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مقدمة
تُعتبــر الهجــرة غيــر النظاميــة واحــدة مــن أهــم الظواهــر الخطيــرة التــي تعانــي منهــا البلــدان
المتقدمــة والناميــة علــى حــدٍ ســواء ،نظــرًا الرتباطهــا بالعديــد مــن الجوانــب السياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،فسـوء األحـوال السياســية واالقتصاديـة يدفـع األفــراد للهجـرة مـن
الــدول الناميــة إلــى تلــك المتقدمــة.
فتجــد دول عديــدة فــي هــذه الهجــرات تهديــدًا لمصالحهــا االقتصاديــة منهــا واالجتماعيــة
والسياســية ،واألمنيــة)1(.
ودول جنــوب المتوســط بحكـم قربهـا الجغرافـي مــن أوروبــا ،مسـتهدفة مــن طـرف شــبكات
الهجــرة الســرية ســواء عــن طريــق هجــرة مواطنــي دول جنــوب الصحــراء ،أو تهجيــر مواطنين إلى
دول أخــرى ،وأضحــت تلــك الــدول ممــرًا ومقصــدًا للعديــد مــن المُهاجريــن غيــر النظامييــن)2(.
وعرفــت ليبيـا كغيرهــا مـن دول جنـوب البحــر األبيــض المتوسـط خــال العقديـن األخيريـن
 1رشف الدين وردة« ،مكافحة جرمية تهريب املهاجرين يف قانون العقوبات الجزائري» ،مجلة االجتهاد القضايئ ،دورية تصدر عن
مخرب أثر االجتهاد القضايئ عىل حركة الترشيع بكلية الحقوق والعلوم السياسية  -جامعة محمد خضري بسكرة  -الجزائر ،ع  ،8ص .86
«سبل مكافحة الهجرة غري الرشعية بالجزائر» ،املجلة األكادميية للبحث القانوين ،مجلة سداسية متخصصة محكمة
 2باخويادريسُ ،
تصدرها كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد الرحامن مرية ،س  ،6مجلّد  ،11ع  ،2015 / 1ص  159وما بعدها.
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ومازالـت تناميًــا غيـر مسـبوق لظاهـرة الهجـرة غيــر النظاميـة ،وبلـغ عــدد المُهاجريـن الذيــن
وصلــوا إلــى إيطاليــا عبــر الشــواطئ الليبيــة خــال الفتــرة مــن  1ينايــر  2016إلــى  22أكتوبــر
 )168.542( 2016مُهاجــرًا وعــرف أن هنــاك ( )4.164شــخصًا لقــوا حتفهــم فــي عــرض البحر(.)3
وقــد ســمحت حــدود ليبيــا المتراميــة األطــراف وهشاشـة الســلطة بــأن جعلــت منهـا بلــد عبـور
ومقصــد فــي آن واحــد ،األمــر الــذي بــات يهــدد االســتقرار والســلم االجتماعــي علــى المسـتويين
الوطنــي واإلقليمــي .وللمواجهــة اتخــذ المُشــرع الليبــي جملــة مــن اإلجــراءات والتدابيــر
القانونيــة مــن خــال تجريمهــا ،وإنــزال العقوبــات بمرتكبيهــا ،ويأتــي فــي مقدمتهــا القانــون
رقــم ( )6لســنة  1987بشــأن تنظيــم دخــول وإقامــة األجانــب فــي ليبيــا وخروجهــم منهــا ،وأخيــرًا
القانـون رقـم ( )19لســنة  2010بشــأن مكافحـة الهجــرة غيــر المشــروعة.
وتتمحــور إشــكالية هــذه الورقــة فــي الكيفيــة التــي عالــج بهــا المُشــرع الليبــي ظاهــرة الهجــرة
غيــر النظاميــة ،ومــا هــي الوســائل والتدابيــر التــي تبناهــا للحــد منهــا ومحاصرتهــا وتوقيــع
العقــاب علــى مرتكبيهـا؟ ومــا هــي حــدود األنظمــة القضائيــة لمكافحــة هـذه الظاهــرة؟
سـنحاول اإلجابـة عـن هــذه اإلشــكالية مـن خـال ثـاث فقــرات ،ســأبحث فــي األولــى اآلليـات
التشـريعية لمكافحـة الهجـرة غيـر النظاميـة ،وفـي الثانيـة اآلليـات التنفيذيــة لمكافحـة الهجــرة
غيـر النظاميـة ،بينمــا أبحـث فـي الثالثـة حـدود األنظمـة القضائيــة لمكافحـة هـذه الظاهـرة.

الفقرة األولى
اآلليات التشريعية لمكافحة الهجرة غير النظامية
نظــرًا ألن قانــون العقوبــات ال يحتــوي أحكامًــا تعالــج ظاهــرة الهجــرة غيــر النظاميــة ،وإزاء
تنامــي هــذه الظاهــرة ،كان البــد للمُشــرع مــن أن يتدخــل لســد النقائــص فــي هــذا المجــال
ألجــل مواجهــة هـذه الظاهــرة الخطيــرة ،فأصــدر بذلــك القانــون رقــم ( )6لســنة  1987بشــأن
تنظيــم دخــول وإقامــة األجانــب فــي ليبيــا وخروجهــم منهــا والــذي حــل محــل القانــون رقــم
( )17لسـنة  1962بشـأن دخـول وإقامـة األجانـب فـي ليبيـا وخروجهـم منهـا (أو ًال) ،ومـن بعـده
القانــون رقــم ( )19لســنة  2010بشــأن مكافحــة الهجــرة غيــر المشــروعة (ثانيًــا).

ً
أول :القانــون رقــم ( )6لســنة  1987بشــأن تنظيــم دخــول وإقامــة األجانــب فــي
ليبيـا وخروجهــم منهــا:
حــدد هــذا القانــون شــروط دخــول األجانــب إلـى ليبيــا وإقامتهــم بهــا وتنقلهــم فيهــا ،مــن
 3أنظر :تقرير بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا حول انتهاكات حقوق اإلنسان ضد املهاجرين يف ليبيا 13 ،ديسمرب 2016
املعنون بـ« :متنجزن ومجردون من إنسانيتهم» ،ص .2
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حيــث ضبــط إجــراءات دخولهــم وإقامتهــم وتنقالتهــم إذا كان حاصــل علــى جــواز ،أو وثيقــة ســفر
وتأشــير صحيحــة بالدخـول ،أو المــرور ،أو اإلقامـة.
ويُجــرِّم القانــون المُشــار إليــه الدخــول إلــى ليبيــا والبقــاء فيهــا بشــكل غيــر نظامــي ،بيــد
أن هــذا القانــون ال يُميــز بيــن المُهاجريــن ،أو الالجئيــن ،أو طالبــي اللجــوء ،أو ضحايــا االتجــار
بالبشــر( ،)4أو المُهاجريــن ممـن هُــم عُرضــة للضــرر أو المُهاجريـن األطفـال ،أو غيرهـم مــن
المُهاجريــن ممــن هــم بحاجــة إلــى حمايــة دوليــة لحقــوق اإلنســان.
وتــم تعديــل القانــون رقـم (( 6لســنة  1987بالقانــون رقــم  ))2لســنة  2004لتقيَّــد شــروط
منــح تأشــيرات الدخــول ،واشــترط التعديــل علــى جميــع األشــخاص مــن غيــر المواطنيــن باســتثناء
بعـض الـدول العربيــة الحصـول علــى تأشـيرة سـارية لدخـول البـاد ،كمـا شـدد هــذا التعديـل
بعـض العقوبـات ،ونـص صراحـة ألول مـرة علــى مصطلـح تهريــب المُهاجريــن ،وعاقــب علـى
جريمــة تهريــب المُهاجريــن بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة وبغرامــة ال تقــل عــن ألــف دينــار(.)5
كمــا يُنظــم القانــون رقــم (( 6أيضًــا ترحيــل غيــر المواطنيــن إلــى بلدانهــم.
وقــد جــرَّم القانــون دخــول األراضــي الليبيــة والخــروج منهــا مــن غيــر األماكــن المخصصــة
لهــا( ، )6أو دون التأشــير علــى جــواز ،أو وثيقــة الســفر ،وقــرر لهــا الحبــس مــدة ال تزيــد علــى ثالثــة
أشهر وبغرامة ال تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 4قامت وزارة العدل يف عام  2013بإعداد مرشوع قانون بشأن االتجار بالبرش ينص عىل حامية ضحايا االتجار بالبرش .غري أن هذا
القانون مل ير النور بعد.
 5طبقاً للامدة ( )19مكرر فقرة (أ) من القانون ( )6لسنة  1987بشأن تنظيم دخول وإقامة األجانب يف ليبيا واملعدلة بالقانون رقم()2
لسنة  2004سالف الذكر.
 6طبقا للامدة ( )1من قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ( )247لسنة  1989بشأن الالئحة التنفیذیة للقانون رقم ( )6لسنة  1987بتنظیم
دخول وإقامة األجانب يف لیبیا وخروجهم منها واملعدلة بقرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ( )89لسنة  1997بشأن إضافة منفذین
للدخول إىل ليبيا والخروج منها« ،يكون الدخول إىل األرايض العربیة اللیبیة أو الخروج منها من املنافذ التالیة:
أ -املنافذ الربیة:
رأس جدیر  -امساعد  -غدامس  -ایسین  -غات  -الویغ  -القطرون  -العوینات  -الكفرة  -وازن  -أبو مزیدبوادي مردي  -السارة بقارة السانیة
(السبطة).
ب -املطارات الجویة املدنیة:
مطار طرابلس العاملي  -مطار بنینه الدويل  -مطار سبها الدويل.
ج -املوانئ البحریة:
میناء طرابلس البحري  -میناء بنغازي البحري  -میناء قرص أحمد مبرصاته  -میناء طربق البحري – میناء درنة البحري  -میناء زوارة البحري  -میناء
الخمس البحري.
د -املوانئ النفطیة:
میناء رأس النوف النفطي – میناء الزویتینة النفطي – میناء الربیقة النفطي – میناء الحریقة النفطي – میناء السدره النفطي.
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ثانيًا :القانون رقم ( )19لسنة  2010بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة (:)7
ً
بدايــة تجــدر اإلشــارة إلــى أن القانــون رقــم ( )6لســنة  1987بشــأن تنظيــم دخــول وإقامــة
ً
مكمــا للقانــون رقــم ( )19لســنة  2010بشــأن
األجانــب فــي ليبيــا وخروجهــم منهــا يُعتبــر
مكافحــة الهجــرة غيــر المشــروعة فــي حالــة عــدم وجــود تعــارض بينهمــا.
وقــد أصــدر المُشــرِّع الليبــي القانــون رقــم ( )19لســنة  2010بشــأن مكافحــة الهجــرة غيــر
المشــروعة بقصــد تجريــم ومكافحــة الهجــرة غيــر النظاميــة ،كأول عمــل تشــريعي مُســتقل يعنــى
بالتصـدي لهـذه الظاهـرة الخطيـرة.
وأورد المُشــرع عــدة نصـوص لتجريــم الهجـرة غيـر النظاميـة واألفعــال المتصلـة بهــا وكــذا
العقوبــات المقـررة فــي حــاالت ارتــكاب هـذه الجرائـم ،وذلــك علـى النحـو اآلتــي:

 .1جريمــة الدخـول إلـى األراضــي الليبيــة ،أو اإلقامــة بهــا دون إذن ،أو تصريـح
مــن الجهــات المختصــة بقصــد االســتقرار فيهــا ،أو العبــور إلــى دولــة أخــرى :حيــث
أســبغت المــادة األولــى مــن هــذا القانــون صفــة المُهاجــر غيــر الشــرعي علــى كل مــن دخــل إلــى
أراضــي ليبيـا ،أو أقـام بهــا دون إذن ،أو تصريـح مـن الجهـات المختصــة بقصـد االسـتقرار بهـا،
أو العبـور إلـى دولـة أخـرى .وعقوبـة تلـك الجريمـة الحبــس مـع الشـغل ،أو بغرامــة ال تزيـد عـن
ألـف دينــار (م1و.)6

 .2جريمـة إدخـال المُهاجريــن غيـر الشـرعيين إلـى البـاد ،أو إخراجهـم منهـا،
أو نقلهــم أو تســهيل نقلهــم ،أو إيوائهــم ،أو إخفائهــم ،أو إخفــاء أي معلومــات عنهم،
أو إعــداد وثائــق ســفر مــزورة ،أو توفيرهــا ،أو حيازتهــا لهــم :وقــد حــاول المُشــرِّع ِّ
الليبي
أن يُشــدد العقوبــات الخاصـة عــن تلــك األفعـال بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنة وبغرامــة ال
تقـل عـن خمسـة آالف دينــار وال تزيــد علـى عشـرة آالف دينـار (م.)4/1
.3
جريمــة االنتمــاء إلــى عصابة منظمــة لتهريــب المُهاجريــن :وعقوبتها مشــددة
بالســجن مــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات وغرامــة ال تقــل عــن خمســة عشــر ألــف دينــار وال تزيــد
علــى ثالثيــن ألــف دينـار.
.4
جريمــة تشـغيل المُهاجريـن غيـر الشــرعيين :عاقبـت المـادة ( )3مــن القانــون
كل مــن شــغل مُهاجــرًا غيـر شــرعي بغرامـة ال تقـل عــن ألـف دينـار وال تزيـد علـى ثالثـة آالف
دينــار .وتضاعــف العقوبــة إذا كان الجانــي ممــن عهــد إليــه بالعمــل فــي حراســة المنافــذ ،أو
 7مدونة الترشيعات ،دورية تصدر منذ عام  2001عن مؤمتر الشعب العام وتنرش بأمر أمانته ،س  ،10ع  ،10ص .403 – 400

51

نقــاط العبــور ،أو المواتــي ،أو الحــدود ،أو مراقبتهــا (م  .)4/2وتكــون العقوبــة الســجن وغرامــة ال
تقــل عــن عشــرين ألــف دينــار وال تزيــد علــى خمســين ألــف دينــار ،إذا نتــج عــن نقــل المُهاجريــن
غيـر الشــرعيين إلـى الداخــل ،أو الخــارج عاهـة مســتديمة ،وتكــون العقوبــة السـجن المؤبــد إذا
ترتــب علــى الفعــل الوفــاة (م .)5
.5
جريمـة عـدم إبــاغ عـن جرائـم الهجـرة غيـر الشـرعيَّة :يعاقـب بالحبـس مـدة
ال تقــل عــن ســنة وغرامــة ال تقــل عــن ألــف دينــار وال تزيــد علــى خمســة آالف دينــار كل مــن
يمتنــع عمــدًا عـن اتخــاذ إجــراء ممــا يجــب عليــه قانونًــا فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي
قانـون مكافحـة الهجــرة غيـر المشــروعة فـور إبالغـه عنهــا ،أو إطالعـه عليهــا بحكـم وظيفتــه،
فــإذا وقــع الفعــل نتيجــة اإلهمــال كانــت العقوبــة الغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســمائة دينــار وال
تزيــد علــى خمســة آالف دينــار (م .)7
.6
وجــوب المصــادرة :تحكــم المحكمــة بمصــادرة المبالــغ المحصلــة مــن الجريمــة،
كمــا يحكــم بمصــادرة األشــياء ووســائل النقــل أو األشــياء ،أو األدوات المســتعملة ،أو المعــدة
لالســتعمال فــي ارتــكاب جرائــم الهجــرة غيــر المشــروعة ،إال إذا ثبــت ملكيتهــا للغيــر حســن النيــة
(م .)10
.7
إعفــاء مــن العقــاب :أعفــى القانــون كل مــن بــادر بإبــاغ الجهــات المختصــة
بمعلومــات مكنــت مــن اكتشــاف الجريمــة قبــل تنفيذهــا ،أو أدت إلــى الحد مــن آثارها ،أو اكتشــاف
مرتكبيهــا ،أو القبــض عليهــم (م .)8
.8
اإلبعــاد :طبقــاً للمــادة ( )6مــن القانــون يجــب إبعــاد األجنبــي المحكــوم عليــه فــي
إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة الهجــرة غيــر المشــروعة مــن أراضــي ليبيا
بمجــرد تنفيــذه للعقوبــة المحكــوم بهــا .وإن كان المُشــرِّع الليبــي قــد أغفــل وضعيــة بعــض
الحــاالت الخاصــة للمُهاجريــن غيــر الشــرعيين الذيــن يثبتــون أنهــم ال يســتطيعون العــودة
إلـى ديارهـم خشـية علـى حياتهــم .كمـا أن المُشـرِّع الليبـي فـي قانــون مكافحـة الهجـرة غيــر
المشــروعة لـم يكفــل للمُهاجــر المبعــد حـق الطعــن فــي قــرار اإلبعـاد ،بخــاف مــا ذهــب إليـه
المشــرع الجزائــري الــذي أجــاز الطعــن فــي قــرار وزيــر الداخليــة المتضمــن اإلبعــاد خــارج اإلقليــم
الجزائـري ،وذلــك عـن طريــق دعــوى يرفعهـا أمـام القضــاء االسـتعجالي اإلداري فـي أجـل أقصـاه
( )5أيـام تســري مــن تاريـخ تبليغـه بهــذا القــرار ،وفـي هــذه الحالـة ،ونظـرًا لحساسـية اإلجـراء
وخطورتــه ،فإنــه ينبغــي علــى القاضــي االســتعجالي أن يفصــل فــي الدعــوى فــي أجــل أقصــاه ()20
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يومًــا ابتــداء مــن تاريــخ تسـجيل الدعــوى لــدى كتابــة ضبـط المحكمــة اإلداريـة(.)8
.9
الضمانــات القانونيــة للمُهاجــر غيــر الشــرعي :ينــص القانــون علــى معاملــة
المُهاجريــن معاملــة إنســانية تحفــظ كرامتهــم وحقوقهــم وعــدم االعتــداء علــى أموالهــم
ومنقوالتهــم وذلــك عنــد القبــض عليهــم (م  ،)10ولكــن علــى الرغــم مــن هــذا ،فــإن تقاريــر
المنظمــات الحقوقيــة تشــير إلــى وجــود العديــد مــن االنتهــاكات لحقــوق المُهاجريــن بمراكــز
االعتقــال فــي ليبيــا ،كاالحتجــاز التعســفي وظــروف االحتجــاز الالإنســانية ،والتعذيــب ،والعمــل
الجبــري ،والعنــف الجنســي ،وســوء المعاملــة(. )9
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن ليبيــا قــد صادقــت علــى جملــة مــن االتفاقيــات والبروتوكــوالت المكملة
لهــا فــي مجــال مكافحــة الجريمــة المنظمــة وتهريــب المُهاجريــن( ،)10وهي علــى النحــو التالي:

(أ) اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقمــع الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة نيويــورك
:15/11/2000
اعتمــدت بموجـب قــرار الجمعيـة العامـة لألمــم المتحــدة رقــم ( )25فـي الـدورة ( )55فـي 15
نوفمبــر  ،2000وقــد وقعــت عليهــا ليبيــا فــي  ،13/11/2001وصدقــت عليهــا فــي .18/6/2004

(ب) بروتوكــول مكافحــة تهريــب المُهاجريــن عــن طريــق البحــر والبــر والجــو
المكملــة التفاقيــة األمــم لقمــع الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة  -نيويــورك
 :15/11/2000اعتمــدت بموجــب قـرار الجمعيــة العامــة رقــم ( ،)25الـدورة ( .)55وقــد وقعـت
عليهــا ليبيــا فــي  ، 13/11/2001وتــم التصديــق عليهــا فــي .24/9/2004
(ج) االتجــار بالبشــر :بروتوكــول منــع وقمـع ومعاقبــة االتجـار باألشــخاص وبخاصــة النسـاء
واألطفـال المكملـة التفاقيــة األمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة ،نيويـورك
 :15/11/2000اعتمـدت بموجــب قـرار الجمعيــة العامـة رقــم ( ،)25الـدورة ( .)55وقعـت عليهـا
ليبيــا فــي  ،13/11/2001وصادقــت عليهــا فــي .24/9/2004

 8طبقاً للفقرة الثالثة والرابعة من املادة ( )31من القانون عدد ( )11لسنة  2008املؤرخ يف  25يونيو  2008املتعلق برشوط دخول
األجانب إىل الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها.
 9أنظر :تقرير بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا حول انتهاكات حقوق اإلنسان ضد املهاجرين يف ليبيا 13 ،ديسمرب  ،2016سبقت
اإلشارة إليه.
 10أنظر :مهند عبد الرازق املرتيض العبيدي ،االتفاقيات الدولية يف إطار األمم املتحدة (حالتها الراهنة واملوقف الليبي بشأنها)،
طرابلس :مكتبة طرابلس العلمية العاملية ،ط  ،2009 ،1ص .180 - 179
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مسؤولية المُهاجرين الجنائية:
طب ًقــا للمــادة ( )5مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب المُهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر والجــو
المكمـل التفاقيــة األمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عبــر الحـدود الوطنيــة ال يصبـح
المُهاجــرون عرضــة للمالحقــة الجنائيــة ،نظــرًا لكونهــم هد ًفــا للســلوك المُبيــن فــي المــادة ()6
مــن هــذا البروتوكــول.
فــي حيــن نجــد المُشــرع الليبــي قــد أقــر بالمســؤولية الجنائيــة للمُهاجــر غيــر الشــرعي وأفردت
لــه المـادة ( )6مـن قانــون مكافحــة الهجــرة غيــر المشـروعة عقوبــة الحبــس ،أو الغرامــة التـي
ال تزيـد علـى ألــف دينـار واإلبعـاد عـن التــراب الليبـي .األمـر الــذي حمـل البعـض علـى المنــاداة
بلــزوم تعديــل القانــون المذكــور بمــا يتناغــم والمــادة ( )5مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب
المُهاجريـن ســالفة الذكــر.
وإن كانــت المحكمــة العليــا قــد أكــدت بمناســبة حكمهــا فــي الطعــن الدســتوري رقــم  1/57ق
بجلســتها المنعقــدة بتاريــخ  23/12/2013أنــه مــن المقــرر أن االتفاقيــات الدوليــة التــي ترتبــط
بهــا الدولــة الليبيــة تكــون نافــذة مباشــرة بمجــرد إتمــام إجــراءات المصادقــة عليهــا من الســلطة
التشــريعية فــي الدولــة ،وتكــون لهــا أســبقية التطبيــق علــى التشــريعات الداخليــة ،بحيــث إذا
حـدث تعـارض بيـن أحكامهــا وأحـكام التشـريعات الداخليــة ،فــإن أحـكام االتفاقيـة هـي األولـى
بالتطبيـق ،ودون حاجـة إلـى تعديـل أي تشـريعات داخليـة قـد تكـون متعارضـة معهـا.
يبــدو أن العديــد مــن دوائــر الجنــح والمخالفــات بالمحاكــم الجزئيــة لــم تعمــد إلــى تطبيــق
المبــدأ المذكــور فــي أحكامهــا بإهمــال النصــوص التــي تُجــرم وتُعاقــب المُهاجــر غيــر النظامــي
فــي القانــون رقــم ( )19لســنة  2010ســالف الذكــر ،التــي تتعــارض مــع حكــم المــادة ( )5مــن
بروتوكـول مكافحــة تهريـب المُهاجريـن المكمـل التفاقيـة األمــم المتحــدة لمكافحـة الجريمـة
المنظمــة عبــر الوطنيــة التــي تعفــي المُهاجــرون مــن المالحقــة القضائيــة باعتبارهــم ضحيـة
وليســوا مجرميــن.

الفقرة الثانية
اآلليات التنظيمية لمكافحة الهجرة غير النظامية
تتولــى وزارة الداخليــة (أمانــة اللجنــة الشــعبية لألمــن العــام ســاب ًقا) حســبما هــو وارد فــي
القانـون رقــم ( )19لســنة  2010مهــام ضبـط جرائــم الهجــرة غيــر النظاميــة وضبـط األمــوال
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المحصلــة مــن الجريمــة ووســائل النقــل المســتخدمة فــي التهريــب وإحالــة المقبـوض عليهـم
إلــى الجهــات القضائيــة ،ومراقبــة المنافــذ والحــدود مــن خــال عــدة أجهــزة ومصالــح وإدارات
مركزيــة يأتــي علــى رأســها جهــاز مكافحــة الهجــرة ومصلحة الجــوازات والجنســية التي نســتعرض
مهامهمــا وفـق اآلتــي:

ً
أول :جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعيَّة:
تــم إنشــاء جهــاز مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعيَّة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 386
بتاريــخ  4يونيــو  2014مقــره الرئيســي فــي طرابلــس ولــه عــدة فــروع فــي باقــي أقاليــم الدولــة،
وهــو يتبــع وزارة الداخليــة ،إال أنــه يتمتــع بالشــخصية االعتباريــة والذمــة الماليــة المســتقلة،
ومنــح عــدة اختصاصــات تنفيذيــة (.)11

ثانيًا :مصلحة الجوازات والجنسية:
ارتبــط إنشــاء مصلحــة الجــوازات والجنســية بدولــة االســتقالل ســنة  ،1951ومــرت بمراحــل
تطــور عديــدة آخرهــا ســنة  2008عندمــا تحولــت اإلدارة العامــة للجــوازات إلــى مصلحــة الجــوازات
والجنســية بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )314لســنة  2008ومقرهــا الرئيســي فــي
طرابلــس ،وهــي تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة والذمــة الماليــة المســتقلة ،ولهــا فــروع فــي كافــة
المــدن الليبيـة وتضطلــع المصلحــة بالمهــام اآلتيــة:
.1

إصدار ومنح جوازات السفر والبطاقات الوطنية وتنظيم الحصول عليها.

.2

ضبط حركة الدخول والخروج إلى ليبيا عبر المنافذ المعتمدة.

.3

إصدار الموافقات بمنح تأشيرات الدخول والمرور لألجانب عن طريق القنصليات.

 11يختص جهاز مكافحة الهجرة غري الرشعية باآليت:

 - 1دراسة ووضع الخطط االسرتاتيجية التي من شأنها الحد من ظاهرة الهجرة غري الرشعية يف ليبيا.
 - 2ضبط املهاجرين غري الرشعيني بليبيا ووضعهم مبراكز اإليواء ومتابعتهم واستكامل اإلجراءات الخاصة برتحيلهم إىل بلدانهم األصلية.
 - 3القيام بأعامل التحري عن تهريب األشخاص والتسلل عرب الصحراء واملناطق الحدودية واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيالها.
 - 4اإلرشاف املبارش عىل مراكز مكافحة التسلل والتهريب ونقاط التمركز الحدودي وإعداد بيان تفصييل وإحالته إىل الجهات املختصة.
 - 5توثيق القيود والبيانات الخاصة باملتسللني واملهربني ومن انتهت تأشريتهم والذين يتم ضبط تواجدهم وإقامتهم داخل البالد بطريقة مخالفة
للقانون.
 - 6القيام بخدمة مراكز مكافحة التسلل والتهريب وإيواء ما يُحال إليها من الجهات املختصة ممن يتواجدون داخل البالد بالطرق املخالفة
للترشيعات املنظمة لإلقامة والعمل.
 - 7وضع االستامرات والبطاقات والنامذج من واقع معلومات االستبيان للمهربني واملتسللني وذوي الشأن الذين يتم ضبطهم يف قضايا الهجرة غري
املرشوعة واالتجار بالبرش والجرمية املنظمة وتفريغها وتحليلها للرجوع إليها عند االقتضاء.
 - 8إعداد خطة تدريب سنوية لتدريب العنارص التابعني للجهاز محل ًيا ودول ًيا.
 - 9التنسيق مع األجهزة األمنية اإلقليمية والدولية ملكافحة الجرمية املنظمة.
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وتتبــع المصلحــة عــدة إدارات لهــا عالقــة مباشــرة بمكافحــة الهجــرة غيــر النظاميــة وعلــى
رأسـها إدارة مباحــث الجــوازات ،وتتولـى أعمــال البحــث والتحــري وضبــط المخالفيــن للقوانيــن
المنظمـة للدخـول والخـروج واإلقامـة فـي األراضـي الليبيـة .وكذلــك إدارة المنافـذ التــي تتولـى
مراقبــة الجــوازات داخــل المنافــذ الرســمية الحدوديــة والبحريــة والمطــارات ،باإلضافــة إلــى
مكتــب شــؤون األجانــب وفــروع مصلحــة الجــوازات المنتشــرة فــي مختلــف المــدن الليبيــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك توجــد إطــارات أخــرى تهتــم بشــؤون الهجــرة منهــا وزارة العمــل والتأهيــل
والتــي تتولــى اإلشــراف علــى عمليــة حصــر العمالــة الوافــدة فــي مختلــف المؤسســات فــي
القطاعيــن العــام والخــاص ،كمــا أن وزارة الصحــة تتولــى منــح الشــهادات الصحيــة التــي هــي
شــرط أساســي للحصــول علــى اإلقامــة ،أو العمــل فــي القطاعيــن العــام والخــاص(.)12

الفقرة الثالثة
حدود النظام القضائي ِّ
الليبي في مُكافحة الهجرة غير النظامية
إدراكا مــن المُشــرع ِّ
بدايــة نــود اإلشــارة إلــى أنــه ً
الليبــي بمــدى أهميــة ودقــة وخطــورة جرائــم
الهجــرة غيــر النظاميــة بالنظـر لآلثـار االقتصاديــة واالجتماعيـة والسياســية واألمنيـة المترتبــة
عليهــا ،تــم اســتحداث محاكــم ونيابــات جزئيــة لمكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعيَّة ،وقــد وقــع
ضبطهــا بموجــب قــرار المجلــس األعلــى للهيئــات القضائيــة رقــم ( )10لســنة  2006بإنشــاء
محاكــم ونيابــات لمكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعيَّة ،وقــد نــص هــذا القــرار فــي مادتــه األولــى
علــى أن تنشــأ بدائـرة اختصــاص كل محكمــة ابتدائيــة محكمــة جزئيــة لمكافحــة الهجــرة غيــر
الشــرعيَّة تختــص بالنظــر فــي الدعــاوى الجنائيــة المُتعلقــة بالجرائــم المنصــوص عليهــا فــي
القانــون رقــم ( )6لســنة  1987بشــأن تنظيــم دخــول وإقامــة األجانــب فــي ليبيــا وخروجهــم منها،
فــي حيــن نصــت المــادة الثانيــة مــن ذات القــرار علــى إنشــاء نيابــة جزئيــة لمكافحــة الهجــرة
غيــر الشــرعيَّة بدائــرة اختصــاص كل نيابــة كليــة تختــص بالتحقيــق ورفــع الدعــاوى الجنائيــة
ومباشــرتها فــي الجرائــم بالمخالفــة ألحــكام القانــون رقــم ( )6لســنة  1987المُشــار إليــه.
كمــا أصــدر المجلــس األعلــى للهيئــات القضائيــة القــرار رقــم ( )62لســنة  2010بإنشــاء محكمة
ونيابتيــن جزئيتيــن متخصصتيــن .وقــد نصــت المــادة الثالثــة مــن هــذا القــرار علــى «تنشــأ
بدائـرة محكمــة شـمال طرابلــس االبتدائيـة محكمـة جزئيــة تسـمى (محكمـة مكافحــة الهجــرة
غيــر الشــرعيَّة) تختــص بالنظــر والفصــل فــي الدعــاوى المرفوعــة عــن الجنــح المنصــوص
 12د .ياسني محمود الناجح»،األطر القانونية والتنظيمية ملكافحة الهجرة غري النظامية يف ليبيا» ،مجلة شؤون ليبية ،مجلة فصلية
مستقلة تُعنى بالدراسات حول ليبيا املعارصة ،ع  1يوليو  ،2016ص .33 – 30
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عليهــا فــي القانــون رقــم ( )19لســنة  2010مُكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعيَّة وتتحــدد دائــرة
اختصاصهــا بنطـاق محاكــم السـواني وشــمال وجنـوب وشـرق طرابلــس االبتدائيـة» ،فــي حيـن
نصــت المــادة الرابعــة مــن ذات القــرار علــى إنشــاء نيابــة جزئيــة لمكافحــة الهجــرة غير الشــرعيَّة
بدائــرة اختصــاص محكمــة مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعيَّة المُشــار إليهــا تختــص بالتحقيــق
ورفــع ومباشــرة الدعــوى فــي الجرائــم المنصـوص عليهــا فــي القانــون رقــم ( )19لســنة 2010
المُشـار إليــه.
إال أن تلــك المحاكــم المتخصصــة لــم تُفعَّــل علــى أرض الواقــع وال نــدري مــا األســباب الكامنــة
وراء عــدم تفعيلهــا .ولكــن تــدق الصعوبــة فــي مســألة االختصــاص القضائــي بنظــر جرائــم
الهجــرة غيــر النظاميــة .فعمـ ً
ـا بمبــدأ إقليميــة القانــون تمــارس كل دولــة ســيادتها علــى إقليمها
بتطبيــق قوانينهــا داخـل حدودهـا ،بصـرف النظـر عـن جنســية مرتكـب الجريمـة وذلـك تطبي ًقـا
للمــادة ( )4مــن قانــون العقوبــات الليبــي التــي تنــص علــى أن «تســري أحــكام هــذا القانــون علــى
كل ليبــي ،أو أجنبــي يرتكــب فــي األراضــي الليبيــة جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فيــه».
ويعنــي هــذا المبــدأ أن قانــون العقوبــات يُطبــق علــى أي جريمــة تقــع داخــل اإلقليـم الوطنـي
بغـض النظـر عـن جنســية مرتكبيــه ،أو المجنـي عليـه ،وينعقـد االختصــاص القضائــي وف ًقـا لـه
بتحقــق أحــد العناصــر المكونــة للجريمــة سـ ً
ـلوكا ،أو نتيجــة ولــو كان الفعــل غيــر معاقــب عليـه
فــي البلــد األصلــي ،ومــن ثــم يجــب تطبيــق قانــون العقوبــات الوطنــي ،وهــو مــا يفهــم مــن نــص
المــادة ( )5مــن قانــون العقوبــات الليبــي التــي تنــص علــى جريــان أحــكام قانــون العقوبــات علــى
ا يجعلـه فاعـ ً
كل مــن ارتكــب خـارج البـاد فعـ ً
ـا لجريمـة وقعــت كلهــا ،أو بعضهــا فـي ليبيـا أو
ً
شـريكا فيهـا.
غيــر أن هــذا المبــدأ يفقــد صالحيتــه للتطبيــق بالنســبة لجرائــم الهجــرة غيــر النظاميــة
باعتبارهــا عابــرة للحــدود ،األمــر الــذي يحتمــل معــه تنــازع القوانيــن حيــال الواقعــة الواحــدة،
والــذي يســتتبع بالضــرورة تنازعًــا الختصــاص.
إن تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق فــي جرائــم الهجــرة غيــر النظاميــة العابــرة للحــدود
يقتضــي تطبيــق مبــدأ عالميــة النــص الجنائــي علــى جرائــم الهجــرة غيــر النظاميــة بحيــث يســري
النــص الجنائــي علــى كل جريمــة يُقبــض علــى مُرتكبهــا فــي إقليــم الدولــة أيــا كان مــكان
ارتكابهــا وجنســية الفاعــل ،أو الجانــي فالدولــة التــي تضبــط المجــرم عليهــا بمعاقبتــه ومحاســبته
بحســب قانونهـا الوطنـي.
لكــن األخـذ بمبـدأ عالميــة النــص الجنائـي علـى إطالقـه ،بتطبيـق قانــون العقوبـات علــى كل
مجـرم يقبـض عليـه فــي إقليـم الدولـة ،أيًــا كانـت الدولـة التـي ارتكـب فيهــا الفعــل اإلجرامـي
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وأيًـا كانـت جنسـية الجانـي ،قـد يــؤدي إلـى تعــارض بيـن قوانيـن الـدول ،إذ يجعــل لـكل دولـة
اختصــاص بالنظــر فــي أي قضيــة هــي باألصــل مــن اختصــاص قانــون آخــر ،ويتعــارض مــع مبــادئ
قانــون العقوبــات نفســه الــذي هــو باألصــل قانــون إقليمــي ،كل هــذا يجعــل تطبيــق المبــدأ أمــرًا
صعبًــا مــن الناحيــة العمليــة ،لــذا فمــن األجــدى تقييــد المبــدأ لينطبــق علــى بعــض األنــواع مــن
الجرائــم ،منهــا جرائــم الهجـرة غيـر النظاميــة العابـر للحــدود ،لتتضافــر الجهــود فــي مكافحـة
هــذا النــوع مــن اإلجــرام تشــريعيًا وقضائيًــا وتنفيذيًــا.

التوصيـــــات
تعزيـز التعــاون الدولــي واإلقليمــي فــي مجـال مكافحـة الهجـرة غيـر النظاميــة ،وحـث
.1
البلــدان كافــة إلــى االنضمــام لالتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة.
ضــرورة وجــود تنسـيق وتعــاون أمنييــن بيــن ليبيــا ودول الجـوار فــي مجــال مُكافحــة
.2
الهجــرة غيــر النظاميــة.
.3
تعديــل التشــريعات الوطنيــة بمــا يتــاءم واالتفاقيــات الدوليــة المعنيــة ،وتغليــظ
العقـاب فيمــا يتعلــق بجريمـة تهريــب المُهاجريـن بالنظـر لخطــورة اآلثـار المترتبـة علـى تلـك
الجريمــة.
.4
تفعيــل محاكــم ونيابـات الهجــرة غيــر الشــرعيَّة ،والرفـع مــن كفــاءة رجــال الضبطيــة
القضائيــة وأعضــاء النيابــة العامــة والقضــاة المعنييــن بتطبيــق قانــون مكافحــة الهجــرة غيــر
الشــرعيَّة كل فــي مجــال اختصاصــه.
.5
تفعيــل االتفاقــات اإلقليميــة والثنائيــة بيــن ليبيــا ودول الجــوار فــي مجــال مكافحــة
الجريمــة المُنظمــة وعلــى رأســها االتفاقــات المُبرمــة مــع إيطاليــا ودول المغــرب العربــي،
خصوصًــا فيمــا يتعلــق بتبــادل الخبــرات والمعلومــات ومراقبــة الحــدود المشــتركة.
للتخفيــف مــن حــدة إشــكالية االختصــاص ،وبالنظــر لخطــورة جرائــم الهجــرة غيــر
.6
النظاميــة وتهريــب المُهاجريــن علـى نطــاق واســع ،ومـا ينتُــج عنــه مـن تبعــات خطيـرة ،تبــرُز
الحاجـة إلـى اسـتحداث محاكــم دوليـة ،أو إقليمـه لمكافحـة ظاهـرة الهجـرة غيـر النظاميـة علـى
ضــوء تجربــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،أو إدراجهــا ضمــن مشــموالت الجرائــم التــي تدخــل
فــي اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
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