجاه ٔالارا الليبية وع
ي ليبيا   .املنظمة والجماعات ٕالارهابية املنتشرة 

ن العام لألمم املتحدة املقدم عمال بقرار مج السالف الذكر  2240لس ٔالامن جاء تقرير  ٔالام
ي هذا  ريب ٔالاشخاص وٕالارهاب، حيث جاء  ن جريم  مؤيدا للطرح القائل باالرتباط الوثيق ب
ريب  ي  ي ذلك الشبكات الضالعة  التقرير أن أنشطة الشبكات ٕالاجرامية املنظمة، بما 

ر مباشر ٔالاشخاص، يمكن أ واملنظمات ٕالارهابية من  للجماعات املسلحة ن توفر دعما مباشرا أو غ
ريب رة من ٔالارباح ال تجنيا شبكات ال   .47خالل استفادت هذه ٔالاخ

  
ريب ٔالاشخاص لحقوق ٕالانسان -2 اك جريمة  ن -ان ر الشرعي   -حقوق املهاجرين غ

ا  ن ال يتعرضون لها سببا وج ر الشرعي اكات الجسيمة لحقوق املهاجرين غ ر  الان تعت
ي هذا املجال لتدخل مجلس  ريب ٔالاشخاص، وقمع الشبكات الناشطة  ٔالامن ملكافحة جريمة 

رام مختلف الصكوك واملواثيق الدولية  اكات ال يتعرض لها هؤالء، وضمان اح ووقف الان
  .املتعلقة بحقوق ٕالانسان

ي ليبيا من خالل تقريرها الصادر حول  وهذا ما أكدت عليه بعثة ٔالامم املتحدة للدعم 
اكات الجسيمة ا ي ليبيا، وقد أوثقت فيه العديد من الان اكات حقوق ٕالانسان ضد املهاجرين  ن

  :يال تتعرض لها هذه الفئة وال يمكن إيجازها فيما ي
الاحتجاز التعسفي وظروف الاحتجاز الالانسانية، حيث أكدت البعثة قيام الجماعات  -

ريب باحتجاز املهاجرين ن، دون تسجيل رسم املسلحة وشبكات ال ر الشرعي دون و  غ
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ى السلطات القضائية ن أو إ ى املحام ، وأدت ظروف الاحتجاز 48إمكانية الوصول إ
م49التعسفي ن صفوف املهاجرين، ما نتج عنه وفاة العديد م ى انتشار سوء التغذية ب     .50،إ

ره من ضروب املعاملة السيئة أو املهينة،  - تعرض العديد من أكدت البعثة فالتعذيب وغ
ريب، حيث  ى أيدي شبكات ال ى ش أنواع التعذيب وظروف املعاملة السيئة ع املهاجرين إ

م والذين قابلهم موظف البعثة، تعرضهم لطلقات نارية وطعنات  و أكد العديد م
ي  م حسب تقرير البعثة أثار واضحة لجروح وإصابات  ى العديد م ن، كما بدى ع بالسكاك

 .51ما تعرض البعض لفقدان البصر  والسمعالرأس، ف
ري  - ي : العمل الج ى العمل  روا ع م أج م البعثة أ حيث أكد معظم املهاجرين الذين قابل

ى أجور  م لم يحصلوا ع ر م ي البناء وتعبيد الطرقات، وكث ي املنازل و املزارع وكعمال 
م املمارسات الالانسانية، إذ يتم  ، ولم يسلم ح ٔالاطفال املهاجرين من هذه52مقابل أتعا

ى  ا ما يشكل اعتداًء صارخا ع ى القيام  رون ع ي مختلف ٔالاعمال ال يج استغاللهم 
 .حقوقهم

راض البحري  - اكات املتعلقة باالع ر : الان را ما تتعرض القوارب ال تقل املهاجرين غ إذ كث
ن بعض الجماعات املسلحة ال تقوم باختطافهم  ى الشرعي م إ م وإعاد والاعتداء عل

ر صالحة للمالحة وال 53السواحل الليبية ريب غ ي ال ، كما أّن هذه القوارب املستخدمة 
ى الهدف  ى السواحل ٔالاوربية، ما يجعل الوصول إ ا من الوقود ما يكفي للوصول إ يوجد ف

رضهم و  ن محفوفا باملخاطر ال تع ر الشرعي  .54سط أمواج البحراملنشود من املهاجرين غ
روت العديد من املهاجرات من نساء وفتيات ملوظفي البعثة تعرضهن : العنف الجنس -

ى مختلف الاعتداءات الجنسية خالل عبورهن لألرا الليبية، كما  لالغتصاب، إضافة إ
ا من الجماعات املوالية للتنظيم الدولة  ن لم يسلمن من سوء املعاملة ال ُكن يتلقي أ

ى ٕالا  رويح ع رة كانت تستعمل النساء املهاجرات لل ي العراق والشام، هده ٔالاخ سالمية 
ى الزواج ي صفوفها أو إجبارهن غصًبا ع ن   . 55الجنود املقاتل

 
ريب ٔالاشخاص/ ثانيا ي مكافحة  ي لتدخل ملجلس ٔالامن    ٕالاطار العم

ر الشرعية بفعل الانتشار الواسعأمام تصاعد  ريب ٔالاشخاص  ظاهرة الهجرة غ لشبكات 
ن، ما  ر الشرعي ي عمليات نقل أعداد هائلة من املهاجرين غ ر تنظيما وتحكما  ال أصبحت أك
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ي سبيل التصدي لهذه  ى سالمة وأمن الدول، ليتدخل مجلس ٔالامن  ديدا ع ى يشكل  أض
ٔالابيض املتوسط  عقب املأساة البحرية ال عرفها البحر  2240الجريمة، وذلك بإصداره للقرار  

ن بعد غرق السفينة ال كانت تقلهم من ليبيا نحو  ر الشرعي بوفاة املئات من املهاجرين غ
ي نفس السياق 2312أوروبا، تم أتبعه بالقرار  رقم    .الذي جاء 

  
  2240إصدار مجلس ٔالامن للقرار رقم -1

ي ليبيا  ريب موازاة مع تنامي حدة الجريمة املنظمة العابرة للحدود  وخاصة جريمة 
ي ليبيا، أصدر مجلس ٔالامن  ردية  ريب ٔالاوضاع ٔالامنية امل ٔالاشخاص، حيث استغلت شبكات ال

  .وفقا للفصل السابع من ميثاق ٔالامم املتحدة 2240القرار 
أكد مجلس ٔالامن من خالل هذا القرار أن اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة 

ر الوطنية  ر والبحر والجو هما الصكان ع ريب املهاجرين عن طريق ال وبرتوكولها ملكافحة 
راف بوجود  نالقانونيان الدوليان الرئيسيا ريب املهاجرين، كما أكد ضرورة الاع ملكافحة جريمة 

ريب املهاجرين والاتجار  باألشخاص ن جريم  ، أعرب املجلس كذلك عن استياءه 56تمايز ب
ي البحر ٔالابيض املتوسط وعن بالغ قلقه إزاء الانتشار الواسع الشديد الستم رار املآس البحرية 

ريب املهاجرين فيه   .لعمليات 
ن وعن  ر الشرعي ى ضرورة املعاملة ٕالانسانية للمهاجرين غ شدد مجلس ٔالامن أيضا ع

م ٔالاساسية، وأعرب كذلك عن تأييده القوي لدول املنطقة ا ملتضررة من تعزيز حقوقهم وحريا
ريب املهاجرين، مع ضرورة وضع حد ملا يشهده البحر ٔالابيض املتوسط من انتشار لعمليات 
ريب املهاجرين، مؤكدا عن تصرفه بموجب الفصل السابع من ميثاق ٔالامم املتحدة، ويتمثل 

ي   : أهم ما قرره مجلس بموجب هذا القرار  فيما ي
ى بناء القدرات دعوة الدول ٔالاعضاء واملنظمات ٕالاقلي - ى مساعدة الدولة الليبية ع مية إ

ى وجوب  ا، وع ا ومحاكمة مرتكب ريب والتحقيق ف ن حدودها ومنع أعمال ال الالزمة لتأم
ي البحر ٕالاقليم اللي ريب املهاجرين   .57تبادل املعلومات عن أعمال 

ريب املهاجرين والا - ي مكافحة  ي السماح للدول ٔالاعضاء املنخرطة  تجار بالبشر،و
ا الوطنية أو عن طريق املنظمات ٕالاقليمية القيام قبالة الساحل اللي  تتصرف بصف
بتفتيش أي مركب مجهول الهوية يشتبه بأن تنظيمات إجرامية استخدمته أو تستخدمه أو 
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ريب املهاجرين انطالقا من ليبيا، أما املراكب املعُلومة الهوية ال  ى وشك استخدامه ل يتم  ع
 .58تفتيشها إال بموافقة من دولة العلم

ي جهود مكافحة  - السماح وملدة سنة من تاريخ اتخاذ هذا القرار لدول ٔالاعضاء املنخرطة 
ي البحار  قبالة الساحل اللي عند  ي أعا ريب املهاجرين والاتجار بالبشر بتفتيش املراكب 

ريب املهاجرين أو الاتج ي استخدامها ل ار بالبشر انطالقا من ليبيا، بشرط الحصول الاشتباه 
ريب املهاجرين  ى موافقة دولة العلم، مع جواز حجز  املراكب ال ثبت استخدمها ل ع

ا ى ٕالاجراءات املتخذة ضد مراك  .59بشرط اطالع دولة العلم ع
ن  - ي  الفقرت ى أن ٔالاذونات الواردة  ى املراكب ا 8و 7أكد مجلس ٔالامن ع ل ال تسريان ع

ى سالمة ٔالاشخاص  ي، مع ضرورة الحرص ع تتمتع بحصانة سيادية بموجب القانون الدو
ى حالة  ن السالف الذكر  ال تسريان إال ع ن هذه املراكب، كما أن الفقرت ى م املوجودين ع

ي البحار قبالة الساحل اللي ي أعا  60ريب املهاجرين 
ى أن الغرض من القرار هو  - ي شّدد املجلس ع تفكيك التنظيمات ٕالاجرامية الضالعة 

ى الصكوك الدولية املتعلقة باملوضوع،  ى التصديق ع ريب، مع دعوة الدول إ عمليات ال
ن العام لألمم املتحدة بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار، مبقيا املسألة قيد  طالبا ٔالام

 .61نظره
  

   2312إصدار مجلس ٔالامن للقرار  -1
ريب ٔالاشخاص وتقويض  2240ٔالامن للقرار رغم إصدار مجلس  ى قمع جريمة  الهادف إ

ى الساحة الليبية  رة ال تزال تفرض منطقها ع ي هذا املجال، إال أن هذه ٔالاخ الشبكات الناشطة 
ن من ليبيا نحو مختلف  ر الشرعي ي إيقاف تدفق املهاجرين غ ولم تتمكن الجهود املبذولة 

م، ما جعل مجلس ٔالامن  ي نطو السواحل ٔالاوربية، مع ما ي ى حيا عليه ذلك من مخاطر ع
  .2312يتدخل مجددا بإصداره 

ى القرار  ي بداية قراره إ ن العام2240أشار مجلس ٔالامن  ، حيث 62، كما رحب بتقرير ٔالام
ر الوطنية، وبرتوكولها ملكافحة  ى اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع أشار مجددا إ
ريب  ر والبحر والجو، كما أعرب عن قلقله من استمرار عمليات  ريب املهاجرين عن طريق ال
ى إنشاء  ى ضرورة مساعدة دول املنطقة ع ، كما أكد ع املهاجرين ِقبالة الساحل اللي
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ر  ى التصدي للجريمة املنظمة ع دف إ راتيجيات إقليمية ووطنية، وأطر قانونية ومؤسسات  اس
ريب املهاجرين، مؤكدا اتخاذ القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الوطنية ب ا جريمة  ما ف

ي أهم ما جاء به القرار 63ٔالامم املتحدة   : 2312، ونوجز فيما ي
ن حدودها،  ةتجديد الدعوى للدول ٔالاعضاء واملنظمات ٕالاقليمي - ي تأم ى مساعدة ليبيا  ع

ريب، وتنسيق الجهود لردع  ا عن طريق تبادل املعلومات عن أعمال ال والتعاون فيما بي
ي حالة الشك حول  ريب املهاجرين، مع السماح بتفتيش املراكب مجهولة الهوية  أعمال 

ى موافقة دولة العلم إذا كان املرك ا مع ضرورة الحصول ع  .   64ب معلوم الهويةاستخدم
شهرا أخرى من تاريخ اتخاذ هذا القرار  لألذونات الواردة  12تجديد مجلس ٔالامن ملدة  -

ي البحار  قبالة 2240من القرار  10و 9و 8و 7الفقرات  ي أعا ، القاضية بتفتيش املراكب 
رام حقوق املهاج ام باح ى نفس الشروط، مع ضرورة الال رين الساحل اللي مع النص ع

رام حقوقهم م واح ن، وحفظ كرام ر الشرعي   65غ
ي  - ن العام لألمم املتحدة بتقديم تقرير عن تنفيذ القرار  وجه مجلس ٔالامن طلبا لألم

  .67مع إبقاءه للمسألة قيد النظر 66شهرا من اتخاذه 11غضون 
ريب ٔالاشخاص عن طريق  كان هذين القرارين بمثابة محاولة من مجلس ٔالامن التصدي لجريمة 

ا ريب املهاجرين وإنقاذهم من املخاطر ال يواجهو   .   قمع شبكات 
  

  خاتمة
ا مختلف أجهزة منظمة ٔالامم املتحدة،  كانت هذه مجموعة من الجهود املضنية ال بذل
ر  خاصة تلك املتعلقة باعتماد الجمعية العامة التفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع

ى ذلك جهود  الوطنية ر والبحر والجو، ضف إ ر ال ريب املهاجرين ع وبرتوكولها املتعلق بمكافحة 
ي استحداث كل من مكتب ٔالامم املتحدة املع باملخدرات والجريمة واللجنة  ٔالامانة العامة 
ى جانب كل من الجمعية العامة  العاملية للهجرة الدولية، أما مجلس ٔالامن فقد تدخل مؤخًرا إ

ي سبيل مكافحة هذه الجريمة باستعماله للصالحيات املخولة له بموجب أحكام ؤالا  مانة العامة 
ن بمكافحة  2312و 2240الفصل السابع من ميثاق ٔالامم املتحدة بإصداره للقرارين  املتعلق

ريب قبالة الساحل اللي   .شبكات ال
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ي القضاء رغم كل الجهود املبذولة من قبل أجهزة منظمة ٔالامم املتحدة ا لم تفلح  ، إال أ
ريب املهاجرين ووقف عمليات الهجرة ال تودي بحياة مئات املهاجرين نظرا ملا  ى شبكات  ع

ي   :ي
ر - ى اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع عزوف بعض الدول عن التصديق ع

ر  ر ال ريب ٔالاشخاص ع   . والبحر والجوالوطنية وبرتوكولها الخاص بمكافحة 
ى الاتفاقية السالفة الذكر وبرتوكولها عن موائمة - عزوف بعض الدول املصّدقة ع

ا الداخلية بما يتوافق مع الصكوك الدولية املتعلقة باملوضوع   .تشريعا
ى ارتكاب هذه الجريمة-   .غياب نصوص جنائية دولية تعاقب ع

  :بغرض تجاوز هذه النقائص نقدم التوصيات التالية 
ر  - ى اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع ى التصديق ع حث الدول ع

ر والبحر والجو، وحث الدول  ر ال ريب الهاجرين ع الوطنية وبرتوكولها املتعلق بمكافحة 
ا الداخلية بما يتواف ى موائمة تشريعا ما ع ا الدولية قاملصدقة عل اما   .مع ال

ى تشكيل- ر  العمل ع ى مكافحة الجريمة املنظمة ع قوات دولية تابعة ملجلس ٔالامن تعمل ع
ريب ٔالاشخاص ا جريمة    .الوطنية بما ف

ي  - تعديل املادة الخامسة من نظام روما ٔالاساس وذلك بتوسيع الاختصاص املوضو
ريب املهاجرين ومختلف الجرائم املن ر للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بإدراج جريمة  ظمة ع

  .الوطنية ضمنه
ريب ٔالاشخاص - ي جريمة  ن  ي مجال تعقب الضالع   .تفعيل الاختصاص الجنائي العالم 

 
  

  : مــــــشالهوا
                                                 

ى  -1 ي اختيار محل إقامته داخل حدود دولته، وع ى حرية الفرد  تجدر ٕالاشارة أّن ٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان نّص ع
ي ذلك بالده، كما له حق العودة إليه،أنظر  ي مغادرة أية بالد بما  من ٕالاعالن العاملي لحقوق  13نص املادة حق الفرد 

ي  ٕالانسان ر  10املعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة    . 1948ديسم
ر -2 ر الهجرة مصطلح يعت ا يكون  ال الهجرة تلك ا ويقصد النشأة، حديث الشرعية غ ن املهاجرين بموج  للشروط مخالف

ن الدولية، الاتفاقيات ضمن املحددة ى كذلك وتعرف الوطنية، والقوان ا ع ر      أ ى للداللة تعب  نقاط ي للدولة أرا دخول  ع
ن التماس ى الدول، ب ى ذلك ويتج ي فردي نحو ع ى أحيانا،أو منظمو  وجما  التنظيم عاملية شبكات خالل من منظم نحو ع
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ر الهجرة"،حسينة شرون : راجع التفاصيل من ملزيد أخرى، أحيانا ن الشرعية غ  املفكر،العدد مجلة ،"والتجريم ٕالاباحة ب

  .22.،ص2013 بسكرة، خيضر، محمد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  ،كلية2
ر الشرعية راجع -3 ر الشرعيةقمي رؤوف: للمزيد من التفاصيل حول أسباب الهجرة غ (             ، آلّيات مكافحة الهجرة غ

ي ي ضوء القانون الجنائي الدو ، 82، 60.  ص.، ص 2016، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، )دراسة تحليلية 
ي الحرك"فريجة لدمية، : راجع أيضا ر الشرعية دراسة  اد القضائي،  ،"ات السببية املنتجة للظاهريالهجرة غ مجلة ٕالاج

  .79، 70. ص.، ص 2013اسية، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، جانفي ، كلية الحقوق والعلوم السي 8العدد 
  .51. ، املرجع السابق، صقمي رؤوف  -4
ن، أطروحة لنيل شهادة الكصايش عبد امل -5 ريب املهاجرين السري ي العلوم، كلية الحقوق والعلوم  الدكتوراه، مكافحة 

ي وزو،    .113. ، ص2014السياسية، جامعة مولود معمري، ت
ر الشرعية، راجع  -6   .   106، 98. ص.، املرجع السابق، صقمي رؤوف : للمزيد من التفاصيل حول آثار الهجرة غ
ن والّليحيث عرفت جزيرة لومبيدوزا ٕالايطالية تدفقا هائال للمهاجرين  - 7 ن ومختلف البلدان ٕالافريقية ٔالا التونسي من  خرى ب

ن فرنسا وإيطاليا بسبب  ى حدوث أزمة ب م إ م أطفال ونساء، أّدى هذا ٕالاكتساح لهذه الجزيرة ال لم تستطيع إستعا بي
ى إقليمهامنع السلطات الفرنسية دخول القطار  ن من إيطاليا إ ر الشرعي ي ذلك. ات ال تقيل املهاجرين غ املخادمي = : أنظر 

، ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون،  الهجرة، عبد القادر رزيق   .50- 49. ص.، ص2012السرية واللجوء السياس
ر الشرعية"عمراني نادية،  -8 ي الحد من ظاهرة الهجرة غ مجلة جبل حقوق  ،"دور الجهود الدولية ٕالاقليمية والوطنية 

، ٕالانسان،   .108، 106. ص.، ص2015، طرابلس، مايو وأكتوبر 7و 6العدد  مركز جيل البحث العلم
ر القانونية، مذكرة لنيل ش مغاربي_  ٔالاورو ، التعاون صايش عبد املالكأنظر  -9 ر ي مجال مكافحة الهجرة غ هادة املاجست

ي والعالقات الدولية، كلية الحقوق ي الحقوق، شعبة  ي مختار، عنابة، ، القانون الدو   .82- 81. ص.ص 2007جامعة با
ى ميثاق ٔالامم املتحدة بتاريخ   -10   1945أكتوبر  24، ودخل ح النفاذ بتاريخ 1945جوان  26تم التوقيع ع
ي من ميثاق ٔالامم املتحدة  13املادة هذا ما أشارت إليه  -11 ى دور الجمعية العامة  ي امليادين  ينماء التعاون الدو إع

ي الجنس أو اللغة  م  ى تحقيق حقوق ٕالانسان والحريات ٔالاساسية دون تمي بي الاقتصادية والتعليمية والصحية والعمل ع
  من ميثاق ٔالامم املتحدة املرجع السابق 13نص املادة  ، أنظر أو الّدين

ن نشوان -12 ي القانون الكارم محمود حس ي لحقوق ٕالانسان، مذكرة لنيل شهادة ، آليات حماية حقوق ٕالانسان  دو
ي القانون العام، كلية الحقوق، جامعة ٔالازهر، غزة،  ر    . 59. ، ص2011املاجست

ريب املهاجرين"علواش فريد،  -13 ي مكافحة  اد القضائي،  العدد ، "الجهود القانونية لألمم املتحدة  كلية  8مجلة الاج
  .    36. ، ص2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

ر والبحر والجو"شراد صوفية،  -14 ريب املهاجرين عن طريق ال ي بروتوكول مكافحة  اد القضائي، ،"قراءة  مجلة الاج
  57. ، ص2013ة محمد خيضر، بسكرة، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامع8العدد 

رموتسم هذه  -15 ي ذلك الاتفاقية باتفاقية بال نظر 
ُ
ن، املرجع صايش عبد املالك، أ ريب املهاجرين السري ، مكافحة 

  .22. السابق، ص
ي -16 روني التا نظر املوقع ٕالالك

ُ
ى الساعة 28/09/2017، تم الاطالع عليه بتاريخ  http://www.startimes.com: أ ، ع

16:10.  
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ر الوطنية اتفاقيةاملادة الثانية من أنظر  -17 ، املعتمدة من طرف الجمعية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع

ي  لألممالعامة  ر 15املتحدة  ا الجزائر بتحفظ بموجب  املرسوم الرئاس 2000 نوفم ي 02/55، صادقت عل  5، املؤرخ 
راير  ي 09ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2002ف   .2002فيفري  10، الصادرة  

ى   -18 ى الاطالع ع ر الوطنية املادة الثانية من اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحةير   .، املرجع نفسهالجريمة املنظمة ع
  .56. ، املرجع السابق،صصوفية شراد   -19
  . 34. ، املرجع السابق، صعلواش فريد  -20
ر الوطنية، املرجع السابقمن اتفاقية ٔالا  أنظر نص املادة الخامسة  -21   . مم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع
  .من املرجع نفسه 07و 06 ملادةاأنظر   -22
  .من املرجع نفسه 23 نص املادةأنظر    -23
  .من املرجع نفسه  نص املادة الثالثةأنظر   -24
ى الرجوع   -25   .من املرجع نفسه13،16،24،25، 10، 04 نصوص املوادى إير
ر القانونية من خالل التشريعات الوطنية"التميمي محمد رضا،  -26 مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد ، "الهجرة غ

  . 269 .، ص2011جامعة محمد خيضر  بسكرة، الرابع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
ر الشرعية، الطبعة ، املعاهدات والصكوك واملواثيق الدولية أنظر  عزت حمد الشيشي -27 ي مجال مكافحة الهجرة غ

ى   .147.، ص2010منية، الرياض، ، جامعة نايف العربية للعلوم ٔالا ٔالاو
ى املادة الثالثة من بروتوكول  -28 ي الاطالع  ع ر والبحر والجو   املكملة التفاقية ير ريب املهاجرين عن طريق ال مكافحة 

ر الوطنية املنظمة، املعتمد من طرف الجمعية العامة لألم ي   مٔالامم املتحدة  ملكافحة الجريمة ع ر  15املتحدة   ، 2000نوفم
ي  418/ 03صادقت عليه الجزائر  بتحفظ بموجب املرسوم الرئاس  ،  69ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2003 رنوفم 09، املؤرخ 

ر  12الصادرة بتاريخ     .2003نوفم
  12،13،18،  06،07، 05، 02، 01أنظر نصوص املواد -29
  .281.املرجع السابق،ص قمي رؤوق، -30
ريب املهاجري صايش عبد املالك، -31 نمكافحة    . 304.، املرجع السابق، صن السري
  .288.صاملرجع السابق، قمي رؤوف،  -32
ي تتمثل هذه ٔالادوات -33   :فيما ي

ى-   مفهوم تهرب المهاجرن: ٔالاداة ٔالاو
ريب املهاجرين:ٔالاداة الثانية-   الناشطون وعمليات 
يٕالا : داة الثالثةٔالا -   طار القانوني الدو
راتيجية :  ٔالاداة الرابعة-   تقييم املشكلة ووضع إس
يٕالا : ٔالاداة الخامسة-   طار التشري
ي إطار العدالة الجنائية الدولية: السادسةٔالاداة -   التعاون 
  إنفاذ القانون ومتابعة القضائية:  ٔالاداة السابعة -
ر الحماية واملساعدة : ٔالاداة الثامنة-   تداب
ن : ٔالاداة التاسعة- ريب املهاجري   الوقاية من 
  بناء القدرات والتدريب :ٔالاداة العاشرة-
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ن، صايش عبد املالك: راجع ٔالادواتللمزيد من التفصيل حول هذه  ريب املهاجرين السري املرجع السابق، ، مكافحة 

  .241 -237ص .ص
  .282. املرجع السابق، صقمي رؤوف،  -34
  .283.املرجع نفسه، ص -35
36-  ،   .157. املرجع السابق، صعزت حمد الشيشي
  .290. ، صاملرجع السابق، قمي رؤوف  -37
38-   ،   .158-157 .ص.املرجع السابق، صعزت حمد الشيشي
  .292-291. ص. املرجع السابق، ص أنظر  قمي رؤوف،  -39

40-Voir la Déclaration de presse du Conseil de sécurité sur la tragédie maritime récente en 
Méditerranée,21AVRIL2015,sc/11870, Disponible sur le 

site:, consulté lehttp://www.un.org/press/en/2015/sc11870.doc.htm:     03/10/2017. à 17h 11.    
ي ا  -41 ن، وذلك  ى السلم ؤالامن الدولي ديدا مباشرا ع ا تشكل  ى أ لعديد سبق ملجلس ٔالامن أن كييف جريمة ٕالارهاب ع

ى سبيل املثال  ال الحصر  قرارات مجلس ٔالامن التالية   : من القرارات ال أصدراها، أنظر ع
ن  2004جانفي  30: ، الصادر عن مجلس ٔالامن بتاريخ1526القرار رقم  -    ديدات السلم ؤالامن الدولي ، بشأن ال

 ..S/RES 1526)  2004(: الناجمة عن أعمال ٕالارهابية، وثيقة رقم
ي ،1904رقم  القرار - ر  17الصادر عن مجلس ٔالامن  ديدات ال يتعرض لها السلم ؤالامن 2009ديسم ، بشأن ال

ن نتيجة ٔالاعمال ٕالارهابية، وثيقة رقم   ..1904S/RES) 2009(:  الدولي
ي، 2214القرار رقم  -  2214) 2015(: ي ليبيا وثيقة رقمبشأن الوضع ، 2015مارس  27الصادر عن مجلس ٔالامن 

S/RES.  
ر  20ي  الصادر عن مجلس ٔالامن، 2249القرار رقم  - ا الهجمات ٕالارهابية  ، بشأن2015نوفم ديدات ال سبب ال

ن ى السلم ؤالامن الدولي   .2249S/RES)  2015(:، وثيقة رقمع
ي  2354القرار رقم - ن، 2017ماي  24، الصادر عن مجلس ٔالامن  دد السلم ؤالامن الدولي ، بشأن ٔالاخطار ال 

  2354S/RES)  2017(: رقم وثيقة
  : راجع قراري مجلس ٔالامن  -42

ن  2011جوان  17ي  الصادر عن مجلس ٔالامن 1989القرار رقم  - دد السلم ؤالامن الدولي ، بشأن ٔالاخطار ال 
  .1989S/RES) 2011(: وثيقة رقممن جراء ٔالاعمال ٕالارهابية،

ي  2083القرار رقم  - ر  17الصادر  عن مجلس ٔالامن  ديدات ال يتعرض لها السلم ؤالامن  2012ديسم ، بشأن ال
ن نتيجة ٔالاعمال ٕالارهابية    .2083S/RES) 2017: (ثيقة رقمو الدولي

ر  12ي  الصادر عن مجلس ٔالامن 2322القرار رقم  -43 ن من 2016ديسم دد السلم ؤالامن الدولي ، بشأن ٔالاخطار ال 
ى هذه النقاط من خالل ، 2322S/RES) 2016: (وثيقة رقمجراء ٔالاعمال ٕالارهابية  القرار رقم سبق ملجلس ٔالامن أن أكد ع

ي  2195 ر   19الصادر عن مجلس ٔالامن  ن وثيقة رقم  2014ديسم ديدات ال يتعرض لها السلم ؤالامن الدولي ، بشأن ال
)2014 (2195S/RES.  
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ي  2178القرار رقم راجع  -44 ر  24الصادر عن مجلس ٔالامن  ن بسبب أعمال  ،2014سبتم ديد السلم واملن الدولي بشأن 

  .  2178S/RES) 2014(ٕالارهاب، وثيقة رقم 
ـــــــــــــــي ليبيـــــــــــــــا، 2016جـــــــــــــــوان  14ـــــــــــــــي عـــــــــــــــن مجلـــــــــــــــس ٔالامـــــــــــــــن  الصـــــــــــــــادر 2298القـــــــــــــــرار  رقـــــــــــــــم  -45 ) 2016( وثيقـــــــــــــــة رقـــــــــــــــم، بشـــــــــــــــأن الحالـــــــــــــــة 

2298S/RES   
  :راجع قراري مجلس ٔالامن  -46
ن 2015أكتوبر  09ي  الصادر عن مجلس ٔالامن 2240القرار رقم  - ) 2015(وثيقة رقم  ، بشأن صون السلم ؤالامن الدولي

2240S/RES  .  
ي  2312القرار رقم - ن وثيقة رقم 2016أكتوبر  06الصادر عن مجلس ٔالامن  ) 2016(، بشأن صون السلم ؤالامن الدولي

2312S/RES  .  
ن العام، املقدم عمال بقرار مجلس ٔالامن   -47 ر   7 بتاريخ، 2240رقم أنظر تقرير ٔالام   *S/2016/766 . :وثيقة رقم2016سبتم
ي ليبياتقرير بعثة ٔالا راجع  -48 مو  محتجزون"مم املتحدة للدعم  اكات حقوق ٕالانسان "مجردون من إنساني ، تقرير حول ان

ي  ي ليبيا، الصادر   ر  13ضد املهاجرين  ي  2016ديسم روني التا ى املوقع الالك   :متوفر  ع
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_ar.pdf  

ى الساعة  05/10/2017: تم الاطالع عليه بتاريخ   ..11H00ع
ي لحقوق ٕالانسان الا يحضر   -49 ي ذلكالقانون الدو ي الخاص : حتجاز التعسفي،أنظر  املادة التاسعة من العهد الدو

= ، )21-ألف د(  2255القرار رقم بموجب  الذي صادقت عليه الجمعية العامة لألمم املتحدةبالحقوق املدنية والسياسية، 
ي  ر 16املؤرخ  ،  89/67، صادقت عليه الجزائر  بموجب املرسوم الرئاس رقم 1976مارس  23، دخل ح النفاذ 1966ديسم

  . 1988ماي  17الصادر  بتاريخ 20، عدد .ش.د.ج.ر.، ج1989ماي  16: الصادر بتاريخ
ي مدينة ب وليد ورجحت أن يكون سب 28أحصت البعثة دفن  -50 ي  ر شر ي مهاجر غ م سوء التغذية، أنظر  : ذلكب وفا

ي ليبيا، املرجع السابقتقرير بعثة ٔالا    .مم املتحدة للدعم 
  .املرجع نفسه  -51
  .ملرجع نفسها -52
  .املرجع نفسه  -53

54 -ZETTER Roger, protection des migrants forcés « état des lieux concepts, défis et nouvelles 
pistes», commission fédérale pour les questions de migration CFM, SUISSE, 2014, p. 47. 

ي ليبيا، املرجع السابق  -55   . تقرير  بعثة ٔالامم املتحدة للدعم 
ريب املهاجري  -56 ر الوطنية، وبروتوكولها ن إذا كانت جريمة  تخضع التفاقية لألمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع

ر والبحر والجو ، فإن جريمة الاتجار باألشخاص تخضع التفاقية ٔالامم  ريب ٔالاشخاص عن طريق ال الخاص بمكافحة 
ر الوطنية، وبروت ومعاقبة الاتجار باألشخاص وبخاصة النساء كولها املتعلق بمنع وقمع و املتحدة ملكافحة الجريمة  املنظمة ع

ي هذا الصدد  ر ؤالاطفال، و ي دره مجلس ٔالامن ملكافحة جريمة الاالذي أص 2231ى القرار إيش تجار باألشخاص أنظر  
  :ذلك

ر 20من بتاريخ الصادر عن مجلس ٔالا  2231القرار رقم  - ن، وثيقة رقم 2016ديسم ، بشأن صون السلم ؤالامن الدولي
)2016 (2231 S/RES  .  
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  .املرجع السابق، 2240من القرار   4و  3،  2أنظر الفقرات   -57
ن  -58   .القرار نفسه من 6و 5 أنظر الفقرت
  .من القرار نفسه 9و  8،  7 أنظر الفقرات  -59
ن  -60   .من القرار نفسه 11و 10 أنظر الفقرت
  .من القرار نفسه20و 16،18، 13،12 أنظر الفقرات  -61
ن العام لألمم املتحدة املقدم عمال  -62   .املرجع السابق ، 2240بقرار مجلس ٔالامن  رقم  أنظر تقرير ٔالام
  .املرجع السابق، 2312أنظر القرار رقم   -63
  .من القرار نفسه 06و 05، 04، 02،03أنظر الفقرات  -64
  .القرار نفسه من10و 08،09 ،07 أنظر الفقرات  -65

ن العام املقدم عمال بقرار مجلس ٔالامن رقم  مؤخًرا وهو التقرير الذي صدر   - 66 ر 7، بتاريخ 2312، أنظر  تقرير ٔالام  سبتم
   . /S/2017 761، وثيقة رقم 2017

  .من القرار نفسه 17و 16 ،15 أنظر الفقرات  -67
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ي ريب :التعاون الدو   *ضرورة ملواجهة شبكات ال

 
 )1( معيفي لعزيز

ر البحث حول فعلية   ،"أ"ستاذ محاضر قسم أ )1( عضو مخ
، بجايةجامعة العلوم السياسية،  الحقوق  كليةالقاعدة القانونية، 

 .، الجزائربجاية

 :امللخص
ر  ي إطار السياسات تعت ريب ٔالاشخاص من الجرائم الدولية ال ال يمكن أن ُتحل  جرائم 

ى دول أخرى إما بأشخاصها أو باألفعال املكونة لها، أو بالنتائج  والجهود الوطنية، فه تمتد إ
ي تنسيقا دوليا يشمل كل الدول املعنية من أجل ضمان  ى ذلك فه تستد ا، وع رتبة ع امل

ي هذا املجالالتحكم    .ي الشبكات ال تنشط 
   :الكلمات املفتاحية

ريب ي، شبكات ال ريب ٔالاشخاص، التعاون الدو ر الشرعية،    .الهجرة غ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  31/07/2018، تاريخ نشر املقال 06/05/2018، تاريخ مراجعة املقال 01/04/2018تاريخ إرسال املقال  *
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Coopération internationale: Une nécessité de faire face aux réseaux de passeurs 
Résumé: 

Les crimes de trafic illicite de personnes sont des crimes internationaux qui ne 
peuvent pas être résolus par les seuls politiques et efforts nationaux, car ils s'étendent 
aux autres États, soit par leurs auteurs, soit par leurs actes constitutifs, soit par leurs 
conséquences. Pour cela, il est important d’établir une coordination internationale 
impliquant tous les États concernés afin de lutter efficacement contre les réseaux qui 
activent dans ce domaine. 
Mots clés: 
Immigration clandestine, trafic de personnes, coopération internationale, réseaux de 
passeurs. 
 
International cooperation: a need to deal with smuggling networks 
Summary: 

The crimes of smuggling of persons are considered as an international crime. So 
it cannot be solved within the framework of national policies and efforts. They extend 
to other States, either by their persons or by their constituent acts or by their 
consequences. Therefore, they call for international coordination involving all the 
States concerned in order to ensure networks that are active in this sphere. 
Keywords: 
Illegal immigration, smuggling of persons, international cooperation, smuggling 
networks 
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  مقدمة
ي، حيث أصبح العالم    ي عصرنا الحا رات العوملة أضحت جلية جدا  ال شك أن معالم تأث

رة تنتقل فيه السلع بكل سهولة، لكن العقبات تزداد  ى انتقال بحق قرية صغ بشكل تصاعدي ع
ر الحدود بسبب العوامل ٔالامنية  ى انتقال ٔالاشخاص ع ي وقت ازدادت الحاجة إ ٔالاشخاص، و

، )إلخ....الفقر، البطالة،(، وألسباب اقتصادية واجتماعية )اللجوء والارهاب(والسياسية واملناخية 
ر املشروعإزداد معها توافر  وسائل النقل ووسائل الاتصال مما يسهل الانت   .قال غ

ي تزايد نشاط وانتشار شبكات متخصصة    رها ساهمت وستضل تساهم  هذه العوامل وغ
ي  ي هذا املقام تتمثل  ى نقطة مهمة  ر الحدود، هذا مع ضرورة التنويه إ ي نقل ٔالاشخاص ع

ريب    ).العابرة للحدود(عاملية النشاط الذي تمارسه شبكات ال
ى هذا ٔالاساس فمن الص   ي إطار إنفرادي ع عوبة بمكان إمكانية مواجهة هذا النشاط 

ر  ى هذه الصعوبات ال تواجهها الدول ملواجهة الهجرة غ ر إ ي هذا السياق نود أن نش للدول، و
ن بعد ذلك الجهود الدولية ملواجهة هذه الجريمة ) أوال (الشرعية   ).ثانيا( ، لنب

  
ريب ٔالاشخاص أهم الصعوبات ال تواجهها الدول : أوال   ملواجهة جريمة 

ريب ٔالاشخاص       ا لجريمة  ي سبيل مكافح هناك العديد من الصعوبات تواجه الدول 
ي  ى حدا  ي هذا املقام،عجز وفشل التشريعات الوطنية الداخلية لكل دولة ع ونخص بالذكر 

ريب ٔالاشخاص، حيث أصبحت أ ي التقليل، من جريمة  ى ٔالاقل  ا الحد، أو ع ا ومؤسسا جهز
  .املكلفة بمكافحة هذه الجريمة ال يتعدى اختصاصها الحدود ٕالاقليمية للدول 

ي صد    ي هذا املجال تبقى ناقصة الفعالية، فال ٔالاوروبول نجحت  إن ٔالاجهزة الاقليمية 
ي ملواجهة ر، إنما ٔالامر يقت ضرورة تدعيم التعاون والتناسق الدو  الهجرة وال نظام ٔالاوروس

ن التشريعات  ى إيجاد نوع من الاتساق والتوافق ب ومكافحة هذه الظاهرة، ذلك بالعمل ع
ى تدعيم ٔالاجهزة املتوفرة وزيادة التعاون  ا من جانب، والعمل ع الداخلية والوطنية املتعلقة 
ربول ومنظمة الهجرة الدولية م راتي لتفعيل ٔالاجهزة املتاحة كاألن ن الشرطي والقضائي والاستخ

ى  ن للقضاء ع ي إليجاد أجهزة جديدة كفيلة بخلق تناسق وتنسيق دولي جانب آخر، وملا ال الس
ر الوطنية املنظمة بشكل عام، ومهما يكن فإن  ى الجريمة ع ريب ٔالاشخاص بوجه خاص وع
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ى املستوى الذي تتطلبه مصلحة املجتمع  ي إ ي الواقع العم املأمون أن تصل درجة هذا التعاون 
ى هذه الظاهرةال ي القضاء ع ي    .دو
  

ر الشرعية: ثانيا   الجهود الدولية ملواجهة ظاهرة الهجرة غ
ي مكافحة جريم الاتجار -1 ريب املهاجرين  جهود منظمة الهجرة الدولية    بالبشر و 

اللجنة ب" منظمة الهجرة الدولية عبارة عن لجنة تسم  1951سابقا قبل سنة كانت        
  1952عام  "منظمة الهجرة الدولية"تّطورت لتصبح ، ثم " دولية للهجرة ٔالاوروبيةلالحكومية ا

ي   ي  ر الذي  1953أكتوبر  19وتّم وضع نظامها الداخ ي نوفم ّ الّنفاذ  ، تتمّتع 1954دخل ح
ا  ي عضوي ي جنيف، وتضّم   ولة،د 127املنظمة الدولية للهجرة بالشخصية القانونية، ومقّرها 

  :وتتكون من ٔالاجهزة التالية
ي املنظمة، كل دولة يمثلها عضو،: مجلس املنظمة -أ ر و  يتشّكل من جميع الدول ٔالاعضاء   يعت

ى  ا العامة هرماملجلس أع   .ي املنظمة وهو الذي يحّدد سياس
ى  33تضم اللجنة التنفيذية : اللجنة التنفيذية -ب ن، تشرف ع دولة عضو، تنتخب ملدة سنت

رة  رامج واملالية هذه ٔالاخ ي املنظمة بالتعاون مع اللجنة الّدائمة لل السياسات والعمليات وٕالادارة 
انية واملالية، وتجتمع اللجنة التنفيذية عادة م ي السنة ال حّلت محل اللجنة الفرعية للم ن  رت

انية واملالية رامج ؤالانشطة، وكذا مناقشة القرارات املتعلقة بامل   . وتقوم بمراجعة السياسات وال
ن الذين يتم تحديد : ٕالادارة - ج تتشّكل إدارة املنظمة من املدير العام و نائب املدير و املوظف

ر و ت بسلطةٕالادارة  وتتمتععددهم من طرف مجلس املنظمة، و  لنظامها وجيه املنظمة وفقا تسي
ي  ي الداخ ى سلطة  و قرارات املجلس و اللجنة التنفيذية، يتم انتخاب املدير العام الذي هو أع

  . املنظمة وكذا نائبه بشكل مستقل من طرف املجلس ملدة خمس سنوات
ر         نأّول شريك اختاره  املنظمة الدولية للهجرةتعت والهجرة  مكتب شؤون السكان و الالجئ

ريب الاشخاص خاصة من الدولة  بوزارة الخارجية ٔالامريكية ي مكافحة  لتطبيق برنامجه 
رة  1الجارة املكسيك ا املنظمة امليدانية وهذا نظرا للخ رة ال تتمتع  ي هذا  الكب ا  رة تجار لك

   .2املجال
ا        ي عدة نقاط م ر الشرعية  ي مكافحة الهجرة غ  تظهر جهود املنظمة الدولة للهجرة 

ريب املهاجرينو تقديم العون للضحايا  ي يكون من خالل تقديم ذوال: إجراء ٔالابحاث حول 
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م  ي واملعنوي بغية مساعد ن املا ي الجانب مرة أخرى  لالندماجاملساعدات الالزمة للمهاجرين 
م    .ي مجتمعا

  
ربول ٔالا ( منظمة الشرطة الدولية -2  ).ن

ربول ٔالا (أنشئت منظمة الشرطة الدولة       اللجنة الدولية ي فيينا تحت اسم  1923عام )ن
ى  1956للتحول سنة ، للشرطة الجنائية ي  إ ربول ٔالا الاسم الحا مقرها يوجد و  1956سنة  ن

ن وتوجد ) مدينة ليون ( فرنسا ب ي منظمة رسمية ب ي الدول ٔالاعضاء و مكاتب وطنية للمنظمة 
ي سنة 3الحكومات ربول فرعا للجريمة املنظمة ألحق بالسكرتارية نشأت منظمة ٔالا أ 1989، و ن

ذا النوع من ٕالاجرام، كما نظمت قاعدة معلومات شاملة  العامة إلجراء كافة الدراسات املتصلة 
ر مشروع ومستمر  للمنظمات ٕالاجرامية، ومجموعة ي نشاط غ ن  تحقيق دفٔالاشخاص املتورط

ر مشروعة    .أرباح غ
ر منظمة الشرطة الدولية فاعال أساسيا       ريب  ملكافحة تعت وذلك من خالل املهاجرين جريمة 

   .4لديه من قواعد وبيانات واسعة النطاقتقديم يد العون للدول ٔالاعضاء فيه نظرا ملا 
  
   ٔالامم املتحدة املع باملخدرات والجريمةمكتب  -3 

نجد كذلك مكتب ٔالامم املتحدة املع باملخدرات  ،إضافة لألجهزة السالفة الذكر       
دمج برنامج ٔالامم  من خالل 1997عام  انشألألمانة العامة لألمم املتحدة  والجريمة  وهو فرع تابع

نظرا للعالقة املوجودة مركز منع الجريمة الدولية كذا  و   ،املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات
ريب ٔالاشخاص  ن جرائم املخدرات و ى هذا الكيان اسم ب ي البداية أطلق ع مكتب مراقبة و

ي سنة  املخدرات ومنع الجريمة مكتب ٔالامم املتحدة املع ليصبح تحت اسم  2002ثم عدل 
  .باملخدرات والجريمة

ي جهودها ملاملهام ال أسندت إليه مساعدة الدول ٔالاعضاء  من أهم     ا  كافحة ومساند
واملؤتمرات  لجنة الجريمة والعدالة الجنائيةالجريمة بكل أشكالها ومظاهرها، وتنفيذ توصيات 

ا   .5ال تقوم 
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  خاتمة
ريب   - ي مجال مكافحة  املهاجرين ال سيما ضرورة موائمة التشريعات الدولية والداخلية 

  .ضبط املصطلحات القانونية
املعدل واملتمم لقانون العقوبات  09/01ي القانون رقم  37مكرر  303مراجعة نص املادة   -

ا  ى جانب ٕالابالغ عن ارتكا ريب املهاجرين إ يضا ٕالابالغ عن أليشمل واجب ٕالابالغ عن جريمة 
رها، وذلك بتعديل املادة كما ريب املهاجرين أو :" يي العلم بتحض كل من علم بارتكاب جريمة 

ر لها   ......".التحض
ي املجال - ر استحداث هياكل وطنية مختصة  ريب املهاجرين ع   .ضرورة تفعيل مكافحة جريمة 
ى  - ى معالجة الظاهرة من خالل حل املشاكل الاجتماعية والاقتصاديةالاعتماد ع   .بالدرجة ٔالاو
  .شراك املجتمع املدنيإضرورة التوعية والتحسيس بمخاطر الجريمة من خالل  -
ر للجريمة باعتبارها من  - ي مختلف املجاالت لتحقيق مكافحة أك ي  ضرورة تفعيل التعاون الدو

   .الجرائم العابرة للحدود الوطنية

  
  :الهوامش

                                                 
ر أنظر  - 1 ي القا:  للتف أك ي ضوء رامي متو ي القانون املصري و التشريعات املقارنة و  ، مكافحة ٕالاتجار بالبشر 

ضة العربية، القاهرة، ط   .190، ص 2011، 1ٕالاتفاقيات و املواثيق الدولية، دار ال
رنت أنظر كذلك      ى شبكة ٕالان  www.iom.intموقع منظمة الهجرة الدولية ع
ي و بعض التشريعات العربية و (، عمليات ٕالاتجار بالبشر هاني السبكي - 2 ي ضوء الشريعة ٕالاسالمية و القانون الدو دراسة 

ي، ٕالاسكندرية، )ٔالاجنبية  .399، ص2010، دار الفكر الجام
ريزات - 3 ى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ٔالاردن-دراسة تحليلية-، الجريمة املنظمة جهاد محمد ال عمان، -،الطبعة ٔالاو

 .160، ص2008
ي العلوم القانونية وٕالادارية، تخصص قانون خريص كمال - 4 ر  ا، مذكرة ماجست ريب املهاجرين واليات مكافح ، جريمة 

 .123، ص 2011-2012لحقوق، ورقلة،  جنائي، جامعة قاصدي مرباح ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم ا
ن، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ملود صايش عبد املالك - 5 ريب املهاجرين السري ، مكافحة 

ي وزو،    .228،229، ص2014معمري، ت
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  *ريب ٔالاشخاصواجهة التسرب كآلية مستحدثة مل
 

ي  )1( عزالدين ودا
ر البحث حول فعلية   ،"أ"استاذ محاضر قسم  )1( عضو مخ

، بجايةجامعة العلوم السياسية،  الحقوق  كليةالقاعدة القانونية، 
 .، الجزائربجاية

 )1( فيصل بوخالفة
 الحقوق العلوم السياسية،  كلية،   ،"ب"استاذ محاضر قسم  )2(

 .، الجزائر2جامعة سطيف 

   :امللخص
ا والقضاء  ى التطور السريع الذي تعرفه الجريمة، ومن أجل التمكن من مكافح بالنظر إ
ى املشرع الجزائري استحداث أساليب خاصة للبحث والتحري تختلف عن تلك  ا كان لزامًا ع عل

ي مواجهة الجرائم العادية، و  ا  ن املعمول  ريب ٔالاشخاص كجريمة منظمة من ب ر جريمة  تعت
ا التسرب، إذ ال  يمكن  ر من بي الجرائم  ال خصها املشرع بأساليب تحري خاصة و الذي يعت
ى شروط خاصة تتعلق باإلذن ومدة العملية ال حددها املشرع الجزائري  اللجوء إليه إال بناًء ع

ا وأحكام خاصة لتنفيذ هذه العملية تتما مع  بأربعة أشهر وكذا شروط تتعلق بالقائم
 .الطابع الخاص لهذه العملية

 :الكلمات املفتاحية
ريب، التحري    .التسرب، ال

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  31/07/2018، تاريخ نشر املقال 06/05/2018، تاريخ مراجعة املقال 01/04/2018تاريخ إرسال املقال  *
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Leakage as an innovative mechanism to counter smuggling of persons  
Abstract: 
     in view of the rapid development known to crime, and in order to be able to 
combat and eliminate it, the algerian legislator had to develop special methods of 
research and investigation that differ from those used in the face of ordinary crimes. 
the crime of smuggling people as organized crime is one of the crimes that the 
legislator which can be resorted to only on the basis of special conditions concerning 
the authorization and the duration of the operation specified by the algerian legislator 
by four months, as well as the terms of the legislator and special provisions for the 
implementation of this process in line with the special nature of this process. 
 
keywords:  
leakage, smuggling, investigation. 

 
L’infiltration en tant que mécanisme novateur de lutte contre le trafic de 

personnes 
Résumé : 
 
      Compte tenu du développement rapide de la criminalité, et afin de pouvoir la 
combattre et l’éliminer, le législateur algérien a dû développer des méthodes 
spéciales de recherche et d'enquête différentes de celles utilisées dans le cadre de 
crimes ordinaires.  
Le crime de trafic de personnes, en tant que crime organisé, est l'un des crimes doté 
par le législateur algérien de méthodes spécifiques d’investigation tel que 
l’infiltration. Mais le recours à ce procédé ne peut se faire que sur la base de 
conditions particulières. Celles-ci sont relatives à l'autorisation, à la durée de 
l'opération (limitée par le législateur à quatre mois), ainsi que des conditions relatives 
à l’exécutant de l’opération et des dispositions spéciales pour la mise en œuvre de ce 
procédé en fonction de la nature particulière de l’opération. 
Mots clés : 
L’infiltration, méthodes spéciales de recherche.  
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 مقدمة
ا اتعاني الجز  ريب ٔالاشخاص ال تقوم  ى غرار العديد من دول العالم من ظاهرة  ئر وع

ي ذلك ٔالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ال يعيشها ٔالافراد هذا  ريب، مستغلة  شبكات ال
ر قانونية، من ى أخرى بطرق غ أجل الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل  بنقل ٔالاشخاص من دولة إ

ريب تكتنفه العديد من  ي  مقابل دفع أموال باهظة، إال أن النشاط الذي تقوم به الشبكات 
ي  ي وسط البحر ، أو استغاللهم  م بالغرق  ن، الذين غالبا ما تنته حيا ى حياة املهرب املخاطر ع

ي سوق العبيد أو الرقيق م البشرية، وغالبا  الجنس أو الدعارة وبيعهم  م أو بأعضا أو الاتجار 
ي املجتمع رون الطبقة الضعيفة  ر الضحايا هم من ٔالاطفال والنساء الذين يعت   .ما يكون أك

ى تعديل قانون  رة لجأ املشرع الجزائري إ لذا و قصد التصدي لهذه الظاهرة الخط
طات و اختصاصات الضبطية ، حيث عزز بموجبه من سل)1( 2006ٕالاجراءات الجزائية  سنة 

ا باستعمال أساليب التحري الخاصة للبحث والتحري و التحقيق )2(القضائية ، خاصة ما تعلق م
ا تقنية  رة و ال من بي راق"، أو "التسرب"ي بعض الجرائم الخط ،  مواكبة ملا أقرته )3("ٕالاخ

ريب ٔالاشخاص من خالل ا ي مجال مكافحة  تفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة هيئة ٔالامم املتحدة 
ر الوطنية وال تعرف باسم  رموا"الجريمة املنظمة ع ا املكملة لها )4("إتفاقية بال ، وبروتوكوال

ا الجزائر   .)5(ال صادقت عل
ي مكافحة :من خالل ما سبق يمكن طرح ٕالاشكالية ٓالاتية  ما مدى نجاعة تقنية التسرب 

وهل أحاط املشرع هذه التقنية بكل الضمانات ال تكفل  ريب ٔالاشخاص كجريمة منظمة؟
ا؟    الحماية ملستعمل

ريب ٔالاشخاص،  ثم سنعكف  ى ظاهرة  و لإلجابة عن هذه ٕالاشكالية سيتم التطرق بداية إ
ريب ٔالاشخاص ى دراسة تقنية التسرب كأسلوب من أساليب التحري الخاصة ملكافحة    .ع

  
ريب ٔالاشخاص: املطلب ٔالاول    . ظاهرة 

ن ٔالاشخاص من عبور  ي تمك ريب  ى أحد الدور البارز الذي تلعبه شبكات ال ال يخف ع
الحدود، ففي عصر أصبحت فيه العوملة واقعا مفروضا تتنقل بسببه ٔالاموال والخدمات 

جس أمنية وأخرى واملعلومات بدون قيود، بينما يزداد تقييد حرية تنقل ٔالاشخاص بسبب هوا
ريب  ن لزيادة نشاط شبكات ال اقتصادية، وأحيانا عنصرية، فإن ذلك خلق مجاال ومناخا مناسب
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ا،  ا حركات الهجرة ذرو ي مناطق بلغت ف ال كانت موجودة ولظهور أشكال جديدة لها 
ي افريقيا جنوب الصحراء، فمن هذا املنطلق ف ي غرب أسيا وشمال إفريقيا، و إن خصوصا 

ريب مقتضيات الدراسة تستوجب التطرق بداية مل ي فرع أول ، ثم  ريب ٔالاشخاص  اهية 
ي فرع ثان  ر املشروعة    .ٔالاشخاص و الهجرة غ

  
ريب ٔالاشخاص: الفرع ٔالاول    .ماهية 

ريب ٔالاشخاص من أخطر أشكال الجريمة املنظمة العابرة للحدود ، فمن خالل  جريمة 
ريب  الدرسات السابقة يتضح أن هناك عدة تسميات أو مصطلحات لهذه الجريمة مثل 

ر الشرعية ، و لهذا كان لزاما تبيان ريب ٔالاشخاص من خالل   املهاجرين أو الهجرة غ ظاهرة 
ى  تعريفها ي لهذه الظاهرة بداية، لنعكف بعدها ع ى التطور التاري   .التطرق  إ

  
ريب البشر : أوال   .ي ملحة تاريخية موجزة عن ال

ى      ريب البشري بعد الحرب العاملية الثانية، ومع سيادة الدول ع لقد ظهرت ظاهرت ال
رة كالدول  ي الدول الفق رية والبحرية، إذ عرف نشاط هذه الظاهرة  ا ومعابرها ال أراض
ن يتم من  ٕالافريقية وبعض الدول ٓالاسيوية ودول أمريكا الجنوبية، كما عرف هذا النشاط صورت

رة خالل ي شكل مجموعات صغ هما، نشاط فردي من خالل قيام بعض ٔالاشخاص وبمفردهم أو 
ي السفن البحرية أو التجارية  ريب مقابل مبالغ مالية معينة، أو الصعود  بإستعمال قوارب ال
ا نقاط املراقبة، ونشاط م منظم  رية ال تقل ف خلسة ، كما قد تتم بإستخدام املمرات ال

ي شكل شبكات من خالل ا ريب البشري عن طريق عصابات منظمة مقابل كسب مادي ،  ل
ي ميدان الهجرة رة  رافية والخ ا أعضاءها باإلح ريب العاملية وال يتصف ف   .ال

ر خاضعة للرقابة  رية والبحرية الغ ريب البشر املمرات ال ي عملية  إذ يستعمل أعضاءها 
ي البحر، أو والتفتيش، دون تقديم ضمانات خال را ما تنته بالغرق  ريب ال كث ل رحالت ال

م البشرية ي أعضا ي الدعارة أو التجارة    .   )6(إستغالل ٔالاشخاص 
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ريب ٔالاشخاص: ثانيا   .تعريف 
ى أنه    ريب املهاجرين ع ريب ٔالاشخاص او  ر املشروع لشخص :"يعرف  ر الدخول غ تدب

ى دولة أخرى ليست موطنا ا من اجل الحصول بطريقة  ما إ ن ف ن الدائم له أو ال يعد من املقيم
ى منفعة مالية أو منفعة أخرى  ر مباشرة ع جلب ونقل ٔالاشخاص من : "، أو انه)7("مباشرة أو غ

ريب البشر عدة  دف تحقيق الربح املادي، ويأخذ  ر قانونية  ى دولة أخرى بطريقة غ دولة إ
ر الطرق أشكال تبدأ من التعريب الذ ريب البشر ع ي  ي يأخذ الشكل التقليدي كما هو الحال 

اءا بذلك  رية والبحرية، سواء كان ذلك بإستخدام وسائل النقل البدائية أو املتطورة، وإن ال
رات ي تزوير جوازات السفر والتأش وير كما هو الحال  ى ال والذي غالبا . الشكل الذي يعتمد ع

  . )8("الجوية ما يستخدم وسائل النقل
كما عرفته املادة الثانية من بروتوكول قمع ومعاقبة ٕالاتجار باألشخاص بخاصة النساء 

ى أن ر الوطنية ع ٕالاتجار :"ؤالاطفال املكمل إلتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع
ديد بالقوة م أو إستقبالهم بواسطة ال  باألشخاص تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوا

ر ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو ٕالاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال  أو إستعمالها أو غ
السلطة أو إساءة استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة 
ى شخص آخر لغرض الاستغالل، ويشمل الاستغالل كحد أدنى استغالل  شخص له سيطرة ع

رقاق أو دع ، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاس ر أو سائر أشكال الاستغالل الجنس ارة الغ
ة بالرق أو الاستعباد أو نزع ٔالاعضاء   ". املمارسات الشب

  
ر املشروعة: الفرع الثاني   ريب ٔالاشخاص والهجرة غ

ر املشروعة  ى ماهية الهجرة غ ر  ، ثم ٔالاخطار املختلفة)أوال(سوف نتعرف ع للهجرة غ
ريب البشر)ثانيا(املشروعة  ر املشروعة و ن الهجرة غ ى ) رابعا(، و)ثالثا(، ثم العالقة ب التعرف ع

ي ر املشروعة وهذا كما ي ريب البشر والهجرة غ ن     :الفرق ب
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ر املشروعة: أوال   تعريف الهجرة غ
ا ى أ ى أخرى تسلال دون تأ:"تعرف ع رة أو إذن دخول إنتقال املهاجر من دولة إ ش

ا )9("مسبق ر قانونية نظرا لصعوبة السفر وصعوبة الهجرة "، كما أ تلك الهجرة ال تتم بطرق غ
ا مستحيلة   .  )10("الشرعية، حيث تعقدت إجراءات السفر وأصبحت الهجرة الشرعية ف

  
ر املشروعة: ثانيا   .ٔالاخطار املختلفة للهجرة غ

ى ر املشروعة ع ي أخطار اقتصادية وأخرى  تنطوي الهجرة غ أخطار مختلفة ممثلة 
  .اجتماعية و أمنية

ر املشروعة/ 01 ى :ٔالاخطار الاقتصادية للهجرة غ ي يشكل عبئا ع ر الشر إن املهاجر غ
ى  ا، أين يستغل الخدمات املقدمة ملواط الدولة ويؤدي ا اقتصاد الدولة ال هاجر إل

الكها، كما أن العمالة الوافدة ن، لذا تكمن  اس تظهر نوعا من ٕالاتكالية والكسل لدى املواطن
ي   :أخطارها 

ى حجم الانتاج والناتج القومي - ر ع   .التأث
  .هدر رأس املال البشري  -
ن - ى تعليم املواطن   .هدر املوارد ال انفقت ع
ي بعض ٔالاجهزة ٔالامنية بالرشاوي والوساطة قصد التغا عن  - إنتشار الفساد 

  .املهاجرين
  .إنخفاض مستوى املعيشة -
  .إنتشار العمالة العشوائية -
ا/ 02  ر املشروعة من بي   :ٔالاخطار ٕالاجتماعية للهجرة غ
ي -   .التفكك ٔالاسري وٕالانحراف ٔالاخال
ي املجتمع -   .زيادة نسبة ٕالاعالة 
راب - ن من ظاهرة ٕالاغ ر الشرعي   .معاناة املهاجرين غ
ى  - ي مناطق العملزيادة الضغط ع   .الخدمات واملرافق 
  .ظهور الاحياء العشوائية وما لها من سلبيات -
ى املجتمع -   .)11(ظهور عادات غريبة ع
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ر املشروعة/ 03 ى ٔالامن الوط والسياس بسبب : ٔالاخطار ٔالامنية للهجرة غ تعد خطرا ع
ى ظهور خاليا إرهابية بالدولة، كما تساعد  توغل بعض العمالء وسط املهاجرين، مما يؤدي إ

ى دخول أسلحة بمختلف أنواعها وظهور ٔالافكار املتطرفة، ال قد  ر املشروعة ع الهجرة غ
ا واستقرارها   .يستغل بعض أطرافها املعادية للدولة لزعزعة أم

رويج لألفكار املنافية لآلداب وخرق القانون   -   .ال
ر امل -   .شروع وترويج املخدراتالزيادة من جرائم السرقة والنصب والكسب غ
ن -   .)12(تكبيد الدولة أعباء مادية إضافية قصد مالحقة املخالف

  
ر املشروعة :ثالثا ريب البشر والهجرة غ ن    .العالقة ب

ي أن غالبية  ر املشروعة، ال تكمن  ريب البشر والهجرة غ ن  هناك عالقة وطيدة ب
م عن طريق ري ن يتم  ر الشرعي ريب البشر،ال تستغل بعض  املهاجرين غ عصابات 

ا  ى الدول ال يرغبون الذهاب إل م إ م وتنظيم هرو ري ا املراقبة ل السواحل ال تنقص ف
  .مقابل مبالغ مالية

رة بدءا باملبالغ الخيالية واملرتفعة   ي البحر محفوفة بمخاطر كث لكن غالبا ما تكون الرحلة 
ن، كما ان حياة هؤالء ٔالاشخاص معرضة  ريب من ٔالاشخاص املهرب ا عصابات ال ال تطل
ي  ريب عادة ما يلِجؤون و ى جانب أن العصابات أو شبكات ال للخطر نتيجة إمكانية غرقهم، إ

م حال ي البحر لتخفيفها، أو تقوم بتخدير البعض م ى رمي بعض املهاجرين  ة الحمولة الزائدة إ
م،  ي التجارة بأعضا ي ٔالاكل أو املشروبات قصد إستغاللهم  خالل الرحلة بوضع املخدر 
ا مقابل مبالغ مالية  م لزراع ى أعضا ي ع ي ذلك لتستو وتسليمهم للعصابات املتخصصة 

  .)13(ضخمة
  

ر املشروعة: رابعا ريب البشر والهجرة غ ن    .الفرق ب
ر املشروعة مفهومان مختلفان، حيث أن ٔالاول هدفه استغالل  ريب البشر والهجرة غ
ريب البشر إجراء  ر املشروعة، كما أن  ي الهجرة غ ن الثاني يتضمن املشاركة  ي ح الشخص 

ى    .دولة أخرى الستغالله يتم بموجبه نقل شخص داخل الدولة نفسها أو إ
ي النقاط التالية ما يختلفان    :إال أ
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ر املشروعة ال تكون  - ر قانونية  عكس الهجرة غ ر الحدود بطريقة غ ريب البشر ع يتم 
  ).بجواز سفر مثال(بطرق قانونية 

ي  - ر املشروعة تكون بمبادرة شخصية وإرادية ح ولو كانت الوسيلة املستعملة  الهجرة غ
ن،  ريب البشري الذي تنعدم فيه املوافقة الشخصية للمهرب ذلك تشكل خطرا عليه، عكس ال

ريب   .حيث يتم تغليطهم من طرف الشبكات الخاصة بال
ن،  - ي البلدان املستقبلة  لفائدة املهرب ريب البشر يكون من أجل استغالل الضحايا 

ر الشرعية ال تنته عالقة املهاج ريب البشري بمجرد وصولهم عكس الهجرة غ رين بعناصر ال
ا ن إل ى البلدان املتجه   .إ

ى حقوق ٕالانسان،  - ر جريمة ضد الدولة وال تعد بمثابة إعتداء ع ر الشرعية تعت الهجرة غ
ى حقوق ٕالانسان الذي ينتج عنه إلزامية  ريب البشري الذي يعد بمثابة إعتداء ع ى عكس ال ع

ريب البشري وضع إجراءات خاصة  ر الحماية الالزمة لضحايا ال   . )14(غرضها توف
 

ريب ٔالاشخاص: املطلب الثاني   .التسرب كأسلوب ملكافحة 
ا ما كان بتاريخ   ر  20لقد عرف قانون ٕالاجراءات الجزائية الجزائري عدة تعديالت م ديسم
أسلوبا جديدا من  ، بموجب هذا القانون استحدث املشرع الجزائري 22-06بالقانون رقم  2006

ي ظل القانون القديم أال وهو راق أساليب التحري الذي لم يكن معروفا   و الذي التسرب أو الاخ
ى تقنية  يشكل إحدى الصالحيات الجديدة ال منحها املشرع  لقا التحقيق ، و  للتعرف ع

ي فرع  التسرب ؤالاحكام املتعلقة باستعمالها، سيتم التطرق بداية ألساليب التحري الخاصة 
راق و مختلف شروطه املوضوعية و الشكلية  ى دراسة  مفهوم التسرب او ٕالاخ أول،  ثم نعرج ع

  .ي فرع ثان
 

  .    أساليب التحري الخاصة: الفرع ٔالاول 
ر لقد ورد استعمال أس ريب البشر كجريمة منظمة ع اليب التحري الخاصة ملكافحة 

ي املادة  ر الوطنية وأوصت  20الوطنية،  من إتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع
ى أنه ي هذا الغرض، ال نصت ع ى كل دولة طرف، إذا كانت املبادئ : "باستعمالها  ن ع يتع

ا ووفقا ٔالاساسية لنظامها القانوني ا ي تسمح بذلك، أن تقوم ضمن حدود إمكانيا لداخ
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ر إلتاحة الاستخدام  ي، بإتخاذ ما يلزم من تداب ا الداخ ي قانو ا  للشروط املنصوص عل
املناسب ألسلوب التسليم املراقب وكذلك ما تراه مناسبا من استخدام أساليب تحر خاصة، مثل 

رها من أشكا رونية أو غ ا املراقبة ٕالالك رة، من جانب سلطا ل املراقبة، والعمليات املست
  ". املختصة داخل إقليمها لغرض مكافحة الجريمة املنظمة مكافحة فعالة

ذه ٔالاساليب ملحاربة هذه الجريمة خالل تعديل قانون  كما جاء املشرع الجزائري 
ي  22/ 06، بموجب القانون 2006ٕالاجراءات الجزائية سنة  ر/0املؤرخ  املعدل  2006/ديسم

ي  66/156لألمر  ي الفصل الرابع منه الباب الثاني املادة  1966/جويلية/20املؤرخ  مكرر  65، 
راض املراسالت وتسجيل ٔالاصوات وإلتقاط الصور "تحت عنوان  05 ي الفصل الخامس "ي إع ، و

  ".التسرب"تحت عنوان  11مكرر  65منه املادة 
  

  خاصةتعريف أساليب التحري ال: أوال
ا ى أ تلك العمليات أو ٕالاجراءات أو التقنيات ال :" تعرف أساليب التحري الخاصة ع

تستخدمها الضبطية القضائية تحت املراقبة وإشراف السلطة القضائية، بغية البحث والتحري 
ا، وذلك  ا والكشف عن مرتكب ي قانون العقوبات، وجمع ٔالادلة ع رة املقررة  عن الجرائم الخط

ند   . )15(ون علم ورضا ٔالاشخاص املعني
  

ي الجزائر:  ثانيا   صور أساليب التحري الخاصة 
ن    ى نص املادت ي  06/22من القانون ) 17( 11مكرر  65و )16( 05مكرر  65بالرجوع غ املؤرخ 

ر/20 راض : ، نجد أن املشرع أدرج عدة صور للبحث و التحري 2006/ديسم املراقبة، و إع
  . املراسالت و ٔالاصوات، إلتقاط الصور، التسرب

ي نص املادة   ي  06/01من القانون  56كما جاء بصور أخرى  ، و 2006/ فيفري /20املؤرخ 
ي راقالتسليم املراق: املتمثلة  روني ، ٕالاخ رصد ٕالالك ي سبعة .  ب ، ال وقد حصر مجال تطبيقها 

ي ي قانون الوقاية من املخدرات واملؤثرات : فئات من الجرائم ال  جرائم املخدرات الواردة 
ي  04/18العقلية تحت رقم  ر/25املؤرخ  ، جرائم تبييض ٔالاموال، الجرائم  2004/ديسم

ي القانون رقم ٕالارهابية ؤالاعمال التخريبي ي  05/01ة الواردة  الجرائم  2005/فيفري /06املؤرخ 
ي القانون رقم  ي  09/04املاسة بأنظمة املعالجة ٓالالية للمعطيات الواردة   2009/أوت/05املؤرخ 
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املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا ٕالاعالم و ٕالاتصال و 
ا، الجريمة املن ي قانون العقوبات العام، جرائم مكافح ظمة العابرة للحدود الوطنية الواردة 

ى الخارج الواردة باألمر  رقم  ي قانون الصرف وحركة رؤوس ٔالاموال من وإ الصرف الواردة 
ي  03/01 ي القانون املتعلق بالوقاية من  2003/فيفري /19املؤرخ  وجرائم الفساد الواردة 

ي  06/01الفساد ومكافحته تحت رقم    .2006/فيفري /20املؤرخ 
  

راق: الفرع الثاني   التسرب أو ٕالاخ
ى إدراج الشروط الشكلية و  سيتم التطرق بداية لتعريف تقنية التسرب، ثم نعكف ع

ا ا مع إدراج الحماية املقررة ملنفذ   .املوضوعية ال تتطلب إلجرا
  

  تعريف التسرب: أوال
ي البالد] سرب[تسربا : تسرب: التسرب: من الناحية اللغوية دخلها خفية : من املاء، دخل 

  .)18("تسربت الجواسيس: "كقولك 
ي راق: "ولكلمة التسرب كلمة مرادفة لها  راق"ٕالاخ راقا، الناس، : ، وتع إخ رق، إخ يخ

ي . )19(م وسطهم والتسرب كذلك مشتق من الفعل تسرب، تسربا، اي دخل و إنتقل خفية ، و
ى مكان أو جماعة الولوج والدخول    .)20(بطريقة او بأخرى إ

ى أنه البعض عرفه: من الناحية الفقهية تقنية من تقنيات التحري والتحقيق الخاصة : "ع
تسمح لضابط أو عون شرطة قضائية بالتوغل داخل جماعة إجرامية، وذلك تحت مسؤولية 

دف مراقبة  م ضابط شرطة قضائية آخر مكلف بتنسيق عملية التسرب،  أشخاص مشتبه ف
ى أنه  وكشف أنشطتم ٕالاجرامية، وذلك بإخفاء الهوية الحقيقية و تقديم املتسرب لنفسه ع

  .)21("فاعل أو شريك
ي نص املادة  فقد عرفه القانونية أما من الناحية من القانون  12مكر  65املشرع الجزائري 

ى أ 06/22رقم  يقصد بالتسرب قيام ضابط أو : "نهاملعدل واملتمم لقانون ٕالاجراءات الجزائية ع
عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية املكلف بتنسيق العملية 
امهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو  م جناية او جنحة بإ ي ارتكا بمراقبة ٔالاشخاص املشتبه 

  ". خاف
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وسيلة أو إجراء قانوني : " فمن خالل التعاريف  السابقة، يمكن نحن  تعريف التسرب بأنه
مخول لضباط الشرطة القضائية خالل القيام بمهمة البحث والتحري الخاصة عن بعض 
رة والحديثة، وهذا بإذن من النيابة العامة وتحت إشراف ومراقبة السلطة  الجرائم الخط
القضائية، حيث تستخدم  من خالله بعض التقنيات والتسرب او التوغل داخل الجماعة 

إالا  ا والكشف عن مرتكب ي الجريمة قصد جمع ٔالادلة ع راك    ".جرامية والتظاهر باإلش
 

  لتسربالشروط الشكلية واملوضوعية ل: ثانيا
ن  من القانون رقم ) 23( 05مكرر  65و )22( 11مكرر  65من خالل إستعراضنا لنص املادت

ي  06/22 ر/20املؤرخ  يتضح لنا أن املشرع الجزائري، قد وضع شروطا إلجراء  2006/ديسم
ريب ٔالاشخاص كجريمة  ي جريمة  رة، ال سيما  عملية البحث والتحري عن الجرائم الخط
منظمة عابرة للحدود الوطنية، إذ ألزم أن يتم استصدار إذن من طرف وكيل الجمهورية أو 

يحمل و  ، التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية، والذي يجب أن يكون مكتوبا ومسببا قا
كامل املعلومات الخاصة بالجريمة ال أستصدر من اجله، وذكر هوية ضابط الشرطة القضائية 

، وهذه الشروط كلها )24(أشهر 04املسؤول عن العملية ومدة العملية ال ال يمكن أن تتعدى 
  .ط الشكلية إلجراء التسربتدخل ضمن الشرو 

ى جانب الشروط السابق  كما حدد املشرع الجزائري أيظا شروطا أخرى إلجراء التسرب إ
ي نص املادة  ي  06/22من القانون رقم  )25(11مكرر  65ذكرها، من خالل ما جاء  املؤرخ 

ر/20 ى إستعمال هذه ال 2006/ديسم تقنية، ، الذي يتطلب وجود حالة ضرورة تلزم اللجوء إ
ى جانب  كما ألزم ان يكون التسرب تحت مسؤولية ضابط شرطة قضائية منسق للعملية، هذا إ
ي  ن، وال  ري ن واملخ ن والتقني ي العملية، كالفني إمكانية إدراج أو ٕالاستعانة بأشخاص آخرين 

  .الشروط املوضوعية إلجراء التسرب
جراء التسرّب،   نستخلص أن املشرع ومن خالل الشروط ال وضعها املشرع الجزائري إل 

ريب  ي حالة البحث والتحري عن جريمة  الجزائري قد جاء فقط بالشروط املتطلبة إلجراءه  
ي الجريمة  وإجراء التسرب  ى حالة التحقيق  ٔالاشخاص داخل القطر الجزائري، دون التطرق إ

ن، ي حالة إجراء  خارج إقليم الدولة من طرف ضباط الشرطة القضائية الجزائري والعكس 
التسرب من طرف ضباط الشرطة القضائية ٔالاجانب داخل الدولة الجزائرية، بما أن ظاهرة 



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-02، العدد 02املجلد 
ي   .285- 270. ريب ٔالاشخاص، ص صواجهة التسرب كآلية مستحدثة مل ،، فيصل بوخالفة عزالدين ودا

 

281 

ي عبارة عن جريمة عابرة للحدود الوطنية، مما يتطلب وضع أحكاما لهذه الحاالت  ريب البشر 
ن الد رمة ب رام ٕالاتفاقيات الدولية امل ي إطار اح رام سيادة الدول إلجراء التسرب، وهذا  ول وإح

ا ى أراض   .ع
 

ن: ثالثا ريب حماية ٔالاشخاص املتسرب   داخل شبكات ال
ا،  ا لقد ضمن املشرع الجزائري حماية ٔالاشخاص املسندة لهم عملية التسرب بعد إن
ي إعفاء ضباط وأعوان الشرطة القضائية ره الحماية الالزمة ألسرهم و املتمثلة  ى توف  باإلضافة إ

ي حالة   :املأذون لهم تنفيذ العملية من املسؤولية الجنائية 
إقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات  -

ا ي ارتكا ا من إرتكاب الجرائم أو مستعملة    .متحصل عل
الطابع القانوني أو  إستعمال أو وضع تحت تصرف مرتك هذه الجرائم الوسائل ذات -

ي، وكذا وسائل النقل أو التخزين أو ٕالايواء، أو الحفظ أو ٕالاتصال ، وهذا ما نستخلصه من " املا
املتضمن تعديل قانون ٕالاجراءات الجزائية  22/66من القانون  14مكرر  65نص املادة 

ا )26(الجزائري  ر معاقب عل ررة غ وفقا لنص املادة ، حيث جعل املشرع هذه ٔالافعال مباحة وم
ي  66/156من ٔالامر  39/01 املتضمن قانون العقوبات الجزائري املعدل  1966/جويلية/08املؤرخ 

  .)27(واملتمم
ى جانب معاقبة كل شخص كشف عن هوية منفذي عملية التسرب، بعقوبات تتمثل  هذا إ

ن  ى خمسة ) 02(ي الحبس من سنت ى  50.000سنوات وبغرامة من ) 05(إ دج،  200.000دج إ
ى احد  ي أعمال عنف او ضرب أو جرح ع وتشدد العقوبة ال تسبب هذا الكشف عن الهوية 

) 05(هؤالء ٔالاشخاص أو أزواجهم او اصولهم املباشرين تكون العقوبة  بالحبس من خمسة 
ى عشرة  ى  200.000سنوات والغرامة من ) 10(سنوات إ دج  وإذا تسبب هذا  500.000دج إ

ي ى عشرين ) 10(وفاة أحد هؤالء ٔالاشخاص تكون العقوبة من عشرة  الكشف  ) 20(سنوات إ
ى  500.000سنة والغرامة من   65دج   وهذا ما نستخلصه من نص املادة  1.000.000دج إ

  . )28(املتضمن تعديل قانون ٕالاجراءات الجزائية الجزائري  22/66من القانون  16مكرر 
ي العقوبة املقررة للشخص الذي يكشف من خالل ما سبق نستنتج أن املشر  ع قد شدد 

عن هوية منفذي عملية التسرب، لكن ما يأخذ عليه مساواته لعقوبة الشخص املسخر لعملية 
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ى و مقتضيات العدالة باعتبار أن  التسرب مع تلك املقررة لألشخاص ٓالاخرين و هو أمر يتنا
ى دراية تامة بضابط  أو عون الشرطة   .القضائية املتسربالشخص املسخر ع

  
ى أقوال  ر الحماية ملنفذي عملية التسرب من خالل  عدم جواز الاستماع إ و قد تم توف
ضابط أو عون الشرطة القضائية املتسرب كشاهد لإلدالء بشهادته، وإنما يجوز فقط سماع 
لضابط الشرطة القضائية الذي تجرى العملية تحت مسؤوليته بوصفه شاهدا عن العملية 

ى حياة العون و حياة أسرته، وهذا ما أكدته املادة   06/ 22من القانون  18مكرر  65حفاظا ع
  . )29(املتضمن تعديل قانون ٕالاجراءات الجزائية

 
  خاتمة

ريب ٔالاشخاص باعتبارها جريمة منظمة عابرة للحدود  تصدى املشرع الجزائري لظاهرة 
ي ذلك للتطورات ال شه ي هذا املجال، الوطنية، مواكبة منه  ا السياسة العقابية الحديثة  د

ا  روتوكوالت املكملة لها املصادق عل ي اتفاقية ٔالامم املتحدة ملحاربة الجريمة وال و ملا جاء كذلك 
ي ذلك وسيلة  ا تعديل قانون ٕالاجراءات الجزائية لسنة " التسرب"، وقد استعمل  ال تضم

ر العديد من الضمانات ، حيث تم تقييدها بمجموعة من 2006 ي مقابل توف الشروط ٕالاجرائية 
ا    .لفائدة منفذ

ي التشريع الجزائري فتية مقارنة بالتشريعات العقابية ٔالاخرى،  و استحداث تقنية التسرب 
ى الخطورة  ي حاالت نادرة بالنظر إ ا لم تفعل إال  و من ثم فان الغموض الزال يكتنفها سيما أ

ا ال يمكن أن تلح ا من جهة، و من جهة أخرى التكاليف الباهظة ال يمكن أن تتطل ق منفذ
م ريب البشري وٕالاطاحة  ى معرفة عناصر شبكات ال   .للوصول إ

و ألجل تفادي مثالب النظام القانوني الذي انتاب  تقنية التسرب يمكن إدراج التوصيات  
  :ٓالاتية 
ريب ٔالاشخاص تعد  - ا بما أن ظاهرة  كجريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية ال تقوم 

رفة تتعدى حدود الدول، فإن القيام بعملية التسرب من  شبكات إجرامية دولية منظمة ومح
ن واملسخرين لها، قد تتعدى حدود الدولة الجزائرية،  طرف أعوان الشرطة القضائية الجزائري

ا أفراد ال ى جانب عملية التسرب ال يقوم  شرطة القضائية ٔالاجانب داخل الدولة غ
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ي ذكر هذه الحاالت ضمن تعديل سنة  ، مما يستلزم 2006الجزائرية، واملشرع الجزائري أغفل 
ن ن الحالت ات  .وضع أحكاما خاصة 

  
  :و لتفادي املثالب السالف ذكرها يمكن تقديم التوصيات ٓالاتي ذكرها

عون الشرطة القضائية كشاهد، خاصة إذا  يلتمس من املشرع إقرار إمكانية سماع أقوال -
ي الصوت والصورة ال  ي التحقيق، وهذا باستعمال التقنيات الحديثة  كانت أقواله ضرورية 

  .تمكن من إخفاء هويته دون تعريضه للخطر
ن أو  - ألجل تحقيق فعالية أفضل لتقنية التسرب يمكن الاستعانة ببعض ٔالاشخاص العادي

م التامة بشبكات معتادي ٕالاجرام الذ ريب البشر العتبارات مردها دراي ين كانوا ضمن شبكات 
ريب   .ال
ريب البشر، ملا تحققه عملية  - ي محاربة ظاهرة  يلتمس تكثيف استعمال وسيلة التسرب 

ي كشف  ريب من نتائج جد هامة يمكن استغاللها من طرف القضاء  التوغل  داخل شبكات ال
ي  ها مادياأغوار الجريمة،  ا القيام بالعملية وتحف ر الحماية للعناصر املسند إل   .مقابل توف

ى آخر ما  - ن داخل الوطن و خارجه قصد ٕالاطالع ع تكثيف الدورات التدريبية للمتسرب
ي هذا ٕالاطار البد من إبرام  ريب البشر، و ي محاربة جريمة  توصلت إليه النظم العقابية 
ن الجزائر والدول ٔالاخرى، خاصة الدول ال لها عالقة  اتفاقيات ثنائية أو متعددة ٔالاطراف ب

ي استعمال تقنية التسرب، مباشرة  ركة  ريب ٔالاشخاص مع الجزائر ووضع أحكاما مش ب
ريب البشر   .  والتعاون ف هذا املجال ملحاربة ظاهرة 

 
  :الهوامش

                                                 
ي  06/22أنظر القانون رقم  - 1 ر/20املؤرخ  ي  66/156املعدل لألمر  2006/ديسم املتضمن تعديل  1966/جويلية/20املؤرخ 

ي  14قانون ٕالاجراءات الجزائية، جريدة رسمية  عدد  ر/24الصادرة    .2006/ديسم
ي تعديل قانون ٕالاجراءات الجزائية لسنة  -2 ي  17/07رقم  2017لقد جاء  ر تسمية مصطلح  27/03/2017املؤرخ  تغي
ي  66/156من ٔالامر  12منه وال تعدل املادة  04من خالل ما املادة " الشرطة القضائية"بــ " طية القضائيةالضب" املؤرخ 

  .2017/مارس/29بتاريخ   20،  جريدة رسمية عدد  1966/جويلية/20
راق"كما استعمل املشرع الجزائري مصطلح  -  3 ي  06/01من القانون رقم  56ي نص املادة " الاخ  2006/فيفري /20املؤرخ 

  .2006/فيفري /20الصادرة بتاريخ  14املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة رسمية عدد  
 



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-02، العدد 02املجلد 
ي   .285- 270. ريب ٔالاشخاص، ص صواجهة التسرب كآلية مستحدثة مل ،، فيصل بوخالفة عزالدين ودا

 

284 

 
ر الوطنية، تم إعتمادها بتاريخ   - 4 ر/15إتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع ا   2000/نوفم وصادقت عل

ي    . 2002/فيفري /10بتاريخ   09سمية  عدد  ، جريدة ر 2002/فيفري /05الجزائر 
بروتوكول منع وقمع الاتجار باألشخاص بخاصة النساء ؤالاطفال املكمل إلتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة  - 5

ر الوطنية الذي تم اعتماده بتاريخ  ر/15ع ر/09والذي صادقت عليه الجزائر بتاريخ  2000/نوفم  69ع ، ج ر  2003/نوفم
ر/12ليوم  ر والبحر والجو املكمل إلتفاقية ٔالامم املتحدة 2003/نوفم ريب املهاجرين عن طريق ال ، وبروتوكول مكافحة 

ر الوطنية الذي تم إعتماده بتاريخ  ر/15ملكافحة الجريمة املنظمة ع والذي صادقت عليه الجزائر بتاريخ  2000/نوفم
ر/09 ر/12تاريخ  ب 69،جريدة رسمية عدد 2003/نوفم   . 2003/نوفم

ر املشروعة والجريمة، دون طبعة، جامعة نايف العربية  - 6 عثمان الحسن محمد نور، ياسر عوض الكريم املبارك، الهجرة غ
  .19، 18، ص ص 2008للعلوم ٔالامنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 

  .18. مرجع سابق، صعثمان الحسن  محمد نور ،  - 7
ى، جامعة نايف العربية للعلوم ٔالامنية،  خالد بن - 8 ريب البشري من ٔالاطفال، الطبعة ٔالاو سليم الحربي، ضحايا ال

  .16، ص 2011الرياض، 
م (عبد هللا سعود السراني، - 9 ريب البشر وٕالاتجار  ر املشروعة وجريمة  ن الهجرة غ ى )العالقة ب ، ورقة عمل مقدمة إ

ر املشروعةمكافحة اله"الندوة العلمية  رة من " جرة غ ، جامعة نايف العربية للعلوم 10/02/2010-08املنعقدة خالل الف
  .104، ص 2010ٔالامنية، الرياض، 

ر املشروعة، ٕالانتشار ؤالاشكال ؤالاساليب املتبعة(أحمد عبد العزيز ٔالاصفر،  - 10 ى الندوة )الهجرة غ ، ورقة عمل مقدمة إ
ر امل"العلمية  رة من " شروعةمكافحة الهجرة غ ، جامعة نايف العربية للعلوم ٔالامنية، 10/02/2010- 08املنعقدة خالل الف

  .10، ص 2010الرياض، 
  .109،110عبد هللا سعود السراني، املرجع السابق، ص ص  - 11
  .82، 81عثمان الحسن محمد نور، ياسر عوض الكريم املبارك، املرجع السابق، ص ص  - 12
  .115راني، املرجع السابق، ص ص عبد هللا سعود الس - 13

14 - Matiada Ngalikpima , esclavage en Europe, le traite des êtres humaines, mémoire pour le 
diplôme d’université de 3eme cycle, analyse des menaces criminelles contemporaines, année 
universitaire 2003/2004, p p 15, 16. 

ى، دار املطبوعات الجامعية،  - 15 ي ٕالاجراءات الجنائية، الطبعة ٔالاو ر فاروق، مراقبة ٔالاحاديث الخاصة  ياسر ٔالام
  .194، ص 2009ٕالاسكندرية، 

ي  06/22من القانون  05مكرر  65املادة  - 16 ر/20املؤرخ    . 2006/ديسم
ي  06/01املادة من القانون  - 17   .2006/فيفري /20املؤرخ 
  .250، ص 1980دار املشرق للتوزيع، الطبعة  الثامنة، لبنان، : د ٔالابجدياملنج -18
ي بن هادية وآخرون ، -19    20، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ون تاريخ نشر، ص  القاموس الجديد للطالبع
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ريب: فشل سياسات مكافحة الهجرة السرية   *نحو تنامي دور شبكات ال
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ر البحث حول فعلية   ،"أ"استاذ محاضر قسم  )1( عضو مخ
، بجايةجامعة العلوم السياسية،  الحقوق  كليةالقاعدة القانونية، 

 .، الجزائربجاية

  :لخصامل
ا تزداد  ي سبيل الحد من الهجرة السرية إال أن حد ى الرغم من الجهود ال بذلت  ع
ى الهجرة بشكل عام، فإن  ي ال تدفع إ باستمرار، فإذا كانت الظروف الطاردة والجاذبة 

ى مخالفة ترتيبات مغادرة الحدود  إجراءاتتصعيب  ي ال تشجع ٔالافراد ع الهجرة القانونية 
ر أن املالحظ أن سياسات الدول ملواجهة الهجرة وشروط ٕالاق ي الدولة ٔالاجنبية، غ امة القانونية 

ر الحدود ي نقل ٔالاشخاص ع ريب ال تخصصت  ي تنامي شبكات ال ر القانونية ساهمت    .غ
  الكلمات املفتاحية
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L’échec des politiques de lutte contre l'immigration clandestine: vers un rôle 
croissant des réseaux de passeurs 

Résumé : 
Malgré les efforts déployés pour lutter contre l’immigration clandestine, sa gravité ne 
cesse de s’accentuer. Si les conditions exorbitantes et attrayantes conduisent à la 
migration en générale, c’est la complexité des voies de migration légales qui incite 
les individus à violer les dispositions de départ et les conditions de résidence légales 
dans l’État d’accueil. Il est toutefois à noter que les politiques des pays en matière de 
lutte contre l’immigration clandestine ont contribué au développement des réseaux de 
passeurs qui se sont spécialisés dans le transport de personnes à travers les frontières. 
Mots clés : 
Immigration clandestine, politique de migration, passeurs. 

 
 

The failure of policies to combat illegal immigration: towards a growing role of 
smuggling networks 

Abstract : 
Despite efforts to combat illegal immigration, its seriousness is getting worse. While 
exorbitant and attractive conditions lead to migration in general, it is the complexity 
of legal migration routes that encourages individuals to violate departure and legal 
residency conditions in the state. It should be noted, however, that country policies to 
combat illegal immigration have contributed to the development of smuggling 
networks that have specialized in the transport of people across borders. 
Keywords : 
Illegal immigration, migration policy, smugglers. 
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  مقدمة
ي لقد استطاعت الهجرة السرية أن تحتل صدارة الهواجس  ي  ال تؤرق املجتمع الدو

ر أمكن  بدابة هذه ٔالالفية، وذلك من خالل أعداد ٔالاشخاص الذين يختارون هذا ٔالاسلوب لتغي
ى ممن  بسببما تصنعه من مآس من جهة أخرى جراء  عيشهم من جهة، و  تزايد ضحاياها القت

ر الصحاري والجبال أو ع ا ع رو ر البحار واملحيطات، يموتون جراء صعوبة املسالك ال يع
الدورية لبعض املنظمات  وٕالاحصائياتوهذا الذي توثقه لنا التقارير الصحفية اليومية 

ي  ى التعجيل  املتخصصة ال أصبح قلقها يزداد تدريجيا مما جعلها تدق ناقوس الخطر وتدعو إ
ى ٔالاقل ا تخفيف ٔالاضرار البشرية ع   .البحث عن الحلول ال من شأ

ر أن  ي ااملتتبع للظاهرة سيالحظ أن املسغ ا برزت منذ أواخر السبعينات  ي للتحكم ف
ا السكانية، ثم منذ  ي بني ن حدودها والتحكم  ا الدول تحص ي  شكل سياسات انفرادية تبت

ى  ي أوروبا أو ي ملواجهة التدفقات السكانية من  جهودمنصف الثمانينات تجلت  التعاون الدو
ى أن تمكن الاتحاد من "تشنغن"خالل اتفاقية  ، وال تعززت بجملة من الاتفاقيات وٕالاجراءات إ

ي مواجهة الهجرة السرية، بينما توجهت  بناء سياسة أوروبية موحدة ومدعمة بأجهزة متخصصة 
رونية متطورة تراقب  أمريكا نحو سياسات أشد تطرفا بمحاولة بناء جدار وبأسياج ووسائل الك

ا ولوج   .ٔالاجانب وتمنع 
ى أساس  ي وصفها بالفاشلة، ع ر أن الذي يأتي ليقيم هذه السياسات ال يجد صعوبة  غ
ن بلة، وهذا الذي يجعلنا نتساءل ملاذا فشلت هذه  ي زيادة الط ي حقيقة ٔالامر إال  ا لم تساهم  أ

ا؟ ي الانعكاسات ال انجرت ع   ٕالاجراءات وما 
  

يالهجرة حركة طبيعية وحق طب: أوال  ي
ي وحقوق  ى أن الفكر الغربي قد أسس لفكرة وجود قانون طبي ي ٕالاشارة بداية إ تنب

رين أن قواعد هذا القانون خالدة ر 1طبيعية منذ بداية عصر التنوير، معت وال يمكن اثبات   ال تتغ
للبشر  فه القواعد ٔالاصلح )les règles du droit naturel sont immuables et irréfragables(عكسها 

ران أن  3، وهذا الذي نستقيه من أفكار جون لوك وجون جاك روسو2نظرا لكمالها اللذان يعت
ى التطبيق السليم لقواعده، بما يضمن استقرار واستمرار  الدولة إنما أنشأت من أجل السهر ع

ن ٔالافراد  .4العالقات ب
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ي تنظم سلوك ٔالافراد قبل وجود  الدولة وتحدد حقوقهم، وإذا كانت قواعد القانون الطبي
ي خصوصا إذا علمنا  ا القانون الطبي رف  ي أحد الحقوق ال يع فال شك أن تكون الهجرة 

ر من ذلك أن بعض  ٕالانسانأن  البدائي لم يعرف الاستقرار إال بعد أن اكتشفت الزراعة، وأك
ى هذا السلوك الفطري فيما يعرف بالبدو الرحل  ي شمال افريقيا املجتمعات مازالت تحافظ ع

ر  ي لدى بعض الكائنات الحية غ ي حالة تنقل  ٕالانسانمثال، وهو أيضا سلوك طبي ال تكون 
ا وال تحدد مستمر يتما مع طبيعة ا عيشها، ثم ملا نعرف أن  ناكامألظروف ال تحيط 

ي، فإن حال  ي تكملة وحماية القانون الطبي ي إنما وضيفته ٔالاساسية تكمن  القانون الوض
ا ولتقيدها وفق ما يحقق  ن الوضعية لتحد م ى العكس جاءت القوان الهجرة ليس كذلك بل ع

رف  ى الرغم من أن القواعد الدينية أيضا تع ا بل وتحث مصالح الدول ال تضعها، ع ا وتحم
ر  ي أرض ما أن يغ ا أيضا، وهذا حال القرآن الكريم الذي يدعو كل من كان مستضعفا   مكانعل

ن ضروفه عيشه ليستطيع   .5تحس
ا  ا تخضع للضورة ال تمل ى أساس أ ر سلوكا طبيعيا وفطريا ع من جانب أخر فه تعت

،فأسوة ببعض الظواهر الطبيعية كالرياح ال تنتقل من مناطق الضغط التوازنات الديمغرافية
ى املناطق ٔالاقل كثافة من الناحية  املرتفع ينتقل السكان أيضا من مناطق ذات الكثافة العالية إ

ي كل من دول املقصد   Pays(السكانية، وبتحليل بسيط لبعض املعطيات الديمغرافية 

d’Emigration (ودول الانطالق)Pays d’Immigration ( ي حركة طبيعية إلحداث سنالحظ أن الهجرة 
ن املجتمعات الغربية ال تعاني من الشيخوخة و  معات دول العالم الثالث ال تجاملالتوازن ب

ايد السكاني   .تعاني فرطا من ال
ي  %20,17كان يمثل  1960فعدد سكان أوروبا سنة  لم تعد هذه  2015من سكان العالم و

ى تدني نسبة الخصوبة حيث ال تتجاوز 6%10النسبة تتجاوز  ر نسبة  1,58، وذلك راجع إ مع أك
بينما  أدنا مستويات الخصوبة تعرفها اسبانيا واليونان بما يعادل  2,1سجلت بفرنسا وال بلغت 

ر  81,8، وإذا كانت أملانيا بـ 1,3 ي الاتحاد من حيث عدد السكان فإن  مليون نسمة تعت ر دولة  أك
ى  ي السنوات القليلة القادمةح وإن استقبلت ما يناهز  65هذا العدد سيتقلص إ  100مليون 

ي إيطاليا  ن ال  %25ألف مهاجر سنويا، و من النساء ال يلدن إال طفل واحد و نفس النسبة م
ى تدفق  يلدن إطالقا، ولهذا السبب فإن إيطاليا بحاجة ا  2,2إ مليون مهاجر سنويا وإال فإ
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ى  ى رفع سن التقاعد إ ي السنوات القليلة القادمة ع رة  ن  77ستكون مج سنة لخلق التوازن ب
ر العاملة   .7الفئة العاملة النشيطة وغ

ي هذا  ر التنبؤات  ي الزيادة السكانية، فتش ى العكس من ذلك فإن افريقيا تعاني فرطا  ع
ي غضون ٕالاطار  ر من  2050أنه  ي افريقيا%50أك ، وذلك 8من الزيادة الديمغرافية ستسجل 

ي معظم دولها، حيث تبلغ  ى نسبة الخصوبة العالية  ي أنغوال،  6,73ي النيجر،  7,68راجع إ
ي،  6,54 ي ظل 9حصائياتبعض الا ي بورندي حسب  6,25ي الصومال و 6,44ي ما ، ثم 

ا غالبية ٔالافارقة فإن الهجرة ستكون سبيلهم ٔالاوضاع الاجتماعية  والاقتصادية ال يعيش ف
ي ظروف أحسن ولسد العجز السكاني الذي يعرفه الشمال  .ٔالافضل للعيش 

  
  الحلول الاقتصادية والاجتماعية ال تجدي: ثانيا

ن صرح قائال  ي ح ي أن نستشعر مقولة ألفريد سا ى حيث"هنا ينب روة إ  إما أن تذهب ال
روة ى حيث توجد ال ى ذلك نفهم أن املحرك ٔالاساس 10"يوجد البشر أو يذهب البشر إ ، ع

ن الشمال أسباب اقتصادية باألساس، فالفجو  لغالبية حركات الهجرة لها رة املوجودة ب ة الكب
ر من الشباب البطال ي ظل  11والجنوب تجعل كث ي الهجرة إليجاد فرص عمل خصوصا  يفكر 

ا املجتمع  ى رؤية الرفاهية ال يعيش ف تطور وسائل الاتصال مما يجعل هذه الفئة قادرة ع
ن ظروفهم 12الغربي ، وكذلك بسبب تأثرها بمن هاجروا من قبلهم ممن استطاعوا تحس

ي بلدان الاستقرار  .الاقتصادية 
ٔالاسباب الدافعة يمكن أيضا الحديث عن ٔالاسباب الجاذبة، هذه عن وكما يمكن الحديث 

ي جملة الظروف ال توفرها الدول املستقطبة بداية من الرعاية الصحية ؤالاوضاع  وال تتمثل 
ى ذلك جملة من العوامل الثقافية والتاريخية  رام حقوق الانسان، وقد يضاف إ املعيشية واح

ى غرار طابع الهجرة التاريخية من الجزائر ال تجعل بعض الشعوب مرتبطة بشع وب أخرى، ع
ى الواليات املتحدة ى فرنسا واملكسيك إ  .وشمال افريقيا بشكل عام إ

  
  الهجرة السرية نتاج سياسات الانغالق: ثالثا

ر لها سابقا   الاقتصاديةو الاجتماعية ٔالاسباب تعددو إن املعطيات الديمغرافية ال أش
ي بروز مظاهر جديدة للهجرة متجهة من للهجرة الدافعة والسياسية ى الشرق  ساهمت  الغرب  إ
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ى الجنوب منو ، أمريكاو  أوروبا نحو أسيا أي من  أمريكا ومن أوروبا نحو إفريقيا منأي  الشمال إ
رة الهجرة هو التطور 13الشمالية أمريكا باتجاه نيةيالالت ، لكن العامل الجديد الذي رفع وت

ي الكب را تنعدم فيه الحدود، مما التكنولو ي خلق عالم اف ر الذي قلص املسافة وساهم 
ي كل  ى أقاليم بلدان أخرى مهما كانت الطرق املستعملة، و ى محاولة الوصول إ رين ع شجع الكث
ٔالاحوال فإن وسائل النقل الحديثة أقل خطرا من الوسائل القديمة خصوصا مع شيوع استعمال 

  .14أجهزة تحديد املواقع
ن لحركات الهجرة، وإذا كان  ن ٔالاساسي ن ٔالام والبيئ هما املحرك وحديثا أصبح العامل
ر الذي يواجه طالب هذا املركز  ى صفة اللجوء فإن التحدي الكب ٔالاول يخول إمكانية الحصول ع
ي نفس  ى الدولة املقصودة، خصوصا ملا نعلم أن وجهة هؤالء  القانوني هو كيفية الوصول إ
ديد ٔالام يكون هو  ا ال ى أقرب دولة يزول ف ن وإال فإن الانتقال إ وجهة املهاجرين الاقتصادي
ى ٔالاردن ولبنان والعراق وتركيا، لكن الحال أن هؤالء  ئ السوريون إ الحل، فاملفروض أن يل

ى اململكة املتحدة وفرنسا ودول  ى أملانيا، وأقل من ذلك إ أوروبية  يتجهون صوب تركيا وأيضا إ
  .أخرى 

ن وال يمكن  رة من النازح صحيح أن غالبية دول الجوار ال تستطيع تحمل عبء ٔالاعداد الكب
ا أصال كحال العراق  ي ظل هشاشة الوضع ف أن توفر لهم كل متطلبات الحياة، خصوصا 
رن بانتقال ٔالاشخاص وهو حال تركيا  ديدات ٕالارهابية ال تق ولبنان، أو بسبب هاجس ال
والجزائر وكذا ٔالامر بالنسبة لتونس ومصر، ومع ذلك كله فإن العامل الاقتصادي والرفاه هما 
ن بل كذا ٔالامر بالنسبة لألفغان  ى السوري ن، وال يقتصر ٔالامر ع اللذان يحددان وجهات الالجئ

ن أيضا ن واملالي   .والباكستاني
ى طرح مسألة أخرى غاية ي يقودنا ٔالامر إ ى ي ٔالاهمية نظرا لوطئ وبالحديث عن ما ا ع

ا ستكون الدافع الرئيس لها مستقبال، ونع بذلك الظروف البيئية  حركات الهجرة حاليا ولكو
ي افريقيا حيث أن  ر عرضة  10من الدول   7الصعبة ال تم بعض املناطق وبالخصوص  ٔالاك

ي دول افريقية ي  ر املنا ى نق15للتغ ي هنا أن نركز ع ي أن دول الشمال ، وينب طة جد مهمة و
رات املناخية بسبب الانبعاثات الغازية ال تطلقها مختلف  ي املسؤول الرئيس عن التغ
ى البيئة بدأت تظهر عند  ر آثارها السلبية ع املنشئات الاقتصادية للدول املتطورة، لكن أشد وأك

  .خط الاستواء
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ي در  ر مسبوق  ي  ظاهر فتمخض عن هذه الحالة ارتفاع غ جات الحرارة والذي تسبب 
ر من  ي كث ي أصبحت أوضاع العيش  رة كالجفاف والتصحر والفيضانات، وبالتا طبيعية خط
ر من  روة الحيوانية لكث ر مطاقة، خصوصا مع تراجع املحاصيل الزراعية وهالك ال املناطق غ

ر  ا كسبيل وحيد للعيش، مما يضطر الكث ى ترك أماكن ٔالاشخاص الذين يعتمدون عل ين إ
ا ظروف العيش أقل قسوة   .عيشهم والبحث عن مناطق تكون ف

ي الشمال، وهذا  يختار لكن البعض ٔالاخر   رك بلده بالكامل ويبحث عن رغد العيش  أن ي
ى دول الضفاف الافريقي،  ٓالاالفحال  ن الذين ينتقلون سنويا إ ن والنيجري من املالي

ى الجزائر واملغرب ي ظل خفة حدة وبالخصوص إ ى تونس وليبيا، وإذا كان الحال هذا  ، وكذا إ
رة  رات املستقبلية الخط ي ظل التغ ر للمهاجرين  رات املناخية فإنه يجب توقع تدفق أك آثار التغ

ي لتخفيف الانبعاثات  ا ال تتنبأ جل الدراسات، خصوصا مع الجهود املحتشمة للمجتمع الدو
ي هذا املجال الغازية ورفض بعض الدول  ام بأي خطوة    .16الال

  
ريب املهاجرين: رابعا ي بلورة جريمة    الحلول ٔالامنية سبب 

ي نتاج حركة سكانية طبيعة لكن ننتيجة لكل ما سبق يمكن لنا أن  ستنتج أن الهجرة 
ا تجعل الدول تضع ضوابط معينة لتنظيمها والسماح بدخول الفئات ال تختارها فقط  حد
رة  ى ظهور الهجرة السرية، وهذه ٔالاخ ى إقليمها، وكان ذلك هو العامل الرئيس الذي أدى إ إ

ئ م ى الحلول القمعية ملواجهتا، أصبحت تعرف منحا تصاعديا مما جعل الدول تل رة أخرى إ
ا، وتقوية أنظمة مراقبة  خصوصا من خالل تطوير تقنيات جديدة لحماية وثائق السفر وتأمي
ر  ن وتخصيص معدات جد متطورة لرصد كافة أنواع التسربات ع الحدود بتكثيف املراقب

رات الحرارية وأجهزة رصد النبضات القلبي ى غرار الكام ى مؤشرة الحدود، ع ة وأجهزة التعرف ع
دران املرتفعة وباستحداث أجهزة جضع ٔالاسياج والخنادق العميقة والضا بو ي، بل وأ17الوجه

ي أوروبا و غرار فرونتاكس ىومية إقليمية لغرض مواجهة املهاجرين عكح ر    .18أورس
ى نلتمسها من خالل املآس اليومية ال تنق لها وسائل ماذا سينجر عن ذلك؟ النتيجة ٔالاو

ر مسبوقة ٕالاعالم لكننا ال نسمع  ،واملنظمات الدولية والجمعيات، بحاالت غرق للمهاجرين غ
ي الصحاري وا لكون  ي البعيدة، وهذا كله بسبب عمن  قيود الحراسة الشديدة ال تضعها لفيا

م  ،دول املقصد ر خطورة ولو كانت تعرض حيا ى اتخاذ مسالك أك مما يضطر املهاجرين إ
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رت جانت نبوليتانو عن استعداد املهاجرين للتخطي كل العقبات ال تضعها  للخطر، وقد ع
  .19"قدما 51قدما أعطيك سلما بارتفاع  50أعطي جدارا بارتفاع "الدول أمامهم بقولها 

مقدرة املهاجر السري من تخطي الحدود الدولية لوحده مما  أما النتيجة الثانية فه عدم
ى  رة قادرة ع ا،  إيصالهميدفعه لالستنجاد بشبكات مختصة وذات خ ى البلدان ال يقصدو إ

ى تجريم نشاط هذه  ا كلها تتفق ع وإذا كانت عديد من الدول لم تجرم بعد الهجرة السرية فإ
ريب ا نالشبكات، ال تعرف بشبكات  رمو لعام  20ملهاجرين السري وال رصدت لها اتفاقية بال

ا، لكننا نلتمس أيضا أن هذه الجريمة  برتوكوال  2000 ى مكافح إضافيا حثت من خالله الدول ع
ي الهجرة، مما يجعل ارتفاعها مرتبط  ي  ى الحق الطبي ي نتيجة للقمع الذي يمارس ع إنما 

ى الهجرة ٕالاقبالبارتفاع    .ع
  
  خاتمة

ايد  ى التنبؤ ب ي ال تسوقنا بكل تأكيد إ ى  ٕالاقبالإن جل هذه املعطيات والتحليالت  ع
ريب  ى شبكات  ن  ٔالامثل ال ستكون الحل املهاجرينالهجرة، ومن ذلك تزايد الطلب ع للمالي

ى أساس أن سياسة الغرب ر الغربية للهجرة، ع م املعاي الحالية  من ٔالاشخاص الذي ال تتوافر ف
دف مجموعة من ٔالاشخاص ذووا الكفاءات  ى ما يعرف بالهجرة الانتقائية، وال تس قائمة ع
م املؤهالت املهنية ال يحتاجها الاقتصاد  ى ٔالاقل تتقبل ٔالاشخاص الذي تتوافر ف العالية أو ع

  .الغربي
ى عوامل الجذب والطرد ال أثرنا  أما من ال تتوافر فيه هذه الشروط فإنه إضافة إ

ا وتحاول أن توسع نشاطها بتشجيع الشباب  ريب هذه تعرض خدما بعضها، فإن شبكات ال
ى الرغم من العقوبات الصارمة ال تفردها  م ماديا، ع ى الهجرة ح تستفيد م خصوصا ع
التشريعات الداخلية ملختلف الدول املعنية بالظاهرة، ؤالاجهزة ال تم رصدها لتحقيق هذا 

 .الغرض
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ى هذا الوجه املتنامي من  رك ع ي أن تتجه جل الجهود الدولية لل ى ذلك ينب  ٕالاجرامع
رة  را الوسائل البسيطة والخط ى اعت دد حياة املهاجرين، ع ى –الجديد الذي   أساسغالبا ع

ا البشرية واملادية  ي الرحالت  - أن بعض الشبكات متطورة جدا من حيث هيكل ال تستعمل 
لة والشاقة، هذا دون الحديث عن أنواع املعامالت الالإنسانية املهينة واملشينة ال يالطو 

م أو من قبل أشخاص  ي حد ذا ن  ي دول العبور  آخرينيتعرضون لها سواء من املهرب
  .والوصول 

 
  : مــــــشالهوا

                                                 
1Mohamed JavadJavid, Droit naturel et droit divin comme fondements de la légitimité politique 
une étude comparative du christianisme et de l'islam, these de doctorat en droit, université des 
sciences sociales de Toulouse, 2005, p 70 et suiv, in http://publications.ut-
capitole.fr/699/1/ThMJJavid.pdf  
2François Quesnay, Le Droit Naturel, Journal d'agriculture,septembre 1765, article disponible sur 
le lien suivant : https://www.sapili.org/livros/fr/mc00221x.pdf  

م كانوا يخضعون ألحكام القانون 3 ي حالة أمن واستقرار أل جون لوك يعتقد أن ٔالافراد قبل نشؤ الدولة كانوا يعيشون 
ي، وأن الدولة إنما أنشئت بغرض السهر  ى تطبيق أحكم هذا القانون لضمان استمرار حالة الاستقرار ال كان الطبي ع

ي ذلك جون جاك روسو ولكنه يعتقد أن حالة الاستقرار زالت بعد ظهور امللكية فعمت  ا ٔالافراد، ويشاطره  يعيش ف
ي ي إطار أحكام القانون الوض ، مما اضطر ٔالافراد إليجاد كيان ينظمهم    .الفو

ي القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس للطباعة والنشر،بودواو، مولود ديدان راجع حول ذلك4 ، مباحث 
ي أحسن،، راجع أيضا 25-23، ص ص 2014 ي القانون الدستوري، ط راب   .30، ص 2014، دار هومة، الجزائر، 2الوسيط 

ى5 ئِ "يقول هللا سبحانه وتعا
َ

اَل
ْ
اُهُم امل ِذيَن َتَوفَّ ْرِض َقاُلوا ِإنَّ الَّ

َ
ي ٔالا َن ِ ا ُمْسَتْضَعِف نُفِسِهْم َقاُلوا ِفيَم ُكنُتْم َقاُلوا ُكنَّ

َ
اِلِم أ

َ
َكُة ظ

ًرا ُم َوَساَءْت َمِص َواُهْم َجَهنَّ
ْ
ِئَك َمأ

َ
ول
ُ
ا  َفأ َ اِجُروا ِف َ ُ ِه َواِسَعًة َف ْرُض اللَّ

َ
ْم َتُكْن أ

َ
ل
َ
  .97سورة النساء، ٓالاية " أ

6Source Wikipédia in : https://wikipedia.org/wiki/Démographie_de_%27Europe  
7 Olivier Tosseri Vincent Collen, Ça se passe en Europe : les Italiens, un peuple en voie 
d'extinctionin : https://www.lesechos.fr/12/01/2016/lesechos.fr/021611651245_ca-se-passe-en-
europe---les-italiens--un-peuple-en-voie-d-extinction.htm#AM9xmrcLsjzf2Wwm.99,  
8 Source site des nations unies in :http://www.un.org/fr/sections/issues-depth/population/index.html  
9 La natalité en Afrique, in :https://www.planetoscope.com/natalite/20-nombre-de-naissances-en-
afrique.html    
10 BicharaKhader, L'enjeu migratoire dans les rapports Europe-Maghreb, revue Confluences, N° 5 
Hiver 1993, p 61.  

  نسبة البطالة 11
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ر مصطفى، محمد12 ر الشرعية  سم ، خريف 49-48، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد )املوت من أجل الحياة(الهجرة غ

  .115 -112، ص ص2010، شتاء 2009
13Sauvy Alfred, L'Europe submergée : sud- nord dans 30 ans, Paris, Edition Dunob, 1987. pp 170, 
171 ; voir aussi Mouhoubi Salah, La politique de coopération Algérie- Française, bilant 
perspectives, Edition OPU, Benaknoun, Sans année d'édition, p 235. 

ي العلوم تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم صايش عبد املالك14 ن، أطروحة دكتوراه  ريب املهاجرين السري ، مكافحة 
ي وزو،    .102، ص 2014السياسية، جامعة ت

ي15 ى الرابط التا ر املناخ، متوفر ع ر عرضة لتغ ي الدول ٕالافريقية ٔالاك   :عبد اللطيف ضاهر، هذه 
https://www.noonpost.org/content/18256 

ى افريقيا راجع 16 ي ع ر املنا ي إفريقيا جنوب فاطمة ملحر :للمزيد عن أثار التغ ى ٔالامن الغذائي  رات املناخية ع ر التغ حر، تأث
ي ى الرابط التا   :الصحراء، جريدة قمم، مقال متوفر ع

http://quimam.com/2016/11/27/ى-ٔالامن- الغ رات-املناخية- ع ر-التغ  /تأث
ى حقوق ٕالانسان، امللتقى الوط حول 17 أثر التطور " راجع صايش عبد املالك، التقنيات الحديثة ملراقبة الحدود وأثرها ع

ى حقوق الانسان ي ع ر "التق والتكنولو   . 2013، املنظم من قبل كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بجاية، نوفم
حول أهم ٔالاليات ٔالاوروبية ملكافهة الهجرة السرية راجع صايش عبد املالك،ٔالاجهزة ٔالاوروبية املكلفة بمكافحة الهجرة  18

- 11، ص ص 1/2015مهمة مستحيلة بمعدات عسكرية، املجلة ٔالاكاديمية للبحث القانوني، املجلد السادس، العدد : السرية
28.  

19 «Show me a 50-foot wall and I’ll show you a 51-foot ladder»,Alexis Jetter,TheRazor'sEdge : Janet 
Napolitano,in :http://alexisjetter.writersresidence.com/system/attachments/files/10538/original/The_
Razor_s_Edge__Janet_Napolitano_-_MORE_Magazine.pdf?1295985460    

ا عرف بروتكول مكافحة  20 ى أ ر والبحر والجو هذه الجريمة ع ر املشروع "ريب املهاجرين عن طريق ال ر الدخول غ تدب
ا، وذلك من أجل الحصول، بصورة  ن ف ن الدائم ى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من املقيم لشخص ما إ

ى منفعة مالية أو أية منفعة مادية أخرى  ر مباشرة، ع ر ، برو "مباشرة أو غ ريب املهاجرين عن طريق ال توكول مكافحة 
ر الوطنية املنظمة، املعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم  والبحر والجو املكمل التفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة ع

ي  ر  15املتحدة  ي ، ا03/418، املصادق عليه من الطرف الجزائر بتحفظ بموجب املرسوم الرئاس رقم 2000نوفم  09ملؤرخ 
ر  ر  12، الصادرة بتاريخ 69، ج ر عدد 2003نوفم ي 2003نوفم ، وهو نفس التعريف تقريبا الذي تبناه املشرع الجزائري 

ي املادة  ى أنه 30مكرر  303قانون العقوبات  ر املشروع من الت :" ال تنص ع ر الخروج غ ريبا للمهاجرين القيام بتدب يعد 
ى منفعة مالية أو أي منفعة . و عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو ا رب الوط لشخص أ ر مباشرة ع غ

ي  09/01، قانون "أخرى  املتضمن قانون  66/156، يعدل ويتمم ٔالامر رقم 2009فيفري  25املوافق  1430صفر  29املؤرخ 
ي 15العقوبات، ج ر    .2009مارس  08، الصادرة 
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ريب املهاجرين ن حصانة الحدود و منع    *تنظيم حركة تنقل ٔالاشخاص ب

 
 )1( طباع نجاة

ر البحث حول فعلية القاعدة   ،''أ'' ةمحاضر  ةأستاذ )1( عضو مخ
 06000،بجايةجامعة كلّية الحقوق والعلوم السياسية، القانونية، 

 .الجزائر ،بجاية
  :لخصامل

ى ٕالاقليم الجزائري وتعديل  تدخل املشرع الجزائر من جانب تحديد شروط دخول ٔالاجانب إ
ريب املهاجرين وذلك بمعاقبة كل من  قانون العقوبات ، ى محاربة  ر مباشر ع يساعد بشكل غ

ر شرعية ،و إلزامية كل من يقوم بإيواء أجن بالتصريح تحت  سهل إقامة ٔالاجانب بطريقة غ
ى و قوع الهجرة . طائلة عقوبات ي السيطرة ع راتيجية تكتس أهمية بالغة  فهذه القواعد و ٕالاس

ر الشرعية، و ال ى ٕالاقليم الجزائري غ ر القانونية لألجانب ع   .تصدي للوضعيات غ
ن الحدود،  ى تحص رك ع ن املتعلقة بحركات ٔالاشخاص و ال ى أن تعزيز القوان ر إ لكن نش
ي ظل غياب قنوات شرعية للهجرة ، ووجود  ر قانونية  ى انتشار الهجرة بطرق غ قد تشجع ع

ر الحدود إمكانيات بديلة   .بعيدا عن رقابة أجهزة الدولة  للتسلل ع
  :الكلمات املفاحية 

ريب ، الجريمة املنظمة ،الخروج من ٕالا ريب املهاجرينالهجرة ،   .قليم ،محاربة 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  31/07/2018، تاريخ نشر املقال 06/05/2018، تاريخ مراجعة املقال 01/04/2018تاريخ إرسال املقال  *
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Réglementation de la circulation des personnes entre l’immunité de la 

frontière et l’interdiction du trafic illicite de migrants 
Résumé: 
      Le législateur Algérien, en déterminant les conditions d’entrée des étrangers sur 
le territoire algérien et en modifiant le Code pénal, contribue indirectement à la lutte 
contre le trafic de migrants en punissant tout ceux qui facilitent la domiciliation 
illégale et l’hébergement sans déclaration des étrangers.  Ces règles sont très 
déterminantes dans le contrôle de l’immigration clandestine et la lutte contre les 
étrangers en situation irrégulière sur le territoire algérien. 
     Néanmoins, le renforcement des lois relatives à la circulation des personnes et la 
fortification des frontières, peut favoriser l’expansion de la migration illégale en 
l’absence de voies légales de migrations, et d’autres possibilités de franchir la 
frontière sans contrôle. 
 Mots clé: 
 Migration, la contre bande, le crime organisé, hors de la région, la lutte contre le 
trafic illicite de migrants, 
 

Regulating the movement of persons between the immunity of the border and 
prevent smuggling of migrants. 

Abstract: 
Summary of the legislator Algeria in determining the conditions of entry of 
foreigners on Algerian territory and amending the penal Code, contributes indirectly 
to the fight against the smuggling of migrants by punishing both easy to stay illegally, 
and the one who fed a stranger says mandatory under penalty of sanctions.  These 
rules and strategy are very important in the control and the appearance of illegal 
immigration and fight against foreigners in an irregular situation Algerian territory.      
But the strengthening of laws relating to movements and focus on the fortification of 
the border, can promote the proliferation of illegal migration in the absence of legal 
channels for migration, alternative possibilities to cross the border control by the 
State.  Key words: Migration, the against gang, organized crime, outside the region, 
the fight against the smuggling of migrants 
Key words: 
Migration, the against gang, organized crime, outside the region, the fight against the 
smuggling of migrants. 
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  مقدمة
ديدات ال تشكلها هذه  ريب املهاجرين و ال ر الشرعية ، و أمام انتشار ظاهرة الهجرة غ
ى سيادة الدولة من خالل خرق حدودها ٕالاقليمية الذي يمكن أن نصفه بالتحدي  رة ع ٔالاخ

ر ا و مصلحة  ،1الخط ى إقليمها  ضمانا بمصلح ي تقرير كيفية الدخول إ كان تدخل الدولة 
ا   مدى وجود إطار قانوني أمرا ضروريا ، الن محاربة مثل هذا النوع من الجريمة يرتبط بشعو

ن الدول ، و يمنح لألجهزة املختصة بضمان دقيق وواضح ، يحقق جو من التعاون و التنسيق ب
  .الاستقرار وحماية مصلحة الدولة ، سلطة ألداء دورها الرقابي والعقابي 

ي ظل اعتبار الهجرة حق ي تمتع به كل فرد مهما اختلف جنسه أو  جنسيته وفقا ملا لكن 
أن تمنع أو تعيق حركة مما يع انه ال يجوز ألية دولة   2يتبناه ٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان 

ر قانوني، ااتخاذ الهجرة مسار و  ٔالافراد، ى اعتبار أن  غ ي مجال الهجرة ع ن  و اتفاق جل املختص
من أجل تنظيم دخول  –خصوصا املستقبلة لها  –حكومات الدولة  السياسة املنتهجة من طرف

ريب  ى انتشار عصابات  ر من أهم العوامل ال ساعدت ع وخروج ٔالاجانب من إقليمها يعت
راتيجيةاملهاجرين وتزايد نشاطها ،نتساءل عن  ريب  اس ي التصدي لعملية  املشرع الجزائري 

ى املهاجرين ، أمام النقد املوجه لقا نون العقوبات الذي سجل فجوة من حيث عدم احتواءه ع
ى تطبيق قانون    .     3 05 - 98أحكام تنظم الهجرة السرية حيث كان القضاء يعمدون إ

ر عن  بناء ى هذه املعطيات و  اعتبار التشريعات الداخلية بمثابة الحصن املنيع الذي يع ع
رات الجدي ي ظل املتغ ا  ا العوملة ،سيادة الدولة و يحم يكون مكافحة نشاط  دة  ال أحدث

ي املقام ٔالاول  من خالل  الشبكات ٕالاجرامية ال تنشط  بدرجات  عالية من التنظيم  يأتي 
ى تحركات ٔالاشخاص خارج ما يقرره القانون  ى السيطرة ع دف إ   .اعتماد سياسات 

و ال توجد وسيلة  و الدفاع عنه ، بمراقبة إقليمها الجزائرية ملزمةكانت الدولة  و عليه،
ذه املهمة إال من خالل تنظيم حركات ٔالاشخاص  داخل إقليمها ، مما جعل قيد  أفضل للقيام 

ريب املهاجرين ي نحو الحد من تفاقم  ر الحدود خطوة أو وهو ما . حرية املرور لألشخاص ع
،و ضبط )أوال(ملتصلة بالتنقل ،و ذلك بتجريم ٔالافعال  ا4 11-08اعتمده املشرع بموجب قانون 

ر الحدود ى بطاقة مقيم )ثانيا(شروط الدخول ع   ).ثالثا( ،إلزامية الحصول ع
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ى القانون  تجريم ٔالافعال  املتصلة بالتنقل: أوال   ولقانون العقوبات 98/05ٕالاشارة بعمق إ
ر املشروع  مع  ي تجريم أفعال التنقل غ تنافيا ملبدأ القياس الذي كان يعتمده القا 

ي القانون الجنائي  ي الدستور و  ي ظل تدفق موجات 5مبدأ الشرعية املكرس  ، لجأ املشرع  
ى   ريب املهاجرين ، إ ي  ن ، وظهور العديد من الجماعات املنظمة  رة من املهاجرين السري كب

ى الهجرة تجر  ا ع يم كل ٔالافعال املتصلة بالتنقل ، حيث أدراج نصوص خاص يعاقب بموج
ريب املهاجرين،  متعلقة بفعل  احيث افرد أحكاممن خالل تعديل قانون العقوبات السرية ، و 

ي القسم الخامس مكرر  من الفصل ٔالاول الباب الثاني الكتاب الثالث من  2ريب املهاجرين 
ريب املهاجرين ، املواد الجزء الثان ى 30مكرر  303ي تحت عنوان  ي مكرر  303ا ، وأقر عقوبات 

ر للخروج مع درجة جسامة فعل نقل  ن تختلف باختالف عملية التدب ريب املهاجري مسألة  
ى خارج ٕالاقليم الوط ، واقر بالظروف املشددة للمهرب بموجب  الشخص أو عدة أشخاص إ

  .32مكرر 303املادة 
ريب املهاجرين بإدانة كل من يساعد أو 11-08تناول القانون رقم كما   معالجة ظاهرة 

ر قانونية اخر ايسهل أو يقوم بإدخال أو  ىج  ٔالاشخاص بصفة غ   35املواد ( الجزائر  من وإ
ى وثائق السفر  م، بعقوبة ذات طابع مدني تشمل غرامة مالية )47،46 ر حائز ع كان املتنقل غ
رة املفروضة علية بموجب القانون  ، وعقوبات ذات طابع جزائي تشمل الحبس من أو الت أش

ى  ن إ ى 60.000سنوات ،و بغرامة  5سنت ريب 200.000دج إ ى أساس اعتبار   دج،و ذلك ع
رم شخص ما طواعية اتفاقا مع مهرب ل را ما يحدث حينما ي دخول لبلد أجن لاملهاجرين كث

ر مشروعة و ي ى بصورة غ ريب املهاجرين ع ر الحدود الدولية ، وغالبا ما ينطوي  تم نقله ع
ر حدود بلد ما    .6شراء الوثائق املزورة و النقل ع

 
ر املشروع  -ثانيا  ر : حصانة ٕالاقليم الجزائري من الدخول غ محاصرة ظاهرة الهجرة غ

  الشرعية 
ريب املهاجرين ي ريب املهاجرين عن  ظل تعريف جريمة  الذي أورده برتوكول مكافحة 

ا  ي مادته الثالثة و ال جاء ف ر و البحر و الجو  ريب املهاجرين :" طريق ال ر  تدبر " يقصد بتعب
ن  ى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من املقيم ر املشروع لشخص ما إ الدخول غ

ا و ذلك من اجل الحصول  ن ف ى الدائم    7."منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى بصورة مباشرة ع
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ن حدودها و الجزائرية  الدولة  اتجهت ى تأم دف إ ر ال  ى اتخاذ  جملة من التداب إ
ى إصدار م ، حيث لجأت إ     ضبطها من خالل مراقبة دخول و خروج ٔالاجانب و تنظيم إقام

ريب  11- 08قانون رقم  دف مكافحة  ى الذي اس املهاجرين من خالل تخفيض نسبة ٕالاقبال ع
ر الشرعية، ر الشرعية  استحدثت بموجبه آليات قانونية ملواجهة ظاهرة الهجرةحيث  الهجرة غ غ
ريب املهاجرين ، ر و  دف التصدي للوضعيات غ عن طريق  اعتماد آليات الرقابة السابقة 

ى ٕالاقليم الجزائري ،و ذلك م ى القانونية لألجانب ع ن خالل تحديد شروط دخول ٔالاجانب إ
ر من البلدان باملعابر الحدودية الجزائر  ي كث ر الشرعية    .أمام ارتباط الهجرة غ

ى  رة إ ر تأش ى بتدب ريب أن يقوم املهرب كخطوة أو ي ال و إن كان من السبل املستخدمة 
ا ن بطرق أخرى ل  ،الدولة ال يسهل الدخول إل ى دولة املقصدو بعد ذلك يستع  ،لوصول إ

رط ى وثيقة سفر قيد الصالحية  مسلمة من قبل  اأن يكون ٔالاجن حائز  11-08قانون ال اش ع
ي بلده رطة الصادرة عن السلطات املختصة  ،8السلطات املختصة  رة املش  و ، تتضمن التأش

ى مستوى مراكز الحدود  ال تضع عليه خاتم  ن عليه تقديمها للسلطات املكلفة باملراقبة ع يتع
و عليه إثبات وسائل العيش ،  ، و كذا الرخصة ٕالادارية عند الاقتضاء 9يحدد تاريخ العبور 

ى ٕالاقليم   .10الجزائري  الكافية له طوال مدة إقامته ع
ن للسلطات املكلفة بمراقبة ا ى الجزائر شخص ال تتوفر إن تب لحدود أن ٔالاجن القادم إ

قامت برده من مركز الحدود حيث تلزم املؤسسة ال نقلته  ،فيه شروط الدخول أو مشبوه فيه
ي منع  .11برده ي  ى أي مع ترك السلطة التقديرية لوزير الداخلية والوا أجن من الدخول إ

من الدولة أو يمس باملصالح ٔالاساسية و أعام أو ٕالاقليم الجزائري ألسباب تتعلق بالنظام ال
  . 11-08من قانون  05الدبلوماسية للدولة الجزائرية  عمال بنص املادة 

ي حالة عدم تنفيذ قرار ٕالابعاد و الطرد و إعادة الدخول بدون رخصة، يعاقب بالحبس  و
ى  ن إ    12.سنوات  3من سنت
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ى -ثالثا ى بطاقة مقيم : ٔالاجانب تقرير الرقابة املستمرة ع   .إلزامية الحصول ع
ى ٔالاجن مغادرة ٕالاقليم الجزائري بمجرد  11-08قانون من  06ٔالاصل أن املادة  تفرض ع

ي  ر يرغب  ا ،إال انه إذا كان هذا ٔالاخ رة أو املدة القانونية املرخص  انقضاء مدة صالحية التأش
ي الدولة مرتبطتإقام البقاء ، جعل  ى بطاقة مقيم حسب املادة بإ ةه  منه  16لزامية حصوله ع

ي ثبوت الرغبة ال13 ى شرط واقف يتمثل  رة ع ي ٕالاقامة بالجزائر  ،و يكون منح هذه ٔالاخ فعلية 
ى تقديم طلب  قبل  بناء رة ، عمال بنص املادة  15ع اء صالحية التأش من 18يوم من تاريخ ان

  .14نفس القانون 
ى بطاقة مقيم ال تعد بمثابة بطاقة هوية تدون فيه كل بمجرد حصول ٔالاجن  ع

ى  ر إلزامية حصوله ع ر خاضع للرقابة املستمرة ، حيث يعت البيانات الخاصة به، يكون هذا ٔالاخ
ى  ي الدولة من مراقبة تواجد ٔالاجانب ع هذه البطاقة  كآلية قانونية تمكن السلطات املختصة 

ا ، كما يسمح لها بحجز وث ر شرعية ، أراض ي الجزائر بطريقة غ ائق سفر ٔالاجن عندما يقيم 
ر إو  ي تغ ى أساس الزاميته بالتصريح بالرغبة  ن غاب مدة سنة سحبت منه بطاقة ٕالاقامة  ع

ائية أو مؤقتة لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك أو لدى بلدية  مكان إقامته الفعلية بصفة 
ى من قانون  27املادة عمال بنص  - محل إقامته السابقة    .املذكور سالفا 08/11فقرة أو

ي املادة  ا   17و  16كما يمكن سحب هذه البطاقة خالفا للحاالت العادية املنصوص عل
ثبت  القانون إذامن نفس  12من املادة  4للفقرة  أعاله، وفقااملذكور  08/11من قانون 

السكينة العامة أو إذا كانت تمس  لألخالق، أو للسلطات املعنية أن نشاطات ٔالاجن منافية 
ي  .باملصالح الوطنية أو أدين بأفعال ذات صلة باملصلحة الوطنية و ذلك تعزيزا لدور السلطات 

راب الوط  ى ال   .مراقبة تواجد ٔالاجن و حركاته ع
  

  خاتمة 
ه املشرع ألفعال أمام تعارض املصالح الفردية و الاجتماعية نقول أن مرد التجريم الذي اقر 

ى الهجرة  كما أن  ن ع ر الشرعية بمحاولة إدانة املقبل ى آفة الهجرة غ التنقل هو القضاء ع
ى ٕالاقليم الجزائري وتعديل  تدخل املشرع الجزائر من جانب تحديد شروط دخول ٔالاجانب إ

ريب املهاجرين و ذلك بمع ى محاربة  ر مباشر ع اقبة كل من قانون العقوبات ، يساعد بشكل غ
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ر شرعية ،و إلزامية كل من يقوم بإيواء أجن بالتصريح تحت  سهل إقامة ٔالاجانب بطريقة غ
  . طائلة عقوبات

ر  ى و قوع الهجرة غ ي السيطرة ع راتيجية تكتس أهمية بالغة  فهذه القواعد و ٕالاس
ى ٕالاقليم الجزائري  الشرعية، ر القانونية لألجانب ع   . و التصدي للوضعيات غ

ى أن  ر إ نلكن نش ن  تعزيز القوان ى تحص رك ع  الحدود،املتعلقة بحركات ٔالاشخاص و ال
ي ظل غياب قنوات شرعية للهجرة ، ووجود  ر قانونية  ى انتشار الهجرة بطرق غ قد تشجع ع
ن  ر الحدود بعيدا عن رقابة أجهزة الدولة ، حيث تساهم هذه القوان إمكانيات بديلة  للتسلل ع

ن  ي ر وسائل حديثة من قبل املهرب ر معالم الهجرة ،وتسخ ريب و تغ تبلور نشاط شبكات ال
  .لبلوغ أهدافهم 

ر  ي إضعاف نجاح محاوالت الهجرة غ مما يع أن هذا التنظيم القانوني يحقق فعاليته 
ر  الحدود ، إال انه لم يحقق الفعالي ي الظروف العادية أين يتم التنقل ع ة  من جانب الشرعية  

ريب املهاجرين ال تتم عن طريق إبرام عقود  ن املهاجر و منع استفحال ظاهرة  اتفاقية ب
تسخر إمكانيات لنقل املهاجر خارج املناطق الحدودية ، عن طريق قوارب بحرية ، بعيدا املهرب، و 

  ). مراكز الحدود( عن السلطة الرقابية 
ي نهج وهو ما يجعل  ٕالاجراءات الردعية لحماي راتيجيةة الحدود  مجرد حلقة  فه لم  ،الاس

ي حقيقة  ر الحدود و الطرق املستخدمة لذلك ، و ر املناطق املتخذة للتسلسل ع ي تغ تثمر إال 
ي أفضل الحلول لتدعيم  ا تجارب العديد من الدول ، و هو ما يجعل التعاون الدو ملموسة أكد

ريب املهاجرين ،وهو ما ي ديباجته  سياسة مكافحة    .ركز عليه برتوكول ٔالامم املتحدة 
ى إقليم الدولة و إنما يتعدى  ر الدخول إ ى تدب ن ال يقتصر ع ى أن نشاط املهرب ر إ كما  نش
ى  نشر الدعاية لهذا العمل و توليد فكرة الهجرة لدى أغلبية الشباب ، وهو ما يجب التفطن  إ

رض  ا إليه و إفراد له أحكام خاصة ،كما يف ريب ؤالافعال املتصلة  ى جريمة ال العقاب ع
  .بموجب قانون خاص باعتبارها جريمة عابرة للحدود ،وهو ما أغفل عنه املشرع الجزائري 
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  : مــــــشالهوا
                                                 

ي العلوم    1 ن ،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه  ريب املهاجرين السري تخصص قانون ، كلية : صايش عبد املالك ،مكافحة 
ي وزو ، ص   .177. الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة  مولود معمري ، ت

ى أنه  13بموجب نص املادة - 2 اخل حدود كل دولة ، يحق لكل لكل فرد حرية التنقل و اختيار محل إقامته د:" ال تنص ع
ي ذلك بلده كما يحق له العودة إليه  ،ٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان املعتمد من طرف ." فرد أن يغادر أية بالد بما 

ي  ر  10الجمعية العامة لألمم املتحدة    .1948ديسم
راوح  - 3 ى خمسة سنوات و بغرامة مالية ت ن الذي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إ ى الدخول  50الف و 10ماب ألف دينار ع

ر املشروع للسفينة بنية القيام برحلة ،  ي 05-98قانون غ ي 80- 76، يعدل ويتمم ٔالامر رقم 1999جوان  25، مؤرخ  ،املؤرخ 
ي 47عدد.ر.، املتضمن القانون البحري ، ج1976أكتوبر  25   .27/06/1976، صادر 

ي  11-08قانون - 4 ا ، ج2008و يوني 25، املؤرخ  ا و تنقلهم ف م  ى الجزائر  و إقام ر .،يتعلق بشروط دخول ٔالاجانب إ
ي 36عدد.   .02/07/2008،صادر 

ي 96/438من املرسوم الرئاس  46املدة - 5 ر  7، مؤرخ  ي 76ر عدد.، ج1996ديسم ي نصها 8/12/1996، صادر  ال : " ، التا
  .الفعل املجرم إدانة إال بمقت قانون صادر قبل ارتكاب 

ر و البحر و الجو املكمل التفاقية  املتمم التفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة - 6 ريب املهاجرين عن طريق ال برتوكول مكافحة  
ي  ر  15الجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية ، املعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،املصادق 2000نوفم

ي 03/418الجزائر بتحفظ بموجب املرسوم الرئاس علية من طرف  ر  09، املؤرخ  ي  69عدد .ر.، ج2003نوفم ،صادر 
12/11/2003.  

ريب املهاجرين ، املرجع نفسه 3املادة  - 7   .من برتوكول مكافحة 
ى ضرورة اتخاذ تداب 12حيث أقرت املادة  - 8 ريب املهاجرين ع ن الوثائق ، أن تكون من برتكول ٔالامم املتحدة ملكافحة  ر تأم

رية من أهم  من النوعية ال يصعب معها إساءة استعمالها  أو تزويرها أو تحويرها ، لتصبح بذلك التقنيات الرقمية و البيوم
ي مجال حماية وثائق السفر ، ملزيد من التفاصيل راجع  ر فعالية  عادل عبد الجواد محمد ، برتكول مكافحة : الوسائل ٔالاك

ر ، البحر و الجو ، مجلة ٔالامن و الحياة ، عدد ر    .55.، ص 2007مارس  309،27يب املهاجرين عن طريق ال
ى أن املشرع  الجزائري - 9 رة القنصلية ، مع ٕالاشارة إ ي التأش ي الجزائر باملدة املحددة  رة إقامة ٔالاجن  حيث تتوقف ف

رخيص لإلقامة النظامية ملدة أقصاها سنتا   .ن جعلها ك
ا ، مرجع سابق11-08رقم من القانون  04املادة  - 10 ا و تنقلهم ف م   ى الجزائر و إقام   .يتعلق بشروط دخول ٔالاجانب إ
  .، املرجع نفسه11-08من قانون رقم  34املادة  - 11
ي أو اللجوء لبلد آخر تطبيقا لالتفاقيات الدولية املتعلقة بنظام  - 12 ى بلده ٔالاص استثناءا إذا ثبت عدم إمكانية عودته إ

ن و عديم الجنسية    .الالجئ
ي نصها - 13 ي الجزائر ،و الذي رخص ل:" التا ي تثبيت إقامته الفعلية و املعتادة والدائمة  ر مقيما ٔالاجن  الذي يرغب  ه يعت

ا سنتان    .، املرجع نفسه11- 08،قانون رقم ....."بذلك تسليمه بطاقة املقيم من قبل والية مكان إقامته مدة صالحي
ي - 14 ى ماي ا ،أن يطلب بطاقة :" ال نصت ع ي تمديد  إقامته بالجزائر قصد تثبت إقامته املعتادة  ى كل أجن يرغب  ع

رة    .املرجع نفسه 11- 08، قانون ." بخمسة عشرة يومااملقيم  قبل انقضاء صالحية التأش
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ي إطار تنفيذ برنامج  ريب املهاجرين  فرق العمل ٔالاممية املعنية بمكافحة 
  *ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة

  
 )1(يقرو خالدية

املركز كلّية الحقوق والعلوم السياسية، ،  ''أ'' ةمحاضر  ةأستاذ )1(
ان ي أحمد زبانة، غل  .الجزائر ، الجام

  :امللخص
ريب املهاجرين إشكالية دولية، ر الدخول إ تطرح مسألة  ا تقت تدب قليمية، داخلية، أل

ن  ن الدائم ا أو من املقيم ى دولة ليس ذلك الشخص من مواطن ر املشروع ألحد ٔالاشخاص إ غ
ا، و ذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة أو  ى منفعة مالية أو مادية، فتتخذ ف ر مباشرة ع غ

اكا ملجموعة من حقوق ٕالانسان  طابع الجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية، و تشكل إن
ي عدم التعرض للرق أو العبودية القسرية أو التعرض ألي ضرب  ٔالاساسية للمهاجرين، كالحق 

رن  بمخالفة القواعد الدولية التفاقية ٔالامم من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية، فتق
ر و البحر و  ريب املهاجرين عن طريق ال املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة، و بروتوكول مكافحة 

  .الجو
ريب املهاجرين، ذلك  ي إطار تنفيذ برنامج ٔالامم املتحدة ملنع الجريمة و العدالة السيما  و 

ريب املهاجرين، لكن اتفاقية ٔالامم املتحدة يتطلب ذلك وجود آليات دولية تع ب منع و مكافحة 
ريب املهاجرين لم ينشآ أي آلية اتفاقية خاصة  ملكافحة الجريمة املنظمة و بروتوكول مكافحة 
ا و مؤتمر ٔالاطراف  ى عاتق ٔالامم املتحدة و أجهز ريب املهاجرين، ما ألقى ع بمنع و مكافحة 

ي إنشاء أجهزة معنية بمكافحة ى النطاق الدو   ريب ٔالاشخاص ع
  :الكلمات املفتاحية 

ريب املهاجرين، مجلس حقوق ٕالانسان، لجنة حقوق ٕالانسان، دليل التدريب  بروتوكول، 
ريب املهاجرين و املالحقة القضائية ملرتكبيه، تقرير الفريق العامل  ي  ى التحقيق  ٔالاساس ع

ريب املهاجرين،  ريب املهاجرين، مفوضية ٔالامم املتحدة املع بمكافحة  املقرر الخاص املع ب
 .لحقوق ٕالانسان، مؤتمر ٔالاطراف

                                                 
  31/07/2018، تاريخ نشر املقال 06/05/2018، تاريخ مراجعة املقال 01/04/2018تاريخ إرسال املقال  *
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Groupes de travail des Nations-Unies sur la lutte contre le trafic illicite de 
migrants dans le cadre de la mise en œuvre du Programme onusien contre le 

crime organisé 
Résumé : 

Le trafic illicite de migrants représente un problème international, régional et 
interne, dans la mesure où elle nécessite l'entrée illégale d'une personne dans un État, 
où dont cette personne n'est ni un ressortissant ni un résident permanent, afin 
d'obtenir directement ou indirectement un avantage financier ou matériel, prenant la 
forme d’une criminalité transnationale organisée  et constitue une violation d'un 
ensemble de droits fondamentaux des migrants, tels que le droit de ne pas être soumis 
à l'esclavage, à la servitude forcée ou à toutes formes de traitement cruel et inhumain, 
qui constituent une violation des normes internationales de la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée, et le protocole contre le trafic 
illicite de migrants par terre, air et mer. 

Dans le contexte de la mise en œuvre du Programme des Nations Unies pour la 
prévention du crime et de la justice, en particulier du trafic illicite de migrants, 
suscite la création de mécanismes internationaux de prévention et de lutte contre le 
trafic illicite de migrants, cependant la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée et le Protocole contre le trafic illicite de migrants 
ne prévoient aucun mécanisme pour prévenir et lutter contre le trafic illicite, ce qui 
conduit les Nations Unies et ses organes et la Conférence des Parties à établir des 
organes de lutte contre le trafic illicite de personnes à l'échelle internationale . 
Mots clés : 
Trafic de migrants, droits de l'homme, Manuel de formation 
 
 

United Nations Working Group on Combating Smuggling of Migrants in the 
framework of the implementation of the United Nations Program against 

Organized Crime 
Abstract : 

The question of the smuggling of migrants raises an international, regional and 
internal problem, since it requires the illegal entry of a person into a State of which 
that person is not a national or permanent resident. In order to obtain, directly or 
indirectly, a financial or material benefit. Transnational organized crime and 
constitute a violation of a set of basic human rights of migrants, such as the right not 
to be subjected to slavery, forced servitude or any form of cruel and inhuman 
treatment. coupled with the violation of the international norms of the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime, Cole against the smuggling of 
migrants by land and sea and air. 

In the context of the implementation of the United Nations Program on the 
Prevention of Crime and Justice, in particular the smuggling of migrants. This 
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requires the existence of international mechanisms to prevent and combat the 
smuggling of migrants. But the United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime and the Protocol against the Smuggling of Migrants have not 
established any mechanism to prevent and combat smuggling The United Nations and 
its organs and the Conference of the Parties to establish bodies to combat the 
smuggling of persons on an international scale. 
Key word: 
Smuggling of Migrants, Human Rights Council, Commission on Human Rights. 
 

 مقدمة 
ر عبور ٔالاشخاص  ا تقت تدب ي، أل ريب املهاجرين مشكلة تؤرق املجتمع الدو ر  يعت

زمة للدخول املشروع للحدود الوطنية من دولة ألخرى، دون التقيد بالشروط القانونية الال 
ى منفعة مالية أو منفعة ذلك من و  ،ألقاليم دول  ر مباشرة ع أجل الحصول بصورة مباشرة أو غ
ا طابع الجريمة الدولية املنظمةو  مادية أخرى، ، ال تخرق القواعد الدولية 1هذا ما أضفى عل

ا املواثيق الدولية لحماية حقوق املهاجرين عامة ن خاصة، الذين و  ال سن املهاجرين املهرب
ي شراك املن   .ظمات ٕالاجراميةوقعوا 

ريب  اكا ألحكام النصوص التشريعية الدولية ال تحظر  و ال يشكل ما تقوم به إن
ا تتطلب و  . 2جوا و  بحراو  املهاجرين برا من ٔالامم باعتبارها تتخذ طابع الجريمة املنظمة فإ

ا أن تو  املتحدة ا عدأجهز لت ٔالامم املتحدة درء خطرها، لذلك تو و  لها ما يلزم من آليات ملكافح
ا بعض ٔالاجهزة  مهمة إنشاء أجهزة أممية تتخذ شكل فرق العمل املنشأة بموجب قرارات اتخذ

ر  مكافحةأخرى منشأة تنفيذا ألحكام اتفاقية و  التابعة لها، فيا ترى . لوطنيةاالجريمة املنظمة ع
ريب املهاجرين؟ ي ٔالاجهزة املنشأة املعنية بمكافحة  ي ما هو و  ما  ي لدورها  ٕالاطار العم

م؟ ري   تفعيل آليات حماية املهاجرين من 
ن، حيث خصص  ن التالي ٕالاجابة عن هذه ٕالاشكالية إقتضت تقسيم هذا املوضوع للمبحث
ي لفرق العمل املنشأة من طرف أجهزة ٔالامم املتحدة، أما الثاني  ما لتوضيح ٕالاطار العم ٔالاول م

ي   .لفرق العمل املنشأة من طرف مؤتمر ٔالاطراف فخصص لتوضيح ٕالاطار العم
  

  فرق العمل املنشأة من طرف أجهزة ٔالامم املتحدة: املبحث ٔالاول 
اماتإيفاء    ى عاتق ٔالامم املتحدة املتمثل لالل ي إنشاء آليات أممية الدولية امللقاة ع ة 

رقية و  ى و  حماية حقوق املهاجرين عامةل ن خاصة، دأبت أجهزة ٔالامم املتحدة ع املهاجرين املهرب
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ى مهمة رصد  اكاتإنشاء فرق عمل تتو ى حقوق املهاجر  الان ن محل الجريمة الواقعة ع ين املهرب
( إزاء تنفيذ ذلك العبء تولت لجنة حقوق ٕالانسان و  ،املنظمة الدولية العابرة للحدود الوطنية

 إنشاء املقرر الخاص املع بحقوق ٕالانسان للمهاجرين،همة م) مجلس حقوق ٕالانسان حاليا 
ن الوكاالت املع بالهجرة و  رك ب ن العام لألمم املتحدة إنشاء الفريق املش ى ٔالام هو ما و  (تو

 ).يعرف بالفريق العالم املع بالهجرة
  

  املع بحقوق ٕالانسان للمهاجريناملقرر الخاص : املطلب ٔالاول 
اكاتإزاء  ن الان ن من طرف املنظمات و  الالمتناهية لحقوق املهاجرين القانوني املهرب

املقرر ، إنشاء )1999/44(بموجب قرارها رقم  1999ٕالاجرامية، قررت لجنة حقوق ٕالانسان سنة 
ي إطار تنفيذ الصكوك الدولية املعنية بحقوق و  املع بحقوق ٕالانسان للمهاجرين،الخاص  ذلك 
ن أو و  املهاجرين ر نظامي ن أو غ م، بصرف النظر عن وضعهم القانوني سواء كانوا نظامي حماي
ن   .مهرب

ي نطاق واليته لتشمل  ألن مهمة املقرر الخاص املع بحقوق ٕالانسان للمهاجرين تمتد 
ى  الدولية لحماية حقوق العمال  الاتفاقيةجميع الدول، سواء ال صادقت أو لم تصادق ع

 لذلك واليته تشمل حقوق جميع أشكال املهاجرين وفق املهامو  أفراد أسرهم، و  املهاجرين
  .3ٔالانشطة املوكلة إليهو

 ،)47/2005(و) 62/2002(تم تمديد واليته بموجب قراراي لجنة حقوق ٕالانسان رقم  وعليه
ملدة ثالث سنوات، ألنه منذ ) 19/27(و )12/17(و )10/8(قراري مجلس حقوق ٕالانسان رقم و 

ي ٔالامم املتحدة سنة إصال  ى مجلس حقوق ٕالانسان مهام لجنة  2006ح آلية حقوق ٕالانسان  تو
أن تمدد والية املقرر الخاص املع بحقوق ٕالانسان  2008الذي قرر سنة و  ،4حقوق ٕالانسان

  .ال أصبحت تجدد بصفة آلية كل ثالث سنوات و  للمهاجرين ملدة ثالث سنوات أخرى،
  
املقرر الخاص املع بحقوق ٕالانسان للمهاجرين املتعلقة بحقوق أنشطة  :فرع ٔالاول ال

  املهاجرين عامة
ي تنفيذ املهام املوكلة إليه بموجب    ى املقرر الخاص املع بحقوق ٕالانسان للمهاجرين  يتو

ي   :الوالية املقررة له بما ي
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ى الدول،يجري املقرر الخاص املع بحقوق ٕالانسان للمهاجري :امليدانيةالزيارات -  ن زيارة إ
ا، من أجل تق الحقائق حول حقوق و  ا لزيار ذلك بعدما تتلقى الدول الدعوة ال وجهها إل

م بصفة عامة، إذ ال يمكنه إجراء أي زيارة و  املهاجرين ألي دولة إال بعد أن يتلقى  ميدانيةوضعي
ا،  فخالل سنة  طلب املقرر الخاص املع بحقوق ٕالانسان  2005استجابة من حكوم

راليا، إندونيسيا، البحرين، الواليات  للمهاجرين توجيه الدعوة له لزيارة بعض البلدان كأس
قام بزيارات و  هقد استجابت تلك الدول لدعوتو  دول أخرى،و  املتحدة ٔالامريكية، جنوب إفريقيا

ى سنة  2006من سنة  متعددة   .2008إ
ي قام املقرر الخاص املع بحقوق ٕالانسان  :املراسالت مع الدول ٔالاعضاء - للمهاجرين 

رة من  ى  جانفي 1الف ر  سنة  31إ ى ) 25(، بإرسال 2007ديسم ا ) 22(رسالة إ ي ف دولة يد
اك ي شكل نداءات عاجلة، أما البقية كانت  اة مسلار م) 14(حقوق املهاجرين، حيث كانت  ان

او  إدعاءات، ى الدول الرد عل   .5ال يتوجب ع
ي - يحضر املقرر الخاص املع بحقوق ٕالانسان للمهاجرين  :  جتماعاتالا املشاركة 

ي جوان  اجتماعات خاللها اجتمع أيضا و  حضر اجتماعاته،2007مجلس حقوق ٕالانسان، فمثال 
ن من مفوضية ٔالامم املتحدة السامية لحقوق ٕالانسان،ليتشاور مع  ي فرقة و  موظف أعضاء 

ي املفوضية  أمانة اللجنة املعنية بحماية حقوق جميع املهاجرين موظفو و  العمل املعنية بالهجرة 
ن من السلك الدبلوماسو  أفراد أسرهم،و  ر الحكوميةو  اجتمع أيضا بممثل  املنظمات غ
  .املنظمات الدوليةو 

م املقرر الخاص املع بحقوق ٕالانسان للمهاجرين بتقديم تقارير  :تقديم تقارير - يل
ى مجلس حقوق ٕالانسان الجمعية العامة لألمم املتحدة، و  منتظمة وفقا برنامج عمله السنوي إ

ى طلب املجلس أو الجمعية، ر  الالزم بناًء ع و  تكون هذه التقارير مشفوعة بتوصيات عن التداب
ا من و  ها لتعزيز حقوق املهاجريناتخاذ اكاتحماي يدرس سبل ي إطار ذلك و الجسيمة، الان

ووسائل تخطي العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق ٕالانسان للمهاجرين، مع 
م الوثائق الالزمة أو الذين  التسليم بضعف حال النساء ؤالاطفال ؤالاشخاص الذين ليست لد

ي  َسرهم هم 
ُ
اكات حقوق ٕالانسان للمهاجرين وأل ى أن يتلقى معلومات عن ان ر نظامي، ع وضع غ

ا املهاجرون أنفسهم   .6من جميع املصادر ذات الصلة، م
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أنشطة املقرر الخاص املع بحقوق ٕالانسان للمهاجريناملتعلقة بحقوق : الفرع الثاني 
ن خاصة   املهاجرين املهرب

املشمولة بوالية املقرر الخاص املع بحقوق ٕالانسان للمهاجرين، الحظ خالل التقارير 
ي عمليات  ر قصد  ن عن قصد أو غ ن املتورط ر الشرعي استمرار التجاوز بحق املهاجرين غ

ريب باألشخاص، ألن تجارة الرقيق أصبحت أشد تعقيدا، حيث قد يستخدم  والاتجار  ال
استغالل حالة و  السرية،و  مختلفة تشمل الخداع املتاجرون بالبشر أساليبو  املهربون 

ي مختلف مراحل العملية،و  استضعاف، ر  راتيجيات تغي ي تنفيذها و  ح إس رك  ال قد يش
  .7املقصد و  عدة جهات من بلد املنشأ، العبور،

ر الوطنية،  اكا ألحكام اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة ع و ذلك ما يشكل إن
ريب و  ٔالاطفال،و بخاصة النساءو  قمع ٕالاتجار باألشخاص،و  ل منعوبروتوكو  بروتوكول مكافحة 

ر  ر ال ريب املهاجرين بجريمة ٕالاتجار و  البحر و  املهاجرين ع رن جريمة  الجو، ألنه غالبا ما تق
  .باألشخاص 

فقد طالب املقرر الخاص املع بحقوق ٕالانسان للمهاجرين الدول، بخصوص مسألة 
ي، الذي يضع شروطا ريب ا ملهاجرين عن طريق البحر بتطبيق قواعد القانون البحري الدو

ى  ام بمد يد العون إ ى  ٕالال ى املسافرين بحرا، ال تنص صراحة ع للمساعدة املقدمة إ
ام بوضع أولئك  ي عرض البحر، إذ ال يجب أن يتأثر ذلك ٕالال ٔالاشخاص الذين يواجهون محنة 

نال بو و  ٔالاشخاص،   .سيلة سفرهم ز ال بعدد ٔالاشخاص املعني
من إتفاقية ٔالامم ) 29(و يستند املقرر الخاص بحقوق ٕالانسان للمهاجرين ألحكام املادة 

ال تطالب كل دولة ربان السفينة ال ترفع علمها بأن و  ،1982املتحدة لقانون البحار لسنة 
ا لخطر جدي بتقديم املساعدة ألي يقوم قدر وسعه دون تعريض السفينة أو طاقمها أو ركا

ي البحار معرضا لخطر الضياع   .شخص وجد 
ام دولة من الدول بوقف ر تحكم إل ى ذلك، هناك معاي تفتيش املراكب ال و  إضافة إ

ي  ا متورطة  ي كو ر البحر، ال يقت تطبيقها حماية  الاتجار يشتبه  ريب ع بالبشر أو ال
ى ظهر املراكب أيا كان وضعهم م معاملة إنسانية، و  جميع ٔالاشخاص املوجودين ع ضمان معامل

من تعميم املنظمة البحرية الدولية، الذي اعتمدته لجنة ) 12(ي إطار تطبيق أحكام املادة 
ا أسباب معقولة ال و  ،19988السالمة البحرية عام  ي كون  لالشتباهتسمح للدولة ال لد
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ر آمنة ذات عالقة  ي املهاجرين أو بنقلهم بتفتيش  باالتجار سفينة من السفن تقوم بممارسات غ
ى ظهرها معاملة إنسانية   .تلك السفينة ، شريطة معاملة ٔالاشخاص املوجودين ع

ن، فقد ن ادى املقرر الخاص املع بحقوق أما بخصوص حماية حقوق املهاجرين املهرب
ي الحياة ي سياق الحق  ر حماية خاصة لهم،  ي عدم التعرض و  ٕالانسان للمهاجرين بتوف الحق 

ره من ضروب املعاملة القاسية املهينة، ألنه يرى أن الغاية املرجوة و  الإلنسانيةو  للتعذيب أو غ
ر  ر ال ريب املهاجرين ع ريب املهاجرين،و  البحر و  من بروتوكول مكافحة  ي  منع ومكافحة   الجو 

ر و  ريب املهاجرين ع روتوكول مكافحة  ى تحقيق ذلك الهدف، ف ن الدول ع تشجيع التعاون ب
ر  ر من الحماية املمنوحة لضحايا و  البحر و  ال يعود و  باألشخاص، الاتجار الجو يوفر حماية أقل بكث

ى وجه التحديد  ي ذلك ع ريبأن املها العتبار السبب  ن قد قبلوا بعملية ال   . 9جرين املهرب
  

  الفريق العاملي املع بالهجرة:املطلب الثاني 
ى ٕالاشكاالت ال تطرحها مسألة الهجرة بصفة عامة خصوصا ما يتعلق بمدى تمتع  بناء ع

ى  إجراءات خاصة  اتخاذفئات املهاجرين باختالف أشكالهم، لم يقتصر مجلس حقوق ٕالانسان ع
م من و  ملتابعة حقوق املهاجرين اكاترصد ما يقع عل ن العام لألمم املتحدة ان ، بل كان  لألم

ن العام لألمم  ى ٔالام ى جانب الدور الذي يقوم به مجلس حقوق ٕالانسان، إذ تو دور فعال إ
  .املتحدة مهمة إنشاء الفريق العالم املع بالهجرة

  
  الفريق العاملي املع بالهجرة إنشاء :الفرع ٔالاول 

ن العام لألمم املتحدة الفريق العالم املع بالهجرة، ي بداية سنة و  أنشأ ٔالام  2006ذلك 
رك فيما  استجابة إلحدى توصيات اللجنة الدولية للهجرة بشأن إنشاء فريق رفيع املستوى مش

ن املؤسسات، يضم الوكاالت املعنية باألنشطة املرتبطة بال ئ الفريق العالم و  ،10هجرةب قد أن
ن الوكاالت ذي عضوية أصغر هو فريق جنيف  انطالقااملع بالهجرة  رك ب من فريق قائم مش

ي أفريل  ئ    .2003املع بالهجرة الذي أن
ن الوكاالت يجمع رؤساء الوكاالت  رك فيما ب و الفريق العالم املع بالهجرة، هو فريق مش

رويج  ى نطاق أوسع، و  لتطبيق جميع الصكوكمن أجل ال ر الدولية ذات الصلة بالهجرة ع املعاي
ن ى حد السواءو  من أجل ترقية حقوق املهاجرين النظامي ن ع ر املهرب  .غ
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  مهام الفريق العاملي املع بالهجرة :  الفرع الثاني 
ن ا ى الفريق العالم املع بالهجرة وفقا لقيامه بالتنسيق فيما ب لوكاالت الدولية القيام يتو

  :باملهام التالية
ى :عقد اجتماعات  رات منتظمة، ويتناوب ع ى ف يجتمع الفريق العالم املع بالهجرة ع

رئاسته الرؤساء التنفيذيون للمنظمات ٔالاعضاء فيه، إذ يضم الفريق العالم املع بالهجرة 
 ولية ال لها صفة العضوية فيه،عضوا يعينون بصورة منتظمة من أعضاء املنظمات الد) 14(
، )ٔالاونكتاد( ي، منظمة العمل الدولية، املنظمة الدولية للهجرة، مؤتمر ٔالامم املتحدة للتجارةو 

التابعة لألمم املتحدة،  والاجتماعية الاقتصاديةبرنامج ٔالامم املتحدة ٕالانمائي، إدارة الشؤون 
ربية صندوق ٔالامم املتحدة للسكان، مفوضية ٔالامم  الثقافة،و  العلمو  منظمة ٔالامم املتحدة لل

ن منظمة اليونسيف، مكتب / املتحدة لحقوق ٕالانسان، مفوضية ٔالامم املتحدة لشؤون الالجئ
ي، اللجان ٕالاقليمية التابعة لألمم  ٔالامم املتحدة املع بالجريمة واملخدرات، البنك الدو

  .11املتحدة
ملع بالهجرة مشاورات منتظمة من أجل تبادل يجري الفريق العالم ا :إجراء مشاورات 

ن الفهمو  املعلومات رات لتحس ن الوكاالت،و  الخ ذلك من أجل تعزيز ٔالابعاد املتعلقة و  التعاون ب
العدالة الجنائية فيما يخص الهجرة، و  ٔالامن البشري و حقوق العمال املهاجرينو  بحقوق ٕالانسان

ى حماية حقوق املهاجرين ال  رك ع  .12ريب املهاجرين و  باألشخاص الاتجار سيما ضحايا مع ال
  

  13فرق العمل املنشأة من طرف مؤتمر ٔالاطراف:املبحث الثاني 
ر ٔالامم املتحدة ي مجال منع الجريمةو  تنفيذا ملعاي العدالة الجنائية، شددت و  قواعدها 

ي قرارها  ى ضرورة إنشاء ) 68/193(الجمعية العامة لألمم املتحدة  فعالة و  شفافة آليةع
ا،و  الستعراض تنفيذ اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة روتوكوالت امللحقة   ال

ي تطبيق تلك الصكوك تطبيقا دقيقاو  ، ال سيما ما يتعلق 14ذلك بغية مساعدة الدول ٔالاطراف 
ر  ر ال ريب املهاجرين ع ى مؤتمر ٔالاطراف لذلك توو  .البحر والجوو  بتنفيذ بروتوكول مكافحة 

راء الحك ريب املهاجرين، وفريق الخ ن املع مهمة إنشاء الفريق العامل املع بمكافحة  ومي
  . باملساعدة التقنية 
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ريب املهاجرين : املطلب ٔالاول    الفريق العامل املع بمكافحة 
ي  ي دورته  اتفاقيةقرر مؤتمر ٔالاطراف  ر الوطنية  ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع

ي ) 5/3(عمال بالقرار الصادر عنه رقم و  ،2008الخامسة لسنة  إنشاء فريق عامل حكومي دو
ريب املهاجرين، من أجل إسداء املشورة إليه مساعدته و  مؤقت مفتوح العضوية مع بمكافحة 

ى تنفيذ الوالية املنوطة به في ريب املهاجرين عن طريق ع ما يتعلق بتنفيذ بروتوكول مكافحة 
ر  ر الوطنية  التفاقيةالجو املكمل و  البحر و  ال  ، 15ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع

ي مفتوح العضوية فريقا دائما،و  ذلك عندما قرر و  بعدها أصبح الفريق العامل الحكومي الدو
  .أن يواصل أداء املهام املنوطة به ) 6/3( مؤتمر ٔالاطراف بموجب قراره رقم

  
ريب املهاجرين: الفرع ٔالاول    تشكيلة الفريق العامل املع بمكافحة 

رأسه أحد  ن، وي راء دولي ريب املهاجرين من خ يتكون الفريق العامل املع بمكافحة 
ي إطار تنفيذ املهام املخولة إليه من خالل و أعضاء مكتب مؤتمر ٔالاطراف لألمم املتحدة،

ريب املهاجرين، يحضر   الاجتماعات ال يعقدها، لدراسة أي مسألة من املسائل املتعلقة ب
ر  اجتماعاته ريب املهاجرين عن طريق ال ي بروتوكول مكافحة   البحر و  ممثلو الدول ٔالاطراف 

 حكوميةالدولية النظمات املو  مراقب،الدول ال لها صفة  اجتماعاتهالجو، كما يحضر و 
  .قليمية ٕالاو
  

ريب املهاجرين: الفرع الثاني    مهام الفريق العامل املع بمكافحة 
ي إطار تنفيذ برنامج ٔالامم املتحدة  ريب املهاجرين  ى الفريق العامل املع بمكافحة  يتو

ريبو  ملكافحة الجريمة املنظمة روتوكول املتعلق بمكافحة  ر  ال  البحر و  املهاجرين عن طريق ال
ي و    :الجو  ما ي

ريب املهاجرين بعقد  : جتماعاتالا عقد  -  اجتماعاتيقوم الفريق العامل املع بمكافحة 
ن الدورات ال يعقدها مؤتمر ٔالاطراف، رمج فيما ب ن و  ت  اجتماعال عقدها  الاجتماعاتمن ب

رة املمتدة من  ي الف ر  13- 11فيينا،  ي و  ،2013نوفم ا موضوع املمارسات الجيدة  ال ناقش ف
ن و  مجال أساليب التحري الخاصة واملراكز املتعددة الوكاالت ر الحدود ب ر الرسم ع التعاون غ
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ريب املهاجرين بش و  16الدول  قد رفعت و  ،17شكالهأتبادل املعلومات فيما يتعلق بمكافحة 
ا  الاجتماعتوصيات هذا   .18لألمانة العامة ملؤتمر ٔالاطراف للنظر ف

ريب املهاجرين إعداد تقارير خالل  :إعداد تقارير  - ى الفريق العامل املع بمكافحة  يتو
ى ال عقدها سنة  رة املمتدة من  2012الدورات ال يعقدها، فخالل الدورة ٔالاو ماي  30ي الف

ى  ن  الذي شمله بتوصيات بشأن رفع تقريره ملؤتمر ٔالاطراف جوان، 1إ رك فيما ب العمل املش
ريب املهاجرين من اتفاقية ٔالامم املتحدة ) 19(ي نطاق تطبيق املادة  19الدول ملكافحة جريمة 
ر الوطنية   .20ملكافحة الجريمة املنظمة ع

ى ا   نو قد شمل التقرير أيضا، نطاق تجريم ٔالافعال الواقعة ع  استخدامو  ملهاجرين املهرب
ن الدول تطبيقا ألحكام املادة  من اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة ) 20(أساليب التحري فيما ب

ر الوطنية  تنظم حلقات  أن، كما أو ٔالامانة العامة ملؤتمر ٔالاطراف 21الجريمة املنظمة ع
ريب املهاجرين  . 22مناقشة تقنية حول سبل مكافحة 

ريب املهاجرين خالل الدورات  :مناقشات إجراء  - يناقش الفريق العامل املع بمكافحة 
ريب املهاجرين اكاتو ال يعقدها مواضيع تتعلق بمكافحة  م، الان من أمثلة و  الواقعة عل

رة املمتدة من  ي الف  20-18املواضيع ال كانت محل نقاش خالل الدورة الثالثة ال عقدت 
ر  ر البحر  2015نوفم ريب املهاجرين ع ريب و  ي فيينا، موضوع يتعلق ب ر العملية ملنع  التداب

م،و  ٔالاطفال،و املهاجرين ن بذو ر املصحوب قد ناقش أيضا موضوع إصدار و  بخاصة ٔالاطفال غ
رات عند الوصول  الجوانب و  لتدريبية عن الوثائق املزورة،االدورات و  الحمالت ٕالاعالميةو  التأش

ريب املهاجرين، والتحقيقات املالية ي  دف و  املتعلقة بالجريمة املنظمة  ر التصدي ال تس تداب
 . 23عائدات الجريمة 

رات - ر و  مناقشة الخ ريب املهاجرين عن طريق ال  املمارسات املتعلقة بتنفيذ بروتوكول 
ريب املهاجرين  :الجو و  البحر و  مهمة حث الدول ال تسند للفريق العامل املع بمكافحة 

ر  ر ال ريب املهاجرين ع ى بروتوكول مكافحة  روتوكول،و  البحر و  تصادق ع  و  الجو، أن تنضم لل
ى أن  روتوكول باعتبارها جرائم جنائية، ع ا الجنائية ٔالافعال ال حددها ال ي تشريعا تجرم 

ى الدول ي إطار  ذلك و جسامته،و  طبيعة الجرمو  تشرع عقوبات مالئمة تتناسب يتوجب ع
ن من العنف اعتمادٔالاطراف  ر مالئمة من أجل حماية املهاجرين املهرب  التعذيبو  التمي و  تداب

ر ذلك من ضروب املعاملة أوو  م، الاتجار و اكو  املهينةو  الالإنسانيةو  العقوبة القاسية غ  ان
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ي للحقوق املدنية، ال تشكل خرقا ألحكام املادة الثامنة من العهد 24حقوق ٕالانسان  الدو
 .25السياسيةو 
  

ن العامل املع باملساعدة التقنية:املطلب الثاني  راء الحكومي   فريق الخ
رنامج ٔالامم املتحدة ملنع الجريمة املنظمة العدالة الجنائية، وإقرارا من مؤتمر و  تنفيذا ل

ى تقديم املساعدة التقنية مل كتب ٔالامم املتحدة ٔالاطراف بضرورة وجود فريق عامل آخر  يتو
ريب املهاجرين، وفرق عاملة  و  املخدراتو  املع بالجريمة الفريق العامل املع بمكافحة 

ي مجاالت أخرى    .حكومية 
  

ن العامل املع باملساعدة التقنية:الفرع ٔالاول  راء الحكومي   إنشاء فريق الخ
ئ فريق2006أكتوبر  18قرر مؤتمر ٔالاطراف بتاريخ  ن العامل  ، أن ين راء الحكومي الخ

 املع باملساعدة التقنية املفتوح العضوية بصفة مؤقتة، من أجل إسداء املشورة للمؤتمر 
ي نطاق مكافحة الجريمة املنظمة،و  تقديم الدعم التق ملكتب ٔالامم و  الفرق العاملة ٔالاخرى 

  .26املخدراتو  املتحدة املع بالجريمة
ن العامل املع باملساعدة و نظرا للدور الفعال الذي  راء الحكومي قام به فريق الخ

ي  4/3التقنية، قرر مؤتمر ٔالاطراف بموجب مقرره  ى أن يكون هذا 2008أكتوبر  17املؤرخ  ، ع
 .الفريق دائما باعتباره عنصرا من عناصر مؤتمر ٔالاطراف 

 
ن العامل املع باملسا: الفرع الثاني  راء الحكومي   عدة التقنيةمهام فريق الخ

ي  ن العامل املع باملساعدة التقنية  راء الحكومي املهام املوكلة  إطار تنفيذيقوم فريق الخ
اماتما ترتب من و  إليه ملكافحة الجريمة املنظمة، ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة  اتفاقيةعن  ال

ر الوطنية، ر و  املنظمة ع ر ال ريب املهاجرين ع ي و  البحر و  بروتوكول مكافحة    :الجو، بما ي
ن العامل املع باملساعدة التقنية  بعقد :جلسات العقد - راء الحكومي يقوم فريق الخ

امن مع جلسات الهيئة العامة ملؤتمر ٔالاطراف،و  جلسات، لذلك يتوجب عليه و  ال تنعقد بال
ن من بداية مؤتمر ٔالاطراف، لق بأطر تنفيذ ال تتعو  تقديم مشاريع القرارات قبل أسبوع

  .الصكوك الدولية املتعلقة بمكافحة الجريمة املنظمة
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راء الحكومي العامل املع  الاجتماعاتخالل :توصيات ال اعتماد- ال يعقدها فريق الخ
ى تقديم توصياته املعتمدة و  باملساعدة التقنية، ن دورات املؤتمر ٔالاطراف، يتو ال تنعقد فيما ب
إليه من سبل ملكافحة الجريمة املنظمة تنفيذا التفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة ي إطار  ما توصل 

ر الوطنية ا من بروتوكوالت، ال سيما بروتوكول منع و  ،27الجريمة املنظمة ع قمع و  ما ألحق 
ر و  28ٔالاطفالو باألشخاص  ال سيما النساء الاتجار  ر ال ريب املهاجرين ع  بروتوكول مكافحة 

ى و  البحر و    .29ترفع هذه التوصيات ألمانة مؤتمر ٔالاطرافأن الجو، ع
ي و  ى  2012أكتوبر  17قد انبثق عن اجتماعه املعقود  توصيات، تتعلق بتشجيع الدول ع

ر الوطنية راتيجيات ملكافحة الجريمة املنظمة ع جميع ٔالاجهزة الحكومية، من أجل و  صوغ اس
ي للتصدي ملا  ر الوطنيةتعزيز التنسيق الحكومي الداخ  .30تتسم به جماعات الجريمة املنظمة ع

 .31الدول باآلثار السلبية ألنشطة الجماعات ٕالاجراميةو  توعية ٔالاشخاصو 
ن العامل املع  راء الحكومي ي إطار  تنفيذ هذه التوصيات فقد طلب فريق الخ و 

القادم  ماعهاجتباملساعدة التقنية من ٔالامانة العامة ملؤتمر ٔالاطراف، أن تنظم من أجل 
ن الوكاالت ملكافحة الجريمة املنظمة، فيما  ركة ب مناقشات حول إنشاء فرق عمل أخرى مش

ريب املهاجرين   .32باألشخاص الاتجار و يتعلق ب
راء الحكومي العامل املع باملساعدة التقنية من ٔالامانة العامة ملؤتمر    كما طلب فريق الخ

ى ٔالاطراف، تنظيم مناقشات حول إجراء  ي مجال التعرف ع ن التشريعات الوطنية  مقارنة ب
او  ضحايا الجريمة املنظمة م، مع ضرورة إنشاء برامج لتطوير قدرات الجهاز و  الشهود عل حماي
ر و  القضائي لتعزيز التعاون  ر ال ريب املهاجرين ع ن ٔالاجهزة الدولية ملكافحة   الجو و  التنسيق ب

راو  البحر،و  ء الحكومي العامل املع باملساعدة التقنية الدول بمناسقة لذلك طالب فريق الخ
ر الوطنية  التشريعات الداخلية لها مع أحكام اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع

او  روتوكوالت امللحقة    . 33ال
ن العامل املع باملساعدة التقنية أهمية املادة  راء الحكومي من  )32(و قد أكد فريق الخ

ى  اتفاقية ر الوطنية، ال تلزم كل دولة أن تقدم إ ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع
ي تلك  ا،و  معلومات عن برامجها وخططها الاتفاقيةمؤتمر ٔالاطراف  رها و  ممارس عن تداب

ى تنفيذ و التشريعية روتوكوالت امللحقة، و  الاتفاقيةٕالادارية الرامية إ السيما كذلك تنفيذ ال
ر والجو  ر ال ريب املهاجرين ع   .34البحر و  بروتوكول 
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  خاتمة 
اماتإيفاء  رتبة عن مجموعة الصكوك الدولية ملكافحة الجريمة املنظمة  لالل الدولية امل
ر الوطنية روتوكول  اتفاقيةالسيما  -ع ر الوطنية، وال ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع

اوقع تنفيذ  - جواو  بحراو  ريب املهاجرين برا املكمل لها ملكافحة ى الدول  عب أجهزة ٔالامم و  ع
ر  باتخاذاملتحدة، ريب املهاجرين ع رتبة عن  ر إجرائية لدرء أشكال الجرائم امل ما يلزم من تداب

  .الحدود الوطنية للدول 
ن مجلس حقوق ٕالانسان حاليا و  ذلك من لجنة حقوق ٕالانسان آنذاك اقت و قد ؤالام

ريب  العام لألمم املتحدة، أن يتولوا مهمة إنشاء فرق عمل تعمل وفقا إلجراءات خاصة ملكافحة 
ن والية املقرر الخاص املع بحقوق ٕالانسان للمهاجرين ي إطار التنسيق ب  املهاجرين، 

اكاترصد ما يقع من و  اختصاص الفريق العامل املع بالهجرة، من أجل درءو  ي منظمة  ان
ن خاصة و  حقوق املهاجرين عامة   .املهاجرين املهرب

ريب  ى مؤتمر ٔالاطراف مهمة إنشاء الفريق العامل املع بمكافحة  ي نفس السياق تو و 
ريب املهاجرين براو  املهاجرين، ر آلية خاصة ملكافحة  جوا، وفق ما ثبت من و  بحراو  الذي يعت

ن العامل املع تقارير قدمها هذا الفريق، الذي  يعمل با راء الحكومي لتنسيق مع فريق الخ
باملساعدة التقنية، وفق ما يقدمه من  الدعم الالزم لكل فرق العمل املنشأة، من أجل تطوير 

ريب براو  ٕالاقليميةو تدوين القواعد الدولية  بحرا وجوا،و  الداخلية لحماية ٔالاشخاص من ال
 .من كل أشكال الجريمة املنظمة و 
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  : الهوامش
                                                 

ر ألحكام اتفاقية ٔالامم املتوذلك وفقا  - 1 الوطنية، املعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم  حدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع
ر  15املتحدة يوم    .2000نوفم

ريب املهاجرين برا -2 ر و  بحراو  السيما بروتوكول مكافحة  جوا املكمل التفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع
ر 15الوطنية، املعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة يوم    .2000 نوفم

  .5. ، وثائق ٔالامم املتحدة، ص2013ماي  3، الدورة الثالثة، A/HRC/23/46/Add.1تقرير مجلس حقوق ٕالانسان،-3
  .6.، وثائق ٔالامم املتحدة، ص2013ماي  3، الدورة الثالثة، A/HRC/23/46/Add.1تقرير مجلس حقوق ٕالانسان،-4
، A/HRC/7/12تقرير املقرر الخاص املع بحقوق ٕالانسان للمهاجرين املقدم ملجلس حقوق ٕالانسان، الدورة السابعة،  -5

  .5.، ص وثائق ٔالامم املتحدة، 2008 فيفري  25
تقرير املقرر الخاص املع بحقوق ٕالانسان للمهاجرين املقدم ملجلس حقوق ٕالانسان، الدورة السابعة، -6فيفري 

A/HRC/7/12 ،25 2008 ،6.، ص وثائق ٔالامم املتحدة.  
 A/HRC/7/12 ،25تقرير املقرر الخاص املع بحقوق ٕالانسان للمهاجرين املقدم ملجلس حقوق ٕالانسان، الدورة السابعة، -7

  .15. صوثائق ٔالامم املتحدة، ، 2008 فيفري 
ريب املهاجرين برا 8/2كما تنص املادة  -8 ى و  بحراو  من بروتوكول مكافحة  ا " جوا ع يجوز للدولة الطرف ال تكون لد

ي لالشتباهأسباب معقولة  ترفع علم دولة طرف أخرى أو و  بأن إحدى السفن ال تمارس حرية املالحة وفقا للقانون الدو
ريب املهاجرين عن طريق البحر، أن تبلغ دولة العلم ي   بذلك تحمل عالمات تسجيل خاصة بتلك الدولة الطرف تعمل 

ا تأكيد التسجيل،و  ر املناسبة تجاه تلك و  تطلب م ي حال تأكيد التسجيل، إذنا باتخاذ التداب ان تطلب من دولة العلم 
  .  " .السفينة

، A/HRC/7/12تقرير املقرر الخاص املع بحقوق ٕالانسان للمهاجرين املقدم ملجلس حقوق ٕالانسان، الدورة السابعة، ،-9
  .  20. ، صوثائق ٔالامم املتحدة، 2008 فيفري  25
ر الوطنية، الدورة السادسة، ، تقرير مؤتمر ٔالاطراف -10 ي اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع

CTOP/COP/2012/12 ،15-19  4.ص، فيينا، وثائق ٔالامم املتحدة،2012أكتوبر.  
ر الوطنية، ي اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة تقرير مؤتمر ٔالاطراف -11 ، CTOC/COP/2012/2الجريمة املنظمة ع

  .8.وثائق ٔالامم املتحدة، ص، 2012جوان29
ي الاقتصاديتقرير املجلس -12   .5.، وثائق ٔالامم املتحدة، ص2014 فيفري  E/CN/ .15/2014 ،10 لألمم املتحدة، والاجتما
ئ مؤتمر  ٔالاطراف بموجب املادة -13 ن  اتفاقيةمن  32أن ر الوطنية، من أجل تحس ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع

ي  ر الوطنية اتفاقيةقدرة الدول ٔالاطراف   الاتفاقيةاستعراض تنفيذ و  تعزيز و  ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع
ريب املهاجرين عن طريق او  ي ذلك بروتوكول مكافحة  ا، بما  روتوكوالت امللحقة  ر ال البحر والجو املكمل التفاقية ٔالامم و  ل

ر الوطنية    .املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع
  .4.، وثائق ٔالامم املتحدة، ص2014جوان  A/69/94 ،12قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة،-14
ي و الاقتصاديتقرير املجلس  - 15   . 3. ،ص املتحدةوثائق ٔالامم ، 2013 فيفري  E/CN .15/2013/4،5،الاجتما
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ر الوطنية،تقرير -16 ي اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع جوان  CAC/COSP/WG.2/2012 ،27مؤتمر ٔالاطراف 

  .6.، وثائق ٔالامم املتحدة، ص2012
  .3.ص، وثائق ٔالامم املتحدة، 2014فيفري E/CN.15/2014/3  ،10العدالة الجنائية، و  تقرير لجنة منع الجريمة -17
ريب املهاجرين، وال  - 18 كية التوصيات ال قدمها إليه الفريق العامل املع بمكافحة  حيث قام مؤتمر ٔالاطراف ب

ر  ر ال ريب املهاجرين ع ى بروتوكول مكافحة  ا حث الدول ال لم تصادق ع ي و  البحر و  بموج الجو أن تنضم إليه وتجرم 
ا الجنائية ٔالافعال ال روتوكول تشريعا ر الوطنية، مع إعتماد و   حددها ال اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع

اك حقوقهم ٔالاساسية  ر  لحماية املهاجرين من إن ي اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة . تداب تقرير مؤتمر ٔالاطراف 
ر الوطنية،  ر  CTOP/COP/2012/5 ،5املنظمة ع   .15. صوثائق ٔالامم املتحدة،  ،2012نوفم

راليا، حيث أنشأت الشرطة الفيدرالية و  -19 ن عدة وكاالت، أس رك ب ي العمل املش من أمثلة الدول ال طبقت نهجا 
رالية باملشاركة مع وزارة الهجرة ن و  ٔالاس ريب املهاجرين، الذي يتألف من محقق ن و  املواطنة فريقا ملكافحة  محلل

ريب املهاجرينو  املالية،و  تخباريةللمعلومات ٕالاس ن عدة وكاالت ملكافحة  رك ب م الفريق بنهج مش تقرير الفريق العامل . يل
ريب املهاجرين املقدم ملؤتمر ٔالاطراف،  ر  CTOP/COP/WG.7/2013 ،5املع بمكافحة  ، وثائق ٔالامم املتحدة، 2013سبتم

  .6. ص
ي إبرام اتفاقات " املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة من اتفاقية ٔالامم  19تنص املادة  -20 ى الدول ٔالاطراف أن تنظر  ن ع يتع

ركة فيما يتعلق باملسائل  ئ هيئات تحقيق مش أو ترتيبات ثنائية أو متعددة ٔالاطراف تج للسلطات املختصة املعنية أن تن
ي دولة أو  ي موضع تحقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية  رال    ...".أك

ر الوطنية  20تنص املادة  21 ى كل دولة طرف، إذا كانت " من اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع ن ع يتع
ا ي تسمح بذلك، أن تقوم ضمن حدود إمكانيا ا و  املبادئ ٔالاساسية لنظامها الداخ ي قانو ا  وفقا للشروط املنصوص عل

ي، باتخاذ ما قد يلز  ر إلتاحة الداخ كذلك ما تراه مناسبا من و  املناسب ألسلوب التسليم املراقب، الاستخدامم من تداب
رة، من جانب  رها من أشكال املراقبة،  والعمليات املست رونية أو غ استخدام أساليب تحر خاصة أخرى، مثل املراقبة ٕالالك

ا املختصة داخل إقليمها لغرض مكافحة الجريمة املنظمة مك   .".افحة فعالةسلطا
ر الوطنية،  -22 ي اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع  CTOP/COP/WG.7/2013/3 ،5تقرير مؤتمر ٔالاطراف 

  . 3. ، وثائق ٔالامم املتحدة، ص2013فيفري 
ي اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة، فيينا،  -23 أكتوبر  CTOP/COP/2016/3،17-21تقرير مؤتمر  ٔالاطراف 

  .2.  ، وثائق ٔالامم املتحدة، ص2016
ر الوطنية،  -24 ي اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع الدورة السادسة، تقرير مؤتمر ٔالاطراف 

CTOP/COP/2012/15 ،15-19  16.صوثائق ٔالامم املتحدة، ، 2012أكتوبر.  
ي للحقوق املدنيةتنص املادة الثامنة من العه-25 رقاق أحد،" السياسية و  د الدو بالرقيق  والاتجار  يحظر الرق و  ال يجوز اس

  " .بجميع صوره
ر الوطنية،  -26 ي اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع أكتوبر   CTOP/COP/2006 ،18تقرير مؤتمر ٔالاطراف 

  .2. ، وثائق ٔالامم املتحدة، ص2006
ر الوطنية، الدورة السادسة، -27 ي اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع تقرير مؤتمر ٔالاطراف 

CTOP/COP/2012/15 ، ،18.صوثائق ٔالامم املتحدة.  
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  15/11/2000.28املعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ  -

ر الوطنية، الدورة السادسة، -29 ي اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع تقرير مؤتمر ٔالاطراف 
CTOP/COP/2012/15 ، ،19. صوثائق ٔالامم املتحدة.  

ي الاقتصاديتقرير املجلس -30   .7.، وثائق ٔالامم املتحدة، ص2015مارس  E/CN/15/2015/12 ،9لألمم املتحدة، والاجتما
ر الوطنية، الدورة  -31 ي اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع تقرير مؤتمر ٔالاطراف 

  .20.صوثائق ٔالامم املتحدة، ، CTOP/COP/2012/15السادسة،
ن العامل املع باملساعدة التقنية، تقرير عن ا-32 راء الحكومي أكتوبر  CTOP/COP/WG.2/2012/4 ،17 -18جتماع فريق الخ

  .2.وثائق ٔالامم املتحدة، ص ،2012
ر الوطنية، الدورة -33 ي اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ع تقرير مؤتمر ٔالاطراف 

  .21. صوثائق ٔالامم املتحدة،، CTOP/COP/2012/15السادسة،
ن العامل املع باملساعدة التقنية،تقرير عن ا-34 راء الحكومي ، 2016أكتوبر  CTOP/COP/L/.7 ،21،17جتماع فريق الخ

  .11.فيينا، وثائق ٔالامم املتحدة، ص


	0 page de garde en arbe هجرة
	AIT KASSI R R
	BERAZA RR
	BOUKHELLOU RR
	BOUSSRI RR
	BOUTALBI RR
	BOUYAHYAOUI RR
	BOUZID DHA RR0000
	CHABOU RR
	CHAKRI SAMIA RR 0
	CHENTOUFI RR
	DEMOUCHE RR
	DJENDLI RR
	FAKIRI RR
	HACHELLAF RR
	MAIFI RR
	OUDAI RR
	SAICHE RR
	TEBAA RR
	YAKROU RR 0

