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 مقدمة - أوال 

اجمللس أعاد فيها ، اليت (2018) 2437من قرار جملس األمن  3يُقّدم هذا التقرير عمال ابلفقرة  - 1
إىل  7ال ســـــــــــــــيما تنفيذ الفقرا  من و ، (2015) 2240 ن أقدم تقريرا عن تنفيذ القرارأبإيل  هطلبديد جت

 .من ذلك القرار 10
 آب/ 31ويغطي التقرير التطورا  اليت اســـــــــــــــترـــد  منـــذ ؤـــــــــــــــــدور تقرير  ال ـــــــــــــــــا   امل ر   - 2

. وت ـــــــــتند اململلوما  واملالح ا  2019آب/أغ ـــــــــطس  31( حىت S/2018/807) 2018 أغ ـــــــــطس
الواردة هنا إىل التقارير املقدمة من الدول األعضـــــــــــــــال واملن ما  الدولية واذيتا  القليمية ذا  ال ــــــــــــــلة 

 وكياان  األمم املتحدة.
  

املهببايرين واالرببار األ ببببببببببببباا ت ال قر األ ي  امل   بببببببببب    ببالببة هتريبب   -اثنيا  
 اللييب الساحل

واجه الواقع املرير املتمثل يف أن البحر األ يض املتوسط الملامل ي لا، ما ز ال ا  منذ ؤدور تقرير   - 3
اآلالف حتفهم لقي ، 2019يف عام لتهريب الالجتني واملهاجرين واالجتار هبم. و شــــــــاســــــــملة ال يزال طري  

 أيلول/ 1مرة أخرى أو ُفقدوا يف الطري  أو أعيدوا إىل أوضـــــــــاض ابلغة الضـــــــــرر وعدم اليقني. ويف الف ة من 
، ســــــرلي مفوضــــــية األمم املتحدة لوــــــ ون الالجتني واملن مة 2019متوز/يوليه  31إىل  2018ســــــبتم  

 ،عن طري  البحر إىل أورواب حــالــة وؤـــــــــــــــول لالجتني واملهــاجرين 82 236الــدوليــة للهررة مــا جمموعــه 
ل وؤــــول  و ، 2018من عام  هانف ــــلف ة ليف املائة  26ابخنفاض ن ــــبته  رّص فرد  111 200عندما ســــُ

ل أن 2019إىل متوز/يوليه  2018أورواب عن طري  البحر. ويف الف ة من أيلول/ســـــــــــبتم   إىل رّص ، قد ســـــــــــُ
وا يف البحر على مجيع الطرق ع  البحر األ يض من الالجتني واملهاجرين قد لقوا حتفهم أو ُفقد 1 485

يف ما ي ــــــــمى  طري  وســــــــط البحر األ يض املتوســــــــط، من  ال أفريقيا إىل  736املتوســــــــط،  ا يف ذلك 
إيطاليا ومالطة. وميثل هذا اخنفاضـــــــا يف األرقام امل ـــــــرلة مقارنة ابلف ة املوـــــــمولة ابلتقرير ال ـــــــا  ، عندما 
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ل  يف طري  وسط البحر  1 556و ُفقدوا يف البحر األ يض املتوسط،  ا يف ذلك فردا ماتوا أ 2 080ُسرّص
األ يض املتوســـــط.  يد أن هذق األرقام ال  خذ يف ا  ـــــبان عدد الوفيا  أو األشـــــذا  املفقودين الذ  

 سرلته قوا  خفر ال واحل الليبية.
الوـــــــــــــروض يف هذق الرحلة قد وعلى الرغم من اخنفاض األعداد، فهناك أدلة كثرية على أن ظروف  - 4

الن ـــــ  حالة وفاة يف الطري  من ليبيا إىل أورواب يف  333حالة وؤــــــول و  2 130ت ــــــريل  ســــــال . و 
تويف شـــــذد واحد يف وســـــط البحر األ يض املتوســـــط مقا ل كل ســـــتة يكون قد ، 2019عام األول من 

، 2018، يف عام ملقارنةســـــــــــبيل اأشـــــــــــذا  وؤـــــــــــلوا إىل الوـــــــــــواطى األورو ية  ملد مغادر م ليبيا. وعلى 
شــــذ ــــا وؤــــلوا إىل أورواب عن طري  البحر من ليبيا، حي  ســــرلي  14شــــذد واحد مقا ل كل  تويف

الن ـــــــــــــــ  األول من وفيــا  يف المملــدل ممــا يملأ أن  حــالــة وفــاة. 1 132حــالــة وؤـــــــــــــــول و  15 537
لي 2017ويف عام  يف ال ـــــنة املاضـــــية.ما كان عليه ضـــــمل  جتاوز قد  2019 عام رّص وفاة شـــــذد ، ســـــُ

 2 851حالة وؤـــــــــــــــول و  108 255 مع ت ـــــــــــــــريلحالة وؤـــــــــــــــول،  38واحد على األقل مقا ل كل 
 وفاة.  حالة
 ،وتقدر عملية االحتاد األورويب المل ـــــكرية يف اجلزل اجلنويب األوســـــط من البحر األ يض املتوســـــط - 5

أيلول/ســـــــــبتم   1أنه فيما  ني  ،عملية ؤـــــــــوفيا للقوة البحرية لالحتاد األورويب يف البحر األ يض املتوســـــــــط
قامي هبا مراكب  ةعملي 153يف  شــــذ ــــا 10 137، أنقذ حوايل 2019آب/أغ ــــطس  2و  2018
ــ خمتلفة  عملية يف الف ة نف ها من  543شذ ا يف  41 961يف وسط البحر األ يض املتوسط، مقارنة  ـ
لنقاذ هذق قد نفذ ا إىل حد كبري . ووفقا ملا ذكرته عملية االحتاد األورويب، فإن عمليا  ا2018عام 

. وال تزال (1)من تلك الململيا  72 ، اليت نفذ  ما جمموعهالقوا  البحرية وقوا  خفر ال ــــــواحل الليبية
مراكب املن ما  غري ا كومية واملراكب الترارية تبلغ عن إجرال عمليا  حب  وإنقاذ يف أعايل البحار 

منذفضــــــة مقارنة ابلف ا  املوــــــمولة ابلتقارير ال ــــــا قة، ال ســــــيما قبالة ســــــاحل غريب ليبيا، ولكن أبعداد 
، 2019  ــبب القيود الدارية والقانونية اليت تفرضــها الدول األورو ية. ويف األشــهر ال ــتة األوىل من عام 

من املهاجرين والالجتني قبالة ال ــــــــــــــاحل الليذ، مقارنة  نقاذ  400أنقذ  املن ما  غري ا كومية قرا ة 
، أنقذ  املراكب 2019. ويف الن ـــــــــــــ  األول من عام 2018 فرد يف الف ة نف ـــــــــــــها من عام 5 200

من األفراد قبالة ال ـــــــاحل الليذ، ونقلتهم إىل ال ـــــــالمة يف  100 الترارية جمموعة واحدة فقط تضـــــــم  و
 . 2018يف األشهر ال تة األوىل من عام  وانقذأُ شذد  1 300ا يزيد على مقارنة  أورواب، 

شـــــــــــــــرق وغرب البحر األ يض املتوســــــــــــــط يف ي طريقكـــانـــي هنـــاك زيفدة حـــادة يف أرقـــام وقـــد   - 6
مقا ل  ،على الطري  الورقي 187شذ ا أو فقدوا على الطري  الغريب و  811 ، عندما تويف2018 عام

طري  غرب البحر األ يض حاليا . وميثل املاضــــية  ــــنة، يف العلى التوايل ا،شــــذ ــــ 56 أشــــذا  و 209
أن حاال  الوؤول إىل ويف حني ط املتره من املغرب إىل إسبانيا نقطة الدخول الرئي ية إىل أورواب. املتوس
يف املائة من  11مل توــكل ســوى حي  ، 2018يف املائة يف عام  86قد اخنفضــي  ن ــبة من ليبيا أورواب 

توجد حاليا أ   ، وال2017يف املائة يف عام  59مقارنة  ــــــــ  2018جمموض عدد حاال  الوؤول يف عام 
أدلة توــري إىل أن املهاجرين قد حولوا طرق اذررة إىل أورواب، وال ســيما أن جن ــيا  الالجتني واملهاجرين 

__________ 

( والقوا  21اليطالية )وكار ينري  قام  ململيا  أخرى كل من: خفر ال ـــواحل والقوا  البحرية وقوا  غوارديف د  فينانزا  (1) 
( 9( والقوا  امل ـــلحة التون ـــية )13الترارية ) راكب( وامل17املن ما  غري ا كومية ) مراكب( و 18امل ـــلحة يف مالطة )

 للقوة البحرية لالحتاد األورويب يف البحر األ يض املتوسط. امل در: عملية ؤوفيا (.3ال يد ) مراكبو 
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 ون ـــــــتذدمي نيذالالالجتني واملهاجرين جن ـــــــيا   امل ـــــــافرين على الطريقني الغريب والوـــــــرقي  تل  عن
طري  وســـــط البحر األ يض املتوســـــط. ويف ليبيا، حدن أكثر من ن ـــــ  حاال  مغادرة املهاجرين خالل 

، ح ــــــــب هناك احتماال  عالية للمغادرة كانيالف ة املوــــــــمولة ابلتقرير من منطقيت اتمس وؤــــــــ اتة. و 
 ترتيب النواط تنازليا، من مناط  م راته والزاوية وزوارة.

ة ابلتقرير، واؤـــــــــــــــلي عملية ؤـــــــــــــــوفيا  ذل جهود ل ســـــــــــــــهام يف تنفيذ وخالل الف ة املوـــــــــــــــمول - 7
التدريب وفر  و  مباشـــــــــــرةعملياتية نوـــــــــــطة اضـــــــــــطلملي أبوما تالق من قرارا . و  (2015) 2240 القرار

من اجلها  الفاعلة. وأ لغ االحتاد كبري عدد  ، وتملاوني مع هاورؤد لقوا  خفر ال واحل والبحرية الليبية
األورويب عن أنه رغم اخنفاض تدفقا  املهاجرين على طول طري  وســط البحر األ يض املتوســط، فال تزال 

زال منوذج أعمــال  ريــب املهــاجرين يتغري مع تكيي  املهر ني لتكتيكــا م وأســــــــــــــــاليبهم مــا و  مثــة حتــديف ،
م االســــــــتقرار يف ليبيا تزداد ؤــــــــملو ة. والحي االحتاد األورويب أيضـــــــا أن وإجرالا م يف  يتة جيمللها جتدد عد

أولتك الذين  ضــــــــلوض االخنفاض يف عدد األفراد الذين جير   ريبهم من ليبيا إىل أورواب قد يكون مت ــــــــال 
 كانوا يقومون سا قا  تهريب املهاجرين واالجتار ابلبور يف أنوطة مت لة ابلنزاض الدائر حاليا. 

 لغ االحتاد األورويب، من خالل عملية ؤوفيا التا ملة له، أبن مهريب املهاجرين واملتررين ابلبور وأ - 8
يف املـــائـــة حىت  62.5ال يزالون ي ـــــــــــــــتململون يف املقـــام األول القوارب املطـــاطيـــة  ـــاال  مغـــادرة ليبيـــا )

من  ،الطالق الوــــــرقية (. وتفيد التقارير أيضــــــا أبن مجاعا   ريب املهاجرين يف منطقة2019 متوز/يوليه
يف  ملض األحيان، يف حني أن  ت ـــــــــــــــتذدم قوارب م ـــــــــــــــنوعة من الزجاج املغزول ،طرا لس إىل م ـــــــــــــــراتة

واكتوـــــفي قوارب خوـــــبية. ت ـــــتذدم  ،من طرا لس إىل أ و كماش ،اجلماعا  يف منطقة الطالق الغر ية
يورو،  1 400يورو إىل  500نقـــل الفرد لل ـــــــــــــــفر ابلقوارب القـــا لـــة للنف  ت او  من  أجرةالململيـــة أن 
اخنفاضـــــــــــــا مقارنة ابل ـــــــــــــملر املبلغ عنه يف  مما يملد ،يورو 1 500يورو إىل  800اتوـــــــــــــبية من  وابلقوارب

يورو  1 500كـانـي ت او  من لقوارب اتوـــــــــــــــبيـة  اب لل ـــــــــــــــفر عنـدمـا قـُدّصر أن أجور النقـل ،2017 عـام
من الالجتني واملهاجرين، ميكن  120كل قارب مطاطي مهيأ الســـــــتيملاب حوايل من  يورو. و  3 000 إىل

يورو لكل قارب. وفيما يتملل  ابلقوارب اتوـــــــــبية، اليت  168 000للمهر ني االســـــــــتتثار  بلغ ي ـــــــــل إىل 
يورو  600 000م ـــــــــتوى مرتفع يبلغ أن ي ـــــــــل الرقم  ذافيمكن ذشـــــــــذد،  400عادة ما ت ـــــــــع  و 

 قارب.  لكل
اليت لوحي أهنا  رب قوارب الوفيما يتملل  ابلتكتيكا ، تفيد تقارير االحتاد األورويب أبن غالبية  - 9

للوؤــول إىل ال ــواحل األورو ية، غري كاٍف طري  وســط البحر األ يض املتوســط مُتق  وقود على املهاجرين 
 حبريف للبحر القليمي لليبيا. ويف الف ة ميال 12ولكنه يكفي للوؤــول إىل املياق الواقملة خارج م ــافة الــــــــــــــــــ 

املوـــــمولة ابلتقرير، يبدو أن مهريب املهاجرين قد كيفوا تكتيكا م لتفاد  أن تُلقي القبض عليهم األؤـــــول 
أو قوا  خفر ال ــــــــــــواحل الليبية،   ك  ،2019قبل وقفها م قتا يف آذار/مارس  ،البحرية لململية ؤــــــــــــوفيا

ن وحدهم، وإعطائهم تملليما  عن كيفية املالحة يف البحر ابســــتذدام الن ام الالجتني واملهاجرين ي ــــافرو 
إليهم  ونقدمياملن ـــــــــــــــا  النفطية يف البحر القليمي لليبيا.   االجتاق ؤـــــــــــــــوب الملاملي لتحديد املواقع أو 

عند  لوغ نقطة مملينة خارج البحر القليمي لليبيا،  والقيام، إرشـــــــــادا   وـــــــــأن اســـــــــتذدام هات  ســـــــــاتلي
 ت ال هاتفيا  ركز تن ي  النقاذ البحر  يف روما وانت ار النقاذ. الاب

 نياملهر أُ لغ أبن التكتيكا  اليت أحد ويالحي االحتاد األورويب، من خالل عملية ؤـــــــــــــوفيا، أن  - 10
ل يتمثلي ال الالجتني واملهاجرين إىل أورواب، وال سيما على الطري  من زوارة إىل المبيدوزا، ا وهني تذدم

https://undocs.org/ar/S/RES/2240%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2240%20(2015)
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بمررد اتروج من البحر القليمي لليبيا، يُنقل األشــــــــــــذا  الذين يركبون ف ــــــــــــيد. الإشــــــــــــراك مراكب يف 
ميل  40إىل حوايل يُقطر القارب اتوــذ اتوــبية يف ال ــواحل الليبية على ما مراكب ؤــيد،   القوارب 

قارب اليملاد نقل الالجتني واملهاجرين إىل  كحبر  قُبيل الوؤول إىل البحار القليمية للدول األورو ية. وهنا
 ملود مركب ال يد إىل ليبيا.يف حني ي ملد ذلك رحلته إىل أورواب،  واؤلالذ  ي ،وذات
أيلول/ســــــــــــبتم   1ووفقا للمن مة الدولية للهررة ومفوضــــــــــــية شــــــــــــ ون الالجتني، ففي الف ة من  - 11

ال ــــواحل الليبية وال ــــيادون الليبيون  نقاذ ، قامي قوا  خفر وقوا  2019متوز/يوليه  24إىل  2018
لتقرير مقارنة ابلف ة املوـــمولة ابمن الالجتني واملهاجرين، مما ميثل اخنفاضـــا كبريا  6 069أو اع اض طري  

 12 945إنقــاذ خالذــا مت اليت  (2018آب/أغ ـــــــــــــــطس  1كــانون الثــاا/ينــاير إىل   1من )ال ـــــــــــــــــا   
حاال  النزال يف ليبيا خالل شــــــــــهر  أيفر/مايو يف عدد ة زيفدة اع اض طريقهم. والح ي املفوضــــــــــي أو

من الالجتني واملهــاجرين  2 560مقــارنــة ابألشـــــــــــــــهر ال ــــــــــــــــا قــة، حيــ  مت إنقــاذ  2019وحزيران/يونيــه 
يت ــ  مع الزيفدة يف حاال  الزيفدة يف املغادرة يف شــهور الر يع وال ــي   اع اض طريقهم يف البحر،  ا أو

، قد اخنفضـــي حاال  النزال  قدر 2018 قة. غري أنه مقارنة ابلف ة نف ـــها من عام يف ال ـــنوا  ال ـــا
 ،2018أيفر/مــايو وحزيران/يونيــه   شـــــــــــــــهر يف  من األفراد يف ليبيــا 5 209مــا جمموعــه فقــد أُنزل كبري. 

. وال تزال مفوضـــــــــية شـــــــــ ون الالجتني تقدم، 2017يف الف ة نف ـــــــــها من عام  من األفراد 4 656 أُنزلو 
لتملاون مع اذيتة الطبية الدولية، امل ــــــاعدة الطبية ومواد الغااة األســــــاســــــية ملن ينزلون يف ليبيا قبل نقلهم اب

بلغ املفوضية أبن األشذا  الذين قامي قوا  خفر ال واحل إىل مركز احتراز ات ع لل لطا  الليبية. وتُ 
يف املائة(  37ازيل، أفرادا من ال ــــــودان )اع اض طريقهم يف البحر يضــــــمون،   تيب تن الليبية  نقاذهم أو

يف املائة(. واستنادا  5يف املائة( وال ومال ) 5يف املائة( و نغالديش ) 7املائة( وكو  ديفوار ) يف 8ومايل )
يف املائة من جمموض األشذا  الذين مت إنقاذهم أو اع اض  78ل الرجال البالغون إىل البياان  املتاحة، مثّ 

 يف املائة.  10يف املائة واألطفال  12لي الن ال شكّ  طريقهم، يف حني
واســـتمر  شـــبكا  اجلرمية املن مة ع  الوطنية يف اســـتغالل ا الة األمنية ال ـــيتة يف ليبيا لجرال  - 12

عمليا  التهريب واالجتار ابلبوـــــــر، مما ي د  إىل تفاقم زعزعة االســـــــتقرار وتقويض هياكل ا وكمة الليبية. 
تتلقى ممللوما  مواوقة عن اخنراط الدولة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا لك، ظلي  ملثة وإضـــــــــــــــافة إىل ذ

وم ــــــ ولني  ليني يف شــــــبكا  التهريب واالجتار. وأ لغ فري  ات ال اململأ ليبيا يف تقريرق األخري إىل جملس 
أبن اجلمــاعــا  امل ـــــــــــــــلحــة الليبيــة جتأ إيرادا  كبرية من  (S/2018/812/Corr.1 و S/2018/812)األمن 
وتوفري خدما  ا ماية لقوافل املهر ني مقا ل دفع مبالغ. وأعرب الفري  عن  ضـــــــــــــــرائب على املرور فرض

رعية من خالل الت اهر  دعم اجلهود الرامية إىل القل  من  اوال  مجاعا  م ـــــــــلحة خمتلفة ك ـــــــــب شـــــــــ
مكافحة اذررة غري الن امية، هبدف تلقي م ـــــــــاعدة تقنية ومادية من جها  أجنبية. وأعرب أيضـــــــــا عن 
القل   وـــــــأن إفال  الذين ينتهكون حقوق الن ـــــــان للمهاجرين  وـــــــكل ممنهو يف ليبيا من الملقاب، وال 

 األمنية.    الفراغضمل  إنفاذ القانون وحاال يف ظلسيما 
جلنة جملس األمن املنوـأة عمال  2018حزيران/يونيه  7وال يزال األفراد ال ـتة الذين أدرجتهم يف  - 13

  وــــــأن ليبيا يف قائمة اجلزالا    ــــــبب الضــــــلوض يف  ريب املهاجرين خاضــــــملني (2011) 1970ابلقرار 
جلنة  ي. ويف الوقي نف ــــــه، أ لغ(2)يف ذلك القرارلس اجمل اللذين فرضــــــهما  ر ال ــــــفر وجتميد األؤــــــول 

__________ 

 .www.un.org/press/en/2018/sc13371.doc.htmان ر:  (2) 

https://undocs.org/ar/S/2018/812
https://undocs.org/ar/S/2018/812
https://undocs.org/ar/S/2018/812/Corr.1
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https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
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http://www.un.org/press/en/2018/sc13371.doc.htm
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 وــــــأن مايل عن ضــــــلوض مجاعا  م ــــــلحة يف  ال  (2017) 2374قرار لعمال اب ةاملنوــــــأجملس األمن 
كـــــانون   20(. ويف S/2019/137 إىل اجلزائر، ور ـــــا ع هـــــا إىل ليبيـــــا )ان رمـــــايل يف  ريـــــب مهـــــاجرين 

ة ضـــــمن مجل ،(2017) 2374قرار ل، أدرجي جلنة جملس األمن املنوـــــأة عمال اب2018األول/دي ـــــم  
فردا واحدا يف قائمة اجلزالا   وؤـــــــفه خاضـــــــملا لتدا ري ح ر ال ـــــــفر  وجب ن ام اجلزالا  املتملل  أمور، 

 .(3)يف  ريب مهاجرين واالعتدال عليهم،  ا يف ذلك االعتدال اجلن يضلوعه  ايل، على أساس 

 تف يش املراك  وحجزها   الة الساحل اللييب واجله د ذات الصلة -اثلثا  
يف إطار اجلهود املبذولة ملنع ومكافحة  ريب املهاجرين واالجتار ابألشــذا  قبالة ســواحل ليبيا،  - 14

ويف ممارســـــــــة  الواجب التطبي  وجب القانون الدويل املراكب وحرزها واؤــــــــــلي الدول األعضــــــــــال تفتيش 
 .(2018) 2437 جملس األمن قراريت خيوذا ال لطة ال

 أيلول/ 30، قرر جملس االحتاد األورويب متديد والية عملية ؤـــــــــوفيا حىت 2019ويف آذار/مارس  - 15
البحرية. ومنذ أن  دأ  الململية يف حزيران/يونيه  اأؤــــــــوذ لنوــــــــر ،م قي ،وق ولكن  ، 2019ســــــــبتم  
. وفضـــــــال عن ذلك، ينهاجر امل مهريبمن  151واعتقلي مركبا  551أهنا ت ـــــــرفي يف أُ لغ عن ، 2015
شـــــذد يف وســـــط البحر األ يض املتوســـــط منذ إطالقها. وخالل الف ة املوـــــمولة  49 000أنقذ  فقد 

ابلتقرير، اســــتذدمي الململية،  دعم من مجيع الدول األعضــــال يف االحتاد األورويب ابســــتثنال الدمنارك، اليت 
، األؤــــــــول ض  وعمليا  ال ـــــــــياســـــــــة املوـــــــــ كة لقمن والدفا يف مجيع  ملثا ااختار  عدم املوـــــــــاركة تلقائي

ال ــــــطحية وشــــــبه ال ــــــطحية واجلوية لدعم مهمتها األســــــاســــــية املتمثلة يف تملطيل منوذج األعمال الترارية 
تدريب قوا  خفر أيضـــا ملهريب املهاجرين واملتررين ابلبوـــر يف جنوب ووســـط البحر املتوســـط. وواؤـــلي 

جرال أنوطة املراقبة ومجع اململلوما  حول االجتار غري املوروض   ادرا  النفط ال واحل والبحرية الليبية وإ
 من ليبيا.

القرار القاضــي  وق  اســتذدام األؤــول البحرية ال ــطحية  2019يف آذار/مارس منذ أن ا ذ و  - 16
حر ية يف تنفيذ واليتها. وال تزال مثة االن ســـــــفن  (4)، اعتمد  عملية ؤـــــــوفيا على األؤـــــــول اجلويةم قتا

جاهزة لالنطالق إىل البحر يف غضــــــــــون مهلة ق ــــــــــرية، إذا ما قرر  الدول األعضــــــــــال يف االحتاد األورويب 
األؤول اجلوية  كانياملراكب اليت تملاا من شّدة يف وسط البحر األ يض املتوسط،   مالح ةذلك. وعند 

ال الغ عن ا وادن ملراكز تن ـــــــــــي  عمليا  الغااة يف البحر ذا  ال ـــــــــــلة يف دورا مهما ت د  للململية 
لبح  والنقاذ. وتوري مفوضية ش ون الالجتني إىل أن الملديد من لاالسترا ة عملية  دل ا ذحىت يت ّّن 

يف املراكب اليت تملاا من الوـــدة واليت رؤـــد ا عملية ؤـــوفيا كان قد غادر  من ليبيا، يف خمالفة ملوـــور ا 
 هذا الوأن.

وخالل الف ة املوــمولة ابلتقرير، واؤــلي من مة حل   ال األطل ــي )الناتو( دعمها، ح ــب  - 17
، الذ  ُمّدد (2017) 2357االقتضــال وإذا لزم األمر، جلهود االحتاد األورويب يف تنفيذ قرار جملس األمن 

__________ 

 .www.un.org/press/en/2018/sc13639.doc.htmان ر:  (3) 
 (لك ـــــــــم غ) Merlin IIIو  Merlin IV و ا(إســـــــــباني) CASA 235 الطائرا  هيا حالي املهمة تدعم اليت اجلوية األؤـــــــــول (4) 

 ا(.فرن ) Falcon 50 وا( إيطالي) P 72 A و ا( ولند) Antonov An-28 B1R و
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خرقهــا   ر فيمــا يتملل  ابملراكــب املوـــــــــــــــتبــه يف  (2019) 2473و  (2018) 2420وجــب القرارين  
 .هالتا ملة ل عملية حارس البحارهذا الدعم يف إطار الناتو . ويُقّدم األسلحة إىل ليبياتوريد 

  
 دعم لي يا واجله د ذات الصلة ملكافقة هتري  املهايرين واالرار ال شر -را عا  

 لي تدا ري مكافحة  ريب املهاجرين واالجتار ابلبوــــــر قبالة ال ــــــاحل الليذ تملزيز أجهزة مراقبة  - 18
وجهاز مكافحة اذررة غري الوـــــــــــــرعية، من خالل  نال ا دود الليبية،  ا يف ذلك خفر ال ـــــــــــــواحل الليذ 

القدرا  والتدريب، إىل جانب النوــــــــر امل ــــــــتهدف لقؤــــــــول وشــــــــن الململيا  البحرية يف البحر األ يض 
املتوســط وتنفيذ الملقواب  امل ــتهدفة ضــد ســتة من املتررين ابلبوــر يف ليبيا. ومع ذلك، ي ل من ال ـملب 

 لتدا ري، خاؤة فيما يتملل    المة أولتك الذين ينتقلون.التأكد من التأاري املو ك لتلك ا
يف  روتوكول منع وقمع ومملاقبة االجتار ابألشـــــــــــــــذا ،  اليبيا دولة طرف، ظلي 2004منذ عام و  - 19

، و روتوكول ، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املن مة ع  الوطنيةالن ــــــال واألطفال وخباؤــــــة
، املكمــل التفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة  ريــب املهــاجرين عن طري  ال  والبحر واجلومكــافحــة 

. ولتهيتة ال روف لقوا  خفر ال ــواحل والبحرية الليذ للقيام تدرجيياأب أبخذ زمام تنفيذ املن مة ع  الوطنية
 2017اعتبارا من حزيران/يونيه  هذين ال وتوكولني داخل البحار القليمية لليبيا، تولي عملية ؤـــــــــــــــوفيا،

الثــاا، الــذ  يركز على جهود  نــال القــدرا  اليت أُدخلــي يف واليــة الململيــة يف  ف ــــــــــــــــاعــدا، موق  اتط
ململية أبن قوا  خفر ال ــــــــــواحل والبحرية تفيد تقارير ال، و دعم توفري اململدا . و 2016آب/أغ ــــــــــطس 

 ال واحل يف حبرها القليمي. حراسةمجيع وظائ  الليبية أؤبحي أكثر نواطا منذ ذلك ا ني يف ممارسة 
خفر ال ــــــواحل  ضــــــباطمن  417، قامي عملية ؤــــــوفيا  تدريب 2019واعتبارا من متوز/يوليه  - 20

تدريب من املتوّقع . و 2016والبحرية الليبيني منذ توقيع مذكرة التفاهم مع خفر ال واحل والبحرية يف عام 
. وتفيد 2019يف إيطاليا وكرواتيا واليوانن حبلول هناية عام  نيليبيال دافر من األ 200ي ل إىل عدد إضايف 

وكــالــة االحتــاد األورويب للتملــاون يف جمــال إنفـاذ الململيــة أبهنــا تقوم  فحد مجيع املوــــــــــــــــاركني، ابلتملــاون مع 
لوـــــــــــــــرطة )يورو ول( واحملكمـة اجلنـائيـة الـدوليـة واملكتـب املركز  الوطأ يف رومـا للمن مـة الـدوليـة لالقـانون 

اجلنــائيــة )الن  ول( ووكــالــة حرس ا ــدود وخفر ال ـــــــــــــــواحــل األورو يــة )فرونتكس( وأجهزة األمن التــا ملــة 
للدول، لضــــــــمان تلبية متطلبا  التدريب،  ا يف ذلك عدم وجود ســــــــرل جنائي والوــــــــكوك يف أنوــــــــطة 

 ـــــــــاا و اية موـــــــــروعة. وتوـــــــــمل الدورا  التدريبية  اضـــــــــرا  حول حقوق الن ـــــــــان واملن ور اجلن غري
الالجتني وإجرالا  اللرول و ريب املهاجرين واالجتار ابألشــــــــــذا  وعمليا  إنفاذ القانون اليت جتر  يف 
البحر، واليت تن م يف شـــراكة مع املن مة الدولية للهررة ومفوضـــية شـــ ون الالجتني ومكتب األمم املتحدة 

 توفري التدريب  (اليوني ــــــــــ م املتحدة للطفولة )من مة األماململأ ابملذدرا  واجلرمية. و نالأب على توؤــــــــــية 
يف االتفاقية  ق(، فقد أُدرج اهتمام خا  هبذ22، الفقرة S/2018/807ان ر على اتفاقية حقوق الطفل )

ررة أر ع دورا  . كما ن مي املن مة الدولية لله2019 اضـــــــــــــــرة حقوق الن ـــــــــــــــان منذ حزيران/يونيه 
 وـأن مكافحة االجتار يف ليبيا الوـ ون االجتماعية  ةوزار الملدل و  ةوزار اتارجية و  ةتدريبية مل ـ ولني من وزار 

 ابألشذا ، وركز  على الطار القانوا الدويل و اية الضحايف وم اعد م.
وإىل جانب التدريب، تالحي عملية ؤوفيا أن مراقبة خفر ال واحل والبحرية الليبية ت ل عن را  - 21

أســاســيا يف  رانجمها لبنال القدرا . وت ــتند آلية املراقبة املتوقملة يف مذكرة التفاهم امل مة مع خفر ال ــواحل 
مليا  البحرية الليبية، واملراقبة عن والبحرية الليبية إىل اململلوما  اليومية املقدمة من خفر ال ـــــــــــــــواحل والمل
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 ملد اليت تضـــــــــــطلع هبا األؤـــــــــــول اجلوية للململية واالجتماعا  الدورية  ني الململية وممثلي خفر ال ـــــــــــواحل 
والبحرية الليبيني. ومل يكن من املمكن حىت اآلن نوــــــــــــر موظفي الململية على ال ــــــــــــاحل  غرض ال ــــــــــــما  

   بب الوضع األمأ غري امل تقر يف ليبيا. ،شهريفمرتني  ،أر ملة أيفمرؤد ملدة  زيفرا  
، قام خفر ال ــــواحل الليذ 2019وأفاد  عملية ؤــــوفيا أبنه يف األشــــهر ال ــــتة األوىل من عام  - 22

ني ــــــان/أ ريل، وعلى الرغم  1. ومنذ بلديف املائة من عمليا  النقاذ داخل البحر القليمي لل 51 ن ــــــبة 
فقد واؤـــلي قوا  خفر ال ـــواحل والبحرية الليبية قدرا ا الململياتية يف من تدهور الوضـــع األمأ يف ليبيا، 

 البحر والقيام  طلملا  جوية روتينية وعمليا  حب  وإنقاذ.
وتالحي عملية ؤـــــــــوفيا أن مركز تن ـــــــــي  النقاذ البحر  الليذ، الذ  ورد وؤـــــــــ  إنوـــــــــالق يف  - 23

(، من املتوقع أن ي ــــــــــل إىل كامل قدراته التوــــــــــغيلية يف 12، الفقرة S/2018/807ان ر تقرير  ال ــــــــــا   )
ن عمليا  البح  والنقاذ يف منطقة البح  والنقاذ أباالحتاد األورويب يفيد ركز، امل. و تملزيز 2020 عام

، ســتتوىل ليبيا 2017أغ ــطس ميالأب حبريف واليت أعلني عنها ليبيا يف آب/ 74البحرية اليت تبلغ م ــاحتها 
 خطما يواز  ألنوــطة البح  والنقاذ حىت  يةوخارج يةتن ــيقها ابلكامل، وذلك ابســتذدام أؤــول داخل

 االأب. وخالل الف ة املوـــمولة ابلتقرير،  حي ال ـــلطا  الليبية يف إدخال ممللوما ا ‘ 34 - 20 الملرض
تكامل ململلوما  الوـــــــــــــــحن التا ع للمن مة البحرية الدولية املتمللقة ابلبح  والنقاذ يف الن ام الملاملي امل

كممارســـــــــــــــة مملتادة يف إطار اتطة الملاملية للبح  والنقاذ املوضـــــــــــــــوعة  وجب االتفاقية الدولية للبح  
. ويواؤـــــــل االحتاد األورويب دعم إنوـــــــال مركز تن ـــــــي  عمليا  الغااة يف البحر من 1979والنقاذ لملام 

 همليون يورو لدعم الدارة املتكاملة للهررة وا دود يف ليبيا كرزل من ؤــندوق 46.3خالل موــروض قيمته 
 . اال  الطوارئ لتحقي  االستقرار والت د  لقسباب الكامنة للهررا  غري الن امية االستتماا

ودعماأب لتنفيذ واليتها، عملي عملية ؤــــوفيا أيضــــا على تملزيز الملالقا ، أبســــاليب  لي تبادل  - 24
مللوما  والتن ــي ، مع الملديد من وكاال  االحتاد األورويب مثل يورو ول ووحدة التملاون القضــائي التا ملة امل

فرونتكس، وكذلك من ما  وطنية ودولية وإقليمية مثل من مة وكالة لالحتاد األورويب )يوروج ـــــــــــــــي( و 
ملكافحة املافيا ومكافحة  الوطأاالدعال الملام مكتب و  “مار  سيكورو” األمن والتملاون يف أورواب وعملية

واحملكمة اجلنائية الدولية واملن مة الدولية للهررة والن  ول والناتو ومفوضــــــــــية شــــــــــ ون  اإيطالييف الرهاب 
، ُوقّصملي اتفاقية 2019شــــــــــباط/ف اير  22الالجتني ومكتب األمم املتحدة اململأ ابملذدرا  واجلرمية. ويف 

  ال اململأ  ليبيا.اتإجرائية لتبادل اململلوما   ني الململية وفري  
، قرر جملس االحتاد األورويب، تملزيزا لل ـــــــــــــلة  ني األمن اتارجي والداخلي 2018ر/مايو ويف أيف - 25

لديه، إنوال خلية منوذجية للممللوما  عن اجلرمية ضمن الململية. وطوال الف ة املومولة ابلتقرير، أسهمي 
االحتاد األورويب اتلية يف تبادل اململلوما  حول األنوــــطة الجرامية يف وســــط البحر املتوســــط  ني شــــبكة 

 24و  23للملدالة والو ون الداخلية والدول األعضال يف االحتاد األورويب ويورو ول وفرونتكس. ويف يومي 
ململية الدورة ال ــــا ملة ملنتدى الوعي املوــــ ك وفض النزاعا  يف ال، اســــتضــــافي 2019كانون الثاا/يناير 

ا تبادل الدروس امل ــــتفادة والفر  املتاحة ملواؤــــلة منطقة البحر املتوســــط يف روما، إيطاليا، اليت جرى فيه
مواجهة النزاض وتن ـــــــــــــــي  جهود مكافحة التهريب  ني  ملثة االحتاد األورويب لتقدي امل ـــــــــــــــاعدة ا دودية 
املتكاملة يف ليبيا ويورو ول ويوروج ــــــــي واملن مة الدولية للهررة ومفوضــــــــية شــــــــ ون الالجتني و ملثة األمم 

 ا وغرفة الوحن البحر  الدولية.املتحدة للدعم يف ليبي

https://undocs.org/ar/S/2018/807
https://undocs.org/ar/S/2018/807


 S/2019/711 

 

8/17 19-14593 

 

وواؤـــــــل املرؤـــــــد األورويب اململأ  تهريب املهاجرين واالجتار ابلبوـــــــر الذ  أطلقه مكتب االدعال  - 26
تملزيز  2017وقيادة عملية ؤــــوفيا يف متوز/يوليه  اإيطالييف ملكافحة املافيا ومكافحة الرهاب الملام الوطأ 

ابألشذا . ويهدف املرؤد إىل حتديد و اكمة األفراد املوتبه يف  فهم عمليا   ريب املهاجرين واالجتار
، والتن يما  اليت يوــتبه يف تورطها يف تلك األنوــطة. وقد ألشــذا ابواالجتار املهاجرين ارتكاهبم  ريب 

ســــــــــرل قام بمملها مكاتب  700قارن املرؤــــــــــد، منذ إنوــــــــــائه، اململلوما  اليت مجملتها الململية أبكثر من 
ملام اليطالية. واســــــــتنادا إىل البياان  الواردة يف التقرير الثاا للمرؤــــــــد، الذ  يوــــــــمل الف ة من االدعال ال

، فقد أ لغي عمليُة ؤـــــــــــــــوفيا 2018كانون األول/دي ـــــــــــــــم    31إىل  2017توـــــــــــــــرين األول/أكتو ر  1
واالجتار  مهراب موــــتبها يف قيامهم  تهريب املهاجرين 151من  ني  20ال ــــلطا ص القضــــائية اليطالية عن 

 األفراد الملورين م تمرة.أولتك ابلبور كاني قد اعتقلتهم الململية. وال تزال الجرالا  القانونية ضد 
، قام اجمللس األورويب  تملديل ومتديد والية  ملثة االحتاد 2018كانون األول/دي ـــــــــــــــم    17ويف  - 27

 حزيران/ 30حىت  2019ينـــاير /كـــانون الثـــاا  1األورويب لتقـــدي امل ـــــــــــــــــاعـــدة ا ـــدوديـــة املتكـــاملـــة من 
مليون يورو، مل ــــــاعدة ال ــــــلطا  الليبية يف  نال هياكل أمن الدولة يف  61.6،  يزانية قدرها 2020يونيه 
. وتركز البملثــة على تقــدي الــدعم يف جمــاال  إدارة ا ــدود وإنفــاذ القــانون والملــدالــة اجلنــائيــة هبــدف البلــد

كا  اجلرمية املن مة الضـــــــالملة، خ ـــــــوؤـــــــا، يف  ريب املهاجرين الســـــــهام يف اجلهود املبذولة لتملطيل شـــــــب
واالجتار ابلبوـــر والرهاب يف ليبيا ومنطقة وســـط البحر األ يض املتوســـط. وتالحي البملثة أن تملزيز حقوق 

 لمن ور اجلن اال راضٍ مأيضا توفري دعم  تومل، اليت واليتهاالن ان األساسية و ايتها يكمنان يف ؤميم 
 .لرميعل شاملٍ و 

اململأ أبمن والفري  الوطأ الليذ  يف ليبيا تقدي امل اعدة ا دوديةاالحتاد األورويب لوشرعي  ملثة  - 28
ووجها الدعوة إىل  ملثة األمم  البلديف  هاإؤــــالحو أ يض عن أمن ا دود  يف ؤــــياغة كتابوإدار ا ا دود 

مق حا  الكتاب يتضـــــمن م ـــــاذة يف ذلك. و املتحدة للدعم يف ليبيا إىل جانب شـــــركال دوليني آخرين لل
تتوىل امل ـــــــــ ولية عن عمليا   لحدود ال ية واجلوية والبحريةلواحدة  يةتن ـــــــــيقيضـــــــــم وكالة  شـــــــــامل يكلذ

لرمارك. و دف عملية الؤـــــــــال  ل، وكذلك وكالة لوــــــــــ ون اذررة، ووكالة ا دودواملراقبة على التفتيش 
تملطيل شـــبكا  اجلرمية املن مة الضـــالملة يف ال ـــيطرة الكاملة على حدودها و تويل املق حة إىل دعم ليبيا يف 

يف أنوـــــــطة غري موـــــــروعة،  ا يف ذلك  ريب املهاجرين واالجتار ابلبوـــــــر. وما زال فري  عمل فرعي حبر  
ا يف إطار الفري  الملامل لدارة ا دود للم ـــــــــــــاعدة يف ؤـــــــــــــياغة ات ع لالحتاد األورويب ومملأ  ليبيا نوـــــــــــــط

اســــــ اتيرية حبرية،  غية حتديد جماال  امل ــــــ ولية والتن ــــــي  الوــــــامل. وتململ  ملثة األمم املتحدة للدعم يف 
ليبيا عن كثب مع  ملثة تقدي امل ــــــاعدة ا دودية يف دورها كمن ــــــ  للرها  الفاعلة الدولية الرئي ــــــية يف 

 وــــــــــاطها لتحديد احتياجا  التدريب وغريها من أنوــــــــــطة  نال القدرا ،  ا يف ذلك م ــــــــــاعدةجماال  ن
 لي هذق امل ــــــــــاعدة تدريبا منت ما  على حتقي  اململايري الدولية يف املطارا  الرئي ــــــــــية. وقد احكومة ليبي

هود التدريبية اليت يبذذا . والستكمال اجلذولندا وأن الواثئ  املزورة واملزيفة ن مته القوا  امل لحة امللكية 
فرونتكس وكالة االحتاد األورويب تفر ال ــــواحل الليذ، قامي  ملثة تقدي امل ــــاعدة ا دودية، ابلتملاون مع 

وــمل التحقي  يف م ــر   ا ي ،تدريب منوذجي للوــرطة ال ــاحلية الليبية تن يم ، اإيطالييف ووزارة الداخلية 
 املقا ال  وحقوق الن ان األساسية وتوفري ا ماية.اجلرمية واالت ال وال الغ وإجرال 

تن ـــــــــي  اململأ ابجلرمية الويفيد االحتاد األورويب أبن إنوـــــــــال  ملثة تقدي امل ـــــــــاعدة ا دودية لفري   - 29
تن ــــي  أنوــــطة إدارة التحقيقا  اجلنائية والدارة من خالله جير   الذ ، 2018املن مة يف شــــباط/ف اير 
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ملذدرا  ومكتب الن  ول على  و أفضــــــــل،  ا يوــــــــمل جهود  نال القدرا ، قد أظهر الملامة ملكافحة ا
مكافحة اجلرمية املن مة. و لي املبادرة زيفرا  يف  ةالليبي ني ال ـــــلطا  نتائو إجيا ية يف حت ـــــني التن ـــــي  

. كما واؤـــلي  ملثة دراســـية إىل الوـــرطة النم ـــاوية والوـــرطة اذولندية ويورو ول يف الف ة املوـــمولة ابلتقرير
تقدي امل ـــــاعدة ا دودية دعم الن ام القضـــــائي الليذ، وال ســـــيما مكتب االدعال الملام، يف حت ـــــني قدرته 

الملدالة تح ني على التحقي  واملالحقة القضائية ملكافحة اجلرمية املن مة. ومن خالل الفري  الملامل اململأ  
رة التفاهم  ني  ملثة تقدي امل ــاعدة ا دودية ووزارة الملدل اجلنائية املنوــأ حديثا، والذ  أنوــى  وجب مذك

، جتر  مناقوــــة  نال القدرا  يف جمال  ريب املهاجرين واالجتار ابلبوــــر، الســــتكمال الدعم املقدم اليبييف 
 ال لة، مثل التملاون القانوا الدويل ومكافحة الرهاب واجلرائم املالية. ابلفملل يف اجملاال  ذا 

، و بــادرة من الوـــــــــــــــي  متيم  ن  ــد آل اثا، أمري قطر، ُوقّصملــي 2019 كــانون الثــاا/ينــايرويف   - 30
مذكرة تفاهم  ني قطر واالحتاد األفريقي لنوــــال ؤــــندوق لدعم اجلهود اليت يبذذا االحتاد األفريقي والدول 

األؤلية. و دف االتفاقية  األعضال فيه لعادة دمو املهاجرين الذين يملادون إىل أوطاهنم أبمان يف  لداهنم
إىل تملزيز التملاون القليمي والوـــــــــــراكة ململاجلة دوافع اذررة غري الن امية يف منطقة ال ـــــــــــاحل. ومن خالل 

االحتاد األفريقي وقطر أيضــــا إقامة شــــراكا  مع امل ســــ ــــا  املالية يف البلدان  يملتزمؤــــندوق قطر للتنمية، 
 الوطن. دة الدماج االقت اد  للملائدين إىلامل تهدفة لت ميم وتنفيذ  رامو لدعم إعا

 يوجــد يف ليبيــا كــان ،  2019وتفيــد مفوضـــــــــــــــيــة شـــــــــــــــ ون الالجتني أبنــه، اعتبــارا من متوز/يوليــه  - 31
يف املائة(  43) ة ورياجلمهورية الملر ية المن الالجتني وطالذ اللرول امل رلني، وممل مهم من  52 900

وحدق، ســــــــرلي املفوضــــــــية أكثر من  2019يف املائة(. ويف عام  13يف املائة( وإري يف ) 21وال ــــــــودان )
مت ت ريلهم يف مراكز االحتراز. وكما ذُكر سا قا، تواجه  2 200أكثر من   ن فيهمشذد،  5 300

الغالبية المل مى من الالجتني وطالذ اللرول خطر االعتقال واالحتراز التمل ـــــــــــــــفيني يف ليبيا. وتوـــــــــــــــارك 
املفوضية يف تقدي امل اعدة الن انية يف إطار سياسة  ذل الملناية الواجبة ملراعاة حقوق الن ان يف مراكز 

هبدف ضـــــــــــــــمان الوؤـــــــــــــــول إىل األشـــــــــــــــذا  اململنيني  غرض حتديد اذوية والت ـــــــــــــــريل وتلبية االحتراز 
االحتياجا  األســـــاســـــية والقيام ابلدعوة لطالق ســـــراحهم من االحتراز أو اســـــتذدام  دائل لالحتراز. 
وتوـــــــارك وكاال  األمم املتحدة مع ال ـــــــلطا  الليبية يف تقدي امل ـــــــاعدة الن ـــــــانية إىل جانب عدد من 

ري تقييم املذاطر والتذفي  منها، لضــــمان أال تزيد امل ــــاعدة املقدمة أو تطيل من خطر االحتراز أو تدا 
تزيد من خماطر التملرض النتهاكا  حقوق الن ـــان، ضـــمن الطار احملدد يف ســـياســـة األمم املتحدة لبذل 

 دة.الملناية الواجبة  وأن دعم األمم املتحدة لقوا  األمن غري التا ملة لقمم املتح
جهاز مكافحة اتاضــملة لدارة مراكز االحتراز الرمسية ســوى مفوضــية شــ ون الالجتني  تزوروال  - 32

، قامي املفوضــــــــية، 2018أيلول/ســــــــبتم   1اذررة غري الوــــــــرعية، حي  ال يزال الوؤــــــــول مقيدا. ومنذ 
زيفرة رؤد للمراكز يف  1 200 ابلتملاون مع اذيتة الطبية الدولية ووكالة الغااة الن انية الليبية، أبكثر من

،  ن فيهم البلدالجى ومهاجر من احملترزين حاليا يف  4 700مجيع أ ال ليبيا. وتقدر املفوضية أن هناك 
شـــــذد موـــــمول ابخت ـــــا  املفوضـــــية. وإضـــــافة إىل ذلك، تقدر ال ـــــلطا  الليبية أن  3 300حوايل 

ميكن  املهاجرين يف مواقع غري  ددة، حي  ال اآلالف من الالجتني واملهاجرين ما زالوا يف أســـــــــــــــر مهريب
للمفوضــــــــــية الوؤــــــــــول إليها. وخالل الف ة املوــــــــــمولة ابلتقرير، قدمي املن مة الدولية للهررة واملفوضــــــــــية 
واليوني ـــــــــــ  الرعاية ال ـــــــــــحية األولية والدعم النف ـــــــــــي واالجتماعي لالجتني احملترزين واملهاجرين الذين 

واجلن ـــــــاا،  ا يف ذلك إطالق النار من قبل جمموعة م ـــــــلحة يف مركز  تملرضـــــــوا للملن  البدا واجلن ـــــــي
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ني ـــــــان/أ ريل مما أســـــــفر عن إؤـــــــا ة أكثر من عوـــــــرة  ترزين برو .  23احتراز ق ـــــــر  ن غوـــــــري يف 
 حتراز.ذلك االوواؤلي املفوضية وشركاؤها الدعوة إىل إطالق سرا  الالجتني واملهاجرين وإهنال 

 ــــندوق الخ ــــد مكتب تن ــــي  الوــــ ون الن ــــانية مبلغ مليوا دوالر من ويف ني ــــان/أ ريل،  - 33
يف ذلك دعم  املركز  ملواجهة الطوارئ  غية تقدي امل ـــاعدة املنقذة للحياة لل ـــكان املتضـــررين يف ليبيا،  ا

ية النقل اآلمن للمهاجرين والالجتني امل تضملفني من مراكز االحتراز يف املناط  اليت يُبلغ عن غارا  جو 
 اية املهاجرين والالجتني واملوــــــــــردين هو لليبيا  2019دف خطة االســــــــــترا ة الن ــــــــــانية لملام وهفيها. 

داخلياأب من خالل توفري ســبل الوؤــول اآلمن والكري إىل ال ــلع األســاســية واتدما  الملامة ا يوية، فضـالأب 
هود  نال القدرا  لتملزيز املهارا  عن تملزيز ا ماية. وتململ اجلها  الفاعلة الن ــــانية أيضــــا على تملزيز ج

والقدرا  والكفالا  التقنية للم ســــ ــــا  وال ــــلطا  الليبية لالســــترا ة لالحتياجا  الن ــــانية األوســــع 
 نطاقا للمهاجرين والالجتني يف ليبيا،  ا يف ذلك إدارة اذررة وتن يمها.

أفراد أسرهم، يف مالح ا ا اتتامية لرنة اململنية حبماية حقوق مجيع الملمال املهاجرين و الوأعر ي  - 34
، عن قلقها  وــأن انتهاكا  حقوق الن ــان اليت يتملرض ذا 2019ني ــان/أ ريل  16 وــأن ليبيا امل رخة 

انضــــــم البلد إىل االتفاقية الدولية  ماية حقوق مجيع الملمال ، 2004يف عام ابنت ام املهاجرون يف ليبيا. و 
الن امية والتحقي   وـــــــأن  لرنة ال ـــــــلطا  الليبية إىل جتري اذررة غرياملهاجرين وأفراد أســـــــرهم. ودعي ال

األشـــــــــــــذا  أو اجلماعا  اليت ت ـــــــــــــتغل الملمال املهاجرين، ومالحقة أولتك األشـــــــــــــذا  أو اجلماعا  
 قضائيا.

وتواؤــــل مفوضــــية شــــ ون الالجتني الململ من أجل إجياد حلول خارج ليبيا ألولتك الذين لديهم  - 35
وفيما يتملل  اية الدولية، وال ســـيما أكثرهم ضـــملفا،  ا يف ذلك من خالل إعادة التوطني. احتياجا  للحم

 ــــــــــب الوضــــــــــع األمأ. ويف توــــــــــرين حبابلتن ــــــــــي  مع ال ــــــــــلطا  و املغادرة عمليا   تلك ا لول، جتر  
، أنوـــــــــــأ  املفوضـــــــــــية آلية للملبور يف حاال  الطوارئ يف النيرر لت ـــــــــــهيل عمليا  2017الثاا/نوفم  

جالل من االحتراز لقشــــذا  املوــــمولني ابخت ــــا  املفوضــــية يف أانال إجياد حلول يف النيرر. كما ال
دعمي املفوضـــــــية الالجتني وطالذ اللرول بمع  ل األســـــــر أو تقدي املوـــــــورة إىل الراغبني يف الملودة إىل 

من  4 403وطني ، دعمي املفوضــــية إجالل وإعادة ت2017 لدهم األؤــــلي. ومنذ توــــرين الثاا/نوفم  
إىل إيطـــــاليـــــا،  710إىل آليـــــة الملبور يف حـــــاال  الطوارئ يف النيرر، و  2 912الالجتني من ليبيـــــا )

إىل  لدان أخرى(. وغالبية الذين غادروا  383إىل مركز الملبور يف حاال  الطوارئ يف رومانيا، و  398 و
 ني  ذويهم، والن ال غري املتزوجا  هم من األسر، ويليهم األطفال غري امل حو  2019حىت اآلن يف عام 

، أ رمي املفوضية اتفاقا مع حكومة رواندا لنوال مركز عبور 2019. ويف عام إاننأو األسر اليت ترأسها 
يف حاال  الطوارئ. ويف حني أن الزيفدة يف عدد الدول امللتزمة  عادة توطني الالجتني الذين مت إجالؤهم 

توـــرع الدول على أن تكون هي جلب املزيد من الناس إىل  ر األمان، ف من ليبيا قد مكني املفوضـــية من
أكثر ات ـــــــــــاقا يف مملايري وإجرالا  االختيار، لترنب التأخري غري امل ر واالحتراز املطول. ومنذ توـــــــــــرين 

من املهاجرين  31 946، قدمي املن مة الدولية للهررة الدعم املايل واللوج يت لــــــــــــ 2017الثاا/نوفم  
 لدا أؤليا، من خالل  رانجمها للملودة الطوعية الن انية ويف إطار فرقة الململ املو كة  ني  39دة إىل للملو 

شـــذ ـــا  30 629االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب واألمم املتحدة اململنية ابذررة. ومن  ني ه الل، عاد 
 إىل  لدان االحتاد األفريقي، خاؤة يف منطقة ال احل.
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وكذلك الســــراض يف  هاجهود االحتاد األورويب توــــريع الدول األعضــــال فيه على تكثي وواؤــــل  - 36
ها تمن ليبيا والنيرر،  ا يف ذلك من خالل رســــــالة موــــــ كة  ملثالالجتني عمليا  الجالل وإعادة توطني 

يأ، واملفوض ري غمو  فيديريكا ،املمثلة ال ــــامية لالحتاد األورويب اململنية ابلوــــ ون اتارجية وال ــــياســــة األمنية
أفرامو ولوس. كما وجهي املفوضية األورو ية الدعوة دميي يس األورويب للهررة والو ون الداخلية واملواطنة، 

إىل الدول األعضال يف االحتاد األورويب ملتا ملة جهود إعادة التوطني يف سياق خطة االحتاد األورويب لعادة 
، أكد قادة الدول األعضـــــــال يف االحتاد األورويب، من 2019 حزيران/يونيه 20. ويف 2020التوطني لملام 

، أهنم م ــــــــــــممون على مواؤــــــــــــلة تطوير 2024-2019خالل اعتماد خطة اســــــــــــ اتيرية جديدة للف ة 
تملمي  التملاون مع  لدان املنوـــــأ والملبور أهنم ســـــيواؤـــــلون ســـــياســـــة شـــــاملة للهررة تململ على  و كامل  و 

تواف  يف اآلرال حتقي  جتار ابلبوـــــــر وضـــــــمان الملودة الفملالة والململ على ملكافحة اذررة غري الوـــــــرعية واال
امل ــــــــــ ولية والتضــــــــــامن، مع مراعاة حالة  ني إؤــــــــــالحها على أســــــــــاس توازن و  الثالثة  وــــــــــأن الئحة د لن

 األشذا  الذين ي لون  ملد عمليا  البح  والنقاذ.
الالجتني أول مرف  للترميع ، افتتحي مفوضـــــــــــــية شـــــــــــــ ون 2018ويف كانون األول/دي ـــــــــــــم   - 37

املرف  الالجتني اململرضـــــــني للذطر يف  يتة أكثر أماان يف حني أن ي ـــــــتضـــــــي  ملتزم واملغادرة يف طرا لس. ويُ 
،  ا يف ذلك إعادة التوطني أو مجع  ل األســرة أو الملودة الطوعية أو الجالل إىل ذم جتر  اســتبانة حلول

 رامو  ــايــة الطفــل يف املرف ، الــذ  تــديرق تملزيز ملمــل على مراف  أخرى للطوارئ. وظلــي اليوني ـــــــــــــــ  ت
 الرامية من جمموعة من التدا ري ااملرف  واحديملد املفوضـــية ووكالة الغااة الن ـــانية الليبية ووزارة الداخلية. و 

 دائل انجملة لالحتراز،  دف إىل ضـــــــــــــــمان حرية ا ركة ملن ةتاجون إىل ا ماية الدولية. ومنذ لتوفري 
يف  1 900أكثر من  همفي نالجتــا من خالل املرف ،   2 127، ع  2018نون األول/دي ـــــــــــــــم  كــا
. كما ت ـــاعد املفوضـــية يف ليبيا الالجتني وطالذ اللرول يف ا  ـــول على املوـــورة وامل ـــاعدة 2019 عام

تملمـــل على هي الطبيـــة والتـــدخال  القـــائمـــة على النقـــد من خالل املركز اجملتمملي النهـــار  يف طرا لس. و 
 تملزيز التواؤل مع اجملتمملا  ا ضرية،  ا يف ذلك زيفدة الوعي  وأن  ريب املهاجرين واالجتار ابلبور.

وفيما يتملل  ابألطفال املهاجرين، واؤــــــــــــــلي اليوني ــــــــــــــ   ذل اجلهود لتطوير  دائل لالحتراز،  - 38
ا  حتقي  امل لحة الفضلى لل ما  وتوفري امل اعدة املنقذة للحياة لقطفال احملترزين، وضمان وجود آلي

، عملي اليوني ــ  مع املن مة الدولية 2018 جياد حلول طويلة األجل ألضــمل  األطفال. وخالل عام 
للهررة ومفوضـــية شـــ ون الالجتني وال ـــلطا  احمللية ومقدمي خدما   اية األطفال الرئي ـــيني اآلخرين 

من خالل توفري خدما  ا ماية. وتواؤــــــــــــــل لوضــــــــــــــع خطط عمل موــــــــــــــ كة لدعم األطفال أانال التنقل 
لدعوة لدى ال ـــــلطا  الليبية لتوفري  دائل غري احترازية وتدا ري جمتمملية  ذل جهودها لاليوني ـــــ  أيضـــــاأب 

لالحتراز لقطفال املهاجرين وأســرهم، كحل م قي حىت يتم التوؤــل إىل حل دائم، وفقاأب مل ــلحة الطفل 
ال الليبيني لنوـــال مراكز م قتة لقطفال كبديل لالحتراز من الفضـــلى. وهي تململ مع ال ـــلطا  والوـــرك

خالل توفري اتدما  لقطفال الضـــــــــملفال. وإضـــــــــافة إىل ذلك، اســـــــــتمر  يف توفري خدما   اية الطفل 
والدعم النف ــــــــي واالجتماعي اذامة لقطفال أانال التنقل، من أجل تملزيز ؤــــــــحتهم النف ــــــــية االجتماعية 

 وقدر م على ال مود.
، قدمي 1979ون را لكون ليبيا دولة طرفا يف االتفاقية الدولية للبح  والنقاذ يف البحر لملام  - 39

 وــأن  ملثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا الدعم لتنفيذ االتفاقية من خالل ؤــياغة إجرالا  توــغيل موحدة 
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. النقاذ يف البحريف ســــياق  يناجلوانب املت ــــلة  مكانية الوؤــــول وامل ــــاعدة الن ــــانية لالجتني واملهاجر 
 الستملراض حاليا. ضع لجرالا  الومواريع 

 اجله د الدولية ملكافقة هتري  املهايرين واالرار ال شر -خامسا  
تواؤـــــــــــــــــل األمم املتحـــدة دعم وتن ـــــــــــــــي  اجلهود الـــدوليـــة ملكـــافحـــة  ريـــب املهـــاجرين واالجتـــار  - 40

الالجتني واملهـــاجرين الـــذ  اعتمـــدتـــه اجلممليـــة الملـــامـــة يف إعالن نيويورك من أجـــل يف ابألشـــــــــــــــذـــا . و 
اب ماية الكاملة  قوق الن ــــــــان الواجبة ا هلتزامابالدول األعضــــــــال تملهد   2016أيلول/ســــــــبتم   19

جلميع الالجتني واملهاجرين،   ــــــــرف الن ر عن وضــــــــملهم، و وضــــــــع اتفاق عاملي  وــــــــأن الالجتني واتفاق 
االتفاق الملاملي . وأيد  اجلمملية الملامة 2018املن مة والن امية حبلول عام عاملي من أجل اذررة اآلمنة و 

يف كانون األول/دي م   االتفاق الملاملي  وأن الالجتنيوأكد   من أجل اذررة اآلمنة واملن مة والن امية
شري إىل اجلهود الرامية إىل مكافحة  ريب املهاجرين واالجتار ابلبور. وجي د أُ  ،كال االتفاقنييف  . و 2018

الدول األعضــــال  توفري املوارد وات ا   ا منالتزام االتفاق الملاملي من أجل اذررة اآلمنة واملن مة والن امية
اتا  ابذررة  لتملزيز اجلهود الدولية ملكافحة االجتار ابألشـــــــــــــذا  و ريب املهاجرين. وجي ـــــــــــــد االتفاق

التزاما  بذل جهود دولية من ــــــــــــــقة للبح  والنقاذ، وكذلك وضــــــــــــــع حد لفال  شــــــــــــــبكا  االجتار من 
 الملقاب، وتوفري ا ماية من املالحقة القضائية لضحايف التهريب.

، أبشـــــــــــــــد الملبارا  االجتار ابلبوـــــــــــــــر يف املناط  (2017) 2388وأدان جملس األمن، يف قرارق  - 41
وكرر  كيد ال ــــلة  ني االجتار ابألشــــذا  والملن  اجلن ــــي واجلن ــــاا  .املتضــــررة من النزاعا  امل ــــلحة

والرهاب وغري ذلك من أنوـــــــــــــطة اجلرمية املن مة، اليت قد تطيل أمد النزاعا  وحاال  عدم االســـــــــــــتقرار 
 ن حدة وقملها على ال كان املدنيني.وت د  إىل تفاقمها، أو تزيد م

، أؤــــــدر املكتب اململأ ابملذدرا  واجلرمية ورقة مواضــــــيملية عن مكافحة االجتار 2018ويف عام  - 42
ابألشذا  يف حاال  النزاض والتقرير الملاملي عن االجتار ابألشذا ، الذ  يركز على الروا ط  ني االجتار 

أول دراســــة عاملية عن  ريب املهاجرين،  2018تب يف عام وحاال  النزاض. وفضــــال عن ذلك، نوــــر املك
تقدم حملة شــــــاملة عن  ريب املهاجرين و اريق يف مجيع أ ال الملامل. وفيما يتملل  ابلبحر األ يض املتوســــــط، 

لنيرر  لـد عبور رئي ـــــــــــــــي لطرق التهريب من غرب إفريقيـا إىل  ال إفريقيـا، وال ســـــــــــــــيمـا ليبيـا، يف يملت  ا
ترهة إىل أورواب. وململاجلة ذلك، يواؤــــــــل املكتب دعم حلقا  الململ لبنال القدرا  يف منطقة الرحال  امل

 ال احل، يف شراكة مع شبكة ال لطا  املركزية واملدعني الملامني ملكافحة اجلرمية املن مة يف غرب أفريقيا.
اليت ت ــهل  “يقيةســرد الق ــة ا ق”ودعمي مفوضــية شــ ون الالجتني ا ملة العالمية اململنونة  - 43

ا وار داخل اجملتمملا  احمللية يف شرق أفريقيا للم اعدة يف مواجهة التضليل  وأن الرحال  غري الن امية 
وتوفري  ــدائــل مفيــدة. وقــد راقبــي املبــادرة عن كثــب الروايف  املتغرية اليت ي ـــــــــــــــتذــدمهــا املهر ون وعــدلــي 

ى سبيل املثال، يف ال ومال، و فضل ال رد رسالتها مع استهداف األشذا  األكثر عرضة للذطر. وعل
املضــاد وموــاركة اآلابل واجلريان، واجه مهر و املهاجرين ؤــملواب  يف إعالن وعودهم   ــتقبل أكثر إشــراقا 
لقطفال. وانتقل املهر ون ابلتايل إىل استهداف األطفال والوباب  وكل مباشر، وت ملى ا ملة اآلن إىل 

 فر  التملليم والتوظي .عن  الغ األطفال اململنيني من خالل إ ة هذا األمرمملاجل

https://undocs.org/ar/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2388%20(2017)
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وتواؤـــل من ومة األمم املتحدة تن ـــي  التدخال  الرامية إىل منع االجتار ابألشـــذا  ومكافحته  - 44
و اية ضــــــــــحايف االجتار ودعمهم،  ا يف ذلك من خالل فري  التن ــــــــــي  املوــــــــــ ك  ني الوكاال  ملكافحة 

لقمم املتحدة وغريها من املن ما  الدولية واملن ما   اات مل كياان  23االجتار ابألشـــــــــذا ، الذ  يضـــــــــم 
، ي ـــتضـــي  املكتب اململأ ابملذدرا  واجلرمية،   ـــفته 2018القليمية ذا  ال ـــلة. ومنذ عام  واذيتا 

هيتة األمم املتحدة فري  ال، توـــ ك يف ر ســـة 2019من ـــ  فري  التن ـــي ، أمانة الفري  يف مقرق. ويف عام 
ومن مة األمن والتملاون يف أورواب، اللتان  (هيتة األمم املتحدة للمرأة)اواة  ني اجلن ــــــني ومتكني املرأة للم ــــــ

تملمالن على ضـــــمان اتباض هنو على نطاق املن ومة، يركز على الناجني وي ـــــتريب لالعتبارا  اجلن ـــــانية 
ويف كــانون الثــاا/ينـاير  ملنع ومكــافحــة االجتــار ابلبوـــــــــــــــر، ويرتكز على هنو قــائم على حقوق الن ــــــــــــــــان.

، وضــــــع املكتب، ابلتملاون مع إدارة عمليا  ال ــــــالم، منوذجا تدريبيا  وــــــأن االجتار ابألشــــــذا  2019
و ريب املهاجرين ألغراض التدريب يف إطار البملثة ألفراد الوـــــرطة الملاملني يف  ملثة األمم املتحدة املتكاملة 

ومن املقرر استذدام هذا النموذج لتقدي دورة لتدريب املدر ني  املتملددة األ ملاد لتحقي  االستقرار يف مايل.
 لضباط الورطة يف البملثة املتكاملة، الذين سيقومون يف وقي الح   تقدي التدريب إىل أقراهنم.

  
 املسائل الرئيسية - اد ا  

ة  وضع الالجتني يف تقرير  ال ا  ، فإن ليبيا لي ي  ملد دولةأب طرفاأب يف االتفاقية اتاؤ وردكما  - 45
. ولكّنها من الدول املوقّصملة على اتفاقية من مة الوحدة الفريقية اليت حتكم امل اهر اتاؤـــــــــــــــة 1951لملام 

. ويف الوقي نف ـــــــه، مل تملتمد  ملد توـــــــريملا  للرول ومل تضـــــــع 1969 وـــــــاكل الالجتني يف إفريقيا لملام 
ذ، ال يزال جير  جتري مجيع أشــــــــــــــكال الدخول أو إجرالا  للرول. ومما يثري القل  أنه  وجب القانون اللي

القامة أو املغادرة غري الن امية، وال تمل ف ال ــــلطا  الليبية ابلكامل  والية مفوضــــية شــــ ون الالجتني يف 
 توفري ا ماية الدولية ومراقبة تطبيقها.

ن ي ـــــــلون إىل وهناك قل  عمي   وـــــــأن االحتراز املنهري والتمل ـــــــفي لالجتني واملهاجرين الذي - 46
الجى ومهاجر يقيمون يف مراكز تقع يف مناط  اشتباكا   3 500ليبيا. واجلدير ابلذكر أن عددا يقدر  ـ 

، أؤــا ي قذيفتان مركز احتراز اتجورال، 2019متوز/يوليه  2أو حتدق هبا احتماال  االشــتباكا . ويف 
. وأكرر ،  ن فيهم ن ال وأطفالألقلعلى ا 130وإؤا ة  ينترز من املهاجرين احمل 53مما أسفر عن مقتل 

ريع أبقوى الملبارا . وقد الحي كل من ــــــــــــــُ ال امية  قوق األمم املتحدة مفوضة  أنأ أدين هذا ا ادن املـ
الن ـــــــــان و ملثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا أن ا ادن قد يكون  ثا ة جرمية حرب، وقد دعوُ ،  تأييد 

، إىل إجرال حتقي  م ـــــــــتقل يف ا ادن و اســـــــــبة شـــــــــ ون الالجتنيضـــــــــية من املن مة الدولية للهررة ومفو 
، فتحي ابشـــــا أغا، عن إغالق االاة مراكز اليبييف آب/أغ ـــــطس، أعلن وزير الداخلية  1امل ـــــ ولني. ويف 

اتجورال وم ـــــــراتة واتمس. ورحبي مفوضـــــــية شـــــــ ون الالجتني ابلعالن وتقوم مع الوـــــــركال يف احتراز 
نقل أو إطالق  تمل لالجتني واملهاجرين. وجير  إعداد خطة طوارئ ل فراج احملتمل  رؤـــــــــــــــد أ  عملية 

هــذا التقرير، إعــداد يف وقــي لكن عن مجيع الالجتني واملهــاجرين من االحترــاز إىل منــاط  حضـــــــــــــــريــة. و 
 كاني مراكز االحتراز ال تزال تململ.

مزاعم ذا  م ــــــــــــــــداقيــة عن احترــاز مثــّة  أبنــه ال تزالوتفيــد  ملثــة األمم املتحــدة للــدعم يف ليبيــا  - 47
الجتني ومهاجرين ابلقرب من منوـــــــي  ع ـــــــكرية، وعن  زين أســـــــلحة وذخائر داخل مراكز االحتراز، 
وعن إجبار الجتني ومهاجرين على تقدي الدعم اللوج ـــــــــــــــيت جلماعا  م ـــــــــــــــلحة ت ـــــــــــــــيطر على مراكز 
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مس وســـــــــــــــوق اتميس والزاوية، أؤـــــــــــــــبحي لالحتراز. وتفيد التقارير أبن مراكز االحتراز،  ا فيها ات
مالذا  لالجتار غري املوــــــــــــروض ابألشــــــــــــذا  و ريب املهاجرين واحتمال االختفال الق ــــــــــــر . ومنذ  دل 

، مت إرسال متا  األشذا  الذين اع ضهم خفر ال واحل 2019ني ان/أ ريل  4ا  يف ليبيا يف ماذر
اذررة غري الوـــــــــــــــرعية، وكذلك إىل مراكز غري رمسية الليذ إىل مراكز االحتراز اليت يديرها جهاز مكافحة 

ت ــــــيطر عليها ميليوــــــيا . وقد اختفى آخرون  ملد وؤــــــوذم،  ا يف ذلك من مركز احتراز غري رمسي يف 
اتمس. ومل أي  رد على طلبا  لتحديد مكان أولتك األشــــــــــــــذا  وجهي إىل حكومة الوفاق الوطأ. 

ن قبل ال ـــــــــــلطا  الليبية لالجتني واملهاجرين ال يتضـــــــــــمن وهناك قل  خا  من أن االحتراز املنهري م
م أو هررة والديهم هرر  اســتثنالأب للقاؤــرين. وتالحي اليوني ــ  أن احتراز األطفال على أســاس وضــع

ألنه ال ميكن اعتبار ذلك يف ؤـــــــــــــــا  الطفل  ،اتفاقية حقوق الطفليف ح راأب اتماأب   ور أو أوؤـــــــــــــــيائهم 
 الطالق. على
قوق الن ــان أن الالجتني األمم املتحدة  ومفوضــية للدعم يف ليبيا ملثة األمم املتحدة   الحيوت - 48

يبلغون عن احترازهم   ــــورة منهرية يف ظروف إىل أورواب،   منقطة مغادر ليبيا، إىل املترهني واملهاجرين 
لكهرابل والملن  تمل ـــفية،  ا يف ذلك التملرض للروض والضـــرب امل   وا رق ابململادن ال ـــاخنة وال ـــمل  اب

اجلن ــــــــي واجلن ــــــــاا، واســــــــتغالل الن ــــــــال والفتيا  وكذلك الرجال واألوالد، غالباأب هبدف ا تزاز املال من 
يقرب من ن ــ  مجيع الن ــال واألطفال املهاجرين يبلغون عن ممارســة  أســرهم. والح ي اليوني ــ  أن ما

ووجد  أن الن ـــــــــــــــال والفتيا  من إري يف  الملن  اجلن ـــــــــــــــي أانال عبورهم إىل ليبيا أو أانال وجودهم فيها،
 ميررن ع  ال ودان، غالباأب ما أيخذن مملهن وسائل منع ا مل الطارئة يف طريقهن يتوإايو يا وال ومال الال

البملثة واملفوضــــــــية أن الالجتني واملهاجرين كما اكتوــــــــفي إىل ليبيا  وُّفا من الملن  اجلن ــــــــي واجلن ــــــــاا.  
اعة إجراميـة إىل أخرى ويُطلـب منهم دفع الفـدية عدة مرا  قبـل إطالق يُبـاعون  وـــــــــــــــكـل متكرر من مجـ

ســــــــراحهم أو نقلهم إىل املناط  ال ــــــــاحلية يف انت ار عبور البحر األ يض املتوســــــــط. وتُبلغ املن مة الدولية 
للهررة عن زيفدة واضــــــحة يف عمليا  االختطاف يف هذا ال ــــــدد. وفضــــــال عن ذلك، توــــــري  ملثة األمم 

وضــــــية حقوق الن ــــــان إىل أنه، خالل الرحلة من  لدهم األؤــــــلي ع  منطقة ال ــــــاحل، فقد املتحدة ومف
أانال األســــــر إار إطالق النار عليهم أو تملذيبهم حىت يف عدد ال ة ــــــى من الالجتني واملهاجرين أرواحهم 

 املو  أو تركهم ليموتوا   بب اجلوض أو الذال الطذ.
  اجلن ـــــــــــي واجلن ـــــــــــاا الذ  يواجه الن ـــــــــــال والفتيا  الالجتا  وتفيد التقارير أبن خطر الملن - 49

يف مراكز االحترــاز يف ليبيــا مرتفع للغــايــة. ومت ت ـــــــــــــــريــل الملن   ،وكــذلــك الرجــال واألوالد ،واملهــاجرا 
، وي د  يف  ملض ا اال  إىل الوفاةالتملذيب كاالغت اب، الذ  ُي تذدم كوكل من أشكال اجلن ي،  

أســــلواب هاز مكافحة اذررة غري الوــــرعية واجلماعا  امل ــــلحة، ابعتبارق ملون جلات ويوــــمل مرتكبوق حراس 
األســـــــاليب تُرتكب دون عقاب. تلك لل ـــــــيطرة على املهاجرين وإذالذم يف تلك املراكز. وما زالي  امملتاد

وحُتترز الن ال  وكل ُمملتاد يف مراف  من دون حارسا ، ويفح هن وهن عاريف  رجال أو أمام رجال، 
يف مراف  املياق وال ــرف ال ــحي. وتفتقر الن ــال والفتيا  إىل ا  ــول  تهناك جتاهل منت م ت ــوؤــيوهن

على خدما  ال ـــــــــحة اجلن ـــــــــية وال ا ية،  ا يف ذلك لوازم ن افة الدورة الوـــــــــهرية واحتياجا  ا وامل 
 .ازأانال أسرهن يف مراكز االحترحوامل أؤبحن ُوجد  ن ال  ترزا  كما املرضملا .   أو
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 املالحظات - ا عا  
 والقرارا  الالحقـــــة (2015) 2240عن تنفيـــــذ قرار جملس األمن  ةرير  ال ـــــــــــــــــــا قـــــايف تقـــــ - 50
(S/2018/807 و S/2017/761 و S/2016/766 ــدأ  مالح ــايت ابلثنــال أوالأب على الرجــال والن ــــــــــــــــال  ،)

يا  البح  والنقاذ يف البحر األ يض املتوسط. وأود أن أكرر حتيايت وانائي الورملان الذين يقومون  ململ
على أولتك الذين يواؤـــلون إنقاذ األروا  يف البحر، مملرضـــني أنف ـــهم تطر كبري. ويف الوقي نف ـــه، ويف 

قد ف ة إعداد هذا التقرير، اخنفض عدد عمليا  البح  والنقاذ يف البحر األ يض املتوســــط  قدر كبري. و 
. كما قـُلّص ــي أنوــطة البح  2019أُوقفي م قتا األؤــول البحرية التا ملة لململية ؤــوفيا منذ آذار/مارس 

لقيود الدارية ل نتيرةوالنقاذ اليت تقوم هبا مراكب املن ما  غري ا كومية  وــــــــــــدة، وذلك خ ــــــــــــوؤــــــــــــا 
 واملهاجرين إىل أورواب. والقانونية املفروضة على هذق املراكب والقيود املفروضة على وؤول الالجتني

ويملأ الغياب ا ايل لقؤــــــــول البحرية حبكم األمر الواقع أنه مل يكن من املمكن تفتيش وضــــــــبط  - 51
املراكب يف املياق الدولية قبالة ال ـاحل الليذ، لالشـتباق يف  ريب املهاجرين أو األسـلحة، فيما يتملل  حب ر 

، على التوايل. وهذا (2019) 2473و  (2018) 2437ن األســـــــــلحة املفروض على ليبيا عمال ابلقراري
 خاؤة يف خضم النزاض امل تمر يف ليبيا. ،أمر مثري للقل 

خالل الف ة املوــــــمولة فتكا توســــــط قد أؤــــــب  أكثر أن طري  وســــــط البحر األ يض امل ويف حني - 52
 يفابلتقرير، فقد تويف عدد أك  من األشـــــــذا  أيضـــــــا يف كل من شـــــــرق وغرب البحر األ يض املتوســــــط 

مقارنة ابألعوام ال ـــــا قة، مما ي ـــــلط الضـــــول على اتطر امل ـــــتمر يف هذين الطريقني، والذ   2019 عام
قاذ. وأود أن أؤكد أن حياة كل إن ــــــــــــان مثينة وأن حياة الذين تفاقم   ــــــــــــبب تناقد قدرا  البح  والن

تقطملي هبم ال ـــــبل يف البحر مثينة ابملثل. ويتر ـــــد ذلك يف الوـــــرط الثا ي  وجب القانون الدويل الذ  
االتفاقية مكان آمن، وكالذا يردان يف األحكام ذا  ال ــــــــلة من إىل  يف شــــــــرط نقلهميقضــــــــي  نقاذهم و 

 ،واالتفـــاقيـــة الـــدوليـــة للبحـــ  والنقـــاذ يف البحـــار ،1974، لملـــام روا  يف البحـــارالـــدوليـــة ل ـــــــــــــــالمـــة األ
. وأانشـــــــــــد مجيع الدول األعضـــــــــــال  تنفيذ ودعم وتي ـــــــــــري عمليا  البح  والنقاذ يف البحر 1979 لملام

يف ذلك  واســــــــــطة املراكب غري ا كومية والترارية. وال ينبغي إعاقة أ  شــــــــــذد  األ يض املتوســــــــــط،  ا
ه أو وؤـــــــــــــــمه   ـــــــــــــــبب إنقاذ األروا  يف البحر. وةدوا أمل قو  يف أن يتم االتفاق على ترتيب جترمي أو

مواوق  ه وميكن التنب   ه للوؤـــول ال ـــريع واآلمن ألولتك الذين جير  إنقاذهم يف البحر، مع االســـ شـــاد 
األشــــــذا   وــــــملور مطلوب  وــــــدة ابلتضــــــامن وامل ــــــ ولية، واالرتكاز على عملية تملطي األولوية  قوق 

ورفاهم وســـــالمتهم، وفقا للقانون الدويل. وأرحب ابحملاداث  األولية  ني الدول األورو ية لالتفاق على آلية 
تضـــــــــامن وأحثها على التوؤـــــــــل إىل خامتة فورية وانجحة ذا. وال تزال األمم املتحدة على اســـــــــتملداد لدعم 

 تطوير هذا النهو املو ك.
وأذّكر مجيع الدول األعضـــــــــــــــال ابلتزاما ا  وجب االتفاقية الدولية ل ـــــــــــــــالمة األروا  يف البحار  - 53

واليت تقضـــــــــــــــي أبن األشـــــــــــــــذا  الذين جير   1979واالتفاقية الدولية للبح  والنقاذ يف البحار لملام 
ك التقيد إنقاذهم يف البحر جيب نقلهم إىل مكان آمن ويف ظروف حتفي حقوقهم الن ـــــــــــــــانية،  ا يف ذل

يف النزاض الليذ، مل يزد الوضـع  2019 بدأ عدم العادة الق ــرية. ومنذ اذروم الذ  وقع يف ني ــان/أ ريل 
يكونون حبي ي مراكز االحتراز،  األمأ يف البلد إال تدهورا. وي اورا اجلزض من أن الالجتني واملهاجرين

ذلك، أشــــملر ابلقل  إزال تقلد حيز ال عن فضــــ. و حي  يتملرضــــون تطر التضــــرر من االشــــتباكا  اجلارية
يملي  الوؤــول إىل اململلوما  حول الالجتني واملهاجرين هناك وجهود ا ماية  الململ الن ــاا يف البلد، مما

https://undocs.org/ar/S/RES/2240%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2018/807
https://undocs.org/ar/S/2018/807
https://undocs.org/ar/S/2017/761
https://undocs.org/ar/S/2017/761
https://undocs.org/ar/S/2016/766
https://undocs.org/ar/S/2016/766
https://undocs.org/ar/S/RES/2437%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2437%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2473%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2473%20(2019)
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اليت ت ــــــتهدفهم. ويف ضــــــول الوضــــــع األمأ املتقلب يف ليبيا وخماطر ا ماية اتاؤــــــة يف البلد،  ا يف ذلك 
 كبلد اثل  آمن لغرض النزال.  أوملايري تمليينها كمكان آمن االحتراز، ال تفي ليبيا  

وخالل الف ة املوـــــــــــــــمولــة ابلتقرير، قــام خفر ال ـــــــــــــــواحــل الليذ، الــذ  توىل تــدرجييــا املزيــد من  - 54
امل ـــــــــــــ وليا ،  نقاذ أغلبية الالجتني واملهاجرين الذين ةاولون عبور البحر األ يض املتوســـــــــــــط ع  طري  

اض طريقهم. وأ د  ال ــــلطا  الليبية التزاما  نقاذ األشــــذا  اململرضــــني للذطر يف وســــط البحر أو اع  
البحر، حىت يف ظل ظروف ؤـــــــملبة للغاية. وإا أرحب بهود الدول األعضـــــــال لدعم وتدريب ال ـــــــلطا  

 الليبية،  ا يومل م ائل حقوق الن ان وا ماية.
ومع ذلك، ما زلي أشـــــــــملر  قل  عمي  إزال ا الة اليت جير  فيها إنزال األشـــــــــذا  الذين جير   - 55

مع القانون  . ومثة ت ــاؤل حول ات ــاق هذا الوضــعهم واحترازهم   ــورة منهريةطريق اع اض وأإنقاذهم 
لة  وجب القانون وأانشــد ال ــلطا  الليبية ابلوفال ابلتزاما ا ذا  ال ــ. ال ميكن احتمالهوضــع فالالدويل. 

الذ  قرار ل. وأرحب ابالدويل وأن تن ر، عند القيام  ذلك، وعلى ســـــــــــــــبيل األولوية، يف  دائل لالحتراز
جلهود ابغالق االاة مراكز احتراز يف م ــــــراتة واتجورال واتمس، وكذلك   اليبييف وزارة الداخلية ا ذته 

، لململيا  الغالق تلك وأشـــــــرع على التنفيذ الفور ية. اليت تبذذا ال ـــــــلطا  الليبية لغالق املراكز املتبق
ابلتن ــــــي  الواي  مع كياان  األمم املتحدة ذا  ال ــــــلة. ويف غضــــــون ذلك، آمل أن تتي  ال ــــــلطا  الليبية 
لكياان  األمم املتحدة فر  الوؤـــــــول دون عائ  إىل مراكز االحتراز يف ليبيا. وهناك حاجة إىل  ذل املزيد 

ت ـــــــــــريل الالجتني واملهاجرين يف مجيع نقاط النزال يف ليبيا، وكذلك لضـــــــــــمان  اية من اجلهود لضـــــــــــمان 
 حقوقهم الن انية طوال ف ة إقامتهم يف البلد، وفقا ململايري حقوق الن ان الدولية.

من الالجتني واملهاجرين املقيمني خارج مراكز االحتراز الملديدة وميتد قلقي الملمي  إىل اآلالف  - 56
الملالية للملن  اجلن ي  ىامل تو يملد و  ا ُمقّيدة.سبل الوؤول إليها و عنهممللوما  ضتيلة تتوافر اليت ، الرمسية

أيضـــا الرجال والفتيان، أانال الرحلة ع  ليبيا، يواجهها واجلن ـــاا اليت تواجهها الن ـــال والفتيا  خاؤـــة، و 
على ســـــــــبيل االســـــــــتملرال. وأؤيد دعوة  وهذا ةتاج إىل مملاجلة. مقبول ، غري ا يف ذلك يف أانال االحتراز

املن مة الدولية للهررة ومفوضية األمم املتحدة  قوق الن ان ومفوضية األمم املتحدة لو ون الالجتني إىل 
وفقا ممرا  إن ــانية لالجتني واملهاجرين حىت ميكن إجالؤهم إىل أماكن آمنة توفري اجملتمع الدويل للململ على 
والقانون الدويل  قوق الن ـــــــــان والقانون الدويل لالجتني،  ا يف ذلك من خالل  للقانون الدويل الن ـــــــــاا

نقلهم إىل  لدان اثلثة. وستواؤل األمم املتحدة دعم النقل اآلمن والجالل للمهاجرين والالجتني خارج ليبيا. 
 وأدعو ال لطا  الليبية، وكذلك اجملتمع الدويل، إىل تكثي  اجلهود يف هذا ال دد.

شـــــــبكا  من األشـــــــذا  الذين ابألشـــــــذا  ومهر و املهاجرين ع  ليبيا على  املتررونويملتمد  - 57
البلدان اجملاورة واملنطقة األوســـع نطاقا. وهناك حاجة ي ـــهلون اللوج ـــتيا  وغريها من ترتيبا  ا ركة إىل 

لتملزيز  ،كوما وكذلك ا  ،إىل حت ــــــــــــني تبادل اململلوما   ني املن ما  والكياان  الدولية ذا  ال ــــــــــــلة
تملطيل مناذج األعمال اليت ي ــــــتذدمها مهر و املهاجرين واملتررون ابلبوــــــر. ومن مواؤــــــلة الوقائية و  ةقدر ال

 ، فإا أوؤـــــــــــــــي  زيفدة تبادل اململلوما   ني فري  ات ال اململأ  ليبيا وفري  ات ال اململأ  ايل والن  ول 
االحتاد ،  ا يف ذلك وكالة فرونتكس وعملية ؤـــــــوفيا و ملثة وامل ســـــــ ـــــــا  ذا  ال ـــــــلة يف االحتاد األورويب

 ريب الستمرار . ويف الوقي نف ه، أشملر  قل  عمي  يف ليبيا تقدي امل اعدة ا دوديةاألورويب املتكاملة ل
، وأدعو ال ـــلطا  اململنية إىل الفال  من الملقابيف املهاجرين واالجتار ابألشـــذا  قبالة ال ـــاحل الليذ 
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ـــــــــــــــُمّتررين لوؤول إىل الملدالة ألولتك الذين سقطوا ضحية ضمان ا لسالة اململاملة على أيد  املهر ني والـ
 ، وإىل  اسبة أولتك امل  ولني.وم اعديهم

وإن  ريب املهاجرين واالجتار ابلبوـــر إىل األراضـــي الليبية وع ها ومن ســـواحل ليبيا ي ـــهمان يف  - 58
الرئي ـــــي هو وضـــــع حد للقتال وإجياد  دفاذ. وال يزال البلدار يف تقويض عملية حتقي  ال ـــــالم واالســـــتقر 

حلول دائمة وم ــــــــــتدامة  دعم كامل من جمتمع دويل متماســــــــــك. وأدعو مجيع الدول األعضــــــــــال إىل دعم 
اجلهود اليت تبذذا األمم املتحدة، واســـــتذدام أ  نفوذ لديها، لقناض األطراف  وق  األعمال القتالية دون 

 لملودة إىل الململية ال ياسية.ابحب ن نية وكذلك شروط م بقة و 
اليت تفاقمي  ،النزاض وانملدام األمن وعدم امل ــــاواة والفقر وســــول الدارةحاال  ومن الواضــــ  أن  - 59

د ال روف االجتماعية واالقت ــادية املتقلبة اليت ت ــبب النزو   و وجص تُ  ،  ــبب التدهور البيتي وتغري املنا 
وســــط. وإننا  تاج جمتمملني إىل مضــــاعفة جهودان لتحويل هنو رد الفملل الذ  نتبمله جتاق البحر األ يض املت

 ريب املهاجرين واالجتار ابلبوــــــــــــر إىل هنو أكثر  ولية  ورق الن ــــــــــــان. وتقدم خطة التنمية امل ــــــــــــتدامة 
ة واملن مة وكذلك االتفاق الملاملي  وـــــــــــــــأن الالجتني واالتفاق الملاملي من أجل اذررة اآلمن 2030 لملام

والن امية إرشـــادا  مهمة يف هذا ال ـــدد. وســـتواؤـــل األمم املتحدة  ذل كل جهد ممكن لدعم الدول يف 
مملاجلة أسباب التورد الق ر  ودوافع اذررة غري الن امية، مع م اعدة  لدان األؤل والملبور واملق د يف 

 تنفيذها الململي لالتفاقني وأهداف التنمية امل تدامة.
 


