التشريع التونسي
وحدود األنظمة القضائية
في مواجهة الهجرة
غير النظامية

القاضية:

سندس بشناوي

تُعتبــر الهجــرة ظاهــرة قديمــة قــدم اإلنســان ،مُتجــددة بتجــدد األنظمــة السياســية
واالجتماعيــة والقانونيــة وذلــك بالنظــر الرتباطهــا بالعديــد مــن الجوانــب السياســية واالقتصادية
واالجتماعيــة للــدول.
لقــد تطــورت ظاهــرة الهجــرة بتطــور المجتمعــات البشــرية وبتطــور األنظمــة السياســية
والقانونيــة التــي وضعــت حــدودًا لحــق التنقــل للتصــدي للهجــرة وتحديــد شــروط اســتقبال
الوافديــن نظــرًا الرتباطهــا الوثيــق بمفهــوم الســيادة ،لتتحــول هــذه الوســيلة التــي كانــت
تعتمــد لكســب الــرزق وتحقيــق التنميــة إلــى أخطــر الظواهــر االجتماعيــة ،األمــر الــذي جعلهــا
تتخــذ مكانــة مهمــة ضمــن تحديــات المجتمــع الدولــي ،فلــم تعــد مجــرد ظاهــرة مرتبطــة ببعــض
الــدول وبعــض المجتمعــات بــل أضحــت ظاهــرة عالميــة تُعانــي منهــا جميــع الــدول ســوا ًء الــدول
المتقدمــة أو الــدول الناميــة.
وعلــى الرغــم مــن أن ظاهــرة الهجــرة غيــر النظاميــة تُعــد ظاهــرة دوليــة إال أنــه تمــت
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مجابهتهــا بطــرق مختلفـة طب ًقــا الختــاف الــدول المعنيــة بهـا ،ونقصــد بذلـك دول االســتقبال
وهــي التــي ِّ
تمثــل وجهــة المُهاجــر ودول المعبــر التــي يعبرهــا المُهاجــر لبلــوغ وجهتــه ودول
المنشــأ وهــي الــدول المُصــدرة التــي ينتمــي لهــا المُهاجــر.
وتكمــن أهميــة التطــرق اليــوم إلــى المقاربــة الوطنيــة والدوليــة لظاهــرة الهجــرة غيــر
النظاميــة باعتبارهــا إحــدى أهــم االشــكاالت التــي تواجههــا العديــد مــن الــدول التــي تنظــر
إلـى المُهاجريـن غيـر الشــرعيين بوصفهــم مصـدر كل المخاطـر واألزمـات وسـببًا مباشـرًا فـي
انتشـار الجريمـة المنظمــة وتجـارة المخــدرات والتطـرف الدينـي والعرقـي والعامـل المباشــر فـي
عــدم االســتقرار واالنفــات األمنــي ،األمــر الــذي زاد فــي تبريــر اســتعمال وســائل التصــدي والــردع
لمواجهـة هـذه الظاهـرة دون إيـاء اهتمـام جـدي بحقـوق المُهاجريـن ،ممـا أدى إلـى هشاشـة
مراكزهــم القانونيــة.
لقــد تضافــرت جهــود المجتمـع الدولـي لمُكافحــة ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية مــن خــال
إبــرام االتفاقيــات الدوليــة ومــن أهمهــا اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمـة
عبــر الوطنيــة وبروتوكولهــا الملحــق الخــاص بمكافحــة «جريمــة تهريــب المُهاجريــن عــن
طريــق البـر والبحـر والجــو» والتــي مهــدت التفاقيــات إقليميــة وثنائيـة بيـن دول العبــور ودول
االسـتقبال وبيـن الـدول المنشـأ ودول االسـتقبال بهـدف ترسـيخ التعـاون الدولـي للقضـاء علـى
هـذه الظاهـرة ،خاصــة مــن خـال إحـداث لجنـة حقـوق اإلنسـان التابعـة لألمـم المتحـدة واليـة
المقـرر الخـاص المعنــي بحقـوق اإلنسـان للمُهاجريــن ،حيــث حثـت اللجنــة علـى إيجـاد السـبل
الكفيلـة لحمايــة حقــوق المُهاجريـن ،غيــر أن تحقيــق المُعادلــة بيــن حقــوق اإلنســان وحمايـة
دول االســتقبال الســتقرارها وأمنهــا يبــدو صعبًــا.
إن تزايـد عـدد المُهاجريــن نتيجـة لألزمـات السياسـية المتتاليــة التــي عرفتهـا بعـض الـدول
دفــع العديــد منهــم إلــى الدعــوة لمجابهــة وتأطيــر وضعيــة المُهاجريـن غيــر النظامييــن عبــر
إبــرام االتفاقيــات الدوليــة التــي ســعت إلــى إحــداث نوعيــن مــن اآلليــات :آليــات للتصــدي لظاهــرة
الهجــرة تصطبــغ بالطابــع األمنــي أساسًــا ،وآليــات ذات طابــع حمائــي وحقوقــي مــن جهــة أخــرى.
لكــن علــى الرغــم مـن ذلـك تبقــى هــذه االتفاقيــات علــى أهميتهـا محــدودة النجاعــة ،وأهـم
مثــال علــى ذلــك االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال التــي تــم إبرامهــا ســنة 1999
ولـم تدخـل حيـز النفـاذ إال سـنة  2003حيـث قامـت العديـد مـن دول المنشـأ المصادقـة عليهـا
فــي حيــن تولـت الـدول المســتقبلة عـدم التوقيـع عليهــا ،علمًــا أنهــا تسـتقطب أغلـب العمــال
المهاجريــن ســوا ًء فــي أوروبــا أو أمريــكا الشــمالية ودول أخــرى كاليابــان وأســتراليا ودول الخليــج،
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وهـو األمــر الـذي جعـل اإلشــكالية المتعلقـة بتسـوية وضعيتهـم مسـتمرة ومتشـعبة ومتعـددة
األوجـه.
•

تعريف الهجرة غير النظامية طب ًقا للمنظور الدولي:

قبــل التطــرق إلــى كيفيــة التصــدي للهجــرة غيــر النظاميــة انطال ًقــا مــن التشــريعات يجــب
تحديــد ماهيــة الهجــرة غيــر الشــرعية انطال ًقــا مــن بعــض النصــوص الدوليــة ،حيــث عرَّفــت
المفوضيـة األوروبيـة الهجــرة غيـر الشــرعية بوصفهـا «كل دخــول عــن طريــق البـر أو البحــر أو
الجــو إلــى إقليــم دولــة عضــو بطريقــة غيــر قانونيــة بواســطة وثائــق مــزورة أو بمســاعدة شــبكات
الجريمـة المنظمـة ،أو مـن خـال الدخــول إلـى منطقــة الفضـاء األوروبـي بطريقـة قانونيـة مـن
خـال موافقــة السـلطات بالحصــول علـى تأشــيرة وثــم البقــاء بعــد انقضـاء الفتـرة المحـددة أو
تغييــر غــرض الزيــارة واإلقامــة دون موافقــة السـلطات» ،وعرفتــه المفوضيــة الدوليــة لشــؤون
الهجــرة بوصفــه «اجتيــاز بلــد دون موافقــة ســلطاتها ودون أن تتوفــر فــي الشــخص العابــر
الشــروط القانونيــة للمــرور عبــر الحــدود لعــدم حيازتــه علــى الوثائــق القانونيــة الالزمــة» ،وعرفت
االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المُهاجريــن فــي المــادة الخامســة المُهاجــر غير
الشــرعي هــو «المُهاجــر غيـر الحائـز علــى الوثائــق النظاميـة» األمـر الـذي يدفعنــا إلــى اعتمــاد
مصطلــح الهجــرة غيـر النظاميـة.
أثـر تعريــف الهجــرة مــن المنظــور الدولــي يجــب التطــرق إلــى أنــواع الهجــرة وهــي الهجــرة
الشــرعية أو القانونيــة التــي نعنــي بهــا الهجــرة المنظمــة والمطابقــة للقانــون وإلجــراءات الســفر
الجــاري بهـا العمـل ،وهــو النــوع مـن الهجــرة الـذي يتـم وفــق المتطلبـات والقواعـد اإلجرائيـة
والموضوعيــة المعمــول بهــا دوليًــا والمتطلبــة وفــق كل تشــريع كل دولــة علــى حــدة والتــي مــن
أهمهــا حمــل المهاجــر لوثيقـة ســفر قانونيــة ،وأن ال يكــون محجــرًا عليــه مـن مغـادرة الدولـة
التــي ينتمــي إليهــا ألســباب قانونيــة وأن يكــون متحصـ ً
ـا علــى إذن شــرعي للدخــول إلــى الدولــة
الراغــب فــي الهجــرة إليهــا وأن يُقيــم فــي الدولــة المقصــد وينهــي إقامتــه فيهــا وفــق المســموح
بــه قانونًــا والمقــرر طب ًقــا لقوانينهــا وأنظمتهــا ومــا حصــل عليــه مــن مــدة ،وانطال ًقــا ممــا ســبق
بيانــه نســتنتج أن مـدى توفـر الشــرعية مـن عدمهـا يرتبــط بمــدى توفــر عِلــم الدولـة بتنقــل
المواطـن وووجهتــه وعِلـم الدولـة الراغـب الهجـرة إليهــا ودخولــه وإقامتـه بهـا.

•

أنواع الهجرة

إضافــة للهجــرة الشــرعية التــي ســبق بيــان الشــروط المُتعلقــة بهــا وجــب التطــرق إلــى
الهجــرة غيــر الشــرعية أو غيـر النظاميــة التـي تنقســم طب ًقــا لقواعــد القانــون الدولــي الخــاص
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إلــى نوعيــن ،النــوع األول وهــو الــذي ســبق تعريفــه أي عــدم حمــل المُهاجــر لوثيقــة ســفر وعــدم
تمتعــه بــاإلذن الشــرعي للدخــول إلــى الدولــة المقصــد والمُغــادرة مــن الدولــة المنشــأ ودخولــه
إلــى الدولــة المُــراد الهجــرة إليهــا عــن طريــق غيــر مسـموح ومُتعــارف عليــه مــن ســلطات تلــك
الدولـة ،أمــا النــوع الثانـي فهـو يبـدأ بطريقــة غيـر شـرعية أي طب ًقـا للوســائل المعتمـدة سـاب ًقا
ولكــن يقــوم ذلـك الشــخص بتقنيــن وتســوية وضعيتــه طب ًقـا لقوانيـن دولــة االسـتقبال.

•

فئات المهاجرين

باالطــاع علــى االتفاقيــات الدوليــة التــي أحالــت إلــى وضعيــة المُهاجريــن ال نجــد نظامًــا
قانونيًـا موحــدًا وآليـات وقائيـة شــاملة بهــدف حمايـة المُهاجريـن بــل نجـد فقــط اإلجــراءات
المتعلقــة بــردع الظاهــرة والمســؤولين عنهــا دون وضــع قواعــد قانونيــة تتــاءم مــع فئــات
ِّ
وتُمكــن التشــريعات
المُهاجريــن المختلفــة ،أو معاييــر موحــدة تســاعد علــى اإلحاطــة بالظاهــرة
الوطنيــة واألنظمــة القضائيــة مــن اتباعهــا لتحديــد اآلليــات الواجــب اتخاذهــا لمُجابهــة ظاهــرة
الهجــرة غيــر النظاميــة.
تُحيلنـا االتفاقيـات الدوليـة عامـة إلـى أربعــة فئـات مــن المُهاجريــن وهـم األشـخاص الذيـن
يُهاجـرون بطريقـة غيـر قانونيـة دون أن تتـم تسـوية وضعيتهــم ،األشــخاص الذيـن يهاجـرون
بطريقــة قانونيـة وتنتهــي مــدة اإلقامـة المســموح لهــم بهــا ،األشـخاص غيــر المســموح لهـم
بموجــب تأشــيرتهم العمــل بمقابــل ،والذيــن يعملــون بطريقــة غيــر قانونيــة ،وأخيــرًا طالبـي
اللجــوء الذيــن رُفضــت طلباتهــم والذيــن ال يســتجيبون إلــى اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بالالجئين.
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المقاربات الدولية للهجرة غير النظامية

ســعى المجتمــع الدولــي إلــى تأطيـر ظاهــرة الهجــرة غيــر النظاميــة عبــر إقــرار مبــدأ ضمــان
حقــوق المُهاجريــن وأحـد أهــم هــذه االتفاقيــات هــي اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة التـي
اعتنــت بحمايــة حقــوق المُهاجريــن ومــن أهمهــا االتفاقيــة الدوليــة عــدد  97لســنة 1949
واالتفاقيــة عــدد  143لســنة  1975وعــدد  189المتعلقــة بالعمــل الالئــق ،كمــا ســعت منظمـة
العمــل الدوليــة عمومًــا إلــى حمايــة حقــوق المُهاجريــن علــى اعتبارهم األكثــر عُرضة لالســتغالل
خاصــة فــي البروتوكــول المتعلــق بمكافحــة تهريــب المُهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر والجــو
المُصــادق عليهــا بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم  55/25لســنة ،2000
وتعــزز هــذا التوجــه الحمائــي مــع صــدور البروتوكــول المُتعلــق بمعاقبــة االتجــار باألشــخاص
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وخاصــة النســاء واألطفــال كتكملــة التفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة العبــر وطنيــة
بهــدف حمايــة حقــوق المُهاجريــن ومكافحــة تهريبهــم والتــي كيفــت تهريــب المُهاجريــن
كجريمــة دوليــة محاولــة تكريــس مجموعــة مــن المبــادئ علــى غــرار مُحاربــة أنشــطة الجماعــات
المنظمــة لعمليــات التهريــب وضــرورة معاملــة المُهاجريـن معاملــة إنســانية وخاصــة ضــرورة
اتخــاذ الــدول األطــراف للتدابيــر والتشــريعات الالزمــة لتجريــم تهريــب المُهاجريــن.
لئــن كانــت هــذه االتفاقيــات الدوليــة قــد منحــت حقو ًقــا للمُهاجريــن فإنهــا تبقــى قاصــرة علــى
ضمــان الحقــوق المكفولــة لهــم نظــرًا لغيــاب اآلليــات الحقيقيــة والناجعــة لمُعالجــة وضعيــة
المُهاجريـن ورفـض دول االســتقبال ضمــان الحقــوق األساســية للمُهاجريـن.
وتعتبــر اليــوم اتفاقيــة حمايــة جميــع العمــال المُهاجريــن وأســرهم هــي األقــدر نوعًــا مــا علــى
مواكبـة تطــور ظاهـرة الهجـرة غيـر النظاميـة ،اسـتنادًا لتكريسـها المبــادئ المُتعلقـة بحمايـة
حقوقهــم ،ومــن جهــة أخــرى تحديدهــا للمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالضمانــات المكفولــة
للمهاجريــن غيــر النظامييــن ،ومــن جهــة أخــرى التمييــز بيــن فئتيــن وهمــا المُهاجريــن الحائزين
علــى الوثائـق النظاميــة القانونيـة المُتعلقــة بإقامتهـم بصفــة محــدودة وغيــر الحائزيـن علـى
وثائــق قانونيــة.
إضافــة لذلــك فقــد كرســت هــذه االتفاقيــة مفهــوم التعــاون وااللتــزام بيــن دول المنشــأ ودول
االســتقبال ودول العبــور لضمــان الحــق اإلنســاني للمُهاجــر غيــر الشــرعي ومجابهــة ظاهــرة
اســتغالل المُهاجريــن وذلــك بصــرف النظــر عــن طــرق إقامتهــم بــدول االســتقبال وضــرورة
احتــرام هويتهــم الثقافيــة.
نظريًــا يبــدو أن االتفاقيــات الدوليــة حاولــت تأطيــر ظاهــرة الهجــرة غيــر النظاميــة وإخضاعهــا
إلـى مجموعـة مـن المبــادئ غيـر أن احتـرام الـدول األطـراف لهــذه المبــادئ ليـس أمــرًا واقعًـا
اســتنادًا إلــى العديــد مــن األســباب المتعلقــة بالــدول المســتقبلة للمُهاجريــن والتــي تســعى
باألســاس إلــى حمايــة اســتقرارها األمنــي وســيادتها ،وهنــا ســنذكر المثــال اإليطالــي حيــث
أصــدرت إيطاليــا قانونًــا خاصًــا بالهجــرة ســنة  1998الــذي يُعــد أول القوانيــن التــي تُعنــى
بالنظــام القانونــي للمُهاجريــن وتفعيــل إجــراء اإلعــادة القســرية وتنظيــم مراكــز حجــز وإيــواء
المُهاجريـن غيـر الشـرعيين ،كمــا حــدد هـذا القانـون مـدة حجـز المُهاجريـن والتـي يتـم علـى
ً
كفيـا بـردع المُهاجريـن ،ونذكـر هنـا
إثرهـا تحديـد مصيرهـم ،غيــر أن هـذا القانــون لـم يكــن
أحــد الحــوادث التــي وقعــت فــي أكتويـر مــن ســنة  2013والمُتعلقــة بغــرق ســفينة تُقــل 300
مهاجــر كان بإمــكان إحــدى ســفن الصيــد مســاعدتهم إال أنهــا أبــت ذلــك خو ًفــا مــن أن تتــم
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معاقبتهــم اســتنادًا إلــى أن القانــون اإليطالــي يُجــرم كل طــرق المتعلقــة بمســاعدة المُهاجريــن
غيـر الشــرعيين.
إن االتفاقيــات الدوليــة علــى أهميتهــا فــي الســعي إلــى مكافحــة ظاهــرة الهجــرة غيــر النظاميــة
إال أنهــا تبقــى مجــرد مجهــودات ال تفــي بغــرض المجابهــة الفعليــة لهــذه الظاهــرة بجميــع
أركانهــا ،وتحقيــق المعادلــة بيــن ضمــان حقــوق اإلنســان ومكافحــة الهجــرة ومــردود ذلــك
أساسًــا هــو غيــاب اســتراتيجيات شــاملة وسياســات طويلــة األمــد مــن جانــب دول االســتقبال
والــدول المُصــدرة ألن المجهــودات الدوليــة فــي مواجهــة ظاهــرة الهجــرة تبقــى مجــرد ردات
فعــل عــن وضعيــات بعينهــا يغيــب عنهــا الطابــع الشــمولي ،ولتأطيــر الهجــرة غيــر النظاميــة
يجـب وضــع المبــادئ المُتعلقــة بطــرق مجابهــة هــذه الظاهـرة وتحديــد الحقـوق التــي يتمتــع
بهــا المُهاجريــن ومالءمــة القواعــد الزجريــة للوضعيــات انطال ًقــا مــن خصوصيتهــا.
إن المبــادئ األساســية لوضــع إطــار دولــي شــامل وقــع التطــرق لهــا فــي العديــد مــن االتفاقيــات
الدوليــة المتفرقــة علــى غــرار االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع المُهاجريــن وأفــراد
أســرهم  1990واتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة العبــر وطنيــة 2000
وبروتوكوليهــا المُلحقيــن المُتعلقيــن بمنــع االتجــار بالبشــر ومكافحــة تهريــب المُهاجريــن عــن
طريــق البــر والبحــر والجــو التــي صادقــت عليهــا دول قليلــة خاصــة اتفاقيــة حمايــة حقــوق العمــال
المُهاجريـن التـي لـم تقـع المصادقــة عليهــا مـن قبــل العديـد مــن دول االسـتقبال. 1
ً
أشــكال مختلفــة ومقاربــات متنوعــة
إن التطــرق إلــى موضــوع الهجــرة غيــر النظاميــة اتخــذ
بتنـوع اإلشــكاالت المطروحــة فــي عالقـة أساسًــا بمواجهتهــا كظاهـرة تــؤرق المجتمــع الدولـي
والتـي يتــم تكييفهــا بوصفهـا مصـدر كل المخاطـر التـي قـد تهـدد دول االسـتقبال وكوضعيـة
تســتحق مزيــدًا مــن اإلحاطــة والحمايــة عندمــا يقــع التطــرق إليهــا مــن منظــور حقوقــي وإنســاني
باألســاس ،لذلــك كان التطــرق إلــى مســألة الهجــرة فــي زمــن غيــر بعيــد مرتبــط أساسًــا
بحقــوق العامليـن المُهاجريــن وأسـرهم وبمســألة التمييــز واالضطهـاد الـذي قـد يتعــرض لـه
العامــل المُهاجـر فـي دول االسـتقبال التــي كانــت أثـر الحـرب العالميـة تسـتقطب المُهاجريـن
بوصفهــم يــد عاملــة ،ال بــل كانــت هــذه الــدول تُجبــر العامليــن علــى مغــادرة موطنهــم األصلــي
للمُشـاركة فـي عمليـات اإلعمــار.
لــم تتواصــل هــذه الرؤيــة وهــذه المقاربــة التــي كانــت تتخذهــا بعــض الــدول فــي حقبــة
 1من أهم االتفاقيات الدولية التي اهتمت مبوضوع الجرمية والهجرة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة ،والربوتوكوالن املكمالن لها،
وهام بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين وآخر ملنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال تم فتح باب التوقيع عىل االتفاقية
والربوتوكولني املكملني لها حتى ديسمرب .2002
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تاريخيــة مُعينــة بهــدف حمايــة حقــوق المُهاجريــن ،فتغيــرت المناهــج والسياسـات المعتمــدة
وبــدأت دول االســتقبال تتصــدى للمهاجريــن وتضــع قوانيــن وأنظمــة مُعقــدة للحــد مــن الهجــرة
التــي أضحــت غيــر شــرعية ومرتبطــة أساسًــا بالصبغــة االنتقائيــة ،حيــث أصبحــت دول االســتقبال
تســعى الســتقطاب المهــارات البشــرية وتضــع حــدودًا وعراقيــل أمــام الفئــات التــي كانــت
تعتبرهــم وســيلة أعمــال وتنميــة والذيــن أصبحــوا فــي نظرهــا مصــدر كل المخاطــر والجرائــم
ويشــكلون تهديــدًا الســتقرارها وأمنهــا.
مــن هــذا المنطلــق أصبحــت الهجــرة غيــر النظاميــة هاجــس دول االســتقبال التــي تســعى
إلــى وضــع سياســات أمنيــة ذات طابــع زجــري باألســاس ،واتخــذ المجتمــع الدولــي زاويــة نظــر
غيــر مختلفــة عبــر إبــرام العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة الهــدف منهــا الحــد مــن
هــذه الظاهــرة وليــس إحاطتهـا بمجمــوع الضمانـات الالزمـة لحمايـة المُهاجريــن وعلــى الرغـم
مــن ذلــك بقيــت عاجـزة عـن التصـدي لهـذه الظاهــرة التــي اتخـذت لهـا موقعًــا مـن القانــون
الجزائــي للعديــد مــن دول االســتقبال ودول العبــور ودول المنشــأ.
نظـرًا إلـى الضغـوط والوضعيــات المأســاوية المُتعلقـة بالمُهاجريـن والضغـوط المتواصلـة
مــن قبــل دول االســتقبال خاصــة منهــا الــدول األوروبيــة بوصفهــا الوجهــة الرئيســية للمُهاجرين
غيـر الشــرعيين لــدول إفريقيـا إلجبارهــا علــى اتخـاذ التدابيــر الضروريــة لمجابهــة الهجــرة غيــر
النظاميــة ،تــم إبــرام العديــد مــن االتفاقيــات الثنائيــة التــي تطرقــت إلــى مجمــوع اإلجــراءات
الواجــب اتباعهــا إال أن هــذه اإلجــراءات فــي معظمهــا تأخــذ طابعًــا زجريًــا وردعيًــا مســتبعدة
الطابـع الحمائـي فهـي مجـرد إجـراءات أمنيـة بحتـة تتعلـق باالحتجـاز الحـدودي وعمليــات إبعـاد
المُهاجريــن غيــر النظامييــن عـن إقليــم الــدول المسـتقبلة للمُهاجريـن.

لقــد عرفــت منظمــة األمــم المتحــدة الهجــرة غيــر النظاميــة بوصفهــا «دخــول غيــر مقنــن لفــرد
مـن دولــة إلـى أخـرى عـن طريـق البـر أو الجـو أو البحـر… وال يحمـل هـذا الدخــول أي شـكل مـن
تصاريــح اإلقامــة الدائمــة أو المؤقتــة ،كمــا تعنــي عــدم احتــرام المتطلبــات الضروريــة لعبــور
حــدود الدولــة ».ومــن هــذا المنطلــق جــاء التمييــز بيــن جريمتيــن وهمــا االتجــار بالبشــر وتهريب
األشــخاص حيــث عــرَّف بروتوكــول مكافحــة تهريــب المُهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر والجــو،
المكمــل التفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة عبــر الوطنيــة ،تهريــب المُهاجــر وفــق
العناصــر التاليــة :تدبيــر الدخــول غيــر المشــروع لشــخص مــا إلــى دولــة طــرف ليــس ذلــك
الشــخص مــن رعاياهـا أو مــن المقيميـن الدائميــن فيهــا.
إن تهريــب المُهاجريــن واالتجــار بالبشــر كالهمــا يندرجــان ضمــن األفعــال المُجرمــة علــى
المسـتوى الدولــي لذلـك وجــب التمييـز بينهمـا لتحديـد األبعـاد المتصلـة بكليهمـا ،إذ إن فعـل
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التهريــب يشــتمل علــى نقــل أفــراد مــن دولــة إلــى أخــرى كسًــبا لربــح ،علــى خــاف االتجــار
بالبشــر الــذي يتــم تجريمــه باالســتناد إلــى توافــر عنصريــن إضافييــن يتجــاوزان نطــاق التهريــب،
أي يجـب أن ينطــوي االتجـار علــى وســائل ملتويــة مثــل القســر أو االختطــاف ،ويجــب أن يكــون
الفعــل قـد ارتكـب لغــرض االسـتغالل ،بصــرف النظـر عـن تحقــق االســتغالل مـن عدمــه ،ومــن
هــذا المُنطلـق يجــب التمييــز بيـن الوســائل المعتمــدة بيــن الجريمتيــن ففــي جرائــم االتجــار
بالبشــر تتمثــل الوســائل فــي التهديــد بالقــوة أو اســتعمال القــوة أو أي شــكل مــن أشــكال القســر
أو االختطــاف أو االحتيــال أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو إســاءة اســتغالل حالــة اجتماعيــة أو
وضعيــة هشــة أو بإعطـاء مبالـغ ماليــة ،أمـا بشــأن جريمـة الهجـرة غيــر النظاميـة فتكــون بنـاء
علــى رغبـة الشـخص نفســه ،وغالبًــا مــا يشــرع المُهاجــر غيـر الشــرعي باالتصــال بالمُهربيــن
مــن أجــل مســاعدته فــي تنفيــذ رغبتــه ،إضافــة لذلــك تختلــف الجريمتيــن فــي الغايـة والهـدف
ففـي جريمــة االتجـار بالبشـر تشـمل االسـتغالل الجنسـي أو االسـترقاق أو الممارسـات الشــبيهة
بــه وبيــع األعضــاء علــى خــاف الهــدف فــي جريمــة الهجــرة غيــر النظاميــة التــي يســعى مــن
خاللهــا المهربــون إلــى تحقيــق منفعــة شــخصية قــد تكــون ماليــة أو ماديــة أو غيــر ذلــك،
وينتهــي االســتغالل بوصولهــم إلــى وجهتهــم ،حيــث تكــون لهــم حريــة اإلرادة.
تختلــف كذلـك الجريمتيــن مـن حيـث اشـتراط موافقــة الضحيـة ففــي جريمـة االتجـار بالبشــر
ال يمكــن الحديــث عــن موافقــة الضحيــة ،بصــرف النظــر عــن ظــروف موافقتهــم فــي البدايــة،
فــإن تلــك الموافقــة ال معنــى لهــا بالنظــر إلــى أفعــال المتاجريــن التــي تتســم باإلجبــار أو الخــداع،
علــى خـاف الهجـرة غيــر النظاميـة ،فـإن المُهاجريـن علـى علـم تـام بكافـة الظـروف المحيطـة
بعمليــة التهريــب التــي تُعتبــر عمومًــا مُهينــة وخطيــرة ،وبرغــم ذلــك ،يوافقــون علــى التهريــب
بإردتهـم الحــرة.
مــن هــذا المنطلــق نجــد مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمـة الــذي لعــب
دورًا مهمًــا فــي التصــدي للهجــرة غيــر النظاميــة ومــا قــد ينتــج عنهــا ،مــن خــال إصــدار القانــون
النموذجـي لمكافحـة تهريـب المُهاجريــن فـي اسـتجابة لطلــب الجمعيــة العامـة وذلـك لتعزيــز
جهــود الــدول األعضــاء ، 2وتقديــم المســاعدة إليهــا لتمكينهــا مــن االنضمــام إلــى اتفاقيــة األمــم
المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة والبروتوكــوالت الملحقــة بهــا وتنفيذهــا.
مــن هــذا المنطلــق حــددت المــادة األولــى الهــدف األساســي المتمثــل فــي تنفيــذ بروتوكــول
مكافحـة تهريـب المُهاجريـن عـن طريـق البـر والبحـر والجـو المكمــل التفاقيـة األمـم المتحـدة
لمكافحـة الجريمــة المنظمـة عبـر الوطنيـة ،مكافحـة تهريـب المُهاجريـن ،تعزيـز التعـاون علـى
الصعيديـن الوطنـي والدولــي وتسـهيله مـن أجــل تحقيـق األهـداف المنشــودة وحمايـة حقــوق
 2األدلة الترشيعية لتنفيذ األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها ،األمم املتحدة.2004 ،
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المُهاجريـن المُهربيـن.
وبهــدف مواجهــة الهجــرة غيــر النظاميــة وأثارهــا المأســاوية تبنــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة
العديــد مــن اآلليــات الهادفــة إلــى تحســين أوضــاع المهاجريــن ،ودعــم اســتراتيجيات وسياســات
مكافحــة تهريــب المهاجريــن لمــا لــه مــن آثــار ســلبية علــى مختلــف دول العالــم ،عــن طريــق
التنســيق والتعــاون علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي بيــن كل الســلطات والــوكاالت المعنيــة
بحمايـة وأمــن الحـدود ،بهـدف ضبـط منظومـات معنيـة بــإدارة الحـدود .3

.2

مُقاربة التشريع التونسي للهجرة غير النظامية:

تختلــف التشــريعات الوطنيـة المتعلقـة بالهجــرة غيــر النظاميــة مـن دولــة إلــى أخـرى وذلـك
باختــاف األهــداف والسياســات المتبعــة وخاصــة الوضعيــات السياســية واالجتماعيــة واالقتصادية
لهـذه الـدول ومـن هـذا المنطلـق كانـت الغايـة األساسـية للـدول المغاربيــة مــن سـن قوانيـن
تعنــى بالهجــرة غيــر النظاميــة التصــدي لهــا خــال تجريمهــا ومعاقبــة فاعليهــا والمشــاركين
فيهــا والمنظميــن للهجــرة الســرية وأبــرز مثــال علــى ذلــك هــو التشــريع التونســي حيــث تضمــن
القانــون عــدد  06لســنة  2004المــؤرخ فــي  03فبرايــر  2004المُتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون
عــدد  40لســنة  1975المــؤرخ فــي  14مايــو  1975المُتعلــق بجــوازات الســفر ووثائــق الســفر
العديــد مــن العقوبــات الجزائيــة المختلفــة باختــاف األفعــال المرتكبــة والمُتعلقــة بالهجــرة
والتــي تتــدرج مــن  3ســنوات إلــى  20ســنة دون أن يولــي أهميــة للحقــوق المتعلقــة بالمُهاجرين
أو بحمايتهــم مســتبعدًا بذلــك التوجــه الــذي يتبنــى نظريــة «المُهاجــر الضحيــة» ،معتمــدًا
باألســاس علــى آليــة الــردع والزجــر وهــي اآلليــات القانونيــة التــي تتماشــى مــع التوجهــات
التــي اتخذتهــا بعــض الــدول األوروبيــة ومــن أهمهــا إيطاليــا التــي تُعــد أحــد دول االســتقبال
بالنســبة للمُهاجريــن التونســيين علــى اعتبارهــا أول الــدول األوروبيــة وأكثرهــا تضــررًا مــن
هــذه الظاهــرة التــي أصبحــت ســواحلها الجنوبيــة قِبلــة ألعــداد هائلــة مــن المهاجريــن غيــر
القانونييــن ،وهــو مــا دفعهــا إلــى ســن أول قانــون خــاص للهجــرة ســنة  1998والــذي وضــع
ألول مــرة نظامًـا قانونيًــا خاصًـا بالهجــرة غيــر النظاميـة مــن خــال ضبــط إجـراءات الدخـول
لإلقليــم اإليطالــي وتجديــد إقامــة األجانــب ،وتأســس هــذا القانــون علــى أربعــة آليــات تتمثــل فــي
إعــادة برمجــة سياســات الهجــرة مــن جديــد ،النظــر فــي شــروط دخــول األجانــب إليطاليــا وســبل
اإلقامــة بهــا ،وإعــادة تنظيــم إجــراءات منــح اإلقامــة وتفعيــل اإلعــادة القســرية للمُهاجريــن غيــر
النظامييــن وإحــداث مراكــز حجــز وإيــواء المُهاجريــن ،وحــدد القانــون المــدة القانونيــة لحجــز
 3راجع:
Collenthouez, Migration and Human-Security, Paper Submitted to the international Migration Berlin Programme for the Consolations International Migration, Berlin, 12-22 October, 2002.
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هــؤالء المهاجريـن بـــ 30يومًـا ،يتــم بعدهــا تحديــد مصيرهــم بعــدة طـرق ،إمــا الســماح لهـم
باإلقامــة والعمــل فــي األراضــي اإليطاليــة أو ترحيلهــم إلــى بلدانهــم األصليــة ،أو محاكمتهــم إذا
قامــوا بأفعـال يعاقــب عليهــا القانــون فــي فتـرة تواجدهــم بالدولـة اإليطاليــة.
وعلــى الرغــم مـن الصبغــة الزجريـة لهــذه اإلجـراءات إال أنهـا اعتبـرت غيــر كافيــة لــردع هـذه
الظاهــرة الخطيــرة التــي تُهــدد إيطاليــا خاصــة بعــد تزايدهــا الكبيــر مــع مــرور الوقــت ،األمــر
الـذي مهـد لظهـور قانـون جديــد للهجــرة ســنة  2002يعـرف «بالقانـون رقــم  189أو بقانــون
بوســي فينــي» ،جــاء هــذا القانــون صارمًــا مــن خــال تفعيــل إجــراءات الحبــس والطــرد حيــث
نصــت المـادة  13مــن القانــون «بســجن األجنبــي مـن سـنة إلـى أربـع ســنوات الـذي صـدر لـه
أمــر بالطــرد ولكنــه مــازال موجــودًا علــى أراضــي الدولــة» وهــذا بعــد القبــض عليــه ومحاكمتــه.
ولــم يكتــف القانــون بوضــع عقوبــات جزائيــة بــل نظــم إجــراءات طــرد المهاجريــن غيــر
النظامييــن عــن طريــق المرافقــة إلــى الحــدود ألنــه يجــب علــى الســلطات مســاعدته أو تنفيــذ
تحقيقـات أخـرى للحصـول علـى مسـتندات السـفر الخاصـة بالمهاجـر وفـي حالـة عـدم وجــود أي
وســيلة نقــل مناســبة تســمح بتنفيــذ المرافقــة إلــى حــدود بلــد المنشــأ للمهاجــر فإنــه يتــم حجــزه
لـدى مراكـز اإليـواء مؤقتًـا ،وعنــد انتهـاء هــذه المــدة التـي مدهـا القانـون مـن  30يومًــا إلـى
 60يومًــا حســب نــص الفصــل الرابــع عشــر ،وفــي حالــة عــدم إمكانيــة تنفيــذ حكــم الترحيــل
يتــم إصــدار قــرار بتــرك األراضــي اإليطاليــة خــال خمســة أيــام ويتــم الحكــم عــن طريــق مســتند
مكتــوب فيــه النتائــج الجزائيــة فــي مخالفــة القانــون ،إضافــة إلــى ذلــك أصــدر القانــون اإليطالــي
عقوبــة جديــدة متعلقــة بالمُهاجريــن المقيميــن دون تأشــيرة إقامــة بصــرف النظــر عــن دخولهم
بطريقــة قانونيــة ويعتبرهــم القانــون وفـي وضـع غيــر قانونـي وينطبـق عليهــم قـرار الترحيـل.
لــم يكــن التشــريع التونســي بمنــأى عــن التخوفــات المُتعلقــة بالهجــرة غيــر النظاميــة بــل مثل
أحــد أهـم التحديــات الوطنيــة التـي ســعت إلــى مجابهتهــا خصوصًــا عبـر تجريـم الهجــرة غيــر
النظاميــة وتكريــس عقوبــات جزائيــة مختلفــة باختــاف الفعــل المتعلــق بالهجــرة وبطبيعتــه وهو
فــي الواقـع ليــس مختلـف عـن التشــريعات المُعتمـدة فــي عــدة دول أخـرى ونذكــر مــن أهمهـا
مصــر حيــث اعتمــدت نفــس التمشــي التشــريعي وتدرجــت فــي اعتمــاد العقوبــات الجزائيــة ،حيــث
نـص القانــون المتعلـق بالهجــرة غيـر الشـرعية علـى  21عقوبـة وتضمـن القانـون فـي الفصـل
الثانــى «الجرائــم والعقوبــات» ،ليشــمل تعريفــات واضحــة لنــص الجرائــم والعقوبــات ،وهــي
تتعلــق طب ًقــا للمــادة الخامســة مــن هــذا القانــون بعقوبــة الســجن بالنســبة لــكل «مــن أســس أو
نظــم أو أدار جماعــة إجراميــة منظمــة ألغــراض تهريــب المُهاجريــن أو تولــى قيــادة فيهــا أو كان
أحــد أعضائهــا أو منضمًــا إليهــا» إضافــة لتنصيصــه صلــب المــادة الخامسـة علــى أن «يعاقــب
بالسـجن وبغرامــة ال تقـل عـن خمسـين ألــف جنيـه وال تزيـد علـى مائتـي ألــف جنيـه أو بغرامـة
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مســاوية لقيمــة مــا عــاد عليــه مــن نفــع أيهمــا أكبــر كل مــن ارتكــب جريمــة تهريــب المُهاجريــن
أو الشــروع فيهـا أو تـورط فــى ذلـك وتكـون العقوبـة الســجن وغرامــة ال تقـل عـن مائتـي ألــف
جنيــه وال تزيــد علــى خمســمائة ألــف جنيــه أو غرامــة مســاوية لقيمــة مــا عــاد عليــه مــن نفــع
أيهمــا أكبــر فــي أي مــن الحــاالت اآلتيــة :إذا كان الجانــي قــد أســس أو نظــم أو أدار جماعــة
إجراميــة منظمــة ألغــراض تهريــب المُهاجريــن أو تولـى قيــادة فيهــا أو كان أحــد أعضائهـا أو
منضمًـا إليهـا ،إذا كانـت الجريمـة ذات طابـع غيــر وطنــي ،إذا تعـدى الجنـاة أو ارتكـب الجريمـة
شـخص يحمـل سـاحًا ،إذا كان الجانــي موظ ًفــا عامًـا أو مكل ًفــا بخدمـة عامـة وارتكـب الجريمـة
باســتغالل الوظيفــة أو الخدمــة العامــة ،إذا كان مــن شــأن الجريمــة تهديــد حيــاة أو تعريــض
صحـة مـن يجـرى تهريبهـم مـن المُهاجريـن للخطـر أو تمثـل معاملـة غيــر إنسـانية أو مهينــة،
ً
طفــا أو مــن عديمــي األهليــة أو مــن ذوى اإلعاقــة ،إذا
إذا كان المُهاجــر المهــرب امــرأة أو
ُ
اُســتخدم فــي ارتــكاب الجريمــة وثيقــة ســفر أو هويــة مــزورة أو إذا أســتخدمت وثيقــة ســفر أو
هويـة مــن غيــر صاحبهـا الشـرع ،إذ اُســتخدم فــي ارتــكاب الجريمـة ســفينة بالمخالفـة للغـرض
المخصـص لهـا لخطـوط الســير المقـررة».
لقــد كان المشــرع التونســي مقارنـة بنظيــره المصــري ســبا ًقا إلــى إقـرار العقوبــات الجزائيـة
بالنســبة للمُهاجريــن غيــر النظامييــن التــي تراوحــت بيــن  4و 20ســنة حيــث نــص القانــون
المتعلــق بجــوازات الســفر ووثائــق الســفر لســنة  2004ضمــن الفصــل  38علــى أنــه «يعاقــب
بالســجن مــدة ثالثــة أعــوام وبخطيــة قدرهــا ثمانيــة آالف دينــار كل مــن أرشــد أو دبّــر أو ســهّل
أو سـاعد أو توسّـط أو ّ
نظـم بـأيّ وسـيلة كانـت ،ولـو دون مقابـل ،دخـول شـخص إلـى التـراب
التونســي أو مغادرتــه خلســة سـواء تــمّ ذلــك بـرًا أو بحــرًا أو جـوّا ،مــن نقــاط العبــور أو مــن
غيرها.والمحاولــة موجبــة للعقــاب وكذلــك األعمــال المعــدة مباشــرة الرتــكاب الجريمــة» كمــا
تضمنــت العقوبــات األشــخاص الذيــن يتولــون إيــواء المُهاجريــن بمقولــه أنــه «يعاقــب بالســجن
مــدة أربعــة أعــوام وبخطيــة قدرهــا عشــرة آالف دينــار كل مــن تولــى إيــواء األشــخاص الداخليــن
أو المغادريــن للتــراب التونســي خلسـة أو مرتكبــي الجرائــم المنصــوص عليهــا بهــذا البــاب أو
خصــص مكانًــا إليوائهــم أو أخفاهــم أو عمــل علــى ضمــان فرارهــم أو عــدم التوصــل إلــى الكشــف
عنهــم أو عــدم عقابهــم .ويعاقــب بنفــس العقوبــة المنصــوص عليهــا بالفقــرة المتقدمــة كل مــن
وفــر وســيلة نقــل مهمــا كان نوعهــا بهــدف ارتــكاب الجرائــم المقــررة بهــذا البــاب أو المســاعدة
علــى ارتكابهــا» ،وقــد ســاوى المُشــرع التونســي بيــن األشــخاص المســؤولين عــن تهريــب
المُهاجريـن سـواء إلــى داخـل التــراب التونسـي أو إلـى خارجـه وجعـل العقوبـة «بالســجن مـدة
خمســة أعــوام وبخطيــة قدرهــا اثنــا عشــر ألــف دينــار كل من تعمــد نقل شــخص أو أشــخاص لغاية
إدخالهـم إلـى التـراب التونسـي أو إخراجهـم منـه خلسـة مهمــا كانـت الوســيلة المســتعملة».
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لــم يكتــف المُشــرع التونســي بالتنصيــص علــى هــذه العقوبــات الجزائيــة المُتعلقــة
بالمهاجريــن والمســؤولين عــن إيوائهــم بــل كذلــك نــص مُعاقبــة «كل مــن شــارك فــي وفــاق أو
كــوّن تنظيمًــا يهــدف إلــى إعــداد أو تحضيــر ( )....أو إداره أو انخــرط فيــه أو تعاون معه أو ســاعده
بــأي طريقــة كانــت ســواء كان ذلــك داخــل البــاد أو خارجهــا .ويحصــل الوفــاق أو التنظيــم بمجــرد
االتفــاق والعـزم بيـن شــخصين أو أكثـر علــى ارتــكاب األفعـال المذكــورة» بالفصـول الســابقة،
كمــا شـدد المُشـرع درجـة العقوبـات بالنسـبة لفئـة معينــة نـص عليهـا بصفـة حصريـة صلـب
الفصــل  43مــن القانــون المتعلــق بجــوازات الســفر ووثائــق الســفر ليكــون العقــاب بالســجن مــدة
اثنـي عشــر عامًـا وبخطيــة قدرهــا أربعــون ألــف دينــار إذا ارتكبــت الجرائـم المذكــورة «ســاب ًقا:
ممــن عُهــد إليــه بحراســة الحــدود أو نقــاط العبــور أو الموانــئ بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو
بمراقبتهــا ،ممــن عَهــد إليــه القانــون مهمــة معاينــة هــذه الجرائــم وزجــر مرتكبيهــا ،مــن أعــوان
قــوات األمــن الداخلــي أو مــن أعــوان القــوات العســكرية أو أعــوان الديوانــة ،ممــن اســتغل صفتــه
أو النفـوذ الممنــوح لـه بحكـم وظيفتـه أو عملـه ،ضـد طفـل أو باسـتخدامه.
إن هــذه العقوبــات علــى أهميتهــا فــي ردع المُهاجريــن عــن اتخــاذ ســبيل الهجرة غير الشــرعية
للهــروب مــن األوضـاع االجتماعيــة أو السياسـية أو االقتصاديـة التــي تعيشـها دولهــم ،ال تفـي
بغـرض صـد المُهاجريــن وأبـرزت عــدم فاعليتهـا وعــدم قدرتهـا علــى مجابهـة هـذه الظاهــرة
انطال ًقــا مــن العقوبــات الجزائيــة التــي تعتمدهــا دول المنشــأ والسياســات األمنيــة التــي تعتمدهــا
دول االســتقبال ال يمكــن إال أن تزيــد الوضــع تعقيــدًا ،وقــد بيَّنــت الوضعيــة الراهنــة ضــرورة
إنشــاء اســتراتيجيات دوليــة طويلــة المــدى لمكافحــة ظاهــرة الهجــرة من جهــة ووضــع الضمانات
الالزمــة لحقــوق المُهاجريــن الذيــن يعتبــرون غالبًــا ضحيــة لوضــع اجتماعــي أو سياســي معيــن.
فـي النهايــة يجـب أن نالحــظ أن المنظمـات الدوليــة وعلــى الرغـم مــن محاوالتهــا العديــدة
إليجـاد السـبل الكفيلــة بتأطيـر الظاهـرة إال أنهــا بقيـت غيـر قـادرة علــى تحديـد تعريـف جامــع
وموحــد للهجــرة أو تحديــد إحصائيــات دقيقــة لعــدد المُهاجريــن ومعاييــر مضبوطــة لتحديــد
مــدى نجاعــة اإلجــراءات المُتخــذة مــن قبــل دول االســتقبال فــي مواجهــة الهجــرة غيــر الشــرعية
وغيــاب السـبل الكفيلــة للحـد مــن هـذه الظاهــرة.
إن مجابهـة الهجـرة غيــر النظاميـة وتحقيـق النجاعـة فـي التصـدي آلثارهـا يسـتوجب تعاونًـا
مســتمرًا بيــن دول االســتقبال التــي هــي فــي الغالب دول الشــمال ،وبيــن دول الجنــوب المُصدرة
للهجـرة غيـر النظاميـة ،وهـذا التعـاون أساســه التصـدي بموضوعيــة لتجـاوز األسـباب والدوافـع
المتصلــة بظاهــرة الهجــرة غيــر النظاميــة ،وأهمهــا الدوافــع االقتصاديــة واألزمــات السياســية
التـي تعيشـها أغلـب البلـدان العربيـة اليـوم.
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