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 كافحة تهريب املهاجريً"مقراءة يف بروتوكول 

 "عً طريق الرب و البحر و اجلو

 
 شراد صوفيا األستاذة

 بللية احلقوق والعلوم السياسية "أ" ساعدةم ةأستاذ
 حمند خيضر بسلرةجامعة 
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 مقدمة:
ٖادس اإلْطإ َٓر ايكدِٜ َٔ َهإ إىل أخس دٕٚ قٝٛد أٚ غسٚط إىل إٔ تطٛزت 

 دٛاشات ايطفس.ٚ عًُٗا ع٢ً فسض تأغرلات ايدخٍٛٚ ايدٚي١ٝٚ ْني احمل١ًٝايكٛا

ايتهٓٛيٛدٞ ٚزغب١ ايدٍٚ ٚ ايتكدّ ايعًُٞٚ َعطٝات ددٜد٠ أفسشتٗا ايجٛز٠ ايصٓاع١ٝٚ ظسٚف

 ،ٖرٙ األَٛز سدت ْٛعا َا َٔ سس١ٜ تٓكٌ األغداص .نريو يف بطط ضٝادتٗا ع٢ً أقايُٝٗا

ٖٛ ٚ أال ،ددٜد  َٛاشٟ يًٗذس٠ ايكا١ْْٝٛ  أٚ ايٓعا١َٝ ايػ٤ٞ ايرٟ أد٣ إىل ْػ٤ٛ َصطًح

 اهلذس٠ ايطس١ٜ آٚ اهلذس٠ غرل ايػسع١ٝ.

خاص١ بعد ظٗٛز غبهات َٓع١ُ يًذسمي١ ٚضط  ،أخرت ٖرٙ ايعاٖس٠ أبعادا خطرل٠ 

اؿط َٔ نساَتِٗ ٚ مجاعات تعٌُ ع٢ً إذالٍ املٗادسٜٔ ،املٗادسٜٔ غرل ايػسعٝني

 اإلْطا١ْٝ.

 ايبشسٚ دا٤ بسٚتٛنٍٛ َهافش١ تٗسٜب املٗادسٜٔ عٔ طسٜل ايدل ،هلرٙ األضباب

ايرٟ ميجٌ صها دٚيٝا َهُال التفاق١ٝ األَِ املتشد٠ ملهافش١ اؾسمي١ املٓع١ُ عدل ، ٚاؾٛٚ

 .َهافش١ تٗسٜبِٗ، ٚاهلدف َٓ٘ ٖٛ محا١ٜ سكٛم املٗادسٜٔٚ ايٛط١ٝٓ

 ٚ ضٓتٓاٍٚ  ؼًٌٝ ٖرا املٛضٛع ع٢ً ض٤ٛ ايعٓاصس ايتاي١ٝ:

 صٛزٖا ٚ أِٖ أْٛاعٗاٚ أٚال: تعسٜف اؾسمي١ املٓع١ُ عدل ايٛط١ٝٓ

 أغهاي٘ املدتًف١ٚ ثاْٝا: تعسٜف تٗسٜب املٗادسٜٔ

 االػاز باألغداصٚ ثايجا: ايتفسق١ بني تٗسٜب املٗادسٜٔ

اؾٛ ٚ ايدلٚ زابعا: أِٖ أسهاّ بسٚتٛنٍٛ َهافش١ تٗسٜب املٗادسٜٔ عٔ طسٜل ايبشس

 ِ املتشد٠ ملهافش١ اؾسمي١ املٓع١ُ عدل ايٛط١ٝٓ.املهٌُ التفاق١ٝ األَ

 

 :صورهاو أهه أىواعهاو تعريف اجلرمية امليظنة عرب الوطيية أوال /
تكّٛ مجاعات اؾسمي١ املٓع١ُ عدل ايٛط١ٝٓ بايعدٜد َٔ األْػط١، سٝح تػطٞ 

 :(1)فاالت نجرل٠

 غطٌٝ األَٛاٍ.-

 ايكسص١ٓ ايبشس١ٜ.-

 األعُاٍ اإلزٖاب١ٝ.-

 ٠ غرل املػسٚع١ يف ايطالح.ايتذاز-

 ايتذاز٠ يف األعطا٤ ايبػس١ٜ.-

 تٗسٜب املٗادسٜٔ... اخل.-



  بسلرةجامعة  - شراد صوفيا .أـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 55 - 

ٜكّٛ ع٢ً بٝإ خصا٥صٗا ٚصفاتٗا ميٝص ٖرا  ،ٚقد ٚدد تعسٜف يًذسمي١ املٓع١ُ

 : (2)ايتعسٜف إسد٣ عػس صف١ يًذسمي١ املٓع١ُ

 ٚدٛد تعإٚ بني غدصني أٚ أنجس -1

 اضطالع عطٛ مب١ُٗ ددٜد٠ -2

 َتداد يفذل٠ ط١ًٜٛ أٚ غرل قدد٠.اال -3

 غهٌ َتػدد َٔ أغهاٍ ايطٝطس٠ ايتٓع١ُٝٝ داخٌ املٓع١ُ ّاضتددا -4

 االغتباٙ يف ازتهاب املٓع١ُ دسا٥ِ خطرل٠ -5

 ايعٌُ ع٢ً َطت٣ٛ دٚيٞ -6

 اضتدداّ ايعٓف أٚ غرلٙ َٔ ٚضا٥ٌ اإلزٖاب -7

 اضتدداّ ٚضا٥ٌ ػاز١ٜ -8

 ايًذ٤ٛ إىل غطٌٝ األَٛاٍ -9

 ايكطا٤......اخل.ٚ ممازض١ ْفٛذ ع٢ً ايطٝاض١ ٚٚضا٥ٌ اإلعالّ -11

 ايك٠ٛ.ٚ ايطعٞ إىل ايسبح -11

جيب تٛافس ضت١ صفات ع٢ً األقٌ َٔ  ،ٚ يتطبٝل َصطًح اؾسمي١ املٓع١ُ ع٢ً اؾسّ املستهب

 اؿاد١ٜ عػس(.ٚ اـاَط١ –ٖرٙ اـصا٥ص )األٚىل 

اتفاق١ٝ األَِ املتشد٠ ملهافش١ اؾسمي١ َٔ املاد٠ "ايجا١ْٝ" َٔ  «أ»يكد عسفت ايفكس٠ ٚ

 املٓع١ُ عدل ايٛط١ٝٓ اؾُاع١ اإلدسا١َٝ املٓع١ُ بأْٗا: 

تعٌُ ٚ َٛدٛد٠ يفذل٠ َٔ ايصَٔ ،ذات ٖٝهٌ تٓعُٝٞ َؤيف١ َٔ ثالث١ أغداص أٚ أنجس»

فكا هلرٙ ٚ األفعاٍ اجملس١َٚ بصٛز٠ ايتطافس بٗدف ازتهاب ٚاسد آٚ أنجس َٔ اؾسا٥ِ اـطس٠

َٔ ادٌ اؿصٍٛ بػهٌ َباغس أٚ غرل َباغس ع٢ً َٓفع١ َاي١ٝ أٚ َٓفع١ َاد١ٜ  ،اق١ٝاالتف

 «أخس٣

 :(3)ناألتٞ ،خصا٥ص اؾسمي١ املٓع١ُ ،ٚ ْطتدًص بريو

  .اؾسمي١ املٓع١ُ ٜتِ ازتهابٗا عٔ طسٜل عصابات َٓع١ُ -1

  .أْػط١ ضس١ٜ نريوٚ اؾسمي١ املٓع١ُ تكّٛ ع٢ً خطط ضس١ٜ -2

 .ايجبات يف ٚدٛدٖاٚ االضتُساز١ٜ -3

 .اإلزٖاب يتشكٝل أٖدافٗاٚ اضتدداّ ايعٓف -4

 ٚاألْػط١ غرل املػسٚع١ يًتُٜٛ٘. املصز بني األْػط١ املػسٚع١ -5

 يسبح نٗدف ألْػطتٗا ايػرل َػسٚع١.ؼكٝل ا -6
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ْصت ايفكس٠ "ايجا١ْٝ" َٔ املاد٠  ،ٚغصٛص تعسٜف اؾسمي١ املٓع١ُ عدل ايٛط١ٝٓ

 ناألتٞ: ،١ٝ األَِ املتشد٠ ملهافش١ اؾسمي١ املٓع١ُ عدل ايٛط١َٝٓٔ اتفاق "ايجايج١"

 :...ٜهٕٛ اؾسّ ذا طابع عدل ٚطين، إذا»

  ازتهب يف أنجس َٔ دٚي١ ٚاسد٠...أٚ.. -أ

ايتدطٝط ي٘ أٚ اإلغساف عًٝ٘ دس٣ يف ٚ يهٔ داْبا نبرلا َٔ اإلعدادٚ ازتهب يف دٚي١ « ب»

 دٚي١ أخس٣.....أٚ...

يهٔ ضًعت يف ازتهاب٘ مجاع١ إدسا١َٝ َٓع١ُ متازع أْػط١ ، ١ٚ ٚاسد٠ازتهب يف دٚي«ز»

 ...أٚ....إدسا١َٝ يف أنجس َٔ دٚي١ ٚاسد٠

 يهٔ ي٘ أثازا غدٜد٠ يف دٚي١ أخس٣.، ٚازتهب يف دٚي١ ٚاسد٠ «د»

اؾسمي١ املٓع١ُ عدل ايٛط١ٝٓ ؼدٜدا ٖٛ ٚدٛد ٚ ٚإٕ  ايفسم بني اؾسمي١ املٓع١ُ عَُٛا

ٚد ايدٍٚ فُٝا ٜتعًل باؾسمي١ املٓع١ُ عدل ايٛط١ٝٓ فطال عٔ ٚدٛد زٚابط أْػط١ تتذاٚش سد

 .(4)َع اؾُاعات املتػاب١ٗ يف دٍٚ أخس٣

 

 :تعريف تهريب املهاجريً   ثاىيا/
َٔ بسٚتٛنٍٛ األَِ املتشد٠ املهٌُ التفاق١ٝ األَِ  «أ»فكس٠  ،يكد أٚزدت املاد٠ ايجايج١

  2111عابس٠ يًشدٚد ايٛط١ٝٓ يعاّ املتشد٠ ملهافش١ اؾسمي١ املٓع١ُ اي

 ٚ اـاص مبهافش١ تٗسٜب املٗادسٜٔ تعسٜفا هلرا املصطًح األخرل، سٝح ْصت ع٢ً َاًٜٞ:

تدبرل ايدخٍٛ غرل املػسٚع يػدص َا إىل دٚي١ يٝظ ذيو ايػدص َٔ  :« تٗسٜب املٗادسٜٔ»

باغس٠ أٚ غرل َباغس بصٛز٠ َ –ذيو َٔ ادٌ اؿصٍٛ ٚ زعاٜاٖا أٚ َٔ املكُٝني ايدا٥ُني فٝٗا،

 « ع٢ً َٓفع١ َاي١ٝ أٚ َٓفع١ َاد١ٜ أخس٣.

عبٛز اؿدٚد دٕٚ تكٝد بايػسٚط ايالش١َ  «ايدخٍٛ غرل املػسٚع»ٜٚكصد بتعبرل  

 يًدخٍٛ املػسٚع إىل ايدٚي١ املطتكب١ً.

 ايعٓاصس ايتاي١ٝ:        إىل « تٗسٜب املٗادسٜٔ»ٜٓكطِ تعسٜف 

  غسع١ٝ إىل ايدٚي١ املطتكب١ًْكٌ األفساد بطسم غرل :األفعاٍ *

 دٚي١ املكصد: ال ٜهٕٛ ايػدص َٔ زعاٜاٖا أٚ املكُٝني ايدا٥ُني فٝٗا  *

 املٓفع١ٚ ايهطب املايٞ: بػسض ايسبح *

 ميهٔ إٔ تهٕٛ أنجس خطٛز٠ ،قد تتػاب٘ دسمي١ تٗسٜب املٗادسٜٔ ظسا٥ِ أخس٣ٚ

اِٖ ايػدص يف تٗسٜب٘ إىل دٚي١ ٜط ،ففٞ ايعدٜد َٔ األسٝإ َجال ،ٕتٗدٜدا يهسا١َ االْطاٚ
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أْػط١ ٚ أخس٣ يف ظسٚف اقٌ َا ٜكاٍ عٓ٘ بامل١ٓٝٗ ثِ ٜٓتٗٞ ب٘ األَس بتٛزٜط٘ يف ساالت

 ٜصداد بريو تعداد ضشاٜا دسمي١ االػاز بايبػس، ٚاضتػالي١ٝ

 

 :االجتار بالبشر و التفرقة بني تهريب املهاجريً ثالثا/
 :يف تعسٜف ٚزد يالػاز يف األفساد

ٝد أغداص أٚ ْكًِٗ أٚ تٓكًِٝٗ أٚ إٜٛا٥ِٗ أٚ اضتكباهلِ بٛاضط١ ايتٗدٜد بايك٠ٛ أٚ ػٓ»

 اضتعُاهلا أٚ غرل ذيو َٔ أغهاٍ ايكطس أٚ اإلستٝاٍ أٚ اـداع...

أٚ بإعطا٤ أٚ تًكٞ َبايؼ َاي١ٝ أٚ َصاٜا يٌٓٝ َٛافك١ غدص ي٘ ضٝطس٠ ع٢ً غدص أخس 

 يػسض اضتػالٍ..."

 :(5)ثالخ عٓاصس ىلطِ إٜالسغ إٔ ٖرا ايتعسٜف ٜٓك

 أفعاٍ ػٓٝد أغداص أٚ ْكًِٗ أٚ تٓكًِٝٗ أٚ إٜٛا٥ِٗ أٚ اضتكباهلِ.     :* األفعاٍ

* ايٛضا٥ٌ املطتدد١َ الزتهاب تًو األفعاٍ: بٛاضط١ ايتٗدٜد بايك٠ٛ أٚ اضتعُاهلا أٚ غرل 

 ذيو َٔ أغهاٍ االستٝاٍ 

 ٥س أغهاٍ االضتػالٍ ٜػتٌُ اضتػالٍ دعاز٠ ايػرل أٚ ضا :أغساض االضتػالٍ *

 ًٜٞ ْطتعسض أٚد٘ ايتفسق١ بني اؾسميتني: ٚ فُٝا

 ٜٛافل املٗادس ع٢ً تٗسٜب٘ بايسغِ َٔ قطا٠ٚ ايعسٚف احملٝط١ ب٘ املٛافك١:-1

تصبح َٛافكتِٗ ال  ،إٔ ٚافكٛاٚ بُٝٓا ٜتشاٌٜ ع٢ً ضشاٜا االػاز بايبػس / ست٢ ،صعٛبتٗاٚ

 .املط١٦ٝ اييت ٜستهبٗا اجملسَٕٛٚ َع٢ٓ هلا َٔ دسا٤ ايٛضا٥ٌ االستٝاي١ٝ

 ،أَا االػاز، ٜٚتطِ ايتٗسٜب بطابع عابس يًشدٚد ايٛط١ٝٓ :ايطابع عدل ايٛطين-2

كٌ ايطشاٜا إىل إذ قد تتِ ٖرٙ اؾسمي١ ضٛا٤ داخٌ ايدٚي١ أٚ خازدٗا إذا ْ، فال ٜهٕٛ نريو

 دٚي١ أخس٣.

 

 عً طريق الرب والبحر واجلو رابعا: أهه أحكاو بروتوكول مكافحة ميع تهريب املهاجريً 

اقتٓاعا َٔ اؾُاع١ ايدٚي١ٝ بإ تهٌُٝ اتفاق١ٝ األَِ املتشد٠ ملهافش١ اؾسمي١  

 ،ايبشس ٚاؾٛٚ املٓع١ُ عدل ايٛط١ٝٓ بصو دٚيٞ ملهافش١ تٗسٜب املٗادسٜٔ عٔ طسٜل ايدل

 :تٞدا٤ ٖرا ايدلٚتٛنٍٛ ع٢ً ايٓشٛ األ ،َهافشتٗاٚ ضٝهٕٛ َفٝدا يف َٓع تًو اؾسمي١

 .أقطاّ 14َاد٠ َكط١ُ إىل  25ٚزدت أسهاّ ٖرا ايدلٚتٛنٍٛ يف 

 ملاد٠ األٚىل إىل املاد٠ ايطادض١.خاص باألسهاّ ايعا١َ َٔ ا :ايكطِ األٍٚ 

املاد٠  خاص بتٗسٜب املٗادسٜٔ عٔ طسٜل ايبشس َٔ املاد٠ ايطابع١ باىل :ايكطِ ايجاْٞ 

 .ايتاضع١
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َٔ املاد٠ ايعاغس٠ إىل املاد٠  ،ايتدابرل االخس٣ٚ ايتعإٚٚ : خاص باملٓعايجايحايكطِ  

 ايجا١َٓ عػس.

 ايكطِ ايسابع: خاص باألسهاّ اـتا١َٝ َٔ املاد٠ ايتاضع١ عػس إىل املاد٠ اـاَط١ 

 ايعػسٕٚ.ٚ

سٝح تٓاٍٚ يف َادت٘ األٚىل: عالق١ ٖرا  ،اختص ايكطِ األٍٚ باألسهاّ ايعا١َ 

 سٝح ْص ع٢ً َا، هافش١ اؾسمي١ املٓع١ُ عدل ايٛط١ٝٓايدلٚتٛنٍٛ باتفاق١ٝ األَِ املتشد٠ مل

ًٜٞ(6): 

، ٖرا ايدلٚتٛنٍٛ ٜهٌُ اتفاق١ٝ األَِ املتشد٠ ملهافش١ اؾسمي١ املٓع١ُ عدل ايٛط١ٝٓ-1

 ٜهٕٛ تفطرلٙ َكذلْا باالتفاق١ٝ.ٚ

َا  ،َع َساعا٠ َا ٜكتطٝ٘ اختالف اؿاٍ ،تٓطبل أسهاّ االتفاق١ٝ ع٢ً ٖرا ايدلٚتٛنٍٛ-2

 ٓص فٝ٘ ع٢ً خالف ذيومل ٜ

اجملس١َ ٚفكا يًُاد٠ ايطادض١ َٔ ٖرا ايدلٚتٛنٍٛ أفعاال فس١َ ٚفكا  ٍتعتدل األفعا-3

 يالتفاق١ٝ

 :املتُجٌ يفٚ بني ايدلٚتٛنٍٛ ايػسض َٔ ٚضع٘ :ٚ يف املاد٠ ايجا١ْٝ 

 تعصٜص ايتعإٚ بني ايدٍٚ األطساف يف فاٍ َهافش١ تٗسٜب املٗادسٜٔ-1

َعاًَتِٗ َعا١ًَ إْطا١ْٝ ٚ محا١ٜ سكٛقِٗ اإلْطا١ْٝ ،ادسٜٔ املٗسبنيمحا١ٜ سكٛم املٗ-2

 نريو

 لد بعض َٔ املصطًشات املطتدد١َ يف ٖرا ايدلٚتٛنٍٛ  :ٚ يف املاد٠ ايجايج١ 

: تدبرل ايدخٍٛ غرل املػسٚع يػدص َا إىل دٚي١ طسف «تٗسٜب املٗادسٜٔ»ٜكصد بتعبرل  «أ»

ذيو َٔ ادٌ اؿصٍٛ بصٛز٠ ، ٚ ايدا٥ُني فٝٗايٝظ ايػدص َٔ زعاٜاٖا أٚ َٔ املكُٝني

 ع٢ً َٓفع١ َاي١ٝ أٚ َٓفع١ َاد١ٜ أخس٣ ،َباغس٠ أٚ غرل َباغس٠

عبٛز اؿدٚد دٕٚ تكٝد بايػسٚط ايالش١َ إىل ايدٚي١  «ايدخٍٛ غرل املػسٚع»ٜكصد بتعبرل  «ب»

 املطتكب١ً

 :أٚ ١ٜٖٛأٟ ٚثٝك١ ضفس  «ٚثٝك١ ايطفس أٚ اهل١ٜٛ املصٚز٠»ٜكصد بتعبرل  «ز»

سٛزت ؼٜٛسا َادٜا َٔ داْب أٟ غدص غرل ايػدص أٚ اؾٗاش املدٍٛ   ٚ/ تهٕٛ قد شٚزت أ1

 .قاْْٛا بإعداد أٚ إصداز ٚثٝك١ ايطفس أٚ اهل١ٜٛ ْٝاب١ عٔ دٚي١ َا

/ أٚ تهٕٛ قد أصدزت بطسٜك١ غرل ض١ًُٝ أٚ سصٌ  عًٝٗا باالستٝاٍ أٚ ايفطاد أٚ اإلنساٙ أٚ 2

 .ع١ أخس٣بأ١ٜ طسٜك١ غرل َػسٚ

 ./ أٚ ٜطتددَٗا غدص غرل صاسبٗا ايػسع3ٞ
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 مبا فٝٗا املسنبات ايطٛاف١ ،أٟ ْٛع  َٔ املسنبات املا١ٝ٥ «ايطف١ٓٝ»ٜكصد بتعبرل  «د»

ايطا٥سات املا١ٝ٥ اييت تطتددّ  أٚ ميهٔ اضتدداَٗا نٛض١ًٝ ْكٌ فٛم املا٤، باضتجٓا٤ ايطفٔ ٚ

 فٔ اييت  متًهٗا آٚ تػػًٗا إسد٣ اؿهَٛاتاؿسب١ٝ أٚ ضفٔ دعِ األضطٍٛ آٚ غرلٖا َٔ ايط

 إال يف خد١َ سه١َٝٛ غرل ػاز١ٜ ،ال تطتعٌُ يف ايٛقت اؿاضسٚ

بٛضعٗا يطٛابط قدد٠  ،تٓاٚيت ْطام تطبٝل ايدلٚتٛنٍٛف :املاد٠ ايسابع١ أَا

تططًع بٗا  مجاع١ ، َٚع ضسٚز٠ إٔ تهٕٛ تًو اؾسا٥ِ ذات طابع ٚطين ،يًُٓٛذز ايتذسميٞ

ٚأندت نريو ع٢ً ضسٚز٠ محا١ٜ سكٛم األغداص ايرٜٔ ٜهْٕٛٛ ٖدفا  َٓع١ُ، إدسا١َٝ

 يتًو اؾسا٥ِ.                                         

لدٖا قد أضكطت املطؤٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ عٔ املٗادسٜٔ غرل  :ٚغصٛص املاد٠ اـاَط١

ك١ اؾٓا١ٝ٥ مبكتط٢ سٝح ٚضشت أْ٘ ال جيٛش إٔ ٜصبح املٗادسٕٚ عسض١  يًُالس ،ايػسعٝني

 ٖدفا يًطًٛى املبني يف املاد٠ ايطادض١ َٓ٘. األِْٗ ناْٛ ،ٖرا ايدلٚتٛنٍٛ

ٚبدٚزٖا ٚضشت املاد٠ ايطادض١: األفعاٍ اجملس١َ، ٚأندت ع٢ً ضسٚز٠ قٝاّ ايدٍٚ 

ػسِٜ باؽاذ اـطٛات ايتػسٜع١ٝ ايالش١َ يتذسِٜ تًو األفعاٍ ع٢ً املطت٣ٛ ايٛطين )

 ايػسٚع ٚمجٝع أغهاٍ االغذلاى يف اؾسمي١(

 :ٖٚرٙ األفعاٍ ٖٞ

 )أ( تٗسٜب املٗادسٜٔ.

 :)ب( ايكٝاّ بفسض تطٌٗٝ تٗسٜب املٗادسٜٔ، مبا ًٜٞ

 .* إعداد ٚثٝك١ ضفس أٚ ١ٜٖٛ اْتشاي1١ٝ

 * تدبرل اؿصٍٛ ع٢ً ٚثٝك١ َٔ ٖرا ايكبٌٝ أٚ تٛفرلٖا أٚ سٝاشتٗا 2

َٔ ايبكا٤ فٝٗا دٕٚ تكٝد  ،أٚ َكُٝا دا٥ُا يف ايدٚي١ املع١ٝٓ )ز( متهني غدص يٝظ َٛاطٓا

ٚذيو باضتدداّ ايٛضا٥ٌ املرنٛز٠ يف  ،بايػسٚط ايالش١َ يًبكا٤ املػسٚع يف تًو ايدٚي١

 ايفكس٠ ايفسع١ٝ )ب( َٔ ٖرٙ ايفكس٠ أٚ أ١ٜ ٚض١ًٝ أخس٣ غرل َػسٚع١.

اٍ اجملس١َ ٚفكا يٓص يًفكس٠ نُا دسَت املاد٠ نٌ غسٚع أٚ املطا١ُٖ نػسٜو يف أسد األفع

 .أٚ )ز( َٔ ٖرٙ املاد٠ ،) أ( أٚ )ب( 1

ٚأندت املاد٠ يف فكستٗا ايجايج١ َٔ ٖرٙ املاد٠، ضسٚز٠ َعا١ًَ املٗادسٜٔ َعا١ًَ 

 إْطا١ْٝ، ٚاؽاذ ايدٚي١ يهٌ ايتدابرل ايتػسٜع١ٝ أٚ غرلٖا ايعدّ تعسٜض سٝاتِٗ يًدطس.

 تٗسٜب املٗادسٜٔ عٔ طسٜل ايبشس ٚذيو ناآلتٞ: أٚزدت املاد٠ ايجا١َٓ تدابرل ملهافش١

جيٛش يًدٚي١ ايطسف اييت تهٕٛ يدٜٗا أضبابا َعكٛي١ يالغتباٙ يف إٔ إسد٣ ايطفٔ اييت تسفع 

أٚ ؼٌُ يف ايٛاقع دٓط١ٝ ايدٚي١ ايطسف  ،أٚ ال دٓط١ٝ هلا ،عًُٗا أٚ تدعٞ أْٗا َطذ١ً يدٜٗا
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ضايع١ يف تٗسٜب َٗادسٜٔ عٔ  ،إظٗاز أٟ عًَِع أْٗا تسفع عًُا أدٓبٝا أٚ تسفض  ،املع١ٝٓ

 ،إٔ تطًب َطاعد٠ دٍٚ أطساف أخس٣ يكُع اضتعُاٍ ايطف١ٓٝ يف ذيو ايػسض ،طسٜل ايبشس

ٚتبادز ايدٚي١ األطساف اييت ٜطًب إيٝٗا ذيو إىل تكدِٜ تًو املطاعد٠ بايكدز املُهٔ يف 

 سدٚد إَهاْٝاتٗا.

اَط١ تكسٜبا ع٢ً ايتصاّ دٚي١ ايعًِ ٚيكد أمجعت ايفكسات ايجا١ْٝ ٚايجايج١ ٚاـ

 :بتُهني ايدٚي١ ايطايب١ يإلذٕ َٔ

 اعتال٤ ايطف١ٓٝ.)أ( 

 .تفتٝؼ ايطف١ٓٝ )ب(

إذا ٚدد  ،)دـ( اؽاذ ايتدابرل املٓاضب١ إشا٤ ايطف١ٓٝ َٚا ؼًُ٘ ع٢ً َتٓٗا َٔ أغداص ٚبطا٥ع

ر بريو ايدٚي١ ٚتتد ،ديٌٝ ٜجبت إٔ ايطف١ٓٝ تعٌُ يف تٗسٜب املٗادسٜٔ عٔ طسٜل ايبشس

أٚ  ،ايطسف ايتدابرل املٓاضب١ ٚفكا يًكاْْٛني ايداخًٞ ٚايدٚيٞ )تعٝني نٌ دٚي١ طسف ضًط١

ٚطًبات االضت٦رإ باؽاذ  ،ضًطات تتًك٢ طًبات املطاعد٠ ٚطًبات تأنٝد تطذٌٝ ايطف١ٓٝ

 (.ٚايسد ع٢ً ٖرٙ ايطًبات ،ايتدابرل

نفاي١  سسصت ع٢ً ضسٚز٠:أندت املاد٠ ايتاضع١ ٚ؛ ٚؼت عٓٛإ غسٚط ٚقا١ٝ٥ 

عدّ تعسٜض أَٔ ، ٚضال١َ األغداص املٛدٛدٜٔ ع٢ً ايطف١ٓٝ َٚعاًَتِٗ َعا١ًَ إْطا١ْٝ

اؽاذ أٟ تدابرل ضد ايطف١ٓٝ  املػتب٘ فٝٗا َكذلْا بعدّ ٚنرا  ايطف١ٓٝ أٚ محٛيتٗا يًدطس.

 َطاض٘ بطال١َ ايب١٦ٝ.

اليتصاَات، تكّٛ بتعٜٛض ٚيف ساٍ كايف١ ايدٚي١ ايطايب١ يإلذٕ بايتفتٝؼ هلرٙ ا 

ايطف١ٓٝ عٔ أٟ خطاز٠ أٚ ضسز د ٜهٕٛ قد ؿل بٗا )أضباب ايتدبرل املتدر٠ قا١ُ٥ ع٢ً غرل 

 أضاع(.

ٚال جيٛش اؽاذ أٟ تدبرل يف ايبشس، إال َٔ داْب ضفٔ سسب١ٝ أٚ طا٥سات عطهس١ٜ أٚ  

ٗا كٛي١ ضفٔ أٚ طا٥سات ؼٌُ عالَات ٚاضش١ ٜٚطٌٗ تبني نْٛٗا يف خد١َ سه١َٝٛ ٚأْ

 بريو.

 14ٚقد دا٤ ايكطِ ايجايح َتعًكا باملٓع ٚايتعإٚ ٚايتدابرل األخس٣ َٛشعا ع٢ً 

 .َٛاد

تٓاٚيت املاد٠ ايعاغس٠: )املعًَٛات(، ٚضا٥ٌ تبادٍ املعًَٛات بني ايدٍٚ األطساف،  

 ٚخاص١ تًو اييت هلا سدٚد َػذلن١، سٍٛ َجال:

ٚ املػتب٘ يف أْٗا تطتددّ َٔ داْب مجاع١ * ايدزٚب ٚايٓاقًني ٚٚضا٥ٌ ايٓكٌ املعسٚف أ

 .(16ا يٓص املاد٠ كإدسا١َٝ َٓع١ُ )ٚف



  بسلرةجامعة  - شراد صوفيا .أـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 61 - 

 * ١ٜٖٛ ٚأضايٝب عٌُ ايتٓعُٝات أٚ اؾُاعات اإلدسا١َٝ املٓع١ُ.

* صش١ ٚثا٥ل ايطفس ايصادز٠ عٔ ايدٚي١ ايطسف ٚضالَتٗا َٔ سٝح ايػهٌ ٚنريو ضسق١ 

عُاهلا َع نفاي١ ضس١ٜ املعًَٛات سطب مناذز ضفس أٚ ١ٜٖٛ أٚ َا ٜتصٌ بريو َٔ إضا٠٤ اضت

 االقتطا٤.

 :أندت ٖرٙ املاد٠ ع٢ً َا ًٜٞ، ٚ)ايتدابرل اؿدٚد١ٜ ( :تٓاٚيت املاد٠ اؿاد١ٜ عػس

دٕٚ اإلخالٍ عس١ٜ ايتٓكٌ يهػف َٚٓع  .* تعصٜص ايعٛابط اؿدٚد١ٜ إىل أقص٢ سد ممهٔ

 ٛز(.تٗسٜب املٗادسٜٔ )شٜاد٠ فعاي١ٝ تدابرل َساقب١ ايطفس ٚايعب

* إزضا٤ ايتصاّ ايٓاقًني ايتذازٜني فُٝا ٜتعًل بايتأند َٔ محٌ ايسناب يٛثا٥ل ايطفس 

 ايالش١َ يدخٍٛ ايدٚي١ املطتكب١ً.

سددت ٖرٙ املاد٠ ايطبٌ املتعًك١ ، ٚتٓاٚيت املاد٠ ايجا١ْٝ عػس ) أَٔ َٚساقب١ ايٛثا٥ل(

 تًو ايٛثا٥ل. ٍبأَٔ ايٛثا٥ل َٚساقبتٗا، عٝح ٜصعب تصٜٚس أٚ إضا٠٤ اضتعُا

عػس، َٓٗذ١ٝ ايتعإٚ فُٝا ٜتعًل بايتأند َٔ غسع١ٝ ايٛثا٥ل  ١ٚأٚزدت املاد٠ ايجايج 

ٚصالسٝتٗا، إذا اغتب٘ يف أْٗا تطتعٌُ ألغساض ايكٝاّ بايطًٛى املبني يف املاد٠ ايطادض١ َٔ 

 ٖرا ايدلٚتٛنٍٛ.

 فاٍ َٓع ٚدعت ٖرٙ املٛاد إىل ايكٝاّ بدٚزات تدزٜب١ٝ يًُٛظفني ايعاًَني يف 

اهلذس٠، ٚنريو ايكٝاّ عُالت تٛع١ٝ إعال١َٝ ٚتع١ًُٝٝ يتبٝني كاطس ٖرا ايٓػاط غرل 

املػسٚع، فطال عٔ شٜاد٠ ايتعإٚ َع املٓعُات غرل اؿه١َٝٛ ٚغرلٖا َٔ َٓعُات اجملتُع 

 املدْٞ املع١ٝٓ بٗرا املٛضٛع.

ند ع٢ً ضسٚز٠ اؽاذ نٌ ٚدا٤ت املاد٠ ايجا١َٓ عػس" إعاد٠ املٗادسٜٔ املٗسبني، يتؤ 

دٚي١ طسف َع١ٝٓ بإعاد٠ غدص ٜهٕٛ ٖدفا يًطًٛى املبني يف املاد٠ ايطادض١ ع٢ً مٛ َٓعِ 

 حيُٞ ايػدص ٚحيفغ نساَت٘.

ٚأخرلا، ايكطِ ايسابع، ٖٚٛ قطِ خاص باألسهاّ اـتا١َٝ ٚاييت ٚزدت يف فًُٗا 

 َػذلن١ يف أسهاَٗا َا ٚزد يف ْصٛص  باقٞ ايدلٚتٛنٛالت.

 بستٛنٍٛ َٓع ٚقُع َٚعاقب١ االػاز باألغداص ٚغاص١ ايٓطا٤ ٚاألطفاٍ   -1

بستٛنٍٛ َهافش١ صٓع األضًش١ ايٓاز١ٜ ٚأدصا٥ٗا َٚهْٛاتٗا ٚايرخرل٠ ٚاالػاز بٗا  -2

 بصٛز٠ غرل َػسٚع١ 

ٚيعٌ أِٖ املٛاد يف ٖرا ايكطِ، ٖٞ املاد٠ ايتاضع١ عػس ٚاملتعًك١ بػسط ايٛقا١ٜ 

ٖرا ايدلٚتٛنٍٛ بأ١ٜ سكٛم أٚ ايتصاَات أخس٣ مبكتط٢ ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاص بعدّ َطاع 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كول ملافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلوقراءة يف بروتو

 - 62 - 

ّ 1951أٚ ايكإْٛ اإلْطاْٞ ايدٚيٞ ٚايكإْٛ ايدٚيٞ ؿكٛم اإلْطإ خاص١ اتفاق١ٝ عاّ 

 اـاص بٛضع ايالد٦ني َٚبدأ عدّ اإلعاد٠ قطسا ايٛازد فٝٗا. 1967ٚبسٚتٛنٍٛ عاّ 

تط١ٜٛ ايٓصاعات بني ايدٍٚ األطساف بايتفاٚض أٚ  ٚتطسقت بك١ٝ َٛاد ٖرا ايكطِ إىل َٛاضٝع

 .ايتشهِٝ أٚ قه١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ.) بد٤ ايٓفاذ، ايتعدٌٜ، االْطشاب...اخل(

 اخلامتـة:
يكد ضًطت أسهاّ بسٚتٛنٍٛ َهافش١ تٗسٜب املٗادسٜٔ عٔ طسٜل ايدل ٚايبشس 

دل ايٛط١ٝٓ، ايط٤ٛ ع٢ً ٚاؾٛ، املهٌُ التفاق١ٝ األَِ املتشد٠ ملهافش١ اؾسمي١ املٓع١ُ ع

 ايعدٜد َٔ ايٓكاط اهلا١َ، ْرنس َٓٗا:

ألْ٘ َٔ  ،ايتأنٝد ع٢ً َبدأ ايتعإٚ ايدٚيٞ يف َهافش١ دسمي١ تٗسٜب املٗادسٜٔ-

االضتشاي١ ع٢ً دٚي١ َفسدٖا ايتصدٟ هلا َُٗا بًػت قٛتٗا االقتصاد١ٜ ٚتكدَٗا ايتهٓٛيٛدٞ، 

١ اضتفادت نجرلا َٔ نٌ تطٛز تهٓٛيٛدٞ ٚتكين لد إٔ اؾُاعات اإلدساَٝ ٌألْ٘ يف املكاب

 يتشكٝل أٖدافٗا.

سح ايدٍٚ املتكد١َ ع٢ً تٛفرل ٚضا٥ٌ تدزٜب َٚطاعدات تك١ٝٓ َٚاي١ٝ الش١َ يًدٍٚ ايٓا١َٝ -

 ٚايفكرل٠، ست٢ متهٔ َٔ ٚضع ايطٝاضات ٚايدلاَر ايالش١َ.

 د ضُإ ضسٜتٗا.تبادٍ املعًَٛات سٍٛ األْػط١ اإلدسا١َٝ ٚقاٚي١ ؼًًٝٗا، َع تأنٝ

تعكب اجملسَني ايرٜٔ ٜهطبٕٛ أزباسا خٝاي١ٝ َٔ دسا٤ تػذٝع األغداص ع٢ً اهلذس٠ ايػرل 

 غسع١ٝ ْٚكًِٗ غرل املػسٚع.

سمي١ أٚ ست٢ فسد املطا١ُٖ يف ازتهابٗا اؾازتهاب يف اعتباز نٌ صٛز ايػسٚع ضسٚز٠ -

تطٜٛل اـٓام ع٢ً نٌ أفساد يدسمي١ َعاقبا عًٝٗا، بطسٜل ايتٛاط٧ ٚايتٓعِٝ أٚ ايتٛدٝ٘، 

 ايعصاب١.

َعا١ًَ ضشاٜا ايتٗسٜب َعا١ًَ إْطا١ْٝ، ٚعدّ املطاع بطال١َ ايب١٦ٝ ٚفكا يًكإْٛ ايدٚيٞ -

 يًبشاز. 

ٚإ َا ٜطعف َٔ ق١ُٝ اؾٗٛد ايدٚي١ٝ، ٚضٝاد٠ َبدأ ايتعإٚ ايدٚيٞ َع قٛاْني 

 ايدٍٚ ايداخ١ًٝ:

ٛع َٔ ايصهٛى ايدٚي١ٝ، ٚبايتايٞ إضعاف عدّ إْطُاّ ٚتصدٜل نٌ ايدٍٚ ع٢ً ٖرا ايٓ-

 .َبدأ ايتعإٚ ايدٚيٞ يف اإلساط١ ٚايهػف عٔ اؾسمي١ إىل سد بعٝد

ضعف ْعاّ ايعكٛبات يف ايكٛاْني ايداخ١ًٝ يًدٍٚ األطساف مما ٜطُح يًُذسَني باإلفالت -

 .َٔ ايعكٛب١ ٚتصدٖس َع٘ دسمي١ ايتٗسٜب
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عد تكًٝد١ٜ، َاشايت تٓعسإىل املٗادس ع٢ً أْ٘ طبٝع١ قٛاعد اهلذس٠، سٝح تتطِ بأْٗا قٛا-

 َٓتٗو يكٛاْني اهلذس٠، 

عدّ املعاؾ١ اؿكٝك١ٝ يًذسمي١، ألْ٘ جيب ايٛقٛف أٚال عٓد األضباب اؾرز١ٜ ٚاملتج١ًُ يف -

دػع ٚ فكس ايػباب ٚعٛشِٖ ايػدٜد يف بًداِْٗ , األَس ايرٟ ٜطتدعٞ تٛزطِٗ يف استٝاٍ

 اؾُاعات اإلزٖاب١ٝ

اييت تطسسٗا َطأي١ اهلذس٠ مٛ ايبًدإ  تإ َٛاد١ٗ فعاي١ يًتشدٜاإذٕ يطُ

أصبح َٔ ايطسٚزٟ ٚضع إضذلاتٝذ١ٝ َٛسد٠ ػُع بني بًدإ املٓػأ ٚايعبٛز ٚاؾ١ٗ  ،املتكد١َ

املكصٛد٠ )املكصد( َعا َٔ أدٌ إجياد سًٍٛ َتٛاش١ْ تساع٢ فٝٗا َصاحل ايبًدإ املع١ٝٓ بٗرٙ 

 ايعاٖس٠.

 ايٛضا٥ٌ األ١َٝٓ يٝظ ٖٛ اؿٌ ملعاؾ١ إغهاي١ٝ اهلذس٠ غرل ايػسع١ٝ، بٌ * ايًذ٤ٛ فكط إىل

 جيب ايسبط بني ايدلاَر اإلمنا١ٝ٥ ٚاهلذس٠ أٟ ايبشح يف األضباب اؾرز١ٜ يًٗذس٠.

بتشكٝل غسان١ فع١ًٝ قا١ُ٥ ع٢ً اسذلاّ املصاحل املػذلن١ َع  ١* ايتصاّ ايدٍٚ املتكدَ

تدابرل املتدر٠ َٔ قبٌ أٚزبا َجال ٚاييت تػذع اهلذس٠ ايدٚي١ ايٓا١َٝ ٚايفكرل٠، ألٕ اي

االْتكا١ٝ٥ فكط َطتٗدف١ ايهفا٤ات، تػهٌ تٗدٜدا إضافٝا القتصادٜات ايدٍٚ ايٓا١َٝ ٚتبني 

 اْعداّ اإلزاد٠ ايطٝاض١ٝ يتٓفٝر ايتصاَاتٗا.

 

 اهلوامش:
هافش١ اؾسمي١ املٓع١ُ عدل ايٛط١ٝٓ دٚز ايٓٝاب١ ايعا١َ املصس١ٜ يف َٖاْٞ فتشٞ دٛزدٞ، ٚزق١ عٌُ بعٓٛإ "( 1)

ايدٚز ايتدزٜب١ٝ  ايسابع١ عػس ملٓع االػاز باألطفاٍ ايطباط أَ املٛا٧ْ بايتعإٚ َع ٚشاز٠  ،ٚاالػاز يف األفساد"

 .2119ايداخ١ًٝ، َاٟ 

 املسدع ْفط٘.( 2)

تازٜذ    www.egy.meus.netأخباز َصس ،اهلذس٠ غرل ايػسع١ٝ... َٚعاْا٠ األٌَ ٚاملٛتأَرل٠ ْصرل، ( 3)

 2112/11/11االطالع  

 ٖاْٞ فتشٞ دٛزدٞ، َسدع ضابل.( 4)

يكد تٓاٍٚ بسٚتٛنٍٛ َٓع ٚقُع َعاقب١ االػاز باألغداص ٚغاص١ ايٓطا٤ ٚاألطفاٍ املهٌُ التفاق١ٝ األَِ ( 5)

ازٖا دسمي١ َطتك١ً ٚألٍٚ َس٠ دسمي١ االػاز باألغداص باعتب ٚاملتشد٠ ملهافش١ اؾسمي١ املٓع١ُ عدل ايٛط١ٝٓ،

 هلا ذا ْٝتٗا، بعدَا ناْت تتِ َعاؾتٗا َٔ خالٍ دسا٥ِ أخس٣، ناـطف َجال.

ايسٜاض:  ،"بسٚتٛنٍٛ َهافش١ تٗسٜب املٗادسٜٔ عٔ طسٜل ايدل ٚايبشس ٚاؾٛ "عادٍ عبد اؾٛاد قُد، ( 6)

 ٖـ.1429  ،319، ايعدد ف١ً األَٔ ٚاؿٝا٠
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