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 مقدمة -أوال  
الــ   (2015) 2240مــن اــرار جملــس األمــن   18ُيقــدَّم اــلا التقريــر عمــال بــال قرة   - 1

 .منه 10إىل  7 القرار، ال سيما ال قرات منطلب فيها اجمللس إيّل أن أادم تقريرا عن تن يل 
تشـرين األو/أأتتـوبر    9)اختـا  القـرار   منل تاريخ ويغطي التقرير التطورات املستجدة  - 2

. وتستند املعلومات واملالحظات الواردة يف التقريـر  2016آبأأغسطس  31حىت و (2015
واجلهات املعنية األخـر.. ورـر.    إىل التقارير املقدمة من الدو/ األعضاء والترتيبات اإلاليمية

 التشاور مع منظومة األمم املتحدة على نطاق واسع أيضا يف الا الصدد.
  

هتريـــب املهـــاررين وااللـــار بالبشـــر يف البحـــر األبـــي  املتوســـ  ابالـــة   -ثانيًا  
 (1)الساحل اللييب

علــى الــرغم مــن دعــواجل إىل معاجلــة األســباب والعوامــل ا رلتــة الــ  تــدفع النــا  إىل  - 3
القنوات غري النظامية، وإىل رعل إنقا  األرواح مسـللة   باستخدامعبور البحر األبي  املتوس  

ــل      ــع. ومنـ ــور  يف الو ـ ــن وســـن فـ ــة عـ ــة واإلاليميـ ــود الوطنيـ ــ ر اجلهـ ــة، س تسـ  ات أولويـ
مــن الررــا/ والنســاء واألط ــا/ حــت هم أو ف ق ــدوا يف   10 000مــن  ، لقــي أت ــر2014 عــام

األمـم   يةم و ـ  ت، سـجَّل 2016آبأأغسطس  31البحر وام يف طريقهم إىل أوروبا. وحىت 
حالة من حاالت الوفاة واالخت ـاء يف البحـر األبـي      3 169املتحدة لشؤون الالرئني واوع 

 .2016يف عام  البحر طريقإىل أوروبا عن  اوافد 281 740ووصل املتوس ، 

__________ 

 .“التهريب وااللار بالبشر”واو ما يشار إليه انا بعبارة  (1) 

http://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
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والغالبية العظمى من الررا/ والنساء واألط ا/ اللين جير  هتريبهم وااللـار مـم عـن     - 4
طريــق البحــر مــن الســواحل الشــمالية ألفريقيــا إىل أوروبــا ُيبحــرون مــن ليبيــا، وال ســيما مــن    

شـاعت تسـمية اـلا    املناطق ال  تقع شرق طرابلس وغرما مباشرًة، ويصلون إىل إيطاليا. واـد  
، سـجلت م و ـية األمـم    2015. ويف عـام  “طريـق وسـ  البحـر األبـي  املتوسـ      ”الطريق 

مـــن الوافـــدين  ـــرا إىل إيطاليـــا،  150 000املتحـــدة لشـــؤون الالرـــئني وصـــو/ أت ـــر مـــن 
وفقــا ملـا أفــادت بــه امل و ـية وعمليــة االوــاد   ة منــهم اــادمون مـن ليبيــا. و ـــ ي املائـفــ 90 وحنـو 

، 2016آبأأغســطس  15حــىت ، العســيرية يف اجلــجلء اجلنــويب مــن وســ  املتوســ   األورويب
، حيـ  أتـوا يف أغلـب األمـر     2016 عـام يف شـخ  إىل إيطاليـا    100 000وصل أت ر مـن  

من البلدان الوااعة رنوب الصحراء اليرب.. ويتضـمن الوافـدون طـاليب جلـوء والرـئني فـارين       
املسـتخدمة وتيـوين عاعـات الوافـدين يف حالـة      من الزناعـات واال ـطهاد. وال تـجلا/ الطـرق     

 العسـيرية  تغري دائـم. ويف تعـبري عـن اـلس السـمة الديناميـة، الحظـت عمليـة االوـاد األورويب         
حدوث زيادة تبرية يف التنقالت عرب الطريق البحر  املمتد من مصر إىل إيطاليـا ومـن اجلجلائـر    

العمليات املنطلقة من ترتيـا وتـونس إىل   إىل إيطاليا يف األشهر األخرية. ولوحظت أيضا بع  
أن تشــديد الضــواب  علــى بعــ  الطــرق،   العســيرية إيطاليــا. وتقــدر عمليــة االوــاد األورويب 

أد. إىل زيـادة تـواتر اسـتخدام الطـرق األخـر..       يف  لك الطريق من ليبيا إىل إيطاليـا، رمبـا   مبا
و املن صلني عـن  ويهـم الوافـدين    وحدثت زيادة تبرية أيضا يف عدد األط ا/ غري املصحوبني أ

يف املائـة   116 حـو ، حيـ  زاد عـددام بن  2015باملقارنة مع عام  عن طريق البحر إىل إيطاليا
 .2016يف ال ترة من تانون ال اينأيناير إىل متوزأيوليه 

تـهريب  الواد استغلت الشبيات اإلررامية املنظمة، مبا يف  لك الشبيات الضـالعة يف   - 5
لبشـر، ااالـة األمنيـة يف ليبيـا مـن أرـل توسـيع نطـاق عملياهتـا، وـا أد. بـدورس إىل            وااللار با

اــلس األنشــطة املر ــة متــويال مباشــرا وغــري مباشــر   رمبــا وفــرتت ــاام حالــة عــدم االســتقرار. و
ااـد مـن   للجماعات املسلحة واملنظمات اإلراابية، وا يس ر عن زيادة تقوي  ااالة األمنية و

ة. ومثة دالئل أيضـا علـى أن املؤسسـات اإلرراميـة اـد زادت اياتـل ااوتمـة        سيطرة اايوم
 .اشاشًة بتهيئة تربة خصبة لل ساد

ويقــوم ذــو م أعمــا/ مهــريب املهــاررين علــى أســا  تلبيــة الطلــب مــن رانــب طــاليب  - 6
اللجوء والالرئني واملهاررين على العبور إىل أوروبا. ومع تشديد الضواب  وغياب املسـارات  
اآلمنة والنظامية املناسبة، تجلداد صعوبة العبور عرب القنوات غـري النظاميـة، وـا يـؤد  إىل تنـامي      

دمات. وتشــري تلــك ا ــســوق خــدمات املهــربني. ومــن ق  يــن تواــع ارت ــاع الطلــب علــى   
يف املائـة مـن األشـخا      90تقديرات ميتب الشرطة األورويب )اليوروبو/( إىل أن أت ـر مـن   
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ــلين ســافروا  ــة يف عــام    ال ــدو/ األعضــاء يف االوــاد األورويب بصــورة غــري نظامي  2015 إىل ال
اســتخدموا خــدمات التيســري. وتشــري تقــديرات ميتــب اليوروبــو/ أيضــا إىل أن معــد/ دوران  

ــني       ــراوح ب ــب املهــاررين ت ــة الضــالعة يف هتري ــق للشــبيات اإلررامي ــا/ املتحق  6 و 5رأ  امل
 .  2015باليني يورو يف عام 

ســتخدم يف العبــور مــن رــا/ أفريقيــا إىل أوروبــا مــجليمل وتولي ــة مــن املراتــب الــ     وُي - 7
ــة وبــني القــوارب       ــة الــ  تســتخدم مــرة واحــدة واملراتــب املؤات ــجلوارق املطاطي ــراوح بــني ال تت
ــور البحــر       ا شــبية وســ ن الصــيد اليــبرية. واــد ال يقتصــر اســتخدام اــلس املراتــب علــى عب

وتـللك تمراتـب مراابـة     ،األشـخا  إىل مراتـب أخـر.   فحسب، بل ُتستخَدم أيضا لنقـل  
أو حراسة للمهربني واملتاررين. وإىل رانب أن الس املراتب غري صااة للمالحـة وت تقـر إىل   
ــا للوصــو/ إىل الشــواط       املعــدات الالزمــة إلنقــا  اايــاة، فــالن معظمهــا ال فمــل واــودا تافي

ــاد األورويب    ــة االوـ ــديرات عمليـ ــري تقـ ــة. وتشـ ــيرية األوروبيـ ــب   العسـ ــبيات هتريـ إىل أن شـ
املهاررين يف ليبيا اـد ورـدت علـى مـا يبـدو مصـدرا موثواـا للقـوارب املطاطيـة غـري الصـااة            

يدعو للقلق بص ة خاصة. ونتيجـة اـلا املسـعى املتـهور اـي ا سـائر ا ائلـة         للمالحة، واو ما
ــجلا/ نشــهداا. ويف حــني أن املهــربني ال يصــحبون ا    ــ  ال ن ــولني  يف األرواح ال ألشــخا  املنق

عادة، فهم يتواردون، يف بعـ  األحيـان، يف مراتـب أخـر. لفشـرا  علـى عمليـة العبـور.         
يتلقى األشخا  اللين جير  هتريبهم تعليمات بقيادة املراتب، ال  غالبـا مـا تيـون     وعادة ما

من ابيـل  مجلوَّدة أيضا مبعدات اتصا/ إلرسا/ نداءات االستغاثة إىل مؤسسات اإلنقا  مباشرًة، 
 املرتجل اإليطايل لتنسيق عمليات اإلغاثة يف البحر.  

وطبقــا للمنظمـــة الدوليــة للشـــرطة اجلنائيـــة )اإلنتربــو/( وميتـــب الشـــرطة األورويب     - 8
)اليوروبو/(، مثة ارتباط واس بني شـبيات التـهريب علـى طـو/ طـرق التنقـل الرئيسـية، حيـ          

ــا     ــاق، ويشــار  فيه ــاين الشــبيات يف ااجــم والنط ــن     تتب ــر م ــن أت  ــون م ــد.  100مواطن بل
ــبية      ــادة الشـ ــها اـ ــة، منـ ــية قتل ـ ــل أساسـ ــبيات اياتـ ــمن الشـ ــون،   ،وتتضـ ــديرون ا ليـ واملـ

والسماسرة، واألفراد امليل ون جبمع األمـوا/ ونقلـها، وامليسـرون ا ليـون، ومقـدمو خـدمات       
وـاد األورويب إىل  إررامية حمددة م ل وثائق ا وية ووثائق السـ ر املـجلورة. وتشـري تقـديرات اال    

تتـراوح   على مـ  زورق اابـل للـن خ    ال رد من شواط  را/ أفريقيا إىل أوروبا عبورأن أررة 
ويقـدر  يورو أو أت ر، حسب نوع املرتب وا دمات املقدمـة.   3 000 ويورو  1 000بني 
 400 000 و يــورو 70 000بــني  يتــراوح الــربا املتحقــق للمهــربني مــن النقلــة الواحــدة أن
رو أو أت ــر، عنــد اســتخدام ســ ن الصــيد. وهتريــب املهــاررين لــيس مهمــة معجلولــة يف حــد يــو

 اهتا. فـاألفراد والشـبيات ينخرطـون أيضـا يف أشـيا/ أخـر. مـن النشـاط اإلررامـي. ووفقـا           
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لفنتربـــو/ واليوروبـــو/،  يـــن أيضـــا اســــتخدام الشـــبيات القائمـــة وا ياتـــل األساســــية        
لتــهريب لنقــل بضــائع أخــر. غــري مشــروعة ســر ا، م ــل        واللورســتيات املرتبطــة بعمليــات ا  

 املخدرات أو األسلحة.
بصــ ة  -، اختــلت الــدو/ األعضــاء (2015) 2240ومنــل اختــا  اــرار جملــس األمــن  - 9

تـدابري للتصـد     -فردية وثنائية ومتعددة األطرا ، مبا يف  لك من خال/ املنظمات اإلاليميـة  
لتعجليــجل رهــود البحــ  واإلنقــا  يف  وتــهريب وااللــار بالبشــر ابالــة الســاحل اللــييب،  اللظــاارة 

ة ااــدود وعمليــة إدارة البحــر األبــي  املتوســ . وتشــمل اــلس التــدابري تعجليــجل وتــاالت مراابــ 
ااــدود، وبنــاء القــدرات والتــدريب، والنشــر املورَّــه لاصــو/ والعمليــات البحريــة يف البحــر    

 األبي  املتوس .  
  

 ت تيش املراتب وحججلاا ابالة الساحل اللييب واجلهود  ات الصلة -ثال ا  
يب وااللـار  تـهر العملت الـدو/ األعضـاء،  ـمن اجلهـود الراميـة إىل منـع وميافحـة         - 10

ــييب،    ــة الســاحل الل ــرد     بالبشــر ابال ــى حنــو ف ــك عل ــات   أو  ســواء تــان  ل ــن خــال/ املنظم م
لسـلطة  وارسـة ل اإلاليمية، على ت تيش املراتب وحججلاا، مبورـب القـانون الـدويل السـار  و    

ــة مبقتضــى    ــرار الا ــددة املخول ــلن    (2015) 2240ق ــارير ب ــادت التق ــك، أف . وإ ــافًة إىل  ل
مـن الررـا/ والنسـاء     10 246السلطات الليبية أررت عمليات إنقا  واعتراض  ر  رلـت  

 ، داخل املياس اإلاليمية الليبية أيضا.2016 واألط ا/ يف عام
 عدا الـداذر ، يف  ،وعلى وره ا صو ، أطلقت الدو/ األعضاء يف االواد األورويب - 11
، عملية  رية مد  بل/ رهود منهجيـة لتحديـد املراتـب البحريـة     2015حجليرانأيونيه  22

، بالبشـر  أو املتـاررين  هـربني املواألصو/ الـ  ُتسـتخدم أو ُيشـتبه يف أتـا تسـتخدم مـن رانـب        
واحتجازاا والتخل  منها، مد  املسامهة يف رهـود االوـاد األورويب األوسـع نطااـا الراميـة      

البشـر ومنـع واـوع    ب وااللـار  تـهريب الل ذـو م األعمـا/ الـل  تقـوم عليـه شـبيات       إىل تعطي
 املجليد من ا سائر يف األرواح يف البحر.

وتعمل عملية االواد األورويب يف اجلجلء األوس  من رنوب البحـر األبـي  املتوسـ .     - 12
، 2015سـبتمرب  املرحلـة األوىل يف أيلو/أ اتتملـت  وتشمل واليتـها ثـالث مراحـل تشـغيلية. و    

ــت   ــ  رل ــن خــال/ عــع        حي ــن أرــل تشــج شــبيات ا جــرة ورصــداا م ــدعم م ــدا ال تق
املعلومات والقيام بـدوريات يف أعـايل البحـار. ووفقـا لقـرار جملـس االوـاد األورويب )السياسـة         

ــة املشــترتة(   ــة واألمني ــة  2015أيارأمــايو  18املــؤر   778أ2015ا ارري ــوخى املرحل ، تت
 تــهريبالىل املراتــب البحريـة يف أعــايل البحــار املشـتبه يف اســتخدامها لغــرض   الصــعود إ ال انيـة 
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وت تيشها وحججلاا ووويل مساراا، مبورـب الشـروط املنصـو  عليهـا يف      ،البشرب االلار أو
القيام ملس األنشطة أيضا يف املياس اإلاليميـة، شـريطة أن     ينأحيام القانون الدويل املنطبقة. و

لقيــام بــللك مبورــب أ  مــن اــرارات جملــس األمــن املنطبقــة أو موافقــة الدولــة  ُتَخــوَّ/ ســلطة ا
لعمليــة، وفقــا أل  مــن اــرارات جملــس األمــن  ا ســتتخلالســاحلية املعنيــة. ويف املرحلــة ال ال ــة،  

املنطبقة أو موافقة الدولة الساحلية املعنية، عيع التدابري الالزمـة  ـد املراتـب واألصـو/  ات     
البشـر أو االلـار مـم، يف إالـيم تلـك      ب أو االلار تهريبال استخدامها لغرض الصلة، املشتبه يف

الدولة، بسبل تشمل التخل  منها أو رعلها غري صااة للعمـل، مبورـب الشـروط الـ  يـن       
 وافقة.تلك امل عليها  لك القرار أو

بلتـا ن ـلت التـدابري     ،عـدا الـداذر    ،واد أبلغت الـدو/ األعضـاء يف االوـاد األورويب    - 13
 يف إطــار املرحلـة ال انيــة  (2015) 2240قـرار  المــن  10إىل  7املشـار إليهـا يف ال قــرات مـن    

. ويف 2015تشــرين األو/أأتتــوبر  7الــ  بــدأت يف  مــن عمليــة االوــاد األورويب العســيرية 
متوزأيوليــه  27عمليــة حــىت ال، َمــدَّد جملــس االوــاد األورويب واليــة  2016حجليرانأيونيــه  20

، ووســع نطااهــا ليــي تشــمل املســاعدة يف تطــوير اــدرات اــوات خ ــر الســـواحل          2017
 تـهريب الوالقوات البحرية الليبية وتدريبها على مهـام إن ـا  القـانون يف البحـر، وال سـيما ملنـع       

مـن   25 400، أنقـلت العمليـة أت ـر مـن     2016آبأأغسـطس   31وحـىت   البشر.ب وااللار
 الررا/ والنساء واألط ا/ يف البحر وسامهت بلصو ا يف إنقا  أشخا  آخرين عديدين.

ــاد األورويب    - 14 ــة االو ــت عملي ــد أبلغ ــرة األوىل بيشــج     العســيرية وا ــت للم ــا اام بلت
ريبـــهم يـــديراا أفـــراد يشـــتبه يف هت ،2016متوزأيوليـــه  18و  9 يـــومي وحجـــجل مراتـــب، يف

املهاررين، حي  احتججلت الطاام يف أعايل البحـار ابالـة السـاحل اللـييب. ويف اـلس ااـاالت،       
أشــارت العمليــة إىل أن لــديها أســبابا معقولــة لالعتقــاد باســتخدام تلــك املراتــب مــن رانــب    

ــا،  ــالعة يف     ــة منظمــة، مقراــا يف ليبي ــات إررامي ــهريب املهــاررين وااللــار بال التيان . بشــرت
العملية إىل أن عيع املراتـب الـ  اامـت بت تيشـها وحججلاـا تانـت جمهولـة ا ويـة.          وأشارت
شخصــا يشــتبه يف ايــامهم  84، اعتقلــت الســلطات اإليطاليــة 2016آبأأغســطس  9وحــىت 

تيســـري هتريبـــهم إثـــر معلومـــات ادمتـــها أو إرـــراءات اختـــلهتا عمليـــة   بتـــهريب املهـــاررين أو
 األورويب.   االواد
مرتبـا، منـها    241، تانـت العمليـة اـد ختلصـت مـن      2016آبأأغسطس  9وحىت  - 15
ااربا خشبيا، ومخس س ن صيد. وأشـارت العمليـة إىل أتـا تقـوم      38 زوراا مطاطي ا، و 198

بســحب املراتــب أو نقلــها إىل إيطاليــا بقــدر اإلميــان، وأيضــا يف  ــوء القيمــة الــ   يــن أن  
ــة ت   ــها للتحقيقــات وا اتمــات، ويف حال ــها لت ــاد     مت ل ــالتخل  من عــل ر  لــك، فالتــا تقــوم ب
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، متشـيا مـع القـانون    بل  شيل من األشيا/ املخاطرة بسالمة البحارة واملالحة والبيئة البحرية
 الدويل واملعايري الدولية  ات الصلة.

ــة العامــة إىل معلومــات إ ــافية بشــلن أ  عمليــات ت تــيش أو     - 16 ــاس األمان وس ُيورَّــه انتب
ــدو/ األعضــاء   حجــجل أخــر. ا  ــا ال ــت م ــاســواء  ،ام ــة     فردي ــات اإلاليمي ــن خــال/ املنظم أو م

تهريب وااللـار بالبشـر، أل  مراتـب جمهولـة ا ويـة أو مراتـب ترفـع        الاملشارتة يف ميافحة 
علم إحد. الدو/ يف أعايل البحار ابالة الساحل اللييب، سواء على النحو املسموح به مبورـب  

 .(2015) 2240لسلطة املخوَّلة مبقتضى القرار ارسة لوالقانون الدويل السار  أو 
مـن   8و  7ودعا جملس األمن الدو/ األعضاء ال  تتخـل إرـراءات مبورـب ال قـرتني      - 17

 التعــاون، بســبل منــها الســعي  ســن نيــة للحصــو/ علــى موافقــة   إىل (2015) 2240القــرار 
دو/  ودعـا ، 7الدولة ال  يرفع املرتب علمها ابـل اسـتخدام السـلطة املخوَّلـة مبورـب ال قـرة       

إىل اسـتعراض الطلبـات مـن اـلا القبيـل والـرد عليهـا بسـرعة ويف          العلم املعنية ملس اإلرراءات
أربـع سـاعات إطـارا     العسيرية ِبر عملية االواد األورويبالوات املناسب. ويف الا الصدد، تعت

أن  إال .زمني ا مناسبا لوصج السعي للحصو/ على موافقة دولة العلم املعنيـة بلنـه حب  سـن نيـة    
 إىل تقدا م ل الس الطلبات.   ، حىت اآلن،العملية س تضطر

بلتـــا أخـــلت يف االعتبـــار االلتجلامـــات   االوـــاد األورويب العســـيرية وأبلغـــت عمليـــة - 18
القانونيــة املتعلقــة  مايــة حقــوق اإلنســان أثنــاء ا ــطالعها جبميــع األنشــطة املشــمولة يف إطــار  

، مبـا يف  لـك فيمـا يتصـل مببـدأ عـدم اإلعـادة        (2015) 2240السلطة املخولة مبورب القرار 
 قسرية.  ال

وإ افًة إىل  لك، متشـيا مـع دعـوة جملـس األمـن إىل ااـر  علـى سـالمة األشـخا            - 19
املورودين على م  املراتب باعتبار  لـك أولويـة اصـو.، ولت ـاد  اإل ـرار بالبيئـة البحريـة        

إىل أتـا اـد أصـدرت إرـراءات     االوـاد األورويب العسـيرية   بسالمة املالحة، أشارت عملية  أو
موحدة بشلن منع االستغال/ واالعتداء اجلنسيني، والتخل  من الس ن وفقا ألحيـام   تشغيلية

القانون الدويل  ات الصلة، وتوفري العالم على م  املرتب لاشخا  الـلين جيـر  إنقـا ام    
 يف البحر، أو أتا بصدد إصدار تلك اإلرراءات.

، بالبشـر تـهريب وااللـار   يف ال ت تيش وحججل الس ن املشـتبه يف تور طهـا  بويف ما يتعّلق  - 20
والوتــاالت التن يليــة لالوــاد    العســيرية يورــد تعــاون وثيــق بــني عمليــة االوــاد األورويب     

األورويب املسؤولة عـن التعـاون القضـائي يف املسـائل اجلنائيـة )وحـدة التعـاون القضـائي التابعـة          
ب الشــرطة األورويب، لالوــاد األورويب، يــورو روســت( واملســؤولة عــن إن ــا  القــانون )ميتــ 

يوروبو/(، وإدارة اادود )الوتالة األوروبيـة إلدارة التعـاون يف جمـا/ العمليـات علـى ااـدود       
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الوتالـــة األوروبيـــة إلدارة ا ارريـــة للـــدو/ األعضـــاء يف االوـــاد األورويب(. تـــللك، ُتنّ ـــل  
يف البحـر األبـي     مشترتتنيعمليتني  ريتني  التعاون يف جما/ العمليات على اادود ا اررية

( يف وســ  البحــر األبــي  املتوســ  وعمليــة بوســايدون Tritonاملتوســ ، مهــا عمليــة ترايتــون )
(Poseidon      /ــات، بلشــيا ــلس الييان ــة، اعتمــدت ا ــلس الغاي ــق ا ــددة( يف شــراه. ولتحقي ، متع

نشـرت  ـباط   و ،ات ااات بشلن التعاون والتنسيق وتباد/ املعـار  واملعلومـات وتقـدا الـدعم    
تصا/ تـابعني  ـا. باإل ـافة إىل  لـك، تـدور يف الواـت الـراان منااشـاتي بـني عمليـة االوـاد            ا

األورويب العســيرية وتيانــات أخــر.، م ــل املنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة )اإلنتربــو/(         
وميتب األمـم املتحـدة املعـا باملخـدرات واجلر ـة، مـن أرـل و ـع ترتيبـات واثلـة. وهتـد             

ــة االوــاد ــ  تن ــلاا مــع خ ــر      عملي ــع أ  تعــارض بــني عملياهتــا ال األورويب العســيرية إىل من
( ال  تن ـلاا البحريـة اإليطاليـة، و لـك     Mare Sicuro) “البحر اآلمن”السواحل اللييب وعملية 

عن طريق تباد/ املعلومات على أسا  تل حالـة علـى حـدة. وتعمـل عمليـة االوـاد األورويب       
ــادة العســيرية  ــادة األوروبيــة التابعــة للواليــات    أيضــًا مــع اي ــا، والقي الواليــات املتحــدة ألفريقي

 املتحدة، والقيادة البحرية التابعة ملنظمة حلج را/ األطلسي )الناتو(.
تــهريب وااللــار الالتحقيــق بشــلن األشــخا  املســؤولني عــن أعمــا/   للمســاعدة يفو - 21

ون عمليـة االوـاد األورويب بشـيل وثيـق     بالبشر يف البحر واختا  إرراءات رنائية  قهـم، تتعـا  
تمـا تقـد م  ـا     ،اإلرـراءات  تلـك مع السلطات اإليطالية ال  متار  والية اضائية ختو  ـا اختـا    

يف  ميافحـة املافيـا   شـعبة ، أصـدرت  2015تشرين األو/أأتتـوبر   22ويف  .املعلومات واألدلة
اسـتي اهاا ليجـوز إليطاليـا وارسـة     مبادئ توريهيـة بشـلن الشـروط القانونيـة املطلـوب       إيطاليا

 واليتها القضائية على األشخا  اللين تلقي عملية االواد األورويب القب  عليهم يف البحر.  
ــة االوــاد األورويب  يســتمر تــللك،  - 22  العســيرية التعــاون علــى نطــاق أوســع بــني عملي

ومنظمــات دوليــة، منــها األمــم املتحــدة ووتــاالت تابعــة  ــا، ودو/ أعضــاء، ومنظمــات غــري   
حيومية. واد أنشئت آلية ملنـع أ  تعـارض بـني أنشـطة الـدو/ األعضـاء والييانـات األخـر.         

آليــة ”املشــاِرتة يف عمليــات ح ــ  األمــن البحــر  وللتنســيق بشــلتا، أطلقــت عليهــا تســمية   
 .“العمليات يف البحر األبي  املتوس  تباد/ املعلومات وتنسيق
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تـهريب  الالدعم املقدَّم إىل ليبيا واجلهود  ات الصلة الراميـة إىل ميافحـة    -ا رابع 
 وااللار بالبشر ابالة الساحل اللييب

إىل مســاعدة ليبيــا،  ،(2015) 2240 يف اــرارس الــدو/ األعضــاء، دعــا جملــس األمــن - 23
تــهريب وااللــار البنــاء علــى طلبــها، يف بنــاء القــدرات الالزمــة لتــلمني حــدوداا ومنــع أعمــا/  

 بالبشر عرب أرا يها ويف  راا اإلاليمي، وللتحقيق يف الس األعما/ وحماتمة مرتيبيها.  
بنــاء علــى طلــب  االوــاد األورويب بالعمــل،  جملــس، التــجلم 2016أيارأمــايو  23ويف  - 24

حيومـة الوفــاق الـوطا الليبيــة وبالشـراتة معهــا، علـى اعتمــاد تـمل شــامل إزاء إدارة ا جــرة،      
 والتـدريب  قـدرات البناء  توفري أنشطة، وبالبشر يافحة املهر بني واملتجرينبل/ رهود مليشمل 

الوـاد  آبأأغسـطس، وّاعـت عمليـة ا    23 ر السواحل اللييب والقوات البحريـة الليبيـة. ويف    
ــييب     الســلطاتاألورويب العســيرية و ــة مــلترة ت ــاام بشــلن تــدريب خ ــر الســواحل الل الليبي

 والقوات البحرية الليبية.  
ــطس  4ويف  - 25 ــد د 2016آبأأغسـ ــس، مـ ــاد    جملـ ــة االوـ ــة بع ـ ــاد األورويب واليـ االوـ

ــدود   ــة للحـ ــا يف اإلدارة املتياملـ ــاعدة إىل ليبيـ ــدا املسـ ــىت  األورويب لتقـ ــطس آبأأ 21حـ غسـ
عـن ت ـب مـع بع ـة األمـم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا. وتقـوم بع ـة            تلك البع ـة  تتعاونو .2017

االواد األورويب بالتخطي  إلميانية مشـارتة االوـاد األورويب يف املسـتقبل يف تقـدا املشـورة      
و لـك  ، بالبشـر تـهريب وااللـار   الوبناء القدرات يف جماالت منها العدالـة اجلنائيـة، وا جـرة، و   

 دعمًا لليبيا وبناًء على طلبها.
ــ 9ويف  - 26 ــن2016 همتوزأيولي ــج ، أعل ــة   حل ــجالنــاتو أّن عملي ــة مليافحــة   اال البحري

ــًا ُتســم ى         ــن البحــر  أوســع نطاا ــة لام ــت إىل عملي ــة املســعى النشــ ( وول اإلراــاب )عملي
ألمـن البحـر ،   عيـع املهـام الـ  تشـملها عمليـة وقيـق ا      ”، وهتـد  إىل أداء  “حار  البحـر ”

ــانال. ويشــّيل “حســب االاتضــاء املشــارتني يف  رهســاء الــدو/ واايومــات  الصــادر عــن بي
ات ااًا مبدئيًا موّثقـًا بشـلن    متوزأيوليه 9و  8يف يومي  يف وارسو ارتماع جملس را/ األطلسي

دور ويــن للنــاتو يف وســ  البحــر األبــي  املتوســ ، الســتيما/ ودعــم اجلهــود املبلولــة مــن   
/ عملية االواد األورويب العسيرية، بسبل منـها املسـامهة يف بنـاء اـدرات خ ـر السـواحل       خال

 اللييب والقوات البحرية الليبية.
 وتقد م منظومة األمـم املتحـدة وتيانـات أخـر. أيضـًا الـدعم ايومـة الوفـاق الـوطا          - 27
األمـم املتحـدة للـدعم يف     . وتقوم بع ـة ليبياتتعاون مع الدو/ األعضاء ال  تقدم املساعدة إىل و

ليبيا برصد حالة املهاررين ا تججلين، وتـ ري مـع رهـاز ميافحـة ا جـرة غـري الشـرعية يف ليبيـا         
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علــى ورــه ا صــو  القضــايا الــ  تشــغلها، ووــّ  علــى إتــاء االنتــهاتات الواســعة النطــاق    
 واجلسيمة.

ة جمــاالت تشــمل إعــداد وتعمــل البع ــة مــع عمليــة االوــاد األورويب العســيرية يف عــد  - 28
، تقـدم  2015أنشطة لبناء ادرات خ ر السواحل اللـييب والقـوات البحريـة الليبيـة. ومنـل عـام       

م و ــية األمــم املتحــدة اقــوق اإلنســان وم و ــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالرــئني دورات   
ــي  املتوســ  حــو/ حقــ       ــة لالوــاد األورويب يف البحــر األب ــوا ي الســ ن التابع ــة مل وق تدريبي

اإلنسان يف جما/ إن ا  القانون، وحقوق اإلنسان للمهاررين، ومعايري معاملة عيع األشـخا   
محايــة الالرــئني وحقــواهم اإلنســانية. وعقــب  والــلين يــتم إنقــا ام أو اعترا ــهم يف البحــر،  

، عقـدت م و ـية األمـم املتحـدة     2016متديد والية عملية االواد األورويب يف حجليرانأيونيـه  
الالرئني منااشات أوليـة بشـلن إميانيـة دعـم أنشـطة التـدريب  ات الصـلة، ال سـيما         لشؤون 

بشلن القانون الدويل لالرئني والقانون الـدويل اقـوق اإلنسـان. تـللك، عقـد ميتـب األمـم        
املتحدة املعا باملخـدرات واجلر ـة عـدة مشـاورات مـع و لـي عمليـة االوـاد األورويب لتطـوير          

 تهريب وااللار بالبشر.لر أنشطة بناء القدرات من أرل التصد  لأوره التآزر يف إطا
، عقدت م و ية األمم املتحدة لشؤون الالرئني واملنظمـة  2015ومنل منتصج عام  - 29

الدولية للهجرة ثالث مشاورات فنية مع خ ر السـواحل اللـييب، ورهـاز ميافحـة ا جـرة غـري       
اضـايا متعلقـة باإلنقـا  يف البحـر. وجيـر        نظر يفللالشرعية يف ليبيا، ومنظمات غري حيومية، 

العمل تللك إلنشاء آلية لتعجليجل االتصاالت وتيسري التعـاون بـني السـلطات الليبيـة واملنظمـات      
الدوليــة واملنظمــات غــري اايوميــة، مــن أرــل تعجليــجل العمليــات الوطنيــة امل نّ ــلة اســتجابة  ــلس  

 املساعدة اإلنسانية والـدعم عنـد إنـجلا/ األشـخا      القضايا، وتعجليجل القدرة على التنبؤ يف تقدا
 اللين يتم إنقا ام يف البحر.

وتضــطلع املنظمـــة الدوليـــة للــهجرة بلنشـــطة يف جمـــا/ اإلعــادة إىل الـــوطن ألغـــراض     - 30
عدة مشاريع يف ليبيا. ويندرم  لك  من تـمل شـامل إلدارة ا جـرة يهـد       يف إطارإنسانية، 

ال يسـتطيعون أو ال يريـدون البقـاء يف بلـدان مضـي ة تعـاين مـن         إىل السماح للمهاررين الـلين 
نجلاعــات أو تــوارث طبيعيــة، والــلين يرغبــون يف العــودة طوعــًا إىل بلــداتم األصــلية، بــالعودة  
إليها بطريقة منظم ـة وإنسـانية وإعـادة إدمـارهم فيهـا. وييس ـر اـلا النـهمل أيضـًا العـودة اآلمنـة            

 ت مم السبل.والير ة للمهاررين اللين تقطع
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 تهريب واالت جار بالبشرالاجلهود الدولية الرامية إىل ميافحة  -ا خامس 
علــى الصــعيد الــدويل، جيــر  ت عيــل اجلهــود السياســية واإلنســانية واجلهــود األخــر.     - 31

ــك       ــهريب اللالســتجابة بشــيل شــامل للتحرتــات اليــرب. لالرــئني واملهــاررين، مبــا يف  ل ت
، املقـرر  اـلس املسـللة   الرتماع الرفيع املستو. للجمعية العامة بشـلن ا سيوفر. وبالبشروااللار 
مشترتة واملضي اـدمًا مـا.    ة، فرصة فريدة لتحديد استجاب2016أيلو/أسبتمرب  19عقدس يف 

تـهريب  الوتتعاون األمم املتحدة مع الدو/ األعضاء وتدعمها يف رهوداا الراميـة إىل ميافحـة   
 ، على النحو امل صل أدناس.متنوعةبطرق  بالبشروااللار 

ميتب األمم املتحـدة املعـا باملخـدرات واجلر ـة اسـتراتيجيته       أعلن، 2015يف عام و - 32
 تـوفري اسـتجابة  املعنية بالتصد  لتهريب املهاررين عرب البحر األبي  املتوس ، ال  هتـد  إىل  

ــتراتيجية، ويف  وشـــاملة  ــتراتيجية. ويف تن يـــل االسـ ــة  متياملـــة واسـ ــة العمـــل العامليـ إطـــار خطـ
 بالبشـر املو وعة ألربع سنوات واملشترتة بني امليتب واالواد األورويب ملنع ومعاجلـة االلـار   

تعاون امليتب، علـى سـبيل امل ـا/، مـع مصـر       ،2019-2015وال  تشمل ال ترة  ،تهريبالو
ويف مـا يتعلـق بتعجليـجل     تهريب.الو بالبشرواملغرب لتقييم ما يتخلانه من تدابري للتصد  لاللار 

أنشـطة لبنـاء القـدرات يف     10القدرات الوطنية واألطر التشريعية، ا ـطلع امليتـب بـلت ر مـن     
ة علــى ــــور وااعـي  لــك يف بلــدان تشــيل نقــاط عبــــــ ، مبــا فــــرق األوســــرــا/ أفريقيــا والش

 ساحل البحر األبي  املتوس .
االيمي، عقـد ميتـب األمـم املتحـدة املعـا      ويف ما يتصل بتوطيد التعاون اإلاليمي واأل - 33

، يف سـرياتيوز،  2015تشـرين األو/أأتتـوبر    16إىل  14باملخدرات واجلر ة يف ال تـرة مـن   
هتريـب املهـاررين عـن طريـق      منع وميافحة أنشطة باليطاليا، حلقة عمل تدريبية أااليمية بشلن

حـد. أوىل مبـادرات املسـاعدة    البحـر األبـي  املتوسـ  شـّيلت إ     ال  تؤثر علـى منطقـة  البحر 
ــل اختــا     ــلة من ــة امل نّ  ــرار الالتقني ــة ملــوا ي ا طــوط   (2015) 2240ق . وُنظمــت اــلس االق

األماميــة والعــاملني يف جمــا/ العدالــة اجلنائيــة وصــانعي السياســات مــن دو/ أعضــاء يف االوــاد   
إريتريـا وترتيـا وتـونس والسـودان     ومنطقة حوض البحر األبي  املتوس ، دو/ يف األورويب و

 والصوما/ ولبنان وليبيا ومايل ومصر واملغرب والنيجر ونيجرييا.
ويقــدم امليتــب أيضــًا الــدعم لعــدد مــن بلــدان املنشــل والعبــور علــى طــو/ الطريــق إىل    - 34

لن التصـد  لتـهريب املهـاررين    ساحل البحر األبي  املتوس ، بتقـدا تـدريب متخصـ  بشـ    
. ويف شــرق أفريقيــا، اــد م  2016عــن طريــق اجلــو وتشــج تجلويــر الوثــائق، يف نيســانأأبريل   

تـهريب. ويف غـرب أفريقيـا،    الامليتب دعمًا تشـريعيًا ودورات تدريبيـة بشـلن االلـار بالبشـر و     
ام مــن أرــل إدمــ  يقــوم امليتــب بــدعم معااــد تــدريب الشــرطة والــدر  يف عــدد مــن الــدو/   
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اـلس األنشـطة    ُتن ـل يف مناامل التدريب الوطنيـة. و  بالبشرتهريب وااللار الالوحدات املتصلة ب
الــ  تشــمل ال تــرة  تــهريبالو بالبشــريف إطــار اســتراتيجية امليتــب اإلاليميــة مليافحــة االلــار  

2015-2020. 
يات واملشـاريع  وتلّقت دو/ أعضاء يف عيع أحناء العاس دعمًا من الرباممل واالسـتراتيج  - 35

نشـاطًا مهمـًا يف جمـا/     40املتخص صة اإلاليمية للصندوق. ويتضمن الا الدعم تن يل أت ر من 
من العاملني يف جما/ العدالـة   1 100بلدًا؛ وتدريب أت ر من  70 لنحواملساعدة التقنية دعمًا 

تـهريب.  الو البشـر باجلنائية واملسـؤولني اايـوميني علـى السـُبل ال عالـة ملنـع ومالحقـة االلـار         
 فيينـا  لل ريق العامـل املعـا بتـهريب املهـاررين، املعقـودة     للدورة ال ال ة واد م امليتب دعمًا فنيًا 

ــن   ــرة م ــاينأنوفمرب   20إىل  18يف ال ت ــدورة عــن    2015تشــرين ال  ــ  أســ رت اــلس ال ، حي
ــيات  ــاد توصـ ــدا   اعتمـ ــددة األاـ ــلن  حمـ ــر )   بشـ ــق البحـ ــن طريـ ــاررين عـ ــب املهـ ــر هتريـ انظـ

CTOC/COP/WG.7/2015/6      وتناولت الس التوصيات مسـائل تتصـل بالواليـة القضـائية علـى .)
حوادث هتريب املهاررين يف أعايل البحـار الـ  تشـار  فيهـا سـ ن جمهولـة ا ويـة، وتوصـيات         

املعر  ــني للخطــر يف البحــر أو ينقــلوتم أو بعــدم اعتبــار البحــارة الــلين يســاعدون املهــاررين 
 يزنلوتم إىل الشاط  مسؤولني رنائيًا؛ وبشلن تقدا املساعدة وااماية للمهاررين املهربني.

تعجليــجل التعــاون ”املعنــون  23أ2014ويشــج ع اــرار اجمللــس االاتصــاد  واالرتمــاعي  - 36
إدمـام منـع اجلر ـة والعدالـة     لن بش، وإعالن الدوحة “الدويل على التصد  لتهريب املهاررين

اجلنائيــة يف رــدو/ أعمــا/ األمــم املتحــدة األوســع مــن أرــل التصــدل  للتحــدليات االرتماعيــة  
الـل   واالاتصادية وتعجليجل سيادة القانون على الصعيدين الوطا والـدويل ومشـارتة اجلمهـور،    

، الـدو/  2015ال ال  عشر ملنع اجلر ة والعدالة اجلنائية يف عـام   األمم املتحدة اعُتمد يف مؤمتر
تـهريب وااللـار بالبشـر ومالحقـة مرتيبيهـا      الاألعضاء على أن تنظر، عند التحقيق يف رـرائم  

اضائيًا، يف إرراء وقيقات مالية متجلامنة. ووقيقًا  لس الغاية، يسـاعد امليتـب الـدو/ األعضـاء     
ر  للجماعات اإلررامية املنّظمة من خال/ تعجليجل اـدرات اـلس الـدو/    مليافحة النمو م التجا

تعجليـجل التنسـيق   و، بشـر تـهريب وااللـار بال  العلى تعّقب ولميد ومصادرة العائدات املتلتية من 
 وتباد/ املعلومات يف ما بني األرهجلة املعنية.  

ــاير ويف  - 37 قــوق اإلنســان  ، ااترحــت م و ــية األمــم املتحــدة ا  2016 تــانون ال اينأين
ــق           ــا يتعل ــك م ــا يف  ل ــابرين، مب ــاررين الع ــة امله ــدابري حمــددة ملعاجلــة أورــه القصــور يف محاي ت

 .(A/HRC/31/35انظر ) بتعر  هم للعنج وإساءة املعاملة واالستغال/
ــة عضــو  26 ت، خلصــ2015ويف أيلو/أســبتمرب  - 38 ــة،   ادول ــة الدولي يف املنظمــة البحري

ــري    ــات غ ــة ومنظم ــات دولي ــة ومنظم ــا     أخــر. حيومي ــدويل إلنق ــانوين ال ــار الق ، إىل أّن اإلط

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
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 ،حرتـة الالرـئني وطـاليب اللجـوء     -األشخا  يف البحر، يف إطـار تـدفقات ا جـرة املختلطـة     
ــك، شــدد       ــمن أشــخا   ــع  ل ــو إطــار ســليم. وم ــى أن اإلطــار  املشــارتون آخــرين، ا عل

ريـق البحـر، وال يهـد  إىل    يصمَّم ملعاجلـة التحرتـات اليـرب. لالرـئني واملهـاررين عـن ط       س
غ األمهيـة للحـد    ـــ رًا بالـــ  لك، وا جيعل منَع الس ن امليتظة ردًا وغري اآلمنة البتة من اإل ار أم

رة املختلطـة  ـــ ي األرواح. تـللك، متـت منااشـة املسـائل املعّقـدة املتصـلة با ج      ـــ ن ا سائر فــم
استضـافتها اجلامعـة البحريـة العامليـة     ومني دة يـو ـــ غري اآلمنة عن طريق البحر يف ندوة ُعقدت مل

. ويف 2016نيسـانأأبريل   27و  26يف  ،التابعة للمنظمة البحريـة الدوليـة يف مـاملو، بالسـويد    
، أشارت املنظمة البحرية الدولية إىل أنه  يـن للقطـاع البحـر  وسـائر القطاعـات      تلك الندوة

ختلطـة غـري امللمونـة عـن طريـق البحـر،       أن تسهم يف التخ يج من األسباب اجللرية للهجرة امل
مــن خـــال/ الترتيـــجل علــى هتيئـــة الظـــرو  املالئمــة لجليـــادة فـــر  العمــل ووقيـــق االزداـــار     
ــتدام يف       ــاد األزرق املسـ ــر  واالاتصـ ــاع البحـ ــجل القطـ ــق تعجليـ ــن طريـ ــك عـ ــتقرار، و لـ واالسـ

 النامية.   البلدان
املهـــاررين، الـــل   لمنتـــد. امليـــداين مليافحـــة شـــبيات هتريـــبل ت دورتـــانوســـامه - 39

وشــباطأفرباير  2015شــارتت يف تنظيمــه اإلنتربــو/ ويوروبــو/ يف تشــرين األو/أأتتــوبر      
، يف توطيــد ال قــة وتعجليــجل التعــاون علــى مســتو. العمليــات بــني بلــدان املنشــل والعبــور   2016

واملقصد املتضررة وا تشهدس حاليًا من ورتات الالرئني واملهاررين صوب أوروبا. ونظمـت  
نتربو/ أيضـًا عمليـات دوليـة لتطويـق واعتقـا/ ا ـاربني ملسـاعدة الـدو/ األعضـاء يف وديـد           اإل

أماتن اجملرمني املطلوبني املتورطني يف هتريب املهاررين وإلقـاء القـب  علـيهم، ولتعجليـجل تبـاد/      
 املعلومات املتعلقة بلماتن ورودام على الصعيد العاملي، وتعجليجل إاامة الشـبيات بـني ا ققـني   

 والوحدات املتخصصة، وتشجيع استخدام نشرات اإلنتربو/ وتعاميمها.
ي ـفـ وتما تدعم األمم املتحدة الدوَ/ األعضـاء يف إعـادة إدمـام املهـاررين العائـدين،       - 40

األوسع نطااـا،  دان اجملاورة واملنطقة ــي البلــاب اجللرية والعوامل ا رتة للتنقل فـمعاجلة األسب
التطـر  املصـحوب بـالعنج.    والتمييجل، والتهميش، ومن ابيل االستبعاد السياسي واالاتصاد ، 

تمــا أن وســني الظــرو  االرتماعيــة واالاتصــادية، مبــا يف  لــك زيــادة فــر  ااصــو/ علــى   
إنشــاء وا ــدمات األساســية واملشــارتة يف اايــاة السياســية، وتعجليــجل أرهــجلة العدالــة واألمــن،   

نــوات للــهجرة اآلمنــة والنظاميــة املتناســبة، ســتيون مب ابــة مســامهات رئيســية يف  ــمان عــدم  ا
 إتراس املهاررين على البح  عن طرق خطرية هتدد حياهتم.

ــة إىل ميافحــة    - 41 ــدممل اجلهــوُد الرامي تــهريب وااللــار بالبشــر يف اجلهــود  الوينبغــي أن ُت
. ويف األمـم املتحـدة، اامـت جلنـةج توريهيـة يرأسـها       العاملية الرامية إىل التصد  للتشرد وا جرة
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نائب األمني العام وتضم تيانـات األمـم املتحـدة  ات الصـلة، بتوريـه االسـتجابة علـى نطـاق         
، مبـا يف  لـك تـوفري    2015املنظومة للتحرتات اليبرية لالرئني واملهاررين منل منتصج عام 

ة إىل و ــع تــمل منســق علــى الصــعيد أفضــل الســبل لــدعم الــدو/ األعضــاء يف رهوداــا الراميــ
 .وت الة محاية حقوق املهاررين والالرئني العاملي إلدارة التنقل البشر  جبميع أشياله

، دعـــوُت إىل عقـــد مناســـبة رانبيـــة رفيعـــة املســـتو.  2015أيلو/أســـبتمرب  30ويف  - 42
ا طـة اإلذائيـة   تعجليجل التعاون بشلن ا جرة وتـنقالت الالرـئني يف إطـار    ’للجمعية العامة بشلن 

التشـجيع علـى تعجليـجل التعـاون والعمـل اجلمـاعي يف التعامـل مـع وـديات           اـدفت إىل اجلديـدة،  
حارة إىل إنقا  األرواح و مان اامايـة وعـدم   ورود ا جرة والتنقل البشر . وأتدُت على 

م ـل رسـالةج   ال  ينبغي أن تستند إىل مبدأ تقاسـم املسـؤولية والتعـاون. وتت    االستجابةالتمييجل يف 
رئيســية مــن الرســائل الــ  انطــوت عليهــا املناســبة يف أن إنشــاء انــوات آمنــة ونظاميــة للحرتــة 

ــو ــه         اـ ــل   ارسـ ــتغال/ الـ ــر واالسـ ــريب البشـ ــا/ ملهـ ــو م األعمـ ــج ذـ ــد لواـ ــبيل الوحيـ السـ
 بالبشر. املتاررون

، عقـــد رئـــيس اجلمعيـــة العامـــة رلســـة عامـــة  2015تشـــرين ال ـــاينأنوفمرب  20ويف  - 43
ــة حــوض البحــر           ــري القــانونيني يف منطق ــوعي العــاملي مبآســي املهــاررين غ ــة بشــلن ال للجمعي
املتوس ، مع الترتيجل بصـ ة خاصـة علـى ملتمسـي اللجـوء السـوريني، حيـ  اسـتمر النظـر يف          

يف اراراـا السـنو  بشـلن ا يطـات واـانون البحـار،        ،الس األفيار املهمة. وواصـلت اجلمعيـة  
/ السياســـات بشـــلن مســـللة ا جـــرة عـــن طريـــق البحـــر. ويف القـــرار  تقـــدا التوريـــه يف جمـــا

، الحظت اجلمعية بقلق بالغ، يف علـة أمـور، انتشـار هتريـب املهـاررين عـن طريـق        235أ70
رة البحر، وتعـري  األرواح للخطـر يف إطـار  لـك، يف اآلونـة األخـرية، وشـددت علـى  ـرو         

اعترفـت اجلمعيـة بلنـه    إ ـافة إىل  لـك،   معاجلة اـلس ااـاالت وفقـا للقـانون الـدويل السـار .       
جيب على عيـع الـدو/ أن ت ـي مبسـؤولياهتا يف جمـايل البحـ  واإلنقـا  وفقـا للقـانون الـدويل،           

 يف  لك ات ااية األمم املتحدة لقانون البحار. مبا
ر جملـــــس األمـــــن بيانـــــا رئاســـــيا ، أصـــــد2015تـــــانون األو/أديســـــمرب  16ويف  - 44
(S/PRST/2015/25) الـدو/ األعضـاء    دعـا فيـه  أو/ ارتماع له بشلن االلـار بالبشـر،    بعد عقد

إىل تعجليجل التجلامها السياسي ووسـني تن يـلاا لاللتجلامـات القانونيـة املعمـو/ مـا لتجـرا االلـار         
أشــار ومنعــه وميافحتــه بسـبل شــىت، مــع تعجليـجل اجلهــود الراميــة إىل تشـ ه وتعطيلــه. و    بالبشـر 
يقوض سيادة القانون، ويسـهم يف أشـيا/ أخـر.     بالبشرأن االلار إىل يف املقام األو/  اجمللس

مــن اجلر ــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، األمــر الــل   يــن أن يــؤد  إىل احتــدام الزناعــات وت ــاام    
ــن.   ــدام األم ــار  انع ــد أث ــؤر    اجملوا ــه الصــح ي امل ــس يف بيان ــلس  2015نيســانأأبريل  22ل ا

عن القه إزاء اآلثـار  لس اجمل أعربملساة  رية ابالة الساحل اللييب. وحدوث ناسبة مبالشواغل 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/235
http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/25
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اجلر ة املنظمة واألنشطة غري املشروعة عـرب الوطنيـة،    من رراءعلى االستقرار اإلاليمي املترتبة 
ــل االلــار بالبشــر و  ــا      الم  ــة اســتقرار ليبي ــ  تقــوض عملي ــلتورة ال ــا/ امل ــهريب، وأدان األفع ت

 ادوثها. وتعرض حياة النا  للخطر وأعرب عن أس ه
ــاير   5ويف  - 45 ــانون ال اينأين ــا/     2016ت ــادة األعم ــيني مستشــار خــا  لقي ــُت بتع ، ام
عاجلـــة ملتحضـــريية لامـــم املتحـــدة مـــن أرـــل االرتمـــاع الرفيـــع املســـتو. للجمعيـــة العامـــة  ال

. ويف 2016أيلو/أســبتمرب  19الــل  ســُيعقد يف  ،التحرتــات اليــبرية لالرــئني واملهــاررين 
التعامـــل مـــع : بلمـــان وترامـــة”تقريـــر  املعنـــون،  ت، يفتـــرر ،إطـــار التحضـــري لالرتمـــاع

حارــة إىل ميافحــة  ورــود (، تلتيــد A/70/59) “هــاررينالتحرتــات اليــبرية لالرــئني وامل  
لتحرتـات. ويف اـلا الصـدد، أشـدُد     تلـك ا تهريب وااللار بالبشـر يف إطـار اسـتجابة عامليـة ل    ال

ــم       ــتنادا إىل تقاسـ ــاملي، اسـ ــرا  العـ ــر  وااـ ــريد القسـ ــامل إزاء التشـ ــمل شـ ــاع تـ ــى أن اتبـ علـ
ؤوليات وتيســـري ا جـــرة املنظمـــة وامللمونـــة واملنتظمـــة واملســـؤولة، سيشـــيل دون غـــريس  املســـ

 استراتيجيًة فعالة.
ــار   30ويف  - 46 ــم     2016آ ارأمـ ــلن تقاسـ ــتو. بشـ ــع املسـ ــاُع الرفيـ ــ  االرتمـ ، متخـ

املسؤولية العاملية من خال/ مسارات ابو/ الالرئني السـوريني، الـل  عقدتـه م و ـية شـؤون      
 رنيج، عن إعالن تعهدات اامة بجليادة فر  ابو/ الالرئني السوريني.الالرئني يف 

  
 املسائل الرئيسية -سادسا  

ــي          - 47 ــي للبحــر األب ــور ال عل ــى العب ــدين عل ــاة والضــرر الب ــى ااي ال ينحصــر ا طــر عل
املتوس  فحسب، وإذـا  تـد إىل الواـت الـل  يسـبق عمليـات العبـور ويعقبـها أيضـا. وطـوا/           

رض النا  بشدة  طر سلب وتلياهتم وخيضعون لتيرار اإليـلاء. وتـ ريا مـا يظـل     الرحلة، يتع
الررا/ والنساء واألط ا/ اللين يصلون إىل ليبيا يعولون على الشبيات اإلررامية ن سـها الـ    
رلبتهم انا . وت ريا ما تؤد  عالاات القوة غري املتيافئة بـني املهـربني واملهـاررين وتـللك     

ر و حاياام إىل التعرض على حنـو غـري مناسـب للعنـج واإليـلاء واالسـتغال/.       املتجرين بالبش
والا ينطبق بص ة خاصة على النساء املعر ات للخطر واألط ا/ واملسنني واألشـخا   و   
اإلعااة. ويف ت ري من األحيان، ال يتمين اـؤالء األشـخا  مـن التمـا  العدالـة واإلنصـا .       

ر ـة  طـر اإلعـادة القسـرية إىل بلـداتم األصـلية أو بلـدان        ويف الوات ن سه، فالتم ييونون ع
ثال ة. وجيب أن تي ل عمليـات ميافحـة هتريـب البشـر تـوفري محايـة الشـرطة والعدالـة اجلنائيـة          

 ب عالية جلميع األشخا ، و مان حقواهم.

http://undocs.org/ar/A/70/59
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املتعلقـة مبرتـجل الالرـئني وال يف بروتوتـو/      1951وليبيا ليست طرفا يف ات اايـة عـام    - 48
الـ  تــنظم  منظمــة الوحـدة األفريقيــة  . فقـد صــدات ليبيـا علــى ات اايـة    امللحـق مــا  1967عـام  

، لينــها س تعتمــد بعــد تشــريعات 1969لعــام اجلوانــب ا اصــة مبشــاتل الالرــئني يف أفريقيــا 
اللجوء أو تضع إرراءات اللجوء. ومبورـب القـانون اللـييب، ُتجـرم عيـع حـاالت الـدخو/ أو        

 القانونية. درة غريالبقاء أو املغا
وتواره السلطاُت االنتقالية يف ليبيا ودياٍت متعددة، مبـا يف  لـك االنقسـام السياسـي،      - 49

وعــدم االســتقرار، والتطــر  املصــحوب بــالعنج، وااارــة إىل وســني ا ــدمات العامــة. ويف  
الالرئــون الواــت ن ســه، ال يــجلا/ الررــا/ والنســاء واألط ــا/  ــرون عــرب البلــد. ويتررــل          

واملهاررون، اللين يتم إنقـا ام يف عـرض البحـر أو اعترا ـهم مـن رانـب السـلطات الليبيـة،         
وينقلــون إىل مراتــجل احتجــاز يف ليبيــا، حيــ  يتعر ــون  طــر االحتجــاز تعســ ا ل تــرات غــري  

ال  تـديراا   ،رافقامل تلك حمددة، وال يسعهم اللجوء إىل االستعراض القضائي. وت ريا ما تقوم
إنســانية  ســلطات الليبيــة وأيضــا اجلماعــات مــن غــري الــدو/، بتعــري  ا تجــجلين لظــرو  ال ال

ــج       ــجلاز، والعمــل القســر ، والعن ــة، واالبت ــة، وخطــر التعــرض للتعــليب، وســوء املعامل ومهين
. ويف تــ ري مــن   العمــد  واالنتــها  اجلنســيني واجلنســانيني، والتمييــجل الــديا، وأعمــا/ القتــل       

ــان، تقــل فــر  وصــو/    ا تجــجلين إىل الســلع وا ــدمات األساســية. وتيــت  مراتــجل       األحي
االحتجاز بشيل مجلمن. وال تي ي املرافق الصحية وال تعمل يف تـ ري مـن األحيـان، ويت شـى     

داعـي   نق  التغلية، ويؤد  االفتقـار إىل مرافـق الرعايـة الصـحية وفـر  الترفيـه إىل معانـاة ال       
ت اام ااالة الضعي ة أصـال مللتمسـي اللجـوء والالرـئني       ا. واد أد. الزناع القائم يف ليبيا إىل

ــة     واملهــاررين، الــلين يتعر ــون  طــر االختطــا ، والتعــليب، وســائر  ــروب ســوء املعامل
ــى     ــل عل ــجلاز وأعمــا/ القت ــد واالســتغال/ واالبت اجلماعــات املســلحة واملهــربني واملتجــرين    أي

 ــا/، تلقــت م و ــية حقــوق االنســان بالبشـر، فضــال عــن املســؤولني الليبــيني. وعلــى سـبيل امل  
ــا يف  لـــك      ــي، مبـ ــا/ عنـــج رنسـ ــق بارتيـــاب أعمـ ــا يتعلـ ــدااية فيمـ ــا  ات مصـ ــارير ترااـ تقـ
االغتصاب، تطا/ النسـاء وال تيـات يف مرافـق احتجـاز املهـاررين علـى أيـد  ااـرا ، فضـال          

 عن اجلهات ال اعلة من غري الدو/ م ل املهربني واملتجرين بالبشر على نطاق أوسع.
وباإل افة إىل التعرض لتلك املخاطر، يعاين بعـ  ال ئـات مـن الضـعج بصـورة أشـد        - 50

ــا إىل أن         ــن الشــرتاء يف اجملــا/ اإلنســاين املورــودين حملي ــواردة م ــات ال أيضــا. وتشــري املعلوم
األشخا  من أفريقيا رنوب الصحراء اليرب. يظلون ران االحتجـاز علـى مـا يبـدو ل تـرات      

من املناطق األخر.. وأعربت م و ـية شـؤون الالرـئني عـن القلـق       أطو/ مقارنة باألشخا 
بوره خـا  فيمـا يتعلـق بارت ـاع عـدد األط ـا/ غـري املصـحوبني بـلويهم واملن صـلني عنـهم.            
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الـلين يشـيلون   زيـادة يف حصـة النسـاء واألط ـا/      2016 ، شـهد عـام  2015وباملقارنة بعام 
رافـق اـلا التطــور ازديـاد خطـر العنــج     التحرتـات عــرب البحـر األبـي  املتوســ . و    رـجلءا مـن  

ــن أشــيا/ االســتغال/         ــك م ــا/ وغــري  ل اجلنســي واجلنســاين والعمــل القســر  وعمــل األط 
 والتمييجل.

ولد. اعتراض الررا/ والنساء واألط ا/ أو إنقا ام ابالة الساحل اللييب، مـن األمهيـة    - 51
يل، مبـا يف  لـك حظـر إعـادهتم     مبيان ت الة استمرار أمنهم وسالمتهم، متشيا مع القـانون الـدو  

، أصدرت م و ية شؤون الالرـئني معلومـاٍت حمدثـة    2015اسرا. ويف تشرين األو/أأتتوبر 
عن موا ها بشلن العائـدين إىل ليبيـا، وح ـت فيهـا عيـع الـدو/ علـى واـج عمليـات اإلعـادة           

تـجلا/   بريا. والوسنا تـ  هحىت تتحسن ااالة األمنية وحالة حقوق اإلنسان في البلدالقسرية إىل 
اـلس املشـورة سـارية امل عـو/ دون اإلخـال/ بااللتجلامـات األخـر. مبورـب القـانون الـدويل أو           

يف تــوفري اامايــة الدوليــة لاشــخا  الــلين يتــبني أتــم يســتوفون معــايري    الــوطااإلاليمــي أو 
 1951 ااصو/ على مرتجل الالر  أو غريس من أشيا/ اامايـة الدوليـة مبورـب ات اايـة عـام     

أو الصيو  األخر.  ات الصلة. واد ح ت امل و ية الـدو/ أيضـا علـى االمتنـاع عـن إعـادة       
أ  رعايا بلدان ثال ة يتم اعترا هم يف البحر أو إنقا ام منه إىل ليبيا، وت الة اميانيـة وصـو/   

 ااماية الدولية أو ُيحتمل أن فتاروتا إىل إرـراءات جلـوء عادلـة وفعالـة     ام يف حارة إىلمن 
 .من الس ن عند إنجلا م

ودعت م و ية حقوق اإلنسان إىل أن يتم أ  تعاون بني حيومـة الوفـاق الـوطا يف     - 52
ليبيا والدو/ األعضاء األخر. واملنظمات اإلاليمية فيما يتعلق بتوفري الدعم لبناء اـدرات خ ـر   

ن لاشـخا  املعنـيني.   السواحل اللييب والبحرية الليبية يف إطار االحترام اليامل اقوق اإلنسـا 
وعلــى ســبيل امل ــا/، ال ينبغــي أن ييســر اــلا التعــاون عــودة األشــخا  الــلين حب إنقــا ام إىل   
ــدو/          ــام ال ــة. ويف  ــوء اي ــا  طــر االحتجــاز التعســ ي وســوء املعامل أو ــاع يتعر ــون فيه
 األعضاء، ال  تتصر  مـن خـال/ املنظمـات اإلاليميـة، بتوسـيع نطـاق أنشـطتها لتشـمل امليـاس         

 اإلاليمية لليبيا، مبا يف  لك أنشطة بناء القدرات، تظل الس املسللة شديدة األمهية.
تمــا يقتضـــي القــانون الـــدويل إنــجلا/ األشـــخا  الــلين يـــتم إنقــا ام يف البحـــر يف       - 53
السـياق   يف سـللة املآمن. وس تنظر بعد جلنة السالمة البحرية باملنظمة البحرية الدوليـة يف   ميان

ــييب، اســت  ــة لســالمة األرواح يف البحــر  الل ــة الدولي ــام  نادا إىل االت ااي ــرار  ،1974لع ــةوا  اللجن
(MSC.167 (78      ــتم إنقــا ام يف ــلين ي ــة األشــخا  ال ــة املتعلقــة مبعامل ــادئ التوريهي بشــلن املب

يف  ــوء ااالــة األمنيــة املتقلبــة واملخــاطر ا اصــة املصــاحبة امايــة رعايــا مــع  لــك، البحــر. و
 املعايري ال  تؤالها لتيون ميانا آمنا.   حاليا ة، ال تعترب امل و ية أن ليبيا تستويفالبلدان ال ال 
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ــع الســ ن املشــتبه يف        - 54 ــى مــ  عي ــه الصــعود عل ــه ال  ين والحــ  االوــاد األورويب أن
ــرض   ــار الاســتخدامها لغ ــهريب واالل ــلس الســ ن      بالبشــر ت ــيش ا ــييب، وت ت ــة الســاحل الل ابال
 ،(2015) 2240 ، يف اـرارس ألسباب اانونية، نظرا ألن جملس األمن ،ليةوالتح   عليها ب عا

يتناو/ أمـاتن املغـادرة امل تر ـة غـري ليبيـا. ويقـدر االوـاد األورويب، يف  ـوء تغـري الطـرق            س
اـلس  العسيرية غـري اـادرة علـى ميافحـة      تهعملي فالناملؤدية إىل أوروبا واهور طرق رديدة، 

إىل أاصى حد وين. وتقـدر عمليـة االوـاد األورويب أنـه علـى الـرغم مـن أن وروداـا          املسللة
وأنشطتها اد حدت مـن حريـة منـاورة مهـريب املهـاررين، وأثـرت علـى عمليـاهتم وأسـاليبهم،          

 ينبغي اختا  تدابري فعالة يف الرب ويف البحر.
الواسعة النطاق عن طريق البحر جمموعة مـن التحـديات علـى القطـاع      وتطرح ا جرة - 55

البحر  والبحارة. فمن الناحية القانونية، يقتضـي بروتوتـو/ ميافحـة هتريـب املهـاررين عـن       
 ، امليمل الت ااية األمم املتحدة مليافحـة اجلر ـة املنظمـة عـرب الوطنيـة،     طريق الرب والبحر واجلو

  تتخل تدابري  د س ينة ما يشتبه يف هتريبها املهاررين عـن طريـق   أن تراعي الدولة الطر  ال
البحر، على النحو الوارب،  رورة عدم املسـا  باملصـاا التجاريـة أو القانونيـة لدولـة العلـم       

 عدم تعري  أمن الس ينة أو محولتها للخطر.، وأو أ  دولة أخر. معنية
العاملية عن طريق البحر. ولـللك، يشـيل    يف املائة من التجارة 80ويتم نقل أت ر من  - 56

أ  تعطيل للشق البحر  من سلسلة اإلمداد خطرا على االاتصـادات الوطنيـة واإلاليميـة. ويف    
مــن الســ ن التجاريــة، يف البحــر األبــي       1 300 حــوايل ، خــرم2015 و 2014عــامي 

إنقـا  حيـاة    عمليـة إنقـا ، مـا أد. إىل    392املتوس  وحـدس، عـن مسـاراا املقـرر لتشـار  يف      
 من الررا/ والنساء واألط ا/. 57 515
بيـد أنـه ال ينبغـي     ،ويواصل اؤالء البحارة التجـاريون أداء واربـات اإلنقـا  بشـجاعة     - 57

واألشخا  اللين يتم إنقا ام على مـ  اـلس    تهم وسالمةاالستهانة با طر الل  يهدد سالم
الس ن. وبشيل عام، تضم السـ ن التجاريـة أطقمـا صـغرية وال تيـون مصـممة لنقـل وتغليـة         
ورعاية أعداد تبرية من األشخا ، ت ري منـهم يائسـون، ومراقـون ورمبـا مشوشـون. عـالوة       

طبيـة للنـارني مـن    على أن تلك الس ن ال تضم عناصر مدربـة علـى االسـتجابة لالحتيارـات ال    
الغرق ومن تعر وا لصدمات أخر.. ونظرا إىل أن الس الس ن غالبا مـا تتسـم باالرت ـاع مـن     
اجلانبني، عالوة على أتا غري جمهجلة بوسائل مالئمـة لصـعود الرتـاب عليهـا، وال تضـم أطقمـا       

غـري  مدربة على إنقا  أعداد تبرية من األشخا  يف البحر بشيل آمن، فـالن السـ ن التجاريـة    
مناســبة  ــلس الواي ــة. واــد واعــت العديــد مــن الوفيــات املســجلة ملهــاررين يف البحــر لــد.      
انقالب زوارق على مقربة من س ينة إنقا  حمتملة لين األطقـم عجـجلت عـن إنقـا ام. وتعتـرب      

http://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
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الســ ن أيضــا أمــاتن خطــرة بطبيعتــها بالنســبة لاشــخا  غــري املــدربني علــى معــايري الســالمة  
بقهـا البحـارة، ناايـك عـن التـدابري اإل ـافية املطلوبـة إ ا تانـت السـ ن تنقـل           الصارمة ال  يط

شـحنات خطــرية. واـد و ــعت املنظمـة البحريــة الدوليـة وم و ــية شـؤون الالرــئني والغرفــة      
الدوليـة للنقــل البحـر  توريهــات بشـلن اإلنقــا  يف البحـر وعمليــات اإلنقـا  الواســعة النطــاق      

 املن لة يف عرض البحر.
، مبـا يف  لـك   أيضا على اطاع مصائد األمسـا  يف ليبيـا   بالبشرتهريب وااللار اليؤثر و - 58

ــات أســاطيل الصــيد  ــه منظمــة   عملي ــا  ترت ــالن  األمــم املتحــدة ل . ووفقــا مل ــة والجلراعــة، ف اغلي
املسامهة ااالية لقطاع مصائد األمسا  يف االاتصاد الوطا لليبيـا أاـل مـن التواعـات. واـد بلـغ       

. وال علـم  2015س ينة يف عـام   3 000لصيد الوطا، وفقا إلفادات، حوايل ا أسطو/حجم 
مــن  8و  7 نيلامانــة العامــة بــل  آثــار علــى البيئــة البحريــة لاعمــا/ املجلاولــة مبورــب ال قــرت 

 .(2015) 2240القرار 
  

 مالحظات -سابعا  
د إشادة عالية جبهـود البحـ  واإلنقـا  القيمـة الـ  يقـوم مـا الررـا/ والنسـاء          إنا أشي - 59

الشــجعان الــلين خيــاطرون  يــاهتم إلنقــا  اآلخــرين، ســواء تــانوا  ــمن الســلطات الوطنيــة،    
األســطو/ التجــار ، أو اجملتمــع املــدين، أو اجملتمعــات ا ليــة علــى ســواحل البحــر األبــي     أو

ة االواد األورويب العسيرية يف اجلـجلء اجلنـويب مـن وسـ  املتوسـ .      املتوس ، مبا يف  لك عملي
عـدد الررـا/ والنسـاء واألط ـا/ الـلين       اخن ـاض وأشعر بقلق بالغ، يف الوات ن سه، إزاء عدم 

 وتون أو ُي قدون يف البحر األبي  املتوس . وإىل أن تـؤجل رهـود املنـع مثاراـا، أدعـو الـدو/       
ات البح  واإلنقا  امليرسة وإىل بل/ رهود للتخ يج مـن آثـار   األعضاء إىل زيادة تعجليجل ادر

على البحارة اآلخرين، واطاعات النقل البحـر  التجـار  واألنشـطة     بالبشرتهريب وااللار ال
 التجارية.

ــة حقــا ملوارهــة انتشــار     - 60 ــهريب الوال  يــن الوصــو/ إىل اســتراتيجية مســتدامة وفعال ت
ــاد يهــد  إىل معاجلــة         بالبشــروااللــار  ــدد األبع ــبا تــمل متع ــرب ت ــييب إال ع ــة الســاحل الل ابال

األسـباب والـدوافع الــ  تقـج وراء مغـادرة النــا  ألوطـاتم. ويف الواـت ن ســه، ينبغـي أيضــا        
تلبيــة ااارــة إىل املــرور اآلمــن واامايــة، املتلصــَلني يف التعــاون بــني بلــدان املنشــل والعبــور          

علــى التضــامن الــدويل. إن  ــمان عــدم ا ــطرار األشــخا  للجــوء إىل  واملقصــد، والقــائَمني 
خدمات تيسري عبور اادود بصورة غـري اانونيـة ال يـدمر ذـو م عمـل املهـربني فحسـب، بـل         

http://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
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 نع أيضا حدوث الوفيـات، واملعانـاة، واسـتغال/ الررـا/ والنسـاء واألط ـا/ الـلين اـم وـت          
 رمحة اجلماعات اإلررامية املنظمة.

شــمل اــلس االســتراتيجية عنصــرا إلن ــا  القــانون، وال ســيما  ــد مــن ينشــطون يف  وت - 61
اجلر ـــة املنظمـــة، ومنـــع الصـــراعات املســـلحة والعنـــج، واجلهـــود الراميـــة إىل القضـــاء علـــى    

معاجلــة العجــجل يف ااوتمــة وســيادة    واال ــطهاد واالنتــهاتات املنهجيــة اقــوق اإلنســان،     
والتنميـة املسـتدامة والشـاملة للجميـع. وينبغـي أن تتماشـى       القانون، وهتيئة ال ـر  االاتصـادية   

التدابري الرامية إىل وسني منع ومراابة عمليـات عبـور ااـدود غـري النظاميـة، مـع زيـادة السـبل         
اآلمنة والنظامية لتنقل الالرـئني واملهـاررين. ويـتعني أيضـا اال ـطالع جبميـع التـدابري الالزمـة         

يف إطـار االحتـرام اليامـل للقـانون الـدويل اقـوق اإلنسـان         بشـر بالتهريب وااللار المليافحة 
واملعايري  ات الصلة. وأنا أدر  أن الس االستراتيجية تتطلـب رهـودا تتجـاوز التـدابري الوطنيـة      

العامليـة املتجـددة مبعاجلـة التحرتـات اليـبرية مـن        بااللتجلاماتواإلاليمية، وترتب  ارتباطا وثيقا 
ــاررين،   ــج، ومعاجلــة االحتيارــات      الالرــئني وامله ــة والتطــر  العني ــع الصــراعات العني  ومن

وقيـق التنميـة املسـتدامة للجميـع. ويف اـلا السـياق،       السعي إىل اإلنسانية املتجلايدة باستمرار، و
ــة لتحرتــات          ــباب اجللري ــا ملعاجلــة بعــ  األس ــارا مالئم ــة املســتدامة إط ــدا  التنمي ــوفر أا ت

 وتيسري سياسات ا جرة القائمة على اإلدارة اجليدة.الالرئني واملهاررين غري الطوعية 
وال يجلا/ هتريب الررا/ والنساء واألط ا/ عن طريق البحر بلعداد تبرية من ليبيـا إىل   - 62

أوروبــا وااللــار مــم مســتمرا. إن املســؤولية ملقــاة أوال وابــل تــل شــيء علــى عــاتق الــدو/     
، مبـا يف  لــك ابالـة الســاحل اللـييب. ويعتــرب    ربالبشـ  تـهريب وااللــار الاألعضـاء يف منـع انتشــار   

التعـاون فيمـا بـني الـدو/ األعضـاء، وتـللك مـع اجلهـات ال اعلـة األخـر.  ات الصـلة، أمـرا             
 ،. وتضــع ات اايــة األمــم املتحــدة مليافحــة اجلر ــة املنظمــة عــرب الوطنيــة  للقيــام بــللك ــروريا 

نـع وامـع   مل اوبروتوتو ـ  لبحر واجلو،عن طريق الرب وا وبروتوتو ا مليافحة هتريب املهاررين
االلار باألشخا ، وخباصة النساء واألط ا/ واملعاابة عليه، األشيا/ العامة وا ـدَّدة للتعـاون   
ــاجلرائم املشــمولة مــلس       ــة والتحقيــق واملالحقــة القضــائية املتعلقــة ب واملســاعدة مــن أرــل الوااي

را  وبالتـدابري الراميـة إىل تعجليـجل التنسـيق     الصيو . وتتعلق األحيام بالتعاون بني الدو/ األطـ 
فيما بينها، وباعتماد االت ااـات املتعـددة األطـرا  واإلاليميـة وال نائيـة، وترتيبـات وديـد أطـر         
زمنيــة معقولــة للــرد علــى الطلبــات، وتــللك بظــرو  الصــعود علــى مــ  الســ ن املشــتبه يف     

لــد. ارتيــاب رــرائم علــى مــ   اســتخدامها لغــرض هتريــب املهــاررين، وباملســائل القضــائية  
السـ ن الـ  ترفــع علمهـا وتـللك الســ ن جمهولـة ا ويــة. وإنـا أشـجع الــدو/ األعضـاء علــى         

، وعلى االست ادة من سبل التعـاون املنصـو    بالبشرتهريب وااللار الالتعاون الوثيق مليافحة 
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مـن الـدوَ/   عليها يف الصيو  الدوليـة  ات الصـلة. عـالوة علـى  لـك، أتـرر دعـوة جملـس األ        
األعضاء إىل النظر يف التصديق علـى بروتوتـو/ ميافحـة هتريـب املهـاررين وبروتوتـو/ منـع        

االنضــمام إليهمــا،  االلــار باألشــخا ، وخباصــة النســاء واألط ــا/، وامعــه واملعاابــة عليــه، أو
 وأدعو الدو/ األطرا  إىل تن يلمها تن يلا فعاال.

/ األعضــاء للعمــل مــع حيومــة الوفــاق الــوطا يف وأرحــب بــاجلهود الــ  تبــل ا الــدو - 63
 املتم ـل يف التـهريب وااللـار بالبشـر     ليبيا، وللتعاون فيما بينها، من أرل التصـد   ـلا ا طـر   

الل  يهدد السالم واألمن. وإىل رانب تعجليـجل اجلهـود، مـن املهـم مواصـلة إدمارهـا يف العمـل        
ااوتمـة الرشـيدة يف ليبيـا. ويـتعني الرصـد      األوسع نطااا من أرل وقيـق االسـتقرار واألمـن و   

باألنشـطة اإلرراميـة األخـر.،     بالبشـر تهريب املهاررين وااللـار  الالوثيق للصالت ال  ترب  
 يف  لك اجلوانب املالية وتوثيقها. مبا
ــؤثر  - 64 ــار   الوي ــاررين واالل ــهريب امله ــل     بالبشــرت ــا/ السياســي وتن ي ــى االنتق أيضــا عل

ــي ا ــاق السياسـ ــاملغرب، يف   االت ـ ــة الصـــخريات، بـ ــع يف مدينـ ــييب، املواـ ــانون األو/أ 17للـ  تـ
. إن اســتحيام املنظمــات اإلرراميــة واإلراابيــة والتهديــدات األمنيــة املتجلايــدة 2015 ديســمرب

يعوق تن يل الترتيبات األمنية املؤاتة املبينـة يف االت ـاق. وخيضـع جملـس رئاسـة حيومـة الوفـاق        
راابة فعالة على مؤسسـات الدولـة عقـب وصـوله إىل طـرابلس يف       النشاءب يقومالوطا، والل  

ــار   30 ــلجل        2016آ ارأم ــدا ا ــدمات. وت ــن أرــل وســني تق ــد م ــام املتجلاي ، للضــغ  الع
لواج تدفق الررا/ والنساء واألط ا/ عرب البلد علـى رأ  وـديات    الوطنيةالضغوط الدولية و

 لـك سـد ال جـوة السياسـية ووسـني األمـن       عديدة أخر. توارـه السـلطات االنتقاليـة، مبـا يف     
وا ـدمات العامــة، وميافحــة اإلراــاب، وتعجليــجل املصــااة الوطنيــة. وأنــا أمثــن الــدعم الــدويل  

 رئاسة يف إطار رهودس الرامية إىل معاجلة الس املسائل.الالقو  املقدم إىل جملس 
املمنـوح مـن أرـل    املقـدم و  لـدعمها  الدو/ األعضاء وأثا، على وره ا صو ، على - 65

، بالبشـر تـهريب وااللـار   البناء ادرات حيومة الوفاق الوطا وال  من شـلتا أن متنـع انتشـار    
مبــا يف  لــك يف البحــر. ويــتعني أن تشــمل رهــود بنــاء القــدرات تلــك تقــدا الــدعم مــن أرــل   
 مان محايـة حقـوق اإلنسـان، مبـا يف  لـك حقـوق واحتيارـات ملتمسـي اللجـوء والالرـئني           

هــاررين. وال ينبغــي  ــا، علــى ورــه ا صــو ، أن تيســر عــودة األشــخا  إىل حــاالت     وامل
ييونون فيها عر ة  طر االحتجـاز التعسـ ي وانتـهاتات أخـر.. ومت ـل احتيارـات ال ئـات        
الضــعي ة أو األفــراد الــلين اــم وــت وطــلة الصــدمة مصــدر الــق خــا  يف اــلا الصــدد.            

به يف وارســتهم أنشــطة هتريــب املهــاررين  ينبغــي  ــمان حقــوق األشــخا  الــلين يشــت  تمــا
يومـة علـى وسـني اامايـة     اايف العدالـة. وأحـ     حقهـم االلار باألشخا ، مبا يف  لـك   أو

وسـني الظـرو  يف   بالعمـل علـى   والشـروط املـوفرة الالرـئني واملهـاررين يف ليبيـا، وال سـيما       
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إىل النظـر يف االنضـمام إىل    يومـة ااالتـاء االحتجـاز التعسـ ي. تمـا أدعـو      وب مرافق االحتجاز
ــام       ــة عـ ــا ات اايـ ــا فيهـ ــلة، مبـ ــة  ات الصـ ــيو  الدوليـ ــئني    1951الصـ ــجل الالرـ ــة مبرتـ املتعلقـ

 ، واعتماد سياسة للجوء وإتاء لرا ا جرة غري النظامية.1967بروتوتو ا لعام  أو
لــار تــهريب واالالومــن األمهيــة مبيــان، يف عيــع اجلهــود الراميــة إىل منــع وميافحــة     - 66

، اعتمــاد سياســات وعمليــات تراعــي االحتيارــات العارلــة جلميــع األشــخا  الــلين    بالبشــر
البحـر، بصـر  النظـر     تعر وا  طر رسد  أو ن سي أثناء رحلتهم، سواء عن طريق الـرب أو 

عن و عهم تمهاررين. وجيـب تلبيـة احتيارـاهتم ال وريـة ومحايـة حقـواهم اإلنسـانية. وتعـد         
القسرية وتلبية االحتيارات ا اصة لطاليب اللجوء مـن االعتبـارات اايويـة     ااماية من اإلعادة

أيضــا. ويــتعني و ــع إرــراءات موحــدة لضــمان وديــد املهــاررين الــلين ييونــون يف حــاالت 
 عج خا  وإحالتهم بشيل سريع ودايق إىل ا دمات املناسبة. ويتعرض األط ـا/ والنسـاء   

بصـ ة خاصـة خـال/ عيـع مراحـل تنقلـهم، مبـا يف         اللين ييونون يف حاالت  عج للمخاطر
 لـك عمليـات اإلنقـا ، وعمليـات ت تــيش واحتجـاز السـ ن، وعمليـات التحويـل واإلنــجلا/ يف         

وأالحـ  مـع القلـق الجليـادة اليـبرية يف عـدد        طوا/ عملية وديـد ااالـة.  تللك أماتن آمنة، و
يف إيطاليـا يف عـام    طريـق البحـر   أو املن صلني عن  ويهم الوافدين عـن األط ا/ غري املصحوبني 

 وأشجع على اختا  تـدابري حمـددة لي الـة القيـام باحتيارـاهتم ا اصـة يف جمـا/ اامايـة.         2016
وأرحب با طوات الـ  اختـلهتا عمليـة االوـاد األورويب العسـيرية ملنـع االسـتغال/ واالنتـها          

ل إرـراءات يف البحـر األبـي     اجلنسيني. وإنا أدعو الدو/ األعضاء، وال سيما تلـك الـ  تتخـ   
املتوس ، إىل و ع اـلس الشـواغل يف صـلب ورتاهتـا التن يليـة يف عيـع روانبـها، والنظـر يف         
سياساهتا القائمة، وإدرام الس االعتبارات يف رهوداا الراميـة إىل بنـاء وتعجليـجل القـدرات علـى      

 تهريب وااللار بالبشر عن طريق البحر.الميافحة 
ود ال  تبل ا الدو/ األعضـاء والييانـات األخـر.، مبـا يف  لـك عمليـة       وأرحب باجله - 67

ــاد/،       ،االوــاد األورويب العســيرية  ــدعم املتب ــدا ال ــات وتق ــاد/ املعلوم ــاون وتب ــن أرــل التع م
وتنســيق أنشــطتها يف البحــر، مبــا يف  لــك مــا يتعلــق بت تــيش الســ ن واحتجازاــا، مــن خــال/    

شجع الدو/ األعضاء على مواصلة تقوية التعاون فيما بينـها،  الترتيبات املؤسسية والقانونية. وأ
تـهريب وااللـار   الومع سائر اجلهات ال اعلة  ات الصلة، ال سيما مع تعجليجل االلتـجلام مبيافحـة   

ــي  املتوســ . ويشــيل ال هــم املشــتر  للتحــديات املرتبطــة     بالبشــر  بالتصــد  يف البحــر األب
 لة ومتياملة.أمرا أساسيا لو ع استجابات فعا للمشيلة

تـهريب وااللـار   العرب الوطنية للجرائم املرتيبة يف عمليـة  املعقدة ووبالنظر إىل الطبيعة  - 68
التحقيق خبصـو  املسـؤولني   بـ  مـا يتعلـق   ، ييتسي التعاون فيما بني الـدو/ األعضـاء يف  بالبشر
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الــدو/ عــن تلــك اجلــرائم ومقا ــاهتم أمهيــة خاصــة. وإنــا أرحــب بالتــدابري القائمــة وأشــجع    
األعضاء على مضاع ة رهوداا الرامية إىل إتاء إفـالت الشـبيات اإلرراميـة الضـالعة يف اـلس      
اجلر ة من العقاب وتعطيـل ذـو م عملـها، مبـا يف  لـك عـن طريـق تعقـب ولميـد ومصـادرة           

، فــالنا أدعــو بالبشــرتــهريب وااللــار لالعائــدات. وإ  أســلم بــلن ال ســاد   ــل ميســرا رئيســيا ل
 .ما تبلله من رهوداألعضاء إىل إدمام تدابري مليافحة ال ساد يف الدو/ 
إن الطرق ال  يسليها الالرئون واملهاررون صوب أوروبا ليست ثابتة، تما يتضـا   - 69

أخـر. غـري ليبيـا. فمهربـو املهـاررين       موااـع متت مـؤخرا انطالاـا مـن     ال  غادرةاملمن حاالت 
إىل رانب اهور طـرق رديـدة.    موااع رديدة ن من تنطلق السويتيي ون مع تغري الظرو . 

وبلدان العبور وبلدان املقصد، وجملس األمـن والـدو/ األعضـاء الـ  تتخـل       املنشلوأدعو بلدان 
 ابالة الساحل اللـييب، إىل موارهـة اـلس الـديناميات     بالبشرتهريب وااللار الإرراءات مليافحة 

مبـا يف  لـك التحقيـق     ،املتغرية مبرونة واملجليد من التعـاون لضـمان بـل/ رهـود متواصـلة وفعالـة      
 وحماتمتهم. بالبشرالتهريب وااللار الل  يشمل املسؤولني عن 

 


