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ــن  ــزء م ت كج ــ�ب ــش إي ــة فريدري ــة مؤسس ــن جه ــه م ــر وتمويل ــذا التقري ــداد ه ــم إع ت
التعــاون مــع مركــز الهجــرة المختلطــة. قــام مركــز الهجــرة المختلطــة بجمــع وتحليــل 
ــة  ــؤون الخارجي ــدة للش ــة المتح ــب المملك ــام مكت ــر. ق ــذا التقري ــة ه ــات  وكتاب البيان
ي تعتمــد عليهــا هــذه 

والكومنولــث والتنميــة بدعــم جمــع جــزء مــن البيانــات الــ�ت
ــأن  ــز الهجــرة المختلطــة ب ــة مرك ي دعــم رؤي

ــر مســاهمة �ف ــد هــذا التقري الدراســة. يُع
سياســات الهجــرة والســتجابات والمناقشــات العامــة يجــب أن تســتند إىل أدلــة موثوقــة 
نســان وحمايــة جميــع المهاجريــن  وفهــم دقيــق للهجــرة المختلطــة، مــا يضــع حقــوق الإ
ي لمركــز الهجــرة 

اتيجي الثــا�ف ي الهــدف الســ�ت
ي مركــز الهتمــام. وبشــكل أدق، تســاهم �ف

�ف
ة عــن الهجــرة  والقائمــة  ي سياســات ومناقشــات مســتن�ي

المختلطــة، وهــو المســاهمة �ف
عــىل الأدلــة.

ــا، ل  ــا وليبي ي أوروب
ــة إىل استكشــاف سياســات الهجــرة المعــارصة �ف تســعى هــذه الورق

ــ�ي هــذه السياســات عــىل  ــل تأث ــا، وتحلي ي اتخــذت اســتجابة لجائحــة كورون
ــ�ت ســيما ال

ون البحــر  ي ليبيــا وأولئــك الذيــن يعــ�ب
ف والمهاجريــن �ف حيــاة وتجــارب ورحــالت الالجئــ�ي

ــا. إىل أوروب
ي هــذا التقريــر عــن موقــف مركــز الهجــرة المختلطــة 

تعــ�ب المعلومــات والآراء الــواردة �ف
ف  ف الدنمــاركي أو أي مــن المانحــ�ي ورة الــرأي الرســمي لمجلــس الالجئــ�ي ول تعكــس بالــرف
ف لعمــل المركــز أو هــذا التقريــر. كمــا يتحمــل مركــز الهجــرة المختلطــة  الداعمــ�ي

ــر. ــة عــن محتــوى هــذا التقري المســؤولية الكامل

حول التقرير



ــة  ــاور إقليمي ــتة مح ــمل س ــة تش ــبكة عالمي ــو ش ــة )MMC( ه ــرة المختلط ــز الهج مرك
ي  ق إفريقيــا واليمــن وأوروبــا وأمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريــ�ب )آســيا و�ش
ي جنيــف. ويُعــد المركــز مصــدراً 

وشــمال إفريقيا وغرب إفريقيــا( ووحــدة مركزيــة �ف
ي مجــال الهجــرة 

ة �ف رائــداً للبيانــات المســتقلة عاليــة الجــودة والبحــث والتحليــل والخــ�ب
المختلطــة. ويهــدف مركــز الهجــرة المختلطــة إىل زيــادة فهــم الهجــرة المختلطــة، بغيــة 
قليميــة، وإثــراء اســتجابات الحاميــة  التأثــ�ي إيجابيــاً عــىل سياســات الهجــرة العالميــة والإ
ي المناقشــات العامــة 

ف الفكــر التقدمــي �ف القامئــة عــى األدلــة لألشــخاص املتنّقلــن، وتحفــ�ي

ــة بالهجــرة المختلطــة. والسياســات المتعلق

. ف نســان والحمايــة لجميــع المتنقلــ�ي ف المركــز عــىل حقــوق الإ مركــز الهجــرة ينصــب تركــ�ي
ف  ــه من المجلــس الدنمــاركي لالجئــ�ي مركــز الهجــرة المختلطة هــو جــزء مــن وتتــم إدارت
ــن  ف يضم ــ�ي ــاركي لالجئ ــس الدنم ــ�ي بالمجل ــز المؤس ــاط المرك ف أن ارتب ــ�ي ي ح

)DRC(. �ف
ــات والبحــث  ــه يعمــل كمصــدر مســتقل للبيان ، فإن ــه عــىل الواقــع العمــىلي ــكاز عمل ارت
السياســات  لواضعــي  المختلطــة  الهجــرة  بشــأن  السياســات  وتطويــر  والتحليــل 
ي الأوســع. إن موقــف MMC ل يعكــس 

نســا�ف ف والقطــاع الإ ف والصحفيــ�ي والممارســ�ي
.)DRC( ورة موقــف بالــرف

لمزيد من المعلومات حول مركز الهجرة المختلطة: 
  www.mixedmigration.org

حول مركز الهجرة المختلطة



ت هــي مؤسســة ألمانيــة غــ�ي ربحيــة تمولهــا حكومــة جمهوريــة  مؤسســة فريدريــش إيــ�ب
. تأسســت عــام 1925 وســميت عــىل  ف ــ�ي ــون وبرل ي ب

ــة، ويقــع مقرهــا �ف ــا التحادي ألماني
فم مؤسســة  ت. تلــ�ت ي منتخــب ديمقراطيــاً، فريدريــش إيــ�ب

اســم أول رئيــس ألمــا�ف
ت بالنهــوض بالتنميــة الجتماعيــة والسياســية والقتصاديــة بــروح  فريدريــش إيــ�ب
ــد  . وتع ــدوىلي ــاون ال ــث والتع ــة والبح ــة المدني بي ــ�ب ال�ت ــة، ع ــة الجتماعي الديمقراطي

ــا. ي ألماني
ــية �ف ــة سياس ــدم مؤسس ت أق ــ�ب ــش إي ــة فريدري مؤسس

ت: لمزيد من المعلومات حول مؤسسة فريدريش إي�ب
www.fes.de 

تم البحث والكتابة بواسطة:   

بتكليف من:     

ي ليبيا من جهة: 
ودعم )4MI( �ف

حول مؤسسة فريدريش إيبرت
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10

ملخص تنفيذي
ي الممتــد وســط ســاحل 

ي إدارة الهجــرة، نظــراً لموقعهــا الجغــرا�ف
ــا �ف ــا بتاريــخ عريــق مــن التعــاون مــع أوروب  تتمتــع ليبي

ــا،  ــع أوروب ــية م ــاومة سياس ــة مس ــرة كورق ، الهج ي
ــذا�ف ــم الق ــل حك ي ظ

ــا، �ف ــتخدمت ليبي ــط. اس ــض المتوس ــر الأبي البح
ي إدارة الهجــرة والحــد مــن 

ــالد �ف ــة الب ــ�ي عــىل مقارب ــا للتأث ف مــع ليبي ــك الحــ�ي ــذ ذل ــا من ــا وخاصــة إيطالي ــت أوروب وعمل
ــض المتوســط. ــة للبحــر الأبي ــ�ي النظامي ــور غ ــات العب عملي

ة، بينمــا عملــت البلــدان عــىل احتــواء انتشــار جائحــة كورونــا عــام 2020، بــدا أن بعــض الــدول الأعضــاء  ي الآونــة الأخــ�ي
و�ف

ف والمهاجريــن عــن طريــق البحــر مــن شــواطئ شــمال  ي تعــزز محاولتهــا للحــد مــن وصــول الالجئــ�ي ي التحــاد الأورو�ب
�ف

ــة  ــاء الجائح ــدول الأعض ي وال ــاد الأورو�ب ــتخدام التح ــن اس ــا م ــن قلقه ــان ع نس ــوق الإ ــات حق ــت جماع ــا. وأعرب إفريقي
ف والمهاجريــن. ي حمايــة حقــوق الالجئــ�ي

لعرقلــة الهجــرة وتجنــب المســؤوليات الدوليــة �ف

ي والــدول  ي كيفيــة تأثــ�ي جائحــة كورونــا عــىل سياســات وإجــراءات الهجــرة الخاصــة بالتحــاد الأورو�ب
تبحــث هــذه الورقــة �ف

ي مجــال الهجــرة، 
ف �ف ف الليبيــ�ي ي أنحــاء البحــر الأبيــض المتوســط )الهــدف 1(. وتستكشــف دور الفاعلــ�ي

الأعضــاء وعملياتهــا �ف
ي صــدرت أعقــاب الجائحــة )الهــدف 

وكيــف يقومــون بتنفيــذ ودعــم سياســات وإجــراءات الهجــرة الأوروبيــة، ل ســيما الــ�ت
ــا، مــع  ي ليبي

ــن �ف ف والمهاجري ــ�ي ــ�ي هــذه السياســات والإجــراءات عــىل ظــروف وتجــارب الالجئ ــة تأث ــم الورق ــا تقي 2(. كم
ف بشــكل خــاص عــىل رحلــة الهجــرة وعمليــة التخطيــط لهــا )الهــدف 3(. كــ�ي ال�ت

ــة  ــا بأدل ي ليبي
ف �ف ف وأصحــاب المصلحــة الرئيســي�ي ــد صانعــي السياســات الأوروبيــ�ي تســعى نتائــج هــذه الدراســة إىل تزوي

ف  هــا عــىل حيــاة الالجئــ�ي ي البحــر الأبيــض المتوســط، مــع مراعــاة تأث�ي
لتوجيــه سياســات وإجــراءات الهجــرة الخاصــة بهــم �ف

ي الوقــت نفســه.
ي ليبيــا �ف

والمهاجريــن �ف

النتائج الرئيسية

. وذلــك رغــم  ي ي إدارة الهجــرة عــ�ب دعــم وتدريــب خفــر الســواحل الليــ�ب
• واصلــت أوروبــا التعــاون مــع ليبيــا �ف

نســان مــن اســتمرار هــذا الدعــم، نظــراً لــدور خفــر الســواحل  تحذيــرات مــن المحكمــة االأوروبيــة لحقــوق االإ
عــادة الق�يــة.   عــادة وانتهــاك مبــدأ عــدم الإ اض والإ عــ�ت ي عمليــات الإ

ي �ف الليــ�ب

ي البحــر االأبيــض المتوســط، بــل عــى 
• ال يبــدو أن جائحــة كورونــا قــد أثــرت عــى محتــوى سياســات الهجــرة �ف

ي أوروبــا رفضــت فيهــا دول مثــل مالطــا وإيطاليــا 
بــالغ عــن حــالت �ف تنفيذهــا عــى أرض الواقــع. حيــث تــم الإ

ــن مســتخدمة  ف ومهاجري ــ�ي ي تحمــل لجئ
ــ�ت ــة ال ــة الدولي ــ�ي الحكومي ــات غ ــاذ التابعــة للمنظم نق دخــول ســفن الإ

ر لموقفهــا ومنــع الوصــول. الجائحــة كمــ�ب

ي عــدد 
ي وقــت جمــع بيانــات هــذه الدراســة، ســلطت بيانــات المنظمــة الدوليــة للهجــرة الضــوء عــىل زيــادة �ف

• �ف
ي إىل ليبيــا عــام 2020، بإجمــاىلي 11891 مقارنــة بـــ  ف والمهاجريــن الذيــن أعادهــم خفــر الســواحل الليــ�ب الالجئــ�ي
ي والســلطات  ف التحــاد الأورو�ب 9225 تمــت إعادتهــم عــام 2019. 1 وتعكــس هــذه الزيــادة التعــاون المســتمر بــ�ي

ف والمهاجريــن إىل أوروبــا. الليبيــة لمنــع عبــور الالجئــ�ي

ــز االحتجــاز  غــاق بعــض مراك ي الجائحــة الإ
ــة تفــ�ش ي بداي

جــراءات �ف ــة بعــض االإ • اتخــذت الســلطات الليبي
ف والمهاجريــن بدعــم مــن الجهــات  وس داخــل مجتمعــات الالجئــ�ي وإنفــاذ بروتوكــولت للحــد مــن انتشــار الفــ�ي

ــة. الأوروبي

. وتُظهــر البيانــات  ف والمهاجريــن شــديداً ي البــاد عــى الاجئــ�ي
ي �ف

• كان تأثــ�ي الوبــاء وتدهــور الوضــع االأمــ�ف
ي الســتبيان )عــدد = 115( 

ف �ف ي تــم جمعهــا مــن 200 لجــئ ومهاجــر لهــذا التقريــر أن 57.5٪ مــن المشــارك�ي
الــ�ت

ي ليبيا.
1  المنظمة الدولية للهجرة )كانون الأول/ديسم�ب 2020( التحديث الشهري للمنظمة الدولية للهجرة �ف

https://libya.iom.int/sites/default/files/December%202020%20Monthly%20Update.pdf
https://libya.iom.int/sites/default/files/December%202020%20Monthly%20Update.pdf
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ــا.  ــة كورون ي جائح
ــ�ش ــذ تف ف من ــفي�ي ــاز التعس ــال والحتج ــر العتق ــادة خط ــىل زي ــدة ع ــون بش ــون أو يوافق يوافق

ي بعــض مراكــز الحتجــاز، بقيــت العديــد مــن المراكــز 
ضافــة إىل ذلــك، عــدا عــزل الحــالت المشــتبه بإصابتهــا �ف بالإ

ــخصية  ــة الش ــدات الحماي ــة ومع ــر إىل النظاف ــدي وتفتق ــد الجس ــرض التباع ــىل ف ــدرة ع ــر إىل الق ــة وتفتق مكتظ
ة الجائحــة. طــوال فــ�ت

ف والمهاجريــن، حيــث حــدت  ي البــاد عــى رحــات وخطــط الاجئــ�ي
وس �ف • أثــرت تدابــ�ي احتــواء انتشــار الفــ�ي

ي قدمــاً أو تســببت ببقائهــم داخــل ليبيــا حيــث تقطعــت بهــم الســبل. وكذلــك، 
مــن قدرتهــم عــى المــ�ف

 ، ي تُظهــر البيانــات أن قيــود الجائحــة أثــرت عــىل الوقــت الــذي يمضيــه المهاجــرون للوصــول إىل الســاحل الليــ�ب
وذكــروا تشــديد الإجــراءات الأمنيــة عــىل طــول البحــر الأبيــض المتوســط وزيــادة الدوريــات. ونتيجــة لذلــك، تــم 
ي )1095 دولراً أمريكيــاً( للفــرد  ي تكلفــة الرحلــة إىل أوروبــا، حيــث ارتفعــت مــن 1500 دينــار ليــ�ب

بــالغ عــن زيــادة �ف الإ
ي )2190 إىل 3649 دولراً أمريكيــاً(. ف 3000 و5000 دينــار ليــ�ب إىل مــا بــ�ي

ــا،  ي ليبي
ــن شــملهم االســتبيات بسياســات وممارســات الهجــرة �ف ــن الذي ف والمهاجري ــ�ي • رغــم معرفــة الاجئ

وارتفــاع مســتوى المخاطــر مــع تدابــ�ي الجائحــة، ال يــزال العديــد منهــم يخططــون لعبــور البحــر إىل أوروبــا. 
ي الأشــهر الســتة التاليــة، 

ف )عــدد = 80( قــرروا محاولــة عبــور البحــر �ف وتشــ�ي البيانــات إىل أن 40٪ مــن المشــارك�ي
ي ينطــوي عليهــا عبــور البحــر.

ف ظــروف معيشــتهم رغــم المخاطــر الــ�ت مــا يعكــس حاجتهــم للحمايــة وتحســ�ي

توصيات

تهــدف توصيــات هــذه الدراســة إىل التأثــ�ي عــىل صانعــي السياســات والســلطات عــ�ب إثــراء معرفتهــم الحاليــة حــول وضع 
قليميــة المتعلقــة بــإدارة  ف والمهاجريــن وســط جائحــة كورونــا، بغيــة إصــالح السياســات والتفاقيــات الوطنيــة والإ الالجئــ�ي

الهجــرة. والأهــم مــن ذلــك، تنفيــذ هــذه السياســات والتفاقيــات عــىل أرض الواقــع.  

إىل السلطات الليبية

ي ذلــك امتثــال كل 
، بمــا �ف نســان والقانــون الــدوىلي • تنفيــذ سياســات وإجــراءات متســقة تراعــي معايــ�ي حقــوق الإ

ي البحــر.
نقــاذ الخاصــة بهــا �ف دولــة لمنطقــة البحــث والإ

2 الــذي يســتخدم الحتجــاز كسياســة لمكافحــة الهجــرة 
ي • توفــ�ي بدائــل لالحتجــاز وإعــادة صياغــة القانــون الليــ�ب

غــ�ي النظاميــة والحــد مــن العبــور إىل أوروبــا.

ف  ي المناقشــات حــول إدارة الهجــرة وتعزيــز بيئــة النقــاش بــ�ي
اك مجموعــات أوســع مــن أصحــاب المصلحــة �ف • إ�ش

. ي الجهــات الفاعلــة المحليــة والتحــاد الأورو�ب

ــ�ش  ــان ن ــة وضم ــة المعني ــلطات المحلي ــات والس ــوزارات والبلدي ــع ال ف جمي ــ�ي ــيق ب ــاركة والتنس ــز المش • تعزي
ــرة. ــال الهج ي مج

ــة �ف ــة العامل ــات الفاعل ــع الجه ــة جمي ــن جه ــا م ــات ومتابعته المعلوم

ــبة  ــ�ي لمحاس ــع تداب ــة ووض ــلطات المحلي ــن الس ــدوىلي م ــون ال ــان والقان نس ــوق الإ ــال لحق ــة لالمتث ــرض آلي • ف
. ــىلي ــون المح ــب القان ف بموج ــ�ي المنتهك

ي ليبيا، والقانون رقم )20( لسنة 1991 بشأن تعزيز الحريات، والقانون رقم )19( 
2 وهي القانون رقم )6( لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة وخروج الأجانب �ف

ف  عية، والقانون رقم )10( لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والختفاء القرسي والتمي�ي لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غ�ي الرسش

https://security-legislation.ly/node/32174
https://security-legislation.ly/node/32174
https://security-legislation.ly/node/31472
https://security-legislation.ly/node/31472
https://security-legislation.ly/node/34591
https://security-legislation.ly/node/34591
https://security-legislation.ly/node/31741
https://security-legislation.ly/node/31741
https://security-legislation.ly/node/32174
https://security-legislation.ly/node/32174
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ي والدول االأعضاء إىل االتحاد االأورو�ب

ف  ف بشــكل خــاص عــىل الالجئــ�ي كــ�ي • دعــم الســلطات الليبيــة لالســتجابة بشــكل أفضــل لجائحــة كورونــا، مــع ال�ت
ف الفئــات الأكــ�ش ضعفــاً. والمهاجريــن، كونهــم مــن بــ�ي

اط التمويل بدعم سياسات هجرة معينة. نسانية القائمة عىل الحتياجات، بدلً من اش�ت امج الإ • دعم ال�ب

اط أي  ــاً، واشــ�ت ــاً آمن ــ�ب مكان ي ل تعت
ــ�ت ــا ال ــادة إىل ليبي ع اض والإ ــات العــ�ت ي عملي

ــاف أي مســاعدة تســهم �ف • إيق
. ــدوىلي ــون ال نســان والقان ــ�ي حقــوق الإ ــاء بمعاي ــة بالوف مســاعدة مقدم

المنظمات غ�ي الحكومية الدولية ووكاالت االأمم المتحدة

ــن  ــر ع ــض النظ ــددة، بغ ــم المح ــىل احتياجاته ــاًء ع ــن بن ف والمهاجري ــ�ي ــانية لالجئ نس ــاعدة الإ ــم المس • تقدي
نواياهــم وخططهــم للهجــرة أو العــودة إىل بلدانهــم.

نسان. • تعزيز جهود المنارصة لضمان تلبية الحد الأد�ف من معاي�ي حقوق الإ

ــلطات  ــرة والس ــال الهج ي مج
ف �ف ــ�ي ــة العامل ــة الدولي ــ�ي الحكومي ــات غ ــي المنظم ف موظف ــ�ي ــل ب ــز التواص • تعزي

ــا. ــاتها وإجراءاته ــة لسياس ــة منتظم ــع متابع ــة، م الليبي

1. المقدمة واألساس المنطقي

ف والمهاجرين  ف إىل حيــاة أفضــل. وازداد وصــول الالجئــ�ي ت أوروبــا مكانــاً للجــوء للفاريــن مــن الــراع والســاع�ي لطالمــا اعتــ�ب
ــمال  ــط وش ق الأوس ــ�ش ــة ال ي منطق

ــية �ف ــات الجيوسياس ــبب الضطراب ــام 2011، بس ــذ ع ــا من ف إىل أوروب ــ�ي ــ�ي النظامي غ
ــو  ــة العف ــض المتوســط.3 وتزعــم منظم ــور البحــر الأبي ــا بعب ي أوروب

ــة �ف ــاس الحماي ــع البعــض إىل التم ــا دف ــا، م إفريقي
ف والمهاجريــن مــن الوصــول إىل  « لمنــع الالجئــ�ي ي ي والــدول الأعضــاء تقــوم ببنــاء »حصــن أور�ب الدوليــة أن التحــاد الأورو�ب
ي جائحــة 

ة مــع تفــ�ش ي الآونــة الأخــ�ي
البلــدان الأوروبيــة، عــ�ب حمايــة حدودهــا بالتعــاون مــع بلــدان العبــور والمنشــأ.4 و�ف

ي والــدول الأعضــاء الجائحــة كذريعــة  نســان حــول اســتخدام التحــاد الأورو�ب كورونــا، يتصاعــد قلــق مجموعــات حقــوق الإ
ف والمهاجريــن.5  ي حمايــة ودعــم حقــوق الالجئــ�ي

لــردع الهجــرة وتجنــب المســؤوليات الدوليــة �ف

ي بالمخــدرات والجريمــة أن »تدابــ�ي جائحــة كورونــا ســتؤدي عــىل 
وجــد تقريــر صــادر عــن مكتــب الأمــم المتحــدة المعــ�ف

الأرجــح إىل ارتفــاع تهريــب المهاجريــن والتجــار بالبــ�ش عــىل المــدى الطويــل« لأن القيــود عــىل الحركــة وإغــالق الحــدود 
ف لتســهيل الحركــة، كمــا تدفــع الأزمــات القتصاديــة البعــض إىل آليــات تكيــف ســلبية بغيــة  يرفعــان الحاجــة إىل المهربــ�ي
ي الواقــع، يشــ�ي تقريــر لمركــز الهجــرة المختلطــة عــام 2020، 

ف ســبل عيشــهم مــا يزيــد تعرضهــم لالتجــار بهــم.6 �ف تأمــ�ي
ف بســبب جائحــة كورونــا، وهــو مــا قــد يزيــد مــن تعــرض النــاس للعنــف.7 وأظهــر  ايــد عــىل المهربــ�ي ف إىل اعتمــاد عــام م�ت
ــن  ــد م ــن أن العدي ف والمهاجري ــ�ي ــىل الالجئ ــة ع ــ�ي الجائح ــول تأث ــام 2020 ح ــة ع ــرة المختلط ــز الهج ــر لمرك ــر آخ تقري
ف فقــدوا مصــادر دخلهــم أثنــاء الجائحــة، لأنهــم كانــوا يعتمــدون عــىل العمــل اليومــي، والــذي تقلــص بســبب  المشــارك�ي

ين الأول/أكتوبر 2020( بوابة بيانات الهجرة. 3 مركز تحليل بيانات الهجرة العالمي التابع للمنظمة الدولية للهجرة )ترسش
. ي ية للحصن الأورو�ب 4 منظمة العفو الدولية )2014( التكلفة البرسش

 . ف يان حياة المهاجرين والالجئ�ي أ يقطع �ش / إيطاليا: إغالق الموا�ف ي 5 هيومن رايتس ووتش )نيسان/أبريل 2020( التحاد الأورو�ب
ي بالمخدرات والجريمة )أيار/مايو 2020( من المرجح أن تؤدي تداب�ي جائحة كورونا إىل زيادة تهريب المهاجرين والتجار بالبرسش عىل 

6 مكتب الأمم المتحدة المع�ف
المدى الطويل.

7 مركز الهجرة المختلطة )أيلول/سبتم�ب 2020( التحديث العالمي الموضوعي لجائحة كورونا- تأث�ي لجائحة كورونا عىل تهريب المهاجرين.

https://migrationdataportal.org/regional-data-overview/europe
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EUR%20050012014_%20Fortress%20Europe_complete_web.pdf
https://www.hrw.org/news/2020/04/09/eu/italy-port-closures-cut-migrant-and-refugee-lifeline
https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2020/May/covid-19-measures-likely-to-lead-to-an-increase-in-migrant-smuggling-and-human-trafficking-in-longer-term--unodc-report-finds.html
https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2020/May/covid-19-measures-likely-to-lead-to-an-increase-in-migrant-smuggling-and-human-trafficking-in-longer-term--unodc-report-finds.html
http://www.mixedmigration.org/wp-content/uploads/2020/10/131_covid_thematic_update_smuggling.pdf
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ي فرضتهــا الجائحــة.8
قيــود الحركــة الــ�ت

ي ليبيــا، تعــد البــالد معرضــة بشــكل أكــ�ب 
ونظــراً لغيــاب الســتقرار الســياسي وانعــدام الأمــن وضعــف النظــام الصحــي �ف

يــة، حيــث  ي المناطــق الحرف
ي مراكــز الحتجــاز وكذلــك �ف

ف والمهاجريــن �ف لخطــر انتشــار جائحــة كورونــا.9 ونجــد الالجئــ�ي
ف لخطــر شــديد لأن الظــروف تجعــل تطبيــق تدابــ�ي  ي أماكــن مزدحمــة، معرضــ�ي

ي كثــ�ي مــن الأحيــان العيــش �ف
يضطــرون �ف

ــة رحلتهــم              ســبل عيشــهم  ــ�ب البعــض أن الحاجــة المتصــورة لمواصل ــة.10 يعت ــة بالغــة الصعوب ــة مهم الحماي
ــة  ــا، الــذي يــزداد صعوب ي ينطــوي عليهــا عبــور البحــر إىل أوروب

ــة تفــوق المخاطــر الــ�ت والســعي للحصــول عــىل الحماي
بســبب القيــود المفروضــة عــىل الحركــة لوقــف انتشــار كورونــا.11

ي بشــأن الهجــرة عــ�ب البحــر الأبيــض  ي آثــار جائحــة كورونــا عــىل سياســات وإجــراءات التحــاد الأورو�ب
تبحــث هــذه الورقــة �ف

ف بشــكل خــاص عــىل  كــ�ي ي ليبيــا، مــع ال�ت
ف والمهاجريــن �ف هــا عــىل ظــروف وتجــارب الالجئــ�ي ي كيفيــة تأث�ي

المتوســط، وتحقــق �ف
ي جائحــة كورونــا، منــذ نيســان/أبريل وحــ�ت كانــون 

مــن يحاولــون عبــور البحــر الأبيــض المتوســط مــن ليبيــا أثنــاء تفــ�ش
ي 

ف تــم النتهــاء مــن جمــع البيانــات لهــذه الدراســة. ســيتم إيــالء اهتمــام خــاص لالإجــراءات الــ�ت /ديســم�ب 2020 حــ�ي ي
الثا�ف

ي مجــال 
ضافــة إىل أدوار الجهــات الفاعلــة �ف وس كورونــا بالإ ي والــدول الأعضــاء لوقــف انتشــار فــ�ي اتخذهــا التحــاد الأورو�ب

ي دعــم هــذه الإجــراءات والسياســات. تســعى النتائــج الــواردة هنــا إىل تزويــد صانعــي السياســات 
ي �ف الهجــرة والأمــن الليــ�ب

ي البحــر الأبيــض المتوســط مــع مراعــاة تأثــ�ي 
ف بالأدلــة لتوجيــه سياســات وإجــراءات الهجــرة الخاصــة بهــم �ف الأوروبيــ�ي

ف والمهاجريــن. السياســات الدوليــة عــىل حيــاة وحركــة الالجئــ�ي

ي والــدول الأعضــاء بشــأن  ــا عــىل سياســات وإجــراءات التحــاد الأورو�ب ــ�ي جائحــة كورون ــة تأث الهــدف 1: فهــم كيفي
ي البحــر الأبيــض المتوســط.

ــات �ف الهجــرة والعملي

ــا سياســات التحــاد  ــا للهجــرة، وتنفيذه ي ليبي
ــة بالهجــرة �ف ــة المعني ــات الفاعل ــة إدارة الجه ــدف 2: دراســة كيفي اله

ي الجائحــة.
ــاب تفــ�ش ي أعق

ــم ســنها �ف ي ت
ــ�ت ــك ال ــه الخاصــة بالهجــرة، ل ســيما تل ي وإجراءات الأورو�ب

ي أعقــاب 
ي تــم ســنها �ف

ي ليبيــا بسياســات وإجــراءات الهجــرة الــ�ت
ف والمهاجريــن �ف الهــدف 3: فهــم كيفيــة تأثــر الالجئــ�ي

الجائحــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالتخطيــط للهجــرة والرحــالت.

. ف ين الأول/أكتوبر 2020( تأث�ي جائحة كورونا عىل مخاطر الحماية لالجئ�ي 8 مركز الهجرة المختلطة )ترسش
ي ليبيا.

وس كورونا 2019 �ف 9 قطاع الصحة بليبيا )آذار/مارس 2020( خطة التأهب والستجابة لجائحة ف�ي
نسانية )حزيران/يونيو 2020( ليبيا: تقرير عن وضع جائحة كورونا. مم المتحدة لتنسيق الشؤون الإ

أ
10 مكتب ال

ف )أيار/مايو 2020( الرصاع والجائحة يدفعان المزيد من الناس إىل المخاطرة بعبور طريق البحر القاتل من ليبيا.
مم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

أ
11 المفوضية السامية لال

ف لتحس�ي

http://www.mixedmigration.org/wp-content/uploads/2020/10/136_covid_thematic_update_protection.pdf
https://www.who.int/health-cluster/countries/libya/Libya-health-sector-covid-19-response-plan-26-march-2020.pdf?ua=1
https://www.who.int/health-cluster/countries/libya/Libya-health-sector-covid-19-response-plan-26-march-2020.pdf?ua=1
https://reliefweb.int/report/libya/libya-covid-19-situation-report-no-6-08-june-2020
https://www.unhcr.org/news/latest/2020/5/5eb503954/conflict-pandemic-drive-people-risk-deadly-sea-route-libya.html
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2. المنهجية

2.1 جمع البيانات وتحليلها

تســتخدم هــذه الورقــة مجموعــة مــن منهجيــات البحــث النوعيــة والكميــة للوصــول إىل أهدافهــا. أولً، تــدرس الدراســات 
ي البحــر لفهــم ســياق الهجــرة واللجــوء 

ي ليبيــا و�ف
امجيــة المتوفــرة حــول الهجــرة المختلطــة �ف الأكاديميــة والسياســية وال�ب

يــن  وســياق السياســة الأمنيــة حــول البحــر الأبيــض المتوســط. ثانيــاً، تعتمــد عــىل بيانــات نوعيــة مــن 15 مقابلــة مــع مخ�ب
ــادة  ــا، وق ــا وأوروب ي ليبي

ــة �ف ــة الدولي ــ�ي الحكومي ــات غ ــي المنظم ــة، وموظف ــة والليبي ــلطات الأوروبي ــن الس ف م ــي�ي رئيس
ي ليبيــا. توفــر هــذه المقابــالت المتعمقــة نظــرة ثاقبــة لعمليــات السياســة، وتنفيــذ 

ف والمهاجريــن �ف مجتمعــات الالجئــ�ي
ــا باســتخدام  ــم تحليله ــال ل الحــر، وت نســان، عــىل ســبيل المث ــوق الإ ــالغ عــن حق ب ــات الإ ــا، وآلي ي ليبي

السياســات �ف
ــز  ــع لمرك ــات التاب ــع البيان وع جم ــن مــ�ش ــة م ــات الكمي ــد هــذه الدراســة عــىل البيان ــاً، تعتم ــي. ثالث ــل الموضوع التحلي
الهجــرة المختلطــة، )4MI(، 12 مــع وحــدة خاصــة تبحــث �في كيفيــة إدراك             والمهاجريــن لسياســات الهجــرة بشــكل 
ــىل  ــات ع ــك السياس ــ�ي تل ــة تأث ي كيفي

ــك �ف ــا، وكذل ــة كورون ي جائح
ــ�ش ــذ تف ــنها من ــم س ي ت

ــ�ت ــرة ال ــات الهج ــام وسياس ع
، وســبل عيشــهم وتنقلهــم )انظــر الملحــق لالطــالع عــىل الأســئلة(. تــم جمــع هــذه البيانــات عــ�ب اســتطالعات  ف الالجئــ�ي
/نوفمــ�ب 2020 وتحليلهــا باســتخدام  ي

يــن الثا�ف يــن الأول/أكتوبــر وت�ش ف ت�ش ي ليبيــا بــ�ي
ف والمهاجريــن �ف مــع الالجئــ�ي

الإحصــاءات الوصفيــة نظــراً لحجــم العينــة.

الوصف البيانات 

ي طرابلــس )عــدد 
ي ليبيــا، ولكــن بشــكل أســاسي �ف

ي أكــ�ش مــن 20 مدينــة �ف
تمركــز الســتبيان �ف

= 71، ٪36(، ســبها )عــدد = 45، ٪23(، أجدابيــا )عــدد = 26، ٪13( بنغــازي )عــدد = 
ــد. شــكل  ي ولي

ــ�ف ــة والخمــس وب ــك غدامــس ومرات ي ذل
ــا �ف ــع أخــرى بم ي مواق

18، ٪9( و�ف
ــة، وتراوحــت  ــن العين ــدد = 100( ضم ف )ع ــن المســتجيب�ي ــن النســاء والرجــال ٪50 م كل م
ــن  ــرون الذي ــون والمهاج ــل الالجئ ــر 30. ويمث ــط عم ــاً، بمتوس ف 19 و50 عام ــ�ي ــم ب أعماره
يــا )عــدد = 37، 19٪(،  شــملهم الســتبيان 25 جنســية، تشــمل الجنســيات الرئيســية نيج�ي
ون )عــدد = 14، 7٪(  يــا )عــدد = 20، ٪10(، الكامــ�ي ثــم الســودان )عــدد = 27، ٪14(، إري�ت

ــدد = 10، 5 ٪(. ــاد )ع وتش

200 استبيان مع 
ف والمهاجرين الالجئ�ي

مســؤولون أوروبيــون )3(، ومســؤولون ليبيــون )2(، وموظفــو المنظمــات الدوليــة غــ�ي 
ــا  ي أوروب

ــة �ف ــات غــ�ي الحكومي ــو المنظم ــا )4(، وموظف ي ليبي
ــة والأمــم المتحــدة �ف الحكومي

ــال  ــات 3 رج ــادة المجتمع ــا )5(. ق ي ليبي
ــن �ف ف والمهاجري ــ�ي ــات الالجئ ــادة مجتمع )1(، وق

ــا. ــا وغان ي ون وإري�ت ــ�ي ــا والكام ي ــن نيج�ي ف م ــ�ي وامرأت

ين  15 مقابلة مع مخ�ب
ف  وأصحاب  رئيسي�ي

ي الهجرة.13
المصلحة �ف

2.2 الحدود

ف والمهاجريــن الذيــن تبلــغ أعمارهــم 18 عامــاً فمــا فــوق والذيــن وصلــوا ليبيــا منــذ  ت عينــات )4MI( مــن الالجئــ�ي اختــ�ي
ــن  ف والمهاجري ــ�ي ــن الالجئ ــدلً م ــون باســتمرار، ب ــن يتنقل ــر رحــالت وتجــارب الذي ــة تصوي ــك بغي ، وذل ف ــ�ي ــن عام ــل م أق
ف والمهاجريــن لسياســات الهجــرة،  ي أن النتائــج المتعلقــة بالهــدف 3، حــول كيفيــة فهــم الالجئــ�ي

المســتقرين. وهــذا يعــ�ف
ف والمهاجريــن الأكــ�ش اســتقراراً. والأهــم مــن ذلــك، نظــراً لحجــم العينــة المتوســط،  ل يمكــن تعميمهــا لتشــمل الالجئــ�ي

ولية عن ديناميات الهجرة المختلطة، بما �في ذلك الملفات الشخصية الفردية، ودوافع الهجرة 
أ

12 بدأ          )4MI( �في ليبيا عام 2017، حيث جمعت البيانات الكمية ال
ف عىل  ك�ي ي نيسان/أبريل 2020، تم تكييف استبيان )4MI( ليشمل ال�ت

، وانتهاكات الحماية. �ف ف وط ووسائل السفر، والتعامل مع المهرب�ي المختلطة والنوايا والتطلعات، و�ش
جائحة كورونا، مع أسئلة حول سبل العيش ووضع الحماية والرحالت.

ين             لم يرغب �في الكشف عن هويته. 13 انظر المرفق للحصول عىل القائمة الكاملة. يرجى مالحظة أن 11 من أصل 15 مستجيب من المخ�ب

ف الالجئ�ي

وع مرسش

ف الرئيسي�ي

http://www.mixedmigration.org/4mi/
http://www.mixedmigration.org/4mi/
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ي ليبيــا، والطبيعــة غــ�ي العشــوائية لأخــذ العينــات، علينــا التعامــل مــع نتائــج 
ف والمهاجريــن �ف والطبيعــة الخفيــة لالجئــ�ي

ف والمهاجريــن داخــل ليبيــا. هــذه الدراســة بحــذر إذ ل يمكــن تعميمهــا عــىل جميــع الالجئــ�ي

2.3 األخالقيات

ف أو  ــارك�ي ــماء المش ــن أس ــات ع ــع أي بيان ــم جم ــم يت ــة، ول ــن الهوي ــف ع ــتبيانات دون الكش ــع الس ــجيل جمي ــم تس ت
ف شــفهياً  معلومــات تعريــف شــخصية أخــرى. وقــام المراقبــون المســؤولون عــن تجميــع البيانــات بإبــالغ جميــع المشــارك�ي
ي النســحاب. تــم 

ي ذلــك ال�يــة والحــق �ف
حــول الهــدف مــن الدراســة وكذلــك أخالقيــات البحــث قبــل المشــاركة، بمــا �ف

ــ�ي الســالمة المفروضــة نتيجــة  ــت نظــراً لتداب ن ــف أو عــ�ب الن�ت ــالت عــ�ب الهات ــف والمقاب ــات التوظي ــع عملي إجــراء جمي
ــن للخطــر. عــالوة  ف والمهاجري ــ�ي ف أو مجتمعــات الالجئ ف أو المشــارك�ي ــ�ي ــة تجنــب تعريــض المراقب ــا وبغي لجائحــة كورون
عــىل ذلــك، تمــت مشــاركة أحــدث المعلومــات مــن منظمــة الصحــة العالميــة حــول تدابــ�ي الحفــاظ عــىل الســالمة أثنــاء 

. ف ي ليبيــا مــع المشــارك�ي
الجائحــة والمعلومــات المتعلقــة بالخــط الســاخن للحمايــة �ف

3. وضع سياسة الهجرة في البحر األبيض المتوسط

ــأن  ــاء بش ــدول الأعض ي وال ــاد الأورو�ب ي التح
ــرة �ف ــراءات الهج ــات وإج ــىل سياس ــا ع ــة كورون ــ�ي جائح ــة تأث ــم كيفي لفه

ي البحــر الأبيــض المتوســط مــع 
ــل وضــع سياســة الهجــرة �ف ــا تحلي ي أنحــاء البحــر الأبيــض المتوســط، علين

ــات �ف العملي
ي مجــال الهجــرة. لذلــك 

ي وليبيــا �ف ف التحــاد الأورو�ب ف عــىل شــمال إفريقيــا قبــل الجائحــة وفهــم تاريــخ التعــاون بــ�ي كــ�ي ال�ت
ــذه  ف ه ــ�ي ــة ب ــاون المختلف ــكال التع ي أش

ــر �ف ــ�ب النظ ــا ع ــمال إفريقي ي ش
ي �ف ــاد الأورو�ب ــة التح ــم مقارب ــذا القس ــل ه يحل

ــف تطــورت. المناطــق وكي

3.1 توجه مستمر ألوروبا نحو إقامة شراكات في مجال سياسة الهجرة

ــدءاً  ــع مراحــل، ب ــا إىل أرب ي ودول شــمال إفريقي ف التحــاد الأورو�ب ــ�ي ــخ التعــاون الســياسي ب ف تاري ــ�ي يُقّســم بعــض الباحث
. وشــهدت  ي ف وقعــت المغــرب وتونــس اتفاقيــات تجاريــة مــع التحــاد الأورو�ب ي عــام 1969، حــ�ي

مــن العالقــات الخاصــة �ف
اتيجية وسياســية لالأغــراض القتصادية،  المرحلــة الثانيــة أواخــر عــام 1972 بــروز »البحــر الأبيض المتوســط« كمنطقة اســ�ت
ي تضمنــت تعزيــز العالقــات مــع دول شــمال إفريقيــا وإنشــاء سياســة البحــر 

عــ�ب المجموعــة القتصاديــة الأوروبيــة، والــ�ت
ي 

ــة15 بتوقيــع اتفاقيــات التعــاون القتصــادي والتقــ�ف ــة الثالث ت المرحل ف
الأبيــض المتوســط العالمــي عــام 1972. 14 وتمــ�ي

وروبيــة المتوســطية عــام 
أ

اكــة ال والمــاىلي عــام 16،1976 وظهــرت مرحلــة رابعــة �في نهايــة الحــرب البــاردة، مــع صياغــة ال�ش
ــذه  ــن ه ــزء م ــرة. 17 كج ــا الهج ــمل قضاي ــاون ليش ــعت التع ي وس

ــ�ت ــلونة، وال ــة برش ــم عملي ــابقاً باس ــة س 1995 المعروف
ــا دول  ــا فيه ــة، بم ــع دول ثالث ــول م ــادة القب ــات إع ــعينيات اتفاقي ي التس

ــة �ف ــدول الأوروبي ــت ال ــة، أدرج ــة الرابع المرحل
شــمال إفريقيــا، وأدرجــت مفهــوم »الدولــة الثالثــة الآمنــة«،18 والــ�تي تــم تعريفهــا عــىل أنهــا عــودة طالــ�بي اللجــوء إىل 
عــادة الق�يــة وإمكانيــة  ي حظــوا فيهــا بالحمايــة ســابقاً،19 فيمــا يتعلــق بحريتهــم وســالمتهم ومبــدأ عــدم الإ

البلــدان الــ�ت
طلــب اللجــوء. 20

أ والقبيح.
ورو�بي وشمال إفريقيا: الجيد والس�ي

أ
ف التحاد ال

وروبية عىل العالقات ب�ي
أ

14 فريديريكا بيت�شي )2010( تأث�ي سياسة الجوار ال
15 المرجع السابق.

. وروبية ودول المغرب العر�بي
أ

16 تنمية المعلومات �في أوروبا )1982( اتفاقيات تعاون      المجموعة القتصادية ال
ورو�بي وشمال إفريقيا: الجيد           والقبيح.

أ
ف التحاد ال

وروبية عىل العالقات ب�ي
أ

17 فريديريكا بيت�شي )2010( تأث�ي سياسة الجوار ال
فريقية. وروبية الإ

أ
18 باولو غيبازي وآخرون. )2017( إدارة الهجرة والحدود ال

منة �في التفاقيات الدولية وحماية           . 
آ

مم المتحدة لشؤون            )2015( مفهوم الدول الثالثة ال
أ

19 المفوضية السامية لال
ورو�بي - مرسد المصطلحات. 

أ
20 مفوضية التحاد ال

ف ب�ي

ف الالجئ�ي ف الالجئ�ي

أ والس�ي

https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230292284_10
https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230292284_10
http://aei.pitt.edu/7755/1/7755.pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230292284_10
https://citations.springer.com/book?doi=10.1057/978-1-349-94972-4
https://www.unhcr.org/en-us/59c4be077.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/safe-third-country_en
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يــكاً مــن جنــوب البحــر  ي أنشــئت عــام 2004، مــع 16 �ش
ومهــدت هــذه المراحــل الطريــق لسياســة الجــوار الأوروبيــة الــ�ت

ــر  ورو�بي وتصدي
أ

ــاد ال ــدود التح ــط ح ــو ضب ــداً نح ــاً متصاع ــت توجه ــا دفع ــط،21 كم ق الأوس ــ�ش ــط وال ــض المتوس الأبي
. ي ام بسياســات وإجــراءات التحــاد الأورو�ب ف كاء مقابــل الإصالحــات واللــ�ت المســؤولية، عــ�ب توفــ�ي الحوافــز الماليــة للــ�ش

اك بلــدان شــمال  ي للهجــرة والتنقــل عــام 2005، الــذي ســعى إىل إ�ش ويعــد تقديــم المقاربــة العالميــة لالتحــاد الأورو�ب
ي سياســات الهجــرة، دليــالً إضافيــاً عــىل هــذا التوجــه. رغــم 

، وكذلــك البلــدان الأفريقيــة الأخــرى، �ف إفريقيــا بشــكل مبــا�ش
ي ودول شــمال إفريقيــا عــىل حــد ســواء تلــك المقاربــة بتشــكك، حيــث  ي التحــاد الأورو�ب

ذلــك، واجهــت الــدول الأعضــاء �ف
ــال، رفضــت  ي اتفاقيــات إعــادة قبــول تخــدم مصالحهــا. عــىل ســبيل المث

كانــت معظــم الــدول قــد دخلــت بالفعــل �ف
ي مــع العديــد مــن الــدول الأعضــاء 

ي لعــدة ســنوات حيــث كانــت تتعــاون بشــكل ثنــا�أ المغــرب التوقيــع مــع التحــاد الأورو�ب
ي ذلــك إيطاليــا وفرنســا وإســبانيا وألمانيــا. 22

، بمــا �ف ي ي التحــاد الأورو�ب
�ف

ي التحــاد 
ي ليبيــا ومنطقــة شــمال إفريقيــا الأوســع. وأكــد مســؤول �ف

ونالحــظ اســتمرار هــذا التوجــه طــوال عــام 2020 �ف
ي لــم تتمكــن مــن التوصــل  ي التحــاد الأورو�ب

ي تمــت مقابلتــه مــن أجــل هــذه الدراســة أنــه بمــا أن الــدول الأعضــاء �ف الأورو�ب
إىل اتفــاق لبنــاء نظــام للهجــرة واللجــوء عــىل أســاس التضامــن والتقاســم العــادل للمســؤوليات«، فقــد ســعى التحــاد 
ــا  ي أن ليبي

ــ�ف ــذا ل يع ــة«. وه ــلطات الليبي ــدود للس ــرة والح ــات الهج ــؤولية إدارة تدفق ــن مس ــزء م ــرك ج ي إىل »ت الأورو�ب
ي نيابــة عنــه، وتتحمــل  ي البــالد فحســب، بــل تنفــذ سياســات وإجــراءات التحــاد الأورو�ب

ي �ف تدعــم مصالــح التحــاد الأورو�ب
ي مــن القيــام بذلــك بمفــرده. ف ل يتمكــن التحــاد الأورو�ب مســؤولية مقاربــة تصديــر المســؤولية إىل شــمال إفريقيــا حــ�ي

3.2 بروز ليبيا كـ«بوابة« ألوروبا
ي الســبعينيات كبلــد يقصــده المهاجــرون مــن الــدول العربيــة ومــن جنــوب الصحــراء 

ي �ف
ي ظــل نظــام القــذا�ف

بــرزت ليبيــا �ف
ي 

ي بــدأ، �ف
ي ســعت إىل جــذب العمــال المهاجريــن. ولكــن القــذا�ف

ى بســبب سياســات الهجــرة المنفتحــة نســبياً الــ�ت الكــ�ب
ايــد. ويعتــ�ب  ف ي عــىل نحــو م�ت أوائــل الألفيــة الثانيــة، باســتخدام الهجــرة كأداة للمســاومة السياســية مــع التحــاد الأورو�ب
ي بدايــة الألفيــة الثانيــة نوعــاً مــن اســتخدام الهجــرة كدبلوماســية إكــراه، بغيــة 

ي �ف
ف تحــول مقاربــة القــذا�ف بعــض الباحثــ�ي

ــا مقابــل الحــد مــن  ــة المفروضــة عــىل ليبي ي بإلغــاء العقوبــات القتصادي ــاع التحــاد الأورو�ب قن ــا لإ الضغــط عــىل إيطالي
يــن             ، أشــار باحــث مــن ســتيت ووتــش إىل هــذا  العبــور غــ�ي النظامــي إىل إيطاليــا. 23 �في مقابلــة مــع أحــد المخ�ب
ي »سياســة  ي حــول المنطقــة، حيــث اعتــ�ب التحــاد الأورو�ب التوقيــت باعتبــاره توقيتــاً حاســماً لتشــكيل آراء التحــاد الأورو�ب
ــا عــام  ي إىل ليبي ــة لالتحــاد الأورو�ب ، أُرســلت أول بعث ــاىلي ــداً لحــدوده. وبالت انهــا تهدي ــة تجــاه ج�ي ــاب المفتــوح« الليبي الب
ف عامــي 2001 و2003 بهــدف إدارة الحــدود  ي جهــوداً حكوميــة دوليــة مختلفــة بــ�ي ف بــذل المجلــس الأورو�ب ي حــ�ي

2004، �ف
دارة التعــاون  ــة لإ ــة الأوروبي كة، مــا أدى إىل إنشــاء الوكال ــة، مشــدداً عــىل الحاجــة لوجــود سياســة هجــرة مشــ�ت الخارجي

ي )فرونتكــس( عــام 2004. 24 ي التحــاد الأورو�ب
ي عــىل الحــدود الخارجيــة للــدول الأعضــاء �ف

العمليــا�ت

ي فــرض الرقابــة عــىل الحــدود، حيــث 
نســان انتقــادات شــديدة للوكالــة بســبب أنشــطتها �ف وقــد وجهــت جماعــات حقــوق الإ

ــرَّف إضفــاء  ي عــىل اللجــوء«.25 ويُع
ــع الأمــ�ف ي إضفــاء الطاب

ــة قــد تلعــب دوراً مهمــاً �ف ح البعــض أن »أنشــطة الوكال اقــ�ت
ف عــىل أنهــم تهديــد مجتمعــي« مــا يدفــع نحــو سياســات هجــرة أكــ�ش  ي عــىل اللجــوء بأنــه »رســم الالجئــ�ي

الطابــع الأمــ�ف
خــ�ية �في آذار/ مــارس 2020، أفــادت منظمــة ألرم فــون أن 

أ
ونــة ال

آ
.26 �في ال ف رصامــة ل تتمــاسش مــع القانــون الــدوىلي لالجئــ�ي

ي الميــاه 
ف والمهاجريــن المعرضــة للخطــر �ف طائــرات فرونتكــس كانــت تبلــغ الســلطات الليبيــة عــن مواقــع قــوارب الالجئــ�ي

المالطيــة بدقــة، مــا ســّهل إعادتهــم إىل ليبيــا.

را�في الفلسطينية المحتلة وسوريا 
أ

ردن ولبنان وليبيا ومولدوفا والمغرب وال
أ

يكة هي الجزائر وأرمينيا وأذربيجان وبيالروسيا ومرص وجورجيا وإ�ائيل وال 21 الدول الرسش
وتونس وأوكرانيا، وفقاً لسياسة الجوار الأوروبية ويل جيمس، سيفيتاس )2006(. 

. 22 ستيت ووتش )2012( المقاربة العالمية للهجرة والتنقل: الوضع الحاىلي
رضية.

أ
23 غ�ياسيموس تسوراباس )آذار/مارس 2017( دبلوماسية الهجرة �في جنوب الكرة ال

24  موقع فرونتكس - أصل ومهام فرونتكس. 
ورو�بي والهجرة إىل أوروبا.

أ
25 سارة ليونارد )2010( أمن حدود التحاد ال

م�في عىل
أ

26 ديالن أودريسكول )2017( إدارة المخاطر �في إضفاء الطابع ال

ف الرئيسي�ي

ف الالجئ�ي

https://www.civitas.org.uk/content/files/EX.5.ENP_.NR_.pdf
https://www.statewatch.org/media/documents/analyses/no-215-gamm-state-of-play.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436597.2017.1350102?journalCode=ctwq20
https://frontex.europa.eu/about-frontex/origin-tasks/
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09662839.2010.526937?needAccess=true
https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2017/10/224-Managing-risks-in-securitisation-of-refugees.pdf
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ي الســنة ويصــل 
ف عامــي 2003 و2012 نحــو 23000 �ف ــا بــ�ي ــا إىل أوروب بلــغ متوســط عــدد المهاجريــن العابريــن مــن ليبي

معظمهــم إىل إيطاليــا والبعــض إىل مالطــا. 27 ونتيجــة لذلــك، بــدأت إيطاليــا مناقشــات ثنائيــة مــع ليبيــا نتــج عنهــا اتفــاق 
يطاليــة إىل ليبيــا. وتشــ�ي  « الذيــن وصلــوا الجــزر الإ ف عــادة »المهاجريــن غــ�ي المســجل�ي ان لإ غــ�ي رســمي بشــأن رحــالت طــ�ي
ــة  ــا اتفاقي ــت إيطالي ، وقع ــاىلي ــي 2006 و28.2008 وبالت ف عام ــ�ي ــدوا ب ــد أعي ــر ق ــن 3000 مهاج ــ�ش م ــرات إىل أن أك التقدي
ف عــىل مراقبــة الحــدود والهجــرة أواخــر عــام 29.2008 تضمنــت آثــار نتائــج التفاقيــة توفــ�ي  كــ�ي صداقــة مــع ليبيــا مــع ال�ت
ي 

يطــاىلي �ف ي وإنشــاء مراكــز احتجــاز، بينمــا عمــل خفــر الســواحل الإ
ي عهــد القــذا�ف

مــدادات للحكومــة الليبيــة �ف التدريــب والإ
عــادة المهاجريــن الذيــن يحاولــون عبــور البحــر الأبيــض المتوســط.30 وقــد ظهــر ذلــك �في قضيــة أمــام المحكمــة  البحــر لإ
ي 

اض أكــ�ش مــن 471 مهاجــراً �ف نســان بينــت أن إيطاليــا أجــرت تســع عمليــات خــالل عــام 2009 لعــ�ت الأوروبيــة لحقــوق الإ
ف البلديــن. 31 البحــر وإعادتهــم إىل ليبيــا كجــزء مــن التفاقيــة الثنائيــة بــ�ي

عــادة الق�يــة ولأنهــا أدت إىل »عمليــات طــرد  وتعرضــت التفاقيــة لحقــاً إىل انتقــادات بســبب انتهاكهــا مبــدأ عــدم الإ
ي إنشــاء »واحــد مــن أنظمــة 

ي ســاعد �ف ي العتقــالت«. جادلــت المنظمــات الدوليــة بــأن التحــاد الأورو�ب
جماعــي وزيــادة �ف

ي العالــم« عــ�ب تعزيــز مقاربــة تصديــر المســؤولية.32 �في المقابلــة ذاتهــا مــع الباحــث ســابق الذكــر 
ر �ف الحتجــاز الأكــ�ب رصف

ي بدايــة الألفيــة الثانيــة، قبــل انتفاضــة 2011 »كان ]التحــاد 
مــن ســتيت ووتــش، أكــد عــىل هــذه النقطــة بالقــول إنــه �ف

ــات  ــواع المنظم ــع أن ــط جمي ــث تنش ــا حي ــاع داخله ــور الأوض ــم تده ــاز، رغ ــن الحتج ــاء أماك ــىل إنش ــر ع [ ي ي الأورو�ب
ي ليبيــا«، وبالتــاىلي »ل يمكــن تجاهــل الــدور 

ي تســتحوذ عــىل بعــض المخيمــات غــ�ي الرســمية �ف
الإجراميــة المختلفــة الــ�ت

ي تشــكيل إجــراءات الهجــرة الليبيــة.
« �ف ي الــذي لعبــه التحــاد الأورو�ب

ي تشــكيل نظــام الهجــرة 
، �ف ي وخاصــة إيطاليــا، منــذ أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــاىلي باختصــار، نشــط التحــاد الأورو�ب

ي تعطيــل الهجــرة غــ�ي النظاميــة مــن 
ي ليصبــح نظامــاً يتعامــل مــع الهجــرة كمســألة أمنيــة ويعتــ�ب دور ليبيــا رئيســياً �ف الليــ�ب

ى نحــو جنــوب اوروبــا. وأبــدت ليبيــا مــن جانبهــا اســتعداداً وتوافقــاً مــع موقــف أوروبــا،  إفريقيــا وجنــوب الصحــراء الكــ�ب
33 . ي ي وفرتهــا قضايــا الهجــرة بغيــة تحصيــل مكاســب سياســية وجــذب الســتثمار الأجنــ�ب

حيــث اســتغلت الفــرص الــ�ت

3.3 تعزيز التعاون بين االتحاد األوروبي وليبيا في مجال الهجرة ونمو سياسات الهجرة 
الليبية التي تجرم الهجرة

ي 
ي ليبيــا �ف

ي جميــع أنحــاء شــمال إفريقيــا مالمــح عــام 2011. وبــدأت هــذه النتفاضــات �ف
رســمت النتفاضــات الشــعبية �ف

يــن الأول/أكتوبــر. ونجــم عــن الــراع  ي ت�ش
ي مــن الســلطة �ف

اير وأســفرت عــن احتــدام الــراع وإبعــاد القــذا�ف شــباط/ف�ب
ي ليبيــا، حيــث قــدرت المنظمــة الدوليــة للهجــرة أن مــا مجموعــه 790 ألــف عامــل 

أثــر عميــق عــىل ديناميــات الهجــرة �ف
مهاجــر غــادروا ليبيــا هربــاً مــن الحــرب، ووصــل 3.9٪ )27465( منهــم بالقــوارب إىل إيطاليــا ومالطــا.34

اع  ف ي نيســان/أبريل 2012 نتيجــة لمخــاوف مــن دفــع الــ�ف
وقعــت إيطاليــا اتفاقيــة جديــدة مــع الحكومــة النتقاليــة الليبيــة �ف

ــرات  ــك رغــم تحذي . 35 وذل ي
ي عهــد القــذا�ف

ــات الهجــرة الموقعــة �ف ــز اتفاقي ــة تعزي ــك بغي ــا وكذل ــاس إىل مغــادرة ليبي الن

27 �بي �بي سي )تموز/يوليو 2018( كيف تمتلك ليبيا مفتاح حل أزمة الهجرة إىل أوروبا.
يطالية الليبية بشأن الهجرة  ول/ديسم�ب 2010( هل يتقاسمان المهمة القذرة عىل الجبهة الجنوبية؟ العالقات الإ

أ
وتشيو باستوري )كانون ال 28 إيمانويال باولي�تي وف�ي

. ي ها عىل التحاد الأورو�ب وتأث�ي
.... ف

اكة والتعاون ب�ي 29 مركز جنيف للرقابة الديمقراطية عىل القوات المسلحة )2009( القانون رقم )FDP/1377 )2 عام 2009 بشأن التصديق عىل معاهدة الصداقة والرسش
30 مصطفى عت�ي )أيلول/سبتم�ب 2018( الهجرة النظامية وغ�ي النظامية من شمال إفريقيا: حالة ليبيا. 

ي جامع وآخرين ضد إيطاليا. نسان )شباط/ف�باير 2012( قضية ه�ي وروبية لحقوق الإ
أ

31 المحكمة ال
وع الحتجاز العالمي )شباط/ف�باير 2015(. احتجاز المهاجرين �في ليبيا.  32 مرسش

يطالية( دفع 15 مليار يورو لبناء طريق �يع  يع�ب الساحل  كة الطاقة الإ كة إي�في )�ش 33 عىل سبيل المثال، بموجب معاهدة 2008 مع إيطاليا، وجب عىل �ش
ف إيطاليا وليبيا: آفاق جديدة  اكة والتعاون ب�ي ي )2011( معاهدة الصداقة والرسش

انها تونس ومرص. راجع ناتالينو رونزي�ت ي شمال إفريقيا، ويربط ليبيا بج�ي
الصحراوي �ف

ي البحر الأبيض المتوسط؟
للتعاون �ف

34 المنظمة الدولية للهجرة )2012( المهاجرون المحارصون �في أزمة: تجربة المنظمة الدولية للهجرة �في ليبيا.
35 المصدر السابق.

https://www.bbc.com/news/world-africa-44709974
https://www.migrationinstitute.org/publications/wp-29-10
https://www.migrationinstitute.org/publications/wp-29-10
https://security-legislation.ly/sites/default/files/lois/7-Law%20No.%20%282%29%20of%202009_EN.pdf
https://security-legislation.ly/sites/default/files/lois/7-Law%20No.%20%282%29%20of%202009_EN.pdf
https://scholarworks.umb.edu/nejpp/vol30/iss2/5/
https://www.refworld.org/pdfid/5567387e4.pdf
https://www.gla.ac.uk/media/Media_126121_smxx.pdf
https://www.gla.ac.uk/media/Media_126121_smxx.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/migrationcaughtincrisis_forweb.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/migrationcaughtincrisis_forweb.pdf
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اض  نســان بشــأن اســتمرار اتفاقيــات الهجــرة هــذه، نظــراً لتداعياتهــا عــىل عمليــات اعــ�ت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإ
عــادة الق�يــة. 36 ومجــدداً وقعــت إيطاليــا مذكــرة تفاهــم جديــدة عــام 2017  الســفن وإعاداتهــا وانتهــاك مبــدأ عــدم الإ
اف  ي الليبيــة المدعومــة مــن الأمــم المتحــدة. 37ومــع ذلــك، رغــم العــ�ت

بشــأن ضبــط الحــدود مــع حكومــة الوفــاق الوطــ�ف
ي 

ي باعتبارهــا الحكومــة الرئيســية للبــالد، إل أنهــا لــم تحــظ بالســيطرة عــىل جميــع الأرا�ف
الــدوىلي بحكومــة الوفــاق الوطــ�ف

والمؤسســات. 38 مــن ناحيــة أخــرى، تحالــف الجيــش الوطــ�في الليــ�بي بقيــادة اللــواء خليفــة حفــ�ت مــع الحكومــة المؤقتــة 
ق وجنــوب ليبيــا. 39 ولــم يكــن مناهضــاً لحكومــة الوفــاق  يعيــة الليبيــة، مجلــس النــواب، وســيطر عــىل �ش والهيئــة الت�ش
ي إنــه ســيصد  ي الليــ�ب

تفــاق مــع إيطاليــا بشــأن الهجــرة أيضــاً، حيــث قــال الجيــش الوطــ�ف ي فحســب، بــل رفــض الإ
الوطــ�ف

»أي ســفينة بحريــة تدخــل الميــاه الوطنيــة دون إذن مــن الجيــش«.40

ي إىل المقاربــة  ف إيطاليــا وليبيــا لتتوافــق مــع وثيقــة برامجيــة جديــدة أضافهــا التحــاد الأورو�ب تمــت صياغــة التفاقيــة بــ�ي
اكات التنقــل مــع دول شــمال إفريقيــا كأداة للتنفيــذ. 41ويعكــس ذلــك اتفــاق  ي شــجعت �ش

العالميــة للهجــرة والتنقــل، والــ�ت
ي وإيطاليــا عــام 2008 للحــد مــن العبــور غــ�ي 

ي تبناهــا القــذا�ف
ي عــىل متابعــة المقاربــة الــ�ت كل مــن ليبيــا والتحــاد الأورو�ب

ي ليبيــا وعــىل قدرتهــا عــىل إدارة الهجــرة مــع 
النظامــي إىل أوروبــا، دون مراعــاة تبعــات الــراع عــىل الســلطات المحليــة �ف

ف الدوليــة. نســان والقوانــ�ي ام حقــوق الإ احــ�ت

اض  ي اعــ�ت
اير 2020، مــا ســاهم �ف ي شــباط/ف�ب

يطاليــة لمــدة ثــالث ســنوات أخــرى �ف وتــم تجديــد مذكــرة التفاهــم الليبيــة الإ
وإعــادة نحــو 40 ألــف شــخص مــن البحــر إىل ليبيــا منــذ توقيعهــا عــام 2017. 42 وتواصلــت جهــود المنظمــات الدوليــة 
ــن  ــزال المهاجري ن ــة لإ ــ�ي آمن ــا غ أ ليبي ــرا�ف ــت أن م ــث أعلن ــة، حي ــود التفاقي ــ�ي بن ــم المتحــدة لتغي ف العــام لالأم ــ�ي والأم
نســان إيطاليــا إىل تعليــق تعاونهــا مــع خفــر الســواحل  ورو�بي لحقــوق الإ

أ
وإعادتهــم. 43 وكذلــك دعــا مفــوض المجلــس ال

اف وزارة  نســان. 44 يتبــع حــرس الســواحل الليــ�بي البحريــة الليبيــة، تحــت إ�ش ي حــ�ت يتــم ضمــان المتثــال لحقــوق الإ الليــ�ب
بــالغ عــن العديــد مــن  ف لمجموعــات مســلحة غــ�ي رســمية، تــم الإ ف فيــه أعضــاء ســابق�ي الدفــاع. وبمــا أن معظــم العاملــ�ي

نســان. 45 ي تشــمل انتهــاكات حقــوق الإ
ف والمهاجريــن والــ�ت الحــوادث والتهامــات الموجهــة ضــد تعاملهــم مــع الالجئــ�ي

 ] ي ي تمــت مقابالتــه ، بتســليط الضــوء عــىل التصــور  بأنــه منــذ 2013، »تعامــل ]مســؤولو التحــاد الأورو�ب قــام مســؤول ليــ�ب
عــادة«. عــالوة عــىل ذلــك، أوضــح هــذا  نقــاذ والحتجــاز والإ طــة فحســب، مهمتهــا تنفيــذ العتقــالت والإ مــع ليبيــا ك�ش
ف  ــ�ي ــش لالجئ ــة وســبل العي امــج الحماي ي ل�ب ــاده أن دعــم التحــاد الأورو�ب ــة مف ــدى الســلطات الليبي المســؤول تصــوراً ل
ــه رغــم  ــك إىل أن ــالد. يشــ�ي ذل ي الب

ف هــؤلء المجتمعــات �ف ــ�ب لتوطــ�ي ــا يعمــل كجــزء مــن هــدف أك ي ليبي
ــن �ف والمهاجري

ي سياســات وإجــراءات الهجــرة الليبيــة فيمــا يتعلــق بالحــد مــن العبــور غــ�ي النظامــي للبحــر الأبيــض المتوســط مــع 
تمــاسش

ف والمهاجريــن داخــل ليبيــا. ي وتلقــى دعمــه، إل أن هنــاك بعــض نقــاط الختــالف حــول وضــع الالجئــ�ي رؤيــة التحــاد الأورو�ب

، كجــزء مــن أنشــطة فــرق العمــل  ي ضافــة إىل ذلــك، ورغــم اســتمرار الدعــم لمراكــز الحتجــاز، عمــل التحــاد الأورو�ب بالإ
ي تــم إنشــاؤها عــام 2017، عىل دعم الســلطات 

ي والأمــم المتحــدة الــ�ت ف التحــاد الأفريقــي والتحــاد الأورو�ب كة بــ�ي المشــ�ت
 46، ي

ي حكومــة الوفــاق الوطــ�ف
ي تخضــع لســلطة وزارة الداخليــة �ف

عيــة، الــ�ت الليبيــة داخــل إدارة مكافحــة الهجــرة غــ�ي ال�ش
لضمــان وصــول المنظمــات غــ�ي الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة دون عوائــق إىل مراكــز الحتجــاز، ولوضــع حــد لالحتجــاز 

36 منظمة العفو الدولية )حزيران/يونيو 2012( يجب عىل إيطاليا إبرام اتفاقات مع ليبيا بشأن ضبط الهجرة. 
Istituto Affari Internazionali 37 )أكتوبر 2017( مذكرة التفاهم      إيطاليا وليبيا. 

38 هيومن رايتس ووتش )2017( أحداث ليبيا 2016.
39 هيومن رايتس ووتش )2018( أحداث ليبيا عام 2017.

40 �بي �بي سي )2017( أزمة المهاجرين: رجل ليبيا القوي حف�ت يحذر إيطاليا بشأن السفن. 
.» ورو�بي بعد »الربيع العر�بي

أ
41 أ. غيدس ول. حاج عبدو )2017( تغي�ي المسار؟ حوكمة الهجرة �في التحاد ال

42 هيومن رايتس ووتش )شباط/ف�باير 2020( إيطاليا: أوقفوا التعاون التعسفي مع ليبيا �في مجال الهجرة. 
/يناير 2020( تقرير         العام. من الدوىلي )كانون الثا�في

أ
43 مجلس ال

يطالية إىل تعليق أنشطة التعاون القائمة مع خفر السواحل اللي�بي الذي يج�ب من يتم  /يناير 2020( المفوض يدعو الحكومة الإ نسان )كانون الثا�في 44 مفوض حقوق الإ
ي البحر عىل العودة إىل ليبيا.

اضهم �ف اع�ت
يك أوروبا لوقف الهجرة.  ذى. خفر السواحل اللي�بي المث�ي للجدل، �ش

أ
45 مهاجرنيوز )2019(       تسبب المساعدة ال

عية. من بشأن إنشاء وكالة مكافحة الهجرة غ�ي الرسش
أ

46 مركز جنيف للرقابة الديمقراطية عىل القوات المسلحة )2014( قانون ال

ف ب�ي

ف الأم�ي

ف ح�ي

https://www.amnesty.org/download/Documents/20000/eur300062012en.pdf
https://eumigrationlawblog.eu/the-italy-libya-memorandum-of-understanding-the-baseline-of-a-policy-approach-aimed-at-closing-all-doors-to-europe/
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/libya
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/libya
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/libya
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/libya
https://www.bbc.com/news/world-africa-40812304
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13629395.2017.1358904?journalCode=fmed20
https://www.hrw.org/news/2020/02/12/italy-halt-abusive-migration-cooperation-libya
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/01/Secretary-General-UN-Report-Libya.pdf
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/ommissioner-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
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/ommissioner-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
https://www.infomigrants.net/en/post/18196/when-helping-hurts-libya-s-controversial-coast-guard-europe-s-go-to-partner-to-stem-migration
https://security-legislation.ly/node/34978
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ورو�بي 
أ

ف والمهاجريــن عــىل المــدى الطويــل. 47         اشــتد الــراع �في ليبيــا عــام 2019، عمــل التحــاد ال المنهجــي لالجئــ�ي
أيضــاً مــع وكالت الأمــم المتحــدة والمنظمــات غــ�ي الحكوميــة الدوليــة لمطالبــة الســلطات الليبيــة مــراراً وتكــراراً بإغــالق 

عــادة إىل ليبيــا المذكــورة أعــاله. اض والإ ورو�بي أيضــاً لعمليــات العــ�ت
أ

مراكــز الحتجــاز. 48وذلــك رغــم دعــم التحــاد ال

ي بعــض الأحيــان نجدهــا 
ي تجــاه ليبيــا متناقضــة، و�ف وهكــذا نجــد سياســات وإجــراءات الهجــرة المعــارصة لالتحــاد الأورو�ب

دارة الهجــرة عــىل أســاس تجريــم الهجــرة غــ�ي النظاميــة واســتخدام الحتجــاز  متوافقــة وغــ�ي متوافقــة مــع مقاربــة ليبيــا لإ
ــ�ي  ــاه التأث ــد اتج ــا تحدي ــن لن ــدة، ل يمك ــورة المعق ــذه الص ــن ه ــالد. ضم ي الب

ــن �ف ف والمهاجري ــ�ي ــد الالجئ ــة ض كسياس
بوضــوح أو مــا إذا كانــت سياســات وإجــراءات الهجــرة معقــدة ومبهمــة عــن قصــد.

ــاء  ــه الأعض ي ودول ــاد الأورو�ب ف التح ــ�ي ــرة ب ــات الهج ــأن سياس ــاون بش ــن التع ــل م ــخ الطوي ــم التاري ــذا القس ــح ه يوض
ي والــدول الأعضــاء عملــت مــع ليبيــا كامتــداد لمقاربتها  وشــمال إفريقيــا، ول ســيما مــع ليبيــا. ويجــادل بــأن التحــاد الأورو�ب
ي الوقــت نفســه، اعتــ�ب الجانبــان ليبيــا »خطــاً أماميــاً« 

دارة الهجــرة منــذ أوائــل الألفيــة الثانيــة. �ف قليميــة والوطنيــة لإ الإ
للهجــرة ورســم الهجــرة باعتبارهــا قضيــة أمــن إقليمــي، عــ�ب دعــم ليبيــا لمراقبــة البحــر الأبيــض المتوســط ومنــع وصــول 
الوافديــن إىل أوروبــا. اتخــذت ليبيــا خطــوة إىل الأمــام عــام 2010 وســنت سياســات تجــرم الهجــرة غــ�ي النظاميــة، وهــي 
عيــة الــذي يعــرض المهاجريــن للعقوبــات والحتجــاز إذا  القانــون رقــم )19( لســنة 2010 بشــأن مكافحــة الهجــرة غــ�ي ال�ش
ورو�بي متناقضــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بقضايــا 

أ
عــوا إقامتهــم. 49 ومــع ذلــك، تبــدو سياســات وإجــراءات التحــاد ال لــم ي�ش

عــادة إىل ليبيــا حيــث يُحتجــز  ي الوقــت ذاتــه مراكــز الحتجــاز والإ
الحتجــاز، حيــث تدعــو إىل إنهــاء الحتجــاز بينمــا تدعــم �ف

. ورو�بي
أ

الالجئــون والمهاجــرون عنــد الوصــول، مــا يكشــف أيضــاً عــن حــدود تأثــ�ي سياســة التحــاد ال

4. سياسات وإجراءات الهجرة عبر المتوسط منذ تفشي جائحة كورونا

ــم  ــك نظرائه ــاء وكذل ــدول الأعض ي وال ــاد الأورو�ب ــة بالتح ــرة الخاص ــراءات الهج ــات وإج ي سياس
ــل �ف ــذا الفص ــث ه يبح

ــك،  ــة عــام 2020، لفهــم مــدى دور الجائحــة )الأهــداف 1 و2(. وبذل ــا وحــ�ت نهاي ي جائحــة كورون
ــذ تفــ�ش ف من ــ�ي الليبي

ي السياســات، وطبيعــة واتجــاه هــذا التحــول، ترســيخ 
فإنــه يــدرس مــا إذا كانــت الجائحــة قــد مهــدت الطريــق لتحــول �ف

السياســة، أم لــم يكــن للجائحــة تأثــ�ي واضــح عــىل مجــال سياســة الهجــرة.

4.1 استمرار سياسات وإجراءات الهجرة التي تهدف إلى الحد من عبور البحر األبيض 
المتوسط

ــارس 2020  ي آذار/م
، �ف ي ــة لالتحــاد الأورو�ب ــة التابع ــوة البحري ــابقاً باســم الق ــة س ــا، المعروف ــة صوفي ــدة عملي ــت م انته

ي عــام 2015 كمهمــة بحريــة لتعطيــل أعمــال  . تأسســت القــوة البحريــة التابعــة لالتحــاد الأورو�ب ي
واســتبدلت بعمليــة إيريــ�ف

ي المنطقــة، وبالتــاىلي الحــد مــن الهجــرة غــ�ي النظاميــة مــن شــمال إفريقيــا إىل أوروبــا. مــع ذلــك، 
تهريــب المهاجريــن �ف

ف والمهاجريــن  ي أنقــذت حيــاة الآلف مــن الالجئــ�ي
نقــاذ الــ�ت ي عمليــات البحــث والإ

ومــع تطــور المهمــة، شــاركت أيضــاً �ف
ي البحــر. 50 وقــد تعرضــت لنتقــادات باعتبارهــا »عامــل جــذب« للهجــرة مــن جهــة بعــض 

الذيــن تقطعــت بهــم الســبل �ف
ول 

أ
ي المقــام ال

ي مهمــة عســكرية �ف
الــدول الأعضــاء،51 رغــم غيــاب أي دليــل يدعــم هــذا الدعــاء. 52 بينمــا تعــد إيريــ�ف

ــل  ي لتعطي ــ�ب ــب خفــر الســواحل اللي ــك لتدري ــا وكذل ــذي تفرضــه الأمــم المتحــدة عــىل ليبي ــة حظــر الأســلحة ال لمراقب

مم المتحدة لمعالجة وضع المهاجرين �في ليبيا
أ

ورو�بي وال
أ

فريقي والتحاد ال
أ

ف التحاد ال
/ديسم�ب 2017( اجتماع فريق العمل المش�تك ب�ي فريقي )كانون الثا�في

أ
47 التحاد ال

ورو�بي يقول إنه يجب إغالق مراكز احتجاز            �في ليبيا.
أ

48 ميدل إيست آي )تموز/يوليو 2019( التحاد ال
عية. 49 مركز جنيف للرقابة الديمقراطية عىل القوات المسلحة )2010( قانون رقم )19( لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غ�ي الرسش

ورو�بي                       )آذار/مارس 2020( آخر نفس لعملية صوفيا عليه دفع تحالف           .
أ

50 المجلس ال
من          .

أ
ورو�بي من مقاربة ال

أ
51 مودرن ديبلوماسي )شباط/ف�باير 2020( نهاية عملية صوفيا ابتعاد التحاد ال

نقاذ البحري �في إيطاليا. 52 أوجينيو كوسومانو وماتيو فيال )أيلول/سبتم�ب 2020( من »مالئكة« إىل »مهر�بي الجريمة«: تجريم المنظمات غ�ي الحكومية لالإ

ف وح�ي

ف الالجئ�ي

ف ف والمنفي�ي فلالجئ�ي الراغب�ي

ي
نسا�ف الإ

https://au.int/en/pressreleases/20171214/joint-au-eu-un-taskforce-meeting-address-migrant-situation-libya
https://www.middleeasteye.net/news/eu-says-refugee-detention-centres-libya-should-be-closed
https://security-legislation.ly/node/32174
https://security-legislation.ly/node/32174
https://reliefweb.int/report/libya/last-breath-operation-sophia-should-push-coalition-willing
https://drcngo.sharepoint.com/sites/DRC-NARO/Shared%20Documents/MMC/03.%20Research%20and%20analysis/Production/FES%20Libya%20Policy%20Paper/Draft%20Questions%20by%20FES.docx
https://link.springer.com/article/10.1007/s10610-020-09464-1
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ورو�بي لنتقــادات بســبب عــدم 
أ

شــبكات تهريــب البــ�ش والتجــار بهــم. 53 وتعــرض هــذا التدريــب الــذي يقدمــه التحــاد ال
ه بــدلً مــن ذلــك عــىل التجــار بالبــ�ش والســتجواب وتقنيــات  ف نســان، وتركــ�ي تضمينــه مــواد كافيــة حــول حمايــة حقــوق الإ

التوثيــق. 54

ي 
ف والمهاجريــن الذيــن تقطعــت بهــم الســبل �ف ي ملزمــة بموجــب القانــون الــدوىلي بإنقــاذ الالجئــ�ي

ورغــم أن ســفن إيريــ�ف
ضافــة إىل ذلــك، شــددت بعــض الــدول  نقــاذ البحــري كجــزء مــن مهمتهــا. بالإ البحــر، إل أن العمليــة لــم تذكــر عمليــات الإ
ي أي 

يريــ�ف ة إىل أنــه إذا بــدا أن لإ ي البحــر، مشــ�ي
الأوروبيــة مــرة أخــرى عــىل »عامــل الجــذب« الناتــج عــن هــذه المهمــات �ف

تأثــ�ي يشــجع عــىل الهجــرة ســيتم ســحب الســفن مــن البحــر الأبيــض المتوســط. 55

ي مقاربــة أكــ�ش رصامــة للحــد مــن الهجــرة غــ�ي النظاميــة، ولكنهــا كانــت قيــد التطويــر قبــل وقــت طويــل مــن 
تمثــل إيريــ�ف

ي جائحــة كورونــا. ومــع ذلــك، يمكــن مالحظــة أدلــة عــىل تأثــ�ي الجائحــة عــىل تطبيقهــا. عــىل ســبيل المثــال، رصحــت 
تفــ�ش

ي تتعلــق بنفقــات إجــراءات إنــزال المهاجريــن« 
ي الــ�ت

مالطــا »بأنهــا ستســتخدم حــق النقــض ضــد قــرارات عمليــة إيريــ�ف
ي 

ي موانئهــا بســبب الجائحــة وبســبب نقــص مشــاركة المســؤولية �ف
ول �ف ف ف والمهاجريــن مــن الــ�ف لأنهــا تريــد منــع الالجئــ�ي

ف والمهاجريــن بعــد إنزالهــم. 56 وهكــذا اســتخدمت الحكومــة المالطيــة مخاوفهــا بشــأن انتشــار  ف الالجئــ�ي إعــادة توطــ�ي
غــالق أراضيهــا أمــام المهاجريــن  ر لإ ي وكمــ�ب جائحــة كورونــا لتعزيــز شــكاياتها الحاليــة المتعلقــة بغيــاب التضامــن الأورو�ب
ي ليبيــا، حيــث وقعــت 

ي عــىل إدارة الهجــرة �ف
. وشــهد نيســان/أبريل 2020 اســتمرار مقاربــة إضفــاء الطابــع الأمــ�ف ف الواصلــ�ي

ي للمســاعدة الحدوديــة ليبيــا )EUBAM( مذكــرة تفاهــم جديــدة لدعــم  المنظمــة الدوليــة للهجــرة وبعثــة التحــاد الأورو�ب
ي للمســاعدة  ــة التحــاد الأورو�ب ــة بعث ــون، وهــي مهم ــاذ القان ي وإدارة الحــدود وإنف

ــ�ف ي الإصــالح الأم
ــة �ف ــة الليبي الحكوم

ــة  وروبي
أ

ــة ال ــت المفوضي ــبتم�ب 2020، قّدم ــا. 57و�في أيلول/س ي ليبي
ــة �ف ــة مدني ــام 2013 كبعث ــائها ع ــذ إنش ــة من الحدودي

ــور  ــدان المنشــأ والعب ــة مــع بل اك ــد عــىل الحاجــة إىل ال�ش ــذي يؤك ــد بشــأن الهجــرة واللجــوء ال ــاق الجدي احــاً للميث اق�ت
الرئيســية الثالثــة لمكافحــة الهجــرة غــ�ي النظاميــة وأعمــال التهريــب. 58 لــم يتضــح بعــد تأثــ�ي هــذا الميثــاق، ولكــن �في 

: ي كلــ�ي داىلي لمــان الأورو�ب ، أكــدت عضــو ال�ب ف يــن الرئيســي�ي مقابلــة مــع أحــد المخ�ب

ي »إبعــاد المهاجريــن عــن أوروبــا بــأي ثمــن« بالتأثــ�ي الأكــ�ب عــىل 
“تتســبب السياســة الرئيســية غــ�ي المعلنــة المتمثلــة �ف

ف هــذه السياســة ومنحهــا المزيــد مــن الطاقــة عــ�ب  ي ليبيــا اليــوم. ســيتم تقنــ�ي
ي البحــر المتوســط و�ف

ديناميــات الهجــرة �ف
ــل الحــدود هــو ســبب حصــار  ــل الحــدود إىل الخــارج. ويعــد نق ــىل نق ــ�ي ع ه الكب ف ــ�ي ــع ترك ــد، م ــاق الهجــرة الجدي ميث
ــث  ــن البح ــىلي ع ــبب التخ ــط، وس ــض المتوس ــر الأبي ي البح

اض ... �ف ــ�ت ــات الع ــبب عملي ــو س ــا، وه ي ليبي
ــن �ف المهاجري

ــاذ«. نق والإ

ي البحــر الأبيــض المتوســط 
ي عــىل إدارة الهجــرة �ف

تُظهــر هــذه الأمثلــة المختــرة اســتمرار مقاربــات إضفــاء الطابــع الأمــ�ف
ف ل يبــدو أن الجائحــة كان لهــا تأثــ�ي عــىل محتــوى السياســات،  ي حــ�ي

ي أوائــل عــام 2020. و�ف
ي جائحــة كورونــا �ف

منــذ تفــ�ش
الــذي نتجــت عــن عمليــات وتوجهــات سياســية طويلــة المــدى، إل أن هنــاك أدلــة تشــ�ي إىل أنهــا قــد أثــرت عــىل تطبيــق 
ف  ــ�ي ــول الالجئ ــد قب ــف ض ــز المواق ــدف تعزي ــة به ــتخدام الجائح ــة اس ــا كيفي ــال مالط ــر مث ــات. ويُظه ــذه السياس ه

والمهاجريــن ومنــع وصولهــم.

سلحة عىل ليبيا. 
أ

ورو�بي يطلق عملية إيري�في لفرض حظر ال
أ

ورو�بي )آذار/مارس 2020( التحاد ال
أ

53 المجلس ال
نسان. ورو�بي لخفر السواحل اللي�بي ل يشمل حماية حقوق الإ

أ
/نوفم�ب 2017( وثائق تم الكشف عنها تظهر أن تدريب التحاد ال ين الثا�في 54 أكسس إنفو )ترسش
ف 

ورو�بي يدير ظهره للمهاجرين المنكوب�ي
أ

55 هيومن رايتس ووتش )شباط/ف�باير 2020( التحاد ال

ورو�بي
أ

56 مالطا اليوم )أيار/مايو 2020( مالطا تستخدم حق النقض ضد إنفاق إيري�في بعد انسحابها من مهمة بحرية تابعة لالتحاد ال
ورو�بي للمساعدة الحدودية والمنظمة الدولية للهجرة تعّمقان التعاون.

أ
ورو�بي )نيسان/أبريل 2020( ليبيا: بعثة التحاد ال

أ
57 مجلس التحاد ال

ورو�بي الجديد بشأن الهجرة واللجوء.
أ

وروبية )أيلول/سبتم�ب 2020( ميثاق التحاد ال
أ

58 المفوضية ال

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/31/eu-launches-operation-irini-to-enforce-libya-arms-embargo/
https://www.access-info.org/2017-11-30/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/2020/02/18/eu-turns-its-back-migrants-distress
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/libya-european-union-border-assistance-mission-and-international
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_act_part1_v7_1.pdf
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4.2 إغالق الموانئ األوروبية والعودة إلى إجراءات وقف انتشار جائحة كورونا

وأثــرت قيــود الهجــرة الأوروبيــة لوقــف انتشــار جائحــة كورونــا عــىل الهجــرة المختلطــة عــ�ب ليبيــا، إذ ازدادت القيــود عــىل 
نــزال  الذيــن مــا زالــوا يحاولــون عبــور البحــر. بــدأت هــذه الإجــراءات بإعــالن إيطاليــا ومالطــا أن موانئهــا غــ�ي آمنــة لالإ
ي البحــر. 59 وكذلــك، رفضــت اليونــان قاربــاً 

نســانية إىل وقــف عملياتهــا �ف نقــاذ الإ بســبب الوبــاء، ثــم دعــت ألمانيــا ســفن الإ
يطاليــة  ة نفســها، احتجــزت الســلطات الإ ي الفــ�ت

ة إىل حظــر الدخــول بســبب جائحــة كورونــا. و�ف يحمــل 175 لجئــاً، مشــ�ي
ف أيار/مايــو وأيلول/ســبتم�ب 2020، مــا عطــل قدرتهــا عــىل  ســفن إنقــاذ تابعــة لمنظمــات غــ�ي حكوميــة خمــس مــرات بــ�ي
نقــاذ باســتخدام ســفن تجاريــة خاصــة لتغطيــة هــذه  ي تعرضــت للخطــر. 60 أجريــت عمليــات الإ

الســتجابة للقــوارب الــ�ت
ي تقودهــا الــدول. ومــع ذلــك، لــم يســمح لتلــك الســفن بالرســو بعــد إنقاذهــا 

نقــاذ الــ�ت الثغــرة وغيــاب قــدرة البحــث والإ
ي البحــر لمــدة 40 

ف والمهاجريــن �ف بقــاء مجموعــة مــن الالجئــ�ي ي آب/أغســطس رقمــاً قياســياً لإ
المهاجريــن. ســجلت حالــة �ف

ي وســمحت إيطاليــا لهــم بالرســو. 61
نســا�ف يومــا حــ�ت تدهــور الوضــع الإ

ي البحــر واســتخدمت 
ف ومهاجريــن �ف يذكــر تقريــر لمنظمــة العفــو الدوليــة تفاصيــل حادثــة لــم تنقــذ مالطــا فيهــا لجئــ�ي

عادتهــم إىل الشــواطئ الليبيــة. تضيــف منظمــة العفــو الدوليــة أن الســلطات  بــدلً مــن ذلــك »تكتيــكات غــ�ي قانونيــة« لإ
ــارب  ــت إىل حــد اســتئجار ق ــة للرســو، ووصل ــ�ي آمن ــا غ عــالن موانئه ــا »كذريعــة« لإ ــة تســتخدم جائحــة كورون المالطي
ــا  ــات مالط ــة إن »ممارس ــو الدولي ــة العف ــول منظم ــا. وتق ــر إىل ليبي ي البح

ف �ف ــ�ي ــخصاً عالق ــن 51 ش ــة م ــادة مجموع ع لإ
ي والمؤسســات لتحميــل  ي التحــاد الأورو�ب

ي تبذلهــا الــدول الأعضــاء �ف
التعســفية جــزء ل يتجــزأ مــن الجهــود الأوســع الــ�ت

نســا�في تمــت مقابلتــه  ليبيــا مســؤولية الســيطرة عــىل وســط البحــر الأبيــض المتوســط«.62 كمــا ســلط عامــل �في المجــال الإ
ي مجموعــة مــن 135  ــ�ب ــو أعــاد فيهــا خفــر الســواحل اللي ي أيار/ماي

ــة �ف مــن أجــل هــذه الدراســة الضــوء أيضــا عــىل حال
ــد هــذا  . أك ي ــ�ب ــث ســيدخلون إىل نظــام الحتجــاز اللي ــة حي ــة إىل الشــواطئ الليبي ــاه المالطي ــن المي مهاجــراً ســودانياً م
ي سياســاتهم، قــد يتذرعــون بأنهــم ل يريــدون الســماح لهــم بالدخــول 

المصــدر أن »هــذا واحــد مــن أوجــه النفــاق �ف
ــا، ولكنهــا كانــت صفقــة سياســية قــذرة«. بســبب جائحــة كورون

ي 
ي وقــت جمــع بيانــات هــذه الدراســة، قــدرت المنظمــة الدوليــة للهجــرة أن 11891 لجئــاً ومهاجــراً قــد أعيــدوا إىل ليبيــا �ف

�ف
عــام 63.2020 ويمثــل ذلــك زيــادة كبــ�ية مقارنــة بـــ 9225 عائــداً �في عــام 2019. 64ويعكــس هــذا الرتفــاع التعاون المســتمر 
ف والمهاجريــن إىل أوروبــا، وقــد يشــ�ي أيضــاً إىل أن الجائحــة  ي والســلطات الليبيــة لمنــع عبــور الالجئــ�ي ف التحــاد الأورو�ب بــ�ي
أ وغيــاب عمليــات البحــث  ضافــة إىل إغــالق المــوا�ف ي بوســائل أكــ�ب لرفــض الدخــول. بالإ قــد زودت دول التحــاد الأورو�ب
ي تمــت مقابلتــه: »لقــد اســتخدمت جائحــة كورونــا كذريعــة  لمــان الأورو�ب ي ال�ب

ي تقودهــا الدولــة، قــال عضــو �ف
نقــاذ الــ�ت والإ

لمزيــد مــن ترســيخ وتطبيــع الحتجــاز كسياســة مضــادة للهجــرة«.

4.3 تصور تحوالت السياسات في ليبيا وأوروبا

ي المجــال 
ف ممــن تمــت مقابلتهــم، بمــن فيهــم مســؤولون ليبيــون وأوروبيــون وعاملــون �ف يــن رئيســي�ي أشــار ثمانيــة مخ�ب

يــة(. بــدلً مــن  ي وباحــث واحــد، إىل أن جائحــة كورونــا لــم تدفــع إىل تغيــ�ي سياســة الحــدود الليبيــة )البحريــة وال�ب
نســا�ف الإ

ف والمهاجريــن مــن ليبيــا وتســتخدم جائحــة  ي ســتيت ووتــش أن أوروبــا تواصــل منــع عبــور الالجئــ�ي
ذلــك، أوضــح باحــث �ف

ف المتطــرف اســتخدم الخطــاب القائــل بــأن »المهاجريــن يحملــون  ر لأفعالهــا. وأضــاف المصــدر أن اليمــ�ي كورونــا كمــ�ب
ي أوروبــا.

ف والمهاجريــن �ف عــدوى« لدعــم رفــض قبــول الالجئــ�ي

بيض المتوسط.
أ

نقاذ المهاجرين �في البحر ال يان )نيسان/أبريل 2020( كيف أوقفت جائحة كورونا عمليات المنظمات غ�ي الحكومية لإ 59 ذا نيو هيومانت�ي
60 أطباء بال حدود )أيلول/سبتم�ب 2020( احتجاز خامس سفينة بحث وإنقاذ خالل خمسة أشهر يحكم عىل المهاجرين بالموت �في البحر

61 �بي �بي سي )أيلول/سبتم�ب 2020( السماح لمهاجرين بالخروج من ناقلة م�يسك بعد 40 يوماً �في البحر.
بيض المتوسط.

أ
62 منظمة العفو الدولية )أيلول/سبتم�ب 2020( مالطا: التكتيكات غ�ي القانونية تضيع عاماً آخر من المعاناة �في وسط البحر ال

مم المتحدة لشؤون           . 
أ

63 �في وقت النرسش �في آب/أغسطس 2021، بلغ عدد العائدين إىل ليبيا �في عام 2021، 21639، وفقاً للمفوضية السامية لال
ول/ديسم�ب 2020( التحديث الشهري للمنظمة الدولية للهجرة �في ليبيا.

أ
64 المنظمة الدولية للهجرة )كانون ال

ف الالجئ�ي

https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/04/28/EU-migrants-Libya-Mediterranean-NGO-rescues-coronavirus
https://www.msf.org/detaining-fifth-search-and-rescue-ship-five-months-condemns-people-die-sea
https://www.bbc.com/news/world-europe-54136627%23:~:text=A%20group%20of%20migrants%20rescued,their%20vessel%20started%20to%20sink.
https://www.bbc.com/news/world-europe-54136627%23:~:text=A%20group%20of%20migrants%20rescued,their%20vessel%20started%20to%20sink.
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/malta-illegal-tactics-mar-another-year-of-suffering-in-central-mediterranean/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Libya%20Update%20-%2027%20August%202021.pdf
https://libya.iom.int/sites/default/files/December%202020%20Monthly%20Update.pdf
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ت  ّ ي تمــت مقابلتــه إىل أن الــدول الأعضــاء قــد غــ�ي ي التحــاد الأورو�ب
، أشــار مســؤول �ف رغــم أن سياســات الهجــرة لــم تتغــ�ي

ي »ضمــان الأمــن 
ي بعــض الحــالت �ف

إجراءاتهــا لالمتثــال للقواعــد الصحيــة أثنــاء الجائحــة. وقــد أخفقــت تلــك الإجــراءات �ف
ــش،  ــور أعــاله مــن ســتيت ووت ــه الباحــث المذك ــال قدم ــن«. يتوافــق هــذا مــع مث ام حقــوق المهاجري الصحــي واحــ�ت
ف والمهاجريــن لخطــر أكــ�ب للتعــرض  ي اســتخدم الســفن للحجــر الصحــي مــا عــرض الالجئــ�ي الــذي قــال إن التحــاد الأورو�ب
ي تــم إرســالهم إىل  ــ�ب الرئيــ�ي الأورو�ب ي ال

ــن ثبتــت إصابتهــم �ف ــن الذي ف والمهاجري وس. وأكــد الباحــث أن الالجئــ�ي للفــ�ي
ســفن الحجــر الصحــي، وأن مهاجــراً لــم يبلــغ مــن العمــر 18 فقــد حياتــه لأنــه اضطــر إىل النتظــار لمــدة 10 أيــام حــ�ت 
ــة المتخــذة  ف الســفينة. وهكــذا تســببت الإجــراءات الصحي ــة عــىل مــ�ت ــة المرافــق الطبي ــه، بســبب عــدم كفاي ــم إنزال ت
ف والمهاجريــن الذيــن  نســان لالجئــ�ي ي بعــض الأحيــان بعواقــب وخيمــة عــىل حيــاة وظــروف حقــوق الإ

لتجنــب الجائحــة �ف
يقومــون بالرحلــة عــ�ب البحــر الأبيــض المتوســط.

4.4 إدارة السلطات الليبية للهجرة منذ تفشي الجائحة: عمليات االعتراض واالحتجاز

ف وزيــر داخليــة جديــد  ي ذلــك تعيــ�ي
ي ليبيــا منــذ نيســان/أبريل 2020، بمــا �ف

ي إدارة الهجــرة �ف
ات �ف يمكــن مالحظــة التغيــ�ي

ــة تتخــذ  ــه أن وزارة الداخلي ي تمــت مقابلت ــ�ب ــة. أوضــح مســؤول لي عي ــ�ي ال�ش ــاز مكافحــة الهجــرة غ ــد لجه ــس جدي ورئي
ــاً  ي تــم إنشــاؤها حديث

ــات، الــ�ت نســان والحري ــاع توصيــات لجنــة حقــوق الإ ي إدارتهــا للهجــرة، عــ�ب اتب
ة �ف خطــوات كبــ�ي

ــات  ــراء عملي ام بإج ف ــ�ت ــك الل ي ذل
ــا �ف ــرة، بم اتيجيات الهج ــ�ت ــة اس ــة بصياغ ــس، المكلف ي طرابل

ــواب �ف ــس الن ــل مجل داخ
ي المجــال 

ف �ف ي الميــاه الأوروبيــة. وبالمثــل، ســلط أحــد العاملــ�ي
نقــاذ داخــل الميــاه الليبيــة حريــاً وليــس �ف البحــث والإ

دارة العامــة لأمــن الســواحل، مــا كثــف  ي والإ ف خفــر الســواحل الليــ�ب ي مقابلــة عــىل تعزيــز التنســيق بــ�ي
ي الضــوء �ف

نســا�ف الإ
الجهــود لتفكيــك شــبكات التهريــب. ورغــم غيــاب أي دليــل يشــ�ي إىل أن أفعــال ليبيــا تمثــل أي خطــة ســوى سياســاتها 
ي للحــد مــن العبــور البحــري  ك فيهــا مــع التحــاد الأورو�ب ي تشــ�ت

الخاصــة، إل أننــا نجدهــا متابعــة وتعزيــزاً لالأهــداف الــ�ت
غــ�ي النظامــي.

ي 
ــه �ف ــم إىل أن ــت مقابلته ــن تم ي الذي

ــا�ف نس ــال الإ ي المج
ــون �ف ــار العامل ــة، أش ــاز الليبي ــات الحتج ــق بسياس ــا يتعل وفيم

ف والمهاجريــن  فــراج عــن الالجئــ�ي ي جائحــة كورونــا، تــم إغــالق بعــض مراكــز الحتجــاز الرســمية، وتــم الإ
أعقــاب تفــ�ش

ــرو  ــ�ي اتخذهــا مدي ــك التداب ــدوا أن معظــم تل ــك، أك ــن. رغــم ذل ف المحتجزي ــ�ي ي المــرض ب
بســبب مخــاوف مــن تفــ�ش

ــار  ــة مــع كب ــة إىل أن المناقشــات جاري ــة أخــرى، تشــ�ي أدل ف مســتوى ســلطتهم. ومــن ناحي مراكــز الحتجــاز مســتخدم�ي
ــة.  ــة الليبي ــل الحكوم ــتقرار داخ ــاب الس ــم غي ــوزارات رغ ف ال ــ�ي ــاركة ب ــود مش ــىل وج ــدل ع ــا ي ــا، م ي ليبي

ف �ف ــؤول�ي المس
ي مقابلــة أجريــت لهــذا البحــث، أن الــوزارة اتخــذت إجــراءات منســقة معينــة 

ي مــن وزارة العــدل، �ف وأوضــح مســؤول ليــ�ب
فــراج عــن المهاجريــن الأكــ�ش عرضــة للخطــر مــن  ســتجابة للجائحــة، وتضمنــت قــراراً مــن مجلــس القضــاء الأعــىل بالإ لالإ
فــراج عــن 245 لجئــاً ومهاجــراً تزيــد  ي طرابلــس، مــا أدى إىل الإ

ي الجائحــة وتأجــج الــراع �ف
مراكــز الحتجــاز أثنــاء تفــ�ش

ف والمهاجريــن، وهــي  أعمارهــم عــن 60 عامــاً أو يعانــون مــن حالــة صحيــة. تــم ذلــك بالتنســيق مــع ســفارات الالجئــ�ي
تونــس والصومــال وإثيوبيــا وغانــا والنيجــر والســنغال، ومــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة للتخطيــط لعودتهــم. كمــا حــدت 
ضافــة إىل توفــ�ي  ي جائحــة كورونــا، بالإ

ازي للحــد مــن تفــ�ش ي بعــض المراكــز الزيــارات الخارجيــة كإجــراء احــ�ت
الســلطات �ف

ي مراكــز الحتجــاز لعــزل الحــالت المشــتبه فيهــا. ولكــن علينــا التأكيــد مــرة أخــرى أن تلــك 
فحوصــات منتظمــة وغــرف �ف

ي جميــع مراكــز الحتجــاز، وظلــت العديــد مــن المراكــز مكتظــة، وتفتقــر إىل القــدرة 
التدابــ�ي لــم تُتخــذ بشــكل منهجــي �ف

ة الجائحــة. عــىل فــرض التباعــد الجســدي، وتفتقــر إىل النظافــة المناســبة ومعــدات الحمايــة الشــخصية طــوال فــ�ت

اع الــذي  ف ي العــدل والداخليــة تمكنتــا مــن إغــالق ثالثــة مراكــز احتجــاز أثنــاء الــ�ف
ي تمــت مقابلتــه أن وزار�ت أكــد مســؤول ليــ�ب

ــن  ي م ي التحــاد الأورو�ب
ــر مســؤول �ف ــا ذك ــة. بينم ــا الدول ــادرات قادته ي الجائحــة، وزعــم أن هــذه المب

ــع تفــ�ش ــن م تزام
بــالغ  /نوفمــ�ب 2020، تــم الإ ي

يــن الثا�ف . اعتبــاراً مــن ت�ش ي جهــة أخــرى أن ذلــك تــم إنجــازه بقيــادة جهــود التحــاد الأورو�ب
ي مراكــز الحتجــاز الرســمية.65 وظهــر تبايــن كبــ�ي �في المعلومــات 

عــن وجــود نحــو 2024 لجئــاً وطالــب لجــوء ومهاجــراً �ف

/نوفم�ب 2020( تحديث ليبيا ين الثا�في ف )ترسش
مم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

أ
65 المفوضية السامية لال
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ي تــم جمعهــا لهــذه الدراســة، وذلــك بســبب الطبيعــة 
ف حــول سياســات الحتجــاز الــ�ت يــن الرئيســي�ي مــن مقابــالت المخ�ب

هتمامــات. رغــم ذلك،  ي رســم المصالــح والإ
المجــزأة لإجــراءات الحتجــاز الليبيــة ومشــاركة جهــات فاعلــة محليــة ودوليــة �ف

ف  ــ�ي ــة عــىل الحــد مــن اســتخدام احتجــاز الالجئ ــة والأوروبي ــة الليبي ف بعــض الجهــات الفاعل ــ�ي ــاً ب ــاك اتفاق ــدو أن هن يب
، اعتبــار ممارســة الحتجــاز عامــل خطــر رئيــ�ي لنتشــار  اتيجية لوقــف انتشــار جائحــة كورونــا، وبالتــاىلي والمهاجريــن كاســ�ت
ي الــوزارات عــىل الجهــات الفاعلــة المشــاركة 

ف صانعــي القــرار رفيعــي المســتوى �ف كورونــا. ولكــن مســتوى تأثــ�ي التوافــق بــ�ي
ي التأثــ�ي عــىل 

ي تنفيــذ سياســات الهجــرة الليبيــة ل يبــدو واضحــاً. عــىل ســبيل المثــال، ل نعلــم مــدى فعاليــة التفاقــات �ف
�ف

وجــود مراكــز احتجــاز غــ�ي رســمية وعــىل مراقبــة الظــروف داخــل مراكــز الحتجــاز بســبب حالــة انعــدام الأمــن العامــة 
ي ليبيــا.

�ف

5. التأثير على حياة الالجئين والمهاجرين في ليبيا
وفقــاً للمنظمــة الدوليــة للهجــرة، اعتبــاراً مــن كانــون الأول/ديســم�ب 66،2020 كان هنــاك 574146 لجئــاً ومهاجــراً �في ليبيــا،67 
. 68 تأجــج  ف ف لــدى المفوضيــة الســامية لالأمــم المتحــدة لشــؤون الالجئــ�ي ي ذلــك 44725 لجئــاً وطالــب لجــوء مســجل�ي

بمــا �ف
ي أكــ�ش تعقيــداً، بالنســبة 

نســا�ف ــا منــذ أوائــل عــام 2020 وحــ�ت حزيران/يونيــو 2020، وأصبــح الوضــع الإ ي ليبي
الــراع �ف

ــ�ي  ــتهداف وتفج ــم اس ــا. وت وس كورون ــ�ي ي ف
ــ�ش ــبب تف ــواء بس ــد س ــىل ح ــن ع ف والمهاجري ــ�ي ف والالجئ ــ�ي ف الليبي ــ�ي للمدني

المنشــآت الطبيــة والمــدارس ومراكــز احتجــاز المهاجريــن بشــكل مســتمر. 69وتعــرض الالجئــون والمهاجــرون �في المجتمــع 
ي للخطــر بشــكل خــاص بســبب اعتمادهــم الكبــ�ي عــىل العمــل اليومــي الــذي أعاقتــه القيــود المفروضــة عــىل  الحــرف
ي يتعرضــون لهــا مــن الحتجــاز وانتهــاكات الحمايــة. 

وس، وتفاقــم ذلــك بســبب المخاطــر الــ�ت الحركــة لوقــف انتشــار الفــ�ي
ــض المتوســط. �في  بي

أ
ــن البحــر ال ــا عابري ــون �في رحلتهــم إىل أوروب ــون والمهاجــرون ينطلق ــزال الالجئ ــك، ل ي 70 رغــم ذل

ــا ومالطــا مــن  ــاً ومهاجــراً إىل إيطالي يطاليــة بوصــول 15136 لجئ /نوفمــ�ب 2020، أفــادت وزارة الداخليــة الإ ي
يــن الثا�ف ت�ش

ضافــة  وســط. بالإ
أ

ق ال ي عــام 71،2020 رغــم أن العديــد منهــم جــاؤوا مــن شــمال إفريقيــا وأجــزاء مــن آســيا والــ�ش
ليبيــا �ف

إىل ذلــك، ُســجلت 729 حالــة وفــاة عــىل طــول الطريــق نحــو أوروبــا. 72 

ف  ي فرضتهــا الســلطات الليبيــة عــىل الالجئــ�ي
تعايــن الأقســام التاليــة تأثــ�ي جائحــة كورونــا وقيــود الحركــة والتدابــ�ي الــ�ت

يــن  ف ت�ش ي أجريــت بــ�ي
ف والمهاجريــن الــ�ت ي مجــالت مختلفــة، بالعتمــاد عــىل اســتبيانات )4MI( مــع الالجئــ�ي

والمهاجريــن �ف
ي 

ــة �ف ــاب المصلح ــن أصح ف م ــي�ي ــن الرئيس ي ــالت المخ�ب ــة إىل مقاب ضاف ــ�ب 2020، بالإ /نوفم ي
ــن الثا�ف ي ــر وت�ش الأول/أكتوب

ف والمهاجريــن، وبشــكل أكــ�ش تحديــداً الحتجــاز. أمــا  هــا عــىل حمايــة الالجئــ�ي الهجــرة. يبحــث القســم الفرعــي الأول تأث�ي
هــا عــىل رحــالت الهجــرة والتخطيــط لهــا. ويســعى القســم الفرعــي الأخــ�ي إىل فهــم مــن أيــن وممــن  ي فيــدرس تأث�ي

الثــا�ف
ي ليبيــا عــىل معلومــات حــول سياســات الهجــرة.

يحصــل الالجئــون والمهاجــرون �ف

5.1 التأثير على الحماية
االعتقال واالحتجاز التعسفي

ــل  ــة الجائحــة، مث ي بداي
ي �ف ــة والتحــاد الأورو�ب ــا الســلطات الليبي ي بذلته

ــ�ت ــورة أعــاله ال عــىل الرغــم مــن الجهــود المذك
، وصفــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة عــام 2020 بأنــه  ف إغــالق بعــض مراكــز الحتجــاز وإطــالق �اح بعــض المعتقلــ�ي

مم المتحدة لشؤون            إىل أن هناك 597611 لجئاً ومهاجراً �في ليبيا، 
أ

، تش�ي أحدث التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية ال 66 �في وقت النرسش
، اعتباراً من آب/أغسطس 2021. ف ف لدى المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي ي ذلك 42210 لجئاً وطالب لجوء مسجل�ي

بما �ف
ول/ديسم�ب 2020( تقرير المهاجرين إىل ليبيا.

أ
وح المنظمة الدولية للهجرة )كانون ال 67 مصفوفة تتبع ال�فف

ول/ديسم�ب 2020( صحيفة وقائع ليبيا.
أ

مم المتحدة لشؤون            )كانون ال
أ

68 المفوضية السامية لال
نسانية )نيسان/أبريل 2020( تقرير الوضع �في ليبيا. مم المتحدة لتنسيق الشؤون الإ

أ
69 مكتب ال

. ف
ول/أكتوبر 2020( تأث�ي جائحة كورونا عىل مخاطر الحماية لالجئ�ي

أ
ين ال 70 مركز الهجرة المختلطة )ترسش

ول من عام 2021.
أ

71 �في وقت النرسش �في أب/أغسطس 2021، يش�ي تقرير المنظمة الدولية للهجرة إىل أن 20810 لجئ ومهاجر قد وصلوا إىل إيطاليا ومالطا من ليبيا �في النصف ال
/نوفم�ب 2020( التحديث الشهري للمنظمة الدولية للهجرة ليبيا. ين الثا�في 72 المنظمة الدولية للهجرة )ترسش

ف الالجئ�ي

ف الالجئ�ي
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https://dtm.iom.int/reports/libya-%E2%80%94-migrant-report-37-may-june-2021
https://reliefweb.int/report/libya/unhcr-update-libya-27-august-2021
https://reliefweb.int/report/libya/unhcr-update-libya-27-august-2021
https://dtm.iom.int/reports/libya-%E2%80%94-migrant-report-33-september-october-2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Libya%20Factsheet%20-%20December%202020.pdf
https://reliefweb.int/report/libya/libya-situation-report-29-april-2020
http://www.mixedmigration.org/wp-content/uploads/2020/10/136_covid_thematic_update_protection.pdf
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/DTM_Libya_R37_Migrant_Report_Final.pdf?file=1&type=node&id=12150
https://libya.iom.int/sites/default/files/news/November%202020%20Monthly%20Update.pdf
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ي ليبيــا. وأضافــت »نحــن ]المنظمــة الدوليــة للهجــرة[ نفقــد أثــر الأشــخاص بســبب 
ف والمهاجريــن �ف »أســوء عــام« لالجئــ�ي

ــد  ــار قائ ــر. 73 أش ي البح
ــة �ف ــاذ الأوروبي نق ــث والإ ــات البح ــاب عملي ــراع« وغي ــتمرار ال ــن اس ــم ع ــاء تنج ــالت اختف ح

ف والمهاجريــن  ي طرابلــس إىل أن وضــع الجائحــة محفــوف بالمخاطــر لالجئــ�ي
مجتمعــي مــن المهاجريــن تمــت مقابلتــه �ف

ي الحبــس 
وس كورونــا، ســيتم نقلــه إىل مركــز احتجــاز إمــا �ف بشــكل خــاص، لأنــه إذا ثبتــت إصابــة الالجــئ أو المهاجــر بفــ�ي

ي كإجــراء جديــد لمكافحــة الجائحــة ول يــزال قيــد التنفيــذ. . وقــد أكــد ذلــك مســؤول ليــ�ب ف النفــرادي أو مــع آخريــن مصابــ�ي

ــال  ي العتق
ــادة �ف ــاك زي ــدون أن هن ــوا يعتق ــا إذا كان ــتبيان عم ــملهم الس ــن ش ــرون الذي ــون والمهاج ــئل الالجئ ف ُس ــ�ي ح

ف )عــدد = 115( أو وافقــوا بشــدة عــىل  ي جائحــة كورونــا، وافــق 57.5٪ مــن المســتجيب�ي
والحتجــاز التعســفي منــذ تفــ�ش

ــادة المخاطــر )الشــكل 1(. زي

ف والمهاجريــن، تشــ�ي التقاريــر إىل غيــاب أي تحســن داخــل المراكــز للحمايــة مــن  إىل جانــب ارتفــاع خطــر احتجــاز الالجئــ�ي
يــن               ، أشــار أحــد               �في المجــال              إىل أن  وس كورونــا.74 �في مقابلــة مــع أحــد المخ�ب التعــرض لفــ�ي
ام لخصوصيــة الشــخص وإنســانيته وكرامتــه، ل توجــد خصوصيــة  »الزدحــام ل يــزال موجــوداً ... وكذلــك ل يوجــد احــ�ت

ي طوابــ�ي ومــا إىل ذلــك«.
طــالق، لســتخدام الحمــام عليــك النتظــار �ف عــىل الإ

5.2 التأثير على رحالت الهجرة والتخطيط لها

ف  ي ليبيــا عــىل رحــالت الهجــرة والتخطيــط لهــا، حيــث حــد مــن قــدرة الالجئــ�ي
أثــر إغــالق الحــدود الداخليــة والخارجيــة �ف

ي قدمــاً. أكــد الالجئــون والمهاجــرون الذيــن تمــت مقابلتهــم أن مــن لديهــم وثائــق 
والمهاجريــن عــىل العــودة أو المــ�ف

قانونيــة فقــط لديهــم القــدرة عــىل التحــرك بحريــة: »ذلــك يجعــل الحيــاة بالغــة الصعوبــة بالنســبة للمهاجريــن غــ�ي 
ف نريــد الذهــاب إىل مــكان بعيــد جــداً نشــعر بخــوف دائــم« قــال  ف لأننــا ل نحظــى براحــة البــال خاصــة حــ�ي المســجل�ي

ي طرابلــس. 
يــا �ف رجــل مــن نيج�ي

ف والمهاجريــن الذيــن شــملهم الســتبيان أن تشــديد  فيمــا يتعلــق بمســارات الهجــرة داخــل ليبيــا، ذكــر بعــض الالجئــ�ي
ي حيــث يخططــون للمغــادرة  ي يســتغرقها الوصــول إىل الســاحل الليــ�ب

ي داخــل البــالد يزيــد عــدد الأيــام الــ�ت
الوضــع الأمــ�ف

ف  ف برامــج إعــادة التوطــ�ي إىل أوروبــا. وتحــدث آخــرون عــن تعليــق المفوضيــة الســامية لالأمــم المتحــدة لشــؤون الالجئــ�ي
ــة،75 بســبب الجائحــة. ولكــن تــم  نســانية الطوعي ــة للهجــرة برنامــج العــودة الإ ــق المنظمــة الدولي والإجــالء، وعــن تعلي
ــن شــملهم الســتبيان  ــن الذي ف والمهاجري

ــ�ي ــذ آب/أغســطس 2020. 76 أشــار نحــو نصــف الالجئ ــا من اســتئناف عملياتهم
ضافــة  ي الإجــراءات قــد أثــرت عــىل خططهــم للهجــرة. بالإ

ات �ف ة والتغيــ�ي )48٪، عــدد = 96( إىل أن سياســات الهجــرة الأخــ�ي
ف إىل  إىل ذلــك، عنــد ســؤالهم عمــا إذا كانــوا قــد وصلــوا إىل نهايــة رحلتهــم، أشــار أكــ�ش بقليــل مــن نصــف المســتجيب�ي

73 إندبندنت )أيلول/سبتم�ب 2020( »تُركو للتعفن«: داخل مراكز الحتجاز القذرة �في ليبيا حيث يواجه المهاجرون والالجئون »الموت البطيء«
74 إندبندنت )أيلول/سبتم�ب 2020( »تُركو للتعفن«: داخل مراكز الحتجاز القذرة �في ليبيا حيث يواجه المهاجرون والالجئون »الموت البطيء«

مم المتحدة لشؤون            تعلنان عن تعليق مؤقت لرحالت إعادة                       .
أ

75 المنظمة الدولية للهجرة )آذار/مارس 2020( المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية ال
76 المنظمة الدولية للهجرة )آب/أغسطس 2020( تحديث آب/أغسطس للمنظمة الدولية للهجرة ليبيا.
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ي جائحة 
ف منذ تف�ش ايد من االعتقال واالحتجاز التعسفي�ي ف الشكل 1: هناك خطر م�ت

كورونا )عدد = 200(.

ف فالرئيسي�ي يالعامل�ي
نسا�ف الإ

ف ف لالجئ�ي التوط�ي ف الالجئ�ي

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/libya-detention-centres-migrant-refugees-deaths-zintan-tripoli-a9703161.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/libya-detention-centres-migrant-refugees-deaths-zintan-tripoli-a9703161.html
https://www.iom.int/news/iom-unhcr-announce-temporary-suspension-resettlement-travel-refugees
https://libya.iom.int/sites/default/files/news/August%202020%20Monthly%20Update%202.pdf


25

ي ليبيــا. 
ي قدمــاً وعــدم البقــاء �ف

ي أنهــم يتطلعــون إىل المــ�ف
أنهــم لــم يصلــوا بعــد إىل نهايــة رحلتهــم )الشــكل 2(، مــا يعــ�ف

ي الإجــراءات عــىل تخطيطهــم للهجــرة 
ات �ف ف عــن مســتقبل رحلتهــم، لفهــم تأثــ�ي التغيــ�ي وكذلــك تــم ســؤال المســتجيب�ي

ي الأشــهر الســتة المقبلــة )الشــكل 3(.
بشــكل أفضــل. أشــار 40٪ )عــدد = 80( إىل أنهــم قــرروا محاولــة عبــور البحــر �ف

ة للهجــرة قــد أثــرت عــىل خططهــم للهجــرة،  ات الإجرائيــة الأخــ�ي * رصح 14 مســتجيباً أنهــم ل يعلمــون إذا كانــت التغيــ�ي
ف آخريــن الإجابــة عــىل هــذا الســؤال. ف رفــض 3 مســتجيب�ي ي حــ�ي

�ف
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. أمــا بالنســبة للذيــن لــم يتخــذوا قــراراً بشــأن تخطيــط هجرتهــم،  ف ف الجنســ�ي تســاوى عــدد الذيــن قــرروا عبــور البحــر بــ�ي
دديــن مــن الرجــال )عــدد = 20، 20٪ مــن الرجــال الذيــن شــملهم الســتبيان( مقارنــة بالنســاء )11٪، عــدد  كان أكــ�ش الم�ت

.)11 =

ي إىل أن مثــل هــذه القــرارات المتعلقــة بتخطيــط 
نســا�ف ي المجــال الإ

ف �ف ف مــع العاملــ�ي يــن الرئيســي�ي وتشــ�ي مقابــالت المخ�ب
ف  يــ�ي ري�ت ق إفريقيــا، الإ الهجــرة تختلــف مــن مجتمــع إىل آخــر. عــىل ســبيل المثــال، وجــدوا أن أولئــك المنحدريــن مــن �ش
وس  ي فــ�ي

ي طرابلــس: »منــذ تفــ�ش
ي �ف عــىل وجــه الخصــوص، أكــ�ش إرصاراً عــىل عبــور البحــر إىل أوروبــا. قــال رجــل إريــ�ت

ل، ولهــذا قــررت الذهــاب إىل أوروبــا«. وتــم  ف ف الطعــام ودفــع إيجــار المــ�ف ي العمــل وتأمــ�ي
ة �ف كورونــا، أجــد صعوبــة كبــ�ي

يــون  ري�ت ، كان الإ ي البيانــات الكميــة. ل يجــب تعميــم هــذه البيانــات، نظــراً لحجــم العينــة الصغــ�ي
تأكيــد هــذه النتيجــة �ف

ي 
ي غالبــاً مــا أجابــت بـــ »نعــم« عــىل الســؤال »هــل تخطــط لمحاولــة عبــور البحــر �ف

ف الجنســيات الــ�ت )20/11( مــن بــ�ي
ف )14/7(. ونيــ�ي ف )37/10( والكام�ي يــ�ي الأشــهر الســتة المقبلــة؟ » وشــملت الجنســيات الأعــىل الأخــرى النيج�ي

ي إىل أوروبــا،  وكذلــك تشــ�ي المصــادر الرئيســية إىل تأثــ�ي الجائحــة المحتمــل عــىل تكلفــة عبــور البحــر مــن الســاحل الليــ�ب
ي )2190 إىل 3649  ف 3000 و5000 دينــار ليــ�ب ي )1095 دولراً أمريكيــاً( للفــرد إىل مــا بــ�ي حيــث ارتفعــت مــن 1500 دينــار ليــ�ب
بيــض المتوســط مــع 

أ
مــن عــىل طــول البحــر ال

أ
ــادة مرتبطــة بتشــديد ال ــاً(. 77 وأفــاد البعــض أن هــذه الزي دولراً أمريكي

ف  شــارة إىل أن معظــم الالجئــ�ي . وتجــدر الإ ي تســي�ي دوريــات بحريــة نشــطة، عــىل الأرجــح مــن جانــب خفــر الســواحل الليــ�ب
ي 

ي البحــر والجهــات الــ�ت
ف مختلــف الجهــات الفاعلــة �ف والمهاجريــن الذيــن شــملهم الســتطالع ل يمكــن لهــم التفريــق بــ�ي

ي الميــاه الليبيــة أو الأوروبيــة.
تتبعهــا أو مــا إذا كانــت تعمــل �ف

5.3 فهم دور السياسات في رحالت الهجرة والتخطيط لها

ي ليبيــا، 
ف والمهاجريــن الذيــن شــملهم الســتبيان بشــكل عــام سياســات وممارســات الهجــرة �ف يــدرك العديــد مــن الالجئــ�ي

ــا  حيــل. ولكــن عنــد ســؤالهم عــن تأثــ�ي جائحــة كورون ي البحــر والحتجــاز وال�ت
عــادة �ف اض والإ ويذكــرون عمليــات العــ�ت

ي السياســات 
ات �ف ف )44٪، عــدد = 87( تغيــ�ي ي البحــر، ذكــر عــدد محــدود مــن المســتجيب�ي

ي ليبيــا و�ف
عــىل سياســات الهجــرة �ف

ي ســبها: »ســمعت أيضــاً مهاجريــن عــىل وشــك العبــور 
والإجــراءات مرتبطــة بالجائحــة. قــال رجــل مــن بوركينــا فاســو �ف

ــو،  ــا فاس ــا«. )بوركين ــول أوروب ــن دخ ــن م ــع المهاجري ــوالً لمن ــة أم ــلطات الليبي ــح الس ي من ــاد الأورو�ب ــون إن التح يقول
ي ليبيــا والبحــر الأبيــض المتوســط قــد أثــرت عــىل 

ســبها(. ومــع ذلــك، عنــد ســؤالهم عمــا إذا كانــت سياســات الهجــرة �ف
اً. ف )عــدد = 124( أو وافقــوا بشــدة عــىل أن لهــا تأثــ�ي رحلــة الهجــرة إىل ليبيــا، وافــق 62٪ مــن المســتجيب�ي

ي مســألة الوصــول إىل المعلومــات المتعلقــة بالسياســات، أشــار الالجئــون والمهاجــرون الذيــن شــملهم الســتبيان إىل 
و�ف

ي الإجــراءات مــن أقرانهــم الذيــن وصلــوا بنجــاح إىل أوروبــا 
ات �ف تلقيهــم أغلــب المعلومــات عــن سياســات الهجــرة والتغيــ�ي

ف والمهاجريــن الذيــن شــملهم الســتبيان إىل عــدم  عــ�ب البحــر الأبيــض المتوســط )الشــكل 5(. وأشــار 10٪ مــن الالجئــ�ي
ي الإجــراءات. وكذلــك للحصــول عــىل 

ات �ف قدرتهــم عــىل الوصــول إىل المعلومــات المتعلقــة بسياســات الهجــرة أو التغيــ�ي
معلومــات حــول مراكــز الحتجــاز، ذكــر قــادة المجتمــع الذيــن تمــت مقابلتهــم تلقــي معلومــات مــن ســفاراتهم أو مــن 
المحتجزيــن الذيــن لديهــم هواتــف، وهــم بدورهــم يشــاركون هــذه المعلومــات مــع مجتمعهــم عــ�ب مجموعــات واتــس 
ف بتلقــي المعلومــات مــن  أب المخصصــة والجتماعــات وجهــاً لوجــه والمكالمــات الهاتفيــة. وأفــادت قلــة مــن المشــارك�ي

. ف المهربــ�ي

مريكي مقابل الدينار اللي�بي المستخدم هو السعر الرسمي من مرصف ليبيا المركزي وقت كتابة التقرير،      1.3 إىل 1.5
أ

ف77 سعر رصف الدولر ال ب�ي
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حيــل والحتجــاز  ي خطــر ال�ت
ف والمهاجريــن عــن زيــادة ملحوظــة �ف باختصــار، تكشــف الســتبيانات والمقابــالت مــع الالجئــ�ي

ــم  ــزال معظ ــك، ل ي ــم ذل ــهم. رغ ــبل عيش ــ�ي س ــىل توف ــم ع ــم وقدرته ــد حركته ــدوره إىل تقيي ــا أدى ب ــال، م والعتق
ون  ــ�ي ــزال الكث ــا، ول ي ــة كورون ــة بجائح ــك المتعلق ــك تل ي ذل

ــا �ف ــرة، بم ــود الهج ــة بقي ــىل دراي ــن ع ف والمهاجري ــ�ي الالجئ
ي أوروبــا، 

يخططــون لمحاولــة عبــور البحــر. ويشــ�ي هــذا إىل أن حاجتهــم إىل طلــب الحمايــة والوصــول إىل فــرص أفضــل �ف
وس. ي ينطــوي عليهــا عبــور البحــر واحتمــال التعــرض للفــ�ي

تفــوق المخاطــر الــ�ت
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خاتمة

ي بشــأن  ــا عــىل سياســات وإجــراءات الهجــرة الخاصــة بالتحــاد الأورو�ب ــ�ي  جائحــة كورون ــة تأث ــاول هــذا البحــث كيفي تن
ي 

ضافــة إىل استكشــاف دور الجهــات الفاعلــة الليبيــة �ف العمليــات حــول وســط البحــر الأبيــض المتوســط )الهــدف 1(، بالإ
ي  ي دعــم سياســات وإجــراءات الهجــرة هــذه )الهــدف 2(، وســع لتقييــم تأثــ�ي سياســات التحــاد الأورو�ب

مجــال الهجــرة �ف
ف بشــكل خــاص عــىل رحــالت الهجــرة والتخطيــط  كــ�ي ي ليبيــا، مــع ال�ت

ف والمهاجريــن �ف وليبيــا عــىل ظــروف وتجــارب الالجئــ�ي
لهــا )الهــدف 3(.

ي 
ــا �ف ــع شــمال إفريقي ــن التعــاون م ــل م ــخ طوي ــا تاري ــدول الأعضــاء لديه ي وال ــت الدراســة إىل أن التحــاد الأورو�ب توصل

ــا كانــت  ي التســعينيات. ولأن ليبي
ي المنطقــة �ف

ــا النشــط �ف ــا بســبب دور ليبي مجــال سياســات الهجــرة، ول ســيما مــع ليبي
ــة وأنشــأت  ــم الهجــرة غــ�ي النظامي ي تجري

ــدأت �ف ــك الوقــت ، ب ي ذل
ــن �ف ــال المهاجري ــن العم ــد م وجهــة رئيســية للعدي

. ف ــ�ي ــة منطقــة وســط البحــر الأبيــض المتوســط بدعــم مــن نظرائهــا الأوروبي ــا بمراقب نظــام الحتجــاز، وقامــت ليبي

ف  ي حــ�ي
ي البحــر الأبيــض المتوســط طــوال مــدة الجائحــة، و�ف

ي عــىل إدارة الهجــرة �ف
اســتمرت مقاربــة إضفــاء الطابــع الأمــ�ف

ي تعــد جــزءاً مــن عمليــات سياســية طويلــة المــدى، تشــ�ي 
ل يبــدو أن الجائحــة حملــت أثــراً عــىل محتــوى السياســات، الــ�ت

الأدلــة إىل أن أثــر الجائحــة وقــع عــىل تطبيــق إدارة الهجــرة عــىل أرض الواقــع. وتُظهــر الأدلــة أيضــاً اســتخدام الجائحــة 
ي سياســة 

ســتمرار �ف ف والمهاجريــن بشــكل أكــ�ب ومنــع وصولهــم إىل أوروبــا عــ�ب الإ لتعزيــز المواقــف ضــد قبــول الالجئــ�ي
. امــات القانونيــة والقانــون الــدوىلي ف اض القــوارب وإعادتهــا عــ�ب وســائل مختلفــة بغــض النظــر عــن الل�ت اعــ�ت

ورة الحــد مــن احتجــاز  ف عــىل رصف ف والأوروبيــ�ي ف الليبيــ�ي ف بعــض الفاعلــ�ي مــن ناحيــة أخــرى، لحظــت الدراســة توافقــاً بــ�ي
ــر  ــل خط ــاز عام ــة الحتج ــأن ممارس اف ب ــ�ت ــاىلي الع ــة، وبالت ــار الجائح ــف انتش اتيجية لوق ــ�ت ــن كاس ف والمهاجري ــ�ي الالجئ
ي الــوزارات عــىل الجهــات 

ف صانعــي القــرار رفيعــي المســتوى �ف وس. ولكــن مســتوى تأثــ�ي التوافــق بــ�ي رئيــ�ي لنتشــار الفــ�ي
ي تنفيــذ سياســات الهجــرة الليبيــة ل يبــدو واضحــاً.

الفاعلــة المشــاركة �ف

ــ�ي عــىل  ــة للجائحــة، كان لهــا تأث ــود الهجــرة، ل ســيما تلــك المتعلقــة بالإجــراءات الصحي وهكــذا يمكــن اســتنتاج أن قي
ي ليبيــا وخاصــة عــىل أولئــك الذيــن ســيخوضون الرحلــة عــ�ب البحــر 

ف والمهاجريــن �ف نســان لالجئــ�ي حيــاة وظــروف حقــوق الإ
ي ينطــوي 

ف حيــاة أفضــل المخاطــر الــ�ت الأبيــض المتوســط. ولهــذا الســبب تفــوق حاجــة البعــض لطلــب الحمايــة وتأمــ�ي
ف وتجــار البــ�ش  للوصــول إىل أوروبــا. عليهــا التعامــل مــع المهربــ�ي
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توصيات
امج: بناًء عىل هذه النتائج، تقدم هذه الدراسة التوصيات التالية للسلطات وصانعي السياسات وال�ب

إىل السلطات الليبية

ام كل  ف ي ذلــك الــ�ت
، بمــا �ف نســان والقانــون الــدوىلي • تنفيــذ سياســات وإجــراءات متســقة تراعــي معايــ�ي حقــوق الإ

ي البحــر.
نقــاذ الخاصــة بهــا �ف دولــة بمنطقــة البحــث والإ

78 الــذي يســتخدم الحتجــاز كسياســة لمكافحــة الهجــرة 
ي • توفــ�ي بدائــل لالحتجــاز وإعــادة صياغــة القانــون الليــ�ب

غــ�ي النظاميــة والحــد مــن العبــور إىل أوروبــا.

ي 
ف المجتمــع المــد�ف ي المناقشــات حــول إدارة الهجــرة وتضمــ�ي

اك مجموعــات أوســع مــن أصحــاب المصلحــة �ف • إ�ش
بقائهــم عــىل اطــالع والحصــول عــىل مالحظاتهــم وتوصياتهــم. ف والمهاجريــن لإ والالجئــ�ي

ي بغيــة تبــادل وجهــات النظــر حــول إدارة  ف الجهــات الفاعلــة المحليــة والتحــاد الأورو�ب • تنميــة بيئــة النقــاش بــ�ي
ي إعــادة صياغــة السياســات والإجــراءات.

ف توصياتهــم �ف الهجــرة وتضمــ�ي

ــة  ــان مقارب ــة لضم ــة المعني ــلطات المحلي ــات والس ــوزارات والبلدي ــع ال ف جمي ــ�ي ــيق ب ــز المشــاركة والتنس • تعزي
ــرة. دارة الهج ــقة لإ متس

ف والإجــراءات ومتابعتهــا مــن جهــة جميــع الجهــات الفاعلــة المحليــة  •  ضمــان نــ�ش المعلومــات حــول القوانــ�ي
ــة ووكالت الأمــم المتحــدة. ــة الدولي والمنظمــات غــ�ي الحكومي

ــة  ــ�ي واضح ــع تداب ــة ووض ــلطات المحلي ــن الس ــدوىلي م ــون ال ــان والقان نس ــوق الإ ــال لحق ــة لالمتث ــرض آلي • ف
. ــىلي ــون المح ــب القان ف بموج ــ�ي ــبة المنتهك لمحاس

ي والدول االأعضاء إىل االتحاد االأورو�ب

ف بشــكل خــاص عــىل  كــ�ي • دعــم المؤسســات المحليــة الليبيــة لالســتجابة بشــكل أفضــل لجائحــة كورونــا، مــع ال�ت
ف الفئــات الأكــ�ش ضعفــاً. ف والمهاجريــن، كونهــم مــن بــ�ي الالجئــ�ي

ي سياســات هجــرة 
اط التمويــل بتبــ�ف نســانية القائمــة عــىل الحتياجــات الواقعيــة، بــدلً مــن اشــ�ت امــج الإ • دعــم ال�ب

. ف المانح�ي

ــاً،  ــاً آمن ــ�ب مكان ي ل تعت
ــ�ت ــا ال ــن إىل ليبي ــادة المهاجري اض وإع ــ�ت ــات اع ي عملي

ــاهم �ف ــاعدة تس ــاف أي مس • إيق
. ــدوىلي ــون ال ــان والقان نس ــوق الإ ــ�ي حق ــاء بمعاي ــة بالوف ــاعدة المقدم اط المس ــ�ت واش

المنظمات غ�ي الحكومية الدولية ووكالت الأمم المتحدة

ــن  ــر ع ــض النظ ــددة، بغ ــم المح ــىل احتياجاته ــاًء ع ــن بن ف والمهاجري ــ�ي ــانية لالجئ نس ــاعدة الإ ــم المس • تقدي
نواياهــم وخططهــم للهجــرة أو العــودة إىل بلدانهــم.

ي ليبيا.
نسان للمهاجرين �ف • تعزيز جهود المنارصة لضمان تلبية الحد الأد�ف من معاي�ي حقوق الإ

ــلطات  ــرة والس ــال الهج ي مج
ف �ف ــ�ي ــة العامل ــة الدولي ــ�ي الحكومي ــات غ ــي المنظم ف موظف ــ�ي ــل ب ــز التواص • تعزي

ــا. ــاتها وإجراءاته ــة لسياس ــة منتظم ــع متابع ــة، م الليبي

جانب �في ليبيا، والقانون رقم )20( لسنة 1991 بشأن تعزيز الحريات، والقانون رقم )19( 
أ

78 وهي القانون رقم )6( لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة وخروج ال
ف  عية، والقانون رقم )10( لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والختفاء القرسي والتمي�ي لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غ�ي الرسش

https://security-legislation.ly/node/32174
https://security-legislation.ly/node/32174
https://security-legislation.ly/node/31472
https://security-legislation.ly/node/31472
https://security-legislation.ly/node/34591
https://security-legislation.ly/node/34591
https://security-legislation.ly/node/31741
https://security-legislation.ly/node/31741
https://security-legislation.ly/node/32174
https://security-legislation.ly/node/32174
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الملحق
ف الذين تمت مقابلتهم ين الرئيسي�ي الجدول 1 – قائمة المخ�ب

المنظمةالسمالمجموعة#

1

المسؤولون

يكل�ي داىلي ي برلمان التحاد الأورو�ب
عضو �ف

ي ليبيالم يفصح عن الهوية2
ي �ف مسؤول من التحاد الأورو�ب

ي أوروبالم يفصح عن الهوية3
ي �ف مسؤول من التحاد الأورو�ب

عضو مجلس النواب - طرابلسربيعة أبو راس4

ي وزارة العدل الليبيةمحمد حمودة5
مستشار �ف

6

المنظمات غ�ي 
الحكومية الدولية

ي ليبيالم يفصح عن الهوية
منظمة غ�ي حكومية دولية �ف

ي ليبيالم يفصح عن الهوية7
منظمة غ�ي حكومية دولية �ف

ي ليبيالم يفصح عن الهوية8
منظمة غ�ي حكومية دولية �ف

ي ليبيالم يفصح عن الهوية9
منظمة غ�ي حكومية دولية �ف

ي أوروباياشا ماتشانيكو10
منظمة ستيت ووتش �ف

11

قادة مجتمعات 
ف والمهاجرين الالجئ�ي

يلم يفصح عن الهوية قائد مجتمع نيج�ي

يلم يفصح عن الهوية12 قائد مجتمع نيج�ي

يلم يفصح عن الهوية13
قائد مجتمع غا�ف

يلم يفصح عن الهوية14
و�ف قائد مجتمع كام�ي

يلم يفصح عن الهوية15 قائد مجتمع إريت�ي

ف والمهاجرين الجدول 2 - أسئلة استبيان الالجئ�ي

الأسئلة#

ي عبور البحر نحو أوروبا؟1
هل فكرت �ف

ي الأشهر الستة المقبلة؟2
هل تخطط لمحاولة عبور البحر �ف

ي تؤثر عىل هذا القرار؟2.أ
ما هي العوامل الرئيسية ال�ت

ي جائحة كورونا، هل يسلك المهربون أو المهاجرون مسارات جديدة لعبور البحر إىل أوروبا؟3
منذ تف�ش

يُرجى وصف هذه المسارات الجديدة ومدى اختالفها عن المسارات السابقة.3.أ

ما هي المخاطر المرتبطة بالمسارات الجديدة؟3.ب

لماذا يسلك المهربون والمهاجرون هذه المسارات الجديدة؟3.ج

ي يواجهها الناس عند عبور البحر؟4
ما هي المخاطر الحالية ال�ت

ي ليبيا؟5
ما الذي تعرفه عن سياسات أو إجراءات الهجرة هنا �ف

ي إىل ليبيا”.6
إىل أي مدى توافق عىل العبارة التالية: “لقد أثرت سياسات الهجرة عىل رحل�ت

ي أوروبا؟7
ما الذي تعرفه عن سياسات الهجرة أو إجراءاتها �ف

ي إىل أوروبا”.8
إىل أي مدى توافق عىل العبارة التالية: “لقد أثرت سياسات الهجرة عىل رحل�ت

9
هل سبق لك اتخاذ قرارات بشأن رحلة الهجرة أو خططك للهجرة المستقبلية بناًء عىل سياسات الهجرة 

المذكورة؟
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9.أ
يرجى وصف كيف أثرت السياسات عىل اتخاذك للقرارات السابقة أو المستقبلية بشأن رحلة الهجرة الخاصة 

بك. )مربع نص مفتوح(

10
ي 

ي أوروبا منذ تف�ش
ي ليبيا أو �ف

ي سياسات أو إجراءات الهجرة سواء هنا �ف
ة �ف ات كب�ي هل لحظت أي تغي�ي

ي آذار/مارس؟
جائحة كورونا �ف

ي سياسة الهجرة؟10.أ
ات �ف ما هي هذه التغي�ي

ي سياسة الهجرة عىل خطط الهجرة الخاصة بك؟10.ب
ة �ف ات الأخ�ي هل أثرت هذه التغي�ي

ي الإجراءات؟11
ات �ف كيف يمكنك الوصول إىل معلومات حول سياسات الهجرة أو أي تغي�ي

12
ي ليبيا؟ )سؤال 

هل يمكن لك إخبارنا عن أي طرق أخرى أثرت بها سياسات وإجراءات الهجرة عىل حياتك �ف
مفتوح(
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