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الهجـرة
غير النظامية

افتتاحية َدْعم
الرتب�اطها  نظًرا  النامية،  واألخرى  املتقدمة  البلدان  بني  العالقة  يف  مهًما  مكاًنا  الهجرة،  قضية  حتتل 
بكل اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية، إذ يدفع انهيار األوضاع السياسية واالقتصادية 

األفراد للهجرة من الدول النامية إىل تلك املتقدمة.
ق املجتمع الدويل، وهي  وُتعترب قضية الهجرة غري النظامية من أهم القضايا االجتماعية، اليت التزال ُتؤرِّ
ُمشكلة شديدة احلساسية لكونها تمّس جميع شراحئ املجتمع، حبيث أصبحت الظاهرة ال تقتصر على 

الشباب خاصة الذكور منهم، بل أصبحت تمّس فئة اإلناث واألطفال أيًضا.
فالهجرة يف حد ذاتها ليست بفعل سليب أو غري قانوين، وهي فطرة إنساني�ة طبيعية وظاهرة ومشروعة، 
ومبدأ أسايس من مبادئ حقوق اإلنسان، حيث نصت المادة 13 من اإلعالن العاليم حلقوق اإلنسان 
أن لكل شخص ُحرية التنقل واملغادرة لبلده أو العودة إليها، ولكن يف ظل بزوغ مفهوم السيادة الوطني�ة 
ثم  ومن  ألخرى،  حدود  من  البشر  تنقل  أمام  والعوائق  العقبات  من  كثرًيا  لتضع  التشريعات  تدخلت 

جتريم ذلك االنتقال يف حالة عدم استيفائه تلك املعوقات والعقبات.
ازدياد الصراعات  الفجوة االقتصادية بني دول شمال وجنوب املتوسط، كذلك مع  ة  ومع اتساع هوُّ
اليت  العربي�ة  االنتفاضات  أحداث  أن  للشك  مجااًل  يدع  ال  وبما  األوسط،  والشرق  إفريقيا  يف  املسلحة 
طلق عليه »الربيع العريب« قد أنتج العديد من التطورات يف ملف الهجرة 

ُ
انطلقت يف عام 2010 وما أ

حتواًل  تشهد  اليت  والدول  واليمن  سوريا  من  خاصة  العربي�ة  املنطقة  من  الُمهاجرين  نسبة  وازدادت 
الفقرية  والطبقات  العاطلني  على  تقتصر  تعد  ولم  الُمهاجرين  مالمح  وتطورت  مسلًحا،  أو  عنيًفا 

فحسب، وتواجد أصحاب الشهادات الُعليا من أبن�اء الطبقة املتوسطة، كذلك ظهر التواجد النسايئ والذي 
لم يكن موجوًدا من قبل، كما ظهرت العائالت  كذلك، كما أنتج الفراغ األمين الناجت عن تلك الصراعات رواج 

واستفحال ظاهرة جتارة تهريب املهاجرين يف دول املصدر أو العبور كتونس وليبي�ا ومصر.
ُمعادية  بطبيعتها  هي  واليت  الُمحافظة،  اليميني�ة  التي�ارات  صعود  فأدى  أوروبا،  يف  املتوسط  شمال  دول  أما 
للُمهاجرين وانتشار العمليات اإلرهابي�ة للجماعات اإلسالمية الُمتشددة )داعش( يف أوروبا، كذلك األزمات 
أن  وهو  أمنًي�ا،  خياًرا  احلايل  األورويب  اخليار  من  لتجعل  املعطيات  تلك  كل  جتمعت  الُمتالحقة،  االقتصادية 
أو  واملهاجرين،  لالجئني  وفرز  قبول  معسكرات  بإقامة  املتوسط  جنوب  دول  سواحل  من  حدودها  تنطلق 
بتطوير وتفعيل اجلانب األمين والتضييق على املنظمات العاملة يف اإلغاثة اإلنساني�ة يف حوض املتوسط، مما 
أدى إىل انسحاب بعضها من العمل بالفعل وتعُرض العاملني بها للمضايقات األمني�ة واملالحقات القضائي�ة 
خاصة يف إيطاليا، كذلك العمل مع حكومات دول اجلنوب على تغليظ العقوبات املحلية الُمتعلقة بالتنقل 

أو التهريب. 
ولكن يف النهاية فالهجرة والتنُقل هي حق أصيل من حقوق اإلنسان، ومهما فعل الُمشرعون أو الساسة فإن 
القانوني�ة واألمني�ة لهذا امللف لن تكون كافية، ويجب أن تكون املقاربة  الهجرة لن تتوقف، كما أن املعاجلة 

شاملة )حقوقية، قانوني�ة، سياسية، اقتصادية، ثقافية، اجتماعية( لُمعاجلة ملف الهجرة.
وقد حاول مركز َدْعم التحُول الديمقراطي وُحقوق اإلنسان )َدْعم( تن�اول هذه الظاهرة بالدرس، فقد نظم 
مركز »َدْعم« على مدار يويم 08 و09 ديسمرب 2018 باالشرتاك مع مركز »مدافع« ومنظمة »تاناروت« 
منت�دى دويل حول »إشكاليات الهجرة غري النظامية على املستوى القضايئ   واحلقويق«،   بمشاركة منظمات 

حقوقية من 10 دول. وكان  املنت�دى ثرًيا بمشاركة جملة من اخلرباء يف املنطقة.
واليت لم ختتلف رؤيتهم عن ما سبق وكانت تلك هي جملة املقرتحات واليت تم تبويبها حسب محاور املنت�دى:

المحور األول: تعريف الهجرة غير النظامية واآلليات الحقوقية والقضائية على 
المستوى الدولي والوطني:

 عدم جتريم الهجرة والعمل على تكريس مفهوم الهجرة اآلمنة.
من  التملص  أجل  من  الدول  من  كثري  بها  تقوم  اليت  واملهاجرين  الالجئني  بني  التميزي  على  التأكيد   

االلزتامات الدولية جتاه الالجئني.
 توفري الضمانات الالزمة لتكريس مفهوم الهجرة اآلمنة من خالل وضع الزتامات على الدول عرب حزمة 

من اآلليات  واإلجراءات والسياسات املناسبة.
 العمل على زيادة اإلنت�اج املعريف الُمتعلق بقضايا الهجرة على املستوى املفاهييم والقانوين واحلقويق.

 تنقيح التشريعات لتصبح الُسلطة القضائي�ة املصدر الوحيد إلصدار قرارات الرتحيل على أال تتضمن 
إعادة الُمهاجر إىل  موطنه األصلي قسًرا.

 حث الدول املوقعة على االتفاقيات الُمتعلقة بالهجرة للُمصادقة عليها وتفعيل بنودها   وكذلك الدول 
غري الُموقعة على  التوقيع على هذه االتفاقيات والُمصادقة عليها.
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 تشديد العقوبات الُمتعلقة بمهريب الُمهاجرين يف التشريعات الوطني�ة املختلفة.
 تفعيل آليات القضاء املحلي بما ُيتيح التصدي لظاهرة تهريب البشر.

 العمل على مالءمة قوانني وضوابط الهجرة يف التشريعات الوطني�ة جلعلها قابلة للتنفيذ وُمتطابقة مع 
اآلليات الدولية  املعرتف بها.

 العمل على وضع مراكز االحتجاز واإليواء حتت اإلشراف القضايئ.
الُمحققني  إجراءات  استكمال  فور  واإليواء  االحتجاز  مراكز  داخل  الُمهاجرين  إبقاء  عدم  على  العمل   

الُمتعلقة بطلبات الهجرة.

المحور الثاني السياسات الدولية للهجرة غير النظامية:
 مساعدة دول املمر من ِقَبل املجتمع الدويل خاصة الُمتعرضة للزناعات املسلحة.

 ندعو دول العالم لتبين ميث�اق مراكش بشأن »الهجرة اآلمنة« واحرتام بنوده كحد أدىن.
 السعي لتوفري األمن الغذايئ للُمهاجرين.

 العمل على عدم إعادة الُمهاجرين إىل دولهم قسرًيا.
الهجرة بصفة مستمرة عن  التحقيق يف طلبات  العاملة يف  األفراد واملؤسسات  العمل على رفع كفاءة   

طريق التدريب�ات  الالزمة.
 العمل على عودة مراكب اإلنقاذ املوقوفة عن عملها، ودعوة املجتمع الدويل لدعم عودتها مع زيادة عدد 
األوربي�ة »إيطاليا«  الدول  اليت تتخذها بعض  وإدانة اإلجراءات  اإلنقاذ،  املراكب من أجل عمليات  تلك 

واليت تتسبب يف عرقلة ثم وقف عمليات اإلنقاذ الدولية يف وسط املتوسط .
البحر اليت تستهدف إعادة الالجئني واملهاجرين للدول الىت فروا   العمل على وقف العمليات يف أعايل 

منها، العمل على عدم بقاء أو نزول الُمهاجرين إىل الدول غري اآلمنة.
 العمل على تشجيع اإلعالم على تبين خطاب حقويق وإنساين فيما خيص قضية الهجرة والُمهاجرين مع 

التأكيد على نب�ذ العنصرية والتميزي وخطاب الكراهية يف اإلعالم.
 العمل على إرساء حق النفاذ للمعلومة للُمهاجرين.

الدويل  دعم  منت�دى  يف  الُمشاركة  واملنظمات  اجلمعيات  يُضم  حتالف  أو  شبكة  إنشاء  على  العمل   
واحلكومات  والدولية  األوروبي�ة  والقوى  واإلنساني�ة  احلقوقية  باملنظمات  العالقات  تعزيز  أهمية  مع 

الُمساندة حلقوق الالجئني والُمهاجرين والىت تدعو وتتبىن سياسات إنساني�ة جتاههم.
 العمل على مزيد من إبراز عمل املنظمات املحلية العاملة يف مجال الهجرة.

البشرية  املعاناة  وإبراز  والُمهاجرين  الهجرة  قضايا  يتن�اول  الذي  والفنون  األدب  تشجيع  على  العمل   
املسبب�ة لتلك  الظاهرة.

أخرًيا نتمىن من خالل هذا العدد أن نكون ساهمنا يف إضافة معلومات مهمة وأفكار بن�اءة ُتساعد الُمهتمني 
والباحثني وصانعي القرار يف إجياد الُسبل املالئمة ملعاجلة ملف الهجرة معاجلة عادلة وشاملة.

وهذا  املنت�دى  هذا  ظهر  لما  لوالهما  اللذان  تاناروت  ومجموعة  ُمدافع  مركز  شركائن�ا  إىل  بالشكر  نتوجه  كما 
كذلك  والتنفيذ،  اإلعداد  مراحل  كافة  يف  وتصورات  ُمساعدات  من  لنا  قدماه  لما  نظًرا  الصورة  بتلك  العدد 
ما  على  شاهدة  لتكون  الرائعة  لوحاتها  بإهدائن�ا  قامت  واليت  بشاشة  أسماء  الفنانة  إىل  خاص  بشكر  نتوجه 

ُكتب داخل صفحات هذا العدد.
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د. كريمة الطاهر امشيري
أستاذ مساعد بكلية القانون

جامعة طرابلس

إضاءات حول 
مفهوم الهجرة 

غير النظامية

مفهومها: 
إن الهجرة كمصطلح يف حد ذاته ال حيمل معىن أو مفهوًما أو داللة سلبي�ة، على العكس من ذلك هو 
واخلوف  باجلريمة  مرتبًطا  اليوم  أصبح  ولكنه  العالم،  يف  والتنقل  التب�ادل  فكرة  يستدعي  مصطلح 

وعدم األمان.
إليها  ينتيم  اليت  دولته  املواطن  ترك  تعين  قانوين  كمصطلح  الرتك، وهي  تعين  اللغة  يف  »الهجرة« 
أو  فردي  بشكل  األفراد  وتنقل  حركة  يعكس  فالفعل،  مؤقت،  أو  دائم  بشكل  أخرى  دولة  يف  ليستقر 

جماعي. وهي قد تأخذ طابًعا جماعًيا وعلى نطاق واسع وهو ما يسىم باملد الهجري.
ة حينما تكون مطابقة للقانون النافذ،  والهجرة بما يعين تنقل أفراد إىل بلد غري بلدهم قد تكون  شرعيَّ
ة أو غري نظامية، عندما تتم باملخالفة للقانون الُمنظم لدخول وإقامة األجانب يف  وسرية أوغري  شرعيَّ

الدولة املستقبلة.

نطاقها:
ف فقهاء القانون الدويل الهجرة، بأنها ُمغادرة الفرد إلقليم دولته نهائًي�ا إىل إقليم دولة أخرى. ومن هذا  ُيعرِّ
ت�ُه العودة إليه  �ة الُمهاجر وعلى ذلك فإذا ترك اإلقليم ونيَّ التعريف جند أن فقه القانون الدويل قد اعتدَّ بنيَّ

بعد أي مدة كانت طويلة أو قصرية فال ُيعترب ذلك من وجهة نظر هذا الفقه هجرة.
وصول  من  نفسها  حتيم  أن  يف  الدولة  حلق  ضمين  بشكل  ُتشري  كُمصطلح  فهي  املسميات  تعددت  وإن 
غري  أو  رية  السِّ الهجرة  مجال  دد 

ُ
حت اليت  هي  الدولة  سيادة  إن  الواقع،  يف  الُمهاجرين.  من  كبرية  أعداد 

القانوني�ة  والشروط  واإلقامة  الدخول  على  املفروضة  والقيود  القانون  قواعد  طريق  فعن  النظامية. 
واإلقامة  الدخول  على  قيود  بدون  عالم  ففي  ة.  شرعيَّ ال  عدم  نطاق  حتديد  ُيمكن  العمل،  سوق  لدخول 
لن يعود هنالك معىن للهجرة غري النظامية. فهي كمصطلح لم يكن له وجود إال بعد ظهور فكرة الدولة 
وحدودها السياسية )1(، فـ«الهجرة السرية« ليست سوى أحد اآلثار للقيود املفروضة من طرف الدول 

حول حركة الشعوب، فهي قبل وجود هذه القيود ظاهرة طبيعية.

هجرة غير  شرعيَّة أم غير مشروعة؟
ُعليا  مبادئ  مخالفتها  لعدم  مشروعة  إذن  فهي  وطبيعية  قديمة  ظاهرة  الهجرة  أن  وأشرنا  سبق  أنه  بما 
قانوني�ة.  بنصوص  لتنظيمها  ع  الُمشرِّ بت�دخل  أو  القانوين  التنظيم  بدخول  ة  شرعيَّ غري   صارت  أنها  غري 
ة« فهي ما  »املشروعية« تعين ما كان مطابًقا للقانون الطبيعي وخباصة العدالة املطلقة، أما »ال شرعيَّ
ة فليس كل شرعي بمعىن قانوين هو  كان مطابًقا للقانون الوضعي، فاملشروعية أعلى درجة من ال شرعيَّ
ع القانون للظلم وليس أدل على ذلك من أن بعض القوانني الوضعية حتيم األنظمة  مشروع، فقد ُيشرِّ
للهجرة فهي كظاهرة مشروعة لكن  بالنسبة  االستب�دادية، وليس كل مشروع هو شرعي كما هو احلال 
ة  ل استعمال مصطلح الهجرة غري ال شرعيَّ ة، لذلك حنن ُنفضِّ بعض التشريعات جعلت منها غري  شرعيَّ
للداللة على عدم قانوني�ة الهجرة باملخالفة للتشريعات النافذة يف الدولة الُمهاجر إليها، ولكن قد تكون 

هذه التشريعات غري مشروعة يف ذاتها.
ل أيًضا ُمصطلح السرية أو اخلفية، ذلك أن عدم التسجيل يف منظومة الوافدين أو سجالت  كما أنن�ا ُنفضِّ
الُمقيمني األجانب لم ينشأ عن نسيان أو سهو أو إهمال، بل عن إرادة واعية يف كتمان األمر، كما أن اختي�ار 
هذا املصطلح جيد تبريره أيًضا يف أن الُمهاجرين فيها يكونون يف اخلفاء، أو أن وجودهم سري داخل البالد 

سواء منذ عبورهم احلدود أو يف وقت الحق لذلك.
ة، هي محمولة على أنها خرق أو انتهاك للتنظيم والقواعد اإلدارية اليت  يف كل األحوال، خفية أو غري  شرعيَّ
تضبط تدفق الُمهاجرين، فُيعد غري شرعي أو خفي كل دخول عن طريق األماكن غري املخصصة لذلك أو 
د لقيود قانوني�ة  خارج الساعات املقررة له، أو إذا تم الدخول دون املستن�دات الضرورية، فهي خرق ُمتعمَّ

وطني�ة بشأن دخول وإقامة األجانب.

الهجرة غير النظامية وتهريب المُهاجرين غير النظاميين:
احلدود  عرب  لألفراد  الدولية  احلركة  يستوعب  عاًما  مفهوًما  النظامية«  غري  »الهجرة  مفهوم  كان  إذا 

1  - مجدي الغرسلي، جريمة الهجرة السرية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المنار تونس، كلية الحقوق، 2009، ص 16.
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السريني  الُمهاجرين  بني  ق  ُنفرِّ أن  املناسب  من  فإنه  املستقبِلة،  الدولة  أو  العبور  دولة  لقوانني  باملخالفة 
وفًقا لوسيلة الدخول للبالد: فهناك الُمهاجر السري املستقل الذي يعرُب احلدود بشكل فردي أو يف مجموعة 
صغرية من الُمهاجرين معتمدة على ُقدرة أعضائها الذاتي�ة، وهناك وهي األكرث خطورة وتطوًرا، مجموعات 
الُمهاجرين اليت تعرُب احلدود بمعرفة وإشراف الُمهربني والعصابات اإلجرامية املتخصصة واليت تدخل يف 

مة على نطاق دويل. إطار اجلريمة الُمنظَّ
النوع األول من الهجرة بـ«الهجرة غري النظامية البسيطة« وهي تلك الهجرة املتمثلة  ويمكن أن نصف 
الُمهاجر  يستعني  حينما  املقابل،  يف  لكن  الُمهاجرين،  من  صغرية  مجموعة  مع  أو  الُمستقل  الُمهاجر  يف 
بشخص آخر أو جماعة لقاء مقابل مادي، نكون أمام تهريب للُمهاجرين، وبن�اء على ذلك نعتقد أنه جيب أال 
ُينَظر لتهريب الُمهاجرين كمرادف للهجرة غري النظامية، بل كجزء من كٍل أوسع وأعم، ذلك أنه إذا كان كال 
املصطلحني يشريان حلركة عبور احلدود باملخالفة للقواعد اإلدارية الُمنظمة لدخول وإقامة األجانب، إال 

أن العبور أو التنقل غري القانوين الذي يتم بمقابل مادي ُيعترب تهريًب�ا للُمهاجرين دون سواه.
ا لتهريب الُمهاجرين، وإنما هو جزء منها فهي أوسع وأشمل، 

ً
بن�اء عليه الهجرة غري النظامية ليست مرادف

وإقامة  بدخول  اخلاصة  اإلدارية  للقواعد  باملخالفة  للحدود  وعبور  مرور  حلركة  يشري  املصطلحني  كال 
األجانب، إال أن املساعدة على العبور لغرض احلصول على الرحب هي اليت ُتشكل جريمة تهريب.

أسباب تهريب المُهاجرين:
والتنظيم  العالية  االحرتافية  لكن  باحلديث�ة،  ليست  النظامية  غري  الهجرة  حركة  أن  على  اجلميع  يتفق 
كان  مؤخًرا  احلدود  وإغالق  الهجرة  سياسة  يف  التشدد  إن  األمر.  يف  اجلديد  هو  والتسلل  للمرور  الدقيق 

نتيجته أن أصبح اللجوء للمهربني أفضل اخليارات املطروحة فالُمعادلة كالتايل:
طلب هجرة مزتايد حنو أوروبا كندا أمريكا + تشديد الشروط للدخول واإلقامة = هجرة غري نظامية + 

تهريب للُمهاجرين.
هذه الُمعادلة تقودنا لالستنت�اج التايل:

إغالق احلدود ال يضع حًدا للهجرة غري النظامية بل يزيد من قيمة الُمهاجر كبضاعة قابلة للتهريب. 

مدى سالمة المُواجهة الجنائية للظاهرة:
وهي  املستهدفة  الغاية  مع  ُمتن�اسًبا  مادام  مشروًعا  إجراًء  ُيعد  املبدأ  حيث  من  ما  سلوك  جتريم  كان  إذا 
الدفاع عن املجتمع، لكن قد ُيصبح غري ُمتسامح فيه إذا جتاوز غايت�ه األساسية أو أن تأخذ فكرة الدفاع عن 
املجتمع ُبعًدا سياسًيا ال يتفق والفكر القانوين ]...[ ففكرة الدفاع عن املجتمع ال جيب أن تطغى على بعض 

القيم اإلنساني�ة األخرى كالُمحافظة على اإلنسان يف كرامته.)2(
لعل املعيار الثابت للجريمة الُمتمثل يف معيار الرفض وعدم القبول أي أن اجلريمة هي دائًما مرفوضة وغري 
ع بمختلف دول العالم يف  مقبولة اجتماعًيا يف مكان وزمان جتريمها)3( ما ُيرشدنا يف حتليلنا ملسلك الُمشرِّ
املجتمع  أفراد  ِقَبل  من  اجتماعي  رفض  ُيقابلُه  هذا التصرف  فهل  املشروعة.  غري  واإلقامة  الدخول  جتريم 

- د. الرازقي محمد، علم اإلجرام والسياسة الجنائية، دار أنيس، مصراته، ليبيا،  1995، ص 152.  2
- د.الرازقي محمد،علم اإلجرام والسياسة الجنائية، ص 32.   3

هناك أو من ِقَبل األغلبي�ة، وما هي القيم اليت يمس بها؟
هذا الفعل  أن  جند  الشرعي  غري  الدخول  جتريم  ومسألة  البحث  موضوع  على  ذكره  سبق  ما  بإسقاط 
فعل  رد  ُيثري  ال  أنه  إال  املسألة  لهذه  املنظمة  للقوانني  مخالفة  ُيشكل  كان  وإن  حالًيا  املجتمعات  أغلب  يف 
ُحرية  له  كان  وإن  لهذا السلوك  بتجريمه  ع  الُمشرِّ إن  للقول  بن�ا  يدفع  مما  ُمواجهته  يف  عنيف  اجتماعي 

ُمطلقة يف ذلك إال أنه جتريم ال ُموجب له.
إن القول بمواجهة الُمهاجر غري النظايم بالعقوبات اجلنائي�ة باعتب�اره خطًرا ُيهدد مصلحة املجتمع والبد 
الوضعي  للتصور  انعكاس  سوى  فيه  نرى  ال  اخلطر  هذا  مواجهة  يف  نفسه  حلماية  الدفاع  من  للمجتمع 
بغض  اجلماعة  حماية  إىل  األول  املقام  يف  يهُدف  االجتماعي  الدفاع  أن  يرى  الذي  االجتماعي  للدفاع 
النظر عن أي اعتب�ار آخر، ففلسفته تقوم على القضاء على حالة اخلطورة ولو بوسائل تعُسفية إذا دعت 
الوضعي  الفقه  الدولة وعلى املجتمع، فالسياسة اجلنائي�ة وفًقا لهذا  الُمحافظة على  احلاجة، يف سبي�ل 
تقتيض إبعاد اخلطر اإلجرايم، باالعتماد على مجموعة من اإلجراءات الدفاعية الُمختلفة، واليت ُتسىم 

بإجراءات األمان وهي إجراءات ُيقصد منها ضمان حماية املجتمع بصفة خاصة ورئيسية.
إن هذه الصورة من صور التجريم ليست إال تطبيًقا من تطبيقات نظرية العدو يف القانون اجلنايئ، تلك 
النظرية املهجورة واليت بدأت تظهر من جديد من خالل جتريم سلوكيات الُمهاجر غري الشرعي الذي ُيمثل 

العدو الُمهدد ألمن ومصلحة اجلماعة.
إال أن محتوى األمن واملصلحة يكمن يف مجموع قيم هذه اجلماعة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 
حتديد  يف  إليه  الركون  يمكن  الذي  الوحيد  املعيار  فهذا  عنها،  وتدافع  حتميها  أن  ُتريد  اليت  ذلك،  غري  أو 
مشروعية احلرب من عدمها، وحينما ختتفي القيم ختتفي معها مشروعية املواجهة! وهذا يقودنا للقول 
القانون  هنا  سالحها  أن  غري  الُمتقدمة  الدول  من  ضده  احلرب  علنت 

ُ
أ عنه.  رغًما  عدًوا  ُيعد  الُمهاجر  إن 

اجلنايئ وعقوباته االحتجاز والرتحيل قسًرا إىل بلده بداًل عن القذائف والصواريخ.



1213

دورية دعم - العدد 4دورية دعم - العدد 4

من  فرتة  وىف  األوسط  والشرق  أفريقيا  من  واملهاجرين  لالجئني  مقصًدا  زالت-  وال   - مصر  كانت 
الفرتات كان هناك العديد من املهاجرين الذين نزحوا من بعض دول أوروبا طلًبا للحماية قبل بلورة 
مصطلح اللجوء ىف القانون الدوىل. فقد أىت إىل مصر العديد من اليونان فراًرا من أهوال احلرب العاملية 
وأستقروا  تقريًب�ا  الفرتة  نفس  ىف  العثمانيني  مذاحب  من  بعضهم  فر  الذين  األرمن  وتبعهم  األوىل1، 
بسبب  وأيًضا  املنطقة  ىف  السياسية  التغريات  بسبب  وربما  لآلن2.  بمصر  أحفادهم  الزال  و  بمصر 
سواء  مصر  إىل  اجلنوب  من  الهجرة  أصبحت  عقود،  عدة  منذ  مصر  ىف  اإلقتصادية  األحوال  تردى 
أكانت هجرة إقتصادية أو جلوء باملعىن القانوىن تعىن املكوث ىف مصر لفرتة قصرية ثم الهجرة )سواء 
النظامية أو غري النظامية( إىل دول أوربا والواليات املتحدة األمريكية بعد ذلك. وقد أصبحت مصر 
منذ نهاية عقد التسعين�ات )وذلك تزامًنا مع بدء األزمة االقتصادية ىف مصر( هى دولة ترانزيت )أى 
دولة عبور( ال يوجد ىف مخططات أى من املهاجرين إليها أية ني�ة لإلستقرار بها حىت وإن طالت مدة 

1 تقرير البي بي سي عربي، عندما كان اليونانيون يلجأون إلى مخيمات في الشرق األوسط، نضال أبو مراد، 20 يونيو 2016، 

 http://tiny.cc/jhw48y

2 موقع فيتو، يوميات األرمن في اإلسكندرية. يمتلكون مدارس خاصة بهم وكنيسة و٤ أندية. يحرصون على تعلم اللغة حفاظا على 

الهوية. هاجروا إليها مع بدء مذابح األتراك ضدهم عام 1914. ويرفعون شعار »ال للسياسة«، خالد األمير، 19 يوليو 2018، 
https://www.vetogate.com/3242031

أشرف ميالد
محامى وباحث

مصر: 
منطقة 
األعراف 

للمهاجرين

املكوث ىف مصر. ومما ال شك فيه أن الغالبي�ة ممن جلأوا إىل مصر هرًبا من إضطهاد ما على أيدى أنظمتهم 
أو على أيدى ميليشيات أو قبائل...إلخ وهؤالء أيًضا وإن كانت احلماية هى مطلبهم األساىس، فإن حلم 
اإلقامة ىف بلد أوروىب قد يداعبهم من وقت آلخر ويدعم مخططات هؤالء املهاجرين والالجئني كون مصر 
دولة ال تمنح الكثري من املساعدات لالجئني على أراضيها، ناهيك عن املهاجرين الذين تمنحهم املنظمة 

الدولية للهجرة بعض املساعدات الضئيلة. 
وإذا حتدثن�ا أواًل عن الالجئني املسجلني رسمًيا، فنحن نتحدث عن مواطىن ما يزيد عن 38 دولة حبسب 
إعادة  فرصة  ىف  طمًعا  أو  ا 

ً
ترف هنا  اىل  هؤالء  معظم  يأيت  ال  لالجئني.  املتحدة  األمم  مفوضية  إحصائي�ات 

توطينهم ىف الواليات املتحدة األمريكية أو أسرتاليا أو كندا، ولكن ألنهم قد يواجهون املوت أو اإلعتقال 
ىف بالدهم. هناك بالطبع العديد ممن يوصفون باملهاجرين اإلقتصاديني، ولكن ذلك ال ينفي أن السواد 
الالجئني  تعداد  ويبلغ  األصلية.  بلدانهم  يف  اإلضطهاد  من  هرًبا  أتوا  مصر  إىل  الالجئني  من  األعظم 
املوجودين حتت حماية مفوضية الالجئني بالقاهرة 228 الًفا و941 إنساًنا وفق تقرير مفوضية الالجئني 
السودانيني،  من  ألفًا   37 على  يربو  وما  السوريني،  من  ألًفا   130 حوايل  منهم   ،2018 يونيو  بالقاهرة 
هؤالء  حماية  واليمنيني3.  والعراقيني  والصوماليني  واإلرتريني  األثيوبيني  من  أقل  أعداد  إىل  باإلضافة 
برمت بني اجلهتني 

ُ
الالجئني )وهو الزتام مشرتك بني املفوضية واحلكومة املصرية وفًقا ملذكرة تفاهم أ

ىف فرباير 1954، إال أنه لألسف الشديد قد خيضع للتغريات السياسية على الساحة ومدى عالقة مصر 
بالدولة األم، وهو ما يظهر جليًا ىف التعامل مع الالجئني من السودان مثاًل، والذي تراوح ما بني الرتحيب 
والرتحيل. جدير بالذكر أنه ال يوجد أي تشريع ىف مصر يقنن وضعية الالجئني بإستثن�اء المادة الفضفاضة 

ىف دستور 2014 والىت جتزي - وال تلزم- قبول الالىجء وال حتيل إىل املعاهدات الدولية.

من هم الالجئون السودانيون؟
ىف ظل توافد العديد من أبن�اء سوريا إىل مصر كالجئني ىف أعقاب أحداث 2011، أصبحوا يمثلون السواد 
األعظم من نسبة الالجئني املسجلني لدى املفوضية )حواىل 130 الف سورى من أصل حواىل 230 الف 
األكرب  العدد  هم  السودان  الجئو  يبقى  ذلك،  من  بالرغم  ولكن  بمصر(.  املفوضية  لدى  مسجلني  الىجء 
فهناك ما يربو على املليوىن سوداىن بمصر وفق احصاءات غري رسمية منهم من لم يتقدم بطلب جلوء أو 
أستنفذ كل فرص قبوله كالىجء وتم إغالق ملفه. وهناك عدة موجات من جلوء السودانيني إىل مصر4، 
بلغت أوجها ىف أعقاب إنقالب البشري أواخر ثمانين�ات القرن المايض. وكانت مصر دولة عبور )ترانزيت( 
بالنسبة آلالف السودانيني الذين نزحوا من أرجاء السودان األربعة )مشكالت النوبة ىف الشمال بسبب 
أزمة  إىل  باإلضافة  الشرق،  ىف  »البجا«  قبائل  ومشكالت  اجلنوب،  مع  األهلية  واحلرب  »كجبار«،  سد 
يف  اللجوء  على  حصلوا  ممن   80% تمكن  حين�ذاك،   .)2003 العام  يف  تفجرت  اليت  الغرب  يف  »دارفور« 
مصر من اإلستفادة من فرصة إعادة التوطني بإحدى الدول الثالث )الواليات املتحدة، أسرتاليا، كندا(. 
ثم وحبلول 2004، أقدم مكتب مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني على حزمة من اإلجراءات تمثلت 
ىف تطبيق إتفاقية منظمة الوحدة األفريقية 1969، اليت توسعت ىف تفسري حاالت اللجوء. وأدى هذا إىل 

3 األمم المتحدة، تقرير مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية الدورة الحادية والستون،  

 http://tiny.cc/cww48y ،رقم الملحق A/61/12) 12)
 http://tiny.cc/b2w48y ،2017 4 السودان اليوم،  ذاكرة االعياد الوطنية الكبيرة، صالح أدريس، 14 مايو

http://tiny.cc/jhw48y
https://www.vetogate.com/3242031
http://tiny.cc/cww48y
http://tiny.cc/b2w48y
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التقليل من فرص إعادة التوطني. مع ظهور أوىل إرهاصات  إرتفاع نسبة املقبولني كالجئني ىف مصر مع 
 Refugee Status( الالىجء  صفة  حتديد  مقابالت  ُجّمِدت  السودان،  وجنوب  شمال  بني  املصاحلة 
السودان، عالوة على التقارب بني النظامني املصري والسوداين والذي أعقبه  ألبن�اء   )Determination
تعاون أمين شديد وتضييق على املعارضني والنشطاء السودانيني بمصر، مما أدى إىل حاالت التسلل إىل 
احلدود اإلسرائيلية وإىل ظهور عصابات من بعض القبائل بالسودان وبعض البدو السين�اويني5، ليتطور 
السودان،  لالجيئ  بالنسبة  البشرية.  باألعضاء  اإلجتار  أو  الفدية،  وطلب  اخلطف  إىل  التهريب  من  األمر 
فإن مصر تعترب وجهة سهلة وقريب�ة لهم )حيث يشرتط القانون الدويل أن يكون اللجوء إىل أقرب بلد آمن 
بني  الشاسعة  احلدود  عرب  التنقل  لسهولة  وذلك  ذلك(،  دون  حيول  ما  هناك  يكن  لم  ما  لالىجء  بالنسبة 
من   31 المادة  تنص  الدولتني.  حدود  حرس  قبل  من  عليها  السيطرة  تصعب  مناطق  وبعضها  البلدين 
إتفاقية 1951 اخلاصة بالالجئني على عدم معاقبة طاليب اللجوء إذا دخلوا بلد اللجوء بشكل غري نظايم6، 
من  إقامات  لتقنني  املصرية  واجلوازات  الهجرة  إدارة  مع  بالتواصل  بالقاهرة  الالجئني  مفوضية  وتقوم 
دخلوا البالد تسلاًل عرب احلدود. يتجمع كثري من السودانني ىف منطقة »عزبة الهجانة« حيث عمل العديد 
من أسالفهم يف اجليش املصري )»كتيب�ة الهّجانة« أي راكيب اجلمال(. ولكثافة جتمع السودانيني يف هذه 

املنطقة توصف أحياًنا وبشكل خاطئ بـ«مخيمات الالجئني السودانيني بمصر«.
املعارضني  من  العديد  هناك  وكان  السوداني�ة،  واألقاليم  القبائل  مختلف  من  هم  السودان  والجئو 
جبال  إىل  إضافة  والبالندة،  والباري  والزاندي  والشلوك  الدينكا  )قبائل  اجلنوب  أبن�اء  ومن  الشماليني 
النوبة( نزحوا اىل مصر ىف أعقاب احلرب األهلية 1983، كذلك أبن�اء شرق السودان من قبيلة البجا )أعضاء 
يف حزب سيايس بإسم »مؤتمر البجا«(. وبدًءا من مارس عام 2003، نزح إىل مصر اآلالف من أبن�اء إقليم 
بمساعدة  احلكومية  القوات  بها  قامت  اليت  املنظم  والنهب  اجلماعى  القتل  عمليات  من  فًرا  »دارفور« 
ميليشيات »اجلنجويد«. وحىت عام 1995، كانت عملية نزوح السودانيني اىل مصر تتم بشكل ال يستلزم 

https://p.dw.com/  ،2013 5 دويتش فيلة، عصابات تهريب األفارقة تحّول سيناء إلى »أرض التعذيب«، أحمد أبو دراع، 15 أغسطس
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دائًما التقدم إىل مفوضية الالجئني، حيث كان املواطنون السودانيون معفيون من شرط احلصول على 
لغي هذا اإلعفاء وُوضعت 

ُ
إقامة. ولكن ىف أعقاب محاولة إغتي�ال الرئيس مبارك ىف أديس أبابا 1995، أ

ا من الرتحيل القسري 
ً
قيود على إقامة السودانيني بمصر، مما إستلزم تقدمهم للحصول على اللجوء خوف

الذي كانت تقوم به السلطات املصرية للسودانيني الذين ال حيملون إقامة ىف البالد.
أطراف  ىف  يتجمعون  عموًما  السودان  أبن�اء  فإن  القاهرة،  قلب  ىف  تقع  اليت  عابدين  منطقة  وباستثن�اء 
املدين�ة. ومنطقة عابدين تاريخًيا هى منطقة مفضلة ألبن�اء النوبة من السودان ومصر حيث عمل العديد 
منهم ىف قصر عابدين الشهري يف أيام امللكية حني كانت مصر والسودان تتبعان التاج امللكي املصري. إىل أن 
حصلت السودان على إستقاللها عام 1956. يتجمع العديد من السودانني ىف منطقة »عزبة الهجانة« 
اجلمال(7.  راكيب  أي  الهّجانة،  )كتيب�ة  املصري  اجليش  يف  السودان  أبن�اء  من  العديد  عمل  حيث  أيًضا 
ولكثافة جتمع السودانيني يف هذه املنطقة توصف أحياًنا وبشكل خاطئ بـ»مخيمات الالجئني السودانيني 

بمصر« )كما أثن�اء زيارة أجنلين�ا جويل للمنطقة!(.
ويواجه الالجئون عموًما، والسودانيون على وجه اخلصوص، حتديات جمة. فال يمكنهم اإلعتماد على 
األزمة  أن  كما  املوارد.  نقص  بسبب  بالقاهرة،  الالجئني  ملفوضية  التنفيذيني  الشركاء  من  املقدم  الدعم 
االقتصادية العاصفة بالبالد، والتعسف األمين، والبريوقراطية، واملوازنات السياسية. حتول جميًعا دون 
توفري احلد األدىن من اخلدمات األساسية لالجئني وطاليب اللجوء ىف مصر. حىت أن بعض رجال الشرطة 
واألصعب  السفر.  جبواز  الالئج  مطالًبا  الشرطة  رجل  مزقها  أن  حدث  وقد  اإلقامة  ببطاقة  يعرتفون  ال 
مجاالت  وىف  الزواج.  تصاريح  إلستخراج  األم  بلده  سفارة  من  خطاب  الالئج  من  ُيطلب  أن  هو  ذلك  من 
أخرى، كالصحة، ال يستطيع الالىجء محدود املوارد توفري %50 من تكلفة عالجه، بما أن شركاء مفوضية 
الالجئني يتكفلون بالبايق. وىف مجال العمل، ال حيصل الالىجء على أية إمتي�ازات بل يعامل معاملة األجنيب 

يف احلصول على تصريح العمل.8

الهجرة غير النظامية
تزايدت حاالت الهجرة غري النظامية إىل أوروبا من شواطىء ىف جنوب البحر املتوسط، لعل أهمها تلك 
اليت تقع ىف مصر وليبي�ا. وهذه األخرية هي أكرب قاعدة إلنطالق مراكب الهجرة غري النظامية، حيث أنه بعد 
امليليشيات حتصل على األموال مقابل السماح للسفن اليت حتمل املهاجرين باإلنطالق  2011 أصبحت 
ليبي�ا عن  التسلل من مصر إىل  املهاجرين على  العديد من  إيطاليا9. وقد شجع ذلك  شمااًل إىل شواطىء 
السلطات املصرية وخفر  أقل، ألن  السّلوم( ثم اإلنطالق ألوروبا بمخاطر  الربية )مدين�ة  طريق احلدود 
ىف  النظامية  غري  الهجرة  موجات  بدأت  مصر،  وىف  الرحالت.  هذه  إنطالق  منع  يف  تشدًدا  أكرث  السواحل 
الزتايد منذ صيف 2013 منطلقة من مراىفء مدن بورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، واألسكندرية ومرىس 

مطروح والبحرية.

http://www.tadamun.co/?post_type=city&p=6163#. ،2015 7 موقع مبادرة تضامن، تقرير عزبة الهجانة، 13 يوليو

 XRSNp-gzbIU

8 هذه المعلومات من خالل تعامل الباحث مع حاالت من الالجئين على مدى عقدين.

9 الشرق األوسط، تهريب المهاجرين في ليبيا... رحلة عذاب وُسخرة وموت صراع عصابات »المال الحرام« على »بيزنس« االتجار 
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حدثت عدة حوادث غرق لهذه السفن غري املجهزة حلمل تلك األعداد الكبرية من املهاجرين، بلغت أوجها 
املركب  204 مهاجر من أصل 500 على منت  الشهري سبتمرب 2016، حيث تويف  بغرق مركب »رشيد« 
عليه  صادق  والذي  الشرعية«  غري  الهجرة  »قانون  إصدار  إىل  املصرية  بالسلطات  حدا  مما  املنكوب، 

الربلمان املصري باإلجماع.
بدأت السلطات املصرية واملنظمات الدولية العاملة يف مصر برصد التن�ايم املطرد ألعداد الذين حياولون 
مغادرة البالد عن طريق البحر بشكل غري نظايم. ويف أغسطس 2013، قامت السلطات املصرية بالقبض 
على  القبض  حاالت  توالت  ثم  األسكندرية،  مدين�ة  مواىنء  أحد  يغادر  كان  مركب  وركاب  طاقم  على 
املهاجرين. كانت حالة الفوىض واإلنفالت األمين منذ ذلك التاريخ فرصة للمهربني، ناهيك عن محاوالت 
خطورة  أدركوا  الذين  السوريني  الالجئني  بني  من  وخاصة  الظروف،  تلك  ىف  مصر  من  الهرب  العديدين 
البحر. وقد  أوروبا عن طريق  املهربني إلخراجهم من مصر إىل  البالد فعرضوا مبالغ كبرية على  املوقف يف 
أفادت التقارير الدولية ملفوضية األمم املتحدة لالجئني واملنظمة الدولية للهجرة بأن السلطات املصرية قد 
إحتجزت يف الفرتة من أغسطس 2013 إىل أكتوبر 2014 ما يربو على 6800 مهاجر غري نظايم عرب املواىنء 
املصرية، وتعود أصولهم إىل سوريا وغزة والسودان والعراق والصومال وأريرتيا، باإلضافة بالطبع إىل عدد 
من املصريني10. وهؤالء األخيرين يفرج عنهم من الني�ابة فور عرضهم عليها، ولكن األمر خيتلف بالنسبة 
لذوي اجلنسيات األخرى الذين يتم إحتجازهم لفرتات قد تطول إىل عدة أشهر حبسب اإلجراءات املصرية 
الىت تفرض، ىف حالة القبض على األجانب، العرض على األمن الوطين وإدارة اجلوازات. وقد ينتهي األمر 
برتحيل الشخص املقبوض عليه، بل ويف بعض األحيان يتم ترحيل أشخاص تقدموا بطلبات جلوء ملصر. 
عماًل  املحتجزين،  عن  لإلفراج  املصرية  السلطات  بمخاطبة  الالجئني  مفوضية  تقوم  احلاالت  هذه  ويف 

باتفاقية 1951 اليت حتظر تسليم الالجئني أو طاليب اللجوء إىل بلدانهم األصلية11.
مؤقت  مأوى  بتجهزي  تقوم   - اإلنقاذ  عمليات  إتمام  بعد   - األوربي�ة  السلطات  فإن  الدويل،  للقانون  وفًقا 
القانوني�ة معهم جلهة إستجوابهم أو إجراء مقابالت حتديد  لهؤالء املهاجرين، إىل أن يتم إختاذ اإلجراءات 

الوضع، والىت تقصد تبنّي ما إذا كانوا بالفعل طاليب جلوء أو مهاجرين إقتصاديني.
تعمل السلطات األوروبي�ة قدر اإلمكان على جتنب وصول هؤالء املهاجرين إىل شواطئها كي ال جتد نفسها 
يف  عليهم  املقبوض  أحد  ويقول  إستقبالهم.  حتتم  الىت  واإلنساني�ة  الدولية  وإلزتاماتها  الواقع  األمر  أمام 
إستغاثة.  اشارة  يرسل  إليطاليا،  اإلقليمية  املياه  إىل  يصل  عندما  املركب،  قائد  أن  الرحالت  هذه  إحدى 
ُيقى القبض على قائد املركب ألنه ال يتمتع باحلماية القانوني�ة الىت قد يتمتع بها املهاجرون، وهو بالتأكيد 
ليس طالب جلوء. وقد بدأت دول أوروبا ىف عقد إتفاقيات مع دول جنوب املتوسط، مثل مصر، من أجل 
تغليظ  أجل  من  مصر  دعم  يف  كما  كالجئني،  رفضهم  بعد  إليها  إعادتهم  تتم  الذين  املهاجرين  إستيعاب 
العقوبات على القائمني على هذه الهجرة من املهّربني، حيث يتوسع القانون الذي صودق عليه يف 2016 يف 
توصيف حاالت الهجرة غري النظامية. وتصل العقوبات يف حال اإلدانة إىل غرامات توازي عشرات اآلالف 

من الدوالرات والسجن لفرتات طويلة مع إمكان مصادرة املركب.
إعادة احلاالت غري  أنه سيتم فقط  إعادة مهاجرين إىل مصر، ويعتقد  لم تتم حىت اآلن حاالت  أنه  يذكر 

 http://tiny.cc/rry48y ،2018 10  السفير العربي، مصر: مسألة الهجرة واللجوء من منظور قانوني، أشرف ميالد، 23 أغسطس

https://www.unhcr.org/ ،11 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، إتفاقية 1951 الخاصة بوضع الالجئين

ar/4f44a8f16.html )سبق ذكره(

ال  كي  سفرهم  جوازات  تمزيق  إىل  النظاميني  غري  املهاجرين  من  الكثري  يعمد  حيث  اجلنسية،  معروفة 
تتعرف السلطات ىف بلد الوصول على جنسية املهاجر فتعيده إىل بالده ىف حالة ثبوت عدم إنطباق شروط 
The European Bo -  اللجوء عليه. وهي مهمة عهدت بها دول اإلحتاد األورويب إىل وكالة أنشأتها وهي 
التعرف  der and Coast Guard Agency )Frontex(، اليت حتقق مع املهاجرين املرفوضني بغية 

على بالدهم إلعادتهم إليها12.

الضغوط الستقبال المهاجرين العائدين
منذ تن�اىم ظاهرة الهجرة الغري نظامية مع األلفية اجلديدة والىت أصبحت كابوًسا يهدد حكومات أوروبا، 
وقد بدأت بعض احلكومات ىف التعاون – مجربة - على سبي�ل املصالح مع نظام القذاىف ىف ليبي�ا من أجل 
سيطرة األسطول الليىب على سواحله ملنع الهجرة من مواىنء اجلماهريية، وقد إتفقت ايطاليا وحدها مع 
نظام القذايف يف عام 2008 على دفع مبلغ 5 مليار دوالر تعويًضا لليبي�ا عن فرتة إحتاللها لألخرية مقابل 
تعهد القذاىف حبماية شواطىء ايطاليا من املهاجرين غري النظاميني13. وبسقوط نظام القذاىف ىف 2011، 
أصبحت ليبي�ا منصة إنطالق للهجرة الغري نظامية حىت أنه وفًقا إلحصاء مفوضية األمم املتحدة لالجئني، 
فإن أكرث من %80 من رحالت الهجرة الغري نظامية أصبحت تنطلق من ليبي�ا، وكانت مصر - حىت عام 
2016 - منصة أخرى إلنطالق هذه الرحالت مما حدا بدول أوروبا للبحث عن حل جذرى سواء مع ليبي�ا 

12 فرونتكس: تراجع تدفقات الهجرة عبر مسار وسط البحر المتوسط بنسبة %80، وكالة )آكي( اإليطالية لألنباء 20 فبراير 2019، 

 https://www.adnki.net/AKI/?p=41978%E2%80%8E
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أو مع مصر، فكان إقرتاح مصر أن يتم دعم حكومة وحدة وطني�ة ىف ليبي�ا لبسط سيطرتها على الشواطىء 
الليبي�ة ومن ثم حتد من الرحالت الغري نظامية. كما إقرتحت مصر أيًضا أن يتم عمل مشروعات إلستيعاب 
العمالة ىف شمال مصر كمصانع تعليب األسماك...الخ، ولكن لألسف لم جتد دول اوروبا هذا احلل ناجًزا 
من  العائدين  املهاجرين  إلستقبال  منصات  إلنشاء  مصر  على  بالضغوط  املشوب  التفاوض  ىف  فبدأت 

أوروبا وهذا ما رفضته وترفضه مصر حىت اآلن14. 
إتفاق مع تركيا إلنشاء منصة  الشرىق عن طريق عقد  أوروبا  السيطرة على مدخل  أوروبا ىف  جنحت دول 
النموذج ىف مصر واملغرب لكى  إلستقبال املرفوضني كالجئني ىف 2016 وكانت اخلطة أن يتم تكرار هذا 
التام من قبل مصر واملغرب  بالرفض  تتم السيطرة على مسالك املهربني إىل أوروبا، ولكن قوبل العرض 
رغم سياسة العصا واجلزرة الىت إعتمدتها دول أوروبا ىف مفاوضاتها، فمصر كانت وال زالت ترفض أن تقيم 
مخيمات لالجئني أو املهاجرين على أراضيها وذلك إلعتب�ارات أمني�ة واقتصادية وكذلك املغرب. وعوًضا 
عن ذلك قامت مصر ىف أعقاب حادث غرق مركب رشيد 2016 بسن قانون الهجرة الغري شرعية مغلظة 
إنه لم  القانون ونت�اجئة كورقة تفاوض مع اجلانب األوروىب فمصر تكرر دوًما  العقوبات ومستخدمة هذا 
إثب�ات  الصعب  من  أنه  من  وبالرغم   .2016 العام  منذ  شرعى  غري  بشكل  سواحلها  من  مركب  أية  خترج 
أن القوارب الىت خترج إىل اوربا لم تغادر من مصر إال أن الواقع العملى يؤكد سيطرة الدولة املصرية على 

سواحلها وهذا هو ما تعتمد عليه ىف رفضها لإلقامة منصة للعائدين. 
محاولة   2019 ين�اير  ىف  مصر  جراندي«إىل  »فيليبو  لالجئني  الساىم  املتحدة  األمم  مفوض  زيارة  كانت 
إلجياد حل لتلك احلالة املذرية الىت بقى عليها الالجئني العالقني بمصر وجنمت الزيارة عن توصيات لم 
الفتاح  عبد  املصرى  الرئيس  مع  للتب�احث  أمىن  سياق  ىف  كانت  إنها  الواضح  من  ولكن  الكثري،  عنها  يعلن 
الزيارة بشهر أصدرت املفوضية تقريًرا عن أن %80 من الالجئني بمصر يعيشون  السيىس. وىف أعقاب 
ىف فقر مدقع، ويزتامن هذا بالطبع مع تزايد اخلدمات الىت تقدمها احلكومات األوربي�ة لالجئني يف مصر 
للهيئ�ات الىت تقوم بتقديم خدمات لالجئني )صحية و تعليمية  املباشر  املباشر وغري  التمويل  عن طريق 
وقانوني�ة(، وذلك ىف محاولة لتحسني أحوالهم بمصر آملني أن يؤدى هذا اىل احلد من التفكري ىف الهجرة 

الغري نظامية إىل أوروبا15.
والزال وضع الالجئني واملهاجرين بمصر ىف حاجة اىل التحسن على كافة األصعدة و هذا كفيل بأن يتجه 
غالبيتهم خليارات الهجرة أًيا كانت، فالوضع ىف مصر بالنسبة لهم أفضل من بلدانهم على الصعيد األمىن 
نوًعا ما، ولكن يفتقدون لكافة مقومات احلياة الكريمة الىت يطمحون إليها وال جيدون حىت اآلن أية بدائل 
ينشرون  أو  يرسلون  نظاىم  غري  بطريق  هاجروا  قد  الذين  فبعض  مصر،  ىف  نسبًي�ا  الوضع  حتسن  مهما 
وهذا  أوروبا  ىف  احلكومات  لهم  تمنحها  الىت  بيوتهم  أمام  اإلجتماعى  التواصل  وسائل  طريق  عن  صروهم 
بدوره، وىف ظل وضعيتهم البائسة ىف مصر، كفيل بأن يداعبهم حلم الهجرة للخروج من مصر الىت تتمثل 
لهم كمنطقة األعراف بني جهنم بلدانهم الىت مزقتها احلروب والزناعات وبني جنة احلياة املرفهة ىف أوروبا.

https://p.dw.com/ ،2017 14 دويتش فيلة، ميركل والسيسي.. هل ينتصر هاجس الهجرة على حقوق اإلنسان؟، سهام أشطو، 2 مارس

 p/2YYnf

https://www.unicef.org/mena/media/891/file/MENA- ،15 اليونسيف، التقرير العربي حول الفقر متعدد االبعاد، فريق إعداد

 PovertyReport-Ar.pdf.pdf

https://p.dw.com/p/2YYnf
https://p.dw.com/p/2YYnf
https://www.unicef.org/mena/media/891/file/MENA-PovertyReport-Ar.pdf.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/891/file/MENA-PovertyReport-Ar.pdf.pdf
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تمهيد
قبل احلديث عن عالقة جريمة تهريب الُمهاجرين بتلك اجلرائم الواردة بنظام روما األسايس ال 
جريمة  وبتعريف  أواًل  الهجرة  بمفهوم  والُمتعلقة  األساسية  التعريفات  ببعض  التذكري  من  بأس 

تهريب الُمهاجرين ثانًي�ا.

: تعريف المُهاجر: أوالاً
ال يوجد تعريف عاليم ُمتفق عليه ملصطلح )ُمهاجر( غري أن هذا الُمصطلح يشمل جميع احلاالت 

اليت يتخذ فيها الفرد قرار الهجرة حُبرية دون تدخل عامل خاريج قهري. )1(
مجموعة  أو  شخص  تنقل  هي  الهجرة  أن  مفاده  تعريًفا  تتبىن  للهجرة  الدولية  املنظمة  بأن  علًما 

أشخاص سواء بني البلدان أو داخل نفس البلد بني مكانني فوق ترابه. )2(

ثانيًا: تعريف تهريب المُهاجرين: 
ُيمكن تعريف تهريب الُمهاجرين بأنه تدبري الدخول غري املشروع لشخص ما إىل دولة طرف ليس 

خالد زيو
محام أمام المحكمة العليا وعضو أول مجلس 

وطني للحريات العامة وحقوق االنسان في ليبيا

عالقة جريمة 
تهريب الُمهاجرين 

بالجرائم الواردة 
في نظام روما 

األساسي

ذلك الشخص من رعاياها أو من املقيمني الدائمني فيها، وذلك من أجل احلصول بصورة مباشرة أو غري 
مباشرة على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. )3(

دور القضاء في التصدي لظاهرة تهريب المُهاجرين:
الظاهرة  هذه  فإن  ذلك  ومع  الُمهاجرين،  تدفق  ملواجهة  كبرية  جهوًدا  املقصد  دول  وخاصة  الدول  تب�ُذل 
تواجه  اليت  التحديات  تلك  إىل  الظاهرة  مواجهة  يف  النجاح  حتقيق  عدم  يرجع  وربما  ازدياد،  ويف  مستمرة 

مل أهمها )4( بُعجالة هنا وهي: 
ُ

جهود الدول. حتديات يمكن أن جن
1 - انعدام الثقة الُمتب�ادلة بني الدول والتمسك الُمفرط بمفهوم السيادة.

2 - تنوع وتب�اين األنظمة القانوني�ة.
3 - انعدام أو ضعف قنوات االتصال الُمباشر بني األجهزة املختصة يف الدول املختلفة.

4 - تب�اين واختالف األولويات بني الدول.
5 - حتديات ثقافية ولغوية.

فإن  الُمهاجرين  ظاهرة تهريب  مواجهة  يف  عموًما  الدويل  التعاون  تواجه  اليت  التحديات  هذه  إىل  إضافة 
هذه املكافحة ظلت تفتقر إىل أهم أدواتها وهو القضاء. وهو ما يتعذر معه القول بوجود مكافحة قضائي�ة 

فاعلة يف مواجهة عصابات تهريب الُمهاجرين.
هذا العجز القضايئ يظهر سواء على صعيد القضاء الوطين أو القضاء الدويل:

بالنسبة للقضاء الوطني: 
تب�دو األنظمة القضائي�ة الوطني�ة يف دول املصدر ويف دول املمر أنظمة ُمرتهلة عاجزة تفتقد للفاعلية، هذا 
العجز فاقمت منه الطبيعة العابرة للحدود جلريمة تهريب الُمهاجرين وانغالق هذه األنظمة القضائي�ة 
أمام التعاون القضايئ مع األنظمة القضائي�ة األخرى ألسباب عدة من بينها التمسك بمفهوم كالسيكي 
قديم لفكرة السيادة، فضاًل عن عدم تفعيل أنظمة تدريب وتكوين حقيقية للقضاة. وبالتايل فإن ُخالصة 

كل ذلك كانت ُمكافحة هذه اجلريمة.

وبالنسبة للقضاء الدولي:
يعرف القانون اجلنايئ الدويل نوعني من املحاكم )محاكم خاصة ومحكمة دائمة(

بالنسبة للمحاكم اخلاصة)5( فهي محاكم تنشأ بمناسبة جريمة ُمعين�ة ُمحددة وقعت وانتهت وبالتايل 
فال عالقة لهذا النوع من املحاكم جبرائم متجددة تتكرر فصولها مثل جريمة تهريب الُمهاجرين، وهو ما 

م استبعاد هذا النوع من املحاكم من نطاق حبثن�ا هذا. حُيتِّ
اختصاصها  ُينظم  واليت  الدولية،  اجلنايات  محكمة  هو  الوحيد  فمثالها  الدائمة  اجلنائي�ة  املحاكم  أما 
ول اختصاصها املوضوعي الضيق بينها وبني النظر يف جرائم  وعملها نظام روما األسايس، وهذه املحكمة حَيُ
خترج عن نطاق النماذج التجريمية األربعة اليت تضمنها نظامها األسايس وحتديًدا يف المادة اخلامسة منه 
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واليت جرى نصها كما يلي: )يقتصر اختصاص املحكمة على أشد 
اجلرائم خطورة موضع اهتمام املجتمع الدويل بأسره وللمحكمة 
بموجب هذا النظام األسايس اختصاص النظر يف اجلرائم اآلتي�ة:

أ - جريمة اإلبادة اجلماعية.

ب- اجلرائم ضد اإلنساني�ة.
ج - جرائم احلرب.

د - جريمة العدوان.

أركان جريمة تهريب المُهاجرين:
أخرى  جريمة  أي  شأن  شأنها  الُمهاجرين  تهريب  جريمة  تقوم 

على ُركنني مادي ومعنوي.
يتخذ  إجرايم  سلوك  يف  اجلريمة  لهذه  المادي  الُركن  ل  ويتمثَّ
تهريب  تسهيل  أو  الُمهاجرين  تهريب  ثالث،  من  صورة 
وجه  دون  ما  دولة  يف  البقاء  من  شخص  تمكني  أو  الُمهاجرين، 

حق.)6( 
أما الُركن املعنوي فيتمثل يف القصد اجلنايئ باعتب�ار أن جريمة 
اخلطأ. بوصف  تقوم  ال  عمدية  جريمة  هي  الُمهاجرين  تهريب 

)8(
بروتوكول  من  السادسة  المادة  لنص  وفًقا  أنه  مالحظة  مع 
مكافحة تهريب الُمهاجرين فإن قيام جريمة تهريب الُمهاجرين 
يتطلب قيام قصد جنايئ خاص وال يكتفي بالقصد اجلنايئ العام.

احلصول  إىل  اجلاين  إرادة  اجتاه  يف  اخلاص  القصد  ويتمثل   )7(
على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

هل تختص المحكمة الجنائية الدولية بنظر 
جريمة تهريب المُهاجرين:

كما أشرنا فإن نظام روما األسايس حدد أربع جرائم على سبي�ل 
واجلرائم  احلرب،  جرائم  وهي  بنظرها  املحكمة  ختتص  احلصر 

ضد اإلنساني�ة، وجرائم اإلبادة، وجريمة العدوان.
يف  بالنظر  املحكمة  هذه  باختصاص  القول  فإن  ذلك  وعلى 
اجلريمة  هذه  بإدخال  رهن  هو  إنما  الُمهاجرين  تهريب  جريمة 

ضمن عباءة إحدى اجلرائم األربع املذكورة أعاله.

ولعل أقرب النماذج األربعة إىل جريمة تهريب الُمهاجرين هو نموذج اجلرائم ضد اإلنساني�ة ولذا سُنكز 
حبثن�ا فيما يلي على تتبع أركان وشروط وتفاصيل هذه اجلرائم ُمقارنة مع جريمة تهريب الُمهاجرين لبي�ان 

مدى التطابق واالختالف بني النموذجني.
ف الفقه اجلرائم ضد اإلنساني�ة بأنها جرائم يرتكبها أفراد من دولة ما ضد أفراد آخرين من دولتهم  ُيعرِّ
د  الُمتعمَّ اإلضرار  املعاملة بقصد  التميزي يف  أو  خطة لالضطهاد  منهيج وضمن  دولتهم بشكل  غري  من  أو 
بالطرف اآلخر )نضار( غري أن نظام روما ذاته تبىن حتديًدا واضًحا للجريمة ضد اإلنساني�ة، ووفًقا لنص 
المادة السابعة من نظام روما األسايس فإن السلوك ُيشكل جريمة ضد اإلنساني�ة إذا كان يتضمن أحد 
أو  النطاق  واسع  هجوم  إطار  يف  الفعل  ُيرتكب  وأن  أول(  )كشرط  املذكورة  المادة  عددتها  اليت  األفعال 

ه ضد أي مجموعة من السكان املدنيني وعن علم بالهجوم )كشرط ثان(. منهيج ُموجَّ
هو  اإلنساني�ة  ضد  جلريمة  لة  الُمشكِّ السلوك  صور  أحد  فإن  السابعة  المادة  من  1/ك  للفقرة  ووفًقا 
أو يف أذى خطري  الُمماثل اليت تتسبب عمًدا يف معاناة شديدة  الطابع  الالإنساني�ة األخرى ذات  )األفعال 

يلحق باجلسم أو بالصحة العقلية أو البدني�ة(.
عة ما يسمح بإدخال أفعال كثرية ضمن نطاقه ولعل  بتحليل هذا النص ُيمكن أن ُنالحظ أن به من السِّ

من بينها جريمة تهريب الُمهاجرين.

إن نظام روما 
األساسي حدد 

أربع جرائم على 
سبيل الحصر تختص 
المحكمة الجنائية 

الدولية بنظرها 
وهي جرائم 

الحرب، والجرائم 
ضد اإلنسانية، 

وجرائم اإلبادة، 
وجريمة العدوان.
وعلى ذلك فإن 
القول باختصاص 
هذه المحكمة 

بالنظر في جريمة 
ين  تهريب الُمهاجر

إنما هو رهن 
بإدخال هذه 

الجريمة ضمن 
عباءة إحدى 
الجرائم األربع 

المذكورة أعاله.

املحكمة اجلنائي�ة الدولية
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ب من هذا األمر هو الشرط الثاين الوارد بنص المادة السابعة وهو أن ُيرتكب الفعل  غري أن ما قد ُيصعِّ
ه ضد مجموعة من السكان املدنيني وعن علم بالهجوم. ضمن هجوم واسع النطاق أو منهيج ُموجَّ

ول دون إدخال جريمة تهريب الُمهاجرين ضمن هذا  غوي لكلمة )هجوم( حَيُ ال شك أن التعريف اللُّ
ب ويلتمس منه أن يقبله بل ويدفع له  النص، ألن الواقع ُيفيد أن الُمهاجر هو الذي يتقدم إىل الُمهرِّ

مقابل لقاء ذلك، مما يطرح وحبق التساؤل أين هو الهجوم؟؟
ف )الهجوم( تعريًفا أكرث  غري أن هذه الصعوبة تب�دو صعوبة )ُلغوية( فقط ذلك أن نظام روما ذاته عرَّ
ِسَعة وبشكل يمكن معه اعتب�ار )عملية( تهريب الُمهاجرين هي هجوم باملعين القانوين - وهو ما ُيهمنا 

هنا - وإن لم تكن كذلك ُلغوًيا.
فت الهجوم بأنه نهًجا سلوكًيا يتضمن االرتكاب الُمتكرر لألفعال الُمشار  وبي�ان ذلك أن الفقرة 2/أ عرَّ
مة تقيض بارتكاب  إليها يف الفقرة )1( ضد أي مجموعة من السكان املدنيني عماًل بسياسة دولة أو ُمنظَّ

هذا الهجوم.
ُمتكرر  ارتكاب  )أواًل(  هو  الُمهاجرين  تهريب  عصابات  به  تقوم  ما  كان  إذا  فإنه  ُمباشرة  أكرث  وبعبارة 
)ثانًي�ا( فعل ال إنساين يتسبب عمًدا يف معاناة شديدة أو يف أذى يلحق بالصحة اجلسمية أو العقلية 
هذا  بارتكاب  يقيض  بالتهريب  مختصة  عصابة  أو  منظمة  لسياسة  وتطبيًقا  استن�اًدا  )ثالًثا(  ويتم 
الفعل فإنن�ا - واحلال كذلك - نكون أمام حالة واضحة وُمتكاملة األركان والشروط بما يؤهلها لتدخل 

ضمن احلاالت الواردة بالمادة السابعة من نظام روما األسايس.

هل تتيح اإلحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا كانت من مجلس األمن 
المجال للقول باختصاص المحكمة بنظر جريمة تهريب المهاجرين بصرف 

النظر عن انطباق شروط المادة السابعة من عدمه؟!:
الوارد  النموذج  مع  الُمهاجرين  تهريب  جريمة  بني  التطابق  مدى  تلُمس  السابقة  األسطر  يف  حاولنا 
بنظام روما األسايس. وسنحاول فيما يلي أن نلتمس طريًقا آخر لبحث مدى إمكاني�ة القول باختصاص 

محكمة اجلنايات الدولية بنظر جريمة تهريب الُمهاجرين.
ُنطل ُهنا من سؤال أسايس مفاده ماذا لو أحال مجلس األمن إىل املحكمة اجلنائي�ة الدولية ما ليس 

من اختصاصها؟
ر أواًل بنص المادة 13 من نظام روما األسايس والذي نص على أنه )للمحكمة أن تمارس  لإلجابة نذكِّ
يف  األسايس  النظام  هذا  ألحكام  وفًقا  اخلامسة  المادة  يف  إليها  مشار  جبريمة  يتعلق  فيما  اختصاصها 
األحوال التالية: إذا أحالت دولة طرف إىل املدعي العام وفًقا للمادة 14 حالة يب�دو فيها أن جريمة أو 

أكرث من هذه اجلرائم قد ارتكبت.
إىل  حالة  املتحدة  األمم  ميث�اق  من  السابع  الفصل  بموجب  ا 

ً
متصرف األمن  مجلس  أحال  إذا  ب/ 

املدعي العام يب�دو فيها أن جريمة أو أكرث من هذه اجلرائم قد ارتكبت.
ج/ إذا كان املدعي العام قد بدأ بمباشرة حتقيق فيما يتعلق جبريمة من هذه اجلرائم وفقا للمادة 14.

املحكمة  إىل  اإلحالة  أن  السابق  النص  ومؤدى 
اجلنائي�ة الدولية تكون إما بن�اء على طلب من الدولة 
العضو أو بطلب من املدعي العام للمحكمة اجلنائي�ة 
الدولية أو بقرار إحالة من مجلس األمن. استن�اًدا إىل 

الفصل السابع من ميث�اق األمم املتحدة.)8(
نعود إىل سؤالنا أعاله.

طلبت  أو  للمحكمة  العام  املدعي  أحال  إذا  شك  بال 
من  ليست  واقعة  يف  النظر  املحكمة  من  طرف  دولة 
اختصاصها  عدم  ستقرر  املحكمة  فإن  اختصاصها 
الُمقيد  املوضوعي  اختصاصها  إىل  استن�اًدا  وذلك 

وفًقا للمادة السابعة سابقة الذكر.
وتبني  األمن  مجلس  من  اإلحالة  كانت  إذا  أما 
ضمن  يدخل  ال  املجلس  إليها  أحاله  ما  أن  للمحكمة 
ذات  انطباق  هو  الراجح  االجتاه  فإن  اختصاصها 

احلكم وهو أن للمحكمة أن حتكم بعدم اختصاصها.
ويرى  آخر.  مذهًبا  يذهب  هنا  الفقه  بعض  أن  غري 
فإنه  الدويل  األمن  مجلس  من  اإلحالة  كانت  إذا  أنه 
ال يعود للمحكمة أن حتكم بعدم االختصاص. وسند 
هؤالء أن مجلس األمن عندما حُييل األمر إىل املحكمة 
فهو ال يتصرف استن�اًدا إىل نظام روما بل استن�اًدا إىل 
ميث�اق األمم املتحدة. وحيث أن امليث�اق أعطى ملجلس 
األمن السلطة العليا يف حفظ األمن والسلم الدوليني 
فإنه ال يعود باإلمكان االستن�اد إىل اتفاقية ما لعرقلة 
هذه الصالحيات املخولة للمجلس واستن�اًدا إىل نص 
المادة 103 من ميث�اق األمم املتحدة اليت تنص على 
أعضاء  بها  يرتبط  اليت  االلزتامات  تعارضت  )إذا  أنه 
الزتام  أي  مع  امليث�اق  هذا  ألحكام  وفًقا  املتحدة  األمم 
آخر يرتبطون به فالعربة بالزتاماتهم املرتتب�ة على هذا 

امليث�اق(
بإمكانها  يعود  ال  الدولية  اجلنائي�ة  املحكمة  فإن 
نظام  أحكام  إىل  استن�اًدا  االختصاص  بعدم  احلكم 
روما األسايس بتعارضه مع ميث�اق األمم املتحدة )9(

QR code

النسخة الرقمية 
من نظام روما 

األساسي
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الخالصة:
القول إن مواجهة جريمة تهريب الُمهاجرين ال يمكن أن تتم بشكل فعال بواسطة القضاء الوطين وحده، 
وأن اآلليات القضائي�ة الدولية يمكن أن تكون أكرث جناعة يف مواجهتها والتصدي لها، وإىل أن يتمكن الفكر 
الختصاص  وواضح  صريح  بتبين  الدولية  القضائي�ة  للمؤسسات  صريح  إلزام  تبين  من  الدويل  القانوين 
قضايئ جنايئ دويل للنظر يف هذه اجلريمة فإنه ينبغي العمل علي إعادة تفسري النصوص املتاحة بما يسمح 
للقضاء الدويل بتويل مهمة التصدي لهذه الظاهرة ما أمكنه ذلك. وبالطبع دون اإلخالل بالتفسري القانوين 

السليم للنصوص خاصة وفًقا ملذهب اإلرادة املحتملة للمشرع.

الهوامش
ة. مع دراسة تطبيقية  1/ أبو غانم، محمد محمود مساعد، جريمة التهريب املنظم للهجرة غري الشرعيَّ

على اجلمهورية اليمني�ة، ص 14
2/ أبو غانم، املرجع السابق، ص 13

3/الفقرة أ من المادة 3 من بروتوكول مكافحة تهريب الُمهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل 
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة عرب الوطني�ة.

4/ أبو غانم، املرجع السابق.
5/ ومثالها املحكمة اخلاصة بقضية اغتي�ال رئيس الوزراء اللبن�اين األسبق رفيق احلريري.

ص-151  ة،  الشرعيَّ غري  الهجرة  جلرائم  واألمني�ة  اجلنائي�ة  املوجهة  مسعد،  عمرو  العظيم،  6/عبد 
.156

7/ عبد العظيم، عمرو مسعد، املرجع السابق ص159-160 
8/املدحيج وائل، صوراألحالة إىل املحكمة اجلنائي�ة الدولية ص109

9/ ملزيد من التفاصيل حول العالقة بني مجلس األمن واملحكمة اجلنائي�ة الدولية انظر يويب عبدهللا، 
عالقة مجلس األمن باملحكمة اجلنائي�ة الدولية.

              المراجع
أوال/ الكتب والرسائل والمقاالت:

ة مع دراسة تطبيقية  1 - أبو غانم محمد محمود مساعد، جريمة التهريب املنظم للهجرة غري الشرعيَّ
على اجلمهورية اليمني�ة، دار النهضة العربي�ة، 2014

األندلس  جامعة  منشورات  من  مقال  الدولية،  اجلنائي�ة  املحكمة  إىل  وائل،صوراإلحالة  املدحيج   -  2
للعلوم والتقني�ة، بدون ت.

ة، دار النهضة  3 - عبد العظيم عمرو مسعد، املواجهة اجلنائي�ة واألمني�ة جلرائم الهجرة غري الشرعيَّ

العربي�ة، 2016، بدون ط.
احلقوق،  كلية  دكتوراه،  رسالة  الولية،  اجلنائي�ة  باملحكمة  األمن  مجلس  عالقة  عبدهللا،  يويب   -  4

جامعة وهران، العام اجلامعي2011-2012

ثانيا / الوثائق:

1 - ميث�اق األمم املتحدة
2 - نظام روما األسايس

3 - بروتوكول مكافحة تهريب الُمهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل التفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة اجلريمة عرب الوطني�ة.
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واالجتماعية  السياسية  األنظمة  بتجدد  متجددة  االنسان،  قدم  قديمة  ظاهرة  الهجرة  تعترب 
والقانوني�ة وذلك بالنظر إلرتب�اطها بالعديد من اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

للدول.
لقد تطورت ظاهرة الهجرة  بتطور املجتمعات البشرية وبتطور األنظمة السياسية والقانوني�ة 
نظًرا  الوافدين  إستقبال  شروط  وحتديد  للهجرة  للتصدي  التنقل  حلق  حدوًدا  وضعت  اليت 
الرزق  لكسب  تعتمد  كانت  اليت  الوسيلة  هذه  لتتحول  السيادة،  بمفهوم  الوثيق  إلرتب�اطها 
ضمن  هامة  مكانة  تتخذ  جعلها  الذي  األمر  االجتماعية،  الظواهر  أخطر  اىل  التنمية  وحتقيق 
بل  املجتمعات  وبعض  الدول  ببعض  مرتبطة  ظاهرة  مجرد  تعد  فلم  الدويل،  املجتمع  حتديات 

أضحت ظاهرة عاملية تعاين منها جميع الدول سواًءا  الدول املتقدمة أو الدول النامية .
وعلى الرغم من أن ظاهرة الهجرة غري النظامية تعد ظاهرة دولية إال أنه تمت مجابهتها بطرق 
مختلفة طبًقا إلختالف الدول املعني�ة بها، ونقصد بذلك دول اإلستقبال وهي اليت تمثل وجهة 
املهاجر ودول املعرب اليت يعربها املهاجر لبلوغ وجهته ودول املنشأ وهي الدول املصدرة اليت ينتيم 

لها املهاجر.

سندس بشناوي
قاضية

ورقة بحثية حول 
التشرع التونسي 

وحدود االنظمة 
القضائية في مواجهة 

الهجرة غير النظامية

أحد  بإعتب�ارها  نظامية  الغري  الهجرة  لظاهرة  والدولية  الوطني�ة  املقاربة  إىل   اليوم  التطرق  أهمية  وتكمن 
أهم اإلشكاالت اليت تواجهها العديد من الدول اليت  تنظر إىل املهاجرين غري الشرعيني بوصفهم مصدر 
كل املخاطر واألزمات وسبب�ا مباشًرا يف إنتشار اجلريمة املنظمة وجتارة املخدرات والتطرف الديين والعريق 
التصدي  تبرير إستعمال وسائل  زاد يف  الذي   املباشر يف عدم اإلستقرار واإلنفالت األمين األمر  والعامل 
مراكزهم  هشاشة  إىل  أدى  مما  املهاجرين،  حبقوق  جدي  إهتمام  إيالء  دون  الظاهرة  هذه  ملواجهة  والردع 

القانوني�ة.
اإلتفاقيات  إبرام  خالل  من  الشرعية  غري  الهجرة  ظاهرة  ملكافحة  الدويل  املجتمع  جهود  تظافرت  لقد 
امللحق  وبروتوكولها  الوطني�ة  عرب  املنظمة  اجلريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم  إتفاقية  أهمها  ومن  الدولية 
إلتفاقيات  مهدت  واليت  واجلو”  والبحر  الرب  طريق  عن  املهاجرين  تهريب  “جريمة  بمكافحة  اخلاص 
ترسيخ  بهدف  اإلستقبال  ودول  املنشأ  الدول  وبني  اإلستقبال  ودول  العبور  دول  بني  وثن�ائي�ة  إقليمية 
التعاون الدويل للقضاء على هذه الظاهرة وخاصة من خالل إحداث جلنة حقوق االنسان التابعة لألمم 
السبل  إجياد  على  اللجنة  حثت  حيث  للمهاجرين،  االنسان  حبقوق  املعين  اخلاص  املقرر  والية  املتحدة 
اإلستقبال  دول  وحماية  االنسان  حقوق  بني  املعادلة  حتقيق  أن  ،غري  املهاجرين  حقوق  حلماية  الكفيلة 

إلستقرارها وأمنها يب�دو صعًبا.
إن تزايد عدد املهاجرين نتيجة لألزمات السياسية املتت�الية اليت عرفتها بعض الدول دفع العديد منهم 
إىل الدعوة ملجابهة وتأطري وضعية املهاجرين الغري نظاميني عرب إبرام اإلتفاقيات الدولية اليت سعت إىل 
إحداث نوعني من اآلليات: آليات للتصدي لظاهرة الهجرة تصطبغ بالطابع األمين أساسا، وآليات ذات 

طابع حمايئ وحقويق من جهة أخرى.
ذلك   على  مثال  وأهم  النجاعة  محدودة  أهميتها  على  اإلتفاقيات  هذه  تبقى  ذلك  من  الرغم  على  لكن 
اإلتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال اليت تم إبرامها سنة 1999 ولم تدخل حزي النفاذ إال سنة 
2003 حيث قامت العديد من دول املنشأ املصادقة عليها يف حني تولت الدول املستقبلة عدم التوقيع 
عليها علًما أنها تستقطب أغلب العمال املهاجرين سواًءا يف أوروبا أو أمريكا الشمالية ودول أخرى كاليابان 
وأسرتاليا ودول اخلليج وهو األمر الذي جعل اإلشكالية املتعلقة بتسوية وضعيتهم مستمرة ومتشعبة 

ومتعددة األوجه.

تعريف الهجرة غير النظامية طبقا للمنظور الدولي:
ا من التشريعات جيب حتديد ماهية الهجرة 

ً
قبل التطرق إىل كيفية التصدي للهجرة غري النظامية انطالق

ا من بعض النصوص الدولية، حيث  عرفت املفوضية األوروبي�ة الهجرة الغري شرعية  
ً

غري الشرعية إنطالق
بوصفها “كل دخول عن طريق الرب أو البحر أو اجلو إىل إقليم دولة عضو بطريقة غري قانوني�ة بواسطة وثائق 
مزورة أو بمساعدة شبكات اجلريمة املنظمة، أو من خالل الدخول إىل منطقة الفضاء األورويب بطريقة 
أو  املحددة  الفرتة  إنقضاء  بعد  البقاء  وثم  تأشرية  على  باحلصول  السلطات  موافقة  خالل  من  قانوني�ة 
تغيري غرض الزيارة واإلقامة دون موافقة السلطات”، وعرفته املفوضية الدولية لشؤون الهجرة بوصفه 
عرب  للمرور  القانوني�ة  للشروط  العابر  الشخص  يف  تتوفر  أن  ودون  سلطاتها  موافقة  بدون  بلد  “إجتي�از 

احلدود لعدم حيازته على الوثائق القانوني�ة الالزمة”
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وعرفت اإلتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين يف المادة اخلامسة املهاجر  الغري شرعي 
هو “املهاجر الغري حائز على الوثائق النظامية” األمر الذي يدفعنا إىل اعتماد مطلح الهجرة غري النظامية.

القانوني�ة  أو  الشرعية  الهجرة  وهي  الهجرة  أنواع  إىل  التطرق  جيب  الدويل  املنظور  من  الهجرة  تعريف  أثر 
اليت نعين بها الهجرة املنظمة واملطابقة للقانون وإلجراءات السفر اجلاري بها العمل، وهو النوع من الهجرة 
الذي يتم وفق املتطلبات والقواعد اإلجرائي�ة واملوضوعية املعمول بها دولًيا واملتطلبة وفق كل تشريع كل 
قانوني�ة، وأن ال يكون محجًرا عليه من مغادرة  لوثيقة سفر  املهاجر  دولة على حدة واليت من أهمها حمل 
الدولة اليت ينتيم إليها ألسباب قانوني�ة وأن يكون متحصاًل على إذن شرعي للدخول إىل الدولة الراغب يف 
الهجرة إليها وأن يقيم يف الدولة املقصد وينهي إقامته فيها وفق املسموح به قانوًنا واملقرر طبًقا لقوانينها 
عدمها  من  الشرعية  توفر  مدى  أن  نستنتج  بي�انه  سبق  مما  ا 

ً
وإطالق مدة،  من  عليه  حصل  وما  وأنظمتها 

يرتبط بمدى توفر علم الدولة بتنقل املواطن وووجهته وعلم الدولة الراغب الهجرة إليها ودخوله وإقامته 
بها.

أنواع الهجرة
أو  الشرعية  غري  الهجرة  إىل  التطرق  وجب  بها  املتعلقة  الشروط  بي�ان  سبق  اليت  الشرعية  للهجرة  إضافة 
سبق  الذي  وهو  األول  النوع  نوعني،  إىل  اخلاص  الدويل  القانون  لقواعد  طبًقا  تنقسم  اليت  نظامية  الغري 
تعريفه أي عدم حمل املهاجر لوثيقة سفر وعدم تمتعه باإلذن الشرعي للدخول اىل الدولة املقصد واملغادرة 
من الدولة املنشأ ودخوله إىل الدولة املراد الهجرة إليها عن طريق غري مسموح ومتعارف عليه من سلطات 
تلك الدولة، أما النوع الثاين فهو يب�دأ بطريقة غري شرعية  أي طبًقا للوسائل املعتمدة سابًقا ولكن يقوم ذلك 

الشخص بتقنني وتسوية وضعيت�ه طبًقا لقوانني دولة اإلستقبال. 

فئات المهاجرين
باإلطالع على اإلتفاقيات الدولية اليت أحالت إىل وضعية املهاجرين ال جند نظاًما قانونًي�ا موحًدا وآليات 
عنها  واملسؤولني  الظاهرة  بردع  املتعلقة  اإلجراءات  فقط  جند  بل  املهاجرين  حماية  بهدف  شاملة  وقائي�ة 
اإلحاطة  على  تساعد  موحدة  معايري  أو  املختلفة،  املهاجرين  فئات  مع  تت�الئم  قانوني�ة  قواعد  وضع  دون 
بالظاهرة وتمكن التشريعات الوطني�ة واألنظمة القضائي�ة من إتب�اعها لتحديد اآلليات الواجب إختاذها 

ملجابهة ظاهرة الهجرة غري النظامية.
يلنا اإلتفاقيات الدولية عامة إىل أربعة فئات من املهاجرين وهم األشخاص الذين يهاجرون بطريقة 

ُ
حت

مدة  وتنتهي  قانوني�ة  بطريقة  يهاجرون  الذين  األشخاص  وضعيتهم،  تسوية  تتم  أن  دون  قانوني�ة  غري 
اإلقامة املسموح لهم بها، األشخاص الغري مسموح لهم بموجب تأشريتهم العمل بمقابل والذين يعملون 
بطريقة غري قانوني�ة، وأخرًيا طاليب اللجوء الذين رفضت طلباتهم والذين ال ستجيبون إىل إتفاقية جنيف 

املتعلقة بالالجئني.

1 - المقاربات الدولية للهجرة غير النظامية
سعى املجتمع الدويل إىل تأطري ظاهرة الهجرة غري النظامية عرب إقرار مبدأ ضمان حقوق املهاجرين واحد 
أهم هذه اإلتفاقيات هي إتفاقيات منظمة العمل الدولية اليت اعتنت حبماية حقوق املهاجرين ومن أهمها 
بالعمل  املتعلقة  الدولية عدد 97 لسنة 1949 واإلتفاقية عدد 143 لسنة 1975 وعدد 189  اإلتفاقية 
الالئق، كما سعت منظمة العمل الدولية عموًما إىل حماية حقوق املهاجرين على إعتب�ارهم األكرث عرضة 
لإلستغالل خاصة يف الربوتوكول املتعلق بمكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املصادق 
عليها بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 55/25 لسنة 2000 وتعزز هذا التوجه احلمايئ 
إلتفاقية  كتكملة  واألطفال  النساء  وخاصة  باألشخاص  اإلجتار  بمعاقبة  املتعلق  الربوتوكول  صدور  مع 
واليت  تهريبهم  ومكافحة  املهاجرين  حقوق  حماية  بهدف  وطني�ة  العرب  اجلريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم 
كيفت  تهريب املهاجرين كجريمة دولية محاولة تكريس مجموعة من املبادىء على غرار محاربة أنشطة 
اجلماعات املنظمة لعمليات التهريب وضرورة معاملة املهاجرين معاملة إنساني�ة وخاصة ضرورة إختاذ 

الدول األطراف للتدابري والتشريعات الالزمة لتجريم تهريب املهاجرين.
ا للمهاجرين فإنها تبقى قاصرة على ضمان احلقوق 

ً
لنئ كانت هذه اإلتفاقيات الدولية قد منحت حقوق

املكفولة لهم نظرا لغياب اآلليات احلقيقية والناجعة ملعاجلة وضعية املهاجرين ورفض دول اإلستقبال 
ضمان احلقوق االساسية للمهاجرين.

وتعترب اليوم إتفاقية حماية جميع العمال املهاجرين وأسرهم هي األقدر نوًعا ما على مواكبة تطور ظاهرة 
حتديدها  أخرى  جهة  ومن  حقوقهم  حبماية  املتعلقة  املبادىء  لتكريسها  إستن�اًدا  النظامية،  غري  الهجرة 
بني  التميزي  أخرى  جهة  ومن  النظاميني  غري  للمهاجرين  املكفولة  بالضمانات  املتعلقة  الدولية  للمعايري 
ومحدودة  بصفة  بغقامتهم  املتعلقة  القانوني�ة  النظامية  الوثائق  على  احلائزين  املهاجرين  وهما  فئتني 

والغري حائزين على وثائق قانوني�ة.

األشخاص الذين 
يهاجرون 

بطريقة غير 
قانونية دون 
أن تتم تسوية 

وضعيتهم

األشخاص الذين 
يهاجرون 

بطريقة قانونية 
وتنتهي 

مدة اإلقامة 
المسموح لهم 

بها

 األشخاص 
الغير مسموح 
لهم بموجب 

تأشيرتهم العمل 
بمقابل والذين 

يعملون بطريقة 
غير قانونية

 طالبي اللجوء 
الذين رفضت 

طلباتهم والذين 
ال ستجيبون 

إلى إتفاقية 
جنيف المتعلقة 

بالالجئين

1234
فئات المهاجرين غير النظاميين 

التي حددتهم االتفاقيات الدولية
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واإللزتام  التعاون  مفهوم  اإلتفاقية  هذه  كرست  فقد  لذلك  إضافة 
االنساين  احلق  لضمان  العبور  ودول  اإلستقبال  ودول  املنشأ  دول  بني 
وذلك  املهاجرين  إستغالل  ظاهرة  ومجابهة  الشرعي  الغري  للمهاجر 
إحرتام  وضرورة  اإلستقبال  بدول  إقامتهم  طرق  عن  النظر  بصرف 

هويتهم الثقافية.
غري  الهجرة  ظاهرة  تأطري  حاولت  الدولية  اإلتفاقيات  أن  يب�دو  نظرًيا 
الدول  احرتام  أن  غري  املبادئ  من  مجموعة  إىل  وإخضاعها  النظامية 
األطراف لهذه املبادئ ليس أمًرا واقعا إستن�اًدا إىل العديد من األسباب 
املتعلقة بالدول املستقبلة للمهاجرين واليت تسعى باألساس إىل حماية 
إستقرارها األمين وسيادتها وهنا سنذكر املثال اإليطايل حيث أصدرت 
إيطاليا قانون خاص بالهجرة سنة 1998 الذي يعد أول القوانني اليت 
القسرية  اإلعادة  إجراء  وتفعيل  للمهاجرين  القانوين  بالنظام  تعىن 
هذا  حدد  كما  شرعيني  الغري  املهاجرين  وايواء  حجز  مراكز  وتنظيم 
القانون مدة حجز املهاجرين واليت يتم على إثرها حتديد مصريهم غري 
أن هذا القانون لم يكن كفياًل بردع املهاجرين ونذكر هنا أحد احلوادث 
اليت وقعت يف أكتوير من سنة 2013 واملتعلقة بغرق سفين�ة تقل 300 
ا 

ً
مهاجر كان بإمكان أحد سفن الصيد مساعدتهم إال أنها أبت ذلك خوف

طرق  كل  جيرم  اإليطايل  القانون  أن  إىل  إستن�اًدا  معاقبتهم  تتم  أن  من 
املتعلقة بمساعدة املهاجرين غري الشرعيني.

ظاهرة  مكافحة  إىل  السعي  يف  أهميتها  على  الدولية  اإلتفاقيات  إن 
بغرض  تفي  ال  مجهودات  مجرد  تبقى  إنها  إال  النظامية  الغري  الهجرة 
بني  املعادلة  وحتقيق  أركانها  جبميع  الظاهرة  لهذه  الفعلية  املجابهة 
هو  أساًسا  ذلك  ومردود  الهجرة  ومكافحة  االنسان  حقوق  ضمان 
دول  جانب  من  األمد  طويلة  وسياسات  شاملة  إسرتاتيجيات  غياب 
اإلستقبال والدول املصدرة ألن املجهودات الدولية يف مواجهة ظاهرة 
الهجرة تبقى مجرد ردات فعل عن وضعيات بعينها يغيب عنها الطابع 
املتعلقة  املبادئ  وضع  جيب  النظامية  غري  الهجرة  ولتأطري  الشمويل، 
بطرق مجابهة هذه الظاهرة وحتديد احلقوق اليت يتمتع بها املهاجرين 

و مالئمة القواعد الزجرية للوضعيات إنطالقا من خصوصيتها. 
ان املبادئ األساسية لوضع إطار دويل شامل وقع التطرق لها يف العديد 
حلماية  الدولية  اإلتفاقية  غرار  على  املتفرقة  الدولية  اإلتفاقيات  من 
املتحدة  األمم  وإتفاقية   1990 أسرهم  وأفراد  املهاجرين  جميع  حقوق 
ملكافحة اجلريمة املنظمة العرب وطني�ة 2000 وبروتوكوليها امللحقني 
املهاجرين عن طريق  ومكافحة تهريب  بالبشر  بمنع اإلجتار  املتعلقني 

الرب والبحر واجلو اليت صادقت عليها دول قليلة خاصة إتفاقية حماية حقوق العمال املهاجرين اليت لم 
تقع املصادقة عليها من قبل عديد من دول اإلستقبال1.

اإلشكاالت  بتنوع  متنوعة  ومقاربات  مختلفة  أشكااًل  أختذ  النظامية  غري  الهجرة  موضوع  إىل  التطرق  إن 
املطروحة يف عالقة أساًسا بمواجهتها كظاهرة تؤرق املجتمع الدول واليت يتم تكييفها بوصفها مصدر كل 
املخاطر اليت قد تهدد دول اإلستقبال وكوضعية تستحق مزيًدا من اإلحاطة واحلماية عندما يقع التطرق 
إليها من منظور حقويق وانساين باألساس، لذلك كان التطرق اىل مسألة الهجرة يف زمن غري بعيد مرتبط 
العامل  له  يتعرض  قد  الذي  واإلضطهاد  التميزي  وبمسألة  وأسرهم  املهاجرين  العاملني  حبقوق  أساًسا 
املهاجر يف دول اإلستقبال اليت كانت أثر احلرب العاملية  تستقطب املهاجرين بوصفهم يد عاملة، ال بل 

كانت هذه الدول جترب العاملني على مغادرة موطنهم األصلي للمشاركة يف عمليات اإلعمار.
بهدف  معين�ة  تاريخية  حقبة  يف  الدول  بعض  تتخذها  كانت  اليت  املقاربة  وهذه  الرؤية  هذه  تتواصل  لم 
تتصدى  اإلستقبال  دول  وبدأت  املعتمدة  والسياسات  املناهج  فتغريت  املهاجرين،  حقوق  حماية 
أساًسا  ومرتبطة  شرعية  غري  أضحت  اليت  الهجرة  من  للحد  معقدة  وأنظمة  قوانني  وتضع  للمهاجرين 
بالصبغة اإلنتقائي�ة، حيث أصبحت دول اإلستقبال تسعى إلستقطاب املهارات البشرية و تضع حدوًدا 
كل  مصدر  نظرها  يف  أصبحوا  والذين  وتنمية  أعمال  وسيلة  تعتربهم  كانت  اليت  الفئات  أمام  وعراقيل 

املخاطر واجلرائم ويشكلون تهديًدا إلستقرارها وأمنها.
من هذا املنطلق أصبحت الهجرة غري النظامية هاجس دول اإلستقبال اليت تسعى اىل وضع سياسات 
من  العديد  إبرام  عرب  مختلفة  غري  نظر  زاوية  الدويل  املجتمع  وإختذ  باألساس،  زجري  طابع  ذات  أمني�ة 
الضمانات  بمجموع  إحاطتها  وليس  الظاهرة  هذه  من  احلد  منها  الهدف  واإلقليمية  الدولية  اإلتفاقيات 
الالزمة حلماية املهاجرين وعلى الرغم من ذلك بقيت عاجرة عن التصدي لهذه الظاهرة اليت إختذت لها 

موقًعا من القانون اجلزايئ للعديد من دول اإلستقبال ودول العبور ودول املنشأ.
دول  قبل  من  املتواصلة  والضغوط  باملهاجرين  املتعلقة  المأساوية  والوضعيات  الضغوط  إىل  نظًرا 
اإلستقبال خاصة منها الدول األوروبي�ة بوصفها الوجهة الرئيسية للمهاجرين الغري شرعيني لدول أفريقيا 
إلجبارها على إختاذ التدابري الضرورية ملجابهة الهجرة غري النظامية، تم إبرام العديد من اإلتفاقيات الثن�ائي�ة 
اليت تطرقت إىل مجموع اإلجراءات الواجب إتب�اعها إال أن هذه اإلجراءات يف معظمها تأخذ طابًعا زجرًيا 
وعمليات  احلدودي  باإلحتجاز  تتعلق  حبتة  أمني�ة  إجراءات  مجرد  فهي  احلمايئ  الطابع  مستبعدة  وردعًيا 

إبعاد املهاجرين الغري نظاميني عن أقليم الدول املستقبلة للمهاجرين.
إىل  دولة  من  لفرد  مقنن  غري  “دخول  بوصفها  النظامية  غري  الهجرة  املتحدة  األمم  منظمة  عرفت  لقد 
أو  الدائمة  اإلقامة  تصاريح  من  شكل  أي  الدخول  هذا  حيمل  أخرى عن طريق الرب أو اجلو أو البحر… وال 
املؤقتة، كما تعين عدم إحرتام املتطلبات الضرورية لعبور حدود الدولة.” ومن هذا املنطلق جاء التميزي بني 
جريمتني وهما اإلجتار بالبشر وتهريب األشخاص حيث عرف بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن 
املهاجر  تهريب  الوطني�ة،  عرب  اجلريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم  إلتفاقية  املكمل  واجلو،  والبحر  الرب  طريق 
من  الشخص  ذلك  ليس  طرف  دولة  إىل  ما  لشخص  املشروع  غري  الدخول  تدبري  التالية:  العناصر  وفق 
وتوكوالن المكمالن  ي اهتمت بموضوع الجريمة والهجرة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وال�رب

1 من أهم االتفاقيات الدولية ال�ت
لها، وهما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين وآخر لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال تم فتح باب التوقيع عىل 

ن لها ح�ت ديسم�رب 2002. ن المكمل�ي وتوكول�ي االتفاقية وال�رب

إن فعل 
التهريب يشتمل 
على نقل أفراد 
من دولة الى 
أخرى كًسبا 
لربح، على 
خالف  اإلتجار 
بالبشر الذي يتم 
تجريمه باإلستناد 
إلى توافر 
ين إضافيين  عنصر
يتجاوزان نطاق 
التهريب، أي 
يجب أن ينطوي 
اإلتجار على 
وسائل ملتوية 
مثل القسر أو 
اإلختطاف، 
ويجب أن يكون 
الفعل قد 
رتكب لغرض 

ُ
أ

اإلستغالل
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رعاياها أو من املقيمني الدائمني فيها.
أن تهريب املهاجرين واإلجتار بالبشر كالهما ين�درجان ضمن األفعال املجرمة على املستوى الدويل لذلك 
وجب التميزي بينهما لتحديد األبعاد املتصلة بكليهما، إذ أن فعل التهريب يشتمل على نقل أفراد من دولة 
اىل أخرى كًسبا لرحب، على خالف  اإلجتار بالبشر الذي يتم جتريمه باإلستن�اد إىل توافر عنصرين إضافيني 
اإلختطاف،  أو  القسر  مثل  ملتوية  وسائل  على  اإلجتار  ينطوي  أن  جيب  أي  التهريب،  نطاق  يتجاوزان 
عدمه،  من  اإلستغالل  حتقق  عن  النظر  بصرف  اإلستغالل،  لغرض  رتكب 

ُ
أ قد  الفعل  يكون  أن  ويجب 

تتمثل  بالبشر  اإلجتار  جرائم  ففي  اجلريمتني  بني  املعتمدة  الوسائل  بني  التميزي  جيب  املنطلق  هذا  ومنه 
الوسائل يف التهديد بالقوة أو إستعمال القوة أو أي شكل من أشكال القسر أو االختطاف أو اإلحتي�ال أو 
أما  أو بإعطاء مبالغ مالية،  أو وضعية هشة  أو إساءة إستغالل حالة اجتماعية  إساءة إستعمال السلطة 
غري  املهاجر  يشرع  ما  وغالًبا  نفسه،  الشخص  رغبة  على  بن�اء  فتكون  النظامية  غري  الهجرة  جريمة  بشأن 
الشرعي باإلتصال باملهربني من أجل مساعدته يف تنفيذ رغبت�ه إضافة لذلك ختتلف اجلريمتني يف الغاية 
به  الشبيهة  املمارسات  أو  اإلسرتقاق  أو  اجلنيس  اإلستغالل  تشمل   بالبشر  اإلجتار  جريمة  ففي  والهدف 
وبيع األعضاء على خالف الهدف يف جريمة الهجرة غري النظامية اليت يسعى من خاللها املهربون إىل حتقيق 
حيث  وجهتهم،  إىل  بوصولهم  اإلستغالل  وينتهي  ذلك،  غري  أو  مادية  أو  مالية  تكون  قد  شخصية  منفعة 

تكون لهم حرية اإلرادة.
ختتلف كذلك اجلريمتني من حيث إشرتاط موافقة الضحية ففي جريمة اإلجتار بالبشر ال يمكن احلديث 
عن موافقة الضحية، بصرف النظر عن ظروف موافقتهم يف البداية، فإن تلك املوافقة ال معىن لها بالنظر 
اىل أفعال املتاجرين اليت تتسم  باإلجبار أو اخلداع، على خالف  الهجرة غري النظامية، فإن املهاجرين على 
علم تلم بكافة الظروف املحيطة بعملية التهريب اليت تعترب عموًما مهين�ة وخطرية، وبرغم ذلك، يوافقون 

على التهريب بإردتهم احلرة.
التصدي  يف  هاًما  دورًا  لعب  واجلريمة الذي  باملخدرات  املعين  املتحدة  األمم  جند مكتب  املنطلق  هذا  من 
للهجرة غري النظامية وما قد ينتج عنها، من خالل إصدار القانون النموذيج ملكافحة تهريب املهاجرين يف 
لتمكينها  إليها  املساعدة  وتقديم  األعضاء2،  الدول  جهود  لتعزيز  وذلك  العامة  اجلمعية  لطلب  إستجابة 
امللحقة  والربوتوكوالت  الوطني�ة  عرب  املنظمة  اجلريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم  إتفاقية  إىل  اإلنضمام  من 
بها وتنفيذها. من هذا املنطلق حددت المادة األوىل الهدف األسايس املتمثل يف تنفيذ بروتوكول مكافحة 
تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل إلتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب 
الوطين والدويل وتسهيله من أجل  الصعيدين  التعاون على  املهاجرين، تعزيز  الوطني�ة، مكافحة تهريب 

حتقيق  األهداف املنشودة وحماية حقوق املهاجرين املهربني.
وبهدف مواجهة الهجرة غري النظامية وأثارها المأساوية تبنت املنظمة الدولية للهجرة العديد من اآلليات 
الهادفة إىل حتسني أوضاع املهاجرين، ودعم إسرتاتيجيات وسياسات مكافحة تهريب املهاجرين لما له من 
آثار سلبي�ة على مختلف دول العالم، عن طريق التنسيق والتعاون على املستويني اإلقلييم والدويل بني 

كل السلطات والوكاالت املعني�ة حبماية  وأمن احلدود، بهدف ضبط  منظومات معني�ة بإدارة احلدود3.
وتوكوالت الملحقة بها، األمم المتحدة، 2004. يعية لتنفيذ األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع�رب الوطنية وال�رب 2 األدلة الت�رش

 Collenthouez, Migration and Human-Security, Paper Submitted to the international Migration Berlin راجع:   3
Programme for the Consolations International Migration, Berlin, 12-22 October, 2002.

2 - مقاربة التشريع التونسي للهجرة غير النظامية:
ختتلف  التشريعات الوطني�ة املتعلقة بالهجرة غري النظامية من دولة إىل أخرى وذلك بإختالف األهداف 
هذا  ومن  الدول  لهذه  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  الوضعيات  وخاصة  املتبعة  والسياسات 
التصدي  نظامية  الغري  بالهجرة  تعىن  قوانني  سن  من  املغاربي�ة   للدول  األساسية   الغاية  كانت  املنطلق 
لها خالل جتريمها ومعاقبة فاعليها واملشاركني فيها واملنظمني للهجرة السرية وأبرز مثال على ذلك هو 
التشريع التونيس حيث تضمن القانون عدد 06 لسنة 2004 املؤرخ يف 03فيفري 2004 املتعلق بتنقيح 
وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 املؤرخ يف 14ماي 1975 املتعلق جبوازات السفر ووثائق السفر العديد 
من العقوبات اجلزائي�ة املختلفة بإختالف األفعال املرتكبة واملتعلقة بالهجرة واليت تت�درج من 3 سنوات 
الذي  التوجه  بذلك  مستبعًدا  حبمايتهم  أو  باملهاجرين  املتعلقة  للحقوق  أهمية  يويل  أن  دون  سنة   20 اىل 
القانوني�ة اليت  الردع والزجر وهي اآلليات  آلية  يتبىن نظرية »املهاجر الضحية«، معتمًدا باألساس على 
تتماىش مع التوجهات اليت إختذتها بعض الدول األوروبي�ة و من أهمها إيطاليا اليت تعد أحد دول اإلستقبال 
بالنسبة للمهاجرين التونسيني  على إعتب�ارها  أول الدول األوروبي�ة وأكرثها تضرًرا من هذه الظاهرة اليت 
أصبحت سواحلها اجلنوبي�ة قبلة ألعداد هائلة من املهاجرين غري القانونيني، وهو ما دفعها إىل سن أول 
قانون خاص للهجرة سنة 1998 والذي وضع ألول مرة نظام قانوين خاص بالهجرة غري النظامية من خالل 
ضبط إجراءات الدخول لإلقليم اإليطايل وجتديد إقامة األجانب وتأسس هذا القانون على أربعة آليات 
تتمثل يف إعادة برمجة سياسات الهجرة من جديد، النظر يف شروط دخول األجانب إليطاليا وسبل اإلقامة 
وإحداث  النظاميني  غري  للمهاجرين  القسرية  اإلعادة  وتفعيل  اإلقامة  منح  إجراءات  تنظيم  وإعادة  بها، 
مراكز حجز وإيواء املهاجرين، وحدد القانون املدة القانوني�ة للحجز هؤالء املهاجرين ب30 يوًما، يتم بعدها 
حتديد مصريهم بعدة طرق، إما السماح لهم باإلقامة والعمل يف األرايض اإليطالية أو ترحيلهم إىل بلدانهم 

األصلية، أو محاكمتهم إذا قاموا بأفعال يعاقب عليها القانون يف فرتة تواجدهم بالدولة اإليطالية.
وعلى الرغم من الصبغة الزجرية لهذه اإلجراءات إال أنها أعتربت غري كافية لردع هذه الظاهرة اخلطرية 
اليت تهدد إيطاليا خاصة بعد تزايدها الكبري مع مرور الوقت، األمر الذي مهد لظهور قانون جديد للهجرة 
سنة 2002 يعرف »بالقانون رقم 189 أو بقانون بويس فيين«، جاء هذا القانون صارًما من خالل تفعيل 
إجراءات احلبس والطرد حيث نصت المادة 13 »من القانون بسجن األجنيب من سنة إىل أربع سنوات 

الذي صدر له أمر بالطرد ولكنه ما زال موجود على أرايض  الدولة” وهذا بعد القبض عليه ومحاكمته  
النظاميني عن طريق  القانون بوضع عقوبات جزائي�ة بل نظم إجراءات طرد املهاجرين غري   ولم يكتفي 
املرافقة إىل احلدود ألنه جيب على السلطات مساعدته أو تنفيذ حتقيقات أخرى للحصول على مستن�دات 
السفر اخلاصة باملهاجر  ويف حالة عدم وجود أي وسيلة نقل مناسبة تسمح بتنفيذ املرافقة إىل حدود البلد 
املنشأ للمهاجر فإنه يتم حجزه لدى مراكز اإليواء مؤقًتا، وعند إنتهاء هذه املدة اليت مدها القانون من 30 
يوم إىل 60 يوًما حسب نص الفصل الرابع عشر، ويف حالة عدم إمكاني�ة تنفيذ حكم الرتحيل يتم إصدار 
قرار برتك األرايض اإليطالية خالل خمسة أيام ويتم احلكم عن طريق مستن�د مكتوب فيه النت�اجئ اجلزائي�ة 
يف مخالفة القانون إضافة إىل ذلك أصدر القانون االيطايل عقوبة جديدة متعلقة باملهاجرين املقيمني دون 
تأشرية إقامة بصرف النظر عن دخولهم بطريقة قانوني�ة ويعتربهم القانون ويف وضع غري قانوين وينطبق 

عليهم قرار الرتحيل.
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لم يكن التشريع التونيس بمنأى عن التخوفات املتعلقة بالهجرة الغري نظامية بل مثل أحد أهم التحديات 
جزائي�ة  عقوبات  وتكريس  النظامية  غري  الهجرة  جتريم  عرب  خصوًصا  مجابهتها  إىل  سعت  اليت  الوطني�ة 
مختلفة بإختالف الفعل املتعلق بالهجرة وبطبيعته وهو يف الواقع ليس مختلف عن التشريعات املعتمدة 
إعتماد  يف  وتدرجت  التشريعي  التميش  نفس  أعتمدت  حيث  مصر  أهمها  من  ونذكر  اخرى  دول  عدة  يف 
العقوبات اجلزائي�ة، حيث نص القانون املتعلق بالهجرة غري الشرعية على 21 عقوبة وتضمن القانون يف 
تتعلق  وهى  والعقوبات،  اجلرائم  لنص  واضحة  تعريفات  ليشمل  والعقوبات«،  »اجلرائم  الثاىن  الفصل 
جماعة  أدار  أو  نظم  أو  أسس  “من  لكل  بالنسبة  السجن  بعقوبة  القانون  هذا  من  اخلامسة  للمادة  طبًقا 
إجرامية منظمة ألغراض تهريب املهاجرين أو توىل قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضًما إليها” إضافة 
لتنصيصه صلب المادة اخلامسة على أن “يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن خمسني ألف جني�ه وال 
تزيد على مائيت ألف جني�ه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكرب كل من أرتكب جريمة 
تهريب املهاجرين أو الشروع فيها أو تورط ىف ذلك وتكون العقوبة السجن وغرامة ال تقل عن مائيت الف 
جني�ه وال تزيد على خمسمائة ألف جني�ه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكرب يف أي من 
احلاالت اآلتي�ة :إذا كان اجلاين قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة ألغراض تهريب املهاجرين 
أو توىل قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضًما إليها،  إذا كانت اجلريمة ذات طابع غري وطين، إذا تعدى 
اجلناة أو ارتكب اجلريمة شخص حيمل سالًحا، إذا كان اجلاين موظًفا عاًما أو مكلًفا خبدمة عامة وأرتكب 
اجلريمة بإستغالل الوظيفة أو اخلدمة العامة، إذا كان من شأن اجلريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من 
جيرى تهريبهم من املهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غري إنساني�ة أو مهين�ة،  إذا كان املهاجر املهرب أمرأة أو 
ستخدم يف إرتكاب اجلريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة 

ُ
طفاًل أو من عدييم األهلية أو من ذوى اإلعاقة، إذا أ

إرتكاب اجلريمة سفين�ة  ستخدم يف 
ُ
أ إذا  ستخدمت وثيقة سفر أو هوية من غري صاحبها الشرع،  

ُ
أ أو  إذا 

باملخالفة للغرض املخصص لها خلطوط السري املقررة”.
للمهاجرين  بالنسبة  العقوبات اجلزائي�ة  إقرار  ا إىل 

ً
التونيس مقارنة بنظريه املصري سباق لقد كان املشرع 

السفر  ووثائق  السفر  جبوازات  املتعلق  القانون  نص  حيث  سنة  و20   4 بني  تراوحت  اليت  النظاميني  غري 
لسنة 2004 ضمن الفصل 38 على أنه »يعاقب بالسجن مدة ثالثة أعوام وخبطية قدرها ثماني�ة آالف 
دخول  مقابل،  دون  ولو  كانت،  وسيلة  بأّي  نّظم  أو  توّسط  أو  ساعد  أو  سّهل  أو  دّبر  أو  أرشد  من  كل  دين�ار 
شخص إىل الرتاب التونيس أو مغادرته خلسة سواء تّم ذلك بًرا أو حبًرا أو جّوا، من نقاط العبور أو من غريها.

العقوبات  تضمنت  كما   اجلريمة«  إلرتكاب  مباشرة  املعدة  األعمال  وكذلك  للعقاب  موجبة  واملحاولة 
أربعة أعوام وخبطية قدرها  بالسجن مدة  أنه »يعاقب  بمقوله  املهاجرين  إيواء  يتولون  الذين  األشخاص 
أو مرتكيب  التونيس خلسة  للرتاب  املغادرين  أو  الداخلني  إيواء األشخاص  عشرة آالف دين�ار كل من توىل 
فرارهم  ضمان  على  عمل  أو  أخفاهم  أو  إليوائهم  مكاًنا  خصص  أو  الباب  بهذا  عليها  املنصوص  اجلرائم 
بالفقرة  عليها  املنصوص  العقوبة  بنفس  ويعاقب  عقابهم.  عدم  أو  عنهم  الكشف  إىل  التوصل  عدم  أو 
املتقدمة كل من وفر وسيلة نقل مهما كان نوعها بهدف إرتكاب اجلرائم املقررة بهذا الباب أو املساعدة على 
داخل  اىل  سواء  املهاجرين  تهريب  عن  املسؤولني  االشخاص  بني  التونيس  املشرع  ساوى  وقد  إرتكابها«، 
الرتاب التونيس أو اىل خارجه وجعل العقوبة  »بالسجن مدة خمسة أعوام وخبطية قدرها اثن�ا عشر ألف 
دين�ار كل من تعمد نقل شخص أو أشخاص لغاية إدخالهم إىل الرتاب التونيس أو إخراجهم منه خلسة مهما 

كانت الوسيلة املستعملة«.

لم يكتفي املشرع التونيس بالتنصيص على هذه العقوبات اجلزائي�ة املتعلقة باملهاجرين واملسؤولني عن 
إيوائهم بل كذلك نص معاقبة »كل من شارك يف وفاق أو كّون تنظيًما يهدف إىل إعداد أو حتضري )....( 
أو اداره أو إخنرط فيه أو تعاون معه أو ساعده بأي طريقة كانت سواء كان ذلك داخل البالد أو خارجها. 
املذكورة«  إرتكاب األفعال  أو أكرث على  التنظيم بمجرد اإلتفاق  والعزم بني شخصني  أو  الوفاق  وحيصل 
بالنسبة لفئة معين�ة نص عليها بصفة حصرية  العقوبات  ، كما شدد املشرع درجة  بالفصول السابقة  
إثين  مدة  بالسجن  العقاب  ليكون  السفر  ووثائق  السفر  جبوازات  املتعلق  القانون  من   43 الفصل  صلب 
رتكبت اجلرائم املذكورة »سابًقا :ممن ُعهد إليه حبراسة 

ُ
عشر عاًما وخبطية قدرها أربعون ألف دين�ار إذا أ

احلدود أو نقاط العبور أو املوائن بصفة مباشرة أو غري مباشرة أو بمراقبتها، ممن َعهد إليه القانون مهمة 
معاين�ة هذه اجلرائم وزجر مرتكبيها، من أعوان قوات األمن الداخلي أو من أعوان القوات العسكرية أو 
أعوان الديوانة ،ممن إستغل صفته أو النفوذ املمنوح له حبكم وظيفته أو عمله، ضد طفل أو بإستخدامه.

أن هذه العقوبات على أهميتها يف ردع املهاجرين عن إختاذ سبي�ل الهجرة غري الشرعية للهروب من األوضاع 
االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية اليت تعيشها دولهم، ال تفي بغرض صد املهاجرين وأبرزت عدم 
دول  تعتمدها   اليت  اجلزائي�ة  العقوبات  من  ا 

ً
إنطالق الظاهرة  هذه  مجابهة  على  قدرتها  وعدم  فاعليتها 

املنشأ والسياسات األمني�ة اليت  تعتمدها دول اإلستقبال ال يمكن إال أن تزيد الوضع تعقيًدا، وقد بينت 
الوضعية الراهنة ضرورة إنشاء إسرتاتيجيات دولية طويلة املدى ملكافحة ظاهرة الهجرة من جهة ووضع 

الضمانات الالزمة حلقوق املهاجرين الذين يعتربون غالًبا ضحية لوضع اجتماعي أو سيايس معني.
يف النهاية جيب أن نالحظ بأن املنظمات الدولية وعلى الرغم من محاوالتها العديدة إلجياد السبل الكفيلة 
إحصائي�ات  حتديد  أو  للهجرة  وموحد  جامع  تعريف  حتديد  على  قادرة  غري  بقيت  انها  إال  الظاهرة  بت�أطري 
دقيقة لعدد املهاجرين ومعايري مضبوطة لتحديد مدى جناعة االجراءات املتخذة من قبل دول اإلستقبال 

يف مواجهة الهجرة الغري شرعية وغياب السبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة.
إن مجابهة  الهجرة غري النظامية وحتقيق النجاعة يف التصدي ألثارها يستوجب  تعاوًنا مستمًرا بني دول 
وهذا  النظامية،  غري  للهجرة  املصدرة  اجلنوب  دول  وبني  الشمال،  دول  الغالب  يف  هي  اليت  اإلستقبال 
النظامية،  غري  الهجرة  بظاهرة  املتصلة  والدوافع  األسباب  لتجاوز  بموضوعية  التصدي  أساسه  التعاون 

وأهمها الدوافع االقتصادية واألزمات السياسية اليت تعيشها أغلب البلدان العربي�ة اليوم.
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السيد رمضان 
بن محمد

 مسئول الهجرة غير النظامية
 في الُمنتدى التونسي للحقوق

االقتصادية واالجتماعية

 مقابلة مع

هل تفاقمت ظاهرة الهجرة غير النظامية بعد التغيرات التي حدثت في المنطقة 
العربية؟

ظاهرة الهجرة غري النظامية هي ظاهرة قديمة، أي هي موجودة ما قبل التطورات اليت شهدتها 
املنطقة العربي�ة بني 2010 و2011، ألن الدوافع الكامنة وراء هذه الظاهرة موجودة قبل الثورة، 
لكن بعد الثورة ربما توفرت الظروف األمني�ة واملوضوعية للقيام بموجات هجرة كبرية يف املنطقة.

بالنسبة لتونس هذه املوجات موجودة منذ سنة 2000 ولكن طبيعة النظام كانت التعتيم وعدم 
توفر معلومات، خاصة أن النظام وقتها كان يتشدق بنجاحاته االقتصادية، لكن هذه النجاحات 
بها األزمة االجتماعية اليت كانت إحدى تعبرياتها هي الهجرة غري النظامية، بالتايل فإن  كانت ُتكذِّ
األمني�ة  األوضاع  نتيجة  أكرب  بشكل  تعمقت  لكنها  الثورة،  قبل  ما  موجودة  الظاهرة  هذه  دوافع 
املسارات  ألن  العربي�ة،  االنتفاضات  بعد  ما  األوضاع  إثر  ترتبت  اليت  واالجتماعية  واالقتصادية 

االقتصادية لم تتغري كما أن الثورة قد أفرزت ضغوطات اقتصادية واجتماعية جديدة.
يف تونس بعد 2011 كان اخلطاب ُيركز على الشباب ومشاكلهم، ولكن هناك وعي من الشباب 
أن التغري االقتصادي سيت�أخر، وهو ما أدى إىل حدوث موجة كبرية بني 2011 و2012 فقد وصل 

أكرث من 35000 تونيس إىل السواحل اإليطالية. وزارة اخلارجية تعرتف برقم 22000 لكن تقديراتن�ا 
أن العدد أكرب بكثري، فاألرقام الرسمية تستن�د على الُمهاجرين الواصلني للسواحل اإليطالية المارين 
عرب السلطات الرسمية اإليطالية أو األممية، ولكنن�ا نعرف أن عديد من التونسيني ينجحون يف الوصول 

إىل إيطاليا دون املرور عرب هذه البوابات الرسمية.
الثورة 35%  الهجرة وقد كانت قبل  التونسيني يف  قمنا بإجناز دراسة سنة 2016 حول رغبة الشباب 
أما أثن�اء الثورة، أي يف ما بني 2011 و2012، اخنفضت إىل %31، ربما ألنها كانت فرتة انفتاح واخلطاب 
ُحرية  تشمل  عامة  حرية  حبالة  تتمزي  الفرتة  وكانت  الشباب،  ملطالب  االستجابة  على  ارتكز  األسايس 
التنظم وُحرية التعبري وُحرية تكوين اجلمعيات، مما فتح نوًعا ما من اآلفاق ولكن يف املقابل هناك جزء 

آخر من الشباب كان يرى أن هذا االنتقال سيت�أخر.

ما أهم مواصفات الفئات االجتماعية التي تلجأ إلى الهجرة غير النظامية؟
غري  الُمهاجرين  بني  من  نرى  اليوم  أصبحنا  فقد  فشيًئ�ا،  شيًئ�ا  تطورت  النظايم  غري  الُمهاجر  مالمح 
ة، كما  النظاميني الُمعطلني عن العمل من أصحاب الشهادات الُعليا أو من هو يف وضعية ُشغلية هشَّ
وتبلغ  الثورة،  قبل  متواجًدا  يكن  لم  ولكنه  كبرية  بنسب  ليس  موجوًدا  النسايئ  العنصر  هناك  أصبح 
النسبة اآلن بني 3 و%5، كما من املمكن وجود عائالت فأصبحت بالتايل الهجرة غري النظامية مشروًعا 

عائلًيا.
الُمعطلني والُمهمشني وهناك فئة جديدة هي  هناك فئة اجتماعية حافظت على وجودها وهي فئة 
ولكن  يشتغلون  الذين  بعض  وكذلك  العائلة  جند  الوضعيات  بعض  ويف  التعليم  من  حظ  لديها  اليت 

ُشغلهم ال حُيقق لهم طموحاتهم باعتب�اره ُشغاًل هًشا.
ل تغرًيا يف مالمح الُمهاجر غري النظايم هذا ما ُيمثِّ

يف  حدث  الذي  التغري  النظامية،  غري  بالهجرة  ُمباشرة  غري  عالقة  لها  االجتماعية  االحتجاجات  هذه 
ة جًدا، وهذا ما أدى إىل تفاقم  العوامل الدافعة للهجرة بعد الثورة فقد كان هناك مطالب اجتماعية ُملحَّ
أرقام  حسب  االحتجاجات  عدد  وبلغ   2014 سنة  من  تونس  مرت  فباألرقام  تونس،  يف  االحتجاجات 
املنت�دى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتماعية 4900 إىل 10000 احتجاج اجتماعي سنة 2017، 
الُسلطة  تعامل  عدم  باعتب�ار  النظامية،  غري  الهجرة  بمسألة  ُمباشرة  غري  عالقة  االحتجاجات  ولهذه 
جتد  ولم  الُمحتجني  لطلبات  إجيابي�ة  بطريقة  تستجب  لم  الثورة  بعد  الُمتعاقبة  احلكومات  يف  ُمتمثلة 
أي قناة للحوار والتواصل معهم رغم أن احلق يف الشغل لم يكن املطلب الوحيد بل كانت هناك ُمطالبة 
ببقية احلقوق االقتصادية واالجتماعية مثل احلق يف الصحة واحلق يف التعليم واحلق يف التنمية املحلية 
واجلهوية واحلق يف الماء، فقد تراجع دور الدولة يف عدة جهات وهو ما أدى إىل وجود عوامل دافعة أكرب.

وإىل  القمع  إىل  الُمحتجون  ض  تعرَّ فقد  أمنًي�ا،  تعاماًل  االجتماعية  االحتجاجات  مع  الدولة  تعاملت 
املالحقات القضائي�ة واإلحالة إىل املحاكم، خاصة يف اجلهات الداخلية، وهو ما دفع بالشباب إىل الهجرة 

غري النظامية.
هناك ظاهرة أخرى عرفت ارتفاًعا بعد الثورة هي ظاهرة االنقطاع املدريس، وهي ظاهرة كان مسكوت 
عنها، بعد صدور األرقام الرسمية من الدولة آخر سنة 2013 أن هناك 100.000 ُمنقطع كل سنة ولم 
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يتم طرح ما هو مصري هؤالء.
االنقطاع  ظاهرة  حول  بدراسة  التونيس  املنت�دى  قام 
أكرث  فهناك  الدراسة  هذه  وحسب   ،2014 سنة  املدريس 
شبكات  تستقطبهم  الدراسة  عن  الُمنقطعني  نصف  من 
املوازية  التجارة  شبكات  إىل  إضافة  النظامية  غري  الهجرة 

والتهريب وحىت املجموعات الراديكالية.
كل سنة هناك 100.000 ُمنقطع عن العمل تستقطب 
وهي   27.000 حوايل  املهين  التكوين  منظومة  منهم 
مثل  إىل  بهم  ُيلقى   70.000 وهناك  استيعابها،  طاقة 
السيايس  املناخ  أيًضا  املهمة  العوامل  من  الظواهر،  هذه 
العام وحالة اإلحباط املوجودة يف البالد فأصبح اخلطاب 
السيايس خيزتل االنتقال الديمقراطي يف االنتخابات فقط 
االقتصادي  اجلانب  ش  همَّ ولكنه  أهميتها  من  بالرغم 
مسار  يف   2015 نهاية  منذ  اخنرطنا  لقد  بل  واالجتماعي، 
على  احلكومة  جربت 

ُ
وأ الدويل،  النقد  صندوق  مع  تماىش 

يف  االنت�داب  جتميد  خاصة  وتدابري،  إجراءات  بعدة  القيام 
الوظيفة العمومية وغريها من اإلجراءات اليت ساهمت يف 

مزيد من االحتقان يف الوضع العام، وخاصة وضع الشباب، كما أن هناك فقدان للثقة بني الشباب من 
ُقمنا بدراسة وتبني من خاللها أن بني 2 و%3 من  ثاني�ة، وقد  جهة والعمل املدين والسيايس من جهة 
إذ  مهمشون  ُهم  وسياسية  مدني�ة  نشاطات  يمارسون  من  وحىت  سيايس  أو  مدين  نشاط  لهم  الشباب 
يقومون فقط باألدوار اللوجيستي�ة والتعبوية، وبالتايل كأنها عملية إقصاء ُممنهجة للشباب من احلياة 

املدني�ة والسياسية.
من العوامل أيًضا تراجع دور الدولة يف القيام باخلدمات االجتماعية إذ هناك إشكاليات يف القطاعات 
األساسية يف تونس يف الصحة ويف التعليم ويف النقل، أي يف كل ما له عالقة حبياة التونسيني، باإلضافة 
الُمتعلق  فقط  وليس  خاصة  الشعبي�ة  األحياء  يف  واجلريمة  بالُعنف  املرتبط  األمين  الهاجس  إىل 
باإلرهاب، إضافة إىل عدم تغري صورة الدولة فمازالت ُتمثل اجلهاز القمعي والعالقة مازالت صدامية 
ل يف مراكز الشرطة ومراكز األمن يف هذه املناطق، فالصورة الزجرية للدولة  بني الشباب واألمن الُمتمثِّ

مازالت موجودة.
الفوارق االجتماعية واالقتصادية اليت قامت على أساسها الثورة بني جزء محظوظ وجزء من خريطة 
أن  باعتب�ار  محظوظة  نعتربها  اليت  املناطق  داخل  حىت  تعبرياتها  الفوارق  ولهذه  محظوظ،  غري  تونس 
األحياء الشعبي�ة وأحزمة الفقر الُمحيطة باملدن الكربى واملدن الساحلية تشتكي من نفس التهميش 

ونفس الفوارق اليت تشتكي منها املناطق الداخلية.
لم ُتغريِّ السياسات االقتصادية واالجتماعية شيًئ�ا منذ 8 سنوات، والنسب الرسمية الُمتعلقة بنسب 

الفقر والبطالة وُمؤشر التنمية اجلهوية ُيبني أن اخلدمات العمومية تراجعت. وبالتايل فإن من يشتغل 
الهجرة  لتمويل  مصدًرا  الهش  عمله  وُيصبح  واستقرار  أمان  عدم  وضعية  يف  نفُسه  يعترب  هًشا  شغاًل 
األطباء  آالف  نرى  إذ  املنظمة  الهجرة  خيص  فيما  أيًضا  نراه  ما  وهذا  واقعه،  لتغيري  فقط  النظامية  غري 
املتوفر لهم، لكن األمر  بالراتب  العيش  إمكاني�ة  الهجرة رغم  واملحامني وجامعيني ومهندسني خيتاروا 
أصبح ليس فقط متعلًقا باألمور المادية واالقتصادية بل إن هناك أموًرا متعلقة بانعدام األمان وانعدام 

الثقة يف املستقبل.

هل ساهم التضييق في السياسات المُتعلقة بالمُهاجرين في أوروبا في تنامي ظاهرة 
الهجرة غير النظامية؟

بعد صعود اخلطابات املعادية للُمهاجرين، وصعود الرئيس األمريكي دونالد ترامب أيًضا يف الواليات 
املتحدة، أصبحت السياسات اليميني�ة الُمعادية للُمهاجرين أكرث جرأة، ومرت إىل مراحلها القصوى اليت 
لت يف التعامل مع أزمة الُمهاجرين يف اليونان وتركيا خاصة فيما يتعلق بالُمهاجرين السوريني، أما  تمثَّ
يف البحر األبيض املتوسط فتمثلت هذه السياسات خاصة يف التضييقات اليت تمت على ُسفن اإلنقاذ 
صورة  تغيري  وكذلك  إنسانًي�ا  ومساعدتهم  الُمهاجرين  إنقاذ  يف  مهًما  دوًرا  تلعب  كانت  واليت  اإلنساني�ة 

البحر األبيض املتوسط كأكرب مقربة يف العالم.
بدأ التضييق على عمل الُمنظمات اليت تعمل يف البحر األبيض املتوسط لسحب عملها، ووصل األمر 
إىل جتريم النشطاء الذين يقومون بهذه األعمال، وهناك ُمالحقات ضد العديد منهم خاصة يف إيطاليا، 

وكانت النتيجة أن هذه املنظمات انسحبت ُمرغمة من عملها اإلنساين.
تزامنت هذه السياسات بسياسات أخرى من اجلانب اللييب، فقد قامت احلكومات األوروبي�ة جبملة 
من االتفاقات مع امليليشيات الليبي�ة لغلق طريق الهجرة عرب ليبي�ا، فهذه امليليشيات كانت تعترب الهجرة 
غري  أخرى  اتفاقات  مع  أكرب  تموياًل  أعطاها  ربما  آخر  طرف  فجاءها  لها،  تمويل  مصدر  النظامية  غري 
ُمعلنة، فتم التضييق على الهجرة عن طريق البحر، وقد زاد اخلطر بعد انسحاب املنظمات اإلنساني�ة 

خمس مرات حسب منظمة الهجرة الدولية.
ل يف غلق احلدود بل أصبحت احلدود األوروبي�ة تنطلق من  اخليار األورويب واضح وهو لم يتغري، ويتمثَّ

السواحل التونسية والسواحل الليبي�ة.
لم ُيفلح االحتاد األورويب يف فرض منصات اإلنزال يف شمال إفريقيا، ولكنه حاول االلتفاف على هذه 
مراقبة  يف  التعاون  على  تونس  إجبار  على  والعمل  ليبي�ا  يف  واستقبال  إيواء  مراكز  إنشاء  فتم  الفكرة، 
كل  ر  وصدَّ احلدود،  ملراقبة  إيطاليا  طرف  من  الدفع  ُرباعية  سيارات  إهداءها  أخرًيا  فتم  احلدود، 

اإلشكاليات لتتحملها دول العبور أو دول املصدر.
الُمهاجرين، ففي سنة 2017  بالتعاون فيما خُيص مسألة ترحيل  كما ُيطالب االحتاد األورويب تونس 
هناك 2000 تونيس تم ترحيلهم من إيطاليا وإرجاعهم قسرًيا إىل تونس دون ضمان احلد األدىن من 
حقوقهم، وهؤالء من املمكن أن يكونوا فريسة سهلة ألي مجموعة دون أي رعاية اجتماعية أو نفسية 

أو اقتصادية.

الخيار األوروبي 
واضح وهو لم 

ل في 
َّ
يتغير، ويتمث

غلق الحدود بل 
أصبحت الحدود 

األوروبية تنطلق من 
السواحل التونسية 
والسواحل الليبية.
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م ظاهرة الهجرة التي تُعتبر ظاهرة إنسانية؟ ما اإلجراءات المُمكنة التي تُنظِّ
إن الهجرة لن تتوقف، وهي ُمرتبطة حبق من حقوق اإلنسان، وهو حق التنقل، ولكن ال ُيمكن اخزتال 
وأزمة  دولية  سياسات  أزمة  فهي  سياسية،  أزمة  هي  بل  إنساني�ة،  أزمة  أنها  يف  النظامية  غري  الهجرة 
سياسات وطني�ة متواطئة معها، وبالتايل جيب أن تكون املقاربة شاملة لُمعاجلة الهجرة غري النظامية.

فرغم أهمية الُمقاربة اإلنساني�ة واحلقوقية فهي غري كافية لُمعاجلة الهجرة غري النظامية ويجب أن 
تزتامن مع ُمقاربة سياسية وتنموية.
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مقدمة
ُتعترب الهجرة غري النظامية واحدة من أهم الظواهر اخلطرية اليت تعاين منها البلدان املتقدمة والنامية 
فسوء  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  اجلوانب  من  بالعديد  الرتب�اطها  نظًرا  سواء،  حٍد  على 

األحوال السياسية واالقتصادية يدفع األفراد للهجرة من الدول النامية إىل تلك املتقدمة.
والسياسية،  واالجتماعية  منها  االقتصادية  ملصاحلها  تهديًدا  الهجرات  هذه  يف  عديدة  دول  فتجد 

واألمني�ة.4
ودول جنوب املتوسط حبكم قربها اجلغرايف من أوروبا، مستهدفة من طرف شبكات الهجرة السرية 
سواء عن طريق هجرة مواطين دول جنوب الصحراء، أو تهجري مواطنني إىل دول أخرى، وأضحت تلك 

الدول ممًرا ومقصًدا للعديد من الُمهاجرين غري النظاميني.5

4 شرف الدين وردة، »مكافحة جريمة تهريب المهاجرين في قانون العقوبات الجزائري«، مجلة االجتهاد القضائي، دورية تصدر عن مخبر أثر االجتهاد 
القضائي على حركة التشريع بكلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد خضير بسكرة - الجزائر، ع 8، ص 86.

5 باخويادريس، »ُسبل مكافحة الهجرة غير الشرعية بالجزائر«، المجلة األكاديمية للبحث القانوني، مجلة سداسية متخصصة محكمة تصدرها كلية 
الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد الرحمان ميرة، س 6، مجلّد 11، ع 1 / 2015، ص 159 وما بعدها. 

د. امهيدي محمد امهيدي
الرئيس بمحكمة أجدابيا االبتدائية

يبي 
ِّ
يع الل التشر

وحدود األنظمة 
القضائيةلمكافحة 

الهجرة غير 
النظامية

وعرفت ليبي�ا كغريها من دول جنوب البحر األبيض املتوسط خالل العقدين األخيرين ومازالت تن�امًيا 
الُمهاجرين الذين وصلوا إىل إيطاليا عرب الشواطئ  النظامية، وبلغ عدد  غري مسبوق لظاهرة الهجرة غري 
هناك  أن  وعرف  ُمهاجًرا   )168.542(  2016 أكتوبر   22 إىل   2016 ين�اير   1 من  الفرتة  خالل  الليبي�ة 
)4.164( شخًصا لقوا حتفهم يف عرض البحر.6. وقد سمحت حدود ليبي�ا املرتامية األطراف وهشاشة 
السلطة بأن جعلت منها بلد عبور ومقصد يف آن واحد، األمر الذي بات يهدد االستقرار والسلم االجتماعي 
على املستويني الوطين واإلقلييم. وللمواجهة اختذ الُمشرع اللييب جملة من اإلجراءات والتدابري القانوني�ة 
القانون رقم )6( لسنة 1987 بشأن  من خالل جتريمها، وإنزال العقوبات بمرتكبيها، ويأيت يف مقدمتها 
بشأن   2010 لسنة   )19( رقم  القانون  وأخرًيا  منها،  وخروجهم  ليبي�ا  يف  األجانب  وإقامة  دخول  تنظيم 

مكافحة الهجرة غري املشروعة.
وتتمحور إشكالية هذه الورقة يف الكيفية اليت عالج بها الُمشرع اللييب ظاهرة الهجرة غري النظامية، وما 
هي الوسائل والتدابري اليت تبن�اها للحد منها ومحاصرتها وتوقيع العقاب على مرتكبيها؟ وما هي حدود 

األنظمة القضائي�ة ملكافحة هذه الظاهرة؟
التشريعية  اآلليات  األوىل  يف  سأحبث  فقرات،  ثالث  خالل  من  اإلشكالية  هذه  عن  اإلجابة  سنحاول 
ملكافحة الهجرة غري النظامية، ويف الثاني�ة اآلليات التنفيذية ملكافحة الهجرة غري النظامية، بينما أحبث يف 

الثالثة حدود األنظمة القضائي�ة ملكافحة هذه الظاهرة.

الفقرة األولى

اآلليات التشريعية لمكافحة الهجرة غير النظامية
نظًرا ألن قانون العقوبات ال حيتوي أحكاًما تعالج ظاهرة الهجرة غري النظامية، وإزاء تن�ايم هذه الظاهرة، 
كان البد للُمشرع من أن يت�دخل لسد النقائص يف هذا املجال ألجل مواجهة هذه الظاهرة اخلطرية، فأصدر 
بذلك القانون رقم )6( لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة األجانب يف ليبي�ا وخروجهم منها والذي 
ليبي�ا وخروجهم منها )أواًل(،  القانون رقم )17( لسنة 1962 بشأن دخول وإقامة األجانب يف  حل محل 

ومن بعده القانون رقم )19( لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غري املشروعة )ثانًي�ا(.

: القانون رقم )6( لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة األجانب في ليبيا  أوالاً
وخروجهم منها:

حدد هذا القانون شروط دخول األجانب إىل ليبي�ا وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، من حيث ضبط إجراءات 
دخولهم وإقامتهم وتنقالتهم إذا كان حاصل على جواز، أو وثيقة سفر وتأشري صحيحة بالدخول، أو املرور، 

أو اإلقامة.
م القانون الُمشار إليه الدخول إىل ليبي�ا والبقاء فيها بشكل غري نظايم، بي�د أن هذا القانون ال ُيمزي  وُيجرِّ
بني الُمهاجرين، أو الالجئني، أو طاليب اللجوء، أو ضحايا االجتار بالبشر7، أو الُمهاجرين ممن ُهم ُعرضة 

6 تقرير بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا حول انتهاكات حقوق اإلنسان ضد المهاجرين في ليبيا، 13 ديسمبر 2016 المعنون بـ: »متنجزن ومجردون من 
إنسانيتهم«، ص 2 

7 قامت وزارة العدل في عام 2013 بإعداد مشروع قانون بشأن االتجار بالبشر ينص على حماية ضحايا االتجار بالبشر. غير أن هذا القانون لم ير النور بعد.
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للضرر أو الُمهاجرين األطفال، أو غريهم من الُمهاجرين ممن هم حباجة إىل حماية دولية حلقوق اإلنسان.
د شروط منح تأشريات  وتم تعديل القانون رقم ))6 لسنة 1987 بالقانون رقم 2(( لسنة 2004 لتقيَّ
العربي�ة  الدول  بعض  باستثن�اء  املواطنني  غري  من  األشخاص  جميع  على  التعديل  واشرتط  الدخول، 
احلصول على تأشرية سارية لدخول البالد، كما شدد هذا التعديل بعض العقوبات، ونص صراحة ألول 
مرة على مصطلح تهريب الُمهاجرين، وعاقب على جريمة تهريب الُمهاجرين باحلبس مدة ال تقل عن 
سنة وبغرامة ال تقل عن ألف دين�ار.8 كما ُينظم القانون رقم ))6 أيًضا ترحيل غري املواطنني إىل بلدانهم.

م القانون دخول األرايض الليبي�ة واخلروج منها من غري األماكن املخصصة لها 9، أو دون التأشري  وقد جرَّ
على جواز، أو وثيقة السفر، وقرر لها احلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على مائة دين�ار 

أو بإحدى هاتني العقوبتني.

ثانيًا: القانون رقم )19( لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة 10:
ليبي�ا  القانون رقم )6( لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة األجانب يف  بدايًة جتدر اإلشارة إىل أن 
وخروجهم منها ُيعترب مكماًل للقانون رقم )19( لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غري املشروعة يف حالة 

عدم وجود تعارض بينهما.
ع اللييب القانون رقم )19( لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غري املشروعة بقصد  وقد أصدر الُمشرِّ
الظاهرة  لهذه  بالتصدي  يعىن  ُمستقل  تشريعي  عمل  كأول  النظامية،  غري  الهجرة  ومكافحة  جتريم 

اخلطرية.
وأورد الُمشرع عدة نصوص لتجريم الهجرة غري النظامية واألفعال املتصلة بها وكذا العقوبات املقررة يف 

حاالت ارتكاب هذه اجلرائم، وذلك على النحو اآليت: 
املختصة  اجلهات  من  تصريح  أو  إذن،  دون  بها  اإلقامة  أو  الليبي�ة،  األرايض  إىل  الدخول  جريمة   -  1
بقصد االستقرار فيها، أو العبور إىل دولة أخرى: حيث أسبغت المادة األوىل من هذا القانون صفة 
الُمهاجر غري الشرعي على كل من دخل إىل أرايض ليبي�ا، أو أقام بها دون إذن، أو تصريح من اجلهات 
املختصة بقصد االستقرار بها، أو العبور إىل دولة أخرى. وعقوبة تلك اجلريمة احلبس مع الشغل، أو 

8 طبقاً للمادة )19( مكرر فقرة )أ( من القانون )6( لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة األجانب في ليبيا والمعدلة بالقانون رقم)2( لسنة 2004 سالف الذكر.

9 طبقا للمادة )1( من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )247( لسنة 1989 بشأن الالئحة التنفيذیة للقانون رقم )6( لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة األجانب في 

ليبيا وخروجهم منها والمعدلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم )89( لسنة 1997 بشأن إضافة منفذین للدخول إلى ليبيا والخروج منها، »یكون الدخول 
إلى األراضي العربية الليبية أو الخروج منها من المنافذ التالية:

أ- المنافذ البریة:
رأس جدیر - امساعد - غدامس - ایسين - غات - الویغ - القطرون - العوینات - الكفرة - وازن - أبو مزیدبوادي مردي - السارة بقارة السانية 

)السبطة(.
ب- المطارات الجویة المدنية:

مطار طرابلس العالمي - مطار بنينه الدولي - مطار سبها الدولي.
ج- الموانئ البحریة:

ميناء طرابلس البحري - ميناء بنغازي البحري - ميناء قصر أحمد بمصراته - ميناء طبرق البحري – ميناء درنة البحري - ميناء زوارة البحري - 
ميناء الخمس البحري.

د- الموانئ النفطية:
ميناء رأس النوف النفطي – ميناء الزویتينة النفطي – ميناء البریقة النفطي – ميناء الحریقة النفطي – ميناء السدره النفطي.

10 مدونة التشریعات، دوریة تصدر منذ عام 2001 عن مؤتمر الشعب العام وتنشر بأمر أمانته، س 10، ع 10، ص 400 – 403.   

بغرامة ال تزيد عن ألف دين�ار )م1و6(.
2 - جريمة إدخال الُمهاجرين غري الشرعيني إىل البالد، أو إخراجهم منها، أو نقلهم أو تسهيل 
أو  مزورة،  سفر  وثائق  إعداد  أو  عنهم،  معلومات  أي  إخفاء  أو  إخفائهم،  أو  إيوائهم،  أو  نقلهم، 
تلك  عن  اخلاصة  العقوبات  ُيشدد  أن  ييب  اللِّ ع  الُمشرِّ حاول  وقد  لهم:  حيازتها  أو  توفريها، 
األفعال باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف دين�ار وال تزيد على 

عشرة آالف دين�ار )م4/1(.
3 - جريمة االنتماء إىل عصابة منظمة لتهريب الُمهاجرين: وعقوبتها مشددة بالسجن مدة ال 
تقل عن خمس سنوات وغرامة ال تقل عن خمسة عشر ألف دين�ار وال تزيد على ثالثني ألف 

دين�ار.
4 - جريمة تشغيل الُمهاجرين غري الشرعيني: عاقبت المادة )3( من القانون كل من شغل 
وتضاعف  دين�ار.  آالف  ثالثة  على  تزيد  وال  دين�ار  ألف  عن  تقل  ال  بغرامة  شرعي  غري  ُمهاجًرا 
أو  أو املوايت،  العبور،  أو نقاط  املنافذ،  بالعمل يف حراسة  إليه  إذا كان اجلاين ممن عهد  العقوبة 
احلدود، أو مراقبتها )م 4/2(. وتكون العقوبة السجن وغرامة ال تقل عن عشرين ألف دين�ار 
أو  الداخل،  إىل  الشرعيني  غري  الُمهاجرين  نقل  عن  نتج  إذا  دين�ار،  ألف  خمسني  على  تزيد  وال 

اخلارج عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا ترتب على الفعل الوفاة )م 5(.
ة: يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة  5 - جريمة عدم إبالغ عن جرائم الهجرة غري الشرعيَّ
وغرامة ال تقل عن ألف دين�ار وال تزيد على خمسة آالف دين�ار كل من يمتنع عمًدا عن اختاذ 

الهجرة غير النظامية في ليبيا - الصورة: نيويورك تاميز
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عليها  املنصوص  اجلرائم  يف  قانوًنا  عليه  جيب  مما  إجراء 
يف قانون مكافحة الهجرة غري املشروعة فور إبالغه عنها، 
نتيجة  الفعل  وقع  فإذا  وظيفته،  حبكم  عليها  إطالعه  أو 
اإلهمال كانت العقوبة الغرامة اليت ال تقل عن خمسمائة 

دين�ار وال تزيد على خمسة آالف دين�ار )م 7(.
املبالغ  بمصادرة  املحكمة  حتكم  املصادرة:  وجوب   -  6
األشياء  بمصادرة  حيكم  كما  اجلريمة،  من  املحصلة 
ووسائل النقل أو األشياء، أو األدوات املستعملة، أو املعدة 
لالستعمال يف ارتكاب جرائم الهجرة غري املشروعة، إال إذا 

ثبت ملكيتها للغري حسن الني�ة )م 10(.
7 - إعفاء من العقاب: أعفى القانون كل من بادر بإبالغ 
اكتشاف  من  مكنت  بمعلومات  املختصة  اجلهات 
أو  آثارها،  من  احلد  إىل  أدت  أو  تنفيذها،  قبل  اجلريمة 

اكتشاف مرتكبيها، أو القبض عليهم )م 8(.
إبعاد  جيب  القانون  من   )6( للمادة  طبقًا  اإلبعاد:   -  8
األجنيب املحكوم عليه يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها 
ليبي�ا  أرايض  من  املشروعة  غري  الهجرة  مكافحة  قانون  يف 
ع اللييب  بمجرد تنفيذه للعقوبة املحكوم بها. وإن كان الُمشرِّ
للُمهاجرين  اخلاصة  احلاالت  بعض  وضعية  أغفل  قد 
العودة  يستطيعون  ال  أنهم  يثبتون  الذين  الشرعيني  غري 
ع اللييب يف  إىل ديارهم خشية على حياتهم. كما أن الُمشرِّ
للُمهاجر  يكفل  لم  املشروعة  غري  الهجرة  مكافحة  قانون 
إليه  ذهب  ما  خبالف  اإلبعاد،  قرار  يف  الطعن  حق  املبعد 
املشرع اجلزائري الذي أجاز الطعن يف قرار وزير الداخلية 
عن  وذلك  اجلزائري،  اإلقليم  خارج  اإلبعاد  املتضمن 
طريق دعوى يرفعها أمام القضاء االستعجايل اإلداري يف 
أجل أقصاه )5( أيام تسري من تاريخ تبليغه بهذا القرار، 
ويف هذه احلالة، ونظًرا حلساسية اإلجراء وخطورته، فإنه 
ينبغي على القايض االستعجايل أن يفصل يف الدعوى يف 
أجل أقصاه )20( يوًما ابت�داء من تاريخ تسجيل الدعوى 

لدى كتابة ضبط املحكمة اإلدارية 11.
ينص  الشرعي:  غري  للُمهاجر  القانوني�ة  الضمانات   -  9

 2008 لسنة   )11( القانون عدد  )31( من  المادة  والرابعة من  الثالثة  للفقرة  طبقاً   11

المؤرخ في 25 يونيو 2008 المتعلق بشروط دخول األجانب إلى الجزائر وإقامتهم 
بها وتنقلهم فيها.

على  االعتداء  وعدم  وحقوقهم  كرامتهم  حتفظ  إنساني�ة  معاملة  الُمهاجرين  معاملة  على  القانون 
تقارير  فإن  هذا،  من  الرغم  على  ولكن   ،)10 )م  عليهم  القبض  عند  وذلك  ومنقوالتهم  أموالهم 
يف  االعتقال  بمراكز  الُمهاجرين  حلقوق  االنتهاكات  من  العديد  وجود  إىل  تشري  احلقوقية  املنظمات 
والعنف  اجلربي،  والعمل  والتعذيب،  الالإنساني�ة،  االحتجاز  وظروف  التعسفي  كاالحتجاز  ليبي�ا، 

اجلنيس، وسوء املعاملة 12.
مجال  يف  لها  املكملة  والربوتوكوالت  االتفاقيات  من  جملة  على  صادقت  قد  ليبي�ا  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 

مكافحة اجلريمة املنظمة وتهريب الُمهاجرين13، وهي على النحو التايل:
)أ( اتفاقية األمم املتحدة لقمع اجلريمة املنظمة عرب الوطني�ة نيويورك 15/11/2000:

اعتمدت بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم )25( يف الدورة )55( يف 15 نوفمرب 2000، 
وقد وقعت عليها ليبي�ا يف 13/11/2001، وصدقت عليها يف 18/6/2004.

األمم  التفاقية  املكملة  واجلو  والرب  البحر  طريق  عن  الُمهاجرين  تهريب  مكافحة  بروتوكول  )ب( 
اجلمعية  قرار  بموجب  اعتمدت   :15/11/2000 نيويورك   - الوطني�ة  عرب  املنظمة  اجلريمة  لقمع 
العامة رقم )25(، الدورة )55(. وقد وقعت عليها ليبي�ا يف 13/11/2001 ، وتم التصديق عليها يف 

.24/9/2004
واألطفال  النساء  وخباصة  باألشخاص  االجتار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  بالبشر:  االجتار  )ج( 
املكملة التفاقية األمم املتحدة ملنع اجلريمة املنظمة عرب الوطني�ة، نيويورك 15/11/2000: اعتمدت 
 ،13/11/2001 يف  ليبي�ا  عليها  وقعت   .)55( الدورة   ،)25( رقم  العامة  اجلمعية  قرار  بموجب 

وصادقت عليها يف 24/9/2004. 

مسؤولية المُهاجرين الجنائية:
طبًقا للمادة )5( من بروتوكول مكافحة تهريب الُمهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل التفاقية 
للمالحقة  عرضة  الُمهاجرون  يصبح  ال  الوطني�ة  احلدود  عرب  املنظمة  اجلريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم 

ا للسلوك الُمبني يف المادة )6( من هذا الربوتوكول.
ً
اجلنائي�ة، نظًرا لكونهم هدف

يف حني جند الُمشرع اللييب قد أقر باملسؤولية اجلنائي�ة للُمهاجر غري الشرعي وأفردت له المادة )6( من 
قانون مكافحة الهجرة غري املشروعة عقوبة احلبس، أو الغرامة اليت ال تزيد على ألف دين�ار واإلبعاد عن 
الرتاب اللييب. األمر الذي حمل البعض على املناداة بلزوم تعديل القانون املذكور بما يتن�اغم والمادة )5( 

من بروتوكول مكافحة تهريب الُمهاجرين سالفة الذكر.
وإن كانت املحكمة العليا قد أكدت بمناسبة حكمها يف الطعن الدستوري رقم 1/57 ق جبلستها املنعقدة 
نافذة  الليبي�ة تكون  الدولة  بها  ترتبط  اليت  الدولية  االتفاقيات  أن  املقرر  أنه من   23/12/2013 بت�اريخ 
أسبقية  لها  وتكون  الدولة،  يف  التشريعية  السلطة  من  عليها  املصادقة  إجراءات  إتمام  بمجرد  مباشرة 

أنظر: تقرير بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا حول انتهاكات حقوق اإلنسان ضد المهاجرين في ليبيا، 13 ديسمبر 2016، سبقت اإلشارة إليه.  12

أنظر: مهند عبد الرازق المرتضي العبيدي، االتفاقيات الدولية في إطار األمم المتحدة (حالتها الراهنة والموقف الليبي بشأنها(، طرابلس: مكتبة طرابلس   13

العلمية العالمية، ط 1، 2009، ص 179 - 180.

طبًقا للمادة 5 من 
بروتوكول مكافحة 

ين  تهريب الُمهاجر
يق البر والبحر  عن طر

والجو المكمل 
التفاقية األمم 

المتحدة لمكافحة 
الجريمة المنظمة 

عبر الحدود الوطنية 
ال يصبح الُمهاجرون 

عرضة للمالحقة 
الجنائية، نظًرا 

لكونهم هدًفا 
للسلوك الُمبين في 

المادة 6 من هذا 
البروتوكول, في 
حين نجد الُمشرع 

الليبي قد أقر 
بالمسؤولية الجنائية 
للُمهاجر غير الشرعي
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التطبيق على التشريعات الداخلية، حبيث إذا حدث تعارض بني أحكامها وأحكام التشريعات الداخلية، 
فإن أحكام االتفاقية هي األوىل بالتطبيق، ودون حاجة إىل تعديل أي تشريعات داخلية قد تكون متعارضة 

معها.
يب�دو أن العديد من دوائر اجلنح واملخالفات باملحاكم اجلزئي�ة لم تعمد إىل تطبيق املبدأ املذكور يف أحكامها 
رم وُتعاقب الُمهاجر غري النظايم يف القانون رقم )19( لسنة 2010 سالف الذكر، 

ُ
بإهمال النصوص اليت جت

اليت تتعارض مع حكم المادة )5( من بروتوكول مكافحة تهريب الُمهاجرين املكمل التفاقية األمم املتحدة 
ضحية  باعتب�ارهم  القضائي�ة  املالحقة  من  الُمهاجرون  تعفي  اليت  الوطني�ة  عرب  املنظمة  اجلريمة  ملكافحة 

وليسوا مجرمني.

الفقرة الثانية

اآلليات التنظيمية لمكافحة الهجرة غير النظامية
القانون رقم )19(  العام سابًقا( حسبما هو وارد يف  الشعبي�ة لألمن  اللجنة  الداخلية )أمانة  تتوىل وزارة 
لسنة 2010 مهام ضبط جرائم الهجرة غري النظامية وضبط األموال املحصلة من اجلريمة ووسائل النقل 
املستخدمة يف التهريب وإحالة املقبوض عليهم إىل اجلهات القضائي�ة، ومراقبة املنافذ واحلدود من خالل 
عدة أجهزة ومصالح وإدارات مركزية يأيت على رأسها جهاز مكافحة الهجرة ومصلحة اجلوازات واجلنسية 

اليت نستعرض مهامهما وفق اآليت:- 
ة: أواًل: جهاز مكافحة الهجرة غري الشرعيَّ

ة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 386 بت�اريخ 4 يونيو 2014  تم إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غري الشرعيَّ
يتمتع  أنه  إال  الداخلية،  وزارة  يتبع  وهو  الدولة،  أقاليم  بايق  يف  فروع  عدة  وله  طرابلس  يف  الرئييس  مقره 

بالشخصية االعتب�ارية والذمة المالية املستقلة، ومنح عدة اختصاصات تنفيذية 14.
ثانًي�ا: مصلحة اجلوازات واجلنسية:

عديدة  تطور  بمراحل  ومرت   ،1951 سنة  االستقالل  بدولة  واجلنسية  اجلوازات  مصلحة  إنشاء  ارتبط 
آخرها سنة 2008 عندما حتولت اإلدارة العامة للجوازات إىل مصلحة اجلوازات واجلنسية بموجب قرار 
مجلس الوزراء رقم )314( لسنة 2008 ومقرها الرئييس يف طرابلس، وهي تتمتع بالشخصية االعتب�ارية 

والذمة المالية املستقلة، ولها فروع يف كافة املدن الليبي�ة وتضطلع املصلحة باملهام اآلتي�ة:

يختص جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية باآلتي:  14

1 - دراسة ووضع الخطط االستراتيجية التي من شأنها الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا.
2 - ضبط المهاجرين غير الشرعيين بليبيا ووضعهم بمراكز اإليواء ومتابعتهم واستكمال اإلجراءات الخاصة بترحيلهم إلى بلدانهم األصلية.

3 - القيام بأعمال التحري عن تهريب األشخاص والتسلل عبر الصحراء والمناطق الحدودية واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيالها.
4 - اإلشراف المباشر على مراكز مكافحة التسلل والتهريب ونقاط التمركز الحدودي وإعداد بيان تفصيلي وإحالته إلى الجهات المختصة.

5 - توثيق القيود والبيانات الخاصة بالمتسللين والمهربين ومن انتهت تأشيرتهم والذين يتم ضبط تواجدهم وإقامتهم داخل البالد بطريقة مخالفة للقانون.
6 - القيام بخدمة مراكز مكافحة التسلل والتهريب وإيواء ما يُحال إليها من الجهات المختصة ممن يتواجدون داخل البالد بالطرق المخالفة للتشريعات 

المنظمة لإلقامة والعمل.
7 - وضع االستمارات والبطاقات والنماذج من واقع معلومات االستبيان للمهربين والمتسللين وذوي الشأن الذين يتم ضبطهم في قضايا الهجرة غير 

المشروعة واالتجار بالبشر والجريمة المنظمة وتفريغها وتحليلها للرجوع إليها عند االقتضاء.
8 - إعداد خطة تدريب سنوية لتدريب العناصر التابعين للجهاز محليًا ودوليًا.

9 - التنسيق مع األجهزة األمنية اإلقليمية والدولية لمكافحة الجريمة المنظمة.

1 - إصدار ومنح جوازات السفر والبطاقات الوطني�ة وتنظيم احلصول عليها.
2 - ضبط حركة الدخول واخلروج إىل ليبي�ا عرب املنافذ املعتمدة.

3 - إصدار املوافقات بمنح تأشريات الدخول واملرور لألجانب عن طريق القنصليات.
وتتبع املصلحة عدة إدارات لها عالقة مباشرة بمكافحة الهجرة غري النظامية وعلى رأسها إدارة مباحث 
اجلوازات، وتتوىل أعمال البحث والتحري وضبط املخالفني للقوانني املنظمة للدخول واخلروج واإلقامة 
احلدودية  الرسمية  املنافذ  داخل  اجلوازات  مراقبة  تتوىل  اليت  املنافذ  إدارة  وكذلك  الليبي�ة.  األرايض  يف 
والبحرية واملطارات، باإلضافة إىل مكتب شؤون األجانب وفروع مصلحة اجلوازات املنتشرة يف مختلف 

املدن الليبي�ة.
تتوىل  واليت  والتأهيل  العمل  وزارة  منها  الهجرة  بشؤون  تهتم  أخرى  إطارات  توجد  ذلك  إىل  باإلضافة 
اإلشراف على عملية حصر العمالة الوافدة يف مختلف املؤسسات يف القطاعني العام واخلاص، كما أن 
العمل يف  أو  وزارة الصحة تتوىل منح الشهادات الصحية اليت هي شرط أسايس للحصول على اإلقامة، 

القطاعني العام واخلاص 15.

الفقرة الثالثة

حدود النظام القضائي اللِّيبي في مُكافحة الهجرة غير النظامية
ييب بمدى أهمية ودقة وخطورة جرائم الهجرة غري النظامية  بداية نود اإلشارة إىل أنه إدراًكا من الُمشرع اللِّ
بالنظر لآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمني�ة املرتتب�ة عليها، تم استحداث محاكم وني�ابات 
ة، وقد وقع ضبطها بموجب قرار املجلس األعلى للهيئ�ات القضائي�ة  جزئي�ة ملكافحة الهجرة غري الشرعيَّ
القرار  هذا  نص  وقد  ة،  الشرعيَّ غري  الهجرة  ملكافحة  وني�ابات  محاكم  بإنشاء   2006 لسنة   )10( رقم 
غري  الهجرة  محكمة جزئي�ة ملكافحة  ابت�دائي�ة  كل محكمة  اختصاص  بدائرة  أن تنشأ  األوىل على  مادته  يف 
 )6( رقم  القانون  يف  عليها  املنصوص  باجلرائم  الُمتعلقة  اجلنائي�ة  الدعاوى  يف  بالنظر  ختتص  ة  الشرعيَّ
لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة األجانب يف ليبي�ا وخروجهم منها، يف حني نصت المادة الثاني�ة من 
ة بدائرة اختصاص كل ني�ابة كلية ختتص  ذات القرار على إنشاء ني�ابة جزئي�ة ملكافحة الهجرة غري الشرعيَّ
بالتحقيق ورفع الدعاوى اجلنائي�ة ومباشرتها يف اجلرائم باملخالفة ألحكام القانون رقم )6( لسنة 1987 

الُمشار إليه.
وني�ابتني  محكمة  بإنشاء   2010 لسنة   )62( رقم  القرار  القضائي�ة  للهيئ�ات  األعلى  املجلس  أصدر  كما 
شمال  محكمة  بدائرة  »تنشأ  على  القرار  هذا  من  الثالثة  المادة  نصت  وقد  متخصصتني.  جزئيتني 
ة( ختتص بالنظر والفصل  طرابلس االبت�دائي�ة محكمة جزئي�ة تسىم )محكمة مكافحة الهجرة غري الشرعيَّ
يف الدعاوى املرفوعة عن اجلنح املنصوص عليها يف القانون رقم )19( لسنة 2010 ُمكافحة الهجرة غري 
ة وتتحدد دائرة اختصاصها بنطاق محاكم السواين وشمال وجنوب وشرق طرابلس االبت�دائي�ة«،  الشرعيَّ
ة بدائرة  يف حني نصت المادة الرابعة من ذات القرار على إنشاء ني�ابة جزئي�ة ملكافحة الهجرة غري الشرعيَّ

د. ياسين محمود الناجح،«األطر القانونية والتنظيمية لمكافحة الهجرة غير النظامية في ليبيا«، مجلة شؤون ليبية، مجلة فصلية مستقلة تُعنى   15

بالدراسات حول ليبيا المعاصرة، ع 1 يوليو 2016، ص 30 – 33.
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ة الُمشار إليها ختتص بالتحقيق ورفع ومباشرة الدعوى يف  اختصاص محكمة مكافحة الهجرة غري الشرعيَّ
اجلرائم املنصوص عليها يف القانون رقم )19( لسنة 2010 الُمشار إليه.

ل على أرض الواقع وال ندري ما األسباب الكامنة وراء عدم تفعيلها.  إال أن تلك املحاكم املتخصصة لم ُتفعَّ
بمبدأ  فعماًل  النظامية.  غري  الهجرة  جرائم  بنظر  القضايئ  االختصاص  مسألة  يف  الصعوبة  تدق  ولكن 
إقليمية القانون تمارس كل دولة سيادتها على إقليمها بتطبيق قوانينها داخل حدودها، بصرف النظر عن 
جنسية مرتكب اجلريمة وذلك تطبيًقا للمادة )4( من قانون العقوبات اللييب اليت تنص على أن “تسري 
أحكام هذا القانون على كل لييب، أو أجنيب يرتكب يف األرايض الليبي�ة جريمة من اجلرائم املنصوص عليها 
فيه”. ويعين هذا املبدأ أن قانون العقوبات ُيطبق على أي جريمة تقع داخل اإلقليم الوطين بغض النظر 
عن جنسية مرتكبي�ه، أو املجين عليه، وينعقد االختصاص القضايئ وفًقا له بتحقق أحد العناصر املكونة 
البلد األصلي، ومن ثم جيب تطبيق قانون  الفعل غري معاقب عليه يف  نتيجة ولو كان  أو  للجريمة سلوًكا، 
اليت تنص على جريان  اللييب  العقوبات  المادة )5( من قانون  الوطين، وهو ما يفهم من نص  العقوبات 
أحكام قانون العقوبات على كل من ارتكب خارج البالد فعاًل جيعله فاعاًل جلريمة وقعت كلها، أو بعضها يف 

ليبي�ا أو شريًكا فيها.
غري أن هذا املبدأ يفقد صالحيت�ه للتطبيق بالنسبة جلرائم الهجرة غري النظامية باعتب�ارها عابرة للحدود، 
األمر الذي حيتمل معه تن�ازع القوانني حيال الواقعة الواحدة، والذي يستتبع بالضرورة تن�ازًعا الختصاص.

مبدأ  تطبيق  يقتيض  للحدود  العابرة  النظامية  غري  الهجرة  جرائم  يف  التطبيق  الواجب  القانون  حتديد  إن 
عاملية النص اجلنايئ على جرائم الهجرة غري النظامية حبيث يسري النص اجلنايئ على كل جريمة ُيقبض 
على ُمرتكبها يف إقليم الدولة أيا كان مكان ارتكابها وجنسية الفاعل، أو اجلاين فالدولة اليت تضبط املجرم 

عليها بمعاقبت�ه ومحاسبت�ه حبسب قانونها الوطين.
لكن األخذ بمبدأ عاملية النص اجلنايئ على إطالقه، بتطبيق قانون العقوبات على كل مجرم يقبض عليه 
يف إقليم الدولة، أًيا كانت الدولة اليت ارتكب فيها الفعل اإلجرايم وأًيا كانت جنسية اجلاين، قد يؤدي إىل 
تعارض بني قوانني الدول، إذ جيعل لكل دولة اختصاص بالنظر يف أي قضية هي باألصل من اختصاص 
جيعل  هذا  كل  إقلييم،  قانون  باألصل  هو  الذي  نفسه  العقوبات  قانون  مبادئ  مع  ويتعارض  آخر،  قانون 
تطبيق املبدأ أمًرا صعًبا من الناحية العملية، لذا فمن األجدى تقيي�د املبدأ لينطبق على بعض األنواع من 
اجلرائم، منها جرائم الهجرة غري النظامية العابر للحدود، لتتضافر اجلهود يف مكافحة هذا النوع من اإلجرام 

تشريعًيا وقضائًي�ا وتنفيذًيا.

التوصيات
إىل  كافة  البلدان  وحث  النظامية،  غري  الهجرة  مكافحة  مجال  يف  واإلقلييم  الدويل  التعاون  تعزيز   -  1

االنضمام لالتفاقيات الدولية ذات العالقة.
2 - ضرورة وجود تنسيق وتعاون أمنيني بني ليبي�ا ودول اجلوار يف مجال ُمكافحة الهجرة غري النظامية.

3 - تعديل التشريعات الوطني�ة بما يت�الءم واالتفاقيات الدولية املعني�ة، وتغليظ العقاب فيما يتعلق 
جبريمة تهريب الُمهاجرين بالنظر خلطورة اآلثار املرتتب�ة على تلك اجلريمة.

ة، والرفع من كفاءة رجال الضبطية القضائي�ة وأعضاء  4 - تفعيل محاكم وني�ابات الهجرة غري الشرعيَّ
ة كل يف مجال اختصاصه. الني�ابة العامة والقضاة املعنيني بتطبيق قانون مكافحة الهجرة غري الشرعيَّ

5 - تفعيل االتفاقات اإلقليمية والثن�ائي�ة بني ليبي�ا ودول اجلوار يف مجال مكافحة اجلريمة الُمنظمة 
وعلى رأسها االتفاقات الُمربمة مع إيطاليا ودول املغرب العريب، خصوًصا فيما يتعلق بتب�ادل اخلربات 

واملعلومات ومراقبة احلدود املشرتكة.
6 - للتخفيف من حدة إشكالية االختصاص، وبالنظر خلطورة جرائم الهجرة غري النظامية وتهريب 
محاكم  استحداث  إىل  احلاجة  ترُبز  خطرية،  تبعات  من  عنه  ينُتج  وما  واسع،  نطاق  على  الُمهاجرين 
دولية، أو إقليمه ملكافحة ظاهرة الهجرة غري النظامية على ضوء جتربة املحكمة اجلنائي�ة الدولية، أو 

إدراجها ضمن مشموالت اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص املحكمة اجلنائي�ة الدولية. 
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السيد طارق اللملوم
 رئيس ُمنظمة بالدي

لحقوق اإلنسان بليبيا

 مقابلة مع

هل ترون أن ظاهرة الهجرة غير النظامية قد تفاقمت بعد التغيرات التي شهدتها المنطقة 
العربية؟

رغم أن الهجرة غري النظامية كانت موجودة حىت قبل التغريات اليت شهادتها املنطقة العربي�ة وخصوًصا 
ليبي�ا ولكن األمر ُمتعلق بالنسبة وبنوع االنتهاكات اليت أخذت أشكااًل وأنماًطا ُمقلقة للغاية. 

هل يمكن الرّبط بين اإلجراءات المُتعّلقة بالهجرة في الضِّفة األوروبيّة وتصاعد وتيرة 
الهجرة غير النظامية؟ 

رغم تغري سياسات االحتاد األورويب القاسية واليت ضربت بعرض احلائط كل القيم واالتفاقيات اليت 
صادقت عليها أوروبا ورغم ادعاء أوروبا أن عدد الُمهاجرين الواصلني إىل شواطئ إيطاليا اخنفض، يظل 
البحر  الذي يدخل  الرقم  ليبي�ا وكم  الذي يدخل  الرقم  إيطاليا قل ولكن كم  الواصلني إىل  السؤال رقم 

وُيفقد؟ هنا السؤال املهم؟ 

ا في الهجرة غير النظامية؟ ما المواصفات االجتماعية للفئة األكثر انخراطاً
فئة القاصرين وغري املصحوبني أرقامهم كبرية، كما أنه من الُملفت أعداد النساء اليت هي يف ازدياد. 

هل يمكن اعتبار أن الهجرة غير النظامية تعود ألسباب اقتصادية باألساس؟ 
ال يمكن اجلزم بذلك لو حتدثن�ا على األعداد اليت تدخل ليبي�ا الكثري منهم طاليب حماية مثل السوريني 
واليمن والصومال وإريرتيا، جميعهم فارين من الزناعات واخلوف من االنتقام، حالًيا غالبي�ة من هم يف 

مراكز االحتجاز يف ليبي�ا هم من فئة طاليب اللجوء. 

ما أهم تأثيرات ونتائج الهجرة غير النظامية؟
التأثريات تطال دول املصدر والعبور واملقصد، ولكن التأثري احلقيقي هو بلد املصدر اليت َتفُرغ من مواطنيها 
أثن�اء  له  بينهم األطفال غري مصحوبني والنساء وما يتعرضون  ُدفعات ُمخيفة خصوًصا عندما يكون  على 
رحالتهم، أعتقد أن العالم أصبح يتعامل ببشاعة حيال ملف الهجرة وجل الرتكزي على بلد العبور واملقصد، 

وأن الُمهاجرين وطاليب اللجوء كانوا سبًب�ا يف عدم االستقرار والفوىض يف البلد املقصد.

هل تقتصر تأثيرات الهجرة غير النظامية على المُهاجرين أم تمتد إلى عائالتهم والمُحيطين 
بهم؟ وما طبيعة هذه التأثيرات؟ 

ال يوجد أدىن شك أن كل الُمحيطني بالُمهاجرين وطاليب اللجوء هم متأثرين بشكل مباشر من جميع النوايح 
النفسية واالجتماعية واالقتصادية، ففقد أبن�ائهم وذويهم وذهابهم ملصري الصحراء املجهول هو أمر مرعب، 
اللجوء يتعرضون للخطف واالبزتاز وهو ُممنهج ويطال كذلك عائالتهم  الُمهاجرين وطاليب  كما أن غالبي�ة 

حني ُيطلب منهم دفع األموال مقابل إطالق سراح أبن�ائهم.

البعض يعتبر أن الهجرة غير النظامية خرجت من منطق الظاهرة المعزولة وتحوّلت إلى تقليد 
مجتمعي في تونس على سبيل المثال فهل هذا صحيح؟

كالم ُين�اقض احلقيقة، فُكل الهجرات لها أسبابها حىت اليت ُيقِدم عليها الشباب ويوصف أنه ُمندفع وُمتهور 
جميع  احلكومات،  تلك  فشل  على  وأعذًرا  مربرات  جيد  حياول  طرح  هذا  أوروبا،  جنة  سراب  خلف  ويلهث 
الهجرات حىت ذات الدوافع االقتصادية لم ُيقدم عليها الشباب العريب إال بعد أن استنفذوا كل ُسبل العيش 
بل هم كانوا قابلني بالعيش حتت خط الفقر ولكنهم ُحِرموا من ذلك، اجتمعت عليهم األوضاع االقتصادية 
والتضييق األمين ناهيك على الشعور بالفارق الشاسع بينهم وبني دول ُتعترب جوار لهم على سبي�ل املثال دول 

اخلليج.

نظرًا للتغيّرات التي طرأت على المنطقة بعد الثورة، هل يُمكن أن تتحول الهجرة غير النظامية 
إلى معبر لإلرهابيين يصلهم بأوروبا؟

ُمنذ الِقَدم الهجرة موجودة وسوف تستمر فهي هجرة ُمختلطة جتد يف نفس الركب أو القافلة ُمهاجرين ومعهم 
طاليب جلوء ومعهم ُمهربني ومعهم ُمجرمني »إرهابيني« ولم يثُبت أن اجلماعات املتطرفة انتقلت كجمعيات 
عرب البحر أو حىت الصحراء بأعداد كبري حىت ُيقال إنهم سوف يستغلونها كطريق إىل أوروبا، فالتطرف موجود 
يف أوروبا من عدة أطراف وجل األعمال اليت حصلت يف أوروبا كان أصحابها من مالكي اجلوازات األوروبي�ة 

وهم مواليد أوروبا.

من حسب رأيكم يتحمّل المسؤوليّة أو ما ترتيب تحمل المسئوليات؟
واحلد  املصدر  دول  يف  التنمية  باملستحيل،  ليس  فاحلل  القرار،  وصناع  الدويل  الُمجتمع  يتحملها  املسؤولية 
من التدخل يف دولهم وتغذية الزناعات سوف يكون له األثر الكبري يف احلد من الهجرة على األقل ُتصبح أكرث 

تنظيًما وأماًنا على األقل لألطفال والنساء.
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هل يمكن اعتبار تفاقم ظاهرة الهجرة النظامية مؤشرًا على فشل الحكومات في استيعاب 
متطلبات وأحالم مواطنيها؟ 

ومع  الشباب  عمر  على  تقيض  اليت  الكارثة  هذه  سبب  هم  القرار  وُصناع  فاحلكومات  شك..  أدىن  يوجد  ال 
األسف يزتاحم الكبار واملتقاعدين على مناصبهم.

ما اإلجراءات الالزمة لمُكافحة هذه الظاهرة على المستوى الحقوقي والقانوني؟
صادقت  اليت  الدولية  والُمعاهدات  باالتفاقيات  بااللزتام  القرار  وُصناع  السلطات  ُمطالبة  يف  االستمرار 

ووقعت عليها.
ل االتفاقيات اليت ُتنظم وضع طاليب اللجوء. الضغط على الدول اليت لم ُتصادق مثل ليبي�ا أن ُتصادق وُتفعِّ

أن يكون هناك عقد واتفاق أميم جديد جيعل من ميث�اق األمم املتحدة مرجعية يف وضع ضوابط وخطة عاجلة 
حلل قضية طاليب اللجوء واحلماية وأن تتحمل كافة الدول مسؤوليتها.

على املنظمات الدولية والماحنني من االحتاد األورويب أن ُيَصب دعمهم يف صالح املشاريع الصغرية والتنمية 
للشباب والقاصرين يف إفريقيا ودول الزناعات.
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لننطلق، عند احلديث عن الهجرة، من املبادئ العامة حلقوق اإلنسان، وأهمها اإلعالن العاليم 
حلقوق اإلنسان الذي يضمن ُحرية تنقل األشخاص من بلد إىل آخر، وُحرية التنقل هذه تشمل 
احلق يف التنقل داخل أرض البلد أو خارجه، وال ُيمكن ألي دولة أن تمنع ذلك، كما حيق، حسب 
اتفاقية جنيف، لكل شخص أن يطلب اللجوء يف بلد إذا ما تعرض لالضطهاد يف بلده، بسبب 

آرائه السياسية أو ُمعتقداته الديني�ة.

التضييق األوروبي على الهجرة:
تركزي  كان  اليت  الغربي�ة  الديمقراطيات  جل  يف  االنتخابات  أن  الواقع  لكن  العام،  املبدأ  هو  ذلك 
أغلبها،  يف  ترتكز،  اليوم  أصبحت  واجتماعية،  اقتصادية  برامج  تقديم  على  مىض  فيما  أحزابها 
على ُمحاربة الهجرة وصد الُمهاجرين، بل أصبح مقياس النجاح يف االنتخابات، يف أحياٍن عديدة، 
هو مدى احلزم يف مواجهة تدفقهم عرب البحر، واحلد من قبول مطالب اللجوء، بن�اًء على أفكار 
املجتمع،  أمراض  كل  سبب  هو  الُمهاجرين  أن  وهي  ترويجها  يف  األورويب  اليمني  جنح  ُمسبقة 

ابت�داء من البطالة إىل مظاهر العنف والتطرف.

مسعود الرمضاني
الناشط الحقوقي والرئيس السابق للمنتدى 
التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية

منصات 
ين بين  الُمهاجر

الضغط األوروبي 
ورفض دول 
شمال إفريقيا

واالجتماعية  االقتصادية  املشاكل  بسبب  خاصة،  النظامية،  غري  الهجرة  تدفق  من  احلد  صعوبة  وأمام 
يف بلدان جنوب املتوسط وارتفاع نسب الفقر، واألزمات واحلروب األهلية اليت تنشب أحياًنا يف البلدان 
اإلفريقية، فقد ركزت بلدان شمال املتوسط على احللول األمني�ة الصارمة وُمراقبة البحر بكل الوسائل 
اإللكرتوني�ة والبشرية الُممكنة، ووصل األمر أخرًيا إىل منع منظمات املجتمع املدين من إسعاف الُمهاجرين 

يف البحر، مما جعل نسب الوفيات ترتفع رغم تراجع عدد الُمهاجرين غري النظاميني16.
ستمائة  حوايل  ُتقل  كانت  اليت  “أكواريس”  الُمهاجرين  إنقاذ  سفين�ة  أمام  موانئها  إيطاليا  أغلقت  فقد 
ُمهاجر غري نظايم جرى إنقاذهم يف البحر، مما جعل السفين�ة تنهي مهامها يف البحر، ُمرجعة األسباب إىل 
املضايقات اليت تتعرض إليها من دول مثل إيطاليا ومالطا وفرنسا، وصلت هذه املضايقات إىل حد منع 
أوربان،  الُمهاجرين” ) فيكتور  أنفسنا ضد غزو  الدفاع عن  املوائن، “فشلنا يف  التسجيل يف  السفين�ة من 

رئيس وزراء املجر(
للقضايا  املناسبة  احللول  إجياد  يف  التقليدية  األحزاب  وفشل  أوروبا  تهز  اليت  االقتصادية  األزمات  أمام 
ق الُمهاجرين من دول الشرق األوسط وإفريقيا، وسط خوف أورويب شعيب 

ُّ
االجتماعية الُملّحة، وأمام تدف

من فقدان مواطن الشغل، يف واقع هشاشة التشغيل اليت جتتاح العالم، ويف واقع التقوقع داخل هويات 
ُمنغلقة، واخلوف من فقدان “الهوية األوروبي�ة”، حتولت الهجرة إىل قضية رئيسية ُيستفىت من خاللها 
اليمني األورويب مدى إيمانه بالقيم اإلنساني�ة التقليدية، وقد استغل اليمني الشعبوي هذا اخلوف ورّكز، 
خالل حمالته االنتخابي�ة على “التهديدات” اليت تواجه أوروبا، اجتماعًيا وثقافًيا: ففاز رئيس وزراء املجر، 
فيكتور أوربان، من خالل شعاره يف الذود “عن القيم املسيحية” وفازت الرابطة اليميني�ة اإليطالية بقيادة 

ماتيو سالفيين بفضل عدائها للُمهاجرين.
ققه على خلفية املوقف الصارم إزاء الُمهاجرين، 

ُ
أمام الفوز الساحق الذي ما انفكت األحزاب اليميني�ة حت

التقليدية حول  الشعارات  أن يتحقق عرب  ُيمكن  االنتخابات ال  الفوز يف  أن  ُتدرك  بدأت األحزاب األخرى 
العدالة اجلبائي�ة والتشغيل والرعاية االجتماعية.. وأنه ال يمكن إقناع الناخب األورويب إال بموقف واضح 
من قضية الهجرة وقبول الُمهاجرين، لكن تبين املوقف اليميين الُمتطرف يب�دو صعب الهضم لدى األحزاب 
األوروبي�ة التقليدية، ُيضاف إىل ذلك اخلشية من أن مسألة الهجرة ستتسبب يف تفتت االحتاد األورويب 
الهش، إذ يب�دو أن كل بلد ُيريد ترحيل املوضوع إىل البلد املجاور عوًضا عن إبداء يشء من التضامن، وهو ما 
دفع بوزير الداخلية اإليطايل، إنزو مافريو ميالنزي، إىل “ُمخاطبة ضمائر احلكومات األوروبي�ة” داعًيا دول 
اللجوء  التعامل مع مطالب  يتم  للُمهاجرين حىت  املنشأ والعبور”  إقامة منصات فرز “يف دول  االحتاد اىل 

بأكرث سهولة، وكذلك ملحاولة “إقناع الُمهاجرين بعدم الُميض قدًما إىل أوروبا”17.
آلية  وطلب  الهجرة  حنو  سياستها  تغيري  أوروبا  دعوته  هو  اإليطايل  الوزير  تصريح  يف  جاء  ما  أهم  أن  إال 
الدول  بني  اخلالف  وسبب  الفرس  مربط  هو  وذلك  اللجوء18.  طاليب  توزيع  بإعادة  أوروبا  ُتلزم  إلزامية، 

األوروبي�ة.
16  انظر تقرير المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون ألالجئين، 6 يوليو/ تموز 2018 »مع تراجع أعداد الواصلين وارتفاع معدالت الوفيات 

المفوضية تدعو لتعزيز البحث واإلنقاذ« 

https://ar.rt.  ،17   موقع روسيا اليوم عربي: إيطاليا: على أوروبا أن تُغير موقفها من الهجرة، تاريخ النشر: 2018-06-17، المصدر: د.ب.أ
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تغيير تشريعات دبلن؟
األوىل  الدولة  يف  ُتفحص  اللجوء  مطالب  أن  على  تنص  اليت  دبلن  تشريعات  من  التخلص  إيطاليا  ُتريد 
اليت سجل بها الطالب وُتلح على ضرورة توزيع الُمهاجرين على دول االحتاد، وهو ما لم تقبله دول أوروبي�ة 
أخرى من أمثال املجر والنمسا، ومعلوم أن كاًل من إيطاليا واليونان هما األكرث ُعرضة لقبول الُمهاجرين، 
ع مع تركيا سنة 2016، للحد من الهجرة 

ِّ
باعتب�ارهما بوابيت أوروبا يف املتوسط، ولكن بعد االتفاق الذي وق

غري النظامية، أصبحت إيطاليا الدولة والوجهة الُمحبذة لراكيب قوارب املوت.
خالل االجتماع الذي انعقد بمدين�ة بروكسل يوم اخلميس 28 يونيو 2018، تعمق اخلالف بني مختلف 
سيطرة  هو  القمة  خالل  والالفت  الوافدين،  الُمهاجرين  مسؤولية  يتحمل  من  حول  األوروبي�ة  البلدان 
األوروبي�ة  القضايا  أهم  هي  الهجرة  بأن  انطباًعا  أعطت  سيطرة  النقاشات،  على  املتطرف  اليمني  خطاب 
وبأن القارة “تقبع حتت حصار الُمهاجرين” وذلك رغم االخنفاض الكبري يف عدد هؤالء خالل األشهر األوىل 

من سنة 2018  .19

منصات اإلنزال في بلدان شمال إفريقيا:
ُقبي�ل قمة بروكسل، قال رئيس مجلس االحتاد األورويب، دونالد تاسك، إن املجلس سُيقدم مقرتًحا نمساوًيا 
اللجوء  مستحقي  بني  الُمهاجرين  فرز  فيها  سيتم  االحتاد،  دول  خارج  إنزال  منصات  إىل  يدعو  دنماركًيا، 
أوروبي�ة،  وكاالت  املنصات  هذه  وُتدير  اقتصادية،  ألسباب  والُمهاجرين  دولية  حماية  إىل  حيتاجون  الذين 
تقبل بالنظر يف املطالب األوىل بينما يقع استبعاد الصنف الثاين بالسرعة الالزمة والُكلفة األقل، وحسب 
مسودة الوثيقة اليت قدمها تاسك للمجلس فإن “مثل هذه املنصات ستوفر إجراءات سريعة للتميزي بني 

الِصنفني وتقليص احلافز للشروع يف الرحالت املحفوفة باملخاطر” أي ركوب البحر إىل أوروبا 20.
للتذكري فقط ، فإن فكرة املنصات ليست جديدة تماًما، إذ سبق لوزير الداخلية األلماين األسبق، توماس 

ديمزير، أن اقرتح سنة 2014 إنشاء “مراكز ترحيب” يف إفريقيا بغية تقليص عدد الوفيات يف البحر.

غياب الوضوح:
إجابة،  دون  حوله  حتوم  األسئلة  عديد  بقيت  والغموض،  التكتم  من  كثري  صاحبه  الذي  االقرتاح،  لكن 
منها مثال من سُيحدد مقاييس قبول مطالب اللجوء؟، وكيف سيتم التفاوض مع دول املنشأ؟، وماذا لو 
رفضت دول املنشأ عودة ُمهاجريها الذين لم يقع قبول مطالبهم؟، خاصة إن هناك تعهدات بعدم إرجاع 

هؤالء قسًرا إىل بلدانهم. 

رفض دول شمال إفريقيا:
أجمعت   ،2018 المايض  يونيو  يف  بروكسل  يف  األوروبي�ة  القمة  اجتماع  إثر  املنصات  موضوع  تداول  بعد 

 19 موقع عربي بوسط، تاريخ النشر:2018-07-21، األوروبيون اجتمعوا في بروكسل لحل أزمة الالجئين، وهذه أهم القرارات التي اتفقوا عليها، 
 http://bit.ly/2RkqQ64

http://bit. والليبية،  اإلسبانية  السواحل  قُبالة  منفصلتين  عمليتين  في  الُمهاجرين  مئات  إنقاذ   ،25-06-2018 النشر:  تاريخ  نيوز،  مهاجر   20

 ly/2KtrMov

http://bit.ly/2RkqQ64
http://bit.ly/2KtrMov
http://bit.ly/2KtrMov
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الوصول إىل سواحل أوروبا 22. 
وكان االحتاد العام التونيس للشغل قد توجه بن�داء إىل البحارة التونسيني حىت ال “يرتكوا باخرة العنصرية” 
البحارة  إىل  بن�داء  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنت�دى  توجه  كما  تونس.  موائن  ُتدنس 

التونسيني حىت ال “يتعاونوا مع من ُيروج للعنصرية والكراهية 23.”

ليس رفض تونس فقط:
الرئيس  إقناع  يف  ماكرون  إيمانويل  الفرنيس،  الرئيس  فشل  المايض،  جويلية  يف  ملوريت�اني�ا  زيارته  خالل 
املوريت�اين، محمد ولد عبد العزيز، خبطته يف إقامة محطة إنزال للُمهاجرين، إذ يرى هذا األخري أن موريت�اني�ا 
الُمهاجرين، بل يف معاجلة  اإليواء الستقبال  بن�اء مراكز  الهجرة ليس يف  لن تقبل بذلك وأن “حل قضية 
أسباب الهجرة” اليت تتلخص حسب رأيه يف ُمساعدة البلدان اليت ينتيم إليها هذا الشباب على ختطي 
ت عن رفضها أن “تكون ِفناًئا خلفًيا حلل مشكالت الهجرة األوروبي�ة. الفقر والبطالة 24، مصر بدورها عربَّ

تراجع أوروبي؟
خالل مؤتمر صحفي انعقد بتونس يف 26 أكتوبر 2018، أكد جون كلود يونكر، رئيس املفوضية األوروبي�ة، 
أن تونس لن تكون منصة لوضع ُمخيمات الُمهاجرين وفرزهم، “وأن طرح مثل هذه القضية ليس يف جدول 

األعمال، بل وال جيب أن ُتطرح أصاًل 25.
ويب�دو أن هذا الرتاجع يعود إىل املوقف الرافض للبلدان اإلفريقية، بعد أن جتندت بعض البلدان اإلفريقية 

إىل جانب منظمة الوحدة اإلفريقية لتعميم التصدي للمشروع لدى كافة بلدان القارة.
ونزل سقف املطالب األوروبي�ة من دول اجلنوب إىل ما دون ذلك، حيث أكدت الناطقة باسم املفوضية، 

ناتاشا بارتو، يف بداية نوفمرب 2018، أن االحتاد حُيبذ “تسويات إقليمية ملسألة الهجرة واالنزال” 26.
أي أن االحتاد بدأ يف حتضري اتفاقات ُمحددة مع دول بعينها، ُتقدم بمقتضاها الدول األوروبي�ة مساعدات 

مالية مقابل أن تلزتم دول جنوب املتوسط بمراقبة أكرث حزًما للهجرة غري النظامية.
وهذا بالضبط ما يسعى إليه االحتاد األورويب اآلن، حيث جتري نقاشات مع الرئيس املصري، عبد الفتاح 
أن  املتوقع  ومن  الهجرة،  ملراقبة  تشدًدا  أكرث  بإجراءات  القيام  مقابل  سخية”  “تمويالت  حول  السييس، 
لتونس  بالنسبة  الشأن  وكذا  ذلك،  مقابل  ُمجزية  بتسهيالت  وقروًضا  مالية  مساعدات  مصر  تطلب 

واملغرب وليبي�ا 27. 
http://tiny. تونس،    - بريك  بن  خميس  المهاجرين«،  »طرد  لسفينة  يتصدون  تونسيون  بحارة   ،10-08-2017 بتاريخ  نت  الجزيرة  22انظر 

 cc/9vae8y

 http://tiny.cc/pnbe8y ،23 القدس العربي، 7 أغسطس 2017، تعبئة في تونس ضد سفينة »سي ستار« الُمناهضة للهجرة غير الشرعية

24 الشروق التونسية، تاريخ النشر: 10-07-2018  

Euroactif, 5 novembre 2018,  EU lowers its ambitions on African migration control, https://www.euractiv.  25

com/section/development-policy/news/eu-lowers-its-ambitions-on-african-migration-control/

Euroactif, 5 novembre 2018,  EU lowers its ambitions on African migration control, https://www.euractiv.  26

com/section/development-policy/news/eu-lowers-its-ambitions-on-african-migration-control/

27  المصدر السابق 

واجلزائر  تونس  املتوسط  جنوب  لبلدان  الرسمية  املواقف 
املرات  من  وهي  تركزيها،  رفض  على  ومصر  وليبي�ا  واملغرب 
جتاه  موقف  حول  البلدان  هذه  فيها  تلتقي  اليت  القالئل 

السياسات األوروبي�ة.
“بفتح  تقبل  ال  بالده  إن  قال:  مثاًل  التونسية،  اخلارجية  وزير 
الشرعيني  غري  الُمهاجرين  جتميع  أو  الستقبال  املنصات  هذه 

ونرفض تماًما إقامتها على أراضين�ا”21. 
وال خيتلف موقف املجتمع املدين التونيس عن املوقف الرسيم 
عرب  حيث  مختلفة،  العتب�ارات  أحياًنا،  ولو،  املنصات  حول 
أوت/  6 بت�اريخ  صادر  بي�ان  يف  للشغل  التونيس  العام  االحتاد 
أغسطس 2018، عن رفضه أن تتحول تونس إىل منصة إيواء 

للُمهاجرين و”شرطًيا حلراسة الشواطئ األوروبي�ة”.
وعربَّ الُمنت�دى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتماعية عن 
املنصات  لرتكزي  الرافض  التونيس  الرسيم  للموقف  تثمين�ه 
يف  املوقف  بهذا  “للتمسك  التونسية  احلكومة  دعوته  وجدد 
احرتاًما  وذلك  واملساومات  الُمرتقبة  الضغوطات  كل  وجه 
جويلية   3(  ”2014 جانفي  دستور  ومبادئ  التونسية  للثورة 

.)2018

فشل محاولة أوروبية يمينية للتصدي 
للمُهاجرين:

املنصات،  اقرتاح  سبقت  الُمهاجرين  لثين  عديدة  محاوالت 
البحر ومواجهة فرق اإلغاثة، فخالل  املضادة يف  الدعاية  منها 
شهر أوت/أغسطس 2017، منع البحارة التونسيون سفين�ة 
“يس ستار” اليت كانت حتمل نشطاء من ُمنظمة “جيل الهوية”، 
وهي ُمنظمة يميني�ة تدعو “للدفاع عن أوروبا” وترفع شعارات 
ضد الُمهاجرين من قبي�ل “ال جتعلوا من أوروبا موطًنا لكم” من 
منعها  وقع  أن  بعد  صفاقس،  مين�اء  يف  والغذاء  بالوقود  الزتود 
معلومات  توافد  بعد  وذلك  جرجيس،  مين�اء  يف  اإلرساء  من 
على أن السفين�ة تقوم بمهمة اعرتاض السفن والقوارب اليت 
اإلنساني�ة،  واملساعدات  اإلغاثة  عنهم  وتمنع  ُمهاجرين  حتمل 
وكانت السفين�ة قد جمعت لهذا الغرض تربعات ُقدرت حبوايل 
170 ألف يورو، ُخصصت “ملطاردة الُمهاجرين” ومنعهم من 

21جريدة الصباح التونسية، 24 جويلية 2018

خالل شهر أوت/
أغسطس 2017، 

منع البحارة 
التونسيون سفينة 
“سي ستار” التي 

كانت تحمل نشطاء 
من ُمنظمة “جيل 
الهوية”، اليمينية 

المدعوة “للدفاع 
عن أوروبا” والتي 

ترفع شعارات ضد 
الُمهاجرين من 

قبيل “ال تجعلوا من 
أوروبا موطًنا لكم” 
من التزود بالوقود 
والغذاء في ميناء 

صفاقس، بعد أن 
وقع منعها من 

اإلرساء في ميناء 
جرجيس

http://tiny.cc/9vae8y
http://tiny.cc/9vae8y
http://tiny.cc/pnbe8y
https://www.euractiv.com/section/development-policy/news/eu-lowers-its-ambitions-on-african-migration-control/
https://www.euractiv.com/section/development-policy/news/eu-lowers-its-ambitions-on-african-migration-control/
https://www.euractiv.com/section/development-policy/news/eu-lowers-its-ambitions-on-african-migration-control/
https://www.euractiv.com/section/development-policy/news/eu-lowers-its-ambitions-on-african-migration-control/
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وحسب  حيث،  احلالية،  السنة  خالل  خاصة  مدة،  ُمنذ  الصرامة  إجراءات  بدأت  قد  تونس  أن  ويب�دو 
دراسة قام بها املنت�دى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتماعية، فإن عدد الُمهاجرين الذين وقع إحباط 
محاولة اجتي�از املتوسط خلسة قد ارتفع من 3187 سنة 2017 إىل 6369 سنة 2018، وذلك حىت شهر 

سبتمرب 2018.

ترحيل في كنف السرية؟
إىل  القسرية  اإلعادة  عمليات  فإن   ،2011 سنة  إىل  يرجع  إيطايل  تونيس  اتفاق  على  وبن�اًء  ذلك  جانب  إىل 
مرّحاًل  أربعني  حبوايل  ُتقدر  تونس،  إىل  إيطاليا  من  أسبوعية  رحالت  تصل  حيث  أسبوعًيا،  جتري  تونس 
أسبوعًيا وذلك بعيًدا عن أنظار املراقبني ويف صمت تام من السلطات التونسية، مما آثار استي�اء ُمنظمات 

املجتمع املدين 2813.

تلخيص:
قمة  خالل  المايض،  جوان/يونيو  يف  األورويب  االحتاد  مجلس  من  اقرتاح  هو  للُمهاجرين  اإلنزال  محطات 
بروكسل، ويهُدف إىل منع وصول الُمهاجرين غري النظاميني إىل أوروبا عرب إنشاء مراكز إيواء لهم يف بلدان 
جنوب املتوسط، شمال إفريقيا حتديًدا، وذلك من أجل فرزهم وفحص مطالب اللجوء وإعادة من يثبت أنه 
هاجر ألسباب اقتصادية واجتماعية إىل بلده األصلي، ويأيت هذا املسار يف إطار السياسة األوروبي�ة الهادفة 
إىل التقليص من تدفق األجانب وتكليف جهات خارجية بذلك، ولكن وجد هذا التوجه ُمعارضة كبرية من 
كما  وليبي�ا،  وموريت�اني�ا  ومصر  واملغرب  واجلزائر  تونس  غرار  على  املتوسط،  والشرق  إفريقيا  شمال  دول 
كان له ردود فعل سلبي�ة من منظمات املجتمع املدين، وذلك ليس فقط رفًضا للسياسات األوروبي�ة اليت ال 
حترتم السيادات الوطني�ة، ولكن كذلك لعدم احرتامه حلقوق اإلنسان إذ حسب معاهدة جنيف، فإن لكل 
شخص احلق يف مغادرة بلده وطلب اللجوء يف أي بلد آخر يضمن سالمته، كما أن كثرًيا من األموال اليت 
م إىل احلكومات يف جنوب املتوسط، “ستهدى” ألنظمة جلها، ال حترتم حقوق اإلنسان وال حق طلب  سُتقدَّ
اللجوء وليست لها الضمانات القانوني�ة حلماية الُمهاجر، وإن سُتقلل هذه املنصات من الوفود إىل أوروبا، 
فإنها لن ُتقلل من محاوالت ركوب البحر والبحث عن ظروف أفضل للعيش، أمام آفات الفقر والبطالة 

وعدم االستقرار اليت يعيشها هؤالء الُمهاجرين يف بلدانهم.
قيمت مراكز إيواء الُمهاجرين الفارين من جحيم احلروب والفقر يف 

ُ
وحىت يف بلدان جنوب أوروبا حيث أ

النظاميني، فقد  الُمهاجرين غري  ارتفع عدد  للغاية وتزداد سوًءا، كلما  بلدانهم، فإن األوضاع كانت سيئ�ة 
يوليو/ يف  اليوناني�ة  “ليسبوس”  جزيرة  يف  “موريا”  ُمخيم  زارت  اليت  حدود”  بال  “أطباء  ُمنظمة  رت  حذَّ

جويلية المايض 2018 أن “الوضع هناك يت�دهور بشكل كاريث يف ظل استمرار االشتب�اكات وأعمال العنف 
ُمهاجر يف حني أن  الذي يستضيف 8 آالف  الُمخيم  النفسية داخل  العنف اجلنيس واألمراض  وحوادث 

طاقة استيعابه القصوى ال تزيد على 3 آالف” 29.
تدفق  تواصل  وأمام  األمني�ة،  املقاربة  فأكرث  أكرث  األوروبي�ة،  السياسات  على  غلبت  األخرية،  السنوات  يف 

 http://tiny.cc/pfde8y ،2018 28   كابيتاليس، أنباء تونس، 15 أغسطس

مهاجر نيوز، 2018-07-23، »تدهور كارثي في أوضاع الُمهاجرين في مخيم ماريا باليونان   29

الُمهاجرين، تسعى اآلن بكل الطرق للتخلص من أزمة تدفقهم عرب ترحيلهم إىل بلد آخر من خالل إبرام 
ني، األمين أو الرتحيل، غري ناجعني ما دامت هناك  صفقات مع احلكومات، وحسب املراقبني فإن كال احللَّ

ُمعضالت عميقة يف جنوب املتوسط، منها الفقر والبطالة والقمع السيايس واحلروب األهلية.
مة وُمنتِظمة” اليت صادقت عليه 164 دولة  وحىت اتفاق مراكش األميم حول حتقيق “هجرة آمنة وُمنظَّ
يف العالم، خالل شهر ديسمرب المايض، فقد أظهر انقساًما حاًدا ضمن دول االحتاد األورويب، رغم ِصبغته 
غري اإللزامية، حيث أثارت نقاط عديدة، منها “حتسني اخلدمات األساسية للُمهاجرين و”العمل على أال 

يشوب تقديم اخلدمات أي تميزي ضدهم” حفيظة حكومات اليمني يف أوروبا.
أمام فشل كل املحاوالت، ربما حان الوقت أن تنُظر أوروبا إىل الهجرة نظرة ُمغايرة وتواجهها عرب اسرتاجتية 
س  وُتكرِّ اإلنسان  حقوق  مبادئ  االعتب�ار  يف  تأخذ  اسرتاتيجية  األمني�ة،  الفعل  ردود  تستبعد  واضحة 
الُمهاجرون، بكافة أصنافهم، من عبء إىل عامل إثراء تستفيد  التضامن الدويل، عند ذلك فقط يتحول 

منه دول املنشأ والدول الُمضيفة.

http://tiny.cc/pfde8y
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مركز دعم التحول الديمقراطية وحقوق االنسان »دعم«
مؤسسة شبه اقليمية غري حكومية مستقلة تأسست عام 2015, تهدف إىل خلق مناخ مالئم للتقدم بالبن�اء الديمقراطي 
املستن�د إىل مبادئ حقوق االنسان يف تكاملها وشموليتها, وتسعى إىل دعم وتعزيز مسارات مؤسسات ديمقراطية وتشاركية 
إصالح  إىل  الرامية  اجلهود  ودعم  القدرات  تنمية  خالل  من  وذلك  املستديمة,  والتنمية  واملساواة  املدني�ة  أسس  على 
انت�اج معرفة حول واقع  الديمقراطية املرتكزة على حقوق االنسان واالسهام يف  السياسيات والتشريعات بما يالئم ميادئ 

ومسارات التحول الديمقراطي  يف البلدان املعني�ة,

وتعمل املؤسسة بالتعاون مع األطراف املعني�ة من مظمات وهيئ�ات املجتمع املدين املحلية واالقليمية والدولية, واجلهات 
احلكومية والقوى السياسية وناشطني املجتمع املدين.

DEMOCRATIC TRANSITION AND HUMAIN RIGHTS SUPPORT 
CENTER «DAAM»

A Sun-regional independent non-governmental organization founded in 2015 that aims 
to create favorable climate to the progress of the democratic structure based on the prin-
ciples of the humain rights in its interogations and comprehensiveness.

DAAM seek to support and promote paths and sustainbles development ground via capa-
city development and supporting efforts designed to reform policies and legislation.

This would helpfitting the principles of democracy based on humain ritghs and contribu-
ting of knowledge production about the reality and the paths of democratic transition in 
the related countries. DAAM works in cooperation with relvant stakeholders from the civil 
society organisations and bodies locally, regionally, and internationally, including gouvern-
mental bodies, political forces and civil society activists.

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان
Democratic Transition and Humain Rights Support Center

هذا العمل بدعم من الصندوق االورويب للديمقراطية واآلراء الواردة يف هذا املحتوى ال 
تعرب بالضرورة عن اجلهة الداعمة

اصدارات مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان
 ورقة حبثي�ة بعنوان إدماج ثقافة حقوق االنسان والنوع االجتماعي يف املجال السيايس: بني خصوصية السياق 

و أهمية الرهانات )ليبي�ا(

 ورقة حبثي�ة بعنوان إدماج ثقافة حقوق االنسان والنوع االجتماعي يف املجال السيايس: بني خصوصية السياق 
و أهمية الرهانات )تونس(

 ورقة حبثي�ة بعنوان استقالل القضاء يف مصر.. تاريخ ال ينتهي من الصدام مع السلطة التنفيذية

 ورقة حبثي�ة بعنوان شرق ليبي�ا: الدولة املدني�ة بني مطرة العسكر وسندان التشدد الديين

 ورقة حبثي�ة بعنوان تشريعات املجتمع املدين يف ليبي�ا

 ورقة حبثي�ة بعنوان تعليق مركز دعم على مشروع قانون تنظيم املجتمع املدين يف ليبي�ا

 ورقة حبثي�ة بعنوان مصر-االنتخابات الرئاسية 2018 املسار االجباري.. العودة اىل زمن املبايعة

 ورقة حبثي�ة بعنوان احلبس االحتي�اطي يف مصر إجراء أم عقوبة

 التقرير السنوي األول حول تطور السياسات والتشريعات املتعلقة حبقوق االنسان واالنتقال الديمقراطي يف 
مصر,تونس وليبي�ا

 دراسة حول الدستور وحقوق االنسان يف بلدان الثورات العربي�ة )تونس ومصر وليبي�ا(

 ورقة حبثي�ة بعنوان قراءة يف قانون التصريح باملكاسب واملصالح ومكافحة اإلثراء غري املشروع وتضارب املصالح

 دليل ارشادي حول إدماج مبادئ حقوق االنسان ومساواة النوع االجتماعي يف املجال احلزيب - تونس وليبي�ا

 العدد األول من دورية دعم حول االنتقال الديمقراطي والتنوع الثقايف.. الكلمة لألقليات

 العدد الثاين من دورية دعم حول موقع املرأة والشباب يف العملية الديمقراطية

 ورقة حبثي�ة بعنوان ني�ابة أمن الدولة.. لالعتقال وجوه كثرية

 التقرير السنوي الثاين حول تطور السياسات والتشريعات املتعلقة حبقوق االنسان واالنتقال الديمقراطي يف 
مصر وتونس وليبي�ا

 التقرير السنوي الثاين ملركز دعم: تطور السياسات والتشريعات املتعلقة حبقوق االنسان واالنتقال الديمقراطي 
يف مصر وتونس وليبي�ا

 العدد الثالث من دورية دعم حول مكافحة الفساد وآثارها على عملية التحول الديمقراطي

 العدد الرابع من دورية دعم حول الهجرة غري النظامية
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