
 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (44) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجته: معهــد الحقوق

 ين القــرارات الصــادرة في مواجهة األجــانب غير الشرعي
 دراسة مقارنة على ضوء التشريع الجزائري والمغربي والفرنسي

 علي شفـــــــــــــــــــــــــــار.أ

 المركز الجامعي لتامنغست

مقدمة

مما ال شك فيه أن من مقتعضيات ممارسة الدولة لسيادتها على 

إقليمها، هو توليها اإلشراف على تنظيم شؤونها الداخلية سواء ما تعلق 

املرافق العمومية أو األفراد، وطنيني كانوا أم أجانب، وذلك مبختلف 

بهدف حتقيق األمن واالستقرار للمجموعة اليت تعيش على إقليمها، 

وتتوىل خمتلف السلطات اإلدارية يف الدولة ممارسة هذه املهمة، على 

 .اختالف مستوياتها؛ مركزية وهيئات عدم الرتكيز على وجه اخلصوص

ارة يف تنظيم دخول وخروج األجانب إىل اإلقليم وتظهر سلطات اإلد

املتعلق  10/00: قانون رقمالاجلزائري من خالل الوسائل اليت زودها بها 

بوضعية األجانب، واملتمثلة يف قرارات املن  من الدخول وكذا الطرد 

واإلبعاد، فكل أجنيب يرغب يف الدخول إىل اإلقليم اجلزائري يتوجب عليه 

القواعد القانونية اليت تنظم وجوده وتعضمن بقاءه على  االمتثال ملختلف

الرتاب اجلزائري، وهي تلك املتعلقة باألمن العام والصحة والسكينة 

العامة وكذا سيادة الدولة ومصاحلها الدبلوماسية، فإذا خالفها تعرض 

كما قد مين  . لعقوبات إدارية تتمثل يف طرده أو إبعاده واقتياده إىل احلدود

 من الدخول إىل اإلقليم اجلزائري إذا خالف الشروط واإلجراءات األجنيب

املطلوبة قانونا للدخول أو كونه غري مرغوب فيه الرتكابه أفعاال جمرمة 

 .أدين بها، أو إخالله بالنظام

ولكن املشرع؛ ويف مقابل تلك السلطات املمنوحة لإلدارة يف مواجهة 

، منح هلؤالء األجانب بعض األجانب املوجودين يف وضعية غري قانونية

العضمانات القانونية حتى ال يفاجئ األجنيب بقرار إداري يقعضي بطرده أو 



 شفــــــــــــــــــار علي.أ ...القرارات الصادرة في مواجهة األجانب غير الشرعيين 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (42) 2042 جانفي –(04)ع/مةسداسية محّك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ه يف اإلقامة يف أماكن إبعاده، مل يعلم به إال تلك اللحظة، باإلضافة إىل حّق

معينة وتقديم الطعام واخلدمات الطبية، وترحيله لبلده األصلي وغريها 

اإلنسانية  ةتكفل حدًا أدنى من املعاملمن العضمانات القانونية اليت 

 .الالئقة ومبدأ املعاملة باملثل وحسن اجلوار

مصلحة الدولة : فاملشرع بذلك حياول املوازنة بني مصلحتني هما 

يف ضمان استقرارها وأمن مواطنيها ومصلحة األفراد األجانب يف 

دات احلصول على معاملة إنسانية، وفق قواعد القانون الدولي واملعاه

 .الدولية ومبدأ املعاملة باملثل

ولذلك تظهر أهمية إصدار قانون ينظم دخول وخروج وإقامة 

األجانب داخل اإلقليم اجلزائري، يكفل مصلحة الدولة واألجنيب على حد 

السواء، ويعض  العضوابط اإلجرائية واملوضوعية اليت جيب أن تتقيد بها 

هؤالء األجانب، يف مقابل  الدولة عند ممارستها ملختلف سلطاتها اجتاه

 .يف هذه الدولة مالتزام األجانب بالقواعد القانونية السارية يف مواجهته

املتعلق  10/00: وهكذا دعت احلاجة إىل دراسة القانون رقم

بوضعية األجانب والبحث فيما إذا وفق املشرع اجلزائري يف املوازنة بني 

اليت تكفل حتقيق هذه املعادلة  االعتبارات السابق بيانها، واستلهام احللول

على ضوء التشريعات املقارنة، وخباصة تلك اليت جتم  بني خاصييت اجلوار 

وذات املشاكل كالتشري  املغربي، وعند االقتعضاء اللجوء إىل التشريعات 

 . العاملية كالتشري  الفرنسي

وكذلك عدم االكتفاء باجلانب النظري إلعطاء حلول هلذه املشكلة، بل 

طلب األمر البحث يف اجلوانب امليدانية للوقوف على حجم املشكلة، يت

وخباصة يف املناطق احلدودية واحملاذية لدول الساحل اإلفريقي، وعلى وجه 

 .اخلصوص والية متنراست

تلك هي األسباب الدافعة إىل البحث يف هذا املوضوع، على األقل من 

واملتمثلة يف إثراء املكتبة  الناحية القانونية، إىل جانب الفائدة العلمية

الوطنية هلذا النوع من البحوث، يف الوقت الذي طغت فيه املقاالت 

 .الصحفية غري املختصة من الناحية القانونية
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وذلك على الرغم من الصعوبات اليت تواجه الباحث يف احلصول على 

مت  يف اإلحصائيات املتعلقة باألجانب الذين ةاملعلومات امليدانية املتمثل

 .إبعادهم أو طردهم ومنعهم من الدخول

وعلى ضوء ما سبق، إىل أي مدى وفق املشرع اجلزائري يف املوازنة 

بني مصلحة الدولة يف ضمان أمنها واستقرارها وضمان حد أدنى من 

املعاملة اإلنسانية من خالل الوسائل املمنوحة لإلدارة يف مواجهة 

 األجانب؟

 :النقاط اآلتيةوميكن دراسة هذه املسألة يف 

الوسائل القانونية املمنوحة لإلدارة يف مواجهة : املبحث األول

 األجانب

آثار قرارات االبعاد والطرد على األجانب وآليات : املبحث الثاني

.تطبيقها

الوسائل القانونية املمنوحة لإلدارة يف مواجهة : املبحث األول

 .األجانب

دارة بني الوقاية والردع، وميكن تتنوع الوسائل القانونية املمنوحة لإل

 :تفصيلها على النحو التالي

.قرار املنع من الدخول  :األول طلبامل

املن  من الدخول أو الرد هو إجراء يلحق األجنيب عند دخوله أو 

، دون أية مهلة للتقيدمن فض إىل إخراجه فورا عقب دخوله مباشرة وُي

عليا ولدخوله غري املشروع أو وذلك ألسباب أمنية تتعلق مبصاحل الدولة ال

عدم قيامه باإلجراءات الشكلية املتبعة لدخول األجانب مثل انتهاء 

صالحية وثيقة السفر اليت حيملها أو عدم وجود تأشرية الدخول عليها أو 

 .أن يكون األجنيب قد حاول الدخول من غري املنافذ الشرعية للدولة

وذلك مبوجب قرار  10/00 :رقممن القانون 2وقد نصت عليه املادة 

 اصادر عن وزير الداخلية والوالي املختص إقليميا، ويبدو الفرق واضح

ذو فاألول  ؛بني القرارين من حيث االختصاص اإلقليمي لكل منهما
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والئي، باإلضافة إىل أن قرار املن  ذو اختصاص والثاني ، وطيناختصاص 

وذلك من خالل عبارة  خيعض  للسلطة التقديرية للهيئة مصدرة القرار

تركت احلرية لإلدارة املعنية توقي  هذه العقوبة  2أي أن املادة  "ميكن"

على األجنيب متى رأت يف ذلك وجود سبب من األسباب املنوه إليها يف هذه 

 :املادة وهي

 .النظام العام 

 .أمن الدولة 

 .املساس باملصاحل األساسية والدبلوماسية للدولة اجلزائرية 

، هر هذه احلرية كذلك عدم النص على تسبيب قرار املن ومن مظا

وهو بذلك يتفق م  التشري  املغربي، وهذا عكس التشري  الفرنسي 

وهو ما يعين أن . الذي يلزم السلطات املعنية بتسبيب قرار املن 

اختصاص السلطات اإلدارية الفرنسية يف هذه احلالة هو اختصاص 

ات اإلدارة يف مواجهة األجانب على مقيد، وبالنتيجة يعضيق من سلط

 .عكس التشريعني اجلزائري واملغربي

يالحظ أن  11/500 :من األمر رقم 1وباملقارنة م  نص املادة 

دون الوالي، وهو ما من املشرع منح قرار املن  فقط لوزير الداخلية 

يف اختاذ هذا النوع من القرارات، (الوالي)يعين مشاركة هيئات عدم الرتكيز 

هو أمر جيد تفسريه يف حداثة الدولة اجلزائرية باالستقالل والرغبة يف و

 .تقوية النظام املركزي

باإلضافة إىل ذلك، يالحظ كذلك أن املشرع قد وس  من احلاالت اليت 

على أساسها يتم اختاذ قرار املن ، بعدما كان يف ظل األمر السابق يعتمد 

رع قد وس  جمال تدخل على عنصر النظام العام، وبذلك يكون املش

 .السلطات اإلدارية املعنية بقرار املن 

املغربي بهذا احلل يف املادة  10/15: وقد أخذ القانون رقم

 .0-500، وكذلك التشري  الفرنسي يف املادة 0و5ف/12

وبالنظر إىل النصني املذكورين أعاله، يالحظ أن املشرع اجلزائري 

لفرنسي يف من  أي أجنيب يشكل تواجده يتفق م  التشريعني املغربي وا
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: يف اإلقليم إخالال بالنظام العام، وخيتلف عنهما يف نقاط أخرى، أهمها

التنصيص يف التشري  املغربي والفرنسي على املن  من الدخول ألسباب 

وكذلك . اإلقليمتتعلق بصدور قرار من  سابق، أو كان مطرودا من 

 .ع من الدخول يف مراكز االنتظارباألجنيب املمنو ظإمكانية االحتفا

أما فيما يتعلق بشروط االحتفاظ باألجانب يف أماكن االنتظار، 

 .فسيتم التعرض هلا الحقا

باإلضافة إىل انفراد التشري  املغربي بالنص على املن  من الدخول 

واملتعلقة بوثائق السفر وأسباب  2و0و5و0لألسباب املشار إليها يف املواد 

 .الكافية والتأشرية وأسباب القدوم إىل اململكة املغربيةالعيش 

إال أن ذلك ال مين  من القول بأن املشرع اجلزائري مبا يف ذلك نظريه 

قوم بها شرطة تالفرنسي، يتخذ قرار املن  كذلك مبناسبة املراقبة اليت 

على  0و7و2:احلدود عند دخول األجانب بدون الوثائق املشار إليها يف املواد

 . جه اخلصوصو

 .:قرار اإلبعاد: الثاني طلبامل

قرار تصدره السلطات العامة يف الدولة :" عرفه البعض على أنه

ألسباب تتعلق بسالمتها وأمنها الداخلي أو اخلارجي تطلب مبقتعضاه من 

األجنيب مغادرة إقليمها خالل مدة معينة وإال تعرض للجزاء واإلخراج 

 ."بالقوة

عمل من أعمال السلطة العامة تنذر مبقتعضاه الدولة "عرف كذلك بأنه ي

فردا أو عدة أفراد يقيمون بها للخروج منها يف أجل قصري وإكراههم على ذلك 

 ."عند اللزوم

، والذي يعين إخراج األجانب جربا عن ويطلق عليه البعض الرتحيل

-لهجرة غري املشروعةلوقد نتج الرتحيل من الواق  العملي -طريق اإلبعاد

حيث متارسه اإلدارة يوميا ملواجهة حاالت دخول األجانب بطريقة غري قانونية 

دون ترخيص شرعي لإلقامة نتيجة ختلفهم عقب من هم يف الدولة ءأو بقا

انتهاء مدة اإلقامة املمنوحة هلم دون جتديد، يف حني يعرب عنه يف فرنسا بنظام 

 La Reconduite àظاهرة اهلجرة غري املشروعةاالقتياد إىل احلدود ملواجهة 
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La Frontière ، وهي ذاتها العبارة اليت أخذ بها ، وذلك يف املادة

 :املؤرخ يف / :من القانون رقماملشرع املغربي يف املادة 

واملتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية وباهلجرة  م//

 .غري املشروعة

فاإلبعاد إجراء يؤدي إىل إخراج األجنيب من إقليم الدولة املعضيفة، وذلك 

استنادا إىل حقها السيادي يف إبعاد من تشاء من إقليمها باستثناء مواطنيها، 

وأن ، على أن تراعي عند اختاذه وتنفيذه مبادئ القانون الدولي العام املرعية

 .أن املعين يشكل تهديدا ألمنها ال تصدر قرار إبعاد إال إذا ثبت هلا قطعا

، حيث جعل من املعدل يف مادته  موهذا ما أخذ به دستور 

 .االدخول واخلروج من الرتاب الوطين معضمون

اليت تنص على  يف مادته  / :وبالرجوع إىل أحكام القانون رقم

ه، فإن إبعاد أعال(الفقرة ) عالوة على األحكام املقررة يف املادة :"أنه

األجنيب خارج اإلقليم اجلزائري ميكن أن يتخذ مبوجب قرار صادر عن وزير 

 :الداخلية، يف احلاالت اآلتية

إذا تبني للسلطات اجلزائرية أن وجوده يف اجلزائر يشكل تهديدا  

ويقصد بها كل األسباب كما يبني وصفها  :أو ألمن الدولة/للنظام العام

علقت بالنظام العام بأغراضه الثالثة، أو ذات ذات طبيعة أمنية، سواء ت

طبيعة سياسية واليت تشمل اجلرائم اليت ترتكب ضد حق الدولة يف 

: الصيانة، كما تشمل جمرد التهديد باألضرار بهذا احلق ومثال ذلك

التجسس، واملؤامرات والدسائس ضد الدولة املقيم بها األجنيب أو ضد 

والتحريض على أعمال ضارة  دولة أجنبية، واألعمال الفوضوية

يشكل خطرا على األمن ( املهاجرين)كما أن تهريب البشر ، بالدولة

الوطين والسياسي، وذلك من خالل إمكانية زرع عمالء وعناصر خمربة 

وسط املهاجرين غري الشرعيني، مما قد يؤدي إىل ظهور اخلاليا اإلرهابية 

وكذلك املساعدة على ، إلحداث غالغل و نزاعات يف الدول املستقبلة

تهريب أسلحة ومتفجرات وذخائر للدول املهاجر إليها لزعزعة أمنها، 

 .فعضال عن إمكانية ظهور األفكار املتطرفة وانتشارها
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إذا صدر يف حقه حكم أو قرار قعضائي نهائي يتعضمن عقوبة سالبة  

 من00وقد نصت عليه املادة :للحرية بسبب ارتكابه جناية أو جنحة

قانون العقوبات تسري يف مواجهة األجنيب من يوم انقعضاء العقوبة أو 

 .اإلفراج عنه، ويتم اقتياد هذا األخري إىل احلدود

إذا مل يغادر اإلقليم اجلزائري يف املواعيد احملددة له طبقا ألحكام املادة  

وهذا ":أعاله، ما مل يثبت أن تأخره يعود لقوة قاهرة (5و0الفقرتان) 55

ن األجنيب الذي استحال عليه مغادرة اإلقليم اجلزائري خالل يعين أ

املواعيد احملددة له نتيجة قوة قاهرة، وهي كل حادث فجائي خارج عن 

إرادة األجنيب حيول بينه وبني مغادرة اإلقليم اجلزائري، كالفيعضانات 

اإلضراب الذي اعتربه جملس الدولة الفرنسي ذلك والزالزل واحلروب، مبا يف 

قبيل القوة القاهرة وذلك مبناسبة نظره يف قعضية وكالة السفر من 

 .52/10/0212 :يف Messagerie Maritimesالبحرية 

وجتب اإلشارة إىل أّن التشري  املغربي ينص على أنه ميكن أن يقرتن 

بقرار املن  من الدخول كما أشارت إليه ( االقتياد إىل احلدود)قرار اإلبعاد 

، ويكون هذا القرار معلال طبقا 10/15: القانون رقممن  55املادة 

من التشري   0-200من ذات القانون، وكذلك املادة  50لنص املادة 

الفرنسي، وهو ما يعين التعضييق على السلطات اإلدارية يف هذين البلدين 

 .وتوفري مزيد من احلماية القانونية لألجنيب

ار أن تبلغه للمعين يتوجب على السلطة اإلدارية مصدرة القر كما

، وهكذا فإن قرار اإلبعاد ال يكون 00باألمر حبسب ما نصت عليه املادة 

ساريا يف مواجهة األجنيب املخاطب به إال بعد أن يتم تبليغه إليه بإحدى 

، على اعتبار (الربيد، حمعضر قعضائي)الطرق القانونية واملعروفة يف التبليغ 

جهة األجنيب إال إذا مكن هذا األخري من أن القرار ال يكون ساريا يف موا

نسخة من هذا القرار تبني أسباب اإلبعاد حتى يتمكن من الطعن فيه 

وكذا قانون اإلجراءات  10/00: وفق ما جاء يف أحكام هذا قانون رقم

 . 52/15/5110: املؤرخ يف 10/12: املدنية واإلدارية رقم
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ملعنية بإصدار قرار ويف هذه احلالة يتوجب على السلطة اإلدارية ا

 00/000: من املرسوم رقم 01و02الطرد االلتزام بأحكام املادتني 

، املنظم للعالقات بني اإلدارة واملواطنم 12/17/0200: املؤرخ يف

وباعتباره قرارا إداريا صادرا عن سلطة إدارية خمتصة، فقد منح قانون 

يف مادته  52/15/5110: املؤرخ يف 10/12: اإلجراءات املدنية واإلدارية رقم

على جواز رف  تظلم والئي إىل السلطة اإلدارية مصدرة القرار  001

واملقدرة  10/00: من القانون رقم 00/5وذلك خالل األجل املبني يف املادة 

يوما، وال ختعض   (02)ساعة إىل مخسة عشر ( 20)ما بني مثان وأربعني 

من قانون اإلجراءات املدنية  001و 052لألحكام الواردة يف نص املادتني 

 .واإلدارية واملتعلقة بامليعاد والتظلم

ومما جتب املالحظة إليه هو أن املشرع اجلزائري احتفظ بذات املدة 

يف الوقت الذي  50يف مادته  11/500: الواردة يف إطار أحكام األمر رقم

 .كان يفرتض فيه اعتماد آجال أطول نسبيا

شرع اجلزائري أنه مل يتنبه إىل أهمية هذا وهذا ما يعاب على امل

اإلجراء باعتباره ضمانة قانونية هامة يتمت  بها األجنيب يف مواجهة 

 .اإلدارة مصدرة القرار على الرغم من طابعه اجلوازي

وخيعض  هذا اإلجراء لرقابة القعضاء اإلداري املختص حتت طائلة 

 .اإللغاء كونه مل يبلغ للمدعي

شرع قد منح ضمانة قانونية أخرى لألجنيب حتى ال وبذلك يكون امل

يفاجئ بصدور قرار مل يعلم به، ولكي يتمكن بعدها من الدفاع عن 

 .نفسه بالطرق القانونية املتاحة

ويف هذه احلالة، يستفيد األجنيب من مهلة ترتاوح ما بني مثانية 

 يوما على حسب خطورة األفعال( 02)ساعة إىل مخسة عشر ( 20)وأربعني

املنسوبة إليه، يبدأ سريانها من تاريخ تبليغه بقرار اإلبعاد حسب نص 

 .00/5املادة 
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 . قرار الطرد: الثالث  طلبامل

هو عبارة عن قرار إداري يتم مبقتعضاه إخراج شخص أجنيب من 

 .إقليم الدولة ألسباب تتعلق بالنظام العام أو سيادة الدولة

 10/15: من القانون رقم  52دةيتفق هذا التعريف م  املا

من القانون  01املادة  يف نص عليه املغربي، أما املشرع اجلزائري، فقد

ميكن طرد األجنيب الذي يدخل إىل اجلزائر بصفة :"بقوهلا 10/00 :رقم

غري شرعية أو يقيم بصفة غري قانونية على اإلقليم اجلزائري، إىل احلدود 

إقليميا، إال يف حالة تسوية وضعيته بقرار صادر عن الوالي املختص 

 ".اإلدارية

من خالل نص هذه املادة يتعضح أن قرار الطرد يستند إىل سببني     

 :ماه

ومن ذلك خمالفة :الدخول إىل اإلقليم اجلزائري بصفة غري شرعية

على وجه اخلصوص  0و7و2األحكام القانونية املنصوص عليا يف املواد 

 .لتأشريةواملتعلقة بوثائق السفر وا

ومن ذلك عدم :اإلقامة على اإلقليم اجلزائري بصفة غري قانونية

واملتعلقة بتجاوز مدة اإلقامة لألجانب  01و2 ادتنياالمتثال ألحكام امل

يف  50و07و01يوما، واملادتني (21)غري املقيمني باجلزائر واحملددة بتسعني 

مبا فيها بطاقة  حالة خمالفة شروط اإلقامة واملتمثلة يف الرخص اإلدارية

اإلقامة كعدم جتديدها أو احلصول عليها أو انقعضاء الرتخيص أو التغيب 

ملدة سنة متواصلة عن اإلقليم اجلزائري على سيل املثال ال احلصر، 

واملتعلقة بعدم  57وميكن إلضافة احلالة املنصوص عليها يف املادة 

ا للشروط اليت ات املعنية ووفقهالتصريح بتغيري مكان اإلقامة لدى اجل

 .ورد ذكرها يف املادة املذكورة أعاله

إال يف حالة "املالحظ على هذه املادة أنها أهملت ومن خالل عبارة 

، يكون قد أعطى ضمانة أخرى للرعية "تسوية وضعيته اإلدارية

األجنيب الذي يثبت أنه قام بتصحيح وضعه القانوني داخل اإلقليم 
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ة اإلقامة مثال أو حصل على اجلزائري كأن يكون قد جدد بطاق

أنه أثبت استحالة خروجه من اإلقليم أو إخل، ...ترخيص بالعمل

من هذا القانون، ويف هذه احلال  2و1اجلزائري تطبيقا ألحكام املادتني 

ته ترتاج  السلطة اإلدارية املعنية عن قرار الطرد بعد تسوية وضعي

 .، وذلك من خالل سحب القرارالقانونية

آثار قرارات االبعاد والطرد علـى األجانـب وآليـات    : ثانياملبحث ال

 .تطبيقها

يرتتب على طرد وإبعاد األجانب املوجودين يف وضعية غري شرعية 

على اإلقليم اجلزائري آثار قانونية هامة إىل جانب اآلثار املادية والنفسية، 

 سواء الناجتة مباشرة عن القرار اإلداري أو تلك املتعلقة بتنفيذ تلك

القرارات من قبل مصاحل الدرك واألمن املكلفة باقتياد األجانب غري 

الشرعيني إىل احلدود، وكذلك الوض  يف مركز العبور، وميكن تفصيل ذلك 

 :على حنو ما سيأتي

آثار قرارات الطرد واإلبعاد على األجانب غري : املطلب األول

 .الشرعيني

وهو ما  الد، وإنهاء إقامتهإقصاء األجنيب عن الب تتمثل آثار اإلبعاد يف

ه بقرار اإلبعاد أو بعد إعطائه املهلة املقررة ميتطلب إخراجه فور إعال

قانونًا لتصفية مصاحله، يف ضوء العضوابط والقواعد املقررة يف هذا 

الشأن، ويطبق هذا على الشخص املبعد دون باقي أفراد أسرته إذا مل 

، وبالتالي دهم م  عائلهميشملهم قرار اإلبعاد فإن مشلهم فيجب إبعا

يؤدي إىل سقوط حق األجنيب يف اإلقامة بعد صدور قرار اإلبعاد أو الطرد 

 .متى كان هذا القرار صحيحا

ويتجلى أثر هذا اإلبعاد من خالل تنفيذ قرار الطرد أو قرار االقتياد 

إىل احلدود يف اإلبعاد املادي للشخص األجنيب املعين باألمر خارج حدود 

 .إلقليم الوطين حنو بلد آخرا



(24) 

 (04) االجتهـــاد العدد  ظاهرة الهجرة غير الشرعية  –ملف العدد  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 صاملتعلق بوضعية األجانب ين /: وبالرجوع إىل القانون رقم

ميكن أن حتدث عن طريق التنظيم مراكز :" على أنهمنه  املادة يف 

انتظار ختصص إليواء الرعايا األجانب املوجودين يف وضعية غري قانونية، 

، يوض  األجنيب إىل بلدهم األصلييف انتظار طردهم إىل احلدود أو حتويلهم 

يف هذه املراكز بناء على قرار الوالي املختص إقليميا، ملدة أقصاها 

يوما قابلة للتجديد، يف انتظار استيفاء إجراءات طرده إىل ( )ثالثون 

 ".احلدود أو ترحيله إىل بلده األصلي

ات وبقصد القيام بإجراءيستنتج من هذه املادة أن املشرع اجلزائري 

إبعاد وطرد األجانب غري الشرعيني املتواجدين على اإلقليم اجلزائري 

 . نص على إنشاء مراكز عبور إليواء الرعايا األجانب

املشار إليها أعاله، تطرح بعض التساؤالت، ميكن  إال أن املادة  

 :تلخيصها على النحو اآلتي

، وهو ما يطرح النص على إمكانية إحداث مراكز انتظار 

إشكالية احللول اليت تبناها املشرع قبل إقرار هذا القانون، أي أمكنة 

االنتظار املخصصة للرعايا األجانب ونوعيتها، أي هل هي تابعة إلدارة 

، وذلك 02السجون أو أمكنة أخرى، وهذا عكس املشرع املغربي يف املادة 

 .بالنص صراحة على أنها أماكن غري تابعة إلدارة السجون

يف مصري األجانب الذين سيتم إبعادهم أو طردهم من غموض  

اإلقليم اجلزائري من دون حتديد للبلد، بعكس الرعايا الذين يعرف بلدهم 

األصلي، وهذا بعكس التشري  املغربي الذي بني وجهة األجانب املبعدين 

وعدم بيان طبيعة إجراء الرتحيل أو  0ف/52خارج احلدود يف املادة 

حلدود، هل هو جمرد تدبري أمين أو قرار إداري، أو حتى إمكانية اإلبعاد حنو ا

 .، أو شكله الطعن فيه

خصت املادة بالذكر قرار الطرد دون اإلبعاد، فما هو مصري املبعدين  

 07الواردة يف الفقرة الثانية للمادة  ترحيلهيف هذه احلالة، أم أن عبارة 

 .تعين اإلبعاد
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 .01ذلك على اعتبار أن حاالت الطرد مبينة يف املادة عدم تسبيب قرار الطرد، و 

عدم النص على إمكانية الطعن يف قرار الطرد كما فعل م  قرار  

 .أعاله 01أو يف املادة  07اإلبعاد، وذلك يف املادة 

أن جتديد مدة االحتفاظ تكون من طرف السلطات اإلدارية  

 .املختصة ومن غري خعضوعها للرقابة

، 01و 07ذلك، العمومية اليت جاءت بها صيغة املادتني باإلضافة إىل 

وعدم كفايتهما، ألن األمر يعين املوازنة بني مصلحة الدولة يف احملافظة 

من ى على النظام العام أو األمن العام من جهة، وما بني توفري حد أدن

 .العضمانات اإلنسانية لألجنيب

 .عادآليات تنفيذ قرارات الطرد واإلب: املطلب الثاني

حيول األجانب فرادى ومجاعات من خمتلف واليات من الناحية العملية 

كانوا  االوطن باجتاه الواليات الواقعة على حدودها مكان دخوهلم إذ

حائزين على وثائق تثبت مكان أول دخول، أو باجتاه الواليات احملاذية 

عهم كانوا جمردين من أية وثيقة سفر، ويتم جتمي البلدانهم األصلية إذ

فيما يعرف مبراكز العبور حيث تسهر مصاحل األمن بالتعاون م  اجلماعات 

احمللية على إطعامهم وعالجهم طيلة فرتة تواجدهم بهذه املراكز إىل 

غاية ترحيلهم باجتاه املراكز احلدودية املوجهني بقصد الطرد النهائي 

عربها، وتكون مسارات ترحيل األجانب بقصد طردهم من الرتاب 

 :طين عرب اجتاهات ثالثةالو

مركز العبور حتويل األجانب املرحلني من خمتلف واليات الوطن باجتاه  .

يف مرحلة أوىل، ثم نقل األجانب املطرودين نهائيا من مركز العبور  عني صاحل

الستقباهلم مبركز  ، وذلككلم باجتاه مقر والية متنراست ملسافة  بعني صاحل 

وتوزيعهم حبسب اجلنسيات لغرض مواصلة عمليات  عبور خمصص هلذا الغرض

 :ترحيلهم بغرض طردهم نهائيا من الرتاب الوطين عرب املركزين احلدوديني

وعني قزام الواقعني على التوالي على حدود إقليم والية متنراست  تني زواتني

.م  دوليت مالي والنيجر يف مرحلة ثانية

عني قزام ب ملركز احلدوديترحيل األجانب من جنسية النيجر باجتاه ا .

.كلم من مقر الوالية متنراست على بعد 
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تني زواتني بترحيل األجانب من باقي اجلنسيات باجتاه املركز احلدودي  .

 .كلم من مقر الوالية متنراست على بعد 

عناصر قبل وتتم عمليات حتويل الرعايا األجانب املقبوض عليهم من 

املقبوض  أولئكق والية متنراست، وكذا الدرك الوطين من خمتلف مناط

ليزي، ليوضعوا حتت تصرف أمن إعليهم يف أقاليم واليات جماورة مثل 

والية متنراست، املكلفة دون غريها مبواصلة مهام الرتحيل يف اجتاه احلدود 

املالية والنيجريية لتقوم يف األخري بتسليمهم إىل مصاحل شرطة احلدود 

 .بعادلغرض إمتام إجراءات اإل

-متنراست -ونظرا الختصاص املصلحة اجلهوية لشرطة احلدود

على حدود دوليت املالي والنيجر، فإن جل  ميتدعلى إقليم جغرايف حمدد 

الرعايا األفارقة املوقوفني عرب الرتاب الوطين من قبل خمتلف املصاحل 

األمنية يتم إبعادهم خارج الرتاب الوطين، عرب فرقيت شرطة احلدود 

 .ربية تني زواتني وعني قزامال

 0222لنيجرية سنة اوجتدر اإلشارة إىل أنه منذ رفض السلطات 

قبول املبعدين من اجلزائر باستثناء رعاياها، فإن عمليات ترحيل املبعدين 

 .من اجلنسيات األخرى تتم عرب فرقة شرطة احلدود الربية تني زواتني

 :خــــــامتة

يتعضح بأن املشرع اجلزائري عند إقراره انطالقا مما سبق ذكره، 

املتعلق بوضعية األجانب ومن خالل السلطات  10/00: للقانون رقم

املمنوحة لإلدارة سواء فيما يتعلق بقرار املن  من الدخول أو طرد وإبعاد 

األجانب مييل أكثر حنو تقوية هذه الوسائل القانونية على حساب 

نب غري الشرعيني، وتظهر مواطن العضمانات القانونية املمنوحة لألجا

القوة يف ترك احلرية لإلدارة الختاذ تلك القرارات دون أن يلزمها باختاذ 

شكل معني، ما عدا تبليغ القرار للمعنيني به على الرغم من أن املشرع 

 .أراد يف كل مرة حصر احلاالت اليت تلجأ فيها اإلدارة هلذه القرارات

الدولة اجلزائرية من ظاهرة اهلجرة ويعود السبب يف ذلك إىل ختوف 

احلد من  قدرة النصوص القانونية السابقة علىغري الشرعية، وعدم 
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ة عن احلد من خطورة وال حتى املصاحل األمنية املسؤولهذه الظاهرة، 

 .هذه الظاهرة

وعلى الرغم من ذلك كله؛ إال أننا نتبنى ذات احللول اليت أخذ بها 

ي فيما يتعلق باملن  والطرد واإلبعاد، كتسبيب التشريعان املغربي والفرنس

هذه القرارات، وإخعضاع وض  األجانب يف مركز العبور لرقابة القعضاء 

 .وكذا متديد فرتة االحتفاظ

وخباصة  /: لذلك يتوجب األمر إعادة النظر يف مواد القانون رقم

-اصة املواد تلك املتعلقة باملسائل السابق بيانها عند تعديل هذا القانون، وخب

 .وكذلك ترتيبها على حنو متتاب ، --

وهكذا فإن مسألة املوازنة بني مقتعضيات املصلحة العامة واملوضوعة يف 

يد اإلدارة وكذا احلد األدنى من املعاملة اإلنسانية لألجنيب ال تتعلق فقط يف 

، ولذلك بيان العالقة بني هذين الطرفني، بل تتعداها لتشمل القعضاء اإلداري

تطرح مسألة مدى جناح املشرع يف بيان دور القعضاء يف محاية حقوق اإلنسان 

 .وحرياته األساسية

اهلوامش واملراجع املعتمــــــــدة

                                                 

 .00، صwww.4shared.comإبعاد األجانب،   (1)

ميكن وزير الداخلية من  أي أجنيب من الدخول إىل :"على أنه 2ملادة تنص ا  (2)

أو بأمن الدولة، أو باملصاحل /اإلقليم اجلزائري ألسباب تتعلق بالنظام العام و

 .األساسية والدبلوماسية للدولة اجلزائرية

ولألسباب نفسها، ميكن الوالي املختص إقليميا أن يقرر فورا من  دخول األجنيب إىل 

 ."قليم اجلزائرياإل

(3)Article L. 213-2 « Tout refus d’entrée en France fait l’objet 

d’une décision écrite motivée prise ». 

ميكن للسلطة املختصة املكلفة باملراقبة يف املراكز : "على أنه 5ف/2تنص املادة   (4)

ال يستطي   احلدودية أن ترفض دخول أي شخص إىل الرتاب املغربي إذا كان

الوفاء بهذه االلتزامات أو ال يتوفر على املربرات املنصوص عليها يف األحكام 

املشار إليها أعاله أو الواردة يف النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة 

 .باهلجرة



(25) 

 (04) االجتهـــاد العدد  ظاهرة الهجرة غير الشرعية  –ملف العدد  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 
ميكن أيعضا رفض دخول أي أجنيب إىل الرتاب املغربي إذا كان وجوده به قد يشكل 

 ."أو كان ممنوعا من الدخول إليه أو كان مطرودا منهتهديدا للنظام العام، 

(5(Article L. 213-1 «  L'accès au territoire français peut être refusé 

à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour 

l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du 

territoire, soit d'un arrêté d'expulsion ». 

ميكن االحتفاظ باألجنيب " :على أنه 10/15: من القانون رقم 2ف/2تنص املادة   (6)

 02الذي رفض دخوله إىل الرتاب املغربي، يف األماكن املنصوص عليها يف املادة 

 ."أدناه

 :من التشري  الفرنسي 0-550واملادة 

Article L. 221-1 «  L'étranger qui arrive en France par la voie 

ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à 

entrer sur le territoire français, soit demande son admission au 

titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située 

dans une gareferroviaire ouverte au trafic international et 

figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port 

ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, 

pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est 

demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa 

demande n'est pas manifestement infondée. 

Les dispositions du présent titre s'appliquent également à l'étranger 

qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si 

l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de 

destination ultérieure refuse de l'embarquer  ou si les autorités 

du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en 

France ». 

 .وما بعدها 21انظر أدناه ص (7) 

لباب الساب  مصطلح النفي يف ا 11/500 :أطلق عليه املشرع يف ظل األمر رقم(8) 

النفي يعد مبثابة عقوبة توقعها الدولة على  منه، وذلك على الرغم من أن

وطنني الذين يراد حرمانهم من البقاء يف بالدهم، وختتص السلطة القعضائية امل

بتوقي  هذه العقوبةعلى من يرتكبونه من أنواع حمددة من اجلرائم يف القانون أما 

، املرج  السابقإبعاد األجانب،  :نظرا .األجانب اإلبعاد فهو قرار ال يتخذ إال ضد

 .05ص

أمحد رشاد سالم، األخطار  الظاهرة و الكامنة لألمن الوطين على اهلجرة غري  (9)

مكافحة اهلجرة غري الشرعية، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، املشروعة، 

 .500، ص م5101، 10ط
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األوروبية  وء اجتهاد أجهزة االتفاقيةعبد اللطيف قية، إبعاد األجانب على ض (10)

حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مذكرة من أجل احلصول على شهادة 

 القانون الدولي والعالقات الدولية، كلية احلقوق، بن: املاجستري يف القانون فرع

 .15، ص 5117عكنون، اجلزائر، 

 .502أمحد رشاد سالم، املرج  السابق، ص (11) 

 .502، ص هنفس املرج محد رشاد، أ (12)

(13)Article L. 511-1 –«  L’autorité administrative compétente peut, 

par arrêté motive, décider qu'un étranger sera reconduit à la 

frontière ». 

ميكن لإلدارة أن تأمر باالقتياد إىل احلدود مبوجب قرار :"هعلى أن 50تنص املادة  (14)

 ."معلل

 .15عبد اللطيف قية، املرج  السابق، ص  (15)

 .15، ص نفسه عبد اللطيف قية، املرج (16) 

حق الدخول إىل الرتاب الوطين واخلروج :"من الدستور على أنه 22تنص املادة (17) 

 ."منه معضمون له

 .50إبعاد األجانب، املرج  السابق، ص  (18)

بارك، اهلجرة غري املشروعة عثمان احلسن حممد نور وياسر عوض الكريم امل(19) 

 .00، صاملرج  السابقواجلرمية، مركز الدراسات والبحوث، 

عبد اهلل سعود السراني، العالقة بني اهلجرة غري املشروعة وجرمية تهريب البشر (20) 

 .000ص، املرج  السابق، واالجتار بهم، مكافحة اهلجرة غري الشرعية

كم باملن  من اإلقامة يف حالة اإلدانة الرتكاب جيوز أن حي:"على أنه 00تنص املادة  (21)

 .جناية أو جنحة

عندما ينص القانون على عقوبة املن  من اإلقامة يف الرتاب الوطين، جيوز احلكم بها، 

سنوات على األكثر، على كل أجنيب مدان الرتكابه (01)إما نهائيا أو ملدة عشر 

 .جناية أو جنحة

عقوبة سالبة للحرية، فإن تطبيقه يوقف طوال تنفيذ عندما يكون هذا املن  مقرتنا ب

هذه العقوبة، ويستأنف بالنسبة للمدة احملددة حبكم اإلدانة يوم انقعضاء العقوبة 

 .األصلية أو اإلفراج عن احملكوم عليه

يرتتب على املن  من اإلقامة يف الرتاب الوطين اقتياد احملكوم عليه األجنيب إىل احلدود 

 .نقعضاء عقوبة اجلبس أو السجنمباشرة أو عند ا

يعاقب األجنيب الذي خيالف عقوبة املن  من اإلقامة بالرتاب الوطين احملكوم بها عليه، 

دج إىل  520111سنوات وبغرامة من (0)أشهر إىل ثالثة ( 0)باحلبس من ثالثة



(27) 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 
قانون العقوبات اجلزائري، األمانة العامة للحكومة، سنة : نظرا ."دج 0110111

5112 ،www.joradp.dz 17، ص. 

عبد الرمحن بربارة، شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، منشورات بغدادي،  (22)

 .207، ص 5112

ميكن أن يقرتن : "بقوهلا 10/15: من القانون رقم 55نصت على هذا احلل املادة (23)

  من الدخول إىل الرتاب املغربي ملدة أقصاها قرار االقتياد إىل احلدود بقرار املن

سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنفيذ االقتياد إىل احلدود، وذلك تبعا خلطورة السلوك 

 .الداف  لالقتياد، وم  مراعاة احلالة الشخصية للمعين باألمر

 يكون القرار الصادر باملن  من الدخول إىل الرتاب املغربي منفصال عن قرار االقتياد

إىل احلدود، ويكون معلال، وال ميكن اختاذه إال بعد متكني املعين باألمر من تقديم 

 ."مالحظاته، ويرتتب عنه بقوة القانون اقتياد األجنيب املعين باألمر إىل احلدود

يبلغ املعين باألمر بقرار : "على أنه 10/00: من القانون رقم 00تنص املادة (24)

 ."اإلبعاد

ال حيتج بأي قرار ذي طاب  فردي على املواطن املعين :" على أنه 02تنص املادة  (25)

بهذا القرار، إال إذا سبق بتبليغه إليه قانونا، إن مل يكن هناك نص قانوني أو 

 ."تنظيمي خمالف

جيب أن يبني كل قرار يدين املواطن، اإلجراء واجلهة أو :" على أنه 01وتنص املادة 

 .قدم إليها طعن جمانيالسلطة اإلدارية اليت ميكن أن ي

كما جيب أن يبني، زيادة على ذلك، إن اقتعضى األمر، أية سلطة أخرى أو وسيلة 

 ."خاصة داخلية للمراقبة مفتوحة يف وجه املواطن

ينظم العالقات بني اإلدارة  11/17/0200: املؤرخ يف 00/000: انظر املرسوم رقم

 (.57ج ر عدد )واملواطن 

جيوز للشخص املعين بالقرار اإلداري، تقديم تظلم  ": أنهعلى  038املادة تنص  (26)

 ."أعاله 058إىل اجلهة اإلدارية مصدرة القرار يف األجل املنصوص عليه يف املادة 

جيوز للشخص املعين بالقرار اإلداري، تقديم تظلم  ":على أنه 038املادة تنص  (27) 

 ."أعاله 058يه يف املادة إىل اجلهة اإلدارية مصدرة القرار يف األجل املنصوص عل

ضد وزارة الداخلية ومن ( س)يف قعضية  02/10/5115: قرار جملس الدولة بتاريخ (28)

 .معها

حلسني بن الشيخ آث ملويا، املنتقى يف قعضاء جملس الدولة، اجلزء الثالث، دار       

 .520، ص5117هومة، 

غري املشروعة على ضوء  حممد عبد النباوي، دور القعضاء يف حماربة ظاهرة اهلجرة (29)

املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية وباهلجرة  15_10: رقم القانون

http://www.joradp.dz/
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املتعلق بدخول  15-10 :غري املشروعة، إشكالية اهلجرة على ضوء القانون رقم

وإقامة األجانب باململكة املغربية وباهلجرة غري املشروعة، أشغال الندوة الوطنية 

، منشورات م5110دجنرب  51و02وزارة الداخلية، مراكش، يومي اليت نظمتها 

مجعية نشر املعلومة القانونية والقعضائية، سلسلة الندوات واأليام الدراسية، 

  .10، وزارة العدل، اململكة املغربية، ص5117، الطبعة الثالثة، مارس 0العدد 

قبل اإلدارة، إذا كان ميكن أن يتخذ قرار الطرد من :" على أنه 52تنص املادة  (30) 

الشخص األجنيب فوق الرتاب املغربي يشكل تهديدا خطريا للنظام العام م  وجود 

 .بعده 51مراعاة املادة 

 ."ميكن إلغاء قرار الطرد يف أي وقت من األوقات أو الرتاج  عنه

 .05إبعاد األجانب، املرج  السابق، ص(31) 

 .02إبعاد األجانب، نفس املرج ، ص  (32)

 .10حممد عبد النباوي، املرج  السابق، ص(33) 

مراكز االحتفاظ املنصوص : مييز التشري  املغربي بني نوعني من املراكز وهما(34) 

واملخصصة إليواء األجانب قبل  10/15: من القانون رقم 02عليها يف املادة 

 من ذات 00مغادرتهم الرتاب املغربي، ومراكز االنتظار املنصوص عليها يف املادة 

القانون واليت تكون يف الغالب بالقرب من املطارات واملوانئ واحملطات الربية، وميكن 

 .أن تعضم هي األخرى أماكن إليواء األجانب

ميكن االحتفاظ باألجنيب يف أماكن غري تابعة إلدارة : "على ألنه 02تنص املادة (35) 

ة تدعو إىل ذلك، السجون خالل املدة الالزمة ملغادرته، إذا كانت العضرورة امللح

 ."... مبوجب قرار كتابي معلل لإلدارة

يتم إبعاد األجنيب الذي يتخذ يف حقه قرار :"على أنه 0ف/52تنص املادة (36) 

 :الطرد أو االقتياد إىل احلدود حنو

أعرتف له بوض  الجئ، أو إذا مل يتم بد البت يف طلب  إذا البلد الذي حيمل جنسيته، إال

 ؛اللجوء الذي تقدم به

 البلد الذي سلمه وثيقة السفر سارية املفعول؛

 ."أن يسمح له بالدخول بصفة قانونية أي بلد آخر ميكن

يعترب القرار الذي حيدد :" على أنه 10/15من القانون رقم  01نصت املادة  (37)

 .البلد الذي سيعاد إليه األجنيب قرارا مستقال عن اإلجراء القاضي باإلبعاد

ذا القرار أي أثر موقف للتنفيذ حسب الشروط املنصوص ال يكون للطعن يف ه

، إذا مل يكن املعين قد مارس الطعن املنصوص عليه يف املادة 52عليها يف املادة 

 ."أعاله بشأن قرار الطرد أو قرار االقتياد إىل احلدود الصادر يف حقه 50



(21) 

 (04) االجتهـــاد العدد  ظاهرة الهجرة غير الشرعية  –ملف العدد  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 

(  يصدر قرار: "على أنه 10/15: من القانون رقم 0ف/00تنص املادة   (

االحتفاظ باألجنيب مبنطقة االنتظار ملدة ال تتجاوز مثان وأربعني ساعة بقرار كتابي 

 ."ومعلل لإلدارة

( يسري مفعول أمر :"... على أنه 10/15: من القانون رقم 02تنص املادة   (

متديد مدة االحتفاظ ابتداء من انقعضاء أجل أرب  وعشرين ساعة احملدد يف الفقرة 

 .األوىل أعاله

يوما على أبعد تقدير ابتداء من  02هي تطبيق هذه اإلجراءات بعد انصرام أجل ينت

 .صدور األمر املشار إليه أعاله

وميكن متديد هذا األجل ملدة أقصاها عشرة أيام بأمر من رئيس احملكمة االبتدائية أو 

 ."... القاضي الذي ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجالت

دراسة حالة  -ار، واق  اهلجرة السرية يف اجلزائربودبوس طارق وعريش خمت  (40)

، D.E.U.A والية متنراست، مذكرة لنيل شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية

 27، ص5112/5111جامعة التكوين املتواصل، متنراست، 

(  .27بودبوس طارق وعريش خمتار، املرج  نفسه، ص  (

(  .27بودبوس طارق وعريش خمتار، املرج  نفسه، ص  (

(  .27بودبوس طارق وعريش خمتار، املرج  نفسه، ص  (

 


