
�لنازحـون من ليبيــا �إىل م�ســر

�ل�سود�ء �أفريقيا  ملو�طني  مزدوجة  ماأ�ساة 

�لكر�مة و�لحقوق,  �أحر�رً� مت�ساوين في  �لنا�ص  �لمادة 1: يولد جميع 

وقد وهبو� عقاًل و�سميرً� وعليهم �أن يعامل بع�سهم بع�سًا بروح �لإخاء. �لمادة 2: لكل �إن�سان حق �لتمتع بكافة �لحقوق و�لحريات �لو�ردة في هذ� �لإعالن, 

دون �أي تمييز, كالتمييز ب�سبب �لعن�سر �أو �للون �أو �لجن�ص �أو �للغة �أو �لدين �أو �لر�أي �ل�سيا�سي �أو �أي ر�أي �آخر, �أو �لأ�سل �لوطني �أو �لجتماعي �أو �لثروة �أو 

�لميالد �أو �أي و�سع �آخر, دون �أية تفرقة بين �لرجال و�لن�ساء. وف�سال عما تقدم فلن يكون هناك �أي تمييز �أ�سا�سه �لو�سع �ل�سيا�سي �أو �لقانوني �أو �لدولي 

لبلد �أو �لبقعة �لتي ينتمي �إليها �لفرد �سو�ء كان هذ� �لبلد �أو تلك �لبقعة م�ستقال �أو تحت �لو�ساية �أو غير متمتع بالحكم �لذ�تي �أو كانت �سيادته خا�سعة 

 :3 �لمادة  �لقيود.  من  قيد  و�سالمة لأي  و�لحرية  �لحياة  في  �لحق  فرد  لكل 
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لجئي  م�ساعدة  ملنظمة  خا�ص  ب�سكر  وتتقدم  �ملهمة,  بوفد  �لتقى  من  كل  ت�سكر  �أن  �لإن�سان  حلقوق  �لدولية  �لفيدر�لية  تود 

�ملهمة. هذه  تنظيم  يف  لإ�سهاماتهما  وذلك  و�ل�سالم,  �لعدل  لدر��سات  �لأفريقي  و�ملركز  �لأو�سط,  و�ل�رصق  �أفريقيا 



1. مقدمة

1-1: مئات �لآلف من �لعمال �ملهاجرين يفرون من ليبيا

تون�ص  ثورتي  بعد  �لقذ�يف,  �لعقيد  نظام  �سد   2011 عام  فرب�ير   17 يف  �سعبية  بثورة  ليبيا  يف  �ل�رص�ع  بد�أ 

�لعنف  �أعمال  ت�سببت  �ملجاورة.  �لدول  �إىل  للمدنيني  جماعي  نزوح  يف  �ل�رص�ع  هذ�  ت�سبب  يناير.  يف  وم�رص 

بالإ�سافة  �لنظام,  لإ�سقاط  ليبيا  �رصق  يف  �ملتحكمني  �لثو�ر  جمموعات  ومقاومة  �لقذ�يف,  قو�ت  �رتكبتها  �لتي 

على  �لآلف  مئات  �لعنف  �أعمال  �أجربت  كما  و�جلرحى,  �لقتلى  �آلف  �سقوط  يف  �لناتو,  حلف  قو�ت  لق�سف 

�ملهاجرين  ��ستهدفت  �لتي  �لعنف  �أعمال  فاإن  �لتقرير,  هذ�  يف  بالتف�سيل  �سريد  وكما  �لبالد.  من  �لهروب 

ليبيا. من  �ملهاجرين  �لعمال  هروب  يف  ت�سببت  قد  �لأفارقة 

من  �سخ�ص  مليون   1,1 هرب  فقد   ,2011 يونيو   20 بتاريخ  �لدولية  �لهجرة  منظمة  لإح�سائيات  طبقًا 

�لهاربني  كل  من  �لتون�سية.  و�لليبية  �مل�رصية  �لليبية  �حلدود  طريق  عن  �أغلبهم  فرب�ير,  نهاية  منذ  ليبيا 

و14  مار�ص   26 بني  �لفرتة  يف  ومالطا  لمبيدو�سا  �إىل  لي�سلو�  �لبحر,  طريق  عن  �لهروب  فقط  �ألفًا   19 حاول 

من  �لأوروبية  �ملخاوف  �أن  �إذن  يعني  هذ�  �لليبي.  �لنزوح  من   %1,7 ن�سبة  �لعدد  هذ�  ميثل   .2011 يونيو 

»غزو« �لنازحني �لليبيني عاٍر متامًا من �ل�سحة, �إل �أن هذه �حلجة قد ��ستخدمت لتربير �إجر�ء�ت مر�قبة غري 

عو�قب  �إىل  �أدى  �لعقبات  هذه  ت�ساعف  �لأوروبية.  �لأر��سي  �إىل  و�لنازحني  �ملهاجرين  و�سول  ملنع  تقليدية 

�أثناء  �ألفي �سخ�ص  �أكرث من  �لالجئني غرق  ل�سئون  �لعليا  �ملتحدة  �لأمم  �أرقام مفو�سية  توؤكد  وخيمة, حيث 

للخارج. �للجوء  طلب  يف  للحق  �نتهاكًا  ي�سكل  وهذ�  فرب�ير,  �أو�خر  منذ  ليبيا  من  �لهروب 

و�آ�سيا  وتون�ص  م�رص  من  تقريبًا  مليون  ن�سف  منهم  ليبيا.  يف  يعملون  مهاجرين  ليبيا  من  �لنازحني  غالبية 

متعددة. �أفريقية  ودول  �ل�سني(  باك�ستان,  )بنجالدي�ص, 
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وتعد�دها  �ل�سخمة  �لبرتولية  �حتياطياتها  ب�سبب  �لأجنبية  �لعمالة  على  كبري  ب�سكل  ليبيا  �عتمدت 

ون�سف  مبليون  ليبيا  يف  �لأجانب  �لعمال  عدد  �لتقارير  �أغلب  تقدر  ن�سمة(.  مليون   6,4 )حو�يل  �ل�سغري 

م�رصيًا(. مليون  )منهم  مليون   2,5 بحو�يل  �لرقم  يقدر  �لآخر  �لبع�ص  لكن  تقريبًا, 

1-2: �نتهاكات ج�سيمة حلقوق �ملهاجرين و�لالجئني يف ليبيا قبل �ل�رص�ع

حلقوق  ج�سيمة  لنتهاكات  يتعر�سون  بها  �ملارون  �أو  ليبيا  �إىل  �لو��سلون  �ملهاجرون  كان  �لثورة,  قيام  قبل 

غري  �ملهاجرون  كان  �لق�رصية.  و�لعودة  �لتع�سفي  و�حلب�ص  و�لعتقال  �جل�سدي  �لعنف  فيها  مبا  �لإن�سان, 

�ل�رصعيني يحتجزون يف مع�سكر�ت �عتقال يف ظروف مروعة, وعادًة لعدة �سنو�ت. و�آخرون كانو� يبعدون 

�لق�رصية. �لإعادة  عدم  ومبد�أ  �لدولية  للقو�نني  �نتهاك  يف  ليبيا,  من 

�أنها  كما   ,1951 عام  عقدت  �لتي  �لالجئني  و�سع  حول  �ملتحدة  �لأمم  معاهدة  على  �أبد�أ  ليبيا  ت�سدق  مل 

�لالجئني  ل�سئون  �ملتحدة  لالأمم  �لعليا  �ملفو�سية  كانت  �ل�سيا�سي.   �للجوء  يف  �حلق  ي�سمن  نظامًا  متلك  ل 

يونيو  حتى  �لالجئني  �أو�ساع  ومتابعة  �لتوثيق  باأعمال  وكذلك  �ل�سيا�سي,  �للجوء  طالبي  بت�سجيل  تقوم 

تف�سري. دون  �لبالد  من  �ملنظمة  بطرد  �لتاريخ  هذ�  يف  �لليبي  �لنظام  قام  حيث   ,2010

لليبيا  �ملقدمة  �مل�ساعد�ت  وحجم  �رصوط  حول  �لأوروبي  و�لحتاد  ليبيا  بني  �ملفاو�سات  بدء  مع  هذ�  تز�من 

. قام �لحتاد �لأوروبي بجعل �لقذ�يف �رصيكًا يف مكافحة �لهجرة غري �ل�رصعية 
1

لوقف �لهجرة غري �ل�رصعية

لل�سيا�سة  �متد�دً�  هذ�  ويعترب  ليبيا,  يف  �ملهاجرين  �سد  �ملرتكبة  �لإن�سان  حقوق  �نتهاكات  رغم  �أوروبا  �إىل 

2
�حلدود. �لتحكم يف  باخلارج يف  �ل�ستعانة  �لأوروبية يف 

1-3: �ل�سماح بعبور �حلدود �لليبية ب�سورة �نتقالية فقط

وهذ�  �ملتو�سط,  �لأبي�ص  �لبحر  �ساحل  على  مدنها  �أغلب  تقع  حيث  �سا�سعة,  �سحر�ء  هي  ليبيا  جغر�فية 

�أ�سا�سًا )582812 يف تون�ص, و358088 يف م�رص منذ بدء  �إىل م�رص وتون�ص  �أن �لنزوح من ليبيا كان  يف�رص 

3
و�لنيجر. ت�ساد  �إىل  �جلنوبية  �حلدود  �أقل عرب  �أعد�د  بينما هربت   ,)2011 20 يونيو  �ل�رص�ع وحتى 

بعبور  �ل�سماح  يت�سمن  مل  ولكن  ليبيا,  من  للنازحني  حدودهما  و�لتون�سية  �مل�رصية  �حلكومتان  فتحت 

�لذين  �لليبية,  �جلن�سية  ذوي  من  �لنازحني  با�ستثناء  �لالجئني.  ملعظم  بالن�سبة  �لإقامة  يف  �حلق  �لدخول 

بانتظار  �حلدودية  �ملناطق  على  �لأخرى  �لدول  مو�طني  ماز�ل  وتون�ص,  م�رص  يف  �ملوؤقتة  بالإقامة  لهم  �سمح 

�لعودة  �لذين ل ي�ستطيعون  �أخرى بالن�سبة لالجئني  �لتوطني يف دول  �إعادة  �أو  �لأ�سلية,  �إىل دولهم  �إخالئهم 

1 �لربنامج �لقومي �لإر�سادي لليبيا 2011-2013 و�لذي تفاو�ست عليه ليبيا مع �لحتاد �لأوروبي, يت�سمن مكافحة �لهجرة غيري �ل�رصعية كاأحد �أولوياته �لثالث. �مليز�نية �ملقرتحة من �لحتاد �لأوروبي تبلغ 

60 مليون يورو.

http://www.fidh.org/Libye-UE-La-FIDH-et-l-UFTDU-  2010 2 للمزيد �نظر �لبيانات �ل�سحفية للفيدر�لية و�حتاد �لطب �ل�رصعي حلماية حقوق �لإن�سان, 30 �سبتمرب

condamnent-les-propos
  http://www.iom.int/jahia/Jahia/lang/fr/pid/1 3 �نظر ورقة موقف منظمة �لهجرة �لدولية
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www.lacimade.org 4  �نظر �ملوؤمتر �ل�سحفي وتقرير منظمة �لدفاع عن �ملهاجرين غري �ل�رصعيني

�لإن�سانية  �مل�ساعد�ت  بتن�سيق  �لالجئني  ل�سئون  �لعليا  و�ملفو�سية  �لدولية  �لهجرة  منظمة  تقوم  لبالدهم. 

�ملغادرة. عمليات  وتنظيم  �حلدودية  �ملناطق  على 

1-4: مهمة �لفيدر�لية �لدولية لتق�سي �حلقائق على �حلدود �مل�رصية �لليبية

�مل�رصية  �حلدود  على  �لعالقني  و�ملهاجرين  لالجئني  �مل�ستقرة  غري  �لأو�ساع  حول  �ملعلومات  �إىل  ��ستنادً� 

�ل�سود�ء  �أفريقيا  دول  مهاجري  ت�ستهدف  �لتي  �لعنف  �أعمال  حول  و�لتقارير  �ل�سلوم,  معرب  عند  �لليبية 

�لليبية  �مل�رصية  �حلدود  �إىل  �حلقائق  لتق�سي  مهمة  �لإن�سان  حلقوق  �لدولية  �لفيدر�لية  �أر�سلت  ليبيا,  يف 

�أ�سا�سيني: بهدفني 

�حلدود على  �لنازحني  و�سع  •توثيق  	

�ل�رص�ع. �ندلع  منذ  ليبيا  يف  جتربتهم  حول  �لنازحني  من  مبا�رصة  �سهاد�ت  •جمع  	

يف  �لليبية  �لتون�سية  �حلدود  �إىل  �حلقائق  لتق�سي  مهمة  �ل�رصعيني  غري  �ملهاجرين  عن  �لدفاع  جمعية  �أر�سلت 

�أيام  ثالثة  وت�سمنت   ,2011 مايو   14 �إىل   8 من  متت  و�لتي  �لدولية  �لفيدر�لية  مهمة  وتلتها   
4

�أبريل, �أو�ئل 

و�لأمينة  �لدولية,  للفيدر�لية  �لدويل  �ملجل�ص  ع�سو  جاك,  جينفيف  من  �لبعثة  تكونت  �ل�سلوم.  معرب  على 

�لعامة �ل�سابقة جلمعية �لدفاع عن �ملهاجرين غري �ل�رصعيني, و�لتي �ساركت �أي�سًا يف �لبعثة �إىل تون�ص. �سمت 

�لأفريقي  و�ملركز  �ل�سود�نية  �ملنظمة  مدير  ونائب  د�رفور  من  �سود�ين  حمامي  بدوي,  حممد  �أي�سًا  �لبعثة 

م�ساعدة  منظمة  يف  �لالجئني  و�سع  تقييم  فريق  قائدة  تادر�ص,  وكري�ستني  و�ل�سالم,  �لعد�لة  لدر��سات 

جريلوت. جايل  هو  حر  �سحفي  �لبعثة  ر�فق  �لقاهرة.  ومقرها  �لأو�سط  و�ل�رصق  لأفريقيا  �لالجئني 

ريهام  و�لآن�سة  بونزياين  �إنريكو  )�ل�سيد  �لدولية  �لهجرة  منظمة  من  مب�سئولني  �لقاهرة  يف  �لبعثة  �لتقت 

قدمو�  و�لذين  فو(,  مارك  و�ل�سيد  �لديري  حممد  )�ل�سيد  �لالجئني  ل�سئون  �لدولية  و�ملفو�سية  ح�سني( 

بيالجنر,  جي�سون  بال�سيد  �أي�سًا  �لبعثة  �لتقت  �لليبية.  �لأزمة  �ندلع  منذ  �ملنظمتني  عمل  عن  معلومات 

�مل�ساعد�ت  تقدم  كانت  �لتي  �حلكومية  غري  �ملنظمات  من  وهي  م�رص,  يف  �لكاثوليكية  �لإغاثة  خدمة  ممثل 

معهد  مديرة  بارون,  نان�سي  بالآن�سة  �لبعثة  �لتقت  كذلك  �أبريل,  نهاية  حتى  �حلدود  على  �لإن�سانية 

للنازحني  �لجتماعي  �لدعم  تقدمي  يف  �أ�سابيع  طو�ل  عملت  و�لتي  �لقاهرة,  يف  �لجتماعي  �لنف�سي  �لتدريب 

�مل�رصية  و�ملبادرة  م�رص  يف  �لإن�سان  حقوق  منظمة  مدير  مع  �جتماعًا  �لبعثة  عقدت  �ل�سلوم.  حدود  على 

�ملرحلة من  �لتي تو�جه م�رص يف هذه  �لأكرب  �لتحديات  �ل�سيد ح�سام بهجت, نوق�ص فيه  �لإن�سان,  حلقوق 

�ل�سيا�سي. �لتحول 
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بول  جون  �ل�سيد  �لالجئني,  ل�سئون  �لعليا  �ملفو�سية  مبمثل  �ل�سلوم  حدود  على  مقرها  يف  �لبعثة  �لتقت 

بعدة  �لبعثة  �لتقت  كذلك  فاروقي.  نانزين  �لالجئني,  و�سع  حتديد  �إجر�ء�ت  فريق  وقائدة  كافالريي, 

�لدولية. �لهجرة  ملنظمة  ممثلني 

�لتو��سل معهم  �ل�سلوم �لربي, حيث مت  �لنازحني �لذكور عند معرب  �لتو��سل مع  �لبعثة م�سكلة يف  مل تو�جه 

�لن�ساء  كانت  هناك.  �لقليالت  �لن�ساء  مع  �لتو��سل  �لأ�سعب  من  كان  �ملوقع.  يف  وع�سو�ئي  تلقائي  ب�سكل 

�أنهن  ز�عمني  �لن�ساء,  �إىل  �لتحدث  من  �لبعثة  �أع�ساء  �لرجال  منع  مرتني  ويف  للجمارك,  منف�سل  مبنى  يف 

�إىل موظفي �لأمم �ملتحدة. �أجرت �لبعثة �أكرث من خم�سني لقاءً� فرديًا و�أربع لقاء�ت جماعية  �سيتحدثن فقط 

�أ�سول  من  نازحني  بعدة  �لبعثة  �لتقت  كذلك  خمتلفة.  دولة   12 من  نازحني  مع  �لربي,  �ل�سلوم  معرب  عند 

و�لليبية. �مل�رصية  �حلدود  نقاط  بني  ب�رص«  �لال  »�أر�ص  يف  فل�سطينية 

�لعليا  �ملفو�سية  609 م�سجلون لدى  1401 �سخ�سًا, منهم  �ملقيمني عند �حلدود  بلغ عدد  مايو,  �لثامن من  يف 

�سيا�سيني. كالجئني  �لالجئني  ل�سئون 
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2- حالة طو�رئ وعدم �أمن على �حلدود

2-1: ظروف معي�سية مزرية

قو�مها  �سحر�وية  بيئة  ففي  حد,  �أق�سى  �إىل  �سادم  �لربي  �ل�سلوم  معرب  يف  �جلمارك  منطقة  عند  �مل�سهد 

�لرياح �ملحملة بالرمال و�لأتربة تقع مباين �جلمارك �مل�رصية وخيام و�أماكن �نتظار �ل�ساحنات و�ل�سيار�ت, 

�أو  �لكارتون  من  �أور�ق  على  م�ستلقني  �أو  جال�سني  و�لأطفال,  �لن�ساء  من  و�لعديد  بالرجال,  ممتلئة  وجميعها 

ليكون  �لأ�سو�ر  �إىل  مثبتًا  �مل�سمع  ترى  �أن  ميكنك  �لأركان  بع�ص  يف  خلفهم.  من  مكد�سة  و�أمتعتهم  بطاطني, 

يف  �لنوم  من  تقيهم  مرجتلة  مالجئ  ببناء  لأ�سابيع  �حلدود  عند  ظلو�  �لذين  �لالجئني  قام  مرجتلة.  خيامًا 

�لنازحني  من  بعدد  �لبعثة  وفد  �لتقى  و�لقذ�رة.  و�ملعاناة  بالفو�سى  �نطباعًا  برمته  �ملوقع  يعطي  �لعر�ء. 

ب�رص!« �إننا  للمعي�سة,  مكانًا  لي�ص  »هذ�  �لظروف:  هذه  يف  �لنتظار  من  قلقهم  عن  �أعربو�  �لذين 

بد�ية  منذ  ملحوظ  ب�سكل  حت�سن  قد  �ملوقف  �أن  �لكاثوليكية  �لإغاثة  خدمة  تقرير  يوؤكد  ذلك  رغم  ولكن 

يف  �لنوم  على  جمربين   7000 �إىل   6000 من  هناك  كان  مار�ص  بحلول  فرب�ير,  نهاية  يف  �لنازحني  و�سول 

�لقريبة  �ل�سلوم  مدينة  قامت  و�ل�رص�ب.  �لطعام  من  يكفي  ما  هناك  يكن  ومل  �لقا�سي,  �لطق�ص  رغم  �لعر�ء 

�لعليا ل�سئون  �ليوم فاملوؤن تقدم من عدة منظمات منها �ملفو�سية  �أما  لفرتة بتقدمي �لطعام و�لأغطية للنازحني. 

�لالجئني, و�لهالل �لأحمر �مل�رصي, وبرنامج �لغذ�ء �لعاملي. كما قامت وز�رة �ل�سحة �مل�رصية منذ �لبد�ية 

�لطبية. و�لطو�قم  �لإ�سعاف  �سيار�ت  بتقدمي 

�أي  �إقامة  رف�ست  �مل�رصية  �ل�سلطات  لأن  �ل�سلوم,  يف  خيام  توجد  فال  تون�ص,  يف  �لو�سع  عك�ص  على  ولكن 

�إنها �سيا�سة عامة وقدمية يف م�رص, �سيا�سة رف�ص �لتخييم,  �أر��سيها ولو يف �سورة خيام.  من�ساآت د�ئمة على 

هناك  كانت  �لفيدر�لية,  بعثة  زيارة  وقت  ففي  ذلك,  رغم  ليبيا.  من  �لنزوح  وجه  يف  قائمة  بقت  و�لتي 

بانتظار  بالفعل,  موجودة  كانت  �لأنبوبية  �لهياكل  مطاطية(.  )قاعات  �سخمة  خيام  عدة  لإن�ساء  خطة 

يف  بال�ستقر�ر  لالجئني  �ل�سماح  ب�ساأن  �مل�رصية  �حلكومة  تردد  على  يدل  ما  وهو  �لبناء,  باإكمال  �لت�رصيح 

مايو.  18 �أخريً� يف  �ملطاطية  �خليام  �ملكان. �كتملت  هذ� 
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�حلدود  على  لالجئني  �ملعي�سية  �لأو�ساع  فاإن  �ل�سحية,  �ملن�ساآت  من  �لأدنى  �حلد  وجود  ومع  �ل�سياق,  هذ�  يف 

�لرحيل: لهم  ميكن  ل  فاإنه  هذ�,  يف  �جلميع  رغبة  برغم  ولكن  �لإن�سان,  لكر�مة  ومهينة  مزرية  �مل�رصية 

�ستفتح  �حلدود  �أن  �لبد�ية  منذ  �مل�رصية  �حلكومة  �أو�سحت  متاحًا:  خيارً�  لي�ص  م�رص  يف  •�ل�ستقر�ر  	

�رصيعًا. �لالجئني  �إجالء  يتم  �أن  ب�رصط 

�لدولية  �ملنظمة  لدى  ت�سجيلهم  يتم  ذلك  �إمكانهم  ويف  لبالدهم  �لعودة  يريدون  �لذين  •�ملهاجرون  	

بالدهم. �إىل  لإعادتهم  جماعية  طري�ن  رحالت  تنظيم  وينتظرون  للهجرة, 

لدى  ت�سجيلهم  ويتم  �لأ�سلية,  دولهم  �إىل  �لعودة  ميكنهم  ل  �ملالحقة  من  هربًا  ليبيا  �إىل  ذهبو�  •�لذين  	

حالة  �نطباق  لتحديد  �لنازحني  مع  لقاء�ت  باإجر�ء  تقوم  و�لتي  �لالجئني,  ل�سئون  �لعليا  �ملفو�سية 

م�سيفة. دول  عن  �لبحث  ثم  ومن  عليهم,  �ل�سيا�سي  �للجوء 

�إىل  �أيام  ب�سع  من  يرت�وح  د�ئمة  حلول  لإيجاد  �لالزم  �لوقت  فاإن  ولذلك  �لإجر�ء�ت,  بنف�ص  �جلميع  مير  ل 

لالجئني. بالن�سبة  �أ�سهر  وب�سعة  للمهاجرين,  بالن�سبة  �أ�سابيع  ب�سعة 

و�لعاجل  �ل�رصوري  فمن  �ل�سلوم,  يف  لأ�سهر  �سينتظرون  �لذين  �أولئك  وبالذ�ت  �جلميع,  كر�مة  على  حفاظًا 

�ملعي�سية. �لظروف  حت�سني  يتم  �أن 

2-2: بالن�سبة للمهاجرين, �لعودة �إىل �لوطن هي �حلل

�لليبية  باجلن�سية  يتمتعون  ل  و�لذين  �لالجئني  ل�سئون  �لعليا  �ملفو�سية  حلماية  �ملوؤهلني  غري  �لأجانب 

�ملنظمة  طريق  عن  �أوطانهم  �إىل  �لعودة  عليهم  يعر�ص  �ملتحدة(  �لأمم  لتو�سيف  طبقًا  �لثالثة  �لدول  )مو�طني 

�سهدت  �لتي  �لأماكن  وهي  ليبيا,  عن  وبعيدً�  �ل�سلوم  عن  بعيدً�  ممكن,  وقت  �أ�رصع  يف  للهجرة  �لدولية 

لهم. بالن�سبة  در�مية  و�أحيانًا  �سعبة  معي�سية  ظروفًا 

�مل�رصية  �حلدود  من  �سخ�سًا   34791 للهجرة  �لدولية  �ملنظمة  �أجلت  فقد  �لأخرية,  لالإح�سائيات  طبقًا 
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مايو  �أو�ئل  يف  و�لنيجر.  وت�ساد  بنجالدي�ص  من  كانت  �ملجموعات  �أكرب  مايو.   16 �إىل  فرب�ير   26 من  �لليبية 

ت�ساد. مو�طني  من  �حلدود  عند  �ملهاجرين  �أغلب  كان 

للهجرة.  �لدولية  �ملنظمة  لدى  �أنف�سهم  ي�سجلو�  �أن  �مل�رصية  �حلدود  �إىل  �لو�سول  عند  �ملهاجرين  من  ُيطلب 

�أن يقابلو� ممثلني من  �أو مل يعد لديهم جو�ز�ت �سفر, يجب  ولكن لأن �لعديد من هوؤلء �ملهاجرين ل يحملون 

ل  �لتي  �لدول  ملو�طني  م�سكلة  هذ�  ي�سكل  �سفر.  جو�ز�ت  ومنحهم  عليهم  للتعرف  �ملوقع  يف  �سفار�تهم 

�لبعثة,  به  �لتقت  فريد(  )كيب  �لأخ�رص  �لر�أ�ص  من  مو�طن  مع  �حلال  هو  كما  م�رص,  يف  دبلوما�سيًا  متثياًل  متلك 

بالعودة. له  ي�سمح  �سفر  جو�ز  على  يح�سل  كي  �سهرين  منذ  دولته  عن  ممثاًل  لقاء  ينتظر  �أنه  حيث 

طائر�ت  تعيدهم  حيث  �لقاهرة,  �أو  مطروح  مر�سى  مطار  �إىل  حافالت  يف  �لكبري  �ملجموعات  نقل  يتم 

�لدولية كانت هناك  �لفيدر�لية  �إىل عو��سم بالدهم. يف وقت بعثة  �لدولية للهجرة  �ملنظمة  م�ستاأجرة من 

مطار  �إىل  لنقلهم  ت�ستعد  كانت  �حلافالت  من  و�سفوف  للرحيل,  ت�ستعد  ت�ساديًا  مو�طنًا   300 قو�مها  جمموعة 

يف  لهم  مقاعد  حجز  فيتم  �لأ�سغر,  للمجموعات  بالن�سبة  �أما  �ساعات.  �سبع  ت�ستغرق  رحلة  يف  �لقاهرة 

�لعادية. �لطري�ن  رحالت 

�ملهاجرين  �إعادة  عملية  ت�رصيع  �إىل  بالبعثة  �لتقى  �لذي  ممثلها  يوؤكد  كما  للهجرة  �لدولية  �ملنظمة  تهدف 

�لتمويل  على  يعتمد  هذ�  ولكن  �ل�سلوم.  يف  �أيام  �ستة  �أو  خم�سة  من  �أكرث  يق�سون  ل  بحيث  �أوطانهم,  �إىل 

م�ساألة  من  �لدويل  �ملجتمع  �هتمام  �ن�رص�ف  حول  �ملخاوف  ترتكز  �لدوليني.  �ملتربعني  من  للمنظمة  �ملقدم 

عدد  لتقليل  للهجرة  �لدولية  �ملنظمة  تخطط  �مل�سيافة.  غري  �حلدودية  �لنقطة  هذه  ون�سيان  �ملهاجرين, 

�لنخفا�ص. يف  �جلدد  �لو�فدين  �أعد�د  ��ستمرت  �إذ�  �ل�سلوم  يف  عامليها 

ويحتمل  ليبيا  يف  ماز�لو�  �لذين  �ملهاجرين  عدد  معرفة  �مل�ستحيل  فمن  �لبعثة,  بهم  �لتقت  من  ل�سهادة  طبقًا 

من  �أكرث  هناك  كان  مايو   9 ففي  �لالجئني,  ل�سئون  �لعليا  �ملفو�سية  للمثل  طبقًا  �حلدود.  عند  و�سولهم 

�آخر  مهاجر  كم  �مل�رصية.  �حلدود  �إىل  ومنها  بنغازي  �إىل  �لرحيل  بانتظار  م�رص�تة,  يف  عالق  مهاجر  مائتي 

�لعاملني  �لت�ساديني  �ملهاجرين  عدد  �لبعثة  مع  لقاء  يف  بنغازي  يف  �لت�سادية  للقن�سلية  ممثل  يقدر  ينتظر؟ 

�إذن ماز�ل هناك قر�بة  �إىل ت�ساد.  �ألف فقط   400 �ل�رص�ع, عاد منهم  �ندلع  �ألف قبل   500 يف ليبيا بقر�بة 

ليبيا. يف  ت�سادي  �ألف  مائة 
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2-3: بالن�سبة لالجئني, فرتة �نتظار ع�سيبة قبل �لرحيل ملنفى جديد

 

ليبيا  �إىل  جلئو�  ممن  �آلف  عدة  هناك  �ل�رص�ع  �ندلع  وقت  ليبيا  يف  �لأجانب  �لعاملني  من  �لآلف  مئات  �سمن 

و�لإريرتيني  د�رفور  من  �ل�سود�نيني  )مثاًل  �لأم  دولهم  يف  و�ل�سطهاد  �لد�خلية  و�لنز�عات  �حلروب  من  هروبًا 

�لعليا  �ملفو�سية  بو��سطة  عليه  وح�سل  �ل�سيا�سي  �للجوء  طلب  بع�سهم  و�ل�سوماليني(.  �لأورومو  و�لإثيوبيني 

�لآن  2010(. كل هوؤلء مطالبون  للمفو�سية يف يونيو  �لقذ�يف  )قبل طرد حكومة  ليبيا  �لالجئني يف  ل�سئون 

للبالد. �أعد�ء  حكامها  يعتربهم  حيث  �لأ�سلية,  دولهم  �إىل  عودتهم  ل�ستحالة  �ل�سيا�سي  �للجوء  بطلب 

�ملفو�سية  لدى  �مل�سجلني  �ل�سيا�سيني  �لالجئني  عدد  بلغ  فقد  �لالجئني,  ل�سئون  �لعليا  �ملفو�سية  ملوقع  طبقًا 

مل  جديدً�  �سيا�سيًا  لجئًا   30 و�سول  للمفو�سية  ممثل  �أعلن  �لبعثة,  رحيل  )يوم  مايو.   8 يف   609 �ل�سوم  يف 

بعد(. ت�سجيلهم  يتم 

للجن�سية: طبقًا  �لالجئون 

• 	340 �ل�سود�ن: 

• 	105 �إريرتيا: 

• 	76 �إثيوبيا: 

• 	68 �ل�سومال: 

• 	9 ت�ساد: 

• 	6 �لعر�ق: 

• 	2 �لدميقر�طية:  �لكوجنو  جمهورية 

• 	1 غانا: 

• 	1 ليبرييا: 

• 	

بتكليف  �لعامل,  يف  �أخرى  �أماكن  يف  مو�قعها  من  حمرتفة  عمل  فرق  �لالجئني  ل�سئون  �لعليا  �ملفو�سية  �أر�سلت 

ملعاهدة  طبقًا  �ل�سيا�سي  �للجوء  ملنح  �ملوؤدية  �لإجر�ء�ت  كل  عن  م�سئولة  �لفرق  هذه  �أ�سابيع.  لعدة  ي�ستمر 

كان  ثالثة.  دول  يف  �لتوطني  �إعادة  حول   1969 لعام  �لإفريقي  �لحتاد  ومعاهدة  �لالجئني  حول   1951

من: يتكون  �لبعثة  مهمة  وقت  �لعليا  �ملفو�سية  فريق 

�للجوء. حالة  حتديد  لإجر�ء�ت  وم�رصف  موظفون   • 	3

�لتوطني. �إعادة  • موظفون وم�رصف لإجر�ء�ت  	3

للحماية. �ثنان  •موظفان  	

• مرتجمون. �أو 4	  3

و�حد. •من�سق  	
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يف  �أيام  خلم�ص  يوميًا,  لقاء�ت   6 مبعدل  �لإد�رية  �ملباين  يف  �سغرية  غرف  يف  �للقاء�ت  باإجر�ء  �ملوظفون  يقوم 

يتم  �لأوىل  للمرة  �لرف�ص  حالة  يف  للمو�فقة.  �مل�رصف  �إىل  �لرف�ص  �أو  بالقبول  �لتو�سيات  تقدم  �لأ�سبوع. 

�أ�سبوع.  �آخر معهم يف غ�سون  �إجر�ء لقاء  �للجوء, ويتم تلقائيًا  �لرف�ص �سفويًا للمتقدمني بطلب  �أ�سباب  �رصح 

�لنهائي. �لقر�ر  �ملن�سق  ويتخذ  �آخر,  موظف  �لثاين  �للقاء  يجري 

بلغ  قبول  مبعدل  �للجوء,  حالة  حتديد  باإجر�ء�ت   )609 �أ�سل  )من  �سخ�سًا   218 مر  مايو,   10 من  بد�يًة 

.%78

�لنتظار  ي�ستمر  وقد  �لتوطني,  �إعادة  عن  �مل�سئولون  �ملوظفون  يقابلهم  �ل�سيا�سيني,  �لالجئني  قبول  مبجرد 

م�سيفة. دولة  يف  قبولهم  قبل  طويلة  لفرتة 

150 مكانًا لالجئني, وقامت بعثة �سويدية مبر�جعة طلبات �للجوء  2011, قدمت �ل�سويد  بد�يًة من يونيو 

يونيو. منت�سف  بحلول  �ل�سويد  �إىل  �ملقبولون  �لالجئون  يغادر  �أن  �ملخطط  من  وكان  �ل�سلوم,  يف 

�للقاء�ت,  لإجر�ء  بعثة  و�سول  �ملخطط  من  كان  لجئ.   300 بقبول  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  تعهدت 

وتقوم  �أ�سهر.  �ستة  تبلغ  قد  حيث  للغاية,  طويلة  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لأمني  �لفح�ص  �إجر�ء�ت  ولكن 

�إىل  �ملتحدة  �لوليات  من  نهائي  قر�ر  ينتظرون  �لذين  �لالجئني  هوؤلء  لنقل  بالتفاو�ص  �لعليا  �ملفو�سية 

برومانيا. تيمي�سو�ر�  يف  موؤقتة  مالجئ 

مزدوجة: ل�سغوط  بتعر�سها  �ملفو�سية  فرق  �رصحت 

خميم  �إىل  �لربي  �ل�سلوم  معرب  يتحول  �أل  وعلى  �ملغادرة  عمليات  ت�رصيع  على  �مل�رصية  �ل�سلطات  •ت�رص  	

لالجئني.

مغادرة  على  �أجربتهم  �لتي  �لتجارب  بعد  ليبيا  يف  ثانية  ع�سيبة  بتجربة  مرو�  �لذين  �للجوء  •طالبو  	

يف  فيها  يعي�سون  �لتي  �ملزرية  �ملعي�سية  �لظروف  بجانب  م�سريهم,  على  بالغ  بقلق  ي�سعرون  �أوطانهم 

�ل�سلوم.

»حلماية  �لع�سكرية  �لناتو  حلف  بعمليات  قامت  �لتي  �لدول  تلك  وبالذ�ت  �ل�سمال,  دول  على  �مل�سئولية  تقع 

�ملدنيني« �أن حتمي هوؤلء �ملدنيني �لآخرين من �سحايا �ل�رص�ع يف ليبيا طبقًا لقر�ر �لأمم �ملتحدة رقم 1973. هذ� 

يتطلب وب�سدة متوياًل جديدً� و�أكرث �سخاًء لعمليات �إعادة �ملهاجرين �إىل �أوطانهم, وكذلك �لعرو�ص ل�ست�سافة 

�لالجئني �ل�سيا�سيني )�أكرث من 3000 �سخ�سًا, مبن فيهم �لالجئني عن �حلدود �مل�رصية و�لتون�سية(.
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2-4: �لفل�سطينيون يف �ملنطقة �ملحرمة

طبقًا  وفعليًا,  للغاية.  مقيدً�  �مل�رصية  �لأر��سي  �إىل  �لفل�سطينيني  دخول  كان  مبارك  ح�سني  �لرئي�ص  عهد  يف 

�حلدود  يعربو�  �أن  ليبيا  يف  �ملقيمني  �لفل�سطينيني  على  �مل�ستحيل  من  كان  �ل�سلوم,  يف  �لفل�سطينيني  ل�سهاد�ت 

�لربية. حاول �أحد �لأ�سخا�ص �لعبور 8 مر�ت على مد�ر 30 عامًا ولكن �أجرب على �لعودة يف كل مرة.

هذه �لقيوم �ل�سارمة ماز�لت م�ستمرة, ول ي�سمح للفل�سطينيني بدخول م�رص. يجب عليهم �لنتظار يف �ملنطقة 

�ملحرمة بني �حلدود قبل نقلهم مبا�رصًة �إىل حدود غزة.

يف  رفح  معرب  طريق  عن  فل�سطني  لدخول  ت�ساريح  على  �حل�سول  �ملمكن  من  �سار  مبارك  رحيل  بعد  ولكن 

�أن يت�سلو�  �ملتقدمني  �لتي ت�سمح باملرور عرب م�رص, يجب على  �لت�ساريح  جنوب غزة. وللح�سول على هذه 

�مل�رصية  بال�سلطات  يلتقون  ثم  �سخ�سية,  معلومات  ويقدمو�  �لقاهرة  يف  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  مبمثل  هاتفيًا 

ممثلي  ب�سحبة  حافالت  يف  �حلدود  بعبور  للفل�سطينيني  ي�سمح  �لإجر�ء  هذ�  �نتهاء  بعد  �أمنيًا.  تفح�سهم  �لتي 

�ملفو�سية �لعليا ل�سئون �لالجئني �لتي تقوم بتمويل هذه �لرحالت, ويتم ��سطحابهم �إىل �حلدود مع غزة.

�أيام يف �لعر�ء م�سترتين حتت بع�ص �لبطاطني �لتي ت�سكل  من هنا يربز �ملوقف �لالمعقول للذين ينتظرون عدة 

خيامًا مرجتلة, يف �ملنطقة �ل�سحر�وية �ملحرمة بني �لأر��سي �مل�رصية و�لليبية.

معظم  �لفيدر�لية.  بعثة  وقت  دورهم  بانتظار   34 وماز�ل  يناير,  نهاية  منذ  �لإجر�ء  بهذ�  فل�سطيني  مائتا  مر 

�إىل ليبيا. �أنهم ينتوون �لعودة  �لفل�سطينيني �لذين �لتقت بهم �لبعثة قالو� 

2-5: م�ساكن موؤقتة لليبيني يف م�رص

�لقلق  كان  �لدولية  �لفيدر�لية  بعثة  وقت  ولكن  تاأ�سرية.  دون  م�رص  يدخلو�  �أن  لليبيني  ميكن  �لآن,  حتى 

�مل�رصية  �لقن�سلية  من  تاأ�سري�ت  على  �لليبيون  يح�سل  �أن  مايو   7 يف  �مل�رصية  �ل�سلطات  قررت  حيث  يتز�يد, 

لليبيني مرة  و�أمكن  �إلغاوؤه بعد يومني,  �لقر�ر, مت  بنغازي. بعد �حتجاجات وفو�سى على �حلدود جر�ء هذ�  يف 

�أخرى �لتحرك بحرية عرب �حلدود. حركة �ملرور كثيفة يف �لجتاهني, وبالذ�ت لالأغر��ص �لتجارية.

وعاد   ,2011 فرب�ير  منذ  م�رص  �إىل  دخلو�  ليبي   95000 هناك  مطروح,  مر�سى  يف  �مل�رصية  لل�سلطات  طبقًا 

قر�بة  هناك   2011 يونيو  منذ  �أنه  يعني  هذ�  �لدقيقة(.  �لتقدير�ت  توفري  �سعوبة  )رغم  ليبيا  �إىل   35000

�لغالبية  �لإ�سكندرية.  �إىل  �ل�سلوم  من  للبالد,  �ل�سمايل  �ل�ساحل  طول  على  منت�رصين  م�رص,  يف  ليبي   60000

�أن  �لفيدر�لية  لبعثة  وقيل  �ل�ستاء.  يف  �خلاوية  �ل�سياحية  �لقرى  يف  �سققًا  ت�ستاأجر  �أ�رص  هوؤلء  من  �لعظمى 

�مل�ساكل قد تظهر بحلول �ملو�سم �ل�سياحي �ل�سيفي مع رغبة �ملالك يف ��سرتجاع منازلهم.
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��ستفادت بع�ص �لأ�رص �ملعوزة, وبالذ�ت �مل�سنني �ملر�فقني لأطفال, بت�سامن �لأ�رص �مل�رصية يف �ملدن �لقريبة, ومن 

م�ساعد�ت قبائل مر�سى مطروح.

ُكلفت بعثة للمفو�سية �لعليا حلقوق �لإن�سان بالتحقيق يف �حتياجات �لليبيني يف هذه �لظروف �مل�سطربة يف 

منطقة مر�سى مطروح, وذلك بني 2 و4 مايو. �أو�ست �لبعثة بتوفري �لدعم �ملادي مل�ساعد�ت غذ�ئية و�أ�سا�سية 

طارئة من خالل �لهالل �لأحمر �مل�رصي.
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3- �أعمال �لعنف �لتي ت�ستهدف مو�طني �أفريقيا  

�ل�سود�ء يف ليبيا

قامت �لفيدر�لية �لدولية حلقوق �لإن�سان بجمع تقارير مف�سلة ومت�سقة ومقلقة حول �أعمال عنف و�نتهاكات 

�أفريقيا �ل�سود�ء يف ليبيا, ب�سبب لون ب�رصتهم. ج�سيمة حلقوق �لإن�سان ��ستهدفت �ملهاجرين من دول 

بني  �لدولية  �لفيدر�لية  بعثة  بهم  �لتقت  �لذين  �لنازحون  نقلها  �لتي  �لتجارب  على  مبني  �ل�ستنتاج  هذ� 

�لعنف.  �أو �سهود عيان على  �للقاء�ت مع �سحايا مبا�رصين  �أغلب  �لربي. كانت  �ل�سلوم  مايو يف معرب  10 و12 

�سيطرة  حتت  يقع  و�لذي  ليبيا,  من  �ل�رصقي  �جلزء  يف  مقيمني  كانو�  �لبعثة  وفد  مع  حتدثو�  �لذين  �أغلب 

�أخرى  ومناطق  بنغازي  يف  م�سلحني  ليبيني  رجال  بو��سطة  �رتكبت  عنها  �أبلغ  �لتي  �لنتهاكات  �ملعار�سة. 

�لليبي. �لنتقايل  �ملجل�ص  م�سئولية  حتت  تقع 

على  كانو�  �إن  بهم  �لتقو�  من  كل  �ساألو�  �إن�سان,  حقوق  كمنظمة  و�سعهم  �لبعثة  �أع�ساء  �رصح  �أن  بعد 

�للذين  وكان  فرب�ير.  منت�سف  يف  بد�يته  ومنذ  �ل�رص�ع  بدء  قبل  ليبيا  يف  لهم  حدث  ما  لو�سف  ��ستعد�د 

�أمت ��ستعد�د للتحدث عن جتاربهم �ملروعة يف ليبيا, وبالذ�ت لأن �أحدً� مل ي�ساألهم عما  �لتقت بهم �لبعثة على 

�إىل لقاء جماعي �سغري مع  �أن ما يبد�أ كلقاء فردي يتحول  مر بهم. كان �هتمامهم باحلديث �سديدً� لدرجة 

ق�س�سهم. عن  للتحدث  �لآخرين  �لنازحني  تدخل 

من  �لنازحني  من  جمموعات   4 من  معلومات  وجمع  فرديًا  لقاءً�  خم�سني  من  �أكرث  �لبعثة  وفد  �أجرى  �إجماًل, 

�لتالية: �جلن�سيات 

د�رفور( وجمموعتان. • من  	15 )منهم  17 فرد  �ل�سود�ن: 

وجمموعتان. �أفر�د   • 	8 ت�ساد: 

• 	7 �إريرتيا: 

• 	6 �ل�سومال: 

• 	4 نيجرييا: 

• 	3 �أورومو(:  منطقة  )من  �إثيوبيا 

• 	1 ليبرييا: 

• 	1 �لأخ�رص )كيب فريد(:  �لر�أ�ص 

• 	1 �لدميقر�طية:  �لكوجنو  جمهورية 

• 	1 �لهند: 

• 	4 و�لليبية(:  �مل�رصية  �لأر��سي  بني  �ملحرمة  �ملنطقة  )يف  �لفل�سطينيون 
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يف  �لدولتني  ملو�طني  �لكلي  �لعدد  �لقائمة  هذه  يف  و�لت�سادية  �ل�سود�نية  للجن�سيتني  �لكبري  �لعدد  يعك�ص 

�لبعثة. مهمة  وقت  �ل�سلوم 

يف  ليبيا  يف  �سنو�ت  لعدة  عملو�  �لعمر,  من  و�لأربعني  �لع�رصين  بني  رجاًل  �لبعثة  بهم  �لتقت  من  �أغلب  كان 

�أغلبهم كانو� يعي�سون يف بنغازي, و�لبع�ص من  �لأطباء و�لتجار.  �إىل  �لعمال  �إىل  وظائف متنوعة, من �ملز�رعني 

ويومني. �سهرين  بني  �ل�سلوم  يف  �نتظارهم  فرت�ت  تر�وحت  وم�رص�تة.  و�إجد�بيا  طربق 

�أوطانهم. يف  �أهلهم  �إىل  �ملال  و�إر�سال  �لعي�ص  وك�سب  عمل  عن  بحثًا  ليبيا  �إىل  �أغلبهم  جاء 

قادرين  يعودو�  مل  لأنهم  ليبيا  من  و�لهروب  �أعمالهم  ترك  قررو�  �أنهم  �ل�سود�ء  �أفريقيا  مو�طني  كل  �سهد 

باأنف�سهم كاأفريقيني �سود, حيث �سارو� هدفًا  �لعنف �لذي �ختربوه  �لعي�ص يف جو عد�ئي, وخوفًا من  على 

�ل�رص�ع. �ندلع  منذ  �لعنيفة  لالنتهاكات 

بع�ص  وتو�سحها  بالأ�سفل,  �لقائمة  يف  مذكورة  �لنازحون  بها  �سهد  �لتي  �ملختلفة  �لنتهاكات  �أنو�ع 

يلخ�ص  جدول  هناك  �لتقرير  هذ�  ملحق  ويف  �لفيدر�لية.  بعثة  وفد  �أع�ساء  نقلها  �لتي  �لهامة  �ل�سهاد�ت 

�ساهد. كل  عنها  �أبلغ  �لتي  �لنتهاكات  كل 

3-1: �أعمال �لتمييز و�ل�ستبعاد �ملجتمعي قبل �ل�رص�ع

.2011 فرب�ير  يف  �ل�رص�ع  �ندلع  قبل  ليبيا  يف  جتاربهم  على  �لبعثة  بهم  �لتقت  �لذين  بع�ص  ركز 

»كنا  قال  حيث  �حلديث,  معرب  يف  �لآخرون  ذكره  عما  بب�ساطة  فريد(  )كيب  �لأخ�رص  �لر�أ�ص  من  �ساب  عرب 

�نغلقنا  �أننا هناك لنعمل, لذلك  �أي �سيء. كنا نعلم  للتمييز لأننا �سود, ولكن مل يكن بو�سعنا فعل  نتعر�ص 

�أنف�سنا.« على 

»�لأخالقية«  للجر�ئم  و�لتع�سفي  �ل�سديد  بالعقاب  تتعلق  �ل�رص�ع  �ندلع  قبل  �ملنقولة  �لنتهاكات  �أخطر 

غري  كمهاجرين  و�سعهم  �أ�سا�ص  على  للمعتقلني  �حلقوق  و�نعد�م  و�لن�ساء(,  باخلمور  يتعلق  فيما  )حتديدً� 

له. يتعر�سون  �لذي  و�لعنف  �رصعيني, 
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�لعن�رصي و�لتمييز  �لتع�سفي  و�لحتجاز  •�لعتقال  	

يف  تلقيك  �أن  �ل�رصطة  بو�سع  كان  حرية:  هناك  تكن  ومل  كثرية  م�ساكل  هناك  كانت  �ل�رص�ع,  »قبل 

�لتحية  �ألقيت  لأنني  ر�أ�سي  يف  �ل�رصطة  رجمتني  يوم  ذ�ت  �لكحول.  ر�ئحة  منك  فاحت  �إن  �ل�سجن 

�مر�أة.« على 

ميكانيكي  بنغازي,  يف  ثم  طر�بل�ص  يف  �أوًل  �سنو�ت,   8 منذ  ليبيا  يف  مقيم  �سنة,   39 نيجريي,  د�نييل, 

�رصعي. ومهاجر  �سيار�ت 

يف  ق�سية   60 يف  �لقا�سي  يحكم  �سند:  �أي  دون  �تهام  ب�سبب  �ل�سجن  يف  �سهرً�   11 ق�سيت   2001 »يف 

�مل�ساو�ة.« قدم  على  نعامل  مل  �لب�رصة  �سود  ولأننا  �ل�ساعة, 

كهربائي �سنو�ت,  ع�رص  منذ  ليبيا  يف  �سنة,   36 نيجريي,  �إميانويل, 

�ملحتجزين �ل�رصعيني  غري  �ملهاجرين  �سد  •�لعنف  	

ليبيا. يف  �ل�رصعيني  غري  للمهاجرين  �ملزرية  �لعتقال  ظروف  حول  متعددة  �سهاد�ت  �لبعثة  وفد  �سمع 

يف   2010 يناير  يف  عليه  ُقب�ص  �إثيوبيا.  من  هربًا   2009 �أكتوبر  يف  ليبيا  دخل  �لأورومو  من  �إثيوبي  �إ, 

يف  �لآخرين  �مل�ساجني  مع  �ل�سجن  من  هرب  �حتجازه.  ومت  للبالد  �ل�رصعي  غري  دخوله  ب�سبب  بنغازي 

�لثورة. بد�ية  مع  �ل�سجن  �لثو�ر  �قتحم  حني   2011 فرب�ير 

�ل�سجن  يف  بقو�  �آخرين  ر�أيت  �أور�قًا.  �أحمل  �أكن  مل  لأنني  يومًا  و19  و�سهرين  لعام  م�سجونًا  كنت   «

تعرف  �أو  غر�مة  ليبي  دينار  �ألف  تدفع  �أن  يجب  كان  ترحل  وكي  �ل�سبب.  لنف�ص  �سنو�ت  خم�ص 

مايل  من  �أفارقة  �أغلبهم  بنغازي,  يف  �ل�سجن  يف  �سخ�ص   4000 قر�بة  هناك  كان  �ل�سلطة.  ذوي  �أحد 

�أي�سًا, لكن �لأغلبية كانت من �ملهاجرين غري  وغانا و�لنيجر وت�ساد. كان هناك جتار خمدر�ت وجمرمني 

�حلر��ص بال  �ل�رصب. كان  �أ�سناين ب�سبب  �إحدى  �ل�رصعيني. تعر�ست لل�رصب و�لنتهاك كل يوم, فقد 

�لب�رص.« من  ل�سنا  كاأننا  ويعاملونا  رحمة 

�إريرتي, دخل ليبيا يف بد�ية 2009, عمل كنقا�ص يف طر�بل�ص لعام ون�سف قبل �ل�سفر �إىل بنغازي,  ر, 

.2010 �أور�ق ر�سمية يف نوفمرب  �عتقاله لعجزه عن تقدمي  حيث مت 

يف  �لكويفية  �سجن  �إىل  و��سطحبونا   2010 نوفمرب  يف  �آخر  �إريرتيًا   35 من  جمموعة  �سمن  علي  »ُقب�ص 

بنغازي. دفع 33 ماًل ليطلق �رص�حهم, �أما �أنا و�لإريرتي �لآخر فلم يكن معنا نقود, لذ� ظللنا يف �ل�سجن. 

�إن مل تدفع. كانو� يطعموننا  �أور�ق يف ليبيا ف�ستعامل معاملة �سيئة و�ستبقى يف �ل�سجن  لو مل يكن معك 

و�ملهربني.« �ملجرمني  مع  يحتجزونني  كانو�  �لدو�ء.  لنا  يقدمو�  مل  منر�ص  كنا  وحني  بالكاد, 
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3-2: �لهجمات �لتي ت�ستهدف مو�طني �أفريقيا �ل�سود�ء منذ �ندلع �ل�رص�ع

�ل�سائعات  �نت�سار  على  مبا�رص  ب�سكل  ي�ستهدفو�  مل  �لذين  و�لهنود  �لفل�سطينيون  حتى  �ل�سهود  كل  �أجمع 

�لليبيني. لقتل  �ل�سود�ء  �أفريقيا  دول  من  مرتزقة  جندت  �لقذ�يف  قو�ت  باأن  تقول  �لتي 

�ل�سود�ء  �أفريقيا  مو�طني  ��ستخد�م  عن   – منها  �لتحقق  من  �لبعثة  تتمكن  مل   – �سائعات  هناك  كانت 

ب�رصية. كدروع 

�لآخر  و�لبع�ص  قنا�سة,  بع�سهم  �لقذ�يف,  ي�ساندون  �أفارقة  مرتزقة  هناك  �أن  م�رص�تة  يف  �لنا�ص  »قال 

ب�رصية.« دروع 

ك, هندي, مهند�ص يف �رصكة عاملية يف م�رص�تة, خرج يف 1 مايو, وو�سل معرب �ل�سلوم �لربي يف 9 مايو

�أن  على  و�أجربوهم  �إجد�بيا  يف  �ل�سناعية  �ملنطقة  �إىل  �سود�نيًا   40 �لقذ�يف  قو�ت  �أخذت  مار�ص,  »يف 

و�تهموهم  �لثو�ر  �عتقلوهم  ثم  �رص�حهم,  �أطلقو�  ولحقًا  �لثو�ر.  هجمات  �سد  ب�رصية  دروعًا  يكونو� 

مرتزقة.« باأنهم 

م, �سود�ين من د�رفور, كان يعي�ص يف �جد�بيا«

�سد  �لأخرى  �جل�سيمة  و�لنتهاكات  �لعنيف  �لهجوم  منبع  هو  هذ�  مرتزق,   = �أ�سود  �أفريقي  قاتل:  خليط 

�ل�سود�ء. �أفريقيا  مهاجري 

يف  �لب�سري  عمر  �لرئي�ص  �إعالن  تلت  �لتي  �لكارثية  �لعو�قب  �سجبو�  بالتحديد  د�رفور  من  �ل�سود�نيون 

و�مل�ساو�ة(  �لعد�لة  )حركة  د�رفور  متمردي  من  �أع�ساء  فيه  �تهم  و�لذي   ,2011 فرب�ير   18 يف  �لدوحة 

ليبيا  يف  �ل�سود�نيني  �أن  �لبعثة  بهم  �لتقت  ممن  �لكثريون  �أكد  �لقذ�يف.  لقو�ت  كمرتزقة  بان�سمامهم 

د�رفور؟« من  �أتيتم  هل  ي�ساألوننا:  �لثو�ر  »�أخذ  �لت�رصيحات:  هذه  بعد  كبري  ب�سكل  ��ستهدفو� 

�ل�سود�نيني, بل �متدت  �ل�سود�نيني, ولكن مل تقت�رص �ل�سكوك على  �ل�سائعات �سد  �لب�سري  قوت ت�رصيحات 

�لنيجرييني  من  جمموعة  قالت  عن�رصية:  خلفية  على  لنتهاكات  �أدى  مما  �سود�ء,  ب�رصة  له  �أفريقي  لكل 

للتهديد«. نتعر�ص  وكنا  مرتزقة,  باأننا  يتهموننا  »�جلميع  للبعثة 

هي: �لفيدر�لية  بعثة  بهم  �لتقت  �لذين  �ل�سهود  ذكرها  �لتي  �لأ�سا�سية  �لنتهاكات 

�لق�ساء نطاق  خارج  �لإعد�م   \ •�لقتل  	

م�سلحون,  رجال  هاجمنا  مار�ص  �أيام  �أحد  ويف  �رصت,  منطقة  يف  مزرعة  يف  نعمل  �سود�نيني  ثالثة  كنا 

بوح�سية.  و�رصبونا  �لآخر,  �ل�سود�ين  ومو�طني  �أنا  علي  وقب�سو�  �أحدنا  قتلو�  مرتزقة.  باأننا  و�تهمونا 
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عندها  �أطلقو�  مزرعته.  يف  عمال  و�إمنا  مرتزقة  ل�سنا  باأننا  و�أخربهم  مهاجمينا  �إىل  �لليبي  رئي�سنا  ذهب 

�مل�ست�سفى.« �إىل  وذهبنا  �رص�حنا 

ك, �سود�ين من د�رفور, عامل يف مزرعة قرب �رصت

م�سلحون  �سنه  ببنغازي  �حلديقة  �سوق  يف  �ل�سود  �لأفريقيني  على  مبا�رص  هجوم  على  �ساهدً�  كنت 

يف  �لقتال  يف  �سارك  �سود�ين  �أي  �أعرف  ل  ت�سادي.  �آخر  وجرح  �سود�ين  رجل  �لهجوم  يف  قتل  ليبيون. 

�لطرفني.« من  �أي  مع  ليبيا 

عامًا  25 ليبيا منذ  مقيم يف  بنغازي,  �سود�ين يف  م, مهند�ص 

�أ�رصة  �أقطن به يقتحمون منزًل تعي�ص به  �لذي  �لعروبة  �لليبيني يف حي  �مل�سلحني  �ساهدت جمموعة من 

فُقتلت.« �لنار  عليها  �أطلقو�  �لليبيون  ولكن  �لهرب  �ملر�أة  حاولت  نيجريية. 

ليبيا منذ ثالث �سنو�ت �ص, لعب كرة قدم نيجريي, يف 

هو�تفهم  �إنقاذ  من  �لبع�ص  متكن  �ل�سابقة.  �لعيان  �سهود  رو�يات  جمعها  مت  �لتي  �ملتعددة  �لتقارير  توؤكد 

�أنه  �لالجئني  �أحد  �أخربنا  �لأر�ص.  �سود م�رصجني بجر�حهم على  �أفريقيني  م�ساهدً� تظهر  و�أرونا  �ملحمولة 

بنغازي. مقتول يف  �أ�سود  �أفريقي  روؤية �سور رجل  بعد  فورً�  �لرحيل  قرر 

�لتع�سفي و�لحتجاز  •�لعتقال  	

ما  وعادًة  �ل�سود,  �لأفارقة  وتهديد  ��ستجو�ب  منتظم  ب�سكل  يتم  و�حلافالت,  �لأجرة  و�سيار�ت  �ل�سو�رع  يف 

�ملهاتر�ت. هذه  بعد  عليهم  �لقب�ص  يتم 

�جلالية  يف  قيادي  دور  وله  بنغازي,  يف  بقاًل  يعمل  �سنو�ت,  ع�رص  منذ  ليبيا  يف  عامًا,   40 ت�سادي,  خالد, 

�لت�سادية:

مت  �آخرين  �أربعني  و�أن  م�ست�سفى,  �إىل  ��سطحابهم  ومت  ُجرحو�  قد  ت�ساديني  �ستة  �أن  علمت  مار�ص,  »يف 

قائدً�  وب�سفتي  وت�ساديني.  ليبيني  م�سلحني  بني  بنغازي  �أ�سو�ق  �أحد  يف  عنيف  نز�ع  بعد  عليهم  �لقب�ص 

�إذ� كانو�  و�أنهم  �ل�سود,  ��ستهد�ف  �خلطاأ  �أنه من  و�أخربتهم  بنغازي  �لثو�ر يف  قيادة  ملقر  للجالية ذهبت 

هكذ�! �لت�رصف  عليهم  يجب  فال  �لقذ�يف  دكتاتورية  من  �لتخل�ص  يريدون 

�إىل  فورً�  ت�سليمهم  ومت  �سخ�سيًا,  �أعرفهم  رجاًل   15 حترير  من  متكنت  حيث  �ل�سجن  �إىل  �أخذوين  وهكذ� 

�إىل م�رص.« �أما �جلرحى فقد مت نقلهم  26 مار�ص.  �إىل �حلدود يف  �لأحمر وُنقلو�  �ل�سليب 

•�لغت�ساب 	

م�سلحون  �ملغت�سبون  كان  �حلالت  كل  يف  �غت�ساب.  حالت  ثالث  عن  تقارير  �لفيدر�لية  بعثة  وفد  تلقى 

مبفردهن.  و�لبنات  �لأم  ووجود  �لأب  غياب  يف  �ل�سحية  �أ�رصة  �سعف  و��ستغلو�  جماعي  ب�سكل  ويت�رصفون 

لأفريقيات  �غت�ساب  حالت  بعدة  علم  على  �أنه   2004 منذ  بنغازي  يف  طبيبًا  يعمل  �سود�ين  لجئ  �أخربنا 

�ل�رص�ع. �ندلع  منذ  �سود 
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يف مار�ص, تعر�ست �أ�رصة �سود�نية لياًل لهجوم ثالثة رجال م�سلحني يف بنغازي. كان �لأب متغيبًا, و�لأم 

�لرجال  �ختطف  �أقاربهم.  �أحد  �إىل  بالإ�سافة  عامًا,   23 �لعمر  من  تبلغ  �لتي  �جلامعية  �بنتها  مع  مبفردها 

ولكنهم  �ملهاجمني  مطاردة  وحاولو�  �لليبيون  �جلري�ن  �نتبه  بالأ�سلحة.  و�لقريب  �لأم  وهددو�  �لفتاة 

�أحد  �لقب�ص على  �ل�سارع يف حالة من �ل�سدمة. مت  �لفتاة يف  �إم�ساكهم. بعد يومني عرثو� على  ف�سلو� يف 

لياًل.« �ملنازل  �لرجال يف حر��سة  �لو�قعة بد�أ  �أُطلق �رص�حه بعد يوم. بعد هذه  �ملهاجمني ولكن 

ببنغازي مقيم  د�رفور,  من  �سود�ين  د, 

ذ�ت  �بنتهم  و�ختطفو�  �ل�سود�نية  �لأ�رص  �إحدى  منزل  ليبيون  م�سلحون  �قتحم  �سباحًا  �لثالثة  يف 

منزلها.« �إىل  و�أعادها  يومني  بعد  ليبي  رجل  عليها  عرث  عامًا.  ع�رص  �لت�سعة 

بنغازي يف  مقيم  �سود�ين  �ص, 

يكن  مل  �حلي.  نف�ص  يف  يقطنون  ليبيني  لهجوم  ت�سادية  �أ�رصة  تعر�ست  �ملاجوري  بحي  مار�ص   29 يف 

باملنزل يف هذ� �ليوم �سوى �لأم وبناتها �لأربع, و�أعمارهن 14 و16 و17و 19, حيث كان �لأب متغيبًا. 

منع  من  ومتكنو�  �لليبيني  �جلري�ن  تدخل  �حلظ  حل�سن  �ملنزل.  خارج  وجروهن  �لفتيات  �لرجال  �أخذ 

�إىل  نقلهم  ومت  بنغازي  يف  �لأحمر  �ل�سليب  مقر  لدى  �للجوء  بالكامل  �لأ�رصة  طلبت  �لفتيات.  �غت�ساب 

بالو�قعة.« �رصطة  حم�رص  حترير  يتم  ومل  �ل�سلوم,  طريق  عن  ت�ساد 

ببنغازي مقيم  ت�سادي,  ت, 

�ملمتلكات ونهب  •تخريب  	

نارية  باأ�سلحة  �مل�سلحون  فيها  ي�ستهدف  نهب,  �أحد�ث  بوقوع  �لبعثة  بهم  �لتقت  ممن  �لكثريون  �سهد 

وي�رصقون  �ل�سكان  على  ويعتدون  عادًة  �لليل  يف  يقتحمونها  �سود.  �أفريقيون  يقطنها  �لتي  �ل�سقق  وبي�ساء 

يجدونه. ما  كل 

من  باأنهم  �لقول  ميكن  ل  »لكن  �حلي  يف  �لنهب  تف�سي  على  �ساهد  �أنه  �لفيدر�لية  وفد  �سود�ين  مهند�ص  �أخرب 

ل�سو�ص.« جمرد  كانو�  �لثو�ر, 

�رصعي. ومهاجر  كهربائي  �سنو�ت,  ع�رص  منذ  ليبيا  يف  مقيم  نيجريي,  عامًا,   36 �إميانويل, 

�أغلقت  كمرتزقة,  �لأفارقة  عمل  �سائعات  �نت�رصت  حني  ليبية.  �أ�رص  تقطنه  منزل  يف  �سقة  »��ستاأجرت 

نف�سي. على  خوفًا  مار�ص   2 وحتى  فرب�ير   18 من  �لباب  نف�سي  على 

�أي  يفعل  ومل  �سيء,  وكل   DVDل� وم�سغل  �لتلفاز  �سقتي.  من  �سيء  كل  �رُصقت  �أبريل  نهاية  بحلول 

يل  �لأف�سل  من  �أنه  وقال  مايو  �سهر  �إيجار  مني  ياأخذ  �أن  رف�ص  �ملنزل  �ساحب  �أتى  حني  �سيئًا.  �سخ�ص 

ليبيا. �أغادر  �أن 

بنغازي  يف  ولكن  ع�سكرية,  مالب�ص  يرتدون  ليبيني  يد  على  منازلهم  �رُصقت  �آخرون  �أفريقيون  �أعرف 

ليبية!« دنانيري  بخم�سة  ع�سكرية  �سرتة  �رص�ء  �سخ�ص  لأي  ميكن 

بناء عامل  �سنو�ت,   3 منذ  ليبيا  يف  �سومايل,  �ص, 
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ما  كل  �أخذو�  �لأبي�ص.  بال�سالح  وجرحوين  وهاجموين  �لليل  منت�سف  يف  بالقوة  منزيل  ليبيون  »دخل 

�لأحمر.« �ل�سليب  لدى  �للجوء  �أطلب  كي  �مليناء  نحو  ورك�ست  عليه,  عرثو� 

ذكرت بقية من �لتقت بهم بعثة �لفيدر�لية خرب�ت م�سابهة للغاية وقعت لهم بني مار�ص و�أبريل 2011.

و�ل�رصقة و�لعنف  •�لتحر�ص  	

�لتفتي�ص. ونقاط  و�ملتاجر  �ل�سو�رع  يف  جدً�  ماألوفة  كانت  �لنتهاكات  هذه  �أن  جليًا  يبدو 

على  �أجربوين  بنغازي.  يف  �حلطيقة  �سوق  يف  م�سلحون  ثالثة  و�أوقفها  �أجرة,  �سيارة  يف  كنت  مايو   3 »يف 

�أن  �خلطاأ  من  �أنه  �لليبي  �ل�سائق  �أخربهم  �ملحمول.  وهاتفي  معي  كانت  دينارً�   500 و�أخذو�  �خلروج 

�لقاذور�ت.« من  �لبالد  »ينظفو�  �أن  يجب  باأنهم  يف  �رصخو�  ولكنهم  هذ�,  يفعلو� 

�ل�سلوم �إىل  حديثًا  و�سل  ت�سادي,  ت, 

�لأفريقيون  بد�أ  �ملرتزقة,  حول  �ل�سائعات  تز�يد  مع  ولكن  �لبد�ية,  يف  �أهد�أ  �لأمور  كانت  طربق  »يف 

لل�رصب  تعر�ص  غاين  �سديق  يل  كالب.  كاأننا  لنا  ينظرون  �لنا�ص  كان  للم�سايقات.  يتعر�سون 

كانت  ليبيا.  �أغادر  �أن  علي  يجب  �أنه  �ل�سوري  رئي�سي  و�أخربين  �لقذ�يف,  مب�ساندة  �تهمونا  و�ل�رصقة. 

جيدة.« وظيفة  لدي 

طربق يف  يعي�ص  كان  حلام,  عامل  �سنو�ت,  خم�ص  منذ  ليبيا  يف  عامًا,  �أربعون  ليبرييا,  جيم�ص, 

نتبعهم  �أن  و�أخربونا  ليبيون  رجال  منا  �قرتب  حني  يل,  �سديق  مع  �ملتاجر  �أحد  يف  كنت  يوم  »ذ�ت 

�أح�رصو�  و�حتجزونا.  �ملحمولة  هو�تفنا  و�أخذو�  للقذ�يف,  م�ساندون  باأننا  �تهمونا  حيث  مكتب,  �إىل 

�سحفيني و�أخربوهم �أننا مرتزقة, ولكننا �أنكرنا ذلك, مما جعلهم عنيفني للغاية. هددونا بالقتل وظلو� 

و�أخرجونا.« فاأتو�  عنا  �لأحمر  �ل�سليب  بريطاين  �سحفي  �أبلغ  �لنهاية  يف  �أيام.  ل�سبعة  يحتجزوننا 

�أ�سهر  4 بنغازي منذ  3 �سنو�ت, عامل حلام, يعمل يف  ليبيا منذ  �إريرتيا, يف  �إ, 

�إىل  �لأحمر  �ل�سليب  حافالت  ي�ستقلو�  �أن  �لآن  �لنازحون  يف�سل  �لتفتي�ص,  نقاط  عند  �لنهب  �أعمال  ب�سبب 

لدى  نف�سي  لأ�سجل  »ذهبت  للوفد  وقال  مايو,   9 يوم  �ل�سلوم  �إىل  و�سل  نيجريي  رجل  هناك  �حلدود. 

�أن ت�سافر وحيدً�  �إىل �حلدود. من �خلطر  �أ�ستقل حافلًة  �أيام كي  �ل�سليب �لأحمر يف بنغازي و�نتظرت ثالثة 

�لأحمر. مل نتعر�ص مل�ساكل  �آخرين يف حافلة تابعة لل�سليب   43 �أفريقي. و�سلنا هنا بالأم�ص مع  �إذ� كنت 

كاملة.« باأمتعتنا  وو�سلنا  �لطريق  يف 

�لأجور دو دفع  �لعمل  من  •�لف�سل  	

�لوفد  �لتقى  �أجورهم.  تقا�سي  دون  �أعمالهم  من  ف�سلو�  �أنهم  �لفيدر�لية  وفد  بهم  �لتقى  ممن  �لكثريون  قال 

بنغازي.  منطقة  يف  ليبيني  رجال  ل�سالح  باجلمال  يعتنون  �أو  مز�رع  يف  �لعاملني  �لت�ساديني  من  مبجموعتني 

�ملجموعتان: له  تعر�ست  ما  تلخ�ص  �لتالية  �ل�سهادة 

�لفدر�لية �لدولية حلقوق �لإن�سان - �لنازحون من ليبيا �إىل م�رص /21



�إ�ساءة  �للحظة بد�أ رئي�سنا يف  و�أن من بينهم ت�ساديني. من هذه  �لر�ديو  �ملرتزقة يف  »�سمعنا ق�س�سًا عن 

ولكنه  فح�سب,  �لعي�ص  ك�سب  نريد  عمال  �أننا  �أخربناه  �لليبيني.  قتل  نريد  باأننا  و�تهامنا  معاملتنا 

من  �لكثري  عمل.  ت�ساريح  ول  �سفر  جو�ز�ت  معنا  لي�ص  �أجورنا.  لنا  يدفع  �أن  دون  وف�سلنا  ي�سدقنا  مل 

�أور�ق.« �أي  يحملون  ل  ليبيا  يف  �لت�ساديني 

بنغازي منطقة  يف  جّماًل  يعمل  �سنتني,  منذ  ليبيا  يف  عامًا,  ثالثون  ت�سادي,  خالد, 

ولهم  ف�سلو�  و�أنهم  �أ�سهر,  �ستة  �أو  �أربعة  كل  �أجورهم  يتلقون  �أنهم  �لفيدر�لية  لوفد  �لرجال  هوؤلء  قال 

�لآن  حتى  ليبيا  يف  �لت�ساديني  من  �لكثري  هناك  �أن  �أي�سًا  قالو�  �لعمل.  من  �أ�سهر  عدة  تو�زي  م�ستحقات 

�سهد  �أنه  قال  حيث  للهجرة,  �لدولية  �ملنظمة  يف  موظف  �سهادة  توؤكدها  �ل�سهاد�ت  هذه  رو�تبهم.  بانتظار 

�ملالب�ص. بع�ص  �سوى  �سيء  �أي  ميلكون  ل  �لت�ساديني  من  جمموعات  و�سول 

3-3  �أي عدٍل لل�سحايا؟

ذ�ت  عنف  و�أعمال  ومنظمة  منت�رصة  �نتهاكات  �إىل  ت�سري  �لدولية  �لفيدر�لية  بعثة  جمعتها  �لتي  �لأدلة 

ليبيا. �رصق  يف  �ل�سود  �لأفريقيني  ت�ستهدف  عن�رصية  طبيعة 

ليبيا,  يف  منهجي  �سبه  ب�سكل  فيها  �لتحقيق  جتاهل  يتم  �لإن�سان  حلقوق  خطرية  بانتهاكات  �لدعاء�ت  هذه 

ولكنها  فح�سب,  �لليبية  للقو�نني  طبقًا  جر�ئم  لي�ص  �لنتهاكات  هذه  �لعقاب.  من  لالإفالت  و�ل�سيادة 

�سدقت  �لتي  �لدولية  �ملعاهد�ت  تعرفها  كما  �لإن�ساين  و�لقانون  �لعاملية  �لإن�سان  حلقوق  خطرية  �نتهاكات 

�لتفرقة  �أ�سكال  كل  منع  و�تفاقية  و�ل�سيا�سية,  �ملدنية  للحقوق  �لدويل  �لعهد  ذلك  يف  مبا  ليبيا,  عليها 

و�لربوتوكول  �لأربع  جنيف  و�تفاقات  �أ�رصهم,  و�أفر�د  �ملهاجرين  �لعمال  حماية  و�تفاقية  �لعن�رصية, 

ليبيا,  عليها  وقعت  و�لتي  �لدولية,  غري  �مل�سلحة  �ل�رص�عات  �سحايا  حماية  حول  جنيف  ملعاهد�ت  �لإ�سايف 

تدخل  وعليه  �حلرب,  جر�ئم  م�ساف  �جلر�ئم  هذه  تبلغ  قد  �لدويل.كذلك  �لإن�ساين  �لقانون  �إىل  بالإ�سافة 

�لدولية. �جلنائية  �ملحكمة  �خت�سا�ص  يف 

�إىل  �لتقرير  هذ�  يف  �لو�ردة  و�لتو�سيات  �ل�ستنتاجات  �لدولية  �لفيدر�لية  قدمت   ,2011 مايو   18 يف 

يدين  وعاجل  عام  بيان  باإ�سد�ر  �لنتقايل  �ملجل�ص  �لدولية  �لفيدر�لية  طالبت  �لوطني.  �لنتقايل  �ملجل�ص 

م�ستقل  حتقيق  ببدء  �ملجل�ص  �لفيدر�لية  طالبت  كذلك  فورً�.  �إيقافها  �إىل  ويدعو�  �ملروعة  �جلر�ئم  هذه 

�لدولية. �ملعاهد�ت  تفر�سها  �لتي  ليبيا  �لتز�مات  مع  �ت�ساقًا  �لدعاء�ت  هذه  حول  وفعال  ودقيق 

�لدولية �لتحقيقات 

�لنتهاكات  يف  للتحقيق  حتقيق  جلنة  �لإن�سان  حلقوق  �ملتحدة  �لأمم  جمل�ص  �سكل   ,2011 فرب�ير   25 يف 

�لأول  تقريرها  �للجنة  قدمت   .
5

ليبيا يف  �حلايل  �ل�سيا�سي  و�ل�سطر�ب  �ملندلع  �ل�رص�ع  خالل  �ملرتكبة 

5  قر�ر �أ�سدره جمل�ص حقوق �لإن�سان, و�سع حقوق �لإن�سان يف �جلماهريية �لليبية �ص-15\1, 25 فرب�ير 2011
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حرب  وجر�ئم  �لإن�سانية  �سد  جر�ئم  �رتكاب  مت  �أنه  �إىل  فيه  وتو�سلت  يونيو,  من  �ل�ساد�ص  يف  �ملجل�ص  �إىل 

باملعار�سة. �سلة  ذ�ت  وقو�ت  �لقذ�يف  قو�ت  يد  على  ليبيا  يف  �ملندلع  �ل�رص�ع  خالل 

قانون  يناق�ص  مبا  �ملعاملة  ل�سوء  تعر�سو�  �ل�سود  �لأفارقة  وبالذ�ت  �ملهاجرون  »�لعمال  �لتقرير:  ن�ص  يف  جاء 

منها  �سور,  عدة  مهاجرين  �لعمال  معاملة  �إ�ساءة  �تخذت  �لدويل.  �لإن�ساين  و�لقانون  �لدويل  �لإن�سان  حقوق 

�لقا�سية وغري �لإن�سانية.  �ملعاملة  �أخرى من  تعر�ص منازلهم للتفتي�ص �لع�سو�ئي, و�لتعر�ص لل�رصب و�سور 

دولهم  �إىل  ��ستنادً�  مرتزقة  �لعمال  هوؤلء  كون  يف  بال�سك  تتعلق  �ملهاجرين  �لعمال  على  �لهجمات  �أخطر 

حالت  هناك  كانت  كذلك  باملعار�سة.  عالقة  لها  قو�ت  �لهجمات  �رتكبت  ب�رصتهم.  لون  �إىل  �أو  �لأ�سلية 

ولكن  وغريها,  بدين  و�عتد�ء  تع�سفي  �عتقال  من  ذلك  يف  مبا  �ملهاجرين,  �لعمال  �حلكومة  قو�ت  فيها  �نتهكت 

بال  م�سلحني  ي�سنها  هجمات  عن  تقارير  هناك  �لأماكن  من  كثري  يف  �لتحقيقات.  من  �ملزيد  يتطلب  هذ� 

�مل�سئولية.  حتمل  حول  �جلدل  من  �ملزيد  �ملهاجرين  حماية  يف  �ل�سلطات  ف�سل  ويثري  معني.  �سيا�سي  �نتماء 

»
6

للجنة ُقدمت  �لتي  �لق�ساء  نطاق  خارج  �لإعد�م  تقارير  حول  �لتحقيقات  من  �ملزيد  �إجر�ء  من  لبد 

على  �ل�رص�ع  فرتة  يف  للكر�مة  و�ملهينة  �لقا�سية  و�ملعاملة  �لتعذيب  �أعمال  �رتكاب  �إىل  �أي�سًا  �للجنة  تو�سلت 

طبقًا  حرب  جرمية  ي�سكل  مما  مرتزقة,  كونهم  يف  ي�ستبه  ومن  �ملهاجرين  �لعمال  و�سد  �ملعار�سة  قو�ت  يد 

7
�لدولية. �جلنائية  �ملحكمة  ملعاهدة 

�جلنائية  �ملحكمة  �إىل  ليبيا  يف  �لو�سع  �لإن�سان  حلقوق  �ملتحدة  �لأمم  جمل�ص  �أحال   ,2011 فرب�ير   26 يف 

�أن  �ملدعي  �أكد  مار�ص.   3 يف  حتقيق  بفتح  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  مدعي  قيام  هذ�  عن  نتج   .
8

�لدولية

�جلنائية  �ملحكمة  لدى  �لآن  �لتحقيق  قيد  ليبيا  يف  �ملهاجرين  �سد  �ملرتكبة  �خلطرية  �لنتهاكات  تقارير 

�لدولية.

يف �لتقرير �لأول حول �لتحقيق �لذي ُقدم �إىل جمل�ص �لأمن يف 4 مايو, قال �ملدعي: »ذكرت م�سادر متعددة 

قيل  مرتزقة.  ُح�سبو�  �لذين  �ملدنيني  �ل�سود  �لأفارقة  وقتل  �ملعاملة  و�سوء  �لقانونية  غري  �لعتقال  عمليات 

�أن  قيل  كما  منهم.  �لع�رص�ت  وقتلت  �أخرى  ومدن  بنغازي  يف  �ل�سود  �لأفارقة  هاجمت  �لغا�سبة  �جلموع  �أن 

عماًل  كانو�  �إن  و��سحًا  ولي�ص  �ل�سود  �لأفارقة  من  عدد  على  �لقب�ص  �ألقت  بنغازي  يف  �جلديدة  �ل�سلطات 

9
حرب«. و�أ�رصى  مقاتلني  �أم  �أبرياء  مهاجرين 

يف بيان �سحفي �سادر يف 16 مايو 2011, يعلن عن �أول ثالث �أو�مر قب�ص �سادرة بحق �لقذ�يف و�بنه �سيف 

�لإ�سالم ومدير �ملخابر�ت �حلربية عبد �هلل �ل�سنو�سي. �أعلن مدعي �ملحكمة �جلنائية �لدولية �أن �لتحقيقات 

10
مرتزقة« �أنهم  خطئًا  بهم  ُظن  �لذين  �ل�سود  �لأفارقة  على  �لهجوم  حول  �لدعاء�ت  يف  �ست�ستمر 

6  تقرير جلنة �لتحقيق �لدولية حول �نتهاكات حقوق �لإن�سان �لدولية يف �جلماهريية �لليبية �أ\جمل�ص حقوق �إن�سان\17\44, 1 يونيو 2011, �سفحة 6

7 �ملرجع �ل�سابق, �سفحة 7

8 �ص\قر�ر\1970 )2011(

9  لوي�ص مورينو-�أوكامبو, مدعي �ملحكمة �جلنائية �لدولية, ت�رصيح ملجل�ص �لأمن حول �ملوقف يف �جلماهريية �لعربية �لليبية, عماًل بقر�ر جمل�ص �لأمن 1970 لعام 2011, 4 مايو 2011, �لفقرة 13

www.icc-cpi.int 2011 10 ت�رصيح ملدعي �ملحكمة �جلنائية �لدولية يف موؤمتر �سحفي حول ليبيا يف 6 مايو
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4- �لتو�سيات �لرئي�سية

حول و�سع �ملهاجرين و�لالجئني عند معرب �ل�سلوم �لربي

بالتايل: �مل�رصية  �ل�سلطات  �لدولية  �لفيدر�لية  تطالب 

ر�سمية. تعقيد�ت  �أي  دون  ليبيا  من  �لفر�ر  �ملهددين  لهوؤلء  ميكن  كي  مفتوحة  ليبيا  مع  �حلدود  •�إبقاء  	
�لإن�سان. حقوق  حترتم  لئقة  معي�سية  بظروف  �حلدود  عند  �لرتحيل  ينتظرون  �لذين  متتع  من  •�لتيقن  	

للعمال  �لطارئة  �لتوطني  �إعادة  عمليات  بتمويل  �لأوروبي  �لحتاد  ودول  �ملتربعة  �لدول  �لدولية  �لفيدر�لية  تطالب 

�لالجئني  حول  جنيف  معاهدة  يف  �لأع�ساء  �لدول  �لفيدر�لية  تطالب  �لأ�سلية.  دولهم  �إىل  �لعودة  يف  يرغبون  �لذين 

تعرتف  �لذين  �لالجئني  توطني  �إعادة  تعر�ص  �أن  �لأوروبي,  �لحتاد  دول  وبالتحديد  �لإ�سافية,  وبروتوكولتها 

�لفيدر�لية  �ملنطقة. تطالب  �إعادة توطينهم يف  �ل�سلوم, و�لذين ل ميكن  �لعليا ل�سئون �لالجئني يف  �ملفو�سية  بحالتهم 

طلب  يف  �ل�سيا�سي  �للجوء  طالبي  حق  على  يوؤثر  ع�سكري  �أو  �سيا�سي  عمل  �أي  عن  بالمتناع  �لدول  هذه  �لدولية 

يختارونها. �لتي  �لدولة  �إىل  �للجوء 

ليبيا يف  �ل�سود  �لأفارقة  �سد  �لعن�رصي  �لعنف  �أعمال  حول 

بالتايل: �لنز�ع  �أطر�ف  كافة  �لفيدر�لية  تطالب 

من  �لثالثة  �ملادة  ذلك  يف  مبا  لليبيا,  �مللزمة  �لإن�سانية  و�ملعاهد�ت  �لإن�سان  حقوق  معاهد�ت  بنود  •�حرت�م  	
جنيف. لتفاقيات  �لثاين  �لإ�سايف  و�لربوتوكول  جنيف  �تفاقيات 

ومالحقة  �جلر�ئم  هذه  يف  و�لتحقيق  �ملهاجرين  �سد  �لعن�رصي  و�لتمييز  �لعنف  �أعمال  عن  فورً�  •�لتوقف  	
ومعاقبتهم. مرتكبيها 

�لدولية. �جلنائية  �ملحكمة  جتريها  �لتي  �لتحقيقات  مع  �لكامل  •�لتعاون  	

تق�سي  بعثة  جمعتها  �لتي  �لأدلة  �إىل  ��ستنادً�  �لليبي,  �لوطني  �لنتقايل  �ملجل�ص  �لدولية  �لفيدر�لية  تطالب 

بالتايل: �حلقائق, 

�ملهاجرين  ت�ستهدف  �لتي  �لعنف  �أعمال  كل  لإنهاء  �لدويل  �لقانون  مع  �ت�ساقًا  �لالزمة  �لإجر�ء�ت  كل  •�تخاذ  	
و�لالجئني من �أفريقيا �ل�سود�ء, مبا يف ذلك �لعنف �جل�سدي و�لتحر�ص و�لتهديد�ت �لعن�رصية و�لف�سل �لتع�سفي.

يف  �مل�سلحني  �لرجال  من  مرتكبيها  وحماكمة  �ملرتكبة  و�ل�رصقة  و�لغت�ساب  �لقتل  جر�ئم  يف  •�لتحقيق  	
�لنتقايل. �ملجل�ص  �سيطرة  حتت  وو�سعهم  �لثو�ر  عليها  ي�سيطر  �لتي  �ملناطق 

بهم. حلقت  �لتي  لالنتهاكات  �لعادلة  و�لتعوي�سات  �لعد�لة  على  �حل�سول  من  �ل�سحايا  •متكني  	

ومالحقة  ليبيا  يف  �لو�سع  يف  �لتحقيقات  مبو��سلة  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  مدعي  �لدولية  �لفيدر�لية  تطالب 

يف  مبا  �لدويل,  للقانون  طبقًا  �لأطر�ف  جميع  �رتكبتها  �لتي  �ملروعة  �جلر�ئم  عن  �لأكرب  �مل�سئولية  يتحملون  �لذين 

�ملهاجرين. ت�ستهدف  �لتي  �لهجمات  ذلك 

�أغ�سط�ص  يف  �لإ�ستثنائي  �لإجتماع  يف   , و�ل�سعوب  �لإن�سان  حلقوق  �لأفريقية  �للجنة  تدعو  �لدولية  �لفيدر�لية 

هذه  لإد�نة   , �ل�ستو�ئية  غينيا  و  مالبو  2011يف  ويوليو   يونيو  يف  �ملنعقد  �لأفريقي  �لحتاد  قمة  وموؤمتر   ,  2011

�لق�سائية.  �ملالحقات  و  فعالة  حتقيقات  لإجر�ء  و�لدعوة  �جلر�ئم 
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ملحق:  ملخ�ص �للقاء�ت

عنها �ملبلغ  �لنتهاكات  �ملهنة  �لعمر

�لتقريبي

 �سنو�ت

 �لإقامة يف

ليبيا

 عدد �لذين

 �أجريت

 معهم

لقاء�ت

جلن�سية �

يد  على  بنغازي  يف  ت�سادي  لأربعني  تع�سفي  �عتقال  �ساهد: 

�إ�سابات �ست  عنها  جنم  وهجمات  مار�ص,  �أو�خر  يف  م�سلحني 

بقال 40 10 1 ت�ساد

يف  و�رُصق  م�سلحني  رجال  من  ليلي  لهجوم  تعر�ص  �سحية: 

�أبريل.  26 بنغازي يف 

 28 �أربع فتيات ت�ساديات يف  �ساهد: حماولة �ختطاف و�غت�ساب 

بنغازي( يف  �لت�سادية  للجالية  معروفة  )�دعاء�ت  مار�ص 

غري متاح 35 5 1 ت�ساد

وتعر�ص  �أجرى  �سيارة  من  �خلروج  على  �أجرب  �سحية: 

مايو.  5 بنغازي يف  لالعتد�ء من رجال م�سلحني يف 

�ل�سحية من  حممول  وهاتف  �أمو�ل  �رصقت 

غري متاح 35 غري متاح 1 ت�ساد

�أبريل,   22 يف  تفتي�ص  نقطة  عند  لل�رصقة  تعر�ص  �سحية: 

ليبي دينار   1200 �رُصق منه 

غري متاح 25 غري متاح 1 ت�ساد

بنغازي  يف  ر�سمي  بزي  م�سلحني  رجال  لهجوم  تعر�ص  �سحية: 

يف 15 مار�ص.

ليبي دينار   3600 مبلغ  �ل�سحية  من  �رُصق 

غري متاح 25 غري متاح 1 ت�ساد

�أبريل.�ُتهمو�  يف  �أجورهم  تلقي  دون  �لعمل  من  ُف�سلو�  �سحايا: 

مرتزقة. باأنهم 

عمال زر�عيني 30 3-1 3 ت�ساد

تهديد�ت  تلقو�  �أجورهم.  تلقي  دون  �لعمل  من  ُف�سلو�  �سحايا: 

�لعمل. �ساحب  من 

عمال زر�عيني 30 1 12 ت�ساد

�سحايا: تعر�سو� ملعاملة �سيئة من �أرباب �لعمل لأنهم �عتربوهم 

مرتزقة.

جّمالني 30 1 10 ت�ساد

يعمل  كان  فرب�ير,   18 يف  م�سلحني  ثالثة  هاجمه  �سحية: 

�ثنان  �آخرين.  �ثنني  مهاجرين  مع  �رصت  منطقة  يف  مزرعة  يف 

بالر�سا�ص. ُقتل  و�لثالث  �ل�سحية,  منهم  ُجرحا, 

عامل زر�عي غري متاح غري متاح 1 �ل�سود�ن- د�رفور

�سيارته يف  �لأبي�ص  بال�سالح  رجال  هاجمة  �سحية:  حريف غري متاح غري متاح 1 د�رفور

ع�رصة  �لتا�سعة  يف  �سود�نية  فتاة  �ختطاف  عن  �أبلغ  �ساهد: 

و�لدها  قام  �سدمة.  حالة  يف  يومني  بعد  عليها  ُعرث  و�غت�سابها. 

ول  لجئ  �سخ�سيًا  )هو  لل�سود�ن.  �أ�رصته  باإعادة  �مل�سدوم 

�لعودة.( ميكنه 

�ساحب متجر 40 3 1 د�رفور

م�رص�تة. من  هارب 

وبالذ�ت  �ل�سود,  �لأفارقة  �سد  موجه  وعنف  �عتقالت  �ساهد: 

د�رفور. من 

م�سمم 50 26 1 د�رفور

ليبيني  جري�ن  يد  على  �لليل  يف  و�غت�ساب  �ختطاف  �ساهد: 

�ملعتدي  على  ُقب�ص  و�لع�رصين.  �لثالثة  يف  �سود�نية  لطالبة 

بعد يوم و�حد. و�أطلق �رص�حه 

غري متاح غري متاح غري متاح 1 د�رفور
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يد  على  �ل�سارع  يف  ونيجرييني  ت�ساديني  �ستة  �عتقال  �ساهد: 

فرب�ير.  23 يوم  بنغازي  يف  م�سلحني 

غري متاح غري متاح غري متاح 1 د�رفور

مار�ص.   17 يوم  ظهرية  منزله  يف  م�سلحون  هاجمه  �سحية: 

�سفره. وجو�ز  �أمو�له  �رُصقت 

غري متاح غري متاح غري متاح 1 د�رفور

مل�سايقات  تعر�ص  �أجره.  تلقي  دون  عمله  من  ُف�سل  �سحية: 

�ل�سارع. يف  �لليبيني 

�أمن حار�ص  25 1 1 د�رفور

�لتفتي�ص.  نقاط  يف  �جل�سدي  و�لعتد�ء  لل�رصقة  تعر�ص  �سحية: 

�ملحمول. وهاتفه  �أمو�له  �رُصقت 

�ساحب متجر 30 1 1 د�رفور

�أجره.  يعطيه  �أن  دون  �لرتكي  �لعمل  �ساحب  ف�سله  �سحية: 

و�أور�قه. �سفره  جو�ز  باإحر�ق  وقام  مرتزق,  باأنه  �تهمه 

عامل حلام 30 8 1 د�رفور

لثالثة  �حتجازه  ومت  بنغازي  يف  �سديقه  على  �ساهد:ُقب�ص 

منه  �رُصق  �ملنزل.  بنهم  وقامو�  ملنزله  م�سلحون  �أعاده  ثم  �أيام, 

ليبي. دينار   1800

�رصيحة  �رُصقت  للحدود.  �لطريق  يف  لل�رصقة  تعر�ص  �سحية: 

�سخ�ص  يو�سله  كي  ليبي  دينار   500 دفع  �ملحمول.  هاتفه 

�حلدود. �إىل  ب�سيارته  ليبي 

م�ساعد قانوين غري متاح 21 1 د�رفور

�ل�سناعية  �ملنطقة  يف  د�رفور  من  �سود�نيًا   40 �ختطاف  �ساهد: 

قو�ت  يد  على  بنغازي(  جنوب  كم   160 )حو�يل  �أجد�بيا  يف 

ب�رصية. كدروع  ل�ستخد�مهم  �لقذ�يف 

غري متاح غري متاح غري متاح 1 د�رفور

يف  مزرعة  من  �أجره  تلقي  دون  عمله  من  ُف�سل  �سحية: 

بنغازي.

عامل زر�عي غري متاح 1 1 د�رفور

ليبيني  م�سلحني  يد  على  �ل�سود  �لأفارقة  �سد  هجمات  �ساهد: 

بنغازي. يف  �ل�سوق  �ساحة  قرب 

غري متاح غري متاح غري متاح 1 د�رفور

باأنه  �ُتهم  بنغازي.  �سو�رع  يف  مل�سايقات  تعر�ص  �سحية: 

للطعن. تعر�سو�  �أفارقة  عن  �سمع  مرتزق. 

نقا�ص 25 5 1 د�رفور

يف  وع�سوً�  طبيبًا  عمله  ظل  يف  عنف  �أعمال  عدة  على  �ساهد 

�ل�سود  �لأفارقة  �سد  �مل�ست�سفيات  يف  �لعن�رصي  �لتمييز  �جلالية: 

ب�سكل  �لأفريقيات  �لن�ساء  �غت�ساب  لعالج.  يحتاجون  �لذين 

متهمون  لأفارقة  �لع�سو�ئي  و�لعتقال  �لبيوت  نهب  منظم.  غري 

وت�ساديني  د�رفور  من  �سود�نيني  )�أغلبهم  مرتزقة  باأنهم 

وغانيني(. ونيجرييني 

 300 منه  �رُصق  تفتي�ص.  نقطة  عند  لل�رصقة  تعر�ص  �سحية: 

حممول. وهاتف  �أمريكي  دولر 

طبيب 50 7 1 �ل�سود�ن

بنغازي  يف  �حلريرة  �سوق  يف  �سود�نيني  رجال  قتل  عيان:  �ساهد 

ت�سادي. رجل  �سد  م�سلحني  من  وعنف 

رجال  من  و�لنهب  �جل�سدي  �لتعدي  من  حالت  بعد  علم  على 

�سود. �أفارقة  �سد  م�سلحني 

�ص مهند 50 25 1 �ل�سود�ن
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عد�ئية  لأعمال  تعر�سو�  �أنهم  �ملجموعة  �أفر�د  جميع  قال 

ويخ�سون  بالتهديد  ي�سعرون  وكانو�  فرب�ير.  �سهر  يف  كبرية 

منازلهم. مغادرة 

غري متاح غري متاح غري متاح 15 د�رفور

�أجرب  �ل�سود.  �لأفارقة  من  و�خلوف  �لعد�ء  من  عام  جو  �ساهدة: 

عمله. ترك  على  زوجها 

ربة منزل 40 5 1 �إريرتيا

�لأمن. و�نعد�م  �لعن�رصي  �لتمييز  تز�يد  �ساهد: 

�لعمل. �إنهاء  �سحية: 

�ص مهند 37 6 1 �إريرتيا

�ساهد: جو عام من �خلوف من �لأفارقة و�تهامهم باأنهم مرتزقة. 

�إريرتيني. ثالثة  �عتقال  م�سلحني.  يد  على  �لبع�ص  ُقتل 

نيكي ميكا 23 5 1 �إريرتيا

دفع  �ل�رصعية,  غري  للهجرة   2011 �أو�ئل  يف  �عتقل  �سحية: 

�ل�سجن. من  للخروج  �أمو�ًل 

غري متاح 25 �أقل من �سنة 1 �إريرتيا

ليبيني,  م�سحلني  يد  على  متجر  يف  تع�سفيًا  �عتقل  �سحية: 

�لهالل  �أيام و�أطلق �رص�حه  باأنه مرتزق. �حُتجز ل�سبعة  و�ُتهم 

�لأحمر.

عامل حلام 30 3 1 �إريرتيا

�ل�رصعي  غري  للدخول   2010 نوفمرب  يف  �حُتجز  �سحية: 

فرب�ير  يف  هرب  �ل�سجن.  يف  �ل�سيئة  للمعاملة  تعر�ص  للبالد. 

�لثورة. بد�ية  مع 

غري متاح 25 3 1 �إريرتيا

�آخرين  �ثنني  �إريرتيني  مع  فرب�ير   20 يف  تع�سفيًا  �عُتقل  �سحية: 

ثالثة  ق�سى  مرتزقة.  باأنهم  �ُتهمو�  ليبيني.  �سباب  يد  على 

�أطلق  بالقتل.  �حلر��ص  هدده  حيث  �لريادية  يف  �ل�سجن  يف  �أيام 

�لأحمر. �لهالل  �رص�حه 

نقا�ص 30 3 1 �إريرتيا

جروح  بنغازي.  يف  م�سلحني  يد  على  لياًل  �ملنزل  نهب  �سحايا: 

�رصقت. �ل�سخ�سية  و�ملتعلقات  �لأمو�ل  بي�ساء.  �أ�سلحة  من 

يف  ليبيني  �سباب  لهجوم  يتعر�ص  �أ�سود  �أفريقي  ر�أو�  �سهود: 

وطعنوه. مرتزق  باأنه  �تهموه  بنغازي,  يف  �سارع 

غري متاح 30 2 3 �ل�سومال

�رُصقت  �سقته.  ُنهبت  حني  وم�ستند�ته  �أمو�له  �رُصقت  �سحية: 

�ل�سارع. يف  �ملحمول  وهاتفه  �أمو�له 

عامل بناء 30 3 1 �ل�سومال

�خلوف. ب�سبب  هربو�  �أ�سدقائه  كل  عمله.  من  ُف�سل  �سحية: 

�لبي�ساء  بالأ�سلحة  م�سلحني  ليبيًا   20 نحو  تهديد�ت  �ساهد: 

�ملز�رع. حول  �سيار�تهم  يقودون 

عامل زر�عي 30 1 1 �ل�سومال

و�أنقذه  مرتزق,  باأنه  و�تهمه  ليبي  رجل  هاجمه  �سحية: 

�آخر. ليبي 

�سهرين. �آخر  �أجر  تلقي  دون  عمله  من  ُف�سل 

موظف �سيانة 18 2 1 �ل�سومال

�حلامل. هرب من م�رص�تة مع زوجته 

م�رص�تة. يف  منزله  �لقذ�يف  قو�ت  ق�سفت 

عامل حلام 48 18 1 نيجرييا
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م�رص�تة. من  هرب 

مو�لني  كانو�  �إن  ُي�ساألون  كانو�  �لأفارقة,  �سد  هجمات  �ساهد: 

�مر�أة  وقتلت  حممولة.  وهو�تف  �أمو�ل  منهم  �رُصقت  للقذ�يف. 

هجوم  من  �لهرب  حتاول  كانت  بينما  منزلها  قرب  �أفريقية 

منزلها. على 

 لعب كرة

قدم

30 3 1 نيجرييا

�لعن�رصي. للتمييز  تعر�ص  �لثورة,  قبل  �سحية: 

�أجره. تلقي  دون  عمله  من  �سل  ُفً �لثورة  بعد 

نيكي ميكا 39 8 1 نيجرييا

منذ  حماكمة.  دون  �سهر  ل11  �عُتقل  �لثورة,  قبل  �سحية: 

يرحل. �أن  �ملالك  منه  وطلب  �سقته  �رُصقت  فرب�ير 

يف  بنغازي  يف  �لر�أ�ص  مقطوع  �أفريقي  رجل  �سور  ر�أى  �ساهد: 

�أبريل.

كهربائي 36 10 1 نيجرييا

مبو�لة  �ملتهمني  �لأفارقة  �سد  ع�سابات  من  هجمات  �ساهد: 

�لقذ�يف.

جو عام من �خلوف. طلب �للجوء لدى �لهالل �لأحمر من بنغازي 

�سهر. ملدة 

عامل يف مقهى 2 2 1 �إثيوبيا-�أورومو

 .2010 يف  �ل�رصعي  غري  للدخول  عام  ملدة  �حُتجز  �سحية: 

ميناء  �إىل  هرب  بال�سالح.  حار�ص  هدده  فرب�ير.   19 يوم  عرب 

�لليبي. �لأحمر  �لهالل  �أنقذه  حيث  جوليانا 

بائع يف �سوق 30 2 1 �إثيوبيا-�أورومو

للدخول   2011 فرب�ير  �إىل   2010 يناير  من  �عُتقل  �سحية: 

كان  حيث  �ل�سجن  د�خل  عنف  �أعمال  للبالد.  �ل�رصعي  غري 

�رصعية. غري  بطريقة  دخلو�  �أفريقي   4000 تقريبًا  يوجد 

�ل�رصطة  �ل�سجن. قتل رجال  �لثو�ر  19 فرب�ير دخل  �ساهد: يف 

ت�ساديًا. رجاًل 

غري متاح 40 2 1 �إثيوبيا-�أورومو

)�إهانات  �لعن�رصي  للتمييز  تعر�ص  �لثورة  قبل  �سحية: 

وتهديد�ت(.

عمله. من  ُف�سل  �لثورة  بعد 

تعر�ص  و�ل�رصقة.  �ل�رصب  �إىل  غاين  �سديق  تعر�ص  �ساهد: 

�ل�سارع. يف  للتحر�سات  �لقذ�يف  مبو�لة  �ملتهمون  �لأفارقة 

عامل حلام 40 5 1 يا ليبري

تقدمي  ��ستحالة  مع  �لعن�رصي  للتمييز  تعر�ص  �سحية: 

�سكوى.

يتعر�سون  ت�ساديني  �أربعة  ور�أى  حافلة  ي�ستقل  كان  �ساهد: 

ليبيني. م�سلحني  يد  على  لالعتقال 

طباخ 23 1 1 خ�رص  لأ � �ص  �أ لر �

)كيب فريد(

�حلدود. �إىل  �لطريق  يف  لل�رصقة  تعر�سو�  �سحايا: 

�أربعة  مبقتل  وعلمو�  بنغازي,  يف  �ل�سود  �لأفارقة  �رصب  �سهود: 

ت�ساديني. وخم�سة  ماليني 

عمال بناء 30 2 2 �لكوجنو
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م�رص�تة. من  هرب 

�سحية: قبل �لثورة مل يكن يو�جه م�ساكل, بعد �لثورة �سارت 

�ملنزل. مغادرة  ي�ستطع  مل  �أنه  لدرجة  خطرة  م�رص�تة 

م�رص�تة. يف  �أفارقة  مرتزقة  وجود  �ساهد: 

�ص مهند 40 12 1 �لهند

لغزة  بالذهاب  �ل�سماح  بانتظار  �حلدود  بني  �ملحرمة  �ملنطقة  يف 

م�ساكل  ليبيا  يف  �لفل�سطينيون  يو�جه  مل  �أ�رصهن.  لروؤية 

يعودون. و�سوف 

�رصقة  �أجد�بيا:  يف  �ل�سود  �سد  �ملرتكبة  �جلر�ئم  على  �سهود 

�لقذ�يف  قو�ت  ��ستخد�م  عن  و�إ�ساعات  �لن�ساء,  و�غت�ساب  �ملنازل 

�أفارقة. ملرتزقة 

ربات منازل 40-30 20-10 3 فل�سطني

مع ليبيا.  يف  ح�سنة  معاملة  عام  ب�سكل  �لفل�سطينيون   ُيعامل 

لروؤية لغزة  �لعودة  �أخريً�  ميكنه  م�رص  يف  �ل�سيا�سية   �لتغري�ت 

�أ�رصته.

�سود. �أفارقة  يقتلون  ليبني  به  فيديو  ر�أى  �ساهد: 

�ساحب متجر 55 25 1 فل�سطني
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�لوثيقة  هذه  حمتويات  �لفنلندية.  �خلارجية  ووز�رة  �لأيرلندية  �لإغاثة  منظمة  مب�ساعدة  �لتقرير  هذ�  �أعد 

موقف  عن  معربة  �عتبارها  �لأ�سكال  من  �سكل  باأي  ميكن  ول  �لدولية,  �لفيدر�لية  م�سئولية  حتت  بالكامل  تقع 

�لفنلندية. �خلارجية  وز�رة  �أو  �لأيرلندية  �لإغاثة  هيئة  من  �أي 



 164منظمة حلقوق �لإن�ســان
 يف

�لفدر�لية �لدولية حلقوق �لإن�سان

متثل

قار�ت 5

مفتوحــة �أعينكم  �أبقـــو� 

�حلقائق تر�سيخ 

بعثات تق�سي ومر�قبة ق�سائية

من خالل �أن�سطة تت�سمن بعث مر�قبي حماكمات وتنظيم بعثات تق�سي حقائق دولية, قد �أ�س�ستا لفدر�لية� لدولية حلقوقا لإن�سان �إجر�ء�ت 

�أن�سطة �لفدر�لية, �إىل �مليد�ن يتطوعو� بوقتهم لدعم  دقيقة ومو�سوعية لرت�سيخا حلقائق و�مل�سوؤولية, �خلرب�ء �ملبعوثني 

دعم �ملجتمع �ملدنى

تنظم �لفدر�لية �لدولية حلقوق �لإن�سان �أن�سطة متعددة بامل�ساركة مع منظماتها �لع�سوة يف �لبلد�ن �لتي يتو�جدون فيها و�لهدف �لأ�سا�سي 

هو تعزيز دور وكفاءة ن�سطاء حقوق �لإن�سان ودفع �لتغيري على �مل�ستوى �ملحلي

حتريك �ملجتمع �لدوىل

�لفدر�لية �لدولية  �لع�سو و�رصكائها �ملحلييون يف جهودهم جتاه �ملنظمات �لدولية, تقوم  �لإن�سان منظماتها  �لفدر�لية �لدولية حلقوق  تدعم 

�أن �لفدر�لية تاأخذ دور يف تطوير  �إنتهاكات حقوق �لإن�سان وحتيل �لق�سايا �لفردية �ليهم, كما  حلقوق �لإن�سان بتنبيه �لآ�ليات �لدولية عن 

�لدولية �لقانونية  �لآليات 

�إبالغ و�إقر�ر

تقوم �لفدر�لية �لدولية حلقوق �لإن�سان بالإبالغ وحتريك �لر�أي �لعام وذلك من خالل بيانات �سحفية وموؤمتر�ت �سحفية وخطابات مفتوحة 

�إىل �لند�ء�ت �لعاجلة و�لإلتما�سات و�حلمالت وموقع �لأنرتنت : فت�ستعني �لفدر�لية بجميع و�سائل  �إىل �ل�سلطات وتقارير عن بعثات بالإ�سافة 

�لإت�سال لرفع �لدر�لية فيما يتعلق باإنتهاكات حقوق �لإن�سان

�إد�رة �لن�رص : �سهري باحل�سن

رئي�ص �لتحرير : �أنطو�ن برينادر

�لتحرير:  جينيفيف جاك مع حممد بدوي و كري�ستني تادرو�ص

�لتن�سيق :  �أماندين ريجامي و كاثرين بوث

�لتن�سيق �لكرتوين : �سيلني بالريو

طبع مبطبعة �لفدر�لية �لدولية حلقوق �لن�سان, ت�سجيل مايو 2009 , ملف حمو�سب مطابق لقانون 6 يناير/كانون ثاين 1978 - )�إعالن رقم 330675(
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�لن�سان حلقوق  �لدولية  �لفدر�لية 

�لفاك�ص:�لهاتف:

�لكرتوين: http://www.fidh.org�ملوقع 



عن �لفدر�لية �لدولية

حلقـــوق �لإن�ســـــان

• تتحرك �لفدر�لية �لدولية حلقوق �لإن�سان من �أجل حماية �سحايا �إنتهاكات حقوق �لإن�سان ومنع 
�لإنتهاكات ومالحقة مرتكبيها  تلك 

�• حماية �ساملة
تعمل �لفدر�لية �لدولية حلقوق �لإن�سان لإحرت�م جميع �حلقوق �ملن�سو�ص عليها يف �مليثاق �لعاملي حلقوق 

�إىل �حلقوق �لإقت�سادية و�لإجتماعية و�لثقافية : �حلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية بالإ�سافة  �لإن�سان 

عاملية �• حركة 
تاأ�س�ست �لفدر�لية �لدولية حلقوق �لإن�سان يف �سنة 1922 وجتمع �ليوم 155منظمة ع�سوة يف �أكرث 

من 100 دولة حول �لعامل, نقوم �لفدر�لية بتن�سيقودعم �أن�سطتهم وتو�سل �سوتهم �إىل �مل�ستوى �لدويل 

منظمة م�ستقلة  •�
مثل جميع منظماتها �لع�سوة ل تنتمي �لفدر�لية �لدولية حلقوق �لإن�سان �إىل �أي حزب �سيا�سي �أو 

ديانة معينة .وهي م�ستقلة عن كل �حلكومات

http://www.fidh.org  : للح�سول على معلومات عن �ملنظمات 155 �لأع�ساء ميكن مر�جعة �ملوقع �للكرتوين

ويحظر  �سخ�ص,  �أي  ��ستعباد  �أو  ��سترقاق  ليجوز  �لمادة4: 

�لحاطة  �أو  �لوح�سية  �أو  �لقا�سية  �لمعامالت  �أو  للعقوبات  ول  للتعذيب  �إن�سان  �أي  ليعر�ص   :5 �لمادة  �أو�ساعهما.  بكافة  �لرقيق  وتجارة  �ل�سترقاق 

في  �لحق  ولهم  �لقانون  �أمام  �سو��سية  �لنا�ص  كل   :7 �لمادة  �لقانونية.  ب�سخ�سيته  يعترف  �أن  في  �لحق  وجد  �أينما  �إن�سان  لكل   :6 �لمادة  بالكر�مة. 

تحري�ص  �أي  و�سد  �لإعالن  بهذ�  يخل  تميز  �أي  �سد  مت�ساوية  حماية  في  �لحق  جميعا  لهم  �أن  كما  تفرقة,  �أية  دون  عنه  متكافئة  بحماية  �لتمتع 

�لتي  �لأ�سا�سية  �لحقوق  على  �عتد�ء  فيها  �أعمال  عن  لإن�سافه  �لوطنية  �لمحاكم  �إلى  يلجاأ  �أن  في  �لحق  �سخ�ص  لكل   :8 �لمادة  كهذ�.  تمييز  على 

 :9 �لمادة  �لقانون.  له  �أو يمنحها  حجزه  �أو  �إن�سان  �أي  على  �لقب�ص  يجوز  ل 
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 يف

�لفدر�لية �لدولية حلقوق �لإن�سان
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