
الليبية-اإليطاليةالتفاهملمذكرةالفورياإللغاء

الدوليةالمنظمةوإلىالالجئينلشؤونالمتحدةلألممالساميةالمفوضيةوإلىالحكومةإلىنداء

للهجرة

منالعكسعلىبلاللیبیة.األوضاعفيملموسةتحسیناتأيإلىاللیبیة–اإلیطالیةالتفاھممذكرةعلىبناءتأسسالذيالنظامیؤدلم

ذلك، أظھر بجالء استحالة تأمین حصول المھاجرین في لیبیا بفعالیة على أي نوع من أنواع الحمایة.

أحیاءمنالعدیدفيأجانبمواطنینبحقواسعةواعتقاالتتمشیطحملةاللیبیةالحكومةنفذتاألولأكتوبر/تشرینشھرمطلعفي

یمرونأشخاصوكذلكالالجئینلشؤونالمتحدةلألممالسامیةالمفوضیةقبلمنتسجیلھمتمأشخاصذلكوشملطرابلس.العاصمة

ر والنساء الحوامل. بأوضاع ھشة وخطرة، مثل القُصَّ

المعاملةلسوءھناكتعرضواحیثاللیبیة،الداخلیةلوزارةالتابعةاالحتجازمراكزإلىاألجانبالرعایاُنقلعلیھم،القبضإلقاءوبعد

1.ناریةبعیاراتآخرون24وُجِرَحأشخاصستةقُتل"المباني"مركزوفيوالتعذیب.

مكتبأماماحتجاًجاالمھاجرینآالفاحتشدالشھرینیقاربمافمنذالفًتا:كانوالتمییزیةالعنیفةالممارساتھذهعلىالفعلردلكن

.سالمتھمضمانمعآمنبلدإلىبنقلھممطالبینطرابلسفي)UNHCR(الالجئینمفوضیة

فيالالجئینرابطةاسمتحتجدیدكیانظھوروھيالعالمیةالصحافةحتىإلیھاالتفتتسابقةیمثلألنھقصوىأھمیةلھالخبرھذا

Refugees(لیبیا in Libya(الجھاتومعالدولیةالمنظماتمعویتفاعلونیتواصلونالذینالمھاجرینمنمجموعةمنیتشكل

العاملة الموجودة داخل لیبیا وخارجھا.

الالجئینمفوضیةمكاتبأعلنتالرابطة،معلھااجتماعفخاللمالئمة:حلولأيالراھنالوقتفيتوجدالیبدوماعلىذلك،رغم

)UNHCR(إلىعودتھمعندوالمھاجرین][لالجئینوالحمایةالسالمةأشكالمنشكلأيتوفیرضمانتستطیع"الأنھالیبیا،في

النیجرإلىفعلًیاالجویةالرحالتاستؤنفتإذبالفعل،تمماوھواإلجالء.رحالتفتحإعادةعلىالعملفقطولكناللیبیة"المجتمعات 2

Emergency(الطوارئحاالتفيالعبورآلیةخاللمنوروندا Transit Mechanism.(عددأنإلىأشارتالالجئینرابطةلكن

فياعترفتالمفوضیةأنورغم).UNHCR(األممیةالمفوضیةأكدتھالذياألمروھوللغایة،محدوًدایزالمااإلجالءعملیات

حلولإیجادُبغیةأنھنفسھالوقتفيذكرتأنھاإاللیبیا،فياللجوءلطالبيالحمایةضمانتستطیعالبأنھامؤخراأجریتمقابالت

ھذهمثللكن.اللیبیةالحكومةمعوالحوارالتواصلاستمرارمنمناصالالبالد،داخلاألجانبالمواطنینحمایةلضمان 3

الحكومةأفرعمنفالعدیداألشكال:منشكلبأيمناسبةأوكافیةاعتبارھایمكنالالراھنة،الظروفظلفياالستراتیجیة،

رابطةذلكإلىتشیركماللمھاجرین،واالستغاللاإلساءاتمنالسلسلةھذهفيالمباشرةبالمشاركةتتورطالمختلفةبمستویاتھا

.بیانھا التأسیسيفيفي لیبیاالالجئین

3https://ilmanifesto.it/cavalieri-unhcr-in-libia-sempre-piu-difficile-proteggere-i-rifugiati/

https://docs.google.com/document/d/1Bh2zh6Jl_y6wsXYkj5xRtVQVEJ2j4fat/editھنا:االجتماعمحضرانظر2
https://twitter.com/RefugeesinLibyaھناوالتحدیثات

1https://www.editorialedomani.it/politica/mondo/il-governo-libico-guida-i-massacri-nei-centri-di-detenzi
one-di-tripoli-lpr6z8zn

https://www.unhcr.org/registration.html
https://www.refugeesinlibya.org/
https://www.refugeesinlibya.org/about
https://ilmanifesto.it/cavalieri-unhcr-in-libia-sempre-piu-difficile-proteggere-i-rifugiati/
https://docs.google.com/document/d/1Bh2zh6Jl_y6wsXYkj5xRtVQVEJ2j4fat/edit
https://twitter.com/RefugeesinLibya
https://www.editorialedomani.it/politica/mondo/il-governo-libico-guida-i-massacri-nei-centri-di-detenzione-di-tripoli-lpr6z8zn
https://www.editorialedomani.it/politica/mondo/il-governo-libico-guida-i-massacri-nei-centri-di-detenzione-di-tripoli-lpr6z8zn


التيالممارساتوھيوالتعذیب:الجنسي،والعنفالتعسفي،واالحتجازللتوقیفالمھاجرینوتعرضاألمن،بانعدامالرابطةتندد

4.اعتبرتھا بعثة تقصي الحقائق المستقلة لألمم المتحدة جرائم ضد اإلنسانیة

ضمنتندرجبلعرضیة،لیستاالنتھاكاتھذهمثلفإن،األخرىالتقاریرمنوغیرھاالحقائقتقصيبعثةتقریرمنیتضحوكما 5

المراحلمنیتألف–معانمنالكلمةتحملھمابكلالتجاريللعملنموذجباعتبارهالبعضوُیعرفُّھ–أساسھعلىالعملیتمنموذج

التالیة:

المناوراتأعمالھافيتتبعوالتياللیبیة،السواحلخفربقواتتسمىماِقبلمنالبحرفيالمھاجریناعتراضعملیة)1

واألسالیب المحفوفة بالكثیر من المخاطر.

بوزارةالشرعیةغیرالھجرةمكافحةمدیریةُتدیرھامراكزفيواحتجازھملیبیاإلىوإعادتھمالمھاجریناقتیاد)2

إجرامیة.جماعاتإلىبیعھمأو)DCIMالداخلیة(

مثلمختلفةأشكالفياألرباح""جنيبقصداستغاللھمأومالًیاابتزازھمبغرضالمعاملةوسوءللتعذیبالمھاجرینتعریض)3

الُسخرة، البغاء القسري، التعذیب واالختطاف للحصول على فدیة.

إیطالیاتنتھجھاالتيالتعاونسیاسةبأنبشدةالتندیدالضروريمنأنھنعتقدفإننااللیبیة،الساحةتشھدهالذيالتعقیدمنالرغموعلى

فاقمتقدالمغادرة،لحركةعرقلةمنعلیھاترتبومااللیبیةاإلیطالیةالتفاھممذكرةسیماوالاللیبیة،السلطاتمعاألوروبيواالتحاد

ُعرضًة لھا في لیبیا.التي بات المھاجروناالستغاللأوضاع المھاجرین المقیمین في ھذا البلد عبر زیادتھا وھیكلتھا للعدید من نماذج

المفوضیةمنواالقتصاديالسیاسيالدعمبفضلتنفیذھایتموالتيالبلدینبینالتعاونأنشطةاللیبیةاإلیطالیةالتفاھممذكرةوتحدد

لیبیا،فيُترتكبالتيالمھاجرینحقوقالنتھاكاتحداالتدخلھذایضعوالاألوروبي.االتحادفياألخرىاألعضاءوالدولاألوروبیة

إلىأشارتأنبعدنفسھا،الحقائقلتقصيالمتحدةاألممبعثةفحتىالستمرارھا:الظروفمباشرغیربشكلوإنُیھیئالعكسعلىبل

ُرالرعایا،ھؤالءضدموجھاالنطاقوواسعمنھجیاھجومایشكلالعنفھذاأن منالرغمعلىاالستنتاجھذاإلىالتوصلتموقد"بأنھُتَذكِّ

فيمباشر،غیرأومباشربشكلالمتورطین،جمیعدورلتحدیدالتحقیقاتمنمزیدإجراءیتعینماوھو،أخرىدولتتحملھاقدالتيالمسؤولیة

6."ھذه الجرائم

6pag. 17 Report of the Independent Fact-Finding Mission on Libya “The foregoing provides
reasonable grounds to believe that acts of murder,36 enslavement,37 torture,38 imprisonment,39
rape,40 persecution41 and other inhumane acts42 committed against migrants form part of a
systematic and widespread attack directed at this population, in furtherance of a State policy. As such,
these acts may amount to crimes against humanity. This finding is made notwithstanding the
responsibility that may be borne by third States and further investigations are required to establish the

role of all those involved, directly or indirectly, in these crimes.”
والسجنوالتعذیبواالسترقاقالقتلأعمالبأنلالعتقادمعقولةأسباباسبقما"یقدملیبیابشأنالحقائقلتقصيالمستقلةالبعثةتقریرمن17ص.

ھؤالءضدموجھالنطاقوواسعمنھجيھجوممنجزءاتشكلالمھاجرینضدالمرتكبةالالإنسانیةاألعمالمنوغیرھاواالضطھادواالغتصاب

حقوقأوضاعحولتقریروالخطورة:"الیأسعنوان:حملوالذي)UNSMIL(لیبیافيللدعمالمتحدةاألممبعثةتقریرإلىالرجوعیمكن5
Desperate(لیبیا"فيوالالجئینللمھاجریناإلنسان and Dangerous: Report on the human rights situation of

migrants and refugees in Libya(
LibyaMigrationReport.pdfالرابطھذاعلىوالمتوفر2018دیسمبر18بتاریخوالصادر (ohchr.org(

Arezoانظروكذلك Malakuti (2019). The Political Economy of Migrant Detention in Libya: Understanding
the players and the business models, at 34.

migrant_detention_libya_-_final_report.pdfھنا:المتوفر (europa.eu(;
Implementationوكذلك: of resolution 2491 (2019) Report of the Secretary-General
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2020_275_E_0.pdfھنا:المتوفر

4 https://reliefweb.int/report/libya/report-independent-fact-finding-mission-libya-ahrc4883-enar

https://euobserver.com/migration/152337
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/LibyaMigrationReport.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/default/files/migrant_detention_libya_-_final_report.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2020_275_E_0.pdf


االعتبارفياألخذمعمنھاوالثانیةاألولىالمادتینقراءةفيالتمعنینبغيكامل،بشكلالتفاھممذكرةلھاتؤطرالتيالدینامیكیاتلفھم

لعالقتھما المتبادلة.

–األوروبیةللمفوضیةوالسیاسياالقتصاديالدعمبفضل–إیطالیاقامتالتفاھم،مذكرةمناألولىالمادةفيمعروف،ھوفكما

منالتيواإلجراءاتالتدابیروتنظیمتنفیذفيلمعاونتھاالضروریةوالوسائلوباألدواتالسیاسیةبالشرعیةاللیبیةالسلطاتبتزوید

شأنھا التمكن بشكل ممنھج من عرقلة ھروب المواطنین األجانب ومغادرتھم للسواحل اللیبیة.

المواطنینیحرمالذياالحتجازنظامإلىلُتحیلالبحرفيالفاریناألشخاصاعتراضَیْعقُبماإلىإشارتھافيالتفاھممذكرةتأتي

غیرأومنھاالرسمیةاالحتجازمراكزفيسواءھذا،االحتجازنظامظلفيُمسمى.غیرأجلإلىحریتھممنمنھجيبشكلاألجانب

فھا األمم المتحدة باعتبارھا جرائم ضد اإلنسانیة. الرسمیة، ُترتكب الجرائم التي ُتَعرِّ

أخرىناحیةومناالستقبال/اإلیواء"،مراكزوتمویل"تجھیزعلىناحیٍةمنالثانیة،مادتھافياللیبیة،اإلیطالیةالتفاھممذكرةتنصثم

عودتھمذلكفيبمابلدانھم،إلىالمھاجرینإعادةإلىأیضاالرامیةالجھودلمواصلةلیبیافيالعاملةالدولیةالمنظمات"دعمعلى

الطوعیة".

أجلمناالحتجازمراكزداخلللعملكبیراتمویالالدولیةالمنظماتتلقت-اآلنوحتى2017عاممنذ-الماضیةالسنواتمرعلى 7

إلىاألجانبالمواطنینمنغیرھمإعادةأواألوروبياالتحاددولإلىالالجئینإجالءتسھیلأواالحتجازظروفتحسینضمان

بلدانھم األصلیة.

بجالءظھركماأبدا،تتحققلملھمالكریمةالظروفوتوفیرالمھاجرینأمنضمانوھيأالالمستھدفةالغایةفإنذلك،منالرغموعلى

نفسھا)UNHCR(المفوضیةذكرتوكماالدولیةالمنظماتمعلیبیافيوالالجئینالمھاجرینرابطةأجرتھالذيالحواربفضلأیضا

مؤخرا.المقابالت التي أجریتفي بعض

علىالتأكیدوكذلكالمھاجرینمنعسیاساتلتبریرالحكوماتِقبلمنمناسبةمنأكثرفياستغاللھتمقدالنشاطھذامثلأنغیر

8التعاون المنصوص علیھا في المادة األولى من مذكرة التفاھم.

واإلجالءالوطنإلىاإلعادةبرامجأناعتباریمكنالالوقت،بمرورتراكمتالتيوالخبرةحدثتالتيللتطوراتنظًراالختام،وفي

التمویلعنالناجمةواألضرارالمخاطرمنللتخفیفمناسبةتدابیرھيللھجرةالدولیةوالمنظمةالالجئینمفوضیةتدیرھاالتي

فيیأتيتابًعاثانوًیادوًراإسنادھاخاللمنالدولیةالمنظماتاستقاللیةبتقویضكذلكیھددالنھجھذاأنكمااللیبیة.للسلطاتاإلیطالي

واإلجالءالطوعیةاإلعادةبرامجاعتبروالذيالدولةمجلسعنالصادر4569/2020رقمالقرارإلىاإلحالةالمفیدمنالصدد،ھذاوفي8
التي تدیرھا المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین والمنظمة الدولیة للھجرة تدبیرا مناسبا لموازنة المخاطر واألضرار الناجمة عن التمویل اإلیطالي

للسلطات اللیبیة بھدف عرقلة طریق الھجرة في وسط البحر األبیض المتوسط، وذلك على وجھ التحدید ألنھا تعتبر قادرة على تحسین الظروف
المعیشیة للمھاجرین في لیبیا بشكل كبیر.

7https://sciabacaoruka.asgi.it/scheda-attivita-organizzazioni-internazionali-in-libia-fondi-italiani/

الرغمعلىاالستنتاجھذاإلىالتوصلتموقداإلنسانیة.ضدجرائملتشكلاألعمالھذهترقىفقدالنحو،ھذاوعلىالدولة.سیاسةلتعزیزالرعایا،
ھذهفيمباشر،غیرأومباشربشكلالمتورطین،جمیعدورلتحدیدالتحقیقاتمنمزیدإجراءویتعینأخرى،دولتتحملھاقدالتيالمسؤولیةمن

الجرائم".
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A-HRC-48-83-AUV-EN.pd

https://ilmanifesto.it/cavalieri-unhcr-in-libia-sempre-piu-difficile-proteggere-i-rifugiati/
https://sciabacaoruka.asgi.it/scheda-attivita-organizzazioni-internazionali-in-libia-fondi-italiani/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A-HRC-48-83-AUV-EN.pd


سبقفیماإلیھااإلشارةتمتالتيباإلشكالیاتیتعلقفیماحیادھاعنھاینزعوبالتالي،أوروبا،إلىالھجرةمكافحةلسیاساتالتاليالمقام

وھو ما یقوض البنیة والنظام برمتھ الذي وضعت معالمھ مذكرة التفاھم.

مراكزداخلُتعدكمااإلجالءبرامجإدارةفيمركزًیادوًرافقطتلعبالالنظام،ھذاوفقالدولیة،المنظماتھذهأنإلىاإلشارةتجدر

بتنفیذالمعنیةالمشتركةاللجنةاجتماعاتفيبمشاركتھاإنھابلفحسب،التمویلیةالمصادرمنالرئیسیینالمستفیدینأھممناالحتجاز

ضمانفياألصعدةجمیععلىفشلھارغم،االتفاقأھدافلتحقیقعنھغنىوالأصیالًیصبحنشاطھافإن)،3(المادةالتفاھممذكرة 9

الحقوق األساسیة لألشخاص المعنیین.

الضعفنقاطأدناهنوضححقوقھم،علىلیبیافيالعالقینالمھاجرینحصولتضمنأنبھایفترضالتياآللیاتھذهلحدودأفضللفھم

أخرى.جھةمنالوطنإلىواإلعادةجھةمناإلجالءلنظاميالواقعأرضعلىالتطبیقیةالناحیةمنوكذلكالقانونیةالناحیةمنسواء

القسریةواإلعادةالمنعسیاساتمنتخففأناألحوالمنحالبأيلھایمكنالاألدواتھذهمثلأنفیھلُبسالبوضوحیؤكدماوھو

كما أنھا لیست كافیة لضمان حصول المواطنین األجانب على حقوقھم األساسیة، بما في ذلك الحق في اللجوء.

الالجئینلشؤونالسامیةللمفوضیةالتابعةالتوطینوإعادة)ETM(اإلنسانياإلجالءبرامج)1

السلطاتتعاونعدمإلىذلكویرجع،المھاجرینمنجًداقلیٍلعدٍدسوىاإلجالءبرامجمناالستفادةیستطیعالمعروف،ھوكما 10

أخرىبلدانإلىونقلھمإجالؤھمیمكنالذیناألشخاصاختیارأسالیبإلىوكذلكأراضیھا،فيالتوطینإعادةتسھیلفياألوروبیة

لتوطینھم.

معاتصالأيمنبأكملھاجنسیاتاستبعادیتماألفراد،بھایتقدمالتيالشخصیةالحمایةطلباتعنالنظربغضالبرامج،ھذهإطاروفي

النتقاء-أیضاالجنسیةأساسعلىتتموالتي–االختیاربعملیةالقیامالسجنُحراسیتولىماوغالبا).UNHCR(الالجئینمفوضیة 11

االتحادفياألعضاءالبلدانفيالمستقبلفيتوطینھمإعادةإمكانیةمعأخرىعبوربلدانإلىواالنتقالبالمفوضیة،لاللتقاءالمرشحین

12.األوروبي

كثیرفياإلجالء.برامجمنباالستبعادالمتعلقةالقراراتفيللطعنقانونیةُسبلأيتوجدالإجرائیة،نظروجھةمنذلك،علىوعالوة

أسبابأيذكرعلىالقراراتھذهتتوفرالأخرىحاالتوفيالمھاجرین،إلىالقراراتمنمكتوبةنسخةتسلیمیتمالاألحیانمن

12https://www.asgi.it/33638-2/

.ETMبرنامجمناالستفادةمنیتمكنونالذینوحدھمھمبعینھاجنسیاتمنالمواطنینأنویبدو11
/https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/7561/2017/enانظر:

https://www.refworld.org/pdfid/5f1edee24.pdfوكذلك:

عاممنذ1747(التوطینإعادةطریقعنإمالجوء،وطالبالجًئا6388مجموعھمالیبیاغادر،2017نوفمبرالثاني/تشرین"منذ10
رواندا)."إلى515وإیطالیا،إلى808والنیجر،إلى3318ذلكفيبما،2017عاممنذ4641(اإلنسانیةاإلجالءعملیاتأو)2017
علىمتوفرة،2021مایولیبیا،بشأنالالجئینلشؤونالمتحدةلألممالسامیةالمفوضیةعنصادرةوقائعصحیفة

https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Libya٪20Factsheet-July٪202021.pdf

دعمھما للسلطات اللیبیةأكدتا علىمن بین أمور أخرى، تجدر اإلشارة إلى أن المنظمة الدولیة للھجرة والمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین "9
لتحسین ظروف االستقبال واإلیواء في المراكز ومواءمتھا التدریجیة مع المعاییر الدولیة".

لالطالع على البیان الصحفي ألحد االجتماعات ذات الصلة انظر

https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-raccolta-
anni-precedenti/incontro-viminale-comitato-misto-italo-libico-presieduto-dal-ministro-minniti

https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/7561/2017/en/
https://www.refworld.org/pdfid/5f1edee24.pdf


الالتياإلجراءاتمنمجموعةباعتماداللجوءحقعلىوالحصولالتقدیمفیھایتسمتساھلي،طابعذاتآلیةإزاءإنناموضوعیة.

الأنھإالاإلنساني،للتدخلمھمةأداةشكبالیمثلالبرنامجھذاأنورغموإجرائیة.موضوعیةضماناتأيمناألدنىالحدعلىتتوفر

ُیقدم بأي حال من األحوال نموذًجا صالًحا یقف في مواجھة سیاسات منع المھاجرین.

الطوعیةلإلعادة)OIM(للھجرةالدولیةالمنظمةبرامج)2

منمنھجيبشكلمواطنیھاُیستبعدالتيالجنسیاتإلىینتمونالذیناألجانبالرعایاأنإالللحمایة،الماسةحاجتھممنالرغمعلى

منُیطلبوھكذاأوطانھم.إلىالطوعیةاإلعادةبرامجإلى-أنفسھماالحتجازمراكزُحراسِقبلمنغالبا–توجیھھمیتماإلجالءبرامج

منوغیرهبالتعذیبالمعنّيالخاصالُمقِررأنرغمأوطانھم،إلىإلعادتھموتأییدھمرضاھمعنُیعربواأنالمحتجزیناألجانبالرعایا

یستندعندماوخاصةاالحتجازأنإلىإشارتھفيالتدابیرھذهإلىاالنتباهلفتقداإلنسانیةوغیرالقاسیةالعقوبةأوالمعاملةضروب

13وطنھإلىالطوعیةبالعودةقبولھأواللجوءطلبسحبعلىإلجبارهكسالحاستغاللھیتمقدوحالتھ،المھاجروضعإلىوحصریافقط

.

إلىالمھاجرینإعادةبرامجبتمویلنفسھااألوروبیةوالمفوضیة-إیطالیافیھابما-األوروبياالتحادفياألعضاءالدولتقومماغالبا

التياألنشطةذلكفيبماالتمویل،ھذاعنتنبثقالتيالمتبادلةااللتزاماتعلىالدولیةالمنظماتمعالواضحاالتفاقدونأوطانھم،

القیامیتعینالتياألنشطةعلىالمسبقةالرقابةغیابإن.القسریةاإلعادةخطرلتجنباتخاذھایتعینالتيواالحتیاطاتتنفیذھاینبغي 14

َضأنشأنھمنكانھذاكلالمخاطر،منالمسبقالتحققودونبالشفافیة،إلزامأيودونضمانات،أيبتوفرالمطالبةدونبھا، َعرَّ

أنیمكنوالتيمنھافرواالتيبلدانھمإلىإعادتھمإلىالمصحوبینغیروالقُصربالبشر،االتجارضحایاوالنساءالالجئین،منالكثیر

15.تتعرض فیھا حیاتھم للخطر

استبعادیتمالواقعیشھدفكمارمزیة:داللةلنایقدمفیھأنفسھنالبشرفياالتجارشبكاتضحایاالنیجیریاتالنساءتجدالذيالوضعإن

نحوتوجیھھنَّیتمذلكمنالعكسوعلىالتوطینوإعادة)ETM(اإلنسانياإلجالءبرامجمناالستفادةمنباستمرارالنساءھؤالء

إذااألھمیة،غایةفيالمثالوھذاوحیاتھن.سالمتھنعلىوخیمةعواقبمنذلكیحملھمامع،الوطنإلى"الطوعیة"اإلعادةبرامج 16

سُیعتبرناألوروبياالتحادبلدانمنبلٍدأيإلىالوصولمنتمكنَّإذابالبشر،االتجارضحایاالنساءھؤالءأناالعتبارفيأخذنا

الوحیدالطریقوكأنھیبدوالوطنإلى"الطوعیة"اإلعادةبرامجإلىاالنضمامفإنالوضع،ھذامواجھةفيالدولیة.للحمایةُمستحقات

العودةفیھاُتشكلالتيالحاالتتلكفيحتىاعتمادهیتموالذيواالستغالل،االحتجازمنلالنعتاقالمھاجرینمناألعظمللسوادالمتاح

إلى الوطن خطًرا على سالمتھم وعلى حمایة حقوقھم.

المالحظات الختامیة

كما أن حالة النساء ضحایا شبكات االتجار في البشر لھا داللتھا كذلك بسبب العوائق التي تحول بینھّن وبین التعبیر عن موافقتھن ورضاھن16
بحریة، بالنظر إلى حالة الخضوع والتبعیة التي یتعرضن لھا.

15

https://it.euronews.com/2020/06/26/per-i-migranti-eritrei-in-libia-il-programma-di-rimpatrio-volontario-u
e-non-e-poi-cosi-vol

14

https://sciabacaoruka.asgi.it/wp-content/uploads/2020/01/Microsoft-Word-scheda-accessi-OI-finale.do
cx.pdf

مجلس حقوق اإلنسان، تقریر عن المقرر الخاص المعني بالتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة13
28/02/2018بتاریخA/HRC/37/50التسلسليالرقمتحتصادر

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/02/2018_2_26_Spexial_Rapporteur_Report_A_HRC_37_50_EN.pdf


في ضوء ما سبق، یمكن التأكید على النقاط التالیة:

االستغاللنماذجوتأطیرھیكلةبتسھیلتقوماللیبیة–اإلیطالیةالتفاھممذكرةفإنأفعال،منعلیھاترتبماإلىبالنظر●

واالستعباد التي یرتكب في إطارھا عنف وانتھاكات بطریقة منھجیة تجعلنا إزاء جرائم ضد اإلنسانیة.

إن القدرة الفعلیة للمنظمات الدولیة على حمایة المھاجرین وطالبي اللجوء في ظل ھذه األوضاع ُتعد محدودة للغایة وتابعة●

للخیارات التي تعتمدھا السلطات اللیبیة.

بأي حال من األحوال، ال یمثل عمل المنظمات الدولیة أداة مناسبة لضمان حصول المھاجرین وطالبي اللجوء العالقین في●

لیبیا على حقوقھم وعلى الحمایة الدولیة بطریقة واسعة ومعممة، وھو األمر الذي ال یرجع وحسب إلى محدودیة اإلمكانیات،

بل لبنیة وھیكلیة البرامج ذاتھا، والتي تتسم بغیاب أي ضمانات إجرائیة لألشخاص الذین یتم استبعادھم من االستفادة من

برامج اإلجالء وإعادة التوطین وغیرھا من التدابیر ذات الصلة.

ال یجد معظم المھاجرین حًال أمامھم إال قبول ما یسمى ببرامج اإلعادة "الطوعیة" إلى الوطن وذلك لالنعتاق من العنف الذي●

یتعرضون لھ في لیبیا، على الرغم من أن ھذه االستراتیجیة غیر كافیة إلى حد كبیر فیما یتعلق بخطر تعرضھم مرة أخرى،

بمجرد عودتھم إلى بلدانھم إلى نفس االضطھادات التي فّروا منھا.

وعلیھ فإننا نطالب:

االستحالةمواجھةفيللتطبیقالقابلالوحیدالخیارھوذلكباعتبارالتفاھم،لمذكرةالفوريباإللغاءاإلیطالیةالحكومة-

إمكانیةضماناستحالةوكذلكلیبیافيوالالجئینللمھاجرینالمعیشیةالظروفعلىجذریةتحسیناتإلدخالالھیكلیة

حصولھم على الحمایة، كما یتضح ذلك من تطورات الوضع اللیبي.

مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین والمنظمة الدولیة للھجرة باإلعراب عن تأییدھما لھذا النداء ومطالبتھما بإلغاء-

مذكرة التفاھم - امتثاالً للتفویض الذي لدیھما والذي یقضي بحمایة المواطنین األجانب الموجودین في لیبیا - وذلك لتجنب

وتفادي أي احتمال للربط بین المبادرات الخاصة بھما من جھة وبین االنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان المنبثقة عن مذكرة

التفاھم من جھة أخرى.


