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 ( 2020)   2546تنفيذ القرار   
  

 تقرير األمين العام  
  

 مقدمة  - أوال   
، الـ   دـدف ها ـق المجلس  (2020)  2546من قرار مجلس األمن    3ُيقـدم  ذـ ا التقر ر المب لـقلةقرة   - 1

 من ذلك القرار. 10إلى  7، وال سيمق تنةا  الةقرات من (2015) 2240طلبه بتقديم تقر ر الن تنةا  القرار 

ــقب  الم ر    و غطي التقر ر  - 2 ــدور التقر ر الؤــ ــتجدمت من   ــ ــرتمرر    2التطورات التي اســ   2020أيلول/ســ
 (S/2020/876  حتى )وتؤـــــــــــــتنـد المالومـقت والمبحاـقت الوارفة هي التقر ر إلى  2021آب/أغؤـــــــــــــطس   20 .

 دولية واإلقليمية ذات الصلة، وكيقنقت مناومة األمم المتحدة. التققر ر المقدمة من الدول األالضقء، وال ائقت ال 

  
تهريب األشخخصاا الاهايرين واالتجار ألاألشخخصاا لب الاألر األايم الا   خخ   - ثانيا  

 قاالة الساحل الليبب 

 آخر ال ط رات على ام داد طريق الاألر األايم الا     ال  طى   

ــد الممرات إذبلألق لصشــــئقن البدئان والم قدر ن ال يزال البحر األبيض المتوســــك يأــــ   أحد  - 3 أشــ
ــية   ــقرت تقديرات مةو ـ ــمولة لقلتقر ر، أشـ ــواطو األوروخية. هئبل الةترة المأـ ــول إلى الأـ ال ين يحقولون الو ـ
األمم المتحدة لأـــــــــــــ ون البدئان )مةو ـــــــــــــية شـــــــــــــ ون البدئان( والمنامة الدولية لل جرة، إلى أن أل ر من 

الم قدر ن لقوا حتة م أو ُهقدوا اللى امتداف طر   البحر األبيض المتوســــــك الوســــــطى.  بدئان و من ال 1,595
ال ين لقوا حتة م أو ُهقدوا لاد إالقفت م إلى لاريق، وال سقئر وفيقت األشئقن  ومع ذلك هإن ذ ا الادف ال يأم   

 الم قدر ن التي حدثت هي األرا ي اللارية.

ــقب  )وذ ا الرقم أاللى ل  ار من  - 4 ــمولة لقلتقر ر الؤـــــــــ  - 2019آب/أغؤـــــــــــطس   1نااره للةترة المأـــــــــ
 شئصق حتة م أو ُهقدوا هي البحر األبيض المتوسك. 919(، حاث لقي مق ال يق  الن 2020تموز/يوليه   31
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ــق آلر رخمق ي ونون قد لقوا  80وتأـــــــــار تقديرات المنامة الدولية لل جرة إلى أن أل ر من  - 5 شـــــــــئصـــــــ
“،  المةقوفة المئتفية   البحر األبيض المتوســـــــك الوســـــــطى نتيجة مق يؤـــــــمى  المرال   حتة م اللى امتداف طر 

  التي تأار إلى تا ر تحديد آلر موقع للمرال  التي تحم  اللى متن ق أشئق ق الدئان وم قدر ن.

 هئبل الةترة المأمولة لقلتقر ر، سجلت المنامة الدولية لل جرة ومةو ية ش ون البدئان مق ال يق  - 6
ــق الدئق وم قدرا هي الداف الموتى أو المةقوفين هي البحر اللى امتداف طر   البحر األبيض   417الن   شــــئصــ

اللى طول طر   البحر األبيض  45 هي الؤــنة المأــمولة لقلتقر ر الؤــقب (، و 431المتوســك الغرخية )مققب  
 (.90المتوسك الأرقية )مققب  

شـــــئ    74 000لدولية لل جرة و ـــــول أل ر من وســـــجلت مةو ـــــية شـــــ ون البدئان والمنامة ا - 7
هي المقئة من األطةقل( إلى أوروخق اللى طول   21  هي المقئة من النؤــــقء، و 7 هي المقئة من الردقل، و 72)

هي المقئة تقر بق مققرنة  21الطرق البحر ة الرئيؤــــــية ال بثة هي البحر األبيض المتوســــــك، أ  لقنئةق  قدره 
ر الؤــــقب . وخلد الدف األشــــئقن البدئان والم قدر ن ال ين و ــــلوا إلى أوروخق لحرألا  لقلؤــــنة المأــــمولة لقلتقر  

إلى إيطقليق  49  600الدو وم قدر )حوالي   50 300لقســـــــــتئدا  طر   البحر المتوســـــــــك الوســـــــــطى حوالي 
ق من لاريق، وك لك من تونس والجزائر وتركيق والاونقن ومصــــر. وتم  690 و    إلى مقلطق(. وقد غقفروا أســــقســــأل

ــبة  ج  مق يقرب من  98ذ ه األرقق  ز قفة بنؤــ ــُ ــقب ، الندمق ســ ــمولة لقلتقر ر الؤــ ــنة المأــ هي المقئة مققرنة لقلؤــ
 هي مقلطة(. 3 780هي إيطقليق و  21 600شئصق وهدوا الن طر   البحر )أل ر من  25 400

لمتوســـــك الوســـــطى  وُتازى الز قفة هي الدف األشـــــئقن الواهدين إلى أوروخق الن طر   البحر األبيض ا  - 8
ــوى تقديرات مردئية لادف   ــق إلى ز قفة الدف المغقفر ن من لاريق وتونس. واللى الرغم من أنه ال يم ن تقديم سـ ــقسـ أسـ

غقفروا إلى أوروخق اللى طول طر   البحر المتوســـــك الوســـــطى، تأـــــار الريقنقت الوارفة من إيطقليق ومقلطة  ال ين  
هي المقئة من  22 هي المقئة من النؤقء، و   5ن الردقل، و  هي المقئة م   73شئ  )   20  700إلى أن أل ر من 

ــلوا إلى أوروخق بان آب/أغؤــــــــطس   ، لمن ها م أل ر 2021وتموز/يوليه    2020األطةقل( ال ين غقفروا لاريق و ــــــ
طةب( لبل الؤـــــــــــــنة   2  730شـــــــــــــئصـــــــــــــق )لمن ها م أل ر من   12 530طةب، مققرنة لأل ر من    4  350من 

 . المأمولة لقلتقر ر الؤقب  

و ــــلوا إلى إيطقليق ققفمان ال ين وتأــــار تقديرات المنامة الدولية لل جرة إلى أن غقلرية األشــــئقن  - 9
من لاريق لبل الةترة المأـــــــــمولة لقلتقر ر اســـــــــتئدموا المنطقة الؤـــــــــقحلية الواقاة إلى الغرب من طرابلس. هقد  

هي المـــقئـــة من أبو كمـــق ،    6و    هي المـــقئـــة من الزاو ـــة،  24هي المـــقئـــة من زوارة، و    60أل ر من   غـــقفر
هي المقئة البققان من مواقع ألرى. وأشـــــــقرت   3 هي المقئة من طرابلس، و  2هي المقئة من  ـــــــرراتة، و  3 و

، شــــــــــــــرق لاريــق )بنغــقز   2021المنامــة الــدوليــة لل جرة إلى أن قــقرخان  ــــــــــــــغار ن غــقفرا، هي حز ران/يونيــه  
شــئ  من ال ين غقفروا  1 800وطررق(. والبوة اللى ذلك، أهقفت مةو ــية شــ ون البدئان لأن أل ر من 

  م الؤلطقت التونؤية هي البحر.لاريق ُأنزلوا هي تونس لاد أن أنق ت 

ــق قد درى إنققذذم أو االترا ــــ م  17  380وتأــــار تقديرات االتحقف األوروخي إلى أن حوالي  - 10 شــــئصــ
من دـقـن  ســــــــــــــةن مئتلةـة هي منطقـة الملـيقت القوات الاؤــــــــــــــ رـ ة البحرـ ة الـتقلاـة لبتحـقف   ( 1) الملـية 593هي 

ــك )الاملية الاؤــــــــــ   ر ة لبتحقف األوروخي هي البحر األبيض المتوســــــــــك  األوروخي هي البحر األبيض المتوســــــــ
)الملية إير ني( هي ســــــــــــيقق الملية  ــــــــــــوفيق للقوة البحر ة لبتحقف األوروخي هي البحر األبيض المتوســــــــــــك(. 

 __________ 

 حوافث سبمة األرواح هي البحقر التي شقركت ها ق وحدة لحر ة )مدنية أو الؤ ر ة(. (1) 
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ــواح  والبحر ة اللارية   ومن المليقت، درى ها ق االترا  أل ر   208بان ذ ه الامليقت، نة ت قوات لةر الؤـــــــــ
لى لاريق. وخقإل ــــقهة إلى ذلك، شــــقركت اإلفارة الاقمة ألمن الؤــــواح  اللارية شــــئ  وتالقفت م إ 16 000من 
شــــــــــــــئصـــــــــــــــق من   1  330المليـة )ماام ـق هي الميـقه اإلقليميـة اللاريـة( درى ها ـق االترا  أل ر من    15هي  

 الم قدر ن وتالقفت م إلى لاريق.

ة ألمن الؤـــــــواح  اللارية  وأهقفت مةو ـــــــية شـــــــ ون البدئان لأن قوات لةر الؤـــــــواح  واإلفارة الاقم - 11
هي المقئة  97، أو االتر ـــت ســـرا   2021تموز/يوليه   31إلى  2020آب/أغؤـــطس   1أنق ت، هي الةترة من  

 من ال ين غقفروا لاريق وأالادوا إلا ق. وأمق المليقت اإلنققذ المتبقية هقد نة ت ق سةن تجقر ة وقوارب  اد.

هي المقئة،   61وُأنزلوا هي أوروخق، أنق ت الؤـلطقت اإليطقلية ومن بان األشـئقن ال ين غقفروا لاريق   - 12
هي المـقـئة من الو ــــــــــــــول إلى إيطـقلـيق لمةرفذم،    10هي المـقـئة، وتم ن   23وأنقـ ت المنامـقت غار الح ومـية 

هي المقئة. وأبلغت منامقت   2هي المقئة، فيمق أنق ت القوات المؤــــــــــلحة المقلطية   4وأنق ت الؤــــــــــةن التجقر ة 
إلنـققذ غار الح ومـية الن الـدة حـقالت المـدت ها ـق الج ـقت الـةقالـلة إلى ـتألار تـقديم المؤــــــــــــــقالـدة هي  البحـث وا

 .( 2) مجقل البحث واإلنققذ، مق أسةر الن وقوع حوافث انطوت اللى لؤقئر هي األرواح

 
 عاليات اإلعادة إلى ليبيا   

إلى لاريـق مـق ال يقـ  الن   أهـقفت المنامـة الـدوليـة لل جرة ومةو ــــــــــــــيـة شــــــــــــــ ون البدئان، لـأنـه أالاـد - 13
ــق من الم ـقدر ن والبدئان ) 24 670 ــقء،  6 هي المـقـئة من الردـقل، و 89شــــــــــــــئصــــــــــــ هي المـقـئة من النؤــــــــــــ

إلى   2020آب/أغؤــــــــــــــطس   1هي المـقئـة لم ُتاره ذو ت م( هي الةترة من    1  المـقئـة من األطةـقل، و هي 4 و
مقئة مققرنة لقلؤنة المأمولة لقلتقر ر، الندمق  هي ال 120. و م   ذ ا الادف ز قفة بنؤبة 2021تموز/يوليه   31

 شئصق م قدرا. 11 250أالاد إلى لاريق أل ر من  

وقد أو ــــــا أحد األم لة األلارة الئطر ال   يواده األشــــــئقن البدئان والم قدر ن الماقفين إلى  - 14
ي الميقه الدولية شــئصــق ه  270، أنق ت ســةانة تجقر ة مؤــجلة هي در  طقرق  2021لاريق. هةي حز ران/يونيه  

وهي وقت الح ، تحققت مةو ية األمم  .( 3) وسلمت م إلى لةر الؤواح  اللاري، بنقء اللى طل  لةر الؤواح 
المتحدة الؤــــــــقمية لحقوق اإلنؤــــــــقن وخا ة األمم المتحدة للدالم هي لاريق من أن ذ الء األهراف اقتادوا إلى مركز 

ــقفة التقلع لج قز م قهحة ا ــاة احتجقز غر قن/بورشــــ ل جرة غار الأــــــرلية، ال   كقن م تاق لقلةا . وخاد لضــــ
أيق ، أطل  الحراس النقر اللى الاديد من الم قدر ن المحتجز ن هي المركز مق أفى إلى مقت  الباض وت قلة  

 الباض اآللر أثنقء محقولت م النجقة لأرواح م من حر   ش  ذنقك.

)الاونيؤـي((، لحدوث ز قفة هي نؤـبة األطةقل ال ين االُتر ـوا وأهقفت منامة األمم المتحدة للطةولة   - 15
 تموز/  31إلى    2020آب/أغؤــــــــــــــطس    1وأالاـدوا إلى لاريـق لبل الةترة المأــــــــــــــمولـة لـقلتقر ر. هةي الةترة من  

مــــق يقرب من  2021 يوليــــه لاريــــق )حوالي    900، االُتر   إلى  ا و    650طةــــ  وأالاــــدوا  ق(  250ولــــدأل   . (4)بنتــــأل

 __________ 

 :’Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “‘Lethal disregardانار   ( 2)  

search and rescue and the protection of migrants in the central Mediterranean sea”, May 2021 . 
المنامة الدولية لل جرة والمةو ــــية تدينقن إالقفة الم قدر ن والبدئان إلى    انار المنامة الدولية لل جرة ومةو ــــية شــــ ون البدئان،  (3) 

 .2021حز ران/يونيه  16، نأرة  حفية مأتركة، “ لاريق
 .Maritime updates in IOM Libya, “Monthly update” (August-December 2020 and July 2021)انار  (4) 
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،  2020تموز/يولـيه    31إلى   2019آب/أغؤــــــــــــــطس    1رـنة، أالـاد إلى لارـيق هي الةترة من  ســــــــــــــرـا  المقـق واللى
شـــــــئصـــــــق تقر بق(. وتأـــــــ   المليقت اإلالقفة ذ ه  8  620طةب )من أ ـــــــ  مق مجمواله   430يق  الن   ال مق

انت ـقلـق لحقوق الطـة ، ألن ـق تنـةم  هي أـيقب أ  إدراء مؤــــــــــــــتـق  ومحـقـيد يرمي إلى تحـدـيد مصــــــــــــــقلا األطـةقل  
 ى وخدون المأقركة الرئيؤية من دقن  موظةي حمقية الطة .الةضل

ــقن الن قلق ق إزاء  2021وهي أيقر/مقيو  - 16 ــقمية لحقوق اإلنؤـــــــــ ــة األمم المتحدة الؤـــــــــ ، أالرخت مةو ـــــــــ
االســتئةقه الققت  لقألشــئقن اليقئؤــان ال   ألإلدته اإلدراءات التي اتئ ت ق الدة بلدان لتجر م الم  منامقت  

وأشــــقرت المةو ــــة إلى أن ذ ه األالمقل تئلم الواق  مماتة    .( 5) نؤــــقنية أو الرقلته أو وقةهالبحث واإلنققذ اإل
ــنوات األلارة، اســـــتئدمت   اللى الم قدر ن ال ين ياررون منطقة البحر األبيض المتوســـــك الوســـــطى. هةي الؤـــ

ق من تأـر اقت الدول اللى نحو متزايد اللوائا اإلفار ة أو االتمدت تأـر اقت هي مجقل الصـحة الاقمة أو غارذ
الطوارئ، لارقلة المليقت البحث واإلنققذ أو تألارذق. هالى ســـــــرا  الم قل، تئضـــــــع الؤـــــــةن التقلاة للمنامقت  
غار الح ومية فائمق لامليقت تةتيش إفار ة لاد رسوإلِّذق، وك ارا مق ُتحَتجز، لبهق للؤةن األلرى التي تودد هي  

 ؤمقح ل ق لقإللحقر مرة ألرى.ظروه تأغالية ممقثلة، ألسقبيع أو أش ر قر  ال

 
 األ اليب الا َّاعة من قبل مهّربب األشصاا الاهايرين والا َّجرين ألاألشصاا   

ــقلـا  التي  - 17 أهـقف االتحـقف األوروخي ـلأن م رخي الم ـقدر ن زافوا من أنأــــــــــــــطت م هي لارـيق. وأن األســــــــــــ
ؤــــقلقة. هقد انطلقت القوارب من الؤــــقح   يؤــــتئدمون ق ظلت كمق كقنت الليه هي الةترات المأــــمولة لقلتققر ر ال

ــمقلي من منطقة البحث واإلنققذ اللارية. وأمر الم رخون األشــــئقن ال ين  ــرة هي محقولة لارور الئك الأــ مبقشــ
ــقتلية لاد الو ـــول إلى الميقه الدولية. و قو    ــتغقثة لقســـتئدا  ذواتم سـ لقنوا اللى متن القوارب بتوديه نداء اسـ

يومق. وأشـــقرت مةو ـــية شـــ ون البدئان  20أيق  إلى  10ت هي المنطقة نةؤـــ ق ك   م رخو الم قدر ن لامليق
إلى أن الم رخان يؤـتئدمون مجموالة من سـةن متنوالة هي رحبت لحر ة انطبقألق من لاريق. وقد اسـتمر الاديد 

والحظ لاض من م هي اســــتئدا  قوارب م ل لة ققبلة للنةه يت دفذق لأــــدة لطر االنقبب أو الةراو من ال واء. 
ــ م هي ز قفة  ــرية رخمق ي ون قد أسـ ــلطقت إنةقذ الققنون وحمقية الحدوف بتدمار القوارب الئأـ المراقران أن قيق  سـ
لطورة الرحلة وارتةقع مادل الوفيقت. واسـتئد  م رخون آلرون سـةنق لأـرية بدت ققفرة اللى الؤـةر لاادا الن 

وروخق. واســـــتئدموا أيضـــــق قوارب كرارة ققفرة اللى حم   الؤـــــقح  اللاري، مق زاف من هرن اإلنققذ والرســـــو هي أ
، و ــــــــــــــ  ققرب واحد إلى إيطـقلـيق ققفمق من لارـيق واللى متـنه 2021شــــــــــــــئ  أو أل رو هةي أيقر/مقيو   200

الم قدر ن والبدئان مق ي ةي لصشــــــــئقن  شــــــــئ . وهي حقالت ك ارة، لم يتا الم رخون   400يقرب من  مق
ا م ســـــــــترات نجقة. وأهقف االتحقف األوروخي لأن م رخي الم قدر ن يؤـــــــــتئدمون  من الغ اء والمقء، ولم توزمع الل

إلى أوروخق وخيا ق، وتحؤان التوا      “الرحبت وسقئ  التوا   االدتمقالي والتطريققت الرقمية لإلالبن الن 
ــر ة ب ده إلةقء ــقت ســــــــ ــطت م اللى اإلنترنت إلى منصــــــــ   بان الم رخان والم قدر ن. وأن الم رخان حولوا أنأــــــــ

 أنأطت م غار الققنونية.

واســــــــــــــتمر المتجرون والم رخون هي احتجـقز األشــــــــــــــئـقن الم ـقدر ن وطـقلري اللجوء والبدئان هي  - 18
ــقن ارت قب انت قلقت لطارة   ــية حقوق اإلنؤــــــ ــائة. هقد وثقت لا ة األمم المتحدة هي لاريق ومةو ــــــ ظروه مؤــــــ

الئق ـــــاة لؤـــــيطرة الجمقالقت اإلدرامية هي    لحقوق اإلنؤـــــقن  ـــــد الم قدر ن والبدئان هي أمقلن االحتجقز

 __________ 

 .”OHCHR, “Lethal disregardانار  (5) 
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لارـيق. واحتجز المتجرون والم رخون هي دميع أنحـقء لارـيق مـئقت الم ـقدر ن والبدئان هي مجماـقت تقع فالـ   
 .( 6) بلدات لق اة لؤيطرة الصقلقت إدرامية مؤلحة يقوفذق مواطنون لاراون واللى مأقره ق

ريق ومةو ــــــــية حقوق اإلنؤــــــــقن تققر ر الن د ث ألشــــــــئقن  وتلقت لا ة األمم المتحدة للدالم هي لا  - 19
م قدر ن ُتركت هي الصـــحراء أو هي منقط  ألرى غار مأذولة لقلقرب من أبو ليؤـــى، وُلمس، والأـــو ره، 

وتقزرخو، والزاو ة. وُ اتقد أن م لقوا حتة م هي أمقلن احتجقز يؤــــيطر    وخني ولاد، وقصــــر القره بوللي، وســــر ق،
  رخون، نتيجة للتا ي  أو المر . كمق ُقت  آلرون بناران األسلحة الصغارة.اللا ق المتجرون والم

، فشــــــــــــــن م تـ  األمم المتحـدة الماني ـلقلمئـدرات والجر مـة مر ــــــــــــــده اللى 2021وهي أـيقر/مـقيو   - 20
وأهقف المر ـــــــــد لأن الدة دمقالقت إدرامية هي لاريق تئصـــــــــصـــــــــت هي   .( 7) اإلنترنت لأـــــــــأن ت ر   الم قدر ن

الت ر   الن طر   البحر من لاريق، حاث تنة  الاديد من المليقت الارور شــ ر ق. وهي لاض الحقالت، ُي رمب 
من لاريق األشــــئقن البدئون ال ين فللوا الرلد أ ــــب للحصــــول اللى هرن اقتصــــقفية أهضــــ ، ل ن م قرروا 

وك لك لؤــــر  اشــــتداف حدة النزاع   فيمق لاد ال جرة إلى أوروخق ذرخق من االســــتغبل وغاره من أشــــ قل اإلســــقءة،
ــام الم قدر ن والبدئان وال غرات المودوفة هي اإلطقر   ــتغ  المتجرون والم رخون  ـــــــــ ذنقك. وك ارا مق يؤـــــــــ
ــحقيق  ــا بان الم قدر ن، والبدئان، و ـــــــــ الققنوني الوطني لل جرة غار الناقمية ال   يةتقر إلى تةر   وا ـــــــــ

االتجقر. و أــــــــتد احتمقل تار  النؤــــــــقء والةتيقت لبتجقر ب ن  درائم الت ر   المأــــــــدفة الاقوخة، و ــــــــحقيق 
ألغرا  االستغبل الجنؤي، هي حان يأتد احتمقل تار  الردقل والةتيقن لبلتطقه، واالحتجقز التاؤةي، 

 والام  القؤر .

 وأهقف المر ــــــد لأن الت ر   إلى لاريق الن طر   الرر من بلدان غرب أهر قيق ينحو إلى إشــــــراك الدف - 21
قة مققرنة لقلت ر   لحرألا الرر طر   البحر المتوســــــك الوســــــطى. كمق أن أدرة الرور  ــم ــب قت المنؤــــ أق  من الأــــ
البحر تدهع هي ماام ق لأــــــــــــــ   منةصــــــــــــــ  الن لقية الرحلة، والقفة مق ُتدهع إلى د قت هقاللة مئتلةة. وأهقف  

الؤــــــــــر  المردا ال   فهع المر ــــــــــد لأن تأــــــــــديد الرققلة اللى الحدوف وتدذور الو ــــــــــع األمني هي لاريق ذو 
المحلية لصـــقلا دمقالقت ألرر وأل ر تنايمق، وذلك لقلرغم من   “الؤـــوق  لقلمأـــغلان الصـــغقر إلى الئرو  من  

 أن حجم المليقت الت ر   اللى طول طر   البحر المتوسك الوسطى كقن  غارا لأ   الق .

 
 وضع الاهايرين والاليئين لب ليبيا   

، أ ـــــــــدرت مةو ـــــــــية شـــــــــ ون البدئان بيقنألق أشـــــــــقرت فيه إلى أن لاريق  2020أيلول/ســـــــــرتمرر هي  - 22
وتؤــتند أســبقب الموقم    .( 8) تؤــتوهي ماقيار التصــني( م قنق آمنق إلنزال األشــئقن الق  إنققذذم هي البحر ال

هار الحمـقـية التي اـل   اتئـ ـته المةو ـــــــــــــــية إلى الحـقـلة األمنـية المتقلـبة بودـه الـق  وتلى المئـقطر المرتبطـة بتو 
يتار  ل ق الرالقيق األدقن  لصـةة لق ـة، لمق هي ذلك االحتجقز التاؤـةي وغار الققنوني هي ظروه متدنية 
هي مرالز االحتجقز الح ومية، والتققر ر الوارفة الن ارت قب انت قلقت وتجقوزات لطارة  ـــــــــد طقلري اللجوء، 

ــي  ــية حقوق  والبدئان، والم قدر ن، اللى يد د قت من ق الماليأــــــــ ــدفت مةو ــــــــ قت والمتإلجر ن والم رخان. وشــــــــ

 __________ 

 السيمق هي الاجابت، وال ةرة، والأو ره، والزاو ة، وخني ولاد، وقصر القره بوللي، ونؤمة، وسر ق، وتقزرخو، أو لقلقرب من ق. (6) 
 .www.unodc.org/res/som/index.htmlمتقح اللى الرالك التقلي:  (7) 
 UNHCR, “UNHCR position on the designations of Libya as a safe third country and as a place of safety for theانار   ( 8)  

purpose of disembarkation following rescue at sea”, September 2020. 

http://www.unodc.org/res/som/index.html
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اإلنؤــــــقن أيضــــــق اللى أنه ال يم ن االتبقر لاريق م قنق آمنق إلالقفة أو إنزال الم قدر ن ال ين ُينَق ون هي البحر، 
 .( 10) ، ( 9) وأن المليقت اإلالقفة ذ ه إلى لاريق يم ن أن تأ   انت قلألق لمردأ الد  اإلالقفة القؤر ة

ــدوليــة لل جرة إالــقفة 2021نيــه  وهي حز ران/يو  - 23 ، أفانــت مةو ــــــــــــــيــة شــــــــــــــ ون البدئان والمنامــة ال
األشــــــــــــــئقن البدئان والم قدر ن ال ين أنق ت م ســــــــــــــةانة تجقر ة هي منطقة البحث واإلنققذ اللارية إلى لاريق،  

 .( 11) وألدت مجدفا أن لاريق ليؤت م قنق آمنق إلنزال األشئقن ال ين ُينَق ون هي البحر

ــتم - 24 ــةي. وك اراأل مق كقن يطول  واسـ ــئقن الم قدر ن والبدئان هي لاريق اللى نحو تاؤـ ر احتجقز األشـ
ــمقنقت   ــقئية الوادبة أو الضــ ــمى، فون اتبقع لإلدراءات القضــ ــتمر أحيقنقأل إلى أد  غار مؤــ احتجقزذم ال   يؤــ

إنؤـــــــــقنية لؤـــــــــر     اإلدرائية أو فون مراالقة الحتيقدقت الحمقية الةرفية. وظلت ظروه االحتجقز مر اة وغار
االهتققر هي أغل  األوققت إلى الغ اء والمقء والت و ة والصـــــــــره الصـــــــــحي. وكقنت مراه  االحتجقز شـــــــــديدة 
االلتاــقو واتؤــــــــــــــمــت لاــد  ودوف حــقرســـــــــــــــقت. كمــق يةتقر الحراس الــ كور إلى التــدر ــ  المبئم الــ   يراالي 

الانم الجنؤــي والجنؤــقني. وقد وا ــلت    االالتبقرات الجنؤــقنية، مق قد يأــ   لطرا إ ــقفيق يتم   هي ارت قب
لا ة األمم المتحدة للدالم هي لاريق توثا  الدف من حوافث الانم الجنؤي المرت بة  د المحتجز ن من اإلنقث  
ــ ون البدئان والمنامة الدولية لل جرة ك لك لأن  ــية شــــ وال كور هي مراه  احتجقز الم قدر ن. وأهقفت مةو ــــ

ان تار ـوا لبغتصـقب واالالتداء الجنؤـي وُطل  من م ممقرسـة الجنس مققب  أشـئق ـق من الم قدر ن والبدئ 
الغ اء أو الحصـول اللى الئدمقت األسـقسـية. وكقن من بان الجنقة المزالومان حراس هي تلك المراه . ووثقت 
ــقن ارت ر ــق لاض موظةي الــدولــة   لا ــة األمم المتحــدة للــدالم هي لاريــق وقوع انت ــقلــقت لطارة لحقوق اإلنؤـــــــــــــ

 تقلاان لج قز م قهحة ال جرة غار الأرلية  د الم قدر ن والبدئان.ال

ولبل الةترة المأـــمولة لقلتقر ر، ُنق  الدف كرار من األشـــئقن الم قدر ن ال ين ُأنزلوا هي لاريق إلى  - 25
م ــقدر   25  000، ومن بان مــق يقرب من  2021تموز/يوليــه    31مرالز احتجــقز يــديرذــق ذلــك الج ــقز. هةي  

هي المــقئــة من المجموع(.   90م ــقدرا إلى مرالز االحتجــقز )حوالي    22  220ا هي لاريــق، ُنقــ  أل ر من  ُأنزلو 
 شئصق من الةرار. 320شئصق هور إنزال م وتم ن أل ر من  2 130وُأطل  سراح أل ر من 

ــق م قدرا والدئق  6  450وحتى منتصــــم تموز/يوليه، أشــــقرت التقديرات إلى ودوف أل ر من   - 26 شــــئصــ
شــئصــق من المأــمولان لقلتصــقن المةو ــية،  1  068ن االحتجقز هي لاريق. ومن بان ذ الء، كقن ذنقك  رذ

وقد ُأنق  ماام م أو االُتر ــــــــوا أثنقء محقولت م الرور البحر األبيض المتوســــــــك. وال يزال من الصــــــــا  اللى 
امة الدولية لل جرة،  الج قت الةقاللة هي مجقل الام  اإلنؤــــقني، لمق هي ذلك مةو ــــية شــــ ون البدئان والمن 

الو ــــول إلى مرالز االحتجقز نارألا لتاقمد المليقت تيؤــــار الو ــــول، والد  الؤــــمقح لقلدلول إلى تلك المرالز  
هي ك ار من األحيقن. وأفت أيضـــــــــق القاوف المةرو ـــــــــة اللى الو ـــــــــول إلى مرالز االحتجقز إلى تقااد الم  

قدرة األمم المتحدة وغارذق اللى تزو د الم قدر ن  مراقري حقوق اإلنؤــــــــــقن بدردة كرارة، كمق حدت لأــــــــــدة من  
 والبدئان المحتجز ن لقلمواف األسقسية والمؤقالدة اإلنؤقنية والتدلبت المنقِّ ة للحيقة.

 __________ 

 ,”OHCHR, “‘Shocking’ cycle of violence for migrants departing Libya to seek safety in Europeانار   (9) 

2 October 2020. 
 .”OHCHR, “Lethal disregardانار  (10) 
 . “ لاريق  المنامة الدولية لل جرة والمةو ية تدينقن إالقفة الم قدر ن والبدئان إلى   انار المنامة الدولية لل جرة ومةو ية ش ون البدئان،  (11) 
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هي المقئة اللى   12م قدرا والدئق محتجزا، كقنت نؤـــبة النؤـــقء والةتيقت   6 450ومن بان أل ر من  - 27
ألطةقل، وغقلرات م الاامى غار مصــــــحوخان ب و  م. وُ حتجز األطةقل  وده التقدير، وكقنت نؤــــــبة الرخع من ا

هي الزنزانــقت نةؤــــــــــــــ ــق فون تمااز بان م وخان البــقلغان هي االحتجــقز أو الماــقملــة. وخــقلرغم من اهتتــقح مركز 
ــر ن األول/ألتوخر   ــقرع الزاو ة )طرابلس( هي تأــــــــ ــقء واألطةقل هي شــــــــ ، هإن 2020احتجقز مئصــــــــــ  للنؤــــــــ

جز ن الؤـــــقلقان يرلغون الن تار ـــــ م ومأـــــقذدت م النت قلقت حقوق اإلنؤـــــقن، لمق هي ذلك األشـــــئقن المحت 
االبتزاز، والضــــــــــرب، واالغتصــــــــــقب، وغارذق من أشــــــــــ قل الانم الجنؤــــــــــي. وقد تار  الدف من الم قدر ن  
 .والبدئان أيضق إلطبق النقر الند محقولت م الةرار من المركز، مق أفى إلى وقوع قتلى ودرحى هي  ةوه م

وأهقف لاض األشــــئقن المحتجز ن الؤــــقلقان لأن االنت قلقت هي مرالز االحتجقز شــــملت الضــــرب  - 28
لـأغرا  من قراـ  لراطيم الميـقه، والقضــــــــــــــبـقن الماـدنيـة، وأالقـقب الرنـقفق. وقـد ُأحرق الم ـقدرون والبدئون 

ــقع مج دة، من ق ــقئ ، وُأدرروا اللى اتئقذ أو ـــــــ ــتيك الؤـــــــ را  تقااد أيدي م وأردل م لقلماقفن المحمإلقة والربســـــــ
أليق ، كمق ُمنع الن م الطاق  وميقه الأـــــــرب لقلرغم من ظ ور البمقت الجوع الأـــــــديد اللا م. واســـــــتمر توثا  
حقالت الانم الجنؤــــــي المرت    ــــــد الردقل والنؤــــــقء والةتيقن والةتيقت. وروى الم قدرون والبدئون كي( 

ة. وتار  آلرون للانم الجنؤــي لقالتبقره وســالة البتزاز تار ــوا للصــا  لقل  رخقء اللى أالضــقئ م التنقســلي 
 المقل من أسرذم.

، مق أفى هي لاض األحيقن إلى المةرطةوتار  أشئقن م قدرون والدئون أيضق الستئدا  القوة   - 29
إلطبق  وهقت م. وأبلد ردقل وهتيقن لا َة األمم المتحدة للدالم هي لاريق ومةو ية حقوق اإلنؤقن لأن م تار وا  

النقر أثنقء اتصقل م لأسرذم إللراذ ق اللى إرسقل هدية إلى النوان ماان. وأهاد أيضق لأن ردقال وهتيقنق تار وا 
إلطبق النقر أثنقء محقولت م الةرار، مق أســــــــــــةر الن مقت  الباض وت ــــــــــــقلة الباض اآللر. وأمق الم قدرون 

ــفية أثنقء االح ــقبون نتيجة الماقملة التاؤـــــــــ تجقز هلم ي ونوا يتلقون رالقية طرية هي ك ار من والبدئون المصـــــــــ
األحيقن، وتُرك لاضــ م لالقى حتةه. وأشــقر لاض التققر ر إلى أن أهرافا لم ت ن تُردى نجقت م من اإل ــقلقت  

 نقلوا إلى مؤتأفيقت قر بة. وهي حقالت ألرى، أهاد لأنه درى التئل  من الج ث هي أمقلن مج ولة.

متحدة القطر  هي لاريق وخا ة األمم المتحدة للدالم هي لاريق ومةو ــــــية حقوق  ووا ــــــ  هر   األمم ال - 30
ــقم  والتاؤــــةي وغار محدف المدة  ــــد   ــقن الدالوة إلى الوقم الةور  لبســــتئدا  المن جي لبحتجقز الأــ اإلنؤــ

د الم ـقدر ن والبدئان، وتلى اإلغبق التـدر جي لجميع مرالز احتجـقز الم ـقدر ن هي الرلـد. وقـ األشــــــــــــــئـقن  
اتئ ت كيقنقت مناومة األمم المتحدة هي لاريق لطوات ل ةقلة االمت قل ال قم  لؤيقسة ب ل الانقية الوادبة هي  
مراالقة حقوق اإلنؤـــــقن الند تقديم فالم األمم المتحدة إلى قوات أمنية غار تقلاة ل ق، كلمق قدمت الدالم لمراه   

األمن غار الـتقلاـة لصمم المتحـدة، وذلك ل ـةقلة الد  االحتجـقز اللارـية لصــــــــــــــقلا الم ـقدر ن والبدئان، ولقوات 
 حصول الج قت الةقاللة المؤ ولة الن انت قلقت الققنون الدولي اللى الدالم ال   تقدمه األمم المتحدة.

( إلى اســــــــــــــتمرار االنئـةق  هي اـلدالم المنـق  للحـيقة 19-وأفت دـقئحـة مر  هاروس كوروـنق )لوهـاد - 31
م الؤـــــــــلطقت اللارية. وقد حقل اســـــــــتمرار القاوف المةرو ـــــــــة اللى و ـــــــــول  المقد  لصشـــــــــئقن ال ين تحتجزذ

 المنامقت اإلنؤقنية إلى مرالز االحتجقز فون إيصقل المؤقالدة وزاف من احتمقل لؤقرة األرواح.

ــقن اللى 2021وحتى تموز/يوليه   - 32 ــية حقوق اإلنؤــ ، كقنت لا ة األمم المتحدة للدالم هي لاريق ومةو ــ
رســـــــميق الحتجقز األشـــــــئقن الم قدر ن والبدئان هي الرلد تام  تحت إشـــــــراه د قز   مركزا 20اللم بودوف 
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وأالاــَد، هي لاض الحــقالت، هتا مرالز احتجــقز لاــد   .( 12) م ــقهحــة ال جرة غار الأــــــــــــــرليــة أو وزارة الــدالليــة
هي  إغبق ق لؤـــر  ارت قب انت قلقت وتجقوزات لحقوق اإلنؤـــقن هي الؤـــقب   ـــد الم قدر ن اللى يد موظةان  

ــد   .( 13) الدولة أو غارذم من الموظةان ــتبه هي ارت قب م انت قلقت وتجقوزات  ــــــــ كمق أن موظةي الج قز المأــــــــ
 الم قدر ن المحتجز ن، أالادوا إلى وظقئة م.

وخــقلرغم من االلتاــقو، هقــد اســــــــــــــتمرت مرالز االحتجــقز التي يــديرذــق د ــقز م ــقهحــة ال جرة غار  - 33
ن ددف، االُتق  ال  ار من م لاد االترا ــــ م هي البحر. واحُتجز مئقت الأــــرلية هي اســــتقبقل أشــــئقن محتجز  

الم قدر ن هي د قز المبقحث الجنقئية هي الزاو ة، الواقاة إلى الغرب من طرابلس، هي سجون تئضع لؤلطة  
 الأرطة القضقئية والأرطة الاؤ ر ة هي طرابلس ومصراتة وشرقي لاريق.

لم ــقدر ن الــ ين ُأنزلوا اللى طول الأـــــــــــــــقطو اللاري لاــد وتار  آاله األشــــــــــــــئــقن البدئان وا - 34
االترا  م هي البحر لبلتةقء القؤر  أو ُهقدت آثقرذم. وكقن لةر الؤواح  اللاري قد نق  األهراف الماناان إلى 
مرالز احتجقز تؤـــــيطر اللا ق دمقالقت مؤـــــلحة مرتبطة بوزارة الداللية. وُنق  المئقت من م إلى موقع احتجقز  

 .( 14) ، حاث التةوا قؤر ألق2021هي طرابلس ُياره لمصنع التبد، اهتتا هي كقنون ال قني/ينقير    غار رسمي

وأهقف أشـــئقن م قدرون وطقلرو لجوء ســـقلقون محتجزون بوقوع النم دنؤـــي من جي  ـــد النؤـــقء  - 35
الأــرلية.  والةتيقت والردقل والةتيقن هي لاض مرالز االحتجقز الئق ــاة إلشــراه د قز م قهحة ال جرة غار 

وأهقف النقدون لأن مؤ ولي الج قز يئتقرون نؤقء وهتيقت وردقل وهتيقن و ار ون اللا م الطاق  والمواف غار 
 الغ ائية، أو إطبق الؤراح، مققب  الحصول اللى لدمقت دنؤية.

وهي مراه  احتجقز ألرى، أهقفت التققر ر لأن ردقال مؤــــلحان ومؤــــ ولان هي د قز م قهحة ال جرة   - 36
ار الأـرلية اسـتئدموا القوة المةرطة هي منقسـبقت الدة، من قرا  محقوالت الةرار. ووهقق للنقدان والمؤـ ولان  غ

الح وماان، أهاد لأن الدفا من األشـــــئقن الم قدر ن تار  للقت  واإل ـــــقلة، وُهقد الدف آلر نتيجة لحوافث  
متؤــــــــــــــقــة من م ــقدر ن وطــقلري لجوء  من ذلــك القراــ . وتلقــت لا ــة األمم المتحــدة للــدالم هي لاريــق مالومــقت  

 ومؤ ولان ح وماان تأار إلى أن ال لقئر واألسلحة ال قالة تئزن هي مرالز االحتجقز التي يديرذق الج قز.

شـــــــــــــئ  إلى  1  400ولبل الةترة المأـــــــــــــمولة لقلتقر ر، أبلغت الؤـــــــــــــلطقت اللارية الن طرف نحو  - 37
ي ن لدى المطروفين إم قنية الو ـول إلى إدراءات اللجوء  الؤـوفان. كمق ُطرف آلرون إلى مصـر وتأـقف. ولم 

 أو إلى اإلدراءات الةرفية، وك ارا مق كقنوا ُينقلون الرر الصحراء لقستئدا  أسقلا  لطرة.

ووا ـلت منامة األمم المتحدة للطةولة )الاونيؤـم( تزو د األشـئقن الم قدر ن والبدئان لئدمقت  - 38
ــة هي مجقل حمقية الطة ،   ــحة الاقلية والدالم النةؤــــــــــيمتئصــــــــــصــــــــ االدتمقالي، وخئدمقت التاليم  - والصــــــــ

 الناقمي من لبل مرالز متادفة القطقالقت من مقرات ق هي طرابلس، ومصراتة، وزوارة، وسر ق. غار

ق  12والملت منامة الصـــــــــحة الاقلمية اللى تنؤـــــــــا  اســـــــــتجقلة القطقع الصـــــــــحي هي   - 39 مركزا مةتوحأل
توهار لدمقت التأـــــــئي  والاب  ومتقلاة الرالقية لصشـــــــئقن الم قدر ن  لبحتجقز، ووا ـــــــلت الدالوة إلى

 __________ 

 لقنت المرالز مودوفة هي فر ، وتيجي، و رمقن، وزوارة، و رراتة، وطرابلس )مركزا االحتجقز هي المبقني والان زارة(، وال ةرة. (12) 
لقن من بان ق مركز احتجقز بورشــــــــــقفة هي غر قن ومركز احتجقز شــــــــــقرع الزاو ة هي طرابلس، ال   أالاد تئصــــــــــيصــــــــــه لي ون مركزألا   (13) 

 الضعيةة. للةئقت
 يودد الموقع هي حي غوط الأاقل هي طرابلس، لقلقرب من مركز احتجقز المبقني. (14) 
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. وفالـت المنامـة إلى “الرســــــــــــــمـية والبدئان، وللمحتجز ن هي مرالز االحتجـقز والؤــــــــــــــجون ومراه  الت رـ    
منقذضـــــة االســـــتغبل واالنت قك الجنؤـــــاان، وتلى ز قفة إم قنية حصـــــول النقديقت من الانم الجنؤـــــقني اللى 

 لتي ال تزال محدوفة للغقية.الئدمقت، ا

ــية للؤـــــ قن المأـــــرفين  - 40 ــقســـ ــلة تقديم الئدمقت األســـ وفالت منامة الصـــــحة الاقلمية ك لك إلى موا ـــ
االدتمــقالي، وم ــقهحــة األمرا     -  والم ــقدر ن، لمــق هي ذلــك لــدمــقت الصــــــــــــــحــة الاقليــة والــدالم النةؤــــــــــــــي

انم الجنؤـــــقني لبل هترة الجقئحة، ســـــعيق، المادية. وفالت المنامة إلى تاز ز المبقفرات المنقذضـــــة لل غار
ــقء   ــق إلى إنأــ اللى الؤــــواء، إلى وقم تصــــقالد الانم وتقديم الدالم للضــــحقيق والنقديقت. وفالت المنامة أيضــ
ناق  للةح  الصــحي الأــقم  الند نققط اإلنزال ت ون الؤــلطقت الصــحية اللارية حق ــرة فيه وتام  لقلتاقون  

 مع المنامقت اإلنؤقنية.

برنقمج األغ ية الاقلمي، لقلأــــــــرالة مع المنامة الدولية لل جرة ومةو ــــــــية شــــــــ ون البدئان،   وقد  - 41
من األشــئقن الم قدر ن الضــاةقء هي المنقط  الحضــر ة، من لبل تزو دذم لحصــ    3 500الدالم إلى 

مرالز    الدو ُأطل  ســــــراح م من 1 000إالقشــــــة دقذزة لصل  ُوزإلِّالت اللى أمقلن إققمت م، وتلى مق يقرب من 
 من البدئان الضاةقء. 13 000االحتجقز، وتلى أل ر من  

ــيةة  - 42 ــ قن حمقية الم قدر ن والبدئان وأهراف المجتماقت المضــــــــ ــندوق األمم المتحدة للؤــــــــ والزز  ــــــــ
الضـــــــعيةان والمار ـــــــان للئطر كمق الزز من قدرت م اللى الصـــــــموف، لقلتزامن مع فالمه الج وف الرامية إلى 

 ال جرة. وتلقى ذلك الام  فالم االتحقف األوروخي.تحؤان إفارة 

وفالمـت األمم المتحـدة بنـقء قـدرات الج ـقت التي تقـد  الئـدمـقت الرلـديـة اللى توهار لـدمـقت الرالـقيـة  - 43
ــقني والتصــــد  لهو وكةقلة النجقح   ــية واإلنجقبية، والئدمقت التي ت ده إلى منع الانم الجنؤــ الصــــحية الجنؤــ

ــتقرار المجتماقت المحلية  هي إفمق  األشـــــــــــئقن الم ق در ن والبدئان ال   ياوف لقلنةع المتبقفلو وفالم اســـــــــ
ــقئاان االدتمقالاان وهي مراه  الرالقية   اللارية من لبل تدر   األشـــــــــــــئقن الاقملان الصـــــــــــــحاان واأللصـــــــــــ

نةقذ الصحية. وخقإل قهة إلى ذلك، يؤرت وكقالت األمم المتحدة و نقفيق ق وخرامج ق برامج تدر رية لموظةي إ
ــقنـية القـقئمـة اللى المـبقفئ  ــقالـدة المرالـية لبالتـبقرات الجنؤــــــــــــ ــأن تقـديم المؤــــــــــــ القـقنون ومقـدمي الئـدمـقت لأــــــــــــ

 للم قدرات والبدئقت هي مرالز االحتجقز.

الن أالمقل اإلســـــقءة والانم المرت بة  ـــــد األشـــــئقن    2021وهي فراســـــة نأـــــرت هي تموز/يوليه   - 44
خان من غر  ب أهر قيق وشــــــــــمقل ق، لمق هي ذلك لاريق، ودد م ت  المئدرات والجر مة الم قدر ن والبدئان الم رم

خان وسـبمت م للئطر أو تار ـوا ها ق  أنه لقلرغم من ت رر الحقالت التي تار ـت ها ق حيقة األشـئقن الم رم
ون، للماـقملـة البإنؤـــــــــــــــقنيـة أو الم انـة اللى يـد الم رإلِّخان وغارذم من الجنـقة، لمن هي ذلـك الموظةون الاموما 

لقنت األفلة شــحيحة أو مادومة اللى ودوف اســتجقلقت قضــقئية لو ــع حد إلهبت الجنقة من الاققب، وتتقحة  
 .( 15) إم قنية لجوء الضحقيق إلى القضقء

  

 __________ 

 United Nations Office on Drugs and Crime, Abused and Neglected: a Gender Perspective on Aggravatedانار   (15) 

Migrant Smuggling Offences and Response (2021). 
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( على حخخالخخة األشخخخخخخخخخصخخاا الاهخخايرين  19- أثر مرض ليروس ك رونخخا )ف ليخخد  - ثالثا  
 والاليئين لب منطقة الاألر الا     ال  طى لب ليبيا 

ــقلقـألق، أن موانئ مـق غار آمـنة لإلنزال لؤـــــــــــــــر  دـقئحـة   - 45 أاللـنت إيطـقلـيق ومـقلطـة، اللى نحو مـق ُأهـاد ســــــــــــ
يؤـمى  ، اسـتئدا  مق2021وقد وا ـلت إيطقليق، حتى آب/أغؤـطس    .( 16) 2020، هي نيؤـقن/أبر    19-لوهاد

ن والبدئان ال ين وذي لبمقرات استأدرت ق سلطقت الدولة إليواء األشئقن الم قدر    -لؤةن الحجر الصحي  
يومق قر  الؤـــمقح ل م لقلنزول. أمق مقلطق هقد أوقةت اســـتئدام ق هي    14ُأنق وا هي البحر لحجرذم  ـــحيألق لمدة 

 .2020أيلول/سرتمرر  

، وخنقء اللى طلبقت من األمم المتحدة ومنامقت المجتمع المدني،  2020وهي تأــر ن األول/ألتوخر  - 46
ة الد  و ــــــع األطةقل غار المصــــــحوخان ب و  م أو المنةصــــــلان الن م اللى متن  قررت وزارة الداللية اإليطقلي 

 سةن الحجر الصحي، ب  الؤمقح ل م لقلنزول وقضقء هترة حجر  حي اللى اليقلؤة.

ت ثر لأـــــــــــدة اللى حيقة األشـــــــــــئقن البدئان والم قدر ن هي لاريق. هقد  19-وال تزال دقئحة كوهاد - 47
أفى إلى تةققم أوده الد   19-األثر االدتمقالي واالقتصــــــــــقف  ل وهادأهقفت مةو ــــــــــية حقوق اإلنؤــــــــــقن لأن 

المؤــقواة االدتمقلية وترســيه االســتباقف، وذ ا مق زاف من تةققم حقلة المجتماقت الضــعيةة أ ــب هي لاريق. وقد  
أفت ذـ ه الجـقئحـة إلى مضــــــــــــــقالـةة التحـدـيقت المتاـدفة لحقوق اإلنؤــــــــــــــقن التي يواد  ـق البدئون والم ـقدرون 

ةا ، ألن ق قادت حصـول م اللى الرالقية الصـحية والئدمقت األسـقسـية، وو ـات م هي مواد ة ظروه غار لقل
 ــحية ومئقطر  ــحية هي مرالز االحتجقز. وأهقفت مةو ــية حقوق اإلنؤــقن لأن الم قدر ن والبدئان هي  

ــقنية ود وف اإلناق  الرامية إلى ــتجقلقت اإلنؤــ ــة إلى اإلفرا  هي االســ ــقن  لاريق لحقدة مقســ حمقية حقوق اإلنؤــ
  . ( 17) ألشــــــدذم  ــــــاةألق وتجن  تأديج كرااية األدقن  والو ــــــم، وخقلتقلي حمقية النؤــــــيج االدتمقالي للرلد ك  

وظلت مرالز االحتجقز تأـ   لطرا  ـحيق كرارا لؤـر  االلتاقو والاروه غار الصـحية. وققمت المةو ـية  
ــقلة    وشـــركق ذق بتوز ع مجموالقت مواف الناقهة الصـــحية لقنتاق  اللى الدة مرالز احتجقز للحد من لطر اإل ـ

 .19-لةاروس كوهاد

هي التأثار اللى الج وف الرامية إلى إدبء األشــــــــئقن الم قدر ن   19-لمق اســــــــتمرت دقئحة كوهاد - 48
من طقلري اللجوء هي الةترة المأـــــــــــمولة   490والبدئان من لاريق وتالقفة توطان م، هقد ُأدلي مق يز د قلاب الن 

من م هي الةترة المأـــــــــمولة لقلتقر ر الؤـــــــــقب . وخقلم  ، أالاد توطان أل ر من  650ر، مققرنة لأل ر من لقلتقر  
ــةار البدئان   740الدئق مققب  أل ر من   350 ــقب . وأســـــةر تالا  تؤـــ من م هي الةترة المأـــــمولة لقلتقر ر الؤـــ

ــااد الاقلمي هي آذار/مقرس   ــر  كوهاد 2020اللى الصــــ رة من حقالت المغقفرة. الن الحد بدردة كرا  19-لؤــــ
ــت ق بلدان 2020وخقلرغم من رهع التالا  هي حز ران/يونيه   ــر  القاوف التي هر ــــــــ ــةر تبقطأ لؤــــــــ ، إال أن الؤــــــــ

االســتقبقل اللى الدلول أو الارور. وُخدء بتطرا  التبقر التةقال  الروليمار  المتؤــلؤــ  هي لاريق اللى البدئان 
، تألرت د وف اإلدبء وتالقفة التوطان 2021المقصــــــــــــــد. وهي الق   والم ـقدر ن المغـقفر ن تلرـية لطـل  بـلدان  

أل ر لؤــــــــــــــرـ  رهض ح ومـة لاريـق منا اإلذن لـقنطبق رحبت المغـقفرة. وذـ ا مـق أفى إلى التقلاـ  من تواهر 
الؤر  الققنونية للئرو  من لاريق لمن ذم هي أمس الحقدة إلا ق، لمن ها م البدئون وطقلرو اللجوء ال   كقنوا 

 __________ 

 .20، الةقرة S/2020/876انار  (16) 
. متقحة اللى الرالك  OHCHR, “COVID-19 and the human rights of migrants: guidance”, 7 April 2020انار   (17) 

 .www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants.pdfالتقلي: 

https://undocs.org/ar/S/2020/876
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants.pdf
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ــ ون البدئان لقاللتزا  ال   قطاته بلدان إالقفة قاد  ــية شــ ــر. ورحرت مةو ــ ــحقيق االتجقر لقلبأــ االحتجقز و ــ
التوطان بتوهار هرن إ ــــــــــــقفية لصشــــــــــــئقن هي لاريق، وخقإللققء اللى آليقت الارور هي حقالت الطوارئ هي  

ــقني إلى إيطقليق  ،( 18) النيجر ورواندا نونية لقلغة األذمية إليجقف وكل ق توهر مؤــــــــــــقرات قق  ،( 19) واللى ممر إنؤــــــــــ
 حلول طو لة األد  لبدئان وطقلري اللجوء هي لاريق.

االدتمقلية   -  أيضــــــــق إلى تةققم المئقطر اللى الصــــــــحة الاقلية والنةؤــــــــية 19-وأفت دقئحة كوهاد - 49
أل ـلية.  لصشـئقن الم قدر ن، إذ هقد ال  ارون وظقئة م ولم يتم نوا من إالقلة أنةؤـ م أو أسـرذم هي بلدان م ا

 وأشقرت منامة الصحة الاقلمية إلى أن م ك اراأل مق يتار ون للتمااز والو م ل  ا الؤر .

ورغم لققء غقلرية مرالز الرالقية الصــحة األولية ومؤــتأــفيقت التولاد هي لاريق مغلقة لؤــر  الجقئحة،   - 50
القية الصـــحية. وهي إطقر ذ ه هقد وا ـــ   ـــندوق األمم المتحدة للؤـــ قن نأـــر أهرقة متنقلة لتقديم لدمقت الر 

لمراه  الرالقية الصـحية   19-الج وف، تررع الصـندوق لمادات الوققية الأـئصـية وخقلمواف اإلالبمية الن كوهاد
 هي الئطوط األمقمية ولصشئقن الم قدر ن والبدئان والمأرفين فالليق.

  
احل ليبيا وما  تدااير مكالألة تهريب الاهايرين واالتجار ألاألشخخخخصاا قاالة  خخخخ   - راألعا  

 ي صل اذلك من يه د 

ــئقن الم قدر ن   - 51 ــقء ب ل د وفذق الرامية إلى منع وم قهحة ت ر   األشـــــــــــ ــلت الدول األالضـــــــــــ وا ـــــــــــ
، ( 2020)   2546و   ( 2015)  2240لقألشــئقن قبقلة الؤــقح  اللاري، تمأــيألق مع قرار  مجلس األمن  واالتجقر 

 لؤر  من ق دمع المالومقت وتوهار الدالم للؤلطقت اللارية. 

آذار/مــــــقرس   - 52 ل2021هةي  إير ني  المليــــــة  واليــــــة  األوروخي  االتحــــــقف  ف  مــــــدإل حتى ،  ســــــــــــــنتان،  مــــــدة 
. وتنطو  2020أيلول/ســرتمرر  10. وحققت ذ ه الاملية قدرت ق التأــغالية ال قملة هي 2023آذار/مقرس   31

م ـقم ـق الـ قنوـ ة، المـندردـة هي إطـقر واليت ـق، اللى ـب ل الج وف إســــــــــــــ ـقمـألق هي ـتدابار األمم المتحـدة الرامـية إلى 
قر ب م هي منطقة البحر األبيض المتوســك الوســطى،  تاطا  نموذ  الام  لأــب قت ت ر   األشــئقن واالتج

  وخنقء قدرات قوات لةر الؤواح  والقوات البحر ة اللارية وتدر ر ق.

وقـد نةـ ت الم مـة ال ـقنو ـة المتم لـة هي تاطاـ  نموذ  الامـ  لأــــــــــــــب ـقت ت ر ـ  البأــــــــــــــر واالتجـقر   - 53
إير ني من الجو هقك، حؤــــــــبمق  لقألشــــــــئقن هي منطقة البحر األبيض المتوســــــــك الوســــــــطى هي إطقر الملية

ــيه والية الاملية، وقد درى ماام ق هي الجزء الغرخي من منطقة الامليقت اإلَِّر   .( 20) تقتضــ ــُ ــدف، ســ وهي ذ ا الصــ
رحـلة دوـ ة هي إطـقر   391، مـق مجموالـه 2021تموز/يولـيه   31إلى  2020آب/أغؤــــــــــــــطس   1هي الةترة من  
 ( فالمألق ل  ه الم مة ال قنو ة.سقالة طاران 483رحلة )أل ر من  72الاملية، من ق  

 __________ 

ــ ون البدئان،  (18)  ــية شـــ ــتئنقه المليقت اإلدبء الحاو ة من لاريق إلى رواندا لاد نحو الق  اللى توقة ق  انار مةو ـــ ، م كرة إحقطة،  “ اســـ
 .2020تأر ن ال قني/نوهمرر  20

 ,Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA), “Migrants: Italy to resume evacuations Libyaانار   (19) 

Grandi (UNHCR)”, 16 April 2021. Available at www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/ 

politics/2021/04/16/migrants-italy-to-resume-evacuations-libya-grandi-unhcr_33310816-cf8f-4253-

bd9f-5fefcd76fe92.html. 
 شمقال. 37أهقف االتحقف األوروخي، أن منطقة المليقت الملية إير ني تمتد لقتجقه الأمقل حتى لك الار   (20) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2546(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2546(2020)
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/politics/2021/04/16/migrants-italy-to-resume-evacuations-libya-grandi-unhcr_33310816-cf8f-4253-bd9f-5fefcd76fe92.html
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/politics/2021/04/16/migrants-italy-to-resume-evacuations-libya-grandi-unhcr_33310816-cf8f-4253-bd9f-5fefcd76fe92.html
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/politics/2021/04/16/migrants-italy-to-resume-evacuations-libya-grandi-unhcr_33310816-cf8f-4253-bd9f-5fefcd76fe92.html
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/politics/2021/04/16/migrants-italy-to-resume-evacuations-libya-grandi-unhcr_33310816-cf8f-4253-bd9f-5fefcd76fe92.html
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/politics/2021/04/16/migrants-italy-to-resume-evacuations-libya-grandi-unhcr_33310816-cf8f-4253-bd9f-5fefcd76fe92.html
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وهي إطقر الاملية أيضـق، ُدمات بيقنقت الن ت ر   البأـر واالتجقر ب م قبقلة سـواح  لاريق، وُلزإلِّنت   - 54
ــة التقلاة  ــقء المانية هي االتحقف األوروخي، وال ائقت والوكقالت المئتصـ ــلطقت الدول األالضـ وُأطلات اللا ق سـ

قـلة االتحـقف األوروخي للتاـقون هي مجـقل إنةـقذ القـقنون )الاوروخول(، والوكـقـلة  لبتحـقف األوروخي، لمـق هي ذـلك وكـ 
األوروخيـة إلفارة التاـقون هي مجـقل الامليـقت اللى الحـدوف الئـقرديـة للـدول األالضــــــــــــــقء هي االتحـقف األوروخي 

وســــطى  )هرونت س(. واســــتمر تبقفل المالومقت الن األنأــــطة اإلدرامية هي منطقة البحر األبيض المتوســــك ال
 من لبل للية مالومقت الجرائم المودوفة هي مقر الملية إير ني.

من حوافث ســـبمة األرواح هي البحقر   593ولبل الةترة المأـــمولة لقلتقر ر، ســـجلت الملية إير ني   - 55
هي منطقــة المليــقت ــق، وقاــت دميا ــق تقر بــق هي الجزء الغرخي من منطقــة المليــقت ــق. ومن بان ذــ ه الحوافث،  

ــواح  والبحر ة اللارية نة ت ق شــــــــئ  وأالقفت م  16 040المليقت، أنق ت ها ق أل ر من  208وات لةر الؤــــــ
إلى لاريق. لقإل ـــــقهة إلى ذلك، أهقفت بيقنقت الاملية لأن اإلفارة الاقمة ألمن الؤـــــواح  اللارية اســـــتجقبت، هي  

ســـــبمة األرواح هي    من حوافث  15، لمق الدفه 2021تموز/يوليه   31إلى   2020آب/أغؤـــــطس   1الةترة من 
 شئصق م قدرا وأالادوا إلى لاريق. 1 330البحقر هي الميقه اإلقليمية اللارية، ُأنق  ها ق أل ر من  

، اُلقد أول م تمر لاملية إير ني لأــــــــــــــأن آلية تبقفل المالومقت 2020وهي تأــــــــــــــر ن ال قني/نوهمرر   - 56
ــا  الامليقت هي البحر األبيض المتوســـــك، الرر اإلنترنت ل  ــة نتيجة وتنؤـــ ــر  القاوف المةرو ـــ  قهة وققئاه لؤـــ

. وحل  األهراف المأـــقركون فور الاملية لقالقتران مع البا قت والامليقت األلرى ومبقفرات المجتمع 19-ل وهاد
المجقورة ل ق. وكقن من بان  والمنقط المدني هي ســــــيقق الد  االســــــتقرار هي منطقة البحر األبيض المتوســــــك 

ر من القوات المؤـــلحة ولةر الؤـــواح  لدول البحر األبيض المتوســـك، ومم لون الن األهراف المأـــقركان النق ـــ 
لا ة األمم المتحدة للدالم هي لاريق، ومنامة حلم شــمقل األطلؤــي )نقتو(، واالتحقف األوروخي، ورالطقت النق  

 .2021البحر ، والمنامقت غار الح ومية. وسُياقد الم تمر المقر  هي تأر ن األول/ألتوخر  

والحظ االتحقف األوروخي أن األنأــطة المقررة لرنقء القدرات والر ــد مع لاريق هي إطقر الملية إير ني   - 57
 لم تنةم  لاد ألن الاملية والؤلطقت اللارية لم تتو ب إلى ترتا  هي ذ ا الئصون.

ى م قهحة الت ر    وهي لاريق، التؤــــ  اثنقن من ال يقنقت األمنية أذمية متزايدة هي الج وف الرامية إل - 58
واالتجـقر، ذمـق اإلفارة الاـقمـة ألمن الؤــــــــــــــواحـ  وتفارة الـدور ـقت الصــــــــــــــحراو ـة التـقلاـة لج ـقز م ـقهحـة ال جرة  

واتؤـــــــــــم الم  اإلفارة الاقمة ألمن الؤـــــــــــواح  لقلةاقلية هي البحر والرر، حاث كقنت تحتجز   الأـــــــــــرلية. غار
ــات إفارة الد ور قت الصـــحراو ة نطقق الج وف اللارية هي مجقل  األشـــئقن الم قدر ن والبدئان، هي حان وسـ

م قهحة الت ر   ليأـــــم  المنقط  الصـــــحراو ة الجنوخية والغرخية. وأهاد لأن قوات األمن اللارية ك ةت المليقت ق  
الاؤــ ر ة التي اســت دهت ها ق أمقلن االحتجقز والمئقبو الؤــر ة الَاَر ــية التي يديرذق المتجرون لقألشــئقن  

بني ولاد )دنوب شــــرق طرابلس( ومزفة والأــــو ر ( )لبذمق دنوب طرابلس(. وأســــةرت ذ ه   هي منقط  من ق
اإلدراءات الن إطبق سـراح الدة مئقت من األشـئقن، ال ين نقلوا لاد ذلك إلى مرالز احتجقز رسـمية. وأهاد 

ــق لأن قوات األمن اللارية ألقت القبض اللى الدف من المتجر ن المزالومان. وخقلم  ، درت م داذمقت هي  أيضـــــ
ال ةرة وتقزرخو هي دنوب شـــرق الرلد ُأطل  ها ق ســـراح الدئان وم قدر ن من ماؤـــ رات اتجقر مزالومة. وهي  
ماام الحقالت، كقن الم قدرون والبدئون المحتجزون هي المئيمقت التي فوذمت إمق ُيحتجزون تاؤــفيألق من 

ــلطقت ألرى، أو ُيرحم  ــرلية أو ســــ ــئقن  قر  د قز م قهحة ال جرة غار الأــــ لون. وال ُياره م قن لاض األشــــ
 ال ين أطل  سراح م أثنقء المداذمقت، و أتبه هي الوفت م إلى قنوات االتجقر.
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  2020وأهقفت لا ة األمم المتحدة هي لاريق لأن الؤـــــــلطقت اللارية االتقلت هي تأـــــــر ن األول/ألتوخر   - 59
 رب مزالو  سيء الصات من منطقة الزاو ة.  ، وذو م“الراددق الرد الرحمن مابف، الماروه لقسمه المؤتاقر 

ــقن/أبر     ــراحه هي نيؤـ ــقطت الت م المود ة إليه، بزالم الد  كةقية األفلة.2021وقد ُأطل  سـ وهي    ، الندمق ُأسـ
ــاان هي مقت  أشــــــــــئقن  2021آذار/مقرس  ــروذان الرئيؤــــــــ ــلطقت اللارية الن االتققل أحد المأــــــــ ، أاللنت الؤــــــــ

 .2020ر/مقيو م قدر ن من بنغبفيش هي مزفة هي أيق

لأــــــــــأن لاريق  (2011) 1970وذنقك ســــــــــتة أهراف أفردت لجنُة مجلس األمن المنأــــــــــأة المب لقلقرار  - 60
، هي ققئمة الجزاءات لؤر   لوال م هي ت ر   األشئقن الم قدر ن،  2018حز ران/يونيه   7أسمقءذم، هي  

ــول. وهي آذار/مقرس  مق زالوا  ــةر وتجماد األ ـ ــاان لتدابار حار الؤـ ، أبلد هر ُ  الئرراء الماني 2021لق ـ
ــأ المب لقرار مجلس األمن  ــر   (2011)  1973بلاريق المنأـ ــ  تحقيققته هي مركز النصـ مجلَس األمن لأنه وا ـ

ــقني والقـقنون لبحتجـقز هي الزاوـ ة ول ل  إلى أن مـديره الةالي ارت ـ  الـدة انت ـقلـقت للقـقنون الـدولي اإلنؤــــــــــــ
 .( 21) الدولي لحقوق اإلنؤقن

ووا ـ  م ت  األمم المتحدة الماني لقلمئدرات والجر مة تقديم المؤـقالدة التقنية لصطراه المانية ذات   -   61
ــيقق النزاع المؤــــلا،   ــلة هي التصــــد  لبتجقر لقألشــــئقن هي ســ ا توهار التدر   الصــ الئقن    لؤــــر  من ق تحديدأل

 . ( 2017)  2388المحدف األذداه ألد زة إنةقذ الققنون وموظةي المؤقالدة اإلنؤقنية، وهقق لقرار مجلس األمن 

لدمقت الحمقية المتقحة لضـــحقيق  ونأـــرت مةو ـــية شـــ ون البدئان تقر را قدمت فيه تةق ـــا  الن  - 62
االتجقر لقلبأـــــر وغارذم من األشـــــئقن المار ـــــان للئطر أثنقء تنقل م الرر منطقة الؤـــــقح  وشـــــرق أهر قيق 

 .( 22) والقرن األهر قي لقتجقه شمقل أهر قيق وأوروخق والئليج

حلقة الم   ، نامت مةو ــية شــ ون البدئان ومركز ال جرة المئتلطة ماألق2021هةي شــبقط/هرراير   - 63
لأــــــــــــــأن تحـدـيقت الحمـقـية اللى طول طر قي البحر األبيض المتوســــــــــــــك الوســــــــــــــطى والغرخـية، دماـق ها ـق بان  
ــ ون البدئان، والبقح ان، واأللقفيماان،   ــية األمم المتحدة لأــــــ ــمولان لقلتصــــــــقن مةو ــــــ األشــــــــئقن المأــــــ

الام  الن لر طة    والج قت الةقاللة هي مجقل الحمقية، و ـــــقناي الؤـــــيقســـــقت، والصـــــحةاان. وأســـــةرت حلقة
تضـــــــــمنت تو ـــــــــيقت لأـــــــــأن الدور ال ق  للؤـــــــــلطقت المحلية والن ج   2021طر   نأـــــــــرت هي حز ران/يونيه  

 .( 23) المجتمعية والحقدة إلى تركاز أقوى اللى األطةقل والأبقب المتنقلان

ب ده  ، اقترحت المةو ـية األوروخية ما قق ق الجديد لأـأن ال جرة واللجوء2020وهي أيلول/سـرتمرر  - 64
و ـع ن ج شـقم  يتنقول ال جرة واللجوء اللى مؤـتوى االتحقف األوروخي. وخقإل ـقهة إلى الام  لإدراء حدوف   
مت قم  للتم ان من اتئقذ قرارات أسـرع لأـأن اللجوء أو اإلالقفة، هإن الما قق الجديد سـيام  لمة و  التضـقمن 

ــغك ال جرة، ول نه يترك  المرن، ال   ُيلزِّ  بتقديم الدالم لرلدان االتحقف األوروخ  ــ ق تحت  ــــــــــ ي التي تجد نةؤــــــــــ
 __________ 

ــق الوثيقة  S/2021/229انار الوثيقة   (21)  ــلة بان مركز النصـــــــر لبحتجقز  S/2019/914. انار أيضـــــ ، ال   ألد ها ق الةر   اللى الصـــــ
هي ققئمة   LYi.025ومجمع الزاو ة النةطي، وكبذمق يقع تحت سـيطرة كتابة النـصر التي يقوفذق محمد األمان الارخي كأـبه )الةرف  

 الجزاءات المةرو ة اللى لاريق(.
 UNHCR, “Mapping of protection services for victims of trafficking and other vulnerable peopleانار   (22) 

on the move in the Sahel and East Africa”, June 2021. 
لقرطة طر   لأـأن المنقـ رة وتطو ر الؤـيقسـقت والررامج: الحمقية هي حركقت التنق  المئتلطة  انار المةوـ ية ومركز ال جرة المئتلطة،   ( 23)  

 /https://mixedmigration.org انار أيضـق: ،  2021لمؤـقر األوسـك والمؤـقر الغرخي للبحر األبيض المتوسـك هي سـنة اللى امتداف ا 

wp-content/uploads/2021/05/MMC-UNHCR-SYNTHESIS-Roadmap-A4-20p-Arabic-web.pdf. 

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
https://undocs.org/ar/S/2021/229
https://undocs.org/ar/S/2019/914
https://mixedmigration.org/%20wp-content/uploads/2021/05/MMC-UNHCR-SYNTHESIS-Roadmap-A4-20p-Arabic-web.pdf
https://mixedmigration.org/%20wp-content/uploads/2021/05/MMC-UNHCR-SYNTHESIS-Roadmap-A4-20p-Arabic-web.pdf
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ا  الئيقر مةتوحق أمق  الأـــــــــ   ال   ســـــــــاتئ ه ذلك الدالم. ولم ُيرر  أ  اتةقق حتى اآلن، ألســـــــــبقب من ق تحديدأل
ــه، اتة  مجلس   ــقمن المرن. وهي الوقت نةؤــــ ــقور لاض بلدان االتحقف األوروخي إزاء التضــــ ــواغ  التي تؤــــ الأــــ

حز ران/يونيــه اللى تحو ــ  الم تــ  األوروخي لــدالم اللجوء إلى   29مــقن األوروخي هي  االتحــقف األوروخي والررل
وكقلة تحم  اســم وكقلة االتحقف األوروخي للجوء. ومن المقرر أن تؤــرإلع الوكقلة المنأــأة حدي ق إدراءات اللجوء  

 هي االتحقف األوروخي وتجال ق أل ر اتؤققألق.

لقق لأـأن ت ر   األشـئقن الم قدر ن، ال سـيمق وأن الاديد من وال يزال مجلس أوروخق، من دقنبه، ق - 65
الدول األالضــــقء هي ذلك المجلس ذي اللى حد ســــواء بلدان الرور وخلدان مقصــــد اللى طول الطرق المنطلقة  

، االتمدت اللجنة األوروخية لمأــــــقل  الجر مة التقلاة للمجلس لطة الم  2020من لاريق. وهي آب/أغؤــــــطس  
ــتراتيجيقت التحقا  هي م قهحة ت ر   الم قدر ن. وت ده لطة الام  إلى لأـــــــأن تاز ز التاقون ا لدولي واســـــ

ــقيق المتالقة  ــقء هي القضــــ ــقالدة اللى التغل  اللى التحديقت التي تواد  ق أد زة التحقا  واالفالقء والقضــــ المؤــــ
وتاز ز التاقون  بت ر   الم قدر ن، وتلى تيؤـار تبقفل المارهة والمالومقت بان األطراه المانية ذات الصـلة،  

 بان بلدان المصدر والارور والمقصد.

لماقلجة أوده التبقين هي طر قة تار ( الؤــــــــر  ال ةالة وأهقف مجلس أوروخق ك لك لأنه يؤــــــــت أــــــــم   - 66
وتجر م ت ر   األشــــــــئقن الم قدر ن هي فوله األالضــــــــقء ولقرد ق، هضــــــــب الن الد  االتؤــــــــقق فيمق يتال  

ــق خان وحقوق اإلنؤــــــ ــتراتيجيقت لحمقية الم رم ن الئق ــــــــة ب م. كمق يئطك المجلس لتاز ز التاقون الدولي واســــــ
التحقا  هي م قهحة ت ر   الم قدر ن وهقق لئطة المله الجديدة لأــأن حمقية األشــئقن الضــاةقء هي ســيقق  

 .2021، التي االتمدت هي أيقر/مقيو 2025-2021ال جرة واللجوء هي أوروخق للةترة 

ــر لأن ق قد   - 67 ــواحل ق، وأهقفت مصــــــ ــرامة لم قهحة ال جرة غار الناقمية الرر ســــــ نةإل ت تدابار أل ر  ــــــ
وخأنإل ق توا ـــــــــــ  تاز ز الرققلة اللى طول حدوفذق البحر ة مع لاريق. كمق أن ق تأـــــــــــقرك هي أنأـــــــــــطة هي إطقر  
مأـــروع إقليمي ي ده إلى تة يك الأـــب قت الضـــقلاة هي ت ر   األشـــئقن الم قدر ن واالتجقر لقألشـــئقن  

 هر قيق )وال سيمق تونس، ولاريق، ومصر، والمغرب(، لقلتاقون مع الم ت .هي شمقل أ

ــرتمرر   - 68 ــقر األلرر للناق  وقإلع هي أيلول/سـ ــتأـ ــتقلة لأن المؤـ ــيقفة المؤـ   2020وأهقف ناق  مقلطة ذو الؤـ
ن لةر  اتةققق مع وز ر النق  اإليطقلي لتجديد ودوف أطبقء هال  اإلغقثة اإليطقلي التقلع للناق  اللى متن ســــــــــــة

الؤـواح  هي الرلد لتقديم فالم الُمؤـاةان لصشـئقن الم قدر ن والبدئان ال ين ُينَق ون هي البحر. وقد  الناق   
 أيضق مؤقالدة لق ة اللى متن طقئرات لةر الؤواح  اإليطقلية.

  
الخخدعا الاقخخدم إلى ليبيخخا والجه د صات الصخخخخخخخخخلخخة الراميخخة إلى مكخخالألخخة تهريخخب  - خامسا   

 جار ألاألشصاا الاهايرين واالت 
ــ ون  - 69 ــية شــ ــول إلى مرالز االحتجقز، أدرت مةو ــ ــر  الو ــ ــت ســ لقلرغم من التحديقت التي االتر ــ

ز قرة إلى مرالز   148البدئان وشـر  تقذق، لجنة اإلنققذ الدولية وال ائة اللارية لإلغقثة والمؤـقالدات االنؤـقنية، 
المأــــمولة لقلتقر ر. ولم يتؤــــن للمةو ــــية الو ــــول إلى مركز االحتجقز لر ــــد أنأــــطة الحمقية لبل الةترة 

 االحتجقز ال   اهتتا حدي ق هي فر .

، وفالت المةو ـــــــــــــية إلى إطبق  19-و ازى ذلك دزئيق إلى المئقطر التي تأـــــــــــــ ل ق دقئحة كوهاد - 70
ــئقن البدئان وطقلري اللجوء ال ين ُياره لأن م محتجزون هي لاريق. وتدللت   ــراح دميع األشــ ــية ســ المةو ــ
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ــقء واألطةقل   ــ   لقن، لمن ها م النؤــ ــان للئطر لأــ ــمقن اإلهرا  الن األهراف المار ــ ــق لضــ ــيصــ ــق لصــ أيضــ
المار ــــون لئطر االتجقر أو االســــتغبل أو إســــقءة الماقملة، والن األشــــئقن المار ــــان لاروه  ــــحية  

الدئق وطقل     299  لطارة. هئبل الةترة المأــــــمولة لقلتقر ر،  ــــــمنت المةو ــــــية اإلهرا  من االحتجقز الن
لجوء، وزوفت المةر  الن م لمواف اإلغقثة غار الغ ائية، والمؤــــــقالدة الطرية، وأ ــــــدرت ل م شــــــ قفات الدئان 
وطقلري لجوء، كمق قدمت ل م مؤـقالدة غ ائية ونقدية طقرئة. ولم ترف رفوف هي ك ار من الحقالت اللى طلبقت  

دزئيق إلى محقوالت إيجقف حلول ل م لقر  لاريق، وظ   اإلهرا  الن األهراف المار ـــــــــان للئطر، وذ ا مق يازى 
 األهراف الماناون رذن االحتجقز.

ــدرت هرقـة الامـ  المانـية بلارـيق الـتقلاـة لصمم المتحـدة واالتحـقف األهر قي   14وهي  - 71 تموز/يولـيه، أ ــــــــــــ
 وف الأـــــقملة التي تر ل ق  واالتحقف األوروخي بيقنق ألدت فيه مجدفا التزام ق المؤـــــتمر لقلام  مع لاريق وفالم الج

األشــئقن  ح ومة الوحدة الوطنية الم قتة لأــأن إفارة ال جرة. وأالرخت الن قلق ق، اللى وده الئصــون، إزاء  
الم قدر ن وطقلري اللجوء األل ر  ـــــــاةق ال ين تحتجزذم الؤـــــــلطقت اللارية حقليق لصـــــــورة تاؤـــــــفية هي مرالز  

ــتنتقدقت م تمر برلان ال ــيق مع اســـ ــلطقت اللارية اللى االحتجقز. وتمأـــ ــأن لاريق، ح ت هرقة الام  الؤـــ  قني لأـــ
ــقء واألطةقل وتدراء تحؤـــان كرار  إن قء الناق  الحقلي لبحتجقز التاؤـــةي وفالت إلى اإلهرا  الةور  الن النؤـ
اللى ظروه االحتجقز هي المرالز. كمق فالت الؤـــــــــــلطقَت اللارية إلى  ـــــــــــمقن االســـــــــــتئنقه ال قم  لامليقت 

ورحبت الاوفة الطولية لبدئان والم قدر ن من لاريق فون تألار، وتلى إتقحة و ـــــــــــول   اإلدبء اإلنؤـــــــــــقنية
ــقنـية فون الوائ  إلى دميع الم ـقدر ن والبدئان هي دميع مرالز االحتجـقز، لغض النار   المنامـقت اإلنؤــــــــــــ

 الن دنؤيقت م.

  
 مالحظات  -  اد ا  

المتوســــك لدى محقوالت م اليقئؤــــة الو ــــول  مرإلة ألرى، لقي أنقٌس ك ارون حتة م هي البحر األبيض - 72
ــقة هي حد ذات ق. وأشــــار لقلجزع إزاء التققر ر  ــقرة هي األرواح ذي لبقرة الن مأســ إلى شــــواطو آمنة. وك  لؤــ
المؤــتمرة الن التألر هي االســتجقلة لنداءات االســتغقثة وتطبق المليقت اإلنققذ، والن المليقت الصــد المنؤــقة  

ــة  التي تنة ذق مئتلم الج قت ا لةقاللة هي منطقة وســـــــــــك البحر األبيض الوســـــــــــطى، والن الؤـــــــــــةن الئق ـــــــــ
 المؤتئدمة إلالقفة األشئقن البدئان والم قدر ن إلى لاريق.

و أـــــ   ت ر   األشـــــئقن الم قدر ن واالتجقر لقألشـــــئقن، اللى النحو الوارف لقلتةصـــــا  هي ذ ا  - 73
 التقر ر، انت قلقت لطارة للققنون الدولي لحقوق اإلنؤقن.

وتتار  هئة األطةقل والنؤــقء التي تعيش أو ــقالق ذأــة لصــةة لق ــة لصلطقر هي دميع مراح    - 74
تحركـقت ـق، لمـق هي ذلـك الملـيقت اإلنقـقذ والتةتيش واحتجـقز الؤــــــــــــــةن، والملـيقت النقـ  إلى أمـقلن آمـنة واإلنزال  

قة الن منقورات قؤر ة ولطارة  ها ق، وك لك طوال الاملية الرامية إلى تحديد أو قع أهرافذق. وذنقك تققر ر مقل
تقو  ب ــق قوات لةر الؤــــــــــــــواحــ  اللاري أثنــقء االترا  القوارب، وأفالو لاريــق إلى االمت ــقل اللتزامــقت ــق الــدوليــة  

 المتالقة لممقرسقت البحث واإلنققذ الةور ة واآلمنة.

ــقء   - 75 والمجتمع المــدني والج ــقت  وأرحــ  لــقلج وف ال رارة والمنقــ ة للحيــقة التي ترــ ل ــق الــدول األالضـــــــــــــ
 الةقاللة الئق ة لتنةا  المليقت البحث واإلنققذ هي البحر األبيض المتوسك.
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وتن الدالم المؤــــــتمر ال   يقدمه المجتمع الدولي لئةر الؤــــــواح  اللاري هي المأــــــقركة هي المليقت  - 76
ــقئر هي األرواح هي البحر. غا  ــواح  لاريق يقل  من الئؤـــــــــــ ــئقن  البحث واإلنققذ قبقلة ســـــــــــ ر أن إالقفة األشـــــــــــ

الم قدر ن والبدئان إلى لاريق ونقل م إلى د قز م قهحة ال جرة غار الأــــــــــرلية ومرالز االحتجقز التقلاة ل ق، 
وحده، لقي آاله األشئقن ال ين نقلوا إلى مراه  االحتجقز    2021ال تزال تأ   مصدر قل  لقلد. هةي الق   

الدالم متوقةألق اللى احترا  حقوق اإلنؤـــــــقن. كمق ينبغي كةقلة  مج ولي المصـــــــار. ول لك ينبغي أن ي ون توهار  
 توهار الحمقية ألولئك األشئقن.

وأوف التأـــــديد مرة ألرى اللى أن لاريق ال ُتاترر محطة آمنة إلنزال األشـــــئقن البدئان والم قدر ن   - 77
ي أ  الملية إالقفة من الؤـــــــةن. وذ ا التقر ر يو ـــــــا الؤـــــــر  هي ذلك. و نبغي أال تؤـــــــقالد األطراه ال قل ة ه

للم ــقدر ن والبدئان إلى لاريــق من منــقط  تقع لــقر  ميــقذ ــق اإلقليميــة. و نبغي أن يتــقح لجميع الم ــقدر ن  
والبدئان الــ ين ينقــَ ون مانــقء مــأمونــق للنزول وهقــق لقــقنون البحــقر، والقــقنون البحر  الــدولي، والقــقنون الــدولي  

 لحقوق اإلنؤقن، وققنون البدئان.

أددف فالوتي إلى التو   إلى اتةقق موثوق وذ  قدرة اللى التوقع لأأن اإلنزال يأم  دميع الدول و  - 78
ــم المؤـــ ولية. وآم  أن يتؤـــنى التو ـــ  إلى  ــدة فيه لقلتضـــقمن وتققسـ ــقء هي االتحقف األوروخي، مؤـــترشـ األالضـ

م  يتنقول ال جرة واللجوء. ذلك الترتا  من لبل المنققأـقت الجقر ة لأـأن إبرا  االتحقف األوروخي لما قق محت 
ــتاداف مناومة األمم المتحدة لتوهار الدالم هي و ــــــــــع آلية إقليمية ذات قدرة اللى التوقع هي   ر تألاد اســــــــ وُألرإل

 .( 24) مجقل إنزال البدئان وتحقا  التضقمن اللى  ةتي المتوسك

ــ ألا   - 79 ــ لـــه من د وف تنةاـ ــق يرـ ــقف األوروخي لمـ ــقلأــــــــــــــ ر إلى االتحـ ه لـ ــإل لقرار مجلس األمن وأوف أن أتودـ
ا المليــة إير ني. وأحيك اللمــق بتقايم االتحــقف األوروخي الــ   يةاــد لــأن (2020) 2546 ، لؤــــــــــــــرــ  من ــق تحــديــدأل

أظ ر    التحؤن هي االترا  قوات لةر الؤواح  والبحر ة اللارية لصشئقن الم قدر ن والبدئان هي البحر قد
أن التدر   المقد  كقن هاقال، وأن ذ ه القوات تضـطلع بدور متزايد هي تاطا  نموذ  الام  لأـب قت االتجقر  

 لقألشئقن التي تؤلك طر   البحر األبيض المتوسك الوسطى.

وهي الوقت نةؤـــه، أوف ت رار مق أهقفت له مةو ـــة األمم المتحدة الؤـــقمية لحقوق اإلنؤـــقن هي ح  ق  - 80
ف األوروخي وفوله األالضــــــــــــــقء اللى كـةقلة أن ت ون دميع االتـةقققت والـتدابار المتالـقة لقلتاـقون مع لارـيق  االتحـق

 اللى إفارة ال جرة متؤقة مع االلتزامقت لمود  الققنون الدولي، لمق هي ذلك الققنون الدولي لحقوق اإلنؤقن.

ينبغي اإلهرا  الن األشـــــــــــــئقن   و نبغي إغبق مرالز االحتجقز هي لاريق اللى وده الؤـــــــــــــرالة، كمق - 81
ــر ع اللاري إللغقء تجر م فلول الرلد والبققء فيه والئرو   الم قدر ن والبدئان المحتجز ن. و ج  تادي  التأـــــــ
منــه لأــــــــــــــ ــ  غار قــقنوني، مع كةــقلــة التاــقمــ  مع أ  مئــقلةــقت هي ســــــــــــــيــقق ال جرة لــقالتبــقرذــق درائم إفار ـة  

 دنقئية. درائم ال

احتجقز األشـــــــــــئقن الم قدر ن تاؤـــــــــــفيألق هي مرالز االحتجقز ومواقع الم رخان وال يزال اســـــــــــتمرار   - 82
الَاَر ــــــية، هي ظروه غار إنؤــــــقنية، ي ار قلقق الميقق و ج  و ــــــع حد له. وأتوقع أن ُتجرى تحقيققت كقملة  
وشـــــــةقهة وســـــــر اة هي حوافث االســـــــتئدا  المةرط للقوة  ـــــــد األشـــــــئقن الم قدر ن والبدئان وهي الماقملة 

 __________ 

 UNHCR, “Proposal for a regional cooperative arrangement ensuring predictable disembarkationانار   (24) 

and subsequent processing of persons rescued-at-sea”, 27 June 2018. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2546(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2546(2020)
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ورة التي ت ف  إلى الوهقة واإل ــقلة. و نبغي تلرية االحتيقدقت األســقســية للمحتجز ن، لمق هي ذلك الغ اء المت 
 والرالقية الطرية، والد  تار ض م للانم، لمق هي ذلك الانم واالبتزاز الجنؤاان.

والج قت  وآم  أن ُيصـغى لدالواتي المؤـتمرة إلى الؤـمقح للج قت الةقاللة هي مجقل الام  اإلنؤـقني  - 83
ف الؤـلطقت اللارية  التي تراق  حقوق اإلنؤـقن لقلو ـول لحر ة وفون قاوف إلى دميع مرالز االحتجقز، وأن تزوم

 لقلدالم اإلفار  ال ةا  بتؤ ا  المل ق.

وأ كد مرة ألرى اللى أنه ال ينبغي احتجقز األطةقل، ال سيمق الندمق ي ونون غار مصحوخان ب و  م   - 84
ج  اللى الؤــلطقت اللارية أن ت ة  إحقلة ذ الء األطةقل إلى لدمقت الحمقية المنقســبة  أو منةصــلان الن م. و  

وتلى ليقرات الرالقية المبئمة إلى أن تا ر ل م اللى حلول طو لة األد . ومن األذمية الأــــــــديدة لم قن نقل م 
 اللى وده الؤرالة إلى أمقلن أل ر أمنق لقر  مرالز االحتجقز.

الج وف المر ولة لمنع وم قهحة الت ر   واالتجقر، االتمقف سيقسقت وتأر اقت   ومن الم م، هي دميع - 85
تراالي االحتيقدقت الةور ة لجميع األشــــــــــئقن ال ين تار ــــــــــوا للئطر الردني أو النةؤــــــــــي لبل رحلت م، برا 

لحرا، وحمقية حقوق م اإلنؤــقنية لغض النار الن و ــا م من حاث ال جرة. و نبغي التركاز لأــ   لقن   أو
ــة لطقلري اللجوء ذي الل ــر ة واالحتيقدقت الئق ـ ــقء واألطةقل. كمق أن الحمقية من اإلالقفة القؤـ ــع النؤـ ى و ـ

 أيضق االتبقرات أسقسية هي تحؤان الو ع.

وأفالو الدول األالضـــــقء، وال ســـــيمق الدول التي تتئ  إدراءات هي البحر األبيض المتوســـــك، إلى أن  - 86
لامليقتية من دميع دوانر ق، وأن تدرس سـيقسـقت ق الققئمة، وأن تدمج تضـع تلك الأـواغ  هي  ـميم اسـتجقبت ق ا

 تلك االالتبقرات هي د وفذق الرامية إلى تاز ز قدرت ق اللى م قهحة الت ر   واالتجقر الن طر   البحر.

وأـنقف  بتجـدـيد الج وف المـر ولـة إلن ـقء اإلهبت من الاقـقب الـ   يتمتع ـله الم رخون والمتجرون هي  - 87
  فالـ  لاريـق، مع اإلحـقطـة اللمـق ـلقلمـداذمـقت التي شــــــــــــــنت ـق الؤــــــــــــــلطـقت اللاريـة اللى أوكـقر االتجـقر هي  الامـ 
. وأحث الؤـــــلطقت اللارية اللى كةقلة تولي األ ـــــول المرلية هي مقق ـــــقة المتجر ن ال ين االتقلوا 2021 الق 

 أثنقء تلك المداذمقت.

ــةتي الب  - 88 ــرورة ألن تز د الدول المودوفة اللى  ــــــــ ــك من تاقون ق وه   وثمة  ــــــــ حر األبيض المتوســــــــ
 ماقيار الققنون الدولي لحقوق اإلنؤقن، وذلك ل ةقلة التارإله اللى ذو ة مز د من الجنقة ومحقسرت م.

ا من هرن إالـقفة  - 89 و نبغي للمجتمع الـدولي أن يتيا، بروح من تقـقســــــــــــــم المؤــــــــــــــ ولـية مع لارـيق، مزـ دأل
 ان ثقل ة تؤت ده أشد هئقت البدئان  اةألق هي لاريق.التوطان والمؤقرات الت مالية للقرول هي بلد

وأشـجع الدول األالضـقء الواقاة اللى طول طرق ت ر   األشـئقن الم قدر ن الرر األرا ـي اللارية   - 90
وانطبقألق من ق، اللى تاز ز د وفذق من أد  حمقية  ــــحقيق المليقت الت ر   واالتجقر لقألشــــئقن لأشــــ قل ق 

ت ر ـ  الم ـقدر ن واالتجـقر لـقألشــــــــــــــئـقن وهقـق للتاـقر ( الوارفة هي اتةـققيـة األمم المتحـدة  الئطارة، وتجر م  
لم قهحة الجر مة المنامة الرر الوطنية، وخروتوكول م قهحة ت ر   الم قدر ن الن طر   الرر والبحر والجو،  

لقيق  ب لك أن وخروتوكول منع وقمع وماققبة االتجقر لقألشــــــئقن، وخئق ــــــة النؤــــــقء واألطةقل. ومن شــــــأن ا
ييؤـر التاقون بان الؤـلطقت القضـقئية وسـلطقت إنةقذ الققنون ذات الصـلة اللى طول طرق ت ر   الم قدر ن، 

 اللى التحقا  هي الجرائم واالتققل الجنقة، وسد ال غرات القضقئية.
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اللى األشـــــــــئقن البدئان والم قدر ن،   19-وهي  ـــــــــوء األثر الؤـــــــــلري ال   للةته دقئحة كوهاد - 91
نني أشــــجع لقوة الؤــــلطقت اللارية اللى إتقحة إم قنية و ــــول م لأــــ   طوالي إلى االلتبقرات، واللى توهار هإ

ــقنية   ــان إيجقبيألق، مع إيبء االحترا  ال قم  ل رامت م وحقوق م اإلنؤـ ــئمصـ ــئقن المأـ أمقلن الازل والاب  لصشـ
رقاة انتأـــــقر المر ، ينبغي التبقر وحر قت م األســـــقســـــية. وخقإل ـــــقهة إلى ذلك، وخنية الحالولة فون اتؤـــــقع 

دميع الم قدر ن المزمع إالقفت م إلى بلدان م األ ـــلية قر  مغقفرت م، وتزو دذم لقلاب  المنقســـ  إذا مق تران  
 أن تأئيص م إيجقبي.

وأرحـ  لـقلريـقن الـ   أ ـــــــــــــــدرتـه هرقـة الامـ  المانيـة بلاريـق التـقلاـة لصمم المتحـدة واالتحـقف األهر قي  - 92
ف األوروخي وكررت فيه تألاد التزام ق المؤــــــــــــــتمر لقلام  مع لاريق وفالم الج وف الأــــــــــــــقملة التي تر ل ق  واالتحق

 ح ومة الوحدة الوطنية الم قتة لأأن إفارة ال جرة.

وتأـــــــتد الحقدة اآلن أل ر ممق مضـــــــى إلى و ـــــــع ُن ج شـــــــقملة تتنقول األســـــــبقب الج ر ة لل روب  - 93
ء، يقع الؤــــــب  واالســــــتقرار وحقوق اإلنؤــــــقن والتنمية المؤــــــتدامة هي  ــــــميم وال جرة. هةي القلم مترالك األردق

اســــــــــــــتراتيجيـقت الوقـقيـة. وُ ررز االتإلةـقق الاـقلمي من أدـ  ال جرة اآلمنـة والمنامـة والناـقميـة واالتإلةـقق الاـقلمي 
ــبقب الج ر ة ألو ـــــقع األشـــــئقن البدئان والم قدر ن من  ــأن البدئان الحقدَة إلى ماقلجة األســـ لبل  لأـــ

تاز ز التاقون والتضــقمن وتقديم تودا قت ذقمة هي ذ ا الصــدف. وتتطل  ماقلجة األســبقب الج ر ة من الدول  
أن تتصره لؤرالة وتؤت مر هي نام لجوء ومؤقرات ققنونية أقوى لصقلا البدئان والم قدر ن ال ين يعيأون 

 ة.أو قالق ذأة تأم  دمع شم  األسر والتاليم وَتَنقم  الاد الاقمل
 


