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 "محتجزون ومجردون من انسانيتھم"

 حقوق اإلنسان ضد المهاجرين في ليبيا انتهاكات

 
  2016كانون األول/ديسمبر  13

 

  ملخص تنفيذي .1

  

حالة من اإلفالت من إلى انهيار نظام العدالة  أدىقد ل. و مجال حقوق اإلنسانإن وضع المهاجرين في ليبيا يشكل أزمة في 
 .من السيطرة على تدفق المهاجرين عبر البالد وتجار البشرمّكنت الجماعات المسلحة والعصابات اإلجرامية والمهربين  العقاب

من مؤسسات الدولة وقوات األمن الوطني  أفراداً  أنتفيد  موثوقةكما تلقت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا معلومات 
ليبيا بلد مقصد وعبور للمهاجرين. ويعاني الكثير تعد و . بالبشر في التهريب وعملية االتجارقد شاركوا ومسؤولين محليين أيضًا 

التعسفي  االحتجازإلى  حيث يتعرضونمن التجاوزات واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان أثناء رحالتهم  المهاجرين من
والقتل غير المشروع واالستغالل الجنسي ومجموعة انتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان.  سوء المعاملةوالتعذيب وغيره من أشكال 

مسؤولين إضافة إلى  البشريعانون من االبتزاز من قبل المهربين وتجار و العمل الجبري في يتم استغالل المهاجرين أيضًا  كما
عديد من التقارير المتواترة عن وقوع حوادث اغتصاب هناك الوالمهاجرات هّن الفئة األكثر عرضة لهذه االنتهاكات، و . حكوميين

 وغيره من أشكال العنف الجنسي.
 

مكافحة الهجرة غير الشرعية والجماعات  جهازمعظمها  ديريالتي  حتجازويتم احتجاز المهاجرين بشكل تعسفي في مراكز اال
المسلحة. إذ يتم إحضارهم إلى هذه المراكز بدون تسجيل رسمي أو عملية قانونية ودون إمكانية الحصول على محامين أو 

: فهذه المراكز مكتظة بشدة وال تحتوي على بشكل عام غير إنسانيةهم الوصول إلى السلطات القضائية. كما أن ظروف احتجاز 
األمم وفي العديد من مراكز االحتجاز التي زارتها بعثة أو الطعام أو المياه النظيفة.  االغتساليكفي من المراحيض أو مرافق  ما

كافية ن في غرفة واحدة دون مساحة يالمهاجر  ت أعداد كبيرة منشوهدالمتحدة للدعم في ليبيا (يشار إليها فيما يلي بـ "البعثة") 
التي يواجهها قطاع الصحة في ليبيا نتيجة للنزاع، رفضت بعض المستشفيات معالجة  بالغةالتحديات ال وفي خضم .لالستلقاء

وتبين المعلومات التي تلقتها البعثة أن هناك نمط  والخوف من األمراض المعدية.مصاريف العالج دفع عدم المهاجرين، بحجة 
وابتزازهم، بما في ذلك من خالل أخذ المال  همالحراس وٕاذالل ييدألضرب على تعرض المحتجزين لوواسع النطاق من  متواصل

ظاهرًا كما كان  وتعرض عدد من المهاجرين الذين قابلتهم البعثة إلى إصابات بطلقات نارية وسكاكين؛ مقابل إطالق سراحهم.
  جروح وٕاصابات في الرأس.ب مصابونالعديد من المهاجرين أن 
  

مجموعات موالية لما يسمى بتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش) في  طبتور وتلقت البعثة كذلك تقارير تفيد 
  عمليات اختطاف المهاجرين وٕاساءة معاملتهم في ليبيا.
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قيام أيضًا عمليات البحث واإلنقاذ ب تقومدولية غير الحكومية التي المنظمات الممثلين عن إضافة إلى وروى المهاجرون 
. وغالبًا ما يتعرض تهديدًا على األرواح تشكلعمليات اعتراض خطيرة ب أنهم من خفر السواحل الليبيمسلحين ُيعتقد 

ومزارع خاصة حيث يتم  أو منازل احتجازإلى الضرب والسرقة ويتم اقتيادهم إلى مراكز  االعتراضالمهاجرون بعد عملية 
   الجنسي.غيره من أنواع العنف و  واالغتصاب للعمل الجبريإخضاعهم 

 
مهاجرًا إلى إيطاليا من ليبيا  542.168، وصل 2016تشرين الثاني/أكتوبر  22يناير إلى كانون الثاني/ 1 وخالل الفترة من

ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك. ويسعى حتفهم في عرض البحر. شخص لقي  4.164عرف أن هناك و 
. 1العملية البحرية صوفياعدد من التدابير من بينها من خالل بهم واالتجار البشر ب يتهر إلى تعطيل عمليات االتحاد األوروبي 

دول كما تقوم بذلك سفن تتبع  2ضمن عمليتي صوفيا وترايتون،البحث إلنقاذ األرواح و بعمليات تقوم سفن االتحاد األوروبي و 
وكرد فعل ألعداد المهاجرين الساعين إلى السفر عبر  3.وسفن تجارية روبي ومنظمات غير حكوميةو أعضاء في االتحاد األ

وٕاعادة القوارب  في شمال أفريقيا إلى إقامة مخيمات في أوروبا البحر األبيض المتوسط، دعا بعض كبار المسؤولين الحكوميين
عرضة لخطر أي شخص إلى مكان يكون فيه  إعادة انيحظر  القانون الدوليو غير أن سياسة االتحاد األوربي ليبيا. إلى 

. وقد قام خفر السواحل الليبي بعدد محدود من عمليات البحث واإلنفاذ لحقوق اإلنسان جسيمةالتعذيب أو غيره من االنتهاكات ال
  في المياه اإلقليمية الليبية.

 
 في حقوق اإلنسان أن تقوم بكل ما في وسعها للتصدي لهذه األزمة ، بدعم من المجتمع الدولي،على السلطات الليبية ينبغي
الذي وبسبب البعد اإلقليمي والدولي . باإلضافة إلى ذلك، عاجلةكمسألة  المهاجرين المحتجزينأوضاع معالجة في تبدأ وأن 

معالجة األزمة. وفي في  بأداء دورها وبلدان المقصد للمهاجرين تقوم البلدان األصليةمن الضروري أن قضية الهجرة، تشكله 
لحقوق اإلنسان توصيات فورية ومتوسطة السامية ومفوضية األمم المتحدة  األمم المتحدة للدعم في ليبياهذا التقرير، تقترح بعثة 

  ة شاملة وقائمة على مراعاة حقوق اإلنسان على حد سواء.قاألمد بهدف معالجة هذا الوضع بطري
  

وضع حد عاجل لالحتجاز التعسفي  الموجهة إلى السلطات الليبية، والتي تهدف إلىتتضمن التوصيات وفي هذا الصدد، 
لجميع المهاجرين، إطالق السراح الفوري للمهاجرين الموجودين في أكثر األوضاع ضعفًا؛ وتقليص عدد مراكز االحتجاز؛ 

 السامية مفوضية األمم المتحدةوتيسير عمل  ؛وضمان احتجاز اإلناث بشكل منفصل عن الذكور؛ وتحسين أوضاع االحتجاز
إلغاء تجريم الهجرة الجئين والمنظمة الدولية للهجرة في البالد؛ وعلى األمد المتوسط، تعديل التشريعات الليبية لكي يتم لا لشؤون

                                                           

-http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and، 2016تشرين الثاني/نوفمبر  30ورقة وقائع، عملية صوفيا في البحر األبيض المتوسط،  –انظر قوة االتحاد األوروبي البحرية  1
operations/eunavfor-med/pdf/factsheet_eunavfor_med_en.pdf 

ة، وتنطلق من ة للحدود وخفر السواحل) جزءًا من استراتيجية االتحاد األوروبي إلدارة الهجر الوكالة األوروبيعمليتي صوفيا وترايتون (يتم تنفيذ األخيرة من قبل فرونتكس، تشكل كل من  2
العبور، وبلدان المقصد. تتوفر معلومات إضافية على األجندة األوروبية بشأن الهجرة، وقمة فاليتا ومنهجية نظام الشراكة، بما يتضمن تعزيز التعاون بين بلدان المهاجرين األصلية، وبلدان 

     .  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/index_en.htmالرابط: 
و أو حالة الفرد ار بغض النظر عن الجنسية أعلى التزام الدول األعضاء بتقديم المساعدة ألي من المكروبين في البح 1979عام بشأن البحث واإلنقاذ البحريين لتنص االتفاقية الدولية  3

 لى مكان آمن.وتسليم الشخص إ ية احتياجات أخرىاألولية لهم أو أديم الرعاية الطبية الظروف التي وجدوا بها وتق
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وسن قانون وطني  ،هاب الملحق 1967 بروتوكولو  الخاصة بوضع الالجئين 1951اتفاقية غير النظامية؛ والمصادقة على 
  للجوء.

  
ليبيا، بما فيها بخالف ثة أن تقوم بلدان المقصد والبع حقوق اإلنسانإضافة إلى ذلك، توصي مفوضية األمم المتحدة السامية ل

؛ واالستمرار في وتوفير حلول دائمة اآلمن والنظاميالدول األعضاء في االتحاد األوروبي، بتوسيع نطاق قنوات الدخول 
 جهوداً الليبية المنخرطة مع المهاجرين  تإلى المؤسسا المقدمينوالدعم  التدريب يصاحبحث واإلنقاذ؛ وضمان أن عمليات الب

معاملتهم  ينل إنهاء االحتجاز التعسفي بحقهم وتحسالمن خ لمعاجلة حقوق اإلنسان الخاصة بالمهاجرين، بما في ذلك شاملة
إلى البلدان األصلية للمهاجرين، بما في ذلك تيسير إعادة المهاجرين إلى  كما تم توجيه عدد من التوصياتأثناء االحتجاز. 

حقوق اإلنسان ووضع برامج تهدف إلى توفير بدائل للهجرة غير ضمان والعمل على  أوطانهم بشكل طوعي وٕانساني ومستدام
   النظامية.

 
  المقدمة والمنهجية .2

 

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق بالتعاون مع  4،التقرير وفقًا لواليتهاتقوم بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا بنشر هذا 
معلومات عن حالة حقوق اإلنسان للمهاجرين في ليبيا بما في ذلك ما يخص التجاوزات وانتهاكات  يلخص. وهو اإلنسان

 .2016التي ارتكبت خالل عام ذات الصلة القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
 

معلومات تم جمعها بشكل رئيسي في سياق أنشطة رصد حقوق اإلنسان التي تضطلع بها البعثة. فقد قامت  إلىويستند التقرير 
مكافحة الهجرة غير الشرعية في مواقع  جهازالتابعة ل حتجازاالزيارات إلى مراكز عدد من الب 2011البعثة منذ إنشائها في عام 

حّدت من قدرة البعثة على القيام بزيارات من هذا النوع.  2014ع األمنية السائدة منذ عام غير أن األوضامختلفة في ليبيا. 
مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس  جهازتابعة ل احتجاز مراكزأربع زيارات إلى إجراء ، تم دياتوعلى الرغم من هذه التح

  .2016في عام  ومصراته
 

بعثة رصد إلى إيطاليا، بما في ذلك إلى  األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسانمفوضية البعثة و  أوفدت إضافة إلى ذلك،
جاليريا (روما)؛ -/يوليو، قامت خاللها بزيارة مركز تحديد الهوية والترحيل في بونتيتموز 1وحزيران/يونيو  27 بينالمبيدوسا، 

قلية)؛ وكازا ماركوني السابق (باليرمو)؛ ومركز ص( الثقافاتا وتراباني وبوزالو، ومأوى بيت سالساخنة" في المبيدو  المواقعو"
 ،، ومسؤولين إيطاليينتم انقاذهم مهاجرين اجتمع موظفو البعثة معو (باليرمو).  بذويهم قوس قزح للقاصرين غير المصحوبين

منظمات دولية ووطنية غير  ن عنوممثلي ،وموظفين من مختلف وكاالت األمم المتحدة ومسؤولين من االتحاد األوروبي،
 خالل عبروهمحقوق اإلنسان لتجاوزات وانتهاكات ل تعرضوا إنهمقالوا فردًا  50حكومية. وأجرت البعثة مقابالت مع أكثر من 

                                                           

حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها". أوضاع ، ويتضمن ذلك تعهدًا بـرصد 2291تم تجديد والية بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا مؤخرًا بموجب قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم   4
  سان والعدالة االنتقالية وسيادة القانون لدى البعثة مهام ممثل المفوض السامي لحقوق اإلنسان في ليبيا.ويتولى مدير قسم حقوق اإلن
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من بين الضحايا نساء ورجال وأطفال. وكانت غالبية الذين تمت مقابلتهم من مواطني إريتريا ونيجيريا وغامبيا كان ليبيا. و ل
 .والصومال وساحل العاج وغينيا والسودان ومالي والسنغال وبنغالديش ومصر

 
ن في المجال الطبي واإلنساني ين وعامليتلقت البعثة أيضًا معلومات من مجموعة من المصادر األخرى، من بينها إعالميكما 

تفاصيل المتعلقة بتحديد الهوية الذف والسلطات المحلية. وفي بعض األحيان ال تتم اإلشارة إلى مصادر محددة كما قد تم ح
بغية حماية سالمة الشهود والناجين. وتعكس المعلومات التي تم جمعها من الضحايا مستوى عال من االتساق مع المعلومات 

نتائج هذا التقرير مع  وتتسق 5.أنماط االنتهاكات وسوء المعاملة المبينة في هذا التقرير تؤيدالتي تم جمعها من مصادر أخرى 
بشأن ليبيا، والتي أوفدت بعثات رصد إلى إيطاليا  مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنساننتائج التحقيق الذي أجرته 

 أعربت. وقد 2015و 2014النتائج أيضًا مع المعلومات التي جمعتها البعثة في عامي  تتسقكما  2015.6ومالطا في عام 
، 2016عدد من االجتماعات في عام خالل مكافحة الهجرة غير الشرعية  جهازالتوصيات مع مدير ناقشت و  عن قلقهاالبعثة 

 آخرين. وكذلك مع مسؤولين ليبيين
  

وألغراض هذا التقرير، تم استخدام مطلح "مهاجر" كمصطلح شامل يغطي فئات الالجئين وطالبي اللجوء، إضافة إلى 
تم ما لم يوذلك ، وفئات أخرىهّربين المُ  نة، واألشخاص المتجر بهم والمهاجريغير النظامي المهاجرين الدوليين ذوي األوضاع

حقوق اإلنسان تعّرف "المهاجر السامية لمفوضية الوفي ظل عدم وجود تعريف قانوني عالمي، فإن . نص على خالف ذلكال
شخص موجود خارج دولة ُيعد من مواطنيها أو من رعاياها، أو، في حالة عديم الجنسية، خارج دولة مولده أو  أي“ بأنه يالدول

ويعّرف الالجئ بأنه شخص خارج بلده أو بلدها ولديه "خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب  7." إقامته المعتادة
طلب الحماية الدولية كبديل لحماية بلده أو يو  8.عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية"

على الحماية كالجئ، غير أنه لم يتم تحديد وضعه بعد. وقد يكون  اللجوء هو شخص يسعى للحصول وطالببلدها األصلي. 
اللجوء في الواقع الجئًا بالفعل حتى قبل أن يتم االعتراف به من قبل دولة ما، كون وضعية الالجئ تستند إلى حقائق  طالب

 .خاصة بوضعه أو وضعها أكثر من التركيز على منح الصفة
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يبيا"، معاناة في لليبيا. انظر، على سبيل المثال، "عالقون أثناء العبور: الالجئون والمهاجرون وطالبو اللجوء العالقون وال فيوقد نشر آخرون أيضًا معلومات عن حالة المهاجرين العابرين  5
seekers-asylum-and-migrants-refugees-ittrans-http://www.doctorswithoutborders.org/article/trapped-، 2016يوليو تموز/ 22اطباء بال حدود، 

libya-suffering-and-stranded2016يوليو تموز/ 1وء المعاملة واالستغالل في ليبيا"، منظمة العفو الدولية، الالجئون والمهاجرون الفارون من العنف الجنسي وس ؛ ،
libya/-in-exploitation-and-abuse-violence-sexual-fleeing-migrants-and-https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/07/refugees  

- 246، الفقرات A/HRC/31/CRP.3   . ولمزيد من المعلومات انظر28/30تم إجراء تحقيق مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بشأن ليبيا بموجب قرار مجلس حقوق اإلنسان   6
271.  

المبادئ التوجيهية مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، المبادئ و . و 8، الفقرة A/HRC/31/35"وضع المهاجرين العائدين"، تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، انظر  7
   4، ص 2014الحدود الدولية، على الموصى بها بشأن حقوق اإلنسان 

الالجئين في أفريقيا، والتي اعتمدها تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل من اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية التي  1. انظر أيضًا المادة 1المتعلقة بوضع الالجئين، المادة  1951اتفاقية عام   8
  والتي تعد ليبيا دولة طرفًا فيها. 1969أيلول/سبتمبر  10رؤساء الدول والحكومات في أديس أبابا في 
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واألشخاص المتنقلون هم األفراد المهاجرون بسبب الصراع  9.على حد سواء ومقصدعبور  لمهاجرين بلدبالنسبة لليبيا تشكل 
  .بسبب الفقر المدقع أو عدم الحصول على العمل والتعليم والرعاية الصحية وفي جملة أمور أخرىواالضطهاد، 

 
على الهجرة من البلدان العربية  بالتشجيع بين السبعينات والتسعينات من القرن الماضي تدةمفي الفترة الم ةوقامت الحكومة الليبي

األخرى بل وأيضًا من عموم أفريقيا، بغية المساعدة في تلبية احتياجات العمل المحلية. ومنذ مطلع األلفية الثانية، أصبحت ليبيا 
جنوب عة قاألفريقية الوابلدان اليما بالنسبة للمهاجرين من بلد عبور رئيسي للوصول إلى أوروبا بصورة غير نظامية، ال س

الصحراء ومن بينها بوركينا فاسو وٕاثيوبيا وٕاريتريا وغانا ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال والسودان، فضًال عن غيرها من دول 
ًا في نهجها المتبع بالنسبة للمهاجرين، أكثر تقييد ليبيا أضحتفصاعدًا،  ثالثةشمال أفريقيا وغرب آسيا. ومنذ بداية األلفية ال

ويأتي ذلك جزئيًا استجابة لضغوط من الدول األوروبية. وقد تم فرض شرط الحصول على تأشيرة دخول لجميع الجنسيات، 
  10.والترحيل للمهاجرين غير الشرعيين االحتجازباستثناء أولئك القادمين من بلدان منطقة المغرب العربي، إلى جانب سياسات 

 
أدت  غير النظاميةالهجرة  لمكافحةأحكامًا  2009- 2007 بين عامي وتضمنت االتفاقيات الثنائية الموقعة بين إيطاليا وليبيا

، وجدت 2012باسم "حاالت اإلعادة"). وفي عام  ما يعرفإلى اعتراض المهاجرين في المياه الدولية وٕاعادتهم إلى ليبيا (
من خالل وذلك من المياه الدولية إلى ليبيا  بشكل تعسفي المهاجرين تعيدعندما إيطاليا المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن 

قد انتهكت االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان تكون  هافإن تعريض المهاجرين من الصومال وٕاريتريا لخطر سوء المعاملة في ليبيا
التحاد إليطاليا كدولة واوتتمثل السياسة الحالية  11.الجماعي الطردوعلى وجه الخصوص الحق في عدم اإلعادة القسرية و 

، وفيما ليبيا إلىلالتحاد األوروبي إليطاليا أو  سفينة تابعةتم إنقاذه من قبل في عدم إعادة أي مهاجر كمنظمة إقليمية األوروبي 
، بما في ذلك واحترامه بالقانون الدولي بااللتزام جميع العمليات التي يتم القيام بها في كل مرحلة تقوم"يتعلق بعملية صوفيا 

حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني وقانون اللجوء ومبدأ "عدم اإلعادة القسرية" بمعنى أال يتم إنزال أي شخص يتم إنقاذه في بلد 
 12ث".ثال
 

                                                           

، والتي تشير 9"، ص2016تشرين األول/أكتوبر  –وفة تعقب الهجرة في ليبيا فيما يتعلق بتحليل رصد التدفق، أيلول/سبتمبر مصفلمزيد من المعلومات انظر تقرير المنظمة الدولية للهجرة "  9
بالمائة أن  17سبة لهم، فيما أفاد بالمائة من الذين أجابوا أن ليبيا هي بلد المقصد بالن 56إلى أن "ليبيا كانت بلد المقصد ألغلبية المهاجرين الذين شاركوا في الدراسة االستقصائية. وأفاد 

-http://www.globaldtm.info/dtm-libya-flow-monitoringبلد آخر". والتقرير متاح على الموقع:  34بالمائة المتبقين عن  27إيطاليا هي البلد الذي ينوون التوجه إليه. وأفاد الـ 
survey-analysis-september-october-2016/ 

، التقرير النهائي المقدم إلى المنظمة الدولية للهجرة من قبل يوراسايلم تقييم األولويات الخاصة بوضع سياسات الهجرة في ليبيا: رؤية استراتيجيةلمزيد من المعلومات األساسية، انظر  10
ملف الهجرة،  –، ومركز سياسة الهجرة 2015لين، المشروع العالمي االحتجاز، شباط/ فبراير ، مارييت غراينج ومايكل فواحتجاز المهاجرين في ليبيا 2014المحدودة، تشرين الثاني/ نوفمبر 

 .2013ليبيا، مركز سياسات الهجرة، حزيران/ يونيو 
 المتدخل. انظر أيضا إحاطة 2012شباط/ فبراير  23)، الحكم، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، ستراسبورغ، 27765/09وآخرون ضد إيطاليا (الطلب رقم  حرصي جمعةقضية   11

)، 27765/09وآخرون ضد إيطاليا (الطلب رقم  حرصي)، 2011أيار/ مايو  4مرفوعة بالنيابة عن مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان (مقدمة بناء على إذن من المحكمة في 
  المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.

-http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and، 2016تشرين الثاني/نوفمبر  30ورقة وقائع، عملية صوفيا في البحر األبيض المتوسط،  –انظر قوة االتحاد األوروبي البحرية  12
operations/eunavfor-med/pdf/factsheet_eunavfor_med_en.pdf 
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، إلى تزايد 2014من التدهور في عام  المزيدالذي أعقبه  2011وقد أدى تدهور البيئة األمنية في ليبيا، بدءًا من الصراع عام 
أعداد المهاجرين الذين يتم تهريبهم أو االتجار بهم عبر ليبيا إلى أوروبا. وقد أدى انهيار نظام العدالة إلى حالة إفالت من 

 ر البالد.المهاجرين عب تنقلمن السيطرة على  وتجار البشرالعقاب مّكنت الجماعات المسلحة والعصابات اإلجرامية والمهربين 
 

األمن  ضبطبشأن  2013ومع مصر في عام  2012ويبدو أن االتفاقيات الثنائية مع تشاد والسودان والجزائر وتونس في عام 
المهاجرين والحدود لم تسفر عن تعاون منهجي ولم يكن لها تأثير ُيذكر على تدفق المهاجرين وعمل الشبكات اإلجرامية لتهريب 

  13.البرية عبر الحدود بهمواالتجار 
 

على وجه  وأنهم قدموا، نظاميينغير  أغلبيتهمالعدد اإلجمالي للمهاجرين في ليبيا غير معروف، تشير التقديرات إلى أن  وفيما
مهاجرًا  957.276الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة  زوحالنمصفوفة تتبع  رصدتوقد  14.الخصوص من مصر وتشاد ونيجيريا

وعند كتابة  اللجوء المحتملين. وطالبيالمهاجرين فضًال عن الالجئين  الرقمويشمل هذا  2016.15في شهر آب/ أغسطس 
نصفهم من ، لجوء وطالبالجئ  000.38ما يقرب من التقرير، سجلت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 

 الموجودين حاليًا في ليبيا هو أكبر بكثير من هذه األرقام.ويقدر أن العدد اإلجمالي للمهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء  سوريا.
 

كانون الثاني/ يناير  1بين لفترة خالل اإلى إيطاليا من شمال أفريقيا  اً مهاجر  542.168للمنظمة الدولية للهجرة، وصل  ووفقاً 
 1. ومن 2015ن عام الفترة ملنفس  مهاجراً  205.144 بـ، معظمهم من ليبيا، مقارنة 2016نوفمبر تشرين الثاني/ 22و

حتفهم لقوا مهاجرًا من الذين سافروا عبر ليبيا  4.164عرف أن هناك  2016نوفمبر تشرين الثاني/ 22يناير إلى كانون الثاني/
على  للفترة المماثلة 3.565بـ ، مقارنة على طول الخط البحري الذي يمر في وسط البحر األبيض المتوسط في عرض البحر

وال ُيعرف عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في  16.طول الخط البحري الذي يمر في وسط وشرق وغرب البحر األبيض المتوسط
 .عتقد أنها أعداد كبيرةوعبرها، غير أنه يُ  ليبياإلى الرحالت البرية أثناء السفر 

 

 ، وتتمثلأمام سواحل ليبيافي منطقة البحر األبيض المتوسط  ، أطلق االتحاد األوروبي عملية صوفيا2015يونيو وفي حزيران/
و تم االشتباه أية ممتلكات تم استخدامها أالمراكب، و  منظمة للتعرف علىتنفيذ إجراءات " فيالمهمة األساسية لعملية صوفيا 
توسيع جهود االتحاد  جل المساهمة فيواحتجازها والتخلص منها وذلك من أأو تجار البشر باستخدامها من قبل المهربين 

األوروبي من اجل تعطيل االشكال التجارية لشبكات المهربين وتجار البشر في المنطقة الجنوبية المركزية للبحر األبيض 
تشرين  ىلفترة الممتدة من بداية انطالق العملية إلوفي ا 17"مزيد من الخسائر في األرواح في البحر. المتوسط ومنع
 أمامقاربًا من  344 وٕازالة مشتبه فيهموتاجر بشر مهرب  101مقاضاة ب ت السلطات اإليطاليةقام 2016الثاني/نوفمبر 

                                                           

  .41ص  للمنظمة الدولية للهجرة،المقدم  المحدودةشركة يوراسايلم النهائي لـالتقرير  ،في ليبيا: رؤية استراتيجية تقييم األولويات الخاصة بوضع سياسات الهجرة  13
  .6، ص المصدر السابق 14

 /www.globaldtm.info/libyaانظر مصفوفة تتبع النازحين الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة بشأن ليبيا على الموقع اإللكترونية  15
  /https://missingmigrants.iom.intللمزيد من المعلومات انظر مشروع المهاجرين المفقودين للمنظمة الدولية للهجرة على الموقع  16
، 2016 نوفمبر/الثانيتشرين  30صحيفة وقائع،  المتوسط،صوفيا في البحر األبيض  عملية-أنظر القوة البحرية التابعة لالتحاد األوروبي  17

http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eunavfor-med/pdf/factsheet_eunavfor_med_en.pdf   



 

7 

 

شخص  300.29قامت العملية أيضًا بإنقاذ ما يربو على  2016تشرين األول/أكتوبر  27وبحلول  18المنظمات اإلجرامية.
يتم إنزال و  19شخص. 200.41ما يربو على إنقاذ منظمات أخرى في  كما دعمت عملية صوفيا عملية إنقاذ 200 خالل

   20المهاجرين بعد انقاذهم في إيطاليا.
  

السفن في البحر تفتيش حتجاز و االقيام بباألمم المتحدة ، فّوض مجلس األمن الدول األعضاء 2015وفي تشرين األول/أكتوبر 
التفويض لمدة سنة أخرى هذا وتم تمديد  21.بالبشراألبيض المتوسط التي يشتبه في أنها تستخدم لتهريب المهاجرين أو االتجار 

وقرر مجلس الشؤون الخارجية التابع لالتحاد األوروبي . 2016أكتوبر تشرين األول/ 6في  2312مجلس األمن  قرارموجب ب
فر وتدريب خ بما يسمح لها بشكل فعلي بالمساهمة في بناء قدراتحزيران/يونيو إضافة مهمتين داعمتين للوالية،  20في 

من قبل األمم المتحدة على أعالي البحار قبالة على ليبيا السواحل الليبي والبحرية الليبية وتنفيذ حظر توريد األسلحة المفروض 
أولية في تشرين  تدريبيةدورة  تنظيموبعد طلب تقدمت به السلطات الليبية للحصول على الدعم تم السواحل الليبية. 

 على كانواومدربًا  اً متدرب 78أعالي البحار لـ  فيبحريتين  سفينتينعلى متن  2016األول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 
تلقى المشاركون تدريبًا في المهارات البحرية، مهارات خفر  قام االتحاد األوروبي بإجراءات فحص للمتدربينن أبعد  22متنهما.

مفوضية األمم المتحدة بدعم من  قانون الالجئينلالجئين وقد تم تقديم القانون الدولي و  حقوق االنسانوالقانون الدولي لالسواحل، 
  .السامية لشؤون الالجئين

  
من ضمن أمور أخرى  يضاً أتتضمن االستراتيجية  23.حدى عناصر استراتيجية الهجرة باالتحاد األوروبيتشكل عملية صوفيا إ

وتقديم برامج بناء القدرات للحكومة الليبية، ودعم عمل  24،صلية وبلدان العبورتشاركية مع بلدان المهاجرين األطر أمنهجية 
، مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينو منظمات األمم المتحدة في المنطقة، بما يتضمن منظمة الهجرة الدولية 

  في ليبيا. تعملحكومية لى منظمات دولية أخرى ومنظمات غير إباإلضافة 
 

                                                           

  ،2016تشرين الثاني/نوفمبر  9"، بيان صحفي، انسيني دو فيسو جاكوبية "انظر "وداعا إلى السفينة الفرنس 18

 http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eunavfor-med/news/20161109_en.htm 
، 2016تشرين األول/أكتوبر  27"عملية صوفيا في البحر األبيض المتوسط التابعة لقوة االتحاد األوروبي البحرية تبدأ بتدريب خفر السواحل الليبي والبحرية الليبية"،  البيان الصحفي انظر 19

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/13195/eunavfor-med-operation-sophia-starts-training-of-libyan-navy-coast-
guard-and-libyan-navy_en 

 ا.كما يقوم بعمليات اإلنقاذ كل من خفر السواحل اإليطالي ومنظمات غير حكومية مثل مراقبة البحر وأطباء بال حدود والسفن التجارية وغيره  20
وض الدول األعضاء اعتراض السفن التي يشتبه في استخدامها لتهريب المهاجرين واالتجار بالبشر ، ف2015تشرين األول/أكتوبر  9، الذي اعتمد في 2240قرار مجلس األمن رقم   21

  .وحجزها لمدة سنة واحدة
، 2016تشرين األول/أكتوبر  27 "عملية صوفيا في البحر األبيض المتوسط التابعة لقوة االتحاد األوروبي البحرية تبدأ بتدريب خفر السواحل الليبي والبحرية الليبية"، البيان الصحفي انظر  22

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/13195/eunavfor-med-operation-sophia-starts-training-of-libyan-navy-coast-
guard-and-libyan-navy_en 

-http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/europeanعلى الرابط:  2015مايو/أيار  13دار حول األجندة األوروبية عن الهجرة، بتاريخ انظر اص  23
agenda-migration/index_en.htm     

-http://ec.europa.eu/dgs/homeومتوفر على الرابط  COM (2016) 385  07.06.18نظر اصدار حول انشاء اطار تشاركي جديد مع بلدان ثالثة ضمن االجندة األوروبية، ا 24
affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-

package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_ompact_en.pdf  
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الالجئين وطالبي اللجوء في مخيمات في ليبيا أو  احتجازفي أوروبا ضرورة  كبار المسؤولينبعض اقترح وفي الشهور األخيرة، 
أن على االتحاد األوروبي قوله  2016سبتمبر رئيس وزراء المجر في أيلول/ وُنقل عنفي أي مكان آخر في شمال أفريقيا. 

وفي تشرين  25." في ليبيا لمعالجة حاالت طالبي اللجوء من أفريقيا قبل وصولهم إلى أوروباالجئين عمالقة مدينةإنشاء "
وفي  26.قدر اإلمكان ليبيا فياألول/أكتوبر، قال وزير خارجية المملكة المتحدة أنه ينبغي إرجاع الزوارق إلى أقرب منطقة 

األلمانية اقترحت إرسال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم إلى دول شمال أفريقيا لطلب نوفمبر، أفيد أن وزارة الداخلية تشرين الثاني/
كان يكون لى مإارجاع أي شخص  رفضوالتي ت غير أن هذه التصريحات ال تعكس سياسة االتحاد األوروبي 27.اللجوء هناك

 أخرى لحقوق االنسان. جسيمةاساءات و فيه عرضة لخطر التعذيب أ
 

إعادة المهاجرين إلى ليبيا ألنه ليس بلدًا آمنا للعودة. وقد علقت المنظمة الدولية للهجرة عدم وتعتبر األمم المتحدة أنه ينبغي 
 ، بما في ذلك للمواطنين الليبيين. وحثت مفوضية األمم المتحدة2014الخاصة بها منذ آب/أغسطس إلى ليبيا برامج اإلعادة 

حدوث تحسن  لحينميع الدول على وقف عمليات اإلعادة القسرية إلى ليبيا، بما في ذلك طرابلس، لشؤون الالجئين ج السامية
السيطرة والكم الهائل من الجماعات  وتشتتكبير في الوضع األمني ووضع حقوق اإلنسان. ونظرًا لعدم استقرار الوضع الحالي 

من غير المرجح اإليفاء بمعايير  سيكونفي الظروف الراهنة  أنهالالجئين  لشؤون السامية مفوضية األمم المتحدةالمسلحة، ترى 
. كما أن المفوضية ال داخلياً  هؤالء المهاجرينإعادة توطين داخلية أو طيران حل بديل يتمثل في تسيير رحلة ل ةمة ومعقولئمال

عقب عملية اإلنقاذ في  الذين يتم إنقاذهمألغراض إيصال  اً آمن اً مكان لكي يتم اعتبارهاالالزمة معايير التعتبر أن ليبيا تلبي 
 جسيمة نتهاكاتال لتعرضل بشكل كبيرأن المهاجرين عرضة  اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضيةوتعتبر  28.البحر

األشخاص  ل على عدم إعادة، أو تسهيل إعادةلحقوق اإلنسان في ليبيا، بما في ذلك االحتجاز التعسفي، وبالتالي تحث الدو 
 إلى ليبيا.

 

، 2016أيلول/ سبتمبر  19وفي سياق تزايد االهتمام العالمي بمحنة المهاجرين، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
 باعتماد ميثاق عالمينتهي تعملية مفاوضات بين الحكومات ل أطلق مبادرةالالجئين والمهاجرين، الذي من أجل إعالن نيويورك 

بحلول عام  شامل لالجئيناستجابة يقوم على إطار  عالمي لالجئين ميثاق لىإباإلضافة ، نظاميةو  ةومنظم ةآمن هجرةحول 
2018.29
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   europe-http://www.bbc.com/news/world-37463386 2016سبتمبر  24هنغاريا يقترح مدينة عمالقة للمهاجرين في ليبيا"، بي بي سي نيوز،"رئيس وزراء   25
، 2016أيلول/سبتمبر  16ين مباشرة إلى ليبيا"، صحيفة صنداي اكسبريس، بوريس جونسون يقول أنه ينبغي إعادة زوارق المهاجر  "أرجعوها إلى الوراء" 26

Libya-to-back-straight-sent-be-should-boats-migrant-says-Johnson-www.express.co.uk/news/world/711131/Boris  
refugee-ministry-www.independent.co.uk/news/world/europe/german-تشرين الثاني/نوفمبر،  6"وزارة ألمانية تريد اعادة طالبي اللجوء إلى أفريقيا"، إندبندنت،   27

81.htmla74006-australia-egypt-tunisia-libya-africa-seekers-asylum-migrants   
، 2015تشرين األول/أكتوبر  الالجئين،لشؤون السامية ، مفوضية األمم المتحدة 1 التحديث-ليبيالشؤون الالجئين بشأن اإلعادة إلى السامية انظر موقف مفوضية األمم المتحدة  28

http://www.refworld.org/docid/561cd8804.html  
29  A/RES/71/1.  
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والعهد الدولي  ؛الملحق بهتعد ليبيا طرفًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول االختياري األول 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غيره من الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب و 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد و ؛ نصريكال التمييز العلقضاء على جميع أشاتفاقية وا؛ الالإنسانية أو المهينة
بشأن اشتراك األطفال في الملحقين بها  ناالختياري ين؛ واتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولالملحق بهاالمرأة والبروتوكول االختياري 

   المواد اإلباحية.البغاء وفي المسلحة وبشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في المنازعات 
  

اتفاقية فيما أنها ليست طرفًا في في االتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.  يضاً أ طرفليبيا 
التي تنظم الجوانب  1969صادقت على اتفاقية  غير أنها. ملحق بهاالخاصة بوضع الالجئين أو البروتوكول ال 1951

اقية منظمة الوحدة األفريقية)، والتي تعتمد نفس تعريف الالجئ الوارد في اتفاقية المتصلة بمشاكل الالجئين في أفريقيا (اتف
بعد حيث أنها لم تقم بسن قانون اللجوء أو  1969اتفاقية  . غير أن ليبيا لم تقم بتفعيلمحلق بهاال 1967وبروتوكول  1951

 وضع إجراءات اللجوء.  
  

على تقتصر  أسباب ذلكإذا كانت  إلزاميًا أو تلقائياً احتجاز المهاجرين  يكونيجب أال  وبموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان
أو اإلقامة ما يجب أن يشكل الدخول إلى بلد وال  30.فللمهاجرين الحق في األمن والحرية الشخصية .الهجرة الخاص بهم وضع

ويجب أن يكون االحتجاز  31.قومياألمن الفيه فعًال إجراميًا حيث أن الفرد لم يرتكب جريمة ضد شخص، أو ممتلكات أو ضد 
غير كافية للوفاء  وطأةدة األقل يتم فرضه إال عند التحقق من أن البدائل المقي  تدبيرًا من تدابير المالذ األخير، وأالدائمًا 

 والتحقق من الهوية)؛، والصحة العامة، قومي(مثل األمن ال باالستناد إلى أسس قانونية يسمح به إالوال  باألغراض الشرعية.
وفي ظروف  32وألقصر مدة ممكنة؛ ومتناسبًا؛ ؛ وفقط عندما يكون األمر ضرورياً وأن يتم اتخاذ قرار بشأنه على أساس فردي

 وضعية الهجرة الخاصة بهم أو بآبائهم حيث أن االحتجاز بسبب أبداً إنسانية؛ وتحت إشراف قضائي. وال يجب احتجاز األطفال 
ويجب فصل النساء المحتجزات  34يشكل دائما انتهاكًا لحقوق الطفل.كما أنه  33،في مصلحة الطفل الفضلى ليس على اإلطالق

  35حارسات.تتم حراستهن من قبل وأن المحتجزين الرجال عن 

                                                           

  .9على سبيل المثال انظر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة   30
 حيازة ح بها أو دونبطريقة غير مصرّ ما عبور حدود بلد على أن " 24، الفقرة 2، ينص التعليق العام رقم وأفراد أسرهم العمال المهاجرينالمعنية بحماية حقوق جميع مم المتحدة جنة األل 31

وتجريم الدخول إلى بلد ما بصورة غير شرعية إنما يتجاوز المصلحة المشروعة للدول األطراف في ضبط وتنظيم الهجرة غير  .وثائق صحيحة، أو تجاوز مدة تصريح اإلقامة ال يشكل جريمة
ضد األشخاص أو ما جريمتين في حد ذاته فإنهما ال يشكالن، تينإداري تينمخالف يشكالنقد شرعيين الدخول واإلقامة غير الفي حين أن النظامية، ويؤدي إلى احتجاز ال ضرورة له. و 

  ".الممتلكات أو األمن القومي
. تلقائياً  أو إلزامياً  أبداً  يكون أال ينبغي بالهجرة تتعلق ألغراض االحتجازإلى أن " التي تشير 68الفقرة ، A/HRC/20/24انظر تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين،   32

 والحكومات. متاحاً  تقييدي غير تدبير أي يكون  ال عندما وٕاال الزمن من قصيرة لفترة إال به يسمح  وال أخير كمالذ يتخذ تدبيراً  يكون أن ينبغي اإلنسان، لحقوق الدولي القانون لمعايير ووفقاً 
وانظر أيضا البالغ ". .تقييداً  أو تطفالً  التدابير أقل تختار وأن فردياً  تقييماً  تجري وأن بديلة احتجازية غير تدابير في أوالً  تنظر وبأن الوطنية، قوانينها في الحرية لصالح افتراض بوضع ملزمة
، جالوه ضد هولندا، اآلراء 794/1998؛ والبالغ رقم 9.4-9.3، الفقرتين 1997نيسان/أبريل  30حقوق اإلنسان في المعنية بلجنة ال، أ. ضد أستراليا، اآلراء التي اعتمدتها 560/1993رقم 

حقوق اإلنسان ية بالمعنلجنة ال، نايستروم ضد أستراليا، اآلراء التي اعتمدتها 1557/2007؛ والبالغ رقم 8.2، فقرة 2002نيسان/أبريل  15حقوق اإلنسان في المعنية بلجنة الالتي اعتمدتها 
؛ والمالحظات الختامية: السويد 13، الفقرة CAT/C/POL/CO/5-6التعذيب، المالحظات الختامية: بولندا، مناهضة ؛ ولجنة 7.3-7.2، الفقرتين 2011تموز/يوليو  18في 

CAT/C/SWE/CO/6-7 مراجعة جئين والمهاجرين الذي تعهدت فيه الدول األعضاء باللمن أجل اك من إعالن نيويور  33. كما تم تسليط الضوء على هذا المبدأ في الفقرة 10، الفقرة
    .السياسات التي تجرم التنقل عبر الحدود والسعي للعمل ببدائل االحتجاز أثناء مراجعة تلك التقييمات

وفي سياق  التي تشير إلى أنه " 80، الفقرة A/HRC/28/6   لالإنسانية أو المهينةالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو االمعني بمسألة انظر تقرير المقرر الخاص  33
أبدًا، ويتجاوز اشتراط الضرورة، ويصبح غير إنفاذ قوانين الهجرة، من الواضح اآلن أن حرمان األطفال من حريتهم على أساس وضع والديهم من حيث الهجرة ال يخدم مصالح الطفل الفضلى 
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 إعادة أي شخص إلى مكان يكونهذا المبدأ يحظر و  .القانون الدوليأساسيًا من مبادئ  أمبدمبدأ عدم اإلعادة القسرية  يعد
محميون من اإلعادة للجوء ا ووطالب نفالالجئو  36 أخرى لحقوق اإلنسان. جسميةمعرضًا لخطر التعذيب أو انتهاكات  /فيهافيه

كما ال يقتصر تطبيق مبدأ عدم  إلى بلدانهم األصلية حيث سيواجهون االضطهاد، إن كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويحق ألي شخص مغادرة أي بلد، بما في ذلك  37اإلعادة القسرية على الالجئين فحسب، بل على أي مهاجر معرض للخطر.

38.بلده
التي نص عليها القانون، والتي تعد ضرورية لحماية األمن الوطني،  تلكويجب أال يخضع هذا الحق ألي قيود سوى   

وال  39أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم، وأن تكون متسقة مع الحقوق األخرى.
  40.بلده دخول من يحرم أحد بشكل تعسفي أنيجب 

  
التي تقتضي من الدول األطراف ضمان  ،1979 لعام البحرييندولة طرف في االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ  هي أيضاً  ليبياو 

البحر، بغض النظر عن جنسية الشخص أو وضعه أو الظروف التي  يكون مهددًا بالخطر فيتقديم المساعدة ألي شخص 
  مكان آمن. ىاالحتياجات وٕايصاله/إيصالها إل وغيرها مناالحتياجات الطبية األولية  يوجد فيها وأن توفر له/لها

  
  
  اإلطار القانوني الوطني والممارسة الوطنية .5

 

 اإلطار القانوني الوطني 1.5
، التي يرجع بعضها إلى خمسينات القرن الماضي، ة القائمةنظماألقوانين و ال وتتضمنليس لدى ليبيا إطار شامل إلدارة الهجرة. 

  .لمعايير الدوليةمع ا وال تنسجمكافية لمعالجة الوضع الراهن غير هي و على ثغرات كبيرة. 
 

                                                                                                                                                                                           

من أجل من إعالن نيويورك  56". وتم تسليط الضوء على هذا المبدأ أيضًا في الفقرة فال المهاجرينإنسانية أو مهينة بحق األط  متناسب إلى حد كبير ومن شأنه أن يشكل معاملة قاسية أو ال
 .من حيث الهجرة آبائهمهم أو وضع عقابية بسبب وضعللتدابير التجريم األطفال أو إخضاعهم نبغي والمهاجرين الذي أكدت فيه الدول األعضاء أنه ال ي لالجئينا

 أيضًا انظر تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين،ويوم المناقشة العامة للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الطفل في سياق الهجرة، و . 3المادة اتفاقية حقوق الطفل،  34
A/HRC/20/24،  41الفقرة  

 17 المؤرخ 70/175 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار بموجب اعتمدت، 81و(أ)، 11 القاعدتين ،نيلسون مانديال)  قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد انظر 35
 65/229 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار بموجب اعتمدت ،قواعد األمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غـير االحتجازيـة للمجرمات (قواعد بانكوك)و . 2015/ديسمبر األول كانون

 .القواعد تطبيق عند االعتبار في للسجينات المميزة االحتياجات تؤخذ أن يجب التمييز عدم مبدأ تطبيق أجل من أنه على تنص والتي، 2010/ديسمبر األول كانون 21 لمؤرخا
وأيضًا في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ) 1951المتعلقة بوضع الالجئين (اتفاقية  1951تم النص بشكل صريح على حظر اإلعادة القسرية في اتفاقية  36

المبدأ بأنه ضمانًا غير مباشر مستمد من االلتزام باحترام  القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. وقامت هيئات حقوق اإلنسان الدولية ومحاكم حقوق اإلنسان اإلقليمية والمحاكم الوطنية بتفسير هذا
  نسان وحمايتها وٕاعمالها.حقوق اإل

  .3اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او الالإنسانية أو المهينة المادة  37
 )2( 12العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة   38
 .)3( 12العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة   39
 .)4( 12العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  40
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. الدخول إلى ليبيا والبقاء فيها بشكل غير نظامي ،تنظيم دخول وٕاقامة وخروج األجانب حول ،1987لعام  6رقم ن و جرم القانوي
المهاجرين ممن هم عرضة للضرر أو أو  41،بالبشر ميز بين المهاجرين أو الالجئين أو طالبي اللجوء أو ضحايا االتجاريوال 

لعام  6. وتم تعديل القانون رقم لحقوق اإلنسان ممن هم بحاجة إلى حماية دولية من المهاجرين غيرهمالمهاجرين األطفال أو 
غير األشخاص من لتقييد شروط منح تأشيرات الدخول. واشترط التعديل على جميع  2004لعام  2قانون رقم الب 1987
ترحيل غير أيضًا  6القانون رقم  نظمكما ينين، باستثناء بعض الدول العربية، الحصول على تأشيرة سارية لدخول البالد. المواط

 .لى بلدانهمإ المواطنين
  

المنصوص  حكامبموجب هذا القانون، فإن األو  . الشرعيةبشأن مكافحة الهجرة غير  19، تم سن قانون رقم 2010وفي عام 
معاملة في حال وجود تعارض. وينص القانون على معاملة المهاجرين تعتبر الغية القوانين السابقة المتعلقة بالهجرة عليها في 

القانون ). ويسمح 10(المادة وذلك عند القبض عليهم إنسانية تحفظ كرامتهم وحقوقهم وعدم االعتداء على أموالهم ومنقوالتهم" 
عقوبات جنائية، المهاجرين بمقتضاه  يواجه، وبعد هذه المهلة. هاعتبارًا من بدء سريان لتسوية أوضاعهمللمهاجرين بشهرين 

وفي " نهعلى أ كذلك 6نصت المادة كما ). 11و 6دينار ليبي" (المادة  1000تشمل "الحبس مع الشغل، أو غرامة ال تتجاوز 
ص عليها في هذا القانون من أراضي الجماهيرية جميع األحوال، يجب إبعاد األجنبي المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصو 

). ويمكن أن يستثنى الشخص المدان من العقاب في حال بادر/بادرت إلى 6العظمى بمجرد تنفيذه للعقوبة المحكوم بها" (المادة 
 1987لسنة  6 القانون رقمينص وباإلضافة إلى ذلك،  ).8(المادة  لى تقديم الجناة للعدالةإ بمعلومات تؤدي إبالغ السلطات

. وينص قانون العقوبات على أن الحبس او الغرامة او كليهما هيالخروج من دون تأشيرة اإلقامة أو الدخول أو عقوبة على 
  ).22ثالث سنوات (المادة صل لت الحبسعقوبة 

  
غير   42ير النظاميين.داري للمهاجرين غاإلحتجاز تمكين مؤسسات الدولة من االويبدو أنه ال توجد أحكام قانونية تنص على 

اإلجراءات الجنائية المحتجزين بموجب  ذلك بمن في، سلطة تعليق اإلجراءات الجنائية ضد أي متهم هالعام لدي االدعاءأن 
  في قوانين أخرى، مثل الترحيل. االمتعلقة بالهجرة. وعليه، ال يزال باإلمكان تطبيق التدابير اإلدارية المنصوص عليه

  
لعمل لضمان االمتثال للمتطلبات اإلدارية الثقيلة، األمر الذي أدى إلى رباب اعلى أ خاصاً  عبئاً  ينل المهاجر اقوانين العموتضع 

 43.قانونالوتوظيف المهاجرين غير الشرعيين خارج إطار  ، حسبما تفيد التقارير،ارتفاع مستويات عدم االمتثال
 

ضمن الدولة حق اللجوء وفقًا للقانون. ويحظر تعلى أن " 2011من اإلعالن الدستوري المؤقت لعام  10المادة  تنصوفي حين 
. ونتيجة لذلك، يواجه طالبو و الممارسةأعلى صعيد القانون  سواءاً سليم الالجئين السياسيين"، فإن ليبيا لم تضع منظومة لجوء ت

، لى الشواطئ الليبيةإوٕانزالهم اللجوء أو الالجئون في ليبيا الذين ليس لديهم وثائق مناسبة، بما فيهم أولئك الذين تم إنقاذهم 
  .2010لعام  19قانون رقم الاالحتجاز بسبب الدخول غير القانوني بموجب 

                                                           

  . لم يتم اعتماد القانون غير انهبإعداد مشروع قانون بشأن اإلتجار بالبشر. وينص على حماية ضحايا االتجار بالبشر.  2013قامت وزارة العدل في عام  41
   http://www.refworld.org/pdfid/5567387e4.pdf 4، ص.2015مي، شباط/فبراير انظر احتجاز المهاجرين في ليبيا، مشروع االحتجاز العال  42
   31، ص. 2014، التقرير النهائي المقدم إلى المنظمة الدولية للهجرة من قبل شركة يوراسايلم المحدودة، استراتيجيةأنظر تقييم األولويات الخاصة بوضع سياسات الهجرة في ليبيا: رؤية   43
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 الممارسة 2.5

، 2014منذ عام  على وجه الخصوص، و 2011بشكل متزايد من العرقلة الشديدة منذ عام الليبية لقد عانت المنظومة العدلية 
بسبب استمرار القتال وانعدام األمن. حيث يوجد العديد من المحاكم التي ال تعمل أو تعمل بشكل جزئي فقط. فيما قامت 

 ومسؤولي إنفاذ القانون. ولم تتصدى المنظومة العدلية الجماعات المسلحة بتهديد ومهاجمة القضاة والمحامين والمدعين العامين
وذلك  44.حق الضحايا في سبل انتصاف فعالةشكل عائقًا أمام بشكل مناسب النتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان مما ي الرسمية

مهام  بتوليأدى إلى جعل المهاجرين عرضة إلى حد كبير النتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان. كما قامت الجماعات المسلحة 
إنفاذ القانون وغيرها من المهام الرسمية، وتقوم بشكل فعلي بالسيطرة على العديد من مراكز االحتجاز الرسمية أو إدارة مراكز 

 .للمخاطر هؤالء المحتجزينإمكانية تعريض ، مما يزيد من احتجاز غير رسمية خاصة بها
 

وتجار وبحسب المعلومات التي تلقتها البعثة، فإن كًال من الجماعات المسلحة، والعصابات والشبكات اإلجرامية، والمهربين، 
تكبون فيه تجاوزات ، يتعاونون ويتنافسون في مجال تهريب المهاجرين واالتجار بهم في ليبيا، في الوقت الذي ير البشر

 المسؤولين الحكوميينتفيد بأن بعض ة معلومات موثوق أيضاً  البعثةتلقت و لحقوق اإلنسان ضد المهاجرين. جسيمة وانتهاكات 
د بشكل استغالل وبيع وشراء األفرابالبشر. وتجري عمليات  التهريب واالتجاروا في عملية وبعض المسؤولين المحليين قد شارك

مهاجرين الذين يرغبون في السفر . وبالنسبة ألولئك الكعمالة مجانيةوغالبًا ما يكون هؤالء األفراد عرضة لالستغالل . متواتر
. إلكمال رحلتهم للعمل طوال الرحلة لكي يتمكنوا من الحصول على سبل نقل فإن الكثير منهم يضطرعبر البحر إلى أوروبا، 

الذين يجبرونهم على طلب المزيد من األموال من أسرهم من  وتجار البشرالمهربين  كما أنهم يتعرضون إلى االبتزاز على أيدي
ضعفًا في ليبيا، حيث ال توجد لديهم حماية  الفئات. ويعد المهاجرون من ضمن أكثر الفورية خالل نظام معقد للحواالت المالية

كثر عرضة لالنتهاكات في ظل وجود تقارير عديدة ومتسقة األغالبًا  تعتبر النساءو ية مثل تلك المتاحة لغيرهم. لية أو اجتماعيقب
 عن تعرضهن لالغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي.   

 
وأثناء فترة حكم القذافي، قامت إدارة مباحث الجوازات المنضوية تحت اللجنة الشعبية العامة لألمن العام، بإدارة عدد من مرافق 

ي كانت تأوي آالف األفراد المشتبه في أنهم مهاجرين غير نظاميين، ومن ضمنهم االحتجاز الخاصة بقضايا الهجرة والت
 دور إعطاء الجزء األكبر من، تم 2012. فيما كان يتم احتجاز غيرهم في سجون نظامية عبر ليبيا. وفي أوائل عام الجئين

ن على األقل من ااثنللبعثة، ال يزال للمعلومات المتوفرة  مكافحة الهجرة غير الشرعية. ووفقاً  جهازلإدارة مباحث الجوازات 
  الجوازات. مباحث سيطرة إدارةل يخضعانمرافق االحتجاز في غرب ليبيا 

  
 احتجازإدارة مراكز الرئيسية في  ةيمسؤول، التحت إمرة وزارة الداخلية عمل، الذي يمكافحة الهجرة غير الشرعية جهاز تحملوي

الوطنية الرئيسية التي تعمل مع المهاجرين في ليبيا. وتتمثل المؤسسة الرئيسية األخرى في خفر  ةالمؤسسمثل يالمهاجرين و 
وهو مسؤول عن عمليات البحث واإلنقاذ.  45وزارة الدفاع. يشكل جزءًا من البحرية الليبية ويعمل تحت إمرةالسواحل الليبي الذي 

                                                           

 .2المادة ، والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد 44
  وال تقوم بعمليات البحث واإلنقاذ في البحر.تحت إشراف وزير الداخلية. المدنية باإلضافة إلى خفر السواحل الليبي، تعمل إدارة أمن الشواطئ والموانئ   45
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األكثر قوة في  الطرفويبدو أنها  2011لمسلحة التي انتشرت منذ عام وتتعرض كال المؤسستين للضغط من قبل الجماعات ا
 جهازخفر السواحل الليبي و  ن منوسوء المعاملة. ولقد هددت الجماعات المسلحة موظفيبالبشر منظومة التهريب واالتجار 

خفر السواحل الليبي  ن موظفيأ. وتلقت البعثة تقارير تشير إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية لكي يقوموا بتسليم المهاجرين
بهدف  على استغالل المهاجرين مع الجماعات المسلحة والمهربين والمتجرين قد عملوامكافحة الهجرة غير الشرعية  جهازو 

الربح. ولقد أسهمت الموارد غير المناسبة وظروف العمل وعدم وجود عدد كاف من الموظفين المدربين والمنضبطين وأنشطة 
أثرت على مكافحة الهجرة غير الشرعية و  جهازالجماعات المسلحة والشبكات اإلجرامية في تردي أوضاع المراكز التابعة ل

  ن إلى المزيد من المخاطر وسوء المعاملة.العمليات البحرية مما يعرض المهاجري
  

احتجازهم من قبل السلطات  مراجعةال يجري خاللها يتم احتجاز المهاجرين في ليبيا بشكل تعسفي ولمدد غير محددة وعادة ما 
الحصول على محامي دفاع . كما أنه ليست لديهم ضمانات اإلجراءات القانونية الصحيحة أو إمكانية القضائية المختصة

مكافحة الهجرة غير  جهازالخاصة بقضايا الهجرة والتابعة ل حتجازاللجوء إلى القانون. ويتم احتجازهم في مراكز اإللغرض 
وفي مراكز احتجاز غير رسمية تديرها الجماعات فضًال عن مركزين على األقل تديرهما إدارة مباحث الجوازات الشرعية 

 4000بين تستوعب هذه مكافحة الهجرة غير الشرعية وليست جميعها فاعلة. و  جهاز اديرهيمركز إيواء  24يوجد و المسلحة. 
مكافحة الهجرة غير الشرعية  جهاز منحقد . و بين مركز وآخر ، مع تفاوت األرقام بشكل كبيرفي المجمل محتجز 7000إلى 

غير  اتة لشؤون الالجئين وغيرها من الوكاالت والمنظمكال من المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم المتحدة السامي
لوازم النظافة الصحية وغيرها من المواد  مجموعةلتقديم المساعدة اإلنسانية مثل  حتجازالحكومية إمكانية الوصول إلى مراكز اإل

   46ذات الضرورة الملحة إضافة إلى الرعاية الصحية.
 
 المهاجرين في ليبياانتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان ضد  .6

  
في ليبيا بـ "الجحيم". فقد تعرضوا، وال  أوقاتهم وغيرها ليبيا في للدعم المتحدة األمم لبعثة المهاجرين من العديد وصف لقد

وغيره من ضروب سوء المعاملة، وعمليات  - والعنف الجنسي في ذلك االغتصاب بما -يزالون، لالحتجاز التعسفي والتعذيب 
  .والعمل الجبريالقتل غير القانونية 

 

                                                           

مكافحة الهجرة غير الشرعية إلنشاء "مجموعة اتصال" لتبادل المعلومات  وجهازمع خفر السواحل الليبي  مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينو تعمل المنظمة الدولية للهجرة   46
جرين الذين يتم إنقاذهم في البحر ونقلهم إلى األراضي الليبية. وستتكون مجموعة االتصال من محاورين على مستوى الخط األمامي من خفر وتنسيق االستجابة لالجئين وطالبي اللجوء والمها

 منظمةام معنية باالحتجاز تحت رئاسة مشتركة من قوة مه السواحل الليبي وجمعية الهالل األحمر الليبي والبلديات المتأثرة والعديد من األطراف الوطنية والدولية األخرى. إضافة إلى ذلك، تقوم
 حتجازاجتماعات منتظمة لتنسيق العمل في مراكز االالهجرة الدولية ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين وعضوية بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنظمات دولية اخرى بعقد 

  فحة الهجرة غير الشرعية.مكا يديرها جهازبما في ذلك المراكز التي 
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 االحتجاز التعسفي وظروف االحتجاز الالإنسانية 1.6
لألغراض المشروعة ويكون االحتجاز تعسفيًا إذا لم يكن وفقًا  47يحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان االحتجاز التعسفي.

غير مالئم أو دون وجه حق أو غير معقول أو ال لزوم له في فإنه لقانون، أو خالف ذلك في اواإلجراءات المنصوص عليها 
 ، بما في ذلك الحق فيالواجبة االتباعاإلجراءات القانونية  ضماناتويتمتع الشخص المحتجز بمجموعة من  48هذه الظروف.
، فضًال عن اكمة خالل مهلة معقولة أو إطالق السراحأمام سلطة قضائية والمحًا سريعالمثول و التوقيف لدى وقوعه معرفة سبب 
ويجب معاملة األشخاص  49.الحصول بشكل فوري ومنتظم على التمثيل القانوني والمشورة القانونية إمكانيةالحق في 

  50األصيلة.المحرومين من حريتهم بإنسانية وباحترام لكرامتهم 
  

غير  اإلقامةلدخول أو فإنه "ال ينبغي على اإلطالق اعتبار اوكما ذكر المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين، 
ضد األشخاص أو الممتلكات أو األمن القومي. ومن المهم التأكيد على  اليست جرائم في حد ذاته فهيجرائم جنائية:  ةالنظامي

تؤكد اللجنة المعنية كما  51على هذا النحو". تهمعاملم عدم، وينبغي جرمين بهذا الوصفمأن المهاجرين غير الشرعيين ليسوا 
، إدارية مخالفات نشكاليقد  ةغير النظاميواإلقامة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أنه في حين أن الدخول 

وثائق صحيحة، أو تجاوز مدة تصريح اإلقامة ال يشكل عبور حدود بلد بطريقة غير مصرح بها أو دون "فجرائم:  تليسإنها ف
جريمة. تجريم الدخول غير النظامي في بلد يتجاوز المصلحة المشروعة للدول األطراف لضبط وتنظيم الهجرة غير الشرعية، 

 52".ال لزوم له احتجازويؤدي إلى 
 

أفراد من خاصة و  وأصحاب أعمال بشر قامت جماعات مسلحة ومهربون وتجار ،ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها البعثة
التابعة  حتجازمكافحة الهجرة غير الشرعية باقتياد المهاجرين إلى مراكز اال جهاز ين فيشرطة وخفر السواحل الليبي وموظفال
دون عملية قانونية ودون إمكانية الوصول إلى محامين أو إلى و مكافحة الهجرة غير الشرعية، دون تسجيل رسمي  جهازل

ن ال تزال في حوزتهم الوثائق المطلوبة و ن محتجز و . ويوجد مهاجر ومقتنياتهم وثائقهموعادة تتم مصادرة السلطات القضائية. 
تراوح بين أيام وأشهر. ولفترات ت ويتم احتجاز المهاجرين ألجل غير مسمىمثل تصاريح العمل وجوازات السفر والتأشيرات. 

لكل من القانون الوطني الليبي والمعايير الدولية لحقوق  مخالفاً و  ويعد احتجاز المهاجرين في هذه الظروف احتجازًا تعسفياً 
  اإلنسان على حد سواء.

 

                                                           

. CCPR/C/GC/35(الحرية وأمان األشخاص)،  9، المادة 35). انظر اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 1( 9العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة   47
تجاز أو السجن المعتمدة من الضمانات اإلجرائية لألشخاص رهن االعتقال بموجب مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االح أنظر أيضا

  .1988كانون األول/ ديسمبر  9بتاريخ  47/173الجمعية العامة في قرارها المرقم 
غ رقم قوق اإلنسان أن معنى مصطلح "التعسفي" يجب أن يفسر "على نطاق واسع ليشمل عناصر عدم المالءمة والظلم وعدم القدرة على التوقع": البالحالمعنية بلجنة اللقد أوضحت   48

  5.8، الفقرة. 1990تموز/ يوليو  23حقوق اإلنسان في المعنية بجنة للا، هوغو فان الفن ضد هولندا، اآلراء التي اعتمدتها 305/1998
  ذات الصلة باالعتقال واالحتجاز.واجبة االتباع حقوقًا أخرى تتعلق باإلجراءات القانونية  9). وتحدد المادة 3( 9لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة ا  49
  .10العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة   50
51  A/HRC/20/24 13، الفقرة  
. كما الحظ فريق األمم المتحدة المعني باالحتجاز التعسفي أيضًا أن "تجريم الدخول غير المشروع إلى بلد ما يتجاوز المصلحة 24، الفقرة CMW/C/GC/2، 2لعام رقم التعليق ا  52

  .53 ، الفقرةA/HRC/7/4 ،المشروعة للدول لمراقبة وتنظيم الهجرة غير النظامية ويؤدي إلى اعتقال ال لزوم له"
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االحتجاز التي تديرها كما يتم احتجاز المهاجرين في أماكن احتجاز غير رسمية أثناء عبورهم ليبيا، بما في ذلك في مراكز 
المهاجرين أثناء  باحتجاز وتجار البشرالمهربون  ايقوم فيهي تالكن اماأل يوه "مؤقتةاليواء اإلأماكن "سلحة والجماعات الم

المهاجرين أيضًا في المزارع والمخازن والمنازل والشقق التي يتولى  احتجازقبل نقلهم إلى الموقع التالي. كما يتم  همعبور 
 .والجماعات المسلحة تأمينها البشرالمهربون وتجار 

  
اختطاف رجل من بنغالدش مع تشرين األول/أكتوبر ب 19ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها البعثة، قام رجال مسلحون في 

نقطة الجوازات في مطار معيتيقة الدولي في طرابلس. وبحسب روايته، تم م إلى مواطنين بنغالديشيين آخرين قبل وصوله
وتم إطالق سراحه بعد قيام عائلته يومًا حيث تعرض للضرب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.  12احتجازه في مخزن لمدة 

شخص من جنسيات مختلفة،  300وقال بأنه كان هناك حوالي عبر خدمة تحويل األموال.  دينار ليبي 5000دفع مبلغ ب
  المخزن.نفس معظمهم من بنغالدش، محتجزون معه في 

 
جدًا عن المعايير  ة، وبعيدبشكل عاممكافحة الهجرة غير الشرعية غير إنسانية  جهازفي المراكز التابعة لاالحتجاز أوضاع  إن

شخاص وتتسم األال تصلح الحتجاز  أخرى مباني. فالعديد من المراكز عبارة عن مستودعات أو الدولية لحقوق اإلنسان
المراكز، أدى االكتظاظ ونقص المرافق تلك باالكتظاظ الشديد وانعدام اإلضاءة مع التهوية الضئيلة للغاية. وفي عدد من 

حاالت الجهاز التنفسي  والتهابات المزمنعتبر اإلسهال ويجدري. الالصحية إلى انتشار األمراض المعدية، بما في ذلك الجرب و 
 200وفي أحد المراكز، تم توقيف أكثر من  يالحظ انتشار القمل والبراغيث. ما وغالباً وذات صلة بظروف المعيشة.  شائعة

المحتجزون ضطر ا. ونظرًا لعدم إمكانية الوصول إلى المراحيض، شخصاً  40أقل من بشكل معقول تستوعب رجل في غرفة 
إلى التبرز والتبول في زنزاناتهم. وفي بعض األحيان استخدم المحتجزون أكوابًا أو حاويات أخرى لهذا الغرض وانتظروا أن 

 تسنح الفرصة لهم لتفريغها في الخارج، أو قاموا بإلقاء البول على الجدران التي تسخن بواسطة الشمس مما يسهل تبخر البول.
 

ما يقرب من  وتشير تقارير موثوقة تلقتها البعثة أنعلى نطاق واسع نظرًا لعدم وجود الغذاء الكافي. وينتشر سوء التغذية 
عشرة في المائة من المحتجزين كما يعاني يعانون من سوء التغذية، في بعض المراكز خمسين في المائة من المحتجزين 

السعرات الحرارية المقدمة في  ي حصلت عليها البعثة أن متوسطالذكور البالغين من سوء التغذية الحاد. وأشارت المعلومات الت
في المائة من الكمية المطلوبة للذكور  35 يساويفي طرابلس  حتجازاآلونة األخيرة للمهاجرين على أساس يومي في مراكز اال

لمياه التي يحصلون عليها وقد وصف المهاجرون اوتتزايد معدالت سوء التغذية مع طول اإلقامة في هذه المراكز. البالغين. 
مكافحة  جهازلالفالح التابع  حتجازعلى سبيل المثال في مركز إ للشرب. وفي بعض المراكز، صالحةبأنها مالحة وقذرة وغير 

أليام، أو إلى تقليل  مزودي التموين الغذائي إلى إيقاف توزيع األغذية، أحياناً  تسديد مستحقاتأدى عدم  ،غير الشرعيةالهجرة 
 .كمية ونوعية الطعام

 
من وبشكل عام فإن إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية تنحصر بتلك التي تقدمها المنظمات الدولية، والتي يعمل بعضها 

الدفع وهي غير كافية إلى حد كبير في ضوء االحتياجات الموجودة. فالمستشفيات المحلية تتطلب خالل الشركاء المنفذين، 
متعللين بعدم الدفع والخوف من تلقت البعثة تقارير تفيد أن بعضها رفض معالجة المهاجرين قد و  .لمعالجة األجانبالمالي 
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تحديات بالغة نتيجة لألضرار  وبشكل عام، تشارف منظومة الصحة في ليبيا على االنهيار كما أنها تواجه األمراض المعدية.
  53النقص في الدواء والمعدات الطبية والموظفين.التي لحقت بالبنية األساسية و 

 
"ال نريد وضح أحدهم: أين في الحديث عن تجربتهم في ليبيا. حيث دموظفو البعثة مترد قابلهم نوكان العديد من المهاجرين الذي

  أن نتذكرها، لقد طوينا صفحة ليبيا".

 
تم احتجازه مرتين في مركز  2015عامًا لموظفي البعثة أنه في نهاية عام  28وقال مهاجر من الكاميرون يبلغ من العمر 

ومظلمة وتفتقر  بأنها مكتظة للغاية مراكز االحتجاز أوضاعمكافحة الهجرة غير الشرعية. ووصف  جهازالزاوية التابع ل حتجازإ
عادة ما كان يتم منعه والمهاجرين اآلخرين من مغادرة زنزاناتهم. وعندما كان يسمح لهم الحراس نه أشار إلى أو إلى التهوية. 

دون كانوا يجبرونهم على الوقوف في الشمس  ن الحراسأوقال بالمغادرة كانوا يبصقون على وجهوهم ويهينونهم ويضربونهم. 
 وكانوا يعاقبونهم إذا تحركوا.حراك 

 
 حتجازإتم احتجازه في مركز  2016عامًا أنه حين كان في ليبيا في أوائل  17وقال مهاجر يتيم من غينيا يبلغ من العمر 

تمكن من أنه غير مكافحة الهجرة غير الشرعية لمدة ثالثة أسابيع. وقال أنه تعرض للضرب واإلهانة  جهازالتابع ل القطرون
  ل في مزرعة.الهرب عندما أجبره المسؤولين على العم

 
موظفي البعثة أنه اضطر للسفر عبر السودان وليبيا للوصول إلى إيطاليا حيث لعامًا  16وقال فتى من أريتيريا يبلغ من العمر 

في  احتجازوقضى شهرًا ونصف في ليبيا، معظمها في مركز . 2016حزيران/يونيو  28في  صقليةزالو في توصل إلى بو 
، االحتجاز مركز. لم يتمكن من التعرف على رسمياً طرابلس بعد أن تم القاء القبض عليه من قبل رجال مسلحين يرتدون زيًا 

معظمهم من  ،رجل وامرأة وطفل 200مع حوالي  مسبق الصنع مستودع فيلقد تم احتجازه ف .فيه غير أنه وصف تجربته
كان يوجد مرحاض واحد فقط، مما أجبر أولئك المحتجزين الصومال وأريتيريا. لم يكن هناك نوافذ وكانت التهوية قليلة للغاية. 

وكانت الرائحة قوية للغاية، وكان يوجد العديد من المرضى ضمن المحتجزين. بعضهم كان يعاني قناني للتبول. على استخدام ال
"نحن األفارقة ذوي يعاني من مشاكل في التنفس. وكان يتم إعطاؤهم كميات ضئيلة من الغذاء. وقال الجرب وغيرهم كان 

  الجلدة السوداء، نسمى حيوانات ونعامل كالحيوانات...".
  

وقد تم العثور على الجثث في المنطقة ويبدو أن مهاجر في مدينة بني وليد.  28تشرين الثاني/نوفمبر، تم دفن جثث  29وفي 
وتشير تقارير تلقتها البعثة أنه يتم العثور على العديد من جثث المهاجرين في كل أسبوع جراء سوء التغذية.  محتفه لقواالضحايا 

  وتقع بني وليد على إحدى خطوط التهريب من الجنوب إلى المناطق الساحلية الشمالية.في المنطقة. 
 

                                                           

بالمائة من المرافق الصحية أو تعمل بقدرات منخفضة بسبب  60 إغالقتم عمال أجانب، بالهروب من البالد؛ كما  واغلبهمبالمائة من العاملين في الرعاية الصحية،  80قام حوالي   53
حاجة إلى المساعدة للوصول إلى في مليون شخص (ثلث السكان)  2هذا يترك حوالي والنقص في األدوية والمعدات الطبية والعاملين في المجال الطبي. و  التحتيةاألضرار التي لحقت بالبنية 

، موجودة على الموقع: 2016، تشرين األول/أكتوبر 08خدمات صحية منقذة للحياة. النشرة اإلنسانية بشأن ليبيا، العدد 
https://unsmil.unmissions.org/Portals/unsmil/Documents/Humanitarian%20Bulletin%20Libya%20Issue%208_October%202016_EN.pdf   
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 التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة 2.6
مكافحة الهجرة غير الشرعية والذين تعرضوا  جهازروايات المهاجرين المحتجزين في مراكز تابعة لقت البعثة العديد من وثّ 

مما يضاعف من أثر الظروف الالإنسانية التي ، تابعين للجهازعلى أيدي حراس  للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة
 "مؤقتةال حتجازاالأماكن "أحد في  وضعهووصف أحد المهاجرين الذين تمت مقابلتهم في إيطاليا كيف تم يصفها هذا التقرير. 

كنا نتعرض أحيانًا وقال لموظفي البعثة "مكافحة الهجرة غير الشرعية.  جهازالتابع ل القويعة حتجازإ في مركز احتجازهتم و 
  .كانوا يفعلون هذا للمتعة..." همالكحول أو المخدرات أو إنتناولهم للضرب بال سبب، وال نعلم إن كان هذا بسبب 

 
اإلصابات تسبب وشرحوا أن إصابات خطيرة.  آثارظهر على العديد من المهاجرين الذين قامت البعثة بمقابلتهم في إيطاليا و 

أماكن إيواء وأولئك المسؤولين عن " ، وأرباب العملمكافحة الهجرة غير الشرعية جهازالتابعة ل حتجازبها حراس في مراكز اال
وقام أحد األطفال المهاجرين الذين تمت مقابلتهم في قضبان الحديدية. " حيث ضربوهم بأدوات مثل العصي والصخور والةمؤقت

  ..."ةبصخرة، بعصا، بطوب ...يجدونه أمامهمكانوا لقد ضربونا بأي شيء “ البعثةبإخبار موظفي  صقلية

 
على العديد من المهاجرين  بالسكاكين؛ وبدا وطعناتمن المهاجرين الذين قابلهم موظفو البعثة لطلقات نارية  العديدوتعرض 

السمع بسبب اشتكى البعض من أنهم فقدوا البصر وأنهم يعانون من مشاكل في وٕاصابات في الرأس. و  جروحأثارًا واضحة ل
  الضرب على رؤوسهم وآذانهم.

  
بأنهم  اليبي أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية في وقال نصف المهاجرين الذين تمت مقابلتهم والذين كان قد تم احتجازهم في

أو أو المرض  حاد في التغذيةالنقص ال، بما في ذلك عزوا هذه الوفيات إلى ظروف االحتجازو شاهدوا موت مهاجرين آخرين. 
  الضرب أو أشكال العنف األخرى.

 
مكافحة الهجرة غير  جهازعة لالتابحتجاز عليهم في مراكز االمورس وأفاد المهاجرون الذين قابلتهم البعثة بأن االبتزاز الذي 

كان الحراس يوفرون هواتف جوالة ويجبرون المحتجزين على االتصال بأقاربهم فلقد  عنف. يصحبهالشرعية عادة ما كان 
وقد يتم تعذيب المهاجرين أثناء المكالمة إلجبار أسرهم على . ، عادة لتأمين إطالق سراحهموالطلب منهم تحويل مبالغ مالية

أن العديد من المهاجرين قتلوا رميًا بالرصاص أو توفوا نتيجة للتعذيب عندما لم تتمكن  تمت مقابلتهم الذين وروىتحويل المال. 
 وب.أسرهم من دفع المبلغ المطل

 
أنه تم احتجازه لمدة أربعة أشهر  2016أيار/مايو  25عامًا وصل إلى إيطاليا في  16وقال فتى من السنغال يبلغ من العمر 

مع مهاجرين آخرين، من ضمنهم بالغين  جرة غير الشرعية في طرابلسمكافحة اله جهازي التابع للبولقر ال حتجازإفي مركز 
مكافحة  جهازووصف كيف تعاون الحراس التابعين ل وضربوه وطلبوا منه المال بشكل متكرر.وهدده الحراس بالقتل، وأطفال. 

 ن مركزأوقال . والعمل الجبريفي أعمال االبتزاز الهجرة غير الشرعية مع مجموعة مكونة من أربعة نيجيريين وثالثة ليبيين 
 والخدمات الصحية. يكافالغذاء الكان مكتظًا وافتقر إلى  حتجازاال
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مكافحة الهجرة غير  جهازالفالح التابع ل حتجازعامًا كيف تم احتجازه في مركز إ 17ووصف فتى من غينيا يبلغ من العمر 
قاموا مكافحة الهجرة غير الشرعية  جهازالحراس التابعين ل وقال أن. 2015الشرعية في طرابلس في تشرين الثاني/نوفمبر 

مكافحة الهجرة غير  جهازمهربين مقابل مبلغ مالي وتمت إعادته إلى المركز التابع لبتسليمه إلى  خالل الشهرين التاليين
وشاهد أثناء  54.الشرعية ألسباب غير واضحة ومن ثم تم تسليمه لمجموعة أخرى من المهربين ومرة أخرى مقابل مبلغ مالي

صديقه كان ضعيفًا جدًا وأشار إلى أن . عاماً  17احتجازه حراسًا يضربون صديقه، فتى من السنغال يبلغ من العمر حوالي 
مكافحة  جهازالحراس التابعين ل وأوضح أن. عمل الجبريللوليس له مقدرة على العمل الشاق وبالتالي لم يكن باإلمكان بيعه 

هم شارحًا لذلك رفض صديقه وقد من صديقه أن يتصل ببلده ويطلب من أقاربه تحويل المال لهم. طلبوا الهجرة غير الشرعية 
مع مهاجرين آخرين  ركوهقام الحراس بضرب صديقه بالعصي وركلوه ولكموه. ثم تف. أن أسرته ليس لديها ما يكفي من المال

افترض الفتى أن صديقه وهو غير قادر على الحركة ويتنفس بصعوبة كبيرة. وبعد ذلك قام الحراس بأخذه ولم يعودوا به أبدًا. و 
  توفي. قد
 

 جهازالفالح التابع ل حتجازعامًا تم احتجازه في مركز إ 16من قبل فتى من أريتيريا يبلغ من العمر  ةمشابه روايةوتم إعطاء 
أن يتصل بأسرته لكي يرسلوا أمواًال. وبعد  وطلبوا منهمكافحة الهجرة غير الشرعية. وقال لموظفي البعثة أن الحراس ضربوه 

ن ين آخر يمحتجز ن وأخبر الفتى البعثة ألمهرب أخذه إلى صبراته.  تسليمهبضعة أسابيع قامت األسرة بإرسال المال. وبعدها تم 
مكافحة الهجرة غير الشرعية بضرب شاب أريتيري  جهازمركز الفالح التابع ل في قام حراس 2016أنه في نيسان/أبريل  أخبروه

 حتى الموت عندما لم تتمكن أسرته من إرسال أية أموال له.
 

  العمل الجبري 3.6

بوصف  ، بما في ذلك الذين قاموا بالدفع لمهربين في دول أخرى،األغلبية العظمى من المهاجرين الذين تمت مقابلتهمقامت 
تم فيها إجبارهم على العمل في المزارع وكعمال في المنازل وفي البناء وتعبيد الطرق وجمع القمامة. وقال لهم في ليبيا  تجارب

من أجل ادخار بينما أجبر آخرون في مراكز االحتجاز على العمل  أجر.لم يحصلوا على أنهم  أجبروا على العملأولئك الذين 
ما يكفي من األموال لشراء طريقه للخروج من االحتجاز. وبعد انتهاء العمل أثناء ساعات النهار، تتم إعادة بعضهم إلى مراكز 

كان أرباب العمل  وفي بعض الحاالت أو أشهر.االحتجاز في المساء، بينما يحتجز آخرون في مكان العمل لعدة أسابيع 
وعادة ما كانت ظروف العمل مكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل العمل.  جهاز حراسيعطون أمواًال للمهربين أو المتجرين أو 

فرون الحماية الضئيلة أو المعدومة من عوامل الطقس في الشتاء أو الصيف. وعادة ما كان أرباب العمل يو ال تطاق بسبب 
  الحالة الصحية لهؤالء العمال بشكل سريع. تتدهورغذاء غير كاف ومياه غير صالحة للشرب. ونتيجة لذلك، 

  
مكافحة الهجرة غير الشرعية كثيرًا ما كانوا  جهازوموظفي  وتجار البشرمهاجرون أن أرباب العمل والمهربين كما روى 

يهددونهم بالقتل أو يضربونهم بالعصي والقضبان الحديدية وأعقاب المسدسات أو يطلقون النار عليهم لكي يجبرونهم على 
 العمل. كما شاهد الناجون مقتل أصدقائهم الذين كانوا غير قادرين على العمل أو الذين حاولوا الهرب. 

                                                           

مكافحة الهجرة غير الشرعية أو غيرها الستعادة المهاجرين حيث أنهم يحصلون على المبلغ بالكامل من الوسطاء عندما  لجهازما تفهمه البعثة هو أن المهربين مستعدون لدفع مبالغ مالية 54 
  يصل المهاجر إلى أوروبا.
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جنوب عندما كان يبحث عن عمل في سبها عامًا موظفي البعثة أنه تم احتجازه  16من السنغال يبلغ من العمر  وأخبر فتى

مستودع في سبها لمدة في مالبس مدنية. حيث أخذوه بالقوة ل، بعضهم في زي رسمي وبعضهم من قبل رجال مسلحينليبيا 
 غيربأنها  ظروف االحتجازمن مالي ونيجريا والسنغال. ووصف امرأة وطفل  42مهاجرًا آخرًا، من بينهم  80شهر وكان معه 

، وخاصة أولئك الذين مهاجرينإنسانية وشرح أن كميات الغذاء ومياه الشرب كانت قليلة للغاية. وشاهد الحراس وهم يضربون ال
وفي الليل، كان بعض الرجال المسلحين يأتون  ...“أيضًا  وقالرفضوا العمل أو كانوا ضعفاء جدًا وغير قادرين على العمل. 

يتم وكان عامًا. وكانوا يعيدونهن إما بعد بضعة ساعات أو في اليوم التالي.  13ويأخذون النساء والفتيات البالغة أعمارهن 
  ".باألسلحةيتم ضربهن وتهديدهن  ،جدًا، وفي حال قاومن يراتاغتصاب النساء والفتيات الصغ

 
ًأصبح  صديقه عامًا ليعمل في موقع بناء في الخارج، ولكن 16الحراس أخذوا صديقه السنغالي البالغ من العمر أن الفتى وروى 

. وجاء حارس مسلح وطلب من ومن ثم تمت إعادته إلى مركز االحتجاز ضعيفًا ومريضًا بعد بضعة أيام ولم يعد بمقدوره العمل
يبكي ويتوسل  صديقهصدره بقدمه. وكان  بضربى األرض. وقام الحارس عل مستلقياً أن يقف، ولكنه لم يستطع. كان  صديقه

إلى الحارس أن يتركه وشأنه. وبعد بضعة دقائق، لم يكن بمقدوره التحرك أو النطق. وغادر الحارس بعد ذلك. وقال الفتى أن 
لم يعلم وأوضح الفتى أنه ة. إلى الساح صديقهصديقه توفي الحقًا. وبعد بضعة ساعات، طلب الحراس من المهاجرين أخذ جثة 

ال يأبهون إن  ُمحَتجزينا ....نا به "حيوانات" ننا كالحيوانات. هذا ما يسمو نعاملو كانوا ي" :منهمشيرًا إلى أما حدث لجثة صديقه. 
  متنا".

  
مهاجرًا  23وأخبر مهاجر آخر من غامبيا موظفي البعثة أنه وأثناء سفره برًا في جنوب ليبيا، قام مهربون بإجبار مجموعة من 

ظروف العمل القاسية قام سوء المعاملة و أسابيع. وعندما حاول أحد المهاجرين الهرب بسبب  3على العمل في مزرعة لمدة 
ُترك في المستشفى دون نه أوضح أجله. وتم إرساله إلى مستشفى في سبها ونجى. و رجال مسلحون بإطالق النار عليه في ر 

  وثائق أو مال أو مالبس. وبقي في المستشفى لمدة عشرة أيام بدعم من مهرب وغادر بعدها إلى صبراته.
 

مباحث  الدارةالتابع تاجوراء  حتجاز، تلقت البعثة تقارير تفيد أن المهاجرين المتواجدين في مركز إ2016وفي أيلول/سبتمبر 
أثناء محاولتهم  عتقد أنهم غرقواوينتيجة تجميع جثث المهاجرين التي قذفت بها األمواج إلى الشاطئ أجبروا على الجوازات 

  عبور البحر األبيض المتوسط.

 
 البحري باالعتراضاالنتهاكات المتعلقة  4.6

المعتادة، وال يوجد ن غير صالحة للمالحة، وينقصها معدات إنقاذ الحياة و المهاجر عادة ما تكون القوارب التي يبحر على متنها 
القوارب المطاطية أكثر أنواع القوارب المستخدمة  كانت ،2016فيها وقود يكفي للوصول إلى الشواطئ األوروبية. وخالل عام 

إعطاء عادة ما تكون قوارب صيد قديمة. ويتم شيوعًا. وهي أكثر عرضة للغرق أو االنقالب مقارنة بالقوارب الخشبية التي 
بقيادة القوارب التي عادة  –والذين غالبًا ما يكونون عديمي الخبرة في تشغيل القوارب  –لمهاجرين الذين يتم تهريبهم ل توجيهات

  إلرسال رسائل االستغاثة مباشرة إلى مراكز اإلنقاذ. أقمار صناعية هواتفما يكون فيها معدات اتصال مثل 
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 جهازتابعة ل حتجازمراكز إإلى  المهاجرين نقليتم مهاجرين، عادة ما الاعتراض قوارب بخفر السواحل الليبي  وعندما يقوم

للعمل هناك  كثيرًا ما يتعرض المهاجرونمكافحة الهجرة غير الشرعية أو إلى منازل ومزارع خاصة، أحيانًا مقابل رسوم، و 
الجنسي. ويبدو أن موظفي خفر السواحل  االغتصاب وأشكال أخرى من العنفإلى  يتعرضنكثيرًا ما وفي حالة النساء الجبري 
  .قاموا بمصادرة قوارب ومولدات وباعوها الحقاً الليبيين 

 
وقال عدد من المهاجرين الذين قابلتهم البعثة أن رجاًال مسلحين اعترضوهم في عرض البحر، يعتقد أنهم من أفراد خفر 

وآخرين كانوا في مالبس مدنية. وتمت إعادة المهاجرين إلى  المموهزي العسكري الوكان بعضهم يرتدي  ،السواحل الليبي
الشاطئ وطلب منهم االصطفاف في طابور، وأحيانًا لعدة ساعات دون مأوى مناسب. وروى بعض المهاجرين أنه تم ضربهم 

 كانت عبارة عن هواتف نقالة وأموال. عصي أو أعقاب المسدسات وأنه تمت سرقة مقتنياتهم، وغالبًا ماالب
 
البعثة أنه تمكن في صبراته من ضمان عبوره على متن قارب مع موظفي  عاماً  16أريتيريا يبلغ من العمر فتى من أخبر و 

رجاًال مسلحين يرتدون زيًا  على متنه، اعترضهم قارب من إبحار القارب آخرين من بينهم نساء وفتيات. وبعد عدة ساعات
قام بعد نزولهم و إلى الشاطئ تهم وتمت إعادن المهاجرين وصادروا أموالهم ومقتنياتهم األخرى. و عسكريًا. وفتش الرجال المسلح

مكافحة الهجرة غير  جهازالزاوية التابع ل حتجازإإلى مركز  همبقضبان معدنية. وبعدها قام الرجال بأخذ همالرجال بضرب
 مكافحة الهجرة غير الشرعية بضربهم مرة أخرى. جهازة حيث قام الحراس التابعين لالشرعي

 
وكان  2016آذار/مارس  على متن قارب مطاطي كانت في عامًا أن رحلته األولى 17وشرح فتى من غينيا يبلغ من العمر 

خفر السواحل الليبي. ووصف قيام عتقد أنه يتبع تى أنه تم اعتراضهم من قبل قارب يآخر. وقال الفراكب  125معه حوالي 
اجرين رميًا بالرصاص بشكل عشوائي. وُقتل ما ال يقل عن ثالثة مه المهاجرينإطالق النار على ب مموهخمسة رجال في زي 

 مكافحة الهجرة غير الشرعية في الزاوية. جهازتابع ل حتجازوتم نقل الناجين إلى مركز إ .ونعديدفيما أصيب 
  

. 2015عامًا بالسفر إلى ليبيا مع خالتها في تشرين األول/أكتوبر  14حالة أخرى، قامت فتاة من أريتيريا يبلغ عمرها وفي 
وأثناء محاولتها األولى للوصول إلى إيطاليا، قام رجال يعتقد أنهم من أفراد خفر السواحل الليبي باعتراض القارب الذي كانت 

. وتعرض رجل يفترض أنه القبطان، إلطالق النار في على متن القارب عند نزولهم من كانواتم ضرب و تسافر على متنه. 
 مكافحة الهجرة غير الشرعية في الزاوية. جهازتابع ل حتجازإلى مركز إ الناجينرقبته وتوفي. وتم أخذ 

 
ميل بحري من  24على بعد بالهجوم على قارب خفر السواحل ل ها تابعةيزعم أنقامت قوات ، 2016آب/أغسطس  17وفي 

. وبحسب أطباء بال الدوليةإنقاذ المهاجرين في المياه بشغله منظمة أطباء بال حدود تُ . ويقوم هذا القارب الذي السواحل الليبية
وصعدوا إلى  القمرةالنار على نافذة قامت مجموعة من الرجال المسلحين في قارب سريع مجهول الهوية بإطالق  55حدود،

                                                           

-http://www.msf.org/en/article/central، 2016آب/أغسطس  25ر األبيض المتوسط: أطباء بال حدود تدين الهجوم على سفينة إنقاذ، بيان صحفي، انظر: وسط البح 55
mediterranean-msf-condemns-attack-rescue-vessel  
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وتفيد التقارير على أنفسهم.  آمنةل من ساعة وغادروا بعدها، وأثناء ذلك قام أفراد الطاقم بإغالق غرفة القارب حيث مكثوا أق
باعتراض القارب، غير أنه قال أنهم أطلقوا  ) قد أقر الحقاً خفر السواحلبأن المتحدث باسم البحرية الليبية (التي تشرف على 

  56.طلقات تحذيرية في الهواء وأنكروا صعودهم إليه
  

قام رجال على متن  57،وبحسب منظمة مراقبة البحر، وهي منظمة غير حكومية ألمانية 2016تشرين األول/أكتوبر  21وفي 
على بعد  ًا على متن قارب مطاطي في المياه الدوليةمهاجر  150 بالهجوم علىقارب سريع مكتوب عليه "خفر السواحل الليبي" 

المملوءة بالهواء مما أدى إلى سقوط المهاجرين في  األنابيبتفريغ إحدى . وتسبب الهجوم في من الشواطئ الليبية ميل 14
آخر في  اً مهاجر  26 فيما احتسبأربع جثث.  وانتشالشخص  120بعد الهجوم من إنقاذ تمكنت منظمة مراقبة البحر البحر. و 

أنكر الهجوم على  التي تشرف على خفر السواحل في طرابلس، البحرية الليبيةمتحدثًا باسم  أنبعداد الموتى. وأفادت تقارير 
  58تشرين األول/أكتوبر وأصر أن القارب كان في المياه الليبية. 21مراقبة البحر في منظمة القارب لكنه أقر بحادثة مع 

  
  
 

 العنف الجنسي 5.6
وشهود العيان لموظفي البعثة كيف كانت المهاجرات من النساء والفتيات يتعرضن لالغتصاب إضافة إلى  الناجونوصف 

والسكاكين وتم ضربهن عندما قاومن. ووصفن مغتصبيهن  باألسلحة هنليبيا. ولقد تم تهديداالعتداء الجنسي خالل عبروهن 
بما فيها االعتداءات الجنسية، التي كان يقوم بها رجال مسلحون بأنهم عنيفون للغاية. كما أشارت الناجيات بأن االعتداءات، 

وأفادت   ...".يصبح من غير الممكن تحملهم بعد ذلك بمجرد أن يتعاطوا الكحول والمخدراتأسوأ، والحظن أنه: "أصبحت 
على دراية بمخاطر االغتصاب مجتمعهم المحلي آخرين من وأشخاص النساء والفتيات أنه يبدو أن المهربين في السودان 

منع الحمل لمدة ثالثة أشهر قبل لبالحصول على حقنة  شرحت بعضهن بأنهن تلقين نصائحوالعنف الجنسي في ليبيا، حيث 
  المغادرة. 

  
وشملت االعتداءات االستغالل الجنسي. حيث أن المهاجرات المسافرات دون أن يكون معهن أقارب رجال في ليبيا معرضات 

جنس. وقال معظم الرجال الذين قابلهم  كعامالتص العتداءات من هذا النوع، بما في ذلك إجبارهن على العمل بشكل خا
مكافحة الهجرة غير  جهازالتابعة ل االحتجاز" ومزارع ومراكز مؤقتةاليواء أماكن اإل موظفو البعثة والذين تم احتجازهم في "

بضعة ساعات و بضع النساء والفتيات لفترات من الزمن تتراوح بين  يأخذونالشرعية، أنهم كانوا يرون رجاًال وحراسًا مسلحين 
 أن هؤالء الفتيات والنساء تعرضن لالغتصاب أو االعتداء الجنسي. ويعتقد من تمت مقابلتهم. إعادتهن أيام قبل

  
                                                           

-www.reuters.com/article/us-libya، 2016آب/أغسطس  30ية: متحدث رسمي، رويترز انظر: البحرية الليبية اعتقدت أن من ينقذون المهاجرين مهربين وأطلقت طلقات تحذير  56
security-migrants-idUSKCN1152Q6  

ة البحر، ، منظمة مراقب2016تشرين األول/أكتوبر  21انظر: خبر عاجل: هجوم لخفر السواحل الليبي على عملية إنقاذ تابعة لمنظمة مراقبة البحر يخلف عدة قتلى، بيان صحفي،  57
http://sea-watch.org/en/breaking-news-libyan-coast-guard-attack-on-sea-watch-rescue-operation-causes-multiple-dead  

  https://www.youtube.com/watch?v=htcXXCWewnwمقابلة مع المتحدث باسم البحرية على تليفزيون النبأ العاشرة مساءًا. متاحة على:  58
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فيون من مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية الدولية في إيطاليا كما أفاد الوسطاء الثقا
-أن صبيانًا ورجاًال وصفوا تعرضهم لالغتصاب وغيره من أشكال االعتداء الجنسي. وأفادوا أن األطباء وموظفي الدعم النفسي

 الجنسي. للعنفد تعرضوا االجتماعي قدموا الدعم لرجال وصبيان مهاجرين كانوا ق
 

عامًا بإخبار موظفي البعثة بأنها وصلت إلى طرابلس عن طريق الجو في  32وقامت امرأة من جزر القمر تبلغ من العمر 
حيث احتجزت لمدة  صبراتة. وأنها ذهبت إلى حولها إليه صديقبنية السفر إلى أوروبا. وأنها اتصلت بمهرب  2016أوائل 

أخريات من الصومال ونيجيريا وٕاثيوبيا يات. ثالثة منهن من جزر القمر و أسبوعين في مزرعة مع العديد من النساء األخر 
وطلبا منها أن تلحق  هذه المرأةإلى غرفة سكاكين الو  باألسلحةمسلحان وسوريا وبلدان أخرى. وفي إحدى الليالي جاء رجالن 

وقاما باغتصابها بشكل لذهاب معهما، قام أحدهما بوضع سكين على رقبتها. وجّراها إلى غرفة أخرى . وعندما رفضت ابهما
وبعد أسبوع، بدأت تحيض وتم نقلها إلى  وأبقاها هناك لمدة أسبوع. ولم يكن لديها طعام، فقط ماء مالح وقذر للشرب.متكرر. 

"ال يمكن . وقالت للبعثة: 2016ووصلت إلى المبيدوسا في أيار/مايو  غرفة أخرى. وبعد أسبوع استقلت قاربًا متجهًا إلى إيطاليا
ني لم أعد عذراء سوف يقتلونني.... ال يهم إن كنت اغتصبت أم ال.... فالمسألة نلموطني، ألنه لو اكتشف إخوتي أ ترحيلي

    بالنسبة لهم هي مسألة شرف".
 

بإخبار البعثة أنها غادرت  2016حزيران/يونيو  22وصلت إلى باليرمو في  عاماً  27رون يبلغ عمرها وقامت امرأة من الكامي
" إلى أن وصلت إلى مؤقتةاليواء اإلأماكن موطنها للهرب من زواج باإلكراه. وقضت ثالثة أشهر في ليبيا في عدد من "

ن أفريقية مختلفة. وفي كل ليلة كان امرأة من بلدا 25حوالي ضمن " يواء المؤقتةاإلأماكن في أحد "هناك تم احتجازها . و صبراتة
 واالمرأة لهم كان مقاومةيأتي رجال ليبيون الختيار عدة نساء وكانوا يأخذوهن إلى غرف أخرى حيث كانوا يغتصبوهن. وفي حال 

الرجال أخذوها بالقوة ما ال يقل عن خمسة مرات حيث اغتصبها واحد منهم. وفي إحدى المرات قام  إنيجروها بالقوة. وقالت 
سكاكين. كما قالت أيضًا أنها سمعت نساء وفتيات الو  باألسلحةرجلين باغتصابها في نفس الوقت. وكان الرجال مسلحين 

  نت حامل في الشهر الثاني بسبب االغتصاب.يصرخن أثناء تعرضهن لالعتداء الجنسي. وفي وقت المقابلة كاأخريات 
  

عامًا أنه عمل في ليبيا لمدة عامين لتوفير المال لكي يتم تهريبه إلى إيطاليا. وأنه  27وقال مهاجر من غامبيا يبلغ من العمر 
لبلدان االفريقية امن المهاجرين مع مئات  مستودع مسبق الصنعفي  تسكينهلمهرب في زوارة للسفر إلى إيطاليا. وتم ماًال دفع 

، ومن ضمنهم صبيان وفتيات ونساء، قرابة الشهر. وشاهد الرجال يأخذون النساء والفتيات إلى الخارج الواقعة جنوب الصحراء
 ويعيدوهن بعد ذلك. ويعتقد أنه كان يتم اغتصابهن.

 
يتيريا، بإخبار موظفي البعثة إر رجال من  10عامًا، وهي جزء من مجموعة من أربع نساء و 19وقامت امرأة تبلغ من العمر 

. وعندما وصلوا إلى صبراته، تم احتجازهم في "منزل 2016الخرطوم باتجاه ليبيا خالل النصف األول من عام  واغادر  مأنه
أن  المرأة" حيث التقوا بمهرب أريتيري كان قد رتب رحلتهم من الخرطوم. وتم إسكان النساء والرجال بشكل منفصل. وقالت ربط
ل األريتيري جاء إلى غرفتهن واغتصبها واغتصب امرأة أخرى. وهدد بحرقهما وعدم السماح لهما بالسفر وتسليمهما إلى الرج

البضائع ومغطين  ارات صغيرة مختبئين بينفي سي الشويرفالليبيين. واغتصبهما عدة مرات. وبعد عدة أيام، تحركوا جميعًا إلى 
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جزت النساء في حظيرة. وخالل الليل اقتحمت مجموعة من الرجال الليبيين الحظيرة . وتم أخذهم إلى مزرعة واحتبقماش مشمع
يحرسونهم. وتكرر هذا لمدة ثالث ليالي إلى أن تم نقلهم  سلحةأو واغتصبوا أربع نساء شابات، فيما كان رجال يحملون سكاكين 

دة ثالثة أسابيع استقلوا بعدها قاربًا متجهًا إلى بترتيب نقلهم إلى صبراته حيث بقوا لم المهربونإلى طرابلس. وبعد ذلك قام 
  .2016حزيران/يونيو  26إيطاليا. ووصلوا إلى إيطاليا في 

 
 من قبل الجماعات الموالية لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام سوء المعاملة 6.6

في اختطاف المهاجرين في شاركت  تقارير تفيد بأن جماعات موالية لما يسمى بالدولة اإلسالمية في العراق والشام البعثةتلقت  
 وٕاساءة معاملتهم. ليبيا

 
مرأة وفتاة من إريتريا تم تهريبهن إلى ليبيا كجزء من مجموعتين ا 20، التقى موظفو البعثة مع 2016نوفمبر ففي تشرين الثاني/

. وذكرن أنه أثناء رحلتهن، قام رجال مسلحون بإيقاف إحدى 2015أغسطس ران/ يونيو وآب/في حزي من المهاجرين
لم ُيعرف المجموعتين في سرت واألخرى في النوفلية. وفي كلتا الحالتين، قام المسلحون بفصل النساء والفتيات عن الرجال. و 

. وخالل واألخرى من النوفلية إلى سرت سرت إلى الهراوة نممصير الرجال. وتم أخذ إحدى المجموعتين من النساء والفتيات 
تنظيم لمقاتلي  نومن ثم تم تسليمه من المسيحية على تغيير ديانتهن ُأجبرنعن اإلسالم و  تم تعليمهنالتالية،  5- 3الـ  شهراأل

  الدولة اإلسالمية.
 

مرارًا وتكرارًا. وعندما لجأن للمقاومة كّن يتعرضن  شهرًا التالية، تعرضن لالغتصاب 12 ـوقالت النساء والفتيات أنه خالل ال
للضرب المبرح والتقييد واالغتصاب مرة أخرى. واللواتي حاولن الفرار منهن تعرضن للضرب أيضًا وُحرمن من الطعام أو الماء 

اآلخرين الذين يضًا تسليمهن أو "إعارتهن" إلى الرجال ألفترات تصل إلى يومين. وفي عدة مرات، كان يجري و كليهما أ
وفي اغتصبوهن أو أجبروهن على القيام باألعمال المنزلية. وتم توفير وسائل منع الحمل للبعض منهن بناء على طلبهن. 

، تمكنت النساء والفتيات من الهروب حيث ُنقلن إلى مصراتة من قبل قوات البنيان 2016أكتوبرأيلول/سبتمبر وتشرين األول/
وقام موظفو البعثة بزيارة النساء والفتيات في مقر  تنظيم الدولة اإلسالمية في سرت.ت موالية لجماعاالمرصوص التي تحارب 

احتجازهن بسجن الجوية في مصراتة في انتظار التحقيق معهن. وقد رغبن في التقدم بطلبات لجوء. وقالت إحدى الناجيات، 
اتلي تنظيم الدولة اإلسالمية لها وكانت تسعى إلجراء عامًا بأنها حملت نتيجة الغتصاب مق 16وهي فتاة تبلغ من العمر 

 إجهاض.
 

بين يتحدث موظفو البعثة أيضًا إلى ثالث نساء من نيجيريا وسبع من الفلفي سجن الجوية، ، 2016نوفمبر وفي تشرين الثاني/
. وقالت النساء الثالث من قبل أفراد تنظيم الدولة اإلسالمية أسرهن هناكأن تم ذكرن أنهن قد هرْبن أيضًا من سرت بعد 

وكما  .تنظيم الدولة اإلسالمية ، بما في ذلك إجبارهن على الزواج من بعض مقاتليأنه تم االعتداء عليهن في األسرالنيجيريات 
  لقانوني وقت زيارة البعثة.هو الحال مع النساء والفتيات اإلريتريات، فإن السلطات الليبية لم تكن قد حسمت وضعهن ا
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  التوصيات 7.

 

من الضروري بة بشكل صحيح للوضع الحالي، فحقوق اإلنسان. وبغية االستجافي تشكل أوضاع المهاجرين في ليبيا أزمة 
وضع حل شامل تماشيًا مع القانون الدولي بحيث ال تتم معالجة الوضع في ليبيا فحسب بل أيضًا في البلدان األصلية وبلدان 

  59ليبيا. وفي هذا الصدد، فإن التعاون والتنسيق على المستويْين اإلقليمي والدولي يعدان أمرًا حاسمًا. بخالفالمقصد 
 

ة للدعم في ليبيا ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التوصيات التالية لتحسين أوضاع المهاجرين وتقدم بعثة األمم المتحد
   في ليبيا بشكل عاجل:

 
 إلى السلطات الليبية:

  
  :التدابير الفورية

 لكي يتم وضع حد عاجل لالحتجاز التعسفي لجميع المهاجرين، ُيطلق سراح الفئات التالية فورًا: .1
 

األكثر ضعفًا، وعلى وجه الخصوص النساء المعرضات للخطر بما في ذلك الحوامل؛ واُألسر األشخاص   .أ 
واألطفال، خاصة إذا كان األطفال غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم؛ واألشخاص الذين يعانون 

 مشاكل صحية معينة؛ واألشخاص ذوي اإلعاقة.
 

لشؤون الالجئين بأنهم بحاجة إلى حماية دولية بصفتهم  الساميةمفوضية األمم المتحدة  حددتهماألفراد الذين   .ب 
 طالبي لجوء والجئين، وحمايتهم من اإلعادة القسرية.

 
مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتقليص عدد مراكز االحتجاز في  جهازديرها يق جميع مراكز االحتجاز التي ال إغال .2

 البالد. والنظر في نقل جميع المحتجزين في غرب ليبيا إلى مركز احتجاز واحد في طرابلس.
 

 ضمان أن يتم احتجاز النساء بشكل منفصل عن المحتجزين الرجال وأال يحرسهن سوى ضابطات تلقين تدريبًا مناسبًا. .3
 

 ، ينبغي على السلطات الليبية أن تقوم بما يلي:المهاجرين الزامياً حتجاز كون إولحين إلغاء  .4
 

تحسين أوضاع االحتجاز بشكل فوري، وعلى وجه التحديد تقديم ما يكفي من الغذاء والرعاية الصحية   .أ 

                                                           

للهجرة  ميثاق عالميجئين والمهاجرين الذي ينص على إطالق عملية مفاوضات بين الحكومات تفضي إلى اعتماد اللمن أجل ات الجمعية العامة إعالن نيويورك ولتوضيح ذلك، اعتمد  59
مات فيما بين الدول األعضاء فيما يخص الهجرة الدولية بكل أبعادها. ومن شأنه سينص على طيف من المبادئ وااللتزامات والتفاهميثاق مية. ويشير اإلعالن إلى أن الاآلمنة والمنظمة والنظا

 الثاني.  الملحق A/RES/71/1نظر أن يشكل مساهمة هامة للحكم العالمي ويعزز تنسيق الهجرة الدولية. وسوف يقدم إطارًا لتعاون دولي شامل بشأن الهجرة والتحرك البشري. ا
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 .الصرف الصحيوالمياه وخدمات 
 

ذلك من خالل التحقيق في  حماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، بما في  .ب 
 ادعاءات إساءة المعاملة وحاالت الوفاة أثناء االحتجاز.

 
 ومالحقتهم قضائيًا عند االقتضاء.عن العمل المشتبه في أنهم ارتكبوا انتهاكات إيقاف   .ج 

   
 توفير رعاية صحية مناسبة للضحايا.  .د 

  
ير القانوني واالغتصاب وغيره من اتخاذ إجراءات محددة لضمان حماية األشخاص المحتجزين من القتل غ  .ه 

 ، وضمان احترام خصوصيتهم.عمل الجبريوالأنواع العنف الجنسي 
 

 استئناف عملية التسجيل الرسمي للمهاجرين المحتجزين لضمان تسجيل تواجدهم ووضعهم بشكل صحيح.  .و 
 

أوضاع حقوق تيسير إمكانية أكبر لوصول المنظمات الوطنية والدولية إلى مراكز االحتجاز بغية رصد   .ز 
التي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة  المساعداتنسانية للمحتجزين بما في ذلك اإلنسان وتوفير المساعدة اإل

 ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين وشركائهما.
 
 تيسير أنشطة المنظمة الدولية للهجرة التي تهدف إلى ضمان إعادة المهاجرين العالقين بشكل طوعي  .ح 

 وٕانساني ومستدام.
 

تيسير أنشطة مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين التي تهدف إلى تحديد طالبي اللجوء   .ط 
 والالجئين وتقديم الحماية لهم.

 
 ضمان االحترام الكامل لمبادئ عدم اإلعادة القسرية وحظر عمليات الطرد التعسفية والجماعية.  .ي 

  
وتوفير ضمانات المحاكمة  واجبة االتباعباإلجراءات القانونية  االلتزامبذل جميع الجهود الالزمة لضمان   .ك 

 العادلة.
 

 بما يلي: أن تقوملسلطات الليبية على اإضافة إلى ذلك، ينبغي 
 

من  تم انقاذهمالذين تحسين ظروف نقاط الوصول، بما في ذلك من خالل اتخاذ إجراءات استباقية لحماية المهاجرين  .5
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 جوانباالنتهاكات. والقيام بتسجيل األشخاص الواصلين وٕاخضاعهم لعمليات فرز قائمة على حقوق اإلنسان لتحديد 
الضعف المتعلقة بالصحة وغيرها وذلك لتمكين مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية 

 دة على هذا الصعيد.المساعتقديم للهجرة والمنظمات األخرى من 
 

مكافحة الهجرة غير الشرعية ما يكفي من الموارد وتحسين ظروف العمل الخاصة  جهازضمان أن يكون لدى  .6
أن تحتوي الدورات االلتزام ببموظفيها، بما في ذلك من خالل ضمان توفير تأمين صحي مناسب ودورات تدريبية مع 

 التدريبية على مكون قوي لحقوق اإلنسان.
 

النظر في استحداث منصب وزير الهجرة، بحيث يكون مسؤوًال عن وضع استراتيجية شاملة للهجرة، وتنسيق عمل  .7
 الحكومة في جميع جوانب الهجرة في ليبيا، والتواصل مع النظراء الدوليين حول القضايا المتعلقة بالهجرة.

 
ألولئك الذين يتم إنقاذهم في المياه الليبية ونقلهم إلى لى تنسيق عمليات االستجابة المبادرات التي تهدف إ دعم .8

مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل الليبي  جهازومن ضمنها  –مجموعة االتصال  مثلالليبية األراضي 
ية والبلديات ذات الصلة ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات الوطن

أيضا إنشاء مركز ليبي لتنسيق عمليات اإلنقاذ البحرية ليتم تنسيق عمليات البحث واإلنقاذ على الشواطئ . والدولية
 .أفضلالليبية بشكل 

  

مكافحة تورط أي من منسبيهم في انتهاكات تقوم دعم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل الليبية في  .9
  بها المجموعات المسلحة. 

 
 التدابير متوسطة األمد:

 
تعديل التشريعات الليبية إللغاء تجريم الهجرة غير النظامية وٕالغاء االحتجاز اإللزامي للمهاجرين الذين هم في وضع  .10

 غير نظامي. 
 

حظر عمليات الطرد التلقائية دون إجراء تقييمات فردية تماشيًا مع حظر عمليات الطرد التعسفية والجماعية وحظر  .11
 القسرية. اإلعادة

  
تيسير إصدار وثائق سليمة لجميع المهاجرين داخل ليبيا، وٕاصدار تصاريح عمل للمهاجرين المؤهلين بموجب القانون  .12

 الليبي. 
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 إنشاء قنوات آمنة ونظامية وتيسير الدخول وفرص العمل للمهاجرين تماشيًا مع الحق في عمل الالئق. .13
  

قانون وطني حول اللجوء.  ملحق بها، واعتمادال 1967وبروتوكول عام  1951المصادقة على اتفاقية الالجئين لعام  .14
وٕاضفاء الطابع الرسمي على العالقات مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين من خالل االعتراف 

 الكامل بتواجد المفوضية وعملياتها في ليبيا بغية زيادة حماية طالبي اللجوء والالجئين.
  

رائم االتجار بالبشر وتهريبهم ومالحقتها قضائيًا عند االقتضاء مع ضمان احترام حقوق اإلنسان التحقيق في ج .15
 الخاصة بالمتهمين واألشخاص الذين تم تهريبهم واالتجار بهم.

 
  :ليبيا بخالفإلى بلدان المقصد 

 
العدالة وحماية حقوق اإلنسان ضمان إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية وضمان تمّكن المهاجرين من الوصول إلى  .1

على نحو فعال، وأن بإمكانهم اإلبالغ بفعالية عن االنتهاكات التي يتعرضون لها على أيدي المهربين والمساهمة في 
 .الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية

 
اجرين. ويشمل ذلك زيادة إتاحة حلول دائمة مثل توسيع قنوات الدخول اآلمنة والمنتظمة لالجئين وغيرهم من المه .2

فرص إعادة التوطين (بما في ذلك من خالل كفالة خاصة)؛ وخطط القبول ألسباب إنسانية؛ وجمع شمل األسرة؛ 
ومنح تأشيرات الدخول ألغراض التعليم؛ وتنقل العمالة في جميع مستويات المهارة؛ ومنح تأشيرات الدخول لألشخاص 

إلى الحماية الدولية؛ وضمان إمكانية حصول كل شخص على تقييم لحالته بشكل منفرد وعلى نحو  الذين يحتاجون
 .فعال، بما في ذلك إمكانية الشمول بإجراءات اللجوء عند الحدود

 
 .توجهات المغادرةمواصلة عمليات البحث واإلنقاذ في البحر، مع التأكد من أنها تتم على نطاق يتناسب مع  .3

 
ت الليبية والجهات التي تمتلك سيطرة فعلية على األرض في ليبيا لضمان احترامهم لحقوق المهاجرين. إشراك السلطا .4

وعلى وجه الخصوص، ضمان أن يكون أي تدريب ودعم للمؤسسات الليبية المنخرطة مع المهاجرين مصحوبًا ببذل 
ل وضع حد لالحتجاز التعسفي جهود شاملة لمعالجة حقوق اإلنسان الخاصة بالمهاجرين، بما في ذلك من خال

 وتحسين معاملتهم أثناء االحتجاز.
 

الدعم المقدم في السياسات واإلجراءات ذات الصلة للحد من المخاطر المتعلقة بأن يساهم العناية الواجبة  مراعاة .5
 لألفراد أو المؤسسات الليبية إلى ارتكاب انتهاكات وتجاوزات بحق المهاجرين.

 
وروبي تقييم برنامج التدريب والدعم الذي يقدمه لخفر السواحل والبحرية الليبية لضمان أن تكون يتعين على االتحاد األ .6
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إجراءات الفحص صارمة وأن تكون عناصر حقوق اإلنسان شاملة، بما في ذلك ضمان حماية المهاجرين في نقاط 
رصد والدعم عند االنتهاء من التدريب الوصول. كما يتعين على االتحاد األوروبي أيضًا إنشاء آلية متابعة خاصة بال

 لمساعدة خفر السواحل الليبي في حماية حقوق األشخاص الذين تم إنقاذهم.
 

االستمرار في دعم األنشطة المتعلقة بإنقاذ الحياة وحقوق اإلنسان واألنشطة اإلنسانية األخرى التي تضطلع بها  .7
 .المحتجزينالمهاجرين المنظمات الدولية التي تعمل بالنيابة عن 

 
واإلنسانية والمستدامة  مواصلة دعم أنشطة المنظمة الدولية للهجرة التي تهدف إلى ضمان إعادة المهاجرين الطوعية .8

  .أوطانهمإلى 
 

مواصلة دعم األنشطة التي تضطلع بها مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين والرامية إلى تحديد طالبي  .9
 .ير الحماية لهماللجوء والالجئين وتوف

 
ضمان إحالة المهاجرين من ضحايا اإليذاء البدني والنفسي واالستغالل وكذلك التجارب المؤلمة األخرى إلى الخدمات  .10

المناسبة على سبيل األولوية، بما في ذلك الخدمات الطبية والنفسية واالجتماعية. وعلى وجه الخصوص، توفير 
تصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كٌل حسب ظروفه، بما في ذلك االغ لضحاياالحماية والعالج المناسب 

 .خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية
 

  إلى البلدان األصلية:

 
تيسير اإلعادة الطوعية واإلنسانية والمستدامة للمهاجرين العالقين، مع مراعاة االحترام الكامل لحقوق اإلنسان  .1

 للمهاجرين.
 

بشأن حقوق اإلنسان وبرامج التنمية التي تهدف إلى جعل العودة مستدامة وتوفير بدائل العمل مع الجهات المانحة  .2
 .للهجرة غير النظامية

 
االنخراط مع المجتمعات األصلية، وتنفيذ حمالت التثقيف المجتمعي عند االقتضاء بغية تطوير فهم أعمق للمخاطر  .3

ة المنظمة الدولية للهجرة تحت عنوان "مهاجرون واعون" المرتبطة بالسفر عبر ليبيا، بما في ذلك من خالل دعم حمل
 قبل أن تذهب". اعرفوحملة مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين تحت عنوان "

 
، مع ضمان احترام حقوق اإلنسان التحقيق في جرائم االتجار بالبشر وتهريبهم ومالحقتها قضائيًا عند االقتضاء .4

 .األشخاص الذين يتم تهريبهم واالتجار بهمللمتهمين فضًال عن 
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