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أواًل. امللخص التنفيذي

»كان معظم املعّذبني هم احلّراس... يأتون دائمًا حاملني خرطوم مياه طويل. يضربونك بواسطته... ويف 
خضّم التعذيب، يصرخ البعض »حسنًا سندفع«. عندئٍذ يتّم عزل من يصرخ ويعطى الهاتف للتحّدث مع 

عائلته. أما من ال يبكي أو يصرخ، يستخدمون وسيلة التعذيب الثانية من خالل احلرق بالبالستيك.«

- مقابلة مع »يسري«، فرباير 2021

ــري  ــة للضم ــّببت بالصدم ــتوياٍت تس ــا إىل مس ــوء1 يف ليبي ــي اللج ــني، وطالب ــن، والالجئ ــاع املهاجري ــورت أوض ــن، تده ــن الزم ــٍد م ــى عق ــد عل ــا يزي ــة م طيل
العاملــي. ومــع انــزالق البلــد يف النزاعــات والفوضــى بعــد انتفاضــة العــام 2011، تعــّرض املهاجــرون والالجئــون لبعــض أســوأ األعمــال الوحشــية علــى أيــدي 
الدولــة واجلهــات غــري التابعــة لهــا علــى حــّد ســواء. يتطــّرق هــذا التقريــر بدايــًة إىل أّن هــذه األعمــال الوحشــية ميكــن أن ترقــى إىل جرائــم ضــّد اإلنســانية، 
وبالتــايل يجــب التحقيــق فيهــا ومالحقتهــا أمــام احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة. ومــن ثــّم، يطــرح عالمــات اســتفهام حــول دور االحتــاد األوروبــي والــدول األعضــاء 

فيــه يف تيســري هــذه اجلرائــم.

وقــد ازدهــر النشــاط اإلجرامــي يف ليبيــا علــى خلفيــة النــزاع الــذي طــال أمــده، وتــرّدي االقتصــاد وانهيــار مؤسســات الدولــة، مبــا يف ذلــك قطــاع األمــن 
والقضــاء. ويف أعقــاب انتفاضــة العــام 2011، مّت دمــج امليليشــيات واجملموعــات املســّلحة2 يف أجهــزة أمــن الدولــة، وجلــأت يف الوقــت نفســه إىل 
أنشــطة التهريــب واإلجتــار الســتدرار القــوة والدخــل علــى حســاب شــعب ضعيــف يفتقــر إىل احلمايــة القانونيــة. وســرعان مــا حتــّول املهاجــرون والالجئــون 
د ســلٍع يتــّم اختطافهــم، واحتجازهــم تعّســفيًا، وابتزازهــم، وتعذيبهــم. يف الواقــع، منــا اقتصــاد التهريــب واإلجتــار إىل مســتوياٍت غــري مســبوقة إىل  إىل جمــرّ

ــا.3 ــي اإلجمــايل لليبي ــاجت احملّل ــل 3،4% مــن الن ــول العــام 2015، مّث ــه بحل درجــة أّن

يف أثنــاء رحلتهــم مــن خــالل ليبيــا، غالبــًا مــا يجــد املهاجــرون والالجئــون أنفســهم حمتجزيــن إّمــا يف مراكــز االحتجــاز اخلاضعــة اســميًا لســيطرة جهــاز 
مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية أو يف مواقــع جمهولــة حتــت إشــراف التجــار، واجملموعــات املســلحة وامليليشــيات التابعــة للدولــة. ويشــّكل الوضــع غــري 
الشــرعي للمهاجريــن والالجئــني، بســبب جتــرمي الدخــول واخلــروج غــري الشــرعيني مبوجــب القانــون الليبــي، أساســًا العتقالهــم مــن قبــل الســلطات، غالبــًا 
يف عــرض البحــر، ونقلهــم إىل مراكــز االحتجــاز. وتقــرتح التقديــرات احلاليــة أّن 7000 مهاجــرًا والجئــًا حمتجــزون حاليــًا يف مراكــز االحتجــاز اخلاضعــة إلشــراف 

جهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية وحدهــا، رغــم أّن الرقــم الفعلــي مــن األرجــح أن يكــون أكــر بكثــري.4

ــة  ــروف املريع ــرارًا إىل الظ ــارت م ــدة، أن أش ــة إىل وكاالت األمم املتح ــان، باإلضاف ــوق اإلنس ــة بحق ــات املعني ــانية واملنظم ــات اإلنس ــبق للمنظم ــد س وق
داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة ملركــز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية، حيــث يجــر املهاجــرون والالجئــون علــى حتّمــل االكتظــاظ الشــديد يف مبــاٍن غــري 
مهّيــأة للســكن. كمــا أّن الوصــول إىل مرافــق الصحــة والنظافــة الشــخصية حمــدود جــدًا، كمــا يعانــون أيضــًا مــن تهويــة وإضــاءة غــري مالئمتــني، حتــى أّن 
نــور الشــمس ال يدخــل املراكــز كمــا ينبغــي، ناهيــك عــن القــدرة غــري املالئمــة للوصــول إىل الغــذاء وامليــاه ممــا يــؤدي إىل ســوء تغذيــة خطــري ملــن هــم قيــد 
االحتجــاز. وقــد كشــفت أبحاثنــا أّن مراكــز جهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية تســري يف أغلــب األحيــان بالتعــاون مــع، ويف بعــض احلــاالت حتــت إشــراف 

مــن اجلهــات الفاعلــة غــري املنتميــة للدولــة واملتوّرطــة بشــكٍل معــروٍف يف اإلجتــار بالبشــر وجرائــم أخــرى.

ــراف  ــاق إش ــارج نط ــر خ ــن األس ــادون إىل أماك ــزون ويقت ــرعية أو يحتج ــري الش ــرة غ ــة الهج ــاز مكافح ــز جه ــن مراك ــًا م ــون أحيان ــرون والالجئ ــل املهاج وُينق
الدولــة، كاحلظائــر، واألراضــي املفتوحــة، واملصانــع املهجــورة أو املبــاين اخلاليــة، ويخضعــون للتعذيــب واإلســاءة، والبغــاء القســري واالبتــزاز. وتقــع أماكــن 

األســر هــذه يف الغالــب يف جنــوب ليبيــا، وإن كان مــن الصعــب حتديدهــا نظــرًا لعــدم إمكانيــة الوصــول إىل تلــك املنطقــة.

1 يف هذا التقرير، سوف يستخدم مصطلح “املهاجرون والالجئون” مبعناه األوسع بحيث يشمل أيضًا طالبي اللجوء. ويف احلاالت التي ال يذكر فيها “طالبو اللجوء” بصراحٍة يف التقرير، 
يجب أن يفهم مصطلح “املهاجرون والالجئون” على أّنه يشمل أيضًا طالبي اللجوء. ملزيد من املعلومات حول كّل مصطلح، يرجى العودة إىل قائمة املصطلحات األساسية أدناه.

2 يف السياق الليبي، يغطي مصطلح “امليليشيا” اجملموعات املسّلحة التابعة للدولة، والتي غالبًا ما تتقاضى أجورها منها. ويشري مصطلح “اجملموعة املسّلحة” إىل اجملموعات 
غري التابعة للدولة التي تعمل باستقاللية عنها وال تتقاضى أجورها منها.

https://www.chathamhouse.org/ :3 تيم إيتون، “اقتصاد احلرب يف ليبيا: افرتاس، وحتقيق مكاسب مادية، وضعف الدولة”، شاذام هاوس، أبريل 2018، ص. 10، متوفر عر الرابط
.sites/default/files/publications/research/2018-04-12-libyas-war-economy-eaton-final.pdf

https://www.ohchr.org/AR/ :1 أكتوبر 2021، متوفر عر الرابط ،A/HRC/48/83 4 جملس حقوق اإلنسان، تقرير البعثة املستقلة الدولية لتقّصي احلقائق يف ليبيا، الوثيقة رقم
HRBodies/HRC/FFM_Libya/Pages/Index.aspx.

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-04-12-libyas-war-economy-eaton-final.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-04-12-libyas-war-economy-eaton-final.pdf
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/FFM_Libya/Pages/Index.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/FFM_Libya/Pages/Index.aspx
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يســتند هــذا التقريــر إىل األبحــاث التــي مّت تطويرهــا علــى مــدى ســنواٍت عديــدة مــن قبــل املركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان، والفدراليــة 
ــات  ــه املنظم ــرتكًا قدمت ــًا مش ــل بالغ ــاملنظمات( ويكّم ــًا بـ ــا مع ــار إليه ــا )يش ــة يف ليبي ــل العدال ــن أج ــون م ــة حمام ــان، ومنظم ــوق اإلنس ــة حلق الدولي
بالتعــاون مــع الناجــني يف شــهر نوفمــر 2021 إىل مكتــب املدعــي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة عمــاًل باملــادة 15 مــن نظــام رومــا األساســي )يشــار 
إليــه بالبــالغ إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة(. ويدعــو البــالغ إىل فتــح حتقيــق مــن قبــل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف هــذه اجلرائــم كخطــوٍة نحــو حتقيــق 

املســاءلة ويف نهايــة املطــاف العدالــة للضحايــا عــن هــذه اجلرائــم.

وتناقــش املنظمــات أّن انتهــاكات القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان املوثقــة علــى نطــاٍق واســٍع قــد ترقــى إىل جرائــم ضــّد اإلنســانية مبوجــب نظــام رومــا 
األساســي، وهــو االتفاقيــة املؤسســة والوثيقــة القانونيــة التوجيهيــة للمحكمــة.5 وجتــدر اإلشــارة إىل أّن العديــد مــن اجلوانــب املطروحــة يف البــالغ تتعــّدى 
نطــاق هــذا التقريــر الــذي يرّكــز بشــكٍل أساســي علــى حتليــل اجلرائــم ضــد اإلنســانية التــي مّت حتديدهــا.6 كمــا وال بــّد مــن القــول أيضــًا أّنــه، وفيمــا يصــّب هــذا 
التقريــر تركيــزه علــى اجلرائــم ضــّد اإلنســانية إاّل أّن هــذه اجلرائــم قــد وقعــت أيضــًا يف الســنوات العشــر املاضيــة يف ســياق النــزاع املســّلح غــري الــدويل، 
وبالتــايل فــإّن العديــد مــن اجلرائــم املفّصلــة يف هــذا التقريــر قــد ترقــى أيضــًا إىل جرائــم حــرب وإن مل يتــّم حتليلهــا يف هــذا التقريــر علــى هــذا األســاس يف 

هــذا التقريــر.

اجلرميــة ضــّد اإلنســانية هــي أي فعــل إجرامــي يرتكــب يف إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أيــة جمموعــة مــن الســكان املدنيني عمــاًل 
ــاحة  ــى مس ــّد عل ــخاص، أو ميت ــن األش ــري م ــدد كب ــى ع ــر عل ــة، ويؤث ــذه السياس ــزًا له ــوم، أو تعزي ــذا الهج ــكاب ه ــي بارت ــة تقض ــة أو منظم ــة دول بسياس
واســعة أو يرتكــب بشــكٍل متكــّرر ممــا يفيــد أّن اجلرائــم ال تكــون عشــوائيًة.7 العديــد مــن شــهادات الشــهود التــي مت جمعهــا لغــرض البــالغ امُلرســل إىل 
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة والــواردة يف هــذا التقريــر تدعــم التوثيــق املوجــود بالفعــل للجرائــم ضــد املهاجريــن والالجئــني يف ليبيــا. فهــي تصــف منطــًا 
مــن األفعــال املتعــّددة املرتكبــة ضّدهــم مــن قبــل ســلطات الدولــة، وامليليشــيات، واجلماعــات املســّلحة واألفــراد والتــي تشــّكل اعتــداًء ضــّد جمموعــٍة 
ــن يســتهدفون بســبب وضعهــم كمهاجريــن وضعفهــم الناجــم عــن  ميكــن التعــّرف إليهــا مــن الســكان املدنيــني – هــم املهاجــرون والالجئــون – الذي
افتقارهــم إىل مركــز قانــوين يف البــالد. وممــا ال شــّك فيــه أّن االنتهــاكات ضــّد املهاجريــن والالجئــني يف ليبيــا ال حتــدث علــى نحــٍو عشــوائي إمنــا تنــّم عــن منــط 
ســلوكي ثابــت. فــإّن حلقــة االســتغالل واإلســاءة التــي يعانــون منهــا، مقرونــًة بإطــار عدائــي ُمقــن ينــّص علــى االحتجــاز التلقائــي وإىل أجــٍل غــري مســّمى 

لــكّل مهاجــر أو الجــئ موجــود علــى األراضــي الليبيــة، تســتويف معيــار اجلرائــم املرتكبــة ضــّد اإلنســانية.

ــل،  ــتعباد، والقت ــة، واالس ــن احلري ــري م ــان اخلط ــجن أو احلرم ــمل الس ــة تش ــة الدولي ــة اجلنائي ــالغ احملكم ــا يف ب ــي مّت حتديده ــانية الت ــّد اإلنس ــم ض اجلرائ
والتعذيــب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة الالإنســانية، واالغتصــاب، واالســتعباد اجلنســي، والبغــاء القســري، وغــريه مــن أشــكال العنــف اجلنســي 

واالضطهــاد. ويركــز هــذا التقريــر حتديــدًا علــى جرائــم االســتعباد، والقتــل، والتعذيــب واالغتصــاب وذلــك بســبب بروزهــا وخطورتهــا.

ويرتبــط ارتــكاب هــذه اجلرائــم ارتباطــًا وثيقــًا بالســياق األوســع نطاقــًا لسياســات إدارة الهجــرة واحلــدود يف االحتــاد األوروبــي. فعلــى مــّر الســنوات، لطاملــا 
كانــت الهجــرة مــن خــالل ليبيــا والرحلــة إىل الشــواطئ األوروبيــة حمــّل قلــق بالنســبة إىل الــدول األوروبيــة واالحتــاد األوروبــي، ال ســيما منــذ مــا عــرف بأزمــة 
الهجــرة يف العــام 2015. ورغــم عقــٍد مــن النــزاع، وتفــكك ســيادة القانــون والفــراغ األمنــي يف ليبيــا، اســتمّر االحتــاد األوروبــي والــدول األعضــاء فيــه بغــض 

الطــرف عــن التأثــري املدّمــر لهــذا الســياق علــى أوضــاع املهاجريــن والالجئــني يف البــالد كمــا اســتمرت سياســات الهجــرة األوروبيــة.

فانطالقــًا مــن الرغبــة التــي تخــدم مصالــح سياســية يف خفــض عــدد عمليــات الوصــول إىل الــدول األوروبيــة، قــام االحتــاد األوروبــي والــدول األعضــاء فيــه 
بتطبيــق سلســلة مــن التدابــري اجلذريــة الحتــواء املهاجريــن والالجئــني يف ليبيــا، رقــم الوعــي التــام للجرائــم املرتكبــة ضّدهــم يف البــالد. ويف احلــاالت التــي 

ينجــح فيهــا املهاجــرون والالجئــون يف الفــرار إىل املتوســط، فقــد وضعــت سياســات للحــرص علــى إعادتهــم إىل ليبيــا.

واشــتملت التدابــري التــي اتخذتهــا اجلهــات الفاعلــة األوروبيــة إلبقــاء املهاجريــن والالجئــني عالقــني يف ليبيــا، يف خــرق واضــح اللتزاماتهــا القانونيــة الدوليــة، 
عقــد اتفاقــات وترتيبــات، ســواء قانونيــة أم غــري قانونيــة، مــع الســلطات الليبيــة تنــص علــى تقــدمي الدعــم املــايل والتقنــي إىل املؤسســات الليبيــة املعنيــة 
بــإدارة الهجــرة؛ والتعــاون مــع خفــر الســواحل الليبــي، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تزويدهــم بالتدريــب، واملعــدات والدعــم املــايل؛ ونقــل مســؤوليات البحــث 
ــث  ــات البح ــوم بعملي ــي تق ــة الت ــري احلكومي ــات غ ــة املنظم ــة؛ ومضايق ــاذ الليبي ــث واإلنق ــة البح ــد منطق ــاعدة يف حتدي ــالل املس ــن خ ــا م ــاذ إىل ليبي واإلنق
واإلنقــاذ يف البحــر والتــي تــؤدي إىل إنــزال املهاجريــن والالجئــني يف أوروبــا. وكان مــن شــأن هــذه التدابــري أن أقفلــت جميــع املمــرات إىل أوروبــا، مــا أّدى إىل 
انخفــاض ملحــوظ يف عــدد عمليــات الوصــول بحــرًا مــن ليبيــا يف العــام 2017. وأّدت إىل تــرك املهاجريــن والالجئــني، مبــن فيهــم األطفــال، عالقــني يف ليبيــا 
حيــث يتعّرضــون لإلســاءة واالســتغالل. وملــا كانــت ليبيــا مكانــًا غــري آمــن للمهاجريــن والالجئــني، فــإّن السياســات واإلجــراءات الليبيــة واألوروبيــة التــي تعيــد 

5 اعُتمد نظام روما األساسي يف 17 يوليو 1998 ودخل حّيز التنفيذ يف األول من يوليو 2002. ويف وقت صياغة هذا التقرير، كانت قد صادقت عليه 120 دولة.
6 ميكن احلصول على نسخة من البالغ بناًء على طلٍب مقّدم إىل املركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان، والفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، وحمامون من أجل العدالة 

يف ليبيا.
7 نظام روما األساسي، املادة 7 )1(.
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ــل إنهــا تطــرح أيضــًا ســؤااًل حــول املســؤولية  ــًا وغــري قانونيــة فحســب، ب ــا وترتكهــم عالقــني فيهــا ليســت مســيئًة أخالقي ــن والالجئــني إىل ليبي املهاجري
األوروبيــة احملتملــة يف ارتــكاب اجلرائــم التــي قــد ترقــى إىل جرائــم ضــّد اإلنســانية.

ــواء  ــة التــي مــن شــأنها احت ــدول واملؤسســات األوروبيــة أن تنهــي فــورًا جميــع أشــكال التعــاون والدعــم واملســاعدة للســلطات الليبي ــايل، علــى ال وبالت
ــن  ــّد املهاجري ــة ض ــم املرتكب ــّد للجرائ ــع ح ــل وض ــن أج ــة م ــراءات الفوري ــاذ اإلج ــًا اتخ ــة أيض ــلطات الليبي ــى الس ــا عل ــا. كم ــني يف ليبي ــن والالجئ املهاجري
والالجئــني مــن خــالل إنهــاء احتجازهــم، وحــّل جهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية، إىل جانــب العمــل علــى إجــراء حتقيقــات جديــة يف اجلرائــم املرتكبــة 
ضّدهــم وضمــان املســاءلة عنهــا. كمــا علــى الــدول والهيئــات التابعــة لــألمم املتحــدة أيضــًا أن تبــذل جهــودًا منّســقة مــن أجــل إنشــاء هيئــة لتحديــد 

ــري الدوليــة. ــة، واجلــر مبــا يتوافــق مــع املعاي ــن واخملتفــني وضمــان حقــوق العائــالت يف معرفــة احلقيقــة، والعدال مصــري املفقودي
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ثانيًا. املقدمة 

يف ليبيــا، يواجــه املهاجــرون والالجئــون سلســلًة مــن االنتهــاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان يف حلقــٍة تــكاد ال تنتهــي مــن العنــف، يتنقلــون خاللهــا مــن 
ــي  ــانية الت ــروف الالإنس ــة، والظ ــة املهين ــه، واملعامل ــون ل ــذي يتعّرض ــديد ال ــف الش ــع العن ــل وقائ ــرد بالتفاصي ــي تس ــر الت ــر التقاري ــر. وتك ــيٍط إىل آخ وس
ُيجــرون علــى حتّملهــا مبجــّرد دخولهــم إىل البــالد. يناقــش هــذا التقريــر كيــف أّن االنتهــاكات املوثقــة ضــّد املهاجريــن والالجئــني يف ليبيــا ميكــن أن ترقــى 

إىل جرائــم ضــّد اإلنســانية.

ــة.  ــة الدولي ــة اجلنائي ــام للمحكم ــي الع ــر 2021 إىل املدع ــهر نوفم ــات يف ش ــه املنظم ــذي قدمت ــة ال ــة الدولي ــة اجلنائي ــالغ إىل احملكم ــر الب ــل التقري ويكّم
والبــالغ الشــامل املمتــّد علــى 250 صفحــة ُيبنــى علــى األبحــاث التــي أجرتهــا املنظمــات علــى مــّر ســنواٍت عديــدة ويقــّدم حتليــاًل قانونيــًا مفّصــاًل للجرائــم 
املرتكبــة ضــّد املهاجريــن والالجئــني يف ليبيــا، بهــدف احلــّث علــى فتــح حتقيــق مــن قبــل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف هــذه اجلرائــم واتخــاذ خطــوات 

جديــة لضمــان املســاءلة، ويف نهايــة املطــاف العدالــة لضحايــا هــذه اجلرائــم.8

كمــا يهــدف هــذا التقريــر أيضــًا إىل الطعــن يف الروايــة املضّللــة التــي تقــول إّن املهاجريــن والالجئــني يغــادرون موطنهــم ويعــرون ليبيــا بهــدف الســفر 
إىل أوروبــا عــن طريــق شــبكات التهريــب. فهــذه الروايــة غــري دقيقــة، وتهمــل الفظائــع وأعمــال العنــف التــي يتعــّرض لهــا املهاجــرون والالجئــون يف ليبيــا، 
ــي  ــتعمال مصطلح ــك أّن اس ــريون. ذل ــه الكث ــع ضحيت ــذي يق ــتغالل ال ــى االس ــم عل ــٍة تعّت ــار« بطريق ــب« و»اإلجت ــي »التهري ــم مصطلح ــى تضخي ــل عل وتعم
»التهريــب« و«اإلجتــار« مبعنــًى واحــد يكشــف عــن منظــور يركــز فقــط علــى منــع وصــول املهاجريــن والالجئــني إىل األراضــي األوروبيــة، مــا يهمــل واقــع أّن 
بعــض املهاجريــن والالجئــني مل يكونــوا عازمــني علــى عبــور املتوســط أصــاًل ولكنهــم ُأجــروا علــى ذلــك. يف الواقــع، ليــس لهذيــن املصطلحــني معنــًى 
ــات  ــا املنظم ــت به ــي قام ــالت الت ــت التحلي ــد بّين ــه. وق ــتمّر ل ــتغالل املس ــز باالس ــخص ويتمي ــة الش ــّم مبوافق ــار ال يت ــب، اإلجت ــس التهري ــى عك ــد: فعل واح
ــالد،  ــون إىل الب ــى يصل ــة. ومت ــة للحماي ــّرات قانوني ــاب مم ــبب غي ــا بس ــول ليبي ــني لدخ ــاء إىل املهّرب ــن االلتج ــدًا م ــدون ب ــًا ال يج ــني غالب ــن والالجئ أّن املهاجري

ــا لإلجتــار وخملتلــف أشــكال االســتغالل واالســتعباد.  يتعّرضــون لالنتهــاكات اجلســيمة وغالبــًا مــا يتحّولــون إىل ضحاي

بعــد تقــدمي حملــة شــاملة عــن حالــة الهجــرة يف ليبيــا، مبــا يف ذلــك أثــر النــزاع علــى املهاجريــن والالجئــني وتطــّور قطــاع التهريــب واإلجتــار يف البــالد، 
يســتند التقريــر إىل التحليــل القانــوين للجرائــم املرتكبــة ضــّد املهاجريــن والالجئــني الــوارد يف البــالغ إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ويســرد ملّخصــًا عــن 
اســتنتاجاته األساســية: يف ليبيــا، يخضــع املهاجــرون والالجئــون ألنــواع مــن اجلرائــم قــد ترقــى إىل جرائــم ضــّد اإلنســانية. وترتكــب هــذه اجلرائــم علــى نحــٍو 
واســع النطــاق وُممنهــج تبعــًا لسياســة دولــة وبالتــايل تســتويف الركــن اخلــاص بالســياق فيمــا يتعلــق باجلرائــم ضــّد اإلنســانية. وتشــمل هــذه اجلرائــم 
ــن  ــرى م ــكال أخ ــري، وأش ــاء القس ــي، والبغ ــتعباد اجلنس ــاب، واالس ــب، واالغتص ــل، والتعذي ــتعباد، والقت ــة، واالس ــن احلري ــديد م ــان الش ــس أو احلرم احلب
العنــف اجلنســي واالضطهــاد وغريهــا مــن األعمــال الالإنســانية. ويركــز هــذا 
التقريــر حتديــدًا علــى جرائــم االســتعباد والقتــل والتعذيــب واالغتصــاب بســبب 

بروزهــا وخطورتهــا.

ويف وقــٍت ال يتطــرق فيــه البــالغ إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة إىل املســؤولية 
رومــا  نظــام  مبوجــب  األوروبيــة  الفاعلــة  للجهــات  احملتملــة  اجلنائيــة 
األساســي، إاّل أّن هــذا التقريــر يقــّدم حتليــاًل إضافيــًا يســّلط الضــوء علــى دور 
السياســات األوروبيــة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم. وبالرغــم مــن االنتهــاكات 
املوثقــة ضــّد املهاجريــن والالجئــني يف ليبيــا علــى مــّر الســنوات األخــرية، يبقــى املهاجــرون والالجئــون عالقــني أكــر فأكــر يف البــالد نتيجــة ممارســات 
إدارة الهجــرة التــي تنتهجهــا الــدول األوروبيــة واالحتــاد األوروبــي والتــي تطبــق بالتعــاون مــع اجلهــات الليبيــة التــي يعــرف عنهــا ضلوعهــا يف النشــاطات 
اإلجراميــة واالنتهــاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان. ويســتمّر االحتــاد األوروبــي والــدول األعضــاء فيــه يف اســتخدام الروايــة األمنيــة اجلدلية لترير سياســات 
الهجــرة علــى منطقــة البحــر املتوســط باالعتمــاد علــى »مــد احلــدود« وعمليــات »صــد املهاجريــن« التــي تركــز بشــكٍل أساســي علــى احتــواء املهاجريــن 
ــرون  ــا املهاج ــّرض له ــي يتع ــاع الت ــاهمة باألوض ــة يف املس ــة األوروبي ــات الفاعل ــًا إىل دور اجله ــر أيض ــّرق التقري ــة. ويتط ــدود الليبي ــن احل ــني ضم والالجئ

8 تتمتع احملكمة اجلنائية الدولية باختصاص النظر يف اجلرائم املدرجة بنظام روما األساسي واملرتكبة على األراضي الليبية منذ فراير 2011 عندما أحال جملس األمن التابع لألمم 
املتحدة احلالة يف ليبيا إىل احملكمة.

https:// :9 جملس حقوق اإلنسان، تقرير عن سبل التصدي لتأثري عمليات صد املهاجرين برًا وبحرًا على حقوق اإلنسان، 12 مايو 2021، ص. 4، متوفر عر الرابط
.reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_47_30_A.pdf

»تظهر عمليات صد املهاجرين حتّيزًا راسخًا ضّد 
املهاجرين، وتدّل على إنكار ملا يقع على عاتق الدول 
من التزامات دولية بحماية حقوق اإلنسان للمهاجرين 

على احلدود الدولية.«9

- املقرر اخلاص املعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين، مايو 2021

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_47_30_A.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_47_30_A.pdf
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ــة. ــا الدولي ــاك اللتزاماته ــانية – يف انته ــّد اإلنس ــم ض ــى إىل جرائ ــد ترق ــي ق ــم الت ــؤوليتهم يف اجلرائ ــا ومس ــون يف ليبي والالجئ

املصطلحات األساسية

املهاجر
ــاق  ــة أو االلتح ــل أو الدراس ــادرة العم ــباب املغ ــمل أس ــني. وتش ــوء أو الالجئ ــي اللج ــري طالب ــن غ ــي م ــده األصل ــارج بل ــم خ ــذي يقي ــخص ال ــو الش ه
ــه.10 ــط ب ــي حتي ــرية الت ــروف اخلط ــن الظ ــك م ــري ذل ــة أو غ ــوارث الطبيعي ــات أو الك ــف العصاب ــية أو عن ــات السياس ــر أو االضطراب ــبب الفق ــة، أو بس بالعائل

الالجئ
ض النتهاكات خطرية حلقوقه اإلنسانية ولالضطهاد.«11 »الالجئ هو الشخص الذي فرَّ من بلده جراء خطر التعرَّ

طالب اللجوء
»طالــب اللجــوء هــو الشــخص الــذي غــادر بلــده ســعيًا وراء احلصــول علــى احلمايــة مــن االضطهــاد واالنتهــاكات اخلطــرية حلقوقــه اإلنســانية يف 

بلــد آخــر، ولكــن مل يتــم بعــد االعــرتاف بــه كالجــئ رســميًا.«12

تهريب املهاجرين
»تدبــري الدخــول غــري املشــروع لشــخص مــا إىل دولــة طــرف ليــس ذلــك الشــخص مــن رعاياهــا أو مــن املقيمــني الدائمــني فيهــا، وذلــك مــن أجــل 

احلصــول، بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، علــى منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى.«13

اإلجتار بالبشر
ــر  ــكال القس ــن أش ــك م ــري ذل ــتعمالها أو غ ــوة أو اس ــد بالق ــطة التهدي ــتقبالهم بواس ــم أو اس ــم أو إيواؤه ــم أو تنقيله ــخاص أو نقله ــد أش »جتني
أو االختطــاف أو االحتيــال أو اخلــداع أو اســتغالل الســلطة أو اســتغالل حالــة اســتضعاف، أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة 

شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر لغــرض االســتغالل.«14

مد احلدود
التدابري التي تتخذها الدول خارج حدودها لعرقلة أو ردع وصول املهاجرين، أو الالجئني أو طالبي اللجوء.15

عمليات صّد املهاجرين
»تدابــري خمتلفــة تتخذهــا الــدول، وتشــارك فيهــا أحيانــًا بلــدان ثالثــة أو جهــات فاعلــة مــن غــري الــدول، ممــا يــؤدي إىل إجبــار املهاجريــن، مبــن فيهــم 
ــد أو  ــان، إىل البل ــوق اإلنس ــة حق ــة بحماي ــم املتعلق ــردي الحتياجاته ــم ف ــراء تقيي ــزة دون إج ــراءات موج ــرية بإج ــودة القس ــى الع ــوء، عل ــو اللج طالب

اإلقليــم، أو إىل البحــر، ســواء أكانــت مياهــًا إقليميــًة أم مياهــًا دوليــًة، الــذي عــروا منهــا أو حاولــوا منــه عبــور احلــدود الدوليــة.«16

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers- :10 منظمة العفو الدولية، "الالجئون، وطالبو اللجوء واملهاجرون”، متوفر عر الرابط
./and-migrants

11 املرجع نفسه.
12 املرجع نفسه.

ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة 3 )أ(، متوفر  13 بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّ
.https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/TransnationalOrganizedCrime.aspx  :عر الرابط

للحدود  العابرة  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  التفاقية  املكمل  واألطفال،  النساء  وبخاصة  باألشخاص،  االجتار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول   14
.https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx الرابط:  عر  متوفر  )أ(،   3 املادة  الوطنية، 

https://www.chathamhouse. الرابط:  عر  متوفر   ،2020 أكتوبر   14 هاوس،  شاذام  لالجئني؟”،  تهديدًا  يشّكل  وكيف  احلدود  مد  هو  "ما  كريسب،  جيف  د.   15
what-externalization-and-why-it-threat-refugees/10/org/2020

الرابط:  عر  متوفر  ص. 5،  مايو 2021،  اإلنسان”، 12  حقوق  على  وبحرًا  برًا  املهاجرين  صد  عمليات  لتأثري  التصدي  سبل  عن  اإلنسان، "تقرير  حقوق  جملس   16
.https://undocs.org/ar/A/HRC/47/30

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/
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ثالثًا. املنهجية

ُيبنــى هــذا التقريــر بشــكٍل أساســي علــى أبحــاٍث وحتليــالت مشــرتكة قامــت بهــا املنظمــات يف الفــرتة مــا بــني أكتوبــر 2020 ويوليــو 2021. وكانــت هــذه 
املنظمــات قــد ســبق أن عملــت علــى أوضــاع حقــوق اإلنســان يف ليبيــا علــى مــّر العقــد املاضــي، وبالتــايل فــإّن هــذا املشــروع يســتند أيضــًا إىل األبحــاث 

الســابقة التــي أجرتهــا كّل مــن هــذه املنظمــات علــى حــدة، وعلــى معلوماتهــا املباشــرة وخراتهــا أيضــًا.

قامــت املنظمــات بإجــراء مقابــالت متعّمقــة، شــبه منظمــة، شــخصية وعــن بعــد إلعــداد هــذا التقريــر والبــالغ املقــّدم للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة.  أمــا 
الغــرض مــن البــالغ املقــّدم للمحكمــة فيتمّثــل يف دعــم عمليــة فتــح حتقيــق مــن قبــل احملكمــة يف اجلرائــم احملــّددة، كخطــوٍة نحــو حتقيــق املســاءلة 
عــن هــذه اجلرائــم، ويف نهايــة املطــاف، إحقــاق العدالــة للضحايــا. وقامــت املنظمــات مبراجعــة جمموعــة واســعة مــن الوثائــق وروايــات الشــهود، ومت 
اختيــار 21 شــخصًا، ُأجريــت معهــم مقابــالت متعّمقــة: 14 مهاجــرًا والجئــًا )يشــار إليهــم يف ســياق التقريــر بالشــهود(، وســبعة خــراء مــن مقّدمــي 
ــا. أجريــت كّل مــن مقابــالت الشــهود علــى مــر جلســات  ــا الهجــرة يف ليبي املســاعدات والباحثــني الذيــن يعملــون حاليــًا يف جمــال الهجــرة وعلــى قضاي

عديــدة وانبثقــت عنهــا شــهادات مفّصلــة ُأرفقــت كّلهــا بالبــالغ إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة كملحقــات مغلفــة بالســرية.

ومــن بــني الشــهود األربعــة عشــر، ثالثــة أفــراد يتحــّدرون مــن الكامــريون، وثالثــة مــن الســودان، وثالثــة مــن إريرتيــا، واثنــان مــن غامبيــا، ومشــارك واحــد مــن 
كّل مــن أثيوبيــا، وغينيــا ومــايل. ومــن بــني الشــهود أحــد عشــر ذكــرًا وثــالث إنــاث. إاّل أّن عــدد النســاء اللواتــي أجريــت معهــّن املقابــالت مقارنــًة بعــدد الرجــال ال 
ميّثــل نســبة النســاء بــني املهاجريــن والالجئــني الذيــن يعــرون ليبيــا، إمنــا يشــّكل متثيــاًل أدنــى للواقــع علــى األرض. وقــد واجهــت املنظمــات معيقــات عــدة 
يف أثنــاء حماوالتهــا للوصــول إىل النســاء مــن أجــل إجــراء املقابــالت معهــّن. ويعــود ذلــك جزئيــًا إىل طبيعــة اإلســاءة التــي تتعــّرض لهــا الفتيــات والنســاء يف 

ليبيــا، ال ســيما العنــف اجلنســي، والوصمــة التــي ترتبــط يف العــادة مــع هــذا النــوع مــن اإلســاءة.

ــارات اخلاصــة باملنظمــات  ــات التباعــد االجتماعــي، باإلضافــة إىل االعتب ــود علــى الســفر الناجمــة عنهــا، ومتطّلب وبســبب انتشــار جائحــة كوفيــد-19 والقي
والتــي اســتندت فيهــا إىل تقييــم للمخاطــر )كمــا هــو حمــّدد أدنــاه(، كانــت القــدرة علــى التواصــل مــع الشــهود حمــدودًة، وأجريــت أكريــة املقابــالت عــن 
بعــد، وُقّســمت إىل جلســاٍت عديــدٍة مــن خــالل منّصــة آمنــة لالتصــال عــر تقنيــة الفيديــو. وأجريــت ثــالث مقابــالت وجهــًا لوجــه، فيمــا اعتمــدت مقابلتــان 

ــات الشــخصية وعــن بعــٍد يف آن. علــى احملادث

وقــد أعــّدت املنظمــات معــًا معايــري االختيــار التــي مّت علــى أساســها اختيــار الشــهود ملقابلتهــم مــن أجــل هــذا املشــروع. ومل يتــّم اختيــار مــن هــم دون 
ــة اخلاصــة التــي يطرحهــا هــذا النــوع مــن املقابــالت يف  ــد والصعوب الثامنــة عشــرة بســبب اخملاطــر العاليــة املرتبطــة بتعّرضهــم للصدمــة مــن جدي
بيئــٍة بعيــدٍة حيــث ال تتوفــر لــدى املنظمــات قــدرة علــى الوصــول املباشــر أو التدخــل بالدعــم الــالزم للقاصريــن، يف حــال دعــت احلاجــة إىل ذلــك. وحرصــًا 
علــى ســالمة الشــهود، ورغبتهــم يف مشــاركة جتاربهــم، مّت اختيــار املهاجريــن والالجئــني، بشــرط أّنهــم عــروا خــالل ليبيــا يف أّي وقــٍت بعــد العــام 2011، 
ولكــن مل يعــودوا مقيمــني يف البــالد بــل يف أماكــن أخــرى آمنــة، حيــث ميكــن للباحثــني أن يضمنــوا الوصــول إىل املســاعدة، مبــا يف ذلــك الدعــم النفســي 
االجتماعــي يف حــال دعــت احلاجــة إىل ذلــك. وقــد أعطــى كّل مشــارك موافقتــه املســتنرية،17 واملعلومــات التــي أدىل بهــا ُحفظــت بأمــان وســرية. كانــت 
املشــاركة طوعيــًة بالكامــل، دون تقــدمي الباحثــني ألي مكافــآت ماليــة أو أي حوافــز أخــرى باســم املنظمــات. ومّت اللجــوء إىل خدمــات الرتجمــة الفوريــة حــني 
ــة  ــمائهم حلماي ــري أس ــاركني، ومّت تغي ــة املش ــن هوي ــف ع ــأنها أن تكش ــن ش ــاٍت م ــن أّي معلوم ــف ع ــّم الكش ــدودة. ومل يت ــاالٍت حم ــة، يف ح ــت احلاج دع

خصوصيتهــم وســالمتهم وســالمة جمتمعاتهــم احملليــة.

مّت إجــراء جميــع املقابــالت مبــا يتوافــق مــع تقييــم صــارٍم للمخاطــر للتعــرف عــل خماطــر أعــادة الصدمــة ومنعهــا، إضافــًة إىل اخملاطــر اخلارجيــة أيضــًا، مبــا 
يف ذلــك احلمايــة مــن االنتقــام. وطــوال مــدة العمليــة، اتبعــت املنظمــات تدابــري أمــن وســالمة حتــرتم مبــدأ “عــدم إحلــاق الضــرر”. وتشــمل هــذه التدابــري، 
علــى ســبيل الذكــر ال احلصــر، تدريــب األشــخاص الذيــن ســيقومون باملقابــالت علــى التعــّرف علــى عالمــات الصدمــة؛ وإجــراء املقابــالت عــر قنــواٍت آمنــة، 
وحفــظ املعلومــات بأمــان وســرية؛ وإعطــاء املشــاركني اخليــار لوقــف املقابلــة أو ســحب موافقتهــم يف أي وقــت؛ واعتمــاد نظــام إحالــة إىل نظــام رعايــة 

الصحــة العقليــة والدعــم النفســي االجتماعــي والقانــوين عنــد اللــزوم.

17 يف جميع املقابالت التي أجريت لهذا التقرير، مّت احلصول على املوافقة املستنرية من كّل مشارك عن طريق إعالمه بالغرض من املقابلة، وبإجراءات السرية، وجميع سبل 
استخدام املعلومات التي سيتّم جمعها وكيف سيتّم تشاركها مع األطراف الثالثة. مل تقّدم أي مكافأة مالية مقابل املشاركة، وأدىل املشاركون بشهاداتهم على أساٍس طوعي 

فقط. وقد مّت تذكري املشاركني طيلة مدة املقابلة بإمكانية سحب املوافقة يف أي وقت، ويف تلك احلالة يتّم إتالف احلالة والسجالت ذات الصلة بها.
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ــك  ــا يف ذل ــدر، مب ــة املص ــات مفتوح ــة وبيان ــع باملصداقي ــر تتمت ــن تقاري ــًا م ــا انطالق ــات وحتليله ــع املعلوم ــهود، مّت جم ــهادات الش ــة إىل ش وباإلضاف
وثائــق احملاكــم والتقاريــر الصــادرة عــن هيئــات األمم املتحــدة مثــل املنظمــة الدوليــة للهجــرة، واملفوضيــة الســامية لــألمم املتحــدة لشــؤون الالجئــني، 
وبعثــة األمم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا، ومفوضيــة األمم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان واملقــّرر اخلــاص لــألمم املتحــدة املعنــي بحقــوق اإلنســان 
للمهاجريــن. كمــا اشــتملت املصــادر األخــرى علــى تقاريــر وبيانــات صــادرة عــن مؤّسســات االحتــاد األوروبــي واملنظمــات غــري احلكوميــة العاملــة علــى 
األرض، إضافــة إىل البيانــات احلكوميــة الصــادرة عــن الــدول الثالثــة بشــأن انتهــاكات القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقانــون اجلنائــي الــدويل املرتكبــة 
ــة التــي قدمهــا اخلــراء الذيــن مّتــت  ــة الســمعية البصري ــن والالجئــني علــى األراضــي الليبيــة. كمــا قامــت املنظمــات أيضــًا بتحليــل األدل ضــّد املهاجري
مقابلتهــم، أو املتاحــة علنــًا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، إضافــًة إىل املعلومــات ذات الصلــة بالقــوى احملّركــة العابــرة للحــدود التــي تتحكــم بعمليــات 

االســتعباد واإلجتار بالبشــر. 
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رابعًا. اخللفية

أ. الهجرة يف ليبيا: من بلد مقصد إىل دولة عبور

قبــل أن تتحــّول إىل بلــد عبــور، كانــت ليبيــا دولــة مقصــد ذات تاريــخ طويــل يف اســتقبالها للعّمــال املهاجريــن. ويعــود ذلــك إىل الفــرتة التــي عقبــت اكتشــاف 
النفــط يف العــام 1959 عندمــا حتّولــت ليبيــا مــن دولــٍة فقــريٍة إىل دولــٍة ريعيــة، غنيــة بالنفــط ومصــدر جــذب للعّمــال األجانــب الباحثــني عــن فــرص عمــل.

ويف الفــرتة املمتــدة حتــى أوائــل التســعينات، كان معظــم العّمــال املهاجريــن يفــدون إليهــا مــن الــدول العربيــة اجملــاورة. ولكــن، ومــع طموحــات 
معّمــر القــذايف الشــاملة للقــارة األفريقيــة، مّت توقيــع سلســلة مــن االتفاقــات الثنائيــة بــني ليبيــا ودول أفريقيــة عــدة، وأقيــم وقتهــا جتّمــع دول الســاحل 
والصحــراء ســعيًا إىل فتــح احلــدود وبنــاء عالقــات اقتصاديــة بــني األمم األفريقيــة. وكانــت تلــك بدايــًة لعهــد جديــد يف جمــال السياســة اخلارجيــة يف ليبيــا، 

ومعــه ظهــر نــوع جديــد مــن الهجــرة،18 مــع تشــجيع األفارقــة مــن جنــوب الصحــراء الكــرى صراحــة للقــدوم إىل ليبيــا.19

ولكــن، يف غيــاب سياســة متســقة للهجــرة، ومــع تفاقــم القواعــد التعّســفية الســاعية إىل تنظيــم شــؤون الهجــرة يف ليبيــا، ســرعان مــا وجــد املقيمــون 
ــاحلية  ــدن الس ــراء يف امل ــوب الصح ــن جن ــني م ــن القادم ــي للمهاجري ــود املتنام ــدأ الوج ــك، ب ــة إىل ذل ــد. باإلضاف ــري مؤّك ــٍز غ ــهم يف مرك ــا أنفس يف ليبي
احملافظــة يســتثري ردود فعــل عدائيــة بــني الســكان احملليــني، بلغــت ذروتهــا يف خريــف العــام 2000 عندمــا ُقتــل 130 مواطنــًا مــن جنــوب الصحــراء يف 
أعمــال شــغب مناهضــة لألفارقــة يف طرابلــس والزاويــة.20 وســرعان مــا اعتمــدت ليبيــا إجــراءات ضبــط أكــر صرامــًة يف سياســتها للهجــرة املتأرجحــة 

بــني فــرتات مــن سياســة البــاب املفتــوح ومراحــل طــرد املهاجريــن.21

ــدول  ــن ال ــني م ــب القادم ــني األجان ــه للمواطن ــمح في ــذي كان يس ــت ال ــى الوق ــه انته ــرب، ومع ــو الغ ــة نح ــاته اخلارجي ــز سياس ــل تركي ــذايف بتحوي ــدأ الق وب
األفريقيــة بدخــول ليبيــا مــن دون تأشــريات. ومــع فــرض القيــود علــى الوثائــق والتأشــريات املتعلقــة مبعظــم األجانــب العازمــني علــى دخــول ليبيــا واإلقامــة 
فيهــا، راح العديــد يحاولــون الســفر بحــرًا إىل أوروبــا. وســعت إيطاليــا، بعــد قلقهــا مــن العــدد املتزايــد لعمليــات الوصــول بحــرًا مــن ليبيــا، إىل إحبــاط عمليــات 
العبــور احلدوديــة. يف العــام 2008، وقعــت إيطاليــا وليبيــا معاهــدة الصداقــة والشــراكة والتعــاون،22 وهــي عبــارة عــن اتفــاق بقيمــة 50 مليــون يــورو يهــدف، 
مــن بــني جملــة أمــور، إىل وقــف تدفقــات املهاجريــن والالجئــني إىل أوروبــا مــن خــالل القيــام جزئيــًا بواســطة الســفن اإليطاليــة باعــرتاض املســافرين الذيــن 
يعــرون البحــر املتوســط يف حماولــٍة للوصــول إىل أوروبــا وإعادتهــم إىل ليبيــا. هــذه املمارســة، والتــي باتــت تعــرف بـ«صــّد املهاجريــن«،23 رأت احملكمــة 
األوروبيــة حلقــوق اإلنســان يف العــام 2012 أّنهــا تخالــف التزامــات إيطاليــا يف احــرتام حقــوق اإلنســان،24 ومــع ذلــك مــا زالــت التكتيــكات املشــابهة مالزمــة 

لسياســة متديــد احلــدود التــي تنتهجهــا أوروبــا حتــى يومنــا هــذا.

إضافــًة إىل ذلــك، يف العــام 2010، اعتمــدت ليبيــا إطــارًا قانونيــًا جديــدًا مــن خــالل إدخــال القانــون رقــم 19 لســنة 2010 الــذي يجــّرم دخــول وإقامــة املهاجريــن 
يف ليبيــا وخروجهــم منهــا بطــرق غــري شــرعية25. ونتيجــًة لذلــك، وجــد اآلالف مــن املواطنــني األجانــب أنفســهم مبصــاف »املهاجريــن غــري الشــرعيني« مــا 
تركهــم عرضــًة لالحتجــاز والطــرد يف وقــٍت واصلــت فيــه ليبيــا حرمانهــم مــن احلــق يف اللجــوء )راجــع القســم الســابع(.26 وبــات االحتجــاز مــن دون مراعــاة 
األصــول القانونيــة السياســة املهيمنــة إلدارة الهجــرة يف ليبيــا، تطبــق علــى املهاجريــن والالجئــني الذيــن يتــّم اعرتاضهــم يف البحــر، كشــكٍل مــن أشــكال 

18 سارة حمود، “هجرة العبور األفريقية عرب ليبيا إىل أوروبا: الكلفة البشرية”، اجلامعة األمريكية بالقاهرة،  الدراسات حول الهجرة القسرية والالجئني، يناير 2006، متوفر عر الرابط: 
.http://migreurop.org/IMG/pdf/hamood-libya.pdf

https://doi.org/10.1080/23322705.2021.1908 ،2021 19 نادية الدايل، آرون أنفينسون، وغرامي أنفينسون، “األسر، الهجرة والسلطة يف ليبيا”، جملة اإلجتار بالبشر، 31 مارس
.032
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العقــاب وكــرادٍع لآلخريــن مــن حماولــة العبــور.27

ويف العــام 2011، أّثــرت االنتفاضــة وتداعياتهــا علــى قضايــا الهجــرة يف البــالد، وبعــد أن جذبــت الــروة النفطيــة لليبيــا يف املاضــي املهاجريــن إىل ليبيــا كبلــٍد 
مقصــد، بــات النــزاع وانعــدام االســتقرار يف البــالد مــن األســباب الرئيســية لتحــّول البــالد إىل حالــة عبــور، مــع ســعي األشــخاص املتنّقلــني واملرغمــني علــى 

مغــادرة بلدانهــم املنشــأ إىل الهــروب مــن العنــف املتصاعــد يف ليبيــا.

ب. أثر النزاع على املهاجرين والالجئني

يف أعقــاب انتفاضــة العــام 2011 ضــّد القــذايف، انتشــرت جيــوب الصــراع يف خمتلــف أرجــاء البــالد وبــدأت ليبيا تغــرق يف الفوضــى.28 وأّدى انهيار مؤسســات 
الدولــة، وانهيــار االقتصــاد، والنــزاع املطــّول وأعمــال العنــف املستشــرية إىل التنّقــل إىل أوروبــا. وبــات املمــّر مــن ليبيــا بشــكٍل أساســي إىل إيطاليــا يعــرف 

باملنطقــة الوســطى للمتوســط واشــُتهر منــذ ذلــك احلــني كأخطــر طــرق الهجــرة يف العــامل.29

ورغــم أّن تدفقــات الهجــرة حتّولــت حــول النزاعــات احملليــة الناشــئة، إاّل أّن حيــاة املهاجريــن والالجئــني غالبــًا مــا بقيــت عرضــًة للخطــر املباشــر بســبب 
هــذه النزاعــات، التــي انتشــرت بشــكٍل عشــوائي يف خمتلــف أنحــاء البــالد، مبــا يف ذلــك يف أماكــن جتّمــع املهاجريــن والالجئــني أو مرافــق احتجازهــم.30 يف 
العــام 2014، وعلــى خلفيــة االضطرابــات السياســية التــي أســفرت يف النهايــة عــن انقســام جغــرايف وسياســي بــني غــرب البــالد وشــرقها، تقاتــل أفــراد 
ــات  ــع الكيان ــزاع، مّت إجــالء جمي ــدويل يف صحوتهــم. ويف أعقــاب الن ــة، وأحرقــوا مطــار طرابلــس ال اثنتــني مــن امليليشــيات املتناحــرة علــى أراضــي الدول
األجنبيــة تقريبــًا، مبــا فيهــا الســفارات وهيئــات األمم املتحــدة إىل تونــس اجملــاورة. ومــع انــدالع احلــرب، ازدهــرت شــبكات اإلجتــار والتهريــب يف ظــّل انعــدام 
األمــن وغيــاب هيئــات املراقبــة. وُفتحــت الطريــق مــن جنــوب ليبيــا إىل ســاحلها الشــرقي علــى مصراعيهــا، وســاهم غيــاب املســاءلة يف االبتــزاز املنهجــي 

واإلســاءة املســتمرة للمهاجريــن والالجئــني يف جميــع مراحــل الرحلــة.

بعــد ســنواٍت مــن االنقســامات السياســية بــني الغــرب والشــرق، وحتديــدًا يف 4 أبريــل 2019، قامــت القــوات املســّلحة العربيــة الليبيــة، وهــي جمموعــة 
ــة إىل  ــت العملي ــد هدف ــة«.31 وق ــان الكرام ــة »طوف ــالق عملي ــيطرة، بإط ــدة إىل الس ــري بعي ــدة غ ــذ م ــت من ــد وصل ــت ق ــرت كان ــة حف ــادة خليف ــّلحة بقي مس
اإلطاحــة بحكومــة الوحــدة الوطنيــة وفــرض الســيطرة علــى األراضــي الغربيــة، وأهّمهــا طرابلــس. وأّدى الهجــوم الــذي قــاده حفــرت إىل توحيــد العديــد مــن 
اجملموعــات املســّلحة يف غــرب ليبيــا ضــّده. ومــع تصاعــد حــّدة النــزاع إىل أوجهــا يف أواخــر يونيــو 2019، جتــّددت أعمــال العنــف، مــا عــّرض املهاجريــن 
والالجئــني إىل مزيــد مــن اخملاطــر. ومــن األمثلــة الصارخــة علــى حــاالت اخلطــر هــذه، يف أوائــل يوليــو 2019، قــادت إحــدى املقاتــالت األجنبيــة هجمــًة علــى 

جمّمــع الحتجــاز املهاجريــن والالجئــني يف تاجــوراء أّدى إىل مقتــل 53 شــخصًا وجــرح مــا ال يقــّل عــن 87 آخريــن.32 

ومل تكــن تلــك املــرة األوىل التــي يعلــق فيهــا املهاجــرون والالجئــون وســط النــزاع. فعلــى مــّر العقــد املاضــي، نشــبت االشــتباكات يف داخــل مرافــق االحتجاز 
ــز  ــِرك مرك ــس، ُت ــت يف طرابل ــي اندلع ــات الت ــة الصدام ــام 2018، ونتيج ــر. يف الع ــون يف األس ــرون والالجئ ــا املهاج ــع فيه ــرى يقب ــن أخ ــا ويف أماك وحوله
احتجــاز أبــو ســليم بعــد أن غــادره احلــراس. ويقــّدر أّن 8000 مهاجــرًا والجئــًا قــد علقــوا فيــه مــن دون غــذاء أو مــاء ألكــر مــن 48 ســاعة فيمــا كانــت احلــرب 
دائــرًة يف اخلــارج.33 ويف مثــاٍل آخــر، أجــر مرفــق التجّمــع واملغــادرة اخلاضــع إلشراف املفوضية الســامية لــألمم املتحدة لشــؤون الالجئني إلغــالق 

أبوابــه يف ينايــر 2020 بســبب انتقــال اخلطــوط األماميــة للنــزاع مــا أّدى إىل حماصــرة املرفــق بالقذائــف.34

27 سيلفي بردلو وأوريفييه بلييز، املرجع نفسه.
.https://www.reportinglibya.org/ :28 جلدوٍل زمني مفّصل حول الصراع يف ليبيا، راجع

https://www.rescue.org/article/human-stories-worlds- :29 جلنة اإلنقاذ الدولية، “الروايات البشرية ألخطر طرق الهجرة يف العامل”، 5 أغسطس 2020، متوفر عر الرابط
.most-dangerous-migration-route

30 فعلى سبيل املثال، أغلقت كفرة وأجدابيا، وكلتاهما من احملاور التي كانت معروفًة بالتهريب يف زمن القذايف، بسبب الصراع. ونتيجًة لذلك، سعى املهّربون والقائمون باإلجتار 
إىل إيجاد طرق بديلة. عالوًة على ذلك، ومع فقدان السلطة املركزية يف طرابلس لسيطرتها اإلقليمية على البالد، تدهور الوضع األمني وأعادت الصراعات املستمّرة حتويل طرق 
التهريب واإلجتار التاريخية من اجلنوب إىل منطقة زوارة الواقعة عند الساحل الشمايل الغربي. ثم أوقفت العمليات يف املدينة بسبب االحتجاجات احمللية ما أّدى يف النهاية إىل انتقال 

ميناء اإلنزال األساسي إىل صراتة يف العام 2015.
.https://www.reportinglibya.org/ :31 حمامون من أجل العدالة يف ليبيا، “التقارير حول ليبيا”، متوفر عر الرابط

https://www.ohchr.org/AR/ :32 بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، “ الغارتان اجلويتان على جممع مباين الضمان، مبا يف ذلك مركز احتجاز تاجوراء«، 2 يوليو 2019، متوفر عر الرابط
. NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25502&LangID=A

33 بل ترو، “ليبيا: مقتل 30 شخصًا يف اشتباكات امليليشيات يف طرابلس وسط حتذيرات املنظمات احلقوقية من وجود الالجئني واملهاجرين يف مرمى النريان”، 31 أغسطس 
.https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/tripoli-militia-clash-30-dead-latest-news-death-toll-rights-groups-a8517096.html  ،2018

34 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، »املفوضية تعلق عملياتها يف مرفق التجمع واملغادرة يف طرابلس الغرب وسط خماوف تتعلق بالسالمة«، 30 يناير 2020، 
. https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/1/5e32f1804.html
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كمــا حتّدثــت مصــادر عديــدة عــن انفجــار وقــع يف 20 يونيــو 2021 يف مركــز احتجــاز أبــو رشــادة يف غريــان. واملركــز، وهــو ثكنــة عســكرية ســابقة، يخضــع 
إلشــراف جهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية منــذ العــام 35.2014 ووفــق مــا أفــادت التقاريــر، فــإّن االنفجــار جنــم عــن ذخائــر كانــت خمزنــًة يف مســتودع 
األســلحة والذخائــر، »علــى بعــد خطــوات مــن مــكان احتجــاز الالجئــني.«36 وقــد لقــي مــا يقــرب مــن مئــة شــخص حتفهــم وُجــرح كثــريون آخــرون.37 ومّمــا ال 

شــّك فيــه أّن احتجــاز املهاجريــن والالجئــني علــى مقربــة مــن خمــازن األســلحة والذخائــر ممارســة خطــرية إمنــا واســعة االنتشــار يف ليبيــا.

ج. اقتصاد صناعة التهريب واإلجتار يف خضّم الصراع

بالرغــم مــن انتشــار نشــاط التهريــب يف ليبيــا منــذ مــا قبــل العــام 2011، فقــد حتّولــت بشــكل كبــري يف أعقــاب االنتفاضــة. ففــي ظــّل غيــاب ســلطة مركزيــة 
ومــع الفــراغ األمنــي الــذي نتــج عــن الصــراع، ظهــر العديــد مــن اجملموعــات املســّلحة وامليليشــيات، بحيــث أّنــه يف نهايــة العــام 2014، بلــغ عــدد اجملموعــات 
املســّلحة العاملــة يف ليبيــا 1600 يف زيــادة بلغــت 1300 عــن العــام 38.2011 ودخلــت امليليشــيات القويــة قطــاع تهريــب و/أو اإلجتــار بالبشــر وأمســكت 
الســيطرة علــى طــرق الهجــرة الرئيســية يف ليبيــا. وباتــت التجــارة غــري املشــروعة للســلع واألشــخاص وســيلًة بــات مبقــدور امليليشــيات بواســطتها تأمــني 
املبالــغ النقديــة لألســلحة، وزيــادة نطــاق ســيطرتها وتأثريهــا،39 مــا ســاهم بالتــايل بتأجيــج الصــراع. وســرعان مــا حتــّول تهريــب املهاجريــن واإلجتــار بالبشــر 

ــرون  ــح املهاج ــث أن أصب ــا لب ــالد، وم ــوب الب ــيما يف جن ــة ال س ــٍة مربح إىل صناع
ــتغاللهم،  ــم، واس ــّم احتجازه ــث يت ــد بحي ــكٍل متزاي ــتهدفون بش ــون يس والالجئ
وابتزازهــم لتحقيــق أقصــى حــّد مــن الربــح املــادي. وازدهــرت صناعــة اإلجتــار إىل 
حــّد أّن إيراداتهــا ُقــّدرت، وفقــًا ملــا ورد يف تقريــر لشــاذام هاوس يف العــام 2017 
بحــوايل »978 مليــون دوالر أمريكــي يف العــام 2016، أي مــا يعــادل نســبة %3،4 
مــن إجمــايل النــاجت احملّلــي لليبيــا عــام 2015 والبالــغ 29،1 مليــار دوالر أمريكــي.«40

ــن  ــني 2012 و2016 م ــا ب ــرتة م ــار يف الف ــة اإلجت ــرد لصناع ــّو املط ــر النم وتيّس
انتشــر  وقــد  املربــع(.  )راجــع  احلوالــة41  لنظــام  املتزايــد  االســتخدام  خــالل 
اســتخدام احلوالــة، الــذي كان يخضــع يف الســابقة للســيطرة احملكمــة لنظــام 
القــذايف، بعــد ضعــف النظام املصــريف الرســمي يف البالد.42 ال يعتمــد النظام 

علــى أّي أثــر ورقــي، وبالتــايل فمــن الصعــب جــدًا تعقــب األمــوال ومتلقيهــا.

بالتــوازي، يف الفــرتة مــا بــني 2011 و2014، مّت دمــج العديــد مــن امليليشــيات 
واجملموعــات املســّلحة ضمــن أجهــزة األمــن التابعــة للدولــة، مبا فيهــا أجهزة 

إدارة الهجــرة. ونتيجــًة لذلــك، فقــد باتــت وظائــف الدولــة ومواردهــا متشــابكًة علــى نحــٍو خطــرٍي مــع الشــبكات اإلجراميــة.43 وبشــكٍل خــاص، فــإّن جهــاز مكافحة 
الهجــرة غــري الشــرعية، التــي تأســس يف العــام 2012 وكان منوطــًا بــوزارة الداخليــة مــن أجل اإلشــراف على الهجــرة غري الشــرعية يف البالد،44 وخفر الســواحل 

الليبــي الــذي يعمــل حتــت إشــراف وزارة الدفــاع توّرطــا يف النشــاط اإلجرامــي ويف انتهــاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان بحــق املهاجريــن والالجئــني.45

https://www.globaldetentionproject.org/countries/africa/libya/detention- الرابط:  عر  متوفر  رشادة،  أبو  احتجاز  مركز  باالحتجاز،  املعني  العاملي  املشروع   35
.centres/1660/aburshada-bou-rashada-detention-centre

https://www.middleeasteye.net/news/libya- :الرابط 2021، متوفر عر  يوليو   9 عني الشرق األوسط،  الالجئني للخطر”،  ليبيا يعّرض  36 سارة كريتا، “انفجار مركز االحتجاز يف 
.detention-centre-blast-exposes-dangerous-conditions-refugees

37 مقابلة مع أحد الشهود اخلراء، أغسطس 2021.
https://www.justice.gov/eoir/ :38 املفوضية العليا لشؤون الالجئني وعدميي اجلنسية، “ليبيا: امليليشيات، القبائل واإلسالميون”، 19 ديسمر 2014، ص. 7، متوفر عر الرابط

.page/file/989511/download
https://reliefweb. :39 املبادرة العاملية ضّد الهجرة املنظمة عر احلدودية، “تقرير املبادرة العاملية، االستجابة حملور تهريب املهاجرين واإلجتار بالبشر”، 2018، متوفر عر الرابط

.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Reitano-McCormack-Trafficking-Smuggling-Nexus-in-Libya-July-2018.pdf
40 تيم إيتون، املرجع نفسه. ص. 10.

 https://www.jstor.:41 مارك ميكاليف، “تهريب األشخاص ما بعد الثورة يف ليبيا”، مهّربو البشر عامليًا، 2017، املعهد األسرتايل للسياسات االسرتاتيجية، ص. 6، متوفر عر الرابط
.org/stable/pdf/resrep04260.11.pdf

42 مارك ميكاليف، املرجع نفسه، ص. 6.
43 املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، “اليأس واخلطورة: تقرير حول أوضاع حقوق اإلنسان للمهاجرين والالجئني يف ليبيا”، 20 ديسمر 2018، 
ص. 6: “ وال تزال البعثة تتلقى معلومات موثوقة تفيد بأن بعض اجلهات التابعة للدولة بينهم موظفون حمليون وعناصر جمموعات مسّلحة تابعة رسميًا ملؤسسات الدولة باإلضافة 
إىل ممثلني عن وزارتي الداخلية والدفاع، متورطون يف تهريب املهاجرين والالجئني واإلجتار بهم، حيث ازدادت هذه اجلهات التابعة للدولة ثراًء من خالل استغالل وابتزاز املهاجرين 

. https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/libya-migration-report-18dec2018-arabic.pdf :والالجئني املستضعفني.« التقرير الكامل متوفر عر الرابط
https://security-legislation.ly/sites/default/files/lois/1321-Decree%20No.%20%28386%29%20of%20 الرابط:  عر  متوفر  2014ـ،  لسنة   386 رقم  الوزاري  القرار   44

.2014_EN.pdf.
45 منظمة العفو الدولية، “شبكة التواطؤ املظلمة يف ليبيا”، ص. 35.

نظام احلوالة ونشاط اإلجتار بالبشر

نظــام احلوالــة هــو عبــارة عــن نظــام لتحويــل األمــوال يقــوم علــى 
الشــرف ويســتخدم يف الــدول األفريقيــة، بحيــث يدفــع املــال إىل 
وكيــل يصــدر تعليمــات إىل نظــري له لدفعــه للمتلقــي النهائي يف 
أّي موقــع جغــرايف. ويف املمارســة، ُيعَطــى أقربــاء املهاجرين 
والالجئــني اخملتطفــني مقابــل فديــة اســم شــخص حملــي 
ُيرســل إليــه املبلــغ املــايل عــر شــركات حتويــل األمــوال الدوليــة 
ــودع املبلــغ إمــا مباشــرًة  مثــل وســرتن يونيــون وأورجن مــوين. ي
ــطاء يف  ــدة وس ــاك ع ــون هن ــا يك ــًا م ــل. وغالب ــالل وكي ــن خ أو م

بلــدان خمتلفــة.
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وبــات االحتجــاز يف مرافــق جهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية الشــكل األساســي إلدارة الهجــرة يف ليبيــا. ويف حــاالٍت عديــدة، تكــون مرافــق االحتجــاز 
ــل  تابعــًة اســميًا فقــط جلهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية فيمــا تشــرف عليهــا يف الواقــع امليليشــيات واجملموعــات املســّلحة التابعــة لــه، ومتّث
عنصــرًا هامــًا مــن عمليــات اإلجتــار.46 وتخضــع بعــض مراكــز االحتجــاز إلدارة أفــراد يتقاضــون رواتبهــم رســميًا مــن جهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية، 
ولكنهــم يعملــون باســم امليليشــيات أو هــم أعضــاء فيهــا.47 ومــن األمثلــة الرئيســية مركــز جهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية يف الزاويــة، الــذي يخضــع 
لســيطرة كتيبــة النصــر، وهــي ميليشــيا حمليــة بقيــادة حممــد كشــالف الــذي يعمــل بالتواطــؤ مــع رئيــس فــرع خفــر الســواحل الليبــي يف الزاويــة، عبــد 
الرحمــن ميــالد )املعــروف أيضــًا بـ«البيدجــا«(.48 ويف 7 يونيــو 2018، أدرج اســم حممــد كشــالف علــى الئحــة العقوبــات الصــادرة عــن جملــس األمــن التابــع 
لــألمم املتحــدة لتوّرطــه يف عمليــات تهريــب املهاجريــن واســتغالل املهاجريــن والالجئــني.49 كمــا أفــاد جملــس األمــن التابــع لــألمم املتحــدة أيضــًا 
معلومــاٍت عــن تعــاون كشــالف مــع جمموعــات مســّلحة أخــرى وتوّرطــه يف اشــتباكات عنيفــة ومتكــررة يف العامــني 2016 و50.2017 كمــا أنزلــت العقوبــات 
بحــق عبــد الرحمــن ميــالد أيضــًا الرتباطــه بأعمــال العنــف املرتكبــة بحــق املهاجريــن والالجئــني وبحــق مهّربــني ومســؤولني آخريــن عــن عمليــات اإلجتــار.51 
ــه  ــر 2020 لتعــود فتفــرج عن ــه الســلطات الليبيــة يف أكتوب ــة. واعتقلت ــه فيمــا بعــد كرئيــس خلفــر الســواحل الليبــي يف الزاوي ــالد مــن منصب ومّت عــزل مي
بعــد إســقاط التهــم بحقــه لعــدم كفايــة األدلــة.52 وبتاريــخ 25 أكتوبــر 2021، أضــاف جملــس األمــن التابــع لــألمم املتحــدة أيضــًا اســم أســامة الكــوين إىل الئحــة 
العقوبــات.53 أســامة الكــوين إبراهيــم، واملعــروف بأنــه املديــر الفعلــي ملركــز احتجــاز النصــر، متهــم بارتــكاب انتهــاكات حقــوق اإلنســان باســم املهاجريــن 
والالجئــني يف ليبيــا والعمــل باســم أو حتــت إدارة كشــالف وميــالد.54 ولكــن، رغــم عقوبــات األمم املتحــدة ضــّد اجلنــاة املعروفــني، مــا زال األفــراد وأعضــاء 

 https://www.globaldetentionproject.org/wp-:46 املشروع العاملي لالحتجاز، “احتجاز املهاجرين يف ليبيا: أزمة حقوق اإلنسان”، أغسطس 2018، ص. 22، متوفر عر الرابط
.content/uploads/2018/08/GDP-Immigration-Detention-Libya.pdf

47 املرجع نفسه.
48 جملس األمن التابع لألمم املتحدة، فريق اخلراء املعني بليبيا، “التقرير النهائي لفريق اخلراء املعني بليبيا تبعًا للقرار رقم 1973 )2011(؛ الوثيقة رقم S/2017/466، يونيو 2017، 

.https://www.undocs.org/S/2017/466 :ص. 103، متوفر عر الرابط
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/materials/summaries/ الرابط:  عر  متوفر   ،2018 يونيو   7 كشالف،  حممد  املتحدة،  لألمم  التابع  األمن  جملس   49

.individual/mohammed-kachlaf
50 جملس األمن التابع لألمم املتحدة، املرجع نفسه.

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/materials/summaries/ :الرابط 2018، متوفر عر  يونيو   7 الرحمن ميالد،  التابع لألمم املتحدة، عبد  األمن  51 جملس 
.individual/abd-al-rahman-al-milad

https://www.theguardian.com/world/2021/ :52 لورنزو توندو، “ليبيا تطلق سراح أحد أخطر مهّربي البشر املطلوبني يف العامل”، ذا غارديان، 13 أبريل 2021، متوفر عر الرابط
.apr/13/libya-releases-most-wanted-human-trafficker-bija

https://www.un.org/press/ الرابط:  عر  متوفر   ،2021 أكتوبر   25 العقوبات”،  الئحة  إىل  جديدًا  اسمًا  تضيف   1970 بالقرار  عماًل  املنشأة  األمن  جملس  “جلنة  املتحدة،  األمم   53
.en/2021/sc14674.doc.htm

54 املرجع نفسه.
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ــك  ــري ذل ــر وغ ــار بالبش ــن واإلجت ــب املهاجري ــون بتهري ــات املتوّرط اجملموع
ــاب. ــن العق ــام م ــالت ت ــط إف ــون وس ــا يعمل ــم يف ليبي ــن اجلرائ م

ــن  ــرة م ــرق الهج ــول ط ــى ط ــا عل ــار يف ليبي ــب واإلجت ــبكات التهري ــل ش تعم
ــذه  ــول ه ــى ط ــاور عل ــأت حم ــنني، نش ــّر الس ــى م ــمال. وعل ــوب إىل الش اجلن
ــالد. ويف  ــاء الب ــف أنح ــون يف خمتل ــرون والالجئ ــع املهاج ــث يتجّم ــرق حي الط
ــًا مــا ميــّر املهاجــرون والالجئــون بــني وســطاء متعّدديــن،  أثنــاء الرحلــة، غالب
مبــا يف ذلــك مراكــز جهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية، يف اجتــاه الشــمال نحــو البحــر املتوســط، حتــى وإن مل تكــن تلــك وجهتهــم املقصــودة. يف 
الواقــع، أصبحــت عمليــة إرســال املهاجريــن والالجئــني إىل أوروبــا مربحــًة إىل درجــة أّن بعــض األفــراد ُأجــروا علــى عبــور البحــر حتــى وإن مل تكــن تتوفــر لديهــم 
ــالغ  ــل الب ــن أج ــه م ــت مع ــٍة أجري ــس يف مقابل ــز يف طرابل ــّلحة واحتج ــة مس ــد جمموع ــى ي ــه عل ــذي مّت اعتقال ــو« ال ــح »بول ــا. وأوض ــفر إىل أوروب ــة للس الني

ــر مــا يلــي: ــة الدوليــة وهــذا التقري املقــّدم إىل احملكمــة اجلنائي

»مل يكــن هــديف الذهــاب إىل أوروبــا، أردت أن أذهــب إىل مــايل... زّجــوين يف الســجن وقالــوا يل »لــن نــرتكك، ســنجعلك تســافر، وإن مل تدفــع، ســنجرك 
علــى العمــل. مل أكــن أريــد ذلــك، ولكــن بعــد فــرتة، اضطــررت للقبــول.«55

يف ســياق النــزاع يف ليبيــا، تواصلــت عمليــات وصــول املهاجريــن والالجئــني إىل أوروبــا. ومــع تصّعــد حــدة العنــف، اســتمّر عــدد الواصلــني باالرتفــاع، ليبلــغ 
ذروتــه يف العــام 2016 مبــا يقــارب 180 ألفــًا56 )مقارنــًة باملعــدل الســنوي الــذي يســاوي 19500 قبــل االنتفاضــة يف العــام 201157(. اســتجابًة لذلــك، عــززت 
أوروبــا تعاونهــا مــع الســلطات الليبيــة لتنفيــذ إجــراءات صــّد املهاجريــن كجــزٍء مــن سياســة أوســع نطاقــًا ملــد احلــدود، مــا ترتــب عليــه نقــل عمليــة ضبــط 
ــا ممــا أّدى إىل هبــوط كبــري يف أعــداد الواصلــني  ــع املمــّرات إىل أوروب ــا )راجــع القســم الســابع(. وقــد ســاهمت تلــك األعمــال بإغــالق جمي احلــدود إىل ليبي
مــن ليبيــا بحلــول العــام 2017. وكان لهــذه اإلجــراءات أثــر بقــاء املهاجريــن والالجئــني عالقــني يف بيئــٍة خطــرٍة ينعــدم فيهــا األمــان ويخضعــون للمهربــني 
ــف،  ــد للخط ــكٍل متزاي ــون بش ــرون والالجئ ــع املهاج ــك، يخض ــًة لذل ــرًا. نتيج ــور بح ــات العب ــني يف عملي ــني املتورط ــات اجملرم ــار وعصاب ــني باإلجت والقائم
واالحتجــاز إىل أجــٍل غــري مســّمى، واالســتغالل املمنهــج مــن قبــل هــذه القــوى الفاعلــة بغــرض اســتدرار املداخيــل. »حســن« الجــئ مــن الســودان اقتــاده 

القائمــون باإلجتــار إىل خمّيــم يف بــراك الشــاطي، وقــد شــرح يف إحــدى املقابــالت: 

»قلــت لهــم إّن هــذا ليــس اتفاقــي املبدئــي، كان مــن املتفــق أن أســافر إىل طرابلــس. فأجابــوا: »ال جنلــب أحــدًا إىل هنــا علــى أســاس اتفــاق. كل مــن 
يأتــي إلينــا، نعتــره عبــدًا ونقــّرر مصــريه بأنفســنا«.«58

55 مقابلة مع بولو، فراير 2021.
https://data2.unhcr.org/en/situations/ الرابط:  عر  متوفر  إيطاليا”،  املتوسط:  حالة  التشغيلية،  البيانات  “بوابة  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية   56

.mediterranean/location/5205
https://www.jstor.  :57 مارك ميكاليف، “تهريب األشخاص ما بعد الثورة يف ليبيا”، مّهربو البشر عامليًا، 2017 ، املعهد األسرتايل للسياسات االسرتاتيجية، ص. 6، متوفر عر الرابط

  org/stable/pdf/resrep04260.11.pdf
58 مقابلة مع “حسن”، فراير 2021.

مطار مصراتة
بإتجاه

مطار كيغالي 

نقطة اإليقاف بالبحر

السودان

سبها

زوارة

ارتريا

أثيوبيا
السودان

سبها
بني وليد

نقطة اإليقاف بالبحر
مركز اإلحتجاز بزوارة

مركز اإلحتجاز بجنزور

طرابلس:

بإتجاه
مطار كيغالي 

مركز اإلحتجاز صالح الدين
مركز اإلحتجاز طريق السكة

مركز اإلحتجاز عين زارة
مركز التجميع والترحيل التابع لألمم المتحدة

جنزور

طرابلس

بني
وليد

مصراتة

ليبيا
مصر

»مل يكن هديف الذهاب إىل أوروبا، أردت أن أذهب إىل 
مايل... زّجوين يف السجن وقالوا يل »لن نرتكك، سنجعلك 

تسافر، وإن مل تدفع، سنجربك على العمل. مل أكن 
أريد ذلك، ولكن بعد فرتة، اضطررت للقبول.«

- مقابلة مع »بولو«، فرباير 2021

https://data2.unhcr.org/ar/situations/mediterranean/location/5205
https://data2.unhcr.org/ar/situations/mediterranean/location/5205
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep04260.11.pdf
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep04260.11.pdf
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep04260.11.pdf


19 ال مفّر: املهاجرون والالجئون العالقون يف ليبيا يواجهون جرائم ضّد اإلنسانية

خامسًا. الرحلة عر ليبيا

ــا مــا تتوقــف علــى املوطــن االصلــي والفــرة التــي  ــا ألســباٍب عــدة. وتتبــع رحالتهــم مســاراٍت خمتلفــة غالب يســافر املهاجــرون والالجئــون عــر ليبي
وصلــوا فيهــا. إاّل أّن العديــد منهــم يعانــون جتــارب مماثلــة مــن حيــث اإلســاءة التــي يتعّرضــون لهــا علــى مــّر الرحلــة، ال ســيما احلرمــان مــن احلريــة، 
والظــروف الالإنســانية واملعاملــة التــي مــن احملتمــل أن ترقــى إىل تعذيــب. »تيســفاي«،59الذي هــرب مــن االضطهــاد يف إريريــا، جنــا بعــد رحلتــه يف 
ليبيــا، وهــو يقيــم اليــوم كالجــئ يف أوروبــا. حتكــي قّصتــه الواقــع القاســي الــذي يعيشــه العديــد مــن املهاجريــن والالجئــن يف ليبيــا، الذيــن يعاملــون 
كســلٍع مــن قبــل املجموعــات املختلفــة علــى طــول الطريــق – ُيباعــون، وُيســتعبدون، وُيســتغّلون وُيعتــدى عليهــم – وكّل مــا يحصلــون عليــه هــو وعــد 

ُمبهــم بأّنهــم ســيخرجون مــن تلــك الدوامــة.

لتمثيل بصري للرحلة التي خاضها تيسفاي، يرجى النقر عر هذا الرابط.

بداية الرحلة: من أثيوبيا إىل ليبيا 
ــد  ــع أح ــام 2017، م ــن الع ــو م ــهر يولي ــق، يف ش ــث اتف ــودان حي ــه إىل الس ــن رحلت ــفاي ثم ــع تيس ــا، دف ــا إىل أثيوبي ــن إريرتي ــدة م ــرار معق ــة ف ــد عملي بع
»املهّربــني« ألن يقــوم برتتيــب رحلــة لــه إىل ليبيــا ومنهــا إىل أوروبــا. منــذ تلــك اللحظــة، دخــل تيســفاي يف دّوامــة مــن اإلجتــار االســتغاليل واالســتعباد 
مل يســتطع اخلــروج منهــا إاّل بحلــول أكتوبــر مــن العــام 2019. أمضــى أربعــة أيــام يف أم درمــان حتــت احلجــز، يف حــني قــام العضــو يف شــبكة اإلجتــار 
بجمــع آخريــن لالنضمــام إىل رحلــة عبــور الصحــراء إىل ليبيــا. ومــن ثــم ُحّمــل تيســفاي ومعــه 67 شــخصًا آخــر علــى مــن شــاحناٍت مفتوحــة، وتعّرضــوا 
لقســاوة الطقــس والعوامــل الطبيعيــة، مــن دون احلصــول علــى مــا يكفــي مــن الغــذاء أو املــاء أو قســٍط واٍف مــن الراحــة علــى مــّر أيــام طويلــة عــرت 
بهــم أراضــي الصحــراء الكــرى. ويف مرحلــة مــا علــى طــول الرحلــة، قــام الســائقون الســودانيون بتســليمهم إىل الليبيــني الــذي وصفهــم تيســفاي 
بـ«القســاة والوحشــيني«.  ويذكــر كيــف قالــوا لهــم: »أنتــم 68 شــخصًا حتــى وإن وقــع منكــم 60 شــخصًا، ال يهّمنــا. يكفينــا ثمانيــة.« وبعــد أيــام عديــدة 
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مــن القيــادة وســط الصحــراء، يف وقــٍت مل يكونــوا فيــه علــى يقــني متــى ســيعرون احلــدود، أنــزل تيســفاي ورفاقــه يف بســتاٍن مــن نخيــل التمــر، يف 
مــكاٍن مــا يف املنطقــة اجلنوبيــة الغربيــة لليبيــا.

يف ليبيا: من الصحراء إىل بني وليد
ــة  ــد قراب ــم يبع ــع ضخ ــفاي إىل جمّم ــة تيس ــل جمموع ــوفة بنق ــروزر مكش ــد ك ــا الن ــيارات تويوت ــني يف س ــن الليبي ــة م ــت جمموع ــام، قام ــة أي ــد ثالث بع
الســاعة. وصــف تيســفاي اجملّمــع باحلصــن اخملفــي وراء نخيــل التمــر، حيــث كانــت حتتجــز جمموعــات أخــرى مــن الصوماليــني واألثيوبيــني واإلريرتيــني. 
وبعــد عشــرة أيــام، ُنقلــت جمموعــة تيســفاي مــع جمموعــات أخــرى إىل بنــي وليــد، وهــي بلــدة تقــع يف القســم الشــمايل الغربــي مــن ليبيــا، علــى بعــد 
ــول  ــى ط ــني عل ــن اخلاطف ــذر م ــة واحل ــزام احليط ــع الت ــدًة. وم ــًا عدي ــة أيام ــتغرقت الرحل ــس. اس ــن طرابل ــة م ــرق الداخلي ــل يف الط ــوايل 100 مي ح
الطريــق، بــدأ الليبيــون الرحلــة ليــاًل، يف موكــٍب حمــاٍط بالرجــال املدّججــني باألســلحة العســكرية. ويف خطــوٍة ســرعان مــا باتــت متّثــل اجتاهــًا ســائدًا، 
راحــوا ينقلــون عنــد قرابــة الســاعة اخلامســة صباحــًا إىل ســائقني خمتلفــني مدّججــني باألســلحة العســكرية أيضــًا. وعندمــا علقــت مركبــة تيســفاي 
يف الرمــال، تعــّرض اإلريرتيــون اجليــاع للضــرب وأجــروا علــى دفــع املركبــة. بعــد يومــني، مّت نقلهــم ثانيــًة إىل شــاحنة كبــريٍة مغطــاة إلخفائهــم أثنــاء 
دخــول مركــز مدينــة ســبها. ويف املــرآب اخلــاص بأحــد امليكانيكيــني، مّت تزويدهــم ببعــض الطعــام والعصــري وبســاعة مــن الراحــة قبــل أن ُيحّملــوا 
مــن جديــد يف شــاحنتني أخريتــني مغطاتــني ويتــّم اقيادهــم إىل جمّمــع عبــور علــى بعــد عشــرين دقيقــة، يقــع يف ضواحــي املدينــة، حيــث أمضــوا 
ثالثــة أيــام يف الهــواء الطلــق، ومل يحصلــوا علــى أي طعــام يف مــا خــال القليــل مــن املعكرونــة مــرًة واحــدة. وبعــد أن ُأخــرج تيســفاي ورفاقــه أخــريًا مــن 
اجملّمــع، وبعــد نصــف يــوٍم علــى الطريــق، ُنقلــوا إىل جمموعــٍة أخــرى مــن الليبيــني الذيــن قامــوا بتوزيعهــم بحســب الديــن، قبــل أن يتعــّرض املســيحيون 
مــن بينهــم للســخرية، والضــرب واحلرمــان مــن املــاء. وقــد اضطــّر تيســفاي وآخــرون إىل شــرب بولهــم كــي ال ُيغمــى عليهــم. كانــت الســاعة تقــارب 
الثامنــة مســاًء عندمــا وصلــوا إىل بنــي وليــد، وحتديــدًا إىل جمّمــع يديــره نيجرييــون ومتكنــوا أخــريًا مــن شــرب املــاء. عنــد الواحــدة بعــد منتصــف الليــل، 

وصلــت جمموعــة جديــدة مــن الرجــال الليبيــني وصحبــوا جمموعــة تيســفاي يف رحلــٍة لســاعتني بســرعة كبــرية حتــى وصلــوا لهــم إىل جمّمــع أكــر.

يخضــع ذلــك املــكان اجلديــد حلراســٍة مشــّددة مــن قبــل رجــال مســّلحني وتديــره جمموعــة مــن أربعــة مــن أشــهر جّتــار البشــر اإلريرتيــني رغــم أّنــه 
ــّدر  ــدة وق ــارات عدي ــاحة هكت ــى مس ــع عل ــّد اجملّم ــيه. ميت ــن مرؤوس ــة م ــر األربع ــار البش ــر جّت ــى أدياب،60ويعت ــي موس ــراف الليب ــة وإش ــع مللكي تاب
تيســفاي أّنهــم يضــّم قرابــة األلفــني بــني مهاجريــن والجئــني يحتجــزون فيــه يف ظــروٍف تتســم باالضطرابــات والفوضــى. مــا إن وصلــوا حتــى قــام أحــد 
التجــار اإلريرتيــني بتفّحــص حقائبهــم ومصــادرة مقتنياتهــم. وُأجــروا علــى دفــع مبلــغ 4000 دوالر أمريكــي مقابــل الوعــد بــأن يتــّم إرســالهم إىل أوروبــا 
بحــرًا.  وقــد قــام احلــّراس بضربهــم لتصــدر عنهــم صرخــات عــذاب واضحــة بينمــا مّت االتصــال بأقربائهــم أو بأشــخاص آخريــن مــن معارفهــم لرتتيــب 
عمليــة حتويــل األمــوال. وقــد قــام صهــر تيســفاي بدفــع املبلــغ لــه مــن بلــٍد ثالــث. وفيمــا كان يف اجملّمــع، وجــد تيســفاي شــقيقته، التــي كانــت قــد 
غــادرت إريرتيــا قبلــه، وكانــت  يف بنــي وليــد منــذ ســتة أشــهر عندمــا التقيــا. كانــا يحتجــزان مــن قبــل جتــار إريرتيــني خمتلفــني ويف مطلــع ســبتمر 2017، 
مّت نقلهــا مــن اجملّمــع، علــى افــرتاض أّنهــا ســتغادر يف البحــر. ومــن ثــم علــم تيســفاي منهــا فيمــا بعــد أّنهــا مل تصــل إال إىل جمّمــع آخــر يف بنــي وليــد 
حيــث مّت إخبارهــا ومــن كان معهــا أّن موســى أديــاب قــد قــام ببيعهــم إىل تاجــر ســوداين اســمه عزيــز. ومل يراهــا تيســفاي جمــّددًا إال بعــد مــرور عــاٍم كامــل.

ــني  ــني اخلاضع ــن والالجئ ــم املهاجري ــادة تنظي ــد إىل إع ــي ولي ــاب يف بن ــع أدي ــوار جمّم ــر يف ج ــار البش ــني جت ــال ب ــزٍة، أّدى القت ــرتٍة وجي ــك بف ــد ذل بع
لســيطرتهم. وكان التاجــر اإلريــرتي الــذي ميتلــك تيســفاي فعليــًا مقيمــًا خــارج ليبيــا يف تلــك الفــرتة وانتشــرت شــائعات تفيــد عــن اعتقالــه. وبــأّي حــال، 
مل يكــن مــن املمكــن التواصــل معــه وتبّيــن أنــه قــد اختفــى فعــاًل. فقــام أحــد التجــار اإلريرتيــني اآلخريــن يف املوقــع باالســتيالء علــى جمموعــة تيســفاي 
وطلــب منهــم الدفــع مــن جديــد. وخضــع تيســفاي واآلخــرون لظــروف معيشــية أســوأ مــن ذي قبــل، وكانــوا يجــرون علــى االصطفــاف يف اخلــارج كّل 
يــوم ملــدة أكــر مــن شــهر ليتــّم االعتــداء عليهــم بالضــرب بينمــا يتــّم االتصــال بذويهــم لطلــب املــال. يف نوفمــر، قــام قريــب تيســفاي يف دولــة ثالثــة 
بدفــع مبلــغ 3600 دوالر أمريكــي إضــايف لســفره املزمــع. ويذكــر تيســفاي أّن العديــد مــن النســاء، بصــرف النظــر عّمــا إذا كانــت عمليــة الدفــع قــد 
مّتــت أم ال، كــّن يؤمــرن مبمارســة اجلنــس مــع التاجــر اإلريــرتي أو شــركائه قبــل أن يســمح لهــّن بالســفر. ومــن يرفضــن يعاقــن بالعنــف ويخضعــن 

لظــروٍف أقســى حتــى يرضخــن يف نهايــة املطــاف.

زوارة: األسر، واالبتزاز وحماولة عبور البحر
يف نهايــة املطــاف، ويف منتصــف ينايــر مــن العــام 2018، بعــد خمســة شــهور مــن األســر يف جمّمــع بنــي وليــد، مّت اقتيــاد تيســفاي إىل زوارة، وهــي 
بلــدة صغــرية علــى الســاحل الشــمايل الغربــي لعبــور البحــر. كانــت الرحلــة شــاقًة للغايــة، فبالرغــم مــن أّن الرحلــة بالســيارة إىل زوارة مــن بنــي وليــد 
ال تتعــّدى الثــالث إىل أربــع ســاعات، مّت نقــل تيســفاي ورفاقــه يف شــاحناٍت مغطــاة ليتنقلــوا بــني منــازل عبــور خمتلفــة ألســابيع عديــدة، حيــث قبعــوا 
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باحتجاز املهاجرين والالجئني يف خميم احتجاز غري قانوين على مقربة من بني وليد، حيث خضعوا ملعاملة ال إنسانية ومهينة. وقد ُقتل العديد من املهاجرين 
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يف األســر علــى أيــدي الليبيــني الذيــن ينتظــرون أن يتقاضــوا أجورهــم مــن شــبكة بنــي وليــد التــي تأخــرت بســبب القتــال بــني امليليشــيات يف تلــك 
املنطقــة. وكانــت ظــروف إقامتهــم ســيئًة لدرجــة أّن تيســفاي وكثرييــن غــريه أصيبــوا بالقمــل واجلــرب الــذي اجتــاح أجســادهم. ويف النهايــة، يف 
أواخــر فرايــر 2018، توّجهــوا إىل البحــر. ويف منتصــف الليــل، مّت حتميلهــم علــى مــن قــارب خشــبي مــع جزائريــني وتونســيني بحيــث بلــغ العــدد 
ــه  ــان ليبــي القــارب الصغــري إىل عــرض البحــر. عنــد منتصــف النهــار، مّت تركهــم يف البحــر وقيــل لهــم أّن ــاح قــاد رب اإلجمــايل للــركاب املئــة. ويف الصب
ســيتّم االتصــال باإلنقــاذ وســتأتي ســفينة كبــرية لتقّلهــم، مــا عليهــم ســوى االنتظــار. بعــد ذلــك بقليــل، وصلــت مروحيــة إىل املــكان والتقطــت الصــور. 
وبعــد أكــر مــن ثــالث عشــرة ســاعة يف البحــر، حملــوا أخــريًا قاربــًا يف البعيــد يتجــه ناحيتهــم. ولكــن، مــع اقرتابــه، ســرعان مــع انقلــب ارتياحهــم إىل 

خــوف إذ رأوا أّن القــارب يحمــل علمــًا ليبيــًا وعلــى متنــه رجــال ليبيــون بالــزي الرســمي.

العودة إىل السواحل الليبية و اإلحتجاز
أعادهــم القــارب الليبــي إىل زوارة حيــث كان بانتظارهــم العديــد مــن الصحافيــني، والرجــال املســّلحني، وقائــد عســكري باإلضافــة إىل موظفــني عاملــني 
لــدى املنظمــة الدوليــة للهجــرة واملفوضيــة الســامية لــألمم املتحــدة لشــؤون الالجئــني. خضــع تيســفاي لعمليــة فــرز قامــت بهــا املنظمــة الدوليــة 
للهجــرة ثــم اقتيــد إىل مرفــق احتجــاز ضخــم يف زوارة. بقــي تيســفاي هنــاك ملــدة خمســة أيــام، يف غرفــة مغلقــة خاليــة مــن أي نافــذة، وُزّود بكميــة 
قليلــة مــن املــاء للشــرب أو ألغــراض النظافــة الشــخصية، وبالــكاد حصــل علــى أّي طعــام. ومــن هنــاك، ُنقــل إىل جنــزور وحتديــدًا إىل مركــز احتجــاز تابــع 
جلهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية عنــد ضواحــي طرابلــس. ويتذكــر أّنــه يف الوقــت الــذي كانــت فيــه املنظمــة الدوليــة للهجــرة تقــوم بتســجيل 
املهاجريــن اآلخريــن إلعــادة التوطــني أو الرتحيــل، مل يقــم أحــد بتســجيل اإلريرتيــني. وبقــي تيســفاي هنــاك قرابــة الثالثــة أشــهر. وبعــد شــهرين، طلــب 
هــو ومواطنــوه اإلريرتيــون مــن رئيــس الســجن تســجيلهم لــدى املفوضيــة الســامية لــألمم املتحــدة لشــؤون الالجئــني أو نقلهــم إىل مركــز احتجــاز 
تاجــوراء حيــث كان قــد وصــل إىل مســامعهم أّن املفوضيــة الســامية لــألمم املتحــدة لشــؤون الالجئــني تعمــل بشــكٍل ناشــٍط. وأجــاب رئيــس الســجن 
انــه ســريتب حماولــة عبــور أخــرى لهــم ولكنــه لــن يصلهــم باملفوضيــة الســامية لــألمم املتحــدة لشــؤون الالجئــني. ومّلــا أدرك تيســفاي ورفاقــه أّن 
رئيــس الســجن متــوّرط باإلجتــار بالبشــر ومــن احملتمــل أن يبيعهــم ثانيــًة، بــدأوا إضرابــًا عــن الطعــام يف منتصــف شــهر مايــو وقوبــل هــذا اإلضــراب 
بالضــرب وبظــروف احتجــاز أســوأ.  ويف 31 مايــو 2018، ُحّملــت جمموعــة تيســفاي يف مينــي بــاص غــري مكشــوف ليــاًل، مل يكــن يتجــه إىل تاجــوراء بــل إىل 

مركــز احتجــاز صــالح الديــن.

يف 19 يوليــو 2018، وبعــد أكــر مــن شــهر بقــي الوضــع علــى حالــه يف صــالح الديــن، رفــض تيســفاي وغــريه تلقــي الرعايــة الطبيــة مــن أطبــاء منظمــة 
أطبــاء بــال حــدود حتــى يوافقــوا علــى اتصالهــم باملفوضيــة الســامية لــألمم املتحــدة لشــؤون الالجئــني. وبعــد يومــني، وصــل ممثلــون مــن املفوضيــة 
إىل صــالح الديــن ومّت تســجيل اإلريرتيــني أخــريًا إلعــادة التوطــني. وقــد شــعر تيســفاي يف تلــك اللحظــة أّنــه ســيصبح بأمــان. ولكــن، بعــد مــرور شــهر 
كامــل مــن دون أخبــار مــن املفوضيــة، اندلــع النــزاع املســّلح حــول صــالح الديــن يف 27 أغســطس 2018.  والذ حــراس املركــز بالفــرار تاركــني 
ــوا. التجــأ تيســفاي وتســعة آخــرون إىل  ــواب لهــم ليهرب ــة، عــاد طبــاخ صومــايل أدراجــه وفتــح األب ــن والالجئــني عالقــني بداخلــه. ويف النهاي املهاجري
مســجد قريــب لالختبــاء. يف أثنــاء ذلــك، ناداهــم غريــب ليبــي طيــب مــن علــى الطريــق، وســمح لهــم باســتخدام هاتفــه وســاعدهم علــى إيجــاد مــكاٍن 
ــا،  ــت يف ليبي ــا زال ــط وم ــور املتوس ــن عب ــن م ــقيقته مل تتمك ــف أّن ش ــا، اكتش ــه يف أوروب ــد أقربائ ــفاي بأح ــل تيس ــد أن اتص ــه. وبع ــون في ــن ميكث آم
حمتجــزًة يف مركــز طريــق الســكة اخلاضــع إلشــراف جهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية. وألنــه ال ميلــك مكانــًا آخــر يقصــده، وخوفــًا مــن أن يفضــي 
بــه األمــر بــني أيــدي التجــار ثانيــًة بعــد أن متكــن أخــريًا مــن التســجيل لــدى املفوضيــة الســامية لــألمم املتحــدة لشــؤون الالجئــني، اتصــل تيســفاي 

بشــقيقته التــي رتبــت عمليــة نقلــه إىل طريــق الســكة.

االحتجاز يف طريق السكة وإعادة التوطن
ــر 2019. ومــع احتشــاد أكــر مــن ألــف حمتجــز مكتظــني  ــة أغســطس 2018 حتــى أكتوب ــق الســكة ألكــر مــن عــام مــن نهاي بقــي تيســفاي يف طري
يف قاعــة كــرى وســط احلــّر الشــديد وكميــة ميــاة حمــدودة وخمســة مراحيــض فقــط، وصــف تيســفاي األوضــاع باألقســى التــي عاشــها يف ليبيــا. 
وغالبــًا مــا كان يتعــّرض احملتجــزون للضــرب وُيحرمــون مــن الوصــول إىل املســاعدة الطبيــة أو اإلنســانية. وانتشــرت األمــراض وخــالل إقامتــه، أصيــب 
تيســفاي بــداء الســل الشــديد. وبفضــل بــكاء شــقيقته واســتغاثها املتكــرر وبفضــل املســاعدة التــي تلقاهــا مــن منظمــة خرييــة حمليــة، تلقــى 
العــالج يف املستشــفى ملــدة شــهر قبــل أن يعــود إىل مركــز االحتجــاز. ويف طيلــة املــدة التــي قضاهــا يف طريــق الســكة، كان ُيكــره علــى العمــل 
يف أغلــب األحيــان، عــادًة لصالــح الليبيــني الذيــن كانــوا يأتــون الســتئجار احملتجزيــن مــن أجــل القيــام بأعمــال يدويــة، يف جمــال البنــاء بشــكٍل أساســي. 
ولكــن، كان مركــز االحتجــاز يضــّم أيضــًا مســتودعًا ســريًا لألســلحة ويف أثنــاء غــارات النــزاع املســّلح، كان احملتجــزون يجــرون علــى حتميــل األســلحة 
يف املركبــات لنقلهــا. يف أحيــان عــدة، كان يؤخــذ تيســفاي مــن املركــز إىل منطقــة عــني زارة حيــث كانــت تــدور رحــى النــزاع املســّلح. وإن كان هــو قــد 

ُأجــر علــى تفريــغ األســئلة ونقلهــا إاّل أّنــه شــهد كيــف كان ُيكــره الالجئــون واملهاجــرون علــى خــوض القتــال.

ــة الســامية لــألمم املتحــدة لشــؤون الالجئــني أخــريًا تيســفاي وشــقيقته وغريهــم مــن اإلريرتيــني  ــر 2019، نقلــت املفوضي يف مطلــع شــهر أكتوب
املســجلني إىل مرفــق التجّمــع واملغــادرة يف طرابلــس، والــذي كان يبعــد مســافة 50 كلــم فقــط مــن طريــق الســكة. وبعــد البقــاء هنــاك ملــدة ثالثــة 

أيــام، مّت إرســال تيســفاي وشــقيقته إىل أحــد املطــارات الليبيــة وأعيــد توطينهــم يف روانــدا ومــن هنــاك ُنقــل إىل أوروبــا ليســتقّر فيهــا.
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سادسًا. االنتهاكات ضّد املهاجرين والالجئني يف 
ليبيا: اجلرائم ضّد اإلنسانية

يواجــه املهاجــرون والالجئــون انتهــاكاٍت جســيمًة حلقــوق اإلنســان يف ســياق الفــرتة التــي يقضونهــا يف ليبيــا. ووفقــًا للتحليــالت التــي أوردتهــا املنظمــات، 
يتبــني أّن االنتهــاكات املوّثقــة علــى نطــاٍق واســع للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان ترقــى أيضــًا إىل جرائــم ضــّد اإلنســانية مبوجــب نظــام رومــا األساســي 
ــال  ــن األفع ــريه م ــب، وغ ــل، والتعذي ــرتقاق، والقت ــة، واالس ــن احلري ــديد م ــان الش ــجن أو احلرم ــم الس ــذه اجلرائ ــمل ه ــة. وتش ــة الدولي ــة اجلنائي للمحكم

الالإنســانية، واالغتصــاب، واالســتعباد اجلنســي، والبغــاء القســري، وأشــكال العنــف اجلنســي األخــرى واالضطهــاد.

ما هي اجلرمية ضّد اإلنسانية؟

تبعــًا للمــادة 7 مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، يقصــد باجلرائــم ضــّد اإلنســانية أفعــااًل حمــّددًة ترتكــب »يف إطــار هجــوم 
واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أيــة جمموعــة مــن الســكان املدنيــني وعمــاًل بسياســة دولــة أو منظمــة تقضــي بارتــكاب هــذا الهجــوم، أو 

تعزيــزًا لهــذه السياســة.«

وإن كانــت اجلرائــم ضــّد اإلنســانية غالبــًا مــا ترتكــب عمــاًل بسياســة دولــة إاّل أّنهــا ميكــن أن ترتكــب أيضــًا مــن قبــل اجملموعــات املســّلحة غــري التابعــة 
للدولــة أو القــوات شــبه العســكرية. وعلــى خــالف جرائــم احلــرب، ميكــن أن ترتكــب اجلرائــم ضــّد اإلنســانية أيضــًا يف أوقــات الســلم.

تــدرج املــادة 7 )1( مــن نظــام رومــا األساســي 11 جرميــًة ضــّد اإلنســانية مبــا فيهــا القتــل، واالســرتقاق، والســجن، والتعذيــب، والعنــف اجلنســي، 
واالضطهــاد، واالختفــاء القســري.

الركن السياقي للجرائم ضّد اإلنسانية

ــا يشــّكل هجومــًا موّجهــًا ضــّد أي جمموعــة مــن الســكان املدنيــني وذلــك عمــًلا بسياســة دولــة أو منظمــة  ُتعتــر اجلرميــة ضــد اإلنســانّية عمــًلا إجرامًي
إمــا تؤثــر علــى عــدد كبــري مــن األشــخاص، أو تنتشــر علــى منطقــة هامــة ، أو ُترتكــب بصــورة متكــّررة، ممــا يعنــي أن اجلرميــة مل تكــن حادثــًة عشــوائية. 61 

ــر، بالتزامــن مــع  يف الســياق نفســه، فــإّن شــهادات الشــهود التــي ُجمعــت مــن أجــل البــالغ إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ولدواعــي إعــداد هــذا التقري
ــلحة،  ــات املس ــيات، واجلماع ــة، وامليليش ــلطات الدول ــا س ــي ترتكبه ــّددة الت ــم املتع ــن اجلرائ ــا م ــوح منًط ــّور بوض ــدر، تص ــة املص ــات املفتوح املعلوم
ــن  ــد املهاجري ــًة ض ــة خاّص ــذه احلال ــني، ويف ه ــد املدني ــامل ض ــوم ش ــياق هج ــب يف س ــم ترتك ــذه اجلرائ ــإّن ه ــني. ف ــن والالجئ ــد املهاجري ــراد ض واألف
والالجئــني يف ليبيا. باإلضافــة إىل ذلــك، ُتســتهدف هــذه اجملموعــة احملــّددة مــن املدنيــني بســبب وضعهــم كمهاجريــن وضعفهــم نتيجــة عــدم وجــود 

أي نــوع مــن احلمايــة القانونيــة يف البلــد.

وترتكــب اجلرائــم ضــد املهاجريــن والالجئــني يف ليبيــا، بحــق عــدد كبــري مــن األفــراد، كمــا متتــّد علــى نطــاق جغــرايف واســع وبذلــك تشــمل البلــد بأســره. 
وهــذا مــا يــدّل علــى الهجــوم الواســع النطــاق لالعتــداء ضّدهــم. فمنــذ العــام 2011، احُتجــز عشــرات اآلالف مــن املهاجريــن والالجئــني يف مواقــع االحتجــاز 
ــّلحة، أو  ــات املس ــيات، أو اجلماع ــا امليليش ــيطر عليه ــي تس ــمية الت ــري الرس ــمية أو غ ــاز الرس ــز االحتج ــواًء يف مراك ــك س ــالد، وذل ــاء الب ــف أنح يف خمتل

» نهجًا سلوكيًا يتضمن االرتكاب املتكرر لألفعال  » هجوم موجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني  7 )2( لغرض الفقرة -: 1أ  ( تعني عبارة  61 نظام روما األساسي، املادة 
, أو تعزيزًا لهذه السياسة. , عماًل بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم  1 ضد أية جمموعة من السكان املدنيني  املشار إليها يف الفقرة 



23 ال مفّر: املهاجرون والالجئون العالقون يف ليبيا يواجهون جرائم ضّد اإلنسانية

األفــراد، حيــث يخضــع املهاجــرون والالجئــون ملعاملــةً 62 وظــروف احتجــاز 63 الإنســانية.

وعلــى مــر الســنني، واصلــت جمموعــة واســعة مــن املنظمــات نشــر تقاريــر تظهــر أشــكال العنــف واالســتغالل التــي يتعــّرض لهــا املهاجــرون والالجئــون، 
إمــا أثنــاء رحلتهــم عــر البلــد، أو أثنــاء احتجازهــم. ففــي التقريــر الــذي أصدرتــه بعثــة األمم املتحــدة الدوليــة املســتقلة لتقصــي احلقائــق يف ليبيــا يف أكتوبــر 
2021، لفتــت االنتبــاه إىل الطابــع املنهجــي للجرائــم التــي ترتكــب ضــد املهاجريــن والالجئــني، والتــي ُعرفــت أّنهــا »طويلــة األمــد وعلــى نطــاق واســع 64». كمــا 
أضــاءت البعثــة علــى أّن هــذه احلــوادث ليســت »منعزلــة وال ميكــن أن تعــزى إىل عناصــر مارقــة 65 «، ال ســيما أثنــاء عمليــات االعــرتاض العنيفــة يف البحــر ومــا 

يليهــا مــن احتجــاز املهاجريــن والالجئــني.

إّن امليليشــيات، واجلماعــات املســلحة، وســلطات الدولــة، واألفــراد املنتســبني إليهــا واملتورطــني يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم، يســيطرون علــى شــبكة 
منظمــة مــن تهريــب البشــر واالجتــار بهــم ويســتفيدون منهــا، كمــا أّنهــم يتبعــون ســلوًكا منتظًمــا طــوال فــرتة االحتجــاز واإلســاءة. فيتحقــق ذلــك األمــر 
خصوًصــا يف اإلطــار القانــوين املعــادي للمهاجريــن والالجئــني الــذي ينــّص علــى االحتجــاز التلقائــي وألجــٍل غــري مســّمآ لــكّل شــخص يدخــل البــالد بشــكل غــري 
قانــوين )راجــع القســم الســابع(، وعلــى خلفيــة تاريــخ مــن التمييــز العنصــري والكراهيــة لألجانــب بشــكل عــام يف ليبيــا. إًذا، إن االنتهــاكات ضــد املهاجريــن 
والالجئــني يف ليبيــا ليســت عشــوائية بــل هــي يف الواقــع منّظمــة. كمــا أوضحــت البعثــة املســتقلة لتقصــي احلقائــق يف ليبيــا، فــإّن األدلــة تشــري إىل »وجــود 
سياســة للدولــة تشــًجع علــى ردع عمليــات عبــور البحــر، وابتــزاز املهاجريــن احملتجزيــن، وإخضاعهــم للعنــف والتمييــز«66. وبالتــايل، فــإن سياســة دولــة ليبيــا 

التــي تنّفذهــا جهــات فاعلــة حكوميــة وغــري رســمية علــى حــد ســواء، تعــزز الهجــوم علــى املهاجريــن والالجئــني67.

اجلرائم التي قد ترقى إىل جرائم ضّد اإلنسانية

وإذ تبّيــن أّن الركــن الســياقي للجرائــم ضــّد اإلنســانية موجــود، فــإّن هــذا التقريــر يســتند إىل البــالغ املقــّدم للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة لوصــف اجلرائــم التــي 
ارتكبــت وال تــزال ترتكــب ضــد املهاجريــن والالجئــني يف ليبيــا والتــي قــد ترقــى إىل جرائــم ضــد اإلنســانية. 

أ. السجن أو احلرمان الشديد من احلرية

وفقــًا لنظــام رومــا األساســي، يكــون الســجن أو احلرمــان الشــديد مــن احلريــة اجلســدية جرميــًة ضــّد اإلنســانية عندمــا »يســجن مرتكــب اجلرميــة 
شــخصا أو أكــر أو يحــرم شــخصًا أو أكــر حرمانــًا شــديدا مــن احلريــة البدنيــة بصــورة أخــرى. وعندمــا »تصــل جســامة الســلوك إىل احلــد الــذي يشــكل 

انتهــاكا للقواعــد األساســية للقانــون الــدويل.«68

ُتحــّدد خطــورة الســلوك حــني يتــّم انتهــاك القواعــد األساســية للقانــون الــدويل. تتمثــل هــذه القواعــد يف احلــق يف احلريــة مــن االحتجــاز التعســفي 
واحلــق يف احلصــول علــى حماكمــة عادلــة، مبــا يف ذلــك احلــق يف احلصــول علــى متثيــل قانــوين، والطعــن يف مشــروعية االحتجــاز للفــرد، ومتثيلــه أمــام 
الســلطات القضائيــة، واإلفــراج عنــه يف حــاالت االحتجــاز غــري القانونيــة.  وقــد مّت االعــرتاف بهــذه احلقــوق بأّنهــا قواعــد آمــرة مــن قواعــد القانــون الــدويل، كمــا 

أّنهــا قواعــد مكرســة يف معاهــدات، مــن بينهــا العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية 69.

62 على سبيل املثال، يف حالة أكر من ثالثة ألف الجئ تلقوا املساعدة من منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان اإليطالية يف الفرتة ما بني عامي 2014 و2020، أبلغ 85 يف املئة 
من الالجئني على األقل عن معاناتهم من التعذيب واملعاملة املهينة والالإنسانية، كما تعّرض 65 يف املئة منهم للضرب املّرح واملتكّرر. أطباء من أجل حقوق اإلنسان اإليطالية،  

 .https://mediciperidirittiumani.org/medu/wp-content/uploads/2020/03/marzo_medu_2020_it_web.pdf 11 صفحة ،La Fabbrica della Tortura
63 لقد مت اإلبالغ على نطاق واسع عن الظروف الالإنسانية داخل جميع أماكن االحتجاز واألسر يف ليبيا، مبا يف ذلك يف سلسلة من التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية ، وآخر 

 )amnesty.org(هذه التقارير متاح عر الرابط: ليبيا‘ :لن يبحث عنك أحد :’املعادون قسرًا من البحر إىل االحتجاز التعسفي - منظمة العفو الدولية
64 جملس حقوق اإلنسان، »تقرير البعثة املستقلة لتقصي احلقائق بشأن ليبيا«، 2021، الفقرة 68,

65 املرجع نفسه.
66 املرجع نفسه، الفقرة 69.

67 املرجع نفسه.
الرابط:  عر  متوفر  اإلنسانية،  ضّد  جرميًة  يشّكل  الذي  البدنية  احلرية  من  الشديد  احلرمان  من  غريه  أو  السجن  اجلرائم،  أركان  الدولية،  اجلنائية  احملكمة   68

.https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf
C.K.Hall and C.Stahn,  69  يف Triffterer/Ambos، نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 2016، ص, 203 .

https://mediciperidirittiumani.org/medu/wp-content/uploads/2020/03/marzo_medu_2020_it_web.pdf
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19/4439/2021/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19/4439/2021/ar/
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf
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كذلــك األمــر، وكمــا وّثقتــه عــّدة تقاريــر عامــة علــى مــّر الســنني، فــإن االحتجــاز التعســفي يحــدث مبعــّدالت مرتفعــة للغايــة يف ليبيــا، ويرقــى إىل مشــكلة 
منهجيــة خطرية70. باإلضافــة إىل ذلــك، أّكــدت املقابــالت التــي ُأجريــت كجــزء مــن البحــث الــذي قامــت بــه املنّظمــات مــا يلــي: أبلــغ كل األفــراد الذيــن ُأجريــت 
معهــم املقابــالت، باســتثناء شــخص واحــد، عــن تعّرضهــم لالحتجــاز التعّســفي يف مرحلــة مــا خــالل رحلتهــم عــر ليبيــا، وذلــك إمــا يف مرافــق احتجــاز 
ــه مّت حرمانهــم يف  ــد مــن الشــهود أّن ــة. كما وصــف العدي رســمية أو يف أماكــن احتجــاز أقيمــت مــن قبــل أفــراد أو جماعــات مســلحة غــري تابعــة للدول
عــّدة مــّرات مــن حريتهــم أثنــاء إقامتهــم يف ليبيــا، فاضطــروا حينهــا إىل دفــع فديــة مقابــل حريتهــم، ولقــد تبّيــن ذلــك مــن خــالل رحلــة تيســفاي )راجــع 

القســم اخلامــس(.

مراكز االحتجاز التابعة جلهاز مكافحة الهجرة غري الشرعية 

بحســب رئيــس جهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية، نحــو 99 يف املئــة مــن املهاجريــن والالجئــني يف املراكــز التابعــة جلهــاز مكافحــة الهجــرة غــري 
ــبتمر 2021  ــر وس ــني يناي ــرتاوح ب ــي ت ــرتة الت ــالل الف ــا71. وخ ــم إىل ليبي ــر وإعادته ــم يف البح ــي باعرتاضه ــواحل الليب ــر الس ــام خف ــد قي ــون بع ــرعية يصل الش
وحدهــا، أعــاد خفــر الســواحل الليبــي أكــر مــن 23,000 مهاجــر والجــئ، مبــا يف ذلــك 1,500 امــرأة )علــى األقــّل 68 منهــّن حوامــل( إىل ليبيــا.72  يظهــر هــذا 
العــدد ارتفاعــًا ملحوظــًا إذ أّنــه مل يبلــغ ضعــف العــدد الــذي رصــد يف 2020 فحســب، لكنــه يعــّد الرقــم األعلــى منــذ أن بــدأ خفــر الســواحل الليبــي بعمليــات 

االعــرتاض يف البحــر ســنة 73.2017  

ومنــذ أكتوبــر 2021، تشــري التقديــرات إىل وجــود 7000 مهاجــر والجــئ حمتجزيــن يف مراكــز االحتجــاز التابعــة جلهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية، إاّل أّن 
العــدد الفعلــي قــد يكــون أكــر بكثــري74. فيظهــر التفــاوت بــني عــدد املهاجريــن والالجئــني الذيــن أعادهــم خفــر الســواحل الليبــي إىل ليبيــا وعــدد الذيــن ُنقلــوا 
إىل مراكــز االحتجــاز أّن الكثــري منهــم مــا زال جمهــول املصــري. وحقيقــة األمــر أّن العديــد منهــم يختفــون بعــد إنزالهــم، وهــم إّمــا ُيســّلمون إىل مهّربــني أو 
متاجريــن بالبشــر، أو ُيكرهــون علــى العمــل بالســخرة. ولطاملــا قرعــت منظمــات مــن قبيــل منظمــة الهجــرة الدوليــة ومنّظمــة أطبــاء بــال حــدود ناقــوس 
ــر ذكــره أّن مراكــز االحتجــاز التابعــة جلهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية تفتــح وتغلــق أبوابهــا بشــكل دائــم  اخلطــر حــول هــذه املمارســات75. واجلدي

بحســب الطلــب ونظــرًا لعوامــل أخــرى، األمــر الــذي يجعــل مــن الصعــب مراقبــة  أماكــن احتجــاز املهاجريــن والالجئــني.

ونتيجــة لالكتظــاظ داخــل مراكــز االحتجــاز، تضطــّر مراكــز االحتجــاز التابعــة جلهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية إىل العمــل بطريقــة تفــوق بشــكل كبــري 
قدراتهــا االســتيعابية. فبحســب أحــد اخلــراء، ُيثقــل كاهــل هــذه املراكــز لدرجــة أّنهــا بــدأت تطلــب مــن حفــز الســواحل الليبــي أاّل يعيــد األفــراد إىل ليبيــا76، 
إاّل أّنــه مل ينّفــذ طلبهــا. لــذا، بــدأت األوضــاع يف املراكــز تــزداد ســوءًا وباتــت تتصاعــد حــّدة التوتــرات، األمــر الــذي أّدى إىل وقــوع عــّدة حــوادث عنيفــة، منهــا 

عمليــات إطــالق نــار أودت بحيــاة مهاجريــن والجئــني77. 

أماكن االحتجاز واألسر غري الرسمية

يحــرم املهربــون، واملتاجــرون باألشــخاص وأعضــاء امليليشــيات، املهاجريــن والالجئــني مــن حريتهــم عــر عزلهــم واحتجازهــم يف أماكــن احتجــاز مؤقتــة 
بانتظــار نقلهــم إىل أماكــن أخــرى. يف حالــة “تيســفاي” )راجــع القســم اخلامــس(، يتوّقــف حتديــد مهلــة احتجازهــم يف تلــك األماكــن علــى حتويــل أمــوال مــن 
مصــادر خارجيــة، )مــن عائــالت احملتجزيــن، أو أصدقائهــم، أو معــارف أخــرى(، أو علــى قــرار الفــرد الــذي حرمهــم مــن حريتهــم والــذي يطلــب منهــم “دفــع” 
ــًا مــا يســتخدم الســجن كأداة الســتغالل  ــان يف األقســام الالحقــة(. وغالب ــان مفصلت ثمــن حّريتهــم عــر العمــل القســري أو االســتعباد اجلنســي )احلالت

وابتــزاز املهاجريــن والالجئــني.
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ويف بعــض األحيــان، يتــّم »اإلفــراج عــن »78 املهاجريــن والالجئــني لُينقلــوا إىل أماكــن احتجــاز ليســت خاضعــة لســيطرة الســلطات الليبيــة رســميًا، بــل تتحّكــم 
ــة  ــات فاعل ــة بجه ــا عالق ــون له ــد يك ــي ق ــيات الت ــلحة، وامليليش ــات املس ــخاص، واجملموع ــن باألش ــن املتاجري ــمية تتضّم ــري رس ــة غ ــات فاعل ــا جه به
حكوميــة79. وغالبــًا مــا يعمــد املهربــون إىل اقتيــاد املهاجريــن والالجئــني إىل تلــك األماكــن خــالل رحلتهــم، أو بعــد اختطافهــم مــن منازلهــم، أو مــن الشــوارع 
ونقــاط التفتيــش80. تســمى مرافــق االحتجــاز املؤقتــة “بالكامبــو 81“ أو “الســجون” وهــي مســتودعات، أو منــازل، أو حظائــر أو مــزارع، أو هيــاكل أخــرى غــري 

صاحلــة للســكن البشــري. ويعتقــد البعــض أّن هــذه األماكــن تســود يف جنــوب البــالد لكنهــا موجــودة يف مناطــق أخــرى82. 

ونظــًرا لطبيعــة وظــروف احتجــاز املهاجريــن والالجئــني يف تلــك األماكــن، يبقــى املوقــع وتفاصيــل أخــرى حولــه معلومــات جمهولــة وغــري مبلــغ عنهــا، األمــر 
الــذي يجعــل مــن الصعــب جــدًا حتديــد هــذه األماكــن. فقــد أشــار الكثــري مــن املهاجريــن والالجئــني الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت يف ســياق هــذا البحــث 
الــذي أجرتــه املنظمــات إىل أّنهــم مل يكونــوا يعلمــون يف أغلــب األحيــان مــا إذا كانــوا حمتجزيــن يف مراكــز تابعــة جلهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية، أو 
يف أماكــن احتجــاز غــري رســمية. ومــن األمثلــة عــن أماكــن االحتجــاز غــري الرســمية التــي مّت حتديدهــا مؤخــرًا عــر افــادة شــهود جمّمــع يف قريــة صحراويــة 
تدعــى تازربــو، شــمال كفــرة. وأفــاد الشــهود الذيــن احتجــزوا يف هــذا اجملّمــع أّنــه يحتــوي علــى حــوايل 10 مبــاين، ويحرســه أفــراد بالــزي املــدين مــع كالب 

بوليســية. وحســبما أفيــد، يحتجــز فيــه مــا بــني 700 و1200 مهاجــر والجــئ83. 

بالرغــم مــن أّن القانــون الليبــي يجــّرم “الدخــول إىل ليبيــا واإلقامــة فيهــا واخلــروج منهــا بصــورة غــري شــرعية”، بحيــث يتيــح حبــس أو ترحيــل املهاجريــن84 
ــل يجــري اعتقالهــم واحتجازهــم تعّســفًا، ســواء إن مّت  ــة، ب ــن والالجئــني علــى أحــكام قانوني ــادرًا مــا يرتكــز اعتقــال واحتجــاز املهاجري “غــري الشــرعيني”، ن
األمــر مــن قبــل جهــات فاعلــة حكوميــة أو جهــات فاعلــة غــري رســمية يف ظــل غيــاب أي رقابــة قضائيــة85. وإن مّت االحتجــاز يف مراكــز رســمية، ال يســتطيع 
املهاجــر أو الالجــئ الطعــن يف االعتقــال بالطــرق القانونيــة، األمــر الــذي يعتــر انتهــاكًا حلقــه األساســي املكــّرس يف القانــون الــدويل. عوضــًا عــن ذلــك، 
يّتضــح أّن الطريــق األســهل للخــروج هــو مــن خــالل دفــع فديــة، أو بيــع الفــرد إىل مهــّرب أو متاجــر باألشــخاص، أو أحيانــًا يف حــاالت الســخرة، أو يف احلــاالت 
النــادرة التــي يتمكــن فيهــا مــن الهــروب86. عندمــا يتــّم احتجازهــم يف أماكــن احتجــاز غــري رســمية، يعتــر االعتقــال واالحتجــاز تعســفيًا وغــري قانــوين بطبيعتــه، 
إذ تقــوم بــه جمموعــات مســلحة وميليشــيات تعمــل خــارج نطــاق القانــون واإلجــراءات القانونيــة الواجبــة. فبشــكل عــام، قــد يشــّكل حرمــان املهاجريــن 

والالجئــني يف ليبيــا مــن حرياتهــم جرميــة ضــّد اإلنســانية، نظــرًا إىل أّن األمــر ينتهــك قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الــدويل. 

https://www.globaldetentionproject.org/wp-   :78 املشروع العاملي لالحتجاز، احتجاز املهاجرين يف ليبيا: “أزمة حقوق االنسان”، أغسطس 2018، ص 52، متوفر عر الرابط
content/uploads/2018/08/GDP-Immigration-Detention-Libya.pdf

https://www.hrw.org/ :يناير 2019 متوّفر عر  Human Rights Watch, ‘No Escape from Hell: EU Policies Contribute to Abuse of Migrants in Libya,’ 21 79
 ar/report/2019/01/21/326624 هيومن رايتس ووتش، ال مفّر من اجلحيم: سياسات االحتاد األوروبي تساهم يف االنتهاكات بحق املهاجرين يف ليبيا، 21 يناير 2019، متوفر عر الرابط: 

 | HRWسياسات االحتاد األوروبي تساهم يف االنتهاكات بحق املهاجرين يف ليبيا
80 منظمة العفو الدولية، “شبكة التواطؤ املظلمة يف ليبيا”، املرجع نفسه، ص53.

81 مصطلحات غالبا ما تستعمل خالل مقابالت مع مهاجرين والجئني لإلشارة إىل أماكن االحتجاز واالعتقال مثل مستودعات، أو منازل، أو حظائر أو مزارع. على سبيل املثال ميكنك 
مراجعة«، منظمة العفو الدولية، بني احلياة واملوت: الالجئون واملهاجرون حماصرون وسط حلقة مفرغة من االنتهاكات يف ليبيا، سبتمر 2020، “ص21، متوفر عر الرابط: ليبيا: 

. )amnesty.org(بني احلياة واملوت :“الالجئون واملهاجرون حماصرون وسط حلقة مفرغة من االنتهاكات يف ليبيا”
https:// عر:       متوفر  ص31   2019 أبريل  عر  متوفر   ،31 ص.   ،2019 أبريل  العمل.  ومناذج  الالعبني  فهم  ليبيا:  يف  املهاجرين  الحتجاز  السياسي  االقتصاد  ملكوتي،  أريزو   82

globalinitiative.net/wp-content/uploads/2019/11/Final-Report-Detention-Libya.pdf.
83 مقابلة مع خبري، مايو 2021

https://security-legislation.ly/law/32174. :84 قانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غري املشروعة 28 يناير 2010، متوّفر عر
85 منظمة العفو الدولية، »شبكة التواطؤ املظلمة يف ليبيا«، ص7.

86 هيومن رايتس ووتش، المفر من اجلحيم؛ املبادرة العاملية ملكافحة اجلرمية املنظمة عر الوطنية، حزام النقل البشري: اجتاهات اإلجتار بالبشر وتهريب املهاجرين يف ليبيا ما 
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2017/03/GI-Human-Conveyor-Belt-Human-Smuggling- الرابط:    35؛ متوفر عر  2017، ص.  مارس  الثورة،  بعد 

   Libya-2017-.pdf.

https://www.globaldetentionproject.org/wp-content/uploads/2018/08/GDP-Immigration-Detention-Libya.pdf
https://www.globaldetentionproject.org/wp-content/uploads/2018/08/GDP-Immigration-Detention-Libya.pdf
https://www.hrw.org/ar/report/2019/01/21/326624
https://www.hrw.org/ar/report/2019/01/21/326624
https://www.hrw.org/ar/report/2019/01/21/326624
https://www.hrw.org/ar/report/2019/01/21/326624
https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/MDE1930842020ARABIC.pdf
https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/MDE1930842020ARABIC.pdf
https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/MDE1930842020ARABIC.pdf
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ب. االسرتقاق

وفقــًا للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، أركان اجلرائــم، االســرتقاق الــذي يشــّكل جرميــًة ضــّد اإلنســانية يحــدث عندمــا “ ميــارس مرتكــب اجلرميــة إحــدى 
أو جميــع الســلطات املتصلــة باحلــق يف ملكيــة شــخص أو أشــخاص كأن يشــرتيهم أو يبيعهــم أو يعريهــم أو يقايضهــم أو كأن يفــرض عليهــم مــا 

ماثــل ذلــك مــن معاملــة ســالبة للحريــة.«87

أمــا ممارســة الصالحيــات املتصلــة بحــق امللكيــة كمــا ُأدرجــت يف احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، أركان اجلرائــم، فــال ميكــن أن تتحــّدد إاّل علــى أســاس كّل 
حالــة علــى حــدة.88 وتفيــد االجتهــادات الدوليــة عــن بعــض املؤشــرات حــول ممارســة الصالحيــات املتعلقــة بحــق امللكيــة، وهــي تشــمل: 1( التحكــم أو 
القيــود علــى تنقــل شــخص مــا، وعمومــًا، اإلجــراءات التــي تتخــذ ملنعــه أو كبحــه مــن الهــرب؛ 2( الســيطرة علــى البيئــة املاديــة؛ 3( الســيطرة أو ممارســة 
الضغــط النفســي؛ 4( اســتخدام أو التهديــد باســتخدام القــوة أو اإلكــراه؛ 5( مــدة ممارســة الصالحيــات املتعلقــة بحــق امللكيــة؛ 6( تأكيــد احلصريــة؛ 7( 
اإلخضــاع للمعاملــة القاســية واإلســاءة؛ 8( التحّكــم باحليــاة اجلنســية؛ 9( العمــل القســري أو إخضــاع الشــخص لوضــع اســتعباد؛ 10( ضعــف الشــخص 

والظــروف االقتصاديــة االجتماعيــة التــي متــارس فيهــا الســلطة.89

وتكشــف املقابــالت التــي مّت إجراؤهــا مــن أجــل البــالغ إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة والتــي يتطــّرق إليهــا هــذا التقريــر، إضافــًة إىل القائمــة الشــاملة مــن 
ــدة مــن  ــن والالجئــني يخضعــون ألشــكال عدي ــا، أّن املهاجري ــن والالجئــني يف ليبي ــق االنتهــاكات بحــق املهاجري املعلومــات املفتوحــة املصــدر التــي توّث

ممارســة الصالحيــات املتصلــة بحقــوق امللكيــة، مبــا يف ذلــك بيــع األشــخاص، والعمــل القســري، واالســتعباد اجلنســي.

امللكية  يف  باحلق  املتعلقة  بالصالحيات  الدولية  اجلنائية  احملكمة  عّرفت  ذلك،  إىل  باإلضافة  املادة 7 )1( )ج(.  اجلرائم،  أركان  الدولية،  اجلنائية  87 احملكمة 
على أّنه "االستخدام واالستمتاع والتصّرف بشخص ينظر إليه على أّنه ملكية من خالل وضعه يف حالة تبعية تفرتض حرمانه من أي شكل من االستقاللية." 
راجع احملكمة اجلنائية الدولية، احلالة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية يف دعوى املدعي العام ضّد جرمان كاتانغا، احلكم عماًل باملادة 74 من نظام روما 

.https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_04025.PDF :الرابط عر  متوفر  الفقرة 975،  األساسي، 2014، 
https://www.icc-cpi.int/ الرابط:  عر  متوفر   ،2711 الفقرة   ،2021 احلكم،  أونغوين،  دومينيك  ضّد  العام  املدعي  دعوى  يف  أوغندا  يف  احلالة  الدولية،  اجلنائية  احملكمة   88

CourtRecords/CR2021_01026.PDF؛ احملكمة اجلنائية الدولية، احلالة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية يف دعوى املدعي العام ضّد بوسكو نتاغاندا، احلكم، 8 يوليو 2019، 
.https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_03568.PDF. الرابط:  عر  متوفر   ،952 الفقرة 

89 احلكم يف قضية أونغوين، املرجع نفسه، الفقرة 2712.

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01026.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01026.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_03568.PDF
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وغالبــًا مــا تقــع عمليــة بيــع املهاجريــن والالجئــني علــى يــد مهــّرب أو تاجــر بشــر أو جمموعــة مســّلحة أو حتــى مــن مــدين إىل آخــر يف ســياقات خمتلفــة: علــى 
الطريــق، أثنــاء العبــور خــالل ليبيــا، ولكــن أيضــًا يف مــزادات ومــن داخــل مراكــز االحتجــاز. ومّت الكشــف عــن األدلــة علــى بيــع املهاجريــن والالجئــني، ال ســيما 
ــو نشــرته شــبكة ســي أن أن يف نوفمــر مــن  الرجــال مــن ذوي البشــرة الســوداء إىل مقــّدم العــرض األعلــى يف مــزادات الرقيــق، مبــا يف ذلــك يف فيدي
العــام 90.2017 وقــد وصفــت »نــدى«، إحــدى الشــاهدات اللواتــي قابلتهــّن املنظمــات، وهــي امــرأة ســودانية ُســجنت يف الزاويــة كيــف شــاهدت أحــد هــذه 
املــزادات مــرًة.91 وكانــت نــدى حتتجــز مــن قبــل املتاجريــن بالبشــر يف مرفــق احتجــاز مؤقــت أقيــم يف إحــدى املــزارع بالزاويــة حيــث مكثــت لتســعة أشــهر 
مــع بناتهــا وحفيدتهــا. ويف أحــد تلــك األيــام، ُأعطيــت اإلذن ملغــادرة املزرعــة مــن أجــل شــراء املــواد الغذائيــة وأوصلتهــا ســيارة أجــرة إىل ســوبرماركت 

قريــب. وشــهدت املــزاد علــى الطريــق خــارج الســوبرماركت. وشــرحت نــدى قائلــًة:

»كنــا نقــف هنــاك وللمــرة األوىل يف حياتــي رأيــت أمامــي، بــني ســيارتني، رجــاًل أســود البشــرة... مــع سلســلة علــى رأســه ومكّبــل اليديــن والقدمــني، 
ألنــه كان قــوي البنيــة... كانــوا يجــرون مــزادًا علنيــًا حــول املبلــغ الــذي يــوّدون دفعــه. ورأيــت كيــف مّتــت الصفقــة للمــرة األوىل. بــدأ الســعر بـــ 3000 دينــار 

وبلــغ 7000 دينــار.«

وإذ وصفــت نــدى البيئــة التــي كانــت حمتجــزًة فيهــا واملعاملــة التــي تعــّرض لهــا املهاجــرون والالجئــون مــن احلــّراس، فقــد أضافــت قائلــًة: »أحيانــًا، يقومون 
]احلــّراس[ برمــي الطعــام الــذي يتناولــه األشــخاص وعندمــا يطلبــون املــاء، يجيبونهــم »عبيــد... أنتــم كّلكــم رقيــق أيها الســود.«92

وكمــا تبّيــن الرحلــة التــي خاضهــا تيســفاي، فمــن الشــائع أيضــًا ممارســة حــق 
امللكيــة علــى املهاجريــن والالجئــني احملتجزيــن أو قيــد األســر يف ليبيــا مــن 
خــالل العمــل القســري أو بالســخرة. إذ غالبــًا مــا ُيكــره املهاجــرون والالجئــون 
الذيــن ال يســتطيعون تأمــني األمــوال لإلفــراج عنهــم علــى العمــل مــن دون 
مقابــل ورغــم إرادتهــم. وهــذه الظاهــرة واســعة االنتشــار يف مراكــز االحتجــاز 
الرســمية وغــري الرســمية، حيــث أّن معظــم املهاجريــن والالجئــني األربعــة 
عشــر الذيــن مّتــت مقابلتهــم حتدثــوا عــن أّنهــم ُأكرهــوا علــى العمــل. وأفــاد واحــد مــن أصــل اثنــني مــن املهاجريــن والالجئــني الذيــن قابلتهــم املنظمــة 

ــل.93 ــاء الرحلــة مــن دون تلقــي أّي أجــر يف املقاب الدوليــة للهجــرة يف العــام 2017 عــن قيامــه بالعمــل أو تقــدمي اخلدمــات لشــخص مــا يف أثن

ــل  ــني للعم ــى موظف ــول عل ــك احلص ــا يف ذل ــة، مب ــاريعه اخلاص ــى مش ــل عل ــاز للعم ــز االحتج ــن مرك ــؤول ع ــاج املس ــان أن يحت ــض األحي ــدث يف بع ويح
ولبنــاء املرفــق نفســه. ويف حــاالت أخــرى، يقصــد الليبيــون مــن املنطقــة، أو الرعــاة،94 املرفــق لعــرض املــال مقابــل العمــل. وبعــد الدفــع إىل املســؤول 
عــن مرفــق االحتجــاز، يتــّم اإلفــراج عــن احملتجزيــن للعمــل لــدى الرعــاة بشــرط أّنهــم ســريجعون إىل املركــز بعــد انتهــاء فــرتة العمــل احملــّددة. ومقابــل 
مبلــغ أكــر، يتــّم اإلفــراج أحيانــًا عــن املهاجريــن والالجئــني ملــدة غــري حمــددة األجــل ويجــرون علــى العمــل لــدى الرعــاة لدفــع ديونهــم.95 وتكشــف األدلــة 
ــن أّن  ــة ع ــة الدولي ــة اجلنائي ــالغ إىل احملكم ــر والب ــذا التقري ــداد ه ــي إع ــت لدواع ــي أجري ــالت الت ــة باملقاب ــة ومدعوم ــادر مفتوح ــن مص ــا م ــي مّت جمعه الت

القطاعــات التــي يشــيع فيهــا اســتخدام العمــل القســري تشــمل البنــاء، والصناعــة، والتنظيــف، والصيانــة والزراعــة.96

ويــروي املهاجــرون والالجئــون كيــف يقــدم أربــاب العمــل، واملهّربــون واملتاجــرون بالبشــر وموظفــو جهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية علــى تهديدهم 
بالقتــل، وضربهــم بالعصــي والقضبــان املعدنيــة وأعقــاب األســلحة أو رميهــم بالنــار مــن أجــل إكراههــم علــى العمــل. »إدريــس« طالــب جلــوء مــن إريرتيــا 
دخــل إىل ليبيــا بعــد تهريبــه عــر احلــدود الســودانية يف العــام 2014، ويشــرح كيــف أّنــه يف مناســبات عديــدة ُأخــرج مــن الســجن حيــث كان يحتجــز ملــدة أكــر 

مــن ســنة يف بنغــازي، لُيكــره علــى العمــل القســري.97 وعــن جتربتــه يف العمــل القســري يف ليبيــا، يقــول إدريــس:

90 نيما البجري، رجا رازق، أليكس بالت، وبريوين جونز، “أشخاص للبيع: حيث تعرض األرواح للبيع باملزاد العلني مقابل 400 دوالر أمريكي”، سي أن أن، نوفمر 2017، متوفر عر الرابط: 
.https://edition.cnn.com/2017/11/14/africa/libya-migrant-auctions/index.html.

91 مقابلة مع “ندى”، أبريل 2021.
92 املرجع نفسه.

https://migration.iom. :93 املنظمة الدولية للهجرة، تدفقات الهجرة املختلطة يف البحر املتوسط وخارجه: حتليل بيانات رصد التدفقات، أبريل 2017، ص. 2، متوفر عر الرابط
.int/docs/Analysis_Flow_Monitoring_and_Human_Trafficking_Surveys_in_the_Mediterranean_and_Beyond_26_April_2017

https://globalinitiative.net/wp-content/ :94 أريزو ملكوتي، االقتصاد السياسي الحتجاز املهاجرين يف ليبيا: فهم الالعبني ومناذج العمل. أبريل 2019، ص. 36، متوفر عر الرابط
.uploads/2019/11/Final-Report-Detention-Libya.pdf

95 املرجع نفسه، ص. 35-42.
الدولية للهجرة، تدفقات الهجرة  الرابط: اجع مثال املنظمة  ، متوفر عر   2 البحر املتوسط وخارجه، ص.  الدولية للهجرة، تدفقات الهجرة اخملتلطة يف  96 راجع مثاًل املنظمة 

.2 البحر املتوسط وخارجه، ص.  اخملتلطة يف 
97 مقابلة مع “إدريس”، مايو 2020.

 »أحيانًا، يقومون ]احلّراس[ برمي الطعام الذي يتناوله 
األشخاص وعندما يطلبون املاء، يجيبونهم »عبيد... 

أنتم كّلكم رقيق أيها السود.«

- مقابلة مع »ندى«، أبريل 2021
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ال مفّر: املهاجرون والالجئون العالقون يف ليبيا يواجهون جرائم ضّد اإلنسانية28

»كل مــن كان بحاجــة إىل عّمــال يأتــي إىل الســجن ويدفــع املــال – أعلــم أنهــم يدفعــون للســجن ألّن الرجــل مــرًة قــال )عندمــا تأخرنــا يف املغــادرة( أّن 
علينــا أن نســرع ألّنــه دفــع املــال مقابــل احلصــول علينــا.«

وأضاف:

ــا دائمــًا  ــزي األزرق مثــل احلــّراس. وكان يرافقن ــدون ال ــوا يومــًا يرت ــدون اجلالبيــة98 ويغطــون رؤوســهم ولكــن مل يكون ــوا يرت ــوا كان ــن أت »إّن الرجــال الذي
شــخص مــن مركــز االحتجــاز، ويرتــدي اجلالبيــة أيضــًا. وكانــوا يحملــون األســلحة... أمــا العمــل فــكان شــاقًا يشــمل حمــل املعــادن واألحجــار. أعتقــد 
أّننــا كنــا نقــوم ببنــاء البيــوت، ولكننــي مل أرهــا يومــًا بعــد أجنــزت. وكان األشــخاص الذيــن يصحبوننــا لنعمــل يراقبوننــا عــن كثــب. وعندمــا يعتقــدون أننــا 

نتحــدث مــع بعضنــا البعــض، يعمــدون إىل ضربنــا. وكان يحــدث ذلــك يوميــًا.«

ومــن األشــكال األخــرى للعمــل القســري إكــراه املهاجريــن والالجئــني على املشــاركة يف النــزاع. ففي ينايــر 2020، أدىل املمثــل اخلاصة للمفوضية الســامية 
لــألمم املتحــدة لشــؤون الالجئــني للمنطقــة الوســطى للمتوســط، فينســنت كوشــتيل وكالــة صحافــة أملانيــة بقولــه: »تتوفــر لدينــا روايــات عــن أشــخاص 
كانــوا يف مراكــز االحتجــاز أّنهــم ُخّيــروا بــني البقــاء هنــاك ألجــل غــري مســّمى أو القتــال يف الصفــوف األماميــة«99 وهــذا مــا وصفــه حتديــدًا أحــد الشــهود الذيــن 
قابلتهــم املنظمــات: حســن، الــذي غــادر بلــده املنشــأ يف العــام 2015 واحتجــز يف مرافــق احتجــاز غــري رســمية عــدة علــى يــد اجلهات غــري التابعــة للدولة يف 

أثنــاء رحلتــه مــن خــالل ليبيــا والتــي اســتغرقت عامــني كاملــني. ويقــول حســن: »إذا كنــت تعــرف كيــف متســك بالســالح، يأخذونــك لتقاتــل.«100 

وميثــل االســتعباد اجلنســي أحــد أشــكال االســرتقاق األخــرى التــي مّت حتديدهــا يف أثنــاء املقابــالت واألبحــاث التــي أجرتهــا املنظمــات ومــن اجلديــر بالذكــر 
ــية  ــم اجلنس ــع اجلرائ ــدرج م ــرتقاق، وت ــن االس ــز ع ــث متّي ــا، بحي ــًة بذاته ــًة قائم ــي جرمي ــا األساس ــام روم ــّكل يف نظ ــي تش ــتعباد اجلنس ــة االس أّن جرمي
ــو  ــي ه ــالف الرئيس ــابهًة، واالخت ــي متش ــتعباد اجلنس ــرتقاق واالس ــي االس ــف جرميت ــة لتوصي ــى األركان املطلوب ــن، تبق ــادة 7 )1( )ز(. ولك ــرى يف امل األخ
ــك أّن  ــي ذل ــية.101 ويعن ــة اجلنس ــال ذات الطبيع ــن األفع ــر م ــل أو أك ــاركة يف فع ــى  املش ــة عل ــاين الضحي ــره اجل ــي، يك ــتعباد اجلنس ــة االس ــه يف جرمي أّن
جرميــة االســرتقاق يجــب أن تنطــوي علــى فعــل ذي طبيعــة جنســية لكــي ترقــى إىل االســتعباد اجلنســي. يف ليبيــا، أظهــرت شــهادات ومعلومــات مفتوحــة 
املصــدر أّنــه، وفيمــا يتعلــق بالنســاء والفتيــات علــى وجــه اخلصــوص، غالبــًا مــا تشــمل ممارســة حــق امللكيــة مــن قبــل اخلاطفــني أشــكااًل خمتلفــًة مــن 
العنــف اجلنســي، مبــا فيــه أخــذ النســاء لفــرتات أســبوع أو أطــول يف كّل مــرة، وبيعهــّن ملمارســة البغــاء، أو بقاؤهــّن ملمارســة أنشــطة جنســية بنــاًء 

علــى رغبــة اخلاطفــني. فعلــى ســبيل املثــال، قــال تيســفاي عــن تاجــر شــهري يف بنــي وليــد:

»يف تلــك الفــرتة كانــت هنــاك العديــد مــن الفتيــات اللواتــي ســألهّن )...( »أتريديــن عبــور البحــر؟ فلنذهــب إىل منــزيل.« ]...[ ويختــار فتــاًة جميلــًة ويقــول 
لهــا: »أتريديــن الذهــاب إىل إيطاليــا، حســنًا، تعــايل إىل منــزيل« وإن مل تذهبــي، ســتبقني هنــا إىل األبــد، يقــول.«

وخــالل األشــهر التــي مكــث فيهــا تيســفاي يف ذلــك املوقــع الحــظ أّن التاجــر يبــّدل العديــد مــن الفتيــات كزوجــات لــه. كمــا روت النســاء اللواتــي يبقــني يف 
ــام باألعمــال املنزليــة واألفعــال اجلنســية أيضــًا. ويقــول حســن، الــذي كان حمبوســًا يف طرابلــس: »بالنســبة إىل  البيــوت اخلاصــة كيــف يجــرن علــى القي

الفتيــات هنــاك، كلمــا دخــل ]التاجــر[ يصحــب إحداهــّن إىل غرفتــه لتنــام معــه.«

وتــدّل الســلوكيات املوصوفــة أعــاله، مــن قبيــل بيــع املهاجريــن والالجئــني، والعمــل القســري وبالســخرة، واإلكــراه علــى املشــاركة يف الصــراع، 
واالســتعباد اجلنســي علــى ممارســة الصالحيــات املتعلقــة بحــق امللكيــة علــى املهاجريــن والالجئــني يف ليبيــا. كمــا تعكــس الســيطرة علــى تنقالتهــم 
والقيــود عليهــا وعلــى البيئــة اجلســدية واســتخدام الســيطرة أو الضغــط النفســي واســتخدام القــوة أو اإلكــراه. وبالتــايل، فــإّن األدلــة التــي مّت جمعهــا مــن 
أجــل البــالغ إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة والتــي يتضّمنهــا هــذا التقريــر102 تقــرتح أّن هــذه الســلوكيات ميكــن أن ترقــى إىل جرميــة االســرتقاق التــي تشــّكل 

جرميًة ضّد اإلنسانية.

98 العباءة، أو اللباس التقليدي.
 https://:99 دي بي إي إنرتناشونال، “املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني: أطراف النزاع يف ليبيا يستخدمون املهاجرين كمقاتلني”، 17 يناير 2020، متوفر عر الرابط

.www.dpa-international.com/topic/unhcr-warring-libyan-parties-using-migrants-fighters-urn%3Anewsml%3Adpa.com%3A20090101%3A200117-99-508611
100 مقابلة مع “حسن”، فراير 2021.

101 احملكمة اجلنائية الدولية، أركان اجلرائم ، املادة 7 )1( )ز( -2 جرمية االستعباد اجلنسي كجرمية ضّد اإلنسانية.
تقاطع  الوطنية،  العاملية ملكافحة اجلرمية املنظمة عر  35-34؛ املبادرة  ص.  البشري،  النقل  حزام  الوطنية،  العاملية ملكافحة اجلرمية املنظمة عر  ر اجع مثاًل املبادرة   102
https://globalinitiative.net/wp-content/ الرابط:  عر  متوفر   ،48 ص.   ،2020 فراير  الضعف،  أمناط  فهم  الساحل:  ومنطقة  أفريقيا  غرب  يف  واإلجتار  الشرعية  غري  الهجرة 
الدولية  “املنظمة  للهجرة،  الدولية  املنظمة  uploads/2020/11/The-intersection-of-irregular-migration-and-trafficking-in-West-Africa-and-the-Sahel-GITOC.pdf؛ 
https://www.iom.int/news/iom-learns-slave-market-للهجرة تعلم عن سوق العبيد ظروف تعرض املهاجرين للخطر يف شمال أفريقيا”، 11 أبريل 2017، متوفر عر الرابط: ؛

واخلطورة. اليأس  اإلنسان،  حلقوق  السامية  واملفوضية  ليبيا  يف  للدعم  املتحدة  األمم  بعثة  أيضًا  اجع  ر   .conditions-endangering-migrants-north-africa
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هـ. القتل

مبوجب نظام روما األساسي، يقع القتل كجرمية ضّد اإلنسانية عندما يقتل املتهم شخصًا أو أكر.103

بنــاًء علــى األدلــة التــي مّت جمعهــا، مبــا فيهــا مــن خــالل الشــهادات، فــإّن قتــل املهاجريــن والالجئــني يقــع يف حــاالٍت عديــدة وخمتلفــة مبــا يف ذلــك يف 
أثنــاء االســتخدام املفــرط وغــري املشــروع للقــوة القاتلــة ردًا علــى االحتجاجــات أو كعقــاب، كمــا يف احلــاالت التــي ال يكــون فيهــا األفــراد قادريــن مثــاًل علــى 
دفــع فديــة، أو حاولــوا الفــرار أو قاومــوا العنــف اجلســدي.104 وأفيــد عــن حــاالت قتــل يف مراكــز االحتجــاز التابعــة ملركــز إدارة الهجــرة غــري الشــرعية، ويف 

أماكــن االحتجــاز غــري الرســمية، وخــارج بيئــات االحتجــاز يف املناطــق احلضريــة أيضــًا.105

ويف إحــدى املقابــالت، أفــادت نــدى أّنهــا شــهدت عمليــات قتــل عديــدة يف خــالل األشــهر التســعة التــي كانــت حمتجــزًة فيهــا علــى مزرعــة بالزاويــة.106 
ووصفــت كيــف أّن امــرأة قتلــت ملقاومتهــا العنــف اجلســدي:

ذات مــرة، ُطلــب إىل فتــاة نيجرييــة أن تذهــب معــه )التاجــر( وأن تكــون زوجــًة لــه، ولكنهــا رفضــت وقالــت: »مل أحضــر إىل هنــا ألكــون زوجــًة أو ســلعًة لــك« ومــن 
ثــم أراد الرجــل الليبــي أن يصفعهــا ولكنهــا صّدتــه وقبضــت علــى ذراعــه، فقــام اآلخــر بشــحن ســالحه، وبــوب! بــوب! بــوب! قتلهــا يف رأســها، ويف بطنهــا، 

أمامنا.«

وروت ندى حادثًة أخرى على املزرعة حيث كان القاصرون يجرون على دفن اجلثث املشّوهة للمهاجرين والالجئني اآلخرين:

ــوا )احلــراس(: »ســوف تقومــون بدفــن هــذه اجلثــث.« وكان مــن بينهــم  ــد مــن األجســاد، اجلثــث وقال ــه العدي ــب، وكان في »مّت أخذهــم إىل مــكاٍن قري
مراهــق يف السادســة عشــرة مــن عمــره، وقــد أمضــى خمســة أيــام متتاليــة بعــد احلادثــة طيلــة أســبوع يتقّيــأ ويبكــي... بعــد ذلــك أحضــروا جثثــًا 

أخــرى مشــّوهة يف أكيــاس، أحدهــا ملــيء بالــرؤوس واآلخــر بأعضــاء أخــرى.«

كمــا قتــل املهاجــرون والالجئــون أيضــًا خــارج بيئــات االحتجــاز، يف حــاالت العبــور مثــاًل. فعلــى ســبيل املثــال، يف العــام 2017، أفــاد فريــق خــراء األمم 
املتحــدة أّن أحــد أفــراد خفــر الســواحل مبصفــاة الزاويــة قــام بإطــالق النــار علــى القــوارب احملّملــة باملهاجريــن والالجئــني، فتســبب مبقتــل عــدد غــري 
معــروف ممــن كانــوا علــى متنهــا.107 ويف حالــة أخــرى يف يوليــو 2020، وبعــد أن قــام خفــر الســواحل الليبــي باعــرتاض ثالثــة مواطنــني مــن الســودان تــرتاوح 
أعمارهــم بــني 15 و18 عامــًا يف البحــر وإعادتهــم إىل ليبيــا، حاولــوا الفــرار لتجّنــب االحتجــاز فقتلــوا رميــًا بالرصــاص، علــى يــد أعضــاء ميليشــيا مرتبطــة بخفــر 

الســواحل الليبــي وفــق مــا أفيــد.108 

ويف تقريــٍر صــدر حديثــًا عــن منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان اإليطاليــة، والــذي اســتند إىل أكــر مــن ثالثــة آالف شــهادة مّت جمعهــا يف الفــرتة مــا 
بــني 2014 و2020، أشــار 30% مــن األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت أّنهــم شــهدوا قتــل قريــب أو صديــق، وحــوايل النصــف منهــم تقريبــًا شــهدوا 

مقتــل شــخص غريــب أو أكــر.«109

ويف بعــض األحيــان، ميــوت املهاجــرون والالجئــون نتيجــة احتجازهــم يف ظــروٍف ال إنســانية. وقــد روى الضحايــا الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت عــن حــوادث 
وفــاة نتيجــة املــرض الــذي ينتشــر بســرعة بســبب االكتظــاظ وانعــدام النظافــة الشــخصية والظــروف غــري الصحيــة يف مرافــق االحتجــاز وأماكــن األســر، 
وبســبب رفــض احلــّراس واملهّربــني الســماح بالرعايــة الطبيــة يف املرافــق. فعلــى ســبيل املثــال، يف الفــرتة مــا بــني ســبتمر 2018 ومايــو 2019، أفيــد 

عــن مقتــل 22 شــخصًا علــى األقــل يف االحتجــاز أغلبهــم بســبب داء الســل يف مراكــز االحتجــاز يف الزنتــان وغريــان.110

103 احملكمة اجلنائية الدولية، أركان اجلرائم املادة 7 )1( )أ( جرمية القتل كجرمية ضّد اإلنسانية.
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»كاليــب« هــو الجــئ مــن أثيوبيــا احُتجــز وتعــّرض للتعذيــب مــرات عــدة يف رحلتــه 
مــن خــالل ليبيــا التــي اســتغرقت 15 شــهرًا. وأفــاد عــن رؤيــة املئــات مــن 
الرجــال اإلريرتيــني ميوتــون مــن االســهال، وبعضهــم مــن اجلــوع يف فــرتة 

ــا.111 ــويرف يف ليبي ــع الش ــهر يف جمم ــدة ش ــازه مل احتج

»جوناثــون« مهاجــر مــن إريرتيــا، ُســجن يف مرافــق عــدة أثنــاء مكوثــه يف ليبيــا. 
يف بنــي وليــد، أحــد األماكــن العديــدة التــي احُتجــز فيهــا، غالبــًا مــا كان النــاس ميوتــون مــن املــرض:

ــبب  ــاك بس ــون هن ــًا ميوت ــرى أناس ــوم ت ــذ. كل ي ــر للنواف ــكان يفتق ــة وامل ــرارة مرتفع ــات احل ــي، ودرج ــام ال تكف ــة الطع ــوم، كمي ــاس كّل ي ــرض الن »مي
ــق  ــا األمــراض التــي تنقــل عــن طري ــت تنتشــر بينن ــا، بحيــث كان ــا مــع بعضن ــام يف مــكاٍن صغــري كّلن ــا نن ــاه ليســت نظيفــة، وكن املــرض. كمــا أّن املي

ــد.«112 ــكاك اجلل احت

وفقــًا ألركان اجلرائــم حســب احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، ميكــن أن ترتكــب جرميــة القتــل مــن خــالل القيــام بفعــل أو االمتنــاع عــن القيــام بــه مبــا يتســبب عــن 
علــٍم مبقتــل املدنيــني.113 وميكــن القــول إّن إخضــاع األشــخاص عمــدًا لظــروف تهــّدد حياتهــم وميكــن فيهــا توقــع أرجحيــة املــوت فعــل يرقــى إىل القتــل. 
ذلــك أّن ظــروف االحتجــاز املرّوعــة التــي كانــت ومــا زالــت تواجــه املهاجريــن والالجئــني والتــي تفتقــر إىل النظافــة الشــخصية، وتتســم باحلرمــان مــن الغــذاء 

واملــاء، 114 والتقاعــس عــن تقــدمي الرعايــة الطبيــة أو عــالج احلــاالت املرضيــة تــؤدي معــًا إىل وفــاة اآلالف مــن املهاجريــن والالجئــني.115

د. التعذيب

مبوجــب نظــام رومــا األساســي، يعنــي التعذيــب كجرميــة ضــّد اإلنســانية » تعمــد إحلــاق أمل شــديد أو معانــاة شــديدة، ســواء بدنيــًا أو عقليــًا، 
بشــخص موجــود حتــت إشــراف املتهــم أو ســيطرته، ولكــن ال يشــمل التعذيــب أي أمل أو معانــاة ينجمــان فحســب عــن عقوبــات قانونيــة أو يكونــان 

جــزءًا منهــا أو نتيجــة لهــا.«116

ــاز  ــّراس جه ــدي ح ــى أي ــدي عل ــف اجلس ــن العن ــديدة م ــتويات ش ــا ملس ــا يف خارجه ــا كم ــاز يف ليبي ــق االحتج ــل مراف ــون داخ ــرون والالجئ ــع املهاج يخض
مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية، ومســؤويل خفــر الســواحل الليبــي، واملهّربــني واملســؤولني عــن اإلجتــار بالبشــر، كمــا أعضــاء امليليشــيات وغريهــم مــن 
اجلهــات الفاعلــة غــري التابعــة للدولــة. وقــد أفــاد املقــرر اخلــاص لــألمم املتحــدة املعنــي بالتعذيــب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
الالإنســانية أو املهينــة أّن االحتجــاز بنــاء علــى الوضــع مــن حيــث الهجــرة فقــط يرقــى أيضــا إىل مســتوى التعذيــب،117 ال ســيما حينمــا يرتكــب بغــرض الرتهيــب 

أو معاقبــة املهاجريــن وعائالتهــم.

العنف أثناء االحتجاز

انطالقــًا مــن الشــهادات التــي مّت جمعهــا مــن أجــل البــالغ إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وهــذا التقريــر، إضافــًة إىل الوثائــق املتاحــة يف العلــن، فــإّن إحلــاق 
ــة  ــو الدولي ــة العف ــادت منظم ــد أف ــا. وق ــًة بطبيعته ــار ومنهجي ــعة االنتش ــًة واس ــل ممارس ــا ميّث ــني يف ليبي ــن والالجئ ــاة باملهاجري ــف واألمل واملعان العن
يف تقاريرهــا مــرارًا عــن ممارســات التعذيــب يف مراكــز االحتجــاز يف ليبيــا، مبــا يف ذلــك يف العــام 118.2021 كمــا يســّلط الضــوء عليهــا أيضــًا تقريــر صــادر 
عــن منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان اإليطاليــة روى فيــه 85% علــى األقــل مــن أصــل أكــر مــن 3000 شــخصًا مّتــت مقابلتهــم أنهــم تعرضــوا 

111 مقابلة مع “كاليب”، فراير 2021.
112 مقابلة مع “جوناثون”، يناير 2021.

113 أركان اجلرائم، احملكمة  اجلنائية الدولية، املادة 7 )1( )أ(، احلاشية 7.
114 منظمة العفو الدولية، شبكة التواطؤ املظلمة يف ليبيا، ص. 8.

115 أفيد عن حاالت وفاة عديدة قيد االحتجاز يف تقارير صادرة عن منظمات إنسانية ومعنية بحقوق اإلنسان، مبا فيها منظمة العفو الدولية وأطباء بال حدود. وبالرغم من عدم توافر 
أرقام دقيقة عن عدد الالجئني واملهاجرين الذين قضوا نتيجة اإلهمال الطبي، إاّل أّن أبحاثنا تظهر أّن العدد من األرجح أن يكون باملئات أو اآلالف.

116 نظام روما األساسي، املادة 7 )1( )ه( و7 )2( )ه(؛ ألركان جرمية التعذيب كجرمية ضّد اإلنسانية، راجع أركان اجلرائم، املادة 7 )1( )ه(.
117 جملس حقوق اإلنسان، تقرير املقّرر اخلاص املعني بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، الوثيقة رقم A/HRC/37/50، 28 فراير 

.https://digitallibrary.un.org/record/1662889?ln=ar  :2018، متوفر عر الرابط
118 منظمة العفو الدولية، شبكة التواطؤ املظلمة يف ليبيا؛ منظمة العفو الدولية، بني احلياة واملوت؛ تؤكد عليها أيضًا : ‘لن يبحث عنك أحد’: املعادون قسرًا من البحر إىل االحتجاز 

.https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/4439/2021/ar/ :يونيو 2021، متوفر عر الرابط ،)amnesty.org( التعسفي - منظمة العفو الدولية

»ميرض الناس كّل يوم، كمية الطعام ال تكفي، ودرجات 
احلرارة مرتفعة واملكان يفتقر للنوافذ. كل يوم ترى 

أناسًا ميوتون هناك بسبب املرض.«

- مقابلة مع »جوناثون«، يناير 2021

https://digitallibrary.un.org/record/1662889?ln=ar
https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/4439/2021/ar/


31 ال مفّر: املهاجرون والالجئون العالقون يف ليبيا يواجهون جرائم ضّد اإلنسانية

للمعاملــة التــي ترقــى إىل التعذيــب أو املعاملــة الالإنســانية أو املهينــة.119

وتدعــم هــذه التقاريــر بشــهاداٍت مــن املهاجريــن والالجئــني الذيــن ُأجريــت معهــم املقابــالت كجــزء مــن األبحــاث التــي أجرتهــا املنظمــات؛ وقــد وصــف 
جميــع األفــراد الذيــن متــت مقابلتهــم اســتخدام العنــف ضدهــم يف مناســبة واحــدة علــى األقــل أثنــاء رحلتهــم مــن خــالل ليبيــا.

ــة التابعــة  ــة الســيئة بقســوٍة شــديدة مــن اجلهــات الفاعل ــر يف العــام 2017، واحُتجــز وتعــّرض للمعامل ــا قادمــًا مــن اجلزائ عــر »ألبــريت« احلــدود إىل ليبي
للدولــة وغــري التابعــة لهــا يف مواقــع عــدة علــى مــدى شــهور. وقــد وصــف كيــف ُطعــن مــرة بعــد أن حــاول الهــروب مــن خمّيــم تديــره امليليشــيات يف 

صراتــة حيــث كان ُيحتجــز:

ــأن أتوقــف. مل أمتثــل، فطعننــي يف ظهــري بواســطة  ــوكالء ب ــات. وعندمــا قفــزت يف الباحــة، أمــرين أحــد ال ــا يف إحــدى الغاب ــا وتوّغلن ــا قــد فررن »كّن
ــكني.«120 س

وإن كان صحيحــًا أّن أشــكال العنــف املرتكبــة ضــّد املهاجريــن والالجئــني واســعة، إاّل أّن األشــكال التــي غالبــًا مــا يتــم التطــّرق إليهــا يف املصــادر املفتوحــة 
ــدة، والضــرب بالســوط واحلــرق مبعــدات خمتلفــة والصعــق الكهربائــي، وممارســة العنــف  ــأدوات عدي كمــا يف شــهادات الشــهود، فتشــمل الضــرب ب
ــي، أو  ــاء املغل ــكب امل ــة إىل س ــت، إضاف ــن الوق ــة م ــرتات طويل ــة لف ــة أو مرهق ــري مريح ــات غ ــاذ وضعي ــى اتخ ــراه عل ــن واإلك ــلحة، والطع ــطة األس بواس
ــالت كيــف أّنهــم أو غريهــم قــد  ــن والالجئــني املشــاركني يف املقاب ــد مــن املهاجري ــة علــى اجلســم.121 وروى العدي ــب أو املــواد الكيماوي البالســتيك الذائ

تعرضــوا إلصابــات خطــرية نتيجــة العنــف الــذي ُأجــروا علــى حتّملــه، مبــا يف ذلــك اجلــروح نتيجــة الطلقــات الناريــة، والكســور يف العظــام.

مت نقــل املهاجــر الســوداين حســن بــني مرافــق احتجــاز عديــدة يف الســنتني اللتــني قضاهمــا يف ليبيــا. وبســبب الفظائــع التــي اخترهــا يف البــالد، قــّرر 
ــة  ــه إىل أحــد الســجون يف صرات ــاء دورة االعتقــال التــي تعــرض لهــا، مــع وصول ــا. ويف أثن ــور البحــر إىل إيطالي ــق عب الفــرار منهــا يف العــام 2017 عــن طري

تعــرض للضــرب علــى يــد احلــّراس حتــى فقــد وعيــه:

119 منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان اإليطالية، La Fabbrica della Tortura ، ص. 11.
120 املرجع نفسه.

121 راجع مثاًل، بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، اليأس واخلطورة، ص. 28.
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»قبــل أن ُيــزّج بــي داخــل الســجن، تعرضــت للضــرب املــّرح إىل درجــة أننــي غبــت عــن وعيــي ومــا عــدت قــادرًا علــى فهــم مــا يجــري. تعرضــت للضــرب 
الشــديد قبــل أن ُيرمــى بــي داخــل الزنزانــة.«122

كما أفاد حسن أيضًا كيف شهد على تعّرض مهاجرين آخرين للضرب بواسطة اخلرطوم البالستيكي:

الســوداء علــى  النــدوب  للضــرب، تظهــر  يتعرضــون  البالســتيكية لضربهــم. عندمــا  »يجرونهــم علــى خلــع مالبســهم وتســتخدم اخلراطيــم 
تتعــّرض لضربــاٍت أشــّد.« بيــدك،  أجســامهم. وإذا حاولــت أن حتمــي نفســك 

»أمــات« مهاجــر مــن غامبيــا قضــى ســتة أشــهر يف ليبيــا بعــد أن عــر خاللهــا يف أواخــر العــام 2013 وبقــي فيهــا حتــى مطلــع العــام 2014. وصــف 
أمــات كيــف أوقفتهــم عصابــة مــن التبــو وطلبــت املــال منــه ومــن اجملموعــة مــن املهاجريــن والالجئــني الذيــن كان يســافر معهــم:

ــم  ــدواب ولكنه ــات وال ــتخدم للحيوان ــذي يس ــه ال ــو نفس ــد ه ــتخدمونه للجل ــذي يس ــوط ال ــك. والس ــك ويجلدون ــك، ويصفعون ــون، يهددون ــا يأت »عندم
ــا، وقــال إن مل تعطــوين ]املــال[، هــذا مــا  يســتخدمونه علــى البشــر... وقــد قــام فتــى يافــع يحمــل ســالح AK47 بإطــالق النــار يف الرمــال لتهديدن

ــون.”123 ــاس يبك ــم. وكان الن ــنفعله بك س

بــني  ســافر  كيــف  أمــات  وصــف  ليبيــا،  يف  إقامتــه  مــن  األوىل  الفــرتة  يف 
ــى  ــره عل ــرتقاق وُأك ــع لالس ــث خض ــة، حي ــن اخملتلف ــات«124 املهاجري »غيتوه
ــن بالبشــر يف تلــك »الغيتوهــات«، عــاش  العمــل القســري مــن قبــل املتاجري
أمــات وشــهد علــى أشــكال خمتلفــة مــن العنــف. وبعــد ثالثــة أشــهر، اعتقلتــه 
الشــرطة واقتيــد إىل مركــز شــرطة ســابق يف ضواحــي طرابلــس حيــث احُتجــز 

ــب: ــا للتعذي ــع خالله ــهر وخض ــة أش ــدة ثالث م

»لديهــم ]احلــراس[ عالقــات يعّلقوننــا مــن الســيقان إىل األعلــى والــرأس إىل األســفل ويباشــرون بتعذيبنــا. كنــا نســمع النــاس وهــم يصرخــون 
ويصرخــون.«

»ســامويل« واجــه االضطهــاد يف الكامــريون، ودخــل ليبيــا يف أواخــر العــام 2015. بعــد عبــور احلــدود مــن النيجــر، ســّلمه املهّربــون الذيــن تقاضــوا 
منــه املــال لتســهيل عبــور احلــدود إىل املتاجريــن بالبشــر الذيــن اقتــادوه إىل ســجٍن يف ســبها. مل يكــن الســجن خاضعــًا لســيطرة الســلطات، ويقــال 

إّن املهاجريــن والالجئــني يقبعــون فيــه إىل حــني دفــع فديــة. وأفــاد ســامويل أّنــه تعــّرض للتعذيــب بواســطة شــعلة بعــد أن طلــب اإلفــراج عنــه:

»كّبلوين بسالسل معدنية وضربوين بالنار بواسطة الشعلة وكانوا يستخدمونها حلرقي.«125

ووصــف كاليــب كيــف وضعــوه يف الثالجــة ليعاقبــوه أثنــاء احتجــازه يف كفــرة.126 وأفــاد مهاجــرون والجئــون آخــرون أيضــًا أّنــه قــد مّت نقلهــم مــن مــكاٍن آلخــر 
يف شــاحناٍت مــّردة.

يف بعــض احلــاالت، كان يقــوم احملتجــزون أنفســهم بارتــكاب املعاملــة الســيئة والعنــف اجلنســي بحــق زمالئهــم احملتجزيــن، بأوامــر مــن اخلاطفــني. وقــد 
وصــف كاليــب، الــذي كان حمتجــزًا لــدى املتاجريــن بالبشــر يف الشــويرف مــدة تســعة أشــهر، املعاملــة التــي تعــرض لهــا الســجناء اآلخــرون بعــد حماولــة 

فاشــلة للهــرب مــن اجملّمــع. وأفــاد:

»أمســكوا بهــم ]احلــراس[ ورموهــم بالرصــاص أمــام اجلميــع موجهــني الطلقــات إىل الســيقان واألقــدام. وأخرجــوا اجلميــع ليشــهدوا علــى ذلــك. 
ــم مددوهــم  ــوا أيديهــم باحلبــال خلــف ظهورهــم ورشــوهم باملــاء. ث ــال لئــال يجــرؤ أحــد ويحــاول الفــرار... وكبل ــاء كمث واســتخدموا الصعــق بالكهرب
أرضــًا وضربوهــم يف جميــع أنحــاء أجســامهم... وبعــد الضــرب، علقوهــم باملقلــوب... ولفــوا ســيقانهم باحلبــال وذبحوهــم كاجلزاريــن... طلبــوا مــن 

املهاجريــن اآلخريــن ضربهــم ... ]باســتخدام[ العصــي، واخلشــب الــذي تصنــع بــه الطــاوالت.«

122 مقابلة مع “حسن”، فراير 2021.
123 مقابلة مع “أمات”، فراير 2021.

124 يقطن املهاجرون الذين يعملون يف ليبيا يف مناطق حمددة من املدينة. هذه املناطق تكون أكر فقرًا من سواها ويشار إليها عادة بالغيتوهات.
125 مقابلة مع “سامويل”، يناير 2021.

126 مقابلة مع “كاليب”، فراير 2021.

»قبل أن ُيزّج بي داخل السجن، تعرضت للضرب املرّبح 
إىل درجة أنني غبت عن وعيي وما عدت قادرًا على فهم 

ما يجري. تعرضت للضرب الشديد قبل أن ُيرمى بي 
داخل الزنزانة.«

- مقابلة مع »حسن«، فرباير 2021
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الظروف يف االحتجاز

ُيلحــق باملهاجريــن والالجئــني يف ليبيــا أيضــًا أمل جســدي ونفســي جــّراء الظــروف التــي ُيحتجــزون فيهــا، كمــا ُوصــف أعــاله ســواء يف املراكــز اخلاضعــة 
ــد  إلشــراف جهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية أو املرافــق األخــرى. علمــًا أّن هــذه املراكــز تفتقــد إىل املتطّلبــات األساســية الالزمــة للبقــاء علــى قي
ــًا مــا مينــع احملتجــزون مــن اخلــروج ويقفــل  ــاة خطــرية جســدية ونفســية ترقــى يف بعــض احلــاالت إىل تعذيــب. وغالب ــذي يتســّبب مبعان ــاة، األمــر ال احلي
ــا  ــز فيه ــي يحتج ــى الت ــون البن ــاالت، ال تك ــم احل ــاقني. ويف معظ ــد الس ــتلقاء أو متدي ــة لالس ــاحة كافي ــن دون مس ــات م ــرية أو زنزان ــرف صغ ــم يف غ عليه
ــًا مــا تكــون مكتظــًة بحيــث  املهاجــرون والالجئــون صاحلــًة لهــذا الغــرض أصــاًل. وقــد أفــاد املهاجــرون والالجئــون أّن املراكــز التــي يحتجــزون فيهــا غالب
يكــون مــن املســتحيل فتــح البــاب حتــى أو التنقــل. احُتجــز »ياســر« الــذي فــّر مــن احلــرب والقمــع يف الســودان إىل ليبيــا يف ســبتمر 2016 واحُتجــز يف أربعــة 
أماكــن خمتلفــة مــن قبــل اجلهــات املســّلحة غــري التابعــة للدولــة. ويف إحــدى املــّرات، بعــد فــرتة وجيــزة مــن جميئــه إىل ليبيــا، تعــّرض للحبــس يف حاويــة 
معدنيــة يف بلــدة أم األرانــب الصحراويــة مــع 120 مهاجــرًا والجئــًا آخريــن. ومل يقــّدم للمهاجريــن والالجئــني القابعــني يف احلاويــة أكــر مــن وجبــة طعــام 

واحــدة وكــوب مــاء واحــد يف اليــوم. ووصــف ياســر املــكان الــذي احُتجــز فيــه قائــاًل:

»كان ضيقــًا جــدًا، مســاحة تتســع لشــخٍص واحــٍد فقــط. ال جمــال ألن تســتدير، وإذا أردت تغيــري وضعيتــك وجــب عليــك أن تقــف وتغّيــر وضعيتــك ثــم 
تســتلقي مــن جديــد.«127

وقــد وصــف املهاجــرون والالجئــون الكميــات القليلــة جــدًا مــن الطعــام، فقــد كانــوا يحصلــون مثــاًل علــى ملعقــة واحــدة مــن األرز أو املعكرونــة يف اليــوم. 
نــدى احُتجــزت ملــدة تســعة أشــهر يف الزاويــة وتقــول:

»الوضــع ســيء جــدًا، غــري صحــي البتــة، ومــع ذلــك يتوّجــب علينــا ســحب املــاء مــن ]البئــر[ والبئــر مــكان ملــيء بالقــذارة، فيــه قطــع أحذيــة، ومالبــس 
متســخة، ومــع ذلــك يجــب عليــك ســحب املــاء مــن البئــر لتشــربه.«128

ــز وجــوه  ــه يســتحيل متيي ــًا إىل درجــة أّن ــًة مــن أي نافــذة، فتكــون مظلمــًة أحيان ــًا خالي ــور الشــمس، غــري مالئمــة والغــرف تكــون أحيان ــى ن أمــا اإلضــاءة، حت
األشــخاص. ويحظــر علــى املهاجريــن والالجئــني احملتجزيــن أو األســرى عــادًة مغــادرة زنزاناتهــم، وال يســمح لهــم باالغتســال، ولديهــم وصــول حمــدود 
ــًا  ــاب النظافــة الشــخصية واالكتظــاظ، غالب ــو أو القــارورة. وبســبب غي ــان، يجــرون علــى التبــول والتــرز يف الدل أو معــدوم إىل املراحيــض. يف بعــض األحي
مــا يتفّشــى اجلــرب وســواه مــن األمــراض يف تلــك املرافــق.129 يتذكــر تيســفاي كيــف مل ُيســمح لــه باالغتســال طيلــة أســابيع بينمــا كان حمتجــزًا يف أحــد 

املنــازل علــى أيــدي املتاجريــن بالبشــر يف بلــدة زوارة الســاحلية.130 ويقــول:

»مل نغســل أجســامنا قــط. مل يكــن الصابــون متاحــًا، لذلــك أصيــب اجلميــع بالقمــل واحلــكاك، أيدينــا وأجســامنا. وأصبــح األمــر ســيئًا لدرجــة أّن كّل 
شــيء كان يصبنــا باحلــكاك.«

ــروف  ــراء الظ ــم ج ــا أو تتفاق ــبب به ــي تتس ــة الت ــاكل الصحي ــن املش ــاة م ــن باملعان ــبب للكثريي ــا يتس ــة م ــة املالئم ــة الطبي ــزون إىل الرعاي ــر احملتج يفتق
التــي يحتجــزون فيهــا مبــا يف ذلــك التهابــات الرئــة، واإلســهال احلــاد، وأمــراض اجللــد، وااللتهابــات مثــل اجلــرب، والتهابــات املســالك البوليــة، واألمــراض 
املتعلقــة بســوء التغذيــة.131 يف الواقــع، أصبــح الوضــع يف مراكــز االحتجــاز التابعــة جلهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية علــى درجــة مــن اليــأس 
واخلطــورة إىل درجــٍة أجــرت فيهــا اجلهــات الفاعلــة اإلنســانية علــى تعليــق نشــاطاتها ألّن الظــروف منعتهــا مــن القيــام بالعمــل بفعاليــة. يف يونيــو 2021، 
ــرر  ــري امل ــف غ ــن العن ــة م ــة الالمتناهي ــة احللق ــس نتيج ــة يف طرابل ــاز الواقع ــز االحتج ــطتها يف مراك ــق أنش ــن تعلي ــدود ع ــال ح ــاء ب ــة أطب ــت منظم أعلن
والظــروف الالإنســانية معلنــًة أّن »النمــط املســتمّر للحــوادث العنيفــة واألذى اخلطــري الــذي يلحــق بالالجئــني واملهاجريــن، إضافــًة إىل اخلطــر الــذي يطــال 

ســالمة موظفينــا وصــل حــدًا مل نعــد قادريــن علــى حتّملــه.«132

127 مقابلة مع “ياسر”، فراير 2021.
128 مقابلة مع “ندى”، أبريل 2021.

129 أطباء بال حدود، خيارات صعبة: تقدمي الرعاية الصحية يف مراكز االحتجاز يف ليبيا، 2017، متوفر عر الرابط: خيارات صعبة: توفري الرعاية الصحية يف مراكز االحتجاز يف ليبيا | أطباء 
بال حدود )msf.org(؛ بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا واملفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان، حمتجزون وجمّردون من إنسانيتهم: تقرير حول انتهاكات حقوق اإلنسان 

.https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_ar.pdf :ضّد املهاجرين يف ليبيا، 13 ديسمر 2016، متوفر عر الرابط
130 مقابلة مع تيسفاي، يناير 2021.

.)msf.org( 131 أطباء بال حدود، تقرير النشاط العاملي 2017، أغسطس 2018، ص. 15-14، متوفر عر الرابط: التقرير الدويل عن أنشطة أطباء بال حدود لعام 2017 | أطباء بال حدود
132 أطباء بال حدود، “العنف املتكرر ضد الالجئني واملهاجرين يف مراكز االحتجاز يف طرابلس يجر أطباء بال حدود على تعليق أنشطتها«، 22 يونيو 2-21، متوفر عر الرابط: ليبيا | 

)msf.org( العنف ضد املهاجرين يجرنا على تعليق أنشطتنا يف مركزي احتجاز | أطباء بال حدود
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https://www.msf.org/international-activity-report-2017/difficult-choices-providing-healthcare-detention-centres-libya؛
https://www.msf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://www.msf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_ar.pdf
https://www.msf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017
https://www.msf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017
https://www.msf.org/ar/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://www.msf.org/ar/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://www.msf.org/ar/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://www.msf.org/ar/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2
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العنف يف حاالت العبور

كمــا وصــف املهاجــرون والالجئــون مــرارًا التجاهــل الصــارخ لســالمتهم واملعاملــة العنيفــة واملســيئة يف أثنــاء عبورهــم مــن مــكاٍن إىل آخــر، ال ســيما يف 
أثنــاء عمليــات العبــور احملفوفــة باخملاطــر وســط الصحــراء. وغالبــًا مــا ترقــى معاملتهــم يف أثنــاء عمليــات العبــور إىل التعذيــب يف اســتكمال لإلســاءة التــي 

يتعرضــون لهــا أثنــاء االحتجــاز. ويصــف كاليــب املعاملــة الســيئة التــي تعــّرض لهــا أثنــاء رحلتــه إىل الشــويرف:

»وكان معظمنــا يبكــي ألنهــم وضعــوا الرمــاد والرمــال يف عيوننــا. كان قــذرًا للغايــة، األمــر أشــبه بعقــاب أكــر مــن العصــي. كنــت أختــار العصــي فهــي 
مؤقتــة ولكــن الرمــال تبقــى.«

وغالبــًا مــا تكــون املركبــات مكتّظــًة جــدًا بحيــث يتــّم نقــل حــواىل 120 شــخصًا يف مركبــة واحــدة. تنقــل بولــو وهــو مهاجــر مــن مــايل بــني مــدن عــدة أثنــاء 
ــن  ــه م ــيات الصطحاب ــدى امليليش ــو إلح ــع بول ــر، دف ــن اجلزائ ــدود م ــور احل ــد عب ــة. وبع ــيئة يف كّل مرحل ــة الس ــن املعامل ــى م ــا وعان ــه يف ليبي ــاء وقت قض

ــو أفعــال هــذه امليليشــيا كاآلتــي: غدامــس إىل طرابلــس إليجــاد وظيفــة يف العاصمــة. وقــد وصــف بول

»يضربــون األشــخاص ويعاملونهــم كاحليوانــات... والعنــف هــو تراكــم األشــخاص فــوق بعضهــم البعــض. فــإذا مــا أراد أحدهــم أن يتحــّرك، يصــرخ اآلخــر. 
وعندمــا يصرخــون، يوقفــون البيــك أب ويأتــون حمّملــني باألحزمــة، ويضربــون اجلميــع، جميعهــم. ويجرحــون البعــض، ويقولــون إّنهــم ســيرتكوننا يف 

األدغــال، يف الصحــراء.«133

وأفــاد حــوايل 80% مــن املهاجريــن والالجئــني الذيــن قدمــت لهــم أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان يف الفــرتة مــا بــني 2015 و2020 عــن التداعيــات 
اجلســدية التــي تعرضــوا لهــا وعانــى 79% مــن متالزمــة اضطــراب مــا بعــد الصدمــة بعــد احلــوادث الصادمــة، مبــا فيهــا التعذيــب، التــي تعّرضــوا لهــا يف 
أثنــاء الرحلــة يف ليبيــا،134 يف إشــارة إىل قســاوة العنــف التــي اختروهــا. ونظــرًا إىل شــدة األمل واملعانــاة، النفســية واجلســدية، التــي ترتكــب علــى نحــٍو واســع 

النطــاق ومنهجــي بحــق املهاجريــن والالجئــني يف ليبيــا، ميكــن القــول إّن هــذه الســلوكيات ترقــى إىل جرميــة تعذيــب تشــّكل جرميــًة ضــّد اإلنســانية.

هـ. االغتصاب

وفقــًا لنظــام رومــا األساســي، تعنــي جرميــة االغتصــاب التــي تشــّكل جرميــة ضــد اإلنســانية أن يعتــدي مرتكــب اجلرميــة علــى جســد شــخص بــأن 
يأتــي ســلوكا ينشــأ عنــه إيــالج عضــو جنســي يف أي جــزء مــن جســد الضحيــة أو جســد مرتكــب اجلرميــة أو ينشــأ عنــه إيــالج أي جســم أو أي عضــو 

آخــر مــن اجلســد يف شــرج الضحيــة أو يف فتحــة جهازهــا التناســلي مهمــا كان ذلــك اإليــالج طفيفــًا.135

ــًا، يجــب أن يرتكــب االعتــداء باســتعمال القــوة أو بالتهديــد باســتعمالها أو بالقســر، مــن قبيــل مــا ينجــم عــن اخلــوف مــن تعــرض  ليشــّكل الفعــل اغتصاب
ذلــك الشــخص أو الغــري للعنــف أو اإلكــراه أو االحتجــاز أو االضطهــاد النفســي أو إســاءة اســتعمال الســلطة، أو باســتغالل بيئــة قســرية أو يرتكــب االعتــداء 
علــى شــخص يعجــز عــن التعبــري عــن حقيقــة رضــاه.136 وقــد أقــرت احملاكــم اجلنائيــة الدوليــة بــأّن حالــة االحتجــاز واألســر ميكــن أن ترقــى إىل بيئــة قســرية، 
ويف هــذه احلــاالت، ال ميكــن أن يكــون الرضــا عــن األفعــال اجلنســية حقيقيــًا.137 وتظهــر األدلــة التــي مّت جمعهــا يف ســياق إعــداد هــذا التقريــر والبــالغ إىل 
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة أّن أشــكااًل عــدة مــن اإلكــراه كانــت تســتخدم قبــل و/أو خــالل العنــف اجلنســي املرتكــب ضــّد املهاجريــن والالجئــني يف ليبيــا. 
ــري  ــمي أو غ ــاز )الرس ــتخدام االحتج ــًا اس ــة، وأيض ــراد العائل ــل أف ــن قبي ــث م ــخص ثال ــّد ش ــم أو ض ــوة ضّده ــتخدام الق ــد باس ــتخدام أو التهدي ــمل اس وتش

ــات االنتقــام.138 ــزاز، وعملي الرســمي( أو إســاءة اســتخدام القــوة )الرســمية( واالضطهــاد النفســي، واالبت

133 مقابلة مع “بولو”، فراير 2021.
134 أطباء من أجل حقوق اإلنسان، La Fabbrica della Tortura ، ص. 12.

135 احملكمة اجلنائية الدولية، أركان اجلرائم، املادة 7 )1( )ز( - االغتصاب الذي يشّكل جرميًة ضّد اإلنسانية.
136 لالغتصاب، راجع نظام روما األساسي، املادة 7 )1( )ز( -1. لألشكال األخرى من العنف اجلنسي، راجع نظام روما األساسي، املادة 7 )1( )ز( -6

137 راجع احملكمة اخلاصة بسرياليون، برميا وآخرون، احلكم، الفقرة 694؛ احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، كوناراتش وآخرون، احلكم، الفقرتان 464، 542؛ احملكمة 
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، دعوى فوروندزيجا، احلكم، الفقرة 271. ويف حكم قضية نتاغاندا أمام احملكمة اجلنائية الدولية، أقّر القضاة بأّن احلرمان من احلرية الشخصية 
للضحية التي تبقى يف األسر يف حالة ضعف يف خميم تدريبي تابع الحتاد الوطنيني الكونغوليني أعطى العضو من اجملموعة يف اخمليم صالحيات للسيطرة عليها متعلقة بحق 

امللكية وأّن سلوك جنود احتاد الوطنيني الكونغوليني الذين أخضعوا P-0883 للعنف اجلنسي قد ارتكب بالتهديد بالقوة أو اإلكراه.” راجع الفقرتني 976 و978.
138 املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان وبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، اليأس واخلطورة.
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يف العــام 2018، كشــفت األبحــاث الشــاملة التــي أجرتهــا األمم املتحــدة أّن »األكريــة الســاحقة« مــن املهاجــرات والالجئــات مــن النســاء والفتيــات 
املراهقــات يف ليبيــا يختــرن أو يشــهدن حــوادث العنــف اجلنســي غالبــًا يف مــراٍت عــدة ويف مواقــع عــدة.139 يرتكــب العنــف اجلنســي، واالغتصــاب حتديــدًا، 
علــى يــد جمموعــات واســعة مــن اجلهــات الفاعلــة يف ليبيــا، مبــا يف ذلــك الوســطاء املعنيــني باحتجــاز املهاجريــن والالجئــني وتنقلهــم واســتغاللهم. 
وتضــّم هــذه اجملموعــات املســؤولني يف جهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية، واحلــّراس، وأفــراد اجملموعــات املســّلحة وامليليشــيات، واملهّربــني، 
واملتاجريــن بالبشــر ، والعصابــات اإلجراميــة واألفــراد، يف مراكــز االحتجــاز الرســمية وغــري الرســمية.140 وأفــاد عــدد مــن النســاء اللواتــي احتجــزن يف شــارع 
الزاويــة يف الفــرتة بــني ينايــر ومايــو 2021 إىل منظمــة العفــو الدوليــة أّن احلــّراس عمــدوا إىل اغتصــاب أو إكــراه النســاء علــى ممارســة اجلنــس معهــم لقــاء 
اإلفــراج عنهــّن أو تقــدمي احلاجــات األساســية لهــّن كامليــاه النظيفــة.141 وغالبــًا مــا يرتكــب االغتصــاب بالتزامــن مــع أعمــال عنــف أخــرى ويســتخدم لغــرض 
االبتــزاز، واإلخضــاع، والعقــاب والرتفيــه وغالبــًا مــا يشــمل القســاوة الشــديدة والتعذيــب النفســي.142 كمــا تــدّل حتليــالت املنظمــات للمصــادر املفتوحــة 
واملقابــالت مــع الشــهود علــى أّن االغتصــاب واالغتصــاب اجلماعــي واالغتصــاب القســري لآلخريــن مــن بــني أكــر أشــكال العنــف اجلنســي شــيوعًا.143 يف 
الواقــع، غالبــًا مــا دفــع انتشــار خطــر التعــرض لالغتصــاب واملعــروف يف ليبيــا باملهاجــرات النســاء إىل تنــاول حبــوب منــع احلمــل أو حمــل الواقيــات الذكريــة 

أثنــاء رحلتهــّن.144 كانــت نــدى حمتجــزًة فيمــا وصفتــه مبزرعــة يف الزاويــة مــع بناتهــا الثــالث وحفيدتهــا. ووصفــت الوضــع بقولهــا: 

»الليبيــون هنــاك، يتنشــقون البــودرة البيضــاء، ويدّخنــون، ويأتــون بحثــًا عــن الفتيــان، مبوافقــة أو غــري موافقــة بالقــوة؛ وبواســطة خرطــوم امليــاه، إذا 
حاولــت املقاومــة، تتعــرض للضــرب.«145

139 املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان وبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، اليأس واخلطورة.
.https://www.refworld.org/docid/5b3e0af04.html :140 وزارة اخلارجية األمريكية، تقرير اإلجتار باألشخاص لسنة 2018، ليبيا، 28 يونيو 2018، متوفر عر الرابط

141 منظمة العفو الدولية، لن يبحث عنك أحد، ص. 40.
142 مفوضية الالجئني النسائية، “أكرث من مليون وجع”: العنف اجلنسي ضّد الرجال والفتيان على طريق املنطقة الوسطى للبحر املتوسط إىل إيطاليا، مارس 2019، ص. 2، متوفر 

.https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/libya-italy-report-03-2019.pdf الرابط:  عر 
143 املرجع نفسه. راجع أيضًا منظمة العفو الدولية، “ليبيا مليئة بالقسوة”: قصص عن االختطاف، والعنف اجلنسي واإلساءة من املهاجرين والالجئني، مايو 2015، متوفر عر الرابط: 
https://www.amnesty.org.uk/files/libya_is_full_of_cruelty.pdf؛ بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا واملفوضية السامية لألمم املتحدة حلقو ق اإلنسان، حمتجزون وجمّردون 
من إنسانيتهم؛ هيومن رايتس ووتش، ال مفّر من اجلحيم؛ منظمة الالجئني الدولية، “جحيم على األرض”: االنتهاكات ضّد الالجئني واملهاجرين الذين يحاولون الوصول إىل أوروبا من 

.https://www.refugeesinternational.org/reports/2017/libya :ليبيا، 31 مايو 2017، متوفر عر الرابط
144 مرييام فان ريزن ومريون إستيفانوس، “اإلجتار بالبشر ذو الصلة باإلرهاب واإلجتار باألعضاء: ليبيا ومصر”، اإلجتار بالبشر والصدمة يف العصر الرقمي: املأساة املستمّرة لتجارة 
https://www.researchgate.net/publication/316991680_Human_Trafficking_Connecting_to_Terrorism_ الرابط:  عر  متوفر   180 ص.   ،2017 مارس  إريرتيا،  من  الالجئني 
عر  متوفر   ،2016 يوليو   1 ليبيا،  يف  واالستغالل  واالنتهاك  اجلنسي  العنف  من  يفرون  واملهاجرون  الالجئون  الدولية،  العفو  منظمة  and_Organ_Trafficking_Libya_and_Egypt؛ 

.)amnesty.org(الرابط: الالجئون واملهاجرون يفرون من العنف اجلنسي واالنتهاك واالستغالل يف ليبيا - منظمة العفو الدولية
145 مقابلة مع “ندى”، أبريل 2021.
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ــاب  ــف أّن االغتص ــم كي ــت مقابلته ــن مّت ــا الذي ــن الضحاي ــد م ــف العدي ــد وص وق
كان يقــع يف كّل مرحلــة مــن مراحــل الرحلــة. »إســتري« غــادرت الكامــريون يف 
مايــو 2016 بحثــًا عــن فــرٍص أفضــل. وعندمــا وصلــت إىل ليبيــا، كانــت حامــاًل يف 
شــهرها الثــاين. ويف أثنــاء رحلتهــا باجتــاه الســاحل، تعرضــت ألعمــال عنــف 
امليليشــيات،  وأفــراد  اإلجتــار،  عــن  املســؤولني  يــد  علــى  ســيئة  ومعاملــة 
جتّنــب  مــن  األنفــس  بشــق  متكنــت  كيــف  وروت  املســّلحة،  واجملموعــات 

االغتصــاب علــى يــد اجملموعــات املســّلحة بعــد أن عــرت احلــدود الغربيــة إىل داخــل ليبيــا:

»أجــروين علــى النــزول مــن الســيارة، كانــوا يريــدون اغتصابــي. وقــد قــام أحــد اجلنــود بإخــراج عضــوه الذكــري ليغتصبنــي. قلــت إننــي حامــل، فطرحنــي 
أرضــًا. ثــم جــاء أحــد رفاقــه وأبعــده عنــي. كانــوا كثرييــن. أرادوا ممارســة اجلنــس معــي. كان لديهــم أســلحة كبــرية وأخــروين أننــي لــو حتركــت أو حاولــت 

أن أهــرب، ســيطلقون النــار علــى قدمــي.«146

ــودان إىل  ــن الس ــة م ــاء الرحل ــكريني يف أثن ــائقني والعس ــد الس ــى ي ــاب عل ــن لالغتص ــاء يتعّرض ــن نس ــماعه ع ــًا س ــا أيض ــن أثيوبي ــئ م ــب الالج ــف كالي ويص
ــول: ــا.147 ويق ليبي

»قامــوا باغتصــاب النســاء، اثنتــني. واحــدة كان لديهــا طفــل يف شــهره اخلامــس أو الســادس لســت متأكــدًا. واألخــرى بالــكاد كانــت تبلــغ اخلامســة 
عشــرة أو السادســة عشــرة. وكانــت واحــدة تبكــي طــوال اليــوم يف اليــوم التــايل. وقــد ذهــب رجــال إريرتيــون ليســألوها يف اليــوم التــايل مــن الــذي 

اغتصبهــا. مل تكــن تســتطيع الــكالم، كانــت تكتفــي بالبــكاء.«

وصف كاليب أيضًا كيف كانت تؤخذ النساء إىل غرف منفصلة حيث يتّم اغتصابهن على يد احلّراس يف مكان األسر غري الرسمي يف الشويرف:

»حملــت العشــرات مــن النســاء... ومل يكــن باســتطاعتهّن طلــب اإلجهــاض أو احلصــول علــى عــالج إلنهــاء احلمــل. حتــى أّن البعــض منهــّن أجنــن يف 
ليبيــا... مــن االغتصــاب، مــن احلــّراس ومــن الــوكالء«.

وتوّثــق منظمــات أخــرى عمليــات االغتصــاب ضــّد الرجــال والفتيــان.148 وغالبــًا مــا متــّر احلــوادث مــرور الكــرام مــن دون أن يبّلــغ عنهــا الناجــون مــن أعمــال هــذا 
العنــف بســبب وصمــة العــار الشــديدة، وخوفــًا مــن التمييــز بعــد اإلبــالغ عــن العنــف. يف العــام 2019، قــال أحــد موظفــي احلمايــة الذيــن قابلتهــم مفوضيــة 
الالجئــني النســائية: »اجلميــع يعــرف عندمــا يقــول الرجــل »مــررت يف ليبيــا« فهــي طريقــة للداللــة علــى االغتصــاب.«149 كمــا تكــر التقاريــر أيضــًا عــن رجــال 
وفتيــان »ُأكرهــوا علــى اغتصــاب النســاء والفتيــات، مبــا يف ذلــك مــن أفــراد العائلــة«150 كمــا أكرهــت النســاء أحيانــًا أيضــًا علــى ممارســة العنــف اجلنســي 

ضــّد الرجــال والفتيــان. وغالبــًا مــا كانــت حتــدث أشــكال العنــف هــذه بالعلــن أو تصــّور ألغــراض اإلهانــة و/أو االبتــزاز.151

إّن هــذه األفعــال ذات الطبيعــة اجلنســية التــي تــؤدي إىل االعتــداء مــن خــالل اإليــالج، بواســطة أشــكال إكــراه عــدة مــن قبيــل اســتعمال القــوة أو بالتهديــد 
باســتعمالها أو بالقســر، مــن قبيــل مــا ينجــم عــن اخلــوف مــن تعــرض ذلــك الشــخص أو الغــري للعنــف أو اإلكــراه أو االحتجــاز أو االضطهــاد النفســي أو إســاءة 
اســتعمال الســلطة، أو باســتغالل بيئــة قســرية أو االضطهــاد النفســي أو االبتــزاز أو عمليــات االنتقــام تــدّل علــى أّن الســلوك الــذي ُوصــف أعــاله ميكــن أن 

يرقــى إىل جرميــة االغتصــاب التــي تشــّكل جرميــًة ضــّد اإلنســانية.

و. اجلرائم األخرى ضّد اإلنسانية املرتكبة ضّد املهاجرين والالجئني يف ليبيا

ــدو أّن  ــات، يب ــا املنظم ــت به ــي قام ــالت الت ــات والتحلي ــًا للتوثيق ــني. ووفق ــن والالجئ ــق املهاجري ــا بح ــانية يف ليبي ــّد اإلنس ــدة ض ــرى عدي ــم أخ ــب جرائ وترتك
اجلرائــم التاليــة ضــّد اإلنســانية ترتكــب أيضــًا بحــق املهاجريــن والالجئــني يف ليبيــا: البغــاء القســري، واألشــكال األخــرى مــن العنــف اجلنســي، واالضطهــاد 
وغــري ذلــك مــن األفعــال الالإنســانية. وإذ يقــّدم البــالغ إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة تقييمــًا مفصــاًل لألدلــة فيمــا يتعّلــق باملتطلبــات القانونيــة لــكّل مــن 

هــذه اجلرائــم، إاّل أّن هــذا التقريــر ال يــدرج حتليــاًل كامــاًل لهــا، بــل يســتعرضها بالعناويــن العريضــة فقــط.

146 مقابلة مع “إستري”، مارس 2021.
147 مقابلة مع “كاليب”، فراير 2021.

148 راجع مثاًل، منظمة العفو الدولية، لن يبحث عنك أحد، ص. 40.
149 مفوضية الالجئني النسائية، أكر من مليون وجع.

150 املرجع نفسه.
151 املرجع نفسه، ص. 24.

»كانوا كثريين. أرادوا ممارسة اجلنس معي. كان 
لديهم أسلحة كبرية وأخربوين أنني لو حتركت أو حاولت 

أن أهرب، سيطلقون النار على قدمي.«

- مقابلة مع »إستري«، مارس 2021
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البغاء القسري

كان البغــاء القســري وال يــزال يرتكــب ضــّد املهاجريــن والالجئــني يف ليبيــا. وتتطّلــب جرميــة البغــاء القســري التــي تشــّكل جرميــة ً ضــّد اإلنســانية أن يدفــع 
مرتكــب اجلرميــة شــخصا أو أكــر إىل ممارســة فعــل أو أفعــال ذات طابــع جنســي، باســتعمال القــوة أو بالتهديــد باســتعمالها أو بالقســر، مــن قبيــل ما ينجم 
عــن اخلــوف مــن تعــرض ذلــك الشــخص أو أولئــك األشــخاص أو الغــري للعنــف أو اإلكــراه أو االحتجــاز أو االضطهــاد النفســي أو إســاءة اســتعمال الســلطة، أو 
باســتغالل بيئــة قســرية أو عجــز الشــخص أو األشــخاص عــن التعبــري عــن حقيقــة رضاهــم؛152 وأن يحصــل مرتكــب اجلرميــة أو غــريه أو أن يتوقــع احلصــول 

علــى أمــوال أو فوائــد أخــرى لقــاء تلــك األفعــال ذات الطابــع اجلنســي153 أو لســبب مرتبــط بهــا، ســواء كان ماديــًا أم ماليــًا أم عمليــًا أم نفســيًا أو غــري ذلــك.

يف ليبيــا، كانــت العديــد مــن النســاء والفتيــات ومــا زلــن ُيكرهــن علــى البغــاء مــن قبــل خاطفيهــّن، مبــا يف ذلــك وبشــكٍل أكــر شــيوعًا لدفــع الديــون )الفعلية 
أو املفروضــة( أو الفديــة أو كفرصــة وحيــدة لتنــاول الطعــام والبقــاء علــى قيــد احليــاة واســتكمال الرحلــة مــن خــالل ليبيــا. وتظهــر األدلــة املتوفــرة 
ــا  ــاة وشــبكاتهم دائمــًا للحصــول عليهــا. ولكــن، ميكــن أن توصــف اجلرميــة أيضــًا عندمــا يســتفيد الضحاي أّن االســتفادة املاليــة هــي التــي يســعى اجلن
أنفســهم مــن البغــاء – عــن طريــق الدفــع، وتوقــع البقــاء علــى قيــد احليــاة، واســتعادة احلريــة أو ظــروف معيشــية إنســانية مقابــل اخلدمــات املقدمــة، 
طاملــا حتصــل حتــت اإلكــراه. يف ليبيــا، يجــد املهاجــرون والالجئــون أنفســهم باســتمرار يف حــاالت إكــراه حيــث يعمــد اخلاطفــون علــى اســتغالل ضعفهــم. 

وقــد يرقــى ذلــك إىل جرميــة البغــاء القســري التــي تشــّكل جرميــًة ضــّد اإلنســانية.

األشكال األخرى من العنف اجلنسي

ــم ضــّد اإلنســانية،154 يف  ــا إىل أشــكال أخــرى مــن العنــف اجلنســي تشــّكل جرائ ــن والالجئــني يف ليبي وقــد ترقــى األفعــال األخــرى املرتكبــة ضــّد املهاجري
فئــة واســعة تشــمل جمموعــة كبــرية مــن األفعــال التــي ال تتطابــق بالضــرورة مــع اجلرائــم اجلنســية األخــرى الــواردة يف نظــام رومــا األساســي،155 ولكنهــا 
علــى درجــة مــن اخلطــورة واجلســامة حلــّد ميكــن فيــه أن تشــّكل جرميــًة ضــّد اإلنســانية. ويجــب أن تقــرتف هــذه األفعــال » باســتعمال القــوة أو بالتهديــد 
باســتعمالها أو بالقســر، مــن قبيــل مــا ينجــم عــن اخلــوف مــن )...( العنــف أو اإلكــراه أو االحتجــاز أو االضطهــاد النفســي أو إســاءة اســتعمال الســلطة، أو 
باســتغالل بيئــة قســرية أو عجــز الشــخص أو األشــخاص عــن التعبــري عــن حقيقــة رضاهــم.«156 وتقــع أفعــال عــدة ضمــن هــذه الفئــة، مثــل التعّري القســري، 

والتحــّرش واالســتمناء القســري، وباإلضافــة إىل خلــق بيئــة تتمثــل يف اخلــوف الدائــم مــن العنــف اجلنســي.

فعلــى ســبيل املثــال، مّت االعــرتاف بالتعــّري القســري يف العديــد مــن احملاكــم اإلقليميــة والدوليــة ويف هيئــات األمم املتحــدة علــى أّنــه انتهــاك لســالمة157 
الضحيــة، وتعــّد علــى الكرامــة الشــخصية158، وعمــل أو معاملــة مهينــة وال إنســانية159، وحتــى شــكل مــن أشــكال التعذيــب اجلنســي.160 يف ليبيــا، ينتشــر 
ــياق  ــًا، يف س ــس حصري ــان، وإن لي ــب األحي ــرأ يف أغل ــو يط ــي. وه ــم االجتماع ــًا كان نوعه ــخاص أي ــى األش ــر عل ــع ويؤث ــاق واس ــى نط ــري عل ــّري القس التع
عمليــات التفتيــش اجلســدي، التــي تســّمى أيضــًا بتفتيــش العــراة يف انتهــاك للمعايــري الدوليــة. وغالبــًا مــا تشــمل عمليــات التفتيــش هــذه البحــث يف 
الفجــوات الداخليــة، فيمــا قــد يرقــى إىل جرميــة اغتصــاب، وتنفــذ عنــد الوصــول إىل مركــز احتجــاز جديــد أو أثنــاء العبــور للبحــث عــن األمــوال والهواتــف مــن 
املهاجريــن والالجئــني وســرقتها. كمــا كشــفت الشــهادات التــي جتمعهــا املنظمــات أيضــًا أّن التعــّري القســري ال ســيما للنســاء والفتيــات غالبــًا مــا يــؤدي 

إىل أفعــال أخــرى ميكــن أن ترقــى إىل عنــف جنســي.

152 احملكمة اجلنائية الدولية، أركان اجلرائم، املادة 7 )1( )ز( – 2 جرمية البغاء القسري التي تشّكل جرمية ضّد اإلنسانية.
153 املرجع نفسه.

154 احملكمة اجلنائية الدولية، أركان اجلرائم، املادة 7 )1( )ز( – 6 جرمية العنف اجلنسي كجرمية ضّد اإلنسانية.
155 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة 7 )1( )ز(.

156احملكمة اجلنائية الدولية، أركان اجلرائم، املادة 7 )1( )ز( – 6 جرمية العنف اجلنسي كجرمية ضّد اإلنسانية.
157 حمكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان، دعوى سجن ميغيل كاسرتو كاسرتو ضّد البريو، احلكم )األسس املوضوعية، اجلر، والتكاليف(، 25 نوفمر 2006، الفقرات 308-304. 
املعاملة  يف  للحق  انتهاكًا  عاريًا  البقاء  أو  مالبسه  خلع  على  الشخص  إكراه  يشّكل  القضايا،  بعض  يف  أّنه،  واعترت   )306 )الفقرة  جنسيًا  عنفًا  يشّكل  أّنه  أيضًا  القضاة  واستنتج 

.)308 )الفقرة  اإلنسانية 
 1-T، 22/23-IT-96 23 و-T-IT-96 ،158 احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، املدعي العام ضّد دراغوجلوب كوناراتش، رادومري كوفاتش وزوران فوكوفيتش، احلكم االبتدائي
فراير 2001، الفقرات 766-774، 782، 88 ]اإلكراه على خلع املالبس والرقص على الطاولة فيما املتهم يشاهد[؛ احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا، املدعي العام ضّد جان بول 

أكاييسو، احلكم االبتدائي،ICTR-96-4-T،   2 سبتمر 1998، الفقرات 688، 697 ]اإلكراه على خلع املالبس وممارسة اجلمباز يف احلديقة العامة للمكتب البلدي، أمام حشد من الناس[.
159 احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا، املدعي العام ضّد جان بول أكاييسو، احلكم االبتدائي، I       2  CTR-96-4-Tسبتمر 1998، الفقرات 688، 697؛ اللجنة األفريقية حلقوق 
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.184 2008، الفقرة  فراير   22  ،SCSL-2004-16-A االستئناف 
160 جملس حقوق اإلنسان، "تقرير املقرر اخلاص املعني بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة حول البعثة إىل املكسيك )21 أبريل لغاية 

2 مايو A/HRC/28/68/Add.3،)2014 ، 29  ديسمر 2014، الفقرة 28.

SCSL-2004-16-A



ال مفّر: املهاجرون والالجئون العالقون يف ليبيا يواجهون جرائم ضّد اإلنسانية38

االضطهاد

يعــّرف نظــام رومــا األساســي بجرميــة االضطهــاد التــي تشــّكل جرميــًة ضــّد اإلنســانية بأنهــا حرمــان شــديد مــن احلقــوق األساســية مبــا يتعــارض مــع 
ــة أو جماعــة حمــددة. ولكــي يوصــف هــذا احلرمــان مــن احلقــوق باالضطهــاد يجــب أن يبنــى  ــه لفئ ــدويل، ويســتهدف الشــخص بســبب انتمائ ــون ال القان
علــى خصائــص سياســية أو عرقيــة أو وطنيــة أو إثنيــة أو ثقافيــة أو دينيــة أو متعلقــة بالنــوع االجتماعــي اخلاصــة بالشــخص املســتهدف أو ألســباب أخــرى 
معــرتف بهــا دوليــًا علــى أنهــا غــري مقبولــة مبوجــب القانــون الــدويل. وبنــاًء علــى الوثائــق واألدلــة التــي مّت جمعهــا، تتقــّدم املنظمــات يف البــالغ إىل احملكمــة 
اجلنائيــة الدوليــة أّن قائمــة االنتهــاكات التــي تواجــه املهاجريــن والالجئــني يف ليبيــا ترقــى إىل حرمــان مــن احلقــوق األساســية ألســباب عــدة، غالبــًا مــا تكــوت 

متقاطعــة، مــن التمييــز مبــا يف ذلــك علــى أســاس الديــن، والعــرق، والنــوع االجتماعــي، واجلنســية ووضــع الشــخص كمهاجــر والجــئ.

األفعال الالإنسانية األخرى

وختامــًا، تشــّكل األفعــال الالإنســانية األخــرى التــي تشــّكل جرميــة ضــد اإلنســانية كفئــة متبقيــة تشــمل الســلوك الــذي ينــدرج بصراحــة ضمــن اجلرائــم ضــّد 
اإلنســانية يف نظــام رومــا األساســي. يف ليبيــا، تبــني للمنظمــات أّن الظــروف الالإنســانية الحتجــاز املهاجريــن والالجئــني ونقلهــم بــرًا وبحــرًا قــد تشــّكل 
أفعــااًل ال إنســانية يف احلــاالت التــي ال ترقــى فيهــا إىل تعذيــب. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإّن فصــل عائــالت املهاجريــن، ال ســيما يف مراكــز االحتجــاز غــري الرســمية، 
تشــّكل انتهــاكًا خطــريًا حلقــوق اإلنســان، وميكــن وصفــه بالتــايل كجرميــة ضــّد اإلنســانية. ويف نهايــة املطــاف، يف احلــاالت املرتبطــة باالســرتقاق، حيــث 
ال ميكــن إثبــات ممارســة الصالحيــات املتعّلقــة بحــق امللكيــة ميكــن أن يوصــف الســلوك بأنــه فعــل جتــارة الــرق الالإنســاين وهــو شــرط متهيــدي ولكنــه 

خمتلــف جلرميــة االســرتقاق.

جرائم احلرب

باإلضافــة إىل ذلــك، وبالرغــم مــن أّن هــذا التقريــر يرّكــز علــى اجلرائــم ضــّد اإلنســانية إاّل أّن اجلرائــم التــي مّت حتليلهــا فيــه قــد وقعــت علــى مر الســنوات العشــر 
املاضيــة علــى خلفيــة النــزاع املســّلح غــري الــدويل. وميكــن للعديــد مــن اجلرائــم املفّصلــة أعــاله عندمــا تقــع يف ســياق األعمــال العدائيــة الناشــطة أن 

ترقــى أيضــًا إىل جرائــم حــرب.



39 ال مفّر: املهاجرون والالجئون العالقون يف ليبيا يواجهون جرائم ضّد اإلنسانية

سابعًا. اإلطار القانوين الليبي وااللتزامات الدولية 
لليبيا

ــوين مناســب يرعــى مســائل الهجــرة؛ باإلضافــة إىل ذلــك، فهــي تفتقــر أيضــًا إىل إطــار عمــل خــاص باللجــوء، وهــو مــا يعــّد خرقــًا  ــا إىل إطــاٍر قان تفتقــر ليبي
ــالد. ــون يف الب ــرون والالجئ ــا املهاج ــاين منه ــي يع ــر الت ــة التأّث ــن حال ــد م ــة ويزي ــا الدولي اللتزاماته

القوانن األوىل

ــة إىل  ــس احلاج ــني تعك ــت القوان ــا كان ــًا م ــذايف، غالب ــام الق ــان نظ ــالد. وإّب ــتقالل الب ــذ اس ــنوات من ــّر الس ــى م ــا عل ــرة يف ليبي ــل والهج ــني العم ــرت قوان تغّي
العّمــال األجانــب واالعتمــاد عليهــم داخــل البــالد، ليــس هــذا فحســب بــل كانــت تســتخدم أيضــًا كوســيلٍة لتحقيــق أهــداف السياســة اخلارجيــة يف أّي مرحلــٍة 
مــن املراحــل. فالقانــون رقــم 6 لســنة 1987 بشــأن تنظيــم دخــول وإقامــة األجانــب يف ليبيــا وخروجهــم منهــا161 كان ميّثــل انعكاســًا مباشــرًا لطموحــات 
القــذايف القوميــة العربيــة، إذ كانــت جميــع عمليــات دخــول وإقامــة األجانــب يف ليبيــا وخروجهــم منهــا تنّظــم مــن قبــل اإلدارة العامــة للجــوازات واجلنســية 
وبرامــج التأشــريات ذات الصلــة،162 باســتثناء املواطنــني القادمــني مــن الــدول العربيــة، وإثيوبيــا وإريرتيــا.163 وقــد مّت تعديــل القانــون رقــم 6 يف وقــٍت الحــق 
ــي  ــرات الت ــس التغّي ــوة تعك ــي خط ــن – وه ــب املهاجري ــة تهري ــى جرمي ــك عل ــا يف ذل ــّد مب ــاٍت أش ــرض عقوب ــنة 2004 ليف ــم 2 لس ــون رق ــطة القان بواس

طــرأت علــى السياســات املعنيــة بالهجــرة يف تلــك الفــرتة.164

القانون رقم 19 لسنة 2010

ــون رقــم  ــا عمليــة تضييــق حدودهــا، وبحلــول العــام 2010 مّت إقــرار القان ــر عالقاتهــا باالحتــاد األوروبــي، باشــرت ليبي ل سياســّي آخــر ناجــم عــن تأّث يف حتــوّ
19 لســنة 2010 بشــأن مكافحــة الهجــرة غــري املشــروعة165 الــذي ســعى إىل وضــع حــّد للهجــرة املفتوحــة يف البــالد. ومل يكتــف هــذا القانــون بتجــرمي مــا 
بــات ُيعــرف بالدخــول واإلقامــة »غــري املشــروعة« يف البــالد واخلــروج منهــا، بــل فــرض أيضــًا بشــكٍل مفاجــئ علــى جميــع األشــخاص الذيــن كانــوا يقيمــون 
يف البــالد بحريــة وضعــًا جديــدًا كمهاجريــن غــري شــرعيني.166 وتنفيــذًا للقانــون، كان علــى املواطنــني األجانــب املقيمــني بالبــالد االلتــزام مبهلــة شــهرين 

لتســوية أوضاعهــم وإال اعتــروا مهاجريــن »غــري شــرعيني«.167

ــه يفــرض أساســًا قانونيــًا لالحتجــاز التلقائــي للمهاجريــن والالجئــني، وعمــاًل قســريًا أيضــًا.  ويطــرح القانــون رقــم 19 لســنة 2010 إشــكاليًة خاصــًة مبــا أّن
ــار. ويف جميــع  ــد عــن ألــف دين ــة احلبــس مــع الشــغل أو بغرامــة ال تزي فبالفعــل، ووفقــًا للمــادة 6 منــه، »يعاقــب األجنبــي املهاجــر غــري الشــرعي بعقوب
األحــوال، يجــب إبعــاد األجنبــي احملكــوم عليــه يف إحــدى اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون مــن أراضــي اجلماهرييــة العظمــى مبجــّرد تنفيــذه 

للعقوبــة احملكــوم بهــا.«

https://aladel.gov.ly/home/?p=1404 :161 القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة األجانب يف ليبيا وخروجهم منها، املادة الثانية، متوفرة عر الرابط
162 املرجع نفسه، املادة الثانية.
163 املرجع نفسه، املادة الثالثة.

164 فرضت املادة األوىل من القانون رقم 2 لسنة 2004 زيادة الغرامة التي يعاقب بها كّل من يخالف القانون من 200 دينار ليبي كحّد أقصى إىل ألفي دينار ليبي كحّد أدنى. باإلضافة 
إىل ذلك، أضافت املادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2004 حكمًا جديدًا، هو املادة 19 مكرر، إىل القانون رقم 6 لسنة 1987 لتجرمي تهريب املهاجرين والقيام بأي فعل مساعد 
 http://raqaba-ly.com/:لهذه الغاية. راجع املادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2004 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1987، املادة األوىل، متوفر عر الرابط
wp-content/uploads/2018/11/قانون-رقم-2-لسنة-2004-بشأن-تعديل-بعض-أحكام-القانون-رقم-6-لسنة-1987-إفرجنى-بشأن-تنظيم-دخول-وإقامة-األجانب-

.  pdf.يف-ليبيا
https://security-legislation.ly/sites/default/files/lois/510-%20Law%20 الرابط:  عر  متوفر  املشروعة،  غري  الهجرة  مكافحة  بشأن   2010 لسنة   19 رقم  القانون   165

.  No.%20%2819%29%20of%202010_ORG.pdf
166 املرجع نفسه، املادة 11.

167 املرجع نفسه.

https://aladel.gov.ly/home/?p=1404
http://raqaba-ly.com/wp-content/uploads/2018/11/قانون-رقم-2-لسنة-2004-بشأن-تعديل-بعض-أحكام-القانون-رقم-6-لسنة-1987-إفرنجى-بشأن-تنظيم-دخول-وإقامة-الأجانب-في-ليبيا.pdf
http://raqaba-ly.com/wp-content/uploads/2018/11/قانون-رقم-2-لسنة-2004-بشأن-تعديل-بعض-أحكام-القانون-رقم-6-لسنة-1987-إفرنجى-بشأن-تنظيم-دخول-وإقامة-الأجانب-في-ليبيا.pdf
http://raqaba-ly.com/wp-content/uploads/2018/11/قانون-رقم-2-لسنة-2004-بشأن-تعديل-بعض-أحكام-القانون-رقم-6-لسنة-1987-إفرنجى-بشأن-تنظيم-دخول-وإقامة-الأجانب-في-ليبيا.pdf
http://raqaba-ly.com/wp-content/uploads/2018/11/قانون-رقم-2-لسنة-2004-بشأن-تعديل-بعض-أحكام-القانون-رقم-6-لسنة-1987-إفرنجى-بشأن-تنظيم-دخول-وإقامة-الأجانب-في-ليبيا.pdf
http://raqaba-ly.com/wp-content/uploads/2018/11/قانون-رقم-2-لسنة-2004-بشأن-تعديل-بعض-أحكام-القانون-رقم-6-لسنة-1987-إفرنجى-بشأن-تنظيم-دخول-وإقامة-الأجانب-في-ليبيا.pdf
https://security-legislation.ly/sites/default/files/lois/510- Law No. %2819%29 of 2010_ORG.pdf
https://security-legislation.ly/sites/default/files/lois/510- Law No. %2819%29 of 2010_ORG.pdf
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ويعنــي االحتجــاز التعّســفي جلميــع »املهاجريــن غــري الشــرعيني« أّن الالجئــني وملتمســي اللجــوء يحتجزون بشــكٍل نظامي ألغــراض مراقبــة الهجرة، وهي 
ممارســة تنتهــك املعايــري الدوليــة حلقــوق اإلنســان. عــالوًة علــى ذلــك، ويف وقــٍت تنــّص فيــه املــادة 10 علــى إحالــة املقبــوض عليهــم مبوجــب القانــون 
رقــم 19 إىل اجلهــات القضائيــة اخملتّصــة، ومعاملتهــم »معاملــة إنســانية حتفــظ كرامتهــم وحقوقهــم وعــدم االعتــداء علــى أموالهــم ومنقوالتهــم«،168 
إاّل أّن القانــون ال يتضّمــن أّي حكــم إضــايف يكفــل الضمانــات اإلجرائيــة. يف الواقــع، يتيــح القانــون رقــم 19 االحتجــاز إىل أجــٍل غــري مســّمى متبوعــًا بالرتحيــل 
ملــن يعتــرون مهاجريــن غــري شــرعيني.169 وتنــّص املــادة 6 علــى حبــس املهاجريــن غــري الشــرعيني وإبعادهــم بعــد تنفيــذ عقوبتهــم. باإلضافــة إىل ذلــك، 

ال تتوفــر للمحتجزيــن ُســبل الطعــن يف أســباب احتجازهــم أو قــرارات ترحيلهــم.

ــار  ــّكل اإلط ــي تش ــي الت ــنة 2010 ه ــم 19 لس ــون رق ــنة 2004، والقان ــم 2 لس ــون رق ــطة القان ــّداًل بواس ــنة 1987، مع ــم 6 لس ــون رق ــن القان ــا زال كّل م وم
ــذ  ــا زال ُينّف ــا وم ــرة يف ليبي ــار إدارة الهج ــّدد مس ــنة 2010 ح ــم 19 لس ــون رق ــإّن القان ــاف، ف ــة املط ــه. ويف نهاي ــى تاريخ ــالد حت ــاري يف الب ــوين الس القان
اليــوم. وُيطّبــق االحتجــاز بشــكٍل واســع النطــاق ومنهجــي، وبشــكٍل كبــري علــى كّل مــن يحــاول العبــور إىل أوروبــا بحــرًا، بحيــث ال يشــّكل رادعــًا فقــط بل وســيلًة 

لكســب األربــاح جتنيهــا امليليشــيات واجملموعــات املســّلحة، والعاملــون يف جمــال التهريــب واإلجتــار.

غياب إطار قانوين خاص باللجوء وااللتزامات الدولية لليبيا

ال تفتقــر ليبيــا إىل إطــار قانــوين مناســب يرعــى الهجــرة فحســب بــل إىل إطــار عمــل فّعــال للجــوء وحمايــة الالجئــني. وإن كان حــق »اللجــوء السياســي« مكفــواًل 
يف املــادة 10 مــن اإلعــالن الدســتوري املؤقــت لعــام 170،2011 إاّل أّن املبــدأ العــام للجــوء وأحــكام احلمايــة األخــرى مل ُتــدرج بعــد يف أّي تشــريع حمّلــي.

وبالرغــم مــن أّن ليبيــا ليســت طرفــًا يف اتفاقيــة عــام 1951 اخلاصــة بوضــع الالجئــني أو الروتوكــوالت اإلضافيــة امللحقــة بهــا، إاّل أّنهــا وقعــت علــى االتفاقيــة 
التــي حتكــم اجلوانــب اخملتلفــة ملشــاكل الالجئــني يف أفريقيــا الصــادرة عــن منظمــة الوحــدة األفريقيــة يف العــام 1969، والتــي ال تعــرتف مببــدأ اللجــوء 
وحمايــة الالجئــني فحســب، ال بــل تقــّر أيضــًا بروحيــة اتفاقيــة الالجئــني لعــام 1951. كمــا أّن ليبيــا دولــة طــرف أيضــًا يف اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان 
ــه يقــّر بــدوره مببــدأ اللجــوء كمبــدأ قانــوين دويل،171 ويف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية الــذي  والــذي، وإن مل يكــن ُملِزمــًا قانونــًا، إاّل أّن

يحمــي حريــة التنقــل.172

والواقــع أّن بقــاء ليبيــا مــن دون إطــار قانــوين ملعاجلــة طلبــات اللجــوء أو االعــرتاف مبركــز الالجــئ يضــع اآلالف مــن ملتمســي اللجــوء والالجئــني احملتملــني 
يف وضــٍع هــّش ويف حالــة تأّثــر. ويف خمالفــٍة للقانــون الليبــي وللمعايــري الدوليــة، يقبــع املهاجــرون والالجئــون يف ليبيــا قيــد االحتجــاز إىل أجــٍل غري مســّمى، 

مــن دون عمليــة تســجيل رســمية أو إجــراءات قانونيــة ومــن دون أن يتــاح لهــم االتصــال مبحاميهــم أو بالوصــول إىل الســلطات القضائيــة.

زيــادًة علــى ذلــك، فــإّن اإلطــار القانــوين الليبــي ليــس مالئمــًا فيمــا يتعّلــق بتجــرمي اجلرائــم اخلطــرية مبوجــب القانــون الــدويل. فهــو ال يعاقــب علــى اجلرائــم 
الدوليــة، املنصــوص عليهــا يف نظــام رومــا األساســي، كمــا أّن تعريفــات اجلرائــم اخلطــرية، مــن قبيــل التعذيــب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة الســيئة، 
ــري  ــوين غ ــار القان ــإّن اإلط ــل، ف ــة. وباجملم ــري الدولي ــدويل واملعاي ــون ال ــع القان ــق م ــي ال تتواف ــوع االجتماع ــى الن ــي عل ــي واملبن ــف اجلنس ــتعباد، والعن واالس
املناســب يعرقــل إمكانيــة ضمــان املســاءلة عــن اجلرائــم الدوليــة يف ليبيــا، ويخلــق بيئــًة خصبــًة الرتــكاب هــذا النــوع مــن اجلرائــم. وبوجــود نظــام قانــوين 
ضعيــف وغــري فّعــال، ال متتلــك الســلطات الليبيــة القــدرة علــى تنفيــذ عمليــات حتقيــق فعالــة ومالحقــة اجلرائــم الدوليــة مبــا يتســق مــع املعايــري الدوليــة. 

وهــو مــا مــن شــأنه أن ُيَفعــل اختصــاص احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة للتحقيــق يف اجلرائــم الدوليــة التــي تتســم بهــذه الدرجــة مــن اخلطــورة.

168 القانون رقم 19 لسنة 2010، املادة 10.
.mde190122012ar.pdf )amnesty.org( :169 منظمة العفو الدولية، “ليبيا: سيادة القانون أم حكم امليليشيات؟”، 5 يوليو 2012، صفحة ٣٧، متوفر عر الرابط

. https://www.constituteproject.org/constitution/Libya_2012.pdf?lang=ar :170 اإلعالن الدستوري الليبي، 2011، متوفر عر الرابط
171 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 1948، املادة 14.

172 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، 1966، املادة 12.

https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/sites/9/2021/06/mde190122012ar.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Libya_2012.pdf?lang=ar
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ثامنًا. عالقون يف ليبيا: ما دور أوروبا؟

علــى مــّر العقــود املاضيــة، وبدرجــٍة أكــر ابتــداًء مــن العــام 2015، هدفــت السياســات األوروبيــة إىل إغــالق طــرق الهجــرة إىل أوروبــا قــدر املســتطاع. وبهدف 
وقــف عمليــات الوصــول إىل أوروبــا، فقــد ســاهمت هــذه السياســات بدورهــا يف احتــواء املهاجريــن والالجئــني يف ليبيــا، وبالتــايل، قــد تكــون اجلهــات الفاعلــة 

األوروبيــة التــي تقــوم بتنفيــذ هــذه السياســات مســؤولًة عــن الســماح بارتــكاب اجلرائــم ضــّد اإلنســانية بحقهــم.

التدفقات إىل أوروبا بعد اندالع النزاع يف ليبيا

ــا )مبــا يف ذلــك مــا يقــارب 154 ألفــًا عــر  شــّكلت أزمــة املهاجريــن األوروبيــة يف العــام 2015، والتــي قــام خاللهــا مليــون شــخص بالعبــور إىل داخــل أوروب
ــًا. ــني خارج ــن والالجئ ــاء املهاجري ــة إلبق ــة املبذول ــود األوروبي ــخت اجله ــّول رّس ــة حت ــط(،173 نقط ــر املتوس ــطى للبح ــة الوس ــق املنطق طري

ــداًل  ــأ ب ــم املنش ــم إىل بلدانه ــا، أو إعادته ــني يف ليبي ــن والالجئ ــواء املهاجري ــول احت ــي ح ــاد األوروب ــا االحت ــي اتخذه ــرة الت ــري إدارة الهج ــورت تداب ــد متح وق
ــون الــدويل،  ــب االلتزامــات التــي ميليهــا عليهــا القان ــا وإعــادة توطينهــم فيهــا. تســعى االســتجابة األوروبيــة إىل جتّن ــًا إىل أوروب ــر لهــم عبــورًا آمن مــن أن توّف
ــة القاســية  ــة أو العقوب ــب، أو املعامل ــة ميكــن أن يتعــّرض فيهــا للتعذي ــذي يحظــر عــودة األشــخاص إىل أي دول ــدأ عــدم اإلعــادة القســرية ال وال ســيما مب
ــون  ــرون والالجئ ــها املهاج ــي يعيش ــة الت ــروف املرّوع ــدة بالظ ــة عدي ــات قضائي ــّرت والي ــد أق ــه.174 وق ــّذر إصالح ــرر يتع ــة أو أي ض ــانية أو املهين أو الالإنس
ــن  ــال املهاجري ــل اعتق ــن أج ــا م ــا ليبي ــي تتخذه ــري الت ــأّن التداب ــان ب ــوق اإلنس ــة حلق ــة األوروبي ــت احملكم ــام 2012، حكم ــي الع ــا؛ فف ــزون يف ليبي احملتج
ــة  ــانية أو املهين ــية أو الالإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــروب املعامل ــن ض ــريه م ــب وغ ــر التعذي ــون خلط ــث يتعّرض ــا حي ــم إىل ليبي ــر وإعادته ــني يف البح والالجئ
تنتهــك االتفاقيــة األوروبيــة حلمايــة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية.175 وإذ باتــت إيطاليــا غــري قــادرة علــى اســتكمال إعــادة املعرتضــني يف البحــر إىل 
ليبيــا بعــد هــذا احلكــم،176 التجــأت إىل وســائل مبتكــرة لتجّنــب التزاماتهــا مبوجــب القانــون الــدويل وضمــان عــدم وصــول املهاجريــن والالجئــني الذيــن يحاولــون 
الفــرار مــن ليبيــا املشــرذمة بفعــل احلــرب إىل الشــواطئ األوروبيــة. وتواصلــت سلســلة مــن مبــادرات السياســات التــي اتخذهــا االحتــاد األوروبــي، وإيطاليــا 

https:// :173 املنظمة الدولية للهجرة، “عمليات وصول املهاجرين غري الشرعيني والالجئني إىل أوروبا تصل حّد املليون يف العام 2015”، 22 ديسمر 2015، متوفرة عر الرابط
.www.iom.int/news/irregular-migrant-refugee-arrivals-europe-top-one-million-2015-iom

.https://legal.un.org/avl/pdf/ha/prsr/prsr_a.pdf :174 االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئ، 1951، املادة 33، متوفرة عر الرابط
175 احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، هريسي جمعة وآخرون ضّد إيطاليا، الفقرة 125؛ حمكمة النقض يف ميالنو، رقم 10/17 )10 تشرين األول/أكتوبر 2017(، 71.

176 احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، هريسي جمعة وآخرون ضّد إيطاليا، 2012. حكمت احملكمة بأّن اتفاقات العودة إليطاليا مع ليبيا تشّكل انتهاكًا ملبدأ عدم اإلعادة القسرية.

https://www.iom.int/news/irregular-migrant-refugee-arrivals-europe-top-one-million-2015-iom
https://www.iom.int/news/irregular-migrant-refugee-arrivals-europe-top-one-million-2015-iom
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/prsr/prsr_a.pdf
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ــا حتــت رحمــة جتــار البشــر واجملموعــات املســّلحة  ــة املطــاف املهاجريــن والالجئــني حماصريــن وعالقــني يف ليبي ودول أوروبيــة أخــرى تركــت يف نهاي
وامليليشــيات والســلطات التابعــة للدولــة علــى حــّد ســواء.

التحّول يف سياسات الهجرة التابعة لالحتاد األوروبي يف املنطقة الوسطى للبحر املتوسط منذ العام 2015

بعــد تزايــد عــدد الوفيــات يف البحــر منــذ العــام 2013، ســرعان مــا قامــت الــدول األعضــاء يف االحتــاد األوروبــي، وإن كانــت قــد شــعرت بالقلــق بدايــًة، 
إىل إطــالق عمليــات بحــث وإنقــاذ، باالتســاق مــع اتفاقيــة األمم املتحــدة لقانــون البحــار، تتطّلــب إنقــاذ »األشــخاص يف حالــة اســتغاثة« يف امليــاه 
اإلقليميــة للــدول األعضــاء، بصــرف النظــر عــن وضعهــم القانــوين.177 ويف إطــار اجلهــود املبذولــة خلفــض عــدد الوفيــات يف البحــر، أطلقــت إيطاليــا 
عمليــة مــاري نوســرتوم، وهــي عبــارة عــن برنامــج خــاص للبحــث واإلنقــاذ. ولكــن، رغــم فعاليــة هــذه العمليــة يف إنقــاذ األرواح يف البحــر، إاّل أنهــا 
اخُتتمــت يف أكتوبــر مــن العــام 2014. وتولــت الوكالــة األوروبيــة حلــرس احلــدود والســواحل املعروفــة أيضــًا بفرونتكــس أنشــطة املراقبــة وإنفــاذ 
القوانــني علــى احلــدود اخلارجيــة ألوروبــا. ويف نوفمــر 2014، أطلقــت فرونتكــس عمليــة تريتــون التــي ركــزت بشــكٍل أساســي علــى مراقبــة احلــدود 
وإنفــاذ القوانــني يف داللــٍة علــى التحــّول يف أولويــات االحتــاد األوروبــي علــى هــذا الصعيــد. وميكــن القــول إّن أنشــطة البحــث واإلنقــاذ لعمليــة تريتــون 
ــني  ــن والالجئ ــن املهاجري ــد 700 م ــث فق ــل 178،2015حي ــفينة يف 18 أبري ــرق الس ــد غ ــرتوم. وبع ــاري نوس ــطة م ــًة بأنش ــدًا مقارن ــدودًة ج ــت حم كان
حياتهــم، أطلقــت فرونتكــس بعثــًة عســكريًة باســم القــوة البحريــة املتوســطية لالحتــاد األوروبــي، التــي تعــرف أيضــًا بعمليــة صوفيــا، لالســتجابة 
ملســألة االجتــار والتهريــب. مــّددت عمليــة صوفيــا دورياتهــا إىل داخــل امليــاه اإلقليميــة لليبيــا وركــزت علــى اســتهداف مراكــب املهاجريــن وكلفــت 
بتدريــب خفــر الســواحل الليبــي وتزويدهــم باملعــدات الالزمــة. انتهــت عمليــة صوفيــا يف مــارس مــن العــام 2020 وحّلــت حمّلهــا عمليــة إيرينــي 
التــي متثلــت مهامهــا فقــط يف فــرض حظــر توريــد األســلحة ليبيــا مــن دون أن ينــدرج ضمــن مهامهــا إنقــاذ املهاجريــن والالجئــني يف البحــر، ويف 
الوقــت نفســه اســتكمال برنامــج تدريــب خفــر الســواحل الليبــي، يف مــا يعكــس خطــوة أخــرى يف التحــّول اجلــذري يف سياســات االحتــاد األوروبــي 

باجتــاه األمــن واالحتــواء عوضــًا عــن احلمايــة.

أ. االتفاقات املوقعة مع ليبيا

جتمــع إيطاليــا بليبيــا عالقــة طويلــة األمــد مــن التعــاون يف جمــال إدارة الهجــرة.179 وبعــد انتفاضــة العــام 2011 وارتفــاع عمليــات الوصــول بحــرًا إىل إيطاليــا يف 
العــام 2016، دخلــت احلكومــة اإليطاليــة مــع حكومــة الوفــاق الوطنــي يف ليبيــا يف مذكــرة تفاهــم180 موّجهــة نحــو مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية.”181 يف 
اليــوم التــايل، يف 3 فرايــر 2017، اعتمــد أعضــاء اجمللــس األوروبــي إعــالن مالطــا الــذي رّحــب بتعــاون إيطاليــا مــع ليبيــا ودعمــه.182 وقــد طبــع هــذان احلدثــان 

عصــرًا جديــدًا إلدارة الهجــرة يف املتوســط والــذي بــات يعــرف باعتقــال املهاجريــن والالجئــني وإعادتهــم إىل ليبيــا واحتجازهــم فيهــا.

واعتمــدت مذكــرة التفاهــم وســط انتقــاداٍت واســعة بشــأن شــرعيتها وآثارهــا.183 ولعــّل أبــرز مصــادر القلــق املتعلقــة بهــا أّن التعــاون مــع خفــر الســواحل 
الليبــي وجهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية ليــس مشــروطًا بضمــان معايــري حقــوق اإلنســان، ووضــع حــّد لالحتجــاز التعّســفي أو التدقيــق يف هــذه 
املؤسســات وأعضائهــا لضمــان عــدم مســؤوليتهم عــن اجلرائــم وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ضــّد املهاجريــن والالجئــني. وبالرغــم مــن املطالبــات 

177 اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، 1982، املادة 98.
https://www.bbc.co.uk/news/world- الرابط:  عر  متوفر   ،2016 مايو   24 سي،  بي  بي  سفينة،"،  حطام  تشريح  املهاجرين:  "مأساة  ميغلرييني،  جوليان   178

.europe-36278529
https://splash-db.eu/policydocument/treaty-of-friendship-partnership-and- :179 على سبيل املثال، معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون لعام 2008، متوفرة عر الرابط

.cooperation-between-the-italian-republic-and-the-great-social/#searchresult
180 مذكرة التفاهم حول التعاون يف جماالت التنمية، ومكافحة الهجرة غري الشرعية، واإلجتار بالبشر وتهريب املهاجرين وتعزيز أمن احلدود بني دولة ليبيا واجلمهورية اإليطالية، 2 
فراير 2017، متوفرة عر الرابط: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Libia.pdf. وميكن االطالع أيضًا على نسخة غري رسمية مرتجمة إىل اإلنكليزية عر الرابط التايل: 

.https://www.statewatch.org/media/documents/news/2017/oct/it-memorandum-of-understanding-libya-migration-deal.pdf
181 تلزم مذكرة التفاهم إيطاليا بتقدمي “دعم ومتويل برامج تنموية يف املناطق املتضّررة من ظاهرة الهجرة غري الشرعية” )املادة 1-ب(، إضافًة إىل “الدعم الفني والتقني لألجهزة 
الليبية املكلفة مبكافحة الهجرة غري الشرعية” )املادة 1 – ج(. تلتزم إيطاليا أيضًا بتعزيز مراقبة احلدود الرية الليبية اجلنوبية )املادة 2 -1( ومتويل مراكز اإليواء الليبية املؤقتة )املادة 
2 -2(. يف املقابل، تلتزم ليبيا باحلد من تدفقات الهجرة غري الشرعية إىل أوروبا من خالل منع األشخاص من مغادرة أراضيها، واعرتاض قوارب املهاجرين يف املتوسط وإعادتهم 

إىل ليبيا )املادة 1 – أ(.
182 اجمللس األوروبي، إعالن مالطا من الدول األعضاء يف جملس أوروبا بشأن اجلوانب اخلارجية للهجرة: معاجلة طريق املنطقة الوسطى للبحر املتوسط، 3 فراير 2017، متوفر 

.www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/03/malta-declaration/# :عر الرابط
https://www.statewatch. :183 راجع مثاًل ياشا ماكانيكو، حتليل: إيطاليا جتّدد مذكرتها مع ليبيا، مع ظهور أدلة على صفقة سرية بني مالطا وليبيا، مارس 2020، متوفر عر الرابط

.org/media/documents/analyses/no-357-renewal-italy-libya-memorandum.pdf

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-36278529
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ــر 2020 مــن دون أي تعديــالت وملــدة ثــالث ســنوات إضافيــة.185 العديــدة بإلغــاء مذكــرة التفاهــم،184 مّت جتديــد املذكــرة يف 2 فراي

باإلضافــة إىل ذلــك، وقعــت ليبيــا أيضــًا، يف مايــو 2020 مذكــرة تفاهــم مــع مالطــا “يف جمــال مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية”186، تلتــزم مالطــا مبوجبهــا 
ــا  ــرة يف فاليت ــيق الهج ــم وتنس ــن لدع ــاء مركزي ــى إنش ــرة عل ــّص املذك ــط. وتن ــر املتوس ــرعية ع ــري الش ــرة غ ــة الهج ــا يف مكافح ــم إىل ليبي ــدمي الدع بتق
وطرابلــس بتمويــل مــن حكومــة مالطــا. وإذ ترّكــز املذكــرة بشــدة علــى هــدف كبــح الهجــرة إىل أوروبــا وجتاهــل واقــع احلالــة علــى األرض، تنــّص مذكــرة 
التفاهــم أيضــًا علــى أن تقــرتح مالطــا علــى مفوضيــة االحتــاد األوروبــي والــدول األعضــاء فيــه زيــادًة يف الدعــم املــايل ملســاعدة ليبيــا يف تأمــني حدودهــا 
ــرة  ــة.187 ومذك ــة املنظم ــح اجلرمي ــار وكب ــبكات اإلجت ــك ش ــم لتفكي ــن الدع ــاًل ع ــا، فض ــدود وحمايته ــة احل ــا ملراقب ــائل التكنولوجي ــدمي وس ــة، وتق اجلنوبي

التفاهــم صاحلــة لثــالث ســنوات.

ب. التعاون مع خفر السواحل الليبي وإعالن منطقة البحث واإلنقاذ

ــه بشــكٍل تدريجــي بإســناد مســؤولية  ــدول األعضــاء في ــي وال ــات البحــث واإلنقــاذ األوروبيــة188، قــام االحتــاد األوروب ــذ العــام 2015، ومــع انخفــاض عملي من
ــي. ــواحل الليب ــر الس ــاذ إىل خف ــث واإلنق البح

ومبســاعدة مــن عمليــة صوفيــا، وبتمويــل مــن الصنــدوق االئتمــاين لالحتــاد األوروبــي مــن أجــل أفريقيــا189، ومــن خــالل الدعــم الثنائــي املباشــر مــن إيطاليــا،190 
منــت قــدرات خفــر الســواحل الليبــي. وقــد قــدم االحتــاد األوروبــي والــدول األعضــاء خلفــر الســواحل الليبــي التدريــب باإلضافــة إىل الدعــم املايل واملــادي. ويف 
العــام 2017، قدمــت إيطاليــا أربــع ســفن إىل خفــر الســواحل الليبــي إضافــة إىل وعــد بتقــدمي ســت ســفن إضافيــة يف وقــٍت الحــق.191 وبحلــول العــام 2019، 
ــًا مــن الدعــم الــذي قدمــه االحتــاد األوروبــي والــدول األوروبيــة إىل خفــر الســواحل الليبــي كان  مّت تدريــب 399 مــن أعضــاء خفــر الســواحل الليبــي.192 إاّل أّن أي
ــّم إنشــاء أي آليــة إشــراف ومراقبــة لضمــان التوافــق مــع معايــري  مشــروطًا باحــرتام الســلطات الليبيــة اللتزاماتهــا يف جمــال حقــوق اإلنســان، كمــا مل يت
ــدأ  ــول صيــف 2017 مــن أن يب ــدة واملرّممــة، متكــن خفــر الســواحل الليبــي، بحل ــًا وُزّود بالســفن اجلدي ــب حديث حقــوق اإلنســان.193 وبعــد أن خضــع للتدري

عملياتــه بالكامــل، وبــدأ بإعــادة املهاجريــن والالجئــني علــى نطــاٍق واســٍع إىل الظــروف القاســية التــي تنتظرهــم يف ليبيــا.

وبتاريــخ 2 أغســطس 2017، وافــق الرملــان اإليطــايل علــى نشــر بعثــة مــن الســفن البحريــة ملســاعدة ليبيــا »مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية وتهريــب 
ــاء  ــي إلنش ــرط أساس ــو ش ــري، وه ــيق بح ــز تنس ــاء مرك ــة إنش ــلطات الليبي ــاعدة الس ــة يف مس ــية للبعث ــداف الرئيس ــد األه ــل أح ــن.«194 ويتمث املهاجري

منطقــة بحــث وإنقــاذ.195

خفر  مع  القائمة  التعاون  أنشطة  تعليق  إىل  اإليطالية  احلكومة  يدعو  “املفوض  أوروبا،  جملس  راجع  بذلك.  اإلنسان  حلقوق  أوروبا  جملس  مفوض  طالب  املثال،  سبيل  على   184
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/ommissioner- :السواحل الليبي التي تؤثر على عودة األشخاص املعتقلني يف البحر إىل ليبيا.”، 31 يناير 2020، متوفر عر الرابط

.calls-on-the-italian-government-to-suspend-the-co-operation-activities-in-place-with-the-libyan-coast-guard-that-impact-on-the-return-of-p
185 منظمة العفو الدولية، “ليبيا: جتديد اتفاق الهجرة يؤكد تورط إيطاليا يف تعذيب املهاجرين والالجئني«، 30 يناير 2020، متوفر عر الرابط: ليبيا: جتديد اتفاق الهجرة يؤكد تورط 

. )amnesty.org(إيطاليا يف تعذيب املهاجرين والالجئني - منظمة العفو الدولية
https://www. الرابط:  2020، متوفرة عر  28 مايو  ليبيا وحكومة جمهورية مالطا يف جمال مكافحة الهجرة غري الشرعية،  186 مذكرة تفاهم بني حكومة الوفاق الوطني لدولة 

,statewatch.org/media/documents/news/2020/jun/malta-libya-mou-immigration.pdf.
187 املرجع نفسه، املادة 5.

التفاصيل، يرجى مراجعة املربع حول  البحر وإعادتهم إىل الشاطئ بأمان. ملزيد من  البحث عن األشخاص الضائعني أو املعرضني للخطر يف  البحث واإلنقاذ  188 تشمل عمليات 
.46 ص.   ،2015 العام  التحول يف سياسات الهجرة لالحتاد األوروبي يف املتوسط منذ 

189 خّصص الصندوق االئتماين لالحتاد األوروبي من أجل أفريقيا، والذي تأّسس يف العام 2015 قرابة 455 مليون يورو إلدارة الهجرة يف ليبيا حتى يونيو 2021. ووفقًا لتحديث سجل 
الوقائع لشهر يونيو، فقد مّت تخصيص 57،2 مليون إلدارة احلدود مبا يف ذلك تدريب خفر السواحل الليبي يف حني مّت تخصيص 5، 2 مليون لتفكيك الشبكات اإلجرامية يف شمال 

.https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/default/files/eutf_libya_en.pdf الرابط:  إىل  العودة  يرجى  بالبشر.  أفريقيا املتورطة يف تهريب املهاجرين واإلجتار 
https://www.euromesco.net/news/italy- :190 املعهد األوروبي املتوسطي، “إيطاليا وليبيا جتّددان  اتفاق الهجرة الثنائي”، شبكة يوروميسكو، 2 فراير 2020، متوفر عر الرابط

../and-libya-renew-their-bilateral-migration-deal
191 منظمة العفو الدولية، شبكة التواطؤ املظلمة يف ليبيا.

مهاجر  أوروبا”،  إىل  الوصول  األوروبي ملنع املهاجرين من  االحتاد  للجدل شريك  الليبي املثري  السواحل  تكون املساعدة مؤذية: خفر  باتكي، “عندما  192املرجع نفسه، وبنجامني 
https://www.infomigrants.net/en/post/18196/when-helping-hurts--libyas-controversial-coast-guard-europes-goto-partner-to- : :نيوز، 24 يوليو 2019، متوفر عر الرابط

.stem-migration
193 مل يتناول التدريب إال بجزء صغري منه قضايا حقوق اإلنسان أو القانون الدويل. يف الواقع، ووفقًا ألكسيس إنفو، وهي منظمة متكنت من احلصول على مواد التدريب من فرونتكس 
من خالل طلب يف احلصول على الوثائق، فإّن شريحة واحدة فقط من دليل التدريب تطّرق إىل حقوق اإلنسان. راجع أكسيس إنفو، “الكشف عن املستندات املستخدمة من تدريبات 
https://www.access-info.org/2017-11-30/ :االحتاد األوروبي إىل خفر السواحل الليبي يظهر تركيزًا بسيطًا جدًا على حماية حقوق اإلنسان،” 30 نوفمر 2017، متوفر عر الرابط

.disclosure-of-documents-used-by-eu-in-trainings-to-libyan-coast-guard-show-negligible-focus-on-protection-of-human-rights/
https://www.hrw.org/news/2017/08/02/italy- :194 هيومن رايتس ووتش، “دعم البحرية اإليطالية لليبيا يعّرض املهاجرين للخطر”، 2 أغسطس 2017، متوفر عر الرابط

.navy-support-libya-may-endanger-migrants
195 منطقة البحث واإلنقاذ عبارة عن منطقة بحرية تتّم فيها عمليات البحث واإلنقاذ لتقدمي املساعدة لألشخاص يف حالة استغاثة يف البحر، بصرف النظر عن جنسية الشخص أو 

وضعه أو الظروف التي ُوجد فيها، وتنفذ وتنّسق مبا يتوافق مع القانون الدويل للبحار .
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https://www.hrw.org/news/2017/08/02/italy-navy-support-libya-may-endanger-migrants
https://www.hrw.org/news/2017/08/02/italy-navy-support-libya-may-endanger-migrants
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وبدعــٍم مــن الصنــدوق االئتمــاين لالحتــاد األوروبــي مــن أجــل أفريقيــا،196 أعلنــت ليبيــا يف ديســمر 2017 عــن إطــالق منطقتهــا اجلديــدة للبحــث واإلنقــاذ.197 
ــث  ــة البح ــة مبنطق ــة الدولي ــة البحري ــت املنظم ــاذ، قبل ــث واإلنق ــات البح ــيق عملي ــي لتنس ــا ينبغ ــأة كم ــري مهّي ــا غ ــت ليبي ــا كان ــام 2018، وفيم ــول الع وبحل
ــذي كان  ــا، وال ــري يف روم ــيق البح ــز التنس ــدأ مرك ــي. وب ــواحل الليب ــر الس ــميًا إىل خف ــاذ رس ــث واإلنق ــات البح ــليم عملي ــع تس ــا،198 م ــن عنه ــاذ املعل واإلنق
مســؤواًل يف الســابق عــن تنســيق عمليــات اإلنقــاذ بتحويــل نــداءات النجــدة إىل مركــز التنســيق البحــري بطرابلــس أو دعــوة خفــر الســواحل الليبــي مباشــرًة 
لنشــر عمليــات اإلنقــاذ وإعــادة األفــراد الفاّريــن إىل ليبيــا. ونتيجــًة لذلــك، ميكــن إنــزال األفــراد الذيــن تعرتضهــم قــوارب خفــر الســواحل الليبــي، والتــي تعتــر 
ــا مــن دون خــرق ملبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية. وتخفــي هــذه الطريقــة التدّخــل األوروبــي يف هــذه العمليــات مــن جهــة  ضمــن اإلقليــم الليبــي، يف ليبي
فيمــا تســّهل يف الوقــت نفســه عــودة األشــخاص الذيــن يتــّم إنقاذهــم يف البحــر إىل ليبيــا عــوض الشــواطئ األوروبيــة، مبســاعدة ســفينة تابعــة للبحريــة 

ــال.199 ــات االعتق ــيق عملي ــني يف تنس ــاعدة الليبي ــى 2020، ملس ــام 2017 وحت ــن الع ــس م ــتة يف طرابل ــو س ــاء أب ــودة يف مين ــة واملوج اإليطالي

ــه  ــاء في ــدول األعض ــي وال ــاد األوروب ــة واالحت ــة الليبي ــدة الوطني ــة الوح ــان حكوم ــوق اإلنس ــدة حلق ــألمم املتح ــامي ل ــوض الس ــد املف ــو 2021، ناش يف ماي
بإصــالح سياســاتها وممارســاتها يف جمــال البحــث واإلنقــاذ يف املنطقــة الوســطى للبحــر املتوســط مــن أجــل حمايــة “األرواح والكرامــة وحقــوق 

اإلنســان األساســية”200 لالجئــني واملهاجريــن، ولكــن مــن دون أن تلقــى مشــاهداته أّي رّد.

196 باإلضافة إىل املساعدة املقدمة مبوجب مذكرة التفاهم بني إيطاليا وليبيا، اعتمد الصندوق االئتماين لالحتاد األوروبي من أجل أفريقيا يف يوليو 2017 مشروعًا ُعرف باسم أورورا، 
قيمته 46 مليون يورو لتعزيز قدرات إدارة احلدود اخلاصة بالسلطات الليبية. وقد ساهم الرنامج يف إعداد غرف تشغيلية لدعم خفر السواحل الليبي يف تنظيم عمليات املراقبة، 

وحّدد منطقًة ليبيًة جديدًة للبحث واإلنقاذ، وأنشأ مركزًا مشرتكًا لتنسيق اإلنقاذ يف طرابلس.
197 يف مارس 2020، قام كل من أوبن آرمز، وكوميتاتو نويف ديزاباراسيدوس، وبروجيتو ديريتي وفريق من احملامني بالطعن رسميًا مبنطقة البحث واإلنقاذ التي أعلنت عنها ليبيا 
أمام املنظمة البحرية الدولية. وقد طالبت الشكوى بإلغاء منطقة البحث واإلنقاذ الليبية على أساس أّن ليبيا ال تستويف املعايري الالزمة لتنسيق بعثات اإلنقاذ، يف إشارة إىل غياب 
قدراتها واملواد الالزمة، مبا يف ذلك فشل خفر السواحل الليبي يف االستجابة لنداءات االستغاثة. راجع ستايت ووتش، “املتوسط: مع بدء تبّدد وهم منطقة البحث واإلنقاذ الليبية، 
https://www.statewatch.org/analyses/2020/mediterranean-as- :دول االحتاد األوروبي تعلن عن انعدام السالمة فيها بذريعة جائحة كوفيد-19، “ 4 مايو 2020، متوفر عر الرابط

./the-fiction-of-a-libyan-search-and-rescue-zone-begins-to-crumble-eu-states-use-the-coronavirus-pandemic-to-declare-themselves-unsafe
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2018-003665_ :198 الرملان األوروبي، سؤال برملاين: منطقة البحث واإلنقاذ رسميًا يف ليبيا، 2 يوليو 2018، متوفر عر الرابط

.EN.html
 Comunicazioni dei Ministri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, on. Luigi Di Maio, e della Difesa, on. Lorenzo Guerini, ،199 جملس الشيوخ اإليطايل

.https://webtv.senato.it/4621?video_evento=218401 :7 يوليو 2021، متوفر عر الرابط ،sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali
https://news. :200 أخبار األمم املتحدة، “باشيليت حتث ليبيا واالحتاد األوروبي على حماية املهاجرين الذين يعرون وسط البحر األبيض املتوسط”، 26 مايو 2021، متوفر عر الرابط

.un.org/en/story/2021/05/1092752

https://www.statewatch.org/analyses/2020/mediterranean-as-the-fiction-of-a-libyan-search-and-rescue-zone-begins-to-crumble-eu-states-use-the-coronavirus-pandemic-to-declare-themselves-unsafe/
https://www.statewatch.org/analyses/2020/mediterranean-as-the-fiction-of-a-libyan-search-and-rescue-zone-begins-to-crumble-eu-states-use-the-coronavirus-pandemic-to-declare-themselves-unsafe/
https://www.statewatch.org/analyses/2020/mediterranean-as-the-fiction-of-a-libyan-search-and-rescue-zone-begins-to-crumble-eu-states-use-the-coronavirus-pandemic-to-declare-themselves-unsafe/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2018-003665_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2018-003665_EN.html
https://webtv.senato.it/4621?video_evento=218401
https://news.un.org/en/story/2021/05/1092752
https://news.un.org/en/story/2021/05/1092752
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هـ. مضايقة املنظمات غري احلكومية التي تقوم بعمليات البحث واإلنقاذ

بعــد أن أوقــف االحتــاد األوروبــي عملياتــه االســتباقية يف جمــال البحــث واإلنقــاذ يف البحــر املتوســط، كان علــى املنظمــات غــري احلكوميــة أن تنشــر بعثــات 
اإلنقــاذ اخلاصــة بهــا يف حماولــة يائســة لســّد هــذه الفجــوة، والتخفيــف مــن خســارة األرواح يف البحــر.201 وبــدأت املنظمــات غــري احلكوميــة تنفيــذ عمليــات 
البحــث واإلنقــاذ وإنــزال األشــخاص الذيــن يتــّم إنقاذهــم علــى الشــواطئ األوروبيــة. ولكــن، وبالتزامــن مــع اعتمــاد سياســات تصديــر احلــدود يف أواخــر العــام 
2016، ومطلــع العــام 2017، باتــت عمليــات اإلنقــاذ التــي تنفذهــا املنظمــات غــري احلكوميــة خاضعــًة ملزيــد مــن التدقيــق، وُنزعــت عنهــا الصفــة الشــرعية 
كمــا جّرمتهــا الــدول األوروبيــة ووكالــة فرونتكــس. وغالبــًا مــا كانــت حمــالت التشــهري ضــّد املنظمــات غــري احلكوميــة املســتندة إىل اتهامــاٍت ال متــّت للواقــع 
بصلــة )والتــي مّت دحضهــا منــذ ذلــك احلــني( مفادهــا أّن املنظمــات غــري احلكوميــة »متواطئــة مــع مهربــي البشــر«202 ســعيًا لتحقيــق أربــاح شــخصية، 

ترتافــق مــع جتــرمي جهــود تلــك املنظمــات يف توفــري الدعــم واملســاعدة اإلنســانية للمهاجريــن والالجئــني.203

باإلضافــة إىل ذلــك، يف مايــو 2017، أوصــت الســلطات اإليطاليــة بتنظيــم أكــر صرامــًة ألنشــطة املنظمــات غــري احلكوميــة يف البحــر مــن أجــل منــع عمليــات 
اإلنقــاذ البحــري التــي تقــوم بهــا والتــي مــن شــأنها أن تلــزم الــدول األوروبيــة بالســماح بإنــزال املهاجريــن والالجئــني علــى أراضيهــا. يف يوليــو 2017، صاغــت 
الســلطات اإليطاليــة مدونــة قواعــد ســلوك204 أدرجــت قيــودًا عــدة منهــا حظــر املنظمــات غــري احلكوميــة مــن القيــام بأنشــطة البحــث واإلنقــاذ يف امليــاه 
ــّم االســتيالء عليهــا ومل تتمكــن  الليبيــة، وطالبــت املنظمــات بالتوقيــع عليهــا وااللتــزام بهــا. أمــا االمتنــاع عــن التوقيــع فــأّدى ببعــض ســفن اإلنقــاذ ألن يت
مــن القيــام ببعثــات اإلنقــاذ.205 عــالوًة علــى ذلــك، ويف حــاالٍت معينــة، حرمــت الــدول األوروبيــة ســفن املنظمــات غــري احلكوميــة مــن مينــاء آمــن وأخــرت 
املنظمــات غــري احلكوميــة بــأن تتمســك مبوقفهــا أو التنحــي، حتــى وإن كانــت الســفينة التابعــة لهــا هــي األقــرب للقيــام بعمليــة إنقــاذ.206 فعلــى ســبيل 
املثــال، يف حادثــة منفــردة يف يونيــو 2020، ُتــرك 180 مهاجــرًا والجئــًا مّت إنقاذهــم مــن قبــل املنظمــة غــري احلكوميــة الفرنســية إس أو إس ميديتريانيــه 
عالقــني علــى مــن الســفينة التــي أنقذتهــم يف افتقــار تــام للســالمة ألكــر مــن أســبوع  يف وقــٍت حــرم فيــه مركــب املنظمــة مــرارًا مــن دخــول املوانــئ 

مــن قبــل إيطاليــا ومالطــا.207

ــن  ــاط املهاجري ــات يف أوس ــدل الوفي ــاع يف مع ــع ارتف ــط م ــة يف املتوس ــري احلكومي ــات غ ــل املنظم ــن قب ــاذ م ــث واإلنق ــات البح ــف عملي ــق توق وتراف
والالجئــني وإن كانــت نســبة أقــّل مــن األشــخاص قــد ســافروا علــى طــول املنطقــة الوســطى للبحــر املتوســط يف العــام 2019 مقارنــة باألعــوام الســابقة 
منــذ العــام 2012، وارتفــع معــدل الوفيــات وحــاالت االختفــاء لــدى املهاجريــن فيمــا يتعلــق بعمليــات الوصــول علــى طــول هــذه الطريــق، ليبلــغ الضعــف مــن 
2016 إىل 2019، مــن 2،4% إىل 6،4%208 مــع مقتــل أكــر مــن 20 ألفــًا بــني راشــدين وأطفــال يف عــرض البحــر املتوســط يف الفــرتة مــا بــني 2014 و209.2020

د. ما من سبيل آمن للخروج

ــو  ــا بحيــث تراجــع بنســبة 67% بــني يولي ــات الوصــول إىل إيطالي ــة أعــاله، ســرعان مــا انخفــض عــدد عملي ــذ اســرتاتيجية إدارة الهجــرة املفصل بعــد تنفي
ونوفمــر مــن العــام 210.2017 وبحلــول العــام 2018، أصبــح نظــام اعــرتاض املهاجريــن والالجئــني يف البحــر وإعادتهــم إىل ليبيــا فعــااًل للغايــة يف خفــض 
عــدد الواصلــني إىل أوروبــا. فرتاجعــت عمليــات الوصــول إىل إيطاليــا مــن ليبيــا إىل 23370 يف العــام 2018، وإىل 11471 يف العــام 2019 – أي أقــّل مــن املعــدل 

.https://blamingtherescuers.org/report/ :201 علم احمليطات الشرعي، إلقاء اللوم على املنقذين، 2017ـ متوفر عر الرابط
https://www.bbc.co.uk/news/world- الرابط:  عر  متوفر   ،2017 أبريل   23 املهّربني،”  مع  تتواطأ  اخلريية  اجلمعيات  اإليطالية:  املهاجرين  “أزمة  نيوز،  سي  بي  بي   202

.europe-39686239
203 غالبًا ما كان يستند التجرمي إىل قوانني موجهة للمهربني الستهداف من يقدم الدعم اإلنساين. ففي إسبانيا مثاًل، أساءت السلطات استخدام القوانني اإلدارية حلظر أنشطة 
 Punishing compassion: solidarity on trial in Fortress Europe ،اإلنقاذ التي تقوم بها سفن املنظمات غري احلكومية، وتهّددها بغرامات تصل إىل 901 ألف يورو. منظمة العفو الدولية

.https://www.amnesty.org/ar/documents/eur01/1828/2020/en/ :مارس 2020، ص. 74-73، متوفر عر الرابط ،
https://www.statewatch.org/media/ :2017، متوفرة عر الرابط 204 مدونة قواعد السلوك للمنظمات غري احلكومية املتورطة يف عمليات إنقاذ املهاجرين يف البحر، يوليو 
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ال مفّر: املهاجرون والالجئون العالقون يف ليبيا يواجهون جرائم ضّد اإلنسانية46

الســنوي مــا قبــل عــام 211.2011 مــن جهــٍة أخــرى، أخــذ عــدد عمليــات العــودة التــي ينفذهــا خفــر الســواحل الليبــي يف االرتفــاع. ففــي العــام 2021 وحــده، 
وإىل حــني وقــت صياغــة هــذا التقريــر، كان خفــر الســواحل الليبــي قــد قــام باعتقــال وإعــادة عــدد قياســي بلــغ 28636 مهاجــرًا والجئــًا، مــن بينهــم 1092 

قاصــرًا علــى األقــل.212

وليــس لــدى العديــد مــن املهاجريــن والالجئــني العالقــني يف ليبيــا اليــوم أي مهــرب. ويبقــى عــدد أماكــن التوطــني التــي تقدمهــا الــدول األوروبيــة حمــدودًا 
جــدًا. ويســهم ذلــك، باإلضافــة إىل سياســة عمليــات العــودة يف االحتــاد األوروبــي يف حبــس املهاجريــن والالجئــني املطــول يف ليبيــا وســط ظــروف ســيئة 

للغايــة ميكنهــا أن ترقــى كمــا مّت وصفــه أعــاله إىل جرائــم ضــّد اإلنســانية.

ــذ  ــانية إىل تنفي ــة اإلنس ــودة الطوعي ــرف بالع ــا يع ــرة فيم ــة للهج ــة الدولي ــا املنظم ــي اتبعته ــالء الت ــة اإلج ــت خط ــودة، هدف ــة الع ــتكمال لسياس ويف اس
عمليــات العــودة الطوعيــة للمهاجريــن مــن ليبيــا إىل بلدانهــم املنشــأ، وقــد حظيــت بدعــٍم كبــري، سياســي ومــايل مــن الــدول األعضــاء. إاّل أّن إمكانيــة الســعي 
ــة.  ــة إىل حماي ــم بحاج ــن ه ــوء الذي ــي اللج ــي لطالب ــدد الفعل ــوال الع ــن األح ــال م ــأي ح ــس ب ــة وال تعك ــيات معين ــورًة بجنس ــى حمص ــا تبق ــوء يف ليبي إىل اللج
وبالتــايل، ثمــة خطــر مــن أن يكــون أولئــك الذيــن يعــودون إىل بلدهــم املنشــأ بحاجــة فعليــًا إىل احلمايــة الدوليــة. باإلضافــة إىل ذلــك، ونظــرًا إىل املعاملة الســيئة 
اخلطــرية التــي مــا زال املهاجــرون والالجئــون يتعرضــون لهــا يف ليبيــا، والتــي ميكــن أن ترقــى إىل جرائــم ضــّد اإلنســانية، فــإّن الطبيعــة الطوعيــة لعمليــات 
العــودة هــذه ال ميكــن أن تتحــدد بشــكٍل قاطــع وبالتــاي ال ميكــن اعتبارهــا طوعيــة.213 باإلضافــة إىل ذلــك، فــإّن هــذه املســاعدة جمــّزأًة وال ميكــن أن تكــون 
بطبيعتهــا إاّل مبثابــة حــّل قصــري املــدى. فالعــودة اإلنســانية الطوعيــة ال تعالــج اجلرائــم التــي تعــّرض لهــا املهاجــرون والالجئــون يف ليبيــا، وال توّفــر اللجــوء 

إىل العدالــة للضحايــا، كمــا ال ميكــن رؤيتهــا كبديــٍل آلليــات االنتصــاف.

كمــا وتفاقمــت أوضــاع املهاجريــن والالجئــني املرتديــة أصــاًل يف ليبيــا بســبب جائحــة كوفيــد-19. إذ يبقــى األفــراد داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة ملركــز 
مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية، وغريهــا مــن مرافــق األســر، والتــي تتســم باالكتظــاظ الشــديد واالفتقــار التــام للنظافــة، عرضــًة علــى نحــٍو خطــري النتشــار 
الفــريوس مــن دون القــدرة علــى الوصــول إىل اخلدمــات الصحيــة.214 كمــا أّن القيــود علــى التنقــل تعنــي أّن الوســائل احملــدودة أصــاًل إلجالئهــم أو خروجهــم، 
ســواء مــن خــالل املفوضيــة الســامية لــألمم املتحــدة لشــؤون الالجئــني أو العــودة الطوعيــة مــن قبــل املنظمــة الدوليــة للهجــرة قــد توقفــت بالكامــل. 

يف البحــر، أغلقــت أيضــًا عمليــات اإلنقــاذ التــي تقــوم بهــا املنظمــات غــري احلكوميــة يف العــام 2020 بســبب اجلائحــة.215

هـ. االلتزامات الدولية لالحتاد األوروبي والدول األوروبية

تعتــر السياســات واملمارســات األوروبيــة املذكــورة أعــاله مثــريًة للجــدل مبــا أّنهــا تقــّوض األطــر القانونيــة املعياريــة املكّرســة يف اتفاقيــات عــدة حلقــوق 
اإلنســان والوثائــق القانونيــة الدوليــة التــي تعــّد الــدول األوروبيــة طرفــًا فيهــا. وقــد أتاحــت هــذه التدابــري لالحتــاد األوروبــي والــدول األوروبيــة جتّنــب التزاماتهــا 

وجتاهــل واجباتهــا مبوجــب قانــون البحــر واللجــوء الــدويل وقانــون حقــوق اإلنســان.

ــًا أو تســهيل ارتكابهــا.216 وتشــمل هــذه األفعــال علــى ســبيل  ــكاب األفعــال غــري املشــروعة دولي فعلــى جميــع الــدول التزامــات بعــد املشــاركة يف ارت
الذكــر اإلبــادة اجلماعيــة، واالســرتقاق، والتمييــز العنصــري، واجلرائــم ضــّد اإلنســانية والتعذيــب.217 أمــا حظــر هــذه األفعــال فمــن القواعــد اآلمــرة للقانــون 
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ــم الدوليــة، فــإّن علــى عاتــق الــدول التــزام مبنــع وقمــع ومعاقبــة هــذا النــوع مــن األفعــال. فليــس علــى الــدول أن  الــدويل، وبخاصــة، فيمــا يتعلــق باجلرائ
متتنــع مــن املســاعدة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم، بــل يجــب أن متنعهــا وتوقــف أي تعــاون أو مســاعدة مــن شــأنها تيســري ارتكابهــا.218

ــني إىل  ــن والالجئ ــادة املهاجري ــي يف إع ــواحل الليب ــر الس ــدم إىل خف ــم املق ــك الدع ــا يف ذل ــاله، مب ــة أع ــرة املفصل ــات الهج ــق سياس ــالل تطبي ــن خ فم
ليبيــا، يّســر االحتــاد األوروبــي ومعــه الــدول األوروبيــة الفرديــة عمليــات العــودة بأعــداد كبــرية للمهاجريــن والالجئــني إىل ليبيــا، وهــي مــكان غــري آمــن، وبالتــايل 
تهّربــت مــن التزاماتهــا الدوليــة مبوجــب الوثائــق الدوليــة العديــدة. ويشــمل ذلــك اتفاقيــة الالجئــني لســنة 1951 والروتوكــول اإلضــايف لســنة 1967 الــذي 
ــدم  ــدأ ع ــو مب ــة ه ــّرس يف االتفاقي ــي املك ــدأ األساس ــى املب ــني. ويبق ــة الالجئ ــدول يف حماي ــة لل ــات القانوني ــًة إىل االلتزام ــني، إضاف ــوق الالجئ ــّدد حق يح
اإلعــادة القســرية.219 وقــد مّت اإلقــرار بهــذا املبــدأ العاملــي املكــّرس أيضــًا يف اتفاقيــة األمم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة 
ــاق  ــدويل حلقــوق اإلنســان221 ومنصــوص عليــه صراحــة يف ميث ــون ال ــادئ القان ــدأ أساســي مــن مب ــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة220 كمب أو العقوب

احلقــوق األساســية لالحتــاد األوروبــي لعــام 222.2000

كمــا وتنتهــك سياســات الهجــرة األوروبيــة أيضــًا القانــون الــدويل للبحــار مبــا يف ذلــك اتفاقيــة األمم املتحــدة لقانــون البحــار والتــي وقعــت وصادقــت 
عليهــا جميــع الــدول األوروبيــة واالحتــاد األوروبــي، واالتفاقيــة الدوليــة لســالمة األرواح يف البحــر. ومــن املعلــوم أّن الــدول املوقعــة علــى اتفاقيــة قانــون 
البحــار ملزمــة بتقــدمي املســاعدة لألشــخاص يف حالــة اســتغاثة يف البحــر،223 وحمايــة األرواح البشــرية يف البحــر.224 نســجًا علــى املنــوال نفســه، تنــّص 
ــأّن األشــخاص قــد تقطعــت بهــم  االتفاقيــة أيضــًا علــى أّن أي ســفينة يف البحــر تكــون يف موقــع قــادر علــى تقــدمي املســاعدة، بعــد تلقــي معلومــات ب
الســبل ويجــب أن تباشــر بســرعة بتقــدمي املســاعدة لهــم وهــذا االلتــزام ينطبــق بصــرف النظــر عــن جنســية هــؤالء األشــخاص أو وضعهــم أو الظــروف 

التــي يتــّم العثــور عليهــم فيهــا.225

وتصــل هــذه االنتهــاكات إىل درجــة عاليــة جــدًا مــن اخلطــورة إىل حــّد أّنــه يف أكتوبــر 2021، اقرتحــت البعثــة الدوليــة لتقصــي احلقائــق يف ليبيــا أّن االمتنــاع 
عــن تقــدمي املســاعدة للمهاجريــن والالجئــني الذيــن تقطعــت بهــم الســبل يف البحــر ميكــن أن تصنــف ضمــن األفعــال الالإنســانية باملعنــى الــوارد يف 

نظــام رومــا األساســي، وبالتــايل ترقــى إىل جرميــة ضــّد اإلنســانية بحــّد ذاتهــا.226

218 املرجع نفسه، املادة 16.
219 اتفاقية الالجئني لسنة 1952، املادة 33.

220 اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املادة 3.
221 كما مّت االعرتاف به أيضًا يف القانون الدويل العريف. راجع مثاًل، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، الرأي االستشاري بشأن تطبيق التزامات عدم اإلعادة القسرية 
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223 اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، 1982، املادة 98.
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تاسعًا. اخلامتة والتوصيات

أ. اخلامتة

علــى مــّر العشــر ســنوات املاضيــة، مئــات اآلالف مــن املهاجريــن والالجئــني، ومنهــم العديــد مّمــن كان قــد ســبق لهــم أن الذوا بالفــرار مــن بالدهــم هربــًا 
ــدي  ــا، علــى أي ــة الالإنســانية يف ليبي ــاة مــن التعذيــب وغــريه مــن ضــروب املعامل ــزاع واالضطهــاد، وجــدوا أنفســهم يرزحــون حتــت وطــأة املعان مــن الن
ــاّم مــن العقــاب. واجلرائــم التــي ارُتكبــت ومــا زالــت ترتكــب بحقهــم،  قائمــة واســعة مــن القــوى اخملتلفــة التــي مــا زالــت تواصــل أفعالهــا وســط إفــالٍت ت
والتــي مّت توثيقهــا بشــكٍل كبــري، واســعة النطــاق – مــن حيــث النطــاق اجلغــرايف وأعــداد الضحايــا املســتهدفني – وممنهجــة بطبيعتهــا. كمــا أّنهــا تشــّكل 
اعتــداًء ضــّد جمموعــٍة حمــّددة مــن املدنيــني املتواجديــن يف حالــة ضعــف يحّتمهــا عليهــم فقدانهــم ملركــٍز قانــوين يف البــالد ومنــاخ مهيمــن يقــوم علــى 

العنصريــة ورهــاب األجانــب.

ــمل  ــانية، تش ــّد اإلنس ــم ض ــى إىل جرائ ــد ترق ــا ق ــني يف ليبي ــن والالجئ ــق املهاجري ــب بح ــي ترتك ــيئة الت ــة الس ــداءات واملعامل ــاكات، واالعت ــذه االنته إّن ه
الســجن أو احلرمــان اخلطــري مــن احلريــة اجلســدية، واالســتعباد، والقتــل، والتعذيــب، واالغتصــاب، والعبوديــة اجلنســية، والبغــاء القســري، وغــري ذلــك مــن 
ضــروب العنــف اجلنســي، واالضطهــاد، واألفعــال الالإنســانية. وقــد عمــدت املنظمــات بشــكٍل شــامٍل إىل توثيــق وحتليــل كّل مــن هــذه اجلرائــم، وبواســطة 
بــالغ شــامل ومشــرتك تبعــًا للمــادة 15 مــن نظــام رومــا األساســي، طلبــت إىل املدعــي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة املباشــرة بشــكٍل طــارٍئ بهــذا 
الشــأن والتحقيــق يف اجلرائــم ضــّد املهاجريــن والالجئــني يف ليبيــا ومالحقتهــا كجرائــم ضــّد اإلنســانية، يف ســياق الوضــع املســتمّر حاليــًا يف ليبيــا والــذي 

يخضــع للتحقيــق مــن قبــل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة منــذ العــام 2011.

عــالوًة علــى ذلــك، ومبــا أّن ليبيــا ليســت مــالذًا آمنــًا للمهاجريــن والالجئــني، فــإّن السياســات واإلجــراءات الليبيــة واألوروبيــة التــي تعيدهــم وتبقيهــم عالقــني 
يف البــالد ليســت خاطئــًة أخالقيــًا وقانونيــًا فحســب بــل هــي تشــري أيضــًا إىل مســؤوليتها احملتملــة يف ارتــكاب جرائــم مــن شــأنها أن ترقــى إىل جرائــم ضــّد 

اإلنسانية. 

وبالتــايل، فــإّن علــى الســلطات الليبيــة، واالحتــاد األوروبــي، والــدول األوروبيــة أن تفــي بالتزاماتهــا الدوليــة وتتخــذ تدابــري فوريــة مــن أجــل وضــع حــّد للجرائــم 
املرتكبــة بحــّق املهاجريــن، والالجئــني وضمــان متتعهــم باحلمايــة واألمــن والعدالــة وإخضــاع مرتكبــي اجلرائــم بحقهــم للمســاءلة.

ب. التوصيات

إىل السلطات الليبية:

ــن . 1 ــن تعّســفًا حتــت إشــراف جهــاز مكافحــة الهجــرة غــري الشــرعية، وإنهــاء االحتجــاز التعّســفي للمهاجري ــع احملتجزي اإلفــراج الفــوري عــن جمي
والالجئــني، ووقــف اســتخدام االحتجــاز كأداة إلدارة الهجــرة، وذلــك عــن طريــق إغــالق جميــع املراكــز اخلاضعــة إلدارة جهــاز مكافحــة الهجــرة غــري 

الشــرعية وحــّل هــذا اجلهــاز؛

اتخــاذ التدابــري الالزمــة والفوريــة لتحديــد مــكان املهاجريــن والالجئــني القابعــني يف األســر يف أماكــن جمهولــة واإلفــراج الفــوري عنهــم مــن قبــل . 2
اجلهــات غــري التابعــة للدولــة؛

الوفــاء بااللتزامــات الدوليــة لليبيــا لضمــان وحمايــة حقــوق اإلنســان جلميــع املقيمــني علــى أراضيهــا، مبــن فيهــم املهاجــرون والالجئــون، بصــرف . ٣
ــف  ــك العن ــا يف ذل ــف، مب ــكال العن ــع أش ــن جمي ــم م ــي وحمايته ــرأي السياس ــي، أو ال ــوع االجتماع ــن، أو الن ــرق، أو الدي ــية، أو الع ــن اجلنس ــر ع النظ

اجلنســي؛

عــزل جميــع املتهمــني بارتــكاب جرائــم بحــق املهاجريــن والالجئــني مــن مناصبهــم، واملباشــرة بتحقيقــات مســتقّلة يف هــذه اجلرائــم وإخضــاع . 4
مــن يثبــت عليــه ارتــكاب هــذه اجلرائــم للمســاءلة مبــا يتســق مــع معايــري احملاكمــة العادلــة؛
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ــق، وإتاحــة وصولهــا دون عراقيــل . 5 ــة لتقّصــي احلقائ ــة الدولي ــة والبعث ــة الدولي ــات التحقيــق، مبــا يف ذلــك احملكمــة اجلنائي ــع آلي التعــاون مــع جمي
ــا مــن التواصــل معهــا دون قيــود، وتأمــني وصــول املنظمــات اإلنســانية مــن دون عراقيــل إىل جميــع مراكــز  إىل األراضــي الليبيــة، ومتكــني الضحاي

االحتجــاز؛

إصــالح نظــام العدالــة اجلنائيــة احملّلــي واإلطــار القانــوين الليبــي مــن خــالل اعتمــاد تشــريعات تتســق مــع االلتزامــات الدوليــة لليبيــا، وإلغــاء جتــرمي . 6
دخــول وإقامــة وخــروج املهاجريــن والالجئــني بشــكٍل غــري مشــروع يف األراضــي الليبيــة، وإلغــاء القانــون رقــم 19 لســنة 2010؛ 

ــة . ٧ ــام 1951 املتعلق ــة الع ــى اتفاقي ــة عل ــالل املصادق ــن خ ــك م ــا يف ذل ــا، مب ــري لتطبيقه ــاذ التداب ــني واتخ ــة الالجئ ــوء وحماي ــق يف اللج ــرار باحل اإلق
بوضــع الالجئــني وتنفيذهــا، وتطبيــق االلتزامــات املرتتبــة علــى ليبيــا مبوجــب اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة لعــام 1969 واالعــرتاف باملفوضيــة 

الســامية لــألمم املتحــدة لشــؤون الالجئــني وتســهيل عملهــا ملمارســة واليتهــا الكاملــة؛

إىل االحتاد األوروبي والدول األعضاء فيه:

ــاع عــن الدخــول يف أي اتفاقــات . 1 التعليــق الفــوري جلميــع االتفاقــات القائمــة مــع الســلطات الليبيــة فيمــا يتعلــق بسياســات إدارة الهجــرة واالمتن
ــم  ــوء مالئ ــام جل ــاء نظ ــن، وإنش ــني واملهاجري ــان لالجئ ــوق اإلنس ــة حق ــل حماي ــة تكف ــات كافي ــري ضمان ــني توف ــة إىل ح ــلطات الليبي ــع الس ــدة م جدي

ــا؛ ــة يف ليبي ــة الدولي ــق يف احلماي ــظ احل يحف

ضمــان أن يكــون أي تقــدمي للدعــم واملســاعدة إىل الســلطات الليبيــة يف جمــال إدارة الهجــرة، مبــا يف ذلــك الدعــم املــايل واملؤسســاتي واملــادي . 2
ــن  ــم م ــوء، وبحمايته ــب اللج ــق يف طل ــك احل ــا يف ذل ــني، مب ــن والالجئ ــوق املهاجري ــون حق ــروطًا بص ــدرات، مش ــاء الق ــال بن ــاعدة يف جم واملس

العنــف واإلســاءة؛

اتخــاذ اخلطــوات الفوريــة للتحقيــق بأثــر هــذه االتفاقــات والرتتيبــات، ســواء كانــت ُملزمــًة قانونــًا أم ال، مبــا يف ذلــك مذكــرات التفاهــم، علــى حقــوق . ٣
املهاجريــن والالجئــني يف ليبيــا، وضمــان أن تكــون جميــع االتفاقــات والرتتيبــات املســتقبلية مــع الســلطات الليبيــة ُمتِســقًة مــع القانــون الــدويل 

حلقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين، حتديــدًا فيمــا يتعّلــق باحــرتام حقــوق املهاجريــن والالجئــني وحمايتهــا وصونهــا؛

ضمــان اتســاق عمليــات البحــث واإلنقــاذ مــع مبــدأ عــدم الرتحيــل القســري والوقــف الفــوري جلميــع عمليــات اإلعــادة إىل ليبيــا، مــع االعــرتاف بــأّن ليبيــا . 4
ال تشــّكل مينــاًء آمنــًا إلنــزال املهاجريــن، وااللتــزام بإنزالهــم يف مينــاٍء آمــٍن تلقــى فيــه حقــوق اإلنســان االحــرتام واحلمايــة؛

زيــادة وحتســني الوصــول إىل الطــرق اآلمنــة والقانونيــة للمهاجريــن والالجئــني إىل أوروبــا مبــا يف ذلــك مــن خــالل زيــادة أعــداد مواقــع التوطــني يف . 5
ــالت  ــب والرح ــبكات التهري ــوء إىل ش ــة إىل اللج ــع احلاج ــل من ــن أج ــي م ــن األصل ــرى يف دول املوط ــة أخ ــة وقانوني ــرق فعال ــري ط ــوء، وتوف دول اللج

ــم ضــّد اإلنســانية؛ اخلطــرية التــي يواجــه فيهــا املهاجــرون والالجئــون خطــر اإلجتــار واجلرائ

إىل االحتــاد األوروبــي: إصــدار توجيهــات ملزمــة إىل الــدول األعضــاء لهــذه الغايــة، بنــاًء علــى التزاماتهــا الدوليــة يف احــرتام وحمايــة حقــوق املهاجريــن . 6
ــني وضمانها. والالجئ

إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية:

فتــح حتقيــق طــارئ يف ارتــكاب اجلرائــم الدوليــة ضــّد املهاجريــن والالجئــني ضمــن احلالــة يف ليبيــا، تبعــًا لقــرار جملــس األمــن التابــع لــألمم املتحــدة . 1
رقــم 1970، وردًا علــى البــالغ املشــرتك الــذي قدمتــه املنظمــات؛

التعــاون مــع البعثــة املســتقلة لتقّصــي احلقائــق يف ليبيــا، وفريــق اخلــراء، والســلطات واملؤسســات األخــرى ذات الصلــة يف جمــع املعلومــات . 2
التــي تثبــت اجلرائــم.
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إىل أعضاء النيابة العامة يف الدول الثالثة:

فتــح حتقيقــات، مبــا يف ذلــك التحقيقــات النظاميــة، ويف ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة، عند اللــزوم، جلمــع املعلومات ومالحقــة املتوّرطني . 1
بارتــكاب اجلرائــم بحــق املهاجريــن والالجئــني، التــي تركــز بشــكٍل خــاص على مســؤولية القــوى الفاعلــة يف منصــب القيادة؛

ــة وإتاحتهــا، مبــا يف ذلــك مــن خــالل . 2 ــدويل، ملشــاركة األدل ــي وال التعــاون مــع الســلطات القضائيــة وســلطات التحقيــق، علــى املســتويني احملّل
العمــل مــع فــرق التحقيــق املشــرتكة.

إىل بعثة األمم املتحدة املستقلة لتقّصي احلقائق بشأن ليبيا:

ــات األفــراد الذيــن فقــدوا حياتهــم أو اختفــوا علــى طريــق املنطقــة الوســطى للبحــر املتوســط بهــدف . 1 تخصيــص حتقيقــات إلثبــات الوقائــع وهوي
الكشــف عــن احلقيقــة لعائــالت الضحايــا، ومبــا يتســق مــع الواليــة احلاليــة للبعثــة املســتقلة لتقّصــي احلقائــق، وحفــظ األدلــة للمســاءلة واجلــر 

ــتقبليني. املس
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شكر وتقدير

يتوّجــه كّل مــن املركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان، والفدراليــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان، ومنظمــة حمامــون مــن أجــل العدالــة يف 
ليبيــا بخالــص الشــكر واالمتنــان لــكّل مــن بقــي علــى قيــد احليــاة بعــد خوضــه الرحلــة عــر ليبيــا ويرغــب يف مشــاركة قصتــه، ولــكّل مــن ســاهم مباشــرًة أو 

غــري مباشــرة مبعلومــات يف إعــداد هــذا التقريــر والبــالغ إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة.

تيّســر إعــداد هــذا التقريــر بفضــل الدعــم الــذي قدمتــه جهــات مانحــة عــدة مبــا فيهــا وزارة الشــؤون اخلارجيــة بهولنــدا. ويتحّمــل مســؤولية احملتويــات 
الــواردة يف هــذا التقريــر كّل مــن املركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان، والفدراليــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان، ومنظمــة حمامــون مــن 

أجــل العدالــة يف ليبيــا، وال ميكــن أن ُيفهــم بــأي شــكٍل مــن األشــكال علــى أّنــه يعكــس آراء أّي مــن اجلهــات املانحــة.

الصور والرسوم البيانية:   دومينيكا أوزينسكا
تدقيق لغوي:                         كاثرين بوث

         ألكساندرا بوميون
تصميم طباعي:                  مارك رشدان
ترجمة:                                    سوزان قازان
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حملة عّنا

املركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان

املركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان هــو منظمــة قانونيــة وتعليميــة مســتقلة غــري هادفــة للربــح 
مقرهــا برلــني، وهــو يســعى منــذ العــام 1977 إلعمــال احلقــوق املدنيــة وحقــوق اإلنســان علــى مســتوى العــامل. 
بالتعــاون مــع أشــخاص وشــركاء متضرريــن علــى مســتوى العــامل، يســتخدم املركــز الســبل القانونيــة إلنهــاء إفــالت 
ــتغالل  ــي، واس ــوع االجتماع ــى الن ــي عل ــي واملبن ــف اجلنس ــرب، والعن ــم احل ــب، وجرائ ــكاب التعذي ــن ارت ــؤولني ع املس
الشــركات واحلــدود املغلقــة. ومــن خــالل التعــاون مــع الشــبكات العابــرة للحــدود، واجلامعــات والفّنانــني، يقــوم املركــز 
بتدشــني وتطويــر ودعــم التقاضــي احلقوقــي االســرتاتيجي العــايل األثــر، وغــري ذلــك مــن التدّخــالت القانونيــة حملاســبة 
األطــراف التابعــة للدولــة وغــري التابعــة لهــا علــى االنتهــاكات حلقــوق الفئــات األكــر ضعفــًا. فحتــى فــرتة غــري بعيــدة، مل 
تــؤّد عمليــات الصــّد وأعمــال العنــف املوجهــة ضــّد املهاجريــن والالجئــني إىل أي تداعيــات قانونيــة أو سياســية للجنــاة. 
ويعمــل املركــز، بالتعــاون مــع املتضّرريــن، علــى الطعــن يف عمليــة إغــالق أوروبــا ويكافــح مــن أجــل التمّســك باحلــق 

األساســي يف حقــوق يتمتــع بهــا اجلميــع، مبــن فيهــم املهاجــرون والالجئــون.

الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان

الفدراليــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان هــي منظمــة دوليــة غــري حكوميــة تعنــى بحقــوق اإلنســان تدخــل حتــت مظلتهــا 
192 منظمــة مــن 117 دولــة. وتقــوم الفدراليــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان، بــني جملــة نشــاطات، وبالتعــاون الوثيــق مــع 
ــعي  ــا يف الس ــم الضحاي ــة، وتدع ــم الدولي ــان واجلرائ ــوق اإلنس ــاكات حق ــق انته ــريكة، بتوثي ــاء والش ــا األعض منظماته
إىل العدالــة وســبل اإلنصــاف علــى املســتويني الوطنــي واإلقليمــي واملســتوى الــدويل أيضــًا، مبــا يف ذلــك مــن خــالل 
التقاضــي االســرتاتيجي. وهــي تقــود حمــالت املناصــرة املوجهــة لصّنــاع القــرار وتقــوم بتنفيــذ نشــاطات نشــر 
ــن  ــن م ــي تتمك ــريكة لك ــاء والش ــات األعض ــدرة املنظم ــن ق ــزز م ــان وتع ــوق اإلنس ــاكات حق ــاالت انته ــول ح ــي ح الوع
ــم لهــا يف الهــاي منــذ العــام 2004، تقــوم الفدراليــة  التواصــل بشــكٍل هــادٍف مــع آليــات املســاءلة. ومــع متثيــل دائ
الدوليــة حلقــوق اإلنســان أيضــًا باملراقبــة عــن كثــب لإلجــراءات، واالســرتاتيجيات والسياســات يف احملكمــة اجلنائيــة 
الدوليــة، وبالتعــاون مــع املنظمــات األعضــاء القائمــة يف الــدول ذات احلــاالت احملــددة، بالعمــل مباشــرة مــع الضحايــا 
واجملتمعــات املتضــررة، وتوثيــق ادعــاءات اجلرائــم الدوليــة، وتقييــم جهــود العدالــة الوطنيــة فيمــا يتعّلــق بهــذه 

اجلرائــم، وتقــدم معلومــات هامــة إىل مكتــب املدعــي العــام.

حمامون من أجل العدالة يف ليبيا

ليبيــة ودوليــة، غــري حكوميــة ومســتقلة، ومنظمــة خرييــة  ليبيــا هــي منظمــة  العدالــة يف  أجــل  حمامــون مــن 
مســّجلة يف اململكــة املتحــدة الريطانيــة. تعمــل املنظمــة علــى ليبيــا ويف ليبيــا بالتعــاون مــع شــبكة متناميــة مــن 
احملاميــني والنشــطاء وأفــراد اجملتمــع احمللــي يف أرجــاء البــالد وخارجهــا. تســعى املنظمــة لتحقيــق العدالــة يف 
ليبيــا مــن خــالل برامــج املناصــرة والتوعيــة واحملاســبة ومبــادرات العدالــة االنتقاليــة وعمليــات بنــاء القــدرات وذلــك 
تأسيســا علــى أبحــاث ودراســات جنريهــا بصــورة مســتقلة، مــع تركيــز خــاص علــى االختفــاء القســري، وحمايــة الفضــاء 
ــى  ــي عل ــج مبن ــى نه ــاطاتها عل ــة يف نش ــد املنظم ــني. تعتم ــن والالجئ ــوق املهاجري ــرأة، وحق ــوق امل ــدين، وحق امل
ُأســس حقوقيــة، بحيــث تؤســس كل التعامــالت والسياســات ضمــن إطــار حقــوق اإلنســان وأن تضمــن إتاحــة الفرصــة 

للمجتمعــات واألفــراد للمشــاركة بطريقــة فعالــة يف قيــادة حيــاة كرميــة.

 املركز ا�وروبي للحقوق الدستورية وحقوق ا�نسان
www.ecchr.eu

Twitter: @ECCHRBerlin
Facebook: www.facebook.com/ecchr.eu

 الفدرالية الدولية حلقوق ا�نسان
www.fidh.org

Twitter: @fidh_en / @fidh_fr / @fidh_ar
Facebook: www.facebook.com/FIDH.HumanRights 

�امون من أجل العدالة � ليبيا
www.libyanjustice.org

Twitter: @LibyanJustice
Facebook: www.facebook.com/LibyanJustice



 املركز ا�وروبي للحقوق الدستورية وحقوق ا�نسان
www.ecchr.eu

Twitter: @ECCHRBerlin
Facebook: www.facebook.com/ecchr.eu

 الفدرالية الدولية حلقوق ا�نسان
www.fidh.org

Twitter: @fidh_en / @fidh_fr / @fidh_ar
Facebook: www.facebook.com/FIDH.HumanRights 

�امون من أجل العدالة � ليبيا
www.libyanjustice.org

Twitter: @LibyanJustice
Facebook: www.facebook.com/LibyanJustice


	_Hlk86738848

