األمــم املتحـدة

جملس األمن

)S/RES/2240 (2015

القرار )2015 ( 2240
الـــاخت ا ـــاا جملـــس األمـــن ي جلســـت  7531املعقــ يفة ي  9تشـــران األ
أكت بر 2015
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل بيان الصحفي املؤرخ  21نيسان أبرال بشأن املأساة البحراة اليت قعـ
ي البحر األبيض املت سط،
وإذ يعيدددأ يد يدددأ التزامـــ القـــ خت بســـيايفة ليبيـــا اســـتقليا ســـلمت ا ا قلي يـــة
حدهتا ال طنية،
وإذ يشددري إىل أن القــان ن الــد س ،جمســدا ي اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــان ن البحــار
املؤرخة  10كان ن األ يفاس رب  ،1982حيديف ا طار القـان الـاخت انقبـل لـن األنشـقة
ي احمليقات،
وإذ يؤ ددأ جمددأ ا أن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملاارحــة اظرةــة املنط ــة ــرب ال طنيــة
بر ت ك يا ملاارحة هتراب امل اجران ن طراـل الـرب البحـر اظـ لـا الصـاان القان نيـان
الد ليان الرئيسيان ملاارحة هتراـب امل ـاجران مـا اتصـل بـالس مـن سـل ب ،أن بر ت كـ
منع االجتار باألشخاص ،خباصة النساء األطفا  ،ق ع املعاقبة لي املا ل التفاقية األمـم
املتحــدة ملاارحــة اظرةــة املنط ــة ــرب ال طنيــة نـ الصــس القــان الــد س الرئيســي ملاارحــة
االجتار باألشخاص،
وإذ يؤ أ أن الد األ ضاء لي ا أن تعترف بـأن جرةـة هتراـب امل ـاجران جرةـة
االجتار باألشخاص لا ،رغم ما قد جي ع ا ي بعض احلـاالت مـن تـات مشـتركة ،جرةتـان
مت اازتـــان ،ك ـــا حـــديفهت ا اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملاارحـــة اظرةـــة املنط ـــة ـــرب ال طنيـــة
بر ت ك لي ا ،تستلزمان تدابري تصد قان نية لياتية سياساتية خمتلفة،
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وإذ يع د ع ددن ائ د ي الســت رار امليســي البحراــة ي البحــر األبــيض املت ســط الــيت
أيفت إىل قـــ س خســـائر ي األر ا باملائـــات ،وإذ يالحدددع مدددق ا لددد أن نـــاا ائســـائر
ي األر ا كان ي بعض احلاالت ناجتة ن ليات استغل تضليل من جانب منط ـات
إجرامية رب طنية اسرت هتراب امل اجران بقرق خقرة سـعيا إىل ققيـل مااسـب شخصـية
ي استخفاف رج بأر ا الناس،
وإذ يع ع ن بـال القلـل إءاء انتشـار ليـات هتراـب امل ـاجران ي البحـر األبـيض
املت سط ي اآل نة األخرية مبـا تنقـ خت ليـ مـن تعـراض أر ا النـاس للخقـر ،ال سـي ا قبالـة
الســاحل اللــي  ،وإذ يددأ أن ـ قــد اا ـ ن ال ـ ن نــؤالء امل ــاجران أشــخاص انقبــل لــي م
تعراف اللجـ مب جـب االتفاقيـة املتعلقـة مبركـز اللجـائع لعـا  1951الرب ت كـ امللحـل
هبا لعا ،1967
وإذ يشأ ي ناا الصديف لن أن امل اجران ،مبن ري م طالب اللجـ ء ،بصـرف النطـر
ن الع م ك اجران ،انبغي أن اعامل ا معاملة ترا ـي إنسـانيت م قفـر كرامتـ م انبغـي
أن قتر حق ق م احتراما تاما ،وإذ حيث مجيع الد ي ناا الصديف لـن االمتاـا اللتزاماهتـا
مب جب القان ن الد س ،مبا ي ذلس القان ن الد س حلق ق ا نسان القان ن الـد س للجـائع،
حسب االقتضاء ،وإذ يؤ أ أيض لن التزا الـد  ،نـد االقتضـاء ،ي ااـة حقـ ق ا نسـان
ال اجبة لل اجران بصرف النطر ن الـع م ك ـاجران ،مبـا ي ذلـس نـد تنفيـا سياسـاهتا
األمنية احملديفة ري ا اتعلل بايجرة احلد يف،
وإذ يؤ ددأ مددن أيددأ ي نــاا الصــديف الــر رة تعزاــز حقــ ق ا نســان احلراــات
األساسية ال اجبة ظ يع امل ـاجران اااتـ ا لـن فـ رعـا  ،أاـا كـان الـع م ك ـاجران،
ال ســي ا احلق ـ ق احلراــات األساســية ال اجبــة للنســاء األطفــا  ،معاظــة مســألة ايجــرة
الد ليـة ــن طراــل التعــا ن احلـ ار لــن الصـعيد الــد س أ ا قلي ــي أ الانــائي ــن طراــل
اتباس هنج شامل مت اءن ي ناا الصديف ،مع ا قـرار بـأيف ار مسـؤ ليات بلـدان املنشـأ بلـدان
العب ر بلدان املقصد ي تعزاز اااة حق ق ا نسان ال اجبة ظ يع امل اجران جتنـب الـنج ج
اليت قد تؤيفخت إىل تفاقم العف م،
وإذ يشددري د
للبحث ا نقاذ ي البحر،

إىل االتفاقيــة الد ليــة حل ااــة األر ا ي البحــر االتفاقيــة الد ليــة

وإذ يع ع كـالس ـن قلقـ إءاء تفـاقم ال الـع ي ليبيـا مـن جـراء هتراـب امل ـاجران
االجتــار بالبشــر ي اجتــاا األراالــي الليبيــة ربنــا انقلقــا من ـ ا ،ن ـ مــا قــد ا ـ رر يف ــا
لشباات أخرى من شباات اظرةة املنط ة ا رناب ي ليبيا،
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وإذ يضق ي ا تبارا مسؤ ليت الرئيسـية ـن صـ ن السـل األمـن الـد ليع مب جـب
ميااق األمم املتحدة،
وإذ يؤ ددأ أن املســؤ لية الرئيســية تقــع لــن ــاتل احلا مــة الليبيــة ال ــاذ إجــراءات
مناســبة ملنــع مــا شــ ند مــؤخرا مــن انتشــار لع ليــات هتراــب امل ــاجران االجتــار بالبشــر،
مبا تنق خت لي من تعراض أر ا الناس للخقر ،باملر ر رب أراالي ليبيا يرنا ا قلي ي،
وإذ يضق يف ا ب ه الر رة يف م با مزاد من اظ يف لتعزاـز إيفارة احلـد يف الليبيـة،
وإذ ي ا ي ما ت اج احلا مة الليبية من صع بات ي تـأمع إيفارة رعالـة لتـدرقات امل ـاجران
الــاان ةــر ن ــرب األراالــي الليبيــة ،وإذ يالحددع قلق ــا إءاء مــا يــاا الطــانرة مــن انعااســات
لن استقرار ليبيا منققة البحر األبيض املت سط،
وإذ ي حد بالــد م املقــد بالفعــل مــن جانــب الــد األ ضــاء املعنيــة أكاــر بــاألمر،
مبـــا ري ـــا الـــد األ ضـــاء ي االقـــايف األ ر جل ،ي مرا ـــاة ظ لـــة أمــ ر منــ ا يف ر ال كالـــة
األ ر بية يفارة التعا ن ي جما الع ليات لـن احلـد يف ائارجيـة للـد األ ضـاء ي االقـايف
األ ر جل ال الاة احملديفة لبعاـة االقـايف األ ر جل لتقـدمل املسـا دة إىل ليبيـا ي ا يفارة املتااملـة
للحد يف يف ا للحا مة الليبية ،الد م املقد من جانب الد اجملا رة،
وإذ ي د ببيــان اجمللــس األ ر جل املــؤرخ  23نيســان أبرال  2015بالبيــان الصــحفي
الصايفر ـن جملـس السـلم األمـن التـابع للقـايف األرراقـي ي  27نيسـان أبرال ،اللـاان أكـدا
الر رة ا اذ إجراءات يف ليـة رعالـة ملعاظـة مسـألة االجتـار بالبشـر ي اجتـاا أ ر بـا ي ج انبـ ا
اآلنية الق الة األجل لن حد س اء،
وإذ حيدي لاد مبقـرر جملــس االقــايف األ ر جل املـؤرخ  18أاار مــاا  2015املنشـ
لع ليـــة أطلنقـــا التابعـــة للقــ ة البحراـــة للقـــايف األ ر جل ي البحـــر األبـــيض املت ســـط الـــاخت
أكــد الــر رة ا ــاذ إجــراءات يف ليــة رعالــة ملعاظــة مســأليت هتراــب امل ــاجران االجتــار بالبشــر
ي اجتاا أ ر با ي ج انب ا اآلنية الق الة األجل لن حد س اء،
وإذ حيي لا
املسائل املتعلقة بايجرة،

باملناقشات اظاراة بع االقايف األ ر جل احلا مة الليبيـة بشـأن

وإذ يع د ع أاضــا ــن تأايــدا الق ـ خت لــد املنققــة املتضــررة مــن هتراــب امل ــاجران
االجتار بالبشر ،وإذ يشأ لن الر رة تعزاز تنسـيل اظ ـ يف الراميـة إىل النـ د بـريف رعـا
متعــديف األبعــايف لــن نــاتع املشــالتع املشــتركتع ي إطــار ر التضــامن الــد س املســؤ لية
املشتركة ،التصدخت ألسباهب ا اظاراة ،احليل لة يف ن ق س النـاس الـحية للسـتغل الـاخت
ةارس م رب امل اجران املتاجر ن بالبشر،
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وإذ ي د بضــر رة مســا دة يف املنققــة ،بنــاء لــن طلب ـ ا ،ي إنشــاء اســتراتيجيات
إقلي ية طنيـة شـاملة متااملـة ،أطـر قان نيـة ،مؤسسـات هتـدف إىل التصـدخت ل رنـاب،
اظرةة املنط ة رب ال طنية ،هتراب امل اجران ،االجتار بالبشر ،مبا ي ذلس آليـات لتنفيـانا
ي إطار التزامات الد مب جب القان ن الد س السارخت،
وإذ يؤ دددأ أن التصـــدخت لتـ ـ راب امل ـــاجران االجتـــار بالبشـــر لـــن حـــد سـ ـ اء،
مبـــا ي ذلـــس تفايـــس شـــباات التـ ـ راب االجتـــار ي املنققـــة ناك ـــة م ـــرجل امل ـــاجران
املتــاجران بالبشــر ،اقتضــي اتبــاس هنــج منســل متعــديف األبعــايف مــع يف املنشــأ يف العب ـ ر
يف املقصــد ،وإذ ي د كــالس بضــر رة الــع اســتراتيجيات رعالــة لــريفس ليــات هتراــب
امل اجران االجتار بالبشر ي يف املنشأ يف العب ر،
وإذ يشددأ لــن أن امل ــاجران انبغــي أن اعــامل ا معاملــة ترا ــي إنســانيت م قفــر
كرامت ـ م انبغــي أن قتــر حق ـ ق م احترامــا تامــا ،وإذ حيددث مجيــع الــد ي نــاا الصــديف
لن االمتاا اللتزاماهتا مب جب القان ن الـد س ،مبـا ي ذلـس القـان ن الـد س حلقـ ق ا نسـان
القان ن الد س للجائع ،حسب االقتضاء،
وإذ يضق يف اال ب التزامات الد مبقتضـن القـان ن الـد س السـارخت ببـا العنااـة
ال اجبــة ملنــع ماارح ـة جــرائم هتراــب امل ــاجران االجتــار بالبشــر ،التحقيــل ري ــا ،معاقبــة
مرتابي ا ،قداد ت رري املسا دة الفعالة لضحااا االجتـار امل ـاجران ،التعـا ن لـن أك ـل
ج ممان ملنع ق ع هتراب امل اجران االجتار بالبشر،
وإذ يؤ أ الر رة الع حد ملا اش دا مؤخرا البحر األبيض املت سط ،قبالة السـاحل
اللي  ،من انتشار ل ع ليـات هتراـب امل ـاجران االجتـار بالبشـر ،مبـا تنقـ خت ليـ مـن تعـراض
أر ا الناس للخقر ،إذ اتصرف ،ققيقا ياا األغراد احملديفة ،مب جـب الفصـل السـابع مـن
ميااق األمم املتحدة،
 - 1يأين مجيع أ ا هتراب امل اجران االجتار بالبشر ي اجتـاا األراالـي الليبيـة
ربنا انقلقا من ا ،قبالة الساحل اللي  ،مبا ازاد مـن تقـ اض ليـة ققيـل االسـتقرار ي
ليبيا اعرد حياة آالف األشخاص للخقر؛
 - 2يأ و الد األ ضاء ني تتصرف بصفت ا ال طنيـة أ ـن طراـل منط ـات
إقلي ية ،مبا ري ا االقايف األ ر جل ،إىل مسا دة ليبيا ،بناء لن طلب ا ،ي بناء القـدرات اللءمـة
ألغراد من ا تأمع حد يفنا منع أ ا هتراب امل اجران االجتار بالبشر ـرب أراالـي ا ي
يرنــا ا قلي ــي ،التحقيــل ري ــا ناك ــة مرتابي ــا ،مــن أجــل احليل لــة يف ن ءاــايفة انتشــار
أ ا هتراب امل اجران االجتـار بالبشـر ،مبـا اعـرد حيـاة نـؤالء للخقـر ،ي اجتـاا األراالـي
الليبية ربنا انقلقا من ا ،قبالة ساحل ا؛
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 - 3حيددث الــد األ ضــاء املنط ــات ا قلي يــة لــن أن تق ـ  ،بــر التضــامن
الـد س املسـؤ لية املشـتركة ،بالتعـا ن مـع احلا مــة الليبيـة ،مـع بعضـ ا بعضـا ،بسـبل منـ ا
تبايف املعل مـات ـن أ ـا هتراـب امل ـاجران االجتـار بالبشـر ي البحـر ا قلي ـي لليبيـا ي
أ اس البحر قبالة الساحل اللي  ،تقدمل املسا دة إىل امل اجران الحااا االجتار بالبشـر الـاان
اجنتشل ن من البحر ،رقا للقان ن الد س؛
 - 4حيددث الــد املنط ــات ا قلي يــة الــيت تشـغطل مراكــب طــائرات تابعــة للقـ ة
البحراة ي أ اس البحار ي اجملا اظ خت قبالة الساحل اللـي لـن التحلـي باليقطـة إءاء أ ـا
هتراب امل ـاجران االجتـار بالبشـر ،ويشدعق ي نـاا السـياق الـد املنط ـات ا قلي يـة لـن
ءاايفة تنسيل ج يفنا لريفس أ ا هتراب امل اجران االجتار بالبشر ،بالتعا ن مع ليبيا؛
 - 5يهيدد بالـــد األ ضـــاء املنخرطـــة ي ج ــ يف ماارحـــة هتراـــب امل ـــاجران
االجتار بالبشر ،ني تتصـرف بصـفت ا ال طنيـة أ ـن طراـل منط ـات إقلي يـة ،أن تقـ ي
ب مب جب القان ن الـد س ،بتفتـي
أ اس البحر قبالة الساحل اللي  ،لن ف ما ن مس
أخت مركــب جم ـ اي اــة تاـ ن لــدا ا أســباب معق لــة لل تقــايف بــأن تنطي ــات إجراميــة قــد
استخدمت أ تستخدم أ لن شس استخدام لت راب امل اجران أ االجتار بالبشـر انقلقـا
من ليبيا ،مبا ي ذلس الز ارق القابلة للنفخ األط اف الق ارب املقاطية؛
بالــد األ ضــاء أن تق ـ  ،ي أ ــاس البحــر قبالــة الســاحل
د
 - 6يهي د
اللي  ،مب ارقة من يف لة العلم ،بتفتي املراكب اليت تا ن لدا ا أسـباب معق لـة لل تقـايف بـأن
تنطي ات إجرامية قد استخدمت ا أ تستخدم ا أ لن شس استخدام ا لتـ راب امل ـاجران
أ االجتار بالبشر انقلقا من ليبيا؛
 - 7ي  ،هبدف إنقـاذ أر ا امل ـاجران أ الـحااا االجتـار بالبشـر امل ـديفة لـن
منت أخت من املراكب املاك رة أ لا ،أن اأذن ،ي ظل ناا الطر ف االسـتانائية احملـديفة ،ملـدة
سنة احدة ا تبارا من تاراخ ا اذ ناا القـرار ،للـد األ ضـاء املنخرطـة ي ج ـ يف ماارحـة
هتراــب امل ــاجران االجتــار بالبشــر ،نــي تتصــرف بصــفت ا ال طنيــة أ ــن طراــل منط ــات
إقلي ية ،بـأن تفـت ي أ ـاس البحـر قبالـة السـاحل الليبــي املراكـب الـيت تاـ ن لـدا ا أسـباب
معق لة للشتباا ي استخدام ا لت راب امل اجران أ االجتار بالبشـر انقلقـا مـن ليبيـا ،بشـر
أن تسعن ناا الد األ ضاء املنط ـات ا قلي يـة يسـن نيـة للحصـ لـن م ارقـة الد لـة
اليت اررع املركب ل ا قبل الشر س ي ممارسة السلقة احملديفة ي ناا الفقرة؛
 - 8ي أن اأذن ،ملدة سنة احدة ا تبـارا مـن تـاراخ ا ـاذ نـاا القـرار ،للـد
األ ضاء ني تتصـرف بصـفت ا ال طنيـة أ ـن طراـل منط ـات إقلي يـة يجـز املراكـب الـيت
أُخضع للتفتي مب جب السلقة اليت يا الفقرة  7ثب أهنا تجستخد لتـ راب امل ـاجران
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أ االجتار بالبشـر انقلقـا مـن ليبيـا ،ويؤ دأ لـن ا ـاذ مزاـد مـن ا جـراءات ،رقـا للقـان ن
الد س السارخت  ،إءاء املراكب الـيت أُخضـع للتفتـي مب جـب السـلقة الـيت يـا الفقـرة ،7
مبــا اش ـ ل التصــرف ري ــا ،مــع إاــلء اال تبــار ال اجــب ملصــاي أخت أطــراف ثالاــة تصــرر
يسن نية؛
 - 9يهي جب يع يف العلم املعنية التعا ن مـع اظ ـ يف املبا لـة مب جـب الفقـرتع
 ،8 7وي دد أن تقــ الـــد األ ضـــاء نـــي تتصـــرف بصـــفت ا ال طنيـــة أ ـــن طراـــل
منط ـــات إقلي يـــة مب جـــب الســـلقة الـــيت يـــا ناتـــان الفقرتـــان بــ طلس يف العلـــم لـــن
ا جراءات املتخاة إءاء مراكب ا ،ويهي بد العلم اليت تتلقن نـاا القلبـات أن تستعرالـ ا
تريف لي ا بسر ة ي ال ق املناسب؛
 - 10ي أن اأذن للد األ ضاء نـي تتصـرف بصـفت ا ال طنيـة أ ـن طراـل
منط ات إقلي ية با اذ مجيع التدابري املتناسـبة مـع الطـر ف احملـديفة مل اج ـة م ـرجل امل ـاجران
أ املتجران بالبشر ي إطار تنفيا األنشقة املنصـ ص لي ـا ي الفقـرتع  ،8 7مـع االمتاـا
التا ألحاا القان ن الد س حلق ق ا نسان ،حسب االقتضاء ،ويؤ دأ أن األذ نـات الـ اريفة
ي الفقــرتع  8 7ال تســرخت لــن املراكــب الــيت تت تــع يصــانة ســيايفاة مب جــب القــان ن
الد س ،ويهي بالد األ ضاء املنط ات ا قلي يـة الـيت تنفـا األنشـقة املنصـ ص لي ـا ي
الفقــرتع  8 7نــاا الفقــرة ،أن قــرص لــن ســلمة األشــخاص امل جــ يفان لــن مــنت
املراكب با تبار ذلس أ ل اة قص ى ،أن تتفايفى ا الرار بالبيائة البحراة أ بسلمة امللحة؛
 - 11يؤ ددأ أن األذ نــات امل ن حــة ي الفقــرتع  8 7ال تســرخت إال لــن حالــة
هتراب امل اجران االجتار بالبشر ي أ اس البحر قبالة الساحل اللي  ،ال متـس حقـ ق الـد
األ ضـــاء أ التزاماهتـــا أ مســـؤ لياهتا مب جـــب القـــان ن الـــد س ،مبـــا ي ذلـــس أخت حقـ ـ ق
أ التزامات مب جب اتفاقية قان ن البحـار ،منـ ا املبـدأ العـا لل الاـة القضـائية ائالصـة لد لـة
أن
العلــم لــن ســفن ا ي أ ــاس البحــار ،ي أخت حالـة مــن احلــاالت األخــرى ،ويؤ ددأ د
ا ذن امل ن ي الفقرة  10ال اسرخت إال لن م اج ة م رجل امل اجران املتجران بالبشـر ي
أ اس البحر قبالة الساحل اللي ؛
 - 12يشددأ لــن أن الغــرد مــن نــاا القــرار ن ـ تفايــس التنطي ــات ا جراميــة
الضالعة ي هتراب امل اجران االجتار بالبشر منع قـ س خسـائر ي األر ا  ،لـيس تقـ اض
حق ق ا نسان لألررايف أ منع م من الت اس احل ااة مب جب القـان ن الـد س حلقـ ق ا نسـان
القان ن الد س للجائع؛
 - 13يشأ لن أن مجيـع امل ـاجران ،مبـن رـي م طـالب اللجـ ء ،انبغـي أن اجعـامول ا
معاملة ترا ي إنسانيت م قفر كرامت م انبغي أن قتر حق ق م احتراما تاما ،حيـث مجيـع
6/7

15-17515

)S/RES/2240 (2015

الد ي ناا الصـديف لـن االمتاـا اللتزاماهتـا مب جـب القـان ن الـد س ،مبـا ي ذلـس القـان ن
الد س حلق ق ا نسان القان ن الد س للجائع ،حسب االقتضاء؛
 - 14حيث الد األ ضاء املنط ات ا قلي ية ني تتصرف مب جـب سـلقة نـاا
القــرار لــن أن ترا ــي لــن النحــ ال اجــب ســبل ــي العــاملع ي جمــا صــيد األتــاب
أ األنشقة املشر ة األخرى؛
 - 15يهي د جب يــع الــد الــيت تا ـ ن يــا الاــة قضــائية ي نــاا الصــديف مب جــب
القان ن الـد س التشـراعات ال طنيـة ،أن ققـل مـع األشـخاص املسـؤ لع ـن أ ـا هتراـب
امل اجران االجتار بالبشر ي رد البحر تقدم م لل حاك ة ،مبا ات اشن التزامـات الـد
مب جب القان ن الد س ،مبا ي ذلس القان ن الد س حلق ق ا نسان القان ن الـد س للجـائع،
حسب االقتضاء؛
 - 16يأ و الد األ ضاء إىل النطر ي التصدال لن بر ت ك ماارحـة هتراـب
امل اجران ن طرال الرب البحر اظ املا ل التفاقية األمم املتحـدة ملاارحـة اظرةـة املنط ـة
رب ال طنية ،بر ت ك منع االجتار باألشخاص ،خباصة النساء األطفـا  ،ق عـ املعاقبـة
لي  ،أ االنض ا إلي ا ،اد الد األطراف إىل تنفيالا تنفياا رعاال؛
 - 17يطلد إىل الــد الــيت تســتخد ســلقة نــاا القــرار أن تبلـ جملــس األمــن ي
غض ن ثلثة أش ر من تاراخ ا اذ ناا القرار ،مث كل ثلثة أش ر بعد ذلس ،ن التقد احملـرء
ي ا جراءات املتخاة ي إطار ممارسة السلقة املخ لة ي الفقرات  7إىل  10أ لا؛
 - 18يطل د إىل األمــع العــا أن اقــد إىل جملــس األمــن ،ي غض ـ ن أحــد شــر
شــ را مـــن ا ـــاذ نـــاا القـــرار ،تقراـــرا ـــن تنفيـــاا ،ال ســـي ا خبصــ ص تنفيـــا الفقـــرات 7
إىل  10أ لا؛
 - 19يع د ع ــن ا تزام ـ اســتعراد احلالــة النطــر ،حســب االقتضــاء ،ي جتداــد
السلقة املخ لة ي ناا القرار لفترات إالارية؛
 - 20ي
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