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 مقدمة:
إىل  ،ص١ املتعًك١ بٗايدزاض١ دسمي١ تٗسٜب املٗادسٜٔ جيب أٚال حتدٜد املفاِٖٝ ارتا

 اييت تتٓٛعٚ ٖرٙ ادتسمي١ أغهاٍ نُا ٜتٛدب تبٝإ ،داْب حتدٜد َفّٗٛ تٗسٜب املٗادسٜٔ

حبهِ تكازب دسمي١ تٗسٜب املٗادسٜٔ َع ، ٚكّٛ عًٝٗاتاييت  ٗاأزناْ هلاٚ ختتًف نٌ دسمي١ٚ

نإ يصاَا  ،تداخًٗا إىل دزد١ ٜصعب ايتفسٜل بني نًتا ادتسميتنيٚ دسمي١ االجتاز يف ايبػس

سٝح  ،فاالختالٚ حتدٜد أٚد٘ ايتػابٖ٘اتني ادتسميتني َٔ خالٍ ايعالق١ ايكا١ُ٥ بني حتدٜد 

 :ايبشح نايتايٞضٓتٓاٍٚ نٌ َا ضبل ذنسٙ بايتفصٌٝ يف 

 
 :مفهوم جرمية تهريب املهاجرين –األول املطلب 

َٔ ، ٚدسمي١ تٗسٜب املٗادسٜٔ َٔ أخطس أغهاٍ ادتسمي١ املٓع١ُ ايعابس٠ يًشدٚد

ٜتطح إٔ ٖٓاى عد٠ َصطًشات أٚ تطُٝات هلرٙ  ،خالٍ ايدزاضات اييت تٓاٚيت ٖرٙ ادتسمي١

هلرا نإ يصاَا إٔ ْبني َطُٕٛ ، ٚأٚ اهلذس٠ غري املػسٚع١ ،سمي١ َجٌ تٗسٜب املٗادسٜٔادت

ُٜعربإ عٔ ْفظ ادتسمي١ أٚ ميجالٕ دسميتني خمتًفتنيٚ نٌ َصطًح نُا  ،َا إذا ناْا 

املتُج١ً يف دسمي١ ٚ بني ادتسمي١ االقسب هلاٚ ايفسم بٝٓٗاٚ ْبني أغهاٍ دسمي١ تٗسٜب املٗادسٜٔ

 .ايبػس االجتاز يف

 :َصطًشات ذات عالق١ بتٗسٜب املٗادسٜٔ –ايفسع األٍٚ 

ٚ"  ،املتُج١ً يف َصطًح "اهلذس٠"، ٚضٓعسف املصطًشات اييت هلا عالق١ بٗرٙ ادتسمي١

إدزان٘ َٔ خمتًف ٚ َٔ أدٌ حتهِ أنجس يف املٛضٛع .ٚ" املٗادس غري ايػسعٞ"  ،املٗادس"

 .دٛاْب٘

 :اهلذس٠- 1

 :ايتعسٜف ايًػٟٛ –أ 

  :ٗاع٢ً أْ 'تسمج١ إجنًٝص١ٜ يًفغ " اهلذس٠  ،د يف نتاب " َعذِ اهلذس٠جن

Migration ، نُا جند تسمج١ يعباز٠ االجتاز باملٗادس باإلجنًٝص١ٜ ع٢ً أْٗا: Trafficking of 

Migrantٚ ،جند أٜطا تسمج١ يعباز٠ َٗادس غري غسعٞ باإلجنًٝص١ٜ ع٢ً أْٗا: Unauthorized 

migrant، هلذس٠ غري ايكا١ْْٝٛ فرتمجتٗا ٖٞ: أَا عباز٠ اIllégal migration،  " ٚ ِجند يف َعذ

 :سٝح تسمجتٗا بايًػ١ اإلجنًٝص١ٜ ٖٞ ،اهلذس٠ نريو عباز٠ ٖذس٠ غري َٛثك١

Undocumented migrationٚ ،فإْٗا تؤدٟ  ،إٕ اختًفت اختالف بطٝط ٚ نٌ ٖرٟ ايعبازات

 .(1)إىل ْفظ املع٢ٓ ارتاص بايعذس٠ غري املػسٚع١
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 ايتعسٜف االصطالسٞ:-ب 

بأْٗا َػادز٠ ايفسد إلقًِٝ دٚيت٘ ْٗا٥ٝا إىل  ،ٜعسف فكٗا٤ ايكإْٛ ايدٚيٞ اهلذس٠

اْتكاٍ األفساد َٔ دٚي١ ألخس٣ يإلقا١َ  :بأْٗاتعسٜف آخس نُا ٜبٝٓٗا . (2)إقًِٝ دٚي١ أخس٣

يو ع٢ً أْٗا: " عسف نرتٚ ضهٓا َطتدميا.ٚ ايدا١ُ٥ ع٢ً إٔ ٜتِ اختاذ املٛطٔ ادتدٜد َكسا

 .(3)االْتكاٍ يًعٝؼ َٔ َهإ إىل آخس َع ١ْٝ ايبكا٤ يف املهإ ادتدٜد يفرت٠ ط١ًٜٛ "

 املٗادس: - 2

ٖٛ ذيو ايػدص ايرٟ قاّ بتػٝري َهإ إقاَت٘ إىل َهإ آخس ب١ٝٓ اختاذٙ َٛطٓا    

أٚ ددٜدا ي٘ ضٛا٤ نإ ذيو بسغبت٘ أٚ بدْٚٗا يتشكٝل أٖداف اقتصاد١ٜ أٚ ادتُاع١ٝ 

 .(4)ذات١ٝ

  :املٗادس غري ايػسعٞ- 3

تأغريات دخٍٛ ايبًد األدٓيب، أٚ ٚ ُٜعترب املٗادس ايرٟ ال ٜتٛفس ع٢ً ٚثا٥ل ايطفس   

أٚ ٜٛاصٌ اإلقا١َ ب٘ بعد  ،يٝظ َكُٝا بصف١ دا١ُ٥ بايبًد األدٓيب، ٚع٢ً زخص١ ايعٌُ ب٘

 . (5)َٗادسًا يف ٚضع١ٝ غري قا١ْْٝٛ ،اْتٗا٤ صاذت١ٝ تأغريت٘

 :أصٓاف املٗادسٜٔ غري ايػسعٝني َتعدد٠ َٓٗا ٚ

 .ال ٜتِ تط١ٜٛ ٚضعِٗ ايكاْْٛٞ فٝٗاٚ أغداص ٜدخًٕٛ دٚي١ بطسٜك١ غري قا١ْْٝٛ –

أغداص ٜدخًٕٛ دٚي١ بطسٜك١ قا١ْْٝٛ ثِ ال ٜػادزٕٚ ايدٚي١ بعد اْتٗا٤ َد٠  –

د٠ املسخص هلِ ايطٝاح ايرٜٔ ال ٜعٛدٕٚ إىل أٚطاِْٗ بعد اْكطا٤ املٚ إقاَت٘ َجٌ ايطالب

 .باإلقا١َ خالهلا

ٜعًُٕٛ يد٣ ، ٚاألغداص ايرٜٔ ٜدخًٕٛ بطسٜك١ قا١ْْٝٛ ثِ ٜٗسبٕٛ ممٔ ٜهفًِٗ –

 .(6)أغداص آخسٜٔ دٕٚ اختاذ إدسا٤ات ْكٌ ايهفاي١

 تٗسٜب  املٗادسٜٔ: –ايفسع ايجاْٞ 

ٜتُجٌ أضاضا يف اإلخالٍ باالضتكساز  ،قط١ٝ تٗسٜب املٗادسٜٔ تأخر بعد خطري

يريو ضٓتٓاٍٚ تعسٜف  ،يريو ٚدب تعسٜف ايتٗسٜب ارتاص باملٗادسٜٔ ،ين يًدٍٚاألَ

 :قاْْٛا نايتايٞٚ تٗسٜب املٗادسٜٔ اصطالسا

 تٗسٜب املٗادسٜٔ يف االصطالح:   -1

ع٢ً  ،عسف َصطًح اهلذس٠ غري املػسٚع١ ايرٟ ٜسادف يف َعٓاٙ تٗسٜب املٗادسٜٔ

 . (7)"تأغري٠ أٚ إذٕ دخٍٛ َطبل أٚ السلخس٣ تطًال دٕٚ " اْتكاٍ املٗادس َٔ دٚي١ إىل دٚي١ أ :اْ٘

قٝاّ غدص ال حيٌُ دٓط١ٝ ايدٚي١ أٚ َٔ غري املسخص ي٘ باإلقا١َ فٝٗا  :أٚ ٖٞ

بايتطًٌ إىل ٖرٙ ايدٚي١ عرب سدٚدٖا ايرب١ٜ أٚ ايبشس١ٜ أٚ ادت١ٜٛ أٚ ايدخٍٛ إىل ايدٚي١ عرب 
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 غايبا َا تهٕٛ اهلذس٠ غري املػسٚع١ مجاع١ٝ، ٚأسد َٓافرٖا ايػسع١ٝ بٛثا٥ل أٚ تأغريات َصٚز٠

 .ْادزا َا تهٕٛ فسد١ٜٚ

اْتكاٍ األفساد أٚ ادتُاعات َٔ َهإ إىل آخس بطسٜك١  :ٜٚعسفٗا ايبعض ع٢ً أْٗا

ارتسٚز ٚ بأْٗا ايدخٍٛ تعسفنريو . (8)خمايف١ يكٛاْني اهلذس٠ املتعازف عًٝٗا دٚيٝا ،ضس١ٜ

قبٌ أفساد أٚ مجاعات َٔ غري األَانٔ احملدد٠ يريو غري ايكاْْٛٞ َٔ ٚإىل إقًِٝ دٚي١ َٔ 

ايػسٚط ايػسع١ٝ اييت تفسضٗا نٌ دٚي١ يف زتاٍ تٓكٌ ٚ االعتداد بايطٛابطٚ دٕٚ ايتكٝد

 .األفساد

" خسٚز ايػدص  :اهلذس٠ غري املػسٚع١ ع٢ً أْٗا ،ٜعسف ايدنتٛز أمحد زغاد ضالّٚ

غسع١ٝ قاصدا دخٍٛ دٚي١ أخس٣ دٚمنا  َٔ إقًِٝ دٚيت٘ أٚ دٚي١ أخس٣ بطسٜك١ غسع١ٝ أٚ غري

اضتُسازٙ ع٢ً ٚ اذتصٍٛ ع٢ً َٛافكتٗا أٚ باذتصٍٛ ع٢ً َٛافكتٗا يفرت٠ َا أٚ يػسض َا

إقًُٝٗا بػسض اإلقا١َ ايدا١ُ٥ عكب اْتٗا٤ فرت٠ ايطُاح أٚ دخٛي٘ إىل إقًِٝ تًو ايدٚي١ 

ْعُٗا ٚ ٛا٥شٗا)املطتكب١ً( َٔ َٓفر غسعٞ ساَال َطتٓدات غري سكٝك١ خمايفا بريو ي

 . (9)ايكٛاعد املتعازف عًٝٗا دٚيٝا "ٚ ايداخ١ًٝ

 تٗسٜب  املٗادسٜٔ يف ايكإْٛ:- 2

ٜعسف بسٚتٛنٍٛ املٗادسٜٔ  دسمي١ " تٗسٜب املٗادسٜٔ "بأْٗا: " تدبري ايدخٍٛ غري 

، املػسٚع يػدص َا إىل دٚي١ طسف يٝظ ذيو ايػدص َٔ زعاٜاٖا أٚ املكُٝني ايدا٥ُني فٝٗا

ع٢ً َٓفع١ َاي١ٝ أٚ َٓفع١ َاد١ٜ  ،بصٛز٠ َباغس٠ أٚ غري َباغس٠ ،أدٌ اذتصٍٛ ذيو َٔٚ

 :ٖٛ ٜتطُٔ عٓاصس ْػري إيٝٗا فُٝا ًٜٞ. ٚ( 3أخس٣ " ) ايفكس٠ ايفسع١ٝ ) أ ( َٔ املاد٠ 

 .تدبري ايدخٍٛ غري املػسٚع يػدص َا أٚ زتُٛع١ َٔ األغداص -

َٔ غدص ال ٜعد َٔ زعاٜا  ،ٜهٕٛ ٖرا ايدخٍٛ إىل دٚي١ طسف يف ايربٚتٛنٍٛ -

 .ٖرٙ ايدٚي١ أٚ َٔ املكُٝني ايدا٥ُني فٝٗا

أٚ أٟ  ،ٜهٕٛ ٖرا ايدخٍٛ ألدٌ اذتصٍٛ ع٢ً َٓفع١ َاي١ٝ َباغس٠ أٚ غري َباغس٠ -

 َٓفع١ َاد١ٜ أخس٣.

فإْ٘ ٜكتطٞ نريو  ،إضاف١ إىل جتسِٜ ايربٚتٛنٍٛ يفعٌ ايتٗسٜب يف سد ذات٘ٚ

سٝح أْٗا  ،فعاٍ إضاف١ٝ نجريا َا تتصٌ بريو ايتٗسٜبَٔ ايدٍٚ األطساف فٝ٘ جتسميِٗ أل

أٚ تٛفري أٚ سٝاش٠ ٚثٝك١ ضفس أٚ ١ٜٖٛ َصٚز٠ " ٚفكا ملا ْصت  ،ايتدبري، َٚطايب١ بتذسِٜ " اإلعداد

عًٝ٘ ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ ايطادض١ َٔ ايربٚتٛنٍٛ ارتاص مبهافش١ تٗسٜب 

 .(11)املٗادسٜٔ
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 :تهريب املهاجرين  ةجرمي أشكال -املطلب الثاني 
املط٢ُ ايٛاضع يًعدٜد َٔ ٚ تعترب دسمي١ اهلذس٠ غري ايػسع١ٝ املصطًح ايس٥ٝطٞ

سطب َا ْصت ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ ، ٚادتسا٥ِ اييت سددٖا بسٚتٛنٍٛ تٗسٜب املٗادسٜٔ

فإٕ دتسمي١ تٗسٜب املٗادسٜٔ عد٠ أغهاٍ  ،(11)ايطادض١ َٔ بسٚتٛنٍٛ َٓع تٗسٜب املٗادسٜٔ

 :تتُجٌ فُٝا ًٜٞ

 دسمي١ تٗسٜب املٗادسٜٔ: –ايفسع األٍٚ 

 .اآلخس َعٟٓٛٚ تتهٕٛ َٔ زنٓني أسدُٖا َادٟ 

ٜتُجٌ يف ايدخٍٛ غري املػسٚع إىل دٚي١ أخس٣ َٔ غدص ال ايسنٔ املادٟ:  -1

 . (12)ال ميًو تصسحيا َطبكا َٔ تًو ايدٚي١ يإلقا١َ بٗاٚ حيٌُ دٓطٝتٗا

ٖٞ تعين عًِ ٚ يربٚتٛنٍٛ إٔ تستهب ادتسمي١ عٓدااغرتط اايسنٔ املعٟٓٛ:  -2

إٔ تتذ٘ إزادت٘ ٚ غري َكِٝ إقا١َ دا١ُ٥ٚ ايػدص أْ٘ ٜدخٌ سدٚد دٚي١ أخس٣ ال ٜٓتُٞ إيٝٗا

نريو ٜػرتط إٔ ٜهٕٛ اهلدف َٔ ٚزا٤ اهلذس٠ اذتصٍٛ ع٢ً فا٥د٠  ،إىل ازتهاب ذيو ايفعٌ

غاد ضالّ إٔ املٗادس غري ايػسعٞ ال قد ذنس ايدنتٛز أمحد ز. ٚضٛا٤ ناْت َاي١ٝ أٚ َع١ٜٛٓ

اييت ،سطب َا دا٤ت ب٘ أسهاّ ايربٚتٛنٍٛ ،يهٔ ٜطأٍ َٔ قاّ بتٗسٜب٘ٚ ٜعد َطؤٚال دٓا٥ٝا

إذ جيب إٔ ٜطأٍ اٜطا املٗادس دٓا٥ٝا عٔ فعً٘ إال يف ساي١ َا إذا نإ َهسٖا  ،تطُٓت قصٛزا

 .(13)ع٢ً اهلسب إىل تًو ايدٚي١

 املٗادسٜٔ:  تطٌٗٝ تٗسٜب –ايفسع ايجاْٞ 

  :تتهٕٛ ٖرٙ ادتسمي١ َٔ ايسنٓني ايتايني

 ايسنٔ املادٟ:  -1

ذيو عٔ طسٜل تكدِٜ َطاعد٠ َٔ ٚ ٜستهب ٖرٙ ادتسمي١ أٟ غدص أٚ مجاع١ 

  :قد سصسٖا ايربٚتٛنٍٛ يف صٛزتنيٚ غأْٗا تطٌٗٝ ع١ًُٝ ايتٗسٜب

     .إعداد ٚثٝك١ ضفس َصٚز٠ -أ 

 .(14)أٚ سٝاشتٗا ملطاعد٠ يف اذتصٍٛ ع٢ً ايٛثٝك١ -ب

 ايسنٔ املعٟٓٛ: -2

إٔ تتذ٘ اإلزاد٠ الزتهاب ٚ املطاعد٠ يًشصٍٛ ع٢ً ٚثٝك١ ضفس َصٚز٠ٚ ٜتُجٌ يف ايعًِ

يف اذتصٍٛ ع٢ً ذيو ايطًٛى اإلدساَٞ إضاف١ إىل أْ٘ البد إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ٖدف ٜتُجٌ 

ضٛا٤ ناْت ٚ ،َع١ٜٛٓ( أٜا نإ قد سصٌ عًٝٗا أّ ال –َاد١ٜ  –َاي١ٝ َٓفع١ ضٛا٤ ناْت )

غري  –تًو املٓفع١ ي٘ أٚ يػريٙ َٔ األغداص املستبطني بفعً٘ أٜا نإ ْٛع املٓفع١ ) َػسٚع١ 

 . (15)َػسٚع١ (
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 دسمي١ ايتُهني َٔ اإلقا١َ غري املػسٚع١: –ايفسع ايجايح 

سٝح دسّ ايربٚتٛنٍٛ املعين بتٗسٜب املٗادسٜٔ األعُاٍ اييت َٔ غأْٗا متهني 

 سٝح اغرتط ايربٚتٛنٍٛ إٔ ٜهٕٛ: ،َكُٝا دا٥ُا يف ايدٚي١ املع١ٝٓغدص يٝظ َٛاطٓا أٚ 

َٓصبا ع٢ً متهني غدص َٔ ايبكا٤ داخٌ دٚي١ غري دٚيت٘ ايفعٌ املادٟ:  -1

  .دٕٚ االعتداد بايػسٚط اييت تطتٛدبٗا تًو ايدٚي١ٚ بطسٜك١ غري َػسٚع١

 املػسٚع١ ٖٞ ٖٛ املتُجٌ يف عًِ ادتاْٞ بإٔ تًو األعُاٍ غريايفعٌ املعٟٓٛ:  -2

ضبب اضتُساز اإلقا١َ يف تًو ايدٚي١ َع ايعًِ مبدايف١ إقاَت٘ يًػسٚط ايداخ١ًٝ املكسز٠ َٔ 

 .(16)تًو ايدٚي١ يإلقا١َ املػسٚع١

 
 :(17)بني تهريب املهاجرينو الفرق بني االجتار يف البشر -املطلب الثالث 

تِّذاز باألغداص ٚتٗسٜب قد ٜهٕٛ َٔ ايصعب، يف املُازض١ ايع١ًُٝ، ايتُٝٝص بني اال

املٗادسٜٔ. ففٞ نجري َٔ اذتاالت، ٜهٕٛ ضشاٜا االجتاز باألغداص يف ايبد٤ َٗادسٜٔ 

َٗسَّبني. ٚيريو فإٕ ايتشكٝكات يف ساالت االجتاز ُتططّس أسٝاًْا إىل ايسدٛع إىل تدابري 

َٔ األَٛز اذتامس١ األ١ُٖٝ بايٓطب١ إىل أٚي٦و ايرٜٔ َهافش١ تٗسٜب األغداص. غري إٔ 

حيّككٕٛ يف ساالت ايتٗسٜب إٔ ٜهْٛٛا ع٢ً اّطالع دٝد ع٢ً دسمي١ االجتاز باألغداص ألٕ 

ايعٛاقب اييت ترتّتب ع٢ً َعادت١ قط١ٝ اجتاز باعتبازٖا ٚاسد٠ َٔ قطاٜا تٗسٜب املٗادسٜٔ قد 

 تهٕٛ ٚخ١ُٝ بايٓطب١ إىل ايطش١ٝ.

هٕٛ َٔ ايصعب، يف بعض اذتاالت نريو، ايتأّند بطسع١ مّما إذا قد ٜنُا 

ّٝص٠ بني ٖرا ايتٗسٜب -ناْت ساي١ َا ٖٞ تٗسٜب َٗادسٜٔ أّ اتِّذاز بايبػس  ألٕ ايعٓاصس املُ

 ٖٚرا االتِّذاز نجريًا َا تهٕٛ غدٜد٠ ايدّق١ َٚتداخ١ً بُٝٓٗا.

فام ع٢ً تٗسٜبِٗ إىل بعض األغداص املتََّذس بِٗ ايسس١ً باالت قد ٜباغسنريو 

ّٕٝٓٛ فُٝا بعُد أثٓا٤ َطاز ايع١ًُٝ أِْٗ قد  داخٌ بًٍد َا ع٢ً حنٛ غري قاْْٛٞ، يهِٓٗ ٜتب

ُخِدعٛا أٚ ُأنِسٖٛا أٚ ُأدِبسٚا ع٢ً ايتّٛزط يف ساي١ اضتػالي١ٝ )ٚذيو ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ 

 ايٓكٌ(.بإدبازِٖ ع٢ً ايعٌُ َكابٌ أدٛز َتد١ّْٝ بدزد١ قص٣ٛ َٔ أدٌ دفع تهايٝف 

قد ٜعِسض املتَّذسٕٚ "فسص١ً" تبدٚ أنجس غبًٗا بع١ًُٝ تٗسٜب بايٓطب١ إىل نُا 

ُٜطًب َِٓٗ إٔ ٜدفعٛا أدس٠ً َػرتن١ً َع أغداص آخسٜٔ  ايطشاٜا احملَتًُني، ايرٜٔ قد 

ََٔ ٜكّٛ بٗرا االتِّذاز تٓطٟٛ َٓر ايبد٤ ع٢ً اضتػالٍ ايطش١ٝ.   ١ّٝ جيسٟ تٗسٜبِٗ. ٚيهٔ ْ

 " فٗٞ دص٤ َٔ االستٝاٍ ٚارتداع ٚٚض١ًٝ دتين املصٜد َٔ املاٍ.ٚأَا "األدس٠

١ّٝ املكصٛد٠ يف ارتط١ َٓر ايبد٤، بٌ قد ٜصبح فسص١  قد ال ٜهٕٛ االتِّذاز ضُٔ ايٓ

َّٛت" ُتتاح يًُٗسِّبني/املتَّذسٜٔ يف َسس١ً َا َٔ َطاز ايع١ًُٝ.  ضاحن١ "ال ُتف
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التِّذاز بِٗ ع٢ً سّد ضٛا٤، قد ٜهٕٛ اجملسَٕٛ ضايعني يف تٗسٜب األغداص ٚاٚ

 .باضتدداّ ايدزٚب ْفطٗا اييت ٜطًهْٛٗا

تهٕٛ ظسٚف األغداص املٗسَّبني طٛاٍ َطاز ايسس١ً ع٢ً دزد١ غدٜد٠ َٔ نريو 

 ايط٤ٛ حبٝح ٜصعب االعتكاد بأْ٘ نإ مبطتطاعِٗ ايكبٍٛ بٗا.

تٗسٜب ٚبعد تبٝإ ذيو، جيدز ايكٍٛ بإٔ ٖٓايو عددًا َٔ ايفٛازم ايس٥ٝط١ٝ بني 

املٗادسٜٔ ٚاالتِّذاز باألغداص. ُٚتدزع ٖرٙ ايفٛازم ايس٥ٝط١ٝ َٔ خالٍ عد٠ ْكاط ٖٞ 

 :نايتايٞ

 االضتػالٍ:َٔ سٝح ايكبٍٛ ٚ –ايفسع األٍٚ 

يهٔ يف  ،تكّٛ دسمي١ االجتاز يف ايبػس ع٢ً َبدأ إنساٙ ايطش١ٝ َطًكا أٚ ْطبٝا

 .ب٘ يًٛصٍٛ ب٘ إىل ايطف١ األخس٣دسمي١ تٗسٜب املٗادسٜٔ األصٌ إٔ املٗادس قابٌ يتٗسٜ

 َٔ سٝح ايكبٍٛ: - 1

تٗسٜب املٗادسٜٔ ٜٓطٟٛ عًَُٛا ع٢ً إعساب األغداص املعٓٝني عٔ ايكبٍٛ 

بتٗسٜبِٗ. َٚٔ ايٓاس١ٝ األخس٣، فإٕ ضشاٜا االتِّذاز باألغداص ِٖ ُأْاع مل ٜهْٛٛا قد قبًٛا 

ايٛضا٥ٌ غري ايط١ًُٝ اييت  بريو قّط أٚ إٔ قبٛهلِ األٚيٞ ٜصبح ال َع٢ٓ ي٘ َٔ دّسا٤

 ٜطتددَٗا املّتذسٕٚ بِٗ.

 َٔ سٝح االضتػالٍ: – 2

ايعالق١ بني املٗسِّب ٚاملٗادس املٗسَّب تٓتٗٞ عاد٠ ساملا ٜعرب املٗادس سدٚد ايبًد 

١ّٝ الضتػالٍ  ْ ّٟ املكصٛد. ُٚتدَفع أدٛز ايتٗسٜب َكدًََّا أٚ عٓد ايٛصٍٛ. ٚيٝظ يد٣ املٗسِّب أ

بعد ايٛصٍٛ. ذيو إٔ املٗسِّب ٚاملٗادس غسٜهإ، ٚإٕ ناْا َتبآٜني، يف ع١ًُٝ  ايػدص املٗسَّب

أَا االتِّذاز باألغداص فٝٓطٟٛ ع٢ً االضتُساز يف اضتػالٍ ٚ جتاز١ٜ ٜدخٌ فٝٗا املٗادس زاغبًا.

ّٝت١  ١ّٝ املب ِّ فإٕ ايٓ ايطشاٜا بطسٜك١ٍ َا بػ١ٝ دين أزباح غري َػسٚع١ يصاحل املتَّذسٜٔ. َٚٔ ث

٣ املتَّذس إمنا ٖٞ يف ايتُّطو بايعالق١ باألغداص ايطشاٜا ايرٜٔ ٜطتػًِّٗ ست٢ إىل َا يد

بعد عبٛز اذتدٚد إىل ايٛد١ٗ املكصٛد٠ ايٓٗا١ٝ٥. غري إٔ ايتٗسٜب قد ٜصري اتِّذازًا، ٚذيو ع٢ً 

ِٜٔ َرتانِ، أٚ عٓدَا  ضبٌٝ املجاٍ عٓدَا "ٜبٝع" املٗسُِّب ايػدَص َٚا عًٝ٘ َٔ د

َٔ غسٚط اضتػالي١ٝ.خيدع/جيرب ُٜهِسٙ ذيو ايػدص يهٞ ٜعٌُ َكابٌ تهايٝف ايٓكٌ ٚزٖ / 

 ايطابع عرب ايٛطين َٚصدز ايسبح:َٔ سٝح  -ايفسع ايجاْٞ 

يهٔ دٖٛس االختالٍ  ،عابستا يًشدٚد ايٛط١ٝٓٚ سٝح تهٕٛ نًتا ادتسميتني دٚيٝتني

 :ٜعٗس ذيو نايتايٞ، ٚبُٝٓٗا ٜتجٌ يف َصدز ايسبح
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 بع عرب ايٛطين:َٔ سٝح ايطا -1

ٌَ عبٛز ذيو ايػدص سدَٚد بًٍد َا ٚدخِٛي٘ إىل أزاضٝ٘  ٜعين تٗسٜب غدٍص تطٗٝ

ّٟ سدٚد. ٚيف ساٍ  ع٢ً حنٛ غري قاْْٛٞ. ٚأَا االتِّذاز باألغداص فال ًٜصّ إٔ ٜػٌُ عبٛز أ

ِّ، ففٞ  سدٚخ ذيو، فإٕ ايصف١ ايكا١ْْٝٛ أٚ غري ايكا١ْْٝٛ يعبٛز اذتدٚد ال أ١ُٖٝ هلا. َٚٔ ث

سني إٔ تٗسٜب املٗادسٜٔ ّٜتطِ دا٥ًُا، حبهِ تعسٜف٘، بطابع عرب ٚطين، فإٕ االتِّذاز 

 باألغداص ال ًٜصَ٘ إٔ ٜهٕٛ نريو.

 :َٔ سٝح َصدز ايسبح -2

ّٝٔ َا إذا ناْت ايكط١ٝ تٗسٜبًا أّ اتِّذازًا ٖٛ َعسف١  ١ُّ اييت تب أسد املؤّغسات املٗ

ٗسِّبني حيّصًٕٛ دخًِٗ مّما ٜتكاضْٛ٘ َٔ نٝف ٜهطب أٚي٦و ادُتٓا٠ دخًِٗ. ذيو إٔ امل

أدٛز ع٢ً ْكٌ ايٓاع. ٚأَا املتَّذسٕٚ فِٗ، يف املكابٌ، ٜٛاصًٕٛ ممازض١ ايطٝطس٠ ع٢ً 

ّٜاِٖ.  ضشاٜاِٖ يهٞ جيٓٛا أزباسًا إضاف١ًٝ َٔ خالٍ االضتُساز يف اضتػالهلِ إ

ٗادسٜٔ، يٝظ َٔ ٚباعتباز ٖرٙ ايفٛازم ايس٥ٝط١ٝ بني االتِّذاز باألغداص ٚتٗسٜب امل

 .(18)ايطٝاض١ ايعا١َ ايتػسٜع١ٝ ادتٝد٠ َعادت١ ٖاتني ايعاٖستني يف قإْٛ ٚاسد

 
 :اخلامتة

 تفٝد تكدٜسات األَِ املتشد٠ ايٛازد٠ يف تكسٜس األَني ايعاّ " اهلذسات ايدٚي١ٝ

( " بإٔ ايتعداد اإلمجايٞ يًٗذس٠ يف ايعامل ٜصٌ إىل ّ 6002ضبتُرب   41ٚ 41ايت١ُٝٓ )ٚ

تطعني ًَٕٝٛ ْط١ُ  تتدًًٗا ْطب١ اهلذس٠ ايطس١ٜ سٝح ترتاٚح َا بني عػس إىل ٚ ٛايٞ َا١٥س

ْصف املًٕٝٛ َٗادس ٚ مثا١ْٝ ٚعػسٜٔٚ أٟ َا بني تطع١ عػس ًَْٝٛا ،مخط١ عػس باملا١٥

 . (19)ضسٟ

أسد أِٖ اجملاالت اييت تعٌُ فٝٗا ادتُاعات دسمي١ تٗسٜب املٗادسٜٔ تعد ٚ

سٝح تعٌُ ع٢ً  ،ذيو َٔ خالٍ عًُٝات تٗسٜب املٗادسٜٔ غري ايػسعٝنيٚ ،اإلدسا١َٝ ايدٚي١ٝ

تٓعِٝ اهلذسات غري ايػسع١ٝ مجاعات تٗسٜب خمتًف١ األغهاٍ بٗدف حتصٌٝ عا٥دات َاي١ٝ 

سٝح ٜدفع َٔ خالهلا  ،تٓعِ هلرا ايػإٔ عكٛد غف١ٜٛ َع املٗادسٜٔ غري ايػسعٝني، ٚضد١ُ

طبٝع١ ٚ ف َكدزاٖا سطب ايدٍٚ املساد اهلذس٠ إيٝٗااملٗادس غري ايػسعٞ ق١ُٝ َاي١ٝ خيتً

خاص١ َع تٛفري ٚضا٥ط ْكٌ  ،َع غٝاب غسٚط األَإ خالٍ ع١ًُٝ ايتٓكٌ ،املطافاتٚ اذتدٚد

ال حتتٟٛ ع٢ً ٚضا٥ٌ األَٔ أٚ ٚ ( يف ايػايب تهٕٛ غري صاذت١ يالضتعُاٍَسانب حبس١ٜ)

مما جيعًٗا  ،ا تفٛم طاقاتٗا ايفع١ًٝشٜاد٠ ع٢ً ذيو حتًُٝٗا أٚشاْ ،غسٚط املالس١ املٓاضب١

 . (21)عسض١ يًدطس أَا أد٢ْ عازض ممهٔ
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 اهلوامش:
 .15، 64،13، َهتب ايكاٖس٠ يًُٗاّ االق١ًُٝٝ، د.ت، ص املٓع١ُ ايدٚي١ٝ يًٗذس٠َعذِ اهلذس٠، ( 4)

داَع١ ْاٜف  :، ايطبع١ األٚىل، ايسٜاضاهلذس٠ غري املػسٚع١َهافش١ آخسٕٚ، أمحد عبد ايعصٜص األصفس ٚ( 6)

 .603 ص ّ، 6040يًعًّٛ األ١َٝٓ،

 .401 صاملسدع ايطابل، ( 3)

 .634 املسدع ايطابل، ص( 1)

، ديٌٝ خاص بايتهٜٛٔ األضاضٞ، َٓع١ُ اهلذس٠ ايتشسى ملٓاٖط١ االجتاز باألغداص ٚتٗسٜب املٗادسٜٔ( 1)

اح َٔ خالٍ املٛقع ايسمسٞ ، َت41ّ، ص 6040املػسب، َٓػٛزات َٓع١ُ اهلذس٠ ايدٚي١ٝ، دٓٝف  –ايدٚي١ٝ 

 يًُٓع١ُ: 

http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/countries/docs/Agir_C
ontre_la_traite_des_personnes_et_le_trafic_de_migrants_%20Manuel_de_Formation_de_b
ase_Ar.pdf 

 .10 أمحد عبد ايعصٜص األصفس ٚآخسٕٚ، املسدع ايطابل، ص( 2)

 .401 ص ، املسدع ايطابل، ذس٠ غري املػسٚع١َهافش١ اهلأمحد عبد ايعصٜص األصفس ٚآخسٕٚ، ( 3)

 .433 ( املسدع ايطابل، ص4)

 .646 ( املسدع ايطابل، ص5)

 6003، املهتب املعين باملددزات ٚادتسمي١، األَِ املتشد٠، فٝٝٓا، زتُٛع١ أدٚات ملهافش١ االجتاز باألغداص( 40)

 .xiiiص ، ّ

فش١ تٗسٜب املٗادسٜٔ عٔ طسٜل ايرب ٚايبشس ٚادتٛ، ، بسٚتٛنٍٛ َهاA/RES/55/25ٚثٝك١ أمم١ٝ زقِ: ( 44)

ٌُِّ التفاق١ٝ األَِ املتشد٠ ملهافش١ ادتسمي١ املٓع١ُ عرب ايٛط١ٝٓ، ) .ّ(، دٚز٠ 6000تػسٜٔ ايجاْٞ/ْٛفُرب  41امله

 ّ.6000،عاّ 11

 .663 سدع ايطابل، ص، املَهافش١ اهلذس٠ غري املػسٚع١أمحد عبد ايعصٜص األصفس ٚآخسٕٚ، ( 46)

 .664 املسدع ايطابل، ص( 43)

 .664 ، املسدع ايطابل، صَهافش١ اهلذس٠ غري املػسٚع١أمحد عبد ايعصٜص األصفس ٚآخسٕٚ، ( 41)

 .664 املسدع ايطابل، ص( 41)

 .665 املسدع ايطابل، ص( 42)

 بعض يف ايكإْٛ سهِ تعصٜص بسْاَر، "ايٛط١ٝٓ عرب املٓع١ُ ادتسمي١ سٍٛ اإلق١ًُٝٝ ايٓد٠ٚ عٔ ( أعُا43ٍ)

 .44 صّ،  6003 َازع 65-64، ايكاٖس٠"، ايعا١َ ايٓٝابات حتدٜح َػسٚع – ايعسب١ٝ ايدٍٚ

، االحتاد ايربملاْٞ ايدٚيٞ َٚهتب األَِ املتشد٠ املعين باملددزات ٚادتسمي١، َهافش١ اإلجتاز باألغداص( 44)

ّٝب إزغادٟ يًربملاْٝني، َٓػٛزات األَِ املتشد٠  :٢ املٛقع، َتاح ع30ً-64ص:  ، صنت

 www.ipu.org/english/handbks.htm 

ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ يًصًٝب   ،زت١ً اإلْطاْٞ ،"املعربٕٛ يف ايبشس " اهلذس٠ ايطس١ٜ إىل أٚزٚبا  شٜاد نسٜػإ،( 45)

 .33 ص ،ّ. 6003زبٝع  ،35ايعدد  األمحس،

 .65ص  بل،، َسدع ضاَهافش١ اهلذس٠ غري املػسٚع١أمحد عبد ايعصٜص األصفس ٚآخسٕٚ، ( 60)
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