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 بيان صحفي

 ليبيا .. من بلد العبور إلى بلد ُمصِدر للهجرة غير النظامية .. مخاوف لها ما يبررها

ظاهرة رغبة الشباب الليبي في خوض رحلة الهجرة غير  املجموعة الحقوقيةطيلة الشهور املاضية تتابع وترصد 

 .النظامية عبر البحر

تزايد أعداد املهاجرين  الليبيين بشكل   2020و الحظنا في اآلونة االخيرة وباألخص في النصف الثاني من العام الحالي  

سبل العيش في ليبيا ت بهم وعات من الشباب  الذين ضاقالتي تحمل على ظهرها مجم  كبير في ركوب  قوارب البحر،

رصدت املجموعة فقدان االتصال   وفقدان األمل في الحصول على حياة كريمة وبيئة أمنة، كما بسبب النزاعات

17ًبقارب على متنه 
 
ً شابا

 
خرجوا في منتصف شهر يوليو املاض ي، و يبدو أن مصيرهم مجهول لغاية اآلن حسب  ليبيا

 عائالتهم .

ًلم تتدارك السلطات  ما 
 
 ُمصِدرا

 
 واملجموعات الحاكمة في ليبيا الوضع االقتصادي واألمني فسوف تصبح ليبيا بلدا

ًللهجرة وليس بلد عبور فقط ،  فاألمر لم يتوقف على هجرة الشباب بل طال هجرة العائالت بأكملها أطف
 
 و نساء  .  اال

وضا  التي ششهدها ليبيا من صراعات اأًل كما رصدت املجموعة وفاة عائلٍة ليبية قرب السواحل اإليطالية بسبب

جائحة كورونا التي أثبتت عجز النظام الصحي في ليبيا مما سبب اإلحباط والذعر لدى  تفش ي ا معمسلحٍة  وتزامن

ً
 
ع عددا

َ
ً الكثير من الناس ودف

 
 منهم  لركوب البحر واملخاطرة من أجل البحث عن حياة آمنة ومستقرة مواجهين كبيرا

 أو الوصول إلى أوروبا.  
 
ًاملوت غرقا

املجموعة الحقوقية السلطات الليبية  لتحمل مسؤولياتها من أجل رفع املعاناة عن املواطن والحد من  عليه تدعو

بطرق أكثر واقعية وذات جدوى ، كما نحمل االتحاد األوروبي املسؤولية مالم يقم بتغيير  والتعامل معهاهذه الظاهرة 

امل مع قضايا الهجرة واملهاجرين في ليبيا ويمتنع عن إرجا  من يصلون إلى َمواِطنهم وسواحلهم  إلى سياساته في التع

ً
 
، ليبيا التي لم يعد من املقبول اعتبارها بلدا

 
كما عليه أن يقوم بدور فعاٍل في املساهمة في إنهاء األزمة الليبية  آمنا

الذي لو استمر سوف يفاقم أزمة الهجرة  نهاء الصرا  في ليبياإلوالحد من االنقسام وبذل مزيد من املساعي الحقيقية 

ً
 
ً غير القانونية وتصبح ليبيا بلدا

 
 للهجرة بعد أن كانت بلد عبور . مصدرا

ًاملجموعة الحقوقية للهجرة
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