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 مقدمة. 1

أنت ': يهينوننا باستمرار ويصرخون فينا] الحراس"[
 ."'بليا حمار، أنت يا ك

  2013أيار / مايو10معتقل غامبي يتحدث إىل منظمة العفو الدولية، 

 املواطنني مىض نحو عام عىل أول انتخابات لحقبة ما بعد القذايف، وما زالت حقوق اإلنسان لعرشات اآلالف من

 .األجانب، بمن فيهم طالبو لجوء والجئون ومهاجرون، تنتهك بصورة روتينية

ّففي مناخ عدم االستقرار وانعدام القانون، ظل مواطنو الدول األجنبية، وجلهم من الدول األفريقية جنوب 

ويظل من ال . ظار ترحيلهمالصحراء، عرضة عىل الدوام لالستغالل واالعتقال واالحتجاز إىل أجل غري مسمى، يف انت

ِّمعرضني عىل نحو خاص لالستهداف، حيث يجرم الترشيع الليبي من يدخلون ليبيا أو " الوثائق املناسبة"يملكون 

وعندما كان مندوبو منظمة العفو الدولية يزورون ليبيا يف  1.يقيمون فيها أو يغادرونها بصورة غري مرشوعة

مراكز " من طالبي اللجوء محتجزين إىل أجل غري مسمى يف 1,700 قرابة ، كان2013أيار / نيسان ومايو/أبريل

بينما تتسم أوضاع طالبي اللجوء والالجئني بالحرج الشديد عىل وجه خاص . تفتقر إىل الخدمات األساسية" إيواء

لبالد تفتقر إىل جراء لجوء السلطات الليبية عىل نطاق واسع إىل اعتقالهم، خارقة بذلك القانون الدويل، وال تزال ا

 . اعتماد نظام للجوء وإىل ترشيع وطني خاص باللجوء

ًإن ليبيا ما زالت تعتمد اعتمادا شبه تام عىل العمال األجانب، وال سيما يف قطاعي الزراعة والبناء، وكذلك يف صناعة 

جرة، تحمي حقوق وعىل الرغم من هذا، ما انفكت السلطات تتقاعس عن وضع سياسة ثابتة ومتسقة لله. الخدمات

ومثل أوجه القصور هذه تعني تفيش االنتهاكات ضد العمال املهاجرين، . ِّمن يعملون يف البالد وتنظم أوضاعهم

 . دون أن يعاقب عىل ذلك أحد

وعىل ما يبدو، فقد عاد املهاجرون، وعقب الهجرة الجماعية ملواطني الدول األجنبية من ليبيا إبان النزاع املسلح يف 

ومرة أخرى، أصبحت ليبيا وجهة للباحثني عن العمل، وبخاصة األفارقة القادمني من .  ليتدفقوا عىل البالد،2011

ُدول جنوب الصحراء وشمال أفريقيا، ومواطني دول الرشق األوسط، ممن يسعون إىل العثور عىل فرص اقتصادية، 

عنف والنزاعات املسلحة يف دول اإلقليم، وفيما أو إىل الحصول عىل الحماية الدولية، بعد فرارهم من االضطهاد وال

 . وراءه

أضف إىل ذلك، تصل إىل ليبيا آالف عديدة من األفراد كل سنة بأمل أن تكون محطة انطالق لهم تفيض بهم إىل 

أن ثمة زيادة يف عدد " حرس السواحل الليبي"، الحظت قوات 2013نيسان /ففي نهاية أبريل. الشواطئ األوروبية

ً شخصا يف البحر 650ص الذين يغادرون بالقوارب نحو أوروبا، ويقول هؤالء إنهم قد اعرتضوا سبيل نحو األشخا

" إدارة مكافحة الهجرة غري الرشعية"، التي ترشف عليها "مراكز اإليواء"أيار، وقاموا بتسليمهم إىل /يف مطلع مايو
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املفوضية السامية لألمم املتحدة "ًوطبقا ملا أوردته  2.، التابعة لوزارة الداخلية)إدارة مكافحة الهجرة(الليبية 

، وهي الهيئة املعنية بالالجئني يف األمم املتحدة، فقد غادر الشواطئ الليبية نحو أوروبا، منذ "لشؤون الالجئني

حرس "وأعادت قوات . ً شخصا من إريرتيا والصومال والسودان2,500ً قاربا تحمل قرابة 24آذار، /مطلع مارس

 . أربعة من هذه القوارب وهي تستعد للقيام برحلتها عرب البحر األبيض املتوسط" حل الليبيالسوا

ففي نهاية ". الهجرة الغري رشعية"ّويف الوقت نفسه، يبدو أن السلطات الليبية قد صعدت من جهودها ملكافحة 

 بإغالق حدود البالد مع الجزائر ً، قرارا3، وهو أول هيئة منتخبة يف ليبيا "املؤتمر الوطني العام"، أصدر 2012

". لتدابري خاصة"وتشاد والنيجر والسودان، وأعلن األقاليم الجنوبية من البالد مناطق عسكرية مغلقة تخضع 

وكانت االعتبارات األمنية السبب الرئييس وراء اتخاذ القرار، بينما كان الهدف املعلن من وراء ذلك تقليص حجم 

األشخاص "ّبيد أنه فوض القائد العسكري للجنوب سلطة القبض عىل .  وتهريبهمااالتجار باألسلحة والبرش

 . عرب الحدود" املتسللني"وإبعاد " املطلوبني

، أعلنت وزارة الداخلية عن إصدار تأشريات دخول لجميع األجانب الراغبني يف 2013كانون الثاني /ويف يناير

 الليبية قواعد جديدة ملنح تأشريات الدخول، فتطلبت من وعقب شهر من ذلك، أصدرت السلطات. دخول البالد

وتأثر باألنظمة الجديدة، إل جانب آخرين، عرشات 4. املرصيني التقدم بطلبات للحصول عىل التأشريات بشكل مسبق

حدود ًاآلالف من العمال املهاجرين واملقيمني يف مدينة السلوم الحدودية من املرصيني، الذين أعلنوا اعتصاما عىل ال

ًويف الوقت نفسه تقريبا، قالت وزارة العمل إنها سوف تتخذ تدابري صارمة ضد أي مواطن 5. ًاحتجاجا عىل ذلك

، وأعلنت عن وقف جميع اإلجراءات املتعلقة بدخول العمال األجانب "عىل نحو غري مرشوع"أجنبي يوجد يف ليبيا 

 6. إىل ليبيا، إىل حني االنتهاء من تنظيم سوق العمل

كانون الثاني، يف وجه جميع مواطني / يناير22ما أغلق املنفذ الحدودي للبالد مع مرص يف السلوم ومساعد، يف ك

ّ وأثر إغالق الحدود هذا بصورة رئيسية عىل 7.الدول األجنبية باستثناء املرصيني الذين يحملون تأشريات دخول

يبيا عن طريق الرب برشط حيازتهم جواز سفر الالجئني السوريني، الذين كانوا يستطيعون فيما مىض دخول ل

أيلول /وكانت إمكانية دخول السوريني إىل ليبيا قد خضعت لقيود متصاعدة منذ هجمات سبتمرب. ساري املفعول

 عىل قنصلية الواليات املتحدة يف بنغازي، التي منع بعدها الرجال السوريون غري املتزوجني ممن ال يحملون 2012

ّوقدرت وسائل إعالم محلية أن املخاوف من نرش املواطنني السوريني واإليرانيني . ليبياتأشريات من دخول 

، وهي 2013كانون الثاني /اإليديولوجية السياسية الشيعية يف ليبيا كانت وراء قرار وزارة الداخلية لشهر يناير

بينما قامت املفوضية السامية و. ونفى مسؤولون ليبيون هذه املزاعم. مخاوف متفشية عىل نطاق واسع يف البالد

 الجئ سوري يف ليبيا، إال أنها تقدر العدد اإلجمايل 8,100حتى اآلن بتسجيل نحو  لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

 . 100,000للسوريني املوجودين يف البالد بأكثر من 

 يف -ت الليبية لها حسب توصيف السلطا-للمهاجرين" مراكز إيواء"وقد زارت منظمة العفو الدولية سبعة 

 والزاوية وغريان وسبها ومرصاتة وطرابلس، حيث كان مواطنون أجانب محتجزين بصورة غري قانونية 8بنغازي

ويف وقت زيارة . ، يف انتظار ترحيلهم"بجرائم تتعلق بالهجرة"إىل أجل غري مسمى، يف ظروف أشبه بالسجن ، 

 من مثل هذه املراكز، 17جئ وطالب لجوء محتجزين يف  مهاجر وال5,000منظمة العفو الدولية، كان قرابة 

 كما كان عدد غري معروف من املعتقلني محتجزين 9.ًالخاضعة إلرشاف وزارة الداخلية، طبقا لإلحصائيات الرسمية

، وما انفكت تصول وتجول دونما إرشاف 2011 التي تشكلت إبان وبعد النزاع املسلح يف 10ًأيضا لدى امليليشيات، 

 أن عدد قدروي. ويتذبذب عدد املعتقلني بحسب عمليات القبض والرتحيل الدورية املتواصلة. ب الدولةمن جان
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 شخص كل 2,000ّبينما يرحل نحو . 6,000 و4,000املعتقلني من املواطنني األجانب يف أي وقت يرتاوح ما بني 

 .  شهر عن طريق الرب أو الجو

، تعتقل امليليشيات، ويف بعض الحاالت مواطنون عاديون "عيةإدارة مكافحة الهجرة غري الرش"ًوفضال عن 

مدفوعون برهاب وكراهية األجانب، أو مضللون بسبب مخاوفهم من العدوى باألمراض، مواطنني أجانب بصورة 

ًواجبا وطنيا" مدفوعني بما يرونه ً-يومية تقريبا ويمكن لعمليات االعتقال أن تقع يف أي مكان ويف أي وقت، مع ". ً

ًوعقب فرتة قصرية نسبيا، . ًأن املواطنني األجانب غالبا ما يعتقلون من بيوتهم أو عند نقاط التفتيش أو من الشارع

ويف بعض الحاالت، يخضعون للتعذيب ولغريه من رضوب . أكرب بغرض ترحيلهم" مراكز إيواء"يسلم هؤالء إىل 

 . ة، سواء عىل يد الدولة أو من قبل جهات غري حكوميةسوء املعاملة، وكذلك لالستغالل يف جميع مراحل هذه العملي

، أبعدت إدارة مكافحة الهجرة غري الرشعية ما يقرب من 2013نيسان / ونهاية أبريل2012أيار /وما بني مايو

ومن بني ". بصورة غري رشعية"ً مواطن أجنبي، وبصورة رئيسية استنادا إىل أنهم موجودون يف ليبيا 25,000

ِّ من مايل، ورحل هؤالء 111ً تشاديا، و1,912 من النيجر، و6,404 من املرصيني، و10,402ناك هؤالء، كان ه ُ
وقف اإلعادة "أيار، ينص عىل /ًاألخريين رغم صدور توجيهات عن املفوضية السامية لالجئني، اعتبارا من مايو

ستقرار الحالة األمنية وحالة حقوق القرسية ملواطني مايل أو املقيمني فيها بصورة معتادة إىل البالد إىل حني ا

ّويف عدد من املرافق، احتجز املعتقلون لفرتات مطولة بسبب مطالبة السلطات لهم بدفع نفقات 11". اإلنسان

ففي . ّملن يرحلون عن طريق الجو)  دوالر أمريكي635نحو ( دينار ليبي 800ترحيلهم، التي يمكن أن تصل إىل 

 منظمة العفو الدولية شخصني من بنغالديش كانا معتقلني ملا يربو عىل ستة أشهر ٍمرفق اعتقال يف بنغازي، التقت

 .لعدم قدرتهما عىل دفع مثل هذه النفقات

دون مستوى املعايري الدولية، " مراكز اإليواء"وكانت الظروف التي الحظها مندوبو منظمة العفو الدولية يف معظم 

حيث احتجز مواطنو الدول األجنبية يف . اسية والالإنسانية واملهينةوبلغت يف بعض األحيان مرتبة املعاملة الق

ًزنازين مكتظة للغاية، وغالبا دونما فرصة منتظمة للخروج إىل الهواء الطلق؛ بينما عانى عديدون من عدم انتظام 

وريات خروجهم لالغتسال وإىل املرافق الصحية، وعدم كفاية مياه الرشب واللوازم الصحية وغريها من الرض

وقد أدت مستويات النظافة املتدنية وظروف االحتجاز إىل انتشار األمراض الجلدية وغري ذلك من . األساسية

 . ًاملشكالت الطبية، التي تفاقمت بسبب عدم كفاية العالج، وأحيانا الحرمان التام منه

حيل مواطنني أجانب جرى وعثرت منظمة العفو الدولية كذلك عىل أدلة بأن السلطات الليبية قد رشعت برت

أو اإلصابة بفريوس نقص " ج"و" ب"تشخيصهم بأنهم يعانون من أمراض معدية من قبيل التهاب الكبد الوبائي 

 فرض الفحوصات الطبية اإللزامية التي وضعت يف ظل حكم القذايف كرشط 2013وأعيد يف مطلع .  املناعة املكتسبة

 . ترصيح للعمل أو لإلقامة يف ليبيامسبق لحصول مواطني الدول األجنبية عىل 

َ وبعده مبارشة، استهدف الالجئون، وبصورة رئيسية من قدموا من الدول األفريقية 2011وإبان النزاع املسلح يف  ُ

جنوب الصحراء، بسبب ارتباطهم املتصور بالحكومة السابقة عقب انتشار إشاعات بأن قوات القذايف قد استعانت 

ري أبحاث منظمة العفو الدولية إىل أن الدافع الرئييس وراء ما يتعرض له املواطنون األجانب وتش. بمرتزقة أفارقة

 . من انتهاكات، يف الوقت الحارض، هو املخاوف الناجمة عن التضليل من األمراض وكراهية األجانب

اء القدرات لدى السلطات  بهدف بن2013أيار /عىل هذه الخلفية، أنشأ االتحاد األوروبي بعثة مدنية فنية يف مايو

وعىل املدى الطويل، تهدف البعثة، املعروفة ". األمن عىل الحدود الربية والبحرية والجوية الليبية"الليبية لتعزيز 

، إىل دعم السلطات الليبية يف صياغة )بعثة االتحاد األوروبي" (بعثة االتحاد األوروبي للمساعدة الحدودية"باسم 
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وال يزال من غري الواضح إىل أي مدى سوف تشارك بعثة االتحاد ". دارة الحدودية املتكاملةلإل"اسرتاتيجية أوسع 

، ولكن من "الهجرة غري الرشعية"األوروبي يف مساعدة السلطات الليبية عىل وضع سياسة من أجل السيطرة عىل 

إدارة "دودية، بما يف ذلك املرجح أن توفر التدريب واملشورة للهيئات املختلفة التي تعمل بشأن السيطرة الح

 12". تدفقات املهاجرين

االتحاد األوروبي عىل " مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بحقوق إنسان املهاجرين"ًويف تقرير نرش حديثا، انتقد 

املهاجرين غري "عن طريق تشجيع وتمويل وتعزيز اعتقال " تلزيم الرقابة عىل الحدود لجهات خارجية"

كوسيلة لضمان وقف املهاجرين غري الرشعيني يف "لبلدان الحدودية غري األعضاء يف االتحاد األوروبي يف ا" الرشعيني

املخصصة لليبيا، " السياسة األوروبية للجوار"  ففي سياق حزمة 13".البلدان الثالثة قبل دخولهم االتحاد األوروبي

" إدارة الهجرة" جملة أمور، إىل تعزيز  ماليني يورو يهدف، بني10ًيمول االتحاد األوروبي مرشوعا بقيمة 

وتم افتتاح أول عيادة يف أحد مراكز اإليواء عن . يف مراكز االحتجاز" املجموعات السكانية املستضعفة"ومساعدة 

وتعتزم وزارة الداخلية اإليطالية تمويل عملية . طريق املنظمة الدولية للهجرة بدعم مادي من االتحاد األوروبي

 14.  مراكز االحتجاز للمهاجرين وتوفري سيارات إسعاف لهاتجديد عدد من

وتأتي هذه املشاريع بناء عىل تعليمات للسيطرة عىل الهجرة وضعها االتحاد األوروبي، وعىل ما يبدو فهي ال تعري 

القانون ًاهتماما يذكر اللتزامات ليبيا واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء حيال حقوق اإلنسان، بما يف ذلك بموجب 

ًحيث ال يكون االحتجاز ألغراض الرقابة عىل الهجرة قانونيا إال عندما يتقيد تقيدا . واملعايري الخاصني بالالجئني ً

 . ًصارما بالقانون واملعاير الدوليني لحقوق اإلنسان ذات الصلة

ي البلدان الثالثة غري مواطن" تحدد املعايري واإلجراءات لعودة 15، تبنى االتحاد األوروبي توجيهات 2008ويف 

أو بأن يقوم " تكون هناك مجازفة باالستخفاء"من الدول األعضاء، حيث ال يسمح باالحتجاز إال عندما " الرشعيني

ألقرص فرتة "وتنص التعليمات عىل أنه ينبغي تطبيق االحتجاز ". بتجنب التحضريات لإلعادة أو بعرقلتها"الفرد 

 وال يبدو أن هذه املعايري، التي وضعت للتطبيق الداخيل، قد 16".ب يف تنفيذهااللتزام بالدأب الواج"، و"ممكنة

 . شكلت األساس لسياسات االتحاد األوروبي الخارجية ولحواره مع الدول الثالثة، أو تتساوق معها

أوضاع  "ً، قرارا بشأن2012ويف تناقض حاد مع سياسات االتحاد األوروبي الخارجية، تبنى الربملان األوروبي، يف 

االلتزام بعدم الدخول يف "ودعا القرار االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، بني جملة أمور، إىل ". املهاجرين يف ليبيا

ِّاتفاقات إضافية بشأن الرقابة عىل الهجرة مع ليبيا إال بعد أن تبني ليبيا أنها تحرتم حقوق الالجئني وطالبي اللجوء 

 ويدعو القرار االتحاد 17". مة مرضية لتقييم طلبات الحماية الدولية واالعرتاف بهاواملهاجرين وتحميها، وتقر أنظ

ومما يثري ". ضمان وجود آليات كافية للمراقبة وضمان مراعاة حقوق اإلنسان يف الواقع الفعيل"األوروبي كذلك إىل 

طلق، عىل ما يبدو، من املبادئ املكرسة الحزن، أن املساعدات التي يقدمها االتحاد األوروبي إىل السلطات الليبية ال تن

ً، وال من الدعوات التي تضمنها قرار االتحاد األوروبي، وتسهم، عوضا عن ذلك، يف "عمليات اإلعادة"يف تعليمات 

 . إدامة انتهاكات حقوق اإلنسان

ام بها مندوبوها إىل يستند هذا التقرير املوجز إىل ما توصلت إليه منظمة العفو الدولية من معطيات أثناء زيارة ق

وباإلضافة إىل زيارة . ُ، وكذلك إىل أبحاث أخرى أعدت قبل الزيارة وبعدها2013أيار /نيسان ومايو/ليبيا يف أبريل

مخيم الهالل األحمر "يف بنغازي والزاوية وغريان وسبها ومرصاتة وطرابلس، وكذلك " مراكز اإليواء"سبعة من 

عتقلني وموظفني رسميني يف هذه املرافق، قابلت منظمة العفو الدولية مسؤولني يف بنغازي، والحديث إىل م" الليبي

وبلغ . حكوميني يف وزارتي الداخلية والعدل، ومنظمات غري حكومية ليبية ودولية، وهيئات تابعة لألمم املتحدة
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نبية يف هذه املرافق إجمايل عدد املقابالت التي أجرتها منظمة العفو مع مجموعات وأفراد من مواطني الدول األج

 .  مقابلة69

وقد تحفظنا عىل أسماء األفراد الذين عرضنا لقصصهم يف هذا التقرير وعىل التفاصيل الدالة عىل هوياتهم، كما 

، وكذلك امليليشيات واألجهزة األمنية، بغرض حماية األشخاص "مراكز اإليواء"تحفظنا عىل أسماء ومواقع بعض 

 . ًتهاكات أو ألعمال االنتقامية، أو احرتاما لرغباتهممن التعرض ملزيد من االن

إن منظمة العفو الدولية تدعو إىل التحرك العاجل من أجل وضع حد لالنتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الالجئني 

لكراهية وطالبي اللجوء والعمال املهاجرين يف ليبيا، وإىل مكافحة اعتبار مواطني الدول األجنبية يف البالد كبش فداء 

 : وبني جملة أمور، تحث املنظمة السلطات الليبية عىل ما ييل. األجانب وسعار الكراهية ضدهم

 تبني ترشيع وطني بشأن اللجوء لضمان حماية حقوق طالبي اللجوء والالجئني؛ 

 ًوضع حد لعمليات احتجاز طالبي اللجوء والالجئني، ألسباب تتعلق بالهجرة حرصا؛  

 ل التعسفي للمواطنني األجانب؛وقف االعتقا 

 . اتخاذ خطوات ملكافحة العنرصية وكراهية األجانب والتمييز ضد املواطنني األجانب 

ًكما تدعو منظمة العفو الدولية االتحاد األوروبي إىل ضمان أن يحرتم يف تعاونه بشأن الهجرة مع ليبيا احرتاما تاما  ً

 . نحقوق طالبي اللجوء والالجئني واملهاجري
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 الالجئون وطالبو اللجوء. 2

نحن . ينبغي أن تصل أصواتنا إلى العالم"
 ." محتجزون هنا بال سبب

 2013أيار / مايو6طالب لجوء صومايل معتقل يف سبها، 

تكفل الدولة حق اللجوء بمقتىض " ينص عىل أن 2011 من اإلعالن الدستوري لسنة 10عىل الرغم من أن املادة 

، ظلت 2013أيار /فحتى مايو. تنعت السلطات الليبية عن ترسيخ هذا املبدأ يف الترشيع الوطني، فقد ام"القانون

املفوضية السامية لالجئني تعمل دون وضع رسمي أو مذكرة تفاهم، ما حد من قدرتها عىل توسعة أنشطتها 

 من أجل الحصول عىل وكانت جهود املفوضية السامية لالجئني. وحواراتها بشأن الحماية مع السلطات الليبية

وضع رسمي لها يف ليبيا قد واجهت العراقيل يف عهد القذايف، واضطرت املنظمة إىل وقف أنشطتها يف بعض 

وما زالت ليبيا تفتقر إىل نظام وطني للجوء، رغم ما بادر إليه املجتمع املدني من جهود لصياغة ترشيع . األحيان

صياغة، ضمت محامني وناشطني لحقوق اإلنسان، بمبادرة من ، تشكلت لجنة 2012ففي . يتكفل بتنفيذ ذلك

ًوقامت مؤخرا بتقديم مسودة قانون إىل املفوضية . ، وهي جمعية خريية ليبية"منظمة التعاون واإلغاثة العاملية"

 السامية لالجئني وإىل وزراء ليبيني للتعليق عليها، ولكن يبدو أن هذه القضية ال تحظى بموقع متقدم عىل جدول

 . أولويات الحكومة

ويف غياب اإلطار القانوني، جرى تبني سياسات متنوعة  فيما يتصل بالفئات املختلفة من األشخاص املحتاجني إىل 

وعىل سبيل املثال، دعت . الحماية الدولية، بمن فيهم الالجئون املعرتف بهم وطالبو اللجوء املوجودون يف البالد

، جميع املواطنني السوريني الذين دخلوا ليبيا دون تأشرية دخول إىل 2013 شباط/وزارة الداخلية، يف فرباير

ويستفيد 18. التسجيل لدى مكتب الجوازات بغرض الحصول عىل ترصيح إقامة وتأكيد وضعهم كطالبي لجوء

لالجئني وسمح للمفوضية العليا . السوريون اآلن من خدمات الرعاية الطبية يف املستشفيات العامة والتعليم املجاني

بيد أن مثل هذه الخدمات األساسية لم تمنح لطالبي 19. ًكذلك بامليض قدما يف تسجيل جميع املواطنني السوريني

اللجوء والالجئني القادمني من دول جنوب الصحراء، الذين تظل أوضاعهم قلقة، بما يزيد من خطر اعتقالهم 

 . ببساطة ألسباب تتعلق بوضعهم كمهاجرين

السلطات الليبية للمنظمات الدولية بأنها ال ينبغي، عىل وجه العموم، أن تقوم بعمليات إبعاد إىل وبينما تعرتف 

  بسبب املخاطر الحقيقية يف أن يتعرض من تجري إعادتهم لالضطهاد أو ألشكال أخرى من 20إريرتيا والصومال

ن من القبض التعسفي واالعتقال إىل أجل ُاألذى، لم تقر أية أنظمة يمكن أن تحمي األفراد القادمني من هذين البلدي

ُوعوضا عن ذلك، ما زال ينظر إىل طالبي اللجوء والالجئني، وبخاصة أولئك القادمني من دول جنوب 21. غري محدود ً

 . الصحراء، عىل أنهم تهديد لألمن الوطني

 من مواطني الدول 1,000شباط عىل نحو /ُففي الفرتة التي سبقت الذكرى الثانية لالنتفاضة، قبض يف فرباير
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لتشديد "األجنبية، بمن فيهم العديد من الصوماليني واإلريرتيني، يف املدن الليبية الرئيسية، ضمن حملة أوسع 

ًوولد نقل املعتقلني الحقا إىل ". القبضة األمنية يف سبها والقطرون وبراك الشاطئ، يف جنوب البالد، " مراكز إيواء"ّ

ومنذ ذلك الوقت، حصلت املفوضية السامية 22. عدم اإلبعاد القرسييف مخالفة ملبدأ مخاوف من احتمال إبعادهم، 

ًلالجئني عىل ضوء أخرض شفوي كي تميض قدما بتسجيل اإلريرتيني والصوماليني املحتجزين يف مراكز االعتقال 

 إال أنه يعتقد أن .ً شخصا قد سجلوا650نيسان، كان نحو /وبحلول نهاية أبريل. الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية

 1,700 حيث يصل عددهم، بحسب بعض التقديرات، إىل -عديدين غريهم من طالبي اللجوء ما زالوا قيد االعتقال

 .شخص

وقد وافقت السلطات يف العديد من الحاالت عىل اإلفراج عن أفراد يواجهون مخاطر اعتقال متزايدة، بمن فيهم نساء 

ومع أن املفوضية السامية لالجئني قد تمكنت من ضمان . ب الهيئات اإلنسانيةًوأطفال، وغالبا عقب تدخل من جان

ُ شخص ممن تعنى بهم، إال أنه ليست هناك أية آلية تحميهم حاليا من أن يقبض عليهم من 1,100اإلفراج عن  ً ُ

 الفهم لسياسة وعىل املستوى املحيل، أظهرت سلطات االعتقال، بما فيها امليليشيات، مستويات متباينة من. جديد

التي " مراكز اإليواء"وذكر جميع مديري . الدولة، ما يعكس غياب االتساق لدى سلسلة إصدار األوامر وضعفها

َّزارتها منظمة العفو الدولية أنهم لن يعيدوا املواطنني الصوماليني واإلريرتيني، ولكن بعضهم وسع نطاق هذه 

بيد أن النظرة إىل األفراد من حملة .  أضاف آخرون املالينيالسياسة لتشمل الفلسطينيني والسوريني، بينما

ًالجنسيات األخرى ظل يثري بواعث القلق، نظرا ملا بدا من أنه ليس هناك من بني املسؤولني عن مراكز االعتقال من 

 .  يقوم بتقييم الحاالت عىل أساس فردي

ن التوصيات إىل وزارة العمل شجعتها فيها عىل مجموعة م" إدارة مكافحة الهجرة غري الرشعية"، قدمت 2012ويف 

ُومنذ ذلك الوقت، أبلغت . اإلفراج عن جميع الصوماليني واإلريرتيني، وصياغة أنظمة تسمح لهم بالعثور عىل عمل

منظمة العفو الدولية أن لجنة قد شكلت تحت إرشاف مكتب رئيس الوزراء لتفحص أوضاع جميع املواطنني 

 . ني املحتجزينالصوماليني واإلريرتي

ًبيد أنه لم يبلغ منظمة العفو الدولية حتى اليوم سوى أن مخيما واحدا يخضع إلرشاف  يف " الهالل األحمر الليبي"ً

حيث يحتوي املخيم عىل حاويات كانت تستخدم . بنغازي فقط يوفر اإلقامة العادية لطالبي اللجوء بدل السجن

 من طالبي اللجوء 600ويستضيف املخيم نحو .  يف رشكة هنديةفيما سبق إلسكان عمال بناء كانوا يعملون

، إال "مراكز اإليواء"ومع أن الظروف يف املخيم أفضل إىل حد كبري منها يف .  القادمني من إثيوبيا وإريرتيا والصومال

ًاء، نظرا ألنهم ال ًأن قيودا قد فرضت عىل حق املواطنني األجانب يف الحرية ويف حرية التنقل، وال سيما بالنسبة للنس

وتتحكم كتيبة تابعة لوزارة 23. يستطيعون مغادرة املخيم إال للعمل، ورشيطة كفالتهم من جانب مواطن ليبي

لكن حاملا يغادر هؤالء املخيم فإنهم . الدفاع بمغادرة املقيمني فيه ودخولهم إليه، كما تتوىل اإلرشاف األمني عليه

مراكز "جهها األجانب اآلخرون، بما يف ذلك ألن يقبض عليهم ويودعوا يف يغدون عرضة للمخاطر نفسها التي يوا

 ". اإليواء

 سنة،   وكان 31، عىل رجل إثيوبي يبلغ من العمر 2013نيسان / أبريل20ُوعىل سبيل املثال، قبض يف الشارع، يف 

وكان يف طريقه لرشاء . عليهموجود مع زوجته يف مخيم الهالل األحمر الليبي يف بنغازي لثالثة أشهر قبل القبض 

ًونظرا . بعض الحاجيات من السوق املحلية عندما أوقفه رجال مسلحون أثناء عملية فحص للهويات الشخصية

سوق "قريب يعرف باسم " مركز إيواء"لعدم تمكنه من إبراز أوراق الكفالة للخروج من املخيم، اقتيد إىل 

ًته وخيش أن يبعد أكثر عنها نظرا ألن السلطات كانت تقوم ولم تكن لديه وسيلة لالتصال بزوج". الحديقة ُ

 . وعندما زارت منظمة العفو الدولية املخيم، كان قد احتجز هناك ألربعة أيام. بتحضريات لنقل معتقلني إىل طرابلس
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أجل غري ويواجه األطفال غري املصحوبني بقريب راشد أو املنفصلني عن أهاليهم خطر القبض عليهم واعتقالهم إىل 

ًوقد التقت منظمة العفو الدولية عددا صغريا من هؤالء يف ثالثة من . مسمى ولم يكن هؤالء يتلقون ". مراكز اإليواء"ً

أية معاملة تفضيلية من حيث تيسري اتصالهم بأرسهم أو خروجهم إىل الهواء الطلق، أو بالنسبة للظروف العامة، 

 . كما كانوا محتجزين مع الكبار

 سنة، رغم أن منظمة العفو الدولية 17 و16َّخارج طرابلس، كان معظم القرص يف سن " ز إيواء طويشةمرك"ففي 

وكانا قد سجال يف وقت قريب لدى 24. 13 و10التقت طفلني صوماليني غري مصحوبني بقريب راشد يف سن 

 محمد ضمن حملة حيث اعتقل عبد الكريم أحمد حسني وعبد حسن. املفوضية السامية لالجئني كطالبي لجوء

وكانا قد احتجزا يف املرفق لسنة واحدة دون توفري سبيل . 2012أيار /اعتقاالت جماعية يف وقت قريب من مايو

، التي "لالتفاقية الدولية لحقوق الطفل"ًوشكل اعتقالهما انتهاكا، بني جملة اتفاقيات، . لهما لالتصال بأرستيهما

وأفرج عنهما من ". وألقرص فرتة مناسبة من الزمن"ّقرص إال كمالذ أخري ينبغي بموجبها أن ال يستخدم اعتقال ال

ً طفال صوماليا آخرون كانوا قد سجلوا لدى املفوضية 12ً، سويا مع 2013حزيران /مركز إيواء طويشة، يف يونيو ً

 . لالجئني السامية

ال غري املصحوبني بويل راشد  وبخاصة األطف-وتعترب منظمة العفو الدولية أنه ينبغي أن ال يعتقل األطفال

ً بأي حال من األحوال ألسباب تتعلق بالهجرة، نظرا ألنه ال يمكن القول إن االعتقال -واملنفصلون عن أهاليهم

فاعتقال األطفال ألغراض تتصل بالهجرة، سواء أكانوا . ألسباب الهجرة يراعي مصلحتهم الفضىل، بأي شكل

ًفراد عائالتهم، ال يمكن تربيره أبدا ويمثل خذالنا فاضحا لاللتزام مصحوبني أو منفصلني أو محتجزين مع أ ً ً

 . باحرتام حقوق إنسان األطفال ورعايتها وحمايتها

ًوتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق أيضا من أن الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين ما برحوا يحتجزون عىل 

نما اعتبار لوضعهم القانوني أو رضورات حمايتهم، ولفرتات غري نحو تعسفي ألسباب تتعلق بالهجرة فحسب دو

 . ًمحدودة زمنيا وطويلة، يف ظروف يف غاية السوء

ًوعموما، تناهض منظمة العفو الدولية استخدام االعتقال ألغراض تتعلق حرصيا بالسيطرة عىل الهجرة ً . 
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التعذيب وغيره من ضروب . 3
و المعاملة أو العقوبة القاسية أ

 هينةمالالإنسانية أو ال
املهاجرين من امليليشيات التي كانت تسيطر عليها مبارشة " مراكز إيواء"بدأت وزارة الداخلية، يف سياق تسلم 

بيد أنه سمح ألعضاء امليليشيات السابقني . عقب النزاع املسلح، بتعيني رجال رشطة مدربني لتسيري شؤونها

، وشغل بعضهم بصورة رسمية مناصب حراس وإداريني يف "ة غري الرشعيةإدارة مكافحة الهجر"باالنضمام إىل 

ومما يثري بواعث القلق، إدماج هؤالء الرجال يف الجهاز الجديد دون تدريب كاف يف مجال إدارة السجون . السجون

دئ حقوق والتفتيش وخالفهما من اإلجراءات األمنية، ودون اطالعهم عىل أساليب السيطرة عىل أعمال الشغب ومبا

ولم تقر السلطات الليبية كذلك آليات محددة لغربلة املرشحني إلشغال الوظائف بغرض إبعاد جميع من . اإلنسان

أثريت حولهم شكوك معقولة بأنهم قد أمروا بأعمال تعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة، أو ارتكبوها بأنفسهم 

 . أو تغاضوا عنها

داخلية تعليمات تدعو فيها إىل معاملة جميع املواطنني األجانب الخاضعني ، أصدرت وزارة ال2013ويف أوائل 

ومع أنه قد طرأ بعض التحسن عىل 25. لسيطرتها معاملة إنسانية، وتمنع إخضاع هؤالء إلساءة املعاملة البدنية

يني، سواء داخل معاملة املواطنني األجانب يف الحجز، إال أن التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة ما زاال متفش

 26. أماكن االحتجاز أو أثناء القبض عىل األشخاص

فأورد بعض املعتقلني أنهم تعرضوا للرضب عند القبض عليهم عىل أيدي رجال امليليشيات، ويف األيام األوىل من 

ي يبلغ من وعىل سبيل املثال، أبلغ رجل سودان. املهاجرين" مراكز إيواء"احتجازهم يف حال عدم نقلهم مبارشة إىل 

 عند 2013آذار / سنة منظمة العفو الدولية أنه تعرض لإلهانة عند القبض عليه يف منتصف مارس36العمر 

وقال إن . التابعة لوزارة الداخلية" إدارة مكافحة الجريمة"نقطة تفتيش برئ الغنم عىل أيدي مجموعة من رجال 

ومىض .  املركبات قبل أن يؤخذ إىل املقر الرئييس لإلدارةُعينيه عصبتا، بينما كبلت يداه وألقي به يف صندوق إحدى

 : إىل القول

وألقوا بي عىل أرض الغرفة، ثم راحوا يرضبونني عىل جميع . ما إن وصلنا، حتى أنزلوني دون أن يفكوا وثاقي"
ظل خمسة أو ستة أشخاص يرضبونني لبعض الوقت؛ ثم كانوا . أجزاء جسمي بخرطوم ماء وبكبالت كهرباء

 ."أرادوني أن أعرتف بأنني كنت أرشب. توقفون لالسرتاحة ويعودون إىل رضبيي

ً أيضا أنه تعرض النتهاك عىل أيدي رجال 1996 سنة ويعيش يف ليبيا منذ 49وذكر رجل جزائري يبلغ من العمر 

ة التي كان ، اقتحم أربعة رجال يحملون بنادق كالشنيكوف املزرع2013شباط /ففي مطلع فرباير. اإلدارة نفسها

يعمل فيها بالقرب من برئ الغنم، حوايل منتصف الليل، وقاموا برسقة جميع مقتنياته، بما يف ذلك هواتف نقالة 

ووصف محنته ملنظمة . وبطاقات هوية وما وفره من نقود ومالبس، قبل أن يقبضوا عليه ويقتادوه إىل قاعدتهم

 :العفو عىل النحو التايل
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ففي اليوم األول، . وخالل هذا الوقت، عذبوني أربع مرات. ً يوما55ة الجريمة طيلة احتجزت يف إدارة مكافح"
ثم تركوني أرتاح لبعض الوقت، وبعد .  دقيقة20رضبوني بأنابيب مياه وصعقوني بالصدمات الكهربائية مدة 

فارة بالدي أو لم يسمحوا يل باالتصال بس. وكان التعذيب يبدأ من جديد كل بضعة أيام. ذلك عادوا إىل رضبي
 ." قبضوا عيل ألنني جزائري وال يشء غري ذلك. بأفراد عائلتي، الذين ال يعرفون حتى اآلن أين أنا

ًنيسان، لم يكن قد استعاد الرجل قدرته عىل تحريك أحد أصابعه تماما، /ويف وقت هذه املقابلة، يف منتصف أبريل

ً يوما عقب نقله 17احتجز يف مركز إيواء للمهاجرين مدة كما كان قد . وكان قد كرس، حسبما قال، نتيجة للرضب

 ". إدارة مكافحة الجريمة"إليه من 

ووصف سبعة من عمال البناء املرصيني التقتهم منظمة العفو الدولية يف مرفق اعتقال بالقرب من الغريان كيف 

للمهاجرين بزعم تنفيذ " ءمركز إيوا"قبض عليهم وأسيئت معاملتهم عىل أيدي رجال رشطة؛ وكيف نقلوا إىل 

نيسان، دخلت / أبريل25ففي . إبعادهم، رغم ادعاءاتهم بأنه كانت بحوزتهم تصاريح عمل وإقامة سارية املفعول

فقام رجال .  رجل أمن يرتدون املالبس املدنية بيتهم يف طرابلس أثناء تناولهم العشاء15مجموعة من حوايل 

ثم قاموا بالدوس عىل . ال خلف ظهورهم وبدفعهم إىل أرض الغرفةالرشطة، حسبما زعم، بتقييد أيدي الرج

 .   رؤوسهم وأطلقوا النار يف الهواء لتخويفهم، ليقوموا بعد ذلك بركلهم ورضبهم بالعيص عىل جميع أنحاء أجسامهم

لني ظلوا ، يبدو أن املعتق2013أيار /يف سبها، الذي زارته منظمة العفو الدولية يف مايو" مركز اإليواء"ويف 

ويبدو أن املقابالت التي جرت . 2013آذار /يخضعون للتعذيب ولغريه من صنوف سوء املعاملة حتى نهاية مارس

مع ما ال يقل عن خمسة غرف مختلفة من املرفق تؤيد وجود النمط نفسه من االنتهاكات، التي اتخذت بصورة 

وعىل ما يبدو، كانت عمليات الرضب تتم بصورة . رئيسية شكل الرضب املتكرر بكبالت الكهرباء وخراطيم املياه

ويف بعض الحاالت، كان . عشوائية أثناء توزيع الطعام، وكان املدير املسؤول يف حينه يأمر بها أو يتغاىض عنها

. الرضب يتخذ شكل تدابري عقابية بناء عىل عمليات تفتيش عن الهواتف النقالة، أو عقب محاوالت هروب فاشلة

جموعات املعتقلني إنهم تعرضوا للرضب عندما هرعوا لجلب زجاجات مياه للرشب أحرضت إىل وقالت إحدى م

 . وأوضحوا ملنظمة العفو الدولية أنهم ركضوا لجلبها ألنهم كانوا عطىش. 2013أيار /املرفق يف مطلع مايو

سبها، بعد أن حاولوا ً إريرتيا وصوماليا محتجزين يف 20، أخرج نحو 2013آذار /ويف وقت قريب من مطلع مارس

ِّوأجربوا هناك، واحدا تلو اآلخر، عىل االستلقاء عىل رسير، حيث قيدوا من معاصمهم . الفرار، من غرفهم إىل املمر ً

ثم أجربوا عىل خلع مالبسهم ليبقوا . وكواحلهم بإطار الرسير ورضبوا عىل باطن القدم وعىل رؤوس أصابعهم

ويف . مر أجسامهم باملياه، ثم راحوا يرضبونهم عىل ظهورهم بكيبل كهرباءوقام الحراس بغ. باملالبس الداخلية

. أيار، كان العديد من املعتقلني ما زالوا يحملون عالمات الرضب عىل ظهورهم، وبما يؤكد ما ذهبوا إليه/مايو

ًوأجرت إدارة مكافحة الهجرة تحقيقا داخليا يف األمر عقب ذلك أدى إىل إبعاد املدير وبعض من  اشتبه بأنهم قد ً

وعىل الرغم من هذه التدابري، فقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق عدد من حاالت الرضب عىل . أساءوا الترصف

 .2013أيار /، والسوط باألسالك الكهربائية، والصفع للمعتقلني يف نهاية أبريل وبداية مايو)الفلقة(باطن القدم 

فتحدث رجل . نارية قد استخدمت كوسيلة للسيطرة عىل الشغب يف أحد املرافقوزعم املعتقلون كذلك بأن األسلحة ال

 : ً، قائال2012كانون األول /املهاجرين يف صرباتة، يف ديسمرب" مراكز إيواء"غامبي عن أحداث شاهدها يف أحد 

قبل أن ًوكنت محتجزا هناك لبضعة أسابيع . وقعت مشكلة بني معتقلني نيجرييني ورجال رشطة يف صرباتة"
. ّإذ لم يكن النيجرييون راضني عن الظروف وأرادوا أن يرحلوا إىل نيجرييا بأرسع ما يمكن. ينقلوني إىل سبها
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وجرح . وطلبت منهم الرشطة العودة إىل غرفهم، ولكن النيجرييني رفضوا ذلك، ففتح رجال الرشطة النار نحوهم
 ."ة، ورأيت كل يشءًكنت واقفا بجانب الرشط. نيجرييان وفارق ثالث الحياة

فوصف رجل من مايل كيف . ويف مرفق آخر، قال املعتقلون إنهم أخضعوا ملعاملة مذلة ومهينة، إضافة إىل الرضب

 : أن إدارة السجن أجربت املعتقلني عىل الركض أثناء توزيع الطعام

وقبل . عدنية، ويركلونناوإذا لم نركض، يسوطوننا بالعيص وبالقضبان امل. يجعلوننا نركض ألخذ طعام الفطور"
 ." برضبي بعصا عىل وجهي وعىل عيني اليرسى ألنني أبطأت] الحراس[حوايل شهرين، قاموا 

ًوذكر املعتقلون أيضا أنهم كانوا يتعرضون للرضب عىل نحو يرقى إىل مرتبة التعذيب وغريه من صنوف سوء 

ًاملعاملة إذا ما فعلوا شيئا يعترب خروجا عىل القواعد الت فمن كانوا يحاولون الهروب . ي وضعتها سلطات االعتقالً

ْوأبلغ معتقلون يف أحد املرافق منظمة العفو الدولية أن مرصيني . ويفشلون كانوا يخضعون لعمليات رضب عقابية

لم يفلحا يف الفرار أجربا بعد إمساك الحراس بهما عىل الركوع عىل ركبتيهما يف الساحة وتعرضا للرضب بمختلف 

 . وات املوجودة، بما يف ذلك خراطيم املياهاألد

أحد . واشتكى آخرون من التعرض لإلهانات اللفظية، بما ذلك يف باستعمال اللغة املهينة والحاطة بالكرامة

 : املعتقلني الغامبيني املحتجزين يف طرابلس أبلغ منظمة العفو الدولية ما ييل

يهينوننا . رفنا ألنهم يقولون إن رائحة تنبعث منا وأننا مرىضاألمر حتى أن ال يدخلوا غ] الحراس[وصل بهم "
وعندما نعرتض طريقهم، يبدو عليهم االمتعاض . 'أنت يا حمار، أنت يا كلب': باستمرار، ويرصخون بنا

 ." مشتاقون لعائالتنا. لقد تعبنا؛ ونريد العودة إىل بلدنا. ًويصفعوننا أحيانا

درع "ً األحمر الليبي أيضا عن التعرض لإلهانة واالبتزاز عىل أيدي أفراد كتيبة وتحدث طالبو لجوء يف مخيم الهالل

فاشتكى عدة إثيوبيني من أن أفراد الكتيبة يقومون برضبهم عندما يدخلون . ، املسؤولة عن حراسة املخيم"ليبيا

أن الكتيبة تعاقبهم واشتكى رجال آخرون من . املخيم أو يخرجون منه، أو يأخذون منهم النقود التي يحملونها

 . ُبالرضب عىل نحو يرقى إىل مرتبة التعذيب كتدبري عقابي؛ وذكر بعضهم أن رؤوسهم حلقت كعقوبة لهم

حيث أبلغت عدة نساء إثيوبيات منظمة العفو الدولية . ًوتحدثت النساء يف املخيم عن التعرض النتهاكات أيضا

درع "أديب بما يرقى إىل مرتبة التعذيب عىل أيدي أفراد يف بأنهن يعانني من املضايقات والرضب عىل سبيل الت

وفيما يبدو محاولة لفرض الفصل عىل أساس الجنس بدوافع دينية يف مخيم مختلط للمسلمني واملسيحيني، ". ليبيا

يوجه أفراد الكتيبة إهانات مبارشة للنساء الالتي ال يغطني شعرهن تغطية تامة، حسبما زعمن، ويدعونهن 

 . إذا ما شوهدن وهن يكلمن الرجال" باتبالكل"

، وهو أسلوب من أساليب التعذيب، يف "فلقة" سنة إنها رضبت 18وقالت امرأة إثيوبية متزوجة تبلغ من العمر 

بالقرب من مدخل املخيم، حيث اقتيدت إىل هناك عقب دخول رجال مسلحني غرفتها " الحاوية"مكان يعرف باسم 

وأخضع األربعة للرضب عىل باطن أقدامهم . تهما عىل الغداء بحضور زوجهاووجدوها مع صديقني استضاف

 . بقضيب معدني وأنبوب بالستيكي

وأبلغت عدة معتقالت يف مرافق أخرى منظمة العفو الدولية بأنهن تعرضن للرضب عىل أيدي رجال امليليشيات عند 

تجزة يف سجن رسمي يخضع إلرشاف وزارة  سنة ومح45فقالت امرأة من النيجر تبلغ من العمر . القبض عليهن
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العدل إنها قد تعرضت للرضب عىل أيدي مجموعة من الرجال يرتدون لباس القتال بعد أن اقتحم هؤالء بيتها يف 

ًوقالت إنهم ألقوا بها أرضا وداسوا عىل . ً، بحثا عن مخدرات2013شباط /ًطرابلس قريبا من منتصف فرباير

ًدق قبل أن ينقلوها إىل ما قالت إنه يشبه مركزا للرشطة يف منطقة فرناج من جسدها ورضبوها بأعقاب البنا

وقالت إنها تعرضت للكم ورضبت عىل وجهها بعصا . طرابلس، رغم أن من كانوا فيه كانوا يرتدون لباس الجيش

 . أثناء استجوابها خالل الليايل الثالث التي قضتها يف الحجز هناك

لتي أبلغت منظمة العفو الدولية بها، بما يف ذلك الرضب كتدبري عقابي، إىل مرتبة وترقى العديد من الحاالت ا

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة "ًالتعذيب، بما يشكل خرقا اللتزامات ليبيا بموجب 

 ". القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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عدم مراعاة األصول القانونية . 4
 الواجبة

ِّيجرم القانون الليبي دخول البالد أو اإلقامة فيها أو مغادرتها بصورة غري رشعية، وعىل سبيل املثال من دون 
ِّويجرم مثل هذه الترصفات دون . الحصول عىل تأشرية الدخول املناسبة أو عرب النقاط الحدودية غري الرسمية

برش والتهريب، أو اآلخرين ممن يحتاجون إىل الحماية التمييز بني املهاجرين والالجئني، أو ضحايا االتجار بال

باالعتقال غري املحدود بأجل للمخالفني، وبالرتحيل ملن " قانون مكافحة الهجرة غري الرشعية"ويسمح . الدولية

 27. يعتربون مهاجرين غري رشعيني

واطنني األجانب أية وسيلة للطعن ويتم الرتحيل يف الوقت الراهن دونما اعتبار ألية ضمانات إجرائية، وليس لدى امل

وال تعلم منظمة العفو الدولية إال بقلة من املواطنني األجانب الذين أحرضوا أمام قاض بالعالقة . يف قرار إبعادهم

ببنغازي كان قد حكم " مركز إيواء"وعىل سبيل املثال، التقت املنظمة ثالثة معتقلني يف ". جرم يتصل بالهجرة"مع 

 ". بصورة غري مرشوعة"مة وبالسجن ثالثة أشهر لدخولهم ليبيا عليهم بدفع غرا

عقب قضائهم فرتات بالسجن، وعادة " مراكز اإليواء"َّويف بعض األحيان، يسلم األفراد املخالفني لقانون الهجرة إىل 

وال يتاح لهم بيد أنهم ال يحرضون، يف العادة، أمام سلطة قضائية . نتيجة ارتكابهم جرائم جنائية عادية كالرسقة

 .االتصال بمحام أو االستفادة من خدمة الرتجمة الشفوية

ً، اشتكى املواطنون األجانب من أنهم لم يتلقوا مساعدة قنصلية، وأحيانا بسبب امتناع "مراكز اإليواء"ويف معظم 

حماية الدولية من كما اشتكى العديد من األشخاص الذين يحتاجون إىل ال. السلطات عن االتصال بالسفارات املعنية

 . عدم تمكنهم من االتصال باملفوضية السامية لالجئني

وعىل سبيل . ويف بعض الحاالت، أورد املعتقلون أنه قد قبض عليهم عىل الرغم من تمتعهم بوضع رشعي يف ليبيا

م،  سنة خارج بيته يف حي أبو سلي52املثال، أمسك أعضاء إحدى امليليشيات برجل مرصي يبلغ من العمر 

وطلب منه رجال امليليشيا إبراز بطاقة هويته ولم . 2013نيسان / أبريل30 من مساء 10بطرابلس، الساعة 

 يف 20واقتادوه إىل القاعدة العسكرية للكتيبة . ينصتوا لتوضيحه بأن جواز سفره يف البيت، وقاموا بالقبض عليه

ويف وقت زيارة منظمة العفو الدولية، لم تكن قد . نملهاجري" مركز إيواء"ويف اليوم التايل، نقل إىل . أبو سليم

وبينما يمكن أن يكون احتجازه ابتداء للتثبت من . توفرت للرجل وسيلة لالتصال بأرسته أو بالسفارة لطلب العون

ًهويته ووضعه كمهاجر مربرا، إال أنه ظل معتقال رغم ادعاءاته املستمرة بأنه يقيم يف ليبيا بصورة نظامية ويف . ً

 . ُقت زيارة املنظمة، لم يكن قد عرض بعد عىل قاضو

، بإخطار املواطنني "اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية" من 36ًإن عىل السلطات الليبية التزاما، بموجب املادة 

 ًوفضال عن ذلك، فإن الدولة ملزمة بإخطار البعثة. بحقهم يف املساعدة القنصلية" بدون تأخري"األجانب املعتقلني 

وليبيا ملزمة بأن تمنع القبض واالعتقال التعسفيني، وأن تقدم ألي 28. القنصلية للمعتقل، إذا ما طلب أو طلبت ذلك

 من العهد الدويل 9املادة (شخص يحرم من حريته فرصة فعالة للطعن يف قانونية احتجازه أمام محكمة للقانون 

 ). الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
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ام للطعن واالستئناف، فإن الهيئات اإلنسانية الدولية هي الجهة الوحيدة يف الوقت الراهن التي ًونظرا لغياب نظ

بيد أن زيارة هذه . يمكن للعديد من املواطنني األجانب اللجوء إليها للطعن يف أمر إبعادهم وللتدخل لدى السلطات

 . ًالهيئات ليست كافية، وغالبا بسبب عدم توافر القدرات لديها
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 غاللت االس.5
ما انفك املواطنون األجانب، وال سيما القادمون من الدول األفريقية جنوب الصحراء، وبمن فيهم الالجئون وطالبو 

اللجوء، يتعرضون لالستغالل داخل مراكز االعتقال وخارجها، عىل السواء، ويظلون تحت رحمة املواطنني الليبيني 

إذ أبلغ عدة رجال سودانيني محتجزين يف مركز لإليواء منظمة .  بالعملالذين يلتقونهم، بما يف ذلك ألسباب تتعلق

وكانوا قد وعدوا لدى وصولهم . العفو الدولية أنهم يعملون دون أجر يف املرفق مقابل إخالء سبيلهم يف نهاية املطاف

النظافة والبناء دون إىل املرفق بأنه سيسمح لهم باملغادرة بعد أربعة أو ستة أسابيع إذا ما قاموا ببعض أعمال 

 . وقال بعضهم إنهم يؤخذون للعمل يف مرافق أخرى. أجر

وأبلغ رجل مرصي محتجز يف مركز لإليواء منظمة العفو الدولية أن السبب الوحيد للقبض عليه واستمرار اعتقاله 

 املرصي إنه كان وقال الرجل. هو سوء تفاهم لفظي بينه وبني صاحب عمله السابق، الذي قام، بناء عليه، بطرده

وزعم أنه قبض عليه بسبب الصالت . يعمل بصورة قانونية يف ليبيا لعدة أشهر دون أن يواجه أية مشكالت

فأخذ جواز سفره منه ولم يبلغ بأن ثمة تهم . الشخصية لصاحب العمل مع أشخاص يعملون يف مركز االعتقال

العفو الدولية، كان قد مىض عىل اعتقاله ما ال يقل عن وعندما التقته منظمة . موجهة ضده، أو يبلغ بمدة اعتقاله

 .  أيام10

 :، ما ييل2013نيسان / سنة منظمة العفو ، يف أبريل30وأبلغ معتقل من النيجر يف مركز لإليواء يبلغ من العمر 

ني حفر وطلب م. كنت قد عشت يف مرصاتة ألكثر من سنة عندما طلب مني رجل ليبي العمل عنده يف موقع للبناء"
ً دينارا، ولكني احتججت متوقعا أن 35وعندما انتهيت، أعطاني . حفرة كبرية استغرق العمل فيها ثالث ساعات ً

وأخذوني إىل نقطة تفتيش، . ملساعدته" إخوانه"ثم نادى . ورفض صاحب العمل وهددني بمسدسه. يعطيني أكثر
.  أيام10ت إىل مركز االعتقال هذا قبل ونقل. حيث قام رجال مسلحون برضبي بكيبل كهرباء وبقطعة خشب

 ".  واعتقد اآلخرون أنني قد فارقت الحياة حينما رأوني

الكريمية يف  أن مركز رشطة 2013أيار /وقال رجل سوداني يف أحد مراكز اإليواء ملنظمة العفو الدولية يف مايو

. الل اعتقاله كما احتجز جواز سفرهخ)  دوالر امريكي3,170ًما يعادل تقريبا ( دينار 4000طرابلس رسق منه 

 ). دوالر أمريكي1585ًما يعادل تقريبا ( دينار منه 2000وزعم مهاجر آخر اعتقل يف نفس العملية أنه تم أخذ 
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 ظروف اعتقال وأوضاع صحية. 6
 ئمةالغير م

، بالسيطرة املطردة عىل مرافق االعتقال التي كانت تخضع 2012، منذ "إدارة مكافحة الهجرة غري الرشعية"بدأت 

وبموازاة ذلك، اتخذت .  مركز إيواء يف مختلف أرجاء البالد17لسيطرة امليليشيات فيما مىض، وتسيطر اآلن عىل 

الطعام لرشكة تموين تقدم الطعام للمعتقلني إذ جرى تلزيم تقديم 29. بعض الخطوات لتحسني ظروف االعتقال

وبحسب أقوال رئيس إدارة مكافحة الهجرة غري الرشعية، زودت بعض هذه . ًحاليا وفق معايري قياسية وبانتظام

املهاجرين يف " مراكز إيواء"املرافق بسيارات اإلسعاف، بينما كانت أعمال تجديد املباني قد بدأت يف خمسة من 

 بما فيها مراكز غدامس وغات وسبها وبراك الشاطئ يف الجنوب، والقويعية يف شمال غرب ،2013أيار /مايو

كما افتتح 30. وتتوقع إدارة مكافحة الهجرة غري الرشعية تجديد مرافق إضافية بتمويل من االتحاد األوروبي. البالد

 . ًللنساء مؤخرا يف رصمان، غربي طرابلس" مركز إيواء"

ست كافية يف وضعها الحايل، وما زال آالف األشخاص محتجزين يف أوضاع غري مناسبة ال بيد أن هذه الجهود لي

السبعة التي زارتها منظمة العفو الدولية يف " مراكز اإليواء"ففي معظم . ترقى إىل مستوى املعايري الدولية

توافر املالبس وإمكانية ، كان املعتقلون يعانون نتيجة لالكتظاظ الشديد وعدم 2013أيار / نيسان ومايو/أبريل

االغتسال واستخدام املرافق الصحية بصورة كافية، وعدم كفاية فرص الحصول عىل مياه الرشب ومواد النظافة 

وزعم البعض أنهم ظلوا يرتدون املالبس نفسها . وغريها من الحاجيات الرضورية، من قبيل الفراش والبطانيات

ظمة العفو الدولية، لم تتح للمعتقلني فرصة الخروج إىل الهواء الطلق ويف مكانني زارهما مندوبو من. لستة أشهر

ًكما لم تتح للعديد منهم وسيلة لالتصال بأرسهم وإبالغهم بأنه قد قبض عليهم، وأحيانا لفرتات . بصورة منتظمة

 . وصلت إىل ستة أشهر

، عىل غريه من حيث وجود 2013أيار /يوسبها، الذي زارته منظمة العفو الدولية يف أوائل ما" مركز إيواء"ويتفوق 

ظروف اعتقال شديدة القسوة فيه ترقى إىل مرتبة املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وال تلبي مقتضيات 

مجموعة "و" قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء"املعايري الدولية لحقوق اإلنسان وفق ما تتطلبه 

ففي وقت ".  املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجناملبادئ

 من املهاجرين وطالبي اللجوء، وربما الالجئني، محتجزين 1,300الزيارة التي قامت بها منظمة العفو، كان نحو 

 .  بسبب أوضاعه غري املالئمة2007لق يف يف املركز، الذي أقيم بصورة مؤقتة يف سجن قديم تابع للدولة كان قد أغ

واضطر بعض املعتقلني، يف الغرف القديمة والسيئة التهوية والشديدة االكتظاظ، إىل النوم عىل األرض دون أغطية، 

 يف 2013آذار /وكان معظم املعتقلني قد نقلوا إىل املركز يف مارس. بينما كانت لدى آخرين مراتب رقيقة وقذرة

وذكر هؤالء أن بعضهم اضطروا، حتى منتصف . الرئييس يف املدينة" مركز اإليواء"هاء من تجديد انتظار االنت

ولم تتح لألغلبية العظمى من املعتقلني . نيسان، إىل النوم يف الحمام أو بالقرب منه بسبب شدة االكتظاظ/أبريل

درة غرفهم إال لدقائق قليلة ثالث فرصة الخروج إىل الهواء الطلق والتعرض ألشعة الشمس، ولم يسمح لهم بمغا

 .مرات يف اليوم لتسلم وجباتهم

وخال السجن من نظام عامل للرصف الصحي، ما أدى إىل انسداد املجاري وكان له أثره عىل الوضع الصحي العام 
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 . ّكما تكومت النفايات يف الغرف واملمرات. للمركز

 املعتقلني الذين يشكون من الحكة يف أيديهم وأعضائهم  من80وأثناء زيارة منظمة العفو الدولية، كان نحو 

التناسلية، بما يشري إىل احتمال إصابتهم بالجرب، محتجزين يف باحة تحت أشعة الشمس الساطعة، بناء عىل 

 بيد أن الباحة لم تكن مظللة بالقدر الكايف، ولم يتوفر. مشورة األطباء الذين قاموا بزيارة املركز قبل ذلك بأسبوعني

وشكا العديد منهم من أنهم أجربوا عىل . للمحتجزين قدر كاف من مياه الرشب ومرافق االغتسال والرصف الصحي

 .ًوزعم بعضهم أيضا أنهم كانوا يفرغون أمعاءهم يف الخالء. التبول يف زجاجات بالستيكية

 محاطة بجدار من الطوب ، احتجز املعتقلون يف باحة"سوق الحديقة"يف بنغازي عرف باسم " مركز إيواء"ويف 

ويف وقت زيارة منظمة العفو . دون ما يكفي من الظل أو أماكن للجلوس أو مرافق لالغتسال والرصف الصحي

وذكروا أنه كان . الدولية، كان هؤالء يجلسون عىل األرض فوق بطانيات رقيقة زعموا أنها كانت موبوءة بالحرشات

ًوأحيانا، كان الحراس يصفعونهم .  املجمع مرة واحدة أو مرتني يف اليوميسمح لهم بالذهاب إىل املرافق الصحية يف

 األوضاع داخل منطقة اإلقامة، كان املعتقلون ال يستطيعون االنتقال مالئمةونتيجة لعدم . إذا ما طلبوا استخدامها

ًا بأنه كان مالحا، نظرا لعدم وقالوا إنه كان عليهم رشب ماء الصنبور، الذي اشتكو. إىل الداخل إال يف الليل كي يناموا ً

 . تزويدهم بزجاجات ماء الرشب بشكل كاف
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 الرعاية الطبية االفتقار الى. 7
 افيةكال

ونحن خائفون . نحن ال نريد األمراض في بالدنا"
هل تسمحون لها باالنتشار . على نسائنا وأطفالنا

 "في بلدكم؟
 2013أيار / مايو2للمهاجرين، " مركز إيواء"رئيس 

ت مستويات النظافة الرديئة وظروف االعتقال إىل انتشار األمراض الجلدية وغريها من املشكالت الطبية، مثل أد

وأخرب العديد من املحتجزين منظمة العفو الدولية أنهم . األمراض التنفسية والحمى والجفاف واإلسهال املزمن

ل عدد كبري من املحتجزين إنهم مصابون سبها، قا" مركز إيواء"ففي . يعانون من القمل ولدغات الحرشات

 .بالجرب، والبعض اآلخر يشكون من القيء املزمن ويبدو عليهم الهزال الشديد

، الواقع يف ضواحي  طويشةًالوحيد املجهز بعيادة صحية مزودة بكامل املعدات حاليا هو مركز " مركز اإليواء"و

ًيادة مؤخرا بتمويل من االتحاد األوروبي، ومن املتوقع أن وافتتحت املنظمة الدولية للهجرة الع. مدينة طرابلس

ً شخصا يوميا25 إىل 20تعالج وتعاين  األخرى التي زارتها منظمة العفو الدولية إىل " مراكز اإليواء"وتفتقر . ً

وكاالت الخدمات الطبية وتعتمد عىل الزيارات التي يقوم بها أطباء من املستشفيات القريبة أو تلك التي تقدمها ال

ومع ذلك فقد بدت هذه الزيارات متفرقة وفشلت يف كثري من الحاالت، عىل ما يبدو، يف . اإلنسانية الدولية األخرى

ويف معظم الحاالت، زعم املحتجزون الذين يعانون . معالجة احتياجات املرىض، بما يف ذلك املصابني بأمراض مزمنة

ملؤسسات الطبية أو غض النظر عن ذلك، وشعر املحتجزون أنهم لم ًمن أمراض، أن هناك تأخريا يف اإلحالة إىل ا

 .يعطوا العالج الكايف عن طريق األطباء الزائرين

فأوضح مدير . وكان التفسري الذي أعطي لإلهمال الطبي، يف أغلب األحيان، هو االفتقار إىل املوارد املالية والبرشية

 لنقل املرىض إىل املؤسسات الطبية جراء عدم وجود سيارة أحد املرافق أنه اضطر إىل استخدام سيارة خاصة

وقالت سلطات االحتجاز يف سبها إنهم لم يكونوا قادرين عىل تقديم العالج املناسب ملن . إسعاف مقدمة من الدولة

جرى تشخيصهم بأنهم مرىض بالجرب ألنهم يفتقرون إىل ميزانية لرشاء مالبس نظيفة، وفرشات وبطانيات 

 .الجة املحتجزينجديدة ومع

حيث أظهر املوظفون يف جميع املرافق التي زارتها . بيد أن القيود املفروضة عىل امليزانية ليست هي التفسري الوحيد

ًمنظمة العفو الدولية تقريبا درجة عالية من التعصب والكراهية تجاه الرعايا األجانب، وسكان الدول األفريقية 

ًواتهموا األفارقة القادمني من جنوب الصحراء بكونهم مصدرا لألمراض، مما . جنوب الصحراء عىل وجه الخصوص
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ويف معظم الحاالت، رفضوا االعرتاف بتأثري ظروف . يوحي بأن هذه األمراض كانت وراثية وليست مكتسبة

 .االحتجاز السيئة عىل صحة املعتقلني

فأخرب أحد .  حرموا من الرعاية الطبيةًوذكر ضحايا للتعذيب وغريه من صنوف املعاملة السيئة أيضا أنهم

املحتجزين اإلريرتيني منظمة العفو الدولية أنه تعرض للرضب عىل أعضائه التناسلية عىل يد أحد الحراس، يف وقت 

ومنذ تعرضه للتعذيب، نقل إىل . ونتيجة للصدمة، بات غري قادر عىل التبول. 2013كانون الثاني /قريب من يناير

ًويف وقت زيارة منظمة العفو الدولية، كان ممددا عىل األرض من . دة فقط لقسطرة جهازه البويلاملستشفى مرة واح

 .األلم، غري قادر عىل التحرك

 يف سبها منظمة العفو  غري الرشعية سنة محتجز تحت سلطة إدارة مكافحة الهجرة28وأبلغ رجل نيجريي عمره 

، حسبما قال، 2013ففي وقت قريب من مطلع . صابة دائمةالدولية أنه قد تعرض للتعذيب بما تسبب له يف إ

ولكونه . ًاشتكى إىل الحراس من االكتظاظ الشديد وسوء األوضاع يف مرفق إيواء يف طرابلس، حيث كان محتجزا

ًوردا عىل ذلك، أطلق الحراس عيارا ناريا عىل . يحمل جواز سفر نيجريي ساري املفعول، حثهم عىل اإلرساع برتحيله ً ً

ثم أجربوه عىل االستلقاء عىل بطنه عىل رسير، بينما ربطوا يديه ورجليه بأسالك إىل إطار . مه أصابه يف أصبعهقد

وبعد أربعة أشهر من . وبينما كان يرقد وذراعاه مبسوطتني، رضبوه عىل أسفل ظهره بعقب بندقية. الرسير

 إىل املساعدة من زمالئه املعتقلني عند استخدام الحادثة، كان ال يزال يتعذر عىل الرجل امليش أو الوقوف، ويحتاج

وقال إنه أبلغ عن معاناته من كرس يف عموده الفقري، ولكن لم يتم تشخيص حالته الطبية، ولم يخضع . املرحاض

. ويف وقت زيارة منظمة العفو الدولية، كان يرقد عىل فراش يف املمر وغري قادر عىل الجلوس. للفحص أو العالج

ة قضية الرجل مع املدير، قيل ملنظمة العفو الدولية إن املستشفيات ترفض قبول الحاالت التي تتطلب وعند مناقش

 .رعاية طويلة األجل
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 الترحيل ألسباب طبية. 8

إذا كان لديك . إذا كان لديك دم جيد سوف تعمل"
 ".دم  سيء، فسوف يعيدونك من حيث أتيت

 2013 نيسان/ أبريل20، يف مرصاتة" مركز إيواء"مهاجر من النيجر يف 

، بإعادة الفحوص الطبية التي تهدف إىل تحديد األمراض 2013ًبدأت السلطات الليبية اعتبارا من مطلع عام 

وتفرض الترشيعات الليبية عىل . ، وفريوس نقص املناعة البرشية)ج(و) ب(الفريوسية مثل التهاب الكبد الوبائي 

صول عىل العمل واإلقامة الحصول عىل شهادة صحية سارية املفعول صادرة الرعايا األجانب الذين يرغبون يف الح

ًعن وزارة الصحة، ويوافق العديد من املهاجرين عىل الخضوع للفحوصات طوعا، أمال يف العثور عىل فرص عمل ً. 

 بشأن ليةالدو العمل منظمة ممارسات دونةمل"ًوتشكل هذه االختبارات، التي أقرت خالل حكم القذايف، انتهاكا 

 منها 8حيث ينص املبدأ التوجيهي . "العمل وعالم املكتسبة املناعة نقص متالزمة -البرشية املناعة نقص فريوس

 بفريوس اإلصابة عن الكشف راتختبائج الخدمة بنتاافي أو اإلستمرار لتعيين ارات اال ترتهن قرغي أ ينب"عىل أنه 

 أكدت منظمة العمل الدولية مبدأ عدم التمييز يف مجموعة من عالوة عىل ذلك،". اإليدز البرشية املناعة نقص

، حيث ينبغي أن تمتنع الدول األعضاء عن التمييز ضد العمال أو وصمهم، بما يف 2010التوصيات التي اعتمدت يف 

 عىل أساس إصابتهم الفعلية أو املتصورة بفريوس نقص املناعة البرشية، أو عىل أساس أنهم"ذلك طالبو العمل، 

 31. لإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية" ينظر إليها عىل أنها شديدة التعرض... ينتمون إىل أقاليم

وذكر رئيس مكافحة الهجرة غري الرشعية، يف اجتماع مع منظمة العفو الدولية، أنه تم تنفيذ االختبار يف جميع 

ومع ذلك، . ًم تشكل أسبابا طبية للرتحيلًاملرافق الخاضعة لسيطرته حرصا عىل الصحة العامة، وأن نتائجه ل

اجتمعت منظمة العفو الدولية عىل الصعيد املحيل مع عدد من املديرين الذين ذكروا أنهم قاموا برتحيل أي أجنبي 

وأقرت اإلدارة يف ). ج(أو ) ب(وجد أنه يحمل فريوس نقص املناعة البرشية، أو يعاني من التهاب الكبد الوبائي 

ولتربير هذه . ًبأنها قامت أيضا برتحيل أي شخص مصاب بمرض الزهري أو السل" يواءمراكز اإل"بعض 

وتذرع آخرون بالحرص عىل الصحة العامة . املمارسة، قال البعض إن ليبيا ال تملك الوسائل لتوفري العالج الالزم

 .واملخاوف األمنية الوطنية، معربني عن مخاوف من احتمال انتشار األمراض يف ليبيا

آذار /املهاجرين يف الزاوية منظمة العفو الدولية أنه، ومنذ مارس" مركز إيواء"فعىل سبيل املثال، أبلغ رئيس 

ً شخصا شخصت حالتهم باإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي أو بفريوس نقص 350، قام مكتبه برتحيل حوايل 2012

وذكر مدير مرفق سبها أنه رحل ما ال يقل عن . ملفعولاملناعة البرشية، بما يف ذلك أفراد لديهم وثائق سفر سارية ا

. ِّ شخص شخصوا كمصابني بفريوس نقص املناعة البرشية والتهاب الكبد، من ضمنهم نيجرييون وغانيون200

وأخرب رئيس مرفق . وأكد أن هذه السياسة تشمل األجانب الذين دخلوا ليبيا ويعيشون يف البلد بصورة مرشوعة

ً محتجزا مصابا باألمراض املعدية 60ألمن الوقائي يف بنغازي منظمة العفو الدولية أنه تم نقل نحو اإليواء التابع ل ً



 الخوف  ضحايا

 ليبيا يف واملهاجرين اللجوء وطالبي الالجئني حقوق انتهاك

 2013  حزيران/ويوني  الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/007/2013: الوثيقة رقم

25 

 .2013إىل سبها ريثما يتم ترحيلهم، منذ بداية عام 

وقال معظم الرعايا األجانب الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية يف مختلف املرافق أنهم أخضعوا لفحوصات طبية 

وأفاد آخرون . يف بعض الحاالت اشتكوا من أنهم أرغموا عىل دفع تكاليف االختبارات الخاصة بهمعند نقلهم؛ و

 .ّبأنهم لم يبلغوا بنتائج الفحوصات، وكانوا قلقني عىل صحتهم

ًاإليدز دائما أن يتم بناء عىل املوافقة املستنرية للفرد، وبناء عىل /وينبغي الختبار فريوس نقص املناعة البرشية

 . رة تسبق الفحص وتليه؛ كما ينبغي أن تعطى النتائج للشخص املعني، والحفاظ عىل رسيتها بخالف ذلكمشو

وقد وردت تقارير عن ترحيل مواطنني أجانب ألسباب طبية يف وسائل اإلعالم الليبية، وعىل مواقع التواصل 

كانون الثاني / ديسمرب18، يف ونقل عن رئيس قسم إدارة الهجرة غري الرشعية يف وادي الشاطئ. االجتماعي

، ودعا "باإليدز والتهاب الكبد" من املهاجرين غري الرشعيني املصابني 60، تأكيده عىل إلقاء القبض عىل 2012

ًاملواطنني الليبيني إىل اإلبالغ عن أي رعايا أجانب غري نظاميني ال يحملون شهادة صحية سارية املفعول، مذكرا 

" جهاز األمن الوقائي"، نقل عن الناطق الرسمي باسم 2013نيسان /ويف أبريل32. ضإياهم بخطورة هذه األمرا

اإليدز والتهاب الكبد الوبائي، واملالريا "ً مهاجرا غري رشعي شخصت إصابتهم بأمراض 35حديثه عن ترحيل 

نيسان، أن / إبريلالبيضاء، رشقي ليبيا، يف نهاية/وذكر الفرع املحيل إلدارة الهجرة يف الجبل األخرض". والزهري

انتشار التهاب الكبد الوبائي واإليدز وغريهما من "تدفق أعداد كبرية من املهاجرين كان السبب الرئييس يف ـ

يف ليبيا يف وقت ال تستطيع فيه " التهديد الرئييس"وأضاف أن هذه األمراض تمثل ". األمراض املعدية والخطرية

ًوأكد أنه تم مؤخرا ترحيل 33. دد كبري من املرىض والعمال املهاجرينأجهزة األمن واملؤسسات الطبية استيعاب ع

 . من املصابني باإليدز13 من الرعايا األجانب الذين شخصت إصابتهم بمرض التهاب الكبد الوبائي و150

 إن من املسموح به إجراء الفحوص الصحية يف سياق الهجرة عند الدخول إىل بلد ما من أجل التعرف عىل األمراض

ويرى . ًويسمح بها أيضا يف الحجز كإجراء وقائي، أو إذا لزم األمر لغرض عالج أحد املرىض. املعدية ومنع انتشارها

، أن القيود املفروضة )الربنامج املشرتك(اإليدز /برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية

عة البرشية ذات طبيعة تمييزية، ويؤكد عدم وجود أي دليل عىل أن عىل سفر األفراد من حاميل فريوس نقص املنا

 34.الصحة العامةمثل هذه القيود تحمي 

ًواألهم من ذلك، أنه ينبغي عدم ترحيل أي فرد عىل أساس وضعه الصحي، أو حالته الطبية؛ وبدال من ذلك، ينبغي 

 ًملتوافرة، وتمشيا مع سياسة وطنية صحيةًمعالجة احتياجاته الطبية دون تمييز، وفقا للمستويات الصحية ا

وينبغي توفري العالج الطبي يف . تنطبق عىل جميع املقيمني يف ليبيا، سواء أكانوا مواطنني ليبيني أم رعايا أجانب

مجموعة املبادئ املتعلقة "و" القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء"ًالسجون، وفقا للمبادئ املنصوص عليها يف 

 ".ية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجنبحما

، التقت منظمة العفو الدولية العرشات من الرعايا األجانب الذين تم تشخيص "مراكز اإليواء"وخالل زياراتها إىل 

أشكال العالج منذ وقال الجميع إنهم لم يتلقوا أي شكل من . إصابتهم بأمراض معدية مثل التهاب الكبد الوبائي

ويف بعض املرافق، بذلت السلطات محاولة لعزل املحتجزين املصابني باألمراض املعدية عن بقية . التشخيص

ً ومع ذلك يبدو أنه لم يجر، يف اثنني عىل األقل من مراكز اإليواء، تصنيف املعتقلني وفقا لحالتهم 35.املحتجزين

ففي مرفق سبها، احتجز املعتقلون الذين جرى تشخيص . يب الكافينيًالطبية، نظرا لعدم وجود املساحة أو التدر

إصابتهم بمرض التهاب الكبد الوبائي مع من شخصوا بأنهم مصابون بالجرب، ولذلك كانوا عرضة لخطر اإلصابة 
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 .بالجرب

 إلكرتونيات عاملية وقال فني مايل تعاقدت معه رشكة. كما يتم إجراء االختبارات الطبية يف املعابر الحدودية الرسمية

وأخرب منظمة ). ب(ًرئيسية إنه احتجز بعد أن أظهرت فحوصه الطبية أنه قد يكون مصابا بالتهاب الكبد الوبائي 

 :العفو الدولية ما ييل

 بجواز سفر ساري املفعول وتأشرية عمل، 2013كانون الثاني / يناير13وصلت إىل مطار طرابلس الدويل يف "
ولدى وصويل، خضعت لفحص الدم، . ارة الليبية يف الكامريون، التي أقيم فيها بشكل دائمحصلت عليها من السف

ًونظرا ألن االختبار لم يكن حاسما، قيل يل إنه من ). ب(ًثم قيل يل أني قد أكون مصابا بالتهاب الكبد الوبائي  ً

قيل يل إنه سيتم نقيل لتلقي وبعد أن أمضيت الليلة يف املطار، . الرضوري إعادة الفحص للتأكد من التشخيص
وبعد أربعة أشهر، ما زلت يف انتظار أن ]. املهاجرين يف طويشة" مركز إيواء["ًوبدال من ذلك، جلبت إىل هنا . العالج
كل أسبوعني، يزور أطباء . ومنذ ذلك الحني، لم أتلق أي عالج طبي أو تتاح يل الفرصة لالتصال بعائلتي. أعالج

 ".املرفق، ولكن يف بعض األحيان ال نبلغ بوجودهم] يةالهيئة الطبية الدول[

فتوصيات منظمة العمل . ًإن ترحيل األفراد بناء عىل حالتهم الطبية يشكل انتهاكا للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان

لية أو عىل أساس إصابتهم الفع"الدولية تنص عىل أن ال تستبعد البلدان التي يتوجه إليها العمال املهاجرون هؤالء 

 ".املتصورة بفريوس نقص املناعة البرشية
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 خاتمة وتوصيات. 9
اتسمت العملية االنتقالية لليبيا بانعدام القانون والعنف املتواصلني، بما يف ذلك بتفيش أعمال القتل وغريه من 

ة، تعرضت وبصورة متزايد. االنتهاكات الخطرية األخرى لحقوق اإلنسان التي ارتكبتها امليليشيات دون رادع

وإبان النزاع، لحقت أرضار بالعديد من . ًمؤسسات الدولة، بما فيها الرشطة وأيضا الوزارات واملحاكم، للهجمات

رجال الرشطة ممن نظر إليهم عىل أنهم من مؤيدي من مراكز الرشطة وأرضمت فيها النار، بينما قبض عىل مئات 

ًوال غرابة يف أنه كثريا ما أعلنت .  خشية التعرض ألعمال انتقاميةًحكم القذايف؛ بينما لم يعد آخرون إىل مقار عملهم

ومما يثري القلق، يف . السلطات الليبية الجديدة بأن اسرتداد األمن واألمان وإرساء حكم القانون من أوىل أولوياتها

وجه طالبي اللجوء الخطاب العام، أنه جرى الربط بني األمن الوطني واإلغالق التدريجي للحدود، بما يف ذلك يف 

 ". مكافحة الهجرة غري الرشعية"والالجئني، إىل جانب الحديث عن 

وقد . ُوبموازاة ذلك، تعهدت الحكومات التي عينت منذ انتهاء النزاع املسلح بااللتزام باحرتام معايري حقوق اإلنسان

لعدل، من أجل مكافحة انتهاكات ًاتخذت عدة خطوات فعال من جانب الحكومة الحالية، وال سيما من قبل وزارة ا

بيد أن حقوق املواطنني األجانب، بمن فيهم الالجئون وطالبو . حقوق اإلنسان، وبصورة رئيسية يف أماكن االحتجاز

، سن املؤتمر 2013نيسان /ويف أبريل. اللجوء والعمال املهاجرون، قد ظلت يف مرتبة متدنية عىل سلم األولويات

ومن املالحظ أن ما يتصل بتجريم التمييز ظل . أن التعذيب واالختفاء القرسي والتمييزًالوطني العام قانونا بش

ًمقترصا عىل الليبيني وحدهم، مقابل أي شخص يقيم فوق األرض الليبية أو يخضع لواليتها القضائية بغض النظر 

 . عن جنسيته

 توسعة نطاق تعاونه مع الحكومة الليبية وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن االتحاد األوروبي واصل

عىل الرغم من التوثيق الجيد النتهاكات حقوق اإلنسان، بما يف ذلك التعذيب وغريه من " إدارة الهجرة"بشأن 

صنوف سوء املعاملة، واالستغالل داخل أماكن االحتجاز وخارجها، واإلبعاد دون ضمانات إجرائية، واستمرار عدم 

 . الة لالجئني وطالبي اللجوءتوفري الحماية الفع

إن منظمة العفو الدولية تحض السلطات الليبية عىل حماية حقوق املواطنني األجانب يف ليبيا، سواء أكانوا الجئني أم 

وباملثل، فإن منظمة العفو الدولية تحض االتحاد األوروبي ودوله األعضاء عىل أن تضمن . طالبي لجوء أم مهاجرين

ًق يف تعامالتها مع السلطات الليبية، والترصف عىل نحو يتساوق تماما مع التزاماتها حيال احرتام هذه الحقو

 .حقوق اإلنسان

 :     ويف ضوء معطيات املقدمة يف هذا التقرير املوجز، فإن منظمة العفو الدولية تقدم التوصيات التالية

 : إىل السلطات الليبية

الالجئني بتبني ترشيع وطني بشأن اللجوء متساوق مع القانون ضمان الحماية لحقوق طالبي اللجوء و • 

؛ والتصديق عىل اتفاقية "املفوضية السامية لشؤون الالجئني"واملعايري الدوليني لالجئني؛ وتوقيع مذكرة تفاهم مع 

 ، واالمتناع عن تبني سياسات1951 والربوتوكول امللحق بها لسنة 1951جنيف الخاصة بوضع الالجئني لسنة 

 . تؤدي إىل حرمان الالجئني من الحماية الدولية، وعىل سبيل املثال عن طريق إغالق الحدود
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اتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد العتقال جميع طالبي اللجوء والالجئني يف ليبيا، ألسباب تتعلق  • 

 بقريب راشد أو ًبالهجرة حرصيا، وعىل وجه الخصوص إلنهاء اعتقال األطفال من طالبي اللجوء غري املصحوبني

وينبغي عدم معاقبة . فال ينبغي أن يعتقل أحد لكونه طالب لجوء أو الجئ فحسب. ًاملنفصلني عن أهاليهم فورا

 36". دخولهم أو إقامتهم بصورة غري رشعية"طالبي اللجوء والالجئني، بما يف ذلك عن طريق اعتقالهم بسبب 

ًة إال وفقا لغرض قانوني خالف كون الشخص املعني طالب وينبغي أن ال يستخدم االحتجاز بالعالقة مع الهجر

 .لجوء أو الجئ

ًضمان عدم احتجاز األشخاص ألسباب تتعلق بالهجرة حرصيا ما لم يكن ذلك رضوريا رضورة مطلقة،  •  ً

 مع التقيد الصارم بالقانون واملعايري الدوليني لحقوق اإلنسان املتصلني بهذا التدبري، وكتدبري أخري يف جميع

 .األحوال، وألقرص فرتة ممكنة من الزمن

تعديل الترشيع الوطني بإقرار حد أقىص لفرتة االعتقال املسموح بها يف الحاالت املتعلقة بالهجرة، يف  • 

 .انتظار ترحيل الشخص املعني

 كما يتعني. ضمان إبالغ األفراد بأسباب القبض عليهم وإتاحة الفرصة لهم للطعن يف قانونية اعتقالهم • 

أن يتمتع األفراد الخاضعني للرتحيل بالضمانات اإلجرائية، بما يف ذلك بالقدرة عىل الطعن بصورة فردية يف قرار 

 .الرتحيل، واالتصال بمستشار قانوني واالستفادة من خدمات الرتجمة الشفوية

 وسواهم ممن ضمان أن يتمتع جميع املواطنني األجانب املحتجزين، باستثناء طالبي اللجوء والالجئني • 

ّيبدو عىل نحو معقول أنهم بحاجة إىل الحماية الدولية يف انتظار إجراء تقييم مفصل لوضعهم، بالحق يف إخطار 

ًسفارات بالدهم فورا عند اعتقالهم ونقلهم إىل الحجز؛ ومنح جميع املعتقلني الحق يف إعادة االتصال مع أرسهم 

 . توفري الوسائل الكفيلة بقيامهم بذلكوالحفاظ عىل هذا االتصال أثناء احتجازهم، و

اتخاذ خطوات ملنع القبض التعسفي عىل املواطنني األجانب، وضمان معاملتهم معاملة إنسانية يف ظروف  

والتحقيق يف جميع مزاعم التعرض . ًمناسبة، بعيدا عن التعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة واالستغالل

املة، وضمان إبعاد من يشتبه بأنهم قد أمروا بمثل هذه األفعال أو مارسوها أو للتعذيب وغريه من رضوب سوء املع

 .تغاضوا عنها من املناصب التي يمكن أن تتيح لهم تكرار هذه االنتهاكات

ًوضع حد لسياسة الرتحيل استنادا إىل الوضع الصحي، وضمان تلقي جميع املواطنني األجانب املصابني  

 نقص املناعة البرشية والتهاب الكبد الوبائي، وكذلك بأمراض جلدية كالجرب، بأمراض معدية، مثل فريوس

الرعاية الطبية دون تمييز وفق سياسة صحية وطنية تتماىش مع حقوق اإلنسان ومع املعايري املتعلقة بالصحة 

 .  املنطبقة عىل جميع املقيمني يف ليبيا

التمييز ضد املواطنني األجانب بالتصدي الفعال اتخاذ خطوات ملكافحة العنرصية وكراهية األجانب و 

ًللتصورات السائدة بشأن الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين، وخصوصا القادمني من الدول األفريقية جنوب 

 . الصحراء، وذلك عن طريق تنظيم حمالت للتوعية العامة يف هذا الصدد

جرين وتسوية أوضاعهم وحمايتهم من االستغالل وضع سياسة متكاملة خاصة بالهجرة لحماية حقوق املها 

 . يف سوق العمل
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 : إىل االتحاد األوروبي

ضمان أن تحرتم أشكال التعاون بشأن الهجرة مع ليبيا بصورة تامة حقوق طالبي اللجوء والالجئني  

ِّوضمان أن تضمن . واملهاجرين، وإقرار ما يكفي من آليات املراقبة لضمان احرتام هذه الحقوق يف الواقع الفعيل

ًبعثة االتحاد األوروبي ملساعدة ليبيا يف إدارة الحدود، املنشأة حديثا، اسرتاتيجية لحقوق اإلنسان يف أي برنامج 

للمساعدة الفنية تقدم للسلطات الليبية لبناء قدراتها يف إدارة الحدود، وإجراء عمليات تقييم لآلثار املرتتبة عىل 

 .  السياسات والربامج، وقبل البدء بوضع أية أنشطة موضع التنفيذحقوق اإلنسان عند تطبيق

ِّااللتزام بعدم الدخول طرفا يف أية اتفاقيات جديدة بشأن الرقابة عىل الهجرة مع ليبيا إال بعد أن تبني ليبيا   ً

ًأنها تحرتم وتحمي حقوق الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين، وتقر نظاما مقبوال لتقييم طلب ات الحماية الدولية ً

 .ًواالعرتاف بها، طبقا للتوصيات التي تضمنها قرار االتحاد األوروبي بشأن أوضاع املهاجرين يف ليبيا

ضمان أن ال تسهم مساعدات االتحاد األوروبي يف انتهاكات حقوق اإلنسان أو يف إطالة أمدها، بما يف ذلك عن  

.  أية مشاريع يجري تنفيذها يف سياق احتجاز املواطنني األجانبطريق تبني مقاربة تقوم عىل حقوق اإلنسان يف

ِّوعىل وجه الخصوص، ينبغي أن ال تستخدم أية عيادات صحية يمولها االتحاد األوروبي يف سياق االحتجاز إلجراء 

 . فحوصات للمعتقلني بغرض ترحيلهم العتبارات طبية

 : إىل الدول األوروبية

ًرفا يف اتفاقيات جديدة حول الرقابة عىل الهجرة مع ليبيا إال بعد أن تبني أنها تحرتم االلتزام بعدم الدخول ط 

ًوتحمي حقوق الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين، وتقر نظاما مقبوال لتقييم طلبات الحماية الدولية واالعرتاف  ً

 ً. ليبيا أن توقف العمل بها فورابها؛ كما ينبغي عىل الدول التي أبرمت مثل هذه االتفاقيات بشأن الهجرة مع

دعوة السلطات الليبية إىل التقيد بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان وقانون الالجئني يف إطار أي حوار للتعاون  

 . السيايس والفني الثنائي
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 مشالهوا
                                                      

يتم إيقاف املواطنني األجانب، وخاصة أولئك القادمني من الدول األفريقية جنوب الصحراء، بانتظام عند نقاط التفتيش أو يف  1

 .الشارع أو يف أماكن عملهم لتفحص هوياتهم

للتواصل االجتماعي، " الفيسبوك"للجبل األخرض والبيضاء، عىل موقع " إدارة مكافحة الهجرة غري الرشعية"ع أنظر موق 2

593188877380340=fbid_torys&511190462246849=id?php.permalink/com.facebook.www://https 

مهام سن الترشيعات والتحضريات لالنتخابات الربملانية التالية وتعيني الحكومة واإلرشاف عىل " املؤتمر الوطني العام"يتوىل  3

 .عملية صياغة أول دستور للبالد

 .2011نذ انتهاء النزاع املسلح يف ًفرضت ليبيا أنظمة أكثر تشددا عىل حصول املرصيني عىل تأشرية دخول عىل نحو متزايد م 4

املرصية، مرصيون يحتجون عند الحدود الليبية بشأن القواعد الجديدة لتأشريات " ايجبت إنديبندنت" أنظر صحيفة  5

libyan-protest-egyptians/news/com.egyptindependent.www://http-، 2013شباط / فرباير19الدخول، 

rules-visa-new-over-borderآذار / مارس7، ليبيا ومرص تفتحان قنصليتني عىل الحدود، "ليبيا هريالد"ً أنظر أيضا ؛

2013 ،/consulates-border-open-to-egypt-and-libya/07/03/2013/com.libyaherald.www://http 

 com.qurynanew.www://http/48632 أنظر 6

libya-egypt-using-from-banned-foreigners/22/01/2013/com.libyaherald.www://http-أنظر  7

/crossing-border 

 واآلخر إلرشاف للمهاجرين، أحدهما يخضع إلرشاف وزارة الداخلية" مركزي إيواء"يف بنغازي، زارت منظمة العفو الدولية  8

 وزارة الدفاع

 2013أيار / مايو5، "إدارة مكافحة الهجرة غري الرشعية"مقابلة ملنظمة العفو الدولية مع رئيس  9

ًتعمل أعداد كبرية من امليليشيات املسلحة تسليحا كثيفا خارج سيطرة الدولة 10 وعىل الرغم من بعض الجهود من جانب . ً

 تواصل 2011لحتها، إال أن العديد من امليليشيات التي تشكلت إبان النزاع املسلح لسنة الحكومة لترسيح أفرادها ونزع أس

ارتكاب انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان دون عقاب، بما يف ذلك القبض واالعتقال التعسفيني، والتعذيب وغريه من رضوب 

يف طول البالد وعرضها غري معروف عىل وجه الدقة، ويظل عدد مرافق االحتجاز املوجودة . سوء املعاملة، والقتل غري القانوني

وملزيد من املعلومات، أنظر منظمة . كما يظل االعتقال الرسي أو غري القانوني عىل أيدي امليليشيات من بواعث القلق الخطرية

 MDE: الوثيقةرقم  (محنة الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين يف ليبيا". نحن أجانب، ليس لنا حقوق"العفو الدولية، 

 : 2012ترشين الثاني / نوفمرب13، )19/020/2012

-8d3a-8d41-eb61-f355a775/en/2012/020/19MDE/asset/library/en/org.amnesty.www

pdf.en190202012mde/17504dffe96bسيادة القانون أم حكم امليليشيات؟: ليبيا أنظر كذلك منظمة العفو الدولية، ؛ 

، 2012تموز / يوليو2012/012/19MDE ( ،5: رقم الوثيقة(

-7a81-1ef4-5716-36090d2f/en/2012/012/19MDE/asset/library/en/org.amnesty.www

pdf.en190122012mde/fc082ebd1b4f; ،رقم الوثيقة(، امليليشيات تتهدد اآلمال املعقودة عىل ليبيا الجديدةً وأيضا :

2012/002/19MDE ( ،163201شباط / فرباير ،

-8ee8-de44-368e-69d1c7dd/en/2012/002/19MDE/asset/library/en/org.amnesty.www://http
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pdf.en190022012mde/3eb5bd9365cc 

: ، من املوقع2012أيار / مايو7وقف املفوضية السامية لالجئني بشأن عمليات اإلعادة إىل مايل، أنظر م 11

html.5262c6fa4/docid/org.refworld.www://http2013حزيران / يونيو12 زيارة يف ؛. 

،  2013أيار / مايو22، "ضوء أخرض للبعثة املدنية لدعم أمن الحدود يف ليبيا"، أنظر مجلس االتحاد األوروبي 12

pdf.137189/foraff/EN/pressdata/docs/Data_cms/uedocs/eu.europa.consilium.www 

إدارة الحدود الخارجية : دراسة إقليمية"، فرانسوا كريبو، "للمهاجرينحقوق اإلنسان املقرر الخاص املعني ب" تقرير أنظر 13

، "للمهاجرينحقوق اإلنسان لالتحاد األوروبي وأثرها عىل 

.423.HRC.A/23Session/RegularSession/HRCouncil/HRBodies/Documents/org.ohchr.www://http

pdf.en_62013حزيران / يونيو2 زيارة أخرية يف ؛   . 

طالية ، كان ممثلون عن وزارة الداخلية اإلي2013أيار /مايو-نيسان/يف وقت زيارة منظمة العفو الدولية لليبيا يف أبريل 14

 ".إدارة مكافحة الهجرة غري الرشعية"يجرون تقييما لالحتياجات يف عدة مراكز لإليواء، بحسب معلومات حصلت عليها 

 بشأن 2008كانون األول / ديسمرب16 الصادر يف Directive 2008/115/ECتوجيه الربملان األوروبي ومجلس أوروبا  15

 .ء إلعادة مواطني الدول الثالثة املقيمني بصورة غري رشعيةاملعايري واإلجراءات العامة يف الدول األعضا
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يرجح أن يفي سوريون عديدون ممن يسعون إىل الحماية الدولية برشوط تعريف الالجئ الذي تتضمنه " أنه ذلك، فتؤكد
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pdf.Syria/emergency_Syria/Syria/2012/News/Greece/fileadmin/gr.unhcr.www 
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 2013نيسان / ونهاية أبريل2012أيار /ًبيد أن السلطات الليبية، طبقا للبيانات اإلحصائية الرسمية، قامت ما بني مايو 21

ً مواطنا صوماليا11بإعادة  ّوعندما تقصت منظمة العفو الدولية عن طبيعة عمليات اإلعادة هذه، أوضحت السلطات الليبية . ً

وال من أن بيد أن املنظمة ما زالت تشعر ببواعث قلق يف كل األح. بأن األفراد املعنيني قد أبلغوها برغبتهم يف العودة إىل بلدهم

السلطات الليبية، باعتقالها األشخاص الذين يمكن أن يكونوا مؤهلني للحق يف الحماية الدولية، تضغط عليهم بالنتيجة لكي 
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يعودوا إىل بالدهم، بغض النظر عن استمرار تعرضهم لخطر حقيقي يف أن يضطهدوا أو تمارس عليهم أشكال أخرى من 

 .األذى الخطري يف وسط وجنوب الصومال
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ويف سياق . وبالتهاب الكبد الوبائي من املعتقلنيتناهض منظمة العفو الدولية فصل املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية  35

ًاالعتقال، ال يكون العزل مناسبا إال بالنسبة لألمراض املعدية بصورة مبارشة مثل التدرن الرئوي، وإىل أن يصبح املرىض غري 

ائي عن طريق ضبط إذ يمكن الوقاية من العدوى بالنسبة لفريوس نقص املناعة البرشية والتهاب الكبد الوب. ناقلني للعدوى

 .السلوك

أن يرقى " بصورة غري رشعية"من شأن حرمان طالبي اللجوء والالجئني من حريتهم ملجرد أنهم دخلوا البالد أو أقاموا فيها  36

 . من االتفاقية الخاصة بالالجئني(1)31إىل مرتبة العقوبة، بموجب املادة 



أريد أن 
أساعد

سواء كان األمر يتعلق بصراع 
كبير تُسلط عليه األضواء، أو بركن 

منسي في الكرة األرضية، فإن 
منظمة العفو الدولية تناضل 

في سبيل العدالة والحرية 
والكرامة للجميع، وتسعى 

لحشد الجهود من أجل بناء 
عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 
لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى الخطرة 
التي تقوِّض حقوق اإلنسان. فلتكن عنصراً من عناصر هذه الحركة. ولتواجه 

أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصراً من عناصر حركة   ■
عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان، وشارك 

مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعاً لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معاً نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا.

 أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

البريد اإللكتروني

 أود أن أقدم تبرعاً لمنظمة العفو الدولية (ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني والدوالر 
األمريكي واليورو)

المبلغ

  Mastercard       Visa     :ُيرجى تقييده على بطاقة

رقم  

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
(انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن 

عناوين منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم). 
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة إلى 

األمانة الدولية للمنظمة في لندن، على العنوان التالي:
Amnesty International, International Secretariat,

Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom
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ضحايا الخوف 
ــوء  اللج ــي  وطالب ــن  الالجئي ــوق  حق ــاك  انته

والمهاجرين في ليبيا

ــب، بمن فيهم  ــن المواطنين األجان ــانية لعشــرات اآلالف م تتعرض الحقوق اإلنس
ــة على يد الحكومة  ــوء والالجئين، لالنتهاك بصورة روتيني ــد من طالبي اللج العدي
ــتقرار السياسي وغياب  والميليشــيات المختلفة في ليبيا. وعلى خلفية عدم االس
ــدول األفريقية جنوب  ــيما مواطنو ال ــون األجانب- وال س ــون، يتعرض المواطن القان
ــدود بأجل في انتظار  ــتغالل واالعتقال، ولالحتجاز غير المح ــراء منهم- لالس الصح
الترحيل. حيث يحتجز هؤالء في ظروف مريعة دونما سبيل للطعن في وضعهم، 
ــو اللجوء  ــفاراتهم. بينما يظل طالب ــا فرصة لالتصــال بأســرهم أو س ــادة دونم وع
والالجئون هؤالء معلقين في حالة من الضياع حيث هم، دون أن يتمكنوا من العودة 

إلى أوطانهم خشية االضطهاد أو نتيجة للنزاعات المسلحة. 

ــو الدولية  ــا منظمة العف ــى أبحاث أجرته ــتند إل ــذا التقرير، الذي يس ــن ه ويتضم
في ليبيا، في أبريل/نيســان- مايو/أيار 2013، حاالت تســلط الضوء على انتهاكات 
ــن المواطنين األجانب.  ــداد غفيرة م ــب الذي تعانيه أع ــا فيها التعذي ــة، بم مختلف
ــة األجانب  ــة رهاب وكراهي ــا انفكت تتقاعــس عن مكافح ــة م ــن أن الحكوم ويبيِّ
والعنصرية، التي تؤجج االنتهاكات وتنشــر بواعث قلق ال أســاس لها حيال الرعايا 
األجانب، ناهيك عن عدم اعتمادها حتى اآلن أي نظام للجوء يحمي من فروا من 

االضطهاد. 

وعلى الرغم من التوثيق الجيد لما يرتكب من انتهاكات، يواصل االتحاد األوروبي 
تشــديد تعاونه مع السلطات الليبية بشــأن ”إدارة الهجرة“، ويقوم بتمويل مشاريع 

تسهم في االعتقال غير المشروع للمواطنين األجانب. 

إن منظمة العفو الدولية تدعو الســلطات الليبية واالتحاد األوروبي، على الســواء 
ــي اللجوء  ــن وطالب ــوق الالجئي ــة لحماية حق ــر عاجل ــاذ تدابي ــى اتخ ــدداً، إل ومج




