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ٚيظ مكافحغ ته ٚڣتوكول مكافحغ ته ٚڣٵ في بلد امنشأ: ب ٚين ڣحق البقا امش ٚيظ امهاج

ٚين بيڗ الواقع ڣامأمول   امهاج

 31نعيمغ الفقيڢ

 

 

 املخص

 : ي بلٖ امنش ٚڣٵ  ٚين ڣحڄ البقا امش ٚيظ امهاج ٚڣتڤكڤڋ مكافحغ تعطي ه٘ه امقالغ أهميغ مڤضڤٵ مكافحغ ته ب

ٚين بيڗ الڤاقٸ  ٚيظ امهاج ٚيظ ته ٜاڋ يكتنڀ شبكاػ ته ٛالغ اللب٠ ڣالغمڤ٩ ال٘ڬ ا ي ي  مڤڋب يتمثل هٖفنا  ڣام

ٚين  ڣڋ امقصٖ ڣعلګ مجتمعنا التڤنس  ڣعلګ امهاج ٙ كل من ٕڣڋ امنش ٕڣ ٚا ٙ الت تمثلها علګ استق ٚين ڣاأخطا امهاج

ٚع ا ي التعامل مٸ ظاه ٚيضهږ مختلڀ أنڤاٵ امخاطٚب بحثنا بيڗ أڗ الخلل  ٚعيغ بالًڇكيڈ علګ الحلڤڋ بتع ٚع غيڇ الش لهج

ٜايٖ أنشطغ شبكاػ  نڢ ت ٚع غيڇ النظاميغ من ش ٕيغ للهج ٕٚعيغ ڣاأمنيغ ٕڣڗ العمل علګ القضا علګ اأسباب ام ال

ٚڣٵ ال٘ڬ تن٨ عليڢ مبإ حقڤځ اإنساڗ،  ٙع امش ٚين الت أصبحـ بمثابغ الضامن الحٖثي لحڄ امغإ ٚيظ امهاج ته

ٚين ڣه٘ا ما يهٖ سًڇاتيجيغ تمكن من حمايغ امهاج ٚ ال٘ڬ يتطلظ ڣضٸ خطٰ  ٕ أمن ڣسامغ مجتمعنا التڤنس  اأم

ٚعيغ ٕڣڗ  ٚځ ش ٚع بط ٚين أڣ الهج ٚيظ امهاج ٚڣتڤكڤڋ مكافحغ ته ٚڣٵ ڣفڄ ما ن٨ عليڢ ب ڣتمكينهږ من حڄ البقا امش

ٚ ت٘كٚب  أيغ مخاط
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ٚعيغب   الش

Abstract 

This article gives importance to the fight against the smuggling of migrants and the right to remain 

legitimate in the country of origin: the Protocol against the Smuggling of Migrants between Reality 

and Hope. Our aim is to remove the ambiguity and uncertainty that still surrounds migrant smuggling 

networks and the dangers they pose to the stability of our Tunisian society and to migrants by 

exposing them to various types of risks. We have examined whether the imbalance in dealing with 

illegal immigration by focusing on deterrent and security solutions without working to eliminate the 

causes of irregular migration would increase the activities of migrant smuggling networks that have 
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become the temporary guarantors of the legitimate right of departure established by human rights 

principles. Threatens the security and safety of our Tunisian society, which requires the development 

of strategic plans to enable the protection of migrants and enable them the right to remain 

legitimate as provided for in the Protocol against the smuggling of migrants or migration by legal 

means without any risks. 

 

Keywords: Networks of smuggling of migrants, Legitimate survival, Protocol against the Smuggling of 

Migrants, Illegal Immigration. 

 

 

 دمغمق

ع  ٚعيغ من٘ ثٙڤ ٚكاػ السكانيغ الغيڇ ش ٚڣٵ التنمڤڬ ال٘ڬ طبڄ من٘ ااستقاڋ  جانفي لسنغ  ڗ حٖع التح تحـ طائلغ العڤمغ ڣفشل امش

ٚبِ امإڬ، فلږ يكن بمقٖٙڣ الحكڤمغ التڤنسيغ ڣامجتم ي ال ا طمعا  ٚع امبيٖٛڣ ٜي لګ ج  ٚ ٚيظ الشباب عبڇ البح ي ته ٜػ شبكاػ متخصصغ  ٸ حف

ٚ ا ٚا علګ أمن ڣسيإع الٖڣلغ ڣعلګ حياع ڣسامغ امهاج ٛا نشاطاػ ه٘ه الشبكاػ الت باتـ تشكل خط ي اأيٖڬ  ينب لٖڣلي عمڤما أڗ يظلڤا مكتڤ

ٙع ي مغإ ٙغبغ الشباب  ا أڗ ٗلڊ لږ يحٖ من  ٚين ن٨ علګ عٖع سبل منٸ ڣمڤاجهغ تلڊ الشبكاػ،  ٚيظ امهاج ٚڣتڤكڤڋ مكافحغ ته غږ أڗ ب ٙاض  أ ٙڣ

ٚڣاػ البا  ٙ ث ٚ لعٖم استفإتها من ثما ٚيحغ اجتماعيغ تح٠ بالقه ي ااستجابغ مطالظ ش ٕ البإ التڤنسيغ خاصغ بعٖ فشل الطبقغ السياسيغ 

ٚيظ الشباب عبڇ البحٚب  ي ڣتيڇع عمل الشبكاػ امنظمغ لته ٛإ ه٘ا   ڣللتفاڣػ ااقتصإڬ ڣااجتماعي بيڗ الجهاػ، كما 

ينا أڗ نتنا ٙت ٚين بيڗ الڤاقٸ ا ٚيظ امهاج ٚڣتڤكڤڋ مكافحغ ته : ب ي بلٖ امنش ٚڣٵ  ٚين ڣحڄ البقا امش ٚيظ امهاج ي ه٘ه امقالغ مڤضڤٵ تمكافحغ ته ڣڋ 

لياػ لګ تبيڗ  ٚين لنصل  ٚين ڣمختلڀ انعكاساػ ه٘ه الشبكاػ علګ الٖڣڋ ڣعلګ امهاج ٚيظ امهاج ٚف علګ حقيقغ شبكاػ ته مڤڋت، حت نتع  ڣام

لڊ بتصٙڤ جملغ من امقًڇحاػ تتمحٙڤ حڤڋ أهميغ مكافح ٚعيغ ٗڣ ٚع الغيڇ ش لګ الهج ٕيغ  ٚين من خاڋ مكافحغ اأسباب ام ٚيظ امهاج ٚيمغ ته غ ج

ٚين ٚيظ امهاج ع النقٖيغ لبڇڣتڤكڤڋ مكافحغ ته ٚا ا ه٘ا البحن هڤ الق ب هٖفنا من ٙڣ ي تڤن٠ كٖڣلغ منش ال٘ڬ  ڣكيفيغ تكثيڀ البڇامٌ التنمڤيغ 

ٚين ڣمن أبأ ٚ بانتهاڅ حقڤځ امهاج اػ ڣقٸ تطبيڄ الجانظ اأمن منها مٸ التغافل علګ الجانبيڗ ااقتصإڬ ڣااجتماعي، حت نق ٚا ج ٚٛها حڄ ڣجٖ 

ٚيمغب ڣقمنا باستخٖام امنه التحليلي الڤصفي حت نجيظ علګ عٖع أسئلغ تتطلظ البحن عن أجڤبغ لها: أ ٚڣٵ ڣحڄ الحياع الك ين تفعيل البقا امش

ٙضغ مصالح ٕڣڋ ااستقباڋ؟  امإع  ي ٗلڊ بلٖه ٕڣڗ معا ٙع أڬ بلٖ بما  ي مغإ  ٕٚ من اإعاڗ العالم لحقڤځ اإنساڗ ڣالت تن٨ علګ حڄ كل ف

ٚا الضامن لتطبيڄ ه٘ه امإع  ٚين اإج ٚيظ امهاج ٚڣٵ؟ ماهي م هل أصبحـ شبكاػ ته ٙع امش ٚيمغ ڣحڄ امغإ ختلڀ ڣلحڄ الحياع الك

ٙباحا بام ٚيظ؟ ڣلئڗ كانـ تلڊ الشبكاػ تحقڄ أ حيغ شبكاػ الته ٚين ٕڣڗ أڗ يكڤنڤا  ٙع للمهاج ٙاػ اإسًڇاتيجياػ امساعٖع علګ ضماڗ حڄ امغإ ليا

ٙع؟ ي امغإ ٚين  ٚامٌ تنمڤيغ مٸ ضماڗ حڄ امهاج ي ب ٚعيغ تمكن من استخٖام تلڊ اأمڤاڋ  يجإ سبل ش  ماٗا ا يتږ 
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 امبحث اأڣل 

ٚين ٚيظ امهاج ٙ امفاهيمي لشبكاػ ته  اإطا
ٚين  ٚيظ امهاج ٚيڀ شبكاػ ته  ب تع

لګ ٕڣلغ  هږ الحٖٕڣ الڤطنيغ ڣالتسلل  ٚين ڣعبٙڤ ٚيظ امهاج ٚين، ڣهي شبكاػ متخصصغ تقڤم بتنظيږ ته ٚيظ امهاج ٚڥ يطلڄ عليها أيضا عصاباػ ته أخ

ها البڇيغ  ٙع )عيٖ، م فب عبڇ حٖٕڣ ٜڣ شيڇاػ ڣڣثائڄ م ٚعيغ باستخٖام ت ٚيقغ غيڇ نظاميغ، أڣ عبڇ مناف٘ها الش ٚيغ بط (ب ، أڣ الجڤيغ أڣ البح

لڊ من أجل الحصڤڋ علګ  ٚيڄ من تڤفيڇ ڣسائل نقل ڣأماكن لإقامغ ڣامبيـ ٗڣ ٚين علګ طڤڋ الط ٚبڤڗ بتقٖيږ عٖيٖ الخٖماػ للمهاج ڣيقڤم امه

ٚڥبمنفعغ ماليغ أڣ أ  يغ منافٸ مإيغ أخ

ٙ بالبشٚ ٚيڀ ااتجا  ب تع

خا٥ بڤاسطغ التهٖيٖ  حسظ ما نصـ عليڢ امإع  يڤا أڣ تڤظيڀ أ ٚ عمليغ نقل أڣ  ٙ بالبش ٚ يقصٖ بااتجا ٙ بالبش ٚڣتڤكڤڋ مكافحغ ااتجا من ب

ٚ أڣ ااختطاف أڣ ااحتياڋ أڣ الخٖاٵ أڣ  عطا  بالقڤع أڣ استعمالها أڣ غيڇ ٗلڊ من أشكاڋ القص استخٖام السلطغ أڣ استغاڋ حالغ استضعاف، أڣ ب

نسانيغب ڣ  ٚڣف غيڇ  ي ظ ي أنشطغ غيڇ قانڤنيغ ڣ ٚ بهٖف ااستغاڋ  خ خ٨  ٚع علګ  خ٨ لڢ سيط ٜايا لنيل مڤافقغ  يشمل أڣ تلقي مبالغ ماليغ أڣ م

ٚيغ أڣ استغ ٙع اأعضا البش ٙع أڣ تجا ٚڬ أڣ الٖعا ٛڋ ڣسڤ معاملتهږ ڣعمالغ اأطفاڋ ڣااستغاڋ ااستغاڋ كحٖ إٔنى العمل القس ي امنا اڋ الخٖم 

ٙ بالبشٚ،  ٚڣتڤكڤڋ مكافحغ ااتجا ٚع مثل الٖعاياػ اإباحيغ ڣاأفام الجنسيغب)ب ٚع أڣ غيڇ مباش ٚيقغ مباش  (الجنس  بط

ٙ بالبشٚ ٚين ڣااتجا ٚيظ امهاج  ب التميي بيڗ ته

ٚين ڣااتج ٚيظ امهاج ا أنهما يعتبڇ كل من ته ٚبِ،  خا٥ بهٖف تحقيڄ ال ٚڣٵ يشتمل علګ نقل مجمڤعغ من اأ ٚيمغ ڣنشاطا غيڇ مش ٚ ج ٙ بالبش ا

ي عٖيٖ النقا٭:  يختلفاڗ 

 ب أڣجڢ التشابڢ.

ٚائږ امنظمغ ڣهڤ ما جعل امجتمٸ الٖڣلي يحن علګ أهميغ اتخاٗ التٖا ٚين ڣااتجاٙ بالبشٚ يعٖاڗ من أخطٚ الج ٚيظ امهاج ٛمغ كل من ته بيڇ الا

ضافييڗ أحٖهما ٚيمغ امنظمغ ببڇڣتڤكڤليڗ  لحاځ اتفاقيغ اأمږ امتحٖع مكافحغ الج خص٨  مكافحتهما علګ الصعيٖين الڤطن ڣالٖڣلي من خاڋ 

خا٥ ڣخاصغ ال ٙ باأ ٚ ڣالجڤ ڣثانيهما خص٨ مكافحغ ڣمنٸ ڣقمٸ ڣمعاقبغ ااتجا ٚيڄ البڇ ڣالبح ٚين عن ط ٚيظ امهاج  نسا ڣاأطفاڋبمكافحغ ته

ٚفقيغ ٙڅ فيها مقٖمڤ خٖماػ ام ٜڣيٚ ڣثائڄ ڣغسل عائٖاػ اأمڤاڋ ڣالقيام بعملياػ الفسإ امختلفغ يشا ٙع ت ٚڣ ٚيمتيڗ ض  ڣيتطلظ كل من الج

ٚ اأمږ امتحٖع الثاني عشٚ،  تم  (-، ڣمحصلڤ الٖيڤڗ ڣمڤظفڤ اأمن )أعماڋ م

ٕڬ ته ٙڬ ي ا ٙ ڣحسظ الباحثغ فتيحغ محمٖ قٙڤ ٚبيڗ بشكل من أشكاڋ ااتجا ٚين من قبل امه لګ استغاڋ امهاج ي عٖيٖ الحااػ  ٚين  ٚيظ امهاج

ٙڬ، فب  ا ٚ )محمٖ قٙڤ ٚا٩، بالبش ٚضاهږ ڣمڤافقتهږ ڣمن ثږ يتږ استغالهږ أغ ٙحلتهږ ب ڣڗ  ٚين يبٖ ( ، ٗلڊ أڗ العٖيٖ من امهاج  
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خا٥ بسبظ الڤضٸ القانڤن ٙ باأ ٚيمغ ااتجا لګ ج ٚين  ٚيظ امهاج ٚيمغ ته ٛ ڣمن ثږ تتحڤڋ ج ٚاه ڣاابًڈا ٚضهږ للخٖاٵ ڣاإك ي اله٤ مختلفغ بعٖ تع

ٚيظب )عبٖ ه الشئ، بب  ٚين محل الته ا امهاج  ( ، له

 ب أڣجڢ ااختاف.

ڗ ااتجا ٚيظ، ف ٚع الته ٚيبهږ من قبل أباط ٚين بصفغ طڤعيغ ڣبامڤافقغ علګ ته ٙكغ امهاج ٚين تتږ عبڇ مشا ٚيظ امهاج ٚ يكڤڗ لئڗ كانـ أنشطغ ته ٙ بالبش

خا٥ أڣ ٕڣنها ا معن لها أمام أفعاڋ ا ٚيا مٸ التهٖيٖ بااعتٖا ڣالعنڀ ڣمڤافقغ اأ ٚين علګ نشاطا قس ٚيظ امهاج ٚينب ڣعإع ما ينطڤڬ ته متج

ٙجهاب ڣت خا٥ ٕاخل حٖٕڣ الٖڣلغ الڤاحٖع أڣ خا ٙ باأ ي حيڗ يمكن أڗ يقٸ ااتجا ڬ،  ٚڣعغ عبڇ معبڇ حٖٕڣ ٚيقغ غيڇ مش ٙع أ٩ٙ الڤطن بط نته مغإ

حاياه ٚين ڣ ٕٚ بلڤٹ مقصٖهږ، أما العاقغ بيڗ امتج ٚيظ بمج ٚين بشبكاػ الته ٚع أڗ الهٖف هڤ الكسظ امتڤاصل الناجږ عاقغ امهاج ږ تبقى مستم

لګ ڣجهتهږ، ف ٚين  ٙباحهږ من خاڋ ف٩ٚ مبالغ ماليغ أڣ مإيغ مقابل نقل امهاج ٚيظ يكسبڤڗ أ ٚع الته ٙباٍ عن عمليغ ااستغاڋب ڣلئڗ كاڗ أباط ڗ أ

خا٥ تتضاعڀ من خاڋ ااستغاڋ امتڤاصل للضحايا ڣال٘ڬ يتخ٘  ٚين باأ ي العمل امتج ٚع  خ ، ال عٖيٖ اأشكاڋ من قبيل ااستغاڋ الجنس 

ٙ بالبشٚ،  ٚيغ )مجمڤعغ إٔڣاػ اأمږ امتحٖع مكافحغ ااتجا ٙع اأعضا البش  (ب-، ڣتجا

ٚين في تونس ٚيظ امهاج  ب ڣاقع شبكاػ ته

ي حيڗ أسهمـ الهڤا ٚيغ تنقل ي عصٚ العڤمغ أصبحـ اأمڤاڋ ڣالخٖماػ تتنقل ٕڣڗ أيغ قيڤٕ،  ٜيٖ تقييٖ ح ي م ج٠ اأمنيغ ڣااقتصإيغ 

ي فًڇع ما بع ٚيظ بتڤن٠ ڣالت كانـ مڤجڤٕع قبا ڣلظهٙڤ أشكاڋ جٖيٖع لها  ٜيإع نشا٭ شبكاػ الته خا٥، ڣه٘ا ما خلڄ مناخا مناسبا ل ٖ اأ

ٚاميغ ب ٚػ ه٘ه الشبكاػ اإج ٙڣتهاب لقٖ ظه ٚع غيڇ النظاميغ ٗ ٚكاػ الهج ع حين بلغـ ح ي الثٙڤ ٚاغبيڗ  هٖف نقل الكږ الهائل ڣامًڈايٖ من التڤنسييڗ ال

ٙٛ ال٘ڬ  ي السنڤاػ اأخيڇع ا يخفى الٖٙڣ البا ٚعيغب ڣ ٚځ ش ٙع أ٩ٙ الڤطن بط ڣبيغ بعٖ أڗ سٖػ مناف٘ مغإ حٖڥ الٖڣڋ اأٙڣ ٙاض   يلعبڢ بلڤٹ أ

ٚعييڗ من عبٙڤ الحٖٕڣ التڤن ٚين غيڇ الش ي تمكيڗ امهاج ٚع   سيغب الڤسطا ڣالسماس

ٚيظ بما ت ڗ أنشطغ شبكاػ الته ٚيعاػ الڤطنيغ ا تٖينها، ف ٚمها ڣالتش نسانيغ تجعل امجتمٸ الٖڣلي ا يج ٚع لها أبعإ  ٗا كانـ الهج ٚ ڣ شكلڢ من مخاط

خا٥ ع ٙهاب، ڣبما تشكلڢ من تهٖيٖ علګ اأ ٚ ڣاإ ٙ بالبش ٚع للحٖٕڣ مثل ااتجا ٚائږ العاب لګ أساٝ استغالها للًڇبِ بسبظ انعكاساتها ڣعاقتها بالج

ڣليب ٚيمها علګ مستڤڥ ڣطن ٕڣ ٚ ڣقٸ تج ٙ بالبش ٙساػ ااتجا ي مما ي مجتمعنا أڣ استغالهږ   من فئاػ هشغ 

يقافهږ أثنا الفًڇع اممتٖع بيڗ سنت  ٚقغ ال٘ين ڣقٸ  ٙحاػ الح جيل  من قبل السلطاػ اأمنيغ  ڣ ڣبلغ عٖٕ منظم  ڣتږ ت

ع انضمام بع٬  ٚيقيغ له٘ه الشبكاػ من٘ ثٙڤ ي استقطاب ڣتجميٸ الضحاياب ڣحسظ  جانفي سنغ  أصحاب الجنسياػ اإف ٙكغ  للمشا

ٙاساػ اميٖانيغ للمنتٖڥ التڤنس  للحقڤځ ااقتصإيغ ڣااجتماعيغ يٖفٸ التڤنس  مبلغا ماليا يًڇاٍڣ بيڗ  ٙا ڣ عٖٕ من الٖ ٙا  ٕينا ٕينا

ٚاكظ لتلڊ الشبكاػ حت  ٙبب ڣتعٖ م ٚين علګ مًڗ القا ٛإ عٖٕ امهاج ٚحلغ كلما  ٚاقغ يقل ثمن ال فإاػ عٖٕ من الح ٚ ڣحسظ  ٚصغ للسف يحظى بف

ٙنغ ٙتفاٵ طاقغ استيعابها مقا لڊ انخفا٩ كلفتها ڣا ٚين ٗڣ ٚيظ امهاج ٚاميغ لته ببقيغ  الصيٖ الڤسيلغ اأكٌڇ استعماا من قبل تلڊ الشبكاػ اإج

ٚ السياحيغ سنغ الڤسائل ڣلتفضيل ٚين غيڇ النظامييڗ، ڣتږ استخٖام بع٬ البڤاخ سسغ اأمنيغ  ها من قبل امهاج أثنا تشتـ مجهڤٕاػ ام

ٚكاػ ااحتجاجيغب ڣخاڋ سنغ  ٙتفاٵ الح ٚاب اأڣضاٵ السياسيغ ڣااقتصإيغ ڣا يقاف ي ظل اضط ٚيغ تمثلـ  ، ڣقٸ  % ڣسيلغ نقل بح

ٚيعغ ٚاكظ س ي م  (بFTDES, 2017, 11-12) منها 
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ٚيظ امهاج   ٚينانعكاساػ شبكاػ ته

ٚاميغ الناشط ٙيا مفضا لٖڥ الشبكاػ اإج ي تڤن٠ كغيڇها من عٖيٖ الٖڣڋ خاڋ السنڤاػ اأخيڇع نشاطا تجا ٚين  ٚيظ امهاج لغ ته ي أصبحـ مس غ 

ٜيإع الطلظ علګ خٖماتهاب ڣبع ٚأع ڣأنشطغ ه٘ه العصاباػ ب إػ ج ڣبيغ، ٛڣ ا ڣغيڇها من الڤجهاػ اأٙڣ ٚع امبيٖٛڣ ٜي ٚيظ الشباب نحڤ ج ٖ أڗ كاڗ ته

ي قاٵ سفن متهالك خا٥  ٚياػ مئاػ اأ ٙب صغيڇع أصبحڤا اليڤم ينظمڤڗ سف خا٥ عبڇ قڤا ٚياػ لفئغ قليلغ من اأ ٚيظ ينظمڤڗ سف ٚع الته غ أباط

ٚيظ امها ٙحاػ محفڤفغ بامخاطٚب ه٘ه الشبكاػ تقڤم بته ي  ٙ الجماعي، يجڤبڤڗ بهږ امحيطاػ  ٙب اانتحا ٙب امڤػ أڣ قڤا ٚين ٕڣڗ أيغ تسم بقڤا ج

حٖڥ الٖڣڋ اأ  ي سجڤڗ  ما بامڤػ أڣ  لګ معاناع تنته  ڗ بلڤٹ مقصٖهږ بسام ڣه٘ا ما يجعل أحام العٖيٖ من شبابنا تتحڤڋ  بيغ، ضماناػ بش ٙڣ

ٚعييڗ لتم٠ سياسغ الٖڣڋ ڣكياناتها السياسيغ ڣااقتصإيغ ڣااجتماعيغب ٚين غيڇ الش ٚ امهاج  ڣتتعٖڥ ه٘ه امخاط

ٚبيڗب م. ٚين امه ٚيظ علګ امهاج ٚ الته  خاط

ٚ عنٖ  ٚي٬ حياتهږ للخط ٚيبهږ حين يمكن ااعتٖا عليهږ ڣتع ٚين أثنا عمليغ ته ي حڄ امهاج ٚائږ  ٙتكاب ج مكانيغ ا ٙاساػ  ٙكڤب أكٖػ عٖيٖ الٖ

ٚين ال٘ي ٜايٖ عٖٕ امهاج لګ ت ٚاكظ هشغ ڣسٰ البحاٙب ڣتڤجٖ عٖيٖ اإحصائياػ الڤطنيغ الت تشيڇ  ڣبيغ عبڇ م لګ الٖڣڋ اأٙڣ ٚتهږ  ن تڤفڤا أثنا هج

ٚ جڤاڗ لسنغ  ي شه ٚقنغ  ي ق ٚكظ  ٚځ م ٚڥ، ڣتكشڀ حإثغ غ ٙب امڤػ من سنغ أخ ي قڤا ٚ اأبي٬ امتڤسٰ  ٚع  البح الجانظ امخفي من ظاه

ٚين حين كانـ حصيلغ امڤتى  ٚيظ امهاج ٙثغ الڤطنيغ الخصا )جابلي، ٍب  ته ي (، بعٖ الكا ٚ لسنغ  ت حٖثـ  بسبظ  أكتڤب

لګ ڣفاع  ٚين قبالغ سڤاحل مٖينغ صفاق٠ ڣالت إٔػ  ٙب يقل مهاج ٚ السڤاحل بقا ٙاساػ 30خصا اصطٖام سفينغ لخف ب ڣأكٖػ عٖيٖ الٖ

ٚيظ ام ٚ عملياػ ته ٚڥ لٖڥ الشباب التڤنس  ينته بكڤابي٠ تٖڋ علګ مخاط ٚين، فقٖ لقي ڣامعطياػ اميٖانيغ أڗ حلږ الضفغ اأخ تڤنس   هاج

ٙب امڤػ من٘ سنغ  ي قڤا ٜايٖ عٖٕ امفقڤٕين ال٘ين فاځ عٖٕهږ  نهايتهږ  ٛيإع علګ ت ٚكاػ، بب  ڣحت اليڤم ه٘ا  (ب خصا )ب

ٚضغ لاعت ٚيظ فيكڤنڤڗ ع ٚبيڗ ال٘ين يستخٖمڤنهږ للته حيغ لعملياػ تاعظ من قبل امه ما  حٖڥ ڣحت الناجيڗ قٖ يكڤنڤڗ  ي  قاڋ لعٖع سنڤاػ 

ي اأجٙڤ بغ٬ ا ي امعاملغ ڣ ٚقغ  ٚضغ للمشكاػ النفسيغ مثل الشعٙڤ بااضطهإ ڣصعڤبغ اانٖماه بسبظ التف ڣبيغ، أڣ ع ٚ سجڤڗ الٖڣڋ اأٙڣ لنظ

ٜلغ ڣاانتح ٚضغ للع ٚع اإحبا٭ ڣااغًڇاب ڣه٘ا ما يجعلهږ ع اتهږ، ڣكثيڇا ما تتڤلٖ لٖيهږ ظاه هاتهږ ڣكفا ٚاف عن م ي فٔ اانح اٙ أڣ الڤقڤٵ 

ٚيمغب  ڣالج

ٚين علګ سيادع الدڣل ڣكياناتها. ٚيظ امهاج ٚ شبكاػ ته  ب مخاط

ٚين من اخًڇاځ أنظمتها اأمنيغ، ڣقٖ تكڤڗ ه٘ه العصاباػ أكٌڇ تهٖيٖا  ٚيظ امهاج أمن البإ ڗ سيإع الٖڣلغ التڤنسيغ امطلقغ لږ تمنٸ شبكاػ ته

ي محاڣلغ عنٖما ستطاڋ النخظ أڣ ا ٕڣڗ  ٚع ا يًٕڇ ا اأباط ٛ الحكڤمي، خاصغ ڣأڗ ه ي الجها ي تفش  الفسإ  ي الٖڣلغ، ڣتسهږ  ٜاب السياسيغ  أح

ٙڅ، ّب  ٚاميب )بن مبا  (ب، اخًڇاځ أعلګ القيإاػ السياسيغ لضماڗ تسهيل نشاطها اإج

ٙهابيغ م ٚين عاقغ بامجمڤعاػ اإ ٚيظ امهاج ٜع اأمنيغ، ڣتقٖيږ خٖماػ ڣمساعٖاػ ڣتكڤڗ لعصاباػ ته ٚكاػ اأجه ن حين تبإڋ امعلڤماػ ڣتح

ٙ البإ، ڣخ ٚا من ڣاستق ٚاػ من أجل اإخاڋ ب ٕخاڋ اأسلحغ ڣامتفج ٚڬ من خاڋ  ٚ للٖڣڋ ڣمجمڤعاػ التعصظ الٖين ڣالفك ٙهاب العاب يڇ ٕليل لإ

لق ٚع ب جٜعلګ ٗلڊ قيام قڤاػ الجي٤ ڣاأمن بتڤن٠ أكٌڇ من م ٚػ عن  ٙهابيغ حاڣلـ التسلل عبڇ الحٖٕڣ ڣالت أسف ا القب٬ علګ مجمڤعاػ   

                                                           
، اأمم  30 جع الع ونسي ب ي ال ل ال كب ق حد تصف غ م اجع /https://www.dw.com/ar، 5/6/1820ال ت م ، )ت
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 ٚ ٚييڗ 29(اػ )حليمغ بن نصٚ، معٖاػ خطيڇع من قبل اأسلحغ ڣامتفج ٚيظ هڤ احتماڋ أڗ تكڤڗ عما س ٚڥ لشبكاػ الته ب ڣمن التهٖيٖاػ اأخ

ٙسغ أعم ٛهږ مما ٚبغ أڣ مجمڤعاػ يقٸ استخٖامها من قبل قڤڥ سياسيغ معإيغ للٖڣلغ أڣ ابًڈا ٚ مخ اڋ هٖفها التجس٠ لحساب ٕڣڋ أجنبيغ أڣ عناص

 ٚ ٚا مظاه ٚاباػ ٕاخل الٖڣلغ  تهٖٕ أمن مجتمعنا التڤنس  نظ حٖاف اضط عماڋ شغظ أڣ  ٚين الت يتږ استغالها بهٖف القيام ب الضعڀ لٖڥ امهاج

ٚا٩ معينغب )بن محمٖ، ّب الهڤي٤، ٵب   ب(-ب أغ

ٚي ٚاميغ الت ا تحًڇم حقڤځ امهاج ا أعمالها اإج ٙباٍ من ٙڣ ٚين تحقيڄ اأ ٚيظ امهاج ن أڣ سيإع الٖڣڋ، ڣه٘ا يبيڗ ڣيبقى الهٖف اأساس  لشبكاػ ته

ٚائږ تلڊ العصاباػ علګ الحياع ااقتصإيغ لتڤن٠ ڣلٖڣڋ امقصٖ ڣيكڤڗ ٗلڊ من خاڋ: ع ج  خطٙڤ

ٚاميغ ڣ  - ، فه تستحڤٗ علګ عڤائٖ العملياػ اإج ثيڇها الخطيڇ علګ ااقتصإياػ امحليغ ڣااقتصإ العالم ٚائږ غسل اأمڤاڋ ڣت ٙتفاٵ ج السطڤ علګ ا

ٚكاػ العاميغ لكسإ منتجاتها اأصليغب بطاقاػ فاٝ الش ي  ٙ بالبضائٸ امقلٖع، ڣيتسبظ ه٘ا   اائتماڗ ڣعملياػ ااتجا

ي الًڇكيبغ السكانيغ  - ي البإ، كما يشهٖ امجتمٸ خلا  ٚكغ لعمليغ التنميغ  ٙع البإ التڤنسيغ للشباب ال٘ين يمثلڤڗ القڤڥ امح ٛيإع خسا من خاڋ 

بعٖٕ امسني ٚاجٸ عٖٕ ال٘كٙڤ  ڗ ڣاإناف ڣت

جٙڤ ضعيفغ،  - ٚبيڗ تقٖيږ خٖماػ ب ٚين امه ٚ قبڤڋ امهاج ث ٙتفاٵ نسظ البطالغ علګ  لياػ سڤځ العمل بٖڣڋ امقصٖ نتيجغ ا ي  ٜايٖ الخلل  ڣتسلل ت

ٙع  ٙڬ ڣتٖهٙڤ القٖ ٚ ڣااستيڇإ ڣاختاڋ اميڈاڗ التجا ٚكاػ التصٖي ٚائيغ للمڤاطنيڗبالعماػ العشڤائيغ ڣانخفا٩ ح  الش

ٚيغ تحاٗڬ - ٚٛها ظهٙڤ أحيا قصٖي ي مناطڄ معينغ، ڣمن أب ٚعييڗ  ٚين غيڇ الش ٜ امهاج ٚك ٚ تم ث ٜايٖ امشاكل ااجتماعيغ بٖڣڋ امقصٖ علګ  امٖڗ  ت

ٚ اأميغ ڣالبطالغ ڣ  ٚا٩ ڣظڤاه ي تفش  اأم ٙيغ من صحغ ڣتعليږ ڣغيڇها بشكل يتسبظ  ٚڣ ٚ أبسٰ الخٖماػ الض ٚافب ڣتفتق  التسكٸ ڣالتسڤڋ ڣاانح

 امبحث الثاني

ڣتوكول مكافحغ  ع لب ٚا ٚين: ق ٚيظ امهاج لياػ مكافحغ شبكاػ ته

ٚين ٚيظ امهاج  ته
ي اتفاقيغ اأمږ امتحٖع مكافحغ الج ٚين عملـ اأمږ امتحٖع علګ ڣضٸ اتفاقيغ خاصغ تتمثل  ٚيظ امهاج ٚيمغ ته ٚيمغ من أجل مكافحغ ناجحغ لج

يطاليا سنغ امنظمغ  ي باليڇم ب ضافيغ صإقـ عليها  ، ڣالت تحتڤڬ علګ عبڇ الڤطنيغ امڤقعغ  ٚڣتڤكڤاػ  ٕڣلغ من بينها  مإع ڣثاف ب

ٚ ڣالجڤ ال٘ڬ يحتڤڬ علګ  ٚين عبڇ البڇ ڣالبح ٚيظ امهاج ي الخا٥ بمكافحغ ته ٚٛها البڇڣتڤكڤڋ اإضا ٚڣتڤكڤڋ مكافحغ ت تڤن٠، ڣمن أب ٚيظ مإع )ب ه

ٚين،  ٚاف لتحقيڄ امهاج ٜ التعاڣڗ ڣتبإڋ امعلڤماػ بيڗ الٖڣڋ اأط ٜي ٚين ڣتع ٚيظ امهاج ٚيمغ ته (ب ڣهٖف ه٘ا البڇڣتڤكڤڋ هڤ القضا علګ ج

ٚضهږ للخطٚب ٚبيڗ بتقٖيږ يٖ العڤڗ لهږ عنٖ تع ٚين امه  ه٘ا الهٖف مٸ الح٥ٚ علګ حمايغ حقڤځ امهاج

                                                           
29 ( ، ي ، ح بي 2014بن نص م، الع ه ب ض ع ال ء الق إلق د  ل ج وقع: 21(: تونس: مق ، ال

https://www2.arabi21.com( ، ه في اجع ت م  (.10/12.2018ت
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ٕػ امإع  ٚين ڣالت ع ڣأٙڣ ٚيظ امهاج ٚيمغ لته ٚٛ ه٘ه من ه٘ا البڇڣتڤكڤڋ السلڤكياػ الت تعتبڇ ج ٚيږ ڣمن أب ٙاجها تحـ طائلغ التج ٕ لګ الٖڣڋ 

 السلڤكياػ نخ٨ بال٘كٚ:

ٚين - ٚيظ امهاج  ته

ٙع  - ٜڣ عٖإ هڤيغ أڣ ڣثيقغ م ٚيڄ  ٚين عن ط ٚيظ امهاج  القيام بتسهيل ته

ٚڣ٭ الاٛ  - ي الٖڣلغ امعنيغ من البقا فيها ٕڣڗ التقيٖ بالش خصا لي٠ مڤاطنا أڣ مقيما بصفغ ٕائمغ  لڊ باستٖامغ تمكيڗ  ٚڣٵ ٗڣ مغ للبقا امش

 الڤسائل غيڇ القانڤنيغب

ٚيعيغ ڣقمعيغ لتشٖيٖ العقڤباػ ع ي ااتفاقيغ باتخاٗ تٖابيڇ تش ٚاف  ٚع الثالثغ من نف٠ امإع فقٖ نصـ علګ الًڈام الٖڣڋ اأط لګ من يقڤم أما الفق

ٚبيڗ للخطٚ، أڣ معاملتهږ معاملغ غ ٚين امه ٚي٬ حياع ڣسامغ امهاج ٚيضهږ لاستغاڋب بتع نسانيغ أڣ تع  يڇ 

ٚيغ )امڤإ  ها البڇيغ ڣالبح ٚيڄ ضبٰ الٖڣڋ لحٖٕڣ ٚيمغ عن ط ٕٙٵ ه٘ه الج ٚڥ عاجيغ بهٖف  ٚڣ٭ ڣقائيغ ڣأخ ( ڣالح٥ٚ ڣ ڣجا البڇڣتڤكڤڋ بش

ٚ )امڤإ  ٚاقبغ الڤثائڄ امستخٖمغ للسف ٚبيڗ مٸ ڣجڤب (ب مٸ الح٥ٚ علګ أخ٘ الٖڣڋ لتٖابيڇ من أجل حمايغ ڣعلګ م ٚين امه ڣمساعٖع امهاج

لګ بلٖانهږ )امڤإ  ي مإتڢ ، ٙجاعهږ  ٚيڄ  ة(ب أما  ٚعيغ عن ط ٚع غيڇ الش لګ الهج ٕيغ  ن٨ البڇڣتڤكڤڋ علګ ڣجڤب مكافحغ اأسباب ام

ٚين(ب ٚيظ امهاج ٚڣتڤكڤڋ مكافحغ ته ي ٕڣڋ اانطاځ )ب  تكثيڀ البڇامٌ اإنمائيغ 

ٙعـ تڤن٠ ال لګ ڣسا ٚاف ڣاانضمام  ٚام اتفاقياػ ثنائيغ ڣمتعٖٕع اأط ب لګ  طاٙ الجهڤٕ امحليغ  ي  ٚين  ٚيظ امهاج ٚع ته ت تعاني من تفش  ظاه

ٚع غيڇ ا ٚتكب الهج ٚٵ التڤنس  العقڤباػ علګ م ٙ شٖٕ امش ي ه٘ا اإطا ٚيمغ امنظمغب ڣ ٙ ه٘ه الج ڣليغ للتصٖڬ أخطا قليميغ ٕڣ ٚعيغ اتفاقياػ  لش

ٚبي ضافغ الفصل  ڣمه ٚين، حين تمـ  ٙقږ  امهاج ي  لسنغ  لګ القانڤڗ   ّٙ ٙقږ  ماڬ  ام لسنغ  امنقِ بالقانڤڗ 

جن مٖع  ٙها  ، ڣال٘ڬ يعاقظ بال ڬ شكل كاڗ،  سنڤاػ ڣبخطيغ قٖ ٚ أڣ سهل أڣ ساعٖ أڣ تڤسٰ أڣ نظږ ب ٙشٖ أڣ ٕب ٙا لكل من أ ٕينا

جن مٖع ڣلڤ بٖڣڗ مقابل ٕخڤ  ٚا أڣ جڤا، كما يكڤڗ العقاب بال ٚا أڣ بح ٙتڢ خلسغ، سڤا كاڗ ٗلڊ ب لګ الًڇاب التڤنس  أڣ مغإ خ٨  عاما  ڋ 

ٙ بــ ٚاجهږ منڢ تفڤځ نسبتها  ڣبخطيغ تقٖ خ ٕخالهږ للًڇاب التڤنس  أڣ  خا٥ الڤاقٸ  ٚيمغ سقڤطا بٖنيا لأ ٗا نتٌ عن الج  ٙ %، ألڀ ٕينا

ٙها  جن مٖع ڣيكڤڗ العقاب بال ٚكاػ، بب  عاما ڣبخطيغ قٖ ٚيمغ مڤػ )ب ٗا نتٌ عن الج ٙا  (ب ڣلږ تكتڀ تڤن٠ بڤضٸ ألڀ ٕينا

ٚيمغ منظمغب  ٚين كج ٚيظ امهاج ٚع ته ي مكافحغ ظاه ٜع متخصصغ  نشا أجه ٚين، بل عملـ علګ   النصڤ٥ القانڤنيغ لحمايغ حقڤځ امهاج

اػ مختلڀ امعطياػ اميٖانيغ ڣالتمعن  ٚا ج ٙقغ بيڗ ما جا بڢ البڇڣتڤكڤڋ من نصڤ٥ ڣ ٚين يڤےي بمفا ٚيظ امهاج ٚڣتڤكڤڋ مكافحغ ته ي محتڤڥ ب

لګ اليڤم يعمل امجتمٸ الٖڣلي علګ تڤ۔ي الحلڤڋ  ي تطبيڄ ما جا بڢ البڇڣتڤكڤڋب ف ا  ي ڣما يتږ تطبيقڢ علګ أ٩ٙ الڤاقٸ، حين نتبيڗ قصٙڤ اأمنيغ 

ٚيظ امهاج ٚع ته ي حياع مجابهغ ظاه ٚين  ٚين ٕڣڗ تطبيڄ الحلڤڋ امنصڤ٥ عليها ٗاػ الطابٸ ااقتصإڬ ڣااجتماعي ڣالڤقائي ڣالت تضمن حڄ امهاج

ي الخطٚب ٚ ڣبحمايتهږ عنٖ الڤقڤٵ  ٚعيغ ڣبخاصغ ما يتصل منها بالفق ٚتهږ الغيڇ ش ٙيغ لهج ٚيمغ من خاڋ معالجغ اأسباب الج٘  ك

ٚ ٗلڊ من خاڋ التحڤاػ الت ش ڣبا من٘ سنغ ڣيظه ٙڣ ٚيغ ب نسانيغب فعڤ٩ اإقتٖا هٖتها السياساػ الهج ، حين أصبحـ أكٌڇ تشٖٕا ڣا 

ي البح نقاٗهږ ڣحمايتهږ  نسانيغ تجاههږ ڣتكثيڀ عملياػ  ٚف ب ا من خاڋ التص ٚين ڣحمايغ ه ٚيظ امهاج ٚڣتڤكڤڋ مكافحغ ته ٚبما جا بڢ ب  
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ٚكظ يخضٸ للسلطاػ اإيطاليغ ) ٜ م ج ٚع بامنطقغ، ڣتږ  ٙب اإغاثغ امنتش ٚيږ قڤا ٚڥ Luventaامتڤسٰ، ڣقٸ تج ٚاكظ اأخ يقاف عٖٕ من ام ( ڣ

نقاٗ من قبل  نشا منطقغ بحن ڣ ب كما أڗ  ٚكظ يقظغ التابٸ منظمغ أطبا با حٖٕڣ ٚين فينيك٠ ڣم غاثغ امهاج السلطاػ الليبيغ من قبيل محطغ 

ګ بشكل كبيڇب  تمتٖ علګ بعٖ  ٙتفاٵ عٖٕ الغٚ ي ا ٛإ  ٚاكظ اإغاثغ عن الشڤاطئ الليبيغ حفاظا علګ سامتها ڣه٘ا  ي ابتعإ م ميل، أسهږ 

ٙيغ ٚا ٙغږ استم ٚيغ  ڣبي ڣبقيغ الٖڣڋ من قبيل الٖڣلغ الليبيغ للحٖ من التٖفقاػ الهج ٚاب اأڣضاٵ الت  ڣأفضـ ااتفاقياػ بيڗ ااتحإ اأٙڣ اضط

لګ ڣجڤٕ مخلفاػ خطيڇع كشفتها اإحصائياػ الت أفإػ بها ڣكالغ اأمږ امتحٖع لاجئيڗ سنغ  ٙع،   ، فقٖ ڣصل شكلـ ٕڣافعا للمغإ

ڣبا الڤسطى، أڬ بنسبغ  لګ أٙڣ ٚا  ٚصڤٕ لسنغ .مهاج ٚقږ ام ٚحلغ ، مٸ اختفا ڣمڤػ % من ال ٚا خاڋ ال ٚيغ عبڇ  مهاج البح

ٚ خاڋ سنغ  ٚا بعٖٕ بلغ  امتڤسٰ، ڣنف٠ الخسائ  (UNHCR, 2017, 2018ب )28مهاج

ٚينا ڣه٘ا ٚڣٵ مهاج ٚكغ تنمڤيغ تساعٖ علګ ضماڗ حڄ البقا امش ي خلڄ ح لګ اليڤم  ا أنها لږ تنجح  غږ التحڤاػ الت تعيشها تڤن٠،  ما يجعلنا  ٙڣ

ٚ بنسبيغ ما جا بڢ البڇڣتڤ  ي ٕڣلغ ا نق ي البقا  ٙغبغ  ٚيظ الت باتـ تشكل سبيا إنقاٗ شباب لږ تعٖ لڢ  كڤڋب ڣه٘ا سيڈيٖ من أنشطغ شبكاػ الته

ٙعب ٚڣعيغ امغإ ٚف كيڀ تضمن لهږ حڄ البقا ڣامش  تع

 امبحث الثالث

امج التنمويغ  ٚڣٵ بدڣلغ امنشأ تونس: قصٙو الب حق البقا امش

ٚع  ٙاػ الهج ٚيظعلګ الحد من تيا ٚعيغ ڣتنامي شبكاػ الته  الغي ش
ع  ي تعميڄ الشعٙڤ  من٘ ثٙڤ ٚفـ تڤن٠ تحڤاػ عميقغ علګ جميٸ اأصعٖع السياسيغ ڣااقتصإيغ ڣااجتماعيغ أسهمـ  لګ حٖٕڣ اليڤم ع ڣ

ٚ أبسٰ ٚع اإقصا ڣالتهمي٤ ڣتفتق ي ٕائ ٜاڋ تعي٤  ٚيږ ڣظنـ أڗ  باإحبا٭ لٖڥ فئاػ عٖيٖع من الشعظ التڤنس  كانـ ڣا ت ٙياػ العي٤ الك ٚڣ ض

ٚ لږ ت ي ظل ڣاقٸ سياس  غيڇ مستق ي فًڇاػ عهٖ بن عليب ڣ ٙفاه اجتماعي مثل حلما صعظ امناڋ  يغ نحڤ  ع ستكڤڗ نقطغ التحڤڋ امحٙڤ ٜٕه الثٙڤ

ٙ حلڤڋ للم ٚاػ لبڤإ ش ٚاهن م لګ الڤقـ ال ا تعقيٖا حين ا تڤجٖ  ٚڥ  ٙيغ بيڗ فًڇع ڣأخ ا ٚاػ الٛڤ ٜمنغ التحڤي شاكل ااقتصإيغ ڣااجتماعيغ ام

ي مختلڀ الجهاػ ٚكاػ ااحتجاجيغ  ٜايٖ نسڄ الح ٚ ڣالبطالغ، ت ٙتفاٵ نسظ الفق ٚيږ ڣتعاني ا ٚ مقڤماػ التنميغ ڣأس٠ العي٤ الك  ڣلجهاػ تفتق

ٚ من  لګ حٖ اليڤم حين م ٚماڗ  ٚابغ  ا سنغ احتجاج خاصغ ٕاخل امناطڄ الٖاخليغ الت تعاني من التمييڈ ڣالح  ليبلغ ق

) احتجاجا سنغ  (FTDES, 2017 لګ ٛمغ ااقتصإيغ ڣااجتماعيغ امتصاعٖع  ي التعاطي مٸ اأ ٙتباڅ السياس   ب ڣأفض  تفش  الفسإ ڣاا

حٖاف ڣثيقغ تالبڇنامٌ ااقتصإڬ ڣااجت غږ  ب ٙڣ ي بلٖ امنش ي السياسييڗ ڣعٖم الشعٙڤ باأمن  ي أفڄ فقٖاڗ الثقغ  ت ماعي للحكڤمغ 

ي السنڤاػ اأخيڇع علګ  ٕٚػ أڣضاعها  ٚڣمغ الت ت ي مستڤڥ تطلعاػ الفئاػ الهشغ ڣامح ٚ بحلڤڋ  ا أنها ا تبش ٚ غا لضماڗ حقڤځ امڤاطنيڗ،  ث

ٚيۑي التعليږ العالي ڣتڤقيڀ اانتٖاباػ بالڤظيف ٕٚڬ امستڤڥ امعيش  ڣانسٖإ اآفاځ أمام خ ٙ ڣت غ العمڤميغب ڣأثبتـ عٖيٖ البحڤف اميٖانيغ اأسعا

ٙاسغ أحٖثـ سنغ  ٕ ٚ ٚاػ قام بها امنتٖڥ التڤنس  للحقڤځ ااقتصإيغ ڣااجتماعيغ من بينها نستحض ش ٚع غيڇ النظاميغ، ڣجڤٕ م حڤڋ الهج  

 

 

                                                           
28

 UNHCR, Desperate Journey: January 2017- March 2018, April 2018, 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/63039; UNHCR, Desperate Journey: January- October 

2017, HTTPS//data2.unhcr.org/en/documents/downoad/6085. 
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ٙس  بما يق ٜايٖ نسظ اانقطاٵ امٖ ٚٛها ت ٚع من أب ٙب تٖڋ علګ ااستعٖإاػ الكامنغ للهج ٚابغ  ا ٚبڤا عن ألڀ منقطٸ سنڤيا منهږ ق % أع

ٚعيغ لٖڥ فئاػ ڣاسعغ من الشباب التڤنس  بنسبغ  ٚيقغ غيڇ ش ٚع ڣلڤ بط ي الهج ٚغبغ  ٙتفاٵ ال ٚقغ ڣا ي الح % ڣامتٖ ه٘ا الشعٙڤ ليشمل ٙغبتهږ 

ٚع غ.النسا ڣاأطفاڋ ڣالكهڤڋ، ڣأكٖ  ي مسالڊ الهج ٚاطهږ  ٚابغ % من امستجڤبيڗ عن انخ ٚعيغ ڣأكٖ ق % منهږ أنهږ بصٖٕ ااتصاڋ يڇ الش

ٚينب ) ٚيظ امهاج  (ب FTDES , 2017, p4بشبكاػ ته

يا ٚعيغ امطالظ التنمڤيغ ڣالحقڤځ ااقتصإيغ ڣااجتماعيغ امكفڤلغ ٕستٙڤ لګ اليڤم التمش  السياس  ڣااقتصإڬ متعٌڇا أمام ش ٛاڋ  ڣبحڄ كل  ڣما

ٚفاه ااجتماع ي ال ٜاػ ااجتماعيغ التڤنسييڗ  كٖ تڤاصل اله صاحاػ اقتصإيغ ڣاجتماعيغ ت يغ ڣطنيغ جإع للقيام ب ٚيږب ڣغياب ٙ ي ڣالعي٤ الك

ٚيغ قٖ ا تختلڀ كثيڇا عن تلڊ الت حٖثـ سنغ فاځ فعليغ للخا٥ من الڤضٸ  ڣتڤفٚ العڤامل امڤضڤعيغ مڤجاػ هج ي ظل انعٖام 

ٚاهن، ڣه٘ا سيجعل نسڄ ع ساڣڬ ال ٚين تًڈايٖبام ٚيظ امهاج  مل شبكاػ ته

ٚع  ڣتن٨ امإع  قامتڢ ٕاخل حٖٕڣ الٖڣلغ )الفق ٙ محل  ي اختيا ٚيغ التنقل ڣ ي ح  ٕٚ (، ڣحقڢ من اإعاڗ العالم لحقڤځ اإنساڗ علګ حڄ الف

ٚع  ليڢ )الفق ي ٗلڊ بلٖه ڣحڄ العڤٕع  ٙع أڬ بلٖ بما  ٚين حڄ الحصڤڋ علګ الڤثائڄ (، ڣيشمل ه٘ا الحڄ حسظ امٖافعيڗ عي مغإ ن حقڤځ امهاج

ٚعي ٕڣڗ أيغ قيٕڤ ڣالتنقل بيڗ الٖڣڋب لكن الٖڣڋ بما فيها تڤن٠ لږ تضٸ قڤاعٖ ٚع بشكل ش ي الهج ٛمغ مثل جڤاٛ السفٚ ڣالحڄ  ٚسميغ الا  ال

ٙهب )ث ي الٖاخل ڣالخا ٙسغ ه٘ا الحڄ من أجل الحفاٱ علګ اأمن العام ڣسامغ الٖڣلغ  اػ مما ٚا ج  (امٚ، مب ڣ

ٚسڢ اإعاڗ العالم لحقڤځ اإنساڗب كما  ٙسغ حڄ التنقل ال٘ڬ ك ٙع بلٖ امنش ڣمما ٚڣعغ مغإ ٚ اأسباب امش كٖ تضاف ٚاػ ت ش تبيڗ أڗ مختلڀ ام

خا٥ ٗاقـ بهږ سبل الخا٥ من ڣضٸ ٚاميغ الت أصبحـ السبيل الڤحيٖ أ ٚيظ ڣجٖػ منف٘ا لتڤسيٸ أعمالها اإج ساڣڬ ببلٖ لږ  شبكاػ الته م

ٚع ڣا تمكينهږ من حڄ امغإٙ  ي القضا علګ اأسباب الٖافعغ للهج ٚين ڣامتمثل  ٚيظ امهاج ٚڣتڤكڤڋ مكافحغ ته ع بسبل يقږ بتنفي٘ ما ن٨ عليڢ ب

ٚاغب ڗ ال ي ه٘ا امستڤڥ، يمكن القڤڋ ب ٚعيغ ڣفڄ ما ن٨ عليڢ اإعاڗ العالم لحقڤځ اإنساڗ ڣامڤاثيڄ الٖڣليغب  ڣبيغ ش ي بلڤٹ الٖڣڋ اأٙڣ يڗ 

ٚقغ الت تنظ ٜايٖ عملياػ الح ٚ ت ٚين تمكينهږ من ٗلڊ، ڣه٘ا ما يفس ٚيظ امهاج ٚعيغ ڣتتڤلګ شبكاػ ته ٚيقغ غيڇ ش ٙسڤڗ حقڤقهږ بط مها أصبحڤا يما

ٚڣعغ ٙع امش ٚيسا مبٖأ امغإ  ب تلڊ الشبكاػ تك

ٚابع  امبحث ال

ٚين ڣحمايت حاػ لضماڗ حقوځ امهاج هږ من شبكاػ بعض امقت

ا ٚيظ نحو امبيدٛڣ  الته
ي السنڤاػ  ٚيغ  ٚائِ ااجتماعيغ ڣمختلڀ الفئاػ العم ٚين بتڤن٠ أبعإا خطيڇع بعٖ استقطابها مختلڀ الش ٚيظ امهاج ٚع شبكاػ ته أخ٘ػ ظاه

ٚابغ  ٚع غيڇ النظاأخيڇع، ڣأكٖػ اإحصائياػ اميٖانيغ عن استعٖإ ق ي الهج ٚا٭  ٚڣف % من التڤنسييڗ لانخ ٚ الظ ا حاڋ تڤف اميغ نحڤ امبيٖٛڣ

لګ ڣضٸ جملغ من امقًڇحاػ الت تس ينا  ٙت ٚكاػ السكانيغ ا ي التح اعٖ علګ امناسبغ ڣه٘ا يهٖٕ أمن ڣسامغ بإناب علګ ه٘ا اأساٝ، ڣكمختصيڗ 

ٜ ه٘ه امقًڇحاػ ٚين ڣأمن بإنا، من أب ٚين ڣحمايغ حقڤځ امهاج ٚيظ امهاج  نخ٨ بال٘كٚ:  القضا علګ شبكاػ ته
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ٚعيغ بشكل يمكن من  - ساليظ ش ٙڬ تشجيعها ڣتنظيمها لتتږ ب ٚڣ يجابيغ تساعٖ علګ تحقيڄ أهٖاف التنميغ، ل٘لڊ من الض ٚع عمليغ  تبقى الهج

ب ا ٙڣاٍ ه ٚين ڣحمايغ أ ٚيظ امهاج  القضا علګ شبكاػ ته

ٚين من خاڋ - ٚيظ امهاج ٚڣتڤكڤڋ مكافحغ ته عږ اسًڇاتيجياػ التنميغ ااقتصإيغ ڣااجتماعيغ  تنفي٘ ما جا بڢ ب ٚع ٕڣ القضا علګ أسباب الهج

ٚڣعيغ البقا ڣاانتما ي الشعٙڤ بمش  ڣخلڄ ف٥ٚ للعمل ڣتخفيڀ حٖع البطالغ ٕاخل مختلڀ الجهاػ بالبإ ٕڣڗ أڬ تمييڈ جهڤڬ، ڣه٘ا سيساهږ 

ٚعب ي تخفي٬ معٖاػ الهج  للڤطن ڣيسهږ 

مكانڢ ااتصاڋ امڤاجهغ اأمنيغ ڣ  - ٚقيظ ال٘ڬ ب ٚ ال ٚين من خاڋ اسًڇاتيجياػ حٖيثغ، ڣالعمل علګ خلڄ خطغ امهاج ٚيظ امهاج السياسيغ لشبكاػ ته

ٚقغ ڣمن ثږ اإطاحغ بهږب ٚيظ بنيغ الح  بشبكاػ الته

ٚته - ٚعي لعمليغ هج ٚين ڣالعمل علګ حمايتهږ ڣتنسيڄ ش ي التعامل مٸ امهاج ږ من خاڋ ٕعږ التعاڣڗ اإقليم ڣالٖڣلي تطبيڄ مبإ حقڤځ اإنساڗ 

ٚإ ڣفڄ اتفاقياػب  لتيسيڇ تنقل اأف

ٚيظ  - ٚعيغ ڣشبكاػ ته ٚع غيڇ الش سساػ امجتمٸ امٖني للتحسي٠ بمخاطٚ الهج عام ڣم تكاتڀ جهٕڤ مختلڀ مكڤناػ امجتمٸ من ڣسائل 

ٚينب  امهاج

ٙاساػ ميٖانيغ معمقغ عن الجهاػ التڤنسيغ امصٖ - ٚع ڣالعمل علګ مجابهتها، ڣالقيام حٖاف ٕ ٚعيغ للڤقڤف علګ أسباب الهج ٚع غيڇ الش ٙع للهج

ٚي ٚفغ الشبكاػ القائمغ علګ ته ٚيبهږ مع ٚين غيڇ النظامييڗ حڤڋ أساليظ ته ٚين ڣالحٖين مٸ امهاج ٚيظ امهاج بهږ ببحڤف ميٖانيغ حڤڋ شبكاػ ته

يجإ السبل الكفيل  غ لضبطهابڣكيفيغ اشتغالها للتمكن بالتالي من 

لڊ من خاڋ مساعٖع الٖڣڋ اأ  - ٚع ڣأهمها الٖڣافٸ ااقتصإيغ ٗڣ ٕيغ للهج ٛالغ اأسباب ام ڣبيغ إ ٜ التعاڣڗ بيڗ تڤن٠ ڣالٖڣڋ اأٙڣ ٜي ي تع ڣبيغ  ٙڣ

ٚصا للشباب للبقا بتڤن٠ب ٙيٸ تنمڤيغ تخلڄ ف  حٖاف مشا

ٚعيغب - ٚع غيڇ الش حايا الهج  بعن صنٖڣځ تعڤي٬ 

ا بتڤن٠، أڣ حٖاف صنٖڣځ  - ٙيٸ تنمڤيغ تساعٖ علګ بقا ه ٚين لبعن مشا ٚيظ، يتږ استخٖام اأمڤاڋ امتحصل عليها من قبل امهاج عائٖاػ الته

ٚبيڗ ڣهي كفيلغ ب ا امه ٙاػ الت يتلقاها ه ٚڣعغ، فالٖڣلغ أڣلګ بامليا ٙع امش ٚين مقابل ضماڗ امغإ ٙيٸ الحصڤڋ علګ اأمڤاڋ من امهاج تحقيڄ مشا

مڤاڋ ات ٙيغ ب ٚين للقيام بعملياػ استثما ڣبيغ الت يجظ أڗ تضمن استقباڋ عٖٕ من امهاج حٖڥ الٖڣڋ اأٙڣ ي  ٚيظ نمڤيغ ناجحغ سڤا بتڤن٠ أڣ  لته

 ڣتمكينهږ من اإقامغ الٖائمغب 

 خاتمغ

ٚيعاػ الڤطنيغ التڤنسي ٚمـ علګ أساسڢ التش ٙئيسيا ج ٚين نصا  ٚيظ امهاج ٚڣتڤكڤڋ مكافحغ ته ٚ يشكل ب ٚين ما تشكلڢ من مخاط ٚيظ امهاج ٚع ته غ ظاه

ٙ أڗ البڇڣتڤكڤڋ ٗاتڢ لږ يكن ٕقيقا ڣيشڤبڢ الك ثيڇ من علګ امجتمٸ التڤنس  ڣعلګ سيإع الٖڣلغ، غيڇ أڗ ه٘ا التمش  اأمن غيڇ كاف، باعتبا

ٚاػ  ي عٖيٖ ام ٚع غيڇ النظاميغ الت كشفـ  ٜايٖ الهج هږ الغمڤ٩، كما أڗ ٗلڊ لږ يحٖ من ت ٚين ال٘ين لږ يتږ ضماڗ حڄ بقا انتهاڅ حقڤځ امهاج

ٛالـ التمشياػ الڤطنيغ بعيٖع عن تحقيڄ تنميغ اقتصإيغ ڣاجتماعيغ تلغي أسباب الهج لګ اليڤم ما ٚڣٵ ڣفڄ ما ن٨ عليڢ البڇڣتڤكڤڋ، ف ٚعامش  
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ي  فاه اجتماعي  ٚيږ ٙڣ ي عي٤ ك ميڗ حقڤځ التڤنسييڗ  يغ اسًڇاتيجيڢ من لٖڗ الٖڣلغ التڤنسيغ تمكن من ت ي ظل غياب ٙ ٚعيغب ڣ ٚځ غيڇ ش كنڀ بط

ٚيظ الت  ٚا سڤف يضمن لهږ حقڤقا مساڣاع بيڗ الجهاػ سڤف تتصاعٖ ڣتيڇع عمل شبكاػ الته ٙه ڣطنا منتظ ٚڣڗ الخا ٚين باتڤا ي ٙا مهاج أصبحـ خيا

ي ام ٚڣضغ علګ حقهږ  ٜ امف ي التخل٨ من مختلڀ الحڤاج ٚيظ مساعٖتهږ  ٚع الته ٚع بحياتهږ ڣمناشٖع أباط ٙع يحلمڤڗ بتحقيقها من خاڋ امخاط غإ

ٚڣعغب  امش

ٚاجع ڣاماحق  قائمغ ام

ٚ اأمږ ام - تم ٚيمغ امنظمغ أعماڋ م خا٥: الصاػ بالج ٙ باأ ٚين ڣااتجا ٚيظ امهاج ٚيمغ ڣالعٖالغ الجنائيغ للتصٖڬ لته ٚ منٸ الج تحٖع الثاني عش

ٛيل،  ٚع للحٖٕڣ الڤطنيغ، البڇا ٚيل،  -العاب  بأف

ٚكظ قبالغ امياه التڤنسيغ بفاجعغ العام،  - ٚځ م ٚاجعغ /https://www.dw.com/ar، ةةاأمږ امتحٖع تصڀ غ ، )تمـ م
ي   (ةةامڤقٸ 

ٚيمغ امنظمغ امعتمٖ  - خا٥، ڣبخاصغ النسا ڣاأطفاڋ، امكمل اتفاقيغ اأمږ امتحٖع مكافحغ الج ٙ باأ ٚڣتڤكڤڋ منٸ ڣمعاقبغ ااتجا ٚف ب من ط

ي   بةةالجمعيغ العامغ 

ٚڣتڤكڤ  - ٚيمغ امنظمغ عبڇ الڤطنيغ، امعتمٖ ب ٚ ڣالجڤ امكمل اتفاقيغ اأمږ امتحٖع مكافحغ الج ٚيڄ البڇ البح ٚين عن ط ٚيظ امهاج من ڋ مكافحغ ته

ٙئ  ٚف الجمعيغ العامغ منظمغ اأمږ امتحٖع بتا  بنڤفمبڇ  ط

ٚكاػ، بسمغب ) - ٚڥ )ب ٚبي الجٖيٖ، ة(: حلږ الضفغ اأخ ا، الع لګ امبيٖٛڣ ٚيعغ تحمل التڤنسييڗ  ٙب س ، ةة( بببقڤا

https://www.alaraby.co.uk/investigations/2017/4/20ي  ،ة ٚاجعغ امڤقٸ   (بةة)تمـ م

ڬ القحطاني، خالٖب ) - ٚيٙڤ ٙڅ الق اه، كليغ بن مبا ٙسالغ لنيل شهإع الٖكتٙڤ ٚيمغ امنظمغ عبڇ الڤطنيغ،  ي مڤاجهغ الج ه  ٙڣ (: التعاڣڗ اأمن ٕڣ

ٚيا٩ب ٚبيغ للعلڤم اأمنيغ، ال ٙاساػ العليا، جامعغ نايڀ الع  الٖ

ٜيٜب ) بن محمٖ، خالٖ، الهڤي٤، - ٙاسغ مقٖمغ استكماڋ متطلباػ عبٖ الع ي الحٖ من الڤافٖين غيڇ النظامييڗ، ٕ (: ٕٙڣ التخطيٰ اأمن 

ٚيا٩ب ٙاساػ العليا، ال ي العلڤم اأمنيغ، معهٖ الٖ ٙجغ اماجستيڇ   الحصڤڋ علګ ٕ

ي التنقل ڣاإقامغ، الحڤاٙ امتمٖڗ، ثامٚ، محمٖب ) - ي ، ةhttp://www.m.ahewar.org(: حڄ اإنساڗ  ٚاجعغ امڤقٸ  )تمـ م

 (ةة

ٚيا٩بعبٖ ه الشئ، بابكٚب ) - ٙ بالبشٚ، جامعغ نايڀ للعلڤم اأمنيغ، ال  (: مكافحغ ااتجا

ٚڣعغ،عبيٖ، محمٖ فتۓيب ) - ٚع غيڇ امش ي مكافحغ الهج ٙب الٖڣليغ  ٚيا٩ب (: التجا ٚبيغ للعلڤم اأمنيغ، ال  الطبعغ اأڣلګ، جامعغ نايڀ الع

ٚغيٖع، الخليٌ أڣناين، جابلي، حناڗب ) - ڣبا ال ماڋ بحياع أٙڣ ٚڣ تڤن٠ عبڇ البحٚبببعي٤ عسيڇ ڣ ، ةة(: مهاج

http://alkhaleejonline.net/ٚاجعغ ا ٚابٰ يڤم ، )تمـ م  (ةةل
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ٙ بالبشٚب ) - ٙ بالبشٚ، مكتظ اأمږ امتحٖع امعن بمجمڤعغ إٔڣاػ اأمږ امتحٖع مكافحغ ااتجا ٙاػ (: البڇنامٌ العالم مكافحغ ااتجا امخٖ

څب ٚيمغ، فينا، اأمږ امتحٖع، نيڤيٙڤ  ڣالج

ٙڬ، فتيحغب ) - ا ٚيعغ ڣالقانڤڗ، العٖٕ محمٖ قٙڤ ٙنغ، مجلغ الش ٙاتي امقا ي القانڤڗ اإما ٙاسغ  ٙ بالبشٚ، ٕ ٚائږ ااتجا (: امڤاجهغ الجنائيغ لج

 ب

ٙ عن ش - لكًڇڣنيغ مستقلغ تصٖ حفييڗ التڤنسييڗ بصفاق٠، صحيفغ  حافغب )مڤقٸ ال ٚع غيڇ النظاميغ ٚكغ صفاق٠ لل ٚ حڤڋ الهج ٚي (: تق

ي ةhttps://www.journalistesfaxien.tnالثاثيغ الثالثغ، ي تڤن٠ سنغ  ٚاجعغ امڤقٸ   (بةة، )تمـ م

- FTDES, (2017) : Rapport : Migration non réglementaire : Tunisie 2017, Observatoire Maghrébin des 

migrations. 

- UNHCR, Desperate Journey: January 2017- March 2018, April 2018, 

httes://data2.unhcr.org/en/documents/details/63039 ; UNHCR, Desperate Journey : 

January- October 2017, HTTPS//data2.unhcr.org/en/documents/downoad/6085. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


