
ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جملة االجتهاد القضائي  الثامنالعدد ـــــــــــ

 جامعة حممد خيضر بسلرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   خمرب أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهلجرة غري الشرعية بني اإلباحة والتجريم 

 
 حسينة شرون ةالدكتور

 بللية احلقوق والعلوم السياسية أ ةحماضر ةأستاذ
 حممد خيضر بسلرةجامعة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلجرة غري الشرعية بني اإلباحة والتجريم 

- 20 - 

 

 مقدمة:
تعترب اهلذط٠ ظاٖط٠ َٛغط٠ يف ايكسّ، سٝح عطفت اجملتُعات ايبؿط١ٜ ٖذطات 

ايطظم ٚا٭َٔ، ٫ٚ ٜعاٍ ايعامل إىل ايّٝٛ ٜعطف نجري٠ ٚنبري٠، تٗسف أغًبٗا إىل ايبشح عٔ 

ٖصٙ ايعاٖط٠، يهٔ َع َعطٝات ٚتفاصٌٝ دسٜس٠، إش أصبح اسبل يف ايتٓكٌ َكٝس باسبسٚز 

ايػٝاغ١ٝ يًسٍٚ، ٖات٘ ا٭خري٠ اييت تطع َا تؿا٤ َٔ ؾطٚط ٫غتكباٍ ايٛافسٜٔ إيٝٗا أٚ 

خط٣، ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ تكػِ خاضط١ املتٓكًني ع٢ً أضاضٝٗا أٚ املػازضٜٔ َٓٗا بادباٙ زٍٚ أ

ايعامل بايٓعط ملٛضٛع اهلذط٠ إىل ث٬ث١ َٓاطل ٖٞ: زٍٚ اإلْط٬م )املٓؿأ( ٚزٍٚ ايعبٛض، زٍٚ 

 ايٛصٍٛ )املكصس(.

ٚمل ٜهٔ َٛضٛع اهلذط٠ ٜجاض يف ايػابل ع٢ً ايػاس١ ايسٚي١ٝ إ٫ َٔ أدٌ اسبسٜح 

اٜا ايتُٝٝع ٚاضطٗاز ا٭داْب، شيو بؿهٌ خاص عٔ سكٛم ايعُاٍ املٗادطٜٔ ٚأغطِٖ، أٚ قط

إٔ زٍٚ ا٫غتكباٍ ناْت ٚإىل ٚقت قطٜب تطع ايهجري َٔ احملفعات ٫غتكطاب ايٝس ايعا١ًَ، 

بٌ ا٭نجط َٔ شيو أْٗا ناْت دبرب ا٭ؾداص ع٢ً ا٫ْتكاٍ إىل أضاضٝٗا َٔ أدٌ اعُاضٖا، 

كٝا ايػٛزا٤، ٚإعُاض ٚا٭َج١ً ع٢ً شيو نجري٠ ْصنط َٓٗا إعُاض ايعامل ازبسٜس َٔ إفطٜ

 أٚضٚبا، خاص١ بعس اسبطبني ايعاملٝتني، َٔ طبتًف َػتعُطاتٗا ازبٓٛب١ٝ.

يهٔ بعس اغتكطاض ا٭ٚضاع يف زٍٚ ايؿُاٍ )زٍٚ ا٫غتكباٍ(، بسأت ٖات٘ ا٭خري٠ يف 

تطٜٛع قٛاْٝٓٗا املتعًك١ باهلذط٠ ٚفكا ٫ستٝاداتٗا، ٚايعطٚف ايػا٥س٠ فٝٗا، ٚاغتكطت أغًب١ٝ 

ني ايّٝٛ ع٢ً ايتٓصٝص ع٢ً ايطابع ا٫ْتكا٥ٞ يًٗذط٠، سٝح أصبشت زٍٚ املكصس ايكٛاْ

تػتكطب فكط املٗاضات ايبؿط١ٜ ايعاي١ٝ َٔ زٍٚ ازبٓٛب )زٍٚ اإلْط٬م( ٚذبطّ بك١ٝ ايف٦ات 

َٔ ايٛصٍٛ إيٝٗا، ٖٚٛ َا أز٣ إىل ٚقٛع أظ١َ سكٝك١ٝ يًسٍٚ ايطعٝف١، سٝح تفكس بؿهٌ 

تُٝع٠ أٚ َا ٜعطف بٗذط٠ ا٭زَػ١، نُا إٔ َٛاطٓٝٗا ٚبعس إٔ أغًل َػتُط قسضاتٗا ايبؿط١ٜ امل

يف ٚدِٗٗ باب اهلذط٠ ايكا١ْْٝٛ، اْتكًٛا إىل ايعسٜس َٔ ا٭غايٝب ٚايططم غري املؿطٚع١ َٔ 

ٖٚٛ َا ٜطًل عًٝ٘ ايّٝٛ اصط٬سا تػ١ُٝ –سػب تصٛضِٖ –أدٌ ايٛصٍٛ إىل أضض ا٭س٬ّ 

 اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ.

ٛع اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ ٜؿهٌ ٖادػا، خاص١ بايٓػب١ يسٍٚ ٚقس أصبح َٛض

ا٫غتكباٍ، َٚا ظاز َٔ خطٛض٠ ايٛضع ٖٛ تٓاَٞ ازبطمي١ املٓع١ُ، إش ربصصت ايهجري َٔ 

ايؿبهات اإلدطا١َٝ ايعامل١ٝ يف ْكٌ املٗادطٜٔ بططم غري ؾطع١ٝ، ٚغري آ١َٓ يكا٤ اسبصٍٛ ع٢ً 

إ باغتػ٬ٍ ٖ٪٤٫ املٗادطٜٔ اغتػ٫٬ بؿعا َٔ َبايؼ باٖط١، ٜٚٓتٗٞ ا٭َط يف أغًب ا٭سٝ

 خ٬ٍ َا ٜعطف باملتادط٠ با٭ؾداص ٚنصا املتادط٠ با٭عطا٤ ايبؿط١ٜ.
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ٚاظزاز َٛضٛع اهلذط٠ ايػط١ٜ تعكٝسا بعس ثبٛت عذع ايعسٜس َٔ زٍٚ ايؿُاٍ ع٢ً 

تطزت ا٭ٚضاع  اغتكباٍ ايعسز اهلا٥ٌ َٔ املٗادطٜٔ، خاص١ بعس ا٭ظ١َ ا٫قتصاز١ٜ ايعامل١ٝ، أٜٔ

املعٝؿ١ٝ، ست٢ بايٓػب١ ملٛاطين ٖات٘ ايسٍٚ، نٌ ٖصٙ ا٭غباب ٚغريٖا زفعت باجملتُع ايسٚيٞ 

إىل غٔ اتفاقٝات َٔ أدٌ ٚضع سس يًٗذط٠ غري ايؿطع١ٝ، ٚا٭ِٖ َٔ شيو نً٘ إٔ َٛضٛع 

ا اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ أصبح ٜٓاقـ يف َٝعإ ايكإْٛ ازبٓا٥ٞ، سٝح تطاضبت اٯضا٤ سٍٛ ٖص

 املٛضٛع، ٚططح تػا٩ٍ ض٥ٝػٞ ٖٛ ضبٛض زضاغتٓا: ٌٖ اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ دطمي١ أّ فعٌ َباح؟

 ٖٚصا َا ساٚيٓا اإلداب١ عًٝ٘ يف ٖات٘ ايسضاغ١ َٔ خ٬ٍ اشبط١ ايتاي١ٝ:

 أ٫ٚ / تعطٜف اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ.

 ثاْٝا / اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ يف َٝعإ ايكإْٛ ازبٓا٥ٞ.

 ع ازبعا٥طٟ َٔ اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ.ثايجا/ َٛقف املؿط

 أوال / تعريف اهلجرة غري الشرعية
تعطف اهلذط٠ عَُٛا، فُٝا أٚضزت٘ املٓع١ُ ايعامل١ٝ يًٗذط٠، بأْٗا: "تٓكٌ ؾدص أٚ 

صبُٛع١ أؾداص، غٛا٤ بني ايبًسإ، أٚ زاخٌ ْفؼ ايبًس بني َهاْني فٛم تطاب٘، ٜٚؿٌُ 

اص بتػٝري ضبٌ اإلقا١َ املعتاز، أٟ نإ غببٗا َفّٗٛ اهلذط٠ مجٝع أْٛاع تٓك٬ت ا٭ؾد

ٚتطنٝبتٗا َٚستٗا"، ٖٚهصا فإٕ َصطًح اهلذط٠ ٜؿٌُ نٌ ا٭ؾداص املتٓكًني َٔ بًس إىل 

بًس آخط أٚ َٔ َٓطك١ إىل َٓطك١ أخط٣ زاخٌ ْفؼ ايبًس، بػ١ٝ ذبػني ظطٚفِٗ املاز١ٜ 

 .(1)، ٚا٫دتُاع١ٝ ٚآفام َػتكبًِٗ أٚ ذبػني ظطٚف َػتكبٌ أغطِٖ

ْصنط َٓٗا ايتصٓٝف ع٢ً أغاؽ َهإ اهلذط٠،  (2)ٚيًٗذط٠ تصٓٝفات َتعسز٠

فتٓكػِ اهلذط٠ إىل ٖذط٠ زاخ١ًٝ ٚخاضد١ٝ، ٚبايٓعط إىل ضغب١ ايؿدص يف اهلذط٠ تكػِ 

اهلذط٠ إىل ٖذط٠ قػط١ٜ ٖٚذط٠ طٛع١ٝ. أَا إشا ْعطْا إىل ف٦ات املٗادطٜٔ فٓذس ايعُاٍ 

ات ٖؿ١ َٔ أَجاٍ اي٬د٦ني، ٚايكصط غري املصشٛبني، ٚايكصط املٗادطٜٔ، ٚاملٗادطٜٔ يف ٚضعٝ

املٓفصًني ٚغريِٖ. أَا إشا ْعطْا إىل َس٣ غ١َ٬ إدطا٤ات ايتٓكٌ َٔ بًس إىل آخط، فتكػِ 

اهلذط٠ إىل ٖذط٠ ؾطع١ٝ ٖٚذط٠ غري ؾطع١ٝ، ٖٚصا ايتكػِٝ أٚ ايتصٓٝف ا٭خري ٖٛ ايصٟ 

 ٜعٓٝٓا يف ٖات٘ ايسضاغ١.

ٖٞ شيو ايتٓكٌ ايصٟ ٜتِ ع٢ً إثطٙ اشبطٚز َٔ زٚي١ ٚايسخٍٛ إىل ٚاهلذط٠ ايؿطع١ٝ 

إقًِٝ زٚي١ أخط٣ بؿهٌ قاْْٛٞ، أٟ َٔ املعابط املدصص١ يصيو ايعبٛض َع امتاّ املكتطٝات 

، أٟ إٔ اهلذط٠ (3)اإلزاض١ٜ ا٭خط٣، َجٌ اسبصٍٛ ع٢ً ايتأؾري٠، أٚ اشبتِ ع٢ً دٛاظ ايػفط

ملٗادط با٭طط ايكا١ْْٝٛ يبًس املٓؿأ ٚايعبٛض ٚا٫غتكباٍ، ايؿطع١ٝ ٖٞ تًو اييت ٜتكٝس فٝٗا ا
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ٖٚهصا فإٕ املٗادط اسباصٌ ع٢ً ٚثا٥ل ايػفط ايططٚض١ٜ أٚ ع٢ً أٟ ؾهٌ َٔ ضخص ايسخٍٛ 

 .(4)ٚاإلقا١َ يف بًس أدٓيب ٖٛ َٗادط ؾطعٞ

ْٚؿري إىل إٔ ضبا٫ٚت تعطٜف اهلذط٠ تطدع إىل املًتك٢ ايسٚيٞ سٍٛ اهلذط٠ ايسٚي١ٝ 

، غري إٔ تطاضب اٯضا٤ بني املؿرتنني يف ٖصا املًتك٢ أز٣ يف ا٭خري ?9@8اْعكس يف َاٟ ايصٟ 

إىل ا٭خص باملكرتح اإلٜطايٞ، ايصٟ سعٞ بكبٍٛ ْػيب، ٚقس دا٤ يف ٖصا ايتعطٜف إٔ املٗادط 

ٖٛ: "نٌ َٛاطٔ ٜػرتب بٗسف ايبشح عٔ عٌُ أٚ ا٫يتشام بايعٚز أٚ ايعٚد١ أٚ باقٞ ا٭قاضب 

ادطٚا يٓفؼ ايػطض ايصٟ شٖب إيٝ٘ ا٭ٍٚ". إشا فاهلذط٠ تعترب سكا َٔ سكٛم ا٭فطاز ايصٜٔ ٖ

َفازٖا إَها١ْٝ َػازض٠ ايبًس ا٭صًٞ ٚنصا ايعٛز٠ إيٝ٘. ٚبٓا٤ ع٢ً َا غبل فإٕ اهلذط٠ تعترب 

سكا َت٢ متت ع١ًُٝ اشبطٚز ٚايسخٍٛ َٔ ٚإىل ايسٚي١ بؿهٌ قاْْٛٞ، َٔ خ٬ٍ املعابط 

بعس امتاّ اإلدطا٤ات اإلزاض١ٜ املتطًب١ يصيو، فٗصٙ اهلذط٠ تػ٢ُ باهلذط٠ املدصص١ يصيو، ٚ

ايؿطع١ٝ، ٚاييت تهٕٛ عاز٠ يف إطاض َٔ ايتٓعِٝ ٚايتدطٝط املربَر ٚاملعًّٛ َٔ ططف زٍٚ 

ايكبٍٛ، نُا أْٗا َطتبط١ بتٓفٝص طبططات ايت١ُٝٓ ايساخ١ًٝ، ٚتػ٢ُ باهلذط٠ ايؿطع١ٝ 

 يكا١ْْٝٛ يًع٫.١ًُٝضتباطٗا بػ١َ٬ اإلدطا٤ات ا

ٚاملػتفاز َٔ ٖصٙ ايتعاضٜف أّ اهلذط٠ ٚإٕ ناْت تعترب سكا، فٝذب إٔ مياضؽ ٖصا 

اسبل زاخٌ ا٭طط ايكا١ْْٝٛ اييت ذبسزٖا نٌ زٚي١ يسخٍٛ ا٭داْب إىل أضاضٝٗا، ٚيف ساي١ 

 .(5)دباٚظ ٖصٙ اسبسٚز تتشٍٛ اهلذط٠ َٔ سل إىل عٌُ غري َؿطٚع

، فٗٞ َصطًح سسٜح ايٓؿأ٠ باملكاض١ْ َع َصطًح (6)أَا اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ

ٚقس دا٤ يف أسس تكاضٜط املٓع١ُ ايسٚي١ٝ يًعٌُ إٔ اهلذط٠ ايػط١ٜ أٚ غري ايؿطع١ٝ ، ٖٞ اهلذط٠، 

تًو اييت ٜهٕٛ مبٛدبٗا املٗادطٕٚ طبايفني يًؿطٚط اييت ذبسزٖا ا٫تفاقٝات ايسٚي١ٝ 

٢ً أْٗا: "تعبري يًس٫ي١ ع٢ً زخٍٛ أضاضٞ ٚتعطف اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ عٚايكٛاْني ايٛط١ٝٓ. 

ايسٚي١ يف ْكاط ايتُاؽ بني ايسٍٚ، ٜٚعٗط شيو ع٢ً عبٛ فطزٟ أٚ مجاعٞ غري َٓعِ أسٝاْا، 

، أٟ إٔ اهلذط٠ غري (7)أٚ ع٢ً عبٛ َٓعِ َٔ خ٬ٍ ؾبهات عاي١ٝ ايتٓعِٝ أسٝاْا أخط٣"

 .(8)أٚ ايعبٛض أٚ املكصس ايؿطع١ٝ ٖٞ شيو ايتٓكٌ املدايف يإلطاض ايكاْْٛٞ يبًس املٓؿأ

 ثانيا / اهلجرة غري الشرعية يف ميزان القانون اجلنائي
، إىل أْ٘ َٔ ا٭فطٌ ;@@8أؾاض امل٪متط ايسٚيٞ يًػهإ ٚايت١ُٝٓ املٓعكس غ١ٓ 

اغتعُاٍ َصطًح "ا٭ؾداص بسٕٚ ٚثا٥ل" عٛضا عٔ اغتعُاٍ َصطًح "املٗادط غري 

و إٔ ٖاتني ايعباضتني ذب٬ُٕ يف طٝاتُٗا طابع ايؿطعٞ" أٚ "املٗادط غري ايكاْْٛٞ"، شي

بباْهٛى، ٜط٣ إٔ  @@@8ايتذطِٜ، يف سني ظبس إٔ املًتك٢ ايسٚيٞ يًٗذط٠ غ١ٓ املٓعكس غ١ٓ 

تٛظٝف عباض٠ "اهلذط٠ غري ايكا١ْْٝٛ"، غًِٝ َٔ ايٓاس١ٝ اإلصط٬س١ٝ، شيو إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ 
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َٔ خ٬ٍ ٖصا  . (9)ٜب املٗادطٜٔاهلذط٠ ٜٓعِ بٛاغط١ ؾبهات إدطا١َٝ َتدصص١ يف تٗط

ايرتزز ع٢ً املػت٣ٛ اإلصط٬سٞ ًُْؼ إٔ ٖٓاى خ٬فا سٍٛ طبٝع١ املٗادط غري ايؿطعٞ، ٌٖ 

أْ٘ صبطّ ٜػتًعّ َعاقبت٘ دٓا٥ٝا؟ أّ أْ٘ صبطز ضش١ٝ يتطًٌٝ ايؿبهات اإلدطا١َٝ ٚيًعطٚف 

 احملٝط١ ب٘؟ ٚبايتايٞ جيب إغعاف٘ ٚمحاٜت٘.

٫ت، ٚدسْا إٔ ٖٓاى ث٬خ ْعطٜات أثطت ع٢ً صٓاع١ يإلداب١ ع٢ً ٖصا ايتػا٩

، ايػٝاغات املتعًك١ باهلذط٠، سٝح ٜٓعط يف ايٓعط١ٜ ا٭ٚىل إىل املٗادطٜٔ ع٢ً أِْٗ ضشاٜا

جيب محاٜتٗا، ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٚضعت غٝاغات َب١ٝٓ ع٢ً أغؼ سكٛم  ٚف٦ات ضعٝف١

 يًدطط.اإلْػإ ٚقٛاْني ايًذ٤ٛ يطُإ محا١ٜ املٗادطٜٔ املعطضني 

أَا ايٓعط١ٜ ايجا١ْٝ، فرت٣ يف املٗادط شيو ايعاٌَ ايس٩ٚب إش أْ٘ َفٝس يسٚي١ املكصس 

َٔ خ٬ٍ ايعٌُ ايصٟ ٜ٪زٜ٘ فٝٗا، نُا أْ٘ َفٝس أٜطا يسٚي١ املٓؿأ )ا٫ْط٬م( َٔ خ٬ٍ 

 اسبٛا٫ت املاي١ٝ املطغ١ً إيٝٗا، ٚنصا ا٫غتجُاضات اييت ميهٔ إٔ ٜكّٛ بٗا عٔ ططٜل أًٖ٘ ٚبعس

عٛزت٘، ٚامل٬سغ إٔ أغًب ايػٝاغات املطايب١ بايعفٛ عٔ املٗادطٜٔ املدايفني يًكٛاْني املتعًك١ 

 باهلذط٠ ٚتٓعُٝٗا، َػتُس٠ بؿهٌ نبري َٔ ٖصٙ ايٓعط١ٜ.

أَا ايٓعط١ٜ ايجايج١، ٚاييت ٜعتكس بأْٗا ايٓعط١ٜ املػٝطط٠، فٗٞ ْعط١ٜ َب١ٝٓ يف 

املٗادطٜٔ ع٢ً أِْٗ تٗسٜس ٭َٔ ايسٚي١ أٚ ست٢ أصًٗا ع٢ً اهلادؼ ا٭َين، سٝح تٓعط إىل 

أِْٗ صبطَني، ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ أز٣ إىل خًل ضز فعٌ يفطض ٚتطبٝل ايكٛاْني، َعتُسٜٔ ع٢ً 

ايكإْٛ ازبٓا٥ٞ ايصاضّ يف دعا٤ات٘، ضباٚي١ يًتعاٌَ َع اهلذط٠ غري املٓتع١ُ َٔ خ٬ٍ ظٜاز٠ 

ٜػاعسٕٚ ع٢ً تٗطٜب املٗادطٜٔ بؿهٌ  ايػٝطط٠ ع٢ً اسبسٚز، ٚنصا دبطِٜ ا٭ؾداص ايصٜٔ

 .(11)طبايف يًكإْٛ

ٚامل٬سغ ع٢ً ٖصٙ ايٓعط١ٜ ا٭خري٠ املب١ٝٓ ع٢ً دبطِٜ اهلذط٠ طبايف١ يًكٛاْني، 

متٝع بني ْٛعني َٔ اجملطَني، فٗٓاى املٗادط طبايف١ يًكإْٛ، ٖٚٓاى أٜطا َٗطب املٗادطٜٔ، 

ت َٔ سٝح دبطمي٘ إٕ ع٢ً صعٝس ٚإٕ نإ َٛضٛع تٗطٜب املٗادطٜٔ ٫ ٜجري إؾها٫

ا٫تفاقٝات ايسٚي١ٝ أٚ ايكٛاْني ايساخ١ًٝ، فإٕ َٛضٛع دبطِٜ اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ يف سس شات٘ 

٫ ٜعاٍ ضبٌ دسٍ نبري، ٚغٛف عباٍٚ فُٝا ًٜٞ عطض َربضات اإلباس١ ٚايتذطِٜ، ٚايطز ع٢ً 

 ٖات٘ املربضات املعطٚض١.

 :َربضات إباس١ اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ – 1

ْٓطًل يف عطض َربضات إباس١ اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ َٔ َربض تاضخيٞ، ٜطتهع ع٢ً إٔ 

ايسٍٚ ايػ١ٝٓ )زٍٚ املكصس( ملا ناْت يف ٚقت غابل حباد١ إىل ايٝس ايعا١ًَ، ناْت تؿذع، بٌ 

ٚدبرب ا٭فطاز يف بعض ا٭سٝإ، ع٢ً اهلذط٠ إيٝٗا، غري أْٗا ظَٓص َطًع ايػتٝٓات بسأت يف 
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١ اهلذط٠ ا٫ْتكا١ٝ٥، حبهِ عسّ استٝادٗا يًٝس ايعا١ًَ ايبػٝط١، ٜطاف إىل اْتٗاز غٝاغ

شيو أْ٘ يف ايٛقت ايصٟ نإ ٜٓتعط اْفتاح ايعامل ٚظٚاٍ اسبسٚز ايػٝاغ١ٝ بعس ظٚاٍ اسبسٚز 

ا٫قتصاز١ٜ يف ظٌ ايعٛمل١، ظبس أْ٘ سسخ ايعهؼ فكس أغًكت اسبسٚز، ٚظازت ايؿطٚط املتعًك١ 

ايػطبٞ، ٖٚصا بفعٌ اهلادؼ ا٭َين َٔ د١ٗ، ٚنصا ا٭ظ١َ ايعامل١ٝ  باهلذط٠ إىل ايعامل

ا٫قتصاز١ٜ َٔ د١ٗ أخط٣، ٖٚٛ َا زفع زٍٚ املكصس إىل غًل باب اهلذط٠، ٚتصعٝس ازبعا٤ات 

يكٛاْني اهلذط٠ ع٢ً ايصعٝس ايساخًٞ بسا١ٜ، ثِ َٔ خ٬ٍ ا٫تفاقٝات ايسٚي١ٝ،  ع٢ً املدايفني

مي١ املٓع١ُ عرب ايٛط١ٝٓ ٚايربٚته٫ٛت امله١ًُ هلا. نُا إٔ ٚخصٛصا اتفاق١ٝ َهافش١ ازبط

ٖصٙ ايسٍٚ ايػطب١ٝ َاضغت ايطػط ع٢ً تازٍٚ ايطعٝف١ )زٍٚ ا٫ْط٬م( َٔ أدٌ املصازق١ 

 ع٢ً ٖات٘ ا٫تفاقٝات ٚا٫يتعاّ بٗا.

َٔ خ٬ٍ َا غبل ظبس إٔ غًل باب اهلذط٠ ايؿطع١ٝ، ٖٛ ايصٟ أز٣ إىل ظٗٛض اهلذط٠ 

نشٌ بسٌٜ، ٚبايتايٞ ع٢ً ايسٍٚ ايػ١ٝٓ اييت ْٗبت ايجطٚات خ٬ٍ اغتعُاضٖا  غري ايؿطع١ٝ

يسٍٚ ايعامل ايجايح، ٚاييت اغتٓعفت ايك٣ٛ ايعا١ًَ يف ٚقت استٝادٗا يإلعُاض، جيب عًٝٗا اٯٕ 

ذبٌُ دع٤ َٔ تبعات أعُاهلا، ٚايعٌُ ع٢ً خًل َٓاصب ؾػٌ يًُٗادطٜٔ َٔ زٍٚ املػتعُطات 

ٚي١ املكصس أٚ ايعبٛض أٚ ا٫ْط٬م، إش ند٬ص١ جيب إٔ ٫ ٜٓعط يًٗذط٠ ايكسمي١، غٛا٤ يف ز

ع٢ً أْٗا فعٌ ٚإمنا ضز فعٌ، فإٕ قٛاعس ايعسٍ تكتطٞ أْ٘ ٫ ميهٔ َعاقب١ املعتسٟ ايؿطع١ٝ 

 زفاعا ٚتطى املعتسٟ أصاي١.

أَا خبصٛص املربض ايجاْٞ، فٓؿري إىل إٔ أغباب اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ تكػِ أغاغا 

باب دصب َتعًك١ بايسٍٚ ايػ١ٝٓ، ٚأغباب زفع َتعًك١ بايسٍٚ ايفكري٠، ٚظبس إٔ ٖصٙ إىل أغ

ا٭غباب صبتُع١ تسفع بايؿدص ايبطاٍ أٚ ايفكري أٚ املٓبٗط بايػطب إىل اجملاظف١ حبٝات٘ َٔ 

أٟ إٔ ايعطٚف احملٝط١ ب٘ ٖٞ اييت أغُٗت يف ٜأغ٘ ٚزب٥ٛ٘ أدٌ ايٛصٍٛ إىل ايطف١ ا٭خط٣، 

َٔ اهلذط٠، فاجملتُع ي٘ دع٤ َٔ املػ٪ٚي١ٝ، ٚبايتايٞ جيب َطاعا٠ ظطٚف  إىل ٖصا ايٓٛع

املٗادط، ٚايٓعط إيٝ٘ ع٢ً أغاؽ أْ٘ ضش١ٝ، ٖٚصا َا ٜتفل َع َا تسعٛ إيٝ٘ َسضغ١ ايسفاع 

ا٫دتُاعٞ، َٔ إٔ ايؿدص ا٭غري بعطٚف٘ جيب إٔ تػع٢ ايسٚي١ إىل إص٬س٘، ٚإغعاف٘ 

١، َت٢ ثبت أْ٘ يف ساي١ َٔ ايطعف بػبب َا حيٝط ب٘ يف بايعطٚف املدفف١ ٚا٭عصاض املعفٝ

 اجملتُع َٔ أسٛاٍ صعب١.

أَا املربض ايجايح، فٗٛ َربض قاْْٛٞ حبت، إش ْٛضز فٝ٘ بإٔ دٌ ايسغاتري يف ايعامل، 

ٚايعسٜس َٔ ا٫تفاقٝات ايسٚي١ٝ، تٓص صطاس١ ع٢ً اسبل يف ايتٓكٌ، ٚتًعّ ايسٚي١ حبُاٜت٘ 

ػت٣ٛ ايساخًٞ أٚ اشباضدٞ. ٜطاف إىل شيو إٔ ا٭َِ املتشس٠، ٚيف ٚنفايت٘، غٛا٤ ع٢ً امل

إطاض زعِ ازبٗٛز ايسٚي١ٝ املبصٚي١ ملهافش١ ازبطمي١ املٓع١ُ عَُٛا، ٚاهلذط٠ ايػط١ٜ ع٢ً ٚد٘ 
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، (11)اشبصٛص، أسبكت بطٚتٛن٫ٛ َه٬ُ ٫تفاق١ٝ َهافش١ ازبطمي١ املٓع١ُ عرب ايٛط١ٝٓ

، سٝح دا٤ يف زٜباد١ ٖصا ايربٚتٛنٍٛ: "إٔ ايسٍٚ (12)خصصت٘ ملهافش١ تٗطٜب املٗادطٜٔ

ٚاقتٓاعا َٓٗا بططٚض٠ َعا١ًَ املٗادطٜٔ َعا١ًَ إْػا١ْٝ ا٭ططاف يف ٖصا ايربٚتٛنٍٛ... 

ٚمحا١ٜ سكٛقِٗ اإلْػا١ْٝ محا١ٜ نا١ًَ... ٚإش ٜكًكٗا أٜطا إٔ تٗطٜب املٗادطٜٔ ميهٔ إٔ 

َٔ شات ايربٚتٛنٍٛ  >5، نُا ْصت املاز٠ ٜعطض يًدطط سٝا٠ ٚأَٔ املٗادطٜٔ املعٓٝني..."

صطاس١ ع٢ً أْ٘: "٫ ٜصبح املٗادطٜٔ عطض١ ي٬ًُسك١ ازبٓا١ٝ٥ مبكتط٢ ٖصا ايربٚتٛنٍٛ، 

ع٢ً  =5َٔ ٖصا ايربٚتٛنٍٛ"، ٚقس ْصت املاز٠  =5ْعطا يهِْٛٗ ٖسفا يًػًٛى املبني يف املاز٠ 

 .(13)١ يف سس شاتٗاإٔ ايفعٌ اجملطّ ٖٛ تٗطٜب املٗادطٜٔ ٚيٝؼ اهلذط٠ ايػطٜ

ْٚؿري يف ٖصا املكاّ إٔ ايسٍٚ يف تطتٝبٗا ي٬تفاقٝات ايسٚي١ٝ َٔ سٝح قٛتٗا ايكا١ْْٝٛ 

باملكاض١ْ َع ايكٛاْني ايساخ١ًٝ تتُاٜع إىل ث٬خ صبُٛعات، فُٓٗا َٔ ٜعترب ا٫تفاق١ٝ أمس٢ 

ايكإْٛ ايساخًٞ، َٔ ايكإْٛ، َٚٓٗا َٔ ٜػاٜٚٗا ب٘، َٚٓٗا َٔ ٜعترب ا٫تفاق١ٝ أقٌ ق٠ٛ َٔ 

ٖٚٞ ق١ً َٔ ايسٍٚ، يصا فإٕ أغًب ايسٍٚ املصازق١ ع٢ً ٖصا ايربٚتٛنٍٛ جيب إٔ تطٛع 

ٖٚصا املربض ٖٛ املربض املعٍٛ عًٝ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ يف قٛاْٝٓٗا ايساخ١ًٝ ٚفكا ملكتطٝات٘، 

طبايفا  إباس١ فعٌ اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ، ٜٚبك٢ فكط إٔ ايؿدص املتٓكٌ إىل زٚي١ أخط٣

يًكٛاْني املعٍُٛ بٗا يف اهلذط٠، غٛف ٜتعطض يًعكٛبات اإلزاض١ٜ ايه٬غٝه١ٝ ناإلبعاز أٚ 

ايططز، غري إٔ ا٭ؾداص املػاعسٜٔ ي٘ ع٢ً ٖصا ايتٓكٌ غري املؿطٚع فٝذب َعاقبتِٗ دعا٥ٝا، 

شيو إٔ ٖ٪٤٫ ا٭ؾداص املٗطبني عاز٠ َا تهٕٛ زٚافعِٗ ذبكٝل َهاغب َاز١ٜ، َٔ خ٬ٍ 

يٝف ايػفط ايباٖط١، أٚ اغتػ٬ٍ ٖ٪٤٫ املٗادطٜٔ ؾط اغتػ٬ٍ عٓس املتادط٠ بِٗ أٚ تها

بأعطا٥ِٗ، نُا إٔ ٖ٪٤٫ املٗطبني ٫ ٜعًُٕٛ إ٫ يف إطاض صبُٛعات إدطا١َٝ َٓع١ُ ع٢ً 

ايعُّٛ، ٖٚٛ َا ٜعٜس َٔ خطٛضتِٗ اإلدطا١َٝ، ٚايكاعس٠ ايعا١َ املػتكط٠ يف ايػٝاغ١ ايعكاب١ٝ 

ٜاز٠ يف اشبطٛض٠ اإلدطا١َٝ أٚ ق١ُٝ ا٭ضطاض ايٓامج١ عٔ ايفعٌ اإلدطاَٞ، جيب تكتطٞ إٔ ايع

 إٔ دباب٘ بعٜاز٠ يف ازبعا٨ ازبٓا٥ٞ.

 َربضات دبطِٜ اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ: – 2

يف غٝام عطض َربضات دبطِٜ اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ، غٛف ْٓطًل َٔ ايطز ع٢ً 

ٚقاْْٛٝا سبل يف ايتٓكٌ َهفٍٛ زغتٛضٜا َربضات اإلباس١ يف ٖصا ايػًٛى، ْٚؿري إىل إٔ ا

، ٚيهٔ ٖٓاى ضٛابط ٚسسٚز يهٌ سل أٚ سط١ٜ، فٝذب إٔ ٫ متاضؽ خطدٗا، شيو إٔ سكٝك١

بعض ايسٍٚ عادع٠ عٔ ايتهفٌ باسبكٛم ا٭غاغ١ٝ ملٛاطٓٝٗا، فهٝف هلا إٔ ذبافغ ع٢ً سكٛم 

ايتٓكٌ، فايسٚي١ إشا  املٗادطٜٔ ا٭داْب، خاص١ إشا نإ عسزِٖ صبٍٗٛ حبهِ طابع غط١ٜ ٖصا

أسػت بإٔ ايسخٍٛ غري املؿطٚع هلات٘ ايف٦ات َٔ ؾأْ٘ اإلخ٬ٍ بايٓعاّ ايعاّ ٚا٭َٔ فٝٗا، َٔ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلجرة غري الشرعية بني اإلباحة والتجريم 

- 26 - 

 

سكٗا ارباش َا تطاٙ َٓاغبا َٔ إدطا٤ات ٚدعا٤ات َٔ أدٌ ضُإ غ٬َتٗا ٚغ١َ٬ َٛاطٓٝٗا 

 بايسضد١ ا٭ٚىل.

 يٝػت ْعط٠ غ١ًُٝ يفنُا ٬ْسغ إٔ ايٓعط٠ إىل املٗادط ع٢ً أغاؽ أْ٘ ضش١ٝ، 

َطًل ا٭سٛاٍ، شيو إٔ ٖٓاى َٔ ٖٛ َهتف يف بًسٙ بٛظٝف١ ٚضظم سػٔ، غري إٔ اْبٗاضٙ 

بايػطب فكط ٖٛ ايصٟ ٜسفع٘ إىل خٛض صباظف١ اهلذط٠ ايػط١ٜ، فٗصا ايتصطف ٫ ٜعرب عٔ 

ؾدص غٟٛ متاَا، ْطٝف إىل شيو إٔ ٖٓاى عسز نبري َٔ ايفاضٜٔ َٔ ايعساي١، ٜتدصٕٚ 

طٜل نٛيٝذ١ يطُإ عسّ َعاقبتِٗ يف بًساِْٗ عٔ ازبطا٥ِ اييت اضتهبٖٛا، ٚست٢ ٖصا ايط

املٗادطٜٔ غري املػبٛقني، ٚايصٜٔ مل ٜػبل هلِ ايتعاطٞ َع اإلدطاّ، ظبس أْ٘ بعس اْتكاهلِ إىل 

ايعامل ايػطبٞ، ٚبعس اصطساّ اغًبِٗ بايعطٚف املعٝؿ١ٝ ايكاغ١ٝ، خاص١ يف ظٌ ا٭ظ١َ 

١ٝ اشباْك١، ٚايتطٝٝل ايصٟ تؿٓ٘ اسبَٛات ايػطب١ٝ ع٢ً ا٭داْب، فإٕ ٖ٪٤٫ ا٫قتصاز١ٜ ايعامل

نػب يك١ُ ايعٝـ، ناملتادط٠ يف املُٓٛعات أٚ ا٭ؾداص ٜتذٕٗٛ إىل ططم غري غ١ٜٛ يف 

ايػطق١، ٖصا إٕ مل ٜكعٛ يف بطاثٔ اجملُٛعات اإلدطا١َٝ اييت تػتػًِٗ أغٛأ اغتػ٬ٍ، فٝصبح 

ٖ٪٤٫ املٗادطٜٔ ٜؿهًٕٛ خططا سكٝكا ع٢ً زٚي١ ا٫غتكباٍ أٚ ايعبٛض، مما ٜػتسعٞ َهافش١ 

ض ا٭َين بايسضد١ ا٭ٚىل، ٖٚٛ َربض نايف ٖصٙ ايعاٖط٠ بٓٛع َٔ اسبعّ يطُإ ْٛع َٔ ا٫غتكطا

 يتذطِٜ غًٛى اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ.

بٓا٤ ع٢ً َا غبل فإٕ إط٬م ايتصٛض املتطابل َع َا دا٤ت ب٘ ْعطٜات ايسفاع 

ا٫دتُاعٞ، َٔ إٔ املٗادط ضش١ٝ جيب محاٜتٗا بػبب إٔ ايعطٚف ايكاٖط٠ اييت زفعت٘ إىل 

ب يًصٛاب، شيو إٔ أغًب١ٝ ازبطا٥ِ اشبطط٠ ظبس إٔ اضتهاب َجٌ ٖصا ايػًٛى، ٖٛ تصٛض صباْ

َطتهبٝٗا قس زفعٛا إيٝٗا زفعا حبهِ ظطٚفِٗ، غري إٔ ا٭صٌ إٔ ايكإْٛ ازبٓا٥ٞ ٫ ٜعتس 

بايبٛاعح ست٢ ٚإٕ ناْت ْب١ًٝ، فا٭ِٖ َٔ ايباعح ٖٛ اشبطٛض٠ اإلدطا١َٝ ٚايططض ايٛاقع أٚ 

 احملتٌُ ٚقٛع٘.

١ تكسٜط١ٜ يف دبطِٜ َا تؿا٤ َٔ أفعاٍ، إشا قسضت ٜطاف إىل َا غبل إٔ يًسٚي١ غًط

أْٗا َاغ١ بايٓعاّ ايعاّ فٝٗا، ٚمما ٫ ؾو فٝ٘ إٔ اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ، ٚبايٓعط إىل عٓصط 

ع٢ً ايػط١ٜ ايصٟ تتػِ ب٘، فإْٗا تؿهٌ خطٛض٠ ع٢ً طبتًف أضنإ ايٓعاّ ايعاّ، ففٝٗا خطط 

١ ا٭ؾداص املٗادطٜٔ، فكس ٜهٕٛ ٖ٪٤٫ ا٭َٔ ايعاّ َٔ سٝح عسّ ايكسض٠ ع٢ً َعطف١ ٖٜٛ

ا٭ؾداص َٓتُٕٛ إىل مجاعات إضٖاب١ٝ أٚ مجاعات إدطا١َٝ َٓع١ُ. ٖٚٓاى أٜطا خطٛض٠ 

، َٔ سٝح عسّ املكسض٠ ع٢ً ايػٝطط٠ ع٢ً ا٭َطاض اييت ٜٓكًٗا ٖ٪٤٫ ع٢ً ايصش١ ايعا١َ

هلِ إيٝٗا يًطقاب١ ايطب١ٝ سبع١ زخٛهلِ يًسٚي١ أٚ بعس زخٛا٭ؾداص غري اشباضعني 

ٚاغتكطاضِٖ فٝٗا، فكس ٜٓكٌ ٖ٪٤٫ املٗادطٜٔ أَطاض َٔ أَج١ً ايػٝسا أٚ ايطاعٕٛ أٚ 
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ا٫ْفًْٛعا أٚ ايهٛيريا ٚغريٖا، ٚنٌ ٖصا بؿهٌ غطٟ، ٖٚصا َا ٜعٜس َٔ صعٛب١ ٖات٘ ا٭َطاض 

بعس تفؿٝٗا. نُا إٔ ٖصا ايسخٍٛ غري ايؿطعٞ فٝ٘ تٗسٜس يًػه١ٓٝ ايعا١َ، ٚنصا ايٓعاّ 

ازبُايٞ، َٔ سٝح اغتشساخ بٝٛت قصسٜط١ٜ ٚأنٛار يف َٓاطل سطط١ٜ، ٚاسساخ  ايعاّ

إنتطاض أنرب خاص١ يف املٓاطل ايؿعب١ٝ َٔ املسٕ، نُا إٔ ايعازات ٚايتكايٝس اييت ٜٓكًٗا 

ٖ٪٤٫ املٗادطٜٔ قس ٜهٕٛ فٝٗا َٔ اإلظعاز ّ ٫ ٜتفل َع قٛاعس ايػه١ٓٝ ايعا١َ ايػا٥س٠ يف 

ىل املػاؽ بايٓعاّ ايعاّ قس ٜهٕٛ ٖٓاى َػاؽ مبصاحل أخط٣ َٔ صبتُع َا. با٭ضاف١ إ

خ٬ٍ اضتهاب دطا٥ِ تكع ع٢ً ايسٚي١ أٚ ا٭فطاز ايػانٓني ع٢ً إقًُٝٗا، شيو إٔ ايتػاَح َع 

املٗادط غري ايؿطعٞ قس ٜهٕٛ شضٜع١ يتػًٌ ازبٛاغٝؼ أٚ ازبُاعات اإلضٖاب١ٝ أٚ عصابات 

ّٝف غٝاغتٗا ازبٓا١ٝ٥ ا٭ؾطاض املُاضغ١ ملدتًف ا٭ْؿط١ اإل دطا١َٝ، يصا فُٔ سل ايسٚي١ إٔ ته

ٚفكا يًُعطٝات املٛدٛز٠ ع٢ً أضض ايٛاقع، ٚشيو َٔ أدٌ محا١ٜ َصاسبٗا، َٚصاحل 

 َٛاطٓٝٗا، ٚنصا ا٭داْب املكُٝني بططٜك١ ؾطع١ٝ ع٢ً أضاضٝٗا.

إْػاْٞ جيب إٔ ٜطاع٢ يف َػأي١ اهلذط٠ غري غري أْٓا ْؿري إىل إٔ ٖٓاى داْب 

ؿطع١ٝ، شيو إٔ املٗادط يٝؼ مبذطّ َطًل يف نٌ ا٭سٛاٍ، ٚايكإْٛ ازبٓا٥ٞ ٚغٝاغت٘ اي

بايتبع١ٝ، جيب إٔ تب٢ٓ ع٢ً ايٝكني ٫ ع٢ً ٚدطز ايؿو ٚايتدُني، إش ٫بس َٔ ٚدٛز زضاغات 

، متٗس ايططٜل يػٝاغ١ دٓا١ٝ٥ ضؾٝس٠، تأخص يف سػباْٗا (14)َٝسا١ْٝ ٚأضقاّ ٚاسصا٥ٝات

١ اييت تعٗست بٗا ايسٚي١ َٔ خ٬ٍ املصازق١ ع٢ً َٛاثٝل سكٛم اإلْػإ، ا٫يتعاَات ايسٚيٝ

 ٚطبتًف ا٫تفاقٝات ايسٚي١ٝ ا٭خط٣ شات ايص١ً مبٛضٛع اهلذط٠.

 ثالثا/ موقف املشرع اجلزائري من اهلجرة غري الشرعية
ْعطا يًُٛقع ازبػطايف ايصٟ ذبتً٘ ازبعا٥ط، إش أْٗا َط١ً ع٢ً أٚضٚبا عٔ ططٜل 

بٝض املتٛغط، ٚشات اَتساز قاضٟ نبري ٜطبطٗا بسٚب ايػاسٌ ٚإفطٜكٝا ايػٛزا٤ ايبشط ا٭

دٓٛبا، ٚتتٛغط زٍٚ املػطب ايعطبٞ بادباٙ ايؿُاٍ، ٚبايٓعط إىل ايجطٚات اهلا١ً٥ اييت تعخط بٗا 

ٚباملعط نصيو إىل املؿانٌ ا٫دتُاع١ٝ اييت تتدبط فٝٗا زٚيتٓا َٔ أضاضٞ ازبُٗٛض١ٜ، 

ض أَين، فازبعا٥ط تعترب بًس ٖذط٠ غري ؾطع١ٝ باَتٝاظ، فٗٞ زٚي١ اْط٬م بطاي١ ٚعسّ اغتكطا

حبهِ َؿانًٗا ايساخ١ًٝ، إش إٔ ايهجري َٔ املٛاطٓني ٚخاص١ ايؿباب، أخصٚا غُاض ايبشط 

صباظفني حبٝاتِٗ بػ١ٝ ايٛصٍٛ إىل ايؿٛاط٧ ايؿُاي١ٝ َٓ٘، ٚنًِٗ أٌَ يف ذبكٝل َػتكبٌ 

 8955ٗا تعترب زٚي١ عبٛض، إش إٔ هلا ؾطٜطا غاسًٝا ٜفٛم حبهِ َٛقعأفطٌ، ٚازبعا٥ط أٜطا 

نًِ ٜصعب َٔ ١َُٗ َطاقبت٘ نً٘، ٖٚٛ َا ٜػاعس ع٢ً اهلذط٠ بؿهٌ غطٟ، ٜطاف إىل 

شيو إٔ ازبعا٥ط صباٚض٠ يًًُُه١ املػطب١ٝ ؾب٘ املتص١ً بأٚضٚبا عٔ ططٜل َطٝل دبٌ طاضم 

ايكطٜب١ ٖٞ ا٭خط٣ َٔ ازبطظ نًِ فكط(، نُا أْٗا صباٚض٠ يًذُٗٛض١ٜ ايتْٛػ١ٝ  :8)
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اإلٜطاي١ٝ. نُا إٔ ازبعا٥ط حبهِ ثطٚاتٗا َٚٓاخٗا املعتسٍ خاص١ يف ايؿُاٍ، ٚبايٓعط أٜطا 

يًطخا٤ ا٫قتصازٟ ايٓػيب باملكاض١ْ َع بك١ٝ زٍٚ ايكاض٠، فكس أصبشت زٚي١ َكصس ٚٚصٍٛ، إش 

 َٔ ايػًطات، ٜٚؿػًٕٛ آثط ايهجري َٔ املٗادطٜٔ غري ايؿطعٝني املهٛخ ع٢ً أضاضٝٗا َتدفني

َٗٔ َ٪قت١ تٛفط هلِ اسبس املعٝؿٞ ا٭ز٢ْ، ٠ِٖ ٫ ٜطغبٕٛ بايعٛز٠ إىل بًساِْٗ بػبب عسّ 

 اغتكطاضٖا أَٓٝا أٚ بػبب اْعساّ فطص ايعٌُ فٝٗا.

بٓا٤ ع٢ً َا غبل ٚدست ازبعا٥ط ْفػٗا َططط٠ يًتعاٌَ َع ٖصٙ ايعاٖط٠، ٖٚٛ َا 

 :5ٍ املتعًل مبهافش١ تٗطٜب املٗادطٜٔ، مبٛدب املطغّٛ زفعٗا إىل املصازق١ ع٢ً ايربٚتٛنٛ

، ٖصا ع٢ً املػت٣ٛ ايسٚيٞ، أَا ع٢ً املػت٣ٛ ايساخًٞ، :955ْٛفُرب  89امل٪ضر يف  ?8;-

، َٔ ?955فٓذس إٔ املؿطع مل ٜهٔ ي٘ أ١ٜ تٛدٗات ٚاضش١ خبصٛص َٛضٛع اهلذط٠ إ٫ غ١ٓ 

إىل ازبعا٥ط ٚإقاَتِٗ بٗا ٚتٓكًِٗ  املتعًل بؿطٚط زخٍٛ ا٭داْب 88- ?5خ٬ٍ ايكإْٛ 

 املعسٍ ٚاملتُِ يكإْٛ ايعكٛبات. 58- @5َٔ خ٬ٍ ايكإْٛ  @955، ثِ غ١ٓ (15)فٝٗا

، ظبس إٔ املؿطع ازبعا٥طٟ ظٜاز٠ ع٢ً ايعكٛبات 88- ?5ٚبايطدٛع إىل ايكإْٛ 

اإلبعاز  ايتكًٝس١ٜ املفطٚض١ ع٢ً ا٭داْب املدايفني يكٛاْني اهلذط٠، املتذػس٠ أغاغا يف

ٚايططز، أضاف عكٛبات دعا١ٝ٥، تطبل غٛا٤ ع٢ً ا٭داْب املدايفني يكإْٛ اهلذط٠ أٚ 

ٚبايرتنٝع ع٢ً َا ُٜٗٓا يف ٖصٙ ايسضاغ١، ٖٚٛ املٗادط غري ايؿطعٞ املػاعسٜٔ هلِ ع٢ً شيو. 

َٔ ايكإْٛ ايػايف ايصنط تٓص ع٢ً أْ٘: "بػض ايٓعط عٔ  ;;زٕٚ املٗطب، ظبس إٔ املاز٠ 

 ?ٚ <ٚ ;أع٬ٙ، ٜعاقب ع٢ً طبايف١ أسهاّ املٛاز  =:ٚ 5:اّ املٓصٛص عًٝٗا يف املازتني ا٭سه

 5: 555زز إىل  85 555( ٚبػطا١َ َٔ 9( أؾٗط إىل غٓتني )=أع٬ٙ، باسببؼ َٔ غت١ ) @ٚ

أٚ عكٛب١ ايططز  5:زز"، أٟ مبع٢ٓ باإلضاف١ إىل عكٛب١ اإلبعاز املٓصٛص عًٝٗا يف املاز٠ 

َٔ شات ايكإْٛ، ميهٔ َعاقب١ ا٭دٓيب املدايف يؿطٚط ايسخٍٛ  =:يف املاز٠  املٓصٛص عًٝٗا

 @، ?، <، ;إىل ازبعا٥ط أٚ اإلقا١َ بٗا أٚ ايتٓكٌ فٝٗا أٚ اشبطٚز َٓٗا، املٓصٛص عًٝٗا يف املٛاز 

بعكٛبات دعا١ٝ٥ تسٚض بني اسببؼ ٚايػطا١َ. أٟ إٔ املؿطع ازبعا٥طٟ اعترب زخٍٛ أٚ خطٚز أٚ 

دٓش١ ميهٔ إٔ  88- ?5تٓكٌ ا٭دٓيب بططٜك١ غري ؾطع١ٝ طبايف١ ٭سهاّ ايكإْٛ  إقا١َ أٚ

 تػًط ع٢ً املدايف إضاف١ إىل عكٛب١ اإلبعاز أٚ ايططز.

املعسٍ ٚاملتُِ يكإْٛ ايعكٛبات، فكس أغػ٘ املؿطع  58- @5أَا بايٓػب١ يًكإْٛ 

 ا٭ٍٚ ٚايجاْٞربٚتٛنٛيني صطاس١ ع٢ً اتفاق١ٝ َهافش١ ازبطمي١ املٓع١ُ عرب ايٛط١ٝٓ، ٚاي

تٗطٜب املهًُني هلا، ْٚص صطاس١ ع٢ً دبطِٜ اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ إضاف١ إىل دبطِٜ 

املٗادطٜٔ، ٚاملتادط٠ با٭ؾداص، ٚاملتادط٠ با٭عطا٤ ايبؿط١ٜ، سٝح اغتشسخ املؿطع ْص املاز٠ 

مبػازض٠ ايرتاب  َهطض، اييت عْٓٛٗا بازبطا٥ِ املطتهب١ ضس ايكٛاْني ٚا٭ْع١ُ املتعًك١ ><8
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ٚاييت دا٤ فٝٗا: "زٕٚ اإلخ٬ٍ با٭سهاّ ايتؿطٜع١ٝ ا٭خط٣ ايػاض١ٜ املفعٍٛ، ٜعاقب ايٛطين، 

زز أٚ  5= 555زز إىل  95 555( أؾٗط ٚبػطأَ َٔ =( إىل غت١ )9باسببؼ َٔ ؾٗطٜٔ )

بإسس٣ ٖاتني ايعكٛبتني، نٌ دعا٥طٟ أٚ أدٓيب َكِٝ ٜػازض اإلقًِٝ ايٛطين بصف١ غري 

ع١ٝ، أثٓا٤ ادتٝاظٙ أسس َطانع اسبسٚز ايرب١ٜ أٚ ايبشط١ٜ أٚ ازب١ٜٛ، ٚشيو باْتشاٍ ١ٜٖٛ ؾط

أٚ باغتعُاي٘ يٛثا٥ل َعٚض٠ أٚ أ١ٜ ٚغ١ًٝ إستٝاي١ٝ أخط٣ يًتًُص َٔ تكسِٜ ايٛثا٥ل ايطمس١ٝ 

 اي٬ظ١َ أٚ ايكٝا باإلدطا٤ات اييت تٛدبٗا ايكٛاْني ٚا٭ْع١ُ ايػاض١ٜ املفعٍٛ.

كٛب١ ع٢ً نٌ ؾدص ٜػازض اإلقًِٝ ايٛطين عرب َٓافص أٚ أَانٔ ٚتطبل ْفؼ ايع

 غري َطانع اسبسٚز".

ٚامل٬سع١ ا٭ٚىل اييت ْبسٜٗا ع٢ً ٖصٜٔ ايكاْْٛني إٔ ٖٓاى تساخٌ بُٝٓٗا فُٝا 

خيص َػازض٠ ا٭دٓيب يإلقًِٝ ازبعا٥طٟ بططٜك١ غري ؾطع١ٝ، سٝح ضصس يٓفؼ ايفعٌ 

زز  85 555بؼ َٔ غت١ أؾٗط إىل غٓتني ٚايػطأَ َٔ عكٛبتني َتُاٜعتني؛ ا٭ٚىل فٝٗا اسب

زز، أَا يف قإْٛ ايعكٛبات فايفعٌ املطتهب دٓش١ ٜعاقب عًٝٗا باسببؼ َٔ  5: 555إىل 

، أٟ زز أٚ بإسس٣ ٖاتني ايعكٛبتني 5= 555إىل  95 555ؾٗطٜٔ إىل غت١ أؾٗط ٚايػط١َ َٔ 

بل أسسُٖا فكط )اسببؼ أٚ ايػطا١َ(، إٔ ايعكٛبتدي قس تطبكإ َعا )اسببؼ ٚايػطا١َ(، أٚ تط

ٚامل٬سغ إٔ ايعكٛبات يف ايكاْْٛني طبتًف١ متاَا، ٚإٕ اؾرتنت يف إٔ ايفعٌ اإلدطاَٞ 

ٜٛصف بأْ٘ دٓش١، إ٫ إٔ ٖٓاى اخت٬ف يف َس٠ اسببؼ ٚيف ق١ُٝ ايػطا١َ، ٚجيب ع٢ً املؿطع 

ايٛادب ايطبٝل أَاّ فُٝا خيص ايكإْٛ سٌ ٖصا ايتساخٌ، يهٞ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى أٟ ايتباؽ 

 ايكاضٞ ازبعا٥ٞ.

ٚامل٬سغ أٜطا إٔ ٖصٜٔ ايكاْْٛني َتُاٜعإ َٔ سٝح صف١ ايفاعٌ، أٟ اجملطّ ٖٚٛ 

، أٟ (16)ي٘ صف١ ضبسز٠ ٖٚٞ أْ٘ "أدٓيب" 88- ?5املٗادط غري ايؿطعٞ، سٝح أْ٘ يف ايكإْٛ 

 8َهطض  ><8ملاز٠ ٫ ٜطبل إ٫ ع٢ً ا٭داْب. أَا ا 88- ?5َٔ ايكإْٛ  ;;إٔ ْص املاز٠ 

فٓذس إٔ ايفاعٌ فٝٗا فاعٌ َطًل، سٝح دا٤ يف ٖصٙ املاز٠ عباض٠ "نٌ دعا٥طٟ أٚ أدٓيب 

َكِٝ"، ْٚؿري يف ٖصا ايصسز أْ٘ نإ ع٢ً املؿطع تػٝري ايعباض٠ ايػابك١ بعباض٠ "نٌ ؾدص" 

 ايفاعٌ. ٭ْٗا أنجط ز٫ي١ ع٢ً إط٬م صف١اييت اغتعًُٗا يف ايفكط٠ ايجا١ْٝ َٔ شات املاز٠، 

ْطٝف إىل َا غبل إٔ عبٌ ازبطميتني طبتًف، سٝح أْ٘ يف قإْٛ ؾطٚط زخٍٛ 

ا٭داْب ٚإقاَتِٗ َٚتٓكًِٗ يف ازبعا٥ط، ٜٓصب ع٢ً دبطِٜ ايسخٍٛ أٚ اشبطٚز أٚ اإلقا١َ أٚ 

ايتٓكٌ غري ايؿطعٞ، أٟ نٌ اسبا٫ت اييت ٜهٕٛ عًٝٗا املٗادط غري ايؿطعٞ غٛا٤ َٓطًكا َٔ 

شبطٚز( أٚ َتٓك٬ أٚ َكُٝا يف بًس ايعبٛض، أٚ ٚاص٬ إىل بًس املكصس )ايسخٍٛ(، أَا بًس املٓؿأ )ا
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َٔ قإْٛ ايعكٛبات فتذطّ فكط َػازض٠ اإلقًِٝ ايٛطين َٔ املٓافص احملسز٠  8َهطض  ><8املاز٠ 

 قاْْٛا أٚ َٔ غريٖا بصف١ غري ؾطع١ٝ.

 اخلامتة:
ٜعاٍ يف َطس١ً ا٭خص ٚايطز، َٛضٛع اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ َٛضٛع سسٜح ْػبٝا، ٫ 

حيتاز إىل ٚقت أطٍٛ ٫غتكطاض ا٭طط ايكا١ْْٝٛ اييت تٓعُ٘، خاص١ أْ٘ ٫ تٛدس سبس ايػاع١ 

ْعط١ٜ داَع١ َفػط٠ هلصٙ ايعاٖط٠، سٝح إٔ ظاٖط٠ اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ ٚإٕ ناْت هلا َطاض 

ٝ٘ بعض ايػٝاغات بعني باضظ٠، فًٗا أٜطا َٓافع ٫ تٓهط. ٚاملٗادط غري ايؿطعٞ ٚإٕ ْعطت إي

، فإٕ ٖٓاى غٝاغات أخط٣ تٓعط إيٝ٘ بعني ايطمح١ ٚايًني، شيو إٔ ايٛاقع أثبت ايطٜب١ ٚايؿو

ّٝٔ يٓا  إٔ املٗادط غري ايؿطعٞ ٖٛ ؾدص خطري ع٢ً ا٭َٔ قطٜب َٔ اإلدطاّ، ٚايٛاقع ْفػ٘ ٜب

سكٛقٗا، ٚع٢ً شيو إٔ املٗادط غري ايؿطعٞ َٔ ايف٦ات ايطعٝف١ اييت ًٜعّ ايعٓا١ٜ بٗا ٚسفغ 

اْكػُت ايكٛاْني ع٢ً ططيف ْكٝض بني َٔ ٜط٣ يف املٗادط غري ايؿطعٞ أْ٘ صبطّ َٚٔ ٜط٣ 

فٝ٘ أْ٘ ضش١ٝ، ٚبني َٔ ٜعتُس ع٢ً اشبطٛض٠ اإلدطا١َٝ ٚاهلادؼ ا٭َين يف دبطِٜ ٖصا 

ايػًٛى، َٚٔ ٜعتُس ع٢ً ايبعس اإلْػاْٞ ٚاتفاقٝات محا١ٜ سكٛم اإلْػإ يف دبػٝس إباس١ 

 شات ايفعٌ.

ٚإٕ نإ املؿطع ازبعا٥طٟ قس سػِ أَطٙ، بإٔ دّطّ اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ يف ايكاْْٛني 

إ٫ إٔ عًٝ٘ َطادع ايتساخٌ ٚايٓكا٥ص املٛدٛز٠ يف ْصٛص ٖاشٜٔ  58- @5ٚ 88- ?5

ايكاْْٛني. ٚا٭ِٖ َٔ شيو تطٜٛع ايكٛاْني ايساخ١ًٝ عَُٛا، ٚايكٛاْني املتعًك١ باهلذط٠ ع٢ً 

شسٜس َع ا٫يتعاَات ايسٚي١ٝ يًذعا٥ط، خاص١ ٚإٔ ايسغتٛض ازبعا٥طٟ ٜٓص صطاس١ يف ٚد٘ ايت

ع٢ً إٔ ا٫تفاقٝات ايسٚي١ٝ املصازم عًٝٗا تعترب أمس٢ َٔ ايكإْٛ ايساخًٞ،  8:9َازت٘ 

ّٝٓا يف ٖات٘ ايسضاغ١ َصازق١ بتشفغ ع٢ً بطٚتٛنٍٛ َهافش١ تٗطٜب  ٚازبعا٥ط نُا ب

عف املٗادط غري ايؿطعٞ، ٜٚٓص صطاس١ ع٢ً عسّ دبطِٜ املٗادطٜٔ، ايصٟ ٜ٪نس ع٢ً ض

اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ، ٚنصا عسّ ارباش أ١ٜ إدطا٤ات خبصٛص املتابع١ ازبعا١ٝ٥ يٮؾداص 

 َطتهيب ٖصا ايػًٛى.

 اهلوامش:
 ، ص=955، دٓٝف =5، ايعسز : َػطز مبصطًشات اهلذط٠قإْٛ اهلذط٠ ايسٚيٞ ( املٓع١ُ ايسٚي١ٝ يًٗذط٠،8)

98. 

 ;8، ص 9585، دٓٝف، ايتشطى ملٓاٖط١ ا٫دباض با٭ؾداص ٚتٗطٜب املٗادطٜٔاملٓع١ُ ايسٚي١ٝ يًٗذط٠،  (9)

 َٚا بعسٖا.

، ن١ًٝ اسبكٛم ٚايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ، داَع١ صب١ً املفهط، "َا١ٖٝ اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ"( عبس اسبًِٝ بٔ َؿطٟ، :)

 .?@، ص 9588، ْٛفُرب <5بػهط٠، ايعسز 
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 .=8، َطدع غابل، ص ايتشطى ملٓاٖط١ ا٫دباض با٭ؾداص ٚتٗطٜب املٗادطٜٔي١ٝ يًٗذط٠، ( املٓع١ُ ايسٚ;)

 .<@عبس اسبًِٝ بٔ َؿطٟ، َطدع غابل، ص ( >)

ْؿري إىل إٔ ٖٓاى تػُٝات َتعسز٠ يًٗذط٠ غري ايؿطع١ٝ، فٝطًل عًٝٗا نصيو تػ١ُٝ اهلذط٠ غري ( =)

ٚقس ثاض دسٍ فكٗٞ بصسز أصح ٖات٘ ايتػُٝات، أْعط: عبس ايكا١ْْٝٛ، ٚاهلذط٠ ايػط١ٜ، ٚاهلذط٠ بسٕٚ ٚثا٥ل، 

ايتشطى ملٓاٖط١ ا٫دباض با٭ؾداص ٚتٗطٜب املٓع١ُ ايسٚي١ٝ يًٗذط٠، . ?@اسبًِٝ بٔ َؿطٟ، َطدع غابل، ص 

، "11- 18َٔ خ٬ٍ ايكإْٛ "ضباضب١ اهلذط٠ ايػط١ٜ عبس املايو صاٜـ، . =8 ، َطدع غابل، صاملٗادطٜٔ

، 98، املٓعِ َٜٛٞ "تٓعِٝ ايع٬قات ايسٚي١ٝ اشباص١ يف ازبعا٥ط ٚاقع َتطٛض"ك٢ ايٛطين سٍٛ حبح َكسّ يف املًت

. ْٚفطٌ اغتعُاٍ َصطًح اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ بايٓعط <:9، داَع١ قاصسٟ َطباح ٚضق١ً، ص 9585أفطٌٜ  99

ا أْ٘: "...ٜعاقب ، دا٤ ف58ٗٝ- @5َٔ قإْٛ ايعكٛبات، املػتشسث١ بايكإْٛ  8َهطض  ><8إىل إٔ املاز٠ 

، 11- 19ايكإْٛ باسببؼ...نٌ دعا٥طٟ أٚ أدٓيب َكِٝ ٜػازض اإلقًِٝ ايٛطين بصف١ غري ؾطع١ٝ...". أْعط: 

املتطُٔ قإْٛ ايعكٛبات، ازبطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز  =:8- ==، املعسٍ ٚاملتُِ يٮَط @955فرباٜط  >9امل٪ضر يف 

 ٖا.َٚا بعس :5، ص @955َاضؽ  ?5، ايصازض٠ يف >8

، َكاٍ يف نتاب: "اهلذط٠ غري املؿطٚع١: اإلْتؿاض ٚا٭ؾهاٍ ٚا٭غايٝب املتبع١"أمحس عبس ايععٜع ا٭صفط، ( <)

 .89، ص 9585، داَع١ ْاٜف ايعطب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ، ايطٜاض، "َهافش١ اهلذط٠ غري املؿطٚع١"

 .>8 ، َطدع غابل، صب املٗادطٜٔايتشطى ملٓاٖط١ ا٫دباض با٭ؾداص ٚتٗطٜاملٓع١ُ ايسٚي١ٝ يًٗذط٠، ( ?)

 .<:9َطدع غابل، ص  . عبس املايو صاٜـ،?@عبس اسبًِٝ بٔ َؿطٟ، َطدع غابل، ص ( @)

(85 )  Jaqueline Bhabha et Monette Zard, Victime de trafic illicite ou de traite des 

personnes ?, Revue de Migration forcée, centre d’études sur réfugies, université d’Oxford, 

N° 25, Juillet 2006, P 06. 
املعتُس َٔ ططف ازبُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ ، اتفاق١ٝ ا٭َِ املتشس٠ ملهافش١ ازبطمي١ املٓع١ُ عرب ايٛط١ٝٓ( 88) 

، ازبطٜس٠ ايطمس١ٝ، 9559فٝفطٟ  >5، صازقت عًٝٗا ازبعا٥ط بتشفغ بتاضٜذ 9555ْٛفُرب  >8املتشس٠ بتاضٜذ 

 .9559فٝفطٟ  85، ايصازض٠ بتاضٜذ @5ايعسز 

 ازبطمي١ ملهافش١ املتشس٠ ا٭َِ ٫تفاق١ٝ ، املهٌُبطٚتٛنٍٛ َهافش١ تٗطٜب املٗادطٜٔ يف ايرب ٚايبشط ٚازبٛ( 89)

 املتشس٠ يٮَِ ايعا١َ ازبُع١ٝ قطاض مبٛدب ٚا٫ْطُاّ ٚاملصازق١ يًتٛقٝع ٚعطض اعتُس ايٛط١ٝٓ، عرب املٓع١ُ

 ?8;- :5مبٛدب املطغّٛ ايط٥اغٞ   ازبعا٥ط عًٝ٘ صازقت ،9555 ْٛفُرب >8 يف امل٪ضر ،>> ايسٚض٠ يف >9 ضقِ

 .:955 ْٛفُرب 89 يّٝٛ ،@= ضقِ ض ز ،:955 ْٛفُرب @5 يف بتشفغ،

، ايكاٖط٠: ازبطمي١ املٓع١ُ عرب ايٛط١ٝٓ: َاٖٝتٗا ٚٚغا٥ٌ َهافشتٗا زٚيٝا ٚعطبٝاضبُس ؾطٜف بػْٝٛٞ، ( :8)

 .>@ ، ص;955زاض ايؿطٚم، 

( ٫ تٛدس إسصا٥ٝات زقٝك١ ٭عساز املٗادطٜٔ غري ايٓعاَٝني، ست٢ بايٓػب١ يًسٍٚ املتكس١َ، ٖٚصا بايٓعط ;8)

إىل إٔ املٗادطٜٔ خيؿٕٛ َكاب١ً ايػًطات نُا إٔ هلِ قسض٠ ع٢ً ايتشطى ٚعسّ املهٛخ يف َٓطك١ ٚاسس٠، نُا إٔ 

املصاْع اييت ٜؿتػٌ فٝٗا َٗادطٕٚ غري ؾطعٕٝٛ، ٫ ٜكَٕٛٛ ايػهإ ا٭صًني أصشاب املٓاظٍ امل٪دط٠ أٚ املعاضع أٚ 

، "ايتػًب ع٢ً اسبٛادع: قاب١ًٝ ايتٓكٌ ايبؿطٟ ٚايت١ُٝٓ"بايتصطٜح بِٗ ٚإخفا٥ِٗ. أْعط: تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ، 

 .:9ص  ،@955، 59ز ا٭َِ املتشس٠، 

املتعًل بؿطٚط زخٍٛ ، ?955ْٜٛٝٛ  >9املٛافل يـ  @9;8مجاز٣ ايجا١ْٝ  98امل٪ضر يف  ،11- 18يكإْٛ ا( >8)

، ?955ٜٛيٝٛ  59، ايصازض٠ بتاضٜذ =:، ازبطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز ا٭داْب إىل ازبعا٥ط ٚإقاَتِٗ بٗا ٚتٓكًِٗ فٝٗا

 َٚا بعسٖا. ;5ص 
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