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 يف محاية حقوق الالجئني و املهاجرين غري الشرعيني -دولة العبور -دور ليبيا 

 
 ملخص البحث

 
يهدف هذا البحث إىل تسليط الضوء على الالجئ املهاجر غري الشرعي يف بلد العبور     

والظروف اليت يعانيها, وحيث أن ليبيا متثل بلد عبور لكثري من الالجئني واملهاجرين غري 
الشرعيني املتجهني حنو أورواب ؛ فإن من األمهية مبكان معرفة أوضاع هؤالء الالجئني واملهاجرين 

, وما قامت به من إجراءات حلمايتهم وضمان سالمتهم وفق التشريعات واالتفاقيات  يف ليبيا
الدولية , دون أن هنمل مناقشة النتائج السلبية واإلجيابية املرتتبة عن ظاهرة اللجؤ و اهلجرة غري 

غري  الشرعية اليت تطال ليبيا , وما هي أوجه التعاون  بينها وبني الدول األوربية املعنية ابهلجرة
 الشرعية يف هذا السياق . 

 
 االحتاد األوريب. -بلد العبور – وءاللج –الكلمات املفتاحية : اهلجرة غري الشرعية 
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عانت اجملتمعات على مدى عقود طويلة من مشاكل اقتصادية وسياسية وعرقية وحروب     
أدت إىل حدوث حاالت من النزوح واهلجرة طلبا لألمان ولقمة العيش , وقد تسبب هذه 
اللجوء و اهلجرات يف كثري من املشاكل سواء لالجئني وللمهاجرين أنفسهم  , أو للمناطق اليت 

دا أننا شاهدان خالل الفرتة األخرية نوعا أخر من اللجوء و اهلجرات غري هاجروا إليها , بي
الشرعية , حيث بدأت أفواج الالجئني واملهاجرين تبحث عن مناطق أكثر أمنا وأحسن ظروفا 
مما تتطلب األمر املرور على مناطق عبور بغية الوصول هلذه املناطق , وملا كانت أفريقيا جنوب 

؛ هاجرين غري الشرعيني حنو أوروابناطق اليت خترج منها أفواج الالجئني واملالصحراء هي أكثر امل
فكان لزاما عليهم املرور عرب ليبيا ابعتبارها بوابة أفريقيا الشمالية وقرهبا من السواحل األوربية 

 اجلنوبية . 
واملهاجر من خالل هذا البحث سنحاول تسليط الضوء على الظروف اليت يعانيها الالجئ 

ثناء إقامتهم ببلد العبور , إضافة للخطوات واملساعي اليت تبذهلا ليبيا يف سبيل مكافحة هذا 
اهلجرة يف إطار االتفاقيات الدولية مع الدول األوربية املعنية هبذه الظاهرة , مبا يكفل احملافظة 

 على حقوق املهاجر وسالمته يف إطار إنساين ..
للمعاهدات واالتفاقيات اليت توضح ما مت من  مجلة من نصوصوسوف يعرج هذا البحث على 

إجراءات ملعاجلة هذه الظاهرة , سواء من قبل املنظمات الدولية املعنية مبوضوع اهلجرة غري 
  .الشرعية , أو االتفاقيات اليت ابرمتها دولة ليبيا مع الدول األوربية
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 اهلجرة :

ويف معجم مصطلحات العلوم  1.أو التخلي أو اإلقالع اهلجرة يف معناها الواسع هي الرتك  
اهلجرة الدولية هي  انتقال األفراد أو اجلماعات من بلد إىل آخر للعمل "االجتماعية : 
أما معناها االصطالحي املقصود يف هذا املقام هي ترك البلد الذي يقيم فيه  2".واالستقرار فيه

عناها الوارد أعاله على أساس معيار اجلرب أو الفرد بشكل دائم وأساسي، وتنقسم اهلجرة مب
  3إىل أكثر من شكل واحد الفرض واالختيار

  اهلجرة غري الشرعية

لعل من أكثر أشكال اهلجرة إاثرة للجدل واملشاكل يف العالقات الدولية هي اهلجرة غري  
فيه إقامة دائمة  الشرعية ، واهلجرة غري الشرعية هي انتقال للمواطن من بلده األصلي الذي يقيم

                                  
 629ص  ،ار القاموسخمت ،محد الزاويأالطاهر  1
 . 268ص ، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،محد زكي بدويأ 2
 .268املرجع نفسه ، ص  3
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ذلك البلد اآلخر ، وهو بذلك يكون قد خالف قوانني البلد الذي  إىل بلد آخر دون موافقة
  4.انتقل إليه حيث دخل إليه ويقيم على إقليمه دون موافقته القانونية والشرعية

لظروف حيث ا أفريقياز بشكل كبري يف القارة اهلجرة غري الشرعية تعترب ظاهرة عاملية لكنها ترب ف
السيئة، كما أن اهلجرة غري الشرعية األفريقية تتجه إىل أورواب حيكمها أقرب القارات ألفريقيا 
حيث تتوافر فرص العمل، فهي اجلنة املوعودة كما يتصورها البعض. وقد ألقت ظاهرة اهلجرة 

تقبال غري الشرعية بظالهلا على العالقات األوربية األفريقية فما عادت أورواب راغبة يف اس
 املهاجرين األفارقة وان كانت على استعداد الستقبال الكوادر املؤهلة اجلاهزة.

 
 اللجوء 

مصطلح جديد يرتبط مبصطلح اهلجرة غري الشرعية ولكنه خيتلف عنه يف الكثري من األمور  هو 
، وقد عرف القاموس السياسي الالجئ : "أبنه شخص هجر موطنه األصلي أو أبعد عنه 
بوسائل التخويف واإلرهاب أو االضطهاد ألسباب سياسية أو عنصرية أو مذهبية ، وجلأ إىل 

 5".رمانه من العودة إىل وطنه األصليإقليم دولة أخرى طلباً للحماية أو حل
أما موسوعة السياسة عرفت الالجئني السياسيني أبهنم : "جمموعة من البشر اضطرت نتيجة 
عدوان ، أو اجتياح أجنيب ، أو أحداث داخلية خطرية أخلت ابألمن يف جزء من أراضي 

                                  
،  2006يوليو/   ، 165 السياسة الدولية ، العددجملة  ،الدوليةة املهاجرة يف املواثيق حقوق العمال، هناد جوهر 4

 . 53ص 

 . 104( ص  م1980 ،4ط ، ) القاهرة : دار النهضة العربية ، القاموس السياسيمحد عطية هللا، ، أ 5
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وطنها األصلي ، أو يف جممل أراضي هذا الوطن ، إىل مغادرة مقر إقامتها املعهود بسبب 
 . "6االضطهاد ، وإىل البحث عن ملجأ هلا خارج وطنها االضطهاد أو اخلوف من

: تحدة لشئون الالجئني الالجئ أبنهيف حني تعرف الالئحة التنظيمية ملكتب مندوب األمم امل
"الشخص الذي يتواجد خارج بلده األصلي خوفًا من اضطهاد سببه اجلنس أو الداينة أو 

وف فإنه ال يرغب أو ال يستطيع أن يتمتع اجلنسية أو املعتقدات السياسية ، وبسبب هذا اخل
حالة إنسانية ، إال إنه من حيث الظروف يعترب اللجوء بشكل عام ف 7حبماية بلده األصلي ."

 .حالة اللجوء السياسي واإلنساين الدافعة لنشأة وتبلور هذه احلالة هناك حالة اللجوء 
 

 لشرعينيأسباب اختيار ليبيا دولة عبور لالجئني واملهاجرين غري ا
املهاجرين غري الالجئني و تعترب ليبيا من أهم دول العبور بني بلدان املغرب العريب تفضياًل لدى 

، حيث  لليبياالشرعيني العرب واألفارقة ، وذلك لعدة اعتبارات من أمهها املوقع اجلغرايف اهلام 
مشاالً ، ومسايرة  تقع يف طرف قارة أفريقيا الشمايل ، ممتدة حدودها مع ساحل البحر املتوسط

حدودها اجلنوبية تشاد والنيجر، ولكون حدودها الشرقية مع مجهورية مصر العربية والسودان ، 
أما غرابً فإن حدودها تتماشى مع حدود كل من مجهورييت تونس واجلزائر، وتقدر مساحة ليبيا 

                                  
 ) بريوت : املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 2، ط 5ج  موسوعة السياسة ،عبد الوهاب ألكيايل ، وآخرون ،  6
 . 372ص ، 5ج م(1993 ،2ط
( م2006 ، 3ط )القاهرة : دار الشروق ، 3، ط  الواثئق الدولية املعنية حبقوق اإلنسانحممود شريف بسيوين ،  7

 . 846ص 
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ن السودان مما جعلها رابع دولة بقارة أفريقيا مساحة بعد كل م 2كم1, 756,500حبواىل 
كيلو مرت حدوداً برية من مجيع اجلهات الثالث ،   4600والكونغو واجلزائر حبدود تبلغ حوايل 

 1430كيلو مرتاً ، ومع مصر والسودان إىل   1340حيث متتد حدودها مع تشاد والنيجر إىل 
حلد الشمايل كيلو مرتاً أطوهلا مع اجلزائر، أما ا  1295كيلو مرتاً ، ومع تونس واجلزائر غرابً إىل 

.  من خالل 8كيلو مرت حدوداً حبرية من بئر الرملة شرقًا إىل رأس أجدير غرابً   1900فطوله 
يف مراقبة حدودها ،  ليبياهذا التحديد ميكن تصور مدى الصعوبة و املشقة اليت تعانيها 

 .9والتكاليف املادية والبشرية اليت حتتاج إىل توفريها ملكافحة هذه الظاهرة
 

إىل ليبيا بعبور الصحراء الكربى مشياً على األرجل ، الالجئ واملهاجر غري الشرعي حلة تبدأ ر 
أو بواسطة سيارات صحراوية أو بواسطة اجلمال ، حيث متتد هذه الرحلة عدة أايم ، وأحياانً 

املهاجر أثناء رحلته أخطار عديدة ، كاجلوع و  ئالالجأخرى إىل عدة أسابيع ، وابلتايل يواجه 
ش . بل و املوت يف الصحراء ملن مل يتمكنوا من مواجهة أخطار الصحراء ، وبذلك والعط

تتكرر احلوادث املأسوية اليت يتعرض هلا املهاجرون غري الشرعيني ، إضافة إىل تعرضهم للمعاملة 
,  يتم جتميع العدد املطلوب تسفريهاملهينة ، وغري اإلنسانية من قبل شبكات التهريب إىل أن 

                                  
 والتوزيع واإلعالن،الليبية لنشر ا)سرت : الدار  مدخل عام اجلماهريية دراسة يف اجلغرافيامصطفى اهلادي أبو لقمة ،  8

 .17-16ص م(1995 د.ط،
حممد أبو عمامة علي الطابوين ) ظاهرة اهلجرة غري الشرعية( ، حبث إلمتام امتحان دورة الرتقية من رتبة مقدم ، اللجنة  9

 .8، ص  2005الشعبية العامة لألمن العام ، 
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املهاجر غري الشرعي نتيجة عدم التزامه ابلقواعد والقوانني اليت كل من الالجئ و يعاين   وابلتايل
تنظم حركة املرور بني الدول ، مأساة كبرية يتعرض فيها إما للموت يف الصحراء ، أو الوقوع يف 

،  يد الشرطة واحلجز يف مراكز معينة إىل حني ترحيلهم ، وإعادهتم إىل أوطاهنم اليت جاؤوا منها
والذين ينجحون يف عبور الصحراء يقعون يف يد أعضاء شبكات التهريب ، وبعد عبور الصحراء 

دن الليبية للعمل حىت جيمعوا بعض املال الذي يكفيهم الستكمال املن إىل ياملهاجر بعض يتجه 
، عدة شهور أو أكثر من سنةرحلتهم إىل أورواب ،  حيث متتد فرتة بقائهم من عدة أسابيع إىل 

كثرياً ما يقعون يف يد الشرطة الليبية نتيجة عدم وجود إجراءات رمسية تثبت هويتهم ، ودخوهلم و 
 .10البالد بطريقة غري شرعية

املهاجرون غري الشرعيني من أفريقيا جنوب الصحراء ، أو من بلدان الالجئون و عندما يصل و 
الكربى خاصة طرابلس أو بنغازي  أو عربية جماورة لليبيا ، حيث يستقرون غالبًا يف املدن 

يف املباين اليت ال يقيمون مصراتة  أو الزاوية ، ويسكنون يف ضواحي هذه املدن وأطرافها ، و 
التنفيذ واملباين القدمية مقابل أجور يتقاضاها صاحب املكان أو املبىن ، ويقوم  تزال حتت

إىل  إىل حني التجهيز لعبورهم البحرالشخص املكلف مبتابعتهم بتوفري كافة متطلبات املهاجرين 
املهاجرين غري الالجئني و يواجه أورواب , ويف رحلتهم الثانية من بلد العبور إىل بلد اإلقامة ؛ 

الشرعيني العديد من املصاعب اخلطرية عند ركوهبم القوارب ، حيث تكون هناية الرحلة يف 
 أغلب األحيان املوت يف أعماق البحر املتوسط.

                                  
 .م2007ياانت عن اهلجرة غري الشرعية ، للعام ، ب بلدية زوارةمباحث أمن اجلوازات 10
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   قيات بني ليبيا والدول األوربية بشأن احلد من ظاهرة اللجوء واهلجرة غري الشرعيةاالتفا

بدأت ليبيا تستشعر اخلطر من ظاهرة اللجوء واهلجرة غري الشرعية إسوًة ابلدول األوربية , 
, فبات  11خاصة بعدما أصبح هؤالء املهاجرين يزعزعون األمن ويرتكبون العديد من اجلرائم

-التحرك على املستوى الدويل , حيث بدأ التعاون الثنائي مع الدول األوربية ,لزاما عليها 
 1998 7 – 4جيين مثاره منذ التوقيع على اإلعالن املشرتك يف روما بتاريخ   -وخاصة إيطاليا

م , لكن مسامهات اجلانب االيطايل مل ترقى للمستوى املطلوب , رغم الوعود اليت قدمت 
الجتماعات والزايرات اليت متت على مستوايت خمتلفة , بيدا أن التفاوض للجانب اللييب خالل ا

مع ايطاليا بشكل مباشر يف جماالت التعاون أمثرت عن نتائج ملموسة أفضل من التعاون مع 
املفوضية األوربية , حيث أصبح التعاون األمين الفعلي أيخذ منحى تصاعدي منذ توقيع اتفاقية 

اإلرهاب واجلرمية املنظمة واالجتار ابملخدرات واهلجرة غري الشرعية , التعاون يف جمال مكافحة 
م 2007-12-29م , واالتفاق اإلضايف املوقع بتاريخ 2000-12-13اليت وقعت بتاريخ 
-12-7م , مث التوقيع على اتفاقية فنية بروما بتاريخ 2009-2-14, وتعديله بتاريخ 

م ,وأخريا وقعت اتفاقية بني رؤساء 2012-4-3م , وإعالن طرابلس املوقع بتاريخ 2010

                                  
 . 89, ص 2016الدرهويب : اهلجرة غري الشرعية وخماطرها األمنية على ليبيا , بنغازي , الدار الوطنية ,  11
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م  ومل يقتصر التعاون مع 2017-2-2الوزراء يف البلدين ملكافحة اهلجرة غري الشرعية بتاريخ 
 م 2007-12-10ايطاليا فقط بل وقعت ليبيا اتفاقية مشاهبة مع فرنسا للتعاون األمين بتاريخ 

 ه االتفاقيات املكاسب السياسية اليت حصلت عليها ليبيا من وراء هذ

استطاعت الدولة الليبية جين مكاسب سياسية من وراء هذه االتفاقيات وحتديدا تلك اليت 
بفعل قضية لوكريب والطائرة الفرنسية اليت  -وقعت يف عهد النظام السابق , فقد تعرضت ليبيا 

ة , حلصار جوي مبنع الطائرات املدنية من استخدام املطارات الليبي - 12سقطت يف النيجر
وبفعل ذلك احلصار كثفت ليبيا توجهاهتا اإلفريقية خللق مساحات للحركة ، تضمن عدم جناعة 
احلصار الغريب ، مما جعل من ليبيا مقصد لتيارات العمالة اإلفريقية الوافدة واليت شهدت ارتفاعاً 

لة ، وكأن كبرياً منذ بداية التسعينات يف ظل تساهل يف إجراءات الدخول واإلقامة من قبل الدو 
ليبيا أرادت من ذلك تشكيل ضغط على الدول األوروبية ودفعها إىل احلوار معها ، وعدم 
جتاهلها وتفكيك التحالف األورويب األمريكي ضدها ، خاصة بعد عملية برشلونة وما شاهبا 

 من إقصاء للدور اللييب وهتميشه من خالل عدم توجيه الدعوة لليبيا .
 

لتوجه عندما قامت بعض الدول اإلفريقية خبرق احلصار اجلوي املفروض وجنت ليبيا مثار هذا ا
حيث حذر م ، 1998على ليبيا وذلك استجابة لقرار القمة اإلفريقية املنعقدة يف يونيو 

                                  
م 1989وسقوط الطائرة الفرنسية يف عام ,  1988سقوط طائرة ركاب أمريكية فوق قرية لوكريب ابسكتلندا عام  12

 م .1992اهتمت ليبيا ابلتسبب يف إسقاط  كلتا الطائرتني , وفرضت على ضوئها عقوابت على ليبيا يف عام 
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من مغبة االستمرار يف فرض احلصار على ليبيا ، وأن  بدولة بوركينا فاسويف واقادوقو  تمعوناجمل
يف تنفيذ هذا القرار حبلول شهر سبتمرب من نفس العام إذا مل يتم الدول اإلفريقية لن تستمر 

 13إجياد حل عادل وتتجاوب األطراف الغربية من احللول املطروحة.
 

اإلفريقية مما دعم معمرالقداىف وابلتايل شكل هذا جناحاً للدبلوماسية الليبية وأتكيداً لتوجهات 
ل اإلفريقية ، وتفتح أبواهبا لكل األفارقة الذين التوجه اإلفريقي وجعل ليبيا تندفع ابجتاه الدو 

كان هلم دور كبري يف كسر العزلة الدولية املفروضة على ليبيا، حيث قامت إبلغاء نظام التأشرية 
أمام كل األفارقة الذين يريدون القدوم إىل ليبيا سواء للعمل أو اإلقامة واندت ابن ليبيا هي 

كل العرب واألفارقة من خالل إلغاء نظام   أماممفتوحة  أرض كل األفارقة وهبذا تكون ليبيا
التأشرية وترتب على ذلك ارتفاعاً كبريًا يف معدالت هجرة العمالة اإلفريقية إىل ليبيا، وابلتايل 
ارتفاع معدالت اهلجرة غري الشرعية القاصدة القارة األوروبية.إذاً العامل القيادي لعب دوراً كبرياً 

، ة تنفيذ قوانني اهلجرة والالجئنيبني مطرق هارجية لليبيا واليت وجدت نفسيف رسم السياسة اخل
اإلفريقية وآرائه الوحدوية اليت سهلت إىل حد كبري جعل ليبيا معمرالقداىف وسندان توجهات 

 لة ومرغوبة إىل الدول األوروبية.حلقة عبور سه
 

                                  
، العربية منذ انتهاء احلرب الباردة  ا من الدولهغري و السياسة اخلارجية الليبية جتاه إفريقيا  عبد اجمليد الكون، 13

 .222ص  م(2003،  د. طدار النهضة العربية ، )القاهرة: 
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 غري الشرعية التشريعات اليت وضعتها ليبيا ملعاجلة ظاهرة اللجوء واهلجرة 

إضافة إىل تنظيم مسألة دخول األجانب و اإلقامة يف إقليم اللييب و خروجهم منه ، جاء املشرع 
اللييب آبليات قانونية هتدف إىل جترمي اهلجرة غري الشرعية ، ذلك من خالل إدراج عقوابت 
جزائية تطال كل أجنيب مقيم بليبيا يدخل أو خيرج من اإلقليم الوطين بطريقة غري شرعية ، 

لك حماربة جرمية هتريب املهاجرين الغري شرعيني ، وغري ذلك من اجلرائم املتصلة هبذا املوضوع وكذ
م 2001( لسنة 89م والقرار رقم )1987( لسنة 6فقد صدرت مجلة من القرارات مثل رقم )، 

بشأن مكافحة  2010( لسنة 19القانون رقم ) مث صدر م ,2007( لسنة 98والقرار رقم )
 م .2010\6\15الشرعية و الذي نشر يف اهلجرة الغري 

املادة األوىل من هذا القانون املهاجر غري الشرعي أبنه : " يعد مهاجرا غري شرعيا  عرّفتحيث 
كل من دخل أراضي ليبيا أو أقام هبا دون إذن أو تصريح من اجلهات املختصة بقصد االستقرار 

 فيها أو العبور إىل دولة أخرى ". 
بدون إذن أو تصريح من م الدخول إىل البالد من خالل  هذه املادة نرى أن املشرع قد جرّ 

اجلهات املختصة )دخول غري الشرعي ( ، وكذلك اإلقامة بدون إذن أو تصريح من جهات 
املختصة )إقامة غري شرعية ( ، وقد سوى املشرع يف هذا اجملال بني الدخول بقصد االستقرار 

 يف ليبيا أو أن يكون القصد هو العبور إىل دولة أخرى . 
أيضا نرى املشرع قد جاء بغري ما يفهم من النص املادة اخلامسة  من  إال أنه ويف هذا اجملال

بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب و البحر و اجلو )املكمل التفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة التجرمي املنظمة عرب الوطنية ( الذي تعد ليبيا طرفا فيه ، حيث تنص املادة 
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جيوز أن يصبح املهاجرون عرضة للمالحقة اجلنائية مبقتضى هذا  اخلامسة على أنه : " ال
 14من هذا الربوتوكول "،  6الربوتوكول ، نظرا لكوهنم هدفا للسلوك املبني يف املادة 

 

 يف ليبيا غري الشرعيني  و املهاجرين نياجلانب السليب يف معاملة الالجئ

 االحتجاز مراكزأحَوال 
 عملية تعسفية وغري ُمنظَمة ،لى األشخاص واحتجازهم ما تكون عملية القبض عغالبًا 

حتَجزون يُوَدُعون يف منشآت خمتلفة ، وأحواُل كثرٍي منها دون املستوى املقبول ، وتُوحي 
ُ
فامل

األدلة املتوافرة أن احلكومة قد اختذت خطوات إجيابية لتحسني األحوال واالرتقاء ابإلجراءات 
الزال مستمرًا دون  -، وإن كان ترحيل األشخاص دون ُمراعاة احلد األدىن من املعايري

سواء أكانُوا حُياولون  -اهلجرة الليبيون أنهُ عندما يُقبض على األجانب  ئويلويعتقُد مس15هوادة
ابدئ ذي  -الليبية وقتئٍذ تقوم لطاتلة ما يف إحدى املدن ؛ فِإن السُ عبور احلدود أو أثناء مح

 نيالليبي نياملسئول ايشكو  ابالتصال بسفاراهتم لتحديد هوايهتم وجنسياهتم ، وغالبًا ما -بدءٍ  

                                  
 .من الربوتوكول هي : هتريب املهاجرين 6األفعال اليت جاءت يف املادة  14
 .53ص  مرجع سابق،هيومن رايتس ووتش ليبيا / وقف التدفق،  15
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وقد يتسبب 16يؤدي إىل إطالة فرتة احلجز من بطء إجراءات الرد لدى بعض السفارات ؛ ما
إرسال أمساء األجانب احملتجزين إىل سفارات دوهلم إىل تعريض طاليب اللجوء والالجئني للخطر 

عضلةً  البتة بتمكني حكوماهتم من معرفة هوايهتم ، وتظن احلكُومـَة الليبَّية  أنَّ هذا اليشكُل مُ 
؛ ذلك أن مجيع املعتقلني مهاجرون بطريقة غري مشروعة ، وسواء أكانوا مهاجرين بطريقة شرعية 

 أو غري شرعية
 

 االحتجاز التعسفي 

اللجنة التنفيذية  تديُن ُمواصلة الدول مُمارسات االحتجاز يف مواجهة  -والزالت-أَدانت 
لفرتات طويلة دون موصٍ  ، َوُدوَن  تعسفي على أساس، القاصرملتمسي اللجوء مبا يف ذلك 

واحلصول على إجراَءاتٍ  عادلة  االتصال مبفوضية شؤون الالجئني ، –الدول - تيَح هلُْم أن تُ 
وتقوم ليبيا بتوفري مراكز إليواء املهاجرين غري  ,17للنظر يف منع احتجازهم يف الوقت املناسب

الشرعيني قبل ترحيلهم واالتصال بقنصليات دوهلم وسفاراهتم العاملة يف ليبيا حىت يتم التعرف 

                                  
سفارات مصر والنيجر وتشاد سريعة الرد ، وترسل ردها غالبا يف غضون أسبوع ، بينما حيث يقول املسؤولون ان  16

، يومن رايتس ووتش مع حممد الرمايلسفارات غاان و نيجرياي عادة متباطئتان ، للمزيد من االطالع ، ينظر مقابلة  منظمة ه
 . 54دفق، املرجع السابق ، ص ، مشار إليه يف هيومن رايتس ووتش ليبيا / وقف الت 2005 /04طرابلس شهر 

 م2004، بياانت غري منشورة ، الليبية واجلنسية  اإلدارة العامة للجوازات 17
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عليهم وصرف الواثئق اليت تثبت هويتهم ، ليتسىن هلا ترحيلهم إىل دوهلم وعلى نفقة الدولة 
 الليبية .

ذا الغرض ، مراكز إيواء وجتميـع املهاجرين غري الشرعيني بغات ويف هذه املراكز اليت أنشئت هل
وسبهـا والكفرة وطرابلس وأبو رشادة وإجدابيا ... إخل ، ويتم اإليواء هبذه املراكز بطريقتني 
أحدمها احلضور الطوعي والثانية احلضور اإلجباري من خالل دورايت مكافحة التسلل واهلجرة 

 18غري الشرعية .
ن هذه اإلجراءات اليت قامت هبا الدولة الليبية ابلتنسيق مع إيطاليا ؛ فإن منظمة على الرغم م

ووفق ما أفاد به هيومن رايت وتش انتقدت هذه اإلجراءات واعتربهتا خرقا حلقوق اإلنسان 
"ليبيا ليست دولة آمنة  : يف جلنة هيومن رايتس ووتش أنمدير برانمج سياسة الالجئني 

لجوء والالجئني ، واالحتاد األورويب يسعى _مع ليبيا _ملنع هؤالء املهاجرين للمهاجرين وطاليب ال
 19من الوصول إىل أورواب بدال من مساعدهتم على نيل احلماية اليت حيتاجوهنا" 

 

 

                                  
صحيفة امليزان الصادرة والدول األوروبية ،  ليبياعبدالسالم اخلطري ، ظاهرة اهلجرة غري الشرعية وانعكاساهتا على  18

م 2003/  12/  7،  651ابللجنة الشعبية العامة لألمن العام ، العدد رقم عن اإلدارة العامة للعالقات والتعاون 
 .   8، طرابلـــــــس ، ص

 .54، ص ابقبيا / وقف التدفق، مرجع سبيل فريليك ، منظمة هيومن رايتس ووتش ، لي 19
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 .إقامتهمأثناء  وسائل وطرق رعاية دولة ليبيا العبور للمهاجرين والالجئني

فبينما تتصدر صور جثث املهاجرين و الالجئني املواقع اإلخبارية ال جند أحدا يتحدث عن 
ن مع السلطات احمللية يف ابلتعاو يقوم هبا اهلالل األمحر اللييب و تلك اجملهودات اإلنسانية اليت 

أيضا أنشطة أخرى تتواصل بعد نقلهم إىل و  ،اف وتقدمي الدعم النفسي للناجنيإسعإنقاذ و 
 ز خاصة إبيوائهم . مراك
 

 دور اهلالل األمحر اللييب جتاه الالجئني واملهاجرين غري الشرعيني.

ليتم نقلهم و  هم يقومون ابنتشال جثث املوتى من تلك الشواطئا شاهدان صور املتطوعني و لطامل
ة التعاون مع السلطات احملليو  ،راءات القانونية عرب الطب الشرعيإىل املستشفى ليتم اختاذ اإلج

حتدايت ,  20يةتواجه فرق إدارة الرفات ابجلمعو ، ثث وإبالغ ذويهم للتعرف على أصحاب اجل
 أو تكون، خاصة عندما تصطدم بتضاريس جبلية تطل على البحرعدة يف الوصول للجثث و 

فنحن ال منلك اإلمكانيات من سيارات  ،فعل ما بوسعنا نو  ،لقأة على شواطئ بعيدة ملاجلثة ا
 21.وران بدعم متعاونني مع اجلمعيةو ندير أم ،صل لتلك الشواطئ عي لندفع الراب

                                  
 2016\2\8تاريخ ىل وكيل وزارة الدخلية بإفرع طرابلس التوصات ووالقرتحات  محرالليىباهلالل األ أمنياملصد 20

 م.8/2/2016تقارير رمسية، من مكتب أمني اهلالل األمحر اللييب، فرع طرابلس، بتاريخ  21
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يف تونس خالل العاميني للجمعية فريق يف إدارة الرفات يف فروع اجلمعية تلقى تدريباته و 
 ابجلمعية . هم الشباب املتطوع و  ،املاضيني

أبنائهم الذين حناول جاهدين التقصي عن و  ،الالجئنيوتردان بالغات من أهايل املهاجرين و 
جتتهد فرقنا عند انتشال اجلثث يف و  ،خبارهمانقطعت أا إىل ليبيا للهجرة إىل أورواب و توجهو 

يساعدان على حتديد يئ العثور على أي عالمات مميزة أو رسائل يف جيوب املوتى أو أي ش
 هوايهتم. 

 

 اإلسعاف األوىل و الدعم النفسي. 

لعدم وجود و  ،و الصيادينأحد الناجني ابلقارب أاثة من أتتينا نداءات استغ ،عند غرق القوارب
جند و  ،لك جيعل من أعداد الوفيات تزدادذ ،ان غرق املنكوبنيقوارب متكننا من الوصول إىل مك

غالبا ما حيتاجوا إلسعاف سريع أو تقبل الناجني ابألغطية واملاء و أنفسنا يف خطوة أخرى نس
ى االستماع هلم و تطييب يعمل شبابنا علسي هلم و ر عصيب مما يتطلب دعم نفتعرضوا الهنيا

جتدر اإلشارة هم بعد أن حالت بينهم األمواج .و و مل مشل أسر  ،من مصاهبم التخفيفخاطرهم و 
انه من ضمن أهم الدورات اليت تنظمها اجلمعية هي دورات اإلسعاف األوىل و امليداين الدعم 

 22.دربني معتمدين من منظمات دوليةالنفسي و لنا م
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 اخلامتة
فحني  ،إال من يعيشها ابلفعل ،الالجئنيو ن يقدر حجم معاانة املهاجرين أال أحد يستطيع 
نالمس  كعند ذل ، ،لبحار والصحاريالالجئني قصصهم يف التهريب عرب او يقص املهاجرين 

يت دفعتهم يف لذلك فإن أسباب اهلجرة الو  ،أو جزءا بسيطا منها  ،شيئا من حقيقة معاانهتم
مع كل ما و  ،طر ومعاانة طرق البحر والصحاريالبد أن تكون أكرب من خما ،طريق املوت 

غريها من بعض الدول األوروبية و  مع كل ما تقوم بهو  ،نظمات املعنية ابحلقوق واهلجرةتبذله امل
إال أن تلك اجلهود  ،جئني وتقليل معاانهتمالالملهاجرين و هتدف لتسهيل مهمة ا ،جراءات إ

 ،ا بلداهنمحمدودة اليت يعيشها هؤالء الذين تركو  تضيع يف حجمها الصغري مقارنة ابملعاانة الال
األكثر رفاهية عرب هجرة  حفزهتم األحالم كي يطوقوا أبواب الدولو  ،اجلوعوطردهم الفقر و 

 .خاطراملوت و حمفوفة ابملقاسية ورحلة جمهولة و 
 الشرعيني والالجئني ليبيا كبلد عبور ألهنا تشكل بوابة أفريقيا املطلة لقد اختار املهاجرين غري

على الساحل اجلنويب ألورواب , ومل تكن ليبيا مهيأة الستقبال هذه األمواج البشرية , ألن 
األوضاع السياسية واألمنية فيها ليست مستقرة , ورغم حزمة االتفاقيات اليت وقعتها ليبيا مع 

سواء يف عهد النظام السابق أو النظام احلايل _ إال معاانة املهاجرين والالجئني –الدول األوربية 
ستظل قائمة مامل هتتم املنظمات احلقوقية التابعة لألمم املتحدة أبحواهلم يف بلد العبور , ومعاجلة 

 املشاكل االقتصادية و السياسية يف بلداهنم األصلية وتشجيع التنمية املكانية فيها .


