
 اإللغاء الفوري لمذكرة التفاھم  اإلیطالیة -  اللیبیة 

إلى الحكومة وإلى المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین    نداء

 وإلى المنظمة الدولیة للھجرة  

 

ة    يؤد لم   طال ة.   –النظام الذي تأسس بناء ع مذكرة التفاهم اإل نات ملموسة  األوضاع اللي ة إ أي تحس ل ع العكس اللي

جالء استحالة  ا  تأم  من ذلك، أظهر  ن  لي ة حصول المهاج ة. فعال ع من أنواع الحما     ع أي ن

 

ة حملة   اللي ن األول نفذت الحكومة  ر ت أ د من   مطلع شهر  أجانب  العد حق مواطن  ط واعتقاالت واسعة  تمش

لس. وشمل ذلك أشخاص   اء العاصمة طرا لهم  أح سج ة لألمم المتحدة لشؤو تم  ة السام المفوض ل  وكذلك    ن الالجئ من ق

أوضاع هشة و  مرون  ساء الحوامل. َ ، مثل الق  خطرةأشخاص    وال

ث تعرضوا هناك لسوء المعامل ة، ح ة اللي عة لوزارة الداخل ز االحتجاز التا ا األجانب إ مرا قل الرعا ض عليهم، ن  عد إلقاء الق ة  و

تل ستة أشخاص و 
 
" ق ا ب. و مركز "الم َح والتعذ ارات نارة آخرون  24ج    .1ع

 

ان  ة  فة والتمي ن رد الفعل ع هذە الممارسات العن ن احتجاجا أمام : 2ا الفت ل شد آالف المهاج ن اح قارب الشه فمنذ ما 

ة الالجئ ) لد آمن مع ضمان سالمتهمUNHCRمكتب مفوض لس مطالب بنقلهم إ   . (  طرا

ة قصوى   مثلهذا الخ له أهم ة و    ألنه  قة التفتت إليها ح الصحافة العالم د  سا ان جد طة الالجئ تحت اسم  ظهور ك را

ا ) ن الذين يتواصلون  (  Refugees in Libya لي ل من مجموعة من المهاج ش ة ومع الجهات ي تفاعلون مع المنظمات الدول و

ا وخارجها.   العاملة الموجودة داخل لي

 

دو رغم ذلك،  ة ل : فخالل اجتماعمالئمةوجد  الوقت الراهن أي حلول تال ع ما ي اتب مفوض طة، أعلنت م الالجئ  ها مع الرا

(UNHCR  ) أنها ا،  ستطيع ضمان     لي اأي  توف  "ال  ل من أش ة  ل  ش ن[  لال ]السالمة والحما إ  جئ والمهاج عند عودتهم 

ة" ن فقط العمل ع إعادة فتح    3المجتمعات اللي ة فعل   هو و   رحالت اإلجالء. ول الفعل، إذ استؤنفت الرحالت الج إ   ا ما تم 

ة العبور  حاالت الطوارئ )  جر وروندا من خالل آل طة الالجئ  Emergency Transit Mechanismالن ن را أشارت إ (. ل

ة ) ة األمم دته المفوض ة، وهو األمر الذي أ ات اإلجالء ما يزال محدودا للغا فت  ال(. ورغم أن  UNHCRأن عدد عمل ة اع مفوض

ا، إال أنها ذكرت  الوقت نفسه أنه   ة لطال اللجوء  لي ستطيع ضمان الحما أنها ال  ت مؤخرا  الت أج ة   مقا غ جاد حلول    إ

الد،   ال داخل  األجانب  المواطن  ة  حما استمرار  لضمان  من  مناص  و ال  ة التواصل  اللي الحكومة  مع  ن    . 4الحوار  هذە  ل مثل 

ة،  االس  ج ار الراهنة ظل الظروف  ات مكن اعت ة    ها ، ال  ة  اف ال: فأو مناس ل من األش ع الأي ش د من أف اتها  حكومة  العد مست

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

، كما قامت  على فض هذا التجمع االحتجاجي بالقوة 2022ینایر/كانون الثاني  11في تاریخ قد أقدمت أن الشرطة اللیبیة شارة إلى  تجدر اإل 2
 ".  عین زارةأكثرهم اآلن في مركز احتجاز "والذین یتواجد ، على مئات المتظاهرینإلقاء القبض مالحقة و ب
 arresti-gli-centinaia-rifugiati-i-attaccano-milizie-e-polizia-tripoli/https://ilmanifesto.it/  : الرابطانظر   
  itripol-in-arrests-mass-after-detained-migrants-of-com/hundreds.press.prezly-sa-https://msf : كذلكو
  https://docs.google.com/document/d/1Bh2zh6Jl_y6wsXYkj5xRtVQVEJ2j4fat/editاالجتماع هنا:  محضر انظر   3

 https://twitter.com/RefugeesinLibyaوالتحدیثات هنا 
4 /https://ilmanifesto.it/cavalieri-unhcr-in-libia-sempre-piu-difficile-proteggere-i-rifugiati 

https://www.unhcr.org/registration.html
https://www.refugeesinlibya.org/
https://www.editorialedomani.it/politica/mondo/il-governo-libico-guida-i-massacri-nei-centri-di-detenzione-di-tripoli-lpr6z8zn
https://www.editorialedomani.it/politica/mondo/il-governo-libico-guida-i-massacri-nei-centri-di-detenzione-di-tripoli-lpr6z8zn
https://ilmanifesto.it/tripoli-polizia-e-milizie-attaccano-i-rifugiati-centinaia-gli-arresti/
https://msf-sa-press.prezly.com/hundreds-of-migrants-detained-after-mass-arrests-in-tripoli
https://docs.google.com/document/d/1Bh2zh6Jl_y6wsXYkj5xRtVQVEJ2j4fat/edit
https://twitter.com/RefugeesinLibya
https://ilmanifesto.it/cavalieri-unhcr-in-libia-sempre-piu-difficile-proteggere-i-rifugiati/
https://ilmanifesto.it/cavalieri-unhcr-in-libia-sempre-piu-difficile-proteggere-i-rifugiati/
https://ilmanifesto.it/cavalieri-unhcr-in-libia-sempre-piu-difficile-proteggere-i-rifugiati/
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ة  المختلفة   ا المشاركة الم ما  من  سلسلة  هذە ال  تتورط  ن،  طةش إ ذلك  اإلساءات واالستغالل للمهاج ا   الالجئ   را    لي

انها           . التأس  ب

 

انعدام األمن،   طة  ال تندد الرا ب: و الممارسات  ، والتعذ ، والعنف الج التعس ف واالحتجاز  ن للتوق وتعرض المهاج

سان عثة تق الحقائق المستقلة لألمم المتحدة جرائم ضد اإل تها   .5ة اعت

 

ها من التقارر األخرى عثة تق الحقائق وغ ر  ما يتضح من تق ل تندرج ضمن    ،6و ة،  ست عرض ات ل فإن مثل هذە االنتها

ارە  و    – نموذج يتم العمل ع أساسه   اعت عض  ه ال
ُّ
لمة من معان    نموذج للعمل التجاري عرف يتألف من المراحل    – ل ما تحمله ال

ة:      التال

ل   (1 ِق من  حر  ال ن   المهاج اض  اع ة  المناورات  عمل أعمالها  بع   ت وال  ة،  اللي السواحل  قوات خفر  س  ما 

ب الم ث من المخاطر.  واألسال ال  حفوفة 

ة (2 ع ال غ  الهجرة  افحة  م ة  مدي ديرها  ت  ز  مرا واحتجازهم   ا  لي إ  عادتهم  و ن  المهاج اد  بوزارة   اقت

ة عهم إ   (DCIM)الداخل ة. جماعات أو ب  إجرام

قصد   (3 ا أو استغاللهم  ازهم مال غرض اب ب وسوء المعاملة  ن للتعذ ض المهاج ال مختلفة  تع "ج األراح"  أش

خرة ي، مثل الس  غاء الق ة. ، ال ب واالختطاف للحصول ع فد  التعذ

 

أن   شدة  د  وري التند ة، فإننا نعتقد أنه من ال شهدە الساحة اللي د الذي  تهجها  وع الرغم من التعق اسة التعاون ال ت س

ا واالتحاد األورو مع طال ما    ة،السلطات اللي  إ ة  وال س ة اللي طال وما ترتب عليها من عرقلة لحركة المغادرة، مذكرة التفاهم اإل

د من    قد فاقمت لتها للعد ادتها وه لد ع ز م  هذا ال ن المق   ون  مهاجر الات    ال  ستغاللاال نماذج  أوضاع المهاج
ً
رضة ع 

ا.  لها    لي

 

مذكرة   لدين  التفاهم  وتحدد  ال ب  التعاون  شطة  أ ة  اللي ة  طال من  و اإل واالقتصادي  ا  الس الدعم  فضل  ذها  تنف يتم  ال 

ن ال ت   ات حقوق المهاج ضع هذا التدخل حدا النتها . وال  ة والدول األعضاء األخرى  االتحاد األورو ة األورو رتكب  المفوض

ا   ل  لي ن  ه ع العكس ي  ،  ل غو ا الظروف الستمرارهش عد أن  تق الحقائق عثة األمم المتحدة ل ح : ف ا  م نفسها، 

ا وواسع النطاق موجها ضد هؤالء ال ل هجوما منهج ش ا أشارت إ أن هذا العنف   ، ت  رعا
َ
نتاج  " ه أن ر  ك ذ وقد تم التوصل إ هذا االس

ة ال ع الرغم  قات هو ما ، و أخرى قد تتحملها دول  من المسؤول د من التحق ا  يتع إجراء م ل م ش  ، د دور جميع المتورط لتحد

،  هذە الجرائم ا  . 7"أو غ م

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

حول أوضاع حقوق  : تقریر ةر وخطالیأس وال" ( والذي حمل عنوان: UNSMILیمكن الرجوع إلى تقریر بعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا ) 6
 Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of" )الجئین في لیبیاللمهاجرین وااإلنسان ل

migrants and refugees in Libya  ) 
    LibyaMigrationReport.pdf (ohchr.org)والمتوفر على هذا الرابط   2018دیسمبر  18والصادر بتاریخ 

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

 _final_report.pdf (europa.eu)-migrant_detention_libya_ ;المتوفر هنا:  
 Implementation of resolution 2491 (2019) Report of the Secretary-Generalوكذلك: 

 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2020_275_E_0.pdf.المتوفر هنا: 
7  he foregoing provides reasonable Finding Mission on Libya “T-pag. 17 Report of the Independent Fact

grounds to believe that acts of murder,36 enslavement,37 torture,38 imprisonment,39 rape,40 

https://www.refugeesinlibya.org/about
https://euobserver.com/migration/152337
https://euobserver.com/migration/152337
https://euobserver.com/migration/152337
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/LibyaMigrationReport.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/default/files/migrant_detention_libya_-_final_report.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2020_275_E_0.pdf
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ة منها مع األخذ  االع امل، ي التمعن  قراءة المادت األو والثان ل  ش ات ال تؤطر لها مذكرة التفاهم  ك ار  لفهم الدينام ت

ادلة. لعالقتهما ا  لمت

 

ا   طال ما هو معروف،  المادة األو من مذكرة التفاهم، قامت إ ة    –ف ة األورو ا للمفوض  –فضل الدعم االقتصادي والس

م التداب واإلجراءات ال من   ذ وتنظ ورة لمعاونتها  تنف األدوات والوسائل ال ة و اس ة الس ع ال ة  د السلطات اللي و ب

ل ممنهج من  شأنها  ش ة. عرقلة هروب المواطن األجانب ومغادرتهم التمكن   للسواحل اللي

 

التفاهم تأ   حرم المواطن    مذكرة  إ نظام االحتجاز الذي  ل  حر لت ح الفارن  ال اض األشخاص  ب اع ْعق  َ إ ما   إشارتها 

ز االحتجاز   .  ظل نظام االحتجاز هذا، سواء  مرا س إ أجل غ م  تهم  ل منه من ح ش أو  األجانب  ة منها  غ الرسم

ة، ت   َعر  رتكب الجرائم ال الرسم ارها جرائم األمم المتحدة فها ت  ة. اعت سان    ضد اإل

ٍة ع   ة، من ناح ة،  مادتها الثان ة اللي طال الجه  "تثم تنص مذكرة التفاهم اإل ز االستق ل مرا ة أخرى  "، ومن  اإليواء وتم ناح

ة الع   ضا إ  عاملة  "دعم المنظمات الدول ة أ ا لمواصلة الجهود الرام لدانة  إعاد لي ن إ  ما  ذلك عودهمالمهاج   تهم ، 

ة".      الطوع

 

ة  وات  ع مر السن ا   - وح اآلن    2017منذ عام    -الماض ال كب ة تم ز االحتجاز من    8  تلقت المنظمات الدول للعمل داخل مرا

هم من المواطن األجانب إ   ل إجالء الالجئ إ دول االتحاد األورو أو إعادة غ سه أجل ضمان تحس ظروف االحتجاز أو 

ة.   لدانهم األصل

 

ة المستهدفة أال و  وع الرغم من ذلك، فإن   ن وتوف الضمان  الغا دا،  تهم لم  لمة  الظروف  أمن المهاج ظهر ما  تحقق أ

ضا   طة  فضل الحوار الذي أجرته  جالء أ ن والالجئ  را ا  المهاج ة   لي ما ذكرت المفوض ة و (  UNHCR) مع المنظمات الدول

ت عض نفسها   الت ال أج     مؤخرا. المقا

ل غ أن   ة من ِق شاط قد تم استغالله  أ من مناس اسات مثل هذا ال ر س ن الحكومات لت د ع  و منع المهاج كذلك التأ

  9. األو من مذكرة التفاهم ها  المادةالتعاون المنصوص علي

 
persecution41 and other inhumane acts42 committed against migrants form part of a systematic and 
widespread attack directed at this population, in furtherance of a State policy. As such, these acts may 
amount to crimes against humanity. This finding is made notwithstanding the responsibility that may be 
borne by third States and further investigations are required to establish the role of all those involved, 

directly or indirectly, in these crimes”. 
  تقریر البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن لیبیا "یقدم ما سبق أسبابا معقولة لالعتقاد بأن أعمال القتل واالسترقاق والتعذیب والسجنمن   17.  ص

تكبة ضد المهاجرین تشكل جزءا من هجوم منهجي وواسع النطاق موجه ضد هؤالء  المر  وغیرها من األعمال الالإنسانیة الضطهاداواالغتصاب و 
جرائم ضد اإلنسانیة. وقد تم التوصل إلى هذا االستنتاج على الرغم  لتشكل  قد ترقى هذه األعمال فسیاسة الدولة. وعلى هذا النحو،  تعزیزل، رعایاال

إجراء مزید من التحقیقات لتحدید دور جمیع المتورطین، بشكل مباشر أو غیر مباشر، في هذه    ویتعین ،  أخرىمن المسؤولیة التي قد تتحملها دول  
 الجرائم".  
EN.pd-AUV-83-48-HRC-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A 

8italiani-fondi-libia-in-internazionali-organizzazioni-attivita-acaoruka.asgi.it/schedahttps://sciab / 
واإلجالء  الطوعیة عادة برامج اإلوالذي اعتبر مجلس الدولة صادر عن ال  4569/2020القرار رقم اإلحالة إلى  وفي هذا الصدد، من المفید   9

والمنظمة الدولیة للهجرة تدبیرا مناسبا لموازنة المخاطر واألضرار الناجمة عن التمویل اإلیطالي   السامیة لشؤون الالجئین التي تدیرها المفوضیة 
طریق الهجرة في وسط البحر األبیض المتوسط، وذلك على وجه التحدید ألنها تعتبر قادرة على تحسین الظروف  عرقلة للسلطات اللیبیة بهدف 

 المعیشیة للمهاجرین في لیبیا بشكل كبیر. 

https://ilmanifesto.it/cavalieri-unhcr-in-libia-sempre-piu-difficile-proteggere-i-rifugiati/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A-HRC-48-83-AUV-EN.pd
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https://sciabacaoruka.asgi.it/scheda-attivita-organizzazioni-internazionali-in-libia-fondi-italiani/
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متنظرا لو الختام،  ة ال ترا ار أن برامج اإلعادة إ الوطن واإلجالء ال  مرور الوقت لتطورات ال حدثت والخ مكن اعت ، ال 

ة  ة لالالجئ تديرها مفوض ة للهجرة  تداب مناس ف من والمنظمة الدول طا  لتخف ل اإل ار الناجمة عن التم المخاطر واأل

النهج يهدد   ما أن هذا  ة.  اللي ةكذلك  للسلطات  ض استقالل ة    بتق عا  ا  ا ثان دور   من خالل إسنادها المنظمات الدول   أ  تا

،  المقام التا ل التا ا، و افحة الهجرة إ أورو اسات م ادها  س ع عنها ح اي ما يتعلق  ات  إل ف ال ما  الش  تمت اإلشارة إليها ف

ة و  سبق قوض الب  . التفاهم مذكرةي وضعت معالمه ذال برمتهام نظ الوهو ما 

 

ة هذە المنظماتتجدر اإلشارة إ أن  ز   إدارة برامج اإلجالء  ا مرك ا  تلعب فقط دور ، ال نظامال ا هذوفق  ، الدول عد داخل مرا ما ت 

سي من  االحتجاز من أهم   دين الرئ لالمصادر  المستف ل إنة فالتم ة  حسب،  كة المعن مشاركتها  اجتماعات اللجنة المش ها 

ذ مذكرة التفاهم )المادة   نف صبح (، فإن  3ب ً  شاطها   ع جميع األصعدة ها فشلرغم  ،  10تحقيق أهداف االتفاقال غ عنه لو أص

 . ة لألشخاص المعني   ضمان الحقوق األساس

 

ض   ف ال  ات  أدناە نقاط    أن تضمنبها  لفهم أفضل لحدود هذە اآلل ا ع حقوقهم، نوضح  العالق  لي ن  حصول المهاج

ة ال ة وكذلك من الناح ة القانون ة ع أرض الواقع  الضعف سواء من الناح ق من    عادة إ الوطنواإل من جهة  اإلجالء  لنظا  تطب

ه  . جهة أخرى س ف ح ال ل اسات المنع   هذە األدواتمثل أن وهو ما يؤكد بوض أي حال من األحوال أن تخفف من س مكن لها  ال 

ة   ة لضمان ما أنها واإلعادة الق اف ست  ما  ذلك الحق  اللجوء. ع المواطن األجانب حصول ل ة،   حقوقهم األساس

 

سا ) (1 ة لشؤون الالجئ ETMبرامج اإلجالء اإل ة السام عة للمفوض عادة التوط التا   ( و

 

ستطيع اال  ٍل   الء سوى عددٍ جبرامج اإل ستفادة من  ما هو معروف، ال  ن جدا من    قل رجع ذلك إ  ،  11المهاج عدم تعاون السلطات و

ل إعادة ال سه ة   ار  إ   أراضيها، وكذلك  توط  األورو ب اخت مكن إجالؤهم ونقلهماألشخاص  أسال لدان أخرى  الذين    إ 

 . توطينهمل

 

ملها من أي اتصال  أ ات  س عاد ج ة ال يتقدم بها األفراد، يتم اس ة الشخص ات الحما غض النظر عن طل امج،  و إطار هذە ال

ة الالجئ ) ا ما يتUNHCRمع مفوض ة  (. وغال عمل ام  راس السجن الق ار  اال و ح  ضا  ع أساس ال تتم  و   – خت ة أ س    -   12الج

 
للسلطات اللیبیة    ادعمهم على  تاأكد"  السامیة لشؤون الالجئین مفوضیة ال المنظمة الدولیة للهجرة و ، تجدر اإلشارة إلى أن من بین أمور أخرى 10

 .  "المراكز ومواءمتها التدریجیة مع المعاییر الدولیة واإلیواء في  ستقبال االلتحسین ظروف  
 انظر ذات الصلة  لالطالع على البیان الصحفي ألحد االجتماعات

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

منذ عام    1747الجئًا وطالب لجوء، إما عن طریق إعادة التوطین ) 6388مجموعه ، غادر لیبیا ما 2017منذ تشرین الثاني/ نوفمبر" 11
إلى رواندا(."    515إلى إیطالیا، و  808إلى النیجر، و  3318، بما في ذلك 2017منذ عام  4641( أو عملیات اإلجالء اإلنسانیة )2017

  ، متوفرة على 2021مایو   لیبیا،المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین بشأن صادرة عن  صحیفة وقائع  
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Libya٪20Factsheet-July٪202021.pdf 

 . ETMمج  تمكنون من االستفادة من برنا هم وحدهم الذین یبعینها من جنسیات المواطنین  ویبدو أن   12
  /https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/7561/2017/en:انظر

 https://www.refworld.org/pdfid/5f1edee24.pdf كذلك: و

https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/7561/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/7561/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/7561/2017/en/
https://www.refworld.org/pdfid/5f1edee24.pdf
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ة، و لتقاء اللالمرشح  النتقاء   انعبور أخرى مع  لدان  االنتقال إ  المفوض لدان األعضاء ة  إم ل  ال إعادة توطينهم  المستق

   . 13 االتحاد األورو 

 

ة،   ة  ل  س  ال توجد أي  وعالوة ع ذلك، من وجهة نظر إجرائ عاد من برامج اإلجالء.   قانون االس للطعن  القرارات المتعلقة 

م   سل ان ال يتم  ة من  كث من األح نالقرارات إ  سخة مكت ال تتوفر هذە القرارات ع ذكر أي  أخرى  حاالت  ، و  المهاج

ة اب موضوع ،  إزاء إننا . أس ساه ة ذات طابع  سم فيها اآل م والل ي اعتماد مجموعة من اإل حصول ع حق اللتقد جراءات جوء 

نامج  ال ال تتوفر ع الحد األد من أي ة. ورغم أن هذا ال جرائ ة و ال شك ضمانات موضوع ،  للتدخل اإل  مهمةأداة مثل  سا

قدم ال إال أنه  قف  مواجهة نموذأي حال من األحوال   اسات جا صالحا  نس   . منع المهاج

 

ة للهجرة )( 2 ة OIMبرامج المنظمة الدول  ( لإلعادة الطوع

 

ة،  ل منه من  إال أن ع الرغم من حاجتهم الماسة للحما ش عد مواطنيها  س ات ال   س تمون إ الج ا األجانب الذين ي الرعا

ز االحتجاز أنفسهم    –يتم توجيههم    برامج اإلجالء راس مرا ل ح  ا من ِق ة إ أوطانهم.    -غال طلب  إ برامج اإلعادة الطوع وهكذا  

قر  دهم إلعادتهم إ أوطانهم، رغم أن الم  وا عن رضاهم وتأي ع ن أن   ا األجانب المحتج ي من الرعا ە    ر الخاص المع ب وغ التعذ

أو ا وب المعاملة  اە إ هذە التداب  من  ة قد لفت االن سان ة وغ اإل ة القاس االحتجاز وخاصة عندما  أن  إ  ته  إشار   لعق

ا إ وضع المهاجر وحالته،  ند فقط وح ارە ع سحب طلب اللجوء أو قبولقد يتم استغالله كسالح س ة  ه إلج العودة الطوع

  . 14ه إ وطن

 

ا ما تقوم الدول األعضاء  االتحاد األورو   ا    -غال طال ة    -ما فيها إ ة  والمفوض ل  نفسها  األورو ن إ برامج  بتم إعادة المهاج

ة الواضح ، دون االتفاق أوطانهم اماتع مع المنظمات الدول ادلة ال االل بثق عن هذا مت شطة ال  ال ت ما  ذلك األ ل،  التم

ةي   اطات ال يتع اتخاذها لتجنب خطر اإلعادة الق ذها واالحت شطة ال يت15تنف قة ع األ ة المس اب الرقا   ع . إن غ

ام بها، دون   ة بتوفر  الق ة أي إلزام  ، ودون  اتأي ضمانالمطال ان من شأنه ل هودون التحقق المسبق من المخاطر،    ،الشفاف ذا 

ث من  أن َعَرَض   ا االتجار    ،الالجئ ال ساء ضحا ،  وال ال فروا منها وال  لدانهم  إعادتهم إ   غ المصح إ  والق  ال

اتهم مكن أن تتعرض   . 16للخطر فيها ح

 

شهد الواقع يتم   ما  ة: ف قدم لنا داللة رم ه  ات االتجار  ال أنفسهن ف ا ش ات ضحا ج ساء الن إن الوضع الذي تجد ال

استمرار من   ساء  عاد هؤالء ال سا )اس عادة التوط  ETMاالستفادة من برامج اإلجالء اإل   هَن هيتوجيتم  ع العكس من ذلك  و ( و

ة دة "برامج اإلعانحو   مة  من عواقب  ذلك  حمله  مع ما  ،  17إ الوطن  "الطوع اتهنسالمتهن و ع  وخ المثال  ح ة  . وهذا   غا

 
13 2-https://www.asgi.it/33638/   
  مجلس حقوق اإلنسان، تقریر عن المقرر الخاص المعني بالتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة14

 28/02/2018بتاریخ  A/HRC/37/50 التسلسلي  قمرال تحت صادر 
15 -OI-accessi-scheda-Word-content/uploads/2020/01/Microsoft-https://sciabacaoruka.asgi.it/wp

finale.docx.pdf 
16 -rimpatrio-di-programma-il-libia-in-eritrei-migranti-i-https://it.euronews.com/2020/06/26/per

volontario-ue-non-e-poi-cosi-vol 
بین التعبیر عن موافقتهن ورضاهن  في البشر لها داللتها كذلك بسبب العوائق التي تحول بینهّن واالتجار شبكات  ضحایا النساء  كما أن حالة  17

 . تعرضن لها التي یوالتبعیة بحریة، بالنظر إلى حالة الخضوع 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/02/2018_2_26_Spexial_Rapporteur_Report_A_HRC_37_50_EN.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/02/2018_2_26_Spexial_Rapporteur_Report_A_HRC_37_50_EN.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/02/2018_2_26_Spexial_Rapporteur_Report_A_HRC_37_50_EN.pdf
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ار أن هؤالء   ة، إذا أخذنا  االعت ا االتجار األهم ساء ضحا لدان االتحاد األورو   لدٍ أي  من الوصول إ    ، إذا تمكنَ ال   ال من 

ن  س   ستحقات لعت ة.  مواجهة هذم  الدول ة  الوضعلحما إ    ،ا  االنضمام  اإل فإن  ة"  برامج  الوطن  عادة "الطوع أنه إ  دو و ي

د   ق الوح ن لال لسواد األعظم من  ل  المتاحالط الحاالت  الذي يتم اعتمادە ح  تلك  من االحتجاز واالستغالل، و نعتاق  المهاج

ل فيها العودة إ ال    ة حقوقهم. ع  ع سالمتهم و ا خطر الوطن ش  حما

 

ة  المالحظات الختام

 

ة:  د ع النقاط التال مكن التأ   ضوء ما سبق، 

ة   ● طال لة وتأط نماذج االستغالل   –النظر إ ما ترتب عليها من أفعال، فإن مذكرة التفاهم اإل ل ه سه ة تقوم ب اللي

اد ال يرتكب  إطارها  ات واالستع ة.   عنف وانتها سان ة تجعلنا إزاء جرائم ضد اإل قة منهج  ط

ة الم ● ة ع حما ة للمنظمات الدول ة  إن القدرة الفعل عد محدودة للغا ن وطال اللجوء  ظل هذە األوضاع ت  هاج

عة للو  ارات تا ة. ال تعتمدها خ  السلطات اللي

ن وطال اللجوء العالق   ● ة لضمان حصول المهاج ة أداة مناس مثل عمل المنظمات الدول أي حال من األحوال، ال 

قة ط ة  ة الدول ا ع حقوقهم وع الحما ة  واسعة ومعممة،   لي وهو األمر الذي ال يرجع وحسب إ محدود

اتاإل  ان امجم ة ال ل ة وه ل لب اب أي وال ، ذاتها  ،  غ سم  ة لألشخاص الت عادهم ضمانات إجرائ من  ذين يتم اس

عادة التوط جاإل االستفادة من برامج  ها من التداب ذات الصلة الء و  . وغ

جد معظم المهاج  ● ة" إ الوطن وذلك لالنعتاق من العنف  ال  امج اإلعادة "الطوع س ب  أمامهم إال قبول ما 
ً
ن ح

ا، ع الرغم من   خطر تعرضهم مرة  أن هذە اال الذي يتعرضون له  لي ما يتعلق  ة إ حد كب ف اف ة غ  ج ات س

لدتهم عودمجرد أخرى،  وا نفس االضطهادات ال انهم إ إ   منها. فري

 

 

ه فإننا نط   ب: الوعل

 

اإللغاء الفوري لمذكرة التفاهم،   - ة  طال ل للتطبيق  مواجهة االستحالة  الحكومة اإل د القا ار الوح ار ذلك هو الخ اعت

ا و  ن والالجئ  لي ة للمهاج ش نات جذرة ع الظروف المع ة إلدخال تحس ل ة كذلك استحالة  اله ان ضمان إم

ما يتضح  ة،  .  اتمن تطور ذلك حصولهم ع الحما  الوضع اللي

دهما  - اإلعراب عن تأي ة للهجرة  ة لشؤون الالجئ والمنظمة الدول ة األمم المتحدة السام   ا النداءلهذمفوض

لغاء مذكرة التفاهم  ً  -ومطالبتهما ب ض الذي لديهما لامتثا ق لتف ة المواطن األجانب الموجودين  والذي  حما

ا  ط ب وتفادي وذلك لتجنب  - لي ادرات أي احتمال لل مة لحقوق  الخاصة بهما من جهة و الم ات الجس االنتها

سان الم ثقة عن اإل  . التفاهم من جهة أخرىمذكرة ن
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