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 مقدمة

، 2011 منذ عام الشعبیة التي عرفها الوطن العر�ي االنتفاضات �عد 1تفاقمت ظاهرة الهجرة غیر القانونیة

 حشرائاضطر  ما ؛االحتجاجیةموجة العنف التي مارستها النظم االستبداد�ة في مواجهة الحر�ات ل نتیجةً 

 وانعدامتعاني الفقر  ةأفر�قی اشملت موجات الهجرة بلدانً  �ما .الهجرةمجتمعیة في سور�ة، والعراق، ومصر إلى 

 العر�ي،من المشرق  القادمینالمهاجر�ن  لمعظم األساسیةاالتحاد األورو�ي الوجهة  تبرعو�ُ والفوضى.  األمن

 اللجوء طالبي وتمنح ،القوانین �طلب اللجوء اإلنساني والسیاسي تسمح إذ ؛الصحراءجنوب  اأفر�قی ودول

 تحولت األورو�ي، االتحاد دول في اللجوء طالبي أعداد تنامي ومع. أسرهم شمل لمّ  و�جراءات اإلقامة تسهیالت

الهجرة على و  الداخليأمنها  بین االتحاد دول ر�طت فقد ؛إلى قضیة رأي عام القانونیة غیر الهجرة ظاهرة

حر�ات الیمین  نجحت �ما .الجر�مة واإلرهاب والتطرف الدیني�ظواهر � ذات صلةاعتبارها معضلة أمنیة 

 لتحقیق اودعا�اته االهجرة في برامجه إدراج في ،لة االحتجاج المجتمعيللشعور القومي وحا مع تنامٍ  ،المتطرف

االستقرار الداخلي ومستوى الحیاة االقتصاد�ة في  ون هددیعلى اعتبار أن المهاجر�ن  ؛مكاسب سیاسیة داخلیة

 .الیونان)و سبانیا، و�فرنسا، و لبحر المتوسط (إ�طالیا، لعلى الضفة الشمالیة منها خاصة المطلة  ،تلك الدول

واالنتقال  تجمع، نقطة منها تجعل التي العوامل لتوافر ؛القانونین غیر لمهاجر�نلیبیا مصدًرا أساسًیا ل مّثلت وقد

لمتوسط، فهي تعاني حالة انهیار شبه �امل ل" إلى الضفة الشمالیة الحظ" قوارب أو" الموت" �قواربمنها 

تدفق المهاجر�ن من  على تساعدحدودها البر�ة الواسعة  أنفضًال عن للدولة ومؤسساتها المدنیة واألمنیة، 

 مجال في خطیرة انتهاكات ومارست ،قد نشطت فیها شبكات الجر�مة واالتجار �البشرو  ة،یدعد ةدول أفر�قی

 .المهاجر�ن حقوق 

  

                                           
ة تهر�ب الهجرة غیر القانونیة: عبور الحدود من دون التقید �الشروط الالزمة للدخول المشروع إلى الدول المستقبلة، وفق برتو�ول مكافح 1

باس فاضل المكمل التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجر�مة المنظمة عبر الوطنیة، للمز�د انظر: عالمهاجر�ن عن طر�ق البر والبحر والجو، 
 . 194)، ص 2016(عمان: دار صفاء للنشر والتوز�ع،  ، الموسوعة المیسرة في حقوق اإلنسانالدلیمي
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 الهجرة غیر القانونیة في لیبیا بلغة األرقام

حول النزوح والهجرة غیر القانونیة في لها ألمم المتحدة في تقر�ر منظمة اقّدرت المنظمة الدولیة للهجرة التا�عة ل

مهاجًرا  142آالف و 704أن نحو  ،2018 شباط/ فبرایر 27 ر فيصد DTM"2 لیبیا "مصفوفة تتبع النزوح

مصر، و ة، و�انت الدول الخمس األعلى تمثیًال بین المهاجر�ن هي النیجر، أفر�قیدولة  40لیبیا، من  إلىوصلوا 

�قطنون  ،من إجمالي المهاجر�ن في لیبیا %66نسبته  ، وتمثل مجتمعة ماالترتیبالسودان، وغانا على و اد، تشو 

جنوب الصحراء الكبرى �قیمون في  دول% من مهاجري 73التقر�ر أن  في جاءمحلة. و  551بلد�ة و 99في 

 .3% في المناطق الشرقیة10% في المناطق الجنو�یة، و17�قطن  في حینغرب لیبیا، 

وي ؤ إذ ت هم؛حصلت العاصمة طرابلس على العدد األكبر منو  ،حسب المناطق والبلد�اتهؤالء المهاجرون، �توزع 

% من إجمالي عدد المهاجر�ن في لیبیا، في حین جاءت مدینة الُخمس 22أي ما �عادل  �نمهاجر  810ألًفا و 154

لیها تثم  .% من اإلجمالي13مهاجًرا أي نحو  564ألًفا و 93إذ �قطن بها  ؛بلدات المجاورة في المرتبة الثانیةوال

مهاجًرا،  572ألًفا و 63مدینة أجدابیا بواقع  ثمّ مهاجًرا،  789ألًفا و 88إذ یوجد فیها  ؛مصراتة في المرتبة الثالثة

 .مهاجرٍ  100ا وألفً  31سبها بواقع مهاجًرا، و  228ألًفا و 33زاو�ة بواقع مهاجًرا، وال 27ألًفا و 55والجبل الغر�ي بنحو 

في  ،ةأفر�قیدولة  31من  �فدون مهاجًرا  73ألًفا و 650% من المهاجر�ن أي ما �عادل 92وذ�رت المنظمة أن 

 35 بـ بنغالدش وهي ،المهاجر�ن من دول الشرق األوسط وآسیا من% 8مهاجًرا أي نحو  987ألًفا و 53 أن حین

 .مهاجًرا 131ثالثة آالف وبـ المرتبة الثالثةفي فلسطین و مهاجًرا،  695ألًفا و 11بنحو  ةسور�و مهاجًرا،  976ألًفا و

% في 25% من مهاجري آسیا في لیبیا �قیمون في المناطق الغر�یة، في حین �قیم 74 أن إلى التقر�ر وأشار

 .% في الجنوب1الشرق، و

                                           
و�راقب تحر�ات السكان من أجل جمع وتحلیل ): تقر�ر یرصد Displacement Tracking Matrixاختضار لـ ( DTMمصفوفة تتبع النزوح  2

حلیلیة وتبادل مجموعات المعلومات حول السكان اللیبیین والمهاجر�ن غیر القانونین، وتشمل حزمة مراقبة تدفق الحر�ة وتتبع التنقل في تقار�ر ت
ح والهجرة والنزوح وأنماط الحر�ة والحاجات األساسیة للسكان ومجموعات بیانات وخرائط ولوحات تفاعلیة ومعلومات سكانیة ومواقع مصدر النزو 

  https://bit.ly/2o7izH9المنظمة الدولیة للهجرة التا�عة لألمم المتحدة في:  انظر: موقع DTMالمتنقلین. لالطالع على جمیع تقار�ر 
3 The UN Migration Agency, Libya’s Migrant Report, Round 17, January-February 2018, accessed on 
11/4/2018, at: https://bit.ly/2qqnykP  

https://bit.ly/2o7izH9
https://bit.ly/2qqnykP
https://bit.ly/2qqnykP
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من % 89ل الرجال مثّ % من المهاجر�ن الموجودین في لیبیا، و�90ن و البالغ�مثل  ،نظمة�حسب بیانات الم

ر �انوا �صحبة أحد 59%. وأوضحت أن 11، في حین ُتمثل النساء هؤالء البالغین % من المهاجر�ن الُقصَّ

على  ؛لیبیاتظهر األرقام حجم الهجرة غیر القانونیة في و . 4مرافقین بال% منهم 41والدیهم، في حین �ان 

 اتجاه أورو�ا، وتقف خلفه شبكات تهر�ب منظمة تستفید من حالة الفوضىفي للمهاجر�ن  امصدرً  ااعتبارها بلدً 

  .الداخليستقرار عدم االو  السائدة

  "مصفوفة تتبع اللجوء" �حسب في لیبیا لنزوح والهجرة غیر القانونیةا

 )2018شباط/ فبرایر  –(كانون الثاني/ ینایر 

 

 : المصدر
The UN Migration Agency, Libya’s Migrant Report, Round 17, January-February 2018, accessed 
on 11/4/2018, at: https://bit.ly/2qqnykP  

                                           
4 Libya’s Migrant Report. 

https://bit.ly/2qqnykP
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  القانونیین؟للمهاجر�ن غیر  امصدرً  الیبیا بلدً  تمّثللماذا 

القادمة  وجهة للعمالة 2011قبل ثورة شباط/ فبرایر ت فقد �ان ؛جدیدة لیست ولیبیان العالقة بین ظاهرة الهجرة إ

�ع الذي نتیجة التطور السر  ؛سبعینیات القرن الماضي إلىتدفقات العمالة المهاجرة  أولى وتعودة، أفر�قیمن دول 

مشار�ع  نجازإللعمالة األجنبیة ى الإالدولة ملحة  ةجاحت البالد التي تملك ثروات نفطیة �بیرة، و�انهذه شهدته 

 لیبیا.  إلىلت مصر وتونس المصدر األساس للعمالة الوافدة مثّ  وقدالبنیة التحتیة. 

اتفاقیات ثنائیة ومتعددة األطراف مع عدد من  عتووقّ ، إلیهالیبیا على قدوم العمالة  شجعتفي السیاق ذاته، 

 ،لعمالة األجنبیة المدر�ةى الإحاجة في للسكان و  اا تعدادً أفر�قیأنها أقل بلدان شمال  سیما ، الةفر�قیالدول األ

وقد عّبر العقید معمر القذافي عن ترحیبه �األجانب في  .والطاقةالزراعة  يخاصة في قطاع ،وذات الخبرة

مهدت لتأسیس االتحاد ة في سرت التي فر�قیفي القمة غیر العاد�ة لمنظمة الوحدة األ 1999سبتمبر  أیلول/

معرً�ا عن عزم لیبیا على الترحیب �المهاجر�ن ذوي  ،فر�قيتبنى في خطا�ه مفهوم التضامن األ فقد .فر�قياأل

ا �استخدام القذافي یلوح دائمً  �ان. و 5باتباع هذه السیاسة مع المهاجر�ن العر في ة، واالستمرار فر�قیاألصول األ

 . 6سیاسیة واقتصاد�ة مكاسب وتحقیق ،ى االتحاد األورو�يللضغط عل األفارقةورقة المهاجر�ن 

من  القانونیة�عد أن نشطت ظاهرة الهجرة غیر  ،ارتفاًعا في عدد المقیمین األجانب 2000شهدت لیبیا �عد عام 

 إلىمسافات طو�لة لوب الصحراء نحو لیبیا، ومنها عبر قوارب مطاطیة غیر صالحة للمالحة نا جأفر�قیبلدان 

العمل  ألجلمكان �قیم فیه المهاجر  إلىلبحر المتوسط. وتحولت لدول أورو�ا المطلة على الضفة الشمالیة 

بشر "، لیكمل رحلته �عد جمع المال الكافي لدفعه لشبكات تهر�ب المحارب"استراحة  ،واإلقامة فترة من الزمن

 القارة األورو�یة. إلى

                                           
)، شوهد في 2006(أیلول/ سبتمبر  وقف التدفق: االنتهاكات ضد المهاجر�ن وطالبي اللجوء والالجئین لیبیا،هیومن رایتس وتش،   5

  https://bit.ly/2HpqhmF، في: 11/4/2018
 ، في:11/4/2018، شوهد في DW ،29/11/2010"القذافي �خیر أورو�ا بین الدعم المالي والتقني أو قوارب المهاجر�ن"،   6

 https://bit.ly/2qoi5uM  

https://bit.ly/2HpqhmF
https://bit.ly/2qoi5uM
https://bit.ly/2qoi5uM
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 عامین فقط من اندالع الثورة وسقوط نظام القذافي، على أراضیها، أي قبل 2009عام في وقد استضافت لیبیا 

 خاللو  .وآسیو�ة على وجه التحدید من بنغالدش والفلبین ،ةأفر�قیملیون مهاجر، قادمین من دول  2.5 نحو

% 60طالبي اللجوء،  من �نمهاجر  190405نحو  7جز�رة المبیدوسا اإل�طالیة إلىوصل  ،2011-2001الفترة 

جز�رة  إلى امهاجرً  16445نحو  وصلفقد  2012-2002 خالل الفترة أما .من السواحل اللیبیة ون منهم قادم

 ن من لیبیا. و مالطا معظمهم قادم

هو تدهور البیئة التحول األساسي الذي ساهم في وضع لیبیا من جدید على خارطة الهجرة غیر القانونیة إن 

 ؛2014الفوضى عام  نحوالبالد  انزالقالذي أعقبه المز�د من  2012 عاما من الصراع ، بدءً هذا البلداألمنیة في 

أدى انهیار نظام  وقدأورو�ا.  إلىتجار بهم عبر لیبیا تزاید أعداد المهاجر�ن الذین تم تهر�بهم أو اال في ساهم ما

البشر من  جرامیة وتجارنت الجماعات المسلحة والعصا�ات اإلمكّ  ؛حالة من اإلفالت من العقاب إلىالعدالة 

و�قف وراء التدفقات والدینامیات الناظمة لظاهرة الهجرة غیر القانونیة  .8السیطرة على تنقل المهاجر�ن عبر البالد

 :التالیة العواملمجموعة  ورو�ياأل واالتحاد لیبیابین 

في قوتها  ،الفوضى نتیجةالبالد  في الشبكات هذه نشطت: �البشر واالتجار التهر�بقوة شبكات  •

 ب،قوار و  ،(منازلامتالكها السالح والسیطرة على مناطق جغرافیة وقاعدة لوجستیة ى لنظًرا إ ،وتنظیمها

 ).الحكومیة القوة من اإلفالتو  اتصاالت،و 

                                           
نها ، وتتبع إدارً�ا إلقلیم أغرجنتو، بلغ مجموع سكاPelagieتقع في أرخبیل بیالجي  ة: هي جز�رة إ�طالیLampedusaجز�رة المبیدوسا  7

القانونیة  ، وهي أقرب إلى تونس ولیبیا منها إلى البر اإل�طالي، وقد �اتت رمًزا للهجرة غیر2�یلومتًرا 20.2نسمة، �ما تبلغ مساحتها  6304
 والوجهة األولى لقوارب الهجرة غیر القانونیة، للمز�د انظر: 

Micol Sarfatti, “La grazia di Lampedusa: piccola, lontana e coraggiosa,” Corriere della Sera, 28/8/2017, 
accessed on 11/4/2018, at: https://bit.ly/2qnmyip  

تقر�ر حول  ،محتجزون ومجردون من إنسانیتهم�عثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا، مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان،  8
، في: 11/4/2018)، شوهد في 2017ون األول/ د�سمبر �ان 13( انتهاكات حقوق اإلنسان ضد المهاجر�ن في لیبیا

https://bit.ly/2GSIegn  

https://bit.ly/2qnmyip
https://bit.ly/2GSIegn
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المهاجر�ن عادة  فإن لیبیا، في االقتصاد�ة األوضاع تدهور من الرغم على: االقتصادي الجذب عامل •

 صعبة ظروف إنسانیة في ،أورو�ا إلىمن العمل في السوق السوداء اللیبیة قبل الهجرة  ن ما یتمكنو 

ا  الضفة األخرى من المتوسط.  إلىجمع المال الذي �مكنهم من العبور  ألجل، جد�

 شر،البة ولیبیا تسمح بنشاط مهر�ي فر�قی: سیاسات إدارة الحدود المعتمدة بین الدول األالرخوة الحدود •

على الحدود  الرقا�ة وصعو�ة الجنو�یة،ضبط الحدود  علىعدم قدرة حكومة الوفاق الوطني  ىإلإضافة 

السودان، و النیجر، و مع ست دول (تشاد،  �یلومتر 4400الصحراء �طول  علىأغلبها �متد التي 

 مصر). و تونس، و الجزائر، و 

 ؛الهجرة مسالة لضبط المجاورة الدول بینالجّدي  التعاون  عدمو�تمّثل في : الجوار دول إرادات تعارض •

ضبط  �شأن 2013، ومع مصر 2012االتفاقیات الثنائیة مع تشاد والسودان والجزائر وتونس عام ف

 أو ،من تدفق المهاجر�ن الحد فيلم تسفر عن تعاون منهجي، ولم �كن لها أي تأثیر یذ�ر  ،الحدود

نتیجة لتعارض  ؛بهم عبر الحدود البر�ةجرامیة لتهر�ب المهاجر�ن واالتجار الشبكات اإل نشاط تخفیف

 . اللیبیة زمةومقار�اتها لحل األ دول الجوار ستراتیجیاتإ

 دول وأ ةأفر�قیمن دول  للمهاجر�ن،بلدان المصدرة المات اإلنسانیة والسیاسیة في ز األ أدت: السمعة •

 �ماثل الذيرغم علمهم �خطورة الوضع األمني  ،لمخاطرة واختیار لیبیاى الإ همدفع إلى العر�ي، المشرق 

�سهولة االنتقال من سواحلها  ة لیبیاسمعارتباط  أن إال ،هو أشد تأّزًما أو بلدانهم عاوضأ خطورته في

  .�بیرةو�أعداد  إلیهافي تدفق المهاجر�ن  ساهمأورو�ا  إلى

 تستجیب أورو�ا ألزمة الهجرة غیر القانونیة؟  كیف

 االتجار شبكات وتتبع ،مجموعة من األجهزة والهیئات للحد من الهجرة غیر القانونیة �إنشاءاالتحاد األورو�ي  قام

م ت Euro-mar-Force  �حر�ة أخرى و  Euro-Forceوهي قوات بر�ة  "؛وروفورساأل"أهمها قوات  �البشر،

و إنسانیة تقررها القیادة أا العتبارات أمنیة ا أو �حرً التدخل برً في مهمتها األساس تتمّثل  ،1996عام في  هاسیأست

 التي تأسستو  ،Frontex "فرونتكس"�مراقبة الحدود  المختصة األورو�یة الهیئةذلك إلى  ضفأ .العامة للقوات

الموقعة  والدول ،دول األعضاء في االتحاد األورو�يالتساعد ل ،وارسوومقرها العاصمة البولند�ة  2004 في عام
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 الفني الدعم وتقد�م ها،في ضبط الحدود وتنسیق التعاون العملیاتي بین ،Schengen" شنغن"على اتفاقیة 

 البحر�ة القوات تجر�ها التي والضبط المراقبة عملیات عن فضًال  ،9الحدود حما�ة مجال في الالزمة والخبرات

 أهمها لعل ا،الثنائیة التي أبرمتها مع دول شمال أفر�قی واالتفاقیات ،و�سبانیا وفرنسا، والیونان إ�طالیا، من �ل في

ر دور�ات �حر�ة مشتر�ة لمراقبة المیاه اإلقلیمیة یتنص على تسی التي، 2007اإل�طالیة عام  - االتفاقیة اللیبیة

على  ،لونيیجینتالوزراء اإل�طالي �اولو  ورئیس السراج، فائز اللیبیة الحكومة رئیس عوقّ  �ما .الهجرة منللحد 

 ،2007 اتفاقیة عن اإلجراءات ناحیة من تختلف، وهي ال 2017 فبرایر /شباطمن  الثاني"مذ�رة التفاهم" في 

 والتعاون اإل�طالیة بتدر�ب القوات العسكر�ة التا�عة لحكومة الوفاق الوطني  البحر�ةقیام  هو فیها الجدید لكن

  .والتنسیق في مجال ضبط حر�ة المهاجر�ن

لیة وز�ر الداخلیة اإل�طالي مار�و مینیتي، وو�یل وزارة الداخ اجتماع 2017 سبتمبر /أیلول في قد تال ذلكو 

حة الهجرة اإل�طالیة المشتر�ة لمكاف - اللجنة اللیبیة ءالسالم عاشور، ورئیس وأعضا �حكومة الوفاق الوطني عبد

 االجتماع إلى:  تطرق  قدو  ،ینتیالداخلیة والدفاع اإل�طال تيغیر الشرعیة والتهر�ب، وعدد من ضباط وزار 

لهجرة اها في مكافحة یلإالمو�لة  تمن السواحل اللیبیة في تنفیذ المهماأاالحتیاجات التي تساعد إدارة   •

 وتهر�ب البشر. قانونیةغیر ال

 . البلد�ةدعم مراكز مكافحة الهجرة في المناطق الجنو�یة الحدود�ة، والمجالس  •

 اإلدارة العامة ألمن السواحل وفق قرار المجلس الرئاسي. البدء الفعلي في تدر�ب منتسبي •

واء �التنسیق مع سفارات بلدانهم، ومعاملتهم �مراكز اإلی ،قانونینرحیل المهاجر�ن غیر الت آلیات وضع •

 وفق المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان.

أقرته برو�سل في االجتماع األخیر  ،من نهج أوسع اجزءً  القانونیة غیر الهجرة من الحد في إ�طالیا سیاساتو�انت 

 دعم عالنهذا اإل أكد. و 10"مالطا إعالن" وقد انبثق منه فالیتا المالطیة العاصمة فيلقادة دول االتحاد األورو�ي 

                                           
9 The European Border and Coast Guard Agency, “Mission & Tasks,” accessed on 11/4/2018, at:   
https://goo.gl/SBzVt2 

منظمة العفو الدولیة، "�عد مضي عام على صفقة الهجرة بین إ�طالیا ولیبیا، حان الوقت إلطالق سراح آالف المحاصر�ن في حالة من   10
 https://bit.ly/2IM9t93، في: 11/4/2018، شوهد في 1/2/2018البؤس"، 

https://goo.gl/SBzVt2
https://bit.ly/2IM9t93
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، خاصة في لیبیا ممن �عملون في میاههم اإلقلیمیة، وال �مكن وتأهیلهم السواحل المحلیة �منطقة شمال أفر�قیا خفر

جل اعتراض سفن المهاجر�ن ألإلنقاذ والمراقبة التي �شرف علیها االتحاد األورو�ي أن تدخلها، لفرق عملیات ا

 منها المهاجرون.  فدالواقع االقتصادي للمجتمعات المحلیة التي � تحسین وضرورة ،ومكافحة المهر�ین

اتخذوا من السواحل اللیبیة نقطة  ننقاذ عدد �بیر من المهاجر�ن الذیإ في والعملیات األجهزةوقد ساهمت هذه 

جغرافي الموقع الالعتبارات عدیدة منها  ؛المهر�ینانطالق لهم، خاصة مدینة زوارة اللیبیة التي تنشط فیها شبكة 

التي تفصلها عن المسافة  تقّدر، إذ المبیدوسااتجاه جز�رة في لالنطالق  اللیبي الساحل علىفهي أقرب نقطة 

)، فیما �عتمد زمن الرحلة على حجم المر�ب وقوة المحرك وعدد �یلومتًرا 354 (میًال  220نحو ب هذه الجز�رة

 Fabrice Leggeri ري فابر�س لیجّ  الفرنسيلو�الة فرونتكس مدیر التنفیذي ال توقعوقد  .الر�اب وحالة الطقس

 2018 الثاني/ ینایر ه منذ مطلع �انون أن خاصة الحالي، الوقت في لیبیا من القادمین المهاجر�ن تدفقات تراجع

% 62 بنسبة انخفاًضا وهذ ُ�عدّ  .عرض البحر المتوسط فيآالف مهاجر غیر قانوني  6اآلن تم اعتراض  إلى

 انطالق نقطة اللیبیة سواحلال من اتخذوا الذین المهاجر�ن نسبةأن  �ما ،2017 عام من هانفس الفترة� مقارنة

 .201711 عام% في 95 هم، مقارنة بـمن% 71 نحو بلغت لرحلتهم

اقتصرت ألمن دوله واقتصادها، و  اعلى اعتبارها تهدیدً  ؛واجه االتحاد األور�ي ظاهر الهجرة غیر القانونیةلقد 

 لیاتاآلتبدو  ال ،المقابلوفي . المستدامةزاو�ة أمنیة �عیدة �ل البعد عن الحلول  علىظاهرة هذه المقار�ته ل

مصدرة مثل عملیات البحث واإلنقاذ أو تقد�م �عض الدعم التقني والمالي لدول ال الهجرة، مواجهة في األورو�یة

 الصحراء، جنوب اأفر�قیلحل الصراعات الدائرة في دول  اأورو�یً  اتحر�ً  یتطلبمر األفللمهاجر�ن، ناجعة. 

الهجرة  في سیاسات رالنظ و�عادةمن التنافس والنزاع على النفوذ فیها،  حدّ زمة اللیبیة والحل األ في والمساهمة

 األمني.  المستوى قصرها على  وعدم �ات،مستو �ل الفي االتحاد األورو�ي على 

  

                                           
 ، في:11/4/2018، شوهد في 27/3/2018الة فرونتكس: التهدید اإلرهابي لم یتقلص"، و�الة أكي اإل�طالیة، "مدیر و� 11

 https://bit.ly/2GMANY2  

https://bit.ly/2GMANY2
https://bit.ly/2GMANY2
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  أین؟ إلىأزمة المهاجر�ن في لیبیا 

 ،نالمهاجر�و  اإلنسانتقار�ر منظمة الهجرة الدولیة، وغیرها من المؤسسات العاملة في مجال الهجرة وحقوق  ترصد

فقد بلغت  .هي على أهمیتها، تبقى عاجزة عن وضع حد للمأساة البشر�ة للمهاجر�نو  ،وتحوالتها رقمًیا في لیبیا

في حین  ،2016% عام 1.38مجموع المهاجر�ن وطالبي اللجوء الذین قدموا عبر البحر نحو  إلىنسبة الغرقى 

 مقابل حیاتهم �فقدون % في معدل الذین 27، �ارتفاع بلغ 2017% عام 1.76 إلىارتفعت النسبة ذاتها لتصل 

 زمةألحل  إل�جاد والدعوات والتوصیات األورو�یة واالتفاقات المتوسطیة الشراكات من الرغم وعلى. 12الناجین

 حكومتها تعاني فلیبیا .جهد إقلیمي ودولي لوضع حد للنزاع الدائر في لیبیا إلىمعقدة وتحتاج تبقى  فإنها الهجرة،

جانب انتشار  إلىالمهاجر�ن،  احتجازالسیطرة على مراكز  وعدم والبحر�ة، البر�ة الحدود ضبط نععجًزا 

 تهر�بالشبكات  لنمو خصبة اأرًض  لیبیا في المناطق �عض تكون  أنعلى ما ساعد  ؛السالح والفوضى األمنیة

 .البشر تجاراالو 

                                           
، 2/1/2018األعلى منذ سنوات"،  2017لحقوق اإلنسان، "نسبة الغرقى إلى الواصلین ألورو�ا عبر المتوسط في  المرصد األورومتوسطي  12

  https://bit.ly/2GMBwbI، في: 11/4/2018شوهد في 

https://bit.ly/2GMBwbI
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