
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 / ي للظاهرةتهريب البشر
ّ
  مع ارتفاع عدد المهاجرين، عىل تونس تعزيز مستوى التصد

ي أغلب األحيان، ال يستهدف نظام العدالة الجنائية سوى المستويات الدنيا من شبكات التهريب.  
 موجز: ف 

 
 

ي شهر يونيو/جويلية 
مهاجرا معظمهم  110عن مقتل  لتونسيةبعرض سواحل جزيرة قرقنة ا غرق مركب، أسفر 2018ف 

 . ي المهاجرين الذين  أعلن رئيس الوزراء يوسف الشاهد الحرب نتيجة لذلك، من التونسيي   تّجار وصفهم بعىل مهرب 

ي تونس ال تزال تبعث عىل القلق موت. لكّن أرقام الهجرة غي  ال
ام السياسي للتصدي للظاهرة وأن خاّصة النظامية ف  االلي  

 لفعالية. ليفتقر 

 

 عدد المهاجرين غي   
ّ
. وعىل الرغم من أن ي

وال تزال ايطاليا الوجهة الرئيسية للمهاجرين التونسيي   نظرا لقرب  ها الجغراف 

تونسيا بالسواحل اإليطالية وهو  5244، فقد حّل ما يقارب 2018الذين وصلوا إىل أوروبا شهد انخفاضا سنة النظاميي   

ل نسبة
ّ
السنة األوىل من عمر الثورة  - 2011هي األعىل منذ  ألرقاما% من إجماىلي القادمي   إىل ذلك البلد. هذه 23,8 ما يمث

ت اىل اإلطاحة بالرئيس السابق بن عىلي 
ّ
ي أد

 تونسي بشكل غي  نظامي إىل إيطاليا.   25800حيث هاجر  -التونسية الت 

 

ر التونسيون قائمةوقد  
ّ
ي وصلت إىل  تصد

ون المركز الثامن سنة 2018إيطاليا سنة الجنسيات الت 
ّ
، بعد أن كانوا يحتل

 عدد المراكب القادمة من تونس تضاعف 5، عندما لم يكونوا يمثلون سوى 2017
ّ
. عىل نفس المنوال، فإن % من القادمي  

ي 
 . 2018و  2016ستة مرات بي   سنت 

 

ي أعقاب ثورة  
ة عوامل قد تفّّس هذه االتجاهات. ف 

ّ
. وال شك أن هذه األزمة األزمة اإلقتصادية ، تفاقمت2011هناك عد

ي رافق
ي الفرص  اضطرابات سياسيةها تالت 

،  مّما جعل ونقص ف  زادت من صعوبة الظروف المعيشية عىل الشباب التونسي

ي أغلب األحيان. 
 العديد من التونسيي   يقّررون مغادرة البالد، بشكل غي  نظامي ف 

 

ي  
اير/فيفري  وهناك عامل آخر ينبغ  ي في 

عت إيطاليا 2017أن ُيؤخذ بعي   االعتبار وهو السياق االقليمي للهجرة . فف 
ّ
، وق

 من الهجرة غي  النظامية، األمر الذي 
ّ
ي تدفقوليبيا اتفاقية للحد

المهاجرين المنتقلي   عي  ما يسم بطريق وسط  زاد ف 

ي ف. البحر األبيض المتوسط إىل أوروبا من ليبيا اىل تونس
ي السابق،  ف 

حي   كان العديد من المهاجرين ينطلقون من تونس ف 

اتهذه عقب  للهجرة غي  النظامية بلد عبور ك  تزايد استخدام تونس  . التغي ّ

 

https://www.maritimefirstnewspaper.com/2018/06/04/at-least-110-dead-in-mediterranean-boat-accident-aid-group/
https://edition.cnn.com/2018/06/05/africa/tunisia-migrant-deaths-intl/index.html
http://kapitalis.com/tunisie/2018/06/05/kerkennah-chahed-declare-la-guerre-aux-commercants-de-la-mort/
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-tunisia/smugglers-offer-new-routes-to-europe-for-jobless-tunisians-idUSKBN1CN0PK
https://www.maritimefirstnewspaper.com/2018/06/04/at-least-110-dead-in-mediterranean-boat-accident-aid-group/
http://www.leaders.com.tn/article/25601-l-immigration-irreguliere-conception-de-l-operation-et-parade
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_tns_subsaharan_migration_in_tunisia_report_october_2018.pdf


اقترصت التدابي  ، حيث هاجرين ركزت عىل التدابي  األمنيةومن غي  المستغَرب أن استجابة الحكومة التونسية لتهريب الم 

خذة 
َّ
ي الجزيرة إعادة نّس  عىل  منذ فاجعة قرقنةالمت

طة ف  ي والّس 
االضطراب طويلة بسبب بعد تغّيبهما لمدة  الحرس الوطت 

كة خارجية للبي   عالم المحلية خي  االعتقاالت المتعددة ألشخاص وسائل اإل تناقلت وقد  ول. العماىلي الذي تىل إغالق ش 

ي مدينة النفيضة الواق
ي أنشطة التهريب، خاصة ف 

 عة بالقرب من الساحل.  متورطي   ف 

 

ة المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر يجّرم  1975فيما يتعلق بالتدابي  القانونية، فإن قانون أّما 
ّ
 تهريب المهاجرين. بشد

ي 
ي محاولة لتوطي    2004وقد تم تعديل هذا القانون ف 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عي  الوطنية  ف 

 وبروتوكولها المتعلق بتهريب المهاجرين عن طريق الي  والبحر والجو. 

 

اب التونسي أو مغادرته خلسة" بالسجن   ب تسهيل "دخول شخص إىل الي 
َ
بغض النظر عن دوافع مرتكبيها أو نواياهم، ُيعاق

 
َ
 نقل لمدة ثالث سنوات. وُيعاق

ّ
ب كل من توىل إيواء مهاجرين غي  نظاميي   بالسجن لمدة أرب  ع سنوات وكل من توىل

ِكبت الجريمة عىل يد جماعة 
ُ
المهاجرين بالسجن لمدة خمس سنوات.   وتصل األحكام إىل ست سنوات من السجن إذا ارت

ا، يواجه المجر  12منظمة و  إذا  20و 15مون سنة إذا ثبت توّرط عنارص إنفاذ القانون فيها. وأخي 
ً
سنة من السجن ِتَباعا

ة للمهاجرين أو موت.  تنتج ار خطي   عن الجريمة أرص 

 

ا ما يستهدف نظام العدالة الجنائية المستويات الدنيا من شبكات  ، "كثي  ي
 التهريب عىل الرغم من وجود هذا اإلطار القانوب 

ّ إليناكت قبل جلسالمخططي   بدال من  - ي أكتوبر "، حسب ترصي    ح محاٍم تونسي
ي قضية تهريب ف 

 2018ة استماع أولية ف 

ي تلك القضية، دفع كل مهاجر مبلغ 
رت. ف  ي المدينة الساحلية بي  

ر المنظمة الدولي ليتم تهريبه. € 1000ف 
ّ
 ة للهجرةوتقد

اوح عموما من   للشخص الواحد. € 5000اىل € 3000بأن السعر يي 

 

اتيجية عام قام بها غي  منشورة وتوصي دراسة  بزيادة الدعم االقتصادي للمناطق  2018المعهد التونسي للدراسات االسي 

 . ي
ي صفوف الشباب وتطوير برامج التكوين المهت 

من شأن هذا النوع من التدخالت أن يساعد فالمهمشة ومعالجة البطالة ف 

ي طرق الهجرة. ولكن فضال عن 
ي يواجهها المهاجرون ف 

ي عىل تونس أن تعتمد عىل عىل التوعية بالمخاطر الت 
ذلك، ينبغ 

اتيجية الوطنية المطروحة وجه الّسعة  ي لتهريب المهاجرين. االسي 
ّ
 للتصد

 

مو، إيطاليا،    ي مدينة بالي 
اراحسب  المدعي العام ف  و في  ر  كالوغي 

ّ
 من التهريب أن تفك

ّ
ي عىل كل سياسة تهدف إىل الحد

ينبغ 

ي التعاون مع السلطات. ويمكن أن يشمل ذل
ي وضع إطار يحمي الراغبي   ف 

ل طريقة   بالسجنك أحكاما مخففة ف 
ّ
كما قد يشك

 . " "للحصول عىل معلومات قّيمة من أشخاص داخل الشبكات

 

ولوية للتصدي لتهريب المهاجرين. أّما من الناحية يشي  حجم الظاهرة إىل أن السلطات التونسية يجب أن تمنح األ

اب موعد االنشائك و السياسية، فهو موضوع  ي وقت مثي  للجدل، نظرا القي 
ي ستجري ف 

يعية الت  تخابات الرئاسية والتّس 

https://www.mosaiquefm.net/fr/actualite-regional-tunisie/443686/hichem-fourati-plus-d-immigration-clandestine-a-kerkennah
https://www.tunisienumerique.com/tunisie-arrestation-de-15-individus-preparant-une-operation-dimmigration-clandestine/
https://information.tv5monde.com/info/migrants-le-marche-juteux-des-passeurs-en-mediterranee-29654
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/Syracuse/Syracuse_workshop_Report-Final_FR-diss.pdf


، إذ أن المهربي   ال يزالون يعملون دون عقاب،  را أكي  الحق من هذا العام. ومع ذلك، فإن عدم اتخاذ إجراء قد ُيلِحق رص 

 معّرضي   عددا أكي  من األرواح للخطر. 

 

 اسم ووظيفة المؤلف:  

، المنسقة اإلقليمية لمرصد الجريمة المنظمة   شمال إفريقيا  –جيهان بن يحت 

وع إيناكت، معهد الدراسات األمنية –ريم الذوادي، باحثة   مّس 

 

حة:   التغريدات واالقتباسات المقتر

ي تونس 
ام السياسي للتصدي للظاهرة خاّصة وأن ال تزال تبعث عىل القلق أرقام الهجرة غي  النظامية ف  يفتقر االلي  

 لفعاليةل

 

ي سنة  
ر ، 2018ف 

ّ
ي وصلت إىل إيطالياقائمة التونسيون  تصد

 الجنسيات الت 

 

زت  
ّ
 استجابة الحكومة التونسية لتهريب المهاجرين عىل التدابي  األمنيةرك

 

ي وقت الحق من هذا  موضوعالتعامل مع تهريب البّس  
ي ستجري ف 

اب موعد االنتخابات الت  شائك سياسيا نظرا القي 

 العام

 

 بأي بلد/منطقة يتعلق هذا المقال؟

 تونس/شمال أفريقيا

 

 بأي أنواع الجريمة المنظمة يتعلق هذا المقال؟ 
؛ تهريب البّس     االتجار بالبّس 
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