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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 

حُ
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



3435

دورية دعم - العدد 4دورية دعم - العدد 4

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 

حُ
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 

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

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

حُ
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 
هد إليه حبراسة  رتكبت اجلرائم املذكورة »سابًقا :ممن عحُ

حُ
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.


