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ملايين شخص،  10منظمة العفو الدولية هي حركة تضم 

تعمل على استنهاض مشاعر التعاطف الإنساني لدى كل 

التغيير حتى نتمكن جميعا شخص، وتقوم بحملات من أجل 

من التمتع بحقوقنا الإنسانية. وتتمثل رؤيتنا في عالم يفي 

فيه من هم في السلطة بوعودهم ويحترمون القانون 

الدولي، ويخضعون للمساءلة. نحن مستقلون عن أي حكومة 

أو عقيدة سياسية أو مصلحة اقتصادية أو دين، ويتم تمويلنا 

التبرعات الفردية. ونؤمن أن بشكل أساسي من قبل أعضائنا و

العمل بالتضامن والتعاطف مع الناس في كل مكان يمكن 

 أن يغير مجتمعاتنا نحو الأفضل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode


 MDE 19/4439/2021رقم الوثيقة: 
 اللغة الأصلية: الإنجليزية

amnesty.org 
 

 ملخص تنفيذي

 

"عانينا الأمرين في ذلك السجن ... وقد عرض علّي ثلاثة 

من أفراد الشرطة ]الحراس[ أن يعاشروني جنسيًا ]و[ بعد 

ذلك يطلقون سراحي. فقلت لا ... وقد استخدم ]الحارس[ 

… بندقية لدفعي إلى الخلف. واستخدم حذاًء عسكرياً 

خاصرتي ... وما زلت أشعر بألم في  علىجلديًا ]لركلي[ 

حتى الآن، وأنا فتاة شابة ... لا أملك الحرية ولا راحة  جنبي

لكنت  –البال ... كم كنت أتمنى لو أن هذا البلد آمن لنا 

 من الشاكرين جدًا، لكنه ليس كذلك".
وُنقلت إلى الاحتجاز التعسفي  2021عاماً التي اعُترض سبيلها في عرض البحر عام  24"غريس" البالغة من العمر 

 ع الزاوية.في مركز شار 

 

 نتظل ليبيا منذ زمن طويل غير آمنة لالجئين والمهاجرين؛ إذ إن كالً من العناصر الفاعلة التابعة وغير التابعة للدولة ُتعرّضهم لطيف م
انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان، من ضمنها عمليات القتل غير المشروع، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واالغتصاب، 

في أوضاع قاسية والإنسانية، والعمالة القسرية، من  أجل غير مسمىإلى شكال العنف الجنسي، واالحتجاز التعسفي وغيره من أ
المريعة المرتكبة على مدى أكثر من عقد  تجاوزاتللبرغم األنماط الموثقة جيداً  –جملة أمور أخرى. وتواصل الدول والمؤسسات األوروبية 

تقديم الدعم المادي وانتهاج سياسات هجرة ُتمكّن خفر السواحل الليبي من اعتراض الرجال والنساء  - من الزمن مع اإلفالت من العقاب
واألطفال الذين يحاولون الفرار وينشدون السالمة، وذلك بعبور البحر األبيض المتوسط، وإعادتهم إلى ليبيا حيث ُينقلون إلى االحتجاز 

 كات حقوق اإلنسان.، ويواجهون جوالت متجددة من انتهاالتعسفي
 

وفي تصوير محزن لحالة اإلفالت من العقاب السائدة في ليبيا يكشف البحث الجديد، الذي أجرته منظمة العفو الدولية، كيف أن السلطات 
اجرين الالجئين والمه بحق تجاوزاتأماكن األسر غير الرسمية التي لديها تاريخ حافل في ارتكاب  2020الليبية شرّعت منذ أواخر عام 

 –، دقت منظمة العفو الدولية 2020بدون إنصافهم، وذلك من خالل دمجهم في البنية التحتية الرسمية لالحتجاز المرتبط بالهجرة. وفي 
ناقوس الخطر بشأن حاالت اإلخفاء القسري آلالف الالجئين والمهاجرين في أعقاب اعتراض سبيلهم في عرض البحر  –من جملة آخرين 
السواحل الليبي الذي يدعمه االتحاد األوروبي، وإنزالهم في ليبيا، ونقلهم إلى مواقع احتجاز غير رسمية خاضعة على أيدي خفر 

 تصنيفلسيطرة الميليشيات. وبدالً من أن ُتجري السلطات الليبية تحقيقات فعالة، وتكشف مصير الضحايا وأماكن وجودهم، أعادت 
خاضعْين اسمياً لسيطرة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة  -ركزْي احتجاز موقعين سابقين لحاالت اإلخفاء القسري كم

الداخلية. وقد توصل بحث منظمة العفو الدولية إلى أن اآلالف من الالجئين والمهاجرين الذين تم إنزالهم قد تم احتجازهم بشكل تعسفي 
، وتعرضوا للتعذيب والعنف الجنسي، وغيرها من 2021حديًثا في عام  في مراكز مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تم افتتاحها

 ، مع اإلفالت من العقاب.تجاوزاتال
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نزلوا في ليبيا عامي 

ُ
، أجرت 2021و 2020ولكي تتحرى منظمة العفو الدولية التجارب التي مرّ بها الرجال والنساء واألطفال، الذين أ

منهم عبور الجزء األوسط من البحر األبيض المتوسط مرة واحدة على األقل قبل إعادتهم إلى  49الجئاً ومهاجراً، حاول  53مقابالت مع 
من العاملين في  14ليبيا، وقد احُتجزوا جميعهم في المراكز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. كذلك تحدثت المنظمة إلى 

ء، والصحفيين الذين لديهم معرفة مباشرة بوضع الالجئين والمهاجرين في المجال اإلنساني، والمدافعين عن حقوق اإلنسان، والنشطا
مواقع التواصل االجتماعي التي تديرها المؤسسات الليبية، والتقارير الحسابات على ليبيا، واطّلعت على الوثائق الرسمية، والبيانات، و

البصرية، ومن ضمنها الصور الفوتوغرافية،  –السمعية  بية، والموادوالمعطيات المستمدة من هيئات األمم المتحدة والمنظمات الدولية واللي
لكننا لم نتلق أي رد ، 2021يوليو/تموز  7ومقاطع الفيديو، وصور األقمار الصناعية. وقد أطلعنا السلطات الليبية على النتائج والتوصيات في 

 . قبل إصدار التقرير
 

، ويظلون معرضين للخطر في البحر 2020و 2021ليبيا آملين بالوصول إلى أوروبا في  أبحر عشرات اآلالف من الالجئين والمهاجرين من
نقذوا في مكان آمن ال

ُ
 جراء تقاعس السلطات الليبية واألوروبية عن تحّمل مسؤولياتها في البحث واإلنقاذ، بما فيها إنزال أولئك الذين أ

مكتظة ومتهالكة، أنهم الحظوا  ،ن الذين يستقلون مراكب عادية أو زوارق مطاطيةيمكن أن يكون ليبيا. وغالباً ما ذكر الالجئون والمهاجرو
وجود طائرات تحوم فوق رؤوسهم، وشاهدوا سفناً قريبة منهم لم تقدم لهم أي مساعدة أو تأخذهم إلى موانئ آمنة قبل وصول خفر 

بخفر السواحل الليبي( إلعادتهم إلى ليبيا. وقّدم الالجئون  السواحل الليبي أو عناصر اإلدارة العامة ألمن السواحل )المشار إليها معاً 
وصفاً ثابتاً للسلوك المستهتر والمتهور وغير  –الذين يناقضون الروايات القائلة إن عمليات االعتراض هذه ُتعّد عمليات إنقاذ  –والمهاجرون 

وتَعمُّد إلحاق الضرر بمراكبهم أو التسبب بانقالبها. وفي القانوني لخفر السواحل الليبي، ومن بين ذلك استخدام األسلحة النارية، 
، تسبب هذا التصرف بغرق الالجئين والمهاجرين في البحر، 2021وفبراير/شباط  2019مناسبتين حصلتا، في ديسمبر/كانون األول 

 .2021الستة األولى من عام الجئ ومهاجر على هذا الطريق البحري في األشهر  700بحسب شهادات الناجين. وقد غرق ما يزيد عن 
 

شخص وأعادوهم إلى ليبيا، وهذا يفوق العدد  15,000وخالل الفترة ذاتها اعترض خفر السواحل الليبي في عرض البحر سبيل حوالي 
نزلوا في الموانئ الليبية إال بمقابالت وجيزة مع المنظمات اإلنساني 2020الذي اعُترض في عام 

ُ
 ة، في ظروفبكامله. ولم ُيسمح للذين أ

شابتها أجواء التوتر والفوضى ال تساعد على إجراء تقييم الحتياجاتهم ونقاط ضعفهم، فما بالك بتحديد هوية األشخاص الذين يزعمون 
نزلوا انتهى بهم المطاف في االحتجاز لدى جهاز مكافحة الهجرة غير 

ُ
أنهم يتمتعون بالحماية الدولية. وفي حين أن اآلالف من الذين أ

نزلوا في الش
ُ
وبين أولئك الذين  2021رعية، الحظت الجهات اإلنسانية الفاعلة وجود اختالفات كبيرة بين أعداد الالجئين والمهاجرين الذين أ

. وال تتوفر أي 2021شخص، بحلول نهاية يونيو/حزيران  6100نحو  والبالغ عددهماحُتجزوا في مراكز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 
ول مكان ومصير الذين هم في عداد المفقودين وسط أنباء متسقة حول تعرُّضهم لالبتزاز من جانب موظفي جهاز مكافحة معلومات ح

الهجرة غير الشرعية للحصول على فدية مقابل ضمان حرية المحتجزين، وحول نقلهم بين مراكز الجهاز المذكور، وحدوث وفيات في الحجز 
ة، والحرمان من الحصول على الرعاية الصحية، والتعرض للتعذيب أو غير ذلك من الظروف التي تثير بسبب االستخدام غير المشروع للقو

الشبهات، واالتجار بهم في العمالة القسرية، وعمليات الهروب. ويعوق عدم وجود نظام تسجيل آمن يتماشى مع معايير حقوق اإلنسان 
قدرة هيئات األمم المتحدة، وغيرها من الجهات اإلنسانية والحقوقية الفاعلة، جهود إجراء تحقيقات فعالة حول مكان وجودهم، ويعرقل 

نزلوا حالما ُيدخلون إلى الحجز التعسفي الذي يفتقر إلى الشفافية.
ُ
 على تعقب الوجهة النهائية للذين أ

 
المهربون، أو الميليشيات، أو  حيث يحرم المتاجرون بالبشر، أو –ليبيا  مختلف أنحاءوعلى عكس أماكن األسر التي ال ُتحصى في 

تخضع المراكز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية  –الجماعات المسلحة الالجئين والمهاجرين من حريتهم على نحو غير مشروع 
ات اإلنسانية ألمم المتحدة لشؤون الالجئين، وغيرها من الجهل مفوضية الساميةلل ويمكناسمياً لإلشراف المركزي لوزارة الداخلية، 

على األقل بصورة متقطعة. بيد أن البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية يكشف استمرار االنتهاكات بال الوصول إليها،  والحقوقية الفاعلة
 انقطاع ضد الالجئين والمهاجرين المحتجزين في المراكز الرسمية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. وتتفشى األنماط المألوفة

عيد فتحها حديثاً  –لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في كافة المراكز العاملة التابعة للجهاز المذكور 
ُ
ومن ضمنها تلك التي ُفتحت أو أ

برغم جهود ووعود المدير الحالي للجهاز وسلفه بجعل السيطرة مركزية وإغالق المراكز الفردية التابعة للجهاز،  2020منذ نهاية عام 
ا تلك التي لها سمعة سيئة على صعيد االنتهاكات. وتشدد هذه النتائج على أن عمليات إغالق المراكز الفردية أو جعل االحتجاز السيم

المتعلق بالهجرة مركزياً ال يفعل شيئاً ُيذكر للتصدي لالنتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الالجئون والمهاجرون، ما يسلط الضوء على 
 ككل. التعّسفينظام االحتجاز  ستئصالالحاجة ال

 
نزلوا من المراكب إلى مركز  7000، نقلت السلطات الليبية ما يربو على 2021وفي 

ُ
افُتتح حديثاً في  العودةتجميع والالجئ ومهاجر أ

نزلوا  –احُتجز ما ال يقل عن المئات من الالجئين والمهاجرين  2020طرابلس ُيطلق عليه تسمية غير رسمية هي المباني. وفي 
ُ
الذين أ

في المباني في هذا الموقع ذاته، الذي يشار إليه غالباً بمصنع التبغ الذي يضم  –من المراكب وتعرّضوا لإلخفاء القسري عقب إنزالهم 
ميليشيا بإمرة عماد الطرابلسي. وكان المدير والموظفون اآلخرون في جهاز مكافحة الهجرة غير  والمقر الرئيسي لألمن العام، وه

ذي لالشرعية المسؤولون عن المباني عند كتابة هذا التقرير يديرون سابقاً مركز االحتجاز المغلق اآلن التابع للجهاز المذكور في تاجوراء ا
ن ضروب المعاملة السيئة، والعمالة القسرية، واالستغالل، والوفيات في الحجز في ذاع صيته السيئ في ممارسة التعذيب وغيره م

مالبسات تحوم حولها الشبهات. وقد ُوثِّّقت أنماط مشابهة في المباني حيث أعطى المحتَجزون وغيرهم ممن لديهم معرفة مباشرة 
الحجز القاسية والالإنسانية، واالبتزاز طلباً للفدية، والعمالة وصفاً متسقاً لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأوضاع 

لجأ رجال يرتدون الزي العسكري األزرق وآخرون يرتدون مالبس مدنية  2021أبريل/نيسان  8القسرية. وفي حادثة مميتة موثّقة وقعت في 
ة ُحشر فيها الالجئون والمهاجرون الُعزّل، فأردوا مهاجراً إلى استخدام القوة المميتة غير المشروعة بإطالق أعيرة نارية متعددة على زنزان

 واحداً وأصابوا عدداً آخر بجروح.
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إلى مركز االحتجاز في شارع  2021الجئاً ومهاجراً اعترضت سبيلهم في عرض البحر عام  250كذلك نقلت السلطات الليبية ما يفوق 

ر الشرعية من أجل إيواء الجماعات الضعيفة. وفي السنوات السابقة كان الموقع الزاوية الذي ُخصص كمركز تابع لجهاز مكافحة الهجرة غي
 وهي ميليشيا لديها تاريخ –يعمل خارج سيطرة الجهاز المذكور كمرفق "لجمع المعطيات والتحقيق"، ويخضع لسيطرة كتيبة ثوار طرابلس 

رى بدون أي اتصال بالعالم الخارجي لفترات طويلة من الزمن. وقد أسك يحتجزون وكان الالجئين والمهاجرين –حافل في ارتكاب االنتهاكات 
نزلن من المراكب وُنقلن إلى شارع الزاوية عام 

ُ
منظمة العفو الدولية أن الحراس الذكور عرّضوا المحتجزات  2021أبلغت النساء اللواتي أ

ابل الطعام أو حريتهن، واعتدوا بالضرب المبرّح على لالغتصاب، وغيره من ضروب العنف الجنسي، والتعذيب، وأجبروهن على الجماع مق
ومن ضمنها حبسهن في زنازين مكتظة وقذرة تفتقر  –أوضاع االحتجاز القاسية والالإنسانية  صورة متسقةاللواتي قاومنهم. كذلك وصفن ب

نزال من مركب واحُتجزا مع أميهما توفيا
ُ
في الحجز في أواخر يناير/كانون الثاني، أو  أحياناً إلى المراحيض. وقالت ثالث منهن إن طفلين أ

 ، في أعقاب رفض الحراس نقلهما إلى المستشفيات للخضوع لعالج عاجل.2021مطلع فبراير/شباط 
 

وال تقتصر االنتهاكات المريعة لحقوق اإلنسان على هذين المركزين؛ إذ وثّقت منظمة العفو الدولية أنماطاً مشابهة في كافة المراكز 
جريت  2021التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي احُتجز فيها تعسفياً الجئون ومهاجرون عام السبعة 

ُ
عيدوا من البحر، ممن أ

ُ
أ

ية انمقابالت معهم. وغالباً ما أشار المحتَجزون السابقون إلى ممارسة االبتزاز، والعمالة القسرية، وإلى أوضاع االحتجاز القاسية والالإنس
صلت بحد ذاتها أحياناً إلى مستوى التعذيب، وعمليات الضرب المبرّح بمختلف األدوات والعنف الجنسي. وفي ثالثة مراكز على التي و

األقل وثّقت منظمة العفو الدولية االستخدام غير المشروع للقوة المميتة الذي أدى إلى وقوع وفيات وإصابات في صفوف المحتجزين. 
م، التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، قتل الحراس ورجال مسلحون مجهولو ليمركز أبو سوخالل محاوالت الفرار من 

 2021الهوية شخصين، على األقل، وأصابوا عدة أشخاص آخرين بجروح من خالل إطالق النار على المحتجزين، في أواخر فبراير/شباط 
لى عملية إطالق النار األولى إلى وجود رجال ميليشيا مرتبطين بعبد الغني الكيكلي، . وأشار ثالثة شهود ع2021يونيو/حزيران  13وفي 

م عيّنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة، في يناير/كانون الثاني، رئيساً ليوهو قائد ميليشيا يسيطر على حي أبو س
القانون واألمن الوطني. وقد أبلغ الشهود منظمة العفو الدولية أن  لجهاز دعم االستقرار، وهذا كيان لديه صالحيات واسعة في إنفاذ

الحراس نقلوا عندئذ عدة محتجزين جرحى إلى غرفة "عزل" بهدف واضح هو التستر على الجريمة، ومنعهم من الحصول على رعاية 
 طبية أو مساعدة إنسانية.

 
في مركز أبو  2021إطالق النار المميت، الذي وقع في فبراير/شباط عاماً كان حاضراً خالل حادث  21وهو الجئ عمره  –وصف "جمال" 

  :آثار الحادثة لمنظمة العفو الدولية –م التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ليس
كانت دماء ]القتلى والجرحى[ على الجدران واألرضية ... ]لكن[ الوضع كان كما لو أن شيئاً لم يحدث قط؛ فهم يضربونك 

 لن يبحث عنك أحد ولن يعثر عليك أحد". :رون، وال أحد يسأل. الموت في ليبيا عاديويغاد
 

كيلومتر جنوب غربي طرابلس، أطلقت السلطات  100وفي مركز أبو رشادة، التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي يبعد حوالي 
 وصدموا أحدهم بمركبة. 2021وأبريل/نيسان أيضاً النار على أشخاص يحاولون الهرب؛ وذلك بين مارس/آذار 

 
ألمم المتحدة لشؤون الالجئين وغيرها من هيئات األمم ل السامية مفوضيةالعلى دخول  2021إن القيود المتزايدة التي ُفرضت عام 

لعقاب. وبحلول نهاية المتحدة والمنظمات اإلنسانية إلى مراكز االحتجاز سّهلت أكثر ممارسة االنتهاكات وعززت حالة اإلفالت من ا
زيارة إلى مراكز االحتجاز وهذا العدد أقل بكثير نسبياً من الـ  63المنفذين، بـ  ا، قامت المفوضية المذكورة، وشركاؤه2021يونيو/حزيران 

 ةلمحدودا إمكانية الوصول. وإن 2019زيارة التي جرت في  1351، والـ 19-، برغم تفشي فيروس كوفيد2020زيارة التي جرت في  264
للمنظمات اإلنسانية، وغيرها من الجهات الفاعلة إلى المراكز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ال يعوق فقط  ةوغير المتسق

قدرة المحتجزين على المطالبة بالحماية الدولية، وإبالغ الهيئات المستقلة بانتهاكات حقوق اإلنسان بهدف تلقي الحماية وسبيل 
بل يقيد أيضاً تمتعهم بحقوقهم األساسية نظراً لتقاعس السلطات الليبية عن الوفاء بواجباتها في أن تقدم للمحتجزين لديها  االنتصاف،

سرهم والعالم الخارجي، تاركة للجهات اإلنساني
ُ
 ةقدراً وافياً من الرعاية الصحية، والسكن، والطعام الكافي والمغذي، ووسائل االتصال بأ

 لقيام بمحاولة ملء هذه الفجوة.الفاعلة مهمة ا
 وبدالً من أن ُتخضع الحكومات الليبية المتعاقبة الجناة للمساءلة، فقد كافأت أشخاصاً يشتبه على نحو معقول في ارتكابهم جرائم منصوصاً 

داخل مؤسسات عليها في القانون الدولي، وانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان بحق الالجئين والمهاجرين ويشغلون مناصب نافذة 
الدولة. وُتكّذب األدلة على االنتهاكات المستمرة واإلفالت من العقاب الذي يتمتع به موظفو جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وأعضاء 

 الميليشيات القوية أي حجج بأن جعل االحتجاز رسمياً أو مركزياً في ليبيا ُيحسن أوضاع الالجئين والمهاجرين العالقين هناك أو أن
السلطات الليبية قادرة على وضع حد لدوامة اإلفالت من العقاب أو راغبة في ذلك. وقد استمرت هذه الدوامة في عهد حكومة الوحدة 

، والتي لم تتخذ أي خطوات لمعالجة االنتهاكات الممنهجة ضد الالجئين والمهاجرين 2021الوطنية، التي ُشكّلت في مارس/آذار 
 المحتجزين داخل البالد.

 
ولحماية حقوق الالجئين والمهاجرين في ليبيا، ينبغي على السلطات إغالق كافة مرافق االحتجاز المرتبطة بالهجرة والكف عن احتجاز 

، بما في ذلك فور إنزالهم في ليبيا. وبانتظار اإلفراج عن جميع وضعهم القانوني كمهاجرينالالجئين والمهاجرين استناداً فقط إلى 
جزين تعسفياً، وإغالق المراكز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية؛ يتعين على السلطات وضع نظام حتجرين المالالجئين والمها

 ُيمكّن من تتبع أثر الالجئين والمهاجرين المحرومين من حريتهم، بما يتماشى مع المعايير الدولية وضمان حماية الذين ما زالوا محتجزين
ب المعاملة السيئة، واحتجازهم في أوضاع تحفظ كرامتهم، والسماح لهم بالحصول المنتظم على الرعاية من التعذيب وغيره من ضرو

، وغيرها من المنظمات اإلنسانية والحقوقية، والسماح لهم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالصحية، ومقابلة ممثلي 
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أن ُتخضع للمساءلة أولئك المسؤولين عن انتهاكات وإساءات حقوق اإلنسان المرتكبة باالتصال المنتظم بأسرهم. ويجب على السلطات 
من مواقع السلطة موظفي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أو  زيلبحق الالجئين والمهاجرين بصرف النظر عن رتبهم أو انتمائهم، وأن ت
ولة في أنهم أمروا بارتكاب انتهاكات، أو ارتكبوها، أو سكتوا عنها رجال الميليشيات أو غيرهم من األشخاص الذين ُيشتبه بصورة معق

 بانتظار نتيجة التحقيقات واإلجراءات القانونية التي تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
 نظام اعتراض السبيل، واإلنزال،إن االنتهاكات المرتكبة ضد الالجئين والمهاجرين ليست حادثاً عرضياً؛ بل إنها النتائج الواضحة والمتوقعة ل

سس 
ُ
واإلعادة إلى مراكز االحتجاز ذات الصيت السيئ في ارتكاب االنتهاكات، هذا النظام الذي يحظى بدعم االتحاد األوروبي، والذي أ

هداف المزعومة لسياسة بهدف إبقاء الالجئين والمهاجرين خارج أوروبا مهما كان الثمن. ومع ذلك فإن النتائج المترتبة عليه تتعارض مع األ
ضمان الهجرة اآلمنة، والواجبات القانونية الدولية التي تقتضي عدم إعادة األشخاص إلى دول يواجهون فيها انتهاكات جسيمة لحقوق 

 اإلنسان.
 

ب ضع آليات للحرص الواجينبغي على االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه تعليق التعاون مع ليبيا بشأن مراقبة الحدود والهجرة، ريثما تو
والمراقبة والمساءلة لمنع وقوع انتهاكات حقوق اإلنسان في المستقبل، ومعالجة االنتهاكات الماضية والراهنة على الحدود الخارجية 

يحتاجون إلى  لالتحاد األوروبي الناجمة عن مثل هذا التعاون، وفتح ممرات قانونية إضافية إلى أوروبا مطلوبة بإلحاح أمام اآلالف الذين
الحماية والعالقين في ليبيا، واستخدام عدد واف من السفن المزودة بالقدرة على البحث واإلنقاذ على الطرق البحرية التي يسلكها 

 الالجئون والمهاجرون عبر الجزء األوسط من البحر األبيض المتوسط، وااللتزام بإنزال أي شخص يتم إنقاذه أو اعتراضه في البحر في مكان
آمن ال يمكن أي يكون ليبيا. كذلك يجب وقف التعاون مع السلطات الليبية إلى أن تتبنى تدابير ملموسة يمكن التحقق منها لحماية 

حقوق الالجئين والمهاجرين، بما في ذلك بإغالق مراكز االحتجاز، وإطالق سراح جميع المحتجزين بسبب وضعهم المتعلق بالهجرة، 
. وينبغي على هيئات األمم المتحدة في ليبيا أن تكفل بأن ُيقلل وضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالمفواالعتراف الرسمي ب

أي دعم تقدمه لخفر السواحل الليبي أو جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أو غيرهما من الهيئات الليبية المعنية بإدارة الهجرة من خطر 
يجب على جميع الجهات اإلنسانية الفاعلة في ليبيا تسهيل التعاون الدولي إلعطاء األولوية لمسألة وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان. و

تهم، اتوضيح مصير الالجئين والمهاجرين الذين ُقتلوا أو ُفقدوا خالل الرحالت البحرية في ليبيا وانطالقاً منها، بما في ذلك عبر استرجاع رف
 رهم.والتعرف على هوية أصحابها وإبالغ أس
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 النتائج والتوصيات

"من أبسط حقوق الإنسان في العالم قدرتك على سماع 

صوت طفلك أو صوت أمك، أليس كذلك؟ ]فحراس جهاز 

لم يسمحوا لنا حتى بالتحدث  [مكافحة الهجرة غير الشرعية

إلى أسرنا. ولم أتمكن من سماع صوت أمي ]إلا[ كل 

 سامية للأممخمسة أشهر عندما يأتي ممثلو المفوضية ال

 المتحدة لشؤون اللاجئين إلى السجن " 
 عاماً احُتجز مدة سنة في مركز تابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. 23رفاعي، لاجئ عمره 

 

بعد مضي أكثر من عقد من الزمن على ورود األنباء المتسقة حول أنماط االنتهاكات والتجاوزات المروعة، بحق الالجئين والمهاجرين في 
رين جليبيا، ال تستطيع السلطات الليبية واألوروبية التظاهر بالدهشة إزاء النتائج األساسية التي قدمها هذا التقرير: بأن الالجئين والمها

، حيث يتعرضون على نحو الى اجل غير مسمىن يتم اعتراضهم في البحر وإنزالهم في ليبيا يعادون قسرياً إلى االحتجاز التعسفي الذي
ممنهج للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والعنف الجنسي وغيره من صنوف العنف القائم على النوع االجتماعي، والعمالة 

ي. وفي القسرية، وغيرها من أشكال االستغالل في مناخ اإلفالت من العقاب الذي ُيعزز ارتكاب االنتهاكات، وُيسّهل حاالت اإلخفاء القسر
مرة أخرى على أن "المهاجرين مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ، شددت 2021فترة حديثة ال تعود إلى أكثر من مايو/أيار 

الذين ُيعادون إلى ليبيا يواجهون على نحو ممنهج ومألوف خطر الموت، واالختفاء، واالحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمعاملة السيئة، 
ف القائم على النوع االجتماعي، واالستغالل، وغيره من انتهاكات وإساءات حقوق اإلنسان التي ترتكبها كل من الجهات التابعة وغير والعن

إلى انعدام حماية الحقوق اإلنسانية لالجئين والمهاجرين ليس مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان وتنظر  1التابعة للدولة".
مأساوية، بل على األرجح كنتيجة لقرارات وممارسات ملموسة للسياسة التي تنتهجها السلطات الليبية والدول األعضاء "كحالة شاذة 

  2في االتحاد األوروبي ومؤسساته، وغيرها من الجهات الفاعلة".
اء في االتحاد األوروبي ومؤسساته وتسلط هذه النتائج الضوء على الحصيلة المتوقعة، لكن غير المقبولة، للتعاون المستمر للدول األعض

 مع السلطات الليبية لمنع الالجئين والمهاجرين من الوصول إلى أوروبا. وال يمكن التوفيق بين السماح باإلعادة القسرية للرجال والنساء
ة التي تزعم إعطاء األولوية وبين مبررات السياس –غير المقبولة التي تعقب ذلك  تجاوزاتبرغم اإلدراك الكامل لل –واألطفال إلى ليبيا 

للطرق البحرية اآلمنة للهجرة، فضالً عن الوجبات القانونية الدولية بعدم إعادة أشخاص إلى دول يتعرضون فيها فعالً لخطر االنتهاكات 
 الجسيمة لحقوق اإلنسان.

ُيحرمون من حريتهم في مواقع غير رسمية على وبدالً من أن تتصدى السلطات الليبية ألنماط االنتهاكات ضد الالجئين والمهاجرين الذين 
الشرعية على هذه المواقع من خالل دمجها في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في الوقت  ضفاءإفقد قامت بنحو غير مشروع، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 ألبيضا البحر وسط يعبرون الذين المهاجرين ةحماي على األوروبي االتحاد و ليبيا تحث باشيليت’، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 1

 reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/AR_19.pdf ،2021ايار /مايو ،‘المتوسط

 بيضألا البحر وسط يعبرون الذين المهاجرين حماية على األوروبي االتحاد و ليبيا تحث باشيليت’، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 2

 reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/AR_19.pdf ،2021ايار /مايو ،‘المتوسط
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فعال واألدلة الوافية . وتوضح هذه األلتجاوزاتالذي لم تتخذ فيه أي تدابير ُتذكر لتحسين األوضاع، ومن دون مساءلة الجناة على هذه ا
على االنتهاكات المستمرة أن مركزة االحتجاز أو إغالق وفتح المراكز الفردية التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لم يفعل إال 

جب ة لإلصالح ويالقليل لتحسين معاملة الالجئين والمهاجرين وأوضاعهم، وأن البنية التحتية لالحتجاز التابعة للجهاز المذكور غير قابل
في وضع حد لدوامة اإلفالت من العقاب على الجرائم  –وفي بعض الحاالت ال ترغب  –تفكيكها، وأن السلطات الليبية ال تستطيع 

 المنصوص عليها في القانون الدولي واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان المرتكبة ضد الالجئين والمهاجرين.
، منذ زمن طويل، توصيات شاملة إلى كل من السلطات الليبية وسلطات االتحاد األوروبي لتحسين وضع لقد وجهت منظمة العفو الدولية

تناولها هذا  التي محددةالنماط األوالتوصيات المدرجة أدناه ليست شاملة؛ بل تستهدف معالجة  3الحقوق اإلنسانية لالجئين والمهاجرين.
احتجاز تعسفي إلى ما ال نهاية في أوضاع قاسية والإنسانية، وإلى التعذيب وغيره من ضروب وتحديداً اإلنزال الذي ُيفضي إلى  –التقرير 

المعاملة السيئة، ومن ضمنها االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، واالستخدام المفرط للقوة، وحاالت القتل غير المشروع، 
 التي توصل إليها هذا التقرير تقدم منظمة العفو الدولية التوصيات اآلتية:  واألوضاع التي ُتمكّن من اإلخفاء القسري. ورداً على النتائج

 

 إلى السلطات الليبية وأولئك الذين يسيطرون على المناطق بفعل الأمر الواقع: 

 الهجرة  تجريموإلغاء مرافق االحتجاز الخاصة بالهجرة، بما فيها تلك التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية،  إغالق جميع

 غير النظامية، والتوقف عن احتجاز الالجئين والمهاجرين على أساس وضعهم القانوني حصراً،

  بانتظار اإلفراج عن جميع الالجئين والمهاجرين المحتجزين تعسفياً وإغالق مراكز االحتجاز، ضمان حماية المحتجزين من التعذيب

أوضاع آمنة وتحفظ كرامتهم بما يتماشى مع المعايير الدولية لمعاملة  وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واحتجازهم في

السجناء، ومنحهم رعاية طبية وافية، وتمكينهم من الحصول على الحماية الدولية، والسماح لهم بتلقي اتصاالت منتظمة من 

 عائالتهم أو أحبائهم،

 ليبيا، وُينقلون إلى االحتجاز أو ُيحرمون من حريتهم على نحو  وضع نظام يسمح بتقفي أثر الالجئين والمهاجرين الذين ُينزلون في

 آخر مع الحفاظ على أمن خصوصياتهم وبياناتهم،

  السماح للوكاالت اإلنسانية والمراقبين المستقلين بالدخول دون قيد أو شرط إلى جميع األماكن التي ُيحتجز أو ُينزل فيها

الخاصة بوضع الالجئين  1951الالجئون والمهاجرون. ويتعين على حكومة الوحدة الوطنية أن ُتصّدق أيضاً على اتفاقية عام 

 ،المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينضفاء الصفة الرسمية على وجود الملحق بها وإ 1967وبروتوكول عام 

  الكشف عن مصير ومكان وجود األشخاص الذين تعرّضوا لإلخفاء القسري في السنوات السابقة عقب إنزالهم أو نقلهم من مراكز

 االحتجاز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية،

 ومستقلة ونزيهة في كافة مزاعم عمليات القتل غير المشروع، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة  مباشرة تحقيقات فعالة

السيئة، ومن ضمن ذلك االغتصاب والعنف الجنسي، والعمالة القسرية، وضمان إعفاء أولئك الذين ُيشتبه على نحو معقول بأنهم 

المناصب التي يستطيعون فيها تكرار ارتكاب هذه االنتهاكات، بانتظار أمروا بارتكاب هذه األفعال أو ارتكبوها أو سكتوا عنها من 

 اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة و،

  التعاون الكامل مع الدول األخرى وبعثة تقصي الحقائق في ليبيا التي أنشأها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في

في مصير أو مكان وجود الالجئين والمهاجرين الذين باتوا في عداد المفقودين في ليبيا أو عقب مغادرتها، والبحث عنهم  التحقيق

 وتحديد مصيرهم أو مكان وجودهم.

 إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه: 

 ة ُتسّهل احتجاز أشخاص في ليبيا ريثما وقف أي تعاون مع ليبيا بشأن مراقبة الهجرة والحدود، وعلى وجه الخصوص أي مساعد

  :يتم

o  إنشاء آلية لتوخي الحرص الواجب، والمراقبة، والمساءلة لمراجعة البرامج الحالية التي تركز على مراقبة الهجرة

والحدود، ولمنع انتهاكات حقوق اإلنسان المستقبلية ومعالجة االنتهاكات الماضية والراهنة على الحدود الخارجية 

 اد األوروبي، بما فيها الحدود البحرية الناجمة عن هذا التعاون،لالتح

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 للبحر األوسط البحري الخط عبر ينتقلون الذين األشخاص لحماية خطوة عشرون – عمل خطة: أوروباانظر مثلاً، منظمة العفو الدولية،  3

)متاح بالإنكليزية(.  2021يونيو/حزيران  16(، EUR/01/4289/2021)رقم الوثيقة:  المتوسط األبيض

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19/3084/2020/ar/  ،في النسخة  سابقاً  به اسُتشهد)‘ والموت الحياة بين’. منظمة العفو الدولية

 الإنجليزية الكاملة من التقرير(.

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19/3084/2020/ar/
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o  اعتماد السلطات الليبية تدابير ملموسة ويمكن التحقق منها لحماية حقوق الالجئين والمهاجرين في البالد، بما في

بسبب وضعهم ذلك عبر إغالق جميع مراكز االحتجاز الخاصة بالهجرة، وإطالق سراح جميع الذين احُتجزوا تعسفياً 

المتعلق بالهجرة، والكشف عن مصير أو مكان وجود الالجئين والمهاجرين الذين تعرضوا لإلخفاء القسري في أعقاب 

عمليات إنزالهم أو نقلهم من مراكز االحتجاز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتصديق على اتفاقية عام 

المفوضية الملحق بها، وسن قوانين اللجوء واالعتراف الرسمي ب 1967عام  الخاصة بوضع الالجئين وبروتوكول 1951

 ،السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

o في مكان يحافظ على سالمته ال يمكن أن سيتّم إنزاله أي شخص يتم إنقاذه أو اعتراضه في البحر  أنتقديم التزام ب

 :يكون ليبيا، بما في ذلك عبر

  ل واإلدارة العامة ألمن السواحل الليبيين بأن تقتصر أنشطة البحث واإلنقاذ التي خفر السواح منالطلب

يقومان بها على المياه اإلقليمية الليبية إال عندما تكون سفنهما هي األقدر من حيث السرعة على 

نزل في االستجابة لزورق يرسل استغاثة في المياه الدولية، واالمتناع عن إصدار تعليمات ألي مركب لكي يُ 

نقذوا، 
ُ
 ليبيا األشخاص الذين أ

  على  -ومن بينها الزوارق التي ُتشّغلها المنظمات غير الحكومية  –ضمان القدرة الكاملة للسفن المدنية

القيام بأنشطة البحث واإلنقاذ التي تنقذ األرواح من دون أي عراقيل، ومن ضمنها في منطقة عمليات البحث 

 واإلنقاذ التابعة لليبيا،

  العمل على تعريف اإلجراءات التشغيلية لعمليات البحث واإلنقاذ ضمن منطقة عمليات البحث واإلنقاذ التابعة

لليبيا، التي تتماشى تماماً مع القانون والمعايير الدولية بما يضمن تقديم المساعدة دون إبطاء لقباطنة 

على تحديد مكان آمن لإلنزال ال  -لليبية الذين ينقذون الناس في منطقة عمليات البحث واإلنقاذ ا -السفن 

 يمكن أن يكون ليبيا،

o  نشر عدد واف من السفن من جانب الجهات الفاعلة في االتحاد األوروبي، على أن تكون عمليات البحث واإلنقاذ هي

حّملة الغرض األساسي لبعضها، إضافة إلى اإلمكانيات الجوية على طول الطرق البحرية التي تسلكها الزوارق المُ 

 بالالجئين والمهاجرين. 

o  فتح طرق إضافية آمنة وقانونية إلى أوروبا من خالل عرض عدد معقول من األماكن للتوطين، والممرات البديلة لحماية

آالف األشخاص المحتاجين إلى الحماية ممن تقطعت بهم السبل في ليبيا، ومراجعة سياسات الهجرة بغية تيسير 

 جرين.الممرات المنتظمة للمها

o  عنها من  مسؤولين الدول األعضاء فيهواالتحاد األوروبي  اإلنسان قد يكونضمان المساءلة عن أي انتهاكات لحقوق

نزال، وكذلك تعاونهم مع السلطات الليبية. وينبغي متابعة خالل أفعالهم وتقصيرهم في البحر أو على اليابسة عند اإل

، وفي الحاالت التي يوجد فيها ما يكفي من األدلة المقبولة، والشروع ذلك من خالل تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة

مناسبة وفعالة لألشخاص الذين عانوا من انتهاكات  صافانفي إجراءات قانونية جنائية أو مدنية، بهدف توفير سبل 

 جسيمة لحقوق اإلنسان، وكذلك من خالل تحقيقات برلمانية.

o في وسط  حرس الحدود وخفر السواحل األوروبية )فرونتكس( األغراض لوكالة مراجعة أنشطة المراقبة الجوية متعددة

البحر األبيض المتوسط، بهدف ضمان المساءلة عن أي إجراءات قد تمثل انتهاًكا اللتزامات الوكالة بموجب القانون 

 الدولي وقانون االتحاد األوروبي.

 

الوكالات العاملة في إلى الأمم المتحدة/المنظمة الدولية للهجرة وغيرهما من 

 ليبيا:

  إلى خفر السواحل الليبي، واإلدارة العامة ألمن السواحل، وجهاز مكافحة  –أو ينظر في تقديمه  –ضمان تماشي أي دعم ُيقّدم

ه تماشياً كامالً مع سياسة توخي الحرص الواجب تجا –الهجرة غير الشرعية أو الكيانات الليبية األخرى المعنية بإدارة الهجرة 

حقوق اإلنسان لدى األمم المتحدة والتدابير التخفيفية للتقليل من خطر وقوع انتهاكات حقوق اإلنسان، واستبعاد األشخاص أو 

الوحدات التي يشتبه بصورة معقولة في ارتكابها انتهاكات للقانون الدولي لحقوق اإلنسان أو القانون اإلنساني الدولي، أو 

 القانون الدولي لالجئين.

 جميع الجهات الإنسانية الفاعلة في ليبيا:  إلى

  تسهيل التعاون الدولي إلعطاء أولوية لتوضيح مصير الالجئين والمهاجرين الذين ُقتلوا أو أصبحوا في عداد المفقودين وهم في

 طريقهم في ليبيا أو منها، بما في ذلك من خالل استرجاع الرفات وتحديد هوية أصحابها وإبالغ عائالتهم.
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 نظمة العفو الدوليةم

حركة عالمية لحقوق 

عندما يقع ظلم  الإنسان

على أي إنسان فإن الأمر 

 يهمنا جميعاً.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انضم إلى المحادثة اتصل بنا

info@amnesty.org 

mena@amnesty.org 

+44 (0)20 7413 5500 

www.facebook.com/AmnestyArabic 
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