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 ودة إىل ليبياابلع شؤون الالجئنيل الساميةفلُيسمح للمفوضية 
 

" من الجئنيشؤون اللالسامية تعرب منظمة العفو الدولية عن أسفها البالغ لقرار السلطات الليبية طرد "مفوضية األمم املتحدة 
اتركة عشرات اآلالف من الالجئني وطاليب اللجوء دون محاية. وتناشد منظمة العفو الزعيم اللييب العقيد معمر القذايف  –البالد 
 ابلعمل يف ليبيا، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة.  لشؤون الالجئني الساميةذا القرار والسماح للمفوضية إلغاء ه

 

ن السلطات الليبية قد أمرت ايهيئة املعنية ابلالجئني غمغادرة أب يونيو/حزيران 8يف  لشؤون الالجئنيالسامية ويسلط إعالن املفوضية 
امللحة للتصدي لبواعث القلق املتعلقة غمعاملة الالجئني وطاليب اللجوء واملهاجرين يف ليبيا. وال  البالد مزيداً من الضوء على احلاجة

لة نظراً للمفاوضات اجلارية بني ليبيا واالحتاد األورويب بشأن التعاون الثنائي يف أميكن أن يكون هناك وقت أكثر أمهية إلاثرة املس
 ايهجرة غري الشرعية.  عدد من اجملاالت، غما يف ذلك السيطرة على

 

 -، ولكن يف غياب مذكرة تفاهم رمسية بني اجلانبني1991على العمل يف ليبيا منذ  لشؤون الالجئني الساميةلقد دأبت املفوضية 
األمر الذي عرقل قدرة املفوضية على القيام بعملها يف جمال احلماية. ويبنيِن اإلعالن األخري املتعلق إبغالق مكتب املفوضية 

ليس فحسب ضرورة إلغاء القرار، وإمنا أيضاً إضفاء الصفة  ؤكد أمهيةوي ،اليت كانت املفوضية تعمل فيهاغري املستقرة ألوضاع ا
يف ليبيا. وعوضاً عن تقويض دور املفوضية، ينبغي على السلطات الليبية  لشؤون الالجئني الساميةالرمسية على وجود املفوضية 

 التعامل مع موجات الالجئني وطاليب اللجوء واملهاجرين اليت تتدفق على ليبيا.   تعزيز حضورها ملساعدهتا على
 

تقوم بدور أساسي يف إجراء املقابالت لتحديد من  لشؤون الالجئني الساميةففي غياب نظام للجوء يف ليبيا، كانت املفوضية 
دفعون للعودة إىل ليبيا من إيطاليا يف إطار االتفاقيات إىل احلصول على وضع الالجئ، غما يف ذلك التدقيق يف من ي  منهم حيتاجون 

 حيث ستغلق يف –سيرتك آالف الالجئني وطاليب اللجوء يف حالة من التيه وانعدام احليلة الثنائية بني البلدين. وغمغادرة املفوضية، 
 للجوء. وجههم كل إمكانية لتقدمي طلبات

 

جرين، وال سيما أولئك القادمني من اوضع الالجئني وطاليب اللجوء وامله ، ظل لشؤون الالجئنيالسامية فحىت بوجود املفوضية 
، مبعث قلق ابلغ يف ليبيا. فهم يعيشون يف خوف دائم: إذ خيشون من أن يقبض عليهم ويودعوا األفريقية جنوب الصحراء الدول

افون من أن يطردوا ليواجهوا مستقباًل يف مراكز لالحتجاز إىل أجل غري مسمى؛ وخيشون أن يتعرضوا للضرب واإلساءة؛ وخي
. واآلن، ومع مغادرة املفوضية العليا لالجئني، تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن الالجئني وطاليب اللجوء غامضا

 يواجهون خماطر أعظم. س
 

ر إجيايب يف حتسني مستوى احلماية ، ورغم القيود اليت كانت تعمل وسطها، قد قامت بدو  لشؤون الالجئنيالسامية إن املفوضية 
طالب جلوء لدى  3,689الجئ و 8,951، مت تسجيل 2010املمنوحة آلالف األشخاص يف ليبيا. فحىت يناير/كانون الثاين 

من ليبيا يف بلدان اثلثة، ويف السنوات األخرية، دأبت على إحالة طلبات املفوضية يف ليبيا. كما شاركت يف إعادة توطني الجئني 
 ادة توطني الالجئني أبعداد متزايدة. إع



أتثري سليب كذلك على سالمة ورفاه بعض أكثر الالجئني وطاليب اللجوء  لشؤون الالجئني الساميةوسيكون ملغادرة املفوضية 
لك وغري ذ ،ممن كانت املفوضية تساعدهم عن طريق تقدمي املخصصات والسكن واملساعدة الطبية ،احتياجاً يف املناطق احلضرية

من أشكال الدعم يهم. ويف غياهبا، سيضطر هؤالء إىل أن يعيلوا أنفسهم نظراً ألن السلطات الليبية ال متنحهم أي أوراق لإلقامة، 
 أو تسمح يهم ابلعمل، أو تقدم يهم املخصصات. 

 

ليبيا واالحتاد األوريب، اليت على خلفية اجلولة السابعة من املفاوضات بني  لشؤون الالجئنيالسامية وأييت إجراء طرد املفوضية 
اتفاقية بني اجلانبني بشأن التعاون الثنائي يف السيطرة على ايهجرة غري الشرعية، بني يف إطار يونيو/حزيران،  6بدأت يف طرابلس يف 

ن عربوا ليبيا يف مجلة أمور، غما يف ذلك عقد اتفاقيات تسمح بعودة حمتملة إىل بلدان االحتاد األورويب ملواطين الدول الثالثة مم
وقد دأبت الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، وعلى األخص إيطاليا، على السعي إىل احلصول على مساعدة طريقهم إىل أورواب. 

ظالالً جديدة السامية ليبيا يف احلد من تدفق الواصلني إىل الشواطئ األوروبية من طاليب اللجوء واملهاجرين. ويلقي طرد املفوضية 
". كما يلقي االتفاقية اليت حتكم اجلوانب املختلفة ملشاكل الالجئني يف أفريقياالتزام ليبيا ابحرتام واجباهتا غمقتضى " علىالشك من 

 الضوء على مدى ضرورة أن ت ضمَّن أي اتفاقية ثنائية مع ليبيا يف ميدان السيطرة على ايهجرة ضماانت ومعايري كافية للحماية. 
 

يرد من تقارير بشأن تعذيب الالجئني  عما تغض الطرفو الدولية الدول األعضاء يف االحتاد األورويب إىل أن ال وتدعو منظمة العف
هم. فعلى خلفية اإلفالت من العقاب السائد يف ليبيا، حيث مل يعرف عن تقدمي توطاليب اللجوء واملهاجرين يف ليبيا وإساءة معامل

أن  ورويبطنني أجانب أو تعريضهم لغري ذلك من سوء املعاملة، ينبغي على دول االحتاد األموا هذيبعأي موظف رمسي إىل العدالة لت
ال تتجاهل إصرار ليبيا على مواصلة رفض فكرة أن هناك الجئني أو طاليب جلوء فوق أراضيها؛ ورفضها التصديق على "االتفاقية 

 امللحق هبا.   1967وبروتوكول  1951اخلاصة بوضع الالجئني" لسنة 
 

، ال بد لشركاء ليبيا الدوليني من أن يضمنوا ليس فحسب السماح للمفوضية ملموسةوحىت تتحسن األوضاع يف ليبيا بصورة 
ابستئناف أنشطتها يف ليبيا، وإمنا أيضا ضمان وجودها يف ليبيا من خالل توقيع مذكرة تفاهم رمسية بني  لشؤون الالجئني السامية
 ة لوضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان ضد الالجئني وطاليب اللجوء واملهاجرين. واختاذ تدابري ملموس ،الطرفني

 
 خلفية

تنكر السلطات الليبية وجود الجئني وطاليب جلوء يف البالد وحتاجج أبن مجيع املواطنني األجانب املوجودين على أراضيها هم هناك 
 ألسباب اقتصادية. 

 

د الذين تشتبه يف أهنم مهاجرون غري شرعيني، غمن فيهم مواطنو إريرتاي والصومال، األفراوتواصل السلطات الليبية القبض على 
وابحتجازهم إىل أجل غري مسمى. ووسط تقارير بشأن ظروف االكتظاظ واألوضاع غري الصحية السائدة يف مراكز االحتجاز 

ا على أيدي املوظفني الليبيني املكلفني بتنفيذ املخصصة ملن يعتقد أهنم مهاجرون غري شرعيني يف ليبيا، واالنتهاكات اليت يلقوهن
من مراكز االحتجاز هذه يف خمتلف أرجاء  15بصورة تدرجيية من الدخول إىل  لشؤون الالجئنيالسامية القانون، متكنت املفوضية 

سيمنحون وضع الالجئ. كما ليبيا. فزارت، برفقة شركائها من املنظمات الليبية، املراكز وأجرت مقابالت الختاذ قراراهتا بشأن من 
 .هذهساعدت على إخالء سبيل مئات املواطنني الصوماليني واإلريرتيني من مراكز االحتجاز 

 



على أن السلطات الليبية مل تعط أية أسباب إلغالق مكتبها يف  لشؤون الالجئني الساميةوعقب أتكيد متحدث ابسم املفوضية 
يونيو/حزيران  8]املعادلة لوزارة الشؤون اخلارجية[ بياانً يف  تصال اخلارجي والتعاون الدويلليبيا، أصدرت اللجنة الشعبية العامة لال

بصورة غري قانونية. وشدد البيان على أن السلطات يف ليبيا كانت تعمل   لشؤون الالجئنيالسامية حاججت فيه أبن املفوضية 
اخلاصة بوضع الالجئني. ومضى  1951ليست دولة طرفاً يف اتفاقية  الليبية مل يسبق أن اعرتفت بوجود املفوضية نظراً ألن ليبيا

ابلعمل ضمن إطار برامج التنمية  2001يف  لشؤون الالجئني الساميةلمفوضية إن السلطات الليبية مسحت ملمثل ل البيان إىل القول
مل يكن مشروعاً وأعرب عن دهشته  بغرض التصدي "ملشكلة حمددة". وأكد البيان على أن العمل الذي قامت به املفوضية الحقاً 

 حيال مثل هذه األعمال من جانب "ممثل ملنظمة دولية ملزمة ابلتقيد ابلقانون الدويل وابحرتام سيادة الدولة وخياراهتا". 
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