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في  والقانونيين  الحقوقيين  أصوات  تعالت 
تمتع  ضرورة  إلى  بالدعوة  األخيرة،  الفترات 
فحسب  الالجئين  وليس  كافة  المهاجرين 
البداية  نقطة  هذه  وكانت  القانونية،  بالحماية 
التفكير لرسم سياسة دولية للهجرة،  إعادة  في 
مما شجع المهتمين بهذا الشأن على أن تكون 
ومنظمة  الجوانب،  لجميع  شاملة  المعالجة 

لحقوق والتزامات كافة أطراف العالقة.

بهذه  الهجرة  معالجة  أن  بالذكر  والجدير 
لفكرة  األساسي  العنصر  تشكل  الكيفية 
األمن  لتحقيق  الشعوب  بين  السلمي  التعاون 
في  التقدم  باب  فتح  طريق  عن  واالستقرار، 
الديمقراطي،  والحكم  اإلنسان،  حقوق  مجال 
الحقوق  اكتساب  على  قادر  إنسان  لخلق  وذلك 
األساسية، وإيجاد حلول للصعوبات التي تواجهه 
في البلد األم، كضرورة تحقيق التنمية االقتصادية، 
والتصدي لمنع نشوب النزاعات المسلحة، وحل 
الصراعات التي طال أمدها، وكذلك العمل على 
حماية حق اإلنسان في الحركة والتنقل، وتمتعه 
وبرعاية  نظامية  قنوات  خالل  من  الحق  بهذا 

وتعاون دوليين إنسانيين بناءين.

األحيان  من  كثير  في  الظروف  كانت  ولما 

في  واآلمال  السامية  للرغبات  معاكسة  تأتي 
تنتهي  إن  ما  الصراعات  فإن  السلمي،  التعايش 
في مكان ما حتى تبدأ في آخر، وما تمر به المنطقة 
على  دليل  خير  العربي  الربيع  ثورات  بعد  العربية 
وعدم  المسلحة  والنزاعات  األمنية  األزمات  تأثير 
االستقرار االقتصادي، على ظاهرة الهجرة، من 
المهاجرين،  االنطالق، وأعداد  ازدياد نقاط  حيث 
الذي  التحول  وكذلك  العمرية،  فئاتهم  واختالف 
للهجرة  مصدرا  الدول  بعض  من  وجعل  طرأ 
ما  ولعل  عبور.  أو  مقصد  دول  كانت  أن  بعد 
يحدث في اإلقليم الليبي أعظم برهان على ذلك، 
األخيرة  السنوات  في  الهجرة  ظاهرة  فازدياد 
أو  حجمها  في  ذلك  أكان  سواء  مطرد  بشكل 
األمني  االنفالت  إلى  شك  بدون  راجع  أنماطها 
والصراع الداخلي، حتى أن اإلقليم الليبي ضم أكبر 
عدد من المهاجرين وطالبي اللجوء في منطقة 
شمال إفريقيا؛ ألن الساحل الليبي كان وما زال 
المهاجرين  من  أمواج  منها  تتدفق  بوابة  بمثابة 

وطالبي اللجوء إلى دول االتحاد األوروبي.

مقدمـــــــــــــــة
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من  مجموعة  على  البحث  إشكالية  تتمحور 
شكل  في  صياغتها  إلى  الحاجة  دعت  المسائل، 
تساؤالت والسعي لإلجابة عنها وتوضيحها عن 

طريق مباحث الدراسة وفروعها وهي:

• هل تقييد الحق في الحركة والتنقل بتجريمه 
األذى  دفع  حكم  من  يعد  الداخلية  القوانين  في 
بالحيلة؟ وبمعنى آخر إذا كانت مخالفة التشريعات 
الهجرة  معالجة  عند  الدولية  للصكوك  الوطنية 
أمرا تقتضيه ضرورة المصلحة الوطنية، أفليست 

هذه األخيرة جزءا من مصلحة المجتمع الدولي؟

• هل من المتصور معالجة ظاهرة دولية وفقا 
إليدولوجات  وفقا  مؤسسة  وطنية  لسياسات 
وآراء حزبية وشخصية؟ وهل التشريعات الليبية 
مبنية  الشرعية  غير  الهجرة  بشأن  واإليطالية 
المهاجرين  وحريات  حقوق  تراعي  أسس  على 

وطالبي اللجوء؟

بين  واالفتراق  االتفاق  نقاط  هي  • ما 
عند  الدولية  واالتفاقيات  الوطنية  التشريعات 
الشرعية؟ وما كيفية تحقيق  الهجرة غير  تنظيم 
التنسيق بين هذه القواعد المختلفة في الطبيعة 
والمضمون؟ بمعنى آخر كيف يتم تحقيق التوازن 
في  الدول  مصلحة  المتعارضة،  المصالح  بين 

حماية  في  المهاجرين  ومصالح  الهجرة  تنظيم 
حقوقهم وحرياتهم؟

منظمات  قبل  من  المتزايد  االهتمام  • وهل 
أن  إلى  راجع  والدولية  المحلية  المدني  المجتمع 
األطر القانونية غير كافية، فال بد حينئذ من إدارة 
هو  االهتمام  هذا  أن  أم  فاعلية؟  أكثر  وأدوات 
القواعد  عبارة عن دافع لالبتكار والتحسين من 
عالمية،  ظاهرة  لمواجهة  والدولية  الوطنية 
الطابع  ذات  الدولية  القواعد  عجزت  بعدما 
المحددة  غير  المؤسسية  وآلياتها  الطوعي، 

تحديدا كامال؟

أن  في  فتكمن  البحث  أهمية  عن  أما 
التشريعات المتخصصة في الهجرة غير الشرعية 
وتصدت  تعددت  قد  األخيرين  العقدين  في 
للظاهرة ومكافحتها بطرق شتى، غير أن التركيز 
وهي  أال  واحدة،  غاية  تحقيق  على  منصبا  كان 
من  المقصد  لدول  القومي  األمن  على  الحفاظ 

التيارات المتشددة واألعراق المختلفة عنها.

االعتناء  لم يصاحبه  التشريعي  فهذا االهتمام 
بالرغم  الالزم،  بالقدر  المهاجرين  حقوق  بحماية 
من أنهم الفئة األضعف في نطاق هذا التنظيم 
القانوني، ألنها بكل بساطة تسعى للحصول على 

  إشكالية البحث وأهميته
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فرصة للحياة فقط، ونظرا لتغليب مصالح الدول 
المتقدمة على الدول المصدرة للمهاجرين يكون 
المهاجر عرضة لألوضاع الالإنسانية ولالنتهكات 
الحقوقية. فهذه هي السمة الغالبة للسياسات 
المتبعة لصد المهاجرين وإعادتهم إلى أوطانهم 
على خالف ما هو مقرر في قانون حقوق اإلنسان 

الدراسة  هذه  إن  اإلنساني.  الدولي  والقانون 
القانونية  الضمانات  واستحداث  بتفعيل  تهتم 
التشريعات  نطاق  في  العالقة  أطراف  لكافة 

المتعلقة بالهجرة.
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القانونية  والثقافات  التقاليد  بين  الفوارق  إن 
اختالف  في  سببا  كانت  وخصوصيتها،  المتباينة 
الهجرة،  لمكافحة  التشريعية  السياسات 
أكثر  كانت  واألخرى  التشديد  إلى  يميل  فبعضها 
سياسة  أن  نجد  األحوال  بعض  وفي  مرونة، 
الدولة الواحدة تتفاوت درجات التقييد فيها من 
وقت آلخر، ويبقى ذلك رهين آراء صانعي القرار 
عكست  فالظاهرة  وأيديولوجياتهم،  الدولة  في 
عديدة  جوانب  وتداخلت  قانونية،  من  أكثر  أبعادا 

في تنظيمها.

التنظيم  تناول  سيتم  المبحث  هذا  ففي 
القانوني للهجرة، من خالل دراسة بعض نماذج 
من األنظمة القانونية الوطنية في حوض البحر 
المتوسط، ونخص من هذه النماذج التشريعات 
ألهمية  وذلك  اإليطالية،  والتشريعات  الليبية 
هذين اإلقليمين بالنسبة إلى القارة التي ينتميان 
المهاجرين  لتدفق  بوابة  ليبيا  شكلت  إذ  إليها؛ 
خارج  من  الوافدين  المهاجرين  وأيضا  األفارقة، 
تعتبر  وسواحلها  ليبيا  صحراء  ألن  وذلك  القارة، 
في  للهجرة  المهمة  والقنوات  الممرات  من 
في  الخارج؛  إلى  منها  وانطالقا  إفريقيا  داخل 

حين اعتبرت السواحل اإليطالية مرسى لقوارب 
إعالميا  تسميتها  على  اصطلح  -التي  الهجرة 

بقوارب الموت- منها إلى القارة العجوز.

المطلب األول: األطر 
الوطنية للهجرة

باألمر  ليس  للهجرة  عام  إطار  وضع  إن 
من  متنوعة  بمجموعة  مرتبطة  ألنها  السهل 
وبحسب  المختلفة،  النظر  ووجهات  القضايا 
ينظر  التي  الزاوية  ثم  ومن  المعتبرة،  المصلحة 
بها إلى الهجرة، لكن المهم تحديد كيفية التأطير 
لمفهوم الهجرة، ألن ما يتم اكتشافه الحقا يؤثر 

في توازن األنظمة المتبعة وفاعليتها.

الفرع األول: النهج غير المنتظم لتأطير 
الهجرة في ليبيا

هذه  انتشار  على  ساعدت  عديدة  عوامل 
ثورة  أهمها  لعل  الليبي،  اإلقليم  في  الظاهرة 
النفط والغاز، باإلضافة إلى موقع ليبيا الجغرافي، 
وقربها من القارة األوروبية. كما أن حدود الدول 
مع  دائما  تتفق  وال  نسبيا،  حديثة  اإلفريقية 

المبحث األول

ظاهرة الهجرة بين اإلباحة والتجريم
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تحدث  لهذا  واالجتماعية،  الثقافية  المعايير 
نفس  إلى  المنتمين  السكان  بين  تحركات 
الغالب  في  لها  ليس  والتي  القبلية  المجموعات 
فإن  ذلك  على  عالوة  األصل،  في  قانوني  وضع 
أو  ضعيفة  تكون  أن  إما  الحدود  على  السيطرة 

غير موجودة.

القانوني  اإلطار  على  وللوقوف   
تتبع  يجب  الهجرة،  معالم  يحدد  الذي 
والسياسة  الوطنية  التشريعات 
البداية  كانت  حيث  ليبيا،  في  المحلية 
فرز  على  ينطوي  نهج  عن  عبارة 
المهاجرين عن السكان األصليين ألن 
المهاجرين  الشعبوي يصور  الخطاب 
عن  مختلف  عرق  أنهم  على  دائما 
الهوية الوطنية والثقافية، معبرا بناء 
إدماج  في  الرغبة  عدم  عن  ذلك  على 
الوافدين، وفي أحيان أخرى يتم تصوير  
األفارقة  وخصوصا  المهاجرين 
العامة،  للسالمة  تهديد  أنهم  على 
التشريعات  هذه  أول  أن  بدليل 
لسنة   4 رقم  المهاجرة  قانون  كان 

في  األجانب  وإقامة  دخول  تنظيم  بشأن   ،1953
القانون  هذا  تضمن  فقد  منها؛  وخروجهم  ليبيا 
جنائية1  جزاءات  التنظيمية،  التدابير  إلى  باإلضافة 
على كل من يتقدم ببيانات أو أوراق غير صحيحة 
المفروضة  الشروط  يخالف  أو  بذلك،  علمه  مع 

1   الجزاء الجنائي المقرر وفقا لهذا القانون هو غرامة ال تزيد عن 100 جنيه والحبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر أو قد تطبق العقوبتان معا. 

2   نص في المادة السادسة منه: أن كل شخص يدخل ليبيا أو يبقى فيها مخالفا ألحكام هذا القانون يعد مرتكبا جرما ويبعد، وكذلك من يقدم 

بيانا كاذبا كتابيا أو شفهيا بقصد تضليل مدير المهاجرة أو أحد ضباط المهاجرة في مزاولة واجباته. 

3   ألن ظاهرة الهجرة لم تبدأ في االنتشار إال في سبعينيات القرن الماضي. 

4   كان لمعاهدة كامب ديفيد أثر كبير في تذبذب حجم الهجرة المصرية الليبية وخاصة أن ليبيا كانت وما زالت المهجر الطبيعي للمصريين 

بحكم عالقة الجوار التي تربط بينهما، وكذلك عندما قامت المملكة العربية السعودية بطرد مئات الصوماليين في عام 1991، وافقت ليبيا 

على استقبال المبعدين ودعت المفوضية السامية لالجئين إلى زيارة ليبيا للمساعدة على إدارة عبء ما تعهدت به، وقامت المفوضية بتأسيس 

مكتب لها في طرابلس دون أن يكون هناك اعتراف بوجودها رسميا. 

لمنح التأشيرة أو أية مخالفة ألحكام هذا القانون 
واللوائح الصادرة؛ بهذا يكون القانون قد تصدى 
للظاهرة بالتجريم2، وفرض عليها عقوبات سالبة 
للحرية وعقوبات مالية؛ في الوقت الذي كان في 
ألن  إدارية  وتدابير  بإجراءات  تنظيمها  اإلمكان 
بعد؛  انبسطت  قد  تكن  لم  الظاهرة 
ولكن ربما بسبب الرؤية المستقبلية 
يلزم  ما  كل  اتخاذ  ينبغي  كان  لها، 

كإجراءات وقائية لصدها3.

قانون  صدر   ،1961 عام  وفي 
االتحادي،  البوليس  تكوين  بشأن 
اعتبار  على  الثانية  المادة  في  نص 
األجانب  ومراقبة  المهاجرة  شعبة 
وحدد  االتحادي،  البوليس  من  شعبة 
من  التي  الشعبة،  هذه  اختصاصات 
شؤون  سائر  على  اإلشراف  ضمنها 
اإلبعاد،  قرارات  وتنفيذ  المهاجرة، 
قانون  تعزيز  أراد  المشرع  أن  بما 
كل  تطول  بوليسية  بأذرع  المهاجرة، 
لتحقيق  وذلك  أحكامه  يخالف  من 
الحماية  توفير  في  المشرع  غاية 
حتى  نافذة  القوانين  هذه  ظلت  ولقد  للمجتمع. 
تنظيم  بشأن   1962 لسنة   17 رقم  قانون  صدور 
دخول وإقامة األجانب في ليبيا وخروجهم منها. 
ولما كان حجم الهجرة يتأثر بالعالقات السياسية 
العالقات  توتر  فإن  الدول4،  بين  واالقتصادية 

أراد المشرع 
تعزيز قانون 

المهاجرة بأذرع 
بوليسية تطول 
كل من يخالف 
أحكامه وذلك 
لتحقيق غاية 
المشرع في 

توفير الحماية 
للمجتمع.
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هذا  إلغاء  تم  لهذا  الهجرة،  حجم  على  ينعكس 
جديد  تنظيم  محله  وحل  الذكر،  سالف  القانون 
بقانون  المهاجرين  وتهريب  الهجرة  لظاهرة 
أحكامه  بعض  عدلت  الذي   ،1987 لسنة   6 رقم 
القانون  إذ نص هذا   ،2004 2 لسنة  بقانون رقم 
على  وعاقب  المهاجرين  تهريب  مصطلح  على 
سنة  عن  تقل  ال  مدة  بالحبس  التهريب  جريمة 
إلى  باإلضافة  دينار،  ألف  عن  التقل  وبغرامة 
بلدانهم،  إلى  المهاجرين  ترحيل  إلجراء  تنظيمه 

كما شدد هذا التعديل في بعض العقوبات. 

أنه نص  القانون األخير  غير أن الشاذ في هذا 
الدول  مواطني  تمتع  على  الثالثة  مادته  في 
العربية بحق الدخول إلى األراضي الليبية بموجب 
الدخول  منافذ  طريق  عن  الشخصية،  البطاقات 
المحددة، وفقا للقواعد واإلجراءات التي تحددها 
هذا  وعلى  والجنسية.  للجوازات  العامة  اإلدارة 
النحو يكون استثنى بعض مواطني الدول العربية 
على  للدخول  تأشيرة  على  الحصول  شرط  من 
جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وذلك 
إلى  الوقت  الليبية في ذلك  القيادة  اتجاه  بسبب 
اعتناق أفكار الوحدة القومية فأصبحت ليبيا أرضا 

لكل العرب.

تبنى  الماضي،  القرن  تسعينيات  أواخر  وفي 
وساند  اإلفريقي،  االتحاد  فكرة  القذافي  نظام 
إفريقيا،  في  السياسية  الحركات  من  العديد 
األراضي  على  األفارقة  المهاجرين  نسبة  وزادت 

الليبية، والعابرين للبحر المتوسط5.

5   سياسة الباب المفتوح كانت ما بين سنة 2000 و2006، وأدت إلى اتساع ظاهرة الهجرة على األراضي الليبية بطريقة ممنهجة، حيث تتعمد 

السلطات إغفال مراقبة الحدود والسواحل. 

6   »األرض ملك للجميع، والله خلق األرض لكل البشر، ويأمرنا بالهجرة من أجل العيش«، كلمة للعقيد معمر القذافي في مؤتمر القمة 

األفريقي األوروبي في نوفمبر 2010. 

أحكام  تم تعطيل  الزمن  الحقبة من  في هذه 
قانون رقم )6( لسنة 1987، بشأن تنظيم دخول 
ليس  فيه،  واإلقامة  الليبي  اإلقليم  إلى  األجانب 

بقوة القانون وإنما بقوة النظام الحاكم6.

االستقرار  عدم  الظاهرة  هذه  سببت  ولقد 

األمني، خاصة في مناطق الساحل بازدياد نسبة 
إلى  باإلضافة  المخدرات،  جرائم  السيما  الجريمة، 
انتشار العديد من األمراض الخطيرة، كما شكل 
الليبي  اإلقليم  على  الشرعيين  غير  المهاجرون 
ارتفاع  في  تسبب  مما  البالد،  اقتصاد  على  عبئا 
لعدة  يقيم  المهاجر  ألن  وذلك  البطالة،  ظاهرة 
االستقرار  يقرر  أو  البحر،  يعبر  ثم  ومن  سنوات، 

في ليبيا.

بسبب هذه اآلثار السلبية لظاهرة الهجرة غير 
على  الخارجي  الضغط  إلى  وباإلضافة  الشرعية، 
نظام الحكم في ليبيا، للحد من تدفق المهاجرين 
بالقانون  العمل  إعادة  تم  األوروبية،  القارة  إلى 
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رقم )6( لسنة 1987، بشأن تنظيم دخول وإقامة 
األجانب في ليبيا، وبمجرد تفعيل القانون رفعت 
إلى  وأحيلت  المهاجرين  على  الجنائية  الدعاوى 
الهجرة  جريمة  تكييف  تحت  المختصة  المحاكم 
مع  للقانون  اإلحياء  هذا  وتزامن  الشرعية،  غير 
إصدار قرار رقم )15( لسنة 2006، الذي بموجبه تم 
ونيابة  بالهجرة  خاصة  جزئية  محكمة  إنشاء 

لمكافحة الهجرة غير الشرعية. 

والقانونية  السياسية  الجهود  هذه  تمت  لقد 
في آن واحد على مستوى مكثف، لوضع الحلول 
شرط  ذلك  ألن  الهجرة،  لمكافحة  الكفيلة 
لتحسين العالقات بين ليبيا ودول الغرب. ومن 
هنا نلمس تحوال في مسار السياسة التشريعية 

للدولة، واتخاذ موقف حازم تجاه هذا الموضوع.

تأشيرات  بنظام  العمل  إعادة  تم  ولهذا 
الدخول على الوافدين في عام 2007، وفي لحظة 
غير  مهاجرين  منهم  اآلالف  أصبح  الزمن  من 
شرعيين، ومتهمين بارتكاب جريمة الدخول إلى 
البالد واإلقامة فيها دون تصريح أو موافقة من 

السلطات المختصة.

7   وقعت ليبيا مع حكومة برلسكوني اتفاقا بشأن إرسال دوريات، وأموال من أجل مراقبة السواحل الليبية، وكذلك بناء معسكرات لالعتقال 

في الكفرة وغريان، وفي عام 2007 كان االتفاق الثنائي مع حكومة برودي بشأن إنشاء دوريات عسكرية ليبية إيطالية في المياه اإلقليمية الليبية 

بهدف صد المهاجرين في عرض البحر. 

من  حقيقية  إرادة  هناك  تكن  لم  هذا  مع 
كانت  وإنما  الهجرة،  لتنظيم  الليبية  الحكومة 
االتحاد  دول  على  ضغط  كورقة  تستخدمها 
مما  ومطالبها؛  ومصالحها  يتفق  بما  األوروبي 
النداءات  توجيه  إلى  األوروبي  االتحاد  دول  دعا 
لضبط  بجدية  العمل  بضرورة  لليبيا  واالنتقادات 
الساحلي،  خطها  طول  على  العبور  حركة 
بعدم  المرات  من  العديد  في  ليبيا  واتهمت 
بدأت  لهذا  ذلك؛  لتنفيذ  الكافية  اإلجراءات  اتخاذ 
أكثر  كانت  ولكن  الهجرة  لمواجهة  أخرى  مرحلة 
الليبية  جدية، وخصوصا بعد أن وقعت الحكومة 
االتفاقيات  من  سلسلة  اإليطالية  نظيرتها  مع 
هذه  بموجب  ملزمة  ليبيا  وأصبحت  الثنائية7، 
على  صرامة  أكثر  ضوابط  بوضع  االتفاقيات 
مراكز  وإنشاء  والنيجر،  الجزائر  مع  الحدود 
المهاجرين  عدد  قدر  حتى  ليبيا  في  لالستقبال 
عام  ليبيا  في  ترحليهم  والمراد  اللجوء  وطالبي 
إجمالي عدد  بالمقارنة مع  بمليون ونصف   2009
الرقم  هذا  فكان  نسمة،  مليون   6.4 السكان 
البحر  الخطر لمنطقة حوض  بمثابة دق ناقوس 
المتوسط، لما له من أخطار على األمن القومي 

للدول األوروبية.

االتفاقية  أهمية  تظهر  بدأت  فشيئا  شيئا 
الثنائية على الصعيد العملي، فقد تبين أن أعداد 
المهاجرين بدأت باالنكماش منذ انطالق العمل 
تتركز  الجهود أخذت  أن  االتفاق، مما يعني  بهذا 
عرض  في  الهجرة  على  للسيطرة  الجانبين  من 

البحر المتوسط.
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تم  التي  البحر  عرض  في  الصد  فسياسة 
اعتمادها من الحكومة اإليطالية والنظام الليبي 
سلبية  آثار  عليها  ترتب   ،2009 عام  منذ  السابق 
صدهم  يتم  الذين  والالجئين  المهاجرين  على 
ونقلهم إلى اليابسة، ومن ثم إبعادهم بترحيلهم 
إلى أوطانهم األصلية دون النظر في أوضاعهم 
إلى  تنضم  لم  هذا  يومنا  حتى  ليبيا  ألن  الخاصة، 
في  الصادرة  الالجئين  بوضع  الخاصة  االتفاقية 
سنة 1951 والبروتوكول الملحق بها لسنة 1967، 
الوحدة  منظمة  اتفاقية  في  طرف  ليبيا  أن  مع 
في  بالالجئين  الخاصة   1969 لسنة  اإلفريقية 
إفريقيا، غير أنها لم تلتزم بأحكامها، بل استمرت 
عليها  المفروضة  االلتزامات  انتهاك  في  ليبيا 
الالزمة  الحماية  بتوفير  اعترافها  بعدم  وذلك 

للفارين من االضطهاد. 

في  نجحت  قد  إيطاليا  سياسة  كانت  فإذا 
التصدي للهجرة في عرض البحر بتوسيع أدوات 
فإن  الحديثة،  القديمة  الوسيلة  وهي  المراقبة 
األوروبية  للسياسة  وفقا  الهجرة  نظمت  ليبيا 
بناء على اتفاق غير معلن، بمقتضاه رفع الحصار 
انفتاحها  ثم  ومن  ليبيا  عن  الدولية  والعقوبات 
مجال  )في  الغربية  االقتصادية  المصالح  على 
صفة  ليبيا  على  أطلق  حتى  بالخصوص(  النفط 
الحليف اإلستراتيجي8 ألوروبا في مكافحة الهجرة 

غير الشرعية.

وتم تفعيل هذه االتفاقيات الثنائية، بترجمتها 
وهو   ،2010 لسنة   )19( رقم  داخلي  قانون  في 
إذ  الشرعية،  غير  بالهجرة  خاص  قانون  أول 
تناول تعريف مهاجر غير شرعي، واتجهت إرادة 

8   الشبكة الدولية للعمل القانوني »دعوى قضائية ضد إيطاليا بشأن تنسيقها مع خفر السواحل الليبي لصد المهاجرين وإساءة معاملتهم« 

 www.glanlaw.org .2018

المشرع إلى تجريم كل سلوك من شأنه أن يترتب 
بقصد  سواء  الليبي  اإلقليم  إلى  الدخول  عليه 
االستقرار أو مجرد العبور متى كان بطريقة غير 
بأي  للقيام  المساعدة  تقديم  جرم  كما  قانونية، 
فعل مكون لجريمة الهجرة غير الشرعية، إذ حدد 
هذا القانون في المادة السادسة منه الجزاءات 
الشرعي،  غير  المهاجر  على  المفروضة  الجنائية 
للحرية  سالبة  عقوبات  عن  عبارة  كانت  والتى 
وعقوبات مالية، كما تضمن هذا القانون التدابير 
الوقائية كنوع من أنواع الجزاء الجنائي، تماشيا مع 
سياسة المشرع الليبي في الجمع ما بين العقوبة 
الدفاع  فكرة  على  تقوم  التي  الوقائي  والتدبير 
 143/138  /137 المواد  لنصوص  وفقا  االجتماعي، 
القانون  جاء  لهذا  الليبي.  العقوبات  قانون  من 
الخاص بالهجرة غير الشرعية مشتمال على تدبير 
حيث  لألجنبي،  إبعاد  شكل  في  وجوبي  تكميلي 
ألزم القاضي أن يأمر به مع كل عقوبة في جميع 
األحوال التى يكون فيها المحكوم عليه أجنبيا في 
إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، 

بمجرد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

عدم  هو  القانون  هذا  على  يؤخذ  ما  أن  غير 
الذين  الشرعيين  غير  المهاجرين  وضع  تنظيمه 
أوطانهم–  إلى  –إعادتهم  إبعادهم  في  تكمن 
في  الحق  أن  من  وبالرغم  حياتهم.  على  خطورة 
لكافة  مكفول  القضائية  األحكام  في  الطعن 
التي  الطعن  طرق  وبجميع  عليهم  المحكوم 
رسمها القانون، وذلك ألن الطعن في األحكام 
التدبير  وكذلك  األصلية  العقوبة  يشمل  الجنائية 
في  حتى  الحكم،  نفس  في  به  المقضي  الوقائي 
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حالة الحكم الصادر بالبراءة مع اتخاذ تدبير وقائي 
العامة  وللنياية  القانون  له  أجاز  المتهم  ضد 
الطعن فيه بكافة الطرق العادية وغير العادية، 
أو  الحق  بهذا  المهاجر  دراية  عدم  تظل  هذا  مع 
األسباب  من  سببا  استعماله،  على  القدرة  عدم 
اإلنسانية  األوضاع  تردي  زيادة  إلى  تؤدي  التى 

واالستمرار في انتهاك الحقوق.

بين  القانون  هذا  يميز  فلم 
اللجوء  وطالبي  والالجئين  المهاجرين 
على  ينص  ولم  بالبشر،  االتجار  وضحايا 
للخطر  المعرضين  المهاجرين  حماية 
كاألطفال المهاجرين وكل من هم في 

وضع يحتاج للحماية القانونية.

تناول  الليبي  المشرع  يكون  وبهذا 
للعصابات  الجماعي  السلوك  تجريم 
اإلجرامية بوصفه جريمة منظمة عابرة 
ال  داخلية  جريمة  كانت  أن  بعد  للحدود، 
كما  المحلي،  الكيان  سالمة  إال  تمس 
المتحصلة  األموال  مصادرة  على  نص 
أو  ُموهت  لو  حتى  التهريب  جريمة  من 
مشروعة،  مصادر  إلى  بدلت  أو  حولت 
اإلعفاء  حاالت  على  القانون  نص  كما 

المبادرة  عند  الجناة  لتشجيع  وذلك  العقاب  من 
في  تفيد  بمعلومات  المختصة  الجهات  بإبالغ 
اكتشاف الجريمة قبل وقوعها، أو تؤدي إلى الحد 
من آثارها أو اكتشاف مرتكبيها أو القبض عليهم. 
الخاص  التشريع  هذا  يكون  النحو  هذا  وعلى 
الهجرة  لجريمة  العامة  األحكام  على  اشتمل 

9   كلمة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في القمة اإلفريقية األوروبية الثالثة في طرابلس 29 نوفمبر 2010، حيث طالب أمام وزراء 

ورؤساء دول وحكومات 80 دولة بتزويده بخمس مليارات يورو من االتحاد االوروبي على مدى عامين للمساعدة على منع تدفق المهاجرين 

ومراقبة الحدود. 

 Altai consulting and Iam 2015 .10   90 من المائة مّمن عبروا البحر المتوسط ووصل غالبيتهم إلى إيطاليا، كانوا قد انطلقوا من ليبيا

لها،  القانونية  األطر  بذلك  واضعا  الشرعية  غير 
هو   1987 لسنة   6 رقم  قانون  يظل  هذا  ومع 
القانون المكمل له في حالة عدم وجود تعارض 
بينهما. فكانت السياسة المحلية واإلقليمية في 
ثمانينيات  فترة  من  استقرارا  أكثر  الوقت  ذلك 
تعاون  أن  حتى  وتسعينياته،  الماضي  القرن 
المجال كان  الليبي في هذا  الطرف 
والتقني،  المالي  بالدعم  مشروطا 
وإال ستصبح قارة أوروبا المسيحية 
رأي  حسب  سوداء9،  »البيضاء« 
السلطة النافذة، في حين لم يستمر 
سقوط  بسبب  طويال،  النهج  هذا 
نظام الحكم في فبراير عام 2011، وما 
ترتب عليه من أحداث أغرقت البالد 
والعنف،  الفوضى  من  دائرة  في 
لشبكات  مسرحا  ليبيا  وأصبحت 
تهريب المهاجرين، وبسبب ضعف 
إلى  ليبيا  تحولت  الدولة  مؤسسات 
من  للمهاجرين  رئيسي  عبور  بلد 
جميع أنحاء إفريقيا، وحتى من دول 
في  القياسي  الرقم  وسّجل  آسيا10، 
عبروا  الذين  المهاجرين  لعدد   2012
الذين  وكذلك  المتوسط،  البحر 
كل  في  اإلحصاءات  فحسب  فيه،  غرقا  قضوا 
مواطنهم  شخصا   24 يترك  الساعة  من  دقيقة 
ويهاجرون، وفي كل ساعتين غريق. وفي هذه 
أطلق  الداخلية  وزارة  يتبع  جهاز  إنشاء  تم  الفترة 
الشرعية«،  غير  الهجرة  مكافحة  »جهاز  عليه 

أصبحت 
ليبيا مسرحا 

لشبكات 
تهريب 

المهاجرين، 
وبسبب ضعف 

مؤسسات 
الدولة تحولت 

ليبيا إلى بلد 
عبور رئيسي.
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اإليواء  مراكز  بإنشاء  الجهاز  هذا  ويقوم 
للمهاجرين واإلشراف عليها.

على  ليبيا  في  التشريعي  التطور  واستمر 
مع  يتماشى  ليك  األساسي  التشريع  مستوى 
النطاق، وذلك بتضمين  الدولي في هذا  السياق 
مشروع مسودة الدستور الليبي الصادرة فى 29 
أوضاع  تنظيم  بضرورة  االعتراَف   ،2017 يوليو 
تسليمهم  وحظَر  بقانون،  السياسيين  الالجئين 
من   14 المادة  نصت  حيث  الدولي  القضاء  لغير 
34 من  الباب األول على ذلك، كما نصت المادة 
الكرامة  عنوان  تحت  جاءت  التي  الثاني  الباب 
اإلنسانية، بإلزام الدولة بحماية الكرامة اإلنسانية، 
العبودية  صور  وكل  العنف  صور  من  والوقاية 
واالتجار بالبشر. وبذلك يكون هذا المشروع هو 
األّول من نوعه على مستوى اإلقليم الليبي الذي 
يعترف بحق اللجوء وكذلك بحماية ضحايا االتجار 
بالبشر، فالمساعي حثيثة واآلمال كبيرة في إقرار 
لكافة  األساسية  الحقوق  يحمي  دستور 

المتواجدين على اإلقليم الليبي.

ظاهرة  القانونية  غير  الهجرة  كانت  ولّما 
عالمية، كان ال بد من التعاون اإلقليمي والدولي 
والمنهمكة  أصال  الهشة  الليبية  الدولة  مع 
جعلها  مما  االنتقالية،  المؤسسات  إقامة  في 
المكثف  اإلقبال  متطلبات  مواجهة  عن  عاجزة 
تكثيف  الضرورة  اقتضت  لهذا  للمهاجرين. 
كالمفوضية  الدولية،  والمنظمات  الدول  جهود 
السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة 
أجل  من  وغيرها،  األوروبي  االتحاد  ومفوضية 
الليبية  الدولة  مؤسسات  مع  المشترك  العمل 
وكذلك منظمات المجتمع المدني المحلية، لهذا 
الليبية  والصداقة  التعاون  معاهدة  تفعيل  تم 
عشر  مرور  بعد  الفنية  لجانها  وإحياء  اإليطالية، 

سنوات من توقيعها.

الفرع الثاني: السياسة التشريعية 
اإليطالية للتصدي للمهاجرين

في العقود الثالثة األخيرة تم تصدير فكرة أن 
خطرا  يشكلون  األفارقة-  -خصوصا  المهاجرين 
العامة والنقاء العنصري وتهديدا  على السالمة 

التشريعات اإليطالية للتصدي للمهاجرين

قانون
Turco-Napolitano

قانون
قانون Martelliاألمن العام

قانون
Bassi-Fini Dini مرسوم Foschi قانون

1986 193019901998 19952002
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والسياسي  اإلعالمي  الخطاب  فهذا  لهما، 
هذا  أّن  ذلك  اإلرهاب.  ظاهرة  ظهور  مع  ازداد 
صفة  من  المهاجر  تجّرد  لغة  استخدم  الخطاب 
تلك  المجازية  االستعارات  أبرز  ومن  اإلنسانية؛ 
الكوارث  أشكال  من  شكال  الهجرة  تعتبر  التي 
الطبيعية، فدرجت الصحف على استخدام تعابير 
كطوفان وفيضان الهجرة، في الوقت ذاته كان 
المهاجرون من شرق أوروبا قد اغتنموا الفرصة 

لالندماج بسبب التقارب الفكري والعرقي.

الهجرة  تنظيم  اإليطالي  التشريع  تناول  وقد 
بعدد طائل من القوانين والمراسيم، فالسياسة 
أن  فبعد  واحدة،  وتيرة  على  تكن  لم  التشريعية 
زيادة  وتنوعها  الثقافات  تعدد  في  ترى  كانت 
في ثراء المجتمع؛ انتهت إلى أّن الحّل األمثل هو 
قناعة  مع  المقيمين،  لكافة  الثقافي  االندماج 
هذه  أن  التشريعية  المراحل  جميع  في  تامة 
الحد منها  القضاء عليها، وإنما  الظاهرة ال يجب 
بتوفير  يتعلق  فيما  وخاصة  فوائد  من  لها  لما 

األيدي العاملة.

قانون  التشريعات  هذه  أوائل  من  وكان 
األمن العام في عام 1930، الصادر ضمن القوالب 
على  الهجرة  تناول  وقد  الفاشية،  التشريعية 
وقعت  فمتى  محتملة،  مشكلة  أنها  سبيل 
وظل  المدنية.  الحياة  على  خطرا  تشّكل  سوف 
سبعينيات  مطلع  حتى  السائد  هو  االتجاه  هذا 
إيطاليا من  الماضي؛ وذلك عندما تحولت  القرن 

11   كان توجه اإليطاليين خارج اإلقليم يعّد ظاهرة فسيولوجية، ثم اختلفت النظرة فأصبح يعّد ظاهرة مرضية عندما تجاهل المهاجرون من 

دول العالم الثالث النظم المؤسساتية والشروط القانونية واتجهوا إلى إيطاليا وأعينهم تترقب فرص العمل. 

12   في هذا الشأن كتب F.Pittau F.Bentivogli »الهجرة واألجانب في إيطاليا«. وألّف  G.Devgottini »التعددية الثقافية واألقليات اللغوية 

وحقوق المواطنة«. 

13  أطلق على القانون اسم رئيس الوزراء في ذلك الوقت، وكانت الموافقة عليه بالتصويت من اليمين وأيضا من جزء كبير من جانب يسار 

 A.Dallago .الوسط

بلد مصدر للمهاجرين إلى القارة األمريكية11، إلى 
واآلسيويين،  األفارقة  للمهاجرين  مستقبل  بلد 
ومن ذلك الوقت بدأ االهتمام بالجانب القانوني، 
من أجل إعادة هيكلية التنظيم القانوني واإلداري 
معالمه  أهم  كانت  والذي  الهجرة،  لمواجهة 

االهتمام برعايا الدولة وحمايتهم.

  وأبرز هذه القوانين قانون Foschi لعام 1986، 
مجموعة  تضّمن  إذ  الصمت12،  حاجز  كّسر  الذي 
بمثابة  المهاجرين  بموجبها  اعتبر  القواعد  من 
ضبط  يتم  ذلك  على  وبناء  الخارج«،  من  »عمال 
بما  وأعمارهم  المهاجرين  أعداد  وتحديد  الهجرة 

يناسب سوق العمل.

عام  في   Martelli قانون  ذلك  بعد  صدر  ثم 
التي  التشريعية  الثغرات  العديد من  1990، وسد 
قواعد  تنظيم  ومنها  السابق،  القانون  عابت 

لطالبي اللجوء.

  غير أن السنوات الصعبة -كما يصفها الساسة 
والمقترحات  بالتوترات  المليئة  والقانونيون- 
فكانت  التسعينيات،  سنوات  هي  المتعارضة 
واإليديولوجية  الحزبية  والصراعات  المناورات 
تتخذ موضوع الهجرة كقضية محورية للرأي العام 
ويدعمها اإلعالم في ذلك. لهذا كانت مقترحات 
حتى  واليسار  اليمين  بين  تتأرجح  الهجرة  تنظيم 
متوهج  بشكل  النقاش  ُطرح  حين   ،1995 عام 
باألغلبية   ،13»Dini »مرسوم  صدور  عنه  ونجم 
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السياسية الحازمة، -باعتباره أقل شرا-14، مقارنة 
تخشى  كانت  التي  الشمال  رابطة  بمقترحات 
األجانب، إذ نظم جوانب متعددة –لم يتم تناولها 
في التنظيمات القانونية السابقة– معالجا فيها 
تدفق العمال من خارج اإلقليم للعمل الرسمي، 
كما اشتمل على تنظيم جديد بشأن الطرد. وقد 
أهمية  أكثر  سياسية  أهدافا  القانون  هذا  حقق 
مواده،  في  عليها  المنصوص  األهداف  من 

وذلك باسم المصلحة الوطنية.

حزب  ونجاح   1996 عام  أبريل  انتخابات  وبعد 
يسار الوسط، وعدت الحكومة بمراجعة شاملة 
لقضية الهجرة بقانون عضوي -حسب تصريحها- 
إيطاليا  لعضوية  عنه  غنى  ال  األمر  هذا  ألن 
Turco- قانون  فصدر  األوروبي15.  االتحاد  في 
 1998 عام  مارس  في   )40( رقم   Napolitano
االستغالل  محاربة  أهداف،  ثالثة  تضّمن  الذي 
اإلجرامي لتدفقات الهجرة غير الشرعية )مهّربو 
على  للسيطرة  مبرمجة  سياسة  وتنفيذ  البشر(، 
المداخل، وإطالق مسارات االندماج للمهاجرين 

واألجانب المقيمين بشكل قانوني في إيطاليا.

تنظم  أبواب،  سبعة  في  القانون  جاء  فقد 
بشكل واضح اإلدارة والتخطيط للهجرة، وتحدد 
بالدخول  لهم  المسموح  المهاجرين  حصص 
اعتماَد  القانون  هذا  مواد  كّرست  كما  سنويا. 
اإلعادة القسرية والطرد، لمن يتم القبض عليهم 
المعابر المسموح  إيطاليا من غير  فور دخولهم 

14   »التاريخ السياسي اإليطالي حول الهجرة غير القانونية، وإقصاء األجانب«. Feltrinelli طبعة 2004. 

15   على الرغم من أن القانون كان تلبية لشروط االنضمام لجماعة االتحاد االوروبي، فإّن إيطاليا بعد انضمامها تعرضت النتقادات شديدة 

من ممثلي األلمان الذين أعلنوا في صيف 1997، أن إيطاليا غير قادرة على حماية حدودها، لهذا يتعين عليها التخلي عن نظام الشنغن. 

 A.Dallago

16   الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون رقم 40 لسنة 1998. 

m.Tognetti   17 »هيكلية واستراتيجية عائلة المهاجرين«، مجلة السياسة االجتماعية، العدد الرابع لسنة 2005، ص: 171-197. 

18   حكم المحكمة الدستورية رقم )28/95( حيث قضت المحكمة بعبارة »لّم شمل األسرة حق شخصي«.

بها، وإنشاء معسكرات اعتقال للذين ينتظرون 
الطرد، ونظم هذا القانون أيضا اإليواء في مراكز 

اإلقامة والمساعدة.

بمثابة  القانون  هذا  نصوص  جل  وجاءت 
الهجرة  مكافحة  إلى  الرامية  لإلجراءات  تعزيز 
الرقابة  تدابير  خالل  من  سواء  الشرعية،  غير 
فرض  خالل  ومن  تشددا،  األكثر  التنسيق  أو 
الجنائي  المستويين  على  صرامة  األكثر  الجزاءات 

واإلداري.

فيها  يتضمن  التي  األولى  المرة  تلك  وكانت 
بالبشر،  االتجار  لضحايا  حماية  الوطني  التشريع 
هذا  كان  فقد  الجنسي16،  االستغالل  سيما  وال 
القانون بمثابة إصدار ُمحكم لمكافحة المنظمات 
كما  الظواهر.  هذه  أصل  هي  التي  اإلجرامية، 
حقوق  أهم  على  التنصيص  القانون  هذا  تضمن 
وحماية  األسرة  وحدة  في  كالحق  المهاجرين، 
صدور  الحق  هذا  إلقرار  مهد  وقد  القاصرين17، 

حكم المحكمة الدستورية18.



عنصر احلماية يف التنظيمات القانونية للهجرة غري الشرعية - الدكتورة رجاء حممد بوهادي17

مجموعة  القانون  تناول  كّله،  ذلك  عن  فضال 
الشرعي،  للمهاجر  المدنية19  الحقوق  من 
والضمان  الصحية،  والرعاية  كالمساعدة 
االجتماعي، وكذلك اتساع نطاق الحق في التعليم 
وإمكانية  األجانب،  القاصرين  ليشمل  اإللزامي 
حصول الطالب األجانب على منح من الجامعات 
في إطار االستقالل الذاتي الممنوح لهم، والحق 

في طلب تخصيص اإلسكان الشعبي.

واألهم من ذلك هو نص القانون على مناهضة 
التمييز العنصري على أساس اللون أو العرق أو 
 Turco-Napolitano الدين20، والواضح أن قانون
 »Dini »قانون  سابقه  من  أكثر  وسطي  قانون 
إال أنه أكد روحه، وبالرغم من نّصه على سلسلة 
بين  والمساواة  للتكامل  المبتكرة  التدابير  من 
اإلطار  فإن  الشرعيين،  والمهاجرين  المواطنين 
القانوني للهجرة لم يكن واضحا تماما ألنه مثلما 
االجتماعي  االندماج  تشجيع  جانب  على  اشتمل 
بدا  أحكاما  المقابل  في  أدرج  للمهاجرين، 
مستوحى منها النية المعاكسة، إذ اعتبر المهاجر 
العمل  باحتياجات  مرتبط  وجوده  مؤقتا،  ضيفا 
الداخلي، وحفز القسم األعظم من قواعده على 
العودة إلى بلد المنشأ. وقد استمر العمل بهذا 
قانون  في  ودمجه  تعديله  تّم  أن  إلى  القانون 

Bassi-Fini رقم 189 لعام 2002 21.

هذا  في  عليها  المنصوص  اإلجراءات  وجاءت 
القانون أشد صرامة فيما يتعلق بمراقبة المنافذ 

19   نظمت مجموعة هذه الحقوق في الباب الخامس من قانون رقم 40 لسنة 1998، وعلى الرغم من أن القانون حاول أن تكون هذه الحقوق 

وفقا للمعايير الدولية فإن النص عليها جاء بشكل عشوائي يفتقر لمالمسة الواقع. 

20   أقر القانون إجراءات مدنية تمكن حصول الواقع تحت التمييز على تعويض لجبر األضرار، كما نص على جواز المساءلة الجنائية 

لمرتكب فعل التمييز العنصري. 

21   »العمال المهاجرون في القانون والعمل«، G-Dondi ص: 15-13. 

22   مراكز )CIE( جاءت كبديل لمراكز اإلقامة المؤقتة )CPT( وعهد لمراكز تحديد الهوية والطرد مهمة تقديم التقارير إلى السلطات 

القضائية أوهيئات األمن العام المختصة عن حالة المهاجر العتماد أوامر الطرد. 

القانونية وغير القانونية من ِقبل القوات العامة، 
وكذلك فيما يتعلق بتعقب المهاجر غير الشرعي 

إلى أن يتم طرده.

وذلك  اإلقليمي  بالتعاون  القانون  هذا  واهتم 
إيطاليا  بين  الثنائية  االتفاقيات  وإبرام  بتفعيل 
البلدين  شرطة  تلزم  والتي  المجاورة،  والبلدان 

بالتعاون من أجل منع الهجرة غير الشرعية.

كما يحدد هذا القانون الشروط الالزم توافرها 
لمنح حق اللجوء، ومن يحق لهم الرعاية الصحية، 
غير  للمهاجرين  حقوق  بأّي  يعترف  ال  فهو 
عقد  وجود  البقاء  شروط  فضمن  العاملين، 
النفعي سببا في وجود  الجانب  عمل. وُيعّد هذا 
األجانب في إيطاليا. وبمجرد التوقف عن العمل 
إلى  المهاجر  وإرسال  اإلقامة  تجديد  رفض  يتم 
بالده، وإلى ذلك الحين توفر مراكز تحديد الهوية 
المراكز  هذه  أيضا  وتستخدم   )CIE( واإلبعاد22 
السالبة  العقوبة  األجنبي  فيها  يقضي  كأماكن 
للحرية، إلى أن يتم إطالق سراحه ويتم اصطحابه 

إلى المنافذ لإلبعاد.

غير  للهجرة  بقوة  تصدى  إذن  القانون  هذا 
زادها  بل  المشكلة  يعالج  لم  لكنه  الشرعية، 
غير  بشكل  لتمييز  قواعده  أَقّرت  حين  تعقيدا 
المهاجرين،  أذهان  في  السخط  فحّل  مباشر، 
وفي  مستمر،  تصاعد  في  التشديد  وتيرة  وبدأت 
مايو عام 2008 صدر مرسوم أطلق عليه تسمية 
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حزمة األمان، الذي كان عبارة عن مجموعة من 
وجه  على  سة  المكرِّ والتشريعية  األمنية  التدابير 
الخصوص لألحكام التي تهدف إلى تحقيق األمن 
الهجرة  القانون  اعتبر  اللذين  العام  والنظام 
مع  وتتعارض  تتباين  مسألة  الشرعية23  غير 

تحقيقهما.

حكم  إدراج  الرئيسية  االبتكارات  بين  ومن 
غير  واإلقامة  الدخول  معاقبة  إلى  يهدف 
15 ألف  إلى  10 آالف  تتراوح من  القانونية بغرامة 
رفض  حكَم  القانون  هذا  استحدث  وقد  يورو، 
النهائية(  )غير  اإلدانة  بسبب  إيطاليا  إلى  الدخول 
رفض  أو  إللغاء  سببا  يعد  فهذا  خطيرة،  بجرائم 

تجديد تصريح اإلقامة.

الحكومة  تقوم  أن  على  كذلك  القانون  ونص 
كل  الهجرة  بسياسة  خاص  برنامج  بوضع 
في  المختصة  اللجان  إلى  وتقدمه  سنوات  ثالث 
تنفيذها  يعتزم  التي  الدراسة  لتحليل  البرلمان، 
بين  القانون  ساوى  وقد  الهجرة،  مسألة  في 
األجانب الذين دخلوا بدون تأشيرة دخول قانونية 
على  البقاء  متطلبات  فقدوا  الذين  واألجانب 
معاقبتهم،  يجب  فجميعا  االيطالية،  األراضي 
وفقا لّلوائح، بالغرامة أو الطرد24. هذا فضال عن 
الهجرة  على  والتحريض  المساعدة  جريمة  قمع 
غير الشرعية، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة 
تصل إلى خمسة عشر عاما ويتم زيادة العقوبات 
االستغالل  مثل  مشدد،  ظرف  توافر  حالة  في 

23   أعلن رئيس الوزراء في ذلك الوقت Silivo Berlusconi أن هذا القانون يعد عالمة جيدة، ألنه تضمن المزيد من اإلجراءات الفعالة التي 

تمكن من ضمان أمن المواطنين بشكل أفضل.

24   الطرد أحيانا يعد عقوبة استبدالية، وأحيانا أخرى يعد إجراء إداريا ساري المفعول لمدة 10 سنوات وفي الحالة األخيرة فإن عدم االمتثال 

لألمر يرتب عقوبة جنائية. 

25   مجموعة التدابير التشريعية التي تهدف لمكافحة االتجار باألشخاص قانون رقم 228 لعام 2003، ولوائحه التنفيذية، وكذلك المرسوم 

التشريعي رقم 186 لعام 2008، بشأن منع الجرائم المنظمة. 

 .Corrieredella sera- luglio 2009 26   »حزمة القوانين هذه تجلب األلم«، عن الفاتيكان

الجنسي، واالتجار بالبشر25.

هذه العيوب التي طالت السياسة التشريعية 
انتقادها،  على  العديد  حفزت  للهجرة  اإليطالية 
من ذلك ما أدلى بها أمين المجلس البابوي حيث 
قال »أن تجريم الهجرة هو الخطيئة األصلية«26. 
إلى حد وصف البعض األمَر بأن  ووصل االنتقاد 
الجرم تم اختراعه وأنه أمر سخيف، مطالبين بإزالة 
الدخول  سلوك  مرتكبي  على  التجريمية  الصفة 
واإلقامة غير القانوني. ووقف العديد من فقهاء 
في  العنصرية  القوانين  استئناف  ضد  القانون 
أساس  إلى  تفتقر  القاعدة  أن  واعتبروا  أوروبا، 
اإلداري  بالتدبير  معالجتها  األفضل  وكان  مبّرر، 
لطرد األجنبي، كما أن المحكمة الدستورية أنكرت 
حد  في  يشّكل  أن  يمكن  المهاجرين  وجود  أن 

عنصريا،  يعد  القانون  فهذا  اجتماعيا،  خطرا  ذاته 
الجنائي  للجزاء  الدستوري  الضمان  عكس  ألنه 
الذي يجب أن ينصّب على الوقائع المادية وليس 
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بالجريمة  األخذ  أن  كما  الفردية،  الظروف  على 
تفاُقم  خطر  على  سينطوي  )الهجرة(  الجديدة 
المنفعة  تحقيق  في  الجنائي  النظام  كفاءة  عدم 
منظمات  نادت  كما  الحقيقية27.  االجتماعية 
الطفل،  بحقوق  للربح28،  هادفة  غير  وجمعيات 
إلى  الجمهورية، منبهة  إلى رئيس  ووجهت نداء 
انتهاكا  يشكل  بالهجرة  الخاص  القانون  أن 
عامة  بصفة  للمهاجرين  األساسية  للحقوق 

والقّصر على وجه الخصوص.

كما  التشريعي  االبتكار  هذا  صمد  ذلك  ومع 
عيوبه،  كل  رغم  نافذا  وظل  أنصاره  عليه  ُيطلق 
المشرع  من  المتبعة  السياسة  تغيير  تم  أن  إلى 
شنه  الذي  العنيف  للهجوم  نتيجة  اإليطالي 
للمهاجرين  مركب  غرق  إثر  الحقوقيين  بعض 
راح ضحيته أكثر من 300 شخص عندما امتنعت 
االستغاثة  لنداء  االستجابة  عن  الصيد  سفن 
بسبب الخوف من المساءلة والتعرض للعقاب، 
يقدم  من  كل  يعاقب  اإليطالي  القانون  ألن 
خطر.  حالة  في  ولو  حتى  للمهاجرين  المساعدة 
عام  في  مستعجل  بشكل  القانون  ألغي  لهذا 

.2014

المطلب الثاني: إنشاء 
هيكلية دولية للهجرة 

أوجه  من  للهجرة  الوطنية  التنظيمات  عانت 
قصور ونقاط ضعف عديدة، مما زاد في تعقيد 
أهمية  ذات  أخرى  مواضيع  مع  وتشابكه  األمر 

27   حكم المحكمة الدستورية )78/2007(. 

Save the children, Terre des Hommes(   28( ألن هذا القانون سوف يدفع بقطع اتصال المهاجرين مع المؤسسات، ويتم استبعاد 

األطفال المهاجرين من المدارس والخدمات االجتماعية والرعاية الصحية. 

29   قرار الجمعية العامة 25/55، األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها، 

منشورات األمم المتحدة، نيويورك 2004، ص: 5. 

للمجتمع الدولي. ومن أبرز عيوب هذه األنظمة 
إغفال  محليا،  الهجرة  تناولت  التي  القانونية، 
أحسن  في  أو  للمهاجرين،  الحقوقي  الجانب 
األحوال النص عليه ولكن بشكل مقتضب، ألن 
ضرورة  تقتضيه  أمر  الحقوق  هذه  على  النص 
مع  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  بالمعايير  التقيد 
هذه  إلى  بالنسبة  األساسي  الهدف  يظل  هذا 
وتحقيق  المواطنين  أمن  حماية  هو  القوانين 
المصلحة  تغليب  بسبب  للدولة،  االستقرار 
األولى بالرعاية دون مراعاة للتوازن بين المصالح 

المتعارضة.

الفرع األول: الدليل التشريعي الدولي
تضافرت الجهود إليجاد هيكلية دولية للهجرة 
االستعانة  الوطنية  التشريعات  تستطيع  حتى 
القانونية  للتنظيمات  تعديلها  أو  سّنها  عند  بها 
التشريعي  الدليل  صدر  لذلك  بالهجرة،  الخاصة 
الجريمة  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  لتنفيذ 
الملحقة  الوطنية، والبروتوكوالت  المنظمة عبر 
المهمة  تسهيل  منه  الغرض  كان  الذي  بها29، 
باستخدام  الوطنيين،  التشريعات  صائغي  على 

هذا الدليل التشريعي كمرشد.

البروتوكول  هو  المقام  هذا  في  يهمنا  وما 
طريق  عن  المهاجرين  تهريب  بمكافحة  الخاص 
باالتجار  الخاص  والبروتوكول  والجو،  والبحر  البر 
بالبشر واألدلة التشريعية المتعلقة بهما. وُيعد 
بمكان،  األهمية  من  التشريعي  الدليل  هذا 
السياسات  مقرري  مساعدة  أجل  من  أعد  ألنه 
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على  صادقت  التي  البلدان  في  والمشّرعين 
االتفاقية، أو التي تستعد للمصادقة عليها، فقد 
تم صياغة الدليل التشريعي بحيث يتسع لتقاليد 
التطور  من  شتى  ولمستويات  متباينة  قانونية 
القانون  عولمة  الهدف  يكن  فلم  المؤسسي؛ 
الجنائي؛ بقدر ما كان تحقيق االتساق والمواءمة 
نطاق  على  إنفاذها  ُيتبنى  ليك  التشريعات  بين 

واسع.

ثالثة  في  التشريعية  األدلة  جاءت  لقد 
القواعد  التالية:  المسائل  تمثل  رئيسية  أجزاء 
والقواعد  بالتجريم،  المتعلقة  الموضوعية 
القواعد  تطبيق  ضمان  إلى  الرامية  اإلجرائية 
الساعية  اإلدارية  والتدابير  الموضوعية، 
التعاون  أشكال  وإنفاذ  القانونية  للمساعدة 
مصالح  بين  المواءمة  يحقق  بشكل  الدولي 
االتفاقية  أن  غير  المهاجرين،  وحقوق  الدول 
خطوات  تتخذ  أن  األطراف  الدول  على  تفرض 
أحكامها  تنفيذ  بغرض  معّينة  وإدارية  تشريعية 
لقانونها  األساسية  المبادئ  مع  يتناسب  بما 
السياسية  المجاالت  من  العديد  في  الداخلي 
الهجرة30،  ظاهرة  لتنظيم  واإلدارية  والتشريعية 
الموجودة  الوطنية  القوانين  أّن  يؤكد  والواقع 
حيث  من  متوافقة  جاءت  المستحدثة،  أو  سلفا 
الواردة  والمصطلحات  المجّرمة  األفعال  تحديد 
في االتفاقية، غير أن هذا التوافق ليس بالمعنى 
الحرفي، ألنه جاز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير 

30   صدور قانون مكافحة الهجرة رقم 19 لعام 2010، في ليبيا بعد مصادقتها على اتفاقية باليرمو للجريمة المنظمة. )مع أن االتفاقية تعالج 

الهجرة عندما تنطوي على عنصر عبر وطني أو جريمة منظمة(. 

31   المادة الرابعة من االتفاقية نصت على مبادئ احترام سيادة الدول األطراف، والسالمة اإلقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول األخرى. 

32   االختالفات الرئيسية بين االتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين، تكمن في أنه في حالة االتجار يجّند الجناة الضحايا أو يسيطرون 

عليهم بوسائل قسرية أو خداعية أو استغاللية، ويتم الحصول على مكاسب بشكل من أشكال استغالل الضحايا بعد نقلهم، وذلك على نحو 

شائع باستخدامهم في الدعارة أو العمل القسري بشكل ما، أما في حالة التهريب فيجند المهاجرون طواعية وقد يكونون إلى حد ما شركاء في 

عملية التهريب. 

في  عليها  المنصوص  التدابير  من  صرامة  أكثر 
عبر  المنظمة  الجريمة  منع  أجل  من  االتفاقية 

الوطنية ومكافحتها31.

في  وتجريمه  المهاجرين  تهريب  تعريف  إّن 
إلزاما على كافة  هذا الدليل التشريعي قد وضع 
دول األطراف بتجريم أفعال جنائية، منها االتجار 
إطار  في  أو  منفصال  جرما  بصفته  باألشخاص 
كامل  األقل  على  تشمل  الجرائم  من  مجموعة 
بالتعريف، وفي هذه  نطاق السلوك المشمول 
االلتزام  الليبي  المشّرع  خالف  بالتحديد  الجزئية 
يشمل  ولم  االتفاقية  بموجب  عليه،  المفروض 
الذكر  السابق  الهجرة  بمكافحة  الخاص  القانون 
قائمة  جريمة  بوصفه  ال  االتجار  فعل  تجريم 
الجرائم  نطاق  في  يدخل  جرما  كونه  وال  بذاتها 

األخرى للهجرة.

الفرع الثاني: مفاهيم مشابهة للهجرة 
غير الشرعية

ومن المهم بمكان التمييز ما بين الهجرة غير 
واالتجار  المهاجرين  وتهريب  الشرعية 
المهاجرين  تهريب  جريمتي  فإن  باألشخاص، 
حكمين  في  معالجتهما  تم  باألشخاص  واالتجار 
بين  االختالفات  بسبب  وذلك  مختلفين 
االتجار(  )ضحايا  بهم  الُمّتجر  األشخاص 
غير  الكسب  ضحايا  هم  )والذين  والمهاجرين 
التهريب  المشروع للمهرب(32، وُيعّد بروتوكول 
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جديدة  شواغل  يعكس  ألنه  وتفردا،  حداثة  أكثر 
نسبيا ظهرت بشأن تهريب المهاجرين بصفته 
نشاطا إجراميا متميزا عن النشاط الشرعي أو غير 
وألّن  أنفسهم،  المهاجرين  جانب  من  الشرعي 
والتدابير  الجنائية  للقوانين  الدول  استخدام 
أمر  الهجرة  على  السيطرة  لممارسة  اإلدارية 
ليس بالجديد، فإّن كثيرا من الدول تجّرم الدخول 

إلى اإلقليم أو اإلقامة بطريقة غير شرعية فيه.

باالتجار  المتعلق  البروتوكول  أما 
من  جزء  عن  عبارة  فهو  باألشخاص 
سلسلة متصلة من الصكوك الدولية 
المشروع  غير  باالتجار  تعنى  التي 
وخاصة  المتصلة  واألنشطة 
والردود  فالمشكلة  االسترقاق، 
القانونية عليها ما انفكا يتطوران منذ 

أمد بعيد.

إذا فالهجرة واالتجار ظواهر قديمة 
األفعال،  وردود  الشكل  في  متغيرة 
تهريب  ظاهرة  هو  المستحدث  إنما 
غير  مكاسب  وتوليد  المهاجرين 
أو  الدخول  تدبير  خالل  من  مشروعة 
اإلقامة غير القانونية، كذلك مواجهة 

اإلجرامي  السلوك  من  الجديدة  األنماط  هذه 
ضمن نطاق مكافحة الهجرة غير الشرعية.

باألشخاص  االتجار  فإن  ذكرنا  أن  سبق  كما 
هناك  هذا  مع  متمايزتان،  مشكلتان  والتهريب 
من  كل  في  السلوك  بين  وتقاطع  تداخل 
الجريمتين، حيث يمثل االستغالل المقصود ركنا 
ضروريا بالنسبة إلى جريمة االتجار باالشخاص، أما 

33   يشترط بروتوكول االتجار باألشخاص تجريم االتجار ذاته، بينما يشترط بروتوكول تهريب المهاجرين تجريم تدبير الدخول غير المشروع، 

وكذلك تدبير اإلقامة المشروعة بوسائل غير مشروعة.

بالنسبة إلى التهريب فال يشترط فيه االستغالل 
المشددة،  الظروف  أحد  ُيعد  وانما  المقصود 
باإلضافة إلى أن المكاسب غير مشروعة تستمد 
من التهريب في حد ذاته. كما أن االختالف بينهما 
يظهر في أن االتجار باالشخاص هو فعل يجب 
سواء  الدولية  الحقوقية  للمعايير  وفق  تجريمه 
حدث عبر الحدود الوطنية، أم كان بكامله داخل 
إقليم بلد واحد، أما التهريب فيشمل ركنا ضروريا 
الوطني  عبر  بطابع  االتسام  هو 
بلد  من  مشروع  غير  دخوال  يتطلب 

إلى آخر33. 

أما التداخل بين جريمتي الهجرة غير 
الشرعية وتهريب المهاجرين فيكون 
المهاجرين  ألّن  وذلك  أكبر،  بصورة 
تهريب  جريمة  في  يتدخلون  ما  غالبا 
المهاجرين كمساهمين في النشاط 

اإلجرامي.

االتفاقية  أن  القول  وخالصة 
واالتجار  المهاجرين  تهريب  جّرمت 
فهي  عليه  وبناء  فقط،  باألشخاص 
ُتخرج سلوك المهاجرين عند الدخول 
من  قانونية  غير  بطرق  اإلقامة  أو 
إباحته،  في  األصل  إلى  به  وترجع  التجريم  نطاق 
بحيث ال تترتب عليهم أّي التزامات موضوعية أو 
)كالقانون  الداخلية  القوانين  خالف  على  إجرائية، 
أولئك  على  تنطبق  جرائم  تتضمن  التي  الليبي( 
هو  فهذا  للدولة،  سيادي  حق  ألنه  األشخاص، 

المبررالوحيد لهذا التجريم.

في المقابل نجد أن القانون الليبي عند تنظيمه 

إهمال القضاء 
الوطني في 
ليبيا تطبيَق 

المبدأ القانوني 
الصادر عن 

المحكمة العليا 
الليبية بجلسة 

 2013/12/23
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لم  صورها،  بكافة  الشرعية  غير  الهجرة  لجريمة 
يتناول تنظيم االتجار باألشخاص، متناسيا بذلك 
االستغالل  من  األضعف(  )الفئة  الضحايا  حماية 
الليبية  الدولة  تصديق  من  الرغم  على  المقصود 
والبروتوكوالت  المنظمة  الجريمة  اتفاقية  على 
ألحكام  وإدراجه   ،2004/9/24 في  بها  الملحقة 
أن  غير  الداخلي،  التشريع  في  االتفاقية  هذه 
باالتجار  الخاص  البروتوكول  في  الواردة  األحكام 

باألشخاص لم يتناولها التشريع الوطني34.

ضعف  أهمها  عديدة  لعوامل  ونتيجة 
أداء  على  قدرتها  وعدم  الدولة  مؤسسات 
مهامها الحيوية، نالحظ إهمال القضاء الوطني 
عن  الصادر  القانوني  المبدأ  تطبيَق  ليبيا  في 
المحكمة العليا الليبية بجلسة 2013/12/23، مع أّن 
ملزمة  قوانين  بمثابة  ُتعد  المحكمة  هذه  أحكام 

34   وفي هذا السياق أعدت وزارة العدل في عام 2013 مشروع قانون بشأن االتجار باألشخاص، وأدرجت فيه نصوصا خاصة بحماية 

الضحايا، إال أن هذا المشروع لم يتم اعتماده من السلطة المخوَّلة بذلك.

تقرر  والذي  درجة،  منها  األدنى  المحاكم  لكافة 
فيه أن االتفاقيات الدولية التي ترتبط بها الدولة 
الليبية تكون نافذة مباشرة بمجرد إتمام إجراءات 
المختصة،  السلطة  قبل  من  عليها  التصديق 
على  التطبيق  أسبقية  لها  تكون  وبذلك 
تعارض  هناك  كان  فمتى  الداخلية،  التشريعات 
األْولى  هي  االتفاقية  أحكام  فإن  األحكام  في 
تشريعات  أّي  تعديل  إلى  حاجة  دون  بالتطبيق، 
لم  هذا  مع  معها،  متعارضة  تكون  قد  داخلية 
المالحقة  من  الشرعيين  غير  المهاجرون  يعف 
االتفاقية،  تؤكد  كما  ضحايا  باعتبارهم  القضائية 
االتجار  لضحايا  الحماية  من  نوع  أّي  يتقرر  ولم 
الدولة  ُتعد  التي  االتفاقية  توجب  كما  بالبشر، 

الليبية طرفا فيها.
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إن السياسات  التشريعية  المختلفة  التي تتناول 
انعكاسات  لها  كان  بالتنظيم  الهجرة  ظاهرة 
عناية  يولي  ال  فجّلها  المهاجرين،  أوضاع  على 
كافية بالجانب الخاص بحماية المهاجر في الدول 
العبور بشكل محدد وواضح؛  المستقبلة ودول 
مما ترتب على ذلك إقرار مراكز قانونية ضعيفة 

للمهاجرين.

للمنظمات  المستمرة  النداءات  بفضل  ولكن 
الوطنية  التشريعات  الدولية واإلقليمية اتجهت 
إلى  والنظر  المتبعة،  سياستها  من  التغيير  نحو 
ظاهرة الهجرة من زوايا أخرى جديرة باالهتمام، 
المتضاربة  المصالح  بين  توازن  إلى  للوصول 
واألمن  السالم  في  المنشودة  الغاية  ولتحقيق 
الدوليين، إال أن هذه اآلمال تظل رهينة اعتراف 
التنظيمات الوطنية بحقوق المهاجرين والعمل 
على ضمان حمايتهم من مطامع إجرامية تتربص 

بهم.

المطلب األول: أوضاع 
المهاجرين في ظل 

التنظيم الوطني
التشريعيين  النموذجين  تناول  تم  أن  بعد 
الليبي واإليطالي في المبحث السابق، وقفنا على 
للمهاجرين  القانوني  المركز  تحديد  في  التقارب 
غير الشرعيين من حيث تجريم الدخول المخالف 
ثم  ومن  الدولة،  في  للهجرة  المنظمة  للقوانين 
ترتب عليه التزامات إجرائية وموضوعية من رفع 
الدعوى الجنائية، وإصدار أحكام باإلدانة تتراوح ما 
ثم  مالية،  وعقوبات  للحرية  سالبة  عقوبات  بين 
مباشرة إجراءات الطرد ضد المهاجر غير الشرعي 
من قبل األجهزة األمنية، ولهذا تم إنشاء مراكز 

لالحتجاز واإليواء وتفعيل اإلعادة القسرية.

ملحوظ  أثر  الحقوقي  للنشاط  كان  هذا  مع 
الصفة  أزال  الذي  اإليطالي  التشريع  على 
بشكل  اإلقامة  أو  الدخول  مجرد  على  التجريمية 

المبحث الثاني

انعكاس التنظيمات القانونية على 
حقوق المهاجرين غير الشرعيين
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غير قانوني35، لكنه ما زال يبقي على الطرد كإجراء 
تعسفي ُيتخذ ضد المهاجر غير الشرعي36. 

لتفسير  كثيرة  مبررات  هناك  دائما  ولكن 
العملي؛  والواقع  التشريعات  بين  التناقض 
حق  على  تنص  والمواثيق  الدساتير  فكافة 
اإلنسان في الحرية والتنقل، مع هذا ُيطرد حين 
يتنقل؛ أما المبرر فهو اعتبار هذه المسألة تقييدا 

للحق ال حرمانا منه.

الفرع األول: سياسات تشريعية 
مشينة أدت إلى سوء حالة المهاجرين

تقييد  أكثر من  الواقعي دّل على  المشهد  إّن 
الضوابط  من  بمجموعة  المهاجرين  حقوق 
إلى  وصل  األمر  إن  بل  التنظيمية،  والشروط 
مفوضية  أن  حتى  واالسترقاق،  االستعباد  حد 
األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان أشارت 
المهاجرين  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  إلى 

35   بعد أن كان سلوك المهاجر ومن يقدم له المساعدة يُعد جريمة وترفع عليه دعوى مستعجلة.

36   »الهجرة غير الشرعية« هو المصطلح األكثر تداوال في التشريعات الوطنية، في حين أن مصطلح »الهجرة غير النظامية« هو األكثر 

تماشيا مع طبيعة هذه الظاهرة، وذلك باعتبار أن هذه الظاهرة في األصل مباحة، رجاء محمد بوهادي، الهجرة غير النظامية في حوض البحر 

المتوسط، كلية الحقوق، قسم النظام الروماني، Universita degli studi di Roma” TorVergata”، سنة 2012، ص 22.

unmissions.org 2016 37   تقرير بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان لسنة

38   شبكة التواطؤ المظلمة في ليبيا )االنتهاكات ضد الالجئين والمهاجرين المتجهين إلى أوروبا( نشر: مطبوعات منظمة العفو الدولية، 

 www.amesty.org 2017 الطبعة األولى

39   كما ظهر في شريط الفيديو الذي تم نشره على منصات التواصل اإلجتماعي في نوفمبر 2017.

»محتجزون  تقريرها  على  وأطلقت  ليبيا،  في 
ومجردون من إنسانيتهم«37.

بصورة  والمهاجرون  الالجئون  ويتعرض 
قبل  من  اإلنسانية  حقوقهم  النتهاك  روتينية 
األمن،  وقوات  الليبيين  الرسميين  الموظفين 
وعلى أيدي الجماعات المسلحة وعصابات اإلجرام، 
المعاملة  من  ضروبا  الفئة  هذه  تعاني  حيث 
السيئة واالعتقال التعسفي في ظروف مزرية، 
وفي  والقتل38،  والسخرة  لالبتزاز  يتعرضون  كما 
الالجئون  غدا  القانون  تطبيق  فيه  ينعدم  بلد 
وسلعة  استغالله،  ينبغي  موردا  والمهاجرون 
األمر  وصل  حتى  بأكملها،  صناعة  حولها  نشأت 

إلى عرض المهاجرين للبيع علنا39.

المسؤولية  الدولية  العفو  منظمة  وحّملت 
وجه  على  وإيطاليا  األوروبي  االتحاد  لدول 
الخصوص وراء هدفهم في تقييد تدفق الالجئين 

االنتهاكات الموجهة ضد المهاجرين

المعاملة
السيئة

االعتقال
التعسفي

في ظروف مزرية

التعرض
القتل خارجالتعذيبلالبتزاز والسخرة

التعرض للبيعإطار القانون
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االهتمام  دون  المتوسط،  عبر  والمهاجرين 
على  سياستها  ستخلفها  التي  السلبية  بالنتائج 

أولئك القابعين في ليبيا.

إلى  الدخول  تجريم  هو  تعقيدا  األمر  زاد  ومما 
األمر  مشروعة،  غير  بصورة  فيها  واإلقامة  ليبيا 
لالعتقال  ذريعة  المختصة  األجهزة  اتخذته  الذي 
معروفة.  غير  آجال  إلى  والتعسفي  الجماعي 
حماية  بالتنظيم  القانون  يتناول  لم  المقابل  في 
عام،  بشكل  إال  للمهاجرين  األساسية  الحقوق 
إذ نص على ضرورة معاملتهم بطريقة إنسانية 
ومنقوالتهم  أموالهم  على  االعتداء  وعدم 
ولم  بالهجرة(،  الخاص  القانون  من   10 )المادة 
االتجار  لضحايا  يتعرض  ولم  اللجوء  عملية  ينظم 

باألشخاص.

على  القائم  اإليطالي  الليبي  التحالف  بدء  ومنذ 
السواحل  مراقبة  مجال  في  التعاون  أساس 
تنفيذ  اعتمد  والذي  أوروبا،  نحو  الهجرة  لمنع 
سياسة الترحيل والصد في عرض البحر واإليواء 
بإعادة  ليبيا  قبول  إّن  القسري.  اإلبعاد  حين  إلى 
الذين  وبالخصوص  األفارقة  المهاجرين  آالف 
لمبيدوزا  جزيرة  باتجاه  سواحلها  من  انطلقوا 
االنتهاكات  رحلة  بداية  بمثابة  كان  اإليطالية، 
الصارخة لحقوق المهاجرين40 داخل مراكز اإليواء 

ومن ثم إعادتهم إلى بلدانهم األصلية.

الفرع الثاني: فقدان سيادة القانون 
سبب تردي أوضاع المهاجرين

40   حيث أُطلقت عام 2006 عدة منظمات دولية )العفو الدولية، هيومن رايتس واتش، الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان وغيرها، وأيضا 

منظمات ذات أهمية كالمفوضية السامية لشؤون الالجئين( حملة للتنديد بالسياسات المنافية لحقوق اإلنسان المهاجر، كما وجهت للنظام 

الليبي اتهامات بعدم احترام حقوق هذه الفئة المستضعفة سواء داخل مراكز اإليواء أو السجون، وبسبب ترحيل المهاجرين من إثيوبيا 

والسودان وإيرتريا، بالرغم من كونهم مهددين في حرياتهم وفي حياتهم بمجرد إعادتهم إلى بلدانهم األصلية. 

41   استقبلت تونس 400 ألف فار من ليبيا، واستقبلت مصر 180 ألف والنيجر 100 ألف، باإلضافة إلى عشرات اآلالف اآلخرين الذين 

publications.iom.int .قصدوا بلدانا أخرى مجاورة لليبيا. التقرير السنوي لمنظمة الهجرة العالمية

  2011 عام  فبراير  بعد  األفارقة  المهاجرين  إن 
اتهموا  الليبي-  والغرب  الشرق  من  -بشهادات 
القذافي  لنظام  المناهضة  القوى  قبل  من 
للنظام؛ لهذا ُشنت  بالعمالة كمرتزقة  واألهالي 
المئات  دفع  مما  ضدهم  واسعة  مطارادات 
وكانت  المجاورة41،  البلدان  إلى  النزوح  إلى  منهم 
إلى  وصوال  والحجز  والسلب  بالعنف  االعتداءات 

القتل.

وفي مارس من العام ذاته حاول النظام الليبي 
على  للضغط  للهجرة،  القديمة  سياسته  اعتماد 
وذلك  ضده،  التحالف  إلى  للرجوع  الغربية  القوى 
اإليطالية،  السواحل  نحو  الهجرة  أبواب  بفتح 
حتى أن األمر انتهى بترحيل األفارقة عنوة باتجاه 
 35 من  يقارب  ما  وصول  النتيجة  وكانت  إيطاليا. 
خالل  في  اإليطالية،  السواحل  إلى  مهاجر  ألف 

أشهر قليلة انطالقا من ليبيا.

أما االنتهاكات األكثر جسامة فقد وقعت بعد 
أكتوبر عام 2011، بانهيار مؤسسات الدولة، فبدأ 
واالستغالل،  القانون،  خارج  المهاجرين  احتجاز 
باألشخاص، حتى أصبح لكل  والتهريب، واالتجار 
كتيبة أو جهة أمنية أو قوة محلية مراكز لالحتجاز 
دون رقابة إدارية أو قضائية أو إشراف منظمات 

حقوقية.

وبقدر ما تفاقمت األوضاع المعيشية والمادية 
على  المخاطر  تضاعفت  والالجئين،  للمهاجرين 
أوضاعهم  هشاشة  وازدادت  سالمتهم، 
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متناول  في  وأصبحوا  القانونية،  ومراكزهم 
استغلت  التي  المنظمة؛  اإلجرامية  العصابات 
االنفالت األمني، لتحقيق األرباح الهائلة من جراء 

تهريب المهاجرين واالتجار بالبشر.

لها  يتعرض  التي  الجسيمة  فاالنتهاكات 
المهاجرون من عنف واستغالل ليس من قبل 

هم  الذين  البشر  وتجار  المهربين 
فحسب،  الجنسيات  مختلف  من 
المليشيات  قبل  من  أيضا  ولكن 
المهاجرين  تحتجز  التي  المسلحة 
وتقوم باستغاللهم بعد أن يكونوا 
أو  االغتصاب  أو  للضرب  تعرضوا 
تجار  لعصابات  للبيع  ثم  التعذيب 
مركزا  ليبيا  أصبحت  حتى  البشر، 
للجريمة المنظمة، وظهرت أسواق 
وبهذا  النخاسة؛  بأسواق  أشبه 
الرق عاد بشكل جديد يطلق  يكون 

عليه مصطلح » الرق الهجري«.

على  المرتكبة  االنتهاكات  ومن 
اإلقليم الليبي ما يقوم بها المهرب 
على  القائمون  السواحل،  وخفر 
حراسة المنافذ الحدودية، واألجهزة 
-والتشكيالت المسلحة- التي تتولى 
إدارة مراكز اإليواء؛ بالرغم من نفاذ 

قانون رقم 19 لعام 2010 وتناوله بالتجريم أفعال 
تهريب األشخاص بعقوبات قاسية، ومضاعفة 
األفراد  أحد  بالسلوك  القائم  كان  إذا  العقوبة 
التابعين ألجهزة الدولة فقد تصل عند تشديدها 
في  تصل  قد  وغرامة  سجنا  سنوات  عشر  إلى 
حدها األقصى 60 ألف دينار، إال أن هذه العقوبات 

42   تعد ليبيا طرفا في ثمان من معاهدات األمم المتحدة األساسية التسع لحقوق اإلنسان. 

لم تكن رادعة.

العفو  منظمة  ناشدت  تقاريرها،  أحد  في 
دوليا  بها  المعترف  الليبية  السلطات  الدولية 
باتخاذ خطوات عاجلة الستعادة سيادة القانون 
الذين  والمهاجرين  الالجئين  حقوق  وحماية 
إلى ليبيا حتى  يتعرضون لالنتهاك منذ وصولهم 
للبحر  الشمالي  الساحل  بلوغهم 
ذاته  التقرير  وأشار  المتوسط. 
مهاجرين،  عن  ُنقلت  حوادث  إلى 
بإعاقة  مصابا  إيرتريا  رجال  أّن  منها 
رمي حيا من على متن شاحنة نقل 
إحدى  أن  حدث  كما  المهاجرين، 
رهينة  باعت  التهريب  عصابات 
كانت  كما  أخرى،  لعصابة  )مهاجر( 
تجبر الرهائن الذين ال يتمكنون من 

دفع الفدية على العمل دون أجـر.

مليئا  الوطني  التشريع  كان  ولما 
بالثغرات فيما يتعلق بآليات الحماية 
فإن  إهمال،  أو  عمد  عن  سواء 
ملِزم  الدولي  اإلنساني  القانون 
لكافة األطراف في أي نزاع مسلح، 
بما في ذلك النزاعات المسلحة غير 
الدولية، لهذا يتوجب على ليبيا احترام 
حقوق  إعمال  وتعزيز  التزاماتها42 
لواليتها،  الخاضعين  األشخاص  لجميع  اإلنسان 
حتى  الفاعلة  الجهات  على  يسري  اإللزام  وهذا 
التي تسيطر فعال  وإن كانت غير حكومية وهي 
بالمهام  شبيهة  مهام  وتمارس  اإلقليم  على 

الحكومية.

لما كان التشريع 
الوطني مليئا 
بالثغرات فيما 
يتعلق بآليات 
الحماية، فإن 

القانون اإلنساني 
الدولي ملِزم لكافة 

األطراف في أي 
نزاع مسلح، بما 

في ذلك النزاعات 
المسلحة غير 

الدولية.
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وباندالع الحرب في طرابلس عام 2019 إزدادت 
فقد  التردي.  في  والالجئين  المهاجرين  أوضاع 
في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  تقرير  في  جاء 
حيث  آمنا«،  مكانا  اعتباره  يمكن  »ال  البلد  أّن  ليبيا 
تعسفا  المحتجزين  المهاجرين  من  اآلالف  وجد 
أنفَسهم عالقين في مراكز احتجاز داخل مناطق 
توفير  دون  المتبادلة،  النيران  مرمى  وفي  النزاع 
تعرض  وقد  سالمتهم،  لضمان  سبل  أدنى 
مركز لالحتجاز في تاجوراء لغارتين جويتين أصابتا 
المهاجرون  فيه  ُيحتجز  الذي  العنبر  من  قسما 
الهجرة  أفاد جهاز مكافحة  )رجاال وأطفاال(، كما 
األقل  على  والجئا  مهاجرا   53 أّن  الشرعية  غير 
أعيد  كما  بجروح،  أصيبوا  و87  الهجوم  في  قتلوا 
15 من هؤالء إلى الحجز عقب تلقي العالج، ولم 
تتمكن إدارة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 
من تقديم أسماء الضحايا، ولم تحصل بعثة األمم 

المتحدة على شهادات وفاة أّي من القتلى. 

 ومن االنتهاكات الجسيمة التي وقعت خالل 
هذه الحادثة عدم السماح للمهاجرين والالجئين 
بالمغادرة بعد الغارة الجوية األولى، وبعض الذين 
الذي  العنبر  إلى  العودة  على  أجبروا  بذلك  قاموا 
أصابته الغارة الجوية في وقت الحق، وحسب ما 
قابلتهم  -الذين  والالجئون  المهاجرون  به  أفاد 
البعثة- فإنهم أكدوا خوفهم من االنتقام، وبناء 

عليه لم يزودوا البعثة بأسماء الضحايا.

دائرة  في  والالجئين  المهاجرين  وقوع  وإن 
الحرب األهلية كضحايا، بالرغم من معرفة أطراف 
النزاع بموقع مركز االحتجاز عن طريق اإلحداثيات 

43   تقرير بعثة األمم المتحدة السابق. 

44   حسب تقرير للمنظمة الدولية للهجرة عام 2015، كان عدد الغرقى والمفقودين في البحر المتوسط 3000 ضحية.

45   »عندما يقع ظلم على أي إنسان فإن األمر يهمنا جميعا«، منظمة العفو الدولية، ديسمبر 2017. 

كان  وإن  المركز  فهذا  البعثة،  بها  زّودتهم  التي 
موقعا مدنيا إال أنه كان داخل مجمع يضم مباني 
لهذا  عسكرية،  لكتيبة  كمقر  تستخدم  أخرى 
وقت  عسكرية  أهداف  بمثابة  المركز  هذا  اعتبر 

الهجوم43.

وإنما  الليبي،  الجانب  عند  المأساة  تنتهي  وال   
البحر  حوض  من  اآلخر  الجانب  على  حتى  تمتد 
بالمئات  المهاجرين  شحن  يتم  حيث  المتوسط 
فتغرق  صيد،  مراكب  أو  مطاطية  قوارب  على 
حتى  الجوية،  األحوال  أو  الزائدة  الحمولة  بسبب 

تحّول هذا البحر إلى مقبرة جماعية44.

فعدم اهتمام التشريعات بالجوانب الحقوقية 
معاناة  ازدياد  في  األسباب  أهم  من  ُيعتبر 
المهاجرين، حتى وصل األمر إلى اعتبارهم بضاعة 
أو أشياء مادية، بل قد تكون لهذه األخيرة قيمة 
أعلى من قيمة إنسان هارب من هول الحروب 
التي  اآلالم  تقاس  األخطار  بقدر  ألنه  والمجاعة، 
من  للتخلص  صراعه  في  وهو  المهاجر،  رافقت 

معاناته يقع في دائرة العبودية واالستغالل.

المطلب الثاني: آليات 
الحماية القانونية وثغراتها

تمنح  الدولية  والمواثيق  الوطنية  التشريعات 
لكونه  ليس  لإلنسان45،  األساسية  الحقوَق 
حامل أوراق هوية قانونية، بل ألّن هذه الحقوق 
أّي  يملك  ال  من  فيهم  بمن  للكافة  ممنوحة 
يكون  أن  ويفترض  للوجود؛  قانوني  مستند 
أساس  على  الشرعي  غير  المهاجر  مع  التعامل 
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هذا المبدأ.

اإلنسانية  القيم  الدولي  المجتمع  نظم  ولقد   
كيفية  مثل  القوانين،  من  ضخمة  مجموعة  في 
وطالبي  قسري  نحو  على  المهّجرين  معاملة 
الصكوك  هذه  ألّن  وذلك  والمهاجرين،  اللجوء 
التي  تلك  والسيما  توجيهية،  مبادئ  تصحبها 
لشؤون  المتحدة  األمم  مفّوضية  أصدرتها 
ومنظمة  للهجرة،  الدولية  والمنظمة  الالجئين 
الصلب  اإلطار  تشّكل  فهي  الدولية،  العمل 

لحماية المهاجرين وطالبي اللجوء.

الدول،  بعض  تصديق  عدم  ظل  في  ولكن 
وهي  االتفاقات  هذه  أهم  على  الليبية  كالدولة 
المتعلقة بمركز الالجئين عام 1951، والبروتوكول 
جاء  بما  الشامل  التقيد  عدم  أو   ،1967 لها  التابع 
بالتزامتها  إيطاليا  وفاء  كعدم  مبادئ  من  فيها 
وممارسة سياسة صد المهاجرين وإعادتهم إلى 
الخانقة، تصبح  الصراع واألزمات االقتصادية  بؤر 
وكأنها  اإلنسانية  للقيم  الحامية  المبادئ  هذه 

آمال ال تحايك الواقع.

الفرع األول: جوانب من الشوائب 
القانونية

46   نصت المادة 17 من اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، على أن ال يحتجز المهاجرون وأفراد أسرهم بسبب اختراق 

القوانين المتعلقة بالهجرة، في السجون المخصصة لألشخاص المدانين بعقوبة جنائية. 

تشوب  التي  العديدة  الثغرات  ضمن  من 
بالوسائل  المتعلقة  تلك  الوطنية،  التشريعات 
فهي  والترحيل،  كاالحتجاز  األمنية،  والتدابير 
شكل  في  صدورها  رغم  اإلنسانية  بعدم  تتسم 
أحكام وقرارت من هيئات قضائية، رغم تنفيذها 
وفي  المختصة.  اإلدارية  الجهات  طريق  عن 
المقابل فإّن األشخاص الذين يتم اعتراضهم أو 
العلم  -الذي قد يطول- ال يكون لهم  احتجازهم 
بأدنى درجات حقوقهم، وبسبب عدم معرفتهم 
في  الطعن  يستطيعون  ال  القانونية،  بالسبل 
بتوافر  المطالبة  بكيفية  أو  احتجازهم،  شرعية 
فإذا  االحتجاز46،  مراكز  في  األساسية  المعايير 
كانت الصكوك الدولية تحظر القبض على إنسان 
التي  اإلجراءات  فإن  تعسفيا،  نفيه  أو  حجزه  أو 
الضرورية،  للشروط  تفتقر  وليبيا  إيطاليا  تتخذها 
توليان  ال  أنهما  إذ  قمعية،  أساليب  باعتمادها 
بقدر  المهاجر  اإلنسان  لحقوق  حقيقية  عناية 

التركيز على مصالحهما الخاصة.

وعدم قدرة المهاجر على االختيار وجهله بالنوايا 
يقودانه إلى المجهول، وكل ما يدركه أنه سوف 
طرف  من  إما  أنواعها؛  بشتى  المخاطر  يواجه 
المهّرب الذي يمارس عليه المعاملة الالإنسانية 
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الحمولة  حالة  في  البحر  في  للرمي  كالتعرض 
الزائدة، أو من خالل التعرض لخطر الموت غرقا 
بسبب اإلبحار في ظروف صعبة، كما حدث لغرق 
من  بالقرب  بالمهاجرين  المحّمل  الصيد  مركب 
 300 2013 وغرق  جزيرة المبيدوزا في أكتوبر عام 
بالقرب  وقعت  الحادثة  أن  والمؤسف  شخص، 
عن  امتنعت  التي  اإليطالية،  الصيد  سفن  من 
تقديم المساعدة، على الرغم من سماعها لنداء 
ولكن  إنقاذهم،  اإلمكان  في  وكان  االستغاثة، 
القيام  عن  رّدهم  القانونية  المسألة  من  الخوف 
كان  ولو  للمهاجر  المساعدة  تقديم  ألّن  بذلك، 
في حالة خطر، كان ُيشكل جريمة ُيعاقب عليها 
القانون، وكانت هذه الحادثة بمثابة كاشف لخلل 

في السياسة التشريعية.

الفرع الثاني: االنعكاس السلبي آلليات 
المكافحة

ُيعد التصديُق على معاهدة الصداقة مع الحكومة 
اإليطالية47 من ضمن اآلليات القانونية التي تبنتها 
ليبيا، فبموجبها تعهد الطرفان بالتعاون لمكافحة 
المخدرات  وتجارة  المنظمة  والجريمة  اإلرهاب 
والهجرة غير الشرعية. غير أن االتفاقية في الواقع 
قوبلت  واالحتواء،  للصد  صفقة  تتضمن  كانت 
اإلنسان،  حقوق  جماعات  جانب  من  باالنتقادات 
الفارين من  بسبب عدم وجود نظام للجوء يحمي 
هذه  بنود  صمدت  ذلك  مع  ليبيا،  في  االضطهاد 
االتفاقية إلى أن حدث اختالل القوى في غير صالح 

النظام في ذلك الوقت في ليبيا.

47   قانون رقم 2 لعام 2009 بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية والجمهورية اإليطالية. 

48   منظمة العفو الدولية، )أوروبا تغرق في لجة العار: التقاعس عن إنقاذ الالجئين والمهاجرين في عرض البحر( رقم الوثيقة: 2015/434/03 

.EUR

.EUR 2015/2059/03 :49   منظمة العفو الدولية، )بحرنا أكثر أمانا( رقم الوثيقة

الحليفة  المركزية  السلطة  غياب  وبعد 
 Il nostro عملية  األخيرة  هذه  أطلقت  إليطاليا، 
منها  الهدف  وكان   ،2013 عام  في  )بحرنا(   mare
سريعا  وإنقاذا  فورية  استجابة  بدوريات  القيام 
للمعّرضين للخطر في عرض البحر48، وكان يجري 
إنزال من يتم إنقاذهم على الشواطي اإليطالية، 
السلطات  لجميع  تماما  الواضح  من  أصبح  ألنه 
على  مهاجرين  أو  الجئين  أي  إنزال  أن  المعنية 
الليبية أمر غير قانوني. وتكفلت هذه  الشواطئ 
القادة  أن  إال  شخص،  ألف   160 بإنقاذ  العملية 
اعتبار  على  العملية،  إنهاء  قرروا  األوروبيين 
واستبدلت  المهاجرين،  لجذب  عامال  كانت  أنها 
)صوفيا(  عملية  آخرها  كانت  أخرى  بعمليات 
وهي عملية عسكرية لالتحاد األوروبي، مهمتها 
قبل  من  المستخدمة  المراكب  هوية  تحديد 
ثم  ومن  باألشخاص،  والمّتجرين  البشر  مهربي 
أسهمت  كما  منها،  والتخلص  عليها  االستيالء 
األرواح،  إنقاذ  في  والجوية  البحرية  بقطعها 
وبدأت المنظمات بتنظيم عمليات خاصة لإلنقاذ 

بتمويل من المجتمع المدني49.

اآلليات  أكثر  من  للمحاكمة  التقديم  ويعتبر 
ينبغي  إذ  المهاجرين،  لحقوق  الضامنة  القانونية 
أن ترفع الدعاوى المتعلقة بقضايا دخول اإلقليم 
بصورة غير قانونية ليك تنظر من جانب القضاء، 
الحَق  العامة  النيابة  أعضاَء  القانون  يعطي  كما 
يدخلون  االحتجاز في مواجهة من  في ممارسة 
دون تصريح رسمي، ولكّن الواقع يؤكد أّن احتجاز 
القانونية ودون  يتم خارج إطار اإلجراءات  هوالء 
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للطعن  فرصة  المحتجزين  منح  أو  للمدة،  تحديد 
في قانونية االحتجاز أو قانونية الجهة التي تقوم 

به وهي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وافتقارها  ليبيا  في  األجهزة  ضعف  وبسبب 
والنهائية،  االبتدائية  بالتحقيقات  للقيام  للموارد 
حاالت  أن  على  الدولية  العفو  منظمة  أكدت 
قليلة هي التي تم عرضها على سلطات التحقيق 
مصراتة  محكمة  على  عرض  ما  منها  والحكم، 
 24 ببراءة  حكمت  التي   2017 عام  مارس  في 
الدولة  لتنظيم  االنتماء  تهمة  من  أريترية،  امرأة 
والمرجح  االحتجاز،  رهن  كّن  أن  بعد  األسالمية، 
أن الجنسية كان لها دور في صدور أمر اإلفراج 
عنهّن، فالجنسية األريترية هي إحدى الجنسيات 
عدم  لها  الليبية  السلطات  توفر  التي  السبع 

اإلعادة القسرية بحكم الواقع50.

وفي حاالت أخرى لم يتخذ حيالها أّي إجراء، كما 
هو الحال في يوليو عام 2017 بعد اتصال منظمة 
لالستفسار  العام  النائب  بمكتب  الدولية  العفو 
من  مجموعة  حول  تلقتها  معلومات  عن 
مسلحة  جماعة  لدى  الصوماليين  المحتجزين 
كبير  مبلغ  النتزاع  كوسيلة  للتعذيب  وتعرضهم 
منهم، كما أنه تم تزويد النائب العام برقم هاتف 
ولكن  المكان،  تحديد  يتم  ليك  أحدهم  يستخدمه 
لم تتخذ النيابة العامة أّي خطوات في هذا الصدد.

بدأت  المنصف،  غير  الوضع  هذا  وبسبب 
المناداة بالمسؤولية الجنائية الدولية لألفراد عند 
المّدعية  أعربت  لهذا  الخطيرة،  الجرائم  ارتكاب 

50   الجنسيات هي األريتيرية واإلثيوبية والعراقية والفلسطينية والصومالية والسودانية من أهالي إقليم دارفور والسورية، مع أن هوالء يواجهون 

القبض واالحتجاز التعسفي ألجل غير محدود، إال أنه يسمح للمفوضية السامية لالجئين المطالبة باإلفراج عنهم.

51   بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المقدم إلى مجلس األمن الدولي حول الوضع في ليبيا مايو عام 2017. 

 www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?nome=170509-otp-stat-lib

اهتمامها  عن  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العامة 
بفتح تحقيقات في جرائم تتعلق بالمهاجرين في 
القضائية  الوالية  متطلبات  تحققت  متى  ليبيا، 

للمحكمة51.
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ليست  للهجرة  عالمية  إدارة  إيجاد  فكرة  إن 
كانت  التي  العالمية  المعايير  أن  إال  بجديدة، 
تستند إليها مليئة بالثغرات، على عكس القضايا 
لهذا  الدولي،  بالقانون  تتعلق  التي  األخرى 
الدولي  الصعيد  على  الجهود  استمرت  السبب 
المعايير  في  القصور  أوجه  معالجة  أجل  من 
االتفاقيات  في  المهاجرين  بحماية  تتعلق  التي 
واألحكام  القواعد  وفي  الملزمة  والمعاهدات 
من  األمر  هذا  وأصبح  الملزمة،  غير  التوجيهية 
أولويات أّي هيكل دولي فعال معنّي بالهجرة52.

ومن المبادرات التوجيهية لحماية المهاجرين 
في البلدان التي تشهد صراعا أو كوارثا طبيعية 
تمر  التي  البلدان  في  المهاجرون  »مبادرة 
في  المبادرة  هذه  أُطلقت  حيث  بأزمات«53، 
في  والتنمية  بالهجرة  المعني  العالمي  المنتدى 
عام 2014 في السويد، وخالله أشار األمين العام 

52   تقرير الهجرة في العالم لعام 2018، وكالة األمم المتحدة للهجرة )IOM(، المنظمة الدولية للهجرة، فحوى كلمة األمين العام لألمم 

www.iom.int :المتحدة، 2017، ص 145، الموقع اإللكتروني

www.nanseninitnative.org .53   خطة الحماية لمبادرة نانسن، وهي إحدى المبادرات التي تسمى بالنهج المتعددة األطراف المصغرة

لمعالجة  الحاجة  إلى  مون«  يك  »بان  السابق 
النزاع  أماكن  المحاصرين في  المهاجرين   محنة 
المهاجرين  إغفال  أن  كما  الطبيعية،  والكوارث 
الصعيد  على  القلق  ُتثير  مسألة  األزمات  عند 
والتصريحات  المبادرة  هذه  فكانت  العالمي، 
ألف   800 من  أكثر  فرار  إثر  على  لها  المصاحبة 
عام  خالل  ليبيا،  من  أشهر  غضون  في  مهاجر 

.2011

الدولية على وجود حاجة  المبادرات  وأجمعت 
ماسة لتضامن وتعاون دوليين من أجل ترسيخ 
المبادرات  أقرتها  التي  التوجيهية  المبادئ 
وعلى  المهاجرين،  حماية  بموضوع  الخاصة 
دول  في  المتواجدين  المهاجرين  التحديد  وجه 
هشة نتيجة الستمرار الصراع أو تفاقم الكوارث 

الطبيعية.

المبحث الثالث

تكثيف الجهود إلدارة الهجرة عالميا
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المطلب األول: حاجة 
الدول الهشة إلدارة 

عالمية للهجرة 
الدول األكثر هشاشة  القارة اإلفريقية   تضم 
بين  متقدمة  مراتب  في  ليبيا  وحلت  العالم،  في 
وغياب  الحرب،  اندالع  بسبب  الدول54،  هذه 
المقيمين  المهاجرين  جعل  الذي  األمر  األمن، 
من  لالستغالل  عرضة  الليبي  اإلقليم  على 
فرارهم  أثناء  األشخاص،  وتجار  المهّربين  قبل 
األمني  باالنهيار  اتسمت  بائسة  أوضاع  من 
االضطهاد؛  من  الفرار  عند  أو  واالقتصادي، 
يحّمل  ليبي  وطني  لتشريع  كلي  غياب  وبسبب 
الدولة التزام ومسؤولية حماية األشخاص الذين 
الدولي،  اإلنسان  حقوق  لقانون  وفقا  لهم  يحق 
إلى بلدانهم األصلية، وذلك بسبب  أن ال يعادوا 
تنصل الدولة الليبية من تحّمل أي التزام تجاه أي 

54   بحسب التقرير السنوي لصندوق السالم األمريكي )FFP( في ديسمبر 2018. 

اتفاقية  إلى  انضمت  أنها  من  الرغم  على  الجئ، 
المظاهر  تحكم  التي  اإلفريقية  الوحدة  منظمة 
لعام  أفريقيا  في  الالجئين  بمشكالت  الخاصة 
1969، وقد حظيت هذه االتفاقية بتأييد كبير نظرا 
ولتقديمها  تغطيها  التي  الحاالت  نطاق  التساع 
أشكال  جميع  من  للفاّرين  القانونية  الحماية 
أزمات  تعاني  التي  الدول  في  المنتشرة  الضرر 
وكوارث طبيعية. مع هذا لم يتبّن المشّرع الليبي 
ليك  الداخلي  التشريع  في  االتفاقية  هذه  أحكام 
الدولة  يكون لها دور فعلي، بسبب عجز أجهزة 
النافذة  القوانين  تطبيق  عن  ومؤسساتها 
تفعيل  على  قدرتها  وعدم  عيوبها-  من  -بالرغم 
االنتهاكات  مرتكبي  لمالحقة  القضائية  األجهزة 
جرائم  تشّكل  والتي  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة 
منصوصا عليها في قانون العقوبات الليبي من 
أجل محاكمتهم وتحقيق العدالة، باعتبارها عنوانا 
للمواطن  القانونية  الحماية  سبل  شتى  لتوفير 
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إجرامي  استغالل  من  سواء  حّد  على  والمهاجر 
لحاجاتهم وظروفهم المعيشية الصعبة.

ضرورة  للهجرة  عالمية  سياسة  وجود  إن 
ألّن  وذلك  الهجرة،  ظاهرة  طبيعة  اقتضتها 
ضرب  بمفردها  الدولة  جانب  من  الهجرة  إدارة 
من المستحيل. فالهجرة كظاهرة تتسم بطابع 
عبر الوطنية بحيث تشمل الهجرة بلدين أو أكثر، 
دول  أخرى  وأحيانا  والمقصد،  المنشأ  دول  وهى 
ترتبط  الظاهرة  معالجة  أّن  على  فضال  العبور، 
بقضايا أكثر تعقيدا، كالنزاعات والحروب الداخلية، 
وانهيار األنظمة السياسية واالقتصادية، فأصبح 
للدول  هشة  أوضاع  على  داّل  مفهوم  للهجرة 

التي تنطلق منها فئة مهّمشة الحقوق.

المعايير الدولية لحماية 
حقوق المهاجرين 

للهجرة  العالمية  اإلدارة  نظم  أن  الصحيح 
المسّببة  التحديات  مواجهة  في  تأخر  من  عانت 
ذلك  من  بالرغم  معها؛  والمتداخلة  للهجرة 
من  فشيئا،  شيئا  الجماعية  االستجابات  بدأت 
التنسيق  خالل  من  متبادلة،  منافع  تحقيق  أجل 
حقوق  لتعزيز  العالمية،  للمبادئ  وفقا  والتعاون 
الدولية  الصكوك  من  بمجموعة  المهاجرين 

والقوانين المحلية، ومن أهمها:

الحماية من االضطهاد والعنف   
والتعذيب والحروب: 

من  الالجئين  لحماية  القانوني  اإلطار  ُرسم 

55   تحّدد المادة األولى من اتفاقية الالجئين األسباب الخمسة لالضطهاد على سبيل الحصر »بسبب خوف مبّرر من التعرض لالضطهاد على 

أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة...«.

56   كما لو صدر عليه حكم نهائي باإلدانة عن إحدى الجرائم الخطيرة، وتحديد هذه الجرائم أمر يدخل في نطاق سلطة الدولة المضيفة 

التقديرية، وكذلك وفقا لقانونها الداخلي.

االضطهاد55 بموجب اتفاقية عام 1951 المتعلقة 
بحماية حقوق الالجئين والبروتوكول الملحق بها 
عام 1967، إذ نّصت على التعريف القانوني لاّلجئ 
واألسباب التي بموجبها يتحصل على هذا المركز 
الحقوق  من  مجموعة  له  يخّول  الذي  القانوني، 
والمزايا، ينفرد بها دون غيره من المهاجرين؛ كما 
باالعتراف  العالمي لحقوق األنسان  جاء اإلعالن 
بسبب  اكتسابه  في  والحق  اللجوء  بطلبات 
االضطهاد. ولكن في المقابل لم يفرض التزاما 
والقانون  اللجوء،  طلبات  لقبول  الدول  على 
اإلعادة  بعدم  التزاما  الدول  يحّمل  الدولي 
أو  الحياة  تتعرض فيها  التي  الدول  إلى  القسرية 
الحرية للخطر، مع هذا تجوز اإلعادة القسرية متى 
الشخص  كان  لو  كما  معقولة،  أسباب  وجدت 

يشّكل خطرا على أمن الدولة المضيفة56.

غير أن االتفاقية آنفة الذكر لم تشمل بالحماية 
الحروب،  بسبب  الدولية  الحدود  يعبرون  من 
ومن هنا بدأ دور المعاهدات اإلقليمية في سد 
يشمل  ليك  الحماية،  نطاق  وتوسيع  الثغرات، 
تعريف الالجئين، والتحركات عبر الحدود ألسباب 

كالحروب والكوارث الطبيعية والتغير البيئي.

فتجد  والتعذيب  العنف  من  الحماية  أما 
اإلنسان  حقوق  معاهدات  في  أساسها 
مناهضة  اتفاقيُة  نّظمت  إذ  الدولي،  والقانون 
أو  المعاملة  سوء  أشكال  من  وغيره  التعذيب 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لعام 
1984، حظَر اإلعادة القسرية لشخص ما إلى دولة 
توجد فيها أسباب حقيقية تدعو إلى االعتقاد بأن 
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حظر  جاء  وقد  للتعذيب،  سيتعرض  الشخص 
اإلعادة مطلقا غير مشمول بأّي استثناء57.

الحماية من االتجار والتهريب:   
األمم  اتفاقية  بموجب  الحماية  هذه  ُقّررت 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

بها58،  الملحقين  والبروتوكولين 
على  مقصور  الحماية  نطاق  أّن  إال 
الوطنية،  عبر  المنظمة  الجرائم  ضحايا 
بمعنى أّن ضحايا االتجار بالبشر داخل 
مشمولين  غير  الواحدة  الدولة  إقليم 
للدول  جائز  أنه  على  فضال  بالحماية، 
بلدانهم  إلى  االتجار  ضحايا  إعادة 
الذي  األسباب  أحد  يتوافر  ال  عندما 
يترتب عليه اكتساب الحق في اللجوء، 
وبذلك تكون المعالجة مقصورة على 
في  هم  لمن  الالزمة  الحماية  توفير 
من  المجرمين  مّكنت  ضعف  حالة 

استغاللهم بأشكال متعددة.

من  المهاجرين  حماية  أما 
تحتاج  زالت  فما  التهريب  عصابات 
لحداثة  لتقريرها،  الجهود  من  لكثير 
الموضوع على خالف موضوع االتجار 
باألشخاص، وألّن النظرة المسيطرة 
عند معالجة هذا الموضوع أيضا، هي 

بين  تتم  تجارية  صفقة  عن  عبارة  التهريب  أّن 
ب، وبإدارة كل منهما ولتحقيق  المهاجر والمهرِّ

57   على خالف حظر اإلعادة القسرية المنصوص عليها في اتفاقية الالجئين.

58   بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر 

والبحر والجو. 

59   األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الوضع القانوني للمهاجرين المواد 5، 6 الفقرة 4، 

ص 347. 

الرؤية  هذه  فبسبب  لكليهما،  المرجوة  الفائدة 
يعاني  التي  الضعف  لحالة  الالزمة  الحماية  ُحجبت 

منها المهاجر.

تجريم  على  مرتكزا  الدولي  النهج  جاء  ولقد 
تهريب المهاجرين ال على المهاجرين أنفسهم، 
الحال  أو المقيمين بصفة غير مشروعة، فواقع 
أخذ  الدولي  المجتمع  أّن  على  يدّل 
القانوني  الوضع  تجاه  حياديا  موقفا 

للمهاجرين59.

إّن اتفاقية األمم المتحدة المذكورة 
تناول  دولي  صك  بمثابة  هي  آنفا، 
لم  ولكنه  المهاجرين،  تهريب  تجريم 
أنه  غير  للمهاجرين.  جديدا  حقا  ُينشئ 
قرر التزاما جديدا على الدول األطراف، 

تلتزم 

المساعدة  بتوفير  بموجبه 
والمقيمين  للمهاجرين  األساسية 
بصفة غير مشروعة، في الحاالت التي 
سالمتهم  أو  حياتهم  فيها  تتعرض 
للخطر، وذلك لضمان المحافظة على 
القانون  بمقتضى  المقّررة  الحقوق 

اإلنساني الدولي.

إعادة  البروتوكول  هذا  أجاز  كما 
غير  بصفة  والمقيمين  بين  المهرَّ المهاجرين 
التدابير  اتخاذ  إلى بلدانهم األصلية، مع  مشروعة 
الالزمة لضمان اإلعادة على نحو منظم، ومع إيالء 

حماية 
المهاجرين 

من عصابات 
التهريب ال زالت 

تحتاج لكثير 
من الجهود 

لتقريرها، 
لحداثة 

الموضوع، 
على خالف 

موضوع االتجار 
باألشخاص.
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وكرامته60،  الشخص  لسالمة  الواجب  االعتبار 
غير  المقيمين  للمهاجرين  أُقّر  قد  يكون  وبهذا 
الشرعيين حقوقا ولكن عند اتخاذ تدابير الترحيل 

ضدهم.

حماية العمال والخادمات:   

إّن اإلطار القانوني الدولي لهجرة اليد العاملة 
المهاجرين  العمال  لحماية  تنظيما  يشّكل  الذي 
العمل  منظمة  صكوك  هو  أسرهم  وأفراد 
حماية  بشأن   1990 عام  اتفاقية  وكذلك  الدولي، 
أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  حقوق 
أجل  من  بالهجرة  المتعلقة   1949 عام  واتفاقية 
باإلضافة  االتفاقية،  العمالة61، فلقد جاءت هذه 
موضوعية  بضمانات  أخرى،  دولية  صكوك  إلى 
وإجرائية للمهاجرين النظاميين وغير النظاميين، 

60   المادة 18 من البروتوكول الخاص بتهريب المهاجرين، بالشرح والتفصيل واألدلة التشريعية، المرجع السابق ص 365.

61   اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 التي جاءت تنقيحا التفاقية 1949. 

62   باعتبار أن األسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع؛ مادة 23 الفقرة األولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية. 

63   بينما جاءت القوانين الوطنية أكثر تفصيال لهذا الحق كما في القانون اإليطالي رقم 40 لعام 1998 تحت اسم اإللحاق العائلي ألسباب 

إنسانية بحتة. 

ومن  العاملة،  اليد  هجرة  مراحل  جميع  وفي 
العمال  تشغيل  شروط  المشمولة  المواضيع 
بين  المعاملة  في  المساواة  وإقرار  المهاجرين، 
بصورة  المقيمين  والمهاجرين  الدولة  رعايا 
ظروف  أو  نقابية  عضوية  في  سواء  قانونية 

العمل أو التمتع بمزايا أخرى.

لعمل  المنّظمة  الدولية  القواعد  لعل 
النطاق  حيث  من  اتساعا  األقل  هي  المهاجرين 
الهجرة  حركة  قوانين  من  بغيرها  مقارنة 
االتجار  أو  التعذيب  أو  باالضطهاد  المرتبطة 
والتهريب. وعلى الرغم من حداثة بعضها، فإنها 
حازت على حّيز من االهتمام الدولي فاق القواعد 
فهذه  المهاجرين،  من  العمال  لحماية  رة  المقرَّ
أو  ثنائية  اتفاقيات  من  تنبثق  األخيرة  القواعد 
متعددة األطراف -ولكن على الصعيد اإلقليمي- 

كما أن نطاق التصديق عليها لم يكن واسعا.

حماية وحدة األسرة:   
المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  ينص 
والسياسية على حق األسرة في التمتع بالحماية 
عليه  تنص  ما  وهذا  والدولة62،  المجتمع  من 
أسرهم  وأفراد  الطفل  حقوق  اتفاقية  كذلك 
يرد  فلم  الدولي  الصعيد  على  أما   .1989 لعام 
مصطلح وحدة األسرة، إال أّن المعنى واضح من 
خالل األحكام العامة الواردة في هذه الصكوك 
التشريعات  على  فرض  قيد  بمثابة  كانت  التي 
الذين  المهاجرين  تمكين  وفحواه  الداخلية63، 
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تاركين  األصلية  بلدانهم  لمغادرة  اضطروا 
خلفهم أسرهم –خاصة األطفال– من لّم شمل 
األسرة، وذلك ألّن االنفصال عن األسرة يشّكل 

خطرا على سالمة أفرادها ماديا ومعنويا.

حماية االحتياجات الخاصة لألطفال:   

إن اتفاقية حقوق الطفل تولي االعتبار األّول 
اإلجراءات  جميع  في  الفضلى  الطفل  لمصالح 
األطفال  كان  ولّما  بالطفل64،  تتعلق  التي 
معّرضين  الهجرة  حركات  إطار  في  المسافرون 
المهاجرين  السيما  واالختطاف،  لالستغالل 
أسرهم،  عن  المنفصلين  أو  ذويهم  صحبة  دون 
من  المهاجرون  األطفال  يحرم  ما  كثيرا  فإنه 

خدمات الدعم والحماية.

المتحدة  باألمم  األعضاء  الدول  ذكرت  ولقد 
في إعالن نيويورك65، في فقرته 32 أنها ستحمي 
الالجئين  األطفال  لجميع  والحريات  الحقوق 

64   المادة 13 في فقرتها األولى من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، تنص على ضرورة معاملة الضحية )المهاجر( كطفل إلى أن يتم التحقق 

من سنه. 

65   الوثيقة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة، سبتمبر 2016 بعد االجتماع العام الرفيع المستوى المعني بحركات النزوح الكبرى 

لالجئين والمهاجرين. 

والمهاجرين، وعن طريق مجموعة من الضمانات 
إيجاد  ابتداء من  الدولية،  القانونية  وفقا للمعايير 
ينتهك  ال  بحيث  السّن،  لتقدير  مناسبة  طرق 
كرامتهم  تمتهن  وال  الخصوصية  في  حقهم 
–الضحية  للطفل  وصي  وتعيين  اإلنسانية، 
األخير،  هذا  يكتشف  حالما  التهريب–  أو  لالتجار 
حل  إلى  التوصل  يتم  أن  إلى  الطفل  يرافق  ليك 
دائم يخدم مصالح الطفل الفضلى، وتنفيذ ذلك 
بين  المباشر  االتصال  تجنب  ضرورة  مع  الحل، 
التحقيقات  الطفل الضحية والجاني طوال فترة 
إن  المحاكمة  وجلسات  القضائية،  والمالحقة 
أيضا بكافة  أمكن ذلك، ويجب أن يحاط الطفل 
سماع  تقّرر  متى  واألمنية  اإلجرائية  الضمانات 
الطفل،  بمصالح  ضررا  تشّكل  ال  التي  شهادته 
ومناسبة  خاصة  مالجئ  توفير  على  والعمل 
مؤهلين  موظفين  إشراف  تحت  لألطفال 
رعاية  ضمان  أجل  من  خاص  لتدريب  خاضعين 

األطفال الضحايا وحمايتهم وتلبية احتياجاتهم.

ويتوجب عند إعادة األطفال الضحايا، أن تكون 
للضمانات  وفقا  مصلحتهم  تخدم  آمنة  إعادة 
األصلي  بلدهم  في  يكون  بأن  وذلك  المقررة، 
أو  الوالدين  كأحد  بهم  يعتني  مناسب  شخٌص 
األقارب أو وكالة لرعاية األطفال في بلد المنشأ، 
هذا والبد أن تتّم اإلعادة عن طريق تعاون بين 
بلد  في  المعنّية  والوزارات  القضائية  السلطات 
ذات  االجتماعية  والدوائر  السلطات  مع  المهجر 
صلة في بلد المنشأ، أما عند تعذر عودة الطفل 
تخدم  ال  العودة  أّن  ثبت  إن  أو  آمن  بشكل 
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مناسبة  ترتيبات  إجراء  حينها  فينبغي  مصلحته، 
مشمولة  تكون  األمد،  طويلة  رعاية  بشأن 

بحماية الطفل وصون حقوقه األساسية. 

الحماية الخاصة للمهاجرات   
والالجئات: 

المتحدة  األمم  اتفاقية  أّن  من  الرغم  على 
المرأة66  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء 
لحقوق  الكاملة  للحماية  القانوني  البناء  تشّكل 
هذه  فإّن  والفتيات،  للنساء  الواجبة  اإلنسان 
الطويلة  طريقها  وفي  الهجرة  أثناء  الحقوق 
يد  على  لالنتهاكات  عرضٌة  بالمخاطر  المحفوفة 
هناك  أن  كما  الفاعلة؛  األطراف  من  مجموعة 
غيرهّن  من  عرضة  أكثر  هّن  النساء  من  فئات 
واألمهات  الحوامل،  وهّن  المخاطر،  لهذه 

www.unhchr.ch .1979 66   اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام

الجدد، والمرضعات، وحامالت صفات الجنسين، 
والمسنات، وذوات اإلعاقة.

وإداري  تشريعي  هيكل  وجود  عدم  وبسبب 
متكامل،  بشكل  الجسمانية  االعتبارات  يراعي 
أصبح المركز القانوني للمرأة المهاجرة أكثر ضعفا 
المتعلقة  الخدمات  في  الحق  على  النص  لعدم 
الخدمات  وتقديم  المواليد،  ورعاية  بالوالدة 

النفسية المتخصصة لضحايا االغتصاب.

أيضا  المهاجرات  النساء  معاناة  وتشمل 
معلومات  على  الحصول  نطاق  في  المحدودية 
وإمكانية  الهجرة،  أثناء  بحقوقهن  تتعلق 
للخوف  فريسة  ووقوعهّن  القضاء،  إلى  اللجوء 
على  الضحايا  النساء  تنطوي  لهذا  االبتزاز؛  من 
من  مزيد  أو  االنتقام  من  خوفا  أنفسهّن 

االنتهاكات.

المطلب الثاني: العوائق 
التي تعترض اإلدارة 

العالمية للهجرة 
في  الهجرة  لموضوع  الدول  تنظيم  إن 
الداخلة  األفعال  إلى  بإضافتها  سواء  قوانينها، 
ضمن  عليها  اإلبقاء  أو  التجريم،  دائرة  في 
المخالفات اإلدارية، هو حق سيادي يشّكل عائقا 
أمام استراتيجية عالمية منسقة لمكافحة الجرائم 
الخطيرة التي تتعلق بتهريب المهاجرين واالتجار 

باألشخاص.

اإلقليمية  السيادة  منطق  شّكل  ولقد 
بموضوع  ربطهما  تم  التي  األمنية  والمعضلة 
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الهجرة، حاجزا يعرقل ضمان مالحقة المجرمين 
متماثلة  بجزاءات  ومعاقبتهم  ومحاكمتهم 
والمكاسب  أحدثوه  الذي  الضرر  مع  ومتناسبة 

التي استمدوها من نشاطهم اإلجرامي.

ومؤخرا ازداد التركيز على تأثير الهجرة السلبي 
على  بتأثيرها  سواء  السيادة،  على  والمباشر 
األمني  واالستقرار  الجغرافية،  الحدود  سالمة 
االجتماعية  القيم  على  وحتى  والسياسي، 
حالة  إثارة  بقصد  المتبع  النهج  وكان  والثقافية، 
من الخوف بالنسبة إلى مواطني الدول المضيفة، 
وإثارة القلق أيضا بالنسبة إلى دول المنشأ ودول 

العبور.

التي  الطرق  إحدى  تعتبر  الهجرة  كانت  ولما 
السبب  هذا  كان  المواطنة،  في  الحق  إلى  تؤدي 
الدول  قبل  من  الهجرة  بمحاربة  كفيال  وحده 
متى  الحق  هذا  ألن  للمهاجرين،  المستقبلة 
تحصل عليه المهاجرون يمّكنهم من المشاركة 
الدولة  بسيادة  المتعلقة  القرارات  اتخاذ  في 
من  الدول  هذه  قلق  على  فضال  ومستقبلها، 
المهاجرين ذوي العقول والمهارات العالية التي 
تؤهلهم لتولي وظائف قيادية، ومن شأن ذلك 

أن يحدث أثره على هوية الدولة.

دول  على  سلبي  تأثير  للهجرة  المقابل،  في 
تعاني  التي  وهي  لها،  قلق  ومبعث  المصدر 
سياسية  وأحيانا  اقتصادية  أزمات  من  بطبعها 
العاملة،  األيدي  هجرة  ذلك  وسبب  وأمنية. 
على  الهجرة  تأثير  عن  فضال  الكفاءات،  وذوي 
من  عليها  يترتب  ما  خالل  من  االجتماعية  القيم 
دفع  مما  الواحد.  المجتمع  أبناء  وتشرذم  تفكك 

67   »االعتراف بأن المهاجرين والالجئين يواجهون الكثير من التحديات المشتركة ويعانون من نقاط ضعف متشابهة« الفقرة 7 من إعالن 

نيويورك. 

الدول الغنية التمسك بمبدأ السيادة والسالمة 
االنتقائية،  للهجرة  أنظمة  واعتماد  اإلقليمية، 
واإلزاحة الحقوقية لبعض الفئات غير المرغوب 
وبذلك  اإلقليمية.  األراضي  على  تواجدها  في 
بحقوق  سلبا  ارتبطت  قد  التداعيات  هذه  تكون 
اإلنسان، وتخطت كل الحدود الجغرافية67. وصار 
هدف النهج العالمي للهجرة إيجاد حلول عالمية 
للمجتمع  وأصبح  إداراتها،  أمام  العوائق  وإزالة 
وهو  رئيسي  شاغل  الحالي  الوقت  في  الدولي 
حماية المهاجرين والالجئين من مرتكبي الجرائم 
الجناة  مالحقة  طريق  عن  وذلك  الخطيرة، 
الجرائم  هذه  عن  ومعاقبتهم  ومحاكمتهم 
بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية 
مبدأ  باعتماد  وذلك  الضحية،  جنسية  أو  مرتكبها 
المشتركة  المصلحة  على  يعتمد  الذي  العالمية 

للجماعة الدولية.

عبارة  هو  العالمي  االختصاص  مبدأ  تبّني  إّن 
بالواليات  المتعلقة  العوائق  إلزالة  وسيلة  عن 
مالذات  يجدوا  أن  للفارين  تتيح  التي  القضائية 
آمنة، السيما وأّن هناك بعض الدول التي تحتاج 
لها، ألنها تكون  القضائية  المساعدة  إلى تقديم 
في وضع ال يمّكنها من صيانة حقوق المهاجرين.

كما أّن أهمية مبدأ االختصاص العالمي تظهر 
الجناة  الدولة عن مالحقة  ليس عند عجز أجهزة 
في جريمة التهريب واالتجار في البشر، ولكن أيضا 
عند عدم رغبة الدولة وعدم جدية عمل أجهزتها 

في محاكمة هذه الفئات من المتهمين.

لتحقيق  القانونية  اآللية  هذه  إلى  وباإلضافة 
آلية  توجد  القضائي،  المجال  في  الدولي  التعاون 
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سابقتها  عن  أهمية  تقّل  ال  العوائق  هذه  إلزالة  أخرى 
تشرف  توعوية  حمالت  قيام  على  العمل  آلية  بها  ونعني 
عليها منظمات دولية ومحلية، إلعطاء صورة صحيحة عن 
والتوعية  المخاطر  وتهويل  التضخيم  عن  بعيدا  الهجرة68، 
بطبيعة جرائم التهريب واالتجار وبضلوع جماعات إجرامية 
الخطيرة،  الجنائية  األنشطة  هذه  من  الكثير  في  منظمة 
والتي في الغالب ما تضّر بالمهاجرين أنفسهم، مشمولة 

باالنعكاسات على الجرائم المجتمعية.

صورة  إلى  الوصول  أّن  للهجرة  العالمي  االتفاق  وأكد 
عالمية حقيقية للظاهرة، شاملة لكافة الجوانب الرئيسية 
عالميا،  إدارتها  أمام  الحواجز  بإزالة  يكون  بها،  المتعلقة 
وذلك وفق طريقة مستنيرة ومخططة وتوافقية، تقوم 
تلبية  أجل  من  التعاون  هدفها  المفاهيم،  توحيد  على 
الدول  والتزام  ضعفهم،  حاالت  في  المهاجرين  احتياجات 
بتقاسم المسؤوليات والتصدي للتحديات ذات الصلة، من 
واألفراد  المحلية  للمجتمعات  تسمح  ظروف  تهيئة  أجل 
يجب  وكذلك  بلدانهم،  في  وكرامة  أمان  في  بالعيش 
عن  المهاجرين  إبعاد  على  العمل  الدولي  المجتمع  على 
األذى، ومن الضروري أيضا تسليط الضوء على مساهمة 
والتماسك  االندماج  وتعزيز  اإليجابية  المهاجرين 
الهجرة  بتيسير  االلتزام  تم  متى  يتم  هذا  وكل  االجتماعي، 
لصالح  اإلنمائية  البرامج  وتنفيذ  والقانونية  المنظمة 

الجميع69.

68   »ضرورة القضاء على المضايقات واألحكام المسبقة التي تجعل الحياة 

جحيما ألقلية من المهاجرين«، األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 

تقرير الدول األعضاء لإلسهام في وضع مسودة االتفاق العالمي للهجرة اآلمنة 

والمنتظمة والمنظمة. 

69   االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، 13 يوليو 2018، 

مع تأكيد االتفاق على الحق السيادي للدول في تحديد سياستها الوطنية الخاصة 

بالهجرة ضمن نطاق واليتها القضائية، بما في ذلك حقها في أن تتخذ تدابيرها 

التشريعية والتنظيمية بما يخدم تنفيذ االتفاق العالمي للهجرة. 

أكد االتفاق 
العالمي للهجرة 

أّن الوصول 
إلى صورة 

عالمية حقيقية 
للظاهرة، 

شاملة لكافة 
الجوانب 

الرئيسية 
المتعلقة بها، 

يكون بإزالة 
الحواجز أمام 

إدارتها عالميا.
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لظاهرة   القانوني  بالتنظيم  االهتمام  بدأ 
الهجرة محليا وانتهى دوليا، والمالحظ هو عدم 
مع  الداخلية  التشريعات  من  العديد  تماشي 
هو  كما  بالظاهرة،  الحديث  الدولي  االهتمام 

الحال في التشريعين الليبي واإليطالي. 

على  الهجرة  بظاهرة  االهتمام  كان  ولما 
وطنية  تشريعات  إلى  حاجة  في  الدولي  النطاق 
اإللزامية،  القوة  له  وتعطي  داخليا  تترجمه 
بعض  في  بالقصور  التشريعات  هذه  اتسمت 
الجوانب بسبب عدم تحديث المنظومة العقابية 
والحقوقية، ومخالفة المواثيق الدولية في جوانب 
لاللتزامات  االمتثال  عدم  بتعمد  وذلك  أخرى، 

والتوصيات الدولية في بعض األحيان.

في  بالقصور  اتسم  اإليطالي  فالتشريع 
المهاجرين،  حقوق  بحماية  المتعلقة  الجوانب 
في  تراخيا  أكثر  الليبي  التشريع  كان  حين  في 
مواكبة تنظيم الهجرة على الصعيد الدولي؛ من 
وحرياتهم  المهاجرين  حقوق  حماية  عدم  حيث 
حيث  من  وأيضا  محدد؛  بشكل  األساسية 
تناوله  وعدم  الالجئين؛  بحقوق  االعتراف  عدم 
بالتجريم لظاهرة االتجار باألشخاص. واألمر يبدو 
يركزان  واإليطالي  الليبي  التشريعين  بأن  واضحا 

للمصالح  وفقا  الهجرة  تنظيم  على  اهتمامهما 
بها  االهتمام  دون  األمنية،  والدواعي  الوطنية 

كظاهرة عالمية.

الوطني  التشريع  بين  االتساق  عدم  إّن 
منها  عديدة،  ألسباب  راجع  الدولي  والتنظيم 
ط عليها االهتمام، ففي المجتمع  الزاوية التي يسلَّ
جريمة  اعتبارها  على  االهتمام  ينصب  الدولي 
منظمة وعابرة للحدود، يتطلب األمر لمواجهتها 
المبادئ  محل  القضائي  االختصاص  عالمية  مبدأ 
القانون  بسريان  المتعلقة  السائدة  القانونية 
الجنائي من حيث النطاق المكاني، مما دعا الدول 
االنضمام  أجل  من  والتنظيم  التفكير  إعادة  إلى 
للسيادة  إنقاص  فيها  التي  الدولية  للمواثيق 

الوطنية.

قائمة  للهجرة  العالمية  السياسة  أن  وبما 
على حماية حقوق المهاجرين والالجئين وطالبي 
التشريع  سياسة  تكون  أن  يجب  لهذا  اللجوء، 
الليبي وسلطاته التنفيذية -على وجه الخصوص- 
على  القائمة  العامة  السياسة  هذه  من  جزءا 
والمعايير  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون 
االعتراف  ضرورة  مع  العالقة،  ذات  الدولية 
بضمان مشاركة الجهات المعنية من منظمات 

الخاتمـــــــــــة
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من  فئات  ضم  إلى  باإلضافة  ومحلية  دولية 
اآلليات  أفضل  اتخاذ  في  للمشاركة  المهاجرين 

لمعالجة كافة المواضيع ذات العالقة بالهجرة.

لهذا نوصي بـ: 

يكفل  بما   2010 لسنة   19 رقم  قانون  ■ تعديل 
الليبي  اإلقليم  في  واإلقامة  الدخول  تجريم  إلغاء 
والخروج منه بشكل غير قانوني، إلنهاء ممارسة 
هذه  مع  والتعامل  للمهاجرين  اإللزامي  االحتجاز 
المخالفات على أنها مخالفات إدارية، وإيجاد بدائل 
بما  وتنفيذها  للحرية،  سالبة  غير  تكون  لالحتجاز 

يتماشى مع القانون الدولي لحقوق األنسان.

باألشخاص  االتجار  لمكافحة  تشريع  ■ سّن 

الضحايا  حماية  يضمن  فعال  بشكل  وتنفيذه 
بالمعايير  تفي  بإجراءات  االتجار  مرتكبي  ومالحقة 

الدولية. 

اتفاقية  على  الليبية  الدولة  تصديق  ■ ضرورة 
لعام  لها  التابع  والبروتوكول   1951 لعام  الالجئين 
ووضع  للجوء،  فعال  وطني  قانون  وسّن   1967
بحماية  الصلة  ذات  أخرى  مؤسسية  ترتيبات 

الالجئين.

التحيز  لمكافحة  خطوات  اتخاذ  ■ ضرورة 
من  للمهاجرين،  االجتماعي  والوصم  والعنصرية 
المستويين  على  العامة  التوعية  حمالت  خالل 

المجتمعي والحكومي.
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