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 مقدمة عامة 
رل منـ  عرفـ  الششـر ة هـا رل ال جـالتعريف مبوضوع البحث وأهميتهه      -1

قديم األزل، و قصد ب ا االنتقال من موقع إلى آخر بحثًا عن وضع أفضـ  اتتااييـًا 
، وال جرل قد تكون داخلية داخـ  إقلـيم الدولـة (1)كان أو اقتصاديًا أو دينيًا أو سياسياً 

 من القرى إلى الادن، وقد تكون خارتية من دولة إلى أخرى.  

ــى تقر ــر  ــق ا ن ــة الــدول عل ســان فــي ال جــرل قو ــد  قــو  وتحــرغ لالةي
ر دســتور فــي نـ  ا نسـان األساســية، ومـن  ــ ر التشــر عان القـانون الاصــر  الــ   

منــ ، والتــي ( 62علــى  ــق الاــواطن فــي ال جــرل فــي الاــادل ) 2014الاعــدل لعــا  
( مــن 9، وأوضــح  الاــادل )(2)" ر ــة التنقــ  وا قامــة وال جــرل مك ولــة" ونــ  تقضــي ب

يرلـ  مـن الاصـر فن فـي ال جـرل الدائاـة ترخيصـًا بـ ل  مـن القانون أن  ياـن  لاـن  
 .(3)القانون الج ة ا دار ة الاختصة بوزارل الداخلية وفقًا لألوضاع الاقررل في  

ــوان  ــول القنـ ــن خـ ــوائ  مـ ــوانفن واللـ ــاع القـ ــول اتشـ ــن خـ ــ  مـ ــرل إن تاـ وال جـ
لفـر الشريية، فإن ـا تكـون  جـرل يـريية، ولكـن إن تاـ  ال جـرل مـن خـول العةـور 

الاشروع للحدود ما بفن الدول دون الحصول على تصر   مـن الدولـة الاسـتقةلة أو 
 

ة  مرلاة (  1) د. سامح محمد السيد: إطاللة على ظاارة  الجراة  رياة الياةعية وموارجأجاا أمنياا

لساااب   كليااة اليااةطة  أكاديميااة اليااةطة  القااارة   البحااوا القانونيااة واليااةطية  ال اادد ا

 . 369ص

( منه 52كان ينص في الماد  ) 1971( وأردة اإلياة  إلى أن الدسأوة المصةي السابق ل ام 2)

( لسانة 111على حق كل مواطن في الجرة  الدائمة أو المؤقأة إلى الخاةج  والقاانون ةقام )

خاةج كان يانص فاي مادأاه اىولاى علاى حاق بيأن الجرة  وةعاية المصةيين في ال  1983

كاان الراةم مان راله الجراة  ماا أالمصةيين في الجرة  الدائمة أو الموقوأة للخاةج سواء  

محأفظين برنسايأجم المصاةية  وي يأةأا    نالموقوأة  وأنجم يظلو  ميقأضي اإلقامة الدائمة أ

و القانونية الأي يأمأ ون بجاا على ررةأجم الدائمة أو الموقوأة اإلخالل بحقوقجم الدسأوةية أ

 . بوصفجم مصةيين طالما ظلوا محأفظين برنسيأجم المصةية

( د. أحمد راد منصوة: الحماية القضائية لحقوق اإلنسان  حةية الأنقال واإلقاماة فاي القضااء 3)

ة ىحاادا أحكااام محكمااة القضاااء اإلداةي والمحكمااة اإلداةيااة ال ليااا  اإلداةي المصااةي وفقااا

 . 259  ص1997  طب ة 1997لدسأوةية ال ليا حأى عام والمحكمة ا



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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مـن خـول الاــرور عةـر الانافــ  لفـر الرســاية، ف ـي  ــ ر الحالـة تكــون ال جـرل لفــر 
 2013. وتشفر أ دث تقديران األمم الاتحدل عن ال جرل الدوليـة فـي عـا  (1)يريية

( ملفـون م ـاتر 232لـدولي  إ  إن  نـا) )إلى انتشار ها رل ال جرل علـى الصـعفد ا
( مـن إتاـالي سـكان العـالم الـ ين يةلـم عـدد م %3,2في تايع دول العالم ياثلـون )

( ملفونـًا 40سـنة و)20( ملفون م اتر تح  سن الــ35( مليار نساة، من م )7,2)
( مـن مجاـوع %30( عامًا، إال أن م ال ياثلون أكثـر مـن )29إلى    20أعاار م من )

 .(2)  ر ن، وتاث  ا ناث ما يقرب من نصف السكان الا اتر ن الدولففنالا ات

ــى الــرلم مــن تــعو ة تقــدير  جــم هــا رل ال جــرل لفــر الشــريية بشــك   وعل
 قيقـــي ودقفـــق  نلـــرًا لليـــابع الســـر  لعاليـــان الت ر ـــ ، و  جـــا  الاجنـــي علـــف م 

الاتحـدل  و و  م عن ا بوغ عـن عصـابان ال جـرل لفـر الشـريية، فـإن مكتـ  األمـم
الاعني بالاخدران والجر اة يقدر أعداد الا اتر ن األفارقة الـ ين يحـاولون الوتـول 

 .(3)( ألف م اتر300إلى أورو ا سنو ًا دون أن تكون لدي م الوثائق الاناسشة بـ)

بفناا أيارن تقديران سابقة إلـى أن  جـم ال جـرل لفـر الشـريية وتـ  بحجـم 
( مــن %15ى مســتوى إتاــالي العــالم إلــى نحــو )تقــديران منلاــة العاــ  الدوليــة علــ

إتاالي الا اتر ن في العالم، وأن  جم ال جرل لفر الشـريية بحسـ  تقـديران األمـم 
 

(1) Heckman, Friedrich: Towards a better understanding of human 

smuggling. Policy Brief No. 5. Amsterdam: European Network of 

Excellence on International Migration, Integration and Social. 

Cohesion (IMISCOE), November 2007.  

  :الأالي ال نوان على مأاح المورزو

www.imiscoe.org/publications/policybriefs/documents/PB5-

Heckman.pdf 

الجراة  رياة الياةعية "انظة: دةاسة المةكز القومي للبحاوا ايرأماعياة والرنائياة حاول  (  2)

افحااة ومناا  الجرااة  ريااة للياابا  المصااةيل بالأ اااون ماا  اللرنااة الوطنيااة الأنساايقية لمك

  .2016  القارة   اليةعية

فجم ظارة  أجةيا  المجاارةين   1اىدا   -انظة: مرموعة أدوات لمكافحة أجةي  المجارةين(  3)

 . 45  ص2013مكأ  اىمم المأحد  الم ني بالمخدةات والرةيمة  
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( ملفــون يــخ ، وأن منلاــة ال جــرل الدوليــة تقــدر 180الاتحــدل وتــ  إلــى نحــو )
 جم   ر ال جرل لفر الشريية إلى دول االتحـاد األورو ـي بنحـو ملفـون وخاسـاائة 

 .(1)م اترألف  

والواض  أن األرقا  السابقة تشفر بشك  تلي إلـى تاايـد معـدالن ال جـرل لفـر 
الشـــريية علـــى الصـــعفد الـــدولي، و ـــو مـــا ينةـــع بخيـــورل  ـــ ر اللـــا رل علـــى قافـــة 

 األتعدل الدولية وا قلياية والوطنية.

ــان  ــد أعــداد الا قــودين خــول عالي ــد مــن خيــورل  ــ ر اللــا رل تااي وماــا يا 
فـــر الشـــريية،  فـــث يقـــدر الـــشع  عـــدد الا قـــودين بســـة  ال جـــرل لفـــر ال جـــرل ل

، بفناـــا (2)( م قـــوداً 3923( بنحـــو )2001-1997الشـــريية خـــول أر ـــع ســـنوان )
ــا قــد لقــوا 6000( أن )BBCنقلــ   ف ــة ا  اعــة الةر يانيــة ) ( م ــاتر مــن إفر قي

إلـى تـار خول سـ ر م بحـرًا  2000 ت  م أو أتشحوا في عداد الا قودين في عا  
، و ــو مــا يةــرز خيــورل  ــ ر اللــا رل علــى الا ــاتر ن الا ــر فن أن ســ م (3)الكنــار  

 ال   قد يص  األمر فف ا إلى فقدان م ألروا  م.

يســعى الشا ــث إلــى  ــدم رئيســي متاثــ  فــي مدارســة أهههداا البحههث   -2
ية الاوات ة الجنائية لجرائم ت ر   الا اتر ن في قانون مكافحة ال جرل لفر الشـري

، و ل  من خول مجاوعة مـن األ ـدام 2016( لسنة  82وت ر   الا اتر ن رقم )
 -ال ريية، و ل  على النحو التالي 

 التعرم على ها رل ال جرل لفر الشريية وأسشاب ا وتداييات ا. -1
 

ل واىسالي  المأب ة  اينأياة واىيكا  -د. أحمد عبد ال زيز اىصفة: الجرة  رية الميةوعة(  1)

  2010الجرة  رية الميةوعة  مطبوعات رام ة نااي  ال ةبياة لل لاوم اىمنياة  الةياام   

 -المواثياق الدولياة  -؛ أسامة بدية: ظاارة  الجراة  رياة الياةعية )الأ ةيا  والحرام14ص

  .26/1/2010الدواف  واىسبا (  مرلة الديوان  عدد

  .14لجرة  رية الميةوعة  مةر  سابق  صد. أحمد عبد ال زيز اىصفة: ا( 2)

فجم ظارة  أجةيا  المجاارةين   1اىدا   -انظة: مرموعة أدوات لمكافحة أجةي  المجارةين(  3)

 . 45  ص2013مكأ  اىمم المأحد  الم ني بالمخدةات والرةيمة  



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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تســليا الضــوى علــى موشــ  الاشــرع الاصــر  مــن موات ــة ال جــرل لفــر  -2
 الشريية.

 ت ر   الا اتر ن في القانون الاصر .  إلقاى الضوى على تعر   -3

 إبراز ال رو  بفن ق  من تر اة االتجار بالششر وت ر   الا اتر ن. -4

بحث مدى الحاتة إلى قانون خاغ بال جرل لفـر الشـريية فـي التشـر ع   -5
 الاصر .

ــرائم الارتشيــــة بت ر ــــ   -6 ــان تر اــــة ت ر ــــ  الا ــــاتر ن والجــ بيــــان أرقــ
 الا اتر ن.

 وى على األ كا  الجنائية الخاتة بجرائم ت ر   الا اتر ن.تسليا الض -7

إلقـــاى الضـــوى علـــى أ كـــا  التعـــاون الـــدولي القضـــائي لاوات ـــة ت ر ـــ   -8
 الا اتر ن.

 تقفيم السياسة الجنائية للاشرع الاصر  في تجر م ت ر   الا اتر ن. -9

تتاث  أبرز تـعو ان الشحـث فـي  داثـة موضـوع  علـى صعوبات البحث     -3
لصــعفد الــدولي، عــوول علــى  داثــة تيةيقــ  فــي التشــر ع الاصــر ، نلــرًا لحداثــة ا

 2016( لسـنة  82التشر ع الاجر  لت ر   الا اتر ن في مصر و و القـانون رقـم )
يــيد  إلــى قلــة  بشــون مكافحــة ال جــرل لفــر الشــريية وت ر ــ  الا ــاتر ن، و ــو مــا

لــى مراتــع متخصصــة أو الاراتــع والاصــادر الخاتــة بالاوضــوع وتــعو ة التوتــ  إ
ومــن تانــ  آخــر تتاثــ   ،عامــة تتنــاول األ كــا  الجنائيــة الخاتــة باوضــوع الشحــث

تعو ة الشحث في طةيعة موضوع  ال   يتص  بو د أنشية الجر اـة الانلاـة التـي 
تتصـــف بيابع ـــا الســـر ، وعـــد  تـــوافر الاعلومـــان الدشيقـــة  ـــول  جا ـــا الحقيقـــي 

 و ص ة خاتة في الاجتاع الاصر .

سيستخد  الشا ث الان ج الوتـ ي التحلفلـي و ـو منهج وأدوات البحث    -4



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ال جــرل لفــر مــة فــي دراســة اللــوا ر االتتااييــة ومن ــا هــا رل ىوالاــن ج األكثــر م  
، والـ   يعـرم سـتخد  الاـن ج الوتـ يسن نـا، ول  ا فإنالشريية وت ر   الا اتر ن

تـ ًا وثيقـًا و عةـر عن ـا تعةفـرًا "دراسة اللا رل قاا توتـد فـي الواقـع ووتـ  ا و   بون  
  (1)كيفيًا أو قايًا بغية الوتول إلى استنتاتان تسـ م فـي ف ـم  ـ ا الواقـع وتيـو رر"

هــا رل ال جــرل لفــر الشــريية وت ر ــ  موضــوع  تحلفــ ســعى لوتــف و ف ــ ا الشحــث ي
قاــا تتاثــ   .الا ـاتر ن مــن الجانـ  القــانوني ودور القـانون الجنــائي فـي الحــد من ـا

لشحث النلر ة فياا يتوافر لنـا مـن مراتـع علايـة قانونيـة سـواى أكانـ  بالل ـة أدوان ا
العر يــة أو األتنةيــة التــي تخــ  موضــوع الدراســة، با ضــافة إلــى وثــائق الاــيتاران 
ــة  ــة النلر ـ ــان الاتخصصـ ــوع، والدراسـ ــ ا الاوضـ ــ   ـ ــي تناولـ ــة التـ ــدوان العلايـ والنـ

 الخاتة ب .والافدانية، والاقاالن واألبحاث وأورا  العا   

ــة لجــرائم خطههة البحههث   -5 ــاول موضــوع الاوات ــة الجنائي ــ  ســفتم تن ت ر 
في القانون الاصر  والاواثفق الدولية، مـن خـول ثوثـة مشا ـث وميلـ    الا اتر ن

ختــامي، نتنــاول فــي الاشحــث األول التعر ــ  بلــا رل ال جــرل لفــر الشــريية وت ر ــ  
لاوات ـة الجنائيـة الاوضـويية الخاتـة الا اتر ن، ونشفر في الاشحث الثـاني إلـى ا

بجــرائم ت ر ــ  الا ــاتر ن، مــن خــول ا يــارل إلــى الةنيــان القــانوني لجر اــة ت ر ــ  
الا اتر ن، واأل كا  الجنائية الخاتة بجـرائم ت ر ـ  الا ـاتر ن، والجـرائم الارتشيـة 
 بت ر   الا اتر ن من تنايان وتن ، وفي مشحـث ثالـث نعـرل الاوات ـة ا ترائيـة

الخاتة ب  ر الجرائم، وأخفرًا في ميل  ختامي نستعرل تدابفر الحاايـة والاسـاعدل 
واألت ـــال الانشـــول بالقـــانون وت ـــود الاكافحـــة، وتقـــدير موشـــ  التشـــر ع الاصـــر ، 

 -وتسفر الخية الت صفلية للشحث على النحو التالي 

 مقدمة عامة.

 
عمااان   داة صاان اء للنيااة  منااارو وأسااالي  البحااا ال لمااي  ( لوقااان عبياادات ونخااةون:1)

 .220م  ص1996 نىةدا



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ا اتر ن.الاشحث األول  التعر   بال جرل لفر الشريية وت ر   ال

 الايل  األول  التعر   بال جرل لفر الشريية.

 .ها رل ال جرل لفر الشريية في مصرالايل  الثاني   

   التعر   بجر اة ت ر   الا اتر ن.الثالثالايل   

 الاشحث الثاني  الاوات ة الجنائية الاوضويية الخاتة بجرائم ت ر   الا اتر ن.

 اة ت ر   الا اتر ن.الايل  األول  الةنيان القانوني لجر 

 الايل  الثاني  األ كا  الجنائية الخاتة بجرائم ت ر   الا اتر ن.

 الايل  الثالث  الجرائم الارتشية بت ر   الا اتر ن.

 الاشحث الثالث  الاوات ة الجنائية ا ترائية الخاتة بجرائم ت ر   الا اتر ن.

نشـول بالقـانون وت ـود ميل  ختامي  تدابفر الحااية والاسـاعدل واألت ـال الا
 الاكافحة.

 الخاتاة والتوتيان.
 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 املبحث األول 
 التعريف باهلجرة غري الشرعية وتهريب املهاجرين. 

، ثــم نتيــر  لــا رل ال جــرل لفــر الشــرييةبنتنــاول فياــا يلــي التعر ــ   -6
جر اـة ت ر ـ  للا رل ال جرل لفـر الشـريية فـي مصـر، وأخفـرًا نشـفر إلـى التعر ـ  ب

   -على النحو التالي   ثوثة ميال و ل  في  الا اتر ن،  
 املطلب األول 

 التعريف بظاهرة اهلجرة غري الشرعية 
 

ت عتةـر هـا رل ال جـرل لفـر الشـريية   تعريف اهلجرة غههري الشههرعية     -أولا   -7
Illegal immigration  ــة تشــر  ية ــة اقتصــادية إنســانية قانوني هــا رل اتتاايي

ــ ، و ــي هــا رل تســ ــة الجوان ــامي نتيجــة الا شــكون االقتصــادية م تكامل ــي التن تار ف
، و رتع ه ور ا إلى لجوى األيخاغ الرالةفن في ال جـرل (1)والسياسية واالتتاايية

إلى عةور الحـدود الدوليـة لـدولت م إلـى دولـة العةـور أو الاقصـد، بالا خال ـة للقواعـد 
ــرر  ــدخول الا قـ ــراىان الخـــرو  والـ ــرل ووتـ ــة لحـــق ال جـ ــة الا نلاـ ل قانونـــًا أو القانونيـ

ــة  اورل، دون الحصــول علــى التصــار   القانوني باســتعاال وثــائق ســ ر أو  و ــان مــ 
 الا قررل لإلقامة في دولة الاقصد.  

وقد عـرم مكتـ  األمـم الاتحـدل الاعنـي باكافحـة الاخـدران والجر اـة ال جـرل 
الارسـ   التنق  باا يخـالف القواعـد القانونيـة السـار ة فـي الةلـد   "لفر النلامية بون ا

أو بلــد العةــور أو الةلــد الاســتقة   والــدخول إلــى بلــد أو ا قامــة فيــ  أو العاــ  فيــ  
بشك  لفر يرعي  و ستخد  الاصيل  للداللة على الحاالن التي يعةر فف ا يـخ  
ما  دودًا دوليـة مـن دون تـواز سـ ر أو وثيقـة سـ ر سـار ة الا عـول أو ال يسـتوفي 

 
( د. عادل حسن ونخةون: الأداعيات اىمنية للجرة  رية اليةعية وطاةق موارجأجاا  دةاساة 1)

 . 10ص  2007(  يوليو 14مةكز بحوا اليةطة  اإلصداة )



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ةلد  وال يسـتخد  مصـيل  "ال جـرل لفـر الشـريية" عـادل الاتيلشان ا دار ة لا ادرل ال
 .   (1)"إال فياا يتعلق بت ر   الا اتر ن واالتجار بالششر

أو ت ر ـــــــ  الا  ـــــــاتر ن لفـــــــر الشـــــــرعففن  (2) و  قصـــــــد بت ر ـــــــ  الششـــــــر
Smuggling of Illegal Migrants  ضــلوع عصــابان الجر اــة الا نلاــة فــي

خـار  أو لل جـرل للحصـول علـى فـرغ عاـ  است ول  اتة الاجني علـف م للسـ ر لل
أو  يـــال قر اـــة، مـــن خـــول تلقـــف م أمـــوااًل نلفـــر نقل ـــم عةـــر الحـــدود إلـــى الـــدول 

 . (3)  الا ستقةلة، و ي لالشًا ما تكون من الدول ال ر ية الا تقدمة

فـي  تديـدل أبعـاداً  اتخـ ن لكن ـا تديـدل، مسـولة  ليسـ   الشـريية  لفـر  وال جرل
مجاوعـان  وتسـت   ،الاتوسـا  األبـي   الشحـر  منيقـة  في  سياا  وال  األخفرل،  السنوان
ر  طائلـة، ف ـي أر اح أت  تحقفق من األزمة   ر الوطنية عةر  الانلاة  الجر اة تيسـر

اعتشـار يـ  قر  أ ر  إيـوى دون  ماليـة مشـالم تسـديد مقابـ  الحـدود عةر  الا اتر ن  تنق 
 .  (4)لسومت م و يات م

 
المةفقاات  مكأا  اىمام المأحاد  الم ناي  -انظة: مرموعة أدوات لمكافحة أجةي  المجارةين(  1)

 . 17  ص2013بالمخدةات والرةيمة  

يميااز الااب م بااين مصااطلحي الجرااة  ريااة اليااةعية وأجةياا  المجااارةين  فااالجرة  ريااة ( 2)

اليةعية ري ظارة  ارأماعية أيمل وأعم من رةيمة أجةي  المجارةين  بينماا اىخياة  راي 

د. عماةو مسا د  ةساالة دكأاوةاه  كلياة الحقاوق    .إحدى صوة رةائم الجرة  رية اليةعية

  .55  ص2014رام ة طنطا  

( انظة للباحا: الحماية اىمنية لحقوق المرني علايجم والياجود فاي إطااة الرةيماة المنظماة  3)

 . 62  ص2013بدون ناية  

أياة اىسأال الدكأوة/ ةئيس مرلس النوا  المصةي في كلمأه أثناء مناقية قاانون مكافحاة (  4)

اليةعية أحولت عبة ياواط    الجرة  رية اليةعية وأجةي  المجارةين إلى أن الجرة  رية

البحة اىبيم المأوسط إلى عمل منظم أية  عليه عصاابات مأخصصاة أصال أةباحجاا إلاى 

الملياةات  ويندس وسطجم اإلةرابيون  وأاةأبط بأساجيل ايأرااة بالبياة  يسايما وأن رلاق 

حل طةيق البلقان أمام المجارةين سيزيد من فةص واحأمايت الجرة  رية اليةعية عبة سوا

 . 47  ص4/10/2016مصة. أنظة: مضبطة الرلسة ايفأأاحية لمرلس النوا  المصةي  



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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شــريية  ــي نتيجــة طةي يــة لحالــة الانــع أن ال جــرل لفــر ال (1) و ــرى الــشع 
وللق األبواب أما  ال جران الاشـروعة إلـى الـدول الاتقدمـة وال نيـة، و ضـرب الـرأ  
الســابق مثــااًل لــ ل  بالسياســان التــي تتشع ــا الــدول األورو يــة فــي  ــ ا الاجــال مــن 
فرل تويفران دخول ألراضف ا وتشـدد ا ضـد رعايـا دول الجنـوب الاتوسـيي، والتـي 

م بشك  قةفر في است ول مافيا ال جرل لفر الشريية للضـحايا مـن أتـ  تحقفـق تس 
 مكاس  مادية.  

وتتعــدد طــر  ال جــرل لفــر الشــريية بــرًا عةــر اســتخدا  يــا نان النقــ ، أو 
مرقشــان الســفر، أو عةــر اســتخدا  الــدواب، أو بالســفر علــى األقــدا  للتســل  واتتيــاز 

، (2)سـ ن باالت ـا  مـع تـا   أو ر ـان السـ فنةالحدود الةر ـة، أو بحـرًا باسـتخدا  ال
أو توًا عةر اليائران باستخدا  تويـفران دخـول مـاورل أو تقـديم مسـتندان أو وثـائق 

 . (3)  و ة ماورل
 

؛ د. عمةو مس د 14د. أحمد عبد ال زيز اىصفة: الجرة  رية الميةوعة  مةر  سابق  ص(  1)

 . عبد ال ظيم: رةائم الجرة  رية اليةعية  مةر  سابق  صلجل

قاومي للبحاوا ايرأماعياة والرنائياة إلاى أن أيية إحادى الدةاساات الأاي أعادرا المةكاز ال(  2)

عن طةيق البحة  أأم من خالل الأ ة  على من سيأولى عملية عمليات الجرة  رية اليةعية  

الأجةي   إلى رزية  »يمبيدوزا«  وراى رزياة  أاب اة إليطالياا  وقةيباة راداة مان الساواحل 

أبدأ الةحلة عان طةياق قااة  أصل إليجا  و  %90الأونسية  وم ظم القواة  أو ما يزيد على  

بسيط بمحةك  فيما ي أبة السب  اىول للمأاع  رو كثة  عدد المجارةين علاى مأناه    مطاطي

ة ما يأ طل المحةك وسط البحة  ورو أماة يحادا كثياةاة للسافن المصاةية    يلماح   الأايوأحيانا

خطاو   فاي  ينليويبدأون الألويح لخفة السواحل اإليطا ةوادرا ب د ساعات مةفأ »يمبيدوزا«

ة ما يكون اىمة خطو  أمثيلية ي بد  أساسية ومفيد   حيا أبدأ بموربجا عملية إنقالرم  ورالبا

ما يلبثون أن يجةبوا منجا   الأيمسأيفيات الصلي  اىحمة     فيمنجا ينأيال الةكا  وإيداعجم  

مجان ثانوياة    يفافةنساا  لي ملاوا رنااك    فاي  أو إلى أحيااء المجاارةين  اإليطاليإلى الداخل  

أرم ات داخل اليقق بأعداد كبية   ورو ما ف له عدد كبياة مان أبنااء محافظاات   فيوي ييوا  

انظة: دةاساة المةكاز   حد لاأه.  فيحأى صاة السفة إلى إيطاليا مؤرالة للزواج    البحةيالوره  

الجرااة  ريااة اليااةعية للياابا  المصااةيل "القااومي للبحااوا ايرأماعيااة والرنائيااة حااول 

  .2016  القارة   أ اون م  اللرنة الوطنية الأنسيقية لمكافحة ومن  الجرة  رية اليةعيةبال

؛ حااأم إباةاريم فأحاي: الادوة 30 29د. عمةو مس د عبد ال ظيم: المةر  الساابق  ص ص(  3)

ما  الأطبياق علاى حالاة اإلأحااد  -اىمني في مكافحة ررة  المصةيين رية الياةعية للخااةج
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و عد ت ر   الا اتر ن بحرًا من أخيـر تـور ت ر ـ  الا ـاتر ن بـالنلر إلـى 
نقل ــم عةــر  مــا ياكــن أن يتعــرل لــ  الا ــاترون الا ر ــون مــن خيــر ال ــر  أثنــاى

الس ن والاراك  الص فرل في عرل الشحر، وتشفر تقديران الانلاـة الشحر ـة الدوليـة 
إلــى أن مجاــوع عــدد مــا أبلــم عنــ  مــن  ــوادث ناتاــة عــن ماارســان لفــر مومونــة 

( 2008 تــى  1999متصــلة باالتجــار بالا ــاتر ن ونقل ــم بحــرًا خــول ال تــرل مــن )
 .(1)م اتراً ( 61413(  ادثة يال  )1667وت  إلى )

اإلطار القانوني الدويل واإلقليمي ملكافحههة اهلجههرة غههري الشههرعية -ثانياا   -8
ا ـتم الاجتاـع الـدولي بلـا رل ال جـرل لفـر الشـريية وت ر ـ     وتهريب املهاجرين

الا اتر ن، ون قر بإيجاز أبرز الاواثفق الدولية وا قلياية  ان الصلة باكافحـة  ـ ر 
ألمـم الاتحـدل والجامعـة العر يـة واالتحـاد األفر قـي، و لـ  اللا رل، في إطار منلاـة ا

   -على النحو التالي 

 التفاقية الدولية حلمايههة وقههوع ايههع العمههال املهههاجرين وأفههراد(  1)  -9
االت اشيــة الدوليــة   ومـن الاواثفــق الدوليــة التــي ا تاــ  بت ر ــ  الا ــاتر ن أسههرهم

 الجا يـة العامـةالاعتادل بقـرار    سر مأ  لحااية  قو  تايع العاال الا اتر ن وأفراد
( من ـا 68،  فـث تقضـي الاـادل )1990  ديسـاةر  18( الايرخ فـي  45/158رقم )

العةــور، ب ــدم منــع ووشــ   تتعــاون الــدول األطــرام، باــا فــي  لــ  دول-1بونــ   "
للعاال الا اتر ن الـ ين  ـم فـي  عاليان التنق  واالستخدا  لفر القانونية أو السر ة

اتخا  ـا لتحقفـق  ـ ر ال ايـة، فـي إطـار  امي. وتشـا  التـدابفر الواتـ وضع لفر نلـ
تـدابفر موئاـة لانـع نشـر الاعلومـان  -أ :يلـي والية ق  دولة من الدول الاعنية، مـا

تــدابفر للكشــف عــن التــنقون لفــر  -ب .ودخــوالً  الاضــللة الاتصــلة بــال جرل خروتــاً 
 

قدم لدبلوم اىمن ال ام بكلية الدةاساات ال لياا  أكاديمياة الياةطة  القاارة   اىوةوبي  بحا م

 . 29  ص2005إبةيل 

(1) International Maritime Organization. Document MSC.3/Circ.16, 3 

February 2009. Available from www.imo.org/Circulars/mainframe. 

asp?topic_id=397.  

http://www.imo.org/Circulars/mainframe.%20asp?topic_id=397
http://www.imo.org/Circulars/mainframe.%20asp?topic_id=397


 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

274 

ر م وللقضاى علف ا، وفرل تـااىان وأفراد أس  القانونية أو السر ة للعاال الا اتر ن
الكيانان ال ين ينلاون أو يـديرون مثـ   ـ ر  فعالة على األيخاغ أو الجااعان أو
ــنقون أو يســاعدون فــي تنليا ــا ــة  -  .أو إدارت ــا الت ــدابفر ل ــرل تــااىان فعال ت

يســتخدمون العنــف أو الت ديــد أو  علــى األيــخاغ أو الجااعــان أو الكيانــان الــ ين
 .الـ ين  ـم فـي وضـع لفـر نلـامي العاـال الا ـاتر ن أو أفـراد أسـر م التخو ـ  ضـد

أراضـف ا وشـ   تتخ  دول العا  تايع التدابفر الاوئاـة وال عالـة التـي تك ـ  فـي -2
 لـ  القيـا ،  اسـتخدا  العاـال الا ـاتر ن الـ ين  ـم فـي وضـع لفـر نلـامي، باـا فـي

ــد االقتضــاى،  ــ  ب ــرلعن ــ ين يســتخدمون مث ــى ال ــال. وال   ــيالى الجــااىان عل العا
نايــ ة عــن  تاــه  ــ ر التــدابفر مــا للعاــال الا ــاتر ن علــى رب عال ــم مــن  قــو  

 ."استخدام م

ا ـتم    ( اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيههة2)  -10
ــة  الاجتاــع الــدولي باوات ــة أنشــية ا تــرا  الاــنلم، وقــد تــرن م اوضــان االت اشي

ــالفرمو  ــة ب ــا، وقــد بادين ــة و روتوقوالت ــا ع رضــ  بإييالي ــع والتصــديق االت اشي للتوشي
الــــدورل الخامســــة  25واالنضــــاا  باوتــــ  قــــرار الجا يــــة العامــــة لألمــــم الاتحــــدل 

( دولة  تـى 188، وقد وقع على االت اشية )15/11/2000والخاسون الايرخ في  
 اآلن.

تاثـ  فـي تعا ـا وقد يال  وا ـد وأر عـفن مـادل، تناولـ  لـرل االت اشيـة والا
(، وقد تضـان  االت اشيـة تعـار   1التعاون على منع الجر اة الانلاة ومكافحت ا) 

(، وتضـان  3/2(، والجـر   ا اليـابع عةـر الـوطني) 2للجااعة ا ترامية الانلاة) 
(، وتجـر م لسـ  عائـدان 5االت اشيـة تجـر م الاشـارقة فـي تااعـة إتراميـة منلاـة) 

(، وتــدابفر 8(، وتجــر م ال ســاد ) 7افحــة لســ  األمــوال ) (، وتــدابفر مك6الجــرائم ) 
(، والاو قــة والاقاضــال 10(، ومســ ولية ال ف ــان االعتشار ــة ) 9مكافحــة ال ســاد ) 

(، والتعـاون الـدولي أللـرال الاصـادرل 12(، والاصادرل والضـشا ) 11والجااىان ) 
(، 15القضـائية ) (، والواليـة  14(، والتصرم فـي عائـدان الجـرائم الاصـادرل) 13) 
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ــليم الاجـــرمفن)  ــخاغ الاحكـــو  علـــف م) 16وتسـ (، والاســـاعدل 17(، ونقـــ  األيـ
ــة)  ــة الاتشادلــــ ــترقة) 18القانونيــــ ــان الاشــــ ــراىان 19(، والتحقيقــــ ــ  ا تــــ (، ونقــــ

ــة)  ــة) 21الجنائيــ ــفر العدالــ ــة ســ ــر م عرقلــ ــ ود) 23(، وتجــ ــة الشــ (، 24(، و اايــ
 (.25ومساعدل الضحايا و اايت م) 

صر الت اشية مكافحة الجر اة الانلاة بقرار رئـيه الجا ور ـة وقد انضا  م
، وقــد ألحــق باالت اشيــة ثوثــة بروتوقــوالن، األول يخــ  2003( لســنة 294رقــم )
مكافحـة يخ  ومعاششة االتجار في األيخاغ السياا النساى واألط ال، والثاني منع  

ــر والشحــر والجــو ــق الة ــ  الا ــاتر ن عــن طر  ــث يخــ  مكت ر  افحــة تــنع ، والثال
األسلحة النار ـة وأتاائ ـا ومكونات ـا والـ خفرل واالتجـار فف ـا بصـورل لفـر مشـروعة، 
وقد انضا  مصر لك  من االت اشيـة والةروتوقـولفن األول والثـاني، دون الةروتوقـول 

 .الثالث

( الربوتوكول األممي الثاني امللحق باتفاقية األمم املتحههدة ملكافحههة 3)  -11
عن طريق الههرب أو   رب الوطنية واخلاص مبنع تهريب املهاجريناجلرمية املنظمة ع

خـول م اوضـان ات اشيـة مكافحـة الجر اـة ا تم الاجتاع الـدولي   عام البحر أو اجلو
الانلاة بتجر م أنشية ت ر   الا ـاتر ن التـي تـتم مـن خـول الجااعـان ا تراميـة 

 ـــاتر ن ألحـــق دار بروتوقـــول لانـــع ت ر ـــ  الاإتـــالانلاـــة، و ـــو مـــا أســـ ر عـــن 
ــي  ــول فـــ ــ ا الةروتوقـــ ــى  ـــ ــع علـــ ــم التوشيـــ ــد تـــ ــة، وقـــ ــة الانلاـــ ــة الجر اـــ بات اشيـــ

( دولـة 146، بادينة بالفرمو بإيياليا، وقـد وقـع علـى الةروتوقـول )15/11/2000
  تى اآلن.

لجر اــة ت ر ــ   تعر ــ   ( مــادل، وايــتا  علــى 25وقــد تضــان الةروتوقــول )
لدول على اتخا  التـدابفر التشـر  ية لانـع الا  اتر ن، قاا تضان الن  على التاا  ا

ت ر ـــ  الا  ـــاتر ن، وتســـ ف  الت ر ـــ ، ووعـــداد وثـــائق الســـ ر أو ال و ـــة الاـــاورل، 
وتـــدابفر الانـــع والتعـــاون والتـــدر  ، وتـــوففر الحاايـــة والا ســـاعدل لأليـــخاغ محـــ  



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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الت ر ــ ، ووقــرار  ــق إعــادل األيــخاغ الا  ــر فن إلــى أوطــان م، و ــث الــدول علــى 
واتخــا  تــدابفر لاكافحــة ت ر ــ  الا ــاتر ن عــن طر ــق الشحــر، وتعا ــا ر  لــ ، تيســف

التــدابفر الحدوديـــة، وتــدابفر أمـــن ومراششـــة الوثــائق، والتحقـــق مــن يـــريية الوثـــائق 
ــو فت ا،  وقـــد تـــدق  مصـــر علـــى الةروتوقـــول الثـــاني باوتـــ  قـــرار رئـــيه وتـ

 فـــــــي الانشـــــــور بالجر ـــــــدل الرســـــــاية 2004( لســـــــنة 297الجا ور ـــــــة رقـــــــم )
26/5/2005. 

  ( سياسات وخطط الحتاد األوروبههي ملكافحههة اهلجههرة غههري الشههرعية4)  -12
 رغ االتحاد األورو ي على تةني سياسان وخيا لاوات ة ال جـرل لفـر الشـريية، 

، تحـ  عنـوان 168ن  علي  الدستور األورو ي في الاادل الثالثة بند من بفن ا ما  
االتحـاد يجـ  أن ييـور سياسـة عامـة لل جـرل   "سياسة عامة لل جـرل"، مـن أنـ  " إن

ت دم في ق  مرا ل ا إلـى ضـاان ق ـاىل إدارل تـدفقان الا ـاتر ن، وق الـة الاعاملـة 
العادلة لاواطني دول اليرم الثالث ال ين يقياون بصورل قانونية بالـدول األعضـاى، 

 .(1)وضاان منع ال جرل لفر الشريية وت ر   الششر"

لة لاكافحة ال جرل لفر الشريية واالتجار بالششـر فـي فضًو عن الخية الشام
ــدول  ــة للـ ــ ون الداخليـ ــدل والشـ ــه وزراى العـ ــن مجلـ ــدل مـ ــي الاعتاـ ــاد األورو ـ االتحـ

ــار    والتــي عرفــ   28/2/2002األعضــاى فــي االتحــاد األورو ــي فــي بروقســ  بت
بإسـم "الورقــة الخضــراى"، والتــي يــال  سياســة متكاملــة وفعالــة فــي مكافحــة ال جــرل 
ــر الشــريية، وضــا  الخيــة عــدل مجــاالن مــن بفن ــا سياســة مــن  التويــفران،  لف
وتشــادل الاعلومــان والتعــاون والتنســفق، وودارل الحــدود، والتعــاون الشــرطي، والقــانون 

ــانون ال جــرل، وسياســة ا عــادل ووعــادل التــوطفن ــرًا خيــة عاــ  (2)الجنــائي وق ، وأخف
حـة ال جـرل لفـر الشرعفــــة، باشارقـــــة لاكاف 2017االتحاد األورو ـي وأفر قيـا لعـا  

 
حاأم إبةاريم فأحي: الدوة اىمني في مكافحة ررة  المصةيين رية اليةعية للخاةج  مةر  (  1)

 . 52سابق  ص

 . 62المةر  السابق  ص( 2)



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تشـجيع تعـاون فـي بروقسـ ، والتـي تسـت دم  ورو ففنارقة واأل فالقادل األثاانفن من  
 .   فعال وتا  لت اد  العواق  الاوساو ة لل جرل السر ة و ااية  يال الا اتر ن

  ( التفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمههة عههرب احلههدود الوطنيههة5)  -13
ا تا  الجامعة العر ية بإتدار ات اشية عر يـة باكافحـة الجر اـة الانلاـة وتـورت ا 

( 17، ووقعـ  علف ـا )20/12/2010الاتعددل، وقد تم التوشيع على االت اشيـة فـي  
است دف  االت اشية العر ية لا كافحة الجر اة الا نلاـة عةـر الحـدود دولة عر ية، وقد  

ــاون  ــا التعـ ــة تعا ـ ــي لاالوطنيـ ــدود العر ـ ــر الحـ ــة عةـ ــة الانلاـ ــة الجر اـ ــع ومكافحـ نـ
 .( مادل40، وقد تضان  االت اشية )الوطنية

ايتال  على العديد من األ كا  الخاتة باكافحـة تـور الجر اـة الانلاـة، و 
وت عف  آليان التعاون الدولي فـي موات ت ـا علـى الصـعفد العر ـي، مـن خـول الـن  

(، وتـــرائم القيـــاع الخـــاغ 7ار  ) (، وال ســـاد ا د6علـــى تجـــر م لســـ  األمـــوال ) 
(، وتا يـ  وتاو ـر العالـة 9(، واال تيال على الايسسـان الااليـة والاصـرفية ) 8) 

(، وانتــااع 11(، واالتجــار باأليــخاغ و خاتــة النســاى واألط ــال ) 10وترو ج ــا ) 
(، والقرتـــنة 13(، وت ر ـــ  الا ـــاتر ن ) 12األعضـــاى الششـــر ة واالتجـــار فف ـــا ) 

لفـر  واالتجـاراالستفوى على اآلثـار والااتلكـان الثقافيـة وال كر ـة (، و 14الشحر ة ) 
 االعتــداى علــى الةف ــة ونقــ  الن ايــان الخيــرل والاــواد الضــارل(، 15)  الاشــروع ب ــا

 االتجــــار لفــــر الاشــــروع بالنشاتــــان والحفوانــــان الةر ــــة واأل يــــاى الشحر ــــة(، 16) 
ا نتــا  أو (، 18)  والاــيثران العقليــةاألنشــية الاتعلقــة بــالاواد الاخــدرل (، 17) 

ــر الاشــروعفن باألســلحة ــان  ان الاحــر)(، 19)  االتجــار لف ــ  العر   ســرقة وت ر 
ــة أنلاــة الاعلومــان(، 20)  ــر الاشــروع لتقني ــة ســفر (، و 21)  االســتعاال لف وعاق

، 2010ديســاةر  20وقــد وقعــ  مصــر علــى  ــ ر االت اشيــة فــي ، (22)  العدالــة
ــا باو  ــا  إلف ـ ــم )وانضـ ــور  رقـ ــرار الجا ـ ــ  القـ ــنة 277تـ ــور  2014( لسـ والانشـ

 .20/11/2014بالجر دل الرساية في  



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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لـم تكـن القـارل السـاراى بشعفـدل عـن    ( إطار سياسة اهلجرة يف أفريقيا6)  -14
تجــر م ت ر ــ  الا ــاتر ن، فقــد دعــا مجلــه وزراى منلاــة الو ــدل األفر قيــة خــول 

إلـى وضـع  2001ساكا بدولة زامةيا في يولفـو دورت  العادية الرابعة والسشعفن في لو 
فــي بــانجول  2006إطــار لسياســة ال جــرل فــي أفر قيــا، والــ   تــم اعتاــادر فــي عــا  

بدولة تامةيا، وقد قد  ا طار مشادئ توتف ية للسياسان لدول االتحـاد األفر قـي فـي 
تســـعة مجـــاالن مـــن بفن ـــا إدارل الحـــدود وال جـــرل لفـــر النلاميـــة و قـــو  ا نســـان 

تحــديثًا ل ــ ا  2016للا ــاتر ن، وقــد أتــرن م وضــية االتحــاد األفر قــي فــي عــا  
 .2017-2018ا طار ووضع خية عا  لعا   

ومن أبرز السياسان الاوتى ب ا في مجال ت ر ـ  الا ـاتر ن  دعـول الـدول 
األفر قية إلى التصديق على بروتوقـول ت ر ـ  الا ـاتر ن واعتاـاد عقو ـان مناسـشة 

ــا التحقفــق مــع علــى تر اــة ت ر  ــ  وتعا   ــ  الا ــاتر ن، ووضــع سياســان لاكافحت
م ر ي الا اتر ن ومو قت م قضائيًا، و اايـة  قـو  الا ـاتر ن الا ـر فن، واتخـا  

   تدابفر لانع ت ر   الا اتر ن وتعا ا التعاون الدولي في مكافحت .

قاـا تـدر عـن رءسـاى    ( إعالن اهلجرة الصادر عن الحتههاد األفريقههي7)  -15
دول و كومـــان االتحـــاد األفر قـــي فـــي دورتـــ  العاديـــة الخامســـة والعشـــر ن لجا يـــة 
ــة  ــي يونيـ ــرل فـ ــون ال جـ ــا إعـ ــوب أفر قيـ ــةر  بجنـ ــة تو انسـ ــي بادينـ ــاد األفر قـ االتحـ

، والــ   التامــ  فيــ  الــدول األفر قيــة بعــدد مــن ا تــراىان مــن بفن ــا تعا ــا 2015
 ر   الا اتر ن.الج ود الرامية إلى مكافحة االتجار بالششر وت 

ترتـع الا ـادل فـي معـدالن    عوامل ازدياد اهلجههرة غههري الشههرعية-ثالثاا   -16
ال جــرل لفــر الشــريية إلــى العديــد مــن العوامــ  االقتصــادية واالتتااييــة والسياســية، 
فان أبرز العوام  الدافعة لل جرل بص ة عامـة وال جـرل لفـر الشـريية بصـ ة خاتـة 

ادية الاترديـــة فـــي الانـــاطق الاصـــدرل للا ـــاتر ن، انتشـــار ال قـــر واللـــروم االقتصـــ
وسوى توز ع الدخ  بفن السـكان واتسـاع ال جـول بـفن ال قـراى واأللنيـاى داخـ  الدولـة 



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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ــاع م عــدالن الشيالــة بــفن الشــشاب،  الوا ــدل، والا ــادل الســكانية الا ت جــرل ب ــا، وارت 
 .(1)وتضاءل فرغ العا  الا جا  التي ت حقق تيلعات م

افة إلـى اتسـاع ال جـول االقتصـادية والحضـار ة بـفن م جتاعـان دول   ا با ض
الشاال والجنوب والدول الا تقدمـة والناميـة  األمـر الـ   سـاعد علـى ز ـادل م حـاوالن 
الششاب إلـى ال جـرل مـن دول ـم ال قفـرل إلـى الـدول الا تقدمـة الصـنايية ال نيـة وعلـى 

يلعــًا فــي الحصــول علــى فــرغ أفضــ  رأســ ا الواليــان الا تحــدل األمر كيــة وأورو ــا، ت
 .لل يش الكر م

إال أن الحــروب والانازعــان الاســلحة قــان ل ــا دور خيفــر فــي  يــوع هــوا ر 
النــاوح الــداخلي واللجــوى، و ــو مــا أدى إلــى انتشــار وخيــورل هــا رل ال جــرل لفــر 

ونلـرًا للقواعـد التـي تضـع ا  -الشريية،  فث يلجـو الكثفـر مـن األيـخاغ الوت ـفن 
إلــى تســليم أن ســ م للاج ــول مــن  -للحــد مــن أعــداد الوت ــفن علــى أراضــف االــدول 

خــول االت ــا  مــع بعــ  السااســرل ومتــاتر  الششــر لت ــر ة م عةــر الحــدود الدوليــة 
للوتول إلى الدول الاستقةلة من دول العالم الاتقد ، توففرًا للروم م يشية أفضـ  

 حروب والانازعان.ل م، وفرارًا من بود م التي اكتون من نفران ال

وقـد أدى انتشـار هـا رل    تداعيات انتشار اهلجرة غههري الشههرعية-رابعاا   -17
ال جرل لفر الشريية إلى توثر ق  من الدول الاصدرل والاستقةلة لل جرل بالعديـد مـن 
التـداييان واآلثــار السـلةية، فشالنســشة للــدول الاصـدرل لل جــرل تشـ د ارت ــاع معــدالن 

ار الحالة األمنية بسـة  ز ـادل معـدالن بعـ  الجـرائم الارتشيـة الجر اة، وعد  استقر 
بلا رل ال جرل لفر الشريية  قجرائم الت ر   والنص  والتاو ـر والعنـف والالـا ران 

 .(2)والسرقة

ناهي  عن تر اة ت ر   الا اتر ن  ات ـا،  فـث يعاـ  بعـ  السااسـرل فـي 

 
 . 9  ص  مةر  سابق( عميد. د. عادل حسن ونخةون: الأداعيات اىمنية للجرة  رية اليةعية1)

 . 67ص  المةر  السابق( 2)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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فر تقــو  بــالت ر ر بالشــشاب الــدول الاصــدرل لل جــرل علــى إنشــاى مكاتــ  و ايــة للتســ 
والنصــ  علــف م وخــداع م، ب ــدم تاــع األمــوال مــن م نلفــر اســتخرا  وثــائق ســ ر 

 .  (1)ماورل ل م أو استخرا  تويفران الدخول للدول األتنةية ل م

بفناــا تشــ د الــدول الاســتقةلة لل جــرل تــورف الا ــاتر ن فــي أعاــال وأنشــية 
ــة، واال  ــار بالاخـــدران، وتا يـــ  العاـــون، مشـــةو ة  قالت ر ـــ  بويـــكال  الاختل ـ تجـ

ــة  ــدون رتــفد، وال ــش التجــار ، ومخال  والت ــرب مــن الضــرائ ، ووتــدار يــيكان ب
قوانفن ا قامـة، عـوول علـى الاشـارقة فـي بعـ  التلـا ران واالعتصـامان لتحسـفن 
هروم العا  للعاالة الوافـدل والتـي قـد تصـ  فـي بعـ  األ يـان إلـى ارتكـاب أعاـال 

 إلى ا ضرار بحالة االستقرار األمني لتل  الدول.  تخر ةية، تيد   

ــ  عــن الاشــكون التــي تواتــ  الا ــاتر ن أن ســ م بدايــًة مــن تعــر    ناهي
 يــات م للخيــر وال ــو)، مــرورًا بوقــوع م ضــحايا فــي يــد عصــابان االتجــار بالششــر 
وت ر   الا اتر ن التـي تعاـ  علـى اسـت ول م بكافـة الصـور مـن خـول إخضـاع م 

ول الجنســــي والعاــــ  القســــر  واالتجــــار باألعضــــاى الششــــر ة، فضــــًو عــــن لوســــت 
االضــيرابان والصــدمان الن ســية التــي يتعرضــون ل ــا والتــي تــنعكه علــى بف ـــت م 

 االتتاايية واألسر ة.  

في فش  العديد من الوت ـفن فـي الوتـول إلـى الـدول الاسـتقةلة فـي    وال ي
ر الشحـــار، و ـــو مـــا أدمـــى الضـــافر القـــارل األورو يـــة وســـقوط م لرقـــى أثنـــاى عةـــو 

ا نساني، ودفع الاجتاـع الـدولي و ف ـة األمـم الاتحـدل إلـى اال تاـا  بلـا رل ال جـرل 
 .لفر الشريية وسة  التعام  مع ا وموات ة تداييات ا

ومــن الجــدير بالــ قر أن  ادثــة مرقــ  ريــفد التــي راح ضــحفت ا مجاوعــة مــن 
قان  مـن أبـرز األسـشاب التـي  2016ا   الصةية والششاب ششالة السوا   الاصر ة ع

 
؛ د. 67  مةر  ساابق  صد. عادل حسن ونخةون: الأداعيات اىمنية للجرة  رية اليةعية  (1)
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 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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دفع  إلى مناقشة ووتدار قانون مكافحة ال جرل لفر الشريية وت ر   الا ـاتر ن، 
استجابًة للايالشان الكثفرل من الج ـان وال ف ـان والتجاعـان والـرأ  العـا  الـ   قـان 

 .(1)ضاليًا من أت  إخرا    ا القانون 

  رئيسههية علههت مسههتول العههامخطوط تهريب املهاجرين ال  -سادساا   -18
أيــارن إ ــدى الدراســان الصــادرل عــن منلاــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة "ا نتر ــول" 

إلـى تعـدد طـر  ت ر ـ  الا ـاتر ن وت فر ـا   والاعنونـة بــ"ت ر   الششـر"  2005عا   
وفقــًا لج ــود األت ــال األمنيــة فــي الاكافحــة، ورتــدن الدراســة أبــرز خيــوف ت ر ــ  

 - (2)ا الششر، والتي تش

ــم  - ــتان ثـ ــق قازاخسـ ــن طر ـ ــا  عـ ــا وأمر كـ ــى أورو ـ ــيا إلـ ــن أسـ ــ  مـ ــر  الت ر ـ طـ
قفرلســتان ثــم أوز اكســتان ثــم ترقاانســتان إلــى روســيا ومن ــا إلــى أوقرانيــا ثــم 

 سلوفاكيا والتشي  ومن اا إلى لرب أورو ا أو ياال أمر كا.

إلــى  طـر  الت ر ــ  عةـر دول الةلقــان  مـن دول أســيا عةــر إيـران إلــى ترقيـا ثــم -
 دول الةلقان فوورو ا ال ر ية.

طــر  الت ر ــ  عةــر الشحــر الاتوســـا  تنشــا خــول يــ ور الصــي  موتـــان  -
الا اتر ن من رعايا دول تنوب الصـحراى ودول أفر قيـة تتجـ  إلـى الا ـرب ثـم 
إلى السوا   ا سشانية عةر مضفق تة  طار   فث ال ي ص  الشاط فن سـوى 

 في ة.قم يقيع ا الا اترون بقوارب خ 21

طــر  الت ر ــ  إلــى أســتراليا   فــث تســت دم موتــان الا ــاتر ن القادمــة مــن  -
الشــر  األوســا وتنــوب أســيا الوتــول إلــى تا ــرل الكر ســااس بــالقرب مــن 

 
أنظة: ما أياةت إليه مناقيات رلا القانون بمرلس النوا  المصةي  وثاائق مرلاس الناوا    (1)

 . 48 47  ص ص4/10/2016سة ايفأأاحية  المصةي  مضبطة الرل

  53حاأم إبةاريم فأحي: الدوة اىمني في مكافحة ررة  المصاةيين  مةرا  ساابق  ص ص(  2)

54 . 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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األرخةف  ا ندونيسـي ومـن  نـا) إلـى مالفا ـا  فـث يسـتقلون يشـارل إلـى تا ـرل 
ةــو) الســتقول باتــا  ا ندونيســية وعةــر تاكرتــا إلــى تا ــرل بــالي وفلــور ه ولا

 الاراك  للسا   األسترالي ال ر ي.

طــر  الت ر ــ  إلــى الواليــان الاتحــدل األمر كيــة  لالشــًا مــا تــتم باليــائرل، بفناــا  -
ــو   ــا تق ــان الاتحــدل، قا ــة للوالي ــى الشــواطع ال ر ي ــة عل تقتصــر ال جــرل الشحر 
ــى  ــا إلـ ــة ومن ـ ــا الجنو يـ ــى دول أمر كـ ــاتر ن إلـ ــ  الا ـ ــ  بنقـ ــابان الت ر ـ عصـ

 سي   فث يتم التسل  الةر  إلى الواليان الاتحدل.الاك

طر  الت ر   عةـر تنـوب أفر قيـا  لالشـًا مـا يسـتخدم  الا ـاترون الصـفنفون  -
ال ين لالشًا ما يصلون بوثائق س ر ما  ة إلى تنوب أفر قيا، ومن ـا يواتـلون 

 ر لت م باليائرل إلى الواليان الاتحدل أو أور ا ال ر ية.   

 الثاني املطلب  
 يف مصر   ظاهرة اهلجرة غري الشرعية 

ترتع أ اية تجر م ت ر ـ  الا ـاتر ن فـي القـانون الاصـر  بـالنلر إلـى   -19
طةيعة الاوقع الج رافي واالسـتراتيجي ال ر ـد لاصـر قةوابـة لقـارل إفر قيـا والـرابا بـفن 

ر قاران العالم القدياة )إفر قيـا وآسـيا وأورو ـا( و ـالنلر إلـى اتجـار  رقـة ال جـرل لفـ
الشــريية مــن دول الشــاال ا فر قــي إلــى دول الجنــوب األورو ــي )إيياليــا والفونــان( 

ناهيـ  عـن االلتاامـان الدوليـة الواقعـة   ،(1)من خـول عةـور الشحـر األبـي  الاتوسـا
علـــى الدولـــة الاصـــر ة وفقـــًا للاواثفـــق الدوليـــة بشـــون ال جـــرل لفـــر الشـــريية التـــي 

 
أياة اىسأال الدكأوة/ ةئيس مرلس النوا  المصةي في كلمأه أثناء مناقية قاانون مكافحاة (  1)

رية اليةعية أحولت عبة ياواط  الجرة  رية اليةعية وأجةي  المجارةين إلى أن الجرة   

البحة اىبيم المأوسط إلى عمل منظم أية  عليه عصاابات مأخصصاة أصال أةباحجاا إلاى 

الملياةات  ويندس وسطجم اإلةرابيون  وأاةأبط بأساجيل ايأرااة بالبياة  يسايما وأن رلاق 

سواحل طةيق البلقان أمام المجارةين سيزيد من فةص واحأمايت الجرة  رية اليةعية عبة 

 . 47  ص4/10/2016مصة. أنظة: مضبطة الرلسة ايفأأاحية لمرلس النوا   



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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لاســتقةلة لل جــرل فــي تنــوب أورو ــا التخــا  انضــا  إلف ــا، والتاام ــا تجــار الــدول ا
 ا تراىان الاناسشة للحد من   ر اللا رل.

ولقــد ا تاــ  الاراكــا الشحثيــة فــي مصــر بلــا رل ال جــرل لفــر الشــريية، ومــن 
، الــ    ــرغ علــى إتــراى (1)أبرز ــا الارقــا القــومي للشحــوث االتتااييــة والجنائيــة

الاسـتحدثة اللـوا ر الشـريية قو ـد  دراسان مفدانية  ديثة  ول ها رل ال جـرل لفـر
و م مومــ  واتجا ــان تيــور هــا رل ال جــرل بــ  اطــة ، ب ــدم االا ــددل ألمــن الــدول

لفر الشريية وأنااط ـا وأسـالفة ا واليـر  الاتشعـة للحـد من ـا، ثـم أكثـر الاحافلـان 
ــة  ــ  ال اعلـ ــن العوامـ ــًو عـ ــا، فضـ ــدرل ل ـ ــيالاصـ ــريية،  فـ ــر الشـ ــشاب لفـ ــرل الشـ  جـ

ــائ   ــةالدوالخصـ ــر   ياولرافيـ ــ  اليـ ــشاب، وأفضـ ــيالى الشـ ــال ل ـ ــة الاافـ واالتتااييـ
 .(2)ياكن ا الحد من انتشار تل  اللا رل  التيواآلليان  

تشـفر دراسـة الارقـا  رصد ظاهرة اهلجرة غري الشهرعية يف مصهر   (1)  -20
للـا رل ال جـرل لفـر   الرسـايالتـدو ن  القومي للشحوث االتتااييـة والجنائيـة إلـى أن  

يــابًا، ثــم زاد عــدد  (649)بعــد القــش  علــى  2001مصــر عــا   فــيدأ الشــريية بــ

 
انظة في أفصيالت للاك: الدةاساة الميدانياة للمةكاز القاومي للبحاوا ايرأماعياة والرنائياة (  1)

الجرة  رية اليةعية لليبا  المصاةيل بالأ ااون ما  اللرناة الوطنياة الأنسايقية "ب نوان:  

لجرة    وكلا دةاسة المةكز ب نوان: لا2016  القارة   رية اليةعية لمكافحة ومن  الجرة 

بالأ اون م  اللرنة الوطنياة الأنسايقية الأي أعدرا     رية اليةعية لألطفال رية المصحوبينل

  .2016  القارة   لمكافحة ومن  الجرة  رية اليةعية

وا ايرأماعياة والرنائياة: ومن أبةز الأساؤيت الأاي أناولجاا دةاساة المةكاز القاومي للبحا(  2)

لراأ أبناؤراا إلاى الجراة     الأايلكل قةية من القةى محل الدةاساة    اإليكولوريطبي ة الواق   

 الأايولمن أ طى رله اىموال وكيفية دف جا؟  والخدمات     بمأطلباأجا من أموال  الوعيومدى  

يخأل  عمة الفةد يطلبجا وكالء السفة من المجارةين حأى يمكنجم الوصول ىرةاضجم؟  ورل  

 ومادىمحاويأه اىولى عن محاولأه اىخية   وعادد المحااويت     فيعند اأخال قةاة الجرة   

عان البلاد المقصاد ومان أيان اساأقارا  وعان وسايلة  ي ةفجا المجاارة  الأيطبي ة الم لومات  

ة إلا كاان رياة   ياةعي. انظاة: دةاساة المةكاز القاومي السفة وأوقيأه  ومأطلباأاه  خصوصاا

  مةرا  الجراة  رياة الياةعية لليابا  المصاةيل"بحوا ايرأماعية والرنائية ب ناوان:  لل

  .11سابق  ص



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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، بعـد أن تحـول األمـر (1)يـاباً ( 5102)إلـى  2007عـا     فيالششاب تدر جيًا ليص   
إلى هـا رل عالايـة يصـع  تحديـد  جا ـا وتنسـية الا ـاتر ن، وتضـار   التقـديران 

ياـا تشـفر تقـار ر ملفون إنسـان، ف (180)بشون ا، فاألمم الاتحدل تتحدث عن  جرل 
ملفــون فــرد، وأتــش  األمــر هــا رل تثقــ   (120)منلاــة العاــ  الدوليــة، إلــى  جــرل 

ــدول والانلاــان  ــيكا ــ  الحكومــان وال ــول ل ــا بعــد تشــخي   الت  اولــ  وضــع  ل
و ـول مـدى ، ونلا  العديد من االت اشيان الدولية والثنائية للقضاى علف ا  ،األسشاب

 .مصر  انتشار ثقافة ال جرل بفن يشاب

أوضح  الدراسة  موقف مصر من اهلجرة غري الشرعية إىل أوروبا   (2)  -21
 فقــــــا  (%5)، مقابــــــ  (%95) يحــــــاولون ال جــــــرلالاصــــــر  الشــــــشاب لالةيــــــة  أن

تنسـيان للا ــاتر ن  10ال يحـاولون، وأن مصـر ا تلــ  الترتفـ  الســابع بـفن أعلــى 
 ، قاـــا (2015 تـــى  2012)ال تـــرل مـــن  فـــيالشحـــر إلـــى إيياليـــا  فـــيالا ـــر فن 

ــ   ــ  الترتفــ ــرعففن  (11)تحتــ ــر الشــ ــاتر ن لفــ ــلة للا ــ ــدول الارســ ــى الــ ــفن أعلــ  بــ
ــا  ــى ماليـ ــريية إلـ ــر الشـ ــرل لفـ ــشة لل جـ ــر بالنسـ ــ  العايـ ــان، والترتفـ ــى الفونـ ــيإلـ  فـ

2014(2). 

وتةـرز ا يـارل إلـى أن ا تـراىان التـي أخـ ت ا الدولـة الاصـر ة، ومـن أبرز ــا 
، وتشـــديد الرقابـــة علـــى الحـــدود الشحر ـــة 2016( لســـنة 82إتـــدار القـــانون رقـــم )

للدولة قد أس رن عن وش  تدفقان ال جرل من السوا   الاصـر ة، و ـو األمـر الـ   
كـان محــ  إيــادل مــن تانــ  العديــد مــن الانلاــان وال ف ــان الدوليــة و صــ ة خاتــة 

 2017الوقالة األورو ية لضشا الحدود "ال رونتكه"، والتي أيارن في تقر ر ا لعـا   
إلـى أن عاليـان ال جـرل   -فياا يتص  بحرقة ال جرل عةر الشحر األبي  الاتوسـا  -

 .(3)من السوا   الاصر ة قد قار   من ت ر%

 
  انظة: دةاسة المةكز القومي للبحوا ايرأماعية والرنائية  الموض  السابق.( 1)

  الموض  السابق.( 2)

 انظة الأقةية المنيوة على يبكة الم لومات الدولية:( 3)



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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 تورل من تقر ر تادر من وقالة ال رونتكه

 يوض   الة ال جرل لفر الشريية ألورو ا وموش  مصر من ا

شفر الدراسـان ت  احملافظات املصدرة للهجرة غري الشرعية يف مصر   (3)  -22
محافلــان طــاردل ومصــدرل لل جــرل لفــر الشــريية، ترت ــع الافدانيــة إلــى وتــود عشــر 

ــة، " و ــيفف ــا نســشة ال قــر،  ــة، والشــرشية، والانوفي ــرل، وق ــر الشــي ، والدق لي الشحف
، بواقـع سـشع محافلـان فـي الوتـ  "والقلفو ية، وال ر يـة، وال فـو ، وأسـفوف، واألقصـر

،  فث تنتشر في   ر الاحافلان ثقافـة (1)ي الوت  القةليالشحر  وثوث محافلان ف
ال جرل لدى الششاب، فضـًو عـن وتـود معـارم أو أقـارب أو أتـدقاى ل ـيالى الشـشاب 

   في الخار ، ماا يدفع م للس ر، اقتداًى لتجارب  يالى األيخاغ.

 
 Frontex Annual Activity Report 2017, Reg. No. 9790  

 على الموق  اإللكأةوني:

https://www.slideshare.net/thierrydebels/frontex-annual-activity-

report-2017 

الجرة  رياة الياةعية "انظة: دةاسة المةكز القومي للبحوا ايرأماعية والرنائية ب نوان: (  1)

لجرة  رية اليةعية اسة المةكز ب نوان: لا؛ وكلا دة5  مةر  سابق  صلليبا  المصةيل

  .4مةر  سابق  ص  لألطفال رية المصحوبينل



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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يددن الدراسة على أن  رلم  أسباب اهلجرة غري الشرعية يف مصر   (4)  -23
ــيألســشاب تعــدد ا ــا  الت ــإن دوافع  ــر الشــريية، ف ــاقم هــا رل ال جــرل لف ــى ت  ــيدى إل ت

ــادل الســكانية"االقتصــادية  ــة ونقــ  التشــ ف  والا  ــ   "ال قــر والشيال مقدمــة  فــيقان
ارت ـــع عـــدد  (2013إلـــى  2000)ال تـــرل مـــن عـــا   ف ـــياألســـشاب الايديـــة إلف ـــا، 
بلـم  سـنو  باعـدل ت فـر ملفون،    (3,5)ملفون إلى  (  2,3)الا اتر ن الاصر فن من  

، الفتـة (1)يجع  مصر أكةر دولة عر ية مـن  فـث عـدد الا ـاتر ن  ، ما(%8,3)  نحو
للا ــاتر ن الــدولففن زاد أكثــر مــن الضــ ف خــول ال تــرل مــن  ا تاــاليإلــى أن العــدد 

ــا ) ــى 1960عـ ــن (2000 تـ ــع مـ ــى ( 76)، وارت ـ ــًا إلـ ــن  (175)ملفونـ ــًا، ومـ ملفونـ
، مــع 2050ملفونــًا عــا  ( 230)للا ــاتر ن إلــى  اليا تاــالاتوقــع أن يصــ  العــدد 

 .(2)ملياران نساة  (9)ارت اع عدد سكان العالم إلى  

ناهيــ  عــن بعـــ  األســشاب األخــرى قالعوامـــ  االتتااييــة واألســر ة  قعـــد  
القدرل على تلةية ا تياتان األسرل والحاتة إلى الاال ل ـرل الـاوا ، وانتشـار ثقافـة 

فضًو عـن الـدور  وقلة مناف  ال جرل الانلاة الاشروعة،  ال جرل في بع  الاناطق،
ــةود  ــى ال جــرل، مــن خــول تصــو ر ســحر ال الشــارز لإلعــو  فــي تشــجيع الشــشاب عل
ــ ر  ــال الرفاهيـــة فـــي  ـ ال نيـــة، ومســـتوى الا يشـــة الراقـــي، والدعايـــة الســـيا ية لحيـ

 
أياة اىسأال الدكأوة/ ةئيس مرلس النوا  المصةي في كلمأه أثناء مناقية قاانون مكافحاة (  1)

الجرة  رية اليةعية وأجةي  المجارةين إلى أن مصة في الوقت اللي أحأضن فيه ال ديد من 

ة  إي أن مان باين أبنائجاا مان أيقائجا من   ة وعماالة وعيياا البلدان ال ةبية  ووردوا فيجا مأس ا

يلقي بنفسه إلى الأجلكة ويحاول أن يأةك البالد  إما برجل أو قلة وعي. وأضا  سايادأه ب اد 

للك أن الجرة  رية اليةعية في بالدنا ي أأ لق بظةو  الم يية وص وبات الحيا   بقدة ماا 

لأةبية والوعي وفجم حقيقة اىوضاع في دول المقصاد. أنظاة: مضابطة الرلساة أأ لق بنظام ا

 . 47  ص4/10/2016ايفأأاحية لمرلس النوا  المصةي  

انظة: دةاسة مةكز بحوا اليةطة ب نوان: الأداعيات اىمنية للجرة  رياة الياةعية وطاةق (  2)

؛ وكالا دةاساة المةكاز 2007موارجأجا  اإلصداة الةاب  عية  أكاديمية الياةطة  القاارة    

  الجراة  رياة الياةعية لليابا  المصاةيل"القومي للبحوا ايرأماعية والرنائية ب نوان:  

 . 8مةر  سابق  ص



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .(1)الةود

ل لفر الشـريية أفرزن ها رل ال جر  ظاهرة األطفال غري املصحوبني   (5)  -24
عن ها رل مستحدثة ترتشا ارتشاطًا ال يقة  التجائة ب ا، أال و ي هـا رل ال جـرل لفـر 
الشريية لألط ال لفر الاصحو فن  أ   جرل األط ال مان لم يتجـاوز سـن  الثاانيـة 
عشــرل مــن العاــر، بــالنلر إلــى مــا تقــرر قــوانفن دول الاقصــد مــن قواعــد قانونيــة ال 

إلى بلدان م، ومن ثم انتشرن في عـدل محافلـان  ـ ر اللـا رل،   تجفا تر ف  األط ال
مـن ضـاان الحصـول علـى  -من وت ة نلر م  –في ضوى ما تحقق  في ال جرل ل م  

، إال أن  ــ ر ال جــرل لالشــًا مــا (2)فــرغ عاــ  وتحقفــق مكاســ  ماليــة لتــومفن الحيــال
فــر تــالحة يصــا ة ا مخــاطر تــود  بحيــال  ــيالى األط ــال، نتيجــة رقــو  م لاراكــ  ل

لإلبحار وت و   اولت ا طاقت ا االسـتيعابية، فضـًو عـن عـد  تـوففر اليعـا  الكـافي، 
وتعرض م للعنف الجسد  وانت ـا) قـرامت م االنسـانية، ووضـع م فـي بعـ  األ يـان 
في أمـاكن تخـا ن األيـياى، وولقـائ م فـي الشحـر يتوطاـون األمـوا   تـى يصـلوا إلـى 

 .(3)بعض م  السا  ، ماا قد ييد  إلى وفال

تتنــوع طــر  ت ر ــ  الا ــاتر ن بــفن طــر   ( طــر  ت ر ــ  الا ــاتر ن 6) -25
 - (4)ت ر   بر ة و حر ة وتو ة، و و ما سنشفر إلي  بإيجاز على النحو التالي

  تتم عـادل عـن طر ـق التسـل  إلـى لفةيـا واألردن، الةر ة  الت ر    طر  )أ(    -26

 
الجرة  رياة الياةعية "انظة: دةاسة المةكز القومي للبحوا ايرأماعية والرنائية ب نوان: (  1)

جرااة  ريااة اليااةعية ل؛ ودةاسااة المةكااز ب نااوان: لا19  18  ص صللياابا  المصااةيل

  .7مةر  سابق  ص  لألطفال رية المصحوبينل

الجرة  رياة الياةعية "انظة: دةاسة المةكز القومي للبحوا ايرأماعية والرنائية ب نوان: (  2)

لجرااة  ريااة اليااةعية لألطفااال رياااة   ودةاسااة المةكااز ب ناااوان: لاللياابا  المصااةيل

  .7مةر  سابق  ص  المصحوبينل

  .8بق  صالمةر  السا( 3)

-28حاأم إبةاريم فأحي: الدوة اىمني في مكافحة ررة  المصاةيين  مةرا  ساابق  ص ص(  4)

31 . 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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دول  ــول الشحــر األبــي  الاتوســا فعــن طر ــق لفةيــا يــتم ت ر ــ  الا ــاتر ن إلــى 
األورو يــة مثــ  ماليــا والفونــان وويياليــا، أمــا عــن طر ــق األردن وســور ا، فعــادل مــا 

 يكون ت ر   الا اتر ن إلى قةرغ وترقيا.

  تتم عادل عةر الشحر عن طر ـق لنشـان تـفد الشحر ة الت ر   طر  )ب(   -27
يياليــا انيوقــًا مــن الشــواطع أو مراكــ  تــ فرل إلــى قةــرغ أو ماليــا أو الفونــان أو إ

الاصر ة أو اللفةية، وقد سةق أن أيرنا إلى نجاح السـليان الاصـر ة فـي الحـد مـن 
موتـــان ال جـــرل لفـــر الشـــريية مـــن الشـــواطع الاصـــر ة إلـــى أورو ـــا وفقـــًا أل ـــدث 

 التقار ر وا  صائيان الصادرل عن وقالة ال رونتكه األورو ية.

م عـن طر ـق التاو ـر فـي تويـفران الـدخول   تـتالجو ـة  الت ر    طر  ) (    -28
ــدخول ل ــ ر  ــى تويــفرل ال ــة، أو تقــديم مســتندان مــاورل للحصــول عل ــدول األورو ي لل
الــدول بيــر  لفــر يــريية، وتاو ــر مراســون ا نترنــ  أو يــ ادان أرتــدل الةنــو)، 
كاــــا تــــتم تــــوًا عــــن طر ــــق تخلــــف الا ــــاتر خــــول الترانا ــــ  فــــي إ ــــدى الــــدول 

 .(1)األورو ية

ومن أبرز الاراكا  احللقات اإلجرامية لعمليات تهريب املهاجرين   (6)  -29
ــر الشــريية، مرقــا بحــوث  ــة التــي ا تاــ  بدراســة هــا رل ال جــرل لف ــة الوطني الشحثي
الشــرطة بوكاديايــة الشــرطة، والــ   ا تاــ  دراســت  عــن "التــداييان األمنيــة لل جــرل 

د الاقصـود بـال جرل لفـر لفر الشريية وطر  موات ت ا" بتسـليا الضـوى علـى تحديـ
ــار  ــريية واآلثـ ــر الشـ ــرل لفـ ــا  ال جـ ــم ونيـ ــا، و جـ ــة ل ـ ــشاب الداييـ ــريية واألسـ الشـ
ــادية واالتتااييــــة واألمنيــــة لل جــــرل لفــــر الشــــريية، والج ــــود الاة ولــــة  االقتصــ

، وتةــرز أ ايــة إتــراى مثــ  (2)لاوات ت ــا علــى الاســتوى الــوطني وا قلياــي والــدولي
مدارسـة و حـث الحلقـان ا تراميـة التـي تشـك  عاليـان  ـ ر الدراسـان والشحـوث فـي 

 
 . 31المةر  السابق  ص( 1)

الجراة  رياة الياةعية "انظة: دةاسة المةكز القومي للبحاوا ايرأماعياة والرنائياة حاول  (  2)

 . مةر  سابق  لليبا  المصةيل



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ت ر   الا اتر ن، ب دم وضع الخيا األمنية الاناسشة للتصد  إلـى  ـ ر الحلقـان 
التي تكون سلسلة األنشية ا تراميـة الانلاـة لعصـابان ت ر ـ  الا ـاتر ن، والتـي 

 -تشا  شيا  أعضاى الجااعان ا ترامية الانلاة باألفعال التالية 
و توال ــا قائــد أو زيــيم التنلــيم ا ترامــي أو   لــة ا عــداد لعاليــة الت ر ــ  مر  -1

الجااعة ا ترامية الانلاة العاملة في ت ر   الا اتر ن عةـر الحـدود الدوليـة، 
مــن خــول تشــكف  الاجاوعــان ا تراميــة الان ــ ل وتقســيم العاــ  بفــن م وتنلــيم 

  وتج فا أو تـوتفر أمـاكن عالية الت ر   من خول االت ا  مع أتحاب الاراك
 التجاع  يواى الا اتر ن ولفر  ل  من مرا   الت ر  .  

وتتم مـن خـول سااسـرل الت ر ـ  ومنـدو ف م،  فـث  مر لة استدرا  الا اتر ن  -2
، ووتاـا  (1)يتولوا م اة اسـتدرا  العـدد الايلـوب مـن الا ـاتر ن لفـر الشـرعففن

بتلقـي األمـوال نلفـر التسـ فر أو االت ا  مع م بشـون عاليـة التسـ فر، وشيـام م  
توشيع إيصاالن أمانة أو يـيكان بالاشـالم الات ـق علف ـا  تاـا  عاليـة التسـ فر 
مــع الا ــاتر ن أو عــائوت م، وترتفــ  أوتــ  التواتــ  مــع الا ــاتر ن، وتةــرز 
ا يــارل فــي  ــ ا الاقــا  إلــى اتشــاع عصــابان الت ر ــ  ل كــرل الخويــا العنقوديــة، 

ــة الانلاــة إال الساســار أو  فالا ــاتر ال يعــرم مــن أعضــاى الجااعــة ا ترامي
مندو   ال   يتم توتف   إلى الاناطق الاشـ ور عن ـا رةشـة أبنائ ـا فـي السـ ر 
للخــار ، ومــن ثــم ف ــو ال يعــرم مــن  ــو زيــيم الجااعــة ا تراميــة الانلاــة أو 

 لفرر من أعضاى الجااعة مان سفتولى عالية النق  أو ا يواى أو الت ر  .

تةدأ عالية ال جـرل مـن خـول تجايـع الا ـاتر ن مـن   مر لة تجايع الا اتر ن  -3
خول االت ا  مع م على نقية التجاـع األولـى ب ـدم نقل ـم إلـى أمـاكن التجاـع 
 يوائ م استعدادًا لتن ف  عالية الت ر  ، ولالشـًا مـا تكـون فـي أمـاكن بعفـدل عـن 

ــة، ــواى الثانيـ ــة ا يـ ــى نقيـ ــم إلـ ــفن نقل ـ ــران لحـ ــاتر ن  العاـ ــال الا ـ ــون اتصـ و كـ
 

اىمني في مكافحة ررة  المصةيين رية اليةعية للخاةج  مةر  حاأم إبةاريم فأحي: الدوة  (  1)

 . 30سابق  ص



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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بـاآلخر ن فـي  ــ ر الار لـة محلــورًا لعـد  تنةيـ  الشــرطة، ولالشـًا مــا تـتم عاليــة 
النق  باستخدا  وسائ  نق  بر ة لفـر مل تـة لألنلـار إلـى منيقـة سـا لية قر شـة 

 .(1)من نقية ا بحار

  فث يقو  زييم الجااعـة ا تراميـة الانلاـة مر لة استقشال وتلقي الا اتر ن  -4
باست جار أمـاكن لتجايـع الا ـاتر ن والتـي لالشـًا مـا تكـون بعفـدل عـن العاـران، 
واالت ا  مع أتحاب ا على إيواى الا اتر ن، لحفن ترتف  عاليان نقل ـم ألقـرب 
نقية إناال أمـا  الشـواطع فـي  الـة الت ر ـ  بحـرًا أو الانـاطق الحدوديـة لعةـور 

ًا مـا تكـون  ـ ر أمـاكن ا يـواى تحـ  الحدود الةر ة في  الـة الت ر ـ  بـرًا، ولالشـ
 .(2)سييرل الانلم أو أ د أعوان 

وتتم مـن خـول االت ـا  والتنسـفق مـع أتـحاب   مر لة التج فا لعالية الت ر    -5
ــارل  ــواطع القـ ــى يـ ــاتر ن إلـ ــ  الا ـ ــتتولي نقـ ــي سـ ــفد التـ ــ ن الصـ ــ  أو سـ مراكـ

يسـان الاقـرر األورو ية في  الة النق  بحرًا، أو مع أتـحاب الارقشـان أو األتو 
اســــتخدام ا لعةـــــور الحـــــدود، أو األيـــــخاغ الــــ ين لـــــدي م معرفـــــة بالـــــدروب 
الصــحراو ة لعةــور الحــدود الةر ــة بــفن الــدول ســفرًا علــى األقــدا  أو باســتخدا  

 الدواب عن طر ق التسل .

  مـن خـول نقـ  الاـواد ال  ائيـة والوقـود مر لة التحضفر لتن فـ  عاليـة الت ر ـ  -6
مراك  الت ر   في  الـة الت ر ـ  بحـرًا، أو مـن الارقشـان   الاقرر استخدام  من
 في  الة الت ر   برًا.

  الةدى في عالية نق  الا ـاتر ن علـى مجاوعـان مـن مر لة الةدى في الت ر   -7
أماكن التجايع إلى نقاف ا ناال أمـا  الشـواطع ونقل ـم بحـرًا عةـر مراكـ  تـ فرل 

ــي ســت ــى الســ ن الاوتــودل فــي عــرل الشحــر والت تولى نقل ــم أمــا  الســوا   إل
األورو يــة فـــي  الـــة النقــ  بحـــرًا، أو عةـــر تســـل  الحــدود الةر ـــة عةـــر الـــدروب 

 
 . الموض  السابق( 1)

 . الموض  السابق( 2)



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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الصحراو ة في  الة الت ر   برًا، و راعي فـي  ـ ر الار لـة االخت ـاى عـن أنلـار 
 .(1)دور ان الشرطة وخ ر السوا   ماا يستلا  دراسة مواعفد ا ومراقةت ا

تنت ـي عاليـة الت ر ـ  بــإناال  ة السـوا   األورو يـة مر لـة إنـاال الا ـر فن ششالـ -8
الا ــاتر ن الا ــر فن ششالــة الســوا   األورو يــة، ووعيــاى إيــارل اســت اثة لقــوان 

  رس الحدود بالدول األورو ية والتي تتولى التعام  مع الا اتر ن.

و تضــ  لنــا مــن العــرل الســابق أن عاليــة ت ر ــ  الا ــاتر ن عةــر الحــدود 
لية منلاة لل اية يجرى ا عداد ل ا من تانـ  عصـابان أو تااعـان الدولية  ي عا

إترامية منلاة تعا  على استدرا  الا اتر ن الا ر فن واستقياب م واالت ـا  مع ـم 
وتاع األموال من م وتتولى عاليان تجايع م ونقل م وويوائ م وت ر ة م عةر الحـدود 

لة، أو مـن خـول أيـخاغ لـدي م الدولية بالتعاون مع يرقاى ل م في الدول الاستقة
 معرفة بالدروب الصحراو ة لتن ف  عاليان التسل  عةر الحدود الةر ة.

ناهيــ  عــن عصــابان الجر اــة الانلاــة التــي تتــولى ت ر ــ  الا ــاتر ن عةــر 
الاياران، من خول العاـ  علـى اسـتخدا  وثـائق سـ ر أو  و ـة مـاورل، ومـن خـول 

ال أن   ر العصابان قد تجد تعو ان  قيقيـة فـي تاو ر تويفران الدخول وا قامة، إ
عاليان الت ر   عةر الاوانع الجو ة، بالنلر إلى ا تراىان التي تتخ  ا الـدول فـي 
تـومفن وثــائق السـ ر وتويــفران الــدخول وا قامـة ب ــا، وا تـراىان األمنيــة والتومفنيــة 

ن ال جــرل لفــر التــي تتخــ  ا ســليان الايــاران أثنــاى الــر ون الجو ــة لانــع عاليــا
 الشريية.

وترتع أ اية إلاا  أت ال إن ا  القانون من  ـ ر الارا ـ  والحلقـان ا تراميـة 
إلى عال ا على وضع الخيا األمنيـة للتعامـ  مـع مثـ   ـ ر الجـرائم ورتـد ومتابعـة 
مرتكةف ا في مرا ل ا األولى، ومن ثم تحقفـق موات ـة فعالـة فـي التعامـ  األمنـي مـع 

 ترامية الخيفرل.  ر اللا رل ا 

 
 . الموض  السابق( 1)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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 الثالث املطلب  
 التعريف جبرمية تهريب املهاجرين 

نســتعرل فياــا يلــي تعر ــ  تر اــة ت ر ــ  الا ــاتر ن، وأوتــ  التاففــا  -30
 -بفن ا و فن االتجار بالششر، و ل  في فرعفن على النحو التالي 

 الفرع األول 
 تعريف جرمية تهريب املهاجرين  

  الا ــاتر ن ا يــارل إلــى التعر  ــان يتيلــ  التعــرم علــى تر اــة ت ر ــ -31
ــو  ــى النحـ ــ  علـ ــا، و لـ ــة لتعر   ـ ــود ال ق يـ ــة والج ـ ــر عان الاقارنـ ــي التشـ ــواردل فـ الـ

 -التالي 

هههاجرين -32
ن
ــ  مــن   )أولا( التعريههف التشههريعي لتهريههب امل  رتــ  ق

 (1)الاواثفــق الدوليــة  ان الصــلة باكافحــة ت ر ــ  الا ــاتر ن والتشــر عان الوطنيـــة
ر ــ  واضــ  لاــدلول ت ر ــ  الا ــاتر ن، وفياــا يلــي نتنــاول ا يــارل علــى وضــع تع

بــداىًل إلـــى الاواثفـــق الدوليــة، ثـــم نتنـــاول بعـــد  لــ  التشـــر عان الوطنيـــة، نلـــرًا ألن 
ــا  الــدول باتخــا   ــًا مــا قــان ل ــا الســةق فــي إقــرار نصوتــًا تل الاواثفــق الدوليــة لالش

ت ر ـــ  الا ـــاتر ن، ومـــن نا يـــة ا تـــراىان والتـــدابفر التشـــر  ية وا دار ـــة لتجـــر م 
أخرى أن لالةية التشر عان الاقارنة قـد أقـرن تشـر عان  ديثـة نسـةيًا بعـد إبـرا   ـ ر 
الاواثفـــق الدوليــــة، وفياــــا يلـــي نتنــــاول  ــــ ر التعـــار   الخاتــــة بجر اــــة ت ر ــــ  

 
أباينت مواقا  الأياةي ات المقاةناة مان أراةيم أجةيا  المجاارةين  فالر  رانا  مان ألاك (  1)

أيةي  الرزائةي والأةكي  ورناك الأيةي ات إلى أرةيمجا ضمن نصوص قانون ال قوبات كال

ران  من الأيةي ات الأي حةصت على أرةيم أجةيا  المجاارةين فاي قاوانين خاصاة  نالكة 

منجا الأيةي  اإليطالي والكويأي والمصةي وميةوع القانون الرنائي المرةباي  بينماا يالر  

اىلمااني   ران  ثالا إلى أراةيم أجةيا  المجاارةين ضامن قاوانين إقاماة اىرانا  كالأياةي 

؛ د. محمد صاباح سا يد: رةيماة أجةيا  131د. عمةو مس د: مةر  سابق  ص  .والفةنسي

 22  رام اة صاالح الادين  ال اةاق  ص2009دةاسة مقاةنة  ةسالة دكأوةاه     -المجارةين

 وماب درا. 



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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   -الا اتر ن على النحو التالي 

هههاجرين يف املواثيههق الدوليههة واإل1) -33
ن
  (1)قليميههة( تعريههف تهريههب امل

ا تاـ  الاواثفــق الدوليــة وا قليايــة  ان الصــلة بتعر ــ  تر اــة ت ر ــ  الا  ــاتر ن، 
ومن أبرز الاواثفق الدولية التي عرف  ت ر   الا  اتر ن الةروتوقول الثـاني الا كاـ  
الت اشيـة األمــم الا تحـدل لا كافحــة الجر اـة الا نلاــة عةـر الوطنيــة والخـاغ با كافحــة 

ــا ــة ت ر ـــ  الا  ـ ــة لا كافحـ ــة العر يـ ــو، واالت اشيـ ــر والجـ ــر والشحـ ــق الةـ تر ن عـــن طر ـ
والقــــانون الناــــو تي لاكافحــــة ت ر ــــ   الجر اــــة الا نلاــــة عةــــر الحــــدود الوطنيــــة

 الا اتر ن ال   وضع  مكت  األمم الاتحدل الاعني بالاخدران والجر اة.

ــيل  ت ر ـــ   ــتخد  مصـ ــم يسـ ــاد األورو ـــي لـ ــ قر أن االتحـ ــدير بالـ ــن الجـ ومـ
ا اتر ن ووناا استخد  مصيل  الاسـاعدل فـي الـدخول أو ا قامـة لفـر القانونيـة، ال

( مــــن االت اشيــــة الان ــــ ل الت ــــا  يــــفن فن الايرخــــة فــــي 27فقــــد نصــــ  الاــــادل )
بـــفن  كومـــان دول اتحـــاد بنفلـــوقه االقتصـــاد  وتا ور ـــة ألاانيـــا  14/6/1985

ــدر جي  ــة ال رنســية بشــون ا ل ــاى الت ــة والجا ور  ــى االتحادي  تــراىان الت تــيش عل
 دود ا الاشترقة، على أن تتع ـد األطـرام الاتعا ـدل بـون "ت ـرل عقو ـان مناسـشة 
علــى قــ  مــن يقــو  أو يشــرع فــي القيــا ، مــن أتــ  تحقفــق قســ  مــالي، باســاعدل 
ــى نحــو يخــالف قــانون  ــ  عل ــيم طــرم متعاقــد أو ا قامــة في ــى دخــول إقل ــي عل أتنة

 ان  ووقامت م في ".  اليرم الاتعاقد الخاغ بدخول األت

وفياايلي نتناول تعر   ت ر   الا اتر ن في ق  مـن بروتوقـول بـالفرمو األماـي  
الاكاـــ  الثـــاني، واالت اشيـــة العر يـــة لا كافحـــة الجر اـــة الا نلاـــة عةـــر الحـــدود الوطنيـــة،  

 -والقانون الناو تي لاكافحة ت ر   الا اتر ن، و ل  على النحو التالي  

عـرم بروتوقـول م كافحـة   الريمو األممي املكمل الثاني)أ( بروتوكول ب   -34

 
اإلطااة الأياةي ي  مكأا  اىمام   5اىدا     -انظة: مرموعة أدوات لمكافحة أجةي  المجارةين  (1)

 .49-41  ص2013مأحد  الم ني بالمخدةات والرةيمة  ال



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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ت ر   الا اتر ن عن طر ق الةر أو الشحر أو الجـو الا كاـ  الت اشيـة األمـم الاتحـدل 
 /أ(3)لا كافحة الجر اة الا نلاة عةر الوطنية تر اـة ت ر ـ  الا ـاتر ن فـي الاـادل  

لـيه  لـ  الشـخ   "تدبفر الدخول لفر الاشروع لشخ  ما إلى دولـة طـرم  بون ا 
و لـ  مـن أتـ  الحصـول بصـورل مشايـرل أو  ،من رعايا ا أو الاقيافن الدائافن فف ـا

وقـد تضـان  ال قـرل )ب( مـن الاـادل   ،"لفر مشايرل على من عة مالية أو مادية أخرى 
الثالثــة تعر ــ  الاقصــود بالــدخول لفــر الاشــروع بونــ  " عةــور الحــدود دون التقفــد 

الاشروع إلى الدولة الاستقةلة"، وتقضي ال قرل األولـى مـن   بالشروف الوزمة للدخول
( مــن الةروتوقــول بــون تجــر  الــدول الســلو) الاتاثــ  فــي "تاكــفن يــخ ، 6الاـادل )

لـــيه مواطنـــًا أو مقياـــًا دائاـــًا فـــي الدولـــة الاعنيـــة...، مـــن الشقـــاى فف ـــا دون تقفـــد 
دا  ... وسـفلة لفـر بالشروف الوزمة للشقـاى الاشـروع فـي تلـ  الدولـة، و لـ  باسـتخ

مشــروعة مــن أتــ  الحصــول علــى من عــة ماليــة أو من عــة ماديــة أخــرى". ومــن ثــم 
 -على العناتر التالية -وفقًا للا  و  األماي  –تنيو  تر اة ت ر   الا اتر ن  

 تدبفر دخول لفر مشروع أو إقامة لفر مشروعة لشخ  ما. -1

أو مـن الاقياـفن فيـ  إلى بلد أو في بلد ليه  ل  الشخ  من مواطني    -2
 بص ة دائاة.

 .(1)ب رل الحصول على من عة مالية أو من عة مادية أخرى  -3

( بـون تجـر  الـدول إعـداد وثـائق سـ ر أو 6وعـوول علـى  لـ  تقضـي الاـادل )
وثائق  و ة ماورل أو تدبفر الحصول علف ا أو توففر ـا أو  يازت ـا، عنـدما يـتم  لـ  

و تضــ  مــن العــرل الســابق أن بروتوقــول  ،(2) ب ــرل تيســفر ت ر ــ  الا ــاتر ن

 
(1) United Nations Office on Drugs and Crime. Issue Paper: A short 

introduction to migrant smuggling. Vienna, 2010,  

www.unodc.org/unodc /en/human-trafficking/publications.html 

فجم ظارة  أجةيا  المجاارةين   1اىدا   -جةي  المجارةينانظة: مرموعة أدوات لمكافحة أ(  2)

 . 27مةر  سابق  ص



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ت ر   الا اتر ن يتضان ا يـارل إلـى تجـر م ثوثـة أناـاف مـن الجـرائم  ـي  ت ر ـ  
، أو تيسـفر ا قامـة لفــر الا ـاتر ن، وتاكـفن الا ـاتر ن مـن ا قامـة لفـر القانونيـة

تـوففر أو الاتصـلة بإعـداد أو تـدبفر أو  الجـرائم الاتعلقـة بالوثـائقأخفـرًا  ، و الاشروعة
 .(1)   يازل وثيقة س ر أو  و ة ماورل ل رل تيسفر ت ر   الا اتر ن

القــانون عــرم   )ب( القههانون النمههوملجي ملكافحههة تهريههب املهههاجرين -35
الناــو تي لاكافحــة ت ر ــ  الا ــاتر ن الــ   وضــع  خةــراى مكتــ  األمــم الاتحـــدل 

ادل الخامسة ألف منـ  الاعني بالاخدران والجر اة، تر اة ت ر   الا اتر ن في الا
در  العقو ــة[بونــ  " يرتكــ  تر اــة يعاقــ  علف ــا بـــ أ  يــخ  يتــولى عاــدًا، مــن  ]تــ 

أت  الحصول على نحو مشاير أو لفر مشايـر، علـى من عـة ماليـة أو من عـة ماديـة 
ــا علـــى نحـــو لفـــر مشـــروع إلـــى دولـــة طـــرم فـــي  ــدبفر دخـــول يـــخ  مـ أخـــرى، تـ

أو مــن الاقياــفن فف ــا"، و شــفر  ــ ا الةروتوقــول لــيه  لــ  الشــخ  مــن رعايا ــا 
القانون إلى مصيل  تدبفر بون  يعني " الحصـول علـى يـيى أو التسـة  فـي نتيجـة 

 .(2)ما عن طر ق ت د مة ول"

نظمههة عههرب احلههدود الوطنيههة    -36
ن
كافحة اجلرمية امل

ن
)ج( التفاقية العربية مل

لا نلاــة عةــر الحــدود ( مــن االت اشيــة العر يــة لا كافحــة الجر اــة ا13عالــ  الاــادل )
الوطنية على تعر   ق  من ت ر   الا  اتر ن وتس فل ا، وتشديد العقو ـان الا قـررل 
علف ا في  الة تعر    يـال الا  ـاتر ن للخيـر أو م عـاملت م م عاملـة ال إنسـانية أو 

إدخـال أ ـد األيـخاغ علـى نحـو لفـر بونـ  ت ر ـ  الا  ـاتر ن م  فنة،  فـث عرفـ   
قياـفن فف ـا، طرم ال يعتةر  ل  الشخ  مـن مواطنف ـا أو مـن الا  مشروع إلى دولة 

 .  شايرل، على من عة ماليةشايرل أو لفر م  و ل  من أت  الحصول، بصورل م  

 
اإلطاة الأيةي ي  مةر  ساابق   5اىدا   -انظة: مرموعة أدوات لمكافحة أجةي  المجارةين(  1)

 . 7ص

انظة: كأي  قانون نمولري لمكافحاة أجةيا  المجاارةين الصاادة عان مكأا  اىمام المأحاد    (2)

 . 31  ص2010والرةيمة  وثائق اىمم المأحد   نيويوةك   الم ني بالمخدةات



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــا عرفــ   إعــداد  -)أأفعــال بونــ  يشــا  أ ــد  تســ ف  ت ر ــ  الا  ــاتر نبفنا
فـ  أو س ر أو تاو ر ا أو انتحـال  و ـة أو الحصـول علـى وثيقـة مـن  ـ ا القةائق  وث

قياــًا دائاــًا فــي الدولــة اكــفن يــخ ، لــيه مواطنــًا أو م  ت -. بتوففر ــا أو  يازت ــا
الاعنية من الشقاى فف ا دون تقفد بالشروف الوزمة للشقاى الاشـروع فـي تلـ  الدولـة، 

ة وسـفلة أخـرى لفــر و لـ  باسـتخدا  إ ـدى الوســائ  الاـ قورل فـي  ـ ر الاــادل أو أيـر 
 .  (1)(مشروعة

ت اشية العر ية لا كافحة الجر اـة الا نلاـة عةـر الحـدود الوطنيـة و تض  أن اال 
عال  على تعر   أفعال تس ف  الت ر   بجان  تر اـة الت ر ـ   ات ـا، علـى الـرلم 
من أن التس ف  من تور االيترا) في تر اـة الت ر ـ  بير ـق الاسـاعدل، و ـو مـا 

لجر اـــة وقافـــة يشــفر إلـــى  ـــرغ الاشــرع العر ـــي علـــى الاوات ـــة الشــاملة ل ـــ ر ا
ومـن نا يـة أخـرى فاالت اشيـة العر يـة  رتـ  علـى اعتشـار   ،تور ا،   ا مـن نا يـة

تاكــفن الا ــاتر مــن الشقــاى لفــر القــانوني ووعــداد وثــائق ســ ر أو  و ــة مــاورل مــن 
قةف  تس ف  الت ر   على خوم الةروتوقول األماي ال   اعتةر ق  تورل من  ـ ر 

 
( من ايأفاقية ال ةبية لُمكافحة الرةيمة الُمنظمة عبة الحدود الوطنيّة علاى 13أنص الماد  )(  1)

  لأراةيم أأخل ما يلازم مان أادابية فاي إطااة قانونجاا الاداخليّ   د كل دولة طة  أنّ أنه:ل أأ ج

أجةيا  الُمجاارةين عان طةياق   :نظمةة مُ أقوم بجا رماعة إرةاميّ   ة الأياةأكا  اىف ال الأاليّ 

القيام بإدخال أحد اىيخاص على نحو رية ميةوع إلى دولة طة  ي ي أبة للك اليخص من 

باياة   باياة  أو رياة مُ قيمين فيجا  وللك من أرال الحصاول  بصاوة  مُ مواطنيجا أو من المُ 

إعداد وثيقة سفة   -أ:  ن باةأكا  أحد اىف ال الأاليةأسجيل أجةي  الُمجارةي.  على منف ة مالية

ة أو أادبية الحصاول علااى وثيقاة مان راالا القبيال أو أوفيةرااا أو أو أزويةراا أو انأحاال رويااّ 

ة أو مُ   - .  حيازأجا ة في الدولاة الم نياة مان البقااء فيجاا أمكين يخص  ليس مواطنا ة دائما قيما

في ألك الدولاة  وللاك باساأخدام إحادى الوساائل  دون أقيد باليةوط الالزمة للبقاء الميةوع

ة  .الملكوة  في رله الماد  أو أية وسيلة أخةى رية ميةوعة يأ ين على كل دولة طاة  ةرناا

ة وأدابية أخةى يعأباة الظاةو  بأحكام نظامجا القانوني أن أ أمد ما يلزم من أدابية أيةي يّ 

ة لأيديد عقوبة الرةائم الواةد    أجديد حيا  الُمجارةين الم نيين   -أ  :في رله الماد الأالية أسبابا

لايس .  جيناة املة ي إنساانية أو مُ  املة أولئك الُمجارةين مُ مُ   -   .أو أ ةيم سالمأجم للخطة

ة  ياخص يُ ادفي رله الماد  ما يمن  أية دولة طة  من اأخاال أادابية بحاق أي   سالوكه رةماا

 .لقأضى قانونجا الداخليبمُ 



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خر فن.  الصورتفن األ  عنالجرائم مستقلة  

مــن   يف التشههريعات املقارنههة جرميههة تهريههب املهههاجرين( تعريههف 2) -37
الجدير بال قر أن  نا) تانشًا من التشـر عان الاقارنـة قالتشـر ع ال رنسـي والةلجيكـي 

، (1)لم توخ  باصيل  ت ر   الا ـاتر ن تـوثرًا بالاصـيل  الـوارد فـي ات اشيـة يـفن فن
ــيل  ا ــر عان باصـ ــ   ـــ ر التشـ ــر  فـــث توخـ ــة لفـ ــى الـــدخول أو ا قامـ لاســـاعدل علـ

الاشــروعة، تعةفــرًا عــن تر اــة ت ر ــ  الا ــاتر ن، بفناــا يوخــ  عــدد مــن التشــر عان 
ــو تي  ــر ع الكـ ــا التشـ ــة من ـ ــر عان العر يـ ــن التشـ ــدد مـ ــر  وعـ ــر ع الاصـ ــا التشـ ومن ـ

 
( من قانون دخول اىران  وإقامأجم وحق اللروء الفةنسي بأنه:ل 1-622)يم أقضي الماد   (  1)

كل من ييسة ىرنبي دخول فةنسا أو عبوةرا أو اإلقامة فيجا على نحو رية ميةوع أو ييةع 

في أيسية للك  سواء بمساعد  مباية  أو رية مباية   ي اق  بالسرن لماد  خماس سانوات 

ل مان ييساة ىرنباي دخاول إقلايم دولاة طاة  أخاةى فاي أل  يوةو... ك  30ورةامة قدةرا  

ايأفاقية المنفل  يأفاق يينرين أو عبوةه أو اإلقامة فيه على نحو رية ميةوع أو ييةع في 

أيسية للك  سواء بمساعد  مباية  أو رية مباياة   ي اقا  بال قوباة نفساجال. بينماا أانص 

  الميادد  لل قوباة  فأقضاي ب قوباة ( من القانون الفةنسي على الظاةو5-622الماد  )يم  

( أل  يوةو عندما أةأك  الرةيمة على يد 750السرن لمد  عية سنوات ورةامة مقداةرا )

رماعة منظمة أو في ظةو  أ اةم المجاارةين لخطاة مباياة يجاددرم باالموت أو اإلصاابة 

كةامااة البدنيااة الخطيااة  أو ىوضاااع م ييااية أو أحااوال نقاال أو عماال أو إقامااة ي أصااون ال

ة انأزاع مجارة قاصة من كن  أسةأه أو بيئأه  اإلنسانية. ومن الظةو  الميدد  لل قوبة أيضا

مكةة( من قانون دخول إقلايم الدولاة واإلقاماة 77الأقليدية بف ل الرةيمة. بينما أنص الماد  )

علاى أراةيم القياام    15/12/1980وايسأقةاة فيه وأةحيل اىران  البلريكاي الماؤةف فاي  

ةيقة أو بأخةى  سواء مباية ة أو من خالل وسيط  بمساعد  أي ياخص لايس مان ةعاياا بط

دولة عضو في ايأحاد اىوةوبي على دخول إقليم الدولة ال ضو الملكوة  أو إقليم دولة طة  

في اأفاق دولي بيأن عبوة الحدود الخاةرية ملزم لبلريكا أو على عبوة للك اإلقليم أو اإلقامة  

و ينأجك أيةي ات الدولة الملكوة   بجد  الحصاول علاى ةباح  إماا مباياة  أو فيه  على نح

( من قانون إقامة اىرانا  اىلمااني علاى أناه:ل 92بطةيق رية مبايةل  بينما أنص الماد  )

ة علاى  ي اق  بالسرن مد  ي أزيد على خمس سنوات وبالرةامة كل من ساعد أو حةم أرنبيا

ء في إقليمجا أو المةوة منجا على نحاو رياة مياةوعل. انظاة فاي الدخول إلى ألمانيا أو البقا

مواق  الأيةي ات المقاةنة من أرةيم أجةي  المجاارةين: مرموعاة أدوات لمكافحاة أجةيا  

اإلطااة الأياةي ي  مكأا  اىمام المأحاد  الم ناي بالمخادةات والرةيماة    5اىدا   -المجارةين

 .49-41  ص ص2013



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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والجاائر  ومشروع القانون الا ر ي باصيل  ت ر   الا ـاتر ن، وفياـا يلـي نتنـاول 
 -ر  ان على النحو التالي   ر التع

الخـاغ  2002عا  التشر ع ا ييالي الصادر فـي  )أ( القانون اإليطايل   -38
بال جرل لفر الشريية على تعر   تر اـة ت ر ـ  الا ـاتر ن بون ـا " تسـ ف  دخـول 
أتنةي إلى إقليم الدولة أو إدخـال يـخ  إلـى إقلـيم دولـة أخـرى ال يـرتشا مع ـا  لـ  

 .  (1)طنة أو ا قامة"الشخ  برابية الاوا

 2013( لسـنة  91عـرم القـانون الكـو تي رقـم ))ب( القانون الكويتي     -39
في يون مكافحة االتجار باأليخاغ وت ر ـ  الا ـاتر ن تر اـة ت ر ـ  الا ـاتر ن 

ت ر ـــ  الا ـــاتر ن  تـــدبفر الـــدخول لفـــر الاشـــروع  -5فـــي مادتـــ  األولـــى بون ـــا " 
مـن رعايا ـا أو الاقياـفن فف ـا إقامـة دائاـة لشخ  ما أو أيخاغ إلى دولة ليسوا 

و لــ  بقصــد الحصــول بير ــق مشايــر أو لفــر مشايــر علــى من عــة ماليــة أو من عــة 
ماديــة أخــرى"، بفناــا عرفــ  الاــادل  ات ــا الــدخول لفــر الاشــروع الــ   ورد بتعر ــ  

الدخول لفر الاشروع  عةـور الحـدود أو الـدخول عةـر   -6ت ر   الا اتر ن بون  "  
نع الةر ة أو الشحر ة أو الجو ة دون التقفـد بالشـروف الوزمـة للـدخول الاشـروع الاوا

 إلى الدولة الاستقةلة".

( الاـيرخ 01-09عـرم القـانون الجاائـر  رقـم )  )ج( القانون اجلزائري   -40
الاعدل لقانون العقو ـان الجاائـر  تر اـة ت ر ـ  الا ـاتر ن فـي   25/2/2009في  

"يعد ت ر شًا للا اتر ن القيـا  بتـدبفر الخـرو    ن بون ا ( عقو ا30مكرر303الاادل )
لفــر الاشــروع مــن التــراب الــوطني لشــخ  أو عــدل أيــخاغ مــن أتــ  الحصــول، 

 
على أنه:ل   2002لقانون الخاص بالجرة  رية اليةعية الصادة عام  ( من ا12أنص الماد  )(  1)

ي اق  بالحبس مد  ي أزيد على ثالا سنوات والرةامة الأي ي أزيد على خمس ني  يوةو كل 

ة ىحكام رلا القانون بأسجيل دخول أرنبي إلى إقلايم الدولاة أو عمال علاى إدخاال  من قام خالفا

أبط م جا للك اليخص بةابطة المواطنة أو اإلقامة وأفةم يخص إلى إقليم دولة أخةى ي ية

عقوبة الرةامة المنصوص عليجا في رله الماد  على كل يخص يأم إدخاله إلى إقليم الدولة أو 

 . دولة أخةىل



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بصورل مشايرل أو لفر مشايرل، على من عة مالية أو أ  من عة أخرى"، ومـن الجـدير 
م بال قر أن الاشرع الجاائر  قد استعا  مصـيل  الخـرو  لفـر الاشـروع علـى خـو

لفــرر مــن التشــر عان الاقارنــة التــي اســتعال  مصــيل  الــدخول لفــر الاشــروع، وال 
ي  أن عةور الحـدود الدوليـة يشـتا  فـي معنـار الخـرو  مـن  ـدود الدولـة والـدخول 

 في  دود دولة أخرى.

أضـــاف  مســودل مشــروع   (1))د( مشههروع القههانون اجلنههائي امل ربههي -41
الجــرائم الاعاقــ   ر ــ  الا ــاتر ن إلــى قـــائاةتر اــة ت الا ر ــي القــانون الجنــائي 

( مــن مشـروع القــانون الجنــائي الا ر ــي 16-231،  فــث نصــ  فـي الاــادل )علف ـا
الــدخول إلــى  و تســ ف أبتنلــيم  القيــا  عاــداً علــى أنــ  " يقصــد بت ر ــ  الا ــاتر ن، 

أيخاغ من أتـ   التراب الا ر ي أو م ادرت  بير قة لفر مشروعة لشخ  أو عدل
ــة أو أ  الحصــول ــى من عــة مالي ــر مشايــرل عل ــة مشايــرل أو لف ــة  بير ق من عــة مادي

أ ـد مراكـا الحـدود للـتال  مـن   اتتيازأثناى    ا تياليةوسفلة    باستعاالأخرى، و ل   
ــة ــائق الرســاية الوزم ــديم الوث ــا تراىان ،تق ــا  ب ــا القــوانفن  أو مــن القي ــي توتة  الت

ــا العاــ ، أو  ــة ســ روثي باســتعاالواألنلاــة الجــار  ب  ــة  بانتحــالمــاورل، أو  ق  و 
عةـر منافـ  لفـر مراكـا الحـدود  مستعارل أو بالـدخول إلـى التـراب الـوطني أو م ادرتـ 

 ".الاعتادل

عرفــ  الاــادل األولــى مــن قــانون مكافحــة ال جــرل   ( القههانون املصههري3) -42
 

ة ردياداة للقاانون الرناائي المرةباي )قاانون (  1) أعدت وزاة  ال ادل والحةياات المرةبياة مياةوعا

يقضي بأريية وأمايم مرموعاة القاانون الرناائي والمأضامن )مان   (10-16ال قوبات( بةقم )

ضمن أحكامه( إضافة فةع خامس للبا  الثاني مان الرازء اىول مان الكأاا  الثالاا للقاانون 

-231الرنائي المرةبي ب نوان لأجةي  المجارةينل  ويأضمن رلا الفةع عية  مواد أةقام )

ة مأكامالة لأج25-231حأى    16 ةي  المجارةين  وراةي الأطةق إلاى ب ام ( أأضمن أرةيما

أحكامجا في سطوة رلا البحا. إي أن رلا الميةوع وحأى كأابة رله السطوة لم ياأم إصاداةه 

ب د  ويمكن اإلطاالع علاى نصاوص ماواد المياةوع علاى الموقا  اإللكأةوناي لاوزاة  ال ادل 

 والحةيات المرةبية:

 http://www.justice.gov.ma/lg-1/documents/doccat-4.aspx 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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تـــدبفر انتقـــال بونـــ   " 2016( لســـنة 82لفـــر الشـــريية وت ر ـــ  الا ـــاتر ن رقـــم )
الحصـول  أخـرى مـن أتـ  إلـىأيخاغ بير قـة لفـر مشـروعة مـن دولـة   يخ  أو

"، آخـر لـرل أل بصورل مشايـرل أو لفـر مشايـرل علـى من عـة ماديـة أو معنو ـة أو 
و تضــ  مــن التعر ــ  الســابق أن الاشــرع الاصــر  قــد  ــدد عناتــر تر اــة ت ر ــ  

 -الا اتر ن فياا يلي 

     االنتقال لفر الاشروع لشخ  أو أكثر. -1

 بفن دولتفن أو أكثر. -2

 من أت  الحصول على من عة أو أل  لرل آخر. -3

و سنًا فع  الاشرع الاصر   فناا عرم تر اـة ت ر ـ  الا ـاتر ن فـي فعـ  
، علـــى خـــوم لفـــرر مـــن (1)االنتقـــال لشـــاول  وتعةفـــرر عـــن فعلـــي الـــدخول والخـــرو 

بروتوقـول بـالفرمو  التشر عان التي استخدم  فع  الدخول تـوثرًا بـالتعر   الـوارد فـي
 

أبةز اإلياة  إلى أن اسأخدام مصطلح الدخول رية الميةوع قد أثااة رادية فاي الأطبياق فاي (  1)

بلريكا  وللك في أحوال أوارد اليخص في مناطق ال بوة لالأةانزيتل؛ إل ي ي أبة الياخص 

نون قاد دخال للدولااة بينماا ي ياازال فاي منطقااة ال باوة فااي أحاد المطاااةات أو الماوان   فالقااا

البلريكي لم يكن ييية في السابق لقبل أ ديلاهل ساوى إلاى لمسااعد  رياة الماواطنين علاى 

الدخول إلى إقليم المملكة أو اإلقامة فياهل  وللاك قاةةت محكماة اساأئنا  بةوكسال فاي عاام 

ل أن ورود رية المواطنين في منطقة ال بوة بالمطاة  بقصاد السافة إلاى بلاد نخاة  ي 1999

مساعد  أرنبي على الدخول إلى المملكةل  وب د صدوة رلا الحكم لم يكان   يندةج ضمن نطاق

من الممكن  القيام بالمالحقة القضائية للمجةبين اللين يسأخدمون بلريكا م بةاة فقط  وأثياةت 

قضية ميابجة مة  أخةى في ال ام لاأه أمام محكمة النقم البلريكية الأي قةةت أن ال نصاة 

يا  لام يأأساس فاي موقا  اعأاةم فياه أرنباي عناد نقطاة أفأاي  المادي في رةيماة الأجة

حدودية  وقضت المحكمة بأن الرةيمة ي يمكن اةأكابجا سوى ب د أن يكون اليخص قد دخال 

المملكة  ورو ما لم يحا في الواق  نظةاة إليقافاه قبال الادخول  وب اد ألاك القاةاةات  أضاي  

مكاةة 77ن في القانون البلريكاي )المااد   مفجوم ال بوة صةاحة إلى أ ةي  أجةي  المجارةي

بياأن دخاول اىرانا  وإقاامأجم وساكنجم وإب اادرم   15/12/1980من القانون الصادة فاي  

بياأن الحماياة الرنائياة للقصاة والمنياوة فاي   28/11/2000الم دل بالقانون الصادة فاي  

حاة أجةيا  (. مياة إليه في كأيا  قاانون نماولري لمكاف17/3/2001الرةيد  الةسمية في  

 . 36المجارةين  مةر  سابق  ص



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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 أو فع  الخرو  قالاشرع الجاائر .

هاجرين  -43
ن
( التعريف الفقهي لتهريب امل  (1)   رغ ال قـ  الجنـائي   )ثانياا

على تعر   تر اة ت ر   الا اتر ن  إ  عرف ا الـشع  بون ـا النقـ  لفـر الاشـروع 
باوتشـ   للا اتر ن عةر الحدود الدوليـة، وعرف ـا الـشع  اآلخـر بون ـا قـ  عاـ  يـتم

مساعدل م اتر في عةور الحدود الدولية خوفًا لاـا تقـررر الدولـة الاسـتقةلة تـرا ة 
ــي بر  ــوارد ف ــالتعر   ال ــث أخــ ًا ب ــ  ثال ــا يعرف ــا تان ــ  و أو ضــانًا. بفنا ــول ت ر  توق

الا اتر ن بون ا تدبفر الدخول لفر الاشروع لشخ  ما إلى دولة ليسـ  موطنـًا لـ  
ئافن فف ــا مــن أتــ  الحصــول بير قــة مشايــرل أو لفــر أو ال يعــد مــن الاقياــفن الــدا

 مشايرل على من عة مالية أو من عة أخرى.

هههاجرين  -44
ن
( تعريف منظمة اإلنرتبول لتهريب امل  رتـ  منلاـة   )ثالثاا

ا نتر ول على وضع تعر   م ص  للا رل ت ر   الا اتر ن، والتي عرفت ـا بون ـا " 
الشحـر  أو الجـو  طر ـق  عـن  ي ن ـ   ياكـن أن   ـاحاألر   قثفـر  الاخاطر  إترامي قلف   نشاف

ر مــا قثفــراً  مســاران معقــدل عةــر ال الــ  الةــر، وفــي أو  م ر ــو و ســرعة. و قــو  تت فــر
 دخــول أيــخاغ بتــدبفر عــادل، مــاد  مــالي أو ر ــ  تحقفــق الا ــاتر ن، أللــرال

 فف ـا. الـدائافن مـن الاقياـفن وال مواطنف ـا من ليسوا إلى بلدان  لفر يريية  بير قة
 وتنت ـي العوقـة إرادت ـم، باـ ى الاعنفـون مـع الا ـر فن األفـراد  يتعـاون    شك  عـا ،و 

 و قضــي تســديد الاشــالم الايلو ــة.  فــور والا ــر فن لفــر الشــرعففن الا ــاتر ن بــفن
ــ  الشــــرعففن لفــــر آالم الا ــــاتر ن ــة م قــ ــنة نحــ ــاى ســ ــدان  إلــــى عةــــور م أثنــ بلــ

 .(2)الوت ة"
 

انظة في الأ اةي  الفقجية لأجةي  المجارةين: د. عمةو مسا د عباد ال ظايم  مةرا  ساابق  (  1)

 . 131ص

انظة وثائق المنظمة الدولية لليةطة الرنائية لاإلنأةبولل المنيوة  على الموق  اإللكأةوني (  2)

 للمنظمة:

https://www.interpol.int/ar/Crime-areas/Trafficking-in-human-

beings/ INTERPOL-tools  



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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يقصد بونشـية ا تـرا     جرام املنظمتهريب املهاجرين كأود أنشطة اإل  -45
األنشــية ا تراميــة  -وفقــًا للانلاــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة "ا نتر ــول" –الاــنلم 

تااعـــة مـــن األيـــخاغ تقـــو  بحكـــم تشـــكفل ا بارتكـــاب أفعـــال لفـــر التـــي تشايـــر ا 
ــد بالحــدود  ــر  ، دون التقف ــق ال ــى تحقف ـــارل وت ــدم أساســًا إل مشــروعة بصــ ة م ست

ــة (1)الوطنيـــة ــابان الجر اـ ــاتر ن بونشـــية عصـ ، وقـــد ارتشيـــ  أنشـــية ت ر ـــ  الا ـ
الانلاة نلرًا ليةيعة نشاف األخفـرل فـي أعاـال الت ر ـ  عةـر الحـدود الدوليـة، ونلـرًا 
ل ــا تحققــ   ــ ر العاليــان مــن أر ــاح طائلــة،  فــث يحــرغ سااســرل  ــ ر العصــابان 

ــر تاكــفن الضــحايا مــن ا ــة نلف ــة طائل ــالم مالي ــى تقاضــي مش ــر عل لســ ر وال جــرل لف
، مســــت لفن فــــي  لــــ  ال جــــوان االتتااييــــة واالقتصــــادية بــــفن الــــدول (2)الشــــريية

و شايــة القــوانفن الوطنيــة فــي التعامــ  مــع تلــ  الجــرائم، و ــو مــا أدى إلــى إلــراى 
العديد من األفراد بالوقوع في   ا النشاف ا ترامي ال   اتسع نياقـ  ليشـا  النسـاى 

 
انظااة للباحااا: الموارجااة الرنائيااة لصااوة اإلرااةام الماانظم فااي مصااة  مرلااة مةكااز بحااوا ( 1)

  ص 2015(  أكأاوبة48اليةطة  مةكز بحوا اليةطة  أكاديمية باليةطة  القارة   ال دد )

 . 590ص

افحة الجراة  رياة الياةعية وأجةيا  المجاارةين إلاى أياةت الملكة  اإليضاحية لقانون مك(  2)

الصلة بين عمليات أجةي  المجارةين وعصابات الرةيمة المنظمة  من خالل ما أضمنأه مان 

الاانص علااى أنااه:ل وماا  الأطااوة ال لمااي والأكنولااوري السااةي  والمأواصاال لوسااائل النقاال 

أرالية لجلا الواقا  الردياد  وايأصايت  ...  واأس ت وأنوعت مرايت الرةيمة بوره عام اس

وأ اظماات بورااه خاااص أنيااطة الرااةائم المنظمااة عبااة الوطنيااة وماان بينجااا رااةائم أجةياا  

المجارةين الأي انأية نياطجا من خالل يبكات دولية قامات باساأرالل الفراوات ايرأماعياة 

الوطنية م  وايقأصادية بين الدول لأرلية نياطجا اإلرةامي مسأرلة في للك رياية القوانين 

ألك النوعية الرديد  من الرةائم وقد أدى للك إلى إرةاء ال ديد من اىفاةاد باالوقوع فاي رالا 

النياط اإلرةامي اللي اأس  نطاقاه لييامل النسااء واىطفاال يساأرالل الم اامالت الأفضايلية 

ة وأ قياداة  وباا ت مان لجم  وأصبحت الجرة  من دولة إلى أخةى ظارة  مسأمة  أزداد اأساعا

ةل. أنظة: مضبطة الرلساة  ة ومحليا المأ ين الأصدي لجا وموارجأجا على المسأويات كافة دوليا

 . وما ب درا 49  ص4/10/2016ايفأأاحية لمرلس النوا  المصةي  



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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 .(1)عامون الت ضفلية ل مواألط ال الست ول الا

و ترتــ  علــى اعتشــار تــرائم ت ر ــ  الا ــاتر ن مــن تــور الجر اــة الانلاــة 
وتـود ارتشـاف بـفن عاليـان ت ر ـ  الا ـاتر ن وعاليـان لسـ  األمـوال وال سـاد التــي 
تضيلع ب ا عصابان الجر اة الانلاة، ف الشًا ما تقـو  عصـابان ت ر ـ  الا ـاتر ن 

ــان لســ  األمــوال  ضــ ــى متحصــون  ــ ر الجــرائم، بعالي  اى الصــ ة الاشــروعة عل
عـوول علـى يــفوع شيـا  أفراد ـا بعاليــان إريـاى للعـاملفن بالانافــ  الشـريية لتســ ف  

 .(2)عاليان ت ر   الا اتر ن بير  لفر يريية

  العالقة بني تهريب املهههاجرين وغههري  مههن أنشههطة اإلجههرام املههنظم  -46
ــداخ  أنشــية ا تــرا  الاــنلم فياــا ــا يلــي نتنــاول  تت بفن ــا بعوقــان متشــابكة، وفيا

العوقة بفن ت ر   الا اتر ن وعاليـان إفسـاد الاـوه فن العاـومففن ولسـ  األمـوال 
   -وتاو   ا ر اب واالتجار بالششر، و ل  على النحو التالي 

 
أياة اىسأال الدكأوة/ ةئيس مرلس النوا  المصةي في كلمأه أثناء مناقية قاانون مكافحاة (  1)

ي  المجارةين إلاى أن ب ام اىساة المصاةية ألقاي بأبنائجاا فاي الجرة  رية اليةعية وأجة

الأجلكة اسأناداة إلى ب م الثرةات القانونية المورود  في ب م قوانين الدول اىوةوبية  الأي 

إلى بلدرم اىصلي  وألزم المحكمة بإياداعجم فاي مةاكاز   18أمن  إعاد  المجارةين دون سن  

ليمجم أوةاق إقاماة قانونياة وراو ماا أدى إلاى وراود سنة ثم أس  18إيواء حأى بلورجم سن  

ب م اىطفال في ةحالت الجرة  رية اليةعية  ومن ثم نيأ  ظارة  الجراة  رياة الياةعية 

لألطفال رية المصحوبين بلويجم في مصة. أنظة: مضبطة الرلسة ايفأأاحية لمرلاس الناوا  

 . 47  ص4/10/2016المصةي  

(2) Schloenhardt, Andreas. Organized Crime and Migrant Smuggling: 

Australia and the Asia-Pacific Research and Public Policy Series, No. 

44. Canberra: Australian Institute of Criminology, 2002. 

 وأأاح رله الدةاسة على الموق  اإللكأةوني: 

www.aic.gov.au/documents/9/7/E/%7B97EFC2BE-3D430-4E9B-

B9D0-4AC71800B398%7Drpp44.pdf 

Transnational Organized Crime: Impact from Source to Destination.  

 وري مأاحة على الموق  اإللكأةوني:

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Marika-

Misc/BP027TransnationalOrganizedCrimeandHumanTrafficking.pd

f  

http://www.aic.gov.au/documents/9/7/E/%7B97EFC2BE-3D430-4E9B-B9D0-4AC71800B398%7Drpp44.pdf
http://www.aic.gov.au/documents/9/7/E/%7B97EFC2BE-3D430-4E9B-B9D0-4AC71800B398%7Drpp44.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Marika-Misc/BP027TransnationalOrganizedCrimeandHumanTrafficking.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Marika-Misc/BP027TransnationalOrganizedCrimeandHumanTrafficking.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Marika-Misc/BP027TransnationalOrganizedCrimeandHumanTrafficking.pdf


 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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 نـا) ارتشـاف بـفن أنشـية    )أ( العالقة بني تهريب املهههاجرين والفسههاد  -47
نشــاف إترامــي مــنلم وال ســاد  إ  تحــرغ  ــ ر العصــابان علــى ت ر ــ  الا ــاتر ن ق

تجنفـد العناتـر ال عالـة فـي عاليـان الت ر ـ  قعناتـر الشـرطة ولفـر م مـن مــوه ي 
إن ــا  القــانون ومــوه ي الجاــار) ومكاتــ  مــن  التويــفران بالســ اران وأت ــال مراششــة 

،  فـث تتـي  (1)الحدود ودوائـر ال جـرل مـن خـول الريـاوى لتن فـ  أنشـيت ا ا تراميـة
عالية ت ر   الا اتر ن عددًا من ال رغ للوقـوع فـي الااارسـان ال اسـدل قالتجنفـد 
والتوثفــق والنقــ  والاعــابر الحدوديــة والرقابــة علــى الا ــاتر ن واســت ول الا ــاتر ن 

ــدان واســتثاار ا ــاى ر لــت م ولســ  العائ ، وفــرغ ال ســاد ال تــوتي مــن عاليــة (2)أثن
فحســ ، ووناــا أيضــًا مــن تــدابفر تصــد  العدالــة الجنائيــة  ت ر ــ  الا ــاتر ن ن ســ ا

 .(3)ل  ا الت ر   ومن توففر الخدمان للا اتر ن ال ين ا عترل سةفل م

)ب( العالقههة بههني تهريههب املهههاجرين وغسههل األمههوال و ويههل  -48  
تحــرغ عصــابان الجر اــة الانلاــة علــى إســشاغ طــابع مشــروع علــى   (4)اإلرهههاب

 
(1) Spencer, Jon, and others. Organized crime, corruption and the 

movement of people across borders in the new enlarged EU: A case 

study of Estonia, Finland and the UK, HEUNI Paper No.24. Helsinki: 

The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated 

with the United Nations (HEUNI), 2006. 

 ورله الدةاسة مأاحة على الموق  اإللكأةوني: 

www.heuni.fi/Etusivu/Publications/HEUNIpapers  

(2) Koser, Khalid. Migrant Smuggling: Theoretical and Empirical 

Perspectives from Pakistan, Afghanistan and the UK. Presentation 

delivered at the Mobility, Ethnicity and Society Conference, 

University of Bristol, 16-17 March 2006. 

الرجااات القائمااة بأجةياا   2اىدا   -انظااة: مرموعااة أدوات لمكافحااة أجةياا  المجااارةين( 3)

  2013ت الأجةي   مكأ  اىمام المأحاد  الم ناي بالمخادةات والرةيماة   المجارةين وعمليا

 . 23ص

الم ادل باالقوانين   2002لسانة    80عةفت الماد  اىولى بقانون مكافحة رسال اىماوال ةقام   (4)

رةيمة رسل اىموال بأنجا:ل  2014لسنة   36و  2008لسنة    181و  2003لسنة    78أةقام  

http://www.heuni.fi/Etusivu/Publications/HEUNIpapers


 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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ل  بينماا أبانات المااد  ( مان رالا القاانون2المااد  )  فيا  كل ف ل من اىف ال المنصوص عليج

ي د مةأكبةا لرةيمة رسل اىموال كال مان علام "الثانية من القانون مارية رسل اىموال بأنه: 

أحويال مأحصاالت أو   -1أي مماا يلاي:  أن اىموال مأحصلة من رةيمة أصالية وقاام عمادةا با

صاحبه أو صاح  الحق فيه مصدةه أو مكانه أو  و  أه أبقصد إخفاء أو أمويل طبي   وللك  نقلجا

أو عةقلااة الأوصاال إلااى مةأكاا  الرةيمااة أو أرييااة حقيقأااه أو الحيلولااة دون اكأيااا  للااك 

أو اسأخدامجا أو إداةاأجا أو حفظجا أو اسأبدالجا حيازأجا  اكأسا  المأحصالت أو    -2  .اىصلية

الطبي ااة ه إخفاااء أو أمويااأو أجااا أو إيااداعجا أو ضاامانجا أو اسااأثماةرا أو الأالعاا  فااي قيم

الحقيقية لجا أو لمصدةرا أو مكانجا أو كيفية الأصة  فيجا أو حةكأجا أو ملكيأجا أو الحقاوق 

 بجال.المأ لقة 

كال ف ال يياكل رناياة أو رنحاة بينما عةفت المااد  اىولاى كاللك الرةيماة اىصالية بأنجاا:ل  

أو خاةرجا مأى كان م اقبةا عليه فاي كاال بمور  القانون المصةي  سواء اةأك  داخل البالد  

ل  ومن ثم فإن المياةع المصاةي ي اقا  علاى رةيماة رسال اىماوال المأحصالة مان البلدين

رةائم الرنايات والرنح  وكان قبل للك يقصة أرةيم رسل اىماوال علاى ألاك المأحصالة مان 

يحظاة بأناه:ل  2008  لسانة  181رةائم ب ينجا  كانت أيية إليجا الماد  الثانية مان القاانون  

أحصالة مان راةائم زةاعاة وأصاني  النباأاات والراوارة والماواد المخادة  المُ  اىماوالرسال 

  وراةائم اخأطاا  وإداة  أو أجيئاة مكاان لأ اطيجاا بمقابال  ورلبجا وأصديةرا وايأراة فيجاا

 ورةائم أمويل اإلةرا  المنصاوص عليجاا  اإلةرا   ورةائم  اىيخاصوسائل النقل واحأراز  

سالحة والالخائة والمفةق اات   وراةائم اساأيةاد اىأو في أي قاانون نخاةقانون ال قوبات  في  

ول والثااني باوا  اىفيجا وصن جا برية أةخيص  والرةائم المنصوص عليجا فاي اى  وايأراة

والثالا والةاب  والخاامس عياة والساادس عياة مان الكأاا  الثااني مان قاانون ال قوباات  

ورةائم النص  وخيانة اىمانة  ورةائم الأادليس والرا      وارأصابجاال  موورةائم سةقة اى

ورةائم إخفاء اىيياء المساةوقة أو المأحصالة مان رناياة أو رنحاة  وراةائم ألقاي اىماوال 

  ورااةائم ايعأااداء علااى حقااوق الملكيااة 1988لساانة  146بالمخالفااة ىحكااام القااانون ةقاام 

ثااة  والراةائم البيئياة المأ لقاة الرةائم الواق ة علاى اآورةائم الفروة والدعاة   والفكةية   

ورةائم القأل والرةح  ورةائم الأجة  الرمةكي  وراةائم الأ امال بالمواد والنفايات الخطة   

ة  ورةائم الكس  رية المياةوع  والراةائم  في النقد اىرنبي بالمخالفة للقواعد المقةة  قانونا

لسانة  95قانون سوق ةأس المال الصادة بالقانون ةقام من  64المنصوص عليجا في الماد  

والبةوأوكويت الملحقة بجا ليجا في ايأفاقيات الدولية  إوالرةائم المنظمة الأي يياة     1992

ة فيجاال ةبية  مصة  رمجوةية  الأي أكون     وللك كله والم اق  عليجا في القانون المصةي طةفا

  مأاى كانات و الخااةجأم المالكوة  فاي الاداخل و الراةائأماوال سواء وق ت رةيمة رسال اى

ة عليجا في كال القانونين  ل.رنبيالمصةي واى م اقبا

علااى  2002( لسانة 80( مان قاانون مكافحاة رسال اىماوال ةقام )14بينماا نصات المااد  )

ي اق  بالسرن مد  ي أراوز سب  سنوات وبرةامة أ ادل مثلي اىموال محل الرةيمة  كل أنه:ل

ل من رلا 2أو يةع في اةأكا  رةيمة رسل اىموال المنصوص عليجا في الماد  لمن اةأك   



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــة، مــن خــول شيام ــا بعاليــان لســ  أر ا  ــا لفــر الاشــر  وعة مــن أنشــية الجر ا
عن طر ق عدد من العاليان االقتصـادية والااليـة الارقشـة  خ ـاى وتاو ـ    (1)األموال

 
ويحكم في رميا  اىحاوال بمصاادة  اىماوال المضابوطة  أو برةاماة إضاافية أ اادل . القانون

  وأساأثنى راله النياة حسن الرية إلى اقيمأجا في حالة أ لة ضبطجا أو في حالة الأصة  فيج

من قانون ال قوباتل  وأياةت المااد    32لفقة  الثانية من الماد   الرةيمة من أطبيق أحكام ا

( من القانون على المسئولية الرنائية للياخص ايعأبااةي عان رةيماة رسال اىماوال  16)

في اىحوال الأاي أةأكا  فيجاا الرةيماة بواساطة ياخص حيا قضت الماد  الملكوة  بأنه:ل  

المقةة  لاأجا ال قوبات بلجلا اليخص ايعأباةي اعأباةي ي اق  المسئول عن اإلداة  الف لية  

عن اىف ال الأي أةأك  بالمخالفة ىحكام رلا القانون إلا ثبات علماه بجاا وكانات الرةيماة قاد 

ي اق  اليخص ايعأباةي برةامة ي أقل عن مائة أل  و  .وق ت بسب  إخالله بواربات وظيفأه

 بالأضامن عن الوفااء بماا يحكام باه مان رنيه وي أراوز خمسة ماليين رنيه  ويكون مسئوية 

عقوبات مالية وأ ويضات إلا كانات الرةيماة الأاي وق ات بالمخالفاة ىحكاام رالا القاانون قاد 

اةأكبت من أحاد ال ااملين باه باسامه ولصاالحه  ويراوز للمحكماة أن أقضاى بمنا  الياخص 

. ه بمزاولاة النيااطايعأباةي من مزاولة نياطه لمد  محدد  أو بإلراء الأةخيص الممناوح لا

وأأمة المحكمة في الحكام الصاادة باإلداناة بنياة الحكام علاى نفقاة الياخص ايعأبااةي فاي 

  ل.رةيدأين يوميأين واس أي اينأياة

المواثيق الدولية واإلقليمية لات الصلة بمكافحة الرةيمة المنظمة النص على أراةيم   أضمنت  (1)

لمكافحاة الرةيماة المنظماة عباة الوطنياة  الُمأحد     اأفاقية اىممرسل اىموال  ومن أبةزرا:  

أ أامد كل دولة طة   وفقا للمبااد  اىساساية   -1أنه:»الأي نصت في مادأجا السادسة على  

ة  لقانونجا الداخلي  ما قد يلزم من أدابية أيةي ية وأدابية أخةى لأرةيم اىف اال الأالياة رنائياا

ألكات أو نقلجا  م  ال لم بأنجا عائدات رةائم  براةم أحويل الُمم  -1)أ(    عندما أةأك  عمداة:

إخفاء أو أمويه المصادة رياة المياةوع لألاك الُممألكاات أو ُمسااعد  أي ياخص ضاال  فاي 

إخفااء أو  -2 اةأكا  الرةم اىصلي اللي أأأت منه على اإلفالت من ال واق  القانونية لف لأه.

أو مكانجا أو كيفية الأصة  فيجا أو حةكأجا أو   أمويه الطبي ة الحقيقية للُممألكات أو مصدةرا

ة بالمفاريم اىساسية   ملكيأجا أو الحقوق الُمأ لقة بجا  م  ال لم بأنجا عائدات رةائم. ) ( وةرنا

  لنظامجا القانوني:

 اكأسا  الُممألكات أو حيازأجا أو اسأخدامجا م  ال لم  وقت ألقيجا  بأنجا عائادات راةائم.   -1

في اةأكا  أي من الراةائم المنصاوص عليجاا فاي راله المااد   أو الأواطاؤ أو   الُمياةكة  -2

الأآمة على اةأكابجا  وُمحاولة اةأكابجا والُمساعد  والأحاةيم علاى للاك وأساجيله وإساداء 

 الميوة  بيأنه...«.

ة ( من ايأفاقية ال ةبية لُمكافحة الرةيمة الُمنظمة عبة الحدود الوطنيا6أضمنت الماد  )بينما  

النص على أ جاد الادول ال ةبياة بأراةيم رسال اىماوال    -على رةاة اأفاقيّة اىمم الُمأحد   –

أأ جد كل دولة طة  أن أأخال ماا يلازم فاي إطااة   -1على أنه:»  الماد  الملكوة   حيا نصت  



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مصادر   ر األموال لفر الاشروعة، وودخال ا في دائـرل التعامـ  االقتصـاد  والاـالي 
ا الحديثـة والانلومـان ،  فـث تسـت    ـ ر الاجاوعـان أيضـًا التكنولوتيـ(1)والقـانوني

ف  مـا  الاالية لجني األر اح من ال  ان الاستضع ة، ولالشا لتاو ـ    األر ـاح   ـ ر  توهـف
 .(2)باألسلحة وا ر اب  قاالتجار  أخرى   ترائم

العائـــدان الســـنو ة مـــن ت ر ـــ  وتشـــفر تقـــديران منلاـــة ا نتر ـــول إلـــى أن  
ـــالا ـــاتر ن تق ر ــ ــودف ــاران دوالر( 6إلـــى  5) بنحـ ــد  كـــيأمر  مليـ ــ  أ ـ ــا ياثـ ــو مـ ، و ـ

، و قصـد (3)  أورو ـاالرئيسية الادررل لألر اح للششكان ا ترامية الانلاة في    األنشية

 
قانونجا الداخلي  لأرةيم أي مان اىف اال الأاليّاة إلا اةأكبات قصاداة أو عماداة بالنسابة لألماوال 

أحويال اىماوال أو   -أ  ُمأحصلة من أية رةيمة أصلية من الرةائم الميمولة بجاله ايأفاقياة:ال

نقلجا م  ال لم بكونجا ُمأحصالت إرةامية برةم إخفاء أو أمويه المصدة رية الميةوع لألك 

إخفاء أو أموياه الطبي اة الحقيقياة لألماوال أو مصادةرا أو مكانجاا أو كيفياة   -     الُممألكات.

 -ج ة.ا  فيجا أو ملكيأجا أو الحقوق الُمأ لقة بجا ما  ال لام بكونجاا ُمأحصاالت إرةامياالأصة

 -2 اكأسا  اىموال أو حيازأجا أو اسأ مالجا م  ال لم وقت ألقيجا بكونجا ُمأحصالت إرةامية.

يياامل مفجااوم الرةيمااة اىصاالية الرااةائم الأااي أيااملجا رااله ايأفاقيااة والأااي أحصاالت عنجااا 

افة الرةائم الأي اةأكبت داخل أو خاةج إقليم الدولة الطة  الم نية. ولكن ييأةط اىموال  وك

ة بُمقأضاى قاانون  في حال وقوع ألك الرةيمة خاةج إقليم الدولة الطة  أن أُمثل ف الة إرةامياا

 الدولة الأي اةأكبت فيجا وقانون الدولة الطة  الم نية بأطبيق أحكام رله الماد ...«.

يد كاماال: مكافحااة رااةائم رساال اىمااوال فااي الأيااةي  المصااةي  داة النجضااة د. يااةي  ساا( 1)

 . وماب درا 31  ص2002  1ال ةبية  ط

انظة وثائق المنظمة الدولية لليةطة الرنائية لاإلنأةبولل المنيوة  على الموق  اإللكأةوني (  2)

 للمنظمة:

https://www.interpol.int/ar/Crime-areas/Trafficking-in-human-

beings/INTERPOL-tools  

انظااة: الأقةيااة الصااادة عاان منظمااة اإلنأةبااول ب نااوان:لأقةية ميااأةك يؤكااد أن أجةياا  ( 3)

  المنياوة علاى الموقا  17/5/2016المجارةين نياط أرااةي مأ ادد الرنساياتل  بأااةي  

 اإللكأةوني للمنظمة:

https://www.interpol.int/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1

%D9%83%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%

84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D

8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2016/N2016-062/  

https://www.interpol.int/ar/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/INTERPOL-tools
https://www.interpol.int/ar/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/INTERPOL-tools
https://www.interpol.int/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2016/N2016-062/
https://www.interpol.int/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2016/N2016-062/
https://www.interpol.int/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2016/N2016-062/
https://www.interpol.int/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2016/N2016-062/


 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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بوســالف  لســ  األمــوال، الير قــة التــي يــتم ب ــا تــدو ر األمــوال الناتجــة عــن ارتكــاب 
، وتتنوع األسالف  التي يلجو إلف ـا الاجرمـون (1)الجرائم لتحو ل ا إلى تورل مشروعة

طةيعة ق  عالية و جم الا تحصون وهروف ـا والاكـان الـ   تـتم فيـ  ولفر ـا    س 
من العناتر الا حيية بالجر اة، و  ر األسالف  ياكن تقسيا ا إلـى أسـالف  تقلفديـة 
معروفـة قإنشــاى الشــرقان الو ايـة، و عضــ ا  ــديث وم تيـور تســتخد  فيــ  م عييــان 

 كنولوتيا االتصاالن والنق .العصر الحديث من عولاة وتقد   ائ  في مجال ت

ومــن أبــرز أســالف  لســ  األمــوال فــي الاجــال الاصــرفي  عاليــان ا يــداع 
ــرال ــادل ا قـ ــان إعـ ــو)، وعاليـ ــق الةنـ ــن طر ـ ــ  عـ ــان (2)والتحو ـ ــتخدا  الشياقـ ، واسـ

الصــ قان  ، ومــن أســالف  لســ  األمــوال فــي الاجــال لفــر الاصــرفي (3)الا ا نيــة
، (4)شـاى يـرقان و ايـة، والتوعـ  بـا قراران الجارقيـةالنقدية وال واتفر الااورل، وون

، فضــــًو عــــن بعــــ  أســــالف  لســــ  األمــــوال (5)واللجــــوى إلــــى األنشــــية التجار ــــة
الا ستحدثة، ومن ـا لسـ  األمـوال ا لكترونـي باسـتخدا  ا نترنـ  عـن طر ـق تحو ـ  

م عقـدل مـن األموال أو توهي  ا والتعام  مع الةنو) عةر ا نترن ، أو إتـراى عاليـان  
ــد آلخــر،  ضــ اى تــ ة الاشــرويية  ــة مــن  ســاب آلخــر ومــن بل التحــو ون النقدي

ــ رل ــوال القـ ــدر األمـ ــية (6)لاصـ ــا بونشـ ــى ارتشاط ـ ــوال إلـ ــ  األمـ ــورل لسـ ــع خيـ ، وترتـ
الجااعان ا ر ابية والجااعان الا تيرفة التي تستخد  العنف،  فث تعاـ  عصـابان 

 
د. ردى حامد قيقو : رةيمة رسل اىموال في نطاق الأ اون الدولي  داة النجضة ال ةبياة   (1)

بادةي: رةيماة رسال اىماوال فاي القاانون المقااةن  ةساالة ؛ د.أحمد على ال57  ص2001

 .504  ص2012دكأوةاه  رام ة عين يمس  

د. محمااد عبااد اللطياا  فااةج: عمليااات رساال اىمااوال  مرلااة مةكااز بحااوا اليااةطة  ال اادد  (2)

 .242  ص1998( يناية 13)

؛ د.أحمااد علااى الباادةي: مةراا  سااابق ص 59د.راادى حامااد قيااقو : مةراا  سااابق  ص (3)

 .506 505ص

 .61 60د. ردى حامد قيقو : مةر  سابق ص ص (4)

  2د. محمود كبي : السياسة الرنائية فاي موارجاة رسال اىماوال  داة النجضاة ال ةبياة  ط (5)

 .50 49 ص ص2001

 .510؛ د. أحمد على البدةي: مةر  سابق  ص62د. ردى حامد قيقو : مةر  سابق  ص (6)
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 ر الجااعــان الاشــةو ة الســتخدام  فــي لســ  األمــوال علــى تــوففر الــدعم الاــالي ل ــ
يراى األسلحة والا ت جران التي تستخد  في العاليان ا ر ابيـة، لـ ا  ـرغ الاجتاـع 
الــدولي ولالةيــة التشــر عان الا قارنــة ومن ــا القــانون الاصــر  علــى تجــر م عاليــان 

 .(1)لس  األموال ل رل تاو   ا ر اب

أيــار   جههرة غهههري الشهههرعية)ج( العالقههة بهههني الاههار بالبشهههر واهل -49
( إلى وتود عوقة وثيقـة مدير عا  منلاة ال جرل العالاية)  برونسون ماكفنلىالسفد/

الوتــ   بون ــاتجــارل الششــر بــفن تجــارل الششــر وال جــرل لفــر الشــريية، بــ  إنــ  وتــف 
ــر  ــرل لفـ ــان ال جـ ــلةية لاوتـ ــائج السـ ــدى النتـ ــة، وو ـ ــرل العالايـ ــة ال جـ ــي  لحرقـ القةـ

وراى فـرغ أفضـ   قةفـرل مـن الششـر تقـد  علـى ال جـرل سـ ياً   أعـداد  ، ف نا)الانلاة
 اللـرومو   والتـوتران السياسـية  االتتااعيالخار  بسة  ال قر والتاا     فيللا يشة  

ولكـن قلـة عـدد القنـوان الا تو ـة أمـا  ال جـرل الشـريية   ،االقتصادية داخ  أوطـان م
 ،الا اتر ن أو تجـار الششـريساى بخدمان ت ر      تدفع الكثفر ن إلى اللجوى إلى ما

ــاً  ــ ين ال يحترمــون ميلق ــ ين يســتخدمون أمــن و قــو  الا ــاتر ن األساســية ال ، وال
اللـا رل، تاى ال يتجاأ مـن تلـ   والجسد ، ف ي  العقلي  الخداع والقاع والق روسائ   

مـن أخيـر وأتـع  التحـديان أمـا  القـائافن   تشـك  وا ـداً بون ا  تجارل الششر  ووتف  
 قاا أن ـا تشـك  أيضـاً  ،ن ال جرل ومن  ي ا على مستوى العالم قل على وضع سياسا

 
ل دياد مان الادول الأاي أصادةت قاوانين لمكافحاة رسال اىماوال أردة اإلياة  إلى أن رنااك ا (1)

وأمويل اإلةرا   نلكة منجا على سبيل المثال: قانون مكافحة رسل اىموال وأمويل اإلةراا  

( من 3عةفت الماد  )اىةدني  وقانون مكافحة رسل اىموال وأمويل اإلةرا  السوداني. كما  

: رةيمة أمويل اإلةرا  بأنجا 2015 ( لسنة94م )الرديد ةق المصةيقانون مكافحة اإلةرا  

يقصد بأمويل اإلةرا  كل رم  أو ألقى أو حياز  أو إمداد أو نقل أو أوفية أموال أو أسالحة ل

ا  بياكل راأو لخائة أو مفةق اات أو مجماات أو نيت أو بياناات أو م لوماات أو ماواد أو رية

  وللك بقصاد اإللكأةونيأو    الةقمياليكل  مباية أو رية مباية  وبأية وسيلة كانت بما فيجا  

للاك   فاياةأكا  أية رةيمة إةرابية أو ال لم بأنجا سأساأخدم   فياسأخدامجا  كلجا أو ب ضجا  

 .لمن الطةق المأقدم لكةرا بأيأو أكثة أو لمن يقوم بأمويله  إلةرابينمن  لأو بأوفية مال



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 .(1)القوميلألمن    ت ديداً 

 الفرع الثاني 
 التمييز بني الاار بالبشر وتهريب املهاجرين 

ترتــع أ ايــة التاففــا بــفن  ــاتفن الصــورتفن مــن ا تــرا  الاــنلم  نلــرًا   -50
  إلى وتـود تـعو ة فـي بعـ  لتداخ  عناتر السلو) ا ترامي فف اا، و و ما ييد

األ يان في التاففا بفن اا، فالحاالن ال علية من ق  من اا قـد تنيـو  علـى عناتـر 
من  اتفن الجـر اتفن معـًا، أو قـد تنتقـ  مـن تر اـة إلـى أخـرى، فالعديـد مـن ضـحايا 
االتجار بالششر يةدأون ر لت م بالاوافقة على ت ر ة م مـن دولـة إلـى أخـرى، و عـد ا 

ــور  ــتم تـ ــار يـ ــحايا اتجـ ــشحوا ضـ ــت ول ليصـ ــاع اسـ ــر إلـــى أوضـ ــداع أو القسـ ي م بالخـ
أضـــف إلـــى  لـــ  تـــعو ة أن يقـــو  مســـ ولو إن ـــا  القـــانون بـــالتاففا بـــفن  ،بالششـــر

 .الضحايا في  اتفن الجر اتفن

كاا أن مس ولي إن ـا  القـانون قـد يعاـدون أ يانـًا إلـى اسـتعاال أدلـة ا ثشـان 
 ــ ، ثــم بعــد  لــ  يتحــول التحقفــق للترقفــا علــى لاشايــرل التحقفــق فــي تر اــة الت ر 

، ف نـــا) تشـــاب  بـــفن (2) تر اــة االتجـــار بالششـــر باجــرد ه ـــور أدلـــة إثشـــان تديــدل
تر اتــي االتجــار بالششــر وت ر ــ  الا ــاتر ن، بــ  إن الــشع  قــد يخلــا بــفن  ــاتفن 
ــي  ــر  ، وفياــا يل ــ  أيــخاغ قســشًا لل ــى نق ــا الجــر اتفن تنيــو  عل الجــر اتفن، فكلت

ل تعر ـــ  تر اـــة االتجـــار بالششـــر، ثـــم نســـتعرل أوتـــ  التاففـــا بـــفن  ـــاتفن نتنـــاو
 -الجر اتفن، و ل  على النحو التالي 

 نـ    تهريب املهههاجرينو  بالبشرالاار    تيالتمييز بني جرميأوج     -51

 
أحقيق/ سوسن حساين  منياوة بمرلاة  -مية( أنظة: ايأراة بالبية الوره القبيح للجرة  ال ال1)

 السياسة الدولية على الموق  اإللكأةوني: 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221722&eid=1909  

والمالحقة في رةائم ايأراة وحماية الضحايا في سياق إنفال   ( أنظة: الدليل اإلةيادي للأحقيق2)

 . 19-16صص القانون  نسخة منقحة وم دلة  المنظمة الدولية للجرة   

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221722&eid=1909


 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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ــة االتجــار بالششــر  ــع وقاــع ومعاشش ــالفرمو بروتوقــول من ــول ب ــي الاعــروم بةروتوق ف
ــر بونـــ علـــى تعر ـــ  ا/أ(، 3)تـــ  ماد ــار بالششـ ــم أو التجـ  " تجنفـــد أيـــخاغ أو نقل ـ

تر فل م أو إيواء م أو استقشال م بواسـية الت ديـد بـالقول أو اسـتعاال ا أو لفـر  لـ  
من أيـكال القسـر أو االختيـام أو اال تيـال أو الخـداع أو إسـاىل اسـتعاال السـلية 

ايـا لنفـ  موافقـة أو است ول  الة استضعام، أو بإعياى أو تلقي مشـالم ماليـة أو ما 
و شا  االست ول قحد أدنـى   ،يخ  ل  سييرل على يخ  آخر ل رل االست ول

است ول دعارل ال فر أو سائر أيكال االست ول الجنسي أو السـخرل أو الخدمـة قسـرًا 
 تضـ  و ، أو االسترقا  أو الااارسان الشةف ة بالر  أو االست شاد أو ناع األعضاى"

، د تشاب  بفن تر اتي االتجـار بالششـر وت ر ـ  الا ـاتر نمن التعر   السابق وتو 
فكو اــا ياثـــ  اعتـــداًى علـــى  ـــق الدولـــة فــي تنلـــيم الاـــرور عةـــر  ـــدود ا الةر ـــة 

فياـــا يلـــي نتنـــاول  ـــ ر بفن اـــا، و عـــدل اختوفـــان والجو ـــة والشحر ـــة، إال أن  نـــا) 
 - (1)االختوفان على النحو التالي

 اــة االتجــار بالششــر تر اــة ضــد تعــد تر   ( مههن ويههث الطبيعههة1) -52
ــى الششــر أن ســ م ايكــون األســاس فف ــا نســانية،  ــداى عل ، بفناــا تعــد تر اــة االعت

إ  يتم فف ا تدبفر الدخول لفـر الاشـروع علـى ت ر   الا اتر ن تر اة ضد الدولة   
 ا  و ـو األمـر الـ   تعـ  األمـم الاتحـدل ت ـرد لكـ  من اـا خوم ما تشـترط  سـليات

 من صًو على  دل.بروتوقواًل  

تقو  تر اـة ت ر ـ  الا ـاتر ن    ( من ويث صور السلوك اإلجرامي2)  -53
على أفعال النق  والتنقف  عةر الحدود، بفناا تتعـدد تـور السـلو) ا ترامـي لوتجـار 

 بالششر لتشا  لفر  ل  أفعال التجنفد وا يواى واالستقشال.

يــتم مــن دولــة إلــى  ت ر ــ  الا ــاتر ن  ( مههن ويههث مكههان وقوعههها3) -54
 

: الأيةي ات الوطنية وال ةبياة لمكافحاة ايأرااة فاي اىفاةاد  وةقاة عمال ي( د. حازم الحاةون1)

ز بحاوا اااد  بمةكااا  المن قلةاااالموارج  اتاام ونليااايأراة بالبية بين الأرةيلمقدمة لندو   

 . 5 4صص   26/6/2010 ة  ااالقار ة اااليةط اليااةطااة بأكاديميااة



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 .(1) أخرى، بفناا ياكن أن يتم االتجار بالششر داخ   دود الدولة الوا دل

باسـتعاال  ـق تر اـة ت ر ـ  الا ـاتر ن تةـدأ   ( من ويههث األسهها 4)  -55
تةـدأ بفناـا مشروع  و  ق ال جرل ال   تحاي  الاواثفق الدولية والدسـاتفر الوطنيـة، 

ــر ــار بالششـ ــرائم االتجـ ــر م تـ ــ  لفـ ــاع بعاـ ــلعة تشـ ــان قسـ ــار با نسـ ــو االتجـ ــروع  ـ شـ
 .(2)وتشترى 

ةشـة تـتم تر اـة ت ر ـ  الا ـاتر ن بر    ( من ويههث وسههيلة ارتكابههها5)  -56
تر اـة االتجـار باأليـخاغ رضـاى في  نت ي  بفناا ي،  دون أ  إكرار  الشخ وموافقة  
 فث يـتم اسـتخدا  وسـائ  الت ديـد أو اسـتخدا  القـول، أو أيـة تـور أخـرى   ،الضحية

كرار قالخيف وال ش والخداع، وسوى است ول السلية أو وضع الض ف، أو دفـع لإل 
أو تسلم النقود أو الااايا للحصول على موافقة يـخ  يالـ  السـييرل علـى يـخ  

 . (3)آخر

ي ـدم الا ر ـون فـي تر اـة ت ر ـ  الا ـاتر ن   ( من ويث ال رض6)  -57
فــر  لــ ، علــى خــوم إلــى تحقفــق من عــة يخصــية قــد تكــون ماليــة أو ماديــة أو ل

االتجار بالششر ال   تتعدد في  ألرال االست ول لتشا  دعـارل ال فـر أو االسـت ول 
 .  الجنسي أو السخرل أو االسترقا  أو تجارل األعضاى الششر ة

الخاتـة بنقلـ  تكـالي   الالا ـاتر  يتحاـ      ( من ويث املقابل املههادي7)  -58
في تر اة االتجار بالششـر نجـد أن بفناا  في تر اة ت ر   الا اتر ن،  خار  الدولة  

 .  )الششر(  يقش  ثان الشضاعة و من  الشائع  

لالشــًا مــا يكــون الضــحايا فــي تــرائم   ( مههن ويههث موافقههة ال ههحية8) -59
 

  وةقاة عمال مقدماة لنادو  : وسائل أوفية الحماياة لضاحايا ايأرااة بالبياةد. أحمد إبةاريم  (1)

ةطة بأكاديمياة   المن قاد  بمةكاز بحاوا اليالايأراة بالبية بين الأرةيم ونليات الموارجةل

 . 6  ص26/6/2010مباةك لألمن  القارة   

 ( الموض  السابق. 2)

 ( أنظة: الدليل اإلةيادي للأحقيق والمالحقة في رةائم ايأراة وحماية الضحايا  مةر  سابق. 3)



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ت ر ــ  الا ــاتر ن علــى علــم باخــاطر الت ر ــ  واللــروم الاحييــة بــر لت م، علــى 
مــوافقت م منتفيــة بســة   عكــه الضــحايا فــي تــرائم االتجــار بالششــر الــ ين قــد تكــون 
 .الوسائ  القسر ة التي يتشع ا الاتاترون في تجنفد الضحايا

يكـون مصـدر األر ـاح فـي تـرائم ت ر ـ     ( من ويث مصههدر األربهها 9)  -60
الا اتر ن من أترل الت ر   التي يدفع ا الا اتر لفر الشرعي، بفناا يكون مصـدر 

الضحايا في الش اى أو السـخرل أو نـاع  األر اح في ترائم االتجار بالششر من است ول
 .  األعضاى

يـتم الـ    لا ـاتر  يكـون ل   ( من ويث اسههتمرار والههة السههت الل10)  -61
ــة التــي يقصــد ا بير ــق لفــر مشــروع ــى الدول ــ  إل ــ  مــن دولت ــة التنقــ  بعــد  نقل  ر 

عةــور م الحــدود، وعليـــ  تنت ــي العوقـــة بــفن الجـــاني والاجنــي عليـــ  عنــد وتـــول 
لدولة األخرى، على خوم الحال في ترائم االتجار بالششـر،  فـث يـتم الشخ  إلى ا

فاســت ول الضــحية رقــن تــو ر  فــي االســتارار فــي اســت ول  مــن قةــ  الاتــاتر ن  
ــار بالششـــر ــرل تر اـــة االتجـ ــوال فتـ ــ  قائاـــة طـ ــال والضـــحايا تلـ ــة بـــفن الجنـ ، والعوقـ

 .(1) االست ول

لاصـر  عاـ  فـي القـانون رقـم من الجـدير بالـ قر أن الاشـرع ا تعقيب   -62
علــى األخــ  با  ــو  موســع لجر اــة االتجــار بالششــر  إ  تشــا   2010( لســنة 64)

أفعـــال الةيـــع والشـــراى والعـــرل للةيـــع واالســـتخدا  والنقـــ  والتســـليم وا يـــواى تجـــر م 
علـى ســةف  الاثــال ولــيه  واالســتو  أو التســلم، والتـي ورد الــن  علف ــا واالسـتقشال

شا ث أن الادلول الواسع ال   أخ  بـ  الاشـرع الجنـائي فـي تر اـة ، و رى الالحصر
االتجــار بالششــر يتســع ليشــا  تر اــة ت ر ــ  الا ــاتر ن مــن خــول تجر اــ  ل عــ  
النقــ ، والــ   يقصــد بــ  نقــ  أو تحر ــ  األيــخاغ مــن مكــان إلــى آخــر ســواى أكــان 

تر ن إ ا تـم داخ  الدولة أ  خار   دود ا، و ـو مـا تتحقـق بـ  تر اـة ت ر ـ  الا ـا

 
 . 6د. أحمد إبةاريم  مةر  سابق  ص (1)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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، ومـن أبـرز تـور األفعـال التـي تناول ـا االتجـار بالششـر والتـي (1)خار   دود الدولـة
ــ  توتــف  الشــخ   ــ   يقصــد ب ــ  الا ــاتر ن التســليم أو التســلم، وال ــرتشا بت ر  ت
باعرفــة يــخ  معــفن إلــى يــخ  م حــدد ســواى أكــان  لــ  داخــ  الدولــة أ  عةــر 

ئاـًا بعاليــة التسـليم، والشـخ  الاســتلم أو  ـدود ا، فالقـائم بعاليـة التوتــف  يعـد قا
الاتلقي يعد قائاًا بعالية التسلم، وا يواى ال   يقصد ب  تسكفن الشـخ  فـي مكـان 

اســـتو  م حـــدد ســـواى أكـــان داخـــ  الدولـــة أ  خارت ـــا، واالســـتقشال الـــ   يقصـــد بـــ  
 األيخاغ ال ين تم تر فل م أو نقل م داخ  الحدود الوطنية أو عةر ا.

الةيان أن تر اة االتجار بالششـر تتحقـق إ ا تـم النقـ  داخـ   ـدود   ولني عن
الدولة، على خوم تر اة ت ر   الا اتر ن التي تتحقق إ ا تا  عاليـة النقـ  مـن 
خول اتتياز الحدود الدولية للدولة، قاا يستو  في االتجـار بالششـر أن يكـون النقـ  

وعة ووثـائق ثةوتيـة تـحيحة، رضائيًا أو قسر ًا، سـواى تحقـق باسـتعاال طـر  مشـر 
اورل، ووســـائ  نقـــ  لفـــر  و اســـتعاال وســـائ  نقـــ  م عتـــادل، أو باســـتعاال وثـــائق مـــ 
ــون  ــابر للحـــدود أن يكـ ــار بالششـــر العـ ــا ال يشـــترف لتـــوافر تر اـــة االتجـ معتاـــدل، قاـ
الاجني علي  قد دخ  الدولة بير قة لفر يريية، أو أن تكون إقامت  لفـر قانونيـة، 

 
ة لرةيماة ايأرااة ل ( من قانون مكافحة ايأراة بالبية علاى أناه:2ماد  )أنص ال(  1) يُ اد مةأكباا

بماا فاي للاك البيا  أو ال اةم للبيا  أو  طبي ييأ امل بأية صوة  في يخص  بالبية كل من

بجماا أو ايساأخدام أو النقال أو الأساليم أو اإلياواء أو ايساأقبال أو الأسالم  اليةاء أو الوعد

ة اسأ مال القو  أو ال نا  إلا أم للك بواسط –داخل البالد أو عبة حدودرا الوطنية  سواء في

اسأرالل  الأجديد بجما  أو بواسطة ايخأطا  أو ايحأيال أو الخداع  أو اسأرالل السلطة  أو أو

مقابل الحصاول علاي  حالة الض   أو الحارة  أو الوعد بإعطاء أو ألقى مبالغ مالية أو مزايا

كاان الأ امال  إلا –وللاك كلاه  –موافقة يخص علي ايأراة بيخص نخاة لاه سايطة  علياه 

وساائة أياكال  بماا فاي للاك ايساأرالل فاي أعماال الادعاة  هبقصد ايسأرالل أيا كانت صاوة

الساخة  أو الخدماة  ايسأرالل الرنسي  واساأرالل اىطفاال فاي للاك وفاي الماواد اإلباحياة أو

ئصاال أو الأساول  أو اسأ قسةاة  أو ايساأةقاق أو المماةساات اليابيجة باالةق أو ايساأ باد 

 .لاىعضاء أو اىنسرة البيةية  أو رزء منجا



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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، (1) وون قــان دخــول الدولــة أو ا قامــة فف ــا قــد تــم بصــورل قانونيــة فتتــوافر الجر اــة
و ل  على خوم تر اـة ت ر ـ  الا ـاتر ن التـي تـتم برةشـة مـن الاجنـي عليـ  مـن 
خول اتتياز الانافـ  لفـر الشـريية للـدول أو باسـتخدا  أورا  ثةـون أو وثـائق سـ ر 

تجـار بالششـر الـ   أخـ  لفر سلياة. ومن ثم يتض  للشا ث أن الا  ـو  الاوسـع لو 
 ب  الاشرع الاصر  يتسع ليشا  في إطارر ت ر   الا اتر ن.

 
دةاساة فاي القاانون  –د. فأيحة محمد قاوةاةي: الموارجاة الرنائياة لراةائم ايأرااة بالبياة  (1)

اإلماةاأي المقاةن  مرلة اليةي ة والقانون  كلية اليةي ة والقانون  رام ة اإلماةات ال ةبياة 

 .193  ص2009(  أكأوبة 40المأحد   عدد )



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 املبحث الثاني 
 املواجهة اجلنائية املوضوعية  
 اخلاصة جبرائم تهريب املهاجرين 

، (1)نتير  في   ا الاشحث للةنيان القانوني لجر اة ت ر   الا ـاتر ن  -63
ــ  ا ــا  الجنائيــة الخاتــة بجــرائم ت ر  لا ــاتر ن، والجــرائم الارتشيــة بت ر ــ  واأل ك

 -الا اتر ن، و ل  في ثوثة ميال  على النحو التالي 

 الايل  األول  الةنيان القانوني لجر اة ت ر   الا اتر ن.

 الايل  الثاني  األ كا  الجنائية الخاتة بجرائم ت ر   الا اتر ن.

 الايل  الثالث  الجرائم الارتشية بت ر   الا اتر ن.

 طلب األول امل 
 البنيان القانوني جلرمية تهريب املهاجرين 

عرفــ  الاــادل األولــى مــن قــانون  أركههان جرميههة تهريههب املهههاجرين  -64
مكافحة ال جرل لفـر الشـريية وت ر ـ  الا ـاتر ن تر اـة ت ر ـ  الا ـاتر ن بون ـا  

أخــرى مــن  إلــىتــدبفر انتقــال يــخ  أو أيــخاغ بير قــة لفــر مشــروعة مــن دولــة "
 أل ول بصورل مشايـرل أو لفـر مشايـرل علـى من عـة ماديـة أو معنو ـة أو أت  الحص

 
أضمن الأيةي  الرنائي المصةي مواداة قانونية أ اق  على ب م اىف اال المةأبطاة برةيماة   (1)

أجةي  المجارةين  من أبةزرا أرةيم مرادة  اىةاضي المصةية بمساأندات مازوة  )القاانون 

لسانة   10بيأن الجرة  وةعاية المصاةيين بالخااةج والقاانون ةقام    1983لسنة    111ةقم  

ررة  ال املين المصةيين للخاةج( وأرةيم أسافية ال مالاة بصاوة  رياة   بيأن أنظيم  1991

 2003لسانة  135وقاةاة وزياة ال مال ةقام  2003لسانة  12ميةوعة )قانون ال مل ةقام 

بإصداة الالئحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصةيين لل مل في الخاةج والداخل  وأرةيم 

ة للاانُظم الاادخول أو الخااةوج ماان اىةاضااي المصااةية  إي ماان اىماااكن الأااي يااأم أحدياادرا وفقااا

القانونية الُمطبقة في رلا اليأن  وبإلن من الموظا  الُمخاأص  ويكاون للاك بالأأياية علاى 

 (.1959لسنة  97رواز السفة أو الوثيقة الأي أقوم مقامه)قانون الروازات المصةي ةقم 



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، و تحدد من التعر   السابق أرقان تر اة ت ر   الا ـاتر ن، والتـي (1)"لرل آخر
تتاث  في رقنفن  ماد ، ومعنو ، وت ة خاتـة فـي الاجنـي عليـ ، و ـو مـا سـوم 

 -ي نتناول  على النحو التال

()ي علي   صفة اجملن  -حمل اجلرمية  -65   أن يكههون املهههاجر املهههرب إنسههاناا
أيــار قــانون مكافحــة ال جــرل لفــر الشــريية وت ر ــ  الا ــاتر ن إلــى محــ  تر اــة 
ت ر   الا اتر ن و و أن يكون يخصًا  يًا، و و ما أيار إلي  القانون فـي تعر ـ  

  أرقـاواد ــــيخ  يكون  دفًا للسلو) الاجـر  باقتضـى الا بون  أ  الا اتر الا رب
  أ   ـدفًا لجر اـة ت ر ـ  الا ـاتر ن، وقـد أسـشم لقـانون امن   ا    (8و  7و  6و  5)

الاشــرع الجنـــائي  اايتــ  القانونيـــة علــى قافـــة الششــر، فلـــم يشــترف أن يكـــون  ـــ ا 
الشخ  مح  الحااية وطنيًا أ  أتنةيًا، ولم يشترف أن يكون رتًو أ  امـرأل، ط ـًو أ  

 انت .  ك ًو، أيا قان لون  أو عرق  أو دي

ب  إن الاشرع يدد العقو ة  ال قـون الاجنـي عليـ  مـن ال  ـان الاستضـع ة 
كالنساى واألط ال و و  ا عاقة وعدياي األ ليـة، و تضـ  لنـا أن محـ  الجر اـة فـي 
تر اة ت ر   الا اتر ن  و  ات  مح  الجر اة في تر اـة االتجـار بالششـر التـي ال 

نيـا  تر اـة ت ر ـ  الا ـاتر ن مـا قـد يخـر  مـن  ومن ثـمتقع إال على األيخاغ، 
ــة،  ــان األثر  ــان أو الاقتني ــان ت ر ــ  لألمــوال أو الحفوان ــ  الجــاني مــن عالي يقــو  ب

 والتي تخضع للتجر م بنصوغ أخرى.

وتةــرز ا يــارل إلــى أن قــانون مكافحــة االتجــار بالششــر قــد اســتخد  مصــيل  
ت ر ــ  الا ــاتر ن  الاجنــي عليــ ، بفناــا ســاير الاشــرع الاصــر  بروتوقــول مكافحــة

 
أدبية الدخول رية الميةوع من دولة  أبةز اإلياة  إلى أن القانون المصةي نص على أرةيم  (1)

إلى أخةى  بينما نص بةوأوكول أجةيا  المجاارةين فاي مادأاه الثالثاة فقاة  لأل إلاى أادبية 

ة ف ال المياةع المصاةي باإليااة  إلاى أادبية  الدخول رية الميةوع إلى دولة طاة   وحسانا

ة لقصاة نطااق الرةيماة علاى اىطا ةا  اىخاةى فاي الدخول رية الميةوع إلى أية دولة أرنبا

 . 29البةوأوكول. قاةن: كأي  قانون نمولري لمكافحة أجةي  المجارةين  مةر  سابق  ص



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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الا ــاتر الا ــرب ال يعتةــر فــي اســتخدا  مصــيل  الا ــاتر الا ــرب، بــالنلر إلــى أن 
 .(1)ت ر   الا اتر ن ألن  يوافق عاومًا على ت ر ش في تر اة    مجنيًا علي 

ومـــن الجـــدير بالـــ قر أن أ ـــد الســـادل أعضـــاى مجلـــه النـــواب اقتـــرح أثنـــاى 
تم تعر ــ  الا ــاتر الا ــرب محــ  الجر اــة مناقشــة الاــادل األولــى مــن القــانون أن يــ

ــا   ــواد أرقـ ــى الاـ ــ  باقتضـ ــي و لـ ــلو) ا ترامـ ــحية للسـ ــون ضـ ــخ  يكـ ــ  أ  يـ بونـ
( مـن القـانون تاايـيًا مـع الات ـق عليـ  فـي ات اشيـة بـالفرمو ا يياليــة، 8و7و6و5)

إال أن الســـفد رئـــيه اللجنـــة الاشـــترقة مـــن لجنـــة الشـــ ون الدســـتور ة والتشـــر  ية 
العوقان الخارتيـة والخيـة والاوازنـة الاعنيـة باراتعـة القـانون أيـار ومكتةي لجنتي  

إلى أن يشارل أ  يخ  يكون  دفًا للسلو) الاجر  أعم وأيـا  مـن قلاـة الضـحية 
و ي تشا  ق  يـخ  يكـون  ـدفًا سـواى قـان ضـحية أو لفـر ضـحية، وقـد أضـام 

الاشــرع والــ    إلــى  لــ  أن  ــ ا التعر ــ   ــو األكثــر انضــشاطًا واتســاقًا مــع فلســ ة
 .(2)يعتةر الجر اة التي تقع من ترائم الضرر وليس  من ترائم الخير

يتحقـق الـرقن الاـاد  فـي تر اـة ت ر ـ  الا ـاتر ن مـن    الركن املادي  -66
 

أبةز اإلياة  إلى أن الميةع المصةي قد ساية نجو بةوأوكاول مكافحاة أجةيا  المجاارةين   (1)

ة لسالوك المجاةبين  علاى خاال  مصاطلح  اللي عة  المجارة المجة  بأنه يخص كان رادفا

للي اسأخدمه صائرو بةوأوكول مكافحة ايأراة باىيخاص  ومصطلح المرني عليه الضحية ا

  حياا قاةة 2010لسانة  64اللي اسأخدمه الميةع في قانون مكافحة ايأراة بالبياة ةقام 

صائرو بةوأوكول أجةي  المجارةين أن من رية المناس  اسأخدام مصطلح لضحيةل بالنظة 

ة علااى إلااى أن المجااارة المجااة  ي ي أبااة  ضااحية لأجةياا  المجااارةين ىنااه يوافااق عمومااا

(  بيد أن المجارة المجاة  قاد يقا  ضاحية 461أجةيبه)اىعمال الأحضيةية للبةوأوكول  ص

رةائم أخةى أثناء عملية أجةيبه  كماا فاي أحاوال اساأخدام ال نا  ضاد المجاارة أو أ اةيم 

ةباون عان ماوافقأجم علاى حياأه للخطة على أيادي المجاةبين  فقاد يأةارا  المجاارةون المج

أجةيبجم إلا ما اعأبةوا أن ظةو  النقل خطية  رداة لكنجم أربةوا على ايسأمةاة فاي عملياة 

ة على الص ود على ظجة سفينة. وم  للك  الأجةي   كما في حال إةرام المجارة المجة  رسديا

ة في أي سياق يكون المجارة المجة  ق د أ ةم فيه فإن اسأخدام كلمة لضحيةل مناس  أماما

ة للأياةي ات الوطنياة. انظاة: كأيا  قاانون نماولري لمكافحاة  إلى أف ال إرةامياة أخاةى وفقاا

 .20  19أجةي  المجارةين  مةر  سابق  ص ص 

 . 78  ص4/10/2016انظة: وثائق مرلس النوا   مضبطة الرلسة ايفأأاحية   (2)



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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خــول شيــا  الجــاني بنقــ  يــخ  أو أكثــر عةــر الحــدود الدوليــة بشــك  لفــر يــرعي، 
نتناولــ  علــى النحــو ب ــرل الحصــول علــى من عــة أو ل ــرل آخــر، و ــو مــا ســوم 

 -التالي 

يتحقـق فعـ  النقـ     )أ( تدبري نقل شخص أو أكثر عههرب احلههدود الدوليههة  -67
بتحر   يخ  ما بفن مكانفن أو نقيتفن األولى تقع فـي دولـة مـا والثانيـة تقـع فـي 

بفناا يقصد بتـدبفر النقـ  اتخـا  قافـة الترتفشـان وا تـراىان والتحضـفران دولة أخر ، 
ولـــم يشـــر القـــانون إلـــى الوســـفلة التـــي ياكـــن أن ، (1)  عاليـــة النقـــ الخاتـــة بإتاـــا

يستخدم ا الجاني لنق  الشخ ، فقد تكون عن طر ق الةر أو عـن طر ـق الشحـر أو 
عن طر ق الجو  أ  باستخدا  وسائ  نق  بر ة عن طر ق سياران أو دواب أو سـفرًا 

، أو تو ــة عــن علــى األقــدا ، أو بحر ــة عــن طر ــق الســ ن أو عــن طر ــق الســشا ة
 طر ق اليائران.

النقـ  مـا بـفن دولتـفن، باـا يتحقـق بـ  الخـرو  تـدبفر  و ج  أن تكـون عاليـة  
أو أ  دولــة أخــرى انتقــ   الا ــاتر الا ــربمــن الدولــة األولــى وقــد تكــون  ــي دولــة 

الا ـاتر ، والدخول إلى الدولة الثانية و ي الدولة التـي يرلـ   الا اتر الا ربإلف ا  
تــول إلف ــا ســواى أكــان  لــ  بشــك  مشايــر أ  بير ــق لفــر مشايــر الو فــي  الا ــرب

فـإن فعـ   ومن ثـمللوتول إلى دولة أخرى، من خول العةور من خول   ر األخفرل، 
النق  الاجر  يتحقق باتتياز الحـدود الدوليـة للـدول، سـواى أكـان  ـ ا االتتيـاز تدبفر  

ل ـدم مـن عاليـة النقـ  عـد  خروتًا من الدولة أو دخواًل في دولة أخرى، فـإ ا قـان ا
تجـــاوز  ـــدود الدولـــة بـــون قـــان النقـــ  داخـــ  الدولـــة الوا ـــدل، فـــإن تر اـــة ت ر ـــ  
ــة التــي  ــر الوطني الا ــاتر ن ال تتحقــق، فجر اــة ت ر ــ  الا ــاتر ن مــن الجــرائم عة

 
ة إلى الف ل لم ي ة  بةوأوكول مكافحة أجةي  المجارةين أ بية لأدب (1) يةل  واللي ييية عموما

اللي يؤدي إلى نأيرة م ينة  وفي حالة أجةي  المجارةين  يؤدي رلا الف ل إلى دخول يخص 

نخة على نحو رية قانوني إلى بلد ما. انظة: دليل الأدةي  اىساسي على الأحقيق في أجةيا  

المساائل الأياةي ية  مكأا   -7النميطاة الأدةيبياة   -المجارةين والمالحقة القضائية لمةأكبياه

 . 9  ص2010اىمم المأحد  الم ني بالمخدةات والرةيمة  نيو يوةك  



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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يتيل  تحقق رقن ا الااد  اتتياز الحدود الدولية للدولة أيا ما قانـ   ـدودًا بر ـة أ  
 .ةبحر ة أ  تو 

ــة التــي تقرر ــا الدولــة  و رتــع فــي تحديــد  ــدود الــدول إلــى القواعــد القانوني
لتحديد إقليا ا، ووفقًا للقواعد الاتعارم علف ا في القـانون الـدولي لتحديـد الاقصـود 

 با قليم الةر  والاائي والجو  للدولة.  

ــد مــدلول قــ  مــن الشحــر  ــى تحدي ــ قر أن الاشــرع  ــرغ عل ومــن الجــدير بال
 الشحـــر  الحـــاا  " والانيقـــة الاجـــاورل لـــ   إ  عـــرم الشحـــر ا قلياـــي بونـــ   ا قلياـــي

وميا  ــا الداخلــة و اتــد الةــر  الاوتــق للحــدود الســا لية للدولــة وخــار  إقليا ــا 
عشــر مــفًو بحر ــًا مــن خــا األســاس وفقــًا أل كــا  القــانون  اثنــيلاســافة ال تتجــاوز 

الشحـار الاجـاورل  أعـاليمنيقـة مـن " "، وعرم الانيقة الاجاورل بون ا للشحار  الدولي
وفقـًا  ا قلياـيعشر مفًو بحر ًا مـن ن ايـة الشحـر   اثنيوتاتد لاسافة    ا قليايللشحر  

 ".للشحار  الدوليأل كا  القانون  

الاصـر  قـد لني عن الةيـان أن الاشـرع    الشروع يف تهريب املهاجرين  -68
 ومـن ثـمالجر اـة التامـة،  عاق  على الشروع فـي تر اـة ت ر ـ  الا ـاتر ن بعقو ـة

فإن  ال يشترف لاعاششة الجنال تجـاوز  ـدود إقلـيم الدولـة  إ  تتحقـق الجر اـة باجـرد 
ولـو لـم يترتـ  علـى  لـ  تجـاوز  ـدود الدولـة   الا ـاتر الا ـربنق   تدبفر  الةدى في  

 بون قان  الس فنة أو الارق  داخ  الايار ا قلياية للدولة أو في الانيقة الاجاورل.

لى الرلم من أن الاشرع  دد في القـانون عناتـر ا قلـيم الاـائي فحسـ ، وع
إال أنــ  يــتم الرتــوع فــي تحديــد قــ  مــن ا قلــيم الةــر  والجــو  للقواعــد قاــا ســةق أن 
أيرنا وفقًا للقواعـد القانونيـة التـي تقرر ـا الدولـة لتحديـد إقليا ـا والقواعـد الاتعـارم 

 علف ا في القانون الدولي.  

يــارل إلــى أن تــدبفر نقــ  الا ــاتر الا ــرب بــالنلر إلــى ارتكابــ  مــن وتجــدر ا 
تان  الجااعان ا ترامية الانلاة، قـد يتخـ  تـورًا مـن السـلو) التـي تاثـ  يـروعًا 



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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في تدبفر النق ، فقد يتم استدرا  الا اتر الا رب من خول بعـ  السااسـرل ونقلـ  
للشــواطع أو عةــور للحــدود إلــى نقيــة تجاــع وويوائــ  لحــفن نقلــ  ألقــرب نقيــة إنــاال 

الةر ة، وال يـ  فـي أن ضـشا الجنـال فـي أ  مـن  ـ ر الارا ـ ، سـواى أكانـ  مر لـة 
 االستدرا  واالت ا  أو مر لة النق  أو ا يواى يتحقق ب  الشروع الاعاق  علي .

أن أسـالف  عاـ  الا ـر فن تقـو  علـى نقـ  الا ـاتر ن إلـى ولني عـن الةيـان  
رمى بصر م ثم إلقـائ م فـي الشحـر،  فـث يعلـم الا ر ـون  فث تصش  اليابسة على م

أو يــــوملون أن الا ــــاتر ن ســــفتاكنون مــــن الســــشا ة إلــــى الشــــاطع، أو أن خ ــــر 
، ومــن ثــم تتحقــق الاســ ولية الجنائيــة ل ــيالى الا ــر فن، الســوا   ســفتولون إنقــا  م

لـم  سواى تاكن الا اترون الا ر ون من الوتول إلى يـاطع الدولـة الاسـتقةلة، أو
 يتاكنوا بسة  إلقاى القش  علف م من تان  خ ر السوا   في   ر الدولة.

ال يقـو  الـرقن الاـاد    )ب( أن يكون تدبري النقل بطريق غههري مشههروع  -69
النقـــ ، ووناـــا تيلـــ  تـــدبفر لجر اـــة ت ر ـــ  الا ـــاتر ن باجـــرد شيـــا  الجـــاني ب عـــ  

وتتحقــق الصــ ة لفــر بير ــق لفــر مشــروع،   لــ الاشــرع لقيــا  الجر اــة أن يكــون 
نقــ  األيــخاغ إ ا تاـــ  بالاخال ــة للقواعــد القانونيــة الانلاـــة تــدبفر الاشــروعة ل

للخرو  والدخول من وولـى الدولـة، و كـون  لـ  إ ا قانـ  عاليـة الخـرو  مـن الدولـة 
والدخول للدولة األخرى لم تتم عةـر الانافـ  الشـريية للـةود سـواى أكانـ  منافـ  بر ـة 

، أو قان  باستخدا  وثائق س ر )توازان س ر أو تويـفران دخـول أو بحر ة أو تو ة
، أو بالاخال ــة للقواعــد التــي تقرر ــا الدولــة (1)أو تصــار   ا قامــة( أو  و ــة مــاورل

 
عة  مكأ  اىمم المأحد  الم ني بالمخدةات والرةيماة كاالة مان الوثاائق المازوة  والمزيفاة  (1)

والمأحصل عليجا بطةق احأيالية بأن الوثيقة المزوة  يقصاد بجاا كال وثيقاة صادةت بطةيقاة 

ة يةعي ة أو ةسمية ولكنجا خض ت ل ملية أحوية أو أريية للبيانات الاواةد  فيجاا  وللاك خالفاا

للوثيقة المزيفة الأي أعدت أو أصدةت بطةيقة رية يةعية  بينماا يقصاد بالوثيقاة المأحصال 

عليجا بطةق احأيالية بأنجا وثيقة م اد  بطةيقاة ياةعية ورياة محاوة  ولكنجاا رياة صاادة  

المةفقاات  مةرا   -انظة: مرموعاة أدوات لمكافحاة أجةيا  المجاارةين  لليخص الحائز لجا.

 .17سابق  ص



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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ومـن الجـدير بالـ قر أن قـانون   ،األولى للخرو  من ا أو الدولة الثانيـة للـدخول إلف ـا
وثيقـة السـ ر أو ال و ـة د عـرم  مكافحة ال جرل لفر الشريية وت ر ـ  الا ـاتر ن قـ

يـتم إتـدار ا أو  التـيزورن بالكام  أو  رف  بيانات ا، وتلـ   الااورل بون ا تل  التي
الحصول علف ا بير قة التاو ر أو ال سـاد أو ا كـرار أو اال تيـال أو الخـداع أو بـو  

 .(1)مشروعةطر قة أخرى لفر  
 

أخل قانون مكافحة الجرة  رية اليةعية وأجةيا  المجاارةين باالأ ةي  الاواةد ببةوأوكاول (  1)

/ج( مناه 3أجةي  المجارةين فيما يأصل بأ ةي  وثيقة السفة أو الجوية المزوة  في الماد  )

ة   أكون قد زّوِّةت أو حّوِّةت أحويةاة   -1:  أي وثيقة سفة أو رويةوالأي عةفأجا بأنجا   مان   ماديا

ل قانوناا بإعاداد أو إصاداة وثيقاة السافة أو  اليخص أو ران  أي يخص رية الرجاز المخاول

أو أكاون قاد أُصادةت بطةيقاة رياة ساليمة أو ُحصال عليجاا  -2 دولاة ماا؛ نياباة عان الجوية

أو يساأخدمجا ياخص  -3 و بأية طةيقة رية ميةوعة أخةى؛الفساد أو اإلكةاه أ بايحأيال أو

 ل.رية صاحبجا اليةعي

وأبةز اإلياة  إلى أن بةوأوكول أجةي  المجارةين قد ارأم بموضوع وثائق السفة أو الجوية 

الماازوة  ومااا يأصاال بجااا ماان أمااوة أأصاال بااأمن ومةاقبااة رااله الوثااائق ومسااألة يااةعيأجا 

انياة عياة  مان البةوأوكاول الم نوناة باالأمن ومةاقباة وصالحيأجا  حيا أقضاي المااد  الث

أأخل كل دولاة طة  ما قد يلازم من أدابية  في حادود اإلمكانياات المأاحااة  الوثائقل بأنه:ل  

أن أكون وثائق السفة أو الجوية الأاي أصادةرا لات نوعياة يصا   م جاا   -أ  :لضمان ما يلي

ويةراا أو أقليادرا أو إصاداةرا بصاوة  رياة إساء  اسأ مال ألاك الوثاائق أو أزويةراا أو أح

سالمة وأمن وثائق السافة أو الجوياة الأاي أصادةرا الادول اىطاةا  أو الأاي   -   ميةوعة؛

ل  بينما أقضي أصدة نيابة عنجا  ومن  إعدادرا وإصداةرا واسأ مالجا بصوة  رية ميةوعة

أباادة وصاالحيأجال بأناه: لالماد  الثالثة عية  من البةوأوكول الم نونة باليةعية الوثائق  

الدولة الطة   بناء على طل  دولة طة  أخةى  إلى الأحقق  وفقاا لقانونجاا الاداخلي  وفاي 

رضون فأة  زمنية م قولة  من يةعية وصالحية وثائق السافة أو الجوياة الأاي أُصادةت أو 

بيّن في الماد  يُزعم أنجا أُصدةت باسمجا ويُيأبه في أنجا أسأ مل ىرةام القيام بالسلوك الم

 .لمن رلا البةوأوكول 6

وأيية الملحوظات الأفسيةية على الماد  الثالثة من البةوأوكول إلاى أن: ال بااة  لزوةت أو 

ة  حوةتل ينبري أن أفسة على أنجا ي أيمل إعداد الوثاائق المازوة  فحسا   بال أيامل أيضاا

قة  كماا ينبراي أن أباين أن أحوية الوثائق الميةوعة وملء نمالج الوثائق الفاةراة المساةو

المقصود رو يمول كل من الوثائق الأي رةى أزييفجا والوثائق اىصلية الأاي أصادةت علاى 

نحو صحيح ولكن رةى اسأخدامجا من ران  يخص رياة صااحبجا الياةعي. انظاة: وثاائق 

  ميااة إليجاا فاي كأيا  469اىعمال الأحضةية لبةوأوكول مكافحة أجةي  المجاارةين  ص

 . 16نمولري لمكافحة أجةي  المجارةين  مةر  سابق ص قانون
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فــي اســتخدا  وثــائق  مــن األ ــوال التــي تتحقــق فف ــا تــ ة عــد  الاشــروييةو 
 تخـ  سـ ر أو  و ـة سـلياةوثائق  لأ د األيخاغ  الس ر أو ال و ة  الة استخدا   

و لـ  فـي  الـة وتـود يـش  بـفن  ـ ا أ  ت ففران، فف ا دون أن يحدث بيخ  آخر 
تحـو ر الةيانـان الاوتـودل ، قاا تشا  أيضـًا  ـاالن مال  الوثائق الشرعيو   الشخ 

، أو  الـة بشـك  لفـر قـانوني ، و لـ صـور الشخصـيةاألسـااى والقالوثـائق   ـ ر  في  
قون الوثائق يريية ولكن تـم الحصـول علف ـا ، أو  الة الوثائق ماورل بكامل اكون  

تقــديم معلومــان لفــر تــحيحة فــي ناــا   اليلــ  أو اســتخدا  قعــن طر ــق اال تيــال 
 .(1)وثائق ماورل أخرى للحصول على الوثيقة الاعنية

  )احلصههول علههت منفعههة أو ألي غههرض  خههر(  )ج( ال رض من السلوك  -70
فال رل من عاليان الت ر ـ  يكـون تنـي األر ـاح، والحصـول علـى الانـافع، و جـ  
أن تكــون عاليــة النقــ  ب ــرل الحصــول علــى من عــة ســواى أكانــ  من عــة ماديــة أ  
معنو ــة، أ  أل  لــرل آخــر، وقــد  ــرغ الاشــرع فــي القــانون أن يةــفن الاقصــود 

قــ  مصــلحة أو قســ  أو ما ــة أو عائــد علــى مرتكــ  تر اــة ا  بالان عــة بون ــا تشــ
  كان  الاصـلحة أو الكسـ  أو الاا ـة أو الان عـة ماديـة أأسواى    ،ت ر   الا اتر ن

(، فــإ ا لــم يكــن ال ــرل مــن النقــ  الحصــول علــى ر ــ  أو من عــة بــون 1/10ة) أدبيــ
ليــة وثيقــة، كــان النقــ  بالاجــان و ــدون مقابــ  لــدوافع إنســانية أو بســة  تــون عائ

 .(2)فإن الجر اة لن تتحقق

ــ    الهههركن املعنهههوي -71 ــة ت ر ـ ــي تر اـ ــو  فـ ــرقن الاعنـ ــا  الـ ــ  شيـ يتيلـ
الا ــاتر ن تــوافر القصــد الجنــائي بعنصــر   العلــم وا رادل، فيجــ  أن يكــون الجــاني 

 
انظة: كأي  قانون نماولري لمكافحاة أجةيا  المجاارةين الصاادة عان مكأا  اىمام المأحاد   (1)

 .الم ني بالمخدةات والرةيمة  الموض  السابق

 فالرةم من أطل  عنصة الفائد  أو المنف ة رو أرةيم أنيطة الرماعات اإلرةامية المنظماة(  2)

والأي يأسأجد  من مباية  رلا النياط إي أحقياق الاةبح. انظاة: مرموعاة أدوات لمكافحاة 

 . 6اإلطاة الأيةي ي  مةر  سابق  ص 5أجةي  المجارةين  اىدا  



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

324 

عالاًا بون عالية النق  تتم بشك  مخالف لقواعد الس ر التـي تقرر ـا الدولـة فـي  ـ ا 
تتج  إرادت  إلى  ل ، قان يجتاز الحـدود عةـر الانافـ  لفـر الشـريية أو   الشون، وأن

 باستخدا  وثائق  و ة أو س ر لفر سلياة.

  يقسـم     جرمية تهريب املهاجرين مههن جههرائم القصههد اجلنههائي اخلههاص   -72
الجــرائم مــن  فــث تــوافر القصــد إلــى تــرائم  ان قصــد عــا  وتــرائم  ان  الجنــائي  ال قــ   

ــائي العــا  اتجــار إرادل الجــاني نحــو تحقفــق واقعــة  لقصــد  ا ب و قصــد    قصــد خــاغ،  الجن
إتراميــة مــع العلــم بكافــة عناتــر ا القانونيــة دون ســعي إلــى تحقفــق لايــة محــددل أو  

، وال يك ـي لوقـوع الجر اـة أيـة إرادل، ولكـن يجـ  أن تكـون إرادل آثاـة،  ( 1)  باعث معفن 
ــون ســلوق  ســفيد    ــم مــن يرتكة ــا ب للجر اــة، أمــا القصــد  تش ــى ارتكــاب تر اــة، وعل

اتجار إرادل الجـاني إلـى تحقفـق لـرل أو باعـث خـاغ،   ف و يتيل  الخاغ، الجنائي 
، فــو يقتصــر األمــر  ( 2)   و وتــ   ــ ا الشاعــث لنتيجــة بعفن ــا ير ــد ا الجــاني دون لفر ــا 

  مثـال  لـ  تر اـة تاو ـر محـرر رسـاي،  فحس  على تحقفق النتيجة لفـر الاشـروعة 
 . ن ا الاعنو  اتجار إرادل الجاني إلى استعاال الاحرر الااور وال   يشترف لتوافر رق 

ف نا) عـدد مـن الجـرائم ال يتحقـق الـرقن الاعنـو  فف ـا باجـرد تـوافر عناتـر 
القصــد الجنــائي العــا  و ــي العلــم وا رادل فحســ ، ووناــا يتيلــ  القــانون اتجــار إرادل 

ب ــا الجر اــة، لــ ل   الجــاني إلــى واقعــة أخــرى لفــر النتيجــة ا تراميــة التــي تتحقــق
إلــى اعتشــار تر اــة ت ر ــ  الا ــاتر ن مــن تــرائم القصــد الخــاغ  (3) يــ    الــشع 

التجار إرادل الجاني إلى الحصول على من عة أو أ  لرل آخر. و عد إثشـان القصـد 
الجنــائي مــن الاســائ  الاوضــويية التــي تخــت  الاحكاــة باستخوتــ ا واســتنشاط ا 

عوى الاعروضة أمام ا، دون رقابة علف ا في  ل  مـن من قافة وقائع وموبسان الد

 
القسم ال ام  القارة   داة النجضاة   -د. أحمد فأحي سةوة: الوسيط في يةح قانون ال قوبات  (1)

 وماب درا.  285ال ةبية  ص

 وما ب درا.  285لمةر  السابق  صا( 2)

 . 148د. عمةو مس د عبد ال ظيم: المةر  السابق  ص( 3)
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 .  (1)محكاة النق 
 

تشـا  العقو ـان الاقـررل    العقوبات املقررة جلرمية تهريههب املهههاجرين  -73
ــان األتــلية ــى العقو  ــ  الا ــاتر ن ا يــارل إل ــة، وهــروم  (2)لجر اــة ت ر  والتكافلي

 
 . 292  ص222  ق3  مرموعة القواعد  ج12/3/1934نقم ( 1)

ومن الردية باللكة أنه يأةأ  على اعأباة رةيمة أجةي  المجارةين من راةائم الرناياات أن   (2)

وم عليه بصفة حأمية وكنأيرة للحكم عليه ب قوباات الميةع أفةد عقوبات أب ية ألحق بالمحك

الرنايات دون حاراة إلاى أن يانص عليجاا القاضاي فاي حكماه  وراي عقاوبأي الحةماان مان 

الحقوق والمزايا وال زل مان الوظاائ  ال اماة  ومان الرادية بالالكة أن قاانون الجراة  رياة 

باق بحكام القاانون  وأانص اليةعية وأجةي  المجارةين لم يية إلى ألاك ال قوباات ىنجاا أط

ة حةمان المحكوم عليه مان 25الماد  ) ( عقوبات على أن لكل حكم ب قوبة رناية يسألزم حأما

الحقوق والمزايا اآأية: )أوية(: القبول في أي خدمة في الحكومة مباية  أو بصفة مأ جاد أو 

لثةا(: اليجاد  أماام المحااكم ملأزم أيةا كانت أرمية الخدمة. )ثانيةا(: الأحلي بةأبة أو نييان. )ثا

ا(: إداة  أياراله الخاصاة بأموالاه ماد  اعأقالاه.  مد  ال قوبة إي على سبيل ايساأديل. )ةاب اة

ة لجله اإلداة  أقةه المحكمة المدنية الأاب  لجاا محال  فإلا لم ي ينه  عينأه المحكمة  وي ين قيما

ياة أو لي مصالحة فاي للاك ويراوز ال موم إقامأه في رةفة ميوةأجا بناء علي طلا  النياباة

ة  للمحكمة أن ألزم القيم اللي أقةه بأقديم كفالة ويكون القيم اللي أقةه المحكمة أو أنصبه أاب ا

وي يروز للمحكوم عليه أن يأصة  في أمواله إي بناء علاي . يأ لق بقوامأه لجا في رمي  ما

 م  عدم مةاعا  ما أقدم يكون ملرايالمدنية الملكوة . وكل الأزام يأ جد به  إلن من المحكمة

عنه ويقدم له القيم  في لاأه وأةد أموال المحكوم عليه إليه ب د انقضاء مد  عقوبأه أو اإلفةاج

ة عن إداةأه ة في أحد المرالس الحسبية . )خامساة(حسابا بقاؤه من يوم الحكم عليه عضواة نجائيا

ة( أو أي لرنة عمومية مرالس المديةيات أو المرالس البلدية أو المحلية أو صالحيأه . )سادسا

الخامسة أو أن يكون خبيةاة أو يارداة في  أبداة أن يكون عضواة في أحد الجيئات المبينة بالفقة 

ة  ن المؤبد أو الميددل  ويالحظ أن المياةع رناا ر ال ب قوبة السر ال قود إلا حكم عليه نجائيا

/أوية( والأي 25مة فمنصوص عليه في الماد  )الحةمان مؤبدةا. أما ما ال زل من الوظائ  ال ا

أنص على حةمان المحكوم عليه بألك ال قوبة من القباول فاي أي خدماة فاي الحكوماة  وراو 

ا للمااد  ) ( عقوباات  ومان الباديجي أن عقوباة ال ازل ي أوقا  إي علاى 25حةمان مؤبد وفقاة

 امة بأناه:لالحةمان مان ( عقوبات ال زل من الوظائ  ال26موظ  عام  وقد عةفت الماد  )

الوظيفة نفسجا ومن المةأبات المقةة  لجال  والوظائ  ال امة ي أقأصة على وظائ  الدولاة 

ة الجيئااات ال امااة الخاضاا ة إليااةا  الدولااة  مثاال مرااالس  وإنمااا ياادخل فااي مفجومجااا أيضااا

ك قوباة المحافظات والمرالس المحلية  وال زل من الوظيفة ك قوبة رنائية يخأل  عن ال ازل 

أأديبية منصوص عليجا في القوانين الخاصة بالوظائ  المخألفة  ويأةأ  على للك أن مرازا  

انظة: د. أحمد عوم بالل:  .عليه بال زل -رنائيةا-الموظ  أأديبيةا بال زل ي يحول دون الحكم 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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شــرع الاصــر  علــى تشــديد العقــاب فــي تر اــة ت ر ــ  الا ــاتر ن،  فــث  ــرغ الا
 -تقر ر عقو ان مشددل لجر اة ت ر   الا اتر ن، و ل  على النحو التالي 

( 6)اـادل  نصـ  ال   (1))أ( العقوبة األصلية يف جرمية تهريب املهاجرين  -74
ــ  "  ــى أن ــ  الا ــاتر ن عل ــر الشــريية وت ر  ــانون مكافحــة ال جــرل لف ــ  مــن ق يعاق

ألـف تنيـ  أو  مـائتي  وال تا ـد علـى بالسجن و  رامة ال تقـ  عـن خاسـفن ألـف تنيـ
  من ن ع أي اا أكةر ق  من ارتكـ  تر اـة ت ر ـ  يب رامة مساو ة لقياة ما عاد عل

...."، و تضــ  مــن الــن  الســابق أن  لــ  فــيالا ــاتر ن أو الشــروع فف ــا أو تــورف 
الاشــرع اعتةــر تر اــة ت ر ــ  الا ــاتر ن مــن الجنايــان مــن خــول تقر ــرر لعقــو تي 

 - رامة، و ل  على النحو التالي السجن وال

ــ    عقوبههة السههجن -75 ــة الســجن لارتكــ  تر اــة ت ر  ــرر الاشــرع عقو  ق
الا ــاتر ن، و ــي عقو ــة مقــررل لجــرائم الجنايــان، و ــي مــن طائ ــة العقو ــان ســالشة 

عقو ـان(، ومـن  16الحر ة  د ا األدنى ثوث سنوان واألقصى خاـه عشـرل سـنة) 
فـي تقـدير العقو ـة الاناسـشة للجـاني مـا بـفن الحـدين ثم فـإن للقاضـي ميلـق الحر ـة  

الاقــرر ن ل ــ ر العقو ــة، و ــي بــ ل  تختلــف عــن العقو ــة الاقــررل لوتجــار بالششــر، 
 مـائتيالسجن الاشدد و  رامة ال تق  عن خاسفن ألف تني  وال تجـاوز و ي عقو ة  

" مــن 5) "ألــف تنيــ  أو ب رامــة مســاو ة لقياــة مــا عــاد عليــ  مــن ن ــع أي اــا أكةــر

 
  ص 2010القسام ال اام  القاارة   داة النجضاة ال ةبياة   -مباد  قانون ال قوباات المصاةي

 .859-852ص

ومن الردية باللكة أن الأيةي ات ال ةبية الأي رةمت أجةي  المجارةين عملت على الم اقبة   (1)

عليه ب قوبات مأفاوأة  حيا ي اق  الميةع الرزائةي على أجةي  المجارةين ب قوبة الحبس 

ألا  دةرام  500ألا  دةرام رزائاةي إلاى  300من ثالا إلى خماس سانوات وبرةاماة مان 

بينما ي اق  القانون الكويأي على أجةي  المجاارةين ب قوباة الحابس لماد  ي أزياد رزائةي   

على عية سنوات وبالرةامة الأاي ي أقال عان ثالثاة ني  دينااة وي أزياد علاى عياة  ني  

ديناة  بينما عاق  ميةوع القانون الرنائي المرةبي على أجةي  المجاارةين ب قوباة الحابس 

 .أل  دةرم مرةبي 100ني  إلى  10رةامة من من سنة إلى خمس سنوات و



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .(1)  قانون مكافحة االتجار بالششر(

نتنـــاول فياـــايلي العقو ـــان التكافليـــة فـــي   )ب( العقوبهههات التكميليهههة -76
تر اـة ت ر ــ  الا ــاتر ن، و ــي تشــا  عقو ــان ال رامــة النســةية والاصــادرل، فضــًو 

 -عن تحا  ن قان الاجني علي  "الا اتر الا رب"، و ل  على النحو التالي 

و ـــي عقو ـــة تكافليـــة وتو يـــة، نـــ  علف ـــا   رامهههة النسهههبية( ال 1) -77
الاشرع الاصر ، وال رامة قعقو ة مالية قرر ا الاشرع يتحدد مقـدار ا مـا بـفن  ـدين 

 مـائتيعـن خاسـفن ألـف تنيـ  وال تا ـد علـى أي اا أكةر، األول لرامة مالية ال تقـ   
الجـاني مـن قسـ ، ، والثاني لرامة نسةية يقدر مقـدار ا باـا تحصـ  عليـ  ألف تني 

وعلي  يكون القاضي تـا   سـلية تقدير ـة فـي الحكـم بعقو ـة ال رامـة النسـةية فـي 
ضوى ما تحص  علي  الجاني من قس ، وو ا قان مقدار   ا الكس  أق  مـن الحـدود 
ــة ال رامــة فــي الحــدود الاقــررل  القانونيــة الاقــررل لل رامــة قــان للقاضــي الحكــم بعقو 

 .قانوناً 

تقر ر ال رامة قعقو ة ماليـة فـي  ـرغ الاشـرع علـى ت و ـ    وترتع العلة من
ــر  ،  ال ــدم الــ   دفــع الجــاني الرتكــاب تر اــة ت ر ــ  الا ــاتر ن و ــو تحقفــق ال
وت عــفًو لقياــة العقو ــة فــي تحقفــق الــردع ومنــع وقــوع الجر اــة مســتقةًو، مــن خــول 

قــان يتغيــار مــن  تقــدير الجنــال أن العقو ــة الاقــررل للجر اــة ال تحقــق لــ  الن ــع الــ  
 .ارتكاب تر ات 

ــد مقــدار ال رامــة فــي تر اــة  ــائي قــد أخــ  فــي تحدي و و ــأ أن الاشــرع الجن
ت ر ــ  الا ــاتر ن بــ ان الــن ج الــ   قــررر ســابقًا فــي تر اــة االتجــار بالششــر، فــو 

( مـن 4اختوم بفن مقـدار ال رامـة فـي القـانونفن، ومـن الجـدير بالـ قر بـون الاـادل )

 
بالمقاةنة بين عقوبأي رةيمأي ايأراة بالبية وأجةي  المجارةين  نرد أن الميةع المصةي   (1)

قد أخل ب قوبة لأجةي  المجارةين لالسرنل أقل يد  من ألك المقةة  لالأرااة بالبياة وراي 

 .مساوية في الرةيمأين لالسرن الميددل  بينما كانت عقوبة الرةامة المالية



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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مــع عــد  ل جــرل لفــر الشــريية وت ر ــ  الا ــاتر ن تقضــي بونــ  " قــانون مكافحــة ا
قـانون آخــر يعاقـ  علــى الجــرائم  أ  فــيا خـول بــو  عقو ـة أيــد منصـوغ علف ــا 

 ".الاواد التالية بالعقو ان الاقررل ل ا  فيالانصوغ علف ا  

تضـان قـانون مكافحـة ال جـرل لفـر    ( حتمل نفقات املهههاجر املهههرب2)  -78
الا اتر ن الـن  علـى عقو ـة ماليـة إضـافية علـى الاحكـو  عليـ    الشريية وت ر  

يتاثــ  فــي فــي تر اتــي ت ر ــ  الا ــاتر ن وت ف ــة أو إدارل مكــان  يــواى الا ــاتر ن 
تحاــ  الجــاني ن قــان ســكن وم يشــة الاحكــو  عليــ  ون قــان إعادتــ  لدولتــ ،  فــث 

رائم الانصــوغ ( مــن القــانون علــى أنــ   "تقضــي الاحكاــة فــي الجــ9تــن  الاــادل )
( من   ا القانون بإلاا  الجـاني بتحاـ  ن قـان سـكن 8و7و6علف ا في الاواد أرقا  )

الا اتر الا ـرب وم يشـت  ومـن يرافقـ  لحـفن انت ـاى ا تـراىان القضـائية وا دار ـة 
 .الوزمة و ن قان إعادل   ا الشخ  إلى دولت  أو مكان إقامت "

ية الاـــ قورل تحقـــق أكثـــر مـــن فائـــدل واليـــ  فـــي أن العقو ـــة الااليـــة ا ضـــاف
للعدالة الجنائية، فان نا ية توفر للا اتر الا رب  ااية قانونية مـن خـول ضـاان 
ــة  ــ  ضــاانة قانوني ــي  ل ــدر، وف ــ  لةل ــان إعادت ــان الا يشــة ون ق ــوففر الســكن ون ق ت
لصــالح ، ومــن نا يــة أخــرى تحقــق  ــ ر العقو ــة الااليــة ا ضــافية قــدرًا مــن ا يــو  

  ألن فف ــا انتقــاغ مــن  متــ  الااليــة لصــال  الاجنــي عليــ ، و التــالي تــوتي للجــاني
العقو ة لكي تسة  للجاني إيومًا على ما اقترف  يدار، وخوفًا لاـا اتج ـ  إليـ  نفتـ  
ا ترامية من تني األر اح والاال الحرا  من   ا النشاف ا ترامي، ومن تانـ  ثالـث 

ــي تقضــ ــا تســاعد  صــفلة  ــ ر األمــوال الت ــة عا ــي تعــو   الدول ي ب ــا الاحكاــة ف
 تكةدت  من تكالي  تراى توففر   ر الحااية للاجني علف م.  

إن عقو ـة الاصـادرل  ـي مـن العقو ـان التكافليـة   (1)( عقوبة املصادرة3)  -79
 

ومن الأيةي ات ال ةبية الأي قةةت عقوبة المصادة  في رةائم أجةي  المجاارةين الأياةي    (1)

الكويأي والرزائةي وميةوع القانون الرنائي المرةبي  حيا نص الأيةي  الكويأي في مادأه 

ساائل النقال يحكام فاي رميا  اىحاوال بمصاادة  الممألكاات المنقولاة ووالخامسة على أنه:ل  



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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( عقو ـان، والتـي تعلـ  30/1التي أخ  ب ا الاشرع الجنـائي فـي قـانون العقو ـان) 
لاتحصـلة مـن تنايـة أو تنحـة تواز ـة للقاضـي، إال أن مصادرل األموال الاضـةوطة ا

قـــد تعـــ  الاصـــادرل وتو يـــة فـــي قـــانون  -القاعـــدل العامـــة علـــىخروتـــًا -الاشـــرع 
( مــن 17مكافحــة ال جــرل لفــر الشــريية وت ر ــ  الا ــاتر ن،  فــث تقضــي الاــادل )

 تايـع األ ـوال فـيمع عد  ا خول بحقو  ال فر  سنى النية، يحكم القانون بون  "  
ــائ  النقـــ  أو األدوان الاتحصـــلة مـــن  مـــن  أ باصـــادرل األمـــوال أو األمتعـــة أو وسـ

ــرائم الانصـــوغ علف ـــا  ــيالجـ ــي ـــ ا القـــانون، أو  فـ  ،ارتكاب ـــا فـــياســـتعال   التـ
وتخص  األدوان ووسائ  النق  الاحكو  باصادرت ا لج ة الضشا متى قـرر الـوز ر 

 .  (1)"الاخت  ب ا أن ا الزمة لاشايرل اختصات ا

 قصد باألموال "ك  ييى لفر خار  عن التعام  بيةيعتـ  أو بحكـم القـانون" و 
مــن القــانون الاــدني الاصــر (  أ  قــ  يــيى ياكــن أن يكــون محــًو لحــق  81/1) 

مـن الحقــو  الااليــة، و ــدخ  فـي  ــ ا النيــا  النقــود أو األيـياى التــي  صــ  علف ــا 

 
واىيياء المضبوطة الأي اسأ ملت أو الأي كاان مان ياأنجا أن أساأ مل فاي اةأكاا  الراةائم 

المبينة في المواد السابقة وكللك ال ائدات المأحصلة منجا  وللاك دون اإلخاالل بحقاوق الرياة 

( مان قاانون ال قوباات 40مكاةة303ل. بينما نص الأيةي  الرزائةي في الماد  )حسن النية

رزائةي على أنه:ل أأمة الرجة القضائية في حالة اإلدانة بالرةائم المنصوص عليجا في رلا ال

القساام بمصااادة  الوسااائل المسااأ ملة فااي اةأكابجااا واىمااوال المأحصاال عليجااا بصاافة ريااة 

ميةوعة  م  مةاعا  حقوق الرية حسن النيةل. كما نص ميةوع القاانون الرناائي المرةباي 

منه على أنه:ل ير  في حالة الحكم باإلدانة من أرال إحادى الراةائم   (23  -231في الماد  )

مان رالا  42المنصوص عليجا في رلا الفةع  الحكم بالمصادة  المنصوص عليجا في الفصل 

 القانون...ل.

من الردية باللكة أن نجو المياةع فاي ر ال المصاادة  وروبياة سابق أن قاةةه فاي قاانون   (1)

للك في قانون مكافحة ايأراة بالبية  فقد أخال قاانون مكافحاة (  وك42مكافحة المخدةات )م

الجرة  رية الياةعية وأجةيا  المجاارةين ب قوباة المصاادة  كماا أخال بجاا قاانون مكافحاة 

يحكام فاي رميا  اىحاوال بمصاادة  ( منه والأي أقضي بأنه: ل13ايأراة بالبية في الماد  )

وات المأحصلة من أي من الرةائم المنصوص عليجا اىمأ ة أو وسائل النقل أو اىد اىموال أو

 ل.القانون  أو الأي اسأ ملت في اةأكابجا  م  عدم اإلخالل بحقوق الرية حسن النية في رلا



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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يياى التي استعال  فـي ارتكـاب ، أما األدوان فيقصد ب ا األ(1)الجاني مقاب  الجر اة
الجر اــة، أمــا وســائ  النقــ  ف ــي الارقشــان التــي اســتخدم  فــي ت ر ــ  الا ــاتر ن، 
ولـــم يشـــترف الاشـــرع لوتـــوب الاصـــادرل إال يـــرطًا وا ـــدًا  ـــو أن تكـــون األدوان أو 

 تايـعوسائ  النق  قـد اسـتخدم  فـي ارتكـاب الجر اـة، ولـ ل  يحكـم بالاصـادرل فـي  
ي بإدانة الات م أو بةراىت  ما دا    ا الشرف قد تحقق، أما إ ا لـم األ وال سواى قض

ــ  اســتخدا  األدال أو وســفلة النقــ  فــي ارتكــاب الجر اــة، فإنــ  ال يجــوز الحكــم  يثة
فياـا يتعلـق باصـادرل األدوان ووسـائ    –، ولني عن الةيـان أنـ  يجـ   (2)باصادرت ا

عـد  ا خـول بحقـو  ال فـر   -النق  الاضةوطة التي اسـتخدم  فـي ارتكـاب الجر اـة
 سن النية، فإ ا قان  األدال أو وسفلة النقـ  قـد اسـتخدم  دون أن يكـون تـا ة ا 

 .(3)فاعًو أو ير كًا في الجر اة، فإن  يج  رد ا إلى مالك ا  سن النية

األدوان ووســـائ  ( نصـــ  علـــى تخصـــي  17/2ومـــن الجـــدير بالـــ قر أن ) 
شا متـى قـرر الـوز ر الاخـت  ب ـا أن ـا الزمـة النق  الاحكو  باصادرت ا لج ـة الضـ

، و التــالي يجــوز تخصــي   ــ ر األدوان ووســائ  النقــ  لــوزارل اختصاتــ الاشايــرل 
الداخلية متى قـرر وز ـر الداخليـة أن ـا الزمـة لاشايـرل نشـاط ا، و تشـع  لـ  بالنسـشة 

ع إ ا للقوان الاسلحة )قوان  رس الحدود أو القوان الشحر ـة( بقـرار مـن وز ـر الـدفا
 .(4)كان  األدوان ووسائ  النق  الاحكو  باصادرت ا قد ضشي  باعرفة   ر القوان

 ـرغ الاشـرع   (5)والت تشديد العقاب يف جرمية تهريب املهههاجرين  -80
 

  1990القارة   داة النجضة ال ةبية  يةح قانون مكافحة الُمخدةات     :السأاة  ( د. فوزية عبد1)

 وما ب درا. 101ص

 .102صسابق  المةر  ال( 2)

 .103صسابق  المةر  ال( 3)

 .الموض  السابق( 4)

أياةت الملكة  اإليضاحية للقانون إلى أنه:ل... قد ةوعي الأدةج فاي ال قوباة  وناص علاى   (5)

أيديدرا حال أوافة أي من الظةو  الميادد  الأاي أأفاق وطبي اة الرةيماة واآثااة المأةأباة 

ظمة أو أنفيلاة لرةم إةراابي  وأخال فاي عليجا  كاةأكا  الرةيمة بم ةفة رماعة إرةامية من

ة مثل كثة  عدد المجةبين أو وفا  المجارة المجة   ايعأباة حايت أيديد ال قا  المقةة  دوليا



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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الاصر  على تشديد العقاب في تر اة ت ر ـ  الا ـاتر ن فـي  ـال تحقـق عـدد مـن 
 فـث يـدد الاشـرع العقاب،  عفنية تقتضي ضرورل التشديد في    وأ  يخصيةاللروم  

 الاصر  العقو ة على درتتفن   

تنيــ  وال تا ــد علــى  ألــف مــائتيولرامــة ال تقــ  عــن األولــى لتصــش  الســجن 
، خاســاائة ألــف تنيــ  أو لرامــة مســاو ة لقياــة مــا عــاد عليــ  مــن ن ــع أي اــا أكةــر

  فث عا  الاشرع على ز ادل مقـدار عقو ـة ال رامـة الاقـررل للجر اـة دون الاسـاس
 .باقدار عقو ة السجن

 مـائتيالاي د ولرامة ال تق  عـن السجن  -في أ وال أخرى   -والثانية لتصش   
ألف تني ، وال تا د على خاساائة ألف تني  أو لرامة مساو ة لقياة ما عـاد عليـ  

، وعقو ـة السـجن الاي ـد  ـي عقو ـة سـالشة للحر ـة تسـت ر  قـ  كةرأمن ن ع أي اا  
عقو ـان(، و ـي مـن أيـد العقو ـان الجنائيـة الاقـررل فـي  14 يال الاحكـو  عليـ  ) 

 التشر ع الاصر  بعد عقو ة ا عدا .  

ومن الجدير بال قر أ اية التاففا بفن اللروم الاشددل الشخصية واللـروم 
أو الاوضــويية مــن  فــث عقــاب الاســا افن فــي الجر اــة، بــالنلر  العفنيــةالاشـددل 

العقو ـة يقتصـر أثر ـا فـي تشـديد العقـاب  إلى أن اللـروم الشخصـية التـي ت فـر مـن
علــى مــن تــوافرن لديــ  مــن ال ــاعلفن دون لفــرر، وال تاتــد إلــى لفــرر مــن الشــرقاى، 
بفناا اللروم العفنية تاتـد إلـى تايـع الاشـارقفن فـي الجر اـة سـواى أكـانوا فـاعلفن 

قــانون وفياــا يلــي نتنــاول  ــ ر اللــروم الاشــددل الــواردل فــي  ،(1)أتــلفن أ  يــرقاى

 
أو إصابأه  وأجةي  اىطفال والنساء أو لوي اإلعاقة  وحايت أ دد مةأكبي الرةيماة وال اود 

س النوا   مضبطة الرلسة ايفأأاحية  واسأخدام القو  ومقاومة السلطاتل. انظة: وثائق مرل

 .135  ص4/10/2016

( عقوبات إلى أثة ظةو  الرةيمة في أحديد أحكام عقا  الفاعلين 41   39أياةت المادأين )(  1)

( مان قاانون ال قوباات علاى 39/2عند أ ددرم وأحكام عقا  الياةكاء  حياا أانص المااد  )

أقأضاي أريياة وصا  الرةيماة أو ال قوباة أنه:ل... إلا وردت أحوال خاصاة بأحاد الفااعلين  

بالنسبة له فال يأ دى أثةرا إلى ريةه منجم وكللك الحال إلا أرية الوص  باعأباة قصد مةأك  



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 -على النحو التالي   ، و ل (1)كافحة ال جرل لفر الشريية وت ر   لا اتر نم

 
( عقوباات علاى أناه:ل...ي أاأثية علاى 41الرةيمة أو كيفية علمه بجال  بينما أنص المااد  )

الرةيمة إلا كان اليةيك رياة   اليةيك من اىحوال الخاصة بالفاعل الأي أقأضي أريية وص 

عالم بألك اىحوال...إلا أرية وص  الرةيمة نظةاة إلى قصد الفاعل منجاا أو كيفياة علماه بجاا 

ي اق  اليةيك بال قوبة الأي يسأحقجا لو كان قصد الفاعل مان الرةيماة أو علماه بجاا كقصاد 

بة لظةو  الرةيماة: انظة في يأن خطة القانون المصةي بالنس  .اليةيك منجا أو علمه بجال

  2النجضة ال ةبية  ط ةد. محمود نري  حسني: المسارمة الرنائية في الأيةي ات ال ةبية  دا

 .226-206  ص ص 1992

( من القانون أحوال الأياديد فاي عقوباة أجةيا  المجاارةين  حياا 7و  6أضمنت المادأان )  (1)

وأجةي  المجارةين إلى ظةو  ( من قانون مكافحة الجرة  رية اليةعية  6/2)ماد   أياةت ال

وأكاون أيديد ال قا  في رةيمة أجةي  المجارةين  حيا أقضي المااد  المالكوة  بأناه: ل...

رنياه وي أزياد علاى خمسامائة ألا  رنياه أو  ألا  مائأيورةامة ي أقل عن  ال قوبة السرن

كاان  إلا -1 :ةمن الحايت اآأيا أي فيمساوية لقيمة ما عاد عليه من نف  أيجما أكبة  رةامة

أجةي  المجاارةين أو أاولى  منظمة ىرةام إرةاميةقد أسس أو نظم أو أداة رماعة  الراني

ة    .وطنايكانت الرةيمة لات طاب  رية   إلا  -2  .إليجاقياد  فيجا أو كان أحد أعضائجا أو منضما

ة   إلا  -3 ة   الرانيكان    إلا  -4  .أ دى الرنا  أو اةأك  الرةيمة يخص يحمل سالحا ة أو موظفا  عاما

ة بخدمة عامة واةأك  الرةيمة باسأرالل الوظيفة أو الخدمة ال امة كان من يأن   إلا  -5  .مكلفا

الرةيمة أجديد حيا  أو أ اةيم صاحة مان يراةى أجاةيبجم مان المجاارةين للخطاة أو أمثال 

 عاديميأو طفاالة أو مان  اماةأ إلا كاان المجاارة المجاة     -6  .أو مجيناة  إنسانيةم املة رية  

اةأكا  الرةيمة وثيقة سافة أو روياة مازوة   فياسأخدم  إلا -7 .رلية أو من لوى اإلعاقةاى

اةأكاا    فايإلا اساأخدم    -8  .اليةعيأو إلا اسأخدمت وثيقة سفة أو روية من رية صاحبجا  

 الراانيإلا عااد    -9  .الرةيمة سفينة بالمخالفة للرةم المخصص لجا لخطوط السية المقاةة 

( 7)ماد  .ل  بينما أنص الالفقة  اىولى من رله الماد   فيالمنصوص عليجا  يةأكا  الرةيمة  

أل  رنيه  وي   مائأيالمؤبد ورةامة ي أقل عن  السرن  أكون ال قوبة  من القانون على أنه: ل

 إلا خمسمائة أل  رنيه أو رةامة مساوية لقيمة ما عاد علياه مان نفا  أيجماا اكباة أزيد على

من الحايت  أي في المنصوص عليجا بالفقة  اىولى من الماد  السابقةمن الرةائم   أياةأكبت  

اةأكبت الرةيمة أنفيلاة  إلا -2 .منظمة إرةاميةاةأكبت الرةيمة بواسطة رماعة    إلا  -1:  اآأية

ة للقاوانين الم ماول بجاا    إةرابيلرةم   ماة وفاا  يناأو عان الرة  إلا  -3  .الياأن  ارال  فايوفقا

إلا اساأخدم  -4 .ب ارة مسأديمة أو بمةم ي يةرى اليافاء مناه  المجارة المجة  أو إصابأه

 إلا -5 .اةأكا  الرةيماة فيعقاقية أو أدوية أو أسلحة القو  أو ال ن  أو الأجديد بجم   الراني

ة أو أقل من للك مأى كان بينجم نساء  كان عدد المجارةين المجةبين يزيد على عيةين يخصا

بايسأيالء على وثيقة سفة أو روية   الرانيإلا قام  -6  .إعاقة  أو أطفال أو عديمو أرلية أو لوو

 إلا  -8  .القو  أو اىسلحة لمقاومة السلطات  الرانياسأخدم    إلا  -7  .إأالفجاالمجارة المجة  أو  



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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بــاللروم الشخصــية تلــ  اللــروم التــي  يقصــد  الشخصههيةالظههروا )أ(  -81
ــ  ا تراميــة، و   ــي اللــروم يقتصــر تتصــ  بشخصــية الجــاني وتكشــف عــن خيورت

ن الاشـارقفن أثر ا في تشديد العقاب على من توافرن لدي  فحس ، وال تاتـد ل فـرر مـ
، أو في تااعـة إتراميـة منلاـةعضوًا الجاني قون   ر اللروم  في الجر اة، ومن

تــوافر تــ ة خاتــة فيــ ، أو تــوافر هــرم العــود، و لــ  علــى النحــو  الاشــرعتيلــ  
 -التالي 

"( من قـانون م كافحـة 1بند" 2/فقرل 6نص  الاادل )   ( خطورة اجلاني1)  -82
علــى تشــديد العقو ــة إ ا قانــ  تر اــة   ــاتر نوت ر ــ  الاال جــرل لفــر الشــريية 

ت ر   الا ـاتر ن قـد تاـ  مـن خـول أعضـاى عصـابان الجر اـة الانلاـة، أو قـان 
تلة ب ا، أيـا قانـ   ـ ر الصـلة  بـون قـان قـد يـار) بويـة تـورل قانـ    علىالجاني  

في أنشيت ا مـن خـول توسيسـ ا أو تنلـيم عال ـا أو إدارت ـا، أو تـولى شيـادل فف ـا، 
 .قان من ضان أعضائ ا أو انضم لعضو ت اأو  

فالاشرع الاصـر  يـدد العقو ـة علـى فاعـ  تر اـة ت ر ـ  الا ـاتر ن إ ا تـم 
ارتكاب ـــا فـــي إطـــار تااعـــة إتراميـــة منلاـــة أيـــا قانـــ  تـــورل مســـا ات  فـــي  ـــ ر 

سـواى أكـان مـن الجااعة الان لاة سواى أكان قد تـولى شيادت ـا أ  قـان عضـوًا فف ـا، 
ــائافن علــــى إيــــواى الانلاــــفن أو ا ــاقلفن أو القــ ــدو ف م أو مــــن النــ لسااســــرل أو منــ

 فـث يعاقـ  الا اتر ن، أو لفر  ل  من الاشارقفن في عاليـة ت ر ـ  الا ـاتر ن، 
الجــاني إ ا قــان قــد أســه أو نلــم أو أدار تااعــة إتراميــة منلاــة أللــرال ت ر ــ  

إلف ــا، وفــي  ــ ر الا ــاتر ن أو تــولى شيــادل فف ــا أو قــان أ ــد أعضــائ ا أو منضــاًا 
تنيـ  وال تا ـد علـى خاسـاائة  ألـف  مـائتيولرامة ال تق  عـن  الحالة بعقو ة السجن  

 .ألف تني  أو لرامة مساو ة لقياة ما عاد علي  من ن ع أي اا أكةر

 
يةأكااا  الرةيمااة بأحااد  الرااانيعاااد  إلا -9 .اةأكااا  الرةيمااة فااياىطفااال  الرااانياسااأخدم 

 .لفى الفقة  الثانية من الماد  السابقةالظةو  الميدد  المنصوص عليجا 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ت ر ـ  الا ـاتر ن يدد قانون ال جـرل لفـر الشـريية و    ( صفة اجلاني2)  -83
ــة  ــاً العقو ـ ــاني موه ـ ــان الجـ ــاً  إ ا قـ ــاً مأو  عامـ ــة كل ـ ــة عامـ ــة  بخدمـ ــ  الجر اـ وارتكـ

، وترتع الحكاة فـي تشـديد "(4بند"  2/فقرل  6 )باست ول الوهي ة أو الخدمة العامة  
ــا  علـــى اســـت ول  لوهي تـــ  العامـــة فـــي ارتكـــاب  العقـــاب إلـــى معاششـــة الاوهـــف العـ

قاا في أ وال شيا  الاوهف العـا  بإتـدار الوثـائق ،  (1)   اارتكاب  أو تس ف الجر اة،  
بارور الناس عةر مواقع الت تيش من دون إتـراى الت تـيش قاـا  السااحلااورل، أو ا

في   ر الحالة بعقو ة السـجن  الاوهف العا  أو الاكلف بخدمة عامة عاق   يج ، و 
تنيـ  وال تا ـد علــى خاسـاائة ألـف تنيـ  أو لرامــة  ألـف مــائتيولرامـة ال تقـ  عـن 

 .(2)كةرمساو ة لقياة ما عاد علي  من ن ع أي اا أ

" قـ  يـخ  يع ـد إليـ  بعاـ  دائـم فـي خدمـة مرفـق و قصد بـالاوهف العـا   
عا  تديرر الدولة أو أ د أيخاغ القانون العا ، عن طر ق يـ ل  منصـشًا يـدخ  فـي 

، ومــن ثــم يعــد موه ــًا عامــًا مــن قــان مــن العــاملفن (3)التنلــيم ا دار  لــ ل  الارفــق"
ابعــة ل ــا والتــي ل ــا موازنــة خاتــة ب ــا واألت ــال الت ومصــالح ابــوزاران الحكومــة 

 
انظة للباحا: مكافحة ايأراة بالبية في القانون المصاةي والأياةي ات المقاةناة  القاارة   (  1)

 .144  ص2011  1داة النجضة ال ةبية  ط

من الأيةي ات ال ةبية الأي يددت ال قوبة في رةيمة أجةي  المجارةين بسب  صفة الراني   (2)

ي  الكويأي والرزائةي وميةوع القانون الرنائي المرةبي  حيا عاق  الأياةي  كل من الأية

الكويأي على أجةي  المجارةين ب قوبة الحبس مد  ي أزيد على خمس عية  سنة والرةاماة 

ة   -4الأي ي أقل عن عية  ني  ديناة وي أزيد على عيةين أل  ديناة... إلا كان المأجم موظفا

ة في الدولاة وا ساأرل وظيفأاه فاي اةأكاا  الرةيماة أو كاان الماأجم لاه ياأن أو نفاول عموميا

بالرجات لات الصلة بدخول اىران  إليجا أو ب بوة حدودرا أو موانيجا. بينما عاقا  الأياةي  

( سانة 20عياةين )  إلاى( سانوات  10جةي  المجارةين بالسرن من عية )الرزائةي على أ

إلا سجلت وظيفة الفاعال اةأكاا   -...ج د 2.000.000دج الى  1.000.000وبرةامة من 

( منه على أناه:ل 18-231ل. كما نص ميةوع القانون الرنائي المرةبي في الماد  )الرةيمة

دةرام  1.000.000إلى  100.000ي اق  بالسرن من عية إلى عيةين سنة ورةامة من 

ة   -4  اآأية:  الحايتعن أجةي  المجارةين في   ة؛  إلا كان مةأك  الرةيمة موظفا إلا -5عمومياا

ة في مرال النقلل.  كان مةأك  الرةيمة مسأخدما

 .39 ص6  ةقم 35  مرموعة أحكام النقم  س11/1/1984( نقم 3)



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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وو دان  كم الاحلي والعاملفن بال ف ان العامة، قاـا يعـد مـن الاـوه فن العاـومففن 
ــات ل  ــاى وأسـ ــال القضـ ــة قرتـ ــوانفن خاتـ ــوهي  م قـ ــ ون تـ ــنلم يـ ــ ين تـ ــاملون الـ العـ

، فـالعةرل فـي اعتشـار الشـخ  موه ـًا (1)الجامعان ورتـال الشـرطة والقـوان الاسـلحة
و أن يعا  في خدمة مرفق عا  أو مصلحة أو ميسسة عامة  تى ولـو قـان عامًا  

 .  (2)يش   الوهي ة بص ة ميقتة، أو قان ال يتقاضى مرتشًا قالعاد ومشاي  الةود

و تةنى ال ق  الجنائي مدلواًل موسعًا للاوهف العا  عاـا  ـو مسـتقر عليـ  فـي 
يــة بــفن الاوهــف والدولــة باــا  دفــ  تحديــد الصــلة القانون القــانون ا دار ، فــاألخفر

قــانون العقو ــان ي ــدم مـــن وراى ترتشــ   ــ ر الصــلة مــن  قــو  وواتشــان، بفناــا 
 ااية مصـال  الاجتاـع مـن مخـاطر ا تـرا ، لـ ل  فـالعةرل لديـ   ـي قـون نصوت   

ولحسـاب ا فـإ ا انحـرم موات ـة األفـراد باسـم الدولـة   ييشاير عالـ  فـالاوهف العا   
لدولــة، ومــن ثــم فــإن قــ  مــن يشايــر الوهي ــة العامــة يعتةــر ا تــان ثقــة النــاس فــي ا

 .(3)موه ًا عامًا  تى ولو قان موه ًا فعلياً 

ــا  ــدى بفناـ ــا  بإ ـ ــة بالقيـ ــ  الدولـ ــن تكل ـ ــة مـ ــة العامـ ــالاكلف بالخدمـ ــد بـ ي قصـ
ميقتــة وعارضــة ســواى لحســاب الدولــة أو لحســاب يــخ   بصــ ةالخــدمان العامــة 

ولقـد عرفتـ  محكاـة الـنق   ،ر أو بـدون أتـرعا ، سواى قان   ا العا  بوت  معنو  
الاصــر ة بونــ   "كــ  يــخ  يقــو  بخدمــة لصــال  الاجتاــع ولــو لــم يكــن مــن طائ ــة 

 
الرةائم الأي أحصال آحااد النااس   -د. حامد ةايد: يةح القسم الخاص في قانون ال قوبات(  1)

 .23ر  سابق  ص محمد الس يد عبد الفأاح  القسم الخاص  مة. د؛ 321  ص2008  2ج

 .321د. حامد ةايد: يةح القسم الخاص في قانون ال قوبات  مةر  سابق  ص( 2)

. ؛ د16  ص1984محمااود محمااود مصااطفى: يااةح قااانون ال قوبااات  القساام الخاااص  . ( د3)

  القاارة   داة النجضااة 4القسام الخاااص  ط -يااةح قاانون ال قوباااتمحماود نرياا  حسانى: 

  داة الفكاة 2جالقسام الخااص    -قاانون ال قوبااتون سالمة:  مأم.؛ د1ص   2012ال ةبية   

 القساام الخاااص  -يااةح قااانون ال قوبااات :فوزيااة عبااد السااأاة. ؛ د89  ص1982ال ةبااي  

القسم  -مال عثمان: يةح قانون ال قوبات. ن؛ د19ص  1984داة النجضة ال ةبية    القارة  

قانون ال قوبات  القسم الخاص    حامد ةايد: يةح.  ؛ د34الخاص  داة النجضة ال ةبية  ص

 .16  ص2003  الرةائم المضة  بالمصلحة ال امة 1را



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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ــف  الاــوه فن أو الاــومور ن أو الاســتخدمفن العاــومففن مــادا  أن  ــ ا الشــخ  قل
في عـد مكل ـًا بخدمـة عامـة الاتـرتم الـ ى تنتدبـ   ،(1)بالعا  ماـن يالـ   ـ ا التكليـ "

الكشــف عــن  فــيدعــوى، والاريــد الــ ى تســتعفن بــ  الشــرطة  فــياــة للترتاــة الاحك
 .(2)الجر اة

 وقد تيل  القانون أن يكـون ارتكـاب الاوهـف العـا  أو الاكلـف بخدمـة عامـة
، أ  أن يســتخد  الجــاني وهي تــ  فــي لجر اــة باســت ول الوهي ــة أو الخدمــة العامــةل

عــا  بإتــدار الوثــائق الاــاورل أو ارتكــاب الجر اــة، قاــا فــي أ ــوال شيــا  الاوهــف ال
 .(3)السااح بارور الناس عةر مواقع الت تيش من دون إتراى الت تيش قاا يج 

لني عن الةيـان أن علـى الحكـم أن يسـتل ر تـ ة الجـاني، ووال قـان الحكـم و 
، فيجــ  علــى الاحكاــة أن تةــفن فــي  كا ــا الوهي ــة (4)معفشــًا بالقصــور فــي الةيــان

، وال يشـترف (5) ـا وقـ  ارتكـاب الجر اـة ووال قـان الحكـم بـاطوً التي قـان الاـت م ييدي
أن يثة  الحكم توافر العلم بص ة الوهي ة لدى الجاني قياـا يكـون مسـتو ًو للعقـاب، 

 .(6)اعتشارًا بون الشخ  يعرم بالضرورل ما يتصف ب  من ت ان

ت ر ــ  يــدد قــانون ال جــرل لفــر الشــريية و   ( والههة العههود للجرميههة3) -84
العقو ة في  الة العـود الرتكـاب تر اـة ت ر ـ  الا ـاتر ن، ومـن الجـدير لا اتر ن  ا

بالـ قر أن الاشـرع قــرر تشـديد العقو ـة فــي  الـة العـود علــى درتتـفن  )األولـى( فــي 
 

 .617  ص 147  ق 14مرموعة أحكام محكمة النقم  س 11/4/1964(  نقم 1)

 .21محمود نري  حسنى: القسم الخاص  مةر  سابق  ص. (  د2)

مكأا  اىمام المأحاد    انظة: كأي  قانون نماولري لمكافحاة أجةيا  المجاارةين الصاادة عان (3)

 .47الم ني بالمخدةات والرةيمة  مةر  سابق  ص

. مياة 961  ص193  ةقم  19  مرموعة أحكام محكمة النقم  س11/11/1968نقم  (  4)

 . 322  ص2008القسم الخاص  بدون ناية   -إليه د. حامد ةايد: يةح قانون ال قوبات

. مياااة إليااه د. حامااد 87  ص60  ةقاام 19  المرموعااة الةساامية  س2/3/1918نقاام ( 5)

 . 342القسم الخاص  مةر  سابق  ص -ةايد: يةح قانون ال قوبات

. ميااة 679  ص138  ةقام  19  مرموعة أحكام محكمة الانقم  س10/6/1968نقم  (  6)

 . 322إليه د. حامد ةايد: مةر  سابق  ص



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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دون تــوافر هــروم مشــددل ل ــا، و)الثانيــة( فــي  الــة العــود  للجر اــة الــة العــود 
صــوغ علف ــا فـي ال قــرل الثانيــة مــن للجر اـة مــع تــوافر أ ــد اللـروم الاشــددل الان

ولرامــة ال الاــادل السادســة،  فــث يعاقــ  الجــاني فــي الحالــة األولــى بعقو ــة الســجن 
تنيــ  وال تا ــد علــى خاســاائة ألــف تنيــ  أو لرامــة مســاو ة  ألــف مــائتيتقــ  عــن 

السـجن ، و عاقـ  فـي الحالـة الثانيـة بعقو ـة لقياة ما عاد علي  من ن ـع أي اـا أكةـر
ألـف تنيـ ، وال تا ـد علـى خاسـاائة ألـف تنيـ  أو  مـائتيرامة ال تق  عـن الاي د ول

 .(1)لرامة مساو ة لقياة ما عاد علي  من ن ع أي اا أكةر

وترتع الحكاة في تشـديد العقو ـة فـي  الـة العـود تقـديرًا مـن الاشـرع بجـدارل 
ارتكـاب  الجاني لتشديد العقو ة بالنلر إلـى أن العقو ـة السـابقة لـم تردعـ ، فعـاد إلـى

الجر اة، و قتضي التشديد من أت  العود أن يكون الجاني قـد ارتكـ  تر اـة ت ر ـ  
، وأن يعود الرتكاب  ان الجر اة مرل أخـرى، والعـود فـي  ـ ر الحالـة عـود الا اتر ن

مي د ألن الاشرع لم يشترف أن يكون وقوع الجر اـة الو قـة فـي فتـرل زمنيـة معفنـة، 
إ ا عاد الجاني إلى ارتكاب تر اة ت ر ـ  الا ـاتر ن فـي ووناا يتوافر هرم التشديد  

 . (2)أ  وق 

يقصد باللروم العفنية تل  اللروم التي تتصـ     الظروا العينية)ب(    -85
بال ع   ات  أو تكشف عن خيورل في ال ع  ال   تاـ  بـ  الجر اـة أو الوقـائع التـي 

ترامية ومن اللروم التـي و  ر اللروم قد تتص  بال ع  أو النتيجة ا   ،اقترف  ب ا
تتصــ  بال عــ   اتــ  تلــ  التــي ترتــع إلــى اســتعاال وســفلة معفنــة فــي ارتكاب ــا، ومــن 

 
ةيمة أجةي  المجارةين من الأيةي ات ال ةبية الأي يددت ال قوبة في حالة ال ود باةأكا  ر  (1)

ي اقا  ( مناه علاى أناه:ل 18-231ميةوع القانون الرنائي المرةبي اللي نص فاي المااد  )

دةرام عان  1.000.000إلاى  100.000بالسرن من عية إلى عيةين سنة ورةاماة مان 

ة؛  -4 اآأية: الحايتأجةي  المجارةين في   ة عموميا إلا كاان -7إلا كان مةأك  الرةيمة موظفا

   الرةيمة م أاداة على اةأكابجا؛لمةأك

 .94قاةن: د. فوزية عبد السأاة: يةح قانون مكافحة المخدةات  مةر  سابق  ص (2)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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، و ـ ر اللـروم (1)اللروم ما يتص  بالنتيجة قإفضـاى ال عـ  إلـى العا ـة أو الاـون
ياتد أثر ا في تشديد العقو ة إلى قافة الاسا افن فـي الجر اـة سـواى أكـانوا فـاعلفن 

الجر اـة عـن طر ـق اسـتعاال رقاى، ومن اللروم العفنية  ـال ارتكـاب  أتلففن أ  ي
 -وسفلة معفنة أو تحقق نتيجة معفنة، و ل  على النحو التالي 

ــادل )  ( وسههيلة ارتكههاب اجلرميههة1) -86 ــانون م كافحــة 6نصــ  الا ( مــن ق
علـــى تشـــديد العقو ـــة إ ا ارتكـــ  ال عـــ   وت ر ـــ  الا ـــاتر نال جـــرل لفـــر الشـــريية 

  وســــائ  معفنــــة  إ  يــــدد العقـــاب إ ا ارتكــــ  ال عــــ  باســــتخدا  الوســــائ  باســـتخدا
 -التالية 

أو إ ا اسـتخدم  وثيقـة سـ ر   )أ( استعمال وثيقة سفر أو هوية مههزورة  -87
قـانون مكافحـة ، وقـد سـةق أن أيـرنا إلـى أن (2)أو  و ة مـن لفـر تـا ة ا الشـرعي

ــر الشــريية وت ر ــ  الا ــاتر ن  ــة وثقــد عــرم قــان ال جــرل لف يقــة الســ ر أو ال و 
يـتم إتـدار ا أو  التـيزورن بالكام  أو  رف  بيانات ا، وتلـ   الااورل بون ا تل  التي

الحصول علف ا بير قة التاو ر أو ال سـاد أو ا كـرار أو اال تيـال أو الخـداع أو بـو  
 .   مشروعةطر قة أخرى لفر  

الاخصـ   بالاخال ـة لل ـرل  )ب( إملا ارتكب الفعل باستخدام سههفينة  -88

 
 .196د. محمود نري  حسني: المسارمة الرنائية في الأيةي ات ال ةبية  مةر  سابق  ص  (1)

بساب  اساأخدام  من الأيةي ات ال ةبية الأي يددت ال قوباة فاي رةيماة أجةيا  المجاارةين  (2)

وثائق مزوة  في اةأكا  رةائم أجةي  المجارةين الأيةي  الكويأي اللي عاق  علاى أجةيا  

المجارةين ب قوبة الحبس مد  ي أزيد على خمس عية  سنة والرةامة الأي ي أقل عن عية  

 إلا اساأخدم فاي اةأكابجاا وثيقاة سافة أو -5ني  ديناة وي أزيد على عيةين ألا  دينااة... 

أي بأنجاا:ل  وثيقاة السافة أو الجوياة المازوة روية مزوة . وكان الأيةي  الكويأي قد عة  

لا كان قد أام أزويةراا أو إ -1: وثيقة سفة أو روية إثبات يخصية في أي من الحايت الأالية

ة من ران  أي يخص رياة الياخص أو الرجااز المخاول  اصطناعجا أو أحويةرا أحويةاة ماديا

ة بإعادا لا كانات قاد إ -2. د وإصاداة وثاائق السافة أو الجوياة نياباة عان الدولاة الم نياةقانونا

أصدةت بطةيقة رية سليمة أو أم الحصول عليجا بايحأيال أو الفساد أو اإلكاةاه باأي طةيقاة 

 ل.إلا كان من اسأخدمجا يخص رية صاحبجا اليةعي -3. أخةى رية ميةوعة



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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ل ــا ولخيــوف الســفر الاقــررل،  فــث يعاقــ  الجــاني فــي الحــالتفن الســابقتفن بعقو ــة 
تنيـ  وال تا ـد علـى خاسـاائة ألـف تنيـ  أو  ألـف مـائتيولرامة ال تق  عـن السجن  

 .لرامة مساو ة لقياة ما عاد علي  من ن ع أي اا أكةر

ان الاائيـة أو نوع من الارقشـ وقد عا  الاشرع على تعر   الس فنة بون ا أ 
ياكــن اســـتخدام ا قوســفلة لنقــ  األيـــخاغ فــو  الاــاى باـــا فف ــا الارقشـــان  التــي

اليوافة واليائران الاائية باستثناى الس ن الحر ية أو س ن دعـم األسـيول أو لفر ـا 
، ألرال لفـر تجار ـة فيتستعا    والتيتالك ا أو تش ل ا الحكومة    التيمن الس ن  

ــائي اســتثنى مــن الخضــوع أل كامــ  و تضــ  مــن التعر ــ  الســابق  أن الاشــرع الجن
الس ن الحر ية أو الس ن التي تش ل ا الدول في لفـر ألـرال تجار ـة والتـي تخضـع 

 .(1)وفقًا للقواعد العامة لقانون دولة العلم

ــرعففن  ــر الشـ ــاتر ن لفـ ــ  الا ـ ــان ت ر ـ ــوع عاليـ ــى  يـ ــان إلـ ــفر الدراسـ وتشـ
النقــ  قاليــائران، بــالنلر إلــى أن دول  باســتخدا  الســ ن مقارنــًة ب فر ــا مــن وســائ 

الاقصــد فــي أورو ــا توتــد فــي االتجــار الشــاالي للشحــر األبــي  الاتوســا، وأن أ ــد 
وسائ  الوتول إلف ا عةور الشحر باستخدا  الس ن، فضًو عاا يحقق  استخدا   ـ ر 
الوسفلة من إمكان التخ ي عن أعفن السـليان فـي قـو الـدولتفن الاصـدر والاقصـد، 

 عــن طــول الســوا   الاصــر ة الايلــة علــى الشحــر األبــي  الاتوســا، وتعــدد فضــوً 
وسائ  التخ ي والت ر ـ  بالاقارنـة بوسـفلة اليفـران، بـالنلر إلـى مـا يـتم اتخـا ر مـن 
إتــراىان فــي الايــاران، ناهيــ  عاــا يضــان  الســ ر عــن طر ــق الشحــر مــن عائــدان 

األط ــال لفــر الاصــحو فن ماليــة ضــخاة للا ــر فن،  فــث يــتم دفــع أعــداد قةفــرل مــن 
 

ة وأجةيا  المجاارةين باالأ ةي  الاواةد ببةوأوكاول أخل قانون مكافحة الجرة  رية اليةعي(  1)

أي /د( منه والأاي عةفأجاا بأنجاا 3أجةي  المجارةين فيما يأصل بأ ةي  السفينة في الماد  )

افاة والطاائةات المائياة  الأاي أساأخدم أو   نوع من المةكبات المائية  بما فيجا المةكباات الطول

ثناء السفن الحةبية أو سفن دعام اىساطول أو كوسيلة نقل فوق الماء  باسأ يمكن اسأخدامجا

الحاضة  إي  من السفن الأي أملكجا أو أيرلجا إحدى الحكومات وي أسأ مل  في الوقت ريةرا

 . في خدمة حكومية رية أراةية



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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 .  (1)ت و  طاقة الارق 

)ج( إملا ارتكب الفعههل باسههتخدام عقههاقري أو أدويههة أو أسههلحة القههوة أو   -89
و شدد الاشـرع العقو ـة علـى الجـاني  ،(2) أو الت ديد ب م في ارتكاب الجر اة  العنف

أكــان  الــ   يســعى إلــى التــوثفر علــى إرادل الجــاني ووضــعام مقاومتــ  بــا كرار، ســواى
 ــ ا ا كــرار ماديــًا أ  معنو ــًا، و لــ  باســتخدا  عقــاقفر أو أدو ــة أ  باســتخدا  أســلحة 
القول أو العنـف أو بالت ديـد ب ـا، و قصـد بالعقـاقفر أو األدو ـة أيـة مـواد قيايائيـة أو 
تخليقيـة تسـتخد  لعـو  ا نسـان أو مداواتـ  مـن األمـرال أو التخفيـ  مـن وطوت ـا 

الاقصود ب ـ ا اللـرم العقـاقفر أو األدو ـة التـي يـتم إعيائ ـا  كنولأو الوقاية من ا،  
لإلنســـان للتـــوثفر علـــى إرادتـــ  و ر تـــ  فـــي االختيـــار ووضـــعام مقاومتـــ ، قالعقـــاقفر 
الاخــدرل أو الانومــة، و ســتو  لــدى القــانون أن تكــون  ــ ر العقــاقفر أو األدو ــة مــن 

يتيلـ  القـانون أن تكـون ل ـ ر  الايثم تعاطف ا في قانون الاخدران مثًو أ  ال، ووناا
الاادل أثر على إرادل الاجني عليـ  فتضـ ف مقاومتـ ، سـواى أكـان  لـ  ل تـرل طو لـة 

 أ  قصفرل.  

ــفلة  ــة أدال أو وسـ ــع أيـ ــو  موسـ ــول أو العنـــف با  ـ ــلحة القـ ــد بوسـ ــا يقصـ بفناـ
تســتخد  فــي القتــ  أو ا يــ اى أو إلقــاى الرعــ ، ســواى أكانــ  أســلحة بيةيعت ــا أ  

 
الجرة  رية "انظة: الدةاسة الميدانية للمةكز القومي للبحوا ايرأماعية والرنائية ب نوان: (  1)

  المصةيل بالأ اون م  اللرنة الوطنية الأنسيقية لمكافحة ومن  الجرة  رية اليةعية لليبا

لجرة  رية اليةعية لألطفال رية   وكلا دةاسة المةكز ب نوان: لا2016  القارة   اليةعية

بالأ اون م  اللرنة الوطنية الأنسيقية لمكافحة ومن  الجراة  رياة الأي أعدرا     المصحوبينل

  .8  ص2016  القارة   اليةعية

من الأيةي ات ال ةبية الأي يددت ال قوبة في رةيمة أجةي  المجارةين باسأخدام ال ن  أو   (2)

ي اق  ( على أنه:ل  231-17الأجديد ميةوع القانون الرنائي المرةبي اللي نص في الماد  )

دةرام عان  1.000.000إلاى  100.000بالسرن من خمس إلى عية سنوات ورةامة من  

إلا اةأكبت الرةيمة بواسطة ال ن  أو الأجديد   -2...-1  اآأية:  الحايترةين في  أجةي  المجا

ي اقا  ( مناه علاى أناه:ل  231-20باةأكابه ضد المجاارة أو عائلأاه؛ل. كماا نصات المااد  )

دةرام عان   2.000.000إلاى    200.000سنة ورةامة من    ثالثينإلى    ينبالسرن من عية

 الرةيمة عن طةيق الأ لي  أو أعمال وحيية.ل...أو إلا اةأكبت أجةي  المجارةين 



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  قاألســـلحة النار ـــة قالاسدســـان والةنـــاد  واألســـلحة الةيضـــاى لتخصـــي باأســـلحة 
ــف اســـتخدا  الصـــواعق  ــي أســـلحة القـــول أو العنـ ــكاكفن والســـفوم، و ـــدخ  فـ كالسـ
الك ر ائيــة، أو اســتخدا   فــوان يثفــر الــ عر أو تةــث رء تــ  أو مشــا دت  الرعــ  فــي 

ــة ن ــوس األيــخاغ األســود والناــور والتااســي ، أو اســتخدا  مــواد  ا ــة أو قاو  رق
كااى النار  ير ية أن يكون استخدا    ر العقاقفر أو األسـلحة ب ـدم التـوثفر علـى 
إرادل الاجنــي عليــ  ووضــعام مقاومتــ . ولــيه خفيــًا علــى أ ــد أن علــة التشــديد فــي 
ــوثفر فـــي إرادل  ــون  التـ ــاني ل ـــ ر األدوان مـــن يـ  ـــ ر األ ـــوال  ـــو أن اســـتخدا  الجـ

   و التالي تس ف  ارتكاب الجر اة.الاجني علي  وانعدا  مقاومت

يـدد الاشـرع الاصـر  العقـاب علـى الجـاني فـي    )د( مقاومة السههلطات  -90
 ــال اســتخدا  الجــاني للقــول أو األســلحة فــي مقاومــة الســليان. و قصــد باقاومــة 

القـول أو العنـف أو الت ديـد ب اـا لانـع رتـال السـليان العامـة أو   اسـتخدا السليان  
ضــائي مـــن أدائ ــم لعال ـــم فــي تن فـــ  أ كــا  القـــانون أو تن فـــ  مــومور  الضـــشا الق

األوامـــر القضـــائية قحالـــة اســـتخدا  القـــول أو العنـــف أو الاقاومـــة لانـــع تن فـــ  أمـــر 
بـــالقش  علـــى أ ـــد الات اـــفن بارتكـــاب تـــرائم ت ر ـــ  الا ـــاتر ن، تاكفنـــًا لـــ  مـــن 

تخدا  القـول أو ال رب، فالقانون تيل  لتوافر   ا اللـرم أن يقـع سـلو) الجـاني باسـ
األسلحة على أ د الاكل فن بإن ا  القانون سواى أكـان موه ـًا عامـًا أو مكل ـًا بخدمـة 

، و سـتو  لـدى القـانون درتـة تسـامة االعتـداى الواقـع (1)عامة أو أ د رتال الضشا
علــى رتــال الضــشا أو الاكل ــفن بإن ــا  القــانون ســواى أكــان تســياًا أ  بســييًا، قاــا 

 
ةرال    أون  يحد الموظفين ال موميأكل من أ دى على  ( عقوبات على أنه:ل  136)ماد   أنص ال  (1)

 أو  هأأدياة وظيفأا  أثنااءال ن     أوبالقو     هقاوم  أومكل  بخدمة عمومية    إنسان  أي  أوالضبط  

ل. رنيه مائأيبرةامة ي أأراوز   أووة  أزيد على سأة يج  بسب  أأديأجا ي اق  بالحبس مد  ي

نيأ عنجما  أوالمقاومة ضة   أو الأ ديلا حصل م  إو( عقوبات على أنه:ل  137كما أنص )

 فاإلا رنياه. ماائأيرةاماة ي أأرااوز  أورةح أكون ال قوبة الحبس مد  ي أزيد علاى سانأين 

بلااغ  أو أخااةى تأدوا أو نيت أوعصااى  أو أساالحة أيااةالرااةح باسااأ مال  أوحصاال الضااة  

 .لأكون ال قوبة الحبس 241الماد   فيالرةح دةرة الرسامة المنصوص عليجا  أوالضة  



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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ون طةيعــة الســوح الاســتخد  فــي مقاومــة الســليان ســواى أكــان يســتو  لــدى القــان
ــاألدوان لفــر  ــة والةيضــاى أ  ســو ًا بالتخصــي  ق ــ  قاألســلحة النار  ســو ًا طةيعت

 الاخصصة لوعتداى ولكن ياكن استخدام ا في   قالةلية أو الايرقة أو الاق .

ي يــدد الاشــرع الاصــر  العقــاب علــى الجــان  )هههه( اسههتخدام األطفههال -91
الــ   يســتخد  األط ــال فــي عاليــان ت ر ــ  الا ــاتر ن، و قصــد باســتخدا  األط ــال 

تسـتخد  فـي عاليـان ت ر ـ  أو قوطقم في الس ن التي قعاالة    الجانيتش فل م لدى  
الا اتر ن، والي   في القانون الاصر   و ق  من لم يةلم سن  ثاـاني عشـرل سـنة 

" لســنة 126لاعــدل بالقــانون رقــم"ا 1996" لســنة 12"مــن قــانون الي ــ  رقــم "2) "
و ســتو  لــدى القــانون طةيعــة العاــ  الاســتخد  فيــ  األط ــال، ومــن ثـــم (، 2008

يتحقق هرم التشديد ولو قان دور الي   يقتصـر علـى القيـا  بوعاـال النلافـة علـى 
السـ فنة أو توز ــع اليعــا  أو لفــر  لــ  مــن األعاــال الاعاونــة أو الاســاعدل للجنــال، 

لعاـ ، الا ـم أن يكـون  ـ ا العاـ  متصـًو بجر اـة ت ر ـ  الا ـاتر ن، أيا قان  ـ ا ا
وترتــع العلــة فــي تشــديد العقــاب فــي خيــورل اســتخدا  األط ــال فــي ارتكــاب تر اــة 

 ت ر   الا اتر ن وأثر  ل  في تعر    يال الي   للخير أو للاون.

و ثــور التســاءل عــن مــدلول قلاــة األط ــال الــواردل فــي اللــرم الاشــدد و ــ  
قصد ب ا ط   وا د، أ  يتيل  اللرم استخدا  أكثـر مـن ط ـ  لتحقـق التشـديد فـي ي

العقـاب،، والواقــع أن الاشــرع قــد اســتخد  قلاــة أط ـال، و ــي قلاــة تاــع يقصــد ب ــا 
ثوثة أط ال أو أكثر، ومن ثم ال يتحقق   ا اللرم إال إ ا ثة  أن الجاني أو الجنـال 

 ـال خـول عاليـة ت ر ـ  الا ـاتر ن، إال أن ما ال يق  عـن ثوثـة أط  يستخدمواكانوا  
الشا ث يرى أن  قان باأل رى من الاشرع استخدا  قلاة ط   بداًل من أط ـال لتحقـق 

 هرم التشديد لتوافر  ان العلة و ي تعر    يال الي   للخير أو الاون.

و عاقـــ  الجـــاني فـــي الحـــاالن الـــثوث األخفـــرل الخاتـــة بــــ)استخدا  األط ـــال 
لقــول والعنــف فـي مقاومــة الســليان أو مـع الا ــاتر ن الا ــر فن( بعقو ــة واسـتعاال ا



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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ألـف تنيـ ، وال تا ـد علـى خاسـاائة ألــف  مــائتيالاي ـد ولرامـة ال تقـ  عـن السـجن 
 .  تني  أو لرامة مساو ة لقياة ما عاد علي  من ن ع أي اا أكةر

نـ  القـانون الاصـر  علـى تشـديد   ( تعدد الفاعلني أو محههل سههال 2)  -92
أو مــن يــخ  يحاــ   العقــاب فــي تر اــة ت ر ــ  الا ــاتر ن فــي  الــة تعــدد الجنــال

، وترتع العلة في تشديد العقاب إلـى أن تعـدد الجنـال (1)  "(3بند"  2/ فقرل  6 )  سو اً 
يقل  من مقاومـة الاجنـي عليـ ، و ضـع  ا  نلـرًا لا ـادل عـدد ال ـاعلفن عليـ ، فضـًو 

وســفلة لت ديــد الاجنــي عليــ  أو إكرا ــ   عــن اســتخدا  ال اعــ  لســوح، و ــو مــا يعــد
،  فــث يعاقــ  الجــاني فــي  ــ ر (2)بالشــك  الــ   يعــد  أو يقلــ  مــن مقاومتــ  للجنــال

تنيـ  وال تا ـد علـى خاسـاائة  ألـف  مـائتيولرامة ال تق  عـن  الحالة بعقو ة السجن  
 .  ألف تني  أو لرامة مساو ة لقياة ما عاد علي  من ن ع أي اا أكةر

ن  القانون الاصر  على تشديد العقـاب فـي   اجملني عليهم( تعدد  3)  -93
تر اة ت ر   الا اتر ن بالنلر إلى عدد الاجني علـف م مـن الا ـاتر ن الا ـر فن، 
  فــث تشــدد العقو ــة إ ا قــان عــدد الا ــاتر ن الا ــر فن يا ــد علــى عشــر ن يخصــاً 

  مــن  لــ  ، أو أقــأ  أن يكــون عــدد الا ــاتر ن الا ــر فن وا ــد وعشــر ن أو أكثــر()

 
من الأيةي ات ال ةبية الأي يددت ال قوبة في رةيمة أجةي  المجارةين بسب  أ ادد الرناا    (1)

وحمل السالح كل من الأيةي  الكويأي والرزائةي وميةوع القانون الرنائي المرةباي  حياا 

عاق  الأيةي  الكويأي على أجةي  المجارةين ب قوبة الحبس مد  ي أزيد على خمس عية  

إلا  -3سنة والرةامة الأي ي أقل عن عية  ني  ديناة وي أزيد على عياةين ألا  دينااة... 

ة ظااارةاة أو مخبااأل. بينمااا عاقاا  الأيااةي   اةأكبجااا يخصااان فااأكثة أو يااخص يحماال سااالحا

( سانة 20عياةين )  إلاى( سانوات  10المجارةين بالسرن من عية )جةي   الرزائةي على أ

اةأكبات الرةيماة مان طاة  إلا  -...دج  2.000.000 إلاىدج  1.000.000 وبرةامة مان

إلا اةأكباات الرةيمااة بحماال السااالح أو الأجديااد باسااأ مالهل. كمااا نااص  -أكثااة ماان يااخص  

ي اقا  بالسارن مان لى أنه:ل ( منه ع18-231ميةوع القانون الرنائي المرةبي في الماد  )

دةراام عاان أجةياا   1.000.000إلااى  100.000عيااة إلااى عيااةين ساانة ورةامااة ماان 

ة؛   -4  اآأية:  الحايتالمجارةين في   ة عمومياا إلا اةأكبات  -6إلا كاان مةأكا  الرةيماة موظفاا

 الرةيمة من قبل يخصين أو أكثة بصفأجم فاعلين أصليين أو مياةكين؛ل.

 .147افحة ايأراة بالبية  مةر  سابق  صانظة للباحا: مك( 2)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ط ـال أو عـدياو األ ليــة أو األنســاى أو ف ـان مستضـع ة مـن المتـى قـان مـن بفــن م 
 مــائتيالاي ــد ولرامــة ال تقــ  عــن الســجن ،  فــث يعاقــ  الجــاني بعقو ــة إعاقــة وو 

ألف تني ، وال تا د على خاساائة ألف تني  أو لرامة مساو ة لقياة ما عـاد عليـ  
 .أكةرمن ن ع أي اا  

ــانون الي ـــ   2 )مـــن لـــم يةلـــم ســـن  الثامنـــة عشـــرل  و قصـــد بالي ـــ  مـــن قـ
   يقصـد بالشـخ  (، بفناـا  2008لسنة    126الاعدل بالقانون    1996لسنة  12

ــاً قــ  يــخ  لديــ  قصــور، قلــى أو تائــي، ســواى قــان بــدنياً  ا عاقــة ، أو ، أو   ني
مـع ، متى قان مستقر ماا يانع  من الاشارقة بصورل قاملة وفعالة ، أو عقلياً  سياً 

وتةفن الوئحة التن ف ية الحاالن التـى يعـد . الاجتاع وعلى قد  الاساوال مع اآلخر ن
مـن قـانون  2") الشخ  فف ا معاقًا و ل  من نا ية النوع والدرتـة ومـدى اسـتقرار ا

القصــور بونــ  الخلــ   ، وقــد عــرم  ــ ا القــانون (1)  و  ا عاقــة( األيــخاغ قــو  
تسـم  فـيال ى يـيثر علـى تـاى أو عضـًو أو ت ـاز   الن سيأو    الوهي يأو    الترقفةي
يعتةـر األيـخاغ الـ ين ال يا ـد طـول م "   بون ـا  القاامة، بفناا عرم القانون  ا نسان

لـ ل ، ولألقـاا  قافـة  اليةـيب   النلر عن السة   سم أقااماً  140بعد الةلوغ على 
الوئحـة  ، وقد  ددن مسـودل(2)" قو  األيخاغ  وى ا عاقة من  اكتشام قاامت م

ــون  ــد تك ــة بون ــا ق ــة الاقتر ــة مــن وزارل التضــامن االتتاــاعي تــور ا عاق التن ف ي
 .(3) رقية أو بصر ة أو سا ية، أو   نية أو اضيراب طي  التو د

 
يالحظ ورود أيابه بين النص المصةي ونص المااد  اىولاى مان اأفاقياة حقاوق اىياخاص (  1)

لوي اإلعاقة واللي ي ةفجم بأنجم:ل كل من ي انون من عارات طويلة اىرل بدنية أو عقلية أو 

مان الميااةكة بصاوة  كاملاة لرنية أو حسية  قد أمن جم لدى الأ امل ما  مخألا  الحاوارز  

 .وف الة في المرأم  على قدم المساوا  م  اآخةينل

بإصداة قانون حقوق اىيخاص لوي اإلعاقة  المنياوة   2018لسنة    10انظة القانون ةقم  (  2)

 .م19/2/2018مكةة )ج( في 7بالرةيد  الةسمية بال دد 

بإصداة قانون  2018لسنة    10انون ةقم  انظة الماد  الثانية من ميةوع الالئحة الأنفيلية للق(  3)

حقوق اىيخاص لوي اإلعاقة  المقأةح من ران  وزاة  الأضامن ايرأماعي والمنيوة على 

 http://www.elbalad.news/3357468 الموق  اإللكأةوني:



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التاففـا لصـ ر  فـي السـن أو عتـ  أو  فاقـدبفناا يقصد بعديم األ لية مـن قـان 
مــن القــانون الاــدني  45) "فــايعتةــر فاقــدًا للتاف الســابعةوقــ  مــن لــم يةلــم ، تنــون 

 .(1)الاصر (

وتةــرز ا يــارل إلــى أن الاشــرع قــد اســتخد  فــي  ــال قــون عــدد الا ــاتر ن 
قــان مــن بفــن م نســاى أو أط ــال أو عــدياو الا ــر فن عشــر ن أو أقــ ، يشــارل  "متــى 

"، ومن ثم ال يتحقق هرم التشديد فـي  ـ ر الحالـة إال إ ا قـان األ لية أو  وو إعاقة
أر عــة أيــخاغ مــن بفــن م ثوثــة ســفدان أو أط ــال أو  الا ــر فن ــاتر ن عــدد الا
من عدياي األ لية أو من  و  ا عاقة علـى األقـ ، ومـن ثـم إ ا قـان عـدد   أيخاغ

الا اتر ن الا ر فن أق  من عشر ن يخصًا، وقان من بفـن م امرأتـان أو ط ـون أو 
وا ـدًا مـن  ـ ر ال  ــان، اثنـفن مـن عـدياي األ ليـة أو مـن  و  ا عاقـة، أو يخصـًا 

 فإن هرم التشديد في   ر الحالة ال يتحقق.  

وتعـر    الجـر ،وترتع العلة في تشديد العقو ة فياا ياثل   لـ  مـن تسـامة 
فضًو عاا يعود على الجنال مـن   ،(2) يال عدد قةفر من الا اتر ن للخير أو للاون

ال األعــداد الكةفــرل مــن أر ــاح طائلــة ومــا يقــع علــى الدولــة مــن أيشــاى نتيجــة اســتقش
ومن الجدير بالـ قر أن أ ـد السـادل أعضـاى مجلـه النـواب اقتـرح أثنـاى الا اتر ن،  

مناقشـة القـانون  ـ م الةنــد الخـامه مـن الاـادل الســابعة مـن القـانون والتـي تشــدد 
العقو ة إ ا قان عـدد الا ـاتر ن الا ـر فن يا ـد علـى عشـر ن يخصـًا، علـى اعتشـار 

 
يقصد باىرلية صالحية اليخص للأمأا  باالحقوق والأحمال بايلأزاماات  وقاد حاددت المااد  (  1)

القانون المدني المصةي صوة ان دام اىرلية  وري عدم الأميياز والرناون وال أاه  ( من 45)

الأميياز  ي يكون أرالة لمباية  حقوقه المدنية من كان فاقدحيا أقضي الماد  الملكوة  بأنه:ل

 .لوكل من لم يبلغ الساب ة ي أبة فاقداة للأمييز -لصرٍة في السن أو عأه أو رنون 

ل ةبية الأاي ياددت ال قوباة فاي حاال أ ادد المجاارةين فاي رةيماة أجةيا  من الأيةي ات ا  (2)

( علاى أناه:ل 231-17المجارةين ميةوع القانون الرنائي المرةبي اللي ناص فاي المااد  )

دةرم  1.000.000إلى  100.000ي اق  بالسرن من خمس إلى عية سنوات ورةامة من 

  الرةيمااة ضااد عااد  مجااارةين اةأكااا -3 اآأيااة: الحااايتعاان أجةياا  المجااارةين فااي 

 مرأم ين؛ل.



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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حديـد  ـ ا العـدد، إال أن السـفد الاستشـار وز ـر الشـ ون القانونيـة أن  ال فائـدل مـن ت
ومجله النواب أيار إلي أن الحكومة متاسكة بـالن  قاـا ورد من ـا ووافقـ  عليـ  

 .(1)اللجنة

و ــرى الشا ــث أن تشــديد العقــاب فــي  ــال تجــاوز عــدد الا ــاتر ن الا ــر فن 
ــ  مــن يــون   ــى  ل ــالنلر إل ــد ب ــا  ــو أمــر تف ــدد م ــلع ــر    ي ــر مــن تع ال عــدد قةف

ــون ــاتر ن للخيـــر أو للاـ ــال قـــون عـــدد الا ـ ــديد العقـــاب فـــي  ـ ، ولكـــن ر ـــا تشـ
أقــ  مــن عشــر ن، بتـوافر ف ــان مــن النســاى أو األط ــال أو مــن  الا ــر فنالا ـاتر ن 

عدياي األ لية أو من  و  االعاقة، ف ـو أمـر لفـر سـديد، بـالنلر إلـى أن  لـ  مـن 
ث أمـور لـيه ل ـا أ ايـة فـي ضـوى تـوافر يون  ي   الاحكاة وت ان التحقفق بشحـ

هــرم تعــدد الاجنــي علــف م، وفــي ضــوى عــد  وتــود ضــرورل ل ــ ا التحديــد مــن  ــ ر 
 ال  ان.

فقد يكون عدد الا اتر ن أر عة م اتر ن من بفـن م إ ـدى ال  ـان الاـ قورل، 
و تحقق هرم التشديد، قاا في  ال قون مجاوعة الا ـاتر ن الا ـر فن تتكـون مـن 

ورتــ  أو ثوثــة أط ــال ورتــ ، وقــد يتواتــد تايــع  ــ ر ال  ــان معــًا وال  ثـوث ســفدان
يتحقــق هــرم التشــديد، علــى الــرلم مــن أن عــدد الا ــاتر ن فــي الحالــة األخفــرل قــد 
يكون أكةر من الحالة األولى، قاا في  الة وتود مجاوعة من الا اتر ن الا ـر فن 

نـفن مـن عـدياي األ ليـة مكونة مـن ثاانيـة أيـخاغ يشـارل عـن امـرأتفن وط لـفن واث
 واثنفن من  و  ا عاقة.

ن  قانون مكافحة ال جـرل لفـر الشـريية   ( والة ضعف اجملني علي 4)  -94
علــى تشــديد العقــاب بــالنلر إلــى تــ ة الاجنــي عليــ  وقونــ   وت ر ــ  الا ــاتر ن

عـــدياي أو مـــن  )الا ـــاتر الا ـــرب( مـــن ال  ـــان الاستضـــع ة قالنســـاى أو األط ـــال

 
 . 84  ص4/10/2016انظة: وثائق مرلس النوا   مضبطة الرلسة ايفأأاحية   (1)



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــ ــة أو مـ ــان  ن  و  األ ليـ ــةاال تياتـ ــة  ،(1) الخاتـ ــي رةشـ ــديد فـ ــة التشـ ــع  كاـ وترتـ
واألخـ   و و  اال تياتان الخاتـة، الاشرع في تقر ر  ااية خاتة للنساى واألط ال

بحالـة ضـع  م والتـي تسـ   للجنـال اسـت ول م  إ  فـي ال الـ  ال يكـون في االعتشار  
،  فــث يعاقــ  (2)م ــيالى الاجنــي علــف م قــادر ن علــى التصــرم نلــرًا لضــ ف  ــال 

تنيـ  وال تا ـد   ألـف  مـائتيولرامة ال تق  عـن  الجاني في   ر الحالة بعقو ة السجن  
علــى خاســاائة ألــف تنيــ  أو لرامــة مســاو ة لقياــة مــا عــاد عليــ  مــن ن ــع أي اــا 

لفـــر  ، ومـــن الجـــدير بالـــ قر أن القـــانون  ـــرغ علـــى وضـــع تعر ـــ  لألط ـــالأكةـــر
ــم ســنبــون م  الاصــحو فن ــ  مــن لــم تةل ــة ولــم يكــن ق ــة عشــر مفوديــة قامل   الثامن

 .(3)من  و    أ بصحشة  

نــ  القــانون الاصــر  علــى تشــديد   ( جسههامة النتيجههة اإلجراميههة5) -95
وفـال الا ـاتر الا ـرب  الجر اـةالعقاب تشعًا لجسامة النتيجة ا ترامية  إ ا نتج عـن 

 
ماان الأيااةي ات ال ةبيااة الأااي يااددت ال قوبااة فااي رةيمااة أجةياا  المجااارةين إلا كااان أحااد  (1)

عاق  الأياةي  المجةبين قاصةاة الأيةي  الرزائةي وميةوع القانون الرنائي المرةبي  حيا  

( عياة 10( سانوات إلاى )5الحابس مان خماس )الرزائةي على أجةي  المجارةين ب قوباة  

دج كل من اةأك  ف ل أجةي  المجارةين  1.000.000 إلى 500.000سنوات وبرةامة من 

ل. بينما نص ميةوع القانون الرنائي المرةبي إلا كان من بين اىيخاص المجةبين قاصة -...

ي اق  بالسرن من عية إلى عيةين سنة ورةامة من ( منه على أنه:ل 18-231في الماد  )

إلا كاان  - 1  اآأية:  الحايتدةرم عن أجةي  المجارةين في    1.000.000إلى    100.000

إلا كاان مان باين  -2 ؛الثماني عية  أو يخص لو إعاقةمن بين المجارةين قاصة دون سن 

كبة سنه أو بساب  الماةم أو اإلعاقاة أو المجارةين يخص ي اني من وض ية ص بة بسب   

إلا كاان  -3نقص بدني أو نفسي على أن أكون رله الوض ية ظارة  وم ةوفاة لادى الفاعال؛ 

 ل.؛امةأ  حامل إلا كان حملجا بينا أو م ةوفا لدى الفاعلمن بين المجارةين 

 .145انظة للباحا: مكافحة ايأراة بالبية  مةر  سابق  ص( 2)

ن النمولري لمكافحة أجةي  المجارةين الصادة عن مكأ  اىمم المأحد  الم ناي عة  القانو(  3)

بالمخدةات والرةيمة الطفل رية المةافق بأنه:ل أي طفل منفصل عن والديه وأقاةبه اآخةين 

 وليس أحت ةعاية يخص بالغ مسئول عن للك بمقأضى القانون أو ال ة ل.



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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صـــد بالوفـــال ، و ق(1) أو إتــابت  بعا ـــة مســـتدياة أو باــرل ال ي رتـــى الشـــ اى منــ 
، بفناـا يقصـد بالعا ــة (2) توشـ  نشضـان قلـ  الشــخ  وامتناعـ  عـن الحرقـة تاامــاً 

فـي من عـة عضـو أو تـاى مـن  -ولـو قـان تائيـاً   –الاستدياة ق  نق  أو فقد دائم  
  أ  أن الاسـاس بسـومة الجسـم (3)  أعضاى الجسم أو تقلف  قول مقاومتـ  اليةي يـة

دما يتعيـ  السـفر اليةيعـي لوهـائف أ ـد أعضـاى يعد من قةف  العا ة الاستدياة عنـ
الجســم أو عنــدما ينــتق  مــن التكامــ  الجســد  لإلنســان بةتــر تــاى مــن تســا  ال 

ــنق  أو ال قــد بصــرمياكــن تعو ضــ ،  ــم يحــدد الاشــرع (4)النلــر عــن نســشة ال ، ول
ــة مــن  ــًا أمــرر لقاضــي الاوضــوع دون رقاب ــنق  أو ال قــد تارق ــائي نســشة  ــ ا ال الجن

 .(5) محكاة النق
وتةــرز ا يــارل إلــى ضــرورل تــوافر رابيــة ســةةية بــفن ســلو) الجــاني والنتيجــة 

وترتـع العلـة فـي تشـديد العقو ـة إلـى ، (6)الاتحققـة مـن الوفـال أو العا ـة أو الاـرل
 

وبة في حالاة رساامة النأيراة اإلرةامياة فاي رةيماة من الأيةي ات ال ةبية الأي يددت ال ق  (1)

( مناه 18-231أجةي  المجارةين ميةوع القانون الرنائي المرةبي الالي ناص فاي المااد  )

إلااى  100.000ي اقاا  بالساارن ماان عيااة إلااى عيااةين ساانة ورةامااة ماان علااى أنااه:ل 

  الرةيماة إلا كاان مةأكا -4 اآأية:  الحايتدةرم عن أجةي  المجارةين في    1.000.000

ة؛   ة عموميا ( مناه 231-20إلا نأو عن الرةيمة عاراة دائماة.ل كماا نصات المااد  )  -8موظفا

إلااى  200.000ساانة ورةامااة ماان  ثالثااينإلااى  يني اقاا  بالساارن ماان عيااةعلااى أنااه:ل 

 إلا نأو عنه وفا ......ل.دةرم عن أجةي  المجارةين  2.000.000

القسم الخاص  القارة   داة النجضاة ال ةبياة    -وباتد. حسنين عبيد: الوريز في قانون ال ق(  2)

 . 17  ص1997

 . 147المةر  السابق  ص( 3)

( د. فأااوح عبااد ش الياااللي: رااةائم ايعأااداء علااى اىيااخاص واىمااوال  داة المطبوعااات 4)

 . 154  ص2002الرام ية  اإلسكندةية 

  160ةقاام   20س  1969يونيااو  16( مرموعااة أحكااام محكمااة الاانقم  نقاام رنااائي 5)

 . 147مياة إليه د.حسنين عبيد  مةر  سابق  ص 803/3ص

في الماواد الرنائياة   لعالقة السببية  فيما يأصل ب القة السببية على أنه:النقم  رةى قضاء    (6)

من الناحياة الم نوياة بماا يرا  علياه أن  الراني وأةأبط اقأةفهعالقة مادية أبدأ بالف ل اللي 

 لف له إل ما أأاه عمداة  وبللك فالضاة  مسئول عن رميا  النأاائو  مألوفةيأوق ه من النأائو ال

مباياة كاالأةاخي فاي  المحأمل حصولجا عن اإلصابة الأي أحدثجا ولو كانت عان طةياق رياة



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تســـامة النتيجـــة ا تراميـــة الاتحققـــة والتـــي قـــد تصـــ  إلـــى وفـــال الاجنـــي عليـــ  أو 
الش اى من ، وقد عاق  الاشرع الجـاني   ا تابة بعا ة مستدياة أو بارل ال ي رتى

الاي ـد السـجن في  ـ ر الحالـة بعقو ـة أيـد مـن تلـ  الاقـررل لللـروم األخـرى و ـي 
ألـف تنيـ ، وال تا ـد علـى خاسـاائة ألـف تنيـ  أو لرامـة   مـائتيولرامة ال تق  عن  

 .  مساو ة لقياة ما عاد علي  من ن ع أي اا أكةر
العقو ـة فـي تر اـة ت ر ـ    الاصـر  ع  يـدد الاشـر    ( طبيعة اجلرمية6)  -96

 الا اتر ن بالنلر إلى طةيعة الجر اة، و ل  على النحو التالي 

"( مـن 2بنـد" 2/ فقـرل 6نص  الاادل )   )أ( الطابع عرب الوطني للجرمية  -97
علــى تشــديد العقو ــة إ ا  وت ر ــ  الا ــاتر نقــانون م كافحــة ال جــرل لفــر الشــريية 

الجـاني فـي  ـ ر الحالـة بعقو ـة  يعاق ،  فث (1)وطني كان  الجر اة  ان طابع عةر
تنيـ  وال تا ـد علـى خاسـاائة ألـف تنيـ  أو  ألـف مـائتيولرامة ال تق  عـن السجن  

، وقـد  ـرغ القـانون علـى لرامة مساو ة لقياـة مـا عـاد عليـ  مـن ن ـع أي اـا أكةـر
مــن  أكثــر فــيأ  تر اــة ارتكةــ    "الــوطني بون ــاالجر اــة  ان اليــابع لفــر تعر ــ  

ــ   ــة أو ارتكةـ ــيدولـ ــ  أو  فـ ــا أو التوتيـ ــيا ل ـ ــداد أو التخيـ ــم ا عـ ــدل، وتـ ــة وا ـ دولـ
دولـة وا ـدل  فـيأو ارتكةـ    ،دولة أخرى أو بواسـيت ا  فيا يرام علف ا أو تاو ل ا  

أكثــر مــن دولــة أو  فــيعــن طر ــق تااعــة إتراميــة منلاــة تاــارس أنشــية إتراميــة 

 
ل. انظاة: نقام رناائي لأرسايم المسائولية ال الج أو اإلرمال فيه ما لم يثبت إنه كاان مأ ماداة 

 .806  ص125  ق17  س14/6/1966

من الأياةي ات ال ةبياة الأاي ياددت ال قوباة فاي رةيماة أجةيا  المجاارةين بساب  طبي اة   (1)

الرةيمة الأيةي  الكويأي اللي عاق  على أجةي  المجارةين ب قوبة الحبس مد  ي أزيد على 

خمس عية  سنة والرةامة الأي ي أقل عن عياة  ني  دينااة وي أزياد علاى عياةين ألا  

نت الرةيمة لات طاب  عبة وطني. وكان الأيةي  الكويأي قد عة  الرةيمة إلا كا -2ديناة...  

فاي أكثاة مان دولاة   -: ألرةيمة الأي أةأك  في أي من اىحاوال اآأياةبأنجا: لا  عبة الوطنية

أو الأخطيط أو الأورياه  أو اإلياةا  عليجاا فاي  اإلعدادفي دولة واحد  ولكن أم   -.  واحد 

د  عن طةيق رماعة إرةامية منظمة أماةس أنيطة إرةامية في في دولة واح-. جدولة أخةى

 ل.في دولة واحد  ولكن امأدت نثاةرا إلى دولة أخةى أو أكثة -. دأكثة من دولة



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ".دولة أخرى   فيدولة وا دل وقان  ل ا آثار    فيارتكة   

فالجر اــة عةــر الوطنيــة  ــي الجر اــة التــي تتحقــق العناتــر الااديــة الاكونــة 
ل ا )الرقن الااد ( أو اآلثار الاترتشة علف ا في أكثر من دولة، بـون يتحقـق السـلو) 

مــن دولــة أو يتحقــق الســلو) ا ترامــي فــي دولــة والنتيجــة  أكثــرالاكــون ل ــا فــي 
لجر اـة التـي ترتكـ  عـن طر ـق تااعـان إتراميـة  ترامية في دولة أخرى، أو  ي ا

 منلاة تاارس أنشيت ا في أكثر من دولة.

تةــرز ا يـــارل إلـــى أن تعر ـــ  الجر اـــة  ان اليـــابع عةـــر الـــوطني قـــد أخـــ ر 
مـــن التعر ـــ  الـــوارد بات اشيـــة األمـــم الاتحـــدل لاكافحـــة الجر اـــة  الاصـــر  الاشـــرع 

ة مـن الاـادل الثالثـة مـن االت اشيــة الانلاـة عةـر الوطنيـة،  فـث تقضـي ال قــرل الثانيـ
  من   ر الاادل، يكون الجر   ا طابع عةر وطني إ ا 1في ال قرل   -2بون  "  

  ارت ك  في أكثر من دولة وا دل  -أ

ارت ك  في دولـة وا ـدل ولكـن تـرى تانـ  قةفـر مـن ا عـداد أو التخيـيا لـ  أو   -ب
 توتف   أو ا يرام علي  في دولة أخرى 

وا ــدل، ولكــن ضـــلع  فــي ارتكابــ  تااعــة إتراميــة منلاـــة ارت كــ  فــي دولــة   - 
  تاارس أنشية إترامية في أكثر من دولة وا دل 

 ."ارت ك  في دولة وا دل، ولكن ل  آثارا يديدل في دولة أخرى  -د

و رى الشا ث أن  قان من الاتعفن على الاشرع الاصـر  تعـدي   ـ ا التعر ـ  
ح فـــي  ـــ ا الشـــون أن يكـــون  ـــ ا باـــا يت ـــق مـــع النلـــا  القضـــائي الاصـــر ، و قتـــر 

 فــيأو ارتكةــ  مــن بفن ــا مصــر، أكثــر مــن دولــة  فــيأ  تر اــة ارتكةــ  التعر ــ   "
 فــي، وتــم ا عــداد أو التخيــيا ل ــا أو التوتيــ  أو ا يــرام علف ــا أو تاو ل ــا مصــر

عـن طر ـق تااعـة إتراميـة منلاـة مصـر   فـيأو ارتكةـ     ،دولة أخـرى أو بواسـيت ا
 فـيوقانـ  ل ـا آثـار  مصـر فـيأكثر من دولة أو ارتكةـ   فية  تاارس أنشية إترامي



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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"، ولكــن مــن الواضــ  أن الاشــرع الاصــر  قانــ  لديــ  الرةشــة فــي األخــ  دولــة أخــرى 
بالاــدلول الاوســع ل ــ ا التعر ــ  ليشــا  تــرائم ت ر ــ  الا ــاتر ن  ان اليــابع عةــر 

لنحـو الـ   الوطني التي ترتك  في أية دولة، وليسـ  مصـر علـى التحديـد، و علـى ا
أخ  ب  الاشرع عنـد تناولـ  لقواعـد االختصـاغ مـن  فـث الاكـان فـي نيـا  تيةفـق 

   ا القانون.

ومـــن الجـــدير بالـــ قر أن أ ـــد الســـادل أعضـــاى مجلـــه النـــواب اقتـــرح أثنـــاى 
مناقشــة القــانون  ــ م الةنــد الثــاني مــن الاــادل السادســة مــن القــانون والتــي تشــدد 

وطني، على اعتشار أن الجر اـة فـي تايـع األ ـوال العقو ة إ ا قان   ان طابع عةر  
تر اة عةر وطنية، فكي  يكون هرم مشدد، إال أن السـفد رئـيه اللجنـة الاشـترقة 
الاعنية باراتعـة مشـروع القـانون أيـار إلـى أن الاقصـود ب شـارل "عةـر وطنـي" الـ   

    .(1)ي اتر إلى خار  مصر

نصـ     (2)  هههاجر املهههرب)ب( أن يكون من شههأن اجلرميههة اإلضههرار بامل  -98
ــرل 6الاـــادل ) ــرل لفـــر الشـــريية 5بنـــد" 2/ فقـ ــانون مكافحـــة ال جـ ــن قـ وت ر ـــ  "( مـ

قــان مــن يــون الجر اــة ت ديــد  يــال أو تعــر   علــى تشــديد العقــاب إ ا  الا ــاتر ن
أو  إنســانيةتـحة مــن يجــرى ت ــر ة م مــن الا ـاتر ن للخيــر أو تاثــ  معاملــة لفــر 

 
 . 82  ص4/10/2016انظة: وثائق مرلس النوا   مضبطة الرلسة ايفأأاحية   (1)

المجاارةين إلا كاان مان ياأن من الأيةي ات ال ةبية الأي يددت ال قوبة في رةيمة أجةيا    (2)

عملية الأجةي  أ اةيم حياا  أو ساالمة المجاارةين للخطاة أو م ااملأجم م املاة ي إنساانية 

الأيةي  الرزائةي وميةوع القانون الرنائي المرةبي  حيا عاقا  الأياةي  الرزائاةي علاى 

الحاابس ماان خمااس ساانوات إلااى عيااة ساانوات وبرةامااة ماان أجةياا  المجااارةين ب قوبااة 

 ةيم حيا  أو أ-... دج كل من اةأك  ف ل أجةي  المجارةين 1.000.000 إلى 500.000

م املاة المجاارةين المجاةبين   -  سالمة المجارةين المجةبين للخطة أو أاةريح أ ةضاجم لاه 

-17ل. بينما نص ميةوع القانون الرناائي المرةباي فاي المااد  )ةنإنسانية أو مجي  م املة ي

إلاى   100.000رن من خمس إلى عية سنوات ورةاماة مان  ي اق  بالس( على أنه:ل  231

أ اةيم حياا  أو ساالمة -1  اآأياة:  الحاايتدةرم عن أجةي  المجارةين في    1.000.000

 المجارةين للخطة أو م املأجم م املة ي إنسانية أو مجينة؛ل.



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 مـائتيولرامة ال تق  عـن   ر الحالة بعقو ة السجن يعاق  الجاني في    فث،  م فنة
تني  وال تا د على خاساائة ألف تني  أو لرامة مسـاو ة لقياـة مـا عـاد عليـ    ألف

 .(1)أكةرمن ن ع أي اا  

وقد يتخـ  هـرم ا ضـرار بالا ـاتر الا ـرب إ ـدى تـورتفن  األولـى تعـر   
ــانية أو  يـــال أو ســـومة الا ـــاتر ن للخيـــر، والثانيـــة معـــاملت م بي ر قـــة لفـــر إنسـ

 -م فنة، و ل  على النحو التالي 

فقد تيل  الاشـرع لتشـديد    ( تعريض وياة أو سالمة املهاجرين للخطر99-1
العقاب في تر اة ت ر   الا اتر ن تحقق درتـة إضـرار تسـياة بـالاجني عليـ  قـد 

يــتم نقل ــم بســ ن لفــر  قــون، (2)تصــ  إلــى ت ديــد  ياتــ  أو تعــر   تــحت  للخيــر
 فث يكونون معرضـفن للاـون لرقـًا، أو فـي  او ـان يـحن محكاـة   لإلبحارلحة  تا

تكـون هـروم الت ر ـ  أو السـ ر ال لق  فث ال يوتد قدر قام مـن األوقسـجفن، أو 

 
جاارةين ( مان بةوأوكاول أجةيا  الم6أخل الميةع المصةي بحكم الفقة  الثالثة من الماد  )(  1)

الأي أقضي بأيديد ال قوبة في حال أ ةم المجارةين للخطة أو م املأجم م املة ي إنساانية 

أ أمد كل دولة طة  ما قد يلزم مان أادابية  -3أو مجينة  حيا أقضي الفقة  الملكوة  بأنه:ل

م للخطاة : )أ( أيةي ية وأدابية أخةى يعأباة أي ظةو  ح أن أ اّةِّ م للخطة  أو يُاةرل  أ ّةِّ

إنساانية   أسأأب  م املة أولئك المجارةين م املة ي؛ ) (  حيا  أو سالمة المجارةين الم نيين

ظةوفاا ميادد  لل قوباة فاي اىف اال المرةماة وفقاا  أو مجينة  بما في للك لرةم اسأراللجم 

ماان رااله الماااد   وكااللك  ةرنااا بالمفاااريم اىساسااية لنظامجااا  (' و)ج1)أ( و) ('1للفقااة  

 ل. ) ( و)ج( من رله الماد  2اىف ال المرةمة وفقا للفقة   في القانوني 

ومن الأيةي ات المقاةنة الأي أخلت بجا الظة  الميدد الأيةي  البلريكي  حيا أنص البنود (  2)

ة ماان قاانون اىرانا  ل اام  77مان المااد   6و5و4و3 علااى أن ماايلي راو ماان  1980ةاب اا

اساأرالل وضا  –القساة المباياة أو رياة المباياة.  ال نا  أو-الظةو  الميادد  لل قوباااة: 

مسأض   بصفة خاصة ليخص بساب  وضا  إداةي رياة قاانوني أو رياة مساأقة أو وضا  

ارأماعي أو حالة حمال أو ماةم أو إعاقاة لرنياة أو رسادية أو قصاوة بحياا ي يظال أماام 

الضاحية فاي عندما أكون حيا   –اليخص خياة حقيقي ومقبول سوى اإللعان إلى ايسأرالل.  

عندما أكون رناك عواقا  خطياة  علاى صاحة –خطة سواء عن عمد أو بسب  إرمال خطية. 

انظة: كأيا  قاانون أماولري لمكافحاة أجةيا  المجاارةين  مةرا    .المجارة ال قلية والبدنية

 45سابق  ص



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قاسية  قون تكـون درتـة الحـرارل أو الةـرودل أو الرطو ـة أو الج ـام أو االزد ـا  فـي 
 .(1)ون التياران الشحر ة قو ة تداً القارب أو الحافلة أو السيارل يديدل، أو أن تك

أ  التعامـ  معـ  ( معاملة املهاجر بطريقة غري إنسانية أو مهينهة  100-2
بير قة تاه قرامت  ا نسانية أو تاه  قوق  األساسية قإنسان قـالحا مـن قرامتـ  
أو خضــوع  للتعـــ ي ، و اكـــن أن تشـــا  يشـــارل "معاملـــة ال إنســـانية أو م فنـــة" أ  

، أو  ــي أ  معاملــة تســة  الاعانــال (2)رضــ ا االســت ول بشــك  مــامعاملــة يكــون ل
الجســدية أو العقليـــة للا ــاتر الا ـــرب، و ـــو مــا ي تـــرل  ـــد معــفن مـــن األلـــم أو 

، وخوتـــة القـــول أن الاعاملـــة الـــو إنســـانية والا فنـــة تشـــا  (3)الاعانـــال أو الشـــدل
لـم أو الاعانـال الاعاملة التي يقو  ب ـا أ  يـخ  وتتسـة  فـي  الـة يـديدل مـن األ 

أو ال  نيـة، فـي فـي يـعور بـالخوم أو األسـى أو الدونيـة باـا   الجسـديةأو ا تابة  
   .(4)يك ي   انة يخ  او الحا من قدرر
 

  اإلطاة الأيةي ي  مةر  ساابق 5اىدا   -انظة: مرموعة أدوات لمكافحة أجةي  المجارةين  (1)

 .24ص

 .25المةر  السابق  ص( 2)

أبةز اإلياة  إلى أن الم املة الالإنسانية أو المجيناة أيامل الم اامالت الأاي أساب  الم اناا  (  3)

الرسدية أو ال قلية ولكن ي يمكن أ ةيفجا بأنجاا أ الي  ىنجاا أفأقاة إلاى واحاد مان ال ناصاة 

ة  و إنما أ أبة بناء على نوعجا والرةم منجا اىساسية  فثمة أف ال أو إرفايت ي أ أبة أ ليبا

ويدأجا م املة قاسية أو ي إنسانية أو مجينة  وقد أصدت المحكمة اىوةوبية لحقوق اإلنسان 

ة  في أحد أحكامجا بالةأي فاي اعأبااة أن الم املاة أكاون ي إنساانية عنادما أكاون مادبة  سالفا

رسادية ف لياة وإماا فاي م اناا  وأطبق على مدى ساعات في كل مة  وأأسب  إما في إصاابة 

رسدية ولرنية يديد   كما أعأبةت الم املة مجينة إلا كانت من النوع اللي يثية في الضحايا 

الي وة بالخو  واىسى والنقص بما يكفي إلرانأجم واينأقاص مان قادةرم. انظاة فاي للاك: 

 .43  42كأي  قانون نمولري لمكافحة أجةي  المجارةين  مةر  سابق  ص ص

أبةز اإلياة  إلى أن الم املة الالإنسانية أو المجيناة أيامل الم اامالت الأاي أساب  الم اناا  (  4)

الرسدية أو ال قلية ولكن ي يمكن أ ةيفجا بأنجاا أ الي  ىنجاا أفأقاة إلاى واحاد مان ال ناصاة 

ة  وإنما أ أبة بناء على نوعجا والرة م منجا اىساسية  فثمة أف ال أو إرفايت ي أ أبة أ ليبا

ويدأجا م املة قاسية أو ي إنسانية أو مجينة  وقد أصدت المحكمة اىوةوبية لحقوق اإلنسان 

ة  في أحد أحكامجا بالةأي فاي اعأبااة أن الم املاة أكاون ي إنساانية عنادما أكاون مادبة  سالفا

وأطبق على مدى ساعات في كل مة  وأأسب  إما في إصاابة رسادية ف لياة وإماا فاي م اناا  



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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نصـ  الاـادل    )ج( ارتكاب اجلرمية بواسطة ااعة إجراميههة منظمههة  -101
تشـديد   على  وت ر   الا اتر ن"( من قانون م كافحة ال جرل لفر الشريية  1/بند"7)

،  فـث يعاقـ  الجنـال (1)  العقو ة إ ا ارتكة  الجر اة بواسية تااعة إترامية منلاـة
ألـف تنيـ ، وال تا ـد  مـائتيالاي د ولرامة ال تق  عـن السجن بعقو ة  الحالةفي   ر  

علــى خاســاائة ألــف تنيــ  أو لرامــة مســاو ة لقياــة مــا عــاد عليــ  مــن ن ــع أي اــا 
 .أكةر

ر الجر اة بالنلر إلى ت ة التن ف  و ـي الجااعـان وترتع العلة في تشديد   
ــة  ــا توشيـــع عقو ـــان مشـــددل فـــي موات ـ ا تراميـــة الانلاـــة التـــي يتيلـــ  موات ت ـ

الـ ين لالشـًا مـا يتسـم سـلوق م بـالخيورل، وقـد عاـ  القـانون علـى تعر ـ    أعضائ ا
ــةالجااعــة ا تراميــة الانلاــة بون ــا   الجااعــة الايل ــة وفــق تنلــيم معــفن مــن ثوث

عا  بص ة مسـتارل أو لاـدل مـن الـامن ب ـدم ارتكـاب تر اـة لأيخاغ على األق  ل
و لـ  مـن  ،محددل أو أكثر من بفن ـا تـرائم ت ر ـ  الا ـاتر ن و ـد ا أو مـع لفر ـا

 أل أتــ  الحصــول بشــك  مشايــر أو لفــر مشايــر علــى من عــة ماديــة أو معنو ــة أو 
 .(2)فف ا  مأن تستار عضو ت وال يلا  أن يكون ألعضائ ا أدوار محددل أو    ،لرل

وتــدير بالــ قر أنــ  قــد يثــار تســاءل بشــون تشــديد العقو ــة فــي تــرائم ت ر ــ  

 
ة ولرنية يديد   كما أعأبةت الم املة مجينة إلا كانت من النوع اللي يثية في الضحايا رسدي

الي وة بالخو  واىسى والنقص بما يكفي إلرانأجم واينأقاص مان قادةرم. انظاة فاي للاك: 

 .43  42كأي  قانون نمولري لمكافحة أجةي  المجارةين  مةر  سابق  ص ص

 .44المةر  السابق  ص (1)

الردية باللكة أن الأ ةي  اللي أوةده الميةع المصةي للرماعة اإلرةامية المنظمة فاي من  (  2)

قانون مكافحة الجرة  رياة الياةعية وأجةيا  المجاارةين راو لاأاه الالي أوةده فاي قاانون 

مكافحة ايأراة بالبياة  اللجام إي ب ام اإلضاافات البسايطة  حياا عاة  القاانون الرماعاة 

الرماعاة المؤلفاة وفاق أنظايم م اين مان إطاة بايأراة بالبية بأنجا:لاإلرةامية المنظمة في  

مسأمة  أو لمد  من الزمن بجد  اةأكا  رةيمة محدد   ثالثة أيخاص علي اىقل لل مل بصفة

بالبية وحدرا أو م  ريةراا وللاك مان أرال الحصاول بياكل  أو أكثة من بينجا رةائم ايأراة

 ل. ة أو م نويةمادي مباية أو رية مباية علي منف ة



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قـد أسـه أو نلـم أو أدار الا اتر ن بفن اللرم ال   يشدد العقو ة إ ا قان الجاني 
منلاة أللرال ت ر   الا اتر ن أو تـولى شيـادل فف ـا أو قـان أ ـد   إتراميةتااعة  

إلف ـــا، و ـــفن اللـــرم اآلخـــر الـــ   يشـــدد العقو ـــة إ ا ارتكةـــ   أعضـــائ ا أو منضـــااً 
 بواسية تااعة إترامية منلاة. 

و ــرى الشا ــث أن التاففــا بــفن الحــالتفن، يتاثــ  فــي أن الحالــة األولــى تخــ  
 الــة مــا إ ا قــان الجــاني مــن أعضــاى عصــابان ت ر ــ  الا ــاتر ن، أو علــى تــلة 

تق  عــن نشــاف الجااعــة ا تراميــة ب ــا، ولكنــ  ارتكــ  الجر اــة بشــك  من صــ  ومســ
الانلاــة التــي ينتاــي إلف ــا، بفناــا فــي الحالــة الثانيــة فإن ــا تخــ   الــة ارتكــاب 

 عصابان الجر اة الانلاة لعاليان ت ر   الا اتر ن.  

و قـــع العـــ ى فـــي إثشـــان الصـــلة بـــفن تااعـــان الجر اـــة الانلاـــة وعاليـــان 
ان ا تراميــة منلاــة ضــالعة فــي ت ر ــ  الا ــاتر ن، و يــان مــا إ ا قــان تلــ  الجااعــ

ــ ــى اإدارل  ــ ر العالي ــد ارتكــ  الجر اــة بصــ ت  الشخصــية عل ــال ق ن أ  أن أ ــد الجن
 سليان االستدالل والتحقفق.  

ــرم  ــو هـ ــاني  ـ ــاغ بالجـ ــرم األول الخـ ــا أن اللـ ــ ا التاففـ ــى  ـ ــ  علـ و ترتـ
يخصي يقتصر أثرر في تشديد العقاب علي  دون أن ياتد إلى لفرر مـن الاسـا افن 
في الجر اة، بفناا اللرم الثاني الخاغ بارتكاب الجر اـة بواسـية تااعـة إتراميـة 

 منلاة ف و هرم عفني ياتد إلى قافة الاسا افن في الجر اة.   

"( 2/بنـد"7نصـ  الاـادل )   )د( ارتكاب اجلرمية تنفيذاا ل رض إرهابي  -102
شـديد العقـاب إ ا من قانون م كافحة ال جرل لفر الشريية وت ر   الا ـاتر ن علـى ت

ارتكةــ  الجر اــة تن فــ ًا ل ــرل إر ــابي وفقــًا للقــوانفن الاعاــول ب ــا فــي  ــ ا الشــون، 
 مـائتيالاي ـد ولرامـة ال تقـ  عـن  فث يعاق  الجنال في   ر الحالة بعقو ـة السـجن 

ألف تني ، وال تا د على خاساائة ألف تني  أو لرامة مساو ة لقياة ما عـاد عليـ  
 ر.  أكةمن ن ع أي اا  



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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علـى بيـان   2015( لسـنة  94وقد عا  قانون مكافحة ا ر ـاب الجديـد رقـم )
للقـول أو العنـف أو ال رل ا ر ـابي فـي تعر  ـ  للعاـ  ا ر ـابي بونـ   "كـ  اسـتخدا  

الت ديـد أو الترو ــع فــي الــداخ  أو الخــار  ب ـرل ا خــول بالنلــا  العــا  أو تعــر   
أو إيـ اى األفـراد أو إلقـاى الرعـ  بفـن م   سومة الاجتاع أو مصالح  أو أمنـ  للخيـر

أو تعــر    يــات م أو  ر ــات م أو  قــوق م العامــة أو الخاتــة أو أمــن م للخيــر أو 
ــانون أو ا ضــرار بالو ــدل  ــا الدســتور والق ــي ق ل  ــو  الت ــان والحق لفر ــا مــن الحر 

اوارد الوطنية أو السو  االتتااعي أو األمن القومي أو إلحا  الضـرر بالةف ـة أو بـال
ــة أو  ــة أو الخاتـ ــاألمو) العامـ ــاني أو بـ ــاألموال أو بالاشـ ــار أو بـ ــة أو باآلثـ اليةي يـ
ــان أو  ــة أو الج ـ ــليان العامـ ــة السـ ــع أو عرقلـ ــا أو منـ ــتفوى علف ـ ــا أو االسـ ا تول ـ
ــادل أو  ــة أو دور ال شـ ــدان الاحليـ ــة أو الو ـ ــال  الحكومـ ــائية أو مصـ ــان القضـ ال ف ـ

ــد الع ــان ومعا ـ ــفيان أو ميسسـ ــلية أو الاستشـ ــية والقنصـ ــان الدبلوماسـ ــم أو الشعثـ لـ
الانلاان وال ف ان ا قلياية والدولية في مصر من القيـا  بعال ـا أو ماارسـت ا لكـ  
أو بعــ  أوتــ  نشــاط ا أو مقاومت ــا أو تعيفــ  تيةفــق أ  مــن أ كــا  الدســتور أو 

 وقــ ل  قــ  ســلو) يرتكــ  بقصــد تحقفــق أ ــد األلــرال الاةفنــة. القــوانفن أو اللــوائ 
بال قرل األولى من   ر الاادل أو ا عداد ل ـا أو التحـر   علف ـا إ ا قـان مـن يـون  

 باالتصـــــاالن أو بـــــالنلم الاعلوماتيـــــة أو بـــــالنلم الااليـــــة أو الةنكيـــــة أو ا ضـــــرار
باالقتصـــاد الـــوطني أو باخـــاون الياقـــة أو بـــالاخاون األمنـــي مـــن الســـلع والاـــواد 

ــة فــي الكــوارث واألزمــانال  ائيــة والايــار أو بســومت ا أو بال مــن  2") خــدمان اليةي
 قانون مكافحة ا ر اب الجديد(.

وترتـع العلــة مــن تشــديد العقــاب إلـى خيــورل عاليــان ت ر ــ  الا ــاتر ن فــي 
 ــال اقتران ــا أو ارتشاط ــا بارتكــاب تــرائم إر ابيــة، نلــرًا لخيــورل الجر اــة ا ر ابيــة 

تســياة مــن خيــورل عاليــان ومساســ ا باســتقرار الاجتاــع، و ــو مــا يشــك  درتــة 
   الت ر  .

نصــ  الاــادل  )هههه( إملا اسههتوىل اجلههاني علههت وثههائق اجملنههي عليهه   -103



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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"( من قانون م كافحة ال جرل لفر الشريية وت ر   الا اتر ن على تشـديد 6/بند"7)
العقــاب إ ا قــا  الجــاني باالســتفوى علــى وثيقــة ســ ر أو  و ــة الا ــاتر الا ــرب أو 

االسـتفوى بقيـا  الجـاني بـإخرا  وثيقـة السـ ر أو ال و ـة مـن  ـوزل  إتوف ا، و تحقـق
الا اتر وودخال ا في  وزت ، بفناا يتحقق إتوم وثيقة السـ ر أو ال و ـة بالاسـاس 
باادل الوثيقة أو ال و ة على نحو قلي أو تائي باا يجعل ا لفر تـالحة لوسـتعاال 

يعاقــ  الجنــال فــي  ــ ر الحالــة ،  فــث (1)أو تعو ــق  لــ  االســتعاال بير قــة ملاوســة
ألـف تنيـ ، وال تا ـد علـى خاسـاائة  مائتيالاي د ولرامة ال تق  عن بعقو ة السجن 

 أكةر.  ألف تني  أو لرامة مساو ة لقياة ما عاد علي  من ن ع أي اا  

وترتــع العلـــة مـــن تشـــديد العقـــاب لاـــا ياثلــ   ـــ ا ال عـــ  مـــن إضـــرار تســـيم 
   لخير بسة  طاه  و ت م الحقيقية.بالا اتر ن الا ر فن وتعر ض م ل

اادل تن  ال  (2) اإلعفاء من العقاب يف جرائم تهريب املهاجرين  -104

 
 . 510القسم الخاص  مةر  سابق  ص -د. حسنين عبيد: الوريز في قانون ال قوبات( 1)

ومن الأيةي ات ال ةبية الأي أرازت اإلعفاء عن ال قوبة في رةائم أجةي  المجارةين كل من (  2)

أي الأيةي  الكويأي والرزائةي وميةوع القانون الرنائي المرةبي  حيا نص الأيةي  الكاوي

( 3( و )2ي فى من ال قوبات المنصوص عليجاا فاي الماادأين )في مادأه ال اية  على أنه: ل

من رلا القانون كل من بادة من الرنا  إلى إبالغ السلطات المخأصة بما ي لماه عان الرةيماة 

ويروز للمحكمة اإلعفاء من ال قوبة إلا حصل اإلبالغ ب د إأمام الرةيمة .  قبل البدء في أنفيلرا

قبل البدء في الأحقيق  كما يروز لجا للك إلا مكن الراني في الأحقيق السلطات مان القابم و

( من 36مكةة303نل. بينما نص الأيةي  الرزائةي في الماد  )على مةأكبي الرةيمة اآخةي

 فى من ال قوبة المقةة  كل من يبلغ السلطات اإلداةية قانون ال قوبات الرزائةي على أنه:ل ي

 موأخفا .فيجاائية عن رةيمة أجةي  المجارةين قبل البدء في أنفيالرا أو الياةوع أو القضا

الأنفيال أو الياةوع فياه وقبال أحةياك الادعوى   انأجااءال قوبة الى النص  إلا أم اإلبالغ ب د  

ال مومية أو إلا مكن ب د أحةيك الدعوى ال مومية من إيقا  الفاعل اىصلي أو الياةكاء فاي 

يأمأ  ب لة م ا  مان نص ميةوع القانون الرنائي المرةبي على أنه:ل   مةل. كمانفس الرةي

من رلا القاانون  الفاعال   145و  143  الفصلينطبق اليةوط المنصوص عليجا في     ال قوبة

أو المسارم أو المياةك اللي يكي  قبل ريةه للرجات القضائية أو اىمنية عن وراود اأفااق 

رةين  إلا بادة بللك قبل محاولة اةأكا  الرةيمة الأي رنائي ىرل اةأكا  رةيمة أجةي  المجا

 .لكانت موضوع ايأفاق وقبل إقامة الدعوى ال مومية



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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إ ا بـادر أ ـد علـى أنـ  " ت ر ـ  الا ـاتر ن  ( من قانون ال جرل لفر الشريية و 19)
 ـ ا  فـيمن الجرائم الانصوغ علف ـا  بو من السليان الاختصة   أ الجنال بإبوغ  

، تقضـى الاحكاـة بإع ائـ  مـن العقو ـة إ ا ا ا قة  علم السـليان ب ـالقانون ومرتكةف
وللاحكاـة ،  مـن  ـ ر الجر اـة الجنال واألمـوال الاتحصـلة  باقيأدى بول  إلى ضشا  

ا ع اى من العقو ة األتـلية، إ ا  صـ  ا بـوغ بعـد علـم السـليان بالجر اـة، وأدى 
مـن  أ يسـرى  كـم  ا، والالجنـال، وضـشي م األمـوال الاتحصـلة من ـ  بـاقيإلى قشف  

أو إتـابت  باـرل ال   ال قرتفن السابقتفن إ ا نتج عن الجر اة وفال الا اتر الا رب
 .  (1)"يرتى الش اى من  أو بعا ة مستدياة

وترتــع علــة ا ع ــاى الاقــررل فــي  ــ ا الــن  إلــى رةشــة الاشــرع فــي تشــجيع 
ة مرتكةف ـا، تحقيقـًا ا بوغ عن ترائم ت ر   الا اتر ن سـ يًا وراى قشـ  ا ومحاسـش

، و عتةــر ا ع ــاى مــن العقــاب مانعــًا مــن موانــع العقــاب و يلــق عليــ  (2)للــردع العــا 
الع ر الاع ي من العقاب، و  ترل مـانع العقـاب أن الجر اـة قـد اكتالـ  أرقان ـا ثـم 
 ــدث  واقعــة قــدر مع ــا الاشــرع أن عــد  توشيــع العقــاب علــى الجــاني أكثــر تحقيقــًا 

، وقـد قـرر الاشـرع إع ـاى الجـاني مـن العقـاب (3)من توشيـع العقـابللاصلحة العامة  
 في  التفن   

 

 
أخل قانون مكافحة الجرة  رية الياةعية وأجةيا  المجاارةين بااإلبالغ عان الرةيماة ك الة   (1)

ة أن أخل م ٍ  من ال قا  في رةائم أجةي  المجارةين كما سبق لقانون مكافحة ايأراة بالبي

 إلا باادة أحاد الرناا  باإبالغ أي مان السالطات( منه والأي أقضاي بأناه: ل15ماد  )به في ال

إلا  المخأصة بالرةيمة ومةأكبيجا قبل علم السلطات بجا  أقضي المحكمة بإعفائه من ال قوباة

ن اإلعفاء م وللمحكمة .ضبط باقي الرنا  واىموال المأحصلة من رله الرةيمة إلىأدى بالره 

كيا  بااقي الرناا   ال قوبة اىصلية  إلا حصل اإلخباة ب د علم السلطات بالرةيمة وأدى إلاي

الساابقأين إلا ناأو عان  وي أنطبق أي من الفقةأين .وضبطجم وضبط اىموال المأحصلة منجا

 .لأو ب ارة مسأديمة الرةيمة وفا  المرني عليه أو إصابأه بمةم ي يةرى اليفاء منه

 . 119عبد السأاة: يةح قانون مكافحة المخدةات  مةر  سابق  ص د. فوزية( 2)

 . 120المةر  السابق  ص( 3)



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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 )األوىل( إبالغ السهلطات العامهة باجلرميهة قبهل علمهها بهها   -105
ت ترل   ر الحالة أن الجاني قد أبلم عن الجر اة قة  أن تكتشـف، فيكـون لإلبـوغ 

د سا م فف ا عدد مـن عن ا فض  قش  ا للسليان، فحكاة الن  ت فد أن الجر اة ق
الجنال سواى فاعلفن أو يرقاى، فجاى ا بوغ عن الجر اة ابتداى من أ ـد م، بحفـث 
ي ت   ل  الير ق أما  السليان لاو قة باقي الجنال وضشا األمـوال الاتحصـلة مـن 
الجر اة، أما إ ا قان  الجر اة قد وتل  إلى علم السـليان قةـ  ا بـوغ، فـو سـةف  

الجـاني مـن مـانع العقـاب، إال إ ا تـوافرن الحالـة الثانيـة، و سـتو  لـدى إلى اسـت ادل  
القانون الشاعث ال   دفـع الجـاني إلـى الاشـادرل إلـى ا بـوغ، فقـد يكـون الخـوم مـن 
العقـــاب، أو يقلـــة الضـــافر، أو الرةشـــة فـــي االنتقـــا  مـــن بـــاقي الاســـا افن، قـــ ل  

، سـواى أكانـ  الشـرطة أ  النيابـة يستو  لدى القانون الج ة التي يقـد  إلف ـا الـةوغ
 .  (1)العامة أ  لفر ا ما دا  يصد  علف ا ت ة السلية العامة

)الثانية( إبالغ السلطات العامة عن اجلرمية بعد علمها بهها    -106
إ ا أبلم الجاني عن الجر اة بعد وتول ا إلى علم السليان فو يست فد مـن ا ع ـاى 

بــاقي الجنــال واألمــوال الاتحصــلة مــن الجر اــة،  ضــشاإال إ ا أدى ا بــوغ فعــًو إلــى 
و ك ي لتحقق العلـم لـدى السـليان أن يكـون منصـشًا علـى الجر اـة فلـيه بشـرف أن 
تكون قد علاـ  بالاسـا افن فف ـا، ولـ ل  فـإن ا بـوغ فـي  ـ ر الحالـة ال يكـون لـ  

 ة.  من شياة إال إ ا أدى إلى ضشا باقي الجنال واألموال الاتحصلة من الجر ا

ا بوغ أن يكون تديًا، فإ ا نس  الجاني الت اـة زورًا إلـى بعـ    فيو شترف  
عــن طر ــق ا يقــاع –األيــخاغ، فــو يجــوز أن يســت فد مــن ا ع ــاى، ووال اســتياع 

أن يخدع السليان، فإ ا لم يحقق ا بـوغ ال ـدم منـ ، أو تةـفن عـد  تـدق    -ب فرر
كافـو عنـ  بافـال ا ع ـاى و ـو تاكـفن فو يسـت فد مـن ا ع ـاى لتخلـف ال ـدم الـ   ي

السليان من ضشا الجنال واألموال الاتحصـلة مـن الجر اـة، و و ـأ أنـ  إ ا تـوافرن 

 
 . 122 121المةر  السابق  ص ص( 1)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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في إبوغ الات م عن باقي الاسا افن يترت   ق  في ا ع اى ولو لـم يضـشا   الجدية
الجنــال إ ا قــان عــد  ضــشي م ال يرتــع إلــى عــد  تــد  ا بــوغ، بــ  إلــى ســة  آخــر 

 .(1)اعه السليانمث  تق

و ك ي لتحقق ال دم من ا بوغ أن تكون الاعلومـان الصـحيحة التـي أفضـى 
ب ا الجاني لرتال الشـرطة قـد أدن بـ ات ا إلـى القـش  علـى الاسـا م ولـو قـان أمـر 
  ا الاسا م معلومًا لرتال الشرطة مـن قةـ   سـشاا أسـ رن عنـ  التحر ـان، مـا دا  

ى الاعلومــان الســابقة عليــ ، مــن يــون  تاكــفن إبــوغ الجــاني قــد أضــام تديــدًا علــ
، و و أ أن الـن  يشـترف أن يكـون إبـوغ الجـاني قـد (2)السليان من القش  علي 

أدى إلـى ضــشا بــاقي الجنــال واألمــوال الاتحصــلة مــن الجر اــة، والاقصــود مــن  لــ ، 
ــانون أن يريــد عــن  ــ  الق ــ  من ــو يتصــور أن يتيل ــرف م الجــاني، ف ــ ين يع ــال ال الجن

 .(3)غ ال يعرف م، إ  ال إلاا  باستحف أيخا

لاكافول الجاني عن إبول  الـ   أدى إلـى ضـشا بـاقي الجنـال   الاشرعو كت ي  
بون يتم الضشا بناًى على  ـ ا ا بـوغ، ولـو أفضـ  الاحاكاـة بعـد  لـ  إلـى بـراىت م 
ــدى  ــدي م، و ســتو  ل ــع الاســ ولية ل ــوافر بعــ  موان ــشيون ا تــراىان مــثًو، أو لت ل

نون الوق  ال   وقع في  ا بوغ، لتحقق ا فادل من ا ع اى، فقـد يكـون ا بـوغ القا
قة  التحقفق أو أثناىر أو أثناى الاحاكاة، و  شارل أخرى في أ  مر لة تكـون علف ـا 
الــدعوى إلــى أن يصــدر فف ــا  كــم بــان، و ســت فد الاةلــم مــن ا ع ــاى إ ا تــوافرن 

 
  حيا قضت 300  ص52  ةقم  32  مرموعة أحكام محكمة النقم  س1/4/1981نقم  (  1)

لأي أوةدرا إلى محكمة النقم بأنه: للما كان الحكم المط ون فيه قد خلص لألسبا  السائرة ا

أوافة الردية في إبالغ المأجم عن المسارمين م ه في الرةيمة  وأن عدم ضبط من أبلغ عنجم 

ي يةر  إلى عدم صدق اإلبالغ بل إلى أقاعس السلطات  وري من اىماوة الموضاوعية الأاي 

يكون يسأقل بأقديةرا قاضي الموضوع  فإن ما انأجى إليه الحكم من إعفاء المأجم من ال قا  

 . 123قد أصا  صحيح القانونل  مياة إليه د. فوزية عبد السأاة: المةر  السابق  ص

. مياة إليه 153  ص28  ةقم 18  مرموعة أحكام محكمة النقم  س31/1/1961نقم  (  2)

 . 124د. فوزية عبد السأاة: المةر  السابق  ص

 د. فوزية عبد السأاة: الموض  السابق. ( 3)



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

361 

يـر كًا فف ـا، وا ع ـاى عـن العقو ـة بعـد علـم يروط  سـواى أكـان فـاعًو للجر اـة أ   
 .السليان بالجر اة تواز  للاحكاة

و ـو ، علـى العقو ـة األتـلية للجر اـةقد أيار الاشرع إلى اقتصـار ا ع ـاى و 
ومـن  "،وللاحكاة ا ع اى مـن العقو ـة األتـلية "(19ما يستخل  من ن  الاادل )

ن وال رامـة دون لفـر  لـ  مـن السـج ثم يرى الشع  أن  ـ ا ا ع ـاى يشـا  عقـو تي
إال أن الشا ـــث يـــرى أن ا ع ــاى مـــن العقو ـــة فـــي  ـــ ر العقو ــان قالاصـــادرل مـــثًو، 

الحالة يقتصر فحس  على العقو ة السالشة للحر ة دون ال رامـة، فـي ضـوى اعتشار ـا 
العقو ـة األتـلية الاقـررل، وأن عقو ـة ال رامــة النسـةية  ـي عقو ـة تكافليـة وتو يــة، 

للقواعد العامة في القانون الجنـائي التـي تشـفر إلـى أن ال رامـة تكـون عقو ـة   تيةيقاً 
تكافلية في الجنايان،  فث تكـون ال رامـة مقـررل با ضـافة إلـى عقو ـة أخـرى سـالشة 

ومـا بعـد ا مـن قـانون العقو ـان(   103للحر ة، قاا  ـو الحـال فـي تنايـة الريـول ) 
 وما بعد ا(.عقو ان   112وتناية اختوس الاال العا  ) 

فالشا ـــث يعتقـــد أن الاشـــرع لـــو قـــان قصـــدر أن ياتـــد ا ع ـــاى إلـــى ال رامـــة 
النســةية، لكــان مــن األ ــرى بــ   ــ م قلاــة األتــلية الاضــافة إلــى العقو ــة، ليصــش  

، أمـا (1)الن  قاـا  ـو الحـال فـي النصـوغ التـي تقـرر ا ع ـاى فـي الجـرائم األخـرى 
ى العقو ـة السـالشة للحر ـة فحسـ ، فـإن وأن الاشرع قان يقصد اقتصـار ا ع ـاى علـ

 
مصةي في عدد من نصوصه ال قابية اإلعفاء عن ال قوبة لكال مان يبلاغ عان قةة الميةع ال  (1)

مكاةة( مان  107المااد  )وقوع الرةيمة  حيا نص على رلا اإلعفاء في رةيمة الةيو  في 

عقوباات(  وفاي راةائم   101أ و84  وفي الرةائم المضة  بأمن الحكوماة )مقانون ال قوبات

(  1960لسانة  182ة المخادةات المصاةي ةقام من قانون مكافحا  48ايأراة بالمخدةات )م

( مان قاانون ال قوباات 205المااد  )وفي رةائم المسكوكات ورناياات الأزوياة  حياا أانص  

كال  203مكاةة و  202و    202المصةي على أنه:ل ي فى من ال قوبات المقةة  فاي الماواد  

لمقلاد  أو المزيفاة أو من بادة من الرنا  بإخباة الحكومة بألك الرنايات قبل اسأ مال ال ملاة ا

المزوة  وقبل اليةوع في الأحقياق. ويراوز للمحكماة إعفااء الرااني مان ال قوباة إلا حصال 

اإلخباة ب د اليةوع فاي الأحقياق مأاى مكان السالطات مان القابم علاى رياةه مان مةأكباي 

 الرةيمة أو على مةأكبي رةيمة أخةى مماثلة لجا في النوع والخطوة ل.



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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إضــافة قلاــة األتــلية يحقــق مقصــدر بقصــر ا ع ــاى علــى العقو ــة الســالشة للحر ــة 
، ومــن ثــم فــإن اقتصــار الــن  علــى يشــارل العقو ــة األتــلية، النســةيةدون ال رامــة 

يشـفر إلـى العقو ــة السـالشة للحر ـة دون لفر ــا مـن العقو ـان الااليــة، ومـن ثـم فإنــ  
للقاضــي أن يحكــم بال رامــة النســةية والاصــادرل فــي  الــة ا ع ــاى مــن عقو ــة يجــوز 

ــالةراىل، الســجن،  ــًا تلتــا  الاحكاــة بــون تحكــم ب فــإ ا تــوافرن الشــروف الاحــددل قانون
 .   (1)ك ل  فإن ا ع اى سة  يخصي ال يست فد من  إال من استوفى يروط 

الجنـال مــن   ـر  الاشــرعاسهتثناء مهن العهذر املعفهي للعقهاب   -107
االست ادل من الع ر الاع ي للعقاب فـي  الـة ا بـوغ عـن تـرائم ت ر ـ  الا ـاتر ن، 
فــي  ــال مــا ترتــ  علــى عاليــان الت ر ــ  وفــال الا ــاتر الا ــرب أو إتــابت  بعا ــة 

ــة  يرتــىمســتدياة أو مــرل ال  ــى تســامة النتيجــة الاتحقق ــالنلر إل ــ ، ب الشــ اى من
اــة لافــال ا ع ــاى مــن العقو ــة أو تخفي  ــا، وعــد  اســتحقا  الاســا افن فــي الجر 
يسـرى  كـم  وال( مـن القـانون علـى أنـ  " 19 فث تن  ال قـرل األخفـرل مـن الاـادل )

أو إتـابت   من ال قـرتفن السـابقتفن إ ا نـتج عـن الجر اـة وفـال الا ـاتر الا ـرب  أ 
"، و ــو  ان الحكــم الــ   أخــ  بــ  باــرل ال يرتــى الشــ اى منــ  أو بعا ــة مســتدياة

 " من قانون مكافحة االتجار بالششر(.15انون مكافحة االتجار بالششر) "ق
 

 املطلب الثاني 
 األوكام اجلنائية اخلاصة جبرائم تهريب املهاجرين 

خ  الاشرع الاصر  ترائم ت ر   الا ـاتر ن و ـالنلر إلـى طابع ـا   -108
، و اــا العــابر للحــدود بــشع  األ كــا  الجنائيــة الخاتــة التــي تتناســ  مــع طةيعت ــا

يحقــق موات ــة فاعلــة ل ــا، و اــا يتســق مــع القواعــد الدوليــة الخاتــة ب ــ ر الجــرائم، 
ومن أبرز  ـ ر القواعـد النلـر للا ـاتر الا ـرب علـى أنـ  ضـحية ولـيه تانيـًا، مـع 
تقر ر مس ولية األيخاغ الاعنو ة في   ر الجرائم والتوسـع فـي قواعـد االختصـاغ 

 
 . 125 124ص صالمةر  السابق   (1)



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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ــا ــة علــى الشــروع وااليــترا) فــي الاكــاني، فضــًو عــن التشــدد مــع الجن ل فــي الاعاشش
الجر اــة بالعقو ــة الاقــررل للجر اـــة علــى خــوم القواعــد العامـــة الاقــررل فــي  ـــ ا 

 -الشون، و و ما سوم نشفر إلي  على النحو التالي 

تـن    مساءلة املهاجر املهرب جنائياا عن جرمية التهريههب م( عد1)  -109
تترتـ   ريية وت ر   الا اتر ن علـى أنـ   "ال( من قانون ال جرل لفر الش2)اادل  ال
يـة أو مدنيـة علـى الا ـاتر الا ـرب عـن تـرائم ت ر ـ  الا ـاتر ن ئمس ولية تنا  ةأي

أو برضــاى  بتــد برضــاى الا ــاتر الا ــر عوال ي . ــ ا القــانون  فــيالانصــوغ علف ــا 
ــ   ــ  أو متوليـ ــ ول عنـ ــيالاسـ ــ فـ ــوغ علف ـ ــاتر ن الانصـ ــ  الا ـ ــرائم ت ر ـ ــي  اتـ فـ

 .(1)"القانون 

و ــرى الشا ــث أن إقــرار الاشــرع الاصــر  للــن  الســابق يتاايــى مــع أ كــا  
الةروتوقـول األماـي لاكافحـة ت ر ــ  الا ـاتر ن والـ   تــن  الاـادل الخامسـة علــى 

ــ  "  ــة باقتضــى  ــ ا الةروتوقــول، أن ال يصــش  الا ــاترون عرضــة للاو قــة الجنائي
، فـو ياكـن (2)" ـ ا الةروتوقـولمـن    6للسـلو) الاةـفرن فـي الاـادل    لكـون م  ـدفاً   نلراً 

 
والردية باللكة أن الميةع المصةي سبق وأن أخال بمبادأ عادم مسااءلة الضاحايا فاي راةائم  (1)

ي ي اد ( من قانون مكافحة ايأراة بالبية الأاي أقضاي بأناه: ل21ايأراة بالبية في الماد  )

بية مأاى بال ايأراةأو مدنية عن أي رةيمة من رةائم  المرني عليه مسئوية مسئولية رنائية

ة عليه  مباية  بكونه  اةأبطتنيأت أو   ( مان القاانون لاأاه علاى 3ل  كما نصت المااد  )مرنيا

مأاى  بالبياة مان صاوة ايأرااة  أيفاي  ايساأرالل علاىعلياه  المرنيي يُ أد بةضاء أنه: ل

 ل. ( من رلا القانون2الماد  ) اسأخدمت فيجا أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليجا في

ز اإلياة  في رلا السياق إلى اىحوال الأي أاةأبط فيجاا عملياة أجةيا  المجاارةين بحالاة أبة (2)

اللروء  فالالرئون كثيةاة ما يضطةون إلى أن ي ولوا على المجةبين للفةاة مان ايضاطجاد أو 

اينأجاكات الرسيمة لحقوق اإلنسان أو النزاعات المسلحة  ومن ثم أاةأبط راله الحالاة بانص 

من ايأفاقية الخاصة بوض  الالرئين الأي أقضي ب دم م اقبة الالرئين على   1فقة /31الماد   

للك الأصة  بيةط أحقق يةوط م ينة  حيا أيية الماد  الملكوة  إلى أناه:ل أمأنا  الادول 

المأ اقد  عن فةم عقوبات رنائية  بسب  دخولجم أو ورودرم رية القانوني  على الالرئين 

أو يوردون فيه دون إلن  قادمين مباية  من إقليم كانت فيه حياأجم أو  اللين يدخلون إقليمجا

  يةيطة أن يقدموا أنفساجم إلاى ]من ايأفاقية[  1حةيأجم مجدد  بالم نى المقصود في الماد   

السلطات دون إبطاء وأن يبةرنوا على ورارة أسابا  دخاولجم أو وراودرم رياة القاانونيل  



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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ات ــا  يــخ  مــا بجر اــة ت ر ــ  عنــدما يكــون  ــو ضــحية الت ر ــ ، ولكــن  ــ ا ال 
يعني عد  إمكانيـة مقاضـال  لـ  الشـخ  لت ر شـ  آلخـر ن، أو الرتكابـ  أل  تر اـة 

، فاأل كا  الخاتة بت ر   الا اتر ن يج  أن تست دم م ر ـي الا ـاتر ن (1)أخرى 
 .(2)الا اتر ن الا ر فن  وليه

فالن ج ال   يحددر بروتوقول ت ر   الا اتر ن ينص  ترقفـا التجـر م ولفـرر 
ــى الا ــاتر ن أن ســ م،  فــث يتخــ   ــى ت ر ــ  الا ــاتر ن ال عل مــن الاقتضــيان عل
ــًا بشــون أن يكــون الا ــاتر ن لفــر الشــرعففن موضــعًا أل   الةروتوقــول موق ــًا  يادي

الةروتوقول  ـو منـع ومكافحـة ت ر ـ  الا ـاتر ن قشـك  ، فال رل من   ا (3)تجر م
مــن أيــكال الجر اــة الانلاــة، مــع عــد  تجــر م ال جــرل  ات ــا،  تــى ولــو قانــ  لفــر 
ــشا  ــ   يضـ ــاتر الـ ــوطني، فالا ـ ــانون الـ ــن القـ ــرى مـ ــر أخـ ــى عناتـ ــريية باقتضـ يـ

 "ب"، بفناـا1/فقـرل 6و حوزت  وثيقة ماورل لن يقع تح  طائلة التجر م عاًو بالاادل 

 
ور  رله الماد  إنما أؤدي مف ولجا لفائد  الالر   ي المجة   والحماية الممنوحة لالرئين بم

فقد أكون رناك مواق  يأ مد فيجا المجةبون اسأرالل عملية اللروء أو إساء  اساأ مالجا كماا 

في أحوال أقديم طلبات لروء مزوة  كرازء مان أساالي  عملجام مان أرال أيساية الادخول أو 

المجاةبين باأي  31وفي رله الحالة ي أيمل الماد  ال بوة أو اإلقامة على نحو رية ميةوع  

حماية  بل أندةج أف الجم على اىةرح ضمن نطااق بةوأوكاول أجةيا  المجاارةين مان حياا 

أدبية أو أوفية وثيقة سفة أو روية مزوة  لأيسية الدخول أو اإلقامة على نحو رية ميةوع. 

 .  28ر  سابق  صانظة: كأي  قانون نمولري لمكافحة أجةي  المجارةين  مة

فجاااام ظااااارة  أجةياااا  1اىدا  -انظة:مرموعااااة أدوات لمكافحااااة أجةياااا  المجااااارةين( 1)

 . 29المجارةين مةر  سابق ص

اإلطاة الأيةي ي  مةر  ساابق   5اىدا   -انظة: مرموعة أدوات لمكافحة أجةي  المجارةين(  2)

 . 7ص

ي البةوأوكول يمكان أن يفساة علاى أؤكد الماد  الخامسة من البةوأوكول على أنه ي ييء ف(  3)

أنااه يقأضااي أرااةيم المجااارةين فااي حااد لاأجاام أو أرااةيم الساالوك الاالي يااةرح أن ينأجرااه 

ة ىعضاء الرماعات اإلرةامية المنظماة ومان يةأبطاون بجاا  وفاي  المجارةون أنفسجم  خالفا

وق على أنه لايس فاي البةوأوكاول يايء يحاد مان الحقا 4/ فقة  6نفس الوقت أنص الماد  

ة بمقأضاى قانونجاا  القائمة لكل دولة طة  في اأخال أدابية ضد أي ياخص ي اد سالوكه رةماا

 .56الداخلي. انظة: كأي  قانون نمولري لمكافحة أجةي  المجارةين  مةر  سابق  ص



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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يقـــع تحـــ  طائلت ـــا أ  م ـــرب يحـــوز الوثيقـــة ن ســـ ا ب ـــرل الـــتاكن مـــن ت ر ـــ  
ــر ن ــاترون (1)آخـ ــة الا ـ ــد  معاششـ ــى عـ ــارل إلـ ــان ا يـ ــة باكـ ــن األ ايـ ــ  مـ ــا أنـ ، قاـ

الا ر ون ال ين يندرتون ضان ف ة الوت فن لدخول م لفـر القـانوني، إن ـا ًا أل كـا  
 .(2)ضع الوت فنالخاتة بو  1951من ات اشية عا    1/فقرل  31الاادل  

من الجدير بال قر أن بعـ  أعضـاى مجلـه النـواب قـد اعترضـوا علـى فكـرل و 
إع اى الا اتر ن مـن أيـة مسـ ولية تنائيـة أو مدنيـة، ألن مـن يـون  لـ  تشـجيع م 
علـى تكـرار عاليـة ال جــرل، وأن الحـد مـن هـا رل ال جــرل لفـر الشـريية يتيلـ  علــى 

الا ـــرب، وعـــد  إع ائـــ  مـــن الاســـ ولية  األقـــ  توشيـــع لرامـــة ماليـــة علـــى الا ـــاتر
الجنائية  تى لـو قـان  ـدثًا، و قـو  ولـي أمـرر بـدفع ال رامـة بـداًل عنـ ، إال أن السـفد 
رئـــيه اللجنـــة الاشـــترقة الاعنيـــة باراتعـــة القـــانون أيـــار إلـــى أن فلســـ ة القـــانون 
ــ   ــي علي ــ  يــخ  ينتحــر ومجن ــى أن ــ  عل ــ  ينلــر إلي بالنســشة للا ــاتر الا ــرب أن

و نـا ال تـوثيم علـى مـن  ،ال   ينتحر ال عقو ة علي  مـن النا يـة الجنائيـة  والشخ 
يقد  على االنتحار، و و مـا أيـار إليـ  األسـتا  الـدقتور/ رئـيه مجلـه النـواب بـون 

بفناـــا   ـــ  بعـــ  أعضـــاى  ،الا ـــاتر يعتةـــر مجنيـــًا عليـــ  وفقـــًا الت اشيـــة بـــالفرمو
قاتــر الا ــاتر تنائيــًا، ألنــ  الاجلــه إلــى أ ايــة الــن  علــى مســ ولية ولــي أمــر ال

ــر    ــر الشــريية وتع ــال جرل لف ــة أوالدر مــن خــول الســااح ل ــم ب ــي  ااي أ اــ  ف
 .(3) يات م للخير

 
 .57المةر  السابق  ص (1)

يمأنااع عان من ايأفاقية الخاصة بوض  الالرئاين الادول المأ اقاد  با  1/فقة 31ألزم الماد    (2)

فةم عقوبات رنائية على الالرئين اللين يدخلون إقليمجا أو يوردون فيه دون إلن  قاادمين 

[ مان 1مباية  من إقليم كانت فيه حيااأجم أو حاةيأجم مجادد  باالم نى المقصاود فاي المااد   

  ياةيطة أن يقادموا أنفساجم إلاى السالطات دون إبطااء وأن يبةرناوا علاى وراراة ]ايأفاقية

  دخولجم أو وراودرم رياة القاانونيل. انظاة: كأيا  قاانون نماولري لمكافحاة أجةيا  أسبا

 .  57المجارةين  مةر  سابق  ص

 . 79-58  ص ص4/10/2016انظة: وثائق مرلس النوا   مضبطة الرلسة ايفأأاحية  (3)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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يف العقوبههة بههني )اجلرميههة التامههة واجلرميههة يف والههة  ة( املسههاوا2) -110
 لـ  خوفـًا للقواعـد العامـة الاقـررل فـي القـانون    الفاعل األصلي والشريك(-الشروع

 -نائي، و ل  على النحو التالي الج

)أ( املسههاواة يف العقوبههة بههني اجلرميههة التامههة واجلرميههة يف والههة  -111
فـــي يختلـــف موشـــ  التشـــر عان الاقارنـــة مـــن الاعاششـــة علـــى الشـــروع   (1)الشهههروع
والثـاني  ،ما بفن اتجا فن  األول يعاق  على الشروع بعقو ة الجر اة التامـةالجر اة  

( 45وفقـًا لـن  الاـادل )  - قصد بحالة الشـروع  بعقو ة أدني، و   يعاق  على الشروع
الةـدى فـي تن فـ  فعـ  بقصـد ارتكـاب تنايـة أو تنحـة   –من قانون العقو ان الاصر   

 .(2)إ ا أوش  أو خاب أثرر ألسشاب ال دخ   رادل ال اع  فف ا"

والقاعــدل فــي قــانون العقو ــان أنــ  ال عقــاب علــى الشــروع فــي الجــن  إال إ ا 
ــ ــى الشــروع فف ــا  تــرا ةً   الاشــرع ن ــان فيعاقــ  عل ــ ، أمــا تــرائم الجناي ــى  ل عل

 
ة ومن الأيةي ات ال ةبية الأي عاقبت علاى الياةوع فاي راةائم أجةيا  المجاارةين بال قوبا(  1)

لاأجا المقةة  للرةيمة الأامة الأيةي  الرزائةي ومياةوع القاانون الرناائي المرةباي  حياا 

( من قانون ال قوبات الرزائةي على أنه:ل 39مكةة303نص الأيةي  الرزائةي في الماد  )

 اق  على اليةوع في اةأكا  الرنح المياة إليجا في رلا القسم بال قوبة المقاةة  للرةيماة ي

( مان مياةوع القاانون الرناائي المرةباي علاى أناه:ل 22-231بينما نصت الماد  )ل.  الأامة

ة  ي اق  على محاولة اةأكا  الرةائم المنصوص عليجا في رلا الفةع بال قوباة المقاةة  قانوناا

 للرةيمة الأامةل.

يميز الفقاه الرناائي فاي الياةوع ماا باين ثاالا صاوة للرةيماة: الرةيماة الموقوفاة  وراي   (2)

ة الأي يأره فيجا نياط الراني إلى أحقيق الرةيمة ولكن ي يكأمل نياطه لسب  خااةج الرةيم

عن إةادأه  كما في حال ضبطه قبل إأمام رةيمأه  والرةيمة الخائباة الأاي يأراه فيجاا نيااط 

الراني إلى أحقيق الرةيمة ولكن يخي  أثةه لسب  ي دخل إلةاد  الراني به  وأخيةاة الرةيماة 

وري الرةيمة الأي يأره فيجا نيااط الرااني إلاى أحقياق الرةيماة ولكان النأيراة المسأحيلة   

اإلرةامياة ي أأحقاق يساأحالة وقوعجاا. انظاة فاي أفصايالت للاك المؤلفاات ال اماة للقاانون 

القسم ال ام  النظةية ال اماة للرةيماة   -الرنائي  ومنجا د/ حامد ةايد: يةح قانون ال قوبات

 وما ب درا. 187  ص1  بدون داة نية  ط1ج
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 .(1)( عقو ان46بعقو ة أخف من تل  الاقررل للجر اة التامة وفقًا أل كا  الاادل )

ــر الشــريية وت ر ــ  6إال أن نــ  الاــادل ) ــانون مكافحــة ال جــرل لف ( مــن ق
مـــة، يتضـــان التشـــديد فـــي الا ـــاتر ن تـــاى ليقـــرر  كاـــًا مختل ـــًا عـــن القواعـــد العا

موات ــة تــرائم ت ر ــ  الا ــاتر ن، مــن خــول الاعاششــة علــى الشــروع فــي الجر اــة 
بالعقو ة  ات ا الاقررل للجر اة التامة، إمعانًا من  في تقو ة عنصـر الـردع العـا  إزاى 

قـ   ...يعاقـ  ،  فث تقضي الاادل الاـ قورل بونـ   "(2)ترائم قدر فف ا خيورل خاتة
 .(3)...."تر اة ت ر   الا اتر ن أو الشروع فف امن ارتك   

يافـا )ب( املساواة يف العقوبة بني الفاعهل األصهلي والشهريك     -112
في الجر اـة  سـ  أ ايـة ال عـ  ودرتـة   االيترا)بفن تورتفن من    (4)الجنائيال ق   

، و ــو مــا يعــرم ي ــي الاســا اة بشــك  رئيســ (األولــى)الاــاد    الــرقندخولــ  فــي 
 ـي الاسـا اة بشـك  ثـانو  أو تشعـي، و ـو مـا   (الثانيةو )األتلي للجر اة،  بال اع   

بـــفن ثـــوث تـــور  يعـــرم بالشـــر   فـــي الجر اـــة، وقـــد عـــرم ال قـــ  الجنـــائي تاففـــااً 
و ختلــف  ،التحــر   واالت ــا  والاســاعدل  لويــترا) فــي الجر اــة تتاثــ  فــي تــور

 
( عقوبات بأنه:ل ي اق  اليةوع في الرناية بال قوبات اآأياة إي إلا ناص 46أقضي الماد  )(  1)

بالسارن الميادد إلا كانات -بالسرن المؤبد إلا كانت الرنايلة اإلعدام. -القانون على رية للك: 

ص  الحد اىقصى المقاةة بالسرن الميدد مد  ي أزيد على ن  -عقوبة الرنايلة السرن المؤبد.  

ة أو بالسرن إلا كانت عقوبة الرناية السرن المايدد.   بالسرن مد  ي أزيد علاى نصا  -قانونا

ة أو الحبس إلا كانت عقوبة الرنايلة السرنل.  الحد اىقصى المقةة قانونا

 .381د. أحمد عوم بالل: مباد  قانون ال قوبات المصةي  مةر  سابق  ص( 2)

ةع المصةي في اىخل بمبدأ المساوا  في ال قوبة بين الرةيمة الأامة والرةيمة في أأثة المي(  3)

أ أمد   -2( على أنه:ل6/2حالة اليةوع ببةوأوكول أجةي  المجارةين اللي نص في الماد  )

الياةوع فاي : )أ( أيضا كل دولة طة  ما قد يلزم من أدابية أيةي ية وأادابية أخاةى لأراةيم

ماان رااله الماااد   وللااك ةرنااا بالمفاااريم  1ال المرةمااة وفقااا للفقااة  اةأكااا  رااةم ماان اىف اا

 القانوني؛ل.اىساسية لنظامجا 

يميز الفقه الرنائي بين الفاعل اىصلي ورو كل من يةأك  كال أو ب ام اىف اال الأاي أكاون (  4)

السلوك اإلرةامي وبين اليةيك ورو ما يةأك  سالوكا ثانوياا ي يادخل فاي مادياات الرةيماة. 

نظة: د. محمود نريا  حساني: المساارمة الرنائياة فاي الأياةي ات ال ةبياة  مةرا  ساابق  أ

 وما ب درا. 490ال ظيم وزية: مةر  سابق  ص دوما ب درا؛ د. عب 81ص



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــة الشــر  ، موشــ  ــد عقو  ــي مســولة تحدي ــة ف ــ  مــن  التشــر عان الا قارن ــا) تان ف ن
التشر عان الا قارنة تقرر للشر   عقو ة أخف من ال اع  األتلي، و نا) تان  مـن 
التشر عان الا قارنة التي تقرر للشر   عقو ة مساو ة لعقو ـة ال اعـ  ومن ـا القـانون 

، وقــد أخــ  الاشــرع فــي تــرائم ت ر ــ  الا ــاتر ن بــالن ج  اتــ ، مــن (41الاصــر  ) 
ــدأ الاخــول  ــر مة ــي تــرائم تقر  ــع الاشــارقفن ف ــفن تاي ــة ب ــي العقو  ــ  ســاوال ف ت ر 

( 6، و ـو مـا أيـارن إليـ  الاـادل )سواى أكـانوا فـاعلفن أتـلفن أ  يـرقاى  الا اتر ن
ق  مـن ارتكـ  تر اـة  ...يعاق  " من قانون مكافحة ال جرل لفر الشريية، من أن  

 .(1)  ... أو تورف في  ل ...."ت ر   الا اتر ن أو 

ملسههلولية اجلنائيههة لصشههخاص العتباريههة يف جههرائم تهريههب ( ا3) -113
ــائي   املهههاجرين ــانون الجن ــة تــورتفنيعــرم الق ــى)  للاســ ولية الجنائي  ــي  (األول

لجنائيــــة ااســــ ولية ال ــــي  (الثانيــــةو )، ناليةيعفــــفالاســــ ولية الجنائيــــة لأليــــخاغ 
االعتشار ـة إلـى  رتع إقرار الاس ولية الجنائية لأليـخاغ  ، و (2)االعتشار ةأليخاغ  ل

مـن األ مـم الا تحـدل لا كافحـة الجر اـة الان لاـة  ات اشيـة( مـن 10الاـادل )ما تضانت  
الاشــارقة فــي الجــرائم  االعتشار ــةعلــى مةــدأ الاســ ولية الجنائيــة لأليــخاغ الــن  

الخيفــرل التــي تضــيلع ب ــا تااعــة إتراميــة منلاــة والجــرائم الانصــوغ علف ــا فــي 

 
ة باىحكام الواةد  ببةوأوكول أجةي  المجاارةين فيماا يأصال (  1) كما أأثة الميةع المصةي أيضا

ة اىصلية والمسارمة الأب ية في رةائم أجةي  المجارةين بالمساوا  في ال قوبة بين المسارم

أ أمد أيضا كل دولة طة  ما قاد يلازم مان أادابية  -2( الأي أنص على أنه:ل6/2في الماد  )

المرةمة وفقاا للفقاة   المسارمة كيةيك في أحد اىف ال: ) ( أيةي ية وأدابية أخةى لأرةيم

بالمفاريم اىساسية لنظامجا القاانوني   كللك  ةرنا  أو )ج( من رله الماد  و1)أ( أو ) ( ' 1

 ...ل.  من رله الماد ؛2) ( ' 1المرةمة وفقا للفقة   المسارمة كيةيك في رةم من اىف ال

الخاصة  ايعأباةيةىيخاص الرنائي ري االمقصود  في القانون    ايعأباةيةاىيخاص  يقصد ب  (2)

بجاد  م اين ونيااط   نالطبي ياياىياخاص    ل كال مرموعاة مانوليست ال امة  ويقصد بجاا  

 لجا القانون باليخصية القانونية في حادود اعأبةةصدت لنياط ب ينه    محدد  أو أرم  أموال

 ل.المكونين له نالطبي ييعن اىيخاص  باسأقاللمباية  النياط المنيأ  من أرله 
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 .  (1)ت ر   الا اتر نتوقول  و ل  بر   ر االت اشية باا في  

اسـ ولية الاألت  العا  في القانون الجنائي  و االعتـداد ب  أنمن  على الرلم  و 
، إال أن الاشـرع الاصـر  قـد أخـ  باةـدأ الاسـ ولية (2)  اليةيعففنأليخاغ  الجنائية ل
لــم فالاشــرع الاصــر  ، ت ر ــ  الا ـاتر نفـي تــرائم  االعتشار ــةلأليــخاغ  الجنائيـة

تقر ــر  نــ  علــىعلــى الــن  علــى الاســ ولية لأليــخاغ اليةيعفــفن  ووناــا  ريقتصــ
 .والاس ولية الجنائية لااثلف م  االعتشار ةالاس ولية الجنائية لأليخاغ  

 االعتشار ـةلوعتداد بالاس ولية الجنائية لأليـخاغ  (3)  الجنائيو شترف ال ق   
اســـية أ ـــد أعضـــاى أن يكـــون ارتكـــاب الجر اـــة بو  (األول)ضـــرورل تـــوافر يـــرطفن  

لصــال   الجر اــةأن يكــون ارتكــاب  (والثــاني)أو أ ــد ماثليــ ،  االعتشــار  الشــخ  
 االعتشار .و ساب الشخ   

ــة للاســ ولية الالو  ــانون مســ ولية مشايــرل  ال جنائي ــي الق ــار  ف شــخ  االعتش
أن  قاـا، عليـ تتوش  عنـد ثةـون مسـ ولية أ ـد العـاملفن بـ  أو تـدور  كـم تنـائي 

ــ ولية ال ــة لالاسـ ــ  بجنائيـ ــار  ال تخـ ــخ  االعتشـ ــ ولية الاللشـ ــة للاسـ ــخ  جنائيـ شـ
أيضـًا رلـم تحر ك ـا ضـد  بشـون اليةيعي ال   ياكن أن يتم تحر   الـدعوى الجنائيـة 

 
 أمد كل دولاة المنظمة أن أ يأةط الماد  ال اية  من اأفاقية اىمم المأحد  لمكافحة الرةيمةأ (1)

ولية الجيئاات ئطة  ماا قاد يلازم مان أادابية  بماا يأفاق ما  مبادئجاا القانونياة  إلةسااء مسا

ايعأباةياة عان المياااةكة فاي الراةائم الخطيااة   الأاي أكاون ضااال ة فيجاا رماعاة إرةاميااة 

لفقة  الثانية . وأنص امن رله ايأفاقية  23و  8و  6و  5منظمة  واىف ال المرةمة وفقا للمواد  

ةرنااا بالمباااد  القانونيااة للدولااة الطااة   يرااوز أن أكااون ماان الماااد  الماالكوة  علااى أنااه  

 .مسؤولية الجيئات ايعأباةية رنائية أو مدنية أو إداةية

دين المحكاوم علياه بجاا وأن وق ات مناه   الأيلما كانت الرةيمة  قضت محكمة النقم أنه:ل    (2)

ة عان وقوعجاا ىن اىصال أن اليةكة إي  حالة قيامه بإداة   أنه دين بوصفه المسائول يخصايا

ة عما يق  من ممثليجاا مان راةائم أثنااء قياامجم   ايعأباةية  اىيخاص ا بأعمالجاي أسأل رنائيا

ةل.ييسأل رو مةأك  الرة  اللي  على أن  52لسانة  6197الط ن ةقام  انظة:    مة منجم يخصيا

 . 202ص 37ق ةقم  34س  6/2/1983 رلسة

. عمااة سااالم: المساائولية الرنائيااة لأليااخاص ايعأباةيااة  القااارة   داة النجضااة ال ةبيااة  د (3)

 . 7  ص1995



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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( مـن 10/3الشخ  االعتشار ، و و األمر الاستقر علي  دوليًا وفقًا أل كا  الاادل )
مـن ال قـ   م ـم  تانـ و شـفر  ،  (1)  الان لاـةات اشية األ مـم الا تحـدل لا كافحـة الجر اـة  

إلى أن الاس ولية الجنائية للشخ  االعتشـار  ال يجـ  أن تيسـه علـى   (2)  الجنائي
مســ ولية الشــخ  اليةيعــي الــ   يعاــ  لديــ ، بــ  يجــ  أن يثةــ  أن مــا قــا  بــ  

 الشخ  اليةيعي من أفعال تا  باسا  أو نيابة عن .

لـدى الاشـرع الاصـر  فـي األخـ    تديـداً ومن الجدير بالـ قر أن  نـا) اتجا ـًا  
لأليخاغ االعتشار ة في طوائف محددل مـن الجـرائم مـن أبرز ـا   الجنائيةبالاس ولية  

( مــن قــانون 14)اــادل ،  فــث تــن  ال(3)تــرائم ت ر ــ  الا ــاتر ن واالتجــار بالششــر
يعاقـ  الاسـ ول عـن "  على أن    (4)وت ر   الا اتر نمكافحة ال جرل لفر الشريية  

 
( من اأفاقية اىُمم الُمأحد  لُمكافحة الرةيمة المنظمة علاى أن:ل ي أخال 10/3نصت الماد  )(  1)

 لمياة إليجال. اللين اةأكبوا الرةائم ا نرله المسئولية بالمسئولية الرنائية لأليخاص الطبي يي

 . 230  ص1991د. أحمد فأحي سةوة: القانون الرنائي الدسأوةي  القارة   داة اليةوق ( 2)

أخل قاانون مكافحاة الجراة  رياة الياةعية وأجةيا  المجاارةين بمبادأ المسائولية الرنائياة (  3)

( منه 11لليخص ايعأباةي الأي أخل بجا قانون مكافحة ايأراة بالبية اللي نص في الماد  )

ايعأباةي إلا اةأكبت أية رةيماة مان  ي اق  المسئول عن اإلداة  الف لية لليخصعلى أنه:ل 

أحد ال املين في اليخص ايعأباةي باسمه  الرةائم المنصوص عليجا في رلا القانون بواسطة

المةأكباة إلا ثبات علماه بجاا أو إلا كانات  الرةيماة ولصاالحه  بالات ال قوباات المقاةة  عان

ويكااون اليااخص ايعأباااةي مساائوية  .وظيفأااه يمااة قااد وق اات بسااب  إخاللااه بوارباااتالرة

عقوبات مالية وأ ويضات إلا كانت الرةيمة قد اةأكبات  بالأضامن عن الوفاء بما يحكم به من

وأأمة المحكمة في الحكم الصادة باإلداناة بنياة الحكام  ولصالحه  من أحد ال املين به باسمه

ويراوز للمحكماة أن  اينأيااة أباةي في رةيدأين ياوميأين واسا أي ايع علي نفقة اليخص

 ل.اليخص ايعأباةي لمد  ي أراوز سنة أقضي بوق  نياط

ومن الأيةي ات ال ةبياة الأاي قاةةت المسائولية الرنائياة لألياخاص ايعأباةياة فاي راةائم (  4)

الرناائي المرةباي   أجةي  المجارةين كل من الأيةي  الكويأي والرزائةي  وميةوع القانون

بال قوبات المقاةة  للراةائم    حيا نص الأيةي  الكويأي في مادأه السادسة على أنه: لي اق

المنصااوص عليجااا فااي المااواد السااابقة كاال ماان الممثاال القااانوني والماادية الف لااي لليااخص 

ك ايعأباةي إلا كان اةأكابجا قد أم لحسا  اليخص ايعأباةي أو باسمه م  علمه بللك  وللا

 -فضاالة عان للاك -وير  الحكم  .دون إخالل بالمسئولية الرزائية اليخصية لمةأك  الرةيمة

ة  ة أو مؤقأاا ة نجائيا بحل اليخص ايعأباةي وبإرالق مقةه الةئيسي وفةوع مباية  نياطه رلقا

ةل. بينماا ناص الأياةي  الرزائاةي فاي المااد  لمد  ي أقل عن سأة أيجة وي أزيد علاى سان
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ارتكـــ  أ  تر اـــة مـــن الجـــرائم الانصـــوغ  إ ا االعتشـــار  ل عليـــة للشـــخ  ا دارل ا
باســـا   االعتشـــار  القـــانون بواســـية أ ـــد العـــاملفن لـــدى الشـــخ    ـــ ا فـــيعلف ـــا 

ــ   ــا وقانـ ــ  ب ـ ــة إ ا ثةـــ  علاـ ــة الارتكشـ ــررل للجر اـ ــان الاقـ ــ ان العقو ـ ــالح  بـ ولصـ
   الجر اة قد وقع  بسة  إخول  بواتشان وهي ت .

مســ واًل بالتضــامن عــن الوفــاى باــا يحكــم بــ  مــن  العتشــار  الشــخ  او كــون 
عقو ان مالية وتعو ضـان إ ا قانـ  الجر اـة ارتكةـ  مـن أ ـد العـاملفن لديـ  باسـا  

ــومر  ــالح  وتـ ــةولصـ ــة  فـــي الاحكاـ ــم علـــى ن قـ ــة بنشـــر الحكـ ــادر با دانـ ــم الصـ الحكـ
أن  االنتشــار، و جــوز للاحكاــة واســعتيتر ــدتفن يــومفتفن  فــي االعتشــار  الشــخ  

وللاحكاـة أن تقضـى . لاـدل ال تتجـاوز سـنة االعتشـار  تقضى بوش  نشاف الشخ  
العــاملفن لديـــ   أ ــدإ ا ارتكةــ  الجر اــة مــن  االعتشــار  بحــ  أو تصــفية الشــخ  
 ".باسا  ولصالح  مرل أخرى 

  العقوبات املقررة لصشخاص العتبارية يف جرائم تهريب املهههاجرين  -114
العقو ــان التــي قرر ــا الاشــرع فــي موات ــة الشــخ   الســابق، أن الــن يتضـ  مــن 

ــان )ال رامــان والتعو ضــان ــار ، و ــي عقو  ــة -االعتش  -نشــر الحكــم الصــادر با دان
 -   الشخ  االعتشار (، و ل  على النحو التالي   -عقو ة ال لق الايق 

تضـان قـانون مكافحـة ال جـرل    )أ( عقوبة نشر احلكم الصههادر باإلدانههة  -115
علــى ية وت ر ــ  الا ــاتر ن تقر ــر عقو ــة نشــر الحكــم الصــادر با دانــة لفــر الشــري

، و ي مـن العقو ـان االنتشار واسعتيتر دتفن يومفتفن   في  االعتشار  ن قة الشخ   

 
رزائياا عان   مسائوية كاون الياخص الم ناوي  ( عقوبات رزائةي على أنه:ل ي38مكةة303)

 51الرةائم المنصوص عليجا في رلا القسام  حسا  الياةوط المنصاوص عليجاا فاي المااد  

أطبق على اليخص الم نوي ال قوباات المنصاوص عليجاا فاي المااد  .  مكةة من رلا القانون

 -231نون الرناائي المرةباي فاي المااد  )ل. كما نص ميةوع القاامكةة من رلا القانون  18

إلا اةأك     دةرم  20.000.000إلى    2.000.000رةامة من  الي اق  ب( منه على أنه:ل  21

اللي  اللاأياليخص  برم النظة عن مسئوليةرةيمة أجةي  المجارةين    ايعأباةياليخص  

 .ايعأباةيلللك  ير  الحكم بحل اليخص  لىعالو  ع يمثله أو يديةه أو ي مل لحسابه.



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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الااسة بالشرم واالعتشار، التـي تسـت دم إلصـا  وتـاة بسـاعة الاحكـو  عليـ  أو 
 كم ا دانـة قـد يـيد  إلـى  الحا من منالت  أما  الناس، وتجدر ا يارل إلى أن نشر

على الشخ  االعتشـار  مـن خـول مـا قـد يـيد  إليـ   لـ  مـن إضـرار   القائافنردع  
بــالارقا الاــالي للشــخ  االعتشــار  والتــوثفر فــي إيراداتــ ، و ــي عقو ــة ال يــ  فــي 
تحقيق ـا لقـدر مـن الـردع العـا  فـي موات ـة الاجـرمفن الاحتالـفن، ال سـياا إ ا قــان 

 .(1)ل الا نية يرتشا بحسن الساعةنجا  م في الحيا
بوشـ  نشـاف تضـان القـانون تقر ـرًا     )ب( عقوبة وقف النشاط املؤقهه   -116

، و ـي مـن التـدابفر الجنائيـة التـي تسـت دم لادل ال تتجاوز سنة  االعتشار  الشخ   
ردع الشــخ  الاســ ول أو الااثــ  القــانوني للشــخ  االعتشــار  عــن ارتكــاب تــرائم 

من خول الوشـ  الايقـ  لنشـاف عاـ   ـ ا الشـخ  االعتشـار ، ت ر   الا اتر ن،  
وقــد  ــدد الاشــرع مــدل وشــ  النشــاف للشــخ  االعتشــار  بــوال تتجــاوز ســنة وا ــدل، 
و ي عقو ة تواز ة للاحكاة، ول ا سـلية تقدير ـة فـي تحديـد مـدل العقو ـة الاحكـو  

 ب ا وفقًا للروم وموبسان القضية.
تضـان القـانون تقر ـر   بههاري وتصههفيت )ج( عقوبة ول الشههخص العت  -117

العـاملفن لديـ   أ دإ ا ارتكة  الجر اة من   االعتشار     أو تصفية الشخ   عقو ة  
، و ـــي عقو ـــة يترتـــ  علف ـــا إن ـــاى نشـــاف الشـــخ  باســـا  ولصـــالح  مـــرل أخـــرى 

االعتشار  مستقةًو، و ـي عقو ـة مشـددل قرر ـا الاشـرع فـي  ـال شيـا  أ ـد العـاملفن 
الشــــخ   باســــمشــــار  بتكــــرار ارتكــــاب تــــرائم ت ر ــــ  الا ــــاتر ن بالشــــخ  االعت

ــار   ــ  الا ــاتر ن للاــرل ولصــالح االعتش ــإ ا ارتكــ  الشــخ  إ ــدى تــرائم ت ر  ، ف
األولــى فــإن القاضــي يحكــم بعقو ــة الوشــ  الايقــ  لنشــاف الشــخ  االعتشــار ، وو ا 

ــة الحــ  أو التصــفية، و  ــإن القاضــي يقضــي بعقو  ــ  مــرل أخــرى، ف ــ   ل  ــي تكــرر من
عقو ــة تواز ــة للاحكاــة، ومــن الجــدير بالــ قر أن الاشــرع قــد أخــ  بالعقو ــان  ات ــا 
الاقــررل علــى األيــخاغ االعتشار ــة فــي تــرائم االتجــار بالششــر، إال أنــ  توســع فف ــا 

 لتشا  عقو ة    الشخ  االعتشار  أو تص فت .
 

 . 781د. أحمد عوم بالل: مباد  قانون ال قوبات المصةي  مةر  سابق  ص( 1)



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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و أيههة عدم اإلخالل بالعقوبات األشد الواردة يف قانون العقوبههات أ(  4)  -118
األت  أن قانون العقو ان  و القـانون الـ   يحـدد األفعـال التـي تعـد    قوانني أخرل

، إال أن الاشــرع قــد يــن  علــى (1) مــن قةفــ  الجــرائم، و حــدد العقو ــان الاقــررل ل ــا
فــي قــوانفن مكافحــة الاخــدران  الحــالعقو ــان تنائيــة فــي قــوانفن أخــرى قاــا  ــو 

مـن   وت ر ـ  الا ـاتر نة ال جرل لفر الشـريية  واالتجار بالششر، و عد قانون مكافح
تـرا ة علـى الرتـوع إلـى نصـوغ ، ول ل  ن  القـانون الاصـر   القوانفنقةف    ر  

قــانون العقو ــان أو أ  قــانون وطنــي آخــر فــي  ــال عــد  تــوافر تــور التجــر م فــي 
ت ر ــ  الا ــاتر ن، تيةيقــًا لحالــة التعــدد الاعنــو  للجــرائم التــي ورد الــن  تــرائم 

و عرم التعدد الاعنو  للجرائم بونـ  ارتكـاب الجـاني   ،( عقو ان32ا في الاادل )علف 
فعًو إتراميًا وا ـدًا ينيةـق عليـ  أكثـر مـن نـ  عقـابي، ومـن ثـم تقـو  بـ  أكثـر مـن 

 .  (2)تر اة، لاا ينيو  علي  من تعدد في التكفي ان القانونية

رائم فــي الاـــادل وقــد تنــاول الاشــرع الجنــائي  كــم  ـــ ا التعــدد الاعنــو  للجــ
ــ  " إ ا قــون ال عــ  الوا ــد تــرائم متعــددل وتــ  32/1) ( عقو ــان والتــي تقضــي بون

اعتشار الجر اة التـي عقو ت ـا أيـد والحكـم بعقو ت ـا دون لفر ـا"، وترتـع العلـة مـن 
تقر ـر  ـ ا الـن  فـي رةشـة الاشــرع لتحقفـق التناسـق بـفن النصـوغ الجنائيـة منعــًا 

قــًا للــردع العــا ، فــإ ا قــان الناــو   القــانوني للجر اــة لولتشــاس فــي التيةفــق وتحقي
الوارد في القانون يتداخ  مع ناو   قـانوني لجر اـة أخـرى فـي قـانون تنـائي آخـر، 
فإن  في   ر الحالة ياكـن االرتكـان للـن  القـانوني الـ   يقـرر العقو ـة األيـد، وقـد 

ــادل ) ــ  الاـ ــة ع4نصـ ــول بويـ ــد  ا خـ ــع عـ ــى أن " مـ ــانون علـ ــن القـ ــد ( مـ ــة أيـ قو ـ
 منصوغ علف ا في أ  قانون آخر...".

 
 .5القسم ال ام  مةر  سابق  ص -د. عبد ال ظيم وزية: يةح قانون ال قوبات (1)

 949القسم ال ام  مةرا  ساابق  ص -د. أحمد عوم بالل: مباد  قانون ال قوبات المصةي  (2)

 .وما ب درا 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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 املطلب الثالث 
 اجلرائم املرتبطة بتهريب املهاجرين 

ــدد تجـــار الجـــرائم  -119 ــ  بـــن ج مشـ ــائي علـــى األخـ ــرغ الاشـــرع الجنـ  ـ
الارتشيـــة بت ر ـــ  الا ـــاتر ن  إ  عاـــ  علـــى تجـــر م لالةيـــة  ـــ ر الجـــرائم بوتـــف 

 ا بوت  ا من الجن ، وفياا يلي نتنـاول إال بع  األفعال التي ترم  الل مالجنايان،  
 -تنايان ت ر   الا اتر ن ثم الجن ، و ل  في فرعفن على النحو التالي 

 الفرع األول 
 جنايات تهريب املهاجرين 

تنايــان ت ر ــ  الا ــاتر ن تنايــان  توســيه وودارل تااعــة  تتضــان -120
مكـــان  يـــواى  إتراميـــة منلاـــة ل ـــرل ت ر ـــ  الا ـــاتر ن، وتر اـــة ت ف ـــة أو إدارل

الا ــاتر ن، وتر اــة إعاقــة ســفر العدالــة فــي تــرائم ت ر ــ  الا ــاتر ن، و ــو مــا 
 -سنشفر إلي  على النحو التالي 

( جرميههة تأسههي  أو تنظههيم أو إدارة ااعههة إجراميههة منظمههة 1) -121
 رتـًا مـن الاشـرع الجنـائي علـى موات ـة التنلياـان ل رض تهريههب املهههاجرين   

ــي ت شــك  الرتكــاب ــ  بتجــر م  الت ــ  الا ــاتر ن ومكافحــة أنشــيت ا، و ل تر اــة ت ر 
تكو ن مث    ر التنلياان وااليـترا) فف ـا، فقـد نـ  علـى تجـر م أفعـال توسـيه أو 
تنلـــيم أو إدارل تااعـــة إتراميـــة منلاـــة ل ـــرل ت ر ـــ  الا ـــاتر ن،  فـــث تقضـــي 

تااعـة  يعاق  بالسجن ق  من أسـه أو نلـم أو أدار"  ( من القانون بون  5)اادل  ال
ــد  ــان أ ـ ــا أو قـ ــادل فف ـ ــولى شيـ ــاتر ن أو تـ ــ  الا ـ ــرال ت ر ـ ــة أللـ ــة منلاـ إتراميـ

ت ر ـــ  فقــد راعـــى الا شــرع فـــي  لــ  انتقـــال نشــاف ، (1)إلف ـــا" أعضــائ ا أو منضــااً 

 
رةيمة أأسايس أو أنظايم أو إداة  رماعاة إرةامياة منظماة فاي قاانون الجراة  رياة أأيابه (  1)

أألي  عصابة وإداةأجا أو ايياأةاك فيجاا فاي إطااة اليةعية وأجةي  المجارةين م  رةيمة  

)د( كال مان قاام ل/د( من قانون الُمخدةات على أناه:33الماد  )  حيا أنص  رةائم الُمخدةات



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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من النشاف ال رد  إلى دائرل الا نلاان ا ترامية التـي تاتـد يـشكات ا فـي   الا اتر ن
لعالم، فجع  تولي  ـا واالنضـاا  إلف ـا بويـة تـورل م علم األ وال إلى العديد من دول ا

 من الصور  و مح  التوثيم.

 ـدد الاشـرع الاصــر  تـور الســلو) ا ترامـي فــي   )أ( الههركن املههادي -122
الجااعـة  قصـد بتـولي   أفعال التوسيه والتنلـيم وا دارل لجااعـة إتراميـة منلاـة، و 

النشـاف تـورل االت ـا  الجنـائي تكو ن ا من يخصفن أو أكثر، و تخـ   ـ ا    ا ترامية
و و ـأ أن الجااعـة ا تراميـة وون ،  ت ر ـ  الا ـاتر نعلى ترائم يكـون مـن بفن ـا  

أمــا ، (1) اتخــ ن تــورل االت ــا  الجنــائي إال أن ــا تتافــا عنــ  بون ــا منلاــة ومســتارل
فيقصد ب ا تنليم العا  ب ا وتحديد الجرائم التي ت ـدم إلـى  الجااعة ا تراميةإدارل  

فيقصـد الجااعة ا ترامية    رتكاب ا وتوز ع األدوار على الا شارقفن فف ا، وأما تنلفـما
بــ  م عاونــة القــائم علــى ا دارل فــي القيــا  با  اتــ  والا عاونــة علــى ســفر العاــ  فــي 

أمــا االنضــاا  إلــى العصــابة أو االيــترا) فف ــا فيقصــد بــ  قةــول العضــو ة  ،العصــابة
   .(2)تست دف ا  من األعاال التي  فف ا بحفث ي سند إلي  أ ر عا

وال تقو    ر الجر اة إال إ ا قان ال رل من ا يتاث  فـي ت ر ـ  الا ـاتر ن، 
فالاشــرع لــم يتيلــ  لقيــا  الجر اــة ارتكــاب تر اــة ت ر ــ  الا ــاتر ن، ووناــا يكت ــي 
لقيا  الجر اة أن يكون ت ر   الا اتر ن أ د األلرال التي تتغيا ـا  ـ ر الجااعـة 

 
ة  أو إداةأجا أو الأداخل في إداةأجا أو في أنظيامجا أو اينضمام ولو في الخاةج بأألي  عصاب

إليجا أو اييأةاك فيجا وكان من أرةاضجا ايأراة في الروارة الُمخدة  أو أقديمجا للأ اطّي أو 

 د. فوزية عبدل. انظة: اةأكا  أّي من الرةائم المنصوص عليجا فى رله الماد  داخل البالد...

: لاأجاا لمؤلفاةول وماا ب ادرا؛ 41  صمةرا  ساابقمكافحة الُمخدةات   يةح قانون  :السأاة

الموارجة الأيةي ية لظارة  انأياة الُمخدةات فاي المرأاام  المصاةي  النادو  ال لمياة الأاي 

نظمجا مةكز بحوا ودةاساات مكافحاة الرةيماة وم املاة المراةمين بكلياة الحقاوق  رام اة 

 وما ب درا. 94  ص1993القارة   فبةاية 

 .42يةح قانون مكافحة الُمخدةات  مةر  سابق  ص :د. فوزية عبد السأاة (1)

 .43صسابق  المةر  ال (2)
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 .(1)مية الانلاة ولو لم تةدأ في تن ف  ا بعدا ترا

الجااعـة الايل ــة وقـان القــانون قـد عــرم الجااعـة ا تراميــة الانلاـة بون ــا 
لعاـ  بصـ ة مسـتارل أو لاـدل مـن لوفق تنليم معفن من ثوثة أيـخاغ علـى األقـ  

ــ  الا ــاتر ن  ــر مــن بفن ــا تــرائم ت ر  ــاب تر اــة محــددل أو أكث ــامن ب ــدم ارتك ال
و لــ  مــن أتــ  الحصــول بشــك  مشايــر أو لفــر مشايــر علــى  ،و مــع لفر ــاو ــد ا أ

لرل وال يلـا  أن يكـون ألعضـائ ا أدوار محـددل أو  أل من عة مادية أو معنو ة أو  
 فف ا.  مأن تستار عضو ت 

ــي مجــال  ــة ف ــة الانلاــة العامل ــي إطــار الجااعــان ا ترامي ــا ف و اكــن التافف
غ بحســ  طةيعــة أدورا ــم فــي عاليــة ت ر ــ  الا ــاتر ن بــفن طوائــف مــن األيــخا

ت ر   الا اتر ن، وأولى  ـ ر اليوائـف الانلاـون، و ـم مـن يتولـون تـدبفر وتنلـيم 
عاليــة الت ر ــ ،  فــث يع ــد ل ــم بالا ــا  الانلاــة لعاليــة الت ر ــ  مــن ات ــا  مــع 
أتحاب الس ن ومراك  الصفد وتحديد سـاعة وتـار   عاليـة ا بحـار وتـوففر وسـائ  

ــة ــ  الةر  ــة، قاــا يحــددون أمــاكن تجاــع  النق ــم الوســفلة الشحر  ــى مكــان ا بحــار ث إل
 .(2)الا اتر ن وأوقان تحرقات م ومتيلشان الر لة

و وتي بعـد م الوسـياى أو السااسـرل، و ـم مـن يتولـون تن فـ  التعلياـان التـي 
ترد إلف م من شيادل الجااعة ا ترامية أو الانلاـفن ألعاال ـا، والاتعلقـة باسـتقياب 

د الايلوب من الا اتر ن لفـر الشـرعففن، وتعتةـر  ـ ر ال  ـة  ـي  اـال الوتـ  العد
ــوتي من ــا  ــدل التــي ي ــاى الةل ــون مــن أبن ــًا مــا يكون ــفن الا ــاتر ن والانلاــفن، ولالش ب
الا اترون، ومن الاحتكفن باألوساف الششابية العـاتال عـن السـ ر بير قـة طةي يـة، 

ن دولـة مجـاورل، لالشـًا مـا تكـون  ـي وفي بع  األ يان قد يكون الوسـيا أتنةيـًا مـ
محية ا بحار،  فث يستقي  الا اتر ن مـن بود ـم بعـد سـ رر إلف ـا و رتـ  نقل ـم 

 
 .الموض  السابق (1)
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 لةودر ليسلا م للانلافن عند نقية ا بحار.

وأخفرًا يشار إلى الناقلفن و م الـ ين يع ـد إلـف م با اـة نقـ  الا ـاتر ن عةـر 
قد يكـون النقـ  بحـرًا علـى مـتن مرقـ  مالـو) الحدود الدولية أو داخ  الةلد الوا د، و 

، وقـد يكـون النقـ  (1)ل م أو مل  الانلم أو مرق  مسـرو  أو مشـترى ل ـ ا ال ـرل
برًا بسياران أو مرقشان أو سفرًا على األقدا  عن طر ق التسل ، ومن ثـم يكـون  نـا) 
ــدروب واليــر   ــة بال ــ ين يكــون لــدي م دراي دورًا لــشع  األيــخاغ مــن الاريــدين ال
الجةلية، وأخفرًا األيخاغ ال ين يتولون م اة إيـواى الا ـاتر ن لفـر الشـرعففن فـي 
أمــاكن التجاــع مــن خــول ت ف ــة أو إدارل مكــان ا يــواى الــ   قــد يكــون مســتوترًا أو 

 مالو) ل م أو مالو) للانلم.  

تر اة توسيه أو تنليم أو إدارل تااعة إتراميـة    )ب( الركن املعنوي  -123
ــة ل ــرل  ــا القصــد منلا ــي يتحقــق فف  ــة الت ت ر ــ  الا ــاتر ن مــن الجــرائم العادي

الجنائي بعنصر   العلم وا رادل، وال   يتاث  في العلم بااديان الجر اـة واتجـار إرادل 
، وال عةـرل للشاعـث علـى ارتكـاب الجر اـة سـواى أكـان يـر  ًا أ  تحقيق ـاالجاني نحو  

، فالقصــد الجنــائي يتحقــق (2) يلفــر  لــ  مــا دا  قــد تحققــ  عناتــر القصــد الجنــائ
بإدرا) الجاني لاا ي ع  مع علاـ  بشـروط ، وتقـدير تـوافر الـرقن الاعنـو  مـن يـون 
ــائع الاعروضــة  ــي اســتل ارر مــن الوق ــة ف ــق الحر  ــي ل ــا ميل محكاــة الاوضــوع الت
علف ــا، وال يشــترف أن يتحــدث الحكــم اســتقواًل عــن  ــ ا القصــد بــ  يك ــي أن يكــون 

 .(3)مست ادًا من 

يعاق  الاشرع الجنائي على تر اة توسـيه أو تنلـيم أو    )ج( العقوبة  -124

 
 . الموض  السابق( 1)
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إدارل تااعة إترامية منلاة ل رل ت ر   الا اتر ن بعقو ـة السـجن، و ـي عقو ـة 
سالشة للحر ة  د ا األدنى ثوث سنوان و ـد ا األقصـى خاـه عشـرل سـنة، و كـون 

ــان ــًا للســـلية التقدير ـــة التـــي خول ـــا لـــ  القـ ــار العقو ـــة للقاضـــي وفقـ ون  ر ـــة اختيـ
 الا ناسشة للجنال في ضوى موبسان وهروم القضية.

تر  قانون مكافحة   ( جرمية تهيلة أو إدارة مكان إليواء املهاجرين2)  -125
ــواى  ــان  يــ ــة أو إدارل مكــ ــ  ت ف ــ ــاتر ن فعــ ــ  الا ــ ــريية وت ر ــ ــر الشــ ــرل لفــ ال جــ

عاقـ  بالسـجن قـ  مـن هيـو ي( من القانون بون  "  8)اادل  الا اتر ن،  فث تقضي ال
أو أدار مكانًا  يواى الا ـاتر ن الا ـر فن أو تاع ـم أو نقل ـم أو سـ   أو قـد  ل ـم 

 .(1)"خدمان مع ثةون علا  ب ل   أ 

يتحقـق الـرقن الاـاد  للجر اـة بقيـا  الجـاني ب علـي    )أ( الركن املههادي  -126
ق لـــرل معـــفن الت ف ـــة وا دارل لاكـــان، و قصـــد بت ف ـــة الاكـــان تخصيصـــ  لتحقفـــ

وتاو ـــدر باأليـــياى التـــي تتـــي  تن فـــ   ـــ ا ال ـــرل و ـــو إيـــواى الا ـــاتر ن، و قصـــد 
ــا يواى تســكفن الشــخ  فــي مكــان م حــدد ســواى أكــان داخــ  الدولــة أ  خارت ــا،  ب

و قصد بتخصي  الاكان قصر استعاال  في ألل  األوقـان علـى إيـواى الا ـاتر ن، 
اوعة من األيخاغ، و سـتو  موقـع ما أو مج  لشخ سواى أكان الاكان مخصصًا  

  ا الاكان والشـك  الـ   يتخـ ر، فقـد يكـون لرفـة فـي منـال، وقـد يكـون خياـة فـي 
الصحراى أو ق  ًا في الجة ، وتعتةر ت ف ـة الاكـان  يـواى الا ـاتر ن تر اـة وقتيـة، 

 
ان إلياواء المجاارةين فاي قاانون الجراة  رياة اليااةعية أأياابه رةيماة أجيئاة أو إداة  مكا( 1)

  الُمخادةات وأجةي  المجارةين م  رةيمة أجيئة أو إداة  مكان للأ ااطي فاي قاانون مكافحاة

 بالسرن المؤبدي اق  باإلعدام أو ل  ( من قانون الُمخدةات على أنه:ج/34الماد  )حيا أنص  

كال  –3. ... –2 ... –1سمائة ألا  رنياه: وبرةامة ي أقل عن مائة أل  رنيه وي أراوز خم

الروارة المخدة  بمقابل أكون عقوبة الرةائم المنصوص عليجا   لأ اطيمن أداة أو ريأ مكانا  

ي أقل عان مائاة ألا  رنياه وي أرااوز خمسامائة ألا   الأيراله الماد  اإلعدام والرةامة   في

 48صة الُمخدةات  مةر  سابق  يةح قانون مكافح  :السأاة  د. فوزية عبد...ل. انظة:  رنيه

 وما ب درا.
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 .  (1)  تنت ي في لحلة االنت اى من إعداد الاكان وت ف ت 

تنلـيم عاليـة ا يـواى وتوتف  ـا وا يـرام علف ـا أما إدارل الاكان فيقصد ب ا  
داخ  الاكان الا يو ل ل ، و ستو  أن يكون مدير الاكان  و مالك  أو  ـائار أو أ  
يخ  آخر يقو  ب  ا العا ، سواى أكان يتولى القيا  ب  بوتر أ  ب فر أتـر، وعلـى 

التــي ال تنت ــي إدارل الاكــان يعتةــر مــن الجــرائم الاســتارل  ف عــ خــوم فعــ  الت ف ــة، 
 .(2) الة االستارار فف ا إال في الوق  ال   يتوش  في  الجاني عن إدارل الاكان

تر اــة ت ف ــة أو إدارل مكــان  يــواى الا ــاتر ن   )ب( الههركن املعنههوي -127
من الجرائم العادية التي يتحقق فف ا القصد الجنـائي بعنصـر   العلـم وا رادل، والـ   

 ن الجر اة واتجار إرادل الجاني نحو تحقيق ا.  يتاث  في العلم بااديا

أو تنلـيم أو   الجنائي على تر اة توسـيه  الاشرعيعاق      )ج( العقوبة  -128
( 15 -3)إدارل تااعــة إتراميــة منلاــة ل ــرل ت ر ــ  الا ــاتر ن بعقو ــة الســجن 

و كــون للقاضــي  ر ــة اختيــار العقو ــة الا ناســشة للجنــال فــي ضــوى موبســان ســنة، 
 القضية.وهروم  

نـ     (3)( جرمية إعاقة سري العدالة يف جرائم تهريههب املهههاجرين3)  -129
علــى تجــر م قافــة األفعــال التــي تــيد  إلــى إعاقــة تحقفــق العدالــة  الاصــر  الاشــرع 

( مـن 10) اـادلالوسفر ا تراىان القضائية في ترائم ت ر   الا اتر ن، فقد نص  
يعاقـ  بالسـجن الا ـاتر ن علـى أنـ  " وت ر ـ     الشرييةقانون مكافحة ال جرل لفر  

 
 .49صسابق  المةر  ال( 1)

 .50المةر  السابق  ص( 2)

ومن الأيةي ات ال ةبية الأي رةمت أ طيال ال دالاة فاي راةائم أجةيا  المجاارةين الأياةي  (  3)

ي اق  بالحبس مد  ي أراوز خمس سانوات الكويأي اللي نص في مادأه الأاس ة على أنه: ل  

اسأ مل القو  أو الأجديد أو عةم عطية أو منف اة مان أي ناوع أو وعاد بيايء مان كل من  

للك  لحمل يخص على اإلديء بيجاد  زوة أو اإلديء بم لومات أو بيانات رية صحيحة أمام 

رجة الأحقيق أو المحكمة المخأصة فيما يأ لاق باةأكاا  الراةائم المنصاوص عليجاا فاي رالا 

 نل.القانو



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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ــة مــن  ــة أو ما  ــد أو عــرل عيي ــوع أو وعــد  أ كــ  مــن اســتعا  القــول أو الت دي ن
أمــر مــن  ناــاتبشــيى مــن  لــ  لحاــ  يــخ  آخــر علــى ا دالى بشــ ادل زور أو ق

ة مـن مرا ـ  تاـع لـأ  مر  فـياألمور أو ا دالى بوقوال أو معلومان لفـر تـحيحة 
إتــراىان تتعلــق بارتكــاب أ  تر اــة مــن  فــيق أو الاحاكاــة االســتدالالن أو التحقفــ

وفياا يلي نتنـاول أرقـان  ـ ر الجر اـة   ،(1)  ..."القانون   يالجرائم الانصوغ علف ا ف
 -على النحو التالي 

تيلـ  القـانون لتحقـق الجر اـة أن تنصـ  أفعــال   صههفة اجملنههي عليهه  -130
ئم ت ر ــ  الا ــاتر ن. ولــم العنــف أو الت ديــد ضــد يــخ  مكل ــًا بالشــ ادل فــي تــرا
يعرفــ  بونــ  أ  يــخ   (2)يعــرم القــانون الاقصــود بالشــا د، إال أن ال قــ  الجنــائي

تر اــة مــا توتــ  إلف ــا بــو   اســة مــن  واســ   ارتكــابتـوافرن لديــ  معلومــان عــن 
 أما  السليان القضائية باناسشة دعوى قضائية منلورل أمام ا.

تـورًا  –علـى سـةف  الاثـال  –لاصـر   دد الاشـرع ا   )أ( الركن املادي  -131
للســلو) ا ترامــي، والتــي مــن خول ــا تتحقــق الجر اــة، والتــي تتاثــ  فــي اســتخدا  
ملــا ر التــوثفر الاختل ــة لكــي يحفــد الشــا د عــن يــ ادت  إمــا بالشــ ادل الــاور، أو 
بدفعـ  لعـد  ا دالى ابتـداًى بشـ ادت ، أو فياـا يتعلـق باـا تحـ  يديـ  مـن أدلـة بشـون 

 
كافحة ايأراة بالبية إعاقة سية ال دالة في رةائم ايأراة بالبية بال قوبة لاأجا رةم قانون م(  1)

يُ اقا  ( من القانون على أناه: ل7ماد  )المقةة  في رةائم أجةي  المجارةين  حيا أقضي ال

 ءبيينوع أو وعد  أيالأجديد أو عةم عطية أو مزية من  بالسرن كل من اسأ مل القو  أو

بيجاد  زوة أو كأمان أمة من اىموة أو اإلديء بأقوال   اإلديء  علىخة  من للك لحمل يخص ن

مةحلة من مةاحل رم  ايسأدييت أو الأحقيق أو المحاكمة  أو م لومات رية صحيحة في أية

 نل. أية رةيمة من الرةائم المنصوص عليجا في رلا القانو في إرةاءات أأ لق باةأكا 

  2فاي قاانون اإلراةاءات الرنائياة  داة النجضاة ال ةبياة  ط  د. أحمد فأحي سةوة: الوسايط  (2)

صااادق المةصاافاوي: اىسااالي  الحديثااة فااي الأحقيااق الرنااائي   ن؛ د.حساا286  ص1970

؛ أحمد يوس  السولية: المةكز القانوني 165  ص1990  2اإلسكندةية  منيأ  الم اة   ط

ية  كليااة الحقااوق  رام ااة دةاسااة مقاةنااة  ةسااالة مارسااأ –لليااارد فااي الاادعوى الرنائيااة 

 .13  ص2003القارة   



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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 ب إ دى ترائم ت ر   الا اتر ن.  ارتكا

اسـتعا  القـول وقد عدد القانون وسائ  تحقفق  ل  التوثفر علـى الشـا د و ـي 
، و ــ ر نــوع أو وعــد بشــيى مــن  لــ  أ أو الت ديــد أو عــرل عييــة أو ما ــة مــن 

الوسائ  الاتعددل التي تاث  في الواقع إمـا تر فشـًا أو ترلفشـًا للشـا د ينش ـي أن يكـون 
إعاقـة سـفر العدالـة بـون يشـ د الشـا د زورًا أو يحجـم عـن الشـ ادل أو   ال دم من ـا

. و ج  أن تقـع وسـائ  التـوثفر علـى الشـا د أثنـاى (1)يضل  العدالة بوية طر قة قان 
مشايــرل مرا ــ  الــدعوى الجنائيــة الاختل ــة باــا فف ــا مر لــة تاــع االســتدالالن، فلــم 

ا تـراىان الجنائيـة، ووناـا ياتـد   يقصر الاشرع سلو) الجاني على مر لة بعفن ا في
 التجر م ليشا  مرا   تاع االستدالالن والتحقفق والاحاكاة.  

قاـا  ـو الحـال   –للجر اـة    الاعنـو  تاثـ  الـرقن  ي   )ب( الركن املعنوي  -132
القصـد الجنـائي بعنصـر   العلـم وا رادل، والـ   يتاثـ    في  -في قافة الجرائم العادية
 اـــة واتجـــار إرادل الجـــاني نحـــو تحقيق ـــا، و تحقـــق القصـــد فـــي العلـــم بااديـــان الجر 

الجنــائي إ ا قــان الجــاني ير ــد ب علــ  أن يــرلم الشــا د علــى ا دالى بشــ ادل زور أو 
كتاـــان أمـــر مـــن األمـــور أو ا دالى بـــوقوال أو معلومـــان لفـــر تـــحيحة، وقـــ ا علـــم 

عييــة أو الجـاني وقــ  ارتكـاب ال عــ  ســواى بـالقول أو الت ديــد أو عــن طر ـق عــرل 
مفـــال أو الوعـــد بشـــيى مـــن يـــون  التـــوثفر علـــى الاجنـــي عليـــ ، وورادل تحقفـــق  ـــ ا 

ارتكـاب الجر اـة سـواى أكـان يـر  ًا أ  لفـر  لـ  مـا   علـى، وال عةـرل للشاعـث  (2)األثر
، فالقصــد الجنــائي يتحقــق بــإدرا) الجــاني (3) دا  قــد تحققــ  عناتــر القصــد الجنــائي

 لاا ي ع  مع علا  بشروط .

إ  يتيلــ    جرميههة إعاقههة سههري العدالههة مههن جههرائم القصههد اخلههاص -133

 
أيمن عبد الخالق ةايد: الفساد من الأيخيص ايرأماعي .  سليمان عبد المن م والمسأياةد.    (1)

 .70  ص2009  1دليل أدةيبي  ط -إلى الموارجة القانونية

 .637  ص158  ةقم 13  مرموعة أحكام النقم الرنائي  س16/10/1962نقم رلسة    (2)

 .1344  ص273  ق20  مرموعة أحكام النقم الرنائي  س1/12/1969نقم  (3)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

382 

القــانون با ضــافة إلــى عنصــر  العلــم وا رادل تــوافر قصــدًا خاتــًا يتاثــ  فــي قصــد 
تضــلف  العدالــة. و ترتــ  علــى وتــوب تــوافر القصــد الخــاغ ب ــ ا الاعنــي أن أفعــال 

لقيـا   ـ ر الجر اـة العنف التي تقع على الشا د ب دم االنتقا  أو التش ي ال تك ـي  
، وتقدير توافر الرقن الاعنـو  مـن يـون محكاـة (1)وون تاز أن تقو  ب ا ترائم أخرى 

الاوضـوع التـي ل ـا ميلــق الحر ـة فـي اسـتل ارر مــن الوقـائع الاعروضـة علف ــا، وال 
يشــترف أن يتحـــدث الحكـــم اســـتقواًل عـــن  ـــ ا القصـــد بـــ  يك ـــي أن يكـــون مســـت ادًا 

 .(2)من 

الاصر  علـى تر اـة تعيفـ  سـفر العدالـة   الاشرعيعاق      بة)ج( العقو  -134
ــة الســجن ) ــة  ســنة(، 15-3فــي تــرائم االتجــار بالششــر بعقو  و كــون للقاضــي  ر 

 اختيار العقو ة الا ناسشة للجنال في ضوى هروم وموبسان القضية.

( جرمية الكشف عن هوية ال ههحايا أو الشهههود يف جههرائم تهريههب 4)  -135
وت ر ـ  الاشرع الاصر  فـي قـانون مكافحـة ال جـرل لفـر الشـريية   أقر   املهاجرين
علـى تجـر م  نـ  ااية تنائية لك  مـن الاجنـي علـف م والشـ ود،  فـث   الا اتر ن

فقــد كافــة أفعــال ا ضــرار بــالاجني عليــ  أو الشــ ود فــي تــرائم ت ر ــ  الا ــاتر ن، 
قــ  الســجن" " و عاقــ  بــ ان العقو ــة( مــن القــانون علــى أنــ   )10/2) اــادلنصــ  ال

باـا يعرضـ  للخيـر أو  الشـا د الا ـاتر الا ـرب أو   و ـةمن أفصـ  أو قشـف عـن  
باعلومــان لفــر تــحيحة عــن  بــ  أو أمــدرالجنــال أو ســ   اتصــال  بالضــرريصــفش  

 قوقـــ  القانونيـــة بقصـــد ا ضـــرار بـــ  أو ا خـــول بســـومت  الةدنيـــة أو الن ســـية أو 
 -ر الجر اة، و ل  على النحو التالي وفياا يلي نتناول أرقان   ،  (3)(العقلية

 
  أيمن عبد الخالق ةايد: الفساد من الأيخيص ايرأماعي.  سليمان عبد المن م والمسأياةد.    (1)

 .70  صمةر  سابق

 .194د. خالد مصطفى فجمي: مةر  سابق  ص (2)

ية الضحايا والياجود فاي راةائم ايأرااة رةم قانون مكافحة ايأراة بالبية اإلفصاح عن رو  (3)

يُ اق  بالسرن كل من أفصح أو كيا  ( من القانون على أن:ل  9بالبية  حيا أنص الماد  )

عليه أو اليارد بماا ي ةضاه للخطاة  أو يصايبه بالضاةة  أو ساجل اأصاال ي عن روية المرن



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تيلـ  القـانون تـ ة خاتـة فـي    صفة اجملني علي   -)أ( حمل اجلرمية  -136
الاجنــي عليــ ، و ــي أن يكــون الاجنــي عليــ  م ــاترًا م ر ــًا أو يــا دًا، وقــد عــرم 

يـخ   الا ـاتر الا ـرب بونـ  أ ت ر ـ  الا ـاتر ن  قانون ال جرل لفـر الشـريية و 
، (1)لقــانون امــن  ــ ا  (8و 7و 6و 5)الاجــر  باقتضــى الاــواد  يكــون  ــدفًا للســلو)

بفناــا يقصــد بالشــا د مــن يقــو  بــا دالى باعلومــان معفنــة عــن ال فــر توتــ  إلف ــا 
 .(2)بإ دى  واس  أما  السليان القضائية باناسشة دعوى قضائية منلورل أمام ا

ح لل فـر تتاثـ   ـ ر األفعـال فـي الكشـف أو ا فصـا   )ب( الركن املههادي  -137
عن  و ة الا اتر الا رب أو الشا د  بالشك  ال   ييد  إلـى تعر ضـ م للخيـر أو 
ا ضــرار ب ــم، أو تســ ف  اتصــال الجنــال ب ــم، أو إمــداد م باعلومــان لفــر تــحيحة 
عن  قوق م القانونية بقصد ا ضرار ب م، أو ا خـول بسـومت م الةدنيـة أو الن سـية 

امــي مـــن خـــول ا فصــاح أو الكشـــف عـــن  ـــو ت م أو العقليــة، و قـــع الســـلو) ا تر 
ــة بالح ــــا  علــــى ســــر ة الاجنــــي علــــف م  بالشــــك  الــــ   يخــــالف القاعــــدل الخاتــ

 .(3)والش ود

القصـد الجنـائي   للجر اة فـي  الاعنو  تاث  الرقن  ي   )ج( الركن املعنوي  -138
الجـاني  بعنصر   العلم وا رادل، وال   يتاث  في العلم بااديـان الجر اـة واتجـار إرادل

 
ضةاة به أو اإلخاالل أمده بم لومات رية صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد اإل  الرنا  به  أو

 .لالبدنية أو النفسية أو ال قلية بسالمأه

ومن الردية باللكة أن قانون مكافحة ايأراة بالبية قاد عاة  المرناي علياه بأناه الياخص   (1)

الطبي ي اللي أ ةم ىي ضةة مادي أو م نوي  وعلى اىخص الضاةة البادني  أو النفساي  

ة مباياة ة عاان أو ال قلاي  أو الخسااة  ايقأصااادية  ول لاك إلا كااان الضاةة أو الخسااة  نارمااا

مان قاانون مكافحاة ايأرااة  1/3رةيمة من الراةائم المنصاوص عليجاا فاي رالا القاانونل)م

 بالبية(.

؛ 286د. أحمااد فأحااي سااةوة: الوساايط فااي قااانون اإلرااةاءات الرنائيااة  مةراا  سااابق  ص (2)

؛ 165الرنائي  مةرا  ساابق  ص صادق المةصفاوي: اىسالي  الحديثة في الأحقيق  ند.حس

 .13أحمد يوس  السولية: المةكز القانوني لليارد  مةر  سابق  ص

 .199د. خالد مصطفى فجمي: مةر  سابق  ص (3)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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نحو تحقيق ا  ف  ر الجر اة من الجرائم العادية، والتـي ت تـرل علـم الجـاني بصـ ة 
الا ــاتر الا ــرب أو الشــا د، واتجــار إرادتــ  بــالرلم مــن  لــ  إلــى إفشــاى يخصــفت  

ــد  ــا نعتق ــة تعر ضــ  للخيــر، إال أنن ــشع  –بغي ــ  ال ــى خــوم مــا   ــ  إلي ــ   -عل أن
جر اة ضرورل تـوافر قصـد ا ضـرار بالا ـاتر يشترف لقيا  القصد الجنائي في   ر ال

ــار  ــ ر الجر اــة مــن تــرائم القصــد  الا ــرب أو الشــا د، و التــالي فإنــ  ياكــن اعتش
 .(1)الخاغ

يعاقـ  الاشـرع الاصـر  علـى تر اـة الكشـف عـن  و ـة    )د( العقوبة  -139
و كــون للقاضــي  ر ــة  ســنة(،15-3الســجن ) بعقو ــةالا ــاتر الا ــرب أو الشــا د 

 العقو ة الا ناسشة للجنال في ضوى هروم وموبسان القضية.اختيار  

القـانون الاصـر  نـ    (2)  ( جرمية اإلخفههاء يف تهريههب املهههاجرين5)  -140
، ت ر ـ  الا ــاتر نالاسـاعدل الو قــة علـى ارتكـاب تــرائم  أيـكالتجـر م قافــة علـى 

 و األمـوالأ  أو  يـازل األيـياى  ت ر ـ  الا ـاتر نومن ا تر اـة إخ ـاى مرتكةـي تـرائم  
( مـن قـانون مكافحـة ال جـرل لفـر الشـريية 12)اـادل  المن ا، فقـد نصـ   الاتحصلة  

يعاقـ  بالسـجن قـ  مـن أخ ـى أ ـد الجنـال أو األيـياى أو وت ر   الا اتر ن بونـ  "  
 ـ ا القـانون أو تعامـ    فـيمن الجـرائم الانصـوغ علف ـا    أ   األموال الاتحصلة من

 
 .173انظة للباحا: مكافحة ايأراة بالبية  مةر  سابق  ص( 1)

الأياةي   من الأياةي ات ال ةبياة الأاي رةمات إخفااء الرناا  فاي راةائم أجةيا  المجاارةين  (2)

ي اقا  باالحبس ماد  ي أزياد علاى خماس الكويأي في مادأه الةاب ة الأاي نصات علاى أناه:ل 

ة أو أكثة من اللين اةأكبوا الرةائم المنصوص عليجا في المادأين  سنوات كل من أخفى يخصا

السابقأين أو ايأةكوا في اةأكابجا أو من المرني عليجم فيجا بقصد الفةاة من وره ال دالة  أو 

ويراوز للمحكماة . ىي رةم نخة م  علمه بللك وكل مان ساارم فاي إخفااء م االم الرةيماة

ة لاه أو أحاد أصاوله أو فةوعاه  وبياةط أي  إعفاء المأجم من ال قا  إلا كان من أخفااه زوراا

يكون المأجم ممن اةأك  إحدى الرةيمأين المنصوص عليجما في المادأين السابقأين أو ياةك 

اق  بالحبس مد  ي أزيد على ثالا سنوات والرةامة الأي ي أقال عان ألا  وي .  في اةأكابجما

ديناااة وي أزيااد علااى ثالثااة ني  ديناااة أو بإحاادى راااأين ال قااوبأين  كاال ماان أخفااى أو قااام 

 ل.بالأصة  في ييء مأحصل عن رله الرةيمة



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الم الجر اــة أو أدوات ــا مــع ثةــون علاــ  بــ ل .أيــًا مــن معــ أتلــففف ــا أو أخ ــى أو 
ول  تـأو أ ـد أ للجـانيو جوز للاحكاة ا ع اى من العقاب إ ا قان من أخ ى زوتـًا 

 .(1)"أو فروع 

ن  الاشرع الاصر  على معاششة ق  من أخ ي أ ـد   )أ( الركن املادي  -141
ــال أو األيــياى أو األمــوال الاتحصــلة مــن أ  مــن تــرائم ت ر ــ  ا لا ــاتر ن أو الجن

تعامــ  فف ــا أو أخ ــي أيــًا مــن معــالم الجر اــة أو أدوات ــا مــع علاــ  بــ ل ، فالســلو) 
توافر إ دى تور إعانة الجاني على ال ـرار قوفعـال  قوام ا ترامي في   ر الجر اة 

 ا يواى أو ا خ اى أو تس فل اا أو تقديم الاساعدل أو الاعونة على أ  وت .  

لى تجر م قافة تور الاساعدل الو قة علـى ارتكـاب وترتع الحكاة في  ل  إ
مـــن الاســـا افن فـــي الجر اـــة  الجـــانيو ســـتو  لـــدى القـــانون أن يكـــون  ،الجر اـــة

ــع ا خ ــاى  ــول  بصــ ت  فــاعًو أتــليًا أ  يــر كًا، قاــا يســتو  لــدى القــانون أن يق
يـــخ  الجـــاني أو علـــى األيـــياى أو األدوان الاســـتخدمة فـــي ارتكـــاب الجر اـــة أو 

 موال الاتحصلة من ا أو أ  من معالم الجر اة.األ

وقـد نــ  الاشـرع الاصــر  علــى تـواز شيــا  الاحكاــة الجنائيـة با ع ــاى مــن 
العقاب لك  من قا  بإخ اى أ د الجنال فـي تـرائم ت ر ـ  الا ـاتر ن، إ ا قـان تر يـ  
ــون  ــ ا الشــخ  زوتــًا أو أ ــد األتــول أو  ــة  قــون يك ب ــ ا الشــخ  عوقــة قراب

للجنـــال، و التـــالي تاتـــد  ـــ ر األ كـــا  إلـــى الـــاو  أو الاوتـــة أو األبـــو ن أو ال ـــروع 
األتداد أو األوالد أو األ  اد، و شفر ال ق  الجنائي إلى أن سة  تقر ر إع ـاى  ـيالى 
األقارب من العقو ة  و أن وتود رابية القرابة مـع الجـاني، و ـو مـا ال يتصـور معـ  

 
راةائم ايأرااة  رةم قانون مكافحة ايأراة بالبية إخفاء اىيخاص أو اىموال المأحصلة من  (1)

 اق  بالسرن كل من أخفى أحد الرنا  يُ ( من القانون على أن:ل 8بالبية  حيا أنص الماد  )

مان الراةائم المنصاوص عليجاا فاي رالا القاانون أو  أيأو اىموال المأحصلة من  أو اىيياء

ة من م الم الرةيمة أو أدواأجا م  علمه بللك. ويروز للمحكفيجاأ امل    مة اإلعفاء  أو أخفى أيا

ة أو أحد أصوله أو فةوع  .هلمن ال قا  إلا كان من أخفى الرنا  زورا



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 م، إال أننا نت ق مع الـرأ  الـ   يـ    إلـى أن أن ياكن أن يقوموا با بوغ عن  و 
   ا الن  يان  الجنال فرتة ال روب من الجر اة بحااية من  و  قرابت م.

القصـد الجنـائي  للجر اة في الاعنو  تاث  الرقن ي   )ب( الركن املعنوي  -142
ا، بعنصــر   العلــم وا رادل  العلــم بااديــان الجر اــة واتجــار إرادل الجــاني نحــو تحقيق ــ

ف  ر الجر اة من الجرائم العادية، والتي ت ترل علـم الجـاني بـون األيـخاغ الـ ين 
يقو  بإخ ائ م ميلو ون للعدالة، أو أن يقو  بالتخل  مـن األيـياى الاسـتخدمة فـي 
الجر اــة أو األمــوال الاتحصــلة ب ــا بغيــة تضــلف  العدالــة، ومنــع تعقــ  الجنــال فف ــا، 

لتحقــق القصــد الجنــائي، فقــد نصــ  الاــادل علــى وتوكفــدًا علــى أ ايــة عنصــر العلــم 
يشــارل )مــع علاــ  بــ ل (، فقــد تحــدث  الاــادل عــن إخ ــاى أيــياى أو أمــوال، ومــن ثــم  
ــ  الا ــاتر ن، أمــا عــد  علاــ   ــاب تــرائم ت ر  ــًا بارتك ــون الجــاني عالا يجــ  أن يك
ففنت ــي الــرقن الاعنــو  للجر اــة، و ــو مــا يحقــق  اايــة للشــخ   ســن النيــة ألن 

 .  (1)الجنائي يج  أن تتج  إرادل الجاني إلى تحقفق ماديان الجر اةالقصد  

 15-3الاصـــر  علـــى عقو ـــة الســـجن ) القـــانون نـــ    )ج( العقوبهههة -143
الاتحصـــلة مـــن  األيـــياىســـنة( لل ـــاعلفن فـــي تر اـــة إخ ـــاى الجنـــال أو األمـــوال أو 

ى هــروم الجر اــة، و كــون للقاضــي  ر ــة اختيــار العقو ــة الا ناســشة للجنــال فــي ضــو 
 وموبسان القضية.

( جرمية التحريض علههت تهريههب املهههاجرين أو اجلههرائم املرتبطههة 6)  -144
نـــ  الاشــرع الاصـــر  علـــى تجــر م التحـــر   علـــى ارتكــاب تـــرائم ت ر ـــ    بهههها

 
( من قانون ال قوبات على أن:ل كل من أخفاى بنفساه أو بواساطة رياةه 144نصت الماد  )  (1)

ة برناية أو رنحة أو صادةاة في حقه أماة باالقبم علياه   ة فة ب د القبم عليه أو مأجما يخصا

ي طةيقة كانت على الفةاة من وره القضاء م  علماه باللك ي اقا ...ل  وكلا كل من أعانه بأ

( من قانون ال قوبات على أن:ل كل من علم بوقاوع رناياة أو رنحاة أو 145ونصت الماد  )

كان لديه ما يحمله على ايعأقاد بوقوعجا وأعان الراني باأي طةيقاة كانات علاى الفاةاة مان 

ة  وإماا بإخفااء أدلاة الرةيماة  وإماا بأقاديم م لوماات وره القضاء إما بإيواء الراني الملكو

 .أأ لق بالرةيمة ورو ي لم ب دم صحأجا أو كان لديه ما يحمله على ايعأقاد بللك ي اق ..ل



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

387 

  فاألتـ  أن التحـر   (1)الا اتر ن بوية وسفلة ولـو لـم يترتـ  علـى التحـر   أثـر
لاسا اة التش يـة(، إال أن الاشـرع الاصـر   و إ دى تور االيترا) في الجر اة )ا

قــد أفــرد نصــًا  -و ــالنلر إلــى خيــورل فعــ  التحــر   فــي تــرائم ت ر ــ  الا ــاتر ن-
ــتقلة، فقـــد نصـــ   ــانون 13) اـــادلالخاتـــًا لتجـــر م التحـــر   قجر اـــة مسـ ( مـــن قـ

يعاقـ  بالسـجن قـ  مـن مكافحة ال جرل لفر الشريية وت ر   الا اتر ن على أن  " 
الاــواد  فــيفلة علــى ارتكــاب تر اــة مــن الجــرائم الانصــوغ علف ــا  ــرل بــو  وســ

 .(2)"ولو لم يترت  على التحر   أثر 11السابقة من   ا القانون ما عدا الاادل  

القاعــدل العامــة فــي االيــترا) فــي الجر اــة  ــي أن   )أ( الههركن املههادي -145
ال أن الاشــرع الشــر   ال يســول عــن الجر اــة مــادا  ال اعــ  األتــلي لــم يرتكة ــا، إ

ن  ترا ة على تجر م فع  التحـر    اتـ    التحر  الاصر   ونلرًا لخيورل فع   
ولو لم يترتـ  عليـ  أ  أثـر، فاألتـ  أن التحـر   يعاقـ  عليـ  إ ا أدى إلـى تحقـق 
النتيجــة ا تراميــة، وفــي  ــ ا ال ــرل يعاقــ  الاشــرع الاصــر  علــى فعــ  التحــر   

 .  (3)يشترف فف ا تحقق النتيجة ا تراميةباعتشارر من ترائم الخير التي ال 

يقصد بالتحر   خلق التصايم على ارتكـاب تر اـة معفنـة    التحريض  -146

 
أأثة الميةع المصةي في أرةيم الأحةيم على رةائم أجةي  المجارةين ولو لم يأةأ  على   (1)

 -2( الأي أنص على أناه:ل  6/2ن في الماد  )رلا الأحةيم أثة ببةوأوكول أجةي  المجارةي

أنظايم : )ج( أ أمد أيضا كل دولة طة  ما قد يلزم من أدابية أيةي ية وأدابية أخاةى لأراةيم

 ل.من رله الماد  1أو أوريه أيخاص نخةين يةأكا  رةم من اىف ال المرةمة وفقا للفقة  

رةائم ايأراة بالبية كرةيمة مسأقلة    رةم قانون مكافحة ايأراة بالبية ف ل الأحةيم على  (2)

 اق  بالسرن كل مان حاةم بأياة وسايلة يُ ( منه على أن:ل  10ماد  )فقد نص القانون في ال

 الأحةيم علىرةيمة من الرةائم المياة إليجا في المواد السابقة ولو لم يأةأ   علي اةأكا 

ة ممااثالة لجالا الانص فاي الما ( مان قاانون 291/3اد  )أثةل. وقد سبق للميةع أن وض  نصا

ال قوبات الخاصة بايأراة باىطفال. حيا الفقة  الملكوة  على أنه:ل وي اقا  بالات ال قوباة 

من سجل ف الة من اىف ال الملكوة  في الفقة  السابقة أو حاةم علياه ولاو لام أقا  الرةيماة 

 .بناء على للكل

 .174انظة للباحا: مكافحة ايأراة بالبية  مةر  سابق  ص( 3)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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، (1)لــدى يــخ  آخــر بنيــة دفعــ  إلــى تن فــ  ا أو مجــرد محاولــة خلــق  ــ ا التصــايم
( يتاث  في نشـاف الاحـرل، و ـو األوليتكون من عنصر ن  )  التحر  وعلي  فإن  

( والثــانيمــن يــون  خلــق التصــايم علــى الجر اــة لــدى ال فــر، ) النشــاف الــ   يكــون 
يتاث  في أن ينص  نشاف الاحرل على تر اة مـن الجـرائم الانصـوغ علف ـا فـي 
قانون مكافحـة ال جـرل لفـر الشـريية وت ر ـ  الا ـاتر ن، وتت ـق وسـائ  التحـر   

رل يلجـو في أن ا تتج  إلى التوثفر علـى ت كفـر الجـاني و كاـ  علـى األمـور، فـالاح
، و تخــ  نشــاف الاحــرل تــورل (2)إلــى اليــر  الن ســية قــي يحقــق لايتــ  ا تراميــة

إبراز الةواعث التي تدفع إلى الجر اة، وتحةف  اآلثار التي تترت  علف ـا، وال ـ  مـن 
 .  (3)االعتشاران التي تعترل طر ق ا، وا قول من أ اية االعتشاران التي تن ر من ا

يتخــ  التحــر   تــورل القــول أو الكتابــة أو مجــرد و ســتو  لــدى القــانون أن 
ــرل  ــحة، و  تـ ــة واضـ ــا داللـ ــدر فف ـ ــي تـ ــروم التـ ــا لللـ ــ  وفقـ ــ  لـ ــاى إ ا قانـ ا ياـ
التحر   تدور سـلو) إيجـابي عـن الاحـرل، فجـو ر التحـر    ـو إقنـاع وخلـق 

التحــر   باوشــ  ســلةي، قاــا يجــ  أن يكـــون  شيــا ل كــرل الجر اــة، فــو يتصــور 
شايـرًا  أ  ينصـ  علـى موضـوع    تـ ة إتراميـة  فـإ ا انت ـي التحر   بيةيعت  م

. (4)التعففن عن الاوضوع ال   ينص  علي  نشاف الاحرل، فو يقـو  بـ  التحـر  
و نش ي أن يترت  على نشاف الجاني تحقـق نتيجـة إتراميـة معفنـة، تتاثـ  فـي نشـوى 

النتيجــة  التصـايم ا ترامـي لـدى الشـخ  الـ    ـرل علـى الجر اـة، وارتشـاف  ـ ر
بسـلو) الاحـرل بعوقـة الســةةية، وال يلـا  أن يكـون التحــر   موت ـًا إلـى يــخ  
 معــفن أو أيــخاغ محــددين، فقــد يكــون التحــر   فرديــًا لشــخ  ب اتــ  أو تااييــاً 
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، وال يلـــا  لتـــوافر التحـــر   قانونـــًا أن يكـــون للاحـــرل ســـلية علـــى الاحـــر ل، (1)
لاحـرل األفعـال واألقـوال مـا ي ـيج ألوامـرر، بـ  يك ـي أن يصـدر عـن ا  يخضعتجعل   

، و اكن أن يعاقـ  الاشـرع علـى التحـر   سـواى (2)  يعور ال اع ، ففدفع  للجر اة
 .(3)أكان عامًا أ  خاتًا، ولو لم يقم الشخ  بارتكاب الجر اة التي  رل علف ا

فجر اـة التحـر   مـن تـرائم الخيـر    عدم حتقق النتيجههة اإلجراميههة  -147
لرقن الااد  فف ـا باجـرد تحقـق السـلو) ا ترامـي دون تيلـ  أن التي يتحقق فف ا ا

تتحقــق النتيجــة ا تراميــة الاتاثلــة فــي ارتكــاب الجــاني   ــدى الجــرائم الانصــوغ 
ــانون  ــي القـ ــا فـ ــرائم  ،علف ـ ــد الجـ ــاب الشـــخ  أل ـ ــن ارتكـ ــر   عـ ــ ر التحـ ــإ ا أسـ فـ

ــ  علــى التحــر   قو ــد تــور االيــترا) فــي  ــانون عوق ــا فــي الق الانصــوغ علف 
 الجر اة وليه بص ت  تر اة مستقلة.

ومن الجدير بال قر أن أ د أعضاى مجلـه النـواب قـد طالـ  بحـ م يشـارل  "ولـو  
ــ ون   ــة الشـ ــن لجنـ ــترقة مـ ــة الاشـ ــيه اللجنـ ــر"، إال أن رئـ ــى التحـــر   أثـ ــم يترتـــ  علـ لـ
الدســتور ة والتشــر  ية ومكتةـــي لجنتــي العوقــان الخارتيـــة والخيــة والاوازنــة باجلـــه  

صر  أثناى مناقشة القـانون أيـار إلـى أن  ـ ا الـن  مقصـود علـى اعتشـار أن  النواب الا 
  ر الجر اة ينلر إلف ا على أن ا تر اة خير وليس  تر اة ضـرر، وأن تـرائم الضـرر  
 ــي الجــرائم التــي ال بــد أن يتحقــق فف ــا الضــرر  تــى تــتم الاعاششــة، بفناــا تــرائم الخيــر  

 . ( 4) اششة الاحرل فف ا ولو لم تقع الجر اة مث  )الجرائم ا ر ابية ولفر ا( تتم مع 

تر اـة التحـر   علـى  في الاعنو  لرقن يتحقق ا   )ب( الركن املعنوي  -148
ت ر ـ  الا ـاتر ن بتـوافر القصـد الجنـائي بعنصـر   العلـم وا رادل، والـ   يتاثـ  فــي 

 
وماا   435القسام ال اام  مةرا  ساابق  ص-د. محمود نري  حسني: يةح قانون ال قوباات    (1)

 .ب درا

 . 202د. خالد مصطفى فجمي: مةر  سابق  ص (2)

 .175انظة للباحا: مكافحة ايأراة بالبية  مةر  سابق  ص( 3)

 . 86  ص4/10/2016انظة: وثائق مرلس النوا   مضبطة الرلسة ايفأأاحية   (4)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

390 

ائم العلم بااديان الجر اة واتجار إرادل الجاني نحو تحقيق ا  ف ـ ر الجر اـة مـن الجـر 
العادية، فيج  أن يحاف علـم الجـاني بورقـان الجر اـة، وأن تتجـ  إرادتـ  إلـى ال عـ ، 
ومــن ثــمر يجــ  أن يعلــم الاحــرل بداللــة يشاراتــ ، و التــوثفر الاحتاــ  للوســائ  التــي 
يستعال ا، وتوقع  أن يقد  مـن  رضـ  علـى ارتكـاب الجر اـة، فضـًو عـن أن تتـوافر 

خلـق التصـايم ا ترامـي، وولـى وقـوع الجر اـة أو   لدى الاحرل ا رادل الاتج ة إلى
الجرائم موضوع   ا التصايم، و ي باليشع من ضـان الجـرائم الانصـوغ علف ـا فـي 

 .(1)قانون مكافحة ال جرل لفر الشريية وت ر   الا اتر ن

الاشرع الاصر  على تر اة التحـر   فـي تـرائم   يعاق    )ج( العقوبة  -149
ســنة(، و كــون للقاضــي  ر ــة اختيــار  15 -3لســجن )ت ر ــ  الا ــاتر ن بعقو ــة ا

 العقو ة الا ناسشة للجنال في ضوى هروم وموبسان القضية.

 الفرع الثاني 
 جنح تهريب املهاجرين 

تشا  تن  ت ر   الا اتر ن تن   تضلف  العدالة وعـد  ا بـوغ عـن   -150
ــ  التجــار  مــن  اــ  ال الا ــاتر نتــرائم ت ر ــ   اســافر ن وتنحــة عــد  توكــد الناق

 -لوثائق الس ر، و ل  على النحو التالي 

تر  قانون مكافحـة    ( جرمية ت ليل العدالة يف تهريب املهاجرين1)  -151
ال جرل لفر الشـريية وت ر ـ  الا ـاتر ن ا دالى بـوقوال أو معلومـان لفـر تـحيحة 

 ( مـن القـانون 11)اـادل ت ر   الا اتر ن،  فث تقضـي ال  ترائملتضلف  العدالة في  
أ  مر لـة  فـييعاق  بالحشه ق  من أدلى بوقوال أو معلومـان لفـر تـحيحة بون  "  

ارتكاب أ  تر اـة مـن بمن مرا   تاع االستدالالن أو التحقفق أو الاحاكاة تتعلق  
وتكـون العقو ـة الحـشه مـدل ال تقـ  عـن     ا القـانون.  فيالجرائم الانصوغ علف ا  

السـلية القضــائية أو ت ــان االســتدالل قةــ  ن مـن الاكل ــفن مــ الجــانيسـنة إ ا قــان 
 

 .151 150د. محمود نري  حسني: المسارمة الرنائية  مةر  سابق  ص ص (1)



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بعا  من أعاال الخةرل أو الترتاة.. و عاق  ق  من  رل على   ر الجر اة بـ ان 
 ".العقو ة ولو لم يتم على التحر   أثر

أن يكـون الجـاني مكل ـًا بالشـ ادل أو مكل ـًا بعاـ  مـن   )أ( صفة اجلاني  -152
قـو  بـا دالى باعلومـان معفنـة عـن مـن يأعاال الخةرل أو الترتاـة، و قصـد بالشـا د 

 واسـ  أمـا  السـليان القضـائية باناسـشة دعـوى قضـائية  بإ ـدىال فر توت  إلف ـا 
بفناــا يقصــد بــالخةفر الشــخ  ال نــي الــ   ياكــن للقاضــي أو  ،(1)منلــورل أمام ــا

النيابة العامة االستعانة ب  لإلفادل بخةرات  ورأي  ال ني  ـول األمـور ال نيـة الاتصـلة 
 .  (2)جر اة والتي يحتا  تقدير ا إلى معرفة فنية أو دراية علايةبال

أمــا الاتــرتم ف ــو قــ  يــخ  تندبــ  الســلية القضــائية لاعاونــة الخصــو  أو 
ــ   ــ ينالشــ ود األتان ــوقوال م والتواتــ  مــع  ال ــة فــي ا دالى ب ــة العر ي ــون الل  يج ل

األتــلية إلــى ت ــان التحقفــق أو الاحاكاــة، مــن خــول ترتاــة أقــوال م مــن ل ــات م 
 .(3)الل ة العر ية والعكه

تتحقــق تر اــة تضــلف  العدالــة بقيــا  يــخ  مــا   )ب( الههركن املههادي -153

 
؛ 286د. أحمااد فأحااي سااةوة: الوساايط فااي قااانون اإلرااةاءات الرنائيااة  مةراا  سااابق  ص (1)

؛ 165صادق المةصفاوي: اىسالي  الحديثة في الأحقيق الرنائي  مةرا  ساابق  ص  ند.حس

 .13مةر  سابق  ص أحمد يوس  السولية: المةكز القانوني لليارد 

  13د. ةءو  عبيد: مباد  اإلرةاءات الرنائية في القانون المصةي  داة الريل للطباعة  ط  (2)

 .356  ص1979

اللراة  وراي –اىصل أن أرةي المحاكمة باللرة الةسمية للدولاة ل :أنبمحكمة النقم قضت  (3)

إرةاءات الأحقيق دون  اية ما لم يأ لة على إحدى سلطأي الأحقيق أو المحاكمة مب –ال ةبية

للك  ويكون طلبه خاض ا لأقديةرا  فال  ايسأ انة بوسيط يقوم بالأةرمة أو يطل  منجا المأجم

القائمة به قد اسأ انت بوسيطين أولى أحدرما أةرمة  ي ي  إرةاءات الأحقيق أن أكون الرجة

اإلنرليزية إلى ال ةبية  إل رو إلى اإلنرليزية ثم قام اآخة بنقلجا من  أقوال الطاعن من الجندية

هل. انظاة: نقام مأ لاق بظاةو  الأحقياق ومقأضاياأه خاضا  دائماا لأقادية مان يباياة أماة

. ميااة إلياه د. 304  ص69  ةقام  36  مرموعة أحكام محكماة الانقم  س14/3/1985

دةاسة مقاةناة  مطبوعاات مةكاز البحاوا   -أحمد عبد الظارة: الحماية القانونية للرة ال ةبية

 .27  ص2  ط2014والدةاسات الفقجية والأيةي ية والقضائية  دائة  القضاء بأبوظبي  



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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بــا دالى بــوقوال أو معلومــان لفــر تــحيحة تتصــ  بوقــائع تخــ  أ  مــن الجــرائم 
الانصوغ علف ا في قانون مكافحة ال جرل لفر الشريية وت ر ـ  الا ـاتر ن، وقـد 

ن إدالى الجــاني بالاعلومــان أو األقــوال لفــر الصــحيحة أمــا  تيلــ  القــانون أن يكــو
خول مرا ـ  الـدعوى الاختل ـة، قاـومور الضـشا القضـائي   القضائيةإ دى السليان  

في مر لة االستدالل أو أما  النيابة العامة في مر لة التحقفق أو أما  الاحكاـة فـي 
 .أت ال العدالة  مر لة الاحاكاة، و و ما يتحقق ب  الرقن الااد  في تضلف 

ــت م لــــا  أن و  ــون إدالى الاــ ــ يكــ ــن  اً واقعــ ــور ياكــ ــاعلــــى أمــ ــالحه  إدراك ــ بــ
ووخضاع ا للتحقق من ا والتوكد من تحت ا من عدم ،  تى يتسـنى وتـ  ا بكون ـا 

اـن قانـ  يـ ادت  التـي أدا ـا أمـا  القضـاى م تتحقـق الجر اـةتادقة أو قا بة، فـو 
ا  راتــع إلــى مقــدمان مضــاو  بعضــ ا خــاغ بــ  أو علــى اســتنت مةنيــة علــى تقــدير

 أقـوال الجـانيو تعـفن قـ ل  أن تكـون ،  (1)الحقيقـةتنـافي    أن ـالشع  ولو قان عالاًا  
مــيثرل فــي ال صــ  فــي الــدعوى، ووال فــو عقــاب إ ا انصــة  علــى  وقــائعواردل علــى 

، وتقــدير أقــوال الاــت م ومــدى مخال ت ــا (2) الــدعوى واقعــة ثانو ــة ال أ ايــة ل ــا فــي 

 
  حيااا قضاات  612  ص 135  ق 10  مرموعااة أحكااام الاانقم  س 2/6/1959( نقاام 1)

محكمة النقم في للك بأن: لاىصال أن الياجاد  الأاي يساأل الياارد عان الكال  فيجاا أماام 

و  ايقأناع يبأنائجا على عيان اليارد ويقينه من رجاة القضاء ري الأي أكون لجا في لاأجا ق

ولقابليأجا للأمحيص والأحقق من صحأجا من رجة أخةى  أما اليجاد  الأاي ي أةرا  إي إلاى 

مرةد الأسام  والياجة  فاال أ اد ياجاد  باالم نى المأصاوة فاي القاانون لأ الة الأحقاق مان 

من اعأباة في ب م الحايت ايسأثنائية  فإن صحأجا  وي يةد على للك بما لليجاد  بالأسام   

رلا ليس من يأنه أن يرية طبي ة ما قيل على سابيل الةواياة وي يةف اه إلاى مةأباة الياجاد  

على  –الأي فةم القانون ال قا  على الكل  فيجا  فإلا كانت اىقوال الأي أدلى بجا الياردان 

 لمجما أو نقل لجما   فإن يجادأجما ي أأوافة ليست إي أنباء بما اأصل ب –ما رو ثابت بالحكم  

 فيجا أةكان رةيمة يجاد  الزوةل.

  حيااا قضاات 712  ص 77  ق 6  مرموعااة القواعااد القانونيااة  ج 21/5/1945( نقاام 2)

محكمة النقم في للك بأن: لإنه و إن كان ي يلزم في رةيمة يجاد  الزوة أن أكون اليجاد  

بل يكفي أريية الحقيقة في ب م وقائ  اليجاد   إي أنه يياأةط مكلوبة من أولجا إلى نخةرا  

أن يكون الكل  حاصالة في وقائ  من يأنجا أن أؤثة في الفصل في الدعوى الأي سم  اليارد 

فإلا كان الكل  حاصالة فاي واق اة ي أاأثية لجاا فاي موضاوع   –مدنية كانت أم رنائية    –فيجا  



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .(1)  يقة موقول إلى قاضي الاوضوع يستخلص  من هروم الدعوى الاختل ةللحق

يتحقق التحر   على تضلف  العدالـة    التحريض علت ت ليل العدالة  -154
بك  فع  من يون  بث فكرل ا دالى بوقوال أو معلومان لفـر تـحيحة أمـا  السـليان 

وتتحقـق الجر اـة  القضائية أو دفع  إلى  ل ، فـو يتصـور التحـر   بسـلو) سـلةي،
ــرًا ل ــ ا التحــر   فــي ن ــه الجــاني،  باجــرد ــانون أث ــ  الق التحــر   دون أن يتيل

ــائية بـــا دالى  فتقـــو  الجر اـــة ولـــو لـــم يقـــم الشـــا د أو الاكلـــف مـــن الســـلية القضـ
 باعلومان لفر تحيحة.

تر اة تضلف  العدالة في ترائم ت ر   الا ـاتر ن   )ج( الركن املعنوي  -155
لعاديـة التـي يتيلـ  فف ـا القـانون القصـد الجنـائي العـا  بعنصـر   العلـم من الجرائم ا
 لـ   يعنـيوال ، (2)العدالةعالاًا ب ل ، قاتدًا تضلف   الات م  أن يكون وا رادل، فيج

ت ففـر الحقيقـة، قاـا أنـ   الات مأن  يشترف قصدًا تنائيًا خاتًا، ب  يك ي توافر تعاد 
القصد، طالاـا أن الحكـم أورد فـي أسـشاب  مـا  اعن     ال يلا  الحكم التحدث استقوالً 

 .(3) توافرريست اد من   

 
 أو أضةه فال عقا   فاإلا كانات المحكماة قاد ةأت فاي الدعوى وليس من يأنجا أن أفيد أحداة 

حدود سلطأجا أن رنسية المأوفي المدعي أرية الحقيقة في يأنجا ي أرمياة لجاا فاي موضاوع 

الدعوى اليةعية الأي أديت فيجا اليجاد   فإنجا أكون على حق إلا ري اعأبةت أن الكل  في 

 رله الواق ة ي عقا  عليه كيجاد  زوةل.

  حياا قضات 299  ص 6  ق 33س مرموعة أحكام النقم الرناائي    7/3/1982  ( نقم1)

محكمة النقم في للك بأن: لالفصل في مخالفة اليجاد  للحقيقة أمة يأ لق بالوقاائ  موكاول 

إلى قاضي الموضوع يسأخلصه من أقوال اليجود المخألفين وقةائن اىحوال وفي الرلسة من 

 ظةو  الدعوى المخألفةل.

  حيا 863  ص 154  ق  36س    مرموعة أحكام النقم الرنائي    15/10/1985  ( نقم2)

قضت محكمة النقم في للك بأن: ل إن ما يأطلبه القانون لل قا  على يجاد  الزوة  راو أن 

يقةة اليارد أمام المحكمة ب د حل  اليمين أقاواية ي لام بأنجاا أخاال  الحقيقاة بقصاد أضاليل 

 القضاء...ل.

  حيااا قضاات 680ص   221ق   1س    مرموعااة أحكااام الاانقم22/5/1950( نقاام 3)

ة  محكمة النقم في للك بأن: ل أن القانون ي يأطلا  فاي رةيماة ياجاد  الازوة قصاداة رنائياا



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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فــي عقو ــة تضــلف  العدالــة فــي تــرائم    مفــا الاشــرع الاصــر      )ج( العقوبههة   -156
ت ر ــ  الا ــاتر ن بحســ  تــ ة الجــاني، فــإ ا قــان الجــاني يــا دًا فــي الــدعوى، فــإن  

عة و ـــد ا األقصـــى ثـــوث  ســـا 24العقو ـــة تكـــون الحـــشه، و ـــي عقو ـــة  ـــد ا األدنـــى  
سنوان، و ي عقو ة مقرر ا لجرائم الجن ، عـوول علـى معاششـة الاحـرل بالعقو ـة  ات ـا  

ن  الاكل ـفن مـالخةـراى أو الاتـرتافن  من  أما إ ا قان الجاني  لل اع  األتلي في الجر اة.  
، فــإن  قةــ  الســلية القضــائية أو ت ــان االســتدالل بعاــ  مــن أعاــال الخةــرل أو الترتاــة 

ولنــي عــن الةيــان أن علــى الحكــم أن    ، ( 1)   ســنة الحــشه مــدل ال تقــ  عــن  عقو ــة تكــون  ال 
 . ( 2) يستل ر ت ة الجاني، ووال قان الحكم معفشًا بالقصور في الةيان 

مـن    إياانـاً     ( 3) ( جرمية المتناع عن اإلبالغ عن جرائم تهريب املهههاجرين 2)   -157
 

ة  بل يكفي لأوفة القصد الرناائي فيجاا أن يكاون الياارد قاد أ ماد أريياة الحقيقاة بقصاد  خاصا

رلا القصد اسأقالية ما دام أوافةه مسأفاداة  أضليل القضاء  وليس يضية الحكم عدم أحدثه عن

 مما أوةده الحكمل.

على أنه: ل كل من يجد زوةاة لمأجم في رناية أو علياه ي اقا  عقوبات  (294)لماد  أنص ا  (1)

( عقوبات على أنه:ل ي اقا  بال قوباات المقاةة  لياجاد  299ل. بينما نصت الماد  )بالحبس

ة ب مل خبة  أو الأةرمة في دعوى مدنياة أو أراةياة الزوة كل يخص كل  من سلطة قضائي

 أو رنائية فرية الحقيقة عمداة بأي طةيقة كانتل. 

. مياة 961  ص193  ةقم  19  مرموعة أحكام محكمة النقم  س11/11/1968نقم  (  2)

 . 322  ص2008القسم الخاص  بدون ناية   -إليه د. حامد ةايد:يةح قانون ال قوبات

ت ال ةبية الأي رةمت عدم الأبليغ في رةائم أجةي  المجارةين كل من الأيةي  ومن الأيةي ا(  3)

الكويأي والرزائةي وميةوع القانون الرنائي المرةبي  حيا نص الأيةي  الكويأي في مادأه 

ثالا سانوات والرةاماة الأاي ي أقال عان  علىي اق  بالحبس مد  ي أزيد الساب ة على أنه: ل

ى ثالثاة ني  دينااة أو بإحادى رااأين ال قاوبأين كال مان علام بوراود أل  ديناة وي أزيد عل

( ولم يبلغ بللك 3( و )2ميةوع يةأكا  رةيمة من الرةائم المنصوص عليجا في المادأين )

ويروز للمحكمة اإلعفاء من رله ال قوبة إلا كان مان امأنا  عان اإلباالغ  .السلطات المخأصة

ة للراني أو من أصوله أو فةوعه ةل. بينما نص الأيةي   أو من أقاةبه حأى الدةرة الةاب   زورا

كال مان علام ( من قانون ال قوبات الرزائةي على أناه:ل 37مكةة303الرزائةي في الماد  )

باةأكا  رةيمة أجةي  المجارةين ولو كان ملزماا بالساة المجناي  ولام يبلاغ فاوةا السالطات 

 100.000( سنوات وبرةامة من 5)( الى خمس 1المخأصة بللك  ي اق  بالحبس من سنة )

سنة   13عدا الرةائم الأي أةأك  ضد القصة اللين ي يأراوز سنجم   فيما.  دج500.000إلى  

ل. ي أطبق أحكام الفقة  السابقة على أقاة  وحوايي وأصجاة الرااني لراياة الدةراة الةاب اة



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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فقـد  بشـك  يـام ،      الا ـاتر ن ت ر ـاوات ـة تـرائم  بضرورل وضـع نلـا  عقـابي ل   الاشرع 
لكافــة تــور الاســاعدل الو قــة للجنــال والتــي تشــك  فــي  ات ــا تــرائم    تجر اــاً   الاشــرع   أورد 

والتــي ت ــدم إلــى فــرار الجنــال مــن يــد أت ــال العدالــة، ومــن تــور التجــر م التــي    ، مســتقلة 
ر اـة  معلومـان عـن ارتكـاب أيـة ت   ة عـد  إبـوغ السـليان الاختصـة بويـ  أيار إلف ا الاشـرع 

(  15) اـادل  ، فقـد نصـ  ال من الجرائم الانصوغ علف ـا فـي  ـ ا القـانون أو بالشـروع فف ـا 
يعاقــ  بــالحشه  مــن قــانون مكافحــة ال جــرل لفــر الشــريية وت ر ــ  الا ــاتر ن علــى أنــ  "  

مدل ال تق  عن ستة أيـ ر ولرامـة ال تقـ  عـن عشـرل آالم تنيـ ، وال تا ـد علـى عشـر ن  
مــن الجــرائم الانصــوغ    أ  العقــو تفن قــ  مــن علــم بارتكــاب  ألــف تنيــ  أو بإ ــدى  ــاتفن  

 ــ ا القــانون أو بالشــروع فف ــا ولــم يةلــم الســليان الاختصــة بــ ل  فــإ ا قــان    فــي علف ــا  
موه ًا عامًا ووقع  الجر اة بسة  إخولـ  بواتشـان وهي تـ  تكـون العقو ـة الحـشه    الجاني 

احكاـة ا ع ـاى مـن العقـاب  مدل ال تقـ  عـن سـنة وال تا ـد علـى خاـه سـنوان، و جـوز لل 
،  ( 1) أخواتـ " أو مـن أ ـد أتـول  أو فروعـ  أو إخوانـ  أو    الجاني إ ا وقع  الجر اة من زو   

 
ه:ل ي اق  بالحبس ( على أن25 -231كما نص ميةوع القانون الرنائي المرةبي في الماد  )

دةرم  كال مان علام باةأكاا   10.000إلى  5.000من سنة إلى خمس سنوات ورةامة من 

رةيمة لأجةي  المجارةين أو اليةوع فيجا ولم يبلغ السلطات المخأصاة. يراوز اإلعفااء مان 

رله ال قوبة إلا كان من امأن  عن الأبليغ زورا للراني أو كان من أحد أصوله أو فةوعه إلى 

 دةرة الةاب ةل.ال

بنص مماثل لنص قاانون مكافحاة  2010( لسنة  64أخل قانون مكافحة ايأراة بالبية ةقم )(  1)

الجرة  رية اليةعية وأجةي  المجارةين فيما يأصل بأرةيم عدم اإلبالغ فاي راةائم ايأرااة 

 بالبية  وإن اخأل  ال قوباة الميادد  المقاةة  فاي حالاة كاون الرااني موظفاا عاماا ووق ات

الرةيمة بسب  إخالله بواربات وظيفأه بأن كانت ال قوبة في الحبس في أجةي  المجارةين ي 

كان الحد اىقصى للحابس أقل عن سنة وي أزيد على خمس سنوات  بينما في ايأراة بالبية 

يُ اق  بالحبس مد  ي أقل عن ( من القانون على أن: ل12ماد  )  حيا أنص الخمس سنوات

ي أقل عن عياة  ني  رنياه وي أرااوز عياةين ألا  رنياه أو بإحادى  ةامةسأة أيجة وبر

من علم باةأكا  أي من الرةائم المنصاوص عليجاا فاي رالا القاانون أو  راأين ال قوبأين  كل

ة ووق ت الرةيمة   بللك يبلغ السلطات المخأصة   باليةوع فيجا ولم ة عاما فإلا كان الراني موظفا

 وللمحكمة اإلعفاء من ال قا   .ان الحد اىقصى للحبس خمس سنواتبواربات وظيفأه ك إخالية 

ة للراني أو كاان مان أحاد أصاوله أو فةوعاه أو إخوأاه أو  إلا كان المأخل  عن اإلبالغ زورا

 ل. أخواأه



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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وفياــا يلــي نســتعرل أرقــان تر اــة االمتنــاع عــن ا بــوغ عــن تــرائم ت ر ــ  الا ــاتر ن،  
    -و ل  على النحو التالي  

ي سـلو) سـلةي يتاثـ  الرقن الاـاد  للجر اـة فـ  يتاث    )أ( الركن املادي-158
بيانـان  وإبوغ السـليان الاختصـة بـو  معلومـان أأو عد  القيا  بفي فع  االمتناع  

أيا قان سة   ل ، سواى أكـان  لـ  بسـة  الخـوم مـن   الا اتر نت ر    عن ترائم  
تجـر م فعـ  وترتـع الحكاـة فـي الجاني أ  ب دم مسـاعدت  علـى ال ـرار مـن العدالـة. 

رةشــة الاشــرع فــي الاعاششــة  إلــى ي تــرائم ت ر ــ  الا ــاتر ناالمتنــاع عــن ا بــوغ فــ
 ،علـى قافــة تــور الاســاعدل علــى ارتكــاب الجر اـة مــن خــول الســكون عــن ا بــوغ

ــ ا  ــرار مــن الســليان الاختصــة ت و ــ وق ــال مــن ال  ، فللاجتاــع ال رتــة علــى الجن
ضـائية مصلحة تو ر ة فـي العلـم بـالجرائم التـي تقـع قـي يتخـ   يال ـا ا تـراىان الق

التي  دد ا القانون، فضـًو عـن أن عـد  ا خيـار يكـون مـن يـون  ا ضـرار بالدولـة 
 .  (1)وت شي الجر اة وعد  ضشا الجنال

و ستو  في نلر القانون أن تقع الجر اة تامة، أو تقف عنـد  الـة الشـروع، 
فتقع تر اة االمتناع عن ا بوغ لو علم الشخ  بشروع الات م في ارتكـاب تر اـة 

 ر   الا اتر ن، ولم يقم بإبوغ السليان بشون ، و قصـد ب عـ  ا بـوغ  ـو إخشـار ت
العامــة أو بــاأل رى الاختصــة بالشحــث والتحقفــق فــي الجــرائم بويــة  الســليانووعــو  

معلومان أو أخشار تشفر إلى وقوع فع  معاق  علي  تنائيًا باقتضى نصوغ قـانون 
، فقد قرر الاشرع الجنـائي  ـق التةليـم لكافـة العقو ان أو لفرر من القوانفن العقابية

 نــا) التــاا  قــانوني علــى قــ  مــن يعلــم بوقــوع تر اــة بضــرورل  ومــن ثــمالاــواطنفن، 
ــة  ــومور  الضــشا القضــائي( لاو ق ــة العامــة أو م إخيــار الج ــان الاختصــة )النياب
الجنال، و صـ ة خاتـة قـ  موهـف عـا  أو مكلـف بخدمـة عامـة يعلـم بوقـوع تر اـة 
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 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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 . (1)  تودية عال  أو بسة  توديت أثناى  

يترتــ   -باعتشــارر  قــًا لكــ  يــخ  -و شــفر ال قــ  الجنــائي إلــى أن الــةوغ 
، (2)باعتشــار  لــ  ســةشًا لإلبا ــة الــةوغ مــن ا ع ــاى مــن العقــاب مقــد عليــ  اســت ادل 

و ضــي  ال قــ  الجنــائي أن الــةوغ يعــد مــن قةفــ  الواتــ  بالنســشة للاوهــف العــا  أو 
مة عامة، و و مح  رخصـة ل فـر  لـ  ماـن يعلـم بوقـوع الجر اـة، بـ  الاكلف بخد

ــر مــدعم بجــااى  ــي  كاــ  لف ــا  أو مــن ف ــى الاوهــف الع ــع عل إن  ــ ا الواتــ  الواق
، إال أن (3)تنائي، فو يترت  على قعودر عن  عقو ة، ووناا قد يسول عن  لـ  توديةيـاً 

أفــرد عقو ــان تنائيــة  نــا) طائ ــة مــن الجــرائم الاحــددل علــى ســةف  الحصــر، والتــي 
 84لان ياتنع على ا بوغ عن مرتكةف ـا، و ـي الجـرائم الانصـوغ علف ـا بـالاواد )

 .(4)  عقو ان(، و ي الجرائم الاضرل بومن الدولة 98و

 
ن علام بوقاوع رةيماة يراوز للنياباة ( إرةاءات رنائياة علاى أن:ل لكال ما25الماد  )  تنص  (1)

ال امة ةف  الدعوى عنجا برية يكوى أو طل  أن يبلغ النيابة ال امة أو أحد ماأموةي الضابط 

( من قانون اإلرةاءات الرنائية على أنه:ل ير  علاى 26القضائي عنجال. كما نصت الماد  )

أأدياة عملاه أو بساب  كل من علم من الموظفين ال موميين أو المكلفاين بخدماة عاماة أثنااء  

أأديأه بوقوع رةيمة من الرةائم يروز للنيابة ال امة ةف  الدعوى عنجا برية يكوى أو طلا  

 أن يبلغ عنجا فوةاة النيابة ال امة أو أقة  مأموة من مأموةي الضبط القضائيل. 
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( عقوبات علاى أن:ل يُ اقا  باالحبس ماد  ي أزياد علاى سانة وبرةاماة ي 84الماد  )  تنص  (4)

يماة مان الراةائم أراوز خمسمائة رنيه أو بإحدى راأين ال قوبأين كال مان علام باةأكاا  رة

المنصوص عليجا في رلا البا  ولم يساةع إلى إبالراه علاى السالطات المخأصاة. وأضااع  

ال قوبة إلا وق ت الرةيمة في زمن الحة   ويروز للمحكمة أن أ في من ال قوبة زوج الراني  

ون وأصوله وفةوعهل  والمقصود بالبا  المياة إليه رو البا  اىول من الكأا  الثاني من قان

ال قوبات الخاص بالرنايات والرنح المضة  بأمن الحكومة من رجة الخاةج. كما نصت الماد  

( عقوبات على أنه:ل يُ اق  بالحبس كل من علام بوراود مياةوع يةأكاا  رةيماة مان 98)

ماان راالا  94 93 92 91مكااةةاة 90 90 89  87الرااةائم المنصااوص عليجااا فااي المااواد 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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وقــد أضــام الاشــرع الاصــر  إلــى  ــ ر اليائ ــة تر اــة ت ر ــ  الا ــاتر ن، 
ًا عامـًا، ووقعـ  تر اـة وق ل  يدد العقو ة في  الة قون الااتنع عن ا بوغ موه 

 .(1)ت ر   الا اتر ن إخواًل بوهي ت 

ــة،   )ب( الههركن املعنههوي -159 ــوغ تر اــة عادي ــاع عــن ا ب تر اــة االمتن
تتيلــ  تــوافر القصــد الجنــائي بعنصــر   العلــم وا رادل، فيجــ  أن يحــاف علــم الجــاني 

ومــن ثــم  يجــ  أن بورقــان الجر اــة، وأن تتجــ  إرادتــ  إلــى االمتنــاع أو عــد  ا بــوغ، 
، وال يقــو  بــا بوغ عــن الجر اــة، وأن ير ــد تحقفــق ومرتكة ــايعلــم الجــاني بالجر اــة 

  ر النتيجة أيًا قان الشاعث على  لـ ، فالشاعـث ال يعـد مـن عناتـر الـرقن الاعنـو  
 .  (2)للجر اة

فر  الاشرع الاصر  في عقاب الجنال في  ـ ر الجر اـة    )ج( العقوبة  -160
( قــــون ال اعــــ  مــــن الاــــوه فن األولــــىبــــفن  ــــالتفن  ) -ن أيــــرناقاــــا ســــةق أ –

ــةالعاـــومففن، ووقعـــ   ــ ر الحالـــة يعاقـــ   الجر اـ ــان وهي تـــ ، ف ـــي  ـ إخـــواًل بواتشـ
، و جـ  علـى الاحكاـة أن الحشه مدل ال تق  عن سنة وال تا د على خاه سنوانب

ووال قــان تةــفن فــي  كا ــا الوهي ــة التــي قــان الاــت م ييدي ــا وقــ  ارتكــاب الجر اــة 
ــًا، ف ــي  ــ ر الحالــة الثانيــة، أمــا )(3)الحكــم بــاطوً  ( ف ــي قــون ال اعــ  يخصــًا عادي

آالم تنيـ   10و  رامـة ال تقـ  عـن  أيـ ر 6بعقو ة الحشه مدل ال تق  عن يعاق   
، ونــ  الاشــرع الاصــر  علــى تــواز ا ع ــاى مــن  ــ ر  ــاتفن العقــو تفن بإ ــدىأو 

غ زوتــًا للجــاني أو مــن أتــول  أو فروعــ  أو العقو ــة إ ا قــان مــن امتنــع عــن ا بــو

 
طات المخأصة. وي يرةي حكم رله الماد  على زوج أي يخص له القانون ولم يبلره إلى السل

 يد في للك الميةوع وي على أصوله وفةوعهل. 
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 .(1)إخوت  أو أخوات ، و و ما يعد تيةيقًا للقواعد العامة في ا ع اى من العقاب

 ـرغ    ( جرمية عدم تأكد الناقل من محل املسافر لوثائق السههفر3)  -161 
الاشرع الجنائي على موات ة عاليان ت ر   الا اتر ن، من خول تقر ـر مسـ ولية 

اق  التجار  عـن طر ـق التوكـد مـن  يـازل الاسـافر لوثـائق السـ ر،  فـث تعـد  ـ ر الن
الوســــفلة مــــن تــــدابفر منــــع ت ر ــــ  الا ــــاتر ن التــــي أورد ــــا بروتوقــــول ت ر ــــ  

( مــن قــانون مكافحــة ال جــرل لفــر الشــريية 16)اــادل ،  فــث تــن  ال(2)الا ــاتر ن
وكد من  يـازل الاسـافر وثـائق بالت التجار  يلتا  الناق  وت ر   الا اتر ن على أن   "

علـى ا خـول ب ـ ا االلتـاا  ب رامـة ال   التجـار  الس ر الوزمة لوت ت ، و عاق  الناق   
ألـف تنيـ ، وال تا ـد علـى مائـة ألـف تنيـ ، وتتعـدد ال رامـة بتعـدد  تق  عـن خاسـفن

   ."الاسافر ن

ــى و  ــارل إلـ ــرز ا يـ ــ  تةـ ــول ت ر ـ ــن بروتوقـ ــ  عـ ــد أخـ ــر  قـ ــرع الاصـ أن الاشـ
اتر ن تدبفر فرل تااىان على الناقلفن التجار فن ب دم منـع اسـتخدا  وسـائا الا 

النقــ  التــي يشــ ل ا  ــيالى النــاقلون فــي ارتكــاب ت ر ــ  الا ــاتر ن، و لــ  وفقــًا لاــا 
( مـــن بروتوقـــول ت ر ـــ  الا ـــاتر ن الاعنونـــة بــــ"التدابفر 11نصـــ  عليـــ  الاـــادل )
ــ  " ــى أن ــة" عل ــدا-2الحدودي ــة طــرم ت ــدابفر أخــرى  بفر تشــر  ية أوتعتاــد قــ  دول ت

ــى أقصــى  ــد ماكــن، اســتخدا  وســائ  النقــ  التــي يشــ ل ا  مناســشة لكــي تانــع، إل
مـن  ـ ا  6الاـادل  )أ( مـن1الناقلون التجار ون في ارتكاب ال ع  الاجر  وفقا لل قـرل 

ــول ــد االقتضــاى، ودون ا خــول باالت اشيــان  -3. الةروتوق ــ  التــدابفر، عن تشــا  تل
 ، إرسـاى التـاا  النــاقلفن التجـار فن، باـا فــي  لـ  أ  يـرقة نقــ  أونيشقــةالا الدوليـة

 مالــ  أو مشــ ر  أ  وســفلة نقــ ، بالتوكــد مــن أن قــ  الرقــاب يحالــون وثــائق الســ ر
تتخ  ق  دولة طرم التدابفر الوزمـة، وفقـا   -4  .الضرور ة لدخول الدولة الاستقةلة
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من  أجةيا  المجاارةين  مكأا    9اىدا     -انظة: مرموعة أدوات لمكافحة أجةي  المجارةين(  2)

 . 3  ص2013دةات والرةيمة  اىمم المأحد  الم ني بالمخ



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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 3ول بـااللتاا  الاةـفرن فـي ال قـرل تـااىان فـي  ـاالن ا خـ لقانون ا الـداخلي، ل ـرل
 .(1)"  من   ر الاادل

والواقــع أن الاشــرع الجنــائي أوتــ  علــى الناقــ  التجــار  ضــرورل التوكــد مــن 
وقـد عـرم القـانون الناقـ  التجـار  بونـ  ،  يقو  بنقل م  ال ينوثائق الس ر لأليخاغ  

أو بحـرًا أو  تكـون م نتـ  نقـ  الرقـاب أو الشضـائع بـراً   اعتشـار  أو    طةيعيك  يخ   
ــًا لاكســ  تجــارى  ــ  التجــار  ب ــ ا تــوًا تحقيق ــى إخــول الناق ــانون عل ــ  الق ــد رت ، وق

ألـف تنيـ ، وال تا ـد علــى  خاسـفن ب رامـة ال تقــ  عـنااللتـاا  ت ـر م الناقـ  التجـار  
 .مائة ألف تني 

و شـترف أن تـتم عاليـة التوكــد مـن  اـ  الاسـافر لوثــائق السـ ر قةـ  الشــروع 
من األيخاغ العاملفن لدى الناق  التجار  أو الاسـ ولفن عـن  لـ    في عالية النق 

لدي  وفقًا للقواعد الاقررل في   ا الشون، ولالشًا مـا تشـا  عاليـة التحقـق مـن  اـ  
لوثائق الس ر التـي تشـا  تـواز سـ ر سـار  الا عـول وتويـفرل   الاسافر نالرقاب أو  

 لة وت قرل الس ر.دخول )ففاا( سار ة والتي تتيلة ا الدولة الاستقة

 
مان البةوأوكاول أفاةم علاى النااقلين   11ومن الردية باللكة أن الفقة  الثالثة مان المااد     (1)

ة بيأن الأأكد فقط مما إلا كان بحوز  الةكا  الوثائق الالزماة  ولايس بياأن  الأراةيين الأزاما

  ويردة الأنويه في رلا المقاام القط  بأي حكم أو أقييم فيما يأ لق بصحة الوثائق أو ثبوأيأجا

إلى إعفاء الناقل من المسئولية في الظةو  الأي يأقدم فيجا المجارة المجة  بطل  لراوء أو 

أو أي يكل مكمل من الحماية  وكاللك حياا يكاون الادخول نأيراة عملياة    يُمنح صفة الالر

مكافحاة أجةيا  إنقال سواء في البحاة أو فاي أي مكاان نخاة. أنظاة: كأيا  قاانون نماولري ل

 .  58المجارةين  مةر  سابق  ص



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 املبحث الثالث 
 املواجهة اجلنائية اإلجرائية اخلاصة  

 جبرائم تهريب املهاجرين 
تشــا  األ كــا  الجنائيــة ا ترائيــة الخاتــة بجــرائم ت ر ــ  الا ــاتر ن  -162

ا يارل إلى قواعد سـر ان قـانون مكافحـة ال جـرل لفـر الشـريية وت ر ـ  الا ـاتر ن 
التح ليــة علــى أمــوال الاــت م، والتعــاون الــدولي فــي  وا تــراىانمــن  فــث الاكــان، 

 -ترائم ت ر   الا اتر ن، و ل  على النحو التالي 

كافحههة  -163
ن
اهلجههرة غههري الشههرعية وتهريههب   )أولا( نطاع تطبيق قههانون م

( مـن قـانون مكافحـة ال جـرل لفـر 20) اـادلنص  ال  (1)املهاجرين من ويث املكان
مـــن قـــانون  4مـــع مراعـــال  كـــم الاـــادل ى أنـــ  " الشـــريية وت ر ـــ  الا ـــاتر ن علـــ

ــان  ــ  مــن ارتكــ  خــار  تا ور ــة مصــر  تســر  العقو  أ كــا   ــ ا القــانون علــى ق
 ـ ا القـانون،  فـيالعر ية من لفر الاصـر فن تر اـة مـن الجـرائم الانصـوغ علف ـا 

أو ات اشيـة  الـداخليوقع فف ا باوتـ  قانون ـا  التيالدولة   فيمتى قان ال ع  مجرمًا  
 - من الحاالن اآلتية  أ   فيلية انضا  إلف ا و ل   دو 

 الةـر  أو  الجـو  إ ا ارتكة  الجر اة علـى مـتن وسـفلة مـن وسـائ  النقـ    -1
 .علا اوقان  مسجلة لدى تا ور ة مصر العر ية أو تحا    الاائيأو  

 إ ا قان الا اترون الا ر ون أ د م مصر . -2

ــم ا عــداد للجر اــة أو التخيــيا أو  -3 التوتيــ  أو ا يــرام علف ــا أو إ ا ت

 
يأفق فقجاء القانون الرنائي أن قواعد أطبيق القانون الرناائي مان حياا المكاان راي قواعاد   (1)

عامة أيمل بم نارا الواس  قانون اإلراةاءات الرنائياة وقاانون ال قوباات. انظاة: د. محماود 

عباد الااةءو   ؛ د.38ابق  صنريا  حساني: ياةح قااانون اإلراةاءات الرنائياة  مةرا  ساا

وماب اادرا؛ ولاالات  59  ص1986  2مجاادي: يااةح القواعااد ال امااة لقااانون ال قوبااات  ط

 .74  ص2008المؤل : يةح القواعد ال امة لإلرةاءات الرنائية داة النجضة ال ةبية 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 تا ور ة مصر العر ية.  فيتاو ل ا  

ــارس  -4 ــة تاــــ ــة إتراميــــــة منلاــــ إ ا ارتكةــــــ  الجر اــــــة بواســــــية تااعــــ
 أكثر من دولة من بفن ا تا ور ة مصر العر ية. فيإترامية   أنشية

تا ور ـة مصـر  مواطنيمن  بو إلحا  ضرر  إ ا قان من يون الجر اة  -5
 الداخ  والخار .  فيمن مصالح ا    بو فف ا أو بومن ا أو    العر ية أو الاقيافن

تا ور ـة مصـر العر يـة، بعـد ارتكاب ـا ولـم  فـيإ ا وتـد مرتكـ  الجر اـة  -6
 .(1)"يتم تسليا 

تخضـع   ( قواعد الختصاص املكههاني العامههة يف التشههريع املصههري1)  -164
و ــان الاصــر  لقواعــد االختصــاغ العامــة فــي قــانون العق الا ــاتر نتــرائم ت ر ــ  

 -و ي  قواعد ا قلياية والشخصية ا يجابية والعفنية، و ل  على النحو التالي 

ــى   )أ( قاعههدة اإلقليميههة -165 ــانون الاصــر  عل ــي تقضــي بســر ان الق والت
مــن قــانون  2/1و 1قل ــا أو بعضــ ا فــي ا قلــيم الاصــر  )  ترتكــ الجــرائم التــي 

 العقو ان(.

والتــي تقضــي باختصــاغ   قها اإلجيههابي)ب( قاعههدة الشخصههية يف شهه  -166
مـن  3الاحاكم الاصر ة بنلـر الجـرائم التـي يرتكة ـا الاصـر  فـي الخـار  بشـروف ) 

ال ع  تنايـة أو تنحـة وفقـًا للقـانون الاصـر ، وأن   يكون قانون العقو ان(، و ي أن  
 

نص الميةع المصاةي فاي المااد  الةاب اة مان قاانون ال قوباات علاى أن لي أقاام الادعوى   (1)

ومية على مةأك  رةيمة أو ف ل في الخاةج إي من النيابة ال امة. وي يروز إقامأجا علاى ال م

ة واساأوفى  من يثبت أن المحاكم اىرنبية قد بةئأه مما أساند إلياه أو أنجاا حكمات علياه نجائياا

عقوبأهل  ويقأصة نطاق رلا النص على الرةائم واىف ال الأي أةأك  خاةج اإلقليم المصاةي 

ايأراة بالبية وأجةي  المجارةين  وعلى الرةائم الواةد  في المادأين الثانية والثالثة كرةائم  

ة لجلا النص يُخض  الُميةع الدعوى الرنائية النايئة عان الراةائم  من قانون ال قوبات  وطبقا

الُمةأكبة في الخاةج لقيادين: )اىول(: اخأصااص النياباة ال اماة دون ريةراا وحادرا بسالطة 

لدعوى الرنائية. )الثانّي(: عدم رواز أحةيك الادعوى إلا ثبات أن المحااكم قاد باةأت أحةيك ا

 المأجم أو أدانأه واسأوفى ال قوبة.



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يكون ال ع  معاششـًا عليـ  باقتضـى قـانون الةلـد الـ   ارتكشـ  فيـ ، وأن يعـود الجـاني 
 إلى مصر.

والتــي تقــرر اختصــاغ الاحــاكم الاصــر ة بنلــر   )ج( قاعههدة العينيههة -167
تــرائم محــددل تشــك  فــي  ات ــا مساســًا باصــلحة أساســية للدولــة أو ت ــدد قيان ــا 

 ـــ ر الجـــرائم  الجـــرائم التـــي تاـــه أمـــن  أبـــرزمـــن قـــانون العقو ـــان( ومـــن  2/2) 
 ة.الحكومة من الداخ  ومن الخار  وترائم تا ي  العال

أما الجرائم التي تقع خار  الدولـة وال يتـوافر فف ـا الشـروف الخاتـة باحاكاـة 
( مـن قـانون العقو ـان أو لـم تكـن مـن الجـرائم الـواردل فـي 3الاصر فن وفقـًا للاـادل )

   ( عقو ان فإن ا ال تخضع للقانون الاصر .2/2الاادل )

ئم تهريههب ( أووال التوسع يف الختصاص املكاني بالنسههبة جلههرا2)  -168
عةـر الـوطني لجر اـة ت ر ـ  الا ـاتر ن ضـرورل التوسـع فـرل اليـابع     املهاجرين

في نيا  قواعد االختصاغ الاكاني والوالية القضائية للدول لضاان موات ـة فعالـة 
ل  ا النوع من الجرائم، التي تقع خار   دود ا الوطنية، باا ياكن ا من مو قـة مـن 

ــلة لت ر ـــ ــ ا يشـــرعون باحـــاوالن فايـ   الا ـــاتر ن، أو مـــن ينلاـــون و وت ـــون  ـ
النشاف ا ترامـي فـي دولـة أخـرى، قاـا تةـرز أ ايـة  ـ ا التوسـع فـي ت عفـ  التعـاون 
الدولي القضائي في مكافحـة الجر اـة، مـن خـول مـا يتضـان  قـانون الدولـة اليالشـة 
ــر   ــون الجـ ــائي بشـ ــاغ قضـ ــن اختصـ ــائية مـ ــاعدل القضـ ــرمفن أو الاسـ ــليم الاجـ لتسـ

خار  أراضف ا، فان دون وتود مث   ـ ر النصـوغ التـي توسـع مـن نيـا  الاقترم  
الوالية القضائية للدولـة، فإنـ  قـد يصـع  إثشـان يـرف التجـر م الاـادو ، ومـن ثـم قـد 
ــ   ــ  طلـ ــن أتـ ــة مـ ــائية بالدولـ ــليان القضـ ــن تانـــ  السـ ــة مـ ــود الاة ولـ ــ  الج ـ ت شـ

 .   (1)الاساعدل الاتشادلة أو التسليم

لـــى توســـيع نيـــا  اختصاتـــ  بنلـــر تـــرائم ع  الاشـــرع الاصـــر وقـــد  ـــرغ 
 

 . 21انظة: كأي  قانون نمولري لمكافحة أجةي  المجارةين  مةر  سابق  ص (1)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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و لـ  ، (1)تر اة االتجـار بالششـر قةل اومن  التي تقع في الخار ،  ت ر   الا اتر ن  
ومةــدأ الشخصــية فــي األخــ  باةــدأ عالايــة القاعــدل الجنائيــة، مــن خــول الــن  علــى 

 والجـرائم التـي يق  السلةي، وامتداد اختصات  ليشـا  األعاـال التحضـفر ة للجر اـة
، وتجـر م أنشـية تااعـان الجر اـة وسائ  النق  الاسجلة في مصر أو تحا  علا ا

 -الانلاة التي تشاير أنشيت ا في مصر، و ل  على النحو التالي 

)أ( امتداد الختصاص للجرائم التي تقع علههت وسههائل النقههل التههي   -169
د اختصـاغ " في بنـد ا األول إلـى امتـدا20تقضي الاادل "   حتمل اجلنسية املصرية

مــتن وســفلة مــن القضــاى الاصــر  ليشــا  تــرائم ت ر ــ  الا ــاتر ن التــي تقــع علــى 
 الاـــائيأو قالســـياران وأتو يســـان النقـــ   الةـــر  أو قاليـــائران  الجـــو  وســـائ  النقـــ  

مسـجلة لـدى كالس ن، ولو وقعـ  فـي خـار  الدولـة  يـر ية أن تكـون وسـائ  النقـ  
   .(2)ا اتا ور ة مصر العر ية أو تحا  عل

 
مجارةين ( من قانون الجرة  رية اليةعية وأجةي  ال20من الردية باللكة أن نص الماد  )  (1)

( مان قاانون مكافحاة ايأرااة بالبياة  ما  إراةاء ب ام الأ اديالت 16رو لاأه نص الماد  )

( مان 4م  مةاعا  حكم الماد  )الطفيفة في الصيارة  حيا أنص الماد  الملكوة  على أنه:ل  

ال قوبات  أسةي أحكام رلا القانون علي كل من اةأك  خاةج رمجوةية مصة ال ةبياة  قانون

مناه  مأاى  (6و 5)لمصةيين رةيمة ايأراة بالبية المنصوص عليجا في الماادأين رية ا  من

ة عليه في الدولة الأي وق  فيجاا أحات أي وصا  قاانوني  وللاك فاي أي مان كان  الف ل م اقبا

أو الباةي أو  إلا اةأكبت الرةيمة علي مأن وسيلة من وسائل النقل الروي (1 :اآأيةاىحوال 

كان المرني عليجم  إلا( 2 .دى رمجوةية مصة ال ةبية أو أحمل علمجاالمائي وكانت مسرلة ل

ة  الأورياه أو اإلياةا  عليجاا أو  إلا أم اإلعاداد للرةيماة أو الأخطايط أو (3 .أو أحدرم مصةيا

الرةيمة بواسطة رماعة إرةامية منظماة  إلا اةأكبت( 4 .أمويلجا في رمجوةية مصة ال ةبية

إلا كاان مان  (5 .رمجوةية مصة ال ةبياة من دولة من بينجاأماةس أنيطة إرةامية في أكثة 

رمجوةياة مصاة ال ةبياة أو المقيماين فيجاا أو  يأن الرةيمة إلحاق ضاةة باأي مان ماواطني

إلا ورد مةأك  الرةيمة في رمجوةياة  (6 .الخاةج بأمنجا أو بأي من مصالحجا في الداخل أو

 ل.أسليمه مصة ال ةبية  ب د اةأكابجا ولم يأم

من اأفاقية الرةيمة المنظمة الدول بأأكيد وييأجاا  15ألزم الفقة  اىولى)أ( و) ( من الماد    (2)

القضائية على اىف ال المرةمة بمقأضى ايأفاقياة والبةوأوكاول داخال إقليمجاا  حياا أقضاي 

أ أمد كل دولة طة  ما قد يلزم من أادابية لأأكياد ساةيان وييأجاا   -1الفقة  الملكوة  بأنه:ل

من رله ايأفاقية فاي الحاايت  23و 8و 6و5لقضائية على اىف ال المرةمة بمقأضى المواد  ا
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أخـ  الاشـرع الاصـر     )ب( األخذ مببدأ الشخصههية يف شههق  السههلبي  -170
ــة  ــائي باةــدأ الشخصــية الســلةية للقاعــدل الجنائي مــن خــول اختصــاغ القضــاى الجن

بنلـــر تـــرائم ت ر ـــ  الا ـــاتر ن التـــي تقـــع علـــى مواطنيـــ  خـــار  الدولـــة، ومـــن ثـــم 
تقـع علـى مصـر فن التـي    ترائم ت ر   الا اتر ناختصاغ الاحاكم الاصر ة بنلر  

ــي خــار  مصــر ــو وقعــ  مــن أتنة ــى ول ــاني مــن  ت ــد الث ــ  )الةن ــا أيــار إلي ، و ــو م
   .(1)"(20الاادل"

)ج( اختصههاص الق ههاء املصههري بنظههر اجلرميههة التههي تقههع األعمههال  -171
القاعدل في القانون الجنـائي  ـو اختصـاغ الاحـاكم بنلـر   التح ريية هلا يف مصر

تر اـــة وفقــًا لقانون ــا، و خـــر  مــن نيــا  التجـــر م  األفعــال التــي تشـــك  فــي  ات ــا
األعاال التحضفر ة للجر اة على اعتشار أن ا ال تدخ  في الناو   القانوني الاكـون 
ــال  ــى األعاـ ــاب علـ ــون العقـ ــة، وال يكـ ــر) الجر اـ ــى تـ ــال علـ ــجيعًا للجنـ ــة وتشـ للجر اـ

 . اتل  األفعال تشك  في نلر القانون تر اة ب ات  قان التحضفر ة إال إ ا  

ــى اليــابع التنلياــي ل ــ ر الجــرائم وارتكاب ــا مــن تانــ  تااعــان  ــالنلر إل و 

 
و عندما يُةأك  الرةم على ) ( أ عندما يُةأك  الرةم في إقليم ألك الدولة الطة ؛)أ(    :الأالية

مأن سفينة أةف  علم ألك الدولة الطة  أو طائة  مسارلة بمورا  قاوانين ألاك الدولاة وقات 

ل  ويمثل رالا الياةط مبادأ اإلقليمياة المطباق فاي الأياةي ات الرنائياة  والالي الرةماةأكا   

ة أو  يسمح للدول بأأكيد سةيان وييأجا القضاائية علاى السالوكيات المحظاوة  الأاي أقا   كلياا

ة  ضمن إقليم الدولة وعلاى ماأن سافن أةفا  علام الدولاة وطاائةات مسارلة فاي ألاك  رورةيا

بيق مبدا اإلقليمية والويية القضائية على مأن سفينة أةف  علم الدولة الدولة  والقدة  على أط

أو مسرلة في الدولة أو ماا يسامى مبادأ دولاة ال لام أماة م أاة  باه علاى نطااق واسا  فاي 

الأيةي ات الرنائية. انظة: كأي  قانون نمولري لمكافحة أجةيا  المجاارةين  مةرا  ساابق  

 .21ص

McClean David: Transnational Organized Crime, A Commentary 

on the United Nations Convention and its Protocols, Oxford 

University press, 2007, p.164.  

القسام ال اام  النظةياة ال اماة  -قاةن: د. عبد ال ظايم مةساي وزياة: ياةح قاانون ال قوباات(  1)

 . 112-104  ص ص2008  6للرةيمة  القارة   داة النجضة ال ةبية  ط
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إتراميــة منلاــة، وتســامة مثــ   ــ ر الجــرائم وخيورت ــا علــى الاجتاــع، ونلــرًا ألن 
عد  تجر م تل  األفعال من يون  عد  إمكـان مسـاىلة مرتكةـي الجر اـة، فقـد  ـرغ 

ألعاـال التحضـفر ة فـي تـرائم الاشرع الاصر  على مد اختصات  الجنـائي ليشـا  ا
ت ر   الا اتر ن التي ترتك  داخ  مصر ولو وقع    ر الجر اـة فـي الخـار ، مـن 
خول تقر ر اختصاغ الاحـاكم الاصـر ة بنلـر األعاـال التحضـفر ة التـي تـتم داخـ  
مصر وتشا  أفعـال ا عـداد للجر اـة أو التخيـيا أو التوتيـ  أو ا يـرام علف ـا أو 

 .  "(20من الاادل"  الثالث)الةند  تاو ل ا

)د( امتداد اختصاص الق اء املصري بنظر جرائم تهريب املهاجرين   -172
" فـي بنـد ا الرابـع إلـى 20تقضـي الاـادل "   التي ترتكبها ااعات اجلرمية املنظمة

امتداد اختصاغ القضاى الاصر  ليشـا  تـرائم ت ر ـ  الا ـاتر ن التـي تقـع خـار  
تراميــة منلاــة تاــارس أنشــية إتراميــة فــي أكثــر مــن الجا ور ــة بواســية تااعــة إ

 دولة من بفن ا تا ور ة مصر العر ية.

)هههه( امتههداد اختصههاص الق ههاء املصههري بنظههر جههرائم تهريههب  -173
  املهاجرين التي من شأنها إحلاع ال رر بههاملواطنني أو مصههاد الدولههة أو أمنههها

غ القضــاى الاصـــر  " فــي بنــد ا الخــامه إلــى امتــداد اختصــا20تقضــي الاــادل "
ليشا  ترائم ت ر   الا اتر ن التي تقـع خـار  الجا ور ـة والتـي يكـون مـن يـون ا 

ا ضــرار أو الاقياــفن فف ــا أو  رعايــا الدولــة مــن الاــواطنفنمــن  بــو ضــرر الإلحــا  
 .(1)الداخ  والخار   فيمن مصالح ا    بو بومن ا أو  

 
من اأفاقياة الرةيماة المنظماة للدولاة الطاة  بأأكياد   15أرازت الفقة  الثانية)أ( من الماد   (  1)

جا  ويةى الاب م أن نطااق ةأك  ضد أحد مواطنيسةيان وييأجا القضائية على الرةم اللي يُ 

سا  مصطلح لمواطنل الواةد بايأفاقية رية واضح  فجو قد ي ييامل المقيماين الادائمين فح

ة المقيمين علاى نحاو م أااد. انظاة: كأيا  قاانون نماولري لمكافحاة أجةيا   وإنما ييمل أيضا

 .24المجارةين  مةر  سابق  ص
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ــانون الاصــر   ــي اختصــاغ الق يتناســ  مــع  وال يــ  فــي أن  ــ ا التوســع ف
طةيعة ترائم ت ر   الا اتر ن قإ دى تـور الجر اـة الانلاـة، و ـو مـا مـن يـون  
تحقفق موات ة فعالة ل  ر الجرائم في التشر ع الاصر  و سا سليان سـليان إن ـا  

 القانون لاوات ة   ر الجرائم الخيفرل.

 اختصـاغ الاحـاكم فث ين  القـانون علـى   )و( األخذ مببدأ العاملية  -174
التـي يـتم القـش  علـى مرتكةف ـا فـي مصـر،   ت ر   الا اتر نالاصر ة بنلر ترائم  

أيــا قانـــ  تنســفت  وأيـــًا قــان مكـــان ارتكـــاب تر اتــ ، ليشـــا  تيةفــق  ـــ ا القـــانون 
مصـر ارتكة  خـار  التي  ت ر   الا اتر ناختصاغ الاحاكم الاصر ة بنلر ترائم 

  باصـر سـواى أكـان فــاعًو أ لـم ترتكـ  مـن مصــر ، متـى وتـد مرتكـ  الجر اــةلـو و 
 "(.  20، و و ما أيار إلي  )الةند السادس من الاادل "ير كاً 

امتههداد الختصههاص للسههلطات املصههرية املعنيههة مبكافحههة تهريههب  -175
وفــي الســيا   اتــ   ــرغ الاشــرع الاصــر  علــى التوكفــد علــى ســر ان   املهههاجرين

يتصــ  بعاـ  ســليان إن ــا  قواعـد االختصــاغ بشـون تــرائم ت ر ــ  الا ـاتر ن فياــا 
الحـاالن الانصـوغ  ( منـ  علـى أنـ  " فـي21)اادل  القانون، من خول الن  في ال

االسـتدالل  باشايـرل إتـراىان من   ا القانون ياتد االختصاغ  20  الاادل  فيعلف ا  
الاختصــة، وفــى  الــة ارتكــاب تر اــة  والتحقفــق والاحاكاــة إلــى الســليان الاصــر ة

ــ الاصـــر ة الاعنيـــة ا تـــراىان  ية الســـ ن تتخـــ  الســـليانت ر ـــ  الا ـــاتر ن بواسـ
أل كـا  القـانون وفقـًا   أو الانيقة الاجاورل أو لفر ـا  ا قليايالاناسشة سواى بالشحر  

 .  (1)"للشحار  الدولي

 
McClean David: Transnational Organized Crime, A Commentary 

on the United Nations Convention and its Protocols, Oxford 

University press, 2007, pp.164-169. 

( من قانون الجرة  رية اليةعية وأجةي  المجارةين م  نص الماد  21يأيابه نص الماد  )(  1)

في اىحوال المنصوص عليجا ( من قانون مكافحة ايأراة بالبية  الأي أنص على أنه:ل 17)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

408 

ا تراىان الاناسشة سـواى وقد أتاز القانون للسليان الاصر ة الاعنية اتخا   
، للشحـار الـدوليأل كـا  القـانون وفقـًا  و لفر االاجاورل أ أو الانيقة  ا قليايبالشحر  

وال يـ  فـي أن  لـ  ياثـ  تحديـدًا لنيـا  اختصـاغ الدولـة الاصـر ة وسـليات ا فـي 
موات ــة تــرائم ت ر ــ  الا ــاتر ن التــي تقــع بحــرًا، وفقــًا للقواعــد العامــة التــي تحــدد 

 ا قليم الشحر  للدولة الاصر ة.

( اإلجراءات التحفظية عل  -176  رتـًا مـن الاشـرع    ت أموال املتهم)ثانياا
على تاكـفن الدولـة مـن الحصـول علـى ال رامـان والتعو ضـان التـي يحكـم ب ـا 
فــي تــرائم ت ر ــ  الا ــاتر ن، مــن خــول الــتح أ علــى أمــوال الات اــفن  ــم 
وأزوات ــم وأوالد ــم القصــر، منــ  بــدى إتــراىان التحقفــق،   اهــًا علــى  ــ ر 

ت ر ـ  مـن قـانون ال جـرل لفـر الشـريية و  (18، فقد نص  الاـادل )(1)األموال
ــادل الا ــاتر ن  ــث تقضــي الا ــفن،  ف ــى أمــوال الات ا ــتح أ عل ــى تــواز ال عل

 ـ ا القـانون أ كـا    فـيعلى الجرائم الانصـوغ علف ـا    تسر  الا قورل بون  "  
مـن قـانون  " ًا "مكـرر  208و ًا "ب"مكـرر  208و "أًا "مكـرر  208)الاواد أرقـا   

 . (2)"ا تراىان الجنائية
مكـرر "أ"( 208  تجفـا الاـادل )املنع من التصرا يف األموال وإدارتها  -177

إ ا قدرن أن األمر يقتضي اتخـا  تـدابفر من قانون ا تراىان الجنائية للنيابة العامة 
القصـر، فيجـ  علف ـا أن تعـرل  لـ   رأو أوالد  أموال الات م أو زوت  علىتح لية  

 
 إلاىخأصااص بمباياة  إراةاءات ايساأديل والأحقياق والمحاكماة يمأد اي في الماد  السابقة

 ل. المخأصة لطات المصةيةالس

 . 118المةر  السابق  ص( 1)

مكةةلأل( منه وقانون ايأرااة 48من الردية باللكة أن قانون مكافحة المخدةات في الماد  )(  2)

( 14/2بالبية قد أخل برواز اأخال الأدابية الأحفظية أراه أموال المأجم  حيا أقضي المااد  )

 208  ) ( مكاةةاة  208مكاةةاة )أ(   208حكام الماواد كما أسةي علي ألك الرةائم أبأنه:ل 

 ل. مكةةاة )ج( من قانون اإلرةاءات الرنائية



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تصة بالجر اة محـ  التحقفـق، و لـ  بيلـ  الحكـم الاحكاة الجنائية الاخ  علىاألمر  
،  فـث تقضـي الاـادل الاـ قورل بونـ  " فـي األ ـوال التـي بالتدابفر التح لية الايلو ـة

تقو  فف ا من التحقفق أدلة قافية على تدية االت ا  في أ  من الجـرائم الانصـوغ 
ا مـن الجـرائم علف ا في الشـاب الرابـع مـن الكتـاب الثـاني مـن قـانون العقو ـان، ولفر ـ

التــي تقــع علــى األمــوال الاالوقــة للدولــة أو ال ف ــان والايسســان العامــة والو ــدان 
التابعة ل ا أو لفر ا من األيخاغ االعتشار ة العامة، وقـ ا فـي الجـرائم التـي يوتـ  

بــرد الاشــالم أو شياــة  -مــن تلقــاى ن ســ ا  -القــانون فف ــا علــى الاحكاــة أن تقضــى
و تعو   الج ة الاجني علف ا. إ ا قـدرن النيابـة العامـة أن األيياى مح  الجر اة أ

األمــر يقتضــى اتخــا  تــدابفر تح ليــة علــى أمــوال الاــت م باــا فــي  لــ  منعــ  مــن 
التصــرم فف ــا أو إدارت ــا، وتــ  علف ــا أن تعــرل األمــر علــى الاحكاــة الجنائيــة 

ة أو رد الاختصة طالشة الحكم ب ل  ضاانًا لتن فـ  مـا عسـى أن يقضـى بـ  مـن لرامـ
 أو تعو  ".  

مـن إدارت ـا أو   أو منع  من التصرم في أموال  منعوتتاث    ر التدابفر في 
لفر  ل  من ا تراىان التح لية الاتعلقة باألموال والتي ي ر  ق ايت ـا لضـاان تن فـ  

مثـــ   ال لـــق أو ضـــشا ، (1)أن يقضـــي بـــ  مـــن لرامـــة أو رد أو تعـــو   عســـىمـــا 
،  مة الوفاى باا يقضـي بـ  فـي الجر اـة محـ  التحقفـق علىاأليياى أو إيداع مشالم 

إال  -قل ـا أو بعضـ ا  -أمـوال الاـت م    علـىاألت  فـي التـدابفر التح ليـة أن ـا تـرد  و 
القصــر بشـرف تــوافر أدلــة  رأنـ  يجــوز مـد نياق ــا ليشــا  أمـوال زو  الاــت م أو أوالد

لـ  إلـف م آوأن ـا  كافية علي أن   ر األموال متحصلة من الجر اة موضـوع التحقفـق
ــت م ــن الاـ ــ، (2)مـ ــت م أو لاوتـ ــة للاـ ــياى مالوقـ ــشي  أيـ ــر   وو ا ضـ أو ألوالدر القصـ

 
 . 406د. عبد الةءو  مجدي: يةح القواعد ال امة لإلرةاءات الرنائية  مةر  سابق  ص( 1)

يةى ران  من الفقه الرنائي أن الأحفظ على أماوال رياة الماأجم مان زوراه وأويده القصاة (  2)

ال  للدسأوة ىنه ي يروز الأحفظ على مال أي يخص رية مةأك  الرةيمة طالما أن رالا مخ

الأحفظ المقصود به سداد ما عسى أن يحكم على المأجم مان رةاماات ىن ال قوباة يخصاية. 

ة نخة من الفقه الرناائي 407انظة: د. عبد الةءو  مجدي: المةر  السابق  ص . إي أن رانبا



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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وقانــــ  ماــــا يــــن  القــــانون بالنســــشة ل ــــا علــــي عقو ــــة الاصــــادرل )الوتو يــــة أو 
التخففر ة( فو تدخ  ضـان األمـوال محـ  التـدابفر التح ليـة التـي  ـي ضـاان لتن فـ  

 .رد أو تعو    ما عسي أن يقضي ب  من لرامة أو

مكــرر"أ"( للنائــ  العــا  فــي  الــة 208وقــد أتــازن ال قــرل الثانيــة مــن الاــادل )
االســتعجال أو عنــد الضــرورل أن يــومر بانــع الاــت م أو زوتتــ  أو أوالدر القصــر مــن 
التصرم في أموال م أو إدارت ا، علـى أن يعـرل أمـر الانـع علـى الاحكاـة الجنائيـة 

األكثـر مـن تـار   تـدورر، بيلـ  الحكـم بـالانع مـن الاختصة خول سشعة أيا  على  
ــم يكــن ، فــإ ا مــا رفــع األمــر للاحكاــة (1)التصــرم أو ا دارل ووال اعتةــر األمــر قــون ل

الجنائيــة الاختصــة علف ــا أن تســاع أقــوال  و  الشــون خــول مــدل ال تجــاوز خاســة 
ة عشر يومًا مـن تـار   عـرل األمـر علف ـا قةـ  أن تصـدر  كا ـا، وت صـ  الاحكاـ

ــى أمــوال الاــت م أو زوتــ  أو  ــالتح أ عل ــوقتي ب ــاألمر ال فــي مــدى اســتارار العاــ  ب
 .(2)أوالدر القصر قلاا رأن وت ًا لتوتف  نلر اليل 

تيلـ  القـانون أن    شروط إصدار األمر باملنع من التصههرا أو اإلدارة  -178
ون، مـن يكون اتخا  التدابفر التح لية في تـرائم محـددل ورد الـن  علف ـا فـي القـان

ــًو عـــن أن ت(3)أبرز ـــا تـــرائم الاـــال العـــا  والت ـــرب الضـــر ةي والجارقـــي كـــون ، فضـ
 

ائي من خالل أقةيةه لجلا اىمة حةص باللك علاى أن ياةد قصاد الماأجم يةى أن الميةع الرن

اللي يكون قد أصة  في أمواله بنقل ملكيأجا إلى زوراه أو أويده القصاة. انظاة: د. فوزياة 

 .117عبد السأاة: يةح قانون مكافحة المخدةات  مةر  سابق  ص

 . 406ائية  مةر  سابق  صد. عبد الةءو  مجدي: يةح القواعد ال امة لإلرةاءات الرن( 1)

 . 407المةر  السابق  ص( 2)

الراةائم المنصاوص عليجاا فاي أراز القانون اأخال الأدابية الأحفظية على أموال الماأجم فاي  (  3)

)اخأالس المال ال ام وال دوان وري رةائم    البا  الةاب  من الكأا  الثاني من قانون ال قوبات

ي اىموال المملوكة للدولة أو الجيئات والمؤسسات ال امة الرةائم الأي أق  عل( وعليه والردة

والوحدات الأاب ة لجا أو ريةرا من اىيخاص ايعأباةية ال امة )مثل رةائم: أخةيا  وساائل 

إأااال  خطااوط -أخةياا  أو رادم أو إأااال  اىمااالك ال امااة-اإلنأااج أو وضاا  الناااة فيجااا عمااداة 

سةقة اىدوات والمجمات المسأ ملة فاي   -ام عمداة حةيق المال ال -أ طيل المواصالت-الكجةباء

الأ دي علي أمالك الدولة بأية صاوة   وراي الراةائم المنصاوص عليجاا فاي -المةافق ال امة



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

411 

ــ ل  مجــرد االســتدالالن أو  ــي ل ــو يك  ــة، ف ــي الواقع ــد بويــرن ف ــق ق إتــراىان التحقف
التحر ــان، ولكــن ال يشــترف أن يكــون التحقفــق قــد بلــم مر لــة معفنــة، أو أن يكــون 

أن تتوافر مـن ، و أو  شس  ا تياطياً    استجوابطل  التدابفر مسةوقًا بضشا الات م أو  
، وال يصــدر ت ماــال إلــىتديــة االت ــا  الانســوب  علــىخــول التحقفــق األدلــة الكافيــة 

و اـا  إدارت ـا،األمر الوقتي إال بتدبفر  الانع من التصرم في األمـوال أو الانـع مـن 
لخير ال   ي ـدد التدبفران الل ان تستوتة اا  الة الضرورل أو االستعجال لاوات ة ا

تن فــ  الاشــالم التــي قــد يقضــي ب ــا، فــإ ا رأن النيابــة العامــة أن األمــر يقتضــي اتخــا  
تــدابفر تح ليــة أخــر  فيجــ  علف ــا أن تيلــ   لــ  مــن الاحكاــة عنــد عــرل األمــر 

 . ل الوقتي علف ا أو بعد  

يتعفن أن يصدر  كم الانع مـن   الشروط الشكلية إلصدار األمر باملنع  -179
رم أو ا دارل قســائر األ كــا  قتابــًة مســةشًا وموقعــًا عليــ  مــن رئــيه الاحكاــة التصــ

مكــرر"أ"( موتشــًا علــى الاحكاــة تســةف  208التــي أتــدرت ، وقــد ورد نــ  الاــادل )
األمـر، و جـ  أن يشـتا  األمــر علـى اسـم الاحكـو  عليــ  و ياناتـ  والواقعـة الاســندل 

ــال محــ  الانــ ــة القائاــة ضــدر، والا ــ ، واألدل ــع مــن إلي ــع،  ــ   ــو من ــوع الان ع، ون
التصرم أ  من ا دارل، وتار   تدور الحكم، فإ ا تجاوز  كم الانع يـخ  الاـت م 
كالاو  أو األوالد القصر، يج   قر مـن تـدر ضـد م  كـم الانـع، و جـ  أن يشـا  
الانـــع مـــن ا دارل تعفـــفن مـــن يـــدير األمـــوال الاـــتح أ علف ـــا بعـــد أخـــ  رأ  النيابـــة 

 .(1)(3رر"أ"/مك208العامة) 
 

 252 252 165 164 163مكااةةلأل  162مكااةة   162 162 90مكااةة  89المااواد 

ور  القانون الرةائم الأي ي( ومكةة من قانون ال قوبات372مكةةلثانياةل   316 253مكةة 

بةد المبالغ أو قيمة اىياياء محال الرةيماة  -من ألقاء نفسجا  - فيجا علي المحكمة أن أقضي

الأجةياا   -أو أ اويم الرجااة المرنااي عليجااا )مثاال راةائم: الأجااة  ماان الضااةائ  بأنواعجااا

  وراي الراةائم المنصاوص عليجاا فاي قاوانين الضاةائ  (رل  الراوارة المخادة  -الرمةكي

. انظااة: د.عبااد الااةءو  مجاادي: يااةح القواعااد ال امااة لإلرااةاءات والمخاادةاتوالرماااةك 
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 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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وعلى مـن يعـفن لـإلدارل أن يتسـلم األمـوال الاـتح أ علف ـا و شـادر إلـى ترد ـا 
بحضور  وى الشون وماث  للنيابة العامة أو خةفر تندبـ  الاحكاـة، وتتشـع فـي يـون 

مـن قـانون الارافعـان الادنيـة والتجار ـة، و لتـا    989و  965الجرد أ كا  الاـادتفن  
ــة  ــفن لـــإلدارل بالاحافلـ ــن يعـ ــا مـ ــع للت ـ ــا مـ ــا، ورد ـ ــن إدارات ـ ــوال و حسـ ــى األمـ علـ

الاقةوضة طشقًا لأل كا  الاقررل في القانون الاـدني بشـون الوقالـة فـي أعاـال ا دارل 
والوديعــــة والحراســــة، و لــــ  علــــى النحــــو الــــ   يصــــدر بتنلياــــ  قــــرار مــــن وز ــــر 

 .(1)مكرر(208العدل) 

"( مــن قــانون مكــرر"ب208أتــازن الاــادل )  الههتظلم مههن أمههر املنههع -180
ــة لكــ  مــن تــدر ضــدر  كــم ــالانع مــن التصــرم أو ا دارل أن   ا تــراىان الجنائي ب

يــتللم منــ  أمــا  الاحكاــة الجنائيــة الاختصــة بعــد انقضــاى ثوثــة أيــ ر مــن تــار   
الحكــم، وو ا رفــ  تللاــ  فلــ  أن يتقــد  بــتللم تديــد قلاــا انقضــ  ثوثــة أيــ ر مــن 

وز لان تدر ضدر  كم بالانع مـن التصـرم أو برف  التللم، قاا يج   تار   الحكم
ولك     يون أن يتللم من إتراىان تن ف ر، و حص  التللم بتقر ـر فـي قلـم    ا دارل

ــيه الاحكاــة أن يحــدد تلســة لنلــر  ــى رئ ــة الاختصــة، وعل ــاب الاحكاــة الجنائي كت
وعلى الاحكاة أن ت صـ  فـي الـتللم خـول   التللم يعلن ب ا الاتللم وق     يون،

 من تار   التقر ر ب .  دل ال تجاوز خاسة عشر يوماً م

مــن تلقــاى ن ســ ا أو بنــاى علــى  –وللاحكاــة الاختصــة أثنــاى نلــر الــدعوى 
ــ  النيابـــة العامـــة أو  وى الشـــون ــم بإن ـــاى الانـــع مـــن التصـــرم أو  -طلـ أن تحكـ

ــر  ا دارل ــفن األمـ ــ  أن يةـ ــ ر، و جـ ــراىان تن فـ ــ  أو إتـ ــدي  نياقـ ــ  أو تعـ ــي بـ الاقضـ
  بالتصــرم فــي الــدعوى الجنائيــة أو الحكــم الصــادر فف ــا مــا يتشــع فــى يــون الصــادر

 الاادل السابقة.  التدابفر التح لية الاشار إلف ا في

فـى تايـع األ ـوال ينت ـي الانـع    انتهاء املنع من التصرا أو اإلدارة  -181

 
 . 408المةر  السابق  ص( 1)



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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 مــن التصــرم أو ا دارل بصــدور قــرار بــوال وتــ   قامــة الــدعوى الجنائيــة أو بصــدور
ــالةراىل، أو بتاــا  تن فــ  العقو ــان الااليــة والتعو ضــان الاقضــي   كــم ن ــائى فف ــا ب

أو شياـة األشيـياى   الصادر بال رامة أو بـرد الاشـالم   ب اا، وال يحتج عند تن ف  الحكم
بو  تصـرم يصـدر    مح  الجر اة أو بتعو   الج ة الاجني علف ا بحس  األ وال

قفــد أ    ار إلف اــا فــي الاــادل الســابقة مــن تــار  لألمــر أو الحكــم الاشــ  بالاخال ــة
  في سج  خاغ يصدر بتنليا  قرار من وز ـر العـدل و كـون لكـ     يـون   من اا

  ق االطوع على   ا السج .

مكـرر" "( مـن قـانون ا تـراىان الجنائيـة "للاحكاـة عنـد 208وتقرر الاادل )
ــالم أو شياــة األيــياى محــ  الجــرائم ــرد الاش ــي الاــادل الاشــ الحكــم ب  208ار إلف ــا ف

أو بتعـو   الج ـة الاجنـي علف ـا فف ـا أن تقضـى بنـاًى علـى طلـ  النيابـة  مكرر)أ(
و عـد سـااع أقـوال  وى الشـون،  العامة أو الادعى بالحقو  الادنيـة بحسـ  األ ـوال

بتن ف    ا الحكم في أموال زو  الات م وأوالدر القصر، إ ا ثةـ  أن ـا آلـ  إلـف م مـن 
 .(1) ا متحصلة من الجر اة الاحكو  فف ا"الات م وأن

( التعههاون الههدويل ملواجهههة جههرائم تهريههب املهههاجرين  -182 فـي    (2))ثالثاا
ضوى اليابع عةر الوطني لجرائم ت ر   الا اتر ن، ومـا تقتضـي  مشايـرل ا تـراىان 
الجنائيــة مــن تــعو ان، مــن أبرز ــا عــد  تاكــن الســليان القضــائية مــن الســفر فــي 

القضــائية بســة  وتــود الجــاني خــار   ــدود ا ا قليايــة، و ــالنلر إلــى  ا تــراىان
 

 . 409المةر  السابق  ص( 1)

ة أنظم كيفية الأ اون الدولي في مراال   (2) لم يأضمن قانون اإلرةاءات الرنائية المصةي نصوصا

أداةكه من  1997اإلرةاءات الرنائية  ورو ما حاول ميةوع قانون اإلرةاءات الرنائية ل ام 

وماا ب ادرا(    522خالل أخصيص الكأا  الخامس من الميةوع للأ اون القضائي الادولي )م

حيا أضمن الميةوع قواعد لأسليم المرةمين واإلنابة القضائية الدولياة  وعلاى نحاو ماواٍز 

  1711-1707القضائية للنياباة ال اماة أحكاام اإلناباة القضاائية فاي الماواد  أنظم الأ ليمات  

. انظاااة فاااي أفصااايالت للاااك: 1719-1712وأااانظم إراااةاءات أساااليم المراااةمين الماااواد 

-89د.عبدالةءو  مجدي: يةح القواعد ال امة لإلرةاءات الرنائياة  مةرا  ساابق  ص ص

109. 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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خيورل أنشية ا ترا  الانلم وما تقتضي  موات ت  من ضرورل تضافر ت ود الـدول 
في مكافحت ، فقد  رغ الاشرع الاصـر  علـى تنلـيم التعـاون الـدولي بـفن الج ـان 

ئم ت ر ـ  الا ـاتر ن مـع القضائية واألت ال الاصر ة الاعنيـة باكافحـة أنشـية وتـرا
نلفرت ا األتنةية، باا يعاز سة  ووتراىان التعاون الدولي أخ ًا فـي االعتشـار اليـابع 
عةـر الــوطني لاعلــم تــور وأيــكال تر اــة ت ر ــ  الا ــاتر ن ومــا يتيلشــ   لــ  مــن 

، و لــ  مـن خــول تضــافن قــانون (1)تعـاون دولــي فــي الاجـاالن القضــائية والشــرطية
ر الشـــريية وت ر ـــ  الا ـــاتر ن فصـــًو ثالثـــًا بعنـــوان "التعـــاون مكافحـــة ال جـــرل لفـــ

القضائي الدولي"، ينيو  على أ كا  التعـاون الـدولي فـي تـرائم ت ر ـ  الا ـاتر ن، 
والاتاثلة في تورتي التعاون الدولي األمني والتعاون القضـائي الـدولي، و لـ  علـى 

   -النحو التالي 

ت عــفًو   دل املعلومههات األمنيههة )أ( التعههاون الههدويل األمنههي  تبهها -183
( 22)اــادل للتعــاون الــدولي األمنــي فــي مجــال مكافحــة ت ر ــ  الا ــاتر ن، نصــ  ال

تتعـاون علـى أنـ   "  (2)من قانون مكافحـة ال جـرل لفـر الشـريية وت ر ـ  الا ـاتر ن
ت ر ــــ   الج ـــان القضــــائية واألمنيـــة الاصــــر ة الاعنيـــة باكافحــــة أنشـــية وتــــرائم

ــاتر ن  ــ   -الا ـ ــيقـ ــا  فـ ــا بفن ـ ــفق فياـ ــ  و التنسـ ــدود اختصاتـ ــا  - ـ ــع نلفرت ـ مـ
ــادل الاعلومــان  ــة مــن خــول تش ــ  مــن تــور للتعــاون  والاســاعداناألتنةي ــر  ل  ولف

أو متعـددل  و ل  قل  وفقًا أل كا  االت اشيان الدوليـة الثنائيـة  الاعلوماتيأو    القضائي

 
الجرة  رية اليةعية وأجةي  المجاارةين  وثاائق   انظة: الملكة  اإليضاحية لقانون مكافحة(  1)

 . 136-134  ص ص4/10/2016مرلس النوا   مضبطة الرلسة ايفأأاحية  

( من قانون مكافحة الجرة  رية الياةعية وأجةيا  المجاارةين ما  22يأيابه نص الماد  )  (2)

الرجاات  أأ ااون( مان قاانون مكافحاة ايأرااة بالبياة الأاي أقضاي بأناه:ل 18نص المااد  )

م  الرجات اىرنبية المماثلة لجا فيما يأ لق بمكافحاة ومالحقاة  القضائية واليةطية المصةية

بما في للك أبادل الم لومات وإرةاء الأحةياات والمسااعدات واإلناباات   رةائم اإلأراة بالبية

مان  المرةمين واىيياء واسأةداد اىموال ونقل المحكوم علايجم ورياة للاك القضائية وأسليم

الثنائياة  ايأفاقياتوللك كله في إطاة القواعد الأي أقةةرا   القضائي واليةطي صوة الأ اون

ة لمبدأ الم املة أو  ل.بالمثل مأ دد  اىطةا  النافل  في رمجوةية مصة ال ةبية, أو وفقا
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الترتفشــان الثنائيــة أو  تا ور ــة مصــر العر يــة أو االت اشيــان أو فــياألطــرام النافــ ل 
 ".لاةدأ الاعاملة بالاث   وفقاً 

فإنـ  يجــوز للسـليان الاعنيــة بـوزارل الداخليــة تشـادل الاعلومــان  ان  ومـن ثــم
الصلة بجرائم ت ر   الا اتر ن وفقًا الت اشيان التعاون الدولي األمنيـة الاةرمـة بـفن 

رل مــن بروتوقــول تا ور ــة مصــر العر يــة ولفر ــا مــن الــدول، وقانــ  الاــادل العايــ
ت ر   الا اتر ن قد  ددن مجاالن التعـاون الـدولي األمنـي وتشـادل الاعلومـان بـفن 
الدول األطرام بشون نقاف االنيو  والاقصد و و ة وأسالف  عاـ  تااعـان ت ر ـ  
الا اتر ن وتحة وثائق الس ر ووسائ  وأسالف  إخ ـاى األيـخاغ ونقل ـم وتحـو ر 

 .(1)عالة في ت ر   الا اتر نوثائق الس ر وال و ة الاست

ومن الجدير بال قر أن تشـادل الاعلومـان األمنيـة ياكـن أن يـتم بـفن السـليان 
 

 -1أقضي الماد  ال اية  من بةوأوكول أجةي  المجارةين الم نونة باالالم لوماتل بأناه:ل    (1)

ايأفاقياة  وأحقيقاا ىرادا  رالا البةوأوكاول  أحاةص  مان 28و 27دون مساس بالماادأين 

الأي لجا حدود ميأةكة أو الأي أق  علاى الادةو  الأاي يجاّة   الدول اىطةا   وبخاصة ألك

 على أن أأبادل فيما بينجا  وفقا لنظمجا القانونية واإلداةياة الداخلياة  أي عبةرا المجارةون 

نقاط اينطالق والمقصد  وكللك الدةو  والناقلين ووسائل : )أ(  ات صلة بأموة مثلم لومات ل

أو الميأبه في أنجا أسأخدم مان رانا  رماعاة إرةامياة منظماة ضاال ة فاي  النقل  الم ةو 

روياة وأساالي  عمال الأنظيماات أو ) (  مان رالا البةوأوكاول؛ 6المبيّن في المااد   السلوك

الميأبه فاي أنجاا ضاال ة فاي السالوك المبايّن فاي  ظمة الم ةو  أوالرماعات اإلرةامية المن

صحة وثائق السفة الصادة  عن الدولة الطة  وسالمأجا ؛ )ج(  من رلا البةوأوكول  6الماد   

وكاللك ساةقة نماالج وثاائق سافة أو روياة أو ماا يأصال باللك مان إسااء   من حيا اليكل 

 ونقلجم  وأحاوية وثاائق السافة أو الجوياةوسائل وأسالي  إخفاء اىيخاص ؛ )د( اسأ مالجا

أو حيازأجاا  مان رالا البةوأوكاول أو اسأنسااخجا 6المسأ ملة في السلوك المبيّن فاي المااد  

كيا  ألاك الوساائل  بصوة  رية ميةوعة  أو رية للك من أيكال إساء  اسأ مالجا  وسابل

ة إلى من  السلوك المبيّن في الخبةات الأيةي ية والمماةسات والأدابية الةامي)را(    واىسالي ؛

الم لومات ال لمية والأكنولورية المفيد  ىرجز  )و(  من رلا البةوأوكول ومكافحأه؛  6الماد   

 من رالا 6أ زيز قدة  ب ضجا الب م على من  السلوك المبيّن في الماد   إنفال القانون  برية

مأثال الدولاة الطاة  الأاي أ  -2.  البةوأوكول وكيفه والأحةي عنه ومالحقة المأاوةطين فياه

أألقى م لومات ىي طل  من الدولة الطاة  الأاي أةسالت ألاك الم لوماات يضا  قياودا علاى 

 ل. اسأ مالجا
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األمنيـــة الاصـــر ة والســـليان األمنيـــة بالـــدول األتنةيـــة مشايـــرًل، مـــن خـــول ت عفـــ  
االت اشيان األمنية الثنائية الاوقعة بفن تا ور ة مصر العر يـة و ـ ر الـدول، أو مـن 

 ، و ل  على النحو التالي   (1)لاة الدولية للشرطة الجنائية )ا نتر ول(خول الان

تــم إنشــاى الانلاــة الدوليــة   التعههاون الههدويل مههن خههالل اإلنرتبههول -184
والتـي   International Criminal Police Organizationللشـرطة الجنائيـة

ـــ)ا نتر ول(  ــارًا بـ ــرم اختصـ ــا  INTERPOLتعـ ــي عـ ــم الانل1923فـ ــة ، وتضـ اـ
( دولة، من ـا مصـر، و قـع مقـر األمانـة العامـة 190الدولية في الوق  الحالي عدد )

لإلنتر ول في مدينة لفون ب رنسا، وتست دم الانلاة الدولية للشرطة الجنائيـة منـع 
فــي الــدول األعضــاى فــي  تســ ف  التعــاون الــدولي بــفن أت ــال الشــرطةالجر اــة عةــر 

مـن  الـدول األعضـاىاكفن أت ـال الشـرطة فـي ت، من خول (2)مجال مكافحة الجر اة
للـــدول لـــدعم ال نـــي والافـــداني تشـــادل الاعلومـــان عـــن الجـــرائم ومرتكةف ـــا، وتقـــديم ا

مـن خـول تيـو ر التـدر   الشـرطي  اوات ة التحديان ا تراميـة الاتناميـةاألعضاى ل
 فــي  ــ ر الــدول، واالســت ادل مــن تقنيــان االتصــال لــدى منلاــة ا نتر ــول فــي تشــادل

الا ـاتر ن،  ت ر ـ  مكافحـة ا نتر ـول علـى الاعلومان بفن الدول األعضـاى، و عاـ 
 الةلــدان فــي الشــرطة أت ــال بــفن الاعلومــان تشــادل أدوان عالايــة لتســ ف  واســتحدث
ــاى ــي األعضـ ــاعدت ا فـ ــفق ومسـ ــدم ا  تنسـ ــي يقـ ــدمان التـ ــرز الخـ ــن أبـ ــيت ا، ومـ أنشـ

 -ا نتر ول مايلي 

 
أ د ايأفاقيات الدولية )الثنائية والمأ دد  اىطةا ( ري وحدرا اىدا  الأي يمكن أن أنب  عنجا (  1)

ئت أرجز  دولية لأسجيل رله المسااعد   ايلأزامات بين الدول  وبمقأضي رله ايأفاقيات أني

ففي المساعد  اليةطية أنيئت بوره خاص وحد  الأ اون الفناي الادولي للياةطة والمنظماة 

الدولية لليةطة الرنائية والمكأ  اىوةوبي لليةطة. انظة: د. أحمد فأحي سةوة: الوسيط في 

  101قانون اإلرةاءات الرنائية  مةر  سابق  ص

من خل  ونخةون: الأ ااون الادولي لموارجاة الرةيماة المنظماة عباة الوطنياة  د. عبد الةح  (2)

  2006دةاسااة مةكااز بحااوا اليااةطة  أكاديميااة اليااةطة  القااارة   ال اادد الثااامن  يناااية 

 .260ص
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 الســـ ر وثـــائق بيانـــان قاعـــدل تشـــا   بهههولقواعهههد بيانهههات اإلنرت)أ(  -185
( ملفــون وثيقــة ســ ر مةلــم 21والا قــودل، والتــي تضــم بيانــان أكثــر مــن ) الاســروقة

بســرقت ا، ياكــن مــن خول ــا الحــد مــن عاليــان االتجــار بالششــر وت ر ــ  الا ــاتر ن 
الوثــائق  بيانــان التــي تــتم مــن خــول اســتخدا  مثــ   ــ ر الوثــائق، فضــًو عــن قواعــد

 ، Dial-Doc وثـــائق الســـ ر بشـــون للتنةف ـــان الرقايـــة ا نتر ـــول قاكتشـــة لالاـــاور 
 بصـاان بيانـان  الجنائية ققاعدتي  الةيانان  وقواعد  الس ر،  لوثائق  إديسون   ومنلومة
 .الوراثية  والشصاة  األتابع

يضـيلع ا نتر ـول بإتـدار نشـران تح ير ـة    التحذيرية  النشرات)ب(    -186
 الحاـراى ختل ة بحسـ  طةيعـة دور قـ  نشـرل، قالنشـرانللدول األعضاى  ان ألوان م

ــو فن الاجــرمفن بشــون تصــدر التــي  أســالف  إلــى للتنةيــ  والنشــران الةن ســجية الايل
تديدل، ومن الجدير بال قر أن  عندما تكتشف ا نتر ول طر قـة عاـ  تديـدل   إترامية

يع الةلـدان  عوم ـا لت ر   الا اتر ن، تصدر أمانت ا العامة إيعارًا برتقاليًا إلى تا
ب ل ، و   ر الير قة ياكن ألت ال الشرطة في تايع الةلـدان الاسـا اة الدائاـة فـي 
تحسفن القدران الدوليـة فـي مجـال ت ر ـ  الا ـاتر ن، وعنـدما تعاـم معلومـان علـى 

 .  (1)الاستوى الدولي، تتاكن الةلدان من مكافحة يشكان الت ر  
 

 واإلنأةباول عان يابكات  (ليوةوباولليةطة اىوةوبية )اميأةك لالأقةية  اليددت نأائو  وقد  (  1)

الأاي  ة  فجم المرموعة الواس ة من الخادمات رياة المياةوعةأجةي  المجارةين على ضةو

أفكياك يابكاأجم  يوفةرا مجةباو المجاارةين وأساالي  عملجام فجماا دقيقاا ومأ ّمقاا مان أرال

إلقاء نظة  ياملة علاى أنياطة مجةباي المجاارةين رةى في مورز لجلا الأقةية . واإلرةامية

الأي ينياطون فيجاا وأقاديةات  المجمةةافية عملجم والمواق  الرر وبنياأجم الأنظيمية وقدةات

( 6-5)  بنحاوالأقةية بأن ال ائدات السنوية من أجةي  المجاارةين أقادلة    يفيد. حيا  ىةباحجم

الةئيسااية الماادّة  لألةباااح للياابكات    ورااو مااا يمثاال أحااد اىنيااطةأمةيكااي ملياااةات دوية

من  %90يُنظلم سفة  -:أبةز ما يليأخةى  مجمةثمة نأائو . وأن  اإلرةامية المنظمة في أوةوبا

أأسام  - .المجارةين إلى ايأحاد اىوةوبي أساسا من قبل أعضاء ينأمون إلاى يابكة إرةامياة

بطاب جا المأرية باساأمةاة   مساةات الجرة  الةئيسية الم أبة  كأرم مسالك أجةي  المجارةين

ون فاي أساجيل عملياات أجةيا  اىفةاد الضال  -.وبأأثةرا ب وامل خاةرية مثل مةاقبة الحدود

أجةيا  المجاارةين نيااط   -  المجارةين ينأمون إلى يبكات مةأبطة في ما بينجا بدون ريكلية
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 مـن خـول مـا ي قـدف    واحللههول التقنيههة  الدعم يف جمههال التحليههل)ج(    -187
ثــة، فضــًو عــن  عالايــة لتاو ــد ا باعلومــان اســتخشار األعضــاى للةلــدان الحلــول محدف

 فــي القــانون العاملــة إن ــا  ألفــراد أت ــال تتــي  والتــي التقنيــة لانلــومتي ماينــد وفاينــد
-I نــةالشــرطية الاومو  لوتصــاالن العالايــة ا نتر ــول منلومــة عةــر الاوات ــة، خــا

ــى االطــوع ،24/7 ــان قواعــد عل ــة الرئيســية الاراكــا فــي ا نتر ــول بيان  فــي الحدودي
 .النائية  الاناطق  في  الةر ة  الحدودية  والاراكا  الاياران

الدليل الدويل جلهات التصال املعنية مبسههائل مكافحههة تهريههب )د(    -188
ثـــة يتضـــان قائاـــة الـــ    املههههاجرين  الاكل ـــفن نبـــالاوه ف االتصـــال بعنـــاو ن محدر

 الوطنيـة  الارقا ـة  الاكاتـ   فـي  الاشـروعة  لفـر  وال جـرل  ت ر   الا ـاتر ن  باكافحة
 في العالم.  لإلنتر ول

 تتـي   التـي   العاملههة واملههؤ رات  الفههرعالفعاليات واجتماعههات  )هه(    -189
الا ـاتر ن  ت ر ـ  مكافحـة إلـى ترمي استراتيجية  وضع  في  ا س ا   للج ان الاعنية

 الاتوسـا األبي   الشحر  منيقة  في  ا نسانية  األزمة  لت اقم  شع ، ونلراً الات  بيابع ا
 فـي القـانون  إن ـا  مجـال فـي مفـدانياً  منتدى الفورو ول،  مع  ا نتر ول، بالشراكة  عقد

ن موثــو   عــالاي ناــو   وضــع ، ب ــدم2015 أكتــو ر والعةــور  الاصــدر بلــدان ياكــر
فـي  الضـالعة ا تراميـة الشـشكان ت كيـ  أتـ  من  فعال  بشك   معاً   العا   من  والوت ة
للفورو ـول وا نتر ـول فـي   منتدى مفداني ثـان  الا اتر ن، وقد تو  ل  تنليم    ت ر  

 
يضم الجيكل الأنظيماي  - بلد 100أراةي مأ دد الرنسيات يضطل  به ميبورون من أكثة من 

أحاد الأجةيا  عان ب اد علاى طاول  ليبكات أجةي  المجارةين: قااد  يأولاون أنسايق أنياطة

مين يأولاون إداة  أنياطة الأجةيا  علاى الصا يد المحلاي مان خاالل  المسالك المحدد ؛ ومنّظِّ

عااد  مااا يكااون المياابورون فااي أجةياا   -.انأجااازيين إراةاء اأصااايت يخصااية؛ ومجااةبين

المجارةون الالين يأورجاون إلاى   -.المجارةين مأوةطين سابقا في أيكال أخةى من الرةيمة

القسةي وايسأرالل الرنسي ىنه ير  علايجم أساديد   نون عةضة لل ملايأحاد اىوةوبي يكو

ةرم عدم ثبوت أّي صلة منجرية باين أجةيا  المجاارةين واإلةراا     -.ديونجم إلى المجةبين

المجاارةين  الخطاة المأمثال فاي إمكانياة اساأرالل المقااألين اإلةراابيين اىرانا  أادفق يأزايد

 .ال ود  إليجا لدخول بلدان ايأحاد اىوةوبي أو



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

419 

 .(1)2016فةراير    ال ا  في

يحـرغ ا نتر ـول علـى     بناء القدرات والتدريب والههدعم امليههداني )و(    -190
  ت ر ـ   فـي  الضـالعة  ا تراميـة  الشـشكان  مكافحة  تقديم الاساعدل للدول األعضاى على 

  والتــدر     بالا ــاران   تاو ــد ا   عةــر   الشــرطة   قــدرل أت ــال   الا ــاتر ن، فضــًو عــن تعا ــا 
  األيـخاغ  أو  الت ر ـ   تسـت دم يـشكان  عاليـان  االقتضاى، وتن فـ    عند   الاتخص ، 

تيلــ     أن   األعضــاى   للةلــدان   الا ــاتر ن،  فــث ياكــن   ت ر ــ    فــي   الاتــورطفن   ال ــارر ن 
  بعــد   ل ـا،   مفــداني   دعـم   لتقــديم   التحقيقـان   دعــم   وفـر    أل ــداث ا   إزاى   إي ـاد فــر  للتحـر) 

ارشم   مشــروع   ب تــرل وتفــال، و ــوفر   بــ ل    ال ــر     ــ ر   إيــعار    ال ــرل،   ل ــ ا   خصيصــا   تــ 
الا ـــاتر ن    ت ر ـــ    مكافحـــة   عاليـــان   علـــى   ا نتر ـــول للتـــدر     برنـــامج   باســـم   ي عـــرم 

 (STOP ،)  الحـدود،   دارل إ   باسـائ    يتصـ    مـا   فـي   ا نتر ول   األعضاى في  للةلدان  الدعم  
د   التــي   الشــشكان ا تراميــة   قشــف   ســياا   وال    األفــراد   أو   الشــرعففن   لفــر   الا ــاتر ن   تــاور

 م قودل.   أو  مسروقة  س ر   بوثائق   الجر اة الانلاة   في   الضالعفن 

 تديـدل إقامـة يـراكان إلـى دومـا ا نتر ـول يلجو  الشراكات الدولية)ز(    -191
 الخــاغ واألوســاف القيــاع انــانوقي الدوليــة الانلاــان مــن متنوعــة مجاوعــة مــع

 أتـــ  اتخـــا  مـــن األخـــرى  الاعنيـــة والج ـــان الحكوميـــة لفـــر والانلاـــان األكاديايـــة
 .(2)االختصاتان  متعددل  إتراىان

مـن الجـدير بالـ قر   التعاون الدويل علت التدريب واملساعدة التقنية  -192
  والتعـــاون ( مـــن بروتوقـــول ت ر ـــ  الا ـــاتر ن الاعنونـــة بــــ"التدر 14أن الاـــادل )

التقنـي أوتةـ  علـى الـدول األطـرام با ضـافة إلـى تـدر   موه ف ـا، أن تتعـاون مـع 

 
الأ اون الدولي في مرال ال دالة  6اىدا     -انظة: مرموعة أدوات لمكافحة أجةي  المجارةين(  1)

 . 66  ص2013الرنائية  مكأ  اىمم المأحد  الم ني بالمخدةات والرةيمة  

)أجةياا  اىيااخاص(   People smugglingانظااة: المنظمااة الدوليااة لليااةطة الرنائيااة  ( 2)

 ال نوان الأالي: على مأاحة ائ وق صحيفة

www.interpol.int/Public/ICPO/FactSheets/THB01.pdf  



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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بعضــ ا الــشع  فــي مجــالي التــدر   لانــع ت ر ــ  الا ــاتر ن ومكافحتــ  واألســالف  
الاوئاة للتعام  مع الا اتر ن الا ر فن وعلف ا أيضًا وات  التعاون مـع الانلاـان 

، و ـدعو (1)لفـر الحكوميـة التـي يتصـ  عال ـا بـال جرلالحكومية الدولية والانلاـان  
ــدان  ــدان األتــلية أو بل ــة الوزمــة للةل ــى تقــديم الاســاعدل التقني الةروتوقــول أيضــًا إل

 .  (2)العةور

 ـرغ الاشـرع علـى ت عفـ  التعـاون    )ب( التعاون الق هائي الهدويل  -193
( مـن 22لاـادل )القضائي الدولي في ترائم ت ر   الا اتر ن من خـول الـن  فـي ا
تتعـاون الج ـان قانون مكافحة ال جرل لفر الشريية وت ر   الا اتر ن علـى أنـ  "  

 
بناء القدةات والأدةي   مكأ    10اىدا     -انظة: مرموعة أدوات لمكافحة أجةي  المجارةين(  1)

 . 15  ص2013اىمم المأحد  الم ني بالمخدةات والرةيمة  

وفة الادول اىطاةا  أو أ -1  المجارةين على أنه:ل ( من بةوأوكول أجةي15أنص الماد  )  (2)

ز الأدةيا  ص لموظفي الجراة  وريةرام من الموظفين المخأصين في مرال منا   أ ّزِّ المأخّصِّ

الالين  من رالا البةوأوكاول وفاي الم املاة اإلنساانية للمجاارةين 6المبيّن في الماد   السلوك

أأ اون  -2. البةوأوكول ما ري مبيّنة في رلايكونون ردفا لللك السلوك  م  احأةام حقوقجم ك

والمنظمات رية الحكومياة وساائة  الدول اىطةا  فيما بينجا وم  المنظمات الدولية المخأصة

اىخاةى  حسا  ايقأضااء  ضامانا لأاوفية  المنظمات لات الصالة وعناصاة المرأما  المادني

مان رالا البةوأوكاول  6في المااد   لمن  السلوك المبيّن أدةي  لل املين في أقاليمجا بما يكفي

وحماية حقوق المجارةين اللين يكونون ردفا لللك السلوك. وييامل  ومكافحأه والقضاء عليه

الأ ةُّ  على وثائق السفة ) (:    أ زيز أمن وثائق السفة وأحسين نوعيأجا؛: )أ(:  رلا الأدةي 

لرنائياة  خصوصاا المأ لقاة رم  الم لومات ايسأخباةية ا)ج(:    أو الجوية المزوة  وكيفجا؛

 الرماعات اإلرةامية المنظمة الم ةو  أنجا ضال ة في السلوك المبين في الماد  بكي  روية

فاي نقال  مان رالا البةوأوكاول أو المياأبه فاي أنجاا ضاال ة فياه  واىساالي  المساأخدمة 6

بين  وإساء  اسأ مال وثائق السفة أو الجوية ىرةام المباين فاي  السالوك المجارةين المجةل

حساين إراةاءات الكيا  )د(:أ    ووسائل اإلخفاء المسأخدمة في أجةي  المجارةين؛6الماد   

بين عند نقاط الدخول والخةوج الأقليدية ورية الأقليدية؛ الم املاة )را(:  عن اىيخاص المجةل

أنظاة الادول   -3.  اإلنسانية للمجارةين وصون حقوقجم كماا راي مبيّناة فاي رالا البةوأوكاول

أقنياة إلاى الادول الأاي يكثاة  اىطةا  الأي لاديجا خباة  فاي رالا المراال فاي أقاديم مسااعد 

 6يكونون ردفا للسلوك المباين فاي المااد   اسأخدامجا كبلدان منيأ أو عبوة لأليخاص اللين

اىطةا  قصاةى رجدرا لأوفية المواةد الالزمة  كالمةكبات   من رلا البةوأوكول. وأبلل الدول

 .ل6وأرجز  فحص الوثائق  لمكافحة السلوك المبين في الماد  حاسوبيةوالنظم ال



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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قـ   -القضائية واألمنية الاصر ة الاعنية باكافحة أنشية وتـرائم ت ر ـ  الا ـاتر ن
مـع نلفرت ـا األتنةيـة مـن خـول تشـادل  - دود اختصات  و التنسفق فياـا بفن ـا  في

الاعلومـاتي...". أو    القضـائي  لفـر  لـ  مـن تـور للتعـاون الاعلومان والاساعدان و 
ــة، وتعقــ   ــدولي إتــراىان الاســاعدل القضــائية الاتشادل و شــا  التعــاون القضــائي ال
وتجافـــد األمـــوال، وتن فـــ  األ كـــا  األتنةيـــة وتســـليم الاجـــرمفن، و لـــ  علـــى النحـــو 

   -التالي 

ت عــرم الا ســاعدل   املسههاعدة الق ههائية املتبادلههة أو اإلنابههة الق ههائية -194
م اــة تســ ف  الدوليــة القضــائية بون ــا قــ  إتــراى قضــائي تقــو  بــ  دولــة مــن يــون  

ــن  ــة مـ ــدد تر اـ ــرى بصـ ــة أخـ ــي دولـ ــة فـ ــرائمالاحاكاـ ــ ف     أ (1) الجـ ــة تسـ ماارسـ
ــا ــار  إقليا ـ ــة خـ ــائي للدولـ ــي الجنـ ــاغ ا ترائـ ــاعدل  ،(2)االختصـ ــادل الاسـ ــد تشـ و عـ

كافحـة تـور الجر اـة الانلاـة العـابرل للحـدود القضائية بفن الدول من أ ـم آليـان م
الدوليـــة، ف ـــ ر األخفـــرل بحســـ  تعر   ـــا تتجا ـــ  الحـــدود ا قليايـــة مســـت لة التقـــد  

ول ل ، فإن دولـة مـا با رد ـا، م اـا  ،السر ع في وسائ  االتصاالن ونق  الاعلومان
ــا، لـــن تســـتييع أن تواتـــ  الجر اـــة الانلاـــة بشـــك  فعـــال، ولـــ ل   كانـــ  إمكانيات ـ

 رت  االت اشيان الدولية الاعنية باكافحة الجر اة الانلاة العابرل للحدود الوطنيـة 
 .على تقر ر   ا التعاون الدولي 2000وفي مقدمت ا ات اشية بالفرمو لسنة  

ــة  ــ  لاوات ــ ــلوب األمثــ ــد األســ ــائية يعــ ــاعدل القضــ ــادل الاســ ــ  أن تشــ وال يــ
لاــة  ألنــ  يــيدى إلــى تســ ف  الصــعو ان النايــ ة عــن اليــابع الــدولي للجر اــة الان

الحصول على األدلة الوزمـة  دانـة الضـالعفن فف ـا، وقـد ا تاـ  االت اشيـان الدوليـة 
 2000بـالفرمو لسـنة    يالاعنية باكافحة الجر اة الانلاة والتـي مـن أ ا ـا ات ـاقفت

بــالن  علــى الاســاعدل القضــائية، وعلــى  ــث الــدول األطــرام  1988وفففنــا لســنة 

 
 .140ص  1979  1الرةيمة الدولية  داة النجضة ال ةبية  ط :( د. حسنين عبيد1)

 .140  صأحمد فأحي سةوة: الوسيط في قانون اإلرةاءات الرنائية  مةر  سابق( د. 2)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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ل بــوكةر قــدر ماكــن مــن الاســاعدل فــي مجــال التحقيقــان والاو قــان علــى أن تتشــاد
 .(1)  (من ات اشية فففنا  7/1  وا تراىان القضائية) 

تــيد  إلــى  التــيتــور الا ســاعدل القضــائية  مــن أبــرزت عــد ا نابــة القضــائية و 
ــان القضــائية لدولــة  ــا مــن االســت ادل مــن الســليان العامــة أو ال ف  ــفن دولــة م تاك

ــا  قانون ــا تجــار أخــرى، إ ا  ــة دون ن  ــ  الحــدود ا قلياي و عــرم  ،(2)الجــانيمــا  ال
القضائية بون ا طل  اتخا  إتراى قضائي مـن إتـراىان الـدعوى  ا نابةال ق  الجنائي 

 ل  لل صـ  فـي  الايلوب إلف ا لضرورلالجنائية، تتقد  ب  الدولة اليالشة إلى الدولة  
الدولة اليالشـة، و تعـ ر علف ـا القيـا  بـ  مسولة معروضة على السلية القضائية في 

ــ ا ــراىان  ،(3)بن سـ ــرل ا تـ ــ لة لاشايـ ــراىان الاسـ ــن ا تـ ــد مـ ــائية تعـ ــة القضـ فا نابـ
ــيادل  ــة السـ ــى عقشـ ــ  علـ ــى الت لـ ــاعد علـ ــي تسـ ــدولي، والتـ ــا  الـ ــي النيـ ــة فـ الجنائيـ

 ا قلياية، باا يك   إن اى إتراىان التحقفق والاحاكاة في الدعوى الجنائية.

ضـرورل فـي لتن ف  ا نابان القضائية بـفن الـدول عـدل يـروف، تتاثـ    و شترف
وتود ات اشيان دولية ثنائيـة أو تااييـة، تجفـا اتخـا  السـليان القضـائية  تـراىان 
ا نابـــة القضـــائية، فضـــًو عـــن شيـــا  الســـليان القضـــائية الاختصـــة بإرســـال الالـــف 

ومحاضـر تحقفـق، والتـي الخاغ بالـدعوى الجنائيـة بارفقاتـ  مـن مسـتندان ووثـائق 
بعـ  إتـراىان  اتخـا  ا باعرفة السلية القضائية في الدولة الايلـوب فف ـا ء تم إترا

التحقفق، و ي تتشاب  فـي  لـ  مـع إتـراىان نـدب مـومور  الضـشا القضـائي بـإتراى 
 .(4)من إتراىان التحقفق نيابًة عن الاحقق و ناًى على طلش 

 
لموارجاة الرةيماة المنظماة عباة الوطنياة  د. عبد الةحمن خل  ونخةون: الأ ااون الادولي   (1)

 .222مةر  سابق  ص

( د. عبد الةحيم صدقي: الأ اون الدولي في الفكة الُم اصة  مرلة القاانون وايقأصااد  مطب اة 2)

 .249  ص1983رام ة القارة   

 .102  صمةر  سابق( د. عبد الةؤو  مجدي: يةح القواعد ال امة لإلرةاءات الرنائية  3)

سالم محمد سليمان اىورلي: أحكام المسئولية الرنائية عن الرةائم الدولية في الأيةي ات ( د. 4)

 .249  ص1997دةاسة مقاةنة  ةسالة دكأوةاه  رام ة عين يمس   –الوطنية 



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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تنلـيم لاسـولة إتـراىان أ   اصـر  مـن  و و أ ال ق  الجنائي خلو القـانون ال
ا نابة الدولية القضـائية، إ  يعتاـد األمـر فحسـ  علـى األ كـا  الخاتـة باالت اشيـان 
الدولية  ان الشون التي انضا  إلف ا مصـر، و اوتـ   ـ ر االت اشيـان، فـإن الدولـة 
ــة ــائية الاتعلقـ ــة القضـ ــ  ا نابـ ــر ع ا تن فـ ــًا لتشـ ــولى طشقـ ــة تتـ ــا ا نابـ ــوب من ـ  الايلـ

بالقضــايا الجنائيــة،  فــث يــتم إرســال طلشــان ا نابــة القضــائية إلــى الدولــة الايلــوب 
 .(1)  الدبلوماسيإلف ا بالير ق  

تـــن  علـــى التـــاا   2000( مـــن ات اشيـــة بـــالفرمو لســـنة 18وقانـــ  الاـــادل )
الدول األطرام بون تقـد  قـ  من ـا لألخـرى أكةـر قـدر ماكـن مـن الاسـاعدل القانونيـة 

ــي ا ــة فــ ــالجرائم الاتشادلــ ــة بــ ــائية الاتعلقــ ــراىان القضــ ــان وا تــ ــان والاو قــ لتحقيقــ
( مـن ات اشيـة فففنـا 7/1الانصوغ علف ـا فـي  ـ ر االت اشيـة، وقـ ل  فعلـ  الاـادل )

( مــن ات اشيــة بــالفرمو مجــاالن الاســاعدل 18/3، وقــد  ــددن الاــادل )1988لســنة 
ة أو أقـــوال مـــن الحصـــول علـــى أدلـــ – )أ(2)القضـــائية التـــي ياكـــن تشادل ـــا باـــا يلـــى

تن فــ  عاليــان الت تــيش والضــشا  –تةليــم الاســتندان القضــائية.    –األيــخاغ. ب
ــد. د ــة والتقفياــان  - ـــفحــ  األيــياى والاواقــع.  –والتجاف ــديم الاعلومــان واألدل تق

تقديم أتول الاستندان والسجون  ان الصلة، باا فف ـا   –التي يقو  ب ا الخةراى. و
ــة أو ال ــة أو ســجون الشــرقان أو األعاــال، أو الســجون الحكومي اصــرفية أو الاالي

التعــرم علــى العائــدان ا تراميــة أو الااتلكــان أو األدوان  –نســ  مصــدقة عن ــا. ز
تيسـفر مثـول  –أو األيياى األخـرى أو اقت ـاى أثر ـا أللـرال الحصـول علـى أدلـة. ح

اعدل ال أ  نــوع آخــر مــن الاســ –األيــخاغ طواييــة فــي الدولــة اليــرم اليالشــة. ف
 يتعارل مع القانون الداخلي للدولة اليرم متلقية اليل (.  

 
 د. ؛ 102  صمةر  سابقد. عبد الةؤو  مجدي: يةح القواعد ال امة لإلرةاءات الرنائية    (1)

داة النجضة   القارة    الروان  اإلرةائية للرةائم المأ لقة باإلنأةنت   الباقي الصرية:  رميل عبد

 .84ص  2002ال ةبية 

 من اأفاقية فيينا. 7/2الماد   (2)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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وعلى   ا، فإن ألـرال الاسـاعدل القضـائية لفـر واردل علـى سـةف  الحصـر، 
و التالي يجوز أن ت يل  الاساعدل للقيا  بو  نوع من ا تراىان طالاا ليه في  مـا 

 يتعارل مع القانون الداخلي للدولة متلقية اليل .  

ــتم ــلية الارقا ـــة  و ـ ــوث،  ـــي  )السـ ــة مـــن ثـ ــ  الاســـاعدل لج ـ تقـــديم طلـ
( 18/13منلاـة ا نتر ـول(، فقـد ألامـ  الاـادل )  -القنوان الدبلوماسـية  -الاختصة

مــن االت اشيــة قــ  دولــة طــرم بتعفــفن ســلية مرقا ــة تتــولى مســ ولية تلقــى طلشــان 
ا أتـازن االت اشيـة الاساعدل وتقو  بتن ف  ا أو بإ الت ا إلى السليان الاختصـة، قاـ

ــا عةـــر اليـــر   ــتم توتيـــ  طلشـــان الاســـاعدل إلف ـ أل  دولـــة طـــرم أن تشـــترف أن يـ
الدبلوماســـية، وفـــي الحـــاالن العاتلـــة، يجـــوز أن يـــتم تقـــديم طلـــ  الاســـاعدل عةـــر 
الانلاـــة الدوليـــة للشـــرطة الجنائيـــة )ا نتر ـــول(، بشـــرف موافقـــة الـــدولتفن اليـــرففن 

يلــ  قتابــة و ل ــة مقةولــة لــدى الدولــة اليــرم متلقيــة الاعنفتــفن، و تعــفن أن ي قــد  ال
يجــوز تقــديم  –و شــرف ات ــا  الــدولتفن اليــرففن  –اليلــ ، وفــى  ــاالن االســتعجال 

 .(1)  اليل  ي و ًا، على أن يتم توكفدر بالكتابة على ال ور

( مــن ات اشيــة بــالفرمو بيانــان معفنــة يجـــ  أن 18/15وقــد  ــددن الاــادل )
 و ــة  –ســاعدل القضــائية الاتشادلــة، و ــ ر الةيانــان  ــي  )أيشــتا  علف ــا طلــ  الا

موضـــوع وطةيعـــة التحقفـــق أو الاو قـــة أو ا تـــراى  –الســـليان مقدمـــة اليلـــ . ب
القضــائي الــ   يتعلــق بــ  اليلــ ، واســم ووهــائف الســلية التــي تتــولى التحقفــق أو 

ـــي.   ــراى القضائـــ ــة أو ا تــ ــوع –الاو قــ ــلة بالاوضــ ــائع  ان الصــ ــ  للوقــ ، ملخــ
وتــف  –باســتثناى مــا يتعلــق باليلشــان الاقدمــة ل ــرل تةليــم مســتندان قضــائية. د

للاساعدل الالتاسـة وت اتـف  أى إتـراى معـفن تـود الدولـة اليـرم اليالشـة اتشاعــــ . 
ال ـرل الـ    – و ة أ  يخ  معنى ومكانـ  وتنسـفت ،  فثاـا أمكـن  لـ . و  - ـ

 بفر(.  تلتاه من أتل  األدلة أو الاعلومان أو التدا

كاا  ددن ات اشيـة بـالفرمو مجاوعـة مـن الضـوابا التـي يتعـفن مراعات ـا عنـد 



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

425 

   -تن ف  طل  الاساعدل، و ي 

أن يتم تن ف  طل  الاساعدل وفقًا للقـانون الـداخلي للدولـة اليـرم متلقيـة   -أ
اليلــ ، ووفقــًا لإلتــراىان الاحــددل فــي اليلــ  بالقــدر الــ   ال يتعــارل مــع القــانون 

 (.  18/17دولة متلقية اليل  ) الداخلي لل

يتعــفن علــى الدولــة اليــرم متلقيــة اليلــ  أن تن ــ  طلــ  الاســاعدل فــى  -ب
أقرب وق  ماكن، و أن تراعى إلى أقصـى مـدى ماكـن  أ  مواعفـد قصـوى تقتر  ـا 

 ( .18/24الدولة اليرم اليالشة ) 

 دون الاوافقــــة –  ال يجــــوز للدولــــة اليــــرم اليالشــــة االلتــــاا  بالســــر ة - 
أن تنقــ  الاعلومـان أو األدلــة التــي زودت ــا  –الاسـشقة للدولــة اليــرم متلقيـة اليلــ 

ــان أو  ــان أو مو ق ــة اليلــ  أو أن تســتخدم ا فــي تحقيق ــة اليــرم متلقي ب ــا الدول
إتراىان قضائية لفـر تلـ  الاـ قورل فـي اليلـ ، إال إ ا قـان مـن يـون ا تةرئـة مـت م 

ــة اليــرم اليالشــة 18/19) ــة (، و جــوز للدول ــة اليــرم متلقي ــى الدول أن تشــترف عل
اليل  أن تحافأ على سر ة اليلـ  ومضـاون ، و جـ  علـى األخفـرل أن تةلـم الدولـة 

 (.18/20اليالشة على وت  السرعة إ ا تع ر علف ا االلتاا  بشرف السر ة )   

  وو ا قـان تواز االستعانة بالتقنيـان الحديثـة فـي سـااع الشـ ود والخةـراى  -د
دل متعلقًا بوخ  أقوال يخ  في إقلـيم الدولـة متلقيـة اليلـ  بصـ ت  موضوع الاساع

يــا دًا أو خةفــرًا أمــا  الســليان القضــائية للدولــة اليالشــة، يجــوز للدولــة األولــى أن 
بعقـد تلسـة اسـتااع عـن طر ـق  –وفقًا للاشادئ األساسية لقانون ا الداخلي  –تسا   

بن س  في إقليم الدولـة اليالشـة،  ال فديو، إ ا قان من الاتع ر مثول الشخ  الاعنى
و جوز للدولتفن االت ا  علـى أن تتـولى إدارل تلسـة االسـتااع سـلية قضـائية تابعـة 

(. 18/18للدولة اليالشة وأن تحضر ا سلية قضائية تابعـة للدولـة متلقيـة اليلـ  ) 
ى وتتحا  الدولة متلقية اليل  التكالي  العادية لتن ف  اليلـ ، مـالم يوتـد ات ـا  علـ

لفر  ل ، وو ا قان  تلةيـة اليلـ  تسـتلا  ن قـان ضـخاة أو  ان طـابع لفـر عـادى، 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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ــي ســفن    ــا  الت ــد الشــروف واأل ك ــفن أن تتشــاورا لتحدي ــدولتفن الاعنفت ــى ال وتــ  عل
 (.  18/28اليل  باقتضا ا، وق ل  قيفية تحا  تل  التكالي  )   

توتفـ  تن فـ  ا إ ا وقد أتازن ات اشية بـالفرمو للدولـة متلقيـة طلـ  الاسـاعدل  
، علــى أن (1)كانــ  تتعــارل مــع تحقيقــان أو مو قــان أو إتــراىان قضــائية تار ــة

تتشاور مع الدولة اليالشة للنلر فياـا إ ا قـان ياكـن تقـديم الاسـاعدل وفقـًا لاـا تـرار 
، قاــا يجــوز للدولــة متلقيــة اليلــ  أن تــرف  تقــديم (2)ضــرور ًا مــن يــروف وأ كــا  

إ ا لـم يقـد  اليلـ  وفقـًا  –لاتشادلة، و ل  فى الحـاالن اآلتيـة )أالاساعدل القضائية ا
إ ا رأن الدولة اليرم متلقية اليلـ  أن تن فـ  اليلـ  يـرت    –أل كا    ر الاادل. ب

إ ا  –أن ياه سيادت ا أو أمن ا أو نلام ا العا  أو مصـالح ا األساسـية األخـرى.  
ية اليل  أن يحلر علـى سـليات ا كان من يون القانون الداخلي للدولة اليرم متلق

تن ف  ا تراى الايلوب بشون أ  تر  مااث ، ولو قان  ل  الجر  خاضعًا لتحقفـق أو 
إ ا قانــ  االســتجابة  –مو قــة أو إتــراىان قضــائية فــي إطــار واليت ــا القضــائية. د

لليلـــ  تتعـــارل مـــع النلـــا  القـــانوني للدولـــة اليـــرم متلقيـــة اليلـــ  فياـــا يتعلـــق 
 القانونية الاتشادلة(.  بالاساعدل

و تعفن تسـةف  أ  رفـ  لتقـديم الاسـاعدل القضـائية الاتشادلـة، وقـد  رتـ  
ــة  ــى عــد  تــواز رفــ  طلــ  الاســاعدل القضــائية الاتشادل ــى الــن  عل االت اشيــة عل

، أو بحجـــــة الســـــر ة (1) لاجـــــرد اعتشـــــار أن الجـــــر  ينيـــــو  علـــــى مســـــائ  ماليـــــة
فرمو  كاـًا تديـدًا، مـن يـون  التخفيـ  مـن ، وقـد اسـتحدث  ات اشيـة بـال(2)الاصرفية

يــرف التجــر م الاــادو ، لــم تــن  عليــ  االت اشيــان الســابقة علف ــا، فشعــد أن أتــازن 
( من االت اشيـة للـدول األعضـاى االرتكـان إلـى انت ـاى التجـر م الاـادو  18/9الاادل )

ل لــرف  تقــديم الاســاعدل، عــادن وأتــازن للدولــة متلقيــة اليلــ  أن تقــد  الاســاعد
القضائية الايلو ة إ ا رأن  ل  مناسشًا و القدر الـ   تقـررر، و صـرم النلـر عاـا إ ا 

 كان السلو) الارتك  ياث  تر اة أو ال في قانون ا الداخلي.  



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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التعقب والتجميد لصموال املتحصلة من تهريب املهاجرين وتنفيذ   -195
ترتـع أ ايـة    مههوالاألوكام األجنبية ب بط أو اميد أو مصههادرة أو اسههرتداد األ

التعاون الدولي في مجـال مصـادرل العائـدان الاتحصـلة مـن تـور الجر اـة الانلاـة 
ومن ا ت ر   الا اتر ن بالنلر إلى أن   ر الاصادرل تقضـي علـى ال ـدم الرئيسـي 

ــيد ــر   و ــو مــا ي ــق ال ــى يــل   ــ ر التنلياــان  ل ــ ر العصــابان و ــو تحقف ، (1) إل
ساســي للجااعــان ا تراميــة الانلاــة، ولــ ل  ف ــي فــالر    ــو الشاعــث والاحــر) األ

، قاـا أن (2) تنخرف في ارتكاب الجرائم األكثر إدرارًا لألمـوال ومن ـا ت ر ـ  الا ـاتر ن
عصابان الجر اة الانلاة عادل ما تقو  بإخ اى األموال الاتحصلة من الجر اـة فـي 

األمـوال الاتحصـلة دول أخرى لفر التي ارتكة  فف ا الجر اة، ومن ثم فـإن مصـادرل  
من الجر اة تعد من أكثر الوسائ  فاعلية في مكافحـة تـور الجر اـة الانلاـة عةـر 

 ، ومن ا ترائم ت ر   الا اتر ن.  (3)الوطنية

ومن الجدير بال قر أن  نا) ات اشيان دولية قان  ت تم بتقر ر آليان للتعـاون 
ــدان الجــرائم الانلاــة، إال أن ــ ــدولي فــي مجــال مصــادرل عائ ــي ال ــ  مقصــورل ف ا قان
بشـون مكافحـة   1988تيةيق ا على متحصـون تر اـة بعفن ـا قات اشيـة فففنـا لسـنة  

االتجار لفر الاشروع بالاخدران، أو قان تيةيق ا مقصـورًا فـي نيـا  إقلياـي معـفن 
بشـــون مكافحـــة لســـ  األمـــوال وضـــشا  1990كات اشيـــة الاجلـــه األورو ـــي لســـنة 

ــى أن ــة، إلـ ــون الجر اـ ــادرل متحصـ ــة  ومصـ ــدل لاكافحـ ــم الاتحـ ــة األمـ ــاىن ات اشيـ تـ
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،  فـث تلـا  (1)الجر اة الانلاة عةر الوطنية لتضع قواعد عامة بشـون  ـ ا التعـاون 
( من االت اشية ق  دولة طرم يوتـد علـى إقليا ـا عائـدان إتراميـة أو 13/1الاادل )

 ماتلكــان أو معــدان أو أيــياى أخــرى متعلقــة بجر اــة مشــاولة باالت اشيــة، إ ا تلقــ 
طلشًا من دولـة طـرم أخـرى ل ـا اختصـاغ قضـائي بنلـر تلـ  الجر اـة أن تتخـ  فـي 
إطار نلام ا القانوني الداخلي ما يلا  لتحو ـ  اليلـ  إلـى سـليات ا الاختصـة، لكـي 
ــًا  ــ   كا ــ ر إ ا تــدر، أو لكــي تن  ــولى تن ف ــم تت ــًا بالاصــادرل، ث تستصــدر من ــا  كا

 بالاصادرل تادرًا من الدولة اليالشة.

تلتا  الدولة متلقية اليلـ  بـون تتخـ  مـا يلـا  مـن تـدابفر لكشـف وتحديـد كاا  
العائدان واألموال الناتجة عن الجر اة، وتجافـد ا أو ضـشي ا فـي انتلـار مصـادرت ا 

(، قاا  ثـ  االت اشيـة الـدول األطـرام علـى أن تنلـر فـي إبـرا  ات اشيـان أو 13/2) 
ا التعـاون الـدولي فـي مجـال مصـادرل ترتفشان ثنائية أو متعددل األطـرام ب ـرل تعا ـ

ــدان الجر اــة الانلاــة، قاــا نصــ  الاــادل ) ــى أن تنلــر 14عائ ــة عل ( مــن االت اشي
الــدول األطــرام فــي النيــا  الــ   تســا  بــ  قوانفن ــا الداخليــة فــي رد  ــ ر العائــدان 
إلى الدولة اليرم اليالشة، لكـي تقـو  بـدور ا بتعـو   الاضـرور ن مـن الجر اـة أو 

 أليياى إلى أتحاب ا الشرعففن.  رد تل  ا

و و ما أخ  ب  الاشرع الاصر  بشون التعاون الدولي فـي مصـادران عائـدان 
ــث أتــازن قــ  مــن ال ــ  الا ــاتر ن،  ف ــانون 24و23تفن )اــادتر اــة ت ر  ( مــن ق

للسليان الاصر ة أن تيلـ  مـن السـليان ت ر   الا اتر ن ال جرل لفر الشريية و 
مصــــادرل األمــــوال محــــ  تر اــــة ت ر ــــ  الا ــــاتر ن  األتنةيـــة تجافــــد أو  جــــا أو

ــة الخاتــة فــي  ــ ا الشــون  إ   ــا  األتنةي ــ  األ ك ــومر بتن ف الاختصــة بنلر ــا، وأن ت
مع عد  ا خـول بحقـو  ال فـر  سـنى النيـة ( من القانون بون   "23تقضي الاادل )

قانونيـة للج ان القضائية الاصر ة الاختصة واألتنةية أن تيلـ  اتخـا  ا تـراىان ال
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الوزمـــة لتعقـــ  أو ضـــشا أو تجافـــد األمـــوال موضـــوع تـــرائم ت ر ـــ  الا ـــاتر ن أو 
( مــن قــانون مكافحــة ال جــرل 24)اــادل ، قاــا تــن  ال(1)"عائــدات ا أو الحجــا علف ــا

للج ـان القضـائية الاصـر ة الاختصـة لفر الشريية وت ر   الا اتر ن علـى أنـ   "
ائيــة الصــادرل عــن الج ــان القضــائية األتنةيــة الن  أن تــومر بتن فــ  األ كــا  الجنائيــة
مصــادرل أو اســترداد األمــوال الاتحصــلة مــن تــرائم  الاختصــة بضــشا أو تجافــد أو
ــا  االت اشيـــان الدوليـــة الثنائيـــة أو  ت ر ـــ  الا ـــاتر ن وعائـــدات ا، و لـــ  وفقـــًا أل كـ

ان أو تا ور ــة مصــر العر يــة أو االت اشيــان أو الترتفشــ فــي متعــددل األطــرام النافــ ل
 .  (2)"وفقًا لاةدأ الاعاملة بالاث 

وعلــى الــرلم مــن أن قــانون ا تــراىان الجنائيــة الاصــر  لــم يتضــان تنلياــًا 
لكيفية تن ف  األ كا  القضائية األتنةية، إال أن قانون مكافحة ال جـرل لفـر الشـريية 
وت ر ــ  الا ــاتر ن تيلــ  أن يكــون الحكــم الجنــائي الايلــوب تن فــ ر عــدل يــروف  

ألول( وتود ات اشيان دولية ثنائية أو متعددل األطرام نافـ ل فـي مصـر تجفـا تن فـ  )ا
ــة ــا  الجنائيـ ــ  األ كـ ــة بالاثـ ــدأ الاعاملـ ــًا لاةـ ــم (3)أو وفقـ ــون الحكـ ــاني( أن يكـ ، و)الثـ

أنـ   أ الايلوب تن ف ر ن ائيًا  والاقصود  نا بالحكم الن ـائي أن يكـون الحكـم باتـًا  
عليــ ، و)الثالــث( أن يكــون مضــاون الحكــم األتنةــي قــد اســتن   قافــة طــر  اليعــن 

 
( من قانون مكافحة الجرة  رية اليةعية وأجةي  المجارةين م  23أأيابه صيارة الماد  )( 1)

يكاون للرجاات بأناه:ل  ( من قاانون مكافحاة ايأرااة بالبياة  والأاي أقضاي  19نص الماد  )

اإلرةاءات القانونية الالزماة لأ قا  أو ضابط أو  اأخالأطل   القضائية المصةية واىرنبية أن

م  عادم اإلخاالل بحقاوق  عليجا اإلأراة أو عائداأجا أو الحرز  موال موضوع رةائمأرميد اى

 .لالرية حسنى النية

  رية اليةعية وأجةي  المجارةين م  ( من قانون مكافحة الجرة24أأيابه صيارة الماد  )( 2)

للرجاات القضاائية ( من قانون مكافحة ايأراة بالبية  والأي أقضاي بأناه:ل 20نص الماد  )

بأنفيل اىحكام الرنائياة النجائياة الصاادة  مان الرجاات القضاائية  المصةية المخأصة أن أأمة

ال المأحصالة مان راةائم اىماو اساأةدادبضابط أو أرمياد أو مصاادة  أو  اىرنبياة المخأصاة

 الثنائية أو  ايأفاقياتوللك وفق القواعد واإلرةاءات الأي أأضمنجا    وعائداأجا   اإلأراة بالبية

ة لمبدأ الم املة ال ةبية مأ دد  اىطةا  النافل  في رمجوةية مصة   .لبالمثل أو وفقا
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مصـادرل أو اسـترداد األمـوال الاتحصـلة مـن تـرائم ت ر ـ   بضشا أو تجافد أوخاتًا  
 ، دون لفر  ل  من األ كا .  الا اتر ن وعائدات 

و تم تن ف  الحكـم الجنـائي األتنةـي مـن خـول ورود طلـ  مـن الج ـة اليالشـة 
ة الاصـر ة عةـر القنـوان واليـر  الدبلوماسـية  أ  عـن بالدولة األتنةية إلى الحكوم

ــم  ــن الحكـ ــاية مـ ــورل رسـ ــ ا اليلـــ  تـ ــة، و نش ـــي أن يرفـــق ب ـ طر ـــق وزارل الخارتيـ
الجنــائي الايلــوب تن فــ ر،  فــث تقــو  وزارل الخارتيــة بإرســال  ــ ا اليلــ  إلــى وزارل 

نلــر نحــو العــدل، والتــي تتــولى توتف ــ  إلــى النيابــة العامــة أو الاحكاــة الاختصــة لل
 .(1)تن ف    ا الحكم

على الرلم أن قـانون مكافحـة ال جـرل لفـر الشـريية    تسليم اجملرمني  -196
قاـا فعـ  قـانون مكافحـة   –وت ر   الا اتر ن لم يشر ترا ًة إلى تسليم الاجرمفن  

ــر ــار بالششــ ــارل  -االتجــ ــاون "إال أن يشــ ــور للتعــ ــن تــ ــ  مــ ــر  لــ ــائي ولفــ أو  القضــ
ليشا  تسليم الاجرمفن باعتشارر من أبـرز آليـان التعـاون   " يتسع مدلول االاعلوماتي

عـرم ال قـ  الجنـائي تسـليم الاجـرمفن بونـ  " تخلـي دولـة ألخـرى الدولي القضـائي، و 
عن يخ  ارتك  تر اة لكي تحاكا  عن ا أو لتن   في  الحكم ال   أتـدرت  عليـ  

ختصـاغ اليةيعـي محاكا ا، و ل  باعتشار أن الدولة طالشـة التسـليم  ـي تـا شة اال
و ـــتم التســـليم وفـــق الشـــروف الات ـــق علف ـــا فـــي  ،(2)أو األولـــى باحاكاتـــ  وعقابـــ "

االت اشيــان بــفن الــدول، وفــي  ــدود القــوانفن الداخليــة التــي تــنلم إتــراىان التســليم، 
فإن لم توتد معا دل تسليم أو ن  في القانون الداخلي اتشع فـي التسـليم مـا اسـتقر 

 شقى التسـليم دومـًا اختيار ـًا إ ا لـم يكـن بـفن الـدولتفن معا ـدل علي  العرم الدولي، و 
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. و قـــد  طلـــ  (1)أو ات ـــا  دولـــي، وو ا يـــاىن نصـــ  علـــى يـــرف الاعاملـــة بالاثـــ 
بـالير ق الدبلوماسـي ماعـدا  –وفقـًا للاجـرى العـاد  لألمـور –التسليم بفن  كومتفن 

ية فـي الدولـة اليالشـة الحاالن االستثنائية ياكـن تقدياـ  مـن خـول السـليان القضـائ
إلــى الســليان الاعنيــة فــي الدولــة الايلــوب إلف ــا، و عقــ  تقــديم اليلــ  أن تصــدر 
الدولة الايلوب إلف ا أمرًا بحشه الشخ  الايلوب ا تياطيًا لحفن الةـ  فـي اليلـ  

 .(2)وعلى الدولة اليالشة أن تقد  األدلة والاستندان التي تي د طلة ا

ــانون  ــرلم مــن أن ق ــى ال ــًا لتســليم وعل ــم يتضــان تنليا ــة ل ا تــراىان الجنائي
،  فـــث يشـــترف 1997الاجــرمفن، إال أن مشـــروع قـــانون ا تـــراىان الجنائيـــة لعـــا  

لقيا  مصر بتسليم يخ  إلى دولة أتنةية توافر مجاوعة من الشروف، مـن أبرز ـا 
أن تكــون  نــا) ات اشيــة ثنائيــة أو متعــددل األطــرام نافــ ل فــي مصــر تجفــا  لــ ، وأن 
يكــون ال عــ  الانســوب إلــى الشــخ  الايلــوب تســليا  مجرمــًا فــي قــ  مــن قــانون 

، وأال تكـون الـدعوى الجنائيـة قـد انقضـ  (3)الدولة طالشـة التسـليم والقـانون الاصـر  
، وأال تكــون الجر اــة الايلــوب التســليم (4)أو ســقي  وفقــًا لقــانون أ  مــن الــدولتفن

 
( د. إيجا  محمد يوس : إيكاليات أسليم المأجمين بانأجاك مبااد  القاانون الادولي اإلنسااني 1)

(  يولياو 11مقأةحات الموارجاة(  مرلاة كلياة الدةاساات ال لياا  ال ادد )  –)اأرارات الأنظية
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 .168سابق  صالمةر  ال :يجا  محمد يوس ( د. إ2)

أيأةط ب م ايأفاقيات الأاي عقادأجا مصاة أن يكاون أراةيم الف ال علاى دةراة م يناة مان (  3)

ة علياه ب قوباة  الرسامة  فأنص على أن يكون الف ل رناياة أو رنحاة  وبال وأن يكاون م اقباا

 قود  بين دول رام ة الدول سالبة للحةية وقد وةد رلا اليةط في اأفاقية أسليم المرةمين الم

ة ميةوع قانون اإلرةاءات الرنائية ل ام  والالي فاةق باين  1997ال ةبية  وقد أخل بجلا أيضا

حالة ما إلا كان الرةم من طل  أسليم اليخص إلى دولة أرنبية رو لمحاكمأاه  فاياأةط أن 

ة عليه ب قوبة سالبة للحةية لمد  سنأين علاى اىقال أو ب قوباة أياد  وباين   يكون الف ل م اقبا

حالة ما إلا كان الرةم من طل  أسليم اليخص رو لأنفيل عقوبة محكوم بجا عليه  فاياأةط 

 الةءو د. عبد أن يكون قد صدة عليه حكم ب قوبة الحبس مد  سأة أيجة على اىقل. انظة: 

 .89  88ص ص  مةر  سابقمجدي: يةح القواعد ال امة لإلرةاءات الرنائية  

علاى أناه:ل ي  1997( مان مياةوع قاانون اإلراةاءات الرناياة ل اام 535/5ماد  )أنص ال(  4)

يروز الأسليم إلا كاان الياخص المطلاو  أساليمه قياد الأحقياق أو المحاكماة فاي مصاة عان 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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مــن الجــرائم التــي يجــوز التســليم فف ــا  فف ــا مــن الجــرائم السياســية أو العســكر ة، أو
ــة التســليم مختصــًا باحاكاــة (1)بشــروف ــة طالش ــانون الدول ــون ق ــى أن يك ، عــوول عل

الشــخ  الايلــوب تســليا  إلف ــا، وأال يكــون قــانون الدولــة الايلــوب من ــا التســليم 
، وأخفــرًا أال يحلــر (2)مختصـًا باحاكاــة  ــ ا الشــخ  عــن  ان ال عـ  الانســوب إليــ 

و جـ  أن يقـد  طلـ  التسـليم مـن  .(3)لدولة الايلوب من ا التسليم   ا األمرقانون ا

 
الرةيمة المطلو  أسليمه من أرلجا أو كانت قد سبقت محاكمأه عن الرةيمة الملكوة  وحكام 

ساأوفى عقوبأاه  أو كانات الادعوى الرنائياة أو ال قوباة قاد ببةاءأه أو بإدانأه بحكام باات وا

ة للقاانون المصاةي أو قاانون الدولاة طالباة الأساليمل. انظاة:  د. عباد انقضت أو سقطت وفقاا

  رام  ةقام 93ص  مةر  سابقمجدي: يةح القواعد ال امة لإلرةاءات الرنائية    الةءو 

(45.) 

:ل ي يروز الأسليم إلا كانت الرةيمة المطلو  ( من الميةوع على أنه535/1أنص الماد  )(  1)

ة  الأسليم من أرلجا رةيمة سياسية أو مةأبطة برةيمة سياسية  أو كان المطلو  أسليمه يرئا

ة وقت أقديم طل  الأسليمل  كما نصت المااد  ) ( مان الدساأوة المصاةي الم ادل 91/2سياسيا

ة للقاانونل. بينماا على أنه:ل وأسليم الالرئين السياسيين محظ 2014ل ام   وة  وللك كله وفقا

( من ميةوع قانون اإلرةاءات الرنائية علاى أناه:ل ي يراوز الأساليم إلا 535نصت الماد  )

قامت أسبا  ردية لالعأقاد بأن طل  الأسليم وإن اسأند إلى إحدى راةائم القاانون ال اام إنماا 

أو الدياناة أو الرنساية أو   قدم بجد  محاكمة أو م اقبة الياخص يعأبااةات أأ لاق بال نصاة

الةأي السياسي أو أن يكون من يأن أوافة أي مان راله ايعأبااةات أساو  مةكاز الياخص 

مجدي: يةح القواعد ال امة لإلراةاءات الرنائياة   الةءو د. عبد  المطلو  أسليمهل. انظة:  

 .94-91ص ص  مةر  سابق

ساليم اىياخاص )أوية( أن أكاون ( من الميةوع على أنه:ل يياأةط لأ534/1أنص الماد  )(  2)

الرةيمة قد اةأكبت في إقليم الدولة طالبة الأسليم أو اةأكبت خاةج إقليم كل من الدولأين مات 

د. عبااد كاناات قااوانين الدولااة الطالبااة أ اقاا  علااى الف اال إلا اةأكاا  خاااةج إقليمجااال. انظااة: 

  رام  ةقام 95ص  بقمةر  سامجدي: يةح القواعد ال امة لإلرةاءات الرنائية    الةءو 

(51.) 

على أناه:ل وي يراوز إب ااد   2014( من الدسأوة المصةي الم دل ل ام  62/2أنص الماد  )  (3)

أي مواطن عن إقليم الدولة  وي من ه من ال ود  إليهل  عالو  علاى أن الرالبياة ال ظماى مان 

لماواطنين  ايأفاقيات الأي عقدأجا مصة م  ب م الادول أضامنت الانص علاى حظاة أساليم ا

ويةى ران  من الفقه الرنائي وبحق أن أسليم المواطن مةأك  الرةيمة ينطوي على إب اد له 

مةرا  مجدي: يةح القواعاد ال اماة لإلراةاءات الرنائياة    الةءو د. عبد  عن مصة. انظة:  

 .97  96ص ص  سابق



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كومـة الدولـة طالشـة التسـليم إلــى الحكومـة الاصـر ة بـالير  الدبلوماسـية، وتتــولى 
وزارل الخارتية إ الة   ا اليل  إلـى وزارل العـدل التـي تقـو  بإرسـال  للنيابـة العامـة، 

فــي  ــ ا اليلــ  وتقر ــر االســتجابة إليــ  أو   فــث يالــ  النائــ  العــا  ســلية ال صــ 
 .(1)رفض  في ضوى الاعلومان الارفقة ب 

 
بلوماسية وأفصل ( من الميةوع على أنه:ل يقدم طل  الأسليم بالطةق الد537أنص الماد  )(  1)

ة بالبيانات والوثائق اآأياة:   ة للقانون ويكون الطل  مصحوبا إلا -1فيه السلطات المخأصة طبقا

ة بيخص قيد الأحقيق  فيةفق به أمة قبم صادة من السلطة المخأصة يبين  كان الطل  خاصا

مصدق  فيه وقوع الرةيمة والماد  الأي أ اق  عليجا وكللك صوة  ةسمية من أوةاق الأحقيق

ة -2عليجا من الجيئة القضائية الأي أولأه أو الموراود  لاديجا اىوةاق.   إلا كاان الطلا  خاصاا

ة فيةفق به صوة  ةسمية من الحكم. وفي رمي  اىحوال  ة أو حضوةيا بيخص حكم عليه ريابيا

ة بصاوة  مصادق عليجاا للانص القاانوني المنطباق علاى  ير  أن يكون طل  الأسليم مصحوبا

يان كامل عن يخصية المطلو  أسليمه وأوصاافه واىوةاق الدالاة علاى رنسايأه الرةيمة وب

مأى كان من ةعايا الدولة الطالبة. ويصدق علاى رميا  أوةاق الأساليم مان وزياة ال ادل فاي 

مجادي: ياةح القواعاد ال اماة  الاةءو د. عباد الدولة الطالبة أو مان يقاوم مقاماهل. انظاة: 

 (.54  رام  ةقم )98ص  مةر  سابقلإلرةاءات الرنائية  



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 املطلب اخلتامي 
 تدابري احلماية واملساعدة واألجهزة  
 املنشأة بالقانون وجهود املكافحة 

ــريية  -197 ــر الشـ ــرل لفـ ــة ال جـ ــانون مكافحـ ــا ية لقـ ــ قرل ا يضـ ــارن الاـ أيـ
إلـى تانـ  تجـر م قافـة أيـكال ت ر ـ   -م  وت ر   الا اتر ن إلى أن القـانون ي ـد

إلى ترسـي  اليـابع االتتاـاعي فـي التعامـ  مـع الجوانـ  ا نسـانية فـي   -الا اتر ن
هـــ  الـــرءى الدوليـــة الداعاـــة ل ـــ ا االتجـــار، و لـــ  تقر ـــر عـــد  مســـ ولية الا ـــاتر 
الا رب عن تر اة الت ر ـ  وتاتعـ  بكافـة  قـو  ا نسـان األساسـية، وتةنـي ن جـًا 

ــ  يــاموً  ــي  ل ــا ف ــديم الاســاعدل للا ــاتر ن، با ــة، وتق ــة والحااي ــى الوقاي ــًا عل  مةني
،  فــث تضــان القــانون ا يــارل إلــى قــ  مــن تــدابفر (1)إنشــاى تــندو  لاســاعدت م

الحااية والاساعدل واللجنة الوطنية التنسيقية لاكافحـة ومنـع ال جـرل لفـر الشـريية 
ــر ا ــرل لفـ ــة ال جـ ــندو  مكافحـ ــر، وتـ ــار بالششـ ــاتر ن واالتجـ ــة الا ـ ــريية و اايـ لشـ

 -والش ود، و ل  على النحو التالي 

ــانون ال صــ  الرابــع تضــان   )أولا( تههدابري احلمايههة واملسههاعدة -198 مــن ق
ــون بــــ" ــ  الا ـــاتر ن الاعنـ ــر الشـــريية وت ر ـ ــة ال جـــرل لفـ تدابفر الحاايـــة مكافحـ

ــاعدل ــا  )والاسـ ــواد أرقـ ــوففر27-25" الاـ ــة بتـ ــالتاا  الدولـ ــي بـ ــدابفر  ( والتـــي تقضـ تـ
الحاايـــة والاســـاعدل للا ـــاتر ن الا ـــر فن مـــن خـــول أت ـــال التاثفـــ  الدبلوماســـي 

 -والقنصلي، وتس ف  العودل اآلمنة لةود م، و ل  على النحو التالي 

اادل تقضي ال   ( تدابري محاية املهاجرين املهربني وضمان وقوقهم1)  -199
ناسـشة لحاايـة  قـو  الا ـاتر ن تـوفر الدولـة التـدابفر الا( من القـانون بونـ   "25)

الحيــال والاعاملــة ا نســانية والرعايــة الصــحية والســومة  فــي  ق ــم الا ــر فن ومن ــا
 

انظة: الملكة  اإليضاحية لقانون مكافحة الجرة  رية اليةعية وأجةي  المجارةين  مضبطة (  1)

 .52  ص4/10/2016الرلسة ايفأأاحية لمرلس النوا  المصةي  



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والاعنو ـة والن سـية والح ـا  علـى  ـرمت م الشخصـية وتشصـفر م بحقـوق م   الجسدية
، و تضـ  مـن (1)"الاساعدل القانونيـة، مـع ق الـة ا تاـا  خـاغ للنسـاى واألط ـالفي  

بق أن الاشــرع الاصــر   ــرغ علـى توكفــد  قــو  الا ــاتر ن الا ــر فن الـن  الســا
 -ومن أبرز ا 

 .الحيال  في  حقال -أ

 .الاعاملة ا نسانية  الحق في -ب

 .الرعاية الصحيةالحق في    - 

 .والاعنو ة والن سية  السومة الجسديةالحق في   -د

 .الح ا  على  رمت م الشخصيةالحق في    -ه

 
ومن الردية باللكة أن بةوأوكول أجةي  المجاارةين قاد ناص علاى وارا  الادول فاي أقاديم (  1)

( الم نونااة بااالأدابية الحمايااة 16د  للمجااارةين المجااةبين فااي مادأااه )الحمايااة والمساااع

طة   بماا يأساق ما   لدى أنفيل رلا البةوأوكول  أأخل كل دولة -1والمساعد ل على أنه:ل 

المناسبة  بماا فاي للاك سان الأياةي ات عناد  الأزاماأجا بمقأضى القانون الدولي  كل الأدابية

 6اللين يكونون ردفا للسالوك المباين فاي المااد   يخاصايقأضاء  لصون وحماية حقوق اى

يمنحجم إيارا القانون الدولي المنطبق  وبخاصة الحق في الحياا   من رلا البةوأوكول  حسبما

 الاال الخضوع للأ الي  أو رياةه مان أياكال الم املاة أو ال قوباة القاساية أو والحق في عدم

أادابية المناسابة لكاي أاوفِّّة للمجاارةين حماياة أأخل كل دولة طاة  ال  -2.إنسانية أو المجينة

 من ال ن  اللي يمكان أن يساللط علايجم  ساواء مان رانا  أفاةاد أو رماعاات  بساب  مالئمة

أاوفة كال دولاة طاة    -3.  مان رالا البةوأوكاول  6كونجم رادفا للسالوك المباين فاي المااد   

للخطاة بساب  كاونجم رادفا سالمأجم  المساعد  المناسبة للمجارةين اللين أأ ّةم حياأجم أو

لدى أطبيق أحكام رله الماد   أأخل الدول   -4.  البةوأوكول   من رلا  6للسلوك المبيّن في الماد   

فاي حاال احأرااز ياخص  -5. اىطةا  في ايعأباة ما للنساء واىطفال من احأيارات خاصة

  بالأزاماأجاا البةوأوكاول  أأقياد كال دولاة طاة من رالا 6كان ردفا لسلوك مبيّن في الماد  

حيثما أنطبق  بما فيجاا ماا يأ لاق بااطالع الياخص   القنصلية بمقأضى اأفاقية فيينا لل القات

 ل.الم ني  دون إبطاء  على اىحكام المأ لقة بإبالغ الموظفين القنصليين وايأصال بجم



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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، مــع التوكفــد علــى (1)القانونيــةالاســاعدل  فــيتشصــفر م بحقــوق م الحــق فــي  -و

 
وماان الأيااةي ات المقاةنااة الأااي عملاات علااى أيااري  مياااةكة المجااارةين المجااةبين فااي ( 1)

إلرةاءات الرنائية المأخل  ضد المجة  القانون البلريكي  حيا أنص الالئحة الأنظيمية الأي ا

  على أوفية حماية للمجارةين المجةبين مماثلة لألك الأي 26/9/2008دخلت حيز النفال في  

وأحدد الالئحاة   .أوفة لضحايا ايأراة بالبية عندما يقأةن أجةي  المجارةين بظةو  ميدد 

ية اىيخاص اللين بإمكانجم أن يسأفيدوا مان راله الحماياة بوصافجم ضاحايا ايأرااة الأنظيم

( من قانون ال قوبات البلريكي ومجارةين مجةبين 433بالبية حسبما أنص على للك الماد  )

عانوا من أيكال م ينة من الرةائم الميدد  لل قوبة لات الصلة بأجةيا  المجاارةين  حسابما 

( من القانون البلريكي بيأن اىران  )الأي أأ لق بالقاصةين رية 77)أنص على للك الماد   

المصحوبين؛ واسأرالل حالة ض   م ينة؛ واللروء إلى الأالع  والأجديد أو القو ؛ وأ ةيم 

حيا  الضحايا للخطة؛ والأساب  فاي ماةم عضاال أو إصاابة أو إعاقاة دائماة(. حياا أانص 

ة فيه أدلة أوحي بأن اليخص ضحية الالئحة الأنظيمية على أنه:ل عندما أو اره اليةطة وض ا

لالأراة بالبية أو أجةي  المجارةين  ير  على اليةطة أن أحاول أوية  بالأ اون م  الدوائة 

المأخصصة  أن أرم  أدلة مادية إضافية أبين أن اليخص ضحية ف االة. وفاي راله المةحلاة  

يماا يأ لاق بماا أأايح صافة الضاحية يمكن أقاديم م لوماات ماورز  إلاى الضاحية المفأاةم ف

لليخص من إمكانيات إلا أ اون م  السلطات القضائية. وبناءة على اىدلة المادية الأي أُرم   

أقوم دائة  اليةطة الم نية بإخطاة النائ  ال ام وأأصل بأحد الماآوى المأخصصاة والمسارلة 

إداة  الجراة  ايأحادياة.  في بلريكا لأطل  إلى المأوى أن يأخل الضحية فاي عجدأاه  وأخطاة

وعندئل يقوم المدعي ال ام بأقدية ماا إلا كاان رنااك ماا يساوغ مانح صافة الضاحية فاي راله 

المةحلة من اإلرةاءات أم ي. وأبين الالئحة الأنظيمية ثالثة يةوط عامة ير  علاى الضاحية 

ة لكااي يماانح صاافة الضااحية  ورااي )يراا  أن يقطاا  صاالأه بااالمرةم  أو أن يسااأوفيجا رمي ااا

ير  عليه  -ير  أن يظل في عجد  مأوى مأخصص في رمي  اىوقات -المرةمين المفأةضين

أن يأ اون م  السلطات القضائية بأوريه اأجام أو أقديم يجاد  يأولى المدعي ال اام أقييمجاا. 

إأاحة فأاة  للأفكياة  يسامح خاللجاا   -1وأيمل إرةاءات منح صفة الضحية  في رملة أموة   

يوما  مما يمكنه من قط  الصالت م  الوساط   45ةم أن يبقى في بلريكا لمد   للضحية المفأ

اإلرةامي ويقةة بجدوء ما إلا كان يةر  في الأ اون م  السلطات القضائية أم ي. وخالل رله 

ة أن يقةة ال اود  إلاى بلاده اىصالي ولكان ي يراوز أةحيلاه.   -2المةحلة  يمكن للضحية أيضا

قصارا ثالثة أيجة )يمكن أمديدرا لمد  يجة واحد( يقةة الضحية في ألك اإللن باإلقامة لمد  أ

المةحلاة أورياه اأجاام أو أقاديم ياجاد   واعأباااةاة مان وقات إصاداة وثيقاة الأساريل  يمكاان 

اإللن بالبقاء في البلد لمد  رية محدود    -3للضحية أن يحصل على إلن عمل من الفئة ريم. 

ليجاد  الأي أدلى بجا الضحية أو ايأجام اللي ورجاه قاد أدياا ويصدة رلا اإللن عندما أكون ا

إلى إدانة أو كيةط أدنى عندما أكون النيابة ال امة قد أثبأت أجمة ايأراة أو ايأراة المقأاةن 

بظةو  ميدد  لل قوبة في حالة المالحقة القضائية. انظة: مرموعة أدوات لمكافحاة أجةيا  
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 ال  ان الاستضع ة من النساى واألط ال.

( اختصاص اجملل  القومي لصمومة والطفولة بأمور األطفال غههري 2)  -200
ــر   املصهههحوبني ــرل لفـ ــان ال جـ ــال لفـــر الاصـــحو فن فـــي عاليـ ــشة لألط ـ ــا بالنسـ أمـ

قـومي لألمومـة الشريية، فقد ن  القانون في مادتـ  الثالثـة علـى  لـول الاجلـه ال
والي ولــة قااثــ  قــانوني عــن م فــي  ــال عــد  االســتدالل عــن أ لفــت م، تــوففرًا لكافــة 
أوت  الحااية القانونية واالتتاايية الاقررل ل ـم،  فـث تـن  الاـادل الاـ قورل علـى 
أنــ  " يعــد الاجلــه القــومي للي ولــة واألمومــة ماــثًو قانونيــًا ألســر األط ــال لفــر 

 يستدل على أسر م أو من ياثل م قانونًا".الاصحو فن ال ين ال 

( كفالههة وههق املهههاجرين املهههربني األجانههب يف التصههال مبمثلههي 3) -201
( مـن القـانون بـون " تك ـ  الدولـة الاصـر ة للا ـاتر 26)اادل  كاا تقضي ال   دوهلم

الا ـــرب األتنةـــي االتصـــال بااثلـــي دولتـــ  ووعوم ـــم بوضـــع ،  فـــث تـــن  الاـــادل 
تك ـــ  الســـليان الاصـــر ة الاختصـــة للا ـــاتر الا ـــرب طلـــ  نـــ   "الاـــ قورل علـــى أ

لدولتـــــ  ووعومـــــ  بوضـــــع ، لتلقـــــى  القنصـــــليأو  الدبلوماســـــي االتصـــــال بالااثـــــ 
 ".  ا الشونفي  الاساعدان الااكنة  

( تويل وزارة اخلارجية مسألة تسهيل العودة اآلمنههة للمهههاجرين 4)  -202
تتــولى وزارل مــن القــانون علــى أنــ   " (27)اــادل بفناــا تــن  ال  املهههربني األجانههب

الـدول األخـرى تسـ ف  ا عـادل اآلمنـة  فـيالخارتية بالتنسـفق مـع السـليان الاعنيـة 
من أن ـم يحالـون تنسـيات ا أو  للا اتر ن الا ر فن األتان  إلى بود م، بعد التوكد

علف ـا  تـرائم معاششـاً  ولم يرتكةـوا  ب ا، أو أ  دولة أخرى متى قةل   ل  أن م يقياون 
 .(1)الاصر "باوت  أ كا  القانون  

 
حمايااة والمساااعد   مكأاا  اىماام المأحااد  الم نااي بالمخاادةات أاادابية ال 8اىدا   -المجااارةين

 . 28 27  ص ص2013والرةيمة  

( الم نونااة 18ومان الراادية بالالكة أن بةوأوكااول أجةيا  المجااارةين قاد نااص فاي مادأااه )( 1)

ة وأقبال    -1بالإعاد  المجارةين المجةبينل على أنه:ل أوافق كال دولاة طاة  علاى أن أيساِّّ



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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( اللجنههة الوطنيههة التنسههيقية ملكافحههة ومنههع اهلجههرة غههري  -203 )ثانيههاا
تتةلــور أ ايــة وتــود أو إنشــاى لجنــة وطنيــة بشــون   (1)الشههرعية والاههار بالبشههر

 
م قول  إعاد  اليخص اللي يكون رادفا للسالوك المبايلن فاي  غ له أو ريةدون إبطاء ي مسّوِّ 

إقليمجا  البةوأوكول  واللي رو من ةعايارا أو يأمأل  بحق اإلقامة الدائمة في من رلا  6الماد   

 أنظة كل دولة طة  في إمكانية أيسية وقبول إعاد  أي يخص يكون رادفا -2. وقت إعادأه

في إقليمجا وقات  من رلا البةوأوكول ويأمأ  بحق اإلقامة الدائمة 6  للسلوك المبين في الماد

بناء على طل  الدولة الطاة  المساأقبلة    -3.  دخوله الدولة المسأقبلة وفقا لقانونجا الداخلي

الطلا   دون إبطااء ي مساّوِّغ لاه أو رياة م قاول  مماا إلا كاان  أأحقق الدولة الطة  مألقية

مان رالا البةوأوكاول مان ةعاياراا أو  6لوك المبين في المااد  ردفا للس اليخص اللي يكون

أيسيةا إلعااد  الياخص الالي يكاون رادفا للسالوك  -4.اإلقامة الدائمة في إقليمجا يأمأ  بحق

البةوأوكول وليست لديه وثائق صاحيحة  أوافاق الدولاة الطاة   من رلا 6المبين في الماد  

 بحق اإلقامة الدائمة في إقليمجا على أن أصدة   اليخص من ةعايارا أو يأمأ  الأي يكون للك

نخاة لأمكاين  بناء على طل  الدولة الطة  المسأقبلة  ما قد يلزم من وثاائق سافة أو أي إلن

أأخل كل دولاة طاة  م نياة بإعااد   -5. للك اليخص من السفة إليجا ودخوله إقليمجا مرددا

بةوأوكول كل الأدابية الالزمة لأنفيل من رلا ال 6يخص يكون ردفا للسلوك المبين في الماد  

يراوز  -6. إيالء ايعأباة الوار  لسالمة للك اليخص وكةامأاه اإلعاد  على نحو منظم وم 

ي أماس  -7.للدول اىطةا  أن أأ اون م  المنظمات الدولية المخأصة فاي أنفيال راله المااد 

لمساأقبلة لألياخاص الالين ا رله الماد  بأي حق يمنحه أي قانون داخلي لدى الدولاة الطاة 

ي أخاال رااله الماااد   -8. البةوأوكااول ماان راالا 6يكونااون راادفا للساالوك المبااين فااي الماااد  

ثنائياة أو مأ ادد  اىطاةا   أو أي  بايلأزامات المبةمة في إطاة أي م اراد  أخاةى منطبقاة 

ة  اأفاق أو أةأي  أنفيلي نخة م مول به ة  يحكم  كليا الالين يكوناون  إعاد  اىيخاصب  أو رزئيا

 ل.من رلا البةوأوكول 6الماد   ردفا للسلوك المبين في

اللرنة الوطنياة الأنسايقية لمكافحاة ومنا  الجراة  رياة الياةعية أردة اإلياة  إلى أأسيس    (1)

ة في    192بمور  قةاة ةئيس مرلس الاوزةاء ةقام   2017يناية    23وايأراة بالبية ةسميا

اللرنة الأنسيقية لمكافحة ومن  ايأرااة للرنة أأسيس  رله اأأسيس    سبقحيا     2017لسنة  

  2007لسانة  1584بمور  قةاة ةئايس مرلاس الاوزةاء ةقام   2007في اىفةاد في عام  

بةئاساة مسااعد وزياة الخاةرياة ليائون الجيئاات والمنظماات وكان مقةرا وزاة  الخاةرية   

والصاحة وايعاالم والأضاامن الدولية وعضوية وزاةات الخاةرية وال دل والداخلية والادفاع  

ايرأماااعي والسااياحة والقااوي ال املااة والأ لاايم ال ااالي والأةبيااة والأ لاايم والرجااات اىمنيااة 

  وقد أكد علاى وراود والمرالس القومية لحقوق اينسان والطفولة واىمومة والمةأ   اىخةى

  بقاةاة ةئايس ويئحأاه الأنفيلياة الصاادة  2010لسانة    64رله اللرناة كاللك القاانون ةقام  

اللرناة لرناة أخاةى بمسامى  أأسايس    أعقبجااثام     2010لسانة    3028مرلس الوزةاء ةقم  

بمورا  قاةاة   2014مااةس    9الوطنية الأنسيقية لمكافحة ومن  الجرة  رية الياةعية فاي  
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مكافحــة ت ر ــ  الا ــاتر ن فــي أن تن فــ  القــانون والسياســان العامــة بشــون ت ر ــ  
ر معقد و ستدعي بالضرورل مشـارقة العديـد مـن األت ـال التـي يضـيلع الا اتر ن أم

ك  من ا بدور م م في إطار عال  وفق تكالي  وقفود مختل ة، وتشـفر التجـارب إلـى 
أن إنشــاى لجنـــة أو  ف ـــة تنســـفق مشـــترقة فياــا بـــفن األت ـــال للتعامـــ  مـــع قضـــايا 

ــى ال ــرًا عل ــة يســاعد قثف ــف األت ــال الحكومي ــر مختل ــى الت ر ــ  عة تنســفق ســواى عل
مستوى السياسان العامة أو على الاسـتوى العاليـاتي، و اكـن لاثـ   ـ ر اللجنـة أن 
توفر منتـدى لألت ـال ياكن ـا مـن االلتقـاى بانتلـا  لوضـع الخيـا ومناقشـة الاسـائ  

 .  (1)القانونية والاسائ  الاتعلقة بالسياسان العامة والاسائ  ا ترائية

مكافحــــة ال جــــرل لفــــر الشــــريية وت ر ــــ   تجــــدر ا يــــارل إلــــى أن قــــانون و 
الا ـــاتر ن قـــد تضـــان دمجـــًا للجنتـــفن التنســـيقفتفن لــــ)مكافحة ومنـــع ال جـــرل لفـــر 

مكافحة االتجار بالششر(، في لجنة وا دل  ي اللجنة الوطنيـة التنسـيقية   –الشريية  
لاكافحة ومنع ال جرل لفر الشريية واالتجار بالششر،  فث تن  الاـادل الثانيـة مـن 

انون إتــدار قــانون مكافحــة ال جــرل لفــر الشــريية وت ر ــ  الا ــاتر ن علــى أنــ   قــ
ــر الشــريية واالتجــار  ــع ال جــرل لف ــة التنســيقية لاكافحــة ومن ــة الوطني ــولى اللجن "تت

( من القانون الارافـق الا ـا  الانوطـة ب ـا 28بالششر الانصوغ علف ا في الاادل )
 وفقًا أل كام .  

نــة التنســيقية لاكافحــة االتجــار بالششــر الانشــول وتحــ   ــ ر اللجنــة محــ  اللج
بشـون مكافحـة االتجـار بالششـر، وتتـولى تايــع  2010لسـنة  64وفقـًا للقـانون رقـم 

 
 2016لسانة  82القاانون ةقام  وقاد عمال     2014لسانة    380ةئيس مرلس الاوزةاء ةقام  

أأب  ةئيس مرلس على دمو اللرنأين في لرنة واحد     اليةعيةالخاص بمكافحة الجرة  رية  

  ورو ما أياة إلياه كاللك قاةاة 2016نوفمبة    7في    وللكالوزةاء ومقةرا وزاة  الخاةرية  

( 983وقاةاة ةئايس مرلاس الاوزةاء ةقام ) 2017لسانة  192ةئيس مرلس الوزةاء ةقام 

جرااة  ريااة اليااةعية وأجةياا  فااي يااأن الالئحااة الأنفيليااة لقااانون مكافحااة ال 2018لساانة 

 .المجارةين

 .78انظة: كأي  قانون نمولري لمكافحة أجةي  المجارةين  مةر  سابق  ص (1)



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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م ام ــــا وتــــيول إلف ــــا تايــــع  قوق ــــا موتودات ــــا ومســــتندات ا، وتتحاــــ  تايــــع 
التاامات ا، و ل ى ق   كم يخـالف  لـ "، إال أن  ـ ا األمـر قـان محـًو لوعتـرال مـن 
بع  أعضاى مجله النواب مستندين في  لـ  إلـى أن االتجـار بالششـر  ـو األيـا  
واألوسع و وتي تحت  أيكال عدل من بفن ا ال جرل لفـر الشـريية، وأن لجنـة االتجـار 

ــا   ــاى منـــ  عـ ــة الســـابقة فـــي ا نشـ ــر  ـــي اللجنـ وقانـــ  تتشـــع وزارل  2007بالششـ
اتر ن التـي أنشـون فـي عـا  ، على خوم لجنة مكافحـة ومنـع ت ر ـ  الا ـالخارتية
، وأن إل ــاى لجنــة مكافحــة االتجــار بالششــر فيــ   ــدمًا ألعاال ــا وو ــدارًا لاــا 2014

 .(1) ققت  من ت ود قان ل ا أبلم األثر في رفع تصني  مصر في   ا الاوضوع

وقان قانون مكافحة ال جرل لفر الشـريية وت ر ـ  الا ـاتر ن قـد نـ  علـى 
لاكافحــة ومنــع ال جــرل لفــر الشــريية واالتجــار نســيقية إنشــاى اللجنــة الوطنيــة الت

لتعا  قآلية وطنية دائاة ومتخصصة، وتستند فـي إنشـائ ا أل كـا  القـانون،   بالششر
دعاــًا ليةيعــة اختصاتــات ا وتواتــل ا مــع األت ــال الدوليــة واألمايــة،  فــث تضــان 

ومنـع ال جـرل لفـر "اللجنة الوطنية التنسيقية لاكافحة  القانون فصًو خامسًا بعنوان 
( إلــى ا طــار العــا  31-28الشــريية واالتجــار بالششــر"، أيــارن فيــ  الاــواد أرقــا  )

( مــن القــانون بونــ  " 28لتشــكفل ا واختصاتــات ا األساســية،  فــث تقضــي الاــادل )
لاكافحة ومنـع ال جـرل   اللجنة الوطنية التنسيقية»  لجنة تساى  تنشو باجله الوزراى

"، ومـن الجـدير بالـ قر تتشـع رئـيه مجلـه الـوزراى  ،«بالششـرلفر الشريية واالتجار  
تنشـو باجلــه أن مشـروع القـانون الــ   قـان مقــدمًا مـن الحكومـة يــن  علـى أنــ  " 

لاكافحة ومنـع ال جـرل لفـر الشـريية  اللجنة الوطنية التنسيقية"  الوزراى لجنة تساى
لخارتيــة..."، إال و كــون مقر ــا وزارل ا تتشــع رئــيه مجلــه الــوزراى "واالتجــار بالششــر

أنــ  أثنــاى مناقشــة  ــ ر الاــادل عــدل  الحكومــة نــ  الاــادل بحــ م يشــارل " و كــون 
مقر ا وزارل الخارتية" مـن نـ  الاشـروع، لتعيـي سـلية تحديـد مقـر اللجنـة لـرئيه 
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 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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مجله الوزراى، و ل  بعد أن قان  مسولة تحديـد مقـر اللجنـة وتشعفت ـا محـًو للجـدل 
ــفن عــدل ت ــان، و ــ  تكــون  ــة ب ــرأس لجن ــ  ت ــي قان ــدل الت ــوزارل الع ــة ل ــة تابع اللجن

االتجار بالششر، أ  لوزارل الخارتية التي قان  ترأس لجنة ال جـرل لفـر الشـريية، أ  
  .(1)لوزارل ال جرل وي ون الاصر فن بالخار  الاعنية بالف ال جرل

ــى الاســتوى  ــة بالتنســفق عل ــوطني وتخــت  اللجن ــدولي ال ــفن السياســان  وال ب
لفــر الشــريية وتقــديم أوتــ   الةــرامج الاوضــوعة لاكافحــة ومنــع ال جــرلوالخيــا و 

االلتاامـان الدوليـة  إطـار فـيالشـ ود  الرعاية والخدمان للا اتر ن الا ر فن و اايـة
تا ور ــة  فــيأو متعــددل األطــرام النافــ ل  النايــ ة عــن االت اشيــان الدوليــة الثنائيــة

عضــو ت ا  فـيوتضـم اللجنــة ى أنــ   ""، قاــا أيـارن الاــادل الاـ قورل إلـمصـر العر يـة
والاراكـا الشحثيـة الاعنيـة، واثنـفن  والاجـاله  ماثلفن عن الوزاران وال ف ان والج ان

اللجنة، و جوز بقرار مـن رئـيه مجلـه الـوزراى إضـافة   من الخةراى يريح اا رئيه
ــة ــاىً  ت ـــان أخـــرى لعضـــو ة اللجنـ ــا. بنـ ــتعفن باـــن تـــرى  علـــى طلة ـ ــة أن تسـ وللجنـ

الـــوزاران وال ف ـــان  فـــيالعـــاملفن  ب ـــم مـــن الاتخصصـــفن أو الخةـــراى أواالســـتعانة 
وأن تيلـ  مـن  ـ ر الج ـان الاعلومـان والوثـائق   الاـدنيوالاراكا الشحثية والاجتاع  

وتحدد الوئحة التن ف ية ل ـ ا القـانون  تساعد ا على القيا  بوفعال ا.  التيوالدراسان  
ــاملفن باللجنـــة ــا  العاـــ  والعـ ــات  نلـ  ،ا األخـــرى، و صـــدر بتشـــكف  اللجنـــةواختصاتـ

 -"، فالقـانون الج ان الاشارقة فف ا قرار من رئيه مجله الـوزراىمقر ا، و وتحديد  
 .  (2)من  سلية تشكف  اللجنة لرئيه مجله الوزراى  -وفقًا ل  ا الن 

ــادل وأيــارن ال ــ  " 29)ا ــة بون ــيه اللجن ــفن رئ ــى تعف ــانون إل يصــدر ( مــن الق
 

من الردية باللكة أنه كان رناك ال ديد من المقأةحات لات الصلة بموضوع اللرناة الوطنياة    (1)

( مان القاانون ومقأاةح نخاة 28ح من أحد أعضاء المرلس يقضي بإلرااء المااد  )منجا مقأة

يقضي بأن أظل أب ياة اللرناة لاوزاة  ال ادل  ومقأاةح ثالاا يقضاي بحال  عبااة  لايأرااة 

(  إي أن رله المقأةحات قد قوبلت ب دم الموافقة. انظة: مضبطة 28بالبيةل من نص الماد  )
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 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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ســـنوان قابلـــة  ثـــوثمـــن رئـــيه مجلـــه الـــوزراى لاـــدل  بتعفـــفن رئـــيه اللجنـــة قـــرار
"، ومــن الجــدير بالــ قر أن مشــروع القــانون الــ   قــان مقــدمًا مــن الحكومــة للتجديــد

ين  علـى أنـ  " يصـدر بتعفـفن رئـيه اللجنـة قـرار مـن رئـيه مجلـه الـوزراى بنـاى 
  علــى تريــي  مــن وز ــر الخارتيــة، و لــ  لاــدل ثــوث ســنوان قابلــة للتجديــد"، إال أنــ

أثناى مناقشة   ر الاادل أيار األستا  الدقتور/ رئـيه الاجلـه إلـى أن  ـ ر الاـادل 
( التــي 28قــدم  الحكومــة تعــديًو علف ــا ينســح  علف ــا بنــاى علــى تعــديل ا للاــادل )

وافق علف ا الاجله، و التالي تـم  ـ م يشـارل " بنـاى علـى تريـي  وز ـر الخارتيـة" 
رئيه اللجنة لرئيه مجله الـوزراى ولـيه من ن  الاشروع، لتكون سلية تريي   

 .  (1)لوز ر الخارتية

يكـون للجنـة ( من القانون إلـى تشـكف  اللجنـة بون ـا " 30)اادل  كاا أيارن ال
يتولى رئاست ا أ د أعضائ ا أو من لفر م يختارر رئيه اللجنـة وتتشع ـا   ة،أمانة فني

 -. ن الااليـة وا دار ـةو ـدل الشـ و -.  و دل التوثفق والاعلومان  -الو دان اآلتية 
و جوز للجنة استحداث و دان أخرى لألمانـة ال نيـة .  و دل التدر   والان  التدر ةية

( مـن القـانون إلـى تشـكف  اللجـان ال رييـة 31)اـادل  "، قاا أيـارن التيل  األمر  إ ا
 -  اللجنــة مــن أعضــائ ا اللجــان ال رييــة اآلتيــة تشــك للجنــة، والتــي تقضــي بونــ  " 

لجنـة   -.  لجنـة التوييـة وا عـو  -.  لجنـة التوثفـق والاعلومـان  -.  لقانونيةاللجنة ا
أخـرى تع ـد إلف ـا  مـن بـفن أعضـائ ا لجانـاً  و جوز للجنة أن تشك  الدولي. التعاون  

"، و ـرى الشا ـث أنـ  االختصاتان أو الاوضوعان  ان األ ايـة لعاـ  اللجنـة بشع 
ــى تنلــيم ع ــة كــان مــن األتــدر بالاشــرع ا يــارل إل ــي الوئحــة التن ف ي ــة ف اــ  اللجن

للقانون، وليه في القانون  ات ، وتجدر ا يارل إلى أن قانون مكافحة ال جـرل لفـر 
رئـــيه مجلـــه الـــوزراى  -فـــي مادتـــ  الثالثـــة -الشـــريية وت ر ـــ  الا ـــاتر ن ألـــا  

 بإتدار الوئحة التن ف ية للقانون خول ثوثة أي ر من تار   نشر   ا القانون.  
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( علـى أنـ  " تنشـو 28)قانون مكافحة االتجار بالششر يـن  فـي مادتـ  وقان  
لجنة وطنية لا كافحة االتجار بالششـر تتشـع رئـيه مجلـه الـوزراى تخـت  بالتنسـفق 
على الاستوى الوطني بفن السياسان والخيا والةرامج الاوضـوعة لا كافحـة االتجـار 

اية الش ود. و صـدر بتنلـيم بالششر و ااية الاجني علف م وتقديم الخدمان ل م و ا
"،   ر اللجنة وتحديد اختصاتات ا األخرى وتشكفل ا قرار من رئـيه مجلـه الـوزراى

باوتـــ  قـــرار رئـــيه مجلـــه الـــوزراى رقـــم  ء اإنشـــاوقانـــ   ـــ ر اللجنـــة قـــد ســـةق 
مـن بـفن عـدل  –، لتكون باثابة آلية تنسفق وطنيـة تضـيلع 2007( لسنة  1584)

ة لا كافحــة االتجـار فـي األفــراد. و عـد إنشـاى تلــ  بصـيالة خيــة عاـ  وطنيـ -م ـا  
، (1)اللجنـة خيــول بـارزل ضــان الج ــود الاصـر ة للتعامــ  مــع االتجـار بشــك  متكامــ 

( لسـنة 2353وقد تم تعدي  تشكف  اللجنة باوت  قرار رئيه مجلـه الـوزراى رقـم )
ــراى 2010 ــفن الخةـ ــن بـ ــوزراى مـ ــه الـ ــيه مجلـ ــار رئـ ــى أن يختـ ــ  علـ ــ   نـ ، والـ
ــة يتــولى منصــش  لاــدل ثوثــة أعــوا  قابلــة الاتخص ــي الاوضــوع رئيســًا للجن صــفن ف

 للتجديد.  

 -الداخليـة -الخارتيـة" وزاران)ماثلفن عـن ت ا عضو في تضم وقان  اللجنة 
القـــوى  -الســـيا ة  -التضـــامن االتتاـــاعي -ا عـــو   –الصـــحة –الـــدفاع  -العـــدل

الاخــابران  -األسـرل والسـكان" –علـيمالتر يــة والت -التعلـيم العـالي  -العاملـة وال جـرل 
 -الي ولـة واألمومـة  -الاجلـه القـومي لــ"  قـو  ا نسـان  -النيابة العامـة  -العامة

للجنة أن تستعفن بان ترى مـن الاتخصصـفن أو الخةـراى أو العـاملفن قان  و   ،الارأل"(
فـــي الـــوزاران وال ف ـــان والاراكـــا الشحثيـــة والاجتاـــع الاـــدني، وأن تيلـــ  مـــن  ـــ ر 

قـان و ،  ان الاعلومـان والوثـائق والدراسـان التـي تسـاعد ا علـى القيـا  بوعاال ـاالج
من بفن أعضائ ا أو مـن لفـر م لجنـة أو لجانـًا فرييـة لشحـث   عيجوز للجنة أن تنش

موضوع بعفنـ  وعرضـ  علـى اللجنـة الوطنيـة، أو تشـك  مـن بـفن أعضـائ ا لجنـة أو 
 تع د إلف ا بشع  االختصاتان.  اً لجان
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 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

444 

قارت يــــة استشــــار ة للســــليان والج ــــان وال ف ــــان لجنــــة تعاــــ  وقانــــ  ال
تــيالة خيــة عاــ  وطنيــة لاكافحــة ومنــع    اأبــرز اختصاتــاتمــن  وقــانالوطنيــة، 

تنســفق الاواشــ  ، و االتجــار بالششــر ومعاششــة مرتكةف ــا، ومتابعــة تن فــ   ــ ر الخيــة
ــتم التعةفــر عن ــا فــي الا ــة مصــر ة مو ــدل ي ــة فياــا يتعلــق بوضــع رء  ــ  الوطني حاف

 واختصـــ أمانـــة فنيـــة يتشع ـــا و ـــدل التوثفـــق والاعلومـــان قـــان للجنـــة و ، (1)الدوليـــة
بتجايع التشر عان واللوائ  والقوانفن الاصر ة واألتنةية والدولية والاشـادئ والاراتـع 
القانونية والصكو) الدولية  ان الصلة، وق ل  تجايـع الةيانـان والاعلومـان الاتعلقـة 

شـــر مـــن أتـــ  إنشـــاى قاعـــدل بيانـــان مرقا ـــة علـــى الاســـتوى باكافحـــة االتجـــار بالش
 ،وتنعقــد اللجنــة مــرل قــ  ثوثــة أيــ ر علــى األقــ ، أو قلاــا دعــ  الحاتــة، الــوطني

 األمانة ال نية للجنة تقو  بتنليم أعاال اللجنة والدعول إلى اتتااعات ا.قان   و 

ــم ) ــوزراى رق ــيه مجلــه ال ــرار رئ ــد أورد ق بإتــدار  2010( لســنة 2038وق
لوئحـة التن ف يــة لقـانون مكافحــة االتجـار بالششــر اختصاتـان أخــرى تـرتشا بت عفــ  ا

قانون مكافحة االتجار بالششـر، وتاثـ  أبـرز  ـ ر االختصاتـان متابعـة تن فـ  أ كـا  
تنسـفق السياسـان  -بشـون مكافحـة االتجـار بالششـر 2010لسنة   "64"القانون رقم  

الج ـان الحكوميـة الااثلـة فـي اللجنـة والج ود الحكوميـة  ان الصـلة والتنسـفق مـع 

 
ن مأاب ة أنفيل مصة يلأزاماأجاا الدولياة النايائة عاأض  إلى للك اخأصاصات أخةى منجا )(  1)

أحكام بةوأوكول من  وقما  وم اقباة ايأرااة فاي اىياخاص الُمكمال يأفاقياة اىمام المأحاد  

ات الدولياة لات الصالة بُمكافحاة اساأرالل يالُمكافحة الرةيماة الُمنظماة عباة الوطنياة وايأفاق

مةار ة الأيةي ات الوطنية لات الصلة وضمان اأساقجا والأزامات مصة الدولياة   -اىيخاص

 -لصكوك الدولية لات الصلة الأي وق ت مصة عليجا  وللك بالأنسيق م  وزاة  ال دل بمور  ا

أنسيق رجود ةف  الوعي وبنااء القادةات باين أفاةاد المرأما  أو باين الفئاات اىكثاة عةضاة 

للخطااة  أو الكااوادة القائمااة علااى إنفااال القااانون بالأ اااون ماا  المنظمااات الحكوميااة وريااة 

الأنسايق والأواصال ما  ممثلاي المرأما    -لوعي وبناء القادةاتوض  خطط ةف  ا  -الحكومية

إعاداد أقةياة سانوي  -المدني المصةي واىرنبي فيما يأ لاق برجاود مكافحاة ايأرااة بالبياة

لةصد وأحليل ظارة  ايأراة بالبية ولأقييم الأقدم المحةز في مرايت من  الرةيمة والم اقبة 

مرلاس بالبية  ويأم ةف ه لل ةم على السيد ةئيس  عليجا وحماية ومساعد  ضحايا ايأراة  
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 .(1)الشون    اوسائر األطرام لفر الحكومية في  

 
الأنساايق بااين وزاةات وماان ايخأصاصااات اىخااةى الأااي أياااةت إليجااا الالئحااة مااا يلااي: )( 1)

من أرل أحقيق   لالخاةرية  -الأضامن ايرأماعي  -اىسة  والسكان  -الأ ليم  –الصحة-الداخليةل

ة المطلوبة للمرني عليه  ويراوز للمرناي علياه أن ينيا  اللرناة فاي مطالباة الرجاات الحماي

الحق في سالمأه الرسدية   (كفالة الحقوق اآأية للمرني عليه: )أ  -سالفة اللكة بأوفية الحماية

الحق في صون حةمأه اليخصية ورويأه وال مل علي أجيئة السكن   (والنفسية والم نوية. ) 

الحق في أبصيةه بااإلرةاءات   ()ج  دمة الأ ليم والةعاية الوار  حصوله عليجا.الالئق له وخ

اإلداةية والقانونية والقضائية لات الصلة  وحصوله علي الم لومات المأ لقة بجاا خاصاة ماا 

يأ لق بحقوقه القانونية  علي أن يأم للك بلراة يمكان للمرناي علياه فجمجاا  ما  اىخال ب اين 

لمرني عليه واحأياراأاه اليخصاية خاصاة اىطفاال والنسااء وعاديمي ايعأباة نوع ورنس ا

الحااق فااي ايسااأماع إليااه وأخاال نةائااه ومصااالحه ب ااين ايعأباااة خااالل مةاحاال  ()د اىرليااة.

الحكم النجائي البات فيجاا وبماا ي   وحأىاإلرةاءات الرنائية والقضائية الأي أمة بجا الرةيمة  

في سبيل أحقيق للك ايسأ انة بأي رجة من الرجات داخل ويروز للرنة     يمس بحقوق الدفاع

الأنسيق  -اأخال ما يلزم لأبصية المرني عليجم واليجود بالحقوق سالفة اللكة  -أو خاةج مصة

ةات السكان والمرأم ات ال مةانية ام  الرجات المحلية في رمي  المحافظات باإلضافة إلى وز

لسكان لأاوفية أمااكن اسأضاافة المرناي علايجم فاي الرديد  والأضامن ايرأماعي واىسة  وا

أادةي  المخأصاين بأطبياق قاانون مكافحاة ايأرااة بالبياة ويئحأاه   -رةائم ايأرااة بالبياة

الأنسيق م  وزاة  الأ اون الدولي عند قيام اىخية  بإبةام اأفاقيات أ اون دولي أو   -الأنفيلية

ريةراا مان الرجاات اىرنبياة والمنظماات و   ملكةات أفارم م  الرجاات الممثلاة فاي الخااةج

لأيساية الأ ااون الادولي بصاوةه    الدولية المخأصة في مرال منا  ومكافحاة ايأرااة بالبياة

أمويل أي باةامو فاي  -المخألفة وأبادل أفضل الخبةات والمماةسات والأقنيات في رلا المرال

مان خاالل صاندوق   لكأةونيةأي من وسائل اإلعالم المقةوء  أو المسموعة أو المةئية أو اإل

لنية الم لومات في مرال مكافحة ايأراة بالبية وللك على صا يد    مساعد  ضحايا الرةيمة

أقاديم   -الوقاية والحماية والةعاية والأوعية بخطوة  ميكلة ايأراة بالبية وسابل مكافحأجاا

نارمة عن أي  للمرني عليجم ممن لحقت بجم أضةاة   من خالل الصندوق   المساعدات المالية

أوفية بةامو ةعاية وأ ليم وأدةي  وأأريل للمرني   -من الرةائم المنصوص عليجا في القانون

سااواء ماان خااالل   ماان خااالل صااندوق مساااعد  ضااحايا ايأراااة بالبيااة  علاايجم المصااةيين

الأ ااون فاي إراةاء البحاوا ما  عناصاة المرأما    -المؤسسات الحكومية أو رياة الحكومياة

الأنسيق  -إنياء خط ساخن لألقي اليكاوى وال مل على حلجا  -حة ايأراة بالبيةالمدني لمكاف

م  صندوق مساعد  ضحايا ايأراة وبأمويل منه لوض  خطة مأكاملة لأأريل الكوادة البيةية 

ال املة في مرال مكافحة ايأراة بالبية على ص يد الوقاية والحماية والةعاية من أرال بنااء 

لية م  قضايا ايأرااة بالبياة  وإنيااء مةاكاز أدةيبياة علاى أساالي  منا  قدةات أأ امل بف ا

الأ اون م  كافة الرجات بالداخل   -ايأراة بالبية ومالحقة المأارةين وحماية حقوق الضحايا

أو الخاةج إلرةاء البحوا والدةاسات الأاي أحقاق راله اىرادا  وعمال الحماالت اإلعالمياة 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــ     ــريية وت ر ـ ــر الشـ ــرل لفـ ــة ال جـ ــانون مكافحـ ــان  قـ ــا تضـ ــع أن مـ والواقـ
الا اتر ن لم يتضان تديدًا إال ت ففـر مسـاى اللجنـة بإضـافة مكافحـة ومنـع ال جـرل 

ن يشقــي علــى اللجنــة األولــى مــع لفــر الشــريية للجنــة، وقــان مــن األولــى بالاشــرع أ
   .التوسع في اختصات ا ليشا  ترائم ت ر   الا اتر ن

 2026-2016السرتاتيجية الوطنية ملكافحة اهلجرة غري الشرعية    -204
(1)  

 2018-2016قام  اللجنة الوطنية بوضع استراتيجية وطنية وخيـة عاـ  وطنيـة  
رفـع الـوعي ) :،  ـيحـاور رئيسـيةم  9تقـو  االسـتراتيجية الوطنيـة علـى  ،  ملحقة ب ـا

ــر الشــريية ــدعم ت ــود مكافحــة  -العــا  بقضــية ال جــرل لف ــة الاــوارد الوزمــة ل تعة 
دعم التناية قوساس لاكافحة ال جـرل لفـر الشـريية، وتـوففر   -ال جرل لفر الشريية

 -الةــدائ  االيجابيــة ل ــرغ العاــ  فــي مصــر، ودعــم مســاران ال جــرل لفــر الشــريية
رفـع القـدرل الاعلوماتيـة  -كثر ع رضة لاخاطر ال جرل لفـر الشـريية ااية ال  ان األ 

بنــاى وت عفــ  ا طــار التشــر عي الــداعم ألنشــية  -فــي مجــال ال جــرل لفــر الشــريية
تعا ـــا  -تيـــو ر الرء ــة الاجتا يـــة لقياــة العاـــ  -مكافحــة ال جـــرل لفــر الشـــريية

 (.استثاار التعاون الدولي لخدمة القضية  -التعاون ا قلياي

 
الأنسيق م  كافة رجات الدولاة الم نياة باأخاال الأادابية   -أصاديةوالمبادةات ايرأماعية وايق

الأ ليمية وايرأماعية والثقافية الالزمة للحد من أوافة ظةو  ايأراة بالبياة والطلا  الالي 

يحفز رمي  أيكال اسأرالل اىيخاص الالي ياؤدي بجام للوقاوع كضاحايا فاي راةائم ايأرااة 

إنياء قاعد  بيانات لةصد رةائم   -من خطة رله الرةيمةبالبية  وللك لحماية المرني عليجم  

ايأراااة بالبيااة ومةأكبيجااا والمرنااي علاايجم أحأااوي علااى كافااة الم لومااات لات الصاالة 

أبادل كافة   -واىيخاص اللين يُيأبه في اةأكابجم رله الرةيمة على المسأوى المحلي والدولي

( انظة: المةر  السابق  ص يأراة بالبيةالم لومات والبيانات م  الرجات الم نية بمكافحة ا

 .216-213ص

انظاة الموقاا  اإللكأةونيااة للرناة الوطنيااة الأنساايقية لمكافحااة ومنا  الجرااة  ريااة اليااةعية ( 1)

 وايأراة بالبية:

http://nccpimandtip.gov.eg/ar/adoption-of-a-national-comprehensive-

strategy-on-combating-and-preventing-illegal-migration/ 



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رسم توضيحي حملاور السرتاتيجية الوطنية ملكافحة اهلجرة غري الشرعية
 املعدة من اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع اهلجرة غري الشرعية والاار بالبشر

لاكافحــة تتةلــور أ ــدام االســتراتيجية الوطنيــة   السههرتاتيجيةأهههداا  -205
 فياايلي ال جرل لفر الشريية  

ائم االتجار بالششر من خول إقرار التدابفر الوطنيـة التـي تتخـ  ا مكافحة تر  •
أت  الانع والاكافحة والاو قة، السياا فـي   الج ان الاعنية في الدولة من

اليـابع عةــر  الجـرائم التـي تضــيلع ب ـا الكيانــان ا تراميـة الانلاــة أو  ان
 .الوطني

 ـــا  القـــانون وفقـــًا إعـــداد األدلـــة التدر ةيـــة الخاتـــة بةنـــاى قـــدران ت ـــان إن •
 .بالتدر  لل  ان الاست دفة  

إطـــو  بـــرامج وطنيـــة للتوييـــة والتعلـــيم والتثقيـــ  و نـــاى القـــدران الوطنيـــة  •
 .للعاملفن بالج ان الاعنية

ــا  • ــة ومخاطر ـ ــة الجر اـ ــة بيةيعـ ــة للتوييـ ــة ترو جيـ ــون إعوميـ ــو   اـ إطـ
 .وتداييات ا و ف  وأسالف  الاتاتر ن

نية من خول خا ساخن مو د لإلبـوغ عـن تـرائم تعا ا آليان ا بوغ الوط •



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

448 

 .االتجار بالششر

تنايــة الاجتاــع فــي الــداخ  وتو فلــ  مــن النــوا ي االتتااييــة واالقتصــادية  •
والتعلياية واألمنية من أت  الحد من توافر اللروم الا يول و الايديـة إلـى 

 .ارتكاب تل  الجر اة

لاصــر ة  ان الصــلة مــع تواتــ  العاــ  علــي تحقفــق الاوائاــة للتشــر عان ا •
االت اشيــان والاواثفــق الدوليــة وا قليايــة الانضــاة ل ــا مصــر والاســتجدان 
الحاتــلة علف ــا أو مــا تســ ر عنــ  الج ــود الدوليــة فــي  ــ ا الشــون ووضــع 
معــايفر وطنيـــة للحــد األدنـــى لاكافحـــة تــرائم االتجـــار بالششــر باـــا ال يخـــ  

 .القوميبالسيادل الوطنية واعتشاران األمن  

عا ا قدران مس ولي إن ـا  القـانون بالج ـان الاعنيـة بالاكافحـة مـن خـول ت •
 برامج تدر ةية متكاملة

وضع معايفر وطنيـة لتعا ـا الشـراكة مـع الاجتاـع الاـدني تراعـى الاصـلحة  •
 .العليا للوطن

تضــافر ت ــود الج ــان الاعنيــة بالاكافحــة مــن أتــ  تحقفــق تعــافي الاجنــي  •
 .اعووعادل دمج م في الاجت  علف م،

وضــع معــايفر وطنيــة  نشــاى وودارل دور الرعايــة االتتااييــة  عــادل تو فــ   •
ودمج الضحايا في الاجتاع فـي إطـار الح ـا  علـي  قـوق م األساسـية مـن 

 .الحر ة والكرامة ا نسانية

 .تكثي  الاو قان األمنية والقضائية لانع ا فون من العقاب •

بالششر وفقًا للقانون والئحتـ    إنشاى تندو  مساعدل ضحايا ترائم االتجار •
 .التن ف ية

إنشاى آلية وطنية للتعرم على الضـحايا ووثشـان وتحديـد  ـو ت م مـن خـول  •



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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مييـــران فـــرز وتصـــني  وطنيـــة وفـــي ضـــوى الاعـــايفر وااللتاامـــان الدوليـــة 
 .الاعاول ب ا وو الت م للج ان الاعنية وتشصفر م بحقوق م

ــدولي  • ــاون القضــائي ال ــان التع ــا آلي ــى قافــة تعا  ــة عل ــي الاســائ  الجنائي ف
الاستو ان عـن طر ـق ت عفـ  أ كـا  االت اشيـان الدوليـة وا قليايـة والثنائيـة 

ب دم تحقفق االست ادل القصوى مـن آليـان  – ان الصلة الناف ل في مصر 
التعاون الدولي الانصوغ علف ا بتل  االت اشيان ولفر ا من سـة  التعـاون 

عم ت ـود الاكافحـة وفـي إطـار الضـوابا الاقـررل الاقررل بالقانون الدولي لد
 .الصلةبالقوانفن الاصر ة  ان  

ــق بشــون  • ــاس والتحق ــة للقي ــًا لاييــران قابل ــيم األداى وفق ــايفر لتقف وضــع مع
مــد  النجــاح فــي تحقفــق األ ــدام الارتــول وتحديــد الاعوقــان والصــعو ان 

 .للعا  علي موات ت ا ووضع الحلول الاناسشة ل ا

اتابعــة الدور ــة لتن فــ  بــرامج وخيــا االســتراتيجية فــي آتــال إنشــاى آليــة لل •
 .ومتقار ةزمنية مناسشة  

ــا  • ــة بالتنســفق مــع الارق ــان مرقا  ــي  عــداد قاعــدل بيان إنشــاى مرتــد وطن
القــومي للشحــوث االتتااييــة والجنائيــة ولفــرر مــن الاراكــا الشحثيــة الجــادل 

ــران عــن تــرائم  ــان والخة ــ  الاعلومــان والةيان االتجــار بالششــر لجاــع وتحلف
وتوثفـــق الـــروابا مـــع اللجـــان والج ـــان الوطنيـــة ب ـــرل تشـــادل الاعلومـــان 

 .والخةران فياا بفن ا

إنشــاى موقــع الكترونــي مصــر  لتوثفــق الاراتــع والــدور ان الخاتــة بجــرائم  •
 .االتجار بالششر

تشجيع الشحث العلاي ووقامة مسـابقان وطنيـة لألبحـاث الاتافـال فـي مجـال  •
االتجار بالششـر بالتعـاون مـع الجامعـان والايسسـان العلايـة مكافحة ترائم  

 .والشحثية الاصر ة



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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مكافحة الجرائم ا لكترونية لانع االست ول الجنسي والـدعارل عةـر االنترنـ   •
ــابرل للحــدود  ــ  فــي تــرائم ا ر ــاب، والجــرائم الانلاــة الع واســت ول االنترن

 .بالتعاون مع الج ان الاعنية

جنســية والــدعارل، وتشــجيع ال نــاد  علــى تيةفــق مدونــة مكافحــة الســيا ة ال •
 السلو) الخاتة بحااية األط ال من السيا ة الجنسية

تشــجيع الاشــارقة فــي ال عاليــان الدوليــة وا قليايــة لتواتــ  تشــادل الخةــران  •
 .و ناى وتناية القدران والا اران لرتال وخةراى إن ا  القانون 

 ر.تجار بالششر في مصإتدار تقر ر وطني سنو  لرتد  الة اال  •

( صههندوع مكافحههة اهلجههرة غههري الشههرعية ومحايههة املهههاجرين   -206 )ثالثاا
تندو  مكافحة ال جرل لفر الشـريية تضان القانون الن  على إنشاى     والشهود

و لـــ  قآليـــة معةـــرل عـــن اليـــابع االتتاـــاعي لتـــدابفر  و اايـــة الا ـــاتر ن والشـــ ود
الا اتر ن، في إطار تن فـ  االلتاامـان الدوليـة مكافحة ال جرل لفر الشريية وت ر    

تـندو  مكافحـة  في   ا الشون،  فث انيـوى القـانون علـى فصـ  سـادس بعنـوان "
ــة الا ــاتر ن والشــ ود ــر الشــريية و ااي ــا  )ال جــرل لف (، 34-32" فــي الاــواد أرق

ينشـــــو تـــــندو  يســـــاى ( مـــــن القـــــانون علـــــى أنـــــ  " 32)اـــــادل  فـــــث تـــــن  ال
ــاتر نمكافحـــة ال جـــر  تـــندو   ــر الشـــريية و اايـــة الا ـ ــ   ل لفـ والشـــ ود تكـــون لـ

ــة خاتــة و تشــع رئــيه مجلــه ــة العامــة وموازن ــدأ  الشخصــية االعتشار  ــوزراى، وتة ال
 ـ ا  فـي بن ايت ـا، و شـار إليـ  السنة الاالية لـ  بةـدى السـنة الااليـة للدولـة وتنت ـى

 ".  الصندو  "القانون بـ

علـف م ماـن لحقـ  ب ـم   للاجنـيالصندو  تقـديم الاسـاعدان الااليـة   و تولى
   ا القـانون، و كـون للصـندو  بأضرار ناتاة عن أى من الجرائم الانصوغ علف ا 
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بتنلـيم  ـ ا الصـندو  وتشـكف  مجلـه  و صـدر  (1)مجله إدارل برئاسة رئيه اللجنة
بفناــا نصــ   ."إدارتــ  وتحديــد اختصاتــات  األخــرى قــرار مــن رئــيه مجلــه الــوزراى

تتكــون مــوارد الصــندو  مــن مــا تخصصــ  لــ  ون علــى أنــ  " ( مــن القــان33)اــادل ال
الدولــة فــى الاوازنــة العامــة، ومــا يعقــدر مــن قــرول ومــا يقةلــ  مــن تةرعــان ومــن  

اـادل "، بفناـا أيـارن الوهشان من الج ان الوطنيـة واألتنةيـة باـا يت ـق مـع ألراضـ 
فيـ  تـودع    الاصـر    الارقـا  يكون للصـندو   سـاب خـاغ بالةنـ   ( إلى أن  "  34)

مــواردر الااليـــة و ــتم الصـــرم منــ  علـــى ألراضــ ، وتخضـــع أموالــ  لرقابـــة الج ـــاز 
 .(2)"للاحاسشان  الارقا  

ــادل  ــي الا ــانون مكافحــة االتجــار بالششــر تضــان ف ــ قر أن ق ومــن الجــدير بال
إنشـاى تـندو  لاسـاعدل ضـحايا االتجـار بالششـر، تكـون لـ    ا يارل إلى  ( من27)

ديـد اختصاتـات  ومقـرر و تاو لـ  حو صـدر بتنلياـ  و ت  الشخصية االعتشار ة العامـة
ــة ــديم  ،قــــرار مــــن رئــــيه الجا ور ــ و كــــون مــــن بــــفن اختصاتــــان الصــــندو  تقــ

مـــن  أ علــف م ماــن لحقــ  ب ــم أضــرار ناتاــة عــن  للاجنــيالاســاعدان الااليــة 
ــفن مــواردر  صــفلة  ــون مــن ب ــا تك ــانون، قا ــى  ــ ا الق الجــرائم الانصــوغ علف ــا ف

ــا ال رامــان الاقضــي  ــانون، واألمــوال  فــيب  ــا فــى  ــ ا الق الجــرائم الانصــوغ علف 
يحكم باصادرت ا، وتـيول  ـ ر الحصـفلة إلـى الصـندو    التيواألدوان ووسائ  النق   

مشايــــرل، وللصــــندو  أن يقةــــ  التةرعــــان والاــــن  وال شــــان مــــن الج ــــان الوطنيــــة 
جـرل لفـر مكافحـة ال  صـندو  و و ما يتشاب  مع الوضع ن سـ  الخـاغ ل  ،واألتنةية

 
يقصد بةئيس اللرنة في الماد  ةئيس اللرنة الوطنية الأنسيقية لمكافحاة ومنا  الجراة  رياة (  1)

 اليةعية وايأراة بالبية.

طال  أحد أعضاء مرلس النوا  بأن يخض  الصندوق الخاص بمكافحة الجرة  رية اليةعية (  2)

ةاء الحساا  الخأاامي للصاندوق لةقابة مرلس النوا  لاأه  وأن ي ةم ةئيس مرلاس الاوز

وأوره اإلنفاق الخاصة به على مرلس النوا   وخاصةة أن القانون يريز لجلا الصندوق ألقاي 

أموية سواء بأبةعات أو ربات من رجاات دولياة وأن ةقاباة الرجااز المةكازي للمحاسابات ي 
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 .والش ود  الشريية و ااية الا اتر ن

( تقدير موقف املشرع املصههري يف وضههع قههانون خههاص ملكافحههة   -207 )رابعاا
استعرضـنا خـول السـيور السـابقة األ كـا  الجنائيـة لجـرائم    اهلجرة غههري الشههرعية

ت ر   الا اتر ن الواردل بقانون مكافحة ال جـرل لفـر الشـريية وت ر ـ  الا ـاتر ن 
، وترتــع 2010( لســنة 64اقارنــة بو كــا  قــانون مكافحــة االتجــار بالششــر رقــم )بال

العلة في  ل  إلى اتساع الاـدلول التشـر عي لجر اـة االتجـار بالششـر لتشـا  تر اـة 
ــفن الناــو تفن القــانونففن ل ــاتفن  ــول بوتــود فــرو  ب ــ  الا ــاتر ن، ومــع الق ت ر 

 الجر اتفن.

ــ ــيم الحقيقــي ل ــ قر أن التقف ــ  مدارســة وتــدير بال ن ج الاشــرع الاصــر  يتيل
ــ  ياكــن تصــني   ــ ر  ــى إتــدار  ــ ا القــانون، وأن ــد لألســشاب التــي دفعتــ  إل وت نف

  أسـشاب تتصــ  بوفـاى الدولـة بااللتاامـان الدوليــة الواقعـة علف ـا مــن (1)األسـشاب إلـى
االنضــاا  إلــى الاواثفــق الدوليــة  ان الصــلة باكافحــة  ــ ر اللــا رل، وأســشاب أخــرى 

ت ــاقم خيــورل هــا رل ال جــرل لفــر الشــريية عالايــًا وانتشــار ا علــى الصــعفد تتصــ  ب
 

انظة: الملكة  اإليضاحية لقانون مكافحة الجرة  رياة الياةعية وأجةيا  المجاارةين  وكالا (  1)

كلمة السيد/ ةئيس اللرنة الميأةكة من لرنة اليئون الدسأوةية والأيةي ية ومكأباي لرنأاي 

ال القات الخاةرية والخطة والموازنة بمرلس النوا  المصةي أثنااء مناقياة القاانون والأاي 

ياة  إلاى أن اىسابا  الأاي دعات إلاى سان رالا القاانون  حياا أيااةت المالكة  أضمنت اإل

اإليضاااحية إلااى أنااه:ل وقااد أبااين للرنااة )اللرنااة الوطنيااة الأنساايقية لمكافحااة ومناا  أجةياا  

المجارةين( أن الأيةي ات القائمة لات الصلة أناولت بالأرةيم ب م اىف ال المةأبطة بأجةي  

ي أأناس  م  حرم رلا النياط اإلرةامي الرديد واىضةاة النايئة  المجارةين  ولكن ب قوبات

عنه  وعلى نحو ي يحقق الةدع ال ام المنيود  كما أبين لجا ورود فرو  أيةي ية في الأ امل 

ة بايأفاقياات الدولياة  ة مان للاك والأزاماا م  قضية أجةي  المجارةين بيكل مأكامال  وانطالقاا

ة أجةي  المجارةين والأي انضامت مصاة إليجاا فقاد ُةئاى حأمياة واإلقليمية لات الصلة بقضي

وض  قانون خاص بمكافحة رةيمة أجةي  المجارةين يأ امل م  كافة روان  الظارة   فضالة 

عن إرةاء ب م الأ ديالت الأيةي ية على عدد من القوانين لات الصلة المباية  أجاد  إلاى 

أخااال إرااةاءات أأناساا  ماا  راالا الرااةم أيااديد ال قوبااات  والسااماح لساالطة الأحقيااق با

  ص 4/10/2016المةأك ...ل. أنظة: مضبطة الرلسة ايفأأاحية لمرلس النوا  المصةي  
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األفر قـــي اســـت واًل للســـا   الشـــاالي للقـــارل قنقـــاف انيـــو  لاوتـــان ال جـــرل التـــي 
ــة الانلاــة العــابرل للحــدود، وتعــرل مصــر بحكــم موقع ــا  ــان ا ترامي تتوال ــا الكيان

م مــن يقــع فــي بــراثن تلــ  الكيانــان الج رافــي لتلــ  الاوتــان الوافــدل والعــابرل، بخــو
 ا ترامية من الاصر فن من أت  ت ر ة م إلى الخار  بعد سل  مدخرات م.

با ضافة إلى أسشاب قانونية أخرى تتصـ  بوتـود فجـول تشـر  ية فـي التعامـ  
مع قضية ت ر   الا اتر ن بشك  متكام ،  فث إن التشر عان القائاـة  ان الصـلة 

تناولــ  تجــر م  -2010لســنة  64االتجــار بالششــر رقــم  ومن ــا قــانون مكافحــة -
بع  األفعال الارتشية بت ر   الا ـاتر ن ولكـن بعقو ـان ال تتناسـ  مـع  جـم  ـ ا 
ــا   ــردع الع ــق ال ــى نحــو ال يحق ــ  عل ــد واألضــرار النايــ ة عن النشــاف ا ترامــي الجدي

ــ ــريية  اـ ــر الشـ ــرل لفـ ــر وال جـ ــار بالششـ ــي االتجـ ــن أن تر اتـ ــًو عـ ــود، فضـ ا الانشـ
تر اتـــان متافاتـــان، وتاـــثون أيضـــًا بعـــ  ا يـــكاليان ا تراميـــة الاتداخلـــة فياـــا 
بفن اـا، و لــ  النيـواى تعر   اــا القــانوني علـى عناتــر مشـترقة، فالقــانون الصــادر 

والخــاغ باالتجــار بالششــر ال ينســح  بصــ ة مشايــرل علــى  2010لســنة  64بــرقم 
ــارر ا ــح  آثـ ــن تنسـ ــريية ولكـ ــر الشـ ــرل لفـ ــر م ال جـ ــالتجر م تجـ ــة بـ ــة الخاتـ لقانونيـ

والعقو ان الواردل في الحاالن بص ة لفر مشايرل على ضـحايا ال جـرل لفـر الشـريية 
ال ين يصشحون ضحايا االتجار بالششـر  إ  يةـدأ عـادًل االتجـار بالششـر بـال جرل لفـر 

 .(1)الشريية

 نقــوً  –بفناــا أيــار الســفد رئــيه اللجنــة الاشــترقة الاعنيــة باراتعــة القــانون 
إلــى أن القــانون ي ــدم إلــى ردع الــ ين يشــارقون  -عــن الاــ قرل ا يضــا ية للقــانون 

ــي ارتكــاب  ــ ر الجر اــة و قومــون بجــ ب الا ــاتر ن مــع مراعــال الشعــد الاتعلــق  ف

 
انظااة: أقةيااة اللرنااة الميااأةكة ماان لرنااة الياائون الدسااأوةية والأيااةي ية ومكأبااي لرنأااي ( 1)

الجراة  رياة الياةعية  ال القات الخاةرياة والخطاة والموازناة عان مياةوع قاانون مكافحاة

وأجةيااا  المجاااارةين. أنظاااة: مضااابطة الرلساااة ايفأأاحياااة لمرلاااس الناااوا  المصاااةي  

  .108  ص 4/10/2016



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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بتوففر الحاايـة للا ـاتر ن الا ـر فن سـواى فـي مر لـة التحر ـان أو التحقيقـان عـن 
لقانونيــة واالتتااييــة واالقتصــادية طر ــق تقــديم قافــة أيــكال الاســاعدان الصــحية وا

 .(1)الوزمة ل م

ــع إلــى أنــ  ومــع قامــ  التقــدير لألســشاب الســابق ا يــارل إلف ــا بشــون  والواق
إتــدار قــانون خــاغ باكافحــة ال جــرل لفــر الشــريية وت ر ــ  الا ــاتر ن، إال أن 

ــانون  -الشا ـــث  ــا  الجنائيـــة الـــواردل فـــي القـ ــ ا  -و عـــد اســـتعرال األ كـ يـــرى أن  ـ
قــانون تــاىن أ كامــ  تكــرارًا لأل كــا  الــواردل فــي قــانون مكافحــة االتجــار بالششــر، ال

وقان األ رى بالاشرع الاصر  بداًل من إتدار قانون مسـتق  باكافحـة ال جـرل لفـر 
ــانون مكافحــة االتجــار بالششــر يتضــان  ــى ق ــديًو تشــر  يًا عل ــورد تع الشــريية، أن ي

عقو ان الاقررل ل ـا وهـروم تشـديد العقـاب ا يارل إلى تعر   ت ر   الا اتر ن وال
ــ   ــر وت ر ـ ــار بالششـ ــرائم االتجـ ــا  تـ ــانون لتشـ ــواد القـ ــدي  مـ ــع تعـ ــا، مـ ــة ب ـ الخاتـ

( 91الا اتر ن، و و الـن ج  اتـ  الـ   أخـ  بـ  الاشـرع الكـو تي فـي القـانون رقـم )
، ال   وضـع وت ر   الا اتر ن  باأليخاغم كافحة االتجار  في يون    2013لسنة  

من صــًو لكــ  مــن االتجــار بالششــر وت ر ــ  الا ــاتر ن وأ كامــًا خاتــة بكــ  تعر  ــًا 
تر اة على  دل، و و الن ج الـ   يـرى الشا ـث أنـ  قـان مـن األ ـرى علـى الاشـرع 
الاصر  أن يتشع ،  فث تاىن لالةية نصـوغ مـواد القـانون تكـرارًا لنصـوغ سـةق 

ر، وال يك ـي القـول إن إقـرار للاشرع الجنائي إقرار ا في قانون مكافحة االتجار بالشش
 ــ ا القــانون تــاى إن ــا ًا لتع ــدان مصــر الدوليــة بتجــر م ت ر ــ  الا ــاتر ن، ف ــ ا 
التع د قان من الااكن الوفاى بـ  مـن خـول تعـدي  قـانون مكافحـة االتجـار بالششـر، 
ومن يون  ـ ر الو ـدل فـي األ كـا  تسـ ف  األمـور علـى القـائافن علـى تيةيقـ  مـن 

 القانون.  سليان إن ا   

وأن بقية األسشاب التي وردن أثناى مناقشة القـانون لتةر ـر إتـدارر والخاتـة 
 

انظة:أقةية اللرنة الميأةكة السال  اإلياة  إليه مضبطة الرلسة ايفأأاحية لمرلس الناوا  (  1)

 .109  ص4/10/2016المصةي 



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بت ــاقم خيــورل هــا رل ت ر ــ  الا ــاتر ن، ووتــود فجــول تشــر  ية فــي التعامــ  مــع 
قضــية ت ر ــ  الا ــاتر ن، ال يكــون ل ــا محــ  إ ا تــم تعــدي  قــانون مكافحــة االتجــار 

ــن  ــر عان مـ ــ  التشـ ــان  تلـ ــا تتضـ ــر باـ ــ  بالششـ ــة ت ر ـ ــدد لجر اـ ــع تعر ـــ  محـ وضـ
الا اتر ن والعقو ان الاقررل ل ـا وهـروم تشـديد العقـاب الخاتـة ب ـا، و اـا يحقـق 
ــا رل  ــ ر اللـ ــاف ا ترامـــي ل ـ ــم النشـ ــاب و جـ ــر م والعقـ ــفن التجـ ــود بـ التناســـ  الانشـ
واألضــرار االتتااييــة الناتاــة عن ــا علــى نحــو يحقــق الــردع العــا ، فوضــع تعر ــ  

ــة ت ر  ــدد لجر اـ ــو تفن محـ ــفن الناـ ــ  بـ ــا الواضـ ــى التاففـ ــ  علـ ــاتر ن يعاـ ــ  الا ـ  ـ
القانونففن لك  من تر اتي االتجـار بالششـر وت ر ـ  الا ـاتر ن، و اـن  أ  التشـاس 
فــــي التيةفــــق العالــــي بــــفن الجــــر اتفن، قاــــا أن تقر ــــر عقو ــــان خاتــــة بت ر ــــ  

ر، الا اتر ن تختلف بحس   جـم وخيـورل  ـ ر اللـا رل عـن تر اـة االتجـار بالششـ
يحقق  دم الاشرع من تقر ر قانون خاغ باكافحة ال جرل لفـر الشـريية وت ر ـ  
الا اتر ن، و و ما قان باأل رى على الاشـرع الاصـر  أن يـوردر فـي تعـدي  قـانون 

 مكافحة االتجار بالششر.

بفناــا القــول بــون  ــ ا القــانون ي ــدم إلــى الــردع وتــوففر الحاايــة للا ــاتر ن 
عليـ  أيضـًا فـي نصـوغ قـانون مكافحـة االتجـار بالششـر الا ر فن، فـ ل  منصـوغ  

وقان سفنسح  قـ ل  علـى ضـحايا ت ر ـ  الا ـاتر ن لـو قـان الاشـرع الاصـر  قـد 
 أخ  ب كرل تعدي  قانون مكافحة االتجار بالششر.

ومن الجدير بال قر أن العقو ان التـي أورد ـا قـانون مكافحـة االتجـار بالششـر 
ل فـي قـانون مكافحـة ال جـرل لفـر الشـريية وت ر ـ   ي عقو ان أيد من تل  الـوارد

الا ــاتر ن، فــإ ا قــان قــانون مكافحــة االتجــار بالششــر يقــرر عقو ــة الســجن الاشــدد 
لجر اـــة االتجــــار بالششــــر، فـــإن قــــانون مكافحــــة ال جـــرل لفــــر الشــــريية وت ر ــــ  
الا اتر ن يقرر عقو ة السجن لجر اة ت ر   الا اتر ن و ي عقو ة أق  يـدل مـن 

فــإن مــا قــررر الاشــرع الجنــائي مــن عقو ــان  ومــن ثــمالاقــررل لوتجــار بالششــر،  تلــ 
تسياة في قانون مكافحة االتجار بالششر يتعـارل مـع مـا ورد بالاـ قرل ا يضـا ية 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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لقانون مكافحة ال جرل لفر الشريية وت ر   الا ـاتر ن مـن أن التشـر عان القائاـة 
ــلة  ــار ب - ان الصـ ــة االتجـ ــانون مكافحـ ــا قـ ــر رقـــم "ومن ـ ــنة 64الششـ  -2010" لسـ

تناول  تجر م بع  األفعال الارتشيـة بت ر ـ  الا ـاتر ن ولكـن بعقو ـان ال تتناسـ  
مــع  جــم  ــ ا النشــاف ا ترامــي الجديــد واألضــرار النايــ ة عنــ  علــى نحــو ال يحقــق 
الردع العا  الانشود  إ  قان القـانون األخفـر أكثـر تشـددًا فـي العقو ـان التـي أورد ـا 

 التي قان  واردل في القانون الجديد.  من تل 

واليــ  فــي أن التااثــ  الكةفــر بــفن نصــوغ قــانون مكافحــة االتجــار بالششــر 
ومشروع قانون مكافحة ال جرل لفر الشـريية وت ر ـ  الا ـاتر ن قـان واضـحًا لـد  
ــى أن " و ــ ا  ــث أيــار أ ــد م إل ــاى مناقشــة مشــروع القــانون،  ف ــواب أثن بعــ  الن

، و ـو مـا قـان (1)عـد تـورل مكـررل مـن قـانون االتجـار بالششـر"الاشروع الاعـرول ي
يجــ  علــى الاشــرع يراييــ  فــي تــيالة  ــ ا القــانون منعــًا للتكــرار والتــداخ  بــفن 

 التشر عان.

ــ ا  ــدار  ـ ــا ة  إتـ ــي تـ ــة التـ ــروم االتتااييـ ــد أن اللـ ــث يعتقـ إال أن الشا ـ
لاصـر  الــ   القـانون، ومـن أبرز ـا  ـرغ مجلـه النـواب علـى ت دئـة الـرأ  العـا  ا

كان في  ـ ا الوقـ  ييالـ  الةرلاـان باتخـا  إتـراىان  اسـاة لاوات ـة  ـ ر اللـا رل 
التي أودن بحيال عدد لـيه بقلفـ  مـن أبنـاى الشـع  الاصـر ، ومـن ثـم قـان إتـدار 

 - ـ ا القــانون باسـاار الخــاغ باكافحـة ال جــرل لفـر الشــريية وت ر ـ  الا ــاتر ن

 
يفي أثناء مناقية قاانون مكافحاة الجراة  رياة الياةعية انظة: كلمة النائ / عفيفي كامل عف(  1)

وأجةي  المجارةين  حيا يةى أنه: لمن حسن الصيارة الأيةي ية أن نصوغ ميةوع قانون 

مكافحة الجرة  رية اليةعية وأجةي  المجارةين بنفس صيارة قانون ايأراة بالبية بصفأه 

الالي ي االو الجراة  رياة   1983  ( لسانة111رو القاانون ال اام. ولادينا قاانون نخاة ةقام )

اليةعية سواء كانت مؤقأة أو دائمة فكان من المفأةم أن يكون ميةوع القانون الم ةوم 

ة له ىنه يأ لق بلات المياكلة. وأةى أناه يباد أن يلحاق إماا بقاانون ايأرااة بالبياة أو  ملحقا

  4/10/2016حية  بقانون الجرة  اليةعيةل  وثائق مرلس النوا   مضبطة الرلسة ايفأأا

 .75ص



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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الةرلاان الاصر  لت دئة الرأ  العـا ، علـى    و محاولة من  -من وت ة نلر الشا ث
الرلم من االنتقادان التي سـةق استعراضـ ا فـي يـون إتـدار  ـ ا القـانون، و ـو مـا 

وقـد تةـفن للجنـة )اللجنـة   أيارن إلي  ترا ة الا قرل ا يضـا ية للقـانون، مـن أنـ  "
ة  ان الوطنيــة التنســيقية لاكافحــة ومنــع ت ر ــ  الا ــاتر ن( أن التشــر عان القائاــ

الصلة تناول  بـالتجر م بعـ  األفعـال الارتشيـة بت ر ـ  الا ـاتر ن، ولكـن بعقو ـان 
ال تتناس  مع  جم   ا النشاف ا ترامي الجديد واألضرار الناي ة عنـ ، وعلـى نحـو 
ال يحقق الردع العـا  الانشـود، قاـا تةـفن ل ـا وتـود فجـول تشـر  ية فـي التعامـ  مـع 

تكامـــ ، وانيوقـــًا مـــن  لـــ  والتاامـــًا باالت اشيـــان قضـــية ت ر ـــ  الا ـــاتر ن بشـــك  م
الدولية وا قلياية  ان الصلة بقضـية ت ر ـ  الا ـاتر ن والتـي انضـا  مصـر إلف ـا 

ئى  تاية وضـع قـانون خـاغ باكافحـة تر اـة ت ر ـ  الا ـاتر ن يتعامـ  مـع  فقد ر 
ن كافــة توانــ  اللــا رل، فضــًو عــن إتــراى بعــ  التعــديون التشــر  ية علــى عــدد مــ

القوانفن  ان الصلة الاشايرل ت دم إلى تشديد العقو ـان، والسـااح لسـلية التحقفـق 
 .(1)باتخا  إتراىان تتناس  مع   ا الجر  الارتك ..."

( اجلهود األمنية ملكافحة اهلجرة غري الشرعية  -208 وفـي ن ايـة    (2))خامساا
تتيل  إلـى تانـ    ر السيور، تجدر ا يارل إلى موات ة ها رل ت ر   الا اتر ن 

ال ياى التشر عي، موات ة أمنية فعالـة تشـار) فف ـا ت ـان إن ـا  القـانون مـن قـوان 
الشــرطة و ــرس الحــدود والقــوان الشحر ــة، تتــولى م اــة إ كــا  الســييرل علــى منافــ  

الاوانع الةر ة والشحر ة(، من خـول تـومفن  ـ ر الانافـ ،   -الةود الشريية )الاياران
ســل  لفــر الاشــروعة، وضــشا الا شــتش  فــف م، واتخــا  ا تــراىان ومنــع م حــاوالن الت

ــى الانافــ   ــي لأليــخاغ الا تــرددين عل ــال م، فضــًو عــن التــدقفق األمن ة  ي ــر القانوني
ــ ل ،  الشــريية للــةود والتوكــد مــن مشــرويية الــدخول و ال ــم التصــار   الخاتــة ب
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أرت ة تراكـي   -اليائرانوو كا  الرقابة على الا ترددين على الاناطق الا قفدل )م شا  
ــائران "يـــحن -الســـ ن تـــعود  -ت ر ـــم -منـــاطق العاليـــان الا رتشيـــة بالســـ ن واليـ

تحرقان الياقم"(، با ضافة إلى تومفن األسوار بـدور ان أمنيـة علـى   -وناول الرقاب
مدار الفو  لرتد  االن التسل  وضشي ا، ودور ان أمنية باللنشان لتـومفن الا سـي  

الايديـــة إليـــ  والةـــواخر الا تراكيـــة علـــى األرتـــ ة ووتـــراى الت تـــيش الاـــائي والانافـــ  
األمنــي لجايــع العائاــان بونواع ــا والعــاملفن علف ــا، والتوكــد مــن مشــرويية وتــود م 

 بالا سي  الاائي.

( قضـية  جـرل 239وقد أس رن ت ود ت ان إن ا  القـانون عـن ضـشا عـدد )
أتنةيــة، تــم ضــشي م  ( فــرد مــن تنســيان6063لفــر يــريية، أســ رن عــن ضــشا )

 .2017باعرفة قوان  رس الحدود الاصر ة خول عا   

عوول علـى تيةفـق القواعـد والاعـايفر الدوليـة الخاتـة بـومن الاـوانع، ومن ـا 
ــنة  ــيكالو لسـ ــة يـ ــق 1944ات اشيـ ــدولي "الالحـ ــدني الـ ــران الاـ ــامج 17لليفـ "، والةرنـ

 لعــا  ICAOالــدولي  العــالاي للتــدقفق األمنــي الاعتاــد مــن منلاــة اليفــران الاــدني
ــة التــي أقرت ــا الا نلاــة (1)2002 ــة الدوليــة ألمــن الســ ن والاــوانع الشحر  ، والادون

، والقواعـد الخاتـة باـن  تويـفران الـدخول وا قامـة بـالةود، 2004الشحر ة الدولية  
وتراخي  العا  ب ا، واتخا  ا تراىان القانونية تجار الا خال فن، ومن ا منـع وضـشا 

 ــر تــوازان الســ ر أو انتحــال الشخصــية أو تنســية بلــد آخــر، وتر فــ   ــاالن تاو 
 م تخل ى ا قامة أو الا قيافن بص ة لفر يريية.

 
 International Civil Aviationأأسساات المنظمااة الدولياااة للطيااةان المااادني ) ( 1)

Organization( أو )إيكاو-  ICAO  اىمام   وراي إحادى منظماات  1947  إبةيال  4(  فاي

الكندية  ومجمأجا  مونأةيا ل  ويق  مقة المنظمة الةئيسي في القسم الدولي في مدينة  المأحد 

ري أطوية أسس أو أقنيات المالحة الروية والأخطيط لجا  وال مل على أطوية صاناعة النقال 

الروي لضمان أمنجا وسالمأجا ونمورا  وأقوم المنظمة بأنظايم عملياات المالحاة باين الادول 

 ة  وأض  أنظمة الأحقيق في وعمليات عبوة الحدود وأسجيلجا ومن  المخالفات وري الأي أ

 .الحوادا الروية

http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1947
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
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فضًو عن تحديث وتيو ر قدران أت ال الاكافحة في موات ة عاليـان ال جـرل 
لفر الشريية من خول استخدا  وتاو د مناف  الدولـة الشـريية مـن ميـاران ومـوانع 

بو ــدث التقنيــان الا تصــلة بالكشــف عــن  ــاالن التســل  لفــر الاشــروع بحر ـة و ر ــة 
في مناف  الـةود، وقـ ا  ـاالن تاو ـر تـوازان السـ ر، والتنسـفق مـع األت ـال الاعنيـة 
األخرى فـي الدولـة فـي أعاـال الا راششـة وتـومفن الانافـ ، تيـو ر ودعـم أوتـ  التعـاون 

جـرل لفـر الشـريية مـن خـول تشـادل الدولي األمنـي مـع الـدول الا جـاورل لا كافحـة ال 
ــران  ــادل الخةـ ــ ا تشـ ــريية، وقـ ــر الشـ ــرل لفـ ــاالن ال جـ ــول  ـ ــان  ـ ــان والةيانـ الاعلومـ
والا اران وتنليم بـرامج التـدر   الا شـترقة للتعـرم علـى م ختلـف التجـارب فـي مجـال 
م كافحــة ال جــرل لفــر الشــريية، والاشــارقة فــي قافــة الاــيتاران والا نتــديان الدوليــة 

صــلة با كافحــة ال جــرل لفــر الشــريية، وتن فــ  التــدابفر الوقائيــة الصــادرل عــن  ان ال
الا نلاــان الدوليــة الاعنيــة فــي يــون التوتــيان والاقــاييه الدوليــة الخاتــة بتــومفن 

 الاناف  وم كافحة ت ر   الا  اتر ن عن طر ق الةر والجو والشحر.

ة تتيلـ  موات ـة وختامًا.. فوي  في أن موات ة ها رل ال جرل لفـر الشـريي
مجتا يــة يــاملة التقتصــر علــى الحلــول األمنيــة والتشــر  ية فحســ ، ووناــا تتيلــ  
ــة  ــدالن التناي ــادل مع ــة لللــروم االقتصــادية مــن خــول تشــجيع االســتثاار وز  ت ف 
ــة  ــدل للشــشاب، فضــًو عــن تكثيــ   اــون تويي االقتصــادية وخلــق فــرغ عاــ  تدي

وسـيع دورل التنسـفق بـفن الـدول الاصـدرل للششاب باخاطر ال جـرل لفـر الشـريية، وت
 .(1)والاستقةلة ب دم التضففق على يشكان ال جرل لفر الشريية ومكافحت ا
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 اخلا ة 
تناولنا من خول السيور السابقة موضـوع الاوات ـة الجنائيـة لجـرائم   -209

ت ر ــ  الا ــاتر ن فــي التشــر ع الاصــر  والاواثفــق الدوليــة مــن خــول التيــر  إلــى 
ــ ــة التعر ـ ــا  الجنائيـ ــاول األ كـ ــاتر ن، وتنـ ــ  الا ـ ــريية وت ر ـ ــر الشـ ــال جرل لفـ   بـ

الاوضـــويية لجر اـــة ت ر ـــ  الا ـــاتر ن، والجـــرائم الارتشيـــة بت ر ـــ  الا ـــاتر ن، 
واأل كا  ا ترائية الخاتة ب  ر الجرائم، وقد تاخض  الدراسة عن عـدد مـن النتـائج 

 -والتوتيان، من أبرز ا مايلي 

 ائج )أولا( النت   -210
ــًا للاجتاــع  -1 ــر اللــوا ر قلق أتــشح  هــا رل ال جــرل لفــر الشــريية مــن أكث

الدولي فـي ضـوى اللـروم الرا نـة التـي ياـر ب ـا و صـ ة خاتـة اللـروم 
 السياسية وانتشار النااعان الاسلحة ومشكون الناوح واللجوى الجااعي.

ــادية  -2 ــ  االقتصـ ــن العوامـ ــد مـ ــريية بالعديـ ــر الشـ ــرل لفـ ــا رل ال جـ ــاف هـ ارتشـ
التتاايية من أبرز ا انتشـار ال قـر وانعـدا  فـرغ العاـ  وتـدني الـدخول وا

ــفن مجتاعــان العــالم األول ومجتاعــان العــالم  ومســتوى الخــدمان العامــة ب
 الثالث.

ــدول  -3 ــالقفود التــي تضــع ا ال ــر الشــريية ب ــاف انتشــار هــا رل ال جــرل لف ارتش
سـاعد علـى  الاتقدمة لتقففد عالية دخول مواطني الدول األخرى إلف ا، باا

نشــــوى وانتشــــار عصــــابان الجر اــــة الانلاــــة التــــي تســــت   الا ــــاتر ن 
 الا ر فن في تحقفق األر اح اليائلة.

تعــرل العديــد مــن الا ــاتر ن لعاليــان اســت ول ووســاىل عــن طر ــق  ــ ر  -4
العصابان فضًو عن تعرل الكثفـر مـن م للاـون بسـة  هـروم النقـ  إلـى 

 الدول الاستقةلة.



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  علــى وضــع قــانون خــاغ لاكافحــة ال جــرل لفــر  ــرغ الاشــرع الاصــر  -5
ــة أنشــية ا تــرا  الاــنلم  ــ  الا ــاتر ن، يســت دم محار  الشــريية وت ر 

 العاملة في ت ر   الا اتر ن للحد من   ر اللا رل.

تشاب  النصوغ واأل كا  الجنائية الواردل فـي قـانون مكافحـة ال جـرل لفـر  -6
افحــة االتجــار بالششــر، الشــريية وت ر ــ  الا ــاتر ن مــع أ كــا  قــانون مك

ماا دعا الشا ث للتساءل عـن تـدوى إقـرار قـانون خـاغ باكافحـة ال جـرل 
 لفر الشريية وت ر   الا اتر ن.  

( التوصيات   -211  )ثانياا
كـــان مـــن األ ـــرى بالاشـــرع الاصـــر  العاـــ  علـــى تعـــدي  قـــانون مكافحـــة  -1

ــار بالششـــر رقـــم ) ــواد  2010( لســـنة 64االتجـ بت ففـــر مســـاار ووضـــافة مـ
ــر ل ــانون لاكافحــة ال جــرل لف ــرار ق ــداًل مــن إق ــ  الا ــاتر ن، ب تجــر م ت ر 

الشريية وت ر   الا اتر ن يتضان النصوغ القانونية  ات ـا الـواردل فـي 
 القانون األول، و و ما لم يكن يج  أن يقررر الاشرع الاصر .

تعــدي  قــانون مكافحــة ال جــرل لفــر الشــريية  إلــىالاشــرع الاصــر   دعــول -2
ــ  الا ــ  وت ر  ــى تجــر م فعــ  تســ ف  ت ر  ــن  عل  ــاتر ن، مــن خــول ال

واالت اشيـــة  الا ــاتر ن علـــى النحـــو الـــوارد بةروتوقــول ت ر ـــ  الا ـــاتر ن
ــة ــر الحــدود الوطني ــة لاكافحــة الجر اــة الانلاــة عة ــ   يشــا  العر ي ، وال

ســ ر أو تاو ر ــا أو انتحــال  و ــة أو الحصــول علــى ائق إعــداد وثــتجــر م 
 .أو توففر ا أو  يازت اوثيقة من   ا القةف   

أتنةــي لــيه مــن  اكــفن يــخ تفعــ  تجــر م  إلــىالاشــرع الاصــر   دعــول -3
، و لـ  باسـتخدا  لفـر الاشـروع فف ـامن الشقـاى    الاقيافن الدائافن باصر

، اتسـاقًا مـع أو أية وسفلة أخرى لفر مشـروعة وثيقة س ر أو  و ة ماورل
اشيـة العر يـة لاكافحــة أ كـا  الةروتوقـول األماـي لت ر ــ  الا ـاتر ن واالت 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 الجر اة الانلاة عةر الحدود الوطنية.

دعــول الاشــرع الاصــر  إلــى تعــدي  قــانون مكافحــة ال جــرل لفــر الشــريية  -4
ــادل  ــوارد بالاـ ــدد الـ ــرم الاشـ ــدي  اللـ ــول تعـ ــن خـ ــاتر ن، مـ ــ  الا ـ وت ر ـ

الخــاغ بتشــديد العقو ــة فــي  ــال تعــدد الاجنــي علــف م  5الســابعة بنــد 
قــ  مــن  لــ  متــى قــان مــن بفــن م نســاى أو أط ــال أو بحــ م يشــارل  " أو أ

عدياي أ لية أو  و  إعاقة"، بالنلر لاا تيد  إلي    ر ال شارل من نتـائج 
ــدد  ــون عـ ــا يكـ ــدد  فناـ ــرم الاشـ ــوافر اللـ ــي تـ ــة فـ ــة والاتاثلـ ــر منيقيـ لفـ
الا اتر ن أر عة م اتر ن من بفـن م ثـوث سـفدان ورتـ  أو ثوثـة أط ـال 

اللــرم الاشــدد  فناــا تتكــون مجاوعــة الا ــر فن بفناــا ال يتحقــق ورتــ ، 
ثاانية أيخاغ يشارل عن امرأتفن وط لفن واثنفن مـن عـدياي األ ليـة   من

ــة ــن  و  ا عاقـ ــفن مـ ــن واثنـ ــرلم مـ ــى الـ ــوافر علـ ــدد ال يتـ ــاللرم الاشـ ، فـ
 .تضاي  عدد الا اتر ن الا ر فن، و و أمر مثفر لوست راب

اتر ن الا ــر فن مــن األتانــ ، العاــ  علــى ســرعة افتتــاح دور  يــواى الا ــ -5
مع تـولي وزارل الخارتيـة م اـة االتصـال بـدول  ـيالى الا ـاتر ن لتسـ ف  

 ا عادل اآلمنة ل م.

العاــ  علــى تن فــ  خيــة طاو ــة لتن فــ  عــدد مــن الاشــروعان االقتصــادية  -6
التناو ـــة فـــي عـــدد مـــن الاحافلـــان الاصـــدرل لل جـــرل الســـتيعاب الشـــشاب 

 د فرغ العا .الشا ثفن عن ال جرل  يجا

أ اية التعامـ  مـع هـا رل ال جـرل لفـر الشـريية مـن منلـور دولـي موسـع  -7
يســت دم تحقفــق التنايــة فــي الــدول الاصــدرل لل جــرل، و اــا يحقــق تــوففر 

 فرغ عا  للششاب في   ر الدول.

العاـ  علــى التنسـفق بــفن الـدول الاختل ــة علـى موات ــة عصـابان ال جــرل  -8
دولي األمنــي والقضــائي مــن خــول إبــرا  لفــر الشــريية وت عفــ  التعــاون الــ



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 االت اشيان الثنائية ومتعددل األطرام.  

العا  على تعا ـا أمـن الانـاطق الحدوديـة بكافـة الاـوارد الااديـة والششـر ة  -9
 التي تحقق القضاى على التسل  واخترا  الحدود.

اضــيوع الج ــان األمنيــة والحكوميــة الاعنيــة بــإتراى  صــر قامــ  ودقفــق  -10
دين وتتـــشع م باســـتارار وتاـــع الةيانـــان والاعلومـــان الشخصـــية لكـــ  الوافـــ

الخاتــة ب ــم، وتحديــد ســلوق م ورتــد نشــاط م داخــ  تجاعــات م الســكنية 
 الانعالة.

اضـــيوع مراكـــا الشحـــوث والدراســـان والاعا ـــد والجامعـــان وال ف ـــان  ان  -11
اتابعــة إتراى الاا ــد مــن الدراســان والشحــوث الافدانيــة لالعوقــة بــال جرل بــ

 ستجدان تل  اللا رل.م  

ــواد  -12 ــانون مـ ــا  القـ ــان إن ـ ــية بايسسـ ــة والدراسـ ــا ج التدر ةيـ ــافن الانـ تضـ
واألخيـار والت ديـدان   ،تدر ةية ودراسية عـن أنشـية ال جـرل لفـر الشـريية

الناتاة عن ا ووسائ  الكشـف عن ـا وطـر  وأسـالف  موات ت ـا ووتـراىان 
 وتدابفر الوقاية.

ــة ت ــدم إ -13 ــة وتويي ــرامج تثقيفي ــدى الجا ــور وضــع ب ــوعي ل ــة ال ــى تناي ل
بالت ديــدان والاخــاطر الناتاــة عــن أنشــية ال جــرل لفــر الشــريية وتوثفــق 

 التعاون بفن الجا ور وأت ال العدالة الجنائية للكشف عن   ر األنشية.

فـي مجـال م راششـة تـوازان ووثـائق وسـائ  التقنيـة الحديثـة  استخدا   ت عف    -14
د مــع امتــداد  لــ  لرتــد عاليــان الســ ر والتحرقــان الاشــةو ة عةــر الحــدو 

 تاو   عصابان ا ترا  الا نلم.

ــا -15 ــادل  تعا ـ ــول تشـ ــن خـ ــدول مـ ــي الـ ــة فـ ــليان الا ختصـ ــفن السـ ــاون بـ التعـ
تية  ـول أنشـية االاعلومان والةيانان والاعرفة ال نيـة واألنشـية االسـتخشار 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 الجرائم الانلاة عةر الوطنية.

ادل التجــــارب والخةــــران تــــدييم التعــــاون التقنــــي بويــــكال  الا ختل ــــة لتشــــ -16
ــد  ــجيع عقـ ــا وتشـ ــا  إلف ـ ــي تحتـ ــدان التـ ــاعدل للةلـ ــديم الاسـ ــترقة وتقـ الاشـ
الاـــيتاران الدوليـــة وا قليايـــة ودون ا قليايـــة التـــي تجاـــع بـــفن أعضـــاى 

 دعاى والقضاى.سليان إن ا  القوانفن واال

إدار ــة( تعاــ   -أمنيــة -اتتااييــة -طةيــة -تشــكف  فــر  ولجــان )علايــة -17
نلـــيم الا ــاتر ن وفـــرز م وتحديــد يـــروف وضــوابا العاالـــة علــى إعــادل ت

 الايلو ة.

تشــكف  نلــا  اتتاــاعي وودار  لكــ  تنســية مــن الوافــدين أن ســ م يتحاــ   -18
 كافة الاس وليان أما  الج ان الرساية.

تنلــيم  اــون إعوميــة للحــد مــن هــا رل ال جــرل لفــر الشــريية، والتــوثفر  -19
ل ـــرغ ال جـــرل وتحقفـــق ف ـــم اختيـــاران الاصـــر فن  علـــىبصـــورل إيجابيـــة 

 .أفض  لحقائق ال جرل

العاـ  علــى ت عفــ  دور اللجنــة الوطنيـة التنســيقية لاكافحــة ومنــع ال جــرل  -20
( مــن 28لفــر الشــريية واالتجــار بالششــر الانصــوغ علف ــا فــي الاــادل )

ــاتر ن  ــة الا ـ ــريية و اايـ ــر الشـ ــرل لفـ ــة ال جـ ــندو  مكافحـ ــانون وتـ القـ
 والش ود.



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 املراجع قائمة  
  العامة املراجع  )أولا(    -212
 )أ(  املراجع العامة   -213

 أ اد فتحي سرور الدقتور/   -

القسم العا ، دار الن ضـة العر يـة،   -الوسيا في يرح قانون العقو ان  -
 القا رل.

، دار الن ضـة العر يـة، القـا رل، ا تـراىان الجنائيـةالوسيا في قانون    -
 .1970، 2ف

 .2002،  لالشرو ، القا ر دار  القانون الجنائي الدستور ،   -

القسـم العـا ، دار  -الدقتور/ أ اد عول بول  مشـادئ قـانون العقو ـان الاصـر    -
 .  2004الن ضة العر ية،

 الدقتور/  سن تاد  الارت او   -
ــارم،  -  ــول الاعـ ــة، منشـ ــراىان الجنائيـ ــول ا تـ ــي أتـ ــ او  فـ الارتـ

 .2000ا سكندر ة،  

الجنائي، ا سـكندر ة، منشـول الاعـارم، األسالف  الحديثة في التحقفق    -
 .2،1990ف

القســم الخــاغ، تــرائم  -الــدقتور/  ســنفن عةفــد  الــوتفا فــي قــانون العقو ــان -
 .1997االعتداى على األيخاغ واألموال، دار الن ضة العر ية،  

الـــدقتور/ عةـــد الـــرىوم م ـــد   يـــرح القواعـــد العامـــة لإلتـــراىان الجنائيـــة، دار  -
 .2008الن ضة العر ية،

القسـم العـا ، النلر ـة العامـة  -يرح قـانون العقو ـان    عةدالعليم وز ر   /الدقتور  -



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .2008،  6للجر اة، دار الن ضة العر ية، القا رل، ف

القسـم العـا ، دار الن ضـة   -يرح قانون العقو انالدقتور/ عار السعفد رمضان     -
 .العر ية، القا رل

 محاود نجف   سني   /الدقتور -
القســم العــا ، دار الن ضــة العر يــة، القــا رل،  –انون العقو ــان يــرح قــ -

1989. 

القسم الخاغ، دار الن ضة العر يـة، القـا رل،  –يرح قانون العقو ان    -
1986. 

، 2الاسا اة الجنائية في التشر عان العر يـة، دار الن ضـة العر يـة، ف  -
1992 . 

 .1998،  3ية، فيرح قانون ا تراىان الجنائية، دار الن ضة العر  -

 املراجع املتخصصة )ب(    -214
، ورقـة   وسائ  توففر الحااية لضحايا االتجار بالششرأ اد إبراهيم  قتور/د  عافدال  -

عا  مقدمة لندول االتجار بالششر بفن التجر م وآليـان الاوات ـة، الانعقـدل بارقـا 
 .26/6/2010بحوث الشرطة بوكادياية مشار) لألمن، القا رل،  

الحاايــة القضــائية لحقــو  ا نســان،  ر ــة التنقــ   أ اــد تــاد منصــور  /ورالــدقت -
وا قامة في القضاى ا دار  الاصـر  وفقـًا أل ـدث أ كـا  محكاـة القضـاى ا دار  

ــا  تــى عــا   ــا والاحكاــة الدســتور ة العلي ــة العلي ، طشعــة 1997والاحكاــة ا دار 
1997. 

االنتشـار واأليـكال   -فـر الاشـروعةالدقتور/ أ اد عةد العا ا األتـ ر  ال جـرل ل  -
واألســـالف  الاتشعـــة، ال جـــرل لفـــر الاشـــروعة، ميةوعـــان تامعـــة نـــاي  العر يـــة 

 .2010للعلو  األمنية، الر ال،  



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 -الاواثفـق الدوليـة  -أسامة بدير  ها رل ال جرل لفـر الشـريية )التعر ـ  والحجـم  -
 .26/1/2010الدوافع واألسشاب(، مجلة الديوان، عدد

ــدقت - ــف  ورالـ ــد يوسـ ــاب محاـ ــادئ  / إي ـ ــا) مشـ ــفن بانت ـ ــليم الات اـ ــكاليان تسـ إيـ
مقتر ـان الاوات ـة(، مجلـة قليـة  –القـانون الـدولي ا نسـاني )اتجا ـان التنلفـر 

 .2004(، يولفو  11الدراسان العليا، العدد )

الجوان  ا ترائية للجـرائم الاتعلقـة با نترنـ ،   تاف  عةدالشاقي الص فر   /الدقتور -
 .2002الن ضة العر ية، القا رل،    دار

 ــاتم إبــراهيم فتحــي  الــدور األمنــي فــي مكافحــة  جــرل الاصــر فن لفــر الشــريية  -
مــع التيةفــق علــى  ولــة ا تحــاد األورو ــي، بحــث مقــد  لــدبلو  األمــن  -للخــار 

 .2005العا  بكلية الدراسان العليا، أكادياية الشرطة، القا رل، إبر    

التشــر عان الوطنيــة والعر يــة لا كافحــة االتجــار فــي الحــاروني   لــواى دقتــور/  ــاز  -
األفـراد، ورقـة عاــ  م قدمـة لنــدول االتجـار بالششــر بـفن التجــر م وآليـان الاوات ــة، 

 .26/6/2010الانعقدل بارقا بح وث الشرطة بوكادياية م شار) لألمن، القا رل،  

 .1979، 1العر ية، فالجر اة الدولية، دار الن ضة      سنفن عةفد  /الدقتور -

النلــا  القــانوني لاكافحــة تــرائم االتجــار بالششــر الــدقتور/ خالــد مصــي ى ف اــي   -
واالت اشيـان الدوليـة والتشـر عان العر يـة  2010لسـنة  64في ضوى القانون رقـم 

 .2011دراسة مقارنة، دار ال كر العر ي،    –

 الدقتور/ رامي متولي القاضي  -

فــي القــانون الاصــر  والتشــر عان الاقارنــة،  مكافحــة االتجــار بالششــر -
 .2011،  1دار الن ضة العر ية، القا رل، ف

الحاايــة األمنيــة لحقــو  الاجنــي علــف م والشــ ود فــي إطــار الجر اــة  -
 .2013الانلاة، بدون ناير،  



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إطولــــة علــــى هــــا رل ال جــــرل لفــــر الشــــريية الــــدقتور/ ســــام  محاــــد الســــفد   -
حوث القانونية والشرطية، العدد السابع، قلية الشـرطة، وموات ت ا أمنيًا، مجلة الش
 أكادياية الشرطة، القا رل.

 الدقتور/ ير   سفد قام   -

ــة  - ــر ، دار الن ضـ ــر ع الاصـ ــي التشـ ــوال فـ ــ  األمـ ــرائم لسـ ــة تـ مكافحـ
  .2002،  1العر ية، ف

 .2001الجر اة الانلاة في القانون الاقارن، دار الن ضة العر ية،   -

التـداييان األمنيـة لل جـرل لفـر الشـريية وطـر   ادل  سـن وآخـرون عـ /الدقتور  -
 .2007(، يولفو  14موات ت ا، دراسة مرقا بحوث الشرطة، ا تدار )

الدقتور/ عةد الر ان خلف وآخرون  التعاون الـدولي لاوات ـة الجر اـة الانلاـة   -
ــا رل، ال ــة الشــرطة، الق ــا بحــوث الشــرطة، أكادياي ــة، دراســة مرق ــر الوطني ــدد عة ع

 .2006الثامن، يناير  

التعاون الـدولي فـي ال كـر الا عاتـر، مجلـة القـانون   عةد الر يم تدقي   /الدقتور  -
 .1983واالقتصاد، ميشعة تامعة القا رل،  

الاســ ولية الجنائيــة لأليــخاغ االعتشار ــة، دار الن ضــة عاــر ســالم   /الــدقتور -
 .1995العر ية، القا رل،  

 –الاوات ـــة الجنائيـــة لجـــرائم االتجـــار بالششـــر ورار   الـــدقتورل/ فتيحـــة محاـــد قـــ -
دراســة فــي القــانون ا مــاراتي الاقــارن، مجلــة الشــر عة والقــانون، قليــة الشــر عة 

 .2009(، أكتو ر  40والقانون، تامعة ا ماران العر ية الاتحدل، عدد)

  فوز ة عةدالستار  الدقتورل/ -

ــدران،  - ــة الا خــ ــانون مكافحــ ــرح قــ ــة ايــ ــا رل، دار الن ضــ ــة، القــ لعر يــ
1990 . 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

470 

الاوات ة التشر  ية للا رل انتشـار الا خـدران فـي الاجتــاع الاصـر ،   -
النــدول العلايــة التــي نلا ــا مرقــا بحــوث ودراســان مكافحــة الجر اــة 

 .1993ومعاملة الاجرمفن بكلية الحقو ، تامعة القا رل، فةراير  

ــر    - ــدقتور/ محاــد عةــدالليي  ف ــوالال ، مجلــة مرقــا بحــوث عاليــان لســ  األم
 .1998يناير    (،13الشرطة، العدد )

، دار 1الجر اـــة الانلاـــة عةـــر الوطنيـــة، فالـــدقتور/ محاـــود يـــر   بســـفوني   -
  .2004الشرو ، القا رل،  

، دار 2السياسة الجنائية فـي موات ـة لسـ  األمـوال، ف الدقتور / محاود قةيش   -
 .2001الن ضة العر ية،  

الاســا اة الجنائيــة فــي التشــر عان العر يــة،  ســني   الــدقتور / محاــود نجفــ  -
 .1992،  2القا رل، دار الن ضة العر ية، ف

تر اـة لسـ  األمـوال فـي نيـا  التعـاون الـدولي، الدقتورل/  دى  امد قشـقو:     -
 .2001دار الن ضة العر ية،  

 )ج( رسائل املاجستري والدكتورا    -215
األمــوال فــي القــانون الاقــارن، رســالة تر اــة لسـ  الـدقتور /أ اــد علــى الةــدر    -

 .2012دقتورار، تامعة عفن ياه،  

دراســة  –الارقــا القــانوني للشــا د فــي الــدعوى الجنائيــة أ اــد يوســف الســولية   -
 .2003مقارنة، رسالة ماتستفر، قلية الحقو ، تامعة القا رل،  

الجــرائم  أ كــا  الاســ ولية الجنائيــة عــن ســالم محاــد ســلياان األوتلــي الــدقتور/  -
دراســة مقارنــة، رســالة دقتــورار، تامعــة عــفن  –الدوليــة فــي التشــر عان الوطنيــة 

 .1997ياه،  

ــدقتور/ - ــاح محاــد ســرا   ال ــد ال ت ــة العامــة لتســليم الاجــرمفن عة دراســة  -النلر 
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 .1999تحلفلية توتفلية، رسالة دقتورار، تامعة الانصورل،  

 جـرل لفـر الشـريية، رسـالة دقتـورار، الدقتور/ عارو مسعد عةد العليم  تـرائم ال -
 .2014كلية الحقو ، تامعة طنيا،  

دراسـة مقارنـة، رسـالة   -الدقتور/ محاد تـشاح سـعفد  تر اـة ت ر ـ  الا ـاتر ن -
 ، تامعة توح الدين، العرا .2009دقتورار،  

 )د( أوكام حمكمة النقض اجلنائية   -216
 .  87، غ60، رقم 19، الاجاوعة الرساية، س2/3/1918نق    -

 . 292، غ222،  3، مجاوعة القواعد،  12/3/1934نق    -

 .  712غ   ،77    ،6     ،مجاوعة القواعد القانونية  ،21/5/1945نق    -

 .680غ   221    1أ كا  النق  س   ، مجاوعة22/5/1950نق    -

 . 612غ،  135    ،10س    ،أ كا  النق مجاوعة    ،2/6/1959نق    -

، 28، رقــــم 18ا  محكاــــة الــــنق ، س، مجاوعــــة أ كــــ31/1/1961نقــــ   -
 .153غ

ــ   - ــنق  س16/10/1962نقـ ــة الـ ــا  محكاـ ــة أ كـ ــم 13، مجاوعـ ، 158، رقـ
 .637غ

، 138، رقــــم 19، مجاوعــــة أ كــــا  محكاــــة الــــنق ، س10/6/1968نقــــ   -
 .  679غ

، 193، رقـــم 19، مجاوعـــة أ كـــا  محكاـــة الـــنق ، س11/11/1968نقـــ   -
 .961غ

ــا  1/12/1969نقــــــ   - ــة أ كــــ ــنق  س، مجاوعــــ ــة الــــ ، 273،  20محكاــــ
 .1344غ
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 300، غ52، رقم  32، مجاوعة أ كا  محكاة النق ، س1/4/1981نق    -

 .299غ   ،6    ،33س    مجاوعة أ كا  محكاة النق   ،7/3/1982نق    -

غ  ،154   ،36س   مجاوعـة أ كـا  محكاـة الـنق   ،15/10/1985نق     -
863. 

 )هه( الوثائق والندوات واملؤ رات   -217
ا  العا  الاقدمة لندول االتجـار بالششـر بـفن التجـر م وآليـان الاوات ـة، والتـي أور   -

 .2010عقدن بوكادياية الشرطة، مرقا بحوث الشرطة، القا رل،  

أورا  العاــ  الاقدمــة لنــدول االتجــار بالششــر واألعضــاى الششــر ة، والتــي عقــدن  -
 .2005بوكادياية ناي  العر ية للعلو  األمنية، الر ال،  

(، مجاوعـــة 2006وثـــائق مكتـــ  األ مـــم الا تحـــدل الاعنـــي بالا خـــدران والجر اـــة ) -
 أدوان لا كافحة االتجار بالششر، فففنا.  

الدلف  ا رياد  للتحقفق والاو قة في ترائم االتجار و ااية الضحايا في سـيا    -
 إن ا  القانون، نسخة منقحة ومعدلة، الانلاة الدولية لل جرل.

ف ـــــم هـــــا رل ت ر ـــــ   1لاكافحـــــة ت ر ـــــ  الا ـــــاتر ن)األدال  مجاوعـــــة أدوان -
 -الج ــان القائاــة بت ر ــ  الا ــاتر ن وعاليــان الت ر ــ   2األدال  -الا ــاتر ن

تقفـيم الاشـكلة ووضـع االسـتراتيجيان   4األدال    -ا طار القـانوني الـدولي  3األدال  
ن ــا  القــانون  7األدال  -التعــاون الــدولي 6األدال  -ا طــار التشــر عي 5األدال  -

منـع ت ر ـ   9األدال   -تـدابفر الاسـاعدل والحاايـة  8األدال    -والاو قة القضائية
بنـــاى القــدران والتـــدر  (، مكتــ  األمـــم الاتحــدل الاعنـــي  10األدال  -الا ــاتر ن

 .2013بالاخدران والجر اة،  

ال جـرل "الدراسة الافدانية للارقا القومي للشحـوث االتتااييـة والجنائيـة بعنـوان    -
لفر الشريية للششاب الاصر " بالتعـاون مـع اللجنـة الوطنيـة التنسـيقية لاكافحـة 
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 .2016، القا رل،  ومنع ال جرل لفر الشريية

ل جـرل الدراسة الافدانيـة للارقـا القـومي للشحـوث االتتااييـة والجنائيـة بعنـوان  "ا  -
اللجنـــة بالتعـــاون مـــع التـــي أعـــد ا  ،لفـــر الشـــريية لألط ـــال لفـــر الاصـــحو فن"

 .2016، القا رل،  الوطنية التنسيقية لاكافحة ومنع ال جرل لفر الشريية
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 ملحق حبث 
 الاوات ة الجنائية لجرائم ت ر   الا اتر ن 

 الاامع نشرر باجلة القانون واالقتصاد 

 الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة اهلجرة  
 غري الشرعية وتهريب املهاجرين 

رئـيه مكافحة ال جـرل لفـر الشـريية وت ر ـ  الا ـاتر ن  قانون خول   -1  
  أيـارن الاـادل الثالثـة منـمجله الوزراى بإتدار الوئحـة التن ف يـة للقـانون،  فـث  

ــوزراى الوئحــة التن ف يــة للقــانون الارافــق خــول  إلــى أنــ  " يصــدر رئــيه مجلــه ال
وتـ  قـرار رئـيه با و ما تحقـق بال عـ  ثوثة أي ر من تار   نشر   ا القانون"، و 

التن ف ية للقـانون ، وقد تضان  الوئحة (1)2018( لسنة 983مجله الوزراى رقم )
، ايتال  الاادل األولـى من ـا علـى بعـ  التعـار   الاسـتقال (2)اثنفن وعشر ن مادل

ــابع عةـــر الـــوطني والجااعـــة ا تراميـــة الانلاـــة  ــانون  قالجر اـــة  ان اليـ مـــن القـ
الا ــرب ووثيقــة الســ ر أو ال و ــة الاــاورل واألط ــال  وت ر ــ  الا ــاتر ن والا ــاتر

لفـــر الاصـــحو فن والناقـــ  التجـــار  والســـ فنة والان عـــة والشحـــر ا قلياـــي والانيقـــة 
، وتوتي أ ايـة تنـاول مثـ   ـ ر التعـار   بالوئحـة إلـى  سـن الصـيالة، (3)الاجاورل

 
 .2018مايو 15( في  مكةة )ز19أم نية الالئحة الأنفيلية للقانون بالرةيد  الةسمية بال دد (  1)

اة بالبيااة أأيابه نصوص مواد الالئحة الأنفيلية لقانون مكافحة الجرة  رية اليةعية وأجةي  المجارةين م  الالئحة الأنفيلية لقانون مكافحااة ايأراا (  2)

وعيااةين ماااد   أضاامنت فااي   حيا ايأملت الالئحة الأنفيلية اىخية  علااى سااأة 2010( لسنة 3028الصادة  بقةاة ةئيس مرلس الوزةاء ةقم )

لبية وأدواة مادأجا اىولى الأ اةي  الخاصة بالمصطلحات القانونية الواةد  بالالئحة والقانون  وانطوت مواد الالئحة على أردا  مكافحة ايأراة با

ة لقااانون مكافحااة الجرااة  ريااة اليااةعية الرجات الأنفيلية والقضائية لات الصلة بالأ اون الدولي على نحٍو مقاة  لمااا رااو واةد بالالئحااة الأنفيلياا 

 وأجةي  المجارةين.

لقانون مكافحة الجرة  رية اليةعية وأجةي  المجااارةين  في أطبيق أحكام رله الالئحة والقةاةات الصادة  أنفيلاة نصت الماد  من الالئحة على أنه: ل   (3)

قانون مكافحااة الجرااة  ريااة اليااةعية وأجةياا  المجااارةين : القانون -: ن كل منجاالمياة إليه  يقصد باىلفاظ وال باةات الأالية الم اني المبينة قةي

المجااارة  -:...أجةي  المجارةين -:... الرماعة اإلرةامية المنظمة -:...  الرةيمة لات الطاب  عبة الوطني   -.  2016لسنة    82الصادة بالقانون ةقم  

ة  أي ماان بياناأجااا  أو أاام لساافة أو الجويااة الأااي أاام أرييااة الحقيقااة فيجااا بالكاماال أو حااُ وثيقااة ا  :وثيقة الساافة أو الجويااة الماازوة   -:...  المجة 

  أو ألك الأي أم إصااداةرا أو الحصااول عليجااا اصطناعجا أو مجةرا بأخأام مقلد  أو طمس أو أ ديل أي من بياناأجا برية إأباع الطةق المقةة  قانوناة 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ردل ب ـا، تسـ فًو بون تتضان الوئحة ا يارل إلى م اهيم الاصـيلحان القانونيـة الـوا
 للايلعفن علف ا في ف ا ا، دون تيل  الرتوع إلى نصوغ القانون.

كاا أيارن ق  من الاادتفن السادسة والسابعة إلى الاقصود بكلاتـي الن قـان 
ــانون،  فـــث تقضـــي  ــادلوالـــوز ر الـــواردل فـــي مـــواد القـ ــد السادســـة بونـــ  "  الاـ يقصـ

ــشه ( مــن ال9بالن قــان الانصــوغ علف ــا فــي الاــادل ) قــانون، ن قــان الاوكــ  والال
"، والاسكن والعو  الوز  ون قان إعادل الا اتر الا رب إلى دولت  أو مكـان إقامتـ 

( مـن 17يكون الوز ر الاخت  في  كـم الاـادل )السابعة بون  "   الاادلبفناا تقضي  
ت ـة الضـشا، أو الـرئيه األعلـى ل ـ ر الج ـة   القانون  و الوز ر ال   تتشعـ  إدار ـاً 

، ومـن "في  الة عد  تشعفت ا   دى الوزاران بشرف أن تكون درتت  من درتـة وز ـر
ثــم تتعــدد ت ــان الضــشا لتشــا  قافــة الج ــان التــي خــول أفراد ــا القــانون تــ ة 
الضشيية القضائية من النيابة العامة وت ـاز الشـرطة وقـوان  ـرس الحـدود والرقابـة 

 ا دار ة.

 غري الشهرعية وتهريهب املههاجرين   مستهدفات مكافحة اهلجرة  -أولا   -2
تناول  الاادل الثانية من الوئحة مست دفان القـانون والوئحـة  ان الصـلة باكافحـة 

،  فــث تقضــي الاــادل الاــ قورل بونــ  " (1)ال جــرل لفــر الشــريية وت ر ــ  الا ــاتر ن
 

اىطفااال ريااة  -.أو الفساااد أو اإلكااةاه أو ايحأيااال أو الخااداع أو بأيااة طةيقااة أخااةى ريااة ميااةوعةأو أضمينجا وقائ  رية صحيحة بطةيق الأزوية 

: البحااة اإلقليمااي  -:... المنف ة – .المرلس القومي للطفولة واىمومة :المرلس – :...اللرنة –  : ...السفينة –:...  الناقل الأراةي  -:...  المصحوبين

ماان خااط  بحةياااة  للدولة وخاااةج إقليمجااا البااةي وميارجااا الداخليااة  ويمأااد لمسااافة ي أراااوز اثنااي عيااة ماايالة   حزام بحةي مالصق للحدود الساحلية

المنطقااة - .الدولي للبحاااة اىساس  ويخض  لسياد  الدولة الأي أمأد لأيمل الفضاء الروي اللي ي لوه وقاع البحة وباطن أةبأه وفقا ىحكام القانون

من خط اىساس  وأماةس عليجا الدولة الةقابااة  بحةياة  البحاة مراوة  للبحة اإلقليمي  أمأد لمسافة أةب ة وعيةين ميالة منطقة من أعالي  :  المراوة 

جااا الضةوةية لمن  وم اقبة الخةوج على نظمجا الرمةكية والمالية والصحية ونظم الجرة  وريةرا ماان الاانظم؛ الاالي يةأكاا  داخاال إقليمجااا أو ميار

  أبةز اإلياة  إلى اسأ ةام الباحا للأ اةي  الأي أوةدأجا الالئحااة الأنفيليااة والأااي اإلقليمي وفقا ىحكام القانون الدولي للبحاةالداخلية أو بحةرا  

 أأضمن أفصيالة أكثة لأ ةيفجا عما رو واةد بالقانون. 

لأنفيليااة لقااانون مكافحااة ايأراااة بالبيااة  حيااا أناولاات كاال ماان يأيابه موضوع الماد  الثانية من الالئحة الأنفيلية م  الماااد  الثانيااة ماان الالئحااة ا(  1)

يااة علااى أنااه:ل الالئحأين أردا  القانون والالئحة من مكافحة كال الرةيمأين  فنصت الماد  الثانية من الالئحة الأنفيلية لقانون مكافحة ايأراااة بالب

: )أ( أن أنصاا  كافااة رجااود مناا  ومكافحااة ن خالل أحقيق اىردا  واىرةام اآأيةأأم مكافحة ايأراة في البية وفقاة للقانون والالئحة الأنفيلية م

ماان  رةائم ايأراة بالبية على حماية ومساعد  المرني عليجم في رله الرةائم وإعاد  دمرجم في المرأم   م  إيالء ارأمام خاااص بااالمرني علاايجم



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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للقــانون والوئحــة  تكــون مكافحــة ال جــرل لفــر الشــريية وت ر ــ  الا ــاتر ن وفقــاً 
  ف ية من خول تحقفق األ دام واأللرال اآلتيةالتن 

رفـــع الـــوعي العـــا  والقـــدرل الاعلوماتيـــة  ان الصـــلة بقضـــية ال جـــرل لفـــر  -1
 .الشريية

  .تعة ة الاوارد الوزمة لدعم ت ود مكافحة ال جرل لفر الشريية -2

  .دعم التناية قوساس لاكافحة ال جرل لفر الشريية  -3

ل ـــرغ العاـــ ، ودعـــم مســـاران ال جـــرل  اقتـــراح وتـــوففر الةـــدائ  ا يجابيـــة  -4
  .الشريية

  . ااية ال  ان األكثر عرضة لاخاطر ال جرل لفر الشريية  -5

استثاار وتعا ا التعاون الدولي وا قلياي في مجـال مكافحـة ال جـرل لفـر   -6
  .الشريية

ــر  -7 ــرل لفـ ــة ال جـ ــية مكافحـ ــداعم ألنشـ ــر عي الـ ــار التشـ ــ  ا طـ ــاى وت عفـ بنـ
ن تحقفــق  ــ ر الاســت دفان مــن يــون  ضــاان ، و ــرى الشا ــث أ"الشــريية

 توففر موات ة ياملة للا رتي االتجار بالششر وت ر   الا اتر ن.

 امتناع مسلولية املهاجر املهرب عن جرائم تهريب املهاجرين   -ثانياا   -3

 
نسانية للمرني عليجم باعأباةرم ضحايا رةائم ايأراة بالبية  وأن يأم اأخال كافة مااا النساء واىطفال وعديمي اىرلية.) ( الحةص على الكةامة اإل

يلزم لمساعدأجم واحأةام وصيانة كامل حقوقجم اإلنسانية المأ اة  عليجا وعلى صااون حااةمأجم اليخصااية.)ج( أن يأضاامن مفجااوم المكافحااة كافااة 

رجات الم نية في الدولة بالمن  والمكافحة والمالحقة  بما في للك إرةاء الأحةيااات الالزمااة اإلرةاءات والأدابية والأصةفات الأي ير  أن أأخلرا ال

عن المرةمين مةأكبي رله الرااةائم ومالحقااأجم أينمااا وراادوا  ماا  الأةكيااز علااى الحااايت الأااي أكااون فيجااا لات طاااب  عبااة وطنااي أو أضااطل  بجااا 

رجود الأي أبلل من الرجات الم نية بالمكافحة من أرل أحقيق أ افي المرنااي علاايجم فااي رااةائم الرماعات اإلرةامية المنظمة.)د( أن أأضافة كافة ال

ايأراة بالبية  وإعاد  دمرجم فااي المرأماا   سااواء كااان الأ ااافي علااى المسااأوى الرساادي أو النفسااي أو ايرأماااعي  وأن أياااةك رمياا  عناصااة 

ق للك. )را( ال مل على أنمية المرأم  ماان الااداخل  وأأريلااه ماان كافااة النااواحي ايرأماعيااة المرأم  المدني م  الرجات الم نية في الدولة في أحقي

واإلقليمااي  وايقأصادية والأ ليمية واىمنية من أرل الحد من أوافة الظةو  المؤدية إلى اةأكا  رةائم ايأراة بالبيااة. )و( أ زيااز الأ اااون الاادولي 

 ويات من أرل أحقيق اىردا  الملكوة ل.م  كافة الرجات الم نية وعلى كافة المسأ



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

478 

أكــدن الاــادل الثالثــة مــن الوئحــة علــى تقر ــر مةــدأ عــد  مســ ولية الا ــاتر الا ــرب 
ترائم ت ر ـ  الا ـاتر ن،  فـث قضـ  الاـادل الاـ قورل بونـ  "   الجنائية والادنية عن

 89مع مراعال الاس ولية الجنائية والادنية الناي ة عن مخال ـة أ كـا  القـانون رقـم 
ــة أو  1960لســنة  ــة مســ ولية تنائي ــ  أي ــانون آخــر، ال تترت ــ  أو أ  ق الاشــار إلي

صــوغ علف ــا فــي مدنيــة علــى الا ــاتر الا ــرب عــن تــرائم ت ر ــ  الا ــاتر ن الان
ال يعتـد برضـاى الا ـاتر الا ــرب أو الاـادل الرابعـة قـ ل  أنـ  " "، قاـا أبانـ  القـانون 

برضاى الاس ول عن  أو متولي  في ترائم ت ر ـ  الا ـاتر ن الانصـوغ علف ـا فـي 
"، و ـــ ر األ كـــا  ســـةق تناول ـــا بالقـــانون،  فـــث تـــاىن الوئحـــة التن ف يـــة القـــانون 

 ــو الحــال بالنســشة للتعــار   التــي أوردت ــا الوئحــة فــي مادت ــا  للتوكفــد علف ــا قاــا
( مـن بروتوقـول ت ر ـ  5، و و مـا يت ـق قـ ل  مـع الاـادل )األولى نقًو عن القانون 

 الا اتر ن.

اختصاص اجملل  القومي لصمومة والطفولهة بهاألمور املتصهلة   -ثالثاا   -4
متابعـة مي لألمومة والي ولـة الوئحة الاجله القو خول     باألطفال غري املصحوبني 
بشون قافـة األمـور الوطنية التنسيقية  بالتنسفق مع اللجنة  األط ال لفر الاصحو فن  

، والاتاثلــة فــي تســجف  بيانــات م والعاــ  علــى االســتدالل علــى أســر م ب ــم الاتصــلة
وويداع م بدور الرعاية الاخصصة ل م، ومتابعة إتراىان ا عـادل اآلمنـة ل ـم،  فـث 

يتولى الاجله بالتنسـفق مـع أن  "  الخامسة من الوئحة التن ف ية على  اادل  ال  تن 
ــر  ــال لفـ ــع األط ـ ــ  مـ ــة للتعامـ ــراىان الوزمـ ــوابا وا تـ ــدابفر والضـ ــع التـ ــة وضـ اللجنـ
الاصــحو فن مــن الا ــاتر ن الا ــر فن والعاــ  علــى االســتدالل علــى أســر م أو مــن 

  منة ل م، و ل  باراعال ما يوتيياثل م قانونا و ل   تى إتاا  إتراىان ا عادل اآل

تســجف  الةولــان وا خيــاران الــواردل بشــون األط ــال لفــر الاصــحو فن مــن  -1
الا ــاتر ن الا ــر فن فــي ســج  معــد لــ ل ، ووعــداد ملــف خــاغ لكــ  ط ــ  

 .  يرفق ب  قافة ا تراىان الاتشعة بشون 



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اع مــن خــول إتشــ العاــ  علــى االســتدالل علــى أســر م أو مــن ياــثل م قانونــاً  -2
  .كافة السة  الااكنة باعرفة الاختصفن الاي لفن بالاجله

أن تكـــون التحر ـــان عـــن األســـر والااثلـــفن القـــانونففن عـــن طر ـــق النيابـــة  -3
  .الاختصة التي تكلف الج ان األمنية الاعنية ب ل 

أن يكون إيداع األط ال لفر الاصحو فن من الا اتر ن الا ر فن الـ ين لـم  -4
الرعايـــة الوطنيـــة باوتـــ  قـــرار تصـــدرر النيابـــة يســـتدل علـــى أســـر م بـــدور 

  .الاختصة

إتــدار الاجلــه لقــرار ا عــادل اآلمنــة للي ــ  علــى ال ــور ووخيــار وزارتــي  -5
"، وتعـد  ـ ر الاـادل الخارتية والداخليـة بـ ، ومتابعـة مـا يتخـ  مـن إتـراىان

مــن الوئحــة تن فــ ًا لاــا تضــانت  الاــادل الثالثــة مــن القــانون والتــي تقضــي 
يعد الاجله القـومي للي ولـة واألمومـة ماـثًو قانونيـًا ألسـر األط ـال   بون  "

 لفر الاصحو فن ال ين ال يستدل على أسر م أو على من ياثل م قانونًا".  

أيـارن الاـادل   أوكام التعاون الدويل ملكافحة تهريب املهاجرين  -رابعاا   -5
لــدولي لاكافحــة ال جــرل الثامنــة مــن الوئحــة إلــى الج ــان الاعنيــة باســائ  التعــاون ا

لفــر الشـــريية، والتنســفق مـــع الج ــان األتنةيـــة  ان الصــلة،  فـــث نصــ  الاـــادل 
تتولى ق  من إدارل التعاون الدولي والثقافي بوزارل العـدل ومكتـ  الا قورل على أن   "

ــا ، وودارل  ــا  ورعايـــة الاســـجونفن باكتـــ  النائـــ  العـ التعـــاون الـــدولي وتن فـــ  األ كـ
 ة الدوليـــــة والعر يــــة )إنتر ـــــول القــــا رل( بـــــوزارل الداخليــــة، وفقـــــاً الشــــرطة الجنائيــــ

الختصاتــان قــ  من ــا، التنســفق والتعــاون مــع الج ــان األتنةيــة الانــاهرل مــن أتــ  
 .(1)"مكافحة ومو قة أنشية وترائم ت ر   الا اتر ن

وترتع أ اية إقرار مث    ر النصوغ بالوئحة التن ف يـة بـالنلر إلـى اليـابع 
 

ة  لأنيااطة ورااةائم يأفق نص الماد  الثامنة من الالئحة الأنفيلية م  الماد  الةاب ة من الالئحة الأنفيلية لقانون مكافحة ايأراة بالبية  اللجم في عبا(  1)

 خية .أجةي  المجارةينل  والمسأبدلة ب باة  لرةائم ايأراة بالبيةل في الالئحة اى



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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وطني ال   تتسـم بـ  مثـ   ـ ر الجـرائم، ووتـود مت اـفن ويـ ود وأدلـة بـدول عةر ال
ــ   ــا يتيلشـــ  ضـــرورل ت عفـ خارتيـــة خـــار  نيـــا  اختصـــاغ الســـليان الوطنيـــة، ومـ

 النصوغ القانونية  ان الصلة بالتعاون الدولي في موات ة مث    ر الجرائم.  

 هاجرين  ليات التعاون الق ائي والشرطي الدويل ملكافحة تهريب امل  -6
( من الوئحة إلى آليان التعـاون الـدولي األمنـي فـي 11-9بفناا أيارن الاواد من )

مجال تشادل الاعلومان وآليان التعاون القضـائي الـدولي فـي مجـال تسـليم الاجـرمفن 
والاساعدل الاتشادلة، واسترداد األموال وتعق  وضشا وتجافد األموال وتن فـ  األ كـا  

تقـو  الج ـان الاشـار إلف ـا فـي الاـادل الاادل التاسـعة بونـ   "األتنةية،  فث تقضي  
ــادل  الســابقة فــي ســةف  تحقفــق مكافحــة الجــرائم الانصــوغ علف ــا فــي القــانون بتش
الاعلومــان ووتــراى التحر ــان عــن مرتكةــي الجر اــة ومو قــت م وتقــديم الاســاعدان 

ــائية وتســـ ــا  إتـــراىان الاســـاعدان وا نابـــان القضـ ليم الاجـــرمفن فياـــا بفن ـــا، واتخـ
واأليــياى، واســترداد األمــوال، ونقــ  الاحكــو  علــف م، ولفــر  لــ  مــن تــور التعــاون 
القضـائي والشــرطي فـي مجــال الاكافحـة، علــى أن يــتم  لـ  التعــاون مـن خــول إبــرا  
ات اشيان ثنائية أو متعددل األطرام مع الدول األخرى، أو وفقا لاةدأ الاعاملـة بالاثـ  

 .(1)"عاول ب ا في الج ان الاختصةلإلتراىان الا  طشقاً 

وتةــرز ا يــارل إلــى أن الاــادل الســابقة تت ــق فــي مضــاون ا مــع  كــم الاــادل 
الثانية والعشر ن من القانون، والتي تشـفر لألسـاس القـانوني لت عفـ  قواعـد التعـاون 
الشرطي والقضائي الدولي في موات ة مثـ   ـ ر الجـرائم بـفن مصـر والـدول األخـرى، 

 -ث  فياا يلي وال   يتا

 
الالئحااة اىولااى  يأفق نص الماد  الأاس ة من الالئحة الأنفيلية م  الماد  الخامسة من الالئحة الأنفيلية لقانون مكافحة ايأراة بالبيااة  اللجاام بإضااافة(  1)

 املة بالمثلل.عباة  لطبقاة لإلرةاءات الم مول بجا في الرجات المخأصةل في نجاية مأن الماد  ب د عباة  ل أو وفقاة لمبدأ الم 



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .(1)إبرا  االت اشيان الدولية الثنائية بفن مصر و  ر الدول -1

إبرا  ات اشيان دولية متعـددل األطـرام  قات اشيـة الر ـال العر يـة للتعـاون   -2
 .(2)القضائي

تيةفق مةدأ الاعاملة بالاث  في  ال عد  وتـود أيـة ات اشيـة دوليـة تـنلم   -3
 بفن مصر ودولة ما.  قواعد التعاون الشرطي والقضائي

مع عد  ا خول بحقو  لفر الحسـني النيـة، العايرل إلى أن   "الاادل  وتشفر  
ــة  ــان الاختصــة بنلــر تــرائم ت ر ــ  الا ــاتر ن فــي تا ور  ــولى الاحــاكم والنياب تت
مصر العر ية ومن خول إدارل التعاون الدولي والثقافي بـوزارل العـدل ومكتـ  التعـاون 

ا  ورعايــة الاســجونفن باكتــ  النائــ  العــا  اتخــا  مــا يلــا  مــن الــدولي وتن فــ  األ كــ
إتراىان قانونية بالتعاون مع الج ان القضـائية األتنةيـة لتعقـ  أو ضـشا أو تجافـد 

، و لــ  (3)"األمــوال موضــوع تــرائم ت ر ــ  الا ــاتر ن أو عائــدات ا أو الحجــا علف ــا
انـ  الجنـال سـواى أكـانوا بالنلر لل رل الرئيه وراى ارتكاب مث   ـ ر الجـرائم مـن ت

تااعــان إتراميــة منلاـــة أو أفــراد، و ـــو تحقفــق األر ـــاح الااليــة، ومـــن ثــم وتـــ  
معاملة الات افن على خوم ما أرادوا من وراى ارتكاب مث   ـ ر الجـرائم، مـن خـول 
الـتح أ علــى األمــوال محــ  تــرائم ت ر ــ  الا ــاتر ن وعائــدات ا ومصــادرت ا، تحقيقــًا 

لعا  والخاغ، و و أ أن   ر الاادل تت ـق مـع  كـم الاـادل الثالثـة للردع بصورتي  ا
والعشــر ن مــن القــانون، وتاشــيًا مــع أ كــا  الاــادل الثالثــة عشــرل مــن ات اشيــة األمــم 

 
الاادول  أبةز اإلياة  إلى ورود اأفاقيات للأ اون القضائي بين رمجوةية مصة ال ةبية وال ديد ماان الاادول  ماان أبةزرااا: فةنسااا واليونااان وال ديااد ماان(  1)

اءات الرنائيااة: د. عبااد ال ةبية كاإلماةات وال ةاق والرزائة وأااونس والكوياات واىةدن والمرااة  والبحااةين. انظااة فااي الأ اااون الاادولي فااي اإلرااة

 وماب درا. 85  ص2003الةءو  مجدي: يةح القواعد ال امة لإلرةاءات الرنائية  القارة   داة النجضة ال ةبية  

نجا م 69وعلى أ ديل الماد   1983أبةيل  6الموق ة بأاةي  وافقت رمجوةية مصة ال ةبية على اينضمام يأفاقية الةيام ال ةبية للأ اون القضائي (  2)

 .4/12/2014والمنيوة في الرةيد  الةسمية في   2014( لسنة 278م  بمور  القةاة الرمجوةي ةقم )1997نوفمبة  26بأاةي  

ة  لماا  عاادم يأفق نص الماد  السادسة من الالئحة الأنفيلية م  الماد  السادسة من الالئحة الأنفيلية لقانون مكافحة ايأراااة بالبيااة  اللجاام فااي عبااا(  3)

 الل بحقوق رية حسنى النيةل  والأي أسأجل بجا مأن الماد   والمنصوص عليجا ب باة  لوللك كله م  عدم اإلخالل بحقوق الرية حسااني النيااةل اإلخ

 في نجاية مأن الماد  بالالئحة اىخية .



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 الاتحدل لاكافحة الجر اة الانلاة الخاتة بالتعاون الدولي أللرال الاصادرل.

لنيابـة العامــة مــن خــول تتــولى االحاديــة عشـرل إلــى أنــ   "الاــادل بفناـا تشــفر 
مكت  التعاون الدولي وتن ف  األ كا  ورعايـة الاسـجونفن باكتـ  النائـ  العـا  األمـر 
بتن ف  األ كا  الجنائية الصادرل من الج ـان القضـائية األتنةيـة الاختصـة بضـشا أو 
ــاتر ن  ــرائم ت ر ـــ  الا ـ ــوال الاتحصـــلة مـــن تـ ــترداد األمـ ــادرل أو اسـ تجافـــد أو مصـ

ل  وفـق القـوانفن النافـ ل وا تـراىان التـي تضـانت ا االت اشيـان الثنائيـة وعائدات ا و 
ــا لاةــدأ الاعاملــة  ــ ل فــي تا ور ــة مصــر العر يــة، أو وفق ــددل األطــرام الناف أو متع
بالاث  الايةق بفن الج ان القضائية في تا ور ـة مصـر العر يـة ونلفرات ـا بالـدول 

تضــان  الــن  الســابق والاتصــ  بتن فــ  ، و عــد  ــ ا الــن  امتــدادًا لاــا (1)"األتنةيــة
األ كا  القضائية األتنةية فياا يتصـ  بضـشا ومصـادرل واسـترداد األمـوال الاتحصـلة 
من ترائم ت ر   الا اتر ن، و ي أيضًا تت ق مع  كم الاـادل الرابعـة والعشـر ن مـن 

 القانون.  

ل رصد أساليب اجلماعات اإلجرامية املنظمة العاملة يف جمها  -خامساا   -7
علـــى الج ـــان الثانيـــة عشـــرل مــن الوئحـــة الاــادل أوتةـــ     تهريههب املههههاجرين

الحكوميــة الاختصــة رتــد ومكافحــة الوســائ  واألســالف  التــي تســتعال ا الجااعــان 
ا تراميـة الانلاـة ل ــرل ت ر ـ  الا ــاتر ن خاتـة فياـا يتعلــق بتحر ضـ م وســة  

والجااعــان الضــالعة فــي تجاــيع م ونقل ــم والعاــ  علــى قشــف الصــون بــفن األفــراد 
، وتةـرز ا يـارل إلـى (2)الت ر   واتخا  التدابفر الااكنة لكشف  ل  النشاف ا ترامـي

مـن قـانون مكافحـة ال جـرل لفـر  الثانية والعشـر ناادل الات ا    ا الن  مع أ كا  
 والاادل العايرل من بروتوقول ت ر   الا اتر ن.  الشريية وت ر   الا اتر ن

 
 لقانون مكافحة ايأراة بالبية.يأفق نص الماد  الحادية عية  من الالئحة الأنفيلية م  الماد  الساب ة من الالئحة الأنفيلية (  1)

ي عباااة  لعلااى يأفق نص الماد  الثانية عية  من الالئحة الأنفيلية م  الماد  ال اية  من الالئحة الأنفيلية لقانون مكافحة ايأراااة بالبيااة  اللجاام فاا (  2)

أمن الدولةل في الالئحة اىخية   وكلا عباااة  للرااةم  الرجات الحكوميةل  والمسأبدلة ب باة  لعلى إداةات البحا الرنائي واإلداة  ال امة لمباحا

 أجةي  المجارةينل المسأبدلة ب باة  للرةم ايأراة بالبيةل في الالئحة اىخية .



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كاـا أوتةـ  الاـادل    التحقهق مهن هويهة املههاجرين املههربني  -سادساا   -8
لى الج ان الحكومية الاختصة بالشحث الجنـائي والضـشا الثالثة عشرل من الوئحة ع

والاو قة أثنـاى شيام ـا با ام ـا واختصاتـات ا فـي تـرائم ت ر ـ  الا ـاتر ن اتخـا  
نســيات م وتصــني  م ا تــراىان الوزمــة للتعــرم علــى  و ــة الا ــاتر ن الا ــر فن وت

، بفناــا أيــارن وفقــا للســن والنــوع، وضــاان إبعــاد م عــن يــد الجنــال و اــايت م مــن م
 تقــو  الج ــان الحكوميــة الاختصــة، وفقــاً الرابعــة عشــرل مــن الوئحــة إلــى أنــ  الاــادل 

للقــوانفن الاعاــول ب ــا، بــالتحقق مــن  و ــة األفــراد الــ ين يعةــرون الحــدود الاصــر ة 
 .ن تحة وسومة وثائق الس ر الاستخدمةالدولية، والتوكد م

مـن الاـادل الخامسـة عشـرل   أيـارن   وقوع املههاجرين املههربني  -سابعاا   -9
لا ـاتر ن الا ـر فن،  فـث الواتـ  توففر ـا لحقـو   ال  الوئحة التن ف ية للقـانون إلـى

تتخـــ  الـــوزاران والج ـــان الوطنيـــة الاعنيـــة التـــدابفر تقضـــي الاـــادل الاـــ قورل بونـــ  " 
   اسشة لك الة  قو  الا اتر ن الا ر فن اآلتيةالان

  .الحق في الحيال والسومة الجسدية والاعنو ة والن سية -1

 .الحق في الح ا  على  رمت م الشخصية و و ت م -2

الحــــق فــــي تشصــــفر م بــــا تراىان ا دار ــــة والقانونيــــة والقضــــائية  ان  -3
ــ ــا يتعلـ ــة مـ ــا خاتـ ــة ب ـ ــان الاتعلقـ ــى الاعلومـ ــول م علـ ــلة، و صـ ق الصـ

بالاســاعدل القانونيــة، علــى أن يــتم  لــ  بل ــة ياكــن ف ا ــا، مــع األخــ  
ــة ا تاــا  خــاغ  بعــفن االعتشــار نــوع وتــنه الا ــاتر الا ــرب مــع ق ال

  .بالنساى واألط ال

الحق في االسـتااع إلـف م خـول مرا ـ  إتـراىان الـدعوى الجنائيـة و اـا   -4
  .ال يخ  بحقو  الدفاع

ــ    -5 ــال بالااثـ ــ  االتصـ ــي طلـ ــق فـ ــدول م الحـ ــلي لـ ــي أو القنصـ الدبلوماسـ
  .  ووعوم  بوضع م لتلقي الاساعدان الااكنة في   ا الشون



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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وللجنة التنسفق بفن الوزاران والج ان الحكومية الاعنية التخـا   ـ ر التـدابفر 
، و و ـــأ أن الاـــادل الســـابقة تت ـــق مـــع  كـــم الاـــادل (1)"إ ا اقتضـــ  الضـــرورل  لـــ 

والاـــادل السادســـة عشـــرل مـــن بروتوقـــول ت ر ـــ  الخامســـة والعشـــر ن مـــن القـــانون 
 الا اتر ن.

اختصهاص وزارة اخلارجيهة مبسهألة تسههيل اإلعهادة اآلمنهة   -ثامناا   -10
أوضح  الاادل السادسة عشرل مـن الوئحـة اختصـاغ وزارل    للمهاجرين األجانب

 ا عادل اآلمنة للا اتر ن األتان ،  فث تن  الاادل الاـ قورلتس ف   الخارتية في  
تتـولى وزارل الخارتيـة بالتنسـفق مـع السـليان الاعنيـة فـي الـدول األخـرى على أن  "  

تس ف  ا عادل اآلمنة السر عة للا اتر ن الا ر فن األتان  إلى بود ـم، بعـد التوكـد 
من أن م يحالون تنسفت ا أو يقياون ب ا، أو إلى أية دولـة أخـرى متـى قةلـ   لـ ، 

، "علف ـا باوتـ  أ كـا  القـانون الاصـر   تـرائم معاششـاً  و ل  ما لم يكونوا قـد ارتكةـوا
و و ما يت ق مع  كم الاادل السابعة والعشر ن مـن القـانون، وت عـفًو أل كـا  الاـادل 

 الثامنة عشرل من بروتوقول ت ر   الا اتر ن بشون إعادل الا اتر ن الا ر فن.

غري الشرعية   اللجنة الوطنية التنسيقية ملنع ومكافحة اهلجرة   -تاسعاا   -11
اللجنـة  عاـ  ونلـا   ـددن الوئحـة التن ف يـة للقـانون اختصاتـان   والاار بالبشر

، إن ــا ًا لحكــم ال قــرتفن السادســة وتشــكفل ا واختصاتــان رئيســ االتنســيقية الوطنيـة 
وتحـدد ونـ  "...  ، والتـي تقضـي بالاادل الثامنـة والعشـرون مـن القـانون والسابعة من  

 
يااا أقضااي حيأيابه نص الماد  الخامسة عية  من الالئحة الأنفيلية م  الماد  الثانية عية  من الالئحة الأنفيليااة لقااانون مكافحااة ايأراااة بالبيااة  (  1)

كفالااة الحقااوق اآأيااة الماد  اىخية  بأنه:ل أأولى اللرنة الوطنية الأنسيقية لمكافحة ومن  ايأراة بالبية بالأنسيق م  الوزاةات والرجااات الم نيااة 

يئة السكن الالئااق لااه (الحق في صون حةمأه اليخصية ورويأه وال مل علي أج)  (الحق في سالمأه الرسدية والنفسية والم نوية.للمرني عليه: )أ

(الحااق فااي أبصاايةه باااإلرةاءات اإلداةيااة والقانونيااة والقضااائية لات الصاالة  وحصااوله علااي وخدمة الأ ليم والةعاية الواراا  حصااوله عليجااا. )ج 

ن ايعأباااة نااوع وراانس الم لومات المأ لقة بجا خاصة ما يأ لق بحقوقه القانونية  علي أن يأم للك بلرة يمكن للمرني عليااه فجمجااا  ماا  اىخاال ب ااي

(الحق في ايسأماع إليه وأخل نةائه ومصااالحه ب ااين ايعأباااة خااالل )د  المرني عليه واحأياراأه اليخصية خاصة اىطفال والنساء وعديمي اىرلية.

للرنااة فااي ساابيل يرااوز و الاادفاع.مةاحل اإلرةاءات الرنائية والقضائية الأي أمة بجا الرةيمة وحأي الحكم النجائي البات فيجا وبما ي يمس بحقااوق 

 .ل أحقيق للك ايسأ انة بأي رجة من الرجات داخل أو خاةج مصة



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .واختصاتـات ا األخـرى    ا القانون نلا  العا  والعاملفن باللجنـةالوئحة التن ف ية ل
الج ــان الاشــارقة فف ــا قــرار مــن رئــيه مقر ــا، و وتحديــد  ،و صــدر بتشــكف  اللجنــة

بشــون الوئحــة التن ف يــة للقــانون   تضــانتوفياــا يلــي نتنــاول مــا "، مجلــه الــوزراى
 -، و ل  على النحو التالي التنسيقيةاللجنة الوطنية  

أيارن الاادل السـابعة عشـرل مـن الوئحـة إلـى    ( اختصاصات اللجنة1)  -12
اختصاتان اللجنة الوطنية التنسيقية لانع ومكافحة ال جرل لفر الشـريية واالتجـار 

تخــــت  اللجنــــة بالتنســــفق علــــى بالششــــر،  فــــث تقضــــي الاــــادل الاــــ قورل بونــــ  " 
ج الاوضــوعة لاكافحــة الاســتو فن الــوطني والــدولي بــفن السياســان والخيــا والةــرام

ومنــع االتجــار بالششــر وال جــرل لفــر الشــريية وت ر ــ  الا ــاتر ن، وفــي ســةف   لــ  
   تضيلع اللجنة بالتنسفق مع الج ان الاعنية باالختصاتان اآلتية

  .العا  قارت ية استشار ة للسليان والج ان وال ف ان الوطنية -1

ــر فن  -2 ــاتر ن الا ـ ــدمان للا ـ ــة والخـ ــ  الرعايـ ــديم أوتـ ــار  تقـ ــحايا االتجـ وضـ
ــراح  ــة، واقت ــي اللجن ــة ف ــة الشــ ود مــن خــول الج ــان الااثل بالششــر و ااي
ــة  ــان الدوليـ ــايفر وااللتاامـ ــار الاعـ ــي إطـ ــاعدت م فـ ــة لاسـ ــراىان الوزمـ ا تـ
النايــ ة عــن االت اشيــان الدوليــة الثنائيــة أو متعــددل األطــرام النافــ ل فــي 

  .مصر ووفقا للقوانفن الاعاول ب ا

ــ   يجيةاســتراتوضــع   -3 ــر الشــريية وت ر  ــع ال جــرل لف ــة لاكافحــة ومن وطني
بالششــر ووضــع خيــا العاــ  الوزمــة لتن فــ  اا  لإلتجــارالا ــاتر ن وأخــرى 

مــن قةــ  الج ــان الاعنيــة ومتابعت اــا وتقــديم الاقتر ــان والتوتــيان ب ــ ا 
  .الخصوغ لرئيه مجله الوزراى

ــا فـــي الاحا  -4 ــتم التعةفـــر عن ـ ــدل يـ ــة تـــيالة رء ـــة مصـــر ة مو ـ فـــ  الدوليـ
وا قلياية بعد موافقة رئيه مجلـه الـوزراى، تعكـه قافـة األبعـاد القانونيـة 

  .واألمنية والسياسية  ان الصلة



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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متابعـــة تن فـــ  مصـــر اللتاامات ـــا الدوليـــة النايـــ ة عـــن أ كـــا  االت اشيـــان   -5
والةروتوقــوالن الدوليــة  ان الصــلة باكافحــة االتجــار بالششــر وال جــرل لفــر 

  .   الا اتر نالشريية وت ر 

اقتراح التدابفر وا تـراىان التشـر  ية والتن ف يـة الوزمـة ومتابعـة مـا يتخـ    -6
  .من إتراىان لتن ف  ا

التنســـفق مـــع الج ـــان التن ف يـــة والقضـــائية الاعنيـــة الااثلـــة فـــي اللجنـــة   -7
الســتي اى االســتةيانان التــي تــرد إلــى مصــر بخصــوغ التــدابفر وا تــراىان 

 يـة التـي اتخـ ت ا مصـر لتن فـ  التاامات ـا الدوليـة النايـ ة التشر  ية والتن ف
  .عن تصديق ا على الاستوى الدولي

مراتعـــة التشـــر عان الوطنيـــة  ان الصـــلة لتحقفـــق التوافـــق بفن ـــا و ــــفن   -8
االت اقــان الدوليــة التــي تــدق  علف ــا مصــر والتوتــية بــاقتراح التعــديون 

  .التشر  ية الوزمة

 ان الصـلة، والخيـا الك فلـة برفـع الـوعي و نـاى   وضع السياسان والةرامج  -9
  .القدران با ضافة إلى إعداد الشحوث و اون التويية ا عومية

تشــجيع الج ــود الراميــة إلــى تكــو ن واالرتقــاى باســتوى الكــوادر الوطنيــة   -10
ــة ا ترام ــا  ــة  ان الصــلة وق ال ــان الدولي ــا  أ كــا  االت اق ــى إن  القائاــة عل

ــدران الو  ــا القـ ــ  وتعا ـ ــرل ت عفـ ــي تعتـ ــان التـ ــى الاعوقـ ــ  علـ ــة بالت لـ طنيـ
  .أ كام ا

إعــداد بــرامج التــدر   ودعــم قــدران القــائافن علــى إدارل العدالــة الجنائيــة   -11
ولفر ـــا مـــن الج ـــان الاعنيـــة بإن ـــا  القـــانون ومـــومور  الضـــشا القضـــائي 
الاختصــــفن باكافحــــة االتجــــار بالششــــر وال جــــرل لفــــر الشــــريية وت ر ــــ  

وى اال تياتــان الاحليــة الوطنيــة مــع مراعــال أن يشــا  الا ــاتر ن فــي ضــ
التدر   والتيو ر قافة مجاالن التويية باخاطر   ا النشاف لفـر الاشـروع 



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .ومراعال  قو  ا نسان

تنسفق ت ود رفع الوعي و ناى القـدران سـواى بـفن أفـراد الشـع  أو بـفن   -12
كوميـة ولفـر ال  ان األكثر عرضة للخير و ل  بالتعـاون مـع الانلاـان الح

الحكوميــة ومنلاــان الاجتاــع الاــدني وفقــا للقــوانفن واللــوائ  الاعاــول ب ــا 
  .في   ا الشون

إعـــداد قاعـــدل بيانـــان مرقا ـــة بالتنســـفق مـــع الاراكـــا الشحثيـــة الوطنيـــة   -13
ــان  ــان والةيانــ ــ  الاعلومــ ــع وتحلفــ ــة لجاــ ــة الاتخصصــ ــاله القوميــ والاجــ

ريية وت ر ــ  الا ــاتر ن والخةــران عــن االتجــار بالششــر وال جــرل لفــر الشــ
  .وفقا للضوابا الانلاة ل ل 

ــ  التعــاون مــع األمــم الاتحــدل ووقاالت ــا الاتخصصــة ولفر ــا مــن   -14 ت عف
ــدعم  ــكال الـ ــى أيـ ــول علـ ــلة للحصـ ــة  ان الصـ ــة الدوليـ ــان الحكوميـ الانلاـ
الاتا ــة لاســاعدل الحكومــة الاصــر ة فــي مكافحــة تــرائم االتجــار بالششــر 

ــر الشــريية وت  ــى إن ــا  وال جــرل لف ــائافن عل ــدر   الق ــ  الا ــاتر ن وت ر 
ــا للقــوانفن  ــ  قلــ  وفق ــانون والحصــول علــى الخــدمان االستشــار ة، و ل الق

  .واللوائ  الاعاول ب ا

التعاون مع الج ان الانـاهرل علـى الاسـتو فن ا قلياـي والـدولي ب ـرل   -15
ن تشــادل التجــارب والخةــران فياــا بفن ــا وفقــا للقواعــد الــواردل فــي بروتوقــوال

  .التعاون الاوقعة مع ا

تعا ــا آليــان التعــاون القــانوني والقضــائي الــدولي فــي الاســائ  الجنائيــة   -16
ــى قافــة الاســتو ان مــن خــول الج ــان القضــائية ولفر ــا مــن الج ــان  عل
الوطنية الاختصة عن طر ق تشجيع إبرا  ات اشيـان ثنائيـة ووقليايـة وت عفـ  

رام  ان الصـــلة ب ـــدم تحقفـــق أ كـــا  االت اشيـــان الدوليـــة متعـــددل األطـــ
االســـت ادل القصـــوى مـــن آليـــان التعـــاون الـــدولي الانصـــوغ علف ـــا بتلـــ  



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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االت اشيـــان وتشســـيا وتســـ ف  ا تـــراىان الاتعلقـــة بووتـــ  التعـــاون الـــدولي 
  .والاقررل في تل  االت اشيان

التنســـفق مـــع الاجلـــه لوضـــع التـــدابفر والضـــوابا وا تـــراىان الوزمـــة   -17
ال لفر الاصحو فن من الا اتر ن الا ر فن والعاـ  علـى للتعام  مع األط 

االستدالل على أسـر م أو مـن ياـثل م قانونـا و تـى إتاـا  إتـراىان ا عـادل 
  .اآلمنة ل م

ــة لاكافحــة والتصــد  لجــرائم   -18 ــر ســنو   ــول الج ــود الوطني إعــداد تقر 
االتجــار بالششــر وال جــرل لفــر الشــريية وت ر ــ  الا ــاتر ن، يعــرل علــى 

 ".مجله الوزراى  رئيه

ومــن ثــم يتضــ  لنــا مــن الاــادل الســابقة، أن ــا تضــان  ت صــفًو الختصاتــان 
اللجنة الوطنية التنسـيقية التـي أوردت ـا ال قـرل الثانيـة مـن الاـادل الثامنـة والعشـرون 
مــن القـــانون بشـــك  مـــوتا،  فـــث قضــ  الاـــادل الاـــ قورل بونـــ  " وتخـــت  اللجنـــة 

والــــدولي بــــفن السياســــان والخيــــا والةــــرامج بالتنســــفق علــــى الاســــتو فن الــــوطني 
ــة والخــدمان  ــر الشــريية وتقــديم أوتــ  الرعاي ــع ال جــرل لف الاوضــوعة لاكافحــة ومن
للا ـــاتر ن الا ـــر فن و اايـــة الشـــ ود فـــي إطـــار االلتاامـــان الدوليـــة النايـــ ة عـــن 
 االت اشيان الدولية الثنائية أو متعددل األطـرام النافـ ل فـي تا ور ـة مصـر العر يـة"،

ــة  ــة الوطنيـ ــع للجنـ ــانون االختصـــاغ الاوسـ ــة للقـ ــة التن ف يـ ــ  الوئحـ ــم أبانـ ــن ثـ ومـ
التنسيقية في منع ومكافحة االتجار بالششر وت ر   الا ـاتر ن، والـ   يشـا  علـى 
أنشية التنسفق مع الوزاران والج ان الاعنيـة والتـدر   وتـق  القـدران لرتـال إن ـا  

ــواطنفن، وا ــدى الاـ ــوعي لـ ــع الـ ــانون، ورفـ ــر  ية القـ ــديون التشـ ــوانفن والتعـ ــراح القـ قتـ
الايلو ــة لت عفــ  موات ــة االتجــار بالششــر وت ر ــ  الا ــاتر ن، ووضــع السياســان 
ــة  ان  والخيــا واالســتراتيجيان لاكافحــة  ــاتفن اللــا رتفن، ووعــداد التقــار ر الوطني
 الصـلة بج ــود الاكافحـة والوفــاى بااللتاامــان الدوليـة الواقعــة علــى عـاتق الدولــة مــن



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
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انضاام ا للاواثفق الدولية  ان الصلة، و ل  على النحو الـ   سـةق  قـرر بالقـانون 
 والوئحة التن ف ية.

وترتع أ اية وتـود لجنـة وطنيـة تنسـيقية إلـى أ ايـة ت عفـ  قنـوان االتصـال 
ــي يتصــ  عال ــا باكافحــة االتجــار  ــف الج ــان الت ــد الج ــود لاختل والتنســفق وتو ف

 ة وت ر   الا اتر ن.  بالششر وال جرل لفر الشريي

أيـارن الاـادل الثامنـة عشـرل مـن الوئحـة إلـى    ( نظام عمل اللجنهة2)  -13
تجتاــع اللجنــة بــدعول مــن نلــا  عاــ  اللجنــة،  فــث تقضــي الاــادل الاــ قورل بونــ  " 

رئيس ا مـرل علـى األقـ  قـ  يـ ر ن، وقلاـا دعـ  الحاتـة لـ ل ، وتكـون اتتااعات ـا 
وتصـدر اللجنـة . على أن يكون من بفن م الـرئيهتحيحة بحضور أللةية أعضائ ا 

قرارات ا بوللةية أتوان الحاضر ن وعند التسـاو  يـرت  الجانـ  الـ   منـ  الـرئيه، 
وللجنة أن تدعو لحضـور اتتااعات ـا مـن تـرى االسـتعانة ب ـم مـن الاتخصصـفن أو 

ني، دون الخةراى أو العاملفن فـي الـوزاران وال ف ـان والاراكـا الشحثيـة والاجتاـع الاـد
ــان  ــ ر الج ـ ــن  ـ ــ  مـ ــا أن تيلـ ــداوالت ا، ول ـ ــي مـ ــدود فـ ــون معـ ــم تـ ــون ل ـ أن يكـ

وترفــع اللجنــة . الاعلومــان والوثــائق والدراســان التــي تســاعد ا علــى القــائم بوعاال ــا
"، و ت ـق نـ  الوئحـة توتـيات ا إلـى رئـيه مجلـه الـوزراى التخـا  مـا يـرار بشـون ا

نة والعشـرون، فياـا يتصـ  باسـتعانة اللجنـة مع  كم ال قرل الخامسة من الاادل الثام
بالخةراى والاتخصصفن، واليـ  فـي أن نلـا  العاـ  الـ   وضـعت  الوئحـة التن ف يـة 
للقانون يتناس  مع طةيعة عا  اللجنة قج ة تنسفق بفن مختلف الج ـان واألت ـال 
ــر وال جــــرل لفــــر الشــــريية وت ر ــــ   ــار بالششــ الحكوميــــة الاعنيــــة باكافحــــة االتجــ

 تر ن.الا ا

ــى   ( تشههكيل اللجنههة3) -14 أيــارن الاــادل التاســعة عشــرل مــن الوئحــة إل
تشــك  اللجنــة مــن تشــكف  اللجنــة الوطنيــة،  فــث أيــارن الاــادل الاــ قورل إلــى أنــ  " 

لجنــــة التوثفــــق  -. اللجنــــة القانونيــــة -  بــــفن أعضــــائ ا اللجــــان ال رييــــة اآلتيــــة



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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وتجتاع   ر اللجـان .  لتعاون الدوليلجنة ا  -.  لجنة التويية وا عو -.  والاعلومان
بصــ ة دور ــة مــرل علــى األقــ  قــ  يــ ر وتتــولى الا ــا  الاســندل إلف ــا مــن اللجنــة، 

و جـــوز للجنـــة أن تشـــك  مـــن بـــفن . وترفـــع تقـــار ر بنتـــائج أعاال ـــا لـــرئيه اللجنـــة
أعضائ ا لجان أخـرى تع ـد إلف ـا بـشع  االختصاتـان أو الاوضـوعان  ان الصـلة 

  ت ق ن  الوئحة مع  كم الاادل الحادية والثوثفن من القانون."، و بعا  اللجنة

يكـون للجنـة أمانـة فنيـة، العشرون من الوئحة إلى أن   "الاادل  بفناا أيارن  
يتولى رئاست ا من يختارر رئيه اللجنـة مـن أعضـائ ا أو مـن لفـر م، وتتشـع األمانـة 

. قسـم التوثفـق -  تتكـون مـنو دل التوثفق والاعلومان، و  -  ال نية الو دان اآلتية
قسـم الشـ ون  -  و دل الش ون الاالية وا دار ة وتتكـون مـن -. قسم الاعلومان  -

و جـوز للجنـة .  و ـدل التـدر   والاـن  التدر ةيـة  -.  قسم الشـ ون ا دار ـة-.  الاالية
اســـتحداث و ـــدان أو أقســـا  أخـــرى لألمانـــة ال نيـــة إ ا تيلـــ  األمـــر  لـــ ، و صـــدر 

و ت ــق نــ  الوئحــة مــع "، ان قــ  و ــدل أو قســم قــرار مــن اللجنــةبتحديــد اختصاتــ
  كم الاادل الثوثفن من القانون.

الحادية والعشرون تشكف  األمانة ال نية للجنة،  فـث قضـ  الاادل  أبان   قد  و 
تشـك  األمانـة ال نيـة للجنـة مـن عـدد قـام مـن الدبلوماسـففن الاادل الا قورل بونـ   "
 دار ــفن والاــالففن ولفــر م مــن الخةــراى أو الاتخصصــفن فــي والقــانونففن وال نفــفن وا

مجــال عاــ  اللجنــة يختــار م رئــيه اللجنــة، و لــ  عــن طر ــق النــدب أو ا عــارل أو 
وتضـيلع األمانـة . التعاقد علـى وفـق القـوانفن واللـوائ  الاعاـول ب ـا فـي  ـ ا الشـون

  :ال نية بالا ا  اآلتية

اال اللجنـة ول ـا أن تسـتعفن فـي  لـ  إعداد الدراسان والشحوث الوزمة ألع -
  .بان ترى ضرورل االستعانة ب م من الخةراى

إعــداد مشــروع تــدول أعاــال اللجنـــة وتحضــفر الاوضــوعان التــي تيـــرح  -
  .علف ا



 في التشر ع الاصر     ت ر   الا اتر ن الاوات ة الجنائية لجرائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .مشايرل ا تراىان الوزمة لتن ف  توتيان اللجنة ومتابعت ا -

  .ا يرام على الاسائ  الاالية وا دار ة الخاتة بعا  اللجنة -

 ."ما يكل  ا ب  رئيه اللجنة من م ا  أخرى  -

و تضـــ  لنـــا مـــن العـــرل الســـابق تناســـ  الةنـــاى التنلياـــي للجنـــة الوطنيـــة 
التنسيقية واللجان الداخلية الانةثقة عن ا مع طةيعة اللجنة واختصاتـات ا الاختل ـة 

  ان الصلة باكافحة االتجار بالششر وال جرل لفر الشريية وت ر   الا اتر ن.

الثانيـة والعشـرون مـن الاـادل  أوضـح      ( اختصاصات رئي  اللجنة4)  -15
الوئحة اختصاتان رئيه اللجنـة الوطنيـة،  فـث أيـارن الاـادل الاـ قورل إلـى أنـ   

ــة تصــر   أمور ــا واقتــراح السياســة العامــة التــي تســفر علف ــا " يتــولى رئــيه اللجن
خــ  مــا يــرار الزمــا مــن والتحــدث باســا ا أمــا  الج ــان الوطنيــة والدوليــة، ولــ  أن يت

القراران لتحقفق األ ـدام التـي قامـ  مـن أتل ـا وفقـا أل كـا  القـانون، وفـي الحـدود 
و خــت  رئــيه اللجنــة . الاةفنــة ب ــ ر الوئحــة ولفر ــا مــن التشــر عان  ان الصــلة

بإتدار القراران ال نية والاالية وا دار ة الاتعلقة بعاـ  اللجنـة، و جـوز لـ  أن يع ـد 
ضــائ ا بــشع  اختصاتــات ، قاــا يجـوز لــ  تكليــ  أ ــد أعضــاى األمانــة إلـى أ ــد أع

 ."ال نية القيا  با اة محددل

ــر ة عالـــ   ــة الاصـ ــا أن الدولـ ــ  لنـ ــًا يتضـ ــا  -وختامـ ــة عال ـ فـــي إطـــار خيـ
على وضـع ا طـار التشـر عي والوئحـي لاوات ـة  -لاوات ة ترائم ت ر   الا اتر ن

ع الا ــر فن والحــد مــن معــدالن  ــ ر  ــ ر الجــرائم، فــي ضــوى مــا يحققــ   لــ  مــن رد
الجــــرائم ووضــــع ا طــــار التنلياــــي والتنســــيقي ألدوار الج ــــان الحكوميــــة الاعنيــــة 

 باوات ة   ر اللا رل.  


