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 مقدمة  -  أول  

ه اــلا التقعمع بمل قــ ل قعة  - 1 ، الــلج دــده الــل المجلس  (2019) 2491من قعار مجلس األمن  3ُيقــد 
ــلم  الم   تتلف ذتن يل ال قعا  من (2015)  2240طلبل إلي  أن أقده تقعمعا بن تن يل القعار   10إلى  7، وال ســـ

 .من ذلك القعار

 2020نللـــ نرأذعم    6ومغطي التقعمع التطورا  التي اســـتجد   منل رـــدور تقعمعج اللـــ ذف الم ر   - 2
(S/2020/275 حتى )وتلــــتند المتلوم   والملحا   الوارهة لي التقعمع الح لي  2020آبرأغلــــطس   20 .

مة من   الدول األبض ء ومن الهيئ   الدوللة واإلقللملة وكل ن   األمم المتحدة ذا  الصلة.إلى التق رمع المقد 
  

تهريب  الههبايرين والتجبار شباأل ببببببببباباي  ا الوسر األاية اله   ببببببببب   وبالبة   -   ثانيا  
 الساحل الليبا 

 آخر ال ط رات على ام داد طريق الوسر األاية اله     ال  طى  

ــول إلى يا  البحع األذلض المتوســـــــــــ  م - 3 ــلج  مهلج  للدئين والمه دعمن الل ن يح ولون الورـــــــــ لـــــــــ
الشــــــــــواط. األوروالة. ل لل ال تعة المشــــــــــمولة ق لتقعمع، م   أو ُلقد، من دد د، التد د من األ ــــــــــ    لي  

 وادهون خطع التتعض  زالوا  م بعض البحع وام لي طعمقهم إلى أوروا ، وأُبيَد اآلالف منهم إلى ليبل  حيث 
لـلم. وتقدر م ويـلة األمم المتحدة لشـ ون اللدئين )م ويـلة  ـ ون اللدئين( والمنامة الدوللة للضـعر الج

الدئـ  ومهـ دعا أو ُلقـدوا لي   168، مـ   2020تموزر وللـل  31آذاررمـ ر  إلى  1للهجعة أنـل، لي ال تعة من 
ــطى، قمن ليهم  ــ  الوســ ومه دعا بلى األق  الدئ    56بعض البحع بلى امتداه طعمف البحع األذلض المتوســ

م ويــــــلة  ــــــ ون اللدئين والمنامة الدوللة للهجعة أنل، خلل ال تعة  وأ ــــــ ر  تقد عا . (1)قتد مغ هرتهم ليبل 
_________________ 

مح ولة ببور لي األ ـــــــهع اللـــــــبتة  23  141ح لة ول ة لي   416ولق  لمشـــــــعوم المنامة الدوللة للهجعة للمه دعمن الم قوه ن، وقت   (1) 
ــ    1,8) 2020األولى من ب ه  ــبتة األولى من  11  373ح لة ول ة لي   921لي الم ئة(، مق رنة ذـــــــــــــــــــ مح ولة ببور لي األ ـــــــهع اللـــــ

 لي الم ئة(. 8,1) 2019 ب ه

https://undocs.org/ar/S/RES/2491(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2491(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/ar/S/2020/275


 S/2020/876 

 

2/19 20-11110 

 

الدئــ  ومهــ دعا قتــد   433الدئــ  ومهــ دعا قــد مــ توا أو ُلقــدوا، قمن ليهم  441، كــ ن 2019 ن لــــــــــــــهــ  من بــ ه
 ــ صــ  آخعمن رام  ينونون قد م توا بلى    60أن   لي تقد عاته  المنامة الدوللة للهجعة وارتأ مغ هرتهم ليبل . 

نتلجة   2020 وللل تموزر  31 آذاررم ر  و 1امتداه طعمف البحع األذلض المتوســــ  الوســــطى لي ال تعة ذين 
حـيث تتـلر تحـدـ د آخع منـ ن كـ ـن  تودـد اـلل معاخـف كـ ن بلى  ،(2)مـ  يلــــــــــــــمى دالمعاخـف الم قوهة الم ت ـلة 

أن اله األبداه ال تشـــــــــم  األ ـــــــــ    الل ن م توا أو ُلقدوا قتد إب هتهم إلى  متنه  الدئون ومه دعون. غيع
نامة الدوللة للهجعة وم ويـــلة  ـــ ون اللدئين، لي ال تعة ليبل . والم   تتلف ق لطعمقين اأُلخعَمْين، ســـجل  الم

الدئ  ومه دعا كقتلى أو م قوه ن لي بعض    24، م  ال يق  بن 2020تموزر وللل  31 آذاررم ر  و 1ذين 
الدئين ومـه دعمن كقتلى أو م قوه ن لي   ثـم نـلةالبحع بلى امـتداه طعمف البحع األذلض المتوســــــــــــــ  الغعاـلة و 

ــع لة، مق رنة ذــــــــــــــــــــــ بعض البحع بلى ام ــ  الشـــــ الدئ  ومه دعا م توا    124تداه طعمف البحع األذلض المتوســـــ
ــ  الغعالة و  أو منهم م توا أو ُلقدوا لي    54ُلقدوا لي بعض البحع بلى امتداه طعمف البحع األذلض المتوســــــــ

 .2019 بعض البحع بلى امتداه طعمف البحع األذلض المتوس  الشع لة، وذلك خلل ال تعة ن له  من ب ه

، ســجل  م ويــلة  ــ ون اللدئين والمنامة  2020تموزر وللل   31م ر رآذار إلى    1ولي ال تعة من   - 4
الد. ومه دع ورـــلوا إلى أوروا  بن طعمف البحع، ببع الطعل البحعمة العئللـــلة    20  000الدوللة للهجعة نحو  

لي الم ئة تقعمب  مق رنة ق ل تعة ن لـه  من   30الثلثة ببع البحع األذلض المتوسـ ، واو م  يمث  ان   يـ  ذنلـبة 
ج  ليه  ورـــــــول نحو 2019ب ه  ج    28  000، التي ســـــــُ الد. ومه دع إلى أوروا  بن طعمف البحع. وقد ســـــــُ

لي الم ئة من الوالد ن من طعمف البحع األذلض المتوســـــــ  الوســـــــطى، حيث د ء أخثع من   60ورـــــــول حوالي 
ــ  من الجدائع )من أرـــــــ  الا التده الدئين ومه دعمن من تونس وليبل    12  410 ــن  رئللـــــــي، ولجن أيضـــــ قشـــــ

ــ  أخثع من  وممث  ذلك   منهم إلى م لطة(.   950الدئ  ومه دعا إلى إيط لل  وأخثع من    11  460اإلدم لي ورــــــــــ
والد ملـــــجل لي    5 140لي الم ئة لي م   تتلف ق لوالد ن من اله الطعمف مق رنة قحوالي  142زم هة ذنلـــــبة  
والدا    1  535والد ن إلى إيط لل  وحوالي   3  605)حوالي   2019تموزر وللل  31ررم ر  إلى  آذا 1ال تعة من 

ــ    ــ ســ ــطى أســ ــ  الوســ إلى م لطة(. وُتتدى الدم هة لي بده الوالد ن إلى أوروا  من طعمف البحع البلض المتوســ
ج   2020زر وللل تمو   31آذاررم ر  إلى   1ولي ال تعة من  . (3)إلى زم هة بده المغ هرمن من ليبل  وتونس ــُ ، ســــ

والد بن طعمف البحع إلى اليون ن من طعمف البحع األذلض المتوس  الشع لة، وحوالي    3  100ورول أخثع من 
والد بن طعمف    14  500والد إلى إسـب نل  من طعمف البحع األذلض المتوسـ  الغعالة، مق رنة قأخثع من   4  200

 . 2019البحع إلى إسب نل  خلل ن س ال تعة من ب ه والدا بن طعمف   7  950البحع إلى اليون ن وحوالي 

ــ ون اللدئين مغ هرة   31آذاررم ر  إلى  1ولي ال تعة من  - 5 ــلة  ـــــــــــ ــجل  م ويـــــــــــ  تموزر وللل، ســـــــــــ
لي الم ئة من األط  ل( من   13لي الم ئة من النلــــــــــ ء و  5لي الم ئة من العد ل و  82 ــــــــــ   ) 9  500

لي الم ئة من   15لي الم ئة من النلـ ء و  6 ئة من العد ل و لي الم 79 ـ صـ  ) 6  636ليبل ، مق رنة ذـــــــــــــــ 
األط  ل( خلل ال تعة ن لــــــه  من الت ه اللــــــ ذف. وأ ــــــ ر االتح ه األورواي إلى أن منطقة طعاذلس ك ن  أخثع  
المن طف نش ط  من حيث األبداه المغ هرة من ليبل  خلل ال تعة المشمولة ق لتقعمع. ومن ذين األ     الل ن  

_________________ 

ــد ذ (2)  دوه معاخـف تحمـ  بلى متنهـ  الدئين دالمعاخـف الم قوهة الم ت ـلة  الحـ ال  التي ينون قـد تتـلر ليهـ  تحـدـ د منـ ن و  ــــــــــــــــــــــــــــ ُيقصــــــــــــ
ومهـ دعمن، ولم ُتجَع ليهـ  أج بمللـ   قحـث وذنقـ ذ، ولم تتمنن ليهـ  أج منامـة غيع حنوملـة أو أج لعه من ألعاه أســــــــــــــع ركـ ب تلـك 

 األق  قتد اخت  ئه . المعاخف من را  االتص ل متهم لمدة  هع بلى

والـدا ببع طعمف البحع األذلض  4 796، ســــــــــــــجلـ  المنامـة اـلدوللـة للهجعة 2020تموزر وللـل  31آذاررمـ ر  إلى  1لي ال تعة من  (3) 
والدا من ليبل  إلى إيط لل  وم لطة   2 465والدا من تونس إلى إيط لل ، مق رنة ذـــــــــــــــ    5 216المتوسـ  من ليبل  إلى إيط لل  وم لطة، و  

 .2019والدا من تونس إلى إيط لل  خلل ن س ال تعة من ب ه  1 226 و
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وا إلى إيط لل  من ليبل  خلل ال تعة المشــمولة ق لتقعمع، تقدر المنامة الدوللة للهجعة أن أخثع من نصــ هم  ورــل
لي الم ئة من رـــــــــــبعاتة، أم  الب قون   5 لي الم ئة من الداومة، و 14لي الم ئة( قد غ هروا من زوارة، و  57)

ن ذين األ ـــــــــــ    الل ن أبيدوا إلى ليبل ، . وم(4)لقد غ هروا من قصـــــــــــع القعاولي والُ مس وزللطن وطعاذلس
لي المـ ـئة منهم ـقد انطلقوا من الُ مس وقصــــــــــــــع القعاولي، وحوالي   60تـقدر المنامـة اـلدولـلة للهجعة أن نحو 

 لي الم ئة من منطقتي الداومة وزوارة. 35

  تموزر 31آذاررمـــــ ر  إلى  1أنـــــل لي ال تعة من  لي تقـــــد عاتـــــل إلى االتحـــــ ه األورواي وذاـــــف - 6
ق م  ذه  ســ ن م تل ة لي  (5)بمللة  128 ــ صــ  لي  9  050ابتعاض طعمف نحو  ، تم إنق ذ أو2020  وللل

ــ  من منطقة الجنواي قوتل البحعمة لي الجدء  بملل   من طف ــطى البحع المتوســـــ ــوال  للقوة  الوســـــ )بمللة رـــــ
البحع األذلض المتوســــــــــــــطـــة  وقوتـــل البحعمـــة لي  البحعمـــة للتحـــ ه األورواي لي البحع األذلض المتوســــــــــــــ (

ــواح      قوا ، وأنجد (6)(إ عمني للقوة البحعمة للتح ه األورواي لي البحع األذلض المتوســـــ  بمللة) خ ع اللـــ
 بمللة منه . 52 الليبلةالبحعمة القوا  و 

، من مجموم  2020تموزر وللـل  31آذاررمـ ر  إلى  1وولقـ  لبلـ نـ   الم ويــــــــــــــلـة، ل ي ال تعة من  - 7
لي الـم ئة لي منطقتي البحـث واإلنـق ذ  45من ليبـل ، أنـقل خ ع اللــــــــــــــواح  الليبي أو ابتعض طعمف  المـغ هرمن

ــلط   اإليط للة  لي الم ئة من الورــــــــــــول إلى إيط لل     8لي الم ئة، وتمنن    24الليبلة والم لطلة، وأنقل  اللــــــــــ
ل  القوا  الملـــــلحة الم لطلة  لي الم ئة، وأنق   7منام   غيع حنوملة ســـــ ن ت قتة ل ذوســـــ ئله  ال  رـــــة، وأنقل  

ــ ن تج رمة أو ابتعيـــــــــــــ  طعمف لي الم ئة  7 لي الم ئة )حيث أندل  لي ليبل  راع من ُأنقلوا   4، وأنقد  ســـــــــــ
ــيـــد  أو ابُتعض طعمقهم لي بعض البحع، أمـــ  البـــ قون لـــُأندلوا لي إيطـــ للـــ  أو مـــ لطـــة( وقـــ مـــ  قوارب رــــــــــــ

 لي الم ئة(. 3ابتعاض طعمف نلبة رغيعة )ق لنل قة بن الللط   الم لطلة( قإنق ذ أو  )قتضه 
 

 األ الي  اله َّوعة من قبل مهّربا الههايرين واله َّجرين شاأل ااي  

أل ه االتح ه األورواي قأن التق ر م ســلــ   الدولة إلى ال ت للة واســتمعار بده االســتقعار لي ليبل  قد  - 8
المشــعوبة، قم  ليه  االتج ر ق أل ــ    وتهعمبهم. وأ ــ ر االتح ه أوددا مج ال مواتل  الزها ر األنشــطة غيع 

األورواي إلى أن مهعاي المه دعمن والمت جعمن ق أل ــ    اســتمعوا لي اســت داه القوارب المط طلة وال شــبلة  
 لي المق ه األول ثم القوارب المصــــــنوبة من اللدائن المقواة قألل ف زد دلة لي المق ه الث ني، حيث اســــــت دم  
دمــ بــ   تهعمــف المهــ دعمن لي منطقــة المغــ هرة الغعالــة، من طعاذلس حتى أذو كمــ  ، معاخــف خشــــــــــــــبلــة 

قوارب مصــــــنوبة من اللدائن المقواة قألل ف زد دلة أســــــ ســــــ ، واســــــت دم  الجم ب   الن  ــــــطة لي منطقة   أو
بة من اللدائن  المغ هرة الشـــــع لة، من طعاذلس حتى مصـــــعاتة، قوارب مط طلة أســـــ ســـــ ، وأحل ن  قوارب مصـــــنو 

المقواة قألل ف زد دلة. وظل  األسـت ر ال عهية للتبور إلى أوروا  بلى م  ك ن  بللل خلل ال تعا  المشـمولة  
 ورو،   1  400 ورو و  500ق لتق رمع اللــــ ققة، اب لنلــــبة للتبور ق لقوارب الق ذلة للن ت، تعاوح  التج لل  ذين 

 ورو، حلـــــــف حجم الق رب وبده   1  500 ورو و   800اوح  ذين أم  ق لنلـــــــبة للتبور ق لقوارب ال شـــــــبلة لتع 
  ص ، يمنن لمهّعاي   120رك قل. وبلى ابتب ر أن ك  ق رب مط طي يمنن أن يلـتوبف م  يصـ  إلى نحو 

_________________ 

 لي الم ئة من األ     الل ن ورلوا بن طعمف البحع إلى إيط لل  من ليبل ، لم تجن منطقة المغ هرة متعولة. 16ق لنلبة لـ  (4) 

 سلمة األرواح لي البح ر التي   رك  ليه  وحدة قحعمة )مدنلة أو بلنعمة(. واهثح هث  من  ح  128 (5) 

ــ  ولق  للتح ه األورواي، لإن منطقتي بملل   بم (6)  ــوال  وذ عمني للقوة البحعمة للتح ه األورواي لي البحع األذلض المتوســــــــــ ليتي رــــــــــ
 هردة  م ال. 37متط ققت ن إلى حد كبيع، حيث تم توسلع منطقة بملل   بمللة إ عمني  م ال حتى خ  التعض 
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 ورو لي بمللة ببور الق رب الواحد. وأ ـــــ ر  المنامة   168  000المه دعمن الحصـــــول بلى م  يصـــــ  إلى 
القوارب الملـــــت دمة لي رحل  التبور   إلى أّنل بلى العغم من أنّ ن اللدئين الدوللة للهجعة وم ويـــــلة  ـــــ و 

عك ب ك  ق رب ، لإّن التده اإلدم لي لإلى أوروا  ك ن  لي كثيع من األحل ن غيع رــــــ لحة لوقح ر ومنتاة
. وكثيعا مـ  لم  ت   2017األزمـة لي بـ ه  لي أوجكـ ن بلـلل  من الملــــــــــــــتوى اـللجأـق  كـ ن بمومـ  ـق ـذ  للن ت 
 م  ين ي من الغلاء والم ء، ولم  وزبوا ستعا  النج ة. للمه دعمن واللدئين المهعاون 

وأل ه االتح ه األورواي قأن األســـــ ليف التي يلـــــت دمه  مهّعاو األ ـــــ    ظل  كم  ك ن  بللل لي  - 9
ــ ذف. وك ن  غ لبلة ال بلى امتداه طعمف   واللدئن قوارب التي تهعب المه دعمنال تعة المشــــــــمولة ق لتقعمع اللــــــ

البحع األذلض المتوســـــــــ  الوســـــــــطى ُتمل ذوقوه غيع ك فط للورـــــــــول إلى الشـــــــــواط. األوروالة، ولجنل ين ي  
ــ  ميل قحعم  للمل ه اإلقللملة الليبلة. وأ ـ ر  م ويـلة  ـ ون   12للورـول إلى المل ه الواقتة خ رج ملـ لة الـــــــــــــ

ــمولة ق لتقعمع، أقحع  المعاخف مبتتدة بن اللـــــــــــ ح  الليبي لي مح ولة  اللدئين إلى أن ل، خلل ال تعة المشـــــــــ
البحعـمة القوا  خ ع اللــــــــــــــواحـ  و قوا  لتجـ وز منطـقة البحـث واإلنـق ذ الليبـلة تجنـب  البتعاض طعمقهـ  من قـب  

ــعة.  ، أو لجت  اإلنق ذ من قب  الجه   ال  بلة األوروالة أخثع احتم ال، أو للو الليبلة ــول إلى أوروا  مب  ــــــــ رــــــــ
ــواح  و قوا  وأل ه االتح ه األورواي كللك أن المهعاين، لتجنف إلق ء القبض بليهم من قب   القوا   خ ع اللــــــــــ

، قد  تعكون اللدئين والمه دعمن يتبعون وحدام، ليدوهونهم ذتتللم   قلـــــــــــلطة قشـــــــــــأن كل لة الليبلةالبحعمة  
ــت داه النا ه الت لمي لتحد د  ــ ح  الليبي. اإلقح ر ق ســـ ــ   الن طلة  ب لة اللـــ المواقع أو  ودهونهم نحو المنصـــ

ولي قتض الحـ ال ، قمجعه الورــــــــــــــول إلى نقطـة متيـنة خـ رج المـل ه اإلقللمـلة الليبـلة، ولف مـ  يحـدهه الناـ ه  
الت لمي لتحد د المواقع، ُودل رك ب المعاخف إلى اســــــــــت داه ا تر ســــــــــ تلي إلدعاء من لمة مع معكد تنلــــــــــيف  

ذ البحعج لي رومــ  أو مع كلــ نــ   من المنامــ   غيع الحنوملــة لتنبيههــ  إلى حــ لتهم، ثم إلى انتاــ ر  اإلنقــ 
ــتقلم  المهّعاين ، اقتصــــع  تتللم  ح ال  أخعى اإلنق ذ. ولي  لي اتج ه واحد حتى و بلى اإلقح ر لي خ  ملــ
  ن د الوقوه.

 حالة الههايرين والاليئين  ا ليبيا  

ــلة ق لمويــــــــــــوم، قم  لي ذلك لي الوثلقتين بلى نحو م  أخدُتل  - 10 ــ ققة وذا  رــــــــــ معارا لي تق رمع ســــــــــ
S/2020/275  و S/2020/832،   ناعًا إلى ال طع الجبيع المتمث  لي التتعض النته خ   حقول اإلنلـــــــ ن  و

ال يمنن ابتبـ ر ليبلـ  منـ نـ  آمنـ  إلندال اللدئين والمهـ دعمن قمـ   والف القـ نون   ،ممـ رســـــــــــــــ   غيع اآلمنـةلول
الـدولي، قمـ  لي ذلـك القـ نون الـدولي لحقول اإلنلـــــــــــــــ ن والقـ نون الـدولي للدئين وقـ نون البحـ ر. ومع ذلـك،  

خ ع اللــــــــــواح   قوا  طعمقهم من قب   زال اللدئون والمه دعون ُ نَدلون لي ليبل ، أســــــــــ ســــــــــ  قتد ابتعاض  م 
، ولجن أيضــــــــــــــ  من قب  المعاخف ال  رــــــــــــــة ذتودلل من معكد تنلــــــــــــــيف اإلنق ذ البحعج  وقوا  البحعمة الليبلة

ذتومجل من هول أبضــــــــــ ء قتينه ، حيث ُ عســــــــــَ  قتد ذلك متام األ ــــــــــ    المنَدلين لي ليبل  إلى معاخد   أو
ابتعاض   2020تموزر وللـل  31آذاررمـ ر  إلى  1 تعة من لي ال االحتجـ ز. وولقـ  لبلـ نـ   الم ويــــــــــــــلـة، تم

 ــــــــــــــ   خلل ال تعة ن لــــــــــــــهــ  من   3 700ُأندلوا لي ليبلــ ، مقــ رنــة ذنحو  الدئــ  ومهــ دعا 4 450حوالي 
لي المـ ئـة من بمللـ   إندال اللدئين والمهـ دعمن من   60. وولقـ  للمنامـة الـدوللـة للهجعة، تمـ  2019 بـ ه

الليبي خلل ال تعة المشــــــــــــمولة ق لتقعمع لي نقطة أذو ســــــــــــتة لوندال لي طعاذلس، وتم   قب  خ ع اللــــــــــــواح  
. ووره  تقـ رمع بن ممـ رســـــــــــــــ   ابتعاض (7)المـ ئـة من تلـك التمللـ   لي مينـ ء طعاذلس العئللــــــــــــــي لي 23

_________________ 

لي المـ ـئة من بملـل   اإلندال من  47للهجعة، تمـ  ، وولـق  للمنامـة اـلدولـلة  2019بلى ســــــــــــــبـي  المـق رـنة، خلل ن س ال تعة من بـ ه  (7) 
 لي الم ئة لي نقطة أذو ستة لوندال لي طعاذلس. 34قب  خ ع اللواح  الليبي لي نقطة ال مس لوندال، و 

https://undocs.org/ar/S/2020/275
https://undocs.org/ar/S/2020/832
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ُدعح اثن ن  تموزر وللل، ُقت  ثلثة مه دعمن و   27مأمونة وبن اســـــــت داه القوة أثن ء بملل   اإلندال. ل ي  غيع
ــيع من إندالهم قم لة  ــ  آخعمن من   60آخعان لي إطلل ن ر لي نقطة ال مس لوندال قتد وق  قصــــ ــ صــــ  ــــ

نللـــــــ نرأذعم ، أهى القصـــــــر المدلتي اللج تتعض لل مين ء طعاذلس    10. ولي (8)قب  خ ع اللـــــــواح  الليبي
ئين والمه دعمن لل طع، بلوة بلى  العئللي، حيث ك ن  بمللة إندال قد انته  للتو، إلى تتعمض حل ة اللد

حل ة موظ ي ك  من المنامة الدوللة للهجعة وم ويــــــــــلة  ــــــــــ ون اللدئين ولجنة اإلنق ذ الدوللة، الل ن ك نوا  
 يقدمون المل بدة اإلنل نلة، والمل ولين الليبيين المش ركين لي بمللة اإلندال.

بتعيـ  اللـلط   الليبلة طعمقهم لي البحع  وأل ه  م ويـلة  ـ ون اللدئين قأن األ ـ    الل ن ا  - 11
لي الم ئة( وم لي   19لي الم ئة( وانغلهيش ) 50خلل ال تعة المشــمولة ق لتقعمع د ءوا أســ ســ  من اللــوهان )

لي الم ئة، والنلــــــــــــ ء   85. واســــــــــــتن ها إلى البل ن   المت حة،  ــــــــــــن   العد ل الب لغون حوالي (9)لي الم ئة( 8)
ــن  هائم  دمع المتلوم   بن  (10)لي الم ئة من ا الء األ ـــ    المنَدلين 7 ل الم ئة، واألط  لي 8 . ولم  تلـ

ــعبة إندالهم ثم نقلهم، وبده تمنن قتض   ــبف سـ ــهم، قلـ ــنهم أو دنلـ ــ    المنَدلين لي ليبل  أو سـ ــلة األ ـ دنلـ
لغ المنتام بن  الوك ال  من الورـول قشـن  منتام لعرـد بملل   اإلندال، وبده  ل ه اللـلط   الليبلة ق إلذ

تلك األرق ه. ولي حين أن البل ن   المتتلقة ق إلب قة لي رـــــــ وف اللدئين والمه دعمن الل ن  تم ابتعايـــــــهم  
ــورة منهجلة، يقد ر أن  ال ــج   قصــ ــن  من    15ُتلــ لي الم ئة من األ ــــ    المنَدلين ك نوا ممن يت نون من  ــ

ــل  ا ــن ل اإلب قة. ورغم م  ُوودل من تحدي  ، وارــــ ــ ون اللدئين،  أ ــــ ــلة  ــــ لمنامة الدوللة للهجعة وم ويــــ
، تقديم الملــــــــ بدة الطبلة ومواه اإلغ ثة األســــــــ ســــــــلة إلى األ ــــــــ    قمجعه لجنة اإلنق ذ الدوللةق لتت ون مع 

  إندالهم وقب  نقلهم من د نف اللــــــلط   الليبلة إلى معاخد االحتج ز وغيعا  من الوده  . ولي ســــــل ل د ئحة
ــب َطل قمتدا  الوق ية ، قدم  الم19-خوليد نامة الدوللة للهجعة الدبم ل  ع اللـــــــــــــواح  الليبي ذتدومدا  يـــــــــــ

الشـــ صـــلة واأدهدة  ل   هردة حعارة الجلـــم. وناعًا لقلة المواره والقدرا  المتتلقة قإدعاء االختب را ، لم يقم  
 ، ومتامهــ  لي  المعكد الوطني لمنــ لحــة األمعاض قــإدعاء لحو  طبلــة بنــد اإلندال إال لي قتض الحــ ال

 منطقة طعاذلس.  

ــلة التلــــتة، قم  لي ذلك  - 12 ــ ســ ــ ن الدوللة األســ ــبتة من رــــنون حقول اإلنلــ وقد انضــــم  ليبل  إلى ســ
ــعام لي ب ه  . وليبل  لللــــــ  طعل   (11)2004االت   لة الدوللة لحم ية حقول دملع التم ل المه دعمن وألعاه أســــ

ــة ذويــــــــــــــع اللدئين، 1951لي ات ــ  لــة بــ ه  لجنهــ  موقتــة بلى ات ــ  لــة منامــة الوحــدة األلعمقلــة  ال ــ رـــــــــــــ
التي تحنم الما اع ال  رــــــــــــة قمشــــــــــــنل  اللدئين لي ألعمقل . ومع ذلك، لم تلــــــــــــن  ليبل  قتُد    1969 لت ه

تشـعمت   متتلقة ق للجوء ولم تضـع إدعاءا  خ رـة قل، كم  ال تدال اللـلط   الليبلة ال تتتعف ق لج م  ذوالية 
دئين لي توليع الحم ية الدوللة للدئين واإل عاف بليه . وامودف الق نون الليبي، ال تدال م ويلة   ون الل

_________________ 

 (8) UNHCR, “UNHCR urges investigation following deadly incident at Libya disembarkation point”, 28 

July 2020   و ،IOM, “IOM deplores killing of two migrants returned from sea to Libya”, 28 July 2020 . 

ــلة   (9)  ــيتهم متعولة. والبل ن   بن الجنلـــــــــ ــ   بده األ ـــــــــــ    الل ن تجون دنلـــــــــ ف النلـــــــــــف المئومة بلى أســـــــــ ــَ مت حة  م تجنلُتحلـــــــــ
 الم ئة من األ     المنَدلين. لي 22 لـ

 ُتحَلف النلف المئومة بلى أس   بده األ     الل ن ينون سنهم ونوم دنلهم متعولين. (10) 

ن الصـــــنون ذا  الصـــــلة التي تنطبف هون تمييد بلى اللدئين والمه دعمن، قم  ليه  االت   لة الدوللة لقد رـــــدق  ليبل  بلى التد د م (11) 
التهد الدولي ال    ق لحقول  و  ؛التهد الدولي ال    ق لحقول المدنلة واللـــل ســـلة، و؛للقضـــ ء بلى دملع أ ـــن ل التمييد التنصـــعج 

ات   لة من اضــــــة التتل ف وغيعه من و ؛القضــــــ ء بلى دملع أ ــــــن ل التمييد يــــــد المعأة  ، وات   لة؛االقتصــــــ هية واالدتم للة والثق الة
 وات   لة حقول األ     ذوج اإلب قة. ؛وات   لة حقول الط   ؛يعوب المت ملة أو التقواة الق سلة أو اللإنل نلة أو المهينة
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دملع حـ ال  اـلدخول واإلـق ـمة أو المـغ هرة غيع الـق نونـلة مجع ـمة، وال  دال المـه دعون واللدئون  تتعيــــــــــــــون  
 الهجعة غيع الشـعللة الليبي.  للحتج ز التتلـ ي وغيع المحده المدة لدى إندالهم، وذلك بلى  د ده ز من لحة

ــ ون   ــلة  ـ ــملة للحتج ز لي ليبل ، أل ه  المنامة الدوللة للهجعة وم ويـ ــة العسـ ــل سـ ــتمعار التم  ق للـ ومع اسـ
، ُنق  نحو نصر اللدئين والمه دعمن  2020تموزر وللل    31آذاررم ر  إلى    1اللدئين قأنل، لي ال تعة من  

ُألعج بن أخثع   حتج ز التي  د عا  ده ز من لحة الهجعة غيع الشـعللة. وقدالل ن ُأندلوا لي ليبل  إلى معاخد اال
لي المـــ ئـــة منهم أو اعاوا قتـــد إندالهم مبـــ  ــــــــــــــعة. ولي حـــ لـــة واحـــدة بلى األقـــ ، وقتـــ  لي أواخع   20من 

. وأحيــَ  أخثع من  (12)، تتعض أ ــــــــــــــ ــ   حــ ولوا ال عار إلطلل النــ ر لُقتــ  قتضــــــــــــــهم2020تموزر وللــل 
  حيث وقت ، قحلــــــف التق رمع،إلى معكد للتحقيف والتبور  من األ ــــــ    الل ن تم إندالهم  ــــــ   1 200

 .ال  رة ذهمانته خ   لحقول اإلنل ن 

ــ  2 780أخثع من  تشــــــــــــــيع التقــد عا  إلى ودوه، 2020تموزر وللــل  31ولي  - 13 ، منهم  ــــــــــــــ صـــــــــــــ
محتجدمن لي معاخد احتج ز  د عا  ده ز من لحة الهجعة غيع الشعللة لي دملع  الم ئة من األط  ل،   لي 22

م ويـلة  ـ ون اللدئين.   مويـع ااتم هلي الم ئة من األ ـ     44أنح ء ليبل . ومن الا المجموم، ان ن 
تتل ف واخت  ء قلــــــعج وبنر  منه  م  يق ل من وال تدال ان ن ظعوف معوبة وســــــوء مت ملة أثن ء االحتج ز، 

دنلــــي ودنلــــ ني بلى أ دج ملــــ ولي ده ز من لحة الهجعة غيع الشــــعللة، إلى د نف نق  الغلاء والعب ية  
الصـــــحلة. ومتتعض العد ل وال تل ن للتهد د قشـــــن  روتيني ق لتنر بندم   تصـــــلون قت ئلتهم للضـــــغ  بليهم  

ــ ل أموال اللتدائهم. وقد تتعض مه دعون  أهى  ح ولتهم ال عار، مم إلطلل الن ر بليهم بند م والدئون إلرســــــ
أيــــــــــــــتر من أن  بقوا بلى   واللدئين إلى وقوم قتلى ودعحى لي رــــــــــــــ ولهم. وبنـدمـ  ُيتتقـد أن المهـ دعمن

لي  أو ُ تعكون لي الشـــــــــوارم أو  ومتعكون ان ن  الحل ة، لإنهم كثيعا م    خلون إلى الملـــــــــتشـــــــــ ل   القعمبة قيد
 األحعا  للموتوا.

 جهـ ز منـ لحـة الهجعة غيع الشــــــــــــــعلـلةالـت قتـة ل ال تدال معاخد االحتجـ ز وبلى العغم من االختاـ ،، - 14
  (2طعمف اللـــــــــنة لي طعاذلس، ونصـــــــــع لي الداومة، وظهع الجب ، وســـــــــول ال ملس )ال مس  والمودوهة لي

ــول ال ملس للحتج ز،   ــهم طعمقهم لي البحع. ولي معكد ســـ ــتقب  محتَجدمن دده قتد ابتق لهم أو ابتعايـــ تلـــ
وا بلى أويــــــــــ بهم المدرمة للضــــــــــعب من قب  ده ز من لحة الهجعة غيع الشــــــــــعللة تتعض محتَجدون  احتجُّ

ــ ذتهم قجعوح. ولي معكد ظهع الجب  لي الدنت ن  ــ ع بن إرــــ ــب ن متدنلة، مم  أســــ ــلحة ققضــــ والشــــــعطة الملــــ
وســــول ال ملس لي ال مس، ُأققَي قتض المحتجدمن لي ســــ ح   غيع ملــــق ة، بعيــــة للحعارة الم عطة. أم   

ه التـد ـد من  آخعون  لـ حُتجدوا لي زندانـ   ذـدون تهومـة أو كهعاـ ء أو أج نوم آخع من اإليـــــــــــــــ ءة. ولم  دو 
المحتجدمن ق ع ــــ  ، لهم ي تع ــــون األرض. وم  زال  األمم المتحدة تتلقى تق رمع بن اذتداز األموال، والتم   

والنصـــــــع وأذو لللـــــــى لي   القلـــــــعج، واخت  ء المه دعمن وط لبي اللجوء من معاخد االحتج ز ســـــــول ال ملس
ُيتتقــد أنــل من غيع المعد  أن  تقــده األلعاه ذوو الميول الجنلــــــــــــــلــة خولــ  من االنتقــ ه واالنتهــ ن، الداومــة. و 

الملـ بدة الت دلة.  و والهوم   الجنلـ نلة المغ  عة لوذلغ بن االنته خ   والتم   م   تصـ  ذللك من الحم ية 
 .متعيين قشن  خ   ل طع التنر لي معاخد االحتج ز   اإلب ق من ذوج وال  دال اللدئون والمه دعون 

وال  دال اللدئون والمه دعون المحتجدون لي ليبل ، من النلــــــــــ ء وال تل  ، وكللك العد ل وال تل ن،   - 15
متعيــــين ذدردة كبيعة ل طع التنر الجنلــــي والجنلــــ ني، قم  لي ذلك االغتصــــ ب، اللج ُيلــــت ده كنوم من  

_________________ 

 (12) UNHCR, “UNHCR urges investigation following deadly incident at Libya disembarkation point”, 28 

July 2020   و ،IOM, “IOM deplores killing of two migrants returned from sea to Libya”, 28 July 2020 . 
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، اللــــــــــ ع أحل ن  بن وال  . وقد ارُتجف التنر الجنلــــــــــي من قب  حعا  ده ز من لحة الهجعة  أنوام التتل ف
غيع الشـــــعللة والجم ب   الملـــــلحة غيع الت قتة للدولة، واســـــُت ده كوســـــيلة روتينلة لللـــــلطعة بلى المه دعمن  

قشـن  روتيني لي معالف   وال تل  واللدئين وذذاللهم. وال  دال الا التنر ُيقتَعف هون بق ب. وُتحتجد النلـ ء 
  نهون ودوه ح رس  ، ليتم ت تلشهم من قب  حعا  ذكور أو أم مهم. وال  دال التج ا  المنهجي ل صورل ته

إلى الحصـــــول بلى خدم   الصـــــحة الجنلـــــلة  أيضـــــ  لي المعالف الصـــــحلة ملـــــتمعا. وت تقع النلـــــ ء وال تل   
المعيــــــــت  . وال توادل النلــــــــ ء  احتل د   الحوام  أوواإلنج ذلة، قم  لي ذلك لوازه نا لة الدورة الشــــــــهعمة و 

الحوام  ن س التهد دا  ق الغتصـ ب وغيعه من أ ـن ل االنته ن الجنلـي التي توادهه  دملع النلـ ء األخعم   
لي  ، مم    هج إن لعرــهن محدوهة ددا أو منتدمة للحصــول بلى العب ية الصــحلة التي يحتجن لحلــف، ذ 

لللــــــــى   . وتلق  األمم المتحدة كللك تق رمع ت يد قأن لتل ن لي معكد أذو(13)ده ضخثيع من األحل ن إلى اإل
 للحتج ز لي الداومة قد تتعيوا للنته ن الجنلي.

وال تدال األمم المتحــدة تتلقى تقــ رمع بن ت دمن األســــــــــــــلحــة الثقيلــة والــلخــ ئع لي بــده من معاخد   - 16
ومه دعون لي معاخد االحتج ز يجبعون بلى القل ه قأبم ل اللـ عة، ومنه   االحتج ز الليبلة. وال  دال الدئون 

إدب رام بلى تحمي  األســلحة وذرــلح الع ــ  ــ   واللــل را  ال  رــة ق لجم ب   الملــلحة. وتلق  المنامة  
أيضـ  متلوم   موثوقة بن التجنيد القلـعج للدئين والمه دعمن. ومن المعد  أن تلـتمع اال ـتب خ   الج رمة 

ين الجم ب   الملـــــلحة غيع الت قتة للدولة لي طعاذلس، التي ذدأ  قتد انلـــــح ب الجلش الوطني الليبي من  ذ
ال طوط األمـ مـلة لي طعاذلس الجبعى، وـقد تـ  قم تتعمَض حـل ة المهـ دعمن واللدئين لل طع، قمن ليهم أولـئك  

ــنته  ط ئعة ذدون طل ر  المودوهون لي معاخد االحتج ز. واتد معور أخثع من ب ه بلى الغ رة ال جومة التي  ـــــــ
بلى معكد تـ دوراء للحتجـ ز خـ رج طعاذلس، والتي أســــــــــــــ ع  بن مقتـ  أخثع من   2019تموزر وللـل  2لي 
 ُيح َسف المل ولون بن ذلك حتى اآلن. الدئ  ومه دعا وخل    التد د من الجعحى، لم 50

منـ لحـة الهجعة   ـد عاـ  دهـ زتجـ ز التي واـ إليـــــــــــــــ لـة إلى االنتهـ خـ   المبل  بنهـ  لي معاخد االح - 17
ــ ن، قم  لي ذلك انته خ   لحقول  ت يد ذان ن تق رمع الشــــــــــعللة،  غيع ــلمة لحقول اإلنلــــــــ وقوم انته خ   دلــــــــ

ــلحة  هاخ الط  ،  ــبةمعالف احتج ز تد عا  دم ب   ملـــــ حيث احُتجد المئ    ،لحنومة الول ل الوطني منتلـــــ
ــ ألـ ـــــــــــــ  ــد احتجد المتجعون قـ  ـــ   ومهعاو المهـــ دعمن مئـــ   المهـــ دعمن واللدئين  من األ ــــــــــــــ ـــ  . وقـ

. واتض اله الم لم   ي ضـــــــــــع للـــــــــــلطعة  (14)م لم   هاخ  بده من البلدا  والمدن ولي يـــــــــــواحيه  لي
دمـ بـ   ملــــــــــــــلحـة ليبلـة، قمـ  ليهـ  دمـ بـ   تـ قتـة للجلش الوطني الليبي أو حنومـة الولـ ل الوطني، وبـ هة  

أيــ ررمــ  و، لي م لم من تلــك الم لمــ   يقع لي ذلــدة مدهة، دنوب    ــد عاــ  مواطنون أدــ نــف. ولي أواخع مــ 
من ألعمقل  دنوب الصــــــحعاء الجبعى ذعرــــــ   قتض   4 و (15)مه دعا من ذنغلهيش 26 غعب طعاذلس، ُقت 

قجعوح خطيعة. وأل ه الـت ملون الطبيون الت قتون للمنامة الدوللة  آخعون  11أق رب المهعاين، ذينـم  أرـــــــــــــــيف  
أحــ لوا الحــ ال  الحعدــة إلى للــ ها  لي طعاذلس أن قتض المهــ دعمن كــ نــ  بليهم بلمــ     للهجعة الــل ن

_________________ 

ــ م حقول اإلنـلــــ  (13)  ــ ن، داللأ  وال طورةل تقعمع حول أويـــ ــلة األمم المتحدة لحقول اإلنلـــ  ن قتثة األمم المتحدة للدبم لي ليبل  وم ويـــ
 .2018للمه دعمن واللدئين لي ليبل  ، 

 لي تدمعاو، والج عة، واعان الش طي، والشومعف، واني وليد، والداومة، ونلمة، ومدهة. (14) 

ــيين الــــــــــــــــــــــ  (15)  ــ لعوا إلى ليبل  )ذنغ زج( ببع بدة محط   ذين  ن  عرخ نون الث ني   26أل ه  تق رمع قأن المواطنين البنغلهيشـــــ  2019ســـــ
 .2020وآذاررم ر  
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، لم  بَل  بن أج ابتقـ ال  لي ســــــــــــــلـ ل  2020تموزر وللـل  31التتعض لضــــــــــــــعب واإلبتـداء البـدني. وحتى 
 الح هث. الا

 ـــــــــــــ   قد ورـــــــــــــلوا إلى طعاذلس منل   100وأل ه  م ويـــــــــــــلة  ـــــــــــــ ون اللدئين قأن أخثع من  - 18
االتجـ ر لي ذني وليـد، وغـ لبـ  مـ  كـ نوا يتـ نون من ســــــــــــــوء حـ لتهم البـدنلـة  م لمـ  من  2020حدمعانر ونلـل 

.  (16)وك نوا لي أمس الح دة إلى الملــــــــ بدة، ومن ذينهم ط لف لجوء  ــــــــ ب م   ُقتْيَد ورــــــــولل إلى طعاذلس
لي األنهــ ر الجــ لــة ولي   لمهــ دعمن والدئين إلقــ ء دثــثت يــد قــ وتلقــ  األمم المتحــدة لي ليبلــ  كــللــك تقــ رمع 

ــحعاء ــ    والمهعاين نتلجة للتتل ف  ،(17)الصـ ــح ذه  لي م لم   بلى أ دج المتجعمن ق أل ـ قتد أن ُقت  أرـ
من دعاء إرـ ذتهم قأمعاض. وتنضـ ف االنته خ   لي ليبل  إلى ال طع الشـد د  م توا  واإلرــ قة قطلق   ن رمة أو

ــ ن التي  تتعض لهـ  اللدئون والمهـ دعون ذلى و  م إلى ليبلـ  من غعب طعمف رحلته  لي انتهـ خـ   حقول اإلنلــــــــــــ
   . ( 18) و عل ألعمقل  

ــ ن بن قلقه  الب ل  إزاء بملل    28ولي  - 19 ــ ملة لحقول اإلنلــــ ــلة اللــــ ــ نرأذعم ، أبعا  الم ويــــ نللــــ
الطعه الجمـ بي والتعحـي  ـقإدعاءا  موددة من ليبـل  التي  تتعض لهـ  المهـ دعون وطـ لبو اللجوء هون أن تـت ح  

ة أو احتعاه مبدأ بده اإلب هة القلــــــعمة، مشــــــيعة إلى أن اله المم رســــــ   تنتهك لهم اإلدعاءا  الق نونلة الوادب
 قمودف الق نون الدولي لحقول اإلنل ن. البلدالتدام   

  
على السالة  ا و بب  الوسر اله   بب    ( 19- ك  يد )  مرض  يروس ك رونا تأثير  -   ثالثا  

 والههايرين والاليئين  ا ليبيا 

ــة التي يت ني منه  المه دعون واللدئون،  ( 19-خوليد) ن معض ليعو  كورو  لقد زاه - 20 ــ  ــ أودل الهشــ
ــ نرأذعـم  9 و 8. ولي (19)قمن ليهم التـ ـئدون إلى ليبـل  قتـد ابتعاض طعمقهم لي البحع، زاهتهـ  ت ـ قمـ  ،  نللــــــــــــ

ــبف د ئحة كوليد أبلن  إيط لل  وم لطة تب ب ، ــ نرأذعم  19-أن موانئهم  غيع آمنة لوندال قلـــــــــــ . ولي نللـــــــــــ
أيضـ ، أبلن  م لطة أنه  ال تلـتطلع يـم ن إنق ذ األ ـ    المنجواين لي البحع، وطلب  لي بدة من سـب    
من معاخف رـيد خ رة أن تقوه، نل قة بنه ، قإنق ذ قوارب اللدئين والمه دعمن المنجواين لي بعض البحع.  

منطقة البحث واإلنق ذ  ق را  هاخ  لي إحدى المن ســـــــب   لي منتصـــــــر أذعم رنللـــــــ ن، ابتعض أحد المعاخف و 
كموتى  منهم  ــــ صــــ   12الدئين ومه دعمن ُأندلوا لي وق  الحف لي ليبل ، مع تلــــجي  ك ن يحم   الم لطلة

ي البحع. وقد ايــــطع   ل منجواة. ووره  تق رمع بن ح ال  تأخع لي نجدة قوارب (20)أو م قوه ن لي البحع
ــحي قتد   ــبف إدعاءا  الحجع الصــ ــ ن الت قتة لمنام   غيع حنوملة إلى إيق ف بملل ته  م قت  قلــ قتض اللــ

_________________ 

 (16)  UNHCR, “UNHCR expresses condolences over tragic death of asylum-seeker in Libya, urges more action 

against criminal smuggling and trafficking”, 24 July 2020.. 

 لي مدهة، والشومعف، واعان الش طي، واني وليد. (17) 

 (18) UNHCR and Mixed Migration Centre, “On this journey no one cares if you live or die: abuse, protection, and 

justice along routes between East and West Africa and Africa’s Mediterranean coast” (29 July 2020) . 

؛ ومنتف 2020، أي ررم  و ‘‘والتحعك   اللــــــــــــــن نلة الم تلطة  19-خوليد’’ اللدئين والمنامة الدوللة للهجعةلم ويــــــــــــــلة  ــــــــــــــ ون   (19) 
الم ســــــلــــــ   الديمقعاطلة وحقول اإلنلــــــ ن الت قع لمنامة األمن والتت ون لي أوروا ، وايئة األمم المتحدة للمعأةل التصــــــدج التج ا   

 .(2020تموزر وللل ) 19-ة كوليدوتبت   االتج ر ق أل     الن  ئة بن د ئح 

ــ ن   15أل ه  تق رمع أنل، لي ح هث من صــــــــ  وقع لي  (20)  ــ نرأذعم ، أب ه  إحدى اللــــــ ــتة   5مه دعا و  51نللــــــ دثث إلى نقطة أذو ســــــ
 لوندال لي ليبل . وأليَد أيض  قأن س ينة تج رمة أب ه  مه دعمن والدئين إلى ليبل  لي أواخع أي ررم  و.

https://www.unhcr.org/5f2129fb4
https://www.unhcr.org/5f2129fb4
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، أو ألســـــــــــــــب ب إهارـمة أو تقنـلة. ونتلجـة ـللـلك، 19-الوـق ـية من معض كولـيدـتداذيع بملـل   اإلندال لي إطـ ر 
ســــ ذلع خلل ال تعة المشــــمولة ق لتقعمع، قمه ه البحث تقم أج ســــ ينة ت قتة للمنام   غيع الحنوملة، لتدة أ لم

من حّدة الم  طع التي توادل اللدئين  واإلنق ذ بلى امتداه طعمف البحع األذلض المتوســ  الوســطى، مم  زاه 
، ك ن  2020. وولق  لم ويــــــــــلة  ــــــــــ ون اللدئين، لي ال تعة ذين ك نون الث نير ن  ع وتموزر وللل والمه دعمن

لدمنلة ذين بملل   اإلنق ذ التي ق م  ذه  المنام   غيع الحنوملة أو اللـ ن التج رمة واإلندال متوسـ  المدة ا
او أراتة أي ه أو أخثع، مم  أثع ســـــــــــلب  بلى الصـــــــــــحة التقللة لمن ك نوا بلى متنه ، واو م  ألضـــــــــــى أحل ن  

 ح ال  قلف  د د أو مح وال  انتح ر. إلى

 لطة لي نق  األ ـــــ    الل ن تم إنق ذام لي البحع إلى ســـــ ن  ومنل نه ية نللـــــ نرأذعم ،  ـــــعب  م - 21
ــ ح  الم لطي ألغعاض الحجع الصــــــــــحي. وظل  تلك اللــــــــــ ن تتم  حتى أوائ    ــل حلة تج رمة  ب لة اللــــــــ ســــــــ

 وم  لي الحجع الصـــــــــحي قب   39حدمعانر ونلل، حيث أمضـــــــــى قتض المه دعمن واللدئين م  يصـــــــــ  إلى 
ل  أيضــ  ســ ن  راســلة لي بعض البحع، خضــع ليه  اللدئون والمه دعون  إندالهم لي م لطة. واســت دم  إيط ل

  وم  قب  اللم ح قإندالهم. 14الل ن تم إنق ذام لي بعض البحع ل تعة حجع رحي لمدة 

ونده  م ويـــــلة  ـــــ ون اللدئين قم  طع تأخع بملل   اإلنق ذ أو بده التتجي  قإندال المه دعمن   - 22
إلى مدمد من التضـ من وتق سـم الملـ وللة الم   تتلف ق لبحث واإلنق ذ لي البحع   واللدئين من القوارب وهب 

ــ  ــ ن بن قلقه  التميف   8. ولي (21)األذلض المتوســــ ــلة األمم المتحدة لحقول اإلنلــــ أي ررم  و، أبعا  م ويــــ
متوســ ،  إزاء الصــّد المنلــف للمه دعمن واللدئين وبده ملــ بدة قوارب المه دعمن لي وســ  البحع األذلض ال

التق رمع التي ت يد قأن اللــــلط   الم لطلة طلب  من ســــ ن تج رمة رــــّد قوارب المه دعمن المنجواين  دواشــــأن 
. وهب  م ويلة األمم المتحدة لحقول اإلنل ن كللك إلى رلع القيوه لورا بلى أبم ل إنق ذ  إلى أب لي البح ر

لي  مهــ دعا والدئــ  45واتــد ولـ ة مـ  ال يقــ  بن  .(22)الحلــ ة التي تقوه ذهــ  معاخـف المنامــ   غيع الحنوملــة
ــمن  19 ــطس يـ ــ ح  الليبي لي ب ه آبرأغلـ ــ ن  ب لة اللـ ــج  من حواهث غعل اللـ ، 2020أخبع ح هث ملـ

آبرأغلـــــــطس إلى ات  ذ إدعاءا  ب دلة   19هب  المنامة الدوللة للهجعة وم ويـــــــلة  ـــــــ ون اللدئين لي 
 .(23)لنداءا  االستغ ثةلتتدمد القدرة بلى البحث واإلنق ذ استج قة 

مهـ دع والد.  100، أثبتـ  االختبـ را  إرــــــــــــــ قـة أخثع من 2020ولي حدمعانر ونلـل وتموزر وللـل  - 23
، مم  أث ر م  وف من احتم ل انتش ر ال يعو   19-ُأنقلوا لي بعض البحع قتد مغ هرتهم ليبل  ق يعو  كوليد
  ال يحصــــــلون بلى ال دم   الصــــــحلة. وان ن قلف  لي رــــــ وف اللدئين والمه دعمن لي ليبل ، وام غ لب  م

اللج يجت  التب بد البدني ملـــــــتحيل،   ق ل  إزاء الح لة لي معاخد االحتج ز خلل الج ئحة قلـــــــبف االختا ،،
ــحلة غيع الموالقة للمت  يع المتمول ذه . ولي كثيع من الح ال ،   ــحلة والنا لة الصـــــ ــبف الاعوف الصـــــ والـــــ

واألويـــــــــــ م الطبلة المدرمة، قم  لي ذلك اإلرـــــــــــ قة ذداء اللـــــــــــ ، المحتجدمَن    دنلةالمت تجت  الح لة التغلومة
ــة  ــ قة ق يعو  كوليدأخثع بعيـــــــ . ولقد تقلصـــــــــ  كثيعا، خلل الج ئحة، ال ع  المحدوهة  19-ل طع اإلرـــــــ

الضــغوط  أرــل لل عوج م قت  من معاخد االحتج ز ســ ل  للتم  قغعض تلبلة االحتل د   األســ ســلة، مم  ل قم 
_________________ 

 (21) UNHCR, “News comment on search and rescue in the central Mediterranean, by Gillian Triggs, Assistant 

High Commissioner for Protection at UNHCR, the UN refugee agency”, 1 May 2020. 

 . 2020أي ررم  و    8ي البحع األذلض المتوس ،  ملكعة إح طة رح لة من الم ويلة الل ملة لحقول اإلنل ن قشأن بملل   إنق ذ المه دعمن ل  (22) 
 (23) IOM and UNHC, “IOM, UNHCR call for urgent action after 45 die in largest recorded shipwreck off Libya 

coast in 2020”, 19 August 2020. 
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،  للمنامـة الـدوللـة للهجعةوولقـ   االدتمـ للـة واالقتصــــــــــــــ هيـة التي  تتعض لهـ  اللدئون والمهـ دعون لي ليبلـ .
ــ وف المه دعمن لي ليبل  من  ــب طرلبعا ع إلى  7ارت ع متدل البط لة لي رـ لي الم ئة لي    24لي الم ئة لي  ـ

بده الحصول  لي ليبل  و   االدتم للة واالقتص هية  تداور الح لة، وكلا  وأهى إغلل الحدوه  أواخع نلل نرأذعم .
ــلة، إلى دت  اللدئين والمه دعمن لي ليبل  أخثع إ ب ال بلى طلف خدم   مهعاي   ــ ســــــــــ بلى ال دم   األســــــــــ
األ ــ   . وقد خل  تقعمع حد ث يلــتند إلى نت ئا هراســ   اســُتقصــَي ليه  الن دون والمنام   الت ملة لي  

 لحة االتج ر ق أل ـ    إلى أن القيوه الم عويـة بلى اللـ ع ولقدان ال ع   ال طوط األم ملة لي مج ل من
. وقد لعيــــــ  (24)ســــــلم  الت مل  المه دعا ، ل طع متدا د للتج ر ذهم االقتصــــــ هية تتعض المه دعمن، وال

ــ نلة، مم  أيـــــع ققدرة الجه   ال  بلة لي مج ل   19-د ئحة كوليد ــ  يـــــغوط  ا ئلة بلى المواره اإلنلـــ أيضـــ
تم  اإلنلــــــ ني لي ليبل  بلى تقديم الملــــــ بدة لضــــــح ي  االتج ر ق أل ــــــ    واللدئين والمه دعمن، وبلى  ال

 االيطلم قمه ه العرد ذا  األاملة.
 

تبدااير مابا سبة تهريب  الههبايرين والتجبار شباأل ببببببببباباي  وبالبة  ببببببببب احبل ليبيبا  - راشعا  
 ي صل اذلك من يه د  وما 

صدًا والَد ببورط للمه دعمن المهع اين ولل     المت جع ذهم، تشعمت   ال تملك ليبل ، رغم كونه  مق - 24
ال  دال التد د من  (،  S/2020/275وكم  د ء لي تقعمع اللـــــــــ ذف ) ق ئمة ذلاته  تجّعه االتج ر ق أل ـــــــــ   .

. وال  دال اللـــــــــــــل ل  (25)ن قحم ية ميللشـــــــــــــل   متعولةمهعاي المه دعمن ومن المتجعمن ق أل ـــــــــــــ     تمتتو 
اللـــــــــــل ســـــــــــي المتقلف والح لة األمنلة لي ليبل   هيئ ن الاعوف الزها ر  ـــــــــــبن   تهعمف المه دعمن واالتج ر  
ق أل ـــــ   ، حيث تلـــــت يد اله الشـــــبن   من ســـــوء إهارة الحدوه ويـــــتر م ســـــلـــــ   ســـــل هة الق نون. وأهى  

من البلد، إلى تهيئة الاعوف إلب هة تنشـل   ـبن    طقتين الغعالة والوسـطى المنلي  سـلم  ، الاسـتمعار القت ل
 .(26)تهعمف المه دعمن أو تتدمدا 

ووارــل  الدول األبضــ ء ذلل دهوها  لمنع ومن لحة تهعمف المه دعمن واالتج ر ق أل ــ     ب لة  - 25
ــ حـــــ  الليبي، وذلـــــك هبمـــــ  لقعار مجلس األمن  ،  (2019) 2491وللقعار اللحف  (2015) 2240اللــــــــــــــــ

ذلك من خلل دمع المتلوم   وان ء قدرا  اللــــلط   الليبلة وهبمه . وان ن ألعاه ســــتة أهردتهم لي   لي قم 
قشـــــــأن ليبل  يـــــــمن ق ئمة   (2011)  1970لجنُة مجلس األمن المنشـــــــأة بمل ق لقعار   2018حدمعانر ونلل  7

.  (27)زالوا خ يـتين لتداذيع حاع اللـ ع وتجميد األرـول الجداءا  قلـبف يـلوبهم لي تهعمف المه دعمن، م 
ــ ، تّم ابتقــ ل اثنين من المتجعمن  2020ولي آذاررمــ ر   ل  لي إثيوال ــة ُن ــّ ، ولي إطــ ر بمللــ   من صــــــــــــــل

. (28)2018  عمف خبعاء األمم المتحدة المتني ذليبل  لت هل  النه ئي  تقعمعالأسم ؤام لي    ق أل     الل ن وره 
 وال  دال من الصتف الجده ذتأثيع اله التداذيع مجتمتة.

_________________ 

والتت ون لي أوروا ، وايئة األمم المتحدة للمعأةل التصـــــــــــدج منتف الم ســـــــــــلـــــــــــ   الديمقعاطلة وحقول اإلنلـــــــــــ ن الت قع لمنامة األمن   (24) 
 .19-التج ا   وتبت   االتج ر ق أل     الن  ئة بن د ئحة كوليد

 .S/2019/914الوثلقة  اناع أيض  (25) 

 والداومةرأذو لللى وأذو كم   وأذو رعة.السلم  لي من طف مث  نلمة ومدهة وربعاتة  (26) 

(، الحظ لعمف ال بعاء المتني ذليبل  اسـتمعار الصـتوا   لي الحصـول بلى متلوم   16، ال قعة S/2020/275اناع  خم  وره سـ قق  ) (27) 
 ف.من الدول األبض ء بن تطبيف الجداءا  المحدهة األادا

 (28) S/2018/812 و S/2018/812/Corr.1. 

https://undocs.org/ar/S/2020/275
https://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2491(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/2019/914
https://undocs.org/ar/S/2020/275
https://undocs.org/ar/S/2018/812
https://undocs.org/ar/S/2018/812/Corr.1
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، أنهى االتح ه األورواي بمللة رــــــوال  للقوة البحعمة للتح ه األورواي  2020 آذاررم ر  31ولي  - 26
ــ ، وأط ــتعكة لي مج ل األمن والدل م، اي بمللة  لي البحع األذلض المتوســـ ــة المشـــ ــل ســـ لف بمللة دد دة لللـــ

او   من التمللة الجد دةإ عمني للقوة البحعمة للتح ه األورواي لي البحع األذلض المتوسـ . والهدف األسـ سـي 
ومة، تطبيف حاع األســــلحة اللج ت عيــــل األمم المتحدة بلى ليبل . وتنطوج والية التمللة، يــــمن مه مه  الث ن

بلى ذلل دهوه من أد  اإلســه ه لي تن يل تداذيع األمم المتحدة لمنع التصــد ع غيع المشــعوم للن   من ليبل ؛ 
وتتطي  نموذج األبم ل التج رمة لشبن   تهعمف األ     واالتج ر ذهم لي منطقة البحع األذلض المتوس   

ــواح  وال قوا  البحعمة الليبلة. ورغم أّن بمللة إ عمني الوســــــطى؛ وان ء القدرا  والتدرمف ل  ئدة قوا  خ ع اللــــ
ســـــــــــــ نه  ســـــــــــــتقوه قتملل   اإلنق ذ لي   لقد ذكع االتح ه األورواي أنّ للس له  مه ه لي مج ل البحث واإلنق ذ، 

 .(29)البحع إذا ودد  من يت ني من  ّدةط لي البحع، وذلك ولق  اللتدام ته  قمودف الق نون الدولي

ــ  هولــة طعف، منــ  - 27 ، لي ذعوتوكول منع وقمع ومتــ  بــة االتجــ ر قــ أل ــــــــــــــ ــ  ، 2004ل بــ ه وليبل
وا ـ رــــــــــــــة النلــــــــــــــ ء واألطـ  ل، المنمّـ  التـ   ـلة األمم المتحـدة لمـن لحـة الجعمـمة المناـمة ببع الوطنـلة، ولي  
ذعوتوكول منـ لحـة تهعمـف المهـ دعمن بن طعمف البع والبحع والجو، المنمـّ  الت ـ  لـة األمم المتحـدة لمنـ لحـة 

عممة المنامة ببع الوطنلة. وكم  وره ســــ قق ، ومن أد  تهيئة الاعوف حتى ُتملــــك قوا  خ ع اللــــواح   الج
والقوا  البحعمة الليبلة تدرمجل  ذدم ه تن يل تلك البعوتوكوال  هاخ  البحع اإلقللمي لليبل ، سـت  بمللة رـوال   

، إلى ات  ذ موقع خّ  الّتدخ  2020  آذاررم ر   31وحتى إغلقه  لي   2017 ـيئ  لشـيئ ، منل حدمعانر ونلل 
الـث ني وذـلك ـق لتعكد بلى ذـن ء الـقدرا  واـلدبم ـق لمتـدا ، مع تداـ د مـم رســــــــــــــة قوا  خ ع اللــــــــــــــواحـ  والقوا   
البحعـمة الليبـلة لجملع مـه ه خ ع اللــــــــــــــواحـ  لي البحع اإلقللمي لليبـل  وخـ ردـل، قـم  لي ذـلك أنشــــــــــــــطـة البحـث  

قـ ذ الليبلـة. وولقـً  للتحـ ه األورواي، أثبتـ  قوا  خ ع اللــــــــــــــواحـ  والقوا   واإلنقـ ذ هاخـ  منطقـة البحـث واإلن
البحعمة الليبلة القدرة بلى تنلـــــــيف التد د من اللـــــــ ن واألحداث لي ن س الوق ، وبلى االيـــــــطلم ذوادب   

ــواح  ــمولة ق لتقعمع، لم ُتن    ،إن  ذ الق نون ومه ه خ ع اللـــ ل لي إط ر  قم  لي ذلك لي اللي . وخلل ال تعة المشـــ
ــوال  أية تدرمب   خلل ال تعة الممتدة من  آذارر   31آذاررم ر  وحتى ت رمت إغلل التمللة لي  1بمللة رـــــــــ

، ظلّـ  أنشــــــــــــــطـة ذنـ ء القـدرا  2020تموزر وللـل  31ومنـل انطلل بمللـة إ عمني، وحتى  .(30)2020مـ ر  
الــبف موالقة حنومة الول ل الوطني الليبلة. و والتدرمف، قم  لي ذلك العرــد، مجم دة رمثم   تّم الحصــول بلى 

انتشــــــــ ر معض ليعو  كورون ، ق م  بمللة إ عمني ذتطومع ســــــــللــــــــلة من الدورا  بلى اإلنتعن ، يلــــــــتطلع  
 المتدراون الليبيون است دامه  بندم  ُتلتأنر التدرمب  .

آذارر  31لي  وألــ ه االتحــ ه األورواي قــأّن بملــة رــــــــــــــوالــ  قــد اســــــــــــــتمع ، حتى تــ رمت إغلقهــ  - 28
، لي تلــــــــــييع هورم   دومة لول منطقة بملل ته  هاخ  المن طف التي أنشــــــــــئ  يــــــــــمن منطقة  2020 م ر 

، 2020البحث واإلنق ذ الليبلة، وال ســـــــــلم  إلى  ـــــــــم ل طعاذلس و ب لة البحع اإلقللمي لليبل . ولي آذاررم ر  
بة طيعان. ومنل إطلقه  لي  ســــــــ  161طلتة دومة،  ــــــــمل  م  مجموبل  40ق م  بمللة رــــــــوال  ذتلــــــــييع 

ســـــــــــ بة طيعان(    620طلتة دومة ) 111، أدع  بمللة إ عمني  2020تموزر وللل   31آذاررم ر  وحتى  31
هاخـ  منطقـة بمللـ   البتثـة وذلـك من أدـ  إســــــــــــــنـ ه مهمتهـ  الثـ نومـة، المتمثلـة لي دتتطيـ  نموذج األبمـ ل  

_________________ 

ــل (29)  ــة األمنلةرن ئف رئلس الم ويـ ــل سـ ــ ون ال  ردلة واللـ ــ مي للتح ه األورواي المتني ق لشـ ة األوروالة، ملحا   أهلى ذه  الممث  اللـ
 .2020آذاررم ر   31لي  ذورال، بقف إطلل بمللة إ عمني للقوة البحعمة للتح ه األورواي لي البحع األذلض المتوس  دوزمف

ــوال  معا بة قوا  خ ع اللــــــــــواح  والقوا  البحعمة الليبلة، وذلك حتى إغلل التمللة لي  (30)  ولق  للتح ه األورواي، وارــــــــــل  بمللة رــــــــ
 آذاررم ر . 31
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تنليف  المعاخد الم تصة لاالتح ه األورواي أّن كّ   التج رمة لشبن   تهعمف األ     واالتج ر ذهم . والحظ
القوارب   بملل   اإلغ ثة لي البحع قد تم إطلبه  بلى القوارب التي تت ني من  ّدة أو من  ّدة محتملة )مث 

غيع الصــ لحة لوقح ر( التي تم  مشــ ادته  لي تلك الطلت   الجومة. واتد إغلل بمللة رــوال ، تم إلح ل  
ــأن  (31)متلومـ   الجعممـة التـ قتـة لهـ خللـة  ، التي أســــــــــــــهمـ  لي تبـ هل المتلومـ   لي االتحـ ه األورواي قشــــــــــــ

 األنشطة اإلدعاملة لي وس  البحع األذلض المتوس ، قمقع بمللة إ عمني.

، تب هل  بمللة رـــوال  المتلوم   ونلـــق  مع التد د من  2020آذاررم ر   31وحتى إغلقه  لي  - 29
لي إيج ه  ،وكللك مع المنام   والجل ن   الوطنلة والدوللة واإلقللملة للملــــــــــــــ بدة ،األورواي وك ال  االتح ه

. كم  أّن  (32)لهم مشــتعن لنموذج أبم ل المهعاين وللتوام  والاوااع العئللــلة التي ت ثع بلى منطقة التملل  
قد ســــــــّه  إحعاز قدر أخبع من   إيط لل لي  التت ون ذين التمللة ومنتف النل قة الت مة لمن لحة الم ال  واإلرا ب

، 2020آذاررم ر   31ال ت للة لي مح خمة الضــ لتين لي تهعمف األ ــ   . ومع إنشــ ء بمللة إ عمني لي 
تموزر    31. وحتى (33)ُأرســـل  إلى الشـــعك ء العئللـــيين لي بمللة رـــوال  طلب   قشـــأن تمد د تعتيب   التت ون 

   د تم  االستج قة له  وتن يلا .متام تلك الطلب   ق ، ك ن 2020 وللل 

ــيف والدبم لي  - 30 ــين التنلـ ــ ء معكدمن لتحلـ ولي نه ية أي ررم  و، وّقت  م لطة وليبل  ملكعة ت  ام إلنشـ
تموزر وللل، اســــتضــــ ل  إيط لل  م تمع قمة وزارم  بن طعمف   13ولي  مج ل التصــــدج للهجعة غيع النا ملة.
ألورواي واتض الدول األبضـــ ء لي االتح ه األورواي، لضـــل بن ليبل  التداول ق ل يد و،  ـــ رن الل االتح ه ا
ــم ل ألعمقل .  ــع   وتم التعكيد ليوالدان أخعى لي  ـــــــ المن قشـــــــــ   بلى من لحة تهعمف المه دعمن وبلى ويـــــــ
ــل ســـــــــــة لت لة لي مج ل التوهة وأل ه  مصـــــــــــع قأنه  قد نّ ل  تداذيع أخثع رـــــــــــعامة لمن لحة الهجعة  .(34)ســـــــــ

 ببع اللواح  المصعمة، واأّنه  توار  تتدمد العق قة بلى حدوها  البحعمة مع ليبل .المشعوبة  غيع

(، أطلف االتحــ ه األلعمقي لي تموزر وللــل  19-ولي ســــــــــــــلــ ل دــ ئحــة معض ليعو  كورونــ  )خوليــد - 31
ذعن مجً  دد دًا قشــــــأن الهجعة والصــــــحة، يتتعف قتده ك  ية لع  الحصــــــول بلى ال دم   الصــــــحلة   2020
عوف غيع المواتلـة التي ي لش ومتمـ  لي ظّلهـ  الجثيُع من المهـ دعمن واللدئين والمشــــــــــــــعه ن هاخللـً ،  واـ لا
ــبنلة التي  مم  ــلة الشـــ ــّده المشـــــ ركون لي إحدى الحلق   الدراســـ ــًة لم  طع رـــــحلة بد دة. و ـــ يجتلهم بعيـــ

 رمة قشـــأن الهجعة والصـــحة  اســـتضـــ له  االتح ه األلعمقي بلى أاملة أن تقوه ألعمقل  ذويـــع مب هرة ســـل ســـ تلة ق
ــ    ــلـــة التي يمنن أن تعتجد بليهـــ  تـــدخل  االتحـــ ه األلعمقي. وتوارــــــــــــــ من أدـــ  إذعاز األولومـــ   العئللــــــــــــ

 المتحدة هبم االتح ه األلعمقي لي اله المب هرا .  األمم
  

_________________ 

 .25، ال قعة S/2019/711 اناع أيض  (31) 
 .22، ال قعة S/2020/275 اناع أيض  (32) 
الة )لعونتلنس(، ووك لة االتح ه األورواي للتت ون لي مج ل ومن الشــعك ء العئللــيين ان ن وك لة حع  الحدوه وخ ع اللــواح  األورو  (33) 

إن  ذ الق نون )اليورواول(، ووحدة التت ون القضـــــــ ئي الت قتة للتح ه األورواي ) ورودلـــــــ (، والمنامة الدوللة للهجعة، ومنامة األمن 
، والمحنمة لي إيط لل   لمن لحة الم ال  واإلرا ب والتت ون لي أوروا ، واإلنتعاول، ومنامة حلر  م ل األطللي، ومنتف النل قة الت مة

 الجن ئلة الدوللة، واتثة األمم المتحدة للدبم لي ليبل ، واتثة االتح ه األورواي لتقديم المل بدة الحدوهية المتج ملة لي ليبل .
-www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/comunicati-stampa/traffico-migranti-verticeانـــــــــاـــــــــعل  (34) 

ministri-dellinterno-lunedi-13-luglio. 

https://undocs.org/ar/S/2019/711
https://undocs.org/ar/S/2020/275
http://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/comunicati-stampa/traffico-migranti-vertice-ministri-dellinterno-lunedi-13-luglio
http://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/comunicati-stampa/traffico-migranti-vertice-ministri-dellinterno-lunedi-13-luglio
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 دعم ليبيا والجه د ذات الصلة لهاا سة تهري  الههايرين والتجار شاأل ااي  - خامسا   
، أرـدر  م ويـلة األمم المتحدة لشـ ون اللدئين ومعكد الهجعة الم تلطة  2020تموزر وللل   29لي   - 32

ــّ  مــ   تتعض لــل، أو يشــــــــــــــهــده، متام اللدئين والمهــ دعمن   التــ قع للمجلس الــدانمعكي للدئين تقعمعًا ي صـــــــــــــ
لمهعاين  يلـــــــــلجون طعل البحع األذلض المتوســـــــــ  من أبم ل وحشـــــــــلة وق ســـــــــلة ال تورـــــــــر بلى أ دج ا  الل ن 

التقعمع تورـل    ومتضـّمن . ( 35) والمت دعمن والميللشـل   وحتى من قب  الملـ ولين الحنوميين لي قتض الح ال  
 .منع وموادهة االتج ر واالستغلل وس ئع م  طع الحم ية التي  وادهه  اللدئون والمه دعون المتنقِّلون قشأن 

المتحدة المتني ق لم درا  والجعممة والمنامة الدوللة ،  ــــعم منتف األمم 2020ولي حدمعانر ونلل  - 33
ــتعكة بن تهعمف المه دعمن واالتج ر   (اليونللـــر)منامة األمم المتحدة للط ولة للهجعة و  ــة مشـ لي إدعاء هراسـ

، أطلق  م ويـلة  ـ ون اللدئين مشـعوبْين للبحث والتحلي  2020ولي حدمعانر ونلل . ق أل ـ    لي ليبل 
ــ ل مع المجتمت   المحللة  لي دملع أنح ء من أد  التشـــــجلع  ــبن   للحم ية ومعكد دللتصـــ ــ ء  ـــ بلى إنشـــ

ــيع الجشــــــــر بن يــــــــح ي  االتج ر   ــتغلل، وتللــــــ  ــــــــم ل ألعمقل ، وذلك قعلة التوللة قم  طع االتج ر واالســــــ
واأل ــ    المتعيــين ل طع االتج ر، وتتدمد لع  اطلبهم بلى الوث ئف وحصــولهم بلى الحم ية الدوللة 

 التدالة والحلول لمش خلهم.و 

دمع البل ن   والمتلوم   والتحليل  بن تهعمف المه دعمن،   (36)ووارــ  معرــد تهعمف المه دعمن - 34
مع االيـــــطلم قأنشـــــطة قحثلة لي غعب ألعمقل  و ـــــم ل ألعمقل  ودنوب أوروا  لتقديم ناعة ب مة محّدثة بن  
اتج ا   التهعمف هاخ  اله المن طف. والمتلوم   التي تم دمته  ل  ئدة المعرــــد ســــُيت ح االطلم بليه  من  

، 2020حلــــبم  او مقعر. ولي أي ررم  و   2020إلجتعونلة ســــتبدأ لي التم  قحلول نه ية ب ه  خلل منصــــة
ذدأ  بّدة من تف قطعمة ت قتة للمنامة الدوللة للهجعة لي إدعاء هراســة مشــتعكة بن مم رســ   التهعمف بلى  

لمقعر أن تجتم  اله  ، ومن اوم لي والنلجع طول طعمف البحع المتوسـ  الوسـطى، وال سـلم  لي الجدائع وليبل 
ــعمن األولرأختواع  ــة قحلول تشـــــ ــأن  2020الدراســـــ ــع هلي  بملي قشـــــ . وقد طلب  المنامة الدوللة للهجعة ويـــــ

اآللل   الق ئمة لي مج ل من لحة االتج ر ق أل ـــــــــــ    والتهعمف هاخ  المنطقة، وذلك ذهدف تتدمد التت ون  
 .(37)ذين الللط   الحنوملة

، أدع  م ويلة   ون اللدئين 2020تموزر وللل   31آذاررم ر  و    1ذين  وخلل ال تعة ال  رلة   - 35
ــليف األحمع الدولي ومنامة  ــعمنة له ، واي الصـ ــ نلة لي ح ال  الطوار   مع األطعاف الشـ ــ بدا  اإلنلـ الملـ

زم رة من زم را  ررـــــــد الحم ية أو الشـــــــ ون الطبلة إلى   43والهيئة الليبلة لوغ ثة والملـــــــ بدا  اإلنلـــــــ نلة، 
عاخد االحتج ز التي  د عا  ده ز من لحة الهجعة غيع الشــعللة. غيع أن ورــول الم ويــلة وموظ ي حقول  م

اإلنلـــــــــ ن الت قتين للبتثة إلى معاخد االحتج ز التي  د عا  الا الجه ز لم ينن متلـــــــــقً  قلـــــــــبف القيوه األمنلة 
نامة الدوللة للهجعة تقديم وكللك التقب   البيعوقعاطلة التي ت عيــــــــــــــه  ســــــــــــــلط   االحتج ز. ووارــــــــــــــل  الم

ــ نرأذعم ، ولي إط ر االســــتج قة اإلنلــــ نلة  ــ نلة إلى المه دعمن هاخ  اله المعاخد. ومنل نللــ ــ بدة اإلنلــ الملــ
، تول  لعل رــحة المه دعمن الت قتة للمنامة الدوللة للهجعة وم ويــلة األمم المتحدة لشــ ون  19-لــــــــــــــــجوليد 

، وا ألخ   هاخ  معاخد االحتج ز وليع الملـــــــــ بدة المنقلة للحل ةاللدئين والشـــــــــعك ء لي التم  اإلنلـــــــــ ني ت
_________________ 

 (35) UNHCR and Mixed Migration Centre, “On this journey no one cares if you live or die”. 
 .33، ال قعة S/2020/275 اناع الوثلقة (36) 
 المقصد العئلللة.و التبور و الدان المنشأ البلدان العئلللة و  من البلدان والم سل   اإلقللملة، قم  لي ذلك 18 يشم  المشعوم (37) 

https://undocs.org/ar/S/2020/275
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ــ نلة. كم  تم تتدمد التوارــــــ  مع المجتمت    ، وذلك العب ية الصــــــحلة ولوازه النا لة الصــــــحلة ألســــــب ب إنلــــ
المحللة من د  يـــــم ن زم هة لت للة التوارـــــ  قشـــــأن الم  طع، لضـــــًل بن إت حة الورـــــول إلى المتلوم    

األ ـــــــــد يـــــــــت ً . كم  ق م  المنامة الدوللة للهجعة قحمل  توللة ق لصـــــــــحة وا لوق ية من    وال دم   لل ئ  
هاخـ  معاخد االحتجـ ز، لضــــــــــــــًل بن تن ـيل مـب هرا  منتامـة لي مجـ ل التب يع والتطهيع. وـقّدـم    19-خولـيد

 عللة.أيض  متدا  للحم ية الش صلة حتى يلت دمه  المحتَجدون وموظ و ده ز من لحة الهجعة غيع الش

إطلل  والتم  مع الللط   من أد   وخلل ال تعة المشمولة ق لتقعمع، وارل  األمم المتحدة الدبوة - 36
ــعاح اللدئين والمه دعمن من معاخد االحتج ز،  توخي ذدائ  للحتج ز قتد القل ه قتملل   االبتعاض أو  و ســــــــــ

بل  التم  مع اللــــــلط   الوطنلة المتنلة من  . ووارــــــ  لعمف األمم المتحدة القطعج لي لي(38)اإلنق ذ لي البحع
-أد  اإللعاج بن األ ــــ    مويــــع االاتم ه، وذلك أيضــــً  لي يــــوء الم  طع التي تشــــنله  د ئحة كوليد

ران    نمودوهاللدئين وط لبي اللجوء ال. وهب  م ويـــــــــــــلة  ـــــــــــــ ون اللدئين إلى إطلل ســـــــــــــعاح ك  19
 إللعاج بن ألعاه متعيــــــــين لورــــــــ قة قشــــــــن  خ  ، منهم  االحتج ز، وق م  ذتدخل  محّدهة الم   تتلف ق

النلـــ ء واألط  ل المتعيـــون ل طع االتج ر أو االســـتغلل أو االبتداء، واأل ـــ    ذوو االحتل د   الطبلة 
ــر مع   ــ بدا  نقدية وخدم   أخعى إلى من تم اإللعاج بنهم. وبمل  اليونللـ ــلة ملـ الحعدة. وقّدم  الم ويـ

ــع ذدائ   ــلط   بلى ويــــ ــ بدة المنقلة للحل ة إلى األط  ل المحتجدمن.  للحتج زاللــــ ومن أد   وقّدم  الملــــ
ــلة  ـــــ ون اللدئين   الملـــــ بدة بلى إيج ه ــتعان مع م ويـــ الحلول الطوملة األد ، أنشـــــأ  اليونللـــــر، ق ال ـــ

ن بن  والمنامة الدوللة للهجعة، لعمقً  متنلً  دذتحد د المصـــ ل  ال ضـــلى  للط  ل غيع المصـــحواين والمن صـــلي
. وبمل  اليونللـر أيضـ  مع اللـلط   واألطعاف الشـعمنة الليبلة (39)ذومهم، وذلك قعلة إيج ه حلول هائمة لهم

ــ ء معاخد م قتــة للط ــ ل تجون قمثــ قــة ذــد ــ  للحتجــ ز، وذلــك من خلل توليع ال ــدمــ   ل ــ ئــدة  بلى إنشـــــــــــــ
لي لملــــ بدة اللدئين، تن يل أحد  األط  ل الضــــت  ء. ووارــــل  م ويــــلة  ــــ ون اللدئين، مع المشــــعوم الدو 

المشــ رمع المتمث  لي دمع  ــم  األســع ل  ئدة األط  ل غيع المصــحواين والمن صــلين بن ذومهم، المودوه ن  
ــلة ذتحد د اومة 2020بلى طعمف البحع المتوســــ  الوســــطى. ولي ب ه  ط ًل، وأح ل    299، ق م  الم ويــ

 أد  التوهة قطواللة إلى الوطن. ط ًل من أد  إب هة توطينهم، وط لْين من 151

ــلة األمم المتحدة لشـــ ون اللدئين 2020ولي حدمعانر ونلل  - 37 ،  ـــعم ذعن ما األغلية الت لمي وم ويـ
لي تقديم ملـــــــــــــ بدا  غلائلة إلى ألعاه من اللدئين وط لبي اللجوء تم اإللعاج بنهم، مع إبط ء األولومة لي  

ــعوم، تلقى الم َعج  أو األ الن دين من االّتج رالدبم إلى  ــين ل طع االتج ر. ولي إط ر الا المشــــ لعاه المتعيــــ
بنهم من معاخد االحتج ز حصـصـ  تمومنلة منقلة للحل ة لي ح ال  الطوار  وذلك قعلة الملـ بدة لي إب لتهم  

ــتقعوا هاخ  المن طف الحضـــــعمة. وخلل  ــ رمع المنّ لة بلى حدة  تجعمبلةالمعحلة الإلى أن يلـــ خلل   ألحد المشـــ
، ق ه ذعن ما األغلية الت لمي والمنامة الدوللة 2020إلى أي ررم  و   2019من تشــــــــــــعمن الث نيرنولمبع  ال تعة

ــدة نحو  ــة  21 000للهجعة قملــــــــــــــــ بـ ــّدام قحصــــــــــــــ  تمومنلـ ــ ز، حيـــث تم مـ ــ دع خـــ رج معاخد االحتجـ مهـ
 للخ . د ادة

ون والمتأثعون من النداب   الملــلحة  ووارــل  اليونللــر تدومد األط  ل الضــت  ء، قمن ليهم المتنقل - 38
التشــعمد، ق ل دم   الحيومة لي مج ل الحم ية والدبم الن لــي واالدتم بي، وذلك قعلة تتدمد رل اهم الن لــي و 

_________________ 

 (38) OHCHR, IOM, UNHCR and World Health Organization, joint press release, “The rights and health of 

refugees, migrants and stateless must be protected in COVID-19 response”, 31 March 2020. 
 .للقبول لمحلي أو االست  هة من لع  المل را  التجميللة الندم ج اققم  لي ذلك التوهة الطوللة إلى الوطن أو إب هة التوطين  (39) 
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، 2020واالدتمـ بي وقـدرتهم بلى الصــــــــــــــموه. ولي ال تعة الممتـدة من كـ نون الثـ نير نـ  ع إلى حدمعانر ونلـل 
لي الم ئة من ال تل  ( من خدم      55 لي الم ئة تقعمب  من الصـبل ن و 45ط   ) 13  000اسـت  ه أخثع من 

حم ية الط  ، قم  لي ذلك أنشــــــطة الصــــــحة الن لــــــلة والدبم الن لــــــي واالدتم بي، وذهارة الح ال  من خلل  
، وملد. المشــــــــــــــعه ن هاخلـلً ، وغيعا  من البيـئ   الحضــــــــــــــعمة لي دملع أنحـ ء ليبـل . ذيتيالـمدار ، ومعاخد 

لعه  2  500وة بلى ذلك، قّدم  اليونللـــــــر و ـــــــعك ؤا  خدم   الّتصـــــــدج للتنر الجنلـــــــ ني ألخثع من وبل
 رد  وربي(، لضل بن الوق ية والت  ل  من حدة الم  طع. 600امعأة ولت ة و  1 900)أخثع من 

ع من أد  تتب  2020وولقً  ألحدث مصـــــــــــ ولة ويـــــــــــتته  المنامة الدوللة للهجعة لي حدمعانر ونلل  - 39
، كـــ ن انـــ ن  2020تموزر وللـــل  31مهـــ دع لي ليبلـــ . وحتى  600 300التشــــــــــــــعه، انـــ ن مـــ  ال يقـــّ  بن 

ــ   من الجمهورمة   48 826 ــ ون اللدئين لي ليبل ، ام ق ألسـ ــلة  ـ ــجلين لدى م ويـ الدئ  وط لف لجوء ملـ
م ئة(. ولي آذاررم ر   لي ال  12,1لي الم ئة( وذرمتعم  ) 31,9لي الم ئة( واللــوهان )  34,3التعالة اللــورمة )

. ولي  آلـلة التبور لي حـ ال  الطوار  من خلل  الدـئً  إلى النلجع 128، قـ مـ  الم ويــــــــــــــلـة قـإدلء 2020
ــبف كوليد 18 ــتيد الت لمي تتليف بملل   اإلدلء وذب هة التوطين التي 19-آذاررم ر ، والــــ ، تم بلى الصــــ

. والـــــــــبف 2020تموزر وللل  31إلدلء متلقة حتى تقوه ذه  الم ويـــــــــلة نحو ذلدان ث لثة. وال تدال رحل  ا
تّم خلل متام ال تعة المشــــــــــــــمولــة  ، 19-تــداذيع الوقــ يــة من ليعو  كوليــد كجدء من الــدوللــة إغلل الحــدوه

،  لتوهة الطوللةبلى االملــــــــــ بدة اإلنلــــــــــ نلة  لي مج ل المنامة الدوللة للهجعة بعن ما ق لتقعمع تتليف التم  ذ
رحلة دومة منل   ونّام أولآبرأغلــــــــــطس   20لي تط م أخيعا أن يلــــــــــتأنر نشــــــــــ طل اـســـــــــ  ولجّن الا البعن ما

 .(40)أ هع خملة

ومن ذين المليون  ــ   الل ن حّدهام منتف تنلــيف الشــ ون اإلنلــ نلة بلى أّنهم قح دة إلى الملــ بدة   - 40
 30ئين، وحوالي مه دعمن والد     (   358  000، ان ن أزمد من الثلث )أج  2020اإلنل نلة لي ليبل  لي ب ه  

مه دع والد.   134 000لي الم ئة من األط  ل. وقد خّط  الشـــــعك ء لي مج ل الملـــــ بدة اإلنلـــــ نلة لتدومد 
، وذلك ذوسـ ئ  منه  خدم   الحم ية  2020ق لملـ بدا  يـمن إط ر خطة االسـتج قة اإلنلـ نلة لي ليبل  لت ه 

ائلة ومأوى ورـــّحة وتتللم. وحتى اله المعحلة من  والملـــ بدا  المنقلة للحل ة من مواه غلائلة ومواه غيع غل
مه دع والد.   49  000، ق م  األمم المتحدة ذتللــــيع تقديم الملــــ بدا  اإلنلــــ نلة إلى أخثع من 2020ب ه 

 لي البلد.

، َأذلغـ  المـدللـُة التـّ مـة للمحنمـة الجنـ ئلـة الـدوللـة مجلَس األمن قـأّن منتبهـ  2020ولي أيـ ررمـ  و  - 41
ــ  التّ  حقيف المـ   تتّعض ـلل المهـ دعون واللدئون اـلل ن يحـ ولون التبور بن طعمف ليبـل  من احتجـ ز   وارــــــــــــ

 .(41)تتل ي وسوء مت ملة خطيعة

لتقصي الحق ئف  هوللة  حدمعانر ونلل، ابَتمد مجلس حقول اإلنل ن قعارًا يقضي قإنش ء قتثة    22ولي   - 42
ــلة ذواقع حقول اإلنلـــ ن لي دملع أنح ء ليبل ،  لي ليبل ، تتمث  مه مه  لي تقصـــي الوق ئع والملقلـــ   المتصـ

الق نون الدولي اإلنلـــــ ني من د نف وتوثيف االنته خ   والتج وزا  المدبومة للق نون الدولي لحقول اإلنلـــــ ن و 
 .2016دملع األطعاف لي ليبل  منل ذداية ب ه 

 
_________________ 

 (40)  IOM, “First IOM Libya voluntary return charter in five months assists over 100 Ghanaian migrants”, 21 

August 2020. 
 .www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200505-statement-prosecutor-unsc-libya اناع  (41)

http://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200505-statement-prosecutor-unsc-libya


 S/2020/876 

 

16/19 20-11110 

 

 الهالحظات  -  اد ا   
مّعة أخعى، لقي أن ٌ  كثيعون حت هم لي البحع األذلض المتوســـ  وام يح ولون ذلأ  الورـــول إلى  - 43

ت يد ذتأخع االســـــــــتج قة لنداءا   ـــــــــواط. آمنة. إّنن  نبنيهم. وذّنني أل ـــــــــتع ق ندب ج بميف إزاء التق رمع التي 
ة لي إب هة اللدئين   قة لصـــــــّد قوارب المه دعمن، واســـــــت داه ســـــــُ ن خ رـــــــّ االســـــــتغ ثة، واودوه بملل   منلـــــــّ

ــ ء ق أُاـيفوالمهـ دعمن إلى ليبـل . ـللـلك،  اللتداـم تهـ  قمودـف الـق نون اـلدولي لي   أن تتمـث جملع اـلدول األبضــــــــــــ
 بحع.المل ربة قإنق ذ الملتغيثين لي بعض ال

د مّعة أخعى أّن ليبلــ  ال تتتبع منــ نــ  آمنــ  وال ذلــدا ثــ لثــ  آمنــ  ألغعاض إندال  - 44 اللدئين وأوه أن أؤكــّ
ــ ء ملدمة قمودف الق نون الدولي قضـــــم ن نق  األ ـــــ    الل ن  تم إنق ذام  والمه دعمن  ليه . والدول األبضـــ

ــ نلــة، ق مــ  لي ذلــك االلتداه قمبــدأ بــده اإلبــ هة  لي البحع إلى منــ ن آمن ولي ظعوف تح ظ حقوقهم اإلنلـــــــــــــ
ــده،القلـــعمة. و  ــ ن من أد    لي الا الصـ ــ مي لحقول اإلنلـ أخّعر الدبوة التي وّدهه  م وض األمم المتحدة اللـ

. لل ُذّد من القل ه بلى ســــــــــــبي  االســــــــــــتتج ل (42)واإلب هة إلى ليبل  لي البحع وقر دملع بملل   االبتعاض
  تم إنق ذام وابتعايهم إلى موان. آمنة.ذويع م ط  ذد    تل  نق  من 

زالوا ي  طعون قحل تهم من أد  البحث بن األ ـــ    لي  وذّنني أ ـــتع ق متن ن ألُن   كثيعمن م   - 45
منطقة البحع األذلض المتوسـ  الوسـطى وذنق ذام. إنهم يلـتحقون مّن  كّ  التضـ من والدبم. والقيوه التي ُتتيف  

  بلى ال ور. أّم  التأخيع لي هخول الل ن إلى الموان. وذندال المه دعمن واللدئين  سيع بملهم ال ُذّد من رلته
تبت   لإّنل قد يمنع ســــــ ًن  أخعى من الول ء ق لتدام ته  المتتلقة ق إلنق ذ لي البحع، مع م   تعّتف بلى ذلك من 

مت لجة الشــــــواغ   بلى ك  ملــــــتغيث، لي المنطقة الوســــــطى من األذلض المتوســــــ  وخ رده . وممنن خطيعة 
حة الت مة لي خضــم د ئحة معض ليعو  كورون  من خلل الحجع الصــحي لوق    المشــعوبة المتتّلقة ق لصــّ
محدوه، وال حورـــــــ   الطبلة، وغيع ذلك من التداذيع. ومنبغي تطبيف اله التداذيع هون تمييد ويـــــــمن إط ر  

من  لملـــــ بدة لي لعز الوالد ن لتقديم اتداه البعوتوكوال  الصـــــحلة الوطنلة المحدهة. واألمم المتحدة بلى اســـــت
 ق ت للة وسعبة.   اللدئين والمه دعمن

ــتقب  غ لبلة اللدئين  - 46 ــ ء لي االتح ه األورواي التي تلـــ وكم  أّخد  من قب ، تلـــــتحف الدول األبضـــ
ي.  والمه دعمن الل ن يصــــــــلون بن طعمف البحع تضــــــــ من أرــــــــدق ئه  من البلدان األخعى لي االتح ه األوروا

ل لتعتيب   الح للة الم قتة، التي  تم قمودبه  الت  وض قحلـــــــــــف كّ  ق رب بلى حدة بلى نق  من  تم إنق ذام  
إلى هاخ  االتح ه األورواي، اي تعتيب   غيع ملـــــتدامة. لللك، ُأدّده الدبوة التي وّدهُته  من أد  التورـــــّ   

ج يشـــم  دملع أبضـــ ء االتح ه األورواي، ولف مبدأ إلى اّت  ل رـــ هل وق ذ  للتنب  قل الم   تتلف ق إلندال الل
، وآم  أن  تم التورـــــّ  إلى مث  الا التعتيف من خلل المن قشـــــ   الج رمة المشـــــتعكة التضـــــ من والملـــــ وللة

. وآم  أيضــ  أن   هج الا االّت  ل لي (43)لهجعة واللجوءللم ويــلة األوروالة قشــأن احول احتم ل إذعاه ميث ل 
ى ات  ل يمنن التنب  قل قشـأن إندال اللدئين، ينون  ـ مل لجملع الدول اللـ حللة لي حوض  نه ية المط ف إل

البحع األذلض المتوســـ . وُأخّعر تأخيد اســـتتداه مناومة األمم المتحدة للملـــ بدة لي ويـــع آللة إقللملة يمنن  

_________________ 

 أي رر 8ملكعة إح طة رـــــح لة رـــــ هرة بن م ويـــــلة حقول اإلنلـــــ ن قشـــــأن بملل   إنق ذ المه دعمن لي البحع األذلض المتوســـــ ،   (42) 
 .2020 م  و

 .2020قشأن الهجعة واللجوء، ك نون الث نير ن  ع تورل   م ويلة   ون اللدئين الم   تتلف قميث ل الم ويلة األوروالة المقتعح  (43) 
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لمشـــــــــــتعن اللج قّدمتل التنب  ذه  لي مج ل إندال اللدئين وتحقيف التضـــــــــــ من، وذلك بلى أســـــــــــ   االقتعاح ا
 .2018م ويلة األمم المتحدة لش ون اللدئين والمنامة الدوللة للهجعة لي ب ه 

ل ـق لشــــــــــــــنع إلى االتحـ ه األورواي بلى مـ  لت.  ـبلـلل مـنل بـ ه  - 47 من دهوه ـلدبم   2015وأوه أن أتودـّ
وقعاراـتل اللحـقة، وذـلك بن طعمف بملـلة رــــــــــــــواـل  للقوة البحعـمة للتحـ ه   (2015)  2240قعار مجلس األمن 

مهعاي المـه دعمن  تتطـي  نموذج أبـم ل األورواي لي البحع األذلض المتوســــــــــــــ . وُأحل  بلـمً  قأّن ملــــــــــــــ ئ  
ال يــــــــمن  تد  م  ،وان ء قدرا  قوا  خ ع اللــــــــواح  والقوا  البحعمة الليبلة وتدرمبه  ،والمّتجعمن ق أل ــــــــ   

 رملم مه ه بمللة إ عمني الجد دة للقوة البحعمة الت قتة للتح ه األورواي لي البحع األذلض المتوس .

ــ    المتعيـــــــين لل طع لي البحع، حتى لي ظ    - 48 وقد أذد  اللـــــــلط   الليبلة التدام  قإنق ذ األ ـــــ
االبتعاض غيع اآلمن والتنر أثن ء اإلندال ظعوف  ـــد دة الصـــتواة. ذيد أّن التق رمع الوارهة قشـــأن مم رســـ   

لي ليبل  تبتث بلى القلف. لللك، ال ُذّد من أن تجون ســـــلمة المه دعمن واللدئين اي األولومة القصـــــوى لي  
ــنع كّ  من قّده الدبم لقوا  خ ع   ــ ئع التملل   األخعى. وأن  أ ـــــ بملل   االبتعاض واإلنق ذ واإلندال ولي ســـــ

عمة الليبلة، وأهبو كّ  الجه   ال  بلة إلى الحع  بلى أن ُي ضــي الدبم المقّده لقوا   اللــواح  والقوا  البح
خ ع اللــــــــواح  الليبلة إلى تداذيع وايــــــــحة ولت لة من أد  الت  ل  من م  طع انته خ   حقول اإلنلــــــــ ن.  

ــيف وتدلف المتلوم   ذين دملع الجه   ال  بل ــن  مل  أن  تّم تتدمد التنلـ ــي قشـ ــعورة تقتضـ ــ ركة  ل لضـ ة المشـ
لي بملل   إندال المه دعمن. وأُايف ق للــلط   الليبلة أن تلــم  من هون بعاقي  ذورــول األمم المتحدة إلى 
ة إلى اســـــتحداث نا ه وطني لتلـــــجي  اللدئين   نق ط اإلندال وذلى معاخد التحقيف والتبور. وان ن ح دة م ســـــّ

خد االحتج ز ولي المن طف الحضــــــعمة، وذلك قعلة والمه دعمن، يشــــــم  المودوه ن منهم لي نق ط اإلندال ومعا
 الحيلولة هون اخت  ئهم.

ُل   - 49 ـهُ وال  ودـد ـم   بّعر الاعوف العايـبة التي  تم ليـه  احتجـ ز اللدئين والمـه دعمن لي ليبـل . لـم  ُ وادِّ
ى  لحقول اإلنلــــ ن ال  رــــة ذهم،  نبغي الّتصــــدج لل بل دلــــلما الء من بنر دنلــــي ودنلــــ ني او انته ن 

ودل االستتج ل. وذّنني أدّده النداء اللج كن  قد ودهتل الللط   الليبلة، واللج أرب  أخثع إلح ح  اآلن لي  
حتج ز  اال، من أد  أن ت ي ق لتدام ته  قمودف الق نون الدولي وُتغلف دملع معاخد 19-خضــــــــــــم د ئحة كوليد

بغي أن  تم قشــــــــــــــن  ب د  ويــــــــــــــع ذدائ  اللدئين، وذلك ق لتنلــــــــــــــيف الوثيف مع كل ن   األمم المتحدة. ومن
ــلم    ــ ن وغيَع احتج زمة. أّم  األط  ل لل  نبغي احتج زام ق لمّعة، ال ســــــــ للحتج ز تجون ممتثلًة لحقول اإلنلــــــــ
ــم ن إح لة   ــلط   الليبلة بلى يـــ ــلين بن والد هم. لللك، أحثُّ اللـــ ــحواين أو من صـــ بندم  ينونون غيع مصـــ

لمـن ســـــــــــــــبة وذلى خـل را  العبـ ـية الملئمـة إلى أن  تم إيجـ ه حلول طومـلة  ا الء األطـ  ل إلى خـدمـ   الحمـ ـية ا
ــل، أهبو إلى  األد . ومن األاملة قمن ن نقلهم إلى أم خن أخثع أمن  خ رج معاخد االحتج ز. ولي الوق  ن لــــــ

 من الورول قحعمة ومن هون  عوط إلى معاخد االحتج ز. تمنين موظ ي األمم المتحدة

المّتجعون ق أل ــ    ومهعاو المه دعمن يلــتغلون الويــع األمني المتقلف لي ليبل . لللك،  زال  وم  - 50
َ  إلى وقر هائم إلطلل   يا  الهدف األسـمى او إيج ه حلول هائمة وملـتدامة للندام لي ليبل . كم  أّن التورـّ

ــل ســــــــي ال  داالن من األمور الضــــــــعورمة. وأن  أ ــــــــتع ق  لجدم إزاء تدا د التدخ  الن ر والتوهَة إلى الحوار اللــــــ
األدنبي المب  ــــــع لي الا الندام، المصــــــحوب ذدبم بلــــــنعج يصــــــ  ذعا ودوا واحعا إلى األطعاف المتح راة. 

قصــوى، وأن  أحّث أبضــ ء المجتمع الدولي بلى هبم الا   ثم، ياّ  التن يل الج م  لحاع األســلحة أولومةً  ومن
لي الا  . و (2020)  2510قعار مجلس األمن مع ذعلين و م تمع ، وذلك تمشـــــــــل  مع م عد   الحاع ق لج م 
ف قمـ  تبـللـل بمللـة إ عمني الجـد ـدة للقوة البحعمـة التـ قتـة للتحـ ه األورواي لي البحع األذلض أُ الصـــــــــــــــده،  رحـّ

https://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2510(2020)
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م المتحدة بلى ليبل . وآم  أيضـ  لي أن  تّم حاع األسـلحة اللج ت عيـل األمتطبيف المتوسـ  من دهوه لدبم 
ــ ن من د نف دملع   ــ ني ولق نون حقول اإلنلـــــ إحعاز تقّده نحو إ لء المدمد من االحتعاه للق نون الدولي اإلنلـــــ

إيصــــــــ ل الملــــــــ بدا  اإلنلــــــــ نلة، بلى النحو المت ف بللل لي إط ر   تللــــــــيعاألطعاف لي ليبل ، قم  لي ذلك 
 ذعلين. بمللة

لي  كم  د ء ت صيله   المم رس   المتبتة ح لل  لي االتج ر ق أل     وتهعمف المه دعمن، وتشنّ  - 51
الا التقعمع، انته خً  خطيعًا للق نون الدولي لحقول اإلنلـ ن، حيث تنّ  القوانين الوطنلة لمتام الدول رـعاحًة  

إللل  من التق ب التي  تمتع ذه   بلى ابتب ر اله المم رســــــ   ألت اًل إدعاملة. لل ُذّد من ويــــــع حّد لح لة ا
المهعاون والمّتجعون لي التم  هاخ  ليبل  وخ رده . وأحثُّ اللــلط   الليبلة بلى يــم ن الّتحقيف قلــعبة لي  
األبم ل الشنلتة التي ارتجب  لي مدهة، ومح سبة المل ولين بنه . وان ن ح دة إلى أن تدمد الدول المودوهة  

وس  من تت ونه  ولف أحن ه الق نون الدولي لحقول اإلنل ن وق نون اللدئين، بلى ي تي البحع األذلض المت
ــيف والّتت ون ذين أدهدة إن  ذ الق نون   ــبتهم. أّم  الّتنلـــــــــ ــ  بلى التتّعف بلى اومة الجن ة ومح ســـــــــ وذلك حعرـــــــــ

دمُد الجهوه  والجـه   الـ  بـلة لي مجـ ل الحـم ية والجـه   الـ  بـلة المجتمـتة، قـم  لي ذلك ببع الحـدوه، وكلا تت
من أد  التحقيف لي المت مل  الم للة المّتصـلة ذتهعمف المه دعمن واالتج ر ق أل ـ   ، لهي كلُّه  خطوا   
ا مة لي ســـــبي  التتّعف بلى  ـــــبن   التهعمف واالتج ر وتقومضـــــه . لللك، أُايف ق لدول األبضـــــ ء أن تدبم  

بّين اومة الضـــــــ لتين لي تهعمف المه دعمن ولي  ألعقة خبعاء األمم المتحدة ذا  الصـــــــلة لي بمله  من أد  ت
االتج ر ق أل ــــ   ، والناع المن يلــــتولي منهم مت  يع اإلهراج يــــمن ق ئمة الجداءا . وت هج المجتمت    
المحللة والمجتمع المدني هورًا ا مً  لي منع االتج ر ق أل ـــــــ    وتهعمف المه دعمن والّتصـــــــدج لهم ، وال ُذّد 

طعمف البحع  ذـلل المدمـد من الجهوه لتتدمد حمـ يـة الضــــــــــــــحـ يـ  بلى طول وال ذـد من من تتدمد اـلا الـدور. 
 لي ليبل .وا ألخ  وتمنينهم لي الورول إلى التدالة،  المتوس  الوسطى

قد زاه  من أودل يــــــــتر المه دعمن واللدئين بلى  19-ومم   بتث بلى القلف أّن د ئحة كوليد - 52
. ابتد إغلل حدوه كثيعة، ولعض قيوه (44)م  لي ذلك هاخ  ليبل طول طعمف البحع المتوســــــــــــ  الوســــــــــــطى، ق

رـ رمة بلى الملـ را  الق نونلة، وتقييد بمللة الحصـول بلى اللجوء وتداّور الح لة االدتم للة واالقتصـ هية، 
ــ    ــب ب مضـــطعون يأسـ ــب  اللدئون ال  رون من الحعوب وااليـــطه ه والمه دعون الل ن تقّطت  ذهم األسـ أرـ

ــبف القيوه الن دمة بن كوليدإلى  ــب  مهعاو  19-اللجوء قأبداه كبيعة إلى مهعاي المه دعمن. والــــــ ، رام  أرــــــ
المهـ دعمن والمّتجعون قـ أل ــــــــــــــ ـ   يميلون أيضـــــــــــــــً  إلى ســــــــــــــلون طعل أخثع خطورة لتجنّـف نقـ ط الت تلش  

ومع تعكيد المواره   وال حورــــــــــ   الطبلة، ليدمدوا ذللك من الم  طع التي  تتّعض له  اللدئون والمه دعون.
ــألة الّتصــــدج لجوليد ، تقّلصــــ  أخثع لأخثع قدرُة اللــــلط   الحنوملة والجه   ال  بلة لي مج ل  19-بلى ملــ

الملــــ بدة اإلنلــــ نلة بلى تقديم ال دم   األســــ ســــلة لضــــح ي  االّتج ر ويــــح ي  انته خ   مهّعاي المه دعمن،  
ــ   ــح ي  المودوهون بلى طعمف البحع المتوســـ ــ ء أن  ومنهم الضـــ ــطى. لللك، أُايف قجملع الدول األبضـــ الوســـ

تاـّ  متلقاـًة لي موادهـة أنمـ ط دـدـ دة وـن  ـــــــــــــــئة لي مجـ ل الجعممـة، وذـلك قعـلة الحيلوـلة هون إلل  مهّعاي  
 المه دعمن والمّتجعمن ق لبشع من التق ب لي خضم اله الج ئحة، ويم ن تقديم المل بدة إلى الضح ي .

لســــــب ب الجلرمة للندوح لي منطقة البحع األذلض المتوســــــ .  قة  ــــــ م  لوال ذد من التصــــــدج قطعم - 53
ورائدن  لي الا الملتى او أاداف التنملة الملتدامة التي تقوه نحو تلليع تتدمد الحوكمة الديمقعاطلة وسل هة  

_________________ 

 (44) United Nations, “Policy brief: Covid-19 and people on the move” (June 2020); and UNHCR and IOM, “Covid-19 

and mixed population movements” (May 2020). 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_people_on_the_move.pdf
https://www.refworld.org/docid/5ec4e2c84.html
https://www.refworld.org/docid/5ec4e2c84.html
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لة الق نون وحقول اإلنلـــ ن؛ والتم  بلى إنشـــ ء م ســـلـــ   حنوملة أقوى وأخثع معونة وملـــ ءلة؛ وتتدمد التنم
االقتصــــ هية الملــــتدامة والمنصــــ ة. أم  تداذيع من لحة تغيع المن   وان ء قدرة البلدان بلى الصــــموه لي ودل 
الجوارث الطبل لة لهي ُتلــــــهم أيضــــــ  لي الوق ية. وســــــتوارــــــ  األمم المتحدة ذلل كّ  دهد ممنن لدبم الدول  

ملة، مع التم  لي الوق  ن لــــل بلى  األبضــــ ء لي مت لجة أســــب ب التشــــعه القلــــعج وهوالع الهجعة غيع النا 
ملــــ بدة ذلدان األرــــ  والتبور والمقصــــد. وُمبعز االّت  ل الت لمي من أد  الهجعة اآلمنة والمنامة والنا ملة  
واالّت  ل الت لمي قشـــــــأن اللدئين الح دَة إلى مت لجة األســـــــب ب الجلرمة ألويـــــــ م اللدئين والمه دعمن من  

مت لجة األســـــــب ب الجلرمة التي ل ، وام  يقّدم ن توديه   ا مة ذهلا الشـــــــأن.خلل تتدمد التت ون والتضـــــــ من
طعمف البحع المتوســــــــــ   بلى  تدلع اللدئين والمه دعمن إلى مح ولة القل ه ذهله العحل  المح ولة ق لم  طع

ي لشــــــون  للمه دعمن الل ن  المتّدزة، والملــــــ را  الق نونلةُنام اللجوء تتطلف اســــــتثم را  ب دلة لي  الوســــــطى
ة،  ألغعاض لّم  ــم  األســع، والتتللم، وحعكة اليد الت ملة. ومن هون اله الملــ را   قم  لي ذلك أويــ ب  اشــّ

، مم  يتعيــهم ل طع متدا د أن يقتوا  ال طيعةعحل  هله الالق نونلة، ســيوارــ  اللدئون والمه دعون القل ه ذ
 .نالمهّعايالمت ملة بلى  د  وللوءيح ي  للتج ر ق أل     

 


