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  :احترام  القواعد التالیة المجلة المجال لكل الباحثین الراغبین في نشر أعمالهم العلمیة شریطةتفتح 

  .أن یكون العمل أصیال ولم یسبق نشره بأي من طرق النشر -

  .صفحة 20أال یزید عدد صفحات المقال عن  -

 12حجم Roman  TimesNewللنص العربي، 14حجم  ArabicSimplified یستخدم خط أن - 

  .للنص  العربي غیر

قسم، كلیة، (والمؤسسة التابع لها  أن تتضمن الصفحة األولى من المقال اسم الباحث ورتبته العلمیة -

وملخصین للمقال بلغتین إحداهما . البرید االلكتروني إضافة إلى العنوان ، الهاتف، الفاكس). جامعة

  .العربیة

  .آخر المقالیوضع التهمیش واإلحاالت وفق ترتیب تسلسلي في  أن -

  .ألصحابها سواء نشرت أو لم تنشر كل األعمال المقدمة للمجلة تخضع للتحكیم السري وال ترجع -

  .تحددها هیئة التحكیم ال تنشر المجلة أي عمل إال بعد تقید صاحبه بكل التعدیالت التي -

  .بالموضوعدون المساس  یحق لهیئة التحریر إجراء التعدیالت في الجانب الشكلي للمادة المقدمة -

 :ي التالياإللكترونترسل األعمال إلى المجلة عن طریق البرید  -

 -  labonaama2018@gmail.com 

 آراء أصحابها مجلة ال تعبر إال عناألعمال المنشورة بال -
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  كلمة العدد الثالث

له الشكر على توفیقه و امتنانه و أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شریك له  على إحسانه و الحمد هللا

تعظیما لشأنه و أشهد أن سیدنا محمد عبده و رسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسالمه علیه و 

  على آله وصحبه و خالنه و إخوانه و من اهتدى بهدیه و تمسك بشریعته إلى یوم الدین ثم أما بعد

ذا العدد ترجمة ألشغال الملتقى الدولي الذي تشرف باحتضانه مركزنا منتصف شهر أكتوبر یأتي ه

من هذا العام و الذي وسمناه بالهجرة غیر الشرعیة و ألیات مكافحتها و قد  حضي  هذا  الملتقى 

عمال بمشاركة وطنیة و دولیة واسعة تنوعت فیه المداخالت و تالقحت األفكار و تعددت الرؤى بما مّثل 

  .هو أقرب لالنسجام و التناغم سِعد له الجمیع و ترك انطباعا حسانا  لدى المشاركین

خاصا یجمع هذه المشاركات التي اختلفت و تنوعت و ال مست الموضوع من جمیع  عددا  له فأردنا

  جوانبه

نه لیكون مرجعا للباحثین في هذا الموضوع على اختالف توجهاتهم و تباین منازلهم خصوصا و أ

  .یندرج تحت القضایا التي تغري الباحثین على تنوع اختصاصاتهم أن یخضوا فیه بحثا و إثراءا

راعینا في ترتیب مشاركات المتدخلین المحاور التي بحث فیها األساتذة الفضالء تبعا لما ورد في 

  .برنامج الملتقى من أجل أن یصدر هذا العدد منسجما و مرتبا

الذین أمتعونا بأفكارهم و شنفوا  أذاننا بآرائهم التي نطمع أن تجد طریقها لمن فنشكر كل المشاركین 

یملك تحویلها لكل من سیستفید منها و یوظفها التوظیف األسلم الذي سیسهم فعال في قطع شأفة هذه 

  .الظاهرة التي هي في تنامي متواصل و بالتالي خطر یهدد البالد و العباد

  

  صحراويخلواتي /د.مدیر المجلة أ
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09  

  /محمدبن عومر   02

  عماري نور الدین

ماهیة الهجرة غیر الشرعیة واآللیات الوطنیة المقررة 

  "لمكافحتها في التشریع الجزائري

30  

  51  .الهجرة البیئیة المدفوعة بتغیرات المناخ  بوسماحة الشیخ  03
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 من خالل التشریع الجزائري واالتفاقیات الدولیة
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  /محمد علي  07

  حمودي محمد

مدى نجاعة السیاسة العقابیة في مكافحة الهجرة غیر 

 الشرعیة في الجزائر

  

139  

مدى تطبیق الدول المستقبلة للمهاجرین غیر الشرعیین   فلیج غزالن  08

 التفاقیات حقوق اإلنسان

 الدول األوروبیة نموذجا

  

152  

  یوسفات علي هاشم  09

بن السیحمو محمد المهدي .د

 بن عبد اهللا

  

 آلیات مكافحة الهجرة غیر الشرعیة

 بین النصوص الداخلیة و اإلتفاقیات الدولیة

  

174  
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  /سید اعمر امنة   14

  مصطفىسلیماني  

رار بالبشـــــــــــــــــــــــجریمـــــــة االتجـــــــــــــــ  
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276  

 آلیات مواجهة هجرة األفارقة غیر الشرعیة نحو الجزائر  تیاب نادیة  17

  

284  

  

  

 



      مجلة الميزان                                              

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  -معهد الحقوق والعلوم السياسية    

مكافحتها  آلياتالخاص بفعاليات الملتقى الدولي األول حول واقع الهجرة غير الشرعية و  ثالثالعدد ال  

2018اكتوبر 17و 16المنعقد في    

 9   2018أكتوبر  /لثالعدد الثا          .     ISSN 7643-2507مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية لة الميزانمج

  

  اآللیات الدولیة والوطنیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة

  عزوز بن تمسك :األستاذ من اعداد   

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بسوسة

 تونس -جامعة سوسة           

وقد أكدت كل . التنقل واإلقامة بحریة حیث شاءمن المعلوم أنه من حق كل إنسان      

. الوثائق الدولیة واإلقلیمیة والثنائیة الخاصة بحقوق اإلنسان وحریاته األساسیة على ذلك

وعلى هذا األساس فإن بإمكان كل إنسان أن ینتقل ویهاجر بین البلدان المختلفة ویقیم 

ا الحریة الكاملة ألي إنسان أن یتنقل ولكن التنقل واإلقامة في البلدان ال یعني مطلق. فیها

بل أن هناك ضوابط عدیدة تحكم , من دولته لدول أخرى أو یقیم حیثما شاء أو كیفما شاء

. ممارسة هذا الحق كما وردت اإلشارة إلیها في االتفاقیات الدولیة وقوانین الدول الداخلیة

وفق السیاقات القانونیة  لذلك یجب أن یكون تنقل اإلنسان من دولة إلى أخرى مشروعا أي

وهذا یعني أن كل هجرة تتم بدون تنظیم , المقررة في كل دولة وبعلم من سلطاتها الداخلیة

  .وبشكل غیر قانوني للدخول إلى أراضي دول أخرى تسمى هجرة غیر شرعیة

إن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة تعد من المشاكل الخطیرة التي تواجه المجتمع الدولي 

عني هذه الظاهرة دخول األشخاص إلى دولة أخرى غیر دولتهم بشكل سري وت. برمته

ویطلق على هذه الظاهرة عدة تسمیات كالهجرة غیر النظامیة أو غیر , وغیر نظامي

وكل هذه التسمیات تعني في المحصلة . القانونیة أو غیر المشروعة أو السریة أو الخفیة

  .لي والقوانین الداخلیةعدم شرعیة هذه الهجرة في نظر القانون الدو 

واختالف األوضاع , إن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة تطورت بتطور العالقات بین الدول

حیث كانت الهجرة في , االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة في المجتمعات المختلفة

حیث لم یكن هناك تنظیم سیاسي بمفهوم الدولة , بدایات تكوین المجتمعات مسألة عادیة

إال أن تطور المجتمعات . تبسط سلطاتها على أرض معینة وتنظم الهجرة منها والیها التي
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وظهور الدولة بمفهومها الحدیث أدیا إلى تنظیم هذه الظاهرة بشكل قانوني وشرعي بین 

  .  الدول

في بدایة األمر كانت الدول المتطورة صناعیا وتجاریا تشجع الهجرة إلیها نتیجة للخسائر 

إال , لها في الحربین العالمیتین األولى والثانیة وحاجتها الماسة للید العاملةالتي تعرضت 

أنه تدریجیا وبعد أن حققت هذه الدول اكتفائها الذاتي من الید العاملة وأصبح العامل 

قامت بتشدید إجراءات الهجرة إلیها , المهاجر ینافس الید العاملة الوطنیة في هذه الدول

فعل على ذلك ونتیجة لعدة أسباب اقتصادیة وسیاسیة وأمنیة ودینیة  وكرد. واإلقامة فیها

ونتیجة لآلثار . واجتماعیة تنامت ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وأصبحت ظاهرة عالمیة

والدول ) دول المصدر(السلبیة لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة على الدول المهاجر منها 

الدول خطورة هذه الظاهرة وضرورة تكاتف  أدركت جمیع, )دول االستقبال(المهاجر إلیها 

لمكافحتها والحد من عواقبها ) المطلب الثاني(ووطنیا ) المطلب األول(الجهود دولیا 

 . الوخیمة

  المطلب األول

  آلیات مكافحة الهجرة غیر الشرعیة على المستوى الدولي

ولي، یمكن من خالل االطالع على جهود مكافحة الهجرة غیر الشرعیة على المستوى الد

القول أن هناك العدید من االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة والثنائیة التي أبرمتها الدول والتي 

كما أن هناك العدید من , )الفرع األول(تمثل اآللیات القانونیة لمكافحة هذه الظاهرة 

ة لمكافحة التدابیر الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة في هذا الصدد والتي تمثل اآللیات اإلجرائی

  ). الفرع الثاني(هذه الظاهرة 

   الفرع األول

  اآللیات القانونیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة على المستوى الدولي 

وقد أخذ هذا . تتعاون الدول على المستوى الدولي في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة

حیث بدأت , التعاون یبرز ضمن منظومة أكبر منظمة دولیة و هي منظمة األمم المتحدة
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هذه المنظمة تهتم بهذه المشكلة وضرورة مكافحتها ومعالجتها ووضع السبل الكفیلة 

وٕاصدار , لمواجهة آثارها السلبیة، وذلك من خالل وضع االتفاقیات الدولیة في هذا الصدد

كما أن هناك . وتشكیل لجان دولیة تهتم بهذا الموضوع, التصریحات حول هذه المشكلة

رى في إطار   المنظمات العالمیة المتخصصة و االتفاقیات الدولیة جهود دولیة أخ

  . الثنائیة بین الدول لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة

تتمثل جهود منظمة األمم المتحدة في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة من خالل قیامها سنة 

 بوضع برتوكول خاص عن مكافحة تهریب المهاجرین غیر الشرعیین عن طریق 2000

البر والبحر والجو والذي هو مكمل التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 

  تدبیر الدخول غیر المشروع:" وقد عّرف هذا البروتوكول تهریب المهاجرین بأنه. الوطنیة

لشخص ما إلى دولة طرف لیس ذلك الشخص من رعایاها أو من المقیمین الدائمین فیها، 

حصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على منفعة مالیة أو منفعة مادیة وذلك من أجل ال

  . 1"أخرى

ویتضمن هذا البروتوكول الخطوات الواجب اتخاذها من أجل مكافحة هذا التهریب على 

  : 2النحو اآلتي

تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم األفعال  -1

ارتكابها عمدا ومن أجل الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على التالیة في حال 

 :منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى

 ; تهریب المهاجرین  - أ

 :القیام بغرض تسهیل تهریب المهاجرین بما یلي  - ب

 ; إعداد وثیقة سفر أو هویة مزورة - 

 . تدبیر الحصول على وثیقة من هذا القبیل أو توفیرها أو حیازتها - 

                                                           
  .من البروتوكول 3المادة  1
  . من البروتوكول 6المادة  2
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تمكین شخص لیس مواطنا أو مقیما دائما في الدولة المعنیة من البقاء فیها دون تقّید  - ج

وذلك باستخدام الوسائل المذكورة في , بالشروط الالزمة للبقاء المشروع في تلك الدولة

  .من هذه الفقرة أو أیة وسیلة أخرى غیر مشروعة ) ب(الفقرة الفرعیة 

من تدابیر تشریعیة و تدابیر أخرى  تعتمد أیضا كل دولة طرف ما قد یلزم -2

 :لتجریم

من هذه المادة وذلك  1الشروع في ارتكاب جرم من األفعال المجرمة وفقا للفقرة  - أ

 ; رهنا بالمفاهیم األساسیة لنظامها القانوني

من ) ج(أو ) ب(و ) أ( 1المساهمة كشریك في أحد األفعال المجرمة وفقا للفقرة   - ب

اهیم األساسیة لنظامها القانونیة المساهمة كشریك في جرم هذه المادة و كذلك رهنا بالمف

 ، من هذه المادة 2) ب( 1من األفعال المجرمة للفقرة

تنظیم أو توجیه أشخاص آخرین الرتكاب جرم من األفعال المجرمة وفقا   -  ج

 .من هذه المادة 1للفقرة

 : ظروفوتدابیر أخرى العتبار أي  تعتمد كل دولة ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة -3

تعرض للخطر، أو یرجح أن تعرض للخطر، حیاة أو سالمة المهاجرین   - أ

  ;المعنیین

تستتبع معاملة أوالئك المهاجرین معاملة ال إنسانیة أو مهینة بما في ذلك لغرض   - ب

) ج(و 1) ب(و ) أ(1استغاللهم، ظروفا مشددة للعقوبة في األفعال المجرمة وفقا للفقرة 

بالمفاهیم األساسیة لنظامها القانوني، في األفعال المجرمة  من هذه المادة، وكذلك رهنا

 .من هذه المادة) ج(و) ب(  2وفقا للفقرة

لیس في هذا البروتوكول ما یمنح أي دولة طرف من اتخاذ تدابیر ضد أي  -4

 .شخص یعّد سلوكه جرما بمقتضى قانونها الداخلي

صوص الهجرة غیر وعلى صعید التصریحات الصادرة عن منظمة األمم المتحدة بخ

الشرعیة، فقد أكد األمین العام للمنظمة الدولیة أن الهجرة غیر الشرعیة مشكلة حقیقیة 
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یجب أن تتعاون الدول فیما تبذله من جهود لوقفها، وبخاصة اتخاذ تدابیر صارمة ضد 

مهربي البشر واالتجار بهم ممن ینظمون أنفسهم في شبكات إجرامیة تستغل الضعاف 

  .3القانون وتضرب سیادة

أما فیما یتصل بجهود مكافحة الهجرة غیر الشرعیة في إطار المنظمات العالمیة 

فقد برزت بشكل رئیسي في إطار منظمة العمل الدولیة التي وضعت اتفاقیة , المتخصصة

التي تم التطرق فیها إلى الهجرة غیر المشروعة  1975لسنة  143العمال المهاجرین رقم 

االتفاقیة على الدول األطراف ضرورة التعاون للقضاء على  للعمالة، بحیث فرضت

حركات الهجرة الخفیة من أجل العمل واستخدام المهاجرین بصورة غیر قانونیة، 

ولمناهضة منظمي الهجرة غیر القانونیة أو الخفیة من أجل العمل، من أراضیها أو إلیها 

  .4ها في  ظروف غیر قانونیةأو عبورا منها، ومناهضة من یستخدمون عماال هاجروا إلی

أما على المستوى اإلقلیمي، ففي القارة األوروبیة التي هي أكثر قارات العالم تأثرا بالهجرة 

غیر الشرعیة إلیها، نظرا ألن سواحل هذه القارة مطلة على البحر األبیض المتوسط 

صبح الهجرة لمساقات طویلة جدا فضال عن القرب الجغرافي من القارة اإلفریقیة، بحیث ت

إلیها عن طریق السفن والقوارب هي الوسیلة األكثر إتباعا من المهاجرین غیر الشرعیین 

قامت الدول األوروبیة بإبرام اتفاقیة شینجن , لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة. إلى هذه القارة

، حیث بموجب هذه االتفاقیة تتبادل 1995وأصبحت نافذة المفعول سنة  1985سنة 

شنجن "عضاء المعلومات الشخصیة واألمنیة مع بعضها عبر ما یسمى الدول األ

، والذي یتیح بسهولة إلقاء القبض على أي شخص دخل القارة األوروبیة في "المعلوماتي

حیث أن , أي دولة أوروبیة طرف في هذه االتفاقیة والذي كان دخوله بشكل غیر شرعي

                                                           
: انظر تصریح األمین العام لمنظمة األمم المتحدة على الموقع التالي 3

www.un.org/ar/sg/messages/searchstr.asp?newsID=850 
  .من االتفاقیة 3المادة  4
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نح التأشیرة لكل من یرغب الدخول إلى سفارات الدول األطراف تتبادل المعلومات حول م

  .هذه الدول

وكذلك أبرمت الدول التي تعاني من هذه المشكلة اتفاقیات ثنائیة فیما بینها تخص هذا 

  .الموضوع نذكر بعضا منها

بین مصر و ایطالیا في هذا الصدد، حیث اتفق الطرفان على أن یقوم  فهناك اتفاقیة

ئین غیر الشرعیین العائدین من ایطالیا، على أن الجانب المصري بإعادة توطین الالج

و بناءا على ذلك قام الجانب االیطالي . یتحمل الجانب االیطالي تكالیف إعادة التوطین

كما أن هناك اتفاقیة . 2006بتسویة أوضاع اآلالف من المهاجرین غیر الشرعیین سنة 

ن المقیمین بشكل غیر شرعي في ثنائیة بین ایطالیا و الجزائر بموجبها تم ترحیل الجزائریی

للحد من  2003وأیضا اتفاقیة بین لیبیا وایطالیا سنة . 2009و 2008ایطالیا بین سنة 

الهجرة غیر الشرعیة تضمنت تقدیم معدات فنیة وتجهیزات مراقبة لمساعدة الحكومة 

وهي وكذلك اتفاقیة بین اسبانیا والمغرب . اللیبیة في القضاء على الهجرة غیر الشرعیة

عامل  3000من االتفاقیات الفعالة في هذا المجال، حیث تم االتفاق على السماح لـ

وأیضا اتفاقیة بین اسبانیا و . أشهر للعمل في اسبانیا 9موسمي من المغرب لمدة 

موریتانیا والذي أبرم من أجل مواجهة حالة غرق حصلت لسفینة في السواحل الموریتانیة 

یین نحو اسبانیا واتفق الطرفان على أن تقوم موریتانیا كانت تقل مهاجرین غیر شرع

كما وقعت تركیا . بإعادة هؤالء إلى أوطانهم، وتحمل اسبانیا تقدیم اإلسعافات الطبیة لهم

باألحرف األولى على اتفاقیة لمكافحة الهجرة غیر  2012و االتحاد األوروبي سنة 

ى تخفیف القیود على منح التأشیرات الشرعیة عبر الحدود التركیة بعد موافقة بروكسل عل

  .5للمواطنین األتراك لدخول الدول األوروبیة
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اتفاقات شراكة (كما أن االتحاد األوروبي أبرم اتفاقیات شراكة مع بلدان المغرب العربي 

وتمثل هذه االتفاقات ) 2005والجزائر سنة  1996والمغرب سنة  1995مع تونس سنة 

بین االتحاد األوروبي وهذه البلدان، وهي تخضع لموافقة األساس القانوني ألي تعاون 

المشتركة بین جمیع اتفاقات الشراكة على أن  2تنص المادة . البرلمان األوروبي باإلجماع

احترام القیم األساسیة و حقوق اإلنسان یعد عنصرا أساسیا للتعاون بین االتحاد األوروبي 

ة أیضا على مواد خاصة بالهجرة تنص بشكل كما تحتوي اتفاقات الشراك. والبلد المعني

رئیسي على تعزیز التعاون من أجل منع ومكافحة الهجرة غیر الشرعیة وٕاقامة حوار دائم 

  .بین االتحاد األوروبي و الدولة المرتبطة به حول هذه النقطة

سواء من , أما على الصعید العربي، ونظرا ألن الدول العربیة هي معنیة بهذه الظاهرة

أم من ناحیة أن أغلب الدول , ناحیة أن هناك مهاجرین غیر شرعیین من هذه البلدان

فقد قامت , العربیة المطلة على البحر األبیض المتوسط هي معبر للهجرة غیر الشرعیة

ة الدول العربیة باتخاذ بعض الخطوات لمكافحة هذه الدول العربیة في إطار جامع

فیفري  19الظاهرة، حیث اجتمع وزراء الدول العرب المعنیین بالهجرة في القاهرة في 

وتم اتخاذ بعض التوصیات في هذا الصدد منها إنشاء , لبحث هذه المشكلة 2008

التنسیق العربي في  ,مجلس للوزراء العرب المعنیین بالهجرة والجالیات العربیة بالخارج

والتأكید في التفاوض , المحافل الدولیة و متعددة األطراف ذات الصلة بموضوع الهجرة

مع الدول األجنبیة على أن تقترن السیاسات القصیرة قصیرة األجل التي تقرر وسائل 

وأسالیب مكافحة الهجرة غیر النظامیة بمعالجات على المدى الطویل لألسباب الجذریة 

كما قامت الدول العربیة . السریة تعتمد أساسا على االرتباط بین الهجرة والتنمیة للهجرة

بالتعاون مع االتحاد األوروبي بمكافحة الهجرة غیر الشرعیة في إطار الشراكة األورو 

متوسطیة وقد تم االتفاق على التعاون بین هذه الدول في أكثر من مناسبة مثل إعالن 
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تم االتفاق فیه على قبول إعادة المهاجرین غیر الشرعیین الذي  1995برشلونة لسنة 

  .6وااللتزام باالتفاقیات المبرمة بین الدول األوروبیة و الدول العربیة

  الفرع الثاني                                   

  اآللیات اإلجرائیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة على المستوى الدولي

العدید من اإلجراءات العملیة التي تّم اتخاذها على المستوى اقترن اإلطار القانوني ب

حیث أنشأت منظمة األمم المتحدة سنة , الدولي لمكافحة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة

ومقرها جنیف " باللجنة العالمیة للهجرة الدولیة"لجنة خاصة عن الهجرة سمیت  2003

شأنها للحكومات و لالمین العام لمتابعة ظاهرة الهجرة وتقدیم التقاریر والتوصیات ب

شباط  27وبدأت أعمالها في , خبیرا عن الهجرة 19تضم اللجنة . لمنظمة األمم المتحدة

إلى األمین العام عن الهجرة بشكل عام،  2005وقدمت تقریرا سنة , في ستوكهولم 2004

وضرورة تنسیق الجهود والسیاسات حول الهجرة والتنمیة والهجرة غیر الشرعیة وتنظیم 

  .7الهجرة

و في إطار التعاون الدولي في تنظیم الهجرة ومكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتسویة 

التي تم إنشاؤها سنة " منظمة الهجرة الدولیة"نجد , أوضاع المهاجرین غیر الشرعیین

ثم تم تعدیل , تحت مسمى اللجنة الحكومیة الدولیة لحركة المهاجرین في أوروبا 1951

وهي تعمل مع الحكومات والمجتمع المدني , 1980اسمها إلى منظمة الهجرة الدولیة سنة 

وتشجیع التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة من خالل الهجرة، , لتعزیز فهم قضایا الهجرة

  . 8لحفاظ على كرامة اإلنسان من المهاجرینوا

                                                           
, "مكافحة الهجرة غیر المشروعة"في كتاب , "ة غیر الشرعیةالتجارب الدولیة في مكافحة الهجر ",محمد فتحي عید 6

  . وما بعدها 87صفحة , 2010, الریاض, 1طبعة , إصدار جامعة نایف للعلوم األمنیة
 www.gcim.orgینظر الموقع االلكتروني التالي , للمزید من التفاصیل عن هذه اللجنة 7
  www.iom.intااللكتروني التالي  ینظر الموقع, للمزید من التفاصیل عن هذه المنظمة 8
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كما قام االتحاد األوروبي باتخاذ خطوات عملیة لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها، حیث 

تبنى سیاسة إقناع المهاجرین غیر الشرعیین بالعودة إلى بالدهم مقابل الحصول على 

األوروبیة  كما حرص على حمایة الحدود وتأمینها بواسطة الشرطة, بعض المزایا

(EUROPOL)  من خالل وحداتها الوطنیة المنتشرة في بلدان االتحاد األوروبي، بحیث

تقوم الشرطة في هذا اإلطار كذلك بضبط المستفیدین من المهاجرین غیر الشرعیین الذین 

یبذلون قصارى جهدهم لتوفیر المأوى لهم و استغاللهم بأبخس األسعار للقیام باألعمال 

كما قامت دول االتحاد األوروبي . أو مهینة لهم, ذات خطورة على حیاتهمأو , القاسیة

بزیادة استخدام التقنیات الحدیثة لمراقبة الحدود وتزویدها بأجهزة اإلنذار المبكر ومضاعفة 

أعداد المتخصصین علیها لرصد تدفقات المهاجرین وأعدادهم وأماكن تجمعاتهم وٕاقامتهم 

األوروبي سیاسة حّث المهاجر غیر الشرعي على اإلدالء  أیضا یتبع االتحاد. و عملهم

بأي معلومات تفید القبض على عصابات تهریب األشخاص واالتجار بهم مقابل منحهم 

میزة اإلقامة لفترة زمنیة معینة، ثم یمكن النظر عقب انتهائها في تجدیدها مرة أخرى لمدة 

ه أو بقائه بعد تسویة وضعه شرعیا ثم تختار الدولة بین إعادة المهاجر إلى دولت, أطول

وفي سیاق مكافحة الهجرة غیر الشرعیة أیضا قام االتحاد األوروبي . على أراضیها

ومن ناحیة . بتشدید عقوبة األشخاص القائمین على عملیات التهریب الذین تم ضبطهم

أخرى وعلى اعتبار أن أكثر المهاجرین غیر الشرعیین یفرون إلى أوروبا، لذا یجب 

عتبار المهاجر غیر الشرعي أو الذي اتجر به ضحیة ال بد من تعویضه من خالل ا

صندوق ینشأ للتعویضات في مثل هذا الظروف ویتم إعادته إلى دولته على حساب 

  .9الدولة المتواجد علیها

                                                           
مكافحة الهجرة "في كتاب , "األخطار الظاهرة والكامنة على األمن الوطني للهجرة غیر الشرعیة",احمد رشاد سالم 9

  .283-264ص, 2010, الریاض, 1طبعة , إصدار جامعة نایف للعلوم األمنیة, "غیر المشروعة
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قائمة بأولویات السیاسة الخارجیة لالتحاد  2005وضعت المفوضیة األوروبیة سنة 

  :10تتمثل هذه األولویات فیما یلي. ق بالهجرة واللجوء وٕادارة الحدوداألوروبي في ما یتعل

  تحسین قدرة دول المصدر ودول العبور ودول المقصد في مجال إدارة الهجرة

 ; وحمایة الالجئین

 دعم قدرتها التشغیلیة على إدارة الحدود ; 

 تأمین أكبر للوثائق; 

 حظر الهجرة غیر الشرعیة ; 

 تعزیز العالقة بین الهجرة والتنمیة ; 

 منح الالجئین فرصة أفضل للحصول على حلول دائمة ; 

 ضمان عودة المهاجرین غیر الشرعیین . 

أما فیما یتصل بالجهود العملیة لمكافحة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة على الصعید 

المتوسط الذي نذكر منها اإلعالن الصادر عن ندوة وزراء داخلیة بلدان غرب , العربي

الذي ضم سلسلة من اإلجراءات العملیة لمكافحة  2009عقد في مدینة البندقیة سنة 

الجریمة المنظمة واإلرهاب وغسل األموال والهجرة غیر الشرعیة، منها تكثیف تبادل 

المعلومات المتعلقة بالهجرة غیر المشروعة وتهریب المهاجرین والتعاون للحد من تدفق 

. 11عاون بین دول المصدر ودول العبور ودول المقصد في حوض المتوسطالمهاجرین بالت

كما أن هناك جهود أخرى بذلتها الدول العربیة في هذا الصدد مثل بیان الرباط لسنة 

دولة افریقیة وأوروبیة مساعدة المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین  60حیث طلبت , 2006

ویهدف هذا اإلعالن إلى . قیا إلى أوروبالمعالجة مشكلة الهجرة غیر الشرعیة من أفری

, مواجهة مشكلة الهجرة غیر الشرعیة وفي الوقت نفسه حمایة حقوق الالجئین والمهاجرین

                                                           
منشورات الشبكة األورو , "رة واللجوء في بلدان المغرب العربيدراسة حول الهج",ینظر فروینك بالس وآخرون 10

  .54-52 ص, 2010, كوبنهاغن, متوسطیة لحقوق اإلنسان
  .  وما بعدها 78صفحة , مرجع سابق الذكر, "التجارب الدولیة في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة",محمد فتحي عید 11
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ویطالب بتعاون الشرطة والسلطات القضائیة ضد االتجار باألشخاص وشبكات الجریمة 

وظة لمنظمة كما أن هناك جهودا ملح, ...التي تعمل في مسارات الهجرة غیر الشرعیة 

العمل العربیة في مجال إبرام االتفاقیات لحمایة العمالة العربیة في مواجهة العمالة 

بهدف بناء قاعدة بیانات تغطي  2008األجنبیة، كما تم إنشاء مرصد عربي للهجرة سنة 

بحیث تشمل البیانات اإلحصائیة للهجرة و , البلدان العربیة وتیارات الهجرة العربیة

والتشریعات التي تحكم الهجرة واإلجراءات التي تنظمها في بلدان اإلرسال توزیعاتها 

واالستقبال والتواصل بین المعنیین بالهجرة والتشاور مع جمعیات المهاجرین في بلدان 

  .12االستقبال

  المطلب الثاني

  آلیات مكافحة الهجرة غیر الشرعیة على المستوى الوطني

غیر الشرعیة على المستوى الدولي ال تؤتي بثمارها من المؤكد أن جهود مكافحة الهجرة 

ما لم تعزز بجهود وطنیة من أجل تنفیذ ما تم االتفاق علیه وااللتزام من قبل الدول، وعلى 

. هذا األساس نجد أیضا على المستوى الوطني جهودا بارزة في مكافحة هذه الظاهرة

ر الشرعیة من التزامات وردت في وتطبیقا لما التزمت به الدول التي تعاني من الهجرة غی

الوثائق الدولیة الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة، فقد قامت باتخاذ إجراءات داخلیة 

وسنتطرق إلى جهود بعض الدول المعنیة بهذه الظاهرة . لمكافحتها ومحاسبة مرتكبیها

رین دولة مقصد للمهاج(حیث في القارة األوروبیة سنأخذ ایطالیا نموذجا , بدرجة كبیرة

دولة معبر للمهاجرین (وفي المنطقة العربیة سنتطرق إلى وضع المغرب , )غیر الشرعیین

دولة مقصد للمهاجرین غیر (وٕالى وضع دولة اإلمارات العربیة المتحدة ) غیر الشرعیین

سنتعرض إلى حالة الوالیات المتحدة , أما في القارة األمریكیة الشمالیة. نموذجا) الشرعیین

وتجدر اإلشارة إلى أن اآللیات ). دولة مقصد للمهاجرین غیر الشرعیین(موذجا األمریكیة ن

                                                           
مكافحة "في كتاب , "المعاهدات والصكوك والمواثیق الدولیة في مجال الهجرة غیر الشرعیة",عزت حمد الشیشیني 12

  .160-159صفحات , 2010, الریاض, 1طبعة , إصدار جامعة نایف للعلوم األمنیة, "الهجرة غیر المشروعة
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هي آلیات قانونیة  - على غرار اآللیات الدولیة -الوطنیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة

  ).  الفرع الثاني(وآلیات إجرائیة ) الفرع األول(

  الفرع األول 

  اآللیات القانونیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة على المستوى الوطني 

إن الدول التي أشرنا إلیها كنماذج للدول التي تعاني من مشكلة الهجرة غیر الشرعیة 

فبالنسبة  .قامت بوضع القواعد القانونیة الكفیلة بالحد من هذه الظاهرة على أراضیها

مشكلة الهجرة غیر الشرعیة بشكل كبیر ومتفاقم، فإن هذه الدولة تعاني من , إلیطالیا

حیث أنه على امتداد السواحل اللیبیة المطلة على البحر األبیض المتوسط التي تشكل 

إحدى المداخل الجنوبیة ألوروبا عبر ایطالیا، تقدر السلطات اإلیطالیة عدد هذا النوع من 

شمال أفریقیا فضال عن  الهجرة بحوالي ملیون ونصف مهاجر تقریبا  معظمهم من دول

یأتي معظمهم بعد تجمیعهم . الدول اإلفریقیة األخرى مثل الصومال وٕاریتریا وتشاد وأثیوبیا

في أماكن التقاء داخل كل دولة على حدة، ثم تقوم عصابات التهریب بنقلهم عبر 

حافالت كبیرة إلى  طرابلس وهناك ینتظرون عدة أسابیع إلى أن تنتهي عصابات التهریب 

حسب وصف  -من استكمال تنسیقاتها وترتیباتها مع عناصر الشرطة المرتشین

وحینما یقترب موعد السفر یقسم المهاجرون إلى مجموعات یتراوح عدد كل  - المهاجرین 

" زوارة"شخص، ثم تنطلق بهم عصابات التهریب نحو مدینة  100و 80منها ما بین 

میال بحریا یقطعونها في رحلة بحریة  150و اللیبیة التي تبعد عن السواحل اإلیطالیة بنح

تضع عصابات التهریب " زوارة"قد تستغرق یوما واحدا إذا كان الجو صحوا، ومن 

وهناك . 13یورو 1000و 900المهاجرین في قوارب مقابل مبلغ من المال یتراوح بین 

, "زوارة"إلى " الخمس"مسالك أخرى على سواحل لیبیا نحو سواحل إیطالیا من مدینة 

" المبیدوزا"ویكون مقصد المهاجرین غیر الشرعیین سواحل صقلیة أو مالطا أو جزیرة 

                                                           
مكافحة الهجرة "في كتاب , "األسالیب المتبعةاالنتشار واألشكال و : الهجرة غیر الشرعیة",احمد عبد العزیز األصفر 13

  .31- 30صفحات , 2010, الریاض, 1طبعة , إصدار جامعة نایف للعلوم األمنیة, "غیر المشروعة
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میال  60فهذه الجزیرة ال تبعد سوى , التي تستقبل المهاجرین القادمین من تونس أیضا

وهي أقرب منطقة ساحلیة أوروبیة إلى تونس، , بحریا قد یستغرق قطعها یوما واحدا

  .14أو میناء حلق الوادي في تونس, یناء المهدیةوتنطلق القوارب إلیها من م

قامت إیطالیا بإبرام اتفاقیات ثنائیة مع دول شمال أفریقیا , وفي إطار مكافحة هذه المشكلة

حیث أبرمت اتفاقیات مع مصر , من أجل التعاون في الحد من الهجرة غیر الشرعیة إلیها

هذه االتفاقیات أن تقوم بتنظیم دخول وقد تعهدت بموجب , ولیبیا والجزائر كما اشرنا سابقا

, المهاجرین من رعایا هذه الدول على أراضیها بشكل قانوني بموجب عقود عمل مؤقتة

  . كما تعهدت بتحمل تكالیف إعادة المهاجرین غیر الشرعیین إلى بلدانهم األصلیة

یة أحد أما بالنسبة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة، تشكل ظاهرة العمالة غیر الشرع

وهذه الظاهرة هي , األسباب األساسیة لعدم التوازن في التركیبة السكانیة في هذه الدولة

جزء من مشكلة عامة تعاني منها دول الخلیج العربي، حیث تشیر اإلحصائیات إلى أن 

من العمالة الوافدة  %15نسبة العمالة غیر الشرعیة في مجلس التعاون الخلیجي تشكل 

یشیر إلى ذلك كذلك ما تكشفه الحمالت على الهجرة غیر الشرعیة من و , لهذه المنطقة

منح المخالفون مهلة إلعفائهم من العقوبة  1998-  1996ففي الفترة من , وقت آلخر

ألف مقیم  952وكان عددهم في السعودیة واإلمارات وحدهما , إلقامتهم غیر الشرعیة

  . 15غیر شرعي

ة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة في السنوات وقد تفاقمت ظاهرة الهجرة غیر الشرعی

حیث اعتقلت السلطات أكثر من , مما دفعها التخاذ إجراءات لمكافحة هذه الهجرة, األخیرة

وهذا هو أكبر  2000ب من سنة آمهاجرا غیر شرعي من دول آسیویة في شهر  450

                                                           
مكافحة "في كتاب , "هجرة قوارب الموت عبر البحر األبیض المتوسط بین الجنوب والشمال",محمد محمود السریاني 14

  .179صفحة , 2010, الریاض, 1طبعة , امعة نایف للعلوم األمنیةإصدار ج, "الهجرة غیر المشروعة
صفحة , مرجع سابق الذكر, "االنتشار واألشكال واألسالیب المتبعة: الهجرة غیر الشرعیة",احمد عبد العزیز األصفر 15

32  .  
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ة التي أطلقتها القوات عدد من المهاجرین غیر الشرعیین یتم القبض علیه منذ بدایة الحمل

لوقف الجرة غیر الشرعیة التي تتسبب  1998المسلحة اإلماراتیة وقوات الشرطة منذ سنة 

والتسلل إلى . في مشاكل سیاسیة وأمنیة عالوة على مضاعفاتها االقتصادیة واالجتماعیة

لكن  ,لیس جدیدا - وهي واحدة من أغنى الدول في العالم - دولة اإلمارات العربیة المتحدة

السلطات هناك باتت تشعر بخطورة هذه المشكلة ألن األجانب یشكلون اآلن أكثر من 

. واألسباب االقتصادیة هي الدافع الرئیسي للهجرة غیر الشرعیة, بالمائة من السكان 70

فخالل عقدي السبعینات والثمانینات لم تذل السلطات جهودا كبیرة لمحاربة الظاهرة بسبب 

جانب في السوق المحلي، لكن في العقد الماضي بدأ الغرباء غیر الحاجة للعمال األ

الشرعیین یشكلون عبئا على االقتصاد المحلي الذي لم یعد بحاجة للعمال األجانب 

وقد اتخذت السلطات اإلماراتیة خالل العقد الماضي سلسلة . الستكمال بناء بنیته التحتیة

ها تعزیز الرقابة على طول الشواطئ من الخطوات لمحاربة الهجرة غیر الشرعیة أهم

المطلة على الخلیج، الطریق الرئیسي الذي یستخدمه األجانب القادمون من إیران 

وتقول مصادر قوات األمن أن الدوریات البحریة قد عززت . وباكستان وأفغانستان والهند

. ردعم نشر نظام رادار حدیث على طول الحدود من مدخل الخلیج وحتى الحدود مع قط

والحرب العراقیة اإلیرانیة قبل ذلك في الحرب  1991وقد ساهم غزو العراق للكویت سنة 

ضد المهاجرین غیر الشرعیین بسبب تزاید التوتر في المنطقة، وقیام دول الخلیج بزیادة 

دوریاتها البحریة، كذلك فإن تواجد القطع الحربیة األمریكیة والبریطانیة في المنطقة كان 

ونتیجة لذلك بدأ العمال األجانب بالبحث . ع لألنشطة غیر الشرعیة في البحربمثابة راد

أو على , عن طرق بدیلة، حیث أخذوا في الوصول إلى شواطئ بعیدة بین عمان والیمن

طول الشواطئ الشرقیة البعیدة لإلمارات العربیة المتحدة، وقد أجبر هذا التغییر سلطات 

لى تركیز انتباهها على الحدود البریة مع البلدان دولة اإلمارات العربیة المتحدة ع

المجاورة، واشتملت اإلجراءات أیضا على إیقاع العقوبات الصارمة على المهاجرین غیر 

وقد كلفت القوات . الشرعیین وعلى الذین یساعدونهم أو یقدمون لهم المأوى والعمل
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ان رجال شرطة الحدود المسلحة بمهمة المحافظة على األمن في المطار، وبذلك حلت مك

وبالرغم من أن الحملة قّلصت من عدد المهاجرین غیر . التابعین لوزارة الداخلیة

الشرعیین، إال أنه من الواضح أن حل المشكلة بصورة جذریة یتطلب الكثیر من الوقت، 

وتدفع المشاكل االقتصادیة الصعبة السائدة في البلدان اآلسیویة القریبة العمال إلى هذا 

. ویموت العدید منهم أثناء الرحلة المضنیة إلى دولة اإلمارات العربیة المتحدة. سلوكال

ومع ذلك فإن العامل االقتصادي لیس بالعنصر الوحید، حیث أن مهربي المخدرات كانوا 

أیضا یستغلون الموقف لتهریب المخدرات إلى دولة اإلمارات العربیة المتحدة وخاصة في 

وفي السنین األخیرة حدث انخفاض في عدد حاالت تهریب . اتالسبعینات و الثمانین

وال توجد إحصائیات خاصة بعدد . ویستخدم الموزعون حالیا وسائل أخرى. المخدرات

العمال غیر الشرعیین في اإلمارات العربیة المتحدة، أو عدد األشخاص الذین تسللوا إلى 

الء دخلوا إلى البالد بصورة غیر البالد، و لكن مسؤولي األمن یقولون بأن آالفا من هؤ 

شرعیة أصدرت لهم وثائق صحیحة في وقت الحق، وقد حدث هذا في سیاق الجهود 

ویجد العدید من , الحكومیة في تحدید عدد أولئك المقیمین في البالد بصورة غیر شرعیة

مل العمال غیر الشرعیین مالذا لهم لدى أبناء جنسهم في اإلمارات العربیة المتحدة، ویع

ویشكل هذا الوضع أرضیة , العدید منهم في ظروف صعبة جدا وغیر إنسانیة أحیانا

  .16خصبة للجریمة

و في هذا الصدد بذلت دولة اإلمارات العربیة المتحدة جهودا بارزة للتعاون من أجل 

مكافحة هذه الهجرة وبصورة خاصة في إطار المنتدى العالمي للهجرة والتنمیة والحوار 

في أبو ظبي وكانت من نتائج هذا الحوار  2008ى المستوى الوزاري سنة الذي عقد عل

التوصل إلى تعاون في مجاالت عدیدة تم وضعها في أربع شراكات وكانت الشراكة 

                                                           
أسرة سودانیة  37 بترحیل 2013أن دولة اإلمارات العربیة المتحدة قامت سنة  إلى  تجدر اإلشارة في هذا الصدد 16

انظر الموقع االلكتروني اآلتي . مقیمة بصورة غیر شرعیة في اإلمارات وٕاعادتها إلى السودان

www.inewsarabia.com/423 
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منع ممارسات االستقدام غیر المشروعة وتعزیز الرفاهیة :" (....) الرابعة تنص على أنه

لترخیص، ودعم رفاهیتهم ومنع استغاللهم وٕاجراءات الحمایة الخاصة بالعمال وسیاسات ا

  .17"في بلدان المقصد وبلدان المنشأ

أما بخصوص المغرب، فإن هذه الدولة تشكل معبرا أساسیا للمهاجرین غیر الشرعیین إلى 

ونظرا . أوروبا نظرا لقربها الجغرافي من اسبانیا عبر مضیق جبل طارق والسواحل األخرى

دافها من قبل شبكات الهجرة السریة سواء عن طریق هجرة لهذا القرب الجغرافي یتم استه

مواطني دول جنوب الصحراء أو تهجیر مواطنین إلى دول أخرى حتى أضحت بامتیاز 

لقد باتت العدید من المقاهي المغربیة مقرات . بلد عبور و استقبال للعدید من المهاجرین

الترویج لها، و یتقنون نقل  لسماسرة الهجرة غیر الشرعیة الذین أصبحوا یجیدون عملیة

األخبار بالطرق والوسائل و األدوات الواجب توفرها في كل عملیة، فالهجرة السریة 

صارت لها فنون وطقوس خاصة یسهر على تنفیذها أناس متخصصون یعملون في إطار 

  . مافیات كبیرة متعددة الجنسیات

للحد من هذه الظاهرة، فقد  قامت المغرب ببعض اإلجراءات على أراضیها, و نتیجة لذلك

الذي كان ینظم الهجرة السریة  1949نوفمبر  8كان هناك سابقا ظهیر صادر بتاریخ 

وهو یرجع لعهد الحمایة لم یعد یسایر التطورات المرحلیة التي عرفها میدان الهجرة غیر 

ون لذلك دعت الضرورة إلحداث تشریع جدید یواكب ویحكم هذه الظاهرة وهو قان, الشرعیة

الذي عالج هذه الظاهرة والخطورة التي تشكلها  2003نوفمبر  11الصادر في  03رقم 

بحیث سن هذا التشریع المقتضیات القانونیة , على المغرب وعلى عالقته بالدول األوروبیة

وأقر عقوبات رادعة للحد , المتعلقة بالجنح والمخالفات المتصلة بإقامة األجانب بالمغرب

                                                           
تدابیر جدیدة للتعاون على تحسین حقوق العمال : العمالة المهاجرة في دول مجلس التعاون الخلیجي",سوزان مارتن 17

كلیة الشؤون الدولیة , مركز الدراسات الدولیة واإلقلیمیة, "ة المهاجرة في الخلیج العربيالعمال"في كتاب, "المهاجرین

  .22صفحة , 2011, بجامعة جورجتاون في قطر
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والتصدي لها بكل حزم والضرب , سواء على المستوى الوطني أو الدوليمن هذه الظاهرة 

  .وٕاعطاء فرصة لضحایاها للعدول عنها, على ید المنظمین و المساهمین في انتشارها

فإن الهجرة غیر , و إذا كانت اإلقامة المشروعة ببلد ما تحمیها قوانین واتفاقیات دولیة

فكل أجنبي ال یتوفر على سندات قانونیة تبرر , الشرعیة تتجلى في انعدام تلك المشروعیة

دخوله التراب المغربي أو اإلقامة به یعتبر متواجدا بصفة غیر قانونیة ویمكن اقتیاده إلى 

. الحدود بموجب قرار قابل للطعن، كما یمكن لإلدارة الوطنیة رفض دخوله إلى المغرب

الهجرة غیر الشرعیة  02, 03وهكذا جّرم المشرع المغربي من خالل القانون رقم 

منه بعقوبات سالبة  52و 51، 50والمساعدة علیها وتنظیمها، حیث عاقبت المواد 

للحریة ومالیة كل شخص غادر التراب المغربي بصفة سریة أو قّدم مساعدة أو عونا 

لشخص آخر من أجل نفس الغایة سواء كان هذا الشخص یضطلع بمهمة قیادة قوة 

أو كان من المسؤولین أو , أو كان مكلفا بمهمة المراقبة, إلیهاأو كان ینتمي , عمومیة

األعوان أو المستخدمین العاملین في النقل البري أو البحري أو الجوي أو في أیة وسیلة 

 52كما عاقبت المادة . أخرى من وسائل النقل أیا كان الغرض من استعمال هذه الوسائل

نظم أو سهل دخول أشخاص مغاربة أو من نفس القانون بالحبس والغرامة كل شخص 

أجانب بصفة سریة إلى التراب المغربي أو خروجهم منه بإحدى الوسائل المشار إلیها 

بل شدد في العقوبة من الحبس إلى السجن . أعاله سواء كان ذلك مجانا أو بمقابل

تفاق والغرامة إذا ارتكبت تلك األفعال بصفة اعتیادیة أو من طرف عصابة أو بناء على ا

كما خولت . مسبق، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا أدت تلك األفعال إلى الموت

من نفس القانون للمحكمة حق مصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب  53المادة 

وكذا األمر بنشر قرارات اإلدانة ) عامة أو خاصة(جرائم الهجرة السریة أیا كان نوعها 

وفي إطار االختصاص فقد أعطى المشرع المغربي . بكیفیة صریحة بالجرائد التي تحددها

لمحاكم المملكة حق النظر في أیة جریمة منصوص علیها في هذا القانون أیا كان مكان 

  . ارتكابها في الوطن أو خارجه وبغض النظر عن جنسیة مقترفیها
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لدولیة ذات غیر أن هذه المقتضیات یتوقف تطبیقها على عدم مخالفتها لالتفاقیات ا

. 2003نوفمبر  11المؤرخ في  02, 03الصلة حسب الفصل األول من القانون رقم 

ومنح القانون عدة ضمانات للمهاجر الشرعي سواء بطرق الطعن أمام القضاء اإلداري أو 

العادي للمقررات الصادرة في حقه، أو أن یشعر من یرید من ذویه أو ممثلي البعثة 

أو االحتفاظ به في مراكز غیر تابعة إلدارة , اختیار محام لمؤازرتهأو , الدبلوماسیة ببلده

أما القرارات التي . السجون، أو االحتفاظ به في المطارات أو الموانئ التي دخل منها

  :حددها هذا القانون ضد المهاجر غیر الشرعي هي

  ; قرار الطرد من التراب المغربي -1

 ; قرار االقتیاد للحدود -2

 .باألجنبي في أماكن معینة إذا ما دخل المغرب برا أو بحرا أو جواقرار االحتفاظ  -3

وحیث أن الهجرة غیر الشرعیة أصبحت ظاهرة عالمیة ال یمكن لبلد بمفرده أو لضفة دون 

فإن هذا یفرض إدماج المقاربة القانونیة واألمنیة ضمن إستراتیجیة ,  أخرى التغلب علیها

األمثل بین الدول بتمكین بلدان الضفة الجنوبیة لغرب شمولیة وأساسیة للتنمیة والتعاون 

  .البحر األبیض المتوسط من الموارد الضروریة والوسائل التكنولوجیة

فإن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة واسعة االنتشار , وبخصوص الوالیات المتحدة األمریكیة

وعلى . متراكیلو  3360أیضا على امتداد الحدود الدولیة مع المكسیك بطول یصل إلى 

الرغم من المراقبة المشددة والمستمرة لهذه الحدود خاصة من جانب الوالیات المتحدة، فإن 

ولمكافحة هذه . عملیات الهجرة غیر الشرعیة والتهریب عبرها مستمرة حتى هذا الیوم

كیلومتر على طول  1200الهجرة أصدر الكونجرس األمریكي قرار ببناء جدار بطول 

والهجرة غیر الشرعیة عبر هذه الحدود ال تقتصر على المكسیكیین . سیكالحدود مع المك

بل أن الكثیر من المهاجرین یأتون إلى المكسیك كمحطة انطالق وتجمع للدخول , فقط

إلى الوالیات المتحدة، فهم یأتون من دول أمریكا الالتینیة و أفریقیا وآسیا، وبعدها تتم 

ات ومنظمات محلیة وعالمیة إلى داخل الوالیات عملیة انتقالهم السریة من خالل شبك
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. 18آالف دوالر عن الشخص الواحد 10المتحدة عبر الحدود و بكلفة باهظة تصل إلى

ومن المعلوم أن هذه الدولة هي أول دولة أدمجت المهاجرین في مجتمعاتها بحكم كونها 

ورغم . من األوروبیینتاریخیا مكونة من مهاجرین سكنوا القارة الجدیدة التي تم اكتشافها 

أن الوالیات المتحدة تعطي المهاجر الشرعي إلیها الملتزم باحترام القوانین والنظم كل 

, إال أنها في المقابل تشدد في منع الدخول إلى أراضیها وفقا لضوابطها القانونیة, حقوقه

بي ما وتعامل المهاجرین غیر الشرعیین معاملة قاسیة، و تعد كل مهاجر غیر شرعي إرها

  .لم یقدم ما یثبت حسن نیته

  الفرع الثاني

  اآللیات اإلجرائیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة على المستوى الوطني

أما عن اإلجراءات العملیة التي اتخذتها الدول المذكورة لمواجهة ومكافحة الهجرة غیر 

إجراءات الشرعیة فهي متنوعة في هذا الصدد، حیث قامت الحكومة االیطالیة بتشدید 

الرصد والمراقبة على سواحلها، وقامت بإنشاء معسكر إلیواء المهاجرین غیر الشرعیین 

في جزیرة المبیدوزا الذین یتم إلقاء القبض علیهم، ومن ثم یتم احتجازهم في هذا المعسكر 

  .تمهیدا إلعادتهم إلى دولهم

لة، مما یتطلب تكثیف أما اإلمارات العربیة المتحدة التي ال زالت تعاني من هذه المشك

الجهود مع هذه الدولة لمكافحة هذا النوع من الهجرة السیما في إطار مجلس التعاون 

الخلیجي، فإن هناك من یقترح في هذا الصدد أن یتم إنشاء مركز إدارة أزمة، و یكون من 

مهام هذا المركز إجراء دراسة للحد من هذه الهجرة بمراعاة تحقیق التوازن بین القوى 

العاملة المتاحة واالحتیاجات في مختلف األعمال والمهن ومستویات المهارة ومعرفة 

العجز والفائض في مختلف المهن والمستویات، فضال عن إنشاء وتطویر قاعدة بیانات 

                                                           
, مرجع سابق الذكر, "االنتشار واألشكال واألسالیب المتبعة: الهجرة غیر الشرعیة",احمد عبد العزیز األصفر 18

  .  22-21صفحات 
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الهجرة غیر الشرعیة وذلك بالتعاون والتنسیق بین جمیع األجهزة المعنیة في دول مجلس 

  .19التعاون

إن وجود ترسانة قانونیة حدیثة مكنت المغرب من تفعیل ف, وبخصوص المغرب

 2003نوفمبر  11المؤرخ في  02, 03المقتضیات القانونیة المتمثلة في القانون رقم 

إضافة إلى وجود إطار عام یتمثل , المتعلق بإقامة ودخول األجانب والهجرة غیر الشرعیة

عدیدة في الشق المتعلق بالتعاون في قانون المسطرة الجنائیة التي أدخلت علیه تعدیالت 

القضائي الدولي بخصوص تفعیل مساطر التسلیم واإلنابات القضائیة الدولیة وٕاصدار 

أوامر دولیة بإلقاء القبض حتى یصیر في تناغم مع المنظومة الدولیة لحقوق اإلنسان 

  : هاواالتفاقیات الدولیة الثنائیة ذات الصلة بمكافحة الهجرة غیر الشرعیة ومن بین

  1992فیفري  13االتفاقیة المغربیة االسبانیة المؤرخة في  

   1997جویلیة  27االتفاقیة المغربیة االیطالیة المؤرخة في  

  200120مارس  25االتفاقیة المغربیة الفرنسیة المؤرخة في  

أما الوالیات المتحدة األمریكیة فإنها تتبع سیاسة اإلبعاد الفوري لمن یحاول الدخول 

كما أن قوانینها , أو عن طریق الوثائق الثبوتیة المزورة, أو عن طریق التسلل, لباالحتیا

, تقلل من سلطة االدعاء العام في العفو وتوقف منح اإلعانات للمهاجرین غیر الشرعیین

وتغّرم أصحاب األعمال الذین یستخدمون مهاجرین غیر شرعیین غرامة تصل إلى 

جراءاتها في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة ازدادت وإ . دوالر في مقابل كل مهاجر 12500

حیث أنها جّندت األجهزة وزودتها باإلمكانیات , 2001سبتمبر  11صرامة بعد أحداث 

البشریة والفنیة والتقنیة والمادیة لمواجهة عصابات الجریمة المنظمة وخاصة عصابات 

                                                           
, "ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة في دول مجلس التعاون وأسلوب إدارتها ومواجهتها",ن الغیصصباح عبد الرحما 19

  .7صفحة , 3012, أكادیمیة سعد العبد اهللا للعلوم األمنیة, منشورات مركز اإلعالم األمني
ن دول المصدر دعم إنفاذ القانون والتعاون القضائي بی"ینظر الوثیقة الصادرة عن وزارة العدل المغربیة بعنوان  20

 www.carjj.org/sitesمنشور على الموقع " والعبور استجابة لتهریب المهاجرین
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بیق قوانین اإلرهاب كما أنها تسعى جاهدة لتط, االتجار باألشخاص وتهریب المهاجرین

  .21ومكافحة االتجار باألشخاص ضد الذین یدخلون إقلیمها دخوال غیر شرعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
أول إصالح  2013أقر مجلس الشیوخ األمریكي سنة , تجدر اإلشارة هنا أنه في إطار معالجة الهجرة غیر الشرعیة21

ملیون مهاجر غیر  11,5مكن حوالي هذا القانون ی. صوتا 32صوتا مقابل  68لقانون الهجرة منذ ربع قرن وبأغلبیة 

سنة من اإلقامة في الوالیات  13شرعي من تسویة أوضاعهم وتمكینهم من حق الحصول على الجنسیة األمریكیة بعد 

  . كما ینص على تعزیز مراقبة الحدود مع المكسیك, المتحدة األمریكیة
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ماهیة الهجرة غیر الشرعیة واآللیات الوطنیة المقررة لمكافحتها في 

  "التشریع الجزائري

   - أ- بن عومر محمد الصالح أستاذ محاضر/ د

  . بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة أدرار

  - أ- أستاذ مساعد الدین  عماري نور/ أ 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة المركز الجامعي النعامة                     

  :مقدمة

تعتبر الهجرة الغیر شرعیة ظاهرة اجتماعیة، تتصدر االهتمامات الوطنیة        

والدولیة بسبب تفاقم مخاطرها وآثارها األمر الذي استدعى البحث عن حلول وَالیات 

  .  تتبناها الدول التي لها عالقة بهذه المشكلة من أجل الحد منها ومكافحتها 

وباعتبار الجزائر من الدول التي تعاني من ظاهرة الهجرة الغیر شرعیة وذلك   

راجع لعدة عوامل لعل أبرزها هو موقعها الجغرافي المتمیز الُمطل على البحر 

المتوسط وجنوب القارة األوروبیة وحدودها مع الدول اإلفریقیة جنوب الصحراء 

عًا مزریة اقتصــــــادیة واجتــماعیة الكبرى، هذه الدول الحدودیة التي تعاني أوضا

لكن . وأمنیة مما أثر في حركة المهاجرین إلى الجزائر، وعبر الجزائر إلى أرویا

الهجرة الغیر شرعیة في الجزائر أدى   األمر لم یقف عند هذا الحد بل تنامي ظاهرة

ة  مختلفة األمر الذي الى تفاقم في الخسائر البشریة الناجمة عنها و خلفت أثارًا سلبی

استدعى انتهاج سیاسة بناءة  وحلول فعالة من أجل الوقوف على الظاهرة والحد من 

  .   آثارها محلیًا ودولیًا 

ونتیجة اتساع اثار ظاهرة الهجرة الغیر شرعیة ومساهمتها في انتشار العدید من  

رف تجار الجرائم في صفوف المهاجرین الغیر شرعیین وأیضًا استغاللهم من ط

البشر في نشاطات غیر مشروعة وال إنســـــــــــانیة حیث أن جریمة االتجار بالبشر 
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وباعتبارها من أشد الجرائم فتكًا ومساسًا بحق اإلنسان في الحیاة والحریة و التحرر 

من العبودیة واالسترقاق بجمیع أشكاله تشهد في الوقت الراهن انتعاشًا كبیرًا تزامنًا 

  . ظاهرة الهجرة الغیر المشروعة مع استفحال

وانطالقا مما سبق خصصنا البحث لإلجابة عن اإلشكالیة الجوهریة التالیة،               

ما هي المكنزمات الوطنیة للحد من ظاهرة الهجرة الغیر شرعیة؟ وتتفرع عنها عدة 

ما المقــــــــــــصود بظـــــــاهرة الهــــــجرة الغیر شرعیة و ما هي  - : تساؤالت ثانویة هي

ثم ما هي أسباب الهجرة الغیر شرعیة ؟ ومــــــــا هي آثارها؟ وما هي اآللیات وسائلها؟ 

 التشریعیة والمؤســــــــــساتیة لمكــــــــــــــــافحة الهــــــــــجرة الغـــــــــــــــیر شرعیة ؟

وفي إطار إجابتنا عن اإلشكالیة المطروحة اعتمدنا المنهج التحلیلي والوصفي      

وصف  ظاهرة الهجرة الغیر شرعیة والوسائل المستخدمة في تنفیذها وتحلیل  بغیة

مختلف األسباب واآلثـــــــــــــــار المترتبة عن الظاهرة، وتحلیل النصوص القانونیة 

  .الوطنیة للوقوف على آلیات مكافحة الهجرة الغیر شرعیة في التشریع الجزائري

، ماهیة الهجرة الغیر شرعیةا في األول  إلى وقسمنا البحث إلى مبحثین عرجـن     

   وتنـــــــــــاولنا في المبحث الثاني اآللیات الوطنیة لمكافحة الهجرة الغیر شرعیة

  ماهیة الهجرة الغیر شرعیة: المبحث األول

الهجرة الغیر شرعیة ظاهرة عالمیة، أضحت تشكل هاجســـــًا لمختلف دول العالم  

ـــــــــــــــــــــنامي العتبارها دول وجهة للمهاجرین أو باعتبارها دول مصدرة المتقدم منها والــــ

أو دول عبور للمهاجرین الغیر شرعیین كما أنها أصبحت من أولى موضوعات 

مطــــــــــــــــلب (الساعة األمر الذي یقــودنا إلى التعرف على ظاهرة الهجرة الغیر شـــــــــرعیة

  )مطــــــــــــــــلب ثاني (ــــــــــــــاهرة وأثــــــــــــــــارهاوأسباب الظ )أول

  مفهوم الهجرة الغیر شرعیة:المطلب األول

تصنف الهجرة الى هجرة غیر شرعیة  وأخرى شرعیة أو قانونیة ویقصد بالثانیة  

دون الهجرة التي تتم بموافقة من الدولتین سواءًا كانت بقیود كالحصول على التأشیرة ب
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قیود، أما الهجرة الغیر شـــــــــرعیة فتكون خارج هذه الحاالت القانونیة، ولتسلیط 

، ثم التطــــرق إلى )فـــــــــــــــرع أول(الضـــــــــــوء على هذه الظـــــــــــــــاهرة یقتضي األمر تعریفها

 ) .فــــــــــــــــــرع ثاني( الوسائل المستعملة فیها

  الهجرة الغیر شرعیة تعریف:ألولالفرع ا

تعرف الهجرة الغیر شرعیة  بأنها انتقال الفرد من دولته إلى دولة أخرى بصفة غیر  

قانونیة دون تأشیرة أو تصریح باإلقامة سابق أو الحق للعیش فیها والبقاء بطریقة 

  . 1غیر مشروعة

و یعتبر مصطلح الهجرة الغیر شرعیة مصطلح قانوني یدل على الهجرة المخالفة   

للقوانین المتعلقة بالهجرة وحركة األفراد وتنقالتهم، وتعتبر الهجرة الغیر قانونیة أو 

الغیر شرعیة او غیر النظامیة أو السریة  ظاهرة تعاني منها الدول المتقدمة 

یطانیا والدول النامیة كدول الخلیج العربي والمشرق كالوالیات المتحدة األمریكیة وبر 

وعادة ما یلجأ األفراد الى الهجرة الغیر شرعیة إما  2العربي ودول المغرب العربي

بسبب استحالة الهجرة القانونیة نظرًا لتعقد إجراءاتها وطولها، أو لصعوبة السفر 

  .3وتكالیفه الباهظة

  ةوسائل الهجرة الغیر شرعی:الفرع الثاني

تختلف أسالیب الهجرة الغیر مشروعة، وتتحدد هده الوسائل وفقًا لعدة عوامل أهمها 

العامل األمني في الدول الُمصدرة للمهـــــــاجرین الغیر شرعیین أو دول الوجهـــــــة 

  .أصناف 03وتصنف وسائل الهجرة الغیر شرعیة إلى 

                                                           

،جامعة نایف 1عبد اهللا سعود السراني، العالقة بین الهجرة غیر المشروعة وجریمة تهریب البشر واالتجار بهم،ط  -1

  .104،ص2010العربیة للعلوم األمنیة ،الریاض،

لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر،مذكرة ماجستیر،كلیة اَالداب والعلوم قدة حمزة،معالجة الصحافة الوطنیة  -2

  .92،ص2011- 2010االنسانیة واالجتماعیة،جامعة باجي مختار عنابة،الموسم الدراسي،

أحمد عبد العزیز األصفر، الهجرة غیر المشروعة االنتشار واألشكال واألسالیب المتبعة ،جامعة نایف العربیة  -3

  .10،ص2010األمنیة ،الریاض، للعلوم
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لوسائل انتشارًا، حیث تقوم جماعات وهي أكثر ا :الـــوسائل التقلیدیــــــــــة  - أوالً 

التهریب المنظمة بتنظیم هجرات غیر شرعیة وتكلف مبالغ مالیة كبیرة أكثر من 

القیمة الحقیقیـــــــــــة  لالنتقال القانــــــــــوني، وتكون بموجب اتفاق مسبق شفهي یتعهد 

ولكن دون أن الناقل بموجبه بنقل المهاجرین إلى الوجهة المحددة بمبالغ محددة 

 . یضمن لهم أمان الرحلة ونجاحها 

حیث تتم الهجرة عن طریق عن طریق الزواج بأجنبیات : الوسائل االجتماعیة - ثانیاً 

رغبة في الحصول على اإلقامة الشرعیة  والجنسیة في دول الوجهة وتستعمل هده 

 .الوسیلة خاصة في الدول الشمال إفریقیة بغیة الهجرة إلى أروبا

وتتم عن طریق التسلل عبر محطات االنتقال : الوساــــــــــئل الفردیة-ثالثاً 

، حیث تقوم جماعات تهریب المهاجرین بتزویر تأشیرات الدخول إلى دول »ترانزیت«

الوجهة وبعد وصول المهاجرین إلیها یقومون بطلب اللجوء بعد تمزیق جوازات السفر 

  .4وتأشیرات الدخول

  .الهجرة الغیر مشـــــــروعة وأثــــــــارهاأسباب :المطلب الثاني

تعتبر ظاهرة الهجرة الغیر شرعیة آفة خطیرة تمس أخطارها مختـــــــــلف المیادین 

والمجــــــــــــاالت، وللحد من هذه الظاهرة االجتماعیة وبغیة إیجاد آلیات لمكافحتها البد 

 ) .فــــــــــــــــــرع ثاني( تحلیل آثارها  ثم) فـــــــــــــــرع أول(من البحث في أسبابها 

 سنتناولها تباعا على اختالفها.أسباب الهجرة الغیر شرعیة :الفرع األول

  :األسباب االقتصادیة- أوالً 

تأتي األسباب االقتصادیة في مقدمة األسباب المؤدیة إلى الهجرة غیر الشرعیة  

ة للمهاجرین الغیر شرعیین، أدى فنتیجة تدهور الوضع االقتصادي في الدول المصدر 

ذلك إلى تزاید نسبــة الهجرة الغیر شرعیة من هده الدول نحو دول الوجهة التي تشهد 

                                                           

  .28أحمد عبد العزیز األصفر، المرجع السابق،ص -4
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نموًا اقتصادیــــــــــــــــًا، فقلة فرص التشغیــــــــــل ومناصب العمل إضافة  إلى انخفاض في 

ها إلى السعي نحو دول األجور كلها عوامل ُتحفز الطاقات البشریة خاصة الشابة من

  :تتوفر فیها هده اإلمكانیـــــــــــــــــــــات ومن أهم األسبـــــــــــــــــــــــاب االقتصادیة

  .5الفقر وسؤ األحوال االقتصادیة في البلد المصدر للمهاجرین الغیر شرعیین- 

هذه الدول ارتفاع نسبة البطالة وقلة فرص العمل في الدول المصدرة للمهاجرین، - 

التي تعاني عادة من ارتفاع في النمو الدیموغرافي األمر الذي ینعكس بالسلب على 

سوق العمل حیث یؤدي إلى قلة في فرص العمل، هذا وتعتبر البطالة من اهم 

األسباب االقتصادیة المؤدیة إلى الهجرة الغیر شرعیة  حیث وصلت نسبتها في 

  .  6الوطني االقتصادي واالجتماعيحسب إحصائیات المجلس % 23.7الجزائر 

انخفاض في معدالت األجور وتزامنها مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات والتي - 

تؤدي إلى انخــــــــــــــــفاض الــــــــقدرة الشــــــــــرائیة،  هــــذا الوضع الذي  یحــــــــــــفز على 

ـــد فیها الطلب على الید العــــــــــــــــــــاملة وتشـــــــــــــــــــــــــــهد الهـــــــــــــــجرة إلى الدول التي یزیـ

  .7ــــع والخدمــــــــــــــاتارتفــــــــــــــــــــــــــــــاعًا فـــــــــــــــــي األجـــــــــــــــور وانخــــــــــــفاض فــــــي أسعار السلـــــ

  :االجتماعیة األسباب- ثانیاً 

أهم األسباب االجتماعیة التي تكون دافعًا للهجرة الغیر شرعیة متعلقة بالــــــــــــنواة  

األساسیة في المجتمع مثل التفكك األسري أو وجود أقارب مهاجرین في الدول 

المستقبلة للمهاجرین أو هـــي أسباب ترجع إلى المجتمع كضعف االنتماء إلى الوطن 

                                                           

  .106عبد اهللا سعود السراني، المرجع السابق،ص -5

محمد فتحي عید، التجارب الدولیة في مكافحة  الهجرة غیر المشروعة ،جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة  -6

  .51،ص2010،الریاض،

لخشاني، اسباب الهجرة غیر الشرعیة الى اروبا، مقالة منشورة في الموقع الجزیرة نت،محمد ا7 

على الساعة  2016مارس21، تاریخ االطالع على الموقع االلكتروني  aljazeera.net :http//wwwااللكتروني

21:16                                                                       .  
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لى إعجاب الشباب بالثقـافة والحضـــــــــــــــارة الغربیة وٕانجازاتها مما یؤدي إلى ، أو إ8األم

تمردهم على واقعهم وعادات وتقالید أوطانهم فیسعـــــــون إلى الهجرة بغرض 

  .  9التحــــــــــــــــــــرر منـــــــــــــــــها

  :األسباب السیاسیــة -ثالثاً 

وهي أسباب متعلقة بالنظام السیاسي في البلد المصدرة للمهــــــــــاجرین، ففي ظل  

استبداد النظام السیاسي وكبح الحریات یبحث المواطـــنین على أنظمة بدیلة في دول 

الوجهة یتمتعون في ظلها بمساحة كبیرة من الدیمقراطیة وحریة الرأي والتعـــبیر، فنجد 

لى أحــــزاب سیاســــــیة معارضة في ظل استبداد األنظمة مثًال بعض المنتمین إ

الحاكمـــــة واضطهادهم بمختلف األشكال یلجأون إلى الهجرة نحــــــــو الدول التي 

ـــمتهم والتعـــــــــــــــبیر تكـــــرس الدیمـــــــــــــــــــــــــــقراطیة وحـــــــــــــــــــریة الرأي بغیة انتقـــــــــــــــاد أنظــــــــــــ

  . عن توجــــــــــــــــــــــهاتهم

  :أسبـــاب أمنــــــــــــــیة-رابعاً 

تعتبر األسباب األمنیة من أهم األســــــــــــباب الداعیة إلى الهـــــجرة ففي ظـــــــــــــــل عدم  

ذلك إما بسبـــب المعاناة من الحروب االستقرار األمني في البلدان المصــــــــــــــدرة و 

األهلیة مثل الدول األفریقیة الجنوبیة أو بسبب الثورات مثل  ما تعــــــــــــیشه الدول 

العربیة حالیًا في ظل ما یسمى بالربیع العربي حیث ال یجـــــــــــد المواطنون األمـــــــــــــــــن 

.  ـــــــــــدات، فیلجـــــــــــــــأون إلى الهـــــــــــــــجرة بمختلف الطرقواالستقرار بسبب التـــــــــــــهدیــ

إضافة إلى هذه األسباب توجد أسباب كثیرة تختلف باختالف الدول المصدرة 

للمهاجرین الغیر شـــــــــــــــــرعیین كاألسباب العقائدیة إما بسبب اضطهاد دین معین 

نة لدولة معینة أو بســـــــــــــــــبب طغیان بعض المذاهب في تعتنقه بعض األقلیات المكو 

دول معینة على حساب مذاهب أخرى والمؤدیة في آخر المطاف إلى صــــــراعات 

                                                           

  .107السراني، المرجع السابق،ص عبد اهللا سعود -8

  .52محمد فتحي عید، المرجع السابق،ص -9
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تدفع األقلیة إلى الهجرة من البلد األصـــــــــلي، كما هو الحال علیه الیوم في بورما أین 

، وهناك أیضــــــــــــــًا عوامل أخــــــرى 10ینیتم تهجیر الروهینجا قصرا من قبل البوذی

محفزة للهجرة وهي ال تقل عن أهمیة عن العوامل السابقة والتي یمكن القول بأنها 

العوامل التي أدت إلى رفـــــــض المهـــــــــــــــاجرین لـــــــــــــــواقعهم وظروفهم االقتصادیة 

نــــــــــــــــها الدول المصدرة للمهاجرین ونـــــــــــذكر واالجتماعیة والسیاسیة التي تعاني م

  :منها

الصورة التي یظهر علیــــــــــــــها المــــــــــــــــــــــــــهاجر عند عودته الى بلـــــــــــــــــــــــــــــــده من - 

  .رفـــــــــــــــــــاهیة وغنــــــــــــى

اإلعالم لبعض الدول المتقدمة والتي تجعل األفراد  الصورة التي ُیظهرها- 

  .یحلمــــــــــــــــون بالهجرة إلیها

ویلعب الموقع الجغرافي دورًا مهمًا في اختیار دولة المقصد للمهاجرین الغیر شرعیین 

  . 11فعادة ما یقصد المهاجرین الغیر شرعیین أقرب الدول جغرافیًا كالمغرب واسبانیا

  -آثار الهــــــــــجرة الغیـــــــر شرعیة: ــــرع الثـــــــــــــانيالفـــــــــــ

ُتخلف ظاهرة الهجرة الغیر شرعیة آثارًا عدیدة سواءًا على المهاجر الغیر شرعي أو  

على الدول المصدرة  للمهاجرین الغیر شرعیین أو الدول المستقبلة وأهم آثار الهجرة 

  :الغیر شرعیة هي

مزاحمة المهاجرین الغیر شرعیین للید العاملة - 1:ومن أهمها: القتصادیةاآلثار ا- أوالً 

المحلیة في دول الوجهة على مـــــــــناصب العمل، خاصـــــة في ظل التنازالت التي 

یقدمونها وأهمها قبولهم العمل بأقل األجور بسبب الحاجة إلى االســــــــتقرار، األمـــــــر 
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ثل البطالة في صفوف الید العاملة المحلیة بسبب مزاحمـــــة الذي یخلق آفات جدیدة م

استنزاف احتیاطي الدولة من النقد األجنبي بسبب –2.  الید العاملة المتســــــــــــــللة 

التأثــــــــــــــــــیر على -3. إقدام المهاجرین إلى تحویلها إلى عائالتهم في بلدانهم األصلیة

ـــــــــومي األمر الذي یؤدي إلى انخفاض في حركة التصدیر مستوى اإلنتاج القـــ

واالستیراد واختالل المــــــــــــــــــــــــــیزان التجاري ثم انخــــــــــــــفاض مســـــــــــــــــــــــتوى المعیشة 

ثرة المهاجرین بطریقة غیر شرعیة ك- 4.  وانخــــــــــــفاض في القـــــــــــدرة الشـــــــــــــــــــــــرائیة

تؤثر سلبًا في معدل النمو االقتصادي بسبب انخفاض فرص تكوین الرأسمال الوطني 

  .الالزم لالستثمار

  -:اآلثار االجتماعیة- ثانیاً 

یؤدي المهــــــــــــــــــــــاجرین الغیر شـــــــــــــرعیین إلى هــــدم التماسك االجتماعي للدولة  

بلة حیث یساهمـــون في انتشار آفات اجتماعیة فیها مثل التفكك األسري، المستق

  .االنحراف األخالقي

مشكلة الهویة الثقافیة وتراجع القیم والمبادئ سواءًا بالنسبة للمهاجرین الغیر  –  

شرعیین أو بالنسبة لســـــــكان الدولة المستقبلة الناجمة عن اختالط الثقافات و دخول 

دة للدولة جلبها المهاجرین معهم والذین غالبًا ماال یستطیعون التخلي عادات جدی

 –                               12عنها، بل ُیساهمون في انتشارها وترسیخها

تتسبب الهجرة الغیر قانونیة في انتشار األحیاء العشـــــــــوائیة التي تعاني من نقـــــــــــص 

الضروریة والخدمات، األمر الذي یســــــــاهم في تفشي األمــــــــــــــراض  حـــــــــــاد في المرافق

  .  الخ...واألوبئة واآلفات االجتماعیة كالســـــرقة و المخدرات والدعارة 

  : اآلثار السیاســــــــیة -ثالثاً 
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ــؤدي ُیساهم المهاجرون المتدفقین نحو الدول المســـــتقبلة في تكوین أقلیات قد تــــ

مستقبًال إلى مطالبة دول المنشأ بحق الجالیات أو قد تقوم بسحب هذه العمالة 

المندمجة في اقتـــــــصاد اـلدول المستقبلة األمر الذي یؤدي إلى عرقلـــــــــــــــــــــة خطط 

الشرعیین كوسیلة  التنمیة في اـلدول المستقبـــــــلة وقد ُیستغل المــــــــــــــهاجریـــــــــــن غیر

ضغط وتهدید للنظام السیاسي القائم في الدول المستقبلة لتقدیم تنازالت أو الخضـــــوع 

  . لشروط الجهة الضاغطة 

  :اآلثار النفســــــــیة  -رابعًا 

یعاني المهاجرین من مـــــشاكل نفسیة قد تبلغ مــــــــــــداها بسبــــب عدم تحقیق  حیث

ة أو بسبب الشعور بالغربة الناجــــــــــــمة عن البعد عن الوطن والعائلة طموحاتهم بالهجر 

واخــــــــــــــــــتالف الثقافات والعادات أو بسبب اضطهادهم في البلد المستقبل، األمـــــــــــــر 

  .الذي یخلق صراع نفسي بین تحقیق طموحاتهم وٕارادة العودة إلى الوطن

  :ـــــــــة اآلثار األمنی -خامساً 

وهي اآلثار التي یتسبب فیها المهاجرون الغیر شرعیون وذلك راجع إلى أسباب 

  :نفسیة أو الحاجة إلى المال ومن هذه اآلثار

انتشار الجریمة وتفشیها في صفوف المهاجرین الغیر شرعیین كالسرقة والتهریب - 

واتخـــــاذ   وتجارة المخدرات أو رشوة األعوان األمنیین من أجل التستر عنهم

تشكیل المهاجرین  –.  اإلجراءات القانـونیة تجاههم أو ترحیلــــــــــــــهم إلى بـــــــــــــــلدانهم

الغیر شرعیین لجماعات إجرامیة أو االنضمام إلیها وذلك من حمایة أنفسهم أو 

  .بهدف الحصول على المال

ـــلة من قبل المهاجرین الغیر شرعیین زعزعة األمن القومي للدول المستقبــــــــــــــ –

  .المنتمین إلى دول معــــــــــــــادیة ومساهمتهم في نشر األفكار المتطرفة والمقسمة لألمة
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في ظل انتشار الجرائم المرتكبة من المهاجرین الغیر شرعیین وفي ظل دخول  –

بوثائق مزورة أو بدون هؤالء المهاجرین الـــــــــــــدول المستقبلة بصورة غیر شرعیة و 

  .وثائق فإنه یصعب االستدالل على مرتكبي الجرائم من المهاجرین الغیر شرعیین

استغالل المهاجرین الغیر شرعیین في زعزعة استقرار الدول المستقبلة عن طریق  –

دس عمالء ومخربین األمر الذي یؤدي إلى إحداث وتشكیل مجموعات إرهابیة 

حدة البلد المستقبـــــــــــل، حیث تساعد في نشر األفكار تهدف إلى كسر استقرار وو 

المتطرفة وتهریب األسلحة إلى هذا البلد لتحقیق أهداف األطراف المعـــــــــــادیة بزعزعة 

  .13االستقرار واألمن القومي

  اآللیات الوطنیة لمكافحة الهجرة الغیر شرعیة : المبحــــــــــث الثـــــــــــــاني

تسعى جمیع دول العالم إلى  تبني سیاسات داخلیة تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة  

الخطیرة، إضافة إلى تضافر الجهود الدولیة لمكافحتها والجزائر من بین الدول التي 

تعاني من هذه الظاهرة باعتبارها بلد عبـــــــــــور لآلالف من المهاجرین المتجهین نحو 

ضرورة انتهاج سیاسة داخلیة فاعلة لمكــــــافحة هذه الظاهرة  أوروبا األمر الذي طرح

التي تتفشى انعكاساتها وآثارها على المجتمع الجزائري وبالفعل جندت الجزائر في 

و  )مطلب أول(إطار مكافحتها لظاهرة الهجرة الغیر شرعیة منظومة تشریعیة متنوعة 

 ) مطلب ثاني (آلیات مؤسساتیة للتصدي لهذه الظاهرة  

  .معالجة الهجرة الغیر شرعیة في القوانین الوطنیة: المطلب األول

نظرًا الن الهجرة الغیر شرعیة ظاهرة تتطلب بالدرجة األولى تتطلب تبني سیاســـــــــة 

واضحة  وهادفة للقضاء على الظاهرة  سوءًا لمنع الدخول إلى اإلقلیم الوطني 

طریقة غیر شرعیة، ونظرًا للموقع الجغرافي بطریقة غیر قانونیة أو مــــنع مغادرته ب

الذي تتمیز به الدولة الجزائریة باعتبارها مطلة على البحر المتوسط وجنوب القارة 
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األوربیة والذي یجعل منها بلد عبور لآلالف من المهاجرین الغیر شرعیین خاصة 

  .   14من دول جنوب الصحراء الكبرى والقاصدین أوروبا 

ان لزامًا اتخاذ سیاسة واضحة إزاء هذه الظاهرة االجتماعیة وأمام هذا الوضع ك

الخطیرة خاصـــــــــــة وأن آثارها تعددت وشملت مختلف الدول، األمر الذي تجل في 

إصدار المشرع الجزائري لقوانین تجــرم الظاهرة وتعاقب مرتكبیها والتي سنتناولها 

  : تباعا

شرع الجزائري ظاهرة الهجرة الغیر مشروعة عالج الم: التشریع العقابي-الفرع االول

و  2009-02- 25المــــــــــــؤرخ في  0115- 09من خـــالل إصــــــــــــداره القانــــــــــــون 

الذي بمــوجبه تم المعاقبة عن الجرائم لمرتـــكبة ضد القوانین واألنظمة المتعلقة 

من الفصــــــل الخامس من  1مكرر 175بمغادرة التراب الوطني في إطار المادة 

 156- 66الـــــــــــــباب األول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من األمر رقم

المتضمن قانون العقـــــــــــــوبات الــــجـــزائري، وقبل صدور هذا القانون كان قانون 

ار الظاهرة العقوبات الجزائري یشهد فراغًا بشأن مسألة الهجرة الغیر شرعیة، لكن انتش

وآثارها الوخیمة؛ جعلت السلطات الجزائریة تحرص على تطبیق هذا القانون بصرامة 

، وبذلك یكون 16وعملت على تفعیل دور مؤسساتها األمنیة في مواجهة الظاهرة

                                                           

تمكین القضاة الجزائریین لمكافحة االتجار بالبشر :مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجریمة، مقال بعنوان 14

        :وتهریب المهاجرین، المنشور في الموقع اإللكتروني 

stories/e-www.undoc.org/middleeastandnorthafrica/ar/web://shttp       تاریخ اإلطالع على
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المشرع الجزائري قد قطع الطریق أمام المـــــــــــــــــهاجرین الغـــــــــیر شرعیین بتجریمه 

لیم الوطني بصفة غیر قانونیة سواء عن طریق البر أو البحر أو الجو مغادرة اإلق

وسواء كان المهاجر الغیر شرعي یحمل الجنسیة الجزائریة أو أجنبي سواء انتحل 

هویة أو استعمل وثائق مزورة أو أیة وسیلة احتیالیة أخرى للتهرب من تقدیم الوثائق 

ـــــــــراءات الـــــــــقانونیة الساریة المفعول في الرسمیة المطلوبة أو التهرب من القیام باإلجـ

إطار الهجرة القانونیة، وقرر المشرع الجزائري عن كل هذه األفعال عقوبة الحبس 

دج أو 60.000دج الى 20.000من شـــــــــهرین إلى ستــــــــــــــة أشهر وبغرامة من 

وٕاضافة لما سبق                 .                          بإحدى هاتین العقوبتین

عزز المشرع الجزائري منظومته التشریعیــــــة بتعدیله لقانون العقوبات حیــــــــــــــــث تمم 

الفصل األول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجـــــــزء الثاني منه بقسم 

إلى غایة  30مكرر 303واد منخامس مكرر تحت عنـــــــــــــــــوان تهریب المهاجرین الم

وبــــموجبها عد تهریبا للمهاجرین القیام بتدبیر الخروج غیر  41مكرر 303المادة 

المشروع من التراب الوطني لشخص أو عـــــــــــدة أشخاص مــــقابل الحصول على 

بالحـــــــــــبس من وجرم المشرع الجزائري هذا الفعل وعــــــــــــاقب علیه .  منفعة 

دج ،كما 500.000دج الى 300.000سنوات وبغـــــــــــرامة من 05سنـــــــوات الى 03

سنوات وبغرامة من  10سنوات الى 05شدد من العقوبة حیث بلغت الحبــــــس من 

دج في حالة ما إذا كان أحد المهاجرین الغیر 1.000.000دج الى 500.000

الة تعریض المهاجرین الغیر شرعیین للخطر أو كان من شرعیین قاصرًا أو في ح

المرجح تعرض حیاتهم وســــــــــــــــــــــــــــــالمتهم للخطر، أوفي حالة  معاملتهم بطریقة ال 

ثم عاد المشـــــــــــرع الجزائري وشـــــــــــدد ).  31مكرر  303المادة (إنسانیة أو إهانتهم

سنة وبغرامة من 20سنوات الى  10ـــــــــوبة الى السجن من من العـــــــــــقـــ

دج في حالة تـــــــــــــــــوافر أحد الظـــــــــــــروف 2000.000دج الى  1.000.000

وأضاف المشرع عقوبات تكمیلیة تطبق على مرتكب . الـــــــــــــــــواردة في المادة أعــــــــاله
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من قانون العقوبات، كما حرم  09بات الواردة في المادة هذه الجرائم من بین العقو 

من  53مرتكبیها من االستفادة من الظروف المخففة المنصوص علیها في المادة 

  .قانون العقوبات الجزائري

وٕایمانًا بخطورة هذه الجریمة فإن المشرع أصاب حینما حفز مرتكبي جریمة تهریب   

اء ذلك اإلعفاء من العقوبة في حالة تبلیغ المهاجرین على اإلبالغ عنها وجعل جز 

السلطات اإلداریة أو القضـــائیة قبل الـــــــــــــــبدء فـــــــــي تنفیذها أو الشروع فیها وقبل 

تحریك الدعوى العمومیة و إذا تمكن من إیقاف الفاعل األصلي أو الشركاء في 

.                      تخفیض العقوبة إلى النصف الجریمة بعد تحریك الدعوى العمومیة  فإنه یستفید من

ورغم أن المشرع وضع آلیات فعالة في مكافحة الهجرة الغیر شرعیة من خالل هذه 

المنظـــــــــــــــومة التشـــــــریعیة العقابیة  إال أن تأخره في إصدارها أمر یعاب علیه نظرًا 

ــــــل من مكافحتها أمرًا صعبًا حتى بعد الستفحال الظاهرة وانتشارها األمر الذي جعـ

  .0117-09صدور القانون 

  القوانین المنظمة للهجرة ودخول وٕاقامة األجانب-الفرع الثاني

باعتبار الجزائر بلد عبور للعدید من المهاجرین الغیر شرعیین الذین یتدفقون  

من النیجر  باستمرار على إقلیمها خاصة من الدول اإلفریقیة جنوب الصحراء الكبرى

ومالي والكامــــــیرون ونیجیریا وغینیا والسنــــــــــغال وغانا والكونغو ولیبـــــــــــیریا وغـــــــــامبیا 

، وللتحـــــــــــــكم في 18وبوركینافاسو والتشـاد  إضافة إلى دول أخرى من قــــــــــــارة آسیا

المؤرخ في  11-08ن األجانب داخل اإلقلیم الجزائري ، صدر القانو 

                                                           

فایزة بركان،َالیات التصدي للهجرة غیر الشرعیة، مذكرة ماجستیر ،تخصص علم اإلجرام والعقاب،كلیة الحقوق  17

  .83،ص2012-2011والعلوم السیاسیة،جامعة الحاج لخضر باتنة،السنة الجامعیة

  

ص دراسات ساعد رشید،واقع الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر من منظور األمن اإلنساني،مذكرة ماجستیر،تخص18

  168،ص2012-2011:مغاربیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة الجامعیة
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المتعلق بشروط دخول األجانب إلى الجـــــــــــزائر وٕاقامتهم بها  200819یونیو25

 1966یولیو  21المؤرخ في  211-66وتنقلهم فیها والذي ألغى أحكام األمر 

  .والمتعلق بوضعیة األجانب في الجزائر 

ة الغیر شرعیة هذا القانون بمثابة تحول تشریعي جذري لمواجهة الهجر  ویعتبر  

وذلك بسبب تعاظم تدفــــــــــــــــق المهاجرین الغیر شرعیین إلى اإلقلیم الجــــزائري وما 

تخلفه هذه الظاهرة من آثار وأخطار كبیرة إضــــــــــــافة الى محاولة سد الباب أمام 

هذه الجریمة التي  الجریمة المنظمة في مختلف صــــــــــورها خاصة االتجار بالبشــــــــــر،

  .معظم ضحایاها من المهاجرین غیر الشرعیین، ضف إلى ذلك الجریمة اإلرهابیة 

إلى تحدید دخول األجانب إلى اإلقلیم الجزائري وٕاقامتهم  11- 08ویهدف القانون   

به وتنقلهم فیه، وذلك مع األخذ في عین االعتبار االتفاقیات الدولیة أو اتفاقات 

، وینطبق هذا القانون على كل أجنبي ،أي الحامل لجنسیة غیر )20(المعاملة بالمثل

 03حسب المادة ) عدیم الجنسیة(الجنسیة الجزائریة أو الذي ال یحمل أي جنسیة 

من القانون مع استثناء أعضاء البعثات الدبلومـــــــــــــــاسیة والقنصــــــــــــــــــــــــلیة المعتمدة 

من  02المادة (لصفة الدبلوماسیة مراعاًة لمبدأ المعاملة بالمثل بالجزائر والحائزین ا

  ).11-08القانون 

 04فنظم القانون السالف الذكر إقامة األجنبي على التراب الوطني بموجب المادة   

منه حیث اشترط حیازته وثیقة للسفر وتأشیرة قید الصالحیة والرخص اإلداریة عند 

أشهر مع إثبات قدرته على  06دنیا لوثیقة السفر بـــــاالقتضاء وحدد مدة الصالحیة ال

إعالة نفسه طوال المدة المحددة لإلقامة باإلقلیم الجزائري، وفــرض على األجنبي 

                                                           

،المتعلق بشروط دخول االجانب الى الجزائر وٕاقامتهم بها وتنقلهم 2009-02-25،المؤرخ في  01-08القانون  19

  .2008یولیو02،الصادرة بتاریخ  36فیها،  المنشور في الجریدة الرسمیة العدد

  

  

  . 11-08من القانون  01المادة  20
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، ومــــــــــــــــراعاة للنظام )06المادة (المقیم مؤقتًا بالجزائر مغادرة اإلقلیم الجزائري 

ألســـــــــــــــاسیة أو الدبلــــــــــوماسیة للدولة الجزائریة فإنه العــــــــــام وأمن الدولة والمصالح ا

یجوز لوزیر الداخلیة أن یمنع أي أجنبي من الدخول إلى اإلقلیم الوطني كما یجـــوز 

  ).                05المادة (للوالي المختـــــــــــــص إقلیمیا أیضا ذلك 

شروط دخول وخروج  09إلى  7من  كما وضع المشرع الجزائري  في المواد 

األجــــــــــانب إلى التراب الوطني حیث ألزم كل أجنبي بالتقدم إلى مراكز الحدود حامًال 

جواز السفر أو أیة وثیقة معـــــــــترف بها من الـــــــــــــــدولة الجزائریة تكون قید الصالحیة، 

وحدد .   ــــــقة بالدفتر الصــــــــــــــــــحيمؤشر علیها من السلطات المختصة بإصدارها مرفــ

المشرع في إطار نفس القانون مدة سنتین كأقصى مدة لتأشیرة القنصـــــلیة المرخصة 

المادة (یومًا  90للدخـــــــــــــــول إلى الجزائر وأقصى مدة لإلقامة المرخص بها بـــــــــــــــ 

شروط إقامة األجانب غیر المقیمین على  15إلى  10واد من ، وحـــــــددت المــــــــــــ)08

التراب الوطني، فعـــــــــــــــرف المشرع الجزائري األجنبي الغـــــــــــیر مقیم بأنه األجنبي 

 90العابر لإلقلیم الجزائري أو األجنبي الذي ال ینوي اإلقامة في الوطن ألكــــثر من 

ثبیت إقامته، وحدد المشرع حاالت اإلعفاء من یومًا   دون أن یكون له نیة ت

للسلطات اإلداریة المختصة  13وأجازت المادة ). 11المادة (التأشــــــــیرة القنصلیة 

إقلیمیا استثناءًا بتمدید التأشـــــــــیرة لألجـــــنبي الذي یرید تمدید مدة اقامته لفترة أقصاها 

في التأشیرة دون أن ینوي تثبیت اقامته یومًا أي أكثر من المدة المرخص بها  90

على التراب الوطني، وبالنسبة لألجانب العابرین االقلیم الوطني والمتوجهین إلى 

أیام مع ضرورة  07بلدان أخــــــرى فإنه یمكن تسلیمهم تأشیرة عبور مدتها القصوى 

  ).14المادة (إثباته امتالك وسائل العیش الكافیة مدة عبوره اإلقلیم الوطني 

من   23إلى  16وحدد القانون شروط إقامة األجانب المقیمین في المواد من   

، ویقصــــد في هذا اإلطار باألجنبي المقیم؛ األجنبي الراغب في 11- 08القانون 

تثبیت إقامته الفعلیة والدائمة في الجـــــزائر والمرخـــــــــــــص له بموجب بطاقة المقیم 
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ة مكان إقامته والصالحة لمدة سنتین، هذه البطاقة التي المسلمة له من والی

سنة كاملة وبالنسبة  18اشـــــــــــــترطها المشرع على كل أجنبي بمجرد بلوغه سن 

للطالب األجانب فإنه بمنح لهم بطــــــــــاقة مقیم صالحیتها متعلقة بالمدة القانونیة 

اقة المـــــقیم األجنبي العامل بحسب للتمدرس أو التكوین حسب الحالة، وتحدد مدة بط

صالحیة الوثیقة المرخصة له بالعمل ، ومدد المشرع مدة صالحیة بطاقة اإلقامة 

سنوات للرعیة األجنبي المقیم باإلقلیم الجزائري باستمرار وبصفة قانونیة  10الى 

 18نائه البالغین سن سنوات أو أكـــــــــــــــــــثر ونفس األمر بالنسبة ألب 07خالل مـــــدة 

، ولحمل األجنبي صفة مقیم اشترط المشرع الجزائري علیه اإلقامة )16المادة (سنة 

منة  21المستمرة دون تغییب عن اإلقلیم الجزائري لمدة سنة واحد حسب المادة 

نفـــــس القانون، وفي حالة سقوط أحد شروط تسلیم بطاقة مقیم یجوز سحب بطاقة 

یومًا من تبلیغه  30ي خالل مدة مقیم من األجنبي وعلیه مـــــــغادرة اإلقلیم الجزائر 

یوما، كما  15ویمكن االستفادة استثناءًا وبطلب مبرر في أجل اضـــــــافي ال یتجاوز 

أجاز المشرع سحب بطاقة المقیم من األجنبي ولو في حالة اإلقامة المستمرة إذا ثبت 

صالح للسلطات المعنیة أن نشاطاته منافیة لألخالق والسكینة العامة أو تمس بالم

  .                 الوطنیة

وضع المشرع شروطًا لتنقل األجانب؛ فأجاز لهم التنقل  27إلى  24وفي المواد من  

بحریة في اإلقلیم الجزائري مع األخذ في عین االعتبار الحفاظ على السكینة 

وألزمهم بتقدیم الوثائق الثبوتیة لوضعیتهم عند طلبها من األعوان )24المادة (العامة

حالة اإلبعاد وطرد األجانب إلى الحدود  37إلى  30لمؤهلین وحدد المواد من أ

والذي یتخذه وزیر الداخلیة حالة األجنبــــــــــــي تهدید للنظـــــــام العام و األمن العام أو 

للحریة  في حالة صدور حـــــكم أو قرار قضائي نهائي متضــــــــمن عــــــــــــقوبة ســـــــــــــالبة

بسبب ارتــــــــــــكابه جــــــــــــــــنایة أو جنـــــــــــــــحة  وفي حالة عدم مغادرته اإلقلیم الجزائري في 

المواعید المحددة یتم تبلیغه بقرار اإلبعاد الذي یتوجــــــب علـــیه تنفیذه في مدة تتراوح 
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هذه الحالة حق الطــــعن في یومًا ومنح المشرع لألجنبي  في  15ساعة إلى  48من 

قرار اإلبعاد الصادر عن وزیر الداخلیة أمام القضاء أالستعجالي المختص في المواد 

أیام من تاریخ تبلیغه بقرار اإلبعاد، وبالنسبة لألجانب  05اإلداریــــــــــــــة في أجل أقصاه

بقرار من الوالي الذین یدخلون الجزائر بصفة غیر قانونیة فیجوز طردهم إلى الحدود 

من نفس القانون، وحــــــــــــــــــدد المشرع عقوبات  36المختص إقلیمیا حسب المادة 

  .                     في حالة مخالفة أحكام هذا القانون 50إلى  38جزائیة في المواد من 

مجابهة  11- 08وخالصة ماسبق أن المشرع الجزائري حاول من خالل القانون 

لمـــــــهاجرین الغیر شرعیین إلى الوطن والتخفیف من آثار هذه الظاهرة من حركة ا

حیث التحكم في الهجرة إلى البالد عن طریق فرض شروط أمنیة ، وضرورة تقدیم 

الوثائق الضروریة كجواز السفر أو الوثائق الثبوتیة الضروریة، ونظم المشرع إقامة 

تنقلهم وعالقة العمل بین األجنبي وبین كل األجانب على اإلقلیم الجزائري، كما نظم 

شخص طبـــیعي أو معنوي في اإلقلیم الجزائري  واشترط التصریح في بدایة ونهایة 

عقد العمل، وقرر إجراءات إداریة اإلبعاد والطرد إلى الحدود حفاظًا على النظام 

سجن وهي العام والمصالح الوطنیة وأقر المشرع ایضًا عقوبات جزائیة كالغرامة وال

  .21عقوبات مقررة لألجنبي والجزائري الذي یخالف أحكام هذا القانون

 اآللیات المؤسساتیة الوطنیة لمكافحة الهجرة الغیر شرعیة: المطلب الثاني

  :لــــــــــــــــــــــــــــمواجهة ظاهرة الهجرة الغیر شـــــــــــــــرعیة تم رصــــد مؤســــــــــــسات أمنیة أهمها

والتـي  - حول الهجرة الغیر شرعیة الفرق الجهویة للتحــــــــــــــــري: الفرع األول

ُأوكــــــل لها البحث والتحري ورصد وتتبـــــــــــــــــــع ظاهرة الهجرة الغیر شرعیة والجرائم 

الجهویة المترتبة عنها خاصة جرائم االتجار باألشخاص ، وأوكل لهذه الــــــــــــــــــفرق 

التحــــــــــــري حول الهجرة الغیر شرعیة بتنفیذ الجـــــــــزاءات اإلداریة في حق األجانب 
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الذین یثبت مخالفتهم ألحــــــــــــــــكام التشریع الجزائري المتعلق بالهجرة الغیر شرعیة 

كل لهذه والمتعلق بشروط دخول األجانب إلى الجزائر وٕاقامتهم بها وتنقلهم فیها، وأو 

  :الفرق المهام التالیة 

التعرف والبحث وتوقیف أعضاء شبكات الناقلین والموزعین للمهاجرین غیر - 

  .الشرعیین

التعرف والبحث وتوقیف األفراد المزورین لوثائق السفر الخاصة بالمهاجرین –  

  .الغیر شرعیین

  .  التعرف والبحث وتوقیف األجانب الذین هو في وضعیة غبر قانونیة -   

اكتشاف نقاط العبور التي یسلكها المهاجرین غیر الشرعیین إلى داخل اإلقلیم –   

  .22الجزائري وكشف طریقة العمل المتبعة في دخول المهاجرین

المساهمة في تطبیق الجزاءات اإلداریة ضد األجانب الذین یخالفون أحكام –  

ونظرًا لصعوبة التحكم في ظاهرة الهجرة الغیر شرعیة واتساع  ،التشریع المعمول به

حجمها فقد أنشأت المدیریة العامة لألمن الوطني الدیوان المركزي لمكافحة الهجرة 

الغیر شرعیة وهو عبارة عن جهاز مركزي للقیادة  والتنسیق بین مختلف الفرق 

اعتبارها مؤسسة مهمتها الجهویة المكلفة بالتحري حول الهجرة الغیر شرعیة وذلك ب

  :اإلشراف والتنسیق بین مختلف الفرق الجهویة السالفة الذكر ومن ضمن مهامه

  . مكافحة شبكات الدعم المساعدة على ایواء المهاجرین غیر الشرعیین - 

مكافحة شبكات الدعم التي تتكفل بتنقل المهاجرین غیر الشرعیین داخل التراب  - 

  .               الوطني 

كافحة التشغیل الغیر شرعي لألجانب ومكافحة تزویر وثائق هجرة األجانب الغیر م–

  23 .شرعیین وٕاقامتهم على اإلقلیم الجزائري

                                                           

  .76فایزة بركان، المرجع السابق، ص 22

  .77-76فایزة بركان، المرجع السابق، ص 23



      مجلة الميزان                                              

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  -معهد الحقوق والعلوم السياسية    

مكافحتها  آلياتالخاص بفعاليات الملتقى الدولي األول حول واقع الهجرة غير الشرعية و  ثالثالعدد ال  

2018اكتوبر 17و 16المنعقد في    

 48   2018أكتوبر  /لثالعدد الثا          .     ISSN 7643-2507مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية لة الميزانمج

  

وبحسب اإلحصائیات األمنیة فقد وصل عدد المطرودین من طرف المصالح األمنیة 

ونتیجة تسارع انتشار ظاهرة الهجرة . أجنبي مطرود 13217حوالي  2009في سنة 

ر شرعیة  سواء المتوجهة إلى الجزائر أو إلى خارج الوطن، ونظرًا لشساعة الغی

اإلقلیم الجزائري، فإن  األمر استدعى ضرورة اتخاذ إجراءات تنظیمیة خاصة على 

الحدود البریة والبحریة، حیث یكلف رجال شرطة الحدود بحراسة الحدود الوطنیة 

توقیفهم  واقتیادهم إلى فصیلة منعًا لتسرب المهاجرین غیر الشرعیین عن طریق 

الشرطة القضائیة التي تتولى التحقیق معــــــــــــــــهم بغیة التعرف على هویتهم والدولة 

التي جاؤوا منها وكشف الطرق التي تسربوا منها إلى اإلقلیم الجزائري أو من اإلقلیم 

العقوبات  الجزائیة الجزائري إلى الخارج،ثم بعد إتمام التحقیق معهم فإنه یتم تطبیق 

أو یعاقبون وفقًا  98- 05من قانون التحري رقم  550إلى  543فیهم وفقًا للمواد 

  24.لقانون العقوبات في حالة ثبوت ضلوعهم في ارتكــــــــــــــــــاب جرائم

ولخدمة الوطن وحمایة الحدود البریة والبحریة من  -الوحدات أمنیة: الفرع الثاني

اختراق المهاجرین غیر الشرعیین فقد جندت لهذه الخدمة عدة وحدات أمنیة، هدفها 

  :                          تعزیز المراقبة على الحدود الوطنیة وحمایتها منها

عبي تكلف وهي مجموعة تابعة لوحدات الجیش الوطني الش: حراس الحدود- 1    

بحراسة الشریط الحدودي الجزائري البري وتكرس الحراسة التامة لها عن طریق 

وحدات راجلة أخرى مستقلة هدفها التصدي لمحاوالت الهجرة الغیر شرعیة ودخول 

  .اإلرهابیین وعملیات التهریب

وهي مجموعة تابعة لوزارة الدفاع الوطني، ُیسند لها حراسة :حراس السواحل-2  

ئ وٕافشال محاوالت تهریب المهاجرین الغیر شرعیین عن  طریق البحر، الشواط

  . وتكلف ایضًا بمهمة انقاد المهاجرین الغیر شرعیین من الغرق في عرض البحر
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تضطلع بمهمة مراقبة الحدود الجزائریة :مصالح شرطة الحدود-3   

ضمة لحركة البریة،البحریة،الجویة عن طریق اتخاذها إجراءات إداریة وقانونیة من

األشخاص والممتلكات عبر الحدود الوطنیة وتكـــــلف هذه المصـــــــالح ایضًا بمكافحة 

اآلفات االجتماعیة كالهجرة غیر الشرعیة،المخدرات،والتهریب ومراقبة وثائق 

الســـــــــــــفر وكشف األشخاص الذین یكونون محل بحث وتقدیمهم وتحویلهم إلى 

و الدائرة تمهیدًا لتحویــــــــلهم إلى الجهة التي تبحث عنهم، كما مصالح أمن الوالیة أ

تسهر مصالح شرطة الحـــــــدود على حراسة الموانئ،المـــــــــطارات والســـــــــــكك  الحدیدیة 

  .ومراكز المراقبة وضـــــــــــمان أمنـــــــها

قیام باإلجـــــراءات في حـــــــــــــق وتكلف في إطار محاربة ظاهرة الهجرة الغیر شرعیة بال 

األجانب الذین صدر ضدهم قرار الطرد من اإلقلیم الجزائري بالتنسیق مع مصالح 

                                                                                                                             25.الشرطة

  :الخاتمة

وفي األخیر یمكن القول بأن ظاهرة الهجرة تحولت من ظاهرة بشریة طبیعیة إلى 

والجزائر من . انتشرت مخاطرها في جمیع المجاالت فــــــــة اجتماعیة مستفحلة ، آ

ثارها خاصة في آالدول التي عرفت ظاهرة الهجرة الغیر شـــــــرعیة و عانت من 

السنوات األخیرة وذلك بسبب األزمات األمنیة في الدول المهاجرة ،مما جعل الجزائر 

لمستقبلة في تحد كبیر لمواجهة هده الظاهرة التي تعرض أمنها وأمن الدول ا

للمهاجرین الغیر شرعیین للخطر، خاصة وأن شبكات االتــــــــــــــجار بالبشر تترصد عن 

كثب للمهاجرین الغیر الشرعیین باعتبارهم ضحایا سهلة المنال بسبب وضـــــعهم 

الغـــــــیر قانـــــــوني واالقتصادي، فیلجأ تجار البشر إلى تهریب المهاجرین الغیر 

  .هیدًا الستغاللهم في نشاطـــــــــات غیر مشروعةشرعیین تم
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ورغم تأخر الجزائر في تبني سیاسة واضحة وصارمة اتجاه المهاجرین الغیر شرعیین 

لیات تشریعیة وأخرى آالذین یعبرون حدودها یومیًا، إال أن المشرع الجــــــزائري وضع 

ـــــافحة الظاهرة الذي تجسد بصدور القانون مؤســــــــــساتیة بغیة التكامل بینها في مكــــــــــ

الذي حرصت الجزائر على مواجهة ظــــــــــــــــــــــــــاهرة الهجرة الغیر شرعیة من  01- 09

خالله ومن خالل مؤسساتها األمنیة المكرسة لذلك ولم تتوقف جهود الدولة الجزائریة 

حلول جذریة عن طریق في مواجهة الظاهرة عند هذا الحد بل سعت إلى إیجاد 

القضاء على أسباب الظـــــــاهرة في الدول اإلفریقیة من خالل  المساهمة في تنمیتها 

مغــــــــــــــــــــاربیة في سبیل إیجاد حلول - حیث أشرفت على عدید الملتقیات األورو

  .للظاهرة مشتركة هذه الدول وتستدعي تكاثفًا بینها للتصدي لها

تشــــــهد ظـــــــــــــــــــــــــاهرة الهجرة الغــــــــیر شـــــــــرعیة تســــــــــــــــــــــارعًا كبیرًا إال أنه مع ذلك 

خاصــــــــــــة من دول الســـاحل والدول اإلفریقیة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، األمر 

د االروبي خاصة أن الذي یتطلب من الدولة الجزائریة تكثیف الجهود رفقة االتحا

 .معظم المهاجرین غیر الشرعیین هدفهم الوصول إلى أوروبا
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  .الهجرة البیئیة المدفوعة بتغیرات المناخ

 بوسماحة الشیخ. د

  أستاذ التعلیم العالي

  جامعة ابن خلدون بتیارت كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  

ذلك أن دراسة موضوعات الهجرة البیئیة أو اللجوء ظاهرة أخذت في  :الملخص

السنوات األخیرة مجاال واسعا من االهتمام، مما یستدعي البحث في الحلول القانونیة 

  .المناسبة لتنظیمها

إن المنظومة القانونیة الحالیة تواجه إشكالیة تحدید الوضع القانوني للمهجرین    

لرغم من وجود عدد من األشخاص یواجهون كوارث بیئیة ، أو بیئیا أو مركزهم على ا

  .تغیرات مناخیة ، أو أثار لنزاعات مسلحة

غیر أن ما زاد األمر تعقیدا الغموض الذي یلحق بمفاهیم ومصطلحات الظاهرة ،    

من ذلك اللجوء المناخي أو االیكولوجي ، المهجرین قسریا أو بیئیا ، أو الهجرة 

لتغیرات البیئیة الناجمة عن األنشطة االنسانیة أو التعریة أو المدفوعة نتیجة ا

  .الكوارث الطبیعیة أو التدهور البیئي 

من خالل هذه الورقة یتعین علینا البحث في تحدید هذه الطائفة من المهجرین بیئیا  

، وٕایجاد الحلول واآللیات الكفیلة للتصدي  لآلثار المترتبة على هجرتهم من بلدانهم 

التغیرات البیئیة ، رغم أن الظاهرة عرفت عقب الحرب العالمیة األولى وتم  بسبب

، ورغم ارتفاع حصیلة الالجئین  1951تنظیمها بمقتضى اتفاقیة جونیف لسنة 

  .والمهجرین لمختلف األسباب بحسب تقاریر المنظمة الدولیة للهجرة

  :بناء على ما سبق یمكننا طرح اإلشكال التالي   
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الهجرة البیئیة في جوهرها شكال من أشكال النزوح القسري أم انتقال  هل ظاهرة   

لمعالجة هذا اإلشكال یمكن التطرق  طوعي،  وفیما تكمن حمایتها وفقا للقانون؟

آلیات مساعدة : ثانیا، التعریف بظاهرة المهاجرة بیئیا:أوال:للنقطتین التالیتین 

  المهجرین بیئیا

ما یالحظ أن ظاهرة الهجرة عموما مصدرا ثقافیا غنیا لتالقح الحضارات  :مقدمة

واالنسجام بین األمم والشعوب، وفق ما یكرس مبادئ المساواة والتضامن ، إال أنها 

تعُد مصدرا للقلق ومعضلة تهدد األمن االجتماعي واالقتصادي والبیئي والسیاسي 

  .إقلیمیا أو دولیا

لهجرة أو اللجوء البیئي یجد صداه وانعكاساتها سیاسیا إن االهتمام بظاهرة ا   

واجتماعیا واقتصادیا ، على اعتبار أن النزاعات والحروب لیست السبب الوحید 

هذه . لهجرة البشر هربا من االضطهاد والتصفیة العرقیة أو الجنسیة أو ال أمن

ین لعام األوضاع وغیرها كانت حجر أساس إنشاء اتفاقیة متعلقة بشؤون الالجئ

، وتناولت أن التغیرات المناخیة والتدهور البیئي سببا للنزوح والهجرة بترك 1951

  .الدیار واألوطان

كما بینت الدراسات أن الكوارث الطبیعیة ،التصحر،التدهور البیئي ،تغیرات    

المناخ وغیرها من تغیرات البیئة شكلت ال أمن بیئي دفع العدید من البشر للهجرة 

  .قسریا

وبما أن التغیرات البیئیة في تزاید مستمر سوف یكون بالضرورة ازدیاد لعدد    

النازحین بیئیا ، أو بقائهم في ظروف سیئة ، وأمام هذه الوضعیة یصعب أحیانا 

معالجتها مما یجعل الدولة تنتهج بعض الحلول الوقائیة ، كما أن ألبیات معالجة 

  .هذه الفئةاألضرار لها میزة العمومیة ولیست خاصة ب
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ذلك أن مشكلة التغیرات المناخیة لقیت في اآلونة األخیرة اهتماما لدى الباحثین    

واألكادیمیین وصناع القرار والمنظمات المتخصصة وحتى جهود من عدید الدول 

حول االتفاق على الحد من إنبعاثات الغازات المتسببة في ارتفاع درجات الحرارة ، 

  .رمن أجل خفض إنبعاثات غازات االحترا

من خالل هذه المداخلة أود التركیز على ظاهرة الهجرة البیئیة المدفوعة بتغیرات   

المناخ كقضیة من القضایا الخالفیة متعلقة بتعریف المهاجر بیئیا الذي غادر موطنه 

  أو دیاره بسبب التغیرات البیئیة ، وعندئذ هل یعد الجئا بیئیا أم مهاجرا بیئیا؟

ت التي تؤدي التغیرات البیئیة إلى الهجرة القسریة ومنه على خالف الحاال   

كالزالزل أو الفیضانات أو الحروب المدمرة ، غیر أن عامل التصحر أو التعریة 

بالرغم من مساسه المباشر بالبیئة وما یشكله من ضغط قد ال یؤدي إلى الهجرة 

متعلق البیئیة ، لذلك أن تزاید أشكال الهجرة ساهم في صعوبة تحقیق االجماع 

  .بالتعریف

وتجدر االشارة إلى أن النظریات الكالسیكیة المهتمة بشؤون الهجرة ال تولي    

  .اهتماما للبیئة كدافع للهجرة

من خالل هذه الورقة یتعین علینا البحث في تحدید هذه الطائفة من المهجرین بیئیا ، 

جرتهم من بلدانهم وٕایجاد الحلول واآللیات الكفیلة للتصدي  لآلثار المترتبة على ه

بسبب التغیرات البیئیة ، رغم أن الظاهرة لیست بقدیمة ، ویالحظ ارتفاع حصیلة 

  .الالجئین والمهجرین لمختلف األسباب بحسب تقاریر المنظمة الدولیة للهجرة

  :بناء على ما سبق یمكننا طرح اإلشكال التالي   

النزوح القسري أم انتقال  هل ظاهرة الهجرة البیئیة في جوهرها شكال من أشكال   

 طوعي،  وفیما تكمن حمایتها وفقا للقانون؟

  :لمعالجة هذا اإلشكال یمكن التطرق للنقطتین التالیتین    
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  التعریف بظاهرة المهاجرة بیئیا:أوال

،  والمهاجرین البیئیین لیست كافیة اآلن لالجئین اإلیكولوجیین إن الحمایة الدولیة   

مستوى المنخفض لالستثمار في معالجة األسباب الجذریة مثلها في ذلك مثل ال

للهجرة البیئیة ، وفي ما یخص المصطلحات ، لم تعتبر عبارات من قبیل لالجئون 

مناخیون أو الجئون بیئیون مناسبة بسبب اآلثار القانونیة ، في حین ظهر أن 

حت مشردون بیئیون هي أنسب حسبما صر “مصطلحات مثل  مهاجرون بیئیون  أو  

سكرتیرة شؤون الهجرة والبیئة والتغیر دینا إیونسكو به الخبیرة في قضایا الهجرة 

  .المناخي لدى المنظمة الدولیة للهجرة

هم أشخاص أو  لذلك تستخدم مصطلحات شمولیة المهاجرون البیئیون     

مجموعات من األشخاص یضطرون ، ألسباب قاهرة منها التغییرات المفاجئة أو 

في البیئة تؤثر تأثیرا ضارا في حیاتهم أو في ظروفهم المعیشیة إلى ترك التدریجیة 

منازلهم المعتادة ، أو ُیجبرون على تركها أو یختارون ذلك ، إما مؤقتا أو بصورة 

والمناطق . دائمة ، والذین ینتقلون إلى مناطق أخرى إما داخل بلدهم أو في الخارج

یمغرافي شدید ، والتي لدیها فیض األكثر تضررا ستكون تلك الخاضعة لضغط د

یمكن أن  المهاجرین البیئیین وعالوة على ذلك فإن أمن. المهاجرین البیئیین كبیر من

  .تقوضه الصراعات الناشئة عن منازعات على الموارد أو الحروب المدمرة

المهاجرین البیئیین ، ألنهم  وقد ال ینطبق التعریف القانوني لالجئ على معظم

النزوح بسبب فقدان مصادر رزقهم ومساكنهم ولیس بسبب سیاسات  مجبرون على

االضطهاد ، ویالحظ أن سیاسات الهجرة الوافدة في معظم بلدان ال تشجع على 

ما لم یدخلوا إلى هذه البلدان باعتبارهم  المهاجرین البیئیین استقبال أعداد كبیرة من

  .من الفئات التي تقبلها عادة الدولة المستقبلة

الدولیة في مجال قضایا التنمیة االجتماعیة ، وفي  یونانیماتعمل منظمة       

تركزت المجاالت ) وخاصة المیاه وتغیر المناخ( والمهاجرین والبیئة مجاالت الهجرة
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االقتصادیة لألسر المعیشیة  - الخلفیة االجتماعیة : الرئیسیة للبحث على ما یلي 

االجتماعیة للمهاجرین ، ومدى للمهاجرین ، وأسباب الهجرة، والشبكات 

البیئة الحضریة ومدى حصولهم على الخدمات، وعمالة  في المهاجرین اندماج

  .1المهاجرین في المناطق الحضریة، وعالقة المهاجرین عائلتهم التي جاؤوا منها

ومع ذلك، یظل هناك اهتمام متزاید بالهجرة الناشئة عن العوامل البیئیة ، وال سیما 

بیئیة ،  تأثیرها على أولئك الذین یسمون بالالجئین ألسبابمن ناحیة 

الذین ترغمهم ظروف بیئیة على البحث عن ملجأ مؤقت في بلد آخر  المهاجرون أي

، وتأثیرها على المشردین أي أولئك الذین أرغمتهم كوارث )عادة ما یكون بلدا مجاورا(

  .طبیعیة على الهجرة إلى مكان آخر داخل البلد نفسه

بغي التركیز على تثقیف المجتمع برمته بشأن الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة ، وین

طبیعیة  بیئة البیئیة ، وال سیما الحق في والالجئین والحقوق المهاجرین وكذلك حقوق

  .آمنة وفي المیاه وهواء والغذاء المأمون

ع في حكم إذا ما إعتبرنا أن الشخص حینما یفر من وطنه أو دیاره لسبب بیئي یق   

  .الالجئ البیئي ، فإن هذا المفهوم ینطبق على المهاجر البیئي 

إذ یرى البعض أن الالجئ البیئي هو كل شخص إضطر طوعا أو قسرا لترك    

بلده أو منطقته وداره بسبب أحداث أو إضطرابات طبیعیة أو من صنع البشر 

  .2عیشهمتصلة بالبیئة ، وأدت إلى تهدید وجوده أو االضرار بمستوى 

في حین عَرفت المنظمة الدولیة للهجرة المهجرین بیئیا بأنهم أشخاص أو    

مجموعات من البشر یجبرون على مغادرة أماكن سكنهم أو یختارون ذلك بصورة 

                                                           
1 - ar.glosbe.com   2018فیفري  01مقال تحت عنونا مهاجر ألسباب بیئیة ، تاریخ الزیارة یوم الخمیس  ،

     16.00الساعة 

  
الدولي العام ، رسالة لنیل شهادة نعم حمزة عبد الرضا حبیب ، الوضع القانوني لالجئ البیئي في القانون  -2

  .55، ص  2012الماجستیر في القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة الشرق األوسط جانفي 
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مؤقتة أو دائمة ألسباب قاهرة نتیجة لتغیر مفاجئ أو تدریجي في البیئة یؤثر سلبا 

  3داخل بلدانهم أو خارجهاعلى حیاتهم أو ظروفهم المعیشیة ، إما 

في حین یرى البعض بأنهم األشخاص الذین یخشون الكوارث الطبیعیة مثل    

تحویالت األرض الجذریة وتنفیذ السدود وأعمال الري والتلوث بالمواد ، وهم یشكلون 

  4اآلن مجموعة من األشخاص المعزولین في العالم

دة للبیئة في موجز سیاسة المنظمة ووفقا للتقریر الصادر عن برنامج األمم المتح  

الدولیة للهجرة ، بأنهم أفراد شردوا مؤقتا بسبب حوادث صناعیة مفاجئة أو مصادر 

الخطر ، أو هم أفراد شردوا بشكل دائم بواسطة مشروعات التنمیة االقتصادیة ، أو 

  .5الذین اضطروا لیهاجروا بسبب التبدید المدمر للموارد الطبیعیة

لح المهجرین بیئیا في موجز تقریر المنظمة الدولیة للهجرة لسنة كما ورد مصط  

، بأنهم أشخاص أو مجموعات من األشخاص یجبرون ألسباب تتعلق  2009

بتغیرات متالحقة ومفاجئة في البیئة تؤثر سلبا على حیاتهم أو ظروف معیشتهم على 

داخل البالد أو ترك منازلهم ویختارون القیام بذلك مؤقتا أو دائما ، ویتحركون ب

  .خارجها

الخاصة بالالجئین ،  1951من اتفاقیة  6وفي هذا الصدد عرفت المادة الثانیة    

أن الالجئین البیئیین بأنهم أفراد وأسر وأشخاص یواجهون كارثة بیئیة تدریجیة أو 

                                                           
نقال عن حمداوي محمد ، الالجئ البیئي من الوجود المادي إلى أمل الحمایة القانونیة الدولیة ، مقال منشور  -  3

بة المجالت لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الجزائریة على الموقع بمجلة الدراسات الحقوقیة ، منشور على بوا

www.asjp.cerist.dz   114، ص.  
حمیدة جمیلة ، النظام القانوني للضرر البیئي وألیات تعویضه ، دون طبعة ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ،  - 4

  .42ص  ، 2011الجزائر 

 5 - These letters do not originate from IOM and they are not in   www.iom.int/envmig

any way associated with IOM activities.     الساعة   2018فیفري  01تاریخ الزیارة یوم الخمیس ،

                                     - من االرشیف -    16.00

 6-    www.cidce/cadhom    16.00، الساعة   2018فیفري  01تاریخ الزیارة یوم الخمیس 
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متهم مفاجئة ، تؤثر حتما في ظروفهم المعیشیة وتجبرهم على ترك أماكن إقا

رى البعض أن مصطلح المهاجر یشمل الذین یفرون من دیارهم كما ی، المعتادة

  .7ألسباب بیئیة

منه یتضح لنا بأن المهاجر البیئي شخص أجبرته الظروف البیئیة القاهرة     

بمغادرة مكان إقامته المعتاد ، وتولد لدیه شعور بإلزامیة المغادرة ألسباب متعددة 

تلوثها أو نضوب مواردها الطبیعیة ،  مرتبطة بالتغیرات البیئیة كتدهور بیئته أو

فأصبحت حیاته محل تهدید بطریقة مباشرة ، سواء كانت هجرته مؤقتة أو دائمة 

  .داخل وطنه أو خارجه

  :منه أن المهاجر بیئیا  تتوافر فیه جملة من الشروط إلعتباره كذلك ، وهي  

 .بیئیة قاهرةأن مغادرته لمكان إقامته المعتاد أو موطنه كانت بفعل ظروف  -1

 .أن مغادرته وهجرته قد تكون مؤقتة أو دائمة داخل وطنه أو خارجه -2

 .أن التغیرات البیئیة أصبحت محل تهدید لسبل عیشه وحیاته -3

یرى أنه یجب التمییز بین ثالث فئات ، فئة تهاجر مؤقتا من  8إال أن البعض    

منطقة ما بسبب أحداث بیئیة طارئة مثل الكوارث البیئیة أو الطبیعیة أو الحوادث 

الصناعیة ، هؤالء یعودون إلى مواطنهم األصلیة بعد انتهاء األحداث أو إعادة 

دائمة وٕاسكانها في تأهیل المنطقة ، وفئة یتم نقلها من موطنها األصلي بصفة 

منطقة أخرى ، وفئة ثالثة تترك موطنها األصلي بصفة مؤقتة أو دائمة إلى منطقة 

أخرى داخل البلد أو خارجه بحثا عن نوعیة أفضل من الحیاة والسبب الرئیسي 

  . للهجرة هو تدهور الموارد في الموطن األصلي

                                                           
7 -S.B.Pentinal،law international for challenges and Problems ،refugees Environmental ، 

p 317. 
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یمكن تصور عودتها خاصة  ویالحظ أن الفئة الثانیة تًم ترحیلها قسرا ومن ثمة ال  

  .إذا ما تم إنجاز مشاریع للتنمیة في مكان ترحیلهم

كما یمكن إعتبار الكوارث البیئیة من زاویة أخرى محرك للمساعدات االنسانیة    

لكونها تشرد أعدادا ال یستهان بها من البشر أو تهدد حیاتهم وصحتهم وبیئتهم ، 

یة الطبیعیة التي ال ید لإلنسان فیها كالزالزل ومن ثمة یجب التمییز بین الكوارث البیئ

والفیضانات واألعاصیر ، وبین الكوارث التي من صنع االنسان كالكوارث النوویة 

  .والكیمیائیة ، وبین الكوارث التي یكون سببها العنف والحروب والنزاعات المسلحة 

ئیة أثرت بصورة منه أن المهاجر البیئي هو من ترك مكانه نتیجة لوقوع كارثة بی   

وهو غیر معترف في المنظومة القانونیة الدولیة حتى یومنا هذا . مباشرة على حیاته 

هو ذلك الشخص الذي فر من  1951أما المهاجر بموجب معاهدة جونیف لعام . 

الدولة التي یحمل جنسیتها لتعرضه لإل ضطهاد بسبب العرق أو اللغة أو الدین أو 

رجوع ألحكام المیثاق العالمي لحمایة حقوق العمال لكن بال. معتنقه السیاسي

المهاجرین یمكن أن تنطبق أحكامه على المهاجر البیئي، وهنا الحمایة التي تشمله 

  .لیس بصفته مهاجر بیئیا وٕانما عامل مهاجر

ومنه أن هذه الفئة ال تندرج تحت الفئات المعترف بها قانونا لكن الفقه الدولي    

 .9ثمانینات أن یجد لها تعریفا مناسباحاول منذ منتصف ال

أنه رغم عدم  2011وحسب تقریر صادر عن المنظمة الدولیة للهجرة سنة    

اعتراف اتفاقیة جونیف بشرط المناخ كسبب من األسباب ، إال أن مصطلح المهاجر 

البیئي معتمد في تقریرنا دون استعمالنا لمصطلح الالجئ البیئي ، ومع ذلك أن 

ترف صراحة بأن تغیر المناخ قد یكون سببا للهجرة ، لكن المنظمة تعتبر المنظمة تع

                                                           
9 - S.B.Pentinal، p 323. 
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المهاجرین البیئیین تنطبق على الفارین من تهدید أو خطر بیئي وشیك یهددهم ، 

  . 10وأیضا أولئك الذین یختارون بحریة أكبر نسبیا ترك وطنهم

ریة، ولكنه یصف أكدت المنظمة الدولیة للهجرة أن تعریفها ال یرتبط بنتائج معیا   

إذا لم تكن للتعریف أي نتائج عملیة ، فهل هناك ."المهاجر البیئي"ببساطة من هو 

 حاجة إلیه من األساس؟

نحن بحاجة إلى زیادة الوعي بأن التغیرات البیئیة تمثل سببا من أسباب حركات    

ة هجرة المجموعات البشریة ، وهي تلعب دورا رئیسیا في هذا السیاق ، نحن بحاج

إلى التعریف أو إلى التسمیة االصطالحیة للفت النظر إلى تلك القضیة ، بحیث یتم 

   .وضعها سیاسیا بشكل أقوى في االعتبار

حسب تقریر المنظمة علینا أن نكون واقعیین بشأن إرادة الدول المختلفة ، إذ ال    

ذا السبب نحن وله. تتوفر لدیها في الوقت الراهن رغبة كبیرة في تعدیل اتفاقیة جنیف

  .ال نبذل أي محاوالت في ذلك االتجاه

ولكن یجب على المرء أن یضع في االعتبار أیضا أن االعتراف باللجوء البیئي    

لن یشمل قطاعات كبیرة من المهاجرین البیئیین ، ألن جزءا كبیرا من حركة الهجرة 

وبطبیعة . اهي هجرة داخلیة، أي أنها تحدث من منطقة ألخرى داخل الدولة نفسه

الحال نحن نرى أن الوضع القانوني للمهاجرین في الهجرة خارج حدود الوطن یلعب 

  .دورا رئیسیا ، لكنه في نهایة المطاف وسیلة من وسائل متعددة لدعم المهاجرین

تتدهور الظروف المعیشیة في كثیر من األحیان بشكل تدریجي ، حتى یصل     

  .عدم وجود مستقبل لهم في المنطقةاألمر نقطة ما یقرر فیها السكان 

  آلیات مساعدة المهجرین بیئیا: ثانیا

                                                           
10 - http://www.dw.com  الساعة   2018فیفري  01مقال منشور على الموقع، تاریخ الزیارة یوم الخمیس ،

16.00                       ،   
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تسعى المنظمة الدولیة للهجرة إلى تعزیز جمیع األدوات التي من شأنها مثال أن    

تساعد على تحقیق االتفاقات الثنائیة من أجل تأمین العیش الكریم في بلد مجاور 

قبول العمال المهاجرین وٕانشاء مراكز للمهاجرین إثر الكوارث الطبیعیة ، وأیضا 

  .لتقدیم االستشارات

إن الهیاكل الالزمة لدعم المهاجرین البیئین موجودة بالفعل ، وال ینقص إال     

تطبیقها والعمل على صیاغتها بحیث تصبح أكثر شموال ، على سبیل المثال هناك 

لتنظیم الهجرة الداخلیة ، وهي اتفاقیة بین الدول اإلفریقیة باتفاقیة كمباال ما یعرف 

لكن أیضا على صعید آخر ینبغي للبلدان التي تعمل اآلن على تطویر استراتیجیاتها 

الخاصة بالتكیف مع التغیر المناخي أن تضع مسألة التنقل في االعتبار بشكل 

  .أكبر

وبطبیعة الحال یمكن ویجب النظر إلى هذه المسألة من وجهة نظر حقوق     

 .المهاجرین التي یجب حمایتها في كل األحوال اإلنسان وحقوق

من جزیرة  ایوانه تیتیوتاهو  "المهاجرین البیئیین" أو " الجئي المناخ" حالیا أبرز 

  .كیریباتي

، أن واحدا من كل عشرة  2011بعام  معهد غالوأظهر استطالع أجراه    

ن أن تكون أشخاص یعتقدون أن الظروف البیئیة في السنوات العشر القادمة یمك

سببا للهجرة ، ومع ذلك ، یجب على المرء أن یضع في االعتبار أن أسباب الهجرة 

  .معقدة جدا

وٕالى جانب الظروف البیئیة هناك دائما عوامل أخرى ، كالوضع السیاسي     

والصراعات أو الوضع االقتصادي في البالد ، على سبیل المثال في القرن اإلفریقي 

وكما نالحظ . أدى الجفاف والمجاعة والصراعات السیاسیة إلى موجات من الهجرة 

قام مجلس األمن 2011 في عامفإن البیئة هي عامل من عوامل أخرى كثیرة ، 

الدولي للمرة األولى بالتطرق إلى العالقة بین التغیر المناخي واألمن بإعتبار موضوع 
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الهجرة البیئیة یمس كل جوانب الحیاة في المجتمعات ، هناك أسباب عدیدة تفاقم من 

الصراعات القائمة أصال ومن بینها الهجرة على سبیل المثال عندما یهاجر الناس 

هربا من الجفاف إلى منطقة تعاني بدورها من ندرة المیاه ، وهكذا فإن هناك عالقة 

  .وثیقة بین قضایا الهجرة البیئیة واألمن

منه إذا رجعنا إلى المعاهدات والمواثیق الدولیة نجدها توفر حمایة للمهاجرین   

حمایة  البیئیین لصفات خاصة بهم ولیس بوصفهم مهاجرین بیئیین ، أي أن حمایتهم

، لكن في السنوات األخیرة هناك محاوالت محل للجدل قصد توسیع اتفاقیة  11عامة

  .لتتضمن المهاجرین بیئیا  1951جونیف لعام 

على الرغم من أن البعض یرى أن االتفاقیة تحمي األشخاص الذین یفرون من      

یئیة لیست أوطانهم نتیجة تعرضهم لالضطهاد وأن التغیرات المناخیة واألحداث الب

اضطهادا ، في حین یرى البعض أنه إذا كانت الدولة تستخدم البیئة كأداة الضطهاد 

سكانها یمكن ذلك ، مثال ما حدث في العراق عندما قام النظام السابق بتجفیف 

 .12األهوار جنوب العراق لقمع المعارضة والمتمردین

أنه تمت االشارة  2008غیر أنه یالحظ من خالل إعالن مؤتمر كوبنهاغن لعام    

بصورة ضمنیة لتوفیر حمایة وقائیة للجماعات البشریة المهددة بالكوارث البیئیة التي 

  .قد ینتج عنها  ترحیلهم أو تهجیرهم إما داخل بلدانهم أو البلدان المجاورة 

لكنه عملیا ال یمكن إهمال فكرة حمایة البیئة والجماعات البشریة التي قد تتعرض   

سبب الكوارث البیئیة زمن النزاعات المسلحة حال استخدام األسلحة للتهجیر ب

المضرة والمدمرة للبیئة ، وعندها یمكن االستناد على البرتوكول االضافي التفاقیات 

  .55خاصة مادته  1949جونیف لعام 

                                                           
11 - IFRC .chapter 4 . Persons displaced and law response disaster international . 

geneva.2003. 
12 - COUNCIL REFUGEE NORWEGEAN .protection. Law international .p 23. 
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أنه یجب االستناد على النصوص المتعلقة بحمایة البیئة  13لكن یرى البعض  

  .ة المهجرین بیئیا نتیجة الكوارث البیئیةكقواعد واضحة لحمای

وباعتبار أنه من حق األفراد كافة الحیاة في بیئة مالئمة لصحتهم ورفاهیتهم   

یتوجب كفالة حق االنسان في مغادرة بالده حالة ثبوت العكس ، وهو ما یكفله 

لكل فرد الحق في حریة التنقل  - (13االعالن العالمي لحقوق االنسان في مادته 

لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد ،  - في اختیار محل إقامته داخل حدود دولته ،و 

  ).بما في ذلك بلده ، وفي العودة إلى بلده

یتضح خلو المواثیق واإلعالنات الدولیة من نصوص صریحة تحمي المهاجر    

  .البیئي بسبب التغیرات البیئیة ، ربما یرجع ذلك لحداثة الظاهرة في رأیینا

ن ظاهرة الهجرة ألسباب بیئیة حدیثة وتفتقر للتنظیم القانوني ، نرى أن تبریر ذلك أ 

الحمایة مبعثها مبدأ التضامن أو التعاون الدولي وحق االنسان في الحیاة والبیئة و 

  .الصحیة ، بالنظر لما تخلفه الكوارث البیئیة والظواهر الطبیعیة من أثار ضارة

یة القانونیة ال ینفي وجودها واقعیا  ومادیا ، دلیل إن عدم تنظیم الظاهرة من الناح  

ذلك ما یشهده العالم من موجات للتسونامي والفیضانات والزالزل واآلثار النوویة 

كما یالحظ عملیا أن الدولة المستقبلة تقبل المهاجر  وفق . النفجار المفاعالت 

  .القواعد العامة للهجرة أو اللجوء ولیس باعتباره مهاجر بیئیا

  

لكن هناك محاوالت من قبل الدول والمنظمات الحكومیة من خالل مواجهة اللجوء    

ألسباب بیئیة ومواجهة الكوارث البیئیة وفقا لمبدأ التضامن من خالل تقدیم 

                                                           
، القانون الدولي ...فؤاد مصطفى أحمد والعناني وابراهیم محمد ونریمان وحماد وكمال والشاللدة ومحمد فهد  - 13
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مساعدات للفئات المتضررة باعتبارهم مهجرین بیئیا أو من الفئات المتضررة جراء 

  . 14الكوارث الطبیعیة

ظمات غیر الحكومیة دورا بارزا في مواجهة الكوارث الطبیعیة كما تلعب المن  

والهجرة البیئیة من خالل  مساعداتها االنسانیة في إنقاذ الضحایا ، من ذلك االدوار 

البارزة للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین ، االتحاد الدولي للصلیب األحمر والهالل 

  . األحمر

أو ما  1951اجر بیئیا قانونیا بموجب اتفاقیة وعلى الرغم من عدم حمایة المه     

یجسد من اختصاصات المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین ، إال أن الواقع یبرز 

  .15تأمین المساعدات حال التغیرات المناخیة والكوارث الطبیعیة

كما یمكن االستفادة من دور المنظمة الدولیة للهجرة في مجال كل ما یتعلق    

  .بالمهاجر

علیه إن ظاهرة الهجرة البیئیة تفتقر لتأصیلها ضمن مصادر القانون الدولي العام و   

حددت  1951باستحداث قواعد تعالج الوضع القانوني للمهاجر البیئي ، وأن اتفاقیة 

مصطلح الالجئ البیئي دون الغوص فیه كون أن الظاهرة حدیثة مقارنة بأنواع 

أجل ایجاد لها حلول قانونیة قد یؤدي إلى وأن التأصیل لمسألة من . اللجوء األخرى

  .مشاكل أكبر 

  : الخاتمة 

من خالل هذه الورقة البحثیة یالحظ أن مفهوم الهجرة البیئیة غیر واضح ولم یؤطر  

بعد قانونیا ولم ینال حظه من الدراسات والبحوث كي یتم االلمام بكل جوانب 

  .الظاهرة
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یه إلتزام الدول بتوفیر مزایا وتعویضات أو ذلك أن االعتراف بالظاهرة قد یترتب عل  

  .منح للمهاجرین بیئیا  من یشكل تهدیدا مباشرا ألمنها واستقرارها المحلي

بالرغم من الوجود المادي للمهاجر بیئیا  وبالرغم من ورود المصطلح في تقاریر  

انوني المنظمات المتخصصة التابعة لألمم المتحدة إال أن الظاهرة تفتقد للتنظیم الق

  .على المستوى االتفاقي

لذلك نرى أنه یجب ضبط المصطلحات المتعلقة بالمهاجر كل فئة بحسب    

  .مركزها

االلحاح على ضرورة إعادة النظر في اتفاقیة شؤون الالجئین إلدراج هذه الفئة   

  .وحمایتها واعتمادها ضمن الفئات المحمیة

واالعتداد بقواعده لوضع لحلول أتجاه  ضرورة احترام قواعد القانون الدولي للبیئة   

  .تغیرات المناخ
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  اإلطار النظري و القانوني للهجرة غیر الشرعیة

  

  - أ–محمودي فاطیمة الزهراء  ، أستاذة محاضرة . د

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة معسكر                                               

   -أ-بودالي خدیجة،  أستاذة محاضرة .د

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة معسكر                                              

  مقدمة 

على الرغم من أن ظاهرة الهجرة ظاهرة قدیمة ، وبفضلها تكونت الحضارات  ونشأت 

في عدد السكان ، وتردي  المجتمعات، إال أنها في عصرنا هذا ومع الزیادة المطردة

الظروف االقتصادیة ، وثورة االتصاالت والمواصالت التي ساهمت في تسهیل حركة 

الظروف االقتصادیة ، التي ساهمت في تسهیل حركة انتقال األفراد  بین الدول ، لكل 

ذلك بات الحالمون بفرصة عمل ممتازة یتطلعون لالنتقال إلى أرض جدیدة حیث 

 )1( ق الحلمإمكانیة أن یتحق

فهم یرون أن األمل غیر موجود في بلدهم ، و أن باقي الدول  و خاصة المتطورة 

  . الخ ..منها قد یجدون آماال كثیرة في حیاة أفضل من  حیث الوظیفة و السكن 

لذا أصبحت الهجرة غیر الشرعیة ظاهرة  متفشیة بشكل الفت لالنتباه ، و ال سیما في  

الجنوب الفقیر ، والجزائر كغیرها  من الدول لیست بمعزل عن الشمال اإلفریقي مدخل 

هذه الظاهرة بل تعد من البلدان التي احتلت  الصدارة في تزاید عدد مهاجریها نحو 

  .الخارج أو إلى دول أوربا بالتحدید 

ویجب القول أن الهجرة غیر الشرعیة   خلفت و الزالت تخلف أثار سلبیة على المدى 

یة الدول التي یشهد نظامها  ضعفا أو تباطأ في التنمیة االجتماعیة أو البعید في غالب
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االقتصادیة مما أثر سلبا على مجتمعاتها ، لذا خلف هذا األثر خطرا ینخر شبابنا 

  .متمثل في الهروب إلى دول أجنبیة بطریقة غیر قانونیة 

بهذا الموضوع   وفي هذا اإلطار اهتم الباحثون و وسائل اإلعالم الدولیة و الوطنیة 

كنموذج جیـد لفهم التحوالت التي تعرفها الظـاهرة،محاولین في ذلك إیجاد حلول عملیة 

للقضاء أو على األقل التقلیل منها ، كونها لم تعد تأثر فقط على دولة المهاجر و إنما 

  .أیضا على العالقات األمنیة  مع الدول المهاجر إلیها  

    

لذا سنحاول التركیز في هذا الموضوع على التأصیل النظري لهذا الموضوع بناءا على 

الطرح الذي یفرض نفسه في معرفة المقصود بالهجرة غیر الشرعیة و ما هي أسباب 

  تفشیها في المجتمعات و كیف قدمت بعض الدول حلول للقضاء على هذه الظاهرة ؟ 

  :من خالل  اإلشارة إلى 

  مصطلحات مرتبطة بالهجرة  تحدید  - أوال 

للوقوف عند تعریف الهجرة غیر شرعیة البد من الوقوف عند بعض المصطلحات 

  تستعمل كثرا و ترتبط بهذا الموضوع 

  مفهوم الهجرة  -أ

ظاهرة اجتماعیة عرفها اإلنسان والحیوان والطیر منذ بدء الخلیقة و معناها  " الهجرة  "

لغویا الترك واالنتقال ، واصطالحا ترك الموطن األصلي إلى غیره من المواطن ، 

وعلى المستوى اإلنساني هي انتقال البشر من موطن إلى آخر ، وتستخدم في العلوم 

  )2(غرافیة لألفراد والجماعات االجتماعیة بمعنى التحركات الج

تستعمل عادة لإلشارة إلى جمیع التحركات مع االفتراض الضمني بأنه سیترتب علیها 

فالهجرة إذن ارتبطت بتحول في مكان اإلقامة أو هي  تغیر في اإلقامة أو المسكن
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تغیر دائم في مكان اإلقامة من بیئة إلى بیئة أخرى من أجل االستقرار في البیئة 

  )3(یدة الجد

كما یمكن تعریف الهجرة من الناحیة الزمانیة على أساس أنها مؤقتة أو دائمة، وتمثل 

الهجرة الدائمة عملیة انتقال من منطقة اإلقامة المعتاد إلى منطقة أخرى وما یصاحبه 

  من تغیر كامل لكل ظروف حیاة المهاجرین 

  . یعودون إلیه مرة أخرىالمقیمین الذین یتركون محل إقامتهم األصلي نهائیًا وال 

وهناك تعاریف تنطلق في تعریفها للهجرة من معیار الدوافع أو األسباب، فنجد مثًال 

تأخذ بالتعریف الذي یركز على الدافع االقتصادي وتعرفها على  Bergerاألستاذة 

أنها العملیة التي یذهب من خاللها شخص إلى غیر بلده األصلي من أجل ایجاد 

  )4(المستقبل عمل في البلد 

  : مفهوم المهاجر  - ب 

هو الشخص الذي یقوم بالهجرة ستخدم كلمة على الوافد والنازح معا migrant المهاجر

ومصطلح النزوح یعني ترك المكان ثم الوفود ویعني الهجرة إلى مكان ما فالمهاجر 

إذن هو الشخص الذي ینتقل من مكان إقامته أصلیة إلى اإلقامة الجدیدة بهدف 

  .) 5(ستقرار أو العملاال

 یغادر من كل ":أنه على المهاجر Garlis Luis "لویس قارلیز" األستاذ عّرف وقد

 لإلقامة بلده

                                                           
الهجرة غیر الشرعیة لدى الشباب الجزائري األسباب و العوامل ، جامعة جیاللي بونعامة ، سحنون أم الخیر ،  - 3

  03، ص  http://www.univ-chlef.dz: خمیس ملیانة  ، منشور على موقع 
دراسة تحلیلیة لجریدة "فـي الجزائر مـن خــالل الصحافـــة المكتوبــــة ) الحر�ة(رابــح طیبـي ، الهجرة غیـر الشرعیة  -  4

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیـر فـي علـوم اإلعـالم و   2007 - 31-دیسمبر  2007جانفي  01الشروق الیومي 

، ) 2009-2008(ـــــة الجزائــــر كلیة العلوم السیاسیة واإلعـالم قسـم علـوم اإلعـالم واالتصال  سنة االتصال ،،جامعـ

  ) 32-31(ص 
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   ضروریة یراها حاجات لقضاء طویلة لمدة أو دائمة إقامة أجنبیة دولة في

 شخص كل "بأنه الشرعي غیر المهاجر عرف في " BIT " للعمل الدولي المكتب أّما

 یقیم أو یدخل

 ر مهاجراً  یعتبر لذلك الالزمة، القانونیة الترخیصات حیازة دون وطنه خارج یعمل أو

 أو شرعي غیر

  .)6(قانونیة  غیر وضعیة في أو وثائق بدون أو سّري

  الحراقة  -ج

في وسط  harrāga , harrāg أما في الواقع ، فیستعمل مصطلح الحراقة أو الحراق

اإلعالم المغاربي لإلشارة إلى الهجرة غیر الشرعیة،  فهما مصطلحان متداوالن بكثرة 

  بین رجال الصحافة 

مغاربي ویقصد " الحراق أو الحرقة "بصفة خاصة ، و یري البعض  أصل مصطلح 

به الشخص الذي خالف القانون من حیث الهجرة ، كما یقصد به الشخص المهاجر  

ة عن طریف البحر بواسطة المركبات الصغیرة انطالقا من إفریقیا بطریقة غیر شرعی

  )7(الشمالیة لیصل إلى الشاطئ األوروبي، أین یتم الدخول خلسة  أو بسریة 

و قد ظهر هذا المصطلح في إطار تفاقم ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، حیث أصبح 

ل احتراقا نفسیا الفرد یسعى للقیام بها مهما كانت التكالیف والتبعات التي تشك

فالحراق هو شخص قرر االنتقال إلى  واجتماعیا واقتصادیا  وعلى جمیع األصعدة

دولة بمحض إرادته،  غیر مجبر وبطریقة غیر قانونیة فهو یقوم بمغامرة یجتاز فیها 
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  15، ص ) 2012-2011( یضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم العلوم السیاسیة، خ
بوكرمة  أغالل فاطمة الزهراء ، أسباب الهجرة غیر الشرعیة للكفاءات واألدمغة الجزائریة من وجهة نظر الطلبة  -  7

  ) دراسة میدانیة(الجامعیین 

  .2012لتاسع ، دیسمبر مجلة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة ، عدد ا



      مجلة الميزان                                              

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  -معهد الحقوق والعلوم السياسية    

مكافحتها  آلياتالخاص بفعاليات الملتقى الدولي األول حول واقع الهجرة غير الشرعية و  ثالثالعدد ال  

2018اكتوبر 17و 16المنعقد في    

 69   2018أكتوبر  /لثالعدد الثا          .     ISSN 7643-2507مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية لة الميزانمج

  

هم من فئة الشباب تتراوح أعمارهم ) الحراقة(البحر باتجاه أوروبا وغالبیة هذه الفئة

  )8( ة سن 53إلى  20من

إال أن الحقیقة في الواقع غیر ذلك تماما فالحرقة  أصبحت ال تعرف سن محدد ، ففي 

اآلونة األخیرة أصبحت الجزائر مثال تشهد الحرقة أو الهجرة في أعمار مختلفة من 

حدیثي الوالدة حتى الشیوخ و المعاقین الذي برروا هجرتهم بغرض العالج ، و بدال ما 

لى الشباب فقط ، بغرض فرص العمل أو حتى ضمان  كانت الهجرة مقصورة ع

المستقبل كما یدعون أصبحت حالیا الحرقة جماعیة ،من كل األعمار بل  و حاالالت 

 .عدیدة تكون عائالت بأكملها 

  مفهوم الهجرة غیر الشرعیة - ثانیا 

الهجرة ظاهرة جغرافیة تعبر عن دینامكیة سكانیة ، على شكل تنقل سكان من مكان 

آخر ، و ذلك بتغییر مكان االستقرار االعتیادي ، و هي جزء من الحركة العامة 

  )  9(للسكان 

ویطلق علیها عدة تسمیات، الهجرة السریة، الهجرة غیر الشرعیة، الهجرة غیر 

  .المهاجر إلى البلد بدون تأشیرات أو رخص مسبقة أو الحقة القانونیة، وتعني دخول 

و هي أیضا انتقال أشخاص أو مجموعة من األشخاص من دولة إلى أخرى بد ون 

إذن قانوني من البلد المقصود، وذلك بقصد العمل أو اإلقامة لفترة قصیر أو طویلة، 

  ) 10(أو بقصد  اإلقامة الدائمة 
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فائزة بركان ، آلیات التصدي للهجرة غیر الشرعیة ، مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة الحاج لخضر باتنة ،  -  9

  .09،ص ) 2012-2011( كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، سنة 
  . 21السابق  ص رابــح طیبـي المرجع  - 10
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هي التي یكون " فتعتبر الهجرة السریة     ) ( OITأما المنضمة الدولیة  للعمل 

بموجبها المهاجرون مخالفین للشروط التي تحددها اتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة، 

  :ویقصد على هذا األساس بالمهاجرین غیر الشرعیین كل من

  .األشخاص الذین یعبرون الحدود بطرق غیر قانونیة وخلسة من الرقابة المفروضة -

رخص لهم  العمل بموجب عقد، ویخالفون هذا العقد سواء بالقیام بعمل  ألشخاصا- 

  غیر مرخص له ، أو عمل یعاقب علیه القانون المحلي

األشخاص الذین یدخلون إقلیم دولة ما بصفة قانونیة وبترخیص إقامة ثم یتخطون   -

  )11(إقامتهم ویصبحون في وضعیة غیر قانونیة  مدد 

و عرفت الهجرة غیر الشرعیة أیضا على أنها ظاهرة عرفتها  الحدود الدولیة یقصد 

بها اجتیاز الحدود ، دون موافقة سلطات الدولة األصل و كذا الدول المستقبلة ، 

  فاألجنبي ال یملك  حق 

الدخول ألي بلد إال وفقا لقوانین بلده و قوانین البلد المستقبل ، عن طریق قیامه بجمیع 

جراءات القانونیة الالزمة للهجرة ، لتكون عملیة انتقاله  شرعیة  و في غیاب ذلك اإل

شرعي أیا كانت الوسائل المستعملة في ذلك ، سواء بتزویر الوثائق یصبح انتقاله غیر 

أو غیرها أو سواء كان ذلك برا أو بحرا أو جوا ، و یكون ذلك بعیدا عن المراقبة 

  )12(األمنیة و الجمركیة 

 أو البرّ  طریق عن دخول كل هي الشرعیة غیر الهجرة فتعتبر األوروبیة المفوضیة أّما

 أو مزّورة وثائق بواسطة قانونیة غیر بطریقة عضو دولة إقلیم إلى أو الجوّ  البحر

 األوروبي الفضاء منطقة إلى الدخول خالل من أو الجریمة المنظمة، شبكات بمساعدة

 تأشیرة على بالحصول السلطات موافقة من خالل قانونیة بطریقة "األوروبي االتحاد"
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موافقة  دون فیبقون الزیارة تغییر غرض أو المحددة، الفترة انقضاء بعد البقاء ثم ومن

  .)13(السلطات

عرفت الهجرة غیر المشروعة أیضا على  أنها  االنتقال من الوطن األم إلى الوطن 

  المهاجر إلیه لإلقامة فیه 

بطریق مخالف للقواعد المنظمة للهجرة بین الدول طبقا ألحكام القانون بصفة مستمرة 

   )14(الداخلي و الدولي

مكرر   175أما المشرع الجزائري فقد  أشار إلى الهجرة غیر الشرعیة من خالل المادة 

بالجرائم المرتكبة ضد القوانین  من قانون العقوبات ضمن  القسم الثامن  المعنون

   بمغادرة التراب الوطني واألنظمة المتعلقة

دون اإلخالل باألحكام التشریعیة األخرى الساریة المفعول، یعاقب بالحبس  " كما یلي 

دج )  60.000إلى  20.000( أشهر وبغرامة من ) 06( إلى ستة  )02(من شهرین

أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل جزائري أو أجنبي مقیم یغادر اإلقلیم الوطني بصفة 

، أثناء اجتیازه أحد مراكز الحدود البریة أو البحریة أو الجویة، وذلك غیر شرعیة

بانتحاله هویة أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسیلة احتیالیة أخرى للتملص من 

تقدیم الوثائق الرسمیة الالزمة أو من القیام باإلجراءات التي توجبها القوانین واألنظمة 

قوبة على كل شخص یغادر اإلقلیم الوطني عبر الساریة المفعول ،وتطبق نفس الع

  "منافذ أو أماكن غیر مراكز الحدود  

  تحلیل المفاهیم  -ثالثا

من خالل التعاریف التي عرضنها  نستنتج أن هناك عدة مفاهیم لمصطلح الهجرة 

غیر الشرعیة فهناك الهجرة المقصود بها االنتقال الشرعي أو تتم بطریقة رسمیة ، 
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المدة المسموح بها لإلقامة في البلد األجنبي فإن الشخص المقیم یتهرب وبعد انتهاء 

من انتهاء المدة و یبقى ، مقیما غیر شرعیا داخل البلد األجنبي فیعتبره بعض 

  .الباحثین أنها هجرة غیر شرعیة 

و لكن في الحقیقة نحن ال نعتبر أن هذا هو المقصود بالهجرة غیر الشرعیة ، ربما 

ل الشخص عندما استعمل الطریق القانوني ، لإلقامة الدائمة في بلد فعال قد تحای

أجنبي لیسهل فقط على نفسه عناء العبور ، لیحقق هدفه و لكن من الناحیة القانونیة 

ال نعتبرها هجرة غیر شرعیة ، كونه عبر الحدود من جهة و لم یعبر المنافذ و 

  .ا لقوانین البلدیناألماكن ، و من جهة أخرى وثائقه كانت سلیمة ووفق

إال إذا استعمل حیلة االنتحال أو تزویر وثائق للعبور فنعتبر أن هذه الحالة هي نوع 

من الهجرة غیر شرعیة و نفس الشيء یقال عن األشخاص الذین رخص لهم االنتقال 

إلى بلد أجنبي بموجب عقد عمل محدد المدة و انتهت مدته و رغم ذلك ، بقي مقیما 

  .في الخارج 

ن األمر متعلق بعنصر النیة حتى یتم إثبات أن القصد هو البقاء في بلد أجنبي أل

  بطریقة أصبحت غیر رسمیة 

بدون ( لذا فنحن نعتبر أن المفهوم الدقیق للهجرة غیر شرعیة هي العبور غیر قانوني 

عن طریق اجتیاز منافذ أو أماكن غیر الحدود  و هو  ) وثائق أو بوثائق مزور 

  .یه بالحراق و هي هجرة غیر شرعیة  المصطلح عل

  أما إذا تمت عن طریق الحدود ، ولكن بوثائق مزورة فهي أیضا هجرة غي شرعیة  

و هذا اكده  المشرع الجزائري بعد أن اعتبر  الهجرة غیر الشرعیة هي جریمة یعاقب 

عتبر علیها القانون ، وحدد لها عقوبة تتراوح بین الحبس و الغرامة و في نفس الوقت ا

الهجرة غیر الشرعیة هي كل ، عملیة اجتیاز ألحد مراكز الحدود مهما كانت طبیعتها 

  .بریة أو بحریة أو جویة 
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و مهما تعددت الصفة التي یجتاز بها ، الحدود بانتحال الصفة مثال أو عن طریق 

خلیة تزویر في الوثائق أو التملص لمنح الوثائق الرسمیة المطالب بها وفقا للقوانین الدا

أو الخارجیة أو أي طریقة احتیالیة یلجأ إلیها للعبور إلى بلد أجنبي ،  ووسع  المشرع 

من وصف الهجرة  إذا تمت عن طریق منافذ أو أماكن غیر الحدود و ویقصد بذلك 

  .ما اصطلح علیه بالحراقة ، و هذا هو في رأینا المقصود بالهجرة غیر الشرعیة 

  شرعیة أشكال الهجرة غیر ال -رابعا 

هناك عدة أشكال للهجرة غیر الشرعیة ، یتخذها المهاجر كطریقة للخروج من الدولة 

  : األم إلى الدولة المهاجر إلیها نذكر منها 

   :الركوب خلسة أو بصفة سریة في السفن الراسیة في المیناء  - أ-

 و یتم  ذلـك عن طریق االختبـاء داخـل الحاویات والمحركات بالتواطؤ بین أحد

العاملین بالباخرة والمهاجر غیر الشرعي ، بعدما یقدم له مبلغـا مالیـا قصد إخفائه، 

ویضمن له الوصول إلى الضفة األخرى و ، یقوم المهاجرین غیرا لشـرعیین عبر 

السفن بتأمین كل ما یلزم رحلتهم، یأخذ ون المؤونة والطعام واللباس فرحلة اإلبحـار 

  )15(تسمى بالبحري و هي طریقة   كثیرا ما تطول

و یعتبر هذا النوع حسب المهاجرین هو النوع األكثر أمانا و ضمانا ، على اعتبار أن 

  . العاملین بالباخرة أو السفینة  لهم درایة كافیة بالبحر ، زمن تواجد بشرطة السواحل 

  الهجرة عن طریق قارب خشبي أو مطاطي- ب 

أشخاص تلجأ  10إلى  05و تتم هذه الهجرة  عن طریق إنشاء مجموعات متكونة من 

دج  40000إلى سرقة أو شراء قارب خشبي أو مطاطي بمبالغ مالیة تتراوح ما بین 

و دج یتزودون بصفائح من البنزین ، وبوصالت،و صدریات إنقـاذ  80000إلى

  .حصان  50إلى  05،ومحركات ذات قوة تتراوح بین
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لتحدید ) المهرب (یتم االتصال بالوسیط  GPS عد االستعالم عن حالـة بجهازو ب

موعد الرحلة  ، بعد التزود بمعـدات األكل والنوم ومبالغ مالیة بالعملة الصعبة یتم 

االنتقـال إلـى نقطـة االنطالق  وهي منطقـة معزولة  في جنح الظالم لیتم برمجة 

  )16() مرشد (وتنظیم الرحلة من طرف 

هذا النوع من الهجرة هو األكثر نوعا یلجأ إلیه المهاجرین حیث أطلق علیه اإلعالم 

بقوارب الموت ، سجل هذا األخیر أعلى نسبة في ثالث سنوات األخیرة ، احتلت فیها 

الجزائر المراتب األولى ، حیث مات العدید من المهاجرین مع عائالتهم غرقا ، بسبب 

إلبحار في مسافات طویلة جدا و كذلك بسبب العدد عدم مالئمة القوارب كوسیلة ل

كحمولة زائدة مما تسبب "  البوطي" الكبیر من المهاجرین  الذي لم یتحمله القارب أو 

  .  لهم في الغرق 

  التسلل و االختباء  -ج

هذا الشكل من الهجرة أو الحرقة یكون  بالتسلل عبر المطارات ، حیث تكمن الفكرة 

خص على تذكرة الدخول إلى دولة تركیا مثال  ، ال تتطلب أساسـا في حصول الش

تأشیرة وٕانما فقـط تذكرة ذهاب وٕایاب، مع العلم أن الطائرة تمر عبر مطار أمستردام و 

هنا یتم التسلل إلـى هولندا ، فبعد أن كان مهاجرا شرعیا یصبح مهاجر غیر شرعي 

  )17(بخرقه للقـانون وقیامـه بالهروب

إال أن هذا النوع فیه مخاطرة كبیرة بالنسبة للمهاجر ، لذا فقد ال یلجأ إیه كثیرا خاصة 

مع تشدید الحراسة داخل المطارات ، بحجة اإلرهاب الذي عدى ظاهرة تمس جمیع 

  الدول 
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أما حالة االختباء داخل المركبات أو السیارات فهي حالة تقلیدیة كان یلجأ إلیها 

كانت نقاط التفتیش تقوم بدورها بشكل تلقائي ، فتكتفي شرطة  الشباب قدیما ، عندما

  .الحدود بالتدقیق في أوراق المركبات فقط و تتطلع على السیارات بطریقة  عشوائیة  

أما حالیا و لظروف األمنیة الصعبة التي یشهدها العالم الیوم ، فلم یعد هذا الشكل 

  . طریقة سهلة للهجرة 

 غرقت شرعیة غیر هجرة حالة ألف من أكثر هناك أن إلى ةالتقدیرات الرسمی وتشیر

 حوالي أن قدر كما ، 3991 إلى 3992 سنة منذ وحده طارق جبل مضیق في

 الحكومات منحت كما 3991 اسبانیاسنة بجنوبي قادش في استقروا مهاجر 3031

 فعلى ، 37 الشرعیین غیر المهاجرین من اآلالف لعشرات  اإلقامة حق األوروبیة

 قانوني غیر مهاجر ألف 21 لحوالي اإلقامة حق اسبانیا حكومة منحت المثال سبیل

 إقامة تصریح ألف 10 البرتغال منحت كما ، 3991 سنة ألًفا 25 و 3911 سنة

 كانت المهاجرین معظم أعمار أن إلى التقدیرات  وتشیر إفریقیا من معظمهم ألجانب

  )18(سنة   60-20تتراوح بین 

  أسباب الهجرة  -خامسا 

  :هناك عدة عوامل و أسباب  تؤدي إلى الهجرة الخارجیة نذكر منها 

  : العوامل االقتصادیة  -أ 

إن العوامل االقتصادیة تعد من أهم األسباب التي تؤدي إلى الهجرة ، و ذلك من 

و  خالل الفوارق االقتصادیة الموجودة بین الدول المصدرة و المستقبلة للمهاجرین ،

التي تعتمد في ،  للمهاجرین التي نتجت عن ضعف وتیرة التنمیة في البلدان المصدرة

سیاستها االقتصادیة  على قطاع الثروات الطبیعیة أو القطاع الفالحي  اللذین 

یخضعان للتغیرات المتواجدة في السوق التجارة الدولیة بالنسبة للقطاع األول و المناخ 
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الثاني ، فال یحققان االستقرار التنموي في االقتصاد و  و األمطار بالنسبة للقطاع

  .ینعكس هذا على سوق العمل 

كما أن انخفاض مستوى األجور في الدول المصدرة للمهاجرین یدفع الفرد و الجماعة 

  )19(إلى التنقل و العیش في دول یتوفر اقتصادها على مستویات أجور مرتفعة 

  العوامل االجتماعیة - ب

  باب اجتماعیة أدت بدفع الهجرة الخارجیة في تزاید مستمر نذكر منها هناك عدة أس

انتشار البطالة بین فئات الشباب ، و التي مست أكثر حرجي الجامعات و المعاهد  - 

   العلیا 

أزمة السكن الحادة الناتجة عن قلة المشاریع ، مما ولدت أزمات اجتماعیة نجمت  - 

  .ع الجزائري عنها أثار سلبیة علة مكونات المجتم

تدهور القدرة الشرائیة ، و تدني المداخیل و انتشار ظاهرة العنف األسري و التسرب  - 

  .المدرسي 

شحن الشباب بمعنویات الحماس و اإلصرار بقصص عن نجاح أحد األصدقاء من  - 

  )20( أبناء الحي ووصوله إلى الضفة األخرى

الشخص، بمعنى أدق عدم إیجاد عدم الكفاءة في العمل مقارنة بدراسة و مهارات - 

 . الشخص لوظیفة في مجال دراسته والمجال الذي یجید العمل فیه

ارتفاع عدد ساعات العمل، مقارنة باألجر مقابل ساعة العمل، و هو األمر الذي  _

  .یشكل ضغط جسدي و نفسي على الشخص العامل

 . انخفاض مستوى الحریات، و التضییق على حریة الرأي و التعبیر

                                                           
مالیة للمهاجرین على االقتصاد الجزائري جنوب ، أثر تحویالت ال -النور،  تحدیات الهجرة ، شمال عبد بلمیمون- 19

-2014، أطروحة دكتوراه ، كلیة العلوم االقتصادیة ،التجاریة و التسیر   جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، دفعة 

  .23، ص 2015
  .39فائزة بركان ، المرجع السابق ، ص  - 20
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االنفجار و الضغط السكاني الرهیب، خصوصًا في المدن نتیجة نزوح الریف نحو  -

المدن، و نزوح الریف نحو المدن تسأل عنه الحكومات بسبب عدم توفیر سبل الحیاة 

 . المناسبة لسكان الریف، األمر الذي یدفعهم للهجرة نحو المدینة

بعضه البعض، و یراقب تحسن  النظرة التقلیدیة تجاه الهجرة، اذ یراقب المجتمع _

الحالة االجتماعیة للمهاجرین في الخارج، و بالتالي تتولد الرغبة في الهجرة لدى 

 . األشخاص غیر المهاجرین أمًال في الوصول لنفس المستوى المعیشي

الهجرة بسبب الحروب و النزاعات األهلیة، مثل ما یحدث في سوریا والعراق و  _

  )21(. ا من دول العالمافریقیا الوسطى و غیره

و هناك أسباب أسریة كثیرة تسبب في هجرة الشباب خاصة تكمن في عدم اإلستقرا ر 

العائلي أو األسري ، حیث یتسبب عدم اتفاق الزوجین و كثرة المشاكل بینهم ،إلى 

نفور األبناء من بیوتهم مما یدفعهم هذا الضغط إلى التفكیر في الهجرة أو الهروب إلى 

 . ي دول خارج

   الخاتمة 

من خالل ما تم التطرق إلیه في هذا الموضوع من مفاهیم و أشكال للهجرة غیر 

  : المشروعة و أسبابها حاولنا التوصل إلى بعض النتائج نذكر منها ما یلي 

إن المهاجر قبل أن ننظر إلیه نظرة شخص غیر سوي أو مجرم حتى كونه هاجر 

القضاء إن األسباب التي أدت به إلى التفكیر بطریقة ، غیر شرعیة ال بد من محاولة 

  .في الهجرة و القیام بها فعلیا 

فالقضاء على البطالة التي یعاني منها الشباب المثقف خاصة ، هو دافع قوي إلى 

الهجرة لذا ال بد من خلق مناصب شغل تلیق بتخصصاتهم و مجاالتهم و االبتعاد عن 

  .لبالد و ال زالت الوساطة و المحسوبیة التي دمرت شباب ا

                                                           
: ارجیا ، منشور على موقع أسباب  الهجرة و أنواعها و آثارها على المجتمع ، داخلیا و خ - 21

https://www.immig-us.com      
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تشجیع االستثمارات الصغیر ، و مساعدة الراغبین فیها دون صعوبات من خالل منح 

  .األولویة للشباب حتى تمنح لهم فرص عمل 

  .خلق توعیة دینیة و إعالمیة حول مخاطر الهجرة غیر الشرعیة و نتائجها السلبیة 

ئهم ، خاصة البطالین منهم محاولة استیعاب األهل الضغوطات التي یتعرض إلیها أبنا

  .لسنوات معتبرة و محاولة احتوائهم ، بشكل سلس ، لتحقیق االستقرار النفسي 

خلق تعاون أمني بین الدول في محاولة منهم على محاصرة المهاجرین بحرا و جوا و  

برا ، و العمل للقضاء على شبكات التهریب المتخصصة في تسهیل و توفیر أشكال 

    .الهجرة
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  جهود الجزائر في إطار مكافحة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة

 )أ( أستاذة محاضرة ،امحمدي بوزینة أمنة .د

  -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

    جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، الجزائر      

 مقدمة

، عند "العدو من أمامكم والبحر من ورائكم"طارق بن زیاد أن جاء على لسان 

عبوره المضیق من هذه النقطة، تغیر مضمونها الیوم حیث یقف آالف المغاربة 

الراغبین بالعبور بحثًا عن فرصة عمل، أو مستقبٍل أفضل، یواجهون عدوًا آخر، إنه 

البد من البحث في ماهیة  البحر، الذي ال یرحم راكبیه من المهاجرین السریین، من هنا

ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، وخاصة ونحن نعلم مدى جسامة األخطار التي تترتب 

  .عنها وأثارها السلبیة على دول العلم كافة المتخلفة والمتقدمة على حد سواء

تعد ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة أحد أهم الظواهر التي تؤرق المجتمع بهذا 

ر غیر المسبوق لتلك الظاهرة مما استدعي أن یكون هناك حاجة الدولي، نتیجة االنتشا

ملحة لتفعیل القوانین الخاصة بتجریم الهجرة الغیر شرعیة والجرائم الملتحقة بها والتي 

تعد أهمها هي جریمة االتجار بالبشر، على الرغم من التمییز الواضح بین االتجار 

ن أن تتحول حالة الهجرة غیر المشروعة والتهریب أو الهجرة غیر المشروعة إال انه یمك

إلى حالة اتجار بالبشر إذ أن المهاجرین الذین یتم استغاللهم في أي مرحلة من العملیة 

 .یمكن أن یصبحوا ضحایا اتجار بالبشر

كما تشكل قضیة الهجرة غیر الشرعیة أخطر القضایا االجتماعیة، التي ال تزال 

یدة الحساسیة لكونها تمس جمیع شرائح المجتمع تؤرق المجتمع الدولي، وهي مشكلة شد

الدولي، بحیث أصبحت الظاهرة ال تقتصر على الشباب وخاصة الذكور منهم، بل ارتفع 

خط بیانها إلى فئة اإلناث، وتعد الهجرة غیر الشرعیة ظاهرة عالمیة موجودة في الدول 
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وبي، أو الدول النامیة المتقدمة كالوالیات المتحدة األمریكیة وبعض دول االتحاد األور 

  .بآسیا كدول الخلیج العربي ودول المشرق العربي، وفي أمریكا الالتینیة، وفي أفریقیا

وهناك العدید من الدراسات والتقاریر الصادرة عن هیئات ومنظمات دولیة تشیر إلى 

المجتمع خطورة الهجرة غیر الشرعیة، وفي ذات الوقت تنامي هذه الظاهرة بصورة باتت تؤرق 

الدولي، حیث یشیر تقریر صدر مؤخرا عن منظمة األمم المتحدة عن دوافع وأسباب الشباب 

لهذه الهجرة، إلى أن أسباب الهجرة الجماعیة غیر الشرعیة یعود إلى ازدیاد أعداد الشباب في 

العالم الثالث، وتناقص وتدهور فرص وأوضاع العمل، باإلضافة إلى زیادة حدة الفوارق بین 

  .(1)لدول الغنیة والفقیرةا

وتظل الهجرة غیر الشرعیة من المشكالت التي باتت تهدد العدید من الدول، 

حتى ولو تضاءلت أعداد المهاجرین غیر الشرعیین على أراضیها، فنجد مثال أن نسبة 

من إجمالي األیدي العاملة في % 4.9المهاجرین غیر الشرعیین ال تزید عن نسبة 

  .(2)، إال أن مشاكلهم تؤرق األمریكیین كثیراالوالیات المتحدة

كما ساهمت التحوالت التي یمر بها االقتصاد الجزائري، وسیاسة االنفتاح 

التي انتهجتها الجزائر في السنوات األخیرة؛ والتي تهدف إلى تشجیع االستثمارات 

كما دفعت . األجنبیة، في جعل األجانب یرغبون في االستثمار والعمل في الجزائر

  .  بالمهاجرین السریین إلى االستقرار فیها

                                                           

الدوافع  –المواثیق الدولیة  –الحجم  –الهجرة غیر الشرعیة، التعریف ظاهرة "أسامة بدیر، . د: للمزید راجع) 1(

  :، منشورة على الرابط التالي"واألسباب

http://www.Aidiwan.org/News-Action-show-id-357.htm   

المنظمة، من أهم االتفاقیات الدولیة التي اهتمت بموضوع الجریمة والهجرة اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة ) 2(

والبروتوكوالن المكمالن لها، وهما بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین وآخر لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص 

 .2002وبخاصة النساء واألطفال تم فتح باب التوقیع على االتفاقیة والبروتوكولین المكملین لها حتى دیسمبر 
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كل هذه العوامل مجتمعة، جعلت الجزائر تتخذ جملة من التدابیر التي تهدف 

إلى تأمین حدودها وضبطها من خالل مراقبة دخول وخروج األجانب ومنع المتسللین، 

وتنظیم إقامتهم، وطرد كل أجنبي یشكل وجوده تهدیدا للنظام العام وألمن الدولة، أو 

افحة تهریب المهاجرین وتنظیم تشغیل یدخل بصفة غیر شرعیة إلى أراضیها، ومك

  .العمالة المهاجرة

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف عند ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة بالمغرب علیه، 

العربي بصفة عامة والجزائر على وجه الخصوص، كما تسعى إلى إبراز أشكال الهجرة 

حیث كان لهذه الظاهرة غیر الشرعیة التي تعرفها الجزائر، واألسباب التي تقف وراءها، 

إلخ، ...انعكاسات على مختلف األصعدة االجتماعیة، االقتصادیة، السیاسیة، األمنیة

وتسعى الجزائر لمواجهة الهجرة غیر شرعیة . سواء بالنسبة للدول المصدرة أو المستقبلة

 2009على الصعیدین الداخلي والخارجي، داخلیا من خالل تعدیل قانون العقوبات سنة 

ذي ینص بعقوبات في حالة مغادرة اإلقلیم الجزائري بصفة غیر شرعیة، واعتماد عدة وال

سیاسات بهدف مواجهة تفشي واستمراریة الظاهرة، أما خارجیا فقد أبرمت مجموعة من 

االتفاقیات الثنائیة وصادقت على العدید من االتفاقیات والمعاهدات الدولیة في مجال 

ر متواصلة لمواجهة الهجرة غیر شرعیة باعتماد العدید من وتبقى جهود الجزائ. مكافحتها

اإلجراءات التنظیمیة بالتعاون مع دول المنطقة ومنظمات دولیة تهدف لتقلیص ومحاربة 

   .هذه الظاهرة وما ینجم عنها

وتعد الهجرة السریة أو غیر القانونیة أو غیر النظامیة والتي نطلق علیها هنا     

ظاهرة عالمیة موجودة في الدول المتقدمة كالوالیات المتحدة الهجرة غیر المشروعة 

واالتحاد األوروبي أو في الدول النامیة بآسیا كدول الخلیج ودول المشرق العربي، وفي 

أمریكا الالتینیة حیث أصبحت بعض الدول كاألرجنتین وفنزویال والمكسیك تشكل قبلة 

یث الحدود الموروثة عن االستعمار ال لمهاجرین قادمین من دول مجاورة، وفي أفریقیا ح

تشكل بالنسبة للقبائل المجاورة حواجز عازلة وخاصة في بعض الدول مثل ساحل العاج 
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ویعد تحدید حجم الهجرة غیر المشروعة من األمور شدیدة ، وأفریقیا الجنوبیة ونیجیریا

أنواع مختلفة التعقید نظرًا لطبیعتها، ولكون وضع المهاجر الغیر شرعي یشتمل على 

 :من المهاجرین مثل

  األفراد الذین یدخلون دولة االستقبال بطریقة غیر قانونیة وال یقوموا بتقنین

 .وضعهم

  األفراد الذین یدخلون دول االستقبال بطریقة قانونیة ویمكثون هناك بعد انقضاء

 .مدة اإلقامة القانونیة

 مة مسموح بهااألشخاص الذین یعملون بطریقة غیر قانونیة خالل إقا. 

ومما سبق یتضح أن الهجرة عملیة اختیاریة یقوم بها الفرد بمحض إرادته لغرض معین 

 (عمل، بحث عن مزایا معیشیة أفضل، إقامة(

والیوم أدى التطور غیر المسبوق لوسائل اإلعالم واالتصال والمعلومات إلى زیادة 

الشغل كانعكاس أول للعولمة  عدد األفراد الراغبین في االنتقال إلى أماكن أخرى توفر

اللیبرالیة في بلدان التخلف، وٕان الجزائر كغیرها من دول العالم الثالث عرفت هي 

األخرى بروز ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة رغم الطاقات التي جندتها في سبیل حراسة 

محكمة لحدودها ومع ذلك فإن هذه األخیرة لها عدة اختراقات من هذه الفئة، نظرا 

  . عة الرقعة الجغرافیة والمواقع اإلستراتیجیة التي تحتلهالطبی

وتظهر أهمیة الدراسة في أن عدم االهتمام بالید العاملة وحركة تنقلها من خالل 

أطروحات العولمة التي ضمنت أكثر حركة السلع ورؤوس األموال یجعل العالم بطرفیه 

روز ظاهرة الهجرة السریة العابرة سواء المتقدم أم الفقیر أمام تحدیات كبیرة تتمثل في ب

للحدود بطریقة غیر قانونیة؛ هذا الموضوع الذي یشكل رهانا صعبا أمام الدول سواء 

التي یتم مغادرتها أو المستقبلة ولهذا عمدت العدید من الدول إلى الحد من هذه الظاهرة 

  .بوضع قیود وعراقیل لوقف التدفق الهائل
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عرفت الجزائر ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة حیث یتوافد على أراضیها عدد    

كبیر من المهاجرین السریین الراغبین في الهجرة إلى أوروبا، وقد سمحت حدودها 

المترامیة األطراف بأن جعلت منها بلد عبور، ما أدى بالمشرع الجزائري إلى التدخل 

جملة من اإلجراءات والتدابیر القانونیة لمواجهة هذه الظاهرة الخطیرة، وذلك باتخاذ 

المناسبة التي ترمي إلى الحد من الهجرة غیر الشرعیة ومواجهتها من خالل تجریمها، 

  . وٕانزال أشد العقوبات بمرتكبیها

ویتناول هذا البحث المواجهة القانونیة لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة؛ من خالل 

المشرع الجزائري لمكافحتها؛ كتنظیم الشروط إبراز اآللیات القانونیة التي جاء بها 

المتعلقة بدخول األجانب إلى الجزائر وٕاقامتهم بها وتنقلهم فیها، وبیان حاالت وٕاجراءات 

إبعاد وطرد األجانب إلى الحدود، ومكافحة جریمة مغادرة اإلقلیم الوطني بصفة غیر 

  .نبشرعیة؛ وجریمة تهریب المهاجرین، وتنظیم تشغیل العمال األجا

المتعلق بشروط دخول  08/11وستتم دراسة هذه اآللیات في ضوء القانون قم 

المعدل لقانون  09/01األجانب إلى الجزائر وٕاقامتهم بها وتنقلهم فیها، والقانون رقم 

  .المتعلق بشروط تشغیل العمال األجانب 81/10العقوبات، فضال عن القانون رقم 

ة األولى موضوعا عادیا، ولكن الخوض في كما أن هذا الموضوع یبدو من الوهل 

حیثیاته یجعلنا نقف موقف المستعجب من هذه الظاهرة، حیث نجد أنفسنا ندور في 

حلقة مترابطة ومتسلسلة، ال نعرف بدایتها من نهایتها، ولهذا السبب فقد واجهنا عدة 

في هذا صعوبات في معالجة هذا الموضوع، من بینها عدم وجود دراسة أكادیمیة علمیة 

الشأن خاصة من الناحیة التطبیقیة، كونه موضوع یقتصر العلم على بإحصائیاته على 

مصالح الشرطة فقط، ناهیك عن سریة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع من حیث 

المسالك والمنافذ المستعملة من قبل المهاجرین السریین وكذا اإلحصائیات المتعلقة بعدد 

   . الموقوفین
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الهجرة الغیر  ظاهرة لمحاربة الكفیلة اإلستراتیجیة عن نجاعة اءل،لهذا نتس

المشرع الجزائري لمواجهة ظاهرة  شرعیة؟، وما هي السیاسة الجنائیة المتبعة من قبل

 .وما مدى احترامها لحقوق المهاجر غیر الشرعي؟.الهجرة الغیر شرعیة؟

 :ویتفرع عن التساؤل الرئیسي للدراسة عدة أسئلة فرعیة وهي         

  .ما هي العوامل الدافعة للجوء إلى الهجرة الغیر شرعیة؟ - 

  .ما هو اإلطار القانوني لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر ؟ - 

هل استطاع المشرع الجزائري سد الفراغ التشریعي، وبالتالي وضع ترسانة  - 

  .الة لمكافحة الهجرة الغیر شرعیة؟قانونیة فع

بالنظر إلى طبیعة الموضوع وتشابكه، فقد تّم االعتماد على أكثر من منهج 

للوصول إلى اإلجابة عن اإلشكالّیة السّابقة والتحقق من صحة الفرضیات؛ لهذا تمت 

العوامل الدافعة للجوء إلى الهجرة االستعانة بالمنهج الوصفي، وذلك لرصد وتشخیص 

، وتمت االستعانة بالمنهج التحلیلي، ولكن بمقاربة قانونیة، لكون البحث الغیر شرعیة

قانونیا� بالدرجة األولى؛ من هنا قمنا بتحلیل جمیع االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة وقرارات 

، ثم إسقاط لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة في الجزائرالهیئات الدولیة وكذا آراء الفقهاء 

  .الهجرة غیر الشرعیة في الجزائرذلك التحلیل على واقع 

على الرغم من الجهود الكبیرة المعنیة برصد مظاهر الهجرة غیر الشرعیة 

وتحدید العوامل التي تدفع إلى اللجوء إلیها، إال أنه توجد عدة صعوبات تحول دون 

غیر الشرعیة نظًرا للطبیعة  ، إذ یصعب تحدید حجم الهجرة)3(توصیف الحجم الفعلي لها

غیر الرسمیة لهذه الظاهرة، كما تعد الهجرة السریة أو غیر القانونیة أو غیر الشرعیة 

                                                           
فهي من الظواهر التي یتم رصدها من خالل بعض اآلثار الناجمة عنها دون إمكانیة رصد كل أثارها التساع  - )3(

نطاقها وتعدد أسبابها، بل وتغیر تلك األسباب مع الوقت، لهذا فإن أغلب اإلحصاءات في هذا المجال هي إحصاءات 

  .موضعیة مبعثرة تخص تواریخ محددة
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ظاهرة عالمیة موجودة في الدول المتقدمة كالوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي أو في 

 .)4(یةالدول النامیة بآسیا كدول الخلیج ودول المشرق العربي وفي أمریكا الالتین

وغالًبا ما تتفاوت التقدیرات التي تقدمها الجهات المختلفة ألعداد المهاجرین، 

من عدد % 15 - 10وتقدر منظمة العمل الدولیة حجم الهجرة السریة بما بین 

 -حسب التقدیرات األخیرة لألمم المتحدة  -، والبالغ عددهم )5(المهاجرین في العالم

منظمة الهجرة الدولیة؛ فإن حجم الهجرة غیر ، وحسب )6(ملیون شخص 180حوالي 

، لكن ما هو )7(ملیون فرد 1.5القانونیة في دول االتحاد األوروبي یصل إلى نحو 

  .الوضع في الجزائر؟

نظرا لتشعب موضوع الهجرة الغیر مشروعة، فإن دراستنا ستركز على الهجرة غیر 

، وبهذا )تركیز على حالة الجزائرمع ال(الشرعیة والجهود الدولیة واإلقلیمیة لمكافحتها 

  :قسمنا دراستنا على النحو التالي

تطرقنا فیه ماهیة الهجرة غیر مشروعة والصكوك الدولیة واإلقلیمیة : المبحث األول

  .لمكافحة الهجرة الغیر شرعیة

فتعرضنا فیه لجهود الدولة الجزائریة لمكافحة الهجرة غیر : أما المبحث الثاني

فیه للنظام القانوني لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة في إطار التشریع الشرعیة، تعرضنا 

                                                           
لدولیة إلى أن واحدا من كل ثالثة أشخاص هاجروا إلى أوروبا وأمریكا بطریقة غیر إذ تشیر اإلحصائیات ا - )4(

بالمقارنة  2004ملیون شخص في عام  155شرعیة، وقدرت األمم المتحدة أعداد المهاجرین غیر الشرعیین بحوالي 

 2009دیسمبر  31في " كاریتاس"، وحسب التقریر السنوي الذي أصدرته منظمة 1989ملیون في عام  50بحوالي 

وهي أهم منظمة عالمیة تعنى بالهجرة غیر الشرعیة، كشفت أن أعداد المهاجرین سرا ازدادت في منطقة المبیدوزا 

  .2007مقارنة بسنة  2008بالمئة سنة  45وحدها بنحو 
   .12- 11عیدات سمیر،المرجع السابق، ص - )5(

(6)- Wood C.H., Equilibrium and Historical-Structural Perspectives on Migration, 

International Migration Review ،Vol 16, No 2, 1982  

، مجلة الدیوان، )الدوافع واألسباب - المواثیق الدولیة -الحجم -التعریف( أسامة بدیر، ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة -

   )7(.2010ینایر  26
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الجزائري وكذا في إطار القضاء الجزائري، ثم قمنا بتقییم مدى نجاعة السیاسة الجزائریة 

  .لمكافحة الهجرة الغیر شرعیة

واختتمنا دراستنا بمعظم النتائج والتوصیات لتطویر المجال لمكافحة الهجرة الغیر 

  :سنحاول اإلجابة على هذا التساؤل، فیما یلي .مشروعة

  اإلطار القانوني والقضائي الجزائري لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة: المبحث األول

  تقییم جهود الجزائر في مجال مكافحة الهجرة غیر الشرعیة: المبحث الثاني

  الشرعیةاإلطار القانوني والقضائي الجزائري لمكافحة الهجرة غیر : المبحث األول

الهجرة غیر الشرعیة قد وضع عدة نصوص حاول المشرع الجزائري مكافحة 

لمكافحة هذه الظاهرة، كما تعرض القضاء الجزائري لمعالجة هذه الظاهرة في عدة 

  :قضایا، سنتولى التفصیل فیها على النحو التالي

  الشرعیة مكافحة الهجرة غیرالسیاسة التشریعیة الجزائریة في مجال : المطلب األول

إثر الزیادة الكبیرة لعدد المهاجرین غیر الشرعیین بالجزائر، وفي ظل عدم   

وجود تشریع قانوني خاص بالهجرة غیر الشرعیة، فإن المشرع الجزائري تدارك هذا 

الوضع من خالل التعدیل الذي لحق قانون العقوبات الجزائري، إضافة للقانون المتعلق 

فمن خالل متابعة . الجزائر وٕاقامتهم بها وتنقلهم فیهابشروط دخول األجانب إلى 

اإلحصائیات وما تنشره الصحافة الوطنیة والدولیة عن أخبار الهجرة السریة نجد هذه 

، وبذلك تكون المعالجة 1998(8) الظاهرة قد بدأت بالتصاعد في حجمها ابتداء من

ك أن العقاب على الهجرة غیر القانونیة التي قام بها المشرع الجزائري مالئمة للوضع، ذل

القانونیة في الجزائر عرف أول تنظیم قانوني له بمقتضى القانون البحري الجزائري 

                                                           
من منظور األمن اإلنساني، مذكرة ماجستیر، جامعة محمد ساعد رشید، واقع الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر   )8(

  .43. ، ص2012-2011خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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باعتبار أن أغلب حاالت الدخول غیر الشرعي لإلقلیم أو الخروج منه تتم عن طریق 

  ..)9(البحر

ن البحري وء أحكام القانو على ض مكافحة الهجرة غیر الشرعیة: الفرع األول

  الجزائري

عن الهجرة غیر الشرعیة بدایة وفي إطار محاولة المشرع الجزائري مكافحة 

في أحكام  الهجرة غیر الشرعیة طریق البحر وفي إطار المعالجة الناقصة لمشكلة

المنشور بالجریدة الرسمیة  76/80القانون البحري الجزائري القدیم الصادر بموجب األمر

الهجرة غیر ، وهو نقص له ما یبرره، لكون 10/04/1977المؤرخة في  29العدد 

عن طریق البحر كانت جریمة محتملة ال ترقى إلى الجریمة الواقعة وال إلى  الشرعیة

، فكانت النتیجة تعدیل وتتمیم القانون البحري الصادر باألمر 1977درجة الظاهرة سنة 

على ، الذي نص 25/06/1998المؤرخ في ، )10(05- 98: بالقانون رقم 80- 76

صورة من صور مغادرة غیر المشروعة لإلقلیم الوطني المتمثلة في السفر خفیة، وذلك 

منه، التي تنص على جریمة التسرب خلسة في سفینة قصد القیام  545بموجب المادة 

برحلة، حیث قررت هذه المادة عقوبات جزائیة على فعل التسرب خلسة في سفینة قصد 

دج 10000شهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من أ) 6(القیام برحلة، بالحبس من 

دج، خالفا لجریمة الركوب غیر المشروع على متن سفینة، المنصوص  50000إلى 

دج 10000من القانون البحري التي عاقب علیها بالغرامة فقط من  544علیها بالمادة 

  .دج 50000إلى 

عي فیها المشرع نالحظ على هذه العقوبات، أنها جاءت عامة وشاملة، ولم یرا

ظروف التخفیف والتشدید أو األعذار القانونیة للعقوبة، وبالتالي ساوى بین من یقصد 

                                                           
  ، ص2017األعمال، ماي و ن و غالم نجوى، المقاربة التشریعیة لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، مجلة القان  )9(

/  06/ 27: المؤرخة في 47المنشور في الجریدة الرسمیة العدد  05-98: بالقانون رقم 80-76األمر  - )10(

1998 .  
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القیام برحلة داخلیة ومن ینوي القیام برحلة دولیة، رغم أن خطورة الفعلین غیر متساویة، 

كما فاألول ال یمس بقواعد النظام العام المتعلقة بمغادرة اإلقلیم الوطني خالفا للثاني، 

أنه ساوى بین من یتسرب في السفینة بدون أن یملك وثائق السفر وبین الراكب الخفي 

الذي یحوز هذه الوثائق، ولكنه یقصد التملص من دفع قیمة التذكرة فقط، فهذا األخیر 

  .قد تكفي في حقه العقوبة المدنیة فقط أو عقوبة جزائیة أخف

من القانون البحري، تعاقب الربان الذي ال یسعف شخص  485كما أن المادة 

في حالة خطر الضیاع أو الموت في البحر دون تعریض أعضاء طاقمه والمسافرین 

دج إلى  20.000للخطر بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

الذي عثر علیه بسبب  دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، وٕاذا توفي الشخص 200.000

عدم تنفیذ االلتزام المشار إلیه في الفقرة السابقة تكون العقوبة بالسجن من خمس سنوات 

دج، أي  200.000دج إلى  50.000وبغرامة مالیة من  10إلى عشر سنوات  05

تتحّول الجریمة من وصف جنحة إلى وصف جنایة في حالة عدم إسعاف شخص في 

وت في البحر بتقدیم له مؤونة إسعاف إلنقاذ حیاته، بینما حالة خطر الضیاع أو الم

أشهر إلى  06من نفس القانون تنص على أنه یعاقب بالحبس من  545نجد المادة 

دج كل شخص یتسرب  50.000دج إلى  10.000سنوات وبغرامة مالیة من  05

  )11(.خلسة إلى سفینة بغیة القیام برحلة

لمادة، أنه في حالة المساهمة في جریمة كما قررت الفقرة الثانیة من نفس ا

على أي عضو ركوب سفینة خفیة قصد القیام برحلة تطبق نفس عقوبة الفاعل األصلي 

على متن السفینة أو على یقدم أي مساعدة للراكب الخفي، من الطاقم أو أي موظف 

فس الیابسة على إركاب أو إنزال راكب خفي أو أخفاه أو زوده بالمؤونة، كما تطبق ن

على األشخاص الذین نظموا بأي شكل لتسهیل الركوب حسب الفقرة الثالثة العقوبة 

                                                           
   .146بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  - )11(
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، وتتحمل السفینة التي حدثت على متنها الجنحة مصاریف على متن السفینة الخفي

  .)12(الطرد إلى خارج القطر للركاب األجانب الذین ركبوا خفیة

بین الراكب الخفي وبین وقد یؤخذ على المشرع الجزائري، مساواته في العقوبة 

عضو الطاقم والموظف الذي ساعده في ذلك، رغم أن هذا األخیر استغل صفته في 

  .تنفیذ الجریمة، وهو االعتبار الذي راعاه في تشدید العقوبة في الكثیر من الجرائم

أنه كان باإلمكان إزالة هذا التعارض بتعدیل هذه المادة وتتمیمها  ،وهنا نجد

من هذا القانون، حتى ال  485مع مراعاة أحكام المادة : ارة یكون نصهابإضافة فقرة إش

یصبح عدم تزوید الراكب الخفي المنقذ بالمؤونة جریمة باعتبارها تعریضا لحیاته للخطر 

  .كذلك باعتبارها مساعدة غیر مشروعة له على متن السفینة ،وتزویده بالمؤونة جریمة

ن هذا العضو أو الموظف یخضع لنص كما یثور التساؤل هنا حول ما إذا كا

من  32مكرر 303من القانون البحري، أم أنه یخضع لنص المادة  545/2المادة 

والمتعلقة بجنایة تهریب المهاجرین في حالة  09/01قانون العقوبات المستحدثة بالقانون 

ر أن ما إذا سهلت وظیفة الفاعل ارتكاب الجریمة، فهل تطبق القاعدة الجدیدة على اعتبا

القانون الجدید یلغي القانون القدیم أم أن القانون القدیم یبقى نافذا وبالتالي ینشأ تنازع 

وبالتالي  ،وفي هذه الحالة هل یمكن تطبیق قاعدة الخاص یقید العام؟ ،؟)13(بین النصین

  .یستفید عضو الطاقم أو الموظف من وصف وعقوبة أخف

                                                           
   .147نفس المرجع، ص  - )12(

انطباق أكثر من  وهو ما یسمى فقها بالتنازع أو التضارب الظاهري للقواعد الجزائیة، حیث یتبادر للوهلة األولى -

قاعدة على نفس الواقعة، في حین أن القاعدة الواجب تطبیقها واحدة، فهو تضارب ظاهري ألنه لیس حقیقیا وال واقعیا، 

وٕانما هو راجع إلى الظاهر المستفاد من نظرة أولى غیر فاحصة، ویلزم القضاء علیها وتحدید القاعدة المنطبقة وٕاعمال 

  .النظر
بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف باإلسكندریة، الطبعة الثالثة، مصر أنظر، رمسیس  - )13(

   .247، ص 1997
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لموظف قدم المساعدة للراكب الخفي بدایة، نمیز ما إذا كان عضو الطاقم أو ا

بقصد الحصول على منفعة مالیة أو أي منفعة مادیة أخرى أم لم یقصد ذلك، فالحالة 

من قانون العقوبات، وتبقى الحالة  32مكرر 303األخیرة تخرج عن نطاق المادة 

جاء خالیا من النص الصریح على إلغاء أحكام  09/01األولى محل إشكال، فالقانون 

من القانون البحري أو استمرار نفاذها، وحتى عرض أسباب التعدیل لم  545/2دة الما

یشر إلى ذلك، وبالتالي هل تطبق األحكام العامة المتعلقة بتعارض حكم حدیث عام 

  . ؟)15(؟ أم تطبق األحكام المتعلقة بتنظیم نفس الموضوع من جدید)14(وحكم قدیم خاص

نین العقوبات واستحداث المواد ویظهر من خالل عرض أسباب التعدیل تق

المتعلقة بتهریب المهاجرین، وأیضا من خالل المناقشات الدائرة بالمجلس الشعبي 

الوطني، أن إرادة المشرع انصرفت إلى تنظیم موضوع تهریب المهاجرین عن طریق 

البر والبحر والجو، وتصدیا لهذه الجریمة المستفحلة التي أصبحت نشاطا إجرامیا خطیرا 

س كافة الدول، ولهذا الغرض نص على عقوبات مشددة لتحقیق الردع الكفیل یم

بمواجهتها، فیكون عضو الطاقم أو الموظف الذي یقوم بتدبیر ركوب أو نزول المسافر 

                                                           
في هذه الحالة ال یؤدي التعارض بین النصین إلى إلغاء الحكم القدیم الخاص، ألن الحكم الخاص ال یلغي  - )14(

ین معا، فیكون الحكم العام الحدیث هو األصل، ضمنیا إال بحكم خاص مثله متعارض معه، وٕانما یعمل بكلي النص

   .أما الحكم القدیم الخاص فیظل نافذا باعتباره یمثل استثناء على القاعدة العامة

، دار هومة للطباعة 15، الطبعة )الوجیز في نظریة القانون( أنظر، محمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة 

  .243ص  ،2007والنشر والتوزیع، الجزائر، 
ویكون في حالة تعارض تشریع جدید مع تشریع قدیم، أو في حالة صدور تشریع جدید یعید تنظیم موضوع تولى  - )15(

تنظیمه تشریع سابق على نحو مغایر، حیث یستفاد من تعارض النصوص الالحقة مع النصوص السابقة وجوب 

  .ترجیح األولى على الثانیة

لبنان، -القسم العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت –قوبات سمیر عالیة، شرح قانون الع: أنظر

  .89، ص2002
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الخفي من السفینة قصد الحصول على منفعة مالیة أو أي منفعة مادیة أخرى للعقوبات 

  .)16(العقوباتمن قانون  32مكرر303الواردة بنص المادة 

كما أنه رغم وجود هذا النص، فإن تطبیقه أثار عدة إشكاالت من الناحیة 

، والذي تم 09/01، واستمر هذا اإلشكال إلى غایة صدور القانون رقم )17(العملیة

اإلعداد له بموجب مشروع تقنین العقوبات، المتضمن تجریم مغادرة اإلقلیم الوطني 

العدل، وأودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بصفة غیر شرعیة من قبل وزارة 

، لیحال في نفس الیوم على لجنة الشؤون القانونیة واإلداریة 2008سبتمبر  13بتاریخ 

دیسمبر من نفس السنة تم تقدیم عرض ممثل الحكومة أمام  28والحریات، وبتاریخ 

طني في الدورة للمجلس الشعبي الو  2009جانفي  12اللجنة، انعقد جلسة علنیة بتاریخ 

العادیة الثالثة من الفترة التشریعیة السادسة، بعدها قدم المشروع للتصویت بالبرلمان 

في جلسة علنیة، ودارت أثناء الجلسة مناقشات حول إلغاء  2009جانفي  21بتاریخ 

، والمتعلقة بتجریم المهاجرین بصفة غیر شرعیة 1مكرر 175الفقرة الثانیة من المادة 

أو مراكز غیر مراكز الحدود، على اعتبار أنهم ضحایا، بالنظر إلى العوامل عبر منافذ 

، كما ....التي تدفعهم إلى هذا التصرف من البطالة وغیاب أفق مستقبلیة، وحالة الیأس

ورد في تدخالت النواب المعارضین للتجریم، اعتبار أن الحل األمني وتسلیط العقوبات 

ذا وجب تركه ومعالجة الظاهرة في إطار أبعادها ال یزید إال من تفاقم المشكل، ل

  .)18(االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والسیاسیة بمشاركة مؤسسات الدولة

                                                           
   .148بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص   - )16(
  .  136نفس المرجع، ص  - )17(
التحریر كما أن العقوبات الجدیدة في حق المهاجرین غیر الشرعیین لم تحظ بإجماع السیاسیین كلهم؛ جبهة  - )18(

اإلجراء الكبحي بمثابة وسیلة فعالة لمكافحة الهجرة "الوطنیة والتجمع الدیمقراطي الوطني أشادت بالخطوة واعتبرت 

   ."غیر الشرعیة
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وبعد مناقشات عمیقة وواسعة بین أعضاء اللجنة ومندوبي أصحاب التعدیالت، 

توصلت اللجنة إلى عدم تبني هذه االقتراحات وأصرت على التجریم استنادا إلى 

عة من األسباب، زاد في توضیحها تدخل وزیر العدل حافظ األختام والتي یمكن مجمو 

من الضروري تحقیق '': ، لكونه انطلق من فكرة أنه)19(اعتبارها أسسا لتجریم الظاهرة

انسجام القوانین، لذا كان ما جاء في تدخله، هو أنه كیف نجرم من یدخل إلى التراب 

التراب الوطني بدون وثائق، وعبر منافذ غیر ، وال نعاقب من یخرج من )20(الوطني

، كما أكد أن تجریم هذه الظاهرة یحمي حدودنا من ''مراكز العبور المخصصة لذلك

  .أنشطة الشبكات اإلجرامیة

فبرایر  25الموافق ل  1430صفر  20المؤرخ في  09/01وبهذا صدر القانون رقم 

الجرائم المرتكبة ضد " ، تحت عنوان1مكرر 175، والذي أضاف المادة )21(2009

  ".القوانین واألنظمة المتعلقة بمغادرة اإلقلیم الوطني

- 09في هذا اإلطار نص التعدیل الجدید للقانون الجنائي الجزائري المعتمد رقم 

على المعاقبة بالسجن في حق كل من تورط في  25/02/2009: المؤرخ في 01

دود فعل مختلفة بین المراقبین والخبراء محاولة الهجرة غیر الشرعیة، هذا اإلجراء تلقى ر 

                                                                                                                                                 

تجریم ظاهرة "حیث قال النائب عن الحزب محمد بن حمو إن . فالجبهة الوطنیة الجزائریة تعارض القانون الجدید

والنظر في األسباب التي تدفع الخریجین . على الحكومة اقتالع المشكلة من جذورها"ف وأضا ."الحراقة لن یغیر شیئا

  ."والعاطلین والنساء وحتى الشیوخ للمخاطرة بأنفسهم نحو أوروبا بدل البحث عن الحل السهل
 وأنظر. 13، 12، ص 2009فیفري  4الموافق ل  1430صفر 8الصادرة بتاریخ  104الجریدة الرسمیة رقم  - )19(

  .31بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص: كذلك
من القسم  41مكرر  303إلى  30مكرر 303فقد نص المشرع الجزائري على تجریمها بموجب نص المواد  - )20(

، وقد صنفها 09/01من تقنین العقوبات، والمستحدثة بالقانون ) تهریب المهاجرین(تحت عنوان  2الخامس مكرر 

  .نایات والجنح ضد األشخاصالمشرع الجزائري ضمن الج
على إتمام الفصل األول من الباب الثاني من الكتاب الثالث  09/01حیث نصت المادة السادسة من القانون  - )21(

 303ویتضمن المواد من " تهریب المهاجرین" تحت عنوان  2من الجزء الثاني من تقنین العقوبات بقسم خامس مكرر

 08الموافق ل  1430ربیع األول  11، المؤرخة في 15لجریدة الرسمیة، العدد ا: أنظر. 41مكرر 303إلى  30مكرر

   .768، ص 2009مارس 
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، ذلك أنه طبقا للقانون الجنائي المعدل بقرار لمجلس الحكومة، فإن )22(في الجزائر

المهاجرین السریین قد یعاقبون بالسجن لمدة قد تصل ستة أشهر، ونص القانون على 

د تبلغ عقوبات أقسى للمتورطین في االتجار بالبشر أو مساعدة شبكات الهجرة حیث ق

   .العقوبة عشر سنوات سجنا في أسوأ الحاالت

من قانون العقوبات یتبین أن جریمة مغادرة اإلقلیم  1مكرر 175باستقراء المادة 

  : الوطني بصفة غیر شرعیة یتخذ صورتین

حددت الفقرة  تتم بمغادرة اإلقلیم الوطني عبر المراكز الحدودیة: الصورة األولى

ریمة مغادرة اإلقلیم الوطني عبر المراكز الحدودیة بصفة السابقة صفة الجاني في ج

غیر مشروعة بالجزائري الحائز على الجنسیة الجزائریة سواء بصفة أصلیة أو بصفة 

تتم بمغادرة اإلقلیم الوطني عبر : ، والصورة الثانیة)23(مكتسبة، واألجنبي المقیم فقط

بها الفقرة الثانیة من نفس المادة، والتي جاءت ، )24(منافذ أو أماكن غیر مراكز الحدود

  .)25("كل شخص"وأكدت أنها شاملة لكل األشخاص بعبارة 

                                                           
، 08- 01-13 - ، من الجزائر المغاربیة2007لیث أفلو، تقریر تزاید الهجرة غیر الشرعیة من الجزائر عام  -  )22(

  :، منشور على الموقع التالي2ص

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2008/01/13/fea

ture-01  
 08/11وینصرف من وجهة نظر كل دولة إلى كل من ال یحمل جنسیتها، وقد أخذ بهذا التعریف القانون  - )23(

: الثالثة منه التي تنص على أنه  المتعلق بشروط دخول األجانب إلى الجزائر وٕاقامتهم فیها، وذلك بموجل المادة

  ".یعتبر أجنبیا كل فرد یحمل جنسیة غیر جزائریة أو الذي ال یحمل أیة جنسیة"

من قانون العقوبات، لم تكتفي بوصف األجنبي، بل اشترطت أن یكون  1مكرر175لكن الفقرة األولى من المادة 

، حیث یعتبر وفقا لهذه المادة األجنبي 08/11لقانون من ا 16/1أألجنبي مقیما في الجزائر، وهو ما حددته المادة 

مقیما فذا رغب في تثبیت إقامته الفعلیة المعتادة والدائمة في الجزائر بعد أن یرخص له ذلك بتسلیمه بطاقة المقیم من 

  .قبل والیة مكان إقامته مدة صالحیتها لمدة سنتان
   .153بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص   - )24(
   .155-154نفس المرجع، ص  - )25(
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أما فیما یتعلق بالجزاءات المقررة لجریمة الهجرة الغیر شرعیة، أكدت المادة 

بتأكد القاضي من انتفاء موانع المتابعة بالنسبة : من قانون العقوبات أنه 1مكرر  175

لدول األجنبیة، أو من عدم وقوع المهاجر غیر الشرعي الماثل لمرحل أو المقتاد من ا

أمام المحكمة ضحیة شبكة تهریب، فإنه یصدر في حق الشخص المدان بجنحة مغادرة 

من  1مكرر  175اإلقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة العقوبات المقررة في المادة 

وقیع عقوبة الحبس من قانون العقوبات، والتي جعلها المشرع اختیاریة للقاضي بین ت

دج، أو توقیع إحدى  60000دج إلى  20000شهرین إلى ستة أشهر وبالغرامة من 

  .العقوبتین السابقتین

ویتساوى في العقوبة من یغادر اإلقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة عبر 

المراكز الحدودیة ومن یغادره عبر منافذ أو أماكن غیر تلك المراكز، وهذا ما قررته 

من قانون العقوبات وهو ما عارضه النواب في  1مكرر175ة الثانیة من المادة الفقر 

البرلمان، على أساس عدم التفرقة بین من یستعمل وسائل احتیالیة التي تعد جریمة 

مستقلة في ذاتها، وبین الشخص العادي الذي ال یقترف مثل تلك الجرائم لمغادرة اإلقلیم 

یراعى فیها ظروف التشدید، كاصطحاب المهاجرین  كما یظهر أن العقوبة لم ،الوطني

غیر الشرعیین لقاصر أو حامل ضمن رحلتهم، مما یعرض سالمتهما للخطر، إذ أن 

 . التشدید هنا قد یمثل حمایة لهذین الصنفین

من القانون البحري، فهل  545من جانب أخر، یثار التساؤل حول نص المادة 

خاصة وأن  ،من قانون العقوبات؟ 1مكرر175مادة ستبقى نافذة أم أنها تلغى بموجب ال

التسرب خلسة في السفینة یمكن إدراجه ضمن صورة استعمال األسالیب االحتیالیة 

للتملص من تقدیم الوثائق الرسمیة، ومن القیام باإلجراءات القانونیة أثناء اجتیاز المیناء 

من قانون  1مكرر 175البحري، وهذا ما یدخل في إطار الفقرة الثانیة من المادة 

 .العقوبات
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، وبالرجوع 1مكرر 175دا إلى العبارة السابقة المدرجة في مستهل المادة استنا

إلى المناقشات المتعلقة بهذه المادة، یتبین أن نیة المشرع لم تتجه نحو إلغاء المادة 

من القانون البحري ال صراحة وال ضمنا، بل الظاهر أنه أبقى حكمها نافذا،  545

سفینة قصد القیام برحلة تمثل صورة خاصة وبالتالي تكون جریمة التسرب خلسة في 

لجریمة مغادرة اإلقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة، وبهذا یزول التنازع الظاهري 

  .)26(للنصین، فال یتابع الشخص بوصفین متباینین

من القانون  545المادة (تطبیق القضاء الجزائري ألحكام الهجرة غیر الشرعیة : ثانیا 

  )البحري الجزائري

فإن أول عملیة یقوم بها في إطار  ،تعرض قضیة جزائیة على القاضي عندما

النظر في تلك القضیة هو تكییف الوقائع المعروضة علیه لمعرفة مدى تطابقها مع 

النص التجریمي، وللوصول إلى هذه الغایة یقوم القاضي باستخالص عناصر الواقعة 

دف صعوبة أو غموضا، مما من النص، غیر أنه أثناء القیام بهذه العملیة قد یصا

 .یجعله یلجأ إلى االجتهاد القضائي

فأمام غیاب نص  ،لكن الوضع یختلف بالنسبة لجریمة الهجرة غیر الشرعیة

جزائي یجرم إبحار فرد أو مجموعة من األفراد على متن زورق أو قارب صید من أجل 

 545نطاق المادة مغادرة اإلقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة، اتجه القضاء إلى توسیع 

من القانون البحري، وذلك بقیاس الوقائع النموذجیة الواردة بهذه المادة على الوقائع 

المعروضة علیه ویصطلح على هذه الحالة بالتجریم بالقیاس، حیث تتضمن مد سلطان 

نص قانوني على واقعة تخرج عن إطاره، وینطلق في ذلك من مبدأ التماثل بین النموذج 

النص وواقعة أخرى ال یطالها هذا النص، فهي إذن محاكمة تستند إلى  الذي تضمنه

                                                           
   .173 -169نفس المرجع، ص - )26(
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أسس النظام القانوني الجزائي، منظور إلیه كوحدة متكاملة وال یعد طریقة من طرق 

  .التفسیر

ورغم أن التجریم یعد مرفوضا من قبل الفقه والقضاء، تأسیسا على أن جمع 

، إال أن بعض )27(على حریات األفراد سلطة التشریع والقضاء في ید القاضي یعد خطرا

من القانون البحري في  545الجهات القضائیة ظلت ولزمن طویل تطبق أحكام المادة 

متابعة وتعاقب المهاجرین غیر الشرعیین عن طریق زوارق الصید، حیث تكیف هذه 

الوقائع على أنها جنحة التسرب خلسة في سفینة ألجل القیام برحلة غیر مرخص بها، 

تم إحالة الموقوفین بموجب إجراءات التلبس على محكمة الجنح التي تقضي غالبا وی

  .)28(بإدانة المتهمین

لكن هذه األحكام غالبا ما تلغى عند استئنافها، ففي قضیة عرضت على مجلس 

وقائع التسرب خلسة في سفینة : "قضاء تلمسان قرر إلغاء الحكم المستأنف فیه، كون أن

رخص به غیر قائمة األركان في حق المتهمین، الذین كانوا قد والقیام بسفر غیر م

امتطوا زورقا مطاطیا بغرض االتجاه إلى الحدود االسبانیة، وتم ضبطهم داخل اإلقلیم 

متر عن الشاطئ لمدینة الغزوات، أي قبل السفر أو  300البحري الجزائري بحوالي 

سفینة، حیث وعلى هذا اإلبحار في عرض البحر مستعملین الزورق الصغیر ولیس 

                                                           
فطبقا لذلك قررت محكمة النقض الفرنسیة أنه ال یجوز للقاضي أن یسعى عن طریق القیاس إلى نقض القانون  - )27(

ا وتوقیع العقاب في غیر الحاالت التي ذكرها المشرع وهو نفس القرار الذي اتخذته محكمة النقض المصریة في حكمه

الذي قرر أن مبدأ 1937، وهو أیضا ما انتهى إلیه مؤتمر باریس الدولي للقانون الجنائي عام 1941الصادر في عام 

أنظر، عمارة  .الشرعیة هو ضمان أساسي لحقوق األفراد، ینتج عنه حتما استبعاد القیاس في تفسیر النصوص الجنائیة

، 1البتدائي في الشریعة اإلسالمیة والتشریع الجنائي الجزائري، طعبد المجید، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقیق ا

  .186-185، ص 1998دار المحمدیة العامة، الجزائر، 
تجدر اإلشارة إلى أن تقریبا جمیع األحكام القضائیة الفاصلة بإدانة المتهمین بجنحة الهجرة السریة عن طریق  - )28(

 545كانت تطبق أحكام المادة  2009/  03/  07إلى غایة  1998 -06 - 28البحر أو ما یسمى بالحرا�ة منذ 

  .من القانون البحري كركن شرعي للمتابعات الجزائیة ضد المهاجرین السریین
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األساس یتعین القول أن الحكم لم یكن صائبا فیما قضى به مما یتعین إلغاؤه، وبعد 

  .)29("التصدي للدعوى القضاء ببراءة المتهمین

من القانون البحري على  545وبالتالي، فإن التطبیق القضائي أحكام المادة 

إنما یمكن اعتباره خرقا فاضحا ، 09/01المهاجرین غیر الشرعیین قبل صدور القانون 

للمبادئ الدستوریة، السیما مبدأ الفصل بین السلطات، ومبدأ المشروعیة الجزائیة، وكذا 

مبدأ البراءة األصلیة، وهي أهم المبادئ التي تكفل حقوق وحریات األفراد في الدولة 

القضاء الحدیثة، لذا فقد تصدى لهذا الخرق نخبة من رجال القانون بما فیهم رجال 

  .)30(أنفسهم

  قانون العقوبات الجزائريء أحكام و على ض مكافحة الهجرة غیر الشرعیة: الفرع الثاني

رغم اعتراض بعض النواب على تجریم الهجرة غیر الشرعیة خالل مناقشة 

، على اعتبار أن الحل األمني وتسلیط العقوبات ال 2009مشروع قانون العقوبات لسنة 

المشكالت، وأن الحل یكون بمعالجة الظاهرة في إطار أبعادها یزید إال من تفاقم 

، إال أن التزاید )31(االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والسیاسیة بمشاركة مؤسسات الدولة

الخطیر في أعداد المهاجرین غیر الشرعیین من أوساط جل فئات الشباب الجزائري، أو 

زائر كبلد عبور كان أولى بالمعالجة من حتى األجانب من األفارقة الذین اتخذوا الج

  . مراعاة ظروف المهاجرین غیر الشرعیین، لما قد یرتبه من خطر على أمن الدولة

                                                           
تتلخص وقائع القضیة في ضبط حرس الحدود لمجموعة من الشباب وهم یبحرون على متن زورق متجهین  -  )29(

التي قضت بإدانتهم بجریمة التسرب خلسة في سفینة والقیام بسفر غیر نحو اسبانیا ـ ثم إحالتهم إلى محكمة الغزوات 

دج غرامة نافذة، ومصادرة الزورق كتدبیر 50000مرخص به، وتم الحكم على كل واحد منهم بعام حبس نافذة و

   .22/08/2007، مجلس قضاء تلمسان، المؤرخ في 06875/07أمني، أنظر القرار رقم 
مة مغادرة اإلقلیم بصفة غیر شرعیة، مذكرة ماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم اإلجرام، رشید بن فریحة، جری  - )30(

   .152-151، ص 2010كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 
، مذكرة 2010- 1995ختو فایزة، البعد األمني للهجرة غیر الشرعیة في إطار العالقات األورو مغاربیة   )31(

  .209.، ص2011-2010علوم السیاسیة واإلعالم، ، كلیة ال3ماجستیر، جامعة الجزائر 
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حیث قامت وزارة العدل بإعداد مشروع تعدیل تقنین العقوبات والمتضمن تجریم 

مغادرة اإلقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة، ثم أودع لدى مكتب المجلس الشعبي 

، لیحال في نفس الیوم على لجنة الشؤون القانونیة 2008سبتمبر  13بتاریخ  الوطني

دیسمبر من السنة نفسها تم تقدیم عرض ممثل  28وبتاریخ . واإلداریة والحریات

للمجلس الشعبي  2009جانفي  12الحكومة أمام اللجنة، لتنعقد جلسة علنیة بتاریخ 

ة التشریعیة السادسة، بعدها قدم المشروع الوطني، في الدورة العادیة الثالثة من الفتر 

  . )32(وذلك في جلسة علنیة 2009جانفي  21للتصویت بالبرلمان بتاریخ 

وبعد مناقشات طویلة، تراوحت بین الرفض للتجریم عامة وبین رفض العقوبة المقررة، 

وبتقریر  1مكرر 175انتهت النقاشات بتجریم الهجرة غیر الشرعیة بموجب المادة 

دج إلى 20.000أشهر وبغرامة من ) 6(إلى ستة) 2(الحبس من شهرینعقوبة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل جزائري أو أجنبي مقیم یغادر اإلقلیم 60.000

الوطني بصفة غیر شرعیة، أثناء اجتیازه أحد مراكز الحدود البریة أو البحریة أو 

ة أو أي وسیلة احتیالیة أخرى الجویة، وذلك بانتحاله هویة أو باستعماله وثائق مزور 

للتملص من تقدیم الوثائق الرسمیة الالزمة أو من القیام باإلجراءات التي توجبها القوانین 

  . واألنظمة الساریة المفعول

وتطبق نفس العقوبة على كل شخص یغادر اإلقلیم الوطني عبر منافذ أو أماكن غیر 

  . مراكز الحدود

المقررة للجریمة فهو عدم تناسبها مع طبیعة الجریمة وال  أما ما یالحظ بالنسبة للعقوبة

مع ظروف الجاني، وٕان كانت العقوبة تظهر أقل شدة من العقوبة التي كانت تطبق قبل 

من القانون البحري، غیر أنه وعلى اعتبار  545، ویتعلق األمر بالمادة 2009تعدیل 

یب األشخاص، فاألولى أن أن مغادرة اإلقلیم تتم في الغالب عن طریق شبكات لتهر 

                                                           

  .31.بن فریحة رشید، المرجع السابق،  ص  )32( 
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تكون العقوبة بالنسبة للمسؤولین عن عملیات التهریب، في حین تكون عقوبة العمل 

  . للنفع العام أفضل عقوبة في هذه الحالة

القانون المتعلق بشروط  في غطار أحكام مكافحة الهجرة غیر الشرعیة: الفرع الثالث

  دخول األجانب إلى الجزائر وٕاقامتهم بها وتنقلهم فیها

یتعلق هذا القانون بضبط مركز األجانب في الجزائر، وعلیه فإنه یتناول فئة     

وعن العقوبة المقررة لهم ففضال عن الحبس . المهاجرین غیر الشرعیین األجانب

، ینص هذا القانون على )33(ون مع قانون العقوباتوالغرامة والتي یتوافق فیها هذا القان

كما  ،)34(إمكان إصدار وزیر الداخلیة أمرا بالترحیل أو اإلعادة أو أمر بطرد األجنبي

                                                           
أعاله، بالحبس  9و 8و 7و 4   یعاقب على مخالفة أحكام المواد…:"11-08من القانون رقم  44تنص المادة   )33(

 ". دج30.000دج إلى 10.000وبغرامة من ) 2(أشهر إلى سنتین ) 6(من ستة 

یخضع األجنبي، فیما یخص دخوله إلى اإلقلیم الجزائري وٕاقامته به وتنقله فیه الستیفاء :" منه تنص 4ونجد المادة 

  . اإلجراءات المنصوص علیها في هذا القانون ونصوصه الالحقة

داریة ویجب على األجنبي فیما یخص إقامته، أن یكون حائزا وثیقة السفر وتأشیرة قید الصالحیة، وكذا الرخص اال

  ". عند االقتضاء

مع مراعات االتفاقیات الدولیة الخاصة بالالجئین وعدیمي الجنسیة : " والتي تنصفي فقرتها األولى 7وكذلك المادة 

المصادق علیها من قبل الدولة الجزائریة، یتعین على كل أجنبي یصل إلى اإلقلیم الجزائري أن یتقدم لدى السلطات 

ة على مستوى مراكز الحدود حامال جواز سفر مسلم له من دولته او كل وثیقة أخرى قید المختصة المكلفة بالمراقب

وممهورة عند االقتضاء، بالتأشیرة المشترطة  الصالحیة معترف بها من الدولة الجزائریة كوثیقة سفر قید الصالحیة

  ". الصادرة من السلطات المختصة، وكذا دفترا صحیا طبقا للتنظیم الصحي الدولي

ما یستخلص من هذه المواد أن الدخول إلى اإلقلیم الجزائري بطریقة غیر شرعیة، أي مخالفة للشروط القانونیة الواردة ف

السالفتي الذكر، تكون عقوبته الحبس أو الغرامة، وهي نفس العقوبة المقررة بموجب المادة  7و 4بموجب المادتین 

  . من قانون العقوبات 1مكرر 175
  .11- 08من القانون رقم  30 طبقا للمادة )34(
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یمكن أن یصدر الوالي المختص أمرا بطرد األجنبي الذي یدخل الجزائر بصورة غیر 

   .)35(قانونیة، أو یقیم فیها بصفة غیر شرعیة

كل أجنبي یرغب في اإلقامة النظامیة الدائمة في الجزائر بعد انتهاء مدة 

الصالحیة المحددة في التأشیرات القنصلیة أو التمدید، یجب علیه طلب رخصة لإلقامة 

وتعد هذه الوثیقة، الشرط األول لتثبیت . في الجزائر من خالل الحصول بطاقة مقیم

ضفي الطابع القانوني إلقامة األجنبي، كما إقامة األجنبي، وفي الوقت نفسه؛ فهي تُ 

یمكن اعتبارها آلیة قانونیة تمكن السلطات المختصة في الدولة من مراقبة تواجد 

األجانب على أراضیها، كما تسمح لها بحجز وثائق سفر األجنبي عند ما یقیم في 

ل وسنستعرض شروط إقامة األجانب، من خال. اإلقلیم الجزائري بطریقة غیر شرعیة

  . دراسة بطاقة مقیم، وٕاقامة األجانب، والحجز المؤقت لوثائق السفر

  بطاقة مقیم - 1

بطاقة مقیم هي عبارة عن وثیقة هویة وٕاقامة تسمح لصاحبها باإلقامة في 

وهي . الجزائر أثناء الفترة المحددة وفقا للقوانین واالتفاقات الثنائیة ما بین الحكومات

عتبارها بطاقة هویة تدون فیها البیانات الضروریة لهذا الشأن بطاقة تؤدي دوًرا مزدوجا با

االسم، اللقب، تاریخ المیالد، الحالة المدنیة، الجنسیة، صورة صاحبها، تاریخ منحها (

  .)36(، وباعتبارها ترخیصا لإلقامة النظامیة لمدة أقصاها سنتان)والجهة المصدرة لها

تسلم بطاقة مقیم لألجنبي الذي یرغب في اإلقامة على : تسلیم بطاقة مقیم -أ

اإلقلیم الجزائري ویعتبر مقیما كل أجنبي یرغب في تثبیت إقامته الفعلیة والمعتادة 

                                                           
یمكن طرد األجنبي الذي یدخل إلى الجزائر بصفة غیر شرعیة أو یقیم :" من القانون نفسه 36حیث تنص المادة  )35(

بصفة غیر قانونیة على اإلقلیم الجزائري، إلى الحدود بقرار صادر عن الوالي المختص إقلیمیا إال في حالة تسویة 

  ."وضعیته اإلداریة
، 2010زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعمال، مطبعة الفسیلة، الطبعة األولى الطیب  - )36(

 .163ص
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والدائمة في الجزائر والذي رخص له بذلك بتسلیمه بطاقة مقیم من قبل والیة مكان 

  .)37(إقامته

تراب الجزائري تسلمها وبطاقة مقیم هي عبارة عن رخصة لإلقامة على ال

بعد تقدیم طلب من األجنبي مرفقا بملف تتم دراسته من قبل ) الوالیة(المصالح اإلداریة 

مصالح األمن بعد إجراء تحقیق وبعد دفع حق الطابع  ومدة صالحیتها سنتان قابلة 

  . )38(للتجدید

إقامته ویالحظ أن بطاقة مقیم ال تسلم إال لألجنبي الذي یرغب حقا في تثبیت 

ولعل المشرع یهدف من خالل التأكید . )39(بصورة فعلیة ودائمة ومستمرة في الجزائر

على أن تكون اإلقامة فعلیة ودائمة ومستمرة هو منع التحایل على القانون؛ كأن تكون 

إقامة األجنبي شكلیة أو صوریة، أو أن إقامته متقطعة، أو أنه ال یتواجد بصفة دائمة 

مما یدل على عدم . ئریة، وٕانما یتردد علیها في بعض األحیانفوق األراضي الجزا

جدیته في تثبیت إقامته وكذلك عدم رغبته في اإلقامة بالجزائر، وبالتالي فهو غیر جدیر 

  .  بالحصول على بطاقة مقیم

أما بخصوص الوقت الذي یمكن لألجنبي أن یطلب فیه بطاقة مقیم إذا كان 

ر ألكثر من المدة المحددة له في التأشیرة، وذلك بقصد یرغب في تمدید إقامته بالجزائ

فإن علیه أن یطلبها قبل انقضاء صالحیة التأشیرة بخمسة . تثبیت إقامته المعتادة بها

                                                           
  .08/11من القانون رقم  16الفقرة األولى المادة : انظر - )37(
بصورة  سنوات للرعیة األجنبیة الذي أقام على اإلقلیم الجزائري 10یمكن أن تسلم بطاقة مقیم، مدة صالحیتها  -  )38(

من القانون رقم  16الفقرة األولى والفقرة السادسة المادة : انظر. سنوات أو أكثر 7مستمرة وقانونیة خالل مدة 

08/11.  
یمیز القانون الجزائري بین األجنبي القیم واألجنبي غیر المقیم، وحسبه یعد غیر مقیم، األجنبي العابر لإلقلیم   - )39(

یوما دون أن یكون له النیة في تثبیت إقامته أو ممارسة  90إلقامة به لمدة ال تتجاوز الجزائري أو الذي یأتي إلیه ل

 .08/11من القانون رقم  10المادة . نشاط مهني أو نشاط مأجور به
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، وٕاذا بلغ األجنبي ثماني عشرة سنة كاملة فإنه ینبغي الحصول على )40(عشر یوما

  .)41(بطاقة مقیم

ه بأحد الجامعات الجزائریة فإنه تسلم أما إذا كان األجنبي طالبا یزاول دراسات

إلیه بطاقة مقیم مّدة صالحیتها مّدة تمدرسه أو تكوینه، وتكون هذه البطاقة قابلة للتجدید 

كأن یقدم شهادة التسجیل في الجامعة، أو . )42(إذا قدم الطالب اإلثباتات الواجبة قانونا

  .وغیرها.. التخرج شهادة المنحة الجامعیة، أو إشهاد بعدم الحصول على شهادة

وبالنسبة لألجنبي الذي یرغب في االستقرار في الجزائر قصد ممارسة عمل 

، ومّدة )43(مأجور، فإنه ال تسلم له بطاقة مقیم إال إذا كان حائزا على رخصة العمل

صالحیة بطاقة مقیم التي تسلم إلیه ال تتعدى صالحیتها صالحیة الوثیقة التي ترخص 

ه البطاقة قابلة للتجدید إذا قدم العامل األجنبي األجیر ما یلزم من  وتكون هذ. له بالعمل

  .)44(اإلثباتات الضروریة والواجبة قانونا

إذا كان وجود األجنبي على اإلقلیم الجزائري بطریقة  :سحب بطاقة مقیم - ب

غیر قانونیة، وأنه لم یعد یستوفي أحد الشروط المطلوبة وكان حائزا لشهادة مقیم فإنها 

ویتعلق األمر عندما یتغیب األجنبي المقیم األجنبي . )45(تسحب منه في أیة لحظة قد

، أو ال یقدم الطالب الذي یرغب في تجدید )46(عن اإلقلیم الجزائري لمدة سنة كاملة

                                                           
 .08/11من القانون رقم  18المادة : انظر - )40(
  .08/11من القانون رقم  16الفقرة الثانیة المادة  - )41(
 .08/11من القانون رقم  16الثالثة والسابعة المادة الفقرة : انظر - )42(
هذا ونشیر أننا سنتعرض لتشغیل العمال األجانب في المبحث الرابع من . 08/11من القانون رقم  17المادة  - )43(

 .هذه الدراسة
 .08/11من القانون رقم  16الفقرة الرابعة والسابعة المادة : انظر - )44(
  .08/11من القانون رقم  22األولى المادة الفقرة : انظر - )45(
  .08/11من القانون رقم  21المادة  - )46(
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إقامته اإلثباتات التي یتطلبها القانون، أو كأن تنتهي رخصة العمل الخاصة بتشغیل 

  . )47(العمال األجانب

كثیرا ما یلجأ األجانب المقیمین في بلد : الحصول على بطاقة مقیمتجریم  -ج

ما بطریقة غیر شرعیة إلى إتباع طرق احتیالیة للحصول على جنسیة ذاك البلد، ولعل 

 )48(األسلوب المتعارف علیه هو الزواج أو ما یعرف بالزواج المختلط أو الزواج األبیض

Le mariage blanc   حیث یقوم األجنبي بعقد زواج مختلط فقط من أجل تسویة

  . وضعیته غیر القانونیة

؛ حین قرر )49(ولقد جرم المشرع الجزائري اللجوء إلى مثل هذه الممارسات

دج إلى  50.000سنوات، وبغرامة من ) 5(إلى خمس ) 2(عقوبة الحبس من سنتین 

صول على بطاقة مقیم أو دج لكل من یقوم بعقد زواج مختلط بهدف الح 500.000

جعل الغیر یحصل علیها، أو من أجل اكتساب الجنسیة الجزائریة أو جعل الغیر 

بعقد زواج مع  - للغایات نفسها -وتطال العقوبة نفسها األجنبي عند قیامه . یكتسبها

  . أجنبیة مقیمة في الجزائر

ى دج إل 500.000سنوات حبس وغرامة من ) 10(وتشدد العقوبة إلى عشرة 

دج إذا ارتكبت المخالفة من قبل جماعة منظمة، فضال عن العقوبات  2.000.000

التكمیلیة التي قد یتعرض لها األشخاص الذین أدینوا بهذه المخالفات والمتمثلة في المنع 

                                                           
الفقرة الرابعة؛ وهي إذا  22هذا ونشیر إلى أن هناك حاالت أخرى تسحب فیها بطاقة مقیم أشارت إلیها المادة  - )47(

إذا كانت تمس بالمصالح الوطنیة،  ثبت للسلطات المعنیة أن نشاطات األجنبي منافیة لألخالق أو السكینة العامة أو

 . أوأدت إلى إدانته عن أفعال ذات صلة بهذه النشاطات
أحمد عبد العزیز األصفر، الهجرة : الهجرة عن طریق الزواج أو التحایل االجتماعي، انظر: ویسمیها البعض  - )48(

الهجرة غیر المشرعة، جامعة نایف  االنتشار واألشكال واألسالیب المتبعة، ورقة عمل مقدمة لندوة: غیر المشروعة

  . 24م، ص2010فبرایر  10إلى  8العربیة للعلوم األمنیة، الریاض من 
 .08/11من القانون رقم  48المادة : انظر - )49(
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من اإلقامة باإلقلیم الجزائري ومن مزاولة النشاط المهني أو االجتماعي الذي ارتكبت 

  .  سنوات على األكثر) 05(خمس  المخالفة بمناسبته لمدة

  رقابة إقامة األجانب - 2

قصد محاصرة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة والتصدي للوضعیات غیر القانونیة 

لألجانب على اإلقلیم الجزائري، جاء التشریع المتعلق بوضعیة األجانب بجملة من 

األجنبي ومراقبة  التدابیر واإلجراءات اإلداریة التي تمكن السلطات من مراقبة تواجد

تحركاته على التراب الجزائري؛ ومن بین تلك اإلجراءات، ضرورة أن یقوم األجنبي 

المقیم بالجزائر بصورة قانونیة بالتصریح عندما یرید تغییر مكان إقامته الفعلیة، بصفة 

من القانون رقم  27وهو ما أشارت إلیه الفقرة األولى من المادة .  نهائیة أو مؤقتة

عندما یغیر األجنبي المقیم بالجزائر بصفة قانونیة مكان إقامته : "بنصها 08/11

أشهر، یجب علیه التصریح بذلك لدى ) 6(الفعلیة، بصفة نهائیة أو لفترة تتجاوز ستة 

  ".محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني أو لدى البلدیة بمحل إقامته السابق والجدید

شرع الجزائري یشترط التصریح عند تغییر وُیالحظ من خالل هذا النص أن الم

محل السكن سواء بصفة نهائیة أو مؤقتة، كما یشترط على األجنبي أن یصرح لدى 

المصالح األمنیة والمصالح البلدیة بمحل إقامته القدیم والجدید، كما نجده أیضا یؤكد 

یومًا  15على أن یقوم األجنبي بإتمام إجراءات التصریح في فترة قصیرة ال تتجاوز 

السابقة لتاریخ مغادرته محل إقامته القدیم أو الالحقة لتاریخ وصوله إلى مقر إقامته 

أما في حالة عدم قیامه بالتصریح فإنه یعاقب بدفع غرامة تتراوح بین . )50(الجدید

  .)51(دج 15.000دج إلى  2.000

یة وهكذا من خالل التصریح بتغییر اإلقامة تكون السلطات العمومیة على درا

ومن . كاملة بمكان تواجد األجنبي وبتحركاته، ومن ثم مراقبة صالحیة بطاقة إقامته

                                                           
 .08/11من القانون رقم  27الفقرة الثانیة المادة : انظر - )50(
  .08/11من القانون رقم  40المادة  - )51(
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أجل هذه الغایة أجاز القانون للمصالح المختصة أخذ بصمات األصابع وكذا صورة 

الهویة للرعایا األجانب مع االحتفاظ بها وخضوعها لمعالجة معلوماتیة، وذلك بمناسبة 

بة الشرطة التي تمارسها مصالح األمن على مستوى مراكز طلب التأشیرة أو أثناء مراق

  .)52(الحدود أو عبر اإلقلیم الجزائري

كما أن هناك آلیة أخرى لمكافحة تواجد األجنبي على اإلقلیم الجزائري بطریقة 

غیر شرعیة والتي تتمثل في التصریح بإیواء األجنبي حیث یلزم القانون الجزائري كل 

صفة كانت، أن یصرح به لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك  مؤجر یأوي أجنبیا بأیة

وال . )53(الوطني، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح لدى البلدیة محل العین المؤجرة

والشقق  )54(یفرق القانون في صفة المؤجر المصرح فقد یكون محترفا كأصحاب الفنادق

عادي للمنازل؛ وفي كل  ، أو یكون مؤجرا)55(المفروشة ووكاالت السیاحة واألسفار

  .األحوال ینبغي أن یكون التصریح باإلیواء خالل أربع وعشرین ساعة

ویرتب القانون على إیواء األجنبي وعدم التصریح بذلك عقوبات جزائیة تتمثل 

، ویمكن أن تطال )56(دج 20.000دج إلى  5.000في دفع غرامة مالیة تتراوح بین 

ویتعلق األمر  )57(نویة وفقا ألحكام قانون العقوباتالمسؤولیة الجزائیة األشخاص المع

  .بالمؤسسات الفندقیة ووكاالت السیاحة واألسفار

                                                           
 .08/11من القانون رقم  15المادة : انظر - )52(
  .08/11من القانون رقم  29المادة : انظر - )53(
، المحدد للقواعد المتعّلقة 1999ینایر  6المؤرخ في  99/01من القانون رقم  58والمادة  57المادة : انظر -  )54(

 .  3م، ص 1999ینایر  10، المؤرخ في 2بالفندقة، الجریدة الرسمیة، العدد 
، المحدد للقواعد التي تحكم نشاط وكالة 1999أبریل  4المؤرخ في  99/06من القانون رقم  25المادة : انظر  - )55(

  .  11م، ص 1999أبریل  7، المؤرخ في 24السیاحة واألسفار، الجریدة الرسمیة، العدد 
  .08/11من القانون رقم  38المادة  - )56(
 .08/11من القانون رقم  50المادة  - )57(
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كما یمكننا أن نشیر إلى صورة أخرى من صور رقابة إقامة األجنبي، وهي التي 

نجدها عند انقضاء مدة صالحیة تأشیرته أو بطاقة إقامته أو المدة القانونیة المرخص 

التراب الجزائري، وقبل مغادرته یجب على األجنبي المقیم إعادة بطاقة  بها لإلقامة على

  .  )58(المقیم الخاصة به إلى مصالح الوالیة التي أصدرتها

  الحجز المؤقت لوثائق السفر - 3

عندما یتواجد األجنبي على التراب الجزائري في وضعیة غیر قانونیة، فإنه 

وثیقة السفر الخاصة به، ویسلم له في  یجوز لمصالح األمن أن تحجز مؤقتا جواز أو

وهكذا فإن الهدف من حجز وثائق . )59(المقابل وصل، وهذا إلى غایة البت في وضعیته

السفر هو دراسة وضعیة األجنبي غیر القانونیة والبت فیها لذلك فإنه إجراء مؤقت 

علیهما، لذلك واحترازي وهو ال یهدف إلى الحد من تحركات األجنبي أو تنقله أو الحجز 

  .فإنه ُیسلم وصًال یعد بمثابة بیان هویة

  تقییم جهود الجزائر في مجال مكافحة الهجرة غیر الشرعیة: المبحث الثاني

رغم كل التدابیر واإلجراءات المتخذة إلى جانب القوانین التنظیمیة التي سخرت من 

له من أخطار على طرف السلطات المعنیة للحد من ظاهرة الهجرة الغیر شرعیة لما تحم

األمن العمومي تبقى محدودة بدون وجود جهاز أمني وهذا ما أخذت به الجزائر 

بتخصیصها ألجهزة أمنیة توكل لها مهمة مكافحة الظاهرة كحراس الحدود، حراس 

السواحل وأخیرا شرطة الحدود، وبعض التشریعات، إال أن الواقع اثبت عدم فعالیة تلك 

السلطات التشریعیة والهیئات األمنیة في الجزائر، وهو ما  الجهود المبذولة من قبل

 : سنبرزه فیما یلي

   غموض التشریع العقابي الجدید في الجزائر: المطلب األول

                                                           
 .08/11من القانون رقم  6الفقرة الثانیة المادة : انظر - )58(
 .08/11من القانون رقم  26المادة : انظر - )59(
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تنبه المشّرع الجزائري لوجود فراغ قانوني رهیب في مواجهة ظاهرة الهجرة غیر 

 25/02/2009 :المؤرخ في 01-09:الشرعیة عن طریق البحر، فأصدر القانون رقم

المتضمن قانون  08/06/1966:المؤرخ في 156- 66: المعدل والمتمم لألمر

الجرائم المرتكبة : العقوبات في مادته الثالثة المتممة لقانون العقوبات بقسم ثامن عنوانه

ضد القوانین واألنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني، والمتضمن استحداث المادة 

حررت فقرتها الثانیة بشكل یخالف التزامات الجزائر الدولیة وربما والتي  01مكرر  175

كان الخطأ هنا خطأ المؤسسة التشریعیة، كما سیأتي بیانه لتركیز اقتراح التعدیالت على 

بدل اقتراح تعدیلها وال یزال الوقت مناسبا الستدراك الخطأ وتعدیله،  02حذف الفقرة 

ي في تشخیص الخلل واقتراح إصالحه یقع ومن باب التحسیس بأداء للواجب الوطن

  .علینا التزام التنبیه بموقع كل خلل، وتقدیم الحل كلما اقتضى الحال ذلك

، )60(الجدیدة من قانون العقوبات 01مكرر  175بالرجوع إلى أحكام المادة 

التي كانت محل مناقشات وموضوع اقتراح تعدیالت في البرلمان الجزائري، لكن انتهت 

لألسف إلى فشل رغم أهمیتها، ذلك بأن في الدورة العادیة الثالثة ضمن الفترة التشریعیة 

قدم النائب  21/01/2009السادسة وتحدیدا في الجلسة العلنیة المنعقدة یوم األربعاء 

رئیس لجنة الشؤون القانونیة واإلداریة والحریات اقتراحات " سىطیفور بن مو "السید 

تعدیالت، لعل أهمها كان اقتراح حذف  07التعدیالت المقدمة من النواب والبالغ عددها 

من قانون العقوبات المعدل والمتمم، غیر أن  01مكرر  175الفقرة األخیرة من المادة 

                                                           
دون اإلخالل باألحكام " :من قانون العقوبات المكونة من فقرتین على ما یلي 01مكرر  175تنص المادة  - )60(

دج إلى  20.000أشهر وبغرامة من  06لى ستة إ 02التشریعیة األخرى الساریة المفعول یعاقب بالحبس من شهرین 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین كل جزائري أو أجنبي مقیم یغادر اإلقلیم الوطني بصفة غیر شرعیة أثناء  60.000

اجتیازه أحد مراكز الحدود البریة أو البحریة أو الجویة، وذلك بانتحاله هویة أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسیلة 

لیة أخرى للتملص من تقدیم الوثائق الرسمیة الالزمة أومن القیام باإلجراءات التي توجبها القوانین واألنظمة احتیا

وتطبق نفس العقوبة على كل شخص یغادر اإلقلیم الوطني عبر منافذ أو أماكن غیر مراكز  .الساریة المفعول

   ."الحدود
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، باإلبقاء على المادة 09/01القانون اللجنة فضلت اإلبقاء على ما ورد في مشروع 

  .بفقرتیها االثنتین 01مكرر  175

 01-09لكن التاریخ سجل أنه في جلسة التصویت على مشروع القانون رقم 

كلمة نیابة عن حزب العمال  01قدمت مندوبة أصحاب التعدیل  21/01/2009یوم 

، ألن 01مكرر  175دة من الما 02، تطالب بحذف الفقرة "نادیة شویتم"النائب السیدة 

من غیر المعقول أن نحاول معالجة مأساة وطنیة عقابیا، ألن هذا اإلجراء هو عقاب 

 02مزدوج للشباب وللعائالت، وفي نفس االتجاه قدم مندوب أصحاب التعدیل رقم 

الذي نادى باالقتداء بفكرة " عبد العزیز بلقاید"نیابة عن السید" الطاهر عبدي"النائب السید

اب األخضر للهجرة بعدم اعتماد سیاسة الكل األمني، ألن سجن الشباب المهاجر الكت

  .سوف یزج بهم مع المجرمین فماذا سیتعلمون في السجن؟

" بلقاسم قوادري"عبد القادر  :وفي نفس السیاق واالقتراح، ألقى النائب السید 

من المادة  02تقترح مراجعة الفقرة  03كلمة بصفته مندوبا عن أصحاب التعدیل رقم 

بحذفها على اعتبار أن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة أو ما یصطلح  01مكرر  175

مرض اجتماعي ناتج عن أسباب عدیدة، فهي نتیجة ولیست سببا، وكل " الحر�ة"علیه بـ 

من  01مكرر  175من المادة  02تلك المقترحات كانت تصب في مقترح إلغاء الفقرة 

  .قانون العقوبات

قرر لجنة الشؤون القانونیة واإلداریة والحریات في رده على النواب، غیر أن م

في رده " الطیب بلعیز" وقع في تناقض مع كلمة معالي وزیر العدل حافظ األختام السید

لقد دارت مناقشات عمیقة وواسعة بین أعضاء اللجنة : على اقتراحات النواب، حیث قال

للجنة إلى عدم تبنیها ومن األسباب التي ومندوبي أصحاب هذه التعدیالت، وتوصلت ا

أن هذه الفقرة تعتبر قاعدة عامة ومجردة وال تخص فئة معینة، بل تشمل كافة : ذكرها

األشخاص دون استثناء، وأن تجریم هذا الفعل ال یدخل في إطار البروتوكول المتعلق 

ال التي تقوم بمكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو الذي یجرم األفع
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بها الشبكات المتخصصة في تهریب المهاجرین الذین یعتبرون في هذه الحالة ضحایا 

ومعفیین من المسؤولیة، وأن القانون یكفل للمتهم االستفادة من ظروف التخفیف 

  .وللقاضي السلطة الكاملة في تقدیر ذلك

بإلقاء كلمة " الطیب بلعیز"بینما تدخل معالي وزیر العدل حامل األختام السید

بالغة األهمیة بصفته ممثال للحكومة في رده على مقترحي التعدیالت عبر فیها عن 

 175احترامه ألراء النواب الموقرین، مبینا أن الداعي األساسي الستحداث المادة 

لقد '' : هو سد فراغ قانوني في قانون العقوبات، ومما قاله بالحرف الواحد 01مكرر

ارما من رئیس الجمهوریة خالل اجتماع وزاري بتشكیل لجنة تلقت الحكومة أمرا ص

تعمل من أجل الوصول إلى أسباب ومسببات هذه الظاهرة لمعالجتها، وذكرت بأن هذه 

الظاهرة شأن المجتمع ككل ولیست شأن الحكومة وحدها، وأقول هذا للتوضیح حتى ال 

ء الشباب، أو ما یكون هناك لبس أو غموض بخصوص هذه النقطة، فقد اعتبرنا هؤال

، ألنني ال أفضل استخدام هذا المصطلح ضحایا، ولم نقم بمتابعتهم "الحرا�ة"یعرفون بـ 

  .')61('أو معاقبتهم، بل جاءت هذه المادة كقاعدة عامة وال عالقة لها بالحرا�ة

 01مكرر  175وزیر العدل یتضح جلیا أن المادة : وبعد كلمة معالي السید

، "الحرا�ة"یا، ولكن طالما السید وزیر العدل قال ال عالقة لها بـ فعال سدت فراغا قانون

من البروتوكول المتعلق بمكافحة تهریب  05ألنهم ضحایا، وهو مفهوم المادة 

من المادة  02المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو، كان على البرلمان تعدیل الفقرة 

عل نصها ینصرف فقط إلى بدل التمسك فقط باقتراح حذفها، بج 01مكرر  175

بارونات تهریب البشر وتهجیرهم بدل جعلها قاعدة عامة ال تخص فئة معینة وتشمل 

كافة األشخاص دون استثناء مما یسوي بین مهربي البشر وضحایاهم من المهاجرین 

  .السریین

                                                           
نشورا في الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني ونص الكلمة كامال یمكن اإلطالع علیه لكونه م - )61(

  .13، في ص04/02/2009 :الصادرة بتاریخ
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المذكورة بعد التصویت العام علیها بالمجلس  01مكرر  175لكن المادة 

ت ربما بفعل أدبیات تعلیمات الكتل مرور الرسالة في البرید بفقرتیها الشعبي الوطني مر 

، ولألسف اآلن تطبق على المهاجرین السریین عن طریق البحر أحكام المادة 02و 01

من قانون العقوبات مما من شأنه أن یجعل الجزائر في وضعیة  01مكرر  175

ق بمكافحة تهریب المهاجرین من البروتوكول المتعل 05مخالفة صریحة ألحكام المادة 

المشار إلیه آنفا، غیر أن هذا اإلغفال من طرف المشّرع الجزائري أو الخطأ في تحریر 

  .من قانون العقوبات ال یزال قابال للتعدیل 01مكرر  175من المادة  02الفقرة 

من قانون  1مكرر 175كما أنه یمكن تسجیل مالحظات على نص المادة 

  : وهي العقوبات الجزائري،

، مما أدى إلى بروز "كل جزائري أو أجنبي مقیم"تضمنت الفقرة األولى عبارة  - 

إشكال حول مدى شمول النص لألجانب الداخلین أو المقیمین بصفة غیر مشروعة 

كل "بالجزائر، وبالتالي إحداث ثغرة قانونیة بالنص، لذا یقترح استبدال العبارة بلفظ 

  ".شخص

، ولم یحدد المشرع الجزائري المقصود بها، "لیم الوطنياإلق"تضمنت المادة عبارة  - 

البري (حیث أن اإلقلیم في القانون الجنائي یشمل اإلقلیم الفعلي بمجاالته الثالث 

، إضافة إلى اإلقلیم الحكمي المتمثل في السفن والطائرات التي تحمل )والبحري والجوي

ركن المادي، خاصة وأن العلم الوطني، وهو ما یثیر إشكاال حول ضابط تحقق ال

المشرع لم یعاقب على الشروع في هذه الجریمة، فإذا كان تفسیر القضاء قائم على أن 

المقصود بالنص مغادرة التراب الوطني، فهذا ال یمنع من إعمال المعنى الحرفي للنص، 

كون أن الجریمة قد تتم رغم مغادرة التراب الوطني بصفة شرعیة، كما هو الحال بالنسبة 

للبحارة أو الطیارین أو حتى المسافرین الشرعیین الذین یغادرون السفینة أو الطائرة 

 .بمحطات الترانزیت أو الوصول بصفة غیر مشروعة
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من قانون العقوبات، تبدو غیر  1مكرر 175إذا كانت العقوبات الواردة بالمادة  - 

ر متناسبة مع طبیعة من القانون البحري، إال أنها غی 545قاسیة نسبیا مقارنة بالمادة 

الجریمة، وال مع ظروف الجاني، فهذا األخیر ال یعتبر مجرما حقیقیا ومن الخطأ الزج 

به بالحبس بین المجرمین، كما أن الغرامة هي األخرى غیر واقعیة وال تراعي الظروف 

االقتصادیة ألغلب المهاجرین غیر الشرعیین، لذا كان یقترح على القضاء استبدال 

 .)62(بالعمل بالنفع العامالعقوبة 

لكل ما یبق ذكره، یبدو أن األحكام المتعلقة بالهجرة غیر الشرعیة في مجملها       

غیر متناغمة وال تحقق األهداف التي وضعت ألجلها، لذا كان من الملح إعادة النظر 

 .فیها

تقییم سیاسة الجزائر في مجال تنفیذ التزاماتها بمكافحة : المطلب الثاني

  ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة

ف على مخالفة الجزائر اللتزاماتها في مجال مكافحة الهجرة غیر و قو سیتم ال

  :التالي والشرعیة، على النح

مخالفة الجزائر اللتزاماتها الدولیة في مجال مكافحة الهجرة غیر : لوالفرع األ 

 الشرعیة

من بروتوكول  05لمادة فعن مخالفة التزامات الجزائر الدولیة، فذلك ألن أحكام ا

مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو المكمل التفاقیة األمم المتحدة 

لمكافحة الجریمة عبر الوطنیة الذي اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق واالنضمام 

: المؤرخ في 55في الدورة  25 بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم

ال : تنص على عدم المسؤولیة الجزائیة للمهاجرین بنصها على أنه 15/11/2000

یصبح المهاجرون عرضة للمالحقة الجزائیة بمقتضى هذا البروتوكول نظرا لكونهم هدفا 

                                                           
   .178-177بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص   - )62(
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اعتبرتهم ضحایا  05من هذا البروتوكول، أي أن المادة  06للسلوك المبین في المادة 

المذكورة  05ن المسؤولیة الجزائیة، والجزائر كدولة ملزمة بمراعاة أحكام المادة معفیین م

 418-03من منظور أنها صادقت على هذا البروتوكول بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المؤرخة في  69المنشور بالجریدة الرسمیة العدد  09/11/2003المؤرخ في 

وض أن تجریم الهجرة السریة عن طریق ، وبالتالي منذ هذا التاریخ المفر 12/11/2003

البحر یمس فقط شبكات التهریب المستفیدة، ولیس المهاجرین عبر زوارق الموت ألنهم 

  .)63(بكل بساطة ضحایا

من القانون  545مخالفة الجزائر اللتزاماتها الدولیة عند تطبیق المادة :  الفرع الثاني

  البحري

من القانون البحري على  545بمراجعة التطبیق القضائي أحكام المادة 

، إنما یمكن اعتباره خرقا فاضحا 09/01المهاجرین غیر الشرعیین قبل صدور القانون 

والمادة األولى  1996من الدستور الجزائري لعام  44للمبادئ الدستوریة وخاصة المادة 

 . عیة التجریم والعقابمن قانون العقوبات، اللتین أكدتا على شر 

كما خرق القضاء الجزائري مبدأ الفصل بین السلطات، ومبدأ المشروعیة 

الجزائیة، وكذا مبدأ البراءة األصلیة، وهي أهم المبادئ التي تكفل حقوق وحریات األفراد 

في الدولة الحدیثة، لذا فقد تصدى لهذا الخرق نخبة من رجال القانون بما فیهم رجال 

من القانون البحري تشترط القصد  545، من جهة أخرى، فإن المادة )64(فسهمالقضاء أن

الجنائي الخاص إلى جانب الركن المادي الخاص كذلك، وهو التسرب خلسة إلى سفینة 

بغیة القیام برحلة، بمعنى القیام بنزهة بحریة طبقا لمفهوم النص الفرنسي، وغني عن 

ه النزهة ومجرد الرحلة من وراء قیامه بركوب البیان أنه ال یوجد مهاجر سري واحد نیت

                                                           
رضوان بوعالیة، ثغرات النظم التشریعیة، االقتصادیة واالجتماعي في الجزائر والفراغ القانوني في العالقات  - )63(

  .5-4المرجع السابق، ص ، الدولیة

   )64(.152-151بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص   -
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تتحدث  545البحر، إنما نیته هي المخاطرة من أجل حیاة أفضل، فضال عن أن المادة 

عن السفینة بمعناها الذي یحدده القانون، السفینة التي لها جنسیة وعلم وربان وتعتبر 

موت التي یقتنیها تجار امتداد إلقلیم دولتها وقطعة منه، ولكنها ال تتحدث عن زوارق ال

الموت من بارونات تهریب البشر عن طریق جمع األموال من المهاجرین السریین 

  .ضحایا هذه الشبكات

من القانون  545إذن، هنا مكمن الفراغ القانوني وعدم مالئمة أحكام المادة 

البحري لمتابعة التسرب خلسة إلى سفینة بنیة القیام برحلة عن طریق البحر لعدم 

طابقة وقائع ظاهرة التسرب خلسة إلى سفینة بغیة القیام برحلة مع أحكام المادة م

  .المذكورة

مساواته في العقوبة بین الراكب الخفي وبین  ،یؤخذ على المشرع الجزائري

عضو الطاقم والموظف الذي ساعده في ذلك، رغم أن هذا األخیر استغل صفته في 

ولكن  ،تنفیذ الجریمة، وهو االعتبار الذي راعاه في تشدید العقوبة في الكثیر من الجرائم

إال أن المشرع  رغم خطورة الدور الذي عضو الطاقم والموظف في إنجاح عملیة التسرب

 485المادة الجزائري لم یطبق معیار تناسب العقوبة مع جسامة الفعل في نص المادة 

  .من القانون البحري الجزائري

وهنا، نجد أنه كان باإلمكان إزالة هذا التعارض بتعدیل هذه المادة وتتمیمها 

انون البحري من من الق 485مع مراعاة أحكام المادة : بإضافة فقرة إشارة یكون نصها

الجزائري، حتى ال یصبح عدم تزوید الراكب الخفي المنقذ بالمؤونة جریمة باعتبارها 

تعریضا لحیاته للخطر وتزویده بالمؤونة جریمة كذلك باعتبارها مساعدة غیر مشروعة 

   .)65(له على متن السفینة

  الخاتمة

                                                           
رضوان بوعالیة، ثغرات النظم التشریعیة، االقتصادیة واالجتماعي في الجزائر والفراغ القانوني في العالقات  - )65(

  .11/8/2010الدولیة، جریدة األمة العربیة، منشور في 
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یتضح مما سبق، أن الهجرة غیر الشرعیة لها أسبابها ومبرراتها ودوافعها التي       

تجعلها في ازدیاد مطرد، حتى خرجت من دائرة الظاهرة وتحولت إلى مشكلة دولیة في 

ضوء اآلثار السلبیة لهذه الظاهرة وتداعیاتها في المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة 

رتكاب المهاجرین مخالفات واالشتراك في جرائم تزعزع األمن والنفسیة واألمنیة نتیجة ا

واالستقرار، لذلك، كان البد من إیجاد آلیات ووسائل لمواجهة مشكلة الهجرة غیر 

الشرعیة، من خالل التزام الدول بالقواعد الدولیة، كما أنه البد من تكاتف الدول لمواجهة 

أمنیة تهدد أمن واستقرار الدولة  هذه المشكلة في ضوء ما یترتب علیها من مشكالت

الجاذبة للمهاجرین وفي الوقت نفسه تهدد حیاة المهاجرین، نتیجة تعرضهم لالبتزاز 

واالتجار بهم، باإلضافة إلى أخطار الرحلة ذاتها نتیجة استخدام قوارب تؤدى إلى 

  .إهالكهم ال محالة

: تعتمد على محورینویالحظ أن المجابهة القانونیة لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة 

محور وقائي یهدف إلى ضبط الحدود وتنظیم إجراءات دخول األجانب إلى اإلقلیم 

الجزائري واإلقامة فیه، من خالل تحدید شروط تسلیم بطاقة مقیم، ورقابة األجانب فضال 

عن تنظیم تشغیل العمالة األجنبیة بمحاربة العمل الموازي، وضرورة حصول العامل 

صریح بالعمل، وتفعیل هیئات الرقابة والتفتیش التي لها دور كبیر في األجنبي على ت

  .محاربة الهجرة غیر الشرعیة

   

أما المحور العقابي، فیتمثل بإجراءات قانونیة صارمة في التعامل مع األجانب 

الذین یدخلون إلى الجزائر بصفة غیر شرعیة أو یقیمون فیها بصفة غیر قانونیة، أو 

یمارسون أنشطة تخالف قوانین وأنظمة الدولة؛ ویأتي في مقدمة هذه اإلجراءات، طرد 

والذي یشكل وجوده خطرا على النظام العام أو  أو إبعاد كل أجنبي غیر مرغوب فیه،

األمن، أو الذي قام بأنشطة تتعارض مع المصالح العلیا للبالد، أو التي من شأنها 



      مجلة الميزان                                              

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  -معهد الحقوق والعلوم السياسية    

مكافحتها  آلياتالخاص بفعاليات الملتقى الدولي األول حول واقع الهجرة غير الشرعية و  ثالثالعدد ال  

2018اكتوبر 17و 16المنعقد في    

 115   2018أكتوبر  /لثالعدد الثا          .     ISSN 7643-2507مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية لة الميزانمج

  

المساس بالسلم االجتماعي أو اآلداب العامة، وكذلك تجریم مغادرة اإلقلیم الوطني 

  .بطریقة غیر مشروعة

مد على محاربة جریمة تهریب ولقد تبنى المشرع الجزائري سیاسة جنائیة تعت

المهاجرین ومحاصرتها وتجریمها وٕانزال أشد العقاب بمرتكبیها، وقد انعكست هذه 

العقوبات الصارمة في األخذ بظروف التشدید ومعاقبة كل ضالع في جریمة تهریب 

المهاجرین أو كان على علم بارتكابها، وعدم استفادته من الظروف المخففة، ومنع 

ب جریمة تهریب المهاجرین من اإلقامة في التراب الجزائري؛ وفي المقابل األجنبي مرتك

تبنى مقاربة وقائیة تعتمد على اإلعفاء من العقوبة المقررة في حالة إبالغ السلطات عن 

  .جریمة تهریب المهاجرین قبل البدء في تنفیذها أو الشروع فیها

فحة الهجرة غیر في ظل المشاكل التي تعاني منها الجزائر في مجال مكا

  :ما یليالشرعیة، یمكن اإلشارة إلى نتائج دراستنا، والتي من أهمها 

  إن الدخول إلى إقلیم دولة أجنبیة بطریقة غیر مشروعة هو تسلل مهما كانت

ما یتعلق منها بالدولة  –أهدافه أو الغایة منه، وال تعفي األسباب والدوافع التي أوردناها 

المتسلل من المالحقة  –بلة أو المتسلل أو النظام العالمي المنشأ أو الدولة المستق

ینبغي البحث عن ، یظل هاجساً ، والمحاسبة ومع اختالف أشكال التسلل وأسالیبه

الوسائل لمكافحته وسد الطرق وٕایجاد الحلول المناسبة والتي تتالءم مع األسلوب 

  .المستخدم مهما كان شكل التسلل أو الطریقة التي ینفذ بها

 نوع األخطار الناجمة عن الهجرة غیر الشرعیة بین أخطار اقتصادیة واجتماعیة ت

هذا باإلضافة إلى األخطار األمنیة التي تؤدى إلى ازدیاد معدالت الجریمة ، وسیاسیة

وتهدید األمن الوطني ونشر الفكر المتطرف وخاصة أنها وصلت إلى درجة القتل 

  . واالعتداء على المواطنین

 ادرة اإلقلیم الوطني بصفة غیر شرعیة یمكن اعتباره كإجراء عقابي، إن تجریم مغ

قد یكون البد منه لسد فراغ تشریعي، وتحقیق نوع من الردع، إال أنه ال یمكن أن یكون 
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الحل النهائي للمشكل، فال یجب أن یتوهم أنه من الممكن معالجة هذا اإلشكال باللجوء 

وبا رغم شدة ترسانتها القانونیة وصرامة فقط إلى وسائل أمنیة وزجریة، فحتى أور 

إجراءاتها األمنیة واستخدامها لوسائل مراقبة متطورة، لم تفلح ولن تفلح في صد جماح 

  .الهجرة غیر الشرعیة ما دامت العوامل قائمة وال یمكن القضاء على أسبابها

وقوف من خالل ما تم إیضاحه یتبین أن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة مشكلة ینبغي ال

حاولنا كذلك وضع بعض عندها بإرادة قویة وأن یتم التعامل معها بعنایة بالغة، لذا 

  : المقترحات وهو ما سنتعرض له على النحو التالي

  یجب على الدول إیجاد بنیة اقتصادیة قویة توفر األمن الوطني وذلك بإحكام

لة التي هي السبب الرقابة على المنافذ البریة والبحریة والجویة وتقضي على البطا

األساسي لحركة المتسللین، وفي هذا النطاق، فإن على الدول أن تعمل على إقامة 

  .المشاریع التي تسهم في توطین العمالة المحلیة

  إن التصدي ومواجهة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة یجب أن یكون من خالل

لي والداخلي، وذلك منظومة تشریعیة متكاملة وكذا إجراءات تطبق على الصعیدین الدو 

بإجراء إصالحات تنمویة شاملة لتوفیر مناصب شغل ومكافحة الفقر وترسیخ دعائم 

  .العدالة االجتماعیة والقضاء على الفساد اإلداري ومحاربته

  إیجاد لجنة وطنیة لمكافحة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة أسوة باللجان الوطنیة

دراسة هذه الظاهرة وٕایجاد الوسائل المناسبة العاملة في مختلف المجاالت، یكون هدفها 

للقضاء علیها، من خالل تحلیل دوافع وأسالیب الهجرة غیر الشرعیة ووضع األطر 

األساسیة التي یمكن السیر علیها وفق ما یتالءم وسیاسات الدول ومصالحها الوطنیة 

  .واإلقلیمیة والدولیة

 تنمیة في الدول النامیة غیر كافیة إن المعونات التي تقدمها األمم المتحدة لدعم ال

مما یتطلب تضافر جهود الدول الكبرى لتحسین األحوال المعیشیة في العالم الثالث 
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والحد من تیارات الهجرة غیر الشرعیة التي أصبحت هاجسا أمنیا یهدد األمن واالستقرار 

  .في الدول

  افذ الدولیة لمنع في المن) بصمة األصابع( تفعیل استخدام تقنیة البصمة العشریة

  .دخول المتسللین

  تبادل الخبرات على المستوى العربي والدولي في أسالیب مواجهة الهجرة الغیر

  شرعیة

  القیام بدورات تدریبیة متقدمة للعاملین في المنافذ البریة والبحریة والجویة

  .الكتشاف حاالت التزویر وحاالت الدخول بوثائق مزورة

 عددة األطراف مع الدول المجاورة لمكافحة الهجرة الغیر عقد اتفاقیات ثنائیة ومت

  . شرعیة

  إنشاء إدارة متخصصة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة تلحق باإلدارة العامة

لإلشراف والمتابعة وٕایجاد البیانات واإلحصائیات ووضع الدراسات والبحوث والتنسیق 

  .مع المعنیین ومتابعة شؤون المتسللین

  على أحد، المشكل نابع من عقول ونفسیات الراغبین في كما أنه ال یخفى

الهجرة، لذا ینبغي إعداد حمالت إعالمیة هادفة علنیة أو بواسطة السلطة المحلیة 

متمثلة بمكاتب الوالة بالوالیات وغرفة تجارة وصناعة المتواجدة بالجزائر لشرح اآلثار 

األفكار الباطلة التي تصور  السلبیة لظاهرة الهجرة الغیر شرعیة، ودحض كل الشائعات

الضفة األخرى على أنها الجنة الموعودة ومفتاح الثراء السریع، وأنها أرض األحالم 

  .وبالد الحضارة

  ضرورة اإلسراع في تعمیم مشروع قانون لما له من دور أساسي للقضاء على هذه

حلول المناسبة الظاهرة وغلق أحد أسباب التسلل وٕاعداد دراسة تفصیلیة متعمقة إلیجاد ال

  .للقضاء على التجارة المستترة
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  تركیب أجهزة مراقبة راداریة لكشف القوارب الصغیرة تكون في المناطق التي یكثر

فیها التسلل تربط بمركز العملیات وخفر السواحل واالستفادة من الدول المتقدمة في هذا 

  .المجال

 ة للحد من تسلل رعایاها زیادة التنسیق مع الدول المجاورة من خالل لجان مشترك

  .واتخاذ اإلجراءات المناسبة لردع المتسللین بعد استالمهم

  ،تقنین أوضاع المهاجرین غیر الشرعیین لضمان حقوقهم دم تعرضهم لالستغالل

  .وذلك عن طریق المعاهدات الدولیة واالتفاقات الثنائیة بین الدول

 بالعمل بالنفع العام وخاصة  یقترح على القضاء استبدال العقوبة السالبة للحریة

بعد أن أدمج المشرع الجزائري هذا النوع من العقوبات في إطار قانون العقوبات بموجب 

 .09/01مكرر من القانون  5المادة 

  عدم االكتفاء بالمقاربة األمنیة وٕانما یجب البحث عن مقاربة شاملة ومتكاملة

ائري إلى الهجرة غیر الشرعیة، وما تعتمد على مواجهة األسباب التي دفعت الشباب الجز 

أكثرها كالفقر والبطالة وانخفاض مستوى المعیشة وضرورة تعزیز التعاون الدولي في 

مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، ومشاركة األطراف ذات العالقة مع التركیز على دور 

 . المجتمع المدني

 نوني للبشر تطویر آلیات مقاومة الشبكات التي تعمل في التهریب غیر القا

 . واالتجار باألشخاص

ومع ذلك، یبقى أهم إجراء تبقى الدول مدعوة لتجسیده هو مواجهة األسباب         

الحقیقیة لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة والمتمثلة في سوء األوضاع االجتماعیة 

واالقتصادیة وضعف الوعي األمني، وعلى اعتبار أن الدافع االقتصادي یعد من أبرز 

ب الهجرة غیر الشرعیة، فإنه یقع على عاتق السلطات المعنیة االهتمام بهذه أسبا

  .الظاهرة ودراسة أنسب الحلول لعالجها من خالل وضع سیاسات تنمویة 

  



      مجلة الميزان                                              

-الجامعي صالحي أحمد بالنعامة  بالمركز  مخبر الجرائم العابرة للحدود  -معهد الحقوق والعلوم السياسية    

مكافحتها  آلياتالخاص بفعاليات الملتقى الدولي األول حول واقع الهجرة غير الشرعية و  ثالثالعدد ال  

2018اكتوبر 17و 16المنعقد في    

 119   2018أكتوبر  /لثالعدد الثا          .     ISSN 7643-2507مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية لة الميزانمج

  

  اإلشكاالت القانونیة حول متابعة المهاجرین غیر الشرعیین

  من خالل التشریع الجزائري واالتفاقیات الدولیة

  جامعة مستغانم" ب"بن فریحة رشید أستاذ محاضر قسم / د

  جامعة سعیدة" أ " الحاج علي بدر الدین أستاذ محاضر قسم / د

  :ملخص

تثیر مسألة المتابعة الجزائیة للمهاجرین غیر الشرعیین مجموعة من اإلشكاالت 

القانونیة، وذلك بالنظر إلى تعدد وتفرق النصوص المتعلقة بموضوع مكافحة ظاهرة 

الهجرة غیر الشرعیة بین نصوص قانون العقوبات الجزائري والنصوص الجزائیة 

موضوع الهجرة غیر الشرعیة على غرار القانون البحري والقانون الخاصة المتعلقة ب

المتعلق باألجانب من جهة، ومن جهة أخرى نصوص االتفاقیات  11- 08رقم 

الدولیة الخاصة بالهجرة وعلى الخصوص البروتوكول التكمیلي التفاقیة األمم المتحدة 

مصادق علیه من قبل لجو الالمتعلق بمكافحة تهریب المهاجرین عبر البر والبحر وا

فتحاول هذه المداخلة الوقوف على تلك النصوص وٕاثارة ما تحمله من ،الجزائر

إشكاالت تتعلق بمتابعة المهاجرین غیر الشرعیین وٕابراز الحلول القانونیة لفظ تلك 

اإلشكاالت والتناقضات التي قد تضر بحقوق وحریات المهاجرین غیر الشرعیین 

 .المتابعین جزائیا

  .إشكاالت، المتابعة، الجزائیة، المهاجرین، غیر الشرعیین :ات المفتاحیةالكلم

موضوع الهجرة غیر الشرعیة من المواضیع الشائكة التي أرقت الباحثین : مقدمة

ورجال القانون والقضاء، فالتصدي لهذه الظاهرة اإلنسانیة التي أخذت أبعادا جد 

  . خطیرة على جمیع األصعدة الداخلیة والدولیة لم یكن باألمر الهین

لمالحقة فتجریم هذا السلوك ورصد عقوبات جزائیة وتشدید المتابعة وا

للمهاجرین غیر الشرعیین لم یلق استساغة وال قبوال لدى كافة األطراف الفاعلة في 

المجتمعین الوطني والدولي، وذلك كون هذه الجریمة تدخل في نطاق الجرائم 
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المصطنعة التي ال تثیر استهجان األفراد، ونظرا العتبار أغلب المهاجرین غیر 

واالجتماعیة والسیاسیة وغیرها التي تدفع بهم  الشرعیین ضحایا الظروف االقتصادیة

  .إلى ركوب قوارب الموت، والمغامرة بحیاتهم سعیا لمستقبل أفضل

ومع ذلك فإن جل تشریعات الدول اتجهت نحو تجریم الهجرة غیر الشرعیة، 

والمشرع الجزائري كان من ضمن هذا التوجه، تكریسا اللتزاماته الدولیة في مكافحة 

التي أربكت العالقات بین دول حوض البحر األبیض المتوسط على هذه الظاهرة 

  .وجه الخصوص

ما یالحظ على سیاسة المشرع الجزائري في هذا الصدد تعدد وتنوع النصوص 

المرصودة لمكافحة هذه الجریمة، فأول ما تصدى لهذه الظاهرة كان عبر نصوص 

التسرب خلسة إلى  التي جرمت 545من خالل المادة  1998القانون البحري سنة 

سفینة قصد القیام برحلة، باعتبارها كانت الطریقة الوحیدة والمعهودة لدى المهاجرین 

غیر الشرعیین آنذاك، إال أنه مع تطور الوسائل والطرق المستخدمة من قبل 

المهاجرین غیر الشرعیین أصبح هذا النص عاجزا عن استیعابها بحكم مبدأ الشرعیة 

  .الجزائیة

دقة الجزائر على اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة وبعد مصا

عبر الوطنیة، والبروتوكوالت االختیاریة المتممة لها، وعلى الخصوص برتوكول 

، وبعد 2000مكافحة تهریب المهاجرین غیر الشرعیین عبر البر والبحر والجو لسنة 

- 08جانب بموجب القانون رقم تفاقم حجم الظاهرة تدخل المشرع الجزائري بقانون األ

، والذي استحدث نص 01- 09، ثم تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 11

الخاصة بجریمة مغادرة اإلقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة،  1مكرر 175المادة 

  .وما یلیها الخاصة بتهریب المهاجرین 30مكرر 303والمواد من 

سد الثغرات ومراعاة النصوص  ومع هذه النصوص ورغم سعي المشرع إلى

النافذة؛ إال أنه من خالل تحلیل واستقراء هذه النصوص ومحاولة الجمع بینها یالحظ 
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: أنها تثیر العدید من اإلشكاالت ربما تعترض تطبیقها، وهذا ما یثیر اإلشكال التالي

إلى أي مدى یؤثر تعدد النصوص الجزائیة المتعلقة بالهجرة غیر الشرعیة على 

یقها أمام القضاء؟ وكیف یمكن التوفیق بین تلك النصوص لفض إشكاالت تطب

  التنازع والتعارض؟ 

  :إجابة على هذا اإلشكال نقسم مداخلتنا إلى ثالثة محاور كاآلتي

إشكال تعارض تطبیق النصوص العقابیة على المهاجرین غیر : المحور األول

  :أهمها وفق ما یليیندرج ضمن هذا المحور عدة إشكاالت نبین   الشرعیین

  :التنازع السلبي لنصوص التجریم - 1

رغم تعدد النصوص الجزائیة الخاصة بمالحقة المهاجرین غیر الشرعیین إال أنها 

تبقى قاصرة عن استیعاب بعض الفئات التي ترتكب هذا السلوك وهو ما یشكل ثغرة 

عصفة .قمن  1مكرر 175في القانون، حیث حددت الفقرة األولى من نص المادة 

الجاني في جریمة مغادرة اإلقلیم الوطني عبر المراكز الحدودیة بصفة غیر مشروعة 

بالجزائري واألجنبي المقیم فقط، في حین جاءت الفقرة الثانیة ـ الصورة الثانیة 

، فما المقصود "كل شخص"للجریمة ـ من نفس المادة شاملة لكل األشخاص بعبارة 

  مقیم؟ وما الحكم بالنسبة لغیرهما؟بالجزائري؟ ومن هو األجنبي ال

وهو كل مواطن حائز على الجنسیة الجزائریة سواء : بالنسبة للجزائري 1- 1

بصفة أصلیة أو بصفة مكتسبة، وقد بین شروط التمتع بالجنسیة الجزائریة األمر رقم 

والمتضمن  1970دیسمبر  15الموافق لـ  1390شوال  17المؤرخ في  70/86

محرم  18المؤرخ في  05/01، والُمعدَّل والُمتمَّم باألمر 1جزائریةقانون الجنسیة ال

                                                           

المتضمن قانون  1963مارس  27المؤرخ في  63/96وهو األمر الذي ألغى وحل محل األمر رقم  -1

  .الجنسیة
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حیث أخذ المشرع الجزائري بمعیاري النسب  2005،2فیفري  27الموافق لـ  1426

والتجنس واالسترداد 4، كما أخذ بضوابط الزواج3واإلقلیم بالنسبة للجنسیة األصلیة

  .بالنسبة للجنسیة المكتسبة

وینصرف مصطلح األجنبي من وجهة نظر : المقیمبالنسبة لألجنبي . 2- 1

 08/11، وقد أخذ بهذا التعریف القانون 5أي دولة، إلى كل من ال یحمل جنسیتها

المتعلق بشروط دخول األجانب إلى الجزائر وٕاقامتهم بها وتنقلهم فیها، وذلك بموجب 

الجنسیة یعتبر أجنبیا، كل فرد یحمل جنسیة غیر : "المادة الثالثة منه التي تنص

  ". الجزائریة أو الذي ال یحمل أیة جنسیة

ع لم تكتف بوصف األجنبي، .ق 1مكرر 175لكن الفقرة األولى من المادة 

من القانون  16/1بل اشترطت أن یكون األجنبي مقیما، وهو ما حددته المادة 

، حیث یعتبر وفقا لهذه المادة األجنبي مقیما إذا رغب في تثبیت إقامته 08/11

                                                           

؛ وتم 18-15.، ص2005فیفري  27الموافق لـ  1426محرم  18، بتاریخ 15.ر، ع.أنظر، ج -2

ماي  04الموافق لـ  1426ربیع األول  28المؤرخ في  05/08الموافقة على هذا األمر بموجب القانون رقم 

  . 4.، ص2005جوان  22الموافق لـ  1426جمادى األول  14، بتاریخ 43.ر، ع.؛ أنظر، ج2005

من  8إلى  4تعدیالت جد هامة على كال المعیارین، وذلك بتعدیل المواد من  05/01وقد أحدث األمر -3

  .70/86األمر 

بدال من ضابط القانون المنصوص علیه  05/01أخذ المشرع الجزائري بضابط الزواج بموجب األمر  -4

وقد سایر في ذلك أغلب المشرعین الذین أخذوا بالنظریة المعاصرة الستقالل جنسیة ، 70/86باألمر 

  .األزواج، وهو األمر الذي تملیه المعطیات اإلیدیولوجیة السیاسیة واالجتماعیة

، والمتعلق بتحدید شروط دخول 02/11/1945المؤرخ في  2658/45من ذلك األمر التشریعي رقم  -5

یعتبر أجنبیا بمفهوم هذا األمر التشریعي، كل : "فرنسا، حیث نصت المادة األولى منهوٕاقامة األجانب في 

؛ "األفراد الذین لیس لهم الجنسیة الفرنسیة، سواء أولئك الذین لهم جنسیة أجنبیة، أو لیس لهم أي جنسیة

  .22.أنظر، عصام نعمة إسماعیل، المرجع السابق، ص
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في الجزائر، بعد أن ُیرخَّص له ذلك بتسلیمه بطاقة المقیم 6الفعلیة المعتادة والدائمة

  . 7من ِقبل والیة مكان إقامته، مدة صالحیتها سنتان

عال یطبق إال على المواطنین .ق 1مكرر 175وبالتالي فإن نص المادة 

لى األجانب الجزائریین المتمتعین بالجنسیة الجزائریة بصفة أصلیة أو مكتسبة؛ وع

لكن ما هو الشأن بالنسبة لما عدا . المقیمین إقامة فعلیة معتادة ودائمة بالجزائر

  هاتین الفئتین؟ ولماذا قصر المشرع تطبیق هذا النص علیهما؟

من القانون  44بالنسبة لألجنبي غیر المقیم فإنه یخضع لحكم المادة 

والموجود في وضعیة  ، التي تضمنت عقوبة جزائیة لألجنبي غیر المقیم08/11

من نفس القانون، والتي  9قانونیة من حیث اإلقامة بالجزائر على مخالفته للمادة 

تجیز له المغادرة في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما، فعدم مراعاته لهذه 

؛ لكن یبقى التساؤل مطروحا بالنسبة 44الشروط تعرضه للعقوبة الواردة بالمادة 

خل أو یقیم بالجزائر بصفة غیر مشروعة، فهل یمكن إدراج هاتین لألجنبي الذي ید

؟ أم أن المشرع یستبعد إقدام هذین الصنفین من األجانب 44الحالتین ضمن المادة 

على مغادرة اإلقلیم الوطني عبر المراكز الحدودیة باستعمال وسائل احتیالیة؟ أم أنها 

                                                           

لم یحدد المشرع المقصود بالدائمة، لكن یفترض أنه یقصد بها اإلقامة المستمرة لمدة طویلة، وال یلزم  -6

من القانون  21من ذلك أن تكون غیر محدد أو غیر منقطعة؛ ولعل ما یؤید هذا الفرض نص المادة 

م الجزائري بصفة مستمرة یفقد صفة المقیم، األجنبي المقیم الذي یتغیب عن اإلقلی: " التي جاء فیها 08/11

  ". لمدة سنة واحدة

 17فیما نصت بقیة فقرات المادة على بعض األحكام الخاصة باألجنبي المقیم؛ إضافة إلى المواد من  -7

من نفس القانون؛ إال أن المادة لم تحدد المدة الالزمة العتبار أن األجنبي ینوي اإلقامة، لكن یمكن  23إلى 

من نفس القانون، التي عرفت األجنبي غیر المقیم  10هذه اإلقامة من نص المادة استخالص الحد األدنى ل

یوما، ) 90(األجنبي العابر لإلقلیم الجزائري أو الذي یأتي إلیه لإلقامة به لمدة ال تتجاوز تسعین : "بأنه

ن الحد ، وبالتالي یكو "دون أن یكون له قصد في تثبیت إقامته أو ممارسة نشاط مهني أو نشاط مأجور

  . یوما حتى یعد األجنبي راغبا في اإلقامة بالجزائر) 91(األدنى لإلقامة واحد وتسعون 
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لسد هذه الثغرة خصوصا وأن ؟وهو ما یتطلب من المشرع التدخل 8تعد هفوة منه

المهاجرین األفارقة أصبحوا یتوافدون بكثرة على الجزائر بطرق غیر شرعیة 

  .وباستعمال أسالیب التزویر واالحتیال للمرور عبرها إلى الدول األوربیة

قد یرتكب الشخص لغرض مغادرة اإلقلیم : 9مسألة تعدد األوصاف - 2

بصورة مغادرة اإلقلیم الوطني عبر المراكز  الوطني عدة جرائم، ویتعلق األمر أساسا

في  1مكرر 175الحدودیة بوسائل احتیالیة، حیث إن الوسائل التي بینتها المادة 

فقرتها األولى والتي یستعملها المهاجر غیر الشرعي الجتیاز المراكز الحدودیة، هي 

في نفس الوقت تشكل جرائم منصوص ومعاقب علیها بمواد مستقلة من تقنین 

إلى  20.000بالغرامة من  247العقوبات؛ فانتحال هویة تعاقب علیه المادة 

 5بالسجن من  218استعمال الوثائق المزورة فتعاقب المادة ، أما 10ج.د 100.000

سنوات على استعمال األوراق العمومیة أو الرسمیة المزورة، ویعاقب على  10إلى 

 1- 222بالعقوبات المقررة في المواد استعمال الوثائق اإلداریة والشهادات المزورة 

ع، وهي كلها عقوبات تفوق مدة الحبس فیها ستة .ق 3- 228و 2-227و 223و

  .أشهر

                                                           

رغم أن النائب حسین خلدون أثناء مناقشة مشروع التعدیل أثار هذه المسألة، من زاویة عدم شمول  -8

أو أجنبي  كل جزائري"بدال من عبارة " كل شخص"النص لعدیمي الجنسیة، فاقترح االكتفاء بعبارة 

،وذلكبالنظر إلى مبدأ إقلیمیة النص الجنائي الذي یطبق على جمیع األشخاص، وتساءل عن النص "مقیم

 1430صفر  06، المؤرخة في 103.م، رقم.ر.الذي یطّبق على عدیمي الجنسیة في هذه الحالة؛ أنظر، ج

  .23.، ص2009فیفري  02الموافق لـ 

ة ارتباط غیر قابل للتجزئة؛ أي إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وتسمى بتعدد الجرائم الناشئ عن حال-9

وكانت مرتبطة ببعضها البعض، بحیث ال تقبل التجزئة؛ أنظر، سلیمان عبد المنعم، النظریة العامةلقانون 

  .334.، ص2003لبنان،  –العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 

ع، والمعاقب .ق 343تحال الصفة المنصوص علیه بالمادة لإلشارة فإن انتحال هویة یختلف عن ان -10

  .ج، أو بإحدى العقوبتین.د 100.000إلى  20.000أشهر إلى سنتین وبالغرامة من  3علیه بالحبس من 
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 1مكرر 175وقد تنبه المشرع لهذه المسألة حینما أورد في بدایة نص المادة 

، ضمانا النسجام "دون اإلخالل باألحكام التشریعیة األخرى الساریة المفعول" 11عبارة

لمادة مع المواد السابق ذكرها؛ وفي كل األحوال یتعین تطبیق القاعدة التي هذه ا

ع والتي تنص على أن یوصف الفعل الواحد الذي یقبل .ق 32جاءت بها المادة 

عدة أوصاف بالوصف األشد من بینها، فإعماال لهذه القاعدة یعاقب الشخص الذي 

المراكز الحدودیة بالعقوبة یغادر اإلقلیم الوطني بانتحال هویة أثناء اجتیاز 

، أما بالنسبة لمن یستعمل وثائق مزورة  1مكرر 175المنصوص علیها بالمادة 

فیعاقب بالعقوبات المنصوص علیها بالمواد المبینة أعاله والمتعلقة باستعمال 

المزور، كون العقوبات الواردة بها أشد من عقوبة جریمة مغادرة اإلقلیم الوطني 

  .بصفة غیر مشروعة

ب، فهل تبقى نافذة .ق 545من جانب آخر، یثار التساؤل حول نص المادة 

؟ خاصة وأن التسرب ُخلسة في السفینة 1مكرر 175أم أنها تلغى بموجب المادة 

احتیالیة للتملص من تقدیم الوثائق  یمكن إدراجه ضمن صورة استعمال أسالیب

ز المیناء البحري، وهذا ما یدخل الرسمیة ومن القیام باإلجراءات القانونیة أثناء اجتیا

  .ع.من ق 1مكرر 175في إطار الفقرة األولى للمادة 

ع، .ق 1مكرر 175استنادا إلى العبارة السابقة المدرجة في مستهل المادة 

وبالرجوع إلى المناقشات المتعلقة بهذه المادة، یتبین أن نیة المشرع لم تتجه نحو 

ضمنا، بل الظاهر أنه أبقى حكمها نافذا؛ ب ال صراحة وال .ق 545إلغاء المادة 

وبالتالي تكون جریمة التسرب ُخلسة في سفینة قصد القیام برحلة تمثل صورة خاصة 

                                                           

لم ترد هذه العبارة في المشروع التمهیدي لتعدیل تقنین العقوبات، بل أضافتها لجنة الشؤون القانونیة  -11

لضمان االنسجام بین مختلف النصوص القانونیة النافذة؛ أنظر، تقریر لجنة الشؤون واإلداریة والحریات 

  .11.، ص103.م، رقم.ر.القانونیة واإلداریة والحریات، ج
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لجریمة مغادرة اإلقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة، وبهذا یزول التنازع الظاهري 

  .للنصین، فال یتابع الشخص بوصفین متباینین

  .من قانون العقوبات 1مكرر 175المادة إشكال تفسیر نص : المحور الثاني

عدة إشكاالت حـول تطبیقـه، وهـذا راجـع  1مكرر 175یثیر تفسیر نص المادة 

إلى استعمال المشرع بعض المصـطلحات التـي تحتمـل أكثـر مـن معنـى دون توضـیح 

المعنــى المقصــود فــي الــنص، وهــو مــا یثیــر الغمــوض حــول حــدود تطبیقــه، واللحظــة 

مة، خصوصا وأن المشرع لم ینص صراحة على معاقبـة الشـروع التي تقوم فیها الجری

  .في هذه الجنحة

یتمثـــل الســـلوك المجـــرم فـــي الجریمـــة : عـــدم تحدیـــد لحظـــة قیـــام الجریمـــة -1

عفـــــي مغـــــادرة اإلقلـــــیم .مـــــن ق 1مكـــــرر 175المنصـــــوص والمعاقـــــب علیهـــــا بالمـــــادة 

مغـــادرة تعنـــي الـــوطني، والمغـــادرة مـــن غـــادر الشـــيء مغـــادرة وغـــدرا وأغـــدره تركـــه، فال

؛ ولـم یوّضـح المشـرع المقصـود بـاإلقلیم 13، وذلك بالخروج من اإلقلـیم الـوطني12الترك

، ألنه إلقلیم الدولة مفهوم فعلي ال یثیر التعرف علیه أدنى خـالف، ویشـمل 14الوطني

والهواء، ومفهوم حكمي آخر ال یخلو استخالصه ) الداخلیة واإلقلیمیة(األرض والمیاه 

  . 15من صعوبات

  :ویتضمن: اإلقلیم الفعلي.1

                                                           

  .16.،ص1997لبنان،  –، دار صادر، بیروت 6.، ط11.أنظر، ابن منظور، لسان العرب، ج -12

، التي استعمل فیها 30مكرر 303مادة استعمل المشرع مصطلح اإلقلیم الوطني خالفا لنص ال -13

  .مصطلح التراب الوطني

إذ إن إلقلیم الدولة في قانون العقوبات مدلول أوسع من المدلول المعروف في القانون الدولي العام؛  -14

 –، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 1.، ط"القسم العام"أنظر، نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات 

  .110.، ص2005األردن، 

  .91.أنظر، سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص -15
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ویتحـــدد اإلقلـــیم األرضـــي للدولـــة بتلـــك الرقعـــة مـــن األرض : اإلقلـــیم األرضـــي/أ

الیابسة التي تحددها الحدود السیاسیة للدولة وفقا لقواعـد القـانون الـدولي العـام، وعلـى 

؛ وهـــو مـــا یعـــرف 16النحـــو الـــذي یفصـــلها علـــى الـــدول المجـــاورة، أو عـــن البحـــر العـــام

  .وطنيبالتراب ال

ویشـــمل المســـاحات المائیـــة التـــي تقـــع داخـــل حـــدود الدولـــة  :اإلقلـــیم المـــائي/ب

باإلضـافة إلــى بحرهــا اإلقلیمــي، والبحــر اإلقلیمــي عبـارة عــن حــزام بحــري یحــیط بــإقلیم 

الدولــة الســاحلیة أو األرخبیلیــة، وینحصــر بــین میاههــا الداخلیــة وشــواطئها مــن جهــة، 

المـــؤرخ فـــي  63/403حـــدده المرســـوم رقـــم ؛ وقـــد 17وأعـــالي البحـــار مـــن جهـــة أخـــرى

یبـدأ مـن الشـاطئ، حسـب مـا هـو معمـول بـه فـي 18مـیال بحریـا 12بـ  12/10/1963

  .19االتفاقیات واألعراف الدولیة

وتتمتــع الدولــة بالســیادة الكاملــة والمطلقــة علــى بحرهــا اإلقلیمــي كأنــه جــزء مــن 

، وهــذا مــا نصــت 20قضــاءإقلیمهــا، فلهــا أن تمــارس علیــه والیــات التشــریع والتنفیــذ وال

                                                           

  .110.أنظر، نظام توفیق المجالي، المرجع السابق، ص -16

 –، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة 1.أنظر، منتصر سعید حمودة، القانون الدولي المعاصر، ط -17

  .518.، ص2008مصر، 

متر، وتمتد  22.300متر، فیبلغ امتداد المیاه اإلقلیمیة حوالي  1.853,25= میل بحري  1على أن -18

  .متر 125.000منطقة البحث واإلنقاذ في البحر إلى 

المعدلة باتفاقیة مانتیقوباي بجامایكا بتاریخ  1958من اتفاقیة جنیف لسنة  24المادة  -19

دولة الحق في تحدید عرض لكل : "والمتضمنة قانون البحار؛ فجاء بنص مادتها الثالثة 10/06/1982

؛ "میال بحریا مقیسة من خطوط األساس المقررة وفقا لهذه االتفاقیة 12بحرها اإلقلیمي بمسافة ال تتجاوز 

خط أساس عادي، وخط أساس مستقیم؛ أنظر تفصیل ذلك، سهیل حسن : وخط األساس على نوعین

، 2009 – 1430األردن،  –لتوزیع، عمان ، دار الثقافة للنشر وا1.الفتالوي، القانون الدولي للبحار، ط

  . 97- 93.ص

 –، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة 1.أنظر، منتصر سعید حمودة، القانون الدولي المعاصر، ط -20

  . 522.، ص2008مصر، 
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، والمـــادة الثانیـــة مـــن اتفاقیـــة 1958علیـــه المـــادتین األولـــى والثانیـــة مـــن اتفاقیـــة عـــام 

  1982.21قانون البحار لعام 

ویشــمل طبقــات الهــواء التــي تعلــو اإلقلــیم األرضــي والمــائي  :اإلقلــیم الجــوي/ج

ویة فهـي تخـرج حتى ما ال نهایة في االرتفاع، أمـا طبقـات الجـو العلیـا واألجـرام السـما

عن سیادة كل الدول بموجب االتفاقیة الخاصة بتنظیم استعمال الدول لهذه الطبقـات، 

دیســمبر  19والتــي وافقــت علیهــا الجمعیــة العامــة لألمــم المتحــدة علــى مشــروعها فــي 

1966.  

ال یقتصر إقلیم الدولة الذي یطبق فوقـه التشـریع الجزائـي  :اإلقلیم الحكمي -2

ق بیانـــــه، بـــــل یشـــــمل باإلضـــــافة إلـــــى ذلـــــك مـــــا یســـــمى بـــــاإلقلیم علـــــى التحدیـــــد الســـــاب

، وكــذلك المقــار 22االعتبــاري، والــذي یشــمل الســفن والطــائرات التــي تحمــل علــم الدولــة

الدبلوماسیة للدولة على إقلـیم دولـة أخـرى، كالسـفارات والقنصـلیات والمفوضـیات، وقـد 

العــــرف الــــدولي  اكتســــبت هــــذه المركبــــات واألمــــاكن صــــفة اإلقلــــیم الحكمــــي بمقتضــــى

  .23وأحكام المعاهدات

لكن متى یتحقق الركن المادي لجریمة مغادرة اإلقلیم الوطني بصفة غیر 

مشروعة؟ فهل تقوم الجریمة بمغادرة أحد عناصر اإلقلیم المبینة سابقا؟ أم باجتیاز 

                                                           

 24ویلحق باإلقلیم المائي في مفهوم القانون الدولي مناطق أخرى، منها المنطقة المتاخمة تمتد إلى  -21

خط األساس، تباشر علیها الدولة بعض االختصاصات المتعلقة بالمسائل االقتصادیة والمالیة میال من 

میل تتمتع فیها الدولة  200والجمركیة والصحیة والهجرة؛ ومنها المنطقة االقتصادیة الخالصة تمتد إلى 

ل تمارس علیها بحقوق اقتصادیة، وهذه المناطق تعد جزء من أعالي البحار فال تخضع لسیادة الدولة؛ ب

  .539-536.اختصاصات إداریة أو اقتصادیة ولیست أمنیة؛ أنظر، نفس المرجع، ص

فعادة ما یقوم البحارة بمغادرة سفینتهم دون العودة، ویتم خاصة في بعض البلدان ككندا أو أسترالیا أو  -22

  .الوالیات المتحدة األمریكیة

  .94.أنظر، سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص -23
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المراكز الحدودیة؟ وهل یمكن متابعة المهاجر غیر الشرعي الذي ضبط داخل نطاق 

  ؟ 1مكرر 175لبحري بنص الفقرة الثانیة من المادة اإلقلیم ا

یوحي بأن الركن المادي للجریمة ال یتحقق 24إن التفسیر الحرفي أللفاظالنص

إال بمغادرة اإلقلیم الوطني بكل عناصره فعال، وذلك بالخروج وتخطي الحدود المعیِّنة 

الحدودي بوسائل  لهذا اإلقلیم؛ فبالتالي ال تقوم الجریمة ولو اجتاز الشخص المركز

احتیالیة، ما لم یخرج فعال من اإلقلیم الوطني، كما ال تقوم في حق الشخص الذي 

میال بحریا، كونه لم یغادر اإلقلیم الوطني بعد، ولو أنه  12ضبط على بعد أقل من 

غادر التراب الوطني؛ فالمغادرة التي جاءت بها عبارة النص لم تتحقق في كال 

  .زال موجودا داخل اإلقلیم الوطنيالحالتین، والشخص ال

، وكذا مناقشات المجلس 1مكرر 175لكن بالرجوع إلى علة تشریع المادة 

، یتضح أن النص جاء لحمایة القوانین واألنظمة المتعلقة بمغادرة 25الشعبي الوطني

التراب الوطني، وتصدیا للفراغ التشریعي الحاصل في هذا اإلطار، وحتى یكون 

لمهاجرین غیر الشرعیین المخالفین  للشروط واإلجراءات الواردة بتلك أساسا لمتابعة ا

فتقوم الجریمة من هذا المنطلق بمجرد اجتیاز الشخص للمركز . النصوص

                                                           

داللة المنطوق یقصد بها داللة النص على حكم ما ذكر فیه، أو داللته على حكم ما نطق به؛ وهذه  -24

الداللة قد تكون صریحة وقد تكون ضمنیة، وتكون صریحة فیما یتعلق بالمعنى األصلي الذي وضعت 

لكن هذا المعنى كان ألفاظ النص للتعبیر عنه، وتكون ضمنیة إذا لم تكن عبارة النص قد وضعت للمعنى، و 

متعینا فهمه من هذه العبارة بطریق اللزوم؛ أنظر، مصطفى الجمال ونبیل إبراهیم سعد، النظریة العامة 

  .289.، ص2002لبنان،  –القاعدة القانونیة والحق، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت  –للقانون 

النظریة الشخصیة، التي مقتضاها البحث التعویل على األعمال التحضیریة في التفسیر ترتكز علیه  -25

عن إرادة المشرع شخصیا؛ أما البحث عن علة التشریع فهو أساس النظریة الموضوعیة، التي تنادي بتوجیه 

عملیة التفسیر وجهة البحث عن حكمة التشریع ذاته، منفكا عن شخص واضعه؛ أنظر تفصیل ذلك، سمیر 

لبنان،  –م، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت القسم العا –عالیة، شرح قانون العقوبات 

  .72و 71.، ص2002 -1422
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الحدودي، أو عبور الحدود البریة عبر منافذ غیر هذه المراكز، ولعل هذا هو 

 1.26مكرر 175التفسیر الذي أخذ به القضاء في تطبیق نص المادة 

لم ینص : إشكال الشروع في جریمة مغادرة اإلقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة/ 2

المشرع الجزائري على عقوبة الشروع في جریمة مغادرة اإلقلیم الوطني بصفة غیر 

، وبالتالي فإن ضبط شخص على الشاطئ ـ في جزئه الیابس ـ أو 27مشروعة

أو ضبطه وهو بصدد القیام  بالمناطق الحدودیة وهو یحاول مغادرة اإلقلیم الوطني،

باألعمال التحضیریة للمغادرة، ال یمكن متابعته على أساس الشروع في جریمة 

، ولو أن الشخص في هذه الحاالت قد 28مغادرة اإلقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة

أظهر نیته في اقتراف الجریمة، فالقانون یعاقب على السلوك المادي متى تحقق ال 

وهذا ما قد ُیلبس على بعض الجهات القضائیة حینما تعاقب على مجرد القصد؛ 

                                                           

حیث یظهر من خالل تحلیل األحكام والقرارات القضائیة المتعلقة بجریمة مغادرة اإلقلیم الوطني  -26

ععلى أشخاص تم ضبطهم .ق 1مكرر 175بصفة غیر مشروعة، أن الجهات القضائیة طبقت المادة 

 7 ، أو على بعد28/06/2009أمیال في حكم صادر بتاریخ  08داخل اإلقلیم البحري الجزائري، على بعد 

  ؛ 16/12/2009أمیال في حكم آخر صادر بتاریخ 

 32بخالف المشرع العراقي الذي نص علیها صراحة في المادة العاشرة من قانون جوازات السفر عدد  -27

كل من غادر أو حاول أن : ، بحیث یعاقب بالحبس وبمصادرة األموال المنقولة وغیر المنقولة1999لسنة 

ول أن یدخله بصفة غیر مشروعة؛ كل من غادر أو حاول أن یغادر یغادر العراق، ومن دخله آو حا

العراق، ومن دخله آو حاول أن یدخله من غیر الطرق واألماكن المخصصة لفحص المستندات، التي یتم 

تحدیدها بالقانون؛ كل من حّرض أو ساعد أي شخص على ارتكاب أیة جریمة من الجرائم المنصوص 

منیر الریاحي،المفهوم القانوني لجریمة اإلبحار خلسة، دورة دراسیة حول اإلبحار علیها بهذا القانون؛ أنظر، 

  .17.، ص27/05/2004خلسة، المعهد األعلى للقضاء، تونس، 

  .ع.من ق 31ألن المعاقبة على الشروع في الجنح تستلزم وجود نص صریح، حسب المادة  -28
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شخص ضبط وهو یحاول مغادرة اإلقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة بناء على 

  .مما یحمِّل النص ما ال یسعه 1،29مكرر 175نص المادة 

 .إشكال ازدواجیة متابعة المهاجرین غیر الشرعیین المرحلین: المحور الثالث

جریمة مغادرة اإلقلیم الوطني بصفة غیر شرعیة بنفس تتم متابعة مرتكبي 

اإلجراءات المعمول بها في متابعة بقیة الجرائم، وفقا ألحكام تقنین اإلجراءات 

الجزائیة، غیر أنه ما یرجى بسطه في هذه الفقرة هو ضوابط متابعة المهاجرین غیر 

یر مشروعة، فهل الشرعیین المرحلین من الدول األجنبیة بعد دخولهم إلیها بصفة غ

  ع؟ .من ق 1مكرر 175یمكن متابعتهم بموجب نص المادة 

بعد أن استفحلت ظاهرة الهجرة غیر المشروعة إلى الدول المتقدمة اقتصادیا 

واألوربیة على وجه الخصوص، سارعت هذه الدول إلى تبني إستراتیجیة أمنیة 

عزیز الحدود بأجهزة ، وت31، وذلك بسن قوانین لتجریم الهجرة غیر المشروعة30صارمة

                                                           

ع .مكرر ق 175یه باإلدانة وفقا للمادة ، حكم ف13/10/2009ففي حكم لمحكمة الغزوات بتاریخ  -29

على شخص ضبط بمنطقة القنطرة المحادیة للشریط الحدودي مع مدینة السعیدیة المغربیة، وهو یحاول 

الدخول إلى األراضي المغربیة، حیث اعترف المتهم بأنه ضبط وهو یغادر التراب الوطني نحو دولة 

عة من الشباب تم إیقافهم وهم یحاولون مغادرة التراب ؛ كما أدین مجمو .  المغرب؛ أنظر، الملحق رقم

  .الوطني عبر مسالك غیر مراكز الحدود المرخص بها

حیث بدأت األطراف األوروبیة في اتباع سیاسات التضییق والمنع لتحركات الوافدین إلیها تحت ذرائع  -30

المهاجرین المقیمین في أوروبا من الوقایة من اإلرهاب، وفي إطار هذه السیاسات تعرضت أیضا أوضاع 

أصول عربیة وشرق أوسطیة لمراجعات ومالحقات لم تخل من بعض مظاهر التضییق والتعسف؛ أنظر، 

 –، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة 1.طارق عبد الحمید الشهاوي، الهجرة غیر الشرعیة رؤیا مستقبلیة، ط

  .84.، ص2009مصر، 

جنحة الهجرة غیر المشروعة، والمعاقب علیها بالحبس  2008تحدثت سنة على غرار إیطالیا التي اس -31

من ستة أشهر إلى أربع سنوات، مع تسهیل عملیات طرد المهاجرین غیر الشرعیین وتمدید إقامتهم في 

أحالم وآمال : شهر؛ أنظر، صباح جاسم، الهجرة غیر الشرعیة 18مراكز االحتجاز من شهرین إلى 
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متطورة لصد المهاجرین غیر الشرعیین؛ وموازاة مع ذلك سعت هذه الدول إلى 

التخلص من المهاجرین غیر الشرعیین الوافدین إلیها وذلك بإعادتهم إلى دول 

  .المنشأ، فُأبِرمت عدة اتفاقیات ثنائیة في هذا المجال

ادة المهاجرین غیر ولما كانت الجزائر من بین الدول المعنیة بقضیة إع

الشرعیین، ونزوال عند التزاماتها الدولیة السیما بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین 

عن طریق البر والبحر والجو، فقد أبرمت عدة اتفاقات دولیة بشأن إعادة المهاجرین 

، والتي وٕان 32غیر الشرعیین الحاملین للجنسیة الجزائریة من بعض دول أوروبا

فإن أحكامها متطابقة إلى حد كبیر؛ حیث تنص على التزام كل دولة اختلفت صیغها 

طرف بقبول عودة رعایاها المقیمین بصفة غیر قانونیة على إقلیم الدولة 

                                                                                                                                                 

، 2008أیار  31الموافق لـ  1429جمادى األول  24، شبكة النبأ المعلوماتیة، السبت تصطدم بمرارة الواقع

 : دراسة منشورة بالموقع

www.annabaa.org/nbanews/70/340.htm http:// .  

ن صادق علیه نهائیا البرلمان في بعد أ 2009أوت 8وقد خفف من هذه الحدة بالقانون المؤرخ في 

أورو، و یخص  10.000إلى  5.000شهر جویلیة فاعتبرها جنحة یعاقب علیها بغرامة مالیة تقدر من 

  .ذلك سواء الدخول أو اإلقامة بطریقة غیر شرعیة

، والمصادق علیه بالمرسوم 31/07/2002منها بروتوكول مع اسبانیا، الموقع علیه بالجزائر في  -32

؛ واتفاق مع إیطالیا الموقع بروما في )77.ر، ع.ج( 06/12/2003المؤرخ في  03/476الرئاسي 

؛ )09.ر، ع.ج( 11/02/2006المؤرخ في  06/67، والمصادق علیه بالمرسوم الرئاسي 24/02/2000

ي المؤرخ ف 06/63، والمصادق علیه بالمرسوم الرئاسي 14/02/1997واتفاق مع ألمانیا الموقع ببون في 

، والمصادق علیه 03/06/2006؛ واتفاق مع سویسرا الموقع بالجزائر في )08.ر، ع.ج( 11/02/2006

؛ اتفاق مع بریطانیا الموقع بلندن )83.ر، ع.ج( 11/12/2006المؤرخ في  06/472بالمرسوم الرئاسي 

ر، .ج( 11/12/2006المؤرخ في  06/467، المصادق علیه بالمرسوم الرئاسي 11/07/2006في 

  ).81.ع
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ـ دون إجراءات رسمیة، 34ـوالداخلین إلیها بصفة غیر مشروعة من باب أولى33األخرى

  .حتى ولو لم تكن بحوزتهم وثائق هویة أو سفر

دولة (ویشترط لقبول عودة المهاجرین غیر الشرعیین أن تثبت الدولة الطالبة  

، ویتم 35)الدولة األصلیة(حملهم لجنسیة الدولة المطلوبة ) اإلقامة غیر المشروعة

أو بجواز سفر صالحي المفعول أو منتهیا /ذلك ببطاقة الهویة الشخصیة و

بصورة لجواز السفر أو لبطاقة الصالحیة كأصل عام، وٕان تعذر ذلك تثبت الجنسیة 

الهویة؛ أو برخصة مرور منتهیة الصالحیة أو نسخة لها؛ أو بدفتر عسكري أو 

صورة له؛ أو بطلب رخصة إقامة أو طلب تمدیدها، مقدمان إلى سلطات الدولة 

الطالبة أو صورة لهما مرفقة في الحالتین بصورة لجواز السفر؛ أو بطلب تأشیرة مقدم 

لوماسیة أو قنصلیة للدولة الطالبة، أو صورة له، مرفق في الحالتین إلى ممثلیة دب

  .بصورة لجواز السفر؛ أو ببطاقة قنصلیة أو صورة لها

وزیادة على ما سبق وتسهیال إلجراءات اإلعادة، فإنه في حالة تعذر إثبات 

ر الجنسیة بالوثائق السابقة، فإن السلطات القنصلیة للدولة المطلوبة تعمد دون تأخی

إلى االستماع إلى الشخص المفترض حمله لجنسیتها، وذلك في المؤسسات العقابیة 

  .أو مراكز الحجز أو مكان حبسه، للتأكد من حمله لجنسیتها

                                                           

ما عدا االتفاق المبرم مع ألمانیا، حیث جاء فیه التزام أحادي من قبل السلطة الجزائریة باستعادة  -33

الرعایا الجزائریین المقیمین بصورة غیر قانونیة على األراضي األلمانیة، حسب ما نصت علیه المادة األولى 

  .من االتفاق المبرم بین البلدین

هو إحدى الطرق الداخلیة للتفسیر، وذلك بان تكون الحالة التي لم یذكرها االستنتاج من باب أولى -34

المشرع أوضح وأبرز من الحالة التي نص علیها، فهنا تأخذ من باب أولى عین الحكم الخاصة بالحالة 

  .المذكورة

ة فغالبا ما یحاول المهاجر غیر الشرعي إخفاء جنسیته أو انتحال جنسیة أخرى، وذلك لتجنب العود-35

  .إلى بلده األصلي
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وتمنح القنصلیة الجزائریة بالدولة الطالبة ورقة مرور للشخص الذي تأكدت 

المعلومات من حمله للجنسیة الجزائریة، وذلك بعد تقدیم استمارة تحتوي على 

، وكذا وسائل إثبات )اللقب، االسم، تاریخ المیالد، النسب، العنوان(الشخصیة 

  . الجنسیة لهذا الشخص ، مع إرفاقها بصورتین شمسیتین للمعني

وتنص أحكام االتفاقات على أن یتم التوصیل برحالت بحریة أو برحالت 

للسلطات الجزائریة محضرا جویة عادیة، تتحمل مصاریفها الدولة الطالبة، والتي تقدم 

بعودة الشخص إلى الحدود، یتضمن البیانات الشخصیة واإلشارة إلى األمراض 

  .والعالجات إن وجدت، وكذا وسائل إثبات الهویة التي تمت معاینتها

باستیفاء اإلجراءات السابقة یصبح المهاجر غیر الشرعي المرحَّل خاضعا 

حول مدى إمكانیة متابعته بموجب المادة  للسلطات الجزائریة، وهنا یثور التساؤل

ع، على اعتبار أنه غادر اإلقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة .من ق 1مكرر 175

  قبل أن یدخل إلى الدولة المرحَّل منها، فهل یتابع جزائیا أم یخلى سبیله؟

إن اإلجابة عن هذا التساؤل تتوقف على معرفة حالة كل شخص، إن كان 

زائیة بالدولة المرحَّل منها أم ال، وعلى معرفة طبیعة القرار الذي تعرض للمتابعة الج

ل بموجبه هل هو ذو طابع إداري أم جزائي؛ فالمشرع الجزائري یمیز بین إجراءین  رحِّ

قرار اإلبعاد الذي یتخذه وزیر الداخلیة في الحاالت : 36بخصوص ترحیل األجانب

                                                           

حیث یتم إخراج : في حین یمیز التشریع المقارن ـ التشریعین اللبناني والفرنسي ـ بین ثالث إجراءات -36

األجنبي من البالد إذا ارتكب جریمة نص علیها قانون العقوبات على إبعاد األجنبي الذي یرتكبها، وتسمى 

ة، وأما األجنبي الذي یدخل البالد بصورة غیر مشروعة أو في هذه الحالة عقوبة اإلبعاد أو المنع من اإلقام

تستمر فیها إقامته بصورة غیر مشروعة فیستوجب في هذه الحالة تدبیر الطرد خارج الحدود، كما تستطیع 

اإلدارة ترحیل األجنبي المقیم بصفة مشروعة وفقا لشروط وقواعد معینة؛ أنظر تفصیل ذلك، عصام نعمة 

ن، .د.، د1.، ط"دراسة تحلیلیة في ضوء القانون واالجتهاد اللبناني والدولي"جانب إسماعیل، ترحیل األ

  . وما یلیها 99.، ص2003
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رار الطرد الذي یصدره الوالي وق 37؛08/11من القانون رقم  30المحددة بالمادة 

ضد األجنبي الذي یدخل إلى الجزائر بصفة غیر مشروعة أو یقیم بصفة غیر 

وبغض . من نفس القانون 36قانونیة على اإلقلیم الجزائري، وذلك بناء على المادة 

النظر عن االختالف في التسمیات فإنه ینظر إن كان تدبیر إعادة المهاجر غیر 

إداري وقائي، أي لم یتم اتخاذه بموجب حكم جزائي نهائي؛ أو  الشرعي محض إجراء

أنه إجراء ذو طابع جزائي تم اتخاذه بناء على حكم جزائي ضد المهاجر غیر 

ففي الحالة األولى یمكن لألجهزة . الشرعي النتهاكه قوانین دخول الدولة المرحَّل منها

، منعا إلفالته من 38ادالقضائیة الجزائریة بل یجب علیها متابعة الشخص الُمع

العقاب، كون جریمة مغادرة اإلقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة محققة األركان في 

هذه الحالة؛ أما في الحالة الثانیة فال یمكن متابعة الشخص ولو صدر حكم ببراءته 

ل، وهذا إعماال للقواعد العامة لسریان القانون  من قبل الجهات القضائیة للبلد المرحِّ

ئي على المواطنین العائدین من الخارج، والتي من مقتضیاتها عدم صدور حكم الجزا

بات في الخارج ببراءة أو إدانة المتهم، وذلك احتراما لقاعدة عدم جواز محاكمة 

  .39الشخص مرتین عن ذات الفعل

وقد یقال أن الشخص المعاد قد عوقب على فعل الدخول غیر المشروع للدولة 

تعاقب على فعل المغادرة غیر المشروعة  1مكرر 175المرحل منها، بینما المادة 

لإلقلیم الوطني، وهي وجهة نظر قد تبدو صحیحة للوهلة األولى، لكن بإمعان النظر 

                                                           

أو ألمن الدولة؛ أو إذا صدر في /إذا تبین أن وجود األجنبي بالجزائر یشكل تهدیدا للنظام العام و -37

ابه جنایة أو جنحة؛ أو إذا لم حقه حكم أو قرار قضائي نهائي یتضمن عقوبة سالبة للحریة، بسبب ارتك

  .یغادر اإلقلیم الجزائري في المواعید المحددة له، ما لم یثبت أن تأخره یعود إلى قوة قاهرة

؛ 2007ونهایة أوت  2005مهاجر غیر شرعي إلى الجزائر خالل الفترة بین  10921تم ترحیل  -38

مقارنة ب  2008یطالیة وحدها سنة جزائري من سردینیا اإل 447كما تم ترحیل ؛ 03.أنظر الملحق رقم

  .2007سنة  182

  .124.أنظر، سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص -39
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وطني ودخول اإلقلیم األجنبي بطرق في المسألة یالحظ أن فعال مغادرة اإلقلیم ال

غیر مشروعة، فعالن متالزمان یقتضي أحدهما اآلخر، بل یمكن اعتبارهما فعال 

واحدا خصوصا بین الدول المتجاورة، فالشخص المغادر لوطنه یسعى إلى دخول 

وطن آخر، وٕاال فلما یقدم على المغادرة أصال، فتقتضي ضرورة الحال اعتبار الفعل 

  .یمة واحدة وٕان تغیر التكییف في نظر الدولتینواحدا والجر 

  .إشكال متابعة المهاجرین غیر الشرعیین ضحایا شبكات التهریب: المحور الرابع

تثیر مسألة متابعة المهاجرین غیر الشرعیین المغادرین لإلقلیم الوطني عن 

ر طریق تدبیر وتسهیل الشبكات المختصة بالتهریب إشكاال كبیرا، فإن كان المهاج

عهو في نفس .من ق 30مكرر 303المهرَّب محل الفعل المنصوص علیه بالمادة 

الوقت مرتكب لفعل مغادرة اإلقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة، فإنه ال یجوز 

ع، وذلك عن طریق الدفع بتطبیق .من ق 1مكرر 175متابعته ومعاقبته بالمادة 

هاجرین عن طریق البر أحكام المادة الخامسة من بروتوكول مكافحة تهریب الم

  .والبحر والجو، والتي نصت على عدم جواز المالحقة الجنائیة للمهاجرین المهرَّبین

وٕان كان المشرع الجزائري لم یورد نصا صریحا بهذا الخصوص، فإنه یطبق  

حكم البروتوكول استنادا إلى مبدأ سمو المعاهدة الدولیة على التشریع الداخلي، هذا 

 175أخرى وبالرجوع إلى عرض أسباب استحداث المادة  من جهة؛ ومن جهة

وكذا مناقشات البرلمان حول المادة، یالحظ أن السید وزیر العدل ولجنة  1مكرر

الشؤون القانونیة واإلداریة یتكلمان عن انعدام المسؤولیة الجزائیة للمهاجرین 

بصفة غیر  المهرَّبین، الذین یظلون حتى مع تجریم فعل مغادرة اإلقلیم الوطني

  .40مشروعة مجرد ضحایا ال تقوم مسؤولیتهم الجزائیة

                                                           

، المرجع السابق، 104م، رقم .ر.؛ وانظر، ج9.، المرجع السابق، ص103.م، رقم.ر.أنظر، ج -40

  .12.ص
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وُیرى أن استعمال مصطلح عدم المساءلة الجزائیة غیر دقیق، فالمسؤولیة 

، وبالتالي فانتفاء المسؤولیة الجزائیة یقوم 41الجزائیة تقوم على شرطي اإلدراك واإلرادة

و ما راعاه المشرع بنفي على انعدام العنصرین السابقین لدى مرتكب الجریمة، وه

ع، وعن القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشر .ق 47المسؤولیة عن المجنون بالمادة 

على عدم مساءلة المكره  48النتفاء اإلدراك لدیهما، كما نص بالمادة  49بالمادة 

الذي اضطرته قوة ال قبل له بدفعها الرتكاب الجریمة، وذلك لغیاب عنصر اإلرادة 

ن یالحظ أن كال عنصري المسؤولیة متوفران لدى المهاجر المهرَّب، لدیه؛ في حی

فهو یدرك أنه یغادر اإلقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة، كما أن إرادته اتجهت إلى 

ارتكاب الفعل دون إكراه من قبل شبكات التهریب، إذ إن المهاجر غیر الشرعي غالبا 

  . تكالیف وٕاجراءات الرحلةما یبادر باالتصال بالمهرِّب ویتفاوض معه على 

لذا ُیرى أن التعبیر األصح واألنسب استعمال مصطلح عدم المتابعة الجزائیة، 

بحیث ال تقوم الجریمة أصال في هذه الحالة، بدال من انعدام المسؤولیة الذي یعني 

قیام الجریمة وانتفاء الجزاء؛ وتوضیحا لذلك ُیرى ضرورة إضافة فقرة ثالثة بالمادة 

تقضي بعدم تطبیق أحكام الفقرتین السابقتین لها على األشخاص محل  1ررمك 175

ولعل هذا التوضیح یزیل اللبس . 30مكرر 303الفعل المنصوص علیه بالمادة 

ع مع المادة الخامسة من .ق 1مكرر 175المثار حول مدى انسجام المادة 

إلجرامیة الضالعة البروتوكول؛ كما أنه ینبه الجهات القضائیة للتحري عن الشبكات ا

في تهریب المهاجرین الموقوفین، كإجراء أولي لتوجیه االتهام ضد هؤالء المهاجرین؛ 

فما یالحظ من خالل الممارسة القضائیة أن بعض المحاكم ال تتحرى عن كون فعل 

المغادرة تم بتدبیر انفرادي للمهاجرین الموقوفین، أم أنه تم بتدبیر مهرِّبین 

ألقل ال تبین اتخاذ هذا اإلجراء، وهذا ما یجعل هذه متخصصین، أو على ا

                                                           

  .وما یلیها 380.أنظر، نظام توفیق المجالي، المرجع السابق، ص -41
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العصابات تفلت من قبضة العدالة لیوّقع الجزاء على الحلقة األضعف في القضیة، 

  .خصوصا وأن كشف تورط هذه الشبكات في تهریب المهاجرین من الصعوبة بمكان

  :خاتمة

لظاهرة من خالل ما سبق یتبین أن المشرع الجزائري وٕان كان قد تصدى 

الهجرة غیر الشرعیة بتجریم كل صورها، عن طریق مجموعة متعددة من النصوص 

الجزائیة سعیا منه لمكافحة هذه الجریمة والحد من اتساع نطاقها، إال أنه مع ذلك لم 

یكن دقیقا في صیاغة بعض النصوص مما أثر على انسجامها فیما بینها، ولعل 

لك النصوص بین قانون العقوبات والقوانین ذلك راجع بالدرجة األولى إلى تشتت ت

  .الجزائیة المكملة له

لذا نقترح من جهتنا بعض التوصیات التي نراها كفیلة بفض ما سبق طرحه 

  :من إشكاالت

كل "عبإدارج عبارة .من ق 1مكرر 175تعدیل الفقرة األولى من المادة  -1

  ".كل جزائري أو أجنبي مقیم"بدال من عبارة ..." من

  .في المادة السابقة" التراب الوطني"بعبارة " اإلقلیم الوطني"دیل عبارة تع -2

تقضي باإلعفاء من  1مكرر 175إضافة مادة أو فقرة ضمن المادة  -3

  .العقوبة متى كان المهاجر غیر الشرعي ضحیة لشبكات تهریب المهاجرین

صة توحید أو على األقل تقریب درجة العقوبة الواردة في النصوص الخا -4

  .بجریمة مغادرة اإلقلیم الوطني بصفة غیر شرعیة

ضرورة التأكید على إیجاد الحلول ذات الطابع المدني واإلداري والتخلص  -5

 .شیئا فشیئا من التدخل الجزائي لمكافحة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة
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  مدى نجاعة السیاسة العقابیة في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر     

  

علي محمد  ،أستاذ محاضر أ    جامعة ادرار                                                              .د                    

  حمودي محمد ، أستاذ محاضر أ، المركز الجامعي تندوف.د

  مقدمة

أورد المشرع الجزائري نصوصا خاصة تتعلق بتجریم الهجرة غیر الشرعیة 

ولم یكتفي بتجریم الظاهرة في قانون العقوبات،  نظرا لخطورة الجریمة وأبعادها، 

حیث أصدرت الجزائر على غرار بعض النظم المقارنة العدید من النصوص 

المتعلق بوضعیة األجانب  211/ 66الخاصة تتضمن أحكاما خاصة منها األمر 

المتعلق بوضعیة األجانب في الجزائر، والقانون  213/ 66في الجزائر، والمرسوم 

المتعلق بشروط دخول  11/ 08متعلق بشروط تشغیل األجانب والقانون ال 81/10

األجانب إلى الجزائر وٕاقامتهم بها وتنقلهم، إلى جانب   ما تضمنه قانون العقوبات 

والذي جاء تجسیدا لبروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین  09/01بموجب القانون 

المتحدة لمكافحة الجریمة  عن طریق البر والبحر والجو والمكمل التفاقیة األمم

   03/418المنظمة عبر الوطنیة والمصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي 

إضافة إلى الطبیعة الخاصة للجریمة والتي تتطلب إجراءات خاصة وهذا ما 

كرسه المشرع الجزائري عن طریق إجراءات استثنائیة مثل التسلیم المراقب والتسرب، 

  .اض المراسالت، وتسجیل األصوات والتقاط الصور والتنصت االلكتروني، واعتر 

وألجل ذلك نتناول دراسة الهجرة غیر الشرعیة بین القانون والممارسة من 

خالل تحلیل مدى تحقق النتائج المرجوة من مكافحتها ومدى فاعلیة آلیات ووسائل 

كون معالجة هاته الظاهرة، وهو األمر الذي یتطلب مراجعة التشریعات القانونیة لت

من جهة أكثر ردعا ومن جهة أخرى معالجة أسباب الظاهرة بمختلف أبعادها 

 .   السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة واألمنیة
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  أهمیة مكافحة الهجرة غیر الشرعیة: المطلب األول 

الهجرة غیر الشرعیة هي الهجرة التي تتم بطریقة غیر قانونیة، أي تتم بدون 

فا للقانون، ویطلق علیها الهجرة السریة لكون عملیة علم أو إذن السلطات وخال

  .الدخول یتم دون علم السلطات الرسمیة أي بصفة سریة

وتعتبر الهجرة غیر الشرعیة جریمة یعاقب علیها القانون سواء بالنسبة للدولة 

التي هاجر منها المهاجر غیر الشرعي أو بالنسبة للدولة  المتواجد بها أو القادم 

ونه تنقل دون احترام اإلجراءات القانونیة ، ودون حیازة الوثائق أو دون إلیها، لك

  .موافقة الدول المعنیة

ویعتبر المهاجر غیر شرعي حتى ولو دخل بصفة قانونیة ولكن إقامته غیر 

قانوني، او دخل بصفة غیر قانونیة وٕاقامته غیر قانونیة، كالشخص الذي یسافر 

یحترم مدة القامة، أو الشخص الذي یعبر الحدود  بصفة قانونیة وبترخیص  ولكنه ال

  .بطریقة غیر قانونیة ویقیم في بلد أجنبي بصفة غیر قانونیة كذلك

ویستثنى من هذا المفهوم الالجئین وهم األشخاص الذین یغادرون أوطانهم 

نتیجة االضطهاد بسبب العرق أو الدین أو الجنسیة أو االنتماء أو اآلراء السیاسیة، 

والمتجنسین الذین یخضعون ألحكام قانون العقوبات ویعاقبون . ن الحمایة ویطلبو 

  1. على جریمة التجسس

إلى جانب  مرتكبي تهریب المهاجرین والتي تعد جریمة منظمة عابرة للحدود 

ومرتكبي جریمة االتجار بالبشر . وذلك بغرض الحصول على منفعة مالیة أو مادیة 

ر باألعضاء أو البغاء بغرض الربح عن طریق وتتعلق باستغالل ضحایا االتجا

  .االستغالل للضعف أو التهدید أو استعمال القوة أو الخطف أو االحتیال

                                                           

  .48، ص 2016رؤوف قمني، الیات مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، دار هومه، الجزائر،   1 
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وتعد الجزائر منطقة عبور لألفارقة عبر والیات الجنوب نحو الشمال من   

تمنراست والیزي وادرار ،ووالیات الشمال الحدودیة نحو دول الجور اتجاه اوربا من 

لمسان، ومع ذلك استقبلت الجزائر عدد كبیر من المهاجرین غیر الشرعین  والیات ت

الذین كانون یعملون بصفة غیر قانونیة، وهذا ما أدى إلى ارتكابهم لبعض الجرائم ، 

  .إلى جانب قیامهم بتهدید األمن

والشك أنها تتعدد أسباب الهجرة غیر الشرعیة، فهناك من اضطرتهم   

صادیة واالجتماعیة  التي تعاني منا معظم الدول االفریقیة، الظروف السیاسیة واالقت

كالحروب  و انتهاك للحقوق الحریات وانتشار الفقر  والبطالة وتدني مستویات 

التعلیم والمعیشة والفساد، كما ساعد األفارقة شساعة المساحة وطول الحدود 

  .بةالجزائریة جنوبا وشرق وغربا وطول الساحل مما یصعب عملیة الرقا

هذا ولقد تطورت  ووسائل الهجرة الشرعیة مع تطور وسائل والیات مكافحة   

الجریمة، والجریمة المنظمة، فأصبحت الهجرة غیر الشرعیة عملیة منظمة تشرف 

علیها عصابات تهریب المهاجرین ، كما یلجأ المهاجرین غیر الشر عین إلى تزویر 

الزواج بأجنبیات بغرض الحصول على الوثائق من جواز السفر و التأشیرات او إلى 

  .اإلقامة الشرعیة  والتمتع بالجنسیة 

من المسلم أن النتشار ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة أثار سلبیة على الدول   

المستقبلة للمهاجرین غیر الشرعین ، وقد تبین ذلك من ضلوع عدد من المهاجرین 

غیر الشرعین في جرائم مختلفة مثل التزویر واالعتداءات بالعنف وترویج المخذرات 

قة في الجزائر تاثیر على سوق العمل والتهریب والتسول، كما كان للمهاجرین األفار 

وتوفیر الید العاملة الرخیصة ، مما اثر على حجم البطالة وعلى مستوى األجور 

  . بالنسبة للید العاملة المحلیة، الى جانب نقل األمراض  والعدوى 

وأمام خطورة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وأثارها على الدول، سارعت    

خلیة لمكافحة الظاهرة، اال انه وبسب ارتباطها بمختلف اغلبها الى سن قوانین دا
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انواع الجریمة المنظمة ، كان البد من وضع إستراتیجیة والیات مكافحة دولیة وهذا 

ما تجسد في مختلف االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة والثنائیة، فقامت  الجزائر في 

 تطلبات مكافحة الجریمة؟انتهاج سیاسیة وقائیة الى جانب سیاسة ردعیة تتالءم مع م

  :اآللیات الوقائیة لمكافحة الهجرة :المطلب الثاني 

لقد أكدت االتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة على ضرورة دعم السیاسیة    

العقابیة بوسائل وقائیة لالستعانة بها للقضاء على الجریمة، وهذا ما تجسده 

ول في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة النصوص القانونیة وهو ضرورة التعاون بین الد

. 

  التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة  

وقد نص بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین على تدابیر الحمایة 

والمساعدة  لضحایا جریمة الهجرة غیر الشرعیة مثل الحق في الحیاة والمعاملة 

وٕاعادة المهاجرین المهربین،  اإلنسانیة  ومن العنف ،وحمایة خاصة لألطفال والنساء

منه ألنهم هدفا للسلوك  6كما اعفي المهاجرون من المالحقة الجنائیة بموجب المادة

  2.اإلجرامي 

ویتجلى هذا التعاون في الجانب االقتصادي ، ألمر الذي یتطلب التعاون  

من اجل تحسین األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة بما یساهم في 

ار، كما یستوجب دعم مالي للدول التي هي تعاني من  أوضاع صعبة االستقر 

اقتصادیة واجتماعیة قد تشجع على الهجرة مثل الفقر والبطالة وغیاب االستقرار 

  .األمني

                                                           
بروتكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر و البحر والجو المكمل التفاقیة األمم المتحدة  16، 5المادة  2

، والمصادق علیه بتحفظ  بموجب 2000للجریمة المنظمة عبر الوطنیة ، قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة  نوفمبر 

  . 418-03المؤرخ في  418- 03المرسوم الرئاسي رقم 
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إضافة إلى أن الدور الوقائي یتطلب تفعیل دور المجتمع المدني لمساعدة   

جال التوعیة والتحسیس الدول في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة ، والسیما في م

بخطورة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وأثارها على اإلفراد والمجتمع والدول ، فضال 

عن المساهمة في وضع تقاریر حول أسباب الهجرة والیات مكافحتها ووضعیات 

  .المهاجرین، كما تقدم إحصائیات تساعد على التكفل بهم  من مختلف الجوانب

فل وبالرعایة والمرافقة للمهاجرین، وقد لوحظ وتساهم المنظمات في التك 

الدور االیجابي للمنظمات الدولیة ومنظمات المجتمع المدني من خالل تكریس دورها 

في االتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة، واعتماد تقاریرها من طرف المنظمات 

مكافحة الظاهرة الدولیة واعتمادها في البحوث والدراسات العلمیة، لوضع إستراتیجیة ل

  .، واقتراح بدائل للسیاسة العقابیة

وأمام انتشار ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر، وذلك بسبب عدم    

االستقرار األمني في الدول المجاورة، واتساع الحدود الجزائریة مما یصعب مراقبة 

جرة غیر هذه الحدود ومكافحة الجریمة المنظمة سواء التهریب أو اإلرهاب أو اله

الشرعیة ، فتم إنشاء عدة أجهزة متخصصة في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة لها دور 

وقائي منها مصلحة تابعة لقیادة الجیش الوطني الشعبي تحت سلطة للدرك الوطني 

وهي حرس الحدود، ومصلحة  وحراس السواحل وهي تتكفل بحراسة الشواطئ ، إلى 

، وتم 3بمراقبة الحدود الجویة والبحریة والبریة جانب مصالح شرطة الحدود والتي تقوم

  .إنشاء فرق جهویة للتحري حول الهجرة غیر الشرعیة

لقد أنشئت المدیریة العامة لألمن الوطني الدیوان المركزي لمكافحة الهجرة   

غیر الشرعیة ،وهذا بعد انتشار األجانب المقیمین بطریقة غیر شرعیة، وتفاقم ظاهرة 

                                                           

  .172رؤوف قمني، المرجع السابق،ص   3 
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وذلك بغرض مكافحة الهجرة غیر الشرعیة  بمنعهم من دخول تشغیل األجانب، 

 .التراب الوطني وترحیلهم إلى بلدانهم 

مع ذلك تتطلب مكافحة الهجرة غیر الشرعیة تعاون وتكاثف الدول  

والمنظمات الدولیة ، وهو األمر الذي تم تكریسه من خالل بروتكول مكافحة تهریب 

متحدة لمكافحة الجریمة المنظمة ،والذي یهدف المهاجرین المكمل التفاقیة األمم ال

  .إلى التعاون بین الدول لمنع ومكافحة تهریب المهاجرین وحمایة حقوقهم

الذي یحدد شروط دخول األجانب إلى اإلقلیم  11- 08كما نص القانون         

الجزائري وٕاقامتهم مكافحة خالیا وشبكات دعم التنقل غیر الشرعي 

 82الشرعي لألجانب، في حین جاء القانون المصري رقم  للجانب،والتوظیف غیر

المتعلق بمكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین، یمكن إعفاء  2016لسنة 

الجاني الذي یبلغ السلطات المختصة بإحدى الجرائم في هذا القانون إذا أدى بالغه 

وتم إنشاء اللجنة إلى  ضبط باقي الجناة و األموال المتحصلة من هذه الجریمة، 

الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع الهجرة غیر الشرعیة واالتجار بالبشر لوضع 

  .اإلستراتیجیة للتنسیق على المستوى الوطني والدولي لمكافحة الهجرة 

كما تم إنشاء صندوق مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وحمایة المهاجرین  

  4. والشهود یقدم المساعدة للمجني علیهم

بناء علیه یجب على كل الدول تجریم تهریب المهاجرین واتخاذ كل التدابیر و   

واإلجراءات من اجل منع وقوع الجریمة ومالحقة المجرمین وتسلیمهم ،وحمایة 

ضحایا الجریمة، إلى جانب تبادل المعلومات بین الدول وتبادل الخبرات ، وتعزیز 

 لدول في إعادة المهاجرین إلىالمراقبة في الحدود وحریة التنقل، كما تتعاون ا

  .بلدانهم

                                                           

نوفمبر  7،المؤرخ في ) أ(مكرر44، الجریدة الرسمیة، العدد 2016لسنة  82،من القانون المصري رقم 19المادة  4 

2016.  
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وكان لحرس الحدود  وأسالك األمن المختلفة في الجزائر دور بارز في   

المجال الوقائي والردعي لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة وخاصة أمام طول الحدود 

الجزائریة البحریة والبریة وارتباط جریمة تهریب المهاجرین بالجریمة المنظمة من 

االتجار بالبشر وجریمة تبیض االموال وجریمة التهریب وتجارة األسلحة جریمة 

  .وجرائم المخذرات وجرائم اإلرهاب

باإلضافة إلى اآللیات اإلقلیمیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة مثل اتفاقیة   

والمتعلقة بمراقبة الحدود المشتركة بین الدول األوربیة والتعاون  1985شنغن لسنة 

فحة الهجرة غیر الشرعیة، ووضع إستراتیجیة مشتركة، والتي أكدت أن األمني ومكا

الجریمة المنظمة تساهم في انتشار الهجرة غیر الشرعیة مثل االتجار بالبشر وتبیض 

  .األموال

إلى جانب ذلك البد من دعم التنمیة عن طریق القروض واإلعانات   

اقیات ثنائیة بهذا الصدد، كما واالستثمارات ،وقد قامت بعض الدول األوربیة بعقد اتف

تسعى المؤسسات المالیة الدولیة إلى منح قروض مثل صندوق النقد الولي ، 

باإلضافة إلى جهود منظمة األمم المتحدة، مع مراعاة حقوق اإلنسان وحقوق 

  .الالجئین

وتلعب منظمة األمم المتحدة دور بارز في مواءمة التشریعات الوطنیة في   

وتوحید اإلستراتجیة العالمیة  وتقدیم التوصیات للدول ،وتلعب  مكافحة الجریمة 

منظمة االنتربول دور  في الكشف عن الشبكات اإلجرامیة  لتهریب المهاجرین  

ومالحقتها، إلى جانب منظمة العمل الدولیة في مكافحة الهجرة التي أقرت مبادئ 

ین غیر الشرعین حمایة حقوق العمال المهاجرین والحد من االستغالل للمهاجر 

 .والمساواة بین المواطنین 

وأصبحت الهجرة مشكلة تثقل كاهل الدول المستقبلة، فدول أوربا تعد إحدى  

الوجهات األساسیة، وألجل ذلك أصبحت الدول األوربیة تسعى إلیجاد حلول وقائیة 
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كبدیل عن الطرق الردعیة القمعیة والترحیل، سواء تعلق بتحسین الظروف 

  .ة واالجتماعیة واحترام حقوق اإلنسان االقتصادی

لقد وضعت الدول األوربیة خاصة قوانین خاصة بالمهاجرین تتعلق أساسا   

بإقامة األجانب، وشروط دخولهم وٕاقامتهم، وذلك لتعزیز حقوق المهاجرین والوقایة 

من أثارها، إلى جانب مراكز اإلیواء ،  إلى جانب قیام فرنسا بإنشاء وزارة خاصة 

  .جرةباله

  :اآللیات الردعیة لمكافحة الهجرة :المطلب الثالث 

ترتكز السیاسة الردعیة على تجریم جریمة المهاجرین غیر الشرعین  

وٕاجراءات خاصة للبحث والتحري وتشدید العقوبات ،ویبقى من أهم اإلشكاالت 

ن المتعلقة بهذه العقوبات حمایة حقوق اإلنسان، لكون طبیعة جریمة تهریب المهاجری

تتطلب إطار تشریعي خاص وٕاجراءات وأحكام تتالءم متطلبات مكافحة الجریمة  

  .باعتبارها من الجرائم العابرة لألوطان

ویعاقب القانون المصري على ارتكب جریمة تهریب المهاجرین أو الشروع   

فیها بالغرامة والسجن المشدد إذا كانت  في إطار جریمة منظمة او بواسطة جماعة 

منظمة ، أو إذا كان الشخص المهاجر المهرب امرأة أو طفال أو من عدیمي إجرامیة 

  .األهلیة أو من ذي اإلعاقة

كما نص القانون المصري  على عقوبة السجن المؤبد إلى جانب الغرامة إذا    

ارتكبت الجریمة بواسطة جماعة إجرامیة، أو إذا ارتكبت الجریمة تنفیذا لغرض 

الجریمة وفاة المهاجر المهرب، أو إذا زاد عدد المهاجرین إرهابي، أو نتج عن 

المهربین یزید على عشرین شخصا، أو إذا استخدم الجاني األطفال في ارتكاب 

  5.الجریمة، أو إذا عاد الجاني الرتكاب الجریمة بالظروف المشددة

                                                           
 7،المؤرخ في ) أ(مكرر44، الجریدة الرسمیة، العدد 2016لسنة  82قم ،من القانون المصري ر 7، 6-،5المادة   5

  .2016نوفمبر 
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وقد جاء في القانون انه یمكن للمحكمة إلزام الجاني بتحمل نفقات سكن 

المهرب ومعیشته ومن یرافقه ، كما اقر مسؤولیة الشخص المعنوي  المهاجر

بالتضامن عن ما یحكم به من وعقوبات تعویضات مالیة ، ویمكن حل الشخص 

  .6المعنوي اذا ارتكبت الجریمة لصالحه 

المتعلق بدخول وٕاقامة األجانب  02- 03وقد نص القانون المغربي رقم  

لمشروعة على عقوبات تتراوح بین الحبس من شهر بالمملكة المغربیة وبالهجرة غیر ا

سنوات في حالة استعمال وسائل احتیالیة ، وكل شخص نظم أو سهل دخول  3إلى 

أشخاص بصفة سریة أو خروجهم مجانا أو بعوض، وتشدد العقوبة إلى السجن قد 

وترفع , سنوات إذا ارتكبت األفعال بصفة اعتیادیة  أو بصفة منظمة 10یصل إلى 

وبة إلى السجن المؤبد إذا أدت الجریمة إلى وفاة الضحایا، ویمكن معاقبة العق

  7.الشخص المعنوي بالمصادرة

ویتضح أن األحكام رادعة الهدف منها الحد من ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة 

باعتبار المغرب منطقة عبور واستقبال، ویتجلى ذلك في معاقبة المنظمین، وذلك 

  .ن الدولي في مكافحة الجریمة استجابة لمتطلبات التعاو 

على معاقبة كل شخص یقو م   11- 08وقد نص القانون الجزائري رقم  

بتسهیل أو محاولة تسهیل دخول وتنقل أو إقامة أو خروج أجنبي بصفة غیر قانونیة 

بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة الى عشر سنوات إذا ارتكبت 

                                                           
 7،المؤرخ في ) أ(مكرر44، الجریدة الرسمیة، العدد 2016لسنة  82،من القانون المصري رقم 15،14المادة  6

  .2016نوفمبر 
كة المغربیة وبالهجرة غیر المشروعة، المتعلق بدخول وٕاقامة األجانب بالممل 02-03، القانون رقم 53-42المادة   7

  .2003نوفمبر 13، الصادرة بتاریخ 5160الجریدة الرسمیة رقم 
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ین أو أكثر أي عمل منظم أو ارتكبت الجریمة ضد مع حمل السالح أو من شخص

  8.قصر، رتب المسؤولیة للشخص المعنوي

والشك أن جریمة الهجرة غیر الشرعیة تتطلب معالجة ردعیة السیما أمام 

ظهور شبكات إجرامیة منظمة ، إال أن الجانب الردعي لم یعد لوحده كافیا  

وربیة في دعم الدول البلدان اإلفریقیة لمحدودیة أثاره ، وهذا ما تؤكده جهود الدول األ

في جوانب التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وحقوق اإلنسان ، وتقدیم دعم مادي 

  .للدول المصدرة للمهاجرین غیر الشرعیین

وعلیه یتم تشدید العقوبات بالنسبة للشبكات المنظمة التي تقوم بتهریب 

المتضمن  156-66عدل لألمر الم 01_09المهاجرین وذلك ما جاء في القانون 

قانون العقوبات، والذي قام بشدید العقوبات وٕاعفاء المبلغین  ومساءلة الشخص 

  .المعنوي 

على انه یعاقب على تهریب المهاجرین   30مكرر 303وقد نصت المادة 

سنوات إذا كان  10بالحبس من ثالث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة إلى 

مهربین قاصر، أو في حالة تعریض حیاة أو سالمة  من بین األشخاص ال

المهاجرین المهربین للخطر أو معاملتهم معاملة ال إنسانیة أو مهینة ، كما تشدد إلى 

سنوات إلى عشرین سنة إذا ارتكبت الجریمة بالسالح والتهدید أو من 10السجن من 

  .طرف جماعة إجرامیة منظمة أو سهل إلى ارتكابها وظیفة الفاعل

على انه یعفى من العقوبة كل من یبلغ  36مكرر  303كما نصت المادة 

السلطات اإلداریة أو القضائیة عن جریمة تهریب المهاجرین قبل البدء في تنفیذها أو 

الشروع فیها ، وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم بعد ذلك ، كما  نص القانون 

                                                           
المتعلق بشروط دخول األجانب إلى الجزائر وٕاقامتهم  06/2008/ 52المؤرخ في 11-08لقانون 39،40،41المادة  8

  .07/2008/ 2، الصادرة بتاریخ 36وتنقلهم فیها، الجریدة الرسمیة ، العدد 
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فة، إضافة إلى تجریم عدم على استثناء الشخص المدان من الظروف المخف01- 09

   9.اإلبالغ عن جریمة تهریب المهاجرین

والمالحظ أن المشرع الجزائري میز في العقوبة بین عقوبة الهجرة غیر   

الشرعیة وعقوبة تهریب المهاجرین والتي تهدف إلى الربح غیر المشروع ، على 

یة أو عكس الهجرة التي تكون بدوافع ظروف سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماع

  .سیاسیة

وتبقى قلة اإلمكانات المادیة والبشریة وطول الحدود من أهم عوائق مكافحة   

الهجرة غیر الشرعیة إلى جانب عدم فاعلیة األسلوب الردعي وحده، وعلیه یتوجب 

إلى جانب اآللیات الردعیة تفعیل دور المجتمع المدني ودور التعاون الدولي 

ف األمنیة التي تعیشها دول الجوار مثل لیبیا واإلقلیمي، والسیما في ظل الظرو 

  .ومالي

مؤتمر في باریس  وتم اعتماد اتفاقیة االتحاد  2008هذا وتم عقد في 

دولة األعضاء في االتحاد األوربي  27األوربي للهجرة واللجوء،وشارك في المؤتمر 

یم تعاون دولة افریقیة لتعزیز التنسیق بین الهجرة والتنمیة، وتم االتفاق تقد 27و

للدول اإلفریقیة في المجال االقتصادي عن طریق االستثمار األجنبي،  ودعم التحول 

  .الدیمقراطي وتشجیع حقوق اإلنسان

وأكدت مختلف الشراكات المنعقدة بین االتحاد األوربي من جهة ودول إفریقیا  

عیین في إطار هیمنة أوربیة تهدف إلى إقامة معسكرات تجمیع للمهاجرین غیر الشر 

                                                           
، 06/1966/  8المؤرخ في  156-66المعدل والمتمم لالمر  02/2009/ 25المؤرخ في  01-09القانون رقم   9

  .8/03/2009، الصادرة بتاریخ 15والمتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة العدد 
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في دول العبور،ومن ثم إعادتهم لبلدانهم األصلیة، وتكثیف اإلجراءات األمنیة لمنع 

  .   10المتسللین، والتنمیة عن بعد

لعل السیاسة الجنائیة ال تتجه إلى اإلفراط في العقوبة ،قد یؤدى إلى اختالط   

التنفیذ، بین المجرم والضحیة، ولذلك تتجه إلى نظام العقوبة البدیلة مثل نظام وقف 

والوضع تحت االختبار، نظام العمل للنفع العام ، نظام المراقبة االلكترونیة أو 

  11.السوار االلكتروني والتي ترتكز على التأهیل ال الردع

بالنسبة لمرتكبي الهجرة غیر الشرعیة یمكن تخفیف العقوبات وٕاعادة  

ید لعدم نجاعة العقوبات اإلدماج ، أما بالنسبة للجریمة المنظمة فیتطلب األمر التشد

البدیلة، ولضمان فاعلیة مكافحة جریمة تهریب المهاجرین التي قد ترتبط بمختلف 

  .أشكال الجریمة المنظمة

بالرغم من جهود الدولة في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة سواء على  :خاتمــــــــة

واإلقلیمیة الجانب التشریع الوطني أو خالل المصادقة على االتفاقیات الدولیة 

والثنائیة إال أن فعالیة مكافحة الهجرة غیر الشرعیة تتطلب معالجة جمیع أسبابها 

  :ومن خالل النتائج نقترح ما یلي

ضرورة تشدید العقوبات على الشبكات والمنظمات اإلجرامیة التي تقوم  - 

 .بتهریب المهاجرین

هجرة غیر الشرعیة إعادة النظر في النصوص القانونیة المتعلقة بمكافحة ال -     

 .والتركیز على الجانب الوقائي إلى جانب العنصر الردعي

                                                           

الحاج لخضر باتنة، فایزة بركان ،الیات التصدي للهجرة غیر الشرعیة، مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق ،جامعة  10 

  .114،ص 2011-2012
  .414، ص2015عبد الرحمان خلفي، العقوبات البدیلة، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ،  11
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تعدیل االتفاقیات الدولیة واالقلیمة  المتعلقة بمكافحة الهجرة غیر الشرعیة  -     

وتعزیز حقوق المهاجرین غیر الشرعین، وذلك لتجسید سمو المعاهدات على القوانین 

  الوطنیة 

الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة في إطار الدور تعزیز دور المنظمات  -     

  .التوعوي والوقائي في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة ورعایة المهاجرین غیر الشرعین

تعزیز االتفاقیة الثنائیة بین الدول المصدرة ودول العبور وتسهیل إجراءات  -    

  الهجرة القانونیة 

وحق كل مواطن في التنقل وحریة  تعزیز وضعیة األجانب في القوانین الوطنیة، - 

  .التنقل

تعزیز اآللیات الوقائیة لمكافحة الهجرة عن طریق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة  - 

بنشر التعلیم والوعي بخطورة الجرائم والقضاء على الفقر والتخلف عن طریق 

ام االستثمار، وتحقیق االستقرار السیاسي واألمني وضمان ممارسة الحریات واحتر 

حقوق اإلنسان في الدول المصدرة للمهاجرین بالتعاون مع الدول المستقبلة ودول 

  العبور

تحدیث الیات المكافحة األمنیة وتطویر أسالیبها وأجهزتها مع تطور الجریمة  - 

المنظمة وأسالیبها، والسیما في مجال الكشف عن الجریمة ومالحقة المجرمین 

  .ومعاقبتهم ورعایة الضحایا

تشجیع دور اإلعالم بمختلف أنواعه لمكافحة جریمة تهریب المهاجرین ومعالجة  - 

  .ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة

األمر الذي یتطلب مراجعة التشریعات القانونیة لتكون من جهة أكثر  - 

ردعا ومن جهة أخرى معالجة أسباب الظاهرة بمختلف أبعادها السیاسیة واالقتصادیة 

     .واالجتماعیة واألمنیة
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  مدى تطبیق الدول المستقبلة للمهاجرین غیر الشرعیین التفاقیات حقوق اإلنسان

  الدول األوروبیة نموذجا

أستاذة محاضرة أ فلیج غزالن. د  

.جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان   

التنقل، وهو ما ضمنته له كل االتفاقیات الدولیة یتمتع كل فرد بالحق في :الملخص

لحقوق اإلنسان، إال أنه لیس حرا في استعمال هذا الحق، إذ تشترط كل دولة أن 

  .یدخل األجنبي أراضیها بطریقة شرعیة وأال یقیم فیها إال إذا استوفى شروطا معینة

ن ال سیما األفارقة إال أنه وأمام تزاید ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وتدفق المهاجری  

والعرب إلى دول أكثر أمانا وتطورا كأوروبا وبطرق غیر شرعیة، وجدت الدول 

المستقبلة نفسها بین ضرورة ضمان حقوق اإلنسان لهؤالء، وخطر إدماجهم في 

المجتمع، وقد نجحت بعض الدول في ذلك في حین فشلت األغلبیة في الموازنة في 

  .تحقیق هذه المعادلة

بین أهم الحقوق التي یتمتع بها اإلنسان هي حقه في التنقل، ومع ذلك من :مقدمة

اتفقت كل الدول سواء من خالل اتفاقیات دولیة أو قواعد داخلیة، أن ممارسة هذا 

الحق یجب أن تتم في إطار مشروع بحیث یخضع كل شخص خالل تنقله من دولة 

من تفتیش وامتالك وثائق إلى أخرى إلى اإلجراءات القانونیة المتبعة في كل دولة 

السفر الضروریة من جواز والتأشیرة، حیث أن كل الدول األوروبیة تشترط للدخول 

ألراضیها الحصول على التأشیرة ووثائق أخرى إجباریة كوثیقة التأمین ومبلغ مالي 

  .معین واستظهار مكان اإلقامة المحتمل

إال أن عدم قدرة الراغبین في الهجرة الحصول على الوثائق السابق ذكرها، ال سیما  

التأشیرة والتي ال تمنحها الدول المستقبلة لفئة معینة كالشباب العاطل عن العمل 

ورعایا دول معینة كدول جنوب إفریقیا ورعایا الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أو 

لت من هؤالء یتنقلون للدول الراغبین في الهجرة اضطرابات أو كوارث طبیعیة،  جع
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لها بطرق غیر شرعیة، بل وال تخلو من المخاطر وأهم هذه الطرق هي الدخول 

  .  للدولة سرا عن طریق البحر

وتعرف الهجرة غیر الشرعیة بأنها االنتقال من دولة إلى أخرى دون تأشیرة أو   

  . 1البقاء بها بطریقة غیر مشروعةتصریح باإلقامة سابق أو الحق للعیش فیها أو 

أو هي قیام شخص ال یحمل جنسیة الدولة أو من غیر المرخص له باإلقامة فیها   

بالتسلل إلى هذه الدولة عبر حدودها البریة أو البحریة أو الجویة أو الدخول إلى 

الدولة عبر أحد منافذها  الشرعیة بوثائق أو تأشیرات مزورة، وغالبا ما تكون هذه 

  .2الهجرة جماعیة ونادرا ما تكون فردیة

 هي األولى :أنواع ثالثة إلى الهجرة حركة إلى بالنظر الیوم العالم دول وتصنف  

 هي والثانیة الصحراء، جنوب النامیة الدول في تقع وأغلبها للهجرة الدول المصدرة

المستقبلة  الدول فهي األخیرة أما الساحل، دول أو الصحراء شمال وتقع بلدان العبور

  3.وكندا األمریكیة المتحدة والوالیات أوروبا أي للمهاجرین

وقد حصرنا دراستنا على الدول األوروبیة بصفتها من أكثر الدول المستقبلة   

استقطابا للمهاجرین، كما قصرنا دراستنا على المهاجرین غیر الشرعیین ألغراض 

  . غیر اللجوء

                                                           
عبد اهللا سعود السراني، العالقة بین الهجرة غیر الشرعیة وجریمة تهریب البشر واالتجار بهم، مقال من كتاب   1

  .10، ص 2010مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، الطبعة األولى، إصدارات جامعة نایف للعلوم األمنیة، الریاض، 
شروعة، مقال من كتاب مكافحة الهجرة غیر محمد فتحي عید، التجارب الدولیة في مكافحة الهجرة غیر الم  2

  .50الشرعیة، المرجع نفسه، ص 
یاسین محمود الناجح، األطر القانونیة والتنظیمیة لمكافحة الهجرة غیر النظامیة في لیبیا، مجلة شؤون لیبیة، العدد   3

  .52، لیبیا، ص 2016األول، جویلیة 



      مجلة الميزان                                              

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  -معهد الحقوق والعلوم السياسية    

مكافحتها  آلياتالخاص بفعاليات الملتقى الدولي األول حول واقع الهجرة غير الشرعية و  ثالثالعدد ال  

2018اكتوبر 17و 16المنعقد في    

 154   2018أكتوبر  /لثالعدد الثا          .     ISSN 7643-2507مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية لة الميزانمج

  

أشخاص دون "عیین في غیر بلدانهم بلقد اصطلح على المهاجرین غیر الشر   

، وهو ما جعلهم یعیشون دائما في 4أي بدون وثائق تثبت وضعیتهم القانونیة" أوراق

الظل فیرضون بوظائف بدون تأمین وبأقل أجور، باإلضافة للمهن الشاقة في 

  . الزراعة والصناعة، وهو ما جعل الخواص یعتمدون علیهم تحقیقا للربح

الدول األوروبیة تعد من بین أولى الدول التي صادقت على كل ومن المعروف أن   

االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة المتعلقة باحترام حقوق اإلنسان، فهل احترمت التزاماتها 

  فیما یخص المهاجرین غیر الشرعیین؟

  حقوق المهاجرین غیر الشرعیین في القانون الدولي: المبحث األول

لیس من المصادفة أن یبدأ االهتمام العالمي بتدوین حقوق اإلنسان واعتبارها من   

مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، والتي انتهكت فیها كل  5قبیل القواعد اآلمرة

                                                           
4 le choix du terme sans-papiers est à mettre en relation avec l’expansion du champ 

lexical des « sans », conséquente sans doute à la crise sociale et économique qui 

touche depuis le milieu des années 1970 la société française. Ainsi, on parle 

aujourd’hui de « sans-abri », « sans-emploi », « sans-domicile-fixe », etc. Selon Salih 

Akin, « la manière de désigner les gens, non pas par ce qu’ils ont, mais par ce qu’ils 

n’ont pas, a cette faculté de projeter la légitimité pour eux de posséder ce à quoi ils 

auraient droit, mais dont ils seraient privés. Ces propriétés signifiantes et 

argumentatives de préposition ‘sans’ transforment normalité en anomalie, régularité en 

irrégularité, existence en absence… ». 

 Salih Akin, « Sans-papiers : une dénomination dans cinq quotidiens nationaux de mars 

à août 1996 », in Mots, n°60, septembre 1999, p 67. 
والتي نظرت فیها محكمة العدل الدولیة صراحة بأن القواعد التي   Barcelona Tractionحیث جاء في قضیة   5

  ...تضمنها اإلعالن العالمي تعد من قبیل القواعد اآلمرة التي تعتبر حجة على الكافة

 AFFAIRE DE LA BARCELONA  TRACTION, LIGHT AND POWER COMPANY, 

LIMITED (NOUVELLE REQUÊTE: 1962), (BELGIQUE c. ESPAGNE), COUR 

INTERNATIONALE DE JUSTICE, arrêt du 5 février 1970. 
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األعراف والمبادئ اإلنسانیة، حیث ظهرت موجة من المواثیق الدولیة التي اتفقت 

سان بمجموعة من الحقوق تضمنها له اإلعالنات الدولیة على ضرورة أن یتمتع اإلن

  .بمعیة الدساتیر والقوانین الداخلیة

إن وجود المهاجرین غیر الشرعیین داخل إقلیم الدولة التي هاجروا إلیها وذوبانهم   

داخل المجتمع الجدید أصبح حقیقة ال مفر منها، فأمام العجز عن إیقاف تدفق 

ة الهجرة غیر الشرعیة، كان ال بد من تعامل القانون المهاجرین والحد من ظاهر 

الدولي مع هذه الفئة ومحاولة تقریر حقوق لها في مواجهة الدول المستقبلة، حتى ال 

تتعسف هذه األخیرة في منحهم حقوقهم األساسیة والتي ضمنتها لهم كل المواثیق 

  .م المستقبلالدولیة لحقوق اإلنسان بغض النظر عن كیفیة وصولهم إلى اإلقلی

  حقوق المهاجرین غیر الشرعیین وفقا لالتفاقیات الدولیة: المطلب األول

على الرغم من أن المهاجرین غیر الشرعیین بوجودهم داخل إقلیم تسللوا له بطریقة   

غیر شرعیة یكونون قد انتهكوا قوانین وٕاجراءات الدول المستقبلة، إال أن هذا ال یمنع 

بالحقوق والحریات التي یتمتع بها كل الناس دون استثناء،  من كونهم بشرا یتمتعون

وعلیه فمبدأ المساواة وعدم التمییز هو ما یستند إلیه األجانب في غیر أقالیمهم 

  . األصلیة لالستفادة من االمتیازات والضمانات التي یتمتع بها المواطنون

أ المساواة بین البشر وعلیه ال نجد وثیقة دولة متعلقة بحقوق إلنسان تخلو من مبد  

وعدم التمییز بینهم مهما كان األساس الذي یقوم علیه التمییز، سواء العتبارات دینیة 

  العالمي وعلیه نص اإلعالن العالمي لحقوق...أو إثنیة أو جنسیة أو عرقیة

 في ومتساوین أحرارا یولدون الناس جمیع: "على أنه المادة األولى في 6اإلنسان

 بجمیع التمتع حق إنسان لكل: "الثانیة منه المادة وجاء في ،"لحقوقا وفي الكرامة

 ، وفي نفس السیاق نص"تمییز أي دون اإلعالن في المذكورة والحریات الحقوق

                                                           
كانون األول دیسمبر  10المؤرخ في ) 3-د(ألف  217اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة   6

1948.  
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 عالقات العمل، إطار في التمییز عدم مبدأ على اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن

 في الحق لهم األفراد جمیع" :أن منه 121 الفقرة الثانیة من المادة في جاء حیث

 ".التمییز أنواع من نوع أي دون العمل المتساوي على متساو أجر

 بالحقوق الخاص الدولي العهد من 02 المادة من األولى في الفقرة كما جاء  

 العهد، في بها المعترف الحقوق باحترام دولة طرف كل تلزم: "7والسیاسیة المدنیة

 بسب تمییز أي إقلیمها دون في الموجودین األفراد لجمیع الحقوق هذه وبضمان

السیاسي،  غیر أو السیاسي الرأي أو الدین، أو اللغة أو الجنس أو اللون، أو العرق

 األسباب، من ذلك غیر أو النسب، أو الثروة أو االجتماعي، أو القومي األصل أو

 أمام بالمساواة التمتع األشخاص لجمیع تكفل ال فإنها من العهد، 21 المادة أما

 من نوع أي تحظر وٕانما فحسب، قدم المساواة على القانون بحمایة والتمتع القانون،

 ضد فعالة واحدة األشخاص حمایة لجمیع وتوفر القانون، بمقتضى التمییز أنواع

 .علیه یقوم الذي األساس كان أیا التمییز

 بعض في فیها تتقید ال تدابیر تتخذ أن األطراف المادة الرابعة أن للدول كما نصت  

 ال بأنه تقضي المادة نفس فإن العامة، أوقات الطوارئ في العهد بمقتضى االلتزامات

 أو اللون أو العرق هو الوحید مبرره یكون الذي التمییز التدابیر هذه تشمل أن یجوز

  .االجتماعي األصل أو الدین أو اللغة أو الجنس

 بالحقوق الخاص الدولي العهد من الثانیة المادة من02 في حین أكدت الفقرة   

 الدول تضمن" : على مبدأ عدم التمییز بنصها والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة

 تمییز أي من "بریئة "فیه الواردة الحقوق وٕاعمال ممارسة جعل العهد في األطراف

 من ذلك غیر أو..االجتماعي أو القومي األصل أو اللون، أو بسبب العرق

  ...". األسباب

                                                           
  .1966دیسمبر  16في ) 21-د(ألف  2200اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم   7
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 أهم ، فتعد من8العنصري التمییز أشكال جمیع على للقضاء الدولیة أما االتفاقیة  

 العرق :أساسه مهما كان سعت إلى القضاء على كل أشكال التمییز التي االتفاقیات

 أو إبطال أثره غرضه أو إذا كان العرقي أو اإلثني األصل أو المیالد أو أو اللون

 المجاالت في المساواة قدم على اإلنسان حقوق ممارسة أو أو التمتع االعتراف إفساد

 مجاالت من آخر مجال أي أو الثقافیة أو أو االجتماعیة االقتصادیة أو السیاسیة،

 .العامة الحیاة

 من النظامیین غیر للمهاجرین القانونیة بالحمایة وثیقة صلة على االتفاقیة هذه إن  

 حیث االستقبال، بدول تواجدهم أثناء لألجانب وكراهیة العنصريالتمییز  أشكال

 االنتهاكات عدید اإلنسان حقوق مجال في الحكومیة العاملة غیر المنظمات رصدت

 التمییز جریمة إلى أن ترقى یمكن النظامي غیر المهاجر حق في الممارسة

حمایة  ضرورة على تعلیقاتها في العنصري التمییز لجنة أكدت وقد العنصري،

 على القائمة واالنتهاكات الممارسات أشكال كافة من النظامیین غیر المهاجرین

  .9األخیرة السنوات في أوروبا في تتنامى بدأت والتي تمییزیة وعنصریة، أسس

ونظرا لتفشي ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، وعدم كفایة النصوص العامة في حمایة   

حقوق هذه الفئة، فقد سعت الدول لعقد اتفاقیات خاصة لیس فقط من أجل الحد من 

تدفق المهاجرین، بل ولحمایة حقوقهم التي قد تنتهك من قبل سلطات الدول 

  :المجالالمستقبلة، ومن أهم المواثیق الدولیة في هذا 

، حیث 10أسرهم وأفراد المهاجرین العمال جمیع حقوق لحمایة الدولیة االتفاقیة -

 المنصوص الحقوق باحترام األطراف الدول تتعهد: "منها على السابعة نصت المادة

                                                           
  .1919جانفي  01 في نفاذها وبدأ ، 1913دیسمبر 21 في المتحدة لألمم العامة الجمعیة اعتمدتها  8
یین في إطار التعاون األورومتوسطي، مذكرة ماجستیر، جامعة بطاهر عبد القادر، حقوق المهاجرین غیر النظام 9

  .55، ص 2015، الجزائر، 2وهران 
  .1990دیسمبر  18المؤرخ في  45اعتمدت بموجب قرار الجمعیة العامة   10
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 أو إقلیمها في الموجودین أسرهم وأفراد المهاجرین لجمیع وتأمینها في االتفاقیة علیها

 أو العرق أو الجنس بسبب التمییز مثل نوع أي مییز منت دون لوالیتها الخاضعین

 أو االجتماعي األصل غیره، أو أو أو الرأي السیاسي المعتقد أو الدین أو اللغة

 أو أو المولد الزوجیة الحالة أو الملكیة أو االقتصادي، الوضع أو العمر أو الجنسیة

 ".أخرى حالة أي

وجدیر بالذكر أن هذه االتفاقیة لدى تعریفها للعامل المهاجر في الفقرة األولى من  

المادة الثانیة لم تتطرق إلى طریقة الهجرة، بمعنى لم تفرق في المعاملة بین المهاجر 

 .الشرعي والمهاجر بطریقة غیر شرعیة

 الفقرة في التمییز مبدأ عدم ، والتي كرست198911اتفاقیة حقوق الطفل لعام  -

الحقوق  األطراف الدول تحترم أن على نصت التي منها الثانیة المادة من األولى

 أنواع من نوع أي دون لوالیتها یخضع طفل لكل وضمانها االتفاقیة في الموضحة

 لونه أو علیه، القانوني الوصي أو والدیه أو الطفل عنصر النظر عن بغض التمییز،

 أو اإلثني أو القومي أو أصله غیره أو رأیه السیاسي أو دینه أو لغته، أو جنسیته أو

 .وضع آخر أي أو مولده، أو عجزه أو ثروته أو االجتماعي

، وتعد هذه االتفاقیة من أهم المواثیق الدولیة 12اإلنسان األوروبیة لحقوق االتفاقیة -

التي یستند إلیها المهاجرون بصفة عامة لتقریر حقوقهم أو الستیفائها متى تعسفت 

                                                           
نوفمبر  20المؤرخ في  25/44اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة   11

  .1990سبتمبر  2، بدء النفاذ 1989
 مدینة في ذلك وكان ، 1950نوفمبر 4في  أوروبا مجلس في األعضاء الدول قبل من االتفاقیة لقد وقعت هذه  12

 التصدیق، لوثائق دول عشر إیداع بعد ، 1953عام سبتمبر من الثالث في التنفیذ حیَّز دخلت وقد روما االیطالیة،

 من والعشرین السادس في علیها ایطالیا ووقعت نافذة، أو المفعول ساریة االتفاقیة تصبح لكي النصاب الالزم وهو

 خالل ومن ذلك وبعد ؛ 1955عام أغسطس من الرابع في 848 رقم القانون صدور عقب 1955عام  أكتوبر

 االتفاقیة على األوروبي، االتحاد دول فیها بما أوروبا، مجلس في األعضاء جمیع الدول صادقت المتتالیة، الموافقات

 المتحدة الوالیات أصبحت 1996 ینایر/الثاني كانون 10 والحریات األساسیة، ومنذ اإلنسان لحقوق األوروبیة

  .مراقبعضو  بصفة المجلس داخل في تتمتع األمریكیة
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لدول الموقعة على االتفاقیة في منحها لهم، وأغلب الدول المستقبلة للمهاجرین غیر ا

 .الشرعیین صادقت على االتفاقیة، وبالتالي فهي ملزمة باحترام بنودها

وتضمن هذه االتفاقیة التمتع بالحقوق وبالحریات لجمیع من یعیشون في ظل    

أن االتفاقیة لم تشترط الجنسیة للتمتع الوالیة القضائیة للدول الموقعة علیها، بمعنى 

 .بالحقوق الواردة في االتفاقیة

منها على أن التمتع بالحقوق والحریات المنصوص علها في  14كما نصت المادة 

االتفاقیة یكون بدون تمییز ألي سبب كالجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدین 

و االجتماعي أو االنتماء إلى أقلیة أو الرأي السیاسي أو غیره أو األصل القومي أ

  .قومیة أو الثروة أو المولد أو غیر ذلك من األسباب

 دائم، منح أساس على تعمل التي13 اإلنسان لحقوق األوروبیة وبإنشاء المحكمة   

 المركز اإلنسان في الدول الموقعة على االتفاقیة حقوق انتهاكات ضحایا األفراد

اإلنسان، وهو ما فتح المجال  لحقوق المحكمة األوروبیة أمام مباشرة لالدعاء القانوني

للمهاجرین شرعیین كانوا أم غیر شرعیین في االدعاء أمام المحكمة في مناسبات 

عدیدة ضد دول تعسفت في حقوقهم، وكثیرا ما حكمت المحكمة لصالحهم ضد الدول 

  .المستقبلة

یات حقوق اإلنسان بالنسبة دور القضاء الدولي في تطبیق اتفاق: المطلب الثاني

  للمهاجرین غیر الشرعیین

لقد لعبت المحكمة األوروبیة دورا جوهریا في الدفاع عن حقوق المهاجرین مهما   

كانت وضعیتهم، حیث سعت إلى الموازنة بین احترام حقوق اإلنسان واإلجراءات 

ضایا ، وقد ظهر ذلك في عدة ق14التي تتخذها كل دولة في تعاملها مع األجانب

                                                           
  .من االتفاقیة 19وفقا للمادة   13

14 la Cour européenne des droits de l’homme a développé une jurisprudence qui 

cherche à rétablir l’équilibre entre le respect de la vie privée et familiale des étrangers 
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أنصفت فیها األجانب على حساب دول أوروبیة من المفروض أنها تحترم حقوق 

  .اإلنسان

 ترفض أنها ففي قضیة عرضت على المحكمة حول المهاجرین، أظهر اجتهادها  

 الطرد یخص فیما الدول األطراف بها تقوم التي المعامالت مختلف بین التمییز دائما

 إن حیث: "قضیة بلجیكیة في معتبرة الجماعیین، وغیر والجماعیین األجانب بین

 في االتحاد األخرى األعضاء الدول لرعایا بها المسموح التفضیلیة المعاملة

 التي تسمى الدول إلى تنتمي بلجیكا فإن ومعقول، موضوعي وإلثبات...األوروبي

األوروبیة من االتفاقیة  8الخاص، وبانتهاكها للمادة  القانوني النظام ذات بالدول

  .15لحقوق اإلنسان فتعد قد تعدت على حق المهاجر في حیاة عائلیة وخاصة

                                                                                                                                                 

et la légitimité des mesures d’éloignement émises par les États à l’encontre de ceux-ci. 

Cet article de réflexion essaie de développer l’applicabilité de l’article 8 de la 

Convention européenne des droits de l’homme: «Droit au respect de la vie privée et 

familiale», en tenant compte de la marge nationale d’appréciation des États et de 

l’analyse de la proportionnalité, à partir de la jurisprudence de la Cour.  

  Rosmerlin Estupiñán Silva, Les mesures d’éloignement et le droit à la vie privée et 

familiale des étrangers en Europe, ACDI, Bogotá, ISSN: 2027-1131/ISSNe: 2145-

4493, Vol. 5, 2012, p 29. 
15 Selon M. Moustaquim, son expulsion par les autorités belges a porté atteinte à sa vie 

familiale et privée. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention… 

…Quand au traitement préférentiel consenti aux ressortissants des autres Etats 

membres des communautés, il a une justification  objective et raisonnable, la Belgique 

faisant partie avec les dits Etats d’un ordre juridique spécifique... 

 PAR CES MOTIFS, LA COUR ... Dit, par sept voix contre deux, qu'il y a eu violation 

de l'article 8. 

  Arrêt Moustaquim c/ Belgique, (Requête no 12313/86), ARRÊT STRASBOURG, la 

Cour européenne des droits de l’homme, 18 février 1991, p 16- 18. 
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إال أنه وأمام التهدیدات األمنیة التي تتعرض لها الدول األوروبیة خاصة من   

المهاجرین من العرب والمسلمین خاصة، فقد عززت الدول األوروبیة بتشریعات 

نب، دون أن تكون قد تعدت على حرمة وٕاجراءات تستطیع من خاللها طرد رعایا أجا

حیاتهم العائلیة كونها تسعى من وراء تصرفها إلى المحافظة على األمن والسلم 

  .16خاصة في ظل مكافحة اإلرهاب

 تقیید خاللها من حاولت التي واإلجراءات التدابیر إیطالیا اتخذت إال أنه ولما   

 یسمح 2009 عام في قانوناً  یطالیةاإل السلطات إلیها بإصدار الهجرة وتقلیل معّدالت

 المغادرة ویرفض اإلیطالیة األراضي یدخل شرعي غیر أي مهاجر بمعاقبة لها

 أورو آالف 10 على تزید وغرامة أعوام، عام وأربعة بین ما تتراوح لمدة بالسجن

 في حكماً  أصدرت المحكمة األوروبیة فإن األصلي، موطنه إلى قسري وترحیل

 والقوانین المبادئ مع یتعارض اإلیطالي القانون أن یرى 2011 أبریل/نیسان

  .17األساسیة اإلنسان وحقوق قیم من تعلي التي األوروبیة

                                                           
16 A l’heure actuelle, la Cour maintient sa position du fait que les infractions pénales 

commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure 

d’éloignement et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente d’examiner, d’après 

l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire 

est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public étatique. 

  Rosmerlin Estupiñán Silva,  op. cit, p. 49. 
17 "...Le fait d’expulser des personnes sans leur donner la chance d’exercer leur droit 

de contester leur renvoi dans le cadre d’une procédure effective donne lieu en soi à une 

violation des droits de l’homme, indépendamment de la question de savoir si le renvoi 

exposerait les individus concernés à un risque réel de violation grave des droits de 

l’homme, ce qui, à son tour, constituerait un manquement au principe de non 

refoulement...." 

  AFFAIRE KHLAIFIA ET AUTRES c. Italie, (Requête no 16483/12), ARRÊT 
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 أن الدانمارك ضد فاسیلیفا قضیة اإلنسان في لحقوق األوروبیة المحكمة أشارت وقد  

 سبیل مذكور على المادة هذه بنص المكفول الحریة في الحق على االستثناءات

 محتوى من الهدف ألن ضیقا، تفسیرا تفسر أن یجب االستثناءات هذه وان الحصر،

 بطریقة حریته من شخص أي یحرم أال ضمان من االتفاقیة األوروبیة هو 5المادة 

للدولة المستقبلة غیر   الدخول كان ولو حتى تعسفًیا یعتبر فاالحتجاز تعسفیة،

  .18قانوني

  وفي نفس السیاق، فقد تكرر رفض المحكمة األوروبیة لسیاسة االحتجاز معتبرة  

في جل أحكامها أنه ال یجوز احتجاز المهاجر غیر النظامي في اإلتحاد األوربي 

بسبب إقامته غیر النظامیة، وذلك حتى إذا لم یكن قد استجاب ألمر بمغادرة البلد، 

من التوجیه المتعلق باإلعادة الصادر عن باعتبار االحتجاز إجراء یخالف الغرض 

 .19اإلتحاد األوروبي

عن حقوق المهاجرین مهما اختلفت أسباب أو  - وبشراسة–وال زالت المحكمة تدافع   

أسالیب هجرتهم باعتبارهم بشر یستفیدون بكل الحقوق وبدون تمییز، وعلیه أصدرت 

                                                                                                                                                 

STRASBOURG, la Cour européenne des droits de l’homme, 15 décembre 2016, p.p 

27-28. 
18 AFFAIRE Vasilvia c. Danemark, (Requête no 52792/99), ARRÊT   STRASBOURG, 

la Cour européenne des droits de l’homme, 25 septembre 2003. 
19...En effet, une telle peine privative de liberté, en raison notamment de ses conditions 

et modalités d’application, risque de compromettre la réalisation de l’objectif poursuivi 

par la directive, à savoir l’instauration d’une politique efficace d’éloignement et de 

rapatriement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans le respect des 

droits fondamentaux. 

   Arrêt dans l'affaire C-61/11 PPU Hassen El Dridi alias Soufi Karim, Cour de justice 

de l’Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 40 /11 Luxembourg, le 28 avril 

2011. 
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آخرها حكما صدر بإدانة  أحكاما ضد كل من فرنسا، بلجیكا، إیطالیا، الدنمارك كان

 .2017أكتوبر  03اسبانیا لطردها مهاجرین غیر شرعیین بتاریخ 

حقوق المهاجرین غیر الشرعیین وفقا لتشریعات الدول المستقبلة : المبحث الثاني

  بین النص والتطبیق

  

بات یمثل  - كفكرة ومبدأ–ال جدال في أن االهتمام العالمي الحالي بحقوق اإلنسان   

قیمة مستهدفة من النظام القانوني الدولي، حیث أصبح من األمور الشائعة تقییم 

سلوك الحكومات بمدى احترامها لحقوق اإلنسان على المستویین الداخلي والدولي، 

القتصادیة ذاتها یخضع لما تحققه تلك النظم بل أصبح تقییم النظم االجتماعیة وا

  .20لمواطنیها من حقوق وحریات

ومن المعروف أن الدول األوروبیة هي من أولى الدول المصادقة على اإلعالن   

العالمي لحقوق اإلنسان، إلى جانب االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان، واللتان 

فراد دون تمییز لمجرد أنهم یقیمون في تشكالن معا نظاما قانونیا متكامال لحمایة األ

أقالیم الدول المصادقة على االتفاقیتین، غیر أن هذا لم یمنع هذه الدول من انتهاك 

  ... حقوق األجانب لدواعي أمنیة، أو اقتصادیة أو لحمایة مصالح جوهریة

  حقوق المهاجرین غیر الشرعیین وفقا لتشریعات الدول المستقبلة: المطلب األول

 مختلفة بعوامل وأوروبا المتوسط األبیض البحر دول بین الهجرة قضیة ترتبط   

 إضافة الضفتین، بین االقتصادیة والعالقات التاریخیة، الجغرافي، والروابط كالقرب

 مر على هجرة حركات عرفت والحضاریة، فالمنطقة الثقافیة التفاعالت إلى

 إلي الشمال باتجاهها من الهجرة حركة تمیزت عشر التاسع القرن ففي العصور،

شهد  فقد الماضي، القرن من الثاني النصف أما االستعماریة، الحقبة خالل الجنوب

                                                           
بضري محمد، حقوق اإلنسان والحریات العامة، دراسة دولیة ووطنیة، الطبعة الرابعة، دار النشر الجسور،   20

  .01، ص 2001المغرب، 
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 األوروبي االتحاد لیصبح الحین، ذلك ومنذ أوروبا باتجاه مسبوق غیر للهجرة نشاطا

 البحر الضفة دول من أو الهجرة عموماً  العالم دول مختلف من مفضلة للهجرة وجهة

  .21وجه الخصوص على المتوسط األبیض

وقد اختلفت الدول األوروبیة بالرغم من اتفاقها على المبادئ األساسیة لحقوق   

اإلنسان في معاملتها للمهاجرین، ففي حین حاولت بعضها تسویة وضعیتهم 

وٕادماجهم في مجتمعاتها، قامت أغلبیة الدول المستقبلة برفضهم واتخاذ تدابیر ردعیة 

  ...احتجاز وحبس وطرد وٕارجاع ضدهم من

 من تضرًرا وأكثرها األوروبیة الدول أول من إیطالیا تعتبر: بالنسبة إلیطالیا .1

 غیر المهاجرین من هائلة ألعداد قبلة سواحلها الجنوبیة الظاهرة حیث أصبحت هذه

 ،1998مارس  فیها في خاص للهجرة قانون أول ظهور إلى أدى ما هذا الشرعیین،

 خالل معالجة من الشرعیة غیر الهجرة تخص قانونیة أنظمة مرة ألول وضع والذي

 في القانون هذا وتجسد األجانب أقامات وتجدید اإلیطالي لإلقلیم الدخول إجراءات

 :22نقاط رئیسیة أربع

 .جدید من الهجرة سیاسات برمجة إعادة -

 .اإلقامة فیها وسبل إلیطالیا األجانب دخول شروط في النظر -

 .الشرعیین غیر للمهاجرین القسریة اإلعادة وتفعیل اإلقامة منح إجراءات تعقید -

 .القانونیین المهاجرین حقوق دعم على الحفاظ وأخیًرا -

إیطالیا تبنت الدولة إستراتیجیة ردعیة، حیث  إلى المهاجرین أعداد تزاید لكن ومع  

 والالجئین المهاجرین حقوق في عدد التجاوزات وزاد إیطالیة أنشأت مراكز احتجاز

                                                           
 مجموعة ،2للهجرة  یورومید برنامج األوروبي، واإلتحاد المتوسط األبیض البحر دول بین النسائیة الهجرة بي،بیالر   21

   .53 ص ،2011-2008 فیل، لوي جون إشراف تحت وجامعات، بحثیة من مؤسسات
محمد رضا التمیمي، الهجرة غیر القانونیة من خالل التشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة، دفاتر السیاسة القانون،   22

  .260، ص 2011العدد الرابع، ورقلة، الجزائر، جانفي 
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 عام أواخر في التهدید األوروبیة إلى المفوضیة دفع الذي األمر وهو السیاسیین،

 الهجرة لمواجهة قضیة إلیطالیا المخصصة األوروبیة المساعدات بتقلیص 2013

للمهاجرین  وكریمة إنسانیة استقبال لظروف توفیرها عدم حال في23 الشرعیة غیر

 .24اللجوء حق وطالبي

 إلى تهدف التي اإلجراءات من عدداً  بالفعل بریطانیا اتخذت: بریطانیافي  .2

 أكتوبر 10 في جدید لقانون إصدارها في أهمها تمّثل المهاجرین إلیها، عدد من الحد

 القانون هذا تضّمن والالجئین، وقد المهاجرین على القیود من العدید یضع2013

 الهجرة مواقف من التحقُّق على العقارات یجبر مالكي أنه منها البنود، من العدید

 حسابات فتح من شرعیة غیر المقیمین بصورة ویمنع عقاراتهم، بمستأجري الخاصة

 أوالً  بلدانهم إلى المجرمین األجانب تسفیر حقَّ  البریطانیة للسلطات ویمنح مصرفیة،

 یمین الشرعیینالمق أیضاً  الجدید القانون الحقًا، كما یجبر استئنافهم إلى االستماع ثم

 ما لمنع وذلك الصحي، التأمین لنظام معینة مبالغ دفع على المؤقتین كالطالب

في  الطبیة العنایة على الشرعي غیر المهاجر خاللها من یحصل أصبح التي

 یدخل قد التي الوهمیة الزیجات على جدیدة قیوداً  ویفرض البریطانیة، المستشفیات

 .25بریطانیا في اإلقامة أجل من المهاجرین خاللها بعض من

                                                           
 300 من أكثر ضحیتها ذهب والتي جزیرة لمبیدوزا االیطالیة، من بالقرب غرقت التي السفینة مأساة حیث كشفت  23

 استجابت السفینة لو إنقاذ باإلمكان كان ألنه ذلك القانون، هذا الخلل في عن 2013 أكتوبر/األول تشرین في شخص

من القانون  التخّوف بسبب ذلك عن امتنعوا أصحابها أن غیر االستغاثة، لطلب القریبة منها اإلیطالیة الصید سفن

 للضحایا، جنازة حادثة الغرق، نظمت الدولة وعقب للمهاجرین،الذي یفرض عقوبات على كل من یقدم المساعدة 

  ...األوروبي االتحاد في المسؤولین وكبار الدولة، رجال كبار حضرها

عبد الواحد أكمیر، الربیع العربي والهجرة غیر القانونیة في البحر األبیض المتوسط، مجلة المستقبل العربي، ص  

32.  
والمستجّدات، المستقبل  واالستراتیجیات الكبرى اإلشكالیات :الهجرة وقضایا األوروبي مطاوع،  االتحاد محمد 24

  .35العربي، ص 
  .24مطاوع، المرجع نفسه، ص  محمد  25
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فبعد أن كانت تمنح المهاجرین حقوقا تسهل للمهاجرین  فرنسا أما :فرنسا .3

حیاتهم من تسهیالت تتعلق بالسكن والتعلیم ومختلف الخدمات باإلضافة إلمكانیة 

 منصب" ساركوزي نیكوال "اختلفت األمور بتولي تسویة الوضعیة وتسهیل اإلقامة، فقد

 تاریخ فرنسا، حیث رأى في هجرة قانون أسوأ سن حیث ، 2005وزیرا للداخلیة في 

 وتشكل فرنسا على وأمنًیا واجتماعیا اقتصادًیا تمثل عبًئا السابق بوضعها الهجرة أن

 المهاجرین إلى جدد بائسین من ضم أكثر إلى تؤدي ال كونها وتهدید توتر مصدر

 إلى دفعه  ما عرف هذا األساس، في بائسة أوضاع من ویعانون البلد في الموجودین

 2006-06-19في  الفرنسي الشیوخ مجلس على للهجرة جدید قانون مشروع عرض

  .200626- 911رقم  القانون وهو للهجرة ساركوزي بقانون بعد فیما 

 اكتساب شرط أهمها من "911" قانون في النقاط بعض بتعدیل ساركوزي كما قام  

 إلى فرنسا، وبهذا القانون القادمین للمهاجرین مسبق كشرط وتحدیدهالفرنسیة  اللغة

 اإلقلیم في المتواجدین الشرعیین غیر المهاجرین حقوق للهجرة تم إلغاء الجدید

 أصبح العائلي الشمل لم إجراءات كما أنه عقد سنوات، 10 أكثر من منذ الفرنسي

 الحد یعادل المقیم المهاجر دخل یكون أن یفترض المالیة، حیث بالمصادر مرتبطا

 وكذلك مالئم سكن في باإلضافة إلقامته یورو، 1250 وهو لألجور الشهري األدنى

قیم  معرفة األسرة، وكذا إحضار حالة في مسبق الفرنسیة كشرط اللغة إیجاد اشتراط

  .27باحترامه وااللتزام الفرنسیة الجمهوریة

 القانون یُعد لم حیث ،2011 عام في الهجرة قانون قامت بتغییر إال أن فرنسا  

 القانون حیث كان قبل، من الحال كان كما جریمة القانونیة غیر الهجرة الجدید یعتبر

 45 إلى تصل قد لمدة االحتیاطي للحبس قانوني غیر كل مهاجر یعّرض السابق

                                                           
  . 262محمد رضا التمیمي، المرجع السابق، ص   26

27 Loi N° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et l’intégration, Journal 

Officiel de la République Française du 25-07-2006. 
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 فیها یرتكب التي الحاالت إال في القانوني غیر المهاجر اعتقال یمنع كمایومًا، 

 السجن القانون الحالي حیث یعّوض بالسجن، القانون علیها یعاقب أخرى مخالفات

  .28بالطرد أو اإلبعاد

في نهایة سنة " إیمانویل ماكرون"وفي ظل الحكومة الحالیة، أعلن الرئیس الفرنسي   

 2018أن حكومته بصدد إعداد قانون جدید یتعلق بالهجرة سینفذ بدایة عام  2017

  .مة في حق المهاجرین غیر الشرعیین أبرزها الطردیتضمن قواعد صار 

 المهاجرین طرد على كذلك 2009 قانون نّص  إسبانیا إلى وبالنسبة : اسبانیا .4

 صدر جنایة ارتكب قانوني غیر مهاجر كل عقوبة ُتعوض أن ویمكن غیر القانونیین،

 القانون سنوات بالطرد، ویفرض 6 تتجاوز ال لمدة حكم بالسجن بمقتضاها حقه في

 إدخال في یتورط من كل على یورو ألف آالف ومائة عشرة بین تتراوح غرامة نفسه

 إقفال مع ُیشّغلهم، من على التي تُفرض نفسها العقوبة وهي قانونیین، غیر مهاجرین

  .29سنوات 5و أشهر 6 بین تتراوح لمدة الشغل محل

إال أنه ومع تزاید ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وبأعداد هائلة، قامت السلطات  

إلسبانیة بإنشاء مراكز كبیرة لالحتجاز تشبه إلى حد ما السجون، ومع اكتظاظها 

                                                           
28 La loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la 

nationalité s’articule autour de trois axes :  

 Il développe le dispositif d’enfermement et de surveillance des étrangers.  

 Il réduit de manière importante les garanties procédurales en vue de faciliter 

l’éloignement des étrangers «indésirables» au mépris du respect de leurs droits 

fondamentaux et de leurs libertés individuelles.  

 Il crée une véritable mesure de bannissement : l’interdiction de retour sur le 

territoire qui a vocation à s’appliquer à tout étranger expulsé et sera très 

difficile à contester.  

 
  .33ابق، ص عبد الواحد أكمیر، المرجع الس  29
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وتصریح المحتجزین فیها بأنهم یعانون من معاملة سیئة ال سیما بعد وفاة مهاجر 

محمد "تعلق األمر بالمدعو ، وی2017جزائري في ظروف غامضة نهایة سنة 

  .بعد ضغط شعبي ودولي" أرشیدونا"، تم غلق مركز الحجز "بودربالة

أهم الحقوق المنتهكة بالنسبة للمهاجرین غیر الشرعیین في : المطلب الثاني

  الدول المستقبلة

 10000 حوالي لقي دائما، للهجرة الدولیة المنظمة وحسب 2000 سنة منذ  

 الوالیات أو أوروبا إلى العبور محاولتهم أثناء حتفهم لعالمفي ا نظامي غیر مهاجر

 أو غرقاً  إما حتفهم نظامي مهاجر غیر 22000 لقي حیث أسترالیا، أو المتحدة

 جثة مقابل كل أنه اإلطار هذا الخبراء في بعض ویرى بردًا، أو جوعاً  أو اختناقاً 

  .30األبد إلى جثتان تفقد البحر من تنتشل

إن مأساة المهاجرین غیر الشرعیین ال تنتهي بمجرد وصولهم للدول المستقبلة، بل   

قد تبدأ أنواع أخرى من المعاناة في الدول المستقبلة والتي قد تنتهك أهم حقوقهم التي 

ضمنتها لهم االتفاقیات الدولیة بالدرجة األولى، ولعل أهم هذه الحقوق الحق في 

  ...في العمل والخدمات الصحیة الحریة، التعلیم، المساواة

 :الحق في الحریة .1

من بین اإلجراءات التي اتفقت الدول األوروبیة لمواجهة ظاهرة الهجرة غیر   

المشروعة هي اللجوء الحتجاز المهاجرین في مراكز مخصصة لهذا الغرض، 

  .وبالتالي یحرمون من حقهم في الحریة

ومراكز االحتجاز هـي بمثابـة أماكن انتظار كبیرة أو سجون من أجل تقیید حریة   

التنقل، وكنتیجـة للسیاســات األمنیــة للـدول الّــتي تمارســها في مواجهــة الهجـرة غــیر 

                                                           
30 OIM, publication intitulée "le projet des migrations disparus : les décès de migrants 

aux frontières du monde", janvier-septembre 2014, lundi 29 septembre 2014, site 

officiel de l’organisation : www.missingmigrants.iom.int. 
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الشــرعیة، فبعـد اعتراض المهــاجرین غــیر الشــرعیین یقتــادون إلى مراكــز االحتجاز 

ــدة في إقلیمهــا في انتظار تــرحیلهم أو طــردهم، وتلجــأ الــدول لهــذا اإلجراء والمتواج

باالحتجاز أو باالعتقال في إطار سیاسات الهجـرة ومـن أجـل الوقایـة مـن الـدخول 

  . 31العام داخلها غـیر القـانوني وتهدیـد النظـام 

 من الحرمان هو النظامي غیر للمهاجر األساسیة للحقوق االنتهاكات أهم من     

 الدول تبرره الذي االستقبال، دول في اإلداري االحتجاز إطار في  قصرا الحریة

 كما – النظامیة غیر الهجرة من اعتبار ینطلق من منها أن حیث مختلفة، بطرق

 یأخذ ال علیها، وبالتالي القانون یعاقب وجریمة وطني أمن مشكلة  -ذكرنا وان سبق

األمر  الفئة، هذه مع التعامل في اإلنسان حقوق على القائمة المعاییر االعتبار بعین

 السالبة العقوبة لهذه المهاجرین فئات مختلف تعرض إلى الغالب في یؤدي الذي

 اللجوء كملتمسي أخرى فئات إلى باإلضافة النظامیین، المهاجرین غیر من للحریة،

                                      2. طلباتهم الذین رفضت أو طلباتهم نتیجة ینتظرون الذین

، فترات 2008وقد انتقد مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان في أكتوبر 

االحتجاز الواردة في القرار، ورآها مفرطة وتؤدي لإلضرار بالحق في حریة 

  .32المهاجرین

 الشخصیة والسالمة الحریة في حق الفرد یقضي القانون الدولي بضرورة حمایة  

 یجب حیث القانونیة واإلجرائیة، الضمانات من مجموعة بتوفیر التعسف من والحمایة

 ضروریا ومعقوال یكون وأن واضح، قانوني نص بموجب المهاجرین احتجاز یكون أن

 من یتهرب أن یمكن مواطن أي مثل االحتجاز، وراء الكامنة األهداف مع ومتناسبا

                                                           
 .107، ص 2014رة السریة من منظور األمن اإلنساني، مذكرة ماجستیر، جامعة سطیف، منصوري رؤوف، الهج 31
 :2010تقریر منظمة مراقبة حقوق اإلنسان، منظمة مراقبة حقوق اإلنسان،  32

 http://www.hrw.org/en/node/81360  
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 على خطرا یشكل أن یمكن أو مستقبال اإلداریة العملیات أو اإلجراءات القضائیة

  .33العام األمن على أو شخصه

 :الحق في التعلیم .2

وفي غالبیة الدول المستقبلة ال سیما األوروبیة، یستفید األطفال المولودون فیها من    

جنسیتها، وبالتالي یتمتعون بكافة الحقوق التي یتمتع بها المواطنون وعلى رأسها الحق 

  .34في التعلیم

 بعد الطفل بتسجیل االلتزام عدمبسبب  للمهاجر النظامي غیر الوضع فإن وعلیه  

 إلیه ذهبت وهذا ما التعلیم، حق من لحرمانه مبررا یكون أن مطلقا یمكن ال وراف والدته

 وأفراد المهاجرین العمال جمیع حقوق لحمایة الدولیة االتفاقیة من 10 المادة كذلك

 .أسرهم

 :الحق في المساواة في العمل .3

أسرهم  وأفراد المهاجرین العمال جمیع حقوق لحمایة الدولیة االتفاقیة لقد ضمنت  

للعمال حقوقا جوهریة على رب العمل احترامها مهما كانت صفة ووضعیة العامل، 

                                                           
 القانونیین غیر المهاجرین احتجاز: كریبو فرنسوا للمهاجرین، اإلنسان بحقوق المعني الخاص المقرر تقریر   33

 ، 2012 أفریل ، جنیف،  A/HRC/20/24 المطبوع رقم العشرون، الدورة اإلنسان، حقوق مجلس وبدائل االحتجاز،

  .1 ص
34 Les engagements internationaux ratifiés par la France et le préambule de la 

Constitution   garantissent l'accès à l'école de tous les enfants : 

– l'enseignement primaire obligatoire et gratuit (article 28 de la Convention internationale  

de New York sur les droits de l'enfant) ; 

– le droit à l'éducation (article 2 du protocole additionnel de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) ; 

– l'égalité d'accès à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture (préambule 

de la Constitution du 27 octobre 1946, intégré dans la Constitution de 1958).  
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أهم الحقوق القانونیة التي  منوٕاال عد عمله من قبیل السخرة واالستغالل، وعلیه فإن 

  :35یتمتع بها العامل المهاجر بصفة غیر شرعیة

  الحق في تقاضي أجرة حسب العمل -

  حادث أثناء العملالحق في التعویض في حالة وقوع  -

 .الحق في اللجوء للقضاء القتضاء حقوقه -

إال أن الواقع قد أثبت أن الدول المستقبلة أصبحت تستفید من الید العاملة   

الرخیصة، خاصة في المجاالت التي ال یرغب المواطنون في العمل فیها كالزراعة 

الشرعیون مفرا من  واألعمال المنجمیة والمهن الشاقة والتي ال یجد المهاجرون غیر

العمل فیها لتوفیر لقمة العیش، ولو  بأجور جد رخیصة بالمقارنة مع ما یتقاضاه 

  .               المواطنون

 :الحق في الخدمات الصحیة .4

لقد اتفقت أغلب الدول المستقبلة للمهاجرین غیر الشرعیین على أن شرط    

شبكة الضمان االجتماعي وهو االستفادة من الخدمات الطبیة مرهون بالتسجیل في 

حق محصور بالنسبة لألشخاص الذین وضعیتهم قانونیة في إقلیم الدولة المستقبلة، 

ولالستفادة من المعونة الطبیة یجب علیهم على األقل أن تكون إقامتهم ثابتة ولو 

بمعونة جمعیة معترف بها وهو ما أخذت به أغلب تشریعات الدول األوروبیة وعلى 

  .36سارأسها فرن

                                                           
35 Les droits fondamentaux des migrants en situation irrégulière dans l’Union 

européenne, Rapport comparatif, Luxembourg : Office des publications de l’Union 

européenne, 2012, p. p 53-54.  
36  L’accès à la sécurité sociale est soumis à une obligation générale de séjour régulier 

(art. L115-6 du CSS) pour l’assuré étranger comme pour son ou ses ayant(s) droit. 

Tout étranger qui souhaite venir en France, quel que soit le motif (médical ou non 

médical) doit demander un visa au Consulat Français de son pays d’origine. Selon le 
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وبناء على ما تقدم، نجد أن الدول المستقبلة للمهاجرین غیر الشرعیین بالرغم من   

مصادقتها على كل االتفاقیات المتعلقة بحقوق اإلنسان العامة والخاصة، إال أنها لم 

تحترم أغلب تعهداتها التي تقضي بعدم انتهاك أي حق من حقوق األشخاص 

في ذلك الحفاظ على أمنها واستقرارها خاصة مع المتواجدون على إقلیمها، وحجتها 

  .تفشي اإلرهاب في كامل أوروبا من جهة، ولحمایة اقتصادها من جهة أخرى

أمام فشل الدول المستقبلة للمهاجرین غیر الشرعیین من التصدي لظاهرة : الخاتمة

ف الهجرة غیر المشروعة، وتزاید تدفق المهاجرین لكامل الساحل األوروبي ومن مختل

الجنسیات، كان لزاما على دول االتحاد األوروبي التعامل مع المهاجرین المتواجدین 

فوق إقلیمها، لكن دون المساس بحقوقهم وحریاتهم التي كفلها لهم القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان، وهو ما جعل الدول المستقبلة في مأزق خاصة بعد القوانین 

ربة الهجرة غیر المشروعة من طرد  وترحیل واإلجراءات التي اتخذتها مؤخرا لمحا

 . واحتجاز

ولقد لعبت المحكمة األوروبیة دورا جوهریا في مراقبة مدى تطبیق الدول األوروبیة   

التفاقیات حقوق اإلنسان، حیث أدانت في مناسبات عدیدة انتهاكات قامت بها عدة 

شددت على الدول على و ...دول كفرنسا، الدنمارك، بلجیكا، هولندا، اسبانیا وغیرها

  .ضرورة احترام حقوق المهاجرین

                                                                                                                                                 

cas, le consulat délivre un visa court séjour valable 3 mois. Les étrangers sans papiers 

ne remplissant pas la condition de résidence, relèvent de l’aide médicale d’Etat  

(A.M.E.). Les étrangers sans domicile fixe (SDF) doivent élire domicile auprès 

d’une association agréée afin d’obtenir “une domiciliation“.  

Marie-Anne Lafarge, Droits des personnes étrangères atteintes d’une maladie 

chronique en France, LE COURRIER DE LA SEP l N°131 - AVRIL 2012, p 14.  
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وبناء على دراستنا تبین لنا أن الدول المستقبلة قد فشلت إلى حد بعید في احترام   

القانون الدولي لحقوق اإلنسان فیما یتعلق بمسألة المهاجرین غیر الشرعیین، لذلك 

ریة لمنع وصول یتعین علیها فرض المزید من الرقابة على حدودها خاصة البح

المهاجرین لكي ال تجد  نفسها مجبرة على التعامل معهم ومنحهم حقوق تخول لهم 

  .امتیازات ال ترید الدولة المستقبلة أصال منحها لهم، فالوقایة خیر من العالج

وعلیه فإن القضاء على ظاهرة الهجرة غیر المشروعة نحو الدول األوروبیة لن یتم   

قمعیة فقط، بل عن طریق إستراتیجیة وطنیة نجملها من خالل بالوسائل الردعیة وال

  :التوصیات التالیة

 توفیر مناصب شغل للشباب في أوطانهم وتحسین ظروفهم المعیشیة. 

  توعیة الشباب لمخاطر الهجرة غیر المشروعة عن طریق تفعیل دور

 .المدارس والمساجد وكذا األسرة

 إستراتیجیة ضمن القانونیة غیر رةالهج ومحاربة التنمیة برامج تطبیق ضرورة 

 المدى بعیدة

 ، للهجرة المصدرة الدول مستوى على عمیقة اقتصادیة إصالحات تتطلب       

 العمل فرص خلق إلى تؤدي للمهاجرین والمستقبلة المتقدمة       الدول ومساهمة

 .واحترام حقوق اإلنسان عندما     یتعلق األمر بالمهاجرین غیر الشرعیین
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  آلیات مكافحة الهجرة غیر الشرعیة

  بین النصوص الداخلیة و اإلتفاقیات الدولیة 

  ، "أ"أستاد محاضر ،  یوسفات علي هاشم.د

  بجامعة أحمد درایة، ادرار

  بن السیحمو محمد المهدي بن عبد اهللا.د

  ، جامعة أحمد درایة، ادرار"أ"أستاد محاضر 

في إطار جهد بحثي یهدف إلى التعریف بالهجرة غیر  الورقةجاءت هذه : ملخص 

الشرعیة في الجزائر من حیث تطورها التاریخي واألسباب الحقیقة التي تقف وراء 

انتشارها وارتفاع اإلحصائیات والمؤشرات المرتبطة بها وأشهر الطرق التي یعتمدها 

  .المهاجرون في الوصول إلى الجهات التي یرغبون في الوصول إلیها

  .الهجرة غیر الشرعیة، المهاجرون، اإلتفاقیات الدولیة: الكلمات المفتاحیة

  مقــــــــــــــــدمة

تعرف الجزائر كغیرها من الدول انتشار كبیر لظاهرة الهجرة باعتبارها بلد            

مصدرا للهجرة من جهة ومستقبال لها من جهة أخرى بحیث جعل منها موقعها 

ا بوابة إفریقیا بلد عبور ألعداد كبیرة من المهاجرین القادمین من الجغرافي باعتباره

دول الساحل اإلفریقي، كما أسهم اتساع شریطها الحدودي في أن تكون قبلة 

للمهاجرین المتجهین نحو الشمال، وما ینجر عن هذا التوافد الكبیر من استفحال 

كل . ة المنظمة واإلرهابللكثیر من اآلفات االجتماعیة واألوبئة واألمراض والجریم

هذه العوامل دفعت بالجزائر إلى اتخاذ جملة من التدابیر التي تهدف إلى تأمین 

ت حدودها من خالل فرض مجموعة من اإلجراءات وتشریع مجموعة من اآللیا

كما أن هذه المداخلة جاءت كجزء من الدعوة إلى . القانونیة لمواجهة هذه الظاهر

اإلقلیمیة التي تضعها مجموعة الدول ومدى نجاعتها مع  البحث في اإلستراتیجیات
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مراعاة المصلحة الوطنیة والتزامات كل دولة بما في ذالك احترام القوانین واالتفاقیات 

  . الدولیة في مجال حمایة حقوق المهاجرین

واعتبارا لذالك فإن الجزائر كدولة حدودیة خصبة للدراسة لدراسة الهجرة غیر  

الشرعیة فیها سواء باعتبارها بلد مصدر للهجرة أو بلد مستقبل لها إضافة الى 

االعتبارات المرتبطة بموقعها الجغرافي الذي یجعل منها موقعا خصبا لنشاط الظاهرة 

لذالك یمكننا هنا طرح اإلشكالیة التي  ة،جتماعیوتراكماتها األمنیة واالقتصادیة واال

إلى أي مدى یمكن لأللیات المتخذة من طرف المشرع لجزائري المساهمة في :مفادها

؟، ماهي الجهود الوطنیة للحد من هذه الظاهرة؟،  مكافحة الهجرة غیر الشرعیة

الهجرة غیر  ماهي الجهود الدولیة التي كانت الجزائر طرفا فیها والرامیة إلى محاربة

  :الشرعیة؟، و التي سیتم تفصیلها ضمن المحاور التالیة

   اإلستراتیجیة القانونیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر: المطلب األول

حیُث تبذل الجزائر مجهوًدا ملموسا في مجال مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، من 

  :خالل عدة آلیات، من أهمها

   ة من الهجرة غیر الشرعیةالحمای:  الفرع األول

حیث تتبع الجزائر مجموعة من اإلجراءات القانونیة والتنظیمیة واألمنیة وحتى        

  :اإلقتصادیة لمواجهة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة تتمثل أساسا في

إن حاجة الجزائر إلى تحسین السیطرة على  :الجوانب القانونیة والتنظیمیة – 1

تدفقات الهجرة دفعت بها إلى إجراء تغییرات على تشریعاتها وذلك بموجب القانون 

والخاص بشروط دخول واقامة وتنقل  2008یولیو  25الصادر بتاریخ  08/11رقم 

األجانب في البالد، حیث یسعى هذا القانون إلى تلبیة حاجة الجزائر توضیح طرق 

لتعامل مع المواطنین األجانب في إطار قانوني مصمم وفق رغبتها في وضع حد ا

لهذ التدفق، والذي تواصل مؤشراته السنویة في الصعود، وذالك من خالل التوسیع 

بشكل كبیر من صلحیات السلطة المعنیة بمراقبة وضع األجانب، وتحدید مدة تأشیرة 
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ءات ردعیة صارمة یتم تطبیقها في حال إضافة إلى تقدیم إجرا. العبور المسموح بها

مخالفة الشروط المذكورة في نص هذا القانون، منها الترحیل والطرد إلى الحدود، 

  (1).ومنها كذلك العقوبات الجنائیة والمتمثلة في السجن والغرامة المالیة

 وفي إطار سلسلة التعدیالت التشریعیة التي تواكب التحوالت التي یشهدها العالم،    

والرواج الكبیر لظاهرة انتقال الشباب الجزائري إلى أوربا بصفة غیر قانونیة، 

المادة ) 2009بموجب تعدیل (استحدث المشرع الجزائري في قانون العقوبات 

دون اإلخالل باألحكام التشریعیة األخرى الساریة المفعول، یعاقب "  (2) :1مكرر175

دج أو  60,000  دج إلى 20,000نبالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة م

بإحدى العقوبتین كل جزائري أو أجنبي یغادر اإلقلیم الوطني بصفة غیر شرعیة 

أثناء اجتیازه أحد مراكز الحدود البریة أو البحریة أو الجویة ، وذلك بانتحاله هویة 

باستعماله وثائق مزورة أو أي وسیلة احتیالیة أخرى لتملص من تقدیم الوثائق 

م باإلجراءات التي توجبها القوانین واألنظمة الساریة الرسمیة الالزمة أو من القیا

وتطبق نفس العقوبة على كل شخص یغادر اإلقلیم الوطني عبر منافذ أو . المفعول

  ".أماكن غیر مراكز الحدود

نظرًا لما یثیره موضوع الهجرة غیر الشرعیة من مشاكل، فإن  :الجانب األمنیة – 2

كوسیلة لوضع حد لهذه المعضلة الخطیرة،  أغلب الدول ركزت على الجانب األمني

وهذه المقاربة جسدتها الجزائر من خالل تدعیم حدودها بطاقات بشریة وٕامكانیات 

مادیة لتطویقها وحمایتها من التسلل عبره إلى إقلیم الدولة الجزائریة أو الخروج منه 

ئت بصفة، حیث تم نشر قوات شرطة الحدود على جمیع منافذ اإلقلیم، كما أنش

المدیریة العامة لألمن الوطني الدیوان المركزي لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة، وهو 

                                                           
، الصادرة 689أخر إهتمامات المهاجرین غیر الشرعیین، جریدة الخبر، العدد .. خالد بودیة، الردع القانوني – (1)

  www.elkhabar.com: ، الرابط اإللكتروني2016أغسطس  10: بتاریخ
  . ، المرجع السابق15الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد  -  (2)
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جهاز مركزي للقیادة والتنسیق بین مختلف الفرق الجهویة للتحري بصفته مؤسسة 

       (1).لإلشراف والتنسیق

كما قامت السلطات الجزائریة بإنشاء الفرقة الجهویة للتحري حول الهجرة غیر        

، والتي أوكلت لها مهمة البحث والتعرف ومتابعة شبكات الهجرة BRICلشرعیة ا

إضافة إلى الجهود الجبارة التي تقوم بها . غیر الشرعیة وشبكات تهریب المهاجرین

عناصر حرس السواحل في مكافحة جریمة مغادرة التراب الوطني بطرق غیر شرعیة 

، والتي عرفت (2)*الحرقة*ر بعن طریق البحر، وهي ما یصطلح علیه في الجزائ

  .في اآلونة األخیرة انتشارا واسعا

ولتسهیل عملیات المراقبة یجب العمل على خلق تأشیرة قیاس المالمح بین         

دول الجوار خاصة بالنسبة للدول اإلفریقیة لتمكین القائمین على المراكز الحدودیة 

شال منتحل شخصیة صاحب من التعرف على حاملها وحتى تصبح مانع معنوي إلف

وثائق السفر، وٕادراج إجراءات دخول وخروج هؤالء األجانب باستعمال الحاسوب 

وربطه بجمیع المراكز الحدودیة لتسجیل دخول وخروج أي أجنبي وٕاحصاء المقیمین 

   (3).غیر الشرعیین ، وذلك بالتنسیق مع اإلدارات المحلیة المدنیة عبر التراب الوطني

لجأت األجهزة األمنیة الجزائریة مؤخرا إلى تعزیز إجراءاتها لمكافحة  وقد          

هذه الظاهرة وذلك من خالل تأمین السواحل والبحث عن الرؤوس المدبرة التي تقف 

وراء تهجیر الجزائریین من أجل االستیالء على أموالهم حتى ولو كان مصیر هؤالء 

حریة الجزائریة قد قررت مضاعفة الموت في عرض البحر، كما أن قیادة القوات الب

                                                           
  .26ص  مد طعیبة، ملیكة حجاج، المرجع السابقأح – (1)
الحرقة مصطلح باللهجة العامیة الجزائریة یستعمل للداللة عل الهجرة غیر الشرعیة، والحراق هو الشخص الذي  – (2)

  .یخاطر بحیاته فیعبر البحر للوصول الى الشواطئ األوروبیة
  :، الرابط اإللكتروني–القانون الشامل  –المدونة اإللكترونیة الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر، بحث منشور في  – (3)

http://droit7.blogspot.com/2013/10 
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عدد حرس السواحل المكلفین بمراقبة الشریط الساحلي، والعمل على عصرنة تقنیات 

   (1).المراقبة مثل االستطالع الجوي الذي یسمح بتقصي آثار المهاجرین برا وبحرا

  ة األجانب المقیمین بطریقة غیر شرعیةحاربم: الفرع الثاني  

تعتبر الجزائر القبلة المفضلة لدى هؤالء خاصة بعد االضطرابات التي              

ونتیجة لتبني الدول األوربیة لسیاسات أمنیة وألیات استراتیجیة . عرفتها تونس ولیبیا

لوقف هذا النزیف البشري كغلقها لحدودها وتشدیدها إلجراءات الرقابة على موانئها 

اإلقتصادي والتنموي واإلستقرار األمني الذي من جهة، ومن جهة أخرى اإلنعاش 

عرفته الجزائر في هذه الفترة، هذان العامالن كان لهما األثر البالغ في تحول 

األراضي الجزائریة من منطقة عبور إلى منطقة إقامة واستقرار سواءا لفترات قصیرة 

  (1).أو بصفة دائمة

ذ في الحسبـان التحكـم في مراكـز  وهذه  المعالجـة التكتمـل إال إذا اتخـ          

المراقبـة وتحصـین  الشریط الحدودي وباألخص أماكـن وممـرات التسلل، ومراقبة 

حركـة األجانب عـبر التراب الوطـني للوقایـة من الحصول غیر الشرعـي على الحق 

 .في اإلقامة باستعمال وثائق مزورة، وعن طریق الزواج األبیض أو األبوة الصـوریـة

كما یجب وفي إطار محاربة هذه الظاهرة منع تشغیل العمالة األجنبیة ومنع إیوائها 

ونقلها عبر الخطوط الداخلیة وبین الوالیات وتعزیز ذالك بعقوبات ردعیة على 

  (1).المخالفین لتحقیق النتیجة المطلوبة

للتنظیمات وباعتبار الهجرة أمرا مشروعا في األصل ویكفله القانون لألفرد وفقا       

لذلك تلجأ كل دولة لوضع تنظیم تشریعي خاص بإقامة األجانب داخل . القانونیة

                                                           
: الرابط اإللكتروني –منتدیات عیون الجزائریة  -الهجرة غیر الشرعیة، بحث منشور في  – (1)

3oyoun.hooxs.com   
  . 15ضر عمر الدهیمي، المرجع السابق، ص األخ – (1)
  .28ص الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر، المرجع السابق -  (2)
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إقلیمها، وهو تنظیم آمر بطبیعته یتضمن العدید من األحكام الخاصة بتنظیم شروط 

قبول دخول األجانب إلى اإلقلیم واألحكام المتعلقة بإقامتهم وتحدید الوثائق والشروط 

   (2).هم من هذا الحقالمطلوب توفرها لتمكین

المتعلق بشروط  2008یونیو  25المؤرخ في  08/11یحدد القانون رقم           

دخول األجانب إلى الجزائر وٕاقامتهم بها وتنقلهم فیها، ووضعیة األجانب في 

الجزائر، من حیث ضبط إجراءات دخولهم وٕاقامتهم وتنقالتهم، ولقد جاء هذا القانون 

الهجرة غیر الشرعیة، خاصة في ظل تدفق موجات كبیرة من  لمواجهة تنامي ظاهرة

المهاجرین السریین على الحدود الجنوبیة، وما ترتب علیها من أبعاد خطیرة 

  (1).كاستفحال الجریمة المنظمة واإلرهاب واألمراض الفتاكة والعملة المزورة

كما یحدد القانون السالف الذكر اإلجراءات الواجب إتباعها حال انقضاء مدة        

صالحیة التأشیرة الممنوحة لألجنبي والتي تخوله الحق في اإلقامة أو في حالة رغبته 

في الخروج اإلرادي قبل إنتهاء مدة إقامته،أما الخروج غیر اإلرادي، فهو الخروج 

ویتم عن طریق اإلبعاد أو الطرد إلى الحدود، وهو الذي یتم عنوة ضد األجنبي، 

عبارة عن إجراء تتخذه الدولة ضد األجنبي غیر المرغوب فیه، والذي یشكل وجوده 

تهدیدا للنظام العام أو لألمن فیها، أو عندما یدخل أراضیها أو یقیم فیها بطریقة غیر 

إلیه عند توافر وهو مظهر من مظاهر سیادة الدولة على إقلیمها؛ تلجأ . شرعیة

حیث قامت الجزائر في هذا (2).معینة، ویتم وفقا إلجراءات ینظمها القانون أسباب

آالف مهاجر غیر شرعي من جنسیة نیجیریة إلى بلدهم األم،  03 السیاق بترحیل

                                                           
  139حسن حسن اإلمام سید األهل، المرجع السابق، ص – (3)

رضا همیسي، آلیات مكافحة الهجرة غیرالشرعیة في التشریع الجزائري، الندوة العلمیة حول الهجرة غیر الشرعیة،  – (1)

  .http://repository.nauss.edu.sa: جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الرباط، الرابط اإللكتروني

  .، الرجع نفسهرضا همیسي -  (2)
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فیما ستواصل إجراءات ترحیل الرعایا الذین ال یزالون في التراب الجزائري بطریقة 

األوضاع األمنیة في بلدانهم، وذلك بالتنسیق المسبق مع غیر شرعیة تبعا لتحسن 

  (3).ممثلیاتهم الدبلوماسیة

وبعد مصادقة الجزائر على البروتوكول الخاص بتهریب المهاجرین عن          

طریق البر والبحر والجو، المكمل التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة العابرة 

، كان لزاما على 2000نوفمبر  15العامة في للحدود، والذي اعتمدته الجمعیة 

المشرع الجزائري أن یتدخل بالنص على جریمة تهریب المهاجرین خاصة في ظل 

  09/01تزاید شبكات تهریب المهاجرین غیر الشرعیین، وهو ما تم في القانون رقم 

وذالك ضمن مواد القسم  المعدل لقانون العقوبات (1)2009فبرایر  25المؤرخ في 

متناوال بالتفصیل األحكام المتعلقة بصفة الفاعل أو المتهم والعقوبة  2خامس مكرر ال

  .المقررة ضده وكذا الظروف المخففة والمشددة لهذه العقوبات

  .األجهزة األمنیة ودورها في معالجة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة: الفرع الثالث

ا المنتهجة للتحكم في تنامي إن الدولة الجزائریة وفي إطار سیاسته               

هذه الظاهرة، شرعت في تفعیل مخطط عمل للمراقبة واإلنقاذ، حیث تقرر تسخیر كل 

المعدات والوسائل التي بواسطتها یمكن التصدي لهذه الظاهرة مثل مضاعفة عدد 

الوحدات األمنیة، وتكثیف الدوریات ومسح الشریط الساحلي، واستخدام الطائرات 

عملیات االستطالع، وٕانشاء قواعد جویة خاصة بها بهدف تحدید  والمروحیات في

                                                           
 02: حذر من إستمرار الهجرة غیر الشرعیة، تقریر عبر قناة العربیة اإلخباریة بتاریخعثمان لحیاتي، الجزائر ت – (3)

  www.alarabiya.net/ar: الرابط اإللكتروني. 2015أبریل 
المتضمن قانون  136- 66، المعدل والمتمم لألمر 2009فبرایر  25، المؤرخ في 01-  09القانون  –(1)

  .2009مارس  08، الصادرة في 15العقوبات، الجریدة الرسمیة، العدد 
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أماكن الحراقة، واستخدام األنظمة المعلوماتیة المتطورة مثل المراقبة اإللكترونیة 

    (1).المتصلة بالكامیرات على طول الشریط الحدودي

ونظرا لطول الحدود البریة والبحریة وشساعة المساحة الجغرافیة، فقد أوكلت          

الجزائر مهمة مراقبتها وحمایتها وتنظیم العبور منها وٕالیها إلى عدة وحدات أمنیة 

حشدت لها طاقات بشریة كبیرة للقیام بالمهام المنوطة بها والتي تختلف حسب 

  : مناطق عملها وتواجدها أهمها 

وهي مصلحة تابعة لوزارة الدفاع الوطني تتكفل أساسا : حراس السواحل -

حراسة الشواطئ وٕافشال . بحراسة الموانئ وحمایتها من كل محاوالت التهریب البحري

محاوالت تهریب المهاجرین الغیر شرعیین عن  طریق البحر، وتكلف ایضًا بمهمة 

بحر، كما أن لها لوازم انقاد المهاجرین الغیر شرعیین من الغرق في عرض ال

ووسائل حدیثة وبحارة أكفاء یشاركون بطریقة فعالة ومحكمة لضبط األشخاص 

المتورطون في الهجرة السریة، وتجوب في البحر كي تقوم بالتداخالت إلیقاف كل 

المركبات والقوارب التي یمكن أن تساهم في تهریب األشخاص وٕاحباط كل 

 .(1)حراسة البواخر األجنبیةالمحاوالت لذلك، كما أنها تقوم ب

هذه المجموعة تعمل تحت لواء الدرك الوطني ): GGF(حراس الحدود  -

حیث تسهر على المداومة في مراقبة الحدود فهي متواجدة في جمیع النقاط الحدودیة 

وتضمن الحراسة الدائمة بفضل وجود وحدات راجلة وأخرى متنقلة مكلفین بالتصدي 

 (2).في ذلك الهجرة السریة لجمیع أشكال التهریب بما

                                                           
: الهجرة غیر الشرعیة تتفاقم رغم جهود الحكومة، الرابط اإللكتروني .. الدلیل السوري، في الجزائر– (1)

http://www.swissinfo.ch   
  :دراسة تحلیلیة نفسیة إجتماعیة، الرابط اإللكتروني -فتیحة كركوش، الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر – (1)

https://revies.univ-www.ouargla 
  .فتیحة كركوش، المرجع نفسه - (2)
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 :(3)وهي مهیكلة على النحو التالي

 .بوهران تضمن حراسة الحدود الغربیة 02القیادة الجهویة لحرس الحدود رقم  - 

ببشار تضمن حراسة الحدود الجنوبیة  03القیادة الجهویة لحرس الحدود رقم  - 

  الغربیة

ثالث مجموعات بمختلف بها ) المغرب، موریطانیا، الصحراء الغربیة، مالي ( 

 . الوالیات

بورقلة توكل لها مهمة حراسة الحدود  04القیادة الجهویة لحرس الحدود رقم  -

  )تونس، لیبیا (الجنوبیة الشرقیة 

بقسنطینة تضمن تأمین الحدود الشرقیة مع  05القیادة الجهویة لحرس الحدود رقم  -

 .تونس

راست تسند لها مهمة مراقبة الحدود بتمن 06القیادة الجهویة لحرس الحدود رقم  -

  . الجنوبیة و الجنوبیة الشرقیة مع كل من النیجر و المالي

وفي هذا االطار فإن وحدات حرس الحدود مكلفة بمهام دفاعیة عملیاتیة لها        

 (1):إرتباط وثیق بمكافحة الهجرة غیر الشرعیة منها مایلي

  .مراقبة و حراسة الحدود - 

  .المعلومات وتزوید السلطات العسكریة بهاجمع  - 

  .منع واحباط كل اختراق للحدود الوطنیة - 

الهجرة غیر الشرعیة، (محاربة االجرام والوقایة منه على الحدود والمتمثل في  - 

 .)التهریب، المتاجرة بالمخدرات واألسلحة

                                                           
 www.djelfa.info: منتدى الجلفة، الهجرة غیر الشرعیة، الرابط اإللكتروني – (3)

سمراء غربیة، الدرك الوطني ودوره في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، الملتقى الدولي  -عبد الرحمان كعواش    (1) -

  .أدرار -، جامعة أحمد درایة2017أبریل 26/27رعي ، حول الهجرة غیر الش
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ین الواقع و اإلتفاقیات الدولیة المتعلقة بالهجرة غیر الشرعیة ب: المطلب الثاني 

  المأمول

 معمق وتحلیل شاملة رؤیة دون فعاال یكون ال السریة للهجرة إن التصدي          

 الضروري من لذلك لمواجهتها، المخصصة والبشریة المادیة ألسباب ولإلمكانیات

 بالنسبة سیاسیة مشكلة تعتبر حیث الظاهرة المعنیة هذه جمیع البلدان مع التنسیق

ضروریا  المغاربیة التعاونبین الدول األوربیة و البلدان أصبح حیث الدول من لكثیر

 بد ال كان المهاجرین نحو القارة األوربیة، وعلیه لتدفق حاجزا باعتبار هذه األخیرة

 من هذه الحد في تساهم إستراتیجیة إلیجاد جنوب شمال المشترك التفكیر من

   .الظاهرة

  مجال محاربة الهجرة غیر الشرعیةاإلتفاقیات الدولیة في :  الفرع األول

إن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وما تشكله من تهدید حقیقي المن وسالمة            

األفراد والمجتمعات في العالم العربي والغربي، وانطالقا من المصالح المشتركة للدول 

ات المصدرة للهجرة والمستقبلة لها جعل من القضاء علیها ومجاربتها من التحدی

المشتركة التي تفرض على الدول المعنیة ضرورة اإلجماع على حلول معینة 

وٕاجراءات متقاربة تؤدي إلى نفس النتیجة، ولذالك وجدت اإلتفاقیات الجماعیة لتوثیق 

التقارب في وجهات النظر بین دول مختلفة لتحقیق غایة متماثلة في إطار العالقات 

  .الثنائیة والجماعیة بین هذه الدول

  إتفاقــــــیة شنـــــــــغن ودورها في مجال محاربة الهجرة غیر الشرعیة: البند األول

جاءت إتفاقیة شنغن التي أصدرها اإلتحاد األوربي والتي تم التوقیع علیها          

لتحقق حلما طالما تطلع إلیه األوربیون، وهو أن تكون أوروبا  26/03/1995في 

ینها أي حدود، فأصبح هذا الحلم واقعا من خالل الحریة بدون قیود وال تقسم فیما ب

التي أتاحتها هذه اإلتفاقیة للتنقل في فضاء شنغن، فقد تم رفع النقاط الحدودیة، 
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وبالتالي أصبحت شعوب الدول الموقعىة والمهاجرون فیها یحظون بحریة السفر 

  (1) .والنتقل داخل المنطقة دون تأشیرات للسفر واألنتظار على الحدود

وتوجب هذه اإلتفاقیة أن تتبادل الدول األعضاء في اإلتفاقیة المعلومات        

الشخصیة واألمنیة مع بعضها عبر ما یسمى بنظام شنغن المعلوماتي، وهو ما یعني 

سهولة القبض على أي شخص مرغوب فیه في أي دولة ما دامت المعلومات 

لنظام المعلوماتي في الحد من دخول متوفرة، وقد استفادت الدول االعضاء من هذا ا

المهاجرین غیر الشرعیین الذین كانوا یستعملون إحتیالیة للدخول من دول أخرى غیر 

الدولة التي ینوون األستقرار النهائي بها والتي سبق ورفضت طلبهم بالسفر إلیها، 

وذالك بالحصول على تأشیرة بالسفر إلى دولة خرى للسیاحة ثمم السفر من هذه 

لدولة إلى الدولة المقصد، وقد إعتمدت الشرطة في أوربا هذا النظام المعلوماتي ا

واستفادت منه في تبادل المعلومات بین أجهزة األمن األوربیة في مجال مكافحة 

  (2) .الهجرة غیر الشرعیة والجریمة المنظمة

فیها وتمنح هذه اإلتفاقیة فرص أكبر للحوار حتى مع الدول الغیر طرفا          

خاصة حول إمكانیة إعادة المهاجرین إلى أوطانهم التي هاجروا منها، فكان من 

الضروري التفكیر في التعاون شمال جنوب الیجاد إستراتیجیة مشتركة تساهم في 

الحد من هذه الظاهرة بلقاءات متعددة لمعالجة موضوع الهجرة غیر الشرعیة، ولذالك 

 تونس، العربي الجزائر، المغرب ضم بلدان ي،الجزائر  بالغرب تم عقد لقاء بوهران

البرتغال  ایطالیا، اسبانیا، فرنسا،: التالیة األوروبیة والبلدان موریطانیا، لیبیا، المغرب،

 العواصم وحث الشرعیة، الغیر الهجرة مكافحة ضرورة على التركیز ومالطا تم

  .        إفریقیا من للوافدین الهائلة األعداد مراقبة في التشدد من مزید على إظهار المغاربیة

                                                           
   .57عبد القادر رزیق المخادمي، المرجع السابق، ص  – (1)
   .78المرجع السابق، صخــــــــتو فایزة،  – (2)
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 لمراقبة وكالة" وللحد من ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة أنشأ اإلتحاد األوروبي      

 مهام فرع لكل التالیة الدول في فروع ولها ببلجیكا ومقرها بروكسیل "الخارجیة الحدود

 :كاآلتي خاصة

 .للعبور كوسیلة البریة الحدود تتخذ التي السریة للهجرة یتصدى :ألمانیا فرع /1

 .عبر تصل التي بالهجرة مختص :إیطالیا فرع/2

 .الشرقیة البحریة بالحدود یختص :الیونان فرع/3

 .الغربیة البحریة بالحدود یختص :اسبانیا فرع /4

 دول مع والتعاون المهاجرین لطرد المشتركة العملیات تمول الوكالة هذه أن كما

           (1).العبور ودول المصدر

كما شددت أوروبا من إجراءاتها األمنیة بسبب تهافت أفواج من الالجئین       

والمهاجرین السریین من إفریقیا وجنوب الصحراء وعدد من الدول العربیة وخاصة 

   . تلك القریبة جغرافیا من الحدود األوربیة كحال دول شمال إفریقیا

 ظاهرة حدة تزایدت المرحلة هذه في فإنه المشددة اإلجراءات لهذه ونظرا       

 كانت األخیرة هذه التسعینیات بدایة منذ خصوصا وتكاثفت غیر الشرعیة الهجرة

 أدى مما المهاجرین بخصوص األوروبیة الدول تشریعات الذي عرفته التطور نتاج

 غیر هجرات إلى الدول بین المسطرة للقوانین الموافقة الهجرات الشرعیة تحول إلى

في تزاید  عددهم أصبح حیث العربي المغرب منطقة تنطلق من التي خاصة شرعیة

    .مستمر

سنة على دخول األتفاقیة حیز التنفیذ، أصبحت منطقة  16والیوم وبعد مرور       

وبقدر ما . عدا بریطانیا وٕایرلندا وقبرص 27شنغن تشمل دول اإلتحاد األوروبي 

كانت هذه اإلتفاقیة نعمة على المجموعة األوربیة بقدر ما ساهمت في تشدید قوانین 

                                                           
   79.المرجع السابق، صخــــــــتو فایزة،  – (1)
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ادمین من الدول الفقیرة ومن ضمنها بعض الهجرة وٕاجراءات الدخول ال سیما الق

    (2) .الدول العربیة

  :اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة تهریب المهاجرین: البند الثاني

تم التوقیع و التصدیق على بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین بموجب           

في الدورة الخامسة و الخمسین بتاریخ  25قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم 

و یهدف البروتوكول تعزیز التعاون الدولي في مجال الهجرة . 2000نوفمبر  10

ب الجذریة للهجرة و خاصة ما و تشجیع التنمیة من أجل معالجة األسبا, الدولیة 

  .اتصل بها بالفقر 

 شاملة مقاربة إیجاد ضرورة إلى المشاركة الدول خالله من وقد دعت        

 الشرعیة غیر الهجرة لمجابهة ومنسق حقیقي تعاون خالل المشاكل من لمعالجة

 احترام على الحرص نطاق في الحقیقیة أسبابها وكذلك معالجة بالبشر، واالتجار

 .1اإلنسانیة الكرامة مبادئ

كما یهدف هذا اإلتفاق إلى تحقیق أقصى حد من فوائد الهجرة الدولیة، وهو         

المهاجرین وحمایة حقوقهم اإلنسانیة، ومحاربة أنشطة  یركز على حسن معاملة 

الجماعات اإلجرامیة المنظمة في مجال تهریب المهاجرین وسائر األنشطة اإلجرامیة 

على " تهریب المهاجرین " منه المقصود بلفظ  03ذات الصلة، وقد أوضحت المادة 

ص من تدبیر الدخول غیر المشروع لشخص ما إلى دولة لیس ذلك الشخ" أنه 

                                                           
   .57عبد القادر رزیق المخادمي، المرجع السابق، ص  – (2)

 األورومتوسطي ، الملحق المؤتمر - 1995 نوفمبر 28 في علیه المصادقة تمت الذي برشلونة إعالن نص - 1

-http://www.delegy.ec.europa.eu/AR/docs/Barcelona.الموقع  اإللیكتروني من األول ،

arabic1.doc   
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رعایاها أو المقیمین الوافدین فیها، وذالك من أجل الحصول بطریقة مباشرة أو غیر 

      (2).مبشرة على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى

 أفریل في بتونس المنعقدة السادسة المغاربیة القمة نتائج اذكر هنا كما         

 تدعیم أهمیة على جمعواوأ ، الهجرة بمسألة المتعلقة تلك ضمنها ومن ، 1994

 حمایة على والعمل ، األوروبیة البلدان في شرعیة المقیمین بصفة المهاجرین اندماج

 عن وأعلنوا ، البلدان تلك في بها الوطنیة المعمول للتشریعات وفقا ، حقوقهم

 األشخاص تنقل لتیسیر المالئمة الظروف  تأمین إلى الرامیة الجهود لكافة مساندتهم

 .2اإلقامة وظروف

 المهاجرین بحقوق یتعلق فیما شمولیة األكثر الدولیة المعاهدة وتعتبر         

 هؤالء وحقوق معیشة وظروف معاملة بشأن دولیة معاییر تحدد فهي وأسرهم،

 التزمات االتفاقیة هذه تضع شرعي كما غیر وضعهم شرعي أو كان أی�ا العاملین

 العّمال لجمیع األساسیة الحقوق االتفاقیة هذه وتكفل .االستقبال دول ومسؤولیات

 والتسخرة التعذیب ضد المهاجرین وتحمي -والسیاسیة المدنیة الحقوق– المهاجرین

 وحریة الشخصي األمن إلى إضافة عادلة معاملة في حقوقهم ضمان على وتعمل

 واإلجتماعیة اإلقتصادیة حقوقهم المهاجرین االتفاقیة هذه تعطي كما .والدین الرأي

المهاجرین ، و  أطفال وتعلیم الطارئة الطبیة بالرعایة یتعلق ما سیما وال والثقافیة

 العمل صاحب ضد المباشر التقاضي في الحق كذلك المهاجرین العاملین تمنح

 المهاجرین هویة وبطاقات السفر لجوازات التعسفیة المصادرة تعتبر كما الدولة وضد

                                                           
   .12المرجع السابق، صسوماتي شریفة،  –(2)
 . ( 5 )حوار المتوسط، األبیض للبحر الغربي الحوض بلدان وحكومات دول لرؤساء األولى للقمة تونس إعالن - 2

 2003 . دیسمبر 6-5



      مجلة الميزان                                              

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  -معهد الحقوق والعلوم السياسية    

مكافحتها  آلياتالخاص بفعاليات الملتقى الدولي األول حول واقع الهجرة غير الشرعية و  ثالثالعدد ال  

2018اكتوبر 17و 16المنعقد في    

 188   2018أكتوبر  /لثالعدد الثا          .     ISSN 7643-2507مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية لة الميزانمج

  

 عودة بشأن الدول بین أكبر تعاون إلى اإلتفاقیة تدعو كما جنائیة، جریمة بمثابة

  3 .المهاجرین غیر الشرعین

 عابرة جدیدة تهدیدات وبروز 2001 سبتمبر 11 أحداث مع تزامنا           

 إلى األشخاص حركات تنقل عبر الشرعیة غیر بالهجرة وارتباطها "اإلرهاب "للحدود

 ، صیتها ذاع فقد الظاهرة لهذه اإلعالمي والترویج ونظرا للضجة األوروبیة، الدول

 ولهذا ، كذلك ألمنه مهددة األطلسي الحلف فقد اعتبرها أوروبا أمن تهدد أنها وبما

 نصت 2004 دیسمبر بروكسل في مؤتمر له جدیدة إستراتیجیة باتخاذ الحلف قام

 التي األوروبیة للقارة الهجرة موا موجات على تركیزه ، أخرى تدابیر إلى باإلضافة

  . 4الشامل الدمار امتالك اإلرهاب ومحاولة هو كما تماما أولویاته رأس على ستكون

 هي غیرالشرعیة الهجرة أن التأكید على حرص البرتوكول أن و بهذا نجد      

 نهجا یتطلب مما مكافحتها بمفردها لدولة یمكن ال ثم ومن بطبیعتها، دولیة جریمة

 تهریب لمكافحة الدول بین التعاون یتطلب ما وهو الجریمة هذه لمواجهة شامال دولیا

 التدابیر واتخاذ الوطنیة للقوانین وفقا معاقبتهم و مرتكبیها على القبض و المهاجرین

 واإلقتصادیة األمنیة التدابیر من وغیرها المعلومات تبادل من لمواجهتها الالزمة

  . 5واإلجتماعیة 

 الشرعیة غیر الهجرة لمكافحة الدولیة واللجان المنظمات جهود :المطلب الثالث

 شؤون حول المستوى رفیع حوارا المتحدة األمم عقدت:المتحدة األمم: الفرع االول   

 هدف وقد ، 2006 عام 15 و 14 في نیوریورك بمدینة والتنمیة الدولیة الهجرة

 التعرف إلى هدف كما ، شرعیة غیر للهجرة المتعددة األبعاد مناقشة إلى فیه الحوار

                                                           
  .11ص سوماتي شریفة، المرجع السابق، - 3

 2006 ،جویلیة 165 ع الدولیة، مجلة السیاسة . "واالندماج األمن معضلة : الهجرة وقضایا أوروبا"الشیخ، ولید - 4

  69 .ص ،

 . 13سوماتي شریفة، المرجع السابق، ص  5
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 و العیش كسب و العمل فرص توفر تنمویة برامج تطبیق و الظاهرة هذه قضایا على

  6.منها الهجرة تنشأ التي البالد في الرزق

 موقف الدولیة المحافل من العدید في المتحدة لألمم العام األمین أكد كما    

 االتحاد سیواجهها التي التحدیات أكبر من واحدة بأنها ، الظاهرة من المنظمة

 من تبذله فیما الدول تتعاون أن ضرورة على أكد لذا المقبلة، السنوات في األوروبي

 بهم، واالتجار البشر مهربي ضد الصارمة اتخاذ التدابیر في وخاصة لوقفها جهود

 ورسم دولیة قواعد وضع في تساعد أنالدولیة  للهجرة العالمیة اللجنة على وأنه

 اإلطار هذا وفي الجمیع، یكفل مصالح الذي بالشكل الهجرة إلدارة أفضل سیاسات

 إنشاء في الرغبة إبداء تفكر في أن الحكومات على المتحدة لألمم العام األمین اقترح

 الخبرات المناقشة وتبادل مواصلة بهدف واستشاریة طوعیة طبیعة ذي دائم منتدى

 استعداد لتزوید على موظفوها یكون وأن المنبر هي المتحدة األمم تكون على أن

  7.الحیاة مستوى لرفع مساعدات بأیة األعضاء الدول

   : الدولیة للهجرة العالمیة اللجنة: الفرع الثاني  

 من 2003 عام أواخر في المتحدة لألمم العام األمین من بقرار اللجنة هذه أنشئت

 و الهجرة، سیاسات بشأن إرشادات تقدیم و الهجرة حول الدولیة المناقشات مع  أجل

 بدأت وقد العالم، مناطق كافة من الهجرة شؤون في خبیرا 19 اللجنة هذه تضم

  :منها مهام بعدة وكلفت 2004 عام في أعمالها

 الدولیة المنظمات و الحكومات بین الهجرة حول حوار تنظیم أجل من السعي -

 .الهجرة بشؤون المهتمة األخرى واألطراف الخاص والقطاع المدني والمجتمع

                                                           
 81ص   .السابق المرجع ختو فایزة، 6

  82ص  .نفسه المرجع فایزة، ختو - 7

 



      مجلة الميزان                                              

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  -معهد الحقوق والعلوم السياسية    

مكافحتها  آلياتالخاص بفعاليات الملتقى الدولي األول حول واقع الهجرة غير الشرعية و  ثالثالعدد ال  

2018اكتوبر 17و 16المنعقد في    

 190   2018أكتوبر  /لثالعدد الثا          .     ISSN 7643-2507مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية لة الميزانمج

  

 الهجرة بین والروابط الحالیة الهجرة معالجة مناهج في النقص أوجه تحلیل -

 اإلدارة تعزیز كیفیة حول الدولي للمجتمع التوصیات تقدیم .األخرى العالمیة والقضایا

 . الدولیة للهجرة والعالمیة واإلقلیمیة الوطنیة

 موضوع لمناقشة إقلیمیة اجتماعات عدة بتنظیم عملها فترة خالل اللجنة قامت وقد -

 األمم عام سكرتیر إلى 2005 أكتوبر في تقریر بتقدیم نشاطها وأوضحت الهجرة،

 الكاملة اإلمكانات إدراك عن عجز الدولي المجتمع أن التقریر هذا في جاء المتحدة،

 وطالب تمثلها، التي العدیدة والتحدیات الفرص مستوى یرفع ولم ، الدولیة للهجرة

 للهجرة فعالیة أكثر إدارة أجل من القدرات ودعم والتعاون التنسیق من بمزید التقریر

  .والعالمي والوطنیة اإلقلیمیة المستویات على

ویتضح لنا من خالل هذه الورقة البحثیة مدى االهتمام الذي  :خـــــــــــاتـــــــــــمة

أواله المشرع الجزائري لمعالجة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة من خالل النص 

على مجموعة من اآللیات القانونیة التي جاء بها القانون المتعلق بوضعیة      

لتدابیر األجانب وقانون العقوبات، وقد تجسدت هذه اآللیات في جملة من ا

واإلجراءات التي تهدف إلى حمایة الحدود ومنع التسلل، وتنظیم تواجد األجانب 

  .على األراضي الجزائریة، ومحاربة اإلقامة غیر المشروعة

  :ویالحظ أن المجابهة القانونیة لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة تعتمد على محورین   

خول األجانب محور وقائي یهدف إلى ضبط الحدود وتنظیم إجراءات د - 01

إلى اإلقلیم الجزائري واإلقامة فیه، من خالل تحدید شروط تسلیم بطاقة 

مقیم، ورقابة األجانب فضال عن تنظیم تشغیل العمالة األجنبیة 

بمحاربة العمل الموازي، وضرورة حصول العامل األجنبي على تصریح 

حاربة بالعمل، وتفعیل هیئات الرقابة والتفتیش التي لها دور كبیر في م

  . الهجرة غیر الشرعیة
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محور عقابي یتمثل في إجراءات قانونیة صارمة في التعامل مع  -02

األجانب الذین یدخلون إلى الجزائر بصفة غیر شرعیة أو یقیمون فیها 

بصفة غیر قانونیة، أو یمارسون أنشطة تخالف قوانین وأنظمة الدولة، 

جنبي غیر ویأتي في مقدمة هذه اإلجراءات، طرد أو إبعاد كل أ

مرغوب فیه، والذي یشكل وجوده خطرا على النظام العام أو األمن، أو 

الذي قام بأنشطة تتعارض مع المصالح العلیا للبالد، أو التي من 

شأنها المساس بالسلم االجتماعي أو اآلداب العامة وكذلك تجریم 

 .مغادرة اإلقلیم الوطني بطریقة غیر مشروعة
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  .الهجرة غیر الشرعیة وأثرها على االقتصاد الوطني الجزائري

  عبدلي مباركة. د

  المركز الجامعي صالحي احمد النعامة

لقد زادت ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة حدة بظهور العولمة و المناداة : ملخص

القیود بین الدول، حیث تحتل هذه القضیة مكانا بارزا في العالقة بضرورة تحریر 

بین البلدان المتقدمة واألخرى النامیة، نظرا الرتباطها بالعدید من الجوانب السیاسیة 

و بالتالي لهذه الظاهرة العدید من . واالقتصادیة واالجتماعیة و الفكریة و الثقافیة

رة و المستقبلة للهجرة، و على هذا االساس اآلثار تختلف درجتها بین الدول المصد

تتمثل أهمیة هذه الورقة البحثیة في ابراز و اقع الهجرة غیر الشرعیة و اآلثار 

  .الناجمة عنها مع اإلشارة الى حالة الجزائر و باألخص االقتصاد الوطني

الهجرة غیر الشرعیة، الدول المصدرة، الدول المستقبلة، : الكلمات المفتاحیة

 تصاد الجزائرياالق

منذ انتهاء الحرب العالمیة الثانیة برزت عدة ظواهر تهدد الكیان البشري  : مقدمة

واإلنساني بسبب تنوع المصالح اإلنسانیة  وتداخلها ، ومن المشاكل التي أصبحت 

و هي تشكل خطرًا على األمن واالستقرار الهجرة غیر الشرعیة التي ازدادت تفاقمًا 

ینات القرن الماضي، ولم تكن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة تشكل ظاهرة بدأت منذ ست

جریمة في بدایة الثالثینات إلى أواخر الستینات نظرًا لحاجة هذه المجتمعات لألیدي 

العاملة، ومع أوائل السبعینیات، و نتیجة االكتفاء من األیدي العاملة، تم تبني 

شرعیة، وفیما بعد أصبح وجود إجراءات قانونیة تهدف إلي الحد من الهجرة غیر ال

المهاجرین یشكل مخاطر كبیرة على الدول المستقبلة مما استوجب سن قوانین تقلل 

دخولهم إلى أراضیها لما یشكله تواجدهم من خطر على أمنها واستقرارها، این 

ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة منذ نهایة التسعینیات تشكل تهدیدًا خطیرًا  أصبحت 

 .على دول المصدر، وعلى دول العبور، وعلى دول االستقبال



      مجلة الميزان                                              

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  -معهد الحقوق والعلوم السياسية    

مكافحتها  آلياتالخاص بفعاليات الملتقى الدولي األول حول واقع الهجرة غير الشرعية و  ثالثالعدد ال  

2018اكتوبر 17و 16المنعقد في    

 193   2018أكتوبر  /لثالعدد الثا          .     ISSN 7643-2507مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية لة الميزانمج

  

و على غرار مختلف دول العالم، نجد أن الجزائر، باعتبارها دولة مصدرة و 

ن النتائج مستقبلة، لم تنجوا من مخلفات الهجرة غیر شرعیة التي تجلى عنها العدید م

تتراوح بین اثار اقتصادیة اجتماعیة و ثقافیة و غیرها من المجاالت التي أصبحت 

 .ذات تأثیر بالغ األهمیة على االقتصاد الوطني بصفة خاصة

تنبع إشكالیة الدراسة من محاولتها الوقوف على أسباب ودوافع : إشكالیة الدراسة

ألنها على (از باالستمراریة الزمانیة ومبررات و آثارالهجرة غیر الشرعیة، كظاهرة تمت

، وأیضا النتشارها المكاني في معظم دول العالم، وفي ظل تباین )مدار العام

الظروف واألوضاع االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة للدول المصدرة للهجرة باإلشارة 

هجرة غیر فیما تتمثل اثار ال: ومنه تتمثل إشكالیة البحث فیما یليالى حالة الجزائر، 

  شرعیة بصفة عامة وعلى الجزائر خصوصا؟

تأتي أهمیة الدراسة كمحاولة إللقاء الضوء على مفهوم الهجرة : أهمیة الدراسة

وسوف ودوافعها و اثارها ، وذلك بقصد البحث عن حلول موضوعیة لتلك الظاهرة، 

  :نقسم الدراسة إلى ثالثة نقاط اساسیة وذلك على النحو التالي

  .ف الهجرة غیر الشرعیةتعری: أوال

  .أسباب الهجرة غیر الشرعیة: ثانیا

 .االثار المترتبة عن الهجرة غیر الشرعیة باإلشارة الى حالة الجزائر: ثالثا

أو  غیر الشرعیةأو  الهجرة غیر المشروعة تعریف الهجرة غیر الشرعي: أوال

من بلد إلى آخر بشكل یخرق القوانین المراعیة في البلد هجرةعبارة عن  السریة

ینتمي أغلب المهاجرین غیر .تأشیرة الدخولالمقصود، بحیث یتم دخول البالد دون 
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مثل ، الذین یحاولون الهجرة إلى البلدان المتقدمة العالم الثالثالشرعیین إلى بلدان 

 .1االتحاد األوروبيودول الوالیات المتحدة

و تعرف أیضا على انها مخالفة التشریعات والقوانین المعمول بها في تنظیم دخول 

األجانب إلى اإلقلیم السیادي لدولة ما، وتتضمن حركة األفراد أو الجماعات العابرة 

للحدود في خارج إطار القانون والتي ظهرت مع بدایة القرن العشرینوزادت حدتها 

الحدود في أوروبا في القرن خاصة بعد تبني إقرار سیاسات غلق 

  2.) السبعینیات(الماضي

  أسباب الهجرة غیر الشرعیة: ثانیا

حیث ما كانت الكرامة فذاك هو " فحسب ما یشاع او یقال ان : أسباب اقتصادیة- 1

هذه العبارة تبرز بوضوح ارتباط الهجرة غیر الشرعیة على الخصوص  " الوطن

یستحیل معها العیش في  وتأتي نتیجة ظروفبالعوامل االقتصادیة واالجتماعیة 

او انعدام فرص الشغل  مجال جغرافي معین ربما الجفاف او الفقر او الحروب

الواقع  تقبل االمر والعیش الكریم كل هذه المعطیات توحي الى انه ال مفر من

والمغامرة من اجل حیاة أفضل مما هي علیه االن كما انه یمكن اقحام التدهور 

معطى اساسي وسبب مباشر یدفع الى الهجرة الى جانب التدهور ك االمني

 3.االقتصادي

                                                           
 Waybackعلى موقع  2012فبرایر   20نسخة محفوظةالمعرفة على الجزیرة نت -ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة1

Machine 
2Vaisse Maurice, Dictionnaire des relations internationales au 20èmesiècles 

, éditionArmand Colin , Paris ,2000,p 173  

،مقالة منشورة في  "دعوات إلى تشریح استعجالي لظاهرة الهجرة السریة في الجزائر:امل الشیرازيك3

  ، http://www.amanjordan.org.2008/01/01:موقع
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وزعزعت العقیدة واالیمان الراسخ  یمكن ان یساهم بدوره في خلخلت:  اإلعالم- 2

فاإلعالم یطل علینا .بكون االرزاق بید اهللا واینما كنت فلن تأخذ اال ما كتبه اهللا لك

جانب االیجابي للدول المتقدمة وما ینعم یبرز فیه ال یوما بالعدید من المقاالت

وضیاع  من احترام لحقوقه وكرامته، هذا بدوره یولد شعور بالیأس المواطن هناك به

الحقوق داخل هذه الدولة وبالتالي یضطر الى الهجرة غیر الشرعیة اذا ما اخذنا 

فاإلعالم بدوره یساهم في . صعوبة الحصول على عقد عمل هناك بعین االعتبار

فشي هذه الظاهرة عن طریق رسم االحالم ویصور لنا انه ما وراء البحر هناك جنة ت

  .تختلف عن ما هو موجود عندنا

حیث االضطرابات التي تضرب بقسوة الكثیر من دول جنوب : سیاسیةأسباب - 3

المتوسط وأفریقیا، جراء الصراع على السلطة من جانب، ومحاولة قطاعات 

ضاع الظالمة القائمة من جانب آخر، وكل هذا بسبب اجتماعیة التمرد على األو 

عدم اكتمال عملیة إنتاج الدولة المدنیة الحدیثة التي ترتب سبًال طوعیة النتقال 

السلطة، وتضمن التمثیل السیاسي لمصالح الفئات والشرائح االجتماعیة كافة، 

یدرك وفي المقابل، . وتصون الحریات العامة في التفكیر والتعبیر والتدبیر

المهاجرون أنهم ذاهبون إلى بلدان إْن وجدوا فیها موطئ قدم ستتغیر حیاتهم 

  4.بالكلیة

ترتبط الدوافع االجتماعیة للهجرة غیر الشرعیة ارتباطًا وثیقًا : اسباب االجتماعیة- 4

بالدوافع االقتصادیة، حیث یرتبط النظام االقتصادي والنظام األسري على المستوى 

  . المجتمعي بأنماط الهجرة وأشكالها المختلفة

                                                           
  ،نفس المرجع امل الشیرازيك4



      مجلة الميزان                                              

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  -معهد الحقوق والعلوم السياسية    

مكافحتها  آلياتالخاص بفعاليات الملتقى الدولي األول حول واقع الهجرة غير الشرعية و  ثالثالعدد ال  

2018اكتوبر 17و 16المنعقد في    

 196   2018أكتوبر  /لثالعدد الثا          .     ISSN 7643-2507مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية لة الميزانمج

  

إن الهجرة تدور في مجالین مختلفین دیمغرافیا أحدهما یعرف زیادة سكانیة تصل إلى 

... العجز عن تلبیة الطلب المحلي على العمل والسكن والخدمات االجتماعیة حد

ویعرف اآلخر انخفاضا في عدد السكان خاصة نسبة الشباب، بالنسبة لدول شرق 

وجنوب المتوسط، فإن نموها السكاني حسب تقدیر منظمات األمم المتحدة مهیأ 

مثال، قدر عدد سكان  1997ففي عام . لالرتفاع على مدى العشرین عاما القادمة

ملیون نسمة، وسیصل عددهم إلى ما  300الدول المطلة على المتوسط أكثر من 

  . 2025ملیون نسمة في عام  500یقارب 

إن وجود النسبة األكبرمن المهاجرین الجزائریین في  :اسباب تاریخیة وجغرافیة- 5

القربالجغرافي،  فرنسا یرتبط بدرجة كبیرة بالعامل االستعماري التاریخي وعامل

وباإلضافة إلى تلك العوامل فإن هناك مؤثرات ترتبط بتنافسیة المهاجرین من دول 

وقد تمیزت قضیة انتقال العمالة . الشماالإلفریقي مقارنة بغیرهم من المهاجرین

بارتباطها بالعالقات السیاسیة بین دول الشمال اإلفریقي و الدوالألوربیة المستضیفة 

  5.للعمالة

  االثار المترتبة عن الهجرة غیر الشرعیة: ثالثا

  :اما فیما یخص االثار الناجمة عن الهجرة غیر الشرعیة فتتمثل فیما یلي

تتمثل في المنافسة الحقیقیة للمهاجرین للعمالة النظامیة،  :اآلثار االقتصادیة- 1

طلب حیث إن المهاجر غالبًا ما یرضى بمبالغ زهیدة من األجر للقیام بأي عمل ی

منه قد ال یرضى العامل المقیم بطریقة نظامیة القیام به بأقل من ضعفي األجروهو 

ومنهم من یمارس أعمال .ما یوجد مشكلة أخرى ال تقل خطورة عن المشكلة األولى

لیست من تخصصه ودون سابق درایة بها، ولكنه یقنع رب العمل بقدرته على 

                                                           
5Sarah Collinson .Shore to Shore :The Politics of Migration in Euro0Maghreb Relation, 

London :The Royal Instituteof International Affairs,1996, p.14-15 
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واجتماعیة، وتعتبر مخالفة یقوم بها ممارستها، وهذا قد یؤدي إلى مشكالت أمنیة 

  .بعض ضعاف النفوس من المواطنین

ومن بین اآلثار االقتصادیة ایضا للمهاجرین غیر الشرعیین هو قیامهم بتحویل 

مبالغ مالیة ضخمة نتیجة قیام بعض منهم بأعمال غیر مشروعة، والتي تدر مبالغ 

طریق مقیمین نظامیین، كبیرة إلى عدة بلدان في غفلة من الجهات الرسمیة عن 

  .وبالتالي فإن ذلك ینعكس سلبًا على الوضع االقتصادي المحلي

فبالنسبة للجزائر فهي تواجه عبئ اقتصادي من جراء تدفق موجات الهجرة غیر 

الشرعیة لألجانب االفارقة زاد في نسبة البطالة لتوفر الید العاملة الرخیصة التي 

اثر عامل النمو المتزاید في السكان على   تسعى لضمان القوت الیومي وبالتالي

الوضع االجتماعي في مختلف القطاعات مما أدى الى توسع أنواع الجرائم 

االقتصادیة و بالتالي زیادة التهریب للثروات لبلدانهم االصلیة بأثمان بخسة مما 

یضر باالقتصاد الوطني خاصة فیما یتعلق بإضعاف العملة الوطنیة و تدهور القدرة 

التحویالت النقدیة لشرائیة للمواطنین، هذا من جهة، و من جهة أخرى نجد ان ا

مصدرا مهما للعملة الصعبة للوطن االم، لكن بالنظر الى حالة الجزائر فنجد ان 

 6.تحویالت للعملة الصعبة للجزائریین تعتبر حصص هامشیة

  مشكلة االندماجامن االثار االجتماعیة الخطیرة والمتعددة، :  االثار االجتماعیة- 2

حیث تثیر قضیة الهجرة عامة مشكلة اندماج لدى المهاجرین حیث تواجههم 

صعوبات معقدة في التكیف مع مجتمعهم الجدید في الدول المستقبلة، ویزداد األمر 

السند القانوني صعوبة مع مشكلة الهجرة غیر الشرعیة، حیث ال یحمل المهاجرین 

لوجودهم في الدولة المستقبلة، وینظر لهم المجتمع على أنهم لصوص أو متطرفین، 

ویساعد في تفاقم هذه المشكلة التناول اإلعالمي لهؤالء المهاجرین، خاصة في الدول 

                                                           
كلیة العلوم :األوربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة-انعكاسات الهجرة على العالقات المغاربیة :وسعدیة وهیب6

  58ص2002 . الجزائر السیاسیة واإلعالم، جامعة
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األوروبیة فیشیع عنهم صورة عامة سیئة تحول دون تواصلهم مع مجتمعات الدولة 

لخلط بین الهجرة واإلجرام والتطرف خاصة للمهاجرین ذوي المستقبلة؛ حیث یتم ا

 ".األصول العربیة واإلسالمیة

و ما یمیز األثر االجتماعي بالنسبة للجزائر في تفشي ظاهرة الرشوة  و رواج  

استهالك المخدرات و المتاجرة بها و ظهور أقلیات ذات نزعة دینیة خاصة في 

 .مناطق  الجنوب

ل اآلثار الصحیة المرتبطة بتسلل المهاجرین غیر الشرعیین تتمث:اآلثار الصحیة- 3

في قیامهم ببعض الممارسات التي تؤدي إلى أضرار صحیة في غایة الخطورة ال 

یقتصر خطرها على أنفسهم، بل تتجاوزهم إلى المجتمع المحیط بهم، وربما یتجاوز 

عدیة من بالدهم، ذلك إلى كافة أنحاء المجتمع خاصة أولئك الذین یحملون أمراضًا م

حیث تشیر التقاریر إلى أن بعض النساء الالتي یمارسن الدعارة قي تلك األحیاء 

  .مصابات بأمراض جنسیة

ولقد اتضح من األحداث األمنیة التي تنشرها الصحف یومیًا بان :اآلثار األمنیة- 4

د عمًال ارتفاع نسبة المتخلفین أدى إلى تفاقم المشكلة األمنیة، وباألخص التي ال تج

وبالتالي تحاول أن تعوض فترة التعطیل من خالل الكسب السریع غیر المشروع 

 7.وارتكاب الجرائم خصوصًا الجرائم األخالقیة والجنسیة

ان انتشار الهجرة غیر الشرعیة له العدید من االثار السیاسیة : االثار السیاسیة- 5

ب، و هو الحال بالنسبة ارتبطت باألساس بأمرین مهمین و هما التجنس و االنتخا

و تفاقم هذا المشكل مع التوجه الكبیر نحو . للمهاجرین الجزائریین خاصة الى أوروبا

                                                           

 ).http://www.almowalten.net(،2013اإللكترونیة، تقریر عن وزارة العدل، جریدة المواطن 7
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 المطالب الدیمقراطیة التي عملت على ربط الحقوق السیاسیة 

بحق التجنس و التي تعتبر مسألة سیادة، و ما ینعكس على الجزائر هو مطالبة 

اوى و الحقوق السیاسیة التي یبحث عن المواطن المهاجرین الى الجزائر بحقوق تتس

، و هذا ما یؤدي الى ...)حق اإلقامة، حق التنقل، نظام الملكیة(الجزائري األصل 

 . تخوف كبیر من طرف السلطات الجزائریة

ان تفاقم ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة ینجر عنه العدید من المشاكل لها تأثیر : خاتمة

و المستقبلة لها و حتى على الدولة العابرة، بحیث تتراوح بالغ على الدول المصدرة 

هذه االثار بین تأثیرات اقتصادیة، بالدرجة األولى، اجتماعیة، سیاسیة، ثقافیة، 

  .وامنیة، و هو ما یتطلب اتخاذ جمیع التدابیر الوقائیة و العالجیة لهذه الظاهرة

كبیرة من وراء الهجرة وبالرجوعالى حالة الجزائر فنجد انها متضررة بدرجة 

غیر الشرعیة سواء تعلق االمر بالمهاجرین الجزائریین خاصة الذین لهم دور كبیر 

في التنمیة او ان تعلق االمر بالمهاجرین األجانب الى الجزائر الذین اضحو یشكلون 

تهدیدا كبیر على االستقرار األمني و االقتصادي و االجتماعي و على مختلف 

ة و هذا ما یتطلب وجود وعي من طرف جمیع الفاعلین للحد من الجوانب التنموی

  .هذه الظاهرة

فاذا اعتبرنا الجزائر مصدرة للمهاجرین فالحل هو معالجة األسباب باتخاذ 

االجراء التصحیحي مثال نتكلم عن التعلیم و التشغیل و االهتمام بالطاقات الشبابیة، 

هذه الحالة البد علیها من اتخاذ االجراء اما اذا عالجنا الجزائر كدولة مستقبلة ففي 

العالجي عن طریق متابعة الحدود و تطبیق اإلجراءات العقابیة الالزمة على كل 

  .متعد على القانون
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  أركان جریمة تهریب المهاجرین

  -دراسة في ظل قانون العقوبات الجزائري-

  بن زالط حافظ.د

 المركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة

   :مقدمة

من القانون رقم  30مكرر  303نص المشرع الجزائري صراحة في المادة       

یعد تهریبا للمهاجرین << :المعدل لقانون العقوبات الجزائري على أنه 09-01

القیام بتدابیر الخروج غیر المشروع من التراب الوطني  لشخص أو لعدة أشخاص 

من أجل الحصول، بصورة مباشرة  أو غیر مباشرة على منفعة مالیة أو أیة منفعة 

  .>>أخرى

ایة على هذا التعریف أنه تعریف قاصر من حیـث النطـاق، ألنـه المالحظ بدو         

، و هـو و هـو مـا ال )1(یقتصر  على الخروج غیر المشروع دون الدخول إلى اإلقلیم

مـــن بروتوكـــول مكافحـــة تهریـــب المهـــاجرین ســـنة  03یتفـــق مـــع مـــا جـــاء فـــي المـــادة 

دخول غیـر یقصد بتعبیر تهریـب المهـاجرین تـدبیر الـ<< :التي جاء فیها )2(2003

ــك الشــخص مــن رعایاهــا أو مــن  ــیس طــرف ذل ــة ل ــى دول المشــروع لشــخص مــا إل

المقیمین الدائمین فیها، و ذلك من أجل الحصول بصورة مباشـرة أو غیـر مباشـرة، 

مـن ذات المـادة  -ب-، ثـم حـددت الفقـرة>>على منفعة مالیة أو منفعة مادیـة أخـرى

د دون التقیــد بالشــروط الالزمــة أن المقصــود بالــدخول غیــر المشــروع هــو عبــور الحــدو 

  .)3(للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة

مما ال شك فیه أن الركن الشرعي لجریمة تهریب المهاجرین متجسد من خالل المـواد 

ــى  30مكــرر  303 ــالي فاإلشــكالیة المطروحــة فیمــا یكمــن ، 41مكــرر 303إل وبالت
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جرین فـي ظـل قـانون العقوبـات الركن المادي والركن المعنوي لجریمة تهریـب المهـا

  الجزائري؟ 

  :الركن المادي لجریمة تهریب المهاجرین: أوال

ینصــب فعــل تهریــب المهــاجرین علــى أشــخاص طبیعیــین، ســواء كــان التهریــب       

ینصـــب علـــى شـــخص واحـــد أو مجموعـــة مـــن األشـــخاص، فالجریمـــة ال تثـــور بصـــدد 

  .عتهریب غیر األشخاص سواء انصب على حیوانات أو بضائ

و المالحــظ أن المشــرع لــم یفــرق فــي العقــاب علــى جریمــة تهریــب المهــاجرین بــین مــن 

و إنمـا . هرب شخصا أو عدة أشخاص، كما أنه لم یحـدد طریقـة معینـة لهـذا التهریـب

  .اكتفى بتحدید النتیجة، و هي مغادرة التراب الوطني بطریقة غیر مشروعة

لمخصصة لمغادرة التـراب الـوطني و یستوي في التهریب أن یكون من األماكن غیر ا

أو مـــن األمـــاكن المخصصــــة لـــذلك كالمطـــارات و المــــوانئ، و ذلـــك باســــتعمال أوراق 

مزورة أو االعتماد على تسهیالت یقدمها أعوان الجمارك أو الشرطة أو طاقم الطـائرة 

  .)4(أو سفینة ما، و یستوي كذلك أن تكون الوثائق مزورة تزویرا مادیا أو معنویا

مــن قــانون العقوبــات الجزائــري،  39مكــرر  303حــظ انــه بــالنظر إلــى المــادة كمــا یال

نجــد أن المشــرع لــم یشــترط تحقــق النتیجــة اإلجرامیــة، أي تهریــب المهــاجر فعلیــا، بــل 

تكفي المحاولة على القیام بذلك للعقاب على هذه الجریمة، فالشروع معاقب علیـه فـي 

  .)5(لعقوباتجنحة تهریب المهاجرین بنص صریح في قانون ا

و المالحــظ أیضــا فــي جریمــة تهریــب المهــاجرین أن الفاعــل مطلــق أي أن المشــرع لــم 

یحدد لمرتكبها صفة معینة، فكل شخص طبیعـي ثبـت أنـه یسـعى إلـى تهریـب مهـاجر 

بأنــــه یعاقــــب أیضــــا كــــل  38مكــــرر   303أو أن قــــام بــــذلك فعــــال و أضــــافت المــــادة 
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یكـون المشـرع بـذلك قـد طـرق بابـا مهمـا شخص معنـوي ثبـت قیامـه بهاتـه الجریمـة، و 

ـــاك اآلن العدیـــد مـــن الشـــركات  ـــا أن هن ـــة هاتـــه الجریمـــة، خاصـــة إذا علمن فـــي محارب

السیاحیة  و وكـاالت األسـفار و مكاتـب العمـل التـي تعتبـر غطـاء و واجهـة للشـبكات 

  .العاملة في هذا المجال أي تهریب المهاجرین

  .لمهاجرینالركن المعنوي في جریمة تهریب ا: ثانیا

جریمة تهریب المهاجرین جریمة عمدیة تتطلب قصدا عاما، فالقانون یفترض         

ـــا، كمـــا یشـــترط توجـــه إرادة الجـــاني  فـــي  الجـــاني علمـــه بأنـــه یقـــوم بفعـــل مجـــرم قانون

  .المعتبرة قانونا إلى القیام بهذا الفعل المجرم و تحقیق نتیجته

ـــأن  30مكـــرر  303غیـــر أن المتأمـــل فـــي نـــص المـــادة  ـــانون العقوبـــات یجـــد ب مـــن ق

المشرع الجزائري قد ربط فعـل تهریـب المهـاجرین بالحصـول علـى منفعـة مالیـة أو أیـة 

مـــــن  -أ-فقـــــرة 03منفعـــــة أخـــــرى، و إذا كـــــان العیـــــب الموجـــــود فـــــي صـــــیاغة المـــــادة 

بروتوكــول مكافحــة تهریــب المهــاجرین الســابق بیانــه، حیــث جــاء فــي هــذه المــادة  كمــا 

مــن أجــل الحصــول علــى منفعــة مالیــة أو أیــة منفعــة مادیــة ... << :ذكرنــا مــا یلــي

، حیــث یفهــم بمفهــوم المخالفــة  لهاتــه المــادة أنــه ال یعتبــر مجرمــا مــن لــم )6(>>أخــرى

یحصـل علـى منفعـة ذات طـابع مـادي، و بالتــالي یكـون المشـرع الجزائـري قـد اســتدرك 

مــــا وفقــــا لقــــانون أي أنــــه یعتبــــر مجر  -أو أیــــة منفعــــة أخــــرى–األمــــر بتوظیفــــه لعبــــارة 

العقوبــات الجزائــري كــل مــن حصــل علــى منفعــة مادیــة أو معنویــة لقــاء قیامــه بتهریــب 

  .المهاجرین

إال أننــــا نــــرى بــــأن المشــــرع بتعلیقــــه معاقبــــة تهریــــب المهــــاجرین علــــى شــــرط         

الحصول منفعة یكون بذلك قد جعل منها جریمة ذات قصد خاص، و یكون بذلك قـد 

عبء إثبات الحصول على المنفعة المادیة أو المعنویة، و هو ما  حمل النیابة العامة
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یفتح المجـال أمـا المهـربین للـتحجج ببواعـث أخـرى دفعـتهم إلـى ارتكـاب الجریمـة غیـر 

الحصــول علــى هاتــه المنــافع، كمــا یعتمــدوا علــى التصــریح بــأنهم یقومــون بهــذا العمــل 

طالـــة أو الفقـــر أو تـــأمین مــن أجـــل دواعـــي إنســـانیة، كـــإخراج المهـــاجرین مـــن عـــالم الب

مســتقبل هــؤالء المهــاجرین أ معــالجتهم أو غیــر ذلــك، لــذا نــرى بأنــه كــان مــن الكفایــة 

بمكــان لــو وقــف المشــرع علــى حــدود القصــد العــام، أي أنــه یعتبــر تهریبــا للمهــاجرین 

القیــام بتــدابیر اإلدخــال غیــر المشــروع إلــى إقلــیم دولــة مــا لشــخص أو عــدة أشــخاص، 

  .قصد أو الباعث من وراء ذلكبغض النظر عن ال

  :الخاتمة

ـــــر جریمـــــة تهریـــــب          ـــــري قـــــد اعتب ـــــى أن المشـــــرع الجزائ ـــــر إل نشـــــیر فـــــي األخی

المهاجرین في صورتها البسـیطة، جنحـة یعاقـب علیهـا بـالحبس مـن ثـالث إلـى خمـس 

  .دج500.000دج إلى 300.000سنوات و غرامة جزائیة من 

كمیلیـة، هـي مصـادرة الوسـائل المسـتعملة عقوبـة ت 40مكرر  303كما تضیف المادة 

في هذه الجرائم، و مصـادرة األمـوال المتحصـل علیهـا بصـفة غیـر مشـروعة، هـذا مـع 

  .مراعاة الغیر حسن النیة

كما أنه إذا كان من بین الجناة شخصا أجنبیا، تضاف إلى عقوبته، عقوبة المنع مـن 

اإلقامــة علــى التــراب الــوطني بصــفة نهائیــة أو لمــدة عشــر ســنوات علــى األكثــر طبقــا 

  .من ذات القانون 35مكرر  303للمادة 

  :قائمة المراجع

، 11-08، محاربـــة الهجــرة الســـریة مــن خـــالل القـــانون عبــد المالـــك صـــایش - 1

تنظــیم العالقــات الدولیــة الخاصــة فــي (بحــث مقــدم فــي الملتقــى الــوطني حــول
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ــــع متطــــور ــــر واق ــــومي )الجزائ ــــل  22و  21، المــــنظم ی ،  جامعــــة 2010أفری

 .239.قاصدي مرباح، ورقلة، ص

، المكمــل بروتوكــول مكافحــة تهریــب المهــاجرین فــي البــر و الجــو و البحــر - 2

لمنظمـــة عبـــر الوطنیـــة، اعتمـــد و التفاقیـــة األمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجریمـــة ا

عــــرض للتوقیــــع و المصــــادقة         و االنضــــمام بموجــــب قــــرار الجمعیــــة 

، 2000نـوفمبر  15، المـؤرخ فـي 55في الـدورة 25العامة لألمم المتحدة رقم 

 09بــتحفظ، فــي  418-03صــادقت علیــه الجزائــر بموجــب المرســوم الرئاســي

 .2003نوفمبر  12، لیوم 69رقم. ر.، ج2003نوفمبر 

، جریمـــة تهریــــب المهـــاجرین مـــن منظـــور قــــانون عبـــد الحلـــیم بــــن مشـــري  - 3

مجلة مخبر أثر االجتهاد القضائي علـى حركـة التشـریع، العقوبات الجزائري، 

 .09.ن، ص.س.، ب8بسكرة، ع جامعة محمد خیضر

 .10.نفس المرجع، ص  - 4

 .نفس المرجع و الصفحة - 5

، دلیــل التــدریب الجریمــة مكتــب األمــم المتحــدة بفیینــا المعنــي بالمخــدرات و - 6

األساســــــي علــــــى التحقیــــــق فــــــي تهریــــــب المهــــــاجرین و المالحقــــــة القضــــــائیة 

، مفـاهیم تهریــب المهــاجرین و فئاتـه و مــا یتصـل بــه مــن 1لمرتكبیـه، النمطیــة

 .02،03.ص 2010سلوكیات، األمم المتحدة، نیویورك،
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  الهجرة غیر الشرعیة وتأثیرها على السیاسات األوروبیة

  .بن مالك محمد الحسن ، أستاذ مساعد أ جامعة أدرار 

  .هداجي حمزة ، أستاذ مساعد أ جامعة أدرار 

  :ملخص 

قدیمة العهد، فهي  ظاهرة بدأت منذ تعتبر الهجرة غیر الشرعیة ظاهرة إنسانیة 

ستینات القرن الماضي، ولم تكن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة تشكل جریمة في الدول 

األوروبیة في بدایة الثالثینات إلى أواخر الستینات نظرًا لحاجة هذه المجتمعات 

اء من لألیدي العاملة، ومع أوائل السبعینیات، شعرت الدول األوروبیة، نسبیا، باالكتف

األیدي العاملة، مما جعلها تتبني إجراءات قانونیة تهدف إلي الحد من الهجرة غیر 

الشرعیة، وفیما بعد أصبح وجود المهاجرین على أراضیها یشكل مخاطر كبیرة مما 

استوجب سن قوانین تقلل دخولهم إلى أراضیها لما یشكله تواجدهم من خطر على 

، وترسخ بشكل 2001سبتمبر  11ر بعد أحداث أمنها واستقرارها ،وتجسد ذالك أكث

كبیر عقب الثورات العربیة وما سببته من مشاكل سیاسیة كبیرة وكثرة الالجئین في 

  .كل الدول العربیة واألوروبیة فرار من رحى الحروب الدائرة في الدول العربیة

  : مقدمة 

السیما بعد تعاظم االهتمام في العقود األخیرة بظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، 

أن أصبحت تشكل مصدر قلق وخطر لكثیر من الدول وصانعي القرار فیها، 

وتجاوز خطرها البعد االقتصادي واالجتماعي لیتماس مع الخطوط األمنیة الحمراء 

  .ویتمازج مع اإلرهاب لیصبح قضیة أمنیة بحتة, للدول

وحتى تبدأ دراما الهجرة غیر الشرعیة إن صح الوصف من مغادرة الدیار، 

فمن الصحاري القاحلة . الوصول إلى أرض األحالم في شوارع أوروبا كما یتصور

والفیافي الواسعة إلى األمواج العاتیة إلى غیاهب السجون، وكلها دراما مأساویة 

  .تواجه المهاجر في كل مرحلة من مراحل الرحلة
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رة غیر ما هي الهج :سنعالج من خالل هذه الورقة البحثیة اإلشكالیة التالیة

  الشرعیة؟ و ماهي أبرز السیاسات التي ینتهجها اإلتحاد األوروبي للحد منها؟

  .اإلطار المفاهیمي والنظري للهجرة غیر الشرعیة: المبحث األول

  .مفهوم الهجرة غیر الشرعیة: المطلب األول

  .تعریف الهجرة: الفرع األول

ارض إلى  عرفت الهجرة في لسان العرب البن منظور بأنها الخروج من

أرض، أما حسب تعریف قسم السكان بهیئة األمم المتحدة تعني الهجرة ظاهرة 

جغرافیة ینتقل خاللها السكان من منطقة إلى أخرى، وبالتالي ینتج عن ذلك تغیر في 

  1.مكان االستقرار االعتیادي للفرد

وهناك تعریف هام للهجرة، وهو التعریف الذي تتبناه األمم المتحدة، الذي 

یعرف مصطلح الهجرة بأنها النقلة الدائمة، أو االنتقال إلى مكان بعید عن الموطن 

األصلي بعدا كافیا، وتكون الهجرة داخلیة إذا حدثت داخل المجتمع الواحد كما هو 

الحال بالنسبة لهجرة الریفیین للمدینة، وخارجیة إذا قام بها الفرد إلى خارج بالده لفترة 

  2.ةمحدودة أو بصفة نهائی

  .تعریف الهجرة غیر الشرعیة: الفرع الثاني

یعتبر العدید من الباحثین الهجرة غیر الشرعیة جریمة، بینما یعتبرها آخرون 

انتهاكا للقانون، بینما یرى البعض أن الهجرة الدولیة هي إحدى نتائج المد الرأسمالي، 

عمل رخیصة، وباألخص تدویل األسواق، حیث یحتاج  رأس المال إلى استغالل قوة 

وال بد من انتقال منظم لضبط عملیة التراكم الرأسمالي، فعندما یحدث تباطؤ في دورة 

  .رأس المال توصم هجرة العمالة بأنها هجرة غیر شرعیة

                                                           
القادر لقصیر، الهجرة من الریف إلى الحضر، دراسة میدانیة اجتماعیة عن الهجرة من الریف إلى المدن في عبد  -1

  .1969المغرب، دار النهضة العربیة، بیروت، 
2

  .المرجعنفس   -
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  .وتلقي التعریفات التالیة للهجرة غیر الشرعیة الضوء على صور مهجریها

ن عمل، ولكن بدون فهناك من یعرفهم بأولئك الذین یدخلون دولة ما للبحث ع

وهناك من یعرفهم بأنهم أولئك الذین یدخلون دولة ما  ،الوثائق والتصاریح الالزمة

بدون أوراق رسمیة خاصة بالهجرة الوافدة، وكذلك الذین یدخلون بأوراق مزورة، أو 

كما یعرفهم البعض بأنهم أولئك الذین . بتصاریح دخول مؤقتة، ولكنهم تجاوزوا مدتها

معینا بطریقة غیر شرعیة، أو الذین انتحلوا صفات معینة كسیاح،  یدخلون قطرا

  3.ویشار إلیهم بالعمال غیر الموثقین، أو الغرباء غیر الشرعیین

وفي ضوء هذه المفاهیم یمكن القول بأن هناك خمس صور من المهاجرین 

  :غیر الشرعیین

ات، أو المهاجرین الذین یعبرون الحدود مختبئین في القطارات، أو السیار  .1

 .الشاحنات، أو یعبرون البحر بواسطة المراكب

الدخول القانوني بتصریح لفترة قصیرة للسیاحة، أو ألسباب صحیة، والتمادي في  .2

 .اإلقامة بعد ذلك

 .الدخول الذي یبدو شرعي بالوثائق المزورة .3

الدخول بصفة باحثون عن اللجوء، ثم رفض العودة إلى الوطن األم عندما  .4

 .طلب اللجوءترفض استمارة 

الدخول بطریقة شرعیة إلى أحد األقطار، والتسلل بعدها عبر حدوده إلى أقطار  .5

 .أخرى

وبذلك یشمل مفهوم الهجرة غیر الشرعیة كافة صور الدخول غیر الشرعي من 

دولة ألخرى، أو من قارة إلى أخرى دون الخضوع للضوابط واإلجراءات الرسمیة 

  4.هذه الدولللتواجد الشرعي المعمول به في 

                                                           
  .2007محمد حسین صادق حسن، الهجرة الخارجیة وأثرها على البناء الطبقي، منشأة المعارف، القاهرة،  -3
  .19ص, 1983الفتاح وهیبة، جغرافیة السكان، دار النهضة العربیة، بیروت،عبد  -4
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  .النظریات المفسرة للهجرة غیر الشرعیة: المطلب الثاني

  .النظریات االقتصادیة: الفرع األول

وعالم ) 1885(یقدم ارنست رافینستین وهو صاحب النظریة األولى للهجرة 

وقد . بعض القوانین من خالل تحلیل بیانات تعداد السكان 5الجغرافیا االنكلیزي

كومة بعوامل الدفع والجذب، حیث تدفع الظروف خلص إلى أن الهجرة مح

االقتصادیة السیئة والفقر الناس إلى ترك بلدانهم األصلیة إلى مناطق أكثر جاذبیة، 

  .وأضاف أن الهجرة تتزاید مع تطور التكنولوجیا

وضع رافینستین الهجرة في بیئة أكثر عموما معتبرا تقدم الهجرة كحركة تنطلق 

ركزها، بینما اتبع العدید من المنظرین نهج رافنیستین مع من محیط الدائرة إلى م

صیاغة نظریة رافنیستین ) 1966(وقد أعاد افیریت لي . بعض االختالفات الطفیفة

إلى وجود أربعة عوامل أساسیة  - لي–ولكن بالتركیز على عناصر الدفع حیث أشار 

شأ ودول المقصد، تحدد الهجرة الدولیة، یرتبط أول عاملین بالوضع في الدول المن

والعوامل األخرى تتعلق بالوضع الراهن مثل المسافة، العوائق السیاسیة ووجود شبكة 

للهجرة، وأیضا العوامل الشخصیة المتعلقة بتعلیم المهاجرین و المعرفة بالوسط في 

والروابط العائلیة في دول المنشأ والمقصد، األمر الذي قد ,البالد المستقبلة للهجرة 

  .یعرقل الهجرة یسهل أو

، فقد وضع الهجرة الدولیة في إطار عالقة العرض )1969(أما تورادو 

والطلب للسوق، وأقام عالقة متبادلة بین تطور الهجرة والتطور االقتصادي، حیث 

تدفع الفوارق في األجور إلى انتقال المهاجرین من المناطق ذات األجور المتدنیة 

وذلك بهدف زیادة الدخل،ومن تم یقترح على  إلى المناطق ذات األجور المرتفعة

                                                           
، األوروبیة، ترجمة یورومید للهجرة، المفوضیة األوروبيجون لویفیل، الهجرة  بین دول المتوسط واالتحاد  -5

  .27، ص2013النمسا،



      مجلة الميزان                                              

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  -معهد الحقوق والعلوم السياسية    

مكافحتها  آلياتالخاص بفعاليات الملتقى الدولي األول حول واقع الهجرة غير الشرعية و  ثالثالعدد ال  

2018اكتوبر 17و 16المنعقد في    

 209   2018أكتوبر  /لثالعدد الثا          .     ISSN 7643-2507مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية لة الميزانمج

  

الدولة التي لیس لها قدر كاف من العمالة وتسعى إلى جلب المزید من العمالة تقدیم 

  6.أجور مرتفعة تجذب المهاجرین القادمین من الدول التي لدیها فائض في العمالة

جرة إن اله) 1988(وتؤكد نظریة النظام العالمي التي تناولها ساسكیا ساسن 

الدولیة هي نتاج للنظام الرأسمالي، وان نماذج الهجرة تمیل إلى تأكید تقسیم العالم 

كما یتسبب التطور الصناعي في ). الدول الفقیرة(ومحیط ) الدول الغنیة(إلى مركز 

الدول األولى في إحداث مشكالت هیكلیة في اقتصادیات الدول الثانیة مما یشجع 

هذه النظریة الهجرة بمنظور شامل، مؤكدة على أهمیة على الهجرة، وبالتالي تحلل 

اقتصاد السوق، وتشیر إلى أن التبادالت بین األنشطة االقتصادیة القویة العالیة 

المستوى تؤدي حتما إلى ركود في األنشطة األولى و إلى تخبط الدوائر االقتصادیة 

تزید من التشجیع على  إن هذه العالقات غیر المتكافئة. واألطر االجتماعیة والثقافیة

  .الهجرة بشكل اكبر من الفوارق في األجور والوظائف

وفي األخیر یرى أنصار هذه النظریة أن من نتائج تأثیر العولمة ترك 

اقتصادیات العالم الثالث معتمدة على الزراعة وتصدیر المواد الخام، مواكبة بذلك 

ب تحرك تدفقات الهجرة غیر التأخر الصناعي وغارقة في التأخر، وهذا ما یفسر سب

  7.الشرعیة نحو مسار واحد من المحیط إلى المركز

  

  .نظریة الشبكات أو دوام الهجرة: الفرع الثاني

یعتبر البعد المتعلق بشبكات الهجرة مهم للغایة، ألنه یفسر استمرار ظاهرة 

لك ت. الهجرة عن طریق إقامة الروابط االجتماعیة بین المهاجرین وغیر المهاجرین

الروابط التي تربط أكثر بین دول المنشأ ودول المقصد حیث یقدم كل مهاجر فرصا 

                                                           
الجزائر : دولیة، الملتقى الدوليریاض حمدوش، تطور مفهوم األمن و الدراسات األمنیة في منظور العالقات ال -6

  .273، ص2008واقع وأفاق، جامعة قسنطینة، : في المتوسط واألمن
  .275نفس المرجع، ص  -7
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لحثهم ) فرد من أسرته أو من عشیرته أو من الجیران(لألشخاص من محیطه 

وفي هذا اإلطار فان قرار السفر ال یقوم بشكل أساسي . ومساعدتهم على الهجرة

تركز علیه الدراسة على حساب اقتصادي وعقالني صرف على النحو الذي 

االقتصادیة، ولكن على المعلومات التي یتم جمعها  عن مدى توفر األشخاص الذین 

كما تسمح شبكات . یستطیعون دعم المهاجر مادیا ونفسیا خالل جمیع مراحل انتقاله

الهجرة من خالل تأثیراتها في تقلیل المخاطر والتكالیف عن المهاجرین والمهاجرات 

  .ستمرار الذاتي لعملیة الهجرة وضمان دیمومتهاالمستقبلیین باال

  .النظریة الدیمغرافیة: الفرع الثالث

یعتبر المؤشر الدیمغرافي من بین أهم االنشغاالت الكبرى لألمن بمفهومه 

الحدیث والموسع نتیجة النعكاساته السلبیة في تغذیة الهجرة غیر الشرعیة من 

الجهة الغربیة منه حیث عرفت نمو الجنوب نحو الشمال المتوسطي خاصة في 

وتعتبر دول المغرب العربي نموذجا واضحا للحركیة الدیمغرافیة النشطة، . سریعا

فالخوف األوروبي ینبع من االختالل في التوازن الدیمغرافي وعدم القدرة على الحفاظ 

ا علیه في تلك الدول، بسبب العدد اإلجمالي للسكان في كلتا الضفتین وما یعكسه هذ

التباین من تزاید وانخفاض قوة العمل، فتصبح عوامل التهدید والصراع ذات الطبیعة 

غیر الوطنیة تؤثر على أمن المجتمعات األوروبیة المتمیزة بضعف القدرة التجدیدیة 

  8.وشیخوخة البنیة السكانیة

ینظر مما سبق إلى ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة بأنها أصل التهدیدات 

حدة من میزات ما بعد الحرب الباردة، صادرة من الجنوب وتهدد األخرى، وهي وا

بصورة خاصة الدول األوروبیة التي تتخوف من الغزو المتزاید عبر ما تسمیه 

                                                           
في . كفاعل في المنطقة األمنيدور الجزائر : المتوسطي اإلقلیمالجدیدة في  األمنیةمنیر بلعید، الدینامیكیات  -8

  .101،ص2008في المتوسط، ملتقى قسنطینة، واألمنالجزائر : الملتقى الدولي
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بقوارب الشباب القادمین من الجنوب، والناقلین لكتل المهاجرین غیر الشرعیین، 

  9.البؤساء، مهربي المخدرات واإلرهابیین

  .السیاسات األوربیة والحلول الممكنة للتصدي للهجرة غیر الشرعیة:الثانيالمبحث 

  .نظرة التشریعات الدولیة  للهجرة غیر الشرعیة : المطلب األول 

أدرك المجتمع الدولي أهمیة ارتباط الهجرة الدولیة بالتنمیة ومكافحة الفقر، 

في مجال مكافحة  فاتجهت الجهود الدولیة إلى تشجیع التعاون الدولي واإلقلیمي

الفقر، واإلسراع في عملیة التنمیة بحسبانها من أهم األسباب للحد من الزیادة 

المطردة التي یشهدها العالم في مجال الهجرة الدولیة ، والتي تقتضي التنظیم لمنع 

إساءة استغالل وضع المهاجرین ومعاملتهم معاملة إنسانیة، مع حمایة حقوقهم 

ونظرَا لغیاب القواعد الدولیة المنظمة لهذا النشاط األمر . ةاإلنسانیة بصورة كامل

الذي جعل من جماعات اإلجرام المنظم استغالل هذه الثغرة في تكثیف عملیات 

تهریب المهاجرین بصور غیر شرعیة، بهدف تحقیق أرباح مالیة طائلة، دون النظر 

د تأخذ بحیاتهم أو إلى حمایة هؤالء المهاجرین، وما قد یتعرضون إلیه من مخاطر ق

تهدد أمنهم، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى إلحاق الضرر بدول المهجر من جراء 

  .10ذلك النشاط غیر المشروع

ورغم تعدد الجهود الدولیة الرامیة إلى إسباغ نوع من الحمایة لضحایا هذا 

النوع من اإلجرام عبر الوطني، إال أن هذه الجهود جاءت متفرقة، وغیر شاملة 

لقواعد قانونیة تقف نبراسا لعملیات تهریب المهاجرین وسائر المسائل المتصلة بها، 

ومن أهم الجهود الدولیة في هذا الشأن هو بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن 

                                                           
روقاریة، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، و للهجرة غیر الشرعیة في إطار العالقات األ األمنيختو فایزة، البعد  -9

  .40، ص2011الجزائر، قسم العلوم السیاسیة، 
،  2004وق ، القاهرة ، ، دار الشر  األولىمحمود شریف بسیوني، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة،الطبعة  -  10

  .9ص
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طریق البر والبحر والجو المكمل التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة 

وكول سالف الذكر العدید من الجهود الدولیة بشأن وقد سبق البروت. عبر الوطنیة 

المهاجرین بصفة عامة، والبعض منها یلقي بظالله على وضع المهاجرین غیر 

الشرعیین بدول المهجر، واعتبارهم ضحایا لعصابات اإلجرام المنظم، ومن هذه 

  :الجهود ما یلي

 1986صدر إعالن الحق في التنمیة لعام : في مجال التنمیة.  

 جال الضمان االجتماعي أبرمت اتفاقیة بشأن المساواة في المعاملة بین في م

  .1962الوطنیین وغیر الوطنیین في مجال الضمان االجتماعي لعام 

  في مجال حقوق العمال أبرمت اتفاقیة الهجرة بهدف تعزیز تكافؤ الفرص

  .1975والمعاملة للعمال المهاجرین لعام 

  جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم لعام االتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق

1990.  

  .السیاسات األوربیة حول الهجرة غیر الشرعیة:المطلب الثاني 

 .ازدواجیة الخطاب األوروبي حول الهجرة: الفرع األول

إن الدول األوروبیة التي تتحدث عن احترام حقوق اإلنسان وضرورة تكریسها 

لى الحق في التنقل الذي تنادي المواثیق واقعیا وكونیا، هي ذاتها التي تجهز ع

والعهود الدولیة به، وهي التي تنتهك الحقوق المدنیة واالجتماعیة واالقتصادیة 

والسیاسیة للمهاجرین السریین والشرعیین المتواجدین فوق أراضیها، وهي التي تجعل 

یز منهم مواطنین من الدرجة الثانیة بامتهان كرامتهم وتمریغها في وحل التمی

" لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ینص على  13بالرغم من أن البند . العنصري



      مجلة الميزان                                              

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  -معهد الحقوق والعلوم السياسية    

مكافحتها  آلياتالخاص بفعاليات الملتقى الدولي األول حول واقع الهجرة غير الشرعية و  ثالثالعدد ال  

2018اكتوبر 17و 16المنعقد في    

 213   2018أكتوبر  /لثالعدد الثا          .     ISSN 7643-2507مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية لة الميزانمج

  

، كما "حق أي شخص في اختیار مكان إقامته وحریة التنقل داخل أي بلد یشاء 

  11".لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد والعودة إلى بلده األصلي " یؤكد على أن 

ففي ألمانیا تحققت انعطافة تاریخیة، باتفاق جمیع األحزاب الموالیة والمعارضة 

إذ خفف الكثیر من القیود التي كانت . 2004على قانون جدید للهجرة في یونیو 

تكبل السلطات الرسمیة األلمانیة في تعاملها مع قضایا المهاجرین، إال أن شبح 

قانون الجدید، سواء من حیث سرعة الخوف من اإلرهاب برز واضحا في ثنایا ال

ترحیل المشتبه بهم أو من حیث حق االنتساب الذي منح لوزارة الداخلیة وأجهزة 

وأبرز ما في القانون . السجل الشخصي للمهاجر إلى ألمانیا" نظافة " األمن تقدیر 

الجدید التمییز بین الرعایا الوافدین من الدول األجنبیة، حیث یخضع القادمون من 

لدول العربیة واإلسالمیة إلى ترتیبات أمنیة خاصة تطال سجلهم الشخصي وتاریخ ا

حیاتهم ونشاطهم السیاسي قبل منحهم سمة اإلقامة أو العمل، كما یمنح قانون 

الهجرة الجدید السلطات األمنیة األلمانیة حقا بترحیل من تقدره خطرا على األمن 

د والكراهیة، وهذا الجانب یطال أئمة واالستقرار الداخلي أو تعتبره داعیة للحق

  12. المساجد اإلسالمیة بشكل خاص ومعلمي مدارس اللغات األجنبیة

كما أن الهجرة االنتقائیة باتت خیارا استراتیجیا لفرنسا، فقد ُعرض على 

مخطط یقضي بجلب العقول واألدمغة إلى فرنسا عبر  2006البرلمان في بدایة عام 

ویتوجه هذا القانون إلى الطالب األجانب على وجه التحدید  قانون الهجرة المختارة،

الذین یزاولون دراساتهم في الجامعات والمعاهد الفرنسیة أو من هم موجودون في 

بلدانهم ویتمتعون بمستوى علمي عاٍل، علما أن معظم هؤالء من دول افریقیا السوداء 

                                                           
  13المادة,اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  -11
، الـدوليللعمـل مـن النشـأة إلـى زمـن العولمـة، مكتـب العمـل  الـدوليعوض إبراهیم شتا، أحمد عبد الـونیس، القـانون  -12

  .33ص,2005الطبعة األولى، القاهرة، 
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إلغاء حقوق بدیهیة، كحق وفي المقابل یدعو المشروع إلى . ومنطقة المغرب العربي

جمع الشمل العائلي، أو حق تسویة أوضاع المقیم في البلد لعشر سنوات بال 

  .انقطاع، عكس ما كانت تضمنه القوانین المعمول بها سابقا في فرنسا

أما بلجیكا فهي تقدم نموذجا رائعا إلدماج المهاجرین، على األقل في شقها 

سا المغاربة الذین یشكلون األكثریة، إلى أقلیة الفرانكفوني، حیث تحول هؤالء، وأسا

إذ . بلجیكیة حقیقیة تتعدى المفهوم الكالسیكي للهجرة وجزءا من تاریخ هذا البلد

یمكن اعتباره مثاال یجب أن یقتدي به من طرف باقي الدول األوروبیة، فقد حان 

دا عن مفهوم الوقت للتعامل مع المهاجرین كأقلیات ذات معتقد وثقافة وتقالید، بعی

  13.اإلدماج القسري

  سیاسة الورقة الخضراء: الفرع الثاني

في الحادي " الورقة الخضراء"أصدر المجلس األوروبي ما یسمى بسیاسة ـ

، وتهدف الورقة إلى مطالبة كافة األطراف ذات  2005عشر من شهر ینایر عام 

على أساس من الصلة بالتعلیق وٕابداء الرأي لوضع آلیات إلدارة مسألة الهجرة 

  . التعاون بین كل األطراف

وتتضمن الورقة الخضراء الخطوط العامة لسیاسات اإلتحاد األوروبي تجاه 

الهجرة، غیر أنها لم تتحدث في واقع األمر سوى عن العمالة المنظمة 

المهاجرة،والتي یحتاج إلیها السوق األوروبي ألسباب كثیرة بعضها اقتصادي 

. لطبیعة الدیموغرافیة لدول االتحاد وتركیبة السكان ونسبتهموبعضها اآلخر یتعلق با

                                                           
عبــد الحلــیم مشــري، جریمــة تهریــب المهــاجرین مــن منظــور قــانون العقوبــات الجزائــري، مجلــة االجتهــاد القضــائي،  -13

، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، 2013مخبــر أثــر االجتهــاد القضــائي علــى حركــة التشــریع، العــدد الثــامن، جــانفي 

  . 14جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 
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وفى حین تولى الورقة اهتماما كبیرًا الحتیاجات وأولویات سوق العمل األوروبي ، 14

. فإنها ال تشیر إلى أسباب ودوافع الهجرة  غیر المنظمة من الدول النامیة إلى أوروبا

اون المطروحة بین اإلتحاد وبین هذا كما تعانى الورقة من قصور في مجاالت التع

دول المنشأ والعبور، وتقتصر في معظمها على التعاون األمني فضًال، عن عدم 

ذكر الدور الذي یمكن أن یلعبه التعاون مع منظمات المجتمع المدني في هذا 

  15.الشأن

  المیثاق األوروبي: الفرع الثالث

على معظم  سعى اإلتحاد األوروبي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط

حكومات دول جنوب البحر األبیض المتوسط وخاصة لیبیا والمغرب ومصر لوقف 

الهجرة غیر المنظمة، وكانت مصر من أكثر الدول استجابة لهذه الضغوط حیث 

قامت السلطات المصریة باعتقال مئات األشخاص دون أي اتهام لمجرد أن 

، ورغم قرارات اإلفراج عنهم من المهتمین كانوا مهاجرین سابقین أو أقارب لمهاجرین

المحاكم إال أن وزارة الداخلیة تعید اعتقالهم مرة أخرى في انتهاك صارخ لحقوقهم 

  16.التي كفلها الدستور والقانون

وفى هذا السیاق دعا وزیر الداخلیة االیطالي دول اإلتحاد األوربي إلى تبني 

اإلتحاد األوروبي لمدة قرار ینص على وقف استقبال العمال القادمین من خارج 

سنتین معتبرًا أن إجراء كهذا سیحمي المهاجرین الموجودین في ایطالیا وغیرها من 

  .آثار األزمة االقتصادیة العالمیة

                                                           
المكتـب الجـامعي الحـدیث، : اإلسـكندریة ,2,المهاجرون دراسـة سوسـیوأنثروبولوجیة  ، طعبدا هللا عبد الغني غانم ،  -14

 .15ص,2007

  .16ص.نفس المرجع  -15
  .16ص,مرجع سابق,عبد اهللا عبد الغني غالم  -16
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ومما ال شك فیه أن مثل هذه المعالجات واإلجراءات تؤدى لمزید من تدهور 

ي القیام بمزید أوضاع وحقوق المهاجرین وكان أولى بحكومات دول اإلتحاد األوروب

من إجراءات الحمایة لتعزیز حقوق المهاجرین ووقف تدهور أوضاعهم وحث 

حكومات الجنوب على معالجة أسباب الظاهرة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة 

  .بدًال من فرض المزید من اإلجراءات التعسفیة واألمنیة

  .سیاسة الهاجس األمني: الفرع الرابع

عات المطروحة من قبل اإلتحاد األوروبي لمكافحة الهجرة تركز غالبیة المشرو 

غیر المنظمة  على الجانب األمني، فمثًال مشروع إنشاء معسكرات الحتجاز طالبي 

اللجوء والمهاجرین غیر النظامیین السیما القادمین من مناطق النزاع 

المالي وغیر ذلك من برامج الدعم . 17في حدود تركیا) أفغانستان,العراق,سوریا(

والتقني لحكومات دول جنوب المتوسط التي تتركز على حراسة الحدود البحریة 

والبریة، وكذلك للحد من العبور بشكل غیر نظامي، مثل تلك المشروعات على الرغم 

من أهمیتها إال أنها ال یمكن أن تكون الوجه الوحید للتعاون بین دول اإلتحاد 

، فضًال عن أن تلك البرامج قد تقود إلى األوروبي وبین حكومات جنوب المتوسط

انتهاكات لحقوق اإلنسان مثل تلك التي وردت مؤخرًا في تقریر لمنظمة العفو الدولیة 

  18.بشأن انتهاك حقوق طالبي اللجوء والمهاجرین غیر النظامیین المحتجزین في لیبیا

سطیة، متو  –إن القراءة الهادئة إلشكالیات الهجرة، في إطار الشراكة األورو

تفرض علینا االعتراف بأنه إذا كان مطلوبا من الدول المستقبلة للهجرة احترام حقوق 

اإلنسان، فإنه مطلوب أیضا من الدول المصدرة للهجرة أن تنتبه لعطبها الداخلي 

                                                           
تنص االتفاقیة على إرجاع جمیع المهاجرین الذین یصلون  .االتفاقیة التي عقدت بین تركیا واإلتحاد األوروبي  -17

  .إلى تركیا 2016مارس 20حدود الیونانیة بعد تاریخال
الهجرة السریة والمهاجرون بدون أوراق في العالقات المغربیة األوروبیة، ، منشورات , عبد اللطیف معروفي  -18

  .25ص,الجمعیة المغربیة لألبحاث والدراسات حول الهجرة،الرباط
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الذي یستدعي إصالح الهیاكل والمؤسسات والبرامج والمخططات، بخلق مناخ 

الداخلي یظل األكثر فعالیة عبر إعادة اجتماعي وسیاسي جدید، ذلك أن الحل 

االعتبار للشأن االجتماعي بواسطة إنعاش فرص العمل، وتنشیط االستثمار، 

  .وتقلیص التفاوت االجتماعي، وتوسیع قاعدة المشاركة في الحیاة السیاسیة

  . - حلول مقترحة- الهجرة غیر الشرعیة: المطلب الثالث 

یة تتطلب من الدول المستقبلة إن هذا الوضع وهذه المسؤولیة التاریخ

للمهاجرین غیر الشرعیین وخاصًة دول الضفة الشمالیة للبحر األبیض المتوسط أن 

تتحمل مسؤولیتها تجاه ما قامت به في الماضي من تسلط استعماري والذي كان 

  .سببًا في ظهور إشكالیة الهجرة

مشاریع تنمویة وما یمكن أن تقوم به دول االتحاد األوروبي یتمثل في إقامة 

وعلى نطاق واسع في البلدان المصدرة للهجرة إلیجاد الظروف المناسبة التي تغري 

مئات اآلالف بالبقاء داخل بلدانهم، دونما الحاجة إلى ركوب الخطر في اتجاه 

هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فهي مطالبة بتنظیم .الضفة المقابلة للمتوسط 

مل مع البلدان المصدرة للهجرة، وذلك بتحدید القطاعات عملیة الهجرة بالتنسیق الكا

ومدى حاجاتها من المهاجرین وتنظیم ظروف استقبالهم وضمان حقوقهم الكاملة، 

وكذلك عدم جعلهم یشعرون بأي تمییز أو أي ممارسة عنصریة، إن مثل هذا التنظیم 

یشعر به وحده هو الكفیل بالقضاء على الظاهرة غیر الشرعیة، ویضع حدًا لما 

المهاجرون حالیًا من حاالت غبن واضطهاد ولیدة سیاسات تمییزیة وعنصریة 

  19.واضحة ما انفكت تعبر عن نفسها في الدول األوروبیة المستقبلة للعمالة المهاجرة

وفي المقابل على البلدان المصدرة للعمالة، وعلى رأسها بلدان المغرب   

هذه الظاهرة والتي تنبع أساسًا من واقعها العربي، أن تعالج األسباب الكامنة وراء 

                                                           
المغتربــون العــرب مــن "تحلیــل لألســباب والــدوافع،  نــدوة ..  روبــاراویــة توفیــق، هجــرة أبنــاء الشــمال األفریقــي إلــى أو   -19

  .40ص, 2007جامعة الدول العربیة،  ،2007أبریل  ٢٤و ٢٣شمال أفریقیا في المهجر األوروبي، القاهرة، 
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وما تعانیه من عجز وفقر في مجال التنمیة البشریة، باإلضافة إلى تبعیتها القتصاد 

رأسمالي استغاللي یجعل منها سوقًا لتصریف السلع وٕاقامة التجارب، لكل ذلك 

یفضل بعض الشباب بصفة عامة والمغاربي بصفة خاصة مرارة عسل أوروبا بدًال 

  20.من واقع مزري وتهمیش اجتماعي یرهن له حیاته

إذا كانت عملیة التنمیة تفترض إشراك كل الشرائح االجتماعیة، وتستند إلى   

خطابات المواطنة، فإن أول ما تقتضیه المواطنة احترام حق اإلنسان في العیش 

یاة الكریم وٕاتاحة الفرصة له إلظهار قدراته، وهو ما یقتضي إدماج الشباب في الح

الیومیة ال أن یتم قبر كفاءته وجعله یسلك طرق االنحراف والموت والضیاع الذي 

  21.تشكل الهجرة غیر الشرعیة أحد وجوهه

ینبغي التعامل مع إشكالیة الهجرة غیر الشرعیة أو السریة، باعتبارها ظاهرة   

اجتماعیة ناجمة عن خلل وجب إصالحه، ینبغي أن یتم وفق إستراتیجیة اجتماعیة 

, واقتصادیة وتربویة متكاملة تشرك كل الفاعلین وتراعي مصلحة كل األطراف

وبالتأكید فإن هذه الرؤیة الشاملة تجسد بالفعل المنطلقات األساسیة لمعالجة الهجرة 

من منظور إنساني وتنموي واقتصادي، یؤدي حتمًا إلى تحریك عجلة اإلنتاج والتنمیة 

غیل الید العاملة التي تشكل مصدرًا للهجرة المحلیة وتقویة فرص االستثمار، لتش

  22.السریة

وفي هذا اإلطار یجب اإلقرار بأن التعامل مع إشكالیة الهجرة، یستلزم   

بالضرورة االنطالق من المنظور الحقوقي، وذلك باستحضار البعد اإلنساني في 

                                                           
  .41ص .السابق المرجع ،راویة توفیق  -20
 .42ص.مرجع سابق ,راویة توفیق 21
 25، 446جریـدة المسـاء، العـدد  ، جمـال وهبـى، الجزائـر والمغـرب مـن أكثـر الـدول التـي تهـاجر أدمغتهـا، مقـال رأى 22

  .09ص,2008فبرایر 
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اربة ألن جمیع المهتمین بموضوع الهجرة مقتنعون بأن المق, نسقه الكوني والشمولي

  .األمنیة وحدها لیست كافیة لمعالجة قضایا الهجرة في إطارها العام

وتبعًا لذلك، فقد أصبح من الالزم إعادة النظر في هذه المقاربة وٕاغنائها   

  .برؤیة جدیدة تستند أساسًا على مرتكزات قانونیة وحقوقیة واقتصادیة وتنمویة شاملة

اون فعال ودعم متواصل من إن الهدف لن یتأتى تحقیقه إال من خالل تع  

دول الشمال لبلدان الجنوب في إطار من الشراكة اإلستراتیجیة القادرة على رفع 

التحدیات التي تطرحها الهجرة، في مختلف جوانبها وأبعادها اإلنسانیة واالجتماعیة، 

   23. بغیة إیجاد الحلول لكل المشاكل التي تفرزها الظاهرة

المؤشرات الراهنة، یظهر أن هناك وعیًا  ومن خالل استقراء العدید من  

حقیقیًا متزایدًا بأهمیة هذا النوع من التعاون الواضح والمسئول، والذي یراهن في 

  .األساس على النهوض بثقافة حقوق المهاجرین

. إن الدفاع عن حقوق المهاجرین لم یعد حقًا للبلدان المصدرة، بل حق دولي  

األمم المتحدة كاالتفاقیة الدولیة لحمایة المهاجرین فهناك اتفاقیات دولیة صادرة عن 

وأفراد أسرهم، باإلضافة إلى االتفاقیات الجهویة كاالتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان 

والمیثاق االجتماعي األوروبي واالتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان التي تهدف إلى 

  .فرض احترام الحقوق اإلنسانیة للمهاجرین

یبقى األمل في القضاء علي ظاهرة الهجرة غیر المنظمة ضعیفا إذا لم یتم  :الخاتمة

إن اتخاذ خطوات للحد من . القضاء على كل الظروف الرئیسیة التي تتسبب فیها

البطالة والحد من القصور في التنمیة، بما یقلل الفجوة التنمویة بین دول طرفي 

ومن ثم . ي المجدي مع المشكلةالشراكة األورومتوسطیة هو السبیل الوحید للتعاط

فإنه یتعین علي اإلتحاد األوروبي أن ینهج استراتیجیات للتنمیة االقتصادیة 

                                                           
  .13ص,2009,مشكلة تؤرق المجتمع الدولي، القاهرة: المركز الدیمقراطي العربي، الهجرة غیر الشرعیة 23
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واالجتماعیة في دول الجنوب، عبر الدعم المالي والتقني من أجل توفیر فرص عمل 

  .ودخول مناسبة للشباب في هذه الدول

الجنوب وحدها التي إّن التصدي للهجرة غیر المنظمة لیست مسؤولیة بلدان  

ال یمكنها بمفردها حراسة الحوض المتوسطي من التسلالت التي لم یعد أبطالها من 

سكان بلدان المنطقة فقط، بل إنها أساسا من أكبر مسؤولیات البلدان األوروبیة التي 

تنصلت أو كادت من دورها التنموي تجاه البلدان المتوسطیة واتجهت، إلى البلدان 

  .اء إلى اإلتحاد األوروبي أو المقبلة علیهحدیثة االنتم

كما أن معالجة ملف الهجرة غیر المنظمة ال یمكن أن یكون معالجة أمنیة 

بالدرجة األولى تتمثل فى مالحقة المتسللین واعتقالهم، بل یجب أن تنبع من حوار 

شامل ومن مقاربة تضامنیة وٕانسانیة، تسمح بحریة تنقل األشخاص والتبادل 

وستظل الشراكة . ي، حتى ال تظل الشراكة حبیسة التبادل التجاري والسلعياإلنسان

األورومتوسطیة عرجاء ومختلة التوازن مادامت التنمیة بین ضفتي المتوسط مختلة، 

  . وما بقیت الهوة التنمویة قائمة بین الشطر األوروبي والشطر المتوسطي

 :وصیات التالیة بناء على ما تقدم في البحث یمكننا أن نخلص إلى الت

ضرورة التعاون الدولي في مكافحة اإلجرام بصفة عامة ، وجریمة الهجرة غیر  01

 .الشرعیة بصفة خاصة حتى ال یفلت مجرم من العقاب

معاملة المهاجرین غیر الشرعیین معاملة إنسانیة غیر مهینة ، وفقا ألحكام  02

 .مواثیق حقوق اإلنسان باعتبارهم ضحایا ولیسوا مجرمین

تفعیل دور المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة نحو المساعدة في توفیر المعلومات  03

الالزمة ، وتبادلها بشأن المنظمین والمنفذین للرحلة ، والمساعدة في القبض علیهم 

 .وتسلیمهم لدولة االختصاص وتفعیل دور التعاون القضائي الدولي

 .ل التي تعاني من الظاهرةالمساعدة في تمویل مشاریع تنمویة في الدو  04
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تشدید العقوبات على مهربي المهاجرین غیر الشرعیین ، وتجمید ومصادرة  05

أموالهم ، وفي حالة تعرض المهاجرین غیر الشرعیین للموت ینسب إلیهم القتل العمد 

 .تأسیسا على توافر القصد الجنائي االحتمالي في حقهم

یجب على المشرع الدولي تضمین بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن  06

طریق البر والبحر واجب اإلنقاذ من جانب دول المقصد في حال تعرض المهاجرین 

غیر الشرعیین للغرق ، وٕاذا قصرت في ذلك ثبت في حقها المسئولیة الدولیة عن 

 .التقصیر في إنقاذ رعایا دولة المنشأ
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التسلل إلى السفن التجاریة البحریة كوسیلة من وسائل الهجرة الغیر الشرعیة  

  دراسة على ضوء القانون البحري الجزائري

  

  بوقادةعبد الكریم .أ

  باحث دكتوراه تخصص القانون البحري والنقل، 

  . تلمسان - جامعة أبو بكر بلقاید –

  : الملخص 

زاد عدد المتسللین الذین یتسللون خلسة إلى السفن بقصد الهروب بمعدل 

خطیر ذلك أن اإلبحار خلسة إلى السفینة یعتبر وسیلة یلجأ إلیها الفرد أو المجموعة 

لعبور حدود دولتهم للوصول إلى مقصدهم و یكون ذلك عبر التسلل إلى سفن نقل 

البضائع أو األشخاص أو إتخاذ سبل أخرى كالعمل على المیناء لغرض الهروب 

بشكل سري و بطریقة غیر مشروعة دون المرور بمراكز المرور و على قسم 

الجوازات و قد یكون التسلل ذا طابع عسكري أو اقتصادي أو أمني و حتى 

دول الساحلیة إجتماعي و في ظل تفشي هته الظاهرة سارعت دول العالم و خاصة ال

  .إلى التصدي لها بقرارات و إجراءات مستعجلة 

  : الكلمات المفتاحیة 

الربان - المیناء   -غیرشرعیة –السفینة  –المتسلل    

  المقدمة 

تعد الجزائر بوابة قارة إفریقیا ، إذ تحتل مكانة هامة في شمال القارة و هذا 

بإمتدادساحلها ، و هو ما یمیز عن بلدان شما افریقیا ، إذ یتربع على هذه المساحة 

عدد موانئ تجاریة كبیرة ، تسمح بالتجارة الدولیة الخارجیة و كذا المالحة البحریة 

ة تطل على أغلب بلدان البحر األبیض المتوسط ، و بشتى أنواعها ، بإعتبارها دول

إن كانت هته المیزة إیجابیة إال أنها في نفس الوقت تعد مصدرا إلنتشار ظاهرة 
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التسلل عبر المنافذ البحریة و ذلك عن طریق هته الموانئ من خالل السفن التجاریة 

  .الراسیة بها سواء المخصصة لنقل األشخاص أو   البضائع 

قدر عدد المتسللین الذین یتسللون خلسة إلى السفن بقصد الهروب و علیه ف

من دولهم بطریق البحر بمعدل خطیر ، إذ یعد هذا التسلل غیر مشروع ، حیث یقوم 

األفراد أو مجموعة بتنظیم عملیة التسلل إلى السفینة و بعبور الحدود من و إلى 

مرور على قسم الجوازات الطرف اآلخر خفیة و بشكل سري ، دون المرور بمراكز ال

  .و منه تبقى هجرتهم غیر شرعیة 

حادثة  500و قد قدمت نوادي الحمایة و التعویض إحصائیاتها ، أن حوالي 

إلى  1000تسلل تقع سنویا و هذه الحوادث یترتب علیها تسلل عدد یتراوح بین 

أیضا متسلل سنویا و هذا إحصاء منذ دخول األلفیات ، في حین ذلك قدمت  1200

عن ما ینجز عن هذا التسلل من تكالیف باهظة تتحملها هیئات الحمایة و التعویض 

، إذ أن هذه الحوادث تكلفهم ملیوني دوالر أمریكي سنویا ، و أنه باإلضافة إلى هذه 

التكالیفتتحمل هذه الهیئات ضیاع الوقت و المجهود لحراستهم و ترحیلهم إلى الموانئ 

  )1.(التي تسللوا منها 

و یرجع الهروب إلى أسباب سیاسیة أو إقتصادیة لذلك نجد معظم المتسللین 

من الباحثین عن تحسین مستواهم المعیشي أو من هاربي الحروب و األزمات 

  .الداخلیة ببلدانهم أو المجرمین الهاربین من العقوبة 

و في نفس السیاق فقد قدمت المفوضیة العلیا لألمم المتحدة لشؤون 

هو عدد األشخاص الذین حاولوا عبور البحر األبیض  207000ن الالجئین أ

أي تضاعف بثالث  2014المتوسط خلسة بهدف الوصول إلى أوروبا و ذلك سنة 

، و أوضحت أیضا أن جراء هذه  2011مرات حسب إحصائیاتها في سنة 

شخص حتفهم في عرض البحر األبیض المتوسط  3400المحاوالت لقي حوالي 

  ) 2. (لیس المنفذ الوحید للهروب و التسلل عبره  بالرغم من أنه
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و حسب الوكالة األوروبیة فرونتكس المختصة بمراقبة حدود دول اإلتحاد 

مهاجر فرو على متن  900األوروبي أشارت في إحصائیاتها على أن أكثر من 

سفینة محملة بمسافرین متسللین نحو السواحل اإلیطالیة في شهر جویلیة من سنة 

  )3.(هذا بسبب األزمة السوریة  و 2014

كذلك فالتعارض بین الدول حول العالم زاد و زادت معه أعداد المهاجرین 

كما أن كثیرا من الدول التي كانت في الماضي تستقبل المهاجرین أصبحت اآلن 

  .حذرة و تفرض سیطرة صارمة على المهاجرین و بخاصة المتسللین منهم 

یفة سارع المجتمع الدولي إلى تبني معاهدة و في ظل هته اإلحصائیات المخ

أكتوبر  10بروكسل الخاصة بالركاب المتسللین عبر البحر و التي أبرمت في 

بمدینة بروكسل، و تم ذلك عن طریق المنظمةالبحریة الدولیة ، و بهذا سعت  1957

إقامة نظام مقبول دولیا لمعالجة موضوع الركاب المتسللین إال أنها لم تدخل حیز 

  )4.(التنفیذ لحد اآلن 

أما بخصوص المشرع الجزائري فقد تناول موضوع الركاب المتسللین أو 

المسافرین خفیة في الفصل الخامس من الباب الخامس تحت عنوان نقل المسافرین 

ومما )5.(من القانون البحري  859إلى المادة  857و أمتعتهم من خالل المادة 

شرع الجزائري من المتسلل سواء ادى العملیة تقدم یظهر التساؤل حول موقف الم

بمفرده او عن طریق التنظیم؟وعن مدى مسؤولیة المتسلل المذنیة ومسؤولیة مالك 

السفینة في حالة مساعدته؟وماهي سبل التي لجأ الیها المشرع الجزائري من خالل 

ي القانون البحري بتعدیل قوانینه واللجوء الى المصادقة عل مدونات ومنظمات ف

  سبیل مكافحة هذا النوع من الهجرة الغیر الشرعیة؟

  :وسیتم االجابة عن هذه التساؤالت عبر مذاخلتنا في نقطتین مهمتین 

  .مسؤولیة الراكب المتسللعلى متن السفن التجاریةالبحریة:اوال



      مجلة الميزان                                              

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  -معهد الحقوق والعلوم السياسية    

مكافحتها  آلياتالخاص بفعاليات الملتقى الدولي األول حول واقع الهجرة غير الشرعية و  ثالثالعدد ال  

2018اكتوبر 17و 16المنعقد في    

 225   2018أكتوبر  /لثالعدد الثا          .     ISSN 7643-2507مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية لة الميزانمج

  

سبل مواجهة السفر خلسة من خالل القانون البحري الجزائري وكذا :ثانیا

 (isps)وسالمة السفن والمرافق المینائیةالمدونة الدولیة المن 

مفهوم الراكب المتسلل ومدى مسؤولیته تجاه السفن :المبحث االول

  التجاریة 

من خالل إتفاقیةبروكسل الخاصة بالركاب المتسللین عبر البحر لسنة 

أنه كل شخص یركب السفینة لإلیجار أو محاولة اإلبحار خارج " فقد اعتبره  1957

  )6" .(ن ربان السفینة أو مالكها أو أي شخص مسؤول عنها المیناء دون إذ

في حین ذلك عرفته إتفاقیة تسهیل حركة المالحة البحریة الدولیة أن الراكب 

المتسلل هو كل شخص مخبأ على متن السفینة أو المخبأ  في شحنة البضائع 

خص المحملة على متن السفینة ، دون موافقة المالك أو ربان السفینة أو كل ش

مسؤول عنها و تم اكتشافه على متن السفینة بعدما أن ترك هذه األخیرة المیناء أو 

في شحنة البضائع أثناء التفریغ في میناء الوصول و الذي تم تبلیغه من طرف 

  ) 7.(السلطات المختصة أو من طرف الربان كمسافر غیر قانوني 

كب المتسلل و الراكب و هذه اإلتفاقیة فرقت بین نوعین من المتسللین ، الرا

الذي یضبط من طرف  passager clandestin potentielالمتسلل المحتمل

السلطات المینائیةأو من طرف ربان السفینة مخبأ في على متن السفینة أو مخبأ في 

  .شحنة البضائع المحملة و یتم اكتشافه قبل مغادرة السفینة المیناء 

من القانون التأدیبي الجزائي  74كذلك عرفه المشرع الفرنسي في المادة 

الراكب المتسلل هو كل شخص مخل عن طریق اإلحتیال للسفینة " للبحریة التجاریة 

  .بنیة السفر على المدى الطویل في رحلة ساحلیة دولیة 

غرار المشرع الفرنسي نجد أن المشرع الجزائري لم یقدم أي تعریف  و على

الواجب إتباعها في حالة ضبط المسافر للراكب المتسلل بل إكتفى باإلجراءات 

القیام بتدبیر " المتسلل إال أنه أعطى تعریف عام لجریمة تهریب المهاجرین بشأنها ، 
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الخروج غیر المشروع عن التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل 

  )8" .(الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على منفعة مالیة أو أي منفعة أخرى 

  :لتسلل عبر الموانئ طرق ا/2

تعتبر الموانئ مصدر التسلل ، إذ یشیع التسلل من موانئ غرب افریقیا نذكر 

منها نیجیریا و غانا و تنزانیا مثال ، و المتسللون من هذه الجنسیات یهربون حاملین 

أوراق تحقیق شخصیة لیبریةو هؤالء عادة یهاجرون بحثا عن الثراء و الحیاة الرغدة 

في السنغال أفضل الموانئ للتسلل إلى السفن و ذلك .....أمریكا ، في أوروبا و 

لقرب هذه الموانئ من أوروبا ، حیث تقل رحلة السفینة عن ثمانیة أیام كما أن 

الموانئ التي یسهل فیها التسلل  هي تلك الموانئ التي ینتشر بین عمالها تقاضي 

و حتى أننا نجد على مستوى  مبالغ مالیة كرشوة لهم ، بغرض تنظیم عملیة التسلل ،

هته الموانئ من یسعى للحصول على وظیفة كعامل للشحن و التفریغ لغرض 

الهروب بحیث أن أغلب المتسللین في موانئ لوم في الكامرون هم من عمال الشحن 

  )9.(و التفریغ إذ هته الموانئ تعاني من مشكلة التسلل المنتظم منها 

دة التي تعد مصدرا للتسلل بل أن هناك و تبقى هته الموانئ لیست الوحی

موانئ أخرى في أوروبا مثل انتروب و زیبرج في بلجیكا و میناء الهافر بفرنسا و 

میناء لشبونة في البرتغال یتسلل منها عدد من الرومانیین و آخرین للهروب عبر 

السفن و كذا في حاویاتها إلى كندا ، أما بخصوص الجزائر و بحكم موقعها 

في القریب من الدول األوربیة أصبحت مقصد ألفواج من األجانب المغاربة و الجغرا

األسیویین و العرب و األفارقة خصوصا و أصبحت تحتضن أعدادا كبیرة من 

المهاجرین یتسللون عبر الحدود الجزائریة خاصة في ظل األزمات بالدول المجاورة 

ئرللعبور إلى دول شمال من مالي و تونس و لیبیا ظف سوریا ، إذ یدخلون للجزا

  .البحر األبیض المتوسط 
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إن المهاجرین غیر الشرعیین الذین یدخلون إلى الجزائر بصفة غیر شرعیة 

یمثلون النمط الثاني من الهجرة غیر الشرعیة أي الهجرة إلى داخل الجزائر و المرور 

  .إلى الدول المقصد

و علیه فإن أهم حافز للهجرة غیر الشرعیة في الجزائر هو شساعة حدودها 

 1200دول افریقیة ، و كذا شریطها الساحلي و المقدر بـ  7البریة ، و وقوعها بین 

كلم ، و رغم أن الجزائر لیست قریبة من اسبانیا حیث ان أقرب نقطة هي من میناء 

كلم و لیست قریبة جدا من فرنسا  195 الغزوات بوالیة تلمسان و التي تبعد بحوالي

أو إیطالیا ، و لكن الموقع الجغرافي لكونها مطلة على البحر األبیض المتوسط جعل 

من المهاجرین السریین یتوجهون إلیها للوصول إلى الدول األوروبیة ، و بما ان 

ال تهریب المهاجرین غیر الشرعیین في الجزائر یعتمد على الرحالت البحریة بإستعم

القوارب الصغیرة ، أو عن طریق التهریب عبر التسلل إلى السفن األجنبیة و یكون 

  أو برشوة أعوان الرقابة و األمن ذلك إما كما ذكرنا سابقا عبر دخول الموانئ للعمل 

  :عدم حمل المتسلل أي أوراق 

إن المتسلل على ظهر السفینة عادة ال یحمل أي أوراق تثبت شخصیته أو 

ل یتعمدون للتخلص من أوراقهم قبل الصعود إلى السفینة ، و حین هویته ، ب

وصولهم بنجاح إلى المیناء المقصود یطالبون بحق اللجوء السیاسي ، فمثال إذا 

وصل المتسلل إلى إحدى الموانئ األلمانیة و كان دخوله غیر قانوني مباشرة یقدمه 

  .طلبه إلى مكتب األجانب بغرض طلب اإلقامة القانونیة 

  : طرق التسلل إلى السفینة /3

بتحذیر وكالء الموانئ في موانئ غرب أوروبا من  BINCOقام أعضاء

األشخاص الذین یتخذون من العمل على ظهر السفینة كأحد طاقم السفینة كخدعة 

حتى یتمكنون من دخول موانئ غرب أوروبا و هو ما وضحته من خالل تقاریرها 

قعت في موانئ الدانمرك و السوید و ألمانیا و أن مثل هذه الحوادث و  1993لسنة 
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المملكة المتحدة و انتقلت في وقت قریب إلى بلجیكا ، و أما في حالة التسلل 

اإلنفرادي یتسلل الفرد بطریقة مختلفة حیث یختبئ في المیناء و یترصد منتظرا 

إال الفرصة المناسبة للتسلل إلى السفینة و یختفي عن األنظار في مكان منعزل ، 

أننا في الوقت الحالي وكاالت لترحیل المتسللین ، إذ هذه الوكاالت نقوم بدراسة 

لنماذج التجارة و دراسة ألمن المیناء و یكون لهذه الوكاالت رأس المال الالزم لرشوة 

العاملین بالمیناء حتى یغضوا أطرافهم عما یحدث و إحدى طرق التسلل االكثر 

لحاویات و من النماذج نذكر حادثة السفینة التي شیوعا اآلن هي التسلل داخل ا

حیث رغم التفتیش و  (Rio haina)خرجت بحاویات فارغة من میناء ریوهاینا

الرقابة التي أخضعت لها السفینة و التي دامت لمدة ثالث ساعات قبل اإلیجار ، و 

للتموین بالوقود ، فبعد عشر  (san juan)كانت متجهة نحو میناء سان جوان 

متسلال جمیعهم من عمال الشحن و التفریغ  16عات من إبحارها تم العثور على سا

  )10. (قدم مفتوحة السقف و سقف في الطبقة األولى  40داخل حاویة من حجم 

  :المشاكل التي تتعرض لها السفینة جراء التسلل /4

إن تواجد المتسلل على السفینة بسبب عدة مشاكل و صعوبات إذ یصبح 

ئا على السفینة ، حیث حین ضبط المتسلل على السفینة ال یمكن المتسلل عب

مواصلة الرحلة إذ یتوجب على ربان السفینة إعادته إلى المیناء الذي تسلل منه و 

یتم ذلك على نفقة مالك السفینة ، و هذا األمر لیس بهذه السهولة حیث ترفض 

میناء الذي تسلل منه سلطات الموانئ نزول هذا الشخص من السفینة لترحیله إلى ال

خشیة هروبه أثناء الترحیل ، و كما أنه قد یتصادف أثناء إبحار السفینة أن تتقابل 

مع سفینة أخرى مملوكة لنفس المالك و متجهة إلى المیناء الذي تسلل منه المتسلل 

فیقرر بأن السفینة نقله من سفینته إلى السفینة األخرى و یطلب من ربان السفینة 

لیمه إلى سلطات المیناء الذي تسلل منه المتسلل و بهذا إن تمت هته األخرى تس

العملیة فحتما ستشكل خطورة كبیرة خاصة أنها ستتم في عرض البحر ، ضف إلى 
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ذلك إذا قرر الربان الرجوع إلى المیناء الذي تسلل منه المتسلل لتسلیمه یعد هذا 

راف بدوره یسبب تاخیر الرجوع انحرافا غیر مشروع عن خط السیر و هذا اإلنح

السفینة عن الوصول إلى المیناء المقصود و تسلیم البضاعة في وقتها المحدد بسند 

في تذكرة النقل ، و ......الشحن إلى أصحابها أو إیصال المسافرین في وقتهم 

كما ) 11(بالتالي سیتحمل المالك التعویضات عن األضرار التي سببها هذا التأخیر 

لسفینة مؤمنا علیها تأمینا بالرحلة سیعد اإلنحراف غیر مشروع سببا أنه إذا كانت ا

إلیصال وثیقة التأمین ، كما أن جمیع سندات الشحن و مشارطات اإلیجار بالرحلة 

ال تجیز اإلنحراف غیر المشروع عن خط السیر و حتى إذا لم یحدد خط السیر في 

  ).12(وثیقة الشحن فبالطریق اإلعتیادي 

و بعد كل هذا سیقع على عاتق مالك السفینة نفقات أخرى منها إطعام 

المتسلل و تقدیم الرعایة الطبیة تقدیم المالبس و زیادة على ذلك ستحمل السفینة 

نفقات الحراسة من بدل ساعات عمل إضافیة و نفقات اإلتصال و نفقات إقامة 

ضافیة التي یتعین أن تزود المتسلل في البر و نفقات المترجم و أدوات السالمة اإل

  ) 13.(بها السفینة عند إجبارها على إبقاء المتسلل علیها و إبحارها به 

  المسؤولیة المدنیة و الجزائیة للراكب المتسلل إلى السفینة :ثانیا 

إن نتیجة تسلل الراكب الغیر المشروع یترتب علیه مسؤولیة مدنیة و جزائیة 

مصلحة الناقل المادیة و بالتالي یعرضه لخسارة ، ذلك أن هته العملیة حتما ستضر ب

و یقابله تضرر و عدم توازن العالقة مع الدول المتعامل معها أي األجنبیة و هو ما 

یفسر أن الدولة غیر قادرة على حمایة موانئها و السفن الراسبة ، فیفقد ثقة المتعامل 

أمن الموانئ و األجنبي خاصة في ضل التعدیالت و المدونات التي تنص على 

  .المصادقة علیها أساسا دولة المتسلل عبر موانئها 

من القانون البحري الجزائري و من خالل  859فطبقا لما ورد في المادة 

أعاله الراكب  857الفقرة األولى فإنه ال تعفى اإلجراءات المتخذة تبعا ألحكام المادة 
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لرحلة التي قطعها في البحر و خیفة من اإللتزام یدفع األجرة المضاعفة للسفر عن ا

  )14. (تعویض الضرر إذا كان له محل 

  أسباب قیام المسؤولیة المدنیة للمتسلل : 1

ال شك أن عقد النقل البحري لألشخاص أو : عدم دفع مقابل النقل .1

البضائع أنه عقد معاوضة أي تقابل خدمة الناقل ، دفع األجرة من طرف مستقبل 

ق بین الطرفین على دفع األجرة إذا كانت مقدمة أو مأخرة أي الخدمة حیث یتم اإلنفا

حین وصول المسافر لمقصده ، و علیه وجب أن یكون المسافر شخصا آخر غیر 

الربان و البحارة و تابعي الناقل سواء تم النقل على سفینة مخصصة لنقل الركاب أو 

قل ، و منه یتضح لنقل البضائع لذا هم یخضعون ألحكام عقد العمل و لیس عقد الن

أنه ال تسري أحكام عقد نقل األشخاص على المتسللین إلى جلسة إلى السفینة بقصد 

  )15.(السفر بغیر أجرة 

  : إلحاق الضرر بممتلكات الغیر .2

إن المتسلل خفیة للوصول إلى السفینة و تحقیق هدفه ال بد أن یمر عبر 

ات المیناء كان یعوم بإتالف المیناء بتستر هذا ما یجعله یقوم بتخریب بعض ملحق

القضبان الحدیدیة الحامیة لمحیط المیناء ، تخریب التیار الكهربائي أو حتى عند 

صعوده للسفینة فحتما سیلحق الضرر بالسفینة كأن یكسر أقفال الحاویة لغرض 

اإلختباءأو كأن یتلف البضائع المشحونة بإستهالك جزء منها أو التخلص منها ، و 

من القانون المدني الجزائري یتحمل المتسلل  124بقا ألحكام المادة بالتالي و ط

  مسؤولیته عن أفعاله الشخصیة إذا تحققت حالة من هذه الحاالت 

  آثار تحقق المسؤولیة المدنیة للمتسلل : ثانیا 

و هو ما أكدته : دفع األجرة المضافة للسفر عن الرحلة التي قطعها .1

  .ري الجزائريمن القانون البح 859المادة 

  :تعویض الضرر إذا كان له محل.2
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إذ أن المتسلل ملزم بتقدیم تعویض للسلطة المینائیة و هذا مقابل الضرر 

  .الالحق بالمیناء 

علیه التعویض لمالك السفینة أو مجهودها عن كامل .......ضف إلى ذلك 

ار الالحقة المواد الغذائیة التي استهلكها طیلة الرحلة البحریة و كذا عن األضر 

بالسفینة و البضاعة ، إذ هنا للناقل الحق في تتبع المتسلل بدعوى الرجوع بعد دفع 

تعویض الخسائر ألصحاب الحق في البضاعة ألن تدخل المتسلل في اإلتالف ال 

یعد سببا لدفع مسؤولیة الناقل بل یبقى مسؤوال و هذا ما أخذت به غرفة التحكیم في 

اعتبرت الخسائر التي تصیب البضاعة جراء تصرف  إذا 24/01/1997باریس في 

المتسلل سببا من أسباب مسؤولیة الناقل ألنه هو المسؤول عن حراسة السفینة 

ج فإن المسافر خلسة في هذه الحالة ملزم بدفع .ب.من ق 939بالرجوع إلى المادة 

  )16. دج  2000دج إلى  100تعویض متمثل في غرامة مالیة من 

  مالك السفینة عن الراكب المتسلل  مسؤولیة:ثالثا 

یرجع هروب المتسلل إلى خطأ و تقصیر ربان السفینة في الحراسة و 

المراقبة و التنفتیش و علیه یعتبر الربان القاعد األعلى على ظهر السفینة ، فقد 

منحه القانون صالحیات الموظف العام كالتحقیق و التوثیق و التأدیب ، لذا وجود 

  .ل على ظهر السفینة یجعل الربان بین إحتمالین الراكب المتسل

و هو راجع إلى إهمال الربان القیام بالواجبات و :اإلحتمال األول - 

  اإللتمزامات المهنیة المفروضة علیه قانونا 

راجع إلى تواطؤ الربان مع الراكب المتسلل قصد تهریبه : اإلحتمال الثاني - 

  .مادیة باهضةخارج حدود دولة المیناء مقابل مزایا 

و من هذا المنطلق فإن المتسلل یشكل خطر على راس مال السفینة ما دام 

انه ملزم بإعادة المسافر الخفي إلى وطنه و هذا ما یؤدي إلى تحمل تكالیف باهضة 

أورو لتأمین  56246بأنها تنفق  CMAVGM، حیث قدمت شركات النقل البحري 
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ع على عاتق مالكم السفینة، و هو ما أكدته رجوع المتسللین ، إذ أن هته النفقات تق

أنه هته النفقات یدخل فیها الغذاء و الرعایة الطبیة و ذلك طول الرحلة  FALاتفاقیة 

  ).17(البحریة إلى غایة تسلیمه للمصالح المختصة 

و في ظل هته النفقات جعلت الربانیة یمارسون أفعال ال إنسانیة في حق 

في قضیة  Rouenالصدد محكمة الجنایات بروان المتسلل ، حیث حكمت في هذا 

Rubync  لطاقم السفینة بالسجن مدى الحیاة لجریمة قتل المتسللین  1995في

إذ كان المدعو كینغسلي أفسو  rotnendesفي ساحل  1992الغانیین في نوفمبر 

سنة هو الوحید من بین تسعة مهاجرین الذین نجوا من هذه  25البالغ من العمر 

، إذ جمیع رفقائه قتلوا بقضیب حدیدي مع بندقیة رشاشة و بعدها تم  الحادثة

  ).18(التخلص من جثثهم برمیهم في عرض البحر 

في شهر أكتوبر قام طاقم سفینة تابعة لكوریا  2012و كما أنه في سنة 

الجنوبیة بإلقاء أربعة مهاجرین غیر شرعیین في البحر إال أنه تم إكتشافهم و إنقاذهم 

  .سفینة جزائریة من طرف 

و علیه فإن شأن العقوبة المقررة لربان السفینة ، إذ قام بإركاب أو إنزال 

سنوات  05أشهر إلى  06راكب خفي أو إخفاه أو زوده بالمؤونة بعقوبة الحبس من 

دج حسب مفهوم نص المادة  50000دج إلى  10000و بغرامة مالیة من 

  .من القانون البحري الجزائري  545/02

هي نفس العقوبة التي تلحق مساعدي الربان و إذا تم مساعدتهم أو و 

ج یعاقبون .ب.من ق 4808تزویدهم بالمواد الغذائیة المشحونة فحسب نص المادة 

دج  200000دج إلى  20000سنوات و بغرامة مالیة من  05أشهر إلى  06من 

مالیة من  شهرین و بغرامة 02أیام إلى  10، ضف أنه یتم عقوبتهم بالحبس من 

دج عن اإلهمال المؤدي لتسلل الركاب ال سیما النوم أثناء  20000دج إلى  2000

  .ج.ب.من ق 478و الحراسة و هذا حسب ما ورد في نص المادة .....
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و كما أنه یعاقب كل عمل ینتج عن عذاب أو ألم شدید یمارس على 

دج ، و  1000000سنوات و بغرامة من  10سنوات إلى  05المتسلل بالسجن من 

تشدد العقوبة إذا مورس التعذیب من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات من 

  .دج  1600000دج إلى  150000سنة و بغرامة  20سنوات إلى  10

أما إذا تم إزهاق روح الراكب المتسلل مع سبق اإلصرار و الترصد فالعقوبة 

  .ج.ع.ق 254هي اإلعدام المادة 

  و مقترحات الدول لحل مشكلة التسلل سبل : المبحث الثاني  

تقدمت المملكة المتحدة و عرفة المالحة الدولیة بمقترحات إلى المنظمة 

البحریة الدولیة ، إذ هذه المقتراحات بینت مسؤولیات جمیع األطراف الذین 

سیواجهون المتسلل و ضمت هذه المقترحات مسؤولیات ربان السفینة و مالك السفینة 

سلطات الدولة التي سیرحل منها الهارب و كذلك مسؤولیات الدولة و مستأجرها و 

التي تسلل منها الهارب و مسؤولیة دولة جنسیة الهارب و كذا مسؤولیة دولة علم 

  .خاللها الهارب أثناء رحلة الترحیل ......السفینة و مسؤولیة الدول التي 

  ) 20( 871قرار المنظمة البحریة الدولیة رقم أ *

إختالف تشریعات الدول في كیفیة مواجهة ظاهرة التسلل جعل من ذلك إن 

صعوبة في مكافحة الظاهرة حیث ال یمكن وضع قرار یضم اإلرشادات الواجب 

اتباعها لمواجهة التسلل و هو ما سعت إلى تحقیقه المنظمة البحریة الدولیة في 

  .وضع مبادئ عامة أساسیة 

لة المقصد عبر السفینة عادة یتخلص نذكر منها أن المتسلل حین دخول دو 

من أوراقه من جواز سفر أو أي وثیقة تبرز هویته و من هنا تعتبر هجرته قانونیة 

عن اإلجراء الذي ستتخذه الدولة التي دخلها المتسلل عندما طالب بحق اللجوء أو 

تي غیر ذلك ، و على إثر هذا یبقوا األمر و الصالحیة و السلطة التقدیریة للدولة ال

  .دخلها المتسلل و قانونها الوطني 
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فإذا كان قانونها یسمح بمنح حق اللجوء فهو بطبیعة الحال سیمنح امتیاز 

الهجرة و علیه فطبقا للمنظمة أقرت أنه یجب توحید هته المبادئ و القوانین و یبقى 

ر التعامل مع المتسلل أو طبقا لما أقرته المنظمة البحریة الدولیة ، لذا یتطلب قرا

المنظمة البحریة الدولیة التعاون بین مالك السفینة و سلطات المیناء لمواجهة ظاهرة 

  . التسلل 

مصادقة الجزائر على المدونة الدولیة ألن المنشآت المینائیة و السفن 

(Isps)  

و ما تالها من أحداث دولیة  2001سبتمبر  11لقد أضفت تداعیات 

فیما بین الهجرة و اإلرهاب و البحث عن  تعقیدات جدیدة حول التشابك و الترابط

سبل إلدارة عملیات الهجرة لزیادة درجة االمن ، و هو ما دفع بالمنظمة البحریة 

الدولیة و المجتمع الدولي ، و بطلب من الوالیات المتحدة األمریكیة إلى إعتماد 

لك ، و كان ذ 2002الخاصة  بأمن السفن و المرافق المینائیة سنة (Isps)مدونة 

من اجل العمل على وضع إجراءات و تدابیر أمنیة لصد الهجمات اإلرهابیة القادمة 

من البحر ، و هو ما سارعت إلیه الدول المتعاقدة في اإلتفاقیة الدولیة لسالمة 

و الذي دخل حیز  2002دیسمبرال  12بتاریخ  (solas)األرواح في البحار سوالس

  ).19( 2004التنفیذ في جویلیة 

و من تم فقد سایرت الجزائر التشریع الدولي من خالل صدور مرسوم 

و المتضمن تعیین السلطات  2004دیسمبر  20الموافق لـ  418-04تنفیذي 

المختصة في مجال أمن السفن و المنشآت المینائیة و إنشاء الهیئات التابعة لها 

).20 (  

لمتطلبات اإللزامیة و قد تناولت هته المدونة جزأین تمثل الجزء األول في ا

في مجال أمن السفن و أمن المرافق المینائیة ، أما الجزء الثاني تعلق بمواد إرشادیة 

و توصیات للحكومات المتعاقدة حول كیفیة تطبیق ما ورد من متطلبات إلزامیة في 
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الجزء األول لهذا فرضت المدونة و في سبیل مواجهة اإلیجار خلسة ، قواعد و 

انئ من مراقبة كل من یدخل إلى المیناء مراقبة حریصة و كل من شروط ألمن المو 

عمال المیناء و طاقم السفینة و كذا المسافرین ، و هذا بالقیام بجوالت مكثفة ، و 

وضع حراس إضافیون لتأمین الواجهة األرضیة للسفینة و كل الحاویات الفارغة و 

ألفعال اإلرهابیة و هذا المشحونة ، باإلضافة إلى تفعیل اإلجراءات لمكافحة ا

بإعتبار المتسلل أو الراكب خلسة بشكل خطر و تهدیدا على أمن السفینة فیصنف 

  ).21(في قواعد المدونة بأنه إرهابي أو مجرم خطیر 

  : الخاتمة 

ما یمكن استنتاجه هو أن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة بما فیها لجوء األفراد 

ن مخاطر تؤدي بهم إلى دفع أرواحهم في إلى التسلل للسفینة و ما یعترضهم م

الجزائر تتحكم فیها مجموعة من األسباب و الدوافع أمنیة سیاسیة اقتصادیة ، 

إجتماعیة ، غیر أننا نمیل إلى الرأي القاتل بأن الدوافع الرئیسیة للظاهرة هي ذات 

طابع اقتصادي لكونه یمثل أهم عامل للهجرة نحو الخارج بدافع تحسین الظروف 

  .لمعیشیة ا

إن الهجرة الغیر الشرعیة تؤثر على العالقات الجزائریة األوروبیة و ذلك ألن 

الجزائر تمثل منطقة عبور رئیسیة یمر عبرها المهاجرون غیر الشرعیون و 

بالخصوص األفارقة للوصول إلى الضفة الشمالیة للمتوسط و هذا ما ساهم في 

بیة أصبحت تحمل الجزائر مسؤولیة التأثیر على العالقات حیث أن الدول األورو 

عبور هؤالء المهاجرین تطالبها بتشدید الرقابة على حدودها للحد من تدفقات الهجرة 

  .نحو أوروبا 

أما بخصوص الراكب المتسلل فكان على المشرع الجزائري تقدیم تعریف 

راءات للمتسلل مقارنة بما فعله المشرع الفرنسي لیتم التمییزبین الصفة و إتخاذ اإلج

  .الالزمة و الواجبة مع هته الحالة 
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كذلك كان على المشرع الجزائري التمییز بین إذا ارتكبت الجریمة بمساعدة 

شبكة إجرامیة منظمة أو كانت العملیة فردیة إذ أخذ  المشرع بالحدود القصوى و 

ج ، على غرار المشرع الفرنسي الذي .ب.ق 545ضاعف العقوبة من خالل المادة 

  .من قانون النقل الفرنسي  16ن الحالتین من خالل المادة میز بی

و ما یمكن إدراجه كتوصیات في هذا الشأن و هو أنه ال بد من تشدید 

االمن للسفن بمختلف أنواعه و اإلعتراف بحق المتسللین في معاملة إنسانیة ألنه 

للین و علیه وصل األمر بالربانیة خشیة دفع النفقات تقید و قتل هذا النوع من المتس

یجب األخذ بما تطرقت إلیه اتفاقیة قال الخاصة بتسییر المالحة البحریة الدولیة و 

التي أكدت على وجوب المعاملة اإلنسانیة و إتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان 

  .سالمة الراكب خلسة 

 ISPSكذلك یجب أن تسهر الجزائر و باقي الدول على تنفیذ قواعد مدونة 

لمنظمة البحریة الدولیة في تعاون الدول على اإلجراءات المتخذة ضد و كذا قرار ا

المتسلل في التعریف بتعریف شخصیة المتسلل و المیناء القادم منه حتى یسهل حل 

ذلك على ربان السفینة و على سلطات الدولة تسهیل عملیة ترحیل المتسلل إلیها 

ه و هو ما ندد به ربابنة عبر سفنها ترفض تسلم المتسلل و بعدها تسلیمه لدولت

  .السفن لذا على منظمات حقوق اإلنسان أن تسعى لحل هذا المشكل 

  : لهوامش 

التسلل إلى : خلوصي مدحت عباس ، النقل البحري و اإلجرام المنظم .د.1

  .السعودیة + السفن ، ندوة الجریمة المنظمة و أسالیب مواجهتها في الوطن العربي 

ة نایف العربیة للعلوم األمنیة ، مركز الدراسات و المنظمة من طرف أكادیمی

  mountga diallo.sandra lavant.2 181، ص  2003البحوث ، الریاض ، 

 et narine le fèvre , les passagers clandestins 

embarqués a bord des navires de la marine marchande .  



      مجلة الميزان                                              

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  -معهد الحقوق والعلوم السياسية    

مكافحتها  آلياتالخاص بفعاليات الملتقى الدولي األول حول واقع الهجرة غير الشرعية و  ثالثالعدد ال  

2018اكتوبر 17و 16المنعقد في    

 237   2018أكتوبر  /لثالعدد الثا          .     ISSN 7643-2507مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية لة الميزانمج

  

Cet article a été rédigé dans le cadre du séminaire de «  

droit de la mer et de l’exploitation des océans anné 

universitaire 2014/2015/ université de nates publié sur internet 

. 

nartes.fr.P.01-http://www.cdno.univ  

3.nountagadiallo.sandralavanant et marine le fèvre , art, 

prés. Cité P01 

بلغازي نور الدین ، الركاب المتسللین على متن السفن البحریة التجاریة .أ.4

دراسة مقارنة على ضوء القانون البحري الجزائري و االتفاقیات الدولیة ، المجلة 

   400، ص  2017الجزائریة للقانون البحري و النقل ، العدد الخامس ، 

المعدل و المتمم  1976- 10- 23المؤرخ في  80- 76رقم  األمر.5

و المتضمن القانون البحري الجزائري  1998- 06-25المؤرخ في  05-98بالقانون 

   1998لسنة  47و  1977لسنة  29ررقم .ج

6.une personne qui en port quelconque ou en un lieu en 

sa proximité se dissimule dans un navire sans le consument 

du propriétaire du navire ou de capitaine ou de toute autre 

personne ayant le responsabilité du navire est à bord a prés 

que le navire a quitté ce port ou lieu. 

  401بلغازي نور الدین ن المرجع السابق ، ص .7

تقنین العقوبات  من 30مكرر  303و هو ما وضحه نص المادة .8

  الجزائري 

   182خلوصي مدحت عباس ، المرجع السابق ، ص .د.9
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10.peterrobert. Watch keeping , cargo management in ports 

publisher.P 130,132 

أبو حلو ، حلو عبد الرحمن ، التأخیر في تسلیم البضائع في عقد .أ.11

  13للبحوث و الدراسات األردن ، مجلد النقل البحري ، دراسة مقارنة ، مجلة المثارة 

  106، ص  8، العدد 

الورقي عبد الملك عبد اهللا محمد ، انحراف السفینة و أثره في .د.12

مسؤولیة ناقل الشيء بحرا ، رسالة ماجستیر في القانون الخاص ، كلیة الحقوق 

  61و  37، ص 2003جامعة بغداد العراق ، سنة 

  187جع السابق ، ص خلوصي مدحت عباس ، المر .د.13

  السالفة الذكر  1957هذه المادة مستنبطة من اتفاقیة بروكسل لسنة .14

إیمان فتحي حسن الجمیل ، مسؤولیة الناقل البحري لألشخاص ، .د.15

  53، ص  2015المكتب الجامعي الحدیث ، الطبعة األولى ، 

  403بلغازي نور الدین ، المرجع السابق ، ص .أ.16

17.mountagadiallo.sandralavanant et marine le fèvre , 

art, prés. Cité P02  

  405بلغازي نور الدین ن المرجع السابق ، ص .أ.17

 08المؤرخ في  165- 66من األمر  264و هو ما نصت علیه المادة .18

دیسمبر   20المؤرخ في  23- 06المعدل و المتمم بالقانون رقم  1966یولیو 

  وبات الجزائري المتضمن قانون العق 2006

بن عیسى حیاة ، أمن المنشآت المینائیة و السفن في ظل القانون .أ.19

الجزائري و المعاهدات الدولیة ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ، 

   387جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان ، ص 
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 1425ذي الحجة عام  08المؤرخ في  418-04المرسوم التنفیذي رقم .20

المتضمن تعیین السلطات المختصة في مجال أمن  2004دیسمبر  20هـ الموافق لـ 

 22السفن و المنشآت المینائیة و إنشاء المنشآت التابعة لها الجریدة الرسمیة عدد 

  36، ص  2004دیسمبر  22المؤرخة في 

  409بلغازي نور الدین ، المرجع السابق ، ص ) أ. 21
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 رار بالبشـــــــــــــــــــــــجریمـــــــة االتجـــــــــــــــ

 .  سیداعمر آمنة،  طالبة دكتوراه ،جامعة احمد درایة ادرار

  .سلیماني مصطفى ، طالب دكتوراه،جامعة احمد درایة ادرار

  :الملخص

جریمة االتجار باألشخاص من أخطر أنواع الجریمة المنظمة انتشرت ان 

بشكل كبیر في اآلونة األخیرة بسبب العوامل االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة 

لبعض بلدان العالم، وتدني مستوى المعیشة والفقر والحرمان والكوارث الطبیعیة، 

ى بلدان تتمتع بقدرة أمنیة أدت إلى تشرید العدید من  افراد الدول المتضررة إل

واقتصادیة عالیة سعیا إلى تحسین مستوى المعیشة، مما یجعلهم عرضة للعصابات 

 .والجریمة المنظمة

وللعوامل االجتماعیة أیضا تأثیر على انتشار هذه الجریمة، والزیادة في الطالق 

وفي  .واألطفال غیر الشرعیین والمشردین تجعلهم عرضة لإلتجار بهم وبأعضائهم

غیاب نظم الرعایة االجتماعیة، وضعت المنظمات الدولیة واإلقلیمیة والتشریع 

حیث وضعت األمم  .الوطني عددا من القوانین واالتفاقیات للحد من هذه الظاهرة

  .المتحدة اتفاقیة دولیة لمكافحة الجریمة المنظمة وبروتوكول بشأن االتجار بالبشر

معات منذ األزل  إلى عمل كل ما من شأنه الحفاظ على تسعى المجت :ةمقــدمـــــــــــــ

المقوم األساسي لبناء أي مجتمع  أو أسرة  أو دولة  وهو األمن، هذا العنصر الهام 

من النظام العام الذي ترتكز علیه المقومات والعناصر األخرى لقیام إي كیان 

  .اجتماعي  على مر مراحل  تطور التجمعات البشریة

أو التعدي والجرائم بصفة عامة  الزم اإلنسان منذ ظهوره ، وبتقدم فخطر العدوان 

العصور تطورت االعتداءات والجرائم بتطور المجتمعات من جرائم فردیة مستقلة  
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دافعها الغریزة اإلجرامیة او حب السیطرة او الحاجة في بعض األحیان ، الى جرائم 

لوظیفة او المشروع ،حیث منظمة وجماعیة أصبحت تقترب من مفهوم المهنة او ا

أصبحت تمارس بتنظیم وتخطیط محكم ، اخذت في المصطلح الحدیث مسمى 

 .الجریمة المنظمة

هذه األخیرة التي أصبحت هاجسا یؤرق حكومات الدول ، ألنها لم تعد بذلك التكوین 

البسیط ،والفردي والمتفرق ، بل أصبحت لها تنظیمات ضخمة ، وتسیرها قوانین 

شاط عابر للحدود    بصور مختلفة ومتعددة ، مثل التهریب وتبیض خاصة ، وبن

الخ ،بل وصل الحد الى اإلتجار ...األموال وتجارة المخدرات  وتجارة األسلحة 

  .بالبشر ، وذلك الستخدامهم في  مجاالت متعددة 

وتعد جریمة االتجار بالبشر من اخطر الجرائم المنظمة لما لها من خطورة وقسوة  

اة االنسان وسالمة بدنه قبل كرامته وحریته ، حیث انها تحتل المرتبة الثالثة على حی

، واالتجار بالمخدرات من حیث الخطورة  والربح المادي بعد جریمة االتجار باألسلحة

ولم تعد جریمة تخص دول معینة داخلیا ، بل اصبحت عابرة للحدود، واتسع نطاقها 

ح المالیین من البشر یتم تهریبهم عبر بشكل مخیف في الحقبة االخیرة، وأصب

الحدود والمتاجرة بهم الستعمالهم في اغراض مختلفة ، واصبحت تجارة رائدة یجني 

  .اصحابها من المافیا والعصابات االجرامیة المنظمة الملیارات من الدوالرات 

یا هذه وأمامهذا االهتمام الدولي   المتزاید والمشدد على محاربة الظاهرة ولمعرفة خبا

ماهیتها الظاهرة التي تخطت كل الحدود االنسانیة یجعلنا امام عدة تساؤالت عن 

  وخصائصها والوقوف على اسبابها واثارها والجهود الدولیة لمكافحتها؟

  :هذا ما سنعالجه من خالل محورین أساسین 

  ماهیة جریمة االتجار بالبشر:المحور االول

 یمة االتجار بالبشر االطار القانونیلجر :المحور الثاني 
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  ماهـیــــة جریمـــــــة االتجــــــار بالبشـــر/ المبحــث االول

مصطلح االتجار بالبشر مصطلح متداول في القوانین واألعراف الدولیة فماذا یقصد 

  .بجریمة االتجار بالبشر وماهي خصائصها واركانها

كرجال وأعمال  فالتاجر لغة هو الذي یبیع ویشتري ، تجار وتجار وتجر ،

وصحب وكتب ، والناقة النافقة في التجارة وفي السوق كالتاجرة ، وأرض متجرة 

  1یتجر فیها وٕالیها

اما البشر محركة ، اإلنسان ذكرا او انثى ،واحدا أو جمعا ،وقد یثنى ویجمع 

االتجار بالبشر هو انتهاك لحقوق (( ،كما یعرف التجار اصطالحا كما یلي 2أبشارا

  سلم بوجوده یحظره القانون الدولياالنسان م

  3))وهو ظاهرة تمس بتأثیرها جمیع البلدان والمناطق في العالم 

  تعریف جریمةاإلتجار بالبشر في القانون الدولي: أوال 

رغم وجود مجموعة متفرقة من الوثائق الدولیة والتي تشتمل على قواعد و   

بهم ، اال انه لم تكن هناك وثیقة تدابیر لمواجهة ومكافحة استغالل البشر والمتاجرة 

موحدة تشمل جمیع جوانب هذه الظاهرة ، ما أدى بالجمعیة العامة لألمم المتحدة الى 

الهدف منه إنشاء لجنة  1998كانون االول 9في   53/11إصدار قرار رقم 

حكومیة دولیة لوضع اتفاقیة دولیة لمكافحة الجریمة المنظمة ، وتضمنت صكوك 

،  20004اإلتجار بالبشر ،حیث ابرمت االتفاقیة بالفعل في سنة منها صك خاص ب

االتجار باألشخاصانه  5من برتوكول اتفاقیة الجریمة المنظمة 3وقد عرفت المادة 

                                                           
1
،القاموس المحیط ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،بیروت الفیروز ابادي –مجد الدین محمد یعقوب .

 .356،ص 2005لبنان، الطبعة الثامنة ،
2

 .350الفیروز ابادي ،القاموس المحیط ،المرجع السابق ،ص–مجد الدین محمد یعقوب . 
3

یة للنشر والتوزیع ، ماجد حاوي علوان الربیعي ،حظر االتجار بالبشر فالقانون الدولي ،مركز الدراسات العرب. 
 )كتب قوقل(كتاب الكتروني  – 19،ص 2015الجیزة ،مصرالطبعة االولى ، 

44
 .21سابق صلبشر فالقانون الدولي ، المرجع الماجد حاوي علوان الربیعي ،حظر االتجار با.

5
، ودخلت حیز  2000نوفمبر15المؤرخ في   55/25اعتمدت الجمعیة العامة اتفاقیة الجریمة المنظمة بقرارھا رقم.

 .2003سبتمبر  29النفاذ في 
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تجنید أشخاص ونقلهم او تنقیلهم أو إیوائهم اواستقبالهم بواسطة التهدید او باستعمال 

الختطاف او االحتیال او الخداع او او ا القسر القوة، اواي نوع من اعمال العنف او

استغالل السلطة ، او قبول او دفع أموال لشخص له سلطة على الشخص المراد 

استغالله ،  ویتمثل االستغالل كحد ادنى على الدعارة او اي صورة أخرى من صور 

االستغالل الجنسیاو الخدمة القصریة او العبودیة او االسترقاق او  نزع االعضاء 

  6.متاجرة بهالغرض ال

فاإلتجار بالبشر حسب هذه المادة كل عمل یقع على االشخاص بالقوة او التهدید او 

حتى االحتیال او االغراء المادي  او االختطاف بقصد استغالله في اعمال الصخرة 

  .او العبودیة  او نزع االعضاء او الدعارة او استغالل فقرهم  للقیام بأعمال مشابهة

ب من المادة الثالثة السابقة الذكر انه  الیعتد في هذه الجریمة كما نصت الفقرة 

برضاء المجني علیه من عدمه ، وشددت الفقرة ج من نفس المادة  على ایواء 

االطفال او تجنیدهم او نقلهم ، حتى وان لم تستخدم معهم اي وسیلة من الوسائل 

  7.لثامنة عشرالمنصوص علیها في الفقرة أ ویقصد بالطفل من لم یتمم سن ا

  تعریف جریمة اإلتجار بالبشر في بعض التشریعات العربیة: ثانیا 

  :التعریفات الواردة في القوانین العربیة/1

حرصت جل الدول العربیة على مكافحة هذه الظاهرة عنطریق تفعیل االتفاقیة  

الدولیة  والبرتوكول الملحق الخاص باإلتجار بالبشر فقد تعددت التعاریف لهذه 

  :الجریمة في القوانین العربیة فنورد منها

                                                           
6
برتوكولبالیرمو الملحق (، بروتكول االتجار باألشخاص  2000نوفمبر /15اتفاقیة الجریمة المنظمة المؤرخة في .
 .3، المادة ) بھا

7
جھاد محمد البریزات، الجریمة المنظمة،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان االردن ، الطبعة االولى، .

 .81،ص2008اراصد
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من قانون مكافحة  2شدد القانون المصري في المادة :القانونالمصري .1

من اتفاقیة  03حیث جاءت تقریبا بنفس النص للمادة  8االتجار بالبشر

  .مكافحة الجریمة المنظمة

ویالحظ من نص المادة ان المشرع المصري توسع في صور واشكال االتجار 

بالبشر بحیث اضاف االستغالل في التسول  واستئصال االنسجة البشریة او جزء 

  منها

حول  2016جوان  31وقد ورد في تقریر صادر عن وزارة الخارجیة االمریكیة في

، وقسم التقریر الدول الى ثالث فئات حسب التزامها  2016االتجار بالبشر لسنة 

قة بجریمة االتجار بالبشر وأسوئها الفئة الثالثة باالتفاقات و البرتوكوالت الدولیة المتعل

التي التلتزم حكوماتها كلیا بالمعاییر الدنیا التي ینص علیها قانون حمایة ضحایا 

االتجار بالبشر والتبذل جهودا كافیة في هذا االتجاه ، ومن ضمن هذه الفئة الثالثة 

  .9انیا ، جزر القمردول عربیة هي السودان ،سوریا ، الجزائر ،جیبوتي ،موریت 6

وورد ایضا في المقال ان مصر بلد المصدر والعبور  والمقصد للنساء والرجال الذین 

یتعرضون للعمل القصري واالستغالل الجنسي ، وان األطفال المصریین معرضین  

كذلك لألمر نفسه ، من خالل العمل المنزلي والعمل في الزراعة والتسول في 

  10.الشوارع

                                                           
8
مایو سنة 09مكرر، في  18،بشان مكافحة االتجار بالبشر،الجریدة الرسمیة العد 2010لسنة  64قانون رقم .

على انھ یعد مرتكبا لجریمة االتجار بالبشر كل من یتعامل بأي صورة في شخص طبیعي بما في ((2المادة .2010
او االستخدام او النقل او التسلیم او االیواء او االستقبال او  ذلك البیع او العرض البیع او الشراء او الوعد بھما ا

اذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة او العنف او التھدید بھما ، او  –التسلم في داخل البالد او عبر حدودھا الوطنیة 
ة ، او الوعد بواسطة االحتیال او االختطاف او الخداع او  استغالل السلطة او استغالل حالة الضعف او الحاج

 - بإعطاء او تلقي مبالغ مالیة او مزایا مقابل الحصول على موافقة شخص على االتجار بشخص اخر لھ سیطرة علیھ
اذا كان التعامل بقصد االستغالل ایا كانت صوره بما في ذلك االستغالل في اعمال الدعارة وسائر اشكال  -وذلك كلھ

ذلك في المواد االباحیة او السخرة او الخدمة قصرا او االسترقاق او االستغالل الجنسي، واستغالل االطفال في 
 ))الممارسات الشبیھة بالرق او االستعباد او التسول او استئصال االعضاء او االنسجة البشریة او جزء منھا

9
 WWW.huffpostarabi.com،)عربيTHE HUFFINGTON POST(مقال ، موقع ھافینغتون بوست عربي .

 .د22:40، على الساعة10/02/2017قع یوم ،زیارة المو
10
 .نفس الموقع السابق 
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اورد نفس تعریف  البرتوكول الدولي السابق الذكر  وال :اراتي القانون االم .2

یختلف عنه المن حیث الوسائل المستعملة في االستغالل او صور االستغالل او 

المعدل ،  200611/.51الهدف من االستغالل  في المادةاالولى مكررمن القانون 

مرتكب الجریمة  وشدد العقوبات في حالة مایكون الضحیة طفال معاقا ،او اذا كان

  12.اسس جماعة اجرامیة منظمة

عرف المشرع الجزائري جریمة االتجار باألشخاص في المادة :  القانون الجزائري. 2

یعد اتجارا باألشخاص تجنید او نقل او تنقیل (( من قانون العقوبات  4مكرر 303

او غیر ذلك او ایواء او استقبال شخص او اكثر بواسطة التهدید بالقوة او استعمالها 

من أشكال االكراه او االختطاف او االحتیال او الخداع أوٕاساءة استعمال السلطة او 

استغالل حالة استضعاف او بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة لنیل موافقة شخص له 

سلطة على شخص اخر بقصد االستغالل، ویشمل االستغالل استغالل دعارة الغیر 

ي أو استغالل الغیر في التسول أوالسخرة أو أو سائر اشكال االستغالل الجنس

الخدمة كرها أو االسترقاق  أو الممارسات الشبیهة بالرق أو االستعباد او نزع 

  .13)) األعضاء

ویالحظ ایضا ان التعریف الوارد في المادة السابقة هو نفس التعریف الوارد في 

صور واشكال التصرفات البرتوكول الدولي لمكافحة االتجار بالبشر ،كما اورد نفس ال

  التي تقوم علیه الجریمة

                                                           
11
، في شأن مكافحة  جرائم االتجار بالبشر المعدل بالقانون  2006سنة 51القانون االتحادي االماراتي رقم .

  2015لسنة  1االتحادي رقم 
استقطب . ب.م للبیع یعتب مرتكبا لإلتجار بالبشر كل من أباع اشخاصا او عرضھ((1مكرر ف  2تنص المادة 

اشخاصا او استخدمھم او جندھم او نقلھم او رحلھم ا واواھم او استقبلھم او سلمھم او استلمھم سواء داخل البالد ام 
عبر حدودھا الوطنیة بواسطة التھدید بالقوة او باستعمالھا او غیر ذلك من اشكال القسر او االختطاف او االحتیال او 

ج .ل السلطة او استغالل النفوذ او اساءة استغالل حالة الضعف وذلك بغرض االستغالل الخداع او اساءة استعما
 ))اعطى او تلقى مبالغ مالیة او مزایا لنیل موافقة شخص لھ سیطرة على شخص اخر لغرض استغالل التأجیر

12
 .من نفس القانون2المادة .
13

 .ن العقوبات المعدل والمتمم ، المتضمن قانو1966یونیو سنة  8المؤرخ في  156-66األمر رقم 



      مجلة الميزان                                              

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  -معهد الحقوق والعلوم السياسية    

مكافحتها  آلياتالخاص بفعاليات الملتقى الدولي األول حول واقع الهجرة غير الشرعية و  ثالثالعدد ال  

2018اكتوبر 17و 16المنعقد في    

 246   2018أكتوبر  /لثالعدد الثا          .     ISSN 7643-2507مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية لة الميزانمج

  

من التعاریف السابقة لجریمة االتجار بالبشر  وصور التشدید القانوني و

على حظرها فإنهاتتمیز على غیرها من المصطلحات المشابهة كالهجرة غیر الشرعیة 

مثال  فنجد انالمهاجرین غیر شرعیین هم المهاجرین الذین الیلتزمون بالطرق 

نونیة للدخول من بلد الى اخرعن طریق البر، البحر او الجو، واالقامة المستمرة القا

،نظرا لصعوبة السفر وصعوبة الهجرة واالقامة الشرعیة في البلد 

فالهجرة غیر الشرعیة  هي تنقل االشخاص عبر الحدود بطرق غیر 14المستضیف

صبحون ضحایا قانونیة  لغرض االقامة المستمرة او العمل  بإرادتهم ، وقد ی

  .اوعرضة للتجار بالبشر اذا ماتم استغاللهم بصورة من صور االتجار بالبشر

كماتتعدد عوامل انتشار جریمة االتجار بالبشر والتي تكون في مجملها 

  :معقدة احیانا تعزز بعضها البعضمن بینها

  :العوامل االقتصادیة

على العمالة غیر بدأ ازدهار هذه الجریمة نتیجة زیادة الطلب العالمي   

القانونیة والمستضعفة من دول المقصد،حیث یهجر االفراد دولهم النامیة متجهین 

نحو الدول الحضاریة ذات الوفرة االقتصادیة من اجل العمل،وعندها یصبحون 

عرضة ألشكال العبودیة وتعرضهم لألذى اللفظي او الجسدي،فضال عن خرق عقد 

م منح عطل للراحة،وكذلك تفشي الفقر وتنامي العمل من خالل تأخیراالجور او عد

الصعاب االقتصادیة لدى العدید من الدول اوجدت تفتتا االقتصادي العائلي عبئا 

  .15فیجبرن على الزواج او البغاء

كما ادى انتشار البطالة في معظم بلدان العالم،والتضخم وانخفاض مستویات 

ور انماط معیشیة استهالكیة لدى المعیشة وعدم التناسب بین االجور واالسعار وظه

                                                           
14
ختو فایزة ،البعد االمني للھجرة غیر الشرعیة في اطار العالقات االورو مغاربیة،مذكرة ماجستیر ،معھد العلوم .

 2011-2010السیاسیة والعالقات الدولیة ، كلیة العلوم السیاسیة واالعالم ، جامعة الجزائر ،السنة الجامعیة 
 .36،ص

15
السید،استراتیجیة مكافحة جرائم االتجار بالبشر،دراسة مقارنة،دار النھضة مرعي احمد لطفي -

  .6/7،ص2009العربیة،القاھرة،
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بعض فئات المجتمع ومشكالت االسكان والصحة ،الى دفع الشباب الى مستنقع 

الجریمة للعمل كوسطاء لتجنید او ایواء او استقبال المجني علیهم لحساب العصابات 

  .16االجرامیة

  العوامل االجتماعیة

صال بین الزوجین من اهم العوامل االجتماعیة تزاید حاالت االطالق واالنف

خاصة بعد مرور مدة بسیطةمن الزواج،بسبب الزیجات المدبرة والمبكرة او 

باإلكراه،هي كلها عوامل یمكن ان تسهم في ظاهرة االتجار بالبشر،وهذا مایؤدي الى 

زیادة الطلب على الرضع او االطفال الذین ینتجون عن ذلك الزواج الفاشل سوء 

ما ان عدم وجود نظام للرعایة االجتماعیة او الخیریة باإلتجار بهم او بأعضائهم ،ك

لتقدیم المالي الى االسر المعرضة للخطر یؤدي بالضرورة الى استفحال ظاهرة 

  .17االتجار بالبشر

كما ان اضفاء الصفة القانونیة على مهنة البغاء في بعض الدول كهولندا ساعد 

  على نمو جریمة االتجار

  .18.الل الجنسيبالبشر خاصة في مجال االستغ

  :العوامل السیاسیة

ان عدم االستقرار السیاسي في بعض البلدان قد شكل تربة خصبة لعمل المنظمات 

االجرامیة المتخصصة في االتجار بالبشر،كما ان تنامي النزاعات المسلحة ادى الى 

تنامي ظاهرة تجنید االطفال للمشاركة في النزاعات والعمل في جیوش نظامیة،فیتم 

خطفهم او تهدیدهم او تقدیم رشاوى و الوعود الكاذبة،ففي العدید من الحاالت اما 

  . 19یأمل في الحصول على مأكل وملبس ومأوى

                                                           
16

  .109فھمي خالد مصطفى،مرجع سابق،ص-
17

الرویلي علي بن ھلول واخرون،مكافحة االتجار بالبشر،جامعة نایف العربیة للعلوم -
  .40،ص2012االمنیة،الریاض،

18
  .111السابق،ص فھمي خالد مصطفى،المرجع-

19
  .63،ص2013محمد البھجي ایناس،جرائم االتجار بالبشر،المرز القومي لإلصدارات القانونیة،القاھرة،-
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  :العوامل النفسیة

وهي رغبة الشخص في تغییر حالة الفقر التي یعیش فیها حتى او كان على حساب 

رغبتها حریته الشخصیة وسالمة جسده،وبصفة خاصة عند المرأة التي اظهرت 

الملحة في الخروج عن سیطرة الرجل،حتى تحقق طموحاتها ورغباتها الخاصة بصورة 

مستقلة،كما تؤدي الضغوط  من االسرة او المجتمع لتوفیر االحتیاجات الخاصة 

  .20لألخرین الىضغوط نفسیة على الفرد تجعله یسعى الى البحث عن تغییر حیاته

  العوامل القانونیة

تتمثل العوامل القانونیة في انعدام سبل الوصول الى نظام العدالة   

الجنائیة،حیث یقع في ذلك اما الشخص المتجر به اجنبي، واما تعوزه سبل الحصول 

على تمثیل قانوني،واما ان النظام القانوني الیتیح سبیال مناسبا لالنتصاف،اضافة 

 فراد لحقوقهم وواجباتهم الى عدم كفایة الثقافة القانونیة وعدم معرفة اال

وخوفهم من السلطة وعدم اللجوء الیها بسبب خوفهم من بطشها او وجود عالقة بینها 

  .21وبین تلك العصابات

  المبحـث الثـانـــــــــــــــــي

  اإلطار القانوني لجریمة االتجاربالبشر

تتعدد صور االتجار بالبشر وتتنوع حیث یصعب حصرها مع التقدم والتطور 

لتكنولوجي حیث أفرزت وسائل وائل التواصل االجتماعي واالنترنت تقنیات وصور ا

  :من برتوكول اتفاقیة الجریمة المنظمة أهم صورها 3حدیثة ، وقد حدد المادة

  االتجار بالبشر لغایات جنسیة )1

یعتبر االتجار باألشخاصألغراض التجارة الجنسیة من ابرز صور االتجار 

العبودیة عبر الحدود في الزمن المعاصر ، حیث یتم بالبشر ،وغالبیة حاالت 
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  .40الرویلي علي بن ھلول واخرون،المرجع السابق،ص-
21

  .129فھمي خالد مصطفى،المرجع السابق،ص-
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إجباراألشخاص وخصوصا النساء واألطفال على العمل في اعمال تجاریة جنسیة 

لغرض الربح سواء بالقوة او الخداع او ممارسة السلطة والتأثیر على الشخص 

  .22إلجباره على القیام بمثل هذه االفعال

حقوق االنسان ، وخاصة النساء واالطفال وتشكل هذه التجارة انتهاكا جسیما ل 

ملیار  150.2،وسبب تفشي الظاهرة االرباح الغیر مشروعة التي تدرها بما یعادل 

، وهذه التجارة مرتبطة بعدة اسواق عالمیة تسمى دول العرض اي  23دوالر سنویا 

كل الدول المصدرة للنساء واالطفال ، وهي عادة ماتكون من الدول الفقیرة تعاني مشا

–اقتصادیة او ازمات وحروب ، وتتمثل في العدید من دول اسیا الشرقیة مثل تایلند 

الوس ،وبعض دول شرق اوروبا مثل - فیتنام–الصین - تایوان–الفلبین –كامبودیا 

–وروسیا،كما في امریكیا الجنوبیة مثل البرازیل  - التشیك - المجر–رومانیا –بولندا 

الزئیر –ومبا وبعض الدول االفریقیة مثل رواندا كول- الهندوراس-المكسیك االرجنتین

  24.الجابون- جنوب افریقیا–غانا –البنین 

 االستغالل في اعمال السخرة قسرا )2

الخدمة القسریة هي استغالل حالة شخص تحت سیطرة شخص اخر او في 

وضع التبعیة له واجباره على تأدیة خدمة لشخص اخر ، حیث تنعدم امام الضحیة 

اي بدائل معقولة سوى تأدیة ذلك العمل والتي قد تشمل خدمات منزلیة او خدمات 

العمال او الخدمات مقابل تأدیة دین ، ویمكن تریف اعمال السخرة بأنها جمیع ا

التي تفرض كرها وعنوة على شخص تحت التهدید او العقاب ، والتي ال یكون قد 
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 9،ص 2012ت لبنان ، الطبعة االولى رامیا محمد شاعر ، االتجار بالبشر ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیرو
23
تقریر المقررة الخاصة ماریا غراتسیا جیامارینارو ،الدورة التاسعة والعشرون للجمعیة العمة لألمم المتحدة ، .

 .5،ص2015- 03-31مجلس حقوق االنسان ، المنعقدة بتاریخ
24
یعة االسالمیة والقانون الدولي ،رسالة خالد بن محمد سلیمان المرزوق ،جریمة االتجار بالنساء واالطفال في الشر.

 .38.39،ص2005ماجستیر ،كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم االمنیة،الریاض السعودیة ،
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تطوع فیها بمحض ارادته ،حیث تنتفي فیها فرص االختیار للضحیة ویكون مجبرا 

  .25على اداء خدمات رغم ارادته  مع سوء استعمال السلطة والمعاملة

  المتاجرة باألعضاء )3

موحد لجریمة االتجار باألعضاء البشریة ،ولكنیمكن الیوجد مفهوم عالمي 

القول بانها بیع اونقل االعضاء الحیویة من انسان الى انسان مقابل دفع 

  .مبلغ مالي قد یكون تعویضا وقد یكون ثمنا 

وجریمة االتجار بالبشر تكون على ثالثة اشكال،أولها االتجار بالبشر 

حیة وتخدیرها ،او قتلها ، او بغرض نزع االعضاء ، عن طریق اختطاف الض

استغالل وضعهااو اجبارها على ذلك ، وهناك مایسمي بسیاحة زرع االعضاء 

ویقصد بها سفر الشخص المستفید غالبا  من احدى الدول المتقدمة الى الدول 

النامیة لزراعة العضو او العكس حیث ینتقل الشخص المتبرع من الدول النامیة الى 

تزاع العضو وغالبا مایكون عن طریق وسیط  ،والشكل الثالث  الدولة المتقدة الن

االتجار باألعضاء البشریة بمفهومه الضیق اي االنتقال الغیر مشروع لألعضاء 

  26البشریة بین الدول 

  االستعباد او الممارسات الشبیه بالرق )4

ویقصد بها الممارسات التي تتضمن في فحواها وضع شخص في حالة مماثلة 

او العبودیة ،ایاكانت صورها وانماطها والوسائل المستخدمةبها بصرف لالسترقاق 

  .27))النظر عن مكان ارتكابها

وقد تضمنت بعض المواثیق الدولیة معاییر توجیهیة للتعرف على الممارسات 

الشبیه باالسترقاق  ومنها الملكیة بحكم القانون او بحكم الواقع الفعلي كالقیود 
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ھشام عبد العزیز مبارك،االتجار بالبشر بین الواقع والقانون ، االكادیمیة الملكیة للشرطة،مركز االعالم االمني ، .د
 www.policemc.gov.bh، موقع وزارة الداخلیة البحرینیة2010البحرین، وزارة الداخلیة

26
- 02-11زیارة الموقع بتاریخ . www.fmreview.orgاالتجار باألعضاء البشریة ،موقع نشرة لھجرة قسریة ،.

  5.20الساعة  2017
27
 .،الموقع السابق  www.policemc.gov.bhشر بین الواقع والقانون،د ھشام عبد العزیز مبارك ،االتجار بالب.
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التنقل ، والقیود على اختیار العمل وعلى التصرف فیالملكیة المفروضة على حریة 

، كما ان البناء 28.والمتعلقات الشخصیة ، والعمل االجباري بمقابل او بدون مقابل

القانوني ألي جریمة یقوم على ثالثة اركان  تتمثل في الركن المعنوي و الركن 

  .المادي والركن الشرعي

  :الركن الشرعي .1

 303لجزائري جرائم االتجار باألشخاص في المواد من لقد جرم المشرع ا  

،التي تنطوي تحت الركن الخامس مكرر تحت عنوان 15مكرر 303الى  4مكرر

االتجار باألشخاص من الفصل االول المعنون بالجنایات و الجنح ضد االشخاص 

فبرایر  25الموافق ل 1430صفر عام  29المؤرخ في  09/01،من القانون رقم 

 1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156یعدل ویتمم االمر رقم  2009سنة 

  .والمتضمن قانون العقوبات 1966یونیو  08الموافق ل

  :الركن المادي .2

ان الركن المادي بصفة عامة هو فعل خارجي ذو طبیعة ملموسة تدركه   

الحواس،وال تقوم اي جریمة دون توافر الركن المادي فیها،وهو بدوره یتكون من ثالث 

عناصر وهي السلوك االجرامي و النتیجة والعالقة السببیة بین السلوك االجرامي 

والنتیجة،كما یوجد ایضا الشروع باعتباره احد صور الركن المادي الذي لم تكتمل 

  .29عناصره

 :السلوك االجرامي لجریمة االتجار بالبشر )1

ووسائل ینقسم السلوك االجرامي في هذه الجریمة الى صور السلوك االجرامي 

  : 04مكرر303التعامل والتي نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

  صور السلوك االجرامي لجریمة االتجار بالبشر:اوال

                                                           
.

28
 .،نفس الموقع السابقwww.policemc.gov.bhد ھشام عبد العزیز مبارك ،االتجار بالبشر بین الواقع والقانون،

29
  .118،ص2007،شرح قانون العقوبات،القسم العام،نظریة الجریمة،مطبوعات جامعة دمشق،دمشق،عبود السراج-
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لقد عدد المشرع الجزائري صور السلوك االجرامي المكون للركن المادي   

لجریمة االتجار بالبشر،حیث حاول ان یوسع من نطاق التجریم بحیث ال یشترط في 

ني اتیانها كلها، بل یكفي ان یقوم بفعل واحد فقط من هذه االفعال المجرمة و الجا

  :المتمثلة في

 :تجنید االشخاص .1

یقصد بتجنید االشخاص ،تطویع االشخاص و استخدامهم كسلعة قابلة للتداول 

بالمخالفة للقوانین واالعراف بغرض االستغالل وجني االرباح  ایا كانت الوسیلة 

ة او غیر مشروعة،وبصرف النظر عن ارتكابها بداخل الدولة او المستخدمة مشروع

عبر حدودها االقلیمیة ،وهذا یعني ان ضحایا  من هؤالء االشخاص یكونوا 

خاضعین تماما للجاني وینفذون ما یطلبه منهم طواعیة نتیجة السیطرة علیهم ،ویتم 

  التجنید عادة بتقدیم قرض للضحیة یتم

على سبیل المثال ألهل الضحیة مع الوعد بوظیفة تخصیص الجانب االكبر منه 

یمكن ان تدر العائد الكافي لتسدید القرض و االدخار،وتتبخر كل تلك االماني 

بوصول الضحیة الى بلد المقصد حیث ال تجد العمل التي وعدت به،او تلحق بعمل 

الیكفي لتسدید قرضها وتحت الظروف القسریة تمارس اعمال غیر مشروعة تحت 

  .30غط المتواصل من المستغلینالض

وینقسم التجنید الى عدة انماط ،فمنه التجنید القسري،التجنید الخادع الكلي،التجنید 

  الخادع الجزئي،وتعتبر

    .31هذه االنماط افعال مقترنة بوسائل غیر مشروعة
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وھي ام لطفلین من أوكرانیا،نقلت من بلدھا الى المانیا بطریقة غیر شرعیة،على امل ان تعمل  Elenaقضیة -
الوكرانیات ، یقدمن خادمة في المنازل لقاء راتب مغري،وعند وصولھا وجدت نفسھا مع مجموعة من الفتیات ا

خدمات جنسیة لعشرات الرجال،انظر منال منجد،المواجھة الجنائیة لجرائم االتجار باألشخاص في القانون 
،سنة 02،العدد28،مقال منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة،المجلد)دراسة تحلیلیة(السوري

  .46،ص2012
31

بشأن  2008لسنة  01االتجار بالبشر بالتطبیق على القانون البحریني رقم مبارك ھشام عبد العزیز،ماھیة  -
  .7- 5،ص2009مكافحة االتجار باألشخاص،مركز االعالم  االمني،البحرین،
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 نقل االشخاص .2

یقصد هنا نقل االشخاص من مكان الى اخر داخل الحدود الوطنیة او 

ق فعل النقل المكون للركن المادي لجریمة االتجار بالبشر عندما یتم عبرها،ویتحق

  : هذا الفعل بوسائل واسالیب غیر مشروعة كــ

 .تزویر وثائق تمكن لشخص تولي رعایة طفل بقصد تسفیره خارج البالد - 

سفر نساء حوامل عبر الحدود لإلنجاب في بلد المقصد ثم یتم بیع الطفل او  -  

 .منحه للتبني

 .العمل على منح الطفل صفة الالجئ السیاسي - 

السفر لبلد ثالث لتجنب نقاط المراقبة كالسفر من رومانیا الى المملكة المتحدة ثم  - 

 32.الى ایرلندا

اما الناقل فهو ذلك الشخص الذي یقوم باستخدام احدى وسائل النقل البریة او 

المقصد،ولیس من الالزم  البحریة او الجویة لنقل الضحایا من دول المنشأ الى دول

لتحقیق اركان الجریمة بشأنه ان یقوم بتوصیلهم بالفعل الى الجهة النهائیة،بل یمكن 

ان توجه الجریمة ضده حتى وان اقتصر دوره على نقلهم من مكان الخر داخل 

  .33الحدود الوطنیة

 تنقیل االشخاص .3

الیمكن  یقصد به تحویل ملكیة الى شخص اخ، فاألصل ان االنسان بطبیعته

االستئثار به اوتملكه او استغالله او بیعه خارج عن دائرة التعامل ومباشرة الحقوق 

العینیة علیه،والتي تكون فقط لصیقة بالحق الشخصي،لكن الواقع العملي یكشف لنا 

ان مافیا االتجار بالبشر قد یرتكبون افعال اجرامیة تختلف صورها وانماطها اتجاه 
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،مقال منشور في )دراسة تحلیلیة(منال منجد،المواجھة الجنائیة لجرائم االتجار باألشخاص في القانون السوري -
  .47،ص2012،سنة 02،العدد28االقتصادیة والقانونیة،المجلدمجلة جامعة دمشق للعلوم 

33
،دار )دراسة مقارنة(سلمان زھراء ثامر،المتاجرة باألشخاص بروتوكول منع االتجار بالبشر والتزام االردن بھ-

  .72/73،ص2012وائل للنشر،عمان،
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ة متحركة یتم تداولها من مكان الى اخر او من شخص الخرایا االنسان،باعتباره سلع

كانت الوسیلة في ذلك وایا كان نطاقها داخلیا او دولي،وذلك بهدف االستغالل و 

  .34الحصول على االموال غیر مهتمین بإنسانیته وكرامته وحقوقه كانسان

 ایواء االشخاص .4

جرائم االتجار بالبشر، لما هذه خیرا فعل المشرع الجزائري حین اعتبر االیواء من 

الجریمة من طبیعة خاصة مرتبطة بعصابات االجرام المنظم مما یجعل محاربتها 

امر صعب اال بتجریم كل االفعال التي تدخل بها،وكذلك لیأتي النص منسجما مع 

بروتوكول منع ومراقبة االتجار باألشخاص  وبخاصة النساء واالطفال،ویعني 

ان آمنإلقامة المجني علیهم في ظاهرها بینما في باطنها تتضمن باإلیواء تدبیر مك

استغاللهم في اعمال غیر مشروعة قد تتم اثناء او عقب االنتهاء من االعمال 

  .35المكلفین بمباشرتها

 استقبال االشخاص .5

یقصد به استالم االشخاص الذین تم نقلهم اما عبر الحدود الوطنیة او 

علیه عند وصوله من نقطة انطالقه،وقد یستتبع ذلك  خارجها،فالجاني یتلقى المجني

  .36القیام بنقله لمكان استقراره او بتوفیر االیواء له

فاالستقبال ال یشترط فیه ان یكون عند العبور او بعد النقل ،فمن التصور ان یكون 

داخل بیت بغاء او داخل مستشفى من اجل نزع االعضاء او داخل مصنع 

  .37للسخرة

  ارتكاب جریمة االتجار باألشخاصوسائل :ثانیا
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  .9مبارك ھشام عبد العزیز،المرجع السابق،ص-
35

  .10المرجع السابق،ص-
36

  .47منجد،المرجع السابق،صمنال -
37

  .11مبارك ھشام عبد العزیز،المرجع السابق،ص-
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بعد ان عدد المشرع الجزائري افعال االتجار باألشخاص،اشترط ان تتم هذه   

االفعال بوسائل معینة حیث لو تم الفعل بغیرها ألصبح الفعل غیر مجرم،وهي على 

  :سبیل الحصر كما یلي

-.الختطافا- استعمال اي شكل من اشكال االكراه - التهدید بالقوة أواستعمال القوة

- .استغالل حالة االستضعاف- .اساءة استعمال السلطة- .الخداع-.االحتیال

اعطاء او تلقي مبالغ مالیة او مزایا لنیل موافقة شخص له سلطة على اخر 

 .بقصد االستغالل

 النتیجة الجرمیة لجریمة االتجار بالبشر )2

هذه یقصد بالنتیجة الجرمیة عموما،االثر الناجم عن السلوك االجرامي ،و 

النتیجة غالبا ما تأخذ مظهرا مادیا ضار له وجوده المحدد في العالم الخارجي،كما قد 

تكون مجرد حقوق قانونیة ال تحمل اي ضرر مادي الحد،وذلك بحسب نوع الجریمة 

  .38او الجرائم الشكلیة–مایسمى بالجرائم ذات النتیجة  –اما مادیة 

نستشف ان النتیجة ج .ع.ق 4مكرر 303وعلیه فمن خالل نص المادة 

الجرمیة لجریمة االتجار بالبشر هي تحقیق االتجار باألشخاص في حد 

ذاته،فالجماعة االجرامیة المنظمة عند قیامها بتجنید االشخاص او نقلهم او تنقیلهم 

  .او ایوائهم اواستقبالهم تسعى الى تحقیق نتیجة جرمیة اال وهي االتجار بهم

یشترط لتحقیق الكیان المادي للجریمة العالقة السببیة في جریمة االتجار بالبشر )3

وجود رابطة سببیة بین الفعل و النتیجة،اي ان یكون السلوك االجرامي هو سبب 

  ،اي ان تجنید االشخاص39وقوع النتیجة

  .او نقلهم من طرف الجناة هو السبب في تحقیق االتجار باألشخاص

  :الركن المعنوي.3
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  .119عبود السراج ،المرجع السابق،ص-
39

  .120المرجع السابق،ص-
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یتمثل الركن المعنوي في الجرائم العمدیة الى العلم بعناصرها وارادة متجهة   

الى تحقیقها او قبولها،وباعتبار جریمة االتجار باألشخاص جریمة عمدیة فیتمثل 

قصدها الجنائي في قیام الجاني بتجنید المجني علیه او نقله او تنقیله او ایوائه او 

بذلك،مدرك بنشاطه،وال یكفي توافر القصد الجرمي استقباله بمحض ارادته وهو عالم 

العام اي مجرد اتجاه ارادة الجاني الى مباشرة ایة صورة من صور السلوك التي یقوم 

بذلك،وانما یجب توافر قصد جرمي خاص یتمثل في  40بها الركن المادي مع علمه

یتمثل ان یبتغي الجاني من وراء سلوكه االجرامي تحقیق غرض نهائي غیر مشروع 

  .41في استغالل المجني علیه

یمكننا القول انالجزائر قد كثفت جهودها كافة جهودها لمكافحة جریمة 

االتجار بالبشر سواء داخل الدولة او خارجها ویتجسد ذلك اما على مستوى 

  .التشریعات الداخلیة او االتفاقیات التي انضمت الیها لنفس الهدف

  على المستوى التشریعات الداخلیة/1

  :الدستور

حیث نجد ان الجزائر عظمت ضمنت الحقوق والحریات لألشخاص،فقد خصص 

من الدستور  32الفصل الرابع من الدستور للحقوق والحریات،حیث نصت المادة 
وتكون تراثا مشتركا .الحریات االساسیة وحقوق االنسان والمواطن مضمونة"على انه42

ن ینقلوه من جیل الى جیل كي یحافظوا بین جمیع الجزائریینو الجزائریات ،واجبهم ا

  ."على سالمته وعدم انتهاك حرمته

                                                           
40

بان یعلم بان محل الجریمة المرتكبة ھو انسان،وان السلوك الصادر منھ مجرم قانونا،ویعلم كذلك بانھ یسھم في -
غاللھ في اعمال منافیة لكرامة االنسان ،انظر فھمي خالد مصطفى،النظام القانوني االیقاع بالمجني علیھ بغرض است

دراسة (واالتفاقیات الدولیة والتشریعات العربیة 2010لسنة 64لمكافحة جرائم االتجار بالبشر في ضوء القانون رقم 
  .177،ص2011،دار الفكر الجامعي،مصر،)مقارنة

41
في قانون العقوبات الجزائري،اال ان الفقھ عرفھ على انھ جني ثمار  رغم ان مصطلح االستغالل غیر معروف -

االتجار بمعنى ان االتجار باألشخاص الیقوم اال اذا كان قد وقع بغرض الربح،ومع ذلك نجد المشرع قد حدد في 
  صور االستغالل على سبیل الحصر  04مكرر 303المادة 

42
 .32المادة ) 1996نوفمبر  28( بیةدستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشع. 
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منه قد حثت على ان الدفاع الفردي او عن طریق الجمعیات  33بینما نجد المادة 

منه ایضا على ان  34عن الحقوق االساسیة لإلنسان مضمون،ولقد نصت المادة 

دني او معنوي او اي الدولة تضمن عدم انتهاك حرمة االنسان ویحظر اي عنف ب

لتقرر معاقبة كل من ارتكب مخالفات ضد  35مساس بكرامته،ثم جاءت المادة 

  .الحقوق والحریات   وعلى كل ما یمس سالمة االنسان البدنیة و المعنویة

  القانون الجنائي

كما وقد تمت االشارة سابقا الى ان قانون العقوبات الجزائري وخاصة بعد 

،قد خصص قسم بذاته خاص بجریمة االتجار  2009 التعدیل الذي جاء سنة

باألشخاص،وهذا ان دل فإنما یدل على احاطة هذه الجریمة من كل النواحي من 

خالل توضیح اركانها وحصر وتوضیح بعض المفاهیم كتحدید االفعال التي تعتبر 

جرائم اضافة الى صور االستغالل وتحدید وسائل التجریم وهذا مانجده في المواد 

، باإلضافة الى العقوبات المقررة لجریمة االتجار  41مكرر 303الى  04مكرر303

الفقرة االخیرة والمادة  04مكرر303باألشخاص فنجد ماهو اصلیا المواد 

فقد نصت على العقوبات التكمیلیة،كما نجد  7مكرر303، اما المادة 5مكرر303

  .ن العقوبةجاءت باألعذار المعفیة والمخففة م 9مكرر 303ان المادة

كما شمل التعدیل ایضا على مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا ضمن 

،وغیرها من االحكام التي نستطیع القول من خاللها ان الجزائر 11مكرر303المادة

  .قد وفقت في اصدار قانون منسجم مع المتطلبات الدولیة

  االتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر/2

  :ت التي انضمت الیها الجزائر في هذا المجال نجدمن اهم االتفاقیا  

  اتفاقیة اسبانیا حول االمن ومكافحة االرهاب. 

 االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع اشكال التمییز العنصري. 
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  اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسیة او

 الالإنسانیة او المهنیة

 اتفاقیة حقوق الطفل. 

  بروتوكول منع وقمع معاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واالطفال المكمل

 .التفاقیة االمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة الوطنیة

  بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر و البحر المكمل التفاقیة االمم

  43.المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة الوطنیة

جریمة االتجار بالبشر او باألشخاص من الجرائم الخطیرة لیس : خـاتمـــــــــــــــــــــــــة

فقط على  ع حریة االنسان وتقیید ارادته بل على  قیم االنسانیة ومبادئ العدالة 

واالنصاف ، حیث انه الیتصور ان تصل الجریمة الى االتجار باإلنسان وببدنه 

لدول لمجموعة من القوانین اال ان القصور الزال یعتري واعضائه ولذا ورغم سن ا

المراقبة والتطبیق والفعالیة وخصوصا غي الدول العربیة التي تمر بأزمات عصیبة 

نتاج الحروب والصدامات وا تشهده من خرق صارح لحقوق االنسان من خالل 

  المنازعات الطائفیة والتصفیة على الهویة والمتاجرة بالنساء واالطفال

  :لذا یمكن اقتراح مایلي 

تشدید العقوبات على هذه الجرائم وخصوص التي تستهدف االطفال وخصوصا  - 

  .االختطاف

وضع عقوبات على الدول  وممارسة ضغوط دولیة التي تبیح استغالل النساء - 

  واالطفال

تفعیل دور اجهزة المراقبة  والتفتیش الوطنیة للعمل ومراقبة وكاالت توظیف  - 

  العمال

                                                           
43

ندوة علمیة حول مكافحة االتجار بالبشر،التجربة الجزائریة في مكافحة االتجار -
  .ومایلیھا 9،ص2012مارس/12/13/14بالبشر،بیروت،
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  .اصدار قوانین خاصة وٕانشاء محاكم خاصة تتولى  الفصل في هذه الجرائم - 

وضع برنامج أممي للتكفل بالفئة الضعیفة من النساء واالطفال ضحایا الحروب - 

  .والمهجرین قصرا

تكاثف الجهود من اجل مساعدة الدول الفقیرة والكادحة وخصوصا في مجال  - 

  .االمن الغذائي

دولیة لمراقبة الحدود والتعاون االمني من خالل تبادل المعلومات ابرام اتفاقیات  - 

  .المتعلقة بشبكات الجریمة المنظمة
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  األقطاب الجزائیة المتخصصة كآلیة وطنیة

  للحد من الجریمة الهجرة غیر الشرعیة

 سماحي أنس، طالب دكتوراه جامعة سوسة تونس                     

  موسى نسیمة ، طالبة دكتوراه                        

  بالمركز الجامعي أحمد زبانة غلیزان

 

تعد جریمة الهجرة غیر الشرعیة أحد صور ونشاطات الجریمة المنظمة :ملخص

و التي أصبحت أحد أكبر التحدیات التي تواجه العالم و تهدد ،العابرة للحدود الوطنیة

حیث تتمیز بخصائص عدیدة أهمها التنظیم الهیكلي ذات  ، األمن و السلم العالمیین

لبعد الدولي،  ونظرا لخطورتها توجب على معظم الدول سن قوانین و وضع آلیات ا

دولیة ووطنیة للحد من هذه الظاهرة اإلجرامیة، وهذا ما عمدت إلیه الجزائر كغیرها 

من الدول من خالل إنشاءها لمایسمى باألقطاب الجزائیة المتخصصة، والتي تعد 

على الصعید الوطني للحد من هذا  كهیئات قضائیة جزائیة متخصصة و مستحدثة

  . اإلجرام المنظم

الهجرة غیر الشرعیة، المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، األقطاب :الكلمات المفتاحیة

  .الجزائیة المتخصصة

إن تطور المجتمعات على المستوى الدولي و التحوالت اإلقتصادیة المواكبة :مقدمة

أشكال جدیدة من من الجرائم دات البعد الدولي لهذا التطور أدت إلى ظهور أنواع و 

و التي تمتاز الخطورة و التعقید وذلك من حیث مكان إرتكاب الجریمة الذي یمتد  

من داخل الدولة إلى خارجها، حیث تجسدت هذه األشكال الجدیدة من اإلجرام 

جرائم المنظم كالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة وجریمة تبیض األموال و ال

  .إلخ...المتعلقة بالمعالجة األلیة للمعطیات أي الجرائم المعلوماتیة و اإلرهاب 
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ومنه شهدت الجزائر هي األخرى هذا النوع من الجرائم المستحدثة وفق 

لقانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري، إال أنه مایهمنا  2006التعدیل الصادر سنة 

غیر الشرعیة التي تعد بدورها جریمة ذات من بین هذه الجرائم هي جریمة الهجرة 

تنظیم محكم  على الصعید الدولي ، لذلك، ومن أجل تحقیق ردع فعال لهذا النوع 

من الجرائم  عملت الجزائر كغیرها من الدول بالعمل على اإلنضمام و المصادقة 

على عدة إتفاقیات دولیة ذات صلة بالموضوع من أهمها إتفاقیة األمم المتحدة 

تعلقة بالجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة المعتمدة من الجمعیة العامة لألمم الم

، ومنه عملت على وضع قوانین داخلیة متطابقة 20001نوفمبر  15المتحدة بتاریخ 

  .ومتماشیة و التشریعات الدولیة

وفي ظل غیاب نظام قضائي مختص في معالجة الملفات ذات الصلة بهذ 

ز المحاكم و عدم قدرتها على التكفل بهذا النوع من الجرائم الجریمة مع إثبات عج

جعل المشرع یمیل إلى إستحداث هیئات قضائیة متخصصة تجسدت بموجب القانون 

المؤرخ في  155- 66المعدل لألمر  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14- 04رقم 

 ،  والذي إستحدث بعض2المتضمن لقانون اإلجراءات الجزائیة 1966یونیو  08

القواعد االجرائیة التي تسمح بتوسیع نطاق االختصاص القضائي لیشمل هیئات 

والتي تختص  قضائیة اخرى في تتمثل أساسا في األقطاب الجزائیة المتخصصة

بالفصل في مثل هذه األشكال من الجرائم  والتي جاءت على سبیل الحصر ومن 

ة تعتبر كجریمة منبثقة من بینها الجریمة المنظمة وفي تعریفنا للهجرة غیر الشرعی

الجریمة المنظمة فهي تقوم أیضا على نفس األركان التي تقوم علیها الجریمة 

                                                           
المنظمة عبر الحدود الوطنیة المعتمدة من الجمعیة العامة لألمم المتحدة إتفاقیة األمم المتحدة المتعلقة بالجریمة 1

  .2000، لسنة 09، الجریدة الرسمیة، العدد 2000نوفمبر 15بتاریخ 
 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66المعدل لألمر  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04القانون رقم 2

  .دةالمتضمن لقانون اإلجراءات الجزائیة، الجری
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المنظمة سواء كانت داخل الوطن أم خارجه،أي أن تكون ذات تنظیم محكم مع توفر 

عنصر العلم  و التعدد أي البد من وجود شخصین فأكثر حتي تقوم الجریمة 

جرم و محدد العرض منه تحقیق أرباح وعائدات جرمیة المنظمة ویقومون بنشاط م

  .غیر شرعیة

وعلى هذا األساس تم إنشاء محاكم جزائیة ذات إختصاص إقلیمي أو جهوي  

موسع  كآلیة قضائیة جدیدة لمكافحة هذه الجریمة النقول القضاء علیها و إنما 

یر الشرعیة التي التقلیل منها یكفي بالغرض نظرا للكم الهائل من الجرائم الهجرة غ

أصبحت في االونة االخیرة أحد أهم  سمات العصر والظواهر التي تفتك  بشبابنا و 

نسائنا و أطفالنا في عرض البحار لذالك وجب على المشرع إستحداث آلیات 

ومیكانیرمات جدیدة للحد من هذه الظاهرة و التقیل منها و المتمثلة في األقطاب 

رح االشكال التالي كیف نظم المشرع الجزائري هذه الجزائیة المتخصصة وعلیه یط

الجهات القضائیة المتخصصة والمتمثلة في األقطاب الجزائیة المتخصصة؟ ومامدى 

نجاعتها وٕاعتبارها كآلیة جدیدة للحد و التقلیل من من الهجرة غیر شرعیة أو الجریمة 

  .المنظمة؟

أساسیة حیث في وعلیه سیتم معالجة هذه اإلشكالیة و فق ثالثة مطالب 

تم التطرق إلى اإلطار القانوني التي تقوم علیه األقطاب الجزائیة  المطلب األول

فخصص للقواعد القانونیة الخاصة بااألقطاب  المطلب الثانيالمتخصصة، أما 

و األخیر تناول فكرة القواعد اإلجرائیة  المطلب الثالثالجزائیة المتخصصة، أما 

  .جزائیة المتخصصةالخاصة بتسییر األقطاب ال

 اإلطار القانوني المنشأ لألقطاب الجزائیة المتخصصة: المطلب األول

سیتم معالجة هذا المطلب وفق فرعین حیث في الفرع األول تم التطرق إلى 

الهدف المرجو من وراء إنشاء االقطاب الجزائیة المتخصصة و ماهو دورها؟، أما 
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تقوم علیه األقطاب الجزائیة  الفرع الثاني فخصص لألساس القانوني التي

  .المتخصصة

  الهدف من إنشاء األقطاب الجزائیة المتخصصة: الفرع االول

یعود الهدف الرئیسي من وراء إنشاء أقطاب جزائیة متخصصة في محاولة 

سد العجز القائم على فكرة عدم وجود وغیاب هیئات قضائیة و إجراءات خاصة 

رة التنظیم القضائي الحالي على مسایرة لمكافحة الجریمة المنظمة أي عدم قد

الجریمة المنظمة و التكیف معها حیث أصبحو یعتمدون في تكیفها على قواعد 

قانون العقوبات المنظمة لجریمة تكوین جمعیة أشرار ونحن نعلم أن تكوین جمعیة 

أشرار یكون بتوفر ركنین أساسین األول یتمثل في عنصر العلم و الثاني یتمثل في 

التعدد على عكس الجریمة المنظمة التي تكون أفعالها منظمة ودقیقة جدا،  عنصر

أصبحت واقع إجرامي له ) الهجرة غیر شرعیة( خاصة و أن الجریمة المنظمة 

  .مخلفات خطیرة على الواقع األمني و اإلجتماعي لكل دولة

حیث أن المنظمات اإلجرامیة أصبحت تقوم بأفعال جرمیة مهیكلة ومنظمة 

الصعید الوطني أو الدولي لها أبعاد خطیرة من تلك االفعال الفردیة و المعزولة على 
، لذالك وجب تصدي لهذا النوع من االجرام المحكم عن طریق تشریع نصوص 3

قانونیة  هذفها إنشاء هده الهیئات المختصة مع تبیان كیفة عملها وسیرها، وبالتالي 

یة المتخصصة إال أنه الیوجد مرسوم یوجد نصوص قانونیة منظمة لألقطاب الجزائ

تنظیمي خاص بهذه األقطاب تاركین ذالك لوقت الحق لربما سوف یتنم إصدار 

مرسوم تنظیمي خاص باالقطاب الجزائیة المتخصصة خاصة في ظل اإلنتشار 

  .الواسع لهذا النوع من اإلجرام المنظم 

  

                                                           
كور طارق، الیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث التعدیالت و األحكام القضائیة، دار هومة، الجزائر، 3

  .155، ص 2013
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  خصائص و أهداف االقطاب الجزائیة المتخصصة: أوال

االقطاب الجزائیة المتخصصة بجملة من الخصائص و الممیزات تجعل تمتاز 

منها هیئات قضائیة مستقلة عن غیرها وتحكهما ضوابط و أحكام خاصة تجعلها 

تمتاز وتنفرد ببعض السمات و الخصائص غیر موجودة أمام جهات قضائیة عادیة 

  :و هظا ماسیتم توضیحه في النقاط التالیة

 :لمكافحة الجریمة المنظمة ، ویكون ذلك عن طریقإطار و هیكلة الجدیدة  -1

إختصاص إقلیمي موسع  إي إختصاص جهوي مثال ذالك و الیات الغرب  - 

یكون االختصاص اإلقلیمي لها القطب الجزائي لوالیة وهران أي یختص 

بالنظر في حالة إرتكاب الجریمة المنظمة من قبل أشخاص موطنهم مثال في 

رت، مستغانم أي والیات الغرب فهنا المتابعة و كل من والیة غلیزان ، تیا

إختصاص إقلیمي (المسائلة الجزائیة یختص بها القطب الجزائي لوالیة وهران 

.... « و التي نصت على مایلي  2فقرة  40إستنادا لنص المادة ) موسع

یجوز تمدید االختصاص المحلي لقاضي التحقیق إلى دائرة إختصاص 

نظیم، في جرائم المخذرات و الجریمة المنظمة محاكم أخرى عن طریق الت

عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة االلیة للمعطیات و 

جرائم تبییض األموال و اإلرهاب و الجرائم  المتعلقة بالتشریع الخاص 

 .»بالصرف

یكون في نوع محدد من الجرائم أي اإلختصاص النوعي و هذا االختصاص  - 

من قانون االجراءات   329و المادة  40، و المادة 37المادة  نصت علیه

الجزائیة الجزائري في ستة أنواع من الجرائم والتي جائت على سبیل الحصر 

وهي الجریمة المنظمة، وجریمة الصرف و : ال المثال وهي على النحو التالي

جریمة جریمة  المساس بأنظمة المعالجة األلیة للمعطیات و جریمة االرهاب و 

تبییض األموال، هذا مایطلق علیه فكرة اإلختصاص النوعي لألقطاب 
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المتعلق  09- 08الجزائیة المتخصصة، وبالرجوع إلى أحكام القانون رقم 

في الباب الثاني منه تحت عنوان  4بقانون االجراءات المدنیة و اإلداریة

اإلختصاص حیث نص في الفصل االول على االختصاص النوعي للمحاكم 

الفقرة  32متطرقا في ذالك ألقطاب المتخصصة أیضا وفقا لنص المادة 

المحكمة هي الجهة القضائیة ذات « األولى و التي جاءت على التجو التالي 

یمكن أیضا أن تتشكل من أقطاب .اإلختصاص العام  وتتشكل من أقسام

، من منطلق نص المادة نستنتج أن األقطاب الجزائیة »متخصصة

ون تابعة للمحكمة ولیس المجالس القضائیة أي تنشأ داخل المتخصصة تك

المحكمة وتكون مستقلة عن أقسامها  وهذا على حسب الفقرة االخیرة من 

  .المادة

 .قضاء وقضاة مختصین أي قضاة النیابة وقضاة التحقیق و قضاة الحكم  - 

 .إدراج فكرة العمل المشترك و الموحد بین القضاة أي كفریق واحد  - 

ي متطور ونشیط، ویكون ذلك عن طریق إتباع أسالیب بحث عمل قضائ - 

وتحري خاصة یكون الهدف منها ضبط الجریمة قبل أو بعد إرتكابها ودالك 

من خالل  جملة من اإلستراتجیات المتبعة لتحقیق الهدف المرجو وذلك عن 

طریق البحث و التحري في الواقعة الجرمیة المرتكبة والتي البد ان تكون من 

لجرائم المحدد ضمن إختصاص األقطاب الجزائیة، أما إذا كانت بین ا

الجریمة المرتكبة لیست من إختصاص القطب الجزائي فهنا یختص بها القسم 

الجزائي على مستوى المحكمة أو محكمة الجنایات على مستوى المجلس 

القضائي، إي على حسب التكیف القانوني للجریمة سواء كانت جنایة أو 

دف من وراء عملیة البحث و التحري هو كشف وتحدید هویة جنحة، واله

                                                           
و المتضمن لقانون  2008فبرایر سنة  25الموافق ل  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08القانون رقم 4

  .االجراءات المدنیة و االداریة
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االشخاص المشكلین لهذه المنظمات اإلجرامیة سواء قامو بإرتكاب الجریمة 

إو لم یقومو بإرتكابها أي التحضیر لها فقط  و إخضاعهم للمسائلة الجزائیة، 

وهذا یكون من خالل تنسیق وتكثیف الجهود بین كل من الضبطیة القضائیة 

 .قضاة التحقیق و النیابة العامةمن أجل تحقیق الهدف بسرعةو 

، و یكون ذلك عن طریق العمل تسییر العمل القضائي بأكثر فاعلیة  -2

التحكم في العامل الزمني في الفصل في  الملفات أوالقضایا المعروضة أمام 

االقطاب الجزائیة وعتمادا على عامل اإلختصاص النوعي في الفصل في 

اإلضافة إلى محاولة تنسیق الجهود فیما یخص التعاون الدولي و الجرائم، ب

إسترداد المججوزات و تسلیم المجرمین أي تفعیل الیات التعاون الدولي 

وتجسیدها على أرض الواقع والعمل على توحید تنسیق الممارسات اإلجرائیة 

 و المتمثلة في إجراء 5خاصة فیما یتعلق بأسالیب البحث و التحري الخاصة

التسرب و االختراق المراسالت و التسجیل اإللكتروني و هي إجراءات 

خطیرة على حرمة الحیاة الخاصة التي البد أن تكون مشروعة بإذن صادر 

عن سلطة قضائیة مختصصة تتمثل عموما في وكیل الجمهوریة على 

مستوى المحكمة و النائب العام على مستوى المجلس أو قاض التحقیق 

 .یمیاالمختصین إقل

اإلطار و األساس القانوني التي تقوم علیه االقطاب الجزائیة : الفرع الثاني

  المتخصصة

المعدللقانون االجراءات الجزائیة و  14- 04بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 

هو الذي وضع و القواعد اإلجرائیة الخاصة باألقطاب الجزائیة المتخصصة التي 

لبعض المحاكم ووكالء الجمهوریة وقضاة تسمح بتوسیع االختصاص القضائي 

                                                           
  .157سابق، ص كور طارق، المرجع ال5
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التحقیق في نوع محدد من الجرائم و التي جائت على سبیل الحصر و المذكورة وفقا 

یجوز تمدید االختصاص المحلي « الفقرة الثانیة منه على أنه  37لنص المادة 

لوكیل الجمهوریة إلى دائرة إختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم في جرائم 

ت، الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة المخدرا

األلیة للمعطیات، تبییض األموال و اإلرهاب  وجریمة مخالفة التشریع الخاص 

  .هذه المادة بینت لنا إختصاص المحلي لوكالء الجمهوریة» بصرف

مكرر من نفس القانون على االختصاص  40كما نصت أیضا المادة 

محلي لقضاة التحقیق  والتي وردت في الفصل الثالث المتعلق بقاضي التحقق على ال

من خالل اإلحالة التي  37أنه تطبق قواعد تمدید اإلختصاص طبقا لنص كم المادة 

  .مكررفیما یخص إختصاص قاضي التحقیق  40نصت علیها المادة 

فقرتها الخامسة من قانون اإلجراءات الجزائیة في  329كما ونصت أیضا المادة 

یجوز تمدید اإلختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة إختصاص محاكم « :على مایلي

أخرى عن طریق التنظیم، في جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود 

الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة األلیة للمعطیات وجرائم تبیض األموال و 

  .»لقة بالتشریع الخاص بالصرفاإلرهاب و الجرائم المتع

 05/10/2006المؤرخ في  348- 06باإلضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم 

، حیث نصت المادة  6المتعلق بتعیین المحاكم المختصة بالنظر في هذه القضایا

من االمر رقم  329، و40، 37تطبیقا لألحكام المواد « :األولى منه على مایلي

المتضمن قانون  1966یونیو  8الموافق ل1386 صفر 18المؤرخ في  155 - 66

اإلجراءات الجزائیة ، یهدف هذا المرسوم إلى اإلختصاص المحلي لبعض المحاكم 

ووكالء الجمهوریة وقضاة التحقیق إلى دوائر إختصاص دوائر أخرى كما هو محدد 

                                                           
المتعلق بتعیین المحاكم المختصة بالنظرفي  05/10/2006المؤرخ في 348-06المرسومالتنفیذي رقم 6

  .2006لسنة  63هذهالقضایا،الجریدة الرسمیة، العدد ،
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 أدناه، في الجرائم المتعلقة بالمخدرات و الجریمة المنظمة 5و 4و3و2في المواد 

عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة األلیة للمعطیات و جرائم 

، ومن هذه المادة تم »تبییض األموال و اإلرهاب والجرائم المتعلقة بتشریع الصرف

توسیع اإلختصاص القضائي من خالل إسناد النظر في مثل هذه القضایا لكل من 

، ومحكمة قسنطینة ومحكمة ورقلة وعلیه  محكمة الجزائر العاصمة و محكمة وهران

تعتبر هذه المحاكم مختصة تخضع لإلجراءات  وأحكام قانونیة خاصة غیر موجودة 

  .في النظام القضائي العادي

  الجزائیة المتخصصة القواعد الخاصة بإختصاص األقطاب: المطلب الثاني

تنفرد إن االقطاب الجزائیة المتخصصة تمتازبإجراءات خاصة تجعلها 

وتستقل عن غیرها من الجهات القضائیة العادیة وهذا ماسیتم توضیحهفي الفرعین 

  :التالیین

  اإلختصاص اإلقلیمي الموسع: الفرع األول

تم النص على اإلختصاص اإلقلیمي الموسع لألقطاب الجزائیة المتخصصة 

ث هذه منه، حی 329و  المادة  40، 37ضمن قانون اإلجراءات الجزائیة في المواد 

المواد بینت لنا صراحة ضوابط اإلختصاص الموسع لكل من قضاة التحقیق و 

وكالء الجمهوریة والمحاكم المختصة أیضا، كما و سایرها صدور المرسوم التنفیذي 

و الذي تم بموجبه تحدید المحاكم ذات  05/10/2016المؤرخ في  348 - 06رقم 

  .بعة لهذه األقطاب إقلیمیاإختصاص قضائي موسع كذا الجهات القضائیة التا

  :ومنه یتم تحدید هذه المحاكم على النحو التالي

ویمتد إختصاصها اإلقلیمي إلى ) العاصمة الجزائر(محكمة سیدي أمحمد  -1

الجزائر، المدیة، الشلف ، األغواط، البلیدة، : المجالس القضائیة التالیة

من  02المادة البویرة، تیزي وزو، الجلفة، المسیلة، بومرداس وفقا لنص 

 .348-06المرسوم التنفیذي رقم 
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: محكمة قسنطینة و یمتد إختصاصها اإلقلیمي إلى المجالس التالیة -2

قسنطینة، أم بواقي، بجایة، بسكرة، تبسة، جیجل، سطیف، سكیكدة، عنابة، 

 .من نفس المرسوم 03قالمة، وبرج بوعریریج، على حسب نص المادة 

: قلیمي إلى المجالس القضائیة التالیةمحكمة وهران ویمتد إختصاصها اإل -3

وهران، غلیزان، بشار، تلمسان، سعیدة، سیدي بالعباس، مستغانم، معسكر ، 

 .من نفس المرسوم 05وفقا لنص المادة 

: محكمة ورقلة ویمتد إختصاصها اإلقلیمي إلى المجالس القضائیة التالیة -4

من  04مادة ورقلة، أدرار، تمنراست، إلیزي، غردایة، علع حسب نص ال

 .نفس المرسوم

مایستشف من هذه النصوص القانونیة أن المشرع الجزائري أنشأ هیئات قضائیة 

مختصة ذات إختصاص إقلیمي جهوي نوعي أیتختص فقط بنوع معین من الجرائم و 

  .كما ذكرنا سابقا الذي أوردها المشرع على سبیل الحصر

  یة المتخصصةاإلختصاص النوعي لألقطاب الجزائ: الفرع الثاني

بالرجوع إلى أحكام قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل و المتمم في نصوص 

منه، وكذا المادة األولى من المرسوم التنفیذي  329و المادة  40والمادة  37المواد 

المتعلق بتعیین وتحدید المحاكم ذات  05/10/2006المؤرخ في   348- 06رقم 

ضا على أشكال الجرائم الخاضعة اإلختصاص اإلقلیمي الموسع ونصت أی

لإلختصاص األقطاب الجزائیة المتخصصة و التي جاءت على سبیل الحصر، 

وعندما نقول اإلختصاص النوعي فهنا نكون بصدد دراسة انواع الجرائم التي تختص 

االقطاب الجزائیة بالنظر و الفصل فیها وفي حالة اإلخالل باإلختصاص یؤدي ذلك 

ختصاص النوعي من طرف القطب الجزائي المتخصص ، ویمكن إلى الدفع بعدم اإل

  :شرح هح هذه الجرائم وتوضیحها سطحیا فقط على التحو التالي
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، الیوجد تعریف للجریمة المنظمة الجریمة المنظمة عبرة للحدود الوطنیة -1

باإلجماع، فالتزال غامضة المعالم فهي تخفي رأنواع و أشكال مختلفة من 

، إال أنه 7بالجریمة المنظمة و التي تدخل تحت مفهومهاالجرائم ذات الصلة 

یمكن إعطاء تعریف لها على أنها مؤسسة إجرامیة ذات تنظیم هیكلي متدرج 

تمارس نشاطات غیر مشروعة بهدف تحقیق أرباح و عائدات مالیة وتكون 

، ومن بین أنواع الجرائم المنظمة نجد جریمة اإلتجار 8وفق سریة تامة

باألسلحة ، اإلتجار باألعضاء البشریة ، باإلضافة إلى جریمة تهریب 

، حیث تعتبر الهجرة غیر المشروعة )الهجرة غیر المشروعة( المهاجرین 

أحد أهم المجاالت التي تعمل فیها الجماعات اإلجرامیة الدولیة، وذلك من 

تهریب المهاجرین غیر الشرعیین من خالل عملها على تنظیم خالل عملیة 

 .9رحالت غیر شرعیة لألشخاص بغرض تحصیل عائدات مالیة ضخمة 

ویعرف البروتكول المهاجرین المكمل لإلتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة 

) أ ( جریمة تهریب المهاجرین  في المادة الثالثة الفقرة  2000المنظمة  لعام 

تدبیر الدخول غیر المشروع لشخص ما إلى دولة طرف لیس ذالك الشخص « :أنهاب

من رعایاها أو المقیمین الدائمین فیها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو 

 »غیر مباشرة على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى

 87مكرر إلى 87، المنصوص و المعاقب عنها بالمواد من جرائم اإلرهاب -2

المؤرخ في  11- 95من قانون العقوبات بموجب تعدیله باألمر  10ر مكر 

                                                           
أحمد فاروق زاهر، الجریمة المنظمة ماهیتها خصائصها أركانها، مركز الدراسات البحوث األكادیمیة، أكادیمیة نایف 7

  .05، ص2007العربیة للعلوم األمنیة،  الریاض، السعودیة، 
  .18، ص 2006هدى حامد قشقوش، الجریمة المنظمة، الطبعة الثانیة،  منشأة المعارف، اإلسكندریة، مصر، 8
أحمد عبد العزیر األصفر و اخرون، مكافحة الهجرة غیر شرعیة، الطبعة األولى، جامعة نایف للعلوم األمنیة، 9

  .29، ص2010السعودیة،  الریاض،
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المؤرخ  23 - 06و التعدیل الثاني بموجب القانون رقم  1995فیفري  25

 .2006دیسمبر 20في 

من  35إلى 1المنصوص و المعاقب عنها بالمواد  جریمة تبییض األموال، -3

ة من تبییض المتعلق بالوقای 2005فیفري  05المؤرخ في  01- 05القانون 

 .األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما

المنصوص والمعاقب  الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة االلیة للمعطیات، -4

من قانون اإلجراءات الجزائیة  7مكرر  394مكرر، إلى 394عنها بالمواد 

 .المعدل و المتمم

جریمة مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس  -5

المنصوص و المعاقب عنها بموجب األمر رقم ل من وٕالى الخارج، األموا

 01- 03المعدل و المتمم باألمر رقم  1996یولیو  9المؤرخ في  22- 96

 09المؤرخ في  03- 10و األمر رقم  2003فیفري  29المؤرخ في 

 .2010یولیو

 18- 04المنصوص و المعاقب عنها بموجب القانون جرائم المخدرات، -6

المتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات  2004دیسمبر  25المؤرخ في 

 .العقلیة وقمع إستعمال و اإلتجار غیر مشروعین بها

مایالحظ أن الجرائم المعنیة بتوسیع اإلختصاص اإلقلیمي هي جرائم تتسم 

بالخطورة و التعقید ولمعالجتها البد من تسخیر جملة من االلیات المتطورة التي 

  .10تساعد أثناء عملیة التحریات التي تقوم بها األقطاب الجزائیة المتخصصة 

  

  

                                                           
عثمان موسى، تنظیم وسیر المحاكم ذات اإلختصاص اإلقلیمي الموسع، ملتقي وطني حول المحاكم الجزائیة ذات 10

  .09، ص2007نوفمبر  25-24اإلختصاص المحلي الموسع، إقامة القضاة في 
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  األقطاب الجزائیة المتخصصةالقواعد اإلجرائیة الخاصة بسیر :المطلب الثالث

في هذا المطلب سیتم التطرق إلى إجراءات الخاصة بسیر األقطاب الجزائیة 

المتخصصة في الفرع األول، أما الفصل الثاني فقد خصص لدور النائب العام في 

  .اإلجراءات المتبعة أمام األقطاب الجزائیة المتخصصة

  ب الجزائیةالمتخصصةاإلجراءات المتخذة أمام األقطا: الفرع األول

  إجراءات عمل األقطاب الجزائیة المتخصصة: أوال

 40بالرجوع إلى أحكام قانون اإلجراءات الجزائیة وبالضبط في المواد 

نجدها تنص على كیفیة سیر األقطاب الجزائیة ذات  5مكرر  40حتى  1مكرر

زمت المادة اإلختصاص اإلقلیمي الموسع و الكیفیو التي یتم إخطارها بها، بحیث أل

وكیل الجمهوریة لدي المحكمة العادیة بعدما یتم إخباره فورا من طرف  1مكرر  40

ضباط الشرطة القضائیة بأنه تم إلقاء القبض على أشخاص مشتبه في إرتكابهم 

لجرائم منظمة أو إحدى الجرائم المذكورة سابقا في دائرة إختصاصه ویبلغونه باألصل 

ت المتبعة في التحقیق، ومنه یقوم وكیل الجمهوریة ونسختین من محاضر اإلجراءا

المختص إقلیما بإرسال النسخة الثانیة إلى النائب العام لدي المجلس القضائي 

 2مكرر  40، أما المادة  11التابعة له المحكمة ذات اإلختصاص المحلي الموسع

المحكمة جعلت من النائب العام التابعة له المحكمة المختصة دورا مهما في إخطار 

المختصة بملفات الجرائم التي التدخل ضمن إختصاصها المحلي العادي  حیث أن 

للنائب العام وحده صالحیة طلب ملف القضیة من الجهات القضائیة التي تدخل 

                                                           
وریة لدى المحكمة الكائن بها یخبر ضابط الشرطة القضائیة فورا وكیل الجمه« تنص على مالي 1مكرر 40المادة 11

مكان الجریمة ویبلغونه بأصل وبنسختین من اإلجراءات، ویرسل هذا األخیر فورا نسخة الثانیة إلى النائب العام لدى 

  »المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة
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ضمن اإلختصاص الموسع للمحكمة التابعة له، في حالة ماإذا تبین له أن الوقائع 

  .12قطب الجزائيالمذكورة في الملف تدخل ضمن إختصاص ال

كما ویمكن للنائب العام التابع للقطب الجزائي المتخصص المطالبة بملف 

القضیة و اإلجراءات في جمیع مراحل الدعوى، وفي حالة فتح تحقیق قضائي في 

هذه الحالة یقوم قاضى التحقیق المختص محلیا بإصدار أمر بالتخلي عن التحقیق 

  . 13ئي المتخصصلفائدة قاضي التحقیق لدى القطب الجزا

ومنه فإذا كان الملف الیزال متواجد علو مستوى النیابة العامة فیكون أمر التخلى 

بمجرد مراسلة إداریة من نائب العام المختص لدى القطب الجزائي المتخصص إلى 

النائب العام العادي على مستوى المجالس القضائیة الواقعة في دائرة إختصاصها 

  .الجریمة 

 على مستوى التحري14الوسائل المتوفرة لألقطاب الجزائیة المتخصصة: ثانیا

إضافة إلى الوسائل التقلیدیة الكالسیكیة المخولة لضباط الشرطة القضائیة 

في البحث و التحري عن الجرائم وبمقتضي التعدیل الذي طرأ على قانون اإلجراءات 

ات جدیدة مستحدثة و أفرد المشرع لهذه الجرائم أسالیب الی 2006الجزائیة سنة 

إستثنائیة ظذالك تماشیا مع خصوصیة هذه الجرائم وخطورتها ، إضافة إلى ذالك 

تمدید التوقیف للنظر و تمدید التوقیف للنظر باإلضافة إلى التفتیش خارج المیعاد 

                                                           
تدخل ضمن إختصاص المحكمة یطالب النائب العام باإلجراءات فورا إذا إعتبر أن الجریمة «  2مكرر  40المادة 12

وفي هذه الحالة یتلقى ضباط الشرطة القضائیة العاملون بدائرة . مكرر من هذا القانون  40المذكورة في المادة 

  »إختصاص هذه المحكمة التعلیمات المباشرة من وكیل الجمهوریة لدى هذه الجهة القضائیة 
القضائي التابعة له الجهة القضائیة المختصة، أن یطالب یجوز للنائب العام لدى المجلس «  3"مكرر 40المادة 13

  بإجراءات في جمیع مراحل الدعوى

وفي حالة فتح تحقیق قضائي، یصدر أمر بالتخلي عن اإلجراءات لفائدة قاضي تحقیق لدى المحكمة المختصة  

ضائیة العاملون بدائرة وفي هذه الحالة یتلقى ضباط الشرطة الق. مكرر من هذا القانون 40المذكورة في المادة 

  .»إختصاص هذه المحكمة التعلیمات المباشرة من قاضي التحقیق بهذه الجهة القضائیة
  .171-170كور طارق، المرجع السابق، ص 14



      مجلة الميزان                                              

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  -معهد الحقوق والعلوم السياسية    

مكافحتها  آلياتالخاص بفعاليات الملتقى الدولي األول حول واقع الهجرة غير الشرعية و  ثالثالعدد ال  

2018اكتوبر 17و 16المنعقد في    

 274   2018أكتوبر  /لثالعدد الثا          .     ISSN 7643-2507مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية لة الميزانمج

  

المحدد قانونا إي أفردها بإجراءات خارجة عن األحكام العادیة المتعارف علیها، وهذا 

تمكینهم من تتبع اثار مرتكبي هذه الجرائم، الذین كثرا ماینشطون كله من أجل 

  .ضمن جماعات إجرامیة منظمة منتشرة في عدة أمكنة من التراب الوطني

ومن أبرز اإلجراءات الجدیدة و الوسائل الممنوحة للضبطیة القضائیة من 

اق أجل التصجي أكثر لهذا النوع من اإلجرام هي إجراء التسرب و إجراء إختر 

المراسالت و إلتقاط الصور المنصوص علیها في قانون اإلجراءات الجزائیة في 

  .18مكرر  65إلى  5مكرر 65مواده من 

 دور النائب العام في اإلجراءات المتبعة أمام األقطاب الجزائیة: الفرع الثاني

  المتخصصة

بالرجوع إلى أحكام قانون اإلجراءا ت الجزائیة و بالضبط في نص المادة 

مكرر ومایلیها نجدها تنص على الدور الفعال الذي یقوم به النائب العام التابعة  40

له القطب الجزائي المتخصص من خالل إخطار المحكمة بملفات الجرائم التي تدخل 

  :ضمن إختصاصها القضائي وهي على النحو التالي

لب ملف البد من إحترام مبدأ التدرج السلمي أي للنائب العام وحده صالحیة ط

القضیة من الجهات القضائیة التي تدخل ضمن إختصاص  القضائي الموسع 

لألقطاب الجزائیة المتخصصة في حالة إذا ثبت أن الوقائع المرسلة إلیه في الملف 

من   2مكرر 40تعد من إختصاص القطب الجزائي وهذا على حسب نص المادة 

من نفس  3مكرر  40خولت المادة قانون اإلجراءات الجزائیة و المذكورة سابقا، كما 

القانون في فقرتها األولى أن للنائب العام لدى المجلس القضائي التابع له القطب 

الجزائي المتخصص صالحیة المطالبة بملف القضیة و اإلجراءات في أي مرحلة 

  .من مراحل التي كانت علیها الدعوى العمومیة

یمكن الرجوع أیضا إلى   زیادة عن اإلجراءات  الخاصة المذكورة أعاله

اإلجراءات و القواعد العادیة المذكورة في قانون اإلجراءات الجزائیة السیما فیما 
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یتعلق بإجراءات التحقیق و المتابعة و المحاكمة وطرق الطعن وكذلك تنفیذ العقوبات 

أي كل مایتعلق باألحكام العامة الضابطة لقانون اإلجراءات الجزائیة و التي الیمكن 

  .لتخلي عنها  و الرجوع إلیها أي حال من األحوالا

في إطار مكافحة جریمة الهجرة غیر الشرعیة لكونها إحدى صور الجریمة :خاتمة

المنظمة عمد المشرع الجزائري  تشریعات األخرى  كسائر الى استحداث الیات 

ذه جدیدة لها دور فعال في التقلیل من الجریمة و ال نقول الحد منها، ومن بین ه

االلیات نجد األقطاب الجزائیة المتخصصة ذات االختصاص النوعي المحدد و 

اإلقلیمي الموسع، وذلك من خالل اعتمادها على إجراءات خاصة في مرحلة 

المتابعة و التحقیق و الهدف منها محاولة إیجاد حلول لهذه الظواهر اإلجرامیة ذات 

 .الدوليطني و و التنظیم الهیكلي المحكم على الصعید ال

وكتوصیات في النهایة البد من مسارعة الدولة على التوقیع و التصدیق 

على االتفاقیات ذات الصلة، وضرورة العمل على سن المرسوم التنظیمي الخاص 

بتنظیم األقطاب الجزائیة المتخصصة، باإلضافة إلى العمل على تعزیز التعاون 

و التشریعیة بعرض تحدید الیات البناء بین مختلف األجهزة القضائیة و األمنیة 

  ).الجریمة المنظمة( الصحیحة للقضاء على جریمة الهجرة غیر الشرعیة 
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  اإلطار المفاهیمي لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة

  نعیمة بوزیان ،طالبة دكتوراه 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  

                                       - شلف-جامعة حسیبة بن بوعلي

  :مقدمـــــة 

الهجرة البشریة ظاهرة قدیمة قدم وجود اإلنسان على كوكب األرض، حیث  تعد     

إن هجـرة  البشـر  وتنقلهـم  من  منطقـة  إلى  أخرى  وجدت  منذ  أن  أمر  اللـه  

عز و جل  أبونا  آدام  علیـه  السـالم  بالهبـوط  إلى  األرض  لقولـه  تعالـى  في  

ا  الشیطـان  عنهـا  فأخرجاهما  مما  كان  فیـه  فأزلهم"  36"سـورة  البقـرة  اآلیة

وقلنـا  اهبطـوا  بعضكـم  لبعض  عدو  ولكم  في  األرض  مستقـر  ومتاع  إلى  

إذ نص علیها اهللا عز ،وكفلتها كافة الشرائع السماویة والتشریعات الوضعیة" .حـین  

ي جعل لكم األرض هو الذ: ( 15و جل في قرآنه الكریم بقوله في سورةالملك، اآلیة

 )              النشور  ذلوال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه والیه

والكائن البشري بطبیعته یتمیز بالرغبة في الترحال والهجرة بحثا عن مكان أخر 

یتوافق مع متطلباته وتطلعاته  بل یمكن القول  أن  شعوبا بأسرها ظهرت و تطورت 

وب واالفراد و یعود الفضل لها في بناء الكثیر من الدول بفعل الهجرة  البشریة  للشع

والمجتمعات في عالمنا هذا،وحتى بعد ظهور بعض الدول الحدیثة وٕاقامة الحدود 

بینها ، بقي األفراد یتمتعون بحق الهجرة والترحال بین هذه الدول ، حیث أنه لم یبق 

دولي حق الهجرة والتنقل، بل كفل له القانون ال. اإلنسان محصورا فیحدود دولته فقط

  .ظاهرة الهجرة أو التنقل حقا من حقوق اإلنسان واعتبرت

لكن هذا الحق یتم استغالله استغالال غیر مشروع في بعض األحیان،حیث     

أصبح تدفق المهاجرین یومیا وبأعداد هائلة إلى الكثیر من الدول،یشكل هاجسا 
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لسلبیة، األمر الذي أدى بهذه الدول بالنسبة إلیها، و مصدر تنامي بعض الظواهر ا

محاولة تنظیم الهجرة، ولكن هذه اإلجراءات أدت إلى ظهورظاهرة جدیدة هي الهجرة 

الغیر شرعیة ،والتي باتت الیوم تمثل قضیة خطیرة، وتحدًیا من تحدیات العالم الیوم 

، والتبس مفهومها ببعض التصرفات المشابهة لها وتعبر عن الهجرة. في مواجهتها

األمر الذي استدعى البحث في مدلول هذه الظاهرة، و التفریق بینها وبین باقي 

  .التصرفات المشابهة

مدلول الهجرة غیر الشرعیة ؟ و  ما هو:ومن هنا نطرح االشكالیة التالیة      

على  ولمعالجة هذه اإلشكالیة اعتمدناماذایمیزها عن الظواهر المشابهة لها  ؟

تمییز :المحورالثاني، مفهوم الهجرة غیر الشرعیة: حور االول الم:المحاور التالیة

 الهجرة غیر الشرعیة عن بعض المصطلحات المشابهة لها

  .الهجـرة غیـر الشرعیـة  مفهوم:المحور األول 

تعددت اآلراء حول مفهوم الهجرة، و ذلك بسبب تباین زوایا النظر التي یتم من      

وفي ما یلي محاولة إللقاء الضوء على بعض هذه . المفهومخاللها التعامل مع هذا 

  .المفاهیم والمصطلحات

غیرالشرعیة جزء من الهجرة بصفة عامة فإنه من الواجب البدء  نظرا لكون الهجرةو 

 :كمصطلح عام كخطوة أولى ثم التدرج لتعریف النوع غیر الشرعي منها بتعریفها

 التعریف اللغوي للهجرة: أوال

تباعد وكلمة هاجر تعني ترك وطنه و الهجرة لغة  مأخوذة من الفعل هجرأی      

انتقل من مكان إلى مكان ، ولفظ هجر ضد وصل ، هجرت الشيءأي تركته و 

أغفلته،والهجرة  هي انتقال االنسان من موطن إلى اخر ، ولم یكن العرب قدیما 

إال ان ذلك لم یكن یعني  یعرفون االوطان بالحدود السیاسیة المعروفة لدینا الیوم ،

أبدا عدم وجود مفهوم للوطن فقد كان الوطن عندهم یعني ببساطة محل االنسان او 

  )1(.المكان الذي استوطن فیه مع عشیرته 
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 :أما في اللغة الفرنسیة، فتنقسم الهجرة لغة إلى لفظین

   الّلفظ األول: Immigré المستقبلة وهو الشخص الذي یدخل إلى إقلیم الدولة

  مهاجرا أو واًفدا وینطبق نفس المعنى على اللفظین

Migrant / Immigrant 

 الّلفظ الثاني:Emigré2(وهو الشخص الذي یغادر إقلیم بلده مهاجرا إلى بلد آخر( ،

أما القانون الدولي فیعرف الهجرة بأنها مغادرة الفرد إلقلیم دولته نهائیا الي اقلیم دولة 

  .أفضل اجتماعیا كان أم اقتصادیا أم دینیا أم سیاسیابحثا عن وضع أخرى

  التعریف االصطالحي للهجرة : ثانیا

ظاهرة جغرافیة تعبر عن دینامیكیة سكانیة، على شكل تنقل سكان من  الهجرة   

مكان إلى آخر، و ذلك بتغییر مكان االستقرار االعتیادي، و هي جزء من الحركة 

 .  )4(العامة للسكان 

یمكن تعریفها كذلك وفقًا إلبراهیم سركیسي فإن الهجرة هي حركة دینامیكیة كما      

تنطلق من بلد المنشأ الذي یسوده مناخ غیر آمن وتصبُّ في وجهة أّقل انعداًما 

  . لألمن أو أخرى تؤّمن استقراًرا نسبّیاّ 

 الهجرة غیر الشرعیة  تعریف:ثالثا

إقلیم الدولة من غیر المنافذ  أما الهجرة غیر الشرعیة فهي خروج المواطن من

المخصصة لذلك أو من منفذ شرعي باستخدام وثائق سفر مزورة، كما أنها تعرف 

أیضا بأنها االنتقال من الوطن األم إلي الوطن المهاجر إلیه لإلقامة فیه بصفة 

مستمرة بطریق مخالف للقواعد المنظمة للهجرة بین الدول طبقا ألحكام القانون 

  .)5(وليالداخلي والد

الذین  األشخاص وتشمل المختلفة سلسلة من الظواهر: و تعرف كذلك على أنها

یدخلون أو یظلون في دولة لیسوا من مواطنیها على خالف ما تقتضیه القوانین 

یدخلون أو یظلون في دولة دون  الذین المهاجرین الداخلیة لتلك الدولة، وقد تشمل
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 تصریح، وضحایا التجارة غیر المشروعة

واإلتجاربالبشروطالبیاللجوءالمرفوضطلبهموالذین ال یمتثلون ألمر 

  .)6(اإلبعادواألشخاصالذین یتحایلون على ضوابط الهجرة بزواج تم االتفاق علیه

الشرعیة في  غیر الهجرة تعرفالتعریف القانوني للهجرة غیر الشرعیة  : رابعا

دخول ": بأنها1966جویلیة23المؤرخ في 211/66یحسب األمر رقم  الجزائر القانون

سریة أو بوثائقمزورة بنیةاالستقرار أو  بطریقة الوطني ابر شخص أجنبي إلى الت

 ."العمل

أما المفوضیة األوروبیة فتعتبر الهجرة غیر الشرعیة هي كل دخول عن طریق      

 الّبر أو البحر أوالّجو إلى إقلیم دولة عضو بطریقة غیر قانونیة بواسطة وثائق مّزورة

أو بمساعدة شبكات الجریمةالمنظمة، أو من خالل الدخول إلى منطقة الفضاء 

بطریقة قانونیة منخاللموافقة السلطات بالحصول على " االتحاد األوروبي"األوروبي 

تأشیرة ومن ثم البقاء بعد انقضاء الفترة المحددة، أو تغییرغرض الزیارة فیبقون دون 

بوا اللجوء السیاسي الذین ال یحصلونعلى الموافقة موافقة السلطات، وأخًیرا هناك طال

  .)7(على طلبهم لكنهم یبقون في البالد

  تمییز الهجرة غیر الشرعیة عن بعض المصطلحات المشابهة لها:الثاني المحور

تعد الهجرة غیر الشرعیة ظاهرة عالمیة موجودة في الدول المتقدمة كالوالیات المتحدة 

الدول النامیة بآسیا كدول الخلیج ودول المشرق العربي، واالتحاد األوروبي أو في 

  :غیر أن مفهومها قد یلتبس ببعض المفاهیم األخرى، فنجد مثال

  اللجوء: أوال

والبروتوكول الخاص  1951عرفت اتفاقیة االمم المتحدة المتعلقة بشؤون الالجئین 

یتعرض شخص، بسبب خوف له ما یبرره من أن : ؛ الالجئ بأنه1967بها لسنة 

لالضطهاد؛ ألسباب تتعلق بالعرق، الدین ، الجنسیة، أو العضویة في مجموعة 

اجتماعیة خاصة، أو الرأي السیاسي، یكون خارج الدولة التي یحمل جنسیتها، و هو 
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غیر قادر، أو بسبب ذلك الخوف غیر راغب في تعریض نفسه لحمایة تلك الدولة، 

رج الدولة التي كان یقطن بها كنتیجة أو بسبب عدم حمله ألیة جنسیة، موجود خا

لمثل تلك األحداث وغیر قادر أو غیر راغب في العودة إلى تلك الدولة بسبب ذلك 

  .الخوف 

یحدث اللجوء نتیجة للغزو و اإلزاحة و النزاعات و الحروب االهلیة و       

انتهاكات حقوق اإلنسان، و العنف و االضطهاد حسب العرق و الدین، و اللون 

لسیاسي، و یعد الالجئون فئة خاصة من الناس؛ نتیجة لحاجتهم إلى الحمایة و ا

  )8(الرعایة الدولیة

و الالجئ،  من خالل هذا التعریف یتضح الفرق جلیا بین المهاجر غیر الشرعي

حیث أن هذا األخیر محمي قانونا في حین أن الهجرة غیر الشرعیة جریمة یعاقب 

  .عصابات لتهریب البشر إذ تتم بواسطة علیها القانون

أبرمت العدید من المواثیق الدولیة التي تتعلق بجریمة  لقدبالبشر االتجار: ثانیا

أهمها البروتوكول اإلضافي التفاقیة األمم المتحدة للقضاء  االتجار بالبشر، ومن

والذي یهدف إلى منع والقضاء والمعاقبة على  على الجریمة المنظمة العابرة للحدود

 .بالبشر والسیما األطفال والنساء منهم االتجار

تشتمل على نقل أفراد من  فالهجرة غیر الشرعیة واالتجار بالبشر كالهما جریمة

وتمر عملیة االتجار بالبشر بثالث .)10(أو تحقیق منفعة مادیة البشر كسبا لربح

الضحیة عن طریق الخطف أو اإلكراه أو اإلغراء،  مراحل أولها یتمثل في اصطیاد

من خالل حجز حریة الحركة  من ثم یتم نقل الضحیة باإلكراه تحت التهدیدو 

للضحایا وخاصة النساء باحتجاز وثائق السفر وأخیرا  الوصول إلىالوجهة النهائیة 

على  حیث تجبر الضحیة على العیش كحیاة العبید وغالبًا ما تجبر النساء واألطفال

  )11(المتسولین أو المجرمین الدعارة أو االنضمام إلى مجموعات منظمة من
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غیر أن ما یمیز الهجرة غیر الشرعیة أنها تتم بإرادة الشخص و دون إكراه، و إذا  

  .تمكن المهاجر من الوصول للدولة المقصودة فلیس بالضرورة أن یستعبد أو یستغل 

الهجرة غیر الشرعیة عمل غیر مشروع، یتمثل في  اإلقامة غیر الشرعیة:ثالثا

على إقلیم دولة أخرى غیر الدولة التي ینتمي إلیها من قام بفعل الدخول غیر التواجد 

المشروع ، و بالرغم من انه تواجد غیر مشروع؛ إال أن كیفیة التواجد، تختلف 

وٕاذا كان انتقال االفراد أو الجماعات بین الدول . باختالف الظروف المؤدیة إلیه

یة، یصبح على كل دولة من الدول تتحكم فیه األوضاع االقتصادیة و االجتماع

تنظیم عملیة انتقال األفراد عبر إقلیمها؛ سواء من حیث الدخول، أو اإلقامة على 

  .   )12(أراضیها

و اإلقامة بصورة غیر مشروعة تعني دخول بعض األفراد إلى البالد بصورة شرعیة، 

  و لكن بعد مرور الوقت یصبحون مخالفین للقانون و تعد 

  )13(شرعیة  إقامتهم غیر

وهي الهجرة االضطراریة التي یجبر علیها الفردوالجماعات  :التهجیر القسري:رابعا

والتاریخاإلنساني ملئ بأمثلة . جبرا، إما ألسباب اقتصادیة أو سیاسیة أو قهریة 

والمسلمین من  -صلى االلهعلیه وسلم  –متعددة للهجرة القسریة ، مثل هجرة الرسول 

ارا من اضطهاد الكفار لهم، وفي العصر الحدیث ممثلة في مكة إلى المدینة فر 

  )14(التهجیر القسري الذي یحدث بسبب نظم الحكماالستبدادیة ، أو االستعماریة

أما الهجرة غیر المشروعة فال یجبر فیها المهاجر على مغادرة بلده قسرا، و إنما 

  . عم  بإرادته الحرة، رغبة في تحسین ظروفه المعیشیة في الغالب األ

و ختاما لما سبق ذكره، یتجلى مفهوم ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، بأنها :خاتمة 

دون انتقال البشر من مكان آلخر دون تصریح الدولة األصلیة أو المستقبلة، و 

االعتداد بالضوابط والشروط التي تفرضها كل دولة في مجال تنقل االفراد منها و 

  عابرة للحدود الوطنیة، لما ینجر عنها من خطورة، لتصبح بذلك جریمة إلیها، 
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كما أن مدلولها یختلف عن باقي المفاهیم التي سبق ذكرها، و التي تحكمها و 

  .تنظمها قوانین معینة

  :الهوامش 

المخاطر الظاهرة والكامنة على االمن الوطني للهجرة غیر الشرعیة "أحمد رشاد سالم ، _ 1

إلى  08الهجرة الغیر الشرعیة ، جامعة نایف للعلوم االمنیة الریاض من ،مداخلة مقدمة في ندوة "

10_02_2010 .  

2 -Abdel Fattah Mourad . Dictionnaire Mourad des termes juridiques . 

économique et commerciaux . 2em Partie . 

3-VaisseMourice .Dictionnaire des relations internationales au 20em 

4–http//www.ohewar.org/debat/show.art.aspoid-144798 

طارق فتح اهللا خضر، قرارات إبعاد األجانب والرقابة القضائیة علیها، مجلة بحوث الشرطة، _ 5

  31، ص2003القاهرة، 

أكتوبر .تقریر اللجنة العالمیة للهجرة الدولیة  .اتجاهات جدیدة للعمل  . الهجرة في عالم مترابط - 6

  4ص 2005. 

رشید ساعد،  واقع الهجرة غیر الشرعیة في الجزائرمن منظور األمن اإلنساني، مذكرة مقدمة  - 7

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیةتخصص دراسات مغاربیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

 15، ص  2011/2012السنة الجامعیة 

الهجرة غیر المشروعةو الجریمة،  عثمان الحسن محمد نور، یاسر عوض الكریم مبارك،_ 8

  . 21، ص  2008جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، د ط، الریاض، 

المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب . طرابلس . مجلة الدراسات . على الّحوات وآخرون _ 9

  . 2، ص2007. 28. العدد . األخضر 

قلیمیة عن الجریمة المنظمة عبر الوطنیة برعایة ندوة إاالتجار باألشخاص،  . أحمد أبو الوفا_ 10

  5ص 2007.مارس29/  28یومي. القاهرة . برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مكافحة االتجار بالبشر والهجرة غیر الشرعیة طبًقا للوقائع والمواثیق  . میر فرج  یوسفأ_ 11

  .21ص  2011المكتب العربي الحدیث. اإلسكندریة .والبروتوكوالت الدولیة 
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فایزة بركان، آلیات التصدي للهجرة غیر الشرعیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في -12

علم اإلجرام و العقاب، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، : الحقوق، تخصص

  . 18، ص 2011/2012باتنة، السنة الجامعیة 

  . 34ریم مبارك، المرجع السابق، ص عثمان الحسن محمد نور، یاسر عوض الك -13

، ، مركز اإلعالم االمني)الضرورة و الحاجة (حمدي شعبان، الهجرة غیر المشروعة  – 14

  5أكادیمیة الشرطة، جمهوریة مصر العربیة، ص 
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 آلیات مواجهة هجرة األفارقة غیر الشرعیة نحو الجزائر

  نادیة تیاب  :الدكتورة

  كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو" أ"أستاذة محاضرة 

  

الجزائر خاصًة أمام تهدف هذه الدراسة دراسة الهجرة غیر الشرعیة إلى :ملخص 

تنامي هذه الظاهرة بشكل خطیر وغیر مسبوق لذا سیتم الوقوف والكشف عن 

  .أسبابها وتداعیاتها السلبیة على أمن واستقرار الجزائر في عدة مجاالت

كما تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مختلف اإلجراءات واالستراتیجیات 

ظاهرة والحّد من خطورتها، تخلص هذه التي سلكتها الجزائر من أجل مواجهة هذه ال

الدراسة إلى نتیجة مؤداها أنه البد من تكاتف الجهود الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة 

لمواجهة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة للحّد من خطورتها وامتدادها، فال تستطیع أي 

دولة بمفردها مواجهة خطورة هذه الظاهرة بمفردها ألنها أصبحت ذات صبغة 

  .لمیةعا

  .   الهجرة غیر الشرعیة،  مهاجر، أمن الدولة، األفارقة :الكلمات االفتتاحیة

  مقدمة

﴿ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اَألْرَض َذُلوًال َفاْمُشوا ِفي : قال اهللا تعالى في محكم تنزیله

ْزِقِه َوإَِلْیِه النُُّشوْر﴾ ، وقال ﴿ َواهللا َجَعَل َلُكُم األْرَض ِبَساًطا iَمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمن رِّ

  . iiِلَتْسُلُكوا ِمْنَها ُسُبًال فَجاَجا﴾

فطر اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان على التنّقل والترحال من مكان إلى آخر، 

ستجابة إلى فتولدت عن ذلك هجرات بشریة خالل عصور متالحقة دون قیود ا

  .iiiدواعي اقتصادیة أو اجتماعیة أو دینیة أو سیاسیة وحتى استكشافیة
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فالهجرة هي استعمال لحق التنقل الذي یعد من الحقوق األساسیة لإلنسان، إذ 

أجاز لكل شخص أن كفلته الصكوك الدولیة كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي 

یختار مكان إقامته داخل حدود الدولة المقیم بها بصفة قانونیة سواء أكان مواطًنا أو 

أجنبًیا، وله حق مغادرة دولته إلى أي دولة أخرى والعودة إلى دولته متى شاء، إّذ 

  : من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لینص على 13جاء نص المادة 

  قل واختیار محل إقامته داخل حدود كل دولة،لكل فرد حریة التن -1" 

یحق لكل فرد أن یغادر أیة دولة، بما في ذلك بلده، كما یحق له  -2

  "العودة إلیه

كما َضِمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدینة والسیاسیة هذا الحق ولكن قیده 

ة باألحوال التي ینص علیها القانون وفي هذا اإلطار كرست جمیع الدول حری

األشخاص في التنقل داخل حدودها الوطنیة من خالل دساتیرها وقوانینها الداخلیة 

 . ivالتي تعرف بقوانین الهجرة

غیر أن هذا الحق كغیره من الحقوق لیس مطلق، إّذ یتقّید الفرد في استعماله 

بما یقتضیه الدفاع عن كیان الجماعة التي یهاجر منها أو یهاجر إلیها فلكل دولة 

ا إلى حقها في البقاء احاطة الهجرة من أو إلى إقلیمها بالتنظیمات التي استناد

  .vتتطلبها ضرورة المحافظة على كیانها وسالمتها

وباعتماد مبدأ ترسیم الحدود بین الدول وتنازع المصالح السیاسیة 

واإلقتصادیة، ُوضعت قیود لتنقل األشخاص من بلد إلى بلد وأصبح ذلك خاضعا 

ظمة له تثبیتا لسیادة الدول وحرمتها الترابیة وحمایة مصالحها ومنًعا للقوانین المن

  . viلتداخل الشعوب وعدم استقرارها بصفة غیر منتظمة وال معلومة

وبذلك ظهرت هجرة موازیة تسمى بالهجرة غیر الشرعیة أو السریة أو غیر 

مسمیات لمعنى واحد یتضمن انتقال األشخاص فهي  viiالنظامیة أو غیر القانونیة

عبر الحدود من بلد إلى آخر بطریقة غیر قانونیة سواء عبر المنافذ النظامیة 



      مجلة الميزان                                              

-  بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة مخبر الجرائم العابرة للحدود  -معهد الحقوق والعلوم السياسية    

مكافحتها  آلياتالخاص بفعاليات الملتقى الدولي األول حول واقع الهجرة غير الشرعية و  ثالثالعدد ال  

2018اكتوبر 17و 16المنعقد في    

 286   2018أكتوبر  /لثالعدد الثا          .     ISSN 7643-2507مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية لة الميزانمج

  

المتمثلة في المراكز الحدودیة أو عبر خط الحدود من غیر تلك المنافذ وذلك 

  .بمخالفة القوانین واللوائح المنظمة لعملیة الدخول والخروج من الدولة وٕالیها

الدخول غیر المشروع : التالي یضم مصطلح الهجرة غیر الشرعیة معنیینوب

من وجهة نظر الدولة التي استقبلتهم ویعبر عنه بالمصطلح ) وفود(للمهاجرین 

كما یضم معنى المغادرة غیر الشرعیة من " viiil’immigration illégale"الفرنسي 

ویطلق علیه  وجهة نظر الدولة التي خرج منها المهاجرون غیر الشرعیین

"l’émigration illégale"  

  . هذا النوع من الهجرة یخرج عن إطار دراستنا

عرفت الجزائر في السنوات األخیرة توافد أعداد معتبرة من المهاجرین بشكل 

غیر منتظم من دول الجوار اإلفریقي سیما من الساحل والصحراء، وذلك ألسباب 

ا هذه المنطقة أمنیة وبیئیة، فقر وحروب تتعلق بأزمات متعددة األبعاد التي تعیشه

  . وٕارهاب وموجات جفاف تضرب المنطقة من حین آلخر

بعد أن أضحت بلد عبور ومقصد ومصدر للهجرة غیر الشرعیة، وهو ما 

یعكس صورة من التناقض فبینما یسعى المواطنون إلى هجر بلدهم ویعتبرونه 

  . ج منهجحیًما وفي سبیل ذلك یصرف الغالي والنفیس للخرو 

یتحمل األجانب خاصًة األفارقة العناء من أجل دخوله واإلقامة به قائلین في 

 أنفسهم كیف لعاقل أن ُیفرِّط في هذه الجنة ؟ 

للحد من هذه الظاهرة أو على األقل التقلیل من مخاطرها، عملت الجزائر 

ها على تبني إجراءات أمنیة وتشریعیة جدیدة سنحاول الوقوف عند مدى استجابت

لمخاطر هذه الظاهرة ومدى فعالیتها في مواجهة هجرة األفارقة غیر الشرعیة نحو 

  الجزائر؟
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  المبحث األول

  واقع الهجرة اإلفریقیة غیر الشرعیة نحو الجزائر

  المطلب األول

  أسباب الهجرة غیر الشرعیة اإلفریقیة نحو الجزائر

للمهاجرین وأحیاًنا أخرى  تحتل الجزائر موقًعا جغرافًیا فریًدا یجعلها دولة عبور

موطن استقرار، هناك مجموعة من العوامل التي تضافرت لتجعلها منها بلًدا مصدًرا 

وهذا منذ حقبة ماقبل االستقالل بفرنسا التي بدأ الجزائریون یقصدونها  ixللمهاجرین

  .منذ القرن الماضي لیتم تشغیلهم في المصانع والورشات

ت رقابة السلطات االستعماریة ثم السلطات كان تنقلهم في البدایة یتم تح

الجزائریة بعد االستقالل، سرعان ما تزایدت أعداد المهاجرین في الستینیات إلى 

مستویات غیر قابلة للسیطرة علیها حتى بلغت نسب المهاجرین السریین عموًما 

  .من العدد اإلجمالي للمهاجرین في فرنسا 65%

ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة إلى غایة وعلیه فالجزائر بقیت في مأمن من 

نهایة التسعینات وبالرغم من الضغوطات العدیدة التي مورست علیها من طرف 

اإلتحاد األوروبي في أعقاب قمة برشلونة وفي كل مراحل المفاوضات التي سبقت 

التوقیع على اتفاقیة الشراكة مع اإلتحاد األوروبي التي دخلت حیز النفاذ عام 

 xترى في الظاهرة مجرد استجابة لتنمیة متأخرة في دول اإلنطالقبقیت  2005

  . خاصًة وأن الشبكات اإلجرامیة التي تتكفل بنقل المهاجرین لم یكن لها وجود یذكر

من جهة أخرى ازداد أعداد المهاجرین غیر الشرعیین من إفریقیا جنوب 

ت اإلحصائیة أن تشیر الدراسا.الصحراء بشكل عام ومن الساحل اإلفریقي تحدیًدا

النسبة األكبر من المهاجرین األفارقة یفضلون االستقرار في المدن الجنوبیة من 
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الوطن سیما تمنراست ومرد ذلك القرب الجغرافي وتشابه التركیبة االجتماعیة ونمط 

المعیشة خاصًة المهاجرین من طوارق مالي والنیجر وقد یعود السبب كذلك لتشابه 

  .الجنوب أین یصعب تمییزهم وبالتالي القبض علیهم وترحیلهملون البشرة مع سكان 

یعتبر الجزائر كبلد استقرار في ) 57,8(معظم هؤالء المهاجرین من الشباب 

كبلد عبور نحو أوروبا أغلب هؤالء المهاجرین قادمون ) 42,2(حین یعتبرها الباقون 

  .من دول الساحل اإلفریقي

، كانت من النیجر وبنسبة 2005ى سنة فإن النسبة األكبر من المهاجرین حت

 11200أي  %  52,1 أقل من مالي، حیث قدرت نسبة الهجرة من النیجر ب

  . من المالي %2,10أي ما بنسبة  216مهاجر و

یرجع سبب ذلك أن هذین البلدین كانتا من أكثر البلدان تضرًرا في العقد 

ع الذي یعیشه سكان هذه األخیر، لتعرضهما ألزمات خطیرة عالوة على الفقر المدق

المنطقة وغیاب أي أفق اقتصادي والبطالة المتفشیة شهدت هذه الدول موجات 

  . جفاف خطیرة قضت بشكل كبیر على نمط معیشتهم المعتمدة على الرعي المواشي

فضًال عن أسباب أمنیة، عرفت المنطقة عدة تمردات من ِقبل الطوارق على 

الحكومات إلى شن حمالت قمع واضطهاد ضدهم حكوماتهم المركزیة ما أدى بهذه 

  . دفعت الكثیر منهم إلى الهروب واللجوء إلى الجزائر

أّما العامل التاریخي فیبرز دوره سواء في الحركات السكانیة واتجاهاتها أو في 

أنماطها ووسائلها وهو مایجعل الدراسات الجادة في المجال ال تستغني كذلك عن 

قط في دراسة الهجرة السریة وٕانما حتى الدراسات المتعلقة الجانب التاریخي لیس ف

  .xiبشبكات تهریب المهاجرین وبالخصوص في القارة اإلفریقیة

والبدایة یجب أن تكون من الممرات التي كانت تستعملها القوافل اإلمبریالیة 

ریقیا الرابطة بین القارة اإلفریقیة والقارة العجوز التي تزامنت مع بدایة الجفاف في إف
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وما صاحب ذلك من حروب ونزاعات شملت كافة أرجاء منطقة إفریقیا جنوب 

  .الصحراء

عرفت الجزائر ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة إلیها خاصة من الجنوب والتي 

  . شكلت تحدًیا وتهدیًدا واضًحا ألمنها واستقرارها في جمیع المجاالت

لها الكبیر أهمها قد ساهمت عدة عوامل في تصاعد هذه الظاهرة واستفحا

العاملین التاریخي والجغرافي حیث ظلت الجزائر حلما ومقصد للمهاجرین األفارقة 

سواء من أجل االستقرار فیها أو من أجل العبور منها إلى أوروبا عبر البحر 

  . xiiالمتوسط

تتقاسم آالف وساعد في ذلك عامل الحدود فكما هو معروف فإن الجزائر 

األمیال من حدودها مع عدة دول افریقیة التي تعتبر مصدًرا للهجرة غیر الشرعیة 

حیث یستغل هؤالء المهاجرون غیر الشرعیین العالقات  xiii)آالف كلم 7حوالي (

التاریخیة التي تربط قبائل الحدود وخاصة الطوارق مع نظیراتها في كل من مالي 

  .والنیجر ولیبیا بصفة خاصة

ظم القبائل المتواجدة على الحدود من الجانبین هي من البدو الرحل التي فمع

ال تعترف بحدود الدول إطالًقا بل تعتبر اختراقها وتجاوزها أمر عادي بل ومشروع 

نتیجة الترابط العائلي والعالقات القویة الموجودة بین هذه القبائل وكذلك نتیجة 

اتهم ومعیشتهم الترحالیة وبالتالي فالحدود التنقالت المستمرة التي تحملها طبیعة حی

  . غیر موجودة عندهم

أكثر من هذا عملت بعض القبائل الجزائریة على استقبال وتسهیل الدخول 

والتنقل واإلقامة للمهاجرین الشرعیین وغیر الشرعیین الذین تربطهم بهم قرابة أو 

ى هذا فإن هذه عالقة عائلیة أو حتى عرقیة أو غیرها من العالقات، یضاف إل

  .الحدود شاسعة یصعب حراستها ومراقبتها من طرف السلطات الجزائریة
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زیادة على هذا فإنه بسبب ظهور شبكات تهریب المهاجرین األفارقة في 

السنوات األخیرة تفاقمت ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وشهدت الجزائر تدفًقا 

تراهم حالًیا في كل مكان للمهاجرین غیر الشرعیین بشكل كبیر وغیر مسبوق حیث 

 .xivوفي كل المدن

وهذا ما دفع بكثیر من األفارقة إلى ترك أماكن عیشهم وتحولهم إلى الجئین، 

عمل بعضهم في ورشات وبعضهم في حقول البترول بینما اختار عشرات اآلالف 

منهم االستقرار كالجئین في كل من لیبیا والجزائر اشتغل هؤالء في مجال نقل 

األشخاص لكنهم بمرور الوقت تخصصوا أكثر في مجال نقل المهاجرین البضائع و 

  .السریین حتى تحولوا إلى شبه وكاالت سیاحیة

بهذه الطریقة تحول هؤالء األشخاص من َرّحالة وبدویین إلى مهربین ال 

یقتصر دورهم فقط في نقل األشخاص بطریقة غیر شرعیة بل وحتى في التشجیع 

على الهجرة وتحدید توجهاتها وخلق مناطق جدیدة لها بعد أن انتشروا في العدید من 

  . xvالدول الشمالیة وتغلغلوا في مدنها وتعرفوا على محیطها

  المطلب الثاني

  انعكاسات الهجرة غیر الشرعیة على الجزائر

لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة إلى الجزائر انعكاسات سلبیة ومخاطر متنوعة 

مختلف المیادین الحیاتیة اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وأمنیة تمس 

وغیرها وتؤثر على تطور المجتمع الجزائري بصفة عامة إّذ تمثل تهدیًدا ...وصحیة

لألمن واإلستقرار للمجتمع وللدولة مًعا بسبب ارتباط هذه الظاهرة بعدة أخطار 

بمختلف أشكالها مثل  وتهدیدات أخرى ذات آثار سلبیة كبیرة كالجریمة المنظمة

المتاجرة وتهریب المخدرات والمتاجرة وتهریب السالح والبشر، تبییض األموال 
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وتزویرها والممارسات الالأخالقیة وانتشار األوبئة واألمراض وغیرها من التهدیدات 

 . xviواألخطار

زادت اآلثار السلبیة لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة للجزائر التي مست أمنها 

رها وسالمة مواطنیها أكثر فأكثر خاصًة بعد أن تحولت هذه الظاهرة إلى واستقرا

نشاط إجرامي خطیر في كثیر من األحیان وتتعدد هذه اآلثار السلبیة لتشمل جوانب 

  .وغیرها... اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة وأمنیة

 

  الفرع األول

  االنعكاسات االقتصادیة

یقوم بها المهاجرون غیر الشرعیین األعمال والنشاطات غیر المشروعة التي 

تؤدي إلى اإلضرار باإلنتاج االقتصادي وبجهود التنمیة في الجزائر، كما تؤدي إلى 

إهدار األموال وانتشار الجریمة المرتبطة بالحصول على األموال غیر المشروعة 

والتهرب وتزویر العملة ) الرشوة(مثل السرقة والتهدید واإلختطاف والفساد 

  .إلخ... اوتبییضه

كما أضحى المهاجرین غیر الشرعیین یشكلون یدا عاملة رخیصة على 

  . حساب الید العاملة الجزائریة مما یسبب في انتشار البطالة

من جهة أخرى یقوم المهاجرین غیر الشرعیین بتطویر وسائل وطرق 

ونتیجة االحتیال والتزویر للوثائق اإلداریة واألوراق المالیة وتوزیعها في األسواق 

  .xviiانتشار السوق الموازیة هذا األمر یؤثر على االقتصاد الجزائري بشكل رهیب

كما یقوم المهاجرون غیر الشرعیون بتبییض األموال التي حصلوا علیها من 

األعمال غیر المشروعة بعد غسلها وهو ما یترك آثاًرا سلبیة كبیرة على االقتصاد 

ل حتى األموال الناتجة عن األعمال المشروعة الجزائري إّذ ال تستطیع الدولة استغال

  .xviiiفي التنمیة المحلیة
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وهكذا فإن مختلف األعمال غیر المشروعة التي یقوم بها المهاجرون غیر 

الشرعیین تترك آثاًرا ضارة على االقتصاد الجزائري مما یؤثر على جهود التنمیة 

  .xixوالمالي في الدولةوُیعرقل جهود التسییر بل وتؤدي إلى فساد النظام اإلداري 

  الفرع الثاني

  االنعكاسات االجتماعیة

إن األعمال غیر المشروعة للمهاجرین غیر الشرعیین تؤثر على القیم 

األخالقیة للمجتمع الجزائري إّذ یقوم المهاجرون بنشر الممارسات والسلوكات 

ي الالأخالقیة بشكل واسع وخطیر كتهریب المخدرات والمتاجرة بها وترویجها ف

المجتمع الجزائري لیتعاطاها السكان وخاصة الشباب فتفسدهم وتفسد أخالقهم 

وسلوكهم وال یخفى على أحد أخطار ومضار تعاطي المخدرات وتفشیها داخل 

  .المجتمع

وتربویة خطیرة كذلك ممارسة الدعارة والفسق لها انعكاسات اجتماعیة 

ومضارها الصحیة معروفة حیث تؤدي إلى انتشار األوبئة واألمراض الفتاكة كنقل 

  .واألیبوال وغیرها من األمراض) السیدا(مرض اإلیدز 

وحتى ال تكتشف أنشطة وممارسات وتجاوزات المهاجرین غیر الشرعیین 

طریق الرشاوي یعمل هؤالء على التهرب من المراقبة ومن العقاب بشراء الذمم عن 

لبعض المسؤولین واإلداریین الجزائریین، فیعملون على إفسادهم بكل الطرق 

والوسائل الممكنة والمتاحة لدیهم وٕاذا لم ینجحوا في ذلك فیلجأون إلى اإلبتزاز 

والتهدید وحتى العنف بارتكاب الجرائم مثل الخطف وحتى القتل مما یترك حالة من 

  .ع الجزائرياألمن واالستقرار في المجتم
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  الفرع الثالث

  االنعكاسات السیاسیة واألمنیة

التوافد المستمر والمتزاید للمهاجرین غیر الشرعیین للجزائر یؤدي إلى حدوث 

قالقل واضطرابات سیاسیة وأمنیة خطیرة فوجودهم یرتبط دائًما بعصابات متخصصة 

ض لألموال، جرائم تهریب وتجارة السالح والمخدرات، تبیی: في اإلجرام بكل أنواعه

وغیرها، مما یسبب حالة من الهلع ... الخطف والسرقة واإلعتداء وحتى القتل

والخوف في المجتمع الجزائري، هذا بدوره یشكل إحساًسا بعدم األمن كما أن 

تواجدهم قد یؤدي إلى انتشار وتفشي الصراعات القبلیة والدینیة وغیرها بین هؤالء 

  .xxنالمهاجرین والسكان المحلیی

من جهة أخرى، ولما كانت حدود الجزائر فضاء واسًعا یصعب التحكم فیه 

ومراقبته فإن مخاطر المهاجرین غیر الشرعیین تتضاعف إّذ یمثل هذا الفضاء 

الواسع ملجأ آمنا للجماعات اإلرهابیة ُیمكنها من التعامل والتعاون مع هؤالء 

الجریمة المنظمة وتجار المهاجرین غیر الشرعیین كما تتعامل معهم عصابات 

وكل هذا یؤدي إلى تهدیدات أمنیة خطیرة . السالح والمخدرات وتجار البشر وغیرهم

  .على البلد

  المبحث الثاني

  سیاسة الجزائر لمواجهة هجرة األفارقة غیر الشرعیة

األلیم لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة جعلها إحدى القضایا التي تشغل  الواقع

لمنظمات والباحثین على اثرها عقدت مؤتمرات وندوات علمیة تفكیر المسؤولین وا

تناولت الظاهرة من حیث أسبابها واآلثار المترتبة علیها والسیاسات الخاصة للحد 

منها  إّذ تصدرت قضیتا الهجرة غیر الشرعیة واإلرهاب أبرز المحاور التي تناولتها 

، إّذ اجتمع زعماء 5/12/2003عقدت بتونس في  التي) 5+  5(القمة المتوسطیة 

تونس، الجزائر، المغرب، لیبیا، (خمس دول من الحوض الجنوبي للبحر المتوسط 
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فرنسا، ایطالیا، اسبانیا، (مع زعماء خمس دول من الحوض الشمالي ) موریتانیا

  ). البرتغال ومالطا

حضي فیها محور الهجرة غیر المشروعة نقاًشا مستفیًضا من الزعماء 

ووضع خطة مشتركة لمواجهتها وأعلنت دول المغرب العربي عن  بخصوص تزایدها

حاجتها إلى مزید من المساعدات اإلقتصادیة من االتحاد األوروبي لوقف الهجرة 

التي كانت  )5+  5(وقد اتخذت القمة المتوسطیة . غیر المشروعة إلى أوروبا

شرعیة تتلخص الجزائر طرًفا فیها بعض التدابیر الخاصة بمكافحة الهجرة غیر ال

  : xxiفي

تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات التقنیة بین دول المنشأ واالستقبال  - 

  والعبور،

تدعیم وٕاضفاء فاعلیة أكبر على التعاون باعتماد مقاربة متوازنة ومتناسقة من - 

تطویر آلیات مقاومة شبكات : خالل وضع اإلجراءات المناسبة التي انحصرت في

الضحایا، وتدعیم التعاون الفني في مجال التكوین وبناء  تهریب المهاجرین ومساعدة

 القدرات لمراقبة الحدود،

 تطویر اتفاقیات إعادة القبول على أساس شروط یتم ضبطها بصفة مشتركة،- 

 تشجیع االنضمام في االتفاقیات الدولیة في هذا المجال وتطبیقها بصفة فعلیة،- 

السلطات السیاسیة واإلداریة والقضائیة واألمنیة تطویر تعاون أكثر فاعلیة بین - 

 .لدول الضفتین

أعمال أول ملتقى  2006أفریل سنة  5إلى  3كما استضافت الجزائر أیام 

دولة إفریقیىة، بلغ  50الخبراء األفارقة حول موضوع الهجرة غیر الشرعیة بمشاركة 

تماع بهذا النوع على حجم المشاركة في هذا اإلجتماع رقًما قیاسًیا لم یصله أي اج

مستوى االتحاد اإلفریقي یعكس أهمیة الموضوع عند األفارقة وأشار البیان إلى 
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االهتمام المتزاید للمجتمع الدولي بالهجرة غیر الشرعیة فتناول أسبابها وآثارها وخطة 

 .xxiiالعمل من أجل الحد منها

رفیع  حواًرا 2006سبتمبر  15و 14كما عقدت األمم المتحدة خالل یومي 

المستوى حول شؤون الهجرة الدولیة والتنمیة بمدینة نیویورك الهدف من الحوار 

مناقشة األبعاد المتعددة للهجرة الدولیة والتنمیة، كما هدف إلى التعرف على الوسائل 

والظروف المالئمة التي تزید من ایجابیاتها وتقلل من سلبیاتها، قضایا الهجرة غیر 

تطبیق برامج تنمویة توفر فرص العمل وكسب العیش والرزق المشروعة والالجئین، و 

  .في البالد التي تنشأ منها الهجرة

وفي إطار المحاوالت العربیة الخاصة بالتصدي لظاهرة غیر المشروعة، 

عقدت العدید من المؤتمرات والندوات وورش العمل التي شارك فیها رؤساء أجهزة 

عن أمن الحدود في دول المنطقة، وخلصت  الهجرة والجوازات والجنسیة والمسؤولین

  :إلى مجموعة من التوصیات تتلخص في المحاور التالیة

  إحكام الرقابة على الحدود البریة والبحریة والجویة واستخدام التقنیات الحدیثة،- 

 تأمین جوازات السفر ومستندات اإلقامة،- 

 شروط إقامة األجانب ومراقبتهم، - 

 الفة قوانین الهجرة،فرض وتشدید العقوبات على مخ- 

 تبادل المعلومات والخبرات على المستویین الوطني والعربي،- 

 تأهیل الموظفین العاملین بالهجرة ومكافحة الهجرة غیر الشرعیة المشروعة،- 

 عقد اتفاقیات ثنائیة ومتعددة األطراف مرتبطة بالهجرة غیر المشروعة- 

سبتمبر  27بتاریخ وقد نظمت وزارة التضامن واألسرة والجالیة بالخارج 

ملتقى حول الشباب المطرود من أوروبا والحراقة نوقشت خالله عدة محاور  2007

بمشاركة السلطات المختصة بمكافحة الظاهرة تركزت المداخالت حول ضرورة عقد 
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حوار صریح بین أوروبا وأفریقیا حول إشكالیة الهجرة غیر الشرعیة وضرورة توحید 

 . وتحدید المسؤولیات والتكفل بمشاكل الحراقةالمفاهیم لمعرفة أسبابها 

انعقد في الجزائر مؤتمر حول مسألة الهجرة غیر  28/09/2008وفي 

سفیًرا أجنبًیا وخبیًرا وقال وزیر التضامن  13الشرعیة وغیر النظامیة بمشاركة 

الوطني أن المؤتمر قد تناول تدابیر تستهدف وضع حد للهجرة السریة إلى إسبانیا 

  .یاوٕایطال

كما شكل هذا الموضوع محوًرا لعدة ملتقیات ومؤتمرات دولیة وٕاقلیمیة 

ومحلیة، إضافة إلى ما نشر فیه من أخبار وما أعد له من برامج تلفزیونیة وٕاذاعیة 

یجعل منه قضیة دولیة بامتیاز شغلت الفكر السیاسي والقانوني واإلعالمي دولًیا 

  . وٕاقلیمًیا

مكافحتها للهجرة غیر الشرعیة على مقاربة كما تعتمد الجزائر في إطار 

متعددة األبعاد من خالل اعتماد مجموعة من اإلجراءات األمنیة والقانونیة 

  .واالقتصادیة للتعامل مع هذه الظاهرة

الجزائر وبتفحص النصوص القانونیة نلمس مجموعة من االستراتیجیات تبنتها 

المطلب (للحد من الهجرة غیر الشرعیة تتمحور حول ثالث عناصر رئیسة أمنیة 

  ).المطلب الثاني(استراتیجیة قانونیة ) األول

  المطلب األول

  استراتیجیة أمنیة

إن األضرار التي تسببها الهجرة السریة بدأت تشكل انشغاًال ذو أهمیة بالغة 

ساحة الجزائر وطول الحدود البریة خاصة بالنسبة لمصالح األمن، فشساعة م
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والبحریة فرض علیها تعزیز المراقبة على حدودها حیث أو كلت لعدَّة وحدات مهام 

  :أمنیة بتنظیم العبور وحمایة الحدود من بین هذه الوحدات األمنیة نذكر مایلي

  ):GGF(مجموعة حراس الحدود 

طول الحدود  هي مجموعة تابعة لوحدات الجیش الوطني الشعبي تعمل على

البریة الجزائریة وتضمن الحراسة الدائمة بفضل وجود وحدات راجلة وأخرى متنقلة 

مكلفة بمالحقة وٕافشاء كل محاوالت التهریب أو دخول اإلرهابیین أو المهاجرین غیر 

الشرعیین، وتمكنت مصالح حراس الحدود من توقیف مئات األشخاص من جنسیات 

  .رعیةمختلفة بتهمة الهجرة غیر الش

  : حراس السواحل

هي مصلحة تابعة لوزارة الدفاع الوطني تتكفل أساًسا بحراسة الشواطئ 

الجزائریة وحمایتها من كل محاوالت التهریب البحري، إّذ تقوم بتدخالت وٕاحباط كل 

محاوالت تهریب األشخاص والسلع كما تضمن حراسة البواخر األجنبیة، حیث 

الجزائریة واإلفالت من المراقبة بإفشال محاوالت أصبح من الصعب اختراق السواحل 

عدیدة بالقبض على زوارق وعلى متنها مهاجرین غیر شرعیین، كما تقوم بمهام 

اإلنقاذ واكتشاف العدید من الجثث الطافیة في البحر أو من یتم إنقاذهم بعد 

  .اكتشافهم على متن زوارق الموت في عرض البحر

  :مصالح شرطة الحدود

لمصالح شرطة الحدود دور هام في مراقبة الحدود الجزائریة البریة البحریة 

والجویة والمتمثلة في اإلجراءات اإلداریة والقانونیة المنظمة لدخول وخروج 

  :األشخاص والممتلكات عبر الحدود وهي مكلفة أساًسا بالمهام التالیة
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  مراقبة حركة عبور األشخاص والبضائع عبر الحدود  -1

 اآلفات اإلجتماعیة كالهجرة غیر الشرعیة والمخدرات والتهریب مكافحة -2

 مراقبة وثائق السفر وكشف كل األشخاص الذین هم محل بحث أو فرار -3

ضمان حراسة وأمن الموانئ والمطارات والسكك الحدیدیة ومراكز المراقبة  -4

 .الستشعار أي حركة مشبوهة

قرار إبعادهم وذلك بالتنسیق كما تتكفل باألجانب وتقوم باإلجراءات بمجرد صدور 

مع مصالح الشرطة كما تقوم بالتعرف على المتواطئین مع المهاجرین غیر 

 . الشرعیین

ونظًرا لتأزم الوضع وتوافد الكثیر من األجانب إلى الجزائر أنشأت المدیریة 

 OCLCTCالعامة لألمن الوطني الدیوان المركزي لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة 

زي للقیادة والتنسیق بین مختلف الفرق الجهویة للتحري بصفته وهو جهاز مرك

  :مؤسسة لإلشراف والتنسیق ومن مهامه

مكافحة خالیا وشبكات الدعم التي تساعد على إیواء األجانب الذین هم  -1

  في حالة غیر شرعیة

مكافحة خالیا وشبكات الدعم للتنقل غیر الشرعي لألجانب داخل التراب  -2

 الوطني

 مكافحة تزویر الوثائق المرتبطة بالهجرة واإلقالة غیر الشرعیة -3

 مكافحة التوظیف والعمل غیر الشرعي لألجانب -4

 .وضع إستراتیجیة وقائیة وردعیة للهجرة غیر الشرعیة -5

من مهامها  BRICكما أنشأت الفرق الجهویة للتحري حول الهجرة غیر الشرعیة 

 :برمتابعة شبكات الهجرة غیر الشرعیة وذلك ع
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التعرف والبحث والتوقف والمتابعة بمقتضي القانون ألفراد الشبكات  -1

  الموزعة والناقلة للمهاجرین غیر الشرعیین

البحث والتعرف والتوقیف ألفراد مزوري وثائق السفر الموجهة للمهاجرین  -2

 غیر الشرعیین

 البحث والتعرف والتوقیف لألجانب الذین هم في وضعیة غیر شرعیة -3

لعبور غیر الشرعیة لألجانب وتحدید طریقة العمل المتعلقة تحدید نقاط ا -4

 بالدخول غیر الشرعي للتراب الوطني 

 تسجیل وتتبع كل المعلومات المتعلقة بظاهرة الهجرة غیر الشرعیة -5

المساهمة في تطبیق اإلجراءات الردعیة ضد األجانب الذین هم في  -6

 )لإّما بالطرد أو الترحی(وضعیة غیر شرعیة في الجزائر 

هذه الوحدات األمنیة ستساهم في تطبیق اإلستراتیجیة األمنیة الرامیة إلى 

مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، كما تسعى الدولة الجزائریة إلى التنسیق بین األجهزة 

باعتبار أن التعاون بین هذه الهیئات ) حرس الحدود، الجمارك، الشرطة(األمنیة 

 .التسلل وتهریب المهاجرین السیرین سیساهم بشكل رئیسي في الحد في ظاهرة

كما عملت الدولة على تكثیف الوسائل التكنولوجیة المستخدمة في إصدار 

جوازات ووثائق السفر على نحو یجعلها مستوفیة ألقصى مایمكن من عناصر 

  .الحمایة ضد التزویر

كما زودت المراكز الحدودیة بالتقنیات الحدیثة وأجهزة االتصال المتطورة بما 

  .یساعد على تدعیم التنسیق بین المراكز المنتشرة على طول حدود الدولة

وتم انشاء وٕاقامة مراكز انتظار للمهاجرین غیر الشرعیین تحت رقابة األجهزة 

مركز الستقبال  56األمنیة وفي هذا الصدد فقد قامت الحكومة الجزائریة بتخصیص 
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لهم إلى بلدانهم األصلیة في المهاجرین غیر الشرعیین یمكثون بها إلى حین ترحی

إطار وضع إجراءات ترحیل الرعایا المقیمین بصفة غیر شرعیة باالتفاق مع 

  .سلطات بلدانهم

كما تسعى الدولة الجزائریة جاهدة إلى الكشف عن ممرات الدخول والخروج 

المستعملة من قبل المهاجرین غیر الشرعیین والتعرف على الجماعات المختصة 

خالل جمع المعلومات وتقضي الحقائق في أماكن تجمع المهاجرین بالتهریب من 

  . ونقاط التقاطهم لكشف شبكات التهریب

هذا فضًال عن قیامها بدوریات مستمرة على محیط المطارات والموانئ وعلى 

طول الحدود البریة الستشعار أي حركة مشبوهة للمرور، المراقبة الدائمة والمستمرة 

لحدود البریة والبحریة من جهة أخرى عملت على تكثیف بصفة آلیة ونظامیة ل

المراقبة المستمرة للمهاجرین ومضاعفة الحواجز األمنیة عبر الطرق البریة خاصة 

  .في والیات الجنوب الجزائري

إّن االستراتیجیة األمنیة للجزائر في محاربة الهجرة غیر الشرعیة تساعد على 

كل المجهودات األمنیة إّال أنها الزالت مستمرة الحد من هذه الظاهرة لكن بالرغم من 

  . وهذا ما استوجب تبني العدید من الخطط واآللیات القانونیة للتصدي للظاهرة

إن تفعیل التعاون على مختلف المستویات یساهم في إیجاد حلول مشتركة 

وتنسیق اآللیات والخطط للحد من الهجرة غیر الشرعیة أو على األقل التقلیل 

  .  xxiiiمنها
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  المطلب الثاني

  استراتیجیة قانونیة

تظهر الحاجة الماسة إلى التعامل مع المهاجرین في إطار القانون وذلك 

باتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة تمثلت في إحداث التجدید والتغییر في التشریعات 

الخاص  2008جویلیا  21المؤرخ في  11-08إصدار القانون رقم القائمة، إّذ تم 

  . بدخول وٕاقامة وتنقل األجانب داخل الجزائر

غیر هذا القانون بصورة هامة وبشكل جذري التشریعات التي كان معموًال بها 

من قبل وسعى إلى التعامل مع الهجرة في إطار قانوني بما یناسب حالة تدفق 

  . تهاالهجرة وزیادتها وخطور 

ویهدف هذا القانون الجدید إلى تحدید شروط دخول وخروج األجانب وٕاقامتهم 

وتنقلهم في الجزائر بناًءا على طرق عملیة وفي حالة انتهاء القوانین الداخلیة من قبل 

  . األجانب في الجزائر یتم تنفیذ القانون فوًرا

اإلنتهاك یعاقب إّذ یحدد القانون اإلجراءات الجنائیة الواجب اتخاذها فهذا 

من القانون المذكور وبموجبها یطلب من األجانب  66علیه بالترحیل وفًقا للمادة 

من نفس القانون  30یوًما وهناك المادة  30مغادرة التراب الوطني في أجل أقصاه 

بموجبها یتم ترحیل أي أجنبي بموجب مرسوم صادر عن وزیر الداخلیة، إذا تبین أن 

  . للنظام العام أو ألمن الدولةوجوده یشكل تهدیًدا 

وسع بشكل كبیر صالحیات السلطات  11- 08جدیر بالذكر أن القانون 

، )أي الطرد(المحلیة بمراقبة وضع األجانب خاصًة برفض دخولهم التراب الوطني 

إّذ أصبح الوالي هو الشخص الوحید المخول له ذلك بعد أن كان في إطار القوانین 
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ر الداخلیة والغرض من ذلك توفیر مزید من المرونة السابقة من اختصاص وزی

  .والسرعة فیما یخص محاربة الهجرة غیر الشرعیة على نحو أكثر فعالیة

إذن هناك إجراءات قمعیة أمنیة صارمة یتم تطبیقها بموجب هذا القانون فهناك 

الترحیل لمن یشكل وجوده تهدیًدا لألمن العام ولألمن الدولة وللمصالح الوطنیة 

  . الجزائریة

وهناك الطرد لمن لم یستوف شروط الدخول كما یمكن تطبیق عقوبات جزائیة تتمثل 

غرامات مالیة أو السجن ضد األجانب المتواجدین في وضعیة غیر قانونیة : في

  . والغرض من هذا التشدد ردع ومحاربة الهجرة غیر الشرعیة

نوات لألجنبي الذي یضاف إلى هذه العقوبات المنع من اإلقامة لمدة عشر س

صدر في حقه حكم الترحیل أو الطرد وأكثر من هذا یعاقب القانون كل من یسهل 

مهربو "دخول األجنبي إلى الجزائر بطریقة غیر شرعیة في إطار ما یسمى ب 

خاصًة أن بعض الجزائریین قد یساعدون سرا المهاجرین غیر الشرعیین في " البشر

  . قانوناإلقامة السریة والعمل خارج ال

كما ُیعاقب القانون بالسجن لسنتین إلى خمس سنوات وبالغرامات المالیة 

للمتواطئین أصاحب العمل الذین یوظفهم ویأوون المهاجرین غیر الشرعیین بطریقة 

  .xxivغیر قانونیة

وبالتالي فاألجانب الذین یدخلون الجزائر بطریقة غیر شرعیة تتخذ ضدهم 

  :xxvاإلجراءات القانونیة التالیة

ویكون على مستوى شرطة الحدود، ُیتخذ هذا القرار عند عدم امتالك : اإلبعاد .1

  . المهاجر تأشیرة الدخول إلى الجزائر فیتم استبعاده
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یتم عند إقامة المهاجر بطریقة غیر شرعیة فیتم تحویله إلى أمن الوالیة  :الطرد .2

دراسة حالته بطریقة معمقة محل االختصاص لسماع أقواله على محضر رسمي مع 

 .لیتم بعدها طرده إلى بلده األصلي بعد تحویله إلى نقاط العبور

أي إخراج األجانب قهًرا عن طریق اإلبعاد لمواجهة حاالت دخول : الترحیل .3

األجانب بطرق غیر قانونیة أو في حالة بقائهم في البلد دون ترخیص شرعي 

 .امتهملإلقامة بسبب تخلفهم بعد انتهاء مدة إق

جدیر بالذكر أن الفرق بین اإلبعاد والترحیل یتجلى في كون األول یهدف إلى 

الحد من التهدید الذي یشكله وجود األجنبي المقیم بطریقة غیر شرعیة ضّد النظام 

واألمن العام أّما الثاني فیكون لمخالفة األجنبي للقواعد المتعلقة بنظام الدولة أي 

 . لعملقواعد الدخول واإلقامة وا

واإلبعاد هو أشّد وطأًة على األجنبي من الترحیل، إّذ الیسمح للمبعد الدخول 

  . مرة أخرى إّال بإذن من وزیر الداخلیة

أما المرحل فلیس هناك ما یمنعه قانونًیا من الدخول مرة أخرى بطریقة شرعیة 

سنة مهاجر غیر شرعي  121عملًیا تشیر اإلحصائیات الرسمیة إلى أنه قد تم طرد 

كما تّم إبعاد . 2010سنة  35و 2009سنة  72و 2008سنة  59و 2007

  .2010xxviسنة  4855و 10349و 2008سنة  6816و 2007سنة  10782

من كل ما تقدم یتبین لنا أن الجزائر في حاجة ماسة إلى وضع سیاسة دقیقة   خاتمة

الضروریة وحازمة للهجرة عامًة وللهجرة غیر الشرعیة خاصًة، واتخاذ اإلجراءات 

العتبارها بلد مقصد وعبور في الوقت نفسه للمهاجرین الشرعیین وغیر الشرعیین 

على حّد سواء، إّذ تقدر اإلحصائیات أن نسبة الهجرة غیر الشرعیة للجزائر حوالي 
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منهم یستقرون فیها في حین یواصل اآلخرون طریقهم إلى % 20ألف مهاجر  100

  .xxviiأوروبا عبر البحر األبیض المتوسط

فبالنسبة للذین یستقرون في الجزائر یقیمون فیها بطریقة غیر شرعیة یقومون 

بممارسة نشاطات وأسالیب غیر مشروعة لكسب األموال وهذا سیعود بالسلب 

والضرر على أمن واستقرار الجزائر وله انعكاسات خطیرة ومتعددة الجوانب على 

 .الدولة والمجتمع مًعا

محاربة الهجرة غیر الشرعیة هو اتخاذ مجموعة وما یبین سیاسة الجزائر في 

من التدابیر واإلجراءات القانونیة والتشریعیة من جهة، وكذا اإلجراءات األمنیة 

العملیة التي تسمح بإدارة قضایا األمن التي تمس الدولة والمجتمع التي یتسبب فیها 

  . مشروعةالمهاجرون غیر الشرعیین بسبب ممارستهم للنشاطات واألعمال غیر ال

وتبقى الجهود المبذولة من طرف الجزائر عقیمة وغیر كافیة في ظل غیاب 

تعاون وتنسیق إقلیمي ودولي فعال وذلك عن طریق تبادل المعلومات حول ما یتعلق 

باألجهزة المكلفة بمحاربة الهجرة غیر الشرعیة من حیث تنظیمها وطریقة عملها 

ن والتنسیق بطریقة تمكن من تبادل وكذا فتح وتطویر قنوات االتصال والتعاو 

  .التجارب بین مختلف الدول والمنظمات

كل هذه اإلجراءات مجتمعة محلًیا وٕاقلیمًیا ودولًیا ال شك ستساعد على التحكم 

 .  والحد من الهجرة غیر الشرعیة وحتى القضاء علیها نهائًیا

 الهوامش

                                                           
i  -  15سورة الملك، اآلیة . 
ii  -  20و 19سورة نوح، اآلیتین .  
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iii  -  حیث تؤكد األدلة التاریخیة أن البشریة جمعاء عرفت هجرات متتالیة، فمنذ وجد اإلنسان على

هذه األرض سعي بالبحث عن ینابیع العلم والمعرفة واالكتشاف وعن مستقبل أفضل وواقع أحسن 

  : یحظى فیهما بكرامة وعزة ویتمتع بكامل حقوقه األساسیة، أنظر

. السریة ببلدان المغرب العربي حالة المغرب، بحث منشور بالموقعنجاح قدور، الهجرة 

 www.dirasaat.com.ly/doc/b4.doc  
iv  -  منه، ونظم هذا الحق كل من األمر رقم  44ونص الدستور الجزائري على حق التنقل بالمادة

والمتعلق بوثائق السفر  1977جانفي  23الموافق ل  1397صفر  03المؤرخ في  77/01

- 08، وكذا القانون رقم 1977جانفي  30، صادر في 9للمواطنین الجزائریین أنظر، ج ر عدد 

  . ، المتعلق بشروط دخول األجانب إلى الجزائر وٕاقامتهم بها2008جوان  25، مؤرخ في 11

  .  2008یة جویل 02، بتاریخ 36ج ر، عدد 
v  - دار الفكر الجامعي، 1طارق عبد الحمید الشهاوي، الهجرة غیر الشرعیة رؤیا مستقبلیة، ط ،

 .  20و 19، ص 2009اإلسكندریة، 
vi  -  أثارت مسألة قبول األجانب في إقلیم الدولة خالفا في الفقه، وكان فیتوریا أول من نادى

تلفة على أساس الحق العام في االجتماع بتقریر حق األجانب في دخول أقالیم الدول المخ

واإلتصال، حیث أنه في بدایة العالم كان كل شيء مشترًكا بین الناس وكان لإلنسان الحریة في 
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