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 مقدمة - أوال 
 فيهــ  طلــ  الــي (20١6) 23١2 األمــ  جملــ  قــرا  مــ  ١5 ابلفقــرة عمــا التقريــر هــ ا يُقــد   - ١

 .منه 7 الفقرة تنفي  سيم  ال، القرا  تنفي  ع  تقريرا أقد  أن إلي  اجملل 
 سـتتمر/أيلـو  7 يف الس بق تقريري صدو  من  استجدت الي الرئيسية التطو ات التقرير ويغطي - 2

20١6 (S/2016/766) هنــ  الــوا  ة واملاحظــ ت املعلومــ ت وتســتند. 20١7 أغســط /آب 3١ وحــى 
 أيضــ  جــرت وقــد. األخــر  املعنيــة واجلهــ ت اإلقليميــة والرتتيتــ ت األعضــ   الــدو  مــ  املقدمــة التقــ  ير إىل

 عمــا املنشــ  اخلــرا  وفريــق( اإلنرتبــو ) اجلن ئيــة للشــرطة الدوليــة واملنظمــة املتحــدة األمــم منظومــة استشــ  ة
 .(20١١) ١973 األم  جمل  بقرا 
  

 قبالبببببة املتوسببببب  األببببببي  البحبببببر يف ابألشببببب ا  واالجتبببببار املهبببببا رين هتريببببب  - اثنيا 
 (1)اللييب الساحل

 عرض يف خيتفون أو حتفهم يلقون واألطف   والنس   الرج   زا  م ، س بقال تقريري صدو  من  - 3
 املتحــــدة األمــــم مفوضــــية ســــج ل ، 20١7 أغســــط /آب 3١ وحــــى. أو واب إىل الطريــــق يف وهــــم التحـــر
 التحـر يف واالختفـ   الوفـ ة حـ الت م  2 4١0 م  أكثر وقوع للهجرة الدولية واملنظمة الاجئني لشؤون
 يـــــ ا  وال. 20١7 عـــــ   يف التحـــــر طريـــــق عـــــ  أو واب إىل اوافـــــد ١23 994 ووصـــــو  املتوســـــ  األبـــــي 

 إىل اهلجــرة مســ   ميثــ  وإيط ليــ  ليتيــ  بــني يــرب  الــ ي “املتوســ  األبــي  التحــر وســ  مســ  ” يســم  مــ 
 الدوليـة واملنظمة الاجئني لشؤون املتحدة األمم مفوضية سجيل ، 20١6 ع   ويف. نش ط  األكثر أو واب
 قــ  مون مــنهم امل ئــــة يف 90، التحــر طريــق عــ  إيط ليــ  إىل شــ   ١8١ 500 مــ  أكثــر وصــو  للهجــرة

، أشـ    99 ١05 حنـو 20١7 عـ   يف إيط لي  إىل وص ، 20١7 أغسط /آب 3١ وحى. ليتي  م 
 .الكر  الصحرا  جنوب أفريقي  بلدان م  أغلتهم

__________ 

 .“التهري  واالجت  ”يش   إىل ه ه األنشطة فيم  بعد بعت  ة  (١) 
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 - املتوســـ  وســـ  مـــ  اجلنـــويب اجلـــ   يف العســـكرية التحريـــة األو ويب االحتـــ   عمليـــة أفـــ  ت وقـــد - 4
 20١7 أغســط /آب 3١ وحـى 20١5 يونيــه/ح يـران يف واليتهــ  بدايـة منــ  أنقـ ت أبهنــ  صـوفي  عمليـة
 أن عمليـــةال  وتقـــدي  . املتوســـ  األبـــي  التحـــر وســـ  مـــ  اجلنـــويب اجلـــ   يف  ش صـــ 39 8١8 عـــد ه مـــ 
 تشـري  منـ  املتوسـ  األبـي  التحـر وسـ  يف عـدة سـف  أنقـ مم قد أش    ١40 2١0 م  يقرب م 

 .20١6 أكتوبر/األو 
  وليـة حكوميـة غـر ملنظمـ ت اتبعـة سـف  أجرت، صوفي  عملية - األو ويب االحت   لعملية ووفق  - 5

 مــيا ١2 بُعــد علــ  أي، الليتيــة اإلقليميــة للميــ ه مت شــرة   املت مخــة التحريــة املنطقــة يف وإنقــ   حبــ  عمليــ ت  
 ملنــ  املنفــ ة واإلنقــ   التحــ  عمليــ ت أن بيــنيو األو   املســؤولني بعــ  وا أت . الليتيــة الشــواط  مــ  حبــرا
 التحـــر يعـــرون ملـــ  جـــ ب ع مـــ  إهنـــ  إ ، إشـــك لية تطـــرح قـــد التحـــر عـــرض يف األ واح يف خســـ ئر وقـــوع

 الوصــو  علــ  تقتصــر مهمــتهم أصــتح  الــ ي  املهــربني عمــ  تســه  أهنــ  كمــ  ابنتظــ   املتوســ  األبــي 
 املتوســ  األبــي  التحــر يف العمليــ ي والســي   واجلــ ب الطــر  عوامــ  وتظــ . التحــ   أعــ ل إىل بســفنهم
 أن جيــ  األ واح إنقــ   أن أتكيــد للغ يــة املهــم ومــ . لأل لــة إال فيــه ُيســتند ال هنجــ  تســتل   معقــدة مســ ئ 
 عــد  ون وقــوع  شــ مــ  غــر  ح لــ  واإلنقــ   التحــ  عمليــ ت وأن، األولــوات  أس علــ   ومــ  يكــون

 الوفي ت. م  حيص  ال
 جـــــر  ش صــــ  ١١ ١22 أن للهجــــرة الدوليــــة املنظمـــــة تقــــد ، 20١7 يوليــــه/متــــوز ١9 وحــــى - 6

 يف والصــــــي  ي  الســــــ حلي األمــــــ  وعمليــــــ ت الليــــــي الســــــواح  خفــــــر أيــــــدي علــــــ  وإنقــــــ  هم اعرتاضــــــهم
 وقــد. ش صــ  348 جثــ مني الليتيــة الســواح  طــو  علــ  التحــر مــ  اســُت رج  حــني يف، 20١7 عــ  

 خفـر يرتكتهـ  الي واالنته ك ت االعتدا ات إزا  قلقه  ع  اإلنس ن حلقو  املتحدة األمم مفوضية أعرب 
 تعـرض وانته كـ ت اعتـدا ات وهي، واإلنق   التح  عملي ت أثن   األش    هؤال  حبق الليي السواح 

 ان  ا إنقـ  هم أو سـفنهم اعرتاض جيري ال ي  ف مله جرون. اخلطر م  مل يد التحر عرض يف املنكوبني حي ة
 خفـر أفـرا  فيهـ  اسـت د  حـ الت   ليتيـ  يف للـدعم املتحـدة األمـم بعثـة وثقـ  وقـد. جنـ ة ُسـرتات يُعطـون م 

  اخـ  جتـر  الـي واإلنقـ   التحـ  عمليـ ت أثنـ   التهديـد وهلجـة التدين والعنف الن  ية األسلحة   السواح 
 إىل ح جـة ويف لإلحبـ   صـ حلة غـر سـف  يف وهـم ابل عر الن س يصي  مم ، وخ  جه لليتي  اإلقليمي التحر

 املراكــ  ظهــر علــ  إنــ ا  ســ بق  ون الســواح  خفــر أفــرا  يقفــ ، مســجلة أخــر  حــ الت ويف. املســ عدة
 غـــر املراكـــ  هـــ ه يعـــرض الســـلو  هـــ ا ومثـــ . املنكوبـــة ابلســـف  ســـفنهم تـــرتطم أو املهـــ جري  حتمـــ  الـــي

 يف يقفــ  مــ  ومــنهم، ابلــ عر املنكــوبني ويصــي  التحــر عــرض يف االنقــاب خلطــر أصــا لإلحبــ   الصــ حلة
 الســـواح  خفـــر أفـــرا  أبن اإلنســـ ن حقـــو  ومفوضـــية املتحـــدة األمـــم بعثـــة وتفيـــد. جنـــ ة ســـرتة  ون التحـــر

 فو  اهلشة احل لة  وي اللجو  وط لي للمه جري  اخل صة االحتي ج ت وتلتية بتحديد الع  ة يف يقومون ال
 املصـحوبني غـر والُقصـر احلوامـ  نس  ال هؤال  وم ، التحر عرض يف االعرتاض أو اإلنق   عملي ت انته  
 .مرضية ح الت م  يع نون وم   اإلع قة و وو أبسرهم

 األمنيــة واحل لـة ليتيــ  يف الـدائر النــ اع اسـتغا  يف الوطنيــة عـر املنظمــة اجلرميـة شــتك ت واسـتمرت - 7
ــــ ت إلجــــرا  فيهــــ  ــــدو ه  تفضــــي الــــي، واالجتــــ   التهريــــ  عملي  هي كــــ  وتقــــوي  االســــتقرا  زع عــــة إىل ب

 واللوجسـتي ت التحتيـة التىن ع  فضا، الق ئمة والاجئني امله جري  مري  شتك ت ُتستغ  وقد. احلوكمة
 وقـد. واألسلحة وامل د ات الوقو  مث  مشروعة غر بض ئ  اخلف   يف تنق  لكي، التهري  يف املست دمة

 إطـ   يف قدمـه مسـتق  بتقريـر اجمللـ    (20١١) ١973 األمـ  جملـ  بقـرا  عمـا املنشـ  اخلـرا  فريق واىف

https://undocs.org/ar/S/RES/1973%20(2011)


S/2017/761 
 

 

17-14477 3/16 

 

ـــ و  واليتـــه  والشـــتك ت املســـلحة اجلم عـــ ت مريـــ  مثـــ ، املشـــروع غـــر التمويـــ  مصـــ    خمتلـــف فيـــه وتن
 نظـــ   أحكـــ   تنطتـــق أن وجيـــوز .(S/2017/466انظـــر ) والوقـــو  واألســـلحة للمهـــ جري  ليتيـــ  يف اإلجراميـــة
 غــر الــنف  صــ   ات منــ  إىل الراميــة والتــدابر، األســلحة حظــر وال ســيم  ،ليتيــ  علــ  املفروضــة اجلــ ا ات
، اجلـ ا ات لنظـ   اجلهـ ت إخضـ ع ومعـ يرُ ، املكـر ة النفطيـة واملنتجـ ت اخلـ   الـنف   ل  يف مب ، املشروعة

 .ابلتشر واملتجرون املهربون هب  يقو  الي واألنشطة األعم   عل 
 عمليــة - املتوســ  وســ  مــ  اجلنــويب اجلــ   يف العســكرية التحريــة األو ويب االحتــ   عمليــة وتفيــد - 8

 حــني يف، يــو و ١ 000 تتلــ  قــد للــنف  الق بلــة الــ وا   مــن علــ  الواحــد للفــر  الســفر تكلفــة أبن صــوفي 
 يــو و 3 000 و يــو و ١ 500 بــني تــرتاوح اخلشــتية املراكــ  مــن علــ  الســفر تكلفــة أن إىل تقــ  ير تشــر
 ش صـ  ١20 مطـ طي زو   ك  يستوع  أن وميك . متنه عل  األش    وعد  املرك  حجم حس 
 زو   كـ  عـ  يـو و ١20 000 إىل تصـ  مشـروعة غـر مك سـ  املهـ جري  مهـريب علـ  يـد    ممـ ، تقريت 

 حجمـ  األكـر اخلشـتية الـ وا   هبـم واملتجـرون املهـ جري  مهربـو اسـت د  إ ا أم . أو واب إىل يتحر مط طي
 يــــــو و 600 000 بـــــني مك ســــــتهم تـــــرتاوح أن املقــــــد  فمـــــ ، شــــــ   400 العـــــ  ة يف تســــــتوع  الـــــي
 مخســة مــ  جمموعــ ت يف اإلحبــ   عمليــ ت عمومــ  املهربــون ويــنظم. الواحــد الــ و   عــ  يــو و مليــون ١.2 و

 .أكثر أو مراك 
 غـــر ســـفن    املهـــربني اســـت دا  إىل التحـــر عـــرض يف األ واح خســـ ئر مـــ  األكـــر اجل نـــ  ويُعـــ   - 9

 املهربـون زا  ومـ . األو وبية الشواط  إىل الوصو  عل  القد ة هل  تتوافر وال ابلرك ب تكتظ لإلحب   ص حلة
،  واملنظمــة اآلمنــة اهلجـرة مســ  ات قلـة مــ  ويســتفيدون أو واب إىل للوصـو  الســ عني املهـ جري  مــ  يرتحبـون
 الطريـق يف وهـ  والفتي ت النس   وتتعرض. واالضطه   الن اع ح الت م  الف  ي  أيس يستغلون أهنم كم 
 اجلنسي العنف  ل  يف مب ، اإلنس ن حلقو  خطرة النته ك ت، والفتي ن الرج   ومثله ، وإليه  ليتي  م 
 .األخر  اإلجرامية واجلم ع ت واملتجري  املهربني ج ن  م 
 جيـــري الـــ ي  املهـــ جري  ضـــم  يكـــون قـــد أبنـــه األمـــ  جملـــ  أقـــر، (20١6) 23١2 القـــرا  ويف - ١0

ـــة ســـيم  ال، املتوســـ  األبـــي  التحـــر عـــر مـــريتهم  تعريـــف علـــيهم ينطتـــق أشـــ     ، الليـــي الســـ ح  قت ل
 وأكـد، ١967 لعـ   هبـ  امللحـق والروتوكـو  ١95١ لع   الاجئني مبرك  املتعلقة االتف قية مبوج  الاج 
 اإلنســــ ن حلقــــو  الــــدول القــــ نون إطــــ   يف حتــــرت  أن جيــــ  اللجــــو  وطــــ لي املهــــ جري  حقــــو  أن اجمللــــ 
 إىل لقـــ  منيا عـــ  األو ويب لاحتـــ   اإلحصـــ ئي املكتـــ  بيـــ انت إىل واســـتن  ا. لاجئـــني الـــدول والقـــ نون
 الوافــــدي  أغلــــ  إليهـــ  ينتمــــ  الـــي أفريقيــــ  غـــربيف  الســــتعة املصـــد  بلــــدان مـــ  20١6 عــــ   يف إيط ليـــ 

مـن  شـك  مـ   معـد  متوسـ  ك ن،  (وغ ان، وم ل، والسنغ  ، وغ متي ،  يفوا  وكوت، وغيني ، نيجرا)
 مــن  شــك  مــ  أشــك   معــد  ومتوســ  امل ئــة يف 27 نســتته مــ  األو ويب االحتــ   هلــم مــ  احلم يــةأشـك   
 األ قــ   هــ ه وتفيــد. امل ئــة يف 70 نســتته مــ  والســو ان والصــوم   إ يــرتا مــ  إيط ليــ  إىل للقــ  مني احلم يــة
 68 500 علــ  ي يــد 20١6 عــ   يف احلم يــة األو ويب االحتــ   يف األعضــ   الــدو  منحــتهم م ــ  عــد  أبن
 أشـك   مـ  شـكا أو الاجـ  مركـ  منحـوا ش   54 000 م  أكثر منهم، امل كو ة التلدان  ع ا م 

 يف تتتعهـــ  الـــي اهلجـــرة ومســـ  ات أو واب إىل تصـــ  الـــي اجملموعـــ ت تشـــكيلة برحـــ  ومـــ . الفرعيـــة احلم يـــة
 غـــــــر فيهـــــــ  األطفـــــــ   أغلـــــــ  ويكـــــــون هشـــــــة أوضـــــــ ع يف أش  صـــــــ  اجملموعـــــــ ت هـــــــ ه وتشـــــــم ، تتـــــــد 

 .ب ويهم مصحوبني
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 وثن ئيــة فر يــة بصــفة األعضــ   الــدو  اختــ ت، (20١6) 23١2 قــرا ه األمــ  جملــ  اختــ   ومنــ  - ١١
 واالجتـ   التهريـ  لظـ هرة للتصـدي تـدابر، اإلقليميـة املنظمـ ت خا  م   ل  يف مب ، األطراف ومتعد ة
 هــ ه وتشــم . املتوســ  األبــي  التحــر يف واإلنقــ   التحــ  جهــو  ولتع يــ ، الليــي الســ ح  قت لــة ابلتشــر
 النشــر مـ ، والتــد ي  القـد ات بنــ   خـا  مـ  احلــدو  إ ا ة وعمليـة احلــدو  مراقتـة وكــ الت تع يـ  التـدابر
 .املتوس  األبي  التحر يف التحرية والعملي ت التحري للعت   املوج ه
  

 الصلة ذات واجلهود اللييب الساحل قبالة وحجزها املراك  تفتيش - اثلثا 
، الليـي الس ح  قت لة ابلتشر واالجت   امله جري  مري  ومك فحة من  إىل الرامية اجلهو  إط   يف - ١2

 تفتـي  علـ ، السوا  عل  اإلقليمية املنظم ت خا  م  أو الوطين الصعيد عل ، األعض   الدو  عمل 
 القــرا  بــن  احملــد ة الســلطة ومبقتضــ  التطتيــق الواجتــة الــدول القــ نون أحكــ   مبوجــ  وحج هــ  املراكــ 
 األو ويب االحتـ   عمليـة، الـدارر  ابسـتثن  ، األو ويب االحتـ   يف األعضـ   الدو  وتنف . (20١6) 23١2
 الســـف  عـــ  الكشـــف هبـــدف صـــوفي  عمليـــة - املتوســـ  وســـ  مـــ  اجلنـــويب اجلـــ   يف العســـكرية التحريـــة
 إىل وإضــ فة. منهــ  والــت ل  وضــتطه ، هلــ  اســت دامهم يف ُيشــتته أو املهربــون يســت دمه  الــي واألصــو 
 الليــــي الســــواح  خفــــر أفــــرا  مــــ  فــــر ا ١33 بتــــد ي  20١6/20١7 الفــــرتة يف العمليــــة ق مــــ ،  لــــ 

 التحـــ  عمليـــ ت وإجـــرا  التحـــري القـــ نون إنفـــ   مثــ ، الســـواح  خفـــ  ة مهـــ   أ ا  علـــ  الليتيـــة والتحريــة
 اإلنسـ ن حقـو  ملعـ ير امتثـ هلم حتسـني بغيـة اإلنسـ ن حقـو  مس ئ  عل  تد يتهم مت كم ،  اآلمنة واإلنق  
خفـر السـواح   أفـرا  لتمكني العسكري غر التد ي  أيض  األو ويب االحت   عملية وتقد . التطتيق الواجتة

 اإلقليمــي التحــر يف األ واح إنقــ   ومــ  املشــروع غــر االجتــ   أنــواع مجيــ  تعطيــ  مــ  الليــي والتحريــة الليتيــة
 مفوضـــية ومـــ ، األو ويب االحتـــ   يف األعضـــ   الـــدو  مـــ  مقـــدمون خـــرا  التـــد ي  هـــ ا  عـــم وقـــد. لليتيـــ 
 احلـــدو  حـــرس ووك لـــة، ليتيـــ  يف للـــدعم املتحـــدة األمـــم وبعثـــة، للهجـــرة الدوليـــة واملنظمـــة، الاجئـــني شـــؤون
 .أخر  ف علة وجه ت(، Frontex) األو وبية السواح  وخفر
 /األو  كـ نون 3١ حـى العمليـة واليـة األو ويب االحتـ   جملـ  مـدي ، 20١7 يوليه/متوز 25 ويف - ١3

 التـد ي  كفـ  ة لضـم ن املتـد بني لرصـد آليـة إنشـ  تتمثـ  يف  إضـ فية  مهـ   إليهـ  وأسند 20١8  يسمر
 وبعثـة اإلنسـ ن حقـو  مفوضـية بـه أوصـ  مـ  حنـو علـ ، الطويـ  املـد  علـ  الليـي السـواح  خلفر املقد 
 إمك نيـــ ت وتع يـــ ؛ 20١6  يســـمر/األو  كـــ نون ١3 املـــؤ    تقريرهـــ يف ليتيـــ  يف للـــدعم املتحـــدة األمـــم
 ابالحتـــ   األعضـــ   الـــدو  يف القـــ نون إنفـــ   وكـــ الت بـــني ابألشـــ    ابالجتـــ   املتعلقـــة املعلومـــ ت تق ســم
 جديـدة أنشـطة وإجـرا ؛ األو ويب الشـرطة ومكتـ  األو وبيـة السواح  وخفر احلدو  حرس ووك لة األو ويب
 األمــ  جملــ  لقــرا ي وفقــ ، ليتيــ  مــ  الــنف  بصــ   ات املشــروع غــر االجتــ   عــ  املعلومــ ت ومجــ  للمراقتــة
ــــــ  وقــــــد. (20١7) 2362 و (20١4) 2١46  نطــــــ   (20١7) 2362 قــــــرا ه يف األمــــــ  جملــــــ  وسي
 املكــر ة النفطيــة املنتجــ ت ليشــم  ليتيــ  مــ  اآلتيــة املشــروعة غــر الــنف  صــ   ات علــ  املفروضــة اجلــ ا ات

 .ابألش    واالجت   امله جري  مري  عملي ت أيض    مريته  يسهي   الي
 عمليـة وق ئـدُ  امل فيـ  أنشـطة مبك فحـة املعـين اإليطـ ل العـ   الن ئـ  قـ  ، 20١7 يوليه/متوز 4 ويف - ١4

 األو ويب املرصــد ابفتتــ ح عمليــة صــوفي  - املتوســ  وســ  مــ  اجلنــويب اجلــ   يف العســكرية األو ويب االحتــ  
 عـــ  املســـؤولني األشـــ    مـــ  التحقيـــق يف وللمســـ عدة. مريـــ  املهـــ جري  واإلجتـــ   ابلتشـــر ملراقتـــة األو 
 االحتـــــ   عمليـــــة تتعـــــ ون، حبقهـــــم جن ئيـــــة إجـــــرا ات واختـــــ   التحـــــر يف ابلتشـــــر واالجتـــــ   التهريـــــ  أعمـــــ  

https://undocs.org/ar/S/RES/2312%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2312%20(2016)
https://undocs.org/ar/2146 (2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)


S/2017/761 
 

 

17-14477 5/16 

 

 تلـ  اختـ   ختويهلـ  قضـ ئية واليـة متـ  س الـي اإليط ليـة السـلط ت مـ  وثيق بشك  صوفي  عملية - األو ويب
 الســـلط ت ضـــتط ، 20١7 آب/أغســـط  3١ وحـــى. الازمـــة املعلومـــ ت هلـــ  تقـــدي  كمـــ ،  اإلجـــرا ات
 إثـر و لـ ، مـريتهم تيسـر أو املهـ جري  بتهريـ  قيـ مهم يف يشـتته ش صـ  ١١7 م  حقق  أو اإليط لية
 أيضــــ  ختلصــــ  أبهنــــ  العمليــــة وأفــــ  ت. األو ويب االحتــــ   عمليــــة اختــــ م  إجــــرا ات أو قــــدمته  معلومــــ ت

 هــ ه تضــيفه قــد ملــ  إيط ليــ  إىل نقلهــ  أو بســحته  ، كلمــ  كــ ن  لــ  ممكنــ ، ق مــ  أبن ســفينة 477 مــ 
 السف  م  العملية ختلص ، احل الت ه ه غر ويف. واملق ض ة التحقيق عملي ت تدعم أس نيد م  السف 
 علـــ  خطـــر أي تفـــ  ي بغيـــة، الصـــلة  ات الدوليـــة واملعـــ ير الـــدول القـــ نون أحكـــ   مـــ  يتســـق حنـــو علـــ 
 . التحرية التيئة أو املاحة أو التح  ة سامة
 أفـ   وقـد. آمـ  مكـ ن يف التحـر يف إنقـ  هم يتم ال ي  األش    إن ا  الدول الق نون ويقتضي - ١5

 صـوفي  عمليـة - األو ويب االحت   عملية ضتطته أو أنق ته ش   أي تسليم جيوز ال أبنه األو ويب االحت  
ــــة ســــلط ت إىل ــــدو  غــــر مــــ   ول ــــ ا  أو االحتــــ   يف األعضــــ   ال ــــدو  تلــــ  يف األشــــ    هــــؤال  إن . ال
، اجلنســــيني واالعتــــدا  االســــتغا  منــــ  بشــــ ن املوحــــدة التشــــغي  إجــــرا ات مــــ  عــــد ا عمليــــةال أصــــد تو 

 مـ  والتع مـ ، التحـر يف إنق  هم يتم ال ي  األش    ومع ملة، التيئي للق نون وفق   السف م  والت ل 
 مـــ  يعــ نون الـــ ي  أولئــ  إىل خـــ   اهتمــ   ويـــوىل  . ابلتشــر واملتجـــري  املهــ جري  مهـــريب مــ  هبـــم املشــتته
 االحتــ   عمليــة وتتواصــ . بــ ويهم املصــحوبني غــر واألطفــ   والنســ   واملرضــ  اجلرحــ  مثــ ، هشــة أوضــ ع
 ا تكتـ  جبـرائم تتعلـق معلومـ ت أي علـ  إلطاعهـ  الدوليـة اجلن ئيـة احملكمـة مـ  صوفي  عملية - األو ويب

 .ليتي  عر الق نونية غر اهلجرة ومتوي  تيسر يف الض لعني ابألفرا  تتص  أو ليتي  يف امله جري  حبق
 علــــ  صـــوفي  عمليـــة - يبو األو   االحتـــ   عمليـــة وقيعـــ ، 20١6 نـــوفمر/الثـــ ين تشـــري  24 ويف - ١6

 مــ  الغــرض وكــ ن، واجلرميــة ابمل ــد ات املعــين املتحــدة األمــم مكتــ  مــ  املعلومــ ت وتتــ    للتعــ ون اتفــ  
 وحتليـ  ابألشـ    واالجتـ   املهـ جري  مريـ  يف الض لعة املنظمة اجلرمية مج ع ت حتديد هو االتف   ه ا

 مـــ  االتصـــ الت تع يـــ  نفســـه الوقـــ  يف وجـــر . تتتعـــه الـــ ي العمـــ  رـــو   تعطيـــ  أجـــ  مـــ  أنشـــطته 
 املعلومـ ت وتتـ    اإليطـ ل الـوطين املركـ ي املكتـ  مـ  التعـ ون لتوطيـد عمـ  ترتيـ  علـ  واتُفـق اإلنرتبو 

 األو وبيــة الســواح  وخفــر احلـدو  حــرس لوك لــة الت بعـة ترايتــون عمليــة تظــ ، العمليـ ت صــعيد وعلــ . معـه
 بـــني تعـــ  ض أي منـــ  إىل صـــوفي  عمليـــة - األو ويب االحتـــ   عمليـــة وتســـع . صـــوفي  لعمليـــة  ئيســـي  حمــ و ا

 تنفـــ ه  الـــي( Mare Sicuro) “اآلمـــ  التحـــر” وعمليـــة الليـــي الســـواح  خفـــر مـــ  تنفـــ ه  الـــي عملي مـــ 
 عمليــة وتنفــ . حــدة علــ  ح لــة كــ  أســ س علــ  املعلومــ ت تتــ    طريــق عــ  و لــ ، اإليط ليــة التحريــة

 مجلــة وتــؤ ي، املتوســ  األبــي  التحــر وســ  يف حبريــة أمنيــة عمليــ ت 20١5 عــ   منــ  “اآلمــ  التحــر”
 /أا  30 ويف. املشـــروع غـــر االجتـــ   أنشـــطة متـــ  س الـــي اإلجراميـــة املنظمـــ ت ومك فحـــة   ع منهـــ  مهـــ  
 بشــ ن األطلســي مشـ   حلــف ملنظمــة التحريـة التحــ لف قيـ  ة  مــ  إ ا ي ترتيــ  أيضـ  ُوقيــ ، 20١7 مـ يو

 (.Sea Guardian) “التح   ح  س” وعملية األو ويب االحت   عملية بني التع ون
 واملنظمــــ ت صـــوفي  عمليــــة - األو ويب االحتـــ   عمليــــة بـــني أوســــ  نطـــ   علــــ  التعـــ ون ويســـتمر - ١7

 غــــر واملنظمـــ ت األعضـــ   والـــدو  التحـــري النقـــ  وشـــرك ت  ، ووك المـــ  املتحـــدة األمـــم فيهـــ  مبـــ ، الدوليـــة
 “املتوســـ  األبـــي  التحـــر يف العمليـــ ت وتنســـيق املعلومـــ ت تتـــ   ” منتـــد  إطـــ   يف و لـــ ، احلكوميـــة

(SHADE MED )ــــ ي ــــة أنشــــ ته ال  املهتمــــة الــــدو  عــــ  ممثلــــني املنتــــد  ويضــــم. 20١5 عــــ   يف العملي
 مـ  طوعيـة بصـو ة جيتمعـون، املتوسـ  األبـي  التحـر يف التحريـة األمنيـة العمليـ ت يف املش   كة واملنظم ت
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، 20١7 يونيــه/ح يــران 9 و 8 ويف. بينهــ  فيمــ  التعــ  ض وإزالــة األنشــطة وتنســيق املعلومــ ت تتــ    أجــ 
 بلــدا 37 مــ  مشــ   ك  ١88 حضــره  وقــد، نتــد  ا املهلــ الرابعــة الــدو ة األو ويب االحتــ   عمليــة استضــ ف 

 .منظمة 98 و
  

  واالجتار التهري  ملكافحة  هود من به يتصل وما ليبيا إىل املقدَّم الدعم - رابعاا  
 علـــ  بنــ  ، ليتيــ  مســ عدة إىل، (20١6) 23١2 قــرا ه يف، األعضــ   الــدو  األمــ  جملــ   عــ  - ١8

 حبرهــ  ويف أ اضــيه  عــر واالجتــ   التهريــ  أعمــ   ومنــ  حــدو ه  لتــ مني الازمــة القــد ات بنــ   يف، طلتهــ 
 .مرتكتيه  وحم كمة فيه  والتحقيق، اإلقليمي

 لاحتـــ   الســـ مي املمثـــ  مـــ  األو وبيـــة املفوضـــية أصـــد ت، 20١7 ينـــ ير/الثـــ ين كـــ نون 25 ويف - ١9
 األبـــي  التحـــر وســـ  مســـ   بشـــ ن مشـــرتكة  ســـ لة األمنيـــة والسي ســـة اخل  جيـــة ابلشـــؤون املعـــين األو ويب
 املـــ كو ة الرســ لة حــد ت وقــد. 20١7 فرايـــر/شــت   3 املــؤ   م لطــة إعـــان يف أتكيــده  أعيــد  املتوســ
 يف الاجئـني وحبم يـة ابهلجـرة املتعلقـة املشـ  ي  علـ  خـ   تركي  م ، 20١7 لع   األولوات م  جمموعة
 مسـ  ات طـو  عل  واالجت   التهري  شتك ت مك فحة تع ي  األولوات ه ه وتشم . أفريقي  ومش   ليتي 

 الظــــروف وحتســـني، األ واح وإنقـــ  ، فع ليــــة أكثـــر بصـــو ة اهلجـــرة تــــدفق ت إ ا ة علـــ  واملســـ عدة، اهلجـــرة
 برانجمـــ    ألفريقيـــ  االســـتئم ين األو ويب االحتـــ   صـــندو  أقـــري ، أوىل وك طـــوة. واملهـــ جري  لاجئـــني املعيشـــية
 واملســـ عدة احلم يــة علــ  احلصــو  إمك نيــة أتمــني، أوال   هـــ   عنصــري  مــ  يتــ لف يــو و مليــون 90 بقيمــة
 الاجئـــني علـــ  خ صـــة بصـــفة الرتكيـــ  مـــ ، ليتيـــ  يف احلم يـــة حيـــ  توســـي  هبـــدف إليهمـــ  احملتـــ جني جلميـــ 

 املتحـدة األمـم ومنظمة الاجئني شؤون ومفوضية للهجرة الدولية املنظمةُ  العنصر ه ا وستنف ، وامله جري 
 والتنميـــــــة احملليـــــــة احلوكمـــــــة  عـــــــم إىل يـــــــؤ ي الـــــــ ي االســـــــتقرا  حتقيـــــــق، واثنيـــــــ   (؛ اليونيســـــــيف) للطفولـــــــة

 يف االسـتقرا  و عـم املهـ جري  إ مـ   حتسـني أجـ  مـ ، التلـدات مستو  عل  االقتص  ية - االجتم عية
 للتعـــ ون األمل نيـــة والوك لـــة اإلرـــ ئي املتحـــدة األمـــم بـــرانم  العنصـــر هـــ ا وينفـــ ، املضـــيفة احملليـــة اجملتمعـــ ت
 األو ويب االحتـــــ   صـــــندو  اعتمـــــد، يوليـــــه/متـــــوز 28 ويف. واليونيســـــيف للهجـــــرة الدوليـــــة واملنظمـــــة الـــــدول

 اجلهو  ه ه إىل وابإلض فة. ليتي  يف احلدو  مراقتة لتع ي  يو و مليون 46 بقيمة برانجم    ألفريقي  االستئم ين
 شـــؤون ومفوضــية للهجـــرة الدوليــة املنظمـــة مــ  ونالتعــ  األعضـــ   و ولــه األو ويب االحتـــ   يواصــ ، املشــرتكة
 الاجئــــني ومح يــــة الفو يـــة اإلنســــ نية ابملســــ عدة بـــد ا األنشــــطة وتتنــــوع. أخـــر  ف علــــة وجهــــ ت الاجئـــني
 إضـ فة، وحتليلهـ  ليتيـ  يف والتشـر  اهلجـرة وأرـ   اجت هـ ت  سـم إىل ووصـوال، اهلشـة احل لة  وي وامله جري 

 .األصلية التلدان إىل ليتي  م  إنس نية ألست ب الطوعية العو ة تيسر عل  العم  إىل
 اجملموعـة م  ابلعم  الت امه األو ويب لاحت   اخل  جية الشؤون جمل  أكد، يونيه/ح يران ١9 ويف - 20

 اهلجـرة مسـ لة علـ ( والنيجـر، ومو يت نيـ ، ومـ ل، وتشـ  ، ف سـو بو كينـ ) السـ ح  منطقـة لتلدان اخلم سية
 الشـؤون جملـ  أعـرب، اخلصـو  وجـه وعلـ . الشـراكة وإطـ   ف ليتـ  عمـ  خلطة اخلم  الرك ئ  م  مت شي   

 ج نـــ  إىل، ابألشــ    واالجتـــ   املهــ جري  مريــ  مك فحـــة إىل الراميــة للمتــ   ات  عمـــه عــ  اخل  جيــة
 الطـر  و صـد، الرئيسـية املسـ  ات امتـدا  علـ  احمللية للمجتمع ت اقتص  ية بدائ  توفر إىل الرامية اجلهو 
 الــــنه  ويســــتند. القســــري والتشــــريد النظ ميــــة غــــر للهجــــرة اجل  يــــة األســــت ب ومع جلــــة، املمكنــــة التديلــــة
 ك نــ ،  املثــ   ســتي  فعلــ . الســ ح  منطقــة لتلــدان اخلم ســية اجملموعــة  اخــ  التعــ ون إىل أيضــ    اإلقليمــي
 احلدو يــة املنــ طق أتمــني أجــ  مــ  الســ ح  منطقــة لتلــدان اخلم ســية اجملموعــة أنشــ م  الــي املشــرتكة القــوة
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 يف األو ويب واالحتــ   اخلم ســية اجملموعــة بــني املعقــو  الث لــ  الــوزا ي لاجتمــ ع الرئيســي املوضــوع   احلس ســة
 بقيمــــة م ليــــة مســــ هة تقــــدم األو ويب االحتــــ   أعلــــ  حيــــ ، ابمــــ كو مدينــــة يف 20١7 يونيــــه/ح يــــران 6
 املنظمـــة واجلرميــة اإل هــ ب مك فحــة علـــ  املشــرتكة القــوة وستســ عد. التعـــ ون هــ ا لــدعم يــو و مليــون 50

 .ابألش    واالجت   للحدو  الع برة
ـــ  لـــدعم عمـــ  خطـــة األو وبيـــة املفوضـــية اقرتحـــ ، يوليـــه/متـــوز 4 ويف - 2١  ختفيـــف خـــا  مـــ  إيط لي

 بغيــة التمويــ  مــ  م يــدا   أيضــ    العمــ  خطــة وتتــوخ . املتوســ  األبــي  التحــر وســ  مســ   علــ  الضــغ 
 .ليتي  يف احلدو  مراقتة وتع ي ، واإلنق   التح  أنشطة تنسيق وحتسني، الليتية السلط ت قد ة زا ة
 االحتـــ   بعثــة واليـــة اخل  جيــة للشـــؤون األو ويب االحتــ   جملـــ  مــدي ، 20١7 يوليـــه/متــوز ١7 ويف - 22

 وختطـــ . 20١8  يســـمر/األو  كـــ نون 3١ حـــى ليتيـــ  يف املتك ملـــة احلدو يـــة املســـ عدة لتقـــدم األو ويب
 جمــ الت يف القــد ات وبنــ   املشــو ة تقــدم يف املســتقت  يف االحتــ   مشــ  كة إلمك نيــة األو ويب االحتــ   بعثــة
 ح ليـ    التعثـة وتعمـ . طلتهـ  علـ  وبن     لليتي   عم    و ل ، واالجت   والتهري  واهلجرة اجلن ئية العدالة منه 
 الـ وا   تصـدير علـ  قيـو ا   أيضـ    اخل  جيـة الشـؤون جملـ  وفـرض. طرابل  يف هل  خفيف وجو  نشر عل 
 .هب  وت ويده  ليتي  إىل اخل  جية واحملرك ت للنف  الق بلة
 “التح   ح  س” التحري لألم  األطلسي مش   حلف منظمة عملية تؤ ي، الراه  الوق  ويف - 23

 يف واملســ عدة، التحريــة ابألحــوا  لإلح طــة الــدعم تــوفر وهــي ، املتوســ  األبــي  التحــر يف مهــ   ثــا 
 منظمـة تسـ هم، وبـ ل . التحـري األمـ  جمـ   يف القـد ات بنـ   يف واملس هة، التحر يف اإل ه ب مك فحة
 احللــف ملهــ   الــدعم توفرهــ  ج نــ  إىل، وم مونــة آمنــة حبريــة بيئــة علــ  احلفــ   يف األطلســي مشــ   حلــف
 .التع وين واألم ، األزم ت وإ ا ة، اجلم عي الدف ع الثا   الرئيسية
 وتتعــ ون الــوطين الوفــ   حكومــة إىل أيضــ    الــدعم أخــر  وكيــ انت املتحــدة األمــم منظومــة وتقــدي  - 24
 مليـــون ١.5 مبتلـــ  كنـــدا ســـ ه ، 20١7 عـــ   ففـــي. ليتيـــ  إىل املســـ عدة تقـــد  الـــي األعضـــ   الـــدو  مـــ 

 وحكومــة اإلرــ ئي املتحــدة األمــم بــرانم  مشــرتكة بصــو ة يــديره الــ ي ليتيــ  يف االســتقرا  حتقيــق ملرفــق  وال 
 .الوطين الوف  
 اعرتاضـهم عمليـة خـا   لـ  يف مبـ ، املهـ جري  وضـ  ليتيـ  يف للـدعم املتحدة األمم بعثة وترصد - 25

 خفـــر ومـــنهم املعنيـــني احملـــ و ي  مـــ  شـــواغ  مـــ  يســـ و ه  مـــ  تثـــر وهـــي، احتجـــ زهم فـــرتة وخـــا  وبعـــده 
 إهنـــــ   علــــ  وحتــــ ، األو ويب واالحتــــ   ليتيـــــ  يف الشــــرعية غــــر اهلجــــرة مك فحـــــة وجهــــ ز الليــــي الســــواح 

 ابملســ ئ  التوعيــة جمــ   يف التــد ي  املتحــدة األمــم بعثــة وقــدم . واجلســيمة النطــ   الواســعة االنته كــ ت
. صــوفي  عمليــة - األو ويب االحتــ   لعمليــة التــد يي رانم الــ إطــ   يف الليــي الســواح  خفــر إىل اجلنســ نية
 األمـــم سي ســة مــ  مت شــي   ، الليــي الســواح  خفــر إىل  عـــم مــ  تقدمــه مــ  اســتعراض أيضــ    التعثــة وتواصــ 
 اتبعـة غـر أمنيـة قـوات إىل املنظمـة  عـم تقدم عند اإلنس ن حقو  مراع ة يف الواجتة العن ية لت   املتحدة

 ألفـرا  تد يتيـة  و ات، 20١5 عـ   منـ ، الاجئـني شـؤون ومفوضـية اإلنسـ ن حقـو  مفوضـية وتنظم. هل 
 جمــ   يف اإلنسـ ن حقـو  بشـ ن املتوســ  األبـي  التحـر يف األو ويب لاحتـ   الت بعــة التحريـة السـف  طـواقم
ــــة اإلنســــ ن حقــــو  ومح يــــة، القــــ نون إنفــــ   ــــة املنظمــــة واملعــــ ير، واملهــــ جري  لاجئــــني الواجت  مجيــــ  ملع مل

 يف أيضـــ    الاجئـــني شـــؤون مفوضـــية وأســـهم . التحـــر يف زوا قهـــم تعـــرتض أو ينقـــ ون الـــ ي  األشـــ   
 .صوفي  عملية - األو ويب االحت   عملية نظمته الليي السواح  خلفر تد ي 
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 الـــدو ات مـــ  جمموعـــة الليتيـــني املســـؤولني إىل للهجـــرة الدوليـــة املنظمـــة قـــدم ، 20١7 عـــ   ويف - 26
 إنســ نية ومواضــي ، الضــعف مــواط  وحتديــد، ومــريتهم ابلتشــر واالجتــ   اإلنســ ن حبقــو  املتعلقــة التد يتيــة
 الاجئـــني شـــؤون ومفوضـــية لاجئـــني الـــدارركي واجمللـــ  للهجـــرة الدوليـــة املنظمـــة مـــ  كـــ  وقـــ  . أخـــر 
 20١7 عـ   يف أُفـر ، املفوضية تدخ  أعق ب ويف. الليتية السلط ت لد  االحتج ز ع  لتدائ  ابلرتوي 
 يف شـــ   600 إىل إضـــ فة ،اللجـــو  وملتمســـي الاجئـــني مـــ  ش صـــ    376 جمموعـــه عمـــ  اآلن وحـــى
 مثـ ، الليتيـة السـلط ت مـ  واملن قشـ ت العمـ  حلقـ ت م  جمموعة الصد  ه ا يف ونظم . 20١6 ع  
 ضــح ا علــ  التعــرف ســرعة مــ  للت كــد اجلهــو  مــ  م يــد بــ   يتعــني ولكــ . العــد  ووزا ة الداخليــة وزا ة

، الرع يــة وتلقــيهم اإلنســ ن حلقــو  اخلطــرة االنته كــ ت مــ   لــ  وغــر واجلنســ ين اجلنســي والعنــف االجتـ  
 .إليهم تقد  اجلن  ونوع الس  تراعي الي اخلدم ت أن وم 
 وأنشـطة التقنيـة املشـ و ات مـ  عـد ا   للهجـرة الدوليـة واملنظمـة الاجئني شؤون مفوضية وعقدت - 27
 الشـــرعية غـــر اهلجـــرة ملك فحـــة الليـــي واجلهـــ ز الســـواح  وأمـــ  الليـــي الســـواح  خفـــر مـــ  القـــد ات بنـــ  

 جيـري الـ ي  األش    مع ملة ويف التحر يف ابإلنق   املتعلقة املس ئ  يف للنظر، احلكومية غر واملنظم ت
 االتصـ الت لتوثيـق آليـة إنشـ   األنشـطة هـ ه وتشـم . الـر إىل إن اهلم بعد التحر يف اعرتاضهم أو إنق  هم
 تع يــــ  أجــــ  مــــ ، احلكوميــــة غــــر واملنظمــــ ت الدوليــــة واملنظمــــ ت الليتيــــة الســــلط ت بــــني التعــــ ون وتيســــر

 وتقـدم اإلنسـ نية املسـ عدة تقـدم جمـ   يف التنتـؤ علـ  القـد ة وحتسني التحر يف الشدة حل الت االستج بة
 إجــرا ات مــ  إبجــرا  اآلليــة هــ ه ُعــ زت وقــد. التحــر يف إنق ــ  هم مت الــ ي  األشــ    إنــ ا  عنــد الــدعم
 املنظمـة م  بدعم يعملون الليتية للسلط ت ممثلني م  املؤلف التقين الع م  الفريق وضعه املوحدة التشغي 
 . الاجئني شؤون ومفوضية للهجرة الدولية
 الطوعيـة العـو ة لتيسـر أنشـطة للهجـرة الدوليـة املنظمـة تنفـ ، اهلجـرة إل ا ة ش م  هن  إط   ويف - 28

 املنظمــة قــدم ، 20١7 أغســط /آب ١4 وحــى. ليتيــ  يف املشـ  ي  مــ  العديــد ضــم  إنســ نية ألسـت ب
 العـــو ة  لـــ  ويشـــم . األصـــلية بلـــداهنم إىل يعـــو وا لكـــي مهـــ جرا   6 32١ إىل املســـ عدة للهجـــرة الدوليـــة
 يريـــدون ال أو يســـتطيعون وال الســـت  هبـــم تقطعـــ  الـــ ي  للمهـــ جري  اإل مـــ   وإعـــ  ة واإلنســـ نية املنظمـــة
 بلــــداهنم إىل طوعــــ    العــــو ة يف ويرغتــــون، طتيعيــــة كــــوا   أو ن اعــــ ت مــــ  تعــــ ين مضــــيفة بلــــدان يف التقــــ  

 االجتـــ   ضـــح ا احتي جـــ ت لتلتيـــة امل صصـــة املســـ عدة أيضـــ    للهجـــرة الدوليـــة املنظمـــة وتقـــد . األصـــلية
 املـــــ و  هلـــــم تـــــوفر إ ، األصـــــلية بلـــــداهنم إىل عـــــو مم قتـــــ  و لـــــ  املصـــــحوبني غـــــر املهـــــ جري  واألطفـــــ  
 االنــــــدم   إعــــــ  ة علــــــ  وتعــــــ وهنم الطــــــي الــــــدعم إلــــــيهم وتقــــــد  أســــــرهم عــــــ  التحــــــ  علــــــ  وتســــــ عدهم

 .الوصو  عند
، كتــر حــد إىل ليتيــ  يف عملي مــ ، األعضــ   الــدو  مــ  بــدعم، الاجئــني شــؤون مفوضــية وزا ت - 29

 علـ  ابحلم يـة املتعلقـة امل ـ طر حـدة مـ  للت فيـف شـ ملة إقليميـة اسرتاتيجية إط   يف استج بته  وع زت
 مح ية إىل احملت جني األش    هوية حتديد عل  املفوضية تعم ، ليتي  ويف. الرئيسية اهلجرة مس  ات طو 
 التوصـــ  إىل وتســـع ، احليـــ ة إلنقـــ   اإلنســـ نية املســـ عدة وتـــوفر، حـــ لتهم وتوثيـــق بتســـجيلهم وتقـــو   وليـــة
 االحتجـــ ز مرافـــق يف أو التحـــر مـــ  اإلنـــ ا  نقـــ   عنـــد ســـوا ، ضـــعف  الفئـــ ت أشـــد لف ئـــدة شـــ ملة حللـــو 

 إلطــ   الــرتوي  أجــ  مــ  الليتيــة الســلط ت مــ  املفوضــية وتتواصــ . اجملتمعيــة التنميــة مراكــ  خــا  مــ  أو
 املسـ عدة املفوضية وتقد . االحتج ز غر أخر  بدائ  اعتم   إىل والدعوة تد جيي    إنش ؤه يتم وطين مح ية
 منهـ  بسـت   لـ  تفعـ  وهـي، املضـيفة احملليـة واجملتمعـ ت والع ئـدي   اخليـ    املشر ي  األش    إىل أيض   
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، 20١7 أغسـط /آب ويف. حمليـني شرك   طريق ع  اإلنس نية املعونة وإيص   األثر سريعة مش  ي  إق مة
 واملـدن للسـك ن توصيف عملية تنفي  أج  م  للسك ن املتحدة األمم صندو  م  اتف ق    املفوضية وقع 
 اإلنســ ين املســتو  علــ  االســتقرا  حتقيــق إىل الراميــة اجلهــو  إل شــ   املنــ طق علــ  قــ ئم حتليــ  إصــدا  بغيــة

 بلـــدان يف املســـؤولني مـــ  املفوضـــية تعمـــ ، اإلقليمـــي الصـــعيد وعلـــ . اإلنعـــ   لغـــرض املنفـــ ة والتــدخات
 تســتقت  الطــوا   حــ الت يف العــ بر للمــرو  مرافــق  لــ  يف مبــ ، احلم يــة لتــوفر حلــو  وضــ  علــ  اجلــوا 

 .اهلشة األوض ع أو اخل صة االحتي ج ت  وي الاجئني
  

 واالجّتار التهري  مكافحة إىل الرامية الدولية اجلهود - خامساا  
 ملك فحة املت ولة جهو ه  وتدعم األعض   الدو  م  املتحدة األمم تتع ون، الدول الصعيد عل  - 30

 يف الع مــة اجلمعيــة اعتمدتــه الــ ي واملهــ جري  الاجئــني أجــ  مــ  نيويــو   إعــان لــ  وي. واالجتــ   التهريــ 
 عـ   حبلو  والق نونية واملنظمة اآلمنة للهجرة ع ملي اتف   بوض اجملتم  الدول  20١6 ستتمر/أيلو  ١9

 اهلجــرة مــ  للهجــرة العــ ملي االتفــ   ســيتع م ، هلــ ا اإلعــان الثــ ين ملرفــقالنحــو املتــني يف اعلــ  و . 20١8
 املتحـدة األمـم منظومـة جهو  قي  ة الدولية ابهلجرة املعنية اخل صة ممثلي وتتوىل. “أبع  ه  جبمي ” الدولية

 الفــرتة يف تُعقــد، التحضــرية األعمــ   إطــ   ويف. للهجــرة الدوليــة املنظمــة مــ  وثيــق بــدعم، الصــد  هــ ا يف
ـــــــوبر /األو  وتشـــــــري  مـــــــ يو/أا  بـــــــني ـــــــة غـــــــر مواضـــــــيعية جلســـــــ ت ســـــــ  20١7 أكت ـــــــف يف  مسي  جني
 ومشـــ و ات إقليميـــة مشـــ و ات ج نـــ  إىل(، واحـــدة جلســـة) وفيينـــ ( جلســـت ن) ونيويـــو  ( جلســـ ت 3)

 علــ  التفــ وض األعضــ   الــدو  ســتتدأ، التقيــيم مرحلــة مــ  االنتهــ   وبعــد. املتعــد ي  املصــلحة ألصــح ب
 متـ    وضـ  يف النظـر إىل الـدو  ك ل  نيويو   إعان ويدعو. 20١8 فراير/شت   يف الع ملي االتف  
 .هشة أوض ع ظ  يف يعيشون ال ي  امله جري  حلم ية مل مة غر طوعية توجيهية

 ومجيـ  الـدو  مـ  ابلتشـ و  الاجئني بش ن ع ملي اتف   بوض الدو   أيض    نيويو   إعان يل  و  - 3١
 الاجئـني مسـ لة مـ  الشـ م  التع مـ  إطـ   هـو نيويـو   عـانإل األو  واملرفـق. املعنيني املصلحة أصح ب
 وتق ســــم الــــدول التعــــ ون متــــ    إىل اســــتن  ا   الاجئــــني لتشــــر  الشــــ ملة االســــتج بة عن صــــر حيــــد  الــــ ي

 التع مــ  إطــ   وضــ  إىل الاجئــني لشــؤون املتحــدة األمــم مفوضــية عيــ   ،اإلعــان يف هــ او . املســؤولي ت
 .التلــدان مــ  عــد  يف ح ليــ    يــتم مــ  وهــو، حمــد ة حــ الت يف تطتيقــه وبــد  الاجئــني مســ لة مــ  الشــ م 
 تقريـــره يف الاجئـــني بشـــ ن ع مليـــ    اتف قـــ    يقـــرتح أن الاجئـــني لشـــؤون الســـ مي املفـــوض مـــ  أيضـــ    ويُطل ـــ 
 .20١8 ع   يف الع مة اجلمعية إىل يقدمه ال ي السنوي
 (20١6) 233١ القـرا  ابإلمجـ ع األمـ  جملـ  اعتمـد، 20١6  يسمر/األو  ك نون 20 ويف - 32
 أنؤكــد وي، املســلحة الن اعــ ت مــ  املتضــر ة املنــ طق يف شــ   ابأل االجتــ   شــديدة إ انــة فيــه يــدي  الــ ي
، الوطنيـة عـر املنظمـة اجلرميـة مـ  األخـر  األشـك   يف ويسـهم القـ نون سـي  ة يقـوض ابألشـ    االجت  

 يقـوي ضو  االسـتقرا ويسـ عد علـ  حـدو  حـ الت انعـدا  األمـ  و  الن اع ت احتدا  إىل يؤ ي أن ميك  مم 
 اجلنســـــي والعنــــف املســــلحة الن اعــــ ت ســــي   يف ابألشــــ    االجتــــ   أن علــــ  اجمللــــ   وشــــد . التنميــــة

 ميكــ ، والسـ رة اجلنســي واالسـتغا  اجلنســي االسـرتق   ألغــراض  لـ  يف مبــ ، أثنــ   الن اعـ ت واجلنسـ ين
عنصــرا مــ  الفكــر اإليــديولوجي و  اإل ه بيــة اجلم عــ ت لــتع  االســرتاتيجية األهــداف مــ  جــ  ا يكــون أن

 االجتــــ   أن تراعــــي أن علــــ  األعضــــ   الــــدو  اجمللــــ  وشــــج . أســــلواب تكتيكيــــ  تنهجــــهو  الـــ ي تــــؤم  بــــه
، النــ اع حــ الت يف اجلنســي العنــف  لــ  يف مبــ ، أشــك له جبميــ  املســلحة الن اعــ ت ســي   يف شــ   ابأل
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 ســـت ب  ونُيشـــر   الـــ ي  األشــ    أبن ســـل مو ، واملهـــ جري  لاجئـــني كــر  نـــ وح موجـــ ت إىل يـــؤ ي قــد
 وسـلم . االجتـ   خلطـر خـ   بشـك  معرضـني يكونـوا أن ميكـ ، الاجئـون فيهم مب ، ةاملسلح  تالن اع
 مديـــدا يشـــك  النـــ اع منـــ طق يف ابلتشـــر االجتـــ   أبن املفتوحـــة املن قشـــة يف شـــ  ك  الـــي األعضـــ   الـــدو 
 أيضـ    اإل ه بيـة اجلم ع ت أنشطة لتموي  است دامه ضو  يف الضرو ي م  وأبن، الدوليني واألم  للسا 
 جرميـــة ترتكـــ  الـــي واجلم عـــ ت األفـــرا  علـــ  األهـــداف حمـــد ة جـــ ا ات وفـــرض امل ليـــة التـــدفق ت حتليـــ 
 .ابلتشر االجت  
 بشــــ ن الصــــ   ة الســــنوية قرا امــــ  يف، سي ســــ ي توجيـــه تقــــدم كــــ ل  الع مــــة اجلمعيــــة وواصـــل  - 33

 تقـــدم واجـــ التكليـــف ب وخبـــاف. التحـــر طريـــق عــ  اهلجـــرة مســـ لة خبصـــو ، التحـــ   وقـــ نون احمليطــ ت
 األمــم اتف قيــة ألحكــ   وفقــ  واإلنقــ   التحــ  جمــ   يف األعضــ   الــدو  قــد ات وحتســني وإنشــ   ســ عدةامل

 التحـــ   قــ نون يقــيم، التطتيــق والواجتــة الصــلة  ات الدوليــة الصــكو  مــ  وغرهــ  التحــ   لقــ نون املتحــدة
 لإلحبـ   الصـ حلة غـر الصـغرة والـ وا   السـف  ملسـ لة، اإلمكـ ن قـد ، التصـدي عـ  الـدو  مسؤولية أيض 
 يف مبـ ، وقمعهـ  الوطنيـة احلـدو  عـر املنظمـة اجلرميـة أنشـطة كشـف وعـ ، الوطنية واليته  حدو  يف و ل 
 شـ ملة هُنـ  وضـ  ضـرو ة أتكيـد علـ  الع مـة اجلمعية و أب . ابألش    واالجت   امله جري  مري   ل 

 أهيــة وأتكيــد، املســتوات مجيــ  علــ  الــدول التعــ ون تع يــ  خــا  مــ  الدوليــة اهلجــرة مســ لة مــ  للتع مــ 
 .املنطتق الدول الق نون ألحك   وفق  القسرية اإلع  ة عد  ملتدأ الك م  االحرتا 

 إقليميـة عمـ  حلقـة واجلرميـة ابمل ـد ات املعين املتحدة األمم مكت  نظم، 20١7 م يو/أا  ويف - 34
 املهـ جري  مريـ  مك فحـة جمـ   يف القضـ ئي التعـ ون تع يـ  بشـ ن الع مة الني بة وأعض   للقض ة م لطة يف
 الوطنيــة الســلط ت مــ  وموظفــون قضــ ة أيضــ    املــ كو ة العمــ  حلقــة وحضــر. املتوســ  األبــي  التحــر يف

 تنفيـ  سـي   ويف. ليتيـ   لـ  يف مبـ ، املتوسـ  األبي  التحر حوض بلدان يف الدول التع ون ع  املسؤولة
 عــر املهــ جري  لتهريــ  التصــدي إىل الراميــة اســرتاتيجيته واجلرميــة ابمل ــد ات املعــين املتحــدة األمــم مكتــ 
ــــي  التحــــر ــــ   ة إطــــ   ويف املتوســــ  األب  ومريــــ  ابألشــــ    االجتــــ   ومواجهــــة ملنــــ  العــــ ملي العمــــ  مت

 واملغـرب مصـر مـ  املكت  تع ون،  األو ويب االحت   م  املكت  ( الي ينف ه 20١9-20١5) امله جري 
 الـ ي املهـ جري  مريـ  مك فحـة بشـ ن اجلديـد ق نوهنـ  وضـ  علـ  مصـر وسـ عد، التلـدي  اسـتج بة لتقييم
 نفــ ، التشــريعية واألطــر الوطنيــة القــد ات بتع يــ  يتعلــق وفيمــ . 20١6 نــوفمر/الثــ ين تشــري  7 يف صــد 
، 20١7 و 20١6 عــ مي يف األوســ  والشــر  أفريقيــ  مشــ   يف القــد ات لتنــ   نشــ ط  ١5 حنــو املكتــ 

 ويف. املتوســـــ  األبـــــي  التحـــــر ســـــواح  علـــــ  عـــــ بر مـــــرو  نقـــــ   تشـــــك  الـــــي التلـــــدان يف  لـــــ  يف مبـــــ 
 املتهمـني وحم كمـة، التشـريعية األطـر علـ  تـون  يف ليتيـ  مسـؤوال 24 املكت     ب، 20١7 فراير/شت  
 تع يـ  بغيـة، للحم يـة واحتي جـ مم والاجئـني اللجـو  ملتمسي حقو  وك ل ، امله جري  مري  قض ا يف

 التلــدان إىل أيضــ  الــدعم املكتــ  ويقــد . ومنعهــ  املهــ جري  مريــ  مســ لة مــ  التع مــ  علــ  التلــد قــد ات
 شـــر  ويف. املتوســـ  األبـــي  التحـــر ســـ ح  إىل املـــؤ ي املســـ   طـــو  علـــ  العـــ بر املـــرو  وبلـــدان األصـــلية
 يتعلـــق فيمـــ  اجلن ئيـــة العدالـــة جمـــ   يف للم تصـــني القـــد ات بنـــ  جمـــ    املســـ عدة يف املكتـــ  وفـــر، أفريقيـــ 

 تقــدم ج نــ  إىل و لــ ، فيهــ  املتهمــني وحم كمــة املهــ جري  ومريــ  ابلتشــر االجتــ   قضــ ا يف ابلتحقيــق
 غــرب ويف. إ يــرتا حكومــة مــ  األوليــة القــد ات بنـ   أنشــطة تنفيــ  وبــد  الصــوم   إىل التشــريعية املسـ عدة
 أجـــ  مـــ  األعضـــ   الـــدو  مـــ  العديـــد يف والـــد   الشـــرطة قـــوات تـــد ي  مع هـــد املكتـــ  يـــدعم، أفريقيـــ 
 قـد ات تع يـ  علـ  ويعمـ ، الوطنيـة التد يتيـة من هجهـ  يف ابلتشـر واالجتـ   التهريـ  مك فحـة ر    إ م  
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 هــ ا طــو  علــ  تقــ  الــي املهــ جري  مريــ  قضــ ا يف التعــ ون علــ  أفريقيــ  غــرب يف الع مــة الني بــة أعضــ  
 غــرب يف والتهريــ  االجتــ   ملك فحــة اإلقليميــة املكتــ  اســرتاتيجية إطــ   يف األنشــطة هــ ه وتُنفــ . املســ  
 .2020-20١5 الفرتة تغطي الي أفريقي  ووس 
 الصــعيد علــ  املكتــ  ينفــ ه  الــي املكرســة واملشــ  ي  واالســرتاتيجي ت الــرام   عمــ  وكــ ل  - 35

 املمتـــدة مـــ  الفـــرتة شـــهدت، األنشـــطة هـــ ه بـــني ومـــ . العـــ م أحنـــ   مجيـــ  يف األعضـــ   الـــدو  اإلقليمـــي
 التقنيـة املسـ عدة جمـ   يف  ئيسـي  نشـ ط  20 مـ  أكثـر تنفيـ  20١7 يوليـه/متوزإىل  20١6 يونيه/ح يران
 واملسـؤولني اجلن ئيـة العدالـة جمـ   يف العـ ملني مـ  770 مـ  أكثـر وتـد ي  بلـدا   70 حنو إىل الدعم لتقدم

 الـــدو  أيضـــ  املكتـــ  ويســـ عد. اجلنـــ ة وحم كمـــة والتهريـــ  االجتـــ   ملنـــ  الفع لـــة الســـُت  علـــ  احلكـــوميني
 قــد ات تع يــ  خــا  مــ  املنظيمــة اإلجراميــة اجلم عــ ت تنتهجــه الــ ي العمــ  رــو   مواجهــة يف األعضــ  

 تع يـــ  ج نـــ  إىل، واالجتـــ   التهريـــ  مـــ  املت تيـــة الع ئـــدات ومصـــ   ة وجتميـــد تعقيـــ  علـــ  الـــدو  هـــ ه
 .املعنية الوك الت بني فيم  املعلوم ت وتت    التنسيق
 املتوســـ  األبـــي  التحـــر حـــوض ويف العـــ ملي الصـــعيد علـــ ، الاجئـــني شـــؤون مفوضـــية وتشـــ    - 36
 لاجتـــ   ضـــحية بواليتهـــ  املشـــمولني األشـــ    وقـــوع  ون احليلولـــة علـــ  الـــدو  قـــد ات تع يـــ  يف، أيضـــ 
 ع  لــة إجــرا ات وضــ  علــ  ملســ عدم  الوطنيــة الســلط ت، جهو هــ  إطــ   يف، املفوضــية وتــدعم. ابلتشــر
 لتحديـد مائمـة آليـ ت وتشـم  احلم يـة متطلت ت تراعي  خو  نظم تعهد أو وإنش  ، اللجو  ملن  وفع لة
 والاجئـــني اللجـــو  تمســيمل هويـــة حتديـــد كف لــة بينهـــ  مـــ  أهــداف مجلـــة لتحقيـــق ســعي ، واإلح لـــة اهلويــة

 ابحلم يــة وت ويــدهم املفوضــية إىل وإحــ لتهم، ابلتشــر االجتــ   ضــح ا مــ  هــم الــ ي  أو، للحظــر املعرضــني
 هــ عمل وخطــة ته اســرتاتيجي إطــ   يف وغرهــ  األنشــطة هــ ه املفوضــية وتنفــ . حلــو  إىل التوصــ  وإمك نيــة
 العمليـ ت يف املشـ  كة خـا  ومـ ، األفريقـي والقـرن أفريقيـ  شر  م  التهري للتصدي لإلجت   و  اإلقليمية
 االجتـ   ملك فحـة األفريقـي والقـرن األفريقي االحت   ومت   ة واخلرطو  الراب  يعملي مث  اإلقليمية التش و ية
 ويف ليتيــ  يف العملي تيــة قــد م  لتع يــ  تكميليــني نــدا ي  املفوضــية أطلقــ ، 20١7 يوليــه/متــوز ويف. ابلتشــر
 يف عـدة متـ   ات إىل ابلتفصـي  أشـر وقـد. املتوس  األبي  التحر وس  مس   طو  عل  الواقعة التلدان
 الضــعف   الاجئــني تــوطني إعــ  ة يف التوســ  فــر  حتديــد تعتــ   املفوضــية أن ومنهــ ، النــدا ي  هــ ي  إطــ  
 ســت  وإاتحــة، التلــد يف  اخليــ  واملشــر ي  الاجئــني لف ئـدة اإلنســ نية التــدخات نطــ   وتوســي ، ليتيــ  مـ 

 .ليتي  إىل املؤ ية املس  ات امتدا  عل  الواقعة التلدان يف اللجو  وملتمسي الاجئني حلم ية فع لة ووس ئ 
 واملواقـ  العـ بر املـرو  مواقـ  إىل  صـد بعثـ ت اإلنسـ ن حقـو  مفوضية أوفدت، 20١6 ع   ويف - 37

 أثنــ   املهــ جرون يواجههــ  الــي اإلنســ ن حقــو  مح يــة ثغــرات وحتديــد  صــد أجــ  مــ  أو واب يف احلدو يــة
 .ليتي  م  انطاق  أو واب إىل عروا ال ي  امله جرون فيهم مب ، وجهتهم إىل وصوهلم وعند الع بر املرو 
، ســـليم التحـــر يف األشـــ    إلنقـــ   الـــدول القـــ نوين اإلطـــ   أن الدوليـــة التحريـــة املنظمـــة وتؤكـــد - 38
. ملواجهتهــ  مُصــمي   هــو وال التحــر طريــق عــ  واملهــ جري  لاجئــني الكــر  النــ وح حركــ ت يتــوخ  ال أنــه إال

 قــد التحــري للنقــ  الدوليــة والغرفــة الاجئــني شــؤون ومفوضــية الدوليــة التحريــة املنظمــة أن مــ  الــرغم وعلــ 
 تؤكـــد، التحـــر عـــرض يف النطـــ   الواســـعة اإلنقـــ   وعمليـــ تيف التحـــر  اإلنقـــ   بشـــ ن توجيهـــ ت وضـــع 
 الـر علـ  املوقـف إ ا ة هـو املسـ لة هـ ه مـ  التع مـ  مفتـ ح أن الدوليـة التحريـة املنظمـة يف األعض   الدو 
 عــ  اآلمنــة غــر امل تلطــة للهجــرة اجل  يــة األســت ب ومع جلــة، التحــر يف لألخطــ   املهــ جري  تعــرض قتــ 
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 تع يـ  خـا  مـ  واالسـتقرا   هـ  االز  وحتقيـق العمـ  فـر  لـ ا ة املواتيـة الظـروف ميئة عل  الرتكي  طريق
 .الن مية التلدان يف املستدا  األز   واالقتص   التحري القط ع
 عن صـر يضـم الـ ي، الضـعيفة احملليـة ابجملتمعـ ت املتعلق مشروعه إط   يف ليتي  اإلنرتبو  ويس عد - 39
 مشـ   بلـدان ويشم ، األطف   ضد املرتكتة واجلرائم ابألش    واالجت   امله جري  مري  مك فحة بش ن
 وغــر القــ نون إبنفـ   املشــتغلني لـد  واخلــرات املهـ  ات تع يــ  إىل املشــروع ويهـدف. ليتيــ  فيهـ  مبــ ، أفريقيـ 
، األشــ    مريــ  ملك فحــة اخلــرا  مــ  ع مليــة شــتك ت وتع يــ  وبنــ  ، اجلن ئيــة العدالــة ميــ  ي  مــ   لــ 
ُحس ـنة الفضـل  واملم  سـ ت املهـ  ات علـ  ق ئمـة عمليـ ت وتنفي 

 ثاثـة شـ   ، 20١7 مـ يو/أا  ويف. امل
 .مد يد يف واحد أستوع ملدة تد يتية  و ة يف ليتي  م  شرطة ضت  

  
 الرئيسية املسائل - سادسا 

 قتـ  هـ ا أكـ ن سـوا ،  حلـتهم طيلـة لاعتـدا ات واألطفـ   والنسـ   الرجـ   تعـرض خم طر تشتد - 40
 للـدعم املتحـدة األمـم وبعثـة اإلنسـ ن حقـو  مفوضـية وتفيد.  ل  بعد أو املتوس  األبي  التحر عتو هم

 قت لــة التحــر عــرض يف يعرتضــهم أو الليــي الســواح  خفــر ينقــ هم الــ ي  والاجئــني املهــ جري  أبن ليتيــ  يف
 احتجــ زهم التقــ  ير حســ  جيــري حيــ ، الشــرعية غــر اهلجــرة مك فحــة جهــ ز إىل ُيســلمون ليتيــ  ســ ح 
 .القض   عل  ح لتهم عرض إمك نية  ون إنس نية وغر ق سية ظروف ظ  يف املدة حمد ة غر لفرتات
 للســيطرة ختضـ  أو الشـرعية غـر اهلجـرة مك فحـة جهــ ز عليهـ  يسـيطر الـي االحتجـ ز مرافـق ويف - 4١

 وغــره للتعــ ي  التعــرض تشــم  كتــرة خمــ طر والاجئــون املهــ جرون يواجــه، املســلحة للجم عــ ت املت شــرة
 إعـ  مم خلطـر أيضـ  احملتجـ ون ويتعـرض. اجلنسيني واالستغا  والعنف والس رة املع ملة سو  ضروب م 

ــــدهم إىل قســــرا ــــة لألصــــو  مراعــــ ة أي  ون آخــــر بلــــد إىل أو األصــــلي بل ــــ   أي أو الق نوني  لظــــروفهم اعتت
 وأفـرا  املـوظفني أيـدي عل  اجلنسيني واالستغا  للعنف خ   بشك  والفتي ت النس   وتتعرض. الفر ية

 .ابلتشر واملتجري  واملهربني املسلحة اجلم ع ت
 النظ فـــة ظــروف وســو ، واملــ م  الشــديد ابالكتظــ   املرافــق معظــم يف االحتجــ ز ظــروف وتتســم - 42

 ويشــي . املائمــة الطتيــة الرع يــة أو األس ســية االحتي جــ ت علــ  احلصــو  إمك نيــة إىل واالفتقــ  ، الصــحية
 قــد، املرافــق بعــ  ويف. طــرابل  خــ    الواقعــة املرافــق يف ســيم  وال، واألطفــ   التــ لغني بــني التغ يــة نقــ 
 وحُيـــر . املع ملـــة ســـو  ضـــروب مـــ  غـــره أو التعـــ ي  مســـتو  إىل  امـــ  حـــد يف االحتجـــ ز ظـــروف تصـــ 

 الــي الــ ا ات يف شــديد أتخــر حــ الت عــ  اإلبــا  ومت،  ويهــم مــ  التواصــ  فرصــة مــ  عــ  ة احملتجــ ون
 .القنصليون املمثلون هب  يقو 
 واخلطــــف االســــتغا  خمــــ طر، االحتجــــ ز ســــي   خــــ   ، واملهــــ جرون الاجئــــون يواجــــه وكــــ ل  - 43

 الـي العنـف أشـك   م  وغره، املوت إىل احل الت بع  يف يفضي قد ال ي والتع ي  واالبت از والس رة
  وتيــين بشــك  ليتيــ  أحنــ   مجيــ  يف واملشــ  ح املستشــفي ت وتســتقت . ليتيــ  يف وجــو هم أثنــ   هلــ  يتعرضــون
. والشــوا ع والغــ ابت الصــحرا  يف عليهــ  يُعثــر الــي، الكــر  الصــحرا  جنــوب أفريقيــ  مــ  املهــ جري  جثــ 
 جـرا  مـ  يتـدو مـ  علـ  حتفه اآلخر التع  ويلق ؛ ان ية طلق ت ع  انمجة جبروح مص اب بعضه  ويكون
 الصحرا  جنوب أفريقي  م  ألش    ح الت ع  للهجرة الدولية املنظمة وأف  ت. االختن   وأ العط 
 إىل بــــيعهم قتــــ  “املؤقتــــة التجميــــ  بيــــوت” عليــــه يطلــــق فيمــــ  مســــلحة مج عــــ ت لــــد  حمتجــــ ي  الكــــر 
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 ج نـــ  مـــ  فع لـــة مح يـــة تـــوفر املهـــ جري  مريـــ  مك فحـــة عمليـــ ت تكفـــ  أن وجيـــ . ابلتشـــر املتجـــري 
 .حقوقهم وضم ن، األش    جلمي  اجلن ئية والعدالة الشرطة
 األمــ  وانعـدا  النــ اع بفعـ  ليتيـ  يف والاجئــون املهـ جرون فيــه يعـي  الـ ي اهلــ  الوضـ  ويتفـ قم - 44
 عمليـــة فيـــه تتواصـــ  الـــ ي الوقـــ  يف الســـ ئدة األمنيـــة حل لـــةا اإلجراميـــة اجلم عـــ تحيـــ  تســـتغ  ، هنـــ  

 لتيتــــ  يف والاجئــــني للمهـــ جري  ابمل ــــ طر احملفــــوف الوضـــ  مواجهــــة تســــتل  ، وابلتـــ ل. الوطنيــــة املصـــ حلة
 والنـ اع الفقـر بينهـ  ومـ  الطـر  عوامـ  حيـ  مـ  - لألمـ  افتقـ  هم إىل تـؤ ي الـي  امـ  األست ب مع جلة

 الليتيـة السي سـية العمليـة تفتقـر حيـ ، نفسـه  ليتيـ  تعيشـه  الـي الظـروف حي  وم ، األصلية بلداهنم يف
 الســـا  حتقيـــق صـــوب بنجـــ ح التقـــد  أجـــ  ومـــ . معطـــا التقـــد  يـــ ا  وال الـــدعم مـــ  عريضـــة ق عـــدة إىل

، واحملليـة واإلقليميـة الدوليـة الف علـة اجلهـ ت بـني التقـ  ب حنـو جديـدة  فعـة مـ  بـد ال، املسـتدامني واألم 
 املشـر ي  عـد  ا تفـ ع إىل ليتيـ  يف والعنـف النـ اع أفضـي وقـد. والشـت ب والنسـ   املـدين اجملتم   ل  يف مب 

 حـــى ليتيـــ  يف  اخليـــ  مشـــر  240 000 حنـــو وجـــو  إىل للهجـــرة الدوليـــة املنظمـــة بيـــ انت وتشـــر.  اخليـــ 
 الــرغم وعلــ .  ا هــم إىل  اخليــ   واُشــري   ممــ  شــ   249 300 حنــو وعــ  . 20١7 يونيــه/ح يــران 29
 حمـــدو  عـــد  ســـو  كاجئـــني اخلـــ    يف احلم يـــة التمـــ س علـــ  يقـــد   م، النـــ اع مـــ  املـــدنيني تضـــر  مـــ 
 .الليتيني م 
وكمـــ  أشـــرُت يف تقريـــري الســـ بق، مـــ  زالـــ  ليتيـــ   ولـــة  غـــر طـــرف يف االتف قيـــة اخل صـــة بوضـــ   - 45

الـي  ١969. ولكنيه  م  الـدو  املوقي عـة علـ  اتف قيـة منظمـة الوحـدة األفريقيـة لعـ   ١95١الاجئني لع   
ظم اجلوان  اخل صة مبش ك  الاجئني يف أفريقي . ومـ   لـ ، م تقـم ليتيـ  بعـد ابعتمـ   تشـريع ت  بشـ ن تن

طــرف  أيضــ   يف االتف قيــة الدوليــة حلم يــة حقــو  مجيــ   ليتيــ اللجــو  أو بوضــ  إجــرا ات  تتعليــق ابللجــو . و 
ـــ  م تقــدي  أي تقـــ  ير إىل ال لجنــة املعنيـــة ابلعمــ   املهـــ جري  منـــ  العمــ   املهـــ جري  وأفــرا  أســـرهم، غــر أهني

. ومبوجــ  القــ نون الليــي، 2005تصــديق ه  علــ  االتف قيــة  غــم أن موعــد تقــدم تقريرهــ  األول كــ ن عــ   
جُتر   مجي  ح الت الدخو  إىل التلد أو اإلق مة فيه أو مغ   ته بصو ة غر ق نونية. وتوجد قـواننُي ومراسـيم  

ــق يُعـىن إب ا ة اهلجـرة، مبــ  يف  لـ  التهريــ  كثـرة تـنظي م اهلجــرة يف لي تيـ ، ولكـ  ال يوجــد إطـ    قـ نوين متيس 
السلط ت  الليتية إىل اإلفرا   يف ليتي حقو  اإلنس ن وبعثُة األمم املتحدة للدعم  واالجت  . و ع  مفوضيةُ 

دي   التشـــريع ت عــ  أشــدي املهـــ جري  ضــعف   ممـيـ  جـــر  احتجــ زهم، وإهنـــ    احتجــ ز مجيــ  املهـــ جري ، وتعــ
 النظ مية. ة م  أج  إهن   جترم اهلجرة غرالليتي
 القصـو  ولد  اعرتاض الرج   والنسـ   واألطفـ   أو إنقـ  هم قت لـة السـ ح  الليـي، مـ  األهيـة - 46

مبكـــ ن االســـتمرا  يف كف لـــة أمـــنهم وســـامتهم، علـــ  حنـــو مـــ  يقتضـــيه القـــ نون الـــدول ومبـــ  يف  لـــ  حظـــُر 
ا . وحت ي مفوضية شؤون الاجئني الدو   عل  االمتن ع ع  إع  ة أي م   ع ا التلدان الث لثـة إع  مم قسر 

ال ي  يتم اعرتاضهم أو إنق  هم يف التحر إىل ليتيـ ، وعلـ  كف لـة أن يـتمك   احملتـ جون إىل احلم يـة الدوليـة 
ف . وال تعتـــر املفويضـــية أني ليتيـــ  مـــ  الوصـــو  إىل إجـــرا ات  اللجـــو  الع  لـــة والفعي لـــة عنـــد إنـــ اهلم مـــ  الســـ

 تستويف ح لي   املع ير الي تؤهيله  ألن تُعل   مك ان  آمن   ألغراض إن ا  األش    بعد إنق  هم يف التحر. 
ويف ضــو  اســتمرا  انته كــ ت حقــو  اإلنســ ن وإســ  ة املع ملــة الــي يتعــريض هلــ  الرجــ   والنســ    - 47

، هنــ   قلــق  خــ   إزا  عــد  وجــو  آليــ ت  لرصــد حقــو  اإلنســ ن واإلبــا  املرحتلــون يف ليتيــ واألطفــ   
عنهــ  يســت دمه  بشــك  منهجــي خفــر الســواح  الليــي وغــره مــ  اجلهــ ت احلكوميــة املعنيــة ابملهـــ جري  
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والاجئني، وشواغ  عميقة بست  ضيق اجمل   أم   األمم املتحدة واملنظمـ ت غـر احلكوميـة وعـد  قـد م  
  صد  مستق  حلقو  اإلنس ن.عل  إجرا  

وحبس  املنظ مة التحرية الدولية، تطرح اهلجـرة الواسـعة النطـ   عـ  طريـق التحـر جمموعـة  متنوعـة  - 48
يف امل ئـة مـ  التجـ  ة الع مليـة جتـري  80نسـتة  تفـو   ومبـ  أنم  التحدات عل  القط ع التحري والتحـ  ة. 

حــري مــ  سلســلة اإلمــدا  يشــكي  خطــرا  علــ  االقتصــ  ات تعطيــ  للجــ   الت أي  فــ ن عــ  طريــق التحــر، 
الوطنية واإلقليمية. وعل  الرغم مـ  الـ ا ة املرح ـ  هبـ  يف املـوا   املقدمـة مـ  احلكومـ ت ويف نشـ   سـف  

ت اإلنقــــ   اثبتــــ   نســــتي   منــــ  املنظمــــ ت غــــر احلكوميــــة، ظــــ ي عــــد  الســــف  التج  يــــة املشــــ   كة يف عمليــــ 
ـــــــ ي  تنقـــــــ  ، ومـــــــ  زا 20١5 عـــــــ   هم كـــــــ  ســـــــفينة جت  يـــــــة ي يـــــــد علـــــــ  متوســـــــ  عـــــــد  األشـــــــ    ال
 ،سـفينة جت  يـة عـ  وجهتهـ  األصـلية 38١، مت حتوي  مس   م  جمموعه 20١6أش   . ويف ع    ١١0

ش صـــ  . ويواصـــ  التحـــ  ة علـــ  الســـف  التج  يـــة أ ا    ١3 888ســـفينة منهـــ  يف إنقـــ    ١2١وشـــ  ك  
ج عة، علــ  الــرغم مــ  أني وجــو  أشــ    منكــوبني وغــر مــد  بني علــ  واجتــ مم يف عمليــ ت اإلنقــ   بشــ

 خم طر تتهد  سامة التح  ة وسامة م   يُنق ونه. من ه ه السف  يست 
ويـــؤثير التهريـــ  واالجتـــ   أيضـــ   علـــ  قطـــ ع مصـــ ئد األمســـ   يف ليتيـــ ، وخصوصـــ   علـــ  عمليـــ ت  - 49

وال  اعة لألمم املتحدة، ع  ة  م  تق  آاث   سلتية عل  قط ع مصـ ئد أس طي  الصيد. فوفق   ملنظمة األغ ية 
 األمس   عندم  جيري إغرا  السف ، و ل  يف انته    لاتف قي ت التيئية الدولية.

  
 ملحظات - سابعاا  

  إنــين أُثــين ابلــ   الثنــ   علــ  جهــو  التحــ  واإلنقــ   الــي ال تُقــد   بــثم  املت ولــة مــ  ق ت ــ  هــؤال - 50
الرجــ   والنســ   الشــجع ن الــ ي  خيـــ طرون حبيــ مم إلنقــ   اآلخــري ، ســـوا  كــ نوا اتبعــني لســلط ت وطنيـــة 

أســـ طي  جت  يـــة أو كـــ نوا مـــ  أفـــرا  اجملتمـــ  املـــدين أو اجملتمعـــ ت احملليـــة علـــ  ســـواح  التحـــر األبـــي   أو
 - نـــويب مـــ  وســـ  املتوســـ املتوســـ ، مبـــ  يف  لـــ  جهـــو  عمليـــة االحتـــ   األو ويب العســـكرية يف اجلـــ   اجل

عملية صوفي . وال أزا  أشعر بقلق ابل  إزا  العد  املرتفـ  للرجـ   والنسـ   واألطفـ   الـ ي  يلقـون حـتفهم 
ــدون يف التحــر األبــي  املتوســ . وتتحمــ  بعــ  الــدو  األعضــ   مســؤولية  غــر متن ســتة يف إ ا ة  أو يُفق 

  أن تتـدي تضـ من   أقـو  بكثـر مـ  بلـدان اللجـو  األو  واملـرو  ه ه احل لة، وأان أانشد بلـدان العـ م املتقـدي 
الع بر. وينتغي تلتية احل جة إىل توفر املرو  اآلم  واحلم ية، و لـ  وفقـ   ألصـو  التعـ ون فيمـ  بـني التلـدان 
األصــلية وبلــدان املــرو  العــ بر واملقصــد وعلــ  أســ س التضــ م  الــدول. ويف هــ ا الصــد ، مــ  املهــم أيضــ  

تشديد عل  ضـرو ة التعـ ون التنيـ   مـ  املنظمـ ت غـر احلكوميـة، مـ  أخـ  إسـه مه  اهلـ   يف هـ ه اجلهـو  ال
 يف االعتت  .

وينتغــي أن تُــدم  اجلهــوُ  الــي مــدف إىل مك فحــة التهريــ  واالجتــ   يف اجلهــو  الع مليــة التع ونيــة  - 5١
يكليــة املســتيتة هلمــ ، ال ســيم  يف التلــدان األصــلية. الراميــة إىل التصــدي للتشــر  واهلجــرة، مبع جلــة العوامــ  اهل

االجتم ع الع   الرفي  املستو  للجمعية ال ي اعُتمد يف  م  أج  الاجئني وامله جري  إعان نيويو   يفو 
 األزمـــ ت الطويلـــة األمـــدأيـــدت الـــدو  األعضـــ   اتتـــ ع هنـــ  يعـــ    ،20١6ســـتتمر أيلو / ١9يف  الع مـــة

االعتمــ   علــ  الــ ات والقــد ة علــ  الصــمو . ولــ ل ،  مك فحــة لفقــر وحتســنيو  يكفــ  احلــد مــ  الضــعف
مبكــ ن منــ  هــ ه األزمــ ت وحليهــ   ون م يــد مــ  التــ خر. واملنــُ  يعــين اختــ   إجــرا ات احل مســة مــ  األهيــة 

متكــرة، وهــو يتطلــ  سي ســ ت شــ ملة للجميــ  ومســتدامة. فعــد  التحــري  متكــرا  يضــ عف املعــ انة، بينمــ  
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ستمرا  التشري  إىل احتـدا  التـوترات السي سـية الـي جيـ  التغلـ  عليهـ . وملع جلـة األسـت ب اجل  يـة يؤ ي ا
الـي جُتـر الكثـر مــ  النـ س علـ  مغــ   ة بلـداهنم األصـلية للقيــ   هبـ ه الرحلـة اخلطــرة، يتطليـ  األمـر تع يــ   

خضــوع   للمســ  لة؛ وضــم ن تــوفير الدميقراطيــة؛ وبنــ   مؤسســ ت اتبعــة للدولــة تكــون أقــو  وأكثــر مرونــة و 
وتع يــ  ســي  ة  و عــم التنميــة االقتصــ  ية الشــ ملة للجميــ  واملســتدامة؛ يكفــي مــ  الضــواب  واملــوازي ؛ مــ 

 الق نون؛ والعم  عل  تطتيق  ق بة  ميقراطية فع لة عل  القوات املسلحة. 
قراطيـة، تظـ   احل لـة األمنيـة يف غـرب وعل  الرغم ممي  ُأحرز م  تقدي   جدير ابلثن   يف توطيـد الدمي - 52

أفريقيــــ  ومنطقــــة الســــ ح ، والــــي تتفــــ ق م بفعــــ  اإل هــــ ب والتطــــريف املصــــحوب ابلعنــــف، مــــدع ة  للقلــــق. 
ويشك  ه ان الع مان، مقرتنـ نين بتغر املن   وت ايد أعدا  الشت ب م  السـك ن وا تفـ ع معـدالت التط لـة 

مــ  األســت ب الرئيســية و ا  الــ ا ة الكتــرة يف مســتوات اهلجــرة غــر والتوسيـ  غــر املنضــت  للمــدن، بعضــ   
ُســـتقتلية أيضـــ   علـــ  التصـــديي لتهريـــ  

ـــ  اجلهـــو  امل النظ ميــة واالجتـــ   ابألشـــ   . ولـــ ل ، ينتغـــي أن تركي
األشــ    يف بلــدان املصــد  وبلــدان املــرو  العــ بر امتثــ ال  للمعــ ير الدوليــة حلقــو  اإلنســ ن، وعلــ   عــم 

إطـــ  ا  ابلـــ   2030ميــة االقتصـــ  ية املســـتدامة واحلوكمـــة الرشـــيدة. وتـــوفير خطــة التنميـــة املســـتدامة لعـــ   التن
األهية لفهم وتنظيم اجلهو  الي مـ  شـ هن  إ امـة السـا  والتقليـ  إىل أ مم حـد ممكـ  مـ  العوامـ  املسـتي تة 

والتميي  ومك فحة مجي  أشـك   اجلرميـة  للهجرة غر النظ مية. كم  أني تنفي   أهداف م  قتي  إهن   العنف
املنظ مــة واالجتــ   وتع يـــ  ســي  ة القــ نون وكف لـــة املســ واة يف الوصــو  إىل العدالـــة للجميــ ، سيســ عد علـــ  

 مع جلة األست ب اجل  ية للتشريد القسري.
وظــــروفهم، املهــــ جري  يف ليتيــــ  وأحــــ   حكومــــة الوفــــ   الــــوطين علــــ  حتســــني مح يــــة الاجئــــني و  - 53
إال وفقــ   للمعــ ير الدوليــة واإلجــرا ات الق نونيــة الواجتــة،  األشــ    ســيم  ضــم ن أالي جيــري احتجــ ز وال

ويف ظــروف تســم  ابســتيف   املعــ ير واالحتي جــ ت األس ســية، وابلتــوازي مــ  جهــو   تُتــ   لتــوفر ظــروف 
طـا  سـراح أشـدي الفئـ ت ضـعف  . وأ عـو من ستة الستقت هلم وإجي   بدائ  لاحتج ز م  إعط   األولويـة إل

احلكومـــة  أيضـــ   إىل تنفيـــ  االتف قيـــة الدوليـــة حلم يـــة حقـــو  مجيـــ  العمـــ   املهـــ جري  وأفـــرا  أســـرهم تنفيـــ ا  
فعــــ ال ، وإىل تقــــدم تقــــ  ير منتظمــــة عــــ  هــــ ا التنفيــــ  والنظــــر كــــ ل  يف االنضــــم   إىل الصــــكو  الدوليــــة 

 ١967وبروتوكـــو  عـــ    ١95١ قيـــة اخل صـــة بوضـــ  الاجئـــني لعـــ   األخـــر   ات الصـــلة، مبـــ  فيهـــ  االتف
 امللحق هب ، ويف اعتم   إط   لليجو  وإهن   جترم اهلجرة غر النظ مية.

وأ عو بلدان  املقصد، غر ليتي ، إىل ضم ن أن يكون أي تد ي  مقـد   للمؤسسـ ت الليتيـة الـي  - 54
ا ات  قيقة للفحـ  وجهـو   شـ ملة حلم يـة حقـو  اإلنسـ ن تعم  م  امله جري  والاجئني مصحواب  إبجر 

ــ ي  اجلهــو  الراميــة إىل الواجتـة هلــم، مبــ  يف  لـ   وقـف مم  ســة احتجــ زهم التعسـفي، وحتســني مع ملــة احملتج 
منهم، وإنش   آلي ت للرصد بعد التد ي . وإنين أهي  ابلدو  األعض   أن تـدير حـدو ه  بطريقـة تراعـي 

وأال ترف   خو  ط لي اللجو  واحملت جني إىل احلم ية مبوج  الق نون الدول حلقـو   احتي ج ت احلم ية،
اإلنســــ ن والقــــ نون الــــدول لاجئــــني أ اضــــيه ، وأال تعيــــد أيي شــــ   إىل مكــــ ن حُيتمــــ  أن يتعــــريض فيــــه 

 التع ي  أو االحتج ز التعسفي أو غر  ل  م  انته ك ت حقو  اإلنس ن، وأن ت يـد مـ  لاضطه   أو
حصــ  إعــ  ة التــوطني وغرهــ  مــ  ســت  احلصــو  علــ  احلم يــة، وأن متــن   احلم يــة الدوليــة للهــ  بني مــ  
االضــطه   أو النــ اع املســل  أو العنــف، وأن متــن   أشــك ال من ســتة مــ  احلم يــة للمهــ جري  الــ ي  يعيشــون 

الجتـــ   يف إطـــ   االحـــرتا  أوضـــ ع   هشـــة. ويتعـــنيي االضـــطاع جبميـــ  التـــدابر الازمـــة ملك فحـــة التهريـــ  وا
الك مــ  للقــ نون الــدول حلقــو  اإلنســ ن. وإنــين أثــين علــ  الــدو  األعضــ   لــدعمه  بنــ   قــد ات حكومــة 
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الوفـــ   الـــوطين مـــ  أجـــ  منـــ  انتشـــ   التهريـــ  واالجتـــ  ، مبـــ  يف  لـــ  يف التحـــر. وجيـــ  أن تشـــم  هـــ ه 
يــــة حقــــو  اإلنســـ ن الواجتــــة لطــــ لي اللجــــو  اجلهـــو  الراميــــة إىل بنــــ   القـــد ات تقــــدم  الــــدعم لضـــم ن مح 

 والاجئني وامله جري  بعد اعرتاضهم يف التحر، مب  يف  ل  م  خا  إنش   آلية  صد منس قة.
مبك ن، يف إط   مجي  اجلهو  الراميـة إىل منـ  ومك فحـة التهريـ  واالجتـ  ،  القصو  وم  األهية - 55

شــ    الـ ي  تعرضـوا خلطـر جســدي الع جلـة جلميـ  األ اعتمـ   سي سـ ت وعمليـ ت تراعــي االحتي جـ ت
نفســ ين أثنــ    حلــتهم، ســوا  ك نــ  عــ  طريــق الــر أو التحــر، وبصــرف النظــر عــ  وضــع هم. واألطفــ    أو

والنس    وو األوض ع اهلشة هم ال ي  يتعر ضون بصو ة خ صة هل ه امل  طر خا  مجي  مراحـ   حلـتهم، 
ق  ، وعمليـ ت تفتـي  السـف  واحتج زهـ ، ونقلهـم إىل أمـ ك  آمنـة وإنـ اهلم مب  يف  ل  أثن   عملي ت اإلن

فيه ، وك ل  طوا  عملية حتديد وضعهم. وينتغي وضـ  نـُُهـ  مصـم مة خصيصـ   هلـم وتـوفر مرافـق مراعيـة 
لاعتت  ات اجلنس نية م  أجلهم. وم  منظو  احلم ية، يشك  عد  وجو  ح  س ت  يف مراك  االحتج ز، 

نـــ  عـــد  مشـــ  كة املـــرأة عمومـــ   يف املؤسســـ ت املعنيـــة ابالســـتج بة لقضـــ ا املهـــ جري ، جـــ  ا  مـــ  إىل ج 
املشـــكلة. وينتغـــي أيضـــ   بـــ   م يـــد مـــ  اجلهـــو  لتحديـــد هويـــة ضـــح ا االجتـــ   ابلتشـــر، ال ســـيم  النســـ   

 والفتي ت، وتوفر احلم ية هلم بعد وصوهلم إىل أو واب.
األعضــــ   أن تشــــ    بفع لييــــة يف وضــــ  االتفــــ قني العــــ مليني املتــــوخ   وإنــــين أانشــــد مجيــــ   الــــدو  - 56

إبرامهم  بش ن الاجئني واهلجرة وأن ترسم سي س ت  مائمة تتسـق مـ  مـ  يقتـ  بـه اجملتمـ  الـدول أبسـره، 
حمرتمة  يف  ل  اتف قية األمم املتحدة لق نون التح   وصكو  الق نون الدول وحقو  اإلنسـ ن  ات الصـلة 

والفـر  الـي  وااللت امـ ت الق نونيـة لنظـ   مح يـة الاجئـني راعية  ال املص حل املشروعة للـدو  فحسـ  بـ وم
ضـم  فئـة الاجئـني قـ نوان، غـر األشـ    املرحتلـون مجيعـ  ينـد    . وقـد اليتيحه  احلرا  التشري ك ل 

اإلنسـ ن واحلـرات األس سـية تمتعون عل  قد  املسـ واة مـ  غـرهم بـنف  حقـو  ي الاجئني وامله جري  أن
علــ  الصـــعيد مم ثلــة الواجتــة للجميــ ، كمــ  أني الكثــر مـــ   فقــ   الســفر هــؤال  يعــ نون مـــ  أوجــه ضــعف 
اال حت  . وقـد يكـون  الفر ي أو الظريف، بغ  النظر ع  وضعهم الق نوين أو األست ب الي أكرهتهم عل 

 يــة ختتلــف عــ  احلم يــة املكفولــة مبوجــ  القــ نون املهــ جرون حب جــة إىل تــدخات  حمــدي ة علــ  صــعيد احلم
ـــ  يقومـــون هبـــ ه الـــرحات  الـــدول لاجئـــني. ولـــ  يتســـىن لنـــ  أن نســـتجي  بشـــك  أفضـــ  الحتي جـــ ت م 
احملفوفــة ابمل ــ طر إال بتحســني إ ا ة اهلجــرة، أي ابلتعــ ون علــ  املســتو  الــدول مــ  أجــ  تــوفر مســ  ات 

خــو  تراعــي عنصــر احلم يــة. ويف الوقــ  نفســه، ينتغــي أن تعــ    منتظمــة وآمنــة للهجــرة ووضــ  إجــرا ات  
بصــــو ة مائمــــة احتي جــــ ت حقــــو  اإلنســــ ن واحلم يــــة اخل صــــة جبميــــ  الاجئــــني واملهــــ جري ، مبــــ  فــــيهم 

 امله جرون ال ي  يعيشون أوض ع   هشة، وجي  أن يظ ي إنق   األ واح أولويتن  املطلقة.
 

 


